
صدى المشرق ـ مونتريال
مع ظهور الموجة الثانية من جائحة الفيروس التاجي في جميع 
أنحاء كندا ، يشعر العديد من األطباء بالقلق بشأن االضطرار إلى 
أيًضا  المرضى  يشعر  كما  الروتينيّة،  البدنيّة  ممارساتهم  تجميد 
بالقلق بشأن عدم رؤية الطبيب أو تأجيل المواعيد  المهمّة خوفاً 
من اإلصابة بكوفيد19-.   وبالنّظر إلى الضغط الذي تعاني منه كال 
الموجة  الذّي حدث خالل  السيناريو  تكرار  ولعدم  المجموعتين، 
األولى من المرض عندما أغلقت البالد أبوابها في مارس لتسوية 

المنحنى - حيث ألغت العديد من مكاتب األطباء 
والعيادات الفحوصات الروتينية والزيارات غير الضرورية- ما جعل 
الطلب  فإّن   ، تعقيداً  أكثر  الزيارات  و  المواعيد  ترتيب  إجراءات 
كبديل  كبيراً،  ارتفاعاً  " يشهد  االفتراضيّة  الصحيّة  "الرعاية  على 

للزيارات الشخصيّة خالل الوباء!
وللتّعرف أكثر على نظام الرعاية الصحيّة اإلفتراضي، كان لنا اللقاء 
التالي مع د. بشار الصلح وهو طبيب عام في مونتريال و مدير 

... )Centre Médical Avicenne( مركز ابن سينا الطبي
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العام  من  األيام  هذه  مثل  في 
السابع  في  تحديداً  الماضي، 
األول  تشرين  شهر  من  عشر 
الشعبية  االحتجاجات  إندلعت 
في لبنان رفضاً لزيادة الضرائب 
الخدمات  تردي  على  واحتجاجاً 
الحقاً  عليها  ليُطلق  األساسية، 
تطيح  أن  تريد  "ثورة"  اسمُ 
إلى  وتدعو  القائم  بالنظام 
تأتي  علها  جديدة،  انتخابات 
التي تولت  بطبقة سياسية غير 
السنوات  في  الحكم  مقاليد 
عون  الجنرال  برئاسة  األخيرة 
التي  النيابية  االغلبية  ودعم 
آذار  من  الثامن  قوى  تمثل 

المؤيدة للمقاومة... 
أعاد  المنتفض  المشهد  هذا 
وقتَها  ُسمي  ما  إلى  الذاكرة 
انطلق  الذي  العربي"،  "الربيع 
موجة  شكل  على  أيضاً  هو 
شعبية  ومظاهرات  اعتراضات 
وليبيا  ومصر  بتونس  بدءاً 
وانتهاءً بسوريا. وفي كال االمرين 
عفويتها  عن  األمور  خرجت 
لتخطفها  الحياتية،  ومطالبها 
المدني  المجتمع  منظمات 
نشر  على  أمريكياً  المدرّبة 
المجتمعات  في  الديمقراطية 
اإلدارة  تسعى  التي  والدول 
تغير  إحداث  إلى  االمريكية 
سياسي فيها لصالح مخططاتها 

في المنطقة. 
اإلتياُن  المخططات  تلك  أهم 
مع  الصلح  تتبنى  بحكومات 
والعداء  االسرائيلي،  االحتالل 
المقاومة  قوى  مع  والقطيعة 
وأنظمتها وأحزابها وحركاتها. وال 

كانت  إن  واشنطن  لدى  مانع 
لِلواءِ  والرافعة  الصاعدة  القوى 
الثورة والتغيير إسالمية، أو حتى 
أنها  طالما  باالرهاب،  متهمة 
المرسومة،  السياسات  تخدم 
على  تهيمن  أن  لها  يراد  التي 
لحكام  العامة  التوجهات 

العالمين العربي واإلسالمي...
وفي العودة إلى الساحة اللبنانية 
تصدرته  تشرين  حراك  فإن 
تروج  ليبرالية  شخصيات 
للتطبيع مع الكيان االسرائيلي، 
اعترف  حكوميٍة  غير  ومنظمات 
مسؤول أميركي بأنه انفق عليها 
تتمكن  كي  الدوالرات  ماليين 
لبنان  في  المقاومة  ذمِّ  من 
من  عاماً  ثالثين  أوزار  وتحميلها 
الحكم الذي كانت تغض الطرف 

عن فساده وهدره واستدانته. 
ذلك أمالً في الوصول إلى لحظة 
تهديده باالفالس المالي وحجب 
إلخضاع  والهبات  المساعدات 
بيت  دخول  عن  يتمنع  من 
المفاوضات  خالل  من  الطاعة 
أن  لها  يُراد  التي  إسرائيل،  مع 
في  وتُشرِكَه  االحتالل  تشرعِن 
من  الواعدة  اللبنانية  الثروات 
التي  الضخمة،  الغاز  حقول 
بدء  من  اآلن  إلى  لبنان  يُمنع 
التنقيب عنها لتحسين أوضاعه 
االقتصادية الصعبة وسد الديون 

المتراكمة. 
االمريكي  ينتزع  أن  قبل  هذا 
العبري  الكيان  يد  يطلق  توقيعاً 
في بحر لبنان وبره كما يستبيحُ 

من 17 تشرين إلى ترسيم الحدود: أي لبنان تريد واشنطن؟؟

التتمة في الصفحة الثانية

الرعاية الصحّية اإلفتراضّية تفرض نفسها خالل كورونا!
نفاذ اللقاحات في معظم صيدليات كيبيك...

التتمة في الصفحة الثانية

الطلب على "الرعاية الصحيّة االفتراضيّة " يشهد ارتفاعاً كبيراً، كبديل للزيارات الشخصيّة
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صدى المشرق ـ مونتريال
تتمة الصفحة األولى

الموجة  بدء  مع  الصلح  -د.بشار 
في  كورونا  فيروس  من  الثانية 
كندا، ما هي اآللية المتبعة ألخذ 
المواعيد في العيادات الطبية في 

مقاطعة كيبيك؟ 
جائحة  انتشار  وقف  أجل  من 
أضرارها  من  الحد  و   ،Corona-19
الصحَية وخسائرها الماديّة والمعنويّة 
على المجتمع، اتخذت وزارة الصحة، 
و بتوجيه من حكومة كيبيك ، تدابير 
بها  ألزمت  صارمة  صحيّة"  "أمان 
العام  القطاع  فعاليّات  و  مؤسسات 

والخاص. 
مع  بالتوافق  و  ذلك،  على  بناءً 
"الصحة  لِـ   الرسمية  السياسات 
الوقائيّة"، قامت المؤسسات الصحيّة 
وضع  في  محوري  بدور  كيبيك  في 
برامج وأولويّات لضبط ايقاع الخدمات 

الصحيّة،
الطبيّة  والكوادر  الفعاليّات  وتوزيع   
حاجات  مع  للتّجاوب  والتمريضيّة  
سبيل  على  ومنها  الصحيّة،  المواطن 
مواعيد"،  "برامج   الحصر  ال  المثال 
ومواقع  معلوماتية  انظمة  عبر  وذلك 

الكترونية 
لتنظيم   )  bonjour santé مثل   (
بغية  اآلجلة،  أو  العاجلة  المواعيد 
و  سريعة  استشارات  الى  الوصول 

مريحة من مكان العمل او البيت . 
وتجدر اإلشارة الى أّن أنظمة المواعيد  
أو "زيارة الطبيب عبر االنترنت" تعمل 
 GMF  ( العيادات  مجمّعات  كل  بها 
وأغلب   )  Clinique Réseau او 

العيادات الخاصة في كيبيك .

تأجيل  الى  توجّه  هناك  -هل 
وإلغاء  الروتينية  الفحوصات 
الطارئة  غير  الجراحية  العمليات 
كما حصل خالل الموجة األولى؟ 

في  بسيط  تأخّر  بل  تأجيل،  يوجد  ال 
المختبرات  في  الدم  تحاليل  مواعيد 
الصحيّة التابعة للدولة،  يمليه إحترام 
المفروضة  الصحّي"  األمان  "إجراءات 

على كلّ التّجمعات العامّة 

وضع  قواعد  مع  انسجاماً   ، والمغلقة 
اآلمنة  المسافة  احترام  و  الكمامة 

)مترين( بين زائري المراكز الصحيّة.
الجراحيّة  والعمليات  اإلجراءات  أمّا 
العاجلة و حاالت الطوارئ،  فال يوجد 
  ، االطالق  على  فيها  تأخير  أو  تأجيل 
غير  الصحيّة  الحاالت  اّن  حين  في 
جدول  وفق  تأجيلها  يمكن  العاجلة، 
ذلك  و  األمد،  بعيد  او  متوسط  زمني 
و  خطورتها  و  الحالة  لطبيعة  تبعاً 

تختلف  والتّي  المتوفّرة،  االمكانيّات 
من منطقة الى أخرى.

الرعاية  وعيوب  مميزات  -ما 
اإلفتراضية؟ 

ومتنوّعة،  كثيرة  المزايا  الحقيقة  في 
االنتظار  الوقت في  وأبرزها عدم هدر 
الطويل والمواصالت، و عدم االقتطاع 
 ، المصالح  تعطيل  و  العمل  زمن  من 
مريح  مكان  من  الطبيب  استشارة  و 

ومناسب للمريض.
نسبيّاً،  محدودة  فهي  العيوب  أمّا 
"الفحص  استبدال  برأيي  وأبرزها 
بالّصور  المكانية  والمعاينة  السريري" 
االنطباعات  و  الكاميرا  عبر  المنقولة 
المرئية عن بعد . لذا ، وهذا يتوقف 
على الطبيب، وجب استدعاء المريض 
للفحص الطبي و المعاينة الفيزيائية ، 

كلّما لزم األمر. 
يستمر  ان  الممكن  من  -هل 
بعد كورونا  الرعاية  النوع من  هذا 
نظام  الموجودة في  الثغرات  لسد 

الرعاية الصحية التقليدي؟ 
آنفاً  المذكورة  المزايا  لغلبة  نظراً 
نظام  اعتماد  أتوقّع  العيوب،  على 

"االستشارات عن بعد" 
واستمراره و تطويره ليحل محل النظام 
الثّغرات  ويسد  التقليدي،  الصحّي 

الموجودة فيه.
قصور  عن  حديث  هناك  -أخيراً، 
اللقاحات )خصوصاً اإلنفلونزا( في 
كيبيك، ما صحّة هذه المعلومات؟ 
كيبيك  في  الصيدليات  بعض  تواجه 
نقصاً بسبب اإلهتمام المتزايد بلقاح 
رابطة  رئيس  صرّح  حيث  اإلنفلونزا، 
أّن "المواعيد  الصيادلة في المقاطعة 

الحد  الى  وصلنا  ولقد  بسرعة،  تحجز 
عدد  مقابل  المواعيد  لعدد  األقصى 
عليه  وبناءً  طلبناها".  التّي  اللقاحات 
طلبها  كيبيك  صيدليات  ضاعفت 
وأي  الّسن  لكبار  اإلنفلونزا  لقاح  من 
على  للحصول  مؤهّل  آخر  شخص 
لقاح مجّاني ضّد اإلنفلونزا لهذا العام. 
اللّقاح  أّن  أعتبر  الّشخصي  وبرأيي 
خصوصا  مواطن  لكل  جداً  ضروري 

الذين لديهم  وضعاً صحيّاً خاّصاً.
أن  سبق  ممّا  نستلخص  أن  يمكن 
وُجد  االفتراضية"  "الرعاية  نظام 
إمكانية  يتيح  وأنّه  خصوصاً  ليبقى، 
في  المرضى  لجميع  متساوية  وصول 
الّسكان  سيّما  ال  كندا،  أنحاء  جميع 
الضعفاء والمسنّين،  فضالً عن أولئك 
نائية  مجتمعات  في  يعيشون  الذين 
الطبيّة  الرعاية  على  يحصلون  وال 

المنتظمة.

مقابلة

الدكتور بشار الصلح

الرعاية الصحّية اإلفتراضّية تفرض نفسها خالل كورونا!
نفاذ اللقاحات في معظم صيدليات كيبيك...

أول الكالم

من  سيتمكن  فهل  حالياً.  الجو 
حضور  ظل  في  شروطه  فرض 
متماسكاً  زال  ما  الذي  المقاومة 
الحصار  من  الرغم  على  وصلداً 
شعبها؟  على  الخانق  المالي 
معها  ستحمل  المقبلة  األسابيع 
ينتهَي  لن  محتدم  صراع  حصاد 

بهدوء.   

تتمة األولى

التحرير
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مرة جديدة يقوم معتوه بعمل إرهابي 
وهناك  هنا  من  األصوات  فترتفع 
على  والمسلمين،  اإلسالم  لتهاجم 

خلفية جريمة بشعة ومدانة. 
ما حدث في فرنسا األسبوع الماضي 
من  إليه  والنظر  عنده  التوقف  ينبغي 
اإلرهابي  العمل  األولى  ثالث.  زواياً 
حين  "مسلم"  شاب  به  قام  الذي 
خلفية  على  مدرّس  رأس  قطع 
محمد  للنبي  مسيئة  رسوماً  عرضه 
به  قام  ما  والثانية  أمام طالبه.  )ص( 
المدرس صامويل باتي البالغ 47 عاماً 
التربية  حصة  في  للرسوم  عرض  من 
عن  للحديث  خصصها  التي  المدنية 
الفعل على  رد  والثالثة  التعبير.  حرية 

هذه الجريمة.
الذين  عند  الجريمة  خبر  في  ما  أهم 
أن  هو  االسالم  على  للحقد  يروّجون 
بالجريمة هو عبد هللا،  قام  إسم من 
وأنه من أصل شيشاني، وكان يصرخ 
بعبارة "هللا أكبر" حين تنفيذ الجريمة 
رأس  قطع  الى  أدت  التي  البشعة، 
مقدمة  "باتي".  الفرنسي  المدرّس 
كافية لكي يحقد الناس على ما يعنيه 

كل ما سبق بشأن اإلسالم. 
اإلسالم  يجيز  هل  مهالً.  مهالً..  لكن 
ما قام به المجرم حين نفّذ جريمته؟ 

تحاكموا  أن  قبل  سؤال  أول  هو  هذا 
بعض  يفعله  لِما  اإلسالمي  الدين 
الذي  الشريف،  فاألزهر  الموتورين. 
دان  كبيرة،  إسالمية  مرجعيّة  يعتبر 
في  وقع  الذي  اإلرهابي  "الحادث 
َّد  وأك باريس"،  الفرنسية  العاصمة 
النكراء  الجريمة  بياٍن رفَضه هذه  في 
هذا،  اإلرهابية.  األعمال  وجميَع 
ردود  من  واحدٌ  مختصر،  بشكل 
التي صدرت منّددة  اإلسالمية  الفعل 
لو  الفرنسي. ولكن  باألستاذ  فُعِل  بما 
أردنا ان نتحدث عن هذا الفكر الذي 

أن  وجدنا  الجريمة،  تلك  خلف  يقف 
أول  كانوا   - غيرهم  قبل   - المسلمين 
وأن  التكفيري،  الفكر  لهذا  الضحايا 
نفسها،  فرنسا  حلفاء  هم  داعميه 
ومشاهد  وقطر.  كالسعودية  وأمريكا، 
تنشرها  كانت  التي  الرؤوس  قطع 
سوريا،  في  الحرِب  خالل  في  داعش 
وأكثر  الغرب  معظم  من  المدعومِة 
حلفاء  أي  العربي،  الخليج  دول 
بالصمت  تقابَل  كانت  الغرب،  هذا 
وبالترويج اإلعالمي لصب الزيت على 

نار تشويه صورة اإلسالم. 
بما  نذكّر دائماً  أن  يغيب عنّا هنا  وال 
ترمب  دونالد  األمريكي  الرئيس  قاله 
حين  أي  االنتخابية،  حملته  أثناء  في 
بتأسيس  أوباما  باراك  الرئيَس  اتهم 
منافسته  اتهم  كما  داعش.  تنظيم 
بأنها  كلينتون  هيالري  الديمقراطية 
الجماعة  هذه  تأسيس"  في  "شريكة 
اإلرهابية أيضاً. وفي وقت سابق صرح 

جوليان  ويكيليكس،  موقع  مؤسس 
ارتباط  تؤكد  أدلة  لديه  أن  أسانج، 
المرشحة للرئاسة األمريكية، هيالري 
وذكر  "داعش".  بتنظيم  كلينتون 
 The( الداخلي"  "الدسيس  موقع 
Political Insider( أنه وفقا ألسانج، 
اتصال  على  تكن  لم  فكلينتون 
باإلرهابيين فحسب، بل كانت ترسل 
كانت  عندما  لهم  أمريكية  أسلحة 

وزيرة للخارجية األمريكية.
مرور  يمر  أن  ينبغي  ال  األمر  هذا 
الكرام حين نقف أمام جرائم التنظيم 
نغفل عن  أن  ينبغي  االرهابي. كما ال 
الساحة التي يعمل فيها هذا التنظيم 
هذه  في  جرائمه  لتنفيذ  والتوقيت 

الساحات.  
أراد  فرنسي  استاذ  فهو  الضحية  أما 
يثير مع طالبه قضية مهمة وهي  أن 
نشرتها  رسوماً  فاختار  التعبير،  حرية 
النبي  مجلة "شارلي إبدو" تسخر من 

وفاته  ذكرى  مرت  الذي  محمد)ص(، 
األيام  وفي  الفائت،  االسبوع  األليمة 
بذكرى  المسلمون  سيحتفل  القادمة 
والدته المباركة. وسائل إعالم فرنسية 
التالميذ  أولياء  من  عدداً  إن  قالت 
كانوا قد عبروا عن غضبهم بدايةً من 
تصرف األستاذ. لكن لم يكترث أحد، 
األستاذ  بمحاسبة  المطالبة  وذهبت 

الفرنسي أدراج الرياح. 
حرية  باتت  هل  هنا:  نسأل  أن  ولنا 
على  التطاول  في  محصورة  التعبير 
هذه  في  وهي  الناس؟  مقدسات 
انسان  مليار  من  أكثر  تطال  الحالة 
من الذين يعتبرون النبي محمد )ص( 
هو  منها  والنيل  مقدسةً،  شخصيةً 
عمل استفزازي كبير. هذه االستهانة 
بمقدسات الناس ينبغي التطرق إليها 
الحديث عن  قبل  آثارها  عن  والبحث 

الحرية. 
إلى  العالم  هذا  ينظر  كيف  أدري  ال 
يريد  منظور  أي  ومن  التعبير  حرية 
يسعى  وقت  في  تصّدقه،  ان  للناس 
من  الناس  منع  إلى  العالم  هذا  فيه 
انتقاد اسرائيل واستنكار جرائمها عبر 
السامية.  لمناهضة  تعريفات  فرض 
فهي خنق لحرية التعبير حين يُتعاطَى 
مع األمر من باب ان "أشكال مناهضة 
دولة  استهداف  تتضمن  قد  السامية 
اليهود"،  يجمع  كياناً  كونَها  إسرائيل 
خائفاً  انتقادها  يريد  من  بات  حتى 
ليس من قطع رأسه، بل من أن تُقطع 
يُشهّرَ  أو  يُفَصل من عمله،  او  أرزاقه، 
كندا  في  يحدث  كما  االعالم،  في  به 

وغيرها بين الفينة واألخرى.
المعايير المزدوجة في مقاربة موضوع 
حرية التعبير ينبغي أن يُوضع حدٌ لها. 
من  يسخر  أن  في  الحرية  كان  فأليٍّ 
شخصية يقدسها مليار انسان!. ولكن 
ليس أليٍّ كان مثالً أن ينعت "إسرائيل 

بالعنصرية أو يقارنها بالنازيين، فذلك 
باليهود.  به" ألنه يمس  غير مسموٍح 
ال  كثراً  يهوداً  أن  فيه  نجد  وقت  في 
يرون في إسرائيل دولتهم، فضالً عن 
أنها ال تمثّلهم. وفي المقابل مسموح 
أن يكون النيل من النبي محمد )ص( 
المدارس  في  للطلبة  يحق  نموذجاً 
يجمع  وقت  في  به  التمثّل  الفرنسية 

المسلمون على قدسية نبيهم )ص(.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أن  نجد 
ماكرون الذي اعتبر أن "اإلسالم دين 
أنحاء  جميع  في  اليوم  أزمة  يعيش 
العالم"، وأثار ردود فعٍل غاضبة، أعلن 
قوانين  الجريمة عن خطط لسن  بعد 
سمّاه  لما  للتصدي  صرامة  أكثر 
ماكرون  وقال  اإلسالمي".  "االنعزال 
إن حادث الجمعة يحمل كل بصمات 
وأضاف  اإلسالمي"  اإلرهابي  "الهجوم 
حرية  درّس  ألنه  "قُتل  الضحية  أن 

التعبير لطالبه".
بخلفيات  مشحون  خطاب  هو 
انتخابية، في ظل تراجع شعبية يريد 
استغالل  خالل  من  يسترجعها  أن 
خصوم  مواجهة  في  مروعة  جريمة 
أكثر تطرّفاً ويمينية، على حساب دين 
المموّلة  الجرائم  بهذه  يقبل  ال  عظيم 

من حلفاء ماكرون.
أخيرا، في الوقت الذي بات ملحّاً فيه 
بأسمائها وتُكشف  األشياء  تُسمّى  أن 
وقف  ومن  االرهابي  الفكر  هذا  أوراق 
خلفه وموّله، ومن فتح األبواب أمامه 
في  وقبلها  وغيرها،  سورية  حرب  في 
لتبنّي  "ضرورة  هناك  أفغانستان، 
لألديان  اإلساءة  يجرّم  عالمي  تشريع 
األزهر  قال  كما  المقّدسة"،  ورموزها 
النكراء، وأن  حين علّق على الجريمة 
لحرية  بالنسبة  واضحة  معاييرُ  تُقرَّ 
التعبير. حينها سنعيش في عالم أكثر 

أمناً وأكثر عدالة.

آراء

بين اإلرهاب و" "" تفّلت""" حرية التعبير: متى نعيش في عالم أكثر أمنًا؟

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

المدرّس الفرنسي صامويل باتي 
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)اإلثنيَن  السويدية  الدوائر  أعلنت 
أسماء  بنشر  المعنية  الماضي( 
"نوبل"  بجائزة  للفوز  المرشحين 
لعام  علماء  ثالثة  أسماءَ  للعلوم 
المرشحين  فوزُ  ويعلن   .2020
اآلخرين لهذه الجائزة مطلع االسبوع 
السويدية  االذاعة  وتوقعت  المقبل. 
اللبنانية هدى زغبي  العالمة  "تتويج 
مكافأة  للطب  "نوبل"  جائزة  لنيل 
معمقة  أبحاث  من  قدمته  ما  على 
)الجينية(  المورثة  التحوالت  حول 
الدماغية".  باألمراض  المرتبطة 
تحقق،  ما  إذا  زغبي  "فوز  أن  ورأت 
نادراً  فوزاً  اعتُبِرَ  قوي،  احتمال  وهو 
وتاريخياً للمرأة اللبنانية والعربية". 
رب ضارة نافعة                                     

مغادرتها  أن  تعتقد  زغبي  تكن  لم 
من  أكثر  ستطول  للبنان  القسرية 
بضعة أشهر، أي ريثما تهدأ األحوال 
أواسط  في  تفجرت  التي  األمنية 
األهلية،  الحرب  )بداية  السبعينات 
أن  تنوي  وكانت   ،)1975-1990
من  لها  تبقى  ما  الستكمال  تعود 
دراسة الطب في الجامعة األميركية 
أو  طالعها،  سوء  ومن  بيروت.  في 
في  المؤقتة  إقامتها  أن  من حسنه، 
امتد أمدها  هيوستن )تكساس( قد 
في  حققت  عقود،  ثالثة  من  ألكثر 
)أميركية  زغبي  الهبري  هدى  خاللها 
من اصل لبناني( إنجازات طبية رائدة 

لم تبلغها أي امرأة عربية من قبل.
أنهت زغبي تدريبها الطبي في كلية 
مهاري )ناشفيل( في والية تينيسي، 
ونالت عام 1988 شهادة التخصص 
في كلية بايلور الطبية في هيوستن 
– تكساس، علماً أن دراستها الطبية 
فروع  وشملت  عاماً   13 استغرقت 
واالعصاب  واألطفال  العام  الطب 

والمورثات )العلوم الجينية(.
وهي حالياً أستاذة في طب األطفال 
وعلم الوراثة البشرية وعلم األعصاب 
ومحققة  للطب  بايلور  كلية  في 
هوارد  معهد  في   )investigator(
اهتماماتها  عن  فضالً  الطبي،  هيوز 
والكيمياء  المورثات  بِعلوم  الراهنة 

الهادفة  "البيولوجية"  والخاليا  الحيوية 
األمراض  من  المزيد  الستكشاف 
للنمو  الضرورية  والمورثات  العصبية 
هذا  في  وتقول  الطبيعي.  العصبي 
الدكتوراه  على  حصولي  "بعد  الصدد: 
في طب األطفال واألعصاب انتقلت إلى 
البشري  الدماغ  مجال  في  التخصص 
العصبية".  بالخاليا  يتعلق  ما  لفهم 
معالجة  في  "تجربتها  أن  إلى  وتشير 
األطفال المصابين بامراض مستعصية 
باليأس القتصار  كان يرافقها إحساٌس 
عملها على تشخيص حالتهم المرضية 
المسكنات  بعض  بوصف  واالكتفاء 
الحقيقية  العلل  إلى  الوصول  دون 
الالزم  العالج  ووصف  األمراض  لتلك 
لشفائها". وتضيف: "يمكن تشخيص 
أعراضها،  وتحليل  المريض  حالة 
ولكن ال نعرف أي جزء من الدماغ هو 
المسؤول عن التدهور المفاجئ للجهاز 

العصبي لدى االطفال". 
"معظم  إن:  بالقول  قصدها  وتوضح 
امراض الدماغ عند األطفال ال تعالج، 
قد  أنها  والخطورة  وراثي.  منها  وكثير 
تتكرر إذا ما أنجب األهل طفالً أو أكثر. 
كنا  وال  لها،  حل  أي  لدينا  يكن  ولم 
نعرف التغيرات التي تطرأ على الدماغ 
وتسبب هذه العوارض". وترى أن "أي 
كان  مهما  الحيوية  المورثات  في  خلٍل 
على  جدا  خطيرة  عواقب  له  صغيراً 
قدرة  بشل  ويتسبب  العصبي،  الجهاز 
المريض على الحركة والنطق والتفاعل 
مع محيطه االجتماعي". وفي محاولة 
زغبي  قررت  المحير"  "اللغز  هذا  لحل 
ثالث  لمدة  الوراثة  علم  تدرس  أن 

سنوات. 
نقلة نوعية 

الذي   ،)zoghbi lab( زغبي  مختبر 
يضم أكثر من 30 باحثاً من الجنسيات 
 1988 عام  تأسيُسه  كان  المختلفة، 
انطالقة طبية واعدة في حياتها المهنية 
واالنسانية. فاكتشفت من خالله عدداً 
أمراض  عن  المسؤولة  المورثات  من 
معروفة  تكن  لم  مستعصية  عصبية 
الثمانيات، فحينها كانت  في منتصف 
بدايتها.  في  المورثات  عن  االبحاث 
زغبي  أبحاث  بدأت   1993 عام  ومنذ 

تؤتي أُكُلَها فاكتشفت بادئ االمر مورثة 
مرض "اتاكسيا" الذي "يؤثر على توازن 
صعب  "مرض  بأنه  وتصفه  الجسم"، 
الثالثين  سن  بعد  االنسان  يصيب 
سنوات.  عشر  مرور  بعد  حتفه  ويلقى 
انتقاله  احتمال  في  خطورته  وتكمن 

بالوراثة بنسبة 50 في المئة".
المورثة  زغبي  اكتشفت   1999 وعام 
وهي  السمع  خاليا  عن  المسؤولة 
كثيرين  أن  سيما  للصم،  جداً  مهمة 
يفقدون سمعهم مع التقدم في العمر. 
السمع  استعادة  كيفية  زغبي  وتشرح 
المورثة  هذه  وضعت  "إذا  بقولها: 
السمع  افقادها  بعد  فأرة  أذن  في 
إلى  مشيرة  تستعيده"،  ما  فسرعان 
لمسؤولية  بالنسبة  الالحق  االكتشاف 
هذه المورثة أيضاً عن التنفس وتنظيم 
تؤكد  السياق  هذا  وفي  األمعاء.  عمل 
 "genvec – زغبي أن مختبر "جينفك
أبحاثها  على  مؤخراً  اتكأ  قد  األميركي 

في تطوير مورثة السمع..
الذي  االهم  الطبي  االكتشف  أما 
ما يعرف  باسم هدى زغبي فهو  ارتبط 
 Rett( ريت  "متالزمة  بمصطلح 
مرض  من  المتفرعة   )Syndrome
هذه  وتلخص   .)autism( التوحد 
الناس  سمع  َّما  "قل بقولها:  المورثة 
بشكل  تؤثر  وهي  المورثة.  هذه  عن 
أكثر  الصغيرات  البنات  على  خاص 
أعراضها عسر  أبرز  الصبيان. ومن  من 
الكالم وصعوبة التعلم والمشي  والنظر 
وفقدان  العقلي  والتخلف  والتنفس 
إلى  وتشير  والعزلة".  والصرع  التوازن 
اكتشاف  الى  أدت  أخرى  أبحاثاً  أن 
مورثات ساهمت في معرفة ما يجري 
كالتوحد  أمراض  من  الدماغ   في 
األمراض  من  وغيرها  واالكتئاب 
جينات  اكتشاف  على  عالوة  العقلية، 
الذي  العصبي  التدهور  عن  مسؤولة 
في  المتقدميَن  كبير  بشكل  يصيب 
السن. وتؤكد زغبي أن مختبرها حقل 
وفيه  ومعالجتها،  للمورثات  تجارب 
فأرة   5000 على  االختبارات  تجري 
االختبارات  تلك  نجاح  وأن  تقريباً، 
على  قريباً  لتطبيقها  الطريق  سيمهد 

االنسان.

طبي  برصيد  زغبي  تتمتع  ذلك  إلى 
بايلور  كلية  في  باحثة  أول  فهي  باهر. 
الطبي،  المعهد  في  عضواً  تنتخب 
عضواً  تنتخب  عربية  عالمة  وأول 
للعلوم  الوطنية  "االكاديمية  في 
تضم  التي  المتحدة"،  الواليات  في 
على  اشرفت  كما  تقريباً.  1600عضو 
من  طالباً  و45  "دكتوراه"  طالب   23

طالب ما بعد "الدكتوراه".
التعاون  أوجه  بعَض  زغبي  وتكشف 
بيروت،  في  االميركية  الجامعة  مع 
سواء لجهة تدريب بعض الطالب في 
الجامعات  في  او  الخاص  مختبرها 
مشاركتها  لجهة  أو  االخرى،  االميركية 
في المؤتمرات الدولية على غرار مؤتمر 
 .2009 لعام  الوراثية  الدماغ  أمراض 
عربية،  كإمرأة  تجربتها  تقييم  وعن 
بين  فرق  "ال  مقتضبة:  بعبارة  تقول 
رجل وامرأة وبين امرأة اميركية او غير 
أمام  مفتوحة  النجاح  فأبواب  أميركية. 
اعتبار".  أي  فوق  والكفاءة  الجميع 
إليه  توصلت  بما  "فخورة  انها  وترى 
واالنسان،  العلم  لخدمة  ابحاث  من 
على أمل ان توفق في اكتشاف المزيد 
إنقاذ  في  تساهم  التي  المورثات  من 
وايجاد  الدماغ  امراض  من  االطفال 

العالجات الالزمة لشفائهم".

علي حويلي
أزمة  لمواجهة  بسرعة  الحلول  نجد  أن  "يجب 
اإلصرار"دفع  هذا  العالم".  تجتاح  التي  كورونا 
الفال  جامعة  في  والباحثين  الطالب  من  فريقاً 
ابتكار  إلى  جوسلين  بينوا  البروفسور  برئاسة 
سوار يراقب العالمات الحيوية للمرضى تمهيداً 
لتشخيصها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن".

من   8٪ إلى   2 نسبة  أن  جوسلين  ويالحظ 
االشخاص المصابين بداء "كوفيد 19"، يعانون 
من أعراض حادة تؤدي إلى ضيق في التنفس 
أو فشل في األعضاء وصوالً حتى الموت. ولم 
قسَمي  في  العامل  وفريقه  جوسلين  يتردد 
الهندسة الكهربائية والحاسبات في البحث عن 
حل فعال للخالص من هذا الوضع "االستثنائي" 
الذي يعاني منه العديد من بلدان العالم. ويأمل 
انتشار  للحد من  فعاالً  السوار جهازاً  يكون  ان 
الجرثوم القاتل والكشف عن العالمات الحيوية 
التنفس،  وصعوبة  الحمى  مثل  الطبيعية  غير 
وتكون لديه القدرة على إنقاذ األرواح البشرية 
في هذه األوقات العصيبة التي ارتفع فيها عدد 
ضحايا "كورونا"، مالمساً الخسائر البشرية في 

الحربين العالميتين األولى والثانية. 
ماهية المشروع 

بالتعاون مع جامعتَي ماكجيل وألبرتا، وكلتاهُما 
قسم  قام  االصطناعي،  الذكاء  في  متخصصة 
في  الطبية  الدقيقة  )اإللكترونيات(  الرقميات 
جامعة الفال في االشهر القليلة الماضية بانشاء 
نموذٍج أوليٍّ لسوار يراقب العالمات الحيوية في 
"ميتاكس"  مؤسسة  وتولت  الفعلي.  الوقت 

توفير التمويل لتطوير هذا المشروع.
المشروع  هذا  أهمية  على  جوسلين  ويعلق 
يمكننا تصميم أصغر جهاز  أنه  "نعتقد  بقوله: 
هذا  العالم.  في  الحيوية  العالمات  لمراقبة 
ففي  الفال،  جامعة  في  مشاركتنا  سبب  هو 
غضون عشر سنوات أو نحو ذلك، طورنا خبراتنا 

المتقدمة في معمل األبحاث الخاصة باألجهزة 
تطوير  من  مكننا  الذي  األمر  الدقيقة،  الرقمية 
والسويد  والنرويج  اليابان  مع  الدولي  التعاون 

على وجه الخصوص".
هناك  الحين،  ذلك  "حتى  التالي:  إلى  ويشير 
فريق  فإن هدف  لذلك  به.  القيام  يتعين  عمل 
الطالب والباحثين والمهندسين من كيبيك في 
األسابيع القليلة القادمة هو العمل على تصميم 
من  نسخة  لتقديم  والتخطيط  متكاملة،  دوائر 
لالستخدام  مسبقاً  لالختبار  قابلة  "السوار" 
)أكتوبر(  األول  تشرين  نهاية  بحلول  التجريبي 

الجاري.
إنجاز تاريخي

لوثائق  وفقاً  العلمي  اإلنجاز  هذا  فكرة  تتمحور 
جامعة الفال "حول الحصول على منتج مصغر 
إلى حد ما، واقتصادي جداً، إلنتاجه على نطاق 
السن  كبارُ  استخدامه  من  يتمكن  كي  واسع، 
الذين ُشخَِّصت إصابتهم بجرثوم  أو األشخاص 
"كوفيد 19". وتلفت إلى أن هذا السوار سيكون 
مفيداً حتى بعد أزمة كورونا، ال سيما في أماكن 
المجاالت  في  العاملين  ولدى  المنزلية  الرعاية 
المحتمل  ومن  بعيدة.  مسافة  من  الصحية 
20 دوالراً،  قرابةَ  الواحد  السوار  ان يكون سعر 
وستكون له نتائج ايجابية في كل مكان، خاصة 

لالقتصاد الكندي. 
خصائص مميزة

يمكن للجهاز الصغير الذي يُرتَدى على المعصم 
الدم،  القلب، وضغط  تنفس  معدل  يقيس  أن 
والنشاط  األكسجين،  وتشبع  الحرارة،  ودرجة 
التنبؤ  على  قادراً  سيكون  وبالتالي  الكهربائي. 
إلى  الذهاب  بضرورة  حامله  إبالغ  باحتمال 
المستشفى بناءً على عالماته الحيوية. ويمكن 
 ،)GPS( للسوار، المجهز بجهاز التموقع العالمي
في  االتصال  جهات  تتبع  أنظمة  يساعد  أن 

أمكنة بعيدة.

د. عيل حوييل

جامعات كندية تبتكر سوارًا يشخص عوارض "كوفيد 19"

هدى زغبي أول عالمة لبنانية مرشحة لنيل جائزة """نوبل"""" في الطب

د. عيل ضاهر

كشف الحجاب عن أِذاّلء األعراب

يمكن القول في دونالد ترامب الكثير. 
عن  مجلدات  يؤلّف  أن  يريد  من 
كتابة  يحب  ومن  ذلك؛  له  عنجهيته، 
فأهال  النسائية،  غزواته  عن  الروايات 
قدرته  عن  التنقيب  يهوى  من  به؛ 
يِجدْ  والمُثل،  المعاهدات  نسف  على 
مبتغاه. فشخصية ترامب حمّالة أوجه، 
دسمة  مادة  تعطي  لكنها  وتُنفر،  تشّد 

للكتابة.
لكن  وانتقده.  ترامب  أهاجم  ما  عادة 
التنويه  أحبُّ  بالموضوعية  إلتزاماً 
كالتحلي  بها،  يتمتع  حسنة  بصفاٍت 
في  والوضوح  العالقات  في  بالصراحة 
المكنونات،  والجهرعن  الطروحات 
وهذه ميزات حميدة يُشكر عليها، وقد 
دها بوضوح من خالل عالقاته بأمراء  جسَّ
السعودية  وبحكام  عام  بشكل  الخليج 
بصورة خاصة. فصراحته دفعته لوصف 
البقرة  "يشكلون  بأنهم  سعود  آل 
الحلوب، متى جّف ضرعها نأمر بذبحها، 
نساعد  أو  ذلك،  غيرنا  من  نطلب  أو 
مجموعة أخرى على ذبحها". وهو قبلها 
تعتقدوا  قائالً: "ال  إليهم  توجه  قد  كان 
أن مجموعات الوهابية التي أوجدتموها 
نشر  منها  وطلبتم  العالم  بلدان  في 
الظالم والوحشية وذبح اإلنسان وتدمير 
وتحميكم،  جانبكم  إلى  ستقف  الحياة 
إال  األرض  على  لهم  مكان  ال  فهؤالء 
حكمكم،  ظل  وتحت  حضنكم  في 
مكان  كل  من  إليكم  سيأتون  لهذا 
بأكلكم"،  ويقومون  عليكم  وسينقلبون 
السعودي  "الملك  أن  مؤخراً  أعلن  كما 
دون  أسبوعين  السلطة  في  يبقى  لن 

دعم الواليات المتحدة". 
الوقحة  طريقته  بينت  ترامب  صراحةُ 
لكنها  االخرين،  مع  التعاطي  في 
من  اأْلَلْبَاِب  أِلُولِي  بوضوح  كشفت 
يستحق  ما  وهذا   - والمسلمين  العرب 
يتمتع  ميزتَين   - المديح  ترامب  له 
الخَنَاعَة  السعودية:  حكام  بهما 
والكذب. فهم خانعون، يبهدلهم ترامب 
فينفذون أوامره بدقة، لكنهم بالمقابل 
ويذلوه  اليتيم  سعد  على  يتشاطرون 
ويقطعونه،  خاشقجي  على  ون  وينقضُّ
ال  الذين  الضعفاء  على  ويستقوون 
لكنهم  سياستهم،  في  يوافقونهم 
القوي.  أمام  بخنوع  يزحفون  بالمقابل 
العروبة،  لواء  يرفعون  منافقون  وهم 
والعزّة،  الكرامة  شيمها  من  التي 
ويمارسون الخناعة والَذاللة؛ ويجاهرون 
على  يحّض  الذي  اإلسالم،  لواء  بحمل 
في  يسبحون  لكنهم  واألمانة،  الصدق 
بحور الكذب والرياء. أال يُقال إن آيات 
بالفجور  متمثلةٌ  اإلزدواجية  المنافق 
الضعيف،  خصومة  في  والمبالغة 

والخنوع واإلنبطاح في مراضاة القوي!
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زغبي مكرمة من الرئيس اللبناني ميشال عون
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صدى المشرق ـ مونتريال
 

أيلول   ٢٧ في  اندلعت  التي  الحرب   
اليوم   بين  ٢٠٢٠ والتي تستمر حتى 
والمرتزقة  تركيا  بمساندة   آذربيجان 
واإلرهابيين والجهاديين ضد   ناغورنو 
وحدت   قد   ،أرمينيا،  ارتساخ  كاراباخ 
العالم    انحاء  كافة  من  األرمن  جميع 
للشعب  ثانيةً  إبادة   حصول   لمنع 
األرمني كما حصلت في عام ١٩١٥ من 
قبل الدولة العثمانية وادت الستشهاد 

١.٥ مليون من اسالفهم األرمن .
لتسليط الضوء على االحداث  الجارية 
مما  الكندي  والموقف  هناك  اليوم 
يجري ومستقبل العالقات بين أرمينيا 
الناشطة  إلتقينا  وآذربيجان،  وتركيا 
السيدة  أرمني  أصل  من  الكندية 
في  ولدت  وهي  رستوكيان،  ناتالي 
منذ  كندا  في  لِلعيش  وانتقلت  لبنان 
اثنتَي عشرةَ سنة. تقول رستوكيان في 
تعريفها بِنفسها: "قبل وصولي الى كندا 
والرياضيات  االنكليزية  اللغة  درَّسُت 
والعلوم في المدرسة األنطونية. بعدها 
بدات  ثما  ومن  التمثيل  احترفت 
بتقديم البرامج على الشاشة التلفازية  
وعملت   . العربي  والوطن  لبنان  في 
"مرآة  لمجلتَي  تسويق  كمديرةَ  أيًضا 
الخليج" و"المغترب". بعدها أصبحت 
لمجلة خلود. عملت في  مديرة عامة 
مجال االعالم والتلفزيون اكثر من ١٧ 

سنة.
في  شهادة  على  حصلت  كندا  في 
نالت  وحاليا  والتمريض،  الصحة 
 Life  & wellnessشهادة أكاديمية ك

.")    )coach ACSTH/CCA
كندية،  كاتبة  كذلك  هي  رستوكيان 
طبعت أول كتاب لها باللغة االنكليزية 
من  األولى  عالميتين:  جائزتين  فناَل 
بين  من  كتابُها  اختير  حيث  واشنطن 
الجائزة  هي  والثانيةُ  كتاب.  ألف   26
وهي  انجلس.  لوس  في  الذهبية 
تقول  لكن  جديد،  لكتاب  تحضر 
وقتها  تكرس  الحالي  الوقت  في  إنها 
أرمينيا،  األم  ووطني  لشعبي  "بكامله 
الذي لم أُولَد فيه، إنما هو وُلد فِيَّ كما 

يولد في كل شخص أرمني".
في  عليها  تركز  التي  المواضيع  أهم 
االنسانية  "القضايا  هي  كتاباتها 
واالجتماعية"، وهي تستعمل "أسلوب 
التفكير النقدي بشجاعة. وفي الوقت 
ذاته تركز  كثيراً على وصف  األحداث 
وإلهام  لتحفيز  بشجاعة  والمحرمات 

ضمائر الناس".
أردنا  إذا  رستوكيان،  سيدة 
أرمينيا  بين  يجري  عما  الحديث 
هي  ما  برأيك  وآذربيجان... 

المشكلة الحقيقية بين البلدين؟
الشعب  ضد  عرقية  خلفيته  الصراع 
ضد  تاريخي  صراع  هذا  األرمني. 
منذ  آرتساخ  في  الموجودين  األرمن 
إحياء  تريد   تركيا  السنين.  آالف 
القرن  في  العثمانية  اإلمبراطورية 
مع  بالتعاون  والعشرين  الواحد 
آذربيجان، في وقت يكافح فيه العالم 
أزمة "كوفيد 19". هذه األرض اُعطاها 
آلذربيجان عاَم ١٩٢١من  قبل جوزيف 
ستالين  يضم  أن  أمل  على  ستالين 
الن  السوفياتي  االتحاد  إلى  تركيا  
األذرية واألتراك هما من ذات العرق.

منطقة  أجل  من  ليست  الحرب 
من  وجودية  حرب  هي  بل  جغرافية، 
أجل البقاء على قيد الحياة ومنع إبادة 
جديد  عرقي  وتطهير  ثانية  جماعية 
وأذربيجان  تركيا   األرمني.  للشعب 
واالرهابيون  المرتزقة  ومعهما  
حجّةً  الجغرافيا  من  تتخذ  وآذربيجان 
أسلحة  فيها  تستخدم  حرب  لِشنِّ 
هدف  إلى  للوصول  الشامل  الدمار 
آرتساخ  العثمانية.  االمبراطورية  إعادة 
كالهما   )Nakhchivan( ونَخشيفان 
أرٌض أرمنية منذ أكثر من 3000 سنة. 
المتحدة  األمم  موقف  هو  ما 

والدول الكبرى مما يجري؟
المتحدة؛   باألمم  قرارات  وجود  رغم 
عام  من   ٣٠ نيسان  في   ٨٢٢ رقم  
عام  من  تموز   ٢٩ ١٩٩٣.رقم ٨٥٣في 

١٩٩٣.رقم ٨٧٤من أكتوبر ١٤ من عام 
الثاني  تشرين  ٨٤٤في١٢  ١٩٩٣.رقم 
من عام ١٩٩٣.ولكن هذا ال تعني ان 
لها   الكبرى  والدول  المتحدة  األمم 
في  يجري  مما  تتدخل  بعدم  الحق 

ناغورنو غاراباغ ،ارتساخ ،أرمينيا.
االمم  تتدخل  أن  المفروض  من 
أجل  من  الكبرى  والدول  المتحدة 
وإدانتهما   وأذربيجان   تركيا  محاكمة 
أمام المحكمة الجنائية الستخدامهما  
الدمار  وأسلحة  والمرتزقة  االرهابيين 
وجه  في  العنقودية  والقنابل  الشامل 
للقانون  وفقًا  األبرياء.  األرمن  السكان 
األسلحة  استخدام هذه  يُمنَع  الدولي 
واآلمنين.  العزل  المدنيين  وجه  في 
ناغورنو  في  اليوم  يحصل  ما  وهذا 

كاراباخ ،ارتساخ . 
ِّر ان األمم المتحدة  أيضاً أحب ان أذك
األطلسي  شمال  حلف  وكذلك 
حق  اجل   من   )NATO(تدخل١٩٩٩ 
تقرير المصيرلاللبان المسلمين ومنح 
كوسوفو   في  المصير   تقرير  حق  لهم 
األكثرية. كما تم تقسيم    كانوا  كونهم 
متعددة    بلدان  إلى  يوغوسالفيا 

وانضموا  الى االتحاد   أالروبي.
األمم  تتدخل  أن  المفترض   من   
األطلسي  الشمال  والحلف  المتحدة 
بسبب  تركيا  على  العقوبات  وتفرض  
مثل  الدول  من  العديد  في  تدخلها 
العراق وسوريا وليبيا واليونان وقبرص 
في  واليوم   ، االكراد  مع  وخالفات 

ناغورنو غاراباغ ،ارتساخ ،أرمينيا،
 فقد تجاوزت تركيا   القوانين الدولية 

وسيادة العديد من الدول. 
األرمنية   اإلبادة  أن  إلى  ألفت  وهنا 
مليون   ١.٥ باستشهاد   ١٩١٥ عام  في 
فقط  دولة   29 بها  اعترفت  ارمن  
واليوم  أمريكا.  في  الواليات  وبعض 
الدول  يتكرر الشيء نفسه أمام أعين 
تشاهد   االمن    والمجلس  الكبرى 
وتعلق بمواقف وتصاريح سياسية من 
االعمال  لوقف  الفوري  التدخل  دون 

الشعب  ضد  واالرهابية  االجرامية  
الكبرى   الدول  على  األرمني.انما 
لتركيا  األسلحة  تصدير  توقف  أن 
وأذربيجان  فوراً. وخاصة الدول  التي 
 )Genocideتعرضت لإلبادة الجماعية
النها   )  )Holocaust المحرقة  )أو 
ستكون  مسؤولة أمام القانون الدولي 
منها  األسلحة   هذه  ألن   ، اإلنساني 
الستخدامها ضد  دُولياً  محرم   هو  ما 
المواطنيين االمينين   واالن  تستخدم  
العزَّل   األصليين   المدنيين  وجه  في 
،ارتساخ  غاراباغ  ناغورنو  في  األرمن 

،أرمينيا.
المسيحيين  بين  هل هي مشكلة 

)األرمن( والمسلمين )اآلذريين(؟
بل  دينية،  مشكلة  ليست  ،هذه  أبداً 
كلمة   تستغل  تركيا  الن  مؤامرة  هي 
هدف  لتحقيق  اإلسالمية  الخالفة 
استعادة مجد االمبراطورية العثمانية. 
المسلمين  تقاتل  تركيا   أن  والدليل 
 ، واالكراد  وليبيا  والعراق  سوريا  في 
االسالمي  النزاع  فكرة  يُسقط  وهذا 

المسيحي.
بعض  تركيا  استخدمت  هل 

األسلحة الكندية في الحرب؟
نعم، إن منظمة "بروجكْت باْلوْشيرْز" 
الكندية   )Project Ploughshares(
مقطعاً  إن  قالت  األسلحة  لمراقبة 
مصوراً نشره سالح الجو في آذربيجان 
َّرة  المسي الطائرات  أن  إلى  يشير 
واستهداف  تصوير  بأنظمة  مجهزةٌ 
هاريس   3 "أل  شركة  إنتاج  من 
 )L3Harris WESCAM( وْسكام" 
 3 "أل  لشركة  التابعة  الكندية 
 L3HARRIS( تكنولوجيز"  هاريس 

TECHNOLOGIES( الكندية.
لمجابهةِ  كندا  في  تحركتم  أنتم 
هل  لتركيا..  الكندي  التسليح 
نجحتم في دفع الحكومة الكندية 
لوقف بيع هذه االسلحة إلى تركيا؟

كندا  في  حركتنا  تأكيد  ،بكل  اجل  
الوزراء  رئيس  النجاح.الن   القت 
تجميد  قرر  ترودو  جوستان  الكندي 
الكندية  )التكنولوجيا(  التقانة  تصدير 
المسيرة  الطائرات  في  المستخدمة 
هاريس   3 "أل  شركة  تنتجها  التي 
القوانين  وبموجب  الكندية،  وْسكام" 
جوستان  الوزراء  رئيس  أخذ  الكندية 
ترودو قراره للتأكد من عدم استخدام 
هذه األسلحة في وجه المدنيين العزل 
كاراباخ،ارتساخ  ناغورنو  في  اآلمنين 
القتال  إزاء  كبير  بقلق  وترودو يشعر   .
بضرورة  دائماً  متمسك  وهو  الدائر، 
والقانون  االنسان،  حقوق  احترامِ 
تصدير  تراخيص  يمنع  الذي  الكندي 
األسلحالتي تستخدم اِلنتهاِك القوانين 

الدولية أو قوانين حقوق االنسان.  
إلطالق  وقف  عن  الحديث  جرى 
يمكن  هل  البلدين..  بين  النار 
البلدين  بين  العالقات  تعود  أن 
طبيعية، وما الذي يمنع من ذلك؟ 
إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
علييف  حيدر  اآلذربيجاني  والرئيس 
سيواصالن  أنهما  وضوح  بكل  أعلَنا 
الحرب حتى  استسالم  ناغورنو كاراباخ 
يستسلم  لن  شعبها  ولكن  )آرتساخ(. 
ناغورنو  جمهورية  عن  يتنازل  ولن 
كاراباخ )آرتساخ( الديموقراطية التي لها 
حق تقرير مصيرها والحفاظ على تراثها 
الحضاري واإلنساني والتاريخي. لذا لن 
البلدين.  العالقات طبيعية  بين  تقوَم 
أسلحتهما  وآذربيجان  تركيا  ألقت  إذا 
ولكن  المنطقة.  في  السالم  فسيحل 
فحتماً  أسلحتهم  األرمن  ألقى  إذا 
واإلبادة  العرقي  التطهير  سيُرتَكَب 
الجماعية ثانيةً بحق الشعب األرمني.   

هل لديك كلمة أخيرة؟
أقول لكل من يقرأ الحوار في هذا اللقاء 
األرمن  األبرياء من  الضحايا  أعداد  إن 
في ناغورنو كاراباخ )آرتساخ( تزداد في 

جبالنا  في  سنقاتل  ولكن  ثانية،  كل 
غاراباغ  ناغورنو  في  وحقولنا  وسهولنا 
واحدا  شيئا  ،ولكن  أرمينيا  ارتساخ 
لن نفعله: لن نلقي سالحَنا. لن نقبل 
بإبادة جماعية ثانية للشعب األرمني، 
حلمها  تركيا  تحقق  بأن  نسمح  ولن 
العثمانية  االمبراطورية  إحياء  في 
لغتنا  اجل  من  وسنقاتل  المتسلّطة، 
سواعد  وبفضل  وتاريخنا.  وتراثنا 
أبطالنا وجيشنا وشعبنا المتضامن في 
ناغورنو كاراباخ لن تُتحق  خطة تركيا، 
والمرتزقة  أذربيجان  مع  وبالتعاون 
األصليين  سكان  .ان  واإلرهابيين 
،ارتساخ  غاراباغ  ناغورنو  في  األرمن 
بكرامة  يعيشوا    أن  في  الحق  لهم  
أنه  الجميع  يعرف  ان  أتمنى  وحرية. 
تسقط  ضحايا  هناك  دقيقة  كل  في 
جراء  من  واألبرياء  المدنيين  من 
الدمار  وأسلحة  العنقودية  القنابل 
آذربيجان   تستخدمها  التي  الشامل 
وتركيا  في تدمير الكنائس والمدارس 
الصليب  ومراكز  والمستشفيات  
أطفال  من  األبرياء  قتل  وفي  األحمر 
ونساء وكبار السن وحت  اإلعالميين 
اإلعتراف  فقط   . واألجانب  المحليين 
)آرتساخ(  كاراباخ  ناغورنو  بأن   الدولي 
يضع  قد  سيادة  ذات  مستقلة  دولة 
حداً للحرب وينقذ السكان األرمن من 
العرقي  والتطهير  ثانية   إبادة جماعية 

للشعب األرمني 
هي  بلدين.  بين  ليست  الحرب  هذه 
وكل  االرهاب،  ضد  إنسانية  حرب 
بالحق والعيش بكرامة،  إنسان مؤمن 
الشعب  مع  يتضامن  لإِلرهاب  رافٍض 
،ارتساخ  غاراباغ  ناغورنو  في  األرمني 

،أرمينيا  

في الختام أود أن أشكر جريدة صدى 
هذه  على  تحريرها  ورئيس  المشرق 
اإلعالم  عبر  يصل صوتنا  كي  المقابلة 
والضمير  الحق  إليصال صوت  العامل 

واإلنسانية.    

مقابلة

ناتالي رستوكيانناتالي رستوكيان)األولى من اليمين( خالل تظاهرة في مونتريال تضامنا مع أرمينيا  

الكاتبة الكندية والناشطة األرمنية ناتالي رستوكيان متحدثًة إلى """"صدى المشرق"""": 
لن نقبل بإبادة جماعية ثانية للشعب األرمني 
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توكل  الماعز  راعية  رائحة  أطيق  ال  "كنت 
تقتضي  امريكا  مصلحة  كرمان،ولكن 

ذلك"،هيالري كلينتون....
لكل  واالخالقية  المعنوية  القيمة  هي  هذه 
االسالمي  و  العربي  وطننا  في  االغبياء 
و  ملهما  و  قائدا  االمريكي  في  يرون  ممن 
توكل   . المزعومة  لثوراتهم  قذرا  "مموال" 
كرمان اليمنية نموذج بسيط لموقعية الذيل 
من  هائل  كمٌّ  الغرب.  لمصالح  المرتهن 
العاطلين مهنيا و اخالقيا ووطنيا على امتداد 
من  جيشا  شكّلوا  -االسالمي  العربي  العالم 
التي  القذارة  رائحة  منها  تفوح  التي  االدوات 
تحملتها  رائحة    . الطغاة  انوف  حتى  تأنفها 
كلينتون كرامة مصلحة بالدها ، بينما يتمرغ 
والمهانة  التبعية  المغفلون في وحول  اولئك 
ووجوه  بلهاء  بابتسامات  االهانات  ويبتلعون 

صفراء...
هكذا في لبنان، يقول االمريكي انه دفع ١٠ 
واسقاطها.  المقاومة  لمحاربة  دوالر  مليارات 
وتعرّت  ثورتهم  سقطت  ان  النتيجة  وكانت 
وانفضحت  االعيبهم  وانكشفت  مخططاتهم 
النذالة  و  ...ولكن...للبداحة  ادواتهم 
ُّون  يكل الميدان،ال  امريكا في  ادوات  عنوان: 
التي  الحقارة  قيم  تجذرت   . ُّون  يمل ال  و 
انعدمت  حتى  ذواتهم  في  يستشعرونها 
ملّت  الداة  ما  ضميرٌ  يصحو  ان  امكانية 
،الثورة  ١٧ت  مناسبة   . المذلة  و  المهانة 
اللبنانيين  اوجاع  على  ركبت  التي  المزعومة 
نشاط  بفعل  المعيشية  المطالب  وخّدرت 
ايتام جيفري فيلتمان وبقوة العشرة مليارات 
الى  اللبناني   الشعب  صرخة  تحولت  دوالر 

منصة اسقاط للمقاومة..
من  قطاعات  تعيشه  النظير  منقطع  غباء 
باحتضان  المنتشية  و  المتغرّبة  النخب 
على  الطائلة  االموال  واغداقه  لها  االمريكي 

حركتها و الهدف واحد...رأس المقاومة....
على  بداياتها  في  المقاومة  انطلقت  عندما 
،انطلقت  الصدر  موسى  المغيب  السيد  يد 
اليسار  قادها  تخوين  حملة  بموازاتها 
ياسر  مع  التضامن  و  بالتكافل  اللبناني 
الى  اللبناني  الجنوب  ...وتحول  عرفات   
وانذال  الصدر  تالمذة  بين  معركة  ساحة 
اليسار الذين لم يتركوا تهمة اال والصقوها به 
لعلهم بذلك يستمرون بسيطرتهم وارتهانهم 
لبنان  تحرير  فصائل  من  نعمتهم  الولياء 
فلسطين....انتهت  عن  عوضا  مواطنيه  من 
ما  اياه  التخريبي   الفكر  ولكن  الحقبة  تلك 
االرتزاق.  و  االرتهان  ساحة  في  معروضا  زال 
للحركة  منظر  من  تحول  ابراهيم  محسن 
الوطنية الى مستكتب وضيع عند آل سعود 
وكر  كل  عند  المزروع  اليساري  و جيشه  هو 
تظهيره  وادوات  االجنبية  لالستخبارات 
 ... المختلفة  المنابر  و  الصحف  في  اعالميا 
ديفيد هيل  الوريث االمريكي لما جنته يدا 

العشرة  بغصة عن  يدلي شهادته  فيلتمان   
مليارات دوالر التي ذهبت سدى...فعال هذا 
اللبناني موهوب بالفطرة بالخداع حتى اضطر 
تلك  امام  االستسالم  الى  بذاته  الشيطان 
الموهبة  الفذة في االرتزاق و الخداع... تحفة 
شعلة  بايقاد  االول  بعيدها  "الثورة"احتفلت 
التنوير امام مرفأ بيروت  المدمر ببركات ازالم 
ليس  االمر   . اللبنانية  االدارة  في  فيلتمان 
مرتكزات  تدمير  امريكا  تتولى  ان  مصادفة 
البلد بواسطة ادواتها و يتولى مرتزقتها تدمير 
اسرائيل  ورائهما  من  و  اللبناني  المجتمع 
تتجبر و تطغى في الفضاء العربي دوسا على 
قد  بعضها  ان  يبدو  التي  الشعوب  كرامات 
استمرأ المهانة و الذل و رضي بافعال حكامه 

تطبيعا و لعقا لنعال الصهاينة .....
نعود الى توكل ومن شابهها من شباب جيلها 
.عندما تكاد هيالري تتقيأ من رائحة عمالئها 
ويزدهر جيش العمالء و يتمدد ،هذا يعني ان 
هناك سقوطا مريعا ،اخالقيا و انسانيا لشرائح 
اوجهها،   بكافة  الغربية  الهيمنة  نتاج  كانت 
االميركي  االصيل  خدمة  الى  استدعاؤها  تم 
بعد اهتراء بُنى االنظمة العربية وعجزها عن 
الغربية.سقطت  الهيمنة  متطلبات  مواكبة 
تنظيم  مع  الصفقة  قاعدة  على  انظمة 
االميركي  الجيش  وتولى  المسلمين  االخوان 
الجديد -النصرة و داعش"-تحطيم بنى دول 
عدة و تحطم هو بدوره امام العقدة السورية 
لم  كافة،وعليه  باذرعها  –المقاومة  -االيرانية 
المباشر   الحضور  ورقة  سوى  لالمريكي  يبق 
تموضعوا  الذين  المتغربين  بجوقة  مصحوبا 
كرأس حربة الختراق المجتمعات المستهدفة 

توفيرا لتكاليف الحروب المباشرة...
المجموعات  تلك  ادوار  تعرية  بعد  و  لذلك 
الممولة امريكيا وباعتراف مباشر لديفيد هيل 
الولئك  دوالر  مليارات   ١٠ امريكا  دفع  عن 
الصراع  وجهة  تحديد  لزاما  يصبح  المرتزقة 
المسماة  االدوات"الحربية"االمريكية  مع 

منظمات مجتمع مدني و خالفه....
الحصار  نتائج  و  المجتمعي  الدمار  ان 
قادته  الذي  "النضال"  حصاد  هي  االمريكي 
من  الوهمية...بدءا  شبه  المنظمات  تلك 
تونس الى مصر و اليمن حيث توكل كرمان  
،الى العراق، سورية ،ودرة استهداف المشروع 
عن  الدفاع  ان  ،المقاومة،وبما  االمريكي 
النفس  مقدس في جميع الشرائع و بالنظر 
برعاية  المباشرة  االمريكية  االعترافات  الى 
جيوش التخريب المسماة منظمات مجتمع 
مجابهة  العيني  الواجب  من  يصبح  مدني 
الحجة  ثبوت  بعد  االمريكي  التخريب  سالح 
االجنبي  مع  التعامل  و  بالخيانة  التهمة  و 
الوطن...انها مسألة توقيت  لتدمير مقومات 
مناسب لبدء جباية االثمان من زمر العمالة و 

الخيانة... وان غدا لناظره قريب
و السالم

آراء

قال إني مسافر األسبوع القادم الى "البلد"، يريد 
رام هللا في فلسطين، قلت لو تأتيني منها بحجر، 
تشابه  الحجر  إن  ولونه..  وشكله  ما حجمه  قال: 

علينا! 
قلت: حجر.. أي حجر، قلت كلمتي ومشيت!
 سمع مقالتي وسافر.. كان ذلك منذ أشهر.

في صغري.. لم أتمكن من ضبط عالقتي بالحجارة، 
في  يعيش  شقي  صبي  على  ذلك  تقدير  ولكن 
الضيعة في بيت يحيط به بستان كبير يسمح لي 
بالحجارة قديمة وسوية وأليفة  بالزعم أن عالقتي 
وال تخرج عن مألوف فتيان الحي وصبيان الحارات 

األشقياء!
لكن قصة حصلت معنا في شبابنا األول في نهاية 
العشرين من اعمارنا ونهاية السبعينات في تاريخ 
المدينة، حين عاد إمام بلدتنا من النجف األشرف 
التي  والترحيل  اإلعدامات  موجة  بعد  العراق  في 
النجف  حوزة  ضد  حسين  صدام  المجرم  قادها 
ومراجعها وعلمائها.. توجها بإعدام الشهيد آية هللا 

السيد محمد باقر الصدر )رض(.. 
عقد  ونظمت  بالحجر  عالقتي  أدبت  القصة  هذه 
مشاعري به ونسقت ترتيبه في طيات فكري الذي 
ينطوي على ماليين المعلومات والمفردات.. وفي 

مقدمها الحجر!
بدأنا تعديل وترميم وتحسين وتضبيط  .. كنا قد 
ملعب كرة القدم الوحيد في بلدتنا والذي هو في 
المسجد  مع  الموقوفة  الحسينية  الساحة  األصل 
البلدة  أوقاف  ضمن  تحوطانه  اللتان  والحسينية 
إشرافه  خالل  من  الجليل  إمامنا  يديرها  التي 
وعنايته وتوجيهاته.. كان ذلك أواخر السبعينات. 
النبطية  في  القدم  كرة  فريق  ضمن  نشاطنا  كان 
في  الوحيد  الجماعي  االجتماعي  النشاط  هو 
البلدة، بعد أن حل فيها الخراب من الداخل بفعل 
واالنتماء  االنضباط  ينقصها  كان  واقع  أمر  قوى 
تواجهنا  كانت  الخارج  من  وحصار  المدينة،  لروح 
الى  يتحول  ان  قبل  مدافع جيش سعد حداد  به 

جيش العميل لحد!
كانت ساحة عاشوراء، أو البيدر، أو ساحة الوقف، 
النادي  ملعب  أو  االثنين،  يوم  الدواب  سوق  أو 
األهلي تجاوزا على الواقع الحقيقي أنها أرض وقف!
النشاط  هذا  نفتعل  صبية  وبعض  شباب  وكنا 
نحاول تدوير أيامنا خلف كرة فقيرة نسعى خلفها 
وهي تراودنا فوق أرض غير سوية تميل الى انحدار 

تميز به ملعب النبطية!
وكان مجموعة من األساتذة، من معلمي المدارس 
االبتدائية العاطلين عن الدوام والعمل، يصطفون 
ويتحمسون  يراقبون  الملعب  حافة  على  عصرا 
ويكسرون الملل الذي غطى حياة الناس في تلك 
الفترة من تاريخ هذه المدينة ومحيطها في بداية 
نشعر  كنا  الذي  لالجتياح  استعدادا  الثمانينات.. 

برياحه الحارة تلفح وجوهنا!
بين  جميل  وتواطؤ  معلن،  غير  اتفاق  حصل  ثم 
الالعبين والجمهور وبعض الناشطين والمتحمسين 
والمهاجرين الى افريقيا الذي في زياراتهم الصيفية 
تليق  وساحة  ملعب  الى  يحنون  كانوا  الوطن  الى 
ساحة  ألجله..  والموقوف  وواقفها  بالمدينة 

الحسين )ع(!
 - العراق  من  مرغما  عاد  الذي   – اإلمام  سماحة 
وافق على مشروع التعديل والتنظيم واشترط عدم 
إخراج أي حبة تراب أو أحجار أو أي شيء يصدق 

عليه الوقف الشرعي من الساحة.. 
ونحن بدورنا – متعلمين على سبيل نجاة - بالغنا 
الملعب  من  الخروج  حين  أحذيتنا  تنظيف  في 
بنفض التراب عنها حتى ال نتهم باالستهتار بتراب 

الوقف وأحجاره وأحكامه الفقهية!
والتعديل  والمسح  والحدل  الجرف  عمليات 
والتبديل استمرت ألشهر، وتجمعت لدينا كميات 
عملية  في  استعمل  ما  منها  األحجار،  من  كبيرة 
الحجر  كان  آخر،  ليوم  نذر  ما  ومنها  البناء  إعادة 

عنوانه!
تخرج  بدأت  التي  األحجار  تجميع  لعبة  أتقنا  ثم 
تباعا من تحت تربة بالغنا في تسطيحها، ثم راودتنا 
فكرة خبيثة – علني كنت صاحبها - بأن اشترطنا 
الخاسر بعد كل تمرين أن يبقى في  الفريق  على 
له  تيسر  ما  يجمع  إضافية  ساعة  لربع  الملعب 

من صغير الحجر.. بعد أن كنا قد استعملنا كبيره 
التي  الملعب  مدرجات  دك  في  منه  والمتوسط 

استحدثت في صدارة هذا المشروع.. 
وهكذا على مدى أكثر من ثالث سنوات تجمعت 
لدينا كميات كبيرة من األحجار، ال وظيفة لها غير 
الحسين  عبد  الشيخ  سماحة  لفتوى  االستجابة 
صادق حفظه هللا بحرمة إخراجها من أرض البيدر 
لتقاطع  المقابلة  الزاوية  في  فحفظناها  والساحة، 
من  ليوم  القديمة..  الزهراء  مدرسة  مع  المقبرة 

أيام هللا!
للحجر في تراثنا والتراث البشري عامة موقعا ودورا 
وأهمية بالغة، فقد كان النار الذي عرفها اإلنسان 
القديم، وكان السالح والوعاء، ثم أصبح المسكن 
بعصاك  اضرب  "قلنا  ثم  والقالع..  والقصر  والدار 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل 

أناس مشربهم".. 
كَالْحِجَارَةِ  فَهَِي  ذَلَِك  بَعْدِ  مِّن  قُلُوبُكُم  قََسْت  "ثُمَّ 
مِنْهُ  يَتَفَجَّرُ  لََما  الْحِجَارَةِ  مَِن  وَإِنَّ  قَْسوَةً  أََشدُّ  أَوْ 
الَْماء وَإِنَّ  قَُّق فَيَخْرُُج مِنْهُ  وَإِنَّ مِنْهَا لََما يَشَّ األَنْهَارُ 
مِنْهَا لََما يَهْبِطُ مِنْ خَْشيَِة اللّهِ وََما اللّهُ بِغَافٍِل عَمَّا 

تَعَْملُوَن"..
ما  منها  ولكن  قاسية  قلوب  الحجارة  من  إذن، 
ما  ومنها  الماء،  منها  ويخرج  األنهار  منه  يتفجر 

يهبط خشية.. ومنها الحجر الذي بين يدي!
قال النبي محمد )ص(: الحجر األسود من حجارة 
التي  الذنوب  إلى  فيرجع  لونه،  سواد  أما  الجنة، 
ارتُكبت وفقا للروايات، حيث روى ابن عباس عن 
النبي محمد )ص( أنه قال: نزل الحجر األسود من 
الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم وهو 
سواد في ظاهر الحجر، أما بقية جرمه فهو على ما 
هو عليه من البياض، وعن عابس بن ربيعة، قال: 
أنك  ألعلم  إني  ويقول:  الحجر،  يقبل  عمر  رأيت 
حجر ما تنفع وال تضر، ولوال أني رأيت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك..
يقول السيد المسيح )ع(: من منكم بال خطيئة.. 

فليرمها بحجر! 
أحدهم  رماها  ولو  بحجارتهم  الناس  فأمسك 

لكذب!
واحد،  بحجر  عصفورين  يصيب  من  الناس  ومن 
ومنهم  الكريمة،  األحجار  جمع  يهوى  من  ومنهم 
من يضع الحجر األساس لمشروع الجديد، ومنهم 
من يولد وفي يده حجر، ويذهب الى المدرسة بعد 
حصة من األحجار بوجه العدو، ومنهم من يسقط 
ومنهم  حجر،  على  يده  ويقبض  بأحالمه  مضرجا 
من يقسم بالشمس والقمر والحجر.. ومنهم "ثورة 

الحجارة"!
أرفع  درويش:  محمود  فلسطين  شاعر  يقول 

الطيون عن حجر.. 
ويقول أيضا: سالما أيها الحجر الصغير!

ويقول أيضا: منكم دبابة أخرى – ومنا حجر!
ثم عاد أيمن من فلسطين، بعد التحية ألقى في 
يدي حجرا أملسا، دسسته في جيبي ثم تحسسته 
بيدي، كان بحجم بيضة، لم يكن سويا لكنه كان 
الى األبيض،  رائحة حلوة، يميل  أنيقا كحجر، ذو 
لم يسود بعد من ذنوب العرب.. كان توا قد جيء 

به من البلد!
زيتونة  حضن  في  تربى  فلسطين،  من  حجر  هو 
قديمة، تشرب زيتها وتمتع بفيئها واغتسل بدموع 
مطرها.. ثم وقع بيدي، اخترت له صدارة الصالون 

في بيتي، وفي ذهني له مشاريع كثيرة!
مع  بالعالقات  انشغلت  قد  كنت  طويلة  لفترة 
واعدها  مشاعري  ترتيب  أعيد  واليوم  الناس، 

للعالقة مع األشياء.. ومنها هذا الحجر!
فلسنوات طويلة كانت فلسطين قضيتي، أما اآلن 

فقضيتي فلسطين.. وهذا الحجر!
من  األحجار،  من  الكميات  هذه  نبتت  أين  من 
أين تساقطت في أيدي "الضريبة"، كيف تجمعت 
وتهيأت وشاركت في مسيرة الحسين )ع(؟ ال أحد 
وكانت  استعملوها  الذين  أولئك  حتى  يعرف!  

سجيال بأيديهم يضربون بها أبرهة العصر!
الميالدي  للعام  محرم  من  العاشر  يوم  ذلك  كان 
اختراق  اسرائيلية  دورية  حاولت  حين   ،1983
إسرائيل  تزال  ال  وكانت  بالقوة،  عاشوراء  مواكب 

تحتل النبطية قبل االنسحاب منها عام 1985.
الصهاينة  فيها  يكتشف  التي  االولى  المرة  وكانت 
لترددات  استجاب  قد  وعنيدا،  جديدا  خصما  أن 
الثورة اإلسالمية المباركة في إيران التي قال فيها 
مناحيم بيغن، رئيس الوزراء في حينها: هذه الثورة 
بدت  وهكذا  تردداته..  قريبا  تصلنا  سوف  زلزال 
حجارة الساحة الحسينية كأنها "وقفت" لهذا اليوم 
الشيخ حفظه هللا.. كانت حجارة  بفتوى سماحة 

ساحة الحسين )ع( منذورة ليوم العاشر!
هذه مساهمة على هامش نقاش قديم ومستجد 
حول هوية بعض احجار المدينة وشهدائها.. الذين 

بدمائهم توحدت نسائم نصر لما ينضج بعد!

هوزأبجد

الحجر!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

طوابير التخريب المدني وجباية االثمان

عادل حبيب ...والسالم
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في  مونتريال  كولكو  هيئة  أحيت 
الحر ذكرى ١٣ تشرين  الوطني  التيار 
١٩٩٠ ، بإقامة قداس على نية شهداء 
الذين  والمدنيين  اللبناني  الجيش 
سقطوا دفاعاً عن كرامة لبنان . إحتفل 
المطران  سيادة  االلهية  بالذبيحة 
شربل  االب  وعاونه  تابت  مروان  بول 

جعجع .
منسق  مشاركة  على  الحضور  اختصر 
الهيئة انطوان مناسا والهيئة التنفيذية 
التزاماً  وذلك   ، اللجان  ومسؤولي 
بالقوانين المفروضة من قبل حكومة 
في  المشاركة  حددت  والتي  كيبيك 
 . شخصاً   ٢٥ ب  الدينية  االماكن 
مع  جماعية  بصورة  القداس  اختتم 
سيادة المطران من ثمّ  القى المنسق 
فيها  تحّدث  كلمةً  مناسا  انطوان 
في  الخالدة  الذكرى  هذه  معاني  عن 

ضمائر الشرفاء. 
 )هيئة كولكو (

جالية/ آراء

التيار الوطني الحر 
في مونتريال يحيي 

ذكرى 13 تشرين
زعيمة الخضر الجديدة آنامي بول وجٌه استعماري ثاٍن إلِلزاِبث ماي؟

زينب مرعي  

الكتاب: ولُع رئيس الحكومة  في 
فتغيرٌ  َّة،  بالفاشي كِنغ  ماكنزي 

مفاِجئ
اليِن  وِليَم  الحكومة  رئيس  "إلتقى 
 William Lyon( كِنغ  مكنزي 
عام  بِهتلر   )Mackenzie King
1937، وكان مذهوالً به، محاوالً في 
بأي  معه  السالم  إبرام  التالي  العام 
من  الكثير  على  اتفقا  وقد  وسيلة. 
المسائل، وما أذكره في كتابي مبنيٌّ 
على مذكراته"، والكالم هذا أدلى به 
تايلر ِشبلي )Tyler Shipley( في لقاءٍ 
عُقِد عبر "زوم" )Zoom( في السابع 
عشر من أيلول الماضي إلطالق كتابه 
الرأسمالية  العالم:  في  كندا  الجديد: 
اإلستيطانية  والمخيلة  اإلستعمارية 
 Canada in the World: Settler(
 Capitalism and the Colonial

 .)Imagination
قد يُصَدم كُثُر من المعتقدين بالمُثُل 
لمؤلف  وفقاً  الحقيقة،  بهذه  الكندية 
الكتاب، األستاذ المحاضر في الثقافة 
"معهد هَمبر  والتجارة في  واالجتماع 
 Humber( "للتقانة والتعلم المتقدم
 Institute of Technology and
الذي   ،)Advanced Learning
تحدث إلى ما يزيد عن 150 مشاركاً 

في اللقاء، بينهم صدى المشرق.  
"لكن لَم تغير الموقف الكندي فجأةً؟ 
بتأنيب  الحاكمة  الطبقة  شعرت  هل 
َّة  الفاشي دعم  أن  وأدركت  الضمير 
طواٍل  سنواٍت  بعد  السوء  شديُد  أمرٌ 
من دعمها؟ طبعاً ال"، والكالم ما زال 
الكتاب  في  محاجَجته  بشأن  لتايلر 

للنشر"  فيرنوُد  "دار  لدى  المنشور 
 .)Fernwood Publishing(
وكذلك كتََب تايلر لعددٍ من المجالت 
والكبرى  المحلية  والمواقع  التربوية 

في أميركا الشمالية وأوروبا.
"المشروع  منظمة  من  كلٌّ  "يعارض 
 ،)Socialist Project( االشتراكي" 
االجتماعية"  العدالة  و"مركز 
 ،)Centre for Social Justice(
الكندية"  الخارجية  السياسة  و"معهد 
 Canadian Foreign Policy(
Institute(، أي ثالثةٌ من رُعاة إطالق 
الكتاب عبر الشبكة العنكبوتية، القوى 
اإلضرار  في  المستمرة  والعالقات 
األصلية"،  الشعوب  تاريِخ  ومحو 
الرقمي  الحدث  لمضيف  والكالم 
 ،)Tanner Mirrlees( مِرلِيس  تانر 
الجوائز  من  الحائز على عددٍ  األستاذ 
والباحث الناقد في اقتصاد االتصاالت 

السياسي.  
مقدمة  فيه  استثنائيٌّ  "كتاٌب 
كندا  معامالت  بشأن  غنية  واضحة 
االستيطانية في العالم منذ قيام كندا 

االتحادية"... 
الجامعي  األستاذ  تانر،  ويُضيف 
االتصاالت  "برنامج  في  المساعد 
معهد  في  الرقمي"  اإلعالم  ودراسات 
ومؤلف  أونتاريو،  جامعة  في  التقانة 
والغنائم:  القلوب  "كسب  كتابَي 
الصناعة الثقافية في سلطنة الواليات 
 Hearts and Mines:( المتحدة" 
 The US Empire's Culture
Industry(، و"إعالم الترفيه العالمي: 
والعولمة  الثقافي  االستعمار  بين 
 Between Cultural( الثقافية" 
 Imperialism and Cultural
في  اإلمعان  "عبر   :)Globalisation
الخارجية  السياسة  تاريخ  إلى  النظر 

لشعوب  ثورةٍ  بقمِع  بدءاً  الكندية، 
َمهمات  إلى  األصلية،  السلفادور 
والصومال،  الكونغو  السالم في  حفظ 
الباردة في فيِتنام  ثم َمهمات الحرب 
الحرب  في  فالمساهمة  وإندونيسيا، 
تايلر  يسلط  اإلرهاب،  على  الدُّولية 
 150 منذ  قائمٍة  قضاياً  على  الضوء 
االستيطانية  المخيلة  معايناً  عاماً، 
التي تحدد تحركات كندا في العالم". 

أول الحكاية 
يقول تايلر: "يشكل هذا الكتاب ثمرةَ 
أعوام...  عشرة  من  أكثر  في  عملي 
أوجه  من  عاينتُه  وجهٍ  كل  أساساً 
السياسة الخارجية الكندية المعاصرة 
َّرتني بالسياسة  برزت فيه خصائُص ذك
عملي  بدأت  لذا  االستعمارية... 
الخارجية  كندا  سياسة  في  بالتحقيق 
التأسيسية، أي سياستها االستيطانية 
عامل  التي  الطريقة  في  برزت  التي 
الفرنسيون  المستعمرون  بها 
األصلية.  الشعوَب  والبريطانيون 
األولى  الكندية  التجربة  فذلك شكل 

في السياسة الخارجية.
هو  المسألة  هذه  لتأكيد  يدفعني  ما 
منذ  القائم  االستيطاني  المشروع  أن 
مع  كندا  لتصوير   يسعى  عاماً   150
األمم األصلية على أنها شأنٌ داخلي". 

َّان" "مفعوالن محوري
من  أساسياً  وجهاً  يشكل  ذكرته  "ما 
فيها  أرى  التي  الخارجية،  السياسة 
جانب  إلى  طبعاً  َّين،  محوري مفعولين 
المادي  التمسك  األخرى:  المفاعيل 
األرض  هذه  بسرقة  االقتصادي 
رأسمالية،  ملكية  إلى  وتحويلها 
وتأسيس عالقاِت المُلكية الرأسمالية 
لِضمان  األرض  هذه  على  والظروف 

تكاثُر أموال األغنياء. 
المخيلة  فهو  اآلخر  المفعول  أما 
بأحقية  المعتقدة  االستيطانية 
بموِجب  العالم  حكم  في  األوروبيين 
االعتقاد  وهذا  اإللهية،  المشيئة 
البيضاء  العنجهية  َممشى  يوافق 
القائلة بتفوق األوروبيين على غيرهم 
العِرقي.  الهرَم  تصدُّرَ  واستحقاقهم 

بصراحٍة  عنها  أعرب  هذه  األفكار 
زعماءُ الطبقات األوروبية الحاكمة في 
الزمن الذي تشكلت فيه كندا، وهذه 
بالنسبة  محورية  زالت  ما  العقيدة 
وطبعاً  العالم،  في  كندا  لعالقات 
في  بها  المعمول  للمفاعيل  بالنسبة 

كندا". 
في  الكندية  التحركات  "جدولةُ 

العالم" 
"تابعُت في القسم الباقي من الكتاب 
في  متعمقاً  التاريخي،  كندا  مسارَ 

تحليِل تعامل كندا مع بالد العالم...
المفعولين  هذين  وجود  فاجأني  وقد 
المشروع  في كل حالٍة عاينتها: دعم 
الراسخ  واالعتقاد  األكبر،  الرأسمالي 
وبِمعرفِة  األبيض،  العِرق  بتفوق 
المتميزة، وكذلك بمعرفِة  األوروبيين 
واستحقاقهم  المتميزة  األميركيين 

تولي المسؤولية...
إذاً فالكتاب يَُسلِسل تحركات كندا في 
الكندي،  للمؤلف  والحديث  العالم"، 
بعض  عرِضه  إلى  أيضاً  يشير  الذي 
موقعَي  على  حسابَيه  عبر  الموجَزات 
فايْسبك وتويتر لمحاججة المعتقدين 
كل  في  الخارجية  السياسة  بصواِب 

األوقات. 
من  المزيد  للمتابعة.  شكراً 
في  الكتاب  بشأن  التفاصيل 
التالي  والرابط  القادمة.  األعداد 
للراغبين باالطالع أكثر على اللقاء 

االفتراضي: 

https://socialistproject.ca/
leftstreamed-video/book-
launch-canada-in-the-world-

/tyler-shipley

في  الخضر  حزب  بول  آنامي  تتزعم 
األول  تشرين  من  الثالث  منذ  كندا 
ومستمراً  قوياً  نالت دعماً  وقد  الحالي، 
إلزابِث ماي، كما من تنظيم حزب  من 
حملتها  تمويل  من  َّنها  مك ما  الخضر، 

االنتخابية جيداً.  
اليساريين  المراقبين  بعض  لدى  لكن 
مآخذُ كثيرةٌ عليها لتوجهها االستعماري 
النهج  في  واستمرارها  )اإلمبريالي( 
الذي أسسته زعيمة الحزب المستقيلة 

إلزابِث ماي.
بوليفيا  في  االنقالب  من  موقفها   

وفنزويال
رئيس  على  الضاري  االنقالب  بعد 
في  مورالِس  إيفو  االشتراكي  بوليفيا 
تشرين الثاني عام 2019، تماشت بول 
استقال  مورالِس  أن  واشنطن  زعمِ  مع 
باختياره، داعيةً "كال الطرفين إلى ضبط 

النفس".
َّدت  أي العام،  هذا  الثاني  كانون  وفي 
دُوَلياً  المدعومة  "المفاوضات  بول 
في  عادلة"  انتخابات حرة  إلى  للتوصل 
األميركي  التدخل  متجاهلةً  فنزويال، 
لدعم انقالب خوان غوايدو على الرئيس 
الفنزويلي نيكوالس مادورو، وانتخاباِت 
عام 2018 التي فاز فيها مادورو بتأييد 

األغلبية ليتسلم الرئاسة مجدداً.
 موقفها من حلف شمال األطلسي 
قطاع  ومساءلة  المقاطعة  وحملة 

المناجم
ِّي  اليساري المرشحين  دعوة  من  بالرغم 
"حلف  عن  كندا  انفصال  إلى  التوجه 
ودعم   ،)NATO( األطلسي"  شمال 
ومُساءلَة   ،)BDS( المقاطعة  حملة 
لم  النافذ،  الكندي  المناجم  قطاع 

تحرِّك زعمية الحزب الجديدة ساكناً.
الضم  مخطط  إزاء  موقفها   
اإلسرائيلي خالفاً لحداد والسكارس

سابقاً  حين  المرشَّ من  كل  دعا  بينما 
لزعامة حزب الخضر ديميتري السكارِس 
"مقاطعة  دعم حملة  إلى  حداد  ومريم 
اإلسرائيلية  واالستثمارات  البضائع 

 ،)BDS( "وفرض العقوبات على إسرائيل
دعوة  رافضةً  الحملة،  بول  عارضت 
للعدالة  العاملين  "الكنديين  منظمة 
 )CJPME( "والسالم في الشرق األوسط
مخطط  لمناهضة  عريضتها  ِّي  تبن إلى 
بول  ترى  كما  األراضي.  لضم  إسرائيل 
يتعلق  ما  في  على خطأ"  "الطرفين  أن 

بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
 بول وماي وترودو شركاء في تشويه 
قُبَيل  وحداد  السكارٍس  سمعة 

االنتخاب الحزبي
لدعمهما  وحداد  بول السكارس  أدانت 
حملة المقاطعة، قائلةً إن السكارِس ما 
كان يجب أن يُسَمح له بالترشح لزعامة 
الحزب. وكذلك هاجمت ماي باستمرار 
مؤيدةً  التوجه،  َّي  اليساري حَين  المرشَّ
بفقدان  تتهمهما  التي  اآلراءَ  تويتر  عبر 

األهلية لزعامة الحزب.
فقال   ،2018 عام  إلى  رجوعاً  أما 
حزب  نائبَي  إن  تويتر  عبر  السكارس 
ومايكِل  هاوسفاذِر  آنتوني  األحرار 
العاملة  إلسرائيَل  والءً  "أشدُّ  ليفيت 
والئهما  من  العنصري  الفصل  بسياسة 
في  وزمالئهما  عينِه  حكومتهِما  لرئيس 
الحزب". آنذاك رد ترودو عبر تويتر قائالً 
مريعةً  إساءةً  وجه  "قد  السكارِس  إن 

َّة". إلى السامي
 "التالعب بانتخابات الحزب" 

أحد  مونتريال،  من  تيرِل  آلِكس 
السباق  من  المنسحبين  المرشحين 
أن  سابقاً  رأى  الخضر،  حزب  لزعامة 
الخضر  حزب  حولت  ماي  "إلزابث 
تفاصيلها،  بكل  تتحكم  منظمة  إلى 
علناً   2016 عام  منذ  تحدثت  وقد 
تمسكها  وعن  لخلَفِها  التخطيط  عن 
البديَل  إيجادِها  حتى  بالمنصب 
تتحكم  زالت  ما  لكنها  المناسب. 
زوجَها،  إليه  ضمت  وقد  بالحزب، 
وجاءت بمرشحين اختارتهم بنفسها كي 

تقوي نفوذَها فيه"..
وأضاف تيريل أن المرشحين التقدميين 
من  مُنِعوا  قد  السكارِس  ومثل  مثلَه 

مناقشة مواقفهم بحرية. 

 Imperial( مع الساسة المجتمعين في المؤتمر السلطوي )ًرئيس الحكومة وِليَم اليِن مكنزي كِنغ )الجالس يمينا
Conference( عام ١٩٢6، الذي انبثق عنه "وعد بلفور"، مصدر الصورة: وكميديا كومنز   

آنامي بول ) وكميديا كومنز(

المؤلف تايِلر ِشبلي يعرِض ِلما يحدد سياسة كندا الخارجية في كتابه الجديد:
كندا في العالم: الرأسمالية اإلستعمارية والمخيلة اإلستيطانية
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زوجته  الشاوي  كرار  ابو  الشيخ  -نعى سماحة 
الحاجة ام كرار الشاوي بعد ان انتقلت روحها 
الطاهرة الى الرفيق االعلى في العراق اثر صراع 
مع  المرض ...  نسأل هللا تعالى ان يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته وجنانه وان يمن على 
ذويها وعائلها ومتعلقيها بالصبر والسلوان انه 

سميع مجيب .. 
العاشر  صباح  تعالى  هللا  رحمة  الى  -انتقل 
الجاري في  اوكتوبر  من شهر تشرين االول / 
رئيس  رشيد  نجاحي  الزميل  والد  المغرب 
من  نتقدم   . ميديا"  أطلس   " جريدة  تحرير 
القلبية  التعازي  بأحر  وعائلته  نجاحي  الزميل 
سائلين هللا ان يتغمد والده برحمته الواسعة 
وان يسكنه الفسيح من جنته وان يلهم ذويه 

الصبر والسلوان انه سميع مجيب.

-وافت المنية في مونتريال الشاب نور الدين 
شلبي  والده : جميل شلبي  والدته : هانية 
الخزندار. شقيقته : سعاد شلبي زوجة َسرِي 

قمبرجي.

وقد ووري ثرى المقبرة االسالمية في الفال. 
انه  والسلوان  الصبر  ولذويه  الرحمة  للفقيد 

سميع مجيب.

جالية

هذا باب نطل من خالله على المشاكل التي تحدث بين أبناء جاليتنا محاولين مشكلة وحّل 
.. وعليه نحن  والخبرة  بعد استشارة أهل االختصاص  المناسبة  الحلول  اقتراح 
نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها في األعداد القادمة بحول هللا..

* اليوم العالمى للصحة النفسية:
 - األول  تشرين  من  العاشر  فى  يُحتَفَل 
للصحة  العالمي  باليوم  عام  كل  من  أكتوبر 
 World Mental Health( النفسية 
Day(، وكان أول احتفال به عاَم 1992 بناء 
للصحة  العالمي  االتحاد  من  مبادرة  على 
 Federation for Mental( النفسية 
الشعوب  لتذكير  وذلك   ،)Health World
التوعية  من  ومزيد  النفسية  الصحة  بأهمية 
على  والعمل  النفسية،  األمراض  بشأن 
السالمة  تعترض  التى  المشكالت  كل  حل 
على  والعمل  األرض،  لشعوب  النفسية 
مع  ظهرت  التى  النفسية  االضطرابات  عالج 

متطلبات العصر وضغوطه.
المهملة  الجوانب  من  النفسية  الصحة  إن 
تقارير  وحسب  للبشر،  العامة  الصحة  فى 
يقارُب  ما  يعاني  العالمية،  الصحة  منظمة 
مِن  العالم  أنحاء  جميع  فى  شخص  مليار 
االضطرابات النفسية، خاصة فى ظل انتشار 
جائحة "كورونا"، التي تفاقم أثرها على صحة 
المبذولة  المجهودات  لغياب  النفسية  البشر 
فى دعم الصحة النفسية، واالنشغال بعالج 
من  الحد  على  العمل  أو  المصابة  الحاالت 
البشر  من  جداً  قليلة  ونسبة  انتشارها. 
في  التي  النفسية،  الرعاية  تتلقى  التي  هي 
غيابها تزداد معدالت اإلقبال على االنتحار أو 

اإلدمان. لهذا السبب دعت منظمة الصحة 
األخرى  المنظمات  مع  بالتعاون  العالمية، 
إحداث  إلى  النفسية،  بالصحة  تهتم  التي 
زيادة كبيرة فى االستثمارات الموجهة لقطاع 
الصحة النفسية، خاصة بعد جائحة "كورونا" 
وما يواجهه العالم من ذعر وافتقارٍ إلى الدعم 

النفسي.
االبتالءات.  بعيدة عن هذه  ليست  وجاليتنا 
بل لعل البعض من أبنائها يكونون اكثر عرضة 
لألمراض النفسية، التي تدفعهم إلى التقوقع 
واالنعزال واالنطواء بسبب الصدمة الثقافية، 
التي قد يعيشها بانتقاله من مجتمع تقليدي 
عيش  وأنماط  قيم  فيه  تسود  محافظ، 
ال  علماني  "ليبرالي"  مجتمع  إلى  محافظة 
يلتزم الكثيرون فيه بتقاليد او أعراف سلوكية 
معينة... ناهيك عن االضطرابات الناشئة من 
فقدان األهل والحنين الى الوطن، أو العيش 
في مناطق ليس فيها من أبناء جلدته ووطنه 
التي  للعبادة  أماكن  فيها  وليس  االصلي، 
اعتاد التردد عليها، باإلضافة إلى قلة التزاور 
والتخالط االجتماعي، ما يسهم في إيجادِ جو 
قد  السعادة،  وفقدان  بالتعاسة  الشعور  من 
ليست  وتفاقمات  تداعيات  إلى  الحقاً  يقود 
أي  إلى  االلتفات  المطلوب  لذا  بالحسبان.. 
دون  باكراً  لمعالجتها  بالتأزم  توحي  عالمات 

خجل أو تردد.  

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال نداء 
www.ccmmontreal.com

بيانا  اوتاوا  العراق في  اصدرت سفارة جمهورية 
السفارة  من  مكلف  قنصلي  وفد  مباشرة  حول 
يحتاجها  التي  القنصلية  الخدمات  بتقديم 
وجاء  ويندزور،  مدينة  في  المقيمون  العراقيون 
الخارجية  وزارة  توجيهات  ضمن   " البيان  في 
العراق  جمهورية  سفارة  عمل  وخطة  العراقية 
أمام  السفر  ونفقات  عناء  لتقليل  اوتاوا  في 
و  منهم  المسنين  خاصةً  الكريمة  الجالية 
اصحاب الحاالت الخاصة والوصول اليهم إلنجاز 
الحضور  شرط  دون   ، القنصلية  معامالتهم 
الوفد  باشر  اوتاوا،  في  السفارة  مبنى  الى 
القنصلي أعماله في مدينة وندزور بتاريخ اليوم 
يوم  حتى  العمل  وسيستمر   2020/10/17

عن  المواطنون  أعرب  حيث   ،  19/10/2020
شكرهم للوفد ولما تقدمه السفارة من خدمات 
وتواصل  حرص  مدى  تعكس  بدورها  التي 
الى  زيارة  لنا  ، وستكون  السفارة مع مواطنيها 
المدن الكندية االخرى سيتم االعالن عنها على 

موقع السفارة الرسمي الحقاً".

تعرض عند الساعة التاسعة والنصف من صباح 
في  االسالمية"  الجالية  "مركز  السبت  اليوم 
بروسادر )ICC ( للسرقة. حيث نشر المركز على 
صفحته على الفيسبك بثا مباشرا يُظهر االضرار 
التي تعرض لها المركز الذي يقع على العنوان:

 Grande Allée, Brossard, QC J4Z 5905 
. . 3G4

التابع  التبرعات  صندوق  السارق  واستهدف 
للمسجد. 

مدخل  زجاج  نُشر  الذي  الفيديو  في  ويظهر 
صندوق  فيه  يقع  الذي  والمكتب  المركز 

التبرعات مكسرين.
إن  سلمون  فضيل  الشيخ  المركز  إمام  وقال 
األموال التي تم االستيالء عليها لم تكن كبيرة 
وإن المسجد سلم لقطات مراقبة لشرطة مدينة 
لونغوي التي عثرت أيًضا على آثار دماء. وأضاف 
أنه ال يوجد ما يشير إلى أن الحادث كان جريمة 

كراهية .
لكشف  بالحادث  تحقيقا  فتحت  الشرطة 

مالبسات ما جرى.

صبري  "أميرة"  محالت  صاحب  المنية  وافت 
األول  تشرين   7 في  األربعاء  وذلك  بولس 
قصير  صراع  بعد  مونتريال  مدينة  في   ،2020

مع المرض.
المصري  بالجيش  متقاعد  عميد  هو  والراحل 
رجاء  زوجته  أميرة.  شركة  ورئيس  ومؤسس 
)زوجته  عادل  من  كل  والد  وهو  كامل،  فهمي 
عطارة(،  أشرف  )زوجها  وأميرة  جندي(  مشيرة 
وجدُّ كل من أنطوني، ياسمين، ستيفن، بول، 

كريستيان، وأنجلينا. 
ولد صبري في اإلسكندرية بمصر عام 1934. 
وبعد زواجه من رجاء عام 1964، اختارا الهجرة 

إلى كندا عام 1978.
القديس  كنيسة  في  جنائزي  قداس  أقيم  وقد 
في  )كليوباترا(  األرثوذكسية  القبطية  مرقس 
القاهرة، مصر يوم الجمعة في 9 تشرين األول، 

الساعةَ الحاديةَ عشرةَ صباحاً.
يوم  المصغرة  األسرة  ألفراد  جناز خاص  وأقيم 
الجمعة في 9 تشرين األول 2020 في كنيسة 
مار جرجس وكنيسة القديس جوزيف القبطية 
األرثوذكسية. وقد أقيم استقبال خاص للمعزين 
 5375 في  أميرة  لشركة  الرئيسي  المقر  في 
هنري بوراسا غرَب مونتريال من الساعة الثانية 
األسرة  وتقبلت  مساءً.  السادسِة  حتى  ظهراً 
التعازي عبر نوافذ سيارات المعزين الذين بقوا 

داخل السيارات.
وقد نعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببالغ 
إنه  الهجرة  وزيرة  وقالت  السيد صبري.  الحزن 
من أقدم المهاجرين المصريين إلى كندا، قدَّم 
حتى  هناك،  مصر  اسم  رفعة  أجل  من  الكثير 

عُرف بأنه "عمدة المصريين في مونتريال".
بولس  صبري  المصري  األعمال  رجل  يعد 
المصرية  الغذائية  المنتجات  صدر  من  أول 
ابنته  بِاسم  مصانَع  فيها  افتتح  ثم  كندا،  إلى 
"أميرة"، أصبحت أشهر عالمة تجارية للعصائر 

والخضرَوات والفواكه المعلبة.
في  المصرية  وللجالية  الكريمة  للعائلة  عزاؤنا 
كندا، سائلين هللا للفقيد الرحمة ولذويه الصبر 

والسلوان.

" ""مركز الجالية االسالمية"" في بروسارد يتعرض للسرقة

وفاة صاحب محالت """أميرة""" صبري بولس

ال يحبني ولكن ال يريد طالقي

جاليتنا والصحة النفسية

به.  الخاصة  حياته  له  فهو  نعم،  مشكلة: 
هذا  أن  بحجة  عليها  بإطالعي  يشاركني  ال 
أمواله  عن  أعرف  ال  فأنا  شأني،  من  ليس 
له  أقول  وعندما  الكثير.  وعالقاته  وأسفاره 
الشبهات حول  عندي  يثير  السلوك  إن هذا 
"وما  يقول:  العاطفية  الشخصية  حياته 
وأنا  نساء"..  أربع  لي  أحل  فالشرع  المانع؟ 
المؤذي والجارح  الكالم  ال أطيق سماع هذا 
وعدم رضاي  زعلي  أظهر  وعندما  لمشاعري، 
على  يعتاد  وحدي،  والنوم  فراشه  بهجران 
متواصلة،  ألشهرَ  عني  بعيداً  فينام  األمر 
ويفعل  يتركني  وبأن  بالطالق  أطالبه  وعندما 
ما يريد، يقول لي: "أنت أم اوالدي وال أريد 
هذا  فهل  اوالدي".  وأشرد  عنك  أتخلى  أن 
دون  معه  ألبقى  وكاٍف  وجيه  سبب  برأيكم 

حياة زوجية فعلية؟
سارة ع / أوتاوا 
يقبلون  ما  في  الرجال  طبائع  تختلف  حل: 
كل  يضع  فبعضهم  الزوجة،  مع  مشاركته 
اوراقه في سلتها - كما يقولون- ويعتمد عليها 
في العمل ويسلمها بعض شؤونه، وبعضهم 
عموميات  في  زوجته  يضع  بأن  يكتفي 
من  يواجهه  وما  بها  يقوم  التي  األعمال 
التضامن  من  بنوع  بعدها  ليشعر  مشاكل، 

والدعم المعنوي. 
بأي  يفضي  أن  تماماً  يرفض  من  وهناك 
رحمة  تحت  يكون  أن  أو  عمله  عن  معلومة 
المنزل  خارج  به  يقوم  بما  الزوجة  فة  معر 
وأسفاره،  ولقاءاته  ومعارفه  عالقاته  وطبيعة 
يمارس  لكونه  أو  بها  الثقة  لقلة  هذا  وليس 
كال،  زوجته.  وعن  األضواء  عن  بعيدة  حياة 
الى  األمر  يعود  إنما  بالضرورة،  هذا  ليس 
 - سراً  يبقى  أن  يجب  الذي  عمله،  طبيعة 
مثالً، أو إلى حذره من تسرب معرفة تحركاته 

عن طريق معارفه وأقربائه.
االتهام،  إلى  المسارعة  مع هؤالء  ينبغي  وال 
يُحاجَج  كي  بهدوء  والتحري  الحذر  إلى  إنما 
في ما بعد عن دليل قطعي أو ظني معتبر... 
هذه  وسط  حبٍّ  عن  للحديث  معنى  وال 
وثقة  واحترام،  بقناعة  للعيش  إنما  االجواء، 
من  الحب  ماء  لنزول  وعاءً  تكون  متبادلة 
أبغض  ألنه  بالطالق  المطالبة  دون  جديد، 
آخر  في  يكون  أن  ويجب  هللا،  الى  الحالل 
األبناء  ينعم  وبهذا  أولها.  في  ال   - الوصفات 
بأسرة وادعة هادئة، وحضن أم رؤوم ال تفرط 
بتربيتهم، ووالد يعلم علم اليقين أنه لو جال 
العالم بأسره فَقدْ ال يجد شريكة حياة تتحمل 
معه كل المسؤوليات وتشاطره اآلمال واآلالم 

في مركب نجاة واحد.       

الى  العراقي  القنصلي  الوفد 
مدينة وندزور يباشر عمله 

البقاء هلل

المرحوم جاللي رشيد

المرحوم نور الدين شلبي
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في مقتبل العمر سمعنا النقد الالذع 
جهة  من  المفرط  والتأييد  جهة،  من 
الوسيلة"  تبرر  "الغاية  لمقولة  أخرى 

 .)ends justify means(
معترك  ودخول  األيام  تقادم  ومع 
ومشاكَل وظروف  أموراً  الحياة عاصرنا 
مذبذبة،  حياة  وشؤون  متقلبة  عمل 
تلمَّسنا فيها أن الحياة يوماً ما تُخِضع 
المحك  مقصلة  تحت  إنسان  كل 

األخالقي.
بعض تلك األسئلة أثارت في النفس 
العميقة  األخالقية  المعضلة  من  نوعاً 
وهنا  معينة،  قرارات  اتخاذ  بشأن 
بمثابة  لتكون  عنها  الكتابة  وددت 
واستكشاٍف  مسموع  بصوت  تفكيرٍ 

حقائق التمحيص.
١-  الجار المزعج

اإلزعاجات  تطورت  إذا  عليك  يعز  قد 
المتكررة والصادرة من جارك انتهاكُه 
شعورك  يزيد  وما  الجيرة.  حقوق 
يكون  أن  هو  وغبناً  وألماً  اعتصاراً 
أو  مجتمعك  أبناء  من  المزعج  جارك 
من المصلين معك في المسجد ذاته. 
فقد يكون اإلزعاج على شكل أصوات 
عالية من آلة صوتية أو أصوات أطفاله 
في  وقعت  إن  بالذات  زوار  أصوات  أو 
ينتج  ما  الليل،  من  متأخرة  أوقات 
عنه اضطراب في نومك، أو أن يوقف 
أمام  متعمداً  سيارته  المزعج  جارك 
بوابة مرآبك، أو يريق الماء في الشارع 
يسببه  لما  اكتراث  أي  دون  نهار  ليَل 
هذا الفعل من مشاكل صحية وبيئية.
تقع في حيرة بين أن تشكوَه للسلطات 
وتوقَع  المخالفات  له  لتُحرَّر  الرسمية 
تردع  وبذلك  المالية،  الغرامات  به 
أن  أو  المسؤولة،  غير  سلوكياته 
وتكتفي  الرسمية  الشكوى  تتفادى 
يرتدع  أن  أمل  على  المتكرر  بالنصح 
في  يجعلك  القرارين  وكال  ما!  يوماً 
حيرة من تبعاته على أكثر من صعيد.

٢- في موقع العمل
في الطب كما في المهن األخرى تقع 
عميقة.  أسئلة  وتفرز  محرجة  مواقف 
أنا في مدخل قسم  أو  فلو كنت أنت 
نكتفي  فهل  ما،  بمستشفى  الطوارئ 
وصوالً  "األول  شعار  بتطبيق  وإياك 
 first(  " لِلخدمة  استحقاقاً  األول 
هو  هذا  come ,first served(؟ 
أن  إال  األغلب.  في  الممارس  الواقع 
عندما  تعقيداً  أكثر  تصبح  الصورة 
هو  من  الناس  من  هناك  أن  يتضح 
ال  اإلسعاف،  لخدمات  احتياجاً  أكثر 
بسبب  الطارئ  الوضع  في ظل  سيما 
المريض  كان  وإن  "كورونا"،  جرثوم 
للطوارئ.  الواصلين  آخر  هو  الواصل 
وصوالً  "األول  شعار  سيُشطَب  حينها 
األول استحقاقاً لِلخدمة" ويُفعَّل شعار 

"األكثر حاجة هو األولى بالخدمة". 
مشهد  في  الصورة  تتخيل  أن  ولك 
التنفس  جهاز  أن  وهو  تعقيداً،  أكثر 
كبير  بِرجل  وُِصَل  الوحيد  الصناعي 
السن منذ أشهر متعددة، وأُدخل اآلَن 
رجل في ريعان الشباب بحاجة لِلجهاز 

حكمة  األكثر  القرار  هو  فما  نفسه. 
واألقرب للقيم األخالقية:

الوحيد  التنفس  جهاز  نزع  هو  هل   –
بالشاب  المسن ووصلِه  المريض  من 
هو  ما  على  الوضع  ترك  أم  اليافع؟ 
استخدام  في  االستمرار  أي:  عليه؟ 
وترك  المسن  الرجل  على  الجهاز 

الشاب يواجه مصيره؟
يتداولُه  جداً  طويالً  نقاشاً  أن  إعلم 
بشأن  األخالقية  المدارس  أصحاب 
حاالت كهذه، وقد واجَه بعض الدول 
المعترك  وبريطانيا  وفرنسا  كإيطاليا 
نفسه، والنقاش المحتدم إبان الموجة 
ذلك  إن  "الكورونا".  لجائحة  األولى 
النقاش أشبه ببرنامج "الحوار الالذع" 

  .)Hard Talk(
في عالم "السينما" تُقدم الفكرة ذاتها 
وكنت  متعددة،  قصصية  بقوالب 
أعتقد  القريب  األمس  إلى  شخصياً 
ال  والنقاشات  المعضالت  هذه  أن 
األطفال  األبناء  مع  طرحها  يمكن 
وإنما يمكن جدولتها في  والمراهقين 
سن أكثر نضجاً، إال أنه اتضح لي أن 
خالل  من  والفتية  المراهقين  بعض 
مثل  متعددة  أشرطةً  مشاهداتهم 
 )The circle movie( "فيلم الدائرة"
قد أُشبِعَت لهم المشاهد فيها بفكرة 
أنه في حالة الخيارات الصعبة وتزاحم 
صانعه،  بيد  خيارٌ  الحياة  فإن  األمور 
لمشهد  الموصوفة  الحالة  وفي 
الشاب  والمريض  المسن  المريض 
التنفس  جهاز  لتقديمِ  فإنهم يصوتون 
لفلسفة  طبقاً  سناً  لألصغر  الصناعي 

بعض المدارس الفلسفية.
أيدي  بين  الرقمية  التقنيات   -٣

األطفال بين الصناعة والصياعة
المهتمون  واألمهات  اآلباء  معظم 
بتربية األبناء تربية منضبطة تعتريهم 
نحو  شك  وحاالت  ريبة  نظرات 
)اإلنترنت  العنكبوتية  الشبكة  عالم 
و  االجتماعي(.  التواصل  وتطبيقات 
واألمهات  اآلباء  توجس  يعزز  ما  لعل 
ما  هو  الرقمي  العالم  نحو  بالريبة 
برامج  خالل  من  ويسمعونه  يقرؤونه 
صحافية  وتسريبات  وعلمية  وثائقية 
 BBC, DW, مثل  عالمية  قنوات  من 
حجم  عن   CNBC و   France 24
وحجم  جهة،  من  واالنحالل  التفسخ 
إشباع  بتوظيف  للوقت  االستنزاف 
غريزة الفضول. فضالً عن هذا وذاك ما 
يُروى من قصص ضحايا االبتزاز الرقمي 
والقرصنات الرقمية. في المقابل يعلم 
"التحول  أن  اليقين  اآلباء علم  معظم 
وتفصيالً  جملة  مبنيٌّ  للعالم  الكبير" 
 )digitalization( الرقمنة  على 
إجادة  فأضحت  الذكية.  والتطبيقات 
التطبيقات  وتوظيف  استخدام  فنون 
من ضرورات الحياة العصرية والمهنية 
والتجارية.  واالقتصادية  والعلمية 
على  طويلة  ولياٍل  أيام  تمر  وهنا 
ابتكار  في  األوفياء  واألمهات  اآلباء 
عالم  وولوج  استخدام  ضبط  طرق 

"اإلنترنت" والتطبيقات االجتماعية. 

األسر  أرباب  من  كبيراً  عدداً  أن  إال 
بالنسبة  األخالقية  الحيرة  يعيشون 
الشبكة،  بتصفح  لألبناء  لِلسماح 
عقول  اختراق  لسهولة  وذلك 
خالل  من  واألطفال  المراهقين 
للمواد  المرافقة  التجارية  اإلعالنات 

المنشورة عبر الشبكة.
٤- صحيح، مقبول، خاطئ

بشركة  جديد  موظف  يلتحق  عندما 
ما فإنه يحاول أن يتفهم ويفهم ثقافة 
المعمول  الممارسات  ويقرأ  الشركة، 
الصحيح،  بين  األعمال  ويصنف  بها، 
والمقبول والخاطئ. فلو كان الموظف 
فقد  تأمين،  بِشركة  ملتحقاً  الجديد 
يكون  وقد  الممارسات  بعض  يالحظ 
األمر  وهذا  مفتعلة،  تقارير  بعضها 
تحت  تندرج  أخالقية  بقيمة  يرتطم 
الفعل  ذلك  أن  إال  الكذب.  موضوع 
يُعد مقبوالً في ظروٍف معينٍة بالنسبة 
في  الموظف  يدخل  هنا  للشركة. 
التزام  بين  نفسه  مع  داخلي  صراع 
الممارسة  في  والمضي  الصمت 
على  الشركة حفاظاً  أقرتها  التي  ذاتها 
أو  واالنتقال،  االستقالة  أو  وظيفته، 
ولو  آخر.  مكان  في  البحث عن عمل 
أن سوق العمل شحيح واألفق ضيقة، 
قرار  أمام  يصمد  االستقالة  قرار  فهل 
وقد  نفسها،  الشركة  مع  االستمرار 
المستنقع  في  الولوغ  إلى  يتحول 
تأتي  وهنا  المخالفات؟!  من  نفِسه 

مناقشة مفهوم "العمل بنية ما يعادل 
 act of mission equals( "التنفيذ

  .)act of commission
الضمير  مقابل  البشرية  القوانين   -  ٥

االنساني
أو  الزائر  تجعل  الدول  بعض  في 
المقيم في حالة ترقب كامل لكل ما 
يدور حوله. فتراه يجفل أو يتردد من 
يحتاجها  لمن  المساعدة  يد  يمد  أن 
في مواقف عدة، كأن يحتاج شخص 
حماية  أو  حادث  في  مصاب  إلنقاذ 
متعرضة لتحرش أو… أو … إلخ. إال أن 
المسائلة القانونية المطولة والمرهقة 
أن  يود  تجعل ممن  الدول  بعض  في 
يمد يد المساعدة في حالة تردد دائم، 
وينتهي الحال إلى إعراضه عن العمل 
حيرة  أيضاً  وهذه  النبيل.  األخالقي 
كثرة  عن  ينتج  فقد  كبيرة،  أخالقية 
الصدود تبلد الحس اإلنساني وضمور 
اإلنساني  للمجتمع  باالنتماء  الشعور 

وزيادة حاالت االنطواء الفردي.
6- العالج أسوأ من المرض

 Cure( المرض"  من  أسوأ  "العالج 
شعار   )worse than disease
جعل العالم الصناعي في استقطابات 
من  الذروة  فترة  سيما  ال  متصادمة، 
بروز الموجة األولى لجائحة "كورونا". 
وسجل ارتفاع نسبِة البطالة في بعض 
مخيفاً.  جنونياً  ارتفاعاً  العالم  دول 
فكان الكثير من العاملين بين مطرقة 

الفقر وسندان جرثوم "كورونا". فكان 
محيراً  خياراً  الخيارين  كال   - بحٍق   -

أخالقياً.
محور  حول  األخالقي  القرار  بناء 
بناء  أو  التحليل المنطقي واالستقراء، 
والنتائج،  الفعل  األخالقي حول  القرار 
القيم  أو  والعاطفة  أو حول اإلحساس 
التي يؤمن بها الشخص/المجتمع أمر 
يدعو لتمحيص دقيق ونقاشات جادة 

وتعاٍط اجتماعي ناهض.

في الختام، حتماً األسئلةُ ذاُت العالقة 
 ethical( األخالقية  بالمعضالت 
والمواقف  المواضيع  في   )dilemma
إال  ومتشعبة،  جداً  كثيرةٌ  الحياتية 
موضوعي  بشكل  ونقاشها  طرحها  أن 
االجتماعية  األوساط  في  وهادئ 
أثناء  في  السيما  الواعية،  والروحية 
وبعد الجائحة الحالية سيبلور مقاربات 
أكبر. هذا ال سيما  وسلوكيات عملية 
الحاجة  بأشد  الصاعد  الجيل  ابناء  أن 
عليها،  يقفون  التي  األرض  لمعرفة 
عليها  يرتكزوا  أن  يجب  التي  والقيم 
يفيد  فقد  القرار،  صناعة  تقويم  في 
والنقاُش  المطالعة  روحُ  بعَضهُم 
من  تتولد  وقد  األخالقي.  المعرفي 
تلك النقاشات المثمرة - إن وُِجدت - 
أعراٌف اجتماعية جديدة تكون مقبولةً 
لممارسات  تجذِّر  أو  الجميع،  لدى 

قائمة.

 م. أمير الصالح

معضالت اخالقية

غسان عجروش - مونتريال

كان يعرف أبي أن الوطن يحتضر
وطناً  يصنع  ال  مشلوالً  جسما  وأن 

معافًى
إن  نعمة  هي  واألديان  الطوائف  وأن 
اتحدت، وبرَكة إن وضعت فلسفتها في 

خدمة الوطن 
في  سيسقط  لبنان  أن  يقول  أبي  كان 

شر أبنائه والزعماء  
والفارس  الفرس  سقط  إن  يقول  كان 

مشغول بفكرة السيف

وال  غنائم...  وال  سيف  وال  فارس  فال 
فرس 

كان أبي يقول: يا ولدي ان الحرب فكرة 
سافلة ابتكرها ضعيف وغذاها مستفيد 

وخاضها معتر شجاع
الفقر  خط  تحت  ما  في  البقاء  أليس 
حرب؟ أليس العيش تحت الذل هوان؟ 

أليست االستكانة للمحتل هزيمة؟
منها  يخرج  ذئبية  فكرة  فالوجود  إذا 

الحالمون بال غنائم 
والبقية مفترس وفريسة 

والحرب  أبي  وسقط  الفرس..  سقط 
دائرة في رحى الفارس

أبدي،   لحن  والصليل  واسع  الميدان 
حرب على الواقع وحرب على الحاضر

حرب  هناك  الفساد،  على  حرب  هنا 
وحروب  والمرتشين  الفاسدين  على 

على كل المتخاصمين على المناصب
يُفّض نزاعٌ ويُشعَل نزاعٌ و الكل خاسر 

إال 
أجمل حرب يا ولدي هي التي تخوضها 
التي  هي  وأروعها  األرض  السترجاع 

تنتصر فيها 
كان أبي يعرف آخر الطريق قبل بدايته 
قال لي هاجر يا ولدي، ال مكان للفقراء 
وال للعلماء وال للكرامات في هذا الوطن 

كان يقول في آخر الطريق زنبق 
ويمشي بال عكاز مثل النسيم 

وكنُت مثل ارتعاشة الريح ألحقه 
يصل أخضر اللون وعلى وجهه ابتسامة 

عراف 
أصل بال لون والدهشة تأكلني 

يقول في آخر الطريق جدار 
يجلس ويشرب الشاي

ومثل لص أهرب حتى آخر الطرق
وأعود بنكسة في الرأس وعكاز 

مات أبي ولم يخبرني عن سر الطريق
وما زلت أعود في كل مرة 

بال لون وبدهشة كبرى وعكاز

كان أبي يقول

غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 
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عندما  قليالً  األمر  بادئ  في  ترددت 
موضوع  عن  أِلكتب  القلم  أمسكت 
أصبح مع األسف الشديد شيئاً مالزماً 
في  عامة  العربية  الجالية  لمجتمعات 

بالد اإلغتراب، أي الحسد.
مجدداً:  أقولها  الشديد  األسف  فمع 
موضوع  أن  مؤخراً  أالحظ  أصبحت 
)بعض(  عند  استشرى  قد  الحسد 
في  العرب  المغتربين  من  الناس 
مدرسته  في  فالتلميذ  البالد،  هذه 
نتائج  على  حصل  إذا  جامعته  أو 
لحسدِ  َمثاراً  يكون  دراسته  في  جيدة 
إذا  الناجح  األعمال  ورجل  البعض، 
مثاراً  أيضاً  وفقه هللا في عمله يكون 

لِحسد اآلخرين، وهكذا دواليك.
معضلة  الحسد  أن  فيه  شك  ال  مما 
في  موجود  أنه  بد  وال  الحل،  صعبة 
جميع المجتمعات، سواء اعترفنا بهذا 
أدري  ال  وإني  نعترف.  لم  أو  الواقع 
فرد  أي  عند  تتكون  لماذا  بالضبط 

مسألة مزاولة الحسد بحق اآلخرين.
والحسد درجات متفاوتة، قد تبدأ من 
الصغير لطفل آخر على  الطفل  حسد 
لتصل  يأكله،  شيء  أو  يحملها  لعبة 
إلى المجتمع المخملي - كما يسمى، 
عُليا  مستويات  إلى  وصلوا  ربما  فكُثُر 

الحسد  داء  ولكن  مرموقة،  مراكز  أو 
ظل  في  حتى  يرافقهم  ظل  العضال 
وجودهم في مراكز القرار، على سبيل 
تظل متحركة  الحسد  وغريزة  المثال، 

عندهم أِلشياءَ سخيفة جداً.
مجتمعاً  معي  تتصوروا  أن  لكم  هل 

يسوده الحسد والنميمة؟
به  يقوم  بعمل  ما  إنسان  ينجح  قد 
اآلخرين،  دون  حققه  متميز  جهد  أو 
وقد يكون هذا اإلنسان نظيف الكف 
إلى  النزول  يريد  ال  اللسان  عفيف 
مستوى ضعيف من التعامل المسيء 

مع اآلخرين، فترى أنه يتعرض لسهام 
بعض  من  والنميمة  الحسد  من 
إال ألنه نجح  ارتكبه  لذنب  الناس، ال 
وحقق شيئاً معيناً، سواء على مستواه 

الشخصي أم على صعيد المجتمع.
الحسد  شر  جميعاً  تعالى  هللا  وقانا 
والحّساد ألن اإلنسان الحاسد يتحول 
اإلنسانية،  مميزاته  لكل  فاقد  إلى 
تتغلب على نفسه تلك الرغبة القاتلة 
في حب الذات والكره لآلخرين. وألنه 
ممكن أن يكون في موقع عاٍل أو مركز 
بصره  يعمي  الحسد  ولكن  مرموق 
إنسان  كل  على  ينقضُّ  وبصيرته، 
الطريق  عليه  ويقطع  ليهزمه  طموح 
الحياة.  النجاح في هذه  إلى  للوصول 
في  تحصل  الحسد  درجات  قمة  إنها 

هذه الحالة. 
طموح  االنسان  إن  قائل  يقول  قد 
عوائق  أي  تقف  ال  أن  ويجب  بطبعه 
أمام الطموح والرغبة في الوصول إلى 
لكل  أقول  نعم،  مرء.  كل  يتمناه  ما 
واالجتهاد  النجاح  في  الفرصة  إنسان 
ولكن  أفضل،  مستقبل  سبيل  في 
كأن  أي  اآلخرين،  على حساب  ليس 
يعمل شخص في شركة ما فيناصب 
في  طريقته  وتكون  لزمالئه  العداء 

واإلتيان  الوشاية  إلى  اللجوء  العمل 
يناَل  لكي  اآلخرين  ضد  باألضاليل 
عمله  مقابل  العمل  رب  من  تهنئة 
إنها طريقة غير أخالقية وبعيدة  هذا. 

كل البعد عن التعامل اإلنساني.
من أجمل الحكم التي تناولت الحسد 
سيارات  في  طفولتي  في  قرأتها  وقد 
األجرة والحافالت العمومية في الدول 
ما  الحسد  در  "لله  كافة:  العربية 

أعدله! بدأ بصاحبه فقتله".
اللهم نسألك أن تبعد عنا جميعاً شر 
الحسد والحاسدين، وأن تؤمَِّن لنا ما 
أرجاء هذه  البشر في  لِكل  الخير  فيه 

المعمورة الواسعة.
الدائمة  والمودة  والمحبة  الخير  على 
ولقاؤنا  هللا،  أستودعكم  والسالم، 
معكم يتواصل  من خالل هذا الموقع 
على الخير والمحبة والمودة الدائمة.. 
وإلى اللقاء القريب إن شاء هللا تعالى.
البريد  عبر  الكاتب  مع  للتواصل 

االلكتروني:
visionmag64 @Gmail.com 

الصفحة الشخصية على موقع الفيس 
بوك

FACEBOOK    PAGE  
ALI  IBRAHIM  TALEB

ادون الحسد والحسَّ

   علي إبراهيم طالب - وندزور

أبو تراب كرار العاملي
التّواجد  على  بها  بأس  ال  فترة  مرّت 
سبب  عن  تتساءل  هل  الغربة،  في 
قد  الوطن؟  أرض  عن  بعيداً  المكوث 
تجد غير عامل لذلك. تحصيل علمي 
أو انكباب خلف مالحقة لقمة العيش، 
ديني  إطار  في  يكون  أن  يبعد  وال 

تبليغي )وَنِعَْم اإلطار(.
هل تكون الّسياحة هي الّسبب؟

استغراقها  توقّع  لعدم  مُْستَبعَد... 
أيّامٌ معدودة...  فترةً طويلة، فتكفيها 

ويُقَْضى األمر.
ولكن مهالً!! ليس هذا مورد الحديث، 
ال يهمّنا ـ هنا ـ ما سبب التّرحال وكم 
استغرق من أيّام الزّمن، بل المطلوب 
لنا  يمهّد  آخر  جانٍب  على  اإلضاءة 
التّوّسع لفائدة أبعد ومكسٍب منشود.

مؤقّتاً  العودة  على  المسافِر  عزم  فلو 
إلى مسقط رأسه

أو  لفترة قليلة  زيارة "بلده األم"  وقرّر 
متوّسطة األمد

سفر  بطاقة  يحجز  أن  الطّبيعي  فمن 
على  ـ  لكي  وإياباً،  ذهاباً  َّيْن:  لخط

األرجح ـ يوفّر مادّيّاً.
نصيٍب  من  له  يُكتَب  ما  يّدخر  تالياً: 

مالي... ولو إلى حين.
هذا في الّسفر الّدنيوي، من مكان إلى 

الفانية(،  )الّدنيا  العالم  ذات  في  آخر 
ماذا عن سفر آخر وترحال مغايِر؟

ومقاربة  أخرى...  معادلة  تلك 
مختلفة.

الّسفر من عالم آلخر... مروراً بمحطّة 
بينهما.

"نهاية  بداية  الظّاهري:  الموت 
مرحلة".

النّهاية...  البداية/  هذه  قبل  ولكن 
مسارٌ طويلٌ وسبيلٌ َمديد.

بإعطائنا  كفيلةٌ  ومجرياته  تفاصيله 
"البداية/  لماهيّة  استشرافيّة  لمحةً 
المتوّسط  العالَميْن  ونوعيّتَيْ  النّهاية" 

والّذي يليه.
الّدرب...  في  االستقامة  أحسَن  فََمنْ 
فالويل  وإاّل...  حميدة  عاقبةً  حصَد 

والثّبور و"بوائس األمور".
والنّتيجتان تُحَدَّدان بناءً على العالقة 

مع رّب العوالم وخالقها.
فَإِنْ أتقَن العبوديّة... فهنيئاً له وحسن 
الِحَاِت  َّذِيَن آَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّ مآب: {ال
طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُْسُن َمآٍب} )٢٩(" )سورة 

الرعد(.
وإن سار خالف ذلك... فَلْيَتَأمَّلْ قول 
ََّم  لِجَهَن نَقُولُ  {يَوَْم  وعال(:  )جلّ  الباري 
َمزِيدٍ}  مِنْ  هَلْ  وَتَقُولُ  امْتأََلِْت  هَِل 

)٣٠(" )سورة ق(.

التّفوّق... ضمان النّجاح.
مع  العالقة  في  التّفوّق  إلى  بنا  فهيّا 

الخالق.
بالواجبات  االلتزام  األدنى:  الحّد 
الحّد  وهذا  المحرّمات،  عن  واالبتعاد 
أرقى...  هو  لما  القاعدة  بمثابة  هو 

وأكثر كماالً.
والمرء  عميق،  المؤمن طموح  فللعبد 
الّسير  طريق  على  دربه  يشّق  الّذي 
والّسلوك إلى اللّه... له أهداف سامية 

ِّين. تشرئّب لها أعناق العروِجي
الفريدة  الّسبّل  هذه  أوجه  ومن 
وفق  العمل  هو  المتميّزة  والمقامات 

خطّ واحد.
ما المقصود بذلك؟

وبوضوح  بساطة...  بكلِّ  المُراد... 
جَلِّي:

وال  المخلوقين...  مع  الخير  إعَمل 
تنتظر منهم رَدّاً.

فإن ردّوا الخير بنظيره... فهذا طبيعي 
وجيّد في آن.

بمثله...  اإلحسان  يقابلوا  لم  وإن 
لسبٍب أو آخر، تافه أو غير ذلك، فال 
وزناً،  له  تُقِم  وال  أهمّيّة...  األمرَ  تُعِْط 
ولْيكن بناؤك على عدم توقّع الرّدّ من 
فحاجتك  به،  لك  حاجة  فال  أساسه، 

أسمى، أعلى، وأرقى.

ربّها  عند  آخر...  مكان  في  حاجتك 
يَملُِك  َمن  يا  "فَأسألَُك  ومدبّرها 
لَِمِشيئَتِهِ،  مُستَِجيبَةٌ  وَهَِي  الحاجاِت، 
وَمُسرِعَةٌ إلى إرادَتِهِ" )دعاء يوم اإلثنين 

لإلمام زين العابدين عليه السالم(.
وهو  المكافِئ...  هو  فسبحانه 

المُعْطي، الواهِب، والمُثيب.
فهم  النّاس،  أيدي  في  ما  فتجاهَلْ 
عَلَيْهَا  َمنْ  {كُلُّ  فناء  إلى  وممتلكاتهم 
َِّك ذُو الْجاََلِل  فَاٍن )٢6( وَيَبْقَى وَجْهُ رَب

وَاإْلِكْرَامِ} )٢٧( )سورة الرحمن(.
وارّغَْب فيما عند اللّه تبارك وتعالى {

 ◌ بَاٍق  َّهِ  الل وََما عِنَد   ◌ يَنفَُد  َما عِنَدكُمْ 
َّذِيَن َصبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحَْسِن  وَلَنَجْزِيَنَّ ال

َما كَانُوا يَعَْملُوَن} )٩6(" )سورة النحل(. 
اللّه  مع  الخطّ  هو  الواحد  الخطّ  إِذاً، 
سفرٍ  في  كنَت  فَإِنْ  اسمه(،  )تبارك 
َّيْن في حجز  دنيوي تسعى لتوفير خط
الّسفر  في  منحاك  فَلْتَجْعَلْ  واحد، 
واحد...  خطّ  على  مرتكزاً  األخروي 
لك  يَُمّد  أن  تتوقّع  وال  اإللهي،  الخط 

الخط الثّاني... الخطّ البشري.
فَإِنْ مُدَّ... فأهالً به

وَإِنْ لم يَُمد... فال حاجة إليه
"خطّان دنيويّان... وخطّ أخروي"

وللحكاية تَتِمَّة
الذِّكْرِ  بَعْدِ  مِن  الزَّبُورِ  فِي  كَتَبْنَا  }وَلَقَدْ 

الِحُون {َ أَنَّ اأْلَرَْض يَرِثُهَا عِبَادَِي الصَّ

"""َلِهَي اْلَحَيَواُن""

قال الرب لروحه األمين: كرِّْس لبنان 
معبداً للحق والجمال والخير، وليسكن 
السماوية  بالرساالت  المؤمنون  فيه 
ذكوراً  إنسان،  كل  لقيم  والمناصرون 
إليه كل عاشق  إناثاً، ولْيخلد  أم  كانوا 
للحسن والبهاء، وأَبعِد عنه رواد الخنا 
حرية  ألبنائه  واترك  القبح،  وطالب 
يحافظون  الذي  النظام  الختيار  القرار 
بها...  أوصيتك  التي  القيم  على  به 
الرب  به  أمره  ما  األمين  الروح  وأتم 

وعاد إلى الفردوس.

والقادة  واألدباء  الشعراء  ورأى 
آمنوا  الذين  الصالحين،  السياسيين 
أن  ورفضوا  الصالحات  وعملوا  بالله 
صار  قد  لبنان  أن  الغاوون،  يتبعهم 
فما  األمم.  لجميع  ضوء  وغرة  نعمة 
إال  هداية  األمم  هذه  منه  طلبت 
وجدته في ربوعه، وكأنه بالنسبة إليها 

مجّسم ملكوت هللا على األرض.

المختبئين في عتمة  الشياطين  لكّن 
دهاليز الشرق والغرب كانوا يشوهون 
لبنان من حين  الجميل  الوطن  صورة 
إلى آخر. في سنة 1975 أشعلوا في 
سنة  وفي  أهلية،  حرباً  أرجائه  جميع 
1989 وضعوا مصيره بين يدي الالت 
اتفقوا   1919 وفي سنة  الطائف،  في 
يميزون  ال  اللبنانيين  من  زمرة  مع 
بمؤازرتهم  ونصبوا  والبعرة،  الدرّة  بين 

الشباك لإليقاع به.
من  الزمرة  هذه  لنستأجر  قالوا: 
إليها  ولنضم  والمشاغبين،  الحمقى 
عصبة من الخونة والعمالء واألغراب، 
بقايا  وأوغاد  أوباش  من  ومجموعة 
أحرقوا  الذين  المسلحة  العصابات 
أثناء  لبنان  في  واليابس  األخضر 

الحرب األهلية.
أن"  الشياطين  هؤالء  أراد  ولقد 
يكملوا النقل بالزعرور"، فأكتروا بعض 
إعالماً  لتبث  التلفزيونية  القنوات 

الحقائق،  إظهار  عن  يتكتم  رخيصاً 
وينقل إلى المشاهدين كل ما يسيء 

إلى سمعة وطنهم وفخامة رئيسه.

حراكهم،  في  الشياطين  ونجح 
وأطلقوا عليه إسم ثورة 17 تشرين... 
والطرقات  الشوارع  على  وتسلطوا 
وحددوا  لبنان،  أرجاء  جميع  في 
وسكروا  وبطروا،  البتالعه،  أنيابهم 
من  فرقاء  بمساعدة  مظاهراتهم  في 
اللبنانيين باعوا ضمائرهم، وإعالم "ال 
يساوي فرنكين" على حد قول سعادة 
غايتهم  وكانت  السيد،  النائب جميل 
الشامخ  الجبل  فخامة  إزاحة  القصوى 

من مكانه.
 17 ثورة  بعد  حصل  الذي  ما  لكن 
القوت غال  تشرين من سنة 2019؟! 
الفقر  وغلب  تعذر،  والكسب  ثمنه، 
على معظم الشعب اللبناني، وما عاد 
لبنان يقع إال على وجوه مكفهرة وجباه 

المنتفخة  المصارف  حتى  مقطبة، 
اإلمالق  من  تشكو  باتت  الخزائن 
التصرف  حق  لها  وأجازت  والحرمان 

أعمارهم،  وجني  اللبنانيين  بودائع 
وناهبو الدولة والشعب وجدوا الفرصة 
سانحة، فوضعوا ما نهبوه من مليارات 
الدوالرات خارج لبنان ألنهم من طينة 

هؤالء الشياطين وإليهم يعودون.
إن هذه القنوات التلفزيونية المأجورة 
ما  أن   ": يوم  كل  في  تعلن  زالت  ما 
قبله".  كما  ليس  تشرين   17 بعد 
وهذ ا اإلعالن صحيح، تؤكده الوقائع. 
فقبل17 تشرين 2019 كان اللبنانيون 
بالنسبة  الدوالر  قيمة  إجماالً.  بخير 
ولم  ثابتة  كانت  الوطنية  العملة  إلى 
كانت  الغذائية  السلع  وأسعار  ترتفع، 
األدنى  حده  في  شيء  وكل  مقبولة، 
كان على ما يرام، واألمن كان مستتباً 
في جميع أرجاء الوطن. لكن بعد 17 
على  اللبنانيين  معظم  صار  تشرين 
شيء  كل  وانقلب  الدقعاء،  األرض 
رأساً على عقب، وتسلل اإلرهاب من 

جديد إلى لبنان.

يوسف زكريا - وندزور

الشياطين وثورة 17 تشرين

مساعد وزير الخارجية األمريكية ديفيد هيل : الواليات 
المتحدة أنفقت في لبنان، عشرة مليارات دوالر على 
“المؤسسات العسكرية ومنظمات المجتمع المدني” 

خالل السنوات الماضية.
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رَحَْمةً  إاِلَّ  أَرَْسلْنَاَك  ﴿وََما  تعالى:  قال 
لِلْعَالَمِيَن﴾

أحباؤه  يحزن  اإلنسان  يموت  حينما 
تمضي  أن  ما  ولكن  ذكراه،  ويحيون 
ويصبح  الناس،  ينساه  حتى  السنون 
يكون  حينما  لكن  كان،  خبر  في 
يحيى  فإنّه  ورسالة،  قضية  لإلنسان 
القضية  تلك  بحجم  ذكراه  وتحيى 
كانت  فإذا  الرسالة،  تلك  وامتداد 
ذلك  ذكرى  فإّن  خالدة،  الرسالة 

اإلنسان تخلد.
سيّد  رحيل  ذكرى  خلدت  هنا  مِن 
عليه  هللا  )صلى  محمد  البشر  بني 
وآله(؛ ألنّه –إضافةً إلى كونه اإلنسان 
الخالدة  الرسالة  صاحب  الكامل- 

فخلد بخلودها.
ففي الثامن والعشرين من شهر صفر 
في  الذاكر  ليبحث  الذكرى  تتجّدد 
كتاب الخلود عن شأن من أُنزل إليه، 
فيرى كالم هللا في شخصه مدحاً لم 
ََّك لَعَلى خُلٍُق عَظِيمٍ(،  يبلغه مدح )وَإِن
تجاوزت  غاية  الرسالة  غاية  في  ويرى 
﴿وََما  اإلنسان  وبصيرة  بصر  مدى 

أَرَْسلْنَاَك إاِلَّ رَحَْمةً لِلْعَالَمِيَن﴾.
وتتجلّى هذه الرحمة في أنحاء كثيرة 
هللا  )صلى  األنبياء  خاتم  حياة  من 

عليه وآله(، نعرض منها:
أ-الرحمة في وجوده
نقرأ في تاريخ األنبياء:

كفروا  السالم(  )عليه  نوح  قوم  أنَّ   -
بنيّهم، فأغرقهم هللا تعالى بالطوفان.

عصوا  السالم(  )عليه  هود  قوم  أنَّ   -
نبيّهم، فأزالهم هللا تعالى بريح صرصر 

باردة.
- أنَّ قوم صالح )عليه السالم( تمرّدوا 
تعالى  هللا  فأبادهم  نبيّهم،  على 

بصيحة الغضب الجبرائيلية.

- أنَّ قوم لوط )عليه السالم( شذّوا عن 
تعاليم نبيّهم، فهدم هللا تعالى عليهم 

تلك المدينة.
عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  قوم  أمّا 
فمع  فيهم،  األمر  اختلف  فقد  وآله( 
وجود ما يشبه تلك المعاندات واآلثام 
إغراق،  طوفان  يحصل  لم  والمعاصي 
وال  إبادة،  صيحة  وال  إزالة،  ريح  وال 

قلب مدن. ما السرّ في ذلك؟
ذلك  سبب  أن  عباس  ابن  عن  روي 
﴿وََما  تعالى  هللا  قول  إلى  يرجع 
إذ  لِلْعَالَمِيَن﴾،  رَحَْمةً  إاِلَّ  أَرَْسلْنَاَك 
عليه  هللا  )صلى  محمد  "كان  قال: 
آمن  فمن  الناس  لجميع  رحمة  وآله( 
يؤمن  لم  ومن  سعد،  به  وصّدق  به 
به سلم مما لحق األمم من الخسف 

والغرق".
ب-الرحمة للكافرين به

ونقرأها في محطات عديدة أيضاً من 
حياته الشريفة، منها:

بالحجارة  كفّارها  رماه  مكّة:  في   1-
أبي  فداك  خديجة:  قالت  فأدموه، 
وأمي دع الدم يقع على األرض، فقال 
أن  "أخشى  وآله(:  عليه  هللا  )صلى 

يغضب رّب األرض على من عليها".
 -2 في الطائف: لحقه الناس فأدموه، 
يقول:  وآله(  عليه  )صلى هللا  به  فإذا 

"اللهم اهدِ قومي فإنّهم ال يعلمون".
فآذوه،  ثقيف  أهل  به  استخف   3-
ليأمره  الجبال،  ملك  فحضره 
عليه  هللا  )صلى  فقال  بإهالكهم، 
من  هللا  يخرج  أن  أرجو  "بل  وآله(: 

أصالبهم من يعبد هللا ".
بن  سعد  قال  مكّة  فتح  حين   4-
اليوم  الملحمة،  يوم  "اليوم  عبادة: 
تُسبى الحرمة"، فقال )صلى هللا عليه 

وآله(: "اليوم يوم الرحمة". 

الرحمة للحيوان
ونقرأها أيضاً في العديد من محطات 

تأريخه، منها:
الرحمن  عبد  أصحابه  أحد  ذكره  ما 
رسول  مع  "كنّا  قائالً:  هللا  عبد  بن 
هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر، 
)طائراً(  حمرة  فرأينا  لحاجته  فانطلق 
فجاءت  فرخيها،  فأخذنا  فرخان  معها 
النبي  فجاء  تفرش،  فجعلت  الحمرة 
"من  فقال:  وسلم  عليه  هللا  صلى 

فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها".
الرحمة للمؤمنين

قوله  في  عليها  تعالى  هللا  نّص  وقد 
مِنْ  رَُسولٌ  جَاءَكُمْ  ﴿لَقَدْ  تعالى: 
حَرِيٌص  ُّمْ  عَنِت َما  عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  أَنْفُِسكُمْ 

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَؤوٌف رَحِيمٌ﴾.
الرحمة للعيال

كان  أحداً  رأيت  أنس:"ما  عن  ورد 
أرحم بالعيال من رسول هللا".

كان  وآله(  عليه  هللا  )صلى  أنّه  ورد 
يقول:

- البنت في البيت رحمة.
- احبّوا صبيانكم وارحموهم

- من قبّل ولده كتب هللا له حسنة
لي عشرة  "إن  أحدهم:  قال  أنّه  وورد 
من الولد، ما قبّلت أحد منهم"، فقال 
يَرحم،  وآله(:"من ال  عليه  )صلى هللا 

ال يُرحم"
رسول الرحمة بعد رحيله

هللا  )صلى  هللا  رسول  رحمة  تستمر 
جليلة  بأمور  وفاته،  بعد  وآله(  عليه 

منها:
أ - زيارة المؤمن له

زيارة  من  عليه  وحّث  هللا  شرّعه  ما 
مرقده الشريف.

عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  عن   1-

شفيعه  كنت  زائراً  أتاني  "من  وآله(: 
يوم القيامة"

عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  عن   2-
السالم(:  )عليه  الحسين  لإلمام  وآله( 
"يا بني، من زارني حيّاً أو ميتاً، أو زار 
أباك، أو زار أخاك، أو زارك كان حقّاً 
علّي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من 

ذنوبه"
-3 عن اإلمام أبي جعفر )عليه السالم( 
زار  لمن  ما  سأله:"  من  جواب  في 
رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(، قال 

)عليه السالم(: له الجنّة." 
ب - زيارته للمحتضر

)عليه  جعفر  أبي  اإلمام  عن  ورد 
لم  بمكة  القرآن  ختم  السالم(:"من 
يمت حتى يرى رسول هللا )صلى هللا 

عليه وآله( ويرى منزله من الجنة".
ج- شفاعته يوم القيامة

إله  ال  هللا  أنَّ  األمين  الروح  أخبرني 

غيره إذا وقف الخالئق وجمع األولين 
واآلخرين أتي بجهنم تقاد بألف زمام، 
من  ملك  ألف  مائةُ  زمام  بكل  أخذ 
الغالظ الشداد ولها هّدة وتحطم وزفير 
أنَّ  فلوال  الزفرة،  لتزفر  وإنها  وشهيق، 
الحساب  إلى  أخّرها  وجل  عزّ  هللا 
ألهلكت الجميع، ثم يخرج منها عنق 
والفاجر،  منهم  البرّ  بالخالئق  يحيط 
إال  عباده...  من  عبداً  هللا  خلق  فما 
وأنت  نفسي  نفسي  رّب،  يا  وينادي 

تقول: يا رّب، أمتي أمتي .
هللا  جعلها  التي  الرحمة  صفة  من 
األنبياء  خاتم  إلرسال  غاية  تعالى 
)صلى هللا عليه وآله( أراد هللا تعالى 
أن تتجلّى هذه الصفة بين المؤمنين 
بعضهم  مع  متراحمين  ليكونوا 
أعداء  على  وتنحصر شّدتهم  البعض، 

هللا والدين، على قاعدة قوله تعالى:
َّذِيَن َمعَهُ أَِشدَّاءُ  َّهِ وَال ﴿مُحَمَّدٌ رَُسولُ الل

َّارِ رُحََماءُ بَيْنَهُمْ﴾ عَلَى الْكُف

على خطى المحاسبة والمراقبة فإننا سنطرح سؤاال في كل عدد، 
يفتح بابا من هدى ، أو يسد بابا من ردى والسؤال هو :

يجب الحذر الشديد من مكائد الشيطان! فإذا كان ال ييأس حتى مع 
األنبياء-كما فعل بأبناء يعقوب )ع(- فكيف بنا نحن الضعفاء المساكين؟! 

فهل اتخذت لنفسك درعا قويا ضد هذا العدو؟!

قال اإلمام الحسن )عليه السالم( : " يا بن آدم !.. عّف 
عن محارم هللا تكن عابدا ، وارَض بما قّسم هللا سبحانه 
 ، مسلما  تكن  جاورك  من  جوار  وأحسن   ، غنيا  تكن 
تكن  به  يصاحبوك  أن  تحب  ما  بمثل  الناس  وصاحِب 

عدال..". 

عن رسول هللا )ص(:يا عباد هللا أنتم كالمرضى و هللا رب 
العالمين كالطبيب فصالح المرضى فيما يعلمه الطبيب و 
يدبره به ال فيما يشتهيه المريض و يقترحه  أال فسلموا لله 

أمره تكونوا من الفائزين.

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

ذكرى رحيل سيد البشرية محمد )ص(

قال اإلمام الصادق )ع( :
-ال غنى بالزوج عن ثالثة أشياء فيما بينه 
وبين زوجته ، وهي : الموافقة ليجتلب 
، وحسن  وهواها  ومحبّتها  موافقتها  بها 
قلبها  استمالة   واستعماله  معها  خلقه 
وتوسعته   ، عينها  في  الحسنة   بالهيئة 

عليها .
-ال غنى بالزوجة في ما بينها وبين زوجها 
 : وهنَّ  خصال  ثالث  عن  لها  الموافق 
حتى   ، دنس  كل  من  نفسها  صيانة 
حال  في  بها  الثقة  إلى  قلبه  يطمئّن 

ليكون  وحياطته   ، والمكروه  المحبوب 
تكون  َّة  زل عند  عليها  عاطفاً  ذلك  في 
 ، بالخالبة  له  العشق  وإظهار   ، منها 

والتهيئة الحسنة له في عينه .
-ما أظن رجالً يزداد في االيمان خيرا إال 

ازداد حبا للنساء .
ِّب  -اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطي

الفم، ويزيد في الجماع .
ثالث  إلى  منزله  في  يحتاج  المرء  إن 
خالل يتكلفها : وإن لم يكن في طبعه 
بتقدير،  معاشرة جميلة، وسعة   : ذلك 

وغيرة بتحصن .

-الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا 
من حسن  العين  الحور  من  أجمل  هن 

برّه بأهله، زاد هللا في عمره .
-من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة 
النّار، وأوجب له  ، أعتق هللا رقبته من 
 ، ألف حسنة  مائتي  له  وكتب   ، الجنّة 
ومحى عنه مائتي ألف سيّئة ، ورفع له 
مائتي ألف درجة ، وكتب هللا عزّوجلّ له 

بكلّ شعرة على بدنه عبادة سنة .
-ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمّه 
، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها وال 

تؤذيه ، وتطيعه في جميع أحواله .

احكام فقهية *

شخص  مع  أمواله  صالح  إذا 
هذه  تنفذ  فهل   .. عادلين  امام 

المصالحة بعد وفاته ؟
اذا شهد بالصلح عدالن ثبت .
هل الوصية واجبة شرعاً ؟

ال تجب .
تكون  ان  الوصية  في  يعتبر  هل 

مكتوبة على ورقة ؟
ال ، فالوصية الشفهية معتبرة ايضاً .

او  الوصية  اخفاء  حكم  هو  ما 
التصرف في بعضها بإزالة التوقيع 

ونحوه ؟
ال يجوز .

بأموال  التصرف  للوصي  هل يحق 
وديعة  عنده  بقيت  التي  الوارث 
على رغم تكرار مطالبته بها ولمن 

تكون عوائد هذا الملك ؟
ال يحق التصرف من دون اذن المالك 

وعوائد الملك المذكور لمالكه .

*على رأي المرجع آية هللا العظمى 
السيد علي السيستاني  

إعداد خليل الحسيني 

خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 

الزوج والزوجة وخدمة العيال  
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Canadian curriculum: First 
Nations “agreeing to move” 
to make room for new set-
tlements
“When the European settlers 
arrived, they needed land to 
live on. The First Nations peo-
ples agreed to move to differ-
ent areas to make room for 
the new settlements,” states 
grade 3’s 2017 Complete Ca-
nadian Curriculum. “The First 
Nations peoples moved to 
areas called reserves, where 
they could live undisturbed by 
the hustle and bustle of the 
settlers.”
The “really good guys” nar-
rative
During the book launch on 17 
September 2020, which Sada 
al-Mashrek attended, it was 
made clear that, the narra-
tive of the “really good guys” 
is being fed to Canadians by 
their state. But counter fac-
tual histories like the ones in 
author Tyler Shipley’s book 
)Canada in the World: Set-
tler Capitalism and the Colo-
nial Imagination( can tell way 
more about what’s beyond 
the falsely imagined heroism. 
“History new to some is 
common knowledge for ab-
originals”
“The history in this book is 
new to a lot of people, but it is 
common knowledge for indig-

enous people on Turtle Island, 
for the people of Afghanistan 
who’ve opposed our occupa-
tion there for 20 years now. 
The fact that this book is 
such a bombshell is really just 
a testament to how strong 
the propaganda is in the set-
tler imperialist ideology of 
Canada and how low the bar 
has been set really by the so-
called left in this country, the 
NDP, the Greens..” says Cas-
sandra Kislenko, a journalist 
and writer involved in ten-
ant solidarity organising in 
Toronto, who’s also spoken 
during the book launch. We’re 
up against a far right that is 
winning…” 
“Shared struggle for immi-
grants & indigenous com-
munities”
“The kids of recent immi-
grants and people like myself, 
from different parts of the 
third world, are now grow-
ing up here and facing white-
washed Canadian history. But 
[we] have to locate ourselves 
in class struggle in the city 
and country and contend with 
the fact that there are people 
here who belong to this land, 
and [that] we share common 
struggle and experience even 
if the capitalist class doesn’t 
want us to see it,” believes 
Sara Jaffri, who’s based in To-
ronto and has been involved 
in building and supporting 

independent working class 
media, labour and neighbour-
hood/tenant organisations in 
the GTA.
Sarah stresses the presence 
of common struggle for immi-
grants and indigenous com-
munities, calling for action, “I 
think the best way to make 
us as immigrant communi-
ties and organisers realise our 
shared struggles with indig-
enous communities is to keep 
doing this work through edu-
cation and demystifying what 
the indigenous experience is, 
and to continue making work 
like this [book] extremely ac-
cessible.” 
The Pakistani-Canadian ac-
tivist believes expressing vo-
cal solidarity is not enough, 
but rather calls for building 
“class consciousness and 
class struggle in common 

with each other. That’s a large 
long-term life goal.” 
“Put a few bruises on the 
body of the very angelic 
nation mythology spread 
around the world” 
On his part, Assistant Profes-
sor in the Institute of Indig-
enous Research and Studies 
at the University of Ottawa 
Veldon Coburn says he “could 
probably even foresee no 
competitive book like this for 
the next 10 or 15 years or so,” 
portraying the need to “put a 
few bruises on the body of 
the very angelic nation my-
thology that is spread around 
the world as the peace-keep-
ing good guy of the world,” 
says Veldon. 
“Harper-Trudeau weapons 
deal with Saudi: the largest 
in Canadian history”
Asked about Canada’s mili-
tary industrial complex’s in-
volvement with Canada’s 
role around the world and 
the colonial ideology of white 
supremacy, Tyler makes the 
following statement, “When 
we think about the military 
industrial complex in Canada, 
I suspect that many of us 
would immediately think of 
the Harper-Trudeau weap-
ons deal with Saudi Arabia 
recently, which is the largest 
in Canadian history that is 
supporting one of the most 
right-wing governments in 

the world in carrying out a 
horrific and arguably genocid-
al war in Yemen, as well as re-
pressing critical movements 
within Saudi Arabia..”
Tyler now points out, “One 
thing that would surprise 
me to a certain extent in do-
ing this research was how 
far back this stretches and 
how consistent it’s been that 
Canada has supported right-
wing governments around the 
world with weapons…”  
No political change as long 
as history is unexamined 
Shipley insists that every free 
citizen or advocate for justice 
take a closer look at Canada’s 
history and reflect upon it. 
At the end of the day, one 
cannot ask for good politi-
cians and politics as long as 
minds are unfreed from the 
locks of mainstream state 
narratives. 

Thanks for reading part 2. 
You can still follow related 
discussions in the coming 
publication(s).  
Remember, the digital book 
launch can be found here: 
https://socialistproject.ca/
leftstreamed-video/book-
l a u n c h - c a n a d a - i n - t h e -
world-tyler-shipley/
Remark: Part 1 of this report 
says the book is of a 1,000 
pages; it has rather been nar-
rowed down from a 1,000 to 
450.

Zeinab Merai

Second most expensive pro-
curement in Canadian his-
tory 
“The government’s plan to buy 
88 warplanes is the second 
most expensive procurement 
in Canadian history; yet there’s 
been remarkably little public 
and government discussion of 
that,” says Tamara Lorincz, a 
PhD candidate in the Balsillie 
School of International Affairs 
at Wilfrid Laurier University. 
“Illegal Bombing & massive 
human and refugee crisis”
Addressing 220 participants in 
the October 15th 2-hour-long 
event via Zoom, including Sada 
al-Mashrek and politicians as 
Dimitri Lascaris, peace activ-
ists as David Heap and Vanes-
sa Lanteigne, journalists, and 
concerned citizens, Tamara 
continues, “Let’s consider how 
Canada has used our fighter 
jets since the end of the cold 
war over the past two de-
cades. 
In 1999, the Canadian fighter 
jets with NATO illegally bombed 
Serbia, killed civilians, and de-
stroyed civilian infrastructure. 
In 2011, Canadian fighter jets 
led the NATO bombing of Lib-
ya, leading to a massive hu-
man and refugee crisis across 
North Africa. Libya is still in 
chaos. 
From 2014 to 2016, Cana-
dian fighter jets with the US 
bombed Syria and Iraq. Tens 
of thousands of bombs were 
dropped on those two coun-
tries, killing civilians, destroy-
ing infrastructure, and leading 
to mass migration.” 
Dangerous NATO operation 
in Romania 
“Right now, Canadian fighter 
jets are involved in a danger-
ous NATO operation in Ro-
mania, provoking Russia. Our 

fighter jets shouldn’t be fly-
ing anywhere near Russia’s 
borders,” adds Tamara, one of 
the speakers alongside NDP 
MP Randall Garrison, Green 
Party MP Paul Manly, Senator 
Marilou McPhedran, as well as 
poet and activist and King's 
College professor El Jones.
Exorbitant carbon emissions 
& toxic fuels 
“Fighter jets are also fuelling 
the climate crisis. The military 
is by far the largest source of 
carbon emissions in the fed-
eral government. In Canada, 
military emissions are exempt 
from the greenhouse gas re-
duction target, and there are 
no plans to offset these mili-
tary missions. 
Among all branches of the 
military, it’s the airforce that 
uses air fuel the most. Fighter 
jets use an exorbitant amount 
of specialised toxic fuel called 
JP-8, which allows them to fly 
faster and at higher altitudes 
than commercial aircraft,” 
states Tamara in the webi-
nar hosted by World BEYOND 
War and Canadian Foreign 
Policy Institute, co-sponsored 
by Peace Quest, and medi-
ally sponsored by Canadian Di-
mension.
Action on July 24th and Oct 
2nd 
“…This summer, peace groups 

and concerned citizens across 
the country came together to 
stop the federal government 
from buying these new fighter 
jets. On July 24th we had a day 
of action before Parliament 
and delivered letters to our 
MPs.
On Oct 2nd, the International 
Day of Non-Violence, we had 
our 2nd day of action,” recaps 
Tamara as to action of the 
Canadian Voice of Women for 
Peace, whose membership she 
enjoys. 
“Military spending will enrich 
American or Swedish weap-
on manufacturers, not Cana-
dians”
“Two Liberal MPs, Catherine 
McKenna and Bardish Chagger, 
replied to our letters and said 
the fighter jets would be good 
for jobs for Canada. However, 
these fighter jets can’t be built 
in this country. 
Defence economist Erika Han-
cock at the Royal Military Col-
lege confirms that buying new 
fighter jets will primarily enrich 
American or Swedish weapons 
manufacturers. 
Moreover, research in the US 
at the University of Massa-
chusetts and at Brown Uni-
versity shows that military 
spending is not good for job 
creation. $1 billion spent on 
the military creates far fewer 

jobs than $1 billion invested in 
healthcare, education, or the 
environment.”
“No alignment with Canada’s 
Feminist Foreign Policy”
“Fighter jets don’t align with 
Canada’s feminist foreign poli-
cy. The aerospace and defence 
sector in this country is a 
male-dominated industry, and 
the military is a male-domi-
nated institution. What wom-
en and working mothers need 
in this country is affordable 
housing and a national early 
childhood learning strategy, 
something that women have 
been demanding for 50 years, 
but we still don’t have.”
“Death Economy”
“Fighter jets are to give Can-
ada combat capability. This 
means bombing, destroying, 
and killing. They are for a death 
economy,” says Tamara, who 
urges Canadian manufacturers 
to move to “peaceful civilian 
industries.” 
“Theft from our First Nations 
and the poor and youth”
“If Canada buys them, it will 
be a theft from our First Na-
tions communities, the poor, 
and our youth,” believes Ta-
mara, who mentions that this 
spring, some indigenous com-
munities wrote “a letter to the 
federal government, asking for 
Cuban doctors and nurses to 
come to Canada to help them 
with pandemic because their 
communities have inadequate 
health care.”
Tamara clarifies that “last year, 
the UN special rapporteur for 
indigenous peoples described 
the housing conditions of the 
First Nations as abhorrent,” 
reminding the audience of the 
large numbers of homeless 
and hungry Canadians, and 
pointing out that “the cost of 
just one fighter jet is the bud-
get of all food banks across 

the country combined.” 
“Russia and China are not 
our enemies”
“This pandemic has made us 
all pause and reflect on what 
is important and provides real 
security. The pandemic has 
also shown that peaceful col-
laboration with other coun-
tries is essential. Russia and 
China are not our enemies; 
we need to work coopera-
tively with them to deal with 
the pandemic and the climate 
emergency.” 
“Let’s rethink our relation 
with the US, the most ag-
gressive country on the 
planet”
“We need to have the cour-
age to challenge our member-
ship in NATO and to rethink 
our relation with the US, the 
most aggressive country on 
the planet that doesn’t even 
provide healthcare to its own 
people.”
Appeal to politicians & the 
concerned 
Tamara eventually made a 
“direct appeal to the NDP 
to stop their support for the 
fighter jets, to the Green 
Party to make a public state-
ment against these carbon-
intensive combat aircraft, and 
to the senate to demand a 
gender-based analysis and an 
environmental assessment…” 
The activist as well called on 
everyone learning about this 
to join the campaign.  
To check out the other discus-
sions made during the webinar, 
please do follow the reports 
in Sada al-Mashrek’s com-
ing publications. You can also 
watch the webinar: 

Challenging Canada's War 
Plane Purchase
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? v = H y O A -
wLzV8M&feature=emb_logo

Opinion
TYLER SHIPLEY PROBES WHAT SHAPES CANADIAN FOREIGN POLICIES IN HIS NEW BOOK: 
CANADA IN THE WORLD: SETTLER CAPITALISM AND THE COLONIAL IMAGINATION (PART 2)

ACTIVIST TAMARA LORINCZ DURING “CHALLENGING CANADA’S WARPLANES PURCHASE” WEBINAR:
“WE NEED TO RETHINK OUR MEMBERSHIP IN NATO & RELATION WITH THE US”

Activist Tamara Lorincz (standing left) with other activists at the Canadian 
Voice of Women for Peace
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Hussein Hoballah, Montreal 

Once again someone ill commits an 
ugly, condemned act of terror and 
Islamophobic voices are heard. 
The recent crime in France must 
be re-examined; three points, 
specifically, must be focused on. 
The first is the decapitation of a 
teacher by a “Muslim” guy after 
the teacher had shown derogatory 
caricatures on Holy Messenger 
Mohammed to his students. The 
second point is 47-year-old teacher 
Samuel Patty’s caricature display 
during his civics class discussion 
on the freedom of expression. The 
third point is the reactions elicited 
by this crime. 
What matters most to anti-
Muslims is that the criminal’s name 
is Abdullah, that he’s of Chechen 
origins, and that he shouted “Allahu 
Akbar” while brutally beheading 
the teacher. That seems enough 
to make people have hard feelings 
about Islam. 
But wait a minute… Do wait. Does 
Islam even legitimise what this 
criminal has done?
That is the first question that must 
be raised before Islam is judged for 
some madman’s actions. Deemed 
a major reference for Muslims, the 
venerated al-Azhar has condemned 
“the terrorist incident in Paris,” 
confirming in a statement that 
such atrocious, terrorist acts are 
refused. This is, in brief, just one 
of the Islamic reactions elicited 
after the beheading of the French 
teacher. 
If we actually wish to talk about 
the ideology behind that crime, 
we’ll find that Muslims, above all, 
have been the first victims of the 
Takfiri ideology, which has been 
supported by France’s own allies, 
and the US’s: Saudi and Qatar… 
Filmed beheadings displayed by ISIS 
during the Syrian war, which has 
been emblazed by most Western 
countries and their allies – the Gulf 
States – have sometimes been 
overlooked and sometimes used for 
Islamophobic propaganda.
It must always be remembered 
when US President Donald Trump, 
during his election campaign, 
accused former President Barack 
Obama of founding ISIS. Trump as 
well accused his Democratic rival 
Hillary Clinton of partnering in 
founding this terror group. 
Earlier, Wikileaks founder Julian 
Assange declared he had obtained 
evidence that implicated the 
then-presidential candidate Hillary 
Clinton with ISIS. The Political 
Insider mentions that Assange has 
reported that Clinton was not just 
in contact with the terrorists, but 
was also arming them while acting 
as secretary of state. 
This cannot be ignored once we see 

the terror group’s crimes. Nor can 
we overlook the ground where this 
group moves and the timing of its 
crimes. 
Deciding he should bring the freedom 
of expression to the attention 
of his students, the victimised 
French teacher chose caricatures 
by French satire magazine Charlie 
Hebdo, which ridiculed the Holy 
Messenger, barely a week after his 
painful death memorial, and only a 
few days ahead of his blessed birth 
commemoration. 
French media reports a number 
of the student’s parents had 
expressed anger over the teacher’s 
action; yet no officials bothered 
to do anything or hold the teacher 
accountable. 
We have the right to ask: Can’t the 
freedom of expression be taught in 
areas that differ from sanctities? In 
this case, over a milliard Muslims 
who scantily the Messenger have 
been hugely provoked. Belittling 
sanctities must be examined before 
any talk on freedom is made. 
I don’t know what kind of freedom 
of expression this world sees, and 
how people are expected to believe 
that claim when the same world 
seeks to ban any criticism of Israel’s 
crimes. Anti-Semitism definitions 
have been made to strangle that 
same freedom of expression when 
they are like: “Anti-Semitism might 
include the targeting of Israel, 
which is a Jewish state.” 
Criticisers of Israel today fear being 
kicked out of their jobs, deprived of 
their credentials, or defamed, just 
like what’s happening in Canada and 
other countries from time to time. 

There must be an end to double 
standards when it’s about the 
freedom of expression. Just anyone 
has the right to ridicule a person 
regarded sacred by over a milliard 
Muslims! But none at all can call 
Israel “a racist, for example, or 
compare it to the Nazis” because 
that offends Jews! In the meantime, 
we see that a lot of Jews do not 
consider Israel their state or 
representative. Only when Muslims’ 
Holy Messenger Mohammed is 
offended in French schools is it 
allowed!
French President Emanuel Macron 
has recently stated that “Islam 
is a religion at trouble all over the 
world,” provoking anger. Following 
the crime, he’s announced stricter 
plans to confront what he says is 
“Islamic seclusion,” adding Friday’s 
crime is reminiscent of “a Muslim 
terrorist attack” and that the victim 
“was killed because he taught his 
students about the freedom of 
expression.” 
But Macron’s speech itself is 
reminiscent of election motives 
now that he’s lost publicity, which 
he wishes to regain by using the 
abhorrent crime to blame Islam for 
the radical, rightist, rival actions. 
Islam is a great religion that allows 
no crimes like the ones funded by 
Macron’s allies. 
It is about time things were called 
by their names and the terrorist-
ideology funders and supporters 
were uncovered. It is also about 
time those who sent terrorists to 
Syria and earlier to Afghanistan 
were revealed. “It is essential that 
an international declaration be 
made to ban offensiveness against 
religions and sanctities,” states 
al-Azhar while commenting on the 
abhorrent crime. It is also a must 
to clearly define what the freedom 
of expression means. Only then can 
we live in a more just and secure 
world.

CAUGHT BETWEEN TERROR AND OFFENSIVE 
FREEDOM OF EXPRESSION: WHEN WILL THE 
WORLD BE A SAFER PLACE? 

November 17th Then 
Demarcation: What Kind 
of Lebanon Does Wash-
ington Wish to Get?? 
Around the same time of year, 
on 17 October 2019, public pro-
tests broke out in Lebanon; taxes 
had been raised and basic ser-
vices had been lacking even more. 
Later, it was called a “revolution” 
that sought to overthrow the re-
gime at the time and bring about 
new elections in hopes of a new 
political class – one different from 
President Aoun’s regime, which is 
supported by the pro-resistance, 
March 8 Alliance of a  parliamen-
tary majority… 
The unrest reminds us of the so-
called “Arab Spring”, which also 
began in the form of public unrest 
in Tunis, Egypt, Libya and Syria. In 
both cases, things went from a 
spontaneous call for basic rights 
to chaos; US-led “civil organisa-
tions” spearheaded the masses 
to “bring democracy to society”, in 
accordance with the US adminis-
tration’s political-change plans for 
the region. 
After all, Washington’s been trying 
to bring to rule governments that 
are okay with the Israeli occupa-
tion, but that oppose the forces, 
regimes, parties, and movements 
of the resistance. And there’s no 
problem, to Washington, with pick-
ing Muslim forces calling for revolu-
tion and change, even with picking 
forces that are apparently terror-
ist. The goal is to find ones that go 
in line with the US policies of con-
trolling the public interests of the 
Arab and Muslims world rulers…
In particular, Lebanon’s Novem-
ber unrest has been headed by 
pro-normalisation-with-Israel lib-
erals, and by non-governmental 
organisations receiving millions of 
dollars, according to a US official. 
And the ultimate purpose is to de-
monise Lebanon’s resistance and 
blame it for “overlooking 30 years 
of corrupt, wasteful, and indebted 
governance.” 
Once that gets done, the US can 
threaten Lebanon with complete 
financial failure and block aid and 
grants, subjecting any opposers of 
negotiations with Israel. That will 
legalise occupation and partner it 
with the foreseeable fortune-hold-
ers of massive gas fields. So far, 
Lebanon has been prevented from 
drilling for gas that can boost the 
troubled economy and pay back 
the accumulating debts. 
Yet another subsequent US goal 
is to get a signature that enables 
the Hebrew entity to act freely in 
Lebanon’s waters and on its ter-
ritories, just like the entity’s been 
violating Lebanon’s space. In the 
meantime, the resistance is still 
active and absolutely unwavering 
even though its people are finan-
cially distraught. So can these con-
ditions be imposed? The coming 
weeks are going to reap the results 
of a wild struggle. 

The Editors
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