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أول الكالم

األمريكي  الرّئيس  تصريحات 
دونالد ترامب حول رفضه نتائِج 
تعرّض  إذا  الرّئاسة  انتخابات 
أّن  على  وإصراره  للهزيمة، 
نتائج  سيزورون  الديموقراطيين 
غضٍب  موجةَ  أثارت  التّصويت، 
دفَع ائتالف "إحمِ النتائج" الذي 
جماعة،   130 من  أكثر  يضم 
مُظاهراٍت  في  للخروج  للّدعوة 
إذا تبيّن أنَّ ترامب سيتدخّل في 
عمليّة فَرز األصوات أو في نتَائِج 

التّصويت غداة اإلنتخابات.
بوادِر  فإّن  ذلك،  غضوِن  في 
إشعَال العُنف من قِبل "اليَمين 
أو  اإلنتخاب  يوم  في  المتطرّف" 
اليوم الذي يليه ملحوظة، خاّصة 
في ظلّ وجود مؤّشرات قد تهدد 
بعد  للّسلطة  الّسلمي  اإلنتقاَل 
لحاظ  في  وذلك  اإلنتخابات، 
الجَماعات  هذه  نشاط  ازديادِ 
الماضيَة  األشهُر  َمدار  على 
وتدخّلها في التّظاهُرات، ووضِع 
مسؤولين  إلختطاف  خُطط 
بحسب  منتخَبين  أميركيين 
 "ACLED" تقرير أعّدته منظّمة

ومجموعة "ميليشا ووتش". 
َّف التّقرير تسع ميليشيات  وصن
قد تقّدم على أعمال عُنفية بعد 
أهمّها  الرّئاسية،  اإلنتخابات 
بوي"،  و"براود  بيرسينتر"  "ثري 
الجَماعات  هذه  أّن  إلى  ولفَت 
تعَمل على استكمال دَور أجهِزة 
الحِمايَة  تَوفير  أو  القَانون  إنفَاذ 

إلى جَانب قوّات الّشرطة.
ترامب  دونالد  إسم  وارتبط 
الميليشيات  من  بالعديد 

المتطرّفة،  اليمينيّة  المسلّحة 
فقد وجَد في تِلك الميليشيات 
في  خُصوصاً  لسلطتِه،  تعزيزاً 
األخيرة،  اإلحتجاجات  فَترة 
حقّها  وعن  عنها  ترامب  فدافَع 
قوّتها  واستعراض  إظهار  في 
مؤكّداً  األميركيّة،  الّشوارع  في 
اإلنتخابيّة  خطابَاته  مُعظم  في 
األميركيين  القتناءِ  دعمِه  على 

األسلحةَ.
َّطَين  مخط الميليشيات  وتَضع 
اإلنتخابات  ليومِ  محتملَين 
اليَساريين  أّن  األوّل  الرّئاسيّة: 
سيحتَجّون في حال فوز ترامب 
الثاني/ تشرين  من  الثّالث  في 

للّدفاع  سيضطرهم  ما  نوفمبر، 
في  والثّاني  مُدنهم،  عن 
سيُشّن  ترامب،  خسارة  حال 
ما  على  حملةً  الّديمقراطيون 
أقرّه ترامب من ِسياسات تُشجّع 
الّسالح،  وحمل  التطرّف  على 
أصحاب  سيُدافع  وبالمُقابل 
نظريّة المؤاَمرة عن تَشريعاتِهم.

التليجراف  صحيفة   وتحدثت 
ومشرعاً  مسؤوالً   20 قرابة  مع 
في  بما  المتحدة،  الواليات  في 
ترامب  حزب  في  أعضاء  ذلك 
الجمهوري، فأظهروا قلقاً عميقاً 
خسارة  حال  يحدث  قد  ما  إزاء 
لالنتخابات،  الحالي  الرئيس 
ترامب  يخوض  أن  متوقعين 
القانونية  المعارك  من  العديد 
السلطة  في  للبقاء  والسياسية 
انتزاع  في  بايدن  فشل  إذا 

ماذا بعد االنتخابات األمريكية؟

التتمة في الصفحة الثانية
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الرئيس التنفيذي لسلسة مطاعم بارامونت:

"مطاعمنا قوية اليوم وستبقى" 
بعدما نقل عن السيد محمد فقيه قوله ان " سلسلة مطاعم بارامونت 
دون  المقبلين  الشهرين  خالل  االستمرار  من  تتمكن  لن  تورنتو  في 
مساعدة". اردنا التحقق من هذه المخاوف التي حملنها الى فقيه اثناء 
زيارته الى مونتريال األسبوع الماضي ، التي وصلها لمواكبة التحضيرات 
الفتتاح مطعم جديد في منطقة "كوت دي ناج" ومطعم آخر في "وست 

آيالند" وكان هذا الحوار  .

استمرارية  وتحّدي  كورونا  قيود  حول  تحقيق 
المطاعم وسط مونتريال!

االجراءات التي اتخذتها حكومة كيبك كانت كارثيّة على المطاعم وسط 
إضافيّة،  أسابيع  اإلجراءات ألربعة  تمديد هذه  بالتزامن مع  مونتريال. 
أمير   ، باشا  مطاعم   امتياز  أصحاب  آراء  المشرق"  "صدى  استطلعت 
والبستان لإلضاءة على مشاكلهم واإلستماع الى مناشداتهم ومطالبهم.

حسن غيّة لـ"صدى المشرق" :
والمسلمون  نتاجه  وليس  اإلسالم  عدو  اإلرهاب 

من ضحاياه وليسوا مرتكبيه
خلفت الجريمة التي ارتُكبت ضد االستاذ صموئيل باتي في فرنسا ونشر 
ال  العالم،  مستوى  على  ارتدادت  )ص(  محمد  للنبي  المسيئة  الرسوم 
سيما في كندا حيث صدرت مواقف سياسية كان االكثر ايجابية منها 
مسالة  على  لالطاللة  ترودو.  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس  موقف 

الرسوم وردود الفعل عليها كان لنا هذا اللقاء مع الشيخ حسن غية. 
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تهمتَين  كيبك  في  محكمة  وجهت 
كارل  إلى  األولى  الدرجة  من  بالقتل 
جيروار بعد الهجوم الدامي الذي وقع 

في مدينة كيبيك مساء السبت. 
جيروار،  ان  المحكمة  قرار  في  وجاء 
الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، متهم 
إلى جانب جريمتي القتل من الدرجة 
األولى بِخمس تهم بمحاولة القتل بعد 
اإلفادة عن مهاجمته سبعة أشخاص 
في  كاتانا  طراز  من  ياباني  بسيف 
كيبيك،  لمدينة  التاريخية  المنطقة 
وكان يرتدي زياً من العصور الوسطى 
أن  المتوقع  ومن  الهالوين.  عيد  ليلة 

يعود إلى المحكمة يوم الخميس.
منزل  عنوان  أن  معلومات  وكشفت 
تيريز  سانت  منطقة  في  يقع  جيروار 
بعد  على  تقع  بلدة  وهي  كيبك،  في 
20 كيلومتراً تقريباً في الشمال الغربي 

من مونتريال.
الشرطة في كيبك  إلى ذلك أصدرت 
بياناً على موقع تويتر بعد ظهر األحد 
الفائت قالت فيه إن الطبيب الشرعي 
دوتشيسن،  فرانسوا  الضحيتين  حدد 
 61 كليرمونت،  وسوزان  عاماً،   56

عاماً.
أي  نشر  بحظر  المحكمة  وأمرت 
هوية  تحدد  أن  يمكن  معلومات 
اآلخرين  الجرحى  الخمسة  الضحايا 
في هذه القضية، وفقاً لمتحدث بِاسم 
مدير المالحقات الجنائية والجزائية. 

ماذا جرى ليلة الهالوين؟
الهالوين،  عيد  ليلة  السبت،  مساء 
ُِّصل بالشرطة قرابةَ الساعة 10:30،  ات
الشرطة  اكتشفت  تحركها،  وبعد 
مواقع  أربعة  في  الضحايا  من  عدداً 
على األقل، بما في ذلك بالقرب من 
 Château( فرونتيناك  شاتو  فندق 
تريزور  دو  شارعَي  في   )Frontenac
 Rue( ودي رامبار )Rue du Trésor(

 .)des Remparts

ونصف  ساعتين  دامت  مطاردة  وبعد 
الساعة، قُبض على رجل قبيل الساعة 
بعد  على  األحد،  صباح  من  الواحدة 
الميناء  منطقة  شمال  واحد  كيلومتر 
شرطة  قائد  وقال  بالمدينة.  القديم 

في  بيجون  روبرت  كيبيك  مدينة 
مؤتمر صحافي صباح األحد أن الرجل 
أكبر  إحداث  "بنية  العاصمة  إلى  جاء 

قدر ممكن من الضرر".
يقودنا  شيء  "كل  إن  بيجون  وقال 

ضحاياه  اختار  بأنه  االعتقاد  إلى 
يعتقد  أنه  مضيفاً  عشوائي"،  بشكل 
اإلصرار  سبق  مع  كانت  الجريمة  أن 
والترصد. ولفت قائد الشرطة الى إن 
المتهم  أن  وجدت  الشرطة  تحقيقات 

ليس له عالقة بأي جماعة إرهابية.
أن  الشرطة  تحقيقات  كشفت  كما 
جنائي،  سجل  لديه  ليس  جيروارد 
أنه  كشف  سنوات  خمس  قبل  لكنه 
نفى  كما  عنفي.  عمل  ارتكاب  يريد 
الدافع  بأن  لالعتقاد  سبب  أي  وجود 
أو  دينية  ألسباب  كان  الهجوم  وراء 
إلى  السامعين  وطمأن  سياسية. 
الذين  الخمسة  األشخاص  حياة  أن 

أصيبوا في الهجوم ليست في خطر.
فرانسوا ليغو: ال يمثل مجتمعنا!

وكتب رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو 
أهالي  معزياً  تويتر  على  األحد  صباح 
الضحايا فقال: "كيبيك تستيقظ بعد 
ليلة من الرعب. والكلمات تفشل في 

وصف مثل هذه المأساة".
ينتمي  قد  التي  الحالة  عكس  وعلى 
االسالمية  الجالية  إلى  المعتدي  فيها 
أن  حقيقة  عن  تغفلوا  "ال  ليغو:  قال 
بدفئه".  يتميز  مجتمعاً  يمثل  ال  هذا 
"يمكن  بالقول  المواطنين  وطمأن 
االعتماد  كيبيك  ومواطني  لمدينة 
بعَد  الحكومة  من  القوي  الدعم  على 

هذه المأساة الرهيبة".
يتذكر  كيبيك  مدينة  عمدة 
االعتداء على مسجد كيبك الكبير

من ناحيته قال عمدة مدينة كيبيك، 
صباح  للصحافيين  البوم،  ريجيس 
األحد إنه شعر وكأنه يستعيد أحداث 
كانون الثاني/ يناير 2017 ، في إشارة 
كيبك  مسجد  على  نار  إطالق  إلى 
ستة  مقتل  إلى  أدى  الذي  الكبير 
أشخاص. ووصف جريمة الطعن بأنها 

"مرعبة" و "يستحيل فهمها".

جينيفيف  العام  األمن  وزيرة  وقالت 
عندما  "بالصدمة"  شعرت  إنها  غيلبو 
األولى  الساعات  في  بالحادث  علمت 

من صباح األحد.

كندا

بعد جريمة السبت الماضي تذكر عمدة مدينة كيبيك، ريجيس البوم إطالق نار على مسجد كيبك الكبير

ليغو: مرتكب جريمة كيبك ال يمثل المجتمع الكيبكي

أول الكالم

المنصب منه مقابل فارق كبير في 
عدد أصوات المجموع االنتخابي.

حسب  آخرون،  رجّح  فيما 
ترامب  يُسيء  أن  التليجراف، 
التنفيذية  السلطات  استخدام 
لتحقيق مصالحه الشخصية، بينما 
الرئيس  يخشى البعض من دعوةِ 
على  لالعتراض  ومؤيديه  أنصارَه 
إلى  النزول  على  ِّهم  وحث النتائج، 

الشارع.
االنتظار  فترة  ستكون  وعليه 
القليلة المتبقية فترة ترقب وقلق 
المتحدة  الواليات  تعني  ال  وحذر 
سياساتها  على  تؤثر  إنما  وحدها، 
الخارجية في أكثر من منطقة في 
العالمي،  االقتصاد  وعلى  العالم، 
آثار  من  يعانيه  ما  يكفيه  الذي 
يتحمل  ال  وقد  الكورونا،  جائحة 
آثار أي اضطرابات داخلية أمريكية 
االسهم  أسواق  على  تنعكس 
العالم  أزمات  وتزيد  والعمالت، 
الواليات  تعبر  فهل  المعيشية. 
بسالم  المرحلة  هذه  المتحدة 
شخصية  صفات  أن  أم  وهدوء، 
ترامب وتمرده قد تدخل البالد في 
هرج ومرج ال تحمد عقباهما؟ لن 
السؤال،  هذا  بعد  الصمت  يطول 
األبواب،  على  اإلنتخابات  فها هي 

فلننتظر . 

تتمة األولى

التحرير
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فرنسا  ضربت  التي  الجنون  حفلة 
تخللها  وما  الماضية  األيام  في 
الماليين  مئات  لمشاعر  إهانة  من 
احتضنتها  التي  المسلمين،  من 
في  فرنسا  في  الحاكمة  السلطة 
التي  الفعل  وردود  المستويات،  أعلى 
لبعض  إرهابي  استهداف  من  عقبتها 
الشخصيات التربوية والدينية وغيرها، 
ُسجلت  المسلمين،  كل  رفضها  التي 
عليها ردود فعل مؤسفة من قبل بعض 
مسلمة  نائب  منهم  السياسيين، 
وهي  الكيبكي.  النيابي  المجلس  في 
تحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهود 
تكون  قد  قادمة  تحديات  لمواجة 
قبالها،  موحدين  نكن  لم  إذا  خطيرة 
في ظل االنقسام الذي برز مؤخراً بين 
أخرى قد  الجالية حول قضاياً  صفوف 
يتدراكها  لم  إذا  المدمرة  آثارها  تترك 

أهل الحكمة والوعي. 
لِرئيس  االبرز  اإليجابي  الموقف  كان 
ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء 
فرنسا  في  حدث  ما  على  علّق  حين 
اإلرهابي  الهجوم  أدان  أن  بعد  بالقول 
اإلسالم  يمثلون  "ال  مرتكبيه  إن 
كندا  أن  اكد  وإذ  المسلمين".  وال 
التعبير"،  حرية  عن  دائماً  "ستدافع 
قال "لكن يجب على الجميع التصرف 
إيذاء  وتفادي  اآلخرين  تجاه  باحترام 
والمجتمع".  الكوكب  هذا  في  قرائننا 
ترحيب  محل  كانت  المواقف  هذه 
كبير في أوساط الجالية بأسرها، وهي 
تلتقي مع مواقف شخصياتها كالشيخ 
في  مقاالً  كتب  الذي  غية  حسن 
كيبك  في  بالفرنسية  البرس  صحيفة 
قبل كالم ترودو ذي المضمون نفسه. 
التوجهات  من  مواقُف  أعقبتها  لكن 
بين  تنوعت  المختلفة،  السياسية 
المباشرة  وغير  المباشرة  اإلساءة 

للمسلمين.

وزير  يعكسها  لم  ترودو  تصريحات 
شمبانيْ  فيليب  فرانسوا  خارجيته 
األخيرة  تركيا  تعليقات  اعتبر  ،الذي 
على  مقبولة  "غير  فرنسا  حول 
اإلطالق. يجب أن نعود إلى التبادالت 
وأضاف  المحترمة".  الدبلوماسية 
حرية  عن  للدفاع  معاً  دائماً  "سنقف 
أن  العلم  مع  باحترام".  التعبير 
بشامبانيْ  التقت  عربية  شخصيات 

نقلَت أنه ال يؤيد الموقف الفرنسي. 
المحافظين  حزب  زعيم  ناحيته  من 
أوتول وصف حادثة الطعن في  إيرين 
فرنسا على أنها "هجوم إسالمي آخر" 
و"هجوم آخر على القيم الديمقراطية، 

على الحريات".
أما حزب الكتلة الكيبكية الفدرالي في 
منطقة لونغي فنشر تغريدة ثم ما لبث 
أن سحبها، جاء فيها: "برابرة مسلمون 
األخير  الجهادي  بالهجوم  احتفلوا  كثر 
في نيس، حيث قُطِع رأس امرأة من 
كنيسة".  في  آخرين  أشخاص  بين 
إدانة  من  نخاف  أال  "يجب  وأضاف: 
قيمنا،  رفضوا  إذا  المنحطين.  هؤالء 

فعليهم العودة إلى أرض أجدادهم".
الكندي  الشعب  حزب  رئيس  وأما 
بهزيمة  مُني  الذي  برنييه،  ماكسيم 
الفدرالية  االنتخابات  في  نكراء 
ترودو  كالم  على  علق  فقد  السابقة، 
عن  البعد  كل  بعيد  "هذا  بالقول: 

الحرية". وقال "عار عليه".
صدم  الذي  األبرز  الموقف  وأما 
الذي  هو  الجالية  في  كثيرة  أوساطاً 
اللبرالي  الحزب  عن  النائب  عن  صدر 
النيابي  المجلس  في  الكيبكي 
لوران  سان  منطقة  عن  الكيبكي 
مسلمة  وهي  رزقي،  مروة  السيدة 
من  قريبة  وتُعتَبَر  مغاربية  أصول  من 
فقد  والعربية.  االسالمية  الجالية 
"األفعال  لها:  تغريدة  في  رزقي  قالت 

التي تطال  البربرية وعمليات اإلعدام 
المتسائلين المتحدثين بحريٍة تذكرنا 
حقوق  هشاشة  بمدى  مرة  كل  في 
اإلنسان لدينا. يجب محاربة اإلرهاب 
ممكن:  سالح  بأفضل  اإلسالمي 
الحزب  رئيسة  أن  ولوحظ  التعليم". 
انغالد  دومينيك  الكيبكي  اللبرالي 
أنها  يبدو  التي  التغريدة  نشر  أعادت 
نجد  لم  وجيزة  فترة  فبعد  حذفت، 
وذكرت  رزقي.  صفحة  على  التغريدة 
تلقت  رزقي  أن  المعلومات  بعض 
في  االوساط  بعض  من  اعتراضات 
موقفا  سجلت  رزقي  ولكن  الجالية. 
المجلس  أمام  اقتراحاً  مقدمةً  آخرَ، 
فرنسا  في  جرى  ما  إلدانة  النيابي 
ولكن  إيجابية متعددة،  نقاطاً  تضمن 
دعت الى "أن يكرّم المجلس النيابي 
باتي،  صموئيل  األستاذ  الضحية، 
التاريخ والجغرافيا  الذي قام بتدريس 

.)Bois d'Aulne( في كلية بوا دولن
كل  نقل  الكلمة  هذه  في  يمكننا  ال 
أبرزها  اخترنا  لذلك  التعليقات، 
قد  الذي  الواقع  على  الضوء  لتسليط 
أجواء  إثارة  من  البعض  له  يحضر 
إلكمال  فرنسا  في  جرى  لما  مشابهة 
المسلمين.  على  التضييق  مشروع 
إلى  وصلت  معلومات  تحدثت  فقد 
ان بعض  الكندي  المنتدى االسالمي 
المدرسين في مونتريال هُدِّدوا عقب 
إعالن نياتهم نشر الرسومات المسيئة 
غرار  على  محمد )ص(،  األكرم  للنبي 
يستجلب  قد  ما  فرنسا،  في  ما جرى 
بعضها  يخرج  قد  متفاوتة  فعل  ردود 
إثارة  إلى  يؤدي  قد  ما  السيطرة،  عن 

األحقاد في المجتمع الكيبكي .
المنتدى  دفعت  المعلومات  هذه 
يتصدى  الذي  الكندي،  االسالمي 
للدفاع عن الجالية في كندا، إلى إصدار 
الخميس  يوم  فجر  استثنائي  بيان 

"أال  السامعين  فيه  ناشد  الماضي 
والوقوع  األحقاد  حمالت  وراء  ينجروا 
والتي  المتشددة،  األفعال  ردّات  بفخ 
التوجه  معروفة  األطراف  بعض  يريُد 
التحريض  خطاب  يبرر  لكي  حصولَها 
والتشويه واالستهداف الذي يقوم به".
وشدد المنتدى االسالمي الكندي على 
األفعال  ردات  من  أيٌّ  تتجاوز  ال  "أن 
على خطاب الكره الذي نشهده حالياً 
ال  وأن  بها،  المعمول  القوانين  سقَف 
تسقط في حالة عنفية مرفوضة على 
على  وخيمة  نتائجها  تكون  اإلطالق 

الجميع".
الحد  في  ـ  تتطلب  التحديات  هذه 
بين  المتأزمة  األجواء  تبريد  األدنى 
بعض الناشطين في الجالية، ثم لقاء 
يجمع هؤالء الذين أبلوا بالءً حسناً في 
مراحل قريبة وبعيدة، وحققوا إنجازات 

كبيرة للجالية ال تنسى. 
كل  أن يضعوا جانباً  إلى هؤالء  نداؤنا 
التي  مؤخراً،  برزت  التي  الخالفات 
في  أحد  يبقى  لن  تُتدارَك  لم  اذا 
فيها  فاألوعى  ارتداداتها.  عن  منأًى 
للجالية،  خدمة  التنازالت  يقدم  من 
يراه  عما  يتجاوز  من  فيها  والحكيم 
من أخطاء عند الطرف اآلخر، واألكثر 
إيمانا من يبادر إلى التواصل واللقاء، 
واألكثر قرباً من الجالية هو من يقدم 
قضايًا  من  عداها  ما  على  مصلحتها 

مهما كبُر حجمها. 
ستسلك  الذكر  اآلنفة  المواقف  بعد 
فرنسا  طريق  كندا،  وحتى  كيبك، 
فحسب.  متضامنين  نكن  لم  إذا 
والمواجهة ستكون لغير صالحنا اذا لم 
فهل  متعاونين.  موحدين  لها  نستعد 

يستجيب لهذا النداءِ المخلصون؟

آراء

هل تسلك كيبك وكندا طريق فرنسا؟!

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

إذا رفضوا قيمنا، فعليهم العودة إلى أرض أجدادهم!!!
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صدى المشرق – مونتريال 
   CP24موقع اجراه  تحقيق  سياق  في 
االخباري في تورنتو الجمعة في الثالث 
االول  تشرين  شهر  من  والعشرين 
  COVID 19 ازمة  تأثير  عن  الفائت 
قرار  بعد  اونتاريو  في  المطاعم  على 
اقفال الصاالت واقتصار خدمة الزبائن 
او  المنازل  الى  الطلبات  توصيل  على 
عن  الموقع  نقل  المطعم  من  اخذها 
مطاعم  لسلسة  التنفيذي  الرئيس 
قوله  فقيه  محمد  السيد  باروامنت 
في  بارامونت  مطاعم  سلسلة   " ان 
تورنتو لن تتمكن من االستمرار خالل 
مساعدة".  دون  المقبلين  الشهرين 
يومًا   60 امامنا  أننا  أعتقد   " وقوله 
في   100 اإليجار  ندفع  ألننا  للبقاء 

المائة "، في ظل تراجع المداخيل .
بين  مخاوف  اثار  فقيه  عن  نُقل  ما 
العربية  الجالية  في  الكثيرين 
هذه  مستقبل  عن   ، واالسالمية 
المؤسسة  الكبيرة ، التي تضم حتى 
أكثر من مدينة  اليوم 60 مطعما في 
كندية، و  التي سجلت اسمها متقدما 

في عالم النجاح.
هذه المخاوف حملناها الى فقيه اثناء 
زيارته الى مونتريال األسبوع الماضي 
التحضيرات  لمواكبة  وصلها  التي 
منطقة  في  جديد  مطعم  الفتتاح 
في  آخر  ومطعم  ناج"  دي  "كوت 

"وست آيالند" .
في  ورد  ما  دقة   مدى  حول  رد  في 
لـ"صدى  بداية  فقيه  اشار  التقرير 
الفت  ان  أود   " انه  الى  المشرق" 
العادة  في  انه  إلى  الكرام  القراء  نظر 
الصحيفة  تتولى  المقال  عندما يُكتب 
ال  لذا  العنوان.  اختيار  مسؤولية 
النص.  اقرؤوا  بل  العنوان،  تقرؤوا 
عندما عنْوَنُوا المقال باستحالِة تمكن 
 60 من  أكثر  الصمود  من  باراماونت 
يوماً، إنما اختاروا هذا العنوان لجلب 
الموضوع.  صحّحوا  ثم  القراء  انتباه 
بكل  اقول  ولكن  خائف،  أنني  ظنوا 
يخاف.  ال  الخطوة  واثَق  أن  طمأنينة 
وسنين  يوماً   60 بعد  سنبقى  نحن 
طويلة ليس من اجلنا فقط بل للتأكيد 
على ان المهاجر وال سيما من اصول 
عربية يمكنه ان يبني مؤسسات قوية 
السنين تساعد جاليته  تبقى عشرات 
وغيرها. همّي ليس باراماونت وحده. 

همي أيضاً تحقّق حلم كل حالمٍ.
نحن في بارامونت نعتبر انفسنا ليس 
اجتماعية  حركة  بل  تجارية  شركة 
المهاجرين  الى  النظرة  تغير  ان  تريد 
في  والمسلمين  العرب  وخصوصا 
مدى  عن  واضحاً  السؤال  كان  كندا. 
الصغيرة  التجارية  المؤسسات  قدرة 
على الصمود من دون دعم الحكومة، 
وذلك يتلخص بِستيَن يوماً. وما أزال 
المؤسسات  هذه  اليوم:  حتى  مصراً 
من  أكثر  االستمرار  من  تتمكن  لن 
إلى  الحكومة  تبادر  لم  إذا  يوماً   60

التحرك ومد يد العون.

باراماونت - الحمد لله - قوية اليوم وال 
ديوَن عليها، ولكن إن لم يكُن جاري 
بخير فأنا لست بخير. هناك من اتصل 
بي احد االصدقاء الذي يعتمد علي في 
وهو  التجاري  المجال  في  استشاراته 
إما  امام خيارين:  يبكي بعد ان وقف 
أن يطعم اوالده او أن يدفع مصاريف 
المطعم. وهذا ما دفعني إلى أن ارفع 
االنذار.  أدق جرس  وأن  عالياً  الصوت 
إلى كل الذين يتساءلون ويقولون: هل 
يعقل أن يعانِي البارامونت الذي يفتتح 
مطاعم جديدة للدجاج والبيتزا، واآلن 
يفتح مطعماً في مونتريال؟ اقول لهم: 
الناس تبني أسماءها في سنين طويلة 
في  يحتاجونها  الذين  تسانِد  لكي 
طويلة  شهوراً  بقيناً  الصعبة.  األوقات 
دون  المطالب  ونقدم  األبواب  ندق 
نتيجة، لذا ضربنا جرس االنذار. فإذاً 
نحن ال نتحدث عن بارامونت، بل عن 

كل الناس التي تأثرت بالوباء. 
هل أقفل أي من مطاعم باراماونت 

بسبب الوباء؟
يقفل  ولن  مطعم،  أي  يقفل  لم  أبداً. 
وعد  مسموحاً.  ليس  هذا  غيره. 
الباراماونت كل مطاعمه بالخروج من 

هذه االزمة بشكل أقوى. لكن هذا ال 
أتغاضى عن مساعدة جاري  يعني أن 

عند حاجته.
ثالثة  يقّدم  الوباء  برغم  بارامونت 
وأنا  الجديدة.  الوجبات  من  أنواع 
السيد  يملك  التي  ـ  كيبك  في  اليوم 
محمد شحرور فيها امتياز باراماونت ـ 
للتوقيع على افتتاح مطعم جديد في 
"كوت دي ناج"، وعلى مطعمٍ ثاٍن في 
مونتريال.  غرب  في  القريب  الوقت 
وهناك الكثير من المهتمين بمطاعم 
المطاعم  حجز  ينتظرون  بارامونت 

معنا. 
هل تطبقون االجراءات االحترازية 

المطلوبة ؟ 
المطعم  إلى  الزبون  يدخل  بالتأكيد. 
االحترازية  اإلجراءات  لجميع  خاضعاً 
اليدين  وتعقيم  الحرارة  أخذ  من 
الى  وصوله  لغاية  الكمامة  وارتداء 
الطاولة، ويطلب ما يريد عبر الهاتف، 
واحد  شخٌص  الخدمة  له  ويقدم 
ظل  في  مكانه  يترك  وال  بالكمامة، 
احترامٍ أكيد للمسافات بين الطاوالت، 
إلى  الدخول  بتنظيم  االلتزام  حتى 
تجعل  االجراءات  هذه  المرحاض: 
األماكن  من  عرضة  أقل  المطاعم 

األخرى. 
من خطرا  اقل  انكم   يعني 

غيركم ...؟
بالنسبة لنا وبدون اي تردد ، مصلحة 
ما  على  تتقدم  وسالمتهم  المواطنين 
وغيرها  التجارية  المصالح  من  سواها 
ارتياد  : هل  هنا  نسال  ان  لنا  لكن   .
في  التسوق  من  خطرا  أكثر  المطاعم 
)السوبرماركت(، حيث نجد أن الناس 
تقترب من بعضها كثيراً، ويقف الناس 
األغراض  ثمن  لدفع  الطوابير  في 
عليها  ابقي  ذلك  ومع   . المشتراة 

مفتوحة.
غرفة  في  ونحن  أشهر  ثمانية  منذ 
التي  الكندية،  والصناعة  التجارة 
وكيبك  أونتاريو  من  تجاراً  تضم 
وغيرهما، نجتمع مع الحكومات على 
إلى  نصل  لكي  المختلفة  المستويات 
اإلصابات  نسب  حول  واضحة  أرقام 
بالمؤسسات  مقارنةً  المطاعم  في 
األخرى. اذا كانت لديهم دالئل مثبتة 
ان المطاعم تشطل خطرا على الناس 

فليقدموا هذه الدالئل .
السؤال:  نسأل  كنا  الفترة  هذه  كل 
وكنا  المطاعم؟  إقفال  تريدون  لماذا 
كوِن  بشأن  معلوماتكم  إن  لهم  نقول 
غيرُ  المرض  النتشار  بؤرةً  المطاعم 

واضحة. 
األرباح في قطاع المطاعم على مستوى 
كندا ـ كما تقول إحدى الدراسات ـ قد 
ثمانية  إلى  أربعة  من  أرباحاً  تسجل 
بالمئة كمعدل عام في المطاعم التي 

وقد  كلها،  كندا  في  الكحول  تقدم  ال 
الكحول  تقدم  التي  في  النسبة  تصل 
ما بين 12 إلى 15 بالمئة. طبعاً هذه 
النسبة تختلف بين المطاعم باختالف 

ما تقدمه من أطعمة.

الى  المطاعم  تعد  لم  إذا  اليوم 
ستكون  الطبيعية  بيْعها  مستويات 

معرّضة لإلقفال. 
غرفة  عبر  للتحرك  بادرنا  عندما 
وكأصحاب  الكندية  والصناعة  التجارة 
ورؤساء  ونواب  وزراء  التقينا  مطاعم، 
حكومات، وأبلغناهم أن دفع 75 من 
ثمن االيجارات للمحالت التي أقفلت 
يدفع  المحل  فصاحب  يكفي.  ال 
المتبقية  بالمئة  والعشرين  الخمسة 
من جيبه الخاص من دون ان يدخل 
الوقت  في  وهو  جيبه.  الى  قرش  أي 
الكثير  ويرمي  لموظفيه،  يدفع  نفسه 
في  يحضرها  التي  المأكوالت  من 
اقفال  ظل  في  الشراة  الزبائن  غياب 
التي  الكبيرة  المؤسسات  من  الكثير 
المطاعم  تلك  من  موظفين  لديها 
وفي ظل دفع فواتير الكهرباء والماء. 
تدفع 65  الدولة  ان  يقول  هناك من 
الموظفين،  بالمئة من ثمن معاشات 
بالمئة   35 ندفع  ولكن  نعم،  نقول: 
منا. لنكن واضحين: رجال األعمال ال 

يشحذون من الحكومة.
اذا ماذا تريدون من الحكومة ؟

الحكومة  تتصدق  أن  نريد  ال  نحن   
علينا، بل نريد منها تمكينَنا من متابعة 
أن  المسؤولين  من  نطلب  عملنا. 
المساعدة،  نريد  وال  مطاعمنا  يفتحوا 
نحن سنساعدهم من خالل دفع  بل 
لم  إذا  الموظفين.  وتشغيل  الضرائب 
تائهين  وبقوا  المبادرة  بهذه  يقوموا 
الوباء،  انتشار  األرقام حول نسب  في 
يقفلون المطاعم بدون أسباب وجيهة، 

فإن األزمة ستزداد سوءاً.
أيضاً ال بد من التنسيق بين الحكومة 
الفدرالية والحكومات في المقاطعات. 
غير  الفدرالية  الحكومة  كانت  إذا 
في  المؤسسات  لمساعدة  جاهزة 
تخبر  ان  فيجب  االيجار،  دفع 
ليعلَم  بذلك،  المحليةَ  الحكومة 
يفعلون  ماذا  المطاعم  أبنية  مالكو 
في  يتأخر  الذي  لِلمستأجر  بالنسبة 
لعرض  نذهب  عندما  االيجار.  دفع 
الفدرالية  الحكومة  عند  المطالب 
تقولُ إن المسألة ال تعود لهم، وعندما 
تقولُ  المحلية:  الحكومة  الى  نذهب 
األبنية  مالكي  التدخل ألن  يمكننا  ال 
وعليهم  كندا  مصرف  مع  يتعاملون 
اللجوء  عليكم  لذا  قروضهم،  تسديد 
هي  هذه  الفدرالية.  الحكومة  إلى 

حالنا منذ ثمانية أشهر. 
مع الحديث عن عودة الموجة الثانية 
ناشدنا المسؤولين أال يقفلوا المطاعم 
الحصول على  األولى:  قبل مسألتين: 

انتشار  اماكن  عن  كافية  معلومات 
أي  عن  االمتناع  والثانية:  الوباء. 
بين  اإلجماع  تحصيل  قبل  تقديمات 
األخطاء  كرروا  لكنهم  المسؤولين. 
الموجة  في  بها  قاموا  التي  نفسها 

األولى. 
الفدرالية  الحكومة  كثيراً  نشكر  وهنا 
كبير  بجهد  قامت  فهي  لِتقديماتها، 
الوباء.  مواجهة  في  عظيم  وعمل 
المحلية  الحكومة  على  كان  لكن 
قرارات  واتخاذ  باصالحات  تقوم  ان 
تفعل  كما  المؤسسات  أصحاب  تريح 

الحكومة الفدرالية.
في  المحلية  الحكومات  على  كان 
ان  الوباء  من  الثانية  الموجة  مواجهة 
كل  دفعات  تجميد  أجل  من  تعمل 
منها  الصغيرة،  التجارية  المؤسسات 
والماء  للكهرباء  المطاعم  دفعات 
الموجة  في  جرى  كما  والضريبة، 
يقفل  أن  إلى  أدى  التلكؤ  األولى. 

العديد من المطاعم ابوابه. 
أُعلِنَت  الماضي(  )الخميس  وباألمس 
المطاعم في  إن  تقول  بياناٌت جديدةٌ 
تشكل  ال  حمراء  المصنفة  المناطق 
بالوباء،  بالمئة من أسباب اإلصابة   3
الليلية.  المرابع  إليها  اضفت  لو  حتى 
الليلية  المرابع  بدون  انه  ذلك  معنى 
والحانات تتدنى النسبة عن 1 بالمئة. 
أصحاب  مسؤولية  قلة  تظهر  وهنا 
تتسبب  ال  مؤسسات  إِلقفالِهم  القرار 
بأكثر من 1 بالمئة من الحاالت مقابل 
المالهي والمراقص، في وقت ينتشر 
 70 من  بأكثر  العجزة  دور  في  الوباء 

بالمئة. 

إذا  أنهم  لك  أؤكد  لكيبك،  بالنسبة 
لم يحسبوا المرابع والمراقص الليلية 
والحانات وأبقوا المطاعم مفتوحة فلن 
تكون النتيجة لنسبة انتشار الوباء أكثر 
من 3 بالمئة، وهي نسبة عادية. حتى 
االصابة  نسبة  من  أقل  ستكون  أنها 
بالعدوى بين المارة في الشوارع. نحن 
في بارامونت لنا أكثر من 60 مطعماً 

ولم نسجِّل أي حالة إلى اليوم.
دراسة البارحة التي أعدها أطباء تؤكد 
واضحاً  مسبباً  ليست  المطاعم  أن 

لحاالت الكورونا.
إذاً لماذا اإلصرار على الموضوع؟

واضحة،  سياسية  حركة  هو  اإلصرار 
من  الناس  تتوقع  المشكلة  فعنَد 
السياسيين ان يبادروا إلى معالجتها. 
يُشتبَه  المنشورة  الصور  بعض  في 
أماكن  في  المطاعم  رواد  بجلوس 
ضيقة، وتعجُّ النوادي الليليلة بالزبائن، 
قلوب  في  الخوف  يدبُّ  وعندها 
الى  الحكومة  يدفع  ما  المشاهدين، 
ولكن  المظاهر.  هذه  لمنع  المبادرة 
هل  ذلك.  من  اذكى  نكون  ان  علينا 
يعقل ان رؤساء حكومات ومسؤولين 
بين  يفرقون  ال  وأطباء  سياسيين 

الليلية؟  والمالهي  العائلية  المطاعم 
وبرجال  الناس  بعقول  استخفاف  هذا 
األعمال. آن لهم ان يفهموا أن عليهم 
وقريبة  معمّقة  دراسات  الى  االستناد 
لئال يغلقوا المؤسسات ويأذوا الناس. 
المطاعم  بين  نساوي  أن  يمكن  ال 

والمالهي الليلية.
وعود  او  امل  هناك  هل  اآلن 

تلقيتموها بحل قريب؟
ما  بأسرع  تتحرك  الفدرالية  الحكومة 
تساعد  التي  المشاريع  النجاز  يمكن 
المحلية  الحكومات  المؤسسات. 
وعدت بمراجعة األرقام بدقة، ووُعِدنا 
المطاعم  فتِْح  بامكانية  أونتاريو  في 
االثنين. نحاول ان ال يصيبنا ما أصاب 
أصحاب المطاعم في كيبك. انا مساء 
مونتريال.  في  كنت  الخميس  امس 
لم  والنصف  السابعة  الساعة  بعد 
عشاء،  وجبة  طلب  من  اتمكن 
هذا  تسبب  كما  مقفلة.  فالمطاعم 

األمر بتوقيف موظفين عن عملهم. 
ان  السياسيين  من  المطلوب  اليوم 
ألن  األزمة  إدارة  على  القدرة  يثبتوا 
المسؤول الحقيقي يبرز عند االزمات، 
والقدرة على مواجهتها بنجاح، وتقديم 
آخر،  شيء  أي  على  الناس  مصلحة 
هو  وهذا  االنتخابية.  المصالح  قبل 
اتُخذت  التي  القررات  بين  الحد 

والقرارات التي يجب أن تتخذ.
هل  بارامونت،  المتياز  كَمالٍِك 

تقدمون مساعدات لمطاعمكم؟
أشهر  خمسة  منذ  بارامونت  اكيد. 
أخذ  أوقف  االمتياز.  رسوم  أوقف 
التسويق.  ببدل  المتعلقة  االموال 
بارامونت  مطاعم  أصحاب  دعم  كلفنا 
ليتمكنوا  دوالر  مليون   1.5 بمقدار 
من الصمود ويخرجوا من هذه األزمة 

أقوياء. 
كلمة أخيرة؟

االيام  في  صعبة.  ايام  أنها  أدرك 
لكن  الذي  والدي،  اتذكر  الصعبة 
الملجأ  من  يخرج  الحرب  أيام  في 
تبتسم  كيف  أساله:  وكنت  مبتسماً. 
أيام؟  ثالثة  الملجأ  في  أمضينا  وقد 
فيرد: ال أستطيع أن أؤجل االبتسامة 
الشقق  ألبيع  العمل  الى  اعود  حتى 
لكل  جديدة.  أبنية  يبني  من  واختار 
عصبية  ضغوطات  من  يعانون  الذين 
او كآبة بسبب الوباء او غيره او اقول: 
وأيام  جميل،  جديد  نهار  سيأتي 
تذكروا  الطريق.  على  تنتظرنا  جميلة 
هذه االيام. لسنا في حرب هنا وال في 
صعبة،  "كورونا"  تداعيات  المالجىء. 
الجهود مع  تكاتفنا ووضعنا  إن  ولكن 
بأنفسنا  التفكير  عن  وتخلينا  بعضها، 
وإغفاِل اآلخرين، فأنا متأكد اننا سوياً 
بطريقة  الموضوع  نحل  ان  يمكننا 

أسهل وأفضل وأن نعوض عمَّا فاتنا.

مقابلة

الرئيس التنفيذي لسلسة مطاعم بارامونت محمد فقيه

الرئيس التنفيذي لسلسة مطاعم بارامونت محمد فقيه: """بارامونت قوية اليوم وستبقى"""
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ولدت نادين تراك في لبنان. تخرجت 
الدراسات  في  الماجستير  بدرجة 
جامعة  من  والبصرية  السمعية 
القديس يوسف في بيروت. وفي أثناء 
تطوعها في الصليب األحمر في أثناء 
اكتشفت  اللبنانية،  األهلية  الحرب 
"الفوتوغرافي"  للتصوير  دافعها  تراك 
للتغلب  كوسيلة  استخدمته  الذي 
على صدمة الحرب. وبعد انتقالها إلى 
مارسان  بكلية  التحقت  مونتريال، 
لدراسة التصوير إلى أن اشتهرت بعد 

التخرج بأعمالها الفنية الرائدة.
مصورة  لبنانية،  كندية  نادين 
"فوتوغرافية" مبدعة وموهوبة. تتمتع 
تلتقط  "طبيعية"  وعين  خارقة  بقدرة 
المراد  الصورة  وروح  وجوهر  لحظة 
إلى  فائقة  بحرفية  وتنقلها  تسجيلها، 
من  العديد  في  أعمالها  يتابع  جمهور 
والعالمية.  العربية  والعواصم  المدن 
وهي ترى ما ال تراه العين المجردة في 
يؤكد  الذي  األمر  األحيان،  من  كثير 
انصباب عملها على الجمال والعاطفة 
عروِضها  مُشاهَد  ويجعل  والصدق، 
الفنية في حالة من الصدمة والرهبة. 

نماذج ناطقة
التي  المصورة  نادين  معارض  تضج 
وعربية  لبنانية  مدن  في  اقيمت 
وأساليب  بتقنيات  متعددة  وعالمية 
نادرة  وجودة  مبتكرة  وابداعات  فنية 
والسوريالية"،  "الدرامية  صورها  في 
التي تنبض بالزهو والحياة على قطع 

من األقمشة الملونة.
فريدة  صور  بتقديم  نادين  واشتهرت 

األصليين.  األمريكيين  ثقافة  عن 
وهي بمجملها صور استفزازية، خام، 

روحانية، تزاوج بين الحلم والواقع.
صفائح  على  مطبوعة  الصور  هذه 
ومعالجة  الحجم،  كبيرة  ألومنيوم 
فوق  األشعة  ضوء  من  لتحصينها 
بطريقة  ومطبوعة  البنفسجية، 
ضوئية  بتأثيرات  ِّدَت  زُو مبتكرة، 
خاصة وتغييرات في األلوان، ما يجعل 

كل صورة تضج باألنوار والحياة.
صورة حزينة

اللبنانين  الفنانيين  من  كغيرها 
استثقلت وقع الجائحة عليها. فالتأقلم 
الظروف  تلك  مثل  في  العدسة  مع 
القاسية ليس سهالً. وباء كورونا هزها 
تستسلم.  لم  ولكنها  الداخل  من 
طريقتها  على  المواجهة  فقررت 
لوحة  على شكل  الرد  وجاء  الخاصة. 
الحنين  يسودها  "فوتوغرافية"  فنية 
لمدينة  متحركة  صور  في  تجسدت 
مونتريال التي تقيم فيها منذ 15عاماً.

 "19 "كوفيد  جائحة  غيّرت  كما 
والعائلية  الشخصية  نادين  حياة 
وتوقفت  عمله،  فقد  فزوجها  والفنية. 
الحركة  عن  )العدسة(  عمرها  رفيقة 
وانحسرت مبيعاتها وتوقفت معارضها. 
ولكنها لم تستسلم لقدر كورونا، آخذةً 
التي  المهنة  إلى  العودة  عاتقها  على 
لعدستها  العنان  وأطلقت  تعشقها، 
البهجة  أعادت  ان  لبثت  ما  التي 
مونتريال  اصاب  ما  كل  الى  والجمال 
وبيروت ولبنان وجعلت كل مرفق فيها 

ينبض من جديد بكل ألوان الحياة. 

علي حويلي
األميركية  "نتفليكس"  قررت 
العمالقة، إحدى أكبر منصات الترفيه 
وعروض األفالم في العالم، أن تدعم 
بيروت بعد الكارثة التي أصابتها نتيجة 
في  )أغسطس(  آب  الرابع من  انفجار 
المرفأ، وذلك على مستويين: أحدهما 

الفن اللبناني واآلخر المعنيون به.
نوعها  من  األولى  هي  بادرةٍ  ففي 
الشركة  "نتفليكس"  اختارت 
السينما  العالمية مجموعةً من صناع 
والتلفزيون اللبنانيين. وخصصت لهم  
لتأمين  أولي  كمبلٍغ  دوالر   500,000
العاملين  للفنانين  المالي  الدعم 
أشّد  بين  من  القطاعين  هذين  في 
وخّصت  االنفجار،  نتيجة  المتضررين 
كل واحد من المتضررين بألفَي دوالر 

أميركي.
"نتفليكس"  باسم  المتحدث  وصرَّح 
اللبناني  القطاع  هذا  في  اإلزدهار  أن 
الفقري لصناعة  العمود  المبدع يعتبر 

ودعا  العربي".  العالم  في  الترفيه 
لِتسجيل  اإلسراع  إلى  المتضررين 
المساعدة  من  لالستفادة  أسمائهم 
المالية، على أن يقّدموا خمسة أعمال 

فنية تحمل تواقيعهم.
"صنع في لبنان"

مجموعة  أخيراً  "نتفليكس"  أطلقت 
لبنان".  أفالم تحت عنوان "صنع في 
وتضمنت لمحة عن "كفاح اللبنانيين 
يمر  وقت  في  وأحالمهم"  وآمالهم 
واقتصادية  سياسية  بأزمة  البلد  فيه 

وصحية خطيرة.
وتشمل هذه المجموعة المختارة 34 
مارون  للراحل  خمسة  بينها  فيلماً، 
عالمي  حضور  اكبر  صاحب  بغدادي 
بين المخرجين اللبنانيين إبان الحرب 

األهلية )1975-1990(.
أفالمه،  أشهر  "نتفليكس"  واختارت 
منها "خارج الحياة" الذي يتناول أزمة 
الرهائن الغربيين في لبنان، و"حروب 
و"كلنا  أرض"  إلى  و"حنين  صغيرة" 

للوطن" و"بيروت يا بيروت".
"المرة  أنها  إلى  نتيفلكس  وأشارت 
األفالم  فيها هذه  تعرض  التي  األولى 
للبث  منصتها  عبر  عالمياً  المرموقة 
عرضها  على  عاماً   30 بعد  التدفقي 

العالمي األول".
أفالماً  المجموعة  اختارت  كما 
أبرزهم  آخرين،  لبنانيين  لمخرجين 
عرقتنجي،  فيليب  اللبناني  الفرنسي 
"بوسطة"  بأفالم  تألق   الذي  
القصف"  و"تحت  و"اسمعي" 
بين  مزيج  األخير  وهذا  و"ميراث". 

الفيلم الروائي والسيرة الذاتية.
كما تدور افالم متعددة حول "الحروب 
اللبناني  الصراع  لوصف  الداخلية" 
وآالف  قتيل  ألف   150 خلف  الذي 
المفقودين قسراً. ولكن البعض اآلخر 
من هذه األفالم ال يتناول الحرب بحد 

ذاتها بصورة مباشرة، مثل فيلم "غداء 
رجيلي،  بو  لوسيان  لمخرجه  العيد" 
الذي كان أحد االصوات الناشطة في 
شهدها  التي  الفساد  ضد  االنتفاضة 

لبنان قبل عام. 
إشادة  "نتفليكس"

تشّدد مديرة المحتوى في "نتفليكس" 
اإلرث  غنى  "على  الخطيب  نهى 
الثقافي اللبناني وعلى إبداع المواهب 
فخورون  "نحن  وتضيف:  اللبنانية". 
التي  واالبداعات  المواهب  تلك  بابراز 
أن  على  وتؤكد  العربي.  العالم  تغني 
اللبنانية  األعمال  مجموعة  أعمال 
الكاملة )أكثر من 34 فيلماً( هي اآلن 
متاحة للبث على شبكة "نتفليكس" 
مع ترجمة متوفرة باللغات االنكليزية 

والفرنسية والعربية. 

د. عيل حوييل

""نتفليكس"" ذاكرة السينما اللبنانية بأمجادها وآالمها

عدسة اللبنانية نادين تراك تتحدى كورونا وتعيد الحياة إلى 
معارضها الفنية

د. عيل ضاهر

ويٌل ألمة جعلت من مشعوذ قائدًا

الناس،  وشاغل  الدنيا  مالئ  كورونا، 
الشاشات  على  مكرّماً  معززاً  ضيفاً  حلّ 
لتهافت  والهلع  الخوف  ولوال  واإلذاعات، 
الناس لدعوته إلى مجالسهم ليقولوا فيه 
ما لم يقله مالك في الخمر، فهو الذي لم 
يترك شاردة إال عالجها، لدرجة أن موقفه 
مضرب  إلى  تحوّل  الفاحشة  تلك  من 
بالخمر  أحاط  قد  مالك  كان  وإذا  مثل. 
فقد شمّر  الضاد،  بلغة  فيه عشرة  ولعن 
فيه  ولعنوا  بالكورونا،  لإلحاطة  العديد 
أكثر من عشرة، ال بِلغة واحدة بل بجميع 

اللغات. 
سياسي،  عالم،  جاهل،  أحد:  يبق  لم 
يديه"  "بلّ  إال  معاق،  فهيم،  أديب، 
عن  الشروحات  فتعّددت  بالكورونا، 
فصله،  عن  التكهنات  واختلفت  أصله 
وانهالت  عوارضه،  عن  التوقعات  وكثرت 
حّصة  مكافحته.  طرق  عن  المقترحات 
"التعبان  فترامب  لترامب.  تعود  األسد 
والعجْن"  "الّلتَّ  وحبه  لسانه"  على 
و"طوَل اللسان" أدخل الى البيت األبيض 
التلفزيون،  عالم  من  اكتسبها  صفات 
يدير  وهو  حياته  من  فترة  أمضى  حيث 
تعامل  فقد  كعادته  لذا  التسلية.  برامج 
مع الكورونا كمادة تسلية، تناولها فَأَكْثَرَ 
تخبيصاً وكتب عنها فأظهر جهالً وذكرها 

في خطبه فأوغل بَلَهاً.
مالك الفقيه انطلق في أقواله عن الخمر 
تُرى  يا  أين  فمن  الشرعية،  األحكام  من 
الكورونا؟  عن  أقواله  في  ترامب  انطلق 
العلم،  أو  الشرع  إلى  الرجوع  عليه  كان 
عن  الشخصية.  تجربته  من  االنطالق  أو 
حرج،  وال  فحّدث  بالشرع  ترامب  عالقة 
صلته  وأما  العدم،  يوازي  به  فإلمامه 
المتوازيين  بالخطّين  فشبيهة  بالعلم 
الذين ال يلتقيان. فلم يتبقَّ له إال تجربته 
المصائب،  مصيبة  وهذه  الشخصية. 
مهارة  راكم  مُستَعٍْل،  نرجسي،  فترامب 
مالحقة النساء. لذا فعندما حلّ الكورونا، 
استعراضية،  بطريقة  ترامب  تناوله 
فجاءت معالجته للجائحة مصيبة سقطت 
العديد  موت  إلى  وأدّت  مواطنيه  على 
النفسية  منهم، لدرجة ان خبراء الصحة 
حذّروا من أن ترامب "المضطرب عقلياً، 
ِّل خطراً على بالده"، يجب "عزله  المشك
كان  "لو  وأردفوا  سلطته".  من  وحرمانه 
عقلي"،  لتقييم  ألَخِْضَع  مؤسسة  رئيَس 
ثم قالوا "إن عجزه زاد من تفاقم الجائحة 
بسبب عدم كفاءته وإنفصاله عن الواقع 
الكاذبة".  المعلومات  بِاختراع  وهوسه 
فكرته  ذكر  المجال  هذا  في  ويكفي 
بالضوء  العالج  استخدام  عن  المجنونة 
المعقمة  والمواد  المطهّرات  شرب  أو 
كوسيلة للقضاء على الكورونا! فويلٌ ألمة 
حتى  وبطالً،  قائداً  مشعوذ  من  جعلت 

مبعوثاً إلهياً! 
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الرسول  المتكرر لشخص  يندرج االستهداف 
االعظم محمد صلى هللا عليه و آله ، بصفته 
قيمها  ومجّسد  االسالمية  الرسالة  عنوان 
للنيل  متواصل  سياق  ضمن  تعاليمها،  و 
مسميّات  تحت  االسالمي  الدين  ركائز  من 
تُستحضر لخدمة توجهات سياسية ، ثقافية، 
امنية، تهدف للسيطرة على مقدرات شعوب 
العالم االسالمي ومحاربة     تمددالجاليات 

االسالمية في بالد الغرب....
للتفوق  المؤسسة  االساطير  عالجنا  قد  كنا 
الصدام  ضرورة  من  تستدعيه  وما  الغربي 
والكونفوشيوسية  االسالم  مع  الحضاري 
ينبغي  الغربية  للحضارة  حتميين  كعدوين 
الغربي  التفوق  على  للحفاظ  مجابهتهما 
باالنتصار  احرزوه  "مّدعوه"انهم  ادعى  الذي 
و  دوله  تفكيك  و  السوفياتي  االتحاد  على 
اكثرمن  منذ  هذا  كان  وارسو...  "فرط"حلف 
اضاءت  متتالية  مقاالت  عبر  سنوات  عشر 
على ابرز معالم الفكر الغربي الحديث الموجّه 
على  االحادية  السيطرة  سياسات  لخدمة 

مقدرات العالم...
الغربية  الحرب  تلك  من خصائص  كان  لقد 
"اسالمية  ادوات  استخدام  االسالم   على 
االسالم  من  النيل  اهداف  الهوية"لتحقيق 
و  العرب  بالد  شهدتها  بالجملة  تجارب   .
المسلمين . تنظيم القاعدة كان ثمرة الغرام 
ارض  على  االسالمي  بالجهاد  االمريكي 
االخوان  مع  مغامراته  و  اوباما  افغانستان، 
،الربيع  العصر  اعجوبة  عبر  المسلمين 
النصرة و اهوال  العربي،وصوال الى داعش و 
باعترافات  الممهورة  الرؤوس  قطع  و  الذبح 
االمريكية  االبوة  حول  كلينتون  هيالري 

لمنظمات التكفير المسماة اسالمية...
"اسالمية  الغربية  الشغل  عدة  كانت  لقد 
الهوية"،ارتكاب الفظائع االنسانية كان بغطاء 
اسقاط  يتوافق مع  ماكان    ، المنافق  الغرب 
الهيمنة  و  الصهيونية  العربدة  بوجه  عقبات 
االمريكية ، كان توصيفه نضاال لنيل الحرية 
، بينما كان الوقوف بوجه االحتالل الصهيوني 

يعتبر ارهابا و ضربا لقيم الغرب قاطبة.....
ادوات  اختيار  في  الكامن  السرّ 
التشويه  الى  يرجع  "الصيد"االسالمية 

اخذ  الذي  المتداول  التراث  في  المتعمد 
و  االموي  الحكم  اثناء  مؤسساتية  صبغة 
خالل  من  الغرب  والقاه  الزمن  مع  استمر 
المتداول  التراث  نبشوا  الذين  مستشرقيه 
ابن  من  المدعوم  و  منه  المشوه  فاختاروا 
االسالم  لدين  الهدم  معاول   ... تيمية 
لرغبات  وفقا  المؤدلج  التشويه  بين  اكتملت 
بالتراث  الحكام الظلمة وبين من استمسك 
المشوه وجعله قبلة له و تمخضت عن تلك 
الخلطة تنظيمات االسالم السياسي المعاصر 
من  رحمهم  من  تناسل  من  و  االخوان  من 

منظمات التكفير  بمختلف مسمياتها...
والن الخلل تركز عند ادوات"الصيد"االسالمية 
في الفهم المشوّه لالسالم كان من الطبيعي 
المتسلط  ،الغربي  المتماثلين  بين  التخادم 
و  للبشر  االستعباد  و  النهب  عن  الباحث 
 .... فكريا  و  عقائديا  المشوّه  المسلم  بين 
حصل اللقاء ورأينا مقدار الخراب الذي اصاب 
مجتمعاتنا ، وكانت النتائج تصب في صالح 
الطرفين وعند تناقض المصالح يلجأ الغربي 
مدن   . الصيد"خاصته  "كالب  تأديب  الى 
المشوهة  العناصر  الرعب من  اصابها  الغرب 
الموجة  بتصاعد  الرد  فكان  ايديولوجيا 
من  المسالمون  االبرياء  يذهب  و  العنصرية 
الطرفين ضحايا سياسات التواطؤ بين انظمة 

الغرب و الجزء المشوّه من المسلمين....
ال يبدو ان هناك حال لتلك المعضلة في ظل 
االشتباك الحاصل بين الهجمة االستعمارية 
السيطرة  في  احالمها  تجدد  التي  الحديثة 
االمة  ناصعا طاهرا في هذه  تبقى  وبين من 
المنكوبة ، ذلك ان ادوات الصيد ذاتها يُعادُ 
نموذج   . الطلب  عند  واستخدامها  ترويضها 
مجددا  ترميمه  اعادة  و  العراق  في  داعش 

نموذجا....
يبقى العمل باللحم الحي في بالد االغتراب ، 
من خالل العمل على اختراق الوعي الشعبي 
الغربي بخطاب اسالمي نظيف و مؤثر ، وهذه 
طاقات  رهن  يبقى  بحثها  عمل  عدة  يلزمها 

العاملين و قدراتهم ...
على  حينها  والى   ، باالجيال  تقاس  المسألة 

من يبقى محافظا على دينه السالم....
و السالم

آراء

يفاجئنا د. أسامة فوزي، أو أبو نضال أو أبو برنيطة 
في  يفاجئنا  مناداته،  وجمهوره  هو  يحب  كما 
بثقافته  اليوتيوب  صفحات  على  اليومية  اطالالته 
بسخريته،  دمه،  بخفة  المتنوعة،  الموسوعية 
في  وبالغته  بطالقته  الحاضرة،  ببديهته  بظرفه، 
الحديث، بتنوع المواضيع والملفات التي يتناولها 

ويالحقها ويعالجها.. ويصدر فيها أحكاما نبوءات!
في فهمه للناس، في الغوص في عمق التشكيالت 
منها  وعانى  وعاشها  عاصرها  التي  االجتماعية 
عن  نضال  أبو  يعرف  تحديدا،  الخليج  في  ومعها، 
منهم  الطيبين  وناسه  وشمسه  ورماله  صحرائه 
عن  يعرفون  مما  أكثر  عنهم  يعرف  والخبثاء، 
وكتب  قربهم،  عن  خبرهم  الذي  فهو  أنفسهم، 
المقالة  ثقافتهم من خالل  لهم  لهم عنهم، وقدم 

والكتاب، ولم يلق منهم جميال!
خصوصا تلك العصابات التي اعتلت كراسي الحكم 
يعرف  والغاز،  والعهر  والنفط  الرمل  ممالك  في 
بنشر  عوراتهم،  بكشف  يؤذيهم  كيف  نضال  أبو 
أيام  حتى  القرصنة  أيام  منذ  الحقيقي،  تاريخهم 
وصدق  وشجاعة  بجرأة  نضال  أبو  يقف  المنشار، 
سالحه  ترحم،  ال  التي  موتهم  آلة  أمام  وإخالص 
تزعجهم،  تفتأ  ال  التي  البرنيطة  وهذه  الكلمة 
عالمات  برفع  يتقنها،  التي  السوداء  بالكوميديا 

التعجب واالستفهام حيث يريد وأنى يريد!
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=7aX2EbbVI2g
يطلق أحكاما في فتيا ال يدعيها، لكن صدقه وقلبه 
إليها.. فال يخطئها. يتكلم  المنذور للحقيقة يدله 
في السياسة التي لم يمارسها ولكنه بمراسه في 
منهم  المخلصين  الى  يميل  الناس  مع  العالقات 
وال  والمتآمرين  المغامرين  يكشف  قلة،  وهم 
يتساهل في رأي أو حكم أو تحليل أو رؤيا.. وقليال 

ما تخطيء بوصلته كعبة الحقيقة!
في التاريخ يجمع أبو نضال بين ما هو حاضر في 
في  تاريخي  هو  وما  القريب،  التاريخ  من  الذاكرة 
كتب التراث، ليس لديه أحكام مسبقة، متصالح 
أطباق  بتقديم  ملزما  وليس  وقراءته،  أدواته  مع 
إيديولوجية جاهزة لحاكم أو حزب أو مذهب.. حر 
في قراءته، حر في مقدماته، حر في تحليله، حر 
تنتقل  بأحكام  يفاجئك  وقد  وأهافه.  نتائجه  في 
الرفض  الى  التأييد  من  االيجاب  الى  السلب  من 
معلومات  على  المعارضة، عطفا  الى  القبول  ومن 
جديدة تصله مع أريحية متصالحة فينتقل بهدوء 
القيمة  العالم وتفوق  بتواضع  الى ضفة  من ضفة 

لديه واعتدال االنسان فيه!
مع  يتساهل  ال  العربية،  اللغة  فقه  في  أصولي 
لمن يخطئ  ويتألم  العابرين على بساط سيبويه، 
الخاصة  حياته  في  ليبرالي  الفراهيدي،  بحق 
هوامش  في  عنه  يعبر  فطري،  تدين  عن  يكشف 
والمتأسلمين  "المشايخ"  قناة  من  يغمز  قليلة، 

ويدافع عنهم حين يتعرضون لظلم فاحش.. 
وفهمه  السوية  انسانيته  يمارس  ذلك  كل  في 
عاشه  الذي  التنوع  خالل  من  لإلسالم  العميق 
ويعيشه ويطل عليه من خالل فضائيته التي كلفته 

حوالي ألف ومائتي دوالر تقريبا!
قليلة هي المواضيع التي لم يتطرق إليها د. أسامة 
فوزي في إطالالته اليومية على هذا الطيف الكبير 
أبو  بستان  أن  أزعم  وقد  لظرفه،  المتابعين  من 
العلوم  لمتذوقي  وطاب  لذ  ما  على  ينطوي  نضال 

والمعارف والظرف.. واالنسان!
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=9Cl09sQF8gc
في الشكل يدير فضائيته من مطبخه أو حديقته.. 
أو غرفة النوم ربما! على دراجة أو في سيارة أو على 
أو  وشتاءا، صحة  صيفا  ونهارا،  ليال  سفينة،  ظهر 

مرضا، كسال أو نشاطا.. وال يتعب!
وفي الشكل أيضا ال يفتأ أبو نضال يفاجئنا بألوانه، 
كأن ربيعا يطل من خلف الكاميرا تتسق ألوانه من 
البرنيطة، الى الكرافات، الى الساعة.. والى أصغر 

التفاصيل!
الصورة  على  نضال  أبو  يحرص  أيضا  الشكل  وفي 
العصرية،  ثقافتنا  في  نسميها  كما   Image الـ  أو 
والمتصالحة  المتوازنة  شخصيته  من  جزء  وهي 
خلفه  ومن  البيضاوي  المكتب  حيث  نفسها،  مع 
المكتبة المبهرة والحرص على مداعبة التفاصيل 
أبو نضال  الصغيرة في كليشيهات متعددة، يطل 
ترفد   – بساطتها  على   – واعدة  شاشة  خالل  من 
إرثنا الثقافي والفكري واالجتماعي واإلنساني بكل 
جديد.. تنوع وتجدد سمح ألبي نضال بالدخول الى 
واالنتماءات..  والمستويات  واألذواق  البيوت  كل 

من الناطقين بالعربية األنيقة!
كبير،  مضمون  على  ينطوي  الذي  الشكل  وفي 
الواعد  شبابه  عن  الفقيرة،  طفولته  عن  تحدث 
بما  عالقاته  عن  المتواضعة،  عائلته  عن  والناقد، 
ال  وإله  متنوعين  وناس  قاسية  طبيعة  من  حوله، 

يتدخل كثيرا في شؤونه الخاصة!
فكرة عن مخزون  لدينا  الداخل،  نعرفه من  صرنا 
وعيونه،  ديونه  عن  يمتلكها،  التي  "الكراكيب" 
عن  والفقر،  القلة  أيام  وعوزه  العز،  أيام  رحالته 
يشم  الكثيرة،  تفاصيله  يعرفه  للكتاب،  عشقه 
ورقه، ويداعب تجليده، ويعرف كاتبه، ويسهب في 

موضوعه كأنه الذي كتبه!
فرص  يتابع  من  تجد  أن  أرجو  الزاخرة  مكتبته 
والعام، دهاليز  الخاص،  أرشيفه  منها،  االستفادة 
األخبار السوداء والزهرية التي تخرج من القصور.. 
كل ذلك يمثل فرادة في رجل بحجم مؤسسة – 

قل مؤسسات!
أدخلنا بلطف من باب موارب الى حياته الخاصة، 
التي  "الزرقا"  أعاله، من  تاريخه  منذ والدته حتى 
نضال،  أبي  رأس  مسقط  أنها  غير  عنها  أعرف  ال 
الى الجامعة فالخليج فأمريكا، وعبر هذه الترحال 
والناس،  والصداقات  والمعارف  بالعالقات  الغني 
يتابع أبو نضال حكايته، يرويها بنفسه عن نفسه 
وعن اآلخرين، بصدق وشفافية ومحبة وكثير من 
قضى  بعضهم  وأحبهم،  عرفهم  ألناس  الحنين 
فأسف وترحم عليه، وبعضهم ال يزال يعاند فيدعو 

له ويتمنى له الخير وطول العمر!
أدخلنا الى يومياته منذ صباح القهوة الى أمسيات 
خالله  من  أحببت  الذي  بكارلوس  مرورا  المزرعة 
كل الـ "التينو"، الى الممرضة الظريفة الى صديقه 
ليشتري  المال  من  مبلغا  أقرضه  الذي  األمريكي 

بيته األخير.. فأحببناه. 
من  الكم  هذا  أعرف  ال  لعلني  ربما  أقول:  وقد 
المعلومات عن أكثر األصدقاء قربا مني، وهذا ما 
البوح،  على  وشهيته  التلقي،  على  شهيتنا  يفتح 
فتنسج عالئق ود ال نراها، ولكننا نشعر بها حين 
أيام،  أو  لساعات  الشاشة  عن  نضال  أبو  يغيب 

فنقول: عسى المانع خيرا! 
مع  المتصالح  السوي  االنسان  هذا  عن  أكتب 
أن  وأزعم  والمواقف،  المالبس  اختيار  في  ذوقه 
قليال،  يكون  قد  المسائل  كبريات  يجمعنا في  ما 
وقد أفاجأ بأن المشتركات بيننا كثيرة، وأهمها في 

اللغة واألدب واإلنسان!
الجهات  الى  أتطلع  صخرة  على  أقف  أنني  فأزعم 
األربع آناء النهار، وأرصد في الليل ما فوق وتحت، 
ان  وآمل  بتحت..  مرورا  فوق  الى  لسفر  أستعد 
يتسع وقت الدكتور أسامة فوزي للتأمل في الفوق 
حين  النواب  مظفر  األثير  بشاعرنا  عمال  والتحت 
وجسد  ألتقي  بنفسجية..  ساعة  الليل  في  يقول: 

العشق فيها، ونسمع أصوات الشاطئ اآلخر!
ثم.. أكتب هذه المقالة وأنا ملتصق بكرسي وثير، 
أراقب مجريات  الساخن،  الشاي  إبريقا من  أعالج 
أنتظر  األمريكية..  االنتخابات  من  األخيرة  األيام 

أخبارا "تسم البدن".. وطاخ!
أكثر مما مضى – كما تقول –  العمر  لم يبق من 
لم يبق منه ما يتسع للبيع والشراء، كلمتك أغلى 
الدنيا  أنفسهم خسروا  باعوا  والذين  أموالهم،  من 
سبابتك  وارفع  توقع،  فال  بينهما..  وما  واآلخرة 
تدل بها على فلسطين، فقلة من جيلك لم يوقعوا 
بعد ولم يتنازلوا.. ال شيء تخسره غير هذا الزيف 

والعار الذي يالحقهم!

منبرك،  فوق  بإنسانك  ادفع  نضال..  أبا  عزيزي 
ودع القلب يقودك، لقد ربحت الجوالت الماضية 

وسيسقط خصمك بالضربة القاضية!
وكن جميال كما أنت، فأينما حللت تركت أثرا!

هوزأبجد

د. أسامة فوزي.. ظاهرة إعالمية فريدة!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

الغرب المنافق و " "" ادوات الصيد" ""... 
تخادم وصدام

عادل حبيب ...والسالم

د. أسامة فوزي
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حسين حب هللا - مونتريال
حين استيقظت عند الرابعة من فجر 
ينبىء  مفجع  خبر  على  األحد  اليوم 
كيبك  مدينة  في  شخصين  بِمقتل 
وجرح خمسة آخرين شعرت بالصدمة، 
سيما  يتملكني،  بخوف  وأحسست 
بعد التحذيرات التي أُطلِقَت قبل أيام 
يرغبون  مدرّسين  تعرض  احتمال  عن 
في نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد 
أجريت  المحتجّين.  العتداء  )ص( 
جولة سريعة على العديد من المواقع 
االخبار  تترصد  التي  سيما  اإلخبارية، 
ما  أجد  لم  للمسلمين.  تسيء  التي 

يبرد غليل تساؤالتي .
والتوقعات  التحليالت  في  غارق  وأنا 
اصواتاً،  المنزل  خارج  سمعت 
فأسرعت الى إشعال االضواء وتأكدت 
أن االبواب مقفلة كإجراء احترازي من 
من  أحداً  يطال  قد  محتمل  فعل  رد 

الجالية.
لم يبادر أي موقع للحديث عن "إرهاب 
"هللا  يصرخ  القاتل  فال  اسالمي". 
اكبر"، وال من يقول إنه هجوم ارهابي، 
وال حديث عن إرهاب المسلمين، وال 
في  المواطنين  غضب  إلى  يشير  ما 

كيبك على نظرائهم المسلمين.  
ذلك  ألن  اعصابي  تبرد  بدأت  حينها 
عليه  أُلقِي  الذي  المتهم  ان  يعني 
وإال الستُنفِرت  ليس مسلماً.  القبض 
للمتربصين  االعالمية  اآلليات  كل 
ضد  الكيبكي  الشارع  لتهييج  شراً 

المسلمين. 
أما وقد كشف النقاب عن اسم المتهم 
بالمسلمين،  له  عالقة  ال  ان  وثبت 
هدأت وبدأت أراقب ردات الفعل على 
هل  نفسي  في  فقلت  الجريمة.  هذه 
أبيض  إرهابّي  عن  يُتحَدَّث  أن  يمكن 
سيُتهم  هل  او  ابيض"؟  "إرهاب  أو 

المسيحيين؟  بقتل  المسيحيون 
الفيسبوك  صفحات  سيتصدر  وهل 
سيكون  هل  او  كيبك"؟  "كلنا  شعار 
تدين  العالم  في  بتظاهرات  الفعل  رد 
كل  ان  باعتبار  األبيض؟  اإلرهاب 
المسلمين  ضد  يحدث  كان  ذلك 
بعمل  الشاردة  الذئاب  أحد  قام  إذا 
إجرامي في بلد غربي، وليس في بلد 
اسالمي ـ ألن السياسيين في الغرب ال 
يهتمون لضحايانا الذين يسقطون منذ 
جماعات  أيدي  على  طويلة  سنوات 
بالساحة  وإذ  ُّه.  كل الغرُب  ِّلها  يمو
وردات  تام  هدوء  يسودها  االعالمية 
فعل باردة على المستويات المختلفة. 
باألمس  هاجموا  الذين  فالسياسيون 
ألسنتهم  بلعوا  االسالمي"  "االرهاب 
الذين  الكيبكية  الكتلة  وجماعة  هم 
دعوا "الذين ال يريدون أن يتبنوا قيمنا 

إلى العودة إلى أرض أجدادهم". 

وهنا سؤالي عن هذه القيم؛ هل من 
قام بهذه الجريمة يمثل قيم المجتمع 
بهذه  قام  من  إليه؟ هل  ينتمي  الذي 
يمثل  او  المسيحيين؟  يمثل  الجريمة 
بِاسم  بذلك  يقوم  هو  او  الكيبكيين؟ 
وألف  ال  ابداً،  البيض؟  أو  الكنديين؟ 
ال. وال يتحمل أحد من السابق ذكرُهم 

وزرَ هذه الجريمة. 
الذين  أن  االكيدة  قناعتنا  أن  ال شك 
المحسوبين  من  بالجرائم  يقومون 
على  تقوَ  لم  قليلة  شرذمة  هم  علينا 
الغربي.  السكوت  او  بالدعم  إال  فعلها 
يمثلنا،  ال  منهم  يصدر  فعل  وأي 
فهو  جريمته  أحدهم  يرتكب  وعندما 
وحده المسؤول عنها، وإذا كان هناك 
غيرنا،  فهوَ  المسؤولية  يتحمل  من 
دون أدنى تردد. وال يجوز ربطه دائماً 
االشكال،  بأي شكل من  بالمسلمين 
او انتمى  حتى لو حمل اسماً إسالمياً 

إلى بلد إسالمي.
من  االحقاد  لننزع  األوان  آن 
والسالم  الطمأنينة  ونشر  النفوس 
التخويف  عن  بعيداً  المواطنين  بين 
والرهاب، ولنتعامل مع بعضنا بتسامح 
ومحبة ووئام بدالً من الترصدِ والتتبِع 
وتبريرِ التطاول على المقّدسات، وأخذِ 
الدين ومئات الماليين من أتباع هذا 
الدين أو ذاك الدين بجريرة ما يرتكبه 

بعض الموتورين هنا او هناك.
نيوزيالندا  في  المجزرة  ارتكب  فالذي 
ادعى  مهما  المسيحيين  يمثل  ال 
المصلين في  ذلك، وكذلك من قتل 
مسجد كيبك الكبير. والذي استهدف 
المصلين في مسجد الخليل يوماً ما ال 
لباَسهم.  ارتدى  لو  حتى  اليهود  يمثل 

في  باتي  صموئيل  األستاذ  قتل  ومن 
لو  حتى  المسلمين  يمثل  ال  فرنسا 
على  أقدم  حين  اكبر"  "هللا  صاح 

جريمته. 
ال  السماوية  األديان  ألن  وهكذا، 
تباينت  مهما  المحبة،  إلى  إال  تدعو 
بالله.  وعالقتها  عبادتها  طريقة  في 
وأي مجرمٍ يّدعي االنتماء لدين هنا او 
هناك إنما يريد أن يقّدم تبريراً لجريمة 
يريد  نفسية  ولعقدٍ  يرتكبها،  أن  يريد 

أن يحلها على حساب اآلخرين.
دون  اليوم  كيبك  جريمة  مرت  لقد 
االجتماعي  األمن  تهدد  فعل  ردود 
لديه  ـ  كالعادة  ـ  المتهم  إن  وقيل 
الحادثة  تكون  فهل  عصبية.  مشاكل 
يقومون  الذيَن  أن  الجميع  ليدرك 

دين  إلى  ينتمون  ال  األعمال  بهذه 
وكره  اإلجرام  إلى عقيدة  بل  سماوي، 
أو  وطنه  من  كانوا  لو  حتى  اآلخرين، 

لونه أو "دينه"؟
حزننا عميق على الذي قتلوا باألمس 
عائالتهم،  مع  وقلوبنا  كيبك،  في 
واالصدقاء  األقرباء  لكل  وعزاؤنا 
يتوقف  ان  أمل  وكلنا  والمحبين، 
من  وجه  في  نقف  وأن  االجرام،  هذا 
بين  الخوف  لنشر  يستغلّه  أن  يريد 

المواطنين في كيبك وكندا. 
وسوزان  دوتشيسن  فرانسوا  كلنا 
هو  سفك  الذي  فدمهما  كليرمونت، 
روحاهما  ترقد  أن  هللا  ونسأل  دمنا، 
جزاءَه  المجرم  ينال  وأن  بسالم، 

العاجل األوفى.

الضحيتان فرانسوا دوتشيسن وسوزان كليرمونت

كلنا فرانسوا وسوزان.. ودمهما المسفوك هو دمنا
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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..

أبناء  بين  االجتماعية  الوحدة  مظاهر  من 
يستفز  أاّل  المختلفة  اإلسالمية  المذاهب 
خالل  من  آخر  مذهٍب  أبناءَ  مذهب  أبناءُ 
وأاّل  واللمز،  بالغمز  لمذهبهم  التعرض 
واللمز  بالغمز  وعلمائهم  لرموزهم  يتعرضوا 
االستفزاز  ُّب  تجن فإن  والتكفير.  التفسيق  أو 
من دعائم الوحدة االجتماعية التي دعا إليها 
{واَلَ  وتعالى:  تبارك  قوله  في  الكريم  القرآن 
ذلك،  رِيحُكُمْ}.  وَتَذْهََب  فَتَفَْشلُواْ  تَنَازَعُواْ 
الوحدة  كما احترام كرامة اآلخر، من دعائم 
المذاهب  أبناء  بين  المطلوبة  االجتماعية 
مذهب  كل  أبناء  فإن  المختلفة،  اإلسالمية 
أبناء  مع  وطيبه  التعامل  بحسن  مأمورون 

المذهب اآلخر. 
السالم(،  )عليهم  أئمتنا  عليه  أدبنا  ما  وهذا 
قال:  أنه  )ع(  الصادق  اإلمام  عن  ورد  فقد 
"إن الرجل منهم إذا صدق في حديثه وورع 
مع  خلقه  وحُسن  األمانة،  وأدى  دينه  في 
أدب  هذا  وقيل  جعفري  هذا  قيل  الناس، 
على  كان  وإذا  سروره.  علّي  فيدخل  جعفر، 
خالف ذلك، قيل فعل هللا بجعفر ما فعل، 
ما أسوأ ما كان يؤدّب به أصحابه.. كونوا زيناً 
لنا وال تكونوا شيناً علينا، كونوا دعاة لنا بغير 

ألسنتكم".
في  "صلّوا  )ع(  العسكري  اإلمام  عن  وورد 
واحضروا  مرضاهم،  وعودوا  عشائرهم، 
وإن  وعليهم،  لهم  واشهدوا  جنائزهم، 
والمؤذنين  األئمة  تكونوا  أن  استطعتم 

فافعلوا، فإن ذلك خير لنا ولكم".

إذاً، هذا هو األدب الذي أدبنا به أئمة أهل 
التعامل مع  السالم في طيب  البيت عليهم 
وقد  المختلفة.  اإلسالمية  المذاهب  أبناء 
الدين  قال:  أنه  )ص(  محمد  النبي  عن  ورد 
عن  المهمّ  السؤال  يأتي  وهنا  المعاملة. 
والخطباء  الدين  علماء  بعض  قيام  جدوى 
بإثارة  واإلعالم  والفكر  الصحافة  ورجال 
أمام  تخصصي  طابع  ذات  خالفية  مواضيع 
أهل  أن  علماً  والجماهير،  الناس  عموم 
البحث  بأنفسهم عن  يربؤون  األخرى  العلوم 
- مثالً - في موضوعات علم الفلك أو الطب 
أو الفيزياء وما شاكل على مسامع جمهور ال 
هذه  وبديهيات  بِمقدمات  إلمامٌ  أو  له  دراية 

العلوم!
من  العديد  إلثارة  مدعاة  هذا  ألَيس 
االتهامات  حد  إلى  تصل  التي  التساؤالت 
مشهورة  لشخصيات  والعمالة  بالتخوين 
خاضت  ألنها  إال  لسبٍب  ال  ذائع؟  وصيتها 
غير  في  ودقيقة  حساسة  موضوعات  في 
ال  جمهور  أمام  المناسبين  ومكانها  زمانها 
يملك إمكانية القبول أو الرد او التصديق أو 
من  تبقى  وبما  بالناس  فرحمة  التكذيب... 
حلمٍ بوحدة المسلمين ال ينبغي أن يتصدى 
للشأن االسالمي العام إال من تحلى بالحكمة 
والوعي والمعرفة بأمور الزمان، وإال فسنبقى 
وممتلكاتنا  أرواحنا  من  غالية  أثماناً  ندفع 
بالشهرة  الطامعين  بسبب  وسالمتنا  وأمننا 
الطموحات  تحقيق  أو  المال،  أو  الجاه  أو 
الشخصية ولو على حساب األمة ومستقبلها.

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

المجمع  التالية:  اإلسالمية  المراكز  نظمت 
اإلسالمي في مونتريال، مركز الهدى في تورنتو، 
هاملتون  في  الوالية  ومركز  البيت،  أهل  مركز 
حفالً بهيجاً لمناسبة والدة الرسول األكرم محمد 
صلى هللا عليه وآله، التي تأتي في السابع عشر 
من ربيع األول بحسب اتباع مذهب أهل البيت 
الثامنة من  الساعة  السالم، وذلك عند  عليهم 

مساء السبت. 
الحفل االفتراضي الذي بُث عبر الفيسبك وقناة 
يوتيوب، قدَّم فقراته األخ يحيى األحمر، وافتُتِح 
الحاج  القارئ  تالها  الكريم  القرآن  من  بآي 
الشيخ  سماحةُ  كلمةً  ألقى  ثم  أحمد.  جليل 
التهنئة  بعد  فيها،  استعرض  السبيتي،  علي 
وذكرى  الشريف  النبوي  بالمولد  والتبريكات 
بن  جعفر  األساتذة  وأستاذ  األئمة  إمام  والدة 
محمد الصادق )ع(، حادثة من السيرة النبوية 
على  والتضييق  واالضطهاد  التنكيل  اشتد  يوم 

المسلمين من قبل عتاة قريش وطغاتها:
إلى  بالهجرة  منهم  النبي )ص( جماعة  أمر   .."
أحد".  عنده  يُظلَم  ال  ملكاً  "بها  فإن  الحبشة 
وكان جعفر بن أبي طالب في طليعة المهاجرين 
من  مكة  الى  إعادتهم  قريش  حاولت  الذين 
ومحاولة  عليهم،  النجاشي  تقليب  خالل 
بالمال والهدايا، ليحول دون بقائهم في  إغرائه 
مملكته. إال أن هذه المحاوالت باءت بالفشل 
بعدما أحسن جعفر )رض( شرح حقيقة االسالم 
النبّي  حمله  وما  السامية،  األخالقية  وتعاليمه 
محمد )ص( إلى أهل مكة من تعاليم السماء 

والتوحيد والعدل والقيَم السامية". 
الكريم  القرآن  تناول سماحته كيف خّص  كما 
السيدة العذراء مريم )ع( بسورة كاملة تضمنت 
للسيد  والتعظيم  التقديس  معاني  أعظم 
العبَر  وعظيم  األثر  جميل  ترك  "مما  المسيح، 
فأكرم  وبطانته.  النجاشي  وقلب  عقل  في 
الشيخ  ودعا  مثواهم".  وأحسن  المسلمين 
السبيتي "إلى مقاربة هجرتنا إلى بالد الغرب من 
القواسم  إيجاد  إلى  يؤدي  الذي  المدخل،  هذا 
الفكرية والروحية المشتركة مع أهل البالد التي 
لجأ المسلمون إليها هرباً من االحتالل والظلم 

واألزمات اإلقتصادية والسياسية". 
جعفر  منطق  إلى  بحاجة  نحن  "كم  وقال: 
نجد  زمن  في  االسالم  عرض  في  وحكمته 
العديد من النماذج التي - عن سوء نية أو جهل 
تطرق  ثم  الحنيف".  الدين  هذا  إلى  تسيء   -
)ص(  األعظم  للنبي  المسيئة  الرسومات  إلى 
التعبير  لحرية  "الترويج  أن  معتبراً  فرنسا،  في 
دون ضوابط وال قيود إنما هو أمر مدان قانونياً 
الوزراء  رئيس  بموقف  مستشهداً  وأخالقياً"، 

التعبير  لحرية  أن  اعتبر  الذي  ترودو،  جستن 
معتقدات  إلى  اإلساءةِ  عن  باالمتناع  شرطاً 
ومشاعر اآلخرين. واختتم كلمته بتوجيهات إلى 
ابناء الجالية في كيفية االستفادة والتفاعل مع 
البرامج التربوية والكشفية والدينية، التي تبث 
الجائحة.  استمرار  بسبب  التواصل  وسائل  عبر 
كما دعا إلى تفادي التهاوِن بالجائحة وتعريِض 
والدراسة  العمل  وأصدقاء  والمعارف  العائالت 
تحريم  إلى  منبهاً  والمرض،  اإلصابة  خطر  الى 
وإغفاِل  االستخفاف  عن  تنم  التي  التصرفات 
الصحة  للجميع  ومتمنياً  الطبية،  التوصيات 

والعافية والسالمة.
ومدائحُ  إنشاديةٌ،  فقرةٌ  الكلمة  بعد  وجُعِلَت 
واختتم  وفرقته.  حرب  حسن  للمنشد  نبوية 
األكرم  الرسول  حياة  تناولت  بمسابقة  الحفل 

)ص(.

صدى المشرق ـ مونتريال
رسول  و"إال  هللا"  رسول  يا  "نحبك  عنوان  تحت 
هللا" دعت المؤسسات التالية: المنتدى االسالمي 
المجمع  بروسارد،    - االسالمي  المركز  الكندي، 
االسالمية  الجمعية  مونتريال،  في  االسالمي 
الكندية، جمعية الكشاف المسلم، مركز األنصار، 
أمام  احتجاج  وقفة   إلى  الفال  ـ  األمان  مركز 
ظهر  بعد  من  الثانية  عند  الفرنسية  القنصلية 
أمام  أكتوبر  األول/  تشرين   ٢٥ في  األحد  اليوم 
القنصلية الفرنسية في قلب مونتريال ردد خاللها 
المشاركون، الذين قدر عددهم بثالثمئة وخمسين 
األكرم  للنبي  التعرض  ترفض  شعارات  شخصاً، 
محمد )ص( وترفض خطاب الكره الذي يستهدف 
رفضهم  على  المتحدثون  شدد  وقد  المسلمين.  

الحقَد والتمييزَ والكرهَ.
في كلمته قال رئيس المنتدى االسالمي الكندي 
ككنديين  اليوم  "إجتمعنا  المجذوب:  سامر 
وككيبكيين لنقول ال للكره ألننا نعرف إلى ماذا قد 
كيبك  في  رأيناها  "لقد  المجذوب:  وقال  يؤدي". 
الكبير. رأينا  ارتكُبِت المجزرة في المسجد  عندما 
الخامسة  في  رجل  قُتِل  عندما  أونتاريو  في  ذلك 
كارهٍ  بيدِ  المسجد  أمام  عمره  من  والخمسين 
الكره  رأينا  "اليوم  والمسلمين". وأضاف:  لإِلسالم 
السياسية".  النخبة  قبل  من  ولكن  فرنسا  في 
وعقب بالقول: "ال أحَد على وجه األرض ذهب إلى 
هذا الحد من القيام بما يتسبب بإراقة الدماء في 
بلده بسبب الخطاب الفتنوي". وأشار إلى التالي: 

"نحن هنا لنقول ال للكره تحت أي عنوان. وال نريد 
لذلك أن يعود إلى كيبك". 

مرة.. خطاب  اكثر من  "قلناها  التالي:  إلى  ولفت 
أننا  على  شدد  واذ  العنف".  إلى  سيؤدي  الكره 
"نحب رسول هللا وهو في قلوبنا"، قال: "التعرض 
مرفوض،  للسامية  والعداء  مرفوض،  أمر  لكيبك 
للمعاقين  والتعرض  مرفوض،  للنساء  والتعرض 
األمر  يأتي  عندما  لماذا  "لكن  وسأل:  مرفوض". 
للرسول )ص( يكون األمر مختلفاً"؟ وشدد على أن 
"الكره ال يندرج في إطار حرية التعبير. فالخطاب 
التي  التعبير  حرية  بِعكس  الكره،  يثير  الفتنوي 

تؤدي الى التسامح والتضامن".
كذلك كانت كلمات عديدة ألقاها األستاذان سامر 
نشيد  أُنِشد  كما  وآخرون،  ترقاوي  ومهدي  النيز 

"طلع البدر علينا".
يأتي هذا التجمع كما في العديد من دول العالم 
مسيئة  )كاريكاتورية(  ساخرة  رسومات  نشر  إثر 
الرئيس  وإصرار  فرنسا،  في  )ص(  محمد  للنبي 
الفرنسي على نشرها من باب حرية التعبير. فقد 
نُقِلَت عن ماكرون تصريحات صحافية قال فيها إن 
)المسيئة  الساخرة  الرسوم  عن  تتخلى  لن  فرنسا 
لإلسالم والنبي "محمد”(، ما أشعل موجة غضب 

في أنحاء العالم اإلسالمي.
وعند الواحدة من بعد ظهر األحد في االول من شهر 
الثاني نُظمت تظاهرة في وسط مونتريال  تشرين 
استنطارا لكره المسلمين شارك فيها المئات وردد 
ليسوا  "المسلمون   : المتظاهرون شعارات  خاللها 

ارهابيين" و"اإلسالم دين السالم". 

تجمع المئات في مونتريال رفضًا لإلساءة للرسول 
محمد )ص(

جد ابنتي يتحرش بها!!

في المولد النبوي وأسبوع الوحدة االسالمية

الجنون  من  بنوبة  أصبت  لقد  مشكلة: 
ان  بعد  ابنتي  أخبرتني  عندما  والعصبية 
أمها(  )والد  جدها  بأن  الشباب  سن  دخلت 
كانت  عندما  بها  جنسياً  يتحرش  كان 
بلدنا  في  عندهم  الصيفية  العطلة  تمضي 
هذا  أن  واحدة  لحظة  حتى  أتصور  لم  األم. 
أو  االقرباء  من  يأتي  أن  يمكن  المنكر  األمر 
من رجل كبير في السن، كنت أظنه حضنا 
آمناً البنتي، وصرت من بعدها ال أثق بأقرب 
ومع  أبنائي  متابعة  وأتشدد في  إليَّ،  الناس 

من يختلطون.. 
شاردة  كل  عن  وأتحرى  كثيرة  أسئلة  أسأل 
وواردة حتى ضاقوا ذرعاً بي ولم يتقبلوا مني 
طريقتي هذه، فصرت حائراً بين أن أعطيهم 
الحرية التي يريدون، وبين أن يقعوا فريسة 
ندم  ينتابني  وعندها  أخالقياً،  الشاذين 
وعذاب ضمير.. فما هي نصيحتكم لي ولمن 
يواجه مشكلة كهذه في عائلته ومحيطه؟؟                    
وليد/ مونتريال 

عن  ابنك  مع  الحديث  تبدأ  عندما  حل: 
التحرش الجنسي قد يكون لديه ما يخبرك 

خطيرة،  أو  خاطئة  معلوماته  تكون  وقد  به، 
وتلك اللحظة مخيفة لآِلباء. وعادة ما يبدؤون 
أعينهم؛  في  والفزع  باألسئلة  أبنائهم  بغمر 

وقتها يتوقف األبناء عن التحدث. 
بينك  حاسمة  لحظة  هي  اللحظة  تلك 
عالقتكما  مصير  ترسم  وقد  ابنتك  وبين 
كل  المختصون  ينصح  ولذلك  المستقبلية، 
أب أو أم باتباع الحل األمثل في هذه اللحظة: 
الطفل من  يخزّنه  ما  لكل  الهادئ  االستماع 
في  يدركها  لم  تحرش  وقائع  أو  معلومات، 
وقتها. على األهل االستماع إليهم جيداً حتى 
على  السيطرة  كما  مساعدتهم،  يستطيعوا 

أفعالهم ومشاعرهم أمام أبنائهم.

كذلك يُنَصح األهل بتعليم األطفال في سّن 
منها  كلها،  الجسم  أعضاء  أسماءَ  صغيرة 
األعضاء  أن  تعليمهم  ثم  الجنسية؛  األعضاء 
الجنسية هي أعضاء خاصة باإلنسان وحده، 
وال يحق ألي شخص آخر غريب أن يلمسها، 
دون  النصيحة  الطفل  يفهم  الطريقة  وبهذه 
في  بالخارج  ينتظره  تهديداً  بأن  يشعر  أن 

مدرسته، أو في منازل أقربائه وأصدقائه.

حفل افتراضي لمناسبة والدة الرسول محمد 
)ص( يجمع مراكز متعددة من أونتاريو وكيبك

الشيخ السبيتي 

المنشد حرب وفرقته 

من تظاهرة اول من امس االحد من التظاهرة امام القنصلية الفرنسية في مونتريال 
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حسين حب هللا – صدى المشرق 
ضد  ارتُكبت  التي  الجريمة  خلفت 
فرنسا  في  باتي  صموئيل  االستاذ 
ال  العالم،  مستوى  على  ارتدادت 
مواقف  كندا حيث صدرت  في  سيما 
منها  ايجابية  االكثر  كان  سياسية 
موقف رئيس الوزراء الكندي جوستان 
االخرى  المواقف  معظم  فيما  ترودو. 
المسلمون  به  شعر  ما  كثيرا  تراع  لم 
للمسيئة  الرسوم  نشر  من  اهانة  من 
على  لالطاللة   . )ص(  محمد  للنبي 
عليها  الفعل  وردود  الرسوم  مسالة 
غية  حسن  الشيخ  مع  لقاء  لنا  كان 
الذي اكد ان محاولة الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكرون تصوير األزمة الحالية 
في المجتمع الفرنسي على أنها صراع 
تشويه  التعبير  وحرية  اإلسالم  بين 
للواقع. كما اعتبر ان" الذين يحاولون 
الناس  يقتلون  لمن  مبررات  إيجاد 
عن  الدفاع  او  الرسول  نصرة  باسم 
االسالم يساهمون من حيث ال يدرون 
بتشويه صورة االسالم و المسلمين و 
المسلمين " . مشددا  التضييق على 
على ان الرد على االساءة ال يجوز ان 
وثّمن  العنف.   استعمال  عبر  يكون 
الكندي  الوزراء  رئيس  موقف  غية 
الحكيم  الموقف  "هذا  على  وشكره 
على  الحرص   " مؤكدا   ،" الشجاع  و 
البناء حيث تحترم  المشترك  العيش 
كل مكوّنات المجتمع بعضها بعضا و 

تعمل يدا بيد لبناء كندا و ازدهارها.

اإلساءة  مسألة  تقرا  كيف  بداية 
فرنسا  في  )ص(  محمد  للنبي 
الساخرة  المجلّة  قبل  من  بالذات 

تشارلي ايبدو؟ 
لقد أعتادت مجلة تشارلي ايبدو على 
المجتمع  استفزاز شرائح عريضة من 
ورجال  السياسيين  من  الفرنسي  
المعروف  ومن  غيرهم.   و  الدين 
وال  المقدسات  تحترم  ال  أنها  عنها 
األديان.  هذا معروف، ولكن عداءها 
بدرجات  يفوق  المسلمين  و  لإلسالم 
يعود  هذا  و  لآلخرين.  عداءها  كبيرة 
توجهاتها  أهمها  عديدة  ألسباب 
يراه  و  تراه  مما  إنزعاجها  و  اإللحادية 
الفرنسيين  السياسيين  من  العديد 
من تزايد الوجود االسالمي في فرنسا.  
لإلسالم  المجلة  عداء  ازداد  لقد  و 
للمواجهات  نتيجة  المسلمين  و 
نشرها  بعد  المسلمين  بين  و  بينها 
عنه  نتج  وما  الدانمركية  للرسومات 
فرنسا  في  إسالمية  احتجاجات  من 
االحتجاجات  بلغت  لقد  خارجها.   و 
مكاتب  على  الهجوم  في  ذروتها 
كانون  شهر  من  السابع  في  المجلة 
ذهب  الذي  و    2015 يناير  الثاني- 
الدامي  الهجوم  شخصا.   11 ضحيته 
إيبدو  تشارلي  مجلة  مكاتب  على 
مع  عالمية  تضامن  موجة  إلى  أدى 
لقد  التعبير.   وحرية  والمجلة  فرنسا 
دولية  مظاهرة  القتلى  تشييع  شهد 
الدول  رؤساء  من  كبير  عدد  حضرها 
بينهم  من  السياسيين  والمسؤوليين 
عربية  بلدان  من  سياسيون  مسؤلون 
تشارلي"  "أنا  شعار  وخرج  إسالمية  و 
بطريقة  عالميا  تسويقه  تم  الذي 
فائقة النجاح.  الجدير بالذكر أيضا ان 
قبل  تواجه  كانت  التي  المجلة،  عدد 
الهجوم صعوبات مالية كبيرة و كانت 
انت  استطاعت  باإلفالس،  مهددة 
تبيع ثمانية ماليين نسخة من عددها 
الذي صدر مباشرة بعد الهجوم.  من 
هنا يظهر سبب عداء المجلة لإلسالم 
يحاول  وما  المسلمين  تعصبها ضد  و 
يعدو  التعبير ال  بحرية  البعض وصفه 

كونه تعطشا للثأر و االنتقام. 
الرئيس  موقف  تفسر  كيف 
حق  عن  الدفاع  من  الفرنسي 
واصراره  الرسوم  نشر  في  المجلة 
من  تجريم  يتم  وقت  في  عليها 

ينكرون الهولوكوست مثال ؟
يحاول  الفرنسي  الرئيس  ان  أتصور 
ركوب موجة الدفاع عن حرية التعبير 
معركته  في  الشعبي  التأييد  لكسب 
االنتخابية القادمة بعد حوالي سنة من 
في  ماكرون  السيد  فشل  لقد  اآلن.  

التي  الشعبية  االحتجاجات  مواجهة 
الصفراء  السترات  باحتجاجات  عرفت 
جائحة  قبل  فرنسا  اجتاحت  التي  و 
سياساته  في  ايضا  فشل  و  كورونا.  
لمواجهة الجائحة. االقتصاد الفرنسي 
يواجه  و  حرجة  مرحلة  في  اآلن  يمر 
احتجاجات  بسبب  صعبة  تحديات 
السترات الصفراء من ناحية و التبعات 
االقتصادية للجائحة من ناحية اخرى.  
لتلميع  الفرنسي  الرئيس  لهذا يحتاج 
على  وهمية  انتصارات  إلحراز  صورته 
منافسه  ان  خاصة  مختلق،  عدو 
القومي  اليمين  سيكون  االنتخابي 
المتطرف بقيادة السيدة مارين لوبان.  
ان  الصدد  هذا  في  ننسى  اال  علينا 
تهجَّم السيد ماكرون على االسالم كان 
الذي  االستاذ  اغتيال  لحادثة  سابقا 
األزمة  بدأت  لقد  الرسومات.  عرض 
يمر  االسالم  ان  ماكرون  عندما صرّح 
بازمة و انه سيجد حال لهذه األزمة في 
للقضاء  قوانين  فرنسا من خالل سن 
على ما اسماه االنعزالية االسالمية في 
فرنسا.  كل هذا يدل على ان ماكرون 
كان يبحث عن مواجهة مع االسالم و 
المسلمين قبل ركوبه موجة ما يسميه 

بالدفاع عن حرية التعبير.
يصوّر  ان  ماكرون  السيد  يحاول 
الفرنسي  المجتمع  الحالية في  األزمة 
وحرية  اإلسالم  بين  صراع  أنها  على 
اإلسالم  للواقع.  تشويه  هذا  التعبير. 
التعبير. لقد  و  الرأي  ليس ضد حرية 
من  يصارع  البعثة  منذ  االسالم  كان 
التعبير.  الرأي و  الحق في حرية  أجل 
التعبير  حرية  فان  هذا،  الى  اضافة 
التي  للديمقراطية  الزاوية  حجر  تعتبر 
هو  كما   ، لألقليات  بالنسبة  تشكل 
المجتمعات  في  المسلمين  حال 
الغربية ، أداة للبقاء و االزدهار. ولكنه 
ليس من العدل او المنطق أن تصبح 
 ، أخرى  حرية  أي  او   ، التعبير  حرية 
االجتماعي.  الصراع  و  لالنقسام  أداة 
هنالك فرق بين حرية التعبير وحرية 
اآلخرين.  لمشاعر  واالساءة  التشهير 
حرية  حصر  في  البعض  يرغب  قد 
كاريكاتورية  رسوم  نشر  بحق  التعبير 
عليه  للرسول  واألدب  الذوق  قليلة 
الرسوم  هذه  ان  والسالم.   الصالة 
أو  الفكري  للنقاش  شيئًا  تضيف  ال 
 ، األديان  و  األيدلوجيات  بين  للحوار 
مسلم  ملياري  لقرابة  اهانة  وتعتبر 
على  يصرون  الذين  إن  العالم.  حول 
مجرد  لتكون  التعبير  حرية  تقليص 
حرية اإلهانة ، هم في الواقع ينفذون 
الطرفين  من  المتطرفين  استراتيجية 
خلق  على  يساعدون  ألنهم   ذلك  و 
المسلمين  المواطنين  لدى  الشعور 
قبل  منبوذون من  و  مرفوضون  بأنهم 
يكونوا  ان  يحاولون  الذي  المجتمع 
اعضاء فاعلين فيه،  ومن ناحية أخرى 
المتطرفين في جهودهم  ، يساعدون 
المسلمين  من  بالشباب  للتغرير 
التهميش  و  باالحباط  الذين يشعرون 
بأعمال  للقيام  تجنيدهم  ثم  من  و 

ارهابية.
هناك من يرى في تصرف الشاب 
راس  قطع  الذي  الشيشاني 
االستاذ  ويحمل  مبررا  المدرس 

المسؤولية .. ما رأيك؟
عزيز  يدي  بين  اآلن  القتيل  و  القاتل 
نفسي  انصب  ان  اريد  ال  و  مقتدر 
بد  ال  لكن  و  بينهما.   يحكم  قاضيا 
لإلسالم  أساء  أيهما  التساؤل  من  لنا 
و المسلمين اكثر: القاتل أم القتيل ؟

ان   جدال  سلمنا  إن  و  القاتل  هذا 
الغيرة  و  الرسول  محبة  كان  دافعه 
على االسالم هل طبق تعاليم االسالم 

و هل اتبع سنة الرسول ؟
يقول هللا تعالى في كتابه العزيز:

}َمن قَتََل نَفًْسا بِغَيْرِ نَفٍْس أَوْ فََسادٍ فِي 
َّاَس جَمِيعًا وََمنْ  ََّما قَتََل الن اأْلَرِْض فَكَأَن
جَمِيعًا◌{  َّاَس  الن أَحْيَا  ََّما  فَكَأَن أَحْيَاهَا 

المائدة. 32
و يقول عز وجل ايضا:

ِّئَةُ ◌ادْفَعْ  ي }واََل تَْستَوِي الْحََسنَةُ واََل السَّ
بَيْنََك  َّذِي  ال فَإِذَا  أَحَْسُن  هَِي  َّتِي  بِال
َّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{ ]فصلت  وَبَيْنَهُ عََداوَةٌ كَأَن

.]34 :
عليه  الرسول  سيرة  درسوا  الذين  و 
مع  قصته  يعرفون  السالم  و  الصالة 

هو  و  منه  طلب  عندما  الجبال  ملك 
ان  الطائف  من  عودته  طريق  في 
و  األخشبين،  يطبق  بان  له  يسمح 
هما جبالن في مكة، على المشركين 
انتقاما له و لكن الرسول رفض و قال 
لملك الجبال : "بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرَِج هللاُ 
ال  وَحَْدهُ  هللَا  يَعْبُُد  َمنْ  أَْصالبِهِمْ  مِنْ 

يُْشرُِك بِهِ َشيْئًا".
لمن  مبررات  إيجاد  يحاولون  الذين 
الرسول  نصرة  باسم  الناس  يقتلون 
يساهمون  االسالم  عن  الدفاع  او 
صورة  بتشويه  يدرون  ال  حيث  من 
االسالم و المسلمين و التضييق على 
كأقليات  يعيشون  الذين  المسلمين 
غير  فيها  األكثرية  مجتمعاٍت  في 
المسلمين  ان  و  خاصة  مسلمة، 
الذين يعيشون كأقليات يشكلون ربع 
أراد  العالم.  من  المسلمين في  عدد 
سنته  باتباع  عليه  الرسول  ينصر  ان 
أحسن  هي  بالتي  الناس  مجادلة  و 
الموعظة  و  بالحكمة  االذى  دفع  و 

الحسنة.
هل ترى في ما تقوم به الجماعات 
االرهابية من جرائم اول ضحاياها 
المسلمين في أكثر من بلد تبريرا 
تستهدف  التي  الحمالت  في 
او  دولة  من  أكثر  في  االسالم 
أجندة  لتنفيذ  ذرائع  مجرد  هي 
تستهدف الدين االسالمي لتجعله 
الهجوم  خالل  من  تجمع  فزاعة 

عليه صفوفها ؟
اإلرهاب  يزرعون  الذين  إن  بالتأكيد 
غيرها  و  فرنسا  في  األبرياء  ويقتلون 
العالم  بلدان  فيها  بما  البلدان  من 
و  اإلسالم.   يمثلون  ال  االسالمي 
المسلمين  عدد  أن  ايضا  بالتأكيد 
أيدي  على  العالم  حول  قتلوا  الذين 
هذا اإلرهاب، الذي يُسمى زورا وبهتانا 
عدد  ان  أقول  بسببه،  او  اإلسالمي،  
يفوق  المسلمين  من  االٍرهاب  ضحايا 
المسلمين  غير  من  الضحايا  عدد 
تهمة  فان  ذلك  إلى  إضافة  بكثير. 
بسبب  بالمسلمين  تلصق  االٍرهاب 
دينهم   باسم  يرتكب  الذي  االٍرهاب 
غيرهم.   من  اكثر  ضحاياه  انهم  مع 
لذلك بإمكاننا القول بأن اإلرهاب عدو 
اإلسالم وليس نتاجه والمسلمون من 

ضحاياه وليسوا مرتكبيه.
في  األمور  نضع  أن  الضروري  من 
نصابها. كما انه من غير العدل تحميل 
الكنديين او الكيبيكيين او الكاثوليك 
المصلين  قتل  مجزرة  المسؤولية عن 
األبرياء في مسجد كيبيك الكبير  أو 
قتل  مسؤولية  النيوزيلنديين  تحميل 
المصلين األبرياء في المسجدين في 
مدينة كرايستشيرش  في نيوزيالندا، 
تحميل  ايضا  العدل  غير  من  فإنه 
االستاذ  قتل  مسؤولية  المسلمين 
يقول  كما  باتي.   صموئيل  الفرنسي 

القرآن الكريم ال تزر وازرة وزر أخرى.
من  هنالك  ان  ايضا  نعرف  لكننا  و 
يريد  من  المتعصبين  و  العنصريين 
لمحاربة  المبررات  و  الذرائع  إيجاد 
المسلمين  على  االعتداء  و  االسالم 
السياسية  حقوقهم  من  االنتقاص  و 
بالمرصاد  الوقوف  علينا  و  المدنية  و 
الصورة  بإعطاء  العنصريين  لهؤالء 
عن  الدفاع  و  لإلسالم  الحقيقية 
الناس،  ككل  مواطنون  ألننا  حقوقنا 
ما  علينا  و  حقوق  من  لغيرنا  ما   لنا 
نرفض  اننا  واجبات.   من  غيرنا  على 
االٍرهاب و ندينه كائنة ما كانت هوية 
القاتل و كائنة ما كانت هوية ضحاياه.
المواقف  في  تضارب  هناك  كان 
الفعل  رد  من  وغيرها  كندا  في 
المطلوب على الموقف الفرنسي.. 
بأخالق  للتحلي  دعا  من  هناك 
ـ  يمكن  ـ  والمقصود  الرسول 
المسامحة يمكن وهناك من دعا 
مقاطعة  او  واالستنكار  للتظاهر 
انجع  هو  ما  الفرنسية..  البضائع 
الرد على هذا التطاول واالستهزاء 

بمشاعر اكثر من مليار مسلم؟
طبعا كل هذه المواقف اجتهادات قد 
يصيب أصحابها و قد يخطؤون.  مما ال 
شك فيه ان الهدف واحد و ان اختلفت 
ال  االجتهادات  هذه  لكن  و  الطرق. 

تختلف كثيرا في الباطن وان اختلفت 
في الظاهر. ان التحلي باخالق الرسول 
مثال.   االقتصادية  المقاطعة  يمنع  ال 
التعبير  حرية  ان  يقول  اآلخر  الطرف 
تضمن له حرية إهانة اآلخرين و نحن 
الجهة  الحرية في اختيار  لنا  نقول ان 

التي نريد شراء بضائعها.  
يكون  ان  يجوز  ال  الذي  االمر  لكن  و 
هو  االساءة  على  الرد  في  لنا  خيارا 
استعمال العنف.  ان استعمال العنف 
مضر  لكنه  و  نافع  غير  فقط  ليس 
مما  بكثير  اكثر  لنا  يسيئ  و  ايضا 
يضاعف  و  بل  لنا  للمسيئين  يسيئ 
المظاهرات  اما  إساءاتهم.   مفعول 
جهدا  تتطلب  انها  ارى  شخصيا  فأنا 
تنظيميا كبيرا مع خطر اندساس بعض 
المتظاهرين  صفوف  بين  المخربين 
على  تعود  شغب  بأعمال  قيامهم  و 
هدف  كان  ان  و  بالضرر  المسلمين 
السلمي.   التظاهر  المظاهرة  منظمي 
و ما هو مردود المظاهرة ؟ قد يكون 
مقتضبا  خبرا  األحوال   أحسن  في 
في بعض و سائل االعالم و في كثير 
من األحيان يتم تجاهل الخبر.  إنني 
من  لالستفادة  الجالية  أبناء  ادعو 
نعيش في ظاللها  التي  الديموقراطية 
بها  نتمتع  التي  الحرية  جو  من  و 
لشرح و جهات نظرنا بإرسال الرسائل 
المعلومات  نشر  و  االعالم  لوسائل 
االجتماعي  التواصل  وسائط  على 
الى  تهدف  هادئة  بطريقة  لكن  و 
التوعية ال الى االستفزاز.  كذلك من 
السياسيين  مع  التواصل  الضروري 
او   البلدية  المجالس  في  اعضاء  من 
برلمان المقاطعة او البرلمان الفدرالي 
االسالم  اسم  ربط  و حثهم على عدم 
باالرهاب.  هذا امر في غاية األهمية 
خاصة  و  األحيان  من  كثير  في  النه 
اسالم  كلمة  تلصق  األيام   هذه  في 
بكلمة ارهاب و يستعمل شعار الدفاع 
التعبير للدفاع عن سياسة  عن حرية 
و  للنبي  االساءة  في  ايبدو  تشارلي 
استفزاز المسلمين.  لالسف لم  يبق 
من  المسلمين  غير  على  حصرا  هذا 
الى  االمر  وصل  لكن  و  السياسيين 
الكيبيكي  البرلمان  اعضاء  احدى  ان 
عدد  فيها  دائرة  تمثل  مسلمة  هي  و 
نددت  المسلمين  الناخبين  من  كبير 
عن  أعربت  و  االسالمي"  "باالرهاب 
"حق  عن  دفاعا  فرنسا  مع  تضامنها 

التفكير و التعبير".       
الكندي  الموقف  تقرؤون  كيف 
وزير  لسان  على  جاء  الذي 
في  شامبانْي  فيليب  الخارجية 
الدفاع عن ماكرون وعدم التعليق 

على االساءة ؟
السيد  تصريح  ان  االمر  في  الغريب 
شامبانيْ جاء بعد قليل من اجتماعه 
بعض  قيادات  من  شخصيات  مع 
المؤسسات في الجالية االسالمية.  و 
في تصريحه أكد تضامنه مع "حليفتنا" 
التركي و بهذه  الرئيس  فرنسا و ادان 
كأنها  و  األزمة  تصوير  تم  الطريقة 
و  ماكرون  السيدين  بين  مشكلة 
أردوغان.   و أكد وزير خارجيتنا ايضا 
وقوفه مع حرية التعبير.  لقد تحدث 
كال  ان  تناسى  و  فرنسا  حليفتنا  عن 
من تركيا و فرنسا حليفا كندا كأعضاء 
طيلة  و  األطلسي  شمالي  حلف  في 
تركيا  كانت  الباردة  الحرب  سنوات 
الحلف  عن  للدفاع  األمامية  الجبهة 
و  السوفيتي.   االتحاد  مواجهة  في 
على  التركيز  يجب  كله  هذا  من  اهم 
ان المسألة ليست مجرد مواجهة بين 
السيد ماكرون و السيد اردوغان و انما 
ماكرون  السيد  اختلقها  مواجهة  هي 
اليه  ينتمي  الذي  بين االسالم  و  بينه 
قرابة  فيهم  بما  نسمة  مليارا  قرابة 

مليون كندي.
الحظ استدرك رئيس  و لكن لحسن 
الوزراء الكندي السيد جوستان ترودو 
استدراك.   بانه  يصرح  لم  إن  و  األمر 
لقد صرح السيد ترودو، مشكورا، ان 
االرهابيين و القتلة ال يمثلون االسالم 
و ال المسلمين، و أكد ايضا ان لحرية 
التعبير حدودها، و للكلمات مفعولها 
لذلك يجب على االنسان أن يقدر وقع 
التعبير  حرية  و  اآلخرين  على  كلماته 
يجب ان تُمارس مع احترام اآلخرين.

اسمع  ان  كثيرا  سرني  لقد  شخصيا، 
رئيس  لسان  على  الكلمات  هذه 
مقاال  حرفيا  تنقل  انها  الوزراء، خاصة 
الرابع  بالفرنسية يوم  كنت قد نشرته 
أكتوبر  االول  تشرين  من  العشرين  و 
كبرى  هي  و  البرس  جريدة  في 
أميركا  بالفرنسية في  الناطقة  ألجرائد 
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اننا نشكر رئيس الوزراء الكندي على 
هذا الموقف الحكيم و الشجاع خاصة 
اننا حريصون على عدم استيراد األزمة 
فيها.   بالده  فرنسا  رئيس  زج  التي 
نحن حريصون على العيش المشترك 
مكونات  كل  تحترم  حيث  البناء 
المجتمع بعضها بعضا و تعمل يدا بيد 

لبناء كندا و ازدهارها.

الشيخ حسن غيّة

الشيخ حسن غية لـ" """صدى المشرق"""":

"اإلرهاب عدو اإلسالم وليس نتاجه والمسلمون من ضحاياه وليسوا مرتكبيه
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فاطمة بعلبكي - مونتريال

ومنطقة  كيبيك  مقاطعة  دخول  منذ 
مونتريال الكبرى  والفال مرحلة اإلنذار 
سبتمبر  أيلول/  شهر  أواخر  األحمر 
وزراء  رئيس  حكومة  فرضت   ،2020
كيبيك فرانسوا لوغو ومسؤولو الصحة 
لمواجهة  صارمة  قيوداً  المقاطعة  في 
كورونا،  فيروس  من  الثانيّة  الموجة 
ألغت بموجبها التّجمعات والنشاطات 
رسوماً  وفرضت  العائليّة  والزيارات 
المخالفين )1000  باهظة على  ماليّة 

دوالر كندي للّشخص الواحد(.
دخلت  التّي   - الجديدة  اإلجراءات   
حيز التّنفيذ بداية شهر تشرين األول 
واستمرت لمّدة أربعة أسابيع- اعتبرها 
خصوصاً  وظالمة،  مجحفة  الكثيرون 
قطاع المطاعم في كيبيك، حيث أن 
تداعيات هذه اإلجراءات كانت كارثيّة 
 Down على المطاعم وسط مونتريال
هذه  تمديد  مع  وبالتزامن   .Town
إضافيّة،  أسابيع  ألربعة  اإلجراءات 
آراء  المشرق"  "صدى  استطلعت 
بعض أصحاب المطاعم لإلضاءة على 
مناشداتهم  الى  واإلستماع  مشاكلهم 

ومطالبهم.
قيود كورونا تكبّد المطاعم خسائر 

فادحة!
تناول  غرف  إغالق  قرار  أن  شّك  ال 
من  بالرّغم    - المطاعم   في  الطعام 
خلّف  متاحة-   Takeout إبقاء خدمة 
اإلقتصاديّة  التّبعات  من  الكثير 
خصوصاً  المطاعم،   أصحاب  على 
بسبب  والعربيّة  اللبنانيّة  المطاعم 
حيث  تقّدمها،  التّي  األصناف  طبيعة 
إمتياز  ومالك  المؤسسين  أحد  أكّد 
 سلسلة مطاعم "الباشا" فضل عيسى
لكورونا  الوقائيّة  اإلجراءات  نتائج  أّن 
فقد  فادحة،  ماديّة  خسائر  كبّدته 
مجمل  على   90% بنسبة  أثّرت   "
منطة  في  خصوصاً  اليومي،  العمل 
 ،)Down Town( مونتريال  وسط 
وذلك بسبب عدم مداومة الموظّفين 
منازلهم  من  والعمل  شركاتهم  في 
كبيرٍ  بشكٍل  أثّر  ما   ،)  on line(

نفسه  الّسياق  وفي  المبيعات".  على 
إمتياز  ومالك  المؤسسين  أحد  قّدر 
مطاعم  سلسلة    )Franchise(
خسائره  عكوش  عبدهللا  "الباشا" 
تنفيذ  منذ   80% بحوالى  الماديّه 
" الفروع  القيود الحكوميّة ، خصوصاً 
الموجودة داخل الموالت والسناتر في 

." Centerville منطقة الـ
إمتياز  مالك  اعتبر  جهته  من 
 " مطاعم  سلسلة    )Franchise(
فروعها جوزيف  أحد  األمير" وصاحب 
كانت  اإلغالق  إجراءات  أن   عيد 
إحصاءات  الى  تستند  "ولم  عشوائيّة 
غير  فمن  دقيقة،  علميّة  وأرقام 
المسؤولة  المطاعم  إعتبار  المنطقي 
اليوميّة  اإلصابات  أعداد  إرتفاع  عن 
دكاكين  جميع  بقيت  فيما  بكورونا، 
السوبرماركت  وكبريات  البقالة، 
أعداد  أن  علماً  مفتوحة،  والمدارس 
يبلغ  يرتادونها  الذّين  األشخاص 
أضعاف من يرتادون المطاعم!" وتابع: 
" نحن لسنا ضد قرارات وزارة الصحة، 
بحق  مجحفة  كانت  اإلجراءات  لكّن 
منطقتي  في  وتحديداً  المطاعم، 
الواقعتين  والفال  مونتريال  وسط 
ضمن نطاق اإلنذار األحمر، فالمناطق 

ولفت  أقل".  بشكل  تأثّرت  األخرى 
مونتريال  بلدية  تصريحات  الى  عيد 
بنسب  العمل  بانخفاض  أقّرت  التّي 
تتراوح بين 90 و %92، حيث أّن 600 
وسط  الى  يدخلون  كانوا  موظّف  ألف 
جائحة  قبل  يومي  بشكلّ  مونتريال 
المطاعم،   قطاع  وينعشون  كورونا 
كبير  بشكل  العدد  هذا  انخفض  وقد 
فقط  موظّف  ألف   50 على  واقتصر 
الباقون  يعمل  فيما  الكوفيد،  خالل 

من منازلهم.
بالنّسبة  وطأةً  أخف  األمر  أن  يبدو 
الوجبات  على  تعتمد  التّي  للمطاعم 
 ،Fast Food بـ  المعروفه  الّسريعة 
فقد صرّح أحد مالكي إمتياز سلسلة 
أن  سعد  عماد  البستان  مطاعم 
ما  الجاهزة  األطعمة  على  "الطلب 
لكن  كورونا،  فترة  خالل  مستمرّاً  زال 
هناك رسوم إضافيّة لطلبات التّوصيل 
نتكبّدها،  الديلفري أصبحنا  وخدمات 
ما أدّى الى إرتفاع المصاريف وتراجع 

األرباح قليالً ".
خطوة  الحكومية:  المساعدات 

ممتازة لكنّها غير كافية!
المطاعم  أصحاب  جميع  أشاد 

من  المقّدمة  الماليّة  بالمساعدات 
ساهمت  والتّي  الفيدراليّة  الحكومة 
اللّحظّة،  حتى  المطاعم  صمود  في 
وحدها.  كافيّة  غير  اعتبروها  لكنّهم 
"الحكومة الفيدراليّة مشكورة تكفّلت 
و50  العمّال  أجور  من   75% بدفع 
يتحمّل  فيما  المحاّلت،  إيجار  من   %
الـ  والمستأجر   25% الملك  أصحاب 
%25 األخرى، وبذلك يتحمّل الجميع 
جاء  كما  المادّية"،  الخسائر  من  جزء 
على لسان عكوش. وقد أشار عيسى 
المادّية  المساعدات  أهميّة  الى 
المطاعم،  عمل  إلستمرار  الفيدراليّة 
خصوصاَ في ظل غياب أي مساعدات 
او  كيبيك  حكومة  قبل  من  مالية 
بلدية مونتريال، وعدم دخول أيّ من  
على  تنص  التّي  القوانين  مشاريع 
التنفيذ"  حيّز  الماديّة  المساعدات 
نهاية  في  المقابلة  إجراء  تاريخ  )حتّى 
 " وأضاف:  األوّل(،  تشرين  شهر 
للمستأجرين  الماليّة  المساعدات 
أفضل،  كانت  األولى  الموجة  خالل 
من   25% يدفع  المستأجر  كان  فقد 
اإليجار، أمّا خالل الموجة الثّانية فقد 
المتوقّع  ومن  القانون،  تحديث  تمّ 
أن ترتفع النّسبة الى %35، ما يعني 

خسائر مالية إضافيّة".
إمتنانه  عن  عيد  أعرب  بدوره 
لمساعدات الحكومة الفيدراليّة وثقته 
المطلقة بقراراتها، منوّهاً     "بالدعم 
وأصحاب  األعمال  ألرباب  المالي 
جائحة  أمام  لصمودهم  المشاريع 
تقديم  طريق  عن  وذلك  كورونا، 
قروض بقيمة 40 الف دوالر والسماح 
حال  وفي  سنتين،  خالل  بتسديدهم 
واحدة  دفعة  إعادتهم  من  التمكّن 
في  فقط".  دوالر  الف   30 دفع  يتم 
السياسة  على  تحفّظا  أبدى  المقابل 
 ( كيبيك  حكومة  تنتهجها  التّي 
اإللتزام  بعدم  واتهمّها   )Provincial
تبصر  لم  وعوداً  تلقّينا   " بوعودها 
الماليّة  المساعدات  لجهة  إن  النور 
 City  ( البلدية  الضرائب  تخفيض  أو 

.")Tax
أي  سعد  تلقّي  عدم  من  وبالرّغم 
اعترف  أنّه  إاّل  ماديّة،  مساعدات 
الماليّة  المساعدات   " بأهميتّها 
مختلف  في  ضروريّة  الحكوميّة 
ويجب  كورونا،  خالل  القطاعات 
استمرارها إلنعاش العجلة اإلقتصادية 

ألطول فترة ممكنة".    
التتمة في الصفحة 11

قيود كورونا وتحّدي استمرارية المطاعم وسط مونتريال!

مطعم الباشا في وسط البلد الحاج فضل عيسى مالك امتياز سلسلة مطاعم الباشاأحد مطاعم أميرالسيد جوزيف عيد صاحب امتياز مطاعم أمير 



العدد 515 - الأحد 8 ت�شرين الثاين 2020/ربيع الأول 1442
N°515 • Dimanche le 8 novembre 2020تحقيق

تتمة الصفحة العاشرة

لم  بحذافيرها  الّسالمة  إجراءات  تطبيق 
تحول دون قيود اإلغالق

مراعاة  يستوجب  المطاعم  قطاع  في  العمل 
في  النّاس  سالمة  ألّن  العامة  النظافة  معايير 
بتطبيق  اإلهتمام  وتضاعف  األهميّة،  غاية 
الّصحة  وزارة  عليها  حثّت  التّي  الّسالمة  معايير 
عيسى  التزم  حيث  كوفيد،  جائحة  بدء  منذ 
العزل  لجهة  إن  الصحّة  وزارة  قرارات  بجميع   "
القفازات  وإرتداء  والكونتوار،  الطاوالت  بين 
واحترام  المعقّمات  ووضع  الطبيّة  والماسكات 
مسافة التباعد اإلجتماعي". بدوره  تقيّد عكوش 
مواظبة    " مع  الّسابقة  الّسالمة  معايير  بجميع 
 Face الـ  وإرتداء  أيديهم  غسل  على  الموظّفين 
عيد  رأى  وقد  أيضاً"،  العيون  لحماية   shelter
أن اإللتزام بكافة اإلجراءات اإلحترازيّة والوقائيّة 
 Risk أمر ضروري، " لكّن خطر اإلصابة بكورونا
والمجحف  الخطأ  ومن  مكان،  أي  في  موجود 
عن  المسؤولة  وكأنّها  المطاعم  مع  التعامل 
اإلصابة بالفيروس وارتفاع األعداد، خصوصاً واّن 
أعداد اإلصابات اليوميّة لم تشهد انخفاضاً بعد 
قرار إقفال صاالت الطعام، بل حافظ على وتيرته 
بمعّدل تراوح بين 800 و 1000 حالة يومياَ، ما 
يثبت أّن المطاعم ال عالقة لها بنشر الفيروس، 
في  يوميّاً  إرتفاعاً  تشهد  المدارس  أن  حين  في 
ما  هناك  اإلحصاءات  ووفق  اإلصابات،  عدد 
سجّلت  كيبيك  في  مدرسة   1200 الـ  يقارب 
حاالت إيجابية لكورونا، وبالرغم من ذلك ما تزال 
المدارس مفتوحة! كذلك األمر بالنّسبة للمطار، 
والوافدين  المسافرين  كندا  تستقبل  فيومياَ 
فأين  بالفيروس،  معظمهم  إصابة  يثبت  الذّين 

المنطق في كلّ ما يحدث؟!".
الصحيّة  اإلجراءات  سلسلة  الى  باإلضافة 
فإنّه  مطعمه،  في  سعد  يطبّقها  التّي  الّسابقة 
يولي أهميّة قصوى لمراقبة العوارض "في حال 
مالحظة  أي عارض من عوارض الكوفيد  على 
بالحجر  يلتزم  أن  منه  يطلب  الموظفين،  أحد 
انتشار  لمنع  الكورونا  فحص  وإجراء  الصحّي 
سالمة  على  وحرصاَ  الموظفين  بين  العدوى 
السيّارة  من  الطّلب  خدمة  لدينا  كما  الزبائن. 

التّي تخفّف من اإلحتكاك ".
تمديد قيود كورونا بين التحديّات وإشكاليّة 

الصمود!
حالة  مونتريال  في  المطاعم  أصحاب  يعيش 
من القلق في أعقاب المؤتمر الصحافي لرئيس 
الوزراء الكيبيكي فرانسوا لوغو الذّي أعلن خالله 
أربعة  الحمراء"  "المنطقة  قيود  تمديد  عن 
الثّاني/ تشرين   23 تاريخ  حتى  إضافيّة  أسابيع 

ما  اليوميّة،  اإلصابات  أعداد  لخفض  نوفمبر 
المطاعم  قطاع  أمام  إضافيّة  تحّديات  يفرض 
في كيبيك ويهّدد استمرارية معظمها، خصوصاَ 
في مونتريال والفال!  فقد بيّن عيسى أن "عمل 
المطاعم موسمي، وينشط خالل فترات األعياد 
وتكثر  السيّاح  يتوافد  حين  الّصيف  وموسم 
النشاطات والمهرجانات، وتمديد اإلغالق خالل 
خالل  واستمراره  الثّاني/نوفمبر  تشرين  شهر 
بفترة  يطيح  قد  األول/ديسمبر  كانون  شهر 
الخسائر،  من  المزيد  المطاعم  ويكبّد  األعياد 
وربّما يكون الضربة القاضية لصمودها"، متوقعّاّ 

إغالق وإفالس العديد منها.  
"الخارطة  تحدي  عكوش  يواجه  حين  وفي 
الميزانية،  وضبط  النفقات  إلدارة  اإلقتصادية" 
الموظفين  عدد  تخفيض  الى  جاهداً  يسعى  
واإلقتصار على  الطعام  وأصناف  وتقليل كميات 
األنواع الرئيسيّة فقط للحد من الخسائر اليوميّة  
اللبنانية مختلفة  -  نظراً ألن طبيعة المأكوالت 
على  تعتمد  فاألخيرة  الجاهزة،  األطعمة  عن 
يجب  اللّبنانية  األطباق  فيما  المجلّدة،  اللّحوم 
أن تكون طازجة، خصوصاً السلطات والمقبالت 
والمقالي والرز، وبالتّالي الطعام الذي يتم إعداده 
وال يباع يرمى في المهمالت في نهاية اليوم، ما 
مشكلة  أّن  سعد  يعتبر  إضافيّة-  خسائر  يعني 

يواجهها  التّي  التّحديات  أبرز  هي  العاملة  اليد 
خالل كورونا، معتبراً أّن "المساعدات الماليّة قد 
دفعت الكثير من األشخاص الى إيثار البقاء في 

منازلهم عوضاً عن العمل".
لدى عيد  تحّديات من نوع آخر أبرزها " اإللتزام 
بالمستحقّات الماليّة الشهريّة لجهة دفع رواتب 
الموظفين وبدالت التّوصيل Delivery، ناهيك 
واألقساط  البنوك   ودفعات  اإليجار  بدالت  عن 
شركات  لدور  الكامل  الغياب  ظلّ  في  الشهريّة 
ماليّة  تعويضات  أي  تقديمها  وعدم  التأمين 
لزبائنها إلنتشالهم من عجزهم المالي!"، محذّراً 
في  اإلنتحار  حاالت  وارتفاع  اليأس  انتشار  من 
متسائالً:  طويلة،  لفترات  القيود  استمرار  حال 
الى متى سينجح اصحاب المطاعم في الصمود 
وعدم الغرق في دوامة العجز واإلفالس واإلغالق 

الحتمي؟؟ 
 

للحكومة  ومناشدات  إستغاثة  صرخات 
الكيبيكيّة

ناشد أصحاب المطاعم وسط مونتريال الحكومة 
الكيبيكيّة إعادة النظر بقراراتها وإنصاف أصحاب 
وفيما  كورونا،  قيود  من  المتضرّرين  المطاعم 
والسماح   " القوانين  بتعديل  عيسى  طالب 
عدد  تقليل  مع  المطاعم  في  الزبائن  باستقبال 

اإلجتماعي  التباعد  مسافة  واحترام  الطاوالت 
والتّدابير  الصحيّة  اإلجراءات  بكافة  واإللتزام 
الوقائيّة، وعدم تصنيف المطاعم في نفس خانة 
الحانات والمالهي اللّيلية المكتظّة ألنها مختلفة 
على  كيبيك  حكومة  عكوش  عنهما"،حّث 
الماليّة على غرار الحكومة  "تقديم المساعدات 
في  التواجد  على  القيود  وتخفيض  الفيدراليّة، 
برجال  اإلهتمام  سعد  طالب  كما  المطاعم"، 
أجل  من  ويكافحون  يضحّون  الذّين   " األعمال 
مطالبهم  الى  الحكومة  تلتفت  وأن  اإلستمرار، 
وتسعى الى التعويض عن األضرار التّي تكبّدوها 

وعدم إهمال مطالبهم".
إستغاثة  صرخة  عيد  أطلق  حديثه   ختام  في 
المسؤولين  مسامع  الى  صداها  يصل  أن  آمالً 
والمعنيين، "أتمنى من حكومة كيبيك اإللتزام 
القوة  لحماية  أطلقتها  التّي  الوعود  بجميع 
العاملة، واطلب من القضاء ووزارة العدل تعديل 
بعض القوانين في ما يتعلق باإللتزامات الماليّة 
الدفعات  تجميد  لجهة  ان  كورونا  فترة  خالل 
البنوك  من  أوالطلب  القروض،  على  والفوائد 
وشركات التأمين تمديد فترات دفع المستحقّات 
شخصيّة  بصفة  النّاس  مالحقة  وعدم  والديون 
للتّخفيف  وذلك  الخ...  أمالكهم  والحجرعلى 
من عبء الضغوط النفسيّة التي يرزح المواطن 
الكندي تحت وطأتها، ومراعاة األسباب القهريّة 

المواطن  تحميل  وعدم  كورونا(  للتقصير)بسبب 
طالب  كما  حدث".  عما  الشخصيّة  المسؤوليّة 
من  والمساعدات  الدفعات  مصير  بتحديد 
رؤية  هناك  يكون  وان  الفيدرالية  الحكومة 
واضحة حول تاريخ ومهلة تسديد األقساط وآليّة 
الدفع، واصفاً ما يحدث على مستوى العالم منذ 

ظهور كورونا بـ "الحرب العالميّة الثالثة". 

أولوية  كورونا  مواجهة  أّن  فيه  شّك  ال  مما 
على  السيطرة  في  كندا  نجحت  وقد  قصوى، 
اإلقفال  خيار  تبنّيها  خالل  من  األولى  الموجة 
أرض  على  ملموسة  نتائج  أثمر  الذّي  العام 
الواقع، لكّن النهج اإلنتقائي الذّي تعتمده خالل 
التساؤالت  من  العديد  يطرح  الثانيّة  الموجة 
واإلشكاليات! أو لعلّ كورونا جاء ليثبت المقولة 
بّد  ال  فوائد".  قومٍ  عند  قومٍ  "مصائب  الشهيرة 
انتعاش  أن  الى  المطاف  نهاية  في  اإلشارة  من 
بعض القطاعات ال يجب أن يكون على حساب 
الكندي  المجتمع  وعلى  األخرى،  القطاعات 
برمّته )دولة وحكومات وبلديات وبنوك وشركات 
من  جزءاً  يتحمّل  أن  وأفراد(  ومؤسسات  تأمين 
تبعات كورونا، من خالل تقديم بعض التنازالت 
الربحيّة لتعويض الخسائر، والتكاتف والتعاضد 

للنهوض بعجلة اإلقتصاد من جديد!

اإلجراءات الوقائية تفرض تحّديات جّمة أمام قطاع المطاعم في كيبيك

مالك إمتياز سلسلة مطاعم "الباشا" عبدهللا عكوش

احد مطاعم الباشا الي يملكها الحاج عكوش

صاحب مطعم "البستان" عماد سعد 

احد مطاعم البستان



العدد 515 - الأحد 8 ت�شرين الثاين 2020/ربيع الأول 1442
N°515 • Dimanche le 8 novembre 2020 إعالنات



العدد 515 - الأحد 8 ت�شرين الثاين 2020/ربيع الأول 1442
N°515 • Dimanche le 8 novembre 2020إعالنات



العدد 515 - الأحد 8 ت�شرين الثاين 2020/ربيع الأول 1442
N°515 • Dimanche le 8 novembre 2020 دين

َِّة  ُّغَوِي الل الناحيِة  من  كبيرٌ  فرٌق  هناك 
كانا  وان   ، ُِّب  َّقَل والت ُّرِ  َّطَو الت بين   ،
ولكنَّ   ، ُّر  َّغَي الت معنى  في  يشتركاِن 
ُّباِت  السريُع ، كَتَقَل ُّرُ  َّغَي الت َُّب هُوَ  َّقَل الت
 . االسعارِ  ُّباِت  وَتَقَل  ، السريعِة   ِّ الجَو
النفس  علم  في  َّةُ  المِزاِجي ُّباُت  َّقَل والت
في  شديَدةٌ  أو  َسريعَةٌ  ُّراٌت  تَغَي هَِي   :
هذهِ  تلعَُب  وقد   ، َِّة  َّفِسي الن الحالَِة 
حَلِّ  تَعْزيزِ  في  ايجابِيّاً  دَوْراً  ُّباُت  التّقَل
تخطيِط  تَكويِن  وفي  المشكالِت 
َّها عندما تَكوُن  مُْستَقبَلِيٍّ مرٍن ، ولكن
تكوُن  قد  مُضرَّةٍ  دَرجٍَة  الى  َّةً  قَوي
القطب  الثنائي  لالضطراِب  سبباً 
ُّباُت  َّقَل .الت االكتئابيِّ  االضطراِب  ،أو 
في  َّةٌ  َمرََضي اظطراباٌت  َّةُ  المِزاِجي
هَي   : المِزاج  ُّباُت  وَتَقَل  . النفس  علم 
االحساُس بمشاعر وعواطف متضادة 

في أوقاٍت مُتَقاربٍة .
ُّباُت المِزاِج واألبداُع تَقَل

تَجتَمَع  أنْ  يُمكُِن  َّةُ  المِزاِجي ُّباُت  َّقَل الت
المبدعين  من  فَكثيرٌ   ، االبداع  مع 
يعيشوَن  كانوا  واالدباء  والفنّانِيَن 
كانوا  ولكنّهُم   ، ٍَّة حادةٍ  مزاجي ُّباٍت  تَقَل
مُبْدعيَن ؛ فالروائيُّ والكاتُب الَمسرحيُّ 
السويدي )اوغست سترندبرج( ، أنتََج 
 ، والمسرحياِت  الروايات  من  الكثيرَ 
باديةً  النفسيِة  ازماته  اثارَ  ولكننا نجُد 
عدداً  سترندبرج  كتب  كتاباته.  في 
 ، المرأةَ  فيها  هاجَم  الرواياِت  من 
وأبدى منها موقفاً سلبيّاً ؛ وذلك ناجمٌ 
والفيلسوف   . الفاشلِة  زواجاتهِ  عن 
االلمانيُّ نيتشه ، كاَن فيلسوفاً عظيماً 
المزاج ، طرح الكثيرَ  َّهُ كاَن حادَ  ولكن
ِّرُ عن ازمته  من االفكار التي كانت تعب
الحادة ، ومزاجهِ المتقلب ، ومن هذهِ 
 ، االعلى(  االنسان   ( فكرةُ   ، االفكارِ 
الذي قََدَمهُ نيتشه بديالً عن االله بعَد 
انسان  الى  التطلع   . موتَهُ  أعلَن  أن 
صحيحة  فكرة  كامل  انسان  أو  أعلى 

االعلى  االنسان  الى  نتطلع  فنحن 
ممثالً باالمام المهدي ، ولكن االنسان 
االعلى عند نيتشه يختلف عن االنسان 
االعلى  نيتشه  انساُن   . الكامل عندنا 
اخالق  بل  العبيد  اخالق  عنده  ليس 
العودُ   ( فكرة  نيتشه  وطرح   . القوة 
فنحُن  صحيحة  والفكرةُ   ، االبديُّ( 
منه  جئنا  الذي  المصدر  الى  راجعون 
ولكن   ، راجعون(  اليه  وانا  لله  انا   (  :
العود االبدي عند نيتشه هو أنَّ حياتَنا 
ثانيةً  سنعيشها  االن  نعيشها  التي 
ايُّ  هناك  وليس   ، المتناهيٍة  ومراٍت 
وافراحنا ستتكرر  آالمنا  ، فكل  جديدٍ 
االبدي يشبه )  معنا بنفسها ، والعودُ 
االنحسار العظيم للعالم ( الذي قال به 
)ستيفن هو كنغ( .نيشه طرح فلسفة 
َّة . هذه  متشائمة ، طرح فكرة العدمي
اليمكُن  المأزومةُ  المزاجيّةُ  التقلباُت 
أن تقدَم لنا حالً الزماتنا ومعاناتنا بل 

تزيدها تأزيماً.
ُُّب َّقَل القرآُن والت

وردت في القران الكريم مفردة التقلب 
واشتقاقاتها بمعنى التغير السريع كما 

َِّة: في اآلياِت التالِي
 ◌ َماءِ  السَّ فِي  وَجْهَِك  َُّب  تَقَل نَرَىٰ  (قَدْ 
وَجْهََك  ◌فَوَلِّ  تَرَْضاهَا  قِبْلَةً  ََّك  ِّيَن فَلَنُوَل
َشطْرَ الَْمْسِجدِ الْحَرَامِ ◌ وَحَيُْث َما كُنتُمْ 
َّذِيَن أُوتُوا  ُّوا وُجُوهَكُمْ َشطْرَهُ ◌وَإِنَّ ال فَوَل
ِّهِمْ ◌  َّب َّهُ الْحَقُّ مِن ر الْكِتَاَب لَيَعْلَمُوَن أَن
البقرة:  يَعَْملُوَن(.  عَمَّا  بِغَافٍِل  َّهُ  الل وََما 

االية: )144)
يَقُولُوَن  َّارِ  الن فِي  َُّب وُجُوهُهُمْ  تُقَل (يَوَْم 
الرَُّسواَل(.  وَأَطَعْنَا  ََّه  الل أَطَعْنَا  لَيْتَنَا  يَا 

االحزاب: االية: )66(.
َّتِي كُنَت عَلَيْهَا إاِلَّ  (وََما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ ال
يَنقَلُِب  مِمَّن  الرَُّسوَل  َّبُِع  يَت َمن  لِنَعْلََم 
عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ◌ وَإِن كَانَْت لَكَبِيرَةً إاِلَّ عَلَى 
َّهُ لِيُِضيَع  َّهُ ◌ وََما كَاَن الل َّذِيَن هََدى الل ال
لَرَءُوٌف  َّاِس  بِالن ََّه  الل إِنَّ   ◌ إِيَمانَكُمْ 

رَّحِيمٌ(. البقرة: االية: )143)
مِن  خَلَْت  قَدْ  رَُسولٌ  إاِلَّ  مُحَمَّدٌ  (وََما 
قَبْلِهِ الرُُّسلُ ◌أَفَإِن مَّاَت أَوْ قُتَِل انقَلَبْتُمْ 
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ◌ وََمن يَنقَلِْب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ 
َّهُ  الل وََسيَجْزِي   ◌ َشيْئًا  ََّه  الل يَُضرَّ  فَلَن 
االية:)144)  عمران:  (.ال  اكِرِيَن  الشَّ

ُّبِهِ . وسمي القلب قلباً لتقل
ُّرُ في القرآن الكريم َّطَو الت

وردت في القرآِن الكريمِ كلمةَ )أطوارا( 
 ، الزمنيةَ  المراحَل  تَعْنِي  واالطوار   ،
فهي تغيراٌت تأخذُ زمناً أطوَل وليست 
 ، ُّباِت  َّقَل الت في  كما  سريعٍة  تغيراٍت 
واالية التي وردت فيها االطوار جاءت 

بمعنى حاالً بعَد حاٍل .
(وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا(.نوح: االية: )14)

وقد جاءت االطوار في القرآِن الكريم 
اآليِة  في  كما  البلفظها  بمعناها 

الكريمة:

ُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ  (ثُمَّ خَلَقْنَا الن
مُْضغَةً فَخَلَقْنَا الْمُْضغَةَ عِظَامًا فَكََسوْنَا 
آخَرَ  خَلْقًا  أَنَشأْنَاهُ  ثُمَّ  لَحْمًا  الْعِظَاَم 
 .) الْخَالِقِيَن  أَحَْسُن  َّهُ  الل ◌فَتَبَارََك 

المؤمنون: االية:)14)
التي  التطورات  بين  يفرق  فالقران 
والتقلبات  اطول  زمنا  تستغرق 

السريعة التي تستغرُق زمناً قليالً.
ومناشُئ  ُّباِت  التّقَل مَناشُئ 

ُّراِت التَطَو
مناشئِ  ُّباِت عن  التَقَل مناشئُ  تختلُف 
مناشؤها  فالتقلباُت  ؛  ُّراِت  التَطَو
والغرائزُ  واالهواءُ  المُتَقَلِبَةُ  االمزجةُ 
فمنشؤها  التطوراُت  أمّا  والرَّغباُت 
تتسم  تغيراٌت  التقلبات  العقل. 
أمّا   ، االمزجةُ  ودوافعها  بالسرعة 
اطوَل  زمنيّةً  مراحل  فتأخذ  التطورات 
؛ الن الفكرة البدَّ أن تأخَذ زمناً حتى 

تتبلور وتنضج ، امّا االمزجة فال تعطينا 
اال اراءً غير ناضجة .

 السيد الشهيد محمد باقر الصدر مرَّ 
“فلسفتنا  كتابه  ففي  بتطوراٍت فكريةً 
 ، العقلي  المذهب  يتبنى  كان   ”
تبٍن  هو  واالستقراء  العليّة  في  ورأيُهُ 
 ” كتابه  في  اما   ، العقلي  للمذهب 
فقد  لالستقراء”  المنطقية  االسس 
الخاص في  الفلسفي  له مذهبه  كان 
نظرية المعرفة هو ” المذهب الذاتي ” 
، وتغيرت نظرته الى االستقراء والعلية 
استغرقت  الفكرية  التطورات  هذه   ،
تقلبات  ولم تكن   ، عاماً  ثمانية عشر 
سريعة . التقلبات السريعة عيوٌب في 
اخذت  التي  التطورات  اما   ، التفكير 
فهذه  ناضجةً  فكرةً  واصبحت  زمناً 
وانما هي  ؛  التفكير  في  ليست عيوباً 

مزايا للتفكير العميق .

زعيم الخيرهللا - ويندزور

باُت الِمزاج َتَطوراُت الفكِر َوَتَقلُّ

ولباك  ميشال  الفرنسي  الكاتب  قال 
األخير  كتابه  ترجمة  بعد  مقابلة،  في 
إلى  )استسالم(  "سوميسيون" 
من  بالخوف  يشعر  إنه  اإلنكليزية، 
ولباك  أوروبا.  في  اإلسالمي  التمدد 
تصريحات  بعد  الكره  بإثارة  المتهم 
عاَم  والقرآن  اإلسالم  من  ساخرة 
األخير  كتابه  في  يصور   ،2002
كيف  "استسالم"،  أو  "سوميسيون" 
أن  بعد   2022 في  فرنسا  ستكون 
تتحول إلى دولة إسالمية إثر انتخاب 

رئيس من حزب إسالمي.
عشرون عاماً بين 2002 و 2022 هو 
ربما  كاتب  إلى  بالنسبة  طويل  وقت 
كان يحلم، أو لعله كان يجد أن هذا 
وسنة  المنال،  وطويل  صعب  األمر 
2022 بعيدة جداً، أو أن رؤيته كانت 
في  اإلسالمي  التمدد  وبات  صائبة 
الدولة العلمانية حقيقة ساطعة قابلة 
ببعيد  ليس   2022 وعام  للتنفيذ. 
ليس   .2021 عام  أعتاب  على  ونحن 
سراً أن الديانة اإلسالمية تشكل الدين 
الثاني في فرنسا، وأن مسلمي فرنسا 
وستة  خمسة  بين  عددهم  المتراوِح 
وثالثون  ثالثة  يلتزم  نسمة  ماليين 
بالمئة منهم باإلسالم تطبيقاً وعبادة. 
التعامل هناك كان نموذجياً وحضارياً 
إلى حد كبير، ومسجد باريس الشهير 
مُنح  الفرنسية  العاصمة  وسط  في 
آنذاك،  الحكومة  من  وتمويالً  أرضاً 
بإجماع نيابيٍّ على هذه الخطوة، الى 
األمر  هذا  في  السياسة  تدخلت  أن 
في  التكفيري  التطرفي  الفكر  وساد 
فرنسا  والمجتمعات.  المناطق  بعض 
بالتنبه  مخابراتُها  أخفقت  ربما  القوية 

الستعمال  دخلوا  ربما  أو  هؤالء،  إلى 
آخر، أو االغلب أنها قللت من خطورة 

أفكارهم وأفعالهم. 
قديم  فرنسا  في  اإلسالمي  الوجود 
الفرنسية  المستعمرات  قدم  العهد، 
الكبيرة  فرنسا  الشمالية،  أفريقيا  في 
عاملة  يد  إلى  بحاجة  كانت  التوسع 
تعمل في المناجم والمعامل والزراعة.. 
أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  إلخ. 
المسلمين  بين  العالقة  دخلت  فقد 
وفرنسا منعطفاً آخر، ليس قائماً على 
بل  المرة،  هذه  والمواجهة  الحرب 
على التعاون لمصالح مشتركة بسبب 

الكاثوليكية  إلسبانيا  الطرفين  عداوة 
كان  إذاً،  عشر.  التاسع  القرن  في 
المجتمع  في  اإلسالمي  االنخراط 
القوانين  تحكمه  ومسالما  مميزاً 

واإلجراءات المرعية حتى يومنا هذا.
سعيد  األخوان  أقدم   2015 عام 
مهاجمة  على  كواشي  وشريف 
نشر  بعد  إيبدو"  "شارلي  صحيفة  
نبينا  إلى  تسيء  رسومات  األخيرة 
وسلم(  وآله  عليه  هللا  )صلى  محمد 
مقتل 12 شخصاً  عن  الهجوم  وأسفر 
قال  الماضي  "العام  آخرين.  وجرح 
لي طالب إن من المشروع تماماً قتل 

شخص الزدرائِه النبي محمد"، هكذا 
 Fathia( صرحت فتحية أغاد بوجالت
مدرّسة  وهي   )Agad-Boudjhalat
تاريخ إلذاعة فرنسية. "هذا ينتج عما 

يسمعونه من عائالتهم". 
ومتداولة  موجودة  األفكار  هذه  إذاً، 
في بعض مناطق فرنسا وفي المجتمع 
دفع  الذي  فما  بالتحديد،  التربوي 
إلى  باتي  صمويل  الفرنسي  األستاذ 
خوض هذا الغمار، واستعمال الرسوم 
التي   - )الكاريكاتورية(  الساخرة 
 - سابقاً  دموي  مسرح  الى  تحولت 
للشرح   كطريقة  الدراسية  حصته  في 
أمثلة  العالم  في  أليست  والتعبير؟ 
الرسوم  غير  أخرى  واستشهادات 
المعلم  أن حماقة ذلك  أم  الساخرة؟ 
وصلت  ما  إلى  أديا  استخفافه  وربما 
أجدادنا  كان  المُدانة؟  النتيجة  إليه 
الجاهل،  يستفز  ال  العاقل  يقولون: 
والحكمة  الصغير،  يستوعب  والكبير 
التي  الدماء  وسفك  الحرب  بِتفادي 
حرم هللا قتلها. وديننا يأمر بذلك من 
قَتََل  َمن   ...{ الكريمة:  اآلية  منطلق 
األَرِْض  فِي  فََسادٍ  أَوْ  نَفٍْس  بِغَيْرِ  نَفْساً 
َّاَس جَمِيعاً وََمنْ أَحْيَاهَا  ََّما قَتََل الن فَكَأَن

َّاَس جَمِيعاً{ ََّما أَحْيَا الن فَكَأَن

ال أبرر ما قام به هذا األحمق المجرم 
أبداً. وهو أمر يسيء إلى اإلسالم أكثر 
أو  من غيره، وإن ما قام به أشخاص 
أمر  هو  للرؤوس  قطع  من  منظمات 
فكراً  استئصاله  ينبغي  إجرامي خطير 

ومنهجاً وعمالً. 
هذه  فدخان  أعاله  أسلفنا  وكما 
من قبل. بل إن  األفكار كان موجوداً 

وقد  بها،  علم  على  كانوا  المسؤولين 
مجلس  عن  صدر  نيابي  تقرير  قدَّم 
في  الخميس  يوَم  الفرنسي  الشيوخ 
 ،2020 )يوليو(  تموز  من  التاسع 
تنامي  من  تحذر  متعددة  توصياٍت 
والجماعات  المتطرفة  الحركات 
اإلرهابية في الدولة األوروبية. وأوصى 
لمواجهة  إجراءً   40 قرابة  بتطبيق 
فعلى  األصولي".  و"اإلسالم  التشدد 
فإن  أقلية،  اعتبارهم  من  الرغم 
المجتمعات  وسط  كبيراً  تأثيراً  لهم 
األشد  خطرهم  يصبح  وقد  األوروبية، 
هنا  من  الجمهورية.  لقيم  تهديداً 
بهذه  تعمل  أن  الحكومة  على  كان 
حين  حصل  العكس  إنما  التوصيات، 
لقد  السياسة،  في  بدعمهم  قامت 
وأفريقيا  وليبيا  سوريا  في  دعمتهم 
السمح  الوجه  يقولون  كما  وأعطتهم 

الى أن انقلب السحر على الساحر.
المتطرفة  األفكار  هذه  سحُق 
على  شرعي  واجب  هو  واإلجرامية 
صفحة  وفتحُ  الغرب،  قبل  الشرق 
لتبّين  وغيرها  فرنسا  في  جديدة 
التجريدي  الحقيقي بمفهومه  اإلسالم 
وما  المطلوب.  هو  المحب  المسالم 
تركيا  عن  بعيدا  ليس  برأيي  يحصل 
تركيا  أردوغان.  طيب  رجب  ورئيسها 
التي حضنت هذه التنظيمات وغذتها 
بطلب  والدعم  الملجأ  لها  وأمنت 
فرنسا،  فيهم  بما  األوروبيين،  من 
نفسها  الورقة  تستعمل  التي  هي 
إلحداث الشغب ألهداف سياسية في 
والساعي  المهاجر  ويبقى  المنطقة. 
والخاسر  المتهم  هو  عيشه  لقمة  إلى 

من كل هذا.

فرنسا مسؤولة أيضًا !!

غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 
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إلى  البسيطة  الكلمات  بهذه  أتوجه 
المترامي  العالم  هذا  في  شخص  كل 
منا  المرء  يفكر  هل  ألسأل:  األطراف، 
في  الدافىء  منزله  في  جالٌس  وهو 
أو في منزله ذي  البرد،  القارس  الشتاء 
 ٌّ حار الطقس  بينما  المنعشة  البرودة 
خارجاً؟ هل يفكر االنسان بالماليين من 
البشر في مشارق هذه األرض ومغاربها 
الذين قست عليهم هذه الحياة وتركتهم 
والفقر  األمراض  أنواع  شتى  يعانون 
لهم  سقَف  ال  منهم  فالبعض  المدقع؟ 
ليحميهم من عذابات الطبيعة والطقس 

صيفاً وشتاءً.
الذي  اإلنسان  أيها  ببالك  خطر  هل 
تعيش حياةً طبيعيةً سعيدةً مع أسرتك 
- مثالً - أنكم بينما تجلسون إلى المائدة 
- سيتحسر أطفالٌ كثر في أماكن متفرقة 
كم من  أبسطه؟  الطعام، حتى  لفقدان 
البشر عندهم ذلك الشعور االنساني؟؟

الى  هذه  حياتنا  في  المرء  التفت  إذا 
وضع  البشر فإنه ال شك سيرى العجب: 
وفقر  وتعاسة،  شقاء  مجاعات،  حروباً، 
عليهم  قست  وأقواماً  رهيب،  مدقع 
الحالك  وجهها  لهم  وأظهرت  الحياة 
وعقولهم  قلوبهم  في  فتركت  السواد، 
قد  الذي  والشقاء  بالمرارة  رهيباً  شعوراً 
ال يحتمله المرء، بينما فاحِشو الثراء ال 
التي  األموال  بكل  يفعلون  ماذا  يدرون 

بحوزتهم.
وتعالى  سبحانه  ان هللا  قائل  يقول  قد 
والتحكم  كلها،  حياتنا  أمور  له  تعود 
بمصائرنا، وتقسيم األعمار واألرزاق وما 
إلى ذلك، وهذا أمر صحيح مئة بالمئة 
وال اعتراض عليه، ولكن قد تجد نماذج 
بصمت  تعانيه  ما  تعاني  معينة  بشرية 

بل  اعتراض،  او  غريب دون أي شكوى 
انفسهم  البشر  هؤالء  عظمة  أن  ترى 
التي  الكبيرة  النفس  عزة  في  تكمن 
حتى  عليها  ويحافظون  بها  يتمتعون 

الرمق األخير، مهما قست الظروف   .
احدى  هامش  على  االشخاص  أحد 
ما  لي  قال  االجتماعية  المناسبات 
حرفيته: "يا صديقي، ال تفكر باآلخرين، 
ان  لهم  أراد  فالله  الفقراء،  خصوصاً 
ان  االغنياء  نحن  لنا  وأراد  فقراء  يكونوا 
االجتماعي  المستوى  هذا  في  نكون 
من  بد  ال  الحياة؛  هي  هكذا  العالي. 
وجود هؤالء الفقراء في هذه الحياة لكي 
ويجب  راحتنا،  وتأمين  بخدمتنا  يقوموا 
فاألمر  االعلى،  إلى  ينظروا  أال  عليهم 

بسيط :أسياد وعبيد".
ذلك  قالها  التي  االخيرة  الكلمة  وقعت 
وقوع  رأسي  على  األناني  المتعجرف 
أي  دون  بشدة  تضرب  التي  الصاعقة 
منطقه  على  معترضاً  فانتفضت  رحمة، 
المُستهجَن، وشرحت له ان منطقه هذا 
بشيء،  واالنسانية  الحقيقة  يقارب  ال 
وأشفقت عليه لجهله بهذه الحياة على 
بكل  الناس  امام  يردد  انه  من  الرغم 
تفاخر وعجرفة أنه يحمل شهادة علمية 
عليا من إحدى أهم الجامعات العالمية.    
سنوات  الحادثة  تلك  على  مضى 
أكثر  وجدته  به  مررت  وكلما  طويلة 
كل  وفي  قبل،  ذي  من  وعنجهية  غروراً 
خلقه  إنسان  بأنه  االيحاء  يحاول  مرة 
مع  البشرية،  لهذه  هديةً  تعالى  هللا 
سيئة  عادات  على  ومدمنٌ  مبتلًى  انه 
ومضرة. تراه ال يعرف حقيقة ان الناس 
الناس  افضل  وأن  سواسية،  كلهم 
منهم  المجتمع  يستفيد  الذين  هم 

تهتم  خالقة  انسانية  بإرادة  ويتمتعون 
بانسانية االنسان في كل مكان وزمان، 
من دون النظر إلى لون االنسان ودينه 
تتعلق  أمور  فكلها  ومعتقده،  وجنسه 
باالنسان نفسه وحريته الشخصية التي 
نصت عليها كل دساتير وقوانين العالم   

.
أنا أدعو من هذا المنطلق كل قادر على 
حسب  كل   - يفعل  أن  العون  يد  مد 
القليل  فالقليل  وإمكانياته.  استطاعته 
يظل أفضل من الحرمان. فالذي قد تراه 
أيها االنسان قليالً وبسيطاً قد يكون في 
وكافياً  كثيراً  والفقراء  المحتاجين  عيون 

لسد بعض الرمق المنهك. 
هل وهل وهل؟؟؟ تساؤالت جداً مؤلمة. 
على الخير والمحبة والسالم استودعكم 
يتواصل من خالل  هللا، ولقاؤنا معكم  
صدى  جريدة  العزيز،  الموقع  هذا 
اللقاء  وإلى  مونتريال.  الغراء،  المشرق 
القريب إن شاء الباري عز وجل وتمجد 

اسمه الكريم  .
للتواصل مع الكاتب عبر البريد الرقمي: 

visionmag@hotmail.com
الفيس  موقع  على  الشخصية  الصفحة 
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أسد هللا مرتضى العامليـ  ويندزور
صادق القول سادس األمناء

دوحة العلم والهدى والعطاء 
باقر العلم منه شعّت شموٌس

في سماء الخلود أيّ سماء              
جعفر نوره تجلى سنيّا 

حيث غطى على شعاع ذُكاء                    
وعلّي جّده وأَكرِم بجدٍّ 

نفس ياسين سيّد األوصياء                    
باب علمٍ والمدينة طه 

أشرف الخلق خاتم األنبياء                     
يا حفيد الحسين قد نلت عزّا

شرفاً سؤدداً عظيم اإلباء              
أيها الصادق الجليل سالما

فيه وجدي ونصرتي ووالئي                
يا إمام القلوب تفديك نفسي 

بل أهلي ومهجتي ودمائي              
يا إمامي وأنت قطب المعالي

صنت ديناً يا سادس األمناء            
ً ورسمت للحق نهجاً قويما

مشرقاً بالهدى بهّي السناء               
سيدي أنت طاهرٌ وعظيمٌ

وجميلُ الصفات واألسماء                
صادق القول في حديث وفقه 

أعلمُ الناِس في كتاِب السماء          
يا ابن خير األنام والرسل طه
وعلّي وفاطمة الزهراء          

أنتم عترة الرسول براكم 

خالق الكون من ضياء الضياء               
سادة الخلق ألُسن الصدق

حقا وهداة ومنبع للسخاء               
طبت أصال من صفوة النور 

شعّت   منك آيات يا بن خير النساء
وغذتك السماء علماً وفضال 

من معين الرسالة السمحاء          
سيدي جعفر إليك قصيدي  

صغته للهداة والعظماء           
فيه قد سطّرت أشواق قلبي

يا ابن خير الهداة والشرفاء           
كنت فذا ورائداً عبقريا 

ومجدداً لمذهب األنبياء               
كم فقيه وعالم وخطيب

عنك يروي علوم أهل الكساء               
ليت شعري أيّ قول بليغ 

لم يكن منك صادق األنسباء            
قد ورثت العلم عن خير جّد 

باب علم المدينة الغراء         
إنه حيدر وكهف رجائي 

نور نفسي في الحفرة الظلماء             
يا إمامي وأنت نور تجلّى 

فاطم أمّكم إليها انتمائي           
ووالئي ألحمد وعلّي  

وابنيهما وتسعة شفعائي               
إنهم عزّنا وخير هداة                 

سادة الخلق صفوة األنبياء

دعوة لمد يد العون إلى كل 
محتاج في هذه الحياة 

   علي إبراهيم طالب - وندزور

عقل  سعيد  العظيم  لبنان  شاعر  كان 
يحلم بلبننة العالم وإنشائه على صورته 
إال  لبنانيا.  العالم  في  ما  كل  ليصير   ،
انه أوصى شعبه اللبناني أن ال يقع في 
الزهو والتيه والكبرياء إذا ما تمكن من 

لبننة العالم، وقال له:
"ال تقل أمتي وتسطو بدنيا     نحن جار 

للعالمين وأهل". 
القمم  أعلى  السوداء  القرنة  قمة  على 
في لبنان كان يقف، ويراها أكثر ارتفاعا 
يسخر  وكان  العالم،  في  قمة  أي  من 
من الذين وصفوها بالسواد، وهي بلون 
جارة  السماء،  حدود  على  وتقع  الرجاء 
ويتمنى  والنجوم...  والقمر  للشمس 
تقفو  العالم  لو كانت جميع قمم جبال 

إثرها.
وكان يجلس أحيانا في غابة األرز، ويراها 
وأعظم  أبهى  والخلود، ومن  للمجد  غرة 
األرض...  أرجاء  في  المنتشرة  الغابات 
ويتغنى بكل شجرة منها قطّعت نفسها 
جذوعا ونشرتها ألواحا وأعمدة لبناء بيت 
كل  أن  لو  ويرغب  أورشليم،  في  للرب 
حذوها  تحذو  العالم  غابات  في  شجرة 
لتكون العالقة  قوية ومتينة بين الخالق 

والمخلوق وبين السماء واألرض.
قائمة  ويراها  وطنه  وديان  يزور  وكان 
تسامت  وقد  هللا  ملكوت  رواق  تحت 
اإلنخفاض،  من  وتجرّدت  وعلت 
فيها  تبيت  أن  الشمس  أنوار  واشتهت 
أناشيد  على  لذيذ  لرقاد  وتستسلم 
ونساكه...  حبسائه  وصلوات  وترانيم 
ويأمل لو أن وديان األرض قاطبة، التي 
على  تجري  والعتمة،  بالوحل  تمرَّغت 

منهاجها.
وكان يقف على ساحل لبنان، ويرى بحره 
لرؤية   فيتوق  المعروف.  وكثير  منبسطا 
وتمخرعبابه  مرافئه  من  تنطلق  سفنه 
حاملة الخير والبركة إلى العالم، ويتطلع 
يراها  أن  ويشتهي  بيروت  عاصمته  إلى 
وزينتها  العالم  عواصم  درة  كانت  كما 

وحصنا إلحرار العالم. 
يتحقق،  لم  الكبير  شاعرنا  حلم  لكن 
ألن لبنان اليوم وضع مصيره بين يدي 
إشارته.  ورهن  له  تابعا  وصار  العالم، 

بالدوالر  التعامل  يؤثرون  أهله  هم  فها 
داخل  عالميا،  به  المقبول  األميركي، 
الدوالر  هذا  احتل  حتى  وخارجه  لبنان 
الصدارة.  مركز  التجارية  مبادالتهم  في 
رهن  تركوها  فقد  اللبنانية  عملتهم  أما 
المقادير  أيدي  بين  وألقوها  الطوارق 
النواب  مجلس  رئيس  دولة  دفع  مما 
ببلد  أسمع  لم  بمرارة:"  القول  إلى 
عمل  أما  لبنان".  في  كما  عملته  دولر 
ثالثة  منذ  واألخير  األول  حكوماته 
الدولي  البنك  اإلستدانة من  فهو  عقود 
والوقوف على أبواب أمراء وملوك العرب 
ليستمر  واستجداؤهم   العالم  وحكام 

لبنان بالحياة.  
وألحقه  لبنان  عولم  اليوم  العالم  إن 
ألن  ذليال،  طائعا  وراءه  وقاده  بقافلته 
الطائشة  ثورته  ومحركو  حربه  أمراء 
العمياء وأرباب مصارفه وإعالمه المأجور 
العظام  هش  البنية  ضعيف  جعلوه  قد 
تماسك شعبه  القوى وقضوا على  خائر 
وآماله،  وأحالمه  وسبره  حبره  وعلى 
في  وأدخلوه  للعولمة  فريسة  وقّدموه 

نفقها المظلم وقد ال يخرج منه أبدا.
لمن  لبنان  قمم  المراؤون  أيها  فاتركوا 
يهوى  القمم، وأرزه لمن يهوى الشموخ، 
قداستها،  على  يحافظ  لمن  والوديان 
ومرافئه  العوم،  فن  يتقن  لمن  والبحر 
القراصنة،  سفن  من  يحميها  لمن 
بحروبكم  تموت  يدعها  ال  لمن  وبيروت 
لبنان  أمر  ودعوا  العبثية،  وثوراتكم 
لفخامة رئيسه وجيشه ومقاومته علهم 
يحققون جزءا يسيرا من أحالم شعرائه 
أدرى  أهل مكة  فإن  وأدبائه وعشاقه،" 

منكم بشعابها".

يوسف زكريا - وندزور

لبننة العالم وعولمة لبنان
أبو تراب كرار العاملي

كونٌ واسعٌ وكوكٌب فسيح
عالَمٌ بديعٌ ومليءٌ بالعلوم

حياةٌ أُتيحَت... ولو إلى حين
ولو  فأتينا  لنا...  قُدَِّمت  عَيٍْش  فرصةُ 

عابرين
في فلِك َمَمرٍّ أُْسقِطَت رؤوسنا... قبل 

بداية الرّحلة
مهما  مشاوريهم...  في  القوم  َشرََع 

اختلفت األمكنة
وتوجّهوا لمواجهة ما خُفَِي عن أنظارهم 

وجهلته أبصارهم
فتقّدمت الّدعسات ومضت الخطوات 

تستقبلها بِقاع شتّى
وألبابهم  مُتعطّشة...  العلماء  عقول 

كأوعية ال أحجام تحّدها
الكتساب  وهلمّوا  العلم...  إلى  فَحَيَّ 

المعارف
وال تغفلوا عن حسن اختيار المصادر
كتاب اللّه تعالى... وكالمه المقّدس

تَعْقِلُوَن  َّكُمْ  َّعَل ل ًّا  عَرَبِي قُرْآنًا  أَنزَلْنَاهُ  َّا  "إِن
")٢(

)سورة يوسف(
أحاديث األنبياء واألولياء الّصالحين
وعلى رأسهم النّبي وآله الطّاهرين

ُّوحِي  "وََما أَرَْسلْنَا مِن قَبْلَِك إاِلَّ رِجَااًل ن
إِلَيْهِمْ◌ فَاْسأَلُوا أَهَْل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ اَل 

تَعْلَمُوَن )٤٣("
)سورة النحل(

جاء في الذّكر المبارَك:
قُلْ   ◌ الْقَرْنَيِْن  ذِي  عَن  "وَيَْسأَلُونََك 
ذِكْرًا )٨٣(" )سورة  مِّنْهُ  عَلَيْكُم  َسأَتْلُو 

الكهف(.
َمنْ هو "ذو الْقَرْنَيْن"؟

تَعَدُّدٌ في األقوال، فقد ورد في ]مجمع 
بقلمِ  القرآن[  تفسير  في  البيان 
"الفضل بن الحسين الطبرسي )قدس 

سره(":
"واختلف فيه، فقيل: إنه نبي مبعوث 
عن  األرض،  يديه  على  هللا  فتح 

مجاهد، وعبد هللا بن عمر".
و"الفتح"  "النّبوّة"  يجتمع عنصرا  فأن 
مع تسديدٍ إلهّي بطبيعة الحال، فذلك 
يعزّز المشهد بهالٍة ربّانيّة، هنيئاً لَِمنْ 

كسبها وجُعِلَت من نصيبه.
وقيل: إنه كان ملكا عادال". ]المصدر 

الّسابق[.
وأن يلتقي عاماِل "الحُكْم" و"العدالة"، 

ازدهارٌ  جميل،  "إِثمارٌ"  يعني  فهذا 
رِحاب  في  األرض  في  وإعمارٌ  كريم 
المُتََصدِّي  فيكون  اإللهيّة،  َّة  الَمعِي
األرض  خلفاء  خير  من  التّوجّه  لهذا 
ِّي جَاعِلٌ فِي  َُّك لِلَْماَلئِكَِة إِن "وَإِذْ قَاَل رَب

اأْلَرِْض خَلِيفَةً".
عليه  طالب  أبي  بن  علي  عن  "وروي 
أحب  صالحاً،  عبداً  كان  إنه  السالم: 
هللا، وأحبه هللا وناصح هللا وناصحه، 
قد أمر قومه بتقوى هللا، فضربوه على 
عنهم  فغاب  بالسيف،  ضربة  قرنه، 
فدعاهم  إليهم  رجع  ثم  شاء هللا.  ما 
اآلخر  قرنه  على  فضربوه  هللا،  إلى 
بالسيف، فذلك قرناه، وفيكم مثله - 

يعني نفسه عليه السالم".
]المصدر الّسابق[.

"العبوديّة"  ميزَتَيْ  ترى  أن  أمّا 
مركب  في  بك  فأهالً  و"الّصالح"، 
به  االلتحاق  في  تتردّد  فال  الخير، 
فوات  قبل  ركّابه  بين  مقعدٍ  وحَجْزِ 
نظرك  حدود  عن  وغيابه  الفرصة 

وإفالح بصيرتك.
وال بأس أن تتذكّر ما تقول في تشهّد 

صالتك:
ال  وحده  هللا  إاّل  إله  ال  أن  "أشهد 
عبده  محمَّداً  أّن  وأشهد  له،  شريك 
وآل  محمَّد  على  صلّ  اللّهم  ورسوله، 

محمَّد".
التّذكّر  على  تُضيف  أن  بأس  وال 
المُتَجلّي في  "العبوديّة"  بعنصر  تأماّلً 

مصطلح "عبده".
)جلّ  اللّه  قول  على  العروج  تنَس  وال 

وعال(:
ِّي  يَُصل قَائِمٌ  وَهُوَ  الَْماَلئِكَةُ  {فَنَادَتْهُ 
بِيَحْيَىٰ  رَُك  يُبَشِّ ََّه  الل أَنَّ  الْمِحْرَاِب  فِي 
ِّدًا وَحَُصورًا  َّهِ وََسي مَُصدِّقًا بِكَلَِمٍة مَِّن الل
آل  )سورة   )٣٩( الِحِيَن}  الصَّ مَِّن  ًّا  وَنَبِي

عمران(.
وَأَِضْف على العروج توقّفاً ـ ولو يسيراً ـ 

الِحِيَن". ًّا مَِّن الصَّ على عبارة "وَنَبِي
بنفحة  والعروج  التّذكّر  من  وَاخْرُجْ 
في سبيل  قُُدماً  َّة" تمضي بك  "تَزْكَوِي
التّقرّب، ورَفْع الهَِمم والّسعي للتّحلّي 

بهاتَيْن الميزتَيْن المباركَتَيْن.
في  والنّصيحة  المحبّة  إلى  وصوالً 

عالقة متبادَلة بين المرء وخالقه.
البشر...  بني  من  كريماً  أحبَبَْت  فإن 
كَرَمِه  تَبِعات  ترى  أن  الطّبيعي  من 
الحّب،  من  منك  ما ظهر  مع  تتالقى 

فَتَنَْشأُ عالقة حُبٍّ وجدانيّة متبادَلَة.
حبّك  عواِصف  اندفعت  إذا  فكيف 
َّعْ  فَتَوَق الكرم،  ورّب  الحّب  خالق  إلى 
وِسَمتها  التّميّز  محورها  عالقةً  حينئذ 

العطاء... والمزيد الجميل.
والعامِل  الفكري  الجانب  إلى  توّسعاً 
بالنّصيحة  المتمثّلَيْن  اإلرشادي 
على  فتضعهم  اللّه  لِخَلِْق  تُقَدَّم  الّتي 
وتسيّرهم  الّصحيحة  اإللهيّة  الّسكّة 
{أُدُْع  المُنِْجيَة:  الرّبّانيّة  الوجهة  نحو 
وَالَْموْعِظَِة  بِالْحِكَْمِة  َِّك  رَب َسبِيِل  إِلَىٰ 
َّتِي هَِي أَحَْسُن  الْحََسنَِة ◌ وَجَادِلْهُم بِال
عَن  َضلَّ  بَِمن  أَعْلَمُ  هُوَ  ََّك  رَب إِنَّ   ◌
بِالْمُهْتَدِيَن} )١٢٥(  أَعْلَمُ  ◌ وَهُوَ  َسبِيلِهِ 
جهده  يبذل  فََمنْ  النحل[،  ]سورة 
ال  أن  يُؤَمل  وإرشادهم،  العباد  بنصح 
يتركه رّب العباد، وأن يَُسدِّد خطاه لما 

فيه خيره، نفعه ونجاته.
فالعامل المشترك بين مقوالت القوم 
المختلفة عن "ذِي الْقَرْنَيِْن" هو عناصر 
َّزنة،  المُت االستقامة  الّصالح،  الخير، 
ِّرة  الخَي الّصفات  من  ِّرْ  فَعَب ِشئَْت  وما 
عبدٍ  من  تجعل  الّتي  ِّرة  َّي الن مات  والسِّ
كهذا إنساناً يمضي على طريق الهدى 
ويَْصلُح أِلَنْ يُقَدِّم لنا موعظةً في الّدنيا 

ونصيحةً لآلخرة.
سؤالٌ... تَأَمُّلٌ... وفائدة

لَهُ  كَاَن  لَِمن  لَذِكْرَىٰ  ذَٰلَِك  فِي  "}إِنَّ 
َشهِيدٌ}  وَهُوَ  مَْع  السَّ أَلْقَى  أَوْ  قَلٌْب 

)٣٧(" ]سورة ق["
وللحكاية تَتِمَّة

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

ٌل... وفائدة سؤاٌل... َتَأمُّ

صادق القول
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تعالى  المخبر عن هللا  اإلنسان  هو  النبي 
كانت  ولذا  البشر،  من  أحد  واسطة  بغير 
عباده.  وبين  هللا  بين  سفارة  النبوة 
األنبياء  إرسال  اقتضت  اإللهية  والحكمة 
وهذه  العباد  مصلحة  من  ذلك  في  لما 
المصلحة التي اقتضت النبوة وهي الهدف 

والغاية التي كانت ألجلها متعددة.
رُُسلَنَا  أَرَْسلْنَا  ﴿لَقَدْ  تعالى:  قال  األولى: 
وَالْمِيزَاَن  الْكِتَاَب  َمعَهُمْ  وَأَنْزَلْنَا  ِّنَاِت  بِالْبَي
فِيهِ  الْحَدِيَد  وَأَنْزَلْنَا  بِالْقِْسِط  َّاُس  الن لِيَقُوَم 
َّهُ َمنْ  َّاِس وَلِيَعْلََم الل بَأٌْس َشدِيدٌ وََمنَافُِع لِلن
ََّه قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾. يَنُْصرُهُ وَرُُسلَهُ بِالْغَيِْب إِنَّ الل

الناس  حاجة  عن  الكريمة  اآلية  تتحدث 
إلى العدل وهو ال يتم إال عبر وجود القانون 
الحدود  ويضع  الناس  يحفظ حقوق  الذي 
بعض،  على  بعضهم  يعتدي  فال  بينهم 
أن  تقتضي  اإلنسانية  الطبيعة  ألن  ذلك 
يندمج  أن  بل  وحده  اإلنسان  يعيش  ال 
أمثاله من  اجتماعية مدنية مع  في حياة 
البشر، ومن الطبيعي أن تتعارض مصالح 
األفراد فيما بينهم، األمر الذي يؤدي إلى 
اختالفهم فيما بينهم وتنازعهم على شتى 
الضرورات  القانون من  كان  ولذا  أمورهم، 
يسعى  مجتمع  كل  نشوء  يفرضها  التي 
للوصول إلى السعادة، ولكن هذا القانون 
ال بد وأن يتم وضعه بالنحو الذي يرفع فيه 

النزاع بين أفراد المجتمع عبر إيصال كل 
ذي حق إلى حقه، وهذا أمر ال يكفله أي 
قانون بل القانون الذي يكون موضوعاً من 
ما  اإلنسان، وحقيقة  بحقيقة هذا  العارف 
في  يكون  ال  وأن  حياته،  في  إليه  يحتاج 
ومن  المقنّن،  لهذا  مصلحةٌ  القانون  هذا 
هنا كان القانون اإللهي هو أفضل القوانين 
التي تحكم المجتمعات البشرية فالله عز 
وجل هو العالم بحقيقة هذا اإلنسان. ﴿أاَلَ 

َّطِيُف الْخَبِير﴾. يَعْلَمُ َمنْ خَلََق وَهُوَ الل
الغني عن كل شيء وعن كل حاجة  وهو 
َموَاِت وََما فِي األَرِْض وَإِنَّ  َما فِي السَّ ﴿لَهُ 

ََّه لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيُد﴾. الل
وهم  الناس  إلى  هللا  رسل  هم  واألنبياء 
الخلق إلبالغهم  إلى  واسطة هللا عز وجل 

بهذا القانون اإللهي.
فِيكُمْ  أَرَْسلْنَا  ﴿َما  تعالى:  قال  الثانية: 
ِّيكُمْ  وَيُزَك آيَاتِنَا  عَلَيْكُمْ  يَتْلُو  مِنْكُمْ  رَُسوالً 
كَما  ِّمُكُمْ  وَيُعَل وَالْحِكَْمةَ  الْكِتَاَب  ِّمُكُمْ  وَيُعَل

لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون﴾.
تعليم  كون  عن  الكريمة  اآلية  تتحدث 
كان  ألجلها  التي  الغايات  من  هو  الناس 
إرسال الرسل وذلك ألن اإلنسان ال يعلم 
من نفسه إال بعض ما فيه مصالح نفسه 

ويخفى عليه الكثير.
عَلَى  َّهُ  الل َمنَّ  ﴿لَقَدْ  تعالى:  قال  الثالثة: 

الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَعََث فِيهِمْ رَُسوالً مِنْ أَنْفُِسهِمْ 
ِّمُهُمْ  وَيُعَل ِّيهِمْ  وَيُزَك آيَاتِهِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُوا 
لَفِي  قَبْلُ  مِنْ  كَانُوا  وَإِنْ  وَالْحِكَْمةَ  الْكِتَاَب 
الصالحة  والتربية  فالتزكية  مُبِين﴾  َضالٍَل 
هي من الغايات األخرى التي كان ألجلها 

إرسال األنبياء والرسل.
عدد أنبياء هللا عز وجل

القرآن  في  ذكرهم  ورد  الذين  األنبياء 
نبياً  بأسمائهم هم ستة وعشرون  الكريم 
وهم: آدم، ونوح، وإدريس، وهود، وصالح، 
واليسع،  وإسماعيل،  ولوط،  وإبراهيم، 
واسحق،  ويونس،  والياس،  الكفل،  وذو 
وموسى،  وشعيب،  ويوسف،  ويعقوب، 
وهارون، وداود، وسليمان، وأيوب، وزكريا، 
ومحمد  وعيسى،  وإسماعيل،  ويحيى، 

صلى هللا عليهم أجمعين.
رسول  يا  قلت:  قال:  ذر  أبي  رواية  في 
وأربعة  ألف  مائة  قال:  النبيون؟  كم  هللا 

وعشرون ألف نبي.
ً ضرورة اإليمان باألنبياء جميعا

جميع  بنبوة  اإليمان  من  للمسلم  بد  ال 
﴿إِنَّ  تعالى:  قال  السالم  عليهم  األنبياء 
أَنْ  وَيُرِيُدوَن  وَرُُسلِهِ  َّهِ  بِالل يَكْفُرُوَن  َّذِيَن  ال
نُؤْمُِن  وَيَقُولُوَن  وَرُُسلِهِ  َّهِ  الل بَيَْن  ِّقُوا  يُفَر

َّخِذُوا  يَت بِبَعٍْض وَيُرِيُدوَن أَنْ  بِبَعٍْض وَنَكْفُرُ 
بَيَْن ذَلَِك َسبِيالً﴾ تبين لنا اآلية أن ضرورة 
اإليمان بجميع األنبياء إنما هي من جهة 
أن دعوة األنبياء كانت واحدة وهي الدعوة 
ألحدهم  المكذّب  فكأنَّ  التوحيد  إلى 

مكذٌِّب للجميع.
ومن جهة أخرى فإن إنكار نبوة األنبياء هو 
عليه  هللا  صلى  محمد  النبي  لنبوة  إنكار 
وآله وسلم ألنه هو الذي أخبر عنهم وعن 

صدقهم.
درجات األنبياء عليهم السالم

اختالف  عن  الكريم  القرآن  آيات  تتحدث 
ومن  السالم  عليهم  األنبياء  درجات  في 
الرُُّسلُ  ﴿تِلَْك  تعالى:  قوله  اآليات  هذه 
ََّم  كَل َمنْ  بَعٍْض مِنْهُمْ  عَلَى  بَعَْضهُمْ  لْنَا  فَضَّ
تعالى:  دَرَجَاٍت﴾.وقال  بَعَْضهُمْ  وَرَفََع  َّهُ  الل
ِّيَن عَلَى بَعٍْض﴾. َّبِي لْنَا بَعَْض الن ﴿وَلَقَدْ فَضَّ

يتضح جلياً من هذه اآلية أن األنبياء وإن 

والرسالة متماثلين  النبوة  كانوا من حيث 
ليسوا  والمقام  المركز  حيث  من  هم 
وكذلك  مهماتهم،  الختالف  متساوين 

مقدار تضحياتهم كانت مختلفة أيضاً.
بم يتفاضل األنبياء عليهم السالم؟

األنبياء  تفاضل  عن  الحديث  مقام  في 
عليهم السالم فيما بينهم فمن األمور التي 

يتفاضلون فيما بينهم على أساسه:
- التفاضل في كونهم أصحاب شرائع

فأولو العزم هم من الرسل الذين أرسلهم 
أمة  إلى  وليس  البشر  إلى كل  تعالى  هللا 
الذين  األنبياء  من  أفضل  بعينها،  محددة 
أصحاب  وهم  خاصة،  أمة  إلى  أرسلوا 
األنبياء  من  األساسية،وغيرهم  الشرائع 

تابع لشرائعهم. 
- التفاضل في اإلمامة

فاإلمامة مقام من مقامات القرب من هللا 
وال  نبياً  اإلنبياء  بعض  يكون  فقد  تعالى، 
ما  المعنى  هذا  على  ويشهد  إماماً  يكون 
في  وردت  والتي  إبراهيم،  قصة  في  ورد 
تعالى:  هللا  يقول  حيث  الكريم  القرآن 
فَأَتَمَّهُنَّ  بِكَلَِماٍت  ُّهُ  رَب إِبْرَاهِيَم  ابْتَلَى  ﴿وَإِذِ 
وَمِن  قَاَل  إَِماماً  َّاِس  لِلن جَاعِلَُك  ِّي  إِن قَاَل 

َّالِمِيَن﴾. َّتِي قَاَل الَ يَنَالُ عَهْدِي الظ ِّي ذُر

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

المطلق،  الغني  من  االستجداء  اإلنسان  يترك  أن  حقا  الغريب  من 
مقاليد  بيده  لمن  أيدينا  نمد  فهل  مثله!  مستجد  فقير  من  ليستجدي 

األمور كلها؟!

ينفع  اثنين  حديثين  تعلم  من  )ص(:  محمد  النبي  قال 
بهما كان خيرا من  فينتفع  يعلمهما غيره  أو  بهما نفسه 

عبادة ستين سنة. 

إن   : قال  أنه  وآله(  عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  عن  روي 
وكفى   ، البغي  عقابا  الشر  وأسرع   ، البرّ  ثوابا  الخير  أسرع 
بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه ، 
الناس بما ال يستطيع تركه ، وأن يؤذي جليسه  وأن يعيّر 

بما ال يعنيه .

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

االنبياء ودرجاتهم

أفاضها  التي  الكبرى  اإللهيّة  النعم  من 
بن  علي  اإلمام  على  وتعالى  سبحانه  هللا 
الدائمة  مالزمته  السالم  عليه  طالب  أبي 
والمستمرّة لرسول هللا صلّى هللا عليه وآله 
وسلم ومصاحبته له ، فتربّى في حجره ، 
واتّبعه اتّباع الفصيل أَثَرَ أمّه ، ولم يفارقه 
ونصره   ، الكعبة  جوف  في  والدته  منذ 
المشاهد  معه  وشهد   ، دعوته  إظهار  عند 
إاّل غزوة تبوك ، وكان أوّل المؤمنين به ، 
آخر  كان  أن  إلى   ، خلفه  المصلّين  وأوّل 
المودّعين له حين ارتفاعه إلى هللا تعالى.

النبّي صلّى هللا  عن  حديثه  في  نراه  ولذا 
بوضوح عمق  لنا  وآله وسلّم يكشف  عليه 
الفرديّة  جوانبها  جميع  من  شخصيّته 
والجهاديّة  والرساليّة  واإلجتماعيّة 
المطّلع  العارف  حديث  ألنّه   ، واألخالقيّة 
للنبّي  العظيمة  الشخصيّة  مكنونات  على 

صلّى هللا عليه وآله وسلّم.
المنبت الطيّب

أَْشرَُف  وَمنْبِتُه   ، مُْستَقَرٍّ  خَيْرُ  ُّه  مُْستَقَر  «
وَمَماهِدِ   ، الْكَرَاَمِة  َمعَادِِن  فِي   ، َمنْبٍِت 

اَلَمِة «  السَّ
َّى أَفَْضْت كَرَاَمةُ هللا ُسبْحَانَه وتَعَالَى  » حَت
 ، وسلّم  وآله  عليه  هللا  صلّى  مُحَمَّدٍ  إِلَى 
 ِّ وأَعَز  ، َمنْبِتاً  الَْمعَادِِن  أَفَْضِل  مِنْ  فَأَخْرَجَه 

جَرَةِ  ، مَِن الشَّ ـ َمغْرِساً  ـ األصول  األَرُوَماِت 
مِنْهَا  وانْتَجََب   ، أَنْبِيَاءَه  مِنْهَا  َصَدَع  َّتِي  ال
خَيْرُ  وأُْسرَتُه   ، الْعِتَرِ  خَيْرُ  عِتْرَتُه   ، أَُمنَاءَه 
جَرِ ، نَبَتَْت فِي حَرَمٍ  األَُسرِ وَشجَرَتُه خَيْرُ الشَّ

وبََسقَْت فِي كَرَمٍ « .
في ظلّ الرعاية اإللهيّة

- » ولَقَدْ قَرََن هللا بِه صلّى هللا عليه وآله 
وسلّم مِنْ لَُدنْ أَنْ كَاَن فَطِيماً أَعْظََم َملٍَك 
 ، الَْمكَارِمِ  طَرِيَق  بِه  يَْسلُُك  َماَلئِكَتِه  مِنْ 

وَمحَاِسَن أَخاَْلِق الْعَالَمِ لَيْلَه ونَهَارَه « 
البعثة النبويّة المباركة

» أَرَْسلَهُ عَلَى حِيِن فَتْرَةٍ مَِن الرُُّسِل ، وطُوِل 
 ، الْفِتَِن  مَِن  واعْتِزَامٍ   ، األَُممِ  مَِن  هَجْعٍَة 
 ، الْحُرُوِب  مَِن  وتَلَظٍّ   ، األُمُورِ  مَِن  وانْتَِشارٍ 
عَلَى  الْغُرُورِ  ظَاهِرَةُ   ، ُّورِ  الن كَاِسفَةُ  والدُّنْيَا 
حِيِن اْصفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا ، وإِيَاٍس مِنْ ثََمرِهَا 
، واغْوِرَارٍ مِنْ َمائِهَا ، قَدْ دَرََسْت َمنَارُ الْهَُدى 
َِّمةٌ  مُتَجَه فَهَِي   ، الرَّدَى  أَعاَْلُم  وظَهَرَْت   ،

ألَهْلِهَا ، عَابَِسةٌ فِي وَجْهِ طَالِبِهَا « 
» إِنَّ هللا بَعََث مُحَمَّداً صلّى هللا عليه وآله 
وسلّم ولَيَْس أَحَدٌ مَِن الْعَرَِب يَقْرَأُ كِتَاباً واَل 
َّأَهُمْ  بَو َّى  حَت َّاَس  الن فََساَق   ، َّةً  نُبُو يَدَّعِي 
فَاْستَقَاَمْت   ، َمنْجَاتَهُمْ  َّغَهُمْ  وبَل  ، َّتَهُمْ  َمحَل

َّْت َصفَاتُهُمْ « . قَنَاتُهُمْ واطَْمأَن
غَائَِن  وفي خطبة أخرى : » دَفََن هللا بِه الضَّ

ََّق  ََّف بِه إِخْوَاناً ، وفَر ، أَل َّوَائِرَ  بِه الث ، وأَطْفَأَ 
َّةَ «  َّةَ ، وأَذَلَّ بِه الْعِز َّ بِه الذِّل بِه أَقْرَاناً ، أَعَز

وآله  عليه  هللا  صلّى  هللا  رسول  شجاعة 
وسلّم

َّقَيْنَا بِرَُسوِل هللاِ ،  َّا إِذَا احَْمرَّ الْبَأُْس ات » كُن
َّم ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ  َّى هللا عَلَيْهِ وآلِهِ وَسل َصل

ِّ مِنْهُ «  َّا أَقْرََب إِلَى الْعَُدو مِن
الصفات الخُلقيّة

 ، عريكة  وألينهم   ، عشرة  الناس  أكرم   «
وأجودهم كفاً ، من خالطه بمعرفة أحبّه ، 

ومن رآه بديهة هابه « 
وسلّم  وآله  عليه  هللا  صلّى  كَاَن  ولَقَدْ   «
الْعَبْدِ  ِجلَْسةَ  ويَجْلُِس   ، األَرِْض  عَلَى  يَأْكُلُ 
ثَوْبَهُ  بِيَدِهِ  ويَرْقَُع   ، نَعْلَهُ  بِيَدِهِ  ويَخِْصُف   ،

، ويَرْكَُب الْحَِمارَ الْعَارَِي ، ويُرْدُِف خَلْفَهُ « 
هللا  صلّى  هللا  رسول  عند  الدنيا  حقيقة 

عليه وآله وسلّم
بِهَا  وأَهْوََن   ، وَصغَّرَهَا  الدُّنْيَا  َّرَ  حَق قَدْ   «
َّنَهَا ، وعَلَِم أَنَّ هللاً زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِيَاراً ،  وهَو
وبََسطَهَا لِغَيْرِهِ احْتِقَاراً ، فَأَعْرََض عَِن الدُّنْيَا 
وأَحَبَّ   ، نَفِْسهِ  عَنْ  ذِكْرَهَا  وأََماَت   ، بِقَلْبِهِ 
َّخَِذ  يَت لِكَياَْل   ، عَيْنِهِ  عَنْ  زِينَتُهَا  تَغِيَب  أَنْ 
ََّغ عَنْ  بَل فِيهَا َمقَاماً.  يَرْجُوَ  أَوْ   ، مِنْهَا رِيَاشاً 
ِّهِ مُعْذِراً ، ونََصَح ألُمَّتِهِ مُنْذِراً ، ودَعَا إِلَى  رَب

َّارِ مُحَذِّراً « . ََّف مَِن الن راً ، وخَو َِّة مُبَشِّ الْجَن

احكام فقهية *
أحكا"م متفرقة فی البيع

العقارات،  بعض  ببیع  البعض  یقوم 
المشتری  أن یشتریها من نفس  علی 
هذا  فهل  منه،  باعه  مما  أزید  بثمن 

البیع صحیح؟
حیلة  وإنه  صوري  البیع  هذا  مثل 
ووسیلة للحصول علی القرض الربوی، 
ملکه  باع  لو  نعم  وباطل.  حرام  فهو 
الصحیح  الوجه  علی  جدیة  بصورة 
أو  نقداً  مشتریه  من  اشتراه  ثم  شرعاً 
نسیئة، بنفس الثمن أو أزید منه، لم 

یکن فیه بأس.
البضائع  التجار باستیراد   یقوم بعض 
طریق  عن  التجار  بعض  عن  نیابة 
اإلعتمادات السندیة البنکیة، ثم یقوم 
وصول  بعد  للبنک  قیمتها  بتسدید 
مستنداتها، نیابة عن أصحابها، فیأخذ 
اإلتفاق  تم  معیّنة  مئویة  نسبة  منهم 
المعاملة  هذه  فهل  مسبّقاً،  علیها 

صحیحة أم ال؟
إن استورد التاجر البضاعة لنفسه، ثم 
یبیعها ممّن یریدها بربح یقّدره بنسبة 
مئویة من قیمة البضاعة، فال بأس به. 
کما ال بأس به فیما لو استوردها لَمن 
طلبها منه بعنوان الجعالة بجعٍل وأجرة 
قیمة  من  مئویة  بنسبة  یقّدره  عمل 
بالوکالة  استوردها  لو  وأما  البضاعة. 
عمّن طلبها بأجرة لوکالته، فال بد فی 

صحة الوکالة من معلومیة أجرتها.
أثاث  بعض  بعت  زوجتی  وفاة  بعد   
من  مبلغاً  ثمنها  الی  وأضفت  البیت 
فهل  آخر،  أثاثاً  به  واشتریت  المال 
یجوز لی اإلستفادة من هذا األثاث فی 

بیت زوجتی الثانیة؟
ملکاً  بعته  الذی  البیت  أثاث  کان  إذا 
لک فما اشتریته بثمنه ملک لک أیضاً 
واال کان بیعها موقوفاً علی اجازة سائر 

الورثة.
فبعته من  من شخص  إشتریت ملکاً 
شخص آخر، لکن البائع بعدما انتزع 
من  ثانیاً  ببیعه  قام  البیع  وثیقة  منی 
ال  أننی  فرض  فمع  آخر،  شخص 
أستطیع إثبات أنه قد انتزع منی وثیقة 
أجریتها  التی  المعاملة  فهل  البیع، 
تکون هی الصحیحة أم المعاملة التی 

أجراها هو؟
المالک  من  الشراء  تحقق  فرض  علی 
أمر  یکون  شرعاً  الصحیح  الوجه  علی 
المبیع الی المشتری، ویصح منه بیعه 
للبائع  ولیس  أراد؛  شخص  أی  من 
أو غیره،  ببیع  التصرّف فیه  األول حق 
فضولیاً  آخر  من  ثانیاً  بیعه  یکون  بل 
موقوفاً علی إجازة المشتری األول.             
* على رأي المرجع السيد على 
الحسيني الخامنئي

إعداد خليل الحسيني 
خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 

رسول هللا محمد )ص( بلسان االمام علي )ع(
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Hussein Hoballah 

Around 4:00, just ahead of 
dawn on Sunday, I woke up 
to get the appalling news 
of the killing of two and the 
wounding of five others in 
Quebec City. I was shocked, 
and fear ran through me; a 
few days earlier, warnings 
had been made against po-
tential violent reactions in 
response to some teachers’ 
plans to display caricatures 
that ridiculed Holy Messen-
ger Mohammed. 
So I made a quick reading of 
many news sites, especially 
the Islamophobic ones, but I 
didn’t find what I was look-
ing for. While still weighing 
up upon it, I heard noises 
outside, so I rushed to turn 
on the lights and to make 
sure the doors had been 
locked; I was being cautious 
as I expected anti-commu-
nity reactions. 
No website hurried to talk 
about “Islamist terror;” the kill-
er hadn’t cried “Allahu Akbar,” 
none said it was a terror attack 
or a “Muslim terror attack.” Be-
sides, no signs of newer anger 
of Quebeckers at their Muslim 
counterparts were showing. 
I started to calm down then; 
that meant the suspect ar-
rested wasn’t a Muslim. Oth-
erwise, the media would have 
went ablaze to provoke Que-
beckers against Muslims. 

And I came to more calm 
later when the suspect’s 
name was exposed and it 
was confirmed he had noth-
ing to do with Muslims. I 
kept an eye on the reactions 
to the news, wondering if 
anyone was going to men-
tion the “white terrorist” or 
“white terror.” Was anyone 
going to accuse a Christian 
of killing other Christians? 
Would “We’re all Quebec” 
be all over Facebook? Would 
global protests against 
white terror be made?  
All that usually happens to 
condemn Muslims when a 
lone wolf commits a crime 
in any of the Western coun-
tries, not the Islamic ones; 
after all, Western politi-
cians do not even bother 
about non-Western vic-
tims who’ve been being 
slain, for long years now, 
by groups funded by all 
Western countries. 
But this time the media was 
completely silent on the 
crime, and only indifferent 
reactions were made at dif-
ferent levels. The politicians 
who had earlier attacked 
“terrorist Islam” now went 
mute alongside the Bloc 
Québécois, who had de-
manded that they who “dis-
like our values go back to 
their ancestors’ countries.” 
Here comes my question on 
these values: Does the mur-

derer represent the values 
of the community where he 
belongs? Does he represent 
Christians or Quebeckers? 
Did he do that in the name 
of Canadians or the white? 
Absolutely not! And none 
of them can be blamed for 
his crime. 
We have every reason to be-
lieve that those committing 
their crimes in the name of 
Islam are a ruthless bunch 
that can perpetrate crimes 
only when the West is silent 
or has funded them. Any ac-
tion they do does not rep-
resent us, and when any of 

them commits a crime, he’s 
the only one to be called 
criminal. Should anyone be 
held responsible, it is defi-
nitely not us. It is unfair that 
such criminal acts are linked 
to Muslims, even if the per-
petrators are of Islamic 
names or come from Islamic 
countries. 
It is about time grudge 
was uprooted from selves 
and peace and calm were 
spread among citizens in-
stead of fear and phobias. 
It is about time we grew 
tolerant, loving and caring 
instead of lying in ambush 
and being ready to pounce 
on others. It is about time 
we stopped making excuses 
for those disrespecting reli-
gions and blaming religions 
and hundreds of millions of 
religion observers for what 
some heartless few do here 
and there. 
The men who respectively 
committed New Zealand’s 
and Quebec’s mosque 
crimes don’t stand for Chris-
tians, even if they insist they 
do. The man who once killed 
people praying at Masjid al-
Khaleel does not stand for 
Jews, even if he was dressed 
like they do. The man who 
murdered teacher Samu-
el Patty in France doesn’t 
stand for Muslims, even if 
he cried “Allahu Akbar” while 
doing the crime. 

That’s the way it is: Divine 
religions do call for love, no 
matter how differently they 
are observed or ritualised. 
Any criminal claiming be-
longing to any religion is 
simply trying to justify his 
crime and to satisfy his ill 
self in the name of others. 
Quebec’s crime has just 
been done without reactions 
of threat to social stability. 
It has been said, as usual, 
that the offender suffers 
from mental illness. So will 
this crime awaken people 
to the fact that such doers 
belong to no divine religion, 
but to a hateful, criminal 
creed? Will people awaken 
to this fact even if the crim-
inals come from countries of 
faith or share others’ colour 
or “religion”?

Our hearts are heavy for 
yesterday’s victims, and 
they go out to their families. 
Our sincere condolences to 
all kin, friends and lovers. We 
do pray that such criminal 
acts stop and that we get to 
challenge whomever seeks 
to exploit the acts to spread 
fear among Canadians and 
Quebeckers. 
We’re all François Duchesne 
and Suzanne Clermont. Their 
spilled blood is ours. We ask 
of God that their souls lie in 
peace, and that the criminal 
be punished like he should. 

Zeinab Merai, Nabatiyyeh

El Jones is a Canadian poet, 
educator, journalist, and a 
community activist. By her 
courtesy we publish parts 
of the powerful poems she 
wrote and read during the 
“Challenging Canada’s War-
planes Purchase” webinar, 
which was attended via 
Zoom by 220 participants 
on October 15, including 
Sada al-Mashrek, politicians, 
peace activists, journalists 
and concerned citizens. 
In her lines, El sums it all up: 
How the world lives in suf-
ferance to please the filthily 
rich, and how imperialism is 
camouflaged to benefit off 
the terror industry and to 
manipulate the masses even 
further. 
Not One More Drop 
They say there’s one rule for 
the few and another for the 
many
Trillions of dollars for the 
banks and the poor get not a 
penny
And they’ve convinced us all 
that the crumbs they give 
are plenty
… Well that, and that they al-
ways have some brown folk 
as the enemy
When Indigenous people 
block the pipelines they send 
the military
And there’s lead all in the wa-
ter but is water necessary?

… People on assistance can’t 
even pay to ride the ferry
They make billions off the 
weapons that are used 
against Yemenis
… But when corporations vi-
olate the government won’t 
condemn them
… And you end your life in 
debt and the burden is too 

heavy
So your kids go off to foreign 
countries where they end up 
buried
 
So to the killers at the top 
not one more drop
Generals guards and cops 
not one more drop
And they plunder steal and 
rob
And they strip us of our jobs
But we will not join their mob 
not one more drop
Not one more drop of poor 
and working class blood for 
their capitalistic wars
So they send the work-
ing class to die in wars they 
can’t find in the atlas
Military surplus goes to cops 
who use black men as target 
practice
They keep the oil wells run-
ning guarded by private mili-
tary contractors
While the sanctions they im-
posed killed millions of Iraqis
In their black site prisons lo-
cals tortured by their captors
But then they say that ter-
rorism was caused by other 
factors
Military budget keeps explod-
ing like a nuclear reactor
While the livelihood of ordi-
nary people broken into frac-
tures

… When WikiLeaks showed 
their war crimes they impris-
oned all the hackers
And they fire all the athletes 
who tell us black lives matter

… Corporations making mon-
ey after every environmental 
disaster
They sent the UN troops to 
Haiti and spread cholera in 
the water
And so there’s endless war 
and endless blood that splat-
ters

Syria Afghanistan Somalia 
it’s all another chapter
And there’s always some 
brown person that they’ll say 
is the attacker
And every politician paid by 
corporate backers

So now there’s open slave 
markets because the US de-
stroyed Libya
We took in a few thousand 
refugees and say we’re sav-
ing Syria
Stoke the terrorism from 
Turkey to Nigeria
And now a military coup 
that’s taking down Bolivia

… Canadian mining compa-
nies in the Amazon with pri-
vate militia
Rain forest burning but we 
raise money for the Notre 
Dame Basilica
Cause white supremacy is 
spreading across the globe 
like bacteria

… So Trump builds a border 
wall just like the walls in Is-
rael
Obama used his drone strikes 
to send teenagers to oblivion
There are bases across the 
world from Japan to the Ca-
ribbean
And the powerful manipulate 
the people to be their useful 
idiots
Race and religion are their 
tools to sow division

… Cause the military indus-
trial complex always makes 
a killing

We Built This City

… We built this city on land 
we stole
… We built this city on colo-
nialism

Built on Mi'kmaq land with-
out permission
We built this city with am-
munition
… We're building off mental 
disease and addictions

…We're building on rhetoric 
of change and transition
While behind closed doors 
it's the same old position
We build interventions and 
armed expeditions
We claim bombing campaigns 
are human rights proposi-
tions

… Same military, same wars, 
just new government edition
We build while Indigenous 
women go missing

… We're building this city on 
military missions
Building weapons and war-
ships to use on brown chil-
dren
We build off the blood of Af-
ghans and Libyans
We're building with drone 
strikes on Yemen and Syrians
Collateral damage we take 
out civilians
We build global war over 
pipeline positions

… We helped to build ISIS, 
historical revision
We built Boko Haram to get 
oil from Nigerians
We build instability, build op-
position
We destabilised the Mideast, 
societal demolition
We build arms trade with the 
Saudis, geopolitical divisions

We fight proxy wars by our 
allies’ decision 
We're one of the willing we 
build coalitions
With the U.S. and NATO and 
Israel politicians
We help to build settlements, 

walls and partitions
Build an open air prison in 
Gaza for Palestinians
We're building in Africa, new 
colonial mission
Built a security state from 
the war on terrorism
Cyber surveillance built by 
government technicians

… We're building two classes 
of Canadian citizens
We build Islamophobia and 
hate crimes commission
We build off a racist immi-
gration points system
 
… We use foreign aid to build 
imperialism
We build occupations and call 
it assistance
We build cholera, refugee 
camps, malnutrition

…We built a new world from 
9/11 fruition
We're building this world off 
of war repetition
The theatre of war is an end-
less audition
… We're building ourselves 
out of human existence

WE’RE ALL FRANÇOIS AND SUZANNE… THEIR SPILLED BLOOD IS OURS

POET & ACTIVIST EL JONES: “WE'RE BUILDING OURSELVES OUT OF HUMAN EXISTENCE”

The Quebec City coroner's office has identified 
the two people who were killed during a stab-

bing attack on Halloween night as François 
Duchesne, 56, left, and Suzanne Clermont, 61. 

Five others were wounded in the attack.

Banner for an event in solidarity with the 
Wet'suwet'en hereditary chiefs at York Uni-

versity on March 11, 2020. Picture by: Anna St 
Onge, Wikimedia Commons 
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Hussein Hoballah 

Recently struck by madness, 
France’s top authority has insulted 
hundreds of millions of Muslims, 
eliciting terrorist acts against 
people in the academic and 
religious fields, as well as others. 
Though the terrorist acts have 
been condemned by Muslims, some 
Canadian politicians have made 
unfriendly reactions, as a Muslim 
MP in Quebec’s parliament has 
done. 
That is why we need to work 
harder to face the anticipated 
challenges, which might get serious 
if we’re not united, especially that 
our community has recently been 
hit by discord among partners as 
regards certain issues, and that 
could be destructive if the wise 
and influential fail to solve the 
problems. 
While condemning the attack 
that hit Nice, France, Prime 
Minister Trudeau made the most 
constructive stance of all, saying, 
“The criminals, the terrorists, 
the cold-blooded murderers who 
perpetrated these attacks do not 
represent Islam. They do not get 
to define Muslims in France, in 
Canada or anywhere around the 
world,” adding, “We will always 
defend freedom of expression, but 
everyone must act respectfully 
towards others and not try to 
needlessly or arbitrarily hurt 
someone we share this planet and 
society with.” 
Trudeau’s stances have been 
warmly received by our entire 
community, and they go in line with 
Sheikh Hassan Guillet’s, who had 
earlier written a similar argument 
for Quebec’s French La Presse. 
On the other hand came stances 
that offended Muslims both 
directly and indirectly. Minister of 
Foreign Affairs François-Philippe 
Champagne did not agree with 
Trudeau, but rather declared, 
“Turkey’s recent comments about 
France are totally unacceptable. 
We must return to respectful 

diplomatic exchanges. We will 
always stand together to defend 
freedom of expression with 
respect.” 
Earlier, though, Arab figures had 
reported Champagne hadn’t been 
in line with the French stance. 
Conservative leader Erin O’Toole 
said the stabbing in France was 
yet “another Islamist attack on 
democratic values and liberties.”
Longueuil’s federal Bloc Québécois 
leader said in a tweet that he later 
deleted, “Many Muslim barbarians 
have rejoiced upon the jihadist 
attack in Nice, when a woman was 
decapitated while attending church 
with others. We must not fear 
condemning those degenerates. If 
they cannot accept our values, they 
should go back to their ancestors’ 
countries.”
Leader of the People’s Party of 
Canada Maxime Bernier, who 
was defeated at large during 
the previous elections, believed 
Trudeau’s stance was “far from 
freedom under anyone’s definition. 
Shame on him.” 
The most shocking stance, 
however, was made by Liberal MNA 
for Saint-Laurent Marwah Rizky, a 
Muslim of Moroccan origin, who’s 
considered in good terms with 
the Muslim/ Arab community. In 
a tweet, Rizky said, “Committing 
barbaric actions and executing 
those who ask questions and speak 
with freedom remind us, every 
time, of how fragile our human 
rights are. Islamist terrorism must 
be fought with the best weapon: 
Education.” 
It was noticed that leader of 
Quebec’s Liberal Party retweeted 
Rizky’s words, though the tweet 
was later deleted. It was reported 
that Rizky was opposed by some 
community figures; nevertheless, 
she made another stance, calling 
on the parliament to condemn 
the attack in Paris. Although she 
listed some good points, she 
recommnded that “the parilament 
honour the victim, Mr Samuel 
Patty, who taught history and 

geography at the Collège du Bois 
d’Aulne.”  
Because not all comments made 
can be mentioned here, we’ve 
mentioned the most noticeable to 
reflect the reality that certain groups 
are trying to instill in similiraity 
with France’s developments. That 
would complement the plot to 
harras Muslims. 
Some Montreal teachers were 
threatened after they declared 
they planned to display caricatures 
that ridiculed Holy Messnger 
Mohammed to match the French 
disposition, the Canadian Mulism 
Forum reported. And that meant 
different reactions would be 
elicited, with some getting out of 
control and potentially instilling 
grudge within Quebec.  
The information made the CMF, 
a defender of our community 
in Canada, issue an exceptional 
statement early on Thusrday, calling 
on people “not to be manipulated 
by the grudgeful campaigns or 
lured to make extreme reactions; 
some groups with specific plots 
would exploit any such reactions 
to inflame their hate speech and 
defamation of others.” 
The CMF stressed that “any 
reactions to the ongoing hate 
speech be made in line with the 
law, and remain inviolent lest 
catastrophe befall all.” 
As these challenges arise, some 
community activsts need to resolve 
the conflict within. Then, a meeting 
should be held by community 
figures who’ve brought remarkable 
achievements to the community 
recently or at an earlier stage. 
We ask those figures to put aside 
all recent discord, which will bring 
damage to all of us if not resolved. 
The more sensible are those who 
are ready to sacrifice for the sake 
of our community. The wiser are 
those who overlook the others’ 
errors. The more faithful are those 
who make the initiative to meet 
with the others. The closest to the 
community are those who seek the 
community’s interest above any 
other interests of importance. 
Eventually, Quebec, and even 
Canada, are going to take the 
same way as France, unless we’re 
consolidated. The confrontation 
will be damaging if we’re not readily 
cooperating and unified. So who’s 
faithfully responding? 

ARE QUEBEC & CANADA TAKING THE SAME WAY AS FRANCE? What’s Following the US Elections?
US President Donald Trump has caused 
anger saying he would not concede if 
he’s defeated in the elections, and insist-
ing the Democrats would forge the bal-
lots. The “Protect the Results” coalition, 
which includes more than 130 groups, 
has called for “mobilising if Trump under-
mines the results of the 2020 presiden-
tial election.” 
In the meantime, the “far right” might 
blaze violence any minute on the elec-
tion day or the next. Signs indicate that 
post-election peaceful transition of 
power might be threatened; in the recent 
months, such groups have been actively 
interfering with protests and plotting to 
abduct elected US officials, says a re-
port by the Armed Conflict Location & 
Event Data Project )ACLED( and “Militia 
Watch.”
The report specifies nine militias that 
might commit acts of violence after the 
presidential elections, on top of which 
are the “Three Percenters” and “Proud 
Boys.” The report says these groups have 
tasked themselves with law-enforce-
ment roles and protection alongside po-
lice forces. 
Donald Trump has been linked to many 
far-right, armed militias, in which he has 
found hope of empowering his author-
ity, especially during the recent protests. 
Trump has defended the militias and 
their right to show their power in the US 
streets, and he has stressed during most 
of his election-campaign speeches sup-
port for their right to purchase weapons. 
The militias foresee two scenarios for 
the election day: The first says the left-
ists will oppose the results if Trump 
wins the November 3 election, and will 
therefore have to defend their cities. 
The second scenario says that if Trump 
loses, the Democrats will launch a cam-
paign against the policies he’s made to 
promote extremism and individual arma-
ment. Meanwhile, the believers in con-
spiracy theories will defend their legisla-
tions. 
The Telegraph has spoken to approxi-
mately 20 US officials and legislators, 
including members of Trump’s Republi-
can Party. The interviewees express deep 
concern at what might happen if Trump 
loses the election, and they expect he 
will lead a lot of legal and political battles 
to stay in power if Biden fails to replace 
him in time with big difference in ballots. 
Others, according to the Telegraph, ex-
pect that Trump will exploit executive 
authorities to gain his own interests. 
Some fear the president might call on his 
fans and supporters to hit the streets to 
protest the results. 
Therefore, the short time left is paralleled 
with worry, caution and vigilance, be that 
in the US or other countries affected by 
the US foreign policy. The global econo-
my, as well, has been destabilised by the 
Coronavirus pandemic; it might be unable 
to take any more national US instability 
hitting the stock and currency markets 
and feeding the world’s livelihood crises.  
So will the US overcome this stage 
peacefully and quietly? Or will Trump’s 
character and rebelliousness bring mas-
sive chaos to the country? In no time the 
election results will be revealed, and all 
questions will be answered. So, let’s wait 
a little.

The Editors
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