
فاطمة بعلبيك - مونرتيال

اإلحتفال  يتم  سنوي  حدث  االنتحار"  ملنع  العاملي  "اليوم 
"إذكاء  وغايته  عام،  كّل  من  أيلول  شهر  من  العارش  يف  به 
الّصحة  منظّمة  بحسب  االنتحار"،  منع  بإمكانية  الوعي 
االنتحار ميّثل ما يقرب من نصف  أن  الّتي ذكرت  العاملية، 
جميع الوفيات العنيفة يف العامل. وقد تولّت الرابطة الّدولية 
العاملية واالتّحاد  الصّحة  بالّتعاون مع منظمة  اإلنتحار  ملنع 
العاملي للصّحة العقليّة تنفيذ أكرث من 300 نشاط يف نحو 
70 بلداً منذ عام 2003، وشملت تلك األنشطة فعاليات 
تثقيفية وتذكارية، وإحاطات ومؤمترات صحافية، وحمالت 

عرب وسائل التواصل االجتامعي للحّد من اإلنتحار. 
بنحو  يقّدر  ما  ميوت  "ويكيبيديا"   موقع  يف  ورد  ما  ووفق 
مليون شخص كل عام عن طريق االنتحار أو حواىل شخص 
جميع  من   1.4٪( شخص   10,000 كل  بني  من  واحد 
الوفيات(، أو "حالة انتحاركل 40 ثانية أو حواىل 3000 كل 
عدد  يصل  أن  املتوقع  ومن   .2004 عام  من  اعتباراً  يوم"، 
مليون شخص  باالنتحار إىل 1.5  الذين ميوتون  األشخاص 

بنهاية عام 2020.
فام هي نسب اإلنتحار يف كندا مقارنَة مع دول العامل؟!
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أول الكالم

من  والعرشين  السادس  من  إبتداء 
االعضاء  سيبدأ  الحايل،  أيلول  شهر 
االخرض  حزب  اىل  املنتسبون 
عرب  باصواتهم  باإلدالء  كندا  يف 
خلٍف  الختيار  االلكرتوين  التصويت 
التي  ماي،  إليزابيت  الحزب  لزعيمة 
ترشين  شهر  يف  استقالتها  قدمت 
الثاين/ نوفمرب من العام املايض.. 

مثانية  الزعامة  عىل  ويتنافس 
أبرزهم املحامي دميرتي  مرشحون، 
مبواقفه  املعروف  السكاريس، 
الشعوب  قضايا  عن  املدافعة 
فلسطني  يف  سواء  املضطهدة 
اليمن  إىل  وصوالً  فنزويال،  او 
السياسة  مستوى  عىل  والعراق، 
أما  العاملية.  والقضايا  الخارجية 
يف االهتاممات الداخلية فهو نصري 
النقابات العاملية ومدافٌع عن حقوق 
أمام  والفقرية  الوسطى  الطبقات 

الرشكات الرأساملية الكربى. 
كل هذا يجعل منه شخصية متميزة 
ُفسيفساء  يف  جديداً  لوناً  تضفي 
كندا،  يف  السياسية  الشخصيات 
مواقف  تبني  أغلبها  يحاذر  التي 
الضغط  جامعات  توجهات  تخالف 
يتعلق  ما  يف  كندا  يف  الصهيونية 

بحقوق الشعب الفلسطيني. 
أحزابا  أن  كيف  مؤخراً  رأينا  وقد 
أعضاَء  ترشيح  حق  ألغت  عريقًة 
للفوز  معتربٌة  حظوٌظ  لهم  ناشطنَي 
باملقاعد النيابية ملجرد أن اتهمتهم 
حركات  بتأييِد  الجامعات  هذه 
االرسائييل،  االحتالل  ضد  املقاومة 

جرائَم  استنكارهم  ملجرد  حتى  او 
فإذا  الُعزَّل.  املدنيني  االحتالل ضد 
بُتهم معاداة السامية ودعم االرهاب 
للقضاء  الطلب، وصفة جاهزة  غب 
عىل سمعة املرشح وأهليته لخوض 
كل  يف  السيايس  العمل  غامر 
االقليمية  او  البلدية  املستويات 
له  يتعرض  ما  وهذا  الفيدرالية.  او 
بهدف  حالياً  السكاريس  السيد 
انتخابات  يف  فوزه  حظوظ  تقليل 

الحزب األخرض القادمة.. 
من  عدد  يسعى  املقابل  يف 
والسياسية  االجتامعية  الفعاليات 
املساهمة  إىل  العربية  الجالية  يف 
التنسيب للحزب االخرض  يف حملة 
للسيد  االنتخابية  الحملة  ومتويل 
املنارصة  ملواقفه  تقديراً  دميرتي 
ودفاعاً  الفلسطيني  الشعب  لقضية 
دولة  يف  وحقه  مظلوميته  عن 
بعض  يلهث  حني  يف  مستقلة، 
اتفاقات  توقيع  إىل  الخليج  حكام 
دون  االحتاليل  الكيان  مع  السالم 
العربية  بالحقوق  مطالبة  أدىن 

واالسالمية املهدورة.
حاسمة  تاريخية  لحظة  يف  ذلك 
أجل  من  عاملياً  تضامناً  تقتيض 
خمسني  من  أكرث  دام  احتالٍل  إنهاء 
والترشيد  التقتيل  ميارس  عاماً 
فهل  جفن.  له  يرّف  أن  دون  واألرس 
ترشق شمس الحرية من غرب العامل 
األخرض  يلّون  وهل  االستعامري؟ 
تذروه  هشيٌم  يسوُده  واقعٍ  صفحَة 

الرياح؟

CHADI GANDOUR

514 619-1575
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(514) 619 1575
(514) 727 7575

السباق على زعامة الحزب االخضر: لون جديد بين المرشحين 

التحريرالتحرير

كي ال يغدو أيلول خريفًا أبدّيًا للعمر!
اليوم العالمي لمنع اإلنتحار:

التتمة يف الصفحتني التاسعة والعارشةالتتمة يف الصفحتني التاسعة والعارشة

Courtier hypothécaire

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

طالِب  أهايل  من  مجموعٌة  برزت 
عىل  تعمل  كيبك  يف  املدارس 
يف  والعرشين  الواحد  القانون  دعم 
يف  أبنائها  بحق  متذرعًة  املحكمة، 

التعليم العلامين.
"الحركة  من  املربوك  ناديا  وقالت 
أن  تعتقد  إنها  الكيبكية"  العلامنية 
أن  لهنَّ  ينبغي  "ال  الصغريات  الفتيات 
تتمثل  لِئال  محجبات  معلامٍت  يَرين 
يف  الجيدة  املسلمة  صورة  لهنَّ 

الحجاب فيتأثرن بها من غري وعٍي".
فريقاً  العلامنية  الحركة  وظفت  وقد 
جمع  عىل  تعمل  وهي  املحامني  من 
لإلدالء  للخرباء  أموال  لدفع  التربعات 
ذات  كمجموعة  عنها  نيابة  بشهاداتهم 

مصالح خاصة.
رأي  إن  روسو  ِغيُيوم  املحامي  وقال 
ورأَي  يتامىش  العلامنية  الحركة 

الحكومة الكيبكية.

املحامي خوربطيل املحامي خوربطيل 

للمحامي  رأي  هناك  كان  املقابل  يف 
وليم  األستاذ  السيايس  والناشط 
صدى  إليه  وجهت  الذي  خوربطيل، 
املرشق عدداً من األسئلة حول ترصيح 
حول  رده  يف  وقال  املربوك.  السيدة 

هوية "الحركة العلامنية الكيبكية":
عاتقها  عىل  أخذت  حركة  "هي 
الكيبيك،  املجتمع  لِعلمنة  الرتويج 
للعلمنة  يروجون  انهم  املوضوع  ولكن 
او  التي ال تسمح  اإلقصائية للدين، أي 
ال تتساهل مع اي مظاهر او رموز دينية 
للقطاع  تابعة  وظيفة  او  مكان  اي  يف 

كام  متاماً  العام،  لالستعامل  او  العام 
هو الوضع يف فرنسا. 

الحركة هي  أن هذه  االشارة إىل  تجدر 
ساغنيه  بلدية  خسارة  وراء  كانت  من 
ما  يف  العليا  الكندية  املحكمة  أمام 
املجلس  جلسة  فتح  مبنع  يتعلق 
الكاثوليكية  املسيحية  بالصالة  البلدي 
حسمت  ووقتها،   .2015 عام  "األبانا" 
املحكمة العليا بشكل رصيح أن الدولة 
العلامنية ال ميكنها فرض هذه العلامنية 
يف  جاء  الصالة  منع  لكن  األفراد،  عىل 
هذا السياق ألن املجلس البلدي يعترب 

ممثالً للدولة. إال ان ذلك ال مينع رئيس 
البلدية - مثالً - الذي كان كاهناً وقتها، 

من أن يحرض الجلسة بثيابه الدينية". 
وعن تأثري املوقف الذي اطلقته الحركة 
الواحد  والقانون  الحجاب  مسألة  عىل 
تأثري  "ال  خوربطيل  قال  والعرشين، 
أن حركتهم تظل ضمن  أكرث من  فعيل 
اعتربت  جمعيتهم.  غايات  تحقيق 
حكومة فرانسوا لوغو  أن القانون الواحد 
والعرشين ميثل تسوية بني املتطرفني 
للثقافات  املعادين  والعنرصيني 
املنفتحني  والليرباليني  الكيبكية  غري 
دون  الجميع  بني  باملساواة  واملنادين 
للحكومة،  بالنسبة  بالتايل  استثناء. 
حالياً ال سبَب أبداً لفتح هذا املوضوع 
املوضوع  لها،  فالنسبة  جديد،  من 

انتهى".
الترصيح  كون  معينة  دالالت  من  وهل 
أعلنته سيدة  الحركة  ِباسم  الذي صدر 
"طبعاً  أجاب:  الجالية؟  عىل  محسوبة 
هو  األبواق،  هذه  مثل  استعامل 
الرشعية  من  نوع  منهم إلضفاء  محاولة 
إظهار  عرب  لحركتهم  واملرشوعية 
عربية  أصول  من  ألشخاص  معيَِّتهم 
التمييز  صفة  إزالة  وبالتايل  مسلمة، 

العنرصي أو رهاب اإلسالم عنهم".
املؤيدة  املجموعة  كان عىل  إذا  وعامَّ 
الرتداء الحجاب يف الجالية دّق ناقوس 
الترصيح،  هذا  بعد  والتحرك  الخطر 
املجموعة  أن  أوضح  أن  أود  "أوالً،  قال 
الجالية،  يف  الحجاب  الرتداء  املؤيدة 
الحجاب  مع  بأكملها  بالرضورة  ليست 
جميعاً  أفرادها  ولكن  ديني،  كواجب 
وحَدها  للمرأة  يعود  انه  عىل  متفقون 

أن تقرر ما تريد أن تُظِهر او تُخفي من 
لحرية  احرتاماً  يُبدون  وهم  جسدها، 
حاميتهام  ورضورة  واملعتقد  الدين 

متاماً كباقي الحريات. 
الخطر:  ناقوس  بدق  يتعلق  ما  يف  أما 
أن  ينبغي  ال  الناقوس  هذا  باألساس 
االنتخابات  أصالً.  الدق  عن  يتوقف 
املوضوع  وهذا  سنتني،  بعد  سُتجَرى 
السياسية،  الساحة  إىل  بشدة  سيعود 
وبالتايل علينا ان نكون بأتمِّ االستعداد 
وهادئة،  ذكية  بطريقة  معه  للتعامل 
يف  والوقوع  الشعبوية  عن  بعيدة 
الرأي.  يف  يعارضنا  من  شيطنة  فخ 
املوضوع هو عبارة عن حامية الحريات 
وليس رضبها. فحرية التعبري يجب ان 
واملعتقد  الدين  حرية  بحجة  مُتسَّ  ال 

والعكس صحيح".
الواحد  القانون  مستقبل  يرى  وكيف 
ظل  يف  املستقبل  يف  والعرشين 
جائحة كورونا؟ أجاب خوربطيل: "هذا 
يف  سيسقط  آجال  أَم  عاجالً  القانون 
بتأثريه يف  املحاكم. أما يف ما يتعلق 
أن  جيداً  فرنى  الكورونا،  جائحة  أثناء 
بسبب  الفعيل  التأثري  هذا  له  يكن  مل 

الحجر الصحي يف بعض املدارس".

مواقف إدانة مواقف إدانة 

"الرابطة  مثل  أخرى  مجموعاٌت  ترى 
 )CCLA( املدنية"  للحريات  الكندية 
اإلنسان  لحقوق  الكندية  و"املفوضية 
خاصة  ُمجِحٌف،  القانون  أن   )CHRC(

بحق النساء.
"املجلس  داَن  ذاته،  السياق  ويف 
الكنديني"  للمسلمني  الوطني 

والعرشين  الواحد  القانون   )NCCM(
يف البيان التايل:

إبداء  يف  الكيبكيني  كل  حق  "نحرتم 
ما  بأفضِل  والعيش  وأفكارهم،  آرائهم، 
الواحد  القانون  أن  نرى  وعليه،  يكون. 
وسنحرص  ذلك،  يناقض  والعرشين 
املحكمة  إىل  الصورة  هذه  نقل  عىل 
الكندية  "الرابطة  مع  األول  ترشين  يف 

للحريات املدنية" ورشكائنا اآلخرين.
فيه،  نتفرق  أن ال  لنا  ينبغي  هذا وقٌت 
وقٍت  أي  من  أكرث  فيه  نجتمع  أن  بل 

غريِه".

مقابلة

السيدة املربوكاالستاذ خوربطيل 

""الحركة العلمانية الكيبكية""" تعمل على جمع التبرعات لتحقيق أهدافها:

"" الفتيات الصغيرات ال ينبغي لهنَّ أن يَرين معلماٍت محجبات في المدارس""!
ي األصول يهدف إلزالة صفة التمييز العنصري أو رهاب  خوربطلي: إستعمال أبواق عربيِّ

اإلسالم عنهم
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االمارات  بني  عنه،  أُعلِن  الذي  التطبيع 
من  البحرين  ومملكة  املّتحدة  العربية 
ثانية،  الصهيوين من جهة  والكيان  جهة 
مل يكن أبدا مفاجئاً للذين يعرفون تاريخ 
العالقات يف املنطقة، بني العديد من 
الدول والشخصيات ودولة االحتالل منذ 
ويف  الساعة.  حتى  فلسطني  اغتصاب 
االعالن  يُنَتظَر  خفيٌّ  تطبيٌع  يجري  كندا 

عنه يوماً ما. 
الحكام  بعض  بني  العالقات  كانت 
عن  بعيداً  تجري  واالرسائيليني  العرب 
أمام  الحكام  ينفضح  ال  يك  األنظار 
شعوبهم، التي كانت ترفض أي اعرتاٍف 
الظروف  تُهيَّأُ  ريثام  بالكيان االرسائييل. 
العلني  التطبيع  خطوة  ملثل  املؤاتية 
والخيانة املكشوفة. هذه التهيئة كانت 
مناذج  واختالَق  داخليًة  فتناً  تتطلب 
الخراب  تنرش  وأخواتها،  داعش  مثل 
املجازر  وترتكب  البالد  يف  والدمار 
مُيكن  بحيث  العباد،  بحق  البشعة 
لضعاف النفوس واملشبوهني والعمالء 
وأصحاب املنافع النفاُذ من هذه النقطة 
للتدليل عىل أن هذا الكيان هو األقرب 
التي  املجازر  عرشات  متناسني  إليهم، 
عىل   1948 عام  قبل  ما  منذ  ارتُكبت 
وصوالً  وغريها،  الهاغانا  عصابات  يد 
وحرب  وقانا  وشاتيال  صربا  مجازر  إىل 
متوز، وغريها من الجرائم ضد الشعبني 

الفلسطيني واللبناين. 
كان األمر يتطلب كذلك تدريب علامء 
الخطوة  لتلك  الرشعية  يعطون  دين 
لهذا  ينظّرون  اليوم  فرناهم  البائسة، 
مواقف  عىل  انقلبوا  بعدما  التطبيع 
من  الكثري  اىل  املرء  يحتاج  ال  سابقة 
معاناة  متناسني  الكتشافها،  العناء 

الشعب الفلسطيني مع االحتالل. 

الصهيوين  الكيان  بني  آخُر يجمع  عامٌل 
والدول العربية هو العداء اليران، بعدما 
عىل  االحتالل  ومعهم  لسنوات  عملوا 
تسعري الفنت املذهبية، وتسليط الضوء 
عىل  والعمل  املذهبية  الخالفات  عىل 
تعميقها من خالل قنوات الفتنة وعلامء 
الكثريين.  وجهل  الطرفني  عند  السوء 
ـ  النريان  تحرقها  ال  ـ  أموال  إليها  تُضاف 
األهداف  تلك  لتحقيق  تُغَدق  كانت 
يف الكثري من دول العامل. ووصل األمر 
إىل أن يحارض املتحدث ِباسم الجيش 
أدرعي  أفيخاي  "الشيخ"  االرسائييل 
التهديد الشيعي حني كان يشيد  حول 
تكفري  يف  تيمية  وابن  داعش  مبواقف 
السّنة  وأهل  ـ  الُسّنة  ويدعو  الشيعة، 
محاربة  إىل  ـ   براء  بكيانه  عالقٍة  أي  من 
واإليراين"  الشيعي  "التهديد  أسامه  ما 
وال  تيمية  بابن  حباً  ليس  املزعوَمني، 
للفتنة  الكرام ولكن تسعرياً  بأهل السّنة 

واستاملة ملؤيديه.

بدأ  األخرية  الخطوة  إلعالن  اإلعداد 
بالقريب.  ليس  زمن  منذ  له  التحضري 
وعوائَق  ومطّبات  كثرية  مبراحَل  ومرَّ 
لتتقّبله  جاهزاً  بات  حتى  عديدة 
يوماً  سيتوّسع  وهو  العربية.  الشعوب 
الكيان الصهيوين  بعد يوم، بعدما بات 
لذا  وجوده.  عىل  الكبري  بالخطر  يشعر 
بهذا  كثرية  دوّل  تلتحق  ان  املتوقع  من 
التوت  ورقة  سقطت  بعدما  الركب 

وبانت َسْوءات كثرية. 
لن يقترص األمر عىل الدول العربية، بل 
العرب  املطلوب ان يشمل األمر جميع 
الجالية  ومنهم  العامل،  يف  واملسلمني 
كان  املعلومات  فبعُض  كندا.  يف 
الخفاء  يف  تجري  عالقات  عن  يتحدث 
بني السفارة االرسائيلية يف كندا وبعض 
وخارجها  كندا  من  العربية  الشخصيات 
زيارات  يف  متثلت  سابقة.  فرتات  يف 
االرسائيلية  السفارة  إىل  هؤالء  بها  قام 
يف  االرسائيلية  القنصلية  أو  أوتاوا،  يف 

املؤسسات  بعض  إىل  أو  مونرتيال، 
كام  االرسائيلية،  بارتباطاتها  املعروفة 
يوم.  ذات  املطلعني،  بعض  عن  نُقل 
فضال عن تنسيٍق كان يجري بعيداً عن 
تتوىل  التي  الجهات  بعض  بني  األنظار 
الدفاع عن إرسائيل يف كندا وشخصيات 
َمن تحتل مواقَع  عربية واسالمية ومنها 
كام  متقدمة.  اقتصادية  او  سياسية 
األروقة  بعض  يف  الحديث  يجري  كان 
عن مسَعى إحدى الجمعيات الجاليوية 
بعض  مع  عالقات  لرتتيب  املعروفة 
املتنفذين املؤيدين إلرسائيل لتسهيل 
أمورها التجارية واالجتامعية والسياسية، 
وبالتايل محاولة إقامة اتصال بني بعض 

الشخصيات هنا وهناك. 
الذيَن  وجه  يف  تُوضع  العراقيل  كانت 
حني  سواء  إلرسائيل،  وّداً  يحملون  ال 
كام  النيابية،  لالنتخابات  ترشحهم 
عىل  املرشحني  من  الكثري  مع  حدث 
لوائح أكرث من حزب كندي، او من خالل 

اإلعالمية  الشخصيات  عىل  التضييق 
تقوم  ملا  معارضة  مواقف  تتخذ  التي 
به إرسائيل بحق الفلسطينيني. والحّجة 
تُتَّخذ  التي  اإلرهاب،  دعم  هي  دامئاً 
معاريض  إلسكات  شاّمعة  العادة  يف 

االحتالل االرسائييل.
بعض  أيضاً  يطال  التضييق  وكان 
ضد  املواقَف  تتخذ  التي  الجمعيات 
شخصية  أي  عىل  فُيصوَّب  إرسائيل، 
تلك  أنشطة  تحرض  بلدية  او  نيابية 
الجمعيات، وال تنتهي القصة إال باعتذار 
من تلك الشخصيات عىل ما "اقرتفته".

لها  تتعرض  التي  الضغوطات  هذه 
كانت  الجالية  يف  الشخصيات  بعض 
بحملة  ـ  األوقات  بعض  يف  ـ  تُسَتكمل 
البعض  منها  نجا  واستاملٍة  اجتذاٍب 
إىل  بهؤالء  أدى  ما  آخرون،  فيها  ووقع 
تقديم بعض التنازالت وصوالً إىل القيام 
عن  تعبرياً  املحتلة  فلسطني  بزيارة 
البتعادهم  منهم  وتأكيداً  "انفتاحهم" 

عن "االرهابيني". 

أن  هنا  يُراد  العريب،  الخليج  يف  كام 
التطبيع مع االحتالل  الجالية نحو  تسري 
اىل  وانتقل  رساً،  بدأ  الذي  االرسائييل 
العلن شيئا فشيئاً لُيعلََن التطبيع بشكل 

رصيح ومن دون مواربة.  
العلنيُّ  التطبيُع  مفاجئاً  يكن  مل  وكام 
أبداً، حني  يكون هنا كذلك  لن  هناك، 
يكون  ان  املطلوب  وحينها  يحصل. 
صعباً  يكون  قد  رصيح  موقف  هناك 
تطال  التي  القوانني  تشّدِد  ظل  يف 
العداء  تهمة  وإلصاِق  ارسائيل  منتقدي 
األفواه  لِكَمِّ  محاولة  وهي  بهم،  للسامية 
وخنق حرية التعبري وقْتِل التعددية التي 

تتغنى بها كندا.                    

آراء

"التطبيع " في كندا متى ُيعلن عنه؟! 

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca
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آثار  من  النفس  وعلامء  األطباء  يحذر 
النفسية  الصحة  عىل  كورونا  جائحة 
حارضاً  واملجموعات،  لألفراد 
مراقبة  إىل  ويدعونهم  ومستقبالً، 
حاالتهم النفسية بصورة دامئة، والقيام  
تفيش  قبل  اليومية  لحالتهم  مبقارنات 
أن  من  انطالقاً  وبعده،  "كورونا"  وباء 
أرضاراً  خلف  قد  الوباء  هذا  تفيش 
شخص  مليار   3 لقرابِة  جسيمة  نفسية 

يف العامل.
املنتدى  عن  حديثاً  صدر  تقرير  وأكَّد 
"اإلغالق  بعنوان  العاملي  االقتصادي 
أزمة  أن  للعامل"  نفسية  تجربة  أكرب  هو 
النفسية بعد  كورونا ستظهر تداعياتها 
انتهاء فرتة  مرور ثالثة أشهر تقريباً من 
املتعلقة  املشاكل  سيام  ال  الحجر، 
بالغضب والقلق والتوتر، وتزايد الحاجة 
املادية، وتفاقم البطالة، وما ينتج عنها 
من خسائر مالية نتيجة عزل السكان يف 

منازلهم أو مراكز الحجر الصحي..
ويف غمرة اجتياح "كوفيد 19" العاملَ، 
الطبية  املجلة  نرشته  تقريٌر  أشار 
للحجر  النفيس  "األثر  بعنوان  العاملية 
آثار  إىل  منه"  الحد  وكيفية  الصحي 

االجهاد  أعراض  من  الصدمة  بعد  ما 
والضغط  واألرق،  والغضب  واالرتباك 
ما  واالكتئاب،  النفسية  واالضطرابات 
الكحول واملخدرات  تعاطي  اىل  يؤدي 
ولعب القامر والترشد، ويخلِّف مشاكل 
عائلية ونوبات غضب بني أفراد األرسة 

الواحدة. 

مناقشة فكرة العزلمناقشة فكرة العزل

وللحد من اآلثار السلبية لجائحة كورونا 
إقرتح  لألفراد،  النفسية  الصحة  عىل 
وخرباء  األطباء  قيام  رضورة  الباحثون 
الصحة مبناقشة فكرة العزل مع الجمهور 
ورشح دوافعه بطريقة واضحة، وتفادي 

إطالة فرتة الحجر بشكل غري منطقي.
الدراسات  وأكدت دراسة علمية ملركز 
عموماً  الصحي  الحجر  أن  الربيطاين 
بالنسبة  مرضية  غري  تجربة  يشكل 
عن  العزل  أن  معتربة  له،  للخاضعني 
وفقدان  واألصحاب  واألقارب،  األهل 
الحرية، واالرتياب من تطورات املرض، 
تسبب  أن  عوامل ميكنها  كلها  وامللل 

حاالت مأساوية.
مهم  االجتامعي  العامل  أن  وبينت 

نفسية  يف  بقوة  يؤثر  أن  وميكن 
الحجر  رهن  املوجودين  األشخاص 
يفقدون  الذين  أن  مؤكدة  الصحي، 
وظائفهم قد يتعرضون ملشاكل نفسية 

حادة.
قد  كورونا  أن  الخرباء  بعض  ويرى 
العاملي،  النظام  يف  عيوباً  كشف 

التخطيط  نظريات  معها  سقطت 
خفايا  كشف  كام  "االسرتاتيجية". 
ال  التي  الغربية  للرأساملية  اآلخر  الوجه 
والنفسية  االجتامعية  الخدمات  تضع 
سلم  أسفل  يف  بل  أولوياتها،  ضمن 
كبار  لحامية  تسارع  بينام  اهتامماتها 

الوجهاء وأصحاب الرثوات.

د.عيل حوييلد.عيل حوييل

ألول مرة يف تاريخ الحياة التعليمية يف كندا تتزايد 
الهواء  يف  والجامعات  املدارس  انتشار  ظاهرة 
الطلق، سواء يف باحات املالعب او يف املساحات 
أُبلَِغت  ازمة كورونا  لها. ففي ظل  الخرضاء املجاورة 
االنكليزية  الكندية  املقاطعات  يف  الرتبية  وزارات 
مبرشوع  اإللتزام  ِبرضورة  اللسان  والفرنسية  اللسان 
"كوفيد  لوباء  تجنباً  الطبيعة  أحضان  يف  التعليم 
يتابع  غاتينو  يف  املدارس  بعض  ففي  القاتل.   "19
الطالب دروسهم اليومية يف ملعب املدرسة، او يف 
كال  من  مفتوحة  خيمة  داخل  أو  املجاورة،  الحديقة 
فيها  التعليم  ويستمر  تهوئتها.  الجانبني حرصاً عىل 
حتى مطالع  الشتاء. ويفرتش طالبها األرض يف ظل 
الحصص  رشح  ويتابعون  املدرسية  االلواح  غياب 

التي ال تزيد مدة الواحدة منها عن خمسني دقيقة.
الطالب  يتابع  مونرتيال  يف  أهانتسيك  معهد  ويف 
)قرابَة مئة طالب وطالبة( أنشطتهم اليومية التعليمية 
العلمية والثقافية والرياضية والرتفيهية طيلة الفصل 
الخرضاء  االشجار  تكتنفها  غابة  وسط  الدرايس 
من  مصنوعة  كَراٍس  عىل  الجميع  ويجلس  الباسقة، 

القامش الخفيف، وهي قابلة للطي.   
والتنمية  البيئية  الثقافة  استاذ  دلوي،  فرانسوا  يقول 
مناخاً  لنا  أوَجد  قد   19" "كوفيد  "إن  املستدامة 
تربوياً جديداً ونظاماً تعليمياً مل نَر مثله من قبل: من 
القامئة  اختياره  واسرتاتيجية  املعهد  تصميم  خالل 

يف وسط بيئي مثايل مرتامي األطراف".
ماري  العامة  الصحة  مجال  يف  االختصاصية  أما 
اليومية لنظام  فرانس رايو، فرتى من خالل متابعتها 
التعليم يف الهواء الطلق، ان "هذا النموذج الجديد 
فرض  قد  الرتبوية  تقاليدنا  الطارئ عىل  التعليم  من 
وهيئاٍت  وأساتذًة  طالباً  الجميع،  عىل  حضوره 
يف  يساهم  اليوم  وهو  للطالب.  وأهاٍل  تعليميًة 
للصني  حصل  ملا  خالفا  "كورونا"،  لجرثوم  التصدي 
يف  الطالب  يُدرَّس  كان  حيث  وغريهام،  وكوريا 

قاعات مغلقة. 
يؤدي  الطبيبعة  أحضان  يف  التعليم  أن  عىل  وتؤكد 
الذي  القلق  تخفيف حدة  منها  ايجابيات جمة،  اىل 
يعيشه الطالب يف زمن "كورونا"، ومعايشتهم لرؤية 
روائح  منها  تفوح  التي  الخالبة  الطبيعية  املناظر 
أوراقه،  وتساقط  الشجر  حفيف  وسامعهم  الزهور، 
ملَل  يكرس  الطلق  الهواء  يف  التعليم  ان  عن  فضالً 

نظام التعليم عن بعد".
تجارب عاملية 

يف هذا السياق وجدت جامعات عاملية أخرى حال 
بسبب  اإلنرتنت  عرب  التعليم  إىل  اللجوء  من  يحدُّ 
إقامة  يف  أيضاً  ويتمثل  "كوفيد19-"،  جائحة 
يف  سواء  الطلق،  الهواء  يف  التدريسية  الحصص 
حديقة عامة أو ساحة، أو يف موقف سيارات أو باحة 
كنيسة. يستعرض أحد املدرسني الهولنديني لعلوم 

الهواء  يف  التعليم  تجربة  نيوفنهويس  ادوارد  األحياء 
الطلق فيقول: "إنها املرة االوىل التي اقف فيها عىل 
مقعد صغري يف رحاب الطبيعة أمام 25 طالباً وطالبة 
بعض  عبور  إىل  االلتفات  دون  بانتباه  يصغون  وهم 

املارة أو سامع اصوات السيارات يف الجوار".
من  متكننا  فهي  بالفعل،  رائعة  لفكرة  "إنها  ويضيف 
أو أجهزة رقمية... فإن  نتواصل من دون شاشات  أن 

الطالب هم، إذاً، أكرث تركيزاً واسرتخاًء".
الهواء  يف  الحصص  هذه  تصبح  أن  يستبعد  ال  وهو 
الطلق منطاً سائداً يف التعليم، قائالً: "آمل أن تبقى 
سائدة حتى بعد القضاء عىل الجرثوم. وأنا عىل يقني 

من أننا سُنجري الكثري من الحصص يف الخارج".

الحصص  كل  بعد  "إننا  التايل:  إىل  يلفت  كام 
والصوت  بالشبكة  الربط  مشاكل  سئمنا  االفرتاضية، 
للبؤس  "نظراً  أنه  إىل  "مشرياً  التقنية،  واألعطال 
الرقمي الذي نعيشه، فنحن ال نبايل بالرياح الباردة أو 

أصوات السيارات أو جرس الكنيسة". 
الهواء  التعليم يف  فكرة  أن  يبدو  العريب  العامل  ويف 
جرثوم  وباء  من  للحد  االنتشار  يف  آخذة  الطلق 
والتنمية  املعرفة  هيئة  وجهت  ديب  ففي  "كورونا". 
البرشية يف اإلمارة التعليامت لفتح املدارس الخاصة 
فيها  املفتوحة  الخارجية  املناطق  استخدام  عرب 
كخطوة احرتازية تسمح بالتباعد الجسدي بني الطلبة 

والفرق التدريسية وتضمن رشوط السالمة.

د. عيل حوييل

سابقة تعلمية في زمن كورونا
ظاهرة انتشار المدارس والجامعات في كندا في الهواء الطلق

كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم

د. عيل ضاهر

حرملك أمريكا: 
سلطانة وَجواٍر 

وخدم
ما  عىل  لهم  وغفر  عثامن  آل  در  لله 
صيتها،  شاع  ُمنشآت  من  ابتدعوه 
فأصبحت  أيامنا  اىل  وصلت 
فعبقريتهم  الشعوب.  انظار  محط 
البرشية  أتحفت  سالطينهم  ونبوغ 
ابتدأت  التي  مبؤسسات كاالنكشارية 
وتنابل  مرذولة؛  وانتهت  محمودة 
فاقدة  بجامعة  التي متثلت  السلطان 
قامت  لو  حتى  تتحرك  ال  لالحساس، 
ُمسَتل  منها  التي  والدواوين  الدنيا؛ 
مفهوم "الديونجي" املرادف للمحتال 
االلقاب  من  أخرى  وجملة  واملرتيش، 
التي ألقت بحملها عىل الرشق ومنها: 
اي  والبشبوزق،  البيك،  اآلغا،  الباشا، 
املليشياوي او العسكري غري النظامي 
الُسمعة  وسيِِّئ  املنضبط  وغري 
املدنيني،  عىل  وتعّديه  نهبه  بسبب 
و"الجوخه دار" أو "ماسح الجوخ" وهو 
التملُّق  عىل  يدل  الذي  املصطلح 
الشخص  وهو  والبشمقدار،  والتزلُّف، 
املوكل بحمل حذاء السلطان واألمري. 
متثلت  عثامن  آل  تاج  درة  لكن 
البنية  عىل  بقوة  أثرتا  مبؤسستني 
التواصل  وطرق  االنسانية  االجتامعية 
"السالملك"  الجنسني:  بني  والتباعد 
مشتقة  فالسالملك  و"الحرملك". 
بترتيكها  قاموا  العربية،  "سالم"  من 
وإسقاطها عىل "مكان القاء التحية" او 
ة  "مكان إلقاء السالم"، ويضم قاعة ُمعدَّ
ولإلستقباالت،  الرجال  إلجتامعات 
املستقلة.  الغرف  من  بعدد  محاطة 
العربية،  "َحرََم"  فمن  الحرملك  اما 
قاموا بترتيكها وإسقاطها عىل منطقة 
الرجال،  املرأة، محظورة عىل  معيشة 
زوجاته  فيها  يحرش  الذي  للاملك  إال 
وجواريه ومحظياته وما ملكت أميانه، 
بعض  إال  دخولها،  عىل  رجل  يتجرأ  ال 
لنظام  مكانة  أعطى  مام  الخصيان، 
درجة  اىل  ورفعوه  فأمسسوه  الخصاء 
املركز  الخصيان  رئيس  فيها  احتل 
الثالث من حيث األهمية بعد الصدر 
اتباعه  ألن  اإلسالم،  وشيخ  األعظم 
التنقل  عىل  قادرين  كانوا  الخصيان 
بني "السالملك" و"الحرملك"، بحرية 
أي أنهم كانوا صلة الوصل بني عاملَي 

النساء والرجال.
تفكك  مع  تزامن  غياب  وبعد 
إمرباطورية آل عثامن، عادت مؤسسة 
من  املرة  هذه  لكن  "الحرملك" 
االدارة  أيدي  وعىل  السيايس  الباب 
العاملي  النظام  إىل  فنظرة  االمريكية. 
االمرييك  السلطان  بأن  تنبؤنا  الحايل 
فيه  حرش  به،  خاصاً  حرملكاً  شيد  قد 
من  اآلخرين  ومنع  العامل  من  أجزاَء 
مه اىل أجنحة منها الجناح  دخوله، وقسَّ
الالتيني واألنغلوسكسوين واالفريقي. 
العريب  الجناح  فهو  جناح،  أهم  اما 
أْوكََل  مدللة  سلطانة  فيه  اسكن  الذي 
خدمتها إىل سبايا وجواري ومحظيات 
لهن  األعراب،  اسم  عليهم  يطلق 
شكل رؤوساء قبائل خاضعة وماملك 
وإمارات  مصطنعة  ومشيخات  خائفة 
ضعيفة، شكلوا حرملكاً خاصاً لسلطان 
أمريكا، الذي قام بإطالق يد "حرمته" 
النمرودة املغتصبة فيه وحامها بعدة 
لخدمتها  جلب  ثم  ومال،  وأعداد 
املنبطحني  صفوف  من  مخصيني 
املتحدرين  واإلنتهازيِّني  واملطبِّعني 
واالنكشارية  الديونجية  عامل  من 
ماسحي  والجوخدارية  والبشبوزقية، 

الجوخ والبشمقدارية َحَملة األحذية!

À l’écoute  
de vos besoins

Amanie Saleh 
Conseillère en sécurité financière
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et services financiers inc.*
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1 855 662-6309, 694 
F. : 1 855 684-9938 
amanie.saleh@agc.ia.ca
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صدى املرشق – مونرتيال صدى املرشق – مونرتيال 

فجع آل شعيب - كام الجالية اللبنانية 
جو  السيد  بوفاة   - وكندا  كيبك  يف 
شعيب، صاحب مطعم "ال سريان"عن 
بعد  والخمسني  الثانية  ناهز  عمر 
رصاع مع املرض . وقد ُعرَِض الجثامن 
وتقبلّت العائلة التعازي يف "كاتدرائیة 
يف  الخميَس  مونرتیال  يف  املّخلص" 
العارش من أيلول الجاري من الثانیة من 

بعد الظھر حتى التاسعة مساًء. 

عارف سامل عارف سامل 

من  متعددة  كلامت  العزاء  يف  أُلِقَيت 
بينها واحدٌة لعضو بلدية سانت لوران 

األستاذ عارف سامل وجاء فيها:
كنت أرغب كثرياً يف التحدث عن جو 
الذي  املصري  لكن  أفضل،  ظروف  يف 
خالف  أراد  مأساوي  بشكل  يغمرنا 

ذلك.
يجد  ال  واللساُن  اليوم،  يبيك  القلب 
العميق  الحزن  هذا  لوصف  الكلامت 
الذي غزا قلوبنا منذ أن غادرتَنا برسعة.

وأخاً،  مخلصاً،  صديًقا  كنت  لقد 
وقلباً  األوىل،  الدرجة  من  وُمحسناً 

متجوالً. 
كل  يف  دامئاً  وكان  موجوداً  دامئاً  كان 

مكاٍن، لجميع الناس.
أفكر  عندما  تخونني  الذاكرة  جو... 
تحىص،  وال  تعد  ال  التي  األنشطة  يف 
الغداء  ووجبات  العمل،  واجتامعات 
القريبة  األسباب  عن  للدفاع  والعشاء، 
قدمت  أجلها  من  التي  قلبك،  من 

نفسك بالكامل.
ألي  العارم  الحامس  هذا  أتذكر 
وأي  ولبنان،  كندا  يف  إنسانية  قضية 
من  َفكم  وسياسية،  اجتامعية  قضية 
وكل  املجاالت  كل  من  الشخصيات 
تكُن  ومل  بابك!  طرقت  املستويات 

تخيب ظن أي شخص.
التفاين،  من  عاماً  وخمسون  اثنان 
العطاء،  من  عاماً  وخمسون  واثنان 
إىل  محفورة  عملك  مثار  وستظل 
األبد يف كل مرشوع مكتمل. من أبناء 
الصليب  إىل  داليث،  لبنان مع نصب 
كل  إىل  األرز  مؤسسة  ومن  األحمر، 
إليها  انضممت  التربعات  لجمع  حملة 
يف  دامئاً  كنت  نجاحاً.  فيها  وحققت 
ومخلصاً،  مرحاً  رجالً معتدالً،  جاليتنا، 
متواضعاً ودافئ القلب، شامالً ومؤثراً، 
منا  كل  سيحمله  رجالً  باً،  ومرحِّ كرمياً 
مرة  نلتقي  حتى  قلبه  ويف  ذاكرته  يف 
اليوم شاهد عىل  الحضور  أخرى. هذا 

موجة الحب هذه لك.
اعلموا  والعائلة،  واألخوات  اإلخوة  إىل 
آالمكم،  مع  متضامنون  جميعاً  أننا 
وأن أملكم هو أملنا. يا رب، أعطنا كل 

الصمود لتجاوز هذه املأساة.
أقول، يا تريي وإميليا وبيرت، يجب أن 
الزوج  جو،  أنجزه  مبا  فخورين  تكونوا 
أنك  أبداً  واألب، يف حياته، وال تنسوا 

ستحملون هذا الفخر دامئاً". 
جو،  "عزيزي  بالقول  سامل  وختم 
األبد.  إىل  بالتأكيد  ستبقى  ذاكرتك 

أقول لك وداعاً حتى نلتقي مرة أخرى. 
أُرقد ِبسالم يا صديقي". 

بيار أحمرانيانبيار أحمرانيان

بيار  االعالمي  تحدث  سامل  بعد 
كلمته:  يف  جاء  ومام  احمرانيان، 
لفقدانها  اليوم  وثكىل  حزينة  "جاليتنا 
ركائزها  وأصلب  وجوهها  ابرز  أحد 
، يا جو، أن  وأصدق رجاالتها... يعز َعيلَّ
اتحدث عنك بصيغة املايض، وكنَت 
بالحياة والفرح  ألياٍم قليلٍة خلت تضّج 
مبستقبٍل  وتحلم  والحيوية  والنشاط 
الصديق  أيها  إليك  سنشتاق  واعد. 
البهية،  لطلتك  سنشتاق  جو..  الغايل 
البتسامتك الدامئة، لتواضعك وِكربك 
ومتفاٍن..  صدوق  لصديق  آٍن،  يف 
بالطيبة  مجبول  إلنسان  وسنشتاق 
والعطاء.  املحبة  بنعمة  ومسكون 
جو..  الغايل  الصديق  أيها  سنفتقدك 
والعمل  والحزن  الفرح  ساعات  يف 
الجاليوي والوطني النظيف واملخلص. 
الصرب  ولُيعطَى  الله  رحامُت  فلْتغمرَْك 
الكرمية  أرستك  أفراد  لكل  والسلوان 

وأصدقائك ورفاقك ومحبيك الكرث.

القداس القداس 

والصالة  الجنازة  مراسيم  أُقيمت  وقد 
عرشة  الحادية  متام  يف  نفسه  لِراحة 
الكنيسة،  يف  التايل  اليوم  من  صباحاً 
وأُجِرَي قداس ترأسه راعي طائفة الروم 
املطران  كندا  الكاثوليك يف  امللكيني 
من  عدد  بحضور  ابراهيم،  إبراهيم 
يف  املوارنة  مطران  بينهم  املطارنة، 
الروم  ومطران  تابت،  مروان  بول  كندا 
ونيويورك  كندا  لرشق  األرثوذكس 
الرسيان  ومطران  مفرج،  ألكسندر 
ناصيف،  إبراهيم  كندا  يف  الكاثوليك 
الكندي،  الوزراء  رئيس  عن  وممثلون 
وحزب  كيبك،  يف  األحرار  وحزب 
املحافظني، والسفري اللبناين يف كندا 

فادي زيادة.

املطران إبراهيم إبراهيم املطران إبراهيم إبراهيم 

ابراهيم  املطران  تحدث  القداس  بعد 
ميكن  "ال  فقال:  شعيب،  الراحل  عن 
ألحد ان ميأل الفراغ الذي تركه جو. ولنا 

وعن  حزننا  عن  نعرب  أن  يف  الحق  كل 
لها  الكلامت  وهنا  الكبرية،  خسارتنا 
سيادته:  وسأل  تعرب".  والدموع  معًنى 
بأنه  "من منا ذهب إىل جو ومل يشعر 
قّدم  ثم  بيته"؟  وأنه يف  مهم ومحبوب 
"أورشليم"  وسام  إبراهيم  املطران 
طائفة  بطريرك  ِباسم  الراحل  لزوجة 

الروم امللكيني الكاثوليك. 
ثم كانت كلمٌة لرئيس الوزراء الكندي، 
التنمية  وزيرة  عنه  بالنيابة  ألقتها 
ميالين  الفرنسية  واللغة  االقتصادية 
الراحل  زوجة  إىل  قدمت  التي  جويل، 
شهادة   - ترودو  ِباسم   - ترييزا  السيدة 
النائب  تحدثت  ذلك  بعد  تقديرية. 
يف  األحرار  حزل  باسم  رزقي  مروة 
كريستني  النائب  جانبها  وإىل  كيبك، 
بعدها  أركان.  بيار  والنائب  بيار  سان 
ميدالية  ترييز  للسيدة  مروة  قدمت 

املجلس النيايب الكيبيك.
عساف  سيمون  لألب  قصيدة  وكانت 
كيارا،  فنسان  الفقيد  أصدقاء  وأحد 
جاكلني  وشقيقته  ألقربائه  وكلامٌت 

شعيب وابنته إميليا.
ُووري  عليه،  األخرية  النظرة  إلقاء  وبعد 
"نوتر  مقربة  ثرى  يف  شعيب  جو 
 Cimetière Notre( نيج"  دي  دام 

 .)Dame des Neiges

شهاداتشهادات

القنصل اللبناين العام طوين عيد القنصل اللبناين العام طوين عيد 

بقوله:  عيد  القنصل  نعاه  كذلك 
"بغياب جو شعيب فقدنا جميعاً رجالً 
شهامً محباً عطوفاً. لقد احب جو وطنه 
بل كان دامئاً حارضاً  ينَسه لحظة،  ومل 
لبنان  يف  إن  وطنه،  ابناء  ملساعدة 
حارضاً  دامئاً  جو،  ستبقى،  كندا.  أو 
ونجاح  لكفاح  رمٌز  أنت  ذاكرتنا.  يف 
وعطفك  بشهامتك  ُعرِفَت  اللبناين. 

وإنسانيتك ودماثِة أخالقك.
لك  يتسنَّ  ومل  املوت  غافلك  لقد 
اللبناين،  سفرك  جواز  تستلم  أن 
باألرزة  فخوراً  وستظل،  كنت،  وأنت 
وتعازيَّ  جو،  مؤبدة،  ذكراك  الخالدة. 
إىل عائلتك الكرمية. الله يرحمك جو، 

نفسك بالسام".

بشري قزيبشري قزي

رئيس تجمع "منتدانا" الثقايف األستاذ 
للراحل  تأبينه  يف  قال  قزي  بشري 
الجالية  تفتقد  جو  "ِبِوداع  شعيب: 
اللبنانية إبناً من خرية أبنائها، وعلامً من 
أفضل ما لديها، وركناً من أهم أركانها، 

ومناضالً من أجل قضاياها!
إال  الدامور  رأسه  مل يعرف من مسقط 
يعَي  أن  قبل  عنها  ل  ُرحِّ فقد  القليل، 
باللعب  يستمتع  أن  وقبل  معاملها، 
أما حّبه  بنيانها!  يف أحيائها ويكرب بني 
ذلك  شمل  وقد  يوصف،  فال  لبلدته 
ذاك  أن  من  بالرغم  األم  بالوطن  تعلّقه 
الالزمة  الحامية  له  يؤمِّن  مل  الوطن 
عندما احتاج إليها يف طفولٍة عانت من 

اآلالم قبل أن تعرف السعادة.
َمهّمة  يُكمَل  أن  قبل  املوت  غيََّبه  وإذ 
طفولته:  منذ  عينيه  نصب  وضعها 
تأمني كل الدعم لذاك الوطن، نجد أن 
ذكراه ستبقى طويالً لدى كل من عرفه 
صلوات  الجميع  من  وله  عنه،  سمع  أو 
كثرياً  ستبيك  التي  القلوب  من  نابعة 

لفقدانه"!

جريدة الحدثجريدة الحدث

الحدث  من جريدة  نجم  رؤوف  الزميل 
قال مؤبناً: "من الصعب الكالم عن جو 
اللبنانية  الجالية  فقدته  الذي  شعيب 
يف  متواجداً  كان  لقد  مونرتيال.  يف 
وابن  الكنيسة  ابن  كان  مناسبة،  كل 
الجالية. مل يرتدد مرة يف مد يد العون 
عهدته  مبا  أسوة  بابه  دّق  من  كل  إىل 
الجالية من كل آل شعيب. جو شعيب 
الذي ذهب بهدوء ورسعة سيبقى يف 
قدوًة  وسيبقى  عرفه،  من  كل  قلب 
االنقسامات  عن  والبعد  السلوك  يف 
بالجالية  تعصف  التي  واملهاترات 
القوة  الله  فليعِط  حني.  اىل  حني  من 
هذه  ليتجاوزوا  ومحبيه  ألهله  والصرب 
وليقم  مؤبدة،  ذكراه  ولْتكن  املحنة، 

بقيامة السيد املسيح".

          Notre nouvelleNotre nouvelle

يف  قالت   Notre Nouvelle مجلة 
عامة  مونرتيال  مدينة  "فقدت  نعيه: 
من  رجالً  خاصة  اللبنانية  والجالية 

يف  أسامءهم  سطروا  الذين  رجاالتها 
ترك  الدائم.  والعطاء  والنجاح  العمل 
الربَّ وكلَّ من عرفه  ُمرِضياً  الدنيا  هذه 
من قريب أو صديق.. جو شعيب ترك 
يكن  مل  وكأنه  بغفلة  وأصدقائه  عائلته 
فراقك  الدنيا...  هذه  يدخل  ومل  هنا 

مؤمل جداً لكل من عرفك ..
مبوتك تعلمنا ان الحياة حلم نستيقظ 

منه فقط عند املوت.. رحمَك الله".

القوات اللبنانيةالقوات اللبنانية

القوات اللبنانية يف مونرتيال قالت يف 
نسيان شخص  الصعب  "من  لها:  بيان 
يتمتع بهذا الكم من املحبة واإلنسانية 
والتواضع والكرم. ستبقى ذكراك مؤبدًة 
محفورًة يف ذاكرة اللبنانيني والكنديني 

عىل السواء .
وأسكنك  الله  رحمك  شعيب،  جو 

فسيح جناته.
مركز مونرتيال يقدم تعازيه الحارة إىل 
يف  وأصدقائه  وإخوته  وأهله  عائلته 
لوطنه  كبرية  خسارة  فهو  ولبنان.  كندا 

يف االغرتاب ولوطنه األم لبنان".

حزب الكتائب حزب الكتائب 

"فقدت  الكتائب:  قالت  نعيها  يف 
إنساناً  مونرتيال  يف  اللبنانية  الجالية 
بالطيبة  له  مشهوداً  خلوقاً،  عزيزاً 
والعمل الدؤوب لخدمة الجالية ولبنان. 

جو شعيب، أبكرت كثرياً بالرحيل .
يتقدم حزب الكتائب اللبنانية مبنسقية 
الكرمية  العائلة  من  مونرتيال   - كندا 
جميل  العزيزين  وإىل  عام،  بشكل 
القلبية،  بالتعازي  خاص  بشكل  وإييل 
طالبني من الرب يسوع أن يجلسك إىل 

ميينه. رحم الله األوادم".

صدى املرشق التي آملها رحيل الفقيد 
زوجته  من  تتقدم  شعيب  جو  الكبري 
وبيرت،  إميليا  وولديهام  سودا  تريزا 
سام،  إييل،  جمیل،  خليل،  وأشقائه 
وأرملة املرحوم رميون فاتن وشقيقاته 
التعازي  بأحر  وجاكلني  لويس  ليندا، 
أن  الله  سائلة  واملواساة،  القلبية 
الصرب  ذويه  يلهم  وأن  برحمته  يتغمده 

والسلوان.  

التحقيق  بشأن  الجدل  احتدام  مع 
الجنايات  محكمة  تجريه  أن  املُحتَمل 
الجرائم اإلرسائيلية،  )ICC( يف  ولية  الدُّ
الحقوقية  املنظامت  من  عدٌد  د  شدَّ
استطالعيٍة  دراسٍة  نتائجِ  عىل  الناشطة 
الباحثون"  إيكوس  "رشكاء  أجراها  كاَن 
 ،)EKOS Research Associates(
حتى  حزيران  من  الخامس  من  ت  امتدَّ
الكنديني  إن  النتائج  وتقول  العارش. 
سواها  عن  إرسائيل  متييز  يريدون  ال 
الجرائم  عواقب  لتحميلها  بالنسبة 
الحقوق  عىل  والتعدي  الحربية 

اإلنسانية.

التالية:  املنظامت  الدراسَة  رَعت  وقد 
"الكنديون العاملون للعدالة والسالم يف 
الرشق األوسط" )CJPME(، واألصواُت 
 ،)IJV( كندا  يف  املستقلة  اليهودية 
و"الشبكُة املتحدة للعدالة والسالم يف 

 .)UNJPPI( "فلسطني وإرسائيل
من   84% يدعم  للبيانات،  وفقاً 
املسؤولني  مع  التحقيق  الكنديني 
اإلرسائيليني. أما تدخُل كندا يف مسألة 
َويل املذكور، فال يؤيُده إال  التحقيق الدُّ
الكنديني. وكانت كندا يف وقٍت  ثلُث 
سابٍق من العام الحايل سَعت العرتاض 

التحقيق املُحتَمل إجراُؤه.

أيضاً يعتقد %86 من الشعب الكندي 
أن حكومَتهم ال ميكنها أن تغضَّ الطرَْف 
الحقوق  عىل  إرسائيل  تعدي  عن 
اإلنسانية وإن كانت حليفَة كندا. ويرى 
"األصوات  منظمة  يف  الوطني  املنسق 
"الكنديني  أن  بَلسم  كوري  اليهودية" 
لدى  السياسية  النزعة  يتقبلون  ال 
باملعايري  للعمل  املتعاقبة  الحكومات 

املزدِوجة مع إرسائيل".
رفضهم  عن"   82% أعرب  كذلك 
حرصيًة  عاصمًة  القدس  اعتبار 
دعوة  إىل  كندا  داعني  إلرسائيل"، 
"إىل  والفلسطيني  اإلرسائييل  الطرفني 

حزب  منارصي  ضمن  حتى  مشاركتها". 
األغلبيُة   54% تتجاوز   ال  املحافظني، 
بالنسبة  الحزب  سياسَة  تؤيد  التي 

للقدس.
املحافظني  زعيم  تعهد  حنِي  يف  هذا 
الجديد إِرن أوتول بنقل السفارة الكندية 
رئيساً  انتخابه  حال  يف  القدس  إىل 
السياسِة  تجاوَز  يَعني  قد  ما  للحكومة، 
وتوتريَ  زمٍن  منذ  بها  املعموِل  الكنديِة 
للعاملني  وفقاً  املنطقة،  يف  األجواء 

عىل الدراسة.
رئيُس  بارتلِت  جورج  يرى  هذا،  عن 
ال  "الكنديني  أن  املتحدة"  "الشبكُة 

سياسة  حكومتهم  تقلَّد  أن  يريدون 
املُختلَّة".  الخارجية  ترامب  دونالد 
"إيجابيًة"  إشارًة  بارتلِت  يرى  كام 
منارصي  من  كبريٍ  قسٍم  معارضِة  يف 
الجديد  زعيمهم  مخطَط  املحافظنَي 

بالنسبة لنقل السفارة الكندية.
الباحثني"  إيكوس  "رشكاء  ودراسُة 
وتسعٍة  ألٍف  من  عشوائيًة  عيِّنًة  عايَنت 
عرش  مثانيَة  البالغني  الكنديني  من 
الخطأ  هامُش  ويبلغ  فوق.  فام  عاماً 
ثالِث  ناقَص  أو  زائَد  بالدراسِة  املقروُن 
أصِل  من  مرًة  عرشَة  تسَع  مئويٍة،  نقاٍط 

عرشين.

جالية

غالبية الكنديين ترفض العمَل بالمعايير المزدِوجة بالنسبة لمحاكمة إسرائيل ُدُوليًاغالبية الكنديين ترفض العمَل بالمعايير المزدِوجة بالنسبة لمحاكمة إسرائيل ُدُوليًا

الراحل جو شعيب 
املطران ابراهيم مرتئسا الجناز يف كنيسة املخلص

تقديرًا للراحل جو شعيب 
وسام ""أورشليم """"" وشهادة من رئيس وزراء كندا و" ""ميدالية المجلس 

النيابي الكيبكي""" 
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للمقاومة  املضادة  املحمومة  االجواء 
يف لبنان التي تطلُّ محّملة عىل اجنحة 
يف  حصل  الذي  االنفجاري  العصف 
مرفأ بريوت، امنا تعطي داللة بارزة عىل 
لتحقيق  البرش  بآالم  االستثامر  دناءة 
يُخطط  مبا  مرتبطة  سياسية  مآرب 
بني  املنطقة  كامل  السقاط  امريكيا 
ليست  الصهيوين...  الوحش  براثن 
بعيدة اجواء حرب متوز 2006 وانفضاح 
تنفيذية  كادوات  قذرين  عمالء  ادوار 
حامية  يف  ودورها  املقاومة  من  للنيل 
نرى  اليوم  نحن  وها  الوطنية.  السيادة 
نفس الوجوه املتآمرة تأخذ عىل عاتقها 
االمرييك  عند  صيٍد  ككالب  التموضع 
عىل  املقاومة  مطاردة  يف  والصهيوين 
ابعادها عن  اسقاطها سياسيا عرب  أمل 
الحكومة و رضب متثيلها النيايب وصوال 
اىل تهيئة مناخ الحرب و التخلص منها 

ماديا...
بواقعية  يعتقد  من  ،يترصف  احالٌم 
لو  كام  املرحلة  هذه  يف  تحقيقها 
ضد  عسكرية  معركة  يف  منترٌص  انه 
تأليف  مفاوضات  ويخوض  املقاومة 
الحكومة عىل اساس تخليع ابواب القوة 
...القوم  املقاومة  مرشوع  تحمي  التي 
1993، تاريخ عملية  يحلمون منذ عام 
تصفية الحساب و بعدها عملية عناقيد 
الغضب عام  1996 وصوال اىل موعد 
والدة رشق كونداليزا رايس االوسط عام 
2006 ،حرب متوز. احالم كانت تنتهي 
بخيبات ،تسقط حكومات يف تل ابيب  
وتنهار مشاريع كربى المريكا يف بالدنا 
ولكن يبقى عصب االدوات العميلة يف 
التساهل  حبل  بفضل  مشدودا  لبنان 
الذي مارسته املقاومة بحقهم بدل لف 
لهم  عقابا  رقابهم  حول  املشانق  حبال 

عىل خيانتهم لوطنهم ... 
الحقارة  عقلية  نتاج  هي  الحالية  االزمة 
املسلوبة  هؤالء  يستشعرها  التي 
عىل  املرتكزون  و  هويتهم  و  كرامتهم 
جمهور اهوج ال يفرق بني الناقة و البعري 
وافالس  انهيار  االن ويف ظل  يريدون   ،
حتمية  كنتيجة  باالصل  جاء  شامل 
الحريري  رفيق  دّشنها  التي  للسياسات 

قرار  ورهن  االقتصاد  مرتكزات  رضب   ،
التوطني  ملتطلبات  سيادته  و  البلد 
يريدون   . الفلسطينية  القضية  وتصفية 
استكامل ما عجز رفيق عن تحقيقه ، ابنه 
سعد و من ورائه عصابة رؤساء الحكومة 
و  االمرييك  باالمر  مأخوذون  السابقني 

متضامنون لكرس شوكة املقاومة ..
اىل   2006 عام  من  يشء  يتغري  مل 
السنيورة و صحبه  ان عناق  اليوم سوى 
لكونداليسا رايس تحول اىل لعق القدام 
يركلهم  وال  عنهم  يرىض  ليك  ترامب 

ويستبدلهم بغريهم...
العاملة  القوم يخوضون غامر معمودية 
بذل  املجبولة  كرامتهم  و  وجههم  مباء 
الرمال  يف  رؤوسهم  ويدفنون   . التبعية 
واقع  لقراءة  التطلع  دون  من  اللبنانية 
الحال يف جبهات سورية ، العراق، ودرة 

املقاومة اليمن...
مل  امليدانية  انجازاته  املقاومة،  محور 
ما  باقذر  اللعب  سوى  لالمرييك  ترتك 
يف  خسائره  .عداد  اوراق  من  ميتلك 
قابع  واالمرييك  يرتفع  العراقي  امليدان 
تحول  و  العسكرية  ثكنه  جدران  خلف 

من فاعل اىل مفعول به....
النجاز  قوته  بكل  يركض  االمرييك 
ملحميات  الرسيع  و  الكامل  االسقاط 
من  طلب  ،وهو  الخليج  يف  الكاز 
مرشوع  حول  مالقاته  اللبنانية  ادواته 
االستئثار  و  الحكومة  من  الشيعة  طرد 
البلد بل لترشيع  بالحكومة ليس النقاذ 
القوة  رضب  بعد  البحرية  ثرواته  نهب 

املحافظة عىل السيادة الوطنية...
الوضوح  هو  املرحلة  هذه  مييز  ما 
واللعب عىل املكشوف وهذا ما يسهل 
الشيخ  قمة رشم  ... من  املواجهة  امور 
الغضب  عناقيد  عملية  واكبت  التي 
عام 1996 والتي جندت العامل باكمله 
مرشوع  اىل  تفلح،  ومل  ضداملقاومة 
 ، ذاتها  هي  االهداف   . الحايل  ترامب 
عىل  والنزال   .. عهدها  عىل  واملقاومة 
اهل  غلبة  من  متيقنون  نحن  ،و  اشده 

الحق. 
وان غدا لناظره قريب 

و السالمو السالم

آراء

منك  أرسق  إذ  الصالح  الطيب  عذرا 
عنوان روايتك الرائعة تتحدث فيها عنها 
الكرة،  من  الجنويب  الجزء  أبناء  هجرة 
والحار  والفقري  واألسود  األسمر  الجزء 
واألنبياء  والرساالت  بالرثوات  امليلء 
واالساطري  واملشعوذين  والسحرة 
والجهل والفقر وسوء استعامل الرثوة.. 

ثم سوء استعامل الثورة!
هؤالء الذين يحلمون بالشامل، الشامل 
القانون  ثروات،  بال  الغني  األبيض، 
والنظام بال رشائع وال رساالت، املتحيل 
أوصياء،  وال  أنبياء  بال  واألخالق  بالقيم 
حيث العدل يف توزيع الرثوة، واحرتام 
القانون وتقديس القيم وتداول السلطة 

وغريها من كامالت الشامل!
األحكام،  تقديم  يف  اطالقا  ليس 
والتبخري لكل ما هو شامل، والنيل من 
إمنا هي حركة سري  ما هو جنوب،  كل 
يف  تحفر  التي  األنهار  مثل  الشعوب 
شامال  وتتجه  عميقا  والوديان  األرض 
عكس حركة املياه فوق األرض إذ عادة 
القرن  خالل  الجنوب..  نحو  تتجه  ما 
األوىل  العاملية  الحرب  ومنذ  األخري 
تتوجه  الجنوب  شعوب  حركة  تزال  ال 
وامللجأ  واملأوى  املنفى  حيث  شامال 

واملالذ!
مل يعجز البرش يف ركوب أي يشء يف 
رغم  شامال،  واالتجاه  والجو  والبحر  الرب 
املخاطر ال يزال حس املغامرة يدفعهم 
ونوافذ ضوء وأمل تسوقهم اىل الصقيع 
والربد والثلج.. إذ تتحدث النبوءات عن 
لديه  وأمري وحاكم عادل ال يظلم  ملك 

أحد!..
بلداننا التي تكرث فيها املنابر، وال تهدأ 
السامء  بأخبار  ومثقلة  املوعظة،  فيها 
دخولهم  طريقة  األرض  ألهل  تنظم 
وغرف  والحاممات  والكنائس  املساجد 

النوم.. والجنان!..
والوسطاء  الكذبة  باألنبياء  ملعونة  بالد 
والطوباوية  الخلقية  والرساالت  الكذبة 
وبداوة  وفضائيات  إذاعات  الكاذبة، 
صممت  إمارات  الظهر،  يف  وخناجر 
شكل  عىل  وماملك  دعارة  كبيوت 
الشعوب،  بقضايا  للقامر  كازينوهات 
كل  خارسة..  لقضايا  مكدسة  وملفات 

ذلك ليك تتجه الناس شامال!
أهايل   – املنابر  عىل  ونسبهم  نلعنهم 
بالدهم  اىل  نلجأ  ثم   – الكفرة  الشامل 
ليك نفر من أدياننا املعششة يف جنوب 
واملقاومني  األحرار  تصطاد  الكوكب 

وتصلبهم يف إذاعاتها وفوق مآذنها!..
موسم الهجرة اىل الشامل!

حني  الصالح،  الطيب  أيها  درك  لله 
املتخلف  الفقري  األسمر  عن  تحدثت 
بها  يزهو  فحولته  غري  ميلك  ال  الذي 
األبيض  بعبور  يحلم  الشامل،  عىل 
الببضاء  االنثى  اىل  شامال  املتوسط 
الرثية املتنورة التي سبقته يف املدنية 
الشامل  من  الجنوب  لينتقم  والحضارة 

يف الرسير وغرف النوم!
عىل  الجنوب  انتصارات  فتئت  ما 
من  النوع  هذا  تسجل  الشامل 

بضاعة  معنا  نحمل  ال  ألننا  االنتصارات 
وفيام  معهم  بنا  وتليق  بهم..  تليق 

بينهم!
مذ  صالحيته  فقد  دينا  لهم  أنقّدم 
أقفلت أبواب االجتهاد؟ أنقدم منظومة 
أخالق وقيم البداوة والصحراء والعشرية 
الرؤوس؟  وقطع  والسحل  والقتل  والثأر 
شورى  يف  سياسيا  برنامجا  لهم  أنقدم 
التجار والكهان وعلامء السلطان؟ أنقدم 
لهم ابن سيتا والخوارزمي وجابر بن حيان 
أين  والفارايب وغريهم؟..  النفيس  وابن 

هم يف حياتنا املعارصة؟!
ال منلك ما يليق ليك نقدمه بني يدي 
واألنظمة  الرشائع  ميلكون  فهم  صدقة، 
واألخالق  والقيم  والعدل  والقوانني 
توزيع  وحسن  واملصداقية  والشفافية 
ومعيشته  االنسان  واحرتام  الرثوة 
وحريته  وشيخوخته  وتعليمه  وصحته 
العقيدية والفكرية والثقافية، ويحرتمون 
كذلك موروثه الثقايف وشعائره الدينية 
ولغته األم وعاداته وتقاليده.. نعم هناك 
أمثلة مضادة هنا وهناك، لكننا نتحدث 
عام هو عام ومطلق ومنصوص ومحرتم 
ورعايته  تطبيقه  عىل  الجميع  ويسهر 
تداول  آليات  خالل  من  معه  والتعامل 

للسلطة مقونن ومنظم وشفاف!..
مل  البرشي،  العقل  له  توصل  ما  هذا 
يكن بعيدا عن قيام السامء، فيه الكثري 
وخالص  وعدلها  ومحبتها  صفائها  من 
القيمة  هو  االنسان  فيها  نصوصها.. 
والهدف،  والواسطة  واملحور  األوىل 
كل ما كتب وما رشع وما نص عليه يف 
بني  كرمنا  ولقد  األنسان..  هذا  خدمة 

آدم.. يف الشامل!
أسوق هذا الكالم، والنريان تشتعل يف 
الدين  حيث  خاصة،  املسلمني  بالد 
والكنائس  املساجد  يف  الهواء  يحتل 
والهواء،  واألثري  والفضائيات  واملنابر 
الحروب  فتندلع  السامء  قيم  تتشابك 
تحيط ببالد املسلمني يف ليبيا واليمن 
وفلسطني  ولبنان  وسوريا  والعراق 
النار من  وأفغانستان وغريها.. وتقرتب 

دول أخرى وإمارات وماملك!..
قبل نهايات القرن املايض كانت حروب 
الحرب  مرحلة  يف  وخصوصا  كثرية، 
والرشق  آسيا  رشق  يف  تندلع  الباردة، 
ويف  مساحتها  عىل  وافريقيا  األوسط 
هذه  كل  والوسطى..  الجنوبية  أمريكا 
الحروب توقفت مبا فيها الحرب الباردة 
أرضنا  بيننا وعىل  اىل حروب  وتحولت 

وبأموالنا وبرشنا وحجرنا.. ومرفأنا!
هذه الحروب تشكل أهم عوامل الهجرة 
نحو الشامل، عرب البحر والرب والجو إذا 
أمكن، بطرق رشعية أو غريها، بتخطيط 
مغامرة  أو  السفارات،  عرب  محكم 
وشاحنات  والقطارات  املراكب  عرب 

التهريب..
بسقف  الهدوء،  اىل  بشامل مييل  أمال 
بفرصة  كرمية،  عيش  ولقمة  وحذاء 
وداع  اىل  واالطمئنان  الصغار  لتعليم 
مآوي  يف  نفس،  وعزة  بكرامة  الكبار 

العجزة.. لكن بكرامة!

نار  اندلعت  ثم  الحروب..  توقفت 
املرفأ  وهذا  قديم  زمن  منذ  املرفأ.. 

منذور للهجرات منه أو بسببه!
من  نعرفهم  الذين  من  كثرية  عائالت 
عادوا  كندا  يف  تعليمهم  انهوا  الذين 
الجنوب،  يف  وطنهم  اىل  بعائالتهم 
حيث األمل بشمس أكرث دفئا، وجدات 
يحنون عىل األحفاد، ومجتمع تكرث فيه 
منسوب  ويرتفع  واألدعية  الصلوات 
حياة  يف  املتوسط  عن  والفخر  العزة 
يلعبوا  أن  للبعض  فيحلوا  الناس.. 
بالنار يف حديقة املرفأ الخلفية، حيث 
سنوات..  منذ  هناك  الشيطان  يستقر 
الصيفي  التوقيت  حسب  ينتظر 

لألحداث!
اىل  عادوا  الناس  هؤالء  من  كثري 
آخرون  تحديدا،  كندا  واىل  الشامل، 
يتصلون ويحاولون مترير الخرب مواربة، 
نرشات  عرب  اال  كندا  يعرفون  ال  الذين 
األخبار قدموا أوراق اعتامدهم، يسألون 
البحر  لعبور  وأبسطها  الطرق  أرسع  عن 
الشامل،  يف  لالستقرار  املحيط..  ثم 

يف بالد الكفر، يف كندا!
نطمئنهم: يف كندا ملك عادل ال يظلم 
عنده أحد، يف بالد الكفار حيث نعيش 
جاؤوا  الذين  ويحثنا  عقود،  أربعة  منذ 
لزيارة  يوما  يضطروا  مل  أنهم  قبلنا، 
سيايس لتمرير معاملة، مل يسألوا يوما 
وعشائرهم  ومذاهبهم  طائفتهم  عن 
وأفخاذها ليك يجدوا وظيفة الئقة لهم 
اقدام  عند  يتوسلوا  مل  ألبنائهم،  او 
أحد من السياسيني لدخول مدرسة أو 

جامعة او مستشفى..
واملواقع  املحافل  كل  دخلوا  أبناؤنا 
العام  الصعيدين  عىل  واملناصب 
واإلداري،  السيايس  والخاص، 
الرشكات  وافتتاح  املهمة  والوظائف 
واملعامل والوصول اىل أعىل املناصب 
يف املواقع املختلفة.. وال نذكر أن أيا 
او  حزبا  أو  سياسيا  يعرف  هؤالء  من 
أرفع  اىل  يصل  ليك  له  توسط  وجيها 
الكفاءة  ثم  الكفاءة  الدرجات..  وأسمى 

ثم الكفاءة!
غرينا  من  أكرث  نعم..  الرضائب  ندفع 
رمبا، لكننا نتلقاها خدمات يف مختلف 
املواقع واملطارح، يف الصحة والتعليم 
وضامن البطالة والشيخوخة والخدمات 
البلدية واملدينية وغريها من الخدمات 
الشامل  فيها كندا يف هذا  التي ترتبع 
الرفاهية  من  نسبة  بأعىل  تتمتع  حيث 

يف هذا الكوكب!..

أن  رسا،  أذيع  ال  وقد  ذلك،  من  أكرث 
يسط  مل  البنوك  يف  القليلة  أموالنا 
منها  نسحب  أن  وبإمكاننا  أحد،  عليها 
وبكل الطرق يوميا وعىل مدار الساعة، 
وال نعرف اسم حاكم البنك املركزي ألنه 

ال عالقة له بالسياسة!
نشارك يف االنتخابات الثالث، البلدية 
من  وننتخب  والفدرالية،  واملقاطعة 
يف  كندا  مصالح  مصالحنا..  يؤمن 
الشامل الكافر، وال نلتزم بأي فاسد ولو 
كان من "جامعتنا" ونعاقب كل فاسد 
عاقبت  وقد  االقرتاع..  صناديق  يف 
بعضهم خالل وجودي يف هذا الشامل 
يتسنى يل  ال  قد  فرصة  وهذه  الكافر.. 

مامرستها يف بلدي األم!
وحديث  مصطلح  قدميا  يداعبنا  كان 
بحاجة  أننا  أعتقد  الهجرة،  بعد  التعرب 
اىل مجموعة من العلوم الحديثة لعادة 
ليستوي  املصطلح،  هذا  تفكيك 
ويصبح  الصالح  الطيب  أيها  عنوانك 
مواسم  الشامل"،  اىل  الهجرة  "موسم 
املدى  عىل  كافر  شامل  اىل  الهجرة 

العام واألعوام التي تأيت..
عرب  املرفأ  من  الفارين  بأهلنا  أهال 
بكم  يرحب  الكافر  الشامل  املطار.. 
البنوك،  يف  أموالكم  لكم  ويضمن 
أهال  االقرتاع..  صناديق  يف  وأوراقكم 

وسهال بكم يف الوطن من جديد!

هوزأبجد

موسم الهجرة الى الشمال!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

السعار االمريكي و عمالء غب 
الطلب

عادل حبيب ...والسالم
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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..

متر  التي  واملعيشية  االقتصادية  االوضاع 
يف  ومضطهدة  مظلومة  عربية  شعوب  فيها 
بلدان كاليمن وسوريا ولبنان وغريهم ال تلقى 
االهتامم الكايف من وسائل االعالم والتواصل 
االجتامعي. النها يف غالبها موّجهة وممولة من 
هذا  بفرض  رشيكة  هي  وسلطات  حكومات 
الحصار الغاشم ، والذي تذهب ضحيته يوميا 
عرشات الضحايا من ااالطفال واملرىض وكبار 
السن الذين يعوزهم الدواء والغذاء والحاجات 

الحياتية الرضورية ...

العربية  الجاليات  اوساط  يف  واملالحظ 
الخريي  بالعمل  املهتمني  ان  واملسلمة 
بعيدا  بهدوء  يعملون  قلّة،  هم  واالنساين 
سلوكا  كان  وان  هذا  والدعاية.  الضوضاء  عن 
اخالقيا ايجابيا اال انه لن يوصل الصوت بقوة 
حياتهم  يواصلون  الذين  الكثريين  آذان  اىل 
بكل بذخ وارساف ورفاهية، دون االلتفات اىل 
ألي  املنتظرين  واملحتاجني  الفقراء  ماليني 

غوث واعانة ولو باملقدار البسيط ...

تصيب  التي  االجتامعية  التحوالت  أخطر  ان   
هذا  هو  الجاليات  من  وغريها  جاليتنا 
والتنايس  والتاريخ  الجغرافيا  عن  االنقطاع 
يف  كنا  الذين  اآلخرين  مع  واالحساس  للقيم 
صفوفهم  بني  من  وخرجنا  ومنهم  معهم  يوم 
القدر  اختارنا  واالالم، وملا  االمال  وشاطرناهم 
االرض  اآلخر من  الشطر  لنغادرهم ونقطن يف 
رصنا  الغيش  ورغد  االقتصادي  الرخاء  حيث 
السعيد.  الحظ  رفقاء  من  أننا  انفسنا  نشعر 
بال حظ وال  لهم  الذين ال خالق  بينام هم من 
الدنيا، فنسلمهم ملصريهم  نصيب من هذه 
ونحن   والحرمان  العوز  بنار  يتلظون  وندعهم 
ننظر بصمت  ... لكنه صمت مريب ال يعرب 
عن عجز او قصور، امنا يفضح حال الالمباالة 
التي وصلنا اليها بفعل موت املشاعر وتخدير 
الضمري والتحلل من القيم الدينية واالنسانية، 
التي ترصخ فينا ليل نهار ) ما آمن يب من بات 
شبعان وجاره جائع ( ) فام جاع فقري اال مبا مّتع 

به غني والله سائلهم عن ذلك (.
 فهل منا من يستعد غداً للجواب ؟ 

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

إىل  الرشطة  تورنتو  يف  مسجد  أعضاء  دعا 
أسلم  محمد   ، رواده  أحد  مقتل  يف  التحقيق 
باعتباره  عاًما   58 العمر  من  يبلغ  ،الذي  زافيس 
"عمل  بـ  إياها  واصفني   ، الكراهية  بدافع  جرمية 
عنف " هّز الجالية. جاء ذلك خالل تشييعه امام 

املسجد امس السبت.
مسجد  خارج  جالًسا  زافيس  كان   ، أسبوع  قبل 
املنظمة اإلسالمية العاملية )IMO( بالقرب من 
من  للتأكد  بريغاموت  وشارع  ريكسديل  شارع 
 COVID-19 لـ  الصحية  باللوائح  الجميع  التزام 
عن  أعلن  حيث  وطعنه  رجل  منه  اقرتب  عندما 

وفاته يف مكان الحادث.
االسالمية  املنظمة  رئيس   ، فاروق  عمر  وقال 
تشييع  اثناء  الحشد  مخاطبته  أثناء   ، الدولية 
مع  جيًدا  رجال  كان   "  : املسجد  أمام  زافيس 
ما  بكل  العبادة  مبكان  اعتنى  ورجال  أصدقائه 
امكنه. والحقيقة أن كل شخص يعرف األخ محمد 

سيشهد عىل ذلك."
"موجة  أحدثت  قد  زفيس  وفاة  إن  فاروق  وقال 
الجالية  بني  العميق"  والقلق  الخوف  صادمة من 
الكراهية  حوادث  من  متزايد  بعدد  مستشهدا   ،

التي تستهدف الجالية املسلمة.
وأضاف فاروق: "ومع ذلك ، أريد أن أوضح أننا لن 
قليلة سنخربكم مبوعد  أيام  نخاف . يف غضون 
إعادة فتح املسجد للصالة. ألن الحقيقة هي أنه 
الذي  املكان   ، هنا  التواجد  من  أحد  مينعنا  لن 

نحبه ".
 ، فاروق  مصطفى  التشييع  يف  تحدث  كام 
للمسلمني  الوطني  للمجلس  التنفيذي  الرئيس 
الكنديني ، وهو يبيك ، عن اللحظة التي علم فيها 
، تقريًبا  بالضبط  بوفاة زفس. وقال "منذ أسبوع 
 ، الظالم  يف  متاًما  هناك  وقفت   ، ساعة  ملدة 
األزرق  باللونني  الوامضة  اإلنذار  صفارات  مع 
واألحمر. كان علينا أن ننظر إىل مشهد ال ينبغي 
ألحد أن ينظر إليه. ... جاء رجل إىل هذا املسجد 

وقام بقتل شقيقنا محمد أسلم زفس بطعنه يف 
رقبته. لقد كان عمالً فظاً من أعامل العنف ".

إىل  الرشطة  الدولية  االسالمية  املنظمة  دعت 
مواصلة التحقيق يف وفاة زفيس كجرمية كراهية. 
ذبح  يتم  عندما  أنه  األمر  "حقيقة  رئيسها  وقال 
أمام مسجد يف وقت يستمر فيه ستمرار  أخينا 
ويف   ، الدينية  املؤسسات  عىل  االعتداء  خطر 
التي  الكراهية  خضم العدد املتزايد من حوادث 
تستهدف الجالية املسلمة ، علينا أن ناخذ هذا 

األمر بجدية بالغة".
أن  يبدو  ال  إنه  سابق  وقت  يف  الرشطة  وقالت 

هناك عالقة بني املتهم والضحية.
الرشطة  قادة  احد  كذلك  تحدث  التشييع  يف 
رون تافرنر لفرتة وجيزة وقال إن القتل كان له تأثري 
بعضهم  ان  سيام   ، الرشطة  عنارص  عىل  مبارش 
أعضاء يف املسجد. وأضاف: "لقد تأثروا بشدة 
يحدث".  الذي  العنف  ومستوى  هنا  يجري  مبا 

"هذا يشء أثر عىل عائالتنا وعائالتكم."
 يف وقت سابق من هذا األسبوع ، قالت الرشطة 
مرتبطة  القتل  جرمية  كانت  إذا  فيام  تحقق  إنها 
بالقرب  7 سبتمرب  بحادث طعن مميت آخر يف 
الرسيع  الطريق  أسفل  تريل  هامرب  ويست  من 

27 بريدج ، جنوب هامرب كوليدج بوليفارد.
يذكر ان التحقيق ال يزال نشطا للغاية. حيث يوجد 
عديدة  واقسام  اآلن  محقًقا   14 حوايل  هناك 
تابعة للرشطة تقوم بالتحقيق، وسيستغرق األمر 

بعض الوقت قبل جالء القضية.
وقت  يف  املتعمد  القتل  تهمة  توجيه  تم  وقد 
فون  "ويليام"  جيلريمي  به  املشتبه  إىل  سابق 
يخضع  حيث  الرشطة  اوقفته  الذي  نيوتيجيم 

للتحقيق.

أصدرت لجنة الفتوى يف مجلس أمئة كيبك بياناً 
جاء فيه: " نحيطكم علامً أننا نتلقى األسئلة وما 
إيجاَد  الله  بإذن  محاولني  صدر،  برحابة  تريدون 
سنتلقاه  ما  الرشعية.  والحلول  املطلوبة  االجوبة 
مجتمعًة،  اللجنة  ستناِقُشه  وقضايا  أسئلة  من 

وذلك عرب الوسائل التالية:

-صفحة مجلس األمئة عىل الفيسُبك
باللجنة  الخاص  االلكرتوين  الربيد  -عىل 

 . " ciqelfatwa@gmail.com

إستقبل السفري العراقي يف كندا د. وديع بتي يف 
الثامن عرش من شهر  الجمعَة يف  السفارة  مبنى 
كندا  يف  الكلدانية  الرابطة  رئيس  الجاري  أيلول 
يف مدينة وندزر الدكتور جورج منصور، والسيد 
عادل  والسيد  الرابطة،  رئيس  نائب  ابراهيم  ربيع 
وديع مسؤول قسم العالقات العامة يف الرابطة، 
والسيد سامر بطرس مسؤول الشباب واملُتابعة، 
االجتامعية  اللجنة  مسؤول  متي  صباح  والسيد 
يف الرابطة، وعربوا عن فرحهم بهذا اللقاء وقدموا 
إىل  السفارة  انتقال  مبناسبة  التربيك  كلامت 
املبنى الجديد، ُمشيدين مبا تقدمه السفارة من 
خدمات أِلبناء الجالية العراقية املُقيمة يف كندا، 
وذوي  السن  لكبار  املعامالت  إنجاَز  وبتسهيلها 

االحتياجات الخاصة.
من جانبه َعرب سعادة السفري عن شكره وتقديره 
للدكتور رئيس الرابطة واألعضاء لِتحملهم مشقة 
الخدمات  لتقديم  التام  استعداده  وبنيَّ  السفر، 
مؤكداً  كندا،  العراقية يف  للجالية  بأفضل صورة 
الحالية،  النتائج  السفارة اكرب من  عىل أن طموح 
املُستمر  التواصل  رضورة  عىل  سعادته  وأكد 
العمل  أوارص  وتوطيِد  العراقية،  الجالية  أبناء  مع 
كام  العزيز.  وبلدنا  شعبنا  يخدم  لاِم  املُشرتك 
أكد أن ابواب السفارة مفتوحة لجميع أبناء الجالية 
بكل طوائفهم وألوانهم وأنها بيٌت لكل العراقيني.

مدير  غريب  محسن  السيد  اللقاء  حرض  كذلك 
مكتب السفري.

لجنة الفتوى في "مجلس أئمة كيبك" ترحب 
باستفساراِت الجالية

السفير العراقي يلتقي مع أعضاء الرابطة 
الكلدانية في وندزر

عقد زواج جديد

شعوب تستغيث فهل من مجيب ؟

زوجية  عالقات  عن  كثريا  نسمع  مشكلة :مشكلة : 
الرصاط  جادة  عن  خرجوا  ازواج  بفعل  فاشلة 
او  القامر  بلعب  وابتلوا  الحياة  املستقيم يف 
بتعاطي املخدرات او االتجار بها. فدخل يف 
القلق  اجتامعية مضطربة يسودها  أتون حياة 
وما  االيام  مستقبل  ومن  االيت  من  والخوف 
تخبئه له، سيام أنه برى املصري القايس الذي 
اليه حياة رفاقه من قبل. مام ينعكس  انتهت 
امنا  التي  زوجته  عىل  استقرار  وعدم  توترا 
واالمان.  والطامنينة  بالهدوء  لتنعم  تزوجت 
تتمنى  ومقلق،  مخيف  حلم  يف  بها  فاذا 
وعودتها  طالقها  خرب  عىل  منه  تستفيق  ان 
الزوج  ولكن  الدافئ..  وامها  أبيها  حضن  اىل 
السيطرة  من  فيه  سلوك  منط  عىل  املعتاد 
والتحكم والرتغيب والرتهيب لالخرين فكيف 
العيش  سيقبل من زوجة مسكينة ان تتحدى 
ان  ميكن  فكيف  الطالق.  وتطلب  قبضته  يف 

تحصل عليه يف ظل رشوط دينية معقدة؟
احالم / مونرتيال احالم / مونرتيال 

واالعراف  الحياة  ظروف  أن  شك  ال  حل :حل : 
دورا  تلعب  كانت  التي  االجتامعية  والتقاليد 

مهام يف تنظيم عالقات املجتمع واستخدام 
ايجاد  يف  والوجاهة  والحل  العقد  أهل  نفوذ 
املايض  من  صارت  احيانا  وفرضها  الحلول 
فيه  تراجعت  واقع  يف  اليوم  نعيش  ونحن 
وكبار  االهل  حضور  وتالىش  املنظومة  هذه 
الباب عىل  القوم يف حياة العائالت مام فتح 
مرصاعيه لفوىض الخالفات التي ال ترتك مجاال 
او فرصة لتصحيح االخطاء او معالجة املشاكل 
ضمن مهلل زمنية محددة او خشية من الحرج 
سمعة  عىل  الحفاظ  وراء  وسعيا  االجتامعي 
العودة  هو  واملطلوب  مثيالتها.  بني  العائلة 
فيها  أفسح  التي  املساحة  من  االستفادة  اىل 
الرشع لطلب الزوجة الطالق برشوط معينة او 
عنه  ينوب  ان  يف  غريه  الزوج  يوكل  ان  طلب 
االمر.  هذا  تستدعي  حاالت  يف  الطالق  يف 
الذي قد  الزوج  االمر مطلقا يف يد  يبقى  فال 
ال  الذي  الظلم،  حد  اىل  استخدامه  ييسء 
من  الخايل  االعتيادي  الزواج  فعقد  يتحمل. 
لها  تخبأ  مام  الزوجة  يحمي  ال  قد  رشوط  أي 
الحياة من مفاجئات. وال بد من صياغة قانونية 
رشعية اكرث مالءمة للزمان واملكان الذي نحيا 

فيه وليس هناك ما مينع هذا التجديد .

مقتل  في  بالتحقيق  مقتل المطالبة  في  بالتحقيق  المطالبة 
تورنتو  في  المسلمين  تورنتو احد  في  المسلمين  احد 

كجريمة كراهيةكجريمة كراهية

الخوري  شفيق  أليس  السيدة  املنية  وافت 
أرملة املرحوم عفيف خليل الهرب ووالدة قنصل 
لبنان السابق يف مونرتيال االستاذ خليل الهرب 
االثنني  نهار  نفسها  لراحة  بالصالة  احتفل   .
يف  الجاري  ايلول  من  والعرشين  الواحد  يف 

يف  الرعائية  جاورجيوس  القديس  كاتدرائية 
البرتون– لبنان. 

بأحر  وعائلته  الهرب  خليل  السفري  من  نتقدم 
الراحة  لنفسها  الله  واملواساة سائلني  التعازي 

ولذويها الصرب والسلوان انه سميع مجيب . 

البقاء هلل

من تشييع زفيس

مصطفى فاروق ، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمني 

الكنديني واىل جانبه عمر فاروق ، رئيس املنظمة االسالمية الدولية
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تتمة األوىلتتمة األوىل

فاطمة بعلبيك - مونرتيالفاطمة بعلبيك - مونرتيال

تعّددت األسباب والنتيجة مأساويّة!تعّددت األسباب والنتيجة مأساويّة!

جامعة  يف  الّنفس  بعلم  اإلختصايص  يشري 
مونرتيال د. محمد موايس اىل أّن الطب الّنفيس 
ال يُعنى بالحديث عن األسباب الّتي تدفع اإلنسان 
"عوامل  أسامه  مبا  اهتاممه  بقدر  اإلنتحار،  اىل 
الخطر"، فكلاّم تعرّض اإلنسان اىل عوامل الخطر 

ترتفع نسبة إقدامه عىل اإلنتحار.
ويقّسم د. موايس العوامل املحّفزة عىل اإلنتحار 

عىل الشكل الّتايل:
-أوالَ، عامل الجنس: فالرّجال أكرث عرّضة لإلنتحار 
الّنساء يف كندا وفق  3 اىل 4 مّرات من  بحواىل 
إنتحار  اإلحصاءات، ومن بني كّل عرشين محاولة 

تنجح محاولة واحدة بشكٍل عام.
نسب  تزداد  اإلجتامعّية:  الحالة  عامل  -ثانياً، 
حيث  واألرامل،  املطلّقني  أواسط  يف  اإلنتحار 
املشاكل  أو  والوحدة،  الحزن  مشاعر  تطغى 
اإلقتصاديّة يف حال فقدان املعيل املاّدي لألرسة.
-ثالثاَ، العامل النفيّس: فاألشخاص الّذين يعانون 
من الوحدة، أو الضغط العصبي بشكل دائم نتيجة 
من  يعانون  الّذين  واألفراد  الحياة،  ضغوطات 
األمراض الّنفسّية ) كاإلحباط، وانفصام الّشخصّية 
عىل  سواًء  اإلدمان  من  يعانون  والّذين  الخ...(، 
الكحول أو املخّدرات أو امليرس ... ترتفع لديهم 

نسب اإلقدام عىل اإلنتحار.
معدالت  تزداد  حيث  الورايث:  العامل  -رابعاَ، 
أقارب  لديهم  الّذين  األشخاص  لدى  اإلنتحار 

أقدموا عىل اإلنتحار بحسب الّدراسات.
فقد  والبدين:  الفيزيولوجي  العامل  -خامساً، 
أشارت اإلحصاءات اىل أّن ما يرتاوح بني 35 اىل 
%40 من حاالت اإلنتحار، تبنّي أّن أصحابها كانوا 
يعانون من مشاكل فيزيولوجّية أو بدنّية، كاألوجاع 

املزمنة، وأوجاع املفاصل والرّسطان ... 
يف  والتعميم  الجزم  أن  اىل  موايس  د.  ويلفت 
األشخاص  فبعض  جائزان،  غري  اإلنتحار  حاالت 
يقدمون عىل اإلنتحار من دون أن يعانوا من أيٍّ من 
العوامل الّسابقة، بل ألسباب أخرى! كام تطّرق اىل 
خالل  النفسّية  باألمراض  اإلصابة  معّدالت  ارتفاع 
أزمة كورونا، كاإلحباط والوحدة جّراء فرتات العزل 
الطويلة، باإلضافة اىل التوتروالقلق نتيجة فقدان 
باملرض،  والخوف من اإلصابة  األقارب،  أو  العمل 

ماّم قد يساهم يف ارتفاع نسب اإلنتحار.
الرتبية  يف  اإلختصاصّية  تعترب  جهتها،  من 
ألْيس فنيش – من خالل مشاهداتها-  السلوكّية 
أّن معظم حاالت اإلنتحار يف املجتمعات الغربّية 
تحدث خالل أوقات العطلة، "جّراء طغيان مشاعر 
املجتمعي   أو  األرسي  الرتابط  وانعدام  الوحدة، 
واللقاءات  الزيارات  ندرة  وبالّتايل  الغرب،  يف 
الدورية، باإلضافة اىل اإلبتعاد نوعاّ ما عن الّدين 
، عىل خالف ما يحدث يف املجتمعات العربّية، 
الّتي غالباَ ما تربط الحالة الّنفسّية لألفراد بالجانب 
يساهم  الذي  األمر  اإلمياين،  واملستوى  الروحي 
بسبب  إخفائها  ومحاولة  املشكلة  نكران  يف 
طلب  من  والخجل  بها  اإلعرتاف   من  الخوف 
من  النفسّية  فاملشاكل  املتخصّصة.  املساعدة 
اىل  ويُنظر  العربّية،  املجتمعات  يف  التابوهات 
الباري،  من  عقاب  أنّها  عىل  النفسّية  األمراض 

وغالباّ ما يتم معالجتها بواسطة الّدين". 
التكنولوجّية  الوسائل  إنتشار  أّن  فنيش  وترى 
العزلة  حاالت  تعزيز  يف  ساهم  قد  مفرط  بشكل 
وهو  "إفرتايض"،  عامل  يف  والعيش  اإلجتامعّية 
مع   -19 كوفيد  جائحة  ظل  يف  مؤّخراً  عشناه  ما 
عىل  اإلدمان  أّن  كام  املبارش.  التواصل  انعدام 
تأثريات  لديه  واإلنرتنت  التكنولوجيا  إستخدام 
بتأثري  شبيهة  والعقل  الجسم  عىل  عصبّية 
املخدرات، عرب تحفيز هورمون "الدوبامني" الّذي 

يضفى إحساساً باملتعة.
عموماّ  والغرب  كندا  يف  الرّسيع"  الحياة  "منط 
وقت  قضاء  عىل  بدوره  أثّر  معاً  الوالدين  وعمل 
أفراد  بقّية  مع   Quality time أو  كايف  عائيل 
األرسة، واإلهتامم بشؤونهم الحياتّية وتفاصيلهم، 
معرّضني  بدورهم  الّذين  األطفال،  خصوصاّ 
لإلصابة باألمراض الّنفسية )كاإلحباط(  يف أعامر 

صغرية، إبتداء من سبع سنوات! 

الفئات العمريّة األكرث عرضة لإلنتحارالفئات العمريّة األكرث عرضة لإلنتحار

بيد  وأخرى،  دولة  بني  اإلنتحار  معّدالت  تختلف 

أوروبا  بكثريمن  أقل  األمريكّية  القاّرة  يف  نسبه  أّن 
أكّد د. موايس، " فمعّدل اإلنتحار  الشاملّية كام 
يعادل  ما  أي  شخصاً،   11 هو  كندا  يف  اليومي 
العام  إحصاءات  وفق  سنوياّ"،  شخص   4000
2020.  أّما الفئات العمريّة األكرث عرضة لإلنتحار 
الّذين  األشخاص  فهم  الكندي،  املجتمع  يف 
يليهم  عاماً،   54 و   40 بني  ما  أعامرهم  ترتاوح 
فوق،  وما  عاماً   75 يبلغون  الّذين  األشخاص 
الّتي  األخطار  بعوامل  لإلصابة  عرضة  أكرث  ألنّهم 
أوردناها آنفاً.  ويذكر د. موايس "أن اإلنتحار هو 
املراهقني  فئة  بني  كندا  يف  للموت  سبب  ثاين 
والشباب ابتداء من عمر 15عاماً ولغاية 34 سنة".

يف  اإلنتحار  نسبة  ارتفاع  سبب  فنيش  وتعلّل 
الهرمونية  التغيريات  اىل  املراهقني  أوساط 
والفيزيولوجية الكبرية، حيث أشارت التقارير اىل 
عامي  بني  اإلنتحار"  "محاوالت  معدالت  ارتفاع 
ترتاوح  الذين  املراهقني  لدى   2015 و   2001
أضعاف  ثالثة  عاماَ    14 و   10 بني  ما  أعامرهم 
قلقها  عن  فنيش  تعرب  كام  السابقة.  األعوام 
الحايل،  لإلنرتنت يف عرصنا  املتزايد  التأثري  من 
حيث بات أكرب بكثري من تأثري األهل، أو املدرسة 
أو الوسائط التقليديّة، "هناك عالقة طردية وثيقة 
املفرط  اإلنتحارواإلستخدام  معدالت  ارتفاع  بني 
اإلناث،  املراهقات  لدى  خصوصاً  للتكنولوجيا، 
اللّوايت يشاهدن مناذج مثالّية جّدا -عرب شبكات 
عىل  قامئة   - املختلفة  والتطبيقات  اإلنرتنت 
ممشوق،  )قوام  للمرأة  الخارجي  املظهر  متجيد 
أحدث  تجميل،  عمليات  فلرتات،  ماكياج، 
صيحات املوضة...(، ومقارنتها مع واقعهن وعدم 
الرّضا عن مظهرهن خارج تلك الصورة النمطّية، ما 
باإلحباط واليأس، وقد يدفعهن اىل  قد يصيبهن 

اإلنتحار يف نهاية املطاف". 

أساليب اإلنتحار األكرث شيوعاًأساليب اإلنتحار األكرث شيوعاً

املستخدمة  والوسائل  األساليب  تتباين 
يلجؤون  فالرجال   " الجنس،  بإختالف  لإلنتحار 
يف  ودموية  وعدوانّية  عنفاً،  األكرث  الطرق  اىل 
الناريّة  األسلحة  كاستخدام  اإلنتحار،  عمليات 
لدى  اإلنتحار  حاالت  معظم  أّما  املشانق...،  أو 
تناول  خالل  من  الّتسمم،  نتيجة  فتكون  النساء 
رشب  يف  اإلفراط  أو  الطبّية،  والعقاقري  الحبوب 
أّما املراهقني  الكحول"، كام  يرّصح د. موايس. 
عن  اإلنتحار  أي  الطريقتني،  بني  يجمعون  فقد 
فنيش  تستبعد  فيام  الشنق،  أو  الّتسمم  طريق 
نظراً  الفئة،  لهذه  األسلحة  استخدام  إمكانية 
لصعوبة حيازتهم عليها تحت الّسن القانوين يف 

املجتمعات الغربّية وكندا.

السلوكيات االنتحاريّة وكيفية الوقاية منها السلوكيات االنتحاريّة وكيفية الوقاية منها 
بفعالّيةبفعالّية

يوضح د. موايس أّن املرىض الّذين لديهم أفكار 
عصيبة،  نفسّية  حاالت  يعيشون  إنتحارية  وميول 
تزايد  مع  اإلنتحار  عىل  إقدامهم  نسبة  وتزداد 
مشاكلهم، لذا، فإّن املساعدة عىل حّل املشاكل 
الّتي يعاين منها األفراد، تؤدي اىل انخفاض نسب 
من  مجموعة  اإلحصاءات  رصدت  فقد  اإلنتحار. 
اآلثار واإلشارات الّتي خلّفها ما بني 70 و 80 % 

من األشخاص املنتحرين.
اإلقدام  تسبق  الّتي  اإلشارات  موايس  د.  ويحّدد 

الفعيل عىل اإلنتحار مبا ييل:
أو عرب  إّما شفهّيا  -الحديث املتكّرر عن املوت، 
وسائل الّتواصل اإلجتامعي )واتسآب وفايسبوك 

الخ...(.
وانعدام  الفرد،  عىل  التشاؤمّية  النظرة  -سيطرة 

وكأّن  املستقبل  اىل  والّنظر  ملشاكله،  الحلول 
األفق مسدود واألمل معدوم.

أو  التدخني  عىل  سواء  اإلدمان  يف  -اإلنغامس 
الكحول أو املخدرات.

واألرق  كاإلكتئاب  الّنفسّية،  اإلضطرابات  -ظهور 
ومشاكل النوم.

-امليل اىل العزلة والوحدة،  واإلبتعاد عن الّناس 
وانعدام الحياة اإلجتامعّية.

الّسن، فإّن تغيري الوصّية أو كتابة  -بالّنسبة لكبار 
بوليصات  تغيري  اىل  باإلضافة  جديدة،  وصّية 
تسبق  التي  الالفتة  اإلشارات  من  تعترب  الًتأمني 

حاالت اإلنتحار.

أو  الّسابقة  اإلشارات  أحد  مالحظة  حال  ويف 
أكرثعىل أي فرد، يحث د. موايس عىل الّترصف 
باستمرار،  معه  الحديث  خالل  من  بجّدية 
وتشجيعه عىل التعبري عاّم يدور داخله واإلفصاح 
الحلول  إيجاد  عىل  ومساعدته  مشاكله،  عن 
الكندي  املجتمع  واّن  خصوصاّ  املناسبة، 
عرب  للمرىض  املساعدات  تأمني  عىل  حريص 
اإلختصاصيني اإلجتامعيني والنفسيني،  أو ميكن 
خالل  من  اإلنرتنت،  طريق  عن  املساعدة  طلب 

املوقع الّتايل:
https://www.crisisservicescanada. 
/ca/fr/ressources-locales-et-soutien

مع الحرص عىل الرسيّة الّتامة للمعلومات لتفادي 
العربّية.  الجالّية  أبناء  لدى  خصوصاً  اإلحراج، 
وكمبادرة فرديّة منه، يحرص د. موايس عىل إجراء 
حمالت توعّية يف املدارس واملؤسسات العربّية 
عن   presentation عرضاَ  ويقّدم  والكنديّة، 
األمراض النفسّية، ومحاولة كرس حاجز الخوف من 
اإلعرتاف بها وعدم الخجل من طلب املساعدة، 
 ، الغاية  لهذه  الفايسبوك  عىل  صفحة  أنشأ  كام 

وعنوان الصفحة هو:
https://www.facebook. 
com/Je-veux-donc-je-

 peux-307396816565416

سبل  عن  الحديث  اىل  فنيش  تطرقت  بدورها، 
الوقاية من اإلنتحار، والتي تبدأ من األرسة، كونها 
لألفراد  واألخري  األّول  والحصن  املجتمع  نواة 
 " رضورة  عىل  وشّددت  أعامرهم.  بإختالف 
تخصيص وقت للعائلة Family time ملّدة 30 
دقيقة كحد أدىن يف اليوم، يتم اإلستامع خاللها 
الحديث عن  والّتشجيع عىل  اآلراء،  اىل مختلف 
األطفال واملراهقني  إليها  يتعرض  الّتي  املشاكل 
املعنوي  الّدعم  وتقديم  حلّها  عىل  والتعاون 
الكامل، باإلضافة اىل تحديد الخطط املستقبلّية 
معاً"، مع رضورة املحافظة عىل الزيارات العائلية 
والتواصل اإلجتامعي الّدوري. ويف ختام حديثها، 
للتعامل  األهل  اىل  أخرية  رسالة  فنيش  وّجهت 
الضوابط  قبل وضع  الرضوري  " من  أطفالهم:  مع 
وإيضاح  األسباب  تربير  يتم  أن  لألبناء  والقيود 
النتائج، وعدم فرض اآلراء بالقّوة، بل الّسعي الدائم 
الّصحيح  بالقرار  األبناء  والحوار إلقناع  النقاش  اىل 
يف  مصلحتهم  يف  يصّب  أنّه  وتبيان  والصائب، 
نهاية املطاف".                                                 ˿

السيدة اليس فنيش
الدكتور محمد موايس 

اليوم العالمي لمنع اإلنتحار:
" هناك عالقة وثيقة بين ارتفاع معدالت اإلنتحار واإلستخدام 

المفرط للتكنولوجيا، خصوصًا لدى المراهقات اإلناث "
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اإلنتحار من املنظور الّدينياإلنتحار من املنظور الّديني

محمد عمراينمحمد عمراين
أوتاوا  من  عمراين  الشيخ محمد  يؤكّد 
نفسه  اإلنسان  قتل  حرّم  اإلسالم  أّن 
عمدا بقوله تعاىل " وال تقتلوا أنفسكم" 
النساء 29. وكام أنه جرّم قتل االّخرين: 
إال  الله  حرم  التي  النفس  تقتلوا  "وال 
بالحق" اإلرساء 23 إعترب نفس اإلنسان 
أمانة الله لديه وال يجوز له إزهاقها ألي 
توعد  عظيام  ذنبا  واعتربه  كان.  سبب 

مرتكبه بالعقاب الشديد. 
اىل  وصوله  وعدم  اإلنسان  ولتحصني 
الله،  رحمة  من  والقنوط  اليأس  مرحلة 
من  مجموعة  عمراين  الشيخ  يطرح 

النقاط املهّمة:
إيالء  اإلسالمي  املجتمع  عىل  -يجب 
أهمية كبرية لالعتالجات النفسية التي 
تصيب اإلنسان وفتح املجال أكادمييا 
دينية  نفسية  بصيغة  الخروج  عىل 
النفسية  الصحة  عىل  تحافظ  فلسفية 
الحث  خالل  من  املسلمني،  عند 
الدائم من الدعاة الدينيني عىل أهمية 
والتعامل  النفسية  لألمراض  االلتفات 
الخرباء  وإرشاك  كبرية  بجدية  معها 
الظاهرة  هذه  مواجهة  يف  النفسيني 

املتزايدة.
-يقع عىل عاتق املثقفني والنخبويني 
أن  عىل  املجتمع  تثقيف  واملبلغني 
املوثوق  النفيس  املعالج  مراجعة 
ليس عيبا وال مثلبة، وال يعترب املريض 
أن  املجتمع  عىل  بل  مجنونا  النفيس 
العلمية  بالطريقة  ويسانده  معه  يقف 

املعالج  إرشادات  ووفق  الصحيحة 
النفس املوثوق.  

مع  يتحرك  الذي  الديني  -التعليم 
ويعالج  تطلعاتهم  يلبي  الشباب 
مستوى  ويرفع  الواقعية  مشاكلهم 
عقيدتهم وإميانهم برؤية كونية تضمن 
الروحي،  واطمئنانهم  النفيس  توازنهم 
الذي  الرحوم  فيها كاألب  املبلغ  يكون 
بعني  الشباب  ابتالءات  مع  يتعاطى 
الخالص  يد  ومد  واملساعدة  العطف 
وفق  تعمل  مرنة  إنقاذ  سياسة  واتباع 
كله  يرتك  ال  كله  يدرك  ال  ما  قاعدة 

ونبذ الرؤية الطوباوية الناقصة.

بتغطية  عملية  وورش  دورات  -إقامة 
فهم  عىل  تعلمهم  لألهل  دينية 
ميكن  وكيف  النفيس  املرض  طبيعة 
ومراقبته  املصاب  ابنهم  احتواء  لهم 
مبكرا.  االنتحار  عالمات  الكتشاف 
اليأس  تدربهم عىل مواجهة  وللشباب 
التعامل  وكيفية  والقلق  واالكتئاب 
متخصصة  دامئة  لجنة  وإيجاد  معها 
للحاالت  الشخصية  املتابعة  مهمتها 

املتطورة. 
الشيخ  يقول  باالنتحار،  يفكر  وملن 
أنك  نؤمن  عقيدتنا  "وفق  عمراين: 
بسيط  محدود  عذاب  من  ستهرب 
عذاب  إىل  وتغيريه  مواجهته  بيدك 
أبدي خطري ال ميكنك الخالص منه أو 

تغيريه". 

األب جعجع األب جعجع 
أهمّية  يويل  بدوره  املسيحي  الّدين 
من  إنطالقاً  اإلنسان  لحياة  قصوى 
الله  حضور  "كونها  الحياة  تعريف 
جعجع،  رشبل  األب  يذكر  كام  فينا"، 
قال   ( اإلنجيل  من  بآيات  مستشهداً 
والحق  الطريق  هو  "أنا  يسوع:  له 
 " بولس:  القّديس  ويقول  والحياة"(، 
بل املسيح حّي يفّ"،  الحي  أنا  لست 
للحياة  إنهاء  يعترب  اإلنتحار  فإّن  لذا، 
مختلفة  ضغوط  تحت  إراديّة  بطريقة 
أو  أوماديّة،  )نفسّية،  واألنواع  األشكال 
مرضّية الخ...(، وهو يتناىف مع تعاليم 
الكنيسة – األم واملعلّمة – الّتي تدعو 
حياتهم  عىل  املحافظة  اىل  أبناءها 
وكرامتهم وحّريتهم كونها "جزء ال يتجزأ 

من حضور الله يف العامل ويف اإلنسان، 
فاألخري ال ميلك الحياة بل هو مؤمتن 
عليها، وبالّتايل ال يحق له تحديد وقت 

معنّي إلنهائها". 
حديثه:  جعجع  األب  ويتابع 
راعينا  الرّب هو  أّن  نؤمن  "كمسيحيني 
حاميتنا  عىل  يسهر  الّذي  ووالدنا 
يجعلنا  ما  .لذا،  ومحّبتنا  ورعايتنا 
يف  القاسية  الظّروف  جميع  نتخطّى 
قد  الله  بأن  إمياننا  من  ينبع  الحياة، 
املواجهة.  عىل  القدرة  فينا  خلق 
رسالة  يف  يقول  بولس  فالقّديس 
كل  مع  يعطينا  الله  )إّن  كورنثوس 
صعوبة سبيل للخروج منها(، وجاء يف 
لخري  تعمل  األشياء  )كل  روما  رسالة 
الّذين يحّبون الله(. وإنطالقاً مام سبق 
من مفاهيم، نكون كمؤمنني نعرف الله 
من  حضوره  ونكتشف  حقيقته  عىل 
لنا  أسايس  دافع  وهذا  حياتنا،  خالل 
للمحافظة عليها، كونها ملك الله، بل 

هي الله بذاته".
تؤمن  الكنيسة  بأن  جعجع  األب  وينّوه 
الله" ، وبأّن الحريّة هي جوهر  "برحمة 
وجود  ال  وبالّتايل  املسيحّية،  الديانة 
الدين  يف  اإلجبار  أو  اإلكراه  ملبدأ 
مرفوضة  اإلدانة  أّن  كام  املسيحي، 
البرش  من  ألحد  يحق  فال  أيضاّ، 
سبب.  ألي  اإلنسان  أخاه  يدين  أن 
من  أكرب  الله  "رحمة  أّن  من  وإنطالقاً 
جميع  مع  الكنيسة  تتعامل  خطايانا، 
الطريقة  بنفس  بعد املوت  األشخاص 
واألسلوب، لجهة إكرام الحياة والصالة 
عىل امليت والطقوس األخرى، وترتك 

فواجبنا  الرّب،  لعدالة  النهايئ  الحكم 
الناس وندلّهم عىل  أن نهدي  ككنيسة 
نحاكمهم.  أن  ال  الصحيح،  الطريق 
ويقول املسيح )من له أذنان سامعتان 

فليسمع(".
اليأس  من  ومنعه  اإلنسان  ولتحصني 
ينصح األب جعجع "باإلميان من خالل 
كونه  دعوته  لعمق  اإلنسان  معرفة 
العيش  عىل  والحرص  الله،  ابن/بنت 
محاطاً  يكون  وأن  الجامعة  قلب  يف 
بأشخاص يدركون قيمة الحياة، وأخرياً 
التعّمق يف معرفة الله من خالل الكتب 

املقّدسة واألرسار".

الشيخ عمراني :
"" ال يعتبر المريض النفسي مجنونا بل على المجتمع ان يقف معه ال يعتبر المريض النفسي مجنونا بل على المجتمع ان يقف معه 

ويسانده  بالطريقة العلمية الصحيحةويسانده  بالطريقة العلمية الصحيحة"" "
االب جعجع :

"" "االنسان ال يملك الحياة بل هو مؤتمن عليها، وال يحق له تحديد 
وقت معّين إلنهائها""" 
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صدى املرشق ـ مونرتيال صدى املرشق ـ مونرتيال 

 )RACINE( "جذور"  جمعية  نظمت 
من  عرش  التاسع  يف  الفائت  السبَت 
أيلول الجاري حفالً تكرميياً لخمس نساء 
مغاربيات تقديراً للحيوية التي أظهرنها 
واالقتصادية  االجتامعية  مسريتهن  يف 

والثقافية. واملكرّمات هن :
يف املؤسسة  الرئيسة  غريبي،  -سارة 

LOUE 1 ROBE ؛
-إكرام مشريي، خبرية اقتصادية؛

وثائقية  أفالم  مخرجة  الزواوي،  -نادية 
إذاعية  وصحافية  "سيناريو"  وكاتبة 

وتلفزيونية.
مؤسسة البوهايل،  -خديجة 

CousMos Inc ؛
املديرة  جلون،  بن  التوميي  -صفاء 
لإلعاقة   ALEDIA لجمعية  التنفيذية 

الذهنية واضطراب طيف التوحد.
الحفل  هذا  يقام  أن  املقرر  من  كان 
ولكن  للمرأة،  العاملي  اليوم  مبناسبة 

التي  الصحية  اإلجراءات  بسبب  َل  أُجِّ
فرضها الوباء التاجي املستجد )كوفيد 
للنساء  تقديراً  التكريم  ويأيت   .)19
املجتمَعني  يف  ودورهن  املغاربيات 
العامالت  خاصة  والكندي،  الكيبييك 
يكنَّ  أن  يستحِقْقَن  اللوايت  الظل  يف 
عامة  من  أفضل  بشكل  معروفاٍت 
كمصدر  أفعالهن  برزت  فقد  الناس، 
يف  املغاريب  للمجتمع  كبري  إلهام 

كيبيك.
من  العديد  الحدث  هذا  حرض 

الشخصيات العامة مبا يف ذلك النائب 
املجلس  عضو  بيري  سانت  كريستني 
النيايب عن منطقة أكادي وراعية حفِل 
عضو  فريادا  مارتينيز  ثريا   ،2020
هوشالغا  منطقة  عن  النيايب  املجلس 
واألمينة النيابية لوزير الهجرة والالجئني 
عضو  بولرييس  ألكسندر  واملواطنة، 
النيايب االتحادي عن روزمون  املجلس 
عضو  غزال  رىب  باتري،  بيتيت  ال 
الجمعية الوطنية عن منطقة مريسييه، 
بلدية  مجلس  عضو  كورفيل  وجوزيي 

مونرتيال.
بتعزيز  تهتم  "جذور"  جمعية  أن  يذكر 
واالقتصادي  االجتامعي  االندماج 
يف  املغاريب  للمجتمع  والثقايف 

كيبيك. أهدافها هي:
املجتمع  تنمية  يف  -املساهمة 

املغاريب يف كيبيك.
واملشاركة  املشرتك  العيش  -تعزيز 

املدنية؛
التي  القضايا  -تكوين منتًدى ملناقشِة 

تواجه املجتمع املغاريب يف كيبيك.

 صدى املرشق - مونرتيال  صدى املرشق - مونرتيال 
  

الزميالن د. عيل حرب وجاكلني   اطلق 
مونرتيال.  من  املنّبه  موقَع  جابر 
السبت  كانت  الرسمية  اإلنطالقة 
شهر  من  عرش  التاسع  يف  الفائت 
متعددة  أبواباً  املوقع  ويتضمن  أيلول. 
أخبار  والعامل،  لبنان  أخبار  هي: 
ثقافة  اقتصاد،  جاليات،  آراء،  كندية، 
ومتفرقات. وتكنولوجيا،  علوم   وفنون، 
كندية  نيابية  شخصياٌت  َهت  وجَّ  وقد 
وجاليوية،  وإعالمية  ودبلوماسية 
املوقع. انطالقة  مباركًة   الكلامِت 

يف  قالت  جابر  جاكلني   الزميلة 
افتتاحية موقع املنبه : " وأبرص جنيني 
النور، أبرصه بعد والدة ليست بعسرية، 
العربية  األحداث  رحم  من  آٍت  فهو 
الناس  أتعب  واقع  من   ، والعاملية 
حالوة  من  الصفراوية،  أخباره  مبرارة 
انتظار ال يضاهيها جاماًل إالّ واقع األخبار 
الجريئة  والتقارير  املهنية،  الصادقة 
لرتاعي  حرصًا  املنحوتة  واملوضوعية، 
الهادفة. األخالقية  واملفاهيم   األصول 
حارًضا  اليوم  بات  "املَُنبِّه"   صغريي 
الروحي  ووالده  فأنا  األنيقة،  بحلّته 
جمياًل،  أردناه  حرب  عيل  الدكتور 
اختيار  يف  تعبنا  وكام  لكن،  بسيطًا، 
وددنا  انطالقته،  وتفاصيل  اسمه 
الصور،  وأبهى  األلحان  بأعذب  تعطريه 
العاملية  املاركات  أشهر  من  فألبسناه 
عربية،  لبنانية،  سياسية  “أخبار 
فنون…”  صّحة،  جاليوية،  كندية، 
كلامته  وأناقة  هندامه  من  وجعلنا 
عامل  يف  به  اإلقتداء  نأمل  مثااًل 
اليوم". املتناسل  اإللكرتوين   اإلعالم 
حرب  الدكتور  أكد  ناحيته   من 
"معاً  عنوان  تحت  افتتاحيته  يف 
أنفسنا  نلزم  "أن  عىل  التمّيز"  نصنع 
أو  مستهجنة  تكون  قد  برشوط 
وأبرزها: البعض،  لدى   غريبة 
 التّسلح مببدأ الحرية واالستقاللية التام، 
التشّبث  الحقيقة،  هوية  إىل  االنتامء 
مببدأ الحوار املوضوعي البّناء، الرفض 
السعي  املسبقة،  لألحكام  املطلق 
الرأي  سالم  تجذير  أجل  من  الدؤوب 
وسالم النفس وسالم املجتمع، العمل 

للعمل  النظيفة  القواعد  تثبيت  عىل 
مهنة،  ال  رسالًة،  ليكون  اإلعالمي 
والتزييف  واملصانعة  التضليل  رفض 
أو  والكرامات،  الحرمات  والتعدي عىل 
الفنت  وإثارة  املهاترات  يف  االنخراط 
أبناء  جميع  عىل  واالنفتاح  والنزاعات، 
املغرتبات  يف  الثقافية  الجاليات 
األم". بأوطانها  ارتباطها   وترسيخ 
"مشاركتنا  إىل  القّراء  حرب   ودعا 
التمّيز". نصنع  معاً  ألننا   الطريق 
وجهها  تربيك  كلمة  يف    وجاء 
إىل  الله  حب  حسني  الزميل 
ييل: ما  املوقع  عىل   املرشفني 
الزميلة  من  أتقدم  أن  أود   "بداية 
الدكتور  والزميل  جابر  جاكلني  السيدة 
إطالق  ملناسبة  بالتربيك  حرب  عيل 
راجياً  "املنّبه"،  اإلعالمي  املوقع 
يف  والنجاح  والتسديد  التوفيق  لهام 
حمال  ان  بعد  سهلًة  ليست  َمهمة 
أعباَء  اإلسَم  اختيارهام  خالل  من 
اإلعالمية.  رسالتهام  إىل   إضافيًة 

مدار  عىل  الخرب  "مواكبة  عن   ففضالً 
بها  تقوم  التي  العامل“،  حول  الساعة 
الجالية  يف  كثريٌة  إخبارية  مواقع  من 
بنسب متفاوتة، ونجاحات أو إخفاقات 
أراد  ذاك،  أو  املوقع  هذا  يسجلها 
يكون  أن  "املنّبه"  موقع  عىل  القيِّمون 
دوره يف دائرة أوسع، متاماً كدور "املنّبه 
الذي يقرع كلاّم دعت الحاجة… يوقظ 
طريق  لينري  ويحّذر،  وينذر  ويبرّش 
املعرفة“. وهو لَعمري ما نحتاجه اليوم 
ُملحة  الحاجة  باتت  بعدما  غربتنا  يف 
لتعاون وعمل يصب يف الحفاظ عىل 
ويزيد  العربية،  ولغتنا  وتراثنا  هويتنا 
حولنا.  من  يجري  مبا  معرفتنا  من 
واملرشفان جابر وحرب أهل لذلك ملا 
متكنهام  وعالقات  خربة  من  ميلكانه 
الصعب  الطريق  هذا  سلوِك  من 
بنجاح. واجتيازِِه  باألشواك،   امليلء 
املوقع  يف  الزميالن  وضعه  آخر   تحدٍّ 
يف  "التدقيق  هو  أعينهام  نصب 
صحته،  من  التحّقق  الخرب،  مصادر 
صورة  كلّها:  بتجلّياته  القراء  إىل  ونقله 
التعريف  يف  كام  وكلمة“،  وصوتاً 
الذي قّدمه املوقع عىل صفحته. وهو 
االعالميني،  من  الكثري  فيه  وقع  مطب 

الدقيق  والخرب  املصداقية  فصارت 
 – إعالمنا  يف  نادراً  أمراً  والصحيح 
يف  بل  فحسب،  كندا  يف  ليس 
مستوى  وعىل  العريب  والعامل  لبنان 
من  الكثري  بات  أن  بعد  العامل،  كل 
منرباً  أو  للتسلق  "سلّاًم  املواقع 
املضمون"،  والفارغ  املجاين  للظهور 
اإلعالمي  التضليل  مامرسة  عن  فضالً 
ميتهنه  الذي  املقصود  والتزوير 
ال  مخططاٍت  تخدم  العتبارات  البعض 
 تصب يف مصلحة الجالية يف كندا".  
 وختم حب الله بالقول: "مهمة قد تبدو 
أشخاص  يتحملها  عندما  ولكن  شاقة 
األمر  يكون  لن  ومتخصصون  مسؤولون 
نوعية  إضافة  سيكون  بل  مستعصياً، 
ترفع من مستوى اإلعالم يف االغرتاب، 
بهم  االلتحاق  إىل  آخرين  تدفع  وقد 
لرنتقي باإلعالم اىل مستويات متقدمة 

تليق بجاليتنا العزيزة".

مونرتيال مونرتيال 

عقدت الحركة اإلبداعية - كندا والعامل 
االسابيع  يف  اللقاءات  من  عدداً 
املاضية، سجلها بيان صادر عن الحركة 

االبداعية، جاء فيه:
"ِباسم بريوت ابتدانا

لبريوت كتبنا
لبريوت غّنينا

بريوت القلب، العنوان والحب
لقاءات الحركة االبداعية - كندا والعامل 
من  األول  واألسبوع  يف خالل شهر آب 

أيلول
تجاذبنا  طويل،  َحجٍر  بعد  لقاؤنا  كان 
اطراف الذكريات عن فرتٍة اجربتنا عىل 

التباعد وما باعدت بيننا..
انني  عىل  حزنها،  عىل  بريوت  جمعتنا 
عىل  شاطِئها،  وجع  عىل  جدرانها، 
عىل  امهاتها،  دموع  عىل  ابنائِها،  غربة 
احالم  عىل  والشهيد،  الشاهد  الوطِن 
الشباب املغادرة يف حقيبة السفر اىل 
فتحت  التي  ارضنا  وعىل  املجهول... 
والفاجعة،  للرياح  الصيف  هذا  ذراعيها 
وحضنت الشهداء واالشالء بدالً من أن 
الشوق  غربة  من  اليها  العائِدين  تحضن 

والحنني.
أنشدناها  لبريوت"  سالم  قلبي  "من 
عوٍد  نجم عىل صوت  الفنان عصام  مع 
الفنان  ودندنة  دندنته  وعىل  حزين، 
والقصيدة  القصيدة  الخرج. بني  شفيق 
مسحت بريوت دمعنا، معلنة أن املوت 
ال يغلب االقوياء، وانها ترفع راية الحياة 
وتكتب عىل اوراق الزمن ان االمل عنوان 
واصدقائِها  بابنائِها  ستحيا  وانها  الغد، 
وستعود  واملغرتبني  املقيمني 

لتحضنهم من جديد.
كندا   - االبداعية  للحركة  لقاءات  أربع 
اللغة،  ثوابتنا:  عىل  فيها  اكدنا  والعامل 
واملوسيقى،  الرتاث،  الشعر،  االدب، 
عىل املودة والصداقة، وعىل ان الثقافة 

عنواننا وهدفنا.
اللقاء االٔولاللقاء االٔول بتاريخ 8 آب 2020 شارك 

فيه:
كرم،  جان  والسادة:  السيدات  الشعراء 

جويل عامد، رندة رفعت رشارة
االعالمي طارق املادح

السيد درويش صباغ والسيدة كليامنس 
نادر كرم

 2020 آب   18 بتاريخ  الثاين  الثايناللقاء  اللقاء 
شارك فيه: الشعراء السيدات والسادة: 
رفعت  رندة  عامد،  جويل  كرم،  جان 

رشارة
االعالمي طارق املادح

الفنان شفيق الخروج، الفنان عصام نجم
والسيدة صابرين  درويش صباغ  السيد 

الزمراين
21 آب  بتاريخ  أوتاوا  الثالث يف  الثالثاللقاء  اللقاء 
الحاج  جورج  الزجل  شاعَري  مع   2020
رفعت  رندة  والشاعرة  الحاج  وسعيد 
جورجيت  السيدتني  وبحضور  رشارة 

الحاج وفتحية فوعاين
 2020 أيلول   5 بتاريخ  الرابع  الرابعاللقاء  اللقاء 

شارك فيه:
كرم،  جان  والسادة:  السيدات  الشعراء 
جويل عامد، رندة رفعت رشارة، سعيد 

الحاج وناظم عساف
االعالمي طارق املادح

الفنان عصام نجم
عبد  درويش صباغ،  والسادة  السيدات 

الباسط ونبيلة فتح الله
مجموعة  كل  يف  األسامء  *مالحظة: 
حفظ  ومع  األبجدي  الرتتيب  حسب 

األلقاب.
سُتنرَش املشاركات عىل صفحتنا عىل 

اليوتيوب عرب الرابط التايل:

إىل اللقاء يف نشاطات قادمة".   

جالية

جمعية """ ""جذور"" تكرم خمس نساء مغاربيات

موقع المنّبه يبصر النور: "إضافة نوعية ترفع 
من مستوى اإلعالم في االغتراب""

لقاءات الحركة االٕبداعية - كندا 
والعالم: بيروت القلب، العنوان والحب

املكرمات يتوسطهن رئيس "جذور " محمد برهون

الزميل د. عيل حرب 

الزميلة جاكلني جابر

https://www.youtube.com/
channel/UCCeoyxuhEXVMcaK

Dqy5C2wQ

مطلوب معلم شاورما مع خبرة للعمل في مطعم في 
 مدينة الفال 

للمعلومات يرجى االتصال على الرقم :
 514.585.9680



آراء

تخرج من منزلك للتوجه إىل العمل أو 
مكان  إىل  حتى  أو  مجاور،  حانوت  إىل 
الخلف  من  صوت  يسألك  العبادة. 
أو  زوجتك؛  أو  والدتك  من  يكون  قد 
من  وسالمتك  أمرك  يهمه  شخص 
جهة  من  تقع،  أن  يريدك  وال  جهة، 
أخرى، يف حرج املنع من دخول املكان 
الكاممة؟  حملَت  هل  تقصده:  الذي 
هذا  تفيش  منذ  الحياة  أن  فوراً  تنتبه 
مل  "كوفيد19-"  علميا  املسمى  الوباء 
خاضعاً  أصبح  يش  كل  قبل؛  كام  تُعد 
للتنظيف والتعقيم والتباعد واالحرتاز. 

شخصياً مل أكن أتوقع أن أصل إىل يوم 
قد وصل فيه العلم والطب، والتجارب 
إليه من  العلمية والطبية، إىل ما وصل 
دول  الحال.  هذا  إىل  والتقدم  التطور 
للتغلب  لقاح  إلنتاج  تتسابق  عظمى 
تفلح  ومل  الجرثومي  الوباء  هذا  عىل 
وتشخيص  مفهوم  إن  بل  اليوم.  حتى 
هذا الداء يختلف من دولة إىل أخرى أو 
من طبيب إىل آخر، ما يثبت أننا أمام 
حالة مستعصية قد تطول وقد تحصد 
والوفيات.  اإلصابات  من  املزيد  معها 
إمنا األخطر أنها تحصد معها كل تقارب 

وتواصل إجتامعي بني البرش.
التجارية،  املحال  يف  تتجول  وأنت 
أمامك  من  بنفوره  شخص  يفاجئُك 
فيبتعد  منه،  االقرتاب  تقصد  وأنت مل 
للوهلة  متنقل.  مرض  وكأنك  عنك 
رسعان  ولكنك  باإلهانة،  تشعر  األوىل 
وأطباعهم  الناس  ظروف  تتفهم  ما 
املتسوقني  جميع  إىل  تنظر  وأنت 
أم  إرادياً  بالكاممة، سواء  مقنعون  وهم 
قرساً، خوفاً من التعرض لغرامات مالية 
منط  يف  أصبحنا  بأننا  تقتنع  باهظة. 
التكيف  ويجب  متاماً،  مختلفة  حياة 
الله أمراً كان  معها إىل حني أن يقيض 

مفعوالً.
تعقيداً  أكرث  أصبح  املنزل  من  الخروج 
مهام كان سببه. االنتظار سيد األحكام، 
متاجر  أو  البقالة،  محالت  يف  سواء 
مكان  أي  أو  العبادة،  دور  أو  األلبسة، 
آخر. التبضع والتسوق تحول إىل خدمة 
لذة  لنا  تعد  مل  اإلنرتنت.  أو  الهاتف 
املسبق.  واالختيار  والتجربة  اللمس 
دونه  األلبسة  محل  إىل  الذهاب 
موبوء  بأنك  والشعور  طويلة  انتظارات 
كربياؤك  تحركك  كذلك.  تكن  مل  وإن 
الخروج  فتتحاىش  الحالة،  لهذه  رفضاً 

مجدداً وتعود أدراجك نحو املنزل. 

الفتات  ترى  الخمسني  تجاوزَت  وقد 
وأُخرى  يديك،  تغسل  كيف  ترشدك 
أين تقف، ثم أخرى كيف تضع الكاممة، 
فأُخرى  الدخول،  قبل  بوضعها  وتُلزِمك 
األمر  املدخل.  عند  باملعقم  تنتظرك 
ولكنه رضوري، وهذا هو وضعنا  مزعج 
كان  من  والعرشين.  الواحد  القرن  يف 

يتصور ذلك؟ 
عاملياً،  تصاعد  يف  اإلصابات  أرقام 
وكذلك عدد الوفيات. من حسن حظنا 
هنا يف كندا أننا يف دولة قوية اقتصادياً 
ملعظم  الرواتب  توفري  من  متكنت 
وظائفهم.  فقدوا  الذين  املواطنيها 

يف  األسخى  الدول  من  كندا  وتَُعدُّ 
هذا املجال؛ كل ذلك مقابل أن يلتزم  

الناس بيوتهم، ال رشَط آخر. 
مقابل هذا أيضاً تضج وسائل التواصل 
واألرشطة  باملقاالت  االجتامعي 
واالفرتاضات  والتحليالت  املسجلة 
واملستهرتة  الوباء  هذا  من  الساخرة 
جيوش  األقاويل  هذه  مع  وتلتقي  به. 
بهذه  وتقتنع  تصدق  التي  الناس  من 
هذا  عىل  معها  وتتعامل  املعلومات 
وغريها  نفسها  فتعرّض  األساس، 
بالذي  بااللتزام  تالفيها  وَجب  ألخطار 

فرضته الدول عىل مواطنيها. 

يحصل  ملا  التنبه  يجب  هنا  ِمن 
أعداد  تزايد  من  لبنان  األم  بلدنا  يف 
اإلصابات والوفيات وما بينهام: اإلهامل 
واإلستهتار وقلة املباالة. فكأن من غري 
والسياسية  االقتصادية  األزمُة  الكايف 
واملعيشية وانفجاُر نصِف عاصمِة هذا 
بلعنة  يُصاب  يك  املسكني  الشعب 
الكورونا، فهناَك ال دولة تعوض وتغطي 
الوباء  قبل  الواقعة  املادية  الخسارة 
الخروج  بني  حرية  يف  واملواطن  أصالً، 
إىل العمل اإللزامي والرضوري، أو البقاء 
والعوز:  الفقر  لوعة  يعيش  املنزل  يف 

أمران أحالهام مر، بل أمرُّ من اآلخر.

الوباء  

غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 
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عن  سؤال  الدوام  عىل  يراودين 
هذه  يف  عام  بشكل  اإلنسان  مفهوم 

املجتمعات الغربية املادية. 
رمبا  الرأساميل  الغريب  املجتمع  يف 
أو  العامل مجرد مسامر  اإلنسان  يكون 
برغي يف آلة، أو بأحسن األحوال مجرد 

رقم يف ملفات رشكة ما. 
فمن يعمل يف الرشكات أو املؤسسات 
الكربى يالحظ ان اسم اإلنسان يتحول 
اىل مجرد رقم، فيقولون "العامل الذي 
لعبة  يف  دواليك  وهكذا  كذا".  رقمه 

الكبار والصغار هذه. 
رشكة  يف  ما  عامل  عىل  يسقط  قد 
أحد  املثال،  سبيل  عىل  سيارات 
قطع  لصناعة  املَُعدة  القوالب 
السيارات، وعادة يزن عرشات األطنان، 
تحت  املسكني  العامل  هذا  فيقيض 
للحظات  العمل  يتوقف  رمبا  الحديد، 
العامل  هذا  جثة  تُسَحب  ريثام  قليلة 
يف  جديد  من  العمل  ويعود  الفقيد، 

أو  يحصل  مل  شيئاً  وكأن  الرشكة  هذه 
كأن روح إنسان بريء مل تُزَهق. 

يف  تقع  التي  الحوادث  وآالف  مئات 
اإلنسان  ويكون  واملصانع  الرشكات 
العمل  وحوادث  اآلالت  لحديد  ضحية 
تقدماً  البالد  أكرث  منها  تخلو  ال  التي 

وحضارة يف كل الصعد.
والكل  املال،  عن  يتحدث  الجميع 
جمُع  يكون  وقد  الرثوة،  خلف  يلهث 
من حقوق  الرثوات حقاً  وتكوين  املال 
البرش، ولكن أين األحاسيس واملشاعر 
القذرة هذه؟  املال  لعبة  اإلنسانية من 
يف  الخالدة  والقيم  املفاهيم  أين 
وتركض  تركض  التي  املجتمعات  هذه 
والعمر  ترتاكض  واأليام  ترسع  والحياة 

مييض مرسعاً مثل الربق؟
أين  بعد.  سؤايل  عىل  أحد  يجبني  مل 
اإلنسان من كل ما يجري، وأين إنسانية 

اإلنسان املقهور واملعذب؟
يالحظ  الغريب  املجتمع  لسري  املتابع 

العائلة،  مفهوم  غياَب  وضوح  بكل 
أي  الصغري،  املجتمع  هذا  أن  مع 
العائلة، ينجب للمجتمع الكبري  األبناء 

الصالحني لخدمة هذا املجتمع كله. 
وجودي  خالل  ومن  تجربتي  خالل  من 
كل  وجدت  كندا،  يف  نسبياً  الطويل 
انسانية  هو  واحداً  شيئاً  إال  يشء 

تباع وال تشرتى، حتى  التي ال  اإلنسان 
بأموال وكنوز األرض كلها. 

الدامئة  واملودة  واملحبة  الخري  عىل   
والسالم، أستودعكم الله، ولقاؤنا معكم 
يتواصل من خالل هذا املوقع الكريم: 

جريدة صدى املرشق  الغراء.

الربيد  عرب  الكاتب  مع  للتواصل 
االلكرتوين:

visionmag64 @Gmail.com 
 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس 

بوك
FACEBOOK    PAGE  

ALI  IBRAHIM  TALEB
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اإلنسان في المجتمع الغربي 

   علي إبراهيم طالب - وندزور

رشقه  اللبناين،  أخي  يا  لبنانك،  يف 
يقع عىل حرف الشمس عند بزوغها. 
يف  نومك  من  استيقظت  ما  فإذا 
وجهها  نحو  وجهك  وحوَّلت  الصباح، 
اليمن  يقع عن ميينك حيث  فجنوبه 
والربكة، وشامله يقع يف شغاف قلبك 
ويضاعف شغفك به. أما إذا أعرضت 
لوطنك  وأدرت  الرشوق  تأمل  عن 
يف  يقع  غربه  فإن  ظهرك  املرشقي 
مقلتك التي غِربت وتوّرمت مآقيها. 
لكن لو أقمت، يا أخي املغرتب، يف 
أي بقعة من الكرة األرضية، وتطلعت 
ليالً إىل فوق يف ليلة صافية األديم، 
لبنان  بوطنك  تحيط  السامء  ورأيت 
تحتضن  كام  األربع  جهاته  وتحتضن 
من  تتعجب  فال  ونجومها،  أقامرها 

سلوكها ألنه قطعة منها.
كّونّه  منذ  يتغري  لبنان، مل  هو  ولبنان 
الله. حدوده ال حد لها، وكَنور الشمس 
يدخل إىل قلوب جميع األوطان برّقة 
عىل  سعادته  يؤسس  ال  ولطف. 
عميقة  آهة  يطلق  وال  وظلمة،  ظلم 
والطوائف  الحرب  أمراء  حدده  إذا  إال 
املصارف  وأرباب  واملذاهب، 
والقراصنة  واملرتزقة  املال،  وحيتان 

مبعايريهم ومقاييسهم.

ويف لبنانك، يا أخي، زرع الله أشجار 
يف  جذورها  فرضبت  بيديه،  األرز 
قلوب  بجميع  وتشعبت  أرضه، 
إليها وسكّن  محبيه. الثلج ذاب شوقاً 
من  الشهداء  ودماء  بلقائها،  ظأمه 
ورفاتهم  أروتها،  ومقاومة  جيش 
األرز  أشجار  فنمت  وعطَّرتها.  طيبتها 
رائعة يف عظمتها  وكانت  وارتفعت، 
ويف شموخ قامتها ويف بهاء أغصانها. 

لكنها بقيت باّرة بالرب، إلهها وزارعها. 
تالمس بهاماتها سامءه وتنحني أمامه 
وتقدم إليه يف كل يوم فروض الطاعة 
مشدودة  أيضا  وبقيت  والشكر، 

بجذورها ووفية ألصولها.
ولقد اتخذ لبنان شجرة من األرز رمزاً له 
وجعلها تتوسط بياض علمه وأحاطها 
بدماء شهدائه األبطال. فمن هو هذا 
املتظاهر املنحّط الذي ادَّعى اإلنتامء 

متظاهرين  مع  الرشفاء  ثورة  إىل 
وتجرأ  براء،  ومنهم  منه  وهي  آخرين، 
العلم  يف  األحمر  اللون  تبديل  عىل 
وتنكَّر  الحاقد،  قلبه  بسواد  اللبناين 
سقوها  أبطال  شهداء  لدماء  بالتايل 

بدمائهم الزكية؟!
ويف لبنان الجبال مقّدسة، ويف قلوبها 
والقديسون  األنبياء  فيها  يقيم  أغوار 
واألبرار. فبأي حق يدخلها املتواطئون 

فيها  ويحيكون  قدسيتها،  عىل 
الخارج  من  بإيحاء  الدنيئة  مؤامراتهم 

ضد وطن الوحي واإللهام والقداسة؟
البحار،  أنقى  بحر كان من  لبنان  ويف 
تدغدغ  البيضاء  أمواجه  وكانت 
وتحرّك  تهّب  ونسامئه  شواطئه، 
عواطف وأحالم شعرائه، وكانت بناته 
مالئكة  تشبه  بيضاَء  رقاقاً  سحائب 
القذرون،  أيها  حق،  فبأي  السامء. 
ونفاياتكم  جَيفكم  فيه  ترمون 
فيه  تبحرون  قانون  وبأي  وأوساخكم، 
املتفجرة  باملواد  املحملة  بسفنكم 
واملوت  والتخريب  الذعر  لتنرشوا 
عاصمة  وهي  بريوت؟  يف  والقبح 
يكتمل  وال  العواصم،  وسيدة  لبنان 
والغرب،  الرشق  يف  عاصمة  جامل 
ملساتها  بريوت  إليها  تضْف  مل  إن 

األخرية.
فليكن لبنان كام يريده الله أن يكون، 
قطعًة من السامء، وأرزة تهوى العالء، 
األنبياء  أغوارها  يف  يقيم  وجباالً 
وهواًء  وماًء  واألولياء،  والقديسون 
كالدواء، وعاصمًة متأل عواصم العامل 
العبث  يريد  من  أما  والضياء.  بالنور 
إىل  فليذهب  وجامله  وسالمه  بأمنه 

الجحيم. 

ليكن لبنان كما يريده الله أن يكون...

يوسف زكريا - وندزور

أبو تراب كرار العاميلأبو تراب كرار العاميل

َمْن يُطْلَق عليه "الرّئيس الفرنيس":
ضيف يف أرض الوطن

ال بأس يف ذلك
عىل  بضيوفه  يُرَحِّب  ِمضياف  بلٌد 

اختالف مشاربهم
السياسّية  الخلفّيات  عن  الّنظر  بغض 
واستقراءاتها  املتفّرعة  وتشّعباتها 

املتعّددة األوجه
َمْن يُطْلَق عليه "الرّئيس الفرنيس":

مكان  حضوريّاً  يُعاِيَن  أن  غريباً  ليس 
االنفجار/ الكارثة

دائرة  لتوسيع  بشخصه  يتصّدى  وأن 
االحتكاك

شوارع  يف  ـ  يتيرّس  مبا  ـ  والّتجوال 
مترّضرة وأحياء منكوبة

املصابني  األقوام  بعض  ومخالطة 
جسديّاً، معنويّاً وماّديّاً

َمْن يُطْلَق عليه "الرّئيس الفرنيس":
ب به أن يعلن نداءات الّتعاون ِمَن املُرَحَّ

ويُْصِدر إعالنات الّدعم واإلغاثة

املبارشة وغري املبارشة
القادمة من بلده أو من غريه من خالل 

أدائه دور الوسيط وفاعل الخري
َمْن يُطْلَق عليه "الرّئيس الفرنيس":
من الطّبيعي أن يزور هذا... وذاك

وأن يحّل ضيفاً عىل ُمضيٍف... وغريه
وأن ينزل عند ُمستقِبٍل... ونحوه

وأن ينّوع من أمناط الّزيارات
فيحّط الرّحال عند السياسيِّني

يف  ـ  أكرث  أو  ـ  ناشٍط  عند  ُمَعرِّجاً  وميّر 
حقٍل وآَخر

إن كانت نوايا الّضيف صادقة وأهدافه 
للّشعب  املساعدة  تقديم  يف  نبيلة 
املَُتأَّذي ومّد يد العون إىل املحتاجني 
َخرْياتِها،  كَْسب  يف  والّراغبني  إليها 
بأصحاب  يلتقي  أن  الطّبيعي  فاملسار 
الّناِفذة  املعنّية  والجهات  القرار 

والّنخب الّناِشطة.
َولَْيْذَهب  يريد  مِبَْن  َفلَْيجَتِمع  َضرْي،  ال 
إىل حيث يرغب، ولكن ال بأس أن يأخذ 
علامً أنّه إذا أراد املرء أن يُفيد "مجتمعاً 

القوم  بأكرث  يجتمع  أن  فاملطلوب  ما"، 
إخالصاً، أنظفهم كّفاً وأصلحهم رسيرًة. 
الله  عباد  خدمة  َديَْدنه  شعبه،  َهّمه 
أخالقه  العاّمة.  املصلحة  وتغليب 
بهّية:  وطلّته  ممّيزة  مسلكّيته  فريدة، 

}ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهْم{.
وغدا  واضحاً  صار  إيصاله  املُراد  لعّل 

بَيِّناً ال لبس فيه.
ال بأس أن تنصحوا )َمْن يُْدَعى "الرّئيس 

الفرنيس"(:
بعد أن تفرغ من لقاءاتك وتُنهي برنامج 
َفلَْتحاِول  مهاّمتك،  وجدول  عملك 
الباهر"  "الجامل  مع  موعداً  تطلب  أن 
و"الطّهر الفّواح"... سامحة األمني عىل 

الوطن، العيال والّدماء.
بالّنجاح،  املحاولة  تكلّلت  حال  ويف 
لِلِّقاء املَُميَّز قبل أن تتعلّم  فال تذهب 
أكمل  عىل  وتؤّديه  الوضوء...  كيفّية 
ال  صعباً...  عمالً  )ليس  ممكن  وجه 

تقلق(.
وال تتوّجه إىل اللقاء الّرائع قبل أن تتلَو 

طبعاً(:  العربّية  )وباللّغة  تعاىل  قوله 
ِس  الُْمَقدَّ ِبالَْواِد  إِنََّك   ۖ نَْعلَْيَك  }َفاْخلَْع 

طًُوى{.
لقب  َضْع  الّدخول،  قبل  تنَس  وال 
يف  لُفَّه  أو  جانباً،  الفرنيس"  "الرّئيس 

خرقة بالية وارضب بها عرض الحائط.
إنساناً  رأيَت  إن  تستغرب  ال  وأخرياً، 
الحظَت  إن  تندهش  وال  استثنائّياً، 

ترى  ولن  سابقاً...  مثله  تَر  مل  شخصاً 

شبيهه الحقاً.

اِحفظ  املهدي  ظهور  حتى  إلهي  إلهي 

لنا "نرص الله"

ة وللحكاية تَِتمَّ

كِْر أَنَّ  بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ ]َولََقْد كََتْبَنا يِف الزَّ

الُِحوَن[ اأْلَْرَض يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّ

ال بأس أن تنصحوا )َمْن ُيْدَعى ""الّرئيس الفرنسي" ""(

ماكرون مع الرؤساء الثالثة 
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أقلقت  قد  املوت  ظاهرة  أن  شك  ال 
هذه  عىل  ُوِجد  أن  منذ  اإلنسان 
يطمح  الذي  وهو  وواجهها،  األرض 
عىل  وسيطرت  والبقاء،  الخلود  إىل 
مشاعره وأحاسيسه، واستثارت األسئلة 
والشكوك يف وجدانه، فسعى إىل حل 
والسبل  بالوسائل  املحري  اللغز  هذا 

املختلفة.
اإلنساَن  الظاهرة  هذه  دفعت  ولقد 
إىل البحث عن حقيقته وجوهره، نظراً 
الرتباط ظاهرة املوت بذاته وشخصه، 
علَّه  حقيقتها،  وفهم  تفسريها  محاوالً 
والبقاء  الخلود  ويحقق  عليها،  يسيطر 
والجامعي،  الشخيص  املستوى  عىل 
موجود  هي  هل  الروح:  عن  فبحث 
يطرق  وهل  املادي،  وراء  ما  أم  مادي، 
املوُت باب الروح أيضاً، أم أنه منحرص 

بالجسد وعامل املادة؟  
إنطالقاً من املوقف الذي يتخذه املرء، 
عليها  وما يرتتب  اإلنسان،  من حقيقة 
البعض  يلجأ  املوت،  لظاهرة  فهم  من 
وفناء،  عدم  املوت  بأن  القول  إىل 
آخر،  الحياة يشء  هذه  وراء  ليس  وأنه 
اإلنسان  حقيقة  بأن  اعتقاده  نتيجة 
- شأنها شأن سائر  مادية  مجرد ظاهرة 
مروراً  العامل  هذا  يف  متر   - املاديات 

عابراً. 
الذي  وهو  اآلخر،  الفريق  يرى  بينام 
يراه ذا بعد غري مادي، أن املوت عبارة 
إىل  الحياة  يف  مرتبة  من  انتقال  عن 
مرتبة أخرى أرقى منها، وهو ما برش به 
األنبياء )عليهم السالم(، وتبنته األديان 

الساموية عىل العموم.
إستناداً إىل هذا املوقف الثاين يصبح 
من  مربراً  والعاقبة  املعاد  عن  السؤال 
الناحية املنطقية. فهل العودة والبعث 
يقعان عىل الروح، أم الجسد، أم عىل 
يرى  الذي  األول،  الفرض  يف  كالهام؟ 
املوت عدماً وفناًء، ال معنى ملثل هذا 

التساؤل كام هو ظاهر.
والهلع  الخوف  حالة  أن  يتبني  هنا  من 
أكرث  بها  يحس  التي  املوت،  من 
مبا  اليقني  عدم  من  ناشئٌة  الناس، 
أسمى  حياة  من  املوت  عىل  يرتتب 
اليقني  عدم  من  أو  الناس،  بعض  عند 
بالفوز بالسعادة عند بعض آخر، لعدم 
القبول،  بأن أعامله وقعت موقع  يقينه 

واتصفت بصفة العمل الصالح.
فاملوت يف حقيقته عبارة عن انفصال 
البدن  فيتالىش  البدن،  عن  الروح 
فتلتحق  الروح  وأما  بالرتاب،  ويلتحق 
بحياتها الربزخية أو األخروية، وتتفاعل 

معها.

حقيقة اإلنسان:حقيقة اإلنسان:

إال أن الناس، ونتيجة ألنسهم يف البدن 
هو  البدن  أن  يتوهمون  املادة  وعامل 
اإلنسان،  حقيقة  عليه  تشتمل  ما  كل 
حرص  ولقد  الحياة.  نهاية  أنه  فيظنون 
الحياة  إثبات  عىل  الكريم  القرآن 
مقوالت  من  كثريٍ  وزيِف  املوِت  بعد 
استبعاد  إىل  املستندة  املرشكني، 
فنَّد  وقد  اآلخرة.  الحياة  واستغراب 
من  أذهانهم  إىل  يرِد  ما  القرآُن  وعالَج 

شبهات.
من  كثرياً  الرشيفة  السنة  بينت  كام 
بذلك  تتعلق  التي  الخصوصيات 
اإلنسان  حقيقة  أن  وأثبتت  العامل، 
هي روحه، وأنها تلبس جسداً آخر غري 
جسده املادي الذي كانت تلبسه يف 
له، فالجسد ليس  عامل الدنيا، مشابهاً 
والنفس  الروح  تلبسه هذه  ثوب  سوى 
طبيعة  تقتضيه  الدنيا،  عامل  يف 
الحقيقة  يف  له  دخل  وال  فيها،  الحياة 
اإلنسانية، فقد ورد عن أيب والد الخباط 
عن أيب عبد الله )عليه السالم(: قلت 
أرواح  أن  يَرون  فداك،  "ُجِعلت  له: 
املؤمنني يف حواصل طيور خرض حول 
العرش"، فقال: "ال، املؤمن أكرم عىل 
حوصلة  يف  روحه  يجعل  أن  من  الله 

طري، لكن يف أبدان كأبدانهم".
وعن يونس بن ظبيان قال: "كنت عند 
فقال:  السالم(  )عليه  الله  عبد  أيب 
املؤمنني؟  أرواح  يف  الناس  يقول  ما 
حواصل  يف  تكون  يقولون  فقلت: 
العرش،  طيور خرض يف قناديل تحت 
السالم(:  )عليه  الله  عبد  أبو  فقال 

الله  عىل  أكرم  املؤمن  الله!  سبحان 
من أن يجعل روحه يف حوصلة طري، يا 
يونس إذا كان ذلك أتاه محمد )صىل 
الله عليه وآله( وعيل وفاطمة والحسن 
)عليهم  املقربون  واملالئكة  والحسني 
السالم(، فإذا قبضه الله عز وجل صريَّ 
تلك الروح يف قالب كقالبه يف الدنيا، 
عليهم  قدم  فإذا  ويرشبون،  فيأكلون 
القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت 

يف الدنيا".
البدن  أن  الطبيعية  العلوم  أثبتت  وقد 
يتألف من مجموعة خاليا تتغري وتتبدل 
الخاليا  جميع  تنتفي  حتى  باستمرار، 
مرور  مع  الخلق  بداية  يف  املوجودة 
الزمن، ومع ذلك ال يشك عاقل يف أن 
الذي ولد قبل مدة هو نفسه الذي نراه 
وحدة  مالَك  أن  عىل  يدل  وهذا  اآلن، 
بدنه  غري  آخر  يشء  وبقاَءه  الشخص 
املتغري، وهو الذي يتصف بالبقاء، أي 

روحه ونفسه.
باملوت،  ينعدم  ال  اإلنسان  أن  كام 
تركيباً  ليس  والجسد  الروح  فرتكيب 
كيميائياً، كام هو الحال يف املاء مثال، 
أحد  انتفى  إذا  تنتفي حقيقته،  بحيث 
هذا  منهام  يرتكب  اللذين  العنرصين 

الكائن.

بعد  باقية  اإلنسان  روح  دامت  وما 
وزواله،  وتالشيه  البدن  عن  انفصالها 
فلو  مادية،  وليست  مجردة  إذا  فهي 
كانت مادية لكان شأنها الزوال واإلندثار 
كام هو الحال يف املادة.                             

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

إن كنت تشعر باليأس واإلحباط، فانظر إىل من هم أقل منك يف النعم، ومن 
هم أكرث منك يف البالء، وبذلك تنعم بالسعادة والهناء! فهل جربت ذلك؟!

روي عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال: ليتزيّن أحدكم 
يوم الجمعة: يغتسل، ويتطّيب، ويرّسح لحيته، ويلبس أنظف 
السكينة  الــيــوم  ذلــك  وليكن عليه يف  للجمعة،  وليتهيأ  ثيابه، 
والــوقــار، ولُيحسن عــبــادة ربــه، وليفعل الخري مــا استطاع، فــإّن 

الله يطّلع عىل األرض ليضاعف الحسنات.

ــرب الـــدار من  روي عــن اإلمـــام الــرضــا )عليه الــســالم( أنــه قـــال: إّن كُ
الــســعــادة، وكـــرثة املحبني مــن الــســعــادة، ومــوافــقــة الــزوجــة كامل 

الرسور.

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

حول المعاد والعاقبةحول المعاد والعاقبة

قال  النبي املصطفى )ص( :قال  النبي املصطفى )ص( :

وعىل  حقيقة،  حق  كل  عىل  -إن 
كتاب  وافق  فام  نوراً،  صواب  كل 
الله  كتاب  خالف  وما  فخذوه،  الله 

فدعوه...
صغرياً  به،  أتاك  ممن  الحق  -إقبل 
وأردد  بغيضاً،  كان  وإن  كبرياً،  أو 
الباطل عىل من جاء به من صغري أو 

كبري وإن كان حبيباً...
أو  ظاملاً  أخاه  الرجل  -لينرص 
فإنه  فينهاه  ظاملا  كان  إن  مظلوماً: 
له نرصة، وإن كان مظلوماً فينرصه. 
أنهم  قبلكم  من   الذين  أهلك  إمنا 
وإذا  تركوه  الرشيف  فيهم  رسق  إذا 
عليه  أقاموا  الضعيف  فيهم  رسق 

الحد .
-إن أعظم الكرب غمص الخلق وسفه 
الحق، قيل: وما غمص الخلق وسفه 
)ص(:  قال  الله؟  رسول  يا  الخلق 
أهله،  عىل  ويطعن  الحق  يجهل 
عز  الله  نازع  فقد  ذلك  فعل  فمن 

وجل رداءه..
-ال تزال طائفة من أمتي عىل الحق 
من  يرضهم  ال  منصورين  ظاهرين 
يأيت  حتى  خالفهم  من  وال  خذلهم 

أمر الله وهم ظاهرون عىل الناس .

قال اإلمام عيل )ع(:قال اإلمام عيل )ع(:

-الحق أوسع األشياء يف التواصف، 
يجري  ال  التناصف،  يف  وأضيقها 
ألحد إال جرى عليه، وال يجري عليه 
إال جرى له، ولو كان ألحد أن يجري 
له وال يجري عليه لكان ذلك خالصاً 

لله سبحانه.
والباطل  الجنة،  طريق  -الحق 
داع.  طريق  كل  وعىل  النار،  طريق 
الله  يخففه  وقد  ثقيل  كله  الحق 
فصربوا  العافية  طلبوا  أقوام  عىل 
موعود  بصدق  ووثقوا  نفوسهم، 
الله ملن صرب واحتسب، فكُن منهم 
بالله، وُخض الغمرات إىل  واستعن 

الحق حيث كان .
الحق،  إقامة  عىل  التعاون  طلب   -
عىل  التعاون  وطلب  وأمانة،  ديانة 

نرصة الباطل جناية وخيانة. 
-ظلَم الحق َمن نرَص الباطل. 

الحق  يخرج  حتى  الباطل  -فألنّقنب 
من جنبه.

مل  من  الباطل  عن  ينفصل  -كيف 
يتصل بالحق؟

احكام فقهية *

في الحق والباطل

وطلبت  أمراً،  ابنه  من  األب  طلب  وطلبت اذا  أمراً،  ابنه  من  األب  طلب  اذا 
واجب  فام  األب،  طلب  عكس  واجب األم  فام  األب،  طلب  عكس  األم 
تكليفه؟    وما  ذلك؟  تجاه  تكليفه؟  اإلبن  وما  ذلك؟  تجاه   اإلبن 

كانت  إذا  إال  الوالدين  إطاعة  تجب  ال 
باب  من  إليذائهام  موجبة  املخالفة 
تجب  وحينئٍذ  الولد،  عىل  الشفقة 
يف   ذلك.   اختلفا  إذا  األم   إطاعة 

زواج  يف  التدخل  لآلباء  يحق  زواج هل  يف  التدخل  لآلباء  يحق  هل 
عىل  يجب  وهل  بالرفض؟..  عىل أبنائِهم  يجب  وهل  بالرفض؟..  أبنائِهم 
واتِّباعه؟    اآلباء  لرأي  اإلستامع  واتِّباعه؟  األبناء  اآلباء  لرأي  اإلستامع   األبناء 

يحق للولد االستقالل باألمر يف الزواج، 
إىل  يؤدي  مام  ذلك  كان  اذا  ولكن 
يجوز. فال  عليه  منهام  شفقًة   تأذيهام 

أعيش مع الوالد يف ظرف صعب، وهو أعيش مع الوالد يف ظرف صعب، وهو 
النايب  كالكالم  األذى  أنواع  يل  النايب يسبب  كالكالم  األذى  أنواع  يل  يسبب 
والرضب املربح، وتزداد الحالة النفسية والرضب املربح، وتزداد الحالة النفسية 
تعباً يوماً بعد يوم. أمضيت معه عىل تعباً يوماً بعد يوم. أمضيت معه عىل 
هذا الحال ما يقارب اثنَتي عرشة سنة هذا الحال ما يقارب اثنَتي عرشة سنة 
تقريباً، وكلام حاولت التقرب منه بالتي تقريباً، وكلام حاولت التقرب منه بالتي 

هي أحسن عاد عيّل بخالفه، والسؤال هي أحسن عاد عيّل بخالفه، والسؤال 
الكالم معه  الكالم معه هو: هل مقاطعته وتفادي  هو: هل مقاطعته وتفادي 
آخر  هو  هذا  أن  العلم  مع  ال؟  أم  آخر جائز  هو  هذا  أن  العلم  مع  ال؟  أم  جائز 
من  أضمن  الذي  وهو  وأفضله،  من طريق  أضمن  الذي  وهو  وأفضله،  طريق 
. والجسدية  النفسية  الراحة  . خالله  والجسدية  النفسية  الراحة   خالله 

أبويه  تجاه  الولد  واجبات  من 
مصاحبتهام باملعروف وتجنب اإلساءة 
إليهام - قوالً أو فعالً - وإن كانا ظاملني 
له. ويف النص: "إن رضباك فال تنهرهام 
عليك  فيجب  لكام"،  الله  غفر  وقل 
 االحسان إىل أبيك مبقدار املستطاع.

والدي مصاب مبرض القلب والرشايني والدي مصاب مبرض القلب والرشايني 
أصيب  ان  ومنذ  العمل.  يستطيع  أصيب وال  ان  ومنذ  العمل.  يستطيع  وال 
وأنا أنفُق عليه وعىل إخويت. هل يجوز وأنا أنفُق عليه وعىل إخويت. هل يجوز 
 يل أن أعطَيه الصدقَة أو أنها ال تجوز له؟ يل أن أعطَيه الصدقَة أو أنها ال تجوز له؟

تجب نفقة األب الفقري عىل اإلبن.. ولكن 
 الصدقة بصورة عامة ال تختص بالفقري.

*عىل رأي املرجع آية الله العظمى *عىل رأي املرجع آية الله العظمى 

السيد عيل السيستاينالسيد عيل السيستاين

إعداد خليل الحسيني 

خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 
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Hussein Hoballah, Montreal 

To those familiar with the 
Middles East’s history, it 
hasn’t, at all, been a surprise 

to see the United Arab Emirates 
and the Kingdom of Bahrain 
normalise relations with the 
Zionist entity. Ever since Palestine 
was seized, many countries and 
senior figures have been on the 
same page with the occupying 
state. Simultaneously, there has 
been secret normalisation that 
won’t take too long to get public. 
Some Arab governors had been 
concealing their relations with 
Israel; otherwise, they would 
get exposed before their peoples 
that never recognised the Israeli 
entity as legitimate. It was just a 
matter of time, to the governors, 
before things could get perfect 
for the official normalisation and 
blatant treason. 
To make things prefect, the 
plotters came up with national 
strife and ISIS and similar 
groups that would wreak havoc 
nationwide and brutally massacre 
people. That would give a chance 
to the ill-willed, traitors and 
bounty hunters to claim that 
Israeli entity was their closest 
ally. Dozens of exterminations 
committed by the Haganah prior 
to 1948 were overlooked, as well 
as the notorious massacres that 
had stricken the Lebanese and 
Palestinians, committed in Sabra 
and Shateela, Qaana, and the 
July War (“The Second Lebanon 
War”)… 
It also took training clerics to 
legitimise that filthy step, and 
here they are today lecturing on 
the “benefits” of normalisation; 
obviously turning their backs on 
stances they’ve made and on the 
sufferance of the Palestinians 
under occupation. 
Another common factor for 
both the Zionist entity and 
the Arab states is enmity to 
Iran. Hand in hand with the 
occupation, they worked for 
years to blaze sectarianism and 
strife, broadcasting the hateful 
speech of ill-willed clerics from 
both camps, eventually reaching 
many uninformed masses. 
Concurrently, money has lavishly 
been spent to achieve the plot in 
many countries of the world. 
Even the Arab-media division 
spokesman for the so-called 
Israel Defence Forces, Avichay 
Adraee, played sheikh, lecturing 
on the “Shia threat” and praising 
Ibn Taymiyyah’s doctrines that 
see the Shia as “infidels”. And 
whereas Sunnis absolutely 
have no connections with the 
Israeli entity, Adraee has called 
on them to fight the “Shia, Iran 
threat”. Clearly, he did not make 

his call in favour of Ibn Taymiyyah 
or the respected Sunnis, but to 
emblaze strife and appeal to his 
supporters. 
Announcing the last step has 
taken a good deal of time, 
going through many silences 
and obstacles before it could 
be accepted by Arab peoples. 
It is going to expand now that 
the Zionist entity senses great 
threat against its existence. It 
is expected many countries will 
take the same route now that 
masks have fallen and lots of 
culpabilities have shown. 
So it’s not just the Arab 
states that are being asked to 
normalise relations, but also all 
Arabs and Muslims of the world, 
including Canada’s Arab/Muslim 
community. There has been news 
on clandestine relations formed 
by Ottawa’s Israeli embassy 
and some Canadian and non-
Canadian Arab seniors. Those 
seniors have visited the embassy, 
Montreal’s Israeli consulate or 
other pro-Israel institutions, 
observers say. 
Furthermore, some Canadian 
pro-Israel groups have been 
coordinating plans with 
prominent Arab and Muslim 
figures, including politicians or 
businesspeople. It has been said, 
off the record, too, that a known 
community association has been 
seeking to create relations with 
some pro-Israel influencers to 
facilitate their trade and social 
and political affairs. Both sides 
have therefore had calls. 
Barriers have been placed before 
many candidates , not-in-love-
with-Israel of different parties to 
parliament.
Journalists opposing Israel’s 
actions against the Palestinians 
have also been harassed. In every 
case, the candidate or journalist 
has been accused of “supporting 
terror” – an argument commonly 
made to silence any opposers to 
the Israeli occupation.  

Some associations critical of 
Israel have also been harried, 
and any MP or city councillor 
attending the association’s 
events has been slammed and 
eventually forced to apologise for 
the “sin committed”. 
Alongside being pressured, 
community members have 
sometimes been lured to 
compromise. Whereas part has 
acted thoughtfully, others have 
been lured to visiting occupied 
Palestine to show “open-
mindedness” and detachment 
from “the terrorists”.
Just like in the Arab Gulf, it is being 
sought to push the community 
to normalise relations with the 
Israeli occupation now that 
normalisation is no longer a 
secret or a shame, unlike the 
past. 
And just like official normalisation 
in the Middle East has not been 
unforeseen, it won’t be here – 
when it happens. Then a candid 
stance must be made even 
though that’s difficult; laws 
are strict against any critics of 
Israel who might be accused of 
“anti-Semitism” – an attempt 
to silence people, suppress the 
freedom of expression and ruin 
the multiculturalism Canada’s 
known for. 

“NORMALISATION” IN CANADA IS JUST A 
MATTER OF TIME 

The Race to The Green Party 
Leadership: A New Colour Of 
Candidates 
Starting the 26th of September, Cana-
da’s Green Party members are going to 
vote online to elect a new party leader 
following Elizabeth May’s last Novem-
ber’s resignation..
Atop the eight candidates competing 
is Lawyer Dimitri Lascaris, who, when 
it comes to foreign policy and interna-
tional causes, is known for his defence 
of the oppressed people of Palestine, 
Venezuela, Yemen and Iraq. And when 
it comes to national affairs, he’s obvi-
ously a supporter of labour unions and 
a defender of the rights of the middle 
and lower classes versus giant capital-
ist companies. 
All that makes him an exceptional char-
acter with new perspectives among 
the range of Canada’s political figures, 
most of whom fear making stances 
that call for Palestinians’ rights and 
oppose Canada’s Zionist lobby.
Recently we’ve seen how longstand-
ing parties have annulled the candidacy 
of active members with big chances 
to win parliamentary positions just 
because the lobby had accused them 
of supporting resistance to the Israeli 
occupiers, or just because they had 
denounced crimes against unarmed ci-
vilians. Accusations of “anti-Semitism 
and supporting terror” were instantly 
made ready to ruin the candidates’ 
reputation and prevent them from tak-
ing charge of local, national or federal 
work. That’s what Mr Lascaris is now 
facing; they’re trying to diminish his 
chances to win the Green Party’s near 
election..
In contrast, some social and politi-
cal Arab-community influencers are 
working on promoting the Green Party 
membership and funding Mr Dimitri’s 
election campaign in appreciation to 
his support to the oppressed Palestin-
ians and their right to an independent 
state. 
In time when some Gulf royals are do-
ing anything they can to sign peace 
deals with the occupying entity and are 
completely turning their backs on the 
wasted rights of Arabs and Muslims, 
global consolidation is a must. 
This is historic time; the over-fifty-
year-old occupation has been unstop-
pably slaying, displacing and captivat-
ing citizens. So is freedom going to 
shine in the colonial West? And will 
green brighten up the dark reality?

The Editors
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