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أول الكالم

دائرة  عن  مؤخراً  صدرت  تقارير  أفادت 
الخارجية  وزارة  يف  العاملية  الشؤون 
الكندية  األسلحة  مبيعات  أن  الكندية 
العربات  سيام  السعودية،  اململكة  إىل 
املايض  العام  تضاعفت  قد  املقاتلة، 
الرغم من اعرتاض جمعيات حقوقية  عىل 
وناشطني  ثقافية،  وشخصيات  إنسانية، 
السجل  بسبب  ذلك  عىل  سياسيني 
االنسان  حقوق  مجال  يف  للرياض  السيِّئ 
عىل  حربها  يف  الوحشية  واالرتكابات 

اليمن. 
ترودو  بزعامة  األحرار  حكومة  أداء  يعكس 
املعايري.  وازدواجيَة  فاضحاً  تناقضاً 
الحكومة احتجَّت عام 2018 رسمياً عىل 
التعبري  حرية  حقوَق  اململكِة  انتهاكات 
لبعض مواطنيها وَسْجن بعضهم، ما أدخل 
سحبت  دبلومايس،  نزاع  يف  الطرفني 
من  طالبها  بعثات  أثره  عىل  السعودية 
بإيقاف  وهددت  الكندية،  الجامعات 
كام  االقتصادية.  استثامراتها  بعض 
السيدة  السابقة  الخارجية  وزيرة  جاهرت 
كريستيا فريدالند يف تبنيها قضيَة مواطنة 
واسُتقبلت  البالد  من  فرَّت  سعودية 

كالجئة يف كندا - استقباَل األبطال... 
هذا املشهد الذي أُريد له ان يكون دعاية 
االنسان  حقوق  مجال  يف  لكندا  عاملية 
الصحافية  التقارير  أمام  طويالً  يصمد  مل 
اململكة  استخدام  بيَّنت  التي  املصورة، 
قمع  يف  الكندية  العسكريَة  العرباِت 
اململكة  رشق  يف  القطيف  يف  مواطنيها 
الجيش  دمر  وقد  اليمن.  عىل  حربها  ويف 
وَغِنم  منها  الشعبية عدداً  واللجان  اليمني 
انتهاك واضح للدستور  أخرى، يف  أعداداً 
الذي يحظر بيَع دول ال متلك سجالً نظيفاً 

يف مجال حقوق االنسان )بيَعها( األسلحة. 
الحكومية  األوساط  بعض  عللت  وقد 
البلدان  من  عدٍد  حْذَو  كندا  مخالفَة 
اللتني  والسويد  أملانيا  مثل   - األوروبية 
الرياض  مع  األسلحة  صفقات  ألغتا 
جامل  السعودي  املعارض  مقتل  إثر 
الخاشقجي داخل قنصلية بالده يف تركيا - 
)علّلت( ذلك بالحرص عىل الحفاظ عىل 
تسليح  عقُد  يؤمنها  التي  الوظائف  آالف 
قد  كانت  دوالر،  باليني  ثالثة  مثنه  قارَب 
أبرمته حكومة املحافظني بزعامة هاربر عام 

...2014
وكانت مجموعات مناهضة لهذه الصفقة، 
الخرض  حزب  لزعامة  املرشح  يتقدمها 
"العفو  ومنظمة  السكارِس،  دمييرتي 
املدافعني  "الكنديني  ومنظمة  الدولية"، 
تظاهرة  نظمت  قد  االنسان"  حقوق  عن 
للعربات  مصنع  أمام  املايض  الخميس 
املدرعة يف مدينة لندن، أونتاريو، منددًة 
السعودية،  إىل  األسلحة  بيع  باستمرار 
أصواَت  أوتاوا  يف  الحكومة  وبتجاهِل 

املعارضني...
يف  النفط  أسعار  تدين  استمرار  ومع 
السعودية  وغرق  العاملية،  االسواق 
اليمن،  عىل  الظاملة  الحرب  نفقات  يف 
املستحقات  بعض  سداد  يف  وتقصريها 
املصادر  بعض  تتخوف  الكندي،  للجانب 
ديون  اىل  تحّولها  احتامل  من  املتابعة 
د يف ظل اقتصاد  مؤجلة ال يُعلم متى تُسدَّ
فهل  "كورونا"،  جائحة  بفعل  يرتنح  عاملي 
الصفقة  هذه  يف  حساباتها  اوتاوا  تعيد 
تنفعِ  مل  بعدما  املرة  هذه  ماليٍة  لدواعٍ 

الدواعي القانونية واإلنسانية؟؟

حسني حب الله ـ مونرتيال حسني حب الله ـ مونرتيال 

اعالن  هنالك  سيكون  بأنه  أيام  منذ  غّية  حسن  الشيخ  اعلن 
املراكز  و  املساجد  فيها  مبا  العبادة،  دور  فتح  إلعادة  وشيك 
االسالمية يف كيبيك.. مصحوبا ببعض الرشوط للحفاظ عىل 
صحة و حياة املصلني و غريهم من أبناء املجتمع". هذا الخرب 
ال  "اننا  خالله  أكد  غية  الشيخ  مع  اجريناه  حديث  محور  كان 
نطالب الحكومة بأن تعامل املؤسسات الدينية بطريقة أفضل 
باملثل".  املعاملة  نطالب  ولكننا  املؤسسات  من  غريها  من 
لكنه اكد يف الوقت نفسه  انه علينا " ان نعمل عىل ان تكون 
مؤسساتنا جاهزة للعودة ملامرسة نشاطها و استقبال املصلني 
الوباء".  بؤرة النتشار  أال تصبح مؤسساتنا  بطريقة آمنة.  يجب 
وقال غية " ادعو األمئة األفاضل و املسؤولني عن إدارة املساجد 
جاهزة  املراكز  هذه  لتكون  الحثيث  بالعمل  الدينية  املراكز  و 
بذلك  الحكومية  السلطات  تسمح  عندما  املصلني  الستقبال 

وهذا ما هو متوقع قبل نهاية الشهر الجاري".            

التفاصيل يف الصفحة الخامسةالتفاصيل يف الصفحة الخامسة

مبيعات األسلحة الكندية إلى السعودية تتضاعف! 

التحرير

الشيخ حسن غية لـ""صدى المشرق""""": 
نتوقع افتتاح المساجد التي اغلقت بسبب جائحة 

كورونا قبل نهاية الشهر

CHADI GANDOUR

514 619-1575

Groupe Sutton Excellence
(514) 619 1575
(514) 727 7575
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بعد مقتل املواطن األمرييك من أصل 
الخامس  يف  فلويد  جورج  أفريقي 
الفائت  أيار  شهر  من  والعرشين 
مدينة  يف  أبيض  رشطي  يد  عىل 
يف  مينيسوتا  والية  يف  مينيابولس، 
يكن  مل  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
بقدر  ورفاقه  القاتل  اسم  أبداً  مهام 
ارتكاب  اىل  أدت  التي  الدوافع  أهمية 
هذه الجرمية النكراء. كام مل يكن مهامً 
الكبري  املسجد  مجزرة  مرتكب  اسم 
مساء  وقعت  التي  كيبك،  مدينة  يف 
اليوم التاسع والعرشين من شهر كانون 
الثاين من عام 2017، والتي استشهد 
وكذلك  املسلمني.  من  ستٌة  فيها 
الحال يف كل الحاالت التي سقط فيها 
او  كندية  مدينة  من  أكرث  يف  األبرياء 

خارجها. 
الجرمية  حجم  ُمِهامً  ليس  كذلك 
كان  وإن  ضحاياها.  وعدد  املرتكَبة 
ذلك من العوامل املهمة التي تُحرّك، 
االجهزة  تحرك  تُؤّخر  او  تُجّمد،  او 
فمن  الجرائم.  تلك  ملتابعة  املعنية 
السهل محاكمة املنفذين واملخططني 
وتنفيذ حكم القانون بحقهم بعد جمع 
او  هذا  تدين  التي  الرضورية  األدلة 
البحث  ذاك. لكن األهم من كل ذلك 
ارتكاب  إىل  أدت  التي  االسباب  يف 
أياً  تُحدَّ  الجرائم ومعالجتها حتى  هذه 

كان نوعها. 
يف  البحث  جداً  الرضوري  من  لذا، 
جذور املشاكل التي تقع حتى تُعالَج. 
السود  من  جعلت  "التي  فالقوانني 
ومواطني البلد األصليني مواطنني من 
نشهده  ما  أصل  هي  الثانية  الدرجة 
"ال  حملة  منسق  قال  كام  اليوم"، 
األستاذ  والعرشين"،  الواحد  للقانون 

ألقاها  التي  الكلمة  لطيف، يف  ايهاب 
مكتب  امام  أقيم  الذي  التجمع  امام 
لوغو  فرانسوا  الكبيك  الوزراء  رئيس 
يف  األحد  أمس  من  اول  ظهر  قبل 
الذكرى السنوية إلقرار قانون العلامنية 
كانت  التي  القوانني  هذه  املذكور. 
صحيح  طويلة  سنوات  قبل  موجودة 
انها مل تعد موجودة يف الكتب، لكنها 
"تظل جزءاً من الثقافة الشعبية لعقود 
ويف قلوب بعض الناس. رمبا ألجيال"، 

كام قال لطيف.
"العنرصية املمنهجة" أمر أكد وجوده 
ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس 
قامئة  املمنهجة  "العنرصية  بقوله 
تعامل  أنظمتنا  أن  يعني  ما  كندا،  يف 
الذين  الكنديني  امللونني،  الكنديني 

العنرصية، بشكل مختلف  يعانون من 
عىل  أرص  الذي  األمر  اآلخرين".  عن 
لوغو  الكيبيك  الوزراء  رئيس  إنكاره 
هناك  ممنهجة؛  عنرصيَة  "ال  بقوله 
تقوم  الناس  من  جداً  صغرية  أقلية 
رئيس  به  القاه  ما  وهو  التمييز".  بهذا 
إيف  الفدرايل  الكيبكية  الكتلة  حزب 
حني  "يف  بالقول:  بالنشيت  فرانسوا 
يحتاج بعض األفراد إىل التثقُّف بشأن 
هذا  يف  الحكومات  فإن  العنرصية، 
وقال  املشكلة".  هي  ليست  البلد 
ما من حكومة عنرصية  "إنه  بالنشيت 

يف كيبيك".
املساعدة  واألستاذة  النفس  عاملة 
جامعة  يف  النفيس  الطب  قسم  يف 
الشييل  مرينا  الدكتورة  ماكجيل 

شككت يف أن رئيس الوزراء لوغو يفهم 
ماهية "العنرصية املمنهجة". وقالت: 
"رمبا كان يسمع كلمة "عنرصية" فقط 
تحدد  التي  "ممنهجة"  كلمة  دون  من 
موروثة  قواعد  "إنها  وقالت  ماهيَّتها". 

ومدمجة يف النظام". 
تاريخ  يعيد  ان  يريد  َمن  كيبك  يف 
سنِّ  عرب  عنُه  املختلفني  بحق  التمييز 
قوانني كنا نرى مفاعيلها قبل إقرارها، 
هذه  أبرز  ولعل  أكرب.  بشكل  وبعدُه 
والعرشون،  الواحد  القانون  القوانني 
الذي هو "مظهر من مظاهر ما يسمى 
عىل  القامئَة  املمنهجة"  "العنرصيَة 
املامرسات،  أو  القواعد  من  مجموعة 
قد  التي  الرسمية،  غري  أو  الرسمية 
تكون محايدة عىل ما يبدو وبدون نية 
هنادي  السيدة  قالت  كام  عنرصية"، 
للمرأة  العدالة  جمعية  رئيسة  سعد، 
التي  الكلمة  يف   )Justice Femme(

ألقتها يف تجمع األحد الفائت.
الرموز  ارتداء  مينع  الذي  القانون  هذا 
الرسمية  املؤسسات  يف  الدينية 
والسيخ  اليهود  يستهدف  كاملدارس 
املرأة  يستهدف  ولكنه  واملسيحيني، 
تتعرض  التي  خاص،  بشكل  املحجبة 
فُتمنع  رسمي،  بقرار  املمنهج  للتمييز 
الرسمية  املدارس  يف  التدريس  من 
الشارع،  يف  للمضايقات  وتتعرض 
تتلقاها  التي  الشكاوى  أكدت  كام 
هذه  مثل  تتابع  التي  املؤسسات 
للمرأة  العدالة  كجمعية  القضايا 
سّجلت  التي   ،)Justice Femme(
املضايقات  مستمر  بشكل  وتسّجل 
يف  املحجبات  يطال  الذي  والتمييز 
من  العديد  يف  يُوظَّْفَن  فال  العمل، 
عن  فضالً  التجارية،  املؤسسات 

التعليمية منها، بسبب الحجاب. 
الواحد  القانون  يف  ما  أخطر  إن 
لحالة  استجابة  يأيت  أنه  والعرشين 
الذي  لآلخر  بالعداء  مشحونة  شعبية 
يختلف عنها - مرة يف الدين، ومرة يف 
اللون، وأخرى يف اللغة، أو الِعرق. هذه 
إعالمي  تشويه  ضحية  وقعت  البيئة 
ممنَهج بدأ منذ سنوات طويلة، وأفىض 
وينبغي  مستحِكم،  عداء  حالة  إىل 
التعاطي الجدي للوقوف بوجهه والحد 
الصورة  تغيري  إىل  وصوالً  آثاره،  من 
كثريين،  أذهان  يف  العالقة  النمطية 
 - املرحلة  هذه  يف   - يشكلون  رمبا 

أغلبية - وإن نسبية. 
يتصدى  أن  األمر  هذا  من  وأخطر 
التمييزية  األفكار  تلك  حاِملُو  للسلطة 
العنرصية. وأخطر منها إنكارهم حقيقة 
هذا التمييز وهذه العنرصية. واألخطر 
املعنيون  يتعاطَى  أن  ذلك  كل  من 
جاليتنا  وهنا  باستخفاٍف،  مبارشًة 

املقصودة ـ بهذا اإلستهداف. 
يحتاج  الخطري  االستهداف  هذا 
كل  مع  والتعاون  الجهود  تضافر  إىل 
التمييز.  الوقوف ضد  الحريصني عىل 
وقبل ذلك أيضاً تضامن الجالية نفسها 
بعدما  بينها  ما  يف  أقطابها  وتعاون 
املبذولة  الجهود  يف  تشظياً  شهدنا 
أين  وتباعداًـ  وتنافراً  ويرسة،  مُينة   -
ـ  الناجم عن جائحة كورونا  التباعد  منه 
عىل خلفية ال ميكن ان تقنع أحداً يف 
الحضور  إىل  نحتاج  كذلك  أسبابها. 
يف  ضعفاً  شهدنا  بعدما  الواسع 
التي  األنشطة  يف  جلياً  كان  الحضور 
والعرشين،  الواحد  القانون  ضد  تقام 
من  الذي  املستوى  إىل  يرقى  ال  فكان 

خالله يُحسب لنا الحساب.

آراء

أخطر ما في القانون الواحد والعشرين وأخطر منه!

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

من التجمع امام مكتب لوغو يف الذكرى األوىل إلقرار القانون 21
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د. عيل حوييلد. عيل حوييل

من  املسبوق  وغري  العصيب  الوقت  هذا  يف 
هذا  اقتحم  العامل،  حول  "كورونا"  جرثوم  انتشار 
واملعلوماتية،  واإلنرتنت  الكومبيوتر  ثورة  الوباء 
وَقلََب  التعليم،  معطيات  تغيري  عىل  وأرغمها 
نُظَُمه ومفاهيمه وأساليبه رأساً عىل عقب. وأنشأ 
يف العامل االفرتايض نُظُامً تربويّة معارصة، وأغلق 
احرتازية،  تدابريَ  اتخاذ  عليها  وفرض  املدارس 
يف  البقاء  عىل  الطالب  من  كبرية  أعداداً  وأجرب 
املنازل ومتابعة دروسهم عن بعد يف ظل "أنظمة 
الرضورة"، التي تحاول اليوم أن توفق بني التعليم 

والصحة.  
استمرارية  أصبحت  بالذات،  املرحلة  هذه  ويف 
واملعلمني  للطالب  تحدياً  أكرث  التعليم 
ماذا  يعرف  أحد  فال  الرتبوية،  واملؤسسات 
األيام  األمور يف  أو كيف ستكون  غداً،  سيحدث 
واألسابيع واألشهر القادمة. فهذه التجربة  تتطلب 
وتعزيز  معها،  للتكّيف  والصرب  الجهد  من  الكثري 
أساليب العمل والتواصل بني الطالب واملعلمني 

بهدف استمرارية العملية التعليمية وتطويرها.
يعرب  واملعقد،  الواقع املجهول  عىل ضوء هذا 
حيال  شكوكهم  عن  الرتبويني  األخصائيني  بعض 
توقع نتائَج مثالية لتجربة "التعليم عن بعد" نظراً 
فيها املدارس إىل  التي اضطرت  الفائقة  للرسعة 
التعليمية  االسرتاتيجية  هذه  مثل  إىل  االنتقال 
الطارئة واالستمرار بها، دون أن يسبقها أي متهيد 
من  لكلٍّ  تدريب  أي  يواكبها  أن  أو  تحضري،  او 

إدارات املدارس، او املعلمني، أو أولياء الطلبة.
اشكاالت العودة املقبلة

عىل  كيبك  يف  للصحة  العامة  املديرية  تؤكد 
رضورة الحفاظ عىل مسافة مرتين يف كل صفوف 
العام  بدء  عنَد  والثانوية  االبتدائية  املدارس 

الدرايس يف الخريف املقبل.
إىل  العودة  فكرة  أن  فرتى  املعلمني  نقابات  أما 
الطالب  لجميع  الدراسية  الفصول  يف  التدريس 
خاٍل  عامل  يف  "مثالية"  هي  نفسه  الوقت  يف 
لِام   – بالنظر  واقعية"  "غري  لكنها  الجائحة،  من 
العدوى  من  الثانية  املوجة  مخاطر  إىل   – يُشاع 
تقسيم  النقابات  وتقرتح  القادمة.  األسابيع  يف 

فيخصص  الطالب،  من  مجموعتني  اىل  التعليم 
يوٌم لنصف الحضور ويوم آخر للنصف الثاين، مع 
العام  طيلة  مرتين  التباعد  مسافة  عىل  الحفاظ 
الدرايس القادم". وهذا يعني وفقاً التحاد نقابات 
التعليم يف كيبك "ان الصحة يجب أن تكون لها 
األولوية يف هذه املرحلة الحرجة، عىل ما عداها 
التعليم وتنطيم الدراسة وكل ما يتعلق  من طرق 

بالشأن الرتبوي".
عن  فكشفت  كيبك،  يف  الرتبية  وزارة  أما   
العام  الستئناف  مؤقت  كخيار  جديد  "سيناريو" 
قدمتها  ثالث  فرضيات  عىل  ويقوم  الدرايس. 
بوجود  وتقيض  املختصة.  الصحية  الجهات  إىل 
٪30 أو ٪50 أو ٪100 من الطالب يف الفصل 

الحكومة  رئيس  يؤكده  السيناريو  وهذا  الواحد. 
الحكومة  "إن  بقوله:  لوغو  فرانسوا  كيبك   يف 
ستتبع ما تتخذه دوائر الصحة العامة من إجراءات 

وتوصيات".

"كورونا" أقوى 
عىل الرغم من انهامك الدوائرالصحية الكيبيكية، 

وإبداِء حرصها ومتابعتها لتعزيز إجرءات
يف  "كورونا"  وباء  انتشار  دون  للحيلولة  الوقاية 
إحدى  أخرياً  تعرضت  املدارس،  طالب  أوساط 
مدارس كيبك يف منطقة "تروا ريفيري" إىل إصابة 
تسعة من طالبها رغم احرتام الجميع لكل وسائل 
الحيطة والحذر والوقاية )تطبيق مسافة املرتين، 

غسل اليدين، وضع األقنعة، وتطهري
الغرف(. 

وهذا الخرق الخطري لكل إجراءات الوقاية الصحية، 
روبرتج،  فرانسوا  جان  والتعليم،  الرتبية  وزير  دفع 
يُعَتقد  يكن  "مل  صحايف:  مؤمتر  يف  القول  إىل 
املدارس.  فتح  بإعادة  ل  سُتسجَّ حالٍة  أيَّ  أن  أبداً 
اعتمدنا عىل  الالزمة.  التدابري  اتخذنا جميع  لقد 
املعايري  ولجنة  العامة،  الصحة  توصيات  جميع 
للحصول  املهنية  والسالمة  والصحة  واإلنصاف 
وليس  اإلمكان،  قدر  وآمنة  صحية  بيئات  عىل 
لتفيش املرض يف املدرسة"، وأضاف: "لن نجَد 
املثايلَّ إن تذكرنا وجوَد مئات اآلالف من الطالب 
يف املدارس".. لكنه أكد: "نحن نراقب املدرسة 
بقاء  من  للتأكد  األخرى  املدارس  من  وغريها 

الوضع فيها تحت السيطرة".

الهجرة يف حكومة كيبك سيمون  ينفذ وزير 
جولني باريت مرشوعاً "تجريبياً رائداً" لجذب 
الفادح يف  النقص  لسد  550 مهاجراً سنوياً 
 préposés aux( املرىض  مساعدي  عدد 
الطويلة  الرعاية  مراكز  يف    )bénéficiares
كيبيك،  مقاطعة  يف   )CHSLD( األمد 
اىل  مضطرة  لوغو  فرانسوا  حكومة  أن   سيام 
جدد  مهاجرين  عن  بحثاً  الخارج  اىل  اللجوء 
الصحي،  القطاع  يف  املُلِحة  الفجوة  لسد 
لدرء املخاطر املميتة عن املرىض املسنني 
يزال  ما  الذي  كورونا،  وباء  من  وحاميتهم 
يحصد أرواح العديد منهم . ويجري استقدام 
هؤالء الوافدين الجدد  بناًء عىل رشوط، منها 
أن يكونوا عامالً مؤقتني، وأن يكونوا قد عملوا 
36 شهراً، قبل  بدوام كامل مدًة ال تقل عن 
عىل  حصولهم  اىل  إضافة  طلباتهم،  تقديم 
شهادات ثانوية او عىل تجارب مهنية سابقة.
تُؤوي  الصحية  املراكز  هذه  ان  إىل  يُشار 
تدبّر  عىل  قادرين  غري  مسنني  أشخاصاً 
بسبب  ويحتاجون  بأنفسهم.  شؤونهم 
ورقابة  رعاية  إىل  الصحية  أوضاعهم 
متواصلتنْي، علام ان هذه املراكز تعاين نقصاً 
سجلت  وأنها  البرشية،  املوارد  يف  فادحاً 
لغاية اآلن الغالبية الساحقة من الوفيات بوباء 
"كوفيد - 19" يف مقاطعة كيبيك، وبالتايل 
هذا  يف  األهمية  بالغ  الرسعة  عامل  فإن 
كيبك  يف  الهجرة  وزارة  بارشت  لذا  امللف. 
تستهدف  اإلنرتنت،  عىل  توظيف  بحملة 
املرشحني لوظيفة مساعد املرىض من خارج 
كندا، عىل أن ميلك خربة سنتني عىل األقل 

يف هذا املجال.

تؤهله  خربة  عىل  الحائز  غري  املرّشح  أما 
عليه،  فيتوّجب  للمرىض،  كمساعد  للعمل 
املجال  يف  تدريبية  دورة  مبتابعة  يتعهَّد  أن 

املذكور والعمِل سنة واحدة عىل األقل. .
"حزب  حكومة  رئيس  كان  السياق  هذا  ويف 

التحالف من أجل مستقبل كيبيك" فرانسوا 
لتوظيف  مرشوع  عن  مؤخراً  أعلن  قد  لوغو، 
10,000 مساعٍد للمرىض وتأهيلهم للعمل 
 15 بحلول  األمد  الطويلة  الرعاية  مراكز  يف 
أيلول )سبتمرب( املقبل. ويتقاىض كلٌّ منهم 

راتباً سنوياً ال يقل عن 50 ألف دوالر. 
األجانب املوجودون يف كيبيك  الطالب  أما 
مراكز  يف  املرىض  خدمة  يف  والراغبون 
الرعاية الصحية، فيمكنهم اكتساب خربة مدَة 
12 أو 24 شهراً بدوام كامل والتقدم بعدها 
بطلب للحصول عىل اإلقامة الدامئة. وتلتزم 
غضون  يف  طلباتهم  مبعالجة  الهجرة  وزارة 

ستة أشهر..

مواقف معارضة  مواقف معارضة  
الدراجي  منصف  الليربايل  النائب  شكك 
الحكومة  نهج  يف  مغريب(  اصل  من  )كندي 
األجانب  العامل  توظيف  بربنامج  املتعلق  
يف حال استمر إغالق الحدود الكندية بسبب 

انتشار وباء "كورونا."

أما وزير الهجرة والالجئني واملواطَنة الفدرايل 
اليد  "دور  إىل  فيشري  منديتشينو،  ماركو 
االقتصاد  عجلة  دفع  يف  املهاجرة  العاملة 
أّن  عىل  دليل  وهو  الجائحة،  يف  الوطني 
الهجرة القوية إىل كندا يجب أن تستمّر بعد 
"يف  يتابع:  لكن  وراءنا".  الجائحة  تصبح  أن 
الكنديني  صحة  ضامن  يجب  الراهن  الوقت 
إعادة  قبل   - املسنني  سيام  ال   - وسالمتهم 

فتح أبواب الهجرة. 

وكان منديتشينو قد أعلن ُقَبيل َحطِّ "كورونا" 
قياسية  أعداد  استقبال  عن  كندا  يف  رحالَها 
سنوات،  ثالث  امتداد  عىل  املهاجرين  من  
بدءاً من 341 ألف مهاجر عام 2020، و351 
 .2022 عام  ألفاً  و361   ،2021 عام  ألفاً 
سقوف  هي  االرقام  هذه  "إن  ويضيف: 
تاريخية وستستمر طاملا بقيت البالد سكانياً 

واقتصادياً بحاجة ملزيد من املهاجرين".
سقوف  إىل  البطالة  معدالت  ارتفاع  مع  لكن 
 ،"19 "كوفيد  جائحة  ظل  يف  قياسية  شبه 
كندا  كانت  إذا  عاّم  تُطَرح  األسئلُة  بدأت 
أعداد  يف  الزيادات  هذه  مثل  تحتمل 
املهاجرين. وهذا ما سأل عنه عضو مجلس 
حزب  ِباسم  الناطُق  كينت،  بيرت  العموم 
أّن  "مبا  واللجوء:  الهجرة  لشؤون  املحافظني 
بعد  طويلة  مدة  ستستمّر  االقتصادية  األزمة 
بإمكان  هل  الحالية،  الصحية  األزمة  زوال 
املهاجرين  من  إضايف  عدد  استيعاب  كندا 

والالجئني سنوياً يف املستقبل املنظور"؟

د. عيل حوييل

كورونا تقتحم العالم االفتراضي وتغير معالم األنظمة التعليمية

حماية المسنين وتنشيط الدورة االقتصادية وتخفيف حدة البطالة 

هجرة ""تجريبية" " في عهد " "كورونا" "
د. عيل ضاهر

الثلم األعوج من 
الثور الكبير

اندلعت  فلويد،  جورج  قتل  جرمية  بعد 
املتحدة  الواليات  يف  االحتجاجات 
العامل.  من  مختلفة  مدناً  لتطال  وتوّسعت 
شهدت   ، تشذَّ مل  التي  مونرتيال،  مدينة 
رفعوا  أناس  فيها  شارك  مظاهرات  أيضاً 
العنرصية،  ونبذ  بالعدالة  مطالبني  الصوت 
اىل  وداعني  الرشطة،  بترصفات  ومنّددين 
بحق  ووحشيتها  التعسفية  مامرساتها  كّف 

األقليات.  
مبظاهرة  شاركت  مختلفة  جامعات 
بقوة  شاركوا  الولد"،  "أم  السود،  مونرتيال. 
األصليون  كندا  سكان  منهم؛  املغدور  لِكون 
مامرسات  ألن  ساهموا  األمريكان  الهنود  أو 
قرون؛  منذ  بحقهم  عنرصية  الرشطة 
املثلييون  بدلوها؛  أدلت  الالتنية  امريكا 
الفرصة،  يفوتوا  مل  واملتحولون  واملثليات 
الرشطة.  لعنف  املستنكرة  شعاراتهم  رفعوا 
كل  شاركوا.  كلن"،  يعني  "كلن،  ِبإختصار 
مبلء  ورصخت  مطالبها  رفعت  جامعة 
ت وظلت نامئة  حنجرتها. جامعة واحدة شذَّ
كأهل الكهف، فغابت شعاراتها. إنها جامعة 
مخفياً.  صوتها  ظّل  كجامعة،  التي،  العرب، 
وجود  للعرب  كان  املحتجني  بني  طبعاً 
كأفراد، حتى لو ندر، إمنا ليست كمجموعة 

رفعت شعاراتها وصوتها. 
تتعرض  كجامعة   - العرب  مشاركة  عدم 
لعنرصية الرشطة أو كجاليات ال ترفع الصوت 
أمٌر   - بحقها  النمطية  باملامرسات  تنديداً 
يدعو للحرية إذا ما علمنا ان الرشطة نفسها 
بحقهم،  العنرصية  باملامرسات  تعرتف 
رشطة  قسم  إىل  املقّدم  التقرير  بحسب 
يتناول  الذي   ،2019 آب  بتاريخ  مونرتيال، 
انتامءاتهم  ضوء  يف  األشخاص  توقيف 
2014- بني  املمتدة  الفرتة  يف  العرقية 

 .2017
عىل  التعّديات  حول  التالية  املقتطفات 
طرأت  املذكورة،  الفرتة  يف  تقول:  العرب 
العرب  تعرض  معدل  عىل  ملحوظة  زيادة 
للتوقيف، قاربت مرَّتني ونصف؛ ويف الفرتة 
نفسها، أصبحت أكرث وضوحا ظاهرُة اإلعتقال 
أشكالهم  توحي  الذين  لألشخاص  املتكرر 
العربية؛  الهوية  يحملون  أنهم  او  عرب  أنهم 
األشخاص  توقيف  وترية  مرات   4 ازدادت 
ذوي األصول العربية. يف ما يخّص املساهمة 
األعامل  يف  املختلفة  للجامعات  املفرتضة 
يتعرضون  العرب  أن  الواضح  من  الجرمية، 
للتوقيف بنسبة %66 أكرث مقارنة باألشخاص 
املنتمني إىل املجتمع املضيف؛ أما بالنسبة 
القوانني  وملخالفة  اإلجتامعي  غري  للسلوك 
الداخلية للبلديات، فإن نسبة توقيف العرب 
املجتمع  بأعضاء  مقارنًة  أكرث   170% كانت 

املضيف.
أفراد  بأن  يوحي  الجامعي  العريب  الغياب 
تجري  جّنة  يف  يعيشون  العربية  الجاليات 
عسل  يف  نامئون  أنهم  أو  األنهار  تحتها  من 
املدينة الفاضلة، حيث ال مامرسات عنفية 
ترصفات  وال  عليهم  تعّدي  وال  ضّدهم 
والواقع  الحقيقة  بينام  بحّقهم،  عنرصية 
أهو  ترى؟  يا  فلامذا  ذلك!  عكس  يقوالن 
عدم  أم  الترشذم،  أم  الخجل،  أم  الخوف، 
الرتكيز  لصالح  املحيل  بالوضع  اإلهتامم 
أم عقدة ذنب  البلد األم؟  عىل األوضاع يف 
السعودية  الوهابية  سببتها  التي  ايلول   11
املكفرة والغية اآلخرين؟ أم هو وجود قيادات 
يتلقى  منها  كبري  قسم  خارجية،  أو  محلية 
ال   - التشتيت  همها  الخارج،  من  اوامره 
التفرقة.  التنافس، ومعبودها  الجمع، ودينها 

أم هي كل هذه األمور معاً؟! 
املرحوم  الربزان،  حسني  قال  املايض  يف 
نهاد قلعي، يف برنامج صح النوم: "إذا أردت 
فعليك  ايطاليا  يف  يحصل  ماذا  تعرف  أن 
لذا  الربازيل".  يف  يحصل  ماذا  تعرف  أن 
ووحدتها،  جامعٍة  قّوة  تعرف  أن  أردت  فإن 
حال  فتفقد  صفوفها،  واعوجاج  وهنها  أو 
املثل:  يقول  أال  وهناك.  هنا  التي  قيادتها 

"الثلم األعوج من الثور الكبري"؟!

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

 Boucherie Le Cro Magnon

مع دوام كامل ومعاش مناسب لإلستفسار الرجاء اإلتصال على الرقم

450-241-0470

وزير الهجرة يف حكومة كيبك سيمون جولني باريت
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حسني حب الله ـ مونرتيال 

تتمة األوىل

-جرى مؤخرا لقاء جمع شخصيات دينية -جرى مؤخرا لقاء جمع شخصيات دينية 
واليهود  واملسيحيني  املسلمني  واليهود من  واملسيحيني  املسلمني  من 
املؤسسات  اغالق  موضوع  املؤسسات لبحث  اغالق  موضوع  لبحث 
وكنس  وكنائس  مساجد  من  وكنس الدينية  وكنائس  مساجد  من  الدينية 
وغريها هل ميكن ان تضعونا يف اجواء وغريها هل ميكن ان تضعونا يف اجواء 
هم  ومن  اسبابه  اللقاء  هذا  هم انطالقة  ومن  اسبابه  اللقاء  هذا  انطالقة 

اعضاؤه؟اعضاؤه؟
و  املساجد  فيها  مبا  العبادة  دور 
املراكز االسالمية ، كام يعرف الجميع 
و  أشهر.  ثالثة  حوايل  منذ  مقفلة   ،
إلعادة  تواقون  كمسلمني  نحن  كام 
اتباع  فتح مساجدنا و عامرتها فكذلك 
نحن  نعرف  كام  و  االخرى.    الديانات 
فيها  يقال  ما  اقل  مقاطعة  يف  نعيش 
األديان،  مقاطعة  تحاول  حكومتها  ان 
قانون  إصدار  عند  واضحا  كان  كام 
 21 بقانون  الدولة و املعروف  علامنية 
الذكرى  األيام  هذه  يف  متر  الذي  و 
السنوية االوىل عىل  إصداره.  موقف 
بشكل  األديان  من  الحالية  الحكومة 
املعروفة  الشخصيات  بعض  دفع  عام 
طوائف  عدة  يف  الدينية  األوساط  يف 
للحوار  مشرتكة  خطة  ووضع  للتشاور 
مع املسؤولني الحكوميني لحثهم عىل 
إعطاء   دور العبادة املكانة الالئقة بها 
الخاصة  املرافق  الئحة  عىل  ووضعها 
اعادة  يف  البحث  يتم  التي  العامة  و 
فتحها.  كانت نتيجة العمل املشرتك 
الذي قام به اعضاء طاولة الحوار متعدد 
الرؤية  حول  بروتوكول  إصدار  األديان 
املشرتكة للحفاظ عىل صحة رواد دور 
دور  فتح  عند  العامة  الصحة  و  العبادة 
من  الطويلة  الفرتة  هذه  بعد  العبادة 
الربوتوكول  هذا  تقديم  تم  و  االقفال. 
مكتب  يف  الحكوميني  للمسؤولني 
ليغو  فرانسوا  السيد  الوزراء  رئيس 

ووزارة الصحة العامة.
األديان  بني  الحوار  طاولة  تجمع 
الكاثوليكية  الكنيسة  عن  ممثلني 
والكنيسة اإلنجيلية والكنائس اإلنجيلية 
اليهودية  الطوائف  و  املعمدانية 
املختلفة واملساجد املختلفة واملركز 
يف  يعمل  الذي  للمسكونية  الكندي 
بني  الحوار  و  الكنائس  بني  الحوار 

األديان.
صحفيا  بيانا  الحوار  طاولة  أصدرت 
فيه  رشحت  يونيو   - حزيران   ٢ بتاريخ 
مع  حوارها  عن  ملخصا  و  أهدافها 
املسؤولني الحكوميني و أعطت اسامء 
الحصول  أراد  ملن  باسمها  الناطقني 
ال  هي  هذه  و  إضافية  معلومات  عىل 

ئحة األسامء:
الكنائس  بورك مدير جمعية  لويس  د. 
املعمدانية اإلنجيلية يف كيبك، الشيخ 
حسن غية، االمني العام لتجمع األساقفة 
الكاثوليك يف كيبيك املونسنيور بيري 
مجلس  يف  العالقات  مسؤول   ، موري 
آالن  كيبيك  يف  الحسيدية  اليهودية 
ارسائيل  بيت  جامعة   " وحاخام  بيكار 

بيت هارون" روبن بوبكو 

-ملاذا مل يضم مجموعات دينية اخرى -ملاذا مل يضم مجموعات دينية اخرى 
كالسيخ والبوذيني الذين عندهم نفس كالسيخ والبوذيني الذين عندهم نفس 
أكرب  دفعا  يعطي  قد  ما  أكرب االشكاليات  دفعا  يعطي  قد  ما  االشكاليات 

ملطالبكم؟ملطالبكم؟
جميع  عىل  االنفتاح  هو  الهدف 
ممثلني  ضم  و  الطوائف  و  املذاهب 
املستقبل  يف  سيتم  ما  هذا  و  عنها 
هذه  تشكيل  تم  أنه  مبا  القريب.  
مشكلة  ملواجهة  برسعة   املجموعة 
العبادة  دور  اقفال  وهي  أال  قامئة 
األوساط  مع  اتفاق  اىل  والوصول 
بأرسع  آمن  بشكل  لفتحها  الحكومية 
إطار  ضمن  العمل  بدأ  ممكن،  وقت 
طاولة الحوار الحالية و يف نفس الوقت 
العمل عىل توسيعها و جعلها دامئة و 

أكرث متثيال.

عىل  التي  املحاذير  ابرز  هي  عىل -ما  التي  املحاذير  ابرز  هي  -ما 

الدينية  املؤسسات  أغلقت  الدينية اساسها  املؤسسات  أغلقت  اساسها 
وما هي مقرتحاتكم ؟وما هي مقرتحاتكم ؟

املؤسسات  اقفال  تم  نذكر  كام 
مارس  آذار-  شهر  أواسط  يف  الدينية 
فيه  أقفلت  الذي  الوقت  نفس  يف 
او  جل املؤسسات االخرى من تجارية 
ذلك  و  غريها  او  اجتامعية  او  ثقافية 
يف  تساهم  قد  التي  التجمعات  ملنع 
أسبوع  اول  نذكر،  كام  الوباء.   انتشار 
اىل  تحول  ثم  من  و  جزئيا  االقفال  كان 

اقفال كيل مع تفاقم انتشار الوباء.

هي  وما  املحاذير  هذه  زالت  هي -هل  وما  املحاذير  هذه  زالت  -هل 
مقرتحاتكم لتجاوزها ؟مقرتحاتكم لتجاوزها ؟

وزارة  معلومات  حسب  الوباء  خطر 
الصحة ال يزال قامئا و كام يقول املثل 
العريب درهم وقاية خري من قنطار عالج 
. لذا يجب االستمرار يف أخذ الحيطة.  
الحكوميني  للمسؤلني  نقول  ال  نحن 
او  الدينية  املؤسسات  فتح  أعيدوا 
او  التوقيت  هذا  يف  فتحها  تعيدوا  ال 
ذاك. نحن نقول لهم اذا كانت أرقامكم  
فتح  إلعادة  الكافية  الثقة  تعطيكم 
واالجتامعية  الثقافية  التجارية  املرافق 
اذاً يجب اعادة فتح املؤسسات الدينية 
أسوة بغريها.  واذا كُنُتم ترون ان اعادة 
خطرا  يشكل  الدينية  املؤسسات  فتح 
عىل السالمة العامة يف املجتمع فهذا 
االخرى.   املرافق  عىل  ينطبق  الخطر 
تعامل  بأن  الحكومة  نطالب  ال  نحن 
املؤسسات الدينية بطريقة أفضل من 
نطالب  ولكننا  املؤسسات  من  غريها 
املعاملة باملثل.  الحكومة مطالبة يف 
أرسة  كرب  بالترصف  دميوقراطي  بلد 
وعدم التمييز بني اعضاء أرسته و نحن 
ألرسة  ننتمي  دياناتنا  اختالف  برغم 
الذي  املجتمع  هذا  هي  التي  واحدة 
يضمنا جميعا. و يجب ان نكون جميعا 
بنفس  نتمتع  القانون  امام  متساوين 
ولكن  الواجبات.  نفس  وعلينا  الحقوق 
علينا ان نعمل عىل ان تكون مؤسساتنا 
و  نشاطها  ملامرسة  للعودة  جاهزة 
استقبال املصلني بطريقة آمنة.  يجب 
أال تصبح مؤسساتنا بؤرة النتشار الوباء.

الحكومة  يف  باملسؤولني  الحكومة -اجتمعتم  يف  باملسؤولني  -اجتمعتم 
من   ... املقرتحات  لبحث  من الكيبكية   ... املقرتحات  لبحث  الكيبكية 
من  مع  ؟  الدينية  اللجنة  من  من حرض  مع  ؟  الدينية  اللجنة  من  حرض 
اجتمعتم متى كان اللقاء؟ كيف كانت اجتمعتم متى كان اللقاء؟ كيف كانت 
أجواؤه؟ وما هي الخالصة لذلك اللقاء؟أجواؤه؟ وما هي الخالصة لذلك اللقاء؟
آيار-مايو.    ٢٨ يوم  اجتامع  عقد  لقد 
حرض هذا االجتامع جميع اعضاء طاولة 
مسؤولني  و  األديان  متعددة  الحوار 
مازيلياه  نيكوال  السيد  هم  حكوميني 
وهو  التنفيذي  املجلس  وزارة  ممثال 
التي  الوزارة  عىل  يطلق  الذي  االسم 
والسيد  وزيرها  الوزراء  رئيس  يعترب 
الصحة  لوزارة  ممثلني  فيليون  ايڤون 
و  االجتامعية  الخدمات  و  العامة 
السيد رسج تاريو ممثال هيئة املعايري 
املهنية  والسالمة  والصحة  واإلنصاف 
الصحة  إدارة  عن  ليڤاك  والسيدة 

العامة.
إيجابًيا  االجتامع  بشكل عام، كان هذا 
دور  فتح  بإعادة  لألمل  يدعو  و  جًدا 

العبادة يف املستقبل القريب.
عىل  الحكومي  الفريق  أعضاء  أكد 
جودة الوثائق التي قدمها أعضاء طاولة 
الحوار بني األديان وكذلك املناقشات 
عىل  وأكدوا  اللقاء  خالل  جرت  التي 
مع  بالتنسيق  يرسعون  سوف  انهم 
القادة الروحيني يف التطوير املشرتك 
لربوتوكول التخاذ التدابري الالزمة ملنع 
و  العبادة.  دور  يف  للوباء   انتشار  أي 
مبجرد املصادقة عىل هذا الربوتوكول 
الصحة  وزارة  يف  للمسؤولني  ميكن   ،
اتخاذ  الحكومة  عىل  االقرتاح  العامة 
قرار برفع الحجر وسيتبع ذلك قريبا قرار 
إعادة فتح  الشأن وإعالن  حكومي بهذا 

دور العبادة.
الزعامء  أكد   ، املناقشات  خالل 
العبادة  دور  أهمية  عىل  الروحيون 

األديان.  جميع  من  للمؤمنني  بالنسبة 
االجتامعية  اللقاءات  جانب  إىل 
يجتمعون  املؤمنني  فإن   ، البسيطة 
وتبادل   ، إميانهم  لتعميق  هناك 
 ، البعض  بعضهم  ودعم   ، صالتهم 
وإيجاد القوة من خالل التعاون لخدمة 
العدالة والتضامن والسالم واملساهمة 

يف رفاهية املجتمع. 
الدور  عىل  الحوار  طاولة  ممثلو  أكد 
الهام الذي يلعبه الزعامء الروحيون يف 
املجتمع ، وخاصًة يف تيسري التواصل 
املسؤولني   و  الدينية  التجمعات  بني 
فهم   عىل  املساعدة  و  الحكوميني 
الصحي  الحجر  بشأن  الحكومة  قرارات 
من  العبادة  دور  العمل عىل حامية   و 

انتشار الوباء. 
راضون  أنهم  الروحيون  الزعامء  ورصح 
يشكل  الذي  االجتامع  هذا  عن  جدا 
عىل  أكدوا  و  للوضع  حقيقيا  انعكاسا 
مع  قرب  عن  للعمل  استعدادهم 
الفريق الحكومي أثناء عملية اعادة فتح 
دور العبادة ويدعون املؤمنني من كل 
هذه  يف  بالصرب  لالستمرار  الطوائف 

الفرتة.    

املسلمني  بني  اجامع  هناك  املسلمني -هل  بني  اجامع  هناك  -هل 
املساجد  فتح  عىل  األخرى  املساجد والجاليات  فتح  عىل  األخرى  والجاليات 

والكنائس وغريها ؟والكنائس وغريها ؟
طبعا هنالك اجامع حول رضورة اعادة 
العبادة و استقبال املصلني.   فتح دور 
نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لكن  و 
الجاهزية  عنده  الجميع  ان  هل  هو 
الرشوط  ضمن  املصلني  الستقبال 
لهذا  ؟.  الراهنة  املرحلة  تفرضها  التي 
عىل إدارة كل دار عبادة من مسجد او 
كنيس او كنيسة او معبد ان يعمل عىل 
التخطيط لفتح دار العبادة هذه بطريقة 
آمنة للحفاظ عىل صحة و حياة رواده و 
صحة املجتمع ككل.  يجب اال تتحول 

دور العبادة إىل بؤر النتشار الوباء.
يف  العبادة  دور  كل  اعادة  يتم  ال  قد 
موعد  يختلف  قد  بل  واحد  وقت 
حسب  ألخرى  عبادة  دار  من  االفتتاح 
فاين  لهذا  تلك  او  الدار  هذه  جاهزية 

املسؤولني  و  األفاضل  األمئة  ادعو 
الدينية  املراكز  و  املساجد  إدارة  عن 
املراكز  هذه  لتكون  الحثيث  بالعمل 
عندما  املصلني  الستقبال  جاهزة 
و  بذلك  الحكومية  السلطات  تسمح 
الشهر  نهاية  قبل  متوقع  هو  ما  هذا 

الجاري.

تأّسس  التي  املهمة  من  االنتهاء  تأّسس -بعد  التي  املهمة  من  االنتهاء  -بعد 
اللقاءات  ستستمر  هل  اللقاء  اللقاءات ألجلها  ستستمر  هل  اللقاء  ألجلها 

ملسائل أخرى ؟ملسائل أخرى ؟
طاولة  اعضاء  جميع  بني  اتفاق  هنالك 
رضورة  و  وجودها  جدوى  عىل  الحوار 
استمرار عملها و توسيع التمثيل فيها.  
خطر  ملواجهة  الطاولة  هذه  وجدت 
قائم و هو وجود الوباء و خطر داهم هو 
لفرتة  مقفلة  العبادة  دور  ترك  إمكانية 
عىل  حكومة  قبل  من  الالزم  من  أطول 
اهتامما  للدين  تعطي  ال  تقدير  أقل 
الذي  التعاون  برامجها.  و لكن جّو  يف 
اإليجابية  والنتائج  العمل  عىل  خّيم 
اىل  الطاولة  هذه  تحويل  عىل  يشّجع 
هيئة دامئة للحوار فيام بني املكونّات 
مع  للحوار  و  املجتمع  يف  الدينية 
السلطات السياسية للدفاع عن حقوق 
املتدينني والعمل عىل تحقيق العدل 

واملساواة بني املواطنني كائنا ما كان 
انتامؤهم الديني.

يف املستقبل القريب سيتم التواصل 
الطوائف  و  املذاهب  ممثيل  مع 
االخرى من هندوس وبوذيني و سيخ و 
غريهم لدعوتهم لالنضامم لهذه الهيئة 
االحرتام  ثقافة  و نرش  التعاون  تعزيز  و 

املتبادل والعيش املشرتك.

-يف الختام كلمة اخرية؟-يف الختام كلمة اخرية؟
وأخريًا نسأل الله اللطف و الفرج. لقد 
أظهر هذا الوباء  مدى هشاشة حضارتنا 
املعارصة وإىل أي مدى مصائر الناس 
البعض.  ببعضها  مرتبطة  العامل  حول 
الخطر  هذا  الخطر.  نفس  نواجه  نحن 
ال  مييز بيننا من ناحية العرق او الدين.  
أن  علينا  متييز.  بدون  جميعا  يهددنا 

نفعل نفس اليشء.
الجسدية   ، الجدران  نحطم  أن  علينا 
ان  و  بيننا  تفصل  التي   ، النفسية  أو 
وبناء  مجتمعاتنا  إلنقاذ  جهودنا  نوحد 

مستقبل أفضل لنا وألبنائنا.
َذكٍَر  مِّن  َخلَْقَناكُم  إِنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  يَا   {
َوأُنَثٰى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا 
◌ إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم ◌ إِنَّ اللََّه 

َعلِيٌم َخِبريٌ {

مقابلة

الشيخ حسن غية

طالب الحكومة بأن تعامل المؤسسات الدينية بمثل ما تعامل به المؤسسات االخرى 

الشيخ حسن غية ل""صدى المشرق """: 
نتوقع افتتاح المساجد التي اغلقت بسبب جائحة كورونا قبل نهاية الشهر

À l’écoute  
de vos besoins

Amanie Saleh 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance  
et services financiers inc.*

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

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

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

* Cabinet de services financiers P2
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-  Assurance vie
-  Assurance invalidité
-  Assurance  

accidents corporels 
-  Assurance  

maladie grave
-  Assurance  

hypothécaire
-  Assurance auto  

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

(CELI)
-  Assurance voyage
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ومؤسسات..  وشعبا  أرضا  الوطن:  بهذا  يؤمن  احد  يعد  مل 
وطبقة سياسية، سواء منها التي تحكم او التي يف املعارضة، 
او التي تتذاىك فتصيل مع الحكم نهارا، وتسكر مع املعارضة 

ليال!..
أو هؤالء الذين تنتفخ أوداجهم يف الرصاخ مع املعارضة الوطنية 
واملعيشية  االجتامعية  وامللفات  القضايا  اجل  من  الرشيفة 
الفتنة  ملف  ليدار  السفارات  اقبية  يف  يسهرون  ثم  العادلة، 

وتحاك املؤامرات السياسية واملذهبية القاتلة!..
والسياسية  الفكرية  الطبيعة  ذي  االختالف  ان  شك  ال 
االنساين،  االجتامع  قدر  هو  والحياتية  والقانونية  واالقتصادية 
وقدر املجتمعات التي تالقت يوما عىل عقد اجتامعي يحفظ 
أمورها ويدير شؤونها الحياتية واملعيشية املختلفة، واألهم يف 
ذلك أنه ينظم االختالف ويضع القوانني الناظمة لضامن سلمية 

وقانونية استمرار العملية السياسية والحياتية!..
الفكرية  الحقوق  حفظ  هو  الناظمة  القوانني  يف  ما  وأهم 
العدالة  تطبيق  عىل  والسهر  الحريات  وضامن  واالعتقادية 
وحفظ القانون لكافة املواطنني من خالل املساواة يف الحقوق 
والواجبات واملسؤوليات، وخصوصا يف ما يخص االقليات التي 
مخاوفها  وتفهم  حقوقها  ضامن  عىل  االجتامعي  العقد  يعمل 
وتأمني االجواء اآلمنة لحسن انخراطها يف النسيج الوطني العام! 
وفيها وحولها  بها  أن نخترص  التي ميكن  الرئيسية  العناوين  اما 
فهي  لبنان،  يف  االستعصاء  األزمة،  القضية،  املشكلة،  ومعها 
الدستور  الطبيعية،  املوارد  الجغرافيا،  التايل:  الشكل  عىل 
بكل  الشعب  التاريخ،  السيايس،  والنظام  االجتامعي  والعقد 

أطيافه السياسية و جامهري الناس..
مع  مربع(،  كلم   10452( االرض  هذه  عىل  املوجودون  هؤالء 
املوارد التي نعرفها )حشيشة وبطاطا يف البقاع، تفاح وزجل يف 
الجبل، اسمنت وحالوة الجنب يف الشامل، حمضيات وشهداء 
ودموع  انهار  مياه  بريوت،  يف  وعاهرات  فنادق  الجنوب،  يف 
يف البحر، وبحر ال يريد ان يفرج عن البرتول عىل عمق 3000 
مرت(، اضافة اىل دستور غامض تم تجديده وتعديله عدة مرات 
اآلالف  وعرشات  أهلية  حرب  تجديد  عملية  كل  تكلف  )وقد 
الخسائر  عدا  واملفقودين،  واملعوقني  والجرحى  القتىل  من 
املادية املبارشة وغري املبارشة – خسائر موازية كهجرة األدمغة 
واالموال(، وفوق ذلك كله – وعىل هذه االرض ذاتها – مجموعة 
من السياسيني الخالدين والطارئني والعابرين، املحرتفني منهم 
والهواة، وبعض املتمولني الذين – يف وقت الفراغ - يتعاطون 
السياسة والغولف والربيدج.. والنساء فيام تبقى لهم من وقت!

الطبقة  فساد  هو  لبنان  يف  املعقدة  القضية  يف  ما  اوضح  إن 
النافرة  غرائزها  وراء  وانسياقها  وتوحشها  وجشعها  السياسية 
اجل  من  وهي  والقيم،  والوطن  بالناس  واستهتارها  واملريضة، 
وبشكل  يوم  كل  يحصل  وهذا   - مستعدة  الضيقة  مصالحها 
قبيح مثل قيء فوق مائدة الطعام – إلسقاط هيكل الوطن عىل 

رؤوس الجميع، أو من تبقى منهم يف البلد!
هذا  اىل  حظه  ساء  شعب  به  يواجه  ان  ميكن  ما  اسوأ  ان 
هؤالء  من  كال  أن  هو  اللعنة،  حد  تصل  مأساة  املستوى، 
كلهم  منوي  حيوان  مليون  بني  من   – خطأ   – جاء  السياسيني 
تعلق  الذي  وحده  هو  املراحيض،  يف  طريقهم  وضلوا  راحوا 
باملبيض وبالتايل تعلقت حياة املاليني من الناس عىل مدى 

عقود بحظها العاثر به. 
ليس اعرتاضا عىل ارادة الله، حاشا وكال، لكنه شكل من اشكال 
البوح الذي يجعل الوطن مرسحا لكل التفاهات التي حصلت 
الليل، ورمبا يف حالة سكر،  تناسلت يف  مع عائالت محرتمة 
لتلد هذه الكائنات التي متكنت يف اقل من نصف قرن ان تعود 
االكادميية،  وشهاداته  ومثقفيه  متعلميه  )بكل  كامل  مبجتمع 
وحذاقته  وعالقاته  وتجارته  وامواله  يتقنها،  التي  االربع  ولغاته 
قبل  ما  اىل  االربعة(  وفصوله  املتنوعة  وابداعاته  الفينيقية، 
وداحس  والعشائر  واألفخاذ  القبائل  وحروب  الجاهيل  العرص 

والغرباء! 
نعم نحن يف الجغرافيا غري محظوظني "بجارتنا" يف الجنوب، 
وذلك منذ اربعينيات القرن املايض، وثبت حديثا أن مواردنا 
وجود  مع  الستخراجها  حيلة  وال  مرت،   3000 عمق  تحت  تقع 
الطائفي  االجتامعي  السيايس  عقدنا  فإن  كذلك  السالح. 
عىل  او  واحدة،  دفعة  تنفجر  موقوتة،  قنبلة  هو  املذهبي 
هي  التوليفة  هذه  يف  ما  ابدع  لكن  الطلب..  غب  دفعات 
نكتة  وروح  ودعابة  كوميديا  فيها من  ما  مع  السياسية،  الطبقة 
ولثغة فرنسية – انكليزية والحقا خليجية، ملحقة بأدوار نشطة 

يف الدراما املحلية!..
السياسية معطوفة عىل صيغة عىل شكل قنبلة بدون  الطبقة 
شؤونه  يف  الجنوب  اىل  "جارتنا"  تعبث  وطن  يف  أمان  صامم 

العائلية.. هل هذه معادلة وطن؟
عىل ماذا الرهان إذن؟ ما هو الحل؟ وكيف ميكن أن يكون هناك 

حل بسيط لقضية معقدة؟
نبدأ من الصفر، نثبت ما هو ثابت، ونعمل عىل ما هو متحول 
للتغري  قابلني  والسياسيني  والدستور  ثابتة،  االرض  ومتغري: 
يد  اطالق  ميكن  ال  انه  املطلق  االميان  مع  والتحول،  والتبدل 

السياسيني الحاليني للعبث يف املتحول اآلخر وهو الدستور، 
يقبل،  ال  بعضهم  يريد،  ال  بعض  طبقات،  عىل  هذا  يف  فهم 
بعضهم ال يقدر، بعضهم يزعم انه يريد ويراوغ، بعضهم يريد 
وال يقدر، بعضهم ال يريد وال يقبل، وبعضهم يقدر وال يحاول، 

وبعضهم يقدر وال يريد وال يحاول.. يبقى أنا وأنت!
والناس كام السياسيني عىل طبقات يف ذلك، فمنهم املخلص، 
ومنهم املنافق، ومنهم الشاطر، ومنهم الغبي واألحمق.. ومنهم 

ما فيه بعض من كل هذا!
قلب  عىل  قادرون  يريدون  الذين  مع  وحدهم  املخلصون 
الطاولة، والتصدي لهذه املهمة الجلل، وال يبدو ان املخاوف 
)الفتنة  تنتهي  سوف  لهؤالء  الدائم  الهاجس  كانت  التي 
املذهبية يف مقدمتها( وعليه فقد يبدو أن أمل الجراحة، قبل 
دفعها  التي  الكلف  من  بكثري  أقل  التأسييس،  املؤمتر  وبعد 
يف  وحقه  ومدخراته  وماله  وعزته  كرامته  من  واملواطن  الوطن 
نحو  تصاعدي  بشكل  وغدا  اليوم،  ويدفعها  الكريم..  العيش 

األسوأ! 
ومع الذل واملهانة والفقر والعوز سيفقد ويخرس هذا املواطن 
اموال  من  ادخره  ما  مع  وسيادة  وكرامة  وفخر  عز  من  ادخره  ما 

قليلة أو كثرية يف البنوك ولدى الرصافني وجنون الدوالر!.. 
العام،  نهاية هذا  قبل  الطاولة  لقلب  الوقت  هناك متسع من 
الداخلية،  حروبه  يف  مشغول  واملعتوه  املجنون  هذا  حيث 
سياتل  مواطني  ومع  العنرصية  ومع  البطالة  ومع  كورونا  مع 
أداءه  مستوى  تدين  ومع  القانون  عىل  الخارجني  االرهابيني 
يف االحصائيات االخرية امام املرشح الدميوقراطي.. كل ذلك 
وكرس  فنزويال،  اىل  الخمسة  االيرانية  السفن  رحلة  من  جعل 
الحصار نزهة بحرية مريحة، ونرصا حاسام يف الحديقة الخلفية 
يف  الخنازير  خليج  يف  الصواريخ  نصب  مثل  االبيض،  للبيت 

كوبا يف الخمسينات!..
اسرتاتيجية  قراءة  هي  االيرانية  للسفن  الكاريبي  البحر  نزهة 
عميقة يف السياسة االمريكية يف مرحلة ما بعد كورونا وسحب 
الجيوش اىل الوطن حيث قد تكون الحاجة اليها يف نيويورك 
اكرث رضورة وفائدة من وجودها املكلف والعبثي يف افغانستان 

وسوريا والعراق!
الجنوب  يف  جبيل  بنت  من  السفن  تعرب  ان  نطالب  ال  نحن 
نطالب  نحن  والجبل،  ببريوت  مرورا  الشامل  يف  طرابلس  اىل 
بأن تعرب االرادة الوطنية الحقة يف االصالح والتغيري وبناء وطن 
والصحي  املعييش  والرفاه  االجتامعية  والعدالة  املؤسسات 
العزة والكرامة والسيادة، أن تعرب يف  والتعليمي معطوفا عىل 

االتجاهني!..
من  والعبور  بالورود،  الجديدة  الطريق  اىل  الطيونة  من  العبور 
الشياح اىل عني الرمانة بالزهور، ثم العبور معا اىل سوريا لفك 
من  أعجز  وهي  بحالها،  مشغولة  أمريكا  الجميع..  عن  الحصار 
متوجة   2020 يف  بكثري  أقوى  الوطنية  واإلرادة   ،1983 عام 

بانتصارات املحور..
وهذا يقودنا مبارشة اىل العالقة املأزومة واملزغولة واملعقدة 
يف  املوجود  التبسيط  تقارب  هي  ال  واملحكوم،  الحاكم  بني 
هي  وال  الناشطة،  الدميوقراطيات  ويف  الغربية  املجتمعات 
وجمهوريات  االوتوقراطية  البلدان  يف  كام  كاملة  تبعية  عالقة 
تطال  املسألة  فإن  ولذلك  أمرين،  بني  أمر  لكنها   ،99% الـ 
الواعني واملثقفني واملخلصني الذين يتعاطون الشأن العام يف 
الوقت،  نفس  الطبقتني يف  اىل  مقاربة وخطاب يصل  تقديم 
عىل  للضغط  السياسيني  اىل  الناس،  واىل  السياسيني  اىل 
بعض  أن  بإقناعهم  وللناس  الطاولة،  لقلب  منهم  املخلصني 
منافعهم اآلنية ميكن التعويض عنها مبنافع عامة يستفيد منها 
والكرامة  العزة  الكريم يف وطن  العيش  وأحفادهم يف  أبناءهم 

والسيادة واألمن والرفاه..
معادلة صعبة، لكنها ممكنة، فهي جزء من حلول بسيطة ملسألة 

وقضية معقدة.. لبنان!

تطال  ال  املقالة  هذه  ان  املواطنني  بعض  يرى  قد  مالحظة: 
لديه  ما  وبذل كل  وقاوم  وناضل وجاهد  الذي ضحى  زعيمهم 
يستثني  ان  ميكنه  ذلك،  فله  واملواطن..  الوطن  اجل  من 
فهم كذلك ضحوا  أيضا،  زعامءهم  واآلخرون سيتثنون  زعيمه، 
الوطن واملواطن،  وناضلوا وبذلوا ما يف وسعهم من اجل عزة 
وعليه، سيخرج كل الزعامء من دائرة الظن واالتهام واملسؤولية 
يقودنا  هذا  واملحاكمة..  واملحاسبة  واملساءلة  واملكاشفة 
اىل االستنتاج املنطقي الوحيد، وهو أنه أنا وأنت و"الرحابنة" 

مسؤولون عن كل هذا الخراب!..

هوزأبجد

حلول بسيطة لقضية معقدة!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

تعود الذاكرة يب يف ذكرى التحرير إىل 
عاشها  التي  الحرب  وويالت  املعاناة 
اللبنانيون يف الحرب األهلية ومسلسل 

املعارك الذي بدأ ومل ينتِه.
ال أحد يعلم من أين جاءت أقوام قايني 
التي بنت أوكارها بني األخوة. مل تفهم 
إنسان،  كل  فرادة  ميّيز  ما  األقوام  تلك 
يريد  سالم  أيَّ  يعرف  أحد  يعد  ومل 

وكيف يعيش.
 لو فعالً أرادوا الخري لبرتوا كل اختالف، 
ولكنهم بالعكس أرادوا لآلخر أن يتالىش 

كالبخار ويصبح طيَّ النسيان. 
تحالفات،  بأمر  تسمع  يوم  كل  يف 
وانشقاقات  واتفاقات،  واختالفات، 
هوجاء  لحرٍب  ساحًة  لبنان  من  جعلت 
يف  العيش  وصّعبت  الحياة  خنقت 

لبنان الحبيب. 
نحب  "نحن  درويش:  محمود  يقول 
سبيالً  إليها  استطعنا  ما  إذا  الحياة 
ونرسق من دودة القّز خيطاً لنبني سامًء 

لنا ونسّيج هذا الرّحيال".
إىل  االطمئنان  بعد   :١٩٨٢ حزيران   ٦
ساعات  منذ  ولدت  التي  الطّفلة  صحة 
إدارة  طلبت  والدتها،  وصحة  قليلة 
املغادرة،  الوالد  من  املستشفى 
ال  الجوية  والغارات  يقرتب  فالقصف 

تهدأ.
وحمل  زوجته  بذراع  أمسك  الفور  عىل 
وغادروا.  حامته  ساعدته  طفلته. 
حتى  املنزل  إىل  يصلون  كادوا  ما 
قصفت  التي  الطائرات  صوت  سمعوا 

املستشفى.
مل  ابنتها  دموعها.  الجّدة  حبست 
الوالدة،  بعد  ما  آالم  من  بعد  تتعاىف 
الّتهنئة  بطاقات  قراءة  من  تتمكّن  ومل 
التي جاءتها مع باقات الورد، ومل تتمكّن 
عىل  اللون  الزّهريّة  املالبس  تأّمل  من 
أنّها مل تتمكّن بعد من  مولودتها، حتى 

إرضاع طفلتها. مل، ومل، وألف مل.
الجّدة جاءت خصيصاً من بالد االغرتاب 
ابنتهام  مع زوجها يك يكونا إىل جانب 

احتفاًء بوالدتها.
الحقائب،  الجّدة  وّضبت  املساء  يف 
فاألمور ليست عىل ما يرام وتستدعي 
العليم.  الله  أين؟  إىل  ولكن  الرّحيل، 
لذلك  فيه،  ملجأ  ال  الّصهر  مسكن 
املحالت  أحد  مستودع  من  اتخذوا 
الّتجاريـة ملجأً يحميهم يف ليلتهم تلك 
التي امتألت سامؤها بالقنابل املضيئة. 
عادوا  قليالً،  األوضاع  هدأت  أن  بعد 
يف  ابنتها  فساعدت  املسكن،  إىل 
وبعد  بطفلتها،  واالهتامم  االستحامم 
الجّدة  بدأت  حالهام  إىل  االطمئنان 

بتحضري الطّعام وحلوى "املغيل". 
الطّائرات  صوت  كان  الّصباح  ذلك  يف 
يف  ولكن  مسموعاً  يزال  ما  والغارات 

البعيد. 
للسؤال   - حذرين   - األقرباء  بعض  جاء 

عن الوالدة ورؤية املولودة الجميلة.
بالبطّارية  العامل  بالطـبع أجهزة املذياع 
مكان  من  تُحَمل  كانت  تنطِفئ..  مل 
وسري  املستجّدات  ملعرفة  مكان  إىل 

املعارك. 
وخرج  ودباباٍت،  شاحناٍت  صوت  ُسِمع 
الطّرقات  إىل  رشفاتهم  إىل  الّناس 
فوجدوا قافلة من الّدبابات. نادى الجد 
غرفة  باتجاه  وركض  للمغادرة،  الجميع 
نوم ابنته، ثم حمل حفيدته، أما الّصهـر 
حقيبًة  حملت  والجّدة  زوجته،  فحمل 

فيها مستلزمات الطّفلة. 
الّزراعية  األرض  باتجاه  الجموع  ركضت 
الطّائرات  فوقها  ومن  الّسهول،  وبني 

تقصف الّدبابات.
إىل أين يركضون؟ هم يجهلون! ركضوا، 
تاهوا.. وجدوا جموعاً تاهت معهم يف 

الحياة، تبحث عن أوطان، عن أمان.  
أما كان يوجد يف حياتهم ما يستحق أن 
تنبض الحياة فيهم ألجله؟ هل ستعتذر 
منهم  سيعتذر  هل  يوماً؟  منهم  الحياة 
األكفان؟  منهم  ستعتذر  هل  الحلم؟ 
أمل تكن تليق بهم الحياة؟ هل ستعتذر 

منهم دودة القّز؟ 
يستحق  الحياة،  يستحق  شعب  نحن 

الحّرية والّتحرير.
ولكن هل االعتذار سيفي بالغرض؟ 

 باألمس كنت أخرب إيناس، وهي - بعد 
يف  والكتابة  الّتلوين  تتعلُّم  صغريٌة   -
دفرتها، كيف عاشت العائلة مرّتنَي فرح 
فجوة  الطّائرة  صنعت  أّن  بعد  والدتها 

تحت الرّتاب صارت لهم ملجأً. 
ابنة  لِكيندا،  غدا  إيناس  ستكمل 
حني  القز  دودة  فعلت  ماذا  أختها، 
لِكْونِهم  تنبهت  وكيف  أنينهم،  سمعت 
"ال  وقالت:  نفسها  من  فخجلت  برشاً، 
لك  سأرمي  الجّدة.  أيتها  تؤاخذيني 
ومتسيك  فتامسيك  كلَّها،  خيطاين 
ومن  وابنتها،  ابنتك  أجل  من  بخيوطي 

أجل الّصهر والجّد".
ارتفعت  ابنتي  أرسعي!  "أرسعي، 
طارت  أين  إىل  أعرف  وال  حرارتها، 

الحقيبة من يدي"! 
نسيجا  سأصنع  الجّدة.  أيّتها  "إهدأي 

يُدِفُئ جسمها الذي يرتجف كالورقة"..
بدنها  فيقشعّر  ذلك،  الّنـملة  تسمع   
وتقسم برّب سليامن ابن داوود أن تعود 

بعد أن تبني للعائلة نفقاً". 
فعادت  خرباً،  الّنملة  تكّذب  مل  فعال 
أن  بعد  بخري  الجميع  كوِن  إىل  لتطمنّئ 

صنعت تجاويُفها إىل الحياة ممراً. 
قّصة  يوماً  كيندا  ستخرب  من  أعلم  ال   
إحساُس  حياتَها  أنقذ  التي  العائلة 
حرشة، ولكن أرجو أن تقول املستمعة: 
وكيف  الجّدة،  زمن  كان  كيف  "غريٌب، 
كانوا يحكمون ِبعبِء اآلخر عىل الحياة 

رغم أنّهم كانوا برشاً"؟
 - االجتامعية  العلوم  يف  *جدارة   
الّتعليم  يف  عملت  اللبنانّية،  الجامعة 

العام والخاص األكادميي والتقني.
أّسست "الّصالون الّثقايف اللبناين" يف 
مدرسة سيدة الرسل - لبنان و"الّصالون 
كالهام  وُعنَي  مونرتيال"،  يف  الّثقايف 
بـالشؤون الثقافية واالجتامعية. أسست 
يف  القّراء  نوادي  من  العديد  وترأست 
لبنان ومونرتيال، فُعنيت النوادي بقراءة 
أسست  ومناقشتها.  العربية  الكتب 
يف  عضو  ِصلة".  "جمعية  وترأست 
اللبنانية  القنصلية  يف  الثقافية  اللجنة 

يف مونرتيال.

شعب يستحق الحياة

سلوى سعيد عباس
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االسبوعية  االميان  نور  مدرسة  تنشط 
العربية  الجالية  ضمن  مونرتيال  يف 
اللغة  تعليم  نرش  يف  واالسالمية 
االسالمية  واالخالق  وثقافتها  العربية 
االول  عامها  تخطَّت  وقد  السامية، 
وملسه  شاهده  االمتياز  هذا  بامتياز. 
وعاشه أبناء الجالية نتيجة للتكامل يف 
وأساليب  "الكالسيكية"  الخربات  دمج 
إعطاء مساحة ال  الحديثة، مع  التعليم 
أثناء  يف  الهادف  اللعب  من  بها  باس 

الدراسة. 
نور  مدرسة  طالب  جعل  ذلك  كل 
بفارغ  االحد  يوم  ينتظرون  االميان 
للمجيء  ذويهم  عىل  وبإلحاح  الصرب، 
أو  انقطاع  دون  فيها  املستمر  والدوام 

تذمر.
الطفل يتغنى باملدرسة والشاب جعل 
مع  الجميل  اللقاء  يوم  األحد  يوم  من 

زمالئه واساتذته. 
املبادرة  املدرسُة  االميان  نور  مدرسة 
التعليم  األوىل منذ االسبوع االول إىل 
التعليم  حظِر  عند  "اإللكرتوين" 
والخاصة  العامة  املبارش يف املدارس 
التاجي  الجرثوم  بسبب  مونرتيال  يف 

املستجد )كوفيد 19(.
القبول  املبادرة  هذه  نالت  وقد   
أهايل  من  والرحابة  واالستحسان 
تجربة  وكانت  والتالميذ،  التالميذ 

ناجحة ورائعة.

يف  االوالد  تواجد  ان  فيه  شك  ال  ما 
الخارج  يف  االعامل  توقف  مع  البيت 
يف  واالمهات  االباء  تواجد  إىل  أدى 
التواجد  هذا  مستمرة.  بصورة  البيت 
الشمل  فُجمع  إيجابية،  آثار  له  كان 
وتعرف أبناء االرسة عىل بعضهم أكرث، 
آثار سلبية،  له  كانت  آخر  ومن جانب 
الحظر  قوانني  تطبيق  نتيجة  كامللل 
االنسان  حرية  من  تحد  التي  الصارمة 

وحركته. 
وعليه، بادرت إدارة مدرسة نور االميان 
مع  أمثل  بصورة  الوقت  هذا  الستثامر 
وذلك  البيت،  يف  تالميذها  تواجد 
منها  ثالٌث  مسابقات،  أربعة  بإقامة 
مسابقة  وهي  ثقافية  وواحدة  قرآنية، 
تحايك  برسوم  القصرية  القصة 
وبريشة  املكتوب  اللغوي  املضمون 
الطالب حول جرثوم "كورونا". املبادرة 
غري  الجالية  ابناء  من  تشجيعاً  القت 
االميان،  نور  ملدرسة  املنتسبني 
فناشدوها أن تعمم املسابقات األربعة 

عىل أبناء الجالية، وتم ذلك.
 2020  -  5  -  17 يف  االحد  يوم  كان 
التي  القصرية  القصة  مسابقة  موعد 
عنوانها "انا وكورونا"، ويوم االثنني 18 
املسابقات  موعد  كان   2020  -  5  -
القرآنية الثالث. لقد اختري ثالثة حكام 
أصحاب خربة من ابناء الجالية للتحكيم 
التي  القصرية  القصة  مسابقة  يف 

تتضمن اللغة العربية والرسم يف عرش 
الطالب  خيال  تعايُن  والتي  صفحات، 
السلبية  النواحي  من  القصة  كتابة  يف 

وااليجابية للجرثوم.
الرسومات  يف  االبداع  أجمَل  كان  وما 
تفتقت  لقد  والخيال!  والتعبري 
والشباب  االطفال  ومهارات  قابليات 
الشهرين  يف  معاناتهم  لحجم  نتيجة 
جميالً  تجاوباً  وأبَدوا  املاضيني، 
هذه  وتحمل  لتفهم  واستعداداً 
املرحلة من خالل رسوماتهم وتعبريهم 
من  كل  إعجاب  ونالت  اإلبداعي، 
املحكمني واملستمعني عىل قناة زوم 
يف أثناء التحكيم، مع مراعاة الشفافية 
لهذه  املنظمة  اللجنة  قبل  والعدل من 

املسابقة. 

يوم االثنني، أُقيمت املسابقة القرآنية 
ترتيل  أو  لحفظ   عمرية  فئات  لثالث 
الجمعة،  وسورة  البقرة،  سورة  من  جزء 

وسورة الزلزلة.
لجنة  املدرسة  إدارة  اختارت  وقد 
ومهارة  واختصاص  خربة  ذات  تحكيم 
القرآن  ترتيل  وفنون  علوم  يف  وباع 
السنني  هذه  يف  مرة  وألول  الكريم. 
عملية  يف  النسوي  العنرص  يشارك 
من  نور  السيد  انتخب  وقد  التحكيم. 
والسيد  الحروف،  لتقييم مخارج  اوتاوا 
التالوة،  ابو زهراء محمد لتقييم احكام 
والسيدتان ام زينب وام حمزة بالتناوب 

لتقييم الحركات. 
كان التنافس بني املتسابقني - بالذات 
عىل   - البقرة  سورة  آيات  قراءة  يف 
متقاربة  جداً  درجاتهم  فكانت  اشده، 
ما  التفوق،  درجة  عىل  حازوا  وكلهم 
املسابقة  لهذه  املنظمة  اللجنة  جعل 
الجميع  عىل  املالية  هداياها  توزع 
ولكن بتفاوت قليل. كذلك كان حضور 
أهايل املتسابقني عىل قناة زوم كثيفا 
وواعياً. أما مجموع عدد املشاركني يف 
عن  فزاد  الثالثة  القرآنية  املسابقات 
ومتيزت  ومتسابقًة.  متسابقاً  عرشين 
بالتنظيم  االربع  املسابقات  إدارة  لجنة 
والعدالة  واالنسيابية  والحرفية  العايل 

يف التحكيم.
والنصف  الثالث  الساعات  انقضت 

برسعة  املسابقات  استغرقتها  التي 
شهر  يف  النهار  طول  من  الرغم  عىل 
ابناء  من  بالعديد  حدا  ما  رمضان، 
وكانت  املرشوع  لهذا  بالتربع  الجالية 

عطاياهم سخية ومميزة.
املسابقات  بهذه  نشيد  إذ  ونحن 
نطالب  االداري،  األداء  يف  املتفوقة 
وفريقها  االميان  نور  مدرسة  إدارة 
النشاطات  من  مبزيد  التدرييس 
ونضع  واالجتامعية،  والقرآنية  الثقافية 
تستوعب  مدرسة  ألجل  بيدها  يدنا 
أفضل  وملستقبل  املستقبل  أجيال 

لفلذات األكباد. 
)مدرسة نور االميان()مدرسة نور االميان(

من منا مل يذق طعم السعادة يف أثناء 
وجوده يف املخيم؟ ومن منا مل يتمنَّ 
أصدقاء  يجتمع  حيث  هناك،  البقاء 
العائلة والكشاف أو الجالية؟ ما سأذكره 
ممتعة  رحلة  إال  ليس  املقال  هذا  يف 
الجديد  املخيم  خاللها  من  تزورون 
وتتعرفون عىل كيفية اختياره و مراحل 
ربط  منكم  أرجو  لذا  وتطويره،  بنائِه 
اإلقالع.  وشك  عىل  فنحن  أحزمتكم، 

نتمنى لكم رحلة آمنة وسعيدة.
الصعب  من  أعزايئ،  تعلمون،  كام 
حيث  من  كندا  يف  مخيامت  إيجاد 
املناسَبني  والصيفي  الزمني  التوقيت 
يدفعها  التي  التكلفة  إىل  إضافة  لنا، 
األيام  بعض  عىل  للحصول  الكشاف 
أهل  مركز  من  فبدعم  لذلك  للتخييم، 
وبتوجيه  كندا،  أوتاوا-  يف  )ع(  البيت 
سبيتي،  عيل  الشيخ  فضيلة  من 
البيت  أهل  ومرشدات  كشافة  قررت 
عاش  حلم  تحقيق  يف  املبارشة  )ع( 
إنشاء  وهو  أال  طوال،  سنواٍت  معها 
االسالمية  بالجالية  خاص  مخيم 
الكشاف  أنشطَة  ليستقبَل  كندا  يف 
وغريهام  االسالمي  الشباب  ونادي 
بجاليتنا  تتعلق  التي  املؤسسات  من 
املسلمة يف كندا. إذاً الهدف الحصوُل 
يخدُم  للجميع  خاص  مخيم  عىل 
األهداف الدينية واالجتامعية الحتضان 
يف  ولِمؤازرتهم  لشبابنا،  دينيٍة  بيئة 
توحيد  عىل  وللعمل  الغرب،  بالد 
والتعرف  كندا،  يف  االسالمية  الجالية 
املقاطعات  من  الوافدين  أبنائها  عىل 

واملدن املختلفة.
 .2008 عاَم  النور  أبرص هذا املرشوع 
بأقساط زهيدة اشرتُيَت أرُض املخيم 
وبحريٌة  دومناً،   60 مساحتها  البالغة 
خاصة لألرض، ثم عام 2016 تشاورت 
البيت  أهل  ومرشدات  كشافة  إدارة 
)ع(  البيت  أهل  مركز  إدارة  مع  )ع( 
لبدء العمل يف هذا املرشوع بإرشاف 
عيل.  السيد  هشام  السيد  القائد 
املراحل،  من  عدداً  العمل  وتضمن 

أبرزها:
من  دونم   18 ُجرِف   2016 عاَم   - أوالً 
ونُظِّف  األرض،  مساحة  من   60 أصل 
)كابني(  كوخ  أول  وأُنِشَئ  الشاطئ 

بصناعة يدوية.

و2018   2017 عامّي  بني   - ثانياً 
اشرُتِيَت 9 أكواخ )كابينز(.

ُعِمَل   2018 صيف  أواخر  يف   - ثالثاً 
بداية  ويف  املخيم.  أساسيات  عىل 
املخيم  خيمُة  نُِصَبت   2019 عام 
ويف  مرحلتني،  عىل  )غازيبو(  الكبرية 
إىل  َعت  ُوسِّ  2019 صيف  أواخر 

محيٍط كبريٍ.
كبريُة  برٌئ  وُجهِّزت  ُحِفرَت  رابعا- 
للرشب  صالٌح  عذٌب  ماؤها  الحجِم، 

واالستعامل.
األهم  الخطوة  الصيف،  هذا  يف  حاليا 
والعاملون  املرشف  عليها  يركز  التي 
للمخيم،  األسايس  املبنى  بناء   هي 
املطبخ،  املخيم،  مطعم  ويتضمن: 
بنائِه  إنهاء  أمل  عىل  واملراحيض، 
الكشاف  ليتمكن  القادمة  السنة  يف 
من  كندا  يف  االسالمية  والجالية 
أن هذا  االشارة اىل  استخدامه. تجدر 
سليمة  خطوات  باتِّباع  أُنِشأَ  املخيم 
والجالية  الكشاف  ليحصل  تام  وهدوء 
مخيم  عىل  كندا  يف  كلها   االسالمية 
رائع وبناء أروع، عنوانه "مخيم للجميع، 
منهم  كل  ولينعم  عامرة"،  متعة 

باالستمتاع واالستفادة الرتبوية.
يف النهاية نود أن نتوجه بجزيل الشكر 
املرشوع،  هذا  ودعم  ساهم  من  لكل 
أو  املادية،  الناحية  من  كان  سواء 
االجتامعية كإيصال الصوت عرب وسائل 
أوتاوا  يف  ال  االجتامعي،  التواصل 
املقاطعات  بعض  يف  بل  وحدها، 
الكندية أيضاً، ونخص بالشكر املرشف 
السيد  القائد  املرشوع  هذا  عىل 
بهذه  أفادنا  الذي  عيل،  السيد  هشام 
وشباب  معه،  حوارنا  عرب  املعلومات 
بناء  يف  املشاركني  جاليتنا  وشابات 
هذا املخيم من دون تقايض أي راتب. 
نسأل الله أن يحفظ لنا كشافنا ومركزنا 

وجاليتنا االسالمية يف كندا.
نتمنى كل التوفيق لكشافة ومرشدات 
هذا،  املرشوع  يف  )ع(  البيت  أهل 
هذه  إزالَة  وجل  عز  املوىل  سائلني 
من  نتمكن  ليك  نواجهها  التي  املحنة 
جميعنا  لنحظى  املخيم  هذا  تدشني 
ونعيش  بعضنا،  مع  وأيام  بساعات 
أجمل اللحظات برفقة جاليتنا الكرمية، 
كام أراد لنا الرسول واألمئة )ع(. وفقنا 
الله وإياكم. دمتم بعافية وأمان وسالم.

ألَف  وتسعني  مئة  يقارب  ما  سيضطر 
املرصفية  السندات  إرجاع  إىل  كندي 
عليها  حصلوا  التي  )الشيكات( 
الفدرالية،  الحكومة  من  كمساعدات 
مرشوع  بفعل  مزاياً  بشكل  أتتهم 
العاطلني  إلعانِة  الفدرالية  الحكومة 
كورونا،  جائحة  بسبب  العمل  عن 
الكندي  الصندوِق  باسم  معروف  وهو 
 Canada( الطوارئ  صات  ملخصَّ
 Emergency Response
ملعلومات  وفقاً  وذلك   ،)Benefit

أعلنتها وكالة الدخل الكندية.
أنشأت  الفيدرالية  الحكومة  وكانت 
آذار  يف  الطوارئ  مخصصات  برنامج 
الذين  الكنديني  ملساعدة  املايض 
الجائحة  العمل بسبب  يتمكنوا من  مل 
دوالر   2000 تقديم  وأعلنت  التاجية، 
شهرياً يف مدة تصل إىل أربعة أشهر. 
وسيضطر غريُ املؤهلني للحصول عىل 
اإلعانة عىل إرجاع السندات يف وقت 

قريب. 
إنها   الكندية  الدخل  وكالة  وقالت 
يُشَتبه  حاالٍت  بشأن  بالغٍ   600 تلقت 
بعد  املخصصات  هذه  ِباستغاللِها 
الحكومة عن خط  يوم واحد من إعالن 
هاتفي للكنديني لإلبالغ عن املحتالنَي 

للحصول عىل املساعدات.
والعمل  االجتامعية  الشؤون  وزيرة 
يف  أعلنت  كوالرتو  كارال  الكندية 

يف  و2   1 بني  ما  أن  صحايف  حديث 
املائة من 8.4 ماليني كندي متقدمني 
بذلك  قاموا  املخصصات  بطلِب 

باحتياٍل.
 )Bellefeuille( وقال جريميي بلفوي
املتحدث باسم مكتب وزيرة املال إنه 
بشأِن  بالغ"  "كل  يف  التحقيق  يجري 

ُمسَتخِدمي الربنامج املشبوهني.
مبرشوع  الليربالية  الحكومة  تدفع  و 
قانون جديد ميكنه، من بني أمور أخرى، 
محتمل  سجن  ووقت  غرامات  فرض 
عىل الكنديني الذين احتالوا أو حاولوا 
املساعدات.  عىل  للحصول  االحتيال 
اعداد  زيادة  يتوقع  أنه  بلفوي  وأضاف 
زيادة  الذين سريجعون شيكاتهم، كام 

البالغات عن عمليات االحتيال.
من ناحيته، رئيس الحزب الدميوقراطي 
"نحن  قال:  سنغ  جاغميت  الجديد 
اإلعانة  مرشوع  توسيع  إىل  بحاجة 
الفدرالية  الحكومة  من  املقدم 
إىل  ودعا  املحتاجني".  لألشخاص 
وعقوبات  الباهظة  الغرامات  "إزالة 
املحتاجني  غري  عن  السجن 
املتقدمني بطلب للحصول عىل هذه 
"استخدام  مقرتحاً  املساعدات"، 
بدالً  األموال  السرتداد  الرضائب  نظام 
"تأمني  عىل  ومؤكداً  العقوبات"،  من 
الذين  الكنديني  لجميع  املساعدة 

يعيشون مع اإلعاقات".

صدى املرشق صدى املرشق 

السكاريس  دمييرتي  املحامي  أعلن 
أن  الجاري  الثاين من شهر حزيران  يف 
قيادة حزب  للمشاركة يف سباق  طلبه 
الخرض يف كندا قد ُقِبَل بعد استئناٍف 

ناجحٍ لقرار لجنة الفحص يف الحزب.
وإذ أعرب السكارس عن سعادته وفريق 
املجال  يفتح  الذي  الخرب  بهذا  حملِته 
"للعمل  من أجل القيم التي نعتز بها: 
والتنوع،  والبيئية،  االجتامعية  العدالة 
التشاركية"،  والدميقراطية  لم،  والسِّ
جزء  لتشكيِل  متحمسون  "نحن  قال: 
للمرشحني،  وحيوي  متنوع  مجال  من 
ونتطلع إىل مواصلة التعاون معهم من 

خالل هذا السباق".
عىل  نرشه  الذي  البيان  يف  وأكد 
أن  أثبتت  العملية  "هذه  أن  موقعه 

بشكل  السياسة  ميارس  الخرض  حزب 
مختلف، بعكس عملية الفحص الرسي 
األخرى".  األطراف  تستخدمها  التي 
واعترب أن "هذه النتيجة رسالة قوية إىل 
البلد  أنحاء هذا  التقدميني يف جميع 
موطن  هو  الخرض  حزب  أن  مفاُدها 
"أشجع  وقال:  الشعبية"،  الدميقراطية 
كل ُمريٍد يف هذا البلد أن يكون جزءاً 
عىل  ودميقراطي  تقدمي  حزب  من 

اإلنضامم إىل حزب الخرض اليوم".

جالية

هدى رفيق شاهني- أوتاوا

هل يتحقق مشروع المخيم الكشفي 
لجميع أبناء الجالية االسالمية في كندا؟

000"190 كندي ِلرجاع مساعداٍت 
من الدولة!

"""رسالة قوية إلى التقدميين في جميع أنحاء هذا البلد""
قبول المحامي السكارس كمرشح لرئاسة حزب الخضر 

في كندا

مدرسة نور اليمان :تميز في العطاء والبداع في المسابقات المدرسية
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من بني مؤلّفات    رضوان بن نُصري )ابتداًء من اليمني(: ملحمة كرة القدم املغربية )2018( و"املسلمون يف كيبيك بني الوصم 

 واالندماج" )2016( 

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..

)ع(  الصادق  االمام  للعلم  الطالبون  قصـد 
من البالد املختلفة واألقالیم حتى اجـتمـع 
فی مـحرضه أربعة آالف طالب علم. فألقى 
- علیه السالم - عليهم من غوامض الحكم 
آباؤه  أخفى  ما  وأظهر  العلوم،  وحقائق 
وأجداده خوفاً من فراعنة بني أمیة. ورشع 
برتویج حقائق الرشیعة املحمدیة األصیلة 
ونرش  رموزها  وبیان  أرسارها،  وإظهار 
الهدایة  شمس  أرشقت  حتى  أحكامها، 
عىل البالد، وسطع نور العلم عىل العباد، 
واستعداده  ذوقه  قدر  عىل  أخذ  وكل 
واألخالق  والفقه  الحكمة  من  واشتیاقه 
حتى  الجغرافیا  مثل  العلوم،  وسائر 
األرض  ودوران  الجاذبیة  ومن  الكیمیاء، 
رغم  وغیرها  والطب  الخالیا  علوم  حتى 
أواخر عمره حارصه  فی  السالم(  )علیه  أنه 
املنصور العبايس من كل صوب وحدب، 
مجاالً  له  یرتك  ومل  الضغط،  علیه  وشدد 

للتدریس والتعلیم. 

ولكن اإلمام جعفر الصادق )علیه السالم( 
متكن من إسدال أشعة معارفه عىل مشارق 
األرض ومغاربها، وأرسل عنوان التشیع إىل 
ُسمِّیت  هنا  ومن  وقبائلها.  األمة  شعوب 
ومل  بالجعفرية.  عرشية  اإلثني  الشيعة 
السالم(  )علیه  الصادق  االمام  علوم  تكن 

تداولها  بل  املسلمین،  بعلامء  محصورة 
سائر  علوم  وطالب  علامء  منها  واستفاد 
بها  اهتم  بكثیر مام  أكرث  واالدیان  البلدان 
القايض  جمیعاً  موقفهم  رغم  املسلمون، 
ُخزاُن  هم  السالم  علیهم  البیت  أهل  بأن 

علم الله وورثة أنبیائه. 

وكم حرّي باملعلّمني والدعاة واملبلغني أن 
ينرشوا فضائل اإلمام)ع( بني أبنائنا وبناتنا 
بحجم  يُؤَخذون  قد  الذين  الجامعيني، 
التطور العلمي يف الغرب، دون أن يتسنى 
هذه  تأسيس  مرحلة  عىل  االطالع  لهم 
الصادق)ع(   االمام  زمن  يف  سيام  العلوم، 
وتالمذته، أمثال هشام بن الحكم ومحمد 
بن  وهشام  تغلب،  بن  وأبان  مسلم  بن 
عمر،  بن  واملفضل  الطاق  ومؤمن  سامل 
العلوم  يف  غريهم  وكرث  حّيان  بن  وجابر 

العقلية والنقلية املختلفة. 

أربعة آالف عامل،  وقد ناهز عدد تالمذته 
وتالمذة  علمية  مؤلفات  لبعضهم  وكان 
كرُث، فكان لهشام ابن الحكم واحد وثالثون 
يف  كتاب   مئتي  من  أكرث  ولجابر  كتاباً، 
العلوم  يف  سيام  ال  مختلفة،  مواضيع 
وقد  والكيمياوية،  والطبيعية  العقلية 

اشُتهر بأيب الكيمياء.  

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

اإلمام  لرحيل  والثالثني  الواحدة  الذكرى  يف 
االسالمي  املجمع  امام  القى  )قده(  الخميني 
تحت  كلمة  السبيتي  عيل  الشيخ  سامحة 
الخميني"  اإلمام  مدرسة  رحاب  يف   " عنوان  
وذلك  اإلجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  بُثت 
حزيران.  شهر  من  السادس  يف  السبت  مساء 
االمام  خط  أركان  "من   : الكلمة  يف  جاء  ومام 
وميزاته وخصائصه  ومعامل مدرسته   الخميني 
ارتباطاً  وتعاىل،  بالله سبحانه  االرتباط  الربانية 
وثيقاً قامئاً عىل أساس العبودية الحقيقية لله 
تعاىل،  عليه  واالتكال  له،  واإلخالص  تعاىل، 
يف كل الحاالت. وهذا هو قوام الخط وأساسه 
شكل  الخط  لهذا  يبقى  ال  دونه  ومن  األول، 
 " ان  اىل  السبيتي  الشيخ  ولفت  وال محتوى". 
األوىل  املهمة  هو  الجانب  هذا  عىل  الرتكيز 

والدعاة  السالم،  عليهم  واألمئة  األنبياء  لكل 
الله،  إىل  الدعوة  "إن  وقال  تعاىل"،  الله  إىل 
يف  األساس  الحجر  هي  بالعبودية  وتوحيده 
الله  يقول  حيث  السالم  عليهم  األنبياء  رسالة 
اللَِّه  إِىَل  َدَعا  ْن  ِممَّ َقْوالً  أَْحَسُن  ﴿َوَمْن  تعاىل: 
الُْمْسلِِمني﴾".  ِمَن  إِنَِّني  َوَقاَل  َصالِحاً  َوَعِمَل 
وتابع سامحته " من خصائص هذا الخط ايضا ، 
أن جذوره االوىل متتد إىل رسالة األنبياء واألمئة 
مبتوراً،  الخط خطاً  السالم، فليس هذا  عليهم 
اجتث من فوق األرض، ما له من قرار، وإمنا هو 
األنبياء واملجاهدين  التاريخية خط  أبعاده  يف 
السالم  عليهم  واألمئة  تعاىل  الله  إىل  والدعاة 
وهو بذلك خط عريق، أصيل، ذو أصول ثابتة، 
الناس  صلة  يعّمق  الحقيقة،  بهذه  واإلحساس 

العاطفية والعقلية به".

من إعداد سمري بن جعفر من إعداد سمري بن جعفر 

شهر  من  والثالثني  الواحد  يف  األحد  تويف 
الكندي  والصحايف  الكاتب  الفائت  أيار 
يناهز  عمر  عن  نصري  بن  رضوان  املغريب 
65 عاماً بعد مرض ألزمه فراش املستشفى 

عدداً من األسابيع.
واملغاربية  املغربية  الجالية  موته  خربُ  وهّز 
كتب  التي  املسلمة،  والجالية  عاّمة،  بصفة 
املجتمع  يف  اندماجها  تحّديات  وعن  عنها 

الكيبييك.
رشيد  عرّب  فيسبوك،  عىل  صفحته  وعىل 
مونرتيال"  "أطلس  جريدة  مدير  نجاحي، 
أنّه  )Atlas Mtl( عن حزنه الشديد، خاصة 
كان  الذي  نصري،  بن  رضوان  من  قريباً  كان 
حول  والرياضية  السياسية  مبقاالته  يساهم 
يف  الصادرة  الجريدة  هذه  يف  القدم  كرة 

مونرتيال.
وقبل وفاته، ومن عىل فراشه يف مستشفى 
)CHUM( كتب رضوان بن نصري  مونرتيال 
موقع  عىل  ومتابعيه  أصدقائه  إىل  رسالة 

التواصل االجتامعي فيسبوك:
"هذه رسالة لجميع أصدقايئ الذين اعتدت 
التواصل معهم يف ظروف أكرث بهجة.  عىل 
حتى إذا كانت األمور قد تدهورت قليالً، فال 
التواصل  التواصل، ألن  يجب أن متنعنا من 
ألنه  أبداً  نرتكه  أن  يجب  ال  اجتامعي  رابط 

يسمح لنا بإبقاء أنفسنا عىل علم ببعضنا .
املشاكل  أثَّرت  لألسف،  األعزاء،  أصدقايئ 
جعل  ما  رؤيتي،  عىل  املفاجئة  الصحية 
التواصل الكتايب مستحيالً. لذلك اضطررت 
شغوف  أنا  التي  األمور  أحد  عن  للتخيل 
يل  تسمح  التي  الكتابة  وهي  أال  جّداً،  بها 

بالتفاعل معكم.
أصبح  صحتي.  عىل  القلقني  أشكر  أن  أريد 
من غري املمكن يل التواصل معكم كام كان 
عليه الحال يف املايض. سأحاول - بالوسائل 
التي  املهمة  هذه  مواصلة   - يل  املتاحة 

أعتربها نبيلة ألننا نرثي بها بعضنا.
النفوس  ولجميع  يل  بالنسبة  أمل  كُيّل 

الصعبة،  الفرتة  هذه  نتجاوز  أن  الحساسة 
رحلتنا  يف  لالستمرار  واقفني  نبقى  وأن 

االجتامعية عىل أمل أيام أفضل.
أصدقايئ.  لجميع  جزيالً  شكراً  أخرى،  مرة 
حفظكم الله وأدام صّحتكم وصّحة أحّبائكم".. 
رضوان بن نصري - مونرتيال - 10 أيار )مايو( 

2020
وأوىص املرحوم بدفنه يف مونرتيال، حيث 
 21( وابنته  عاماً(   19( وابنه  زوجته  تقيم 
الجاري  الشهر  مطلع  يف  ذلك  وتّم  عاماً(. 
ملقربة  املسلم  القطاع  يف  )يونيو(  حزيران 

الفال.
التي  االجتامعي  التباعد  إلجراءات  ونظًرا 
كيبيك  يف  العامة  الصحة  سلطات  فرضتها 
رضوان  أصدقاء  أقام  كورونا،  جائحة  بسبب 
بن نصري يوم الجمعة ما قبل املايض تجّمعاً 
روحه  عىل  م  للرتحُّ االنرتنت  عىل  افرتاضّياً 

وِذكِر خصاله وإنجازاته.
"أطلس  جريدة  يف  مقاالته  إىل  باإلضافة 
يف  املتعّددة  ومشاركاته  مونرتيال" 
رضوان  شارك  للجالية،  الثقافية  النشاطات 
بن نصري يف الربنامج اإلذاعي "ركن املغرب" 
 CKVL إذاعة  أمواج  )Coin Maroc( عىل 
كرة  ِبرياضة  مختّصاً  وكان  مونرتيال،  يف 

القدم.
قبل هجرته إىل كندا يف مطلع األلفية، شغل 
البيضاوي  الرجاء  نادي  خزينة  أمني  منصب 
مهندس  منصب  أيضاً  وشغل  القدم.  لكرة 
 )ODEP( املوانئ  استغالل  مكتب  يف 

املغريب.
الفرنسية  باللغة  كتاب  مؤلّفاته،  بني  ومن 
الوصم  بني  كيبيك  يف  "املسلمون 
 Les musulmans au  ( واالندماج"  
 Québec, entre Stigmatisation et
الصادر من دار "الرماتان"     )Intégration

)L’Harmattan(  الفرنسية عاَم 2016.
2018 كتاباً عن ملحمة كرة  كام أصدر عام 
 L’épopée du football( . القدم املغربية

 )marocain
)راديو كندا الدويل()راديو كندا الدويل(

السبيتي في ذكرى رحيل االمام الخميني :
من خصائص هذه المدرسة العبودية الحقيقية 

لله تعالى والخالص له

الجالية ُفجعت برحيل رضوان بن 
ُنصير

لئال تهدمي بيتك

لماذا االنتساب إلى المام جعفر الصادق)ع(؟؟

مشكلة:مشكلة:  كثريٌ من الزوجات بسبب سوِء ترصُّفهن 
نهايَتهن  ويُعلِنَّ  بأنفسهن،  بشقائهن  يتسبَّنب 
م  . فكم من أرسة تحطَّمت وبيت تهدَّ بألسنتهنَّ
بسبب تافٍه، أو كان ميكن إصالحه! غري أن سوء 
ع يف فجوة  الترصُّف ذلك منع من إصالحه، ووسَّ

الخالف! وال نربِّئ الزوَج. 
السبب  كانت  التي  للزوجة  ه  متوجِّ حديثنا  أن  إال 
عىل  إرصارها  خالل  من  وذلك  بيتها،  هدم  يف 
العابرة  أو شهوته  الزوج،  َزلة  أو غفران  عدم نسيان 
مع غريها بشكل ال ترتك معه فرصة إلصالح ذات 
بل  الحسبان،  يف  االبناء  مصلحة  أخذ  او  البني، 
تعاند دون منطق او حوار او رحمة. فامذا ميكن أن 

توّجهوا لها وألمثالها من نصيحة؟؟         
 ربيع - الفال  ربيع - الفال 
»كارثة«،  عاطفية  خيانة  أي  تعترب  املرأة  إن  حل:حل: 
وتعاملها ِبدرجة الخيانة الواقعة نفسها، كاإلعجاب 
بأخرى أو املحادثة مع أخريات عرب شبكة االنرتنت، 
أو املحادثة التليفونية أو الرسائل النَّصية، وغريها 
من األشياء التي يبحث فيها الرجل عن املنقوص 

لدى زوجته. 
الزوجَة  الزوجي  الطب  دراسات  بعض  وتُحمل 
مسؤولية خيانة الزوج، مشرية إىل أن إهامل الزوجة 
نفَسها وعيوبها، وكرثة شكواها من مسؤولية املنزل 
ورعاية األطفال - ما يسمى »بالنكد الزوجي« - وراء 
بهجران  عقوبته  أن  وإىل  الخيانة،  إىل  الرجل  لجوء 
العالقة  ويجفف  اكرث  االمور  يعقد  الزوجية  فراش 
العاطفية، ويوتّر االجواء املنزلية ويدفع الزوج اىل 
قضاء حاجته الجنسية خارج االطار الزوجي، فيعتاد 
من  هناك  الن  البيتية  واجباته  عن  التخيل  عىل 

يدفعه اىل ذلك. 
بحجم  له  الزوجة  مصارحة  هي  هنا  والنصيحة 
وأخذ  ونفسياً،  عاطفياً  له  تعرضت  الذي  األذى 
األخريات،  مع  تواصل  أي  عن  باإلقالعِ  منه  الوعد 
عىل  حريصة  ألنها  منه  صدر  ما  عىل  ومسامحته 
سمعته واوالده، ما يجعل تقديره لها اكرب وحرصه 
عليها أشد. أما العناد والرفض املستمر فسيؤدي 
إىل عناد اكرب وإىل تدفيع األبناء مثناً مستقبلياً ال 

يُقاس ِبخطأ ميكن أن يُعالج.

املرحوم   رضوان بن نُصري 
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صدى املرشق ـ مونرتيال صدى املرشق ـ مونرتيال 

تقام  التي  التظاهرات  مع  بالتزامن 
للتمييز  استنكاراً  منطقة  من  اكرث  يف 
املواطنني  يستهدف  الذي  العنرصي 
السود يف اكرث من منطقة، ويف الذكرى 
العلامنية  قانون  إلقرار  األوىل  السنوية 
املجلس  أقره  الذي  والعرشين،  الواحد 
العام  من  حزيران  يف  الكيبيك  النيايب 
 "  21 للقانون  "ال  تحالف  نظّم  الفائت، 
من  عرشة  الحادية  الساعة  عند  تجمعاً 
الرابع عرش من حزيران  االحد يف  صباح 
الجاري أمام مكتب رئيس الوزراء فرنسوا 
حرضه  مونرتيال،  مدينة  وسط  لوغو 
العرشات من الجاليات العرقية املختلفة 
ومن الرافضني للقانون، الذي ينص عىل 
ارتداء  من  العام  القطاع  موظفي  منع 

الرموز الدينية خالل ساعات العمل. 
كان  املحتشدين  أمام  املتحدثني  أبرز 
لُطيِّف  إيهاب  األستاذ  التحالف  منسق 
فلويد  جورج  ارواح  "إن  قال:  الذي 
نيو  يف  ليفي  ورودين  مينيسوتا،  يف 
أتالنتا،  يف  بروكس  ورايْشارد  برنزِوك، 
هذا  قضيتها  تبدأ  مل  أُزهقت،  التي 
إمنا  العقد.  وهذا  السنة  وهذه  الشهر 
منذ  السنني،  مئات  منذ  كانت  البداية 
من  جعلت  التي  القوانني  ُسّنت  أن 
مواطنني  األصليني  واملواطنني  السود 
"رغم  لطيف:  وتابع  الثانية".  الدرجة  من 
من  جزءاً  القوانني  هذه  تبقى  انتهائها 
قلوب  ويف  لعقود...  الشعبية  الثقافة 
ما  هذا  ألجيال.  رمبا  الناس،  بعض 
جميع  يف  نناهضه  وما  اليوم،  نشهده 

أنحاء العامل".
"نشهد  لطيف:  قال  نفسه  الوقت  ويف 
دورة أخرى تبدأ من األعىل، من ترامب، 
يف  هنا  نعم،  ليغو.  من  بولسونارو،  من 
وجود  ينفي  الذي  الوزراء  رئيس  كيبيك 
ويف  نفسه،  هو  املمنَهجة  العنرصية 

ع التمييز". الوقت نفسه، رشَّ
ولفت لطيف إىل التايل: "نعم، أعرتف أن 
يُقتلون يف شوارع كيبيك  املسلمني ال 

ونيو برَنزويك وجورجيا ومينيسوتا اليوم، 
تؤدي  أن  ميكن  التي  الجذور  نرى  لكننا 

إىل ذلك".
ضد  نقاتلها  التي  "املعركة  وأضاف: 
ستنقذ  هنا،  والعرشين  الواحد  القانون 
 2150 أو   2050 عام  يف  األرواح  اليوم 
أو  إذا وقفنا يف املسار وإذا وقفنا معاً. 
ميكن أن نكون مسؤولني عن الخسائر يف 
األرواح يف املستقبل القريب أو البعيد، 

إذا تعرثنا".
وإذ أشار اىل "ان الكفاح من أجل الحقوق 
وال  معينة  ملجموعة  ليس  واملساواة 
أن  "يجب  قال  معينة"،  مجموعة  ضد 
بشكل  مهمة"  السود  "حياة  قضية  نفهم 
من  الضحايا  يكون  عندما  صحيح. 
السود، فإننا نقوم معاً ونرفع شعار "حياة 
السود مهمة". عندما يُسَتهَدف السكاُن 
السكان  حياة  نرصخ:  فإننا  األصليون، 
األصليني مهمة. وعندما نخىش عىل أي 
مجموعة، فإننا نؤكد أن حياتها وحقوقها 

مهمة.
ضد  الكفاح  إن  لنقول  اليوم  هنا  نحن 
هنا  نحن  يتوقف.  لن  املنهجي  التمييز 
يُلغى  حتى  عملنا  سنواصل  إننا  لنقول 
إعادِة  حتى  والعرشين  الواحد  القانون 
ميثاق كيبيك إىل ما كان عليه قبل ذلك 
)يونيو(  حزيران   16 يف  املظلم  اليوم 
املزيد  لحامية  توسيِعه  فحتى   ،2019

من الحقوق للجميع".
بعد ذلك تحدثت رئيسة جمعية العدالة 
هنادي   )Justice Femme( للمرأة 
القانون  "تعارض  أكدت  التي  سعد 
علامنية  عىل  الناصِّ  والعرشين  الواحد 
الدولة مع ميثاق كيبيك لحقوق اإلنسان 
بحق  إجحافه  بسبب  وذلك  والحريات، 
معتقداتها  بسبب  معينٍة  جالياٍت 
التسامح  ميكن  "ال  أْن  مؤكدة  الدينية"، 
مع  تتالقى  التي  األعامل  هذه  مثل  مع 

العنرصية املمنهجة".
الذي  الجدل  "منذ  انه  سعد  والحظت 
"املالءمات  حول    2006 عام  انطلق 
املعقولة" وبعدها حول ميثاق القيم عام 

2013، تأثرت األجواء االجتامعية بشكل 
سلبي كبري. 

من  يحدُّ  والعرشين  الواحد  "القانون 
الظن  لسوء  ويروِّج  القوانني،  من  غريه 
الُحكم  إىل  بالبعض  دافعاً  باآلخرين، 
ذلك،  ومع  يلبسون.  ما  بسبب  عليهم 
التمييزية  املامرسات  عىل  األمثلة  فإن 
من قبل أشخاص يف السلطة ال يرتدون 
وثَّقت  لقد  جيداً.  موثقة  الدينية  الرموز 
العديد  عديدًة  سنواٍت  فام  القايض 
العنرصي  التنميط  عىل  األمثلة  من 
عمل  من  وهي  والسيايس،  واالجتامعي 
إىل  بحق  تنتمي  التي  الرشطة،  قوات 
القانون  يغطيها  التي  الوظائف  فئات 

الواحد والعرشين".
"القانون  أن  كلمتها  يف  سعد  وأكدت 
املذكور فتح الباب أمام سلطة تعسفية 
تطبيق  عن  املسؤولني  جانب  من 
كل  وبات  التجاوزات،  وسبَّب  القانون، 
شخص يعتقد أنه مفّوض لتفسري ماهية 
ُمرتَِديها".  وملهاجمة  الدينية  الرموز 
وشددت عىل أن هذا القانون "مظهر من 
مظاهر ما يسمى "العنرصيَة املمنهجة"، 
التي تقوم عىل مجموعة من القواعد أو 
الرسمية،  غري  أو  الرسمية  املامرسات، 
يبدو  ما  عىل  محايدة  تكون  قد  التي 

وبدون نية عنرصية".
ارتداء  عىل  "الحظر  ان  سعد  واعتربت 
أنه  من  الرغم  عىل  الدينية،  الرموز 
الدينية،  الجامعات  جميع  يستهدف 
األقليات  بعض  بكثري عىل  أكرب  تأثري  له 
ديِنها  يف  تظهر  قد  التي  الِعرقية 
سعد  عددت  وإذ  واضحة".  مامرساٌت 
جمعية  تلقتها  التي  الشكاوى  سلسلة 
 ،)Justice Femme( للمرأة  العدالة 
أشارت يف كلمتها اىل أن الجمعية منذ 
والعرشين سجلت  الواحد  القانون  إقرار 
جرائم  عدد  يف  طبيعية  غري  زيادة 
املناخ  وتدهور  وحوادثها،  الحاقدين 
االجتامعي ومظاهر االزدراء، واالعتداءات 
اللفظية، والتفرقة يف التوظيف، وتعرِض 
يف  املضايقات  من  للكثري  املحجبات 

اإلعتداء  حد  إىل  وصل  بعضها  العمل، 
الجسدي.

النساء  من  للعديد  كلامت  كانت  ثم 
الناشطات، وكلمة ألحد حاخامات اليهود 
اعرتاضاً عىل القانون الواحد والعرشين.

ويف الختام تحدثت اآلنسة مروى خنافر 
بكلمة متميزة جاء فيها:

الذكرى  أمر  يف  للتدول  هنا  "نحن 
يف  يوجد  أن  ينبغي  ال  لقانوٍن  املُحزِنة 
مجتمع متعدد الثقافات. مجتمع متعدد 
ويضمن  يحرتم  أن  يفرتض  الثقافات 
مع  لكيبيك.  األساسية  الحقوق  احرتام 
مروة  أنا  الحجاب،  بدون  أو  الحجاب 
خنافر. مع الحجاب أو بدونه، أنا امرأة.. 
أنا  مسلمة.  امرأة  أنا  بدونه،  أو  معه 
مع  جامعة.  وخريجة  وكيبيكية  مسلمة 
مسلمة،  أنا  الحجاب،  بدون  أو  الحجاب 
كيبيكية، خريجة جامعية، ناشطة، ولدي 

كفاءات مهنية. 
معه أو بدونه، أنا امرأة مسلمة، كيبيكية، 
كفاءات  ولدي  ناشطة  جامعية،  خريجة 
ومنفتحة  اآلخر  االنسان  وأحب  مهنية 
كل  قبل  ولكن  اآلخرين  قبول  خالل  من 
بدون  أو  الحجاب  مع  نحرتمهم..  يشء 
وتوجهت  خنافر.  مروة  أنا  الحجاب، 
مثل  اآلالف  "هناك  بالقول  لوغو  اىل 

يتعرضون  أنفسهم  يجدون  خنافر،  مروة 
بسبب  كيبيك  يف  واالعتداء  للتمييز 

قانونك، سيد لوغو".
القانون  هذا  "زاد  خنافر:  وأضافت 
املرأة  بحق  والعنف  الكره  منسوَب 
كلَّه  الكره  القانون  هذا  ينرش  املسلمة. 
مسؤول  وأنت  كيبيك،  مجتمع  يف 
الكيبيكيني  م  تقسِّ أنت  ذلك.  عن 
والكيبيكيات. هذا القانون هو شكل من 
أشكال العنرصية املمنهجة التي تنكرها! 
الجهَل  والعرشين  الواحد  القانون  مياثل 
بحق  العنرصي  والتمييز  والرفض  والكره 
هو  هذا  القانون  املنظورة.  األقليات 
االختالف،  من  اآلخر،  من  نفُسه  الخوُف 
وعقَّبت  الحجاب".  ومن  الثقافات،  من 
الواقع، يا  بالقول: "أنت خائف مني يف 
عزيزي لوغو.. تعلَّم أن تحب نفسك بدالً 
من كرِهها. دعونا نتعلم مساعدة بعضنا 
دعونا  أنفسنا.  تقسيم  من  بدالً  البعض 
وسرتى  أنفسنا.  ونحرتم  نقبل  أن  نتعلم 
نحو  ستتطور  والعامل  لألشياء  رؤيتنا  أن 

األفضل. من أجل مستقبل أفضل".
"سنواصل  بالقول:  خنافر  وختمت 
سنواصل  حقوقنا.  أجل  من  النضال 
إنه  القانون.  هذا  يُلَغى  حتى  النصال 

قانونك، لكنه معركتنا".

صدى املرشق ـ مونرتيال صدى املرشق ـ مونرتيال 

الجاري  حزيران  من  األول  يف  مونرتيال  يف  صدر 
مجلة  وهي  "منتدانا"،  مجلة  من  األول  العدد 
الكرتونية أدبية يرأس تحريرَها الشاعر وليد حديد، 
السيد  اللغة  أستاذ  فيها  اللغوي  بالتدقيق  ويقوم 
حسان عبدالله. أىت العدد األول حافالً بالعديد من 
وعد  وقد  واإلجتامعّية،  الثقافية،  األدبية،  املقاالت 
االستاذ حديد يف افتتاحيته بأن "يكون املضمون ذا 

عمق فكري وثقايف وترفيهي متقدم".
واعترب حديد ان "افتتاح ونرش مجلة أدبية، ثقافية، 
واجتامعّية يف اإلغرتاب ليس باألمر السهل، وذلك 
لسببني: السبب األول هو القدرات املحدودة التي 
لدينا، منها املادية، والسبب الثاين هو خربتنا يف 
مجال النرش والصحافة". وأضاف: "إنَّه تحّد قبلنا أن 
وإيّاه". وأوضح حديد: "ما دفعنا  نعيشه ونتعايش 
لِهذا القبول هو شغفنا للتعبري عن هويتنا الثقافية 
واملواهب  الطاقات  "أّن  اىل  لفت  وإذ  والعربية". 
مونرتيال،  يف  وخصوصاً  اإلغرتاب،  يف  املوجودة 
هي التي ستوصلنا إىل تخطّي كل الصعوبات التي 
ذكرتها"، أكد ان "هذه املجلة ليست فقط ألعضاء 

منتدانا، وإمنا هي لكل قارئ وكاتب وناشط".
عن املحتوى قال حديد: "لقد قسمنا هذه املجلة 
فهناك  بالزوايا،  ُسميت  وصفحات  أقسام  إىل 
والرتفيهية،  واإلجتامعّية،  والثقافية،  األدبية،  الزاوية 
الشعر،  هناك  واملتفرقات.  والفنية،  والطبية، 
وتحليالت  العدد،  وشخصية  القصرية،  والقصة 
قال  كام   - املجلة  هذه  هدف  وأدبية".  اجتامعية 
مرحلة  إىل  والسمو  الغربة  هذه  "تخفيف   - حديد 
نرش  هو  آخر  "هدف  اىل  وأشار  والتطور".  اإلبداع 
تجارب  خالل  من  متنوع  جديد  بأسلوب  ثقافتنا 

تتخطى املكان والطائفة واملذاهب والبلد". 
يُذكر ان مجلة "منتدانا" تصدر عن "تجمع منتدانا"، 
وهو بحسب مؤسسه االستاذ بشري قزي "يضم نخبة 
من الشابات والشبان، كّل فرد منهم يتميز عن غريه. 
والكتَّاب  واملحامني،  واألدباء  الشعراء  بينهم  فنجد 
واملهندسني  واالعالميني  واألطباء،  واألساتذة 

أذكر  مختلفة،  أصول  من  وهم  األعامل.  ورجال 
والعراقية  واملرصية،  والفلسطينية  السورية  منها: 
يف  قزي  قال  التسمية،  عن  واللبنانية".  والسودانية 
َي التجمع "منتدانا" حتى  كلمة له يف املجلة: "ُسمِّ
يشعر كل عضو بأنه ميلك جزءاً منه". وعن أهداف 

"منتدانا" قال قزي:
 -  االبتعاد قدر اإلمكان عن الجدل السيايس، 

- تجنب الخوض يف أي من املواضيع التي تتعلق 
باألمور الدينية،  

-  املحافظة عىل اللغة العربية وتشجيع توظيفها، 
- املساعدة عىل تحسني األداء بلغة عربية صحيحة 

خالية من األخطاء. 
"منتدانا"  مجلة  أرسة  تهنئ  إذ  املرشق  صدى 
إلصدارها األول، تتمنى لها دوام اإلستمرار والتوفيق 
والتألق لخدمة لغة الضاد والناطقني بها، لتكون إىل 
يف  العربية  اإلعالمية  الوسائل  من  زميالتها  جانب 
الجالية عىل  وأبناء  بنات  مونرتيال، عوناً يف حفاظ 
بدأنا نشعر معه  زمن  بها يف  والتمسك  األم  لغتهم 
واستخدام  العربية،  باللغة  اإلهتامم  تراجع  بأىس 
والتواصل، سيام  للتخاطب  األخرى وسيلة  اللغات 
األمر إىل  بل كاد يصل  والثالث،  الثاين  الجيل  بني 
والقّيمني  لـ"منتدانا"  نبارك  مجددأ  األول.  الجيل 

عليها وللجالية.   

في الذكرى األولى لقرار قانون العلمانية:
""" سنواصل عملنا حتى ُيلَغى القانون الواحد والعشرين""

مجلة "منتدانا" تبصر النور في مونتريال

مجلة منتدانا 

Livraison et commande en ligne
www.nuts-box.com 514.885.1094
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  ارتداء غطاء للوجه في
دون خياطةاألماكن العامة

خياطة

 	

يمكنك تغطية وجهك بسهولة باستخدام المواد المتاحة في المنزل. إذا أمكن، استخدم قماشاً محكماً ومرناً مثل القطن الذي يتيح 

للهواء بالتدفق عبره عند التنفس. استخدم طبقتين من القماش على األقل وتأكد من أن غطاء الوجه مريح ومناسب لوجهك جيداً. 

يجب أن تكون قادراً على غسل وتجفيف غطاء وجهك دون إتالفه. هناك العديد من الطرق لصنع غطاء وجه من القماش.

إليك طريقتان بسيطتان:

كوفيد-19: اصنع غطاء الوجه الخاص بك

 	
Aiguille ou fil

 	Ciseaux

  
 

20-210-64W
A

قماش
 	

غطاء البندانا للرأس )أو قماش مربع حجم 50 × 50 سم(
 	

أربطة مطاطية )أو أربطة الشعر(
مقص )حسب الحاجة(	 

قماش
 	

مستطيالن من القماش حجم 

	 25 × 15 سم لكل منهما
قطعتان من المطاط )أو الخيط( 

بطول 15 سم
إبرة أو دبوس	 
خيط	 
مقص	 

الخطوات

الخطوات

أطِو البندانا من منتصفها.

قم بقص مستطيلين من القماش 

بمقاس 25 × 15 سم لكل منهما. 

قم بوضع قطع القماش سوية 
وخياطتها معاً.

أطِو الطرف العلوي إلي األسفل 

والطرف السفلي إلى األعلى

اطو الجوانب الطويلة بأكثر من 0.5 

سم وقم بخياطة األطراف. وثم قم بطي 

الجوانب القصيرة للطبقة المزدوجة من 

القماش بأكثر من 1 سم وخياطتها أيضاً.

ضع الخيوط المطاطية أو 

مطاطات الشعر على بعد حوالي 

اطِو األطراف إلى المنتصف 15سم من بعضها البعض
وشدها.

التقط غطاء الوجه عبر 

المطاطات وضعه على 

وجهك، وقم بتثبيت األشرطة 

المطاطية خلف أذنيك.
قم بتعطيل غطاء الوجه 

حتى يثبت بإحكام على 
وجهك.

مرر شريطين مطاطيين بطول 

15 سم وعرض 0.3 سم 

من خالل الحاشية التي قمت 

بتخييطها في األطراف القصيرة 

لغطاء الوجه، والتي ستعمل 

بمثابة حلقات التثبيت حول األذن. 

استخدم إبرة كبيرة أو دبوساً 

لتمرير القطعة عبر الحواشي، 

ومن ثم اربط األطراف بإحكام. 

إذا لم يكن لديك بعض المطاط، 

يمكنك استخدام الخيط وجعل 

القطع أكثر طوالً كي تتمكن من 
ربطها وراء رأسك.

المصدر: مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي )NCIRD(، قسم األمراض الفيروسية. المعلومات المتعلقة باستخدام أغطية الوجه القماشية للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كوفيد19- 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html :متاحة مجاناً على الرابط

اسحب الشريط المطاطي برفق بحيث 

تكون العقد مثبتة داخل الحاشية. قم 

بضم أطراف غطاء الوجه على الشريط 

المطاطي واضبطها بحيث يناسب غطاء 

الوجه وجهك، ثم قم بتخييط المطاط 

بأمان في مكانه لمنعه من االنزالق.

 

picto crevé

1
2

6

4

1
2

3

5

4

3

 

ال ينبغي وضع أغطية الوجه القماشية على األطفال تحت سن الثانية، أو ارتداؤها من قبل أي شخص يعاني من 

صعوبة في التنفس أو أي شكل من أشكال اإلعاقة أو أي شخص غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.

 
picto crevé

1

متى؟

تحذير:

متى؟

 	
عندما ال يكون التباعد الجسدي ممكناً في األماكن العامة، على سبيل المثال عند قضائك لبعض االحتياجات أو استخدامك وسائل النقل العام: ابق في المنزل 

إذا كنت مريضاً. إذا كنت بحاجة للذهاب إلى العيادة أو المستشفى، بإمكانك عندها ارتداء غطاء الوجه حتى يتم إعطائك قناعاً مناسباً لإلجراءات الالزمة.

 	
ال تظهر أعراض المرض على بعض األشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19، ومن الممكن أن يصاب بعض األشخاص بالفيروس دون علمهم. ولذلك قد 

يقلل ارتداء غطاء الوجه من خطر اإلصابة بفيروس كوفيد-19 ونقله إلى اآلخرين. كما يجب اتخاذ تدابير وقائية أخرى باإلضافة إلى ارتداء غطاء الوجه في 

األماكن العامة، مثل التطبيق الجيد لممارسات النظافة والتباعد الجسدي. يجب ارتداء أغطية الوجه وتنظيفها بشكل صحيح.

كيفية ارتداء غطاء الوجه

1.  استخدم إحدى يديك لوضع غطاء الوجه على 
أنفك وفمك. استخدم اليد األخرى لتثبيت 

أربطة الغطاء وراء أذنيك.

2. اضبط غطاء الوجه على أنفك.

3. اضبط غطاء الوجه تحت ذقنك

اغسل يديك قبل وبعد استخدام غطاء الوجه.

قم بتغيير غطاء الوجه الخاص بك في حال تعرضه للبلل أو االتساخ 
أو التلف

ال تعلق غطاء الوجه من أذن واحدة أو حول رقبتك. احتفظ بالغطاء 

على وجهك وتجنب لمسه. إذا لمست غطاء وجهك أثناء ارتدائه، 
اغسل يديك على الفور.

 تعامل مع األشرطة المطاطية أو األربطة فقط عند إزالة غطاء 
وجهك - ال تلمس جبهتك. 

اطِو الجزء الخارجي من غطاء الوجه للداخل وضعه في كيس 

نظيف. اغسل غطاء وجهك بمجرد عودتك للمنزل مع باقي قطع 
الغسيل.

2

3

ارتداء غطاء للوجه في األماكن 
العامة

غطاء الوجه هو ليس بديالً عن:

التباعد االجتماعيغسل يديك

2 meters

عزل نفسك في المنزل في 
حال كونك مريضاً

التباعد لمسافة 
مترين

 ال تظهر أعراض المرض على بعض األشخاص
 المصابين بفيروس كوفيد-19 ، ومن الممكن أن يصاب

بعض األشخاص بالفيروس دون علمهم. ولذلك قد
 يقلل ارتداء غطاء الوجه من خطر اإلصابة بفيروس

كوفيد-19 ونقله إلى اآلخرين.

A12164_20-210-196W_Pub-hebdo-ethnoculturelle_ARA-10x15po.indd   1A12164_20-210-196W_Pub-hebdo-ethnoculturelle_ARA-10x15po.indd   1 2020-06-09   11:482020-06-09   11:48



العدد 507 - الثالثاء 16 حزيران 2020/�شوال 1441
N°507 • Mardi le 16 Juin 2020 آراء

يوليوس  قرن، وضع  بنصف  املسيح  السيد  ميالد  قبل 
جديداً  إنسانيا  قانوناً  الروماين  "اإلمرباطور"  القيرص 
حامية  وضعه  من  الغاية  وكانت  قيرص،  بقانون  ُعرف 
النبالء وأطامع  نفوذ طبقة  الفقرية من  الشعبية  الطبقة 
توزيع  فهو:  بنوٍد  من  فيه  جاء  ما  أهم  أما  األثرياء. 
األرايض عىل الفقراء من أبناء الشعب وجنود الجيش، 
التي  الكبرية  توزيعها عىل أرسهم  األولوية يف  وكانت 
تضم كل منها أربعة أوالد أو أكرث، وبناء املساكن لهم إن 
كانوا ال ميتلكون بيوتاً يقيمون بها، واإلهتامم بحالتهم 

الصحية وعالج املرىض منهم مجاناً.
ويُقال أنه جفف املستنقعات والربك للقضاء عىل وباء 
الكولريا الذي كان يشكل خطراً عىل حياتهم، وأسعَف 
من  أعفاُهم  أو  ديونهم،  تسديد  عن  منهم  العاجزين 
تسدديها إذا ما ثبت إفالسهم، وضّم ممثلني عنهم إىل 
مجلس الشيوخ بعد زيادة عدد أعضائه من ستمئة إىل 
له  العقوبات بحق كل من سّولت  أشد  وأقرَّ  تسعمئة، 
اإلنتخابات  بنتيجة  التالعَب  النبالء واألغنياء  نفسه من 
هذا  إىل  ممثليها  إيصال  من  الدنيا  الطبقة  لحرمان 

املجلس. 
الطبقات  عىل  العميم  بالخري  القانون  هذا  عاد  ولقد 
شأنه  وأجلَّت  القيرص  قدَر  فعظَّمت  والفقرية،  الدنيا 
إىل  بفضله  روما  وعادت  إنجازاته،  بجليل  وأشادت 

مجدها وعظمتها. 
بعد  والعرشين  الواحد  القرن  من  العرشين  العام  ويف 
األمرييك  الشيوخ  مجلس  أتم  املسيح،  السيد  ميالد 
إعداد مرشوع قانون أطلقوا عليه إسم قيرص، نسبة إىل 
مصور عسكري منشق عن الجيش السوري، وقف مرات 
غطّى  بقناع  متنكراً  املجلس  هذا  أعضاء  أمام  عديدة 
التقطها يف  التي  الصور  اآلف  وأطلعهم عىل  رأسه،  به 
السجون واملعتقالت السورية، وفيها ظهر سوء معاملة 

النظام السوري لألرسى املدنيني السوريني.  
به  أدىل  ما  كل  األمرييك  الشيوخ  مجلس  صّدق  ولقد 

املدعو قيرص، وتأكدوا من حقيقة وِصحة هذه الصور 
التي حملها إليهم رغم إعالن الحكومة السورية مراراً أنها 
صور زائفٌة مزورٌة، وهم ينتظرون موافقة وتوقيع الرئيس 
أما  التنفيذ.  حيز  ليدخل  القانون  هذا  عىل  األمرييك 
صارمة  عقوبات  فرض  فهو:  بنود  من  فيه  جاء  ما  أهم 
مع  يتعامل  من  كل  ومقاطعة  السوري،  النظام  عىل 
مرصف سورية املركزي، وكل من يسعى إلعادة إعامرها 

ومتويل مشاريعها اإلمنائية واإلقتصادية... 
بالشعب  األذى  سيلحق  أنه  يدروا  مل  واضعيه  وكأن 
السوري الفقري ولن يكون يف مصلحته أبداً، بل سيؤدي 
األرضار  من  املزيد  له  ويسبب  معاناته  مضاعفة  إىل 
قانون قيرص األمرييك  للمجاعة. فكيف يكون  ويعرضه 
لحامية الشعب السوري، وهو لن ينجز إال هبوطاً حاداً 
أسعار  يف  حاداً  وارتفاعاً  الوطنية  عملتهم  قيمة  يف 

املواد الغذائية؟! 
أما الحكام العرب فقد وِقرت آذانهم وأصيبت بالصمم 
بقانون  يسمعون  عادوا  فام  سمعهم،  عىل  الله  وختم 
بقانون  أو  ولبنان،  سورية  يف  إخوتهم  أحوال  يحسن 
املتكئة عىل  كالخراف  آخر يضاعف محنتهم، وصاروا 
أن  ويؤمنون  ويصدقونها،  الخرافات  يسطرون  صوفها، 
صوفهم لن يُجزَّ وإن حان وقت جزّه، وأن العرب يشكّلون 
وتنصهر  املحيط،  إىل  الخليج  من  متتد  واحدة  أمة 

جميع أقطارها يف بوتقة واحدة إسمها العروبة.

قانون قيصر الروماني وقانون 
قيصر األميركي وخرافات العرب

يوسف زكريا - وندزور

عيل ابراهيم طالب - وندسور 
طبيعية  غري  حالة  الكندية  وندسور  مدينة  تعيش 
املدينة  صعيد  عىل  "كورونا"  حاالت  ازدياد  نتيجة 
وضواحيها، فقد سجل الثالثاء الواقع يف 9 حزيران 
ما  باملرض،  جديدة   إصابة  وأربعنَي  ثالثاً   2020
إىل  السطور  هذه  كتابة  حتى  اإلجاميل  العدد  رفع 
1,109 إصابات من جراء  هذا الوباء الرهيب الذي 

يرضب الكرة األرضية قاطبة   ..
كلنا يعرف ان العامل بأرسه يعيش تحت وطأة هذا 
من  اآلالف  عرشات  اآلن  حتى  حصد  الذي  الوباء 
الضحايا، وتسبب بعذابات ال تُحتمل للمصابني يف 

املستشفيات وعىل أجهزة التنفس الصناعي ..
ال  الذي  القلب،  هذا  داخل  من  انسانية  دعوة  هي 
يتمنى لكل البرش إال الخري والسعادة والفرح، والله 

تعاىل يشهد عىل ذلك ..
وترِك  االمكان  قدر  باملنازل  لإللتزام  صادقة  دعوة 
املشاركة يف أي تجمعات او مناسبات مهام وأينام 

كانت..
قد يقول قائل إنه مضطر للخروج اىل العمل او لرشاء 
الحياة  عىل  املحافظة  ولكن  واألدوية،  الحاجيات 
وتفادي خطر الوباء واجب إنساين وأخالقي إىل أبعد 

الحدود ..
علينا أن نستمع إىل التعليامت الصادرة عن املراجع 

الطبية والصحية وننفذها، كل يف مكان سكنه..
الله  وأسأل  قارئيها،  كل  اىل  أوجهها  هذه  كلاميت 

تعاىل لكم جميعاً الصحة والعافية الدامئة ..
أمتنى أن تصلكم كلاميت هذه وأنتم تنعمون بأثواب 

العافية والصحة الدامئة ..
األوقات  كل  يف  والتكاتف  التعاضد  هو  املطلوب 
من  والعصيبة  الصعبة  املرحلة  هذه  اجتياز  حتى 

حياتنا الحارضة - بإذن الله تعاىل ..
حالة   98,787 كندا   عموم  يف  الحاالت  عدد  بلغ 
 7,996 تويف  فيام  57,608 حاالت،  منها  ُشفيت 

شخص.
عىل صعيد آخر ويف خرب حزين من ديربورن األمريكية 
املجاورة لنا، وَردنا فجَر الخميس يف 11 حزيران خربٌ 
حزيٌن مؤمل هو وفاة فقيدة الصبا، الصديقة واألخت 

مستشفيات  إحدى  يف  بزي،  حسن  غادة  الغالية 
ديربورن األمريكية بعد عدٍد من األشهر من معاناتها 

من هذا الوباء الرهيب  ..
غادة بزي - اإلنسانة التي عرفناها جارة كرمية وأختاً 
غالية - عاشت فرتة من السنوات يف مدينة وندسور 
الكندية قبل أن تنتقل إىل ديربورن األمريكية، حيث 
املتفانية  املثالية  األم  نعم  فكانت  والداها،  يعيش 

دوماً يف سبيل أرستها الكرمية الغالية..  
حامكُم الله جميعاً يا كرام الناس ..محبتي واحرتامي 

للجميع..  
والسالم،  الدامئة  واملودة  واملحبة  الخري  عىل 
خالل  من  يتواصل  معكم  ولقاؤنا  الله،  أستودعكم 
 - الغراء  العزيز، جريدة صدى املرشق  هذا املوقع 

مونرتيال.. اىل اللقاء القريب إن شاء الله تعاىل. 
للتواصل مع الكاتب عرب الربيد االلكرتوين:

visionmag64 @Gmail.com 
 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس بوك

FACEBOOK    PAGE  
ALI  IBRAHIM  TALEB أبو تراب كرار العاميل

َحلَّ العيد: أهالً وسهالً... وكل عام وأنتم بخري
ة سلسلة دعائّية تتناسب واملقام الّتعييدي( )مع تَِتمَّ

فقط هذا؟ أاَل ِمْن مزيد؟!
ـ أو أكرث ـ يف الَبنْي  ماذا تريد غري ذلك؟ هل من اقرتاح 

تقّدمه لنا َولَِمْن يهّمه األمر؟
أال ترغب يف نزهة كذائّية، رفقة العيال نالمس بها هواًء 

زاً ومناخاً جّذاباً؟ طَلِقاً، طقساً ُمَحفِّ
بعد قليل من الّصمت وعدم ظهور الرّّد الفوري:

تحّفظات  أو  اعرتاض  لديك  هل  الرّتّدد؟  هذا  ملاذا 
تُفشيها لنا؟

تالياً  للّتأّمل...  عبارة  إطالق  بل  اعرتاض...  ال  بالطّبع 
الخروج بفائدة:

ال بأس مبا تيرّس من الّتنزّه لهدٍف منشود مع األخذ بعني 
االعتبار أنّه:
"إىل حني"

متابعة الّرياضة عموماً... وكرة القدم عىل وجه الخصوص
َديَْدٌن شبايب مألوف... بل أن نطاقه يتخطّى حدود هذه 

الرّشيحة العمريّة
وأوسع من نطاق الِفْتية والرّجال: األخوات موجودات

للمشاهدة نصيبها... وللمامرسات تجلّياتها
زقاق شعبي... مالعٌب ُمَجهَّزة الستقبال الوافدين

زمالء، رفاق، أصدقاء، أقارب، جريان وهواة
قد يحصل الّتنافس وترتفع وترية الّنشاط

وينشغل القوم يف َجوٍّ من املرح
ولكن

"إىل حني"
َولَْترضب ما يحرضك من األمثلة

فمصاديق إظهار البهجة متنّوعة واألمثلة متعّددة
كُلُّ امِرٍئ وما تشتهيه نفسه من األمور املُباَحة:

عىل  يتصّبب  والعرق  حاّر  يوٍم  يف  الّنهر  إىل  الّذهاب 
رِقاب العباد

تحت  عرضه  يف  تَنشط  البحر  أمواج  حيث  إىل  الّتوّجه 
شمس ساطعة

االلتهاء بألعاب إلكرتونّية عابرة األماكن والحدود وميادين 
الّتنافس الحاميس

مرشوب  احتساء  يف  األحّبة  ومشاركة  األصدقاء  مرافقة 
يف منتزه هنا، أو تناول وجبة يف مطعٍم هناك

ْد  د... َوزِْد يف اإلحصاء تنويعاً ويف الرسَّ وما ِشْئَت َفَعدِّ
تفريعاً

ولكن... ال تُْغِفل العاِمل املشرَتَك والعنرص الجاِمع:
"إىل حني"

ففي عامل الرّتفيه واالستمتاع مبوارد الحياة
أذواق بني البرش متشّعبة

ينتج عنها تنّوع يف االختيار
كّل فرد مييل إىل ما يجذبه ويستأنس به

وأجيال،  حقباٌت  ومناطق،  بلدان  مختلفة،  أعامٌر 
حضارات وأديان، رشٌق وغرب

ْدَت الرّحال... قد تصادف أساليب  أينام تواجدَت وشدَّ
تسلية ومناذج للَمَرح وُسُبالً إلظهار البهجة

هو  جميعاً...  يشملها  الذي  املشرتك  العامل  أّن  إال 
كونها "إىل حني"

جاء يف "الّذكر الحكيم":
ُجلُوِد  لَكُم مِّن  َوَجَعَل  بُُيوتِكُْم َسكًَنا  ن  لَكُم مِّ َجَعَل  }َواللُّه 
 ۙ إَِقاَمِتكُْم  َويَْوَم  ظَْعِنكُْم  يَْوَم  ونََها  تَْسَتِخفُّ بُُيوتًا  اأْلَنَْعاِم 
ِحنٍي{  إِىَلٰ  َوَمَتاًعا  أَثَاثًا  َوأَْشَعارَِها  َوأَْوبَارَِها  أَْصَواِفَها  َوِمْن 

)سورة النحل ـ اآلية ٨٠(
نجد يف تفسري ﴿إىل حني﴾:

فال  داثرة،  فانية  أنها  إىل  إشارة  وفيه  قيل:  "محدود، 
ينبغي للعاقل أن يختارها عىل نعيم اآلخرة".

)امليزان يف تفسري القرآن(
محصور،  والوقت  محدودة،  املتعة  أّن  الواضح  فمن 

واملّدة الرّتفيهّية ليست باملفتوحة.
الواقع العميل املُعايَش يُظِْهر لنا هذه الحقيقة، واملرور 
عىل بعض تعابري "الّذكر املبارَك" يدفعنا بهذا االتّجاه.

نعترب،  أن  فيبقى  خافياً...  ليس  واملسار  َجيِلٌّ  املعنى 
ونخرج بفائدة، ونُْحِسن االستثامر.

الكالم يتمحور حول الجانب الرّتفيهي وعبوره املُْقَتَضب 
يف حياة املرء، وللمؤمن تعاطيه املفيد مع هذا الجانب.

تان: وعليه، نقطتان ُمِهمَّ
إحداهام:

تجّنب الحرام يف فرتة الرّتفيه واالبتعاد عنه.
نتيجة  مع  فانية،  تالياً  مؤّقتة...  بلّذة  يقبل  ال  فالعاقل 

رديئة تتمّثل بعقاب إلهي غري معلومٍة فرتُة امتداده.
األخرى:

االستفادة من هذه الّنقاهة العاِبرة بتحويلها إىل محطّة 
شحن تُعيد رفع منسوب الّنشاط املسليك عند املؤمن، 
الّصالح  بالعمل  لالستمرار  الّتقّوي  إعادة  مبثابة  فتكون 

عىل اختالف وجوهه.
ويف هذا الّسياق، ال بأس بأن ينوي الفرد هذه الّتسلية 
ذو  الزّمني  الّشّق  هذا  فيتحّول  تعاىل"،  الله  إىل  "قربة 
يف  هادفة  بطريقة  ُمستثَمرَة  فرتة  إىل  الغفلَوي  الطّابع 
طيبة  كشجرة  وميتّد،  ميتّد...  ُمبارَك  مسليك  مسار 

أصلها ثابت وفرعها يف السامء.
أيّها العزيز، ال تستبدْل نعيامً أبديّاً مبتعٍة محظورٍة مؤّقتة

بل اجعل اليسريَ من الوقت العاِبر أداًة مساِعدًة لتفعيل 
املكسب الّدائم

واْسلُك مساراً ينقلك من "إىل حني" نحو "مقعد صدق 
عند مليك مقتدر"

ة وللحكاية تَِتمَّ
]َوُقِل اْعَملُوا َفَسرَيَى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن[

أَمريكّيٍة  َمِديَنٍة  ِمَئِة  من  أكرَث  يف  اندلعْت  التظاهراُت 
أسوًة بتظاهرات مدينِة مينيابوليس يف واليِة ميِنسوتا، 
بعد إقداِم الرُشطيِّ االبيض ديريك شوفني عىل خنق 

املواطِن االمرييك ذي الَبرَشِة السوداء جورج فلويد.
ليست هذِه أوََّل حادثٍة يقتُل فيها رُشِطيٌّ أبيُض مواطناً 
نفسه  الحادُث  فلويد  قبل  فقد حدث  أسوَد،  امريكّياً 
لرجٍل امرييكٍّ أسود هو إريك جارنر يف نيويورك سنة 

2014 م، الذي ُقِتَل خنقاً عىل يِد رشطي.
شخٍص،   1,100 سنٍة  كل  تقتل  األمريكّيُة  الرشطَُة 
العدد،  هذا  من   26% القتىل  يف  السود  ونسبة 
وتعداُد السود يف أمريكا يبلغ 26 مليوناً، أي ما يقارب 

.11.4%
ثقافُة القتِل والعنِف هي الثقافُة السائدة التي روجت 
املفكرون  يشيعها  التي  العنرصيُّة  والروح  األفالُم،  لها 
املشبعون بهذه الروح، فالحديُث عن صدام الحضارات 

ونهاية التاريخ نابٌع من هذه الروح االستعالئيَِّة.
ليست األَزَمُة يف ُعمِقها أزَْمَة بطالٍة، وعدم إتاحِة ُفرَص 
االقتصاديُة  واملشكالُت  البطالة  وإمنا  للسود،  العمل 
الحكاياِت  يف  ُجذوُرها  لها  أعمق،  ألزمٍة  مظهٌر 
امريكا  ألنَّ  االمرييك  التأريخِ  يف  أقول  وال  األمريكّيِة، 

ليس فيها تأريٌخ متسلسٌل زمانِّياً.
ُسكّاناً  ووجدوا  ُغزاًة،  الِبيُض  األوربيوَن  جاءها  أمريكا 
باستئصالهم،  االبيُض  الرَُّجُل  فقاَم  القاّرِة،  أصلينَي يف 
ومحِو ثقافتهم. وقاَم هذا الرجل باستجالب السود من 

إفريقيا واستعباِدهم.
هذا  إىل  يشريون  ال  الرِّقِّ  عن  يكتبوَن  الذين  لألسف، 
التجربَة  ينُقُدوَن  وال  الحديث،  العرص  يف  الرقيق 
االمريكّيَة من قريٍب وال بعيٍد، بل يصبوَن جام غضبهم 
وجَد  بل  للعبوديِّة،  يؤسس  مل  الذي  اإلسالم  عىل 

العبوديّة واقعاً دولياً قامئاً معموالً بِه آنذاك.
بطالٍة  قضيَة  تكوَن  أن  من  أعمُق  َجوَهرِها  يف  األَزمُة 
وتعليٍم وصحٍة، وإن كانت هذه األُمورمهمًة جداً وهي 

مظاهر األزمِة التي تطفو عىل السطحِ.
ُ عْن أَزَْمٍة حضاِريٍّة راسخٍة يف  املُظاهرُت االمريكّيُة تَُعربِّ

الرئيس  الرِّق عىل يد  إلغاُء  يُلِغها  االمريكّيِة، مل  الِبنَيِة 
بتحريِر  قرارَه  اصدَر  الذي  لنكولن،  ابراهام  األمرييكِّ 
دفع  والذي   ،1863 عام  االول من حزيران  العبيِد يف 
مواطٌن  اغتالُُه  فقد  الشجاع،  الَقراِر  لهذا  مثناً  حياتَُه 
أمرييكٌّ أبيُض يف يوم الجمعِة يف 14 نيسان )أبريل( 

سنة 1865 م.
َسها  االزمة يف أمريكا أزمُة وجوديٌّة بنيويٌة حضاريٌّة، كَرَّ
الذي  العنرصيِّة،  بسياساته  ترامب  الحايل  الرئيس 
فشَل يف إدارِة أزمِة جرثوم "كورونا"، فكان مقتُل فلويد 

القشَة التي قصمت ظهَر البعري.
الخطر  إىل  ينتبهوا  أن  اليوم  أمريكا  يف  الساسة  عىل 
املحدق ِببالدهم إذا مل يعالجوا املشكلَة من جذورها، 
الدولة،  مؤسسات  يف  واملساواة  العدالة  يوفروا  ومل 
ومل يؤمنوا بالتعددية التي هي منطُق هذا العرِص، ومل 

يتنبهوا إىل املايض بكل ويالته ومصائبِه.
ورضب  أملانيا،  تدمري  إىل  أدى  ُعضاٌل  داٌء  العنرصية 
والفاشية  النازيّة  نشوء  وأدى إىل  ذريّة،  بقنابَل  اليابان 
برروها  التي  العنرصي،  التمييز  ألوان  والصهيونّية وكل 

بتفوق األجناس، وفكرة شعب الله املختار.
العقالء  اذا مل يدرك  التفكك  امريكا من  أخىش عىل 
خطورة العنرصية )التي هي أزمة حضاريّة يف جوهرها، 
الكوارث  الحمقى من جلب  وخلٌل حضاري(، ويوقفوا 

إىل هذا البلد.

"كورونا" أيضًا وأيضًا 

ُة  الُمظاهراُت االمريكيَّ
ُة واأَلْزَمُة الَحضاِريَّ

   علي إبراهيم طالب - وندزور

زعيم الخيرهللا

"إلى حين"
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قريش  محاوالت  جميع  تفلح  مل  ملا 
وآله(  عليه  الله  )صىل  النبي  ثني  يف 
أيب  إقناع  يف  وال  املباركة،  دعوته  عن 
طالب )عليه السالم( بالتخيل عنه وعن 
نرصته، وال يف منع الناس من الدخول 
الرتهيب  وسائل  عرب  اإلسالم،  يف 
أمرهم  أجمعوا  أخرى،  والرتغيب  تارة 
اقتصادياً،  ومقاطعتهم  حرمانهم  عىل 
والتضييق عليهم يف املأكل واملرشب 
وامللبس، وهي آخر وسيلة وأمل لهم، 
نتيجة  عىل  منه  يحصلوا  أن  يرجون 
تحمل  مهام  اإلنسان  فإن  لهم،  مرضية 
من اآلالم، إال أن تحمله للجوع والعطش 
االلتفات  مبجرد  ظاهر  وهذا  محدود، 
الحياة  وسلوكهم يف  البرش  طبائع  إىل 
عرب التاريخ، بل ان مجمل الحروب التي 
طابع  ذات  كانت  التاريخ  يف  حصلت 
النبي  أن  ولو  وبالذات،  أوال  اقتصادي 
)صىل الله عليه وآله( ثبت عىل موقفه 
عىل  الصرب  اتباعه  مبقدور  يكون  فلن 
فرض  ولو  سبيله،  يف  واملوت  ذلك، 
وأنينهم،  األطفال  رصاخ  فإن  ذلك، 
إىل  دفعهم  رمبا  الجوع،  ضغط  تحت 
قدرتهم  لعدم  والرتاجع،  االستسالم 
أمام  أطفالهم  عذابات  تحمل  عىل 
تتغلب  ما  العاطفة كثرياً  فإن  أعينهم، 
عىل العقل يف مقامات كهذه، وهو ما 
يغري املعادلة ملصلحة قريش حسب 

زعمهم.
من  آخر،  بشكل  الحرب  إدارة  فقرروا 
وحرمان  االقتصادية،  املقاطعة  خالل 
العيش،  أدىن مقومات  املسلمني من 
بعد أن مل تفلح كافة األساليب األخرى، 
السنة  من  محرم  شهر  يف  فكتبوا 
السابعة للبعثة صحيفة تعاقدوا عليها، 
شيوخهم،  من  أربعون  عليها  ووقع 
وكتبوا فيها أنهم ال يزوجون بني هاشم 
وبني عبد املطلب وال يتزوجون منهم، 
وال  منهم،  يبتاعون  وال  يبيعونهم  وال 
يجتمعوا معهم عىل أمر من األمور، أو 
وإال  ليقتلوه،  الله  رسول  لهم  يسلموا 
فإنهم سيموتون جوعا وعطشا، وبالتايل 
فال يتحمل أحد مسؤولية قتلهم، وإما 
أن يرتاجع النبي )صىل الله عليه وآله( 
عن دعوته وتنتهي املشكلة، وختموها 
بخواتيمهم وعلقوها يف داخل الكعبة.

يدخلوا  أن  هاشم  بني  طالب  أبو  وأمر 
الله عليه وآله( إىل  الله )صىل  برسول 
حتى  الحصار  هذا  واستمر  الشعب، 
والهاشميون يتضورون  العارشة،  السنة 
يخرجوا  أن  يقدرون  ال  وعطشا،  جوعا 
يف  أي  املوسم،  يف  إال  الشعب  من 
شهر رجب أثناء العمرة، ويف شهر ذي 

الحجة أثناء موسم الحج.
وعملت قريش عىل منع الوافدين إىل 
شيئا  يبتاعوا  أو  يبيعوهم  أن  من  مكة 
منهم  يشرتون  فكانوا  الهاشميني،  من 

وإن  األمثان،  بأغىل  بيعه  يريدون  ما 
الوافدون،  بها  يحلم  ال  خيالية  كانت 
رشاء  عىل  الهاشميون  يقدر  ال  حتى 

يشء منهم.
حول  مراقبني  وضع  إىل  عمدوا  بل 
أحد  إليهم  يدخل  ال  حتى  الشعب 
شيئا، إال ما كان يأتيهم رسا عن عيون 

الرقابة.
هذه  أثناء  ينفقون  املسلمون  وكان 
وخديجة،  طالب  أيب  أموال  من  املدة 
بورق  يقتاتوا  أن  واضطروا  نفذت  حتى 
الشجر، وكان أطفالهم يتضورون جوعا 
أمام أعني القرشيني، دون أن يهتز لهم 

جفن، أو يتحرك بهم عرق من عاطفة.
ترتبط  مسألة  إىل  نشري  أن  بد  ال  وهنا 
لو  أنه  بأيب طالب )عليه السالم( وهي 
مات كافرا كام يقولون، فام هو الداعي 
واألذى  املشاق  هذه  كل  ليتحمل  له 
الحصول  يأمل  ال  بهذا املستوى، وهو 
عىل جاه وال سلطان وال غري ذلك، لقاء 
املنقطعة  واملجاهدة  التضحية  هذه 
وما  اإلنسانية،  تاريخ  يف  النظري 
ومخاصمتها  قريش  معاندة  استلزمته 
من آثار عليه عىل املستوى الشخيص 
الشيخوخة،  سن  يف  وهو  واملادي، 
عن  مات  بأنه  يرصحون  واملؤرخون 
بل  سنة،  ومثانني  الستة  قارب  عمر 
)عليه  علياً  ابنه  يأمر  كان  الشعب  يف 
السالم( أن ينام مكان النبي )صىل الله 
عليه وآله(، يعني يف أواخر عمره، وقد 

تقدم ذكرها.
أو  ذلك،  مبثل  طمعه  جدال  فرض  ولو 
أنه كان يدافع عنه حمية وتعصبا، فهل 
أن  باملرء  الحمية  تصل  أن  املمكن  من 
املوت  إىل  صلبه  من  الذي  ابنه  يدفع 

بدال عنه؟!.
نهاية الصحيفة:نهاية الصحيفة:

من  سنوات  ثالث  وبعد  وأخرياً، 

اإللهية،  املعجزة  ظهرت  الحصار، 
إىل  وآله(  عليه  الله  النبي )صىل  فجاء 
عمه أيب طالب، وأخربه بأن األرضة قد 
يبق  ومل  الصحيفة،  يف  ما  كل  أكلت 

فيها إال ما كان إسام لله تعاىل.
فجاء أبو طالب ومعه بعض الهاشميني 
إىل قريش، وقال لهم، وقد ظنوا أنه جاء 
صحيفتكم  إىل  ابعثوا  لهم،  مستسلامً 
فيها،  صلح  وبينكم  بيننا  يكون  لعله 
بها، فلام وضعت وعليها  وأتوا  فبعثوا 
أتنكرون  لهم:  أبو طالب  أختامهم، قال 

منها شيئا؟
قالوا: ال.

يكذبني  أخي حدثني ومل  ابن  إن  قال: 
هذه  عىل  بعث  قد  الله  أن  قط، 
قطيعة  كل  فأكلت  األرضة،  الصحيفة 
فإن  لله،  هو  اسم  كل  وتركت  واثم، 
كان صادقا أقلعتم عن ظلمنا، وإن يكن 

كاذبا ندفعه إليكم فقتلتموه.
أيب  حكمة  املوقف  هذا  يف  وتجلت 
ألزم  حيث  العالية،  وحنكته  طالب، 
ميكنها  ال  صعب،  مبوقف  قريشا 
وتبعاته،  مفاعيله  ومن  منه  التملص 
ما  عىل  حصلت  أنها  قريش  وظنت 
أبا  يا  أنصفتنا  الناس:  فصاح  تريد، 

طالب.

كام  هي  فإذا  الصحيفة  فتحت  فلام 
أخرب رسول الله )صىل الله عليه وآله(، 
املرشكون،  وبهت  املسلمون،  فكرب 
أوىل  أينا  لكم  أتبني  طالب:  أبو  فقال 

بالسحر والكهانة؟.
فأسلم يومئذ كثري من الناس كام يذكر 
الرواة، ولكن قريشا ظلت عىل موقفها 
)عليه  طالب  أيب  مع  اتفاقها  ونقضت 
ونقضوا  بعضهم  جاء  حتى  السالم(، 
من  الهاشميون  فخرج  الصحيفة، 

الشعب.

دين

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

ال عجب يف سامحة اإلســالم، وتقديره لحق اإلنسان عىل أخيه اإلنسان، فإن 
صــاحــب الــرشيــعــة هــو يف أعــىل درجـــات الــرأفــة والــشــفــقــة.. أفــال يحسن بنا أن 

نتخلق بأخالق الله تعاىل، لنكون من الدعاة إىل الله تعاىل بغري ألسنتنا؟!

قـــال اإلمــــام الــحــســن )عــلــيــه الـــســـالم( : يــا بــن آدم !.. عـــّف عن 
محارم الله تكن عابدا ، وارَض مبا قّسم الله سبحانه تكن غنيا 
، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلام ، وصاحِب الناس مبثل 
مــا تــحــب أن يــصــاحــبــوك بــه تــكــن عـــدال ، إنـــه كـــان بــني أيــديــكــم 
أقوام يجمعون كثريا ويبنون مشيدا ، ويأملون بعيدا ، أصبح 

جمعهم بوارا وعملهم غرورا ، ومساكنهم قبورا . 

قال عيل )ع( : إذا تَمَّ الَعْقُل نََقَص الكَالُم.َحَسٍد" .

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

حصار المسلمين في شعب أبي طالب )ع(حصار المسلمين في شعب أبي طالب )ع(

قال أمري املؤمنني عيل )ع( :قال أمري املؤمنني عيل )ع( :

عاكف  من  فكم  مذنبا  تؤيس  -ال 
من  وكم  بخري،  له  ختم  ذنبه  عىل 
آخر  يف  مفسد  عمله  عىل  مقبل 

عمره.
العدوان  املعاد  إىل  الزاد  -بئس 

عىل العباد .
-ال رشف أعىل من اإلسالم، وال عز 
أحسن  معقل  وال  التقوى،  من  أعز 
من الورع، وال شفيع أنجح من التوبة، 
مال  وال  القناعة،  من  أغنى  كنز  وال 
بالقوت،  الرىض  من  للفاقة  أذهب 
ومن أقترص عىل بلغة الكفاف فقد 
والرغبة  الدعة،  وتبوأ  الراحة  انتظم 
التعب،  ومطية  النصب  مفتاح 
التقحم  والحرص والحسد دواع إىل 
مساؤى  جامع  والرش  الذنوب،  يف 

العيوب. 
علم،  زانه  عقل  من  أحسن  -ليس 
ومن علم زانه حلم ، ومن حلم زانه 
صدق، ومن صدق زانه رفق ، ومن 
العقل  مالك  إن  تقوى.  زانه  رفق 
العرض،  صون  األخالق  ومكارم 
بالفضل،  واألخذ  بالفرض،  والجزاء 
للوعد،  واالنجاز  بالعهد،  والوفاء 
ومن حاول أمرا باملعصية كان أقرب 

إىل ما يخاف وأبعد مام يرجو . 
كاذب،  وأمل  خائب،  طمع  -رب 
وتجارة  الحرمان،  إىل  يؤدي  ورجاء 
توّرط  ومن  أآل   ، الخرسان  إىل  تؤول 
يف األمور غري ناظر يف العواقب ، 
 ، النوائب  ملفضحات  تعرّض  فقد 

وبئست القالدة الدين للمؤمن .
-أيها الناس : إنّه ال مال هو أعود من 
العقل ، وال فقر هو أشد من الجهل 
، وال واعظ هو أبلغ من النصح، وال 
عقل كالتدبري، وال عبادة كالتفكر ، 
أوثق من املشاورة، وال  وال مظاهرة 
وال   ، العجب،  من  أوحش  وحدة 

حلم كالصرب والصمت.
امرؤ  عال  ما  الهرم  نصف  -الهّم 
أقتصد ، ما عطب امرؤ استشار. ال 
تصلح الصنيعة إالّ عند ذي حسب 
انتظار  املؤمن  عمل  أفضل   ، ودين 

الفرج .
ربه  يشكو  فال  املسلم  ضاق  -إذا 

ولكن يشكو إليه.
األرض  إن  واصربوا  بالله  -استعينوا 
والعاقبة  يشاء  من  يورثها  لله 

للمتقني . 
-من كتم وجعا أصابه ثالثة أيام من 
الناس وشكا إىل الله كان حقا عىل 

الله أن يعافيه منه . 

احكام فقهية *

مواعظ جامعة 

يوجد شخص اقرتض من آخر مبلغاً من املال للعالج ، وتم العالج ولكن املقرتض 
نىس القرض الذي عليه ، وبعد عرشين عاما تذكر مبلغ القرض وبعد السؤال عن 
صاحب املال الرجاعه اليه ، تبني أنه قد انتقل اىل رحمة الله .. فامذا يفعل يف 
هذه الحالة مع العلم انه يوجد للمتويف أخوات وام وأخوان واليوجد أوالد ؟.. وهل 

عليه اثم يف ذلك ؟

يدفعه اىل الويص او يدفع ربعه للزوجة والباقي لألم وال إثم عليه .يدفعه اىل الويص او يدفع ربعه للزوجة والباقي لألم وال إثم عليه .
إذا كانت يف ذمتي مبالغ ألحدهم من فرتة طويلة وهو قد نسيها ، وأنا مستحٍ منه 

عند إرجاعها له .. فهل يصح ان اتصدق بها عنه وكفى ؟

ال يصح ، وميكنك دفعها له أو إيصالها اليه من دون أن تعلمه بأنه تسديد للدين ال يصح ، وميكنك دفعها له أو إيصالها اليه من دون أن تعلمه بأنه تسديد للدين 
، أو تدفعه لشخص آخر يؤديه إليه .، أو تدفعه لشخص آخر يؤديه إليه .

او  عنها  صدقة  دفعه  ميكنني  هل   .. متوفاة  ألمراة  دين  تسديد  ميكنني  كيف 
ارساله يف ظرف بدون كتابة اسمي انه دين عيل مع ابراء الذمة ؟

يجب دفعه لورثتها ، ويكفي إعالمهم بأنه دين .يجب دفعه لورثتها ، ويكفي إعالمهم بأنه دين .
هل يجوز ان اقرض احداً بالدوالر ، واسرتجع ذلك القرض بعملة اُخرى ، علامً انه 

يوجد هناك فرق وزيادة يف القيمة املالية ؟

بالرتايض عىل عملة  بأس  ، وال  اقرضته  التي  بالعملة  إال   ، بالرتايض عىل عملة ال يجوز لك املطالبة  بأس  ، وال  اقرضته  التي  بالعملة  إال   ، ال يجوز لك املطالبة 
اُخرى بعد القرض .اُخرى بعد القرض .

شخص عليه دين اىل اخيه .. هل يجوز إعطاء الدين اىل زوجة أخيه لتوصلها له 
زوجها  علم  دون  البيت  وأغراض  أغراضها  املبلغ عىل  تقوم برصف  بانها  علامً   ،

احياناً ؟

ال تربأ الذمة بذلك .ال تربأ الذمة بذلك .

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

إعداد خليل الحسيني 

خير الكالم ما نفع وأعلم



Je ne sais pas pour vous, 
mais moi, la loi 21 m’enrage.
On est là à fêter le triste 
anniversaire d’une loi qui ne 
devrait même pas exister 
dans une société multicul-
turelle. Une société multi-
culturelle censée respecter 
et faire respecter les droits 
fondamentaux des québé-
coises et québécois.
Avec un hijab ou sans hijab, 
je suis Marwa Khanafer.
Avec un hijab ou sans hijab, 
je suis une femme.
Avec un hijab ou sans 
hijab, je suis une femme 
musulmane.
Avec un hijab ou sans hijab, 
je suis une femme musul-
mane et québécoise.
Avec un hijab ou sans 
hijab, je suis une femme 
musulmane québécoise et 
diplômée.
Avec un hijab ou sans hijab, 
je suis une femme musul-
mane québécoise, diplômée 
et impliquée.
Avec un hijab ou sans hijab, 
je suis une femme musul-
mane, québécoise, diplô-
mée, impliquée et ayant des 
compétences.
Avec un hijab ou sans hijab, 
je suis une femme musul-
mane, québécoise, diplô-
mée, impliquée, ayant des 

compétences et aimant 
mon prochain.
Avec un hijab ou sans hijab, 
je suis une femme musul-
mane, québécoise, diplô-
mée, impliquée, ayant 
des compétences, aimant 
mon prochain et ouverte 
d’esprit en acceptant les 
autres mais surtout en les 
respectant.
Avec un hijab ou sans hijab, 
je suis Marwa Khanafer.
Il y a des milliers d’autres 
Marwa Khanafer dans cette 
situation, qui se retrouvent 
discriminées et attaquées 
par des québécoises et 
québécois à cause de ta loi 
Mr Legault.
Cette loi 21 a fait aug-
menter le taux de haine 
et de violence envers les 
femmes musulmanes.
Cette loi 21 ne fait que 
propager la haine dans la 
société québécoise et tu en 
es le responsable. Tu es en 
train de diviser les québé-
coises et québécois.
Cette loi 21 est une forme 
de racisme systémique que 
tu es en train de nier !
Cette loi 21 équivaut à de 
l’ignorance, à de la haine, à 
du rejet et à de la discrimi-
nation envers les minorités 
visibles.

La loi 21 équivaut à la peur 
de l’autre.
La peur de la différence.
La peur des cultures.
La peur du hijab.
Tu as peur de moi en fait, 
mon cher Legault
Apprenons à nous aimer au 
lieu de nous haïr.
Apprenons à nous entraider 
au lieu de nous diviser.
Apprenons à nous accepter 
et à nous respecter.
Et vous verrez que notre 
vision des choses et du 
monde évoluera vers le 
meilleur. Pour un avenir 
meilleur.
On va continuer à se battre 
pour nos droits.
On va continuer à se battre 
jusqu’à l’annulation de cette 
loi.
C’est ta loi, mais c’est notre 
combat. MERCI.

* Marwa Khanafer Char-
gée de projet en mobili-
sation citoyenne at Table 
de concertation jeunesse 
Bordeaux-Cartierville
**Sa déclaration lors de la 
manifestation qui a eu lieu 
dimanche dernier devant 
le bureau de Legault à 
Montréal marquant le pre-
mier anniversaire du pro-
jet de loi 21

Montréal, le 1er juin 2020 
La planification du décon-
finement des lieux de culte 
du Québec est enfin amor-
cée.
Depuis trois semaines, 
une coalition de leaders de 
groupes religieux présents 
au Québec a transmis au 
gouvernement plusieurs 
documents en vue de 
préparer une réouverture 
sécuritaire des lieux de 
culte. Jeudi le 28 mai, une 
équipe gouvernementale 
a rencontré les membres 
de cette table de concer-
tation interreligieuse. De 
l’avis général, ce premier 
contact s’est avéré très 
positif et laisse entrev-
oir une réouverture sécu-
ritaire des lieux de culte 
dans un délai rapproché.
Les membres de l’équipe 
gouvernementale ont sou-
ligné la qualité des docu-
ments soumis par les 
membres de la table de 

concertation interreli-
gieuse ainsi que des dis-
cussions entreprises. Ils 
accélèreront la mise au 
point conjointe d’un proto-
cole prévoyant les mesures 
à mettre en place pour 
prévenir toute propaga-
tion virale dans les lieux de 
culte. Une fois ce protocole 
entériné, la Santé publique 
pourra donner au gouver-
nement un avis favorable 
au déconfinement. Une 
décision et l’annonce d’une 
date de réouverture suiv-
raient bientôt.
Au cours des échanges, 
on a tenu à rappeler 
l’importance des lieux de 
culte pour les croyants, 
toutes religions confon-
dues. Au-delà du simple 
rassemblement social, ils 
s’y retrouvent pour appro-
fondir leur foi, partager leur 
prière, se soutenir mutu-
ellement, trouver la force 
dans les épreuves et se mobiliser au service de la 

justice, de la solidarité et 
de la paix, contribuant ainsi 
au bien-être général de la 
société.
On a tenu également à 
rappeler le rôle important 
des leaders religieux dans 
leur communauté, notam-
ment pour faciliter à leurs 
membres la communica-
tion et la compréhension 
des décisions du gouver-
nement sur le déconfine-

ment et le retour dans 
leurs lieux de culte.

Les leaders religieux se 
sont dits très satisfaits de 
cette rencontre qui con-
stitue un réel déblocage 
de la situation. Ils réitèrent 
leur volonté de collaborer 
étroitement avec l’équipe 
gouvernementale au cours 
du processus et en appel-
lent encore à un peu de 
patience de la part de leurs 

membres.
Cette table de concer-
tation interreligieuse 
regroupe des représent-
ants de l’Église catholique, 
de l’Église anglicane, des 
Églises baptistes évangé-
liques, de différentes tradi-
tions juives, de différentes 
mosquées, et du Centre 
canadien d’œcuménisme 
qui œuvre dans le dialogue 
entre les églises et dans le 
dialogue interreligieux.

MARWA KHANAFER* : IL Y A DES MILLIERS QUI SE RETROUVENT 
DISCRIMINÉES ET ATTAQUÉES À CAUSE DE TA LOI MR LEGAULT**

VERS UNE RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC

Marwa Khanafer
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Everything is connected.

What happened over the 
past weeks, the lives of  
George Floyd (Minneapolis, 
Minisota),Rodney Levi (NB), 
Rayshard Brooks (Atlanta, 
Georgia) That were lost did 
not start this month or this 
year or this decade. The begin-
ning is hundreds of years old.
Laws that made of Blacks 
and natives 2nd class (or no 
class) citizens are the root of 
what we are witnessing today.  

What we are rising up against 
today.
Even after these laws are 
no more, they remain a part 
of the popular culture for 
decades.  And after they dis-
appear from the mainstream 
culture, they still remain for a 
long time in the system and in 
some people’s hearts. Maybe 
for generations.
This is what we are witnessing 
today.  What we are rising up 
against today, all around the 
world. 

But at the same time, we wit-
ness another cycle starting.  
From the top.  From Trump. 
From Bolsonaro, From Legault.  
Yes, right here in Quebec.  The 
Premier who denies the exis-
tence of Systemic Racism is 
himself, and at the same time, 
has legalised discrimination.
Yes, I admit that Muslims 
are not killed on the streets 
of Quebec, New Brunswick, 
Georgia or Minnesota today, 
but we are witnessing the 
roots that can lead to that.  
What are we going to do 
about it?
The fight we are fighting 
against Loi 21 here, today will 
save lives in 2050 or 2150 if 
we stand the course and if we 
stand together. Or, we could 
be responsible for the loss of 
lives in the near or far future, 
if we falter.
The fight for rights and equal-

ity is not for a certain group 
nor against one certain group.  
We are not equal except if we 
are ALL EQUAL.

This is why we should under-
stand Black Lives Matter cor-
rectly.  It does not mean, and 
was never intended to mean, 
that ONLY BLM.  It means 
that Black Lives ALSO matter.  
Equally matter.  It means that 
when the victims are black, we 
rise up together and raise the 
BLM slogan, When Natives are 
targeted, we shout at the top 
of our lungs: Native Lives Mat-
ter. And when we fear for any 
group, we assert that their 
lives and rights matter.

We are here today to say that 
the fight against systemic dis-
crimination will not stop. We 
are here to say that we are 
going to continue our work till 

Loi 21 is repealed and till the 
Quebec Charter is restored to 
what it was before that dark 
day on June 16, 2019 and even 
expanded to protect more 
rights for everyone.
We will stand together, I will 
not list colors of skin, back-
grounds or beliefs here, all of 
us. We will all stand together 
as humans who believe that 
one injustice is one injus-
tice too many and we will fix 
our society.  We will fix what 
is already broken and what 
Legault is trying to destroy.

* Ehab Lotayef, coordinator 
of the Non à la Loi 21 coali-
tion
** Ehab Lotayef’s  state-
ment at the protest that 
took place this past Sunday 
outside Legault's Montreal 
office marking the first anni-
versary of Bill 21

La loi 21 sur la laïcité de 
l’État contrevient à la Charte 
québécoise des droits et liber-
tés de la personne en discrim-
inant certaines communautés 
en raison de leurs croyances 
religieuses. Le gouvernement 
contourne les principes de 
justice et d’égalité inscrits 
dans la Charte en utilisant 
fallacieusement le concept de 
laïcité de l’État et ce, au nom 
d’une certaine conception de 
l’identité québécoise et de 
la volonté d’une soi-disant 
majorité. C’est pourtant con-
traire à une société de droits 
de violer les droits de cer-
taines personnes pour le con-
fort d’une majorité. De telles 
actions, sur fond de racisme 
systémique, ne peuvent être 
tolérées.
Depuis les controverses sur 
les accommodements raison-
nables en 2006 et surtout 
depuis l’épisode de la Charte 
des valeurs et ses suites en 
2013, Justice femme constate  
que les débats sur la laïcité 
au Québec ont trop souvent 
pour conséquence de cibler 
et d’exclure certains groupes, 
en particulier les personnes 
racisées, en plus de con-
tribuer à rendre le débat social 
extrêmement toxique.
Loi 21 loi d’interdiction avalise 
et renforce des préjugés cou-
rant  car elle réduit le juge-

ment de certaines personnes 
à leurs croyances religieuses 
uniquement car elles en por-
tent les signes. Or, des exem-
ples d’exercice discriminatoire 
par des personnes en situa-
tion d’autorité ne portant pas 
de signes religieux sont bien 
documentés. Justice Femme 
recense depuis des années 
de nombreux exemples de 
profilage racial, social et poli-
tique, qui sont l’œuvre des 
forces policières, qui font jus-
tement partie des catégories 
d’emplois visées par la loi 21
La loi 21 a ouvert la porte à 
un pouvoir arbitraire de la 
part de celles et ceux qui sont 
chargés de faire respecter la 
loi et a occasionné des déri-
ves, chaque personne se croit 
autorisée à interpréter à son 
tour ce qu’est un signe reli-
gieux et à s’en prendre aux 
personnes qui le portent.
Cette loi est une manifesta-
tion de ce qu’on appelle le 
racisme systémique. En effet, 
le racisme systémique repose 
entre autres sur un ensemble 
de règles ou de pratiques, 
formelles ou informelles, 
qui peuvent être neutres en 
apparence et sans intention 
raciste, mais qui désavanta-
gent dans les faits de des per-
sonnes racisées. 
L’interdiction du port de 
signes religieux, bien qu’elle 

vise tous les groupes reli-
gieux, a néanmoins un effet 
beaucoup plus grand pour 
certaines minorités racisées 
dont la religion peut supposer 
des pratiques visibles, minori-
tés qui sont d’ailleurs souvent 
déjà affectées par d’autres 
formes d’exclusion en matière 
d’emploi, de santé, d’éducation 
et de représentation. la loi 21 
entretient et renforce le rac-
isme systémique.
Justice femme a constaté 
une augmentation anormale 
des incidents et des crimes 
haineux ainsi qu’une détério-
ration du climat social. Elle a 
reçu un nombre très inquié-
tant de plaintes et d’appels 
depuis le dépôt du projet 
de loi 21, allant des regards 
méprisants, agressions ver-
bales, passant discrimination 
à l’embauche passant parcas 
d’harcèlement au travail allant 
jusqu’à l’agression physique. 
Justice femme a répondu et a 
dénombré plus  300 cas : 
(Illustration des cas les plus 
marquants)
Plus 60 cas de cyber intimida-
tion dont plusieurs ont volo-
ntairement enlever leur photo 
de profile avec le voile. 
Une cinquantaine femmes 
enseignantes portant le hijab 
se sont fait discriminées à 
l’embauche par plusieurs 
commissions scolaire dans 

la grande région de Montréal. 
Des enquêtes et dépôt de 
plaintes seront déposées par 
JF à la CDPJ pour motif de dis-
crimination à l’embauche 
Une trentaine de 
d’enseignantes qualifiées 
portant le hijab ont juste 
renoncer à la recherche 
d’emploi en enseignent dont 
plusieurs vivent des dépres-
sions depuis l’adoption de la 
loi sur la laïcité
Une quarantaine cas de refus 
d’emploi (dont 15 en petite 
enfance) :  En raison du port 
du hijab l’employeur  demande 
à la candidate d’enlever son 
voile sur les heures du travail.
10 cas d’harcèlement et 
intimidation au travail : soit 
par des collègues ou par les 
supérieurs : Commençant par 
une simple question : quand 
le projet de loi sera adopté tu 
vas être obligée d’enlever ton 
voile et laisser ta religion à la 
maison. 
Des discussions sur 
l’obligation du port de voile : 
exemple :
 (si elle était  obligée de le 
mettre par son mari ou par 
son père). Bientôt on va toute 
et tous être pareil (parlant de 
tenu vestimentaire).
10 cas de de refus de stage en 
enseignement (pourtant les 
stagiaires ne sont pas visées 
par la loi 

15 enseignantes ont été 
forcées et contrainte de faire 
le choix d’enlever leur hijab et 
souffrir en silence  (vue leur 
situation financière  très pré-
caire  pour pouvoir enseigner 
dans les commissions scolaire 
de Montréal (ces femmes se 
sentent humiliées, rabaissée, 
réduite à leur tenue vestimen-
taire
Les agressions verbales dans 
des lieux publics ont augmenté 
d’une manière très alarmante 
: nous avons recensé une 100 
cas
Une dizaine de cas agressions 
physiques : entre crachat. 
Bousculade en transport en 
commun ou carrément vouloir 
la happer en en auto   dans le 
but d’arracher le voile 
La majorité des  cas ont 
refusé catégoriquement de 
porter plainte en prononçant 
la même phrase : le gouver-
nement est entrain de légiti-
miser la discrimination. Nous 
n’avons plus confiance dans le 
système.

* presidente de Justice 
Femme
**sa  déclaration lors de la 
manifestation qui a eu lieu 
dimanche dernier devant le 
bureau de Legault à Mon-
tréal marquant le premier 
anniversaire du projet de loi 
21

EHAB LOUTAIF* : THE FIGHT AGAINST SYSTEMIC 
DISCRIMINATION WILL NOT STOP**

HANADI SAAD* : LA LOI 21 ENTRETIENT ET RENFORCE LE RACISME SYSTÉMIQUE**
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Arms Sales to Saudi Have 
Doubled Up! 

Reports released lately by Global 
Affairs Canada’s DFAIT reveal that 
Canadian arms sales to the Saudi 
kingdom, especially combat vehicles, 
doubled up last year. That came de-
spite opposition by human rights or-
ganisations, academics and political 
activists due to Riyadh’s infamous 
record of human rights violations 
and atrocious war on Yemen. 
That tells of paradoxical actions 
of the led-by-Trudeau Liberals, in 
fact. Back in 2018, Canada officially 
slammed the kingdom’s crackdown 
on and imprisonment of some Saudi 
nationals, which led both countries 
to diplomatic discord. Saudi Arabia 
thence withdrew its students from 
Canada’s universities and threat-
ened to end some economic invest-
ments. Also, former Foreign Affairs 
Minister Ms Chrystia Freeland out-
spokenly provided refuge to a Saudi 
citizen who had fled the kingdom, 
deeming her a hero… 
Though that was supposed to garner 
Canada worldwide publicity for hu-
manitarianism, things changed; the 
press exposed videos of the king-
dom’s forces using Canadian mili-
tary vehicles to repress the citizens 
of al-Qateef, east of Saudi, as well 
as to war with Yemen. Some vehi-
cles have been destroyed and oth-
ers plundered by the Yemeni military 
alongside the Popular Resistance 
Committees. Canada has obviously 
breached the constitution which 
prohibits selling weapons to states 
with bloody human-rights records. 
Whereas some European countries 
like Germany and Sweden have end-
ed their arms deals with Riyadh after 
Saudi oppositionist Jamal Khashog-
gi’s murder inside Saudi’s Consulate 
in Turkey, some Canadian officials 
have justified maintaining the arms 
deal: safeguarding thousands of jobs 
provided by the nearly $3 billion ar-
mament contract signed by Harper’s 
Conservative government in 2014.
Just last week, opposers to the arms 
deal, topped by Green Party hopeful 
Dimitri Lascaris, “Amnesty Interna-
tional” and “Canadian Defenders for 
Human Rights”, organised a protest 
facing an armoured-vehicle produc-
tion facility in London, Ontario. The 
protestors slammed the ongoing 
arms sales to Saudi and the blind 
eye turned by the Ottawa govern-
ment… 
Yet, oil prices in global markets have 
declined, and Saudi is overburdened 
by the costs of its vicious war on Ye-
men and is behind as to paying back 
some debts to Canada. Some ob-
servers, therefore, fear the overdue 
payments might turn into deferred 
debt of an unknown repayment date 
as global economy is taken aback by 
the Coronavirus pandemic. So is Ot-
tawa going to be financially pushed 
to reconsider the deal after having 
turned a blind eye to legal and hu-
manitarian whys and wherefores??

The Editors

Hussein Hoballah
 

Following the incident when 
a white policeman killed 
African-American George 

Floyd in Minneapolis, Minne-
sota, US, the names of the killer 
and his crime partners did not 
seem to matter as much as the 
grounds of that heinous crime. 
Nor was the name of Quebec’s 
Grand Mosque’s attacker, who 
martyred six praying men on 
29 Jan 2017. The same applies 
to all incidents with innocent 
lives lost in different Canadian 
and non-Canadian cities. 
A crime’s intensity and victim 
number isn’t the main focus 
either, even though that might 
strongly encourage, discour-
age or delay official investiga-
tions. It is easy to try offenders 
and plotters and convict them 
when necessary evidences are 
collected, but more important 
is probing into the grounds that 
led to such crimes and tackling 
them so that no more is com-
mitted, no matter what the 
crime type is.
Thus, it is essential to examine 
the roots of problems so that 
solutions get found. “Laws that 
made of blacks and natives 
second-class citizens are the 
root of what we are witness-
ing today,” said “No for Law 21” 
campaign coordinator Mr Ehab 
Lotayef while speaking during a 
rally held by Quebec’s Premier 
François Legault’s office Satur-
day, exactly a year after the bill 
got passed. “Even after these 
laws are no more, they remain 
a part of the popular culture for 
decades.  And after they disap-
pear from the mainstream cul-
ture, they still remain for a long 
time in the system and in some 
people’s hearts. Maybe for gen-
erations,” added Lotayef. 

“Systemic discrimination” is 
not imagined, but real, Canadian 
Prime Minister Justin Trudeau 
admits, “There is systemic dis-
crimination in Canada, which 
means our systems treat Cana-
dians of colour, Canadians who 
are racialised, differently from 
others.” Still, Quebec’s Premier 
François Legault insists there is 
no such problem, “… There’s no 
system of discrimination, and 
it’s a very, very small minority 
of people doing this discrimina-
tion.” Bloc Quebecois’ Leader 
Yves-François Blanchet shares 
opinion with Legault, stating 
that whereas some individu-
als need some education on 
racism, the problem does not 
lie within the country’s gov-
ernments. Blanchette as well 
denies Quebec’s government 

has anything to do with racism. 
Psychologist and assistant 
professor at McGill Universi-
ty’s Psychiatry Department, Dr 
Myrna Lashely, believes Legault 
“doesn’t fully understand what 
systemic racism is. Maybe he’s 
just hearing the word racism 
and not the word systemic in 
front… They are rules that have 
been inherited and embedded 
into the system.” 
“There are Quebeckers who 
want to re-enliven the his-
tory of discrimination against 
different people by draft-
ing laws that ignite trouble as 
soon as they’re heard of, and 
more misfortune after they’re 
passed. On top comes Law 21, 
which “exemplifies “systemic 
discrimination”, with a set of 
underlying rules or practices 
that may be official or non-offi-
cial, apparently neutral and not 
racially motivated,” explained 
Ms Hanadi Saad, President of 
Justice Femme while making a 
speech during Sunday’s rally. 
Though Law 21, which prohibits 
religious garb in public institu-
tions as schools, affects Jews, 
Sikh and Christians, it mainly 
targets women in hijab; today, 
such women are challenged 
with systemic discrimination 
driven by an official resolution. 
They can no longer take posi-
tions in public schools and are 
harassed by passers-by, as 
show the complaints received 
by concerned organisations like 
Justice Femme; the associa-
tion has constantly been trac-
ing cases of discrimination and 
harassment hitting at hijab-
wearing women, who have 
been being denied jobs in many 

commercial and educational 
bodies because of their hijab.
The greatest menace within 
Law 21 is that it simulates 
a public atmosphere that 
despises whomever is different 
when it comes to faith, colour, 
language or race. These “differ-
ent” masses have been victi-
mised, for years, by systemic 
defamation by the media, and 
a state of strong enmity has 
ensued. It is urgently demanded 
that this be handled and lim-
ited. Stereotypes, too, must 
be changed now that they’re 
adopted by many, who perhaps 
now form a relative majority. 
Yet things turn more danger-
ous once authorities take on 
such discriminatory ideologies, 
and most dangerous once they 
deny that discrimination and 
racism do exist. Even further 
menace lurks by when the offi-
cials in charge act unseriously 
whereas our community’s 
being targeted. 

Alarming, this fact demands 
harnessing efforts and collabo-
rating with all justice-seeking 
advocates. Even before that’s 
done, our community members 
must come together and lead-
ers join hands, contrary to the 
state of disunion we’ve seen all 
over the place. Huge spaces – 
of unsolid grounds – between 
us have been shattering our 
efforts and getting enlarged, 
way more than the Corona-
virus pandemic’s social dis-
tancing has created. We also 
need to rally harder in protests 
against Law 21; the numbers of 
participants have so far been 
very little and, thus, unseen.                                                           

LAW 21’S GREATEST MENACE & 
GRATER DANGER 
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