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فاطمة بعلبيك _مونرتيال  

يجتاح كوكب األرض، شّح يف  هلٌع عاملي 
جامعيّة  هسترييا  والطبيّة،  الغذائيّة  املواد 
تدّخل  والكاّممات،  التّعقيم  أدوات  إلقتناء 
املناديل  لحامية  الّشطة  رجال  قبل  من 
الورقيّة )خصوصاً ورق التواليت(، اتصاالت 
ما  أو  الصحيّة  الخدمة  أرقام  عىل  مكثّفة 
أماكن  يف  شغوٌر   ،Info Sante بـِ  يعرف 
إكتظاٌظ  يقابله  املجاالت  مبختلف  العمل 
الطبيّة...  والعيادات  الطوارىء  أروقة  يف 
حول  سيناميئ  فيلم  من  مشهداً  ليس  إنّه 
نهاية العامل! بل الواقع الجديد الذي فرضه 
كندا  يف   Covid-19 أو  كورونا  فريوس 
ودول العامل كافة، والبداية كانت من مدينة 
"ووهان" الصينيّة - بؤرة املرض- ليثبت أن 
بفضل   - صغرية  كونية  قرية  أصبح  العامل 
تحت  برّمتها  ترزح  املرعبة-  انتشاره  رسعة 
وطأة الحجر الصّحي اىل أجِل غري مسّمى!!!

الذي  الجديد،  الواقع  هذا  أن  شّك  ال 
من  الكثري  دفع  والغموض،  الّرعب  يكتنفه 
ويبدو  الطوارىء،  حالة  إعالن  اىل  الّدول 
بعد  خصوصاّ  حذوها،  ستحذو  كندا  أن 
الطوارىء  حالة  أونتاريو  مقاطعة  إعالن 
مقاطعتي  تلتها  ١٧آذار،  يف  الثالثاء  نهار 
املتوقع  ومن  وألبريتا،  كولومبيا  بريتش 
الطوارىء  حالة  الكنديّة  الدولة  تعلن  أن 
وتفرض  أراضيها   كامل  عىل  العاّمة 
إلحتواء  القرسيّة  اإلجراءات  من  سلسلة 
 خطرالفريوس الفتّاك، والحد من إنتشاره...             
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أول الكالم

الحظ املراقبون ومن وصل عرب املداخل 
البلدان االوروبية وكندا  الجوية يف بعض 
وامريكا أن هذه الدول مل تُكن قد اتخذت 
الفريوس  انتقال  ملنع  صارمة  اجراءات 
الصحة  منظمة  وصِف  قبل  وانتشاره 
املتفيش،  العاملي  بالوباء  إياه  العاملية 
وبحراً  وبراً  جواً  الرحالت  فبقيت 
آالف  انتقال  يعني  وهذا  حالها.  عىل 
بلد  ومن  أخرى  إىل  قارة  من  املسافرين 
اىل آخر يف غضون ساعات معدودات، 
البلدان  هذه  سلطات  جعل  الذي  فام 
تُحول  ميدانية  إجراءات  فرض  يف  تتباطأُ 
بقعة  ع  وتوسُّ العدوى  انتقال  رسعة  دون 

إصاباتها من رشق األرض إىل غربها؟؟ 
علّلت  االخري  عددها  يف  "تايْم"  مجلة 
باملعلومات  منه  جزء  يف  ولو  االمر 
يف  الفريوس  وصفت  التي  الخاطئة 
يف  باالنفلونزا  شبيه  انه  عىل  البداية 
الخطورة  صفة  نزع  مام  وآثاره،  عوارضه 
التي  الضحايا  حجم  من  الرغم  عىل  عنه 
يف  والحقا  الصني  يف  ابتداء  حصدها 
مرض  كأنه  معه  البعض  وتعامل  إيران.. 
وهذا  معني،  ِعرق  ذات  شعوباً  يصيب 
التضليل، جعل املجتمع  إمعاناً يف  كان 
االبيض يضع قدميه يف املاء البارد ناظراً 
َوقُم كأنه يجري  ُووهان  اىل ما يجري يف 
ال  غريبة  مخلوقات  آخر عىل  كوكب  يف 

تشبهه بيشء.. 
وبقية  إيطاليا  الفريوس يف  انتش  إن  وما 
البدايات  فاق  بشكل  االوروبية  الدول 
حتى تنبه املعنيون يف هذه الدول، ويف 

الخصوص،  وجه  عىل  املتحدة  الواليات 
وأن  مبنأًى،  ليست  مجتمعاتهم  ان  إىل 
ستكون  املواطنني  من  اآلالف  حياة 
غياب  ظل  يف  املوت  او  للمرض  عرضة 
التجهيزات الالزمة الستيعاب أعداد كبرية 

من االصابات يف وقت واحد... 
مجتمعي  خلل  عن  يكشف  بدوره  وهذا 
إغفاِل  إىل  املحلّلني  بعض  عزاه  وإداري 
العربة من االمراض املشابهة التي تفشت 
"سارس"  كمرض  املاضية  السنوات  يف 
وغريه، وإغفاِل تخصيص الدول املتقدمة 
البحث  لِمراكز  ترُصَف  مهمًة  ميزانياٍت 
اللقاحات  إلنتاج  واملختربات  الطبي 

والعالج الالزم لِفريوسات كهذه. 
والتنشيط  العمراين  التطوير  خطط  وكأن 
بينام  االولويات!  سلَّم  تحتل  االقتصادي 
التهديد  أن  الحالية  الصحية  االزمة  تبنيِّ 
الوبايئ قد يدمر اقتصاديات دول عظمى 
حامية  وأن  املتحدة،  والواليات  كالصني 
من  يجب  وسالمته  صحته  يف  االنسان 
اآلن وصاعداً أن تكون أْوىَل االولويات بدالً 
التسلح  سباق  عىل  الجنوين  اإلنفاق  من 
سيسكن  الذي  فمن  الفضاء،  وغزو 
فضاءات الكواكب االخرى إذا مل يستِطع 
فضاء  يف  بقائه  عىل  يحافظ  أن  االنسان 

كوكب االرض؟؟ 
ان  يجب  حالياً  ويجري  جرى  ما  إن 
القادم  فإن  وإال  ملياً  أماَمه  يُتوقََّف 
يََذُر.            وال  يُبقي  ال  قد  التحديات   من 

التحرير

لماذا التماهل في مواجهة كورونا؟

CHADI GANDOUR

514 619-1575

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

cghandour@sutton.com

www.suttonquebec.com chadighandour@hotmail.com

Courtier immobilier résidentiel

كندا في قفص كورونا الّدولي!

آخر احصاءات املصابني بفريوس كورونا يف كندا والعامل اظهرت وفاة 326.722 شخصا حتى نهار االحد الفائت
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فور انتشار املخاوف من انتشار فريوس 
كورونا القاتل بادرت مؤسسات جاليوية 
عــــديــــدة إىل الـــتـــعـــاطـــي بـــجـــديـــة مــــع هـــذا 
العامل  الــذي رضب معظم دول  الخطر، 
يـــــزال يحصد  وأصــــــاب مــنــهــا مـــقـــتـــالً، وال 
يــنــتــقــل  والــــــــذي  يــــومــــي،  بـــشـــكـــل  االرواح 
الـــُقـــطَـــرْيات الصغرية  بشكل مــبــارش عــرب 
املـــتـــنـــاثـــرة مـــن الـــفـــم واألنـــــــف، أو بشكل 
غري مبارش عرب األسطح التي تساقطت 
ــيــــد ثــم  عــلــيــهــا الـــــُقـــــطَـــــرْيات فــلــَمــســتــهــا الــ
لَمَست الــعــنَي أو األنـــَف أو الــفــَم، سيام 
يف حــــال اقــــــراب الـــنـــاس مـــن بــعــضــهــم، 
وســــواء عــرب املــصــافــحــة او املــالمــســة او 
الــعــطــس وغـــــريه وعـــلـــيـــه، تـــجـــاوبـــت هــذه 
املـــؤســـســـات الــجــالــيــويــة عـــىل الـــفـــور مع 
نــــــداءات املـــســـؤولـــني املــعــنــيــني، وعــىل 
ــاء  رأســـهـــم رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي ورؤســ
ـــَدت  الــكــنــديــة، وجـــمَّ وزراء املــقــاطــعــات 
نشاطاتها حرصاً منها عىل صحة وحياة 
ــنـــائـــهـــا وبـــنـــاتـــهـــا. كــــام تـــراجـــعـــت حــركــة  ابـ
الــــزيــــارات والـــتـــواصـــل بـــني الـــنـــاس خــوفــاً 
مــن انــتــقــال الـــعـــدوى مــن شــخــص يحمل 
ــلــــمــــه. فــيــام  ــــمــــه او بـــغـــري ِعــ ــلْ ــِعــ ــ املــــــــرض ِب
تــبــاطــأت بــعــض املــؤســســات والــعــائــالت 
يف التجاوب ألسباب غري مفهومة وغري 
مــربرة، ما عــرََّض أرواح العديد اِلحتامل 

إصابتهم بالعدوى.
يف الــبــدايــة كـــان الــطــلــب الــرســمــي أن ال 
يزيد عدد الحضور عن 250 شخصاً يف 
أي تجمع، فالتزمت معظم املؤسسات 
الـــــجـــــالـــــيـــــويـــــة بــــــهــــــذا الــــــطــــــلــــــب. والحــــــقــــــاً 
ــثـــــرية مــن  ــ ــيــــة كـ ــنــ ــنــــت مــــؤســــســــات ديــ ــلــ أعــ
الصلوات  إقامة  إلغاء  وكنائس  مساجد 
ــيــــة فـــيـــهـــا بــشــكــل  والــــــقــــــداديــــــس الــــجــــامعــ
نهايئ. كام بادر املشفون عىل أنشطة 
الـــكـــّشـــافـــة ومـــــــدارس الــلــغــة الــعــربــيــة يــوم 
السبت والنوادي الرياضية واالجتامعية 

إىل تجميد أنشطتها، حتى قبل ان تعلن 
الحكومة عن توجيهاتها األخــرية بــرورة 
اإلقـــفـــال الـــتـــام. كـــام أُلـــِغـــيـــت مــنــاســبــات 
ــنــــظــــمــــهــــا جــــمــــعــــيــــات نـــاشـــطـــة  عـــــــديـــــــدة تــ
ديــنــيــة وغـــري ديــنــيــة. فــضــالً عـــن مــســارعــة 
املؤسسات الربوية الخاصة كاملدارس 
بتوجيهات  لِـــاللـــتـــزام  الــيــومــيــة  االســالمــيــة 

الحكومة باإلقفال حتى إشعار آخر. 
ــال عــــــــّوض عـــنـــه املــــشفــــون  ــ ـــفــ ــ هــــــذا االقـ
عـــىل املـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس واملــــــدارس 
واالجتامعية  الرياضية  والنوادي  العربية 
مبحارضات وعظات ودروس وتدريبات 
تُبَثُّ مبارشة او تُسجَّل عرب  ومسابقات 
فيْْسبُك، القت ترحيباً كبرياً من الجمهور 
الــبــاب أمــام  الــجــالــس يف بيته، وفتحت 
أســلــوب عـــرصي لــلــتــواصــل مــع الجمهور 
الـــحـــايل وجــمــهــور واســــع كــــان غــائــبــاً عن 
الكثري مــن األنــشــطــة الــتــي تـُـقــام يف هذه 
املــؤســســة او تــلــك، أو كـــان يــعــيــش يف 
عــزلــة عـــامَّ يُــقــام يف الــجــالــيــة مــن انــشــطــٍة 
ألسباب رمبا نحتاج إىل ان نبحث فيها 

بشكل معمق يف أعداد قادمة.   
هـــذا الــتــعــاطــي مبــســؤولــيــة عــالــيــة لــوحــظ 
أيضاً يف الكثري من املؤسسات التجارية 
ـــري مــســبــوق.  الـــتـــي شـــهـــدت ازدحــــــامــــــاً غـ
ولـــكـــن اصــحــابــهــا والــعــامــلــني فــيــهــا أبــــدوا 
الزبائن  تأمني طلبات  كبرياً عىل  حرصا 
غري املعتادة، يف ظل املخاوف املبالغ 
فيها الــتــي اجــتــاحــت الــبــلــد مــن احــتــامل 
نـــقـــص املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. ويف الـــوقـــت 
ــــخـــــذوا كــــل الــــتــــدابــــري املــطــلــوبــة  نــفــســه اتـ
ملنع انتشار املــرض بــني الــزبــائــن، ســواء 
عرب توجيه العامل وتدريبهم حــول طرق 
الوقاية، أو كيفية التعاطي مع الزبائن من 
خالل تحديد عدد الزبائن داخل املحل، 
ــذ الــطــلــبــات  أو الـــحـــرص الــكــبــري عـــىل أخــ
عــرب الــهــاتــف، أو نــش املــعــقــامت داخــل 

املوظفني  وإلـــزام  التجارية  املؤسسات 
والــزبــائــن والــتــجــار عــىل استعاملها حال 
الــــدخــــول والــــخــــروج لــلــحــد مـــن املــخــاطــر 
ــنــــاس يف  الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــتــــامسِّ بــــني الــ

االماكن العامة.        
لُوِحظ كذلك امتناع الكثري من العائالت 
عــن تــبــادل الــزيــارات، واقتصار التواصل 

عىل وسائل التواصل االجتامعي.
ــــن وعــــــي حــقــيــقــي  ــا ســـبـــق يـــعـــرب عـ ــ ــــل مـ كـ
ــنــــا وصـــحـــتـــنـــا  ــاتــ ــيــ وحـــــــــرص كــــبــــري عــــــىل حــ
وكــذلــك حــيــاة اآلخـــريـــن مــن حــولــنــا، فَــلَــم 
أبناء  يُبَلَّغ حتى الساعة عن إصابة أحــد 
الجالية بهذا الوباء الخطري الذي نأمل أن 

ال يصيب أحداً أبداً.
ــيـــة  ــابـ ــــن هــــــذه الـــــصـــــورة االيـــجـ وبــــالــــرغــــم مـ
الجالية مبسلِميها  التي سجلتها  الكبرية 
ِبــالــتــزاٍم كبريٍ  والــتــي تجلت  ومسيحيِّيها، 
بتوجيهات مجلس أمئة كيبك وطلبات 
الــداخــل  يف  العليا  الدينية  املرجعيات 
ــان بـــعـــض االعــــــــالم يـــحـــاول  ــ والــــــخــــــارج، كــ
تسليط الضوء عىل عدم قيام مسجَدين 
ــامِّ عـــرب صفحتَيهام  ــتـ الـ ــِإعـــالن االقــــفــــاِل  بـ
ــــني  ــاتـ ــ ــهـ ــ عــــــــــىل فـــــــيْـــــــســـــــبُـــــــك لــــــــــــإســــــــــــاءة لـ
عليهام  القامئني  وتصوير  املؤسستني، 
عىل أنهم غري ُمبالني، يف وقت أظهرت 
فــيــه أتـــبـــاَع أديــــان آخــريــن أكـــر حــرصــاً من 

بعض املسلمني. 
أحـــد املــشفــني بـــّرر اإلبــقــاء عــىل أبـــواب 
املــســجــد مــفــتــوحــة عـــىل انــهــا الســتــقــبــال 
طــلــبــات املــحــتــاجــني، يف وقــــت لــوحــظ 
ــتـــواجـــديـــن يف الـــداخـــل  ــــد املـ ارتــــــــداء أحـ
ــفــــازاٍت كــدلــيــل عـــىل االجــــــــراءات الــتــي  قــ
ــوم بـــهـــا املـــــتـــــواجـــــدون يف املــســجــد  ـــقــ يـ

للرورة.
نعم، ال يَُعدُّ سهال ان تُقِفل ُدوُر العبادة 
واملـــســـاجـــد أبـــوابـــهـــا امــــــام املـــصـــلـــني او 
ــواقــــع  ــكــــن يف الــ ــــات، ولــ ــاجـ ــ ــحـ ــ طـــالـــبـــي الـ

وجدنا أن الكعبة اُقفلت مؤقتاً يف وجه 
ــــأي مـــؤســـســـة او أي  زائــــريــــهــــا. فـــالـــحـــري بـ
مسجد ـ اذا كان بالفعل ال يزال مفتوحاً 
يــــــردَد يف إلــغــاء  ـ أن ال  أمـــــام املــصــلــني 
ريثام  الحايل  الوقت  نشاطاته كلها يف 
تتغري االحــوال إىل أفضَل مام هي عليه 
الـــيـــوم، وأن يــحــرَص الــتــواصــل مــع طالبي 
لهم عرب  ويؤمنها  الهاتف  الحاجات عرب 

الطرق اآلمنة.         
كــام نــنــاشــد جاليتنا ان تــأخــذ هـــذا االمــر 
بــالــجــديــة املــطــلــوبــة أكـــر فــأكــر ألن االمــر 
مل يــعــد مـــزحـــة، بـــل بـــات خـــطـــراً لـــن يــوفــر 
املــــتــــهــــاونــــني بـــــه ومـــــــن حــــولــــهــــم. والــــكــــل 
مـــســـؤول عـــن الــقــيــام مبـــا يــلــزم لــلــحــد من 

مخاطره. 
ــتـــزم الـــجـــمـــيـــع مبــــا هــو  ــلـ ــلــــه ان يـ نــــســــأل الــ

رضوري لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار هــــذا الـــوبـــاء 
وان نكون سنداً لبعضنا يف هذا الظرف 
العصيب، وأن نعني اصحاب الحاجة منا 
َة  - كلٌّ من موقعه، وأن يكشف هذه الُغمَّ
عن هــذه الجالية وعــن البشية جمعاء، 
وأن يأخذ بيد االطباء والباحثني ليجدوا 
الـــعـــالج الــفــعــال لــيــتــعــاىف املـــصـــابـــون به 
بـــــأرسع وقــــت مــمــكــن، ويــعــيــدنــا جــمــيــعــاً 
إىل حياة آمنة، وأن يكشف حقيقة هذا 

الوباء ومصدره الحقيقي. 
ــاًء إبـــَقـــوا يف بــيــوتــكــم...  ــ يف الــخــتــام، رجـ
لـــــرورة عــمــل، او رشاء  وال تــخــرجــوا إال 
ــيــــات.. ال مــجــال  ــاجــ الـــــــــروري مــــن الــــحــ
ــيـــع الـــتـــعـــاون  ــهــــاون، بـــــل عـــــىل الـــجـــمـ ــتــ ــلــ لــ
وتحمل املسؤولية حتى يقيض الله أمراً 

كان مفعوالً.

ال تهاون، بل تعاون ومسؤولية
إبَقوا في البيوت 

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

خطبة الجمعة واملواعظ الدينية مبارشة عرب الفيسُبك
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انتشار  إلبطاء  تبذل  التي  الجهود  إطار  يف 
من  كيبيك  حكومة  طلبت  كورونا  فريوس 
التجميل  وصالونات  التسوق  ومراكز  املطاعم 
األحد  يوم  ليل  منتصف  بحلول  أبوابها  إغالق 
مع  القادم،  أيار  من  االول  وحتى   ، الفائت 
خدمة  مجال  يف  بالعمل  للمطاعم  السامح  
الطلبات الخارجية. فيام ستبقى محالت البقالة 
والصيدليات واملؤسسات التجارية املتخصصة 

ببيع بالجملة مفتوحة.
أعلنت   ، األسبوع  نهاية  من  سابق  وقت  يف 
العامة  التجمعات  معظم  حظرت  أنها  الحكومة 
استدعاء  تم  شخصني.  من  ألكر  والخاصة 
لتفريق  كيبيك  ومدينة  مونريال  يف  الشطة 

العديد من التجمعات.
أيضا يوم األحد ، أغلقت مدينة مونريال جميع 
املالعب العامة حتى إشعار آخر. وقد اتخذت 
خطوات  املحافظة  أنحاء  جميع  يف  البلديات 

مامثلة.
اىل ذلك أعلن مسؤولو الصحة العامة أن هناك 
219 حالة مصابة بـ COVID-19 يف كيبيك ، 
بزيادة 38 حالة عن يوم السبت. ومن بني هؤالء 
، تم إدخال 24 إىل املستشفى ، منهم 13 يف 

العناية املركزة.
هو  كام   " لوغو:  فرُنسوا  الوزراء  رئيس  وقال 
متوقع ، فإن عدد الحاالت مستمر يف التزايد ، 
لكن اإلجراءات التي نتخذها منذ 10 أيام ستبدأ 

تؤيت مثارها بالفعل يف األيام القليلة املقبلة".
كام أعلنت حكومة كيبيك يوم األحد الفائت أن 
املدارس والجامعات و CEGEP ستظل مغلقة 

يف الحد االدىن اىل االول من ايار القادم .
روبرج  فرنسوا  جان  كيبك  يف  التعليم  وزير 
عرب  لآلباء  ستتاح  التعليمية  األنشطة  إن  قال 
تلفزيون  مع  أيًضا  وزارته  اإلنرنت. كام ستعمل 
لألطفال  تلفزيونية  برامج  إلنتاج  الرسمي  كيبك 
العروض  هذه  إن  روبرت  وقال  ملشاهدتها. 
التعليمية ستكون اختيارية متاًما. وشدد عىل انه 
" من املهم أن نقول لآلباء: سنساعدهم ... نحن 
ال نريد تحويلهم إىل معلمني. لن نحّول منازلهم 

إىل مدارس."
امتحانات  ال  ان  املعلومات  بعض  تؤكد  وفيام 
العام اعلن روبرج  الكندية هذا  يف املقاطعات 
نهاية  الدراسية قبل  الفصول  إذا مل تستأنف  أنه 
العام الدرايس ، فسيتم تقييم الطالب بناًء عىل 

درجاتهم املراكمة حتى اآلن.

مونتريال تنشئ عيادة جديدة
ويف غضون ذلك ، من املتوقع ان يكون مسؤولو 
االثنني  افتتحوا  مونريال   يف  العامة  الصحة 
الطلق  الهواء  يف   COVID-19 اختبار  موقع 
أن  ميكن  والذي   ،  Place des Festival يف 
يضاعف ثالث مرات تقريبًا عدد االختبارات التي 

ميكن اجراؤها يف املدينة.

كندا

يستمر الكنديون العالقون خارج كندا بالعودة 
عىل  الكندية  الحكومة  حرص  ظل  يف  اليها 
تأمني رحالت جوية اضافية يف وقت ال يزال 
الكثريون منهم عالقون يف مطار الدار البيضاء  
ارتياحهم  العائدين عن  من  الكثري  وقد عرب   .
وسعادتهم يف االجتامع بأهلهم . ففي الطائرة 
الدار  من  قادمة  الفائت  االحد  حطت  التي 
ركابها  عىل  االرتياح  عالمات  بدت  البيضاء 
عن  العائدات  احدى  عربت  حيث  ال450 
"بالخوف  نفسه  الوقت  يف  ولكن  سعادتها 

املغرب  يف  شهوًرا  أمضت  أن  بعد   " قليالً 
حيث خضع والدها إلجراءات طبية. 

الكنديني  مناشدات  بعد  العودة  هذه  تأيت 
رئيس  أعلن  ان  وبعد  املغرب  يف  العالقني 
املايض  الجمعة  يوم  ترودو  جوستني  الوزراء 
املواطنني  إلعادة  تجارية  رحلة  ترتيب  تم  أنه 

واملقيمني الدامئني إىل منازلهم .
ومن املفرض ان يقيض  العائدون أسبوعني 
تبلغها  التي  بالتعليامت  التزاما   ، املنزل  يف 
عزل  برورة  القادمني  لكل  الكندية  الحكومة 

فريوس  داء  من  خلوهم  من  للتاكد  انفسهم 
كورونا .

عالقني  الكنديني  من  الكثري  يزال  وال  هذا 
بانتظار  كبري  توتر  وسط  املغريب  املطار  يف 
رحالت أخرى. حيث مل يكن هناك أي يشء 
العثور  محاوالت  وفشل  به  القيام  ميكنهم 
 7000 اىل  كلفتها  تصل  قد   " تذاكر  عىل 
دوالر وستطوف حول العامل قبل ان تحط يف 
العالقني  الكنديني  احد  عن  نقل  كام  كندا" 

يف املغرب .

ميديا"  "اطلس  صحيفة  تحرير  رئيس  وكان 
عرب  عريضة  أطلق  نجاحي  رشيد  الزميل 
مبساعدة  الكندية  الحكومة  تطالب  االنرنت 
الرجوع  يف  املغرب  يف  العالقني  الكنديني 
امللكية  الجوية  الخطوط  إلغاء  بعد  كندا  إىل 
املغربية لكّل رحالتها بسبب تفيّش فريوس 

كورونا.
ووّجه املوقّعون نداًء لرئيس الحكومة الكندية 
بإرجاعهم  تعليامت  إلعطاء  ترودو  جوستان 
إىل كندا مؤكّدين أّن "كندا لن تخذلهم أبًدا."

من إعداد فادي الهاروين

بنسٍب كبرية جرّاء  كندا  السيارات يف  وقود  أسعار  تراجعت 
انهيار أسعار النفط العاملية يف ظل املخاوف املتواصلة عىل 
كورونا  فريوس  النتشار  السلبية  اآلثار  من  العاملي  االقتصاد 
وروسيا،  السعودية  اململكة  بني  األسعار  وحرب  املستجّد 

وهام عىل التوايل أكرب مصّدريْن للنفط الخام يف العامل.
املرجعي   )WTI( الوسيط  تكساس  غرب  نفط  برميل  فسعر 
العام  مطلع  منذ  سعره  من   60% من  نحواً  فقد  األمرييك 
الحايل، بالرغم من إغالقه جلسة الخميس الفائت عىل ارتفاع 
من  أدىن  نسبته  آخر،  ارتفاعاً  وتسجيله  تقريباً،   25% بنسبة 

%5، قبل ظهر اليوم.
انخفاض  جراء  تراجعاً  يسجل  السيارات  وقود  سعر  أّن  كام 
الطب. ففي كندا، كام يف دول عديدة حول العامل، طلبت 
قدر  منها،  والعمل  منازلهم  يف  البقاء  السكان  من  السلطات 

اإلمكان، وتجنب أي تنّقل غري رضوري.   
الذي   )Essence Montréal( مونريال"  "بنزين  موقع  وأفاد 
يجمع معلومات عن أسعار وقود السيارات يف مقاطعة كيبيك 
أّن معّدل سعر اللير الواحد من البنزين من النوع العادي بلغ 
الجمعة الفائت 91,2 سنتاً كندياً يف املقاطعة، علامً بأنه كان 

أعىل بقليل من 92 سنتاً يف الصباح. 

وآخر  حّي  وبني  وأُخرى،  مدينة  بني  البنزين  أسعار  وتتفاوت 
الشارع  يف  وأُخرى  محطة  بني  بل  ال  نفسها،  املدينة  يف 
نفسه. لكنها أكر ارتفاعاً يف مونريال، كربى مدن املقاطعة 
نسبياً،  البعيدة  املدن  يف  هي  مام  االقتصادية،  وعاصمتها 
كروا ريفيري مثالً الواقعة عىل مسافة 140 كيلومراً من جهة 

شامل الشق.
أسايس  بشكل  يأيت  كيبيك  مقاطعة  يف  املستهلك  والنفط 
من الغرب الكندي والواليات املتحدة، وبنسبة أقل من الجزائر.
يف  هو  البنزين  سعر  حيث  أوتاوا،  الفدرالية  العاصمة  ويف 
العادة أدىن من مستواه يف مقاطعة كيبيك، تراوح سعر اللير 
العادي اليوم بني 70 و72 سنتاً كندياً يف عدة محطات وقود.

ويف تورونتو، كربى مدن مقاطعة أونتاريو وكندا عىل السواء، 
 68,3 بني  واليوم  أمس  العادي  للير  األدىن  السعر  تراوح 
حسب  الوقود،  محطات  من  العديد  يف  كندياً  سنتاً  و74,6 

.)Toronto Gas Price( "موقع "أسعار الوقود يف تورونتو
عىل  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  مدن  كربى  فانكوفر،  ويف 
البنزين العادي إىل  ساحل املحيط الهادي، تراجع سعر لير 
بلغ  سعره  أّن  ويُذكر  الواحد.  الكندي  الدوالر  عتبة  دون  ما 
1,70 دوالر كندي يف بعض محطات املقاطعة يف أيار )مايو( 

.2019

البالد  برونزويك( يف رشق  )نوفو  برونزويك  نيو  مقاطعة  ويف 
للير  األقىص  السعر  العامة  والخدمات  الطاقة  هيئة  حّددت 

الواحد من الوقود العادي بـ91 سنتاً كندياً.
وأصغر  األُخرى  هي  األطلسية  إدوارد،  األمري  جزيرة  ويف 
املقاطعات الكندية من حيث املساحة وعدد السكان، تراوح 
سعر لير البنزين العادي بني 75 و77 سنتاً كندياً يف العاصمة 

شارلوت تاون.     
 )راديو كندا / يس يب يس / أ ف ب / راديو كندا الدويل(

د. عيل ضاهر

كورونا كاشف 
قناع العنصريين 
ال  الشدائد،  أيام  يُعرَفون  الرجال   " يقال: 
الناس  معادن  ان  مبعنى  املوائد".  أيام 
ساعات  يف  حقيقتها  عىل  تتكشف 
وأيام  الرخاء.  ساعات  يف  ال  الشّدة، 
الشدة التي طالت البش مؤخراً دفعتني 
وساعدتني  وأحوايل،  حايل  يف  للتمعن 
يف التعرف إىل ذايت والكشف عن خبايا 
وخفايا نفيس، التي عادة ما كنت احاول 

حجبها او تنميقها. 

وأن  الصينني  عىل  يقترص  ال  األمر  اذا 
هي  بل  بهم،  حرصية  ليست  القضية 
أيقنت  عندها  عامة.  بالبشية  تعصف 
انني قد أطلقت األحكام دون براهني، مام 
يدل عىل أنني عنرصي أصيل ومتعصب 
بني  التمييز  يف  غارق  األوصاف،  كامل 
البش، محاط ببحر من األحكام املسبقة 
يف  النخاع  حتى  متورط   املختلف،  عن 
استعامل التعميامت املبنية عىل الصور 
إلستقبال  اإلستعداد  أتم  وعىل  النمطية، 
ألقي  فرُحت  بشأنه.  الخاطئة  التلفيقات 
اللوم عىل نفيس وأجلد ذايت لِعنرصيتي. 
لكن رسعان ما فكرت: "هل أنا العنرصي 

الوحيد؟ ام أننا كر"؟ 

انقسام  من  السؤال  عىل  الرد  وجاء 
وجذوره  الكورونا  فريوس  حول  اللبنانيني 
فَِفئات  انتشاره،  من  الحد  وطرق  وأصله 
كثريٌة، من منطلقات عنرصية او مذهبية، 
وجدت فيه الفرصة املناسبة لإنقضاض 
عىل فئات اخر، متهمة إياها بنش الكورونا 
فكيف  الرّب".  "ِبأرز  املحصن  البلد  يف 
يحمل  شخصاً  أن  كام  يصاب!  أن  إذاً  له 
املخيامت  حصار  إقرح  "حكيم"  لقب 
الكورونا،  ملكافحة  كطريقة  الفلسطينية 
فيها  ينتش  مناطق  عىل  الحجر  من  بدالً 
املرض. عند سامع اقراح كهذا حمدت 
العنرصيني،  هؤالء  أمثال  وجود  عىل  لله 
تَلْطيف  يف  ساعدت  فعنرصيتهم 
عنرصيتي ودفعتني اىل اِستسامح نفيس 
بعَد الظلم الشديد الذي أنزلته بها! فيبدو 
حتى  المتسامحني  من  أننا  نعلم  ال  اننا 

نسمع بأخبار العنرصيني!

عودة 450 كندي من المغرب

إغالق مراكز التسوق والمدارس وصاالت المطاعم في كيبيك

تراجع كبير في أسعار البنزين جراء انهيار 
أسعار النفط وأزمة كورونا

أدى انهيار أسعار النفط العاملية إىل تراجع كبري يف أسعار وقود السيارات 

)Jean-François Deschênes / Radio-Canada( يف كندا
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مونتريال تؤخر الضرائب العقارية وتؤسس صندوق 
دعم بقيمة 5 ماليين دوالر للشركات

ملياران ونصف المليار دوالر لمساعدة الشركات 
19-COVID في كيبك على تجاوز عاصفة

كندا تعيد إلى الواليات المتحدة كّل من 
يدخل أراضيها برًا بشكل غير نظامي

جامعة مونتريال تجّرب جهازا لتقليص 
وقت فحص كشف فيوروس كورونا

بالنت،  فالريي  مونريال  بلدية  رئيسة  أعلنت 
شهراً  ستؤجل  مونريال  مدينة  أن  الخميس، 
الدفعَة الثانيَة من الرائب العقارية لهذا العام 
قد  التي  والشكات  املنازل  أصحاب  ملساعدة 

.COVID-19 تعاين مالياً نتيجة لوباء
الجديد  النهايئ  املوعد  أن  بالنت  ُر  وتقدِّ
)يوليو(،  متوز  من  الثاين  األمالك،  لرائب 
لساكني  األجل  قصري  النقدي  التدفق  سيعزز 
أيضاً  وكشفت  دوالر.  مليار   2 بقرابِة  مونريال 
دوالر  ماليني   5 بقيمة  طوارئ  صندوق  وجود 
لدعم الشكات الصغرية واملتوسطة يف مواجهة 
بني  من  املقبلة،  األشهر  يف  الحرجة  األوضاع 

تدابري أخرى.
مؤمتر  خالل  يف  للصحفيني  بالنت  وقالت 
الخميس  ظهر  بعد  متأخر  وقت  يف  صحايف 
مونريال  يف  العامة  الصحة  إدارة  مقر  يف 
ميكن  ما  بكل  الشكات  تلك  لِمواكبة  "نسعى 
أتأكد من  أن  أريد بشدة  أبوابها..  تُغلَِق  ال  حتى 
نتغلب عىل  قوية، وسوف  مونريال ستظل  أن 

ذلك".
القروض  سداد  تجميُد  هو  آخر  رئييس  مقياس 
مجموعات  لثالثِة  تعود  أن  عىل  أشهر،  ستَة 
 PME صندوق  األعامل:  حضانِة  صناديق  من 
وصندوق  املحلية،  التضامن  وصناديق   ،MTL
هذه  خالل  بالنت  وتعهدت  االبتكار.  تسويق 
القروض،  تلك  عىل  الفوائد  بتغطية  الفرة 
 700 لصالح  دوالر،  مليون   1.3 بقرابة  املقدرة 

رشكة.
 5 قيمته  تبلغ  الذي  الطوارئ  صندوق  ويهدف 
األحياء  ملتاجر  الدعم  تقديم  إىل  دوالر  ماليني 
العاملة يف  الشكات  وكذلك  السياحة،  وقطاع 

الثقافة والفنون.
االقتصادية  القطاعات  "بعض  بالنت:  وقالت 
األكر شهرة يف مدينتنا هي األوىل التي تعاين 

من عواقب الفريوس".
ومع ذلك، ال تزال تفاصيل صندوق الطوارئ أو 
كيفية التقدم بطلب للحصول عىل اإلعانات غري 

واضحة.
املدينة  ستخصص  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
تأيت  التي  مونريال  رشكات  لدعم  دوالر  مليون 
مت بالنت  مببادرات مبتكرة يف فرة الوباء. وقدَّ
مثالً بشأن بعض الشكات التي تعاونت إلطالق 

خدمة التوصيل.
وحدها  املدينة  إجراءات  بأن  بالنت  واعرفت 
أصحاب  أن  من  واثقة  كانت  لكنها  تكفي،  ال 
قدماً  امليض  عىل  قادرين  سيكونون  األعامل 
بدعم مايل من الحكومات اإلقليمية والحكومية.

كام أعلنت أن معظم موظفي البلدية - باستثناء 
املوظفني يف الخدمات األساسية مثل الشطة 
منهم  سيُطلب   - اإلطفاء  وإدارة  القاممة  وجمع 
يوم  منذ  مبكر  وقت  يف  املنزل  من  العمل 
توظف  البلدية  أن  اىل  االشارة  تجدر  الجمعة. 

28,000 شخص.
ميلني  الدكتورة  أقرت  نفسه،  الوقت  ويف 
دروين، مديرة إدارة الصحة العامة يف مونريال، 
محيل  انتقال  وجود  عدم  من  الرغم  "عىل  أنه 
من  حالة   28 عن  اإلبالغ  )مع  التاجي  للفريوس 
COVID-19 حتى اآلن(، إال أنها مسألة وقت 

فحسب قبل حدوث ذلك".
البقاء  عىل  مونريال  سكان  دروين  وحثت 
البقالة  لشاء  للتسوق  والخروج  املنزل،  يف 
اإلصابة  خطر  لتجنب  األسبوع  يف  واحدة  مرة 

بالفريوس.
املدينة  ستستخدم  الجمعة،  يوم  من  واعتباراً 
للدعوة  األعامل  لرواد  جديداً  ساخناً  خطّاً 
للحصول عىل مزيد من املعلومات حول كيفية 
514- الرقم  الدعم املايل. هذا  الحصول عىل 

1783-394، مفتوح من االثنني إىل الجمعة من 
الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساًء.

ال  ما  بتقديم  ستلتزم  انها  كيبك  حكومة  أعلنت 
الشكات  ملساعدة  دوالر  مليار   2.5 عن  يقل 
تسببها  التي  السيولة  مشاكل  عىل  التغلب  عىل 
املواطنني  تحث  وهي  التاجي،  الفريوس  ازمة 
الدفعة  االقتصاد  وإعطاء  املحيل  التسوق  عىل 

املطلوبة لتجاوز االزمة.
يف  لوغو  فرانسوا  الوزراء  رئيس  ذلك  وأعلن 
الخميس إىل جانب وزير االقتصاد  مدينة كيبيك 
جريارد.  إريك  املالية  ووزير  فيتزجيبون  بيري 
ملساعدة  الطوارئ  إجراءات  إن  فيتزجيبون  وقال 
الشكات عىل تجديد رأس مالها العامل ستشمل 

القروض وضامنات القروض.
الشكات  من  الكثري  إن  للصحفيني  لوغو  وقال 
للمساعدة  حارضة  ستكون  "حكومتنا  لكن  تعاين 
وإن مل نتمكن من إنقاذ جميع الشكات". وخصص 
لوغو يف كالمه قطاع الطريان والفنادق والخدمات 

الذي تعاين من انخفاض "كاريث" يف اإليرادات.
"يف  وقال:  مؤقتة"،  أزمة  "هذه  تكون  أن  وتوقع 
نعرف  ال  جديد.  من  االقتصاد  سيبدأ  ما،  مرحلة 
القليلة  األسابيع  يف  يكون  لن  أنه  نعلم  إمنا  متى، 
األشهر.  من  معيناً  يستغرق عدداً  القادمة. سوف 
سد  عىل  قادرة  الشكات  تكون  أن  يجب  لذا 
من  ممكن  عدد  أكرب  إىل  بحاجة  ونحن  الفجوة، 

الشكات لتجاوز هذه الفرة الصعبة".
الفائدة  منخفضَة  قروضاً  أنَّ  فيتزجيبون  وقال 
دوالر  ألف   50 عن  تقل  ال  قروض  وضامنات 
االستثامرات  وكالة  أن  الوزير  وأضاف  م.  ستُقدَّ
الكيبيكية تقوم بالفعل بتقييم أكر من 600 طلب 
الحكومية  الوكالة  إن  وقال  املالية.  للمساعدة 
للمقرضني  بالنسبة  الشوط  أيضاً  ستخفف 

الحاليني.
مسبوقة"  غري  صدمة  "هذه  فيتزجيبون  وقال 
السيولة  أن  جيداً  نعلم  األزمة شديدة.  لالقتصاد. 
الشكات،  من  العديد  من  تنفد  بدأت  بالفعل 
خاصة يف املناطق.. وإْن ِمن حاجٍة إىل أكر من 
فسنقدم  الشكات،  ملساعدة  دوالر  مليار   2.5

املزيد".
يف  كيبيك  رئيس  نائب  فنسنت،  فرانسوا  وقال 
ر  حذَّ الذي  املستقلة،  لألعامل  الكندي  االتحاد 
مؤخراً من أن واحدة من كل أربع رشكات صغرية 

قد تغلق نتيجة لألزمة إن هذه الخطوة "ستساعد 
من  لفرة  أسهل  بشكل  العمل  عىل  الشكات 
الحكومية  املساعدات  "كل  مضيفاً  الوقت"، 

مرحب بها".
وأضاف جريارد: "نحن نشهد تعطالً وانقطاعاً" يف 

االقتصاد، "ال دماراً".
البنوك  مع  تعمل  كيبيك  إن  فيتزجيبون  وقال 
املساعدة  برامج  لتنسيق  الفيدرالية  والحكومة 
تنمية األعامل  ان "مرصيَف  اىل  للشكات، مشرياً 
عىل  سيكونان  الكندية  الصادرات  وتنمية  الكندي 

استعداد للتدخل ودعم الشكات الصغرية".
إعطاء  عىل  كيبيك  لوغو  حثَّ  االقتصاد،  ولدعم 
عنَد  حتى  املحلية،  املنتجات  لشاء  األولوية 

التسوق عرب اإلنرنت.
وقال رئيس الوزراء " نحن بحاجة أكرب مام سبق إىل 
أن نُدعَِّم رشكات كيبيك". وأضاف "من الروري 
هذه  رشكاتنا  تجاوز  احتامالِت  زيادة  أردنا  إذا 
أمكَن،  كلَّام  محلياً  الشاء  يُرجى  وعليه،  األزمة. 

فذلك سيساعد عامَل كيبيك". 
اإلجراءات  تنسيق  عىل  كيبيك  تعمل  حالياً 
الحكومة  إجراءات  مع  بالتوازي  الريبية 
كيبيك  ستؤجل  املثال،  سبيل  فَعىل  الفيدرالية. 
املوعد النهايئ لألفراد والشكات لدفع أي رصيد 
أيلول   1 رضيبي مستحق واألقساط الريبية إىل 
دوالر  مليار   8.3 ستضخ  خطوة  وهي  )سبتمرب(، 

من السيولة يف اقتصاد املقاطعة، وفقاً لجريارد.
أولويتنا،  هي  "الصحة  التايل:  لوغو  أكد  ختاماً 
لكن كيبيك بحاجة إىل االستمرار يف تأمني أرزاق 

مواطنيها، والحفاظ عىل مساكنهم ومعيشتهم".

من إعداد فادي الهاروين  

ترودو  جوستان  الفدرالية  الحكومة  رئيس  قال 
ستعيد  الكندية  السلطات  إّن  املاضية  الجمعة 
إىل الواليات املتحدة كّل شخص يدخل األرايض 
الكندية براً بصورة غري نظامية قادماً من هذا البلد، 

الوحيد الذي تتشارك معه كندا حدوداً برية.
يهدف  استثنايئ"  "إجراٌء  هذا  أّن  تردو  وأوضح 
به  العمل  يستمر  مؤقّت،  وأنه  الكنديني  لحامية 
حتى نهاية أزمة فريوس كورونا املستجّد، مضيفاً 
املتحدة يف  الواليات  مع  اتفاقاً  وقّعت  كندا  أّن 

هذا الشأن يف وقت سابق اليوم.
ويأيت هذا التطور غداة إعالن الحكومة أّن جميع 
الحجر  يف  سيوَضعون  الحدود  يجتازون  الذين 
األرايض  دخولهم  فور  يوماً   14 مدة  الصحي 

الكندية وأنها تبحث عن أماكن إليوائهم.

من  بانتقادات  الليربالية  الحكومة  قرار  وقوبل 
عن  بالدفاع  تُعنى  وجمعيات  حقوقية  منظامت 
رأت  السياق  هذا  ويف  اللجوء.  طالبي  حقوق 
لالجئني"  الكندي  لـ"املجلس  التنفيذية  املديرة 
انتهاكاً  يشكل  القرار  أّن  دنش  جانيت   )CCR(

اللتزامات كندا الدولية.
الوفاء  علينا  يتوّجب  الجائحة  "خالل 
واملهاجرين  الالجئني  حقوق  بحامية  بالتزاماتنا 
التزامنا  يتضّمن  األمر  وهذا  املستضَعفني. 
بوجه  الحدود  إغالق  بعدم  األسايس  القانوين 

الالجئني"، كتبت دنش يف رسالة إلكرونية.
"نحن مصدومون لرؤية الحكومة الكندية ال تحرم 

هذا االلتزام"، أضافت دنش.
غري  أو  النظامي،  غري  الربي  العبور  أّن  إىل  يُشار 
املتحدة  الواليات  من  الكثريين،  بنظر  القانوين 

اآلمن  الثالث  البلد  باتفاق  مرتبٌط  كندا  إىل 
 Canada-U.S. Safe Third Country(
Agreement( املوقّع بني الدولتنْي عام 2002، 
 2001 أيلول )سبتمرب(   11 يف أعقاب هجامت 

عىل الواليات املتحدة.
التنفيذ  حيز  دخل  الذي  االتفاق  هذا  ومبوجب 
يتوّجب   2004 )ديسمرب(  األول  كانون   29 يف 
البلد  الحامية يف  يطلب  أن  اللجوء  طالب  عىل 

اآلمن األول الذي يصل إليه.
آمنان،  بلدان  وكندا  املتحدة  الواليات  أّن  ومبا 
ال يُفرض أن يعرب طالب لجوء من أحدهام إىل 
اآلخر بل أن يطلب الحامية يف البلد األول الذي 

تطأه قدماه. 

املتحدة  الواليات  من  كندا  إىل  يدخل  من  لكن 
له  يحق  الرسمية  الكندية  التفتيش  نقاط  متفادياً 
تلقايئ  بشكل  لرُيفَض  كان  لجوء  طلب  يقّدم  أن 
فيام لو قّدمه يف مركز عبور رسمي. وما أعلن عنه 
أتاحت  التي  الوسيلة  لهذه  اليوم يضع حداً  تردو 
وتقديم  كندا  دخول  األشخاص  آالف  لعشات 

طلب لجوء لدى سلطاتها.
املتحدة  والواليات  كندا  بني  اتفاقاً  أّن  إىل  يُشار 
األفراد  بوجه  املشركة  الربية  حدودهام  إلغالق 
يدخل  رضورية  غري  برحالت  يقومون  الذين 
إجراء  يف  الليلة،  هذه  منتصف  التنفيذ  حيز 
البلديْن  سكان  سالمة  عىل  للحفاظ  يهدف 
الحدود  لكّن   ."19 "كوفيد  جائحة  ظل  يف 
لضامن  البلديْن  بني  التجارة  أمام  مفتوحة  تظل 
السلع.         إمداد  سلسلة  استقرار  عىل   الحفاظ 

)يس يب يس / راديو كندا / راديو كندا الدويل(

من إعداد سمري بن جعفر 

يخترب حاليًّا فريق أبحاث من جامعة مونريال يف 
مقاطعة كيبيك جهازًا ميّكن من تقصري وقت 

االستجابة الختبار كشف فحص وباء كوفيد 19.
وقال جان فرانسوا ماسون، األستاذ يف قسم 

الكيمياء بجامعة مونريال واملتخصص يف 
التجهيز الطبي :"خالل دقائق قليلة، ميكن أن 

تشري األداة إىل ما إذا كانت العينة تحتوي عىل 
أجسام مضادة لفريوس كورونا، وهي عملية 

تستغرق عدة ساعات حاليًا".
وسيتم استخدام نتائج البحث الجاري بشكل 

أسايس يف املستقبل ألن األبحاث ستستغرق 
وقتًا وقد تظهر النتائج بعد نهاية الوباء الحايل.

وقال السيد ماسون: "أعتقد أنه يف أفضل 
الحاالت، سيكون لدينا جهاز موثوق به يف 

غضون عامز وسيكون ذلك مفيدا ملواجهة 
املوجة التالية من الوباء إذا لزم األمر".

ولإشارة فقد أذنت هيئة املعاهد الكندية 
للبحوث الصحية )CIHR( لفريق العلامء بإجراء 

هذه االختبارات. وقامت بتزويدهم مبيزانية 
خاصة تبلغ مليون دوالر عىل مدى عامني.

حتى وإن كانت مختربات جامعة مونريال 
مغلقة بسبب وباء كورونا، متكن الباحثون من 

الحصول عىل ترصيح خاص ملواصلة عملهم ، 
مع فرض قواعد التباعد اإلجتامعي.

ويضم الفريق أيًضا أخصائية أخرى، جويل 
بيلتييه، من نفس قسم السيد ماسون ويرأسه 
دنيس بودرو، أستاذ الكيمياء يف جامعة الفال 

يف كيبيك.
كام تساهم يف هذا العمل تشينغ هوانغ، 

املتخصصة الصينية التي عملت يف الكشف 
عن فريوس إيبوال، باإلضافة إىل عشات الطالب 

والباحثني يف تخصصات ما بعد الدكتوراه.
ويعتقد الباحثون أن منوذجهم األويل سيحقق 
النتائج املتوقعة. ويزعمون أنهم حصلوا عىل 
نتائج حاسمة بعد العمل عىل "منوذج أويل 

قادر عىل الكشف عن الحساسية تجاه دواء ضد 
رسطان الدم".

وميكن أن تساعد التكنولوجيا التي طورها فريق 
العلامء يف تحديد مناعة الناس ضد الفريوس.

 

 )راديو كندا الدويل / جامعة مونرتيال(
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وقيل   ،2000 العام  حزيران  لعله  مبارشة،  التحرير  بعد 
يف  طيبة  سنة  عبدالله  الحاج  سن  بأشهر  التحرير  قبل 
لثلة مميزة من  الجالية واملدينة، وذلك باستضافته  حياة 
كل  صباح  اسبوعي  لقاء  يف  الجالية  أبناء  من  الطيبني 
يف  الظهر  بعد  الثالثة  حوايل  حتى  العارشة  من  سبت 
مقهى Sorrento االيطايل عىل شارع Jean-Talon يف 
والقهوة  الطابع  ايطايل  مقهى  وهو   ،Saint-Léonard

واللغة والرصاخ.. فهو يناسبنا!
بهذه  االلتزام  عىل  تدأب  والشلة  التاريخ  ذاك  ومنذ 
الشعرية العبادية التي اصبحت سنة وطقس لدى السادة 
الحاج عبدالله والسيد قدري واالستاذ أسعد والحاج يحيا 
والحاج  مصطفى  والحاج  عصام  والحاج  أمين  والسيد 
محمد والحاج حسني واالستاذ محمد وكاتب هذا املقال 

وآخرين..
دالة  ليس  الحضور  أسامء  تعداد  يف  الحجاج  كرة 
بالرورة عىل طبيعة هذه الجلسة ومواضيعها وحواراتها 
كل  رشاب  يف  النب  ومذاق  وآدابها  وثقافتها  وسجاالتها 

واحد منا!..
وقد كان ميكن – افراضا – ان التنوع الذي يتشكل منه 
ثم  والفلسطيني  والسوري  اللبناين  الجلسة،  انسان هذه 
لهذا  ميكن  كان  والسويش،  واملاروين  والسني  الشيعي 
التنوع أن يكون عامل تفجري أو عامل ضبط حديدي آلداب 
االختالف والتنوع.. لكنه يف جلسة السبت أضاف نكهة 
الذي يتشكل  الكندي  طيبة ومذاق آخر لطبيعة املجتمع 

عىل مستوى كندا ويف مقهى Sorrento تحديدا!
لقد وسم هذه الجلسة االلتزام الحديدي باملداومة عىل 
الحضور واضافتها اىل مجموعة العبادات االسبوعية التي 

يلتزم بها االخوة كل عىل طريقته..
الساعة  لعله  الواصلني،  أول  باكرا فهو  تقاعد  الذي  فمنا 
العارشة تقريبا، ثم يتبعه بعض العاطلون أو الذين يتدبرون 
متأخرا،  يأيت  والبعض  آخرين،  بها  فيكلون  أعاملهم  أمر 
ومن مل يرافقه الحظ والتقدير حسن التوفيق يعتذر عىل 
مجموعة "املقهى" عىل الفيسبوك".. فنعذره ونشع يف 

استغابته!
وأزعم أنني من األوائل الذين التزموا بهذا الطقس الروحاين 
التي  االجتامعية  املامرسة  وهذه  الفكرية  العبادة  وهذه 
حرصا  هناك  أن  أزعم  االرحام،  صلة  مستوى  اىل  ترقى 
اللقاء  فرصة هذا  تفويت  عدم  الجميع عىل  من  والتزاما 
الطويلة  كندا  شتاءات  يف  ممكنة  الحياة  يجعل  الذي 

وصيفها املتقلب املزاج!..
ال يجعل الحياة ممكنة فقط، بل يرفع من منسوب الفرح 
االيجابية  الطاقة  من  ويزيد  والطموح،  والسعادة  واألمل 
التي دفع ملتابعو مشاغل الحياة يف االسبوع الذي ييل!..

الجلسة  تزال  ال  يحيا،  الحاج  نبوة  حول  اختالفنا  فرغم 
وهو  "سويش"،  الـ  الجديد  مبذهبه  للتبشري  له  منربا 
مذهب يجمع فيه ما بني السني والشيعي والكفتة، وقد 
حول  اختلفنا  أن  املاضية  سنة  العشين  خالل  حصل 
والرصاط  والنار  الجنة  ثم  الله  وجود  من  بدءا  يشء،  كل 
وعصمة االنبياء والقضية الفلسطينية والحرب عىل سوريا 
العاص  ن  عمرو  ودهاء  لبنان  يف  السياسة  وزواريب 
والوجع  ايران  يف  االسالمية  الثورة  ودور  ترامب  وحامقة 

من  بدءا  املحلية،  املواضيع  عىل  اختلفنا  ثم  العراقي.. 
الكندية  السياسات  اىل  الجالية  يف  الداخلية  شؤوننا 
الداخلية والخارجية، ثم اختالفنا حول الحلول املفرضة 
لشبابنا وأحفادنا ونحن يف مستقبلنا.. رغم كل ذلك نتفق 
عىل أن مذاق القهوة يف هذا املقهى قوي وطيب وزيك 

الرائحة رغم تعدد وتبدل الذين يشفون عىل تقدميه لنا!
ورقة  يف  يوما  تكتب  مل  اللقاء  هذا  آداب  أن  نتفق  وقد 
الحضور،  بني  فيام  العالئق  ينظم  ال دستور  وأنه  داخلية، 
نشيد  أو  علم  وال  الجمهورية  لهذه  خاصة  ميزانية  ال  وأنه 
تتوىل  عسكرية  او  أمنية  أجهزة  من  وليس  خاص،  وطني 
الدفاع عن حصون مقهى Sorrento, إمنا توافق ضمني 

حصل بالرايض والصمت!..
الخلف،  اىل  أنظر  وأنا   ،2020 آذار   21 السبت،  هذا 
اللقاء  هذا  عن  ننقطع  مل  حياتنا،  من  سنة  لعشين 
 – عطوان  الباري  عبد  يقول  كام   – املتجدد  االسبوعي 
اللعنة كل يشء، وجدت نفيس واآلخرين  فجأة أصابت 
بسبب   Sorrento مقهى  أقفل  مملكتنا..  من  مطرودين 

الوباء!
كمن  الشارع،  يف  أمتعننا  وجدنا  غفلة  حني  عىل  هكذا 
 Sorrento طرد من شقته بدون سبب، ليس ألن أصحاب
ظاملني، لكن ألنهم مظلومني، فلهم أهل وأحبة وإخوة يف 
املواطنة ميوتون هناك كل يوم، ومن حقهم أن يخافوا وأن 

يشاركوا أهلهم عزاءهم!..
حياتنا  يف  حيا  يبث  أسبوعي  برنامج  من  سنة  عشون 
بسبب  االسبوع  هذا  البث  من  مينع  ومشاعرنا  وقلوبنا 

الوباء، جرثومة حقرية ال تساوي عفطة عنز!..
الكهرباء  وانقطاع  العواصف  ورغم  مضت،  سنة  عشون 
حمى  ويف  الصعبة،  املناخية  والظروف  القارس  والربد 
مل  وهناك،  هنا  تحدث  كانت  التي  الخطرية  االحداث 
محتوم  وقدر  كبرية  إرادة  كانت  بل  اللقاء،  هذا  يتوقف 

يتحكم مبصائرنا التي تقودنا كل سبت اىل مقهانا!
ال شك أن كورونا قد فرض منطقه عىل األمور واألحداث، 
وتدخل يف كل حياتنا وشؤوننا، وهو ال يتدخل فقط يف 
لشب  االسبوعي  توقيتنا  يف  يتدخل  بل  موتنا،  مواعيد 

القهوة ولقاء االعزاء!
أخطر ما يف كورونا، ليس فقط أنه سبب للموت والحياة 
الداخلية  بالشؤون  يتدخل  أنه  فيه  ما  أخطر  بل  واالمل، 
مستقبلهم  يف  بل  فقط،  حارضهم  يف  ليس  للبش، 

أيضا!..
الحلم  عىل  قدرتنا  يعطل  أنه  الوباء  هذا  يف  ما  وأخطر 
والنبوءة، وبالتايل رسم الخطط والربامج لليوم الذي ييل..

القادم، هل يأذن  أيام من السبت  ونحن عىل بعد ضعة 
كورونا لنا بلقاء، أم انه سيترصف مثل بلطجية األحياء!.. 

وحياتها  صحتها  يف  اآلن  تركز  الناس  هموم  أن  أعرف 
وموتها، وصحة من تحب وتألف، يف معاشها ومستقبل 
والعمل  الزواج  يف  للمستقبل،  خططها  يف  أرزاقها، 
لقاء  وأن  والعامة،  الشخصية  الكبرية،  واألوالد واملشاريع 
وهل  حياتنا..  يف  صغري  تفصيل  من  أكر  ليس  السبت 

حياتنا إال بعض هذه التفاصيل الصغرية!
ال  وعميقة،  كثرية  اسئلة  لنا  أعددت  لقد  كورونا،  شكرا 

إجابات لها حتى اآلن!

هوزأبجد

المقهى أو جلسة السبت!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.comtaha_talal@hotmail.com

تشري طريقة تعاطي السلطات االمريكية مع االعصار الوبايئ 
الطابع  تحمل  اسئلة  مروحة  اىل  اليوم  العامل  يرب  الذي 
التشكييك مبسؤولية الواليات املتحدة االمريكية عن انتشار 

الوباء و االهداف الكامنة وراءه....
وقد راقب العامل انطالق االتهامات املوجهة اىل امريكا بعد 
عملياً.  حرصها  و  للوباء  االوىل  املوجة  من  الصني  تعايف 
تحقيق  محر  شكل  عىل  االوىل  الصينية  االسئلة  وجاءت 
معرض  يف  الصينيون  اكتشفها  وقائع  تثبيت  اىل  يهدف 

التحري عن اسباب ما حصل...
نظرية  عن  بعيدا  عملية  زاوية  من  املوضوع  نعالج  وليك 
املؤامرة  نعرض لبعض مقتطفات كتاب وليم بلوم: -الدولة 

املارقة-  دليل اىل القوة العظمى الوحيدة يف العامل...
و  االبحاث  مدير  نائب  آرثر  ماك  دونالد  الدكتور  "ادىل 
عام  حزيران   9 يف  االمريكية  الدفاع  وزارة  يف  التخطيط 
خالل  السادة  فقال:ايها  الكونغرس  امام  بشهادة  1969م 
5 او 10 سنوات عىل االرجح سيكون مبقدورنا تطوير انواع 
سوف  ،التي  املعدية  املجهرية  الجراثيم  من  مستحدثة 
تأثريها عىل اي صنف آخر مستعمل حاليا . سوف  يتاميز 
او  تنبع اهميتها من قدرتها عىل مقاومة اي تدخل عالجي 

مناعي".
قبل عدة سنوات من هذا الترصيح و يف العام ١٩52م اثناء 
العديد من  الصينية وقوع  الحكومة  الكورية ،اعلنت  الحرب 
االصابات املفاجئة و املميتة بني مواطنيها بسبب جراثيم 
ثم   . الدماغي  واالستسقاء  الخبيثة  والجمرة  الطاعون  مثل 
ما لبث الصينيون ان ارسوا 36 طيارا امريكيا اعرفوا خالل 
القوا فوق اجواء كوريا و شامل رشق  بانهم  التحقيق معهم 
من  عبوات  تحوي   كانت  التي  طائراتهم  حمولة  الصني 
الحشات و الجراثيم و ريش الطيور و بقايا موبوءة السامك 
و حيوانات نافقة ،وتعززت تلك االعرافات بصور مريعة عن 

العبوات الجرثومية و الحشات و القنابل البيولوجية.
دولية تضم علامء من  تحقيق علمية  لجنة  تم الحقا تشكيل 
سبع  دول اصدرت تقريرا معززا بالصور التوثيقية بلغ حجمه 
600 صفحة جاء يف خالصته:" لقد ثبت لدينا بشكل قاطع 
ان شعبي كوريا و الصني تعرضا العتداءات باسلحة جرثومية 

من قبل وحدات يف الجيش االمرييك".
جزر  امريكا  قصفت  الخمسينات  منتصف  يف  بلوم:  يتابع 
ادى  جرثومي  مبستحر  الكاريبي  املحيط  يف  البهاماس 
لنفوق اعداد هائلة من الحيوانات....النتائج و االسباب رس 

من ارسار الدولة ....
1962م جندت املخابرات االمريكية خبريا  يتابع بلوم: عام 
زراعيا كنديا كان يعمل مستشارا لدى الرئيس الكويب وكلفته 
الحبش  ديوك  مزارع  يف  "نيوكاسل"القاتلة  جرثومة  بنش 
بانه  و  عليه  القبض  القاء  بعد  بفعلته  اعرف  قد  و  الكوبية 

تلقى امواال من االمريكيني لقاء فعلته تلك.
املعارضني  بعض  اي  آي  اليس  1971زودت  يتابع:عام 

االفريقية  الخنازير  حمى  لنش  حيواين  بفريوس  الكوبيني 
،حيث اعدمت السلطات يومها نصف مليون خنزير .

كوبا  اىل  فلوريدا  من  امريكية  باخرة  توجهت   1980 عام 
الجزيرة عىل شكل  وعمدت الطالق شيئ من حمولتها يف 
ارساب من البعوض املاص للدماء ونشت ما يعرف "حمى 
ابو الركب"واصيب 300 الف كويب باعراض شبيهة بانفلونزا 

..
للتوسع و االطالع عىل الجرائم االمريكية بحق البشية يرجى 

مطالعة كتاب وليم بلوم...
االمرييك  للجيش  االتهام  اصابع  يوجهون  عندما  الصينيون 
وقائع شبيهة حصلت يف  يرتكزون اىل  امنا  الفريوس  بنش 
عن  االمريكية  املسؤولية  فرضية  يعزز  وما  القريب  التاريخ 
املبارش  االمرييك  واالستهداف  العداء  هو  الحايل  الوباء 
للدور الصيني العاملي  املزاحم للريادة و السيطرة االمريكية 

عىل مقاليد االقتصاد العاملي.
حتى االن كرة االتهامات تتدحرج و شعوب عديدة بدأت تنظر 
لالمر من زاوية النظرة الصينية وطريقة مقاربتها لالسباب و 

النتائج و االهداف املتوخاة من هكذا عمل.
بعد الرد السيايس الصيني بدأت الهجمة االنسانية املرتدة 
متيزت  حيث   ، تكنولوجيا  و  علميا  املقتدرة  الدول  ملحور 
الصني بتجاوز االعتبارات الشكلية وبدأت مبساعدة الدول 
املتررة من هذا "العدوان الذي سوف يظهر من قام به". 
و  اسبانيا  و  ايطاليا   يف  رأيناها  صينية،كوبية  طبية  اطقم 
رصبيا  تجاوزت حلف الناتو و"هاجمت انسانيا تلك الدول 
التي تربأت منها منظومة االخالق الغربية املنحطة . ولعل يف 
هذا الفايروس حسنة خفية تكمن يف تعرية الغرب اخالقيا 
و انسانيا حيث بتنا نرى دول الغرب مجرد وحوش مادية ال 
تقيم وزنا لحياة االنسان اال مبقدار انتاجيته االقتصادية ....
بكاملها منوذجا...الوساخة  انقراض اجيال عمرية  ايطاليا و 
االخالقية الربيطانية التي تجلت بسياسة املهووس جونسون 
وسياسة مناعة القطيع التي انتهجها و التي تعني التضحية 
بجميع من ال يصمدون امام الفايروس ايضا منوذجا.. و اما 
النموذج الصارخ و االوقح هو ما ميثله ترامب من قيم رذيلة 
 ، الحصار  من  يعاين  كايران  بلدا  انسانيا...يعني  و  اخالقيا 
تلحقه امريكا يف ازمة الكورونا وتعاقب رشكات عاملية النها 
عن  االمرييك مسؤول  الشعب   !!! طبية  متده مبستلزمات 
هذا العار التاريخي وان مل يتخلص من تبعاته فسيلحقه هو 

ايضا تبعة املسؤولية عن كل روح تزهق بفعل الحصار...
انه زمن السقوط املدوي الكاذيب تحت مسميات حضارية 
، ومن الطبيعي ان تنشأ بعد الوباء موازين عاملية جديدة.
هناك امرباطوريات من خيوط العنكبوت تسقط االن تنسج 
عن  تزيح  لعلها  االنسانية  الروابط  من  خيوط  انقاضها  عىل 
كاهل هذه االنسانية املعذبة اسوأ كابوس قد انتابها اسمه 

التوحش الغريب وحضارته الزائفة. 
و السالم

خيوط العنكبوت و الحضارة الزائفة

عادل حبيب ...والسالم

الكاتب وليم بلوم
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الشاب 	  املهندس  كندا  يف  تعاىل  الله  رحمة  اىل  انتقل 
سامر الجرمق. والده االستاذ عيل جرمق . والدته املربية رندى 
ووري  وقد  ومحمد.  وسام   ، باسل   : اشقاؤه  عايص.  عيل 
 21 الرى يف جبانة بلدة شوكني ، جنوب لبنان السبت يف 

آذار الجاري.
انتقلت اىل رحمة الله تعاىل املرحومة الحاجة زمزم عيل 	 

عايص )ام كامل( زوجة الحاج كامل خشاب ووالدة القنصل 
اوتاوا واملستشار لدى رئيس الجمهورية  اللبناين السابق يف 

االستاذ اسامة خشاب.  
والده 	   . جرادي  كريم  شبابه  عىل  املاسوف  املنية  وافت 

الرى يف  ريدانتي وقد ووري  والدته كاندي   . محمد جرادي 
مونريال بعد ظهر االربعاء يف الحادي عش من آذار الجاري . 
نتقدم من آل العزاء بأحر التعازي القلبية، ونسأل الله ان يتغمد 

الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهام الفسيح من جنته.

مشكلة : شهدت املحالت التجارية موخراً هجمة تبضعٍ 

العزل  قرار  بفعل  واإلستهالكية  الغذائية  املواد  لناحية 
املنزيل للتوقي من انتشار فريوس الكورونا. وقد لوحظ 
بحملة  ايضاً  شاركت  الجالية  يف  العائالت  بعض  أن 
التخزين ملواد اساسية رسعان ما نفذت من السوق، فلم 
تحصل عليها عائالت عديدة تحاشت اماكن االزدحام، 
واسعة  اماكن  حتى  او  الشائية،  القدرة  متلك  مل  او 

للتخزين، فهل هذا السلوك مقبول؟؟ 
أم عادل/ موريال 

عليها  الضوء  تسليط  تجربة حضارية ميكن  حل : هناك 

يف  الياباين  الشعب  تجربة  هي  منها،  الدروس  واخذ 
فقد  التسونامي،  سبب  الذي  الزلزال  بعد  حدث  ما  ما 
اليومية  حاجاتهم  اخذ  عىل  هناك  املواطنون  حرص 
يتمكن  والذي مل  بقيت ساملة،  التي  املتاجر  فقط من 
الدفاع  اجهزة  تعهدت  إليها  الوصول  او  الخروج  من 

املدين، او املتطوعون بإيصالها إليه.

الذي  هو  التضامني  والشعور  الجمعي  الحس  هذا 
فان  وإال  االزمات،  وقوع  عند  االنساين  السلوك  يهذب 
فقداِن  ازماِت  حدوث  سبب  تكون  قد  والجشع  االنانية 
خاصة  الرورية،  الحاجات  ونقِص  الرورية  املواد 
فيخزِّن  التجار املحتكرين،  يفكر عىل طريقة  البعض  ان 
سعرها  ارتفاع  عند  بيعها  اعادة  بنيِّة  املطلوبة  البضائع 
بأضعاَف مضاعفة، وهذا يعكس اخالقا متدنية وعقالً ال 
يعرف منطق التعاون، وقلباً يدرك معنى مواساة اآلخرين 
يحظون  ال  قد  الذين  السن،  كبار  سيام  بهم،  والشعور 
بوجود أحد بجانبهم يك يوفر لهم ما يحتاجونه من غذاء 

ودواء.. 
والنفس  االجتامع  علامء  يدفع  أن  يجب  جرى  ما  ان 
وتوجيهات  وتعليامت  تبني خطاب  والدين إىل  والربية 
تعيد الركيز عىل منظومة القيم االنسانية، التي تهشمت 
املادية  االنتفاعية  الرأساملية  األنظمة  ظل  يف  كثرًي 

القاسية.

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

بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة بحول الله..

يف هذه الذكرى العظيمة التي تركت تحوالت كربى يف 
مسرية التاريخ البشي، وغرّيت معادلة حكم القطبني 
شعوباً  لتُدِخل  والروم،  الفرس  أي  آنذاك،  للعامل 
مستضعفًة وفقريًة يف رسم مشهد حضاري جديد، مل 
يبلوره مرور السنني وااليام. بدليل ان ما يعانيه العامل 
وتوجيه  رأي  )ص(  للنبي  كان  الوباء  انتشار  من  اليوم 
يقول  االمريكيني:  الباحثني  أحد  به  أقر  ما  وهذا  فيه، 
الدكتور كريغ كونسيدين يف مقال مبجلة ”نيوزويك“ 
األمريكية، إن ”خرباء مثل خبري املناعة الدكتور أنتوين 
فاويس واملراسل الطبي الدكتور سانغاي جوبتا قاال 
إن النظافة والعزل الصحي وعدم االختالط مع اآلخرين 
األكر  الوسائل  هي  الفريوس  انتشار  منع  أمل  عىل 

فعالية الحتواء فريوس كورونا املستجد“.
جامعة  يف  والباحث  األستاذ  كونسيدين،  وتساءل 
النظافة  اقرح  من  تعلمون  ”هل  األمريكية:  رايس 
انتشار  فرة  خالل  يف  الصحي  والحجر  الشخصية 
قبل  وذلك  محمد،  اإلسالم  رسول  إنه  الفريوسات؟ 

أكر من 1300 عام“.
هناك  أن  سمعتم  ”إذا  قال:  محمد  النبي  أن  وأردف 
وباًء يف أرض ما فال تدخلوها، وإذا أصابكم وأنتم يف 
يختلط  ال  أن  أيضا  ويجب  منه،  تخرجوا  فال  ما  مكان 

املصابون باملرض مع اآلخرين من األصحاء“.
سلوكيات  عىل  الناس  شّجع  محمد  ”النبي  أن  وتابع 
النظافة الشخصية، التي تحميهم من العدوى، أو كام 
قال: النظافة من اإلميان. اغسل يدك بعد االستيقاظ 
عندما  يداك  تحركت  أين  تدري  ال  فإنك  النوم،  من 
كنت نامئاً، كام أن بركة الطعام تكمن يف غسل اليدين 

قبل وبعد األكل“.
عن  )ص(  محمد  النبي  قاله  مبا  الباحث  واستعان 

مرض اإلنسان، والنصيحة التي وجهها له حال معاناته 
من اآلالم، مبيناً: ”لقد شّجع النبي محمد الناس عىل 
تلقي العالج الطبي، وقال إن الله مل يخلق داًء إال وكان 

له دواء، باستثناء الشيخوخة“. 
كان  محمد  النبي  أن  ذلك  من  ”األهم  أن  إىل  ولفت 
يعلم متى يربط اإلميان باألسباب، ففي الفرة األخرية 
ستحميك  الصالة  أن  عن  الحديث  يف  البعض  بالغ 
بالقواعد  االلتزام  من  بدالً  بالفريوسات  اإلصابة  من 
املتعارف عليها، مثل منع االختالط أو العزل الصحي، 
فكيف كان رد النبي محمد عىل فكرة أن الصالة هي 

الوسيلة الوحيدة للعالج"؟
وأوضح أنه ”يف قصة رواها التاريخ، رأى النبي محمد 
رجال بدويا قد ترك ناقته دون أن يربطها، فسأله ملاذا 
مل تربط ناقتك؟ فرد عليه الرجل قائال إين أثق ِبالله، 
ثقتك يف  ثم ضع  أوال،  ناقتك  اربط  الرسول  له  فقال 

الله“.
النبي  ”شّجع  بقوله:  مقاله  األمرييك  الباحث  وختم 
لكنه  دينهم،  يف  اإلرشاد  طلب  عىل  الناس  محمد 
كان يريد أيضاً أن يتخذوا اإلجراءات الوقائية من أجل 
االستقرار والسالمة للجميع بكلامت أخرى، فقد كان 
يريد أن يلجأ الناس إىل املنطق السليم“. واملنطق غري 
السليم اليوم هو محاوالت بعض رجال الدين الظهور 
الحريص عىل عدم إغالق املساجد واملراقد  مبظهر 
املطّهرة، ومتابعة صالة الجامعة والزيارات، فيدعون 
ذلك  وكأن  االحرازية،  االجراءات  مخالفة  إىل  الناس 
للجهل  محاباة  هو  بينام  االميان.  عمق  عىل  دليل 
ومخالفة للسنة النبوية الشيفة ووصايا األمئة االطهار، 
وفتاوى املرجعيات وتعاليم االطباء. فهل يحتاج بعض 

املسلمني إىل بعث نبي جديد يقّوم اعوجاجهم؟؟

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

بعض  من  الخري  أيادي  متتد  املصاعب  زمن  يف 
املؤسسات لتقدم ما أمكنها من مساعدات للمحتاجني 
بالجميل  من جهة، او لتقف إىل جانب موظفيها عرفاناً 
وما  أبوابها،  املطاعم  من  العديد  اقفال  ظل  يف  لهم 
نجم عن ذلك من تراجع يف ساعات العمل بعد إحجام 
األطعمة  لشاء  املطاعم  اىل  التوجه  عن  املواطنني 

الجاهزة خوفاً من انتقال فريوس كورونا املستجد. 
نحن هنا أمام حالتني برزتا مؤخراً من بني املبادرات التي 
جانب  فإىل  الجالية.  يف  عديدة  مؤسسات  بها  قامت 
املحتاجني،  لِمساعدة  والكنائس  املساجد  مبادرات 
قام مالك سلسلٍة من املطاعم يف أوتاوا بعد ان اضطر 
إلقفالها إىل تحويل أحد مطاعمه اىل خلية من موظفيه 
من اجل جمع املواد الغذائية وتوزيعها عىل املحتاجني. 
عباس  االستاذ  مايْْند"  "ْدريم  مجموعة  مالك  بدأ  فقد 
شارع  يف  "وايِْفْريِل"  مطعم    يف  واملوظفني  محمود 
"ألِْغن" بتعبئة الصناديق باألغذية لتُشَحن إىل ُمحتاجيها 
عىل  وأُطلق  املستجد.  كورونا  فريوس  تفيش  بسبب 
 .)Operation Ramzieh( "العملية اسم "عملية رمزية
محمود  أطلق  واملتطوعني،  موظفيه  من  فبمساعدة 
مبادرته لتعبئة الصناديق بالطعام والروريات وتقدميها 
أوتاوا. وقد عمل  للمحتاجني إىل املساعدة يف منطقة 
مع عدد من املتاجر واملوردين املحليني للحصول عىل 
الصناديق  آالف  فَُوزَِّعت  يحتاجها،  التي  الغذائية  املواد 
باب  فُِتَح  كام  املايض.  االسبوع  املحتاجني  عىل 
مخفَّضة  "بأسعار  إضافيٍة  غذائيٍة  موادَّ  لشاء  التربعات 
قدره  مببلغ  السن  كبار  من  واحد  اطعام  ميكن  بحيث 
املنظمني  موقع  يشري  كام  األيام"،  من  عدداً  دوالراً   22

اإللكروين.
ويف لفتة اخرى قام صاحب سلسلة مطاعم "باراماْونت" 
تراجع  بعد  موظفيه  تجاه  مببادرة  فقيه  محمد  السيد 
العمل يف سلسلة املطاعم كَْوَن هذا القطاع قد تراجع 
من  الناس  كورونا وخوف  انتشار فريوس  تأثريات  بفعل 
انتقال العدوى إليهم اذا ما تواجدوا يف األماكن العامة، 

إطعاِم  إللغاء  الكندية  الحكومة  توجيهات  ظل  ويف 
تسليمهم  عىل  عملها  واقتصار  املطاعم،  داخل  الزبائن 
املنازل  إىل  توصيلها  أو  للمنازل،  ة  املُحرَّ املأكوالت 

مبارشة. 
ولهذا الغرض عقد فقيه االثنني املايض يف الرابع عش 
من شهر آذار يف منطقة تورنتو اجتامعاً لكبار املسؤولني 
حقوق  عىل  لِلمحافظة  التوجيهات  وأصدر  رشكته،  يف 
وقال  عملهم.  ساعات  خفض  عن  واالمتناع  املوظفني 
يطلبون  الناس  "أنا سعيد جًدا ألن  االجتامع:  بعد  فقيه 
املوظفني  عمل  ساعات  عىل  الحفاظ  من  التأكد  مني 
جميًعا  فيه  نواجه  الذي  الوقت  يف  مستحقاتهم  ودفع 

فريوس كورونا".
"التقينا  فيسبُك:  له عىل صفحة  تعليق  فقيه يف  وتابع 
يجب  عام  التنفيذي  الفريق  وتحدث  االثنني  يوم  صباح 
يقدم  ما  كثرياً  جداً.  واضحة  رشكتنا  ثقافُة  نفعله.  أن 
الزبون  يأيت  دامئاً:  تذكر  "محمد،  النصيحة:  الناس  يل 
"ولكن  فقيه:  وأضاف  أوالً".  ثم  أوالً،  الزبون  يأيت  أوالً. 
األقل  عىل  الواقع.  يف  صحيح  غري  هذا  تعلمون؟  هل 
أوالً.  يأتون  فاملوظفون  تنفيذي.  لرئيس  بالنسبة  ليس 
رعاية  من  يتمكنوا  حتى  مبوظفيك  تعتني  أن  وظيفتك 
يُستَغرَب  قد  أهمية...  أكر  املوظفني  فعمل  الزبائن. 

هذا الكالم... لكن هذا ما أعتقده بصدق". 
وختم فقيه بالتايل: "أخربت فريقي: مهام فعلنا، يجب 
أن تكون سياستنا أال نسلب موظفينا شيئاً، حتى نصف 
الفروع،  أصحاب  مع  نفعل  وكذلك  الحليب،  من  كوب 
"أي  ان  عىل  وشدد  منهم".  نشري  الذين  التجار  او 
شخص يف فريقنا يصاب باملرض سيحصل عىل إجازة 
يحتاجها  التي  املغذية  األطعمة  وجميع  األجر  مدفوعة 
من "باراماْونت" ليكون يف صحة جيدة. هكذا سندعم 

بعضنا".
كل الشكر منا ألصحاب األيادي البيضاء وأهل الخري يف 
لتشمل  فأكر  أكر  الدائرة  تتوسع  ان  أمل  جاليتنا، عىل 

مناطَق أخرى.

أيادي الخير في الزمن الصعب

البقاء هلل

التسوق المبالغ به كيف نفهمه؟

عن المبعث النبوي الشريف والداء والدواء

عدم  زيادة  فادي  االستاذ  كندا  يف  اللبناين  السفري  أكد 
اللبنانية  الجالية  أبناء  بني  كورونا  بفايروس  أييإصابة  تسجيل 

يف كندا .
وقال السفري زيادة يف ترصيح صحفي يوم السبت  املايض" 

مل يتّم إبالغنا كسفارة عن أيّة إصابة".
ودعا اللبنانيني املقيمني يف كندا إىل تطبيق كافة التوجيهات 
الصادرة عن الحكومة الكندية والسلطات املحليّة واتّخاذ كل 

االحتياطات الالزمة لحامية أنفسهم من الوباء.

 السفير اللبناني في كندا :
ال إصابات بفايروس كورونا بين أبناء الجالية

السفري فادي زيادة

جمعية رمزية

فقيه بني مسؤولني يف بارامونت 

عادل جامل - صدى املرشق

املرحوم سامر الجرمق
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الحقوق القانونية للمواطن الكندي

انتشار فريوس كورونا يف كندا ومع اكتشاف  منذ بداية 
مقاطعة  ثّم  ومن  أونتاريو،  مقاطعة  يف  االوىل  الحاالت 
تزايد  ومع  كيبيك،  مقاطعة  اىل  وصوالً  كولومبيا  بريتش 
أعداد املصابني بوترية يوميّة، أعلنت الحكومة الفيدرالية 
قيمتها  )بلغت  مرتفعة  ماليّة  ميزانيّة  تخصيص  عن 
 82 حواىل  آذار   18 يف  الواقع  األربعاء  نهار  اإلجاملية 
التّدابري  وتشمل  األزمة،  ملكافحة  كندي(  دوالر  مليار 
 27 بقيمة  مبارشة  مساعدات  الجديدة  اإلقتصاديّة 
55 مليار  ملياردوالر للعامل واألرَُس، باإلضافة اىل توفري 
دوالر كسيولة للشكات املساعدة عىل إستقرار الوضع 
للعامل  رواتب  دفع  التدابري  تتضمن  كام  اإلقتصادي،  
واملوظفني الذين تركوا أشغالهم لدواعي الحجر الصّحي 
بفريوس  املصابني  عائالتهم  أفراد  بأحد  لإهتامم  او 
كورونا، مع وجوب إثبات األمر، باإلضافة اىل اإلعفاء من 
الّشهرية وتأجيل دفع مستحّقات  الفواتريوبدالت اإليجار 
الفوائد  وإلغاء  آب،  شهر  نهاية  حتى  السنويّة  الرائب 
وزيادة  أشهر،  ستة  ملّدة  للطالب  املاليّة  القروض  عىل 
مؤقتة عىل  املستحقات الشهريّة لربنامج إعانات الطفل 
  ...  ))Canada Child Benefit payments يف كندا
وقد أوضح املحامي يوسف حريري أن  سالمة املوظفني 
العمل  قانون  أولوية يف  األخطار  من  والعاّمل وحاميتهم 
الكندي ، فبموجبه مُينح املوظفون حق أخذ إجازة  يف 
يتقاىض  حيث  أيّام،  عشة  ملّدة  املرضيّة  الحاالت 
املوظّف راتبه خالل اليومني األوليني، أّما األيّام الثامنية 
الباقيّة فتكون عىل نفقته الخاّصة، وال تُخسم هذه األيام 
من اإلجازة السنويّة، " وبالتّايل فإّن مّدة الـ ١٤يوماً للحجر 
الّصّحي )١0 أيّام عمل + ٤ أيّام عطلة نهاية األسبوع ملّدة 
واملوظّفني،  للعاّمل  القانونيّة  املّدة  هي  أسبوعني( 
العامل يف حال  أو  املوظفني  للشكات فصل  يحق  وال 
التّعامل  إمكانيّة  اىل  الفتاً  املهلة"،  هذه  ضمن  تغيّبهم 
الّسامح  عرب  الطوارىء،  حاالت  يف  القوانني  مع  مبرونة 
عقد  خالل  من  أو  يستطيع-  ملن  ـ  املنزل  من  بالعمل 
إتفاقيات بني أصحاب الشكات الخاصة ونقابات العاّمل 

للموظفني، كأن  اإلمتيازات  مُتنح مبوجبها بعض  لديهم، 
يتم دفع رواتبهم ومستحّقاتهم خالل األزمات عىل أن يتم 

زيادة ساعات العمل يف وقت الحق إلخ...
العمل يف املقاطعات قد  أن قوانني  وأشار حريري اىل 
ذلك،  اىل  لألجوروما  األدىن  الحد  لجهة  قليالَ  تختلف 
يف  مراعاتها  متّت  قد  إستثنائيّة  حاالت  هناك  "لكّن 
قوانني العمل لضامن حقوق العاّمل وتعويضاتهم والحد 
التّعسفي. فعىل سبيل املثال يحق للموظّف  الطرد  من 
او العامل الذي يتعرض لإصابة مبرض مزمن أو حادث 
 26 اىل  إجازة غري مدفوعة متتد  الحصول عىل  سري... 
أسبوعاُ مبوجب قانون العمل يف مقاطعة كيبيك. وقد 
يختلف الوضع يف حال أثبتت الشكات تعرّضها للخسائر 
املاليّة، وإضطرارها اىل تخفيض أعداد موظّفيها، حيث 
تتجاوز  مل  لفرة  عملوا  الّذين  املوظفني  رصف  ميكنها 

الستّة أشهر بدون دفع تعويضات ماليّة لهم".
تهافت عىل األدوية ونفاذ الكاممات!

حالة  جواد  حّسان   Jean Coutu يف  الصيديل  رصد 
مونريال  مدينة  الّناس يف  يعيشها  التّي  والهلع  الخوف 
جرّاء إنتشارفريوس كورونا، وذلك من خالل تهافتهم عىل 
والسبريتو(،  )كالِجل  التّعقيم  وأدوية  الكاّممات،  رشاء 
وميزان   )Advilو  Tylenol  ( الحرارة  ومخّفضات 
األمراض  أدوية  الكثيف عىل  اإلقبال  عن  الحرارة، فضالً 
املزمنة )كالضغط والسّكري وغريها...( ، "بعض الّناس 
تخزينها  بهدف  األدوية  من  كبرية  كميّات  بشاء  قامت 
واستهالكها عىل مدى ستة أشهر خوفاً من انقطاعها، ما 
سبّب نقصاّ يف مخزون األدوية، ومع ذلك فإّن األسعار 
نفاذها  بسبب  الكاّممات  أسعار  بإستثناء  تتغرّي،  مل 
نقابة  أصدرت  الّسياق  هذا  ويف  الراهن".  الوقت  يف 
ببيع األدوية بكميّات  الصيادلة يف مقاطعة كيبيك قراراً 
تكفي مّدة الشهر، باستثناء كبار الّسن الذين يستطيعون 

الحصول عىل كميّات تكفيهم ملّدة شهرين.
فرة  طوال  للمرض  عوارض  أيّة  ظهور  عدم  من  وبالرغم 

اىل  جواد  أشار  ١٤يوماً،  مدى  عىل  املمتّدة  حضانته 
العوارض الثالثة الرئيسة له، وهي: سعال جاف، وحرارة 
التّنفس، وتابع: " يف  مرتفعة بشكل مستمر وضيق يف 
بفريوس كورونا مبعدل ١2  اعداد املصابني  ارتفاع  ظّل 
حالة يوميّا يف مقاطعة كيبيك، ويف ظّل فقر اإلمكانات 
األولوية إلجراء  فإّن  واللوجستيّة يف املقاطعة،  البشيّة 
يعانون  الذين  للمرىض  هي  بالفريوس  اإلصابة  إختبار 
من مشاكل يف الجهاز التّنفيس أو أزمات الربو، ولكبار 
بالفريوس  لإصابة  عرضة  أقل  فهم  األطفال  أّما  الّسن. 
ال  ذلك  ولكن  واضح،  غري  والسبب  املعطيات،  وفق 
أيديهم  غسل  عىل  والحرص  نظافتهم،  إهامل  يعني 
الجيّد  الغذاء  وتناولهم  مستمر،  بشكٍل  والصابون  باملاء 
باإلضافة عىل حصولهم  األطعمة،  التّنوع يف  من خالل 
الّسابقة  عىل ساعات كافية من النوم، فجميع العوامل 

تقّوي جهاز املناعة".
وقد أنهى جواد حديثه بالتّوجه اىل أبناء الجالية العربيّة 
واللبنانيّة برورة اإللتزام بالحجر الصحي ملدة أسبوعني 
الزيارات  وإلغاء  املنزل  يف  والبقاء  الفرة،  هذه  يف 
سالمتهم  عىل  حرصاّ  والشيشة  التدخني  وتخفيف 
مل  الفريوس  هذا  عالج  وأن  سيّام  ال  اآلخرين،  وسالمة 
يتوفّر حتّى الّساعة )تاريخ املقابلة 16 آذار(، ويف حال 
الثالثة  تتجاوز  مدة  يستغرق  فإنه  لقاح  او  عالج  إيجاد 

أشهر يك يصبح سارياً ومتاحاً.

 مبادرات مسؤولة ألبناء الجالية

يف مواجهة كورونا

املنتدى اإلسالمي الكندي

الصعيدين  عىل  إنتشاراملرض  رقعة  توّسع  بدء  مع 
العامل  دول  تهاون  ظّل  ويف  والدميوغرايف،  الجغرايف 
التّدابري  إتّخاذ  يف  وتأّخرها  بداياته  منذ  له  التّصدي  يف 
كندا،  اىل  وصوله  بات  الّدويل،  الّسفر  ومنع  اإلحرازيّة 

خصوصاً بعد تفّشيه يف أوروبا، مسـألة وقت فقط. 
ويف هذا السيّاق، أكّد رئيس املنتدى اإلسالمي الكندي 

سامر املجذوب تدارُك  أصحاب املسؤوليّة يف املنتدى 
أدركنا يف وقت  لنا، وقد  بالّنسبة  األمر جليّاً  "بدا  األمر، 
أن فريوس  الحاالت األوىل يف كندا،  مبكر، وقبل ظهور 
كورونا سيتفّش يف البالد، خصوصاّ وأنّه تزامن مع  عطلة 
الربيع املدرسية، حيث يسافر العديد من الكنديني اىل 
العريب  واملغرب  األوسط  الّشق  يف  مختلفة  وجهات 
والّدول األوروبية، ومن خالل عالقاتنا املتشّعبة مع الكثري 
من أبناء الجاليّة العربيّة واألجنبيّة، أكّد املسافرون الّذين 
إجراءات  ألي  يخضعوا  مل  أنّهم  كندا،  اىل  مؤخراً  عادوا 
يف  الكنديّة  املطارات  يف  الحراري  أوالفحص  وقائيّة 
بداية األزمة، كام أنّهم مل يلتزموا بالحجر الصّحي، بل تّم 
جامعاتهم  وارتياد  وأعاملهم  الطبيعيّة  حياتهم  إستئناف 
يف  بالتّايل  ساهموا  وقد  مبارشًة،  أبنائهم  ومدارس 
املسؤوليّة  من  وانطالقاً  قصد".  دون  من  املرض  نش 
كندا  يف  كيبيك  أمئة  مجلس  أصدر  واألخالقيّة  الوطنيّة 
الجاري  آذار  12 من شهر  الواقع يف  الخميس  نهار  بياناَ 
اإلسالميّة  واملراكز  املساجد  يف  الجمعة  صالة  لتنظيم 
اإلصابات  إنتشار  من  الحكومة  مخاوف  مع  يتناسب  مبا 
 250 عن  تزيد  التي  التّجمعات  وإلغاء  كورونا  بفريوس 
فرداً، وبناًء عىل قرار رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو 
الّصادر يوم األحد يف 15 آذار والقايض مبنع التّجمعات 
صالة  إلغاء  املجلس  "قّرر  فقد  العامة،  األماكن  يف 
الجامعة والتّجمعات وكافّة النشاطات يف املراكز التّابعة 
له حفاظاً عىل الّصحة العامة، وهو ما يتوافق مع مقررات 
الشع الحنيف الّذي يدعو اىل حفظ النفس اإلنسانيّة"، 
املسلمني  استياء  عن  كشف  والذي  مجذوب،  وفق 
ومتسّكهم  الّدينيّة  العاطفة  بسبب  البداية  يف  األمر  من 
فقد  املستّمر،  اإلعالمي  الّضخ  مع  ولكن  بشعائرهم، 

تقبلوا األمر يف نهاية املطاف.
ويف خٍط مواٍز، شّدد املجذوب عىل أهميّة التّوعية ضد 
فيوس كورونا، عرب نش سلسلة من التوجيهات والّنصائح 
باإلضافة  باملنتدى،  الخاصة  الفايسبوك  صفحة  عىل 
إحتياجاتهم  عىل  والوقوف  الّسن  كبار  تفّقد  أهميّة  اىل 
لكرس حاجز الّرعب والهلع لدى املواطنني، كام يشارك 
التّابعة  بالّدم  الترّبع  بحملة  تطّوعي  كعمل  املنتدى 

لكيبيك.
املجمع االسالمي يف مونرتيال

jpتحقيق

فاطمة بعلبيك _مونرتيال 

كندا في قفص كورونا الّدولي!

تتمة االوىل

التتمة يف الصفحة 9
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بدورها أشارت مسؤولة لجنة النشاطات يف املجّمع 
اىل  جابر  شمس  الحاّجة  مونريال  يف  اإلسالمي 
التّابعة  والّربوية  الّدينيّة  النشاطات  جميع  تعليق 
 12 يف  الواقع  الخميس  نهار  من  إبتداًء  للمجّمع 
والربنامج  كميل  ودعاء  الجمعة  صالة  فيها  مبا  آذار، 
الّديني نهار الّسبت، وكذلك مدرسة األجيال، ونادي 
الّريايض  والنشاط  التكواندو،  ونادي  األصدقاء، 
النسايئ، باإلضافة اىل برنامج الشباب نهاري الثالثاء 
من  كورونا،  مرض  إنتشار  من   للحد  والخميس... 
خالل منع دخول الزّوار اىل املجّمع اىل حني وضوح 
املسألة، كام تّم تعقيم املبنى بالكامل. ولفتت جابر 
النقل املبارش لبث دعاء كميل  تقنيّة  اىل إستخدام 
يتم  كام  للمجّمع،  التّابعة  الفايسبوك  صفحة  عرب 
إرسال نشاطات نادي األصدقاء ومدرسة األجيال عرب 
مجموعات الواتسآب، يك يبقى األوالد ضمن األجواء 
الدراسيّة ويك يستفيدوا من أيّام العطلة بإيحابيّة. أّما 
بالّنسبة لحفل التّكليف الّسنوي الّذي كان مقّرراً يف 
12 نيسان، فقد تّم تأجيله اىل موعد غري محّدد ، كام 

تّم تعليق التّدريبات الخاّصة به.
كّشافة ومرشدات املسلم 

من جهته، أعلن القائد يف "كّشافة ومرشدات املسلم" 
وسام حريري أن قرار إقفال املؤسسة من أجل الوقاية 
12آذار،  يف  الواقع  الخميس  نهار  أخذه  تّم  كورونا  من 
تعليق  تّم  حيث  الخربة،  أهل  مع  التّشاور  بعد  وذلك 
أسبوعني  ملّدة  للمؤسسة  التابعة  النشاطات  جميع 
التّمديد،  إمكانيّة  مع  القرار  صدور  تاريخ  من  متتاليني 
ودعاء  الكريم،  القرآن  دروس  املعلّقة  األنشطة  وتشمل 
دوام  اىل  باإلضافة  الكشفي،  الّنشاط  ودوام  كميل، 
مدرسة املصطفى )ص(. وبنّي حريري حرص املؤسسة 
منذ بداية األزمة عىل الّسالمة العاّمة، " قمنا بحمالت 
توعيّة لألطفال عرب الخطابات املبارشة قبيل البدء بأي 
الّنصيّة  الرسائل  خالل  ومن  درايس،  فصل  أو  نشاط 
بركيب  قمنا  كام  الواتسآب،  عرب  لألهايل  املوّجهة 
املؤسسة  ومخارج  مداخل  عند  اليدين  تعقيم  أجهزة 
وداخل املبنى، وشّددنا عىل رضورة إبالغ املعنيني يف 
حال اإلشتباه بأي حالة". ويف ختام حديثه نّوه حريري 
داخل  كورونا  بفريوس  مرضية  حالة  أي  تسجيل  بعدم 
املعنيني،  تحرّك  رسعة  اىل  األمر  معزياً  املؤسسة، 
ملدة  الصحي  بالحجر  باإللتزام  الجالية  أبناء  وأوىص 
املرض،  عوارض  من  أي  ظهور  حال  يف  أسبوعني 
كالسعال، وإرتفاع حرارة الجسم أو مشاكل يف الجهاز 
وإلغاء  القصوى،  إاّل للرورة  الخروج  التّنفيس، وعدم 
غسل  عىل  واملداومة  واإلختالط  اإلجتامعيّة  الزيارات 

اليدين.
يف سالمة الغذاء: درهم الوقاية خريٌ 

من قنطار عالج!

الفرد  عىل  يتوّجب  كورونا،  فريوس  عىل  للتّغلب 
املراهنة عىل جهاز مناعته، فكّل ما كان قويّاً، شّكل 
تتحّقق  ال  وبالطّبع  املرض،  وجه  يف  متيناً  حاجزاً 

هذه املعادلة بدون الحرص عىل سالمة الغذاء.
الجودة يف رشكة  مدير  أعلن  نفسه،  اإلطار  وضمن 
Viandes Cedre - املتخّصصة يف مجال تصنيع 
اللحوم املربدة وتقطيع اللحوم عىل انواعها، والحائزة 
عىل املرتبة األوىل يف كندا إلنتاج اللحوم الحالل- 
الوقائيّة  اإلجراءات  مجموعة  عن  محّمد  ولد  بالل 
التّي اتّخذتها الّشكة لتفادي إنتقال فريوس كورونا، 
للموظفني ومعلّقات  توعية  والتّي شملت حمالت 
وعوارضه،  املرض  حول  رشحاً  تتضمن  مصّورة 
اليدين  غسل  وكيفيّة  العامة  الّنظافة  حول  وأخرى 
وتعقيمهام، باإلضافة اىل وضع أجهزة التّعقيم عىل 
كتفة مداخل ومخارج الّشكة وآخر يف الكافيترييا، 
ناهيك عن تقليل استقبال الزّوار وتنظيم العمل مع 
الشكة  أن  ذلك  يف  ساعد  وما  اآلخرى.  الّشكات 
محّمد  ولْد  وأضاف  املفرق.  وليس  بالجملة  تبيع 
حيث  الكندية،  الجودة  مبعايري  ملتزمة  الشكة  أن 

والكاممات  القفازات،  بإرتداء  املوظفون  يلتزم 
العمل  أنّه مينع  مؤكداّ  دائم،  بشكٍل  الرأس  وأغطيّة 
للموظفني يف الحاالت املرضيّة. وتقّدم الّشكة يف 
ظل األزمة الرّاهنة كافّة التّسهيالت املاديّة وغريها 

للحاالت التّي تستوجب الحجر الصّحي.
ملحمة الهالل

مطعم  يف  املتّبعة  الوقائيّة  اإلجراءات  تشمل 
التّعقيم  أدوات  "إستخدام  الهالل  وإستهالكيّة 
القّفازات  املوظّفني  جميع  وإرتداء  قسم  كل  يف 
والكاممات، فضالً عن تقليل اإلحتكاك مع الزبائن 
وموظفي الّشكات األخرى، وإنجاز معظم الطلبيات 
عرب الهاتف"، هذا ما جاء عىل لسان صاحبه خليل 

خنافر.
إستهالك  عىل  الكثيف  اإلقبال  األخري  ووصف 
األساسيّة  الغذائيّة  واملواد  والّدجاج  اللحوم 
وامللح،  والسّكر،  والطحني،  والعدس،  )كاألرز، 
املعلّبات،  عن  فضالً  الخ...(،  والزيوت  والّشاي 
حيث  واملثلجات...  والبقوليات  والخراوات 
أّدى  ما  مفاجىء،  بشكٍل  عليها  الطلب  تتضاعف 
الكميّات املتوفّرة،  إرتفاع األسعار بسبب نفاذ  اىل 
الربيّة  الحدود  إغالق  عن  حديث  بعد  )خصوصاً 
وبقي  السواح  عىل  اقترص  انه  تبني  أمريكا  مع 
 ،) التجارية  والسلع  البضائع  انتقال  امام  مفتوحا 
وبسبب  املطار!   إغالق  الوضع يف حال  وسيتأزّم 
فقد  الفريوس  من  وقلقهم  الّناس  مخاوف  تزايد 
تراجع  وبالتّايل  الجاهزة،  ألطعمة  إستهالكهم  قّل 
قال  خنافر  أّن  غري  ملحوظ،  بشكٍل  املطعم  عمل 
مستدركاً: "صّحة الناس وعافيتهم هي أولويتنا يف 
الوقت الرّاهن، ونتمنى للجميع الّسالمة والعافية".

العابر  كورونا  فريوس  أّن  سبق  مام  نستخلص 
لعبة  يف  صارمة  جديدة  قواعد  فرض  قد  للقاّرات 
يف  تِباعأ  العامل  دول  وخنق  البيولوجيّة،  الحروب 
القاعدة  ولعّل  القرسي...  الحجرالّصحي  قبضة 
الجميع  مع  تعامل  هي:"  كورونا  زمن  يف  الّذهبيّة 
عىل أنّهم مصابون، وترصّف وكأنّك مصاب"، ويف 
من  وأكروا  اللّه  رحمة  من  تقنطوا  ال  نفسه  الوقت 

الّدعاء لرفع البالء.
الّتحقيق   يف  الواردة  واألرقام  املعلومات  مالحظة: 
ينسحب  نفسه  واألمر  يومّية،  بوترية  لإلرتفاع  قابلة 
مع  يتامىش  مبا  تِباعا  تصدر  الّتي  القوانني  عىل 

مستجّدات األزمة!
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يف ظل ازمة فريوس كورونا 

صدى المشرق 
في نسخة 

الكترونية فقط 

مخاطر  من  املتكررة  التحذيرات  ظل  يف 
خالل  من  ينتش  الذي  كورونا"  "فريوس 
اللمس وغريه من الوسائل ويف ظل االجراءات 
الخارجية  االشياء  مالمسة  لتجنب  الرورية 
والتحذيرات بأهمية التزام املنازل كان ال بد من 
اتخاذ قرار بالتخيل عن النسخة الورقية لجريدة 
االمور  تتضح  ريثام  مؤقتا،  ولو  املشق  صدى 
ونتبني طرق مواجهة املرض املعدي والقاتل. 
الفيسبُك  وبالتايل قررنا االعتامد عىل صفحة 
عليه  تعديالت  مع  االلكروين  املوقع  وكذلك 

ليكون سهل التصفح . .
نسال الله ان يبعد االوبئة واالمراض عنكم وعن 
وان  الناس  وجميع  بكم  واملتعلقني  عائالتكم 

يكشف هذه الغمة عنا جميعا ....



العدد 501 - الثالثاء 24 اآذار 2020/رجب 1441
N°501 • Mardi le 24 Mars 2020 كندا

أعلن   ، الجاري  آذار  من  عش  الثامن  يف 
عن  ترودو  جستان  الكندي  الوزراء  رئيس 
مجموعة جديدة من اإلجراءات االقتصادية 
خالل  االقتصاد  استقرار  يف  للمساعدة 
هذه الفرة الصعبة. ستوفر هذه التدابري ، 
التي تم تقدميها كجزء من خطة االستجابة 
ملواجهة  كندا  لحكومة  االقتصادية 
مليار   27 إىل  يصل  ما   ،  COVID-19
دوالر يف الدعم املبارش للعامل والشكات 

الكندية.
صحفي  بيان  يف  جاء  مام  بعض  وهذا 

تفصييل صادر عن مكتب ترودو: 
تقوم حكومة كندا بإجراءات رسيعة وفعالة 
ووظائف  وأمن  وصحة  اقتصادنا،  لحامية 
أي  العاملي،  الوباء  فرة  يف  الكنديني  كل 

فريوس كورونا املستجد.
ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  أعلن  وقد 
االقتصادية  التدابري  من  جديدة  مجموعة 
االقتصاد  وضع  تثبيت  يف  للمساعدة 

ومساعدة الكنديني املتررين. 
من  جزءاً  تشكل  التي  اإلجراءات  هذه 
الكندية  االقتصادية  االستجابة  خطة 
ستؤمِّن  املستجد  كورونا  فريوس  لتفيش 
للعامل  مبارشة  دوالر  بليون   27 حتى 
والشكات الكندية، باإلضافة إىل 55 بليون 
لشكات  السيولة  حاجات  لتأمني  دوالر 
األعامل الكندية واألرَُس عرب تأجيل تسديد 
 82 أي  املجموع،  أن  يعني  ما  الرائب، 
باملئة  ثالثة  من  أكر  ميثل  دوالر،  بليون 
الناتج املحيل اإلجاميل. وهذا الدعم  من 
من  الكنديني  سيمكن  النطاق  الواسع 
وسيدعم  طعامهم  وتأمني  إيجاراتهم  دفع 
من  وتتمكن  تستمر  يك  األعامل  رشكات 
هذه  يف  وفواتريها  موظفيها  رواتب  دفع 

الفرة الحرِجة. 
قة  تقوم هذه الخطة عىل الخطوات املنسَّ
الفريوس،  انتشار  بداية  منذ  املتََّخذة 
وضمن هذه الخطوات مبلغ 1 بليون دوالر 
لتفيش  االستجابة  صندوق  يف  املُودع 
للمقاطعات  التمويل  ن  أمَّ الذي  الفريوس، 
الرعائية  األنظمة  لتقوية  الكندية  واألرايض 

الصحية الحساسة. 
وتشكل هذه اإلجراءات جزءاً من استجابة 
وهي  أطرافها.  بكل  الكندية  الحكومة 
األمواَل  العامل  امتالِك  لضامن  ستساعد 
التي يحتاجونها يف حال مرضهم أو عزلهم، 
تدين  أو  عملهم،  فقدانهم  حال  يف  أو 

دخلهم بشكل ملحوظ. 
قراراتهم  يحرصوا  أن  للكنديني  ينبغي  ال 
استمرار  فمع  املادية،  ِبإمكاناتهم  الصحية 
إجراءات  ستُعلَن  بالتطور،  الوضع  هذا 
وحامية  االقتصاد  وتحفيز  لدعمهم  أخرى 

أعامل وأرزاق الناس. 
دعم العامل  

دفع  بشأن  يقلقوا  أن  للكنديني  ينبغي  ال 
رشاء  أو  العقارية،  قروضهم  أو  إيجاراتهم 
العامل  ولدعم  األزمة،  بسبب  األطعمة 

وعائالتهم، تتحرك حكومة كندا من أجل:
ذات  للعائالت  اإلضايف  الدعم  تأمني   •
الصندوق  مدفوعات  تعزيز  عرب  األطفال 
وهذا  حالياً،  لألطفال  املخصص  الكندي 

اإلجراء سيؤمن قرابة 2 بليون دوالر.
يصل  الطارئة،  للحاالت  صندوق  تأمني   •
كل  دوالر   900 حتى  فيه  اإلعانة  مبلغ 
ويستمر  األسبوع،  يف  مرتني  أو  أسبوعني 
عرب  الدعم  لتأمني  أسبوعاً  عش  خمسة 
يف  البقاء  عىل  املُجربين  للعامل  الدخل 
من  االستفادة  بإمكانهم  وليس  املنزل، 
اإلجازات املرَضية املدفوعة. وهذا اإلجراء 
قد يؤمن ما يبلغ 10 بليون دوالر للكنديني، 

ومنهم:
املرىض،  الحرة،  املهن  ذوو  العامل   *    
أُوصوا  الذين  أو  صحياً،  عليهم  املحجور 
باملبالغ  يتمتعون  ال  لكنهم  أنفسهم،  بعزل 
املخصصة للحاالت املرضية التي تدفعها 

)EI( رشكات التأمني عىل الوظائف
   * العامل ذوو املهن الحرة الذين يرعون 
بالفريوس  مصاباً  عائلتهم  من  شخصاً 
من  سواهم  أو  عجوز،  والدة  أو  كوالد 
األفراد املرىض، لكنهم ال يتمتعون باملبالغ 
املخصصة للحاالت املرضية التي تدفعها 

رشكات التأمني 
رشكات  لتغطية  املؤهلني  األهل   *    
الذين  املؤهلني،  غري  وكذلك  التأمني، 
تحصيل  دون  املنزل  يف  للبقاء  يُضطرون 
نظراً  أو  أوالدهم،  مرض  بسبب  الرواتب 
إغالق  بسبب  رعايتهم  إىل  الضطرارهم 

املدارس
الطوارئ  حال  يف  للدعم  مبلغ  إدخال   •
لتأمني  الكندية  العائدات  وكالة  طريق  عن 
للعامل  دعامً  دوالر  بليون   5 إىل  يصل  ما 
املذكور  التأمني  من  املستفيدين  غري 

ويواجهون البطالة
والعائالت  لألفراد  إضافية  معونة  توفري   •

ذات الدخل املتدين او البسيط، باإلضافة 
عىل  الريبة  مبوجب  خاصة  دفعة  إىل 
البضائع والخدمات )GST(، وهذا اإلجراء 

من شأنه ضخ 5.5 بليون يف االقتصاد
األقل،  عىل  أشهر  ستة  مدة  التخيل،   •
أسبوع(  )مدتها  اإللزامية  اإلنتظار  فرة  عن 
املرَضية  التعويضات  مبالغ  لتحصيل 
الذين  أو  صحياً  عليهم  املحجور  للعامل 
أُوصوا بعزل أنفسهم كام أُعلَِن يف 11 آذار

الطبية  الشهادة  توفر  بند  عن  التخيل   •
لالستفادة من التعويضات املرَضية 

• متديد املهلة القصوى الستالم الرائب 
والسامح  حزيران،   1 حتى  األفراد  من 
بعد  ما  حتى  بالتأجيل  الرائب  لدافعي 
عىل  رضيبة  أي  دفع    ،2020 آب   31

الدخل ُمستَحقة من اآلن فصاعداً..
املرخص  الصغرية  األعامل  رشكات  مدُّ   •
الحكومية  املساعدة  من   10% بنسبة  لها 
يف األيام التسعني املقبلة، أي ما يصل إىل 
للموظَّف  دوالراً   1,375 قدره  أقىص  حد 

و25,000 دوالر للموظِّف..
للُمقرضني  الليونة  من  املزيد  توفري   •
التي  السكنية  القروض  تسديد  لتأجيل 
قد  الذين  للمقرضني  الحكومة  تؤمنها 
وعىل  املادية،  الصعوبات  يواجهون 
رشكات التأمني السامح للُمقرِضني بتأجيل 

الدفع.
وكذلك لتأمني الدعم املطلوب للفئات 

الحساسة تستثمر الحكومة بُغية:
من  لالنسحاب  األدىن  الحد  تقليص   •

املسجلني  املتقاعدين  دخل  صندوق 
)RRIFs( بنسبة %25 لعام 2020،.

الكنديني  الطالب  قرض  تسديد  تأجيل   •
رسمياً، مدة ستة أشهر، بدون فوائد

لصندوق  دوالر  مليون   305 تأمني   •
ملعالجة  الجديد  األصلية  الشعوب  دعم 
األمم  من:  كل  لدى  العاجلة  الحاجات 

األوىل، واإلنْيُِوت، وامليتيس 
• دعم النساء واألطفال الهاربني من العنف 
مليون  خمسني  إىل  يصل  ما  تأمني  عرب 
واملراكز املخصصة  النساء  دوالر ملالجئ 

لضحايا االعتداء الجنيس .
إضافية  دوالر  مليون   157.5 تأمني   •
املشدين عرب  الكنديني  ملعالجة حاجات 

برنامج اإليواء. 
دعم مؤسسات األعامل 

.. ستعمل الحكومة عىل: 
• السامح لكل مؤسسات األعامل بتأجيل 
الدخل  عىل  مستحقة  رضيبة  أي  تسديد 
آب   31 بعد  ما  حتى   2020 أيلول  قبل 
2020، وهذا يشمل الرائب  )باإلضافة 
مستحقة(  فوائد  أو  غرامات  أي  إىل 
واألقساط مبوجب الجزء األول من الريبة 
أو  فوائد  أي  تُفرَض  ولن  الدخل،  عىل 

غرامات يف هذه الفرة..
للمؤسسات  املتوفرة  األموال  زيادة   •
مبوجب  والكبرية  واملتوسطة  الصغرية 
برنامج تأمني األرصدة ملؤسسات األعامل، 
كام أُعلِن يف 13 آذار، واملبلغ سيفوق 10 
بليون دوالر  وسيُسلمه مرصف كندا لتطوير 

الكندية،  الصادرات  تطوير  ووكالة  األعامل 
رأس  من  املزيد  لتوفري  جاهزة  والحكومة 

املال عرب هاتني املؤسستني املاليتني
الصادرات  تطوير  وكالة  قدرة  تعزيز   •
الدعم ملؤسسات األعامل  لتأمني  الكندية 

املحلية 
للسامح  الحسابات  يف  الليونة  توفري    •
األعامل  ملؤسسات  الدعم  من  باملزيد 

طاملا يتوافق ذلك واملصلحة املحلية
• زيادة األموال املوفرة للمزارعني وللقطاع 
املزارع  وكالة متويل  الغذايئ عرب  الزراعي 

الكندية
لشاء  مضمون  عقاري  برنامج  إطالق   •
وكالة  عرب  دوالر  بليون   50 قيمته  تبلغ  ما 
 ،)CMHC( الكندية  والعقارات  اإلسكان 
هذا  سيؤمن  آذار،   16 يف  أُعلِن  فكام 
للمصارف  ثابت  بشكل  املبالَغ  التمويل 

وللقروض العقارية..
وقد التزمت أضخم ست مؤسسات مالية 
إن  املصارف  زبائن  مع  بالعمل  كندا  يف 
كانوا أفراداً أم مؤسسات، ومبراعاة توقف 
وتعطُّل  الراهن،  الوضع  بسبب  الرواتب 
اإلصابة  بسب  أو  والحضانات،  املدارس 
ستُؤّجل  أوىل،  وكخطوة  نفسه.  بالفريوس 
أشهر..  ستة  حتى  العقارية  األقساط 
وستستمر الحكومة يف اإلرشاف عىل تطور 

الظروف االقتصادية.. 
تنوي  اإلجراءات،  هذه  تفعيل  أجل  ومن 
الحكومة إدخال تشيعات خاصة وعرضها 

عىل املجلس النيايب لنيِل املوافقة.

ترودو لمزيد من الدعم للعمال وشركات األعمال

ترودو يعلن عن خطته من امام منزله
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الجرثومة...  أقبلت  "الفريوس"...  هجم 
"طََحَش" الّداء
وما ِشئَّت فََعربِّ

شامالً  وغرباً...  رشقاً  ويساراً...  مييناً  فَتٌْك 
وجنوباً

محافظة هنا... ومقاطعة هناك
مناطق شاسعة... وِبقاٌع مختلفة

دولٌة... دولتان... ودول
أوطاٌن عديدة

ما الخرب يا عباد الله؟!
الجواب: الكوكب يف دائرة الخطر!!

ما السبب؟!
أما من الّناحية العلميّة الطّبّيّة:

فنرك التّحليل ألهل املجال واالختصاص من 
أطبّاء وأطقم صّحيّة وغريها

الّسؤال  فَيَْحُر  املعنويّة...  الّناحية  من  أّما 
التّفريعي:

هل يوجد ـ أساساً ـ ِعلّة معنويّة كذائيّة؟!
الجواب: قد تختلف اآلراء... ومن الطبيعي أن 
ضمن  حتّى  حاسمة...  نقطة  حول  تتطابق  ال 

البيئة االعتقاديّة الواحدة
عند  الكون  أرسار  علم  الحتميّة:  الّنتيجة  أّن  إال 

خالقه )جلَّ وعال(

يخلو  ال  التّأويالت،  دروب  اختالف  عىل  ولكن 
من  ليس  ُمشركات  عىل  التقاء  من  املشهد 
ميّر  الكون  أن  ومفادها  مالحظتها...  الّصعب 

مبرحلة حّساسة
فرة استثنائيّة

وضٌع ال يَبُْعد تشبيهه بالكائن املشلول
إال أّن الّشلل هنا ليس كُلّيّاً

يستسيغه  ال  العام  املشهد  كان  إن  وعليه، 
البعض

ملا يف ذلك من قيود تُْفرَض وعوائق تحول دون 
استمرار الحياة وفق مسارها الطّبيعي

فال يخلو املشهد من جانب إيجايب يف الّشّق 
غري املشلول من الحكاية

ولكن أين القارئ الَكيِّس الفطن؟!
فَلْيُْحِسن قراءة باقي فصول الّرواية:

األعىل  العيلِّ  إىل  باالنقطاع  الفرص  اغتنام 
)تبارك وتعاىل(

ن مبا جرى ر يف غياهب الفكر والتَّمعُّ التَّبحُّ
ليدرك محدوديّة قدرة املخلوق عموماً

فام بالك إن كان الخصم ال يُرى
وجولة  متحيصيّة  مرحلة  املوعظة،  فرة  فَلْتََكن 

اتِّعاظ
ولرْنتِق بسلوكنا إىل ما يحّب الله ويرىض
فحتّى لو نجا البعض من األيام الكورونيّة

فمصريهم ـ يف نهاية األمر ـ إىل الفناء
}كل من عليها فاٍن

ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام{
أَتَْت... جاءت... َحلَّت علينا... ِشئنا أم أَبَيْنا

إِجعلوها محطّة تهذيبيّة للّنفوس
َوثَبِّتوا الّصفة التّهذيبيّة عىل باقي أيّام الحياة

بغض الّنظر عن وجود "الكورونا" من عدمه
تَأَّديب أيّتها الّنفس... وعودي إىل ربّك إن كنِت 

قد زَليَلِْت بدرجة أو بأخرى
هل تريد فائدة أخرى قبل الختام؟

علينا  أطّل  العام  األمني  سامحة  أّن  تنَس  ال 
متناوالً املوضوع

فمجرّد إطاللته... تَُشكِّل عنرصاً إيجابيّاً
وإن أردَت املزيد من التّحفيز يف هذه األزمة

فعليك بالعودة إىل مضمون خطابه
ة وللحكاية تَِتمَّ

]َولََقْد كَتَبَْنا يِف الزَّبُوِر ِمن بَْعِد الذِّكِْر أَنَّ اأْلَرَْض 
الُِحوَن[ يَرِثَُها ِعبَاِدَي الصَّ

لندع الجالسني عىل كرايس الحكم والقضاء 
الذين وضعوا أمامهم طسوت ماء، يغسلون 
بأصوات  املأل  أمام  وأعلنوا  أيديهم،  بها 
دماء  من  أبرياء  إننا  مذعورة:  متهدجة 
املوجهة  التهم  ألن  واملظلومني  الصديقني 
مبرور  سقطت  قد  وظامليهم  جزاريهم  إىل 

الزمن. 
وصل  لبنان  من  سَهار  محبسة  ولنقصد 
وساجد  جفن،  له  يغمض  ومل  بالنهار  الليل 
تسمر يف مكانه أمام مذبح الرب، وقد أِخذ 
مبشاهدة وجه الله الشديد البهاء، وانرصف 

كليا إىل عشقه والفناء يف حبه. 
عىل  حياته  يف  يكتب  مل  واحدة  كلمة 
يحط  ومل  الطب،  معرفة  يّدع  ومل  األرض، 
ويخوض  فيه  يتبحر  ومل  وفروعه،  بأصوله 
ثلث  عاش  لكنه  غوامضه.  ويستجيل  عبابه 
محبسة  يف  عاما،  وعشين  ثالثة  عمره، 
عنايا، فصام وجاع وخوى ومل يتمّن أن تصري 
ومل  شديدا  عطشا  وعطش  خبزا،  الحجارة 
العواصف  وجرّحت  الرساب،  وراء  يهرول 
وجسده  وجهه  الروايس  قمم  الثلجيةعىل 
ومل يلق بنفسه إىل األسفل هربا منها... وملا 
وارتدت  إذالله،  من  والعطش  الجوع  تعب 
عنه العواصف الثلجية خائبة مهزومة، دنت 
ترتل: املحبسة  السامء وأخذت  منه مالئكة 
جامعة الرب عىل جبل، والساكن فيها رساج 

عىل منارة.
بنور  توّهجت  التي  املحبسة  هذه  ومن 
قديسا،  رشبل  الحبيس  تخرج  الله  ونعمة 

ودنا من عرش الله، وتبوأ مقعدا بني قديسيه 
وأمام  الصالحني،  وأوليائه  وأبراره  وشهدائه 
نقاوة  تضاءلت  األسود  الرهباين  إسكيمه 
جميع األردية املعقمة التي يتدثر بها األطباء 
واملمرضني واملمرضات أثناء أداء رسالتهم.

لقد نزهه الله وقّدسه فصار سامويا، وروحه 
الطاهرة ما زالت تصعد من أرض إىل سامء، 
وتنزل من سامء إىل أرض، وتنتقل من قرية 
بالد  ومن  مدينة  إىل  مدينة  ومن  قرية  إىل 
املرىض  الله،  بنعمة  لتساعد،  أخرى،  إىل 
جميع  ومن  واملذاهب  الطوائف  جميع  من 
أمراضهم  من  الشفاء  عىل  والنحل  امللل 
كانوا  إن  وتذكرهم،  والروحية،  الجسدية 
وأنهم  الله  أبناء  جميعا  أنهم  الساهني،  من 

جميعا نور العامل.
وأبناء وطنه  أهله  لبنان بني  زال يف  ما  وهو 
عىل  واملذاهب.  الطوائف  جميع  من 
بحرهم املضطرب مييش ويزجر باسم سيده 
وتتابع  فتهدأ،  واألمواج  الرياح  النارصي 

املراكب بشفاعته مسريتها بسالم.
وهو ما زال عىل تحجر أرضهم مييش، فيلني 
أشواكها مييش،  وبني  التحجر،  من  فيها  ما 
تربتها  سمرة  وتبني  األشواك  منها  فتزول 
يقع  طيبة  صالحة  أرضا  الله  بإذن  وتصري 
ويزهر  جميعه  وينمو  فينبت  الَحب،  عليها 

ويثمر.
فيزداد  مييش،  لبنان  جبل  يف  زال  ما  وهو 
فيهزأ  ارتفاعا.  السامء  ونحو  الجبل رسوخا، 
من عواصف خارجية وداخلية تهدده وتقول 

له : سنجعل أرزك ينحني ويجثو عىل ركبتيه 
أمام أصنامي وأوثاين.

مقيمني  لبنانيني  جميعا،  اليوم  فلنتطلع 
ومغربني ورشقيني وغربيني من جميع األمم، 
اللقلوق،  وأعايل  جبيل  مدينة  ساحل  بني 
وعىل أعىل الروائس يف جبل يعانق السامء 
إىل محبسة عنايا طالبني من الله ومترعني 
إليه بشفاعة حبيسها القديس رشبل أن يبعد 
كل وباء خبيث عن لبنان وعن العامل أجمع.
التائهني  بنوره  يهدي  منارة  عىل  رساجا  إن 
الشفاء  شاطئ  إىل  واملتعبني  واملرىض 
والسالم واألمان لهو أفضل بكثري من مصابيح 
حكام تكشف أنوارها املزيفة ميولهم الشيرة 
ال  التي  وأطامعهم  الخسيسة  ورغائبهم 
األرضية  الكرة  خريات  امتالك  يف  لها  حد 

والتحكم بشعوبها والتسلط عليها.    

دولة  تحرير  حرب  يف   ،١٩٩١ عام  مطلع 
داخل  عاطفية  أزمات  نشبت  الكويت، 
بعض األرس بسبب الشح، أو التوفر الجزيئ 
ألقنعة الحامية من الغازات الكيميائية، التي 
حاكم  يطلقها  ان  من  العامل  يتخوف  كان 
دول  ضد  صدام،  الحاكم  آنذاك،  العراق 
ومواطني دول الخليج . والحمد لله، مضت 
ومل  الكويت،  وُحرِّرَت  خري،  عىل  األمور 
بالغازات  املحملة  الصواريخ  إطالق  يُرَْصْد 
عديدة  إخفاقات  وجود  ومع  الكيميائية. 
التجار  قبل  من  الحافظة  االقنعة  توريد  يف 
والحاجة  املعضلة  تلك  تُعالَج  مل  يومذاك، 
مصنع  انشاء  خالل  من  اي  جذري،  بشكل 
يُصنِّع كل أنواع الكاممات واألقنعة الحامئية.  
وبائية  بأزمات  العامل  مر  عاماً،  ثالثني  يف 
الطيور  فريوس  وباء  مثل  عديدة  كارثية 
ووباء فريوس الخنازير، ووباء فريوس القدم 
واالرجل، ووباء فريوس جنون البقر، وحديثاً 

أزمة فريوس كورونا الجديد. 
يف كل مرة يُكَشف فيها الوباء، تتكرر الحاجة 
لحامية  طلبا  الطبية  وغري  الطبية  للكاممات 
كل فرد لنفسه من احتامل التعرض لفريوس 

ذاك الوباء.
الفريوس  الحالية،  العاملية  االزمة  يف 
الصني".  من  القادم  الجديد  "كورونا  مدعو 

انتاج  من  كبرية  نسبة  ان  املبيك  املضحك 
الكاممات عاملياً تتم يف دولة الصني، ويف 
الوقت ذاته وكاالت االنباء االخبارية العاملية 
اىل  الجديد  كورونا  فريوس  مصدر  تنسُب 
مدينة داخل االرايض الصينية. ونظراً لتوقف 
احتجاب  الصني بسبب  التصنيع يف  عجلة 
الصينية  املدن  بني  التنقل  من  العامل 
دخول  حجب  اخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
من  للحد  الدول  ملعظم  الصينية  املنتجات 
شح  إىل  وذاك  هذا  أدى  املرض،  انتشار 
معظم  يف  املتوفرة  الكميات  يف  شديد 

الدول من الكاممات بأنواعها.
خاصية  الجشعني  التجار  بعض  فّعل 
الكاممات  علبة  قيمة  وارتفعت  االحتكار، 
الخمسني  ذات  للعلبة  ريال   5 من  العادية 
االفراط  وأكر. وهذا  100 ضعف  إىل  حبة 
ينمُّ عن  التجار  يف الجشع لدى البعض من 
باملسؤولية  الحس  وغياب  لله  تقوى  عدم 
بشكل  املجتمع  ابناء  وافراس  االجتامعية، 

داٍم، كراوة الفريوس الوبايئ. 
واهل  الخياطني  بعض  أمن  املقابل  يف 
يف  العجز  ذلك  لسد  متعددة  بدائَل  الخري 
بعض  يف  الخياطني  فبعض  الكاممات. 
الدول كالعراق أطلقوا حملة تربع بكاممات 
عن  عبارة  منها  والكاممة  محلياً،  مصنعة 

محشوة  الكاممة،  بحجم  قامش  قطعة 
فراغ  سدوا  كهذا  وبفعٍل  ورقي،  مبنديل 
النقص وساعدوا املحتاجني. وبعض وجوه 
للكاممات  مجاين  بتوزيع  تربعوا  الخري  أهل 
األحياء  وبعض  الطرقات  يف  املارة  عىل 
الشعبية. وبدوري ومن يود أن أنوب عنه من 
املقال  هذا  خالل  من  أتقدم  الكرام،  القراء 
واملحبة  والتقدير  الشكر  آيات  بأسمى 
هذا  لرفع  يسعى  من  ولكل  لهم،  والعرفان 
يف  كان  حيثام  اإلنسانية  كاهل  عن  الوباء 

األرض. 
مفادها:  مالحظة  بتدشني  املقال  أختم 
"بعض األزمات تكشف بعض األقنعة، ولْنكن 
اكر دقة: األزمات تكشف الكثري من معادن 

البش".
همسة: 

تواتر  مع  نفسه،  وبني  بينه  اإلنسان  يتساءُل 
الحروب  ونذر  التوترات،  وتصاعد  األزمات 
وانتشار األوبئة وتوارد االنتكاسات، )يتساءل( 
ان كان تخصيص االنسان مكاناً/ أمكنًة يف 
واألجهزة  السلع  بعض  لتخزين  منزله  داخل 
ملواجهة  اسراتيجياً  مخزوناً  الطبية  واملواد 
نتيجة  السلع  بعض  شح  او  األسعار،  تقلب 
الذي  احتكارهم  او  التجار،  بعض  جشع 

اضحى امراً ملموساً بالواقع وال مفر منه!

َشَلٌل... وفائدة

لها  يتعرض  قد   وقسوة  إيالماً  االمور  أكر 
اي إعالمي أو كاتب ان يعرف عنه انه يبدل 
ثيابه. بعض املتسلقني  املواقَف كام يبدل 
الصحافيني  من  الرابعة  السلطة  مهنة  عىل 
اليمني  ذات  قفزاتهم  يف  البهلوان  يشبهون 
جبهة  من  ينتقلون  فراهم  الشامل.  وذات 
جديد،  موقف  لهم  يوم  وكل  اخرى،  اىل 
الناس  تحكم  عندما  الكربى  الطامة  وتكون 
بعبارة  التعريف عن اسمهم  عليهم، فيسبق 

قلم لإيجار. 
يعيشه  الذي  العصيب  الوقت  هذا  يف 
كورونا  وباء  تفيش  جراء  من  بأرسه  العامل 
الغربية  الحكومات  لدى  واضح  عجز  وسط 
املرعب  الفريوس  هذا  مواجهة  عن  عامة 
الصادق  االعالمي  مهمة  تصبح  الخطري، 
أوالً وأخرياً  انسانية وأخالقية  الشيف مهمة 
مبسمياتها  األمور  وتسمية  الحقائق  بتبيان 

وكام هي.  
حاربك  ولو  املوقف  عىل  الثبات  أجمل  ما 

العامل بأرسه! 
تنارص  انك  نفسك  قرارة  يف  تعتقد  عندما 
فبذلك  سواه،  دون  وحده  الحقَّ   ، الحقَّ
أهم صفة  تكون قد حافظت عىل  املوقف 
آدم:  لِبَني  تعاىل  الله  اعطاها  اخالقية 

إنسانية االنسان.  
دوما  نلتقي  واملودة  والسالم  الخري  عىل 
.أستودعكم الله، ولقاؤنا معكم يتواصل من 
إن  القريب  اللقاء  خالل هذا املوقع، وإىل 

شاء الله تعاىل. 

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

 FACEBOOK PAGE: ALI
IBRAHIM TALEB

قلم لإليجار
   علي إبراهيم طالب - وندزور

سراج على منارة

يوسف زكريا - وندزور

كمامة في األزمة تكشف حقيقة المعادن البشرية

 م. أمير الصالح

أبو تراب كرار العاميل

for further information please call the following:

Mohd. Abu Assi (514) 824-7009 - Nora Taji: (514) 378-9775

CPFQ: (514) 956-1685

يرا �ق� يما �ف يت� يا � ين� ال �فلسط� ل ط�ف إك�ف
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َن الَْمْسِجِد  ﴿ سبَْحاَن الَِّذي أرَْسَى ِبَعبِْدِه لَيْالً مِّ
الَْحرَاِم إِىَل الَْمْسِجِد األَقىَْص الَِّذي بَاَركَْنا َحْولَُه 
ِميُع البَِصرُي ﴾. اآلية  لرُِنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ
إرساء  عن  تتحدث  اإلرساء  سورة  يف  األوىل 
سفره  أي  وسلم،  وآله  عليه  الله  صىل  النبي 
ليال من املسجد الحرام يف مكة املكرمة إىل 
املسجد األقىص )يف القدس الشيف(. وقد 
ملعراجه  مقدمة  )اإلرساء(  السفر  هذا  كان 
وقد  السامء.  إىل  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل 
أنه تم يف زمن قيايس  لوحظ يف هذا السفر 
واحدة  ليلة  سوى  يستغرق  مل  أنه  حيث 
بالنسبة اىل وسائل نقل ذلك الزمن ولهذا كان 
املباركة  للعادة.السورة  وخارقا  اعجازيا  أمرا 
ليال  بعبده  أرسى  الذي  سبحان  بالقول:  تبدأ 
من املسجد الحرام إىل املسجد األقىص.وقد 
اإلعجازي  اللييل  السفر  من هذا  القصد  كان 
بالقول:  اآلية  ختمت  آياتنا(.ثم  من  )لرنيه  هو 
)إنه هو السميع البصري(. وهذه إشارة إىل أن 
الله  صىل  رسوله  يخر  مل  وتعاىل  تبارك  الله 
اإلرساء  لشف  يصطفه  ومل  وسلم  وآله  عليه 
صىل  استعداده  اخترب  أن  بعد  إال  واملعراج 

الله عليه وآله وسلم لهذا الشف ولياقته لهذا 
املقام، فالله تبارك وتعاىل سمع قول رسوله 
صىل الله عليه وآله وسلم ورأى عمله وسلوكه 
فاصطفاه للمقام السامي الذي اختاره له يف 
اآلية  هذه  أن  من  وبالرغم  واملعراج.  اإلرساء 
تكشف  أنها  إال  شديد،  اختصار  عىل  تنطوي 
"اإلرساء"  اللييل  السفر  هذا  مواصفات  عن 
اإلعجازي من خالل ما ترسمه له من أفق عام 

ميكن تفصيله بالشكل اآليت:

أوال: إن تعبري "أرسى" يف اآلية يشري إىل وقوع 
العرب  لغة  يف  "اإلرساء"  ألن  ليال،  السفر 
فيام  اللييل،  السفر  عىل  للداللة  يستخدم 

يطلق عىل السفر النهاري كلمة "سري".

ثانيا: بالرغم من أن كلمة "ليال" جاءت يف اآلية 
أنها تريد أن تبني أن  تأكيدا لكلمة "أرسى" إال 
قد  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  الرسول  سفر 
أن  من  الرغم  عىل  فقط  واحدة  ليلة  يف  تم 
املسافة بني املسجد الحرام وبيت املقدس 
تقدر بأكر من مائة فرسخ، وبشوط مواصالت 

يتطلب  السفر  هذا  إنجاز  كان  الزمان،  ذلك 
واحدة  ليلة  يف  يقع  أن  ال  وأسابيع،  بل  أياما 

فقط!.
مقام  أسمى  العبودية هو  مقام  كان  إذا  ثالثا: 
يبلغه اإلنسان يف حياته، فإن اآلية قد كرمت 
رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم بإطالق 
وصف العبودية عليه، فقالت "عبده" للداللة 
قطعها  التي  والعبودية  الطاعة  مراقي  عىل 
تبارك  لله  وآله وسلم  عليه  الله  الرسول صىل 
وتعاىل حتى استحق رشف "اإلرساء" حيث مل 
وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  جبني  يسجد 
الله  صىل  يطع  ومل  الله،  سوى  ليشء  وسلم 
عليه وآله وسلم ما عداه، وقد بذل كل وسعه، 

وخطا كل خطوة يف سبيل مرضاته عاىل.
سفر  أن  اآلية،  يف  "عبد"  كلمة  تفيد  رابعا: 
الله  رسول  وأن  اليقظة،  يف  وقع  قد  اإلرساء 
سافر بجسمه وروحه معا، وأن اإلرساء مل يكن 
سفرا روحانيا معنويا وحسب، ألن اإلرساء إذا 
كان بالروح ـ وحسب فهو ال يعدو أن يكون رؤيا 
الحالة،  بهذه  شبيه  وضع  أي  أو  املنام،  يف 
أن  عىل  تدلل  اآلية  يف  "عبد"  كلمة  ولكن 

رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم قد سافر 
بجسمه وروحه، ألن لفظ "عبد" يف اآلية لفظ 

يطلق عىل الروح والجسد معا.
الذي  السفر  هذا  مبتدأ  كان  لقد  خامسا: 
يف  الحرام  املسجد  هو  للمعراج  مقدمة  كان 
يف  األقىص  املسجد  ومنتهاه  املكرمة،  مكة 
يفيد  شك  بال  اآلية  وظاهر  الشيف.  القدس 
أن املنطلق يف سفر اإلرساء كان من املسجد 

الحرام.
السفر  هذا  من  الهدف  كان  لقد  سادسا: 
الله  صىل  الله  رسول  يشاهد  أن  اإلعجازي 
وقد  اإللهية،  العظمة  آيات  وسلم  وآله  عليه 
يف  صعودا  املعراج  إىل  اإلرساء  سفر  استمر 
أن  وهو  الغرض،  هذا  لتحقيق  الساموات 
وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  روح  متتىلء 

وسلم أكر بدالئل العظمة الإالهية.

العلم. وكانت  بداية لعرص  النبوي املبارك  كان املبعث 
األعظم  الرسول  بها  اضطلع  التي  األساسية  املسؤولية 
الخرافات ورضوب  مكافحة  ( هي  وآله  عليه  الله  ) صىل 
عليه  الله  صىل  وهو   ، للناس  الحقائق  وكشف  التحريف 
قال  ويعلمهم.  يربيهم  للناس  كاألب  نفسه  يرى  كان  وآله 
أعلمكم   ، الوالد  لكم مثل  أنا  إمنا   " وآله:  الله عليه  صىل 
". وكان صىل الله عليه وآله يعرض نبوته عىل أنها ظاهرة 
منطبقة مع املوازين العقلية والعلمية ، ولو حاول العلامء 
معرفتها ألدركوا بسهولة صدقها يف اتصالها مببدأ الوجود. 
قال تعاىل:﴿ َويََرى الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم الَِّذي أُنزَِل إِلَيَْك ِمن 
بَِّك ُهَو الَْحقَّ َويَْهِدي إِىَل رِصَاِط الَْعِزيِز الَْحِميد﴾ِ - سبأ-  رَّ
اآلية- 6 . وكان النبي صىل الله عليه وآله يحذر الناس أيضا 
من اتباع كل ما ال يقره العلم ، ويتلو عليهم قوله سبحانه: 

َوالْبَرَصَ َوالُْفؤَاَد  ْمَع  إِنَّ السَّ ِبِه ِعلٌْم  لَيَْس لََك  ﴿َوالَ تَْقُف َما 
كُلُّ أُولِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُؤوالً﴾ - اإلرساء- اآلية- 36 .

أن يستمر  النبوية ميكن  البعثة  بدأ مع  الذي  العلم  وعرص 
زمانهم  إمام  عرص  كل  يف  املسلمون  عرف  إذا  فيام 
اإلسالم  عرص  أو  العلم  لعرص  رصيد  فاإلمامة  واتبعوه. 
يعود  الرصيد  هذا  وبدون   ، لدميومته  وضامنة  القويم 
استوحى  وقد  األوىل.  الجاهلية  إىل  اإلسالمي  املجتمع 
هذا الحديث مضمونه- يف الحقيقة- من استشاف اآلية 
ٌد  الكرمية املبيّنة للمستقبل وهي قوله تعاىل:﴿ َوَما ُمَحمَّ
قُِتَل  أَْو  اَت  مَّ أَفَِإن  الرُُّسُل  قَبْلِِه  ِمن  َخلَْت  قَْد  رَُسوٌل  إاِلَّ 
يَُرَّ  فَلَن  َعِقبَيِْه  َعىَلَ  يَنَقلِْب  َوَمن  أَْعَقاِبُكْم  َعىَل  انَقلَبْتُْم 
اآلية-  عمران-  آل   - اكِِريَن﴾  الشَّ اللُّه  َوَسيَْجِزي  َشيْئًا  اللَّه 
144. فال بّد علينا بالتسمك باألمئة الهداة عليهم السالم 

اآليات  تتدّرج  أخذت  النبّوة  وحي  مع  األّول  اللقاء  وبعد 
القرآنية بالنزول، ويبدو أنه بعد أن نزلت عليه اآليات األوىل 
يهّيء  وآله  عليه  الله  صىلَّ  النبي  رشع  املزمل  سورة  من 
اإلسالمية  الرسالة  نش  التالية يف طريق  للخطوات  نفسه 
العّدة  يعّد  أن  عليه  وكان  اإلسالمي،  املجتمع  وبناء 
ملواجهة الصعاب الكثرية واملشاكل املتوقّعة، وأن يُحكم 

خطّته وأسلوبه يف العمل.
إّن أّول ما بدأ به هو دعوة أهل بيته. أّما خديجة )ريض الله 
عنها( فكان من الطبيعي أن تصّدق النبي صىلَّ الله عليه 
وآله حيث عارشته عمراً طويالً ووجدت فيه منتهى السمّو 

األخالقي والطهر الروحي والتعلق بالسامء.
ومل يتكلّف النبي صىلَّ الله عليه وآله جهداً يف دعوة ابن 

كان  الذي  السالم  عليه  طالب  أيب  بن  عيل  وربيبه  عمه 
يحمل بني جوانحه قلباً طاهراً مل تلّوثه عبادة األصنام قّط، 

فبادر إىل التصديق به فكان أّول القوم إسالماً. 
صائباً  لعيل)ع(  وآله  عليه  الله  صىلَّ  النبّي  اختيار  وكان 
مؤهالت  من  السالم  عليه  عيّل  ميلكه  كان  ملا  وموفّقاً 
كان  الذي  الوقت  يف  واالندفاع  والقوة  واالنقياد  الطاعة 
النارص  إىل  الحاجة  بأَمّس  وآله  عليه  الله  صىلَّ  النبّي 
يف  النبوة  ذراع  ميثّل  السالم  عليه  عيل  فكان  واملؤازر، 
ولسان  البارصة،  والعني  انطالقتها  منذ  الرسالة  تبليغ 
الدعوة الناطق بها ثم التحق بهم زيد بن حارثة فكانوا هم 
املجموعة الخرّية والنواة األوىل التي انفلق منها املجتمع 

االسمى.

وآله  عليه  الله  صىل  النبي  سأل  هشام  بن  الحارث  عن 
صلصلة  مثل  يأتيني  فقال:أحيانا  ؟  الوحي  يأتيك  كيف 
 الجرس )أي صوته إذا ُحرّك( وهو أشده عيل فيفصم عني
) أي يرحل( و وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل يل امللك رجال 
فيكلمني فأعي ما يقول. وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي 
ينزل  كان  أنه  وروي  النحل.  كدوي  دوي  وجهه  عند  يسمع 
عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه 
لينفصد عرقا. وروي أنه كان إذا نزل عليه كرب لذلك ويربد 

ابن  قال  منه.  رؤوسهم  ونكس أصحابه  رأسه  ونكس  وجهه، 
الله عليه وآله إذا نزل عليه القرآن  عباس: كان النبي صىل 
 " فنزل:  شدة،  ذلك  من  يعالج  كان  وشفتيه،  بلسانه  تلقاه 
منه  وجه  الوحي  عليه  نزل  إذا  ".وكان  لسانك  به  تحرك  ال 
أملا شديدا، ويتصدع رأسه، ويجد ثقال، وذلك قوله تعاىل: 
جربئيل  نزل  أنه  وسمعت  ثقيال  قوال  عليك  سنلقي  "إنا 
ستني وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  عىل  السالم   عليه 

ألف مرة ".

وهو  قال  السالم  عليه  العسكري  الحسن  االمام  ان  روي 
يصف بعثة النبي محمد صىل الله عليه وأله : حتى استكمل 
سن االربعني, ووجد اللّه قلبه الكريم افضل القلوب واجلها, 
واذن  ففتحت,  السام  ألبواب  فاذن  واخشعها,  واطوعها 
للمالئكة فنزلوا ومحمد صىل الله عليه وأله ينظر اىل ذلك, 
فنزلت عليه الرحمة من لدن ساق العرش, ونظر اىل الروح 
اليه  هبط  املالئكة,  طاووس  بالنور  املطوق  جربئيل  االمني 
االنسان من علق  يا محمد خلق  واخذ بضلعه وهزه وقال: 
اقرا وربك االكرم الذي علم بالقلم علم االنسان ما مل يعلم 
ِباْسِم  اقَْرأْ  الرَِّحيِم  الرَّْحمِن  اللِّه  ِبْسِم  تعاىل:﴿  لقوله  إشارة 

َربَِّك الَِّذي َخلََق * َخلََق اإْلِنَساَن ِمْن َعلٍَق * اقَْرأْ َوَربَُّك اأْلَكْرَُم 
* الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم * َعلََّم اإْلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم ﴾1.

ثم اوحى اليه ما اوحى وصعد جربئيل اىل ربه.ونزل محمد 
ركبه  ما  ابهته  اللّه وجالل  وقد غشيه من عظمة  الجبل  من 
الحمى النافضة, وقد اشتد عليه ما كان يخافه من تكذيب 
اللّه  خلق  اعقل  كان  وقد  الجنون,  اىل  ونسبته  اياه  قريش 
وافعال  الشياطني  اليه  االشيا  ابغض  وكان  بريته,  واكرم 
قلبه ويشح صدره, فجعل  يشجع  ان  اللّه  فاراد  املجانني, 

كلام مير بحجر وشجر ناداه: السالم عليك يا رسول اللّه

واقعة اإلسراء والمعراج معجزة ال نظير لها

 في السابع والعشرين
من رجب ، ولد العلم

الخلية اإليمانية األولى

كيفية نزول الوحي

كيفية بدء البعثة

لإليجار
مطعم مناقي�ش 

 Downtown - املنطقة و�سط مدينة مونريال

للجادين فقط
514.999.9997



العدد 501 - الثالثاء 24 اآذار 2020/رجب 1441
N°501 • Mardi le 24 Mars 2020دين

قال اإلمام الصادق )ع(:
-الناس أربعة: رجل يعلم ويعلم أنّه يعلم، فذاك عامل تعلَّموا منه، ورجل 
يعلم وال يعلم أنّه يعلم، فذاك نائم فأنبهوه، ورجل ال يعلم ويعلم أنَّه ال 
أنّه ال يعلم فذاك  يعلم، فذاك جاهل فعلّموه، ورجل ال يعلم وال يعلم 

أحمق فاجتنبوه.
-عن مفضل بن عمر عن أيب عبد الله )ع( قال: يا مفضل: ال يفلح من ال 

يعقل، وال يعقل من ال يعلم، وسوف ينجب من يفهم، ويظفر من يحلم.
- العلم جّنة والصدق عز، والجهل ذّل. والفهم مجد والجود نجح، وحسن 

الخلق مجلبة للمودة.
- العامل بزمانه ال تهجم عليه اللوابس، والحزم مساءة الظن. وبني املرء 
عرفه،  من  ويّل  والله  بينهام.  شقي  والجاهل   العامل.  نعمة  والحكمة: 

وعدو من تكلفه. من مل يصدق قوله عمله فليس بعامل.

أو أن يكون يف تعلمه.  القرآن  يتعلم  ينبغي للمؤمن أن ال ميوت حتى   -
العلم يحدث يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة.

- إمنا يهلك الناس، ألنّهم ال يسألون. العلم خزائن، واملفاتيح السؤال، 
واملتكلم،  السائل،  أربعة:  العلم  يف  يؤجر  فإنّه  الله،  يرحمكم  فاسألوا 

واملستمع، واملحّب لهم.
العلامء  فنحن  وغثاء،  ومتعلم  عامل  صنوف:  ثالثة  عىل  الناس  يغدو 

وشيعتنا املتعلمون، وسائر الناس غثاء.
-عليكم بالتفقه يف دين الله وال تكونوا أعراباً، فإنّه من مل يتفّقه يف دين 

الله مل ينظر الله إليه يوم القيامة ومل يُزكَّ له عمٌل.
-ال خري يف من ال يتفقه من أصحابنا يا بشري! إن الرجل منهم إذا مل يستغِن 
بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه يف باب ضاللتهم وهو ال 

يعلم. لوددت أّن أصحايب رُضبت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا.

الله  إيجاِد  الحكمة من  ما هي  أخرى:  وبعبارة 
تعاىل الكائناِت؟

اعتقاداً  يستبطن  الخلق  رسِّ  عن  السؤال  إّن 
إثباته أوالً قبل  بحكمة الخالق. وهذا ما يجب 

اإلجابة عىل السؤال املتقّدم.
سنعتمد يف اإلجابة عىل السؤال األول، الذي 
هي  للكائنات،  أوىل  علة  هناك  أن  فيه  أثبتنا 

واجبة الوجود، غنيّة ال تحتاج إىل أّي يشء.
لها  املمكن  الوجود  لعامل  األوىل  العلة  وهذه 

مميّزات هي:
1.إنّها هي الخالقة املوجدة جميَع الكائنات، 

وهذا منبثق مع كْونِها العلة األوىل.
هذه  كامالت  جميع  عىل  تشتمل  2.إنّها 

الكائنات؛ ألن فاقد اليشء ال يعطيه.
فالعلة  حياة،  فيها  الكائنات  إّن  مبا  وعليه، 
قدرة،  فيها  الكائنات  أّن  ومبا  حيّة،  األوىل 
فيها  الكائنات  أّن  ومبا  قادرة،  األوىل  فالعلة 

علم، فالعلة األوىل عاملة.
يف  األوىل  العلة  إىل  تحتاج  الكائنات  إن   .3

أمرين:
العلة  فلوال  ووجودها،  حدوثها  أصل  يف  أ - 

األوىل ملا ُوجدت.
مل  الكائنات  ألن  وبقائها،  استمرارها  يف  ب - 
من  هو  وجودها  وإنَّ  أصالً،   - موجودة  تكن 
وجود العلة األوىل، فارتباطها بها ليس كارتباط 
الِبَناء مع البنَّاء بحيث يحتاج الِبَناء يف حدوثه 
إىل البنَّاء، فإذا حدث وُوِجد، فإنّه ال يرتبط يف 

بقائه به، فيموت البنَّاء ويبقى الِبناء.
العلة  بني  العالقة  هي  هذه  ليست  بالتأكيد 
هي  الكائنات  ألّن  الكائنات؛  وسائر  األوىل 
ارتباطها  بل  األوىل،  العلة  دون  من  يشء  ال 
بها - من باب تقريب الفكرة - كارتباط شعاع 
الشمس بالشمس، فإن حدوث الشعاع مرتبط 
بالشمس، وبقاء الشعاع مرتبط بها، فال ميكن 
وكارتباط  الشعاع،  ويبقى  الشمس  تفنى  أن 
اإلنسان  بوجود  املرآة  يف  اإلنسان  صورة 
مرتبط  الصورة  حدوث  أصل  فإّن  قبالتها؛ 

الصورة  استمرار  وكذلك  اإلنسان،  بوجود 
وبقاُؤها مرتبطان به أيضاً.

إذاً عامل الوجود يرتبط بالعلة األوىل يف أصل 
حدوثه ووجوده ويف استمراره وبقائه.

وهذا يعني أّن العلة األوىل هي املدير واملدبّر 
فهي  وبالتايل  الوجود،  عامل  لشؤون  والرّب 
والجود  والرزق  والعطاء  اإلفاضات  صاحبة 
واملميتة،  املُْحِييَة  وهي  الوجود،  عامل  عىل 

وهكذا..
لقد استطعنا خالل العرض السابق أن نتعرّف 
ونثبتها،  الوجود  لواجب  عديدة  صفات  عىل 
وهي أنه خالق، غنّي، حّي، قادر، عامل، رّب، 

جواد،...إلخ.
بعد هذا التمهيد ندخل يف إثبات كَْوِن واجب 

الوجود حكيامً.
الدليل عىل حكمة العلة األوىل

مواضعها  يف  األشياء  وضع  هي  الحكمة 
ألّي  هدف  هناك  يكون  بحيث  املناسبة، 

عمل.
مواضعها  يف  األمور  يضع  ال  فمن  وعليه 
حاجة  بسبب  إما  ذلك  يفعل  فهو  املناسبة 
أن  أو عجز أو جهل أو بخل، وقد أثبتنا سابقاً 
قادر،  غنّي،  تعاىل  الله  وهو  الوجود  واجب 

عامل، جواد، وبالتايل هو حكيم.
بعد هذه املقدمة يُطرح السؤال:

ما هي الحكمة من خلق الكائنات؟
تعاىل  الله  كون  مع  يتالءم  أن  بّد  ال  والجواب 
غنيّاً، ما يعني أنّه ال يحتاج إىل الخلق، فخلقه 

للكائنات ال لحاجٍة منُه إليها.
إذاً ما هو الهدف من إيجادها؟

لِلكائنات  مصلحة  هو  الهدف  يكون  أن  بّد  ال 
بعنوان  عنه  نعرّب  أن  ميكن  ما  وهذا  نفسها، 
الله تعاىل خلق  واحد هو الكامل، مبعنى أن 

الكائنات ألجل أن تصل إىل كاملها.
رسِّ  يف  الوحيد  املنطقي  الجواب  هو  وهذا 

الخلق، والحكمة منه.
القديس  للحديث  تفسرٌي  هو  الجواب  وهذا 

مخفياً،  كنزاً  "كنت  تعاىل:  الله  عن  الوارد 
ليك  الخلَق  فخلقت  أُعرَف  أن  فأحببت 

أعرف".
خلق  فقد  للكامل،  وإظهار  للكامل،  حٌب  إنّه 

الله الخلَْق ليك يظهر هذا الكامل.
نوعني: قهرّي  الخلق عىل  الكامل يف  وظهور 

واختيارّي.
الجامدات  يف  ونجده  القهري:  الكامل 

والنباتات والحيوانات.
معرفته  يف  يكفي  الجامدات:  يف  الكامل 

التأمل يف حركة الكواكب.
الكون  هذا  أّن  الفلك  علامء  ر  يقدِّ
مجاميع  من  مليون  خمسامئة  من  يتألف 
مبقدار  العدد  هذا  ضاربني  النجوم، 
كل  يف  مليون،   500.000.000.000.000
مجموعة منها قرابة مئة مليار نجمة، وأن الكون 

يتسع من كل جوانبه كالكرة املطاطية.
والالفت أن هذا العدد الضخم من الكواكب 
قد نُظَِّمت حركته بشكل دقيق، فعلامء الفلك 
يف  بعضها  يتداخل  النجمية  مجرّاته  أن  يَروَن 
باليني  عىل  تشتمل  مجرة  فتدخل  بعض، 
مثلها  أخرى  مجرّة  يف  املتحركة  السيارات 
تتحرك سياراتها أيضاً، ثم تخرج منها بسياراتها 
جميعاً دون أن يحدث أّي تصادم بني سيارات 

املجرَّتني.
التكوينية  هدايته  عن  تعاىل  الله  عرّب  وقد 
﴿َوأَْوَحى  تعاىل:  بقوله  كاملها  إىل  للكواكب 
يِف كُلِّ َساَمء أَْمرََها﴾ أي أُبلَِغت كل سامء مبا 

تقوم به وُهِديَت إىل مسار حركتها.
ما  الكون  يف  الكامل  مشاهد  أبهى  من  ولعلَّ 
يظهر من حركة األرض حول الشمس بانضباط 
شديد بحيث لو بُعدت أكر لتجّمدت األرض، 
ولو اقربت أكر الحرقت، وكذا حركة القمر 
حول األرض، كل ذلك يف ظل جاذبية مدهشة 

بني األجسام واألجرام يف الكون.
اآللية  املحرّكات  إّن  النبات:  يف  الكامل 
عن  تعجز  حصان   100 قوة  ذات  الضخمة 

أن  إال  مراً،   20 مسافة  إىل  املاء  تصعيد 
األوراق الرقيقة يف الشجرة قادرة عىل إيصال 
بقوَّيَت  املسافة  هذه  من  أعىل  إىل  املاء 

"الضغط الجذري والشّد الورقي".
الكامل يف الحيوان: ولنأخذ النملة يف حديث 
أمري املؤمنني )عليه السالم( يف نهج البالغة: 
أحكم  كيف  خلق:  ما  صغري  إىل  ينظرون  "أال 
خلقه، وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبرص، 
النملة  إىل  انظروا  والبش.  العظم  له  وسوَّى 
تُناُل  تكاد  ال  هيئتها،  ولطافة  جثتها  صغر  يف 
بلحظ البرص، وال مبستدرَِك الفكر، كيف دبّت 
الحبة  تنقل  عىل أرضها، وُصبَّت عىل رزقها، 
ها يف مستقرِّها، تجمع يف  إىل ُجحرها، وتُعدُّ
مكفولٌة  لَصَدرِها،  ُوُرودها  ويف  لربدها،  حرّها 
وال  املّناُن،  يُغفلها  ال  بِوِفقها،  مرزوقة  برزقها، 
والَحَجر  اليابس  الصفا  يف  ولو  الديّان  يَحرِمها 
يف  أَكْلها  مجاري  يف  فكرت  ولو  الجامس. 
ُعلِْوها وُسْفلِها، وما يف الجوف من رشاسيف 
وأذنها،  عينها  من  الرأس  يف  وما  بطنها، 
لقضيت من َخلِقها عجباً، َولَِقيَْت من وصِفها 
قوامئها،  عىل  أقامها  الذي  فتعاىل  تعباً، 
فطرتها  يف  يَْشَكُه  مل  دعامئها،  عىل  وبناها 

فاطٌر، ومل يُِعْنُه يف خلقها قادٌر".

الكامل  هذا  صور  وأجىل  االختياري:  الكامل 
عن  تعاىل  الله  ميّزه  الذي  اإلنسان  كانت يف 
طريق  يف  يسري  أن  له  أراد  بأن  سبق  ما  كل 
واضطرار.  قهر  عن  وليس  اختيار  عن  كامله 
اَمَواِت  قال تعاىل: "إِنَّا َعرَْضَنا اأْلََمانََة َعىَل السَّ
َوأَْشَفْقَن  يَْحِملَْنَها  أَن  فَأَبنَْيَ  َوالِْجبَاِل  َواأْلَرِْض 

ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِنَساُن إِنَُّه كَاَن ظَلُوًما َجُهواًل ".
فإن نجح اإلنسان يف عبور طريق كامله، فإنه 
سيكون الكائن األول عند الله تعاىل، إنّه سيكون 
 أفضل من كلِّ الكائنات، حتى املالئكة العظام.

وهذا رسُّ ما ورد عن النبي )صىل الله عليه وآله( 
يف حديثه عن املعراج: "... فلام انتهيت إىل 
حجب النور قال يل جربئيل: تقّدم يا محمد، 
وتخلّف عّني، فقلت: يا جربئيل، يف مثل هذا 
املوضع تفارقني؟! فقال: يا محمد، إّن انتهاء 
ي الذي وضعني الله عز وجل فيه إىل هذا  حدِّ

املكان، فإْن تجاوزته احرقت أجنحتي".
يف  عرب  وآله(  عليه  الله  )صىل  محمداً  ألنَّ 
طريق كامل كام أراد الله تعاىل، توقّف امللك 
العظيم جربئيل يف مسرية الكامل والقرب من 
َم محمد )صىل الله عليه  الكامل املطلق، وتقدَّ

وآله(.

احكام فقهية 

ما هو سرُّ الخلق؟

في العلم والتعلم 

روي عن اإلمــام الصادق )عليه السالم( أنه قال: َمن استغفر 
الله عزَّ وجلَّ بعد العرص سبعني مرًّة. غفر الله له ذلك اليوم 
سبعامئة ذنب، فإن مل يكن له ذنٌب فألبيه، وإن مل يكن ألبيه 
فــألّمــه، فــإن مل يكن ألّمــه فألخيه، فــإن مل يكن ألخيه فألخته، 

فإن مل يكن ألخته فلألقرب واألقرب .

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

إنك قد تقع يف اختبار إلهي، وتحتاج حينها إىل تحدٍّ كبري ملواجهة أمواج 
الغضب أو أعاصري الشهوات! فهل أنت مستعد لتجاهد نفسك لحظات، 

فتكسب سعادة األبد؟!

قال رسول الله )ص(: يا ابن مسعود من اشتاق إىل الجنة سارع 
إىل الخريات، ومن خاف النار ترك الشهوات، ومن ترقب املوت 
أعرض عن اللذات، ومن زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات.

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

بعمل  تتعلق  فتوى  السيستاين،  الحسيني  عيل  السيد  العظمى  الله  آية  املرجع  أصدر 

"واجب  املستجد  كورونا  بفريوس  املصابني  عالج  معتربا  الصحي،  القطاع  يف  املوظفني 

كفايئ".

وقال السيستاين يف داب عىل احد االستفتاءات بشأن املخاطر التي يتعرض له املوظفون يف 

القطاع الصحي نتيجة التعامل مع املصابني بالفريوس، إن "عالج املرىض ورعايتهم والقيام 

التمرييض  والكادر  بشؤونهم واجب كفايئ عىل كل املؤهلني ألداء هذه املهام من األطباء 

وغريهم."

وأضاف سامحته أن عمل هؤالء املوظفني ""يقارب يف األهمية مرابطة املقاتلني األبطال يف 

الثغور دفاعا عن البلد وأهله".

وأشار إىل أنه "يرجى ملن ضحى بحياته منهم يف هذا السبيل أن يثبت له أجر الشهيد ومكافأة 

يف يوم الحساب".

ودعا السيستاين السلطات إىل توفري "كل املستلزمات الرضورية لحاميتهم )املوظفني( من 

مخاطر اإلصابة باملرض".

وكان املرجع السيستاين امر بإلغاء  إقامة صالة الجمعة للمرة األوىل منذ سقوط النظام السابق 

يف عام 2003، خشية انتشار فريوس كورونا املستجد، كام طلب من مؤيديه االلتزام بقرار 

السلطات العراقية حظر التجمعات الرامي لوقف انتشار الفريوس.

 خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 

إعداد خليل الحسيني 



Hussein Hoballah, Montreal

As soon as fear had masked the globe 
because of the killer Cornonavirus, many 
community institutions began to seri-
ously deal with this danger, which is 
claiming lives all over the world every day. 
One might immediately contact the virus 
through droplets dripping out of a mouth 
or nose, or unimmediately when one 
touches surfaces on which such droplets 
have been dripped then touches his/ her 
eye, nose, or mouth. This is probable espe-
cially when people stand at close proxim-
ity, handshake, touch others or sneeze. 
So these community institutions have 
immediately responded to the concerned 
officials’ calls, especially Prime Minister 
Justine Trudeau’s and the Canadian pre-
miers’, suspending the institutions’ activi-
ties so as to help protect the health and 
life of community members. People have 
been making less visits and reducing direct 
communication in fear of contacting 
the contagious virus, be that via carrier 
humans aware or unaware of it. 
In the meantime, some institutions and 
families have, strangely and unjustifiably, 
not responded, exposing many to the 
infectious disease. 
At the beginning, it had been officially 
demanded not to host more than 250 
people during any ceremony, so most 
community institutions responded. Later, 
many religious institutions like mosques 
and churches declared they would cancel 
all their prayers or Mass. 
Scout leaders and the senior staff of Sat-
urday’s Arabic schools, gyms and social 
clubs had done the same, even before 
the government made its final recom-
mendations on complete closure. Many 
other ceremonies organised by religious 
and other active associations, as well as 
by private educational institutions as daily 
Islamic schools, have been suspended.  
To make up for the closure, the officials of 
mosques, churches, Arabic schools, gyms 
and social clubs have provided lectures, 
sermons, lessons, tutorials, and competi-
tions broadcast live or via Facebook.  And 
that has been very much welcomed by the 
stay-at-home audience as a modern way 
of communication, which has also reached 
out to others who’ve missed many com-
munity activities or who’ve been com-
pletely isolated from the community’s 
activities for reasons we might need to 
discuss better in further publications.  
Also acting responsibly are many enter-
prises, which have seen an unprecedented 
flood of customers; however, the owners 
and employees have been very keen on 
providing the customers’ unusual needs 
amidst people’s growing fears of food 

shortage.
At the same time, they’ve taken all nec-
essary measures to prevent the disease 
outbreak among the customers, whether 
by instructing employees on preventive 
actions, dealing with customers (receiving 
a limited number of customers at a time, 
making use of phone deliveries, providing 
antiseptics at shops, and demanding that 
employees, customers and traders use 
them as soon as they come in or leave in 
order to restrict any potential dangers in 
public places). 
Many families have as well stopped vis-
iting and have been depending on social 
media since to keep in touch. 
All of these examples demonstrate big 
and real awareness as to our and others’ 
life and health; so far none of our com-
munity members has been found infected 
by this dangerous pandemic that we wish 
wouldn’t harm anybody anymore. 
Despite this quite positive course of action 
taken by the Muslims and Christians of 
our community that has responded well 
enough to the Quebec Council of Imams 
and other religious authorities in Canada 
and abroad, some media are still trying 
to highlight the fact that two mosques 
hadn’t declared full closure on their Face-
book pages. It has been meant to defame 
the mosques and depict their officials as 
indifferent. In contrast, the followers of 
other faiths have been described as more 
caring than some Muslims.
A mosque official says their doors have 
been open to the needy; a man inside has 

been seen wearing gloves as part of the 
measures taken by the members present 
there to meet necessary demands.
Yes, it isn’t easy to close worship places 
and mosques when believers want to pray 
or ask for something. But, in fact, we see 
that even pilgrims can no more visit the 
Holy Kaaba, so why shouldn’t a mosque 
(if still open to believers) suspend all of 
its activities until things get better? And 
why don’t the officials communicate with 
the needy on the phone and provide their 
needs by safe means? 
We call on our community to take this 
even more seriously; it is no longer a joke. 
But it is a danger that won’t miss any 
indifferent people or whomever is close 
to them. All are responsible for doing their 
best to limit the dangers.
We pray to God that all stick to whatever 
is necessary to limit the outbreak of this 
pandemic, that we support each other 
and the needy by any means in these hard 
times. We also pray to God to save us and 
the entire humanity from this gloom and 
to make us support doctors and research-
ers so that they eventually find an effec-
tive treatment that heals the infected as 
soon as possible. We pray to Him to bring 
us all a safe life and to reveal the truth 
beyond this pandemic and its real source. 
Please stay at home. Don’t leave unless 
you’ve got urgent work to do or you badly 
need to buy stuff. There is no way for 
indifference, but for bearing responsibil-
ity and cooperating until divine wisdom 
brings us change. 

Why Is It Taking 
Too Long to Fight 
Coronavirus?

Observers and Passengers 
reaching some European 
countries, Canada and 

the US have noticed that no 
strict measures had been taken 
to prevent the outbreak of the 
Coronavirus before the WHO 
declared it a global pandemic; 
Trips by air, land and sea hadn’t 
been interrupted, which meant 
thousands of travellers had 
still been moving from country 
to another and continent to 
another within hours. So what 
has prevented these countries’ 
authorities from imposing quick 
action to reduce the speed of 
the outbreak in the East and 
West?
TIME’s last publication referred 
that to the inaccurate infor-
mation which had primarily 
described the virus as of flu-like 
symptoms and impact. And that 
made it seem not so dangerous 
despite the big number of vic-
tims declared first in China and 
later in Iran… Some even imag-
ined it was a disease that only 
struck a certain race, and that 
was quite an illusion; the white 
communities overlooked what 
was happening in Wuhan and 
Qom like it had been happening 
on another planet of completely 
different creatures.
As soon as the virus dramati-
cally spread in Italy and the 
rest of Europe, officials were 
alarmed, particularly those in 
the US, that their populations 
were not safeguarded from 
danger and that the lives of 
thousands of citizens would be 
exposed to disease or death in 
time when the necessary medi-
cal provisions lacked, preventing 
them from receiving big num-
bers of the infected at a time…
This, too, uncovers a social 
and administrative flaw, which 
has been referred by some 
analysts to having overlooked 
similar diseases outbreaking in 
the previous years, as SARS, 
as well as necessary budgets 
that should’ve been provided for 
medical research centres and 
laboratories to provide vaccines 
and the necessary treatment 
for such viruses.
It seems that architectural 
development and economic 
activation come first! This 
threatening emergency might 
destroy the economics of great 
countries like China and the US. 
Protecting people’s health and 
safety must, from now on, be 
actually prioritised rather than 
lavishing on armament com-
petitions and space invasion. 
Eventually who’s going to reach 
other planets’ space if humans 
cannot survive on Earth?! What 
has been happening must be 
reflected upon seriously; oth-
erwise, the coming challenges 
might show no mercy at all.                                                                                                                                             
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