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أول الكالم

اهتمام  بوصلة  تشير  ما  دائما 
التي  المناطق  إلى  الفاتيكان 
المسيحي  الوجود  فيها  يتعرض 
في  سيما  والتهديد،  الخطر  إلى 
دينية  رمزية  تملك  التي  الحواضر 
المسيحية  نشأة  جذور  في  ضاربة 

وبدايات ظهورها. 
وال شك أن العراق هو من أعرق هذه 
االماكن ومهد الديانات اإلبراهيمية 
والحضارات االنسانية القديمة التي 
النهرين  بين  ما  بالد  على  توالت 
وكلدانية  وأشورية  سومرية  من 
بعد  البلد  هذا  شهده  وما  وغيرها. 
يد  وإطالق  له  األمريكي  الغزو 
الجماعات التكفيرية واالرهابية فيه 
عرَّض الوجود المسيحي إلى تهديد 
االجرامية  األعمال  بفعل  وجودي 
التي ارتكبتها هذه الجماعات بحق 
مكونات الشعب العراقي الرئيسية 
وأيزديين  ومسيحيين  شيعة  من 
أعداد  تهجير  الى  أدى  ما  وصابئة، 
تدمير  بعد  المسيحيين  من  كبيرة 
الكنائس وقتل وخطف الذين كانوا 
القوات  ومرأى  مسمع  على  آمنين 

األمريكية والحلفاء. 
للمرجع  الشهيرة  الفتوى  ولوال 
بوجوب  السيستاني  السيد  الديني 
العراقية  المناطق  كل  عن  الدفاع 
التي تعرضت لغزو داعش وأشباهها 
أن  األعظم  للحبر  اليوم  تسنى  لَما 
يقوم بهذه الزيارة الرعوية التاريخية. 
المرجعية  مع  اللقاء  يأتي  فهل 
كَلفْتة  األشرف  النجف  في  الدينية 
الذي  الهام  بالدور  وإقرار  امتنان 
الوطني  النسيج  حماية  في  لعبته 
الشعبي  الحشد  قوات  بِتشكيل 

فقبل  العراقي؟  للجيش  كرديفٍة 
وأراده  االحتالل  عضده  فّت  ذلك 
أن يكون ضعيفاً مشرذماً لغايات ال 

يسع المقام لِذكرها وتبيانها.
أما مقاصد الدعوة إلى السالم بين 
األديان االبراهيمية فُدونها مشكلة 
بالكيان  اليهودية  الديانة  اختزال 
لفلسطين،  الغاصب  االسرائيلي 
هو  معه  التطبيع  بأن  يوحي  ما 
هذه.  السالم  لدعوات  استجابة 
وهذا ما ال تقبله المرجعية الدينية 
الذي  العراقي،  الشعب  وغالبية 
قّدم الشهداء في حرب عام 1973 
دفاعاً عن دمشق، ودمرت إسرائيل 
على  غارات  في  النووي  مفاعله 
بغداد عام ١٩٨١، وشاركت أجهزتها 
علماء  تصفية  في  االستخبارية 
عراقيين بارزين يُعزى إليهم الفضل 
في تأسيس مشروع الطاقة الذرية. 
الكبرى  الجريمة  عن  عدا  ذلك 
لوكالة االستخبارات االمريكية التي 
الدمار  سالح  على  األدلة  َّفت  زي
الذي استخدمته واشنطن  الشامل 
عنها  نتج  وما  العراق،  لغزو  ذريعةً 

من مآٍس لم تنتهِ فصوالً بعد.. 
قد يقول قائل إن استحضار أحداث 
الرعوية  بالزيارة  يرتبط  ال  مضت 
دالالت  تحميلها  فلَم  البابوية، 
وَمغازٍ ال تتحملها؟؟ والجواب: نعم، 
قد ال يكون هناك ارتباط مباشر، إال 
أن جهات سياسية عالمية وإقليمية 
الزيارة  تستغل  قد  عراقية  ومحلية 
دون إرادة الزائر لتعمل على الدفع 
بالعراق الرسمي إلى تطبيع عالقاته 
مادية  إغراءات  مع  أبيب  تل  مع 

أي دالالت ومغاٍز ِلزيارة البابا إلى العراق؟؟
""عندما تمنح مسلًما شبًرا واحًدا ، فإنه يأخذ ميًل""!"

اهانات عنصرية ضد احد المسلمين في كيبك 
يرفضها القضاء ويغّرم صاحبها 

Courtier hypothécaire

514 777-3535
achamseddine@multi-prets.ca
3899, autoroute des Laurentides, Bur. 203,
Laval, QC, H7L 3H7

AHMAD CHAMSEDDINE

ca
3,

CHADI GANDOUR

514 619-1575

Groupe Sutton Excellence
(514) 619 1575
(514) 727 7575

سائق  تعرض  العامين  قرابة  منذ 
سيارة أجرة من اصول مغربية إلهانات 
عنصرية من قبل احد المواطنين اثناء 
الحانات.  احد  من  سيارته  في  نقله 
 ، انصفت  كيبك  في  المحكمة  لكن 
وغرّمت  عليه  المجني   ، الشهر  هذا 

المتهم.
ففي أيار من العام 2019 التقط علّي 
حي  في  الحانات  احد  امام  من  زبونًا 
وعندما  كيبيك.  بمدينة  نيوفشاتيل 
سأل   ، األمامي  الباب  الراكب  فتح 
مسلمًا  كان  إذا  عما  الفور  على  عليا 

وإذا كان ينوي "تفجير نفسه".
الذي  الشاب  اخفي   ( علّي  أجابه 
اسمه  سنة   33 العمر  من  يبلغ 
الحقيقي خوفا من االنتقام (: "هكذا 

تستقبلني؟". 
تسجيله  تم  رودريغ  اعتداء  تفاصيل 
على الكاميرا المثبتة داخل سيارة علي 

وتم تقديمها كدليل في المحكمة.
ألنه  التسجيل  بدأ  الذي   ، علي  وقال 
أراد أدلة في حال تفاقم الوضع ، "لم 
أكن أعرف ما الذي سيحدث مع هذا 

النوع من األشخاص".
واصل   ، للسيارة  علي  قيادة  أثناء 
رودريغ الصراخ بإهانات عنصرية وقال 
تمنح  عندما  هنا.  نريدك  "ال  لعلّي: 
مسلمًا شبرًا واحدًا ، فإنه يأخذ مياًل". 
"سي  موقع  الى  متحدثا  علي  وتابع 
أكثر  يصبح  بدأ  "عندما   : سي"  بي 
عدوانية كنت أخشى على سالمتي". 
بدأ علي في إبطاء السيارة ، خوفا من 

أن يتسبب رودريغ في أذيته.

في  الجالس   ، رودريغ  رفع  عندها 
بلكم  وبدأ  قبضته   ، األمامي  المقعد 

علّي في صدره ، مهددًا إيّاه.
سيارة  السائق  رأى  اللحظة  تلك  في 
شرطة فأضاء أضواءه ، ليجذب انتباه 

رجل الشرطة .
اعترف  الشهر  هذا  المحاكمة  واثناء 
رودريغ بأنه مذنب. وقال خالل جلسة 
النطق بالحكم إنه نادم على كلماته. 
وأضاف: "ما جرى ال يشبهني.. كنت 

في حالة سكر".
وعليه فان المتهم، بيير رودريغ البالغ 
من العمر 55 عامًا ، يواجه اآلن عقوبة 
المراقبة.  تحت  سنوات  ثالث  بالبقاء 
لسائق  دوالر   400 بدفع  أُمر  كما 
بقيمة  خيري  تبرع  وتقديم  التاكسي 

1000 دوالر.
مغادرة كيبيك

وبينما يشعر علّي بالرضا عن العقوبة 
أن  إال   ، رودريغ  على  فرضت  التي 
"لمدة  وقال  حياته.  غير  الحادث 
أفكر..  كنت   ، أيام  ثالثة  إلى  يومين 

القرار  اتخذت  هل   ، هنا  أفعل  ماذا 
الخاطئ بالمجيء إلى كيبيك؟. "

انتهى به األمر بترك وظيفته وإكمال 
 ، اآلن  وهو  التمريض  في  دراسته 
أن  ويأمل  اإلنجليزية  اللغة  يتعلم 
وقت  أقرب  في  أونتاريو  إلى  ينتقل 
شعب   ، عام  "بشكل  وقال  ممكن. 
هذه  تأثير  لكن   ... مضياف  كيبيك 
يجعلونك  إنهم   - للغاية  فعّال  األقلية 

تكره حياتك."
 ، ليبرو  سيرج  قال  ناحيته  من 
المتحدث باسم رابطة سيارات األجرة 
المواقف  إن   ، كيبيك  منطقة  في 
نسبيًا  نادرة  العمالء  من  العنصرية 
وعادة ما يتم التعامل معها داخليًا من 
قبل شركات سيارات األجرة ". واضاف 
النقل  وزارة  إقناع  الجمعية  "تحاول 
في  كاميرات  لوجود  قواعد  بوضع 
جميع سيارات األجرة". مشيرا الى انه 
" في بعض األحيان ، يمكن أن يكون 
لوجود كاميرا على لوحة القيادة تأثير 

التتمة في الصفحة 8رادع على الزبون".



العدد 522 - الثالثاء 08 اآذار 2021/ رجب1442
N°522  • Mardi le 08 Mars 2021 إعالنات



العدد 522 - الثالثاء 08 اآذار 2021/ رجب1442
N°522  • Mardi le 08 Mars 2021آراء

أدانت محكمة مونتريال األربعاء الفائت أباً قالت 
إنه هدد بناته األربع بالقتل إذا تجرَّأَْن على خلع 
 Josée( حجابهنَّ. وقالت القاضي جوزيه باِلنجيه
Bélanger( إن والد البنات "كان يهددهن بانتظام 
بقتلهن إذا رآهن". وسائل االعالم المحلية نقلت 
تضمنت  التي  المحكمة  مداوالت  من  بعضاً 
القاصرات، وكانت أصغرهن  األربع  بناته  شهادة 
في الثامنة من العمر وقت وقوع الحادث. وجاء 
أي  لديه  يكن  لم  األب  أن  البنات  شهادات  في 
من  مُنعن  كما  الحجاب.  نزعهنَّ  على  انفتاح 
الخروج مع الصبية، أو ارتداء المالبس القصيرة!.
في أثناء المحاكمة نفى األب البالغ من العمر 47 
عاماً، والذي لم يُكَشف عن اسمه لحماية هوية 
بناته األربع، ارتكاَب أي جريمة. وقال إنه كان أباً 

"قاسياً" على األكثر، لكنه ليس أباً عنيفاً. 
رهن  المتهم  األب  سيبقى  ذلك،  غضون  في 
الحبس االحتياطي وهو سيعود إلى المحكمة في 
األسابيع المقبلة للمرافعة بشأن الحكم الصادر 

بحقه.
األب  إلى  الموجّهة  االتهامات  صحة  عن  بعيداً 
وحقيقتها، نحن أمام إشكالية تواجه العديد من 
بلدان  في  بل  فحسب،  كندا  في  ال  العائالت، 
تأخذ  بالخصوص  كيبك  في  لكنها  أيضاً.  أخرى 
ضد  المستعرة  الحرب  ظل  في  مختلفاً  طابعاً 
الحجاب والمحجبات، فيُنظَر إلى الحجاب كمظهر 
للمرأة  والدونية  والرجعية  التخلف  مظاهر  من 
الرجل  إلى  اإلتهامات  تُوَجَّه  كما  الرجل.  أمام 
الحجاب  بفرض  اإلعالم  وسائل  من  العديد  في 
وبالتالي  باإلكراه،  بناته  أو  زوجته  أو  أخته  على 
انتزاع خيار ارتداء الحجاب من المرأة. وجاء قرار 
جرعة  هؤالء  ليعطي  الماضي  األربعاء  المحكمة 
تدعم موقفهم الذي ال يعادي الحجاب فحسب، 

بل الدين أيضاً - أيَّ دِيٍن بشكل عام، والمهاجرين 
والمختلفين عنهم عِرقاً وثقافة وأصوالً! 

استخدام  أن  إلى  البداية  في  االشارة  من  بد  ال 
العنف - سواء اللفظي أو الجسدي - بحق الفتيات 
"يتعارض مع المفهوم اإلسالمي التربوي بالنسبة 
بناتنا  مع  واإلقناع  والرحمة  بالرأفة  لِلتعامل 
االسالمي  المنتدى  رئيس  أكد  كما  وأوالدنا"، 
سامر المجذوب في حديثه إلى "صدى المشرق"، 
نافياً أن يكون لألمر أي عالقة باالسالم وتعاليمه 

   .
يستغل  الذي  اإلعالم  أخاطب  ان  أريد  ال  اليوم 
يبحث  وهو  المرفوضة،  التصرفات  هذه  مثل 
دوماً عن الثغرات التي يقترفها بعض األشخاص 
المنتسبين إلى الجالية االسالمية. فهذا االعالم 
علت  مهما  عنه  يحيد  لن  منهجاً  لنفسه  وضع 
الحُجّة أو سطع البرهان. ومخاطبته ضرورية في 
لقبول  متبادل  استعداد  إلى  وتحتاج  المستقبل 
اآلخر وتفهمه وإزالة الهواجس التي يحملها. لكن 
الحديث هو إلى جاليتنا الكريمة التي تضم بين 
هذا  في  وجودهم  على  مرّت  مواطنين  أكنافها 
البلد فترة طويلة ويعرفون ظروف البلد والتحّديات 
هذه  تجاوز  استطاع  من  فمنهم  تواجههم.  التي 
عهد  حديثو  وآخرون  الخسائر.  بأقل  التحديات 
واقع  على  بعد  يتعرفوا  لم  كندا،  إلى  بالهجرة 
المجتمع الجديد وتأثير ثقافته على أوالد لم يعد 
تربى  التي  نفسها  بالطريقة  َّوا  يُرب أن  بالمقدور 
األهالي عليها، فوقعوا في مطباتها ودفعوا أثماناً 
غالية وخصوصاً الذين أرادوا ألبنائهم وبناتهم أن 
التي  نفسها  بالطريقة  المستقبل  طريق  يكملوا 

نشأ أهاليهم عليها.
الذي  البلد  واقع  نعرف  أن  أوالً  كأهل  علينا  إن 
فيه،  وُلدوا  الذي  أو  فيه،  للعيش  بأوالدنا  أتينا 

وهو واقع ليس من السهل على الكبير مواجهته، 
فكيف بالصغار أو المراهقين؟!    

يحتاجون  أوالدنا  أن  ندرك  أن  علينا  ذلك  بعد 
مرحلة  في  سيما  ناجحة،  تربوية  أساليب  إلى 
بال  والصبي  البنت  من  كل  يبدو  المراهقة حين 
هذه  وفي  الهرمونية.  التحوالت  ظل  في  حيلة 
المرحلة من العمر تظهر بِحدة الرغبةُ في تقليد 

األقران، والمقارنة معهم. 
سيما  أصعب،  الوضع  يبدو  البنت  حالة  وفي 
ارتداء  على  تحفز  ال  بيئة  في  نضعها  عندما 
تحارب  البيئة  هذه  كانت  إذا  فكيف  الحجاب، 
لِصديق  حدثت  قصة  أستحضر  وهنا  الحجاب؟ 
لي، وجدت أن ابنته رغم تجاوزها سن التكليف 
وعند  الحجاب.  ترتدي  ال  زالت  ما  بعدة سنوات 
السؤال عن الموضوع كان الجواب أنها في اليوم 
إلى  ذهبْت  الحجاب  ارتداء  فيه  اختارت  الذي 
المدرسة لتعود وهي تبكي ألن المعلّمة وجهت 
وقالت  الحجاب  من  فيها  سخرت  كلمات  لها 
َّل  شك يومها  ومن  فيه.  جميلة  تبدو  ال  إنها  لها 
األهل  يستطع  لم  البنت،  لدى  عقدة  الموضوع 

والبنت تجاوزها.
إن بناء شخصية األوالد تبدأ من سن مبكرة، فما 
سيُزرَع في نفوس األوالد سينبت ولو بعد حين. 
ينبغي  التي  التربوية  الطرق  في  هنا  أدخل  لن 
التعامل فيها مع الولد، فهذا باب واسع له أهله. 
على  األوالد  نربي  أن  بعد  علينا  إن  أقول  ولكن 
تساعدهم  التي  البيئة  نؤمّن  أن  الدينية  القيم 
القيم. وإال فال يمكن  المحافظة على هذه  على 
أن نضعهم وسط أجواء ال تساعد على التمسك 
بتلك القيم ثم نطلب منهم الحفاظ عليها، سيما 
الطفل  شخصية  تكون  حين  المراهقة  سن  في 
يراه  قد  ما  بعض  من  بالتحلل  فيرغب  معانِدةً، 

أكثر  تشعره  بيئة  في  التفاعل  وموانَع عن  قيوداً 
باستقالليته وحريته الفردية.

إن تربية الطفل تسبقها مسألة مهمة هي تربية 
األهل أنفسهم قبل االوالد. وهو ما خلصت إليه 
دراسة عرضت أمام أحد المدارس في مونتريال 
منذ أكثر من عشر سنوات، مفادها أن األساس 
هو أن علينا أن نربي االهل، ال األطفال. لذا على 
الصالحة  البيئة  ألوالدهم  يؤمّنوا  أن  أوالً  االهل 
سيما  التربية،  أساس  هي  التي  المنزل،  داخل 
أصول تعاطي االهل مع االوالد وعالقة األب واألم 
في  كبير  بشكل  تؤثر  التي  فهي  بينهما،  ما  في 
شخصية الطفل، الذي يسيئه جداً أن يعيش في 
منزل فيه خالفات بين الوالدين، أو إهمالهما، أو 

سوء تعامل أحدهما معه.       
لألهل بشكل  المسؤولية  نحمّل هنا  أن  نريد  ال 
كل  ألوالدهما  قدَّما  أب  أو  أم  من  فكم  كامل. 
شيء، لكن أوالدهما ساروا في طريق آخر! وهذا 

حصل حتى مع األنبياء.

شرعي،  واجب  هو  الحجاب  أن  القول  مجمل 
على المسلمات ان يلتزمن به كالصالة والصيام 
األوالد  تربية  في  والعنف  اإلكراه  ولكن   والحج. 
يمكن  ال  فهو  لتطبيقه.  الصحيح  الطريق  ليسا 
التعامل  وعلينا  نتائج عكسية.  إلى  إال  يؤدي  أن 
نعتبرها  التي  الطريق  الولد عن  بوعي مع خروج 
والتعاطي  واالقناع  النقاش  ولْيكن  صحيحة. 
االيجابي مصحوبين باالحتضان والعاطفة وتأمين 
طريقاً  المناسب  والمحيط  الصالحة  البيئة 
أن  واضحاً  ولْيكن  إليه.  نصبو  ما  إلى  للوصول 
التعاطي بهذه الروحية مع األوالد سيفتح الطريق 
ابتعدوا،  َّوا عليه مهما  ترب إلى ما  للعودة  أمامهم 

وهذا مؤكد وثابت بالعلم والتجربة، إال ما نََدر.

من نرّبي.. األهل أم األبناء؟!
حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

االقناع هو الطريق السليم القناع االوالد بما نراه صحيحا
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حول  المجريات  بعض  يتابع  من 
العنصرية في كيبيك يالحظ  موضوع 
القرار  صانع  عند  الحاصل  االرتباك 
بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة التي 
المجتمع  مكونات  من  الكثير  تقلق 

الكيبيكي بخلفياتها المتنوعة .
اشكالية العامة في كيبيك في كيفية 
التعامل مع ظاهرة العنصرية الواضحة 
في كثير من قطاعات المجتمع تتأرجح 
االعتراف  الى  الكامل،  اإلنكار  بين  ما 
 " دائما  المرفق  بوجودها  الخجول 
ولكن..." الى  المبالغة فى وصف هذه 
الحالة . و قد تأتي المبالغة و التي قد 
ترتبط اسبابها نتيجة عدم وجود اإلرادة 
السياسية بتصدي لها  و اإلهمال ، ال 
للحالة  تشجيعا  البعض  يعتبر  قد  بل 
هذه من قبل صنّاع القرار السياسي و 
حتى بعض االجتماعي في المقاطعة . 
هنا، يأتي قانون ٢١ كمثال حي و الذي 
للتمييز  "تشريعاً"  الكثيرون  يعتبره 
خلفياتهم  بسبب  كيبيك  نساء  ضد 
 " األخضر  الضو  "اعطاء  و  العقائدية 
لعنصرية فاضحة ضد اجزاء اخرى من 
و  الثقافي  تنوعهم  بسبب  المجتمع 

العادات و التقاليد .
من  الكثير  ذلك،تشير  الى  اضافة 
عن  الدراسات  و  الحقوقية  التقارير 

الممنهجة  بالعنصرية  يعرف  ما  وجود 
systematic racism في القطاعات 
سياساتها  و  كيبيك  في  الرسمية 
التفاضل  الى   تؤدي  التي  و  القائمة 
في  األبحاث  نتائج  حسب  العرقي 
من  يشكوا  من  اكثر  و   . الصدد  هذا 
مواطني  من  جزء  هم  الحالة  هذه 
المقاطعة من اصول أفريقية على وجه 
الخصوص. و وسائل االعالم ال تخلوا 
تعرض  حول  اخبارية  تغطيات  من 
الى  السمراء   بشرة  ذوي  مواطنين 
توقيفات من قبل الشرطة و معامالت 
تُصف انها قائمة على أسس عنصرية 
"استنتاجات  قد صدرت  و   . عرقية  و 
حقوق  مؤسسات  قبل  من  كثيرة   "

االنسان تؤكد هذه "الفرضيات" .
امام زخم المطالبات بالتحرك للعمل 
بعض  ، حصلت  العنصرية  لمناهضة 
ترجم  المضمار  هذا  في  التطورات 
من خالل بعض القرارات و التعيينات 
بعض  في  سياسات  تغيير  إقرار  و 
وجه  على  منها  و  الرسمية  القطاعات 
تأتي  التي  الشرطة  قوى  الخصوص 
البداية  كانت  الشكاوى.  اكثر  عليها 
من  منّاعي  بشرى  السيدة  بتعيين 
قبل مجلس البلدي لمدينة مونتريال  
لجنة  رأس  على  لتكون  ذلك  و 

 " يعرف  ما  مع  للتعامل  متخصصة 
كان  قد  و   . الممنهجة"  بالعنصرية 
لتعيين سيدة منّاعي و لكونها مسلمة 
ردود  الى   ادى  عربية  اصول  من 
باإلسالموفوبية  وصفت  حادة  عاصفة 
سيّدة  ان  المفارقة  و   . العنصرية   و 
النقد حتى من قبل  منّاعي لم تسلم 
من هم من المفترض ان يكونوا الى 
بالرغم من  للون بشرة  جانبها و ذلك 

انها من شمال افريقيا .
     اضافة الى ذلك أتى انشاء وزارة 
في  العنصرية  لمناهضة  متخصصة 
ملفتة  كخطوة  المقاطعة  حكومة 
للنظر كون رئيس الوزراء فرنسوا ليغو 
لمبدأ  رفضا  السياسيين  اكثر  من 
قد  و   . المقاطعة  في  عنصرية  وجود 
بِنْوَا  السيد  البيئة  وزير  تعيين  تم 
شاريت لكي يقود الوزارة المستحدثة 
. و لم ينجوا السيد شاريت هو بدوره 
ذوي  من  لكونه  انتقادات  موجة  من 
ان  ذكره  الجدير  و   . البيضاء  البشرة 
السيد شاريت كان من اكثر المقربين 
تربطنا  كانت  و  المسلمة  للجالية 
ائتالف  كان  عندما  وثيقة  عالقات  به 
مستقبل كيبيك CAQ في المعارضة 
الى  الحزب  هوية  تنقلب  ان  قبل  و 
المراقبون  يعتبرها  سياسيات  تبني 

اكثر ميوال الى الشعبوية .
المجلس  تبني  كان  ذلك،  الى  أضف 
ايّام  منذ  مونتريال  لمدينة  البلدي 
خرجت  توصيات  لمجموعة  قليلة 
منذ  ُشكلت  التي  األمن  لجنة  بها 
ما  من  الحد  كيفية  في  للنظر  عام 
يعرف racial profiling و هو تعامل 
أسس  على  المواطنين  مع  الشرطة 

نمطية عرقية .
كل هذه الوقائع تشير دون ادنى شك 
كأن  و  الرمال  تحت  الرأس  وضع  ان 
الحالة العنصرية في كيبيك هي كالم 
في الهواء لم يعد يجدي نفعا . فكان 
األقل،  على  لكي،  قرارات  من  بد  ال 
ظاهرية  لو  و  اهتمام  حالة  تعكس 
بضرورة مناهضة هذه الحالة المرضية 
بشكل جدي.  و ال يمكن انكار إيجابية 
هذه القرارات و التي قد تعكس اعترافا 

كما  تعاني،  كيبيك  بأن  ضمنيا  لو  و 
الغربية  المجتمعات  باقي  غيرها، من 
على  المجتمعي  للتوتر  انتشار  من   ،

أسس عنصرية بغيضة .

تحويل  هو  الحقيقي  التحدي  يبقى 
تغيير  الى  الحالية  التوجهات  جملة 
جذري في العالج وفي عدم التغاضي 
األحداث  في  ملحوظ  ازدياد  عن 
و نمطية  المرتبطة بخلفيات عنصرية 
المد  يقبل  ال  ان  التوقعات   . عرقية 
الشعبوي ببساطة في عملية التصدي 
عموم   لكن  و  العنصرية.   لظاهرة 
و  باالنفتاح  متميز  الكبيكي  المجتمع 
كلمة  له  تكون  تكيف مكوناته سوف 
المجتمع  هذه  يقبل  لن   . النهاية 
الناصعة  صورته  تلطخ  سوداء  بنقاط 

التي نفتخر بها جميعا ككبيكيين .

صدى المشرق  ـ مونتريال 

أُدين احد القادمين الجدد الى مدينة 
مونتريال بـ" تهديد بناته األربعة مرارا 
بقتلهم إذا تجرؤوا على خلع حجابهم ، 
باإلضافة إلى ضربهم بشكل متكرر".

كما قالت المحكمة أمس.
وعلق رئيس المنتدى االسالمي سامر 
على  رده  في  االدانة  على  المجذوب 
و  العنف   ": المشرق  لـ"صدى  سؤال 
سياسيا  استغالله  و  مرفوض  االجبار 

امر يثير االشمئزاز".
القرار القضائي ضد األب 

التي  بيالنجيه  جوزيه  القاضي  وقالت 
في  األربعاء  أمس  يوم  األب  أدانت 
محكمة مونتريال ان : "البنات أُجبروا 
والدهم  وكان   ، الحجاب  ارتداء  على 

يهددهم بانتظام بقتلهم إذا رآهم" .
 47 العمر  من  البالغ  الرجل  ان  وذُكر 
عن  الكشف  يتم  لم  والذي   ، عامًا 
 ، األربع  بناته  هوية  لحماية  اسمه 
لبناته بين عامي 2016 و  قد تعرض 
2018 ، بعدما هاجر مؤخرًا من بلده 

االم . 
وبحسب شهادة بناته األربع القاصرات 
من  الثامنة  في  أصغرهن  وكانت   ،
األب  ،ان  الحادث  وقوع  وقت  العمر 
لم يكن لديه أي انفتاح على قيامهن 
بنزع الحجاب. كما مُنعوا من الخروج 
مع الصبية ، أو ارتداء مالبس قصيرة . 
وعلى عكس ما فعله في بلده األصلي 

، تجنب ضربهم بالحزام .
شهادتها  في  البنات  احدى  وقالت 
لبناته:  قال  األب  ان  المحكمة  امام 
تفعل  فلن   ، بشكوى  تقدمتُن  "إذا 

]السلطات[ شيئًا ، فأنتم عرب".
أحد  في  أنه  المحكمة  مداوالت  وفي 
المدرسين عندما  األيام ، فوجئ احد 

حجابها  خلعت  قد  البنات  احدى  راى 
التلميذة  الى  . فتحدث  المدرسة  في 
تعلم  كانت  والدتها  أن  ابلغته  التي 
باألمر ، لكن إذا علم والدها ، فسوف 

يقتلها.
ثم حذر المدرّس الفتاة على الفور من 
ادارة حماية   " إلى  تقريرًا  أنه سيقدم 
رفضت  التلميذة  لكن   ، االحداث" 
تشكل  قد  الشكوى  أن  موضحة   ،
أرادت  وحين  حياتها.  على  تهديدًا 
رفض  الحجاب  ارتداء  إعادة  التلميذة 

المدرس األمر".
وبعد فترة وجيزة ، تم تقديم شكوى 
وتم توقيف األب وتوجيه االتهام إليه.

وأثناء المحاكمة نفى األب ارتكاب أية 
جريمة. وقال إنه كان أبًا "قاسيا" على 
وادعى  عنيفاً.  أباً  ليس  لكنه   ، األكثر 

انه ضحية مؤامرة".
عكس  على   ، تقبل  لم  روايته  أن  إال 
سردوا  الذين   ، الضحايا  روايات 
بإسهاب كل الطرق التي تعرضن بفيا 

للتهديد والضرب في المنزل. 
وبعد إدانته سيعود األب إلى المحكمة 
بشأن  للمرافعة  المقبلة  األسابيع  في 

الحكم الذي الصادر بحقه. 
االستاذ سامر المجذوب 

من ناحيته رئيس المنتدى االسالمي 
سامر المجذوب قال لـ"صدى المشرق 
و  الحدث  طبيعة  من  بالرغم   :  "
 " المنزلي  "العنف  إطار  في  اعتباره 
ما  ان  اال   ،  domestic violence
جسدي  عنف  استخدام  حول   ذكر 
السن تحت حجة  فتيات  صغار  ضد 
بحد  هو  إنما  الحجاب  لباس  ضرورة  
االسالمي  المفهوم  مع  يتعارض  ذاته 
و  الرحمة  و  بالرأفة  بالتعامل  التربوي 
يعود  .و قد  واوالدنا  بناتنا  اإلقناع مع 
االمر كله  الى شخصية الرجل المتهم 
دون ان يكون لها اي عالقة باالسالم 

و تعاليمه .
من  بالرغم   " المجذوب  وأضاف 
اال   ، التقرير  هذا  في  ذكر  ما  فظاعة 
ان تعميمه و استخدامه الثارة االحقاد 
من جديد و إشعال نعرات عنصرية و 
االسالموفوبية و استغالله سياسيا امر 
يثير االشمئزاز و يفرغ حالة التعاطف 
مع الضحايا من مضمونها االنساني و 

األخالقي".
وذكّر المجذوب بانه " في الثاني من 
لورنتيد  منطقة  في  و  الحالي  الشهر 
كيبيي  رجل  اقدم   Laurentides
زوجته  قتل  على  فرنسية  اصول  من 
شنيع  بشكل  والدتها  و  السابقة 
جريمته  الرتكاب  الساطور  مستخدما 
القتل  عملية  هل    " وسأل  النكراء". 
األخضر  الضوء  تعطي  هذه  بالعمد 
عادات  و  اصول  بحق  تشويه  لحملة 
و تقاليد اصول مرتكب الجريمة ؟ ". 

وقال " طبعا ال" .
وختم المجذوب بالقول  " تبقى اعمال 
لمرتكبيها  عناوين  والجرائم  العنف 
وهي مرفوضة و مدانة بأقسى التعابير 
بغض النظر عن تبريرات و اعذار من 

قام بها و ال تمثل اال أصحابها" .

أعلن رئيس الحكومة أن كندا ستقف 
إلى جانب األستاذ المحاضر في العلوم 
دياب،  حسن  أُتاوا،  في  االجتماعية 
المحاكمة  جديد،  من  يواجه،  الذي 
بعد  ترودو  إعالن  ويأتي  فرنسا.  في 
الحقوقيين  الناشطين  من  عددٍ  دعوة 

الحكومةَ الكنديةَ للتدخل.  
بترحيل  كندا  طالبت  فرنسا  وكانت 
العُليا  محكمتُها  لتحاكمه  إليها  دياب 
بتهمة تفجير كنيٍس يهودي عام 1980 
في باريس، وقد أمضى ثالث سنوات 
في السجون الفرنسية، وتضمن ذلك 

فتراٍت في السجن االنفرادي.
 ،2018 عام  من  الثاني  كانون  وفي 
القضاة  من  مجموعةٌ  أبطلَت 
على  القائمة  اإلدعاءات  الفرنسيين 
دياب نظراً لغياب األدلة، وأمر القضاة 

بإخراجه من السجن فوراً.
الفرنسية  االستئناف  محكمة  لكن 
عادت حديثاً لتدَّعي وجود أدلة جديدة 
تجرِّم دياب، وقد وصف محامي دياب 
استئناف المحاكمة "بخطوةٍ أخرى في 

رحلة الظلم الطويلة".
مع  تتواصل  حكومته  إن  ترودو  وقال 
دياب،  بشأن  الفرنسيين  المسؤولين 
دعم  كندا  "أولويات  من  أن  مضيفاً 
تحديات  يواجهون  الذين  مواطنيها 

كهذه".

من  والستين  السابعة  في  ودياب 
زوجته  مع  أُتوا  في  حالياً  وهو  عمره، 
مواجهة  ففي  محاموه  أما  وطفليه، 

محكمة االستئناف في فرنسا.
دياب"  لحسن  العدالة  "حملة 
جستن  من  كالً  اإلعالن  بُعَيَد  طالبت 
الميتي  دايفد  العدل  ووزير  ترودو 
غارنو  مارك  الخارجية  الشؤون  ووزير 
بالوعود  االكتفاء  من  بدالً  "بالتحرك 
الذي  البريء،  دياب  لدعم  الفارغة 
لجعله  سعيها  في  فرنسا  تضطهده 
التفجير  قضية  في  المحرقة  كبَش 

المريع الذي حصل عام 1980".
"لم  أنه  ترودو  على  الحملة  وأخذت 
ترحيَل  سترفض  الحكومة  أن  يعلن 
بإنهاء  يطالبها  ولم  فرنسا،  إلى  دياب 

الظلم الذي تمارسه".

الكندي  االسالمي  المنتدى  عقد 
من  منظمة  وهي   ،  )FMC-CMF(
في  المدنية  المشاركة  تعزيز  أهدافها 
المجتمع المسلم في كيبيك وكندا ، 
امس ندوة عبر االنترنت حول مشاركة 
الشباب مع ضيف خاص ، هو ارنست 
غير  المنظمة  مؤسس   ، ادموند 
 Les Ballons Intensifs الربحية. 
من  كراسيون  ماريا  وتستضيفه   ''
االنترنت  عبر  الندوة  هذه  المنتدى. 
الذين  المراهقين  الى  تتوجه  التي   ،
تتراوح اعمارهم بين 10 و 18 عامًا ، 
مشاركة  هي  ما  على  االسئلة  تركزت 
المشاركة  المهم  من  ولماذا  الشباب 
عن  ايًضا  ادموند  تحدث  اجتماعيًا؟ 
االقصاء  انهاء  في  المشاركة  اهمية 
المجتمعات  مختلف  بين  االجتماعي 

الثقافية في كيبيك.
عن  االعالن  تم  الندوة  نهاية  وفي 

أطلقها  التي  المسابقة  في  الفائزين 
قبل  الكندي  االسالمي  المنتدى 
اسابيع قليلة حول مناهضة العنصرية 
دعت  والتي  السلمي،  والتعايش 
قصة  او  قصيدة  كتابة  الى  الشباب 
قصيرة او تقديم رسم او شهادة حول 

الموضوع.
الندوة  مشاهدات  يمكنكم 
على  الفائزين  اسماء  على  واالطالع 
للمنتدى  التابعة  الفيسبُك  صفحة 

.Facebook CMF-CMF

نظّم المجمع االسالمي في مونتريال 
الـ young Muslims ندوة ثقافية  و 
 " عنوان  تحت  للطالب  موجّهة 
 " العملية  والحياة  العليا  الدراسات 
عبر تقنية البث المباشر على صفحة 
حيث   . الفيسبُك  على  المجمع 
الخيارات  عن  المشاركون  تحدث 
والخيارات  والدكتوراه   البكالوريا  بين 
العمل  وشركات  األبحاث  مراكز  بين 
الطلبة  اسئلة  على  لالجابة  وذلك   .

الصائب  الخيار  تحديد  في  الحائرين 
بين  والمهني  العلمي  لمستقبلهم 
او  الصناعي  والعمل  العليا  الدراسات 

العمل في الوسط االكاديمي. 
الدكتورة  من  كل  الندوة  في  شارك 
رشا شعيب ،  د. مالك الضائع ، د. 
موسى   وسام  واالستاذ  حمود  عباس 
 . خنافر  زينب  السيدة  الندوة  أدار   .
كما اجاب المشاركون على العديد من 
اسئلة الطالب الذين حضروا الندوة.  

آراء

بعد ادانة الوالد بتهديد بناته بالقتل... العنف و االجبار مرفوض

ندوة ثقافية للطالب حول "" الدراسات العليا والحياة العملية" "

""حملة العدالة لحسن دياب"": 
"وعد ترودو ووزيراه ناقٌص""

المنتدى االسالمي الكندي ينظم ندوة حول 
مشاركة الشباب في النشاط المدني 

كيبيك: مناهضة العنصرية بين الواقع و المأمول!
سامر مجذوب ـ  مونتريال

من الندوة وفي االطار ارنست ادموند ، مؤسس المنظمة غير 
  '' Les Ballons Intensifs '' .الربحية
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بقلق  التربويون   المعنيون  يواكب 
الجامعات  حرم  في  يجري  ما  كبير 
والمدارس الثانوية  في مونتريال ،من  
واالعتداءات  التحرش  ظاهرة  تزايد 
معالجتها  على  تعكف  التي  الجنسية 
في  فاعلة   ومنظمات  هيئات  اليوم 

المجتمع الكندي
مجموعة  شكت  ماغيل  جامعة  ففي 
النظر  في  تقاعسها  من  الطالب  من 
حرمها  في  جرت  اعتداء  بقضية 
أكثر  وقعها  عريضة  وفي  الجامعي. 
فيها  نددوا   ، شخص   50  000 من 
بالعنف الجنسي الذي يستبيح حرمة 
ادارة  وطالبوا  الطالبية.  المساكن 
الجامعة بمالحقة الجناة ومعاقبتهم . 
تم  التي  الطالب  عريضة  في  وجاء 
وسائل  وعلى  اإلنترنت،  على  نشرها 
"الجريمة   ان  االجتماعي  التواصل 
لم   ، الطلبة  في مساكن  وقعت  التي 
يكن لها أي تأثير على المعتدي ، على 
بالجاني  الجامعة   معرفة  من  الرغم 
الفتيات  من  العديد  "قدم  كما    ."
تعرضن  عما  تحدثت  وادلة  عرائض 
وهؤالء  ومهينة.  عنيفة  أعمال  من  له 
الى  العدالة  تستجيب  ان  يستحقن 

ألمهن ومعاناتهن".
كناجين  "ونحن  العريضة  وتتابع 
جامعة  إدارة  ندعو  لهن،  وأصدقاء 
ماغيل إلى اإلدالء ببيان واضح واتخاذ 
اإلجراءات المناسبة ضد هذا الطالب 
المعتدي،  بما يعيد الثقة والمصداقية 
الى الجامعة واالمان لطالباتنا وطالبنا 

في الحرم الجامعي . 
ماغيل تحقق

ردت جامعة ماغيل برسالة الى النائب 

الدراسات  لمدير  األول  التنفيذي 
البو،   فابريس  الطالبية،  والحياة 
اتخذت  الجامعة   ان"  فيها   ذكرت 
هذه  لحل  الالزمة  الخطوات  بالفعل 

المشكلة ".
للجامعة  العليا  اإلدارة  تلقت  كما   
سوء  حول  الرسائل  من  العديد 
في  اخيرا  الحاصل  الجنسي  السلوك 
الطلبة  بيوت  وفي  الجامعي  الحرم 
وان  اإلنترنت.  عبر  تداولها  يتم  والتي 
وصلت  قد  فيها  الواردة  المعلومات 

لالدارة وهي تعكف على معالجتها .
من جهتها تدعو الجامعة الطالب عند 
التدخل  إلى االتصال بمكتب  الحاجة 
بالعنف  الخاص  والتثقيف  والوقاية 
نتعامل  "اننا   الى  مشيرة   ، الجنسي 
على الفور مع أي تقرير يتعلق بالعنف 
محقق  إلى  فورا  ونقدمه  الجنسي. 

مستقل."
طالبها  طمأنة  الى  الجامعة  وتسعى 
أننا  إلى  "اطمئنوا  وتقول  تويتر،  على 
استباقية   خطوات  باتخاذ  ملتزمون 

أعمال  من  عمل  أي  ومنع  للتدخل 
العنف الجنسي".

هو  كما   " الجامعة  ترى  ذلك  ومع 
في  أخرى  جامعة  أي  مع  الحال 
قانونيًا  مخولة  غير   " إنها  المقاطعة، 
بالكشف  عن معلومات شخصية ألي 
عضو عامل  فيها سواء كان  طالبًا أو 

مدرسا أو موظفًا".  
وثانويات تشكو

اجرى  الجنسي  التحرش  سياق  وفي 
فريق من الباحثين الكنديين العاملين 
لمدينة  المدرسية   اللجنة   " في 
في  التدخل  و"منظمة    " مونتريال 
منطقتي  كوت دي نيج و نوتر دام دي 
غراس ( ، دراسة حول تعرض العديد 
من طالب وطالبات  المدارس الثانوية 
وتحرشات جنسية شائعة  لمضايقات 
قبل  عنها من  التبليغ  يجري  ان  دون 

الضحايا او ادارات المدارس.  
مقابلة مع 105   الدراسة 18  واجرت 
طال ب موزعين على 5 مدارس ثانوية 

.
االستكشافية  الدراسة  منسقة  وتؤكد 
) راميل دوكيت ( وجود تحرش جنسي 
الشهادات  ان   " وتقول  الشباب.  بين 
نستنتج  ان  لنا  تتيح  جمعها  تم  التي 
من  آمنة  بيئات  ليست  المدارس  ان 
حيث التحرش الجنسي الذي  يحصل 

في اروقة المدارس وخارجها."
المعلومة  هذه  أن   " دوكيبت  وترى 
وان  سيما  للدهشة  مثيرة  ليست 
ليس  جيدا  موثق  الجنسي  العنف 
فقط  في مدارس  مونتريال وانما في 

مدارس  اخرى ".
بروتوكول جديد

ويبدو ان هذه الشهادات قد صدمت 
التربويين واالداريين، مع  المسؤولين 
مونتريال"  في  المدارس  لجنة   " ان 
كاثرين  رئيستها  لسان  على  تؤكد 
تزود  اللجنة  ان   ، بوردون  هاريل 
الجنسي  العنف  بمنع  موظفيها 
البالغ  مدارسها  في  عنه  واإلبالغ 
عددها 200 مدرسة". وذكرت بوردون 
"بروتوكول  اصدرت  قد  اللجنة  ان 
في  الجنسي  السلوك  ضد  التدخل 
وتهدف   ."2020 يناير  الثاني  كانون 
هذه المبادرة كما تقول " إلى تدريب 
على  التعرف  على  المدارس  موظفي 
العنف الجنسي )إذا شاهدوا ذلك( أو 
يبلغون  الذين  الطالب  لتلقي شكاوى 
لكل  وسيكون  إشكالية.  حاالت  عن 
هذا  عن  مسؤول  شخص  مدرسة 
من  واحداً  يكون  أن  ويمكن  الملف. 
احد  من  او  المدرسة  ادارة  اعضاء 
لجنة  في  العاملين  النفس  علماء 

مدارس مونتريال .

علي حويلي

الصحف  اخبار  تمحورت  الماضية،  الخمسة  األشهر  مدى  على 
وانفجار  كورونا  فيروس  تنامي   : هامين  حدثين  حول  اللبنانية 
بيروت الهائل في 4 آب المنصرم وما خلفه من خسائر بشرية 

ودمار لبعض االحياء المجاورة .
انحاء  جميع  من  الكاميرات  اجتمعت  االنفجار  لهذا  ومواكبة 
العالم في العاصمة اللبنانية وتنافست في نقل الصورالموجعة 

الموشحة بالسواد والخراب والحرائق .
 ، المرفأ  الى  المؤدية  الطريق  طول  وعلى  الكارثة  مركز  وفي 
اكوام من النوافذ واالبواب المحطمة ، وتالل من القمامة تغطي 
االرصفة ، واسالك كهربائية تتدلى من واجهات االبنية المنهارة 
، وتتقاطع هذه المشاهد المأساوية مع مشاعر اليأس والغضب 
والصدمة التي تبدو على وجوه البيروتيين على اختالف مناطقهم 

وطوائفهم ومكانتهم االجتماعية والدينية والسياسية .
واينما توقف " الزائر " تفوح  رائحة الموت من الشوارع واالزقة 
المهجورة ويستحيل عليه التجول في بعض المناطق " الخطرة " 
التي هي في عهدة الجيش ورجال االسعاف الذين يعثرون بين 

الحين واالخر على بقايا بشرية متناثرة.
من المرفأ الى ساحة الشهداء

الصاخبة  المظاهرات  تتوالى  المنكوب  المرفأ  من  مقربة  على 
وقع  على  بيروت  العاصمة  وسط  فيهتز  اء  الشهد  ساحة  في 
ويتبادل  الممنهجة.  القمع  وحمالت  والهتافات  االحتجاجات 
رجال الشرطة والجيش ،  في كل جولة من جوالت المواجهة 
ورصاص  للدموع  مسيلة  وقنابل  عصي  من  حوزتهم  ما  كل   ،
من  المتظاهرون  به  يرد  ما  مقابل   ، احيانا  وحي  مطاطي  
المقاومة  لهم من وسائل  تيسر  وما  والمفرقعات  الحجارة  رمي 
تقريبا  اسبوع  كل  نهاية  في  تتجدد  المشاهد  وهذه  السلمية. 
العديد  المعارك عن سقوط  الى ان تنجلي ساحة  وفرّ  بين كرّ 
من الجرحى بين الطرفين وغيرها من االصابات التي تتراوح بين 

خفيفية وخطيرة .
تضامن الفت

اما الوجه المضيء للتحركات الشعبية فيتجلى في التضامن بين 
من يحاولون اعادة بناء ما تدمر وما يحتاج الى اصالح او ترميم 
او اعادة اعمار. فكان العمل المنهج يسود قطاعات المتطوعين 
ويرفعون  المنازل  وينظفون  المكانس  يحملون  وشابات،  شبابا 
وزجاجات  الطعام  ويوزعون  واالرصفة  الشوارع  من  االنقاض 

المياه على العاملين في شتى ورش البناء واالعمار والترميم .
 ) le devoir -هذه المعلومات مقتبسة من جريدة ) لو دوفوار
عدد 24 كا نون االول – ديسمبر 2020 – بمناسبة قيام وفد 
اعالمي من الجريدة لمعاينة انفجار مرفأ بيروت وما رافقه من 
موجات االحتجاج الشعبية في ساحة الشهداء  ضد الحكومة .

د. عيل حوييل

التحرش الجنسي يجتاح جامعات وثانويات كندية

دمار مرفا بيروت في 
عيون كندية

د. عيل ضاهر

كندا والَكْيُل 
ِبِمْكَياَلْيِن

رئيسية  سمة  بمكيالين  الكيل 
إليها  يلجأ  عصرنا.  سمات  من 
وتمارسها  بعدمه  او  بتفكير  األفراد 
بدونه،  او  بوعي  الجماعات 
وتعتمدها الدول بقصد او بغير قصد 
وتعوّل  مواطينها  في معامالتها مع 
عليها بهدف وغاية في سياستها مع 
وتذّم  األخرى، فتمدح دولة  الدول 
اخرى على نفس السلوك وتصطف 
الى جانب فالن وتبتعد عن علتان 
جانب  الى  وتقف  التصرف  لذات 
وتعمل  يناسبها،  حينما  المعتدي 
عجين  من  واذن  طين  من  اذن 
الى جانب  الوقوف  يتعارض  عندما 
فبالنسبة  مصالحها.  مع  المظلوم 
ليس  والدول،  والجماعات  للناس 
الجميع أبناء تسعة وال كل األصابع 
مثل بعضها البعض وال الكل "في 
الهوا سوا" ، بل هناك ناس ودول 
بسمنة وناس ودول بزيت، وهناك 
ناس ودول أبناء ست وناس ودول 
إبن  يمدح  البعض  جارية.  أبناء 
الست ويلوم إبن الجارية على نفس 
األكابر  لدولة  ويصفق  التصرف 
على  الجواري  دولة  ويقاصص 
المعايير  فإزدواجية  السلوك.  ذات 
على  وعكسها  األحكام  وإصدار 
نفس الموضوع عادة ما تتحكّم به 

األهواء وتتالعب به المصالح. 

كلها،  باألحرى  او  الدول،  معظم 
تطبّق مبدأ الكيل بمكيالين والوزن 
هو  هنا  يهمنا  ما  لكن  بميزانين. 
نظرنا  لو  الذي  الكندي  الموقف 
اليه لتوصلنا الى نتيجة ال تتناسب 
حول  المسؤولين  تصريحات  مع 
وان  القانون"  بلد سيادة  ان "كندا 
يخضع  ال  الكندي  العدالة  "نظام 
بعض  وهذه  سياسي".  لتدخّل 
بإدانة روسيا  األمثلة: كندا تطالب 
األوكرانية  األزمة  خلفية  على 
إحتالل  هو  به  تقوم  ما  أن  معتبرة 
ويمثل  شرعي  وغير  أخالقي  غير 
لكنّها  الدولي،  للقانون  إنتهاكا 
ما  تجاه  ساكنا  تحرّك  ال  بالمقابل 
إستيطان  من  إسرائيل  به  تقوم 
وتعذيب وقتل لفلسطينيين بالرغم 
قرارات  مع  يتعارض  ذلك  ان  من 
تعلق  كندا  الدولية؛  الشرعية 
بحجّة  تركيا  إلى  السالح  تصدير 
العسكري  الصراع  في  تساعد  انها 
ترى  ال  بينما  باغ"  "قره  إقليم  في 
السعودية،  حكام  إمداد  في  حرجا 
بما  بالدماء،  أيديهم  الملطخة 
اليمني؛  الشعب  قتل  في  يساعد 
إستغالل  عن  الطرف  تغّض  كندا 
إسرائيل لسفاراتها ولجمعيات تابعة 
في  كنديين  شباب  تجنيد  في  لها 
لكنها  اإلسرائيلي،  الجيش  صفوف 
األمر  بهذا  اذا قامت  تعتبر جريمة 
دولة او منظمة أخرى؛ تضيّق على 
منتقدي إسرائيل وتصفّق لمنتقدي 
لمحاكمة  تهلّل  والصين؛  روسيا 
أعضاء سابقين خدموا في الجيش 
اإلقتصاص  تمنع  لكنها  السوري 
جنوب  سكان  اعتقلوا  الذين  من 
لبنان وعذبوهم وقتلوا العديد منهم 
وذلك بالرغم من ان مجموعة من 
الذين نجوا من وحشية رجال لحد 
قّدموا الى السلطات الكندية وثائق 
سلطة  بهم  فعلته  ما  تثبت  وأدلة 

األمر الواقع المدعومة إسرائيليا. 

بين  األَزَلِّي  َّوازُن  الت لعبة  انها 
المبادئ والقيّم من جهة والمصالح 
والتي  أخرى  جهة  من  والمنافع 
غالبا ما تخرج منها المبادئ والقيم 

خاسرة و"مشرشحة"!

الوقاية خ�� من قنطار عالج
��المرشدة الصحية مر�م شق

متخصصة في مجال الصحة األيضية، وممرضة مجازة ومتخصصة بالوقاية ومكافحة
العدوى

نتشرف بخدمة أبناء جاليتنا العر�ية بهدف المساعدة ع�� التوعية الصحية السليمة
وتقديم النصائح واإلرشادات الالزمة من خالل برامج توعية وتوجيه علمي صحيح

إذا كنت ترغب بالحصول ع�� جسم صحي وسليم ووزن مثالي ونظام غذائي متوازن
من أجل مناعة أقوى وإزالة  الّسموم وال®�اكمات

لمساعدت¹م يمكنكم التواصل معي ع¸� الهاتف:  836-5663
Coach en Santé Métabolique, Infirmière Clinicienne, spécialisée 
dans la prévention et le contrôle des infections.
Nous sommes honorés de servir les gens de notre communauté 
arabe dans le but de leur aider et de leur sensibiliser à prendre 
soin de leur santé et de fournir les conseils et les orientations 
nécessaires grâce à de solides programmes d'orientation 
éducative et scientifique.
Si vous voulez avoir un corps sain et un poids idéal, une alimenta-
tion équilibrée, pour une immunité plus forte et l'élimination des 
toxines, afin de prévenir des maladies, veuillez rentrer en contact 
avec moi pour vous donner les conseils nécessaires. 
Numéro de téléphone: (514) 836-5663
Facebook: Mariam Choucair

(514)
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االمريكية  المقاربات  تزال  ال 
من  الميدانية  المواجهات  لملفات 
عالقة  واقتصادية  امنية،عسكرية، 
في محبس ذهنية استدراج التنازالت 
المباشر  االشتباك  ادوات  تعزيز  عبر 
وان بطريقة مغايرة بين ادارة و اخرى 
متمثال  الثابت   العنصر  يبقى  حيث 
والقيادة  الهيمنة  على  بالحفاظ 

االمريكية للعالم ...
كان السؤال سابقا عن مدى جهوزية 
بمفاوضات  ربطا  للتسوية  االمريكي 
االمر  انجز   ، االيراني  النووي  الملف 
على  االمريكية  المناورات  واستمرت 
تدمير  فيها  بما  االخرى  الجبهات 
ما  اذا  االقليمي  االستقرار  عناصر 
 . االسرائيلية  الهيمنة  مع  يتوافق  لم 
الصهيوني  ظهيره  و  االمريكي  يأخذ 
المتنوعة  بأشكالها  الضغط  بوسائل 
باالشتباك  تحصيله  عن  يعجز  ما 
خالل  من  شهدناه  ما  هذا  المباشر. 
متفرعاته  العربي"و  "الربيع  برنامج 
التي اسقطت شكليات التآمر العربي 
بين  علني  حلف  الى  وصلنا  حتى 
،وبقيت  التطبيع  وعرب  الصهاينة 
المقاومة  محور  مع  الصدام  محاور 
عرضة لشتى المحاوالت الضارية في 
الحصار و االستهداف المباشر. مارس 
الضغوط  من  االقصى  الحد  ترامب 
 . المقاومة  محور  مع  تسوية  لينال 
رحل ولم يستطع انجاز االمر، ولكنه 
اورث بايدن ارضية ملتهبة في مواقع 
للفوز  االشتباك تصلح كبرنامج عمل 
االمريكية  المصالح  تحفظ  بتسوية 

عجز ترامب عن تحصيلها...
اليمن  في  نالحظه  ما  ذلك 
اليمنيون   ، سورية  و  ،لبنان،العراق 
الجوفاء  للتصريحات  يلتفتوا  لم 
لبايدن عن ايقاف الحرب على اليمن 
و  الحصار  كذلك   ، ،العدوان مستمر 
و  الجغرافيا  في  يتوسع  اليمني  الرد 
في القدرات الحربية..... ايقاف حرب 
عبر  االمريكيون  يريدها  اليمن  على 
الصمود  على  القدرة  اليمنيين  سلب 
الميدان  وقائع  ان  غير  االنتصار.  و 
لعمق  بالذهول  االمريكي  تصيب 
مأرب  سقوط  من  اآلتية  المتغيرات 
الصراع  موازين  على  ذلك  وانعكاس 
في المنطقة...في العراق . و على وقع 
دوي استهداف ارتال قوات االحتالل ، 
دفع االمريكي بالفاتيكان على الخط 
لرفد عملية التطبيع ودعم زبانيته في 
الحكم العراقي ، فجاءه الرد الصاعق 
آمال  محطما  السيستاني  السيد  من 
السبعة  بالالءات  وراءه  من  و  البابا 
صحراء  في  التطبيع  آمال  ودفن 

النجف...
من  االحتالل  قوات  مالحقة  وتستمر 
الكامل  التحرير  حتى  هوادة  دون 
عالق  االمريكي  العراق...هنا  الرض 
يستطيع  وال  الهروب  بوارد  هو  ،ال 
الحالية.  المعادالت  ضمن  البقاء 
الديني  الوكيل  زيارة  اهداف  سقطت 
المبراطورية الشر االمريكية ،وال ورقة 
وتقديمها  داعش  انعاش  سوى  لديه 

سببا للبقاء بحجة محاربتها...
بعد  امريكيا  اينع قطافه  لبنان  محور 
 . كدولة  استمراره  مرتكزات  تدمير 
حصار  و  بتجويع  الشيطانية  الفكرة 
ليطالوا  اللبناني  الشعب  كامل 
تثمر  بدأت  حلفاءها  و  المقاومة 
وممولة  االن  حتى  منظمة  فوضى 
وملحقاتها  عوكر  سفارة  قبل  من 
في  ليس  وما  االماراتية،  و  الوهابية 
حسبان غربان السفارات اذا ما فلتت 
الشاملة  الفوضى  وعمّت  الضوابط 
ردة  حول  التقديرات  غياب  ظل  في 
منسوب  ارتفع  اذا  المقاومة  فعل 
التهديد وطال جغرافية بيئة المقاومة 
من  و  اماراتيا  و  سعوديا  ،المطلوب 
ان يستدرج  االمريكي  يتلطى  ورائهم 
حزب المقاومة الى االشتباك الداخلي 
ووضعه بوجه من يتحرك على االرض 
سواء المنظّم منه او العفوي .هذا ما 
المقاومة  مواجهة  ادوات  من  تبقى 
االقتصادي  الضغط  و  الحصار  بعد 
وضعية  الى  الوصول  هو  الهدف   ،
مهترئة اجتماعيا تنادي بالخالص ولو 

على ايادي جالديها...
اكراد  على  االمريكية  المراهنات 
احياء  اعادة  مع  بالتوازي  سورية 
تبقى   ، رميم  وهي  داعش  عظام 
الدولة  استنزاف  الدامة  االمثل  الحل 
بدوره  المستهدف  الروسي  وحليفها 
العادة  باالضافة  ،هذا  داره  عقر  في 
لتعديل  المباشر  التدخل  تفعيل 
موازين القوى على االرض ،بالتكافل 
خالفا  الصهاينة  مع  التعاون  و 
الدور  حول  العلني  االمريكي  لالدعاء 

الصهيوني في سورية ....
سوى  يعكس  ال  امريكي  اداء  هكذا 
مشاكل  في  الدموي  االستثمار 
وضعية  افضل  الى  للوصول  المنطقة 

للمصالح االمريكية...
هل سيبقى هذا الصراع ضمن الرغبة 
االمريكية ووفق ايقاع تدخالتها ام اننا 
سنشهد ايقاعا مضادا يصفع االمريكي 
منطقتنا...لنراقب  عن  دابره  يقطع  و 

لبنان هذه الفترة ..

و السالم

آراء

في  الزيارة  هذه  تسجيل  من  بد  ال 
أنها  إذ  فرانسيس،  البابا  صحيفة 
خطوة  شكال،  تمثل  الذي  بالقدر 
وقت  في  وتأتي  وتاريخية  شجاعة 
صعب في زمن الكورونا الى بلد ال يزال 
واالستقرار  نسبية،  حالة  فيه  األمن 
ومشروع  هشة،  مسألة  السياسي 
الطائفية  الصراعات  تتناوشه  الدولة 
والحزبية  والقومية  والمذهبية 
والعشائرية إضافة الى مراكمة للفشل 
أنها خطوة  والفقر، فال شك  والفساد 
جريئة ينظر اليها من خالل الدالالت 
الزيارة  مضمون  عليها  ينطوي  التي 

وأهدافها ومستلزماتها!
في المضمون – وهذا هو بيت القصيد 
الزيارة  هذه  الى  النظر  من  بد  ال   –
والتاريخي  الجغرافي  موقعها  في 
والجيوسياسي المتفاعل مع اإليماني 

والفكري والثقافي واإلنساني!
المنطقة  البابا  يزور  الجغرافيا،  في 
العالم،  في  بالحروب  سخونة  األكثر 
من ليبيا الى اليمن الى العراق وسوريا 
افغانستان،  الى  وصوال  فلسطين  ثم 
ومن خلف هذه الحروب بالنار هناك 
االقتصاد  تستهدف  خفية  حروب 
والعقائد واألفكار والمجتمعات والقيم 
الجامعة  والمعيشية  المجتمعية 
هذه  شعوب  يربط  طويل  تاريخ  عبر 
الديني  تنوعها  رغم  ببعضها  المنطقة 

والعرقي والثقافي وغيره..
في الجغرافيا نسجل له حسن اختيار 
الخاصرة الضعيفة والمنهكة فوق هذا 
الكوكب، نزوال من الطائرة في بغداد 
الذي  األوتوستراد  على  واالنطالق 
فوق  مرورا  بالعاصمة  المطار  يربط 
الشهيدان  فيه  سقط  الذي  الموقع 
مهدي  وأبي  سليماني  قاسم 
المهندس، وصوال الى القصر الرئاسي 
في المنطقة الخضراء، ثم انتقاله الى 
كنيسة النجاة في الكرادة عبر الشوارع 
التي عرفت آالف السيارات المتفجرة 
واالنتحاريين خالل السنوات الماضية 
والقتل  الدماء  على  الرقص  وحفالت 
في  االبداع  ثم  والخطف  الهوية  على 
يمثل  ذلك  كل  أخرى.  مرة  القتل 
شجاعة يحسد ويشكر عليها، وصوال 
االشرف  النجف  الى  التالي  اليوم  في 
لعبور  يضطر  لكيال  بالطائرة  اختصارا 
و"المحمودية"  "اللطيفية"  مدينتي 
البري  الطريق  تقطعان  كانتا  اللتان 
حيث  بالنجف  بغداد  يربط  الذي 
الخطف  العراقيين  من  اآلالف  القى 
وصوال  نقول  والقتل..  الهوية  على 
يدمغ  التاريخ  النجف حيث عبق  الى 
الصالح  الولي  مقام  في  الجغرافيا 
ومريده  )ع(  طالب  ابي  بن  علي 
وزهده  علمه  مدرسة  في  السالك 
السيد  وشجاعته،  وحكمته  وتواضعه 

السيستاني حفظه هللا.
من  تبقى  ما  ممثلي  يلتقي  حيث 
رجاء  وممتلئة  وآملة  واعدة  أديان 
الرمزية  من  فيها  صورة  في  وسالما 
التاريخية الختصار حقيقة أن السماء 
األرض  في  مشروعا  لها  تجد  تزال  ال 

في أرجاء هذه المدينة وأوليائها!
يتظهر  الزيارة  هذه  بركات  عل 
أيدي  على  وطمأنينة  وسالما  أمنا 
أن  بعد  الدين  رجال  من  الصادقين 
أفسد سياسيون ووعاظ سالطين على 
أعتابهم، سالم هذه المنطقة وعيشها 

المشترك منذ قرون!
البابا  سن  كبر  ورغم  التوقيت،  في 
جمدت  التي  كورونا  وجائحة  ومرضه 
حركة الكون، فهو يدخل العراق على 
كبيرة  سياسية  استحقاقات  أبواب 
يعاد رسم  وتاريخية، وفي بعضها قد 

مصونة  جديدة  قوة  وحدود  خرائط 
جديدة  وفكرية  عقائدية  بمفاهيم 
تجمع ما بين سماحة ورحمة وسالم 
وشروط  وكرامة  عز  مع  السماء 
الذي قرأ  والبابا  االنسان في األرض. 
في  المرجعية  دور  في  جيدا  ذلك 
قريبا  يكون  أن  أراد  األشرف  النجف 
ومتصالحا مع هذه اإلضافة الجديدة 
 – عنها  قرأ  التي  األنبياء  حركة  الى 
واالولياء  األنبياء  تاريخ  في   - لعله 

والمصلحين..
أن  يمكن  ال  المشهد،  خلفية  وفي 
فشل  الفاتيكان  ذهن  عن  يغيب 
المنطقة،  في  "السني"  المشروع 
اسالم  أو  المعتدل،  الرسمي  بشكله 
بشكله  او  يسمى،  كما   - األنظمة 
أو  سريعا،  تعثر  الذي  االخواني 
الداعشي  القاعدي  الجهادي  بمسخه 
الذي هوى سريعا بالضربات القاضية 
انحاء  في  موزعة  فرق  الى  وتحول 

الكوكب مثل ذئاب شاردة..
لم يكن فشل "الخالفة" فشل تجربة 
ومبدأ  نظرية  فشل  كانت  بل  فقط، 
فكرية  أطروحة  تقديم  عن  وقصور 
متناسقة ومقنعة تقدم إجابات ألمواج 
لدى  المحرجة  األسئلة  متالطمة من 
التائه والفاقد  انسان العصر الحديث 
معنى  عن  الباحث  الحياة،  لمعنى 

الموت!
وبالتالي  والسياسي  الفكري  الفشل 
الذي  هو  اإللحاد،  نحو  الناس  سوق 
بأطروحتها  اإلسالم  بمنظومة  دفع 
البيت  أهل  وصياغة  بفكر  المتمثلة 
نستغرق  ال  ولكي  الواجهة،  الى  )ع( 
التي  الباهرة  النماذج  تقديم  في 
خالل  اإلسالمية  الجمهورية  قدمتها 
الحرب  من  سنة  أربعين  من  أكثر 
نقفز  والفتن،  والتفجيرات  والحصار 
السيستاني حفظه  السيد  الى تجربة 
سقوط  بعد  مواقف  ثالث  في  هللا 
السيد  إصرار  أولها  الصدامي،  النظام 
على اجراء انتخابات نيابية حرة وتبني 
يتساوى  الذي  الديموقراطي  النظام 
إصراره  العراق،  في  االنسان  فيه 
كتابة  على  واالشراف  المشاركة  على 
لكل  يحفظ  للعراق  جديد  دستور 
المكونات العراقية حقوقها المواطنية 
واإلنسانية، وأخيرا فتوى الجهاد الذي 
الشعبي  الحشد  مشروع  فيها  أطلق 
كل  عن  ودافع  العراق  حرّر  الذي 
األقليات التي تعرضت للذبح والسبي 
الدواعش،  ايدي  على  واألسر  والقتل 
وفي مقدمتهم مسيحيي العراق الذي 
جاء البابا شاكرا للسيد من خالل هذه 
جليس  قدرة  عن  ربما  سائال  الزيارة، 
التأثير  على  المتواضع  البيت  هذا 

والتغيير!..
وإذا أضفنا الى تجربتي العراق وإيران 
وفلسطين  ولبنان  التجربة في سوريا 
ومشروعها  المقاومة  لحلف  واليمن 
البابا  يتحول  والفكري،  العقيدي 
لدولة  رئيس  الى  روحي  زعيم  من 
في  ترى  ان  يمكن  التي  الفاتيكان 
متقدما  شرطا  الجديدة  القوى  مراكز 
قيمها  اعلى  في  بالسياسة  لالشتغال 
التي  الرسالية  وأهدافها  وروحها 

تتوخى االنسان ورسالته االيمانية. 
التاريخية  العالقات  من  فبالرغم 
خالل  من  اإلسالم  مع  للفاتيكان 
أهل  من  إخواننا  مدرسة  مؤسسات 
التي  الوثيقة  من  وبالرغم  السنة، 
وقعت مع المرجعية السنية المتمثلة 
لم  ذلك  فإن  الشريف،  االزهر  في 
يحفظ الوجود المسيحي في الشرق، 
بل أن الخطر الوجودي لمسيحيي هذه 
مدارس  أيدي  على  تشكل  المنطقة 

فكرية وجهادية متفرعة محمية وتلوذ 
بعباءته الفقهية والعقائدية!

بهذه  الفاتيكان  ظن  خاب  فقد 
المرجعيات التي تنوعت مواقفها من 
ما  الشرق،  في  المسيحي  الحضور 
والتسليح  التمويل  في  مشارك  بين 
والتهجير  القتل  على  والتشجيع 
حاضن  بين  وما  جهة،  من  والتدمير 
ومشرع  ألهدافه  ومبرر  الفكر  لهذا 
الخليج  بوهابية  متمثال  لوسائله، 
مدارسها  في  تنوع  على  تحديدا 
السنية  الى  والقميئة،  الموبوءة 
التي  الحاكمة  المعتدلة  السياسية 
الذي وقف  الى االزهر  وقفت تتفرج، 
اعتبار  يمكن  "ال  بأنه  ليخلص  عاجزا 

الدواعش من الكفار"!
والعجز  والتفرج  التواطؤ  هذا 
يقوم  لكي  البابا  استدعت  والالمباالة 
واضحة  خلفية  على  الزيارة  بهذه 
والموقف  بالدليل  وثبت  ومقنعة 
واعتدالها  ومنطقها  حجيتها  والدم 
ورؤيتها التي تنطلق من حقائق الدين 
وااليمان والشريعة والفقه والممارسة 
والدمع  والدم  المشترك..  والعيش 

والتحية لمريم )ع( في معلوال!
العقائد  منظومة  ان  شك  ال 
لإلنسان  والموجهة  القائدة  واألفكار 
والمجتمعات قد أفل بريقها وشارفت 
دفنت  قد  تكن  لم  إن  موات  على 
سقوط  فمع  التراب،  فوقها  وأهيل 
االتحاد السوفياتي وانهيار االشتراكية 
النظام  تربع  ثم  الماركسية  ولحد 
الرأسمالي العالمي الجديد على رأس 
الجديدة  بالليبرالية  المبشر  الهرم 
قائدة للعالم واالنسان، ثم انهيار هذه 
وتفكك  أمريكا  تراجع  بعد  المنظومة 
أوروبا الموحدة وصعود الصين وروسيا 
من جديد، اطل فكر أهل البيت )ع( 
واألفكار  الحضارات  صراع  ركام  من 
المتعبة  والبشرية  العالم  ليعد 
بعذابات الدنيا وفقدان بوصلة اآلخرة، 
أطل هذا الفكر من الحوزات العلمية، 
من بيوت الفقراء، من دماء الشهداء، 
من العزيمة واإلرادة والوضوح والثبات 
السيد  لدى  المستقبل  واستشراف 
في  سره(،  )قدس  الخميني  االمام 
بناء هذه القلعة التي تقف الى جانب 
الفقراء والمستضعفين بصحبة السيد 
الراشدة  المرجعية  الى  )ع(،  المسيح 
من  والشجاعة  والمقتدرة  والراسخة 
ثم  الخامنئي،  بعلي  ممثلة  بعده 
الحكيمة  للمرجعية  البهية  االطاللة 
والواعية والصابرة والثابتة في النجف 
السيستاني..  بعلي  ممثلة  األشرف 
تبقى  وما  واآلخرة  الدنيا  مرجعيتا 
الكوكب  هذا  رحلة  في  أمل  من 
المسيحية  الديانة  روح  تستضيفان 
ابي  بن  علي  مدينة  في  ومرجعيتها 
اإلنساني  بيانها  لتطلق  )ع(  طالب 
وديعة  المسيحيين  أن  المتجدد، 
من  للعراقيين  ما  لهم  وأهله  العراق 
حقوق، وهذا ما كان يريد أن يطمئن 
هذه  أهداف  صدارة  في  البابا  اليه 
الزيارة، وهذا كان قد تحقق مسبقا، 
وسابقا  ولبنان..  وسوريا  العراق  في 

ايران!
في  راح  البابا  أن  الزيارة  هذه  رسالة 
حضارات  أرض  الى  شهادة  رحلة 
قوس  يستقيم  لكي  ديانات  وملتقى 
متواضع  منزل  في  اإلنسانية  القيم 
بين احياء الفقراء في النجف االشرف 
)ع(،  علي  مقام  من  أمتار  بعد  على 
المثلى  الحياة  تختصر  حيث  هناك 
الكعبة  وليد  في  األنبياء  لرسالة 
من  بينهما  وما  المحراب  وشهيد 
جلجلة في طريق المسيح )ع(، سارها 
علي )ع(، وهي ما تبقى للبشرية من 
البابا بشجاعة ليحفظ  أمل استشرفه 
أمانة  )ع(  المسيح  ارث  من  تبقى  ما 
أعادوا  الذين  الشيعة"  "شباب  لدى 
كنائسهم  الى  الموصل  مسيحيي 
وتماثيلها  معلوما  نساء  وحفظوا 
دير  كنيسة  عن  وذبوا  وأجراسها 
الوهابية  غزوات  البقاع  في  األحمر 
المستحدثة وبرابرتها ومشروعها القذر 

والمريض والفاشل!

هوزأبجد

البابا في ضيافة علي )ع(!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

المراهنات االمريكية
و الصفعة القريبة

عادل حبيب ...والسالم

وقائع الميدان تصيب بالذهول لعمق المتغيرات اآلتية من سقوط مأرب
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تنوي نائُب الحزب الديمقراطي الجديد 
العمال  حزب  رئيس  لقاءَ  أشتن  نِكي 
األسبق  المعارضة  وزعيم  البريطاني 
جيريمي كوربِن في العشرين من الشهر 
الجاري للحديث عن "بناء التضامن"، 
أما الجهة المضيفة فتتمثل بالمنظمة 
 Progressive( الدولية"  "التقدمية 
إلى  ينتسب  التي   )International

عضويتها كل من كوربِن وآشتن.
عام  فيرمونت  في  أنشأها  والمنظمة 
2018 عضو مجلس الشيوخ األميركي 
بيرني ساندرز والمؤلفة الكندية نعومي 
األميركي  والناشط  والفيلسوف  كالين 
من  عدد  جانب  إلى  وست  كورنيل 

السياسيين والناشطين التقدميين.  
 "مشاكل دولية مشتركة" 

آشتن:  تقول  المرتقَب  اللقاء  عن 
"األنظمة معطلة، لكن يمكن تغييرها. 
فأهل العالم يواجهون أزمات مشترَكة، 
اليمين  وصعود  التفرقة،  كتنامي 
المناخي.  التغيّر  وخطر  المتطرف، 
بالجائحة  المتمثلة  األزمة  أن  حتى 
َّنت كيف يساهم  التاجية المستجدة بي
والصفقات  والخصخصة،  التقشف، 
الوظائف،  على  تقضي  التي  التجارية 
ذلك  وكلُّ  الناس،  من  الكثير  بإماتة 

الدولية ألحزاب  المخططات  من  ينتج 
األحرار الحديثة )النيولبرالية(".

 "سياسات األحزاب الحاكمة في كندا 
تحتاج إلى تبديل"

السن  كبار  معاناة  عن  تحدثت  آشتن 
العاملة  والطبقة  األصلية  والشعوب 
أحزاب  سياسات  بسبب  كندا  في 
من  "بدالً  معلقةً:  الحديثة،  األحرار 
رؤيٍة جريئِة تقدمية يضعها زعماء مثل 
جيريمي كوربِن وبيرني ساندرز، ما زلنا 
السياسية  الزعامة  حكم  تحت  نرزح 
األرباح على  ل جنَي  التي تفضِّ نفسها، 
األحزاب  أن  كما  المواطنين.  مصالح 
سياسات  تعتمد  لدينا  التي  اليمينية 
عنصرية وتروج لها، وهي تؤذي الكثير 
اليمينية  واألحزاب  مجتمعاتنا.  من 
نفسها  الخطوات  تتبع  المتوسطة 

بأسلوب ماكر".   
زعيم  سعيِ  على  آشتن  وعلقت 
أوتول  إِرن  كندا  في  المحافظين 
جستن  الكندية  الحكومة  ورئيس 
الكبرى  النفط  شركات  "إلرضاء  ترودو 
على حساب الشعوب األصلية والطبقة 
انتقدت  كما  والمناخ".  العاملة 
الصحية  الرعاية  لقطع  "المحافظين 
عن الكنديين، واألحرار لتقديم الوعود 

أن  ورأت  الشأن"،  هذا  في  الكاذبة 
األغنياء  ألغنى  "سمحا  الحزبَين 
يفرضا  ولم  الجائحة،  من  باالستفادة 

أي ضريبة عليهم".
أن  علينا  "كتقدميين،  وأضافت: 
التضامن  لبناء  السبل  دائماً  نجد 
الحركات  مع  وللعمل  ودولياً،  محلياً 
في  يوافقوننا  الذين  والناشطين 
ألجل  ثابتة  جريئة  رؤية  لوضع  قيَمنا 
نائُب  ونوَّهت  المشترك"،  مستقبلنا 
بمسار  الجديد  الديمقراطي  الحزب 

كوربِن وسياساته.    
لقاءٌ مُقلٌق لمؤيدي إسرائيل

بالنسبة  مُقلٌق  اللقاء  أن  يبدو 
للمجموعات المؤيدة إلسرائيل في كندا 
الشؤون  "مركز  أعرَب  فقد  وبريطانيا، 
تورُنتو  في  واليهودية"  اإلسرائيلية 
البريطانيين"  اليهود  ِّلي  و"مجلس ممث
ومن  كوربِن  "ُسمّيّة"  عن خوفهما من 
"خطر الحديث" الذي سيُنقَل مباشرةً 
على الهواء بين كوربِن وآشتن بالنسبة 
لجذب الديمقراطيين الجدد إلى اتجاهٍ 
القيَم  مع  يتعارض  أخالقي،  "غير 

الكندية".
رئاسة حزب  وكان كوربِن استقال من 
العمال البريطاني في تشرين األول من 

حمالت  واجه  أن  بعد  الماضي  العام 
َّهَمته "بالتخاذل في التحرك  عدائية ات
َّة" وبالتعاطف مع  إزاءَ مناهضة السامي

"المنظمات اإلرهابية" في العالم.
االتهامات  نفسه  الحزب  واجه  كما 
بالنمو  السامية  لمناهضة  "بالسماح 
بمواقفه  المعروف  كوربِن"،  عهد  في 
ونقدِ  الفلسطينية،  الحقوق  دعم  في 
على  وانفتاحه  اإلسرائيلية،  الخروقات 

وقد  المختلفة.  األطراف  مع  الحوار 
حتى   2015 من  الحزب  كوربِن  تزعَّم 

.2020
من  أيضاً  كان  كوربِن  أن  يُذكَر 
من  الثاني  كانون   25 في  المتحدثين 
تابعتها  دولية   ندوة  في  الجاري  العام 
الندوة  في  ودُعَِي  المشرق"،  "صدى 
تشنها  التي  المستعرة  الحرب  لوقف 

السعودية على اليمن.

دائرة  في  المواطنين  من  عددٌ  قدَّم 
رسالةً  اليوَم  االنتخابية  أوتَوا  وسط 
التحيتة  البُنى  وزيرة  إلى  بأنفسهم 

ِّنا. والمجتمعات كاثرِن َمك
الحكومة  ضلوَع  الرسالة  وتناولت 
كندية  شركٍة   28 جانب  إلى  الكندية 
ِّع األسلحة في الحرب على اليمن. تصن
الرسالة  قدَّموا  آخرون  مواطنون  وكان 
جستن  الحكومة  رئيس  إلى  نفسها 
ترودو اإلثنين. كما ستتابع المنظمات 
الشركات  إلى  تسليمها  الموقعة 
األيام  في  المعنيين  والسياسيين 

المقبلة.
الرسالة كتبتها "شبكة السالم والعدالة 

في أرجاء كندا" )
 The Canada-Wide Peace and
Justice Network( "إلدانة الحكومة 
والشركات في كندا بسبب استمرارها 
في جنيِ األرباح من تسليح السعودية 
اليمن،  في  اإلنساني  الوضع  ودهوَرةِ 
أي أسوأ األوضاع على كوكب األرض". 
َّعت الرسالة 68 منظمةً كندية  وقد وق

تمثل قرابة مليون شخٍص.  
ويقول الموقعون إنهم ينتظرون رداً من 
الحكومة، وقد دعَوها إلى االمتناع فوراً 

وإلى  واإلمارات  السعودية  تسليح  عن 
رفع مستوى المساعدات المقدَّمة إلى 

اليمن.
المراقبون  يأخذ  السياق،  هذا  وفي 
على كندا إعالنها األخير بلساِن وزيرة 
بالنسبة  غولد  كارينا  الدولية  التنمية 
دوالر  مليون   69.9 "تخصيص  إلى 
في  الحرب  من  المتضررين  لليمنيين 
تؤجِّج  الذي  الوقت  في   "2021 عام 

فيه كندا الحرب الظالمة على اليمن.
 عريضتا النائبين غْرين وآتْوِن

والعدالة  السالم  كذلك دعت "شبكة 
توقيع  إلى  الكنديين  كندا"  أرجاء  في 

َّتين قُدَِّمتا إلى مجلس  عريضتين نيابي
ماثيو  النائب  برعاية  األولى  العموم، 
عن  الديمقراطي  الحزب  نائب  غرين، 
الناشط  أطلقها  وقد  هاملتن،  وسط 
اليمني الكندي حمزة شيبان، وستبقى 

مفتوحةً للتواقيع حتى 25 نيسان.
الحكومة  الموقعون  طالب  وفيها 
األسلحة  شحن  عن  بالتوقف  الكندية 
الهجمات  وإنهاء  السعودية  إلى 
المدنيين  على  المتعمَّدة  السعودية 
الدوليين  الشركاء  ومطالبة  فوراً، 
عن  الحصار  رفع  أجل  من  ودعمهم 
وقد  الحديدة.  وميناء  صنعاء  مطار 
الخبر  نشر  حتى  العريضة  جمعت 

1,366 توقيعاً على األقل.
المواطن علي  أطلقها  الثانية  العريضة 
عن  الخضر  نائب حزب  ورعَتها  َمنجي 
نْيو  في  االنتخابية  فردِرِكْتن  دائرة 
بعدد  َّرت  وذك آتوِن،  ِجنِكا  برَنزوِك 
الحكومة  إلى  المقدَّمة  العرائض  من 
اليمن،  على  العدوان  دعم  لوقف 
الدولية  المنظمات  من  عدد  وبتوثيق 
المدنيين  على  المقصودة  االعتداءات 

والمدارس ودُور العبادة في اليمن.  
وأشارت العريضة أيضاً إلى تأخيرِ الغذاء 
بسبب  اليمن  عن  والوقود  والدواء 
إنهاء  إلى  باإلضافة  داعيةً،  الحصار، 
إلى  السعودية،  مع  األسلحة  صفقة 

القانونية  غير  الحرب  بوقف  مطالبتها 
التي يشنها االئتالف بقيادة السعودية، 
بحق  لجرائمها  دولياً  محاكمتها  وإلى 
على  العقوبات  وتطبيق  اإلنسانية، 
وتوسيع  السعوديين،  المسؤولين 
الالجئين  إلى  المقدَّمة  اإلعفاءات 
لتشمل  والسوريين  العراقيين 

اليمنيين.
يُذكَر أن العريضة برعاية النائب آتوِن 
حتى  التواقيع  استقبال  في  ستستمر 

27 أيار من العام الجاري.
كما أن التحركات ألجل اليمن في عدد 
من المناطق الكندية على اختالفها لم 

تتوقف.

بلدية  في  موظفين  ثالثة  وضع  تم 
هاملتون في إجازة مدفوعة األجر بعد 
اثنتي  من  أكثر  أعطوا  أنهم  زُعم  أن 
 COVID-19 لقاح  من  جرعة  عشرة 
ألشخاص لم يكونوا ضمن المجموعة 
التطعيم  عيادة  في  األولوية  ذات 

المتنقلة يوم الجمعة.
في  العامة"  الصحة  "خدمات  وقالت 
التي  المزاعم  إنها تحقق في  هاملتون 
أبلغ عنها موظفون آخرون يعملون في 

العيادة.
الوحدة  قالت   ، صحفي  بيان  ففي 
لقاح  جرعة   15 حوالي  إن  الصحية 
في  الئق.  غير  بشكل  إعطاؤها  تم 
، بدأت  وقت سابق من هذا األسبوع 
الذين  السكان  تطعيم  في  هاملتون 
تبلغ أعمارهم 85 عامًا أو أكبر والذين 
هم جزء من المرحلة األولى من إطالق 

اللقاح في المقاطعة.
قالت الدكتورة إليزابيث ريتشاردسون 
في  للصحة  الطبية  المسؤولة   ،

بضمان  المدينة  "تلتزم  هاملتون: 
بطريقة   COVID-19 لقاحات  إعطاء 
معايير  إلى  وتستند  ومنصفة  عادلة 
أمس  في  هم  لمن  األولوية  تعطي 
"أي  ان  على  وشددت  إليها".  الحاجة 
إجراءات مصممة للتحايل على معايير 
إجراءات  هي  اللقاح  لبرنامج  األهلية 

غير أخالقية وغير مقبولة".
وكان تم إعطاء إجمالي 41369 جرعة 
يوم  من  اعتبارًا  هاملتون  في  لقاح 

الخميس الماضي.

اللقاء المرتقب بين ِنكي أشتن وجيريمي كورِبن 
يقلق المجموعات المؤيدة إلسرائيل!

اليمن في قلوب الكنديين: عرائض للضغط لوقِف 
حرب السعودية في اليمن ومحاكمتها
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آشتن وكوربِن ) الصورة من صفحة المنظمة التقدمية الدولية(

الصور من صفحة منظمة العالم بدون حروب/ تويتر

معاقبة موظفين في بلدية هاملتون خالفوا 
COVID-19 االولويات في إعطاء جرعات لقاح
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-تشييع المرحوم الحاج علي محمد جواد 
االربعاء القادم

من  العاشرة  بعيد  تعالى  هللا  رحمة  الى  انتقل 
آذار  الخامس من شهر  في  الجمعة  امس  مساء 
بعد صراع  مونتريال  في   CHUM في مستشفى
 ( جواد  محمد  علي  الحاج  المرحوم  المرض  مع 

ابو حسين (
زوجته: الحاجة رمزية فنيش 

 ، الحاج سهيل   ، الحاج حسين  :المرحوم  أوالده 
الحاج حسن، الحاج عالء، الحاج محمد ، الحاج 

عبدهللا ، الحاج د. حسان.
و  ، منال  الحاجة فاطمة   ، الحاجة سعاد   : بناته 

فاتن
وسيصلى على جثمانه الطاهر يوم االربعاء القادم 
في  حمزة  مقبرة  في  آذار  شهر  من  العاشر  في 

الفال.  
ومن المقرر ان يتم دفن المرحوم الحقا في مقبرة 
وادي السالم بجوار امير المؤمنين ) ع( في مدينة 

النجف االشرف بناءً لوصيته .
نتقدم من عائلة المرحوم العزيز الحاج علي محمد 
القلبية سائلين هللا عز وجل  التعازي  بأحر  جواد 
ان يتغمده برحمته الواسعة وان يسكنه الفسيح 
انه  والسلوان  الصبر  ذويه  يلهم  وان  جنّته  من 

سميع مجيب.

-ذكرى اسبوع والدة الحاج علي شبلي
علي  الحاج  والدة  تعالى  هللا  رحمة  الى  انتقلت 
نظمية  الحاجة  المرحومة   ) أحمد  ابو   ( شبلي 

يوسف شبلي التي وافتها المنية في لبنان .
الحاجة   ، ، عدنان  ، عقيل  الحاج علي   : أوالدها 

نزيمة، الحاجة آسيا، والحاجة سمية شبلي .
ولمناسبة مرور اسبوع على وفاتها اقيم عن روحها 
الطاهرة مجلس فاتحة وعزاء في المركز االسالمي 
التابعة  الفيُسبك  صفحة  عبر  بثّه  تم  اللبناني 
الواحدة من بعد ظهر  الساعة  للمركز وذلك عند 
تخلل  وقد  آذار.  شهر  من  السادس  في  السبت 
الحفل التابيني آيات من القرآن الكريم للمقرىء 
المركز  المام  كلمة  اعقبه  بحسون  أكرم  الحاج 
عباس  نبيل  السيد  سماحة  اللبناني  االسالمي 
ومجلس عزاء لفضيلة الشيخ علي الخطيب. وفي 
الختام القى نجل الفقيدة الحاج علي شبلي كلمة 

ومما جاء فيها :
أمي يا نور عيني

يا روح الروح ونبض قلبي
كنت خيرَ األمهات يا أمي

حنانك وحضنك الدافئ
طيبتك طهارتك جعلتك اروع األمّهات

صبرك الذي ال حدود له
تواضعك رقّتك بسمتك جعلتك أمثلُ األمّهات

فكنت بلسماً يداوي فينا كلَّ علة 
ببركة الدعاء قبل وبعد كل صالة 

ومع كل نفس تتنفسيه مناجاة ... لله تعالى

كي يحفظنا ويوفقنا ويسّددنا لكل خير 
امّي يا اعظم ما في الكون

ويا اجمل ما في حياتي وحياة اخوتي
حبك وعطفك وحنانك 
سوف يبقى يفيض علينا

وعلى أوالدنا واحفادنا
ألن الزرع الطيب ال يموت يا امي

سيظلُ  كلمات  من  قلمي  سطر  مهما  أمي   ...
قاصرأ مُقّصراً أمام عظمتِك.. سيظل خجوالً أمام 
يا  عطفك  فيَض  أمام  ضعيفاً  سيبقى   .. رأفتك 

أمي .
وداعاً ايتها الحنونة... وداعاً ايتها العظيمة".

وتقدم باسم العائلة " بالشكر الجزيل إلى كل من 
آجر وشارك واتصل معزياً بالمرحومة الوالدة، أبناء 
أبناء  ومن  الجزاء  خير  جزاكم هللا  القليلة  بلدتي 
جاليتنا الكريمة في مونتريال الذين خففوا عنا ألم 
الفراق، الشكر لسماحة السيد نبيل عباس إمام 
المركز اإلسالمي اللبناني ولفضيلة الشيخ محمد 
فقيدتنا  على  ترحم  من  كل  وإلى  العاملي  جواد 
صالة  وركعتي  الكتاب،  فاتحة  وأهداها  الغالية 

الوحشة وشارك في ختمية القرآن الكريم".

-وفاة المرحومة عائشة اسماعيل غمراوي 
نعى آل غمراوي وآل جبران في مونتريال  فقيدتهم 
وافتها  التي  غمراوي  اسماعيل  عائشة  المرحومة 

المنية في مونتريال الخميس في 25 شباط .
زوجها نعمان جبران. 

اخوتها في مونتريال : احمد، زوجته حنان العسل 
ومحمود، زوجته شملكان غمراوي وعمر، زوجته 

كاملة نعمان وخالد ،زوجته زينة ابو عريضة .
الثانية  الساعة  عند  الجنازة  صالة  اقيمت  وقد 
والنصف من بعد ظهر الجمعة في 26 شباط في 
المقبرةاالسالمية في الفال على العنوان : 1099 

Montée Masson,Laval H7C 1S3
انه  والسلوان  الصبر  ولذويها  الرحمة  للفقيدة 

سميع مجيب.

-وفاة شقيق الشاعر جان كرم
وافت المنية يوم السبت في السادس من آذار

المرحوم كميل سعيد كرم، شقيقه في مونتريال 
الشاعر جان كرم

زوجة الفقيد : انيسة الياس روحانا
اوالده : سعيد وجان بيار كرم

ابنته : ستيفاني زوجة النقيب قيصر هاللي
مدافن  على  نفسه  لراحة  بالصالة  احتفل  وقد 

العائلة في بلدة برتي .
وقد رثاه شقيقه الشاعر جان كرم فقال :

اليوم هو يوم حزين في حياتي برحيل أخي سأرثيه 
وأقول :

بكير بعد كتير يا خيي 
يا روح خيي الساكني فيي 

هالحمل كيف فيي يا خيي شيل 
رحت تارك حملك عليي 

خسارة كبيري والمصاب تقيل 
تا إحملو هاالقد ما فيي 

عيدي بعد يومين يا كميل 
بعيدي يا خيي شو هالهديي 

يا موت يا مارق عا جيل وجيل 
وبتخطف األعمار يوميي 

بأعمارنا بتحفر متل إزميل 
تا نروح عا ديار السماويي 
عمرنا بهالكون بالتحليل 
حزن وأسى وقبور ومنيي 

وكيف ما بدي بحزنك ميل 
خلقنا سوا ربينا سوا سويي 
لوال القدر قرر حياتي يطيل 

تأكد يا خيي بعد ظلم الكون 
بشوفك بدار الخلد يا خيي 

التعازي  باحر  وعائلته  جان  االستاذ  من  نتقدم 
القلبية والمواساة متمنين السالم والرحمة لروح 

المرحوم شقيقه .

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..

ثمة تركيز إلهيٌّ الفت للنظر حول جانب محّدد 
الجانب  وهو  )ص(  األكرم  النبي  عظمة  من 
المتمثل في األخالق العظيمة التي تخلّق بها  .

كان  )ص(  هللا  رسول  أّن  فيه  شك  ال  فمما 
فهو  والكمال،  الخير  جوانب  كّل  في  عظيمًا 
عند  مكانته  وفي  ونسكه،  عبادته  في  عظيم 
هللا، كما في إنجازه التاريخي. وهو عظيم في 
في  وعظيم  بالوحي،  التصاله  ومعرفته  علمه 
شجاعته وصموده كما تحكي ذلك سيرته في 

مواجهة األعداء، وتحدي الصعاب.
غير أنه في مقام اإلطراء والتقدير للنبي )ص( 
تلك  من  شيء  على  وتعالى  سبحانه  يركز  لم 
جوانب  كلّ  بين  من  ركز  ما  بقدر  الجوانب، 
العظمة عنده )ص( على جانب محّدد، وأواله 
جانب  في  عظمته  وهو  أال  القصوى،  األهمية 
ََّك لَعَلى  األخالق، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِن
اإلشادة  من  المغزى  ولعل  عَظِيمٍ﴾.  خُلٍُق 
اإللهية بالجانب األخالقي عند نبيّه )ص( على 

وجه التحديد، لتوجيه األمة إلى دراسة أخالق 
كَاَن  نبيّها، واالقتداء بها.  يقول تعالى: ﴿لَقَدْ 

َّهِ أُْسوَةٌ حََسنَةٌ﴾. لَكُمْ فِي رَُسوِل الل
في  األخالقي  المجال  تولي  أن  األمة  على  إّن 
سيرة نبيّها األكرم، االهتمام األكبر، ال لغرض 
التبجيل واالنبهار فحسب، ذلك أّن كثيرًا من 
المسلمين درجوا على إبداء اإلعجاب واالنبهار، 
كلما ذكرت فضيلة أو مكرمة أو موقف أخالقي 
لرسول هللا )ص( ، وليس هذا هو المطلوب، 
بالنبي،  االقتداء  وأخيرًا  أواًل  المطلوب  بل 
عند  سائد  هو  ما  بخالف  بأخالقه،  والتأّسي 
بعض األوساط التي ترى في أخالق النبي مُثاًل 
عليا ال يمكن بلوغها، والجواب على هؤالء؛ أوَلم 

يبعث الرسول )ص( لكي يقتدَي به الناس!.
إنه ينبغي لكلّ فردٍ في األمة أن يتأّسى بأخالق 
رسول هللا )ص( ، خاصة أولئك الذين يتبوؤون 
مواقع القيادة والتأثير، من الحكّام، والعلماء، 

والقادة االجتماعيين واإلداريين.

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

جهلة االربعين.. يا رب يعين

المبعث النبوي واالنموذج االخالقي

بها  يمرّ  عمرية  مرحلة  يختصر  مثلٌ  مشكلة: 
الرجال والنساء على حّد سواء. مع اني كنت 
العربية  البالد  في  عنها  أسمع  مضى  لوقت 
ويقصد بها الرجال فقط  أما ما أسمعه هنا في 
السلوكيات  بهذه  يصاب  من  أغلب  فإن  كندا 
االمر  خطورة  من  الرغم  على  النساء  من  هم 
علو االوالد واالسرة بشكل عام سيما الفتيات 
اللواتي يتخذن من سيرة االم وتجربتها مثاال 
أن  كيف  المراقب  يصعق  ذلك  ومع  وقدوة، 
بعض االمهات يصررن على الطالق واالنطالق 
بتجربة عاطفية جديدة مع رجل قد يكون اقل 
سنا منها لكنه مفعم بحيوية اللسان المعسول 
والشكل االنيق فتبذل له مالها وتحقق له كل 
ما يريد وكانه وجدت حلمها الضائع من سنين 
الذين  واوالدها  زوجها  قلوب  حطام  على  ولو 
يعيشون صدمة نفسية واخالقية تترك عليهم  
اثارا مدمرة  فهل هي جهلة أم جهل وغرور ؟؟                
وائل / أتاوا 
حل : إن المراهقة المتأخّرة أو ما يسمّى علميًا 
وتغيّر في  انعطاف  العمر، هي  بأزمة منتصف 
والتي يمكن  بالنفس،  والثقة  النفسية  الهوية 
العمر،  منتصف  في  األفراد  لدى  تحدث  أن 
 45 بين  الرجل  عند  عالماتها  تظهر  ما  وعادة 
و 64 سنة، وتظهر عالمات مراهقة المرأة في 

سن األربعين إلى الخمسين.

ويتم وصف هذه الظاهرة على أنها أزمة نفسية 
الشخص  تبرز سن  التي  األحداث  ناجمة عن 
وربما  منها،  مفرّ  ال  التي  والوفيات  المتزايد، 
أوجه القصور في اإلنجازات في الحياة وضعف 
االطراء العاطفي او االشباع الجنسي ، وقد ينتج 
عن ذلك مشاعر من االكتئاب والندم والقلق، 
أو الرغبة في تحقيق الشباب أو إجراء تغييرات 
جذرية على نمط حياتهم . ومن النصائح التي 
لتجاوز هذه  واالجتماع  النفس  يقدمها علماء 
االزمة  أن تكون لدى المرأة صالت وعالقات 
أن  إلى  المزاج  دراسات  وتشير  اآلخرين.  مع 
دورة  طوال  وثابتة  مستقرة  الصفات  بعض 
مرتبطة  مزاجية  وجود سمات  ويشير  الحياة، 
شخصية  عوامل  أن  إلى  والضعف  بالمرونة 
العمر. منتصف  في  النساء  إرضاء  في  تسهم 

وفي كل الحاالت ال بد للزوج واالبناء التحلي 
االم  مع  العالقة  اوصال  قطع  وعدم  بالصبر 
حتى لو اصرت على االبتعاد عنهم لترك طريق 
الرجعة لها فيما لو ابدت الندم على خيارها او 
لم  تخيلتها  التي  الوردية  الحياة  ان  اكتشفت 
تكن اال سرابا وامنيات وأن عودتها الى أسرتها 
ولو  عنه  غنى  ال  دافئ  حضن  الى  عودة  هي 
اتصف بالبرودة أحيانا وبدا شاحبا وفاترا لكن 
بامكانها مع زوج مدرك ومتفهم أن يعيدا اليه 

النضارة وااللق والروح والحياة .

البقاء هلل

المرحوم الحاج علي محمد جواد

المرحوم كميل سعيد كرم

المرحومة الحاجة نظمية يوسف شبلي

الدينية  السياحة  عنوان  تحت  كبيرة 
االبراهيمية،  مهد  أور  إلى  اسرائيل  ليهود 
وإلى االهوار كتراث بيئي عالمي أُدرج في 
لوائح االونيسكو مؤخراً، وذلك تحت وطأة 
شعارات  ترفع  التي  الشعبية  المطالب 
حقوقية حول المعيشة والتنمية واالزدهار، 
وال تمانع من أي طريق يأتي ألن الشعب 
ضاق ذرعاً بفساد الحكام واستمرار الحروب 

والحرمان من أبسط مقومات المواطنة في 
بلد يعوم على الذهب األسود. 

الخير  أبواب  البابوية  الزيارة  تفتح  فهل 
والسالم على العراق؟ أم أن المتربصين به 
التقسيمية ألن  سيُمعِنون في مشاريعهم 
سيادتهم رهن تفرُّق أبناء المنطقة بأسرها: 

شيعاً وطوائَف ومذاهَب وقومياٍت؟

تتمة االولى
أول الكالم

التحرير
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من إعداد فادي الهاروني 

قال رئيس الحكومة الكندية جوستان 
اتهامات  اختلقت  الصين  إّن  ترودو 
الكندييْن  بحّق  القومي  أمنها  بتهديد 
المعتقليْن لديها منذ أكثر من سنتيْن، 

مايكل كوفريغ ومايكل سبافور.
)كوفريغ(  مايكل  أّن  الواضح  "من 
ملفقة  بتهم  أُوقِفا  )سبافور(  ومايكل 
متصلة باألمن القومي بعد أن اضطلعنا 
بمسؤولياتنا المتصلة بمعاهدة تسليم 
الواليات  حليفتنا  تجاه  المطلوبين 
مؤتمر  في  ترودو  قال  المتحدة"، 

صحفي االسبوع الماضي.
أوقفت  الصينية  السلطات  أّن  يُذكر 
كانون   10 في  وسبافور  كوفريغ 
تسعة  بعد   2018 )ديسمبر(  األول 
الكندية  السلطات  توقيف  على  أيام 
سيدة األعمال الصينية مينغ وانتشو، 
االتصاالت  لعمالق  المالية  المديرة 
مؤسس  وابنة  "هواوي"  الصيني 
بناءً  فانكوفر  مدينة  في  الشركة، 
األميركية  السلطات  من  طلٍب  على 
العقوبات  على  بااللتفاف  تتهمها  التي 

األميركية المفروضة على إيران.

مخالفة،  أية  ارتكابها  مينغ  وتنفي 
في  الجبرية  لإلقامة  تخضع  وهي 
وبدأ  فانكوفر،  في  تملكه  منزل 
للسلطات  لتسليمها  القانوني  المسار 

األميركية.
وجاء كالم ترودو أمس بعد أن جادل 
بايوُو  لدى كندا كونغ  الصيني  السفير 
)هيئة  بي سي"  مع "سي  مقابلة  في 
اإلذاعة الكندية( نهاية األسبوع الفائت 
غير  وسبافور  كوفريغ  توقيف  بأّن 

مرتبط بتوقيف مينغ.
وعندما سألت "سي بي سي" السفير 
اإلقامة  موضوع  أثار  لماذا  الصيني 
في  مينغ  على  المفروضة  الجبرية 
فانكوفر لمّا ُسئل عن كوفريغ وسبافور 
تدين  واضحة  أدلة  هناك  بأّن  أجاب 
شيء  "أيّ  يوجد  ال  وأنه  الكندييْن 

يربط" قضيتهما بقضية مينغ.
الصينيون  الرسميون  "الموظفون 
توقيف  )عند  جداً  واضحين  كانوا 
قطعاً  كانتا  بأنّهما  وسبافور(  كوفريغ 
عن  أمس  ترودو  أضاف  مرتبطتيْن"، 
يمكن  شيء  من  "وما  القضيتيْن، 
اآلن  يقوله  أن  )الصيني(  للسفير 

هي  هذه  بأّن  االعتقاد  عن  سيثنيني 
الحال فعالً".

سابق  كندي  دبلوماسي  وكوفريغ 
كبيرَ  الصين  في  توقيفه  عند  وكان 
شرق  شمال  لشؤون  المستشارين 
الدولية"  األزمات  "مجموعة  في  آسيا 

.)ICG(
عام  قام  مستشار  فهو  سبافور  أمّا 
2015 بتأسيس منظمة غير حكومية 
مجال  في  والصين  كندا  من  تعمل 
والرياضية  الثقافية  التبادالت  تسهيل 
كوريا  مع  والتجارية  والسياحية 

الشمالية.
تكون  أن  مرة  من  أكثر  الصين  ونفت 
توقيف  على  رداً  الكندييْن  اعتقلت 
مواطنتها في كندا، بالرغم من تحميلها 
بينهما  العالقات  تردّي  مسؤولية  كندا 
لطلب  استجابةً  مينغ  توقيفها  بسبب 

أميركي.
واسع  نطاق  على  اعتقاد  يسود  لكن 
في كندا وسائر دول الغرب بأّن اعتقال 
رداً  جاء  الصين  في  وسبافور  كوفريغ 

على توقيف مينغ في كندا.
أن  الكندية  الحكومة  لرئيس  وسبق 
في  "التعسفي"  باعتقالهما  مراراً  نّدد 

"دبلوماسية  ثمرة  أنّه  معتبراً  الصين 
قسرية" و"تكتيك" ال تقبل بهما كندا 

وحلفاؤها.
جو  األميركي  الرئيس  أّن  إلى  يُشار 
المساعدة  بتوفير  لترودو  تعهّد  بايدن 
كي يستعيد كوفريغ وسبافور حريتهما. 

)فبراير(  شباط   23 في  ذلك  وكان 
الفائت في اللقاء األول بين الزعيميْن 
منذ وصول بايدن إلى سدة الحكم في 

واشنطن.
)سي بي سي / راديو كندا / راديو 
كندا الدولي(

ترودو يّتهم الصين بأّنها اختلقت االّتهامات بحّق 
كوفريغ وسبافور

مايكل كوفريغ ومايكل سبافور ) الصورة من فيسبك( 
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قَداَسةُ  بها  قاَم  التي  َّةُ  التَأرِيخِي الزِّيارَةُ 
البابا فرانسيس الذي يَحْتَلُّ الرقم 266 
َِّة الكاثوليكيِّة ، والتي  في منصِب البابَوِي
العراُق  بها   ُّ يَمُر تأتي في ظروٍف صعبٍة 
وباءِ  تفشي  مع  خصوصاً  والمنطقةُ 
ٍَّة  اعلى مرجعي من  رِسالَةً  ِّلُ  تَُمث كورونا 
هو  العراَق  بأَنَّ  ٍَّة  كاثوليكي مسيحيٍّة 
مهُد الحضارات ومنبُع الديانات وََمحَطُّ 
اعراِب  بعُض  يَدَّعي  كما  ال   ، ُّبُواِت  الن

َّهُ مرابُع خُيُولِهم . المنطقِة بأَن
قداسِة  زيارةِ  في  األُخرى  والَمحَطَةُ   
األَشرِف  للنجِف  زيارتُهُ  هي:  البابا 
وحضاريٍّ  علمي  عمٍق  من  ُّهُ  وماتحتل
النجف  في  االعلى  المرجِع  وزيارةِ   ،

سماحة السيد السيستانّي حفظه هللا 
تعالى .

في زيارة قداسة البابا لمرجعية النجف 
َّةٌ كبيرةٌ. دالالٌت رمزي

 ، التأريخيِّة  الزيارةِ  في هذهِ  البابا  ارادَ 
أنْ يقدم شكره للسيد السيستاني على 
موقفه من االقليات في العراق واالقليّة 
تعرضوا  الذيَن   ، خصوصاً  المسيحيّة 
البادة واضطهادٍ وقتٍل وتهجيرٍ على يد 
البابا  جاء   . االرهابيّة  داعش  عصاباِت 
ليؤدي الشكر بنفسه للفتوى التاريخية 
والتي  السيستاني  السيد  اطلقها  التي 
وحررت  السقوط  من  العراق  حمت 
االراضي التي احتلتها داعش ، وتطوع 

لتحرير  والجنوب  الوسط  في  الشيعة 
اخوتهم  وانقاذ   ، بلدهم  مناطق 
واخواتهم من المسلمين والمسيحيين 
التي  االخرى  واالقليات  واليزيديين 
تصدى  وحشي  همجي  لغزو  تعرضت 
بفتواه  السيستاني  السيد  سماحة  له 

التاريخية .
البابا   . كثيرةٌ  مشتركاٌت  الرجلين  بين 
العراقيين  بالمسؤولين  لقائه  في 
الفساد وكذلك  البعد عن  حدثهم عن 
خطاباته  وجه  السيستاني  السيد 
الفساد  العراقيين بتصفية  للمسؤولين 
. كالهما يتحدث عن انصاف الطبقات 
الفقيرة والمحرومة ، كالهما يقف مع 

الناس في مطالباتهم المشروعة .
البابا  مع  السيستانيِّ  السيّدِ  لقاءِ  في 
، ارسلً سماحة السيد رسائل واضحة 

الى العالم عبر البابا .
عن  تحدَث    ، السيستاني  السيد 
تتعرض  التي  المنطقة  دول  معاناةِ 

واكد   ، وتهجيٍر  عنٍف  واعمال  لحصارٍ 
في  الفلسطيني  الشعب  معاناة  على 

االراضي المحتلة .
وهذه الرسائل تؤكد على ان السيد ضد 
تجري  التي  والقصف  العنف  عمليات 
الذي  الحصار  وضد   ، اليمنيين  على 
ضد  وهو  االيراني  الشعب  له  يتعرض 
تتحرك  الذي  الصهاينة  مع  التطبيع 
فيه دول المنطقة اليوم ، حيث وصف 
مفوتاً  بالمحتلة  الفلسطينية  األراضي 
الفرصة على الذين يريدون جر العراق 
قداسة  زيارةُ   . ِّعيَن  المُطَب صفوف  الى 
ان  ومهمة  تاريخية  زيارة  للعراق  البابا 

احسنا استثمارَها .

زعيم الخيرهللا - ويندزور

ِد السيستاِنيِّ يِّ ِزياَرُة البابا َوَرساِئُل السَّ

كرار العاملي - مونتريال

ـ الرّمّاح: هل تابعَت ما جرى في بالدنا الجميلة؟
ـ المخرز: طبيعي، فبمجرّد وجودنا في بقعٍة جغرافيّة كذائيّة... 

َّع أن تصلنا األخبار من هنا وهناك. من المتوق
الحّسي؟ فللتّواجد  التّواجد  اكتفيَت في مكان  الرّمّاح: لماذا  ـ 
االفتراضي مكانته وحضوره وأخباره المتشعّبة الّتي قد تصلك 
من دون أيِّ عناء تقوم به وبغياب أيّة نيّة من طرفك لتلقّيها 

ابتداءً.
ـ المخرز: هذا اكتفاءٌ على مستوى التّظهير اآلنّي ضمن حوارنا 
وال يعني أبداً تغطيته كامل المشهد. فالّصحيح هو ما ذهبَت 
إليه من توسيع دائرة األخبار المنتشرة ووصولها إلى َمنْ يرغب 

بسماعها وإلى َمنْ ال نيّة لديه لتلقّيها.
المزيد  بإضافة  تتردّد  فال  التّموضع...  في  أََصبَْت  الرّمّاح:  ـ 

النّافع.
بذاته  الخبر  يجعل  ال  كذائّي،  لخبر  المرء  استماع  المخرز:  ـ 

مهمّاً.
يجتاح  أن  مهمّ  غير  لخبر  يمكن  أنّه  يعني  هذا  هل  الرّمّاح:  ـ 
األرض انتشاراً وأن يزيد في توّسعه ما قُدِّر له إلى ذلك سبيال؟ 
المُلْفِت في  العصر  قويّ، ال سيّما في هذا  احتمالٌ  المخرز:  ـ 
متقّدمة  وتقنيّات  إعالميّة  ومواقع  تواصليّة  بوسائل  امتالئه 
تَُسهِّل في بّث المعلومات وتُساهم في توسيع دائرة انتشارها.
ـ الرّمّاح: وما رأيك في المهمّ الّذي يُصار إلى تغليفه ـ عمداً أو 

خالف ذلك ـ بغطاءٍ ال قابليّة لقبوله من قِبَل األحرار؟
متِّصالً  يحتوي مضمونها طرحاً  تلك وضعيّة، حيث  المخرز:  ـ 
بأحوال العباد وكيفيّة تسيير شؤونهم المعيشيّة، وهو مضمون 

ال رَيْب في أهمّيّته، ولكن...
ـ الرّمّاح: ولكن ماذا؟

ـ المخرز: أين أنت من مفهوم ضروري... ويُدْعى "الّصبر"؟

ـ الرّمّاح: اعذرني... للحماسِة حضورها.
خالفاً  العقل  وهو  مفيداً  غالفاً  للحماسِة  فَلْتََضعْ  المخرز:  ـ 

للغالف الّذي أشرَت إليه أعاله.
ـ الرّمّاح: وما الفرق بين الغالفَيْن؟

المطلوب  "ولكن،  سبق:  لما  تكملة  ذلك،  قبل  المخرز:  ـ 
الطّريق  والّصحيح هو استخدام  عدم استخدام غالف متّسخ، 

النّظيف".
ِّد... واآلن، ما الفرق بين الغالفَيْن؟ ـ الرّمّاح: جَي

ِّنٌ وواضح. الغالف المشؤوم، القبيح والمرفوض هو  ـ المخرز: بَي
الطريقة الخاطئة المُعْتََمَدة لتحقيق حاجٍة مطلبيّة مُحِقّة.

ـ الرّمّاح: أمّا الغالف المفيد هو العقل وموارد استخدامه كثيرة، 
منها حُْسن تصويب حماستي.

الخاطِئ  الغالف  بدل  استخدامه  ومنها  أحسنت،  المخرز:  ـ 
اآلنف الذّكر.

ـ الرّمّاح: هل تُلَمِّح لشيء بعينه؟
بالّضرورة  يجعله  ال  انتشار خبر  الحبيب،  وطننا  في  المخرز:  ـ 
كان  ولو  عليه  التّعليق  يمكن  الوقت،  ذات  في  ولكن،  مهمّاً. 

كعابر سبيل... فلك ذلك.
إلى  يلجأ  فال  "لبنان"،  العزيز  لبلدنا  الخير  أراد  َمنْ  الرّمّاح:  ـ 
غالف مقيت ولباس مترهّل، بل عليه سلوك الّدرب الّصحيح 

والمسلك الّصائب.
ـ المخرز: شعٌب، جيش، ومقاومة.

القرار،  أصحاب  من  المزيد  يعرف  أن  يريد  وَلَِمنْ  الرّمّاح:  ـ 
فالملجأ هو الرّجوع إلى األصلح، األتقى واألنقى.

والتكفيريين  المحتلين  من  االرض  صانوا  من  المخرز:  ـ 
والمقصود واضح.

ـ الرّمّاح: وانتهى البيان.
وللحكاية تَتِمَّة

عِبَادَِي  يَرِثُهَا  اأْلَرَْض  أَنَّ  الذِّكْرِ  بَعْدِ  مِن  الزَّبُورِ  فِي  كَتَبْنَا  [وَلَقَدْ 
الِحُوَن ] الصَّ

الُحْكُم لألقوى... واألعقل

علي إبراهيم طالب - وندزور  
الساعة  تلك  في  كعادتها  االم  استفاقت 
المبكرة من ذلك الصباح ،بعد ان قضت 

ليلة البارحة وهي
الغزير  المطر  هطول  صوت  الى  تستمع   
تتكون  التي  الصغيرة  الغرفة  سطح   فوق 
غطاها  التي  الحديدة  االلواح  بعض  من 

الصدأ .  
تعيش تلك االم في غرفتها المتواضعة مع 
اطفالها االربعة بعد ان تركها الزوج وهاجر 

الى مكان مجهول  ال يعرفه احد .. 
ال  التي  المأساة  منتهى  في  حياتها  كانت 
تنتهي ..ال كهرباء وال ماء في تلك الغرفة 
اال  شيء  كل  تشبه  كانت  التي  الفقيرة 

السكن الالئق  للبشر ..  
ال  وتكاد  كبيرة  المرأة  تلك  معاناة  كانت 
تعد وال تحصى ، حتى انها كانت تستعمل 
الصباح  فطور  بعض  لتحضر  الحطب 
الوحيدة  للمدرسة  ذهابهم  قبل  الطفالها 
التي قبلت بهم في احد اكثر ضواحي تلك 
على  تحتوي  كانت  والتي   ، فقرا  المدينة 
مشهد غريب وعجيب من الثراء الفاحش 
والالفت ، والفقر المدقع  واالليم الى ابعد 

الحدود .
تودع  الغرفة  باب  على  االم  تلك  وقفت  
التسع  اكبرهم  يتجاوز  لم  الذين  اطفالها  
تبك  لم  كما  وبكت  العمر  من  سنوات 

من قبل على حالها المأساوي مع اطفالها 
االم  تلك  من  طلباتهم  تنتهي  ال  الذين 
الحياة  هذه  وعذابات  شقاء  على  الصابرة 

التي ال تنتهي البتة  .
 كان عليها ان تسرع هي االخرى لتلتحق 
البيوت  احد  في  اطفال  كحاضنة  بعملها 
والفخمة  الشاهقة  المباني  احد   داخل 
امتار قليلة عن مكان  تبعد سوى  التي ال 

سكنها.   
شعرت  بالدموع الغزيرة تنهمر من عينيها  
في ذلك الصباح الباكر ، تلك الدموع التي 
الوحيد في  دواءها  يبدو  ما  اصبحت على 

مواجهة هذه الحياة وقسوتها الشديدة .
وشقائها  عذاباتها  ايام  من  اخر  يوما  كان 

المستمر في هذه الحياة..  
مع  تكون  ان  وجاللك  بعزّك  اسألك  ربي 
في  األلم  حتى  ويشقى  يتعب  انسان  كل 

حياتنا..رب كريم وغفور  
استودعكم  والسالم  والمحبة  الخير  على 
خالل  من  يتواصل  معكم   ولقاؤنا   هللا 
هذا الموقع العزيز ) جريدة صدى المشرق 
الباري  شاء  ان  القريب  اللقاء  والى  الغراء 

عز وجل 
للتواصل مع الكاتب عبر البريد االلكتروني:   

visionmag@hotmail.com
الصفحة الشخصية على موقع الفيسبُك : 
  FACEBOOK PAGE :ALI  IBRAHIM  TALEB  

على هامش يوم المرأة العالمي   
اضاءة على معاناة بعض النساء مع 

هذه الحياة القاسية 

حول  الناس  تتناقلها  شتى  فيديوهات 
كوفيد   ( علميا  أو  كورونا  فيروس  لقاح 
19 ( . كمية كبيرة من المنظّرين ومن 
وعن  أفكار  عن  تتحدث  الفايسبوكيين 
وخطورته  وأسبابه  الفيروس  حول  آراء 
أنتجتها  التي  اللقاحات  أخذ  وضرورة 
)بفايزر  األميركية  المتحدة  الواليات 
 ) جونسون  اند  جونسون   - مودرنا   -
والروسي سبوتنيك والصيني كورونافاك 
هناك  بل  كوفاكسين.  والهندي 
الشاشات  على  يظهرون  من  بعض 
وعن  المؤامرة  نظرية  عن  يحّدثونك 
التخفيف  بغية  الناس  قتل  مشاريع 
سابق  دون  ومن  كذلك  أعدادهم.  من 
أبوابها  اإلعالم  وسائل  فتحت  انذار 
الغموض  بين  ما  تتقاطع  أحاديث  أمام 
أن  حد  الى  والخيال  والشك،والحقيقة 
وضرباً  خرافات  األمر  يعتبر  من  هناك 
جني  أجل  من  االستثمار  ضروب  من 
الجنس  أعداد  من  والتخلص  المال 
القول  حد  وصل  األمر  إن  بل  البشري. 
مؤسسة  أعمال  أحد  هو  الفيروس  إن 
رجل  غيتس،  لبيل  التابعة  "جافي" 
األشهر  وااللكترونيات  المايكروسوفت  
من  الرجل  استقال  ولهذا  العالم   في 
منصبه في مايكروسوفت ليتفرغ لقصة 

األمصال واللقاحات.
يقتضي  موضوعي  علمي  بحث  أي  إن 
أن يترك فيه المرء هامشاً من الشك. 
السطح  على  ظاهر  هو  ما  كل  فليس 

وراء  دوماً  فهناك  الكاملة.  الحقيقة  هو 
يجري  ما  أن  وراءها. صحيح  ما  األكمة 
مجال  يصبح  دائما  األرضية  الكرة  على 
أخذ ورد ودائما هناك نظريتان كما في 
نظرية  عن  يدافعون  الذين  شيء.  كل 
المؤامرة يلجؤون الى كتب التاريخ والى 
البيانات الصحفية التي خرجت من هنا 
التقليل  أهمية  عن  تتحدث  وهناك، 
من عدد سكان األرض. وهؤالء يميلون 
الى نظرية توماس مالتوس وهو باحث 
سكاني  سياسي  اقتصادي  بريطاني  
 An Essay on the كتابه   في  ذكر 
الذي   ،Principle of Population
نُشر سنة 1798م ،أن الزيادة السكانية 
 ( هندسية  بمتوالية  سنة   25 كل  تزيد 
تزيد  اإلنتاج  موارد  وأن   )1-2-4-8-16
بمتوالية عددية)5-4-3-2-1( وال يمكن 
أن  مالتوس  قدَّر   ... بينهما  التوفيق 
فإن   - تُركوا وشأنهم  إذ   - العالم  سكان 
 . محققة  مجاعة  نحو  سيتجه  العالم 
من  بحث  أول  هو  البحث  هذا  كان 
البشر  التقليل من  نوعه يتناول محاولة 
...وقد رأى أن المؤثرات األساسية التي 
سيطرت على عدد السكان هي الكوارث 
واألمراض.  والمجاعات،  الحروب،  مثل 
الوحشي،  الزعم  لهذا  ووفقا  وباختصار، 
كي  الناس  بعض  يموت  أن  بد  ال  كان 

يعيش البعض اآلخر. 
يميل الى نظرية  " مالتوس "  تشرشل، 
المدير  هولدرن  وجون  وكيسنجر، 

الحالي لمكتب البيت األبيض للسياسة 
أن  يعني  وهذا  والتكنولوجية.  العلمية 
مالتوس  بأفكار  مؤمن  األبيض  البيت 
للواليات  السابق  الرئيس  ومنهم   ،
الذ  ترامب  دونالد  األميركية  المتحدة 
نظرية  تؤكد  بتغريدة  الناس  فاجأ  ي 
قد  دولتنا  ان   "  : فيها  قال  مالتوس 
امتألت بشريا ") عدد سكان امريكا بلغ 
. وهذا قد يشرح   ) 380 مليون نسمة 
االستهتار الذي واجه فيه مرحلة تفشي 
نصف  من  أكثر  على  قضى  الذي  الوباء 
جانب  من  اآلن.  حتى  أميركي،  مليون 
آخر حصلت خطوات ميدانية تصب في 
الوكالة  المنحى أيضا وتحت مظلة  هذا 
ذراع  وهي  الدولية-  للتنمية  األمريكية 
للخارجية ولوكالة االستخبارات-، وباسم 
أمريكا  سعت  اإلنسانية،  المساعدات 
سكان  عدد  تخفيض  الى  خاللها  من 
العالم الثالث. ففي راوندا وحدها نفذت 
الرحمة األمريكية عملية تعقيم  كتائب 

وإخصاء )700( ألف طفل رضيع.  
الحكومة  مدير مكتب  أيضا عن  ونُقل   
للوكالة  التابع  للسكان  االتحادية 
رايمرت  د.  الدولية  للتنمية  األمريكية 
يقول  تصريحا  )1977م(  رافنهولت 
فيه:" تفادياً للخطر السكاني الذي يهدد 
المتحدة  الواليات  تعمل  األرض  كوكب 
على تأمين الشروط الالزمة لتعقيم ربع 
الحمل".  على  القادرات  العالم  نساء 
خطوات  بوضع  مكلّف  الرجل  وهذا 

وطبقي،  عرقي  تطهير  لبرنامج  عملية 
التنفيذية  اإلجراءات  بدأت  حيث 
الطب  كلية  في  األطباء  بعض  بتدريب 
بجامعة واشنطن وجامعة جونز هوبكنز، 
لجامعة  المرصودة  الميزانية  وبلغت 
وحده  البرنامج  هذا  لتنفيذ  واشنطن 

مليارين ونصف المليار دوالر! 
سعي  وراء  األسباب  رافنهولت  وعزى 
الحكومة األمريكية إلطالق هذا البرنامج 
أمريكا،  أمن  حفظ  على  حرصها  إلى 
َّن  وبي االقتصادية.  مصالحها  وحماية 
المؤلف أن هذا البرنامج بعد فحصه ما 
هو إال تطبيق عملي لوثيقة كيسنجر التي 
فورد،  الرئيس  طلب  على  بناء  أعدها 
واستهدفت الحد من نسل شعوب ثالثة 
باكستان،  بنجالديش،  هي:  بلداً  عشر 
نيجيريا، إندونيسيا، مصر، تركيا، الهند، 
المكسيك، البرازيل، الفليبين، تايالند، 

الحبشة، كولومبيا. 
الوثيقة  هذه  عن  السرية  أزيلت  وقد 
عام)1989م(، وكانت تطمح إلى تحقيق 
أهدافها بحلول عام)2000م(، واقترحت 
الوثيقة اختفاء أمريكا من الصورة تجنباً 
وتكليف  البلدان،  هذه  زعماء  إلحراج 
صندوق األمم المتحدة للسكان بتنفيذ 
يديره رجل ملوّن  أن  المهمة على  هذه 
نظريات  وهناك  الشبهة!  يثير  ال  حتى 
الى  بالسعي  الماسونيين  تتهم  أخرى 
سطح  على  من  الفقراء  من  التخلص 
كاف  اوكسجين  يترك  كي  األرض 

لالغنياء . 
الفيروس ( حقيقي وخطير   ( الوباء  اذا، 
وكيف  المسبب  أمر  من  يكن  ومهما 
 ، الوحيد  المخرج  اللقاح  يبقى  ولماذا؟ 
األرض  سكان  عدد  تقليل  نظرية  أمام 

وأمام المنفعة المادية لشركات اللقاح.
اللقاح  أخذ  سوى  آخر  ملجأ  لنا  ليس   
واألطباء  الخبراء  العديد من  أكد  والذي 
جيدة  بنسبة  فعالة  أنها  والمختبرات 
عادة  يتأثر  ال  المناعي  الجهاز  أن  كما   ،
بكثرة األمصال، فهو قادر على مواجهة 
واحد،  وقت  في  الهجمات  من  العديد 
كم  مواجهة  هي  األساسية  ووظيفته 
أخذ  فإن  لذا  الميكروبات.  من  هائل 
الجهاز  قدرة  أو  قوة  من  يقلل  ال  اللقاح 
المناعي. فلنأخذ هذا اللقاح ان لم ينفع 

فلن يضر وهللا العالم .

هل امتألت األرض حقا ؟
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حتى  الذنب  يمارس  االنسان  إن 
انقطع  فإذا  هللا،  عن  قلبه  ينقطع 
فكان  القلب،  انتكس  هللا  عن  قلبه 
اعاله اسفله، واسفله اعاله، وفقد كل 

خصائصه.
عليه  الصادق  عبدهللا  أبي  فعن 
السالم: »كان أبي يقول: ما من شيء 
أفسد للقلب من خطيئته. إن القلب 
حتى  به  تزال  فال  الخطيئة،  ليواقع 

تغلب عليه، فيصير اعاله اسفله« .
وعن أبي عبدهللا الصادق عليه السالم 
أيضاً: »إذا أذنب الرجل خرج في قلبه 
وان  انمحت،  تاب  فإن  نكتة سوداء، 
زاد زادت، حتى تغلب على قلبه، فال 

يفلح بعدها ابداً«.
حالوة  االنسان  يفقد  بالذنوب 

الذكر:
ولذكر هللا حالوة في القلوب المؤمنة، 
ليس فوقها حالوة، فإذا انتكس القلب 
يتذوق  يعد  ولم  الحالوة،  هذه  فقد 
حالوة الذكر، كالمريض الذي تنتكس 
سالمته فيفقد شهية الطيبات، ال ألن 
ألن  ولكن  طيبها،  فقدت  الطيبات 
كذلك  إليها،  الشهية  فقد  المريض 
حالوة  فقدت  انتكست  إذا  القلوب 
تعالى  هللا  لذكر  يعد  ولم  هللا،  ذكر 

لديها حالوة وجاذبية.
في الحديث: »إن هللا أوحى الى داود 
بعبد غير عامل  أنا صانع  ادنى ما  أن 
أن  باطنية  عقوبة  سبعين  من  بعلمه 

انزع من قلبه حالوة ذكري(.
عليه  المؤمنين  أمير  الى  رجل  وجاء 

المؤمنين،  أمير  »يا  فقال:  السالم، 
إني قد حرمت الصالة بالليل.

قد  رجل  أنت  السالم؛  عليه  فقال 
قيدتك ذنوبك«.

السالم:  عليه  الصادق  االمام  وعن   
فيحرم  الذنب،  يذنب  الرجل  »إن 
صالة الليل، وإن العمل السيئ اسرع 
في صاحبه من السكين في اللحم«.

الذنوب التي تحبس الدعاء:
من  هللا  عن  القلب  انقطاع  اذن 
وإذا  للذنوب،  المباشرة  المردودات 
وال  يأخذ  فال  هللا  عن  القلب  انقطع 

يعطي.
الى  االنسان  يرفعه  مما  و)الدعاء( 
)القرآن  إنه  قلنا:  ولذلك  تعالى،  هللا 
الى هللا،  العبد  يرفعه  الذي  الصاعد( 
)القرآن  هللا  عند  من  يستقبل  بعدما 
عن  االنسان  انقطع  فإذا  النازل(، 
عن  بالضرورة  انقطع  النازل  القرآن 
الدعاء،  الصاعد، فيحبس عن  القرآن 
عليه  ألحت  إذا  وحتى  له.  يتوفق  وال 
الضرورات ودعا هللا تعالى حبس هللا 
يجد  ولم  الصعود  عن  دعاءه  تعالى 

االستجابة.
روي عن علي عليه السالم: »المعصية 

تمنع االجابة«.

وسأل رجل عليّاً عليه السالم عن قوله 
لكم(: »ما  )وادعوني استجب  تعالى: 
عليه  قال  لنا؟  يستجاب  فال  ندعو  لنا 
لكم،  يستجاب  دعاء  فأي  السالم؛ 
وقد سددتم أبوابه وطرقه، فاتقوا هللا 

وأصلحوا أعمالكم، وأخلصوا سرائركم، 
المنكر،  عن  وانهو  بالمعروف،  وامروا 

فيستجيب هللا دعاءكم«.
العابدين  زين  الحسين  بن  علي  وعن 
تردّ  التي  »والذنوب  السالم:  عليه 
الدعاء، وتظلم الهواء عقوق الوالدين«.

وفي رواية اخرى: »والذنوب التي ترد 
السريرة،  وخبث  النية،  سوء  الدعاء: 
باإلجابة،  التصديق  وترك  والنفاق، 
حتى  المفروضات  الصلوات  وتأخير 
تذهب أوقاتها، وترك التقرب إلى هللا 
واستعمال  والصدقة،  بالبر  وجل  عز 

البذاء والفحش، في القول«.
السالم:  عليه  الباقر  جعفر  أبي  وعن 
»إن العبد يسأل هللا الحاجة، فيكون 
قريب،  أجل  الى  قضاؤها  شأنه  من 
فيذنب العبد ذنباً، فيقول هللا تبارك 
حاجته،  تقض  ال  للملك:  وتعالى 
لسخطي  تعرض  فإنه  إياها،  واحرمه 

واستوجب الحرمان مني«.

لشهر  لإلستعداد  محطة  رجب  شهر 
رمضان

نظر  ألفت  أن  الالزم  من  أرى  أواّلً 
خصوصاً  األعزّاء،  واألخوات  اإلخوة 
ال  رجب.  شهر  أهمّيّة  إلى  الشباب 
وهذه  المناسبات  هذه  تجاوز  يمكن 
باأليّام  المرتبطة  الخصوصيّات 
والشهور بسهولة. يعتبر العلماء وأهل 
المعنى وأهل السلوك أّن شهر رجب 
فشهرا  رمضان.  لشهر  مقّدمة  هو 
أجل  وشعبان، هما محطة من  رجب 
الدخول  من  اإلنسان  يتمكّن  أن 
هو  الذي  رمضان  شهر  إلى  مستعّداً 
لماذا؟  االستعداد  هللا.  ضيافة  شهر 
لتوجّه  االستعداد  األولى،  الدرجة  في 
في  نفسه  يعتبر  أن  وحضوره،  القلب 
العلم اإللهي، في محضر هللا  محضر 
"سبحان من أحصى كلّ شيء علمه" 
أن يعتبر جميع حاالته، حركاته، نيّاته، 
العلم  معرض  في  القلبيّة  خواطره 
اإللهي ومحضره. هذا مهمّ في الدرجة 
عندها  هذا،  حصل  ما  وإذا  األولى. 
سيزداد التفاتنا إلى أعمالنا، أحاديثنا، 
سكوتنا،  ومعاشراتنا،  مخالطاتنا 
أين  نقول،  ما  إلى  سنلتفت  كالمنا، 
من  ضّد  نُقدم،  ماذا  على  نسير، 
عندما  نتكلّم.  من  لمصلحة  نتكلّم، 
يعتبر اإلنسان نفسه في محضر هللا، 
وحركاته  أعماله  إلى  أكثر  سيلتفت 
هي  مشاكلنا  أساس  إّن  وتصرّفاته. 
وأفعالنا.  تصرّفاتنا  عن  غفلتنا  بسبب 
عندما يخرج اإلنسان من حالة الغفلة، 
َّا  أنّه يُرى، يُحاَسب ﴿...إِن يلتفت إلى 
َّا نَْستَنِسخُ َما كُنتُمْ تَعَْملُوَن﴾ جميع  كُن
هللا،  محضر  في  أعماله  تحرّكاته، 
الحالة،  بهذه  حتماً.  يراعي  ويصبح 
واإلخالص،  والنزاهة  الطهارة  بهذه 
"اغتسل  رمضان  شهر  اإلنسان  يرد 
الخرابات"*،  إلى  متهاديا  امش  ثم 

المغتِسل يمكنه أن يرد شهر رمضان 
القصوى  االستفادة  سيستفيد  عندها 
أنظروا  اإللهيّة.  الضيافة  محضر  في 

إلى شهر رجب بهذه النظرة.
أدعية شهر رجب تعزز االرتباط بالله

شهر  أدعية  في  اإلنسان  ينظر  عندما 
عليهم  األئمّة  عن  المأثورة  رجب 
السالم، يرى أّن أكثر )مضامين( هذه 
األدعية ناظرة إلى المسائل التوحيديّة، 
للصفات  اإللهية،  للعظمة  التوجّه 
أمام  نفسه  اإلنسان  يرى  أن  اإللهية، 
الطريق  معرفة  اإللهيّة،  العظمة  هذه 
الواضح إلى هللا، المعرفة به وتحصيل 
الميل والرغبة فيه. إحدى خصوصيّات 
إلى  االلتفات  هي:  رجب  شهر  أدعية 
إلى  هللا،  إلى  االلتفات  التوحيد، 

األسماء والصفات اإللهيّة.
تطهير  رجب  شهر  في  اإلعتكاف 

للنفوس
أوّل  الشهر.  هذا  قدر  نعرف  أن  علينا 
هذا الشهر مبارك بوالدة اإلمام الباقر 
بأعظم  مبارك  وآخره  السالم،  عليه 
الرسول  بعثة  أي  التاريخ،  في  حدث 
وسلّم.  وآله  عليه  هللا  صلّى  األكرم 
في منتصف هذا الشهر، أشاع شباب 
الحسنة،  نّة  السُّ لهذه  لسنوات  بالدنا 
المسجد،  دخول  االعتكاف،  سنّة 
رؤية  جميل  هو  كم  واقعاً،  الصيام. 
والعذب، حيث  الجميل  المشهد  هذا 
وعلى  شبابنا،  من  الكثيرة  الجموع 
عكس السيرة المتعارفة لشباب العالم 
الغارق في الشهوات واألهواء النفسيّة، 
المساجد،  يقصدون  أيّاماً،  يصومون 
ولياليهم  أيّامهم  ويجعلون  يعتكفون، 
إلى  واالستماع  والفكر،  للذكر  محالً 
ومذاكرة  واألحكام  اإللهيّة  المعارف 
العلم الحقيقي الذي هو علم التوحيد. 

هذا شيء غاية في األهميّة.

شهر رجب نافذة الرحمة اإللهية

قال اإلمام أمير المؤمنين علي )ع( :
هللا  فعل  من  كان  بما  فاعتبروا   -
الطويل  عمله  أحبط  إذا  بإبليس، 
وجهده الجهيد الجميل ، وكان قد عبد 
أمن  يدرى  ال   ، سنة  آالف  ستة  هللا 
عن  اآلخرة  سنّي  من  أم  الدنيا  سنّي 
نفذ  عدوا  احذروا   . واحدة  ساعة  كبر 
اآلذان  في  ،ونفث  خفيّا  الصدور  في 

نجيّا .
- وفي وصيته )ع( لكميل بن زياد: إن 
وشقاشق  خدعا  الشياطين(  )أي  لهم 
وزخارف ووساوس وخيالء على كل قدر 
منزلته في الطاعة والمعصية فبحسب 

ذلك يستولون عليه بالغلبة .
 - سمعت رسول هللا )ص( يقول : إن 
الشيطان إذا حمل قوما على الفواحش 
مثل الزنا وشرب الخمر والربا وما أشبه 
ذلك من الخنى والمآثم ، حبّب إليهم 
والخضوع  والخشوع  الشديدة  العبادة 
والية  على  حملهم  ثم  والسجود، 

األئمة اللذين يدعون إلى النار .  
- إياك واإلعجاب بنفسك ، والثقة بما 
فإن   ، اإلطراء  وحب   ، منها  يعجبك 
في  الشيطان  فرص  أوثق  من  ذلك 
إحسان  من  يكون  ما  ليمحق  نفسه 
المحسنين .)مثال ذلك غزوة أحد (  

رائد  العين  القلوب،  طالئع  العيون   -
وبريد  القلب  جاسوس  العين  الفتن. 
 -  . الشيطان  العيون مصائد   ، العقل 
من أطلق طرفه كثر أسفه . من غّض 
طرفه قلّ أسفه وأمن تلفه. من عفّت 

اطرافه حسنت أوصافه .
 - مجالسة أهل الهوى منساة لأليمان 
ومحضرة للشيطان . وقال أيضا : كلّ 
ما ألهى عن ذكر هللا فهو من الميسر . 
 ) بالعبد  )أي  به  موكل  الشيطان   -
ويمنيّه  ليركبها،  المعصية  له  يزيّن 
التوبة ليسوّفها. من غفل غرته األماني 

وأخذته الحسرة .

احكام فقهية *
قد  وکان  أخي  علی  دَين  لی  کان 
بيتاً  إلّي سجادة عندما اشتريت  دفع 
وبعد  لي،  منه  هدية  أنها  فتوهّمت 
ذلک حينما طالبته بالدين، إدّعی بأنه 
الدين.  عن  عوضاً  السجادة  أعطاني 
فهل يصحّ منه احتساب دفع السجادة 
أعلمنی  ما  أنه  رغم  لَدينه  أداءاً  إلّي 
عوضاً  بکونها  أرَض  لم  وإذا  بذلک؟ 
إليه؟  إرجاعها  علّي  فهل  الدين،  عن 
أزيد  بمبلغ  مطالبته  لي  يجوز  وهل 
القيمة  تغيّر  بسبب  الدين  مقدار  من 
الشرائية، حيث کانت قيمته الشرائية 
فی ذلک الزمان أزيد مما علیه اليوم؟

أو  السجادة  دفع  يكفی  ال  الجواب: 

الدين،  جنس  من  ليس  مما  غيرها، 
موافقة  دون  من  الدين  عن  عوضاً 
الدائن علی ذلک. وما لم ترَض أنت 
بکون السجادة عوضاً عن دَينک يجب 
عليک إرجاعها إليه ألنها ال تزال علی 
فی  التصالح  واألحوط  حينئذ.  ملکه 

مقدار تفاوت القدرة الشرائية.
ألداء  الحرام  المال  دفع  حکم  هو  ما 

الدَّين؟
ال يتحقق األداء بدفع مال الغير، وال 

تفرغ ذمّة الَمدين بذلک.
مدة  وبعد  شخص،  من  ماالً  إقترضنا 
علیه،  نعثر  ولم  الشخص  ذلک  فُقِد 

فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟

عنه  والفحص  اإلنتظار  عليکم  يجب 
لتسديد دَينه بدفعه إليه أو الی ورثته، 
ومع اليأس من العثور عليه فيمکنکم 
ذلک  بشأن  الشرعي  الحاکم  مراجعة 

أو التصّدق من قِبَل مالکه.
إذا کان الَمدین ال یؤدی دَینه ویماطل 
التقاّص  للدائن  یجوز  أدائه، فهل  فی 
أو  خفیة  حقه  یأخذ  کأن  ماله،  من 

بطریق آخر؟
جاحداً  الَمدين  کان  إذا  الجواب: 
عذر،  بال  أدائه  فی  مماطالً  أو  للدَّين، 

فللدائن التقاّص من ماله.
*على رأي المرجع آية هللا العظمى 
السيد علي الحسيني الخامنئي

إعداد فادي العوطة 

انتكاس القلوب بالذنوب

إذا منح العبد ـ من قِبَل المولى ـ ساعة األنس واللقاء ودرك الجمال المطلق 
الذي يترشح منه كل جمال في عالم الوجود، لكان ذلك بمثابة زرع الهوى 

)المقدس( الذي يوجب حنين العبد لتلك الساعة.
قبلها،  متواصلة  ومراقبة  استقامة  حصيلة  الساعة  تلك  بأن  علمه  ولكان 
)مدعاة( له للثبات على طريق الهدى عن رغبة وشوق، لئال يسلب لذة الوصال 

التي تهون دونها جميع لذائد عالم الوجود.

نلهج  أننا  رغم  الكريم،  القرآن  الغامضة في  السور  الفلق هي من  إن سورة 
ما  وكثيراً  معوذتان،  والناس  الفلق  فسورتا  اآلفات..  أبنائنا من  لتعويذ  بها، 
هاتين  أن  والمعروف  )ع(..  والحسين  الحسن  بهما  يعوّذ  )ص(  النبي  كان 
األيام  هذه  فالناس  الالمرئية..  الشرور  وخاصة  الشرور،  لدفع  السورتين 
يخافون من السحر، ومن العين، ومن هذه األمور.. إن كان اإلنسان يخاف، 
األدعية  وبعض  المجهولة،  الطالسم  لبعض  داعي  وال  بالمعوذتين،  فعليه 
غير المعروفة.. بل عليه بما في كتاب هللا -عز وجل-، ومن أصدق من هللا 

حديثاً؟..

قال اإلمام الصادق )عليه السالم) :
دعاهم  سرية  يبعث  أن  أراد  إذا  وآله(  عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  كان 

فأجلسهم بين يديه ، ثم يقول :
سيروا بسم هللا وبالله ، وفي سبيل هللا ، وعلى ملّة رسول هللا )ص( ، وال 
تغلّوا ، وال تمثّلوا ، وال تغدروا ، وال تقتلوا شيخا فانياً وال صبياً وال امرأةً ، 
إال أن تضطرّوا إليها ، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو  وال تقطعوا شجراً 
أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين ، فهو جارٌ حتى يسمع كالم هللا ، فإن 
تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله عليه .

إسأل نفسك

حكمة العدد

ال داعي لبعض الطالسم 

إعداد خليل الحسيني 
خير الكالم ما نفع وأعلم

احذروا الشيطان  ومكائده
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Samer Majzoub

Those who follow the de-
velopments around the 
subject of racism in Que-
bec note the confusion of 
decision-maker in how to 
deal with this phenom-
enon that worries many 
parts of the diverse Que-
bec society.
Quebec's stakeholder’s 
general problem of how 
to deal with racism is 
evident. It ranges from 
complete denial, to a 
timid admission of its 
presence, always with a 
"but ...", to an exaggera-
tion of the situation.
The overstatement of 
racism as a subject in 
the province may be re-
lated to the lack of po-
litical will to address this 
dilemma and disregard 
its negative implica-
tions. Furthermore, some 
may believe that politi-
cal class and even some 
social elements inflame 
the notion of prejudice in 
the province. As clear ex-
ample is illustrated by Bill 
21, which many consider 
as giving “legitimacy" to 
discrimination against 
Quebec women because 
of their backgrounds and 
to "give the green light" 

to blatant racism against 
other parts of society 
because of their cultural 
diversity, customs, and 
traditions.
In addition, many human 
rights reports and stud-
ies highlight the notion 
of “systemic racism” in 
many official sectors in 
Quebec and their existing 
policies that lead to eth-
nic-based discrimination. 
Moreover, most of those 
who complain about this 
situation are part of the 
province's citizens of Af-
rican descent in particu-
lar.
The main media outlets 
more frequently report 
about the more-than-
average arrests of Black 
citizens by the police, 
and the misconduct la-
belled as based on racial 
and ethnic grounds. Many 
reports’ "conclusions" 
have been issued by hu-
man rights organizations 
that confirm these "as-
sumptions".

Faced with the impetus 
of calls for action against 
racism, some develop-
ments in this regard have 
taken place, rendered 
through some decisions 
and appointments, as 
well as through the ap-
proval of policy changes 
in some official sectors, 
including in particu-
lar the police force that 
is the subject of most 
complaints. At the start, 
there was the appoint-
ment of Mrs. Bochra 
Mannaei by the Munici-
pal Council of the City of 
Montreal to be the head 
of a specialized commit-
tee to deal with what is 
known as "systemic rac-
ism". The appointment of 
Mrs. Mannaei , who is a 
Muslim of Arab origins, 
led to severely stormy 
reactions from some in-
fluential political and me-
dia voices that were de-
scribed as Islamophobic 
and racist.
The irony is that Mrs. 

Mannaei did not escape 
criticism even from those 
who were expected to be 
on her side, due to the 
color of her skin, even 
though she is from North 
Africa.
In addition, the estab-
lishment of a specialized 
ministry for combating 
racism in the provincial 
government came as a 
remarkable step, since 
Prime Minister Francois 
Legault is one of the poli-
ticians who rejected the 
idea of systemic racism’s 
existence in the province.
The Minister of Environ-
ment, Mr. Benoit Cha-
rette, has been appointed 
to lead the new ministry. 
Mr. Charette, too, has 
not escaped a wave of 
criticism for being white.
It is worth noting that 
Mr. Sharett was one of 
the closest associates of 
the Muslim Quebec com-
munity, and we had close 
ties with him when CAQ 
was in opposition and 
before the party's dis-
tinctiveness turned into 
adopting policies that 
observers considered to 
be leaning more towards 
the “identity-based” po-
litical current.
Furthermore, the City 
Council of Montreal ad-
opted a set of recom-
mendations issued by 
the Security Commit-
tee, which was formed 
a year ago to study how 
to reduce “racial profil-
ing”, which is a method 
the police consistently 
use to handle citizens on 
the basis of racial stereo-
types.
All these facts indicate, 
without a doubt, that 
burying one’s head in the 
sand and treating racism 
in Quebec as an empty 
phenomenon, is no longer 
possible.
It was necessary to make 
decisions that reflect at 
least a sense of interest, 
at least outwardly, in the 
need to seriously combat 
this disease. The posi-
tivity of these decisions 
cannot be denied, which 
may reflect an admis-
sion, albeit implicitly, that 
there are some sectors 
in Quebec suffering, like 
other Western societies, 
from the spread of so-
cietal tension on odious 
racist grounds.
The real challenge re-
maining is to transform 
the encouraging current 
trends that have been 
witnessed recently and 
detailed in this article 
into serious change in 
dealing with racism, and 
not to ignore the notice-
able increase in incidents 
linked to racial identities 
and ethnic stereotypes. 
Expectations are that the 
populist tide will not con-
cede easily to the process 
of confronting racism. 
However, the majority of 
Quebec is distinguished 
by its openness and ad-
aptation to the diverse 
backgrounds of it’s popu-
lation, and they will have 
the final word on this is-
sue. Ultimately, we can 
trust that Quebec will 
not accept this speck 
of staining on it’s proud 
identity.

QUEBEC; ANTI-RACISM BETWEEN REALITY AND HOPE!
Of What Connotations 
Is the Pope’s Iraq Visit? 

The Vatican’s always concerned with re-
gions where Christians are terrorised or 
endangered, especially in significant holy 
sites where Christianity first began to 
flourish. 
Iraq is definitely among the most cele-
brated of these places. It is the cradle of 
the Abrahamic religions and the ancient 
civilisations thriving in Mesopotamia: 
Sumerian, Assyrian and Chaldean… Fol-
lowing the US invasion and the subse-
quent wide-spread crimes and terror by 
takfiri groups against Iraqi Shia, Chris-
tians, Yezidis and Sabaeans, destroy-
ing churches and killing and kidnapping 
residents who used to be safe forced 
massive Christian evictions. And US 
troops and allies have seen it all just to 
do nothing. 
Hadn’t it been for Marja’ Sayyid as-
Sistani’s famous fatwa, which decreed 
defending all Iraqi regions invaded by 
ISIL and other terror groups, the Pontiff 
couldn’t have made his recent, remark-
able pastoral visit. So does meeting an-
Najaf al-Ashraf’s marja’ show gratitude 
and tribute to the marja’s role in form-
ing the Popular Mobilisation Forces to 
assist the Iraqi military and protect the 
national society components? Earlier, 
the Iraqi military had been disintegrated 
by the invading powers, which had had 
a variety of motives we won’t discuss 
now. 
Now that peace among the Abraham-
ic religions has been called for, trouble 
surfaces. Judaism has been depicted as 
confined to the Israeli invaders of Pal-
estine, which might falsely signal that 
peace with the Israelis is an answer to 
the peace call. The marja’ and most of 
the Iraqis, however, disapprove of this 
signal, especially after Iraqi martyrs sac-
rificed their lives to defend Damascus in 
1973, and after Israel conducted Opera-
tion Opera, destroying Baghdad’s nucle-
ar reactor in 1981 and tasked its intel-
ligence corps to terminate prominent 
Iraqi scientists credited for founding the 
atomic-energy project. Additionally, the 
CIA had fabricated evidences suggest-
ing the presence of mass-destruction 
weapons, which later enabled Washing-
ton to invade Iraq and cause unending 
calamities… 

Some might say it is of no use to recall 
past events and that this isn’t related to 
Pope Francis’ visit, and they might ask 
why it is being linked to certain plots and 
connotations. It could be said there is 
no direct link, but international, regional 
and local political groups might exploit 
the visit, regardless of the visitor’s in-
tentions, to pressure official Iraq to nor-
malise relations with Tel Aviv. 
Huge sums of money might be offered 
to promote religious tourism for Israel’s 
Jews to Ur, the birthplace of the Abraha-
mic faiths, and to the Ahwar, a biodiver-
sity refuge, which has lately been listed 
as a UNESCO World Heritage Site. And 
that might be paralleled with public de-
mands for civil rights and development 
and prosperity, disregarding where the 
money comes from. After all, the Iraqis 
are sick of the corruption of their rul-
ers, the endless wars and the loss of the 
most basic rights whilst their country 
has enormous oil riches. 
So is the papal visit making way for good 
and peace in Iraq? Or are the plotters 
going on with their divisive plots, which 
depend on the conflict of groups, sects, 
doctrines and nationalities? 

                                                                                  
  The Editors 
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 The Canadian Muslim Forum (FMC-
CMF), an organization whose mis-
sion is to promote civic engagement 
in the Muslim community of Que-
bec and Canada, held yesterday a 
webinar on youth engagement with 
a special guest, Ernest Edmond, 
founder of the nonprofit organization 
'' Les Ballons Intensifs'' and hosted 
by Marica Craciun of CMF. This we-
binar, aimed for teens aged from 10 
to 18 years old, addressed the fol-
lowing questions: What is youth en-
gagement and why is it important 
to be socially involved? M.Edmond 
also spoke about the importance of 
getting involved in ending social ex-
clusion among the various cultural 

communities in Quebec.
To close the webinar, an anti-rac-
ism and peaceful coexisting themed 
competition was launched by the 
Canadian Muslim Forum a few weeks 
earlier. The contest invited young 
people to write a poem, a draw-
ing, testimony or short story on the 
theme. The winners were announced 
at the end of the youth engagement 
webinar, entries received as well as 
the webinar replay can be found on 
the CMF-CMF Facebook page.

Hussein Hoballah, Montreal 

Montreal court last Wednesday found 
a father guilty of threatening his four 
daughters should they dare take off 
their hijabs. Judge Josée Bélanger said 
the father “threatened he was go-
ing to kill them if he saw them.” Lo-
cal press reported some proceedings, 
which included testimony by his four 
under-age daughters, including the 
youngest, who was 8 at the time of 
the reported incident. The girls said 
their father was completely unac-
cepting of them taking off their hi-
jabs, and that he would not allow 
them to go out with boys or wear 
short clothes!
During the trial, the 47-year-old fa-
ther, whose name remains anony-
mous to protect the identity of his 
daughters, denied committing any 
crime and added he was a “strict” fa-
ther at most, but not a violent one. 
For the time being, the man remains 
on preventive detention and will 
be returning to court in the coming 
weeks for pleadings upon the verdict.  
Aside from how credible the accusa-
tions against the father are and what 
the truth is, there is a controversy 
ahead of many families in Canada and 
other countries. It, however, has a 
different form in Quebec, where war 
on hijab and hijabis is heightened. In 
Quebec, hijab is perceived as an un-
civilized, reactionary means subject-
ing women to men.  
Men, too, get their share of the 
blame; many media outlets accuse 
them of depriving their sisters, wives, 
or daughters of their own choices and 
forcing them to wear hijab. In fact, 
last week’s verdict just emboldened 
those who look down on hijab and 
any kind of religion and any people of 
different races or cultures or origins! 
It is noteworthy that both verbal and 
corporal violence against females 
“contradicts with the Islamic ap-
proach; Islam states both daughters 
and sons must be treated mercifully 
and compassionately, and must be 
allowed to exchange ideas with their 
parents,” as confirms President of 

the Canadian Muslim Forum Samer 
Majzoub while interviewed by Sada 
al-Mashrek. Incidents like that of the 
father facing trial are absolutely irrel-
evant to Islam and Islamic teachings, 
believes Majzoub. 
I do not wish, now, to address the 
media outlets exploiting such unac-
ceptable behaviours and constantly 
looking for the mishaps of some Mus-
lim community members. Obviously, 
a plot has been made; and there are 
no plans to withdraw it no matter 
how strong the counter-arguments 
are. And that necessitates address-
ing those outlets later and a mu-
tual readiness to accept others and 
understand them and shatter their 
fears.  
For now, our kind community is be-
ing addressed; some families have 
been in Canada for a long time now, 
and they know how things here are 
like and what kind of challenges there 
are. That’s why some of them have 
overcome these challenges without 
losing much. Other families, in con-
trast, have newly arrived in Canada, 
and haven’t yet become aware of the 
reality of their new society and its 
cultural influence over their children, 
who can no longer be raised the same 
way as their parents were. Those 
families have been entrapped, losing 
a lot, especially the ones who’ve in-
sisted on passing on the same par-

enting styles from grandparents to 
grandchildren. 
As parents, we must first understand 
the reality of the country to which we 
have brought our children or where 
we’ve given birth to them. And when 
the reality isn’t easy for adults to 
tackle, how could it be for the young-
er ones or teenagers?! Additionally, 
we need to realise that our children 
need a proper educational upbringing, 
especially during their teenage years, 
when both girls and boys seem help-
less as their hormones change, and 
as a strong desire to get in line with 
their peers emerges. 
Things are even harder when they are 
related to girls, specifically if we place 
them in atmospheres unfavourable of 
hijab, so how about anti-hijab atmo-
spheres? I recall seeing the daughter 
of a friend of mine having passed her 
hijab-wearing age since years and yet 
not committed to hijab. Once I asked 
my friend about that, I learnt she had 
gone to school on the day she wore 
hijab, only to come back crying; her 
teacher had mocked her hijab, saying 
it gave her no prettiness. From then 
on, both the girl and her parents have 
had issues with hijab. 
Ahead of bringing children up, parents 
themselves must be brought up _ an 
argument paralleled by a study con-
ducted at a Montreal school over ten 
years ago. So the result is that it is 

a matter of raising parents, not chil-
dren. Parents must first provide an 
encompassing environment at home, 
prioritising indulgence among children 
and parents, and among the parents 
themselves. Eventually, that’s what 
matters greatly to children, who are 
terribly troubled by conflicting or (an) 
uncaring parent(s). 
It is certainly not just the parents’ 
responsibility. Many mothers and fa-
thers have indeed offered their chil-
dren everything they could, and yet 
their children did not make the right 
choices. That even happened to some 
prophets. 
So the point is hijab a religious duty 
for Muslim women, just like prayers, 
fasting and pilgrimage are. But forcing 
children to do things and turning to 
violence do not make them commit 
to their duties but rather give up on 
them. 
We also need to be careful with han-
dling the situation when our children 
get off the path that we want them 
to follow. Exchanging ideas, positiv-
ity, embracement, sympathy, and a 
peaceful, understanding atmosphere 
should be our means to get where 
we want. Dealing this way with our 
children will revive the basics they’ve 
been brought up upon, no matter how 
far they’ve gone. That is for sure and 
has been confirmed by science and 
experiences; the exceptions are rare. 

WHOM SHOULD WE RAISE? PARENTS OR CHILDREN?

THE CANADIAN MUSLIM FORUM GIVES VOICE TO THE YOUTH
WHAT IS  YOUTH ENGAGEMENT? HOW CAN WE GET INVOLVED?
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Marica Craciun of CMF
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