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املحامي وليام خربوطلي - مونرتيال

حمكمة  �أ�صدرت   2019 �لأول  كانون   12 بتاريخ  نعم، 

�ملدعية  �جلهة  طلب  برد  حكمها  كيبك  يف  �ل�صتئناف 

�ملعار�صة  و�لأ�صخا�ص  �جلمعيات  من  مبجموعة  �ملتمثلة 

للقانون �لو�حد و�لع�صرين بتعليقه.

تطبيق  قانون  هو  و�لع�صرين  �لو�حد  �لقانون  للتذكري، 

وذلك  �ملا�صي،  حزير�ن  يف  قرَّ 
ُ
�أ �لذي  كيبك،  يف  �لعلمانية 

�للجنة  يف  مو�ده  جميع  حول  �لنقا�ص  يكتمل  �أن  دون  من 

“�لتحالف من  �لنيابية يف خطوة خطرية َخَطتها حكومة 

عن  �حلقيقي  �ملد�فع  �أنها  لتثبت  كيبك”  م�صتقبل  �جل 

حقوق �لكيبكيني �لفرن�صيني.

�حلرب  و�أن  �لدنيا  نهاية  �أنها  نت�صور  �ن  وهلة ميكن  لأول 

قد  �ل�صخ�صي،  ر�أيي  �لد�صتوري يف  �لقانون، غري  هذ�  �صد 

�نتهت بخ�صارتنا كاأ�صخا�ص معادين له. ولكن عند قر�ءتنا 

حكَم �ملحكمة وحتليل جميع ما ورد فيه، جند �ننا خ�صرنا 

جولة فقط ولي�ص �ملعركة، و�أننا حققنا �أي�صًا بع�ص �لأرباح.

بد�ية، جتدر �لإ�صارة �ىل �نه عادة يف نوع كهذ� من �لحكام 

�ملتعلقة مبو�صوع يتعلق بالر�أي �لعام، خا�صة عندما يكون 

�أع�صاء  �لق�صاة  ي�صعى  نف�صه،  على  منق�صمًا  �لأخري  هذ� 

�ملحكمة �لو�حدة �إىل توحيد �آر�ئهم حتى يخففو� من وقع 

�لو�حد  �لقانون  حالة  يف  لكن  �ملجتمع.  يف  �لنق�صام  هذ� 

و�لع�صرين  نالحظ �نق�صام �أع�صاء حمكمة �ل�صتئناف يف 

�إىل  و�صولهم  وكيفية  �ملو�صوع  هذ�  حول  �لقانوين  ر�أيهم 

قانونيًا  حتلياًل  �أعطى  فيهم  ع�صو  فكل  �لنهائي.  قر�رهم 

يف  �حل�صول  نادر  �أمرً�  يعترب  ما  وهو  �لآخر.  عن  خمتلفًا 

�ملجتمع �لق�صائي و�لقانوين.

�لتتمة يف �ل�صفحة �خلام�صة 

اأول الكالم

�صري  �آندرو  �ملحافظني  حزب  زعيم  �إعالن 

�ليميني  �حلزب  قيادة  يف  من�صبه  عن  تخليه 

�لفدر�يل جاء نتيجة متوقعة لف�صله يف حملته 

فيها  ي�صتطع  مل  �لتي  �لأخرية،  �لنتخابية 

فاز  �لذي  �لحر�ر،  حزب  مناف�صه  على  �لتقدم 

بحكومة �أقلية، وعلى �لرغم من ��صتخد�مه عذرً� 

�صائدً� يف عامل �ل�صيا�صة هو �لظروف �لعائلية، 

�حلزب  و�جهة  هو  �لذي  �ل�صخ�ص  فتبديل 

تعر�ص  بعدما  �صرورًة  كان  �لإعالمية  و�صورته 

نت  بيَّ �لإعالم  و�صائل  من  متعددة  لنتقاد�ت 

�ل�صفات  وفقد�نه  �ل�صخ�صية،  مميز�ته  �صعف 

“�لكاريزمية” للزعيم، مقابل �صخ�صية حيوية 
وعفوية كرئي�ص �لوزر�ء ج�صنت ترودو... 

ك�صفه  ملا  كنتيجة حمتملة  ��صتقالته  تاأتي  كما 

موقع “غلوبال نيوز”، نقال عن م�صوؤولني بارزين 

يف حزب �ملحافظني: “�صري ��صتخدم �أمو�ل حزب 

�ملحافظني لدفع �لتكاليف �ملدر�صية لأطفاله«.

�لآن  �لأنظار  فاإن  �حلقيقية،  �ل�صباب  تكن  �أّيًا 

نقاط  تعالج  بديلة  �صخ�صيات  �إىل  تتجه 

لحتمال  وت�صتعد  �صري،  خلَّفها  �لتي  �ل�صعف 

خو�ص �نتخابات فدر�لية مبكرة، يبدو �أن �حلزب 

جمل�ص  يف  موقعه  لتعزيز  يريدها  �لليرب�يل 

�لعموم، و�لنتقال �إىل حكومة غالبية تتيح له 

تنفيذ  خمططاته، دون قيود �أو معار�صة قوية 

قد تعمل على عرقلتها يف هذه �ملرحلة ... 

مقاطعات  �ىل  �ملمدودة  �لأيدي  �صيا�صة  وما 

-معقل  بالذ�ت  �ألربتا  و�ىل  �لكندي  �لغرب 

�حلزب �ملحافظ - وزيار�ت �ل�صيد ترودو ووزيرة 

خارجيته �ل�صابقة �ل�صيدة فريالند ولقاء�تهما 

و�عالمية  دبلوما�صية  بد�ية هجمة  �إل  �ملتعددة 

يف  و�عالمي  نف�صي  خرق  �إحد�ث  تريد  مبكرة 

بحزب  �صيدفع  مما  �لتقليدي،  �خل�صم  ملعب 

�ملعار�صة �لر�صمي �إىل �مل�صارعة يف �ختيار زعيم 

يتمتع ب�صفات ��صتثنائية ليبد�أ هجومًا مرتدً� 

ُمِنَي  باجتاه مقاطعَتي كيبيك و�أونتاريو، حيث 

�حلزب بخ�صارة مقاعد نيابية مهمة حرمته من 

�لفوز بت�صكيل �حلكومة �حلالية.

حزب  �أن  كيف  لنا  �صيت�صح  ما  و�صرعان 

�ملحافظني يتنف�ص �ل�صعد�ء بعد مغادرة �آندرو 

جديد،  قدمي  بوجه  جديد  من  لينطلق  �صري، 

ميلك �خلربة �لالزمة ليك�صب ثقة �أع�صاء حزبه، 

و�لأقليات  �ملهاجرين  على  منفتحًا  وخطابًا 

�ملعادية  �ليمني وبر�جمه  ليبدد هو�ج�صهم من 

للهجرة وللتعددية �لثقافية. 

�صتغلب  �أم  �ل�صفات،  بهذه  زعيم  �صيتوفر  فهل 

�لكندي  �لو�قع  لغة  على  �ملوؤدلج  �خلطاب  لغة 

�لأيام  و�لو�صطية؟؟  �لعتد�ل  �إىل  �لأقرب 

تفا�صيله،  بكل  �مل�صهد  �صرت�صم  �لقادمة 

فلننتظر.

�لتحرير 

اال�ستقالة املتوقعة
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�ضدور احلكم الق�ضائي بعدم تعليق 

القانون الواحد والع�ضرين

خ�رسنا جولة فقط ولي�س املعركة
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اأ�رسة »�سدى امل�رسق«

تتقدم من اجلالية باأحر التهاين ملنا�سبة عيدي 

امليالد ورا�س ال�سنة �سائلني اهلل عز وجل ان 

يعيدهما عليها باخلري واليمن والربكة.

وبهذه املنا�سبة حتتجب

»�سدى امل�رسق« عن ال�سدور على ان تعود 

جمددا يف العا�رس من �سهر �سباط القادم.



العدد 497 - الثالثاء 17 كانون االأول 2019/ ربيع االخر 21441
N°497 • Mardi le 17 Décembre 2019 �إعالنات

4629 Boul. Lévesque E, Laval, Qc H7C 1M8
450.661.2233

Simplement ...!



3 العدد 497 - الثالثاء 17 كانون االأول 2019/ ربيع االخر 1441
N°497 • Mardi le 17 Décembre 2019آر�ء�
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ي����وم �لح�����د يف �ل���ر�ب���ع و�ل��ع�����ص��ري��ن من 

����ص���ه���ر ت�������ص���ري���ن �ل�����ث�����اين �ل����ف����ائ����ت ن��ظ��م 

�ملجل�ص �لير�ين �لكندي بال�صرت�ك مع 

بتاأييدها  �ملعروفة  ب��رث«،  »ْبَناي  منظمة 

ت��ظ��اه��رة يف مدينة  �مل��ط��ل��ق ل���ص��ر�ئ��ي��ل، 

ت���ورن���ت���و �����ص����ارك ف��ي��ه��ا ق����ر�ب����ة ث��الث��م��ئ��ٍة 

�ي��ر�ن  �لتي ج��رت يف  للتظاهر�ت  تاأييدً� 

�مل�صاركني  �ب���رز  ب��ني  �مل��ا���ص��ي. م��ن  �ل�صهر 

بناي  ملنظمة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص  ك���ان 

�ملجل�ص  وع�صو  م��و���ص��نت،  ميكائيل  ب���ِرث 

�لنيابي يف مقاطعة �ونتاريو عن �حلزب 

�لتقدمي �ملحافظ  �ل�صيدة روبن مارتن، 

�ل���ف���در�يل ميكائيل  �ل���ل���رب�يل  و�ل��ن��ائ��ب 

ليفيت.  

�ملتظاهرون  رفع  �لتظاهر�ت،  خالل  ويف 

�ل��ي��اف��ط��ات �مل���ن���ددة ب��ال��ن��ظ��ام �لي�����ر�ين، 

كما رفعو� �صورً� لر�صا بهلوي جنل �صاه 

�ي��ر�ن �ل�صابق، �لذي �صقط بعد �نت�صار 

�لثورة �ل�صالمية يف �ير�ن بقيادة �لمام 

م���ن بني  �خل��م��ي��ن��ي.  �مل���و����ص���وي  �هلل  روح 

�ل�صور �لتي �نت�صرت عن �لتظاهرة كانت 

ب��رث« على تويرت،  »ب��ن��اي  ���ص��ورة ن�صرتها 

ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا م��و���ص��نت وم���ارت���ن ول��ي��ف��ي��ت 

عام   1400« عليها  كتب  يافطة  وخلفهم 

م��ن �ل��غ��ب��اء«، يف ����ص��ارة و����ص��ح��ة ل لب�ص 

�ملهينة  �ل�صورة  ه��ذه  �ل���ص��الم.  فيها �ىل 

ْب��ِرْث«  »ْبَناْي  �صارَعت  و�مل�صلمني  لال�صالم 

�ىل �صحبها من موقع تويرت بعد �ن بادر 

�ل�صتاذ ح�صن غية ومتابعون �آخرين �ىل 

�لنائب  ب��ادر  �ل�صوء عليها. كما  ت�صليط 

�ن  معتربً�  �إد�نتها  �إىل  ليفيت  �لفدر�يل 

ل مكان لها يف �لتظاهرة.   

ليفيت  و�ل���ن���ائ���ب  بِرث”  “بَناي  خ��ط��وة 

مرحب بها، لكن هنا ل بد من ت�صجيل 

بع�ص �ملالحظات... 

وت�صجيعه  بب�صاعته  �ل�����ص��ع��ار  ه���ذ�  �أوًل، 

ع���ل���ى �ل����ك����ره ل����الإ�����ص����الم ي����اأت����ي يف وق���ت 

ي�������زد�د ف���ي���ه �ل����ك����ره ل����الإ�����ص����الم يف ك���ن���د�، 

وي��ح��ت��اج �ىل �إد�ن����ة و����ص��ح��ة و����ص��ع��ة من 

�للرب�يل  �حل��زب  خ�صو�صًا  �ل�صيا�صيني، 

�ل��ف��در�يل �ل��ذي ك��ان �ح��د نو�به م�صاركا 

رئي�ص  فعل  رد  ر�أي��ن��ا  فقد  �لتظاهرة.  يف 

�ل�������وزر�ء ج��و���ص��ت��ان ت������رودو ع��ل��ى ق�����ص��اي��ا 

�أخرى ل تبدو و��صحة كما �ليافطة �لتي 

رفعت يف تظاهرة تورنتو. 

يوم �لتا�صع من كانون �لول �جلاري ويف 

�ل�����ص��م��ع��د�ن يف �ملجل�ص  �إ����ص���اءة  م��ر����ص��م 

�ل��ن��ي��اب��ي �ل���ك���ن���دي، �ج��ت��م��ع ق���ر�ب���ة 100 

�ليهودية  �جلالية  و�أع�����ص��اء  �ل��ن��و�ب  م��ن 

لالحتفال بذكرى “�لهانوكا”. ويف خالل 

للحديث  ت��رودو  �ل��ذي خ�ص�صه  �حلفل، 

ع��ن م��وق��ف ك��ن��د� يف �لمم �مل��ت��ح��دة من 

����ص��ر�ئ��ي��ل وحم��اول��ة ت��ربي��ره، ن���دد رئي�ص 

�ل���ل���رب�يل مب���ا و���ص��ف��ه “حو�دث  �حل����زب 

�ل�����ص��ام��ي��ة �لأخ�����رية يف جامعَتي  م���ع���اد�ة 

يورك وماْكغيل”. وقال ترودو �إن �لطالب 

هويتهم،  ب�صبب  �لرتياح  بعدم  �صِعرو� 
ُ
“�أ

ب�صبب دعمهم لإ�صر�ئيل”. 

ت���رودو يف  �أن ل ي��رتدد  ح��دث��ان ��صتدعيا 

نظمه  �لول  �ن  م���ن  ب��ال��رغ��م  �إد�ن��ت��ه��م��ا 

نادي “هاروت” �لذي تدور حوله عالمات 

��َف��ت��ه  ����ص��ت��ف��ه��ام ك���ث���رية، وه����و �ل�����ذي و���صَ

 1948 ع��ام  تاميز”  ي��ورك  “نيو  �صحيفة 

حت��اك��ي  �ل���ت���ي  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  “باجلماعة 
يف ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا و�أ����ص���ال���ي���ب���ه���ا وف��ل�����ص��ف��ت��ه��ا 

و�لفا�صّية”.  �لنازية  �لأح��ز�ب  �ل�صيا�صية 

�أن��ه يف ع��ام 2006، فتحت �ل�صلطات  كما 

“هاروت”  �صاأن  يف  حتقيقا  �لإ�صر�ئيلية 

كون هذه �جلماعة جلاأت �إىل �لتحري�ص 

�نتخابية  لف��ت��ًة  م�صتخدمًة  �لعن�صري 

كما   .” “�ُصمٌّ �لفل�صطينيني  �أن  م��ف��اده��ا 

تورنتو طالبة  يف  “هاروت”  ن��ادي  ت��ر�أ���ص 

ك���ان���ت ق���د �أث������ارت ج����دل يف وق����ت ���ص��اب��ق 

حت بعلٍم لنادي “هاروت” عند  عندما لوَّ

�ل��ذي يعد  �لقد�ص،  �لأق�صى يف  �مل�صجد 

من �أكرث �لأماكن قد��صة لدى �مل�صلمني. 

وب�������ص���اأن ح���ادث���ة ج��ام��ع��ة م��اك��غ��ي��ل �ل��ت��ي 

ذك���ره���ا ت�����رودو يف م��وق��ف��ه، ك����ان �لحت����اد 

�إح���دى  �ل��ط��الب��ي يف ماكغيل ق��د ط��ال��ب 

بال�صتقالة  ر�ي����ت،  ج�����ورِدن  م�����ص��وؤولت��ه، 

رح��ل��ة جمانية  �ل���ذه���اب يف  لأن��ه��ا قبلت 

�لفل�صطينية  و�لأر�����ص���ي  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  �إىل 

حتت رعاية �جلمعية �لطالبية �ليهودية 

“هالل مونرتيال”، فقانون �لحتاد مينع 
م�����ص��وؤول��ي��ه م��ن ق��ب��ول �ي ه��دي��ة تتجاوز 

و���ص��ع  ت�����رودو  �ن  �إل  دولرً�.  �خل��م�����ص��ني 

�لأم���ر يف خ��ان��ة �أخ���رى وه��ي �ن �لطالب 

هويتهم،  ب�صبب  �لرتياح  بعدم  �صِعرو� 
ُ
“�أ

ب�صبب دعمهم لإ�صر�ئيل”. 

وه��ن��ا ن��ت��وق��ع م���ن �ل�����ص��ي��د ت������رودو، �ل���ذي 

�ل��وق��وف �ىل ج��ان��ب �مل�صلمني يف  ع��ودن��ا 

ك��ن��د� يف �ل��ك��ث��ري م��ن �لوق�����ات، �ن ي��ب��ادر 

�إىل �إد�نة �لتحري�ص على �لكره لالإ�صالم 

�لذي تخلل �لتظاهرة �لتي �صارك فيها 

نائب من حزبه.

ثانيا، يف تعليق على ما جرى مع �لطالبة 

يف م��اك��غ��ي��ل ج�����ورِدن ر�ي����ت ق��ال��ت “بَناي 

و�صخيف.  �صارخ  �مل��زدوج  “�ملعيار  برث”: 

َغ �أي طالب م�صلم على �لإطالق  لن ُيبلَّ

ت�صكل  �ل�صعودية  �إىل  رحلة منّظمة  ب��اأن 

�ملقارنة  �أن  وم��ع  �مل�صالح”.  يف  ت�����ص��ارب��ًا 

ل ت�����ص��ل��ح �أب�����دً� ب��اع��ت��ب��ار ق��ب��ول �ل�����ص��ي��دة 

ر�ي�����ت �ل��رح��ل��ة �مل��ج��ان��ي��ة �إىل �إ���ص��ر�ئ��ي��ل 

هدية خمالفة لقانون �لحتاد �لطالبي 

�ي  ملوقفه  يكون  �ن  نفى  �ل��ذي  ملاكغيل، 

ل�صر�ئيل،  �و  لل�صامية  ب��ال��ع��د�ء  ع��الق��ة 

فاننا نقول ماذ� لو رفع �حدهم لفتة يف 

تظاهرة كتب عليها مثال: 2019 �و 5780 

عاما من �لغباء؟ لكانت حديث �لعالم 

دي����َن����ت 
ُ
يف ك���ل �مل��ق��اط��ع��ات �ل��ك��ن��دي��ة، ولأ

ومنظموها.  فيها  و�مل�صاركون  �لتظاهرة 

ولكن يبدو �ن حتّرك �ملتظاهرين يلتقي 

م��ع �ه����د�ف �ح����ز�ب وم��وؤ���ص�����ص��ات حملية 

�لكندي  َم عليه يف �لع��الم  ودول��ي��ة، فُعتِّ

�ل�صيا�صات  بع�ص  ي��خ��دم  م��ا  ع��ل��ى  �����َز  وُركِّ

�ملحلية و�خلارجية!

ث���ال���ث���ا، ل���ن���ا �ن ن�������ص���ال ع����ن ع�����دم وج����ود 

�ل�صالمية  �جلمعيات  من  فعلي  حت��رك 

لإد�ن������ة �ل�����ص��ع��ار �مل�����ص��يء. ه���ل ه���و خ��وف 

�ي�������ر�ن لأن  ي��ت��ه��م��و� مب���ن���ا����ص���رة  م����ن �ن 

�أن  �أو  �ي������ر�ن؟  ي��ن��اه�����ص��ون  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 

�ل�����ص��ام��ي��ة لأن جمعية  ي��ت��ه��م��و� مب���ع���اد�ة 

كبار  �ح��د  عرب  �صاركت  ل�صر�ئيل  موؤيدة 

مر�عاة  �و هي  �لتظاهرة؟  م�صوؤوليها يف 

للحزب �للرب�يل �لذي �صارك �حد نو�به 

�ن �جلمعية  �ل��ع��ل��م  م��ع  �ل��ت��ظ��اه��رة؟  يف 

�صحبت �ل�����ص��ورة م��ن م��وق��ع��ه��ا و�ل��ن��ائ��ب 

��صتنكر �ل�صعار �ملرفوع.

�لفعل �خلجول على  ورد  �لتعاطي  ه��ذ� 

رفع �صعار�ت كهذه، ياأتيان يف وقت تزد�د 

خ�صو�صا  �مل�صلمني،  ع��ل��ى  �حل��م��ل��ة  ف��ي��ه 

ع���ل���ى حم����ج����ب����اِت ك���ي���ب���ك، ول ب�����د م��ن 

�مل�صوؤولني.  �كرث �صر�مة من قبل  موقف 

ف��ال�����ص��ك��وت ع��م��ا ي��ج��ري ���ص��ي��ف��ت��ح �ل��ب��اب 

�مام �ملزيد من ن�صر �لكره وزعزعة �لأمن 

�لجتماعي يف كند�.         
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رئي�ضة جمعية »العدالة للمراأة« هنادي �ضعد للمراأة امل�ضلمة:

افتخري بهويتك وال ت�سمحي الأي قانون او �سخ�س ان يتعدى

على حق من حقوقك... نحن معك..

املحامي وليم خربوطلي لـ »�ضدى امل�ضرق«:

على الن�ساء ان ال يفقدن االأمل 

�ج��ل م�صتقبل كيبك  �لتحالف من  �إع��الن حكومة ح��زب  منذ 

ب��رئ��ا���ص��ة ف��ر�ن�����ص��و� ل��وغ��و ع��ن م�����ص��روع ق��ان��ون علمانية �ل��دول��ة 

�لو�حد و�لع�صرين، �لذي يحظر �لعالمات �لدينية للمعلمني 

كيبك  مقاطعة  �صهدت  �ل�صلطة،  يف  �مل��وج��ودي��ن  و�لأ���ص��خ��ا���ص 

ت�����ص��اع��دً� يف ح��م��الت �ل��ك��ره ل��الإ���ص��الم و�مل�����ص��ل��م��ني، وك��ذل��ك يف 

�و  �جل�صدية  �و  �للفظية  �لهجمات  �صو�ء   - �لعن�صرية  �زدي��اد 

�صرع  ف��ق��ْد  �رز�ق���ه���ن،  - يف  - باخل�صو�ص  �لن�صاء  �ل��ت��ي ط��ال��ت 

�لن�صاء،  بحق  �لتمييز  تعزيز  يف  و�لع�صرين  �ل��و�ح��د  �لقانون 

لل�صغط  �أو  �لعمل،  �صوق  يف  للتمييز  بالفعل  يتعر�صن  وه��ن 

و�لتحر�ص.

تر�أ�صها  �لتي   )Justice Femme( للمر�أة«  »�لعد�لة  جمعية 

ولهذ�  �لن�صاء.  ع��ن  �ل��دف��اع  ل��و�ء  �صعد حملت  ه��ن��ادي  �ل�صيدة 

�ثني  �متدت  ن�صاطات  ب�صل�صلة  �ملا�صي  �ل�صهر  قامت  �لغر�ص 

ع�صَر يومًا، كان �برزها ��صد�ر �لكتيب :”دليل �ملر�أة �مل�صلمة �صد 

للن�صاء  خم�ص�ص  كتيب  وه��و   ، �لعن�صرية”  و  �ل�صالموفوبيا 

�للو�تي قد يتعر�صن للم�صايقات ب�صبب �لقانون �ملذكور. كذلك 

�لكيبكية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  �م���ام  �صموع  م�صرية  نظمت 

ودورة يف �لدفاع عن �لنف�ص للن�صاء.

يف هذ� �لعدد �أجرينا لقاءين مع �ل�صيدة �صعد وع�صو جمل�ص 

�لإد�رة و�مل�صت�صار �لقانوين للجمعية �ل�صتاذ وليم خربوطلي، 

ُمتد�ولني يف �صاأن هذه �لأن�صطة و�صبل مو�جهة �لقانون.

�إطار  يف  بها  قمتم  �لتي  �الن�شطة  عن  حدثينا  �شعد،  �شيدة 
مو�جهة �لقانون �لو�حد و�لع�شرين؟ 

منها  ي��وم��ًا،  ع�صر  �ث��ن��ي  �م��ت��دت  ع��دي��دة  باأن�صطة  قمنا 

�إ�����ص����د�ر �ل��ك��ت��ي��ب �مل��خ�����ص�����ص ل��ت��ث��ق��ي��ف �مل������ر�أة �ل��ت��ي قد 

و�صبل  حقوقها  �ىل  و�ر���ص��اده��ا  للم�صايقات،  تتعر�ص 

�مل��ر�أة«،  »عد�لة  قامت منظمة  فقد  نف�صها،  �لدفاع عن 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع �حت����اد ن�����ص��اء ك��ي��ب��ي��ك، وم��ن��ظ��م��ة �لعفو 

�لدولية، ومكتب �ملحامي وليم خربطلي، باإعد�د كتيب 

للمر�أة �مل�صلمة لتجهيزها للتعامل مع حالت �لتمييز 

و�ل���ك���ره و�ل��ع��ن�����ص��ري��ة. ول���ه���ذ� �ل��غ��ر���ص ع��ق��دن��ا م���وؤمت���رً� 

بح�صور  �لكتيب،  على  �ل�����ص��وء  فيه  �صّلطنا  �صحافيًا 

�لعالم �لكندي و�صخ�صيات يف �جلالية و�لع�صر�ت من 

�لن�صاء. 

كذلك ت�صمن �لكتيب تعريف بالكره و�لعن�صرية وكيفية 

�ل��ن��وع م��ن �جل��ر�ئ��م.  ل��ه��ذ�  �لت�صرف يف ح��ال �لتعر�ص 

وفيه �ر�صاد�ت �أي�صًا ملن قد ي�صهد �إحدى جر�ئم �لكره، 

ت��ر���ص��ده �إىل ك��ي��ف��ي��ة م�����ص��اع��دة �ل�����ص��ح��ي��ة و�مل����ب����ادرة �ىل 

�لت�صرف وعدم �لوقوف على �حلياد. وفيه �ي�صًا بع�ص 

مل�صاعدتها.  بها  �لت�صال  لل�صحية  �لتي ميكن  �ملر�جع 

ك���ذل���ك ي��ت�����ص��م��ن ���ص��رح��ًا ل��ق��ان��ون �ل��ع��ل��م��ان��ي��ة �ل���و�ح���د 

و�لع�صرين، وكيفية مو�جهة �لن�صاء لهذ� �لقانون �ذ� ما 

وقعَن �صحيته. 

�مل�����ر�أة ع��ن �لنف�ص،  وم���ن �لن�����ص��ط��ة �ي�����ص��ًا كيفية دف���اع 

�ر���ص��اد�ت حول  �صاعات، وت�صمن  �أرب��ع  �لن�صاط  و��صتمر 

��صتعادة �لثقة بنف�صها، وكيفية رد �ل�صربات يف  كيفية 

حال تعر�صها لالعتد�ء �جل�صدي. 

رئي�ص  �م��ام مكتب  �صموع  م�صرية  كذلك هناك  وكانت 

�حل��ك��وم��ة �لكيبكية ف��ر�ن�����ص��و� ل��وغ��و و���ص��ط م��ون��رتي��ال 

ركزنا فيها �مام �لعالم �لكندي على �بر�ز �لعنف غري 

�مل��ر�أة �مل�صلمة ب�صبب �لقانون  �ملرئي �لذي تتعر�ص له 
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�ملحجبة  �مل�شلمة  �ملر�أة  تعر�ض  عن  تبليغات  تتلقون  هل   -
للم�شايقات؟ 

با�صطر�د غري  ت��ز�ي��د  و�لعن�صرية  �ل��ك��ره  ج��ر�ئ��م  ع��دد 

�لقانون  ح��ول  �لنقا�ص  ب��د�ي��ة  م��ع  خ�صو�صًا  طبيعي، 

وقبل �إق���ر�ره. وم��ع �إق���ر�ره ت�صاعفت ه��ذه �جل��ر�ئ��م، بل 

بلغت ثالثة �أ�صعاف. د�ئما نتلقى �ت�صالت من ن�صاء 

تتعر�ص  كما  حجابهن،  ب�صبب  للم�صايقات  يتعر�صن 

�حلجاب.  ن��زع  ِلطرِح  �لعمل  عن  �لباحثات  �ملحجبات 

�ل���ق���ان���ون  ���ص��ب��اب��ي��ة يف  ه���ن���اك  �ن  ذل�����ك  ُي�������ص���اف �ىل 

�مل��د�ر���ص  مل��ج��ال�����ص  ف���ُي���رَتك  تطبيقه،  يف  و��صتن�صابية 

�حلرية يف تف�صري �أو تطبيق �لقانون كما ت�صتهي. 

- كلمة �خرية؟
�أمت��ن��ى م��ن ك��ل �م����ر�أة م�صلمة و ك��ل ف��ت��اة �ن ل ت�صكت 

»�ل��ع��د�ل��ة  �ل���ظ���روف. جمعية  ك��ان��ت  ع��ل��ى حقها مهما 

للمر�أة« ت�صاعد يف كل ما يخ�ص هذه �لأم��ور، وتعطي 

�ل��ن�����ص��ائ��ح، وت��ت��اب��ع ك���ل ق�����ص��ي��ة م��ه��م��ا ك���ان���ت ���ص��غ��رية 

من  ن���وع  لأي  �و  للعن�صرية  تتعر�ص  م�صلمة  ك��ل  م��ع 

ت�صكتي عن حقك... كوين  �للفظية.. ل  �لع��ت��د�ء�ت 

قوية.. �فتخري بهويتك ومبا �نت عليه، ول ت�صمحي 

ح��ق من  ع��ل��ى  ي��ت��ع��دى  �ن  �صخ�ص  �ي  �و  ق��ان��ون  لأي 

حقوقك... نحن معك..

يف  �ليوم  جتدونها  �لتي  �ل�شعوبات  �أبرز  ما   -
مو�جهتكم �لقانوَن �لو�حد و�لع�شرين؟

حت�����ص��ي��ل �مل���ع���ل���وم���ات م���ن ق��ب��ل �ل��ل��ج��ان 

كيفية  ح��ول  �ملعلمني  ونقابات  �ملدر�صية 

ت��ط��ب��ي��ق �ل����ق����ان����ون، خ���ا����ص���ة �ل���ع���ق���وب���ات 

�أي�صا  �ل��ق��ان��ون.  خمالفة  عند  �مل�صلكية 

�ل��و���ص��ول �ىل جميع  ه��ن��اك ���ص��ع��وب��ة يف 

�مل���ع���ل���م���ات وت��ث��ق��ي��ف��ه��نَّ ب�������ص���اأن �ل���ق���ان���ون 

وكيفية مو�جهته. 

- ماذ� ميكنكم �لقيام به عند تبلغكم حاالت 
�لتعر�ض للمحجبات قانونيًا؟

ن���ح���ن يف م��رح��ل��ة  �ل����وق����ت �حل��������ايل،  يف 

جت���م���ي���ع �حل���������الت لأخ��������ذ ف����ك����رة ح���ول 

�لختالف يف تطبيق �لقانون من مدر�صة 

ُم �لن�صائح �لعامة  �أي�صًا نقدِّ �ىل �أخرى. 

لعقوبة  ت��ع��ر���ص��ه��ن  ح����ال  ل��ل��م��ع��ل��م��ات يف 

د�ئ��م��ًا  ُد  ون�����ص��دِّ �ل��ق��ان��ون،  ب�صبب  م�صلكية 

على حت�صيلهنَّ قر�رً� خطيًا ِبالعقوبة �أو 

�لإجر�ء �مل�صلكي. 

- هل هناك �مل يف تر�جع �حلكومة يف كيبك 
�لقانون  �إن  يقول  من  وجود  مع  �لقر�ر  عن 

�أُقرَّ وال ميكن �لرت�جع عنه؟ 
ط���امل���ا �حل���ك���وم���ة �حل���ال���ي���ة م����وج����ودة يف 

�حل��ك��م، ب��ر�أي��ي ل �أم��ل يف �ل��رت�ج��ع. �نها 

حكومة �إيديولوجية تعتمد على �لتمييز 

��ي  ب���ني �مل���و�ط���ن���ني �ل��ك��ي��ب��ك��ي��ني �ل��ف��رن�����ص��يِّ

�لأ�صل و�لكيبكيني من �لأ�صول �لأخرى 

دون هذه  وبالتايل من  كاأ�صا�ٍص حلكمها، 

�أن  ميكنها  ل  �ملاكيافلية،  �ل�صرت�تيجية 

حتافظ على بقائها يف �ل�صلطة. 

�لفد�ر�لية  �ن تتدخل �حلكومة  - هل ميكن 
�شد �لقانون �ملذكور؟ 

�أعتقد  ل  ولكن  وقانونيا ميكنها،  نظريا 

�نها �صتبادر �ىل ذلك يف �لوقت �حلايل، 

خا�صة  �ل�صيا�صية،  �لأ���ص��ب��اب  م��ن  ل��ع��دٍد 

�ىل  وبالتايل حتتاج  �قلية،  �نها حكومة 

�ن��ت��خ��اب��ات  ُدِع�����َي �إىل  �إن  ك��ي��ب��ك  �أ����ص���و�ت 

مبكرة.

توظيفها  لرف�ض  �ملعلمات  من  تتعر�ض  من   -
قانونيًا،  تفعله  ما  لديها  هل  �حلجاب،  ب�شبب 
جمال  يف  عمل  عن  تبحث  �ن  عليها  �ن  �أَم 

خمتلف؟
م�����رة �أخ��������رى، ل ي���وج���د ت��ط��ب��ي��ق و�����ص���ح 

للقانون حتى �لآن كما ذكرت �أعاله. يجب 

وتطبيق  �لعمل  عقد  منح  بني  �لتفريق 

�لقانون يف �أثناء ممار�صة �لعمل. 

�ل��ق��ان��وين،  ب���ر�أي���ي  ف��ف��ي �حل��ال��ة �لأوىل، 

ُيَطبق ول  �لو�حد و�لع�صرين ل  �لقانون 

�إعطاء عقد عمل  �ن يرف�صو�  يحق لهم 

ملجرد رف�ص �ملعلمة �و عدم جو�بها على 

�ل�صوؤ�ل ب�صاأن نيتها �حرت�م �لقانون هذ� 

�ل�صوؤ�ل بنظري يحتوى على  �م ل. هذ� 

�ملثل  �أعطي  ود�ئمًا  �لدين.  ب�صبب  متييز 

�ن يح�صل على  �صخ�ص  �أر�د  �ذ�  �لتايل: 

رخ�صة قيادة، هل ن�صاأله �إن كان �صيحرتم 

ق���ان���ون �ل�����ص��ري �م ل؟ ك���ل ���ص��خ�����ص م��ل��زم 

�ل��ق��ان��ون، ويف ح���ال خمالفته،  ب���اح���رت�م 

عليه �ن يتحمل �لعو�قب. 

�أما يف �حلالة �لثانية، �أي يف �ثناء ممار�صة 

�لتعليم، فهنا �لقانون يطبق، ولكن لي�ص 

هناك معايري و��صحة لتطبيق �لعقوبات 

�مل�����ص��ل��ك��ي��ة. ب����ر�أي����ي �ل���ق���ان���وين، ي��ج��ب �ن 

يطبق �لعقد �جلماعي، وبالتايل يف حال 

ميكنهم  ل  حجابها،  خلع  �ملعلمة  رف�ص 

هناك  مبا�صرة،  �لعمل  م��ن  يطردوها  �ن 

�إج�������ر�ء�ت وت�����درج يف ت��ط��ب��ي��ق �ل��ع��ق��وب��ات 

�مل�صلكية قبل �لو�صول �ىل �لطرد. لذلك 

ن��ط��ل��ب م���ن �مل��ع��ل��م��ات �ن ي�������ص���ررن على 

�حل�صول على قر�ر�ت خطية بالعقوبات 

�مل�صلكية �ملطبقة يف حقهن.

يف ما يتعلق بالبحث عن عمل خمتلف، 

�ج��ي��ب ع��ل��ى ه��ذ�  ��صتطيع �ن  ���ص��دق��ًا ل 

��ن��ه،  �ل���������ص����وؤ�ل، ف���اأن���ا ل �أع���ي�������ص م���ا ي��ِع�����صْ

ول �ع��ل��م �حل��ال��ة �مل���ادي���ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

�نهن  �علم  ولكن  معلمة،  لكل  و�ملعنوية 

ي���خ���ت���ربن م���رح���ل���ة م����ن �����ص���ع���ب م���ر�ح���ل 

حياتهن. بالتايل ما �ن�صح به �ن ي�صربن 

لعو�ئلهن،  �مل��ن��ا���ص��ب  �ل��ق��ر�ر  ي���اأخ���ذَن  و�ن 

وم�صتقبلهن وم�صتقبل �ولدهن. 

زلن  ال  �للو�تي  �لن�شاء  تن�شحون  ماذ�   -
�م  يكملن  هل  �لتعليم؟  جمال  يف  يدر�شن 

يفت�شن عن �خت�شا�شات �أخرى؟
كما ذكرت يف �ل�صوؤ�ل �ل�صابق، ل ��صتطيع 

م��ا،  ع���بء ن�صيحة يف �جت���اه  �ن �حت��م��ل 

ولكن يجب �ن ل يفقدن �لمل، وبالطبع 

هناك �خت�صا�صات �أخرى متعددة، ولكن 

. �تخاذ �لقر�ر �ملنا�صب يعود لهنَّ

- كلمة �خرية؟
هذ� �لقانون هو قانون جائر، وُتطبق عليه 

مقولة: مقولة حق ُيق�صد بها باطل. �ذ� 

كانت �حلكومة م�صرة على �لقول �نها ل 

ت�صتهدف �مل�صلمني عربه، فالتطبيق على 

�لأر�ص يظهر �لعك�ص متامًا، وبالتايل ل 

ميكنهم �لختباء ور�ء �إ�صبعهم. 

ي��وم  �ل��ظ��امل �صي�صقط يف  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ� 

�أنا على يقني من ذلك، يجب علينا  ما. 

�ل�����ص��رب، خ��ا���ص��ة ع��ل��ى �مل��ت�����ص��رر�ت م��ن��ه، 

و�أجر �ل�صرب د�ئمًا م�صاعف.
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كند�

�ضدور احلكم الق�ضائي بعدم تعليق القانون الواحد والع�ضرين

خ�رسنا جولة فقط ولي�س املعركة

جامعة يورك تعلق اأن�سطة نادي »هاروت« وجمموعة 

»الطالب ملناه�سة لتفرقة العن�رسية االإ�رسائيلية« 

ترودو يربر املوقف من ا�رسائيل لدى 

االحتفال »مبهرجان االأنوار« يف جمل�س 

النواب الكندي

تتمة ال�صفحة االوىل 

املحامي وليام خربوطلي - مونرتيال

ذهن  �ىل  يتبادر  قد  �أي�صاَ،  وهلة  لأول 

�ذ�  و�أنه  ئ،  �صيِّ �مر  �أنه  �لعادي  �لقارئ 

فكيف  نف�صه  على  منق�صمًا  �لق�صاء  كان 

وو��صح  جذري  حل  �ىل  �لو�صول  ميكننا 

�ملت�صررون  �لذي يتعر�ص له  لهذ� �لظلم 

من �لقانون �لو�حد و�لع�صرين؟ ولكن �ود 

عادي  �لمر  هذ�  �ن  �جلميع  �طمئن  �ن 

وقو�عد  قو�نني  عن  نتكلم  عندما  جدً� 

بها  يبت  �أن  للق�صاء  ي�صبق  مل  جديدة 

�صابقًا.  

�إن مبد�أ �لعلمانية مبد�أ جديد يف �ل�صاحة 

م��ب��د�أ ف�صل  �ن  نعم،  ك��ن��د�.  �لق�صائية يف 

�ل���دي���ن ع���ن �ل���دول���ة م��ط��ب��ق يف ك��ن��د� ويف 

كيبك منذ ع�صر�ت �ل�صنني، �إل �ن تف�صريه 

وعلماء  �ل��ف��ال���ص��ف��ة  بع�ص  ل���دى  خمتلف 

و�ملجتمع  ب��ف��رن�����ص��ا  �مل��ت��اأث��ري��ن  �لج��ت��م��اع 

�لأوروب��ي ب�صكل عام عن مبد�أ �لعلمانية. 

ع��ل��م��ان��ي��ة  �لأخ�����ريي�����ن،  ه������وؤلء  ر�أي  ف��ف��ي 

�ل���ذي���ن  �إىل �لأ����ص���خ���ا����ص  �ل����دول����ة مت���ت���د 

ميثلون �لدولة. �أما لدى �لفريق �ملخالف، 

كما  �لأ�صخا�ص  �ىل  متتد  ل  فالعلمانية 

هو ثابت يف �لجتهاد �لق�صائي �لكندي. 

و�أح����دث �لح��ك��ام ح��ول ه��ذ� �مل��و���ص��وع هو 

 2015 ع��ام  �لكندية  �لعليا  �ملحكمة  حكم 

ح���ول م��و���ص��وع �ف��ت��ت��اح �ج��ت��م��اع �ملجل�ص 

�ل���ب���ل���دي يف ب���ل���دي���ة »����ص���اْغ���ن���ي���ه« ب�����ص��الة 

�أم��ٌر بعدم �عتماد  م�صيحية، وهذ� �حلكم 

�ل�صالة )�لأبانا( كجزء �أ�صا�صي من �فتتاح 

جل�صة �ملجل�ص �لبلدي.

بالعودة �ىل حكم حمكمة �ل�صتئناف حول 

�لقانون �لو�حد و�لع�صرين، ن�صري �إىل �نه 

�لنز�ع وهو �عالن  �أ�صا�ص  بّتًا يف  ل ي�صكل 

عدم د�صتورية �لقانون �لو�حد و�لع�صرين، 

بل هو بت بطلب تعليق �لقانون ريثما ُيبتُّ 

بالأ�صا�ص ب�صبب �ل�صرر �لالحق باملعلمات 

�مل�صلمات �ملحجبات من جر�ء تطبيقه، ل 

�صيما رف�ص �إعطائهن �حلق يف �لتعليم يف 

�ملد�ر�ص �لر�صمية �إذ� مل يخلعن حجابهن 

�ل��ت��دري�����ص. وه��ذ�  �أث��ن��اء ممار�صة مهنة  يف 

ناهيك عن �لأ�صر�ر �لثانوية �لناجتة عن 

و�ل�صب،  كالإهانات،  �لقانون  ه��ذ�  تطبيق 

و�ل�����ص��ت��ائ��م، ح��ت��ى �ل��ت��ع��دي ب��ال�����ص��رب يف 

بع�ص �لأحيان.

�لأمر �لإيجابي يف حكم �ملحكمة هذ�، هو 

و�ل�صرر  �لظلم  ح��ول  �ج��م��اع  �صبه  وج���ود 

�ل�����ذي �أحل���ق���ه ه����ذ� �ل���ق���ان���ون ب��امل��ع��ل��م��ات 

ت��ك��رر ذك��ر ه��ذ� �لم���ر يف  �مل�صلمات. فلقد 

ِبِن�صب  ول��ك��ن  �ل��ث��الث��ة،  �لق�صاة  حتليالت 

متفاوتة.

 ، قبل �لبدء يف �لكالم حول ر�أي كل قا�صٍ

ي��ن��ب��غ��ي �ل��ت��ذك��ري ب�����ص��روط �ل���ب���ّت �إي��ج��اب��ًا 

ب����دع����وى �أم������ر �مل����دَع����ى ع��ل��ي��ه ب��ت��ن��ف��ي��ذ �و 

�لبت  دون  معني  فعل  تنفيذ  عن  �لتوقف 

يف �أ�صا�ص �حلق يف توقيفه �و عدم توقيفه. 

ُيعلَّق  �ن  �أر�دو�  �مل��ّدع��ون  ه��ن��ا،  حالتنا  يف 

�لقانون 21 ب�صكل موؤقت.

م���ن �أج�����ل �إ�����ص����د�ر ق�����ر�ر ك���ه���ذ�، ك����ان على 

�مل���دع���ني و�ج����ب �إث���ب���ات ����ص���روط م��ت��ع��ددة، 

�أهمها:

�حلق �لظاهري باأحقية مطلبهم.

�إثبات وجود �صرر غري ممكن �إ�صالحه �و 

�لتعوي�ص عنه يف حالة عدم �إيقافه.

عليه  باملدعى  �لالحق  �ل�صرر  َك��وِن  �إثبات 

�أخفَّ وقعًا من �ل�صرر �لالحق باملدعني.؟؟

ك���ان ه��ن��اك �ج��م��اع ب��ني �أع�����ص��اء �ملحكمة 

�ل�صهود  ف�صهادة  �لول��ني  �ل�صرطني  ح��ول 

كانت �صارخة وو��صحة و�صوح �ل�صم�ص يف 

ن�صف �لنهار يف منت�صف �ل�صيف.

�أم�����ا �ل�������ص���رط �ل���ث���ال���ث ف��ق��د ك����ان م�����ص��در 

�لنق�صام �حلقيقي بني �أع�صاء �ملحكمة.

فرئي�صة �ملحكمة، بعد �صرد وحتليل قانوين 

م�����ص��ه��ب �م��ت��د �ىل ع�����ص��ر�ت �ل�����ص��ف��ح��ات، 

�لثامنة  �مل���ادة  ب�صبب  نتيجة  �ىل  و�صلت 

و�ل��ع�����ص��ري��ن م��ن �ل��د���ص��ت��ور �ل��ك��ن��دي، �لتي 

يجب  �ل��ق��و�ن��ني ل  تطبيق  �أنَّ  على  تن�ص 

�ن ينجم عنه متييز بني �لذكور و�لن��اث. 

ففي حالتنا هذه، جند �ن تطبيق �لقانون 

ب��ال��ن�����ص��اء فقط.  �ل�����ص��رر  �حل����اق  �أدى �ىل 

�لآن.  �أّي رجل قد ت�صرر حتى  فال يوجد 

ويف ر�أيها، مبا �أنَّ هذه �ملادة غري م�صمولة 

ب��امل��ادة �ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ث��الث��ني م��ن �ل��د���ص��ت��ور، 

يف  �لنيابي  للمجل�ص  �حل��ق  تعطي  �ل��ت��ي 

هناك  فبالتايل  �حل��ري��ات،  بع�ص  تعليق 

�حتمال كبري �ن ُيعَلن عدم د�صتورية هذ� 

�ل��ق��ان��ون ع��ن��د �ل��ب��ت يف �لأ���ص��ا���ص وب�صبب 

�ل�����ص��رر �ل��و����ص��ح �ل���و�ق���ع ع��ل��ى �مل��ع��ل��م��ات 

�مل�صلمات �ملحجبات، �لذي هو، د�ئما وفقا 

لر�أيها، �قوى بكثري من �ل�صرر �لو�قع يف 

حق �لدولة يف حال تعليق هذ� �لقانون. 

وق���د ب���ررت �صعف �ل�����ص��رر �ل��و�ق��ع يف حق 

�لدولة بقولها �نه مبا �ن �مل�صرع قد �صمح 

�آذ�ر   27 ت��اري��خ  ق��ب��ل  �مل��وظ��ف��ني  للمعلمني 

فبالتايل  �لدينية،  رم��وزه��م  باإبقاء   2019

ل ميكنه �ل��ق��ول �ن �ل�����ص��ال��ح �ل��ع��ام )وه��و 

مفرت�ص د�ئ��م��ًا يف ك��ل �ل��ق��و�ن��ني، و�ل��دول��ة 

لي�صت جمربة �ن تثبت �حقيته يف �لدعاوى 

�ل��ت��ي ت��ط��ال د���ص��ت��وري��ة �ل���ق���و�ن���ني( ���ص��وف 

�لتعليق حلني  ح��ال مت  ك��ث��ري� يف  يت�صرر 

�صدور �حلكم يف �لأ�صا�ص لأنه - كما ذكرت 

�لقانون نف�صه  �صابقًا - قد �صمح يف ن�ص 

�لق�صم  وه��و  �ملعلمني،  ه���وؤلء  م��ن  ��ٍم  ِل��ِق�����صْ

�لأك����رب، ب��الإب��ق��اء ع��ل��ى رم��وزه��م �لدينية. 

وبالتايل �رتاأت �قرت�َح تعليق �لقانون.

تلخي�ص  فيمكن  �لآخ���ر�ن  �لقا�صيان  �أم��ا 

ر�أيهما بالتايل.

�صرر  هناك  نعم،  قالت:  �لثانية  �لقا�صي 

و��صح وظلم و�قع يف حق هوؤلء �ملعلمات، 

ول��ك��ن ِب��ان��ع��د�م �لإج��ت��ه��اد�ت ح��ول �صمول 

�لد�صتور يف  و�لع�صرين من  �لثامنة  �مل��ادة 

�مل���ادة �لثالثة و�ل��ث��الث��ني، ل  ح��ال تطبيق 

بالتايل  �ل��ق��ان��ون.  بتعليق  �لأم���ر  ميكننا 

يجب �ح��رت�م �مل��ادة �لثالثة و�لثالثني من 

�ل��د���ص��ت��ور، �ل��ت��ي م��ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف �ل��ن��ز�ع 

�حل��ايل “يف ه��ذه �ملرحلة من �مللف، ترُك 

��صتعد�د  �ل��الت��ي على  ه���وؤلء �خل��ري��ج��ات 

�ملتمثل بحرمانهن  �إىل م�صريهن  للعمل 

م����ن �ل���و����ص���ول �إىل وظ���ي���ف���ة ل���دي���ه���ن ك��ل 

م���ه���ار�ت���ه���ا ل�����ص��ب��ب وح���ي���د ه���و �رت�����د�وؤُه�����ن 

ملا  �صخ�صية  حرفية  )ت��رج��م��ة  �حلجاب” 

�ملقطع  يف  �لقا�صي  ه��ذه  ل�صان  على  ورد 

�لو�حد بعد �ملئة من �حلكم(.

 �أما �لقا�صي �لثالث فقد �رتاأى �لقول �إن 

تعليق  �أن  �إث��ب��ات  ي�صتطيعو�  مل  �مل��دع��ني 

�ل��ع��ام،  �ل�صالح  ه��و يف م�صلحة  �ل��ق��ان��ون 

و�أي�������ص���ًا �أث�����ار ح��ج��ة وج����ود �مل�����ادة �ل��ث��ال��ث��ة 

و�ل��ث��الث��ني م���ن �ل��د���ص��ت��ور، و�ن����ه م���ع َك���وِن 

�حلجاب ناجتًا عن حرية �لدين، فبالتايل 

ه����ذه �لأخ������رية م�����ص��م��ول��ة ب���امل���ادة �ل��ث��ال��ث��ة 

�لبت  ننتظر  �ن  ينبغي  و�ن���ه  و�ل��ث��الث��ني، 

بالأ�صا�ص، و�قرتح �أي�صًا رد دعوى �ملدعني.

جتدر �لإ�صارة �ن هذ� �لأخري بادر �ىل �صرد 

�لعديد من �لآر�ء �لفل�صفية و�لجتماعية 

�ل���ت���ي ت�����ص��ك��ك يف ك����ون �حل���ج���اب و���ص��ي��ل��ًة 

وهويتها  وج��وده��ا  و�إث��ب��ات  �مل����ر�أة  لتحرير 

يف �ل��غ��رب، كما ه��و ر�ئ���ٌج يف �أوروب����ا، وه��ذ� 

 ، �أ�صتغرُب �صخ�صيًا �صدوَره من قا�صٍ �أمر 

خ��ا���ص��ة يف م��رح��ل��ة �ل���ص��ت��ئ��ن��اف، فينبغي 

عليه �لرت���ك���از ع��ل��ى �ل��ق��و�ن��ني و�لأن��ظ��م��ة 

فل�صفية  �آر�ء  على  ل  بحكمه،  �لإدلء  يف 

بكل   - �لقول  ينبغي  ولكن  �جتماعية.  �و 

�إن �لعاد�ت  �إن��ه قال يف �لنهاية  �صفافية - 

���يٍّ عن  و�ل��ت��اري��خ �ل��ك��ن��دي يف �خ���ت���الٍف ُك���لِّ

�لعاد�ت و�لتاريخ �لأوروب��ي يف هذ� �لأمر، 

وعالقة هذين �ملجتمعني مع �لدين.

قبل �خل��ت��ام، �ل�����ص��وؤ�ل ي��ط��رح نف�صه، م��اذ� 

بعد؟

قر�ر  ي�صتاأنفو�  �ن  للمدعني  ميكن  طبعا 

�لعليا  �ملحكمة  �أم��ام  �ل�صتئناف  حمكمة 

�آر�ء �لق�صاة يف هذ�  �أوت���او�، و�خ��ت��الف  يف 

��صتئناف  يف  �لنظر  ق��ب��ول  يجعل  �حل��ك��م 

كهذ� �أمام �ملحكمة �لُعليا جائزً� جدً�.

كهذ�  لأم��ر  �لعليا  �ملحكمة  ت�صدي  طبعًا 

و�إ�صد�رها قر�رً� - �صلبيًا كان �أم �إيجابيًا - 

ب�صاأنه ل ميكن �أن يكون �إل �أم��رً� �إيجابيًا 

ملا ميكن �ن ي�صيفه ق�صاة �ملحكمة �لعليا 

�مل��و���ص��وع. ولكن طبعًا  �لت�صعة ح��ول ه��ذ� 

يجب �ن ل نن�صى �ن ��صتئنافًا كهذ� يكلف 

ع�����ص��ر�ت �آلف �ل�����دولر�ت، ب��الإ���ص��اف��ة �ىل 

ع�صر�ت �آلف �لدولر�ت �لتي ُدِفَعت حتى 

�لآن. 

ويف جميع �لأح��و�ل، �لنقا�ص يف �لأ�صا�ص 

ِمنها  ع  ت��ف��رَّ �ل��ت��ي  �لرئي�صية،  �ل��دع��وى  يف 

طلُب تعليق �لقانون حلني �لبتِّ باأ�صا�صها، 

ه م��ن قبل حمكمة  وق��د ���ص��در �ل��ق��ر�ر ب���ردِّ

و�ح��د،  مقابل  �ثنني  باأغلبية  �ل�صتئناف 

ت�صرين  يف  �ملقبل  �ل��ع��ام  �لنقا�ص  و�صيتم 

�لدعاوى  عن  ناهيك  وذل��ك   .2020 �لأول 

�لأخرى �ملرفوعة حول �ملو�صوع ذ�ته. وكل 

م��ن هذه  �أي  ح��ول  ي�صدر  �ن  حكم ميكن 

�م��ام حمكمة  لال�صتئناف  قابٌل  �ل��دع��اوى 

يف  �لعليا  و�ملحكمة  كيبك  يف  �ل�صتئناف 

�م��ام �صنو�ت من �حلرب  �أي نحن  �وت���او�. 

�حلكومة  ه��ذه  �صد  ُرو�ص  �ل�صَّ �لق�صائية 

�ل��ت��ي ج��ع��ل��ت م��ن �ل��ت��م��ي��ي��ز ب��ح��ق ح��ري��ات 

�لقليات من �ملو�طنني �لكيبكيني، �أ�صا�صًا 

حلكمها وو�صولها �ىل �ل�صلطة.

يف �لنهاية، مهما ظهر للبع�ص من وجود 

غمامة �صود�ء قامتة فوق روؤو�صنا كاأقليات 

وكم�صلمني خا�صة، يجب �أن ل نياأ�ص �أبدً�، 

ف��ال�����ص��رب �أج�����ره م�����ص��اع��ف وم���ا ���ص��اع حق 

�لكيبكيني  م��ن  و�ل��ع��دي��د  ُم��ط��ال��ب،  ور�ءه 

�ل��ف��رن�����ص��ي��ني ي���ن���ا����ص���رون ق�����ص��ي��ت��ن��ا، وه��م 

معركُة  �ملعركَة  لأن  مل�صاعدتنا  م�صتعدون 

حريات، ل معركَة جمموعٍة ما دون �أخرى. 

ويجب علينا �ن ن�صارك جميعًا يف �لعملية 

�إي�صال  بهدف  و�لدميقر�طية  �ل�صيا�صية 

يف  م�صاعدتنا  �صاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �لأح����ز�ب 

�لنت�صار على هذه �حلكومة.

�أخ��ريً�، علينا �ن نظل متحدين كاجل�صد 

له  ت��د�ع��ى  ��صتكى منه ع�صو  �إذ�  �ل��و�ح��د 

�صائر �جل�صد بال�صهر و�حلمى، و�ل�صالم.

متابعة �صدى امل�صرق

علَّقت جامعة يورك �أن�صطة نادي »هاروت« 

�لتفرقة  ملناه�صة  »�ل��ط��الب  وجم��م��وع��ة 

بعد   )SAIA( �لإ�صر�ئيلية«  �لعن�صرية 

حتقيق �أج��َرت��ه يف �أح��د�ث �لع�صرين من 

ت�صرين �لثاين، حينما نظمت جمموعة 

�لعن�صرية  �لتفرقة  ملناه�صة  “�لطالب 
�حل��دث  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��ًا  �لإ�صر�ئيلية” 

ف��اأح�����ص��ر  “هاروت”  ن����ادي  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي 

مب����وج����ب����ه �ح����ت����ي����اط����ي����ني م������ن �جل���ي�������ص 

�لإ�صر�ئيلي �إىل حرم �جلامعة. 

وقد �تخذت �لحتجاجات منًحى �أعنف 

�آخ��رون يوؤيدون  حينما ح�صر حمتجون 

�إ�صر�ئيل وت�صادمو� مع �ملجموعة �لأوىل 

من �ملحتجني. 

و�أب��ل��غ��ت ج��ام��ع��ة ي����ورك ن����ادي “هاروت” 

ك���ان���ون �لأول  �ل���ث���ال���ث م���ن  ب���ق���ر�ره���ا يف 

�أنَّ  ومفادها  �أر�صلتها،  ر�صالة  �جل��اري يف 

بالكلية  ت  �أدَّ �أولية”  د�خلية  “مر�جعة 
مبا�صر  “تدخل  ب�صاأن  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  �إىل 

�مل��ج��م��وع��ت��ني  �إز�َء  و�صرورته”  �أك��������رَب 

قد  �لذي  �لت�صعيد  من  �ملزيد  “لتفادي 
يوؤثر ب�صكل ملحوظ على �أمن كل َمن يف 

جامعة يورك”.

���ِل���َب �ل���ن���ادي  وب��ت��ع��ل��ي��ق �أن�����ص��ط��ت��ه��م��ا، ����صُ

و�مل���ج���م���وع���ة �ل���ط���الب���ي���ة �م���ت���ي���از�ت���ه���م���ا، 

ك��ال��ق��درة ع��ل��ى ح��ج��ز �ل��ق��اع��ات، ون�صب 

يف  �ل�صَورية  �ملن�صور�ت  وع��ر���ص  �مل��و�ئ��د، 

حرم �جلامعة. 

ٍبا�صم جامعة يورك ياينِّ  �ملتحدث  وقال 

د�غوَن�ص ملوقع “�أخبار �ليهود �لكنديني” 

ه��ذ�  �ت���خ���اذ  يف  ن��ت�����ص��رع  “مل   :)CJN(

�ل��ق��ر�ر، ون���درك �أن �إق��ام��ة �أح����د�ث كهذه 

يف ه��ذه �ل��ف��رتة ق��د ت���وؤدي �إىل �مل��زي��د من 

وجمعية  “هاروت”   دعينا  وق��د  �ل��ت��وت��ر، 

�لعن�صرية  �لتفرقة  ملناه�صة  “�لطالب 

جمل�ص  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  �لإ�صر�ئيلية” 

يتفق  لآل��ي��ات  �صيوؤ�ص�ص  ل،  م�صهَّ و�صطي 

بالأحد�ث  يتعلق  ما  �لطرفان يف  عليها 

�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ون����ح����ن م����ت����اأك����دون �أن���ن���ا 

�لنادَيني  �م��ت��ي��از�ت  �إرج���اع  م��ن  �صنتمكن 

�ملعلقة �إليهما �إن فعال ذلك”. 

وق��ال��ت ل����وِرن �آْي��ز�ْك�����ص )�إ���ص��ح��ق( م��دي��رة 

�ل���ق���ر�ر  �إن  ت���ورن���ت���و  يف  “هاروت”  ن�����ادي 

ردً� مع  �ل��ن��ادي يجهز  و�إن  “غري مقبول 
ر���ص��ال��ة  يف  �آي���ز�ك�������ص  وق���ال���ت  حماميه”. 

“�إد�رتكم  �جلامعة:  �إىل  بدورها  هتها  وجَّ

ق�����دم�����ت جل���م���ع���ي���ة �ل�����ط�����الب م�����ا ت���ري���د 

توؤيد  �لتي  �لأ���ص��و�ت  �إ�صكات  بال�صبط: 

�إ����ص���ر�ئ���ي���ل يف �جل���ام���ع���ة. وق����د ع��ام��ل��ت��م 

�مل��ع��ت��دي،  عاملتم  ك��م��ا  مت��ام��ًا  �ل�صحية 

و�ل��ن��ت��ي��ج��ة غ���ري ع���ادل���ة، ول م��ت�����ص��اوي��ة، 

و�أ���ص��اف��ت  وخاطئة”.  ع�صو�ئية  ه��ي  ب��ل 

ميكن  ل  “هاروت”  ن�����ادي  �إن  �آي���ز�ك�������ص 

حتميله �مل�صوؤولية ب�صبب �خلطة �لأمنية 

�ملفعلة حينها. 

وت�����������ص�����ري �����ص����ح����ي����ف����ة ج�����ام�����ع�����ة ي�������ورك 

“�لطالب  ج��م��ع��ي��ة  �أن  “�أْك�ْصكاِلرب” 
مل����ن����اه���������ص����ة �ل�����ت�����ف�����رق�����ة �ل����ع����ن���������ص����ري����ة 

من  �أن�صطتها  ��َق��ت  ُع��لِّ ق��د  �لإ�صر�ئيلية” 

قبل مرتني: عاَمْي 2009 و2013. 

متابعة �صدى امل�صرق

قال رئي�ص �ل��وزر�ء �لكندي ج�صنت ترودو 

ك��ن��د�  م����وق����ف  يف  �لأخ��������ري  �ل���ت���غ���ي���ري  �إنَّ 

�ل��ت��ق��ل��ي��دي �ل��د�ع��م لإ���ص��ر�ئ��ي��ل يف �لأمم 

���ص��ي��ا���ص��ة  ت��غ��ي��ري  �إىل  ���ر  ي���وؤ����صِّ �مل���ت���ح���دة ل 

�أدىل  �ل�صرق �لأو�صط، وقد  �إز�َء  حكومته 

ت��رودو بكالمه هذ� يف �لتا�صع من كانون 

)ه��ان��وك��ا(  �لأن�������و�ر«  »م��ه��رج��ان  �لأول يف 

قر�بة  �جتمع  حيث  �ل��ن��و�ب،  جمل�ص  يف 

�ليهودية  �جلالية  من  وع�صو  نائب  مئة 

لالحتفال مبنا�صبة »هانوكا«. 

وق������د �ن���ت���ق���د ك�����رث م�����ن �أب�����ن�����اء �جل���ال���ي���ة 

�ليهودية �حلكومَة �ل�صهَر �ملا�صي حينما 

���ص��وت��ت �إي���ج���اب���ًا ل���ق���ر�ٍر ي��ن�����ص ع��ل��ى حق 

�لفل�صطينيني يف تقرير م�صريهم. و�أتى 

�لفل�صطينية  �لأر����ص��ي  ذك��ر  �ل��ق��ر�ر على 

�مل��ح��ت��ل��ة، م��ن��ه��ا �ل��ق��د���ص �ل�����ص��رق��ي��ة �ل��ت��ي 

ت�����ص��م م��ع��اب��َد ي��ه��ودي��ة، وج����اء يف �ل��ق��ر�ر 

�صيدته  �ل��ذي  �لفا�صل  �جل���د�ر  �أن  �أي�صًا 

�لفل�صطينيني  »يعيق بقوة حق  �إ�صر�ئيل 

يف ت��ق��ري��ر م�����ص��ريه��م«، ك��م��ا �أخ����ذ بع�ص 

�ل��ن��ق��اد ع��ل��ى �ل���ق���ر�ر »جت��اه��ل��ه �لإره�����اب 

وحَدها  �إ�صر�ئيل  وحتميل  �لفل�صطيني 

م�صوؤولية �ل�صالم يف �ملنطقة«. 

وكذلك �أثار موقف كند� يف �لأمم �ملتحدة 

�أوت���او�،  يف  �لإ�صر�ئيلية  �ل�صفارة  ��صتياَء 

�لتي �صارعت �إىل �إطالق �عرت��ص ر�صمي، 

فيما عرب �آخرون عن غ�صبهم و��صتيائهم 

�لرف�ص  م��ن  مبا�صرة  كند�  موقف  لتغري 

�إىل �لتاأييد، بدًل من �كتفائها بالمتناع 

ع��ن �ل��ت�����ص��وي��ت. وب��ذل��ك ت��ك��ون ك��ن��د� قد 

رت �إىل »حتوٍل غري مفرٍح من موقفها  �أ�صَّ

�إ���ص��ر�ئ��ي��ل يف �لأمم  �ل��ت��ق��ل��ي��دي يف دع���م 

�ملتحدة«، وفقًا لهم.  

وق�����ال ت������رودو ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ني يف �حل��ف��ل: 

قد  �ل���ق���ر�ر  ه����ذ�  �أن  و�أف���ه���م  “�أ�صمعكم، 

�أك���رث م��ن عقٍد  ُك���رُثً� منكم«. منذ  �أخ���اَف 

م��ن �ل��زم��ن وك��ن��د� ت�����ص��وت ب��ال��ت�����ص��اد مع 

ه���ذ� �ل���ق���ر�ر، “لكن �حل��ك��وم��ة ���ص��ع��رت �أن 

�لدولتني  بحلِّ  �لتز�مها  تاأكيد  �ملهم  من 

لل�صعبني لأنها جتُد �لتهديد لهذ� �حلل 

يكرب يومًا بعد يوم. لكن فاْلأو�صح �لأمر: 

م�صتمرة،  �إ�صر�ئيل  مع  �ملتينة  �صد�قتنا 

و�صن�صتمر يف �لوقوف معًا لدعم �إ�صر�ئيل 

يف �ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي جُت���اَب���ه ب��ه��ا يف �لأمم 

�أ�صا�صية  د�ع��م��ًة  كند�  و�صتبقى  �ملتحدة، 

لإ����ص���ر�ئ���ي���ل وح��ق��ه��ا يف �ل��ع��ي�����ص ب���اأم���ان، 

خطابنا  على  د�ئ��م��ًا،  د�ئ��م��ًا،  و�صنحافظ 

ة يف وطننا  اميَّ �لذي يرف�ص مناه�صة �ل�صَّ

ويف �خلارج. �أعدكم بذلك”. 

وق����ال ت����رودو �إن����ه �ل��ت��ق��ى مب�����ص��وؤول��ني من 

�جلالية �ليهودية قبل �ملنا�صبة، وقد �أعرب 

�أي�صًا عن قلقهم ب�صاأن �لت�صويت  هوؤلء 

�لكندي يف �لأمم �ملتحدة، وذكر ترودو �أنه 

�صمع �أر�َء م�صابهًة من �أحز�ب �أخرى ومن 

د�خل حزبه. 

�لت�صويت  يف  كند�  ��صتمرت  �مل��ق��اب��ل،  يف 

ل��دع��م �إ���ص��ر�ئ��ي��ل يف ع���دد م���ن �ل���ق���ر�ر�ت 

�ل�صهر، وكلها غري  �لأممية �لأخ��رى هذ� 

كما  بالأغلبية  ُووِف��ق عليها  وق��د  ُملِزمة، 

يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة.  

�لأخ�����رية  �لأح�������د�ث  ت������رودو  �أد�ن  ك���ذل���ك 

ج���ام���ع���ات  يف  لل�صامية”  “�ملناه�صة 
َق  يِّ ي���ورك وت��ورن��ت��و وم��اك��غ��ي��ل وق����ال: “�صُ

ودعمهم  ه��وي��ت��ه��م  ب�صبب  �ل��ط��الب  ع��ل��ى 

لإ����ص���ر�ئ���ي���ل.. ط����رُح �ل�������ص���وؤ�ل ب�����ص��اأن حق 

�إ�����ص����ر�ئ����ي����ل يف �ل�����وج�����ود وح������ق �ل�����ص��ع��ب 

ترويٌج  تقرير م�صريه هو  �لإ�صر�ئيلي يف 

مقبول.  غ��ري  وه���ذ�  �ل�����ص��ام��ي��ة،  ملناه�صة 

ن��ح��ن ل���ن ن�����ص��ك��ت ُم��ط��ل��ق��ًا يف م��و�ج��ه��ة 

�أع��م��اٍل ك��ه��ذه، ف��ال م��ك��ان للكره يف كند�، 

و�صن�صتمر يف �إد�نته”.  

لوِرن �آْيز�ْك�ص يف �صورة لها �مام �مل�صجد �لق�صى ) �ل�صورة من في�صبوك(
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...و�ل�سالم

االمريكي يف امليدان...بوادر تراجع 

ام انغما�س موجع..لبنان منوذجا

عادل حبيب

ويفقد  �لعربية  �للغة  تفقد  �لنو�ب  مظفر  بغياب 

�ل�صعر �لعربي �آخر عمالقته، فهو حكاوؤها من حكى 

�حلالني  ويف  ون�صج،  حاك  من  حائكها  وهو  وروى، 

كان مظفر �لنو�ب فار�ص �ل�صعر �لعربي �لذي �عتاله 

ثائر� وناقما وبذيئا، وحافظ على توتر�ته ووترياته 

�ل�صعرية حتى حلظاته �لأخرية!..

بغيابه  - �إن �صح �خلرب - تكون قد �صقطت �أطول 

وفيئا،  ورطبا  �خ�صر�ر�  و�لأكرث  �لعر�ق،  نخالت 

و�نح�صر ماء �لنهرين، ومل يعد �لفر�ت فر�تا!..

عا�ص حياة مليئة بالأحد�ث، يف زمن عر�قي �صعب، 

وقتنا  �ىل  ممتد�  يز�ل  ل  و�صخ  عربي  زمن  ويف 

�حلا�صر. يف كل هذه �لأحد�ث و�ملر�حل كان مظفر 

�صاعرها �لأ�صدق، يرق�ص على وجعه بلغة ر�ق�صة، 

�أجد  مل  ودفء،  كفء  وقافية  حزين،  بكاء  وحلن 

يف  وهي  �لنو�ب،  �صعر  يف  منها  �أكرث  ر�ق�صة  �للغة 

نف�ص �لوقت �أكرث حزنا وبكاء وكربالء.. 

�لنفط  و�عر�ب  بالعرب،  موهوما  مظفر  يكن  مل 

�لتي  �ل�صعار�ت  تغره  ومل  �لتحديد،  وجه  على 

ول  ت�صخب،  كانت  �لتي  �لذ�عات  ول  ترفع،  كانت 

�ملوؤمتر�ت �لتي كانت تعقد، كان يعرفهم يف حانات 

�أجهزة �ل�صلطة كانت  �لليل و�أقبية �ملخابر�ت، فكل 

فيها  ي�صكر  �لتي  �حلانة  نف�ص  يف  ت�صكر  �لليل  يف 

�لكتبة:  و�صغار  و�جلالدين  �ملخربين  مع  مظفر 

»هذ� وطن عربي �أم مبغى«؟ 

ي�صتفزه  ونزق  و�ألق  قلق  ل�صمري  منحاز�  كان 

�أ�صو�أ مما  �أنهم  �أثبتو�  �صدهم.. ومل يظلمهم، لقد 

قال فيهم: 

»لي�ص لإ�صبعي �لو�صطى يف �لليل �أمان

و�أدير على هذ� �لإ�صبع حكام �لردة«

وقال �أي�صا:

»يا هذ� �لبدوي �ل�صالع بالهجر�ت

تزود قبل �لربع �خلايل بقطرة ماء

يا هذ� �لبدوي تزود و��صرب ما �صئت..

فهذ� �آخر عهدك باملاء«!

ثم قال لهم:

»�أرى خو�زيقا �صنعن على مقايي�ص �مللوك«

كان �صاعر �ملنفى بحق: 

»هذه �حلقيبة عادت وحدها وطني«

»�أنا ل �أملك بيتا �أنزع فيه تعبي« 

عا�ص �غلب حياته يف �ملنفى، بعيد� عن عر�ق �دخله 

عربية  مدن  �ىل  ثم  �لأهو�ر،  �ىل  نفاه  ثم  �ل�صجن 

�حرتمت غ�صبه وقافيته وبذ�ءته: 

»�أولد �لقحبة ل�صت خجول منكم،

�إن حظرية خنزير �أطهر من �أطهركم«!..

ع�صق  يف  قيل  ما  �أجمل  قال  للوطن  �صوقه  ويف 

�لأوطان:

 »�صبحانك كل �ل�صياء ر�صيت �صوى �لذل

 و�ن يو�صع قلبي يف قف�ص يف بيت �ل�صلطان

 وقنعت يكون ن�صيبي يف �لدنيا كن�صيب �لطري

ولكن �صبحانك حتى �لطري لها �وطان.. وتعود 

 �ليها

 و�نا ل زلت �طري ....�طري

فهذ� �لوطن �ملمتد من �لبحر �ىل �لبحر �صجون 

 متال�صقة

�صجان مي�صك �صجان”

ومن جميل قوله:

»هذي �حلقيبة عادت وحدها وطني«

�ملجافاة  لطول  �لعر�ق  �صار  �ل�صفائن  “عرو�ص 
حلما”

وقتال  نز�ل  مار�صها  فيها،  وكتب  مقاوما  عا�ص 

و�صالحا و�صجنا ونفيا وجر�حا.. و�صعر�:

»بو�صلة ل ت�صري �ىل �لقد�ص م�صبوهة«

»ودم فد�ئي بخط �لنار يلتهم �جليو�ص

كما �ل�صر�ط �مل�صتقيم”

“�ن �إر�دة �ل�صعوب تكره �ملز�ح
كلما قد تاب يوما،

ثم �ألفى نف�صه.. قد تاب عما تاب!”

وقال معاتبا �لرفاق:

»كيف يحتاج دم بهذ� �لو�صوح

�ىل معجم طبقي لكي نفهمه!«

�ملعار�صة  �صياقات  خارج  حقيقيا،  معار�صا  كان 

�لتقليدية، مل يعار�ص من فوق منابر �لنظمة، ول 

يحمل  يكن  ومل  و�أو�صمتها،  عطاياها  من  ��صتفاد 

�ملخ�صيني  »حزب  فيها:  قال  بل  �صفرها،  جو�ز 

يطاردين«!

وذهبت عبارته �ل�صهرية مثال: »�أن�صف لو�ط يعني«!«

من  �لعر�ق  حترر  �أمانيه،  ن�صف  حقق  وقد  رحل 

�لطاغية و�حلزب، ولكنه مل يعد �لعر�ق �لذي كانه 

�صرخ  �أر�ده مظفر حني  �لذي  �لعر�ق  �أر�ده،  و�لذي 

�صرخته �ملدوية:

»وغ�صلت ف�صاءك يف روح �تعبها �لطني

تعب �لطني..

�صريحل هذ� �لطني قريبا،

تعب �لطني!«

توقف  حني  �لطني  رحل  قد  قل  �أو  �لطني،  رحل 

مظفر عن �ل�صعر.. �أن يتنف�صه!

و�صيلة  من  �أكرث  يف  ورد  �لوفاة  خرب  مالحظة: 

�عالمية  و�صائل  يف  �أخرى  �أخبار  ووردت  �عالمية، 

�أخرى تنفي ذلك فاقت�صى �لتنويه. 

لل�صاعر  حتية  �ملقال  هذ�  بكتابة  بد�أت  قد  كنت 

�لكبري مظفر �لنو�ب يف وفاته، لكن بع�ص �لخبار 

ح�صم  و�لذي  و�أتردد،  �أتوقف  جعلتني  �مل�صادة 

�لأمر هو ما ذكره �ل�صحفي �لكبري �لر�حل حممد 

ح�صنني هيكل يف كتابه حرب �خلليج، حول �لوفد 

�لنا�صر  عبد  جمال  �لر�حل  �لرئي�ص  �أر�صله  �لذي 

هناك،  �أحمد  �لمام  على  �لنقالبات  �أحد  ع�صية 

وكان �لنظام �مل�صري من �لد�عمني ورمبا �مل�صاركني 

ك�صف  �لذي  �لنقالب  له، ويف �صباح  �لتح�صري  يف 

يف �لليل جاء �ت�صال من �لوفد �لذي كان قد �صارف 

فماذ�  ف�صل،  قد  �لنقالب  �أن  �صنعاء،  مدينة  على 

نفعل؟

فقال لهم عبد �لنا�صر: تتابعون �لرحلة وتدخلون 

حماولة  بف�صل  وتهنوؤونه  �أحمد  �لمام  على 

�لنقالب!

وهكذ�، جنح �أو ف�صل �لنقالب، حيا �أو ميتا ي�صتحق 

عا�ص  فقد  له،  وندعو  نذكره  �أن  �لنو�ب  منا مظفر 

كحالة جدلية، وقنبلة موقوتة يف وجه �لأنظمة ل 

تنفجر بعد!..

متابعة �صدى امل�صرق

يف �ل�صاد�ص من كانون �لأول عام 1989، 

�أربع  على  �صالحه  نري�ن  م�صلٌح  فتَح 

ع�صرة �مر�أًة يف كلية �لهند�صة يف جامعة 

 ،)École Polytechnique( مونرتيال

مونرتيال،  يف  �ملجازر  كربى  ُمرتكبًا 

حزنًا  �إياهم  وحمزنًا  �أهاليها  و�صاعقًا 

�صديدً�. ثم ما لبث �أن �نتحر.

ومل يكن مقتل كل هوؤلء �لن�صاء �صدفة، 

�ل�صرطة  وجدت  �لقاتل،  �نتحار  فبعد 

ر�صالًة يف جيبه يلوم فيها �لن�صاء لف�صله 

يف حياته، وكان قد دخل �أحد �ل�صفوف، 

فا�صاًل �لطالب عن �لطالبات، ثم �أطلق 

عليهن �لنار، وكذلك فتح نري�ن �صالحه 

من  خمتلفة  زو�يا  يف  غريهن  على 

�جلامعة.

للمدر�صة  ين�صم  �أن  ياأمل  �لقاتل  وكان 

قبل �لعتد�ء، لكن مل ُي�صَمح له كوَنه مل 

تتوفر لديه �ملتطلبات كلها. 

ب�صاأن  �لنقا�ص  �ملجزرة  �أثارت  �آنذ�ك 

�لأ�صلحة  ��صتخد�م  �ملعايري على  ت�صديد 

�خلا�صة  �لطو�رئ  خطط  وحت�صني 

�لعنف  ظاهرة  معاجلة  كما  بال�صرطة، 

بحق �لن�صاء. 

لتكرمي  �لتذكارية  �لن�صب  ُو�صَعت  وقد 

هوؤلء �ل�صحايا، ومنذ ثالثني عامًا ُتقام 

عام  منذ  �أما  �ملاأ�صاة،  لهذه  �صنوية  ذكرى 

من  �صعاعًا  ع�صر  �أربعة  فُيطلق   2014
مون رويال.

�ملئات  �لفائت  �جلمعة  م�صاء  وقف  وقد 

على قمة مون رويال لإحياء ذكرى هوؤلء 

�لن�صاء. 

ُقِتَلت  �لتي  بريجريون،  كاترين  تقول 

�أختها جونفييف يف �حلادثة وكانت �بنة 

و�حد وع�صرين عامًا. “منذ ثالثني عامًا، 

ولذلك  �لن�صاء،  هوؤلء  �أقد�ر  تال�صت 

قًا يف هذه �خل�صارة،  �أن نفكر معمَّ علينا 

ي�صعرين  جرى.  ما  نتذكر  �أن  �ملهم  ومن 

روح  بتوحيد  �أننا  �لليلة  �حلدث  هذ� 

�لت�صامن و�لعطف، نحول �لفاجعة �إىل 

�نت�صار للروح �لإن�صانية”. 

رئي�ص  �ملحت�صدين  �إىل  �ن�صم  وقد 

ورئي�ص  ترودو  ج�صنت  �لكندي  �حلكومة 

لوغو،  فر�ن�صو�  �لكيبكي  �حلكومة 

فالريي بالنت،  بلدية مونرتيال  ورئي�صة 

و�حلاكمة �لعامة جويل باييت.

نف�صها  �إنها  خطابها  يف  باييت  وقالت 

كانت تدر�ص �لهند�صة لدى وقوع �لهجوم، 

ُمعِربًة عن �أ�صفها “لكوِن �خلطاب �ملعادي 

�ملجتمع”،  يف  �صائعًا  يز�ل  ما  للن�صاء 

ومنددة به. 

�جلميع  على  “�إن  ترودو  قال  بدوره، 

�لقائم  �لعنف  ملجابهة  معًا  �ملكافحة 

على  �ملعايري  ولت�صديد  �لعن�صرية،  على 

��صتخد�م �لأ�صلحة”. 

وقد �صاركت هذ� �لعام �أربع ع�صرة موؤ�ص�صة 

مت  وقدَّ �لذكرى،  هذه  �إحياء  يف  كندية 

لإحدى  دولر  �ألف  ثالثني  مبلغ  �لكلية 

دو�صارم،  �إيديت  وهي  �لهند�صة،  طالبات 

بني  ُتو�زن  ماهرة،  بيانو  عازفة  وهي 

توجهاتها �لفنية و�أبحاثها �لتخرجية يف 

�لفيزياء �لهند�صية.

فعاًل.  ي�صرفني  “هذ�  دو�صارم:  تقول 

يف  �لتفكري  عن  �لتوقف  �أ�صتطيع  ل�صت 

�لن�صاء �للو�تي ُقِتلن، و�صاأ�صعى لتحقيق 

�أحالمهن عرب مهنتي”.

وهي  بروفو�صت،  ناتايل  قالت  بدورها، 

متثل  “دو�صارم  �إنَّ  �لعتد�ء  من  جنت 

�ملغدور  لزميالتي  �ملتال�صية  �لأحالم 

.” بهنَّ

هوز�أبجد

مظفر النواب.. اآخر العمالقة!

طالل طـــه

taha_talal@hotmail.com

�ملغطى  �لفرن�صي  �لتربع  مفاجئًا  يكن  مل 

�ملالية  �لزمة  تعومي  �ىل  �لدعوة  يف  �مريكيا 

�حلايل  �ل�صهر  من  ع�صر  �حلادي  يف  �للبنانية 

وتقرير  �لناهبة  للدول  �جتماع  باري�ص عرب  يف 

�خلطو�ت �لالحقة ل�صتثمار ح�صيلة �لحد�ث 

�لتي �ندلعت يف 17 ت�صرين �لول ....

يف مر�جعة �صريعة مل�صار �لحد�ث نرى ح�صيلة 

�لمريكية  لالجر�ء�ت  �ل�صلبي  �لتفاعل 

�لقت�صادية و �ل�صيا�صية بحق لبنان بكامله بعد 

�ن كانت مقت�صرة على �ملقاومة و بيئتها . مالمح 

�لهروب �مليد�ين من �لقليم كان يجب �ن يو�كب 

بعملية حرق لالخ�صر و �لياب�ص لعادة خلط 

ترتكز  �صيا�صية  وقائع  �نتاج  وحماولة  �لور�ق 

على متغري�ت �مليد�ن �لذي ُعِمَل على ثقبه عرب 

و�صائل �حلرب �لناعمة م�صتفيدة من �خفاقات 

يف  �ملقاومة  ملحور  �لتنفيذ  و  �لتخطيط  يف 

بع�ص مو�قع �ل�صتباك مع �لمريكي و �دو�ته. 

و  �لعر�ق  دمج  يف  جناحه  لالمريكي  ي�صجل  و 

�لذرع  �صرب  بهدف  و�حدة  معركة  يف  لبنان 

�لير�نية و��صتدر�ج تفاو�ص مع �ير�ن على وقع 

�ل�صتهد�ف �لذي يت�صاعد ح�صب �صلة �لهد�ف 

�ملر�صودة للتحقق....ولذلك نرى ت�صاعد وترية 

�لعلن  �ىل  خروجها  و  �لمريكية  �لت�صريحات 

�لفو�صى  لتعميم  �لوىل  �ل�صو�ط  قطع  بعد 

و�خلر�ب �لقت�صادي و�م�صاك �لوقائع �ملتولدة 

�مل�صمرة  �لهد�ف  على  ت�صويب  كذخرية 

�ل�صعبية  ظهر �لنتفا�صات  على  و�ملحّملة 

�لختناقات  وقع  على  �نطلقت  �لتي  �لعفوية  

�ملعي�صية و بالتايل تطويق ماآلت �لنتفا�صات 

�مريكا  مرتزقة  قبل  من  وم�صادرتها  �ل�صعبية 

....

كان و��صحا و جليًا ت�صارع �لجر�ء�ت �لمريكية 

بعد تطور�ت �مليد�ن يف �صورية و �ليمن ،تركيا مل 

ته�صم �ل�صتخد�م �لمريكي لالكر�د  مبا يفتح 

باب �ملتغري�ت �لد�خلية و تهديد حكم �لخو�ن 

مع  م�صلحي  تقارب  عامل  �صكل  �لذي  �لمر 

�لقر�ر  �صّرع  مبا   �لرو�صي-�لير�ين  �لثنائي 

�صفوف  يف  �حلياة  بعث  �عادة  نحو  �لمريكي 

�مل�صماة«د�ع�ص«  �لمريكية  �لكوماندو�ص  فرقة 

على  �لعر�قي  �لد�خل  نحو  توجيهها  �عادة  و 

»�حلَول«�ل�صيا�صي  و  �ملعي�صي  �لهتز�ز  وقع 

�ل�صيا�صية  �لتيار�ت  من  كثري  منه  يعاين  �لذي 

ومن  عدوً�  �لير�ين  من  يجعل  �لذي  �لعر�قية 

�لوهابي �لذي دمر �لعر�ق �صديقا و �با للجميع 

على ما يعرب مقتدى  �ل�صدر..

�مليد�نية  �لع�صكرية  �لجناز�ت  و  �ر�مكو  �صربة 

عند  �لهلع  �ثارت  �ليمن  لبطال  �ليومية 

�لمريكي و زبانيته �لعرب وكان ل بد من نقل 

�ملعركة �ىل د�خل بيت حمور �ملقاومة بعد تهيب 

�لمريكي  �ملبا�صر...�صار  �ل�صد�م  من  �لمريكي 

نظر�  �لعر�ق  يف  ،بد�أ  ثالثة  حماور  على 

مروحتها  �ت�صاع  و  �ملنفذة  �لدو�ت  جلاهزية 

لت�صمل �لتيار�ت �ل�صيعية �ملتطرفة و �ملحبوكة 

جاء  لبنان  ،يف  متعددة  عو��صم  يف  خمابر�تيا 

فرمان ��صقاط �مل�صاكنة مع �ملقاومة و �لتوقيع 

كان ��صتغالل �صائقة �لنا�ص ووجعهم....و�كمل 

�لمريكي جهده مبحاولة �للعب يف �ير�ن....

 . بالنفاذ  بد�أت  �لتي ميلكها �لمريكي  �لور�ق 

لتكتيك  كان  لبنانيا  �ير�ن.  يف  �مل�صروع  و�أد  مت 

وعزلها  �لمريكية  �ل�صابع  ك�صف  يف  �ملقاومة 

يف  �ثمر  جناحا  �لعفوية  �لنا�ص  حركة  عن 

�لك�صف  �ىل  ودفعها  �لمريكية  �لدو�ت  توتر 

للميد�ن  �مريكا  دخول  بالتايل  و  �ور�قها  عن 

يكمن  ،هنا  �مل�صروع....عر�قيا  لقيادة  مبا�صرة 

�لتحدي �لكرب ملحور �ملقاومة يف �عادة تظهري 

موقف ي�صمح يف عزل �لمريكي وح�صر �صرره 

جمتمعات  بقوة  و  ي�صرب  �لمريكي  هو  ،ها 

حمور �ملقاومة و ي�صتنفذ �ور�قه ....

�لن�صبية  �لمريكية  �لخفاقات  وقع  على 

وعجزها عن توليد �نزياحات يف مو�قف حمور 

�ملقاومة تعو�ص خ�صائر �مل�صروع �لمريكي على 

يف  �لحتو�ء  حماولت  ،بد�أت  �ملنطقة  م�صتوى 

�لماكن �لرخوة �لتي ت�صيب �ملركز �ل�صتعماري 

يف  �آثارها  نرى  بد�أنا  �لذي  وهذ�  فل�صطني  يف 

لبنان....

�بيه...ر�صائل  �بن  �صعد  �ىل  و�صلت  �ل�صر  كلمة 

�رباب  �ىل  �لبله  �ملفل�ص  »�ل�صحادة«�صّطرها 

لتربير  �لناهبة  �لدول  يف  �ل�صيا�صيني  نعمته 

�لن�صاين  �لو�صع  عباءة  حتت  �ملموه  �خلروج 

�لدفاع  و�صائط  با�صتخد�م  �بيه  �بن  ،�ردفها 

�ل�صالطني  وعاظ  عرب  نافر  ب�صكل  �ملذهبية 

بعدما  �لفو�صى  �نفالت  عدم  �صمان  ،�لهدف 

مالم�صة  �ىل  �لقت�صادية  �لختناقات  و�صلت 

�لنهيار �ل�صامل....�عادة �ل�صيطرة �ملوؤقتة على 

�دو�ت �ل�صغط هو �لهدف من موؤمتر باري�ص و 

�لدولة  ت�صليح  عملية  �ىل  �صيوؤ�ص�ص  �لذي  هو 

�آخر ما متلك من مال�آت �قت�صادية عرب �دخال 

�لتكنوقر�ط  م�صميات  حتت  �مريكا  مرتزقة 

حفلة  من  خالفه  و  �ل�صعبي  �حلر�ك  قادة  و 

�لتجليط على �لب�صر....

حفلة لن متر و �صت�صقط كما �صقط غريها من 

�دو�ت �لتاآمر على �ملقاومة ،�ل�صرب �ل�صرت�تيجي 

هو �حلاكم هذه �لفرتة و �لعربة يف �لنتائج ...

من  حال  �ف�صل  يكون  لن  �لعر�ق  يف  �لو�صع 

ت�صويب  ،�عادة  �مريكا  ملرتزقة  بالن�صبة  لبنان 

يتو�كب  �ملرجعية  رعاية  حتت  �لعر�قي  �مل�صهد 

مع �لتهديف على �لوجود �لمريكي يف قو�عد 

خمتلفة ،ر�صائل نارية �ن مل يفهمها �لمريكي و 

زبانيته �صتتو�ىل لت�صكل ��صتباكا و��صعا تتطهر 

�ر�ص �لر�فدين من دن�ص �لحتالل �لمريكي و 

مرتزقته ...

�و  بالرت�جع  �مريكية  قناعة  تولد  حني  �ىل 

من  زمنية  م�صاحة  بال�صتباك  �لنغما�ص 

�ملو�جهة   �صاحات  بتح�صني  متالأ  �ن  �ملفرت�ص 

كالب  م�صاريع  على  �ملوؤزر  �لن�صر  �مل  على 

�لزمان ....

و�ل�صالم

يف الذكرى الثالثني لكربى املجازر يف مونرتيال:

 »حتويل الفاجعة اإىل انت�سار للروح االإن�سانية«
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م �أ�صتاذك«، عبارة تتكرر على م�صامع  »قيِّ

�لطالب يف نهاية كل ف�صل �أو عام در��صي 

ب��ه��دف تقييم ع��ط��اء�ت��ه وحت��ف��ي��زه على 

بذل �ملزيد من �جلهد، و�صوًل �إىل نظام 

تعليمي جامعي �أف�صل. هذ� �لتقييم مل 

يكن م��ت��اح��ًا قبل ع��ق��ود م��ن �ل��زم��ن، ول 

يز�ل يف بع�ص �جلامعات من �ملحرمات، 

�ملعلم  ��صتقاللية  على  ت��ط��اوًل  وُي��ع��َت��رَب 

بكفاء�ته.  وت�صكيكًا  لكر�مته  و�ن��ت��ه��اك��ًا 

و�أط�����ل�����َق �ل��ت��ق��ي��ي��م ج�������د�ًل و�����ص���ع���ًا ب��ني 

�لهيئات �لرتبوية و�لنقابية و�حلكومية، 

وم����ع ك���ل ذل����ك ب����ات �ل���ط���الب �ل���ي���وم هم 

�لذين يتولون عملية �لتقييم باأنف�صهم، 

مبعزل عن �أي تاأثري�ت خارجية. 

ت���اري���خ���ي���ًا �ن���ت���ق���ل م����ب����د�أ �ل��ت��ق��ي��ي��م م��ن 

�لأنكلو�صاك�صونية،  �لتعليمية  �لأنظمة 

�لأمريكية  ه��ارف��ارد  حت��دي��دً� من جامعة 

تلك  منذ  �ملا�صي.  �لقرن  خم�صينات  يف 

�ل���ف���رتة مت����رُّ ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م مب��ر�ح��ل 

م���ن خ�����ص��وع��ه��ا لإد�رة  ب������دءً�  م���ت���ع���ددة، 

�أد�ء  بتح�صني  ح�����ص��ره��ا  �إىل  �جل��ام��ع��ة، 

�أو  �أو م�����ص��ت��وى �مل��ح��ا���ص��ر�ت،  �لأ����ص���ات���ذة، 

رب��ط��ه��ا مب��ع��دلت �ل��ن��ج��اح، و����ص���وًل �إىل 

�لأخ��ذ مبعظم هذه �ملفاهيم �لتقييمية 

وتطورها و�ت�صاع نطاقها حقيقة.

اإ�صكاالت التقييم

و�لتعليمية  �ل��رتب��وي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات  جُت���ِم���ع 

و�لنقابية  يف كند�على �أن تقييم �لأ�صاتذة 

بحد ذ�ته، من �أي م�صدر �أتى، يهدف �إىل 

بناء منظومة �أكادميية متكاملة، تتو�فر 

لها كفاء�ت علمية عالية ومناهج تتو�ءم 

وم��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ع�����ص��ر. وع��ل��ى �ل���رغ���م من 

�لتو�فق على �لغاية من تقييم �لأ�صاتذة، 

ت��ب��ق��ى �لإ���ص��ك��ال��ي��ة ح����ول ك��ي��ف��ي��ة تقييم 

ف�صاًل  �أ�صاتذتهم،  �آر�ء  وتباين  �ل��ط��الب 

عن مو�قف �لأحز�ب �ل�صيا�صية.

ي����ق����ول �أ�����ص����ت����اذ �ل����ف����ي����زي����اء يف ج��ام��ع��ة 

“تقييَم  �إن  دون������و،  ب��ات��ري��ك  م���ون���رتي���ال 

�ل�����ط�����الِب �لأ�������ص������ات������ذَة ي�������ص���ك���ل �����ص����رورة 

���ص��ورة  نح�صن  �أن  �أردن�����ا  �إذ�  جل��ام��ع��ات��ن��ا 

وي�صيف:  �لرتبوي”،  و�لتاأهيل  �لتعليم 

“خالفًا ملا يعتقد �لبع�ص، �لتقييم لي�ص 
�ملعلم”.  �إىل  �إ�صاءة  �أو  بال�صرورة مديحًا 

كان  �ل��ط��الب  »بع�ص  ع��ن نف�صه:  وي��ق��ول 

�صيئ  ب�صكل  �أك��ت��ب  لأن��ن��ي  م��ث��اًل  يلومني 

منخف�ص  ���ص��وت��ي  لأن  �أو  �ل���ل���وح  ع��ل��ى 

ن�����ص��ب��ي��ًا. وي��ن��ب��غ��ي �أل ن���اأخ���ذ �ن���ت���ق���اد�ت 

�إىل  �لطالب مبنظور �صيئ ولكن كاإ�صارة 

خلل ما يف �لأد�ء لتجنبه لحقًا”.

جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم  �أ�صتاذ  �أم��ا 

ت���ورون���ت���و ع��م��ان��وئ��ي��ل م���ات���ي���و، ف��ي��ق��ول: 

�مل��ح��رم��ات طاملا  م��ن  ي��ع��د  مل  “�لتقييم 
و�لتعليم”،  �لرتبية  مل�صلحة  منه  �لغاية 

م  نقيِّ �أن  “ميكننا  �ل���ت���ايل:  �ىل  وي�����ص��ري 

مل��اذ� ل  ولكن  �أو مطعمًا،  كتابًا  �أو  فيلمًا 

م �أ�صتاذً�”؟، فالطالب بر�أيه  ميكن �أن نقيِّ

�إن��ه  ع��ام��اًل يف م�صنع.  ول  زب��ون��ًا  “لي�ص 
غاية تربوية بحد ذ�ت��ه، وتقييمه ينبغي 

�أن ي�صمل م�صمون �ملحا�صر�ت و�لعالقة 

مع �لأ�صتاذ، وتقدمي �لقرت�حات �لهادفة 

لتح�صني �لأد�ء و�مل�صتوى �لأكادمييَّني.

ويف �ل�����ص��ي��اق ذ�ت������ه، ت���وؤك���د �ل��ب��اح��ث��ة يف 

ج���ام���ع���ة �أوت���������او� ب���ا����ص���ك���ال ب���رغ���م���ان، �إن 

هو  �أ���ص��ت��اذ  �أي  �إز�ء  �ل�����ص��ل��ب��ي  “�لتقييم 
�أي خطاأ  لتجنب  وح��اف��ز  د�ف����ع  مب��ث��اب��ة 

علمه  من  �نتقا�صًا  ولي�ص  فيه،  يقع  قد 

“�لتقييم  �ن  �ىل  لف��ت��ة  كفاءته”،  �أو 

ي�صتهدف �لتعليم، ل �ملعلم”.

�أب����دى بع�ص  “لئن  ب��ال��ق��ول:  وت�����ص��ت��ط��رد 

�لأ�صاتذة �متعا�صهم من تقييم �لطالب، 

كرهًا  �أو  �صخ�صيًا  موقفًا  يعني  ل  فهذ� 

ل��ه��م وحم��ب��ة ل��غ��ريه��م، ول��ك��ن ه��ك��ذ� هي 

م����ب����ادئ �ل��ل��ع��ب��ة �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة �ل��ت��ي 

�أ���ص��ب��ح��ت م���ن �ل��ت��ق��ال��ي��د �ل���ر�����ص���خ���ة يف 

معظم �جلامعات يف �لعامل”.

�أم����ا وج��ه��ة ن��ظ��ر �مل��ع��ل��م��ني ف��ت��ع��رب عنها 

ب��ام��ي��ال ك���ر�ف���ي���ت���وك �خل���ب���رية �ل��رتب��وي��ة 

ما  “غالبًا  وت��ق��ول:  ت��ورون��ت��و،  يف جامعة 

معقدة  �إ���ص��ك��الت  �ملعلمني  تقييم  ي��ث��ري 

�صلبية، هي يف جمملها غري  و�ن��ت��ق��اد�ت 

روؤي���ة  تت�صمن  ول  منهجية  ول  ج��دي��ة 

تربوية”. وت�صيف: “�لطالب ل ياأخذون 

�ل��ت��ق��ي��ي��م ع���ل���ى حم���م���ل �جل������د، ف���ه���م ل 

يعرفون ملاذ� يجري �لتقييم، ويعتقدون 

�أن هذ� �مللف ُيرمى يف �لأدر�ج ول يوؤخذ 

به �أو يطلع عليه �أحد”. وتقرتح �أن تتوىل 

�جل���ام���ع���ات ت��وع��ي��ة �ل���ط���الب وت��اأه��ي��ل��ه��م 

بثقافة تقييٍم ت�صتند �إىل معايري علمية 

ومهنية دقيقة.

و�ل���الف���ت �أن ح���زب �ل��ت��ح��ال��ف م���ن �أج���ل 

م�صتقبل كيبك، طرح �أخريً� �أمام �لهيئات 

�لنقابية و�لرتبوية م�صروع قانون يق�صي 

بح�صول تقييم �لأ�صاتذة بغرِي �لطالب، 

��م��و�  ف���الأ����ص���ات���ذة ه���م ج���دي���رون ب����اأن ي��ق��يِّ

ملفاتهم  �أ�صا�ص  على  باأنف�صهم  �أنف�صهم 

�أن عالقة  ويعترب  و�مل��ه��ن��ي��ة.  �لأك��ادمي��ي��ة 

�ل���ط���ال���ب ب���اأ����ص���ت���اذه ت��ت��م��اث��ل م���ع ع��الق��ة 

�لعامل برب �لعمل، فهو �ل��ذي تبقى له 

�لكلمة �لف�صل يف تقييم �أد�ئه و�إنتاجيته 

ومهارته وكفاءته.

ا�صتمارات التقييم

يف �ل�����ب�����دء ك����ان����ت ������ص����ت����م����ار�ت ت��ق��ي��ي��م 

�صرية  وتعبئتها  ومبوبة  ورقية  �لأ�صاتذة 

و�إلز�مية. وكانت كما يقول ليو �صاربونو 

�أ���ص��ت��اذ �ل��ع��ل��وم �لج��ت��م��اع��ي��ة يف جامعة 

حم��ددة:  معايري  على  تقت�صر  “�أوكام” 
ب�صيط  هام�ص  م��ع  �أ���ص��و�أ،  �صيئ،  “جيد، 
�لكومبيوتر  ظهور  وم��ع  للمالحظات”. 

�لطالب ميالأونها من  �أ�صبح  و�لإن��رتن��ت 

WWW. ُب��ع��د. �أم��ا �مل��وق��ع �لل��ك��رتوين

�مل��ع��روف   ratemyprofessor.com
�أ�صتاذي”، فهو خارج نطاق  م  “�أقيِّ ِبا�صم 

�أو معايري  �جلامعة ول حتكمه �صو�بط 

مو�صوعية، وفيه في�ص من غي�ص �لثناء 

و�لتهكم  �ل�صخ�صية  �لإ�صاءة  �أو  �ملفرط، 

و�لت�صكيك و�لنقد �لالذع.

وي��ج��ري ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ت��ق��ي��ي��م وف��ق��ًا 

ب���ني 1 و5 ع��ل��ى �صكل  ت�����رت�وح  ل���درج���ات 

وت��ن��ظ��ي��م  �لأد�ء  ع��ل��ى  وي�����ص��ت��م��ل  جن�����وم، 

�ل��ع��م��ل و�مل�����ه�����ار�ت و�مل���ح���ا����ص���ر�ت، ففي 

���م 940  ج��ام��ع��ة م���ون���رتي���ال، م���ث���ال، ُي���ق���يَّ

�ل�صنة،  �ملوقع يف نهاية  معلمًا على هذ� 

وي�����ص��ل م��ت��و���ص��ط م��ع��دلت��ه��م �إىل ق��ر�ب��ة 

3.49، ما يعني �أن ن�صبة منهم، ل �صيما 

�مل���ت���ع���اق���دي���ن، ي��ت�����ص��ب��ب �ل����ط����الب ب��ع��دم 

جتديد عقودهم.

مل ت��ع��د �ل��ه��ج��رة ك��م��ا ك��ان��ت م���ن ق��ب��ل، 

�و  �ل�����ص��رورة،  �و ه��ج��رة  ه��ج��رة ق�صرية، 

�بناء  على  لقت�صارها  �جلانب  �حادية 

دول �جلنوب، �خلز�ن �لب�صري �ل�صخم، 

�ل���ذي ك��ان وم��ا ز�ل ي��رف��د دول �ل�صمال 

وغ���ريه���ا مب���وج���ات م��ت��ت��ال��ي��ة م���ن �ف���و�ج 

�ملهاجرين.

يف  ت��ع��د،  مل  �لتاريخية  �لفر�صية  ه��ذه 

ع�����ص��ر �ل���ع���ومل���ة، ����ص���احل���ة ل��ل��ت��ع��ب��ريع��ن 

تز�يد  بعد  للهجرة  �ل�صحيح  �لجت���اه 

�ل����دع����و�ت �ل��ع��امل��ي��ة �ىل حت��ري��ره��ا من 

�لدولية على  �ملنظمات  وت�صدد  �لقيود، 

�إز�ل��ة �لعديد من �حلو�جز بني �ل��دول، 

�صيئًا  لتقرتب  بع�صها  على  و�نفتاحها 

ف�صيئًا من حدود �لقرية �لكونية.

ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك ك����ان م���ن �ل��ط��ب��ي��ع��ي �ن 

يتعدل م�صار �لهجرة �لتقليدي وتتعدد 

�ل��ر�غ��ب��ني يف  �جت��اه��ات��ه وم�صالكه �م���ام 

�ل��دول��ة �ىل تلك، ل  �لنتقال من ه��ذه 

فارق �ن كانت تنتمي �ىل عامل �ل�صمال 

لي�صو�  بالهجرة  فاملعنيون  �جلنوب.  �و 

�لف�������ر�د وح����ده����م، و�من�����ا �ل������دول �ل��ت��ي 

�لعاملة  �لي���دي  �ىل  �ك��رث حاجة  باتت 

و�لكفايات  �ل��ع��ق��ول  و�ىل  �ملتخ�ص�صة، 

�لعلمية و�ملهار�ت �لفنية و�ملهنية. وهي 

�ىل  عليها  �حل�صول  �صبيل  يف  ت�صطر 

�لهجرة وحت��ري��ره��ا من  ق��و�ن��ني  تعديل 

باأ�صاليب  و����ص��ت��ب��د�ل��ه��ا  �ل��ق��ي��ود،  بع�ص 

�لغ���ر�ء و�ل��رتغ��ي��ب، و���ص��وًل �ىل ح��دود 

�ل��ت��غ��ا���ص��ي ع���ن ق���ب���ول �مل��ه��اج��ري��ن غري 

�لفنيني وغري �ل�صرعيني.

تناف�س حمموم 

ي�صري جان فيليب �صوزي �لناطق �لر�صمي 

با�صم »�ملنظمة �لعاملية للهجرة« )مركزها 

جنيف( �ىل �ن �لقبال على �لهجرة قد 

و�صل �ليوم �ىل معدلت قيا�صية. وتعزو 

»منظمة �لتعاون و�لتنمية �لقت�صادية« 

ثورة  رئي�صيني:  �مرين  �ىل  �لتنامي  هذ� 

�ل��ت��ي �صاهمت  �مل��ع��ل��وم��ات و�لت�������ص���الت 

بت�صريع وتو�صيع وتب�صيط حركة �لهجرة 

�ل��ع��امل��ي��ة وف��ت��ح �����ص���و�ق �ل��ع��م��ل �ل��دول��ي��ة، 

وع��ومل��ة �لق��ت�����ص��اد �ل��ت��ي �ت��اح��ت للعديد 

ف��روع��ًا  تن�صئ  �ن  �ل�صناعية  �ل���دول  م��ن 

ملوؤ�ص�صاتها يف دول �خرى، متكن �لر�غبني 

و�ب���ر�م  �مل�صافات  �خت�صار  م��ن  بالهجرة 

وهذ�  مبا�صرة.  مكاتبها  يف  �لعمل  عقود 

يعني �ن �لدول �ملانحة للهجرة تنتهج يف 

ُتف�صي  ح��ادة  تناف�صية  �صيا�صة  بينها  ما 

من خالل �لت�صابق على ت�صهيل �جر�ء�ت 

�لعقول  �ف�صل  ��صتقطاب  �ىل  �ل��ه��ج��رة 

و�لكفايات و�خل��رب�ت و�ملهار�ت، ل �صيما 

يف �لقطاعات �ل�صرت�تيجية �لتي حتتاج 

�إليها.

�لعمل  “منظمة  ت�صري  �ل�صياق  ه��ذ�  يف 

ى �لتناف�ص مل تعد  �لدولية” �ىل �ن حمَّ

ت��ن��ح�����ص��ر ب���ني ب���ل���د�ن �ل��ه��ج��رة �ل��د�ئ��م��ة 

وكند�  �لمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مثل 

�ل��دول  ت�صمل  و�من��ا  فح�صب،  و��صرت�ليا 

�جماًل  تت�صدد  �لتي  وغ��ريه��ا  �لوروب��ي��ة 

�ملثال  �صبيل  فعلى  �ل��ه��ج��رة.  ق��و�ن��ني  يف 

�لدر��صات  ��صتاذة  بللري�ن  هيلني  تقول 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف ج��ام��ع��ة �وت������او� �ن ك��ن��د� 

يف  م�صبوق”،  غ���ري  ب�صكل”  ����ص��ت��ق��ب��ل��ت، 

�لأع��و�م �لقليلة �ملا�صية ع�صر�ت �لآلف 

من �لطالب �ملهاجرين، وهي ت�صعى �ىل 

�لبالد  يف  للبقاء  �ل�صبل  ب�صتى  �غر�ئهم 

بعد �إنهاء در��صاتهم �جلامعية.

لغة ومهارات 

�أم����ا ح��ك��وم��ة ك��ي��ب��ك ف��ي��ب��دو �ن��ه��ا تنتهج 

حينًا  و�ن��ت��ق��ائ��ي��ة  ح��ي��ن��ًا  م��رن��ة  �صيا�صية 

و�ملجموعات  »�لهجرة  وزي��رة  تقول  �آخ��ر. 

ف��ر�دت: »من  �ل�صابقة« كلوديت  �لثقافية 

�لوهم �لعتقاد �أننا نكتفي بفتح �بو�بنا 

ذلك  قبل  ينبغي  و�من��ا  �ملهاجرين،  �م��ام 

�ن ن��ع��رف �لجت���اه���ات و�خل���ي���ار�ت �لتي 

حت��ت��اج��ه��ا م��ر�ف��ق��ن��ا �ل��ع��ام��ة و�خل��ا���ص��ة، 

مبعنى �ن يكون �ملعيار �ل�صا�صي للهجرة 

قائمًا على �جتذ�ب �لفئات �لكرث تاأهياًل 

ومعرفة وخربة و�إمكانًا للتاأقلم«. و�وردت 

على �صبيل �ملثال �ن كيبك تختار من بني 

ثلثي �ملهاجرين �إليها نحو �لن�صف ممن 

يجيدون �للغة �لفرن�صية، ومعظم هوؤلء 

�ل�صمالية  �ف��ري��ق��ي��ا  م���ن  �ل���و�ف���دي���ن  م���ن 

و�وروب�����������ا، و�ل���������ص����رق �لو������ص�����ط و�م���ريك���ا 

�لالتينية.

و�مُل����الح����ظ �ن �ل�����دول �مل��ان��ح��ة ل��ل��ه��ج��رة 

تركز ِب�صكل ��صا�صي على �ملهار�ت �ملهنية 

�ملتو�صطة )techniciens( �لتي يغطي 

��صحابها ن�صبة كبرية من ��صو�ق �لعمل 

�ل��دول��ي��ة. ي��ق��ول ف��ر�ن�����ص��و� ك��ري��ب��و ��صتاذ 

�لقانون �لدويل وباحث يف �صوؤون �لهجرة 

يف جامعة مونرتيال: “كما نحن ِبحاجة 

و�لتكنولوجية  �لعلمية  �ل��ك��ف��اي��ات  �ىل 

عمال  �ىل  ِبحاجة  �ي�صًا  نحن  �لرفيعة، 

�ىل  كريبو  ويذهب  �ملهنيني”.  من  مهرة 

�أب��ع��د م��ن ذل��ك ل��ي��ق��ول: “�إننا يف حاجة 

م��ا���ص��ة �ىل ع��م��ال ع���ادي���ني، ح��ت��ى �ن مل 

يتمتعو� باإقامة �صرعية، للعمل يف مهن 

كالعمل  و�صيعة  �ل��ب��الد  �ب��ن��اء  يعتربها 

يف �مل��ط��اع��م �و �ل��ف��ن��ادق، وه���ي يف نهاية 

�لمر ت�صكل م�صدر دخل كبري لالقت�صاد 

�لوطني” .

ف��ف��ي ك��ن��د� �ك����رث م���ن 700 �ل����ف م��ه��اج��ر 

غري �صرعي. وه��وؤلء ل ي�صرحون بذلك 

�ىل �ل�����ص��ل��ط��ات �مل��ع��ن��ي��ة �ل��ت��ي ي��ب��دو �نها 

�ل�صود�ء  �ل�صوق  هذه  عينها عن  تغم�ص 

م��ن �ل��ع��م��ال��ة، ول ت��ر���ص��ل �مل��ف��ت�����ص��ني �ىل 

ن��ادرً�،  �إل  فيها  يعملون  �لتي  �ملوؤ�ص�صات 

وم��ن دون �ن ترتتب عليهم �ي �ج��ر�ء�ت 

قانونية.

بطالة معيبة

ف��ف��ي در�����ص���ة ����ص���ادرة ح��دي��ث��ا ع��ن »معهد 

ْظ���ه���َر �ن 
ُ
�لب���ح���اث ل��ل��ع��م��ال��ة �ل���دول���ي���ة«، �أ

يف  �ملهاجرين  �صفوف  يف  �لبطالة  ن�صبة 

�م��ريك��ا و����ص��رت�ل��ي��ا وك��ن��د� ه��ي م��ن �على 

�ل��ن�����ص��ب �ل���ع���امل���ي���ة. وه�����ذ� �لم�����ر ي��ع��ت��ربه 

وزي���ر �ل��ه��ج��رة �ل��ك��ن��دي �ل�����ص��اب��ق ج��وزي��ف 

م�صريً�  ومقلقًا«،  وغريبًا  »معيبًا  فولبي: 

�لعموميني يف  �ل�صيار�ت  �صائقي  »�ن  �إىل 

تورونتو وغالبيتهم من �ملهاجرين �لعرب 

و�لير�نيني هم مهند�صون، وحائزون على 

و�ل��دك��ت��ور�ه، يف حني  �ملاج�صتري  �صهاد�ت 

�نا ل �ملك كفايات علمية عالية كهذه«.

د. علي حويلي

د. علي �ساهر

وراء كل م�سوؤول 

عظيم م�ست�سار اأعظم

ي��ّت��خ��ذ �مل���������ص����وؤول، م�����ص��ت��ع��ي��ن��ا يف �أغ��ل��ب 

�لأحيان مب�صت�صارين، قر�ر�ٍت قد ت�صيُب، 

و�خل��ط��اأ  �ل�����ص��و�ب  م�صاألة  تخطُئ.  وق��د 

م��رت��ب��ط��ة ب���امل�������ص���وؤول ك��م��ا ه���ي م��رت��ب��ط��ة 

ُطب   - �مل�صوؤولني  فبع�ص  بامل�صت�صارين. 

�إن��ذ�ر  معهم  ينفع  ل   - �لَعافِية  َطّبَتك 

تخويف  �أو  �ملّتقني،  حجج  �أو  �مل��ن��ذري��ن، 

�مل�صت�صارين.  �إ�صت�صار�ت  �و  �لنا�صحني، 

“طلطمي�ص  �مل�صوؤولني  من  �لفئة  فهذه 

بال قمي�ص” َح�ْصَبَما يقال يف بالد ب�صارة، 

من  �جلمعة  بيعرف  م��ا  “طلطمي�ص  �و 

�خلمي�ص” على قول �أهل �ل�صام. كما �أن 

َدَرك���ات  �و  ك��اجل��ّن��ة  طبقات  �مل�صت�صارين 

كالنار. بع�صهم جيد وبع�صهم �لآخر ل 

مب�صالح  �و  �خلا�صة  بفائدته  �إل  يهتم 

مرجعيته. منهم من يفهم على �مل�صتوى 

�إل  بيزعق  “ما  كالبوم  ومنهم  �ملطلوب، 

باخلر�ب”، �و كالغر�ب �إذ� �أدىل باإ�صت�صارة 

�أين  يعتقد موظفه �نه قال خ��ريً�، لكن 

�خلري من وجه �لغر�ب؟!

م�صت�صارين  كومة  �حل��ري��ري  �صعد  عند 

مل�صاعدته يف �إتخاذ �لقر�ر�ت. و�مل�صت�صار 

�ل�صخ�ص  ه���و   - �ل��ك��ت��ب  ف��ه  ت��ع��رِّ ك��م��ا   -

ي���ه يف �أم��ر علمّي �أو فنّي 
ْ
�ل��ذي ي��وؤْخ��ذ ر�أ

وم��ن  ن��ح��وه.  �أو  ق�����ص��ائ��ّي  و 
َ
�أ �صيا�صّي  �أو 

وو�صعها  �ملعلومات  ع��ن  �لبحث  َمهامه 

�أمام �مل�صوؤول لتمكينه من �تخاذ �لقر�ر 

�خل��ي��ار�ت  مناق�صة  طريق  ع��ن  �ملنا�صب، 

�ملمكنة،  �ل��ق��ر�ر�ت  و�صياغة  �مل��ط��روح��ة، 

و�صرح ردود �لفعل عليها.

�ل����ص���ت�������ص���ار�ت ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل�����ص��ي��خ �صعد 

�حلريري لي�صت ترفًا، بل �صرورة ملّحة 

حياته  وظ�����روف  �صخ�صيته  تقت�صيها 

ون�صاأته. لذ� عنده كومة من �مل�صت�صارين. 

�أب��ي��ه  ع���ن  ورث����ه  ميني”  “ملك  بع�صهم 

ج���اء �إل��ي��ه م��ع �ل��رتك��ة. و�ل��ب��ع�����ص �لآخ���ر 

بتكوينه ح�صب معرفته  قام  م�صتحدث، 

وق���در�ت���ه وف�����ص��اح��ت��ه، ف��ج��اء ع��ل��ى �صكل 

“�صي تك تك �صي تيعا”، فاتخذوه عونا 
وظيفة  ممتهنني  م�صاحلهم  على  لهم 

ففر�صتُه  �لثالث،  �لبع�ص  �أم��ا  �لب�صم. 

و�صيا�صاٌت  ل��ه��ا  ت��اب��ٌع  ق���ًوى  ف��ر���ص��ًا  عليه 

�صريح  ب�صكل   - يعني  تنفيذها،  عليه 

�ل��ت��ي  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �خلر�ب”  “مملكة   -

ي��ق��وده��ا �ب���ن ���ص��ل��م��ان، �ل��ت��اب��ع��ة “ململكة 

�لنهب” �لوليات �ملتحدة، �لتي ير�أ�صها 

ت��ر�م��ب. ب��ني ه��ذه �لفئة �لأخ����رية ينغل 

�ل��ذي��ن ل  ِم��ن  �مل�صت�صارين  �ل��ع��دي��د م��ن 

يتنف�صون �ل �لهو�ء �لقادم من “مملكة 

ل��ن�����ص��ائ��ح  �إل  ي���ه���ت���زون  ول  �خلر�ب”، 

ه��ذه  ع��ل��ى  �ل���دل���ي���ل  �لنهب”.  “مملكة 
يذكر،  �مل�صت�صارين،  من  �لَنِغَلة  �لنوعية 

م�صت�صاره ل�صوؤون �لدفاع و�لأمن، �لذي، 

�إن��ط��الق��ا م��ن ميوله وم�����ص��احل��ه، حتول 

�ىل �أد�ة ململكَتي �خلر�ب و�لنهب ويقوم 

ب��ال��ت��ح��ري�����ص ع��ل��ى �لإق��ت��ت��ال �ل��ل��ب��ن��اين، 

د�عيًا �جلي�ص �ىل �صرب �ملقاومة.

م�صت�صار  م�صوؤول عظيم  كل  ور�ء  ُيقال: 

�أع�����ظ�����م، وخ����ل����ف ك�����ل م���������ص����وؤول ف��ا���ص��ل 

م�صت�صار �أف�صل. ويف هذ� �ملجال، �ل�صيخ 

حتمل  يف  �لف�صل  عظمة  �أم�����ص��ك  �صعد 

�مل�������ص���وؤول���ي���ة م����ن ط���رف���ي���ه���ا �ل�����ص��خ�����ص��ي 

�ل�صخ�صية:  �لناحية  من  و�لإ�صت�صاري. 

���ص��م��ة �مل�������ص���وؤول���ي���ة - ف���ط���ري���ة ك���ان���ت �م 

خا�صمته،  ب��ل  ل،  جتنبته.   - مكت�صبة 

ك��ل م��ق��وم��ات �لنجاح  �أ���ص��اع  �ن��ه  بدليل 

�أم��ا  �ل��ت��ي ج��اءت��ه على طبق م��ن ف�صة. 

�أفلح يف  فقد  �ل�صت�صارية،  �لناحية  من 

تكومي جوقة م�صت�صارين موؤلفة من ثلة 

ُخبثاء وف�صيلة ُعمالء وكومة جهالء. 

د. علي حويلي

دعوات لتحرير الهجرة

طالب كندا يقّيمون اأ�ساتذتهم 

ويتحكمون بتجديد عقودهم
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جالية

• �نتقل �ىل رحمة �هلل تعاىل يف مونرتيال يوم �خلمي�ص يف 
�لثاين �ملرحوم حممد  �لثامن و�لع�صرين من �صهر ت�صرين 

�كرم عا�صي، و�لد: �بر�هيم، هادي ، و�ئل ، �صوز�ن، ونان�صي. 

���َي ع��ل��ى ج��ث��م��ان��ه �ل��ط��اه��ر ع��ن��د �حل���ادي���ة ع�����ص��رة  ���لِّ وق����د ����صُ

كانون  �صهر  م��ن  �لأول  �لح���د  ي��وم  �صبيحة  م��ن  و�لن�صف 

�مل�صلمني  َث��رى مقربة  ووري يف  ثم  �لأول يف مقربة حمزة، 

غرَب مونرتيال. 

�ل�صابع من  �ل�صبت يف  و�لن�صف من م�صاء  �ل�صاد�صة  وعند 

قيمت يف �ملركز �لإ�صالمي �للبناين ذكرى 
ُ
�صهر كانون �لأول، �أ

�حلكيم  �لذكر  من  ب��اآي  �فُتِتَحت  عا�صي،  للمرحوم  �أ�صبوع 

�أك����رم ب��ح�����ص��ون، فكلمٌة لإم����ام �مل��رك��ز �صماحة  ت��اله��ا �حل���اج 

جنل  �ألقاها  عا�صي  �آل  كلمة  وبعدها  عبا�ص،  نبيل  �ل�صيد 

�ملنا�صبة مبجل�ص  و�ختتمت  عا�صي.  و�ئل  �لأ�صتاذ  �ملرحوم 

ثم طعام  �ل�صيخ حيدر �خلفاجي،  لف�صيلة  ع��ز�ء ح�صيني 

�لع�صاء عن روح �ملرحوم.

• �نتقلت �ىل رحمة ربها تعاىل يف مونرتيال كند� �حلاجة يا�صمني مو�صى جنبالط. زوجها: �ملرحوم 
�حلاج �حمد جنبالط،

�ولده��ا: غ��ازي، �حلاج في�صل، علي، ح�صن، �حلاجة هدى، �حلاجة زينب، منى، وماجدة جنبالط. 

���ص��ر�رة، و�حل��اج عقيل عز�لدين. وق��د نقل  �إب��ر�ه��ي��م، �حل��اج حممد جنبالط، ع��ون  �أ�صهرتها: علي 

جثمانها �لطاهر �ىل لبنان ليو�رى يف ثر�ه.

ع��ز�ء وفاحتة عن روحها  �قيم جمل�ص  �لعز�ء يف منزل ولدها �حل��اج في�صل جنبالط، كما  وُتُقبل 

�لطاهرة يف �ملجمع �ل�صالمي 

م له �حلاج با�صم  عند �ل�صاد�صة و�لن�صف من م�صاء �لأح��د يف �ل�صابع من كانون �لول �جل��اري، قدَّ

ب�صام، و�فتح باآي من �لذكر �حلكيم تالها ح�صان ق�صري، فمجل�ص عز�ء قر�أه ف�صيلة �ل�صيخ حيدر 

م �لطعام عن روح  �خلفاجي. و�ختتم بكلمة �آل �لعز�ء �ألقاها جنلها �حلاج في�صل جنبالط. كما ُقدِّ

�ملرحومة.

• �نتقل �ىل رحمة �هلل تعاىل �ملرحوم �حلاج عدنان �صوفان )�بو حممد( عم �ل�صتاذ ح�صن �صوفان. 
و�لت�صييع يف  �ل�صالة  وك��ارول. �صهره خ�صر ع��و�يل. وقد �قيمت مر��صم  �ولده: حممد علي، مايا، 

مقربة حمزة عند �لو�حدة من بعد ظهر �لثنني يف �لثاين من كانون �لأول �جل��اري. وُنقل بعدها 

ليو�رى يف ثرى لبنان.  

�قيم يف م�صجد �لزهر�ء عند �ل�صاعة �ل�صابعة و�لن�صف من م�صاء �خلمي�ص يف �لثامن و�لع�صرين 

من ت�صرين �لثاين �لفائت  جمل�ص ع��ز�ء عن روح �ل�صيد ف�صل علي خلف )�صهر �ل�صيدين عبا�ص 

وخ�صر �صبح(. قر�أ باملنا�صبة �لقر�آَن �حلاج عبد �هلل �صفا، ثم كان جمل�ص عز�ء لف�صيلة �ل�صيخ حيدر 

�خلفاجي.

• نتقدم من �آل �لعز�ء باأحر �لتعازي �لقلبية، �صائلني �هلل �ن يتغمد �ملتوفني برحمته، و�ن ي�صكنهم 
�لف�صيح من جنته، و�ن يلهم ذويهم �ل�صرب و�ل�صلو�ن. �إنه �صميع جميب. 

در��صتهن  يو��صلن  �للو�تي  �لفتيات  معظم  م: 

�جلامعية يرغنب ككل �لطالب يف �لتخرج و�يجاد 

فر�صة عمل. ولكن هل فكرن يوما فيما �ذ� كان 

�صيما  و�ل�صرية،  �لزوجية  �حلياة  يفيد  �لعمل 

بعد �جناب �لطفال و�حلاجة �ىل �لعتناء بهم 

و�ل�صحية  �لغذ�ئية  وتهيئة كل مقومات �حلياة 

يف  �لزوج  يرغب  مل  لو  وماذ�  لهم  ؟  و�لرتبوية 

غريته  ب�صبب  �جانب  رجال  و�صط  زوجته  عمل 

وزمالة عمل  قيام �صد�قات  �و خوفه من  عليها 

قد توؤثر على �صالمة و��صتقامة �حلياة �لزوجية؟ 

�ن  منها  طلب  ما  �ذ�  زوجته  منه  �صتقبل  فهل 

و�ولدها  لبيتها  وتتفرغ  �لعمل  عن  تتخلى 

�لزو�ج  على  �لعمل  �صتف�صل  �أم  ؟؟  وزوجها 

و�لتقيد برغبات �لزوج ومتطلباته؟

رمي / موريال

رفع  يف  �لعادة  يف  �ملر�أة  عمل  :ي�صاهم  حل 

�مل�صتوى �ملايل لعائالتها، لذ� يقوم �أغلب �لن�صاء 

يف �لبحث عن عمل ي�صاعدهن يف �حل�صول على 

�أجر عادل مقابل ما يتم �إجنازه من قبلهن. كما 

�أعمالهن  يف  �لبقاء  يف�صلن  �لن�صاء  غالبية  �أن 

لهّن  يوّفر  مما  لالهتمام  مثريً�  وجدنه  �إذ� 

�أن  �إىل  بالإ�صافة  �لإيجابي،  بالإجناز  �ل�صعور 

�لو�صع  وحت�صني  �لتقدم  يف  ي�صاعدهّن  �لعمل 

ي�صتطعن  �لجتماعي لأ�صرهن وخا�صًة عندما 

حتقيق �ملو�زنة بني �لعمل و�لأ�صرة. حيث ت�صعر 

�أنها ت�صاهم ب�صكل ما يف تنمية �ملجتمع. �ملر�أة 

�ما لو طلب �لزوج عدم �لعمل فال بد �ن تكون 

ز�ئدة  غرية  ولي�صت  ومقنعة  منطقية  �ل�صباب 

و�لمر  �لظن  �صوء  �و  �لثقة  عدم  من  ناجتة 

يتعلق ��صا�صا بوعي �لزوجة وعفتها و�صخ�صيتها 

فيه  مهني  و�صط  �ختيار  على  حر�صها  ومدى 

وعدم  �لتعاطي  يف  و�جلدية  �ل�صو�بط  من 

ت�صرفها بطريقة جتعلها حمط �غر�ء �و �غو�ء 

�ل�صوت ول  �لرجال ل باخ�صاع  ملن حولها من 

بفتنة �للبا�ص �و �لتحلل من �ل�صو�بط و�لقيود 

�لخالقية  و�لدينية. ول �صك �أن مرحلة رعاية 

�لطفال يف بد�ية حياتهم تتطلب ح�صور �لم 

و�هتمامها �لبالغ ول ميكن �أن يتقدم عليه �أمر 

�خر .

م�سكلة وحّل 
اقرتاح  اأبناء جاليتنا حماولني  بني  التي حتدث  امل�شاكل  باب نطل من خالله على  هذا 

نرحب  نحن  وعليه   .. واخلربة  االخت�شا�ص  اأهل  ا�شت�شارة  بعد  املنا�شبة  احللول 

باأ�شئلتكم وا�شتف�شاراتكم و�شنجيب عليها يف االأعداد القادمة بحول اهلل..

عمل املراأة بني ال�سلب وااليجاب 

و�لبيوت  و�ل�صاحات  و�ل�صو�ق  �ل�صو�رع  تزد�ن 

مبكر�  �حتفاء  معلنة  لفتة  و�أ�صو�ء  باألو�ن 

مبيالد نبي �هلل عي�صى بن مرمي . وبعيد� عن كل 

�للغط �لذي قد يثار حول �صحة تاريخ �لولدة 

�تباع  من  �لب�صر  ماليني  �أن  يبقى  عدمها  �و 

�ملنا�صبة  يْحيون  �لعامل  يف  �مل�صيحية  �لديانة 

�خلريية  بالفعال  و�لقيام  �لهد�يا  بتبادل 

وهذه  و�مل�صردين.  و�ملعوزين  �لفقر�ء  كم�صاعدة 

وبالتايل  �أخرى،  دون  بديانة  تخت�ص  ل  �أمور 

�صخ�صية  حول  �لعتقادي  �لختالف  فان 

�لتعاون  دون  حتول  ل  �أن  يجب  �ملبارك  �ملولود 

بني �ملوؤمنني مبختلف م�صاربهم على �لتخفيف 

بالن�صان،  تلحق  �لتي  و�ملعاناة  �لمل  وطاأة  من 

ت�صاأله عن مذهبه وطائفته.  �أن  �ن�صان دون  �أي 

وعليه فان �لحتفاء بهذ� �ملعنى بامليالد �ملجيد 

هذه  لتحويل  �جلميع  به  يت�صارك  �أن  ميكن 

�ليام �ملعدود�ت من نهاية كل عام ميالدي �ىل 

�أيام تطوع لدخال �ل�صرور و�لفرح على �ملعذبني 

يف  و�ل�صعي  و�لعجزة  �مل�صاكني  �حو�ل  وتفقد 

لهم،  و�لرعاية  �لعون  يد  ومد  ق�صاء حاجاتهم 

�صيما يف �لبلد�ن �لتي تعاين من �صائقة معي�صية 

�لتي  و�ملوؤ�مر�ت  �حلروب  بفعل  و�قت�صادية 

ت�صتهدف �لهيمنة و�لت�صلط و�لتحكم مب�صائر 

ترف�صه  ما  وهذ�  �لطبيعية.  وثرو�تها  �ل�صعوب 

تعاليم �ل�صيد �مل�صيح عليه �ل�صالم �لد�عية �ىل 

�لعي�ص  تف�صيل  و�ىل  و�لطغيان  �لظلم  رف�ص 

�أمره وقر�ره  �أن ي�صلم  �لت�صرد و�لرب�ري على  يف 

�هلل  نبي  ي�صلب  �أن  قرر  �لذي  �مل�صتبد  للحاكم 

عي�صى ويجعل من قتله عربة ودر�صا ملن يتجر�أ 

على �لقيام بوجهه و�لعرت��ص على ظلمه .�ل 

�ن �ر�دة �ل�صماء رفعته �ليها ومل متكن منه كي 

ود�عيا  وهاديا  خمل�صا  �لزمان،  �خر  يف  يعود 

وملتحما  و�لر�صني  �ل�صماو�ت  رب  �هلل  �ىل 

�لحمد  �ملحمود  به  ب�صر  �لذي  �أخيه  بر�صالة 

من  جناة  طريق  جمعاء  لالن�صانية  يقدما  كي 

و�لتنازع  و�جلرمية  و�لكر�هية  �حلروب  بر�ثن 

و�خل�صام، لي�صبح �لعامل مظهر �مللكوت �للهي 

�لعامر بال�صالم و�لعدل يف �رجاء �ملعمورة .

على عتبة امليالد

 نداء 
�شل�شلة نداءات ت�شدر عن املجمع االإ�شالمي يف مونرتيال

www.ccmmontreal.com

جاكلني جابر ـ وطنية – مونرتيال

مونرتيال  لالنت�صار« يف  �للبنانية  »�ملوؤ�ص�صة  �أقامت 

�ل�صابق  �لوزير  - كند�، قد��صًا وجنازً� لر�حة نف�ص 

مي�صال �ده، يف كاتدر�ئية مار مارون، تر�أ�صه مطر�ن 

�مل����و�رن����ة ب����ول م������رو�ن ت���اب���ت، وح�������ص���ره �إىل ج��ان��ب 

رئ��ي�����ص �مل��وؤ���ص�����ص��ة يف ك��ن��د� لبيب زي����ادة و�لع�����ص��اء، 

�لكندية  �ل���ص��الم��ي��ة  للجمعية  �ل��ف��خ��ري  �لرئي�ص 

�للبنانية،  �لح���ز�ب  ع��ن  زه��ري �جل��ن��دي، وممثلون 

و�إعالميون، وح�صد من �ملوؤمنني.

تابت
و�ألقى تابت عظًة عدد فيها مز�يا �لر�حل، متوقفا 

وط��ب��ع��ت��ه��ا  ح���ي���ات���ه  “زينت  ث�����الث  ع���ن���د حم����ط����ات 

حول  �ل��ي��وم  “نلتقي  وق���ال:  مُتحى”،  ل  بب�صمات 

�للبنانية  �ملوؤ�ص�صة  و�أع�����ص��اء  زي���ادة  لبيب  �ل���ص��ت��اذ 

نف�ص  ل��ر�ح��ة  �ل�صلو�ت  ل��رف��ع  ك��ن��د�،  يف  لالنت�صار 

�لوزير �ل�صابق مي�صال �ده، هذ� �لرجل �لذي عرفه 

ل��ذ�،  �إل��ي��ه.  �ل��ت��ع��رف  لكثريين  يت�صنَّ  ومل  ك��ث��ريون 

�صاأ�صمح لنف�صي باأن �أ�صارككم بع�ص �لأفكار عن هذ� 

�لن�صان �لعظيم، �صمن حمطات ثالث، َكوين عرفته 

عن قرب. �أول مبو�قفه �لوطنية، قد يفتقد لبنان 

�ده يتمتع بهذ�  �مثال مي�صال  �ليوم �ىل رجل من 

للبنان  عظيمة  ومبحبة  �لوطني  �ل�صيا�صي  �لوعي 

ولأبنائه، فمو�قفه �لوطنية لطاملا جمعت �لقلوب 

 و�مل����و�ق����ف ح��ت��ى يف �أح���ل���ك �ل���ظ���روف و�أ���ص��ع��ب��ه��ا«.

�ملعروف  فهو  �لن�صانية،  مبو�قفه  “ثانيًا،  �أ���ص��اف: 

�ل��ف��ق��ر�ء،  �ل��ف��ق��ري، فهو ك��ان �صديق  �أن���ه و�ل���د  عنه 

ملا  م��ت��ع��ددة.  حياتية  �أم���ور  يف  وي�صاعدهم  يحبهم 

لبنان،  يف  �لكاثوليكية  للمد�ر�ص  عامًا  �مينًا  كنت 

م��د�ر���ص  �ق�صاط  دف��ع  يف  م�صاهماته  ت��ع��دد  �صهدُت 

ل���ط���الب ع���ج���ز �ه���ل���ه���م ع����ن ت�����ص��دي��ده��ا ل�����ص��ن��و�ت، 

�لأ�صا�صية  و�حل��اج��ي��ات  و�مللب�ص  �مل��اأك��ل  ت��اأم��ني  ويف 

ل��ل��ع��ائ��الت �مل���ح���ت���اج���ة. ل��ق��د ك����ان ك���ت���اب���ًا م��ف��ت��وح��ًا 

ب��امل��ع��ن��ى �لن�������ص���اين، و�ذ� ك���ان ل ب���د م���ن ���ص��ك��ر �هلل 

على �نا�ص موجودة يف حياتنا، فما علينا �إل �صكره 

نوعه حقًا”. �لفريد من  �لن�صان  �ده   على مي�صال 

ح��ي��اة  يف  ح���ا����ص���ر�  �هلل  ك����ان  ل��ق��د  “ثالثا،  وت����اب����ع: 

�ل����ر�ح����ل وب����ق����وة، ف��ه��و �ب����ن �ل��ك��ن��ي�����ص��ة ي�������ص���ارك يف 

باإميانه  د�ئ��م��ا  ف��اهلل حا�صر  ي��وم��ي،  ب�صكل  قد��صها 

�لجتماعية  �لوجاهة  �أعطاه  �هلل  و�صمريه.  ووعيه 

و�ملمار�صة  بالتقوى  عليه  يبخل  ومل  و�لن�����ص��ان��ي��ة 

�ل���دي���ن���ي���ة. وه�����ذه �أج����ده����ا دع�����وة م��ب��ا���ص��رة ل���ن���ا: �ن 

مكان  م��ن  ود�ئ��م��ًا  �ل�صخا�ص  ه���وؤلء  نتمثل مبثل 

�ل����ت����و�ج����د. وق�����د ط���ب���ق �ل����ر�ح����ل يف ح���ي���ات���ه �مل��ث��ل 

�أرد لك”. ي��ا رب  ل��ك  “مما ه��و  �مل��ع��روف   �ل�صرياين 

حياة”،  “ر�صالة  ج��م��ع��ي��ة  م���و����ص���وع  �ىل  وت���ط���رق 

متوقفًا  جز�فا”،  �لت��ه��ام��ات  رم���ي  “عدم  متمنيا 

�صعبنا  �أن  �إح��د�ه��م��ا  �أ���ص��ا���ص��ي��ت��ني،  “نقطتني  ع��ن��د 

���ص��ري��ع �حل��ك��م ع��ل��ى �ل���ن���ا����ص، وث��ان��ي��ه��م��ا �ل��ظ��روف 

“هل  و���ص��األ:  عليها”.  �ل�صغط  ومكامن  �لكن�صية 

لبنان”؟ يف  �لكني�صة  �إ���ص��ع��اف  م��رح��ل��ة  يف   دخ��ل��ن��ا 

عرثت �ل�صرطة يف �صاحية بو�نت �و تر�مبل �لقريبة 

من مونرتيال على جثث �صّيدة من ��صول جز�ئرية 

 4  ( �آدم  �صنة( وطفليها    42( تدعى دهية خ��اّلف 

�صنو�ت ( و�ك�صيل ) �صنتني ( يف منزلهم،يف حادثة 

�أّنها جرمية قد يكون �لب نبيل  �ل�صرطة  تفرت�ص 

�إ�صعد ، �لذي وجد منتحر� يف م�صت�صفى يف مدينة 

جولييت،�لقريبة من مونرتيال ،  منفذها.

�ل�صرطة قد توّجهو�  ويف �ملعلومات �ن عنا�صر من 

�لزوجة  �ملنزل لإط��الع  �إىل  �لقائت  �لأربعاء  �صباح 

ج��و�ب،  �أّي  يتلّقو�  وعندما مل  وف��اة طليقها،  على 

����ص��ط��ّرو� ل��دخ��ول �مل��ن��زل حيث ع��رثو� على �جلثث 

�لثالث.

�ل��زوج قد و�جه �لعام �لفائت تهمة �لعتد�ء  وكان 

ب��ال�����ص��رب ع��ل��ى ط��ل��ي��ق��ت��ه، ومّت����ت ت�����ص��وي��ة �لق�صّية 

مبنعه من �لّت�صال بها طو�ل �صنة.

قدا�س لراحة نف�س مي�ضال اإده يف كندا تابت:

كان كتابا مفتوحا باملعنى االن�ساين

مقتل �سّيدة وطفليها ووالدهما قرب مونرتيال 

�لبقاء هلل

للبيع

Westmount مطعم لبناين يف منطقة

موقع مهم,  ا�صتثمار عائلي, مدخول جيد. 

للتوا�صل اجلّدي 

514 424 7879
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�أع��ل��ن رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء �ل��ك��ن��دي  ج��ا���ص��نت ت����رودو  عن 

مليون مهاجر جديد  �جل��دي��دة  ل�صتقبال  خطته  

خالل �لفرتة �ملمتدة بني عام 2020 �إىل 2022.

وقال ترودو يف بيان وجهه لوزير  �لهجرة  �جلديد، �أن 

كند� مهتمة جد� بجميع �لقادمني �جلدد و�صتقوم 

بت�صجيعهم عن طريق �إطالق �لعديد من �لرب�مج. 

ودف��ع��ه��م ل��ال���ص��ت��ق��ر�ر يف �ل��ري��ف �ل��ك��ن��دي، وت��ق��دمي 

بتقدمي  ت��رودو  لهم، حيث طالب  �أف�صل �خلدمات 

�ملزيد من �لت�صهيالت.

وحت�������دث ت��������رودو ع����ن ت����وف����ري م������الذ �آم�������ن جل��م��ي��ع  

�لالجئني  و�لعاملني يف جمال  �ل�صحافة  و�لعاملني 

يف ق�صايا تهتم بحقوق �لإن�صان، للو�صول للهدف 

�ل��ذي و�صعته كند� من �أج��ل توطني عدد �أك��رب من  

�ملهاجرين .

�ل��ر���ص��وم �ملرتتبة  �إل��غ��اء  �أن���ه �صيتم  ت����رودو  و�أ����ص���اف 

ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى �جل��ن�����ص��ي��ة �ل��ك��ن��دي��ة مل���ن ����ص��ت��وف��ى 

�ل�صروط �ملطلوبة.

�إىل   2022 ع��ام  �ملهاجرين يف  ع��دد  بذلك  لريتفع 

ع�صرة �آلف مهاجر، �أي �أن كند� �صتجذب 341 �ألف 

�أل��ف مهاجر يف  و350   ،2020 ع��ام  مهاجر خ��الل 

عام 2021، و360 �ألف مهاجر يف عام 2022.

للمهاجرين  د�ع��م  �أك��رب  �ل��رق��م  بهذ�  كند�  لت�صبح 

ب��الإ���ص��اف��ة ل��ل��ت�����ص��ه��ي��الت �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا م���ن �أج���ل 

وتعزيز  مهار�تهم  وتطوير  �ملهاجرين  لغة  حت�صني 

�إندماجهم يف �ملجتمع �لكندي.

�أو�صحت �صفرية كند� يف لبنان �إميانويل لمورو يف 

فتح  حقيقة  “تويرت”،  ع��رب  ح�صابها  على  تغريدة 

باب هجرة �مل�صيحّيني �ىل بلدها.

وقالت: “يف مو�جهة �ل�صائعات �خلاطئة �مل�صتمرة، 

برنامج خا�ص للم�صيحيني يف  �أن��ه ل يوجد  �أوؤك���د 

لبنان �لذين يرغبون يف �لهجرة �إىل كند�«.

�ن���ه “يتم ف��ح�����ص �ل��ط��ل��ب��ات �مل��ق��دم��ة  ول��ف��ت��ت �ىل 

م��ن جميع �أن��ح��اء �ل��ع��امل بطريقة م��وح��دة ووف��ًق��ا 

للمعايري نف�صها”.

�صدى امل�صرق ـ مونرتيال 

ب��ح�����ص��ور ك���ب���ري لأب����ن����اء �جل���ال���ي���ة م����ن م���ون���رتي���ال 

كند�  يف  �لعام  لبنان  قن�صل  يتقدمهم  و�صو�حيها 

�ل��ربمل��ان �لكندي في�صل  �أن��ط��و�ن عيد و�ل��ن��ائ��ب يف 

�خل����وري ومم��ث��ل م�صيخة ع��ق��ل �ل��ط��ائ��ف��ة �ل��درزي��ة 

��صحق  كميل  و�لب  ع��ادل حاطوم  �ل�صيخ  كند�  يف 

مونرتيال  بلديات  يف  لبنانية  ��صول  من  و�ع�صاء 

و�عالمية  و��صالمية  م�صيحية  و�صخ�صيات  ولف��ال 

�قيم يف كني�صة �لقدي�ص ماك�صيم يف مدينة لفال 

�أحيته  م��ي��الدي  ر�صيتال  م��ون��رتي��ال  مدينة  �صمال 

�ل�صابة كري�صتا-ماريا �أبو عقل بقيادة �ملّرمن ديفيد 

بغالبيتهم من  م��ن�����ص��دون  ف��ي��ه  و����ص���ارك  ���ص��ل��ط��اوي 

�لأطفال. لبنان كان حا�صر� يف هذه �لأم�صية، حيث 

�أهدته �أبو عقل �أغنيات فريوزية عن �ل�صالم و�ملحبة. 

بالعياد،  مباركا  عيد  �للبناين  �لقن�صل  وحت���دث 

وكانت كلمة لو�لدة �بو عقل �لزميلة جاكلني جابر 

�صكرت فيها �حلا�صرين ومباركة بالعياد �ملجيدة.

)�ل�صور من ��صتديو حلوم(

ما حقيقة فتح باب الهجرة للم�ضيحيني اللبنانيني؟ 

كندا تعلن عن حملتها ال�ستقبال 

مليون الجىء واإلغاء ر�سوم اجلن�سية

لبنان حا�رس يف ر�سيتال امليالد

يف مونرتيال

جالية

 �ل�صفرية �لكندية يف بريوت
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�صدى امل�صرق ـ مونرتيال 

يف  �ل�صبت  م�صاء  من  �لثامنة  عند  قيَمت 
ُ
�أ

�ملجمع  يف  �لثاين  ت�صرين  من  �لثالثني 

�ملجمع  �مام  مع  حو�رية  ندوة  �ل�صالمي 

ف�صيلة �ل�صيخ علي �ل�صبيتي، تناولت �ملوقف 

�لديني من �لقانون �لو�حد و�لع�صرين. �أد�ر 

�لندوة حممد طارق �ملو�صوي. 

مفهوم  ب�صرح  حديثه  �ل�صبيتي  ��صتهلَّ 

حجب  �أنه  معتربً�  �ل�صالمي،  �حلجاب 

لي�صو�  هم  �لذين  عن  �ملر�أة  مفاتن 

�صلوكيات  �طار  يف  ياأتي  وهو  مبحارم، 

ل  �لتي  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �لعالقة 

�إىل  م�صريً�  �للبا�ص،  على  فقط  تقت�صر 

من  يغ�ص�صن  للموؤمنات  {قل  �لآية: 

�أب�صارهن ويحفظن فروجهن ول يبدين 

�إىل  لفتًا  منها}،  ظهر  ما  �إل  زينتهن 

�لب�صر،  بحا�صة  ترتبط  �صلوكيات  كونها 

حجِب  خالل  من  و�لتعفف  و�لت�صرت 

�لزينة �لتي خا�ص �ملف�صرون يف حدودها 

على   � كلهم  ولي�ص   � �غلبهم  يف  و�تفقو� 

وما  منها،  و�لكفني  �لوجه  ��صتثناء 

�أ�صموه �لزينة �لظاهرة. 

َ �ن »�حلجاب �ملق�صود هو �ملتديل  كما بنيَّ

و�لأذنني  �لرقبة  ي�صرت  �لذي  �لر�أ�ص  من 

�صائعا  كان  ما  �ل�صدر، بخالف  ومقدمة 

لدى بع�ص �لأديان ». 

يف  تاأتي  �حلجاب  م�صاألة  �ن  �ىل  ولفت 

تنظيم  �طار  يف  متعلقة  فل�صفة  �صياق 

�لعالقة بني �جلن�صني، منبهًا من جعلها 

فو�صوي،  ب�صكل  ُيطَرح  و�أمرً�  م�صاعا 

وموؤكدً� على �أن يكون �لرتكيز يف �لعالقة 

بني �ملر�أة و�لرجل على �ملعاين �لن�صانية 

�ملر�أة وِعلمها، ل  �ل�صامية، وعلى منطق 

على ��صا�ص �لثارة �ل�صهوية، �أو تقدميها 

وو�صيلة  �عالنات  ومقدمة  كر�ق�صة  لنا 

ُت�صتخَدم جللب �لزبائن. ولفت �صماحته 

على  �لرجل  حّث  �أي�صًا  »�لقر�آن  �ن  �ىل 

فْرجه،  ِوحفظ  ب�صره  وغ�صِّ  �لحت�صاِم 

و�َصرت ما ميكن �ن يكون يف ج�صده �صببًا 

يف �لإثارة لدى �ملر�أة«. 

ولفت �ىل �همية »�ن ترت�فق مع �حلجاب 

�صلوكيات �خالقية تكمل مفهموم �حلجاب 

حتى ل يكون هناك تفلت يف �لعالقات يف 

�ملجتمع«. وحذر مما ي�صاع هذه �ليام من 

»عملية م�صخ �حلجاب لدرجة �ننا مل نعد 

منيز معها بني �ملحجبة وغري �ملحجبة يف 

حمجبة  كل  �عتبار  ورف�ص  �ل�صلوكيات«. 

غري  حمجبة  غري  �مر�أة  وكل  عفيفة 

�حلجاب  يرت�فق  �ن  �ملطلوب  بل  عفيفة، 

مع �صلوك ملتزم بحدود �هلل، م�صددً� على 

�ن »�حلجاب هو تكليف كبقية �لتكاليف 

�ل�صرعية ل ُيخِرجها عدم �لتز�مها به من 

�ل�صالم«. 

بالدين  »�لتم�صك  �إىل  �صماحته  ودعا 

�جتناب   و�إىل  �لتحديات  ��صتدت  مهما 

�أول  عند  �لديني  �لتز�منا  من  �لتهرب 

باب  من  ل  �لقناعة،  باب  من   - حتدٍّ 

�لتع�صب �لأعمى«.

ولفت �ىل �صرورة �لتنبه �ىل �ن �حلجاب 

له،  يروجون  كما  دينيا  �صعار�  لي�ص 

�صروريات  من  يكون  ل  عادة  فال�صعار 

�أمرً�  ُيعَترَبُ  باحلجاب  فاللتز�م  �لدين، 

و�لنا�صطني  �لقانونيني  ودعا  و�جبًا«. 

من  �ملعنيني  �ىل  �مل�صاألة  هذه  نقِل  �ىل 

�ل�صيا�صيني وغريهم ولفت نظرهم �إليها.

»بع�ص  مو�قف  �صماحته  و�نتقَد 

من  �ملقربني  �مل�صلمني  على  �ملح�صوبني 

�صورة  قدمو�  �لذين  �ل�صيا�صيني،  بع�ص 

خاطئة عن حقيقة �حلجاب، بني هوؤلء 

و�مل�صلمني«.  �ل�صالم  على  يتحامل  من 

كما �نتقد ما يحاول �ن يروج له �لبع�ص 

على  كند�  يف  �مل�صلمني  ��صر�ر  �ن  من 

و�ثبات  لإبر�ز  هو  �حلجاَب  �ملر�أة  لب�ص 

�صيا�صية،  م�صاألة  و�عتبارها  وجودهم 

نًا: »�حلجاب موجود يف �لدول �لعربية  مبيِّ

من  وغريها  كند�  يف  كما  و�ل�صالمية 

ينتقدون  �لذين  »�ولئك  ومذكرً�  �لدول«، 

ر  ُت�صوَّ �لعذر�ء مرمي  �ل�صيدة  �ن  �حلجاب 

وهذ�  بالعباءة.  بل  باحلجاب،  د�ئمًا 

�مل�صيحيات  �لر�هبات  عند  نالحظه  ما 

�نهن  على  �إليهن  �حد  ينظر  ل  �للو�تي 

�لتز�مهن  على  وجمبور�ت  مقهور�ت 

يف  موجود  كذلك  و�حلجاب  باحلجاب. 

�ملجتمعات  �لن�صاء يف  �لكثري من  �أو�صاط 

�ليهودية �مللتزمة بدينها«.   

�إىل  �صماحته  دعا  �صوؤ�ل،  على  رده  ويف 

عرب  �ملجتمع  يف  �لنخر�ط  من  »�ملزيد 

و�للجان  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لفاعلة  �مل�صاركة 

و�لجتماعية«،  و�ل�صيا�صية  �لرتبوية 

�لبع�ص  عند  موجودة  ظاهرة  منتقد� 

م�صكلًة  مو�جهتهم  عند  �لنعز�ل  وهي 

ما. ور�أى �ن »هناك من ير�هن على �ننا 

كما  هو،  كما  �لو�قع  و�صنتقبل  �صنن�صى 

“�ن  �إىل  د�عيًا  �أخرى”،  بلد�ن  يف  جرى 

ل  و�ن  �يجابية  ر�صالة  تقدمي  نو��صل 

يقت�صر ما نقوم  به على رد �لفعل.. و�أن 

بل  �لأل�صن،  بغري  ديننا  �ىل  دعاة  نكون 

باملعاملة �حل�صنة، ل �صيما مع حميطنا 

من �لنا�ص يف هذ� �لبلد”. 

ويف رده على �أحد �لأ�صئلة حول جو�ز َنْزِع 

�لتالميذ  �مام  �ل�صف  يف  �ملر�أة حجاَبها 

وغريهم  �لطفال  من  �لبالغني  غري 

قال   ،21 بالقانون  لاللتز�م  كمحاولة 

�صماحته “هناك �لكثري من �ل�صكاليات 

هنا، ل �صيما �ن هناك �مكانية لدخول 

مدر�صون  �و  �ملدير  كان  �صو�ء  �لرجال، 

�آخرون يف �أثناء �لتدري�ص �ىل �ل�صف”.

�ملحتاجات  �ملعلمات  خلع  “�صرورة  وعن 

�أكد  �حلجاَب،  عائالتهن”  �إعالة  �إىل 

�ل�صبيتي “�ن �لمر مل ي�صل �إىل �حلرج 

�ملوت  بني  تختار  يجعلها  �لذي  �ل�صديد 

جوعًا �أو �للتز�م بالقانون �لذي ُيلِزُمها 

ِبَخلع �حلجاب”.

�حلا�صرين  بني  حو�ر  �خلتام  يف  وجرى 

و�ل�صيخ �ل�صبيتي حول �لقانون  �لو�حد 

به،  �لقيام  �ملطلوب  و�لدور  و�لع�صرين 

لتعريف  �لتحرك  �إىل  �جلاليَة  دعا  وقد 

كما  و�أحكامه.  بديننا  �لآخرين  �لنا�ص 

حث �جلميع، خ�صو�صًا �ملحجبات، على 

�صرورة �لقيام مبا �مكن يف مو�جهة هذ� 

ل  �لخو�ت  حترَك  �ن  �صيما  �لقانون، 

يز�ل خجوًل و�صعيفًا. 

�صدى امل�صرق ـ مونرتيال 

تركها  �لتي  �ل�صلبية  �لآثار  خ�صم  يف 

�ملر�أة  على  و�لع�صرين  �لو�حد  �لقانون 

�ملنتدى  �ختار  باخل�صو�ص،  �مل�صلمة 

�ملر�أة«  »قوة  عنو�ن  �لكندي  �ل�صالمي 

�لذي  ع�صر،  �لثاين  �ل�صنوي  للحفل 

م�صاء  من  و�لن�صف  �ل�صاد�صة  عند  عقده 

�جلمعة يف �لتا�صع و�لع�صرين من ت�صرين 

ح�صد  بح�صور  مري�ج،  �صالة  يف  �لثاين 

و�لنيابية  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  من 

متها  تقدَّ و�جلاليوية،  و�لدينية  و�لبلدية، 

رئي�صة »�حتاد ن�صاء كيبك« �ل�صيدة غربيال 

�لدفاع  يف  �لنا�صطات  من  وعدد  بو�صارد، 

عن �ملر�أة يف كيبك.

�أي�صًا ع�صو جمل�ص  �أبرز �حلا�صرين  من 

�لفدر�يل  �ملحافظني  حزب  عن  �ل�صيوخ 

�ْصكاْرباليجيا  وْفرن�صي�ص  د�جيني،  �يف 

�للرب�ل  حلزب  �لنيابية  �لكتلة  رئي�ص 

رئي�ص  تاريل  و�آِلك�ص  �لكندي،  �لفدر�يل 

�إىل  بالإ�صافة  �خل�صر-كيبيك،  حزب 

حزب  عن  �لنائب  فونتا�صيال  �أندريه 

»ت�صامن كيبك« �لذي يتوىل ملف �لهجرة 

غوليت  وناتايل  �حلزب،  يف  و�لتعددية 

فالريي  مونرتيال  مدينة  عمدة  ممثلة 

ناحية  عمدة  مونتغومري  و�صو  بالنت، 

كوت دي نيج – �ن دي جي، و�آلن د��صوز� 

وفرن�صي�ص  لور�ن،  �صان  مدينة  عمدة 

�صان  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�ص  ع�صو  ميال 

�ملجل�ص  ع�صو  �صاري  �حلق  وعبد  لور�ن، 

�لبلدي يف �صمال مونرتيال، ودمييرتيو�ص 

جيم بي�ص عمدة ناحية مدينة بيارفون- 

�مل�صت�صارة  حم�صن  و�صويف  روك�صبورو، 

 – بيارفون  مدينة  لعمدة  �ل�صيا�صية 

روك�صبورو، و�ألني ديب ممثلة رئي�ص بلدية 

لفال .

من  عددً�  �حلفل  يف  �ملنتدى  م  كرَّ وقد 

�لن�صاء �للو�تي تركن ب�صمات يف �ملجتمع 

نائب  �ملنا�صبة  فقر�ت  مت  وقدَّ �لكيبكي. 

�أما  مل�ص.  كاتي  �لآن�صة  �ملنتدى  رئي�ص 

�فتتاح �حلفل فكان باآي من �لذكر �حلكيم 

�لبلتاجي،  م�صعب  �ل�صيخ  ف�صيلة  تالها 

�ملحجبات  عن  وثائقي  فيلم  ُعِر�ص  كما 

و�أنو�ع �حلجاب.

�صامر املجذوب
�ملجذوب  �صامر  �ملنتدى  رئي�ص  حتدث  ثم 

قبل  مبا�صرة،  حديثه  ��صتهل  �لذي 

�ب�صع  »ما  بالقول  باحلا�صرين،  �لرتحيب 

�ن ُت�صَتهَدف �لن�صاء ل�صبب وحيد: كونهن 

�لكيبكيني  �ن  ُيقال  �ن  �ب�صع  وما  ن�صاء. 

يقبلون هذ� �لمر.. نحن ل ن�صدق هذ�«. 

وتابع �ملجذوب »كم هو مهني لرت�ث كيبك 

�إن  ليقولو�  �ل�صيا�صيني  بع�ص  يخرج  �ن 

ُت�صحق  �ن  يقبلون  �لكيبكيني  غالبية 

�ملر�أة.. 

�ملر�أة ُت�صطهد  �لو�صطى كانت  �لع�صور  يف 

�ملر�أة  ت�صطهد  و�ليوم  �لدين.  لو�ء  حتت 

�ملاأزق  نو�جه  نحن  �لعلمانية.  لو�ء  حتت 

ولكن  �أنف�صهم،  �ل�صحايا  و�أمامنا  نف�صه، 

�ملجذوب  وتابع  �أخرى«.  م�صميات  حتت 

»جند �ن بع�ص �لذين يف �ل�صلطة يتهكمون 

ِر  على �لبنات �ملحجبات، ومل يكن يف ت�صوِّ

�أيٍّ منا �ن ن�صل �ىل هذ� �لمر يف كند�«. 

نحن نعمل كمتطوعني ليَل نهاَر كجمعية 

ُيقرَّ هذ� �لمر  مد�فعة عن �حلق لكي ل 

نحن  �ملجتمع.  هذ�  يف  م�صتوى  �ي  على 

نعمل جاهدين �صد رهاب �لإ�صالم، ونعمل 

�صيا�صية  كجمعية  ل   - �ل�صيا�صيني  مع 

نعار�ص  �و  نوؤيد  بل   - �لحز�ب  نوؤيد  ول 

�ل�صيا�صات. لذ� نقف مع كل من يقف مع 

�لن�صانية«. 

�ل�صيا�صية  بال�صخ�صيات  رحب  بعدها 

ثني 
ُ
»�أ فقال:  �حلا�صرين،  من  وغريها 

�لقانون  وجه  يف  وقفو�  �لذين  كل  على 

موجودون  منهم  وُكرُث  و�لع�صرين،  �لو�حد 

جمعية  رئي�صة  بالذكر  �أخ�ص  ولكن  هنا. 

�صعد  هنادي  �ل�صيدة  للمر�أة«  »�لعد�لة 

هذ�  يف  به  تقوم  �لذي  �لكبري  للعمل 

»�حتاد  دعم  على  �أثنى  كما  �ل�صبيل«. 

ن�صاء كيبك« للن�صاء �مل�صلمات يف مو�جهة 

عمل  فريق  �ملجذوب  و�صكر   .21 �لقانون 

تطوع  �لذي  �لكندي  �ل�صالمي  �ملنتدى 

خلدمة ق�صايا �جلالية. كما خ�ص بال�صكر 

 ،»)MAC( جلمعية �ل�صالمية �لكندية�«

وجريدة »�صدى �مل�صرق«، و«جمل�ص �لئمة 

يف كيبك«.

ال�صيخ قنديل 
�ئمة  جمل�ص  رئي�ص  قنديل  �حمد  �ل�صيخ 

�ملنتدى  فيها  �صكر  كلمًة  �ألقى  كيبك 

ملو�جهة  جهوده  على  �لكندي  �ل�صالمي 

هو  �ل�صالم  »�ن  على  و�صدد   .21 �لقانون 

و�مل�صاركة  �لتعاون  ودين  �ليجابية  دين 

�ننا  �إىل  �لآخر«، م�صريً�  وقبول  و�لتعاي�ص 

�لندماج  على  د�ئمًا  نحر�ص  »كم�صلمني 

م�صتقبل  �أجل  من  و�لعمل  �ملجتمع  يف 

�أف�صل«. 

ال�صيخ ال�صبيتي 
�ل�صالمي  �ملجمع  �مام  ناحيته  من 

�ل�صيخ علي �ل�صبيتي قال: »نريد �ن ُنبِلغ 

نظر�ءنا �لكيبكيني و�لكيبكيات �ننا نتفهم 

�ملخاوف  لهذه  نريد  ل  ولكننا  خماوفكم، 

يعزل  �لذي  تفكريكم،  على  ت�صيطر  �ن 

متعلماٍت  ن�صاًء  �أي  جمتمعنا،  من  ق�صمًا 

�لذي  حجابهن  ب�صبب  ومثقفاٍت،  ذكياٍت 

بادر  »ملاذ�  �ل�صبيتي  ر�أ�صهن«. و�صاأل  يغطي 

»نحن  �صعار  تبني  �ىل  �ونتاريو  يف  �لنا�ص 

ننظر  ولكن  ر�أ�صك  على  ما  �ىل  ننظر  ل 

�ملبادرة  ناخذ  ل  ملاذ�  ر�أ�صك«.  يف  ما  �ىل 

ن�صمح  ملاذ�  �ل�صعار؟  هذ�  لرفع  كيبك  يف 

ملقاطعة مانيتوبا �أن تدعونا �إليها للعي�ص 

�لذين م�صى على  بحريتنا هناك، ونحن 

بناتنا  و�أكرث  طويلة  �صنو�ت  هنا  وجودنا 

ولدن هنا ويريدن �لبقاء للعي�ص هنا«؟ 

�لكيبكية  �حلكومة  رئي�ص  �ىل  وتوجه 

يفكرون  �لع�صر  هذ�  يف  »�لنا�ص  بالقول 

�ملريخ، ولكننا ل  �لعي�ص يف  كيف ميكنهم 

كيبك يف ظل هذ�  هنا يف  �لعي�ص  ميكننا 

)ع(:  علي  �لمام  بقول  وختم  �لقانون«. 

»�ن  علينا  �ن  موؤكدً�  كالرياحني«،  »�لن�صاء 

نعاملهن باح�صان ومودة«.      

ال�صيدة بو�صارد
بو�صارد  غربيال  لل�صيدة  كلمة  وكانت 

قالت  �لتي  كيبك«،  ن�صاء  »�حتاد  رئي�صة 

�ن  لكم  يقول  �ن  يريد  �لذي  �ل�صوت  »�نا 

جانبكم،  �إىل  يكنَّ  �ن  ُيِرْدَن  منا  �لكثري�ت 

ونريد ��صتخد�م قوتنا وكل ما �مكن لدعم 

�لقانون«.  بهذ�  �ملتمثل  �لظلم  مو�جهة 

�حتادنا  »�ليوم  بو�صارد:  �ل�صيدة  وتابعت 

باخل�صو�ص  �مل�صلمة  �ملر�أة  عن  يد�فع 

ب�صبب هذ� �لقانون �لذي علينا �إ�صقاطه/ 

ل  �ن  يريدنا  من  هناك  و�جبنا..  وهذ� 

نتخذ موقفًا من �لقانون، ولكن �قول لكم 

�إنهم �أخطاأو� يف طلب �لأمر من �جلمعية«.  

جمل�ص  ع�صو  من  لكل  كلمات  وكانت 

�لفدر�يل  �ملحافظني  حزب  عن  �ل�صيوخ 

�يف د�جيني، وناتايل غوليت ممثلة عمدة 

عمدة  د��صوز�  و�لني  مونرتيال،  مدينة 

ناحية مدينة �صان لور�ن، وفرن�صي�ص مييل 

لور�ن،  �صان  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�ص  ع�صو 

بلدية  جمل�ص  ع�صو  �صاري  �حلق  وعبد 

�صمال مونرتيال، و�آِلك�ص تاريل رئي�ص حزب 

فونتا�صيال  و�أندريه  كيبيك،  يف  �خل�صر 

�لكيبكي عن حزب  �لنيابي  ع�صو �ملجل�ص 

»ت�صامن كيبك«، و�لني ديب ممثلة رئي�ص 

بلدية لفال. و�صددت �لكلمات على �عتبار 

�ن �لقانون �لو�حد و�لع�صرين ل يتنا�صب 

�صرورة  �ىل  د�عيًة  �حلريات،  قو�نني  مع 

مو�جته بال�صبل �لقانونية �ملتاحة.

تقديرية  لوحات  �ملنتدى  قدم  �خلتام  ويف 

لكل من �يف تور�ص، �صفاء �صلبي، مركز �أمل 

ماننغ،  كمربيل  د.  بوركي،  فاطمة  للن�صاء، 

و�صابرية ح�صني تقدير� لن�صاطهم يف �لدفاع 

عن �ملر�أة، وم�صاعدتها �أمام �لتحديات �لتي 

تو�جهها على �كرث من �صعيد.

و�ختتم �حلفل بباقة من �لنا�صيد قدمها 

�لفنان �أن�ص �ل�صيد.

»القانون 21« من وجهة نظر دينية

املراأة حا�رسة بقوة يف احلفل ال�سنوي للمنتدى اال�سالمي الكندي
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جالية 14

�صدى امل�صرق ـ مونرتيال 

ع���ق���دت ج��م��ع��ي��ة »�����ص����و�« �ل���ل���ق���اء �ل���ع���ام 

لأع�������ص���اء �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة، وذل���ك 

عند �حلادية ع�صرة من �صباح �لحد يف 

�لأول يف مطعم  كانون  �لثاين ع�صر من 

وقهوة رو�ق. 

ق����دم يف خ���الل���ه رئ��ي�����ص �جل��م��ع��ي��ة علي 

قو�صان تقريرً� عن �لن�صطة �لتي قامت 

بها »�صو�« يف �لعام �جلاري، بينها: ندو�ت 

 ، �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  �لن��خ��ر�ط  ح��ول 

ت��اأ���ص��ي�����ص �ل�����ص��رك��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�ن��و�ع��ه��ا 

�لت�صويق   ، لل�صركات  �ل�صريبي  و�ل�صاأن 

�ل���رق���م���ي م���ن خ����الل و����ص���ائ���ل �ل��ت��و����ص��ل 

مهنتي  على  �ل�صوء  و�لقاء  �لجتماعي 

�لبناء و�ل�صحة.

وحتدث قو�صان عن �هد�ف “�صو�” و�لتي 

ت��رتك��ز على �ي��ج��اد �ل��ت��و����ص��ل ب��ني رج��ال 

�لع���م���ال ت��ن��م��ي��ة �مل���ه���ار�ت ل ���ص��ي��م��ا بني 

�لن�صاء ،  �لتعريف باملوؤ�ص�صات �لتجارية 

من خالل “ تلفزيون �صو� “. وعر�ص يف 

�خلتام مل�صاريع “�صو�” للعام 2020. 

ب���ع���ده���ا ق������دم �مل�����������ص�����وؤول �مل��������ايل �حل�����اج 

ك��ام��ل �صفا ت��ق��ري��رً� م��ال��ي��ًا ع��ن مد�خيل 

وم�صاريف �جلمعية. 

وت�����وىل �مل��ح��ام��ي ول���ي���م خ��رب��ط��ل��ي ���ص��رح 

َق  بع�ص فقر�ت �لقانون �لد�خلي لُي�صدَّ

على �ن�صمام �ثنتني �إىل �أع�صاِء �للجنة 

وم��روى  �هلل  ن�صر  �صارة  هما:  �لتنفيذية 

َت على تعديل نقطتني  وِّ خنافر. كما �صُ

يف �لقانون �لد�خلي.       

كبرية  جمموعة   “ “�صو�  جمعية  وت�صم 

�مل�صلمني  و�ملهنيني  �لع��م��ال  رج���ال  م��ن 

�ل��ع��ام  وت��اأ���ص�����ص��ت يف  ����ص��ول لبنانية  م��ن 

ن�����ص��اط��ه��ا يف جم��ال  ت��رك��ز  وه����ي   2015
�ل��ت��و����ص��ل ب���ني رج�����ال ون�����ص��اء �لع���م���ال 

و�أ�صحاب �ملهن و�لتعريف بهم . 

�صدى امل�صرق ـ مونرتيال 

����ص��ت��ن��ك��ار� حل�����ص��ار غ����زة و�لع����ت����د�ء�ت 

�ل��ت��ي تتعر�ص ل��ه��ا �مل��دي��ن��ة ع��ل��ى �ي��دي 

�قيم عند  �ل�صر�ئيلي،  قو�ت �لحتالل 

�لو�حدة من بعد ظهر �لحد يف �لأول 

�صارك  �جل��اري جتمٌع  �لأول  كانون  من 

كونكورديا  جامعة  ق��رب  �لع�صر�ت  فيه 

و�صط مدينة مونرتيال. 

�إن���ط���ل���ق ب���ع���ده���ا �مل���������ص����ارك����ون، وب��ي��ن��ه��م 

»ن��اط��وري  جماعة  م��ن  يهود  حاخامات 

ك�����ارت�����ا« �مل����ع����ار�����ص����ة ل���ل�������ص���ه���ي���ون���ي���ة، يف 

�ل�����ص��ع��ار�ت  خ��الل��ه��ا  يف  رددو�  م�����ص��رية 

و�لد�عية  �ل�صر�ئيلي  بالعدو�ن  �ملنددة 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني،  �ل���ت�������ص���ام���ن م����ع  �ىل 

�ل���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �لقن�صلية  �إىل  و����ص���وًل 

�لعالم  وُرِفعت  �مل�صرية  �نتهت  و�أمامها 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة و�لع����������الم �حل�����م�����ر�ء، 

ل����ق����َي����ت ك��ل��م��ات ع���دي���دة �أك������دت على 
ُ
و�أ

�صرورة �تخاذ �حلكومة �لكندية مو�قف 

م����ن �لع������ت������د�ء�ت �ل���ت���ي ي��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا 

�ل�صعب �لفل�صطيني. 

جاكلني جابر - مونرتيال 

��صتطاعت �لطالبة �للبنانية د�ليا نزها 

�لنف�ص يف  علم  تدر�ص  �لتي  عاما(   22(

جامعة كونكورديا يف مونرتيال، وهي من 

مب��ب��ادرة  )����ص��ت��ط��اع��ت(  بعلبك،  منطقة 

فردية منها جمع مبلغ مايل ق��ارب مئة 

بعد  بالدها  مل�صاعدة  �مريكي  دولر  �ل��ف 

تد�عيات �حلر�ئق �لتي طالتها.

وك�����ان�����ت ن����زه����ا �أن�����������ص�����اأت ع�����رب ح�����ص��اب��ه��ا 

“�لفاي�صبوك”  ع����ل����ى  �ل�������ص���خ�������ص���ي 

 help ��صمتها  �صفحة  و”�لن�صتغر�م” 

�لكثري من  �نت�صرت يف    the  people
�ل����دول، م��ا �ف�����ص��ى �ىل ج��م��ع م��ا ي��ق��ارب 

�ملبلغ يف خالل �ربعة �يام فقط.

“�لوكالة  ن��زه��ا يف ح��دي��ث��ه��ا م��ع  وق��ال��ت 

ق��م��ت  “لقد  لالعالم”:  �ل����وط����ن����ي����ة 

با�صتفتاء مع متابعي �صفحتي، ل �صيما 

�ملتربعني منهم حول �جلهة �لتي يرتاأون 

تقدمي  ح��ول  �لجماع  فكان  م�صاعدتها، 

�صيارة جديدة للدفاع �ملدين، وتخ�صي�ص 

 arc en ciel �ل  مبنى  ل��رتم��ي��م  مبلغ 

�ل����ذي ت�����ص��رر ب��ف��ع��ل �حل���ر�ئ���ق، وت��ق��دمي 

م�������ص���اه���م���ة م���ال���ي���ة لح��������دى �ل���ع���ائ���الت 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �ل��ف��ق��رية �ل��ت��ي ت���ويف معيلها 

ب�صبب �حل��ر�ئ��ق �ل��ت��ي �ن��دل��ع��ت، و�أخ���ريً� 

تقدمي �لدعم �ملايل �لالزم للم�صاهمة يف 

�صيبت 
ُ
�أ �لتي  �لقرى  �لت�صجري يف  �إع��ادة 

�أحر�جها �إ�صابات بالغة، وهذ� ما �صعينا 

لتحقيقه”.

و�أ�صارت نزها �إىل �أن “�جلمعية �للبنانية 

 Centre  Culturel �ل���ك���ن���دي���ة    –
�ل��ت��ي  Lebanon Canadienهي 

�صتنقل �لأمو�ل من كند� �إىل لبنان”.

)وطنية( 

جاكلني جابر - مونرتيال 

�للبنانية  �لرمنية  للكاتبة   )Masks( »�أق��ن��ع��ة«  كتاب  ن��ال 

�ل��ك��ن��دي��ة ن��ت��ايل ر���ص��ت��وك��ي��ان �ل��و���ص��ام �ل��ذه��ب��ي �ل��ع��امل��ي من 

 )Literary Titans( ”ل�صركة �لمريكية “عمالقة �لأدب�

يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا - ل��و���ص �جن���ل���و����ص، م���ن ب���ني �ك����رث م���ن 60 

��َح لهذه �جل��ائ��زة م��ن دول �ل��ع��امل �ملختلفة.  ُر���صِّ  �ل��ف كتاب 

وقد �ختري يف هذه �ملناف�صة 14 كتابا فقط للجو�ئز �لثالث: 

�لذهبية، �لف�صية و�لربونزية، ور�صتوكيان هي �ملر�أة و�لعربية 

 �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي ����ص���ارك ك��ت��اب��ه��ا يف ه���ذه �جل���ائ���زة �ل��ع��امل��ي��ة.

بات  بن�صره،  �لعاملية  “�أمازون”  �صركة  تهتم  �ل��ذي  �لكتاب 

�إح�����ص��اء�ت��ه��ا، ل �صيما بعد  �آخ���ر  �ل��ي��وم �لك���رث مبيعًا وف��ق 

حمققا   ،)Audiobook( ���ص��وت��ي  ك��ت��اب  �ىل  ح��ول��ت��ه  �ن 

ب���ذل���ك رق���م���ًا ق��ي��ا���ص��ي��ًا ج����دي����دً�، خ�����ص��و���ص��ًا ب��ع��د ت�����ص��ن��ي��ِف 

�خلم�ص”. “�لنجوم  ت�����ص��ن��ي��َف  �إي�����اه  �ل��ع��امل��ي��ني   �ل��ن��اق��دي��ن 

�أه�����دت  لالعالم”،  �ل���وط���ن���ي���ة  “�لوكالة  �ىل  ح���دي���ث  ويف 

ت��ع��اين  ع��رب��ي��ة  �م������ر�أة  ك���ل  “�لباهر �ىل  �ل��ك��ات��ب��ة جن��اح��ه��ا 

وت��ت��اأمل ب�صمت خ��وف��ًا م��ن ل��وم �له���ل و�ملجتمع”، وق��ال��ت: 

هو  �صامتة.  �م���ر�أة خائفة،  لكل  هديتي  ه��و  �ل��و���ص��ام  “هذ� 
�لن�صر  و�مل��و�ج��ه��ة حتى  ل��ل��وق��وف  �صت�صاعدها  �ل��ت��ي  �ل���درع 

“لول  و�أ���ص��اف��ت:  �آخ���ر نف�ص”.  ���ص��اأك��ون معها ح��ت��ى  لأن��ن��ي 

�لنجاح وملا حققت هذ�  ��صتطعت  ملا  �لنا�ص  و�آلم  �وجاعي 

�مل��ر�أة �لنابغة �لتي حتدث عنها �لنقاد،  �لنت�صار، فاأنا هي 

�لتي حت��دت وجنحت«. �لعربية  �مل���ر�أة  و�ن��ا هي   و�ل�صحف، 

و�صتنال ر�صتوكيان هذ� �ل�صبوع، دبلومها �ملوقع من �مريكا، 

�ل��ي��وم بُحكم  ب���ات  وق���د  ك��ل ن�صخات كتابها  ��ل  ���ص��ي��ذيِّ �ل���ذي 

�لعاملي. )وطنية(

�أم�ص وز�رة  ز�ر وف��د فل�صطيني  �أوت���او�-  

�خل����ارج����ي����ة �ل����ك����ن����دي����ة، ح���ي���ث ك������ان يف 

لول�صنيك  ت����روي  �ل�����ص��ف��رُي  �إ���ص��ت��ق��ب��ال��ه 

�لفل�صطينية،  �لأر������ص����ي  �إد�رة  رئ��ي�����ص 

�إ����ص���ر�ئ���ي���ل، م�����ص��ر، و�مل���غ���رب، وع�����دٌد من 

�لفل�صطيني  �ل��وف��د  و���ص��م  م�����ص��اع��دي��ه. 

�ل��ع��ب��د رئي�ص  �ل��دك��ت��ور �صميح  ُك���اًل م��ن 

و�ل�صيد  �لفل�صطيني لالإ�صكان،  �ملجل�ص 

�لعربية  �جلمعية  رئ��ي�����ص  ���ص��ال��ح  ر���ص��اد 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، و�ل���دك���ت���ور حم��م��د �أب���و 

م��وؤ���ص�����ص��ة  �إد�رة  ع�����ص��و جم��ل�����ص  ع���و����ص 

�مل��ه��ن��ي��ني �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني �ل��ك��ن��دي��ني، 

و�ل����دك����ت����ور ف�������ادي �حل�������ص���ي���ن���ي �ل���ق���ائ���م 

باأعمال �ملفو�صية �لفل�صطينية يف كند�.

ق�������دم �ل�����وف�����د �ل���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي �ل�������ص���ك���ر 

ل��ل��خ��ارج��ي��ة و�حل���ك���وم���ة �ل��ك��ن��دي��ة على 

�لدعم �ملقدم لوكالة �لأنورو�، خا�صة يف 

ظل �لظروف �ل�صعبة �لتي تعاين منها 

�لوكالة ب�صبب �ملوقف �لأمريكي وتوقف 

�لوفد  ق��دم  كما  للوكالة.  �لدعم  تقدمي 

�لأخ���ري،  ت�صويتها  ع��ل��ى  ل��ك��ن��د�  �ل�صكر 

�لذي �أيدت فيه �أوتاو� قر�رً� يف �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة يدعُم حق �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف تقرير م�صريه، وقد عرب 

�أع�����ص��اء �ل��وف��د ع��ن �أم��ل��ه��م ب���اأن ي�صتمر 

هذ� �لنهج و�أن تدعم كند� قر�ر�ٍت �أخرى 

مم���اث���ل���ة، و�����ص����وًل ل�����الإع�����رت�ف �ل��ك��ام��ل 

بالدولة �لفل�صطينية.

�ملوقف  �لفل�صطيني عن  �لوفد  وحت��دث 

�لأم��ري��ك��ي �لأخ����ري ح��ي��ال �لإ���ص��ت��ي��ط��ان، 

�حلالية  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  �أن  ���دً�  م���وؤكِّ

ت��وؤك��د ي��وم��ًا ب��ع��د ي���وم �أن��ه��ا ل مي��ك��ن �أن 

ت��ك��ون و���ص��ي��ط ���ص��الم، حت���دي���دً� بتبنيها 

مو�قف تت�صق مع �ملوقف �لإ�صر�ئيلي. 

و��صتعر�ص �لوفد �ملمار�صات �لإ�صر�ئيلية 

ع��ل��ى �لأر�������ص ب�����دءً� ب��احل�����ص��ار �جل��ائ��ر 

�ملفرو�ص على قطاع غزة، �إىل �لهجمات 

�لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �مل���ت���ك���ررة ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع 

�ملحا�صر، �لتي تخلف �أعد�دً� كبريًة من 

تدمرٍي  �إىل  �إ�صافة  و�جلرحى،  �ل�صهد�ء 

هائٍل يف �لُبنى �لتحتية و�ملمتلكات.

�صرحًا  �لعبد  �صميح  �ل��دك��ت��ور  ق��دم  كما 

مف�صاَل عن �لأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية 

وم��دي��ن��ة �ل��ق��د���ص، و�أ����ص���ار �إىل �لأ����ص���ر�ر 

�ل���ت���ي ي��ت�����ص��ب��ب ب��ه��ا �جل������د�ر �ل��ف��ا���ص��ل، 

َم  وق��دَّ �لإ�صتيطان،  وحت��دث عن خطورة 

مقاربة حول �صوء توزيع �ملياه و��صتغالِل 

قو�ت �لإحتالل �لإ�صر�ئيلية �إياها.

م�������ن ج�����ه�����ة �أخ���������������رى، ت������ط������رق �ل�����وف�����د 

�لإن�صان،  حقوق  لق�صايا  �لفل�صطيني 

وطرح فكرة �إر�صال بعثة تق�صي حقائق 

ل��ت�����ص��اع��د �ل�����ص��ع��ب �ل��ك��ن��دي يف م��ع��رف��ة 

�لإ�صر�ئيلي  �لإحتالل  خروقات  حقيقة 

وُت��ُدوِول  �لفل�صطيني.  �لإن�صان  حلقوق 

�لكندية،  �لتنموية  �مل�����ص��اري��ع  يف  �أي�����ص��ًا 

ب�����اأن يت�صمن  �أم���ل���ه  ف���ع���ربَّ �ل���وف���د ع���ن 

�ل���دع���م �ل���ك���ن���دي م�������ص���اري���َع وق���ط���اع���اٍت 

َم م���ق���رتٌح ب��ت��ق��دمي ك��ن��د�  ج����دي����دًة، وُق�������دِّ

�ملنح �لدر��صية على غر�ر ما تقدمه دول 

�أخرى عديدة.

�لوفد  ت���روي  �ل�صفري  �صكر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

�إن  وق����ال  ح�����ص��وره،  ع��ل��ى  �لفل�صطيني 

ك���ن���د� ت���دع���م �لإ����ص���ت���ق���ر�ر و�ل�������ص���الم يف 

�مل��ن��ط��ق��ة، وت��ع��م��ل ج��اه��دة ع��ل��ى تطوير 

ح���ي���اة �ل�����ص��ع��ب �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي. وحت���دث 

�لتي  �لتنموية  �مل�����ص��اري��ع  م��ن  ع���دٍد  ع��ن 

ت�����ص��اه��م ف��ي��ه��ا ك��ن��د�، وي��ح��دو �حل��ك��وم��َة 

�لكنديَة �لأمُل يف حت�صني هِذِه �مل�صاريِع 

�لظروَف �ملعي�صيَة لل�صعب �لفل�صطيني. 

�ل�صعب  ع��ل��ى ح��ق  ت���روي  �ل�صفري  و�أك����د 

وعلى  م�����ص��ريه،  تقرير  يف  �لفل�صطيني 

روؤي����ة ك��ن��د� �أن ح���لَّ �ل��دول��ت��ني ه��و �حل��ل 

�لإ���ص��ت��ق��ر�ر  �صيت�صمن  �ل����ذي  �ل��وح��ي��د 

لالأجيال  �أف�صَل  وم�صتقباًل  �ملنطقة  يف 

�لقادمة.

جمعية »�سوا« العمومية

م�سرية يف مونرتيال 

ت�سامنا مع غزة

طالبة لبنانية يف كندا جتمع 100 الف دوالر 

مل�ساعدة املت�رسرين يف لبنان جراء احلرائق

و�سام ذهبي اأمريكي لكتاب »اأقنعة« 

للبنانية الكندية نتايل ر�ستوكيان

برفقة الدكتور �ضميح العبد

وفد فل�سطيني يلتقى م�سوؤولني بوزارة اخلارجية الكندية

د�ليا نزها

�ع�صاء من �لهيئة �لد�رية يف »�صو�« خالل �لجتماع

نتايل ر�صتوكيان
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ق��ب��ل �ك���رث م���ن ع��ق��د م���ن �ل���زم���ن، ملحت 

ك����ت����اب����ًا ب����ع����ن����و�ن »�مل����وع����ظ����ة م�����ن خ��ط 

 The Parable of the( �لأن���اب���ي���ب« 

ف�صويل  �ل��ع��ن��و�ن  و�أث�����ار   ،)Pipeline
�ملعريف لعدم ��صتيعابَي خفايا م�صمون 

يف  ُتذكر  فاملوعظة  عنو�نه.  من  �لكتاب 

�جل��و�م��ع و�مل��ج��ال�����ص وُدور �ل��ع��ب��ادة، ول 

ع��الق��ة لها ب���اأي خ��ط �ن��اب��ي��ب، �أو هكذ� 

����ص��ت��ق��ر�أت. ك��ان��ت وم��ا ز�ل���ت غ��ري��زة حب 

�أي  مل��ع��رف��ة م�صامني  ت��ط��اردين  �مل��ع��رف��ة 

���ص��ي �ح�����اول �ن �ف��ه��م��ه، و����ص��ت��ح�����ص��ل��ت 

�ل��ك��ت��اَب بعد جهد وب��ح��ث زم��ن��ي طويل 

�ملدة. 

معرفة حمتو�ه  �صغفًا يف  بكامله  قر�أته 

ور���ص��ال��ت��ه وم�����ص��ام��ي��ن��ه. وِل���ك���ون �ل��ك��ت��اب 

��صتنطقها  م��ت��ع��ددة  ر���ص��ائ��ل  ي��ت�����ص��م��ن 

 )Bruke Hedge( ملوؤلف ْبروك َهْدج�

من و�ق��ع م�صاهدته ع��ددً� من �لأح��د�ث 

و�ل���ده من  ك��ح��ادث��ة جت��ري��د  و�لق�ص�ص، 

�لر�حل،  �لكوبي  ثروته على يد �حلاكم 

و�ق����ع م�صاهد�ته  ك��ا���ص��رتو، وم���ن  ف��ي��دل 

“برغماتي”  م�����ايل  مب���ن���ظ���ار  ل���ل���ح���ي���اة 

جتريبي وق�ص�ص عا�صها بنف�صه، �حببت 

�ن �أ�صارككم �إياها، ل �صيما �ل�صباب من 

رو�د �لأعمال، لإفادتكم. 

ق�صة  �لكاتب  يعر�ص  �لكتاب  مطلع  يف 

����ي �جل�����ص��م  ���ص��ي��ق��ة ع����ن ���ص��خ�����ص��ني ق����ويَّ

�ل�صباب  مقتبل  ويف  �لن�صاط  قدي  ومتَّ

م���ن ���ص��ك��ان �إح�����دى �ل���ق���رى �لي��ط��ال��ي��ة، 

�أحدهما يدعى بابلو )Pablo( و�لآخر 

وم��ل��خ�����ص   .)Bruno( ب���رون���و  ي���دع���ى 

�ن��خ��ر�ط كل من بابلو  �ن��ه بعد  �لق�صة 

وب��رون��و يف �ع��م��ال جلب �مل��اء لقريتهما 

م���ن �ل��ن��ه��ر ب��ط��ري��ق��ة ح��م��ل �ل�����ص��ط��ول، 

�أقحم بابلو نف�صه يف تطوير فكرة نقل 

�ملاء للقرية عن طريق مد �أنبوب لل�صخ، 

وجن����ح ب���ذل���ك رغ����م ع�����زوف ب���رون���و عن 

عندها  و�لتنفيذ.  �لفكرة  يف  م�صاركته 

ُ�ط���ل���ق ع��ل��ى ب��اب��ل��و ل��ق��ب “باين �أن��ب��وب 

فيما   ،)pipeline builder( �ل�صخ” 

 bucket( ”طلق لقب “حامل �ل�صطل
ُ
�أ

carrier( على �صديقه برونو �لذي مل 
يغري من طريقه عمله يف نقل �مل��اء �إل 

بعد �ن�صر�م �لزمن. 

“باين  م�صطلح  �ل��ك��ات��ب  �ت��خ��ذ  رم���زي���ًا 

��صتجالب  ع��ن  للتعبري  �ل�صخ”  �أن��ب��وب 

�لتدفق �ملايل �لد�ئم من مو�رد متعددة، 

للتعبري  �ل�صطل”  “حامل  وم�صطلح 

عن �ملتقوقع حتت غطاء �لر�تب كدخٍل 

وحيد و�أوحد يف حياته.  

وين�صج �لكاتب عددً� من �ل�صيناريوهات 

وخم�صة  مائة  يف  �ملطروحة  و�ملناق�صات 

وع�صرين �صفحة لتاأ�صيل وجتذير فكرة 

�لعتماد على منهجية “باين �لأنابيب” 

مب���ر�ح���ل �ل�����ص��ب��اب م���ن ع��م��ر �لإن�������ص���ان 

ول��ت��ف��ادي  �مل��ال��ي��ة،  �ل��ك��ر�م��ة  لتح�صيل 

�لنغما�ص يف �صوق بيع �لوحدة �لزمنية 

مقابل مرتب ثابت )�لر�تب(، مهما بلغ 

�صقف ع��و�م��ل �جل���ذب و�حل��ي��اة �مل��رتف��ة 

للمن�صب �لوظيفي.  

يف ث��ن��اي��ا �ل��ك��ت��اب ي�����ص��رد �ل��ك��ات��ب ُج��م��اًل 

ت�����ص��ت��ح��ق �ن ي��ط��ي��ل �ل����ق����ارئ �ل���وق���وف 

�إط��الق  يطور منهجيته يف  ك��ي  عندها، 

)ري���ادة �لع��م��ال(،  ب��اك��رً�  م�صاريع عمله 

�و ي��ج��َد وظ��ي��ف��ت��ه ب��ن��ف�����ص��ه ك��ع��ام��ٍل ح��رٍّ 

�صوق  تقلب  )freelancer( على �صوء 

و�حلفاظ  قوته  لك�صب  �لعاملي،  �لعمل 

�مل��ال��ي��ة لنف�صه ح��ا���ص��رً�  �ل��ك��ر�م��ة  ع��ل��ى 

وم�صتقباًل.  

م���ن م��ن��ظ��ور ق���ر�ئ���ت���ي ل��ل��ك��ت��اب، ����ص���اأورد 

�لتايل من �جلمل �مل�صتوحاة من �لكتاب 

مع بع�ص �لت�صرف و�لزيادة ملا يتنا�صب 

وفكرة �ملقال:

�ل��ت��م��ك��ن  ب���ع���ني  ����ص���ي  �ي  ت����اأخ����ذ  ل   -1

��ئ �لكثري من  ُي��خ��بِّ ل��الأب��د، ف��ال��ق��در  منه 

 Never take( و�مل��ت��غ��ري�ت.  �مل��ف��اج��اأت 

).anything for granted
2- �ملتوثب لالنطالق يف جمال �لعمال 

�لفر�صة  �إت��اح��ة  م��ا يبحث عنه ه��و  ك��ل 

لنف�صه  �ل��ف��ر���ص��ة  �إي���ج���اد  �أو  ليحلق  ل��ه 

�مُلماِطلة  �ل�صخ�صية  ذو  بينما  ليحلق؛ 

وغ���ري �مل��ت��وث��ب مت���ر ع��ل��ي��ه �ل��ف��ر���ص ت��ل��َو 

لقتنا�صها،  نف�صه  ي��ع��دَّ  ومل  �ل��ف��ر���ص 

وي��ن��دب ح��ظ��ه.  ولكي  �ل��ف��ر���ص  فتتبخر 

ي��ك��ون �لن�����ص��ان م��ت��وث��ب��ًا، عليه �حلر�ص 

�لعلمية  م��ه��ار�ت��ه  ل��ت��ط��وي��ر  و�لج��ت��ه��اد 

و�مل����ع����رف����ي����ة، و�ل���ت���ق���ن���ي���ة و�ل���ق���ان���ون���ي���ة 

و�ل��ت��ج��اري��ة، ب��اأك��رب ق��در ممكن م��ع بناء 

م��ب��ادرً�  ي��ك��ون  �أن  وعليه  ب��ال��ذ�ت،  �لثقة 

ي �أي فر�صة تلوح يف �لأفق.    لتبنِّ

3- لالإن�صان �ملتمكن ماليا قوة ��صتخد�م 

ُت��ع��رف  وه���ذه  �مل��ال��ي��ة،  �مل�صاعفة  ق��ان��ون 

 investment( �مل����ال����ي����ة  ب���ال���ر�ف���ع���ة 

leverage(. ولالإن�صان �ملتمكن معرفيًا 
حق ��صتخد�م قوة �لر�فعة �لزمنية، ويف 

وقتنا �حلا�صر ولدت ما يعرف بالر�فعة 

 e- compounding( �لل��ك��رتون��ي��ة 

leverage( فطغيان ��صتخد�م �ل�صبكة 
ذ�ت  و�لتطبيقات  )�ل��ن��ت(  �لعنكبوتية 

�لعامة ب�صكل غري  �لعالقة يف �ملجالت 

م�����ص��ب��وق، وك���ذل���ك �ل��ر�ف��ع��ة �لب��ت��ك��اري��ة 

ور�ف��ع��ة   )innovation leverage(

��صتثمار �لعالقات.  

لالن�صان،  �مل��ه��ن��ي  �ل��ع��م��ر  مقتبل  يف   -4

بر�تب  �لآخ��ري��ن  ل��دى  بالعمل  �صري  ل 

�و ح��ت��ى ب���دون ر�ت���ب لك��ت�����ص��اب �ملعرفة 

�ل��ع��م��ل��ي��ة و�مل��ه��ن��ي��ة، و�ت����ق����ان ���ص��ن��ع��ة �و 

م��ه��ن��ة حم�����ددة  ل��ف��رتة زم��ن��ي��ة حم���ددة، 

 on( ك����رث� �ق����ل �و  ���ص��ن��و�ت �و  ك��خ��م�����ص 

�مل����وؤل����ف  وي����دع����و   .)job training
ب����ال����ت����و�زي، �ي يف �ث���ن���اء �ل��ع��م��ل ل��دى 

�دخار  �ىل  �ل�صطل”  “كحامل  �لخرين 

مبلغ لتطوير �ملهار�ت �و �أفكار �لأعمال  

لفتتاح مبدئي للعمل �خلا�ص، وجعل 

�أثناء  �مل��ايل ن�صب �لعني يف  �ل�صتقالل 

�ل��دوؤوب  و�ل�صعي  �لآخرين،  �لعمل لدى 

ل��ت��ح�����ص��ي��ل �ل���ت���دف���ق �مل�����ايل �إىل ج��ان��ب 

ل  وق��ت ممكن،  باأ�صرع  �ل�صهري  �لر�تب 

�أزم��ن��ة �ج����و�ء �ن��ع��د�م �لأم���ان  �صيما يف 

�لوظيفي، �و �صحاحة �لوظائف �ملتوفرة 

ب����ع����و�ئ����د جم�����زي�����ة. وع����ن����دم����ا ي��ح�����ص��ل 

�ل�صتقالل  كامل  على  �ملثابر  �لن�����ص��ان 

ع���ن �ل��وظ��ي��ف��ة ب��ع��د حت��ق��ي��ق جن��اح��ات 

خارج �لعمل �لوظيفي، ينطلق يف حقول 

�ل�صناعة،  �و  و�لتجارة  �حل��رة  �لع��م��ال 

�أو �ب��ت��ك��ار/ ت��ط��وي��ر �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات، حيث 

�حل��ري��ة و�ل���ص��ت��ق��الل و�لإب������د�ع، وي��ك��ون 

�لإن�صان رئي�ص نف�صه.  

�ل���ت���دف���ق  ت���ك���وي���ن  ي����ق����رتح �ل����ك����ات����ب   -5

�مل���ايل م��ن خ���الل ق��ن��و�ت �ل���ص��ت��ث��م��ار يف 

�ل��ع��و�ئ��د، وي��ق��رتح تفعيل  �ل���ص��ه��م ذ�ت 

�ملتعارف عليه يومذ�ك  قانون �لغنياء 

بالقانون �لثاين و�ل�صبعني، و�ل�صتثمار 

و�ملعادن  و�ل�صند�ت  و�لتقنية  �لعقار  يف 

�لنفي�صة، وحيثما تنمو عو�ئد �لأمو�ل. 

�ق��رتح على �ل��ق��ارئ زي��ادة �لط��الع على 

هذ� �ملجال لأن ن�صبة �لعائد متغرية يف 

كل حقل ��صتثماري. 

ي��ع��ز  م����ن  �و  �ب���ن���ك  ي���ق���ع  �ن  �ن���ت���ب���ه   -6

�لآخرين  �أعمال  عليك يف حب مماثلة 

�لأق�������ل ����ص���اأن���ًا مم����ا ت��ط��م��ح ل���ه���م ب����ه يف 

�مل�����ص��ت��ق��ب��ل، �و ت���اأث���ره���م ب��ال��ب��ائ�����ص��ني �و 

ي��رون �حلياة من خالل  �لذيَن  �تباعهم 

 Monkey( و�ملحبطني  ���ص��ود�ء  ن��ظ��ارة 

على  و�ح��ر���ص   ،)see، monkey do
�إب��ع��اده ع��ن �لجن����ر�ف نحو �ل��ب��َدع غري 

�ملو�صوعية. 

 big( 7- “قبعة كبرية بدون قطيع بقر

�ملثل  بهذ�  د  ُيق�صَ  :)hat، no cattle
�مل�صهور يف �إحدى �لوليات �لأمريكية �أن 

�لفا�صي”  على  و”�لف�صخرة  �لتمظهر 

ح����اج����ز م����دم����ر ل��ل��ن��م��و �مل��������ايل، ي���ُح���ول 

لالإن�صان  �مل��ال��ي��ة  �ل��ك��ر�م��ة  حتقيق  دون 

ذي �ل�����ص��اأن. ف��اإي��اَك، ع��زي��زي �مل��ه��ت��م، �أن 

ت��ك��ون م�����ص��اري��ف��ك ون��ف��ق��ات��ك �ك���رث من 

ب��اأي حال  �إياها  �و مالِم�صًة  مد�خيلك، 

�ل�صباب  على  �أمتنى  كما  �لأح���و�ل.  من 

م�صتنقعات  ع��ن  ي��ب��ت��ع��دو�  �ن  �جل���ادي���ن 

�مُل�����ص��رف يف �مل��ق��اه��ي و�ملطاعم  �لإن��ف��اق 

و�ملالب�ص. 

�ل�صباب  �صيما  �ل��ق��ارئ، ل  تذكر عزيزي 

�لقت�صادية  �ل��ظ��روف  �ن  �ل��ط��م��وح��ني، 

و�ل��ف��ر���ص �مل��ر�ف��ق��ة ل��ك��ل ج��ي��ل متغرية، 

و�أن �لدور�ت �لقت�صادية بني مدٍّ وَجزر. 

�لذكاء �ل�صتفادة من جتارب  ولعل من 

ك����ل ف�����رتة ب���اب���ت���ك���ار خ�����ط، �و خ��ط��وط 

مايل  تدفق  لإي��ج��اد  �ملنا�صبة،  �لأنابيب 

منا�صب ُيحرز به �لإن�صان �لكر�مة �ملالية 

ل  للجميع،  �أمت��ن��ى  يعيل.  ومل��ن  لنف�صه 

مليئة  ذكية  بد�ية حياة  �ل�صباب،  �صيما 

و�أتطلع  و�لتوفيق،  و�لنجاح  باحليوية 

�أع���م���ال  رو�َد  م��ن��ه��م  �ل��ك��ث��ريي��ن  ل����روؤي����ة 

ناجحني.

Be Smart from the Start...كن ذكيا منذ البداية

بني  �لتو��صل  لغة  �أنها  على  �لتاريخ  عرب  �لكلمة  ُعِرَفت 

�ل�صعوب، ومن ير�قب ع�صرنا �حلا�صر يالحظ �أهمية �لإعالم 

�لذي  �لتكنولوجي  �لتطور  من  �لهائل  �لكم  وهذ�  �ملعا�صر، 

�صبكات  �إىل  �لإعالم من جر�ئد وجمالت  دخل على �صناعة 

لبث  �لف�صاء  جمال  �لإعالم  ودخول  �لعاملية،  �لإنرتنت 

�لرب�مج �لتلفزيونية عرب �لأقمار �ل�صناعية و�لبث �لإذ�عي، 

�لتطور  �أ�صاليب  يف  �لإن�صان  عبقرية  �إليه  تو�صلت  ما  و�آخر 

�لن�صاين و�لعلمي  �ملميز على �صعيد �لإعالم ب�صكل عام. 

�لتطور  هذ�  �لتلفزيوين  �لإر�صال  �أجهزة  تطورت  عندما 

�لالفت وبد�أ �إر�صالها، توقع عدد كبري من �ملر�قبني �أن يحتل 

�لتلفزيون �ملكانة �لكربى يف قلوب �لنا�ص على ح�صاب و�صائل 

�ليومية  �ملقروءة منها، كاجلر�ئد  �صيما  �لأخرى، ل  �لإعالم 

�لكالم  هذ�  ِلبع�ص  ورمبا  �ل�صهرية،  �أو  �لأ�صبوعية  و�ملجالت 

�صحٌة، لكن تبقى للجريدة �ليومية نكهتها �ملميزة، وللمجلة 

يف  عمل  من  �إل  بلذتها  ي�صعر  ل  خا�صة،  نكهة  �لأ�صبوعية 

حقل �لإعالم، وعرف كم من “�أع�صاب حُتَرق” وجهود ُتبَذل 

لإخر�ج �جلريدة �ليومية يف �صبيحة كل يوم، �أو - ِبقدر �أدنى 

- �أ�صبوعيًا.

هو  �لإعالم  �إن  ُتقال:  و�حلقيقة  �صالح،  �لإعالم  �إن  يقولون 

جمموعة �أ�صلحة جمتمعة �إذ� ُعِرَفت كيفية ��صتعمالها، وبالتايل 

فهي تو�صل �إىل نتائج مفيدة و�أكيدة على �ل�صعد �ملختلفة. 

يف  �صدهم  �لإعالم  �صالح  ��صتعمال  كيفية  �لعرب  �أعد�ء  عرف 

�صناعة  ير�قب  وَمن  �لعامة،  و�مل�صلمني  �لعرب  �صورة  ت�صويه 

اذ� �أتكلم، وقد  �ل�صينما �لعاملية، ل �صيما يف هوِليوُود، يعرف عمَّ

�أكتب عن هوِليُود يف فر�صة قادمة �إذ� بقيت من �لحياء.  

�هلل.  ��صتودعكم  و�ل�صالم،  �لد�ئمة  و�ملودة  و�ملحبة  �خلري  على 

جريدة  �لعزيز،  �ملوقع   هذ�  خالل  من  يتو��صل  معكم   لقاوؤنا 

�صدى �مل�صرق �لغر�ء، و�ىل �للقاء �لقريب �إن �صاء �هلل تعاىل. 

للتو��صل مع �لكاتب عرب �لربيد �للكرتوين:

                                  visionmag64 @Gmail.com
FACEBOOK PAGE: ALI IBRAHIM TALEB

اأبو تراب كرار العاملي

�لعزيزة،  �لأرز  بالد  �حلبيب،  وطننا  يف 

تهّز  حّلت،  كربى  طاّمة  وقعت،  م�صيبة 

�مل�صاعر وُتلِهب �لأفئدة.

يا  َم�صَ �جلندي...  و�صناء  �صلهوب  ح�صني 

يف حادث م�صوؤوم.

تتعاطف  م�صابة  �صلهوب...  ح�صني  نور 

�أهل �خلري  بجانبها  ويقف  �لقلوب  معها 

و�جلود.

بالد  و�آخر يف  �أر�صه،  يف  متو�جد  مو�طن 

�لغرت�ب َيحّط رحاله، ِلكالهما طريقته 

�لتفاعلية.

�إىل  وحتّية  �صالٌم  �لغرت�ب...  بالد  من 

�ل�صحايا و�ملتفاعلني... وبعد:

�أّما »ح�صني« و«�صناء«:

لُتنا مع �لغائب �لدعاء َف�صِ

�رتِقيا بعيدً� يف �لعلياء

و�آله  �لنبي  مع  وح�صركما  �هلل  رحمكما 

�لنجباء

�أّما لأهلنا و�أحبائنا و�أعز�ئنا �ملت�صامنني

تيجان �لأمة �ل�صرفاء:

بارك �هلل تفاعلكم و�صكر حما�صكم

لي�ص غريبًا عنكم

بكم ُترَفع �لروؤو�ص... ونفتخر

�أيها �لكر�م... و�لأوفياء

�أّما »نور«:

ف�صالٌم عليك... وعلى روحك وقلبك

ده �هلل وعّو�صك ثو�ب �لأتقياء برَّ

لك منا خال�ص �لعز�ء

و�ملزيد عند رب �ل�صماء

�أّما ملن ت�صّببو� بهذ� �مل�صاب �جللل:

عيٌب... وكفى

توّقفو� عن لب�ص �لعار

و�حِقنو� �لدماء

�أّما ل�صاحب �ل�صماحة

فال ُتِطل علينا �لغياب

... ورجاء بٍّ دعوة حُمِ

نَّ 
َ
�أ ْكِر  �لذِّ َبْعِد  ِمن  ُبوِر  �لزَّ يِف  َكَتْبَنا  ]َوَلَقْد 

وَن. احِلُ ْر�َص َيِرُثَها ِعَباِدَي �ل�صَّ
َ
�ْلأ

االإعالم، هذا ال�سالح الفتاك
ر�سائل... وم�ساعر

   علي �إبر�هيم طالب - وندزور
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دين 16

)عليهما  علي  ب��ن  �حل�صني  �لم���ام  ق��ال 

�ل�صالم( يوما لبن عبا�ص: يا بن عبا�ص! 

�أخ��اف  فاإنني  ل تكلمن فيما ل يعنيك 

ت��ت��ك��ل��م��ن فيما  �ل�������وزر، ول  ف��ي��ه  ع��ل��ي��ك 

يعنيك حتى ترى للكالم مو�صعا، فرب 

متكلم قد تكلم بحق فعيب، ول متارين 

حليما ول �صفيها، فاإن �حلليم يقليك، 

�أخيك  يف  تقولن  ول  ي��ردي��ك،  و�ل�صفيه 

�ملوؤمن �إذ� تو�رى عنك، �إل مثال ما حتب 

و�عمل  عنه،  ت��و�ري��ت  �إذ�  فيك  يقول  �أن 

ع��م��ل رج���ل يعلم �أن���ه م��اأخ��وذ ب��الإج��ر�م 

جمزي بالح�صان.

�� يف �لِق�صمة:

�هلل  )���ص��ل��ى  �هلل  ر���ص��ول  ج����ّدي  “�صمعت 
عليه و�آله( يقول: و�ْر�َص ِبَق�صِم �هلل تكن 

�أغنى �لنا�ص”.

�� يف �لت�صليم لر�صاء �هلل تعاىل:

�أمامي  و�لنار  فوقي،  رٌبّ  ويِلَ  “�أ�صبحُت 

و�مل����وت يطلبني و�حل�����ص��اب حم���دٌق ب��ي، 

و�أما ُمرتهٌن بعملي، ل �أجد ما �أحّب، ول 

�أدف���ع م��ا �أك���ره، و�لأم����ور بيد غ��ريي، ف��اإن 

���ص��اَء ع��ّذب��ن��ي، و�إن ���ص��اء عفا ع��ّن��ي، ف��اأّي 

فقري �أفقر مّني؟”.

�� يف ثبات �لإميان وزو�له:

�ملوؤمنني �صلو�ت �هلل عليه:  �أم��رُي  “�ُصِئَل 
ما ِثباُت �لإميان؟ فقال: �لورع، فقيل له: 

ما زو�له؟ قال �لطمع”.

�� يف خري �لدنيا و�لآخرة

»كتب رجل �إىل �حل�صني بن علي عليهما 

�ل�صالم: يا �صّيدي، �أخربين بخري �لدنيا 

و�لآخ��رة. فكتب �إليه: ب�صم �هلل �لرحمن 

�لرحيم، �أّما بعد فاإّنه من طلَب ر�صا �هلل 

�لنا�ص،  �أم����وَر  �هلل  ك��ف��اه  �ل��ن��ا���ص  ب�صخط 

ومن طلب ر�صا �لنا�ص ب�صخِط �هلل وكله 

�هلل �إىل �لنا�ص، و�ل�صالم«.

� يف �ل�صالم وثو�ب �ل�صالم:

ّتون  و�صِ ت�صٌع  ح�صَنة،  �صبعوَن  “ِلل�ّصالم 
للمبتدي، وو�حدٌة ِللّر�د”.

يف �ل�ّصالم قبل �لكالم:

قال رجل للح�صني عليه �ل�صالم �بتد�ًء: 

�أن���ت ع��اف��اك �هلل؟ ف��ق��ال �حل�صني  ك��ي��ف 

��الم ق��ب��ل �ل��ك��الم  عليه �ل�����ص��الم ل���ه: »�ل�����صّ

عافاك �هلل«. 

*�أقو�ل ماأثورة عن �لإمام �حل�صني )عليه 

�ل�صالم(

�آيات قر�آنية:

ْنُف�َصُهْم َجاُءوَك 
َ
�أ �إِْذ َظَلُمو�  ُهْم  نَّ

َ
�أ � {َوَلْو   1

��وُل  ���صُ �ل��رَّ َل��ُه��ُم  َو����ْص��َت��ْغ��َف��َر   
َ
�هلل َفا�ْصَتْغَفُرو� 

َّ�بًا رَحِيماً}  لَوَجَدُو� �هللََ تَو

لو �أن �ملذنبني جاءو� ر�صول �هلل »�صلى �هلل 

ح�صرته،  يف  �هلل  و��صتغفرو�  و�آل����ه«  عليه 

عليه  �هلل  »�صلى  �ل��ر���ص��ول  لهم  و��صتغفر 

و�آله«، لَتحّقَقت لهم �لتوبة.

و�لآية ت�صري �إىل دعوة �لعا�صني للح�صور 

يف جمل�ص �لر�صول »�صلى �هلل عليه و�آله« 

و�لطلِب منه �لإ�صتغفار لهم.

َلُكْم  َي�ْصَتْغِفْر  َت��َع��اَل��ْو�  َلُهْم  ِقيَل  {َو�إَِذ�   �  2
وَن  دُّ َي�صُ ْيَتُهْم 

َ
َوَر�أ ُرُءو�َصُهْم  ْو�  َلوَّ �هلِل  َر�ُصوُل 

وَن}  َوُهْم ُم�ْصَتْكرِبُ

ت�صري �لآية �إىل �أهمية طلب �ملنافقني من 

�لر�صول »�صلى �هلل عليه و�آله« �لإ�صتغفار 

لهم، و�أّن �لإع��ر����ص عن هذ� �لطلب �صٌد 

و��صتكبار.

 َو�ْبَتُغو� 
َ
ُقو� �هلل ِذيَن �آََمُنو� �تَّ َها �لَّ يُّ

َ
3 � {َيا �أ

ُكْم  َلَعلَّ �َصِبيِلِه  يِف  َوَج��اِه��ُدو�  يَلَة  �ْلَو�صِ �إَِلْيِه 

ُتْفِلُحوَن} .

�إليه،  �أن يبتغو� كل ما يوجب �لتقرب  �أي 

ون��ي��ل م��ر���ص��ات��ه وث��و�ب��ه وق�����ص��اء �حل��و�ئ��ج 

لديه.

ا  �إِنَّ ُذُنوَبَنا  َلَنا  َباَنا ��ْصَتْغِفْر 
َ
�أ َيا  � {َقاُلو�   4

�ْصَتْغِفُر َلُكْم َربِّي 
َ
ا َخاِطِئنَي * َقاَل �َصْوَف �أ ُكنَّ

ِحيُم} ُه ُهَو �ْلَغُفوُر �لرَّ �إِنَّ

�أب��ن��اء يعقوب »عليه �ل�����ص��الم« من  مل��ا ن��دم 

ي�صتغفر  �أن  �أب��اه��م  ���ص��األ��و�  ذنبهم،  عظيم 

�هلل ل��ه��م، ف���اإن ذل���ك م��ن م��وج��ب��ات حتقق 

�ملغفرة.

 بع�ص من �لرو�يات �ملعت�ربة �ص��ندً�:    

ْب��ن  َع���ِل���ّي  �ل��ك��ل��ي��ن��ي ع���ن  �ل�����ص��ي��خ  � روى   1
ِب��ي ُعَمرْيٍ َعْن 

َ
�أ �ْب��ِن  َع��ِن  ِبيه 

َ
�أ َع��ْن  �إِْبَر�ِهيَم 

اٍر َقاَل: ُمَعاِوَيَة ْبِن َعمَّ

ُبو َعْبِد �هلل »عليه �ل�صالم« � �ْبِتَد�ًء 
َ
َقاَل يِل �أ

نَّ َرُج���اًل 
َ
ِم��ْن��ه �: َي���ا ُم���َع���اِوَي���ُة، �أَم����ا َع��ِل��ْم��َت �أ

��وؤِْم��ِن��نَي »عليه �ل�صالم«، َف�َصَكا  �مْلُ ِم��رَي 
َ
�أ َت��ى 

َ
�أ

َو�ِب يِف ُدَعاِئه، َفَقاَل  �لإِْبَطاَء َعَلْيه يِف �جْلَ

ِريِع �لإَِجاَبِة؟! َعاِء �ل�صَّ ْنَت َعِن �لدُّ
َ
ْيَن �أ

َ
َله: �أ

ُجُل: َما ُهَو؟ َفَقاَل َله �لرَّ

��ِم��َك  ُل���َك ِب��ا���صْ
َ
���اأ ����صْ

َ
��ُه��مَّ �إِينِّ �أ َق����اَل: ُق����ِل: �ل��لَّ

�مْلَْخُزوِن  ْك��َرِم، 
َ
�لأ َج��لِّ 

َ
ْعَظِم، �لأ

َ
�ْلَعِظيِم �لأ

��ِب��نِي...،  َه��اِن �مْلُ ، �ْل��رُبْ ���قِّ ��وِر �حْلَ �مْلَ��ْك��ُن��وِن، �ل��نُّ

ُلَك 
َ
�ْصاأ

َ
ْهِل َبْيِته، �أ

َ
ٍد و�أ َحمَّ ه �إَِلْيَك مِبُ َتَوجَّ

َ
و�أ

��ٍد و�آِل  ��مَّ ��َي َع��َل��ى حُمَ ��لِّ ْن ُت�����صَ
َ
�أ ِب���َك وِب���ِه���ْم: 

ْن َتْفَعَل ِبي َكَذ� وَكَذ�. 
َ
ٍد، و�أ مَّ حُمَ

َع���ِل���ّي بن  ع���ن  �ل��ك��ل��ي��ن��ي  �ل�����ص��ي��خ  روى   �  2
، َعْن  ِبي ُعَمرْيٍ

َ
ِبيه، َعِن �ْبِن �أ

َ
�إبر�هيم، َعْن �أ

ِبي 
َ
ِبي َحْمَزَة، وَغرْيِ َو�ِحٍد، َعْن �أ

َ
ِد ْبِن �أ مَّ حُمَ

َعْبِد �هلل »عليه �ل�صالم« َقاَل:

َق��اَل َر�ُصوُل �هلل »�صلى �هلل عليه و�آل��ه«: �إِنَّ 

اِتي َخرْيً�. َلُكْم يِف َحَياِتي َخرْيً�، ويِف مَمَ

ا َحَياَتَك َفَقْد  مَّ
َ
َقاَل: َفِقيَل: َيا َر�ُصوَل �هلل، �أ

َعِلْمَنا، َفَما َلَنا يِف َوَفاِتَك؟

 َع��زَّ وَج��لَّ 
َ

���ا يِف َح��َي��اِت��ي، َف���اإِنَّ �هلل مَّ
َ
َف��َق��اَل: �أ

ْنَت ِفيِهْم}، 
َ
َبُهْم و�أ َقاَل: {وما كاَن �هلل ِلُيَعذِّ

ْع��َم��اُل��ُك��ْم 
َ
��اِت��ي َف��ُت��ْع��َر���صُ َع��َل��يَّ �أ ���ا يِف مَمَ مَّ

َ
و�أ

�ْصَتْغِفُر َلُكْم. 
َ
َفاأ

ْب��ن  َع���ِل���ّي  �ل��ك��ل��ي��ن��ي ع���ن  �ل�����ص��ي��خ  � روى   3

ِب����ي ُع��َم��رْيٍ 
َ
ِب���ي���ه، َع���ِن �ْب���ِن �أ

َ
�إِْب���َر�ِه���ي���َم، َع���ْن �أ

��ِل ْب��ِن  ��ُد ْب��ُن �إِ���ْص��َم��اِع��ي��َل، َع��ِن �ْل��َف�����صْ ��مَّ وحُمَ

، َعْن  ِب��ي ُعَمرْيٍ
َ
ْفَو�َن و�ْب��ِن �أ ���َص��اَذ�َن، َع��ْن �صَ

ِبي َعْبِد �هلل »عليه 
َ
�أ اٍر، َعْن  ُمَعاِوَيَة ْبِن َعمَّ

�ل�صالم« َقاَل:

ْن َتْدُخَلَها، 
َ
ْل َقْبَل �أ �إَِذ� َدَخْلَت �مْلَِديَنَة َفاْغَت�صِ

ِبيِّ »عليه  ِتي َقرْبَ �لنَّ
ْ
ْو ِحنَي َتْدُخُلَها، ُثمَّ َتاأ

َ
�أ

��وِل  ��ُم َع��َل��ى َر���صُ �ل�����ص��الم«، ُث���مَّ َت���ُق���وُم َف��ُت�����َص��لِّ

َتُقوُم ِعْنَد  �هلل »�صلى �هلل عليه و�آل��ه«، ُثمَّ 

َم���ِة ِم���ْن َج���اِن���ِب �ْل��َق��رْبِ  ���َق���دَّ ���ُط���َو�َن���ِة �مْلُ ����صْ
ُ
�لأ

 ، ، ِعْنَد َز�ِوَيِة �ْلَقرْبِ �ِص �ْلَقرْبِ
ْ
ِن ِعْنَد َر�أ مْيَ

َ
�لأ

ْي�َصُر 
َ
�لأ وَمْنِكُبَك  �ْلِقْبَلِة  ُم�ْصَتْقِبُل  ْن���َت 

َ
و�أ

ا َيِلي  ُن مِمَّ مْيَ
َ
�إِىَل َجاِنِب �ْلَقرْبِ وَمْنِكُبَك �لأ

َر�ُصوِل �هلل »�صلى  ���ِص 
ْ
َر�أ ُع  ه َمْو�صِ َفاإِنَّ ْنرَبَ  �مْلِ

�هلل عليه و�آله« وَتُقوُل:

��ي��َل��َة ِم��َن  َرَج���َة و�ْل��َو���صِ ْع���ِط���ه �ل���دَّ
َ
��ُه��مَّ �أ ...�ل��لَّ

ِبه  َيْغِبُطه  ُمودً�  حَمْ َمَقامًا  و�ْبَعْثه  ِة  نَّ �جْلَ

ُلوَن و�لآِخُروَن.. وَّ
َ
�لأ

�إِْذ َظَلُمو�  ��ُه��ْم  نَّ
َ
�أ ُق��ْل��َت: {وَل���ْو  ����َك  �إِنَّ ��ُه��مَّ  �ل��لَّ

و��ْصَتْغَفَر  �هلل  َفا�ْصَتْغَفُرو�  جاوؤَُك  ْنُف�َصُهْم 
َ
�أ

�ب��ًا َرِح��ي��م}،  ��وُل َل��َوَج��ُدو� �هلل َت��وَّ ���صُ َل��ُه��ُم �ل��رَّ

��َت��ْغ��ِف��رً� َت��اِئ��ب��ًا ِم��ْن  ��َك ُم�����صْ َت���ْي���ُت َن��ِب��يَّ
َ
و�إِينِّ �أ

َك   َربِّي وَربِّ
َّ

ه ِبَك �إِىَل �هلل َتَوجَّ
َ
ُذُنوِبي و�إِينِّ �أ

ِلَيْغِفَر يِل ُذُنوِبي.

ِبيِّ  �لنَّ َق��رْبَ  َفاْجَعْل  َح��اَج��ٌة  َل��َك  َك��اَن��ْت  و�إِْن 

»���ص��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و�آل������ه« َخ���ْل���َف َك��ِت��َف��ْي��َك 

ْل 
َ
���اأ ��َت��ْق��ِب��ِل �ْل��ِق��ْب��َل��َة و�ْرَف�����ْع َي���َدْي���َك و�����صْ و����صْ

�َصاَء  �إِْن  ى 
ُتْق�صَ ْن 

َ
�أ ْح��َرى 

َ
�أ َك  َفاإِنَّ َحاَجَتَك 

�هلل. 

بن  ع��ن جعفر  �ل�����ص��دوق  �ل�صيخ  روى   �  4

حممد بن م�صرور، عن �حل�صني بن حممد 

بن عامر، عن عمه عبد �هلل بن عامر، عن 

حممد بن �أبي عمري، عن �أبان بن عثمان، 

عن �أبان بن تغلب، عن �أبي جعفر حممد 

بن علي �لباقر، عن �أبيه »عليهما �ل�صالم«، 

ه، قال: عن جدِّ

قال ر�صوُل �هلل »�صلى �هلل عليه و�آله«: من 

يٌد  لُه عندي  يكوَن  و�أن   ، �إيلَّ �لتو�ّصَل  �أر�َد 

�أه��َل  ْل  فلَي�صِ �لقيامة،  ي��وَم  بها  ل��ُه  �أ�صفُع 

بيتي، وُيدِخْل �ل�صروَر عليهم.

 هذه عقيدتنا يف �لتو�ّص�ل: 

ب �ل��ع��ب��اد �إىل �هلل مبن  ��ل ه��و ت��ق��رُّ �ل��ت��و���صّ

باإذنه تعاىل،  �إليه منهم  و�صيلًة  �أق��رب  هو 

حاجاتهم  حتقيق  لغاية  و�صيلة  و�ت��خ��اذه 

عند �هلل عّز وجّل.

و�لقر�آن �لكرمي و�لأنبياء و�لأولياء هم من 

و�صائط وو�صائل �لتقّرب �إليه �صبحانه.

وكما هو حال �لتو�ّصل باأ�صماء �هلل تعاىل 

�ْصَنى َفاْدُعوُه  �ْصَماُء �حْلُ
َ
و�صفاته.. {َوهلِلِ �ْلأ

ِبَه}]12{.. �أو بذكر �حلال عن �لطلب }َربِّ 

�إِيَلَّ ِم��ْن َخ��رْيٍ َفِقرٌي}]13..  ْن��َزْل��َت 
َ
�أ مِلَ��ا  �إِينِّ 

و�لأولياء،  بالأنبياء  �لتو�ّصل  يكون  كذلك 

فهو ت�صّفع وتو�ّصط و��صتعانة بهم عند �هلل 

باإذنه لق�صاء �حلاجات.

تو�ّصل  وب��ني  �مل�صروع  �لتو�ّصل  بني  و�لفرق 

هو:  تعاىل،  �هلل  �إىل  باأ�صنامهم  �مل�صركني 

�أّن �مل�صركني �فرت�صو� و�صائط من عندهم 

مل ينزل �هلل بها �صلطانًا، فهي �صرك.. �أما 

�أم��ر �هلل بها،  �لإ���ص��الم، فقد  �لو�صائط يف 

فهي توحيد.

و�لتو�ّصل بالو�صيلة �لتي �صّرعها �هلل تعاىل 

ِذَن بها، �إمنا هو عبادة هلل، و�إطاعة لأمره، 
َ
و�أ

ول ميلك �أحد يف �خللق نفعًا، ول �صرً�، 

�إل من عنده �صبحانه.

�لو�صيلة  �إىل  �ل��رج��وع  يكون  �أن  يجوز  ول 

توجهًا �إليها من دون �هلل، وهو �ملق�صود يف 

�لدعاء و�لتو�ّصل و�لعبادة.. ل �صريك له.

احكام فقهية 

يف الكالم

ل يف مدر�سة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( التو�سُّ

روي عن ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�آل��ه( �أنه قال: َمن غ�ّصل 

ودنا  و�بتكر، وم�صى ومل يركب،  بّكر  ثّم  و�غت�صل  يوم �جلمعة 

من �لإمام و��صتمع ومل يلغ، كان له بكّل خطوٍة عمل �صنة، �أجر 

�صيامها وقيامها.

ع��دد،  ك��ل  ���ص��وؤ�ًل يف  �صنطرح  فاإننا  و�مل��ر�ق��ب��ة  �ملحا�صبة  على خطى 

يفتح بابًا من هًدى، �أو ي�صد بابًا من رًدى، و�صوؤ�ل �لعدد هو :

�صر�ب ل  �ملحادثة،  �لعمر من خ��الل مو�قع  �صريك  �لبحث عن  �إن 

�أمر مريب وغري  �إليه؛ فاإن �لذي يعر�ص نف�صه يف �لعلن، له  ُيرَكن 

�صوي يف �لباطن.. فاأين نهي �لقر�آن عن �خل�صوع يف �لقول، وخا�صة 

يف زمان كرث �لذين يف قلوبهم مر�ٌص؟!

عِطي ثالثة مل ُيحَرم 
ُ
روي عن �لإمام �ل�صادق )عليه �ل�صالم( �أنه قال: من �أ

ثالثة :

عطي �ل�صكر �أعطي �لزيادة.. ومن 
ُ
عطي �لدعاء �أعطي �لإجابة.. ومن �أ

ُ
من �أ

عطي �لتوكل �أعطي �لكفاية، فاإّن �هلل عّز وجل يقول يف كتابه:
ُ
�أ

لأزي��دن��ك��م}  �صكرمت  {ل��ئ��ن  وي��ق��ول:  فهو ح�صبه}  �هلل  على  يتوكل  {وم���ن 

ويقول: {�دعوين �أ�صتجب لكم}.

اإ�سال نف�سك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

عن  و�لنهي  باملعروف  �المر  عنا  ي�شقط  هل   
�لذين  �لنا�ض  كان  و�إن  �لغرب  بالد  يف  �ملنكر 

�أمامنا م�شلمني؟
ل ي�صقط مع وجود �ل�صروط .

فيه  وتن�شحنا  نفعله  �أن  علينا  �لو�جب  هو  ما 
مع �أنا�ض ال يعرفون �الإ�شالم ؟ وكيف نتعامل 

معهم ؟
و�صريتكم  و�أخ��الق��ك��م  باأعمالكم  ح��اول��و� 

للدين  و�إح��رت�م��ه��م  ثقتهم  تك�صبو�  �أن 

و�أئمته  �لدين  عن  ود�ف��ع��و�   ، �لإ�صالمي 

و�صعائره مهما �صنحت لكم �لفر�صة .

يظهرن  وهن  �حلجاب  �لن�شاء  لب�ض  يجوز  هل 

�جلور�ب  لب�ض  عدم  وكذ�  �شعورهن  من  جزء 
��شاًل وما هو حكم �المر باملعروف و�لنهي عن 

�ملنكر يف هذه �حلالة؟
يجب �صرت �ل�صعر و�لقدمني و�ذ� �حتمل 

و�ل وجب  �لنهي  وج���ود جم��وز ل يجب 

مع �حتمال �لتاأثري.

ياأتون  �لنا�ض  بع�ض  نرى  �أو  ن�شمع  عندما 

يكون  عندما  علينا  �لو�جب  هو  فما   ، باملنكر 
�ملوقف حرجًا �أي حرجًا �شديدً� ؟

فيه  يكن  ومل  �لنهي  تاأثري  �إحتملت  �إذ� 

�صرر عليك وجب �لنهي . و�إّل فالأحوط 

وج���وب���ًا �إب�����ر�ز �إلن����زج����ار م���ع �لأم�����ن من 

�ل�صرر .

ما هو �لطريق �الف�شل ، لهد�ية �لغري �لذي 

ال يحمل �شورة ح�شنة عن �لدين و�هله ؟
ي��ج��ب ب��ال���ص��اف��ة �ىل ت��ن��وي��ر �ف��ك��اره��م 

بنف�صه  يكون  �ن   ، �ل�صحيح  و�ر���ص��اده��م 

ق������دوة ح�����ص��ن��ة ، ف���ي���ك���ون د�ع����ي����ا ل��ل��دي��ن 

ومر�صد� للنا�ص بعمله.

*على ر�أي �ملرجع �آية �هلل �لعظمى 

�ل�صيد علي �حل�صيني �ل�صي�صتاين 

 خري �لكالم ما نفع و�أعلم

�إعد�د فادي �لعوطة 

�إعد�د خليل �حل�سيني 

مع خربه للعمل بدو�م كامل

يف مدينة مونرتيال

ملن يهمه �لمر

يرجى �لت�صال على �لرقم �لتايل

(514) 229-0141

مطلوب ميكانيكي
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كند�

متابعة �صدى امل�صرق

�أع����ل����ن �خل��م��ي�����ص �ل���ف���ائ���ت زع���ي���م ح���زب 

�ملحافظني �لكندي �أندرو �صري ��صتقالته 

م����ن م��ن�����ص��ب��ه يف �حل������زب �ل������ذي ي�����ص��ك��ل 

�ملعار�صة �لر�صمية يف جمل�ص �لعموم يف 

�أوتاو�.

و�أع����ل����ن ���ص��ري ق�����ر�ر �ل���ص��ت��ق��ال��ة ب�����ص��ورة 

ر�صمية يف كلمة �ألقاها يف جمل�ص �لعموم 

، بعد �أن �أطلع نو�ب حزبه عليه.

وع������ز� ����ص���ري ق�������ر�ره ب�����ص��ك��ل رئ��ي�����ص��ي �إىل 

و�ج���ب���ات���ه �ل��ع��ائ��ل��ي��ة. م��ع��ت��رب� �ن » ه��ذ� 

�حل�������زب ب���ح���اج���ة ل�����ص��خ�����ص ق�������ادر ع��ل��ى 

�صعرُت   .. ج��ه��وده  م��ن   100% �إعطائها 

�أّن �ل��وق��ت ق��د ح��ان لكي �أم��ن��ح �لأول��وي��ة 

لعائلتي«، قال �صري.

»غلوبال  موقع  نقلها  معلومات  وذك���رت 

ن���ي���وز«، ع���ن م�����ص��وؤول��ني ب���ارزي���ن يف ح��زب 

�ملحافظني �ن �صبب �ل�صتقالة �لرئي�صي 

ه����و �ن » ����ص���ري �����ص���ت���خ���دم �أم��������و�ل ح���زب 

�مل��ح��اف��ظ��ني ل��دف��ع �ل��ت��ك��ال��ي��ف �مل��در���ص��ي��ة 

لأطفاله«.

�صهرْين  قر�بة  بعد  �صري  ��صتقالة  وتاأتي 

�لتي  �لفدر�لية  �لنتخابات  �إج��ر�ء  على 

�لكندي من  �لليرب�يل  �حل��زب  فيها  ف��از 

وت��ات��ي  �لأك���رثي���ة.  ع��ل��ى  يح�صل  �ن  دون 

�حلزب  مناخل  مطالب  بعد  �ل�صتقالة 

�مل��ح��اف��ظ ���ص��ري ب��ال��ت��ن��ح��ي م���ن �ل��زع��ام��ة 

قبل عقد �ملوؤمتر �لعام للحزب يف ني�صان 

�لكثريون  �ن حمله  بعد  �ملقبل،  )�أبريل( 

يف �حلزب �مل�صوؤولية �ملبا�صرة عن خ�صارة 

�حلزب يف �لنتخابات �لأخرية.

�أن���درو �صري يف زعامة  �م��ام من �صيخلف 

�ل�صباق  ف��ان  �لكندي؟  �ملحافظني  ح��زب 

م��ف��ت��وح ح��ي��ث �ع���ل���ن �ل����ص���ب���وع �مل��ا���ص��ي 

ع�صو جمل�ص �لعموم �إري��ن �أوت��ول ، وهو 

ع�صو جمل�ص �لعموم �لكندي عن د�ئرَة 

يف  �مل�صتوى  رفيعي  م�����ص��وؤول��ني  »دوره�����ام، 

حزبه �أنه �صيرت�صح ملن�صب زعيم �حلزب.

من اإعداد فادي الهاروين 

�أع���رب���ت ع��ائ��ل��ة �مل���و�ط���ن �ل��ك��ن��دي ي��ا���ص��ر 

�أح���م���د �ل���ب���از، �مل�����ص��ج��ون يف م�����ص��ر منذ 

�أن يطلب  �أم��ل��ه��ا يف  �أ���ص��ه��ر، ع���ن  ع�����ص��رة 

فيليب  فر�ن�صو�  �لكندي  وزير �خلارجية 

�لأ�صبوع  ه��ذ�  ي��زور م�صر  �ل��ذي  �صامبان 

�لباز  �إط��الق �صر�ح  �لقاهرة  من �صلطات 

و�أن يعيده معه �إىل كند�.

»و�لدي ي�صاأل كل يوم عّما تقوم به كند� 

م��ن �أج����ل �إط����الق ���ص��ر�ح��ه و�إع���ادت���ه �إىل 

�ملنزل«، قالت �أم�ص �أمل، �بنة يا�صر �أحمد 

�لباز، يف موؤمتر �صحفي عقدته يف �أوتاو�.

�مل�صرية  �جلن�صية  �ل��ب��از  �أح��م��د  ويحمل 

�ل���ك���ن���دي���ة. وه���و  �إىل ج���ان���ب �جل��ن�����ص��ي��ة 

مهند�ص يف �حلادية و�خلم�صني من عمره 

�أوك��ف��ي��ل يف مقاطعة  �صكان مدينة  وم��ن 

�مل�صرية  �ل�صلطات  و�أوق��ف��ت��ه  �أون��ت��اري��و. 

يف م��ط��ار �ل��ق��اه��رة يف ���ص��ب��اط )ف��رب�ي��ر( 

�لفائت فيما كان ي�صتعد للعودة �إىل كند� 

بعد رحلة عمل قام بها �إىل م�صر.

وت��ق��ول �أم���ل �ل��ب��از �إن و�ل��ده��ا ه��اج��ر من 

عامًا   20 م��ن  �أك��رث  قبل  كند�  �إىل  م�صر 

و�إن �ل�صلطات �مل�صرية تعرف �أنه يحمل 

�جلن�صية �لكندية.

وت��وؤك��د �أم��ل �لباز �أّن و�ل��ده��ا »مل يقرتف 

�أي �صيء خاطئ على �لإطالق« و�أّن »لي�ص 

لديه �أي �نتماء �صيا�صي على �لإطالق«، 

وت�����ص��ي��ف �أن����ه »ي���ع���اين ك���ث���ريً�« و«ي��ح��ت��اج 

مل�صاعدة طبية ولأن يعود �إىل �أ�صرته«.

وز�رة  ب���ا����ص���م  �ل���ن���اط���ق  ق�����ال  �أوت���������او�  ويف 

�لوزير  �إن  �أو�صنت  �آدم  �لكندية  �خلارجية 

�صامبان �أثار ق�صية �لباز �أم�ص مع نظريه 

�مل�صري �صامح �صكري.

للم�صاركة  م�����ص��ر  ���ص��ام��ب��ان  �ل���وزي���ر  وز�ر 

يف م��ن��ت��دى �أ�����ص����و�ن ل��ل�����ص��الم و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

�مل�صتد�منْي �لذي �أنهى �أعماله �خلمي�ص 

)�لفائت(.

�أعلى  ل��دى  �مل�صاألة  ه��ذه  �إث���ارة  »�صنو��صل 

�مل�صتويات يف �حلكومة �مل�صرية، و�صيظل 

يف  )�ل��ك��ن��دي��ون(  �لقن�صليون  �مل�����ص��وؤول��ون 

�ملحلية«،  �ل�صلطات  م��ع  منتظم  تو��صل 

�إل���ك���رتوين،  ب��ال��ربي��د  ر���ص��ال��ة  �آدم يف  ق����ال 

م�صيفًا �أنه غري قادر على �إعطاء مزيد من 

�لتفا�صيل لأ�صباب تتعلق باخل�صو�صية.

كند�  ر�دي��و   / �لكندية  �ل�صحافة  )وكالة 

�لدويل(

من اإعداد كوليت زينة �صرغام

مانيتوبا  مقاطعة  حكومة  رئي�ص  �صّرح 

يف و�صط �لغرب �لكندي بر�يان بالي�صرت 

�خلمي�ص �لفائت باأن حكومته �صتتدخل 

ع���ل���ى �لأرج��������ح م����ن �أج������ل �ل���ط���ع���ن �أم�����ام 

�لدولة  علمانية  بقانون  �لعليا  �ملحكمة 

يف مقاطعة كيبيك.

ي�صتعر�ص  �ل���ذي  �ل�����ص��ن��وي  خ��ط��اب��ه  ويف 

ق��ال زعيم �حلزب  �أح��و�ل �ملقاطعة،  فيه 

ير�أ�ص حكومة  �ل��ذي  �ملحافظ  �لتقدمي 

غ��ال��ب��ي��ة م��ن��ذ �لن���ت���خ���اب���ات �لأخ������رية يف 

�أي���ل���ول/����ص���ب���ت���م���رب  �مل���ق���اط���ع���ة يف ����ص���ه���ر 

�ملا�صي، باأن �حلظر �ملفرو�ص على بع�ص 

بعدم  كيبيك  �حل��ك��وم��ي��ني يف  �مل��وظ��ف��ني 

�رتد�ء �لرموز �لدينية ي�صيء �إىل �صمعة 

كند� على �ل�صاحة �لدولية.

�ل��رب�ري  مقاطعة  حكومة  رئي�ص  و�أ���ص��ار 

�أمام ح�صد ناهز عدده �ل� 1300 �صخ�ص 

خالل ماأدبة عمل باأنه يجب على كند� �أن 

تد�فع عن �حلقوق و�حلريات بالطريقة 

�لكنديون  بها �جلنود  �لتي خا�ص  ذ�تها 

�حلروب �لكونية.

�مل�صتوى  على  �صمعتنا  تتعّر�ص  عندما 

للتهديد من قبل مبادر�ت كهذه  �لعاملي 

ف���اإن���ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��ق��ف. ع��ل��ى حد 

ت��ع��ب��ري ب���ر�ي���ان ب��ال��ي�����ص��رت �ل����ذي �أ����ص���اف: 

�إن �أه����ل م��ان��ي��ت��وب��ا ف��ع��ل��و� دوم����ا ه���ذ� يف 

معركة فيمي وعلى �صو�طئ �لنورماندي 

يف  فاإننا  ونعم  �أفغان�صتان  �صحر�ء  ويف 

�لت�صريع �لكندي ويف جمل�ص �لعموم لن 

�لآخرين  كانت حقوق  �إذ�  فيما  نتخاذل 

مهددة.

و�أك�����د ب��ال��ي�����ص��رت ب�����اأن ح��ك��وم��ة م��ان��ي��ت��وب��ا 

على  �حل�����ص��ول  �لأرج�����ح  ع��ل��ى  �صتطلب 

ح����ق �ل����ت����ّدخ����ل يف ح�����ال ذه�����ب �ل��ط��ع��ن 

�إىل  كيبيك  يف  �ل��دول��ة  علمانية  بقانون 

�أروقة �ملحكمة �لعليا يف كند�. هذ� و�أ�صار 

�إىل  ذل��ك  �صيعمد قبل  �أن��ه  �إىل  بالي�صرت 

�ل��ت�����ص��اور يف �لأم�����ر م���ع ن��ظ��ر�ئ��ه روؤ����ص���اء 

حكومات �ملقاطعات �لكندية �لأخرى.

نتدخل  �أن  ج��د�  بالي�صرت: حمتمل  ق��ال 

ول���ك���ن���ن���ا ���ص��ن��ن��ت��ظ��ر ل�����رى م����ا ���ص��ي��ف��ع��ل��ه 

����ص���رك���اوؤن���ا م����ع �����ص���ت���م���ر�رن���ا يف م��ت��اب��ع��ة 

تن�صيق �جلهود من �أجل تكوين معار�صة 

لللقانون هذ� غري �حلكيم.

حم��ك��م��ة  �أن  �إىل  �لإ����������ص���������ارة  وجت����������در 

كانت  كيبيك  م��ق��اط��ع��ة  يف  �ل���ص��ت��ئ��ن��اف 

�ملعار�صني  بع�ص  �أم�ص طلب  رف�صت  قد 

تعليق  �أر�دو�  �ل��ذي��ن  �لعلمانية  ل��ق��ان��ون 

مادتني من �ملو�د، علما �أن �ملحكمة �لعليا 

يف كيبيك كانت قد رف�صت �ي�صا �ل�صيف 

�ملا�صي طلبا مماثال.

م���ن ج��ه��ت��ه، ����ص���ّرح زع���ي���م �مل���ع���ار����ص���ة يف 

م���ق���اط���ع���ة م���ان���ي���ت���وب���ا رئ����ي���������ص �حل�����زب 

باأنه  كينيو  و�ب  �جل��دي��د  �لدميوقر�طي 

يدعم تدخل مانيتوبا.

�إن �لدولة يف كيبيك تقمع حقوق �لنا�ص 

على حد تعبريه.

يف �صياق مت�صل، ن�صرت حكومة مانيتوبا 

�ل�����ص��ه��ر �مل��ا���ص��ي �إع����الن����ات يف �ل�����ص��ح��ف 

وو���ص��ائ��ل �لإع�����الم �ل��رق��م��ي��ة ت��دع��و فيها 

�مل��وظ��ف��ني �حل��ك��وم��ي��ني يف ك��ي��ب��ي��ك �إىل 

ح��ال  يف  مانيتوبا  يف  للعي�ص  �لن��ت��ق��ال 

�رتد�ء  �لقلق حيال حظر  كان ي�صاورهم 

�لرموز �لدينية.

من اإعداد �صمري بن جعفر

تعتزم حكومة مقاطعة كيبيك �إن�صاء هوية 

رق��م��ي��ة ل��ك��ّل م��و�ط��ن ب��ح��ل��ول ع���ام 2021، 

وف��ق��ا مل���ا ع��ل��م��ت��ه ه��ي��ئ��ة �لإذ�ع������ة �ل��ك��ن��دي��ة. 

و���ص��ي��م��ن��ح ذل����ك جم��م��وع��ة م���ن �خل���دم���ات 

�إل��ي��ه��ا ع��رب �لهو�تف  �ل��ت��ي ميكن �ل��و���ص��ول 

�لذكية.

و�إن كان �مل�صروع يهدف �إىل ت�صهيل �لو�صول 

ا  �أي�صً ف��اإن��ه يهدف  �ل��ع��ام��ة،  �إىل �خل��دم��ات 

و�أّك���د  �ل��ه��وي��ة.  ���ص��رق��ة  �إىل تقليل خم��اط��ر 

�إريك كري، �لوزير �ملفو�ص �ملكّلف بالتحول 

�أّن��ه  كيبيك،  �حلكومي يف حكومة  �لرقمي 

»يدرك متاًما �أن يف �لأمر ُعجالة.«

ف��ق�����ص��ي��ت��ا ����ص���رق���ة �ل���ب���ي���ان���ات يف م�����ص��ريف 

و�ل��ل��ت��ان ك�صفتا  دي���ج���ارد�ن وك��اب��ي��ت��ال و�ن، 

لحًقا عن عيوب كبرية يف حماية �ملعلومات 

�ل�صخ�صية، كانتا حا�صرتني يف ذهنه.

»ل مي��ك��ن��ن��ا ع�����دم �إي�������الء �ه���ت���م���ام خ��ا���ص 

حلماية ما له قيمة. و�لبيانات �ل�صخ�صية 

�هتماما  نويل  �أن  لذلك، يجب  قيمة.  لها 

خ��ا���ص��ا حل��م��اي��ة ب��ي��ان��ات��ن��ا.«، �إري�����ك ك���ري ، 

�لرقمي  بالتحول  �ملكّلف  �ملفو�ص  �ل��وزي��ر 

�حلكومي

وحل���م���اي���ة �ل���ب���ي���ان���ات �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة ب�����ص��ك��ل 

�حل��ادي  �لقرن  نفط  تعترب  و�لتي  �أف�صل، 

و�ل��ع�����ص��ري��ن، ي��ع��ت��زم �ل���وزي���ر �إن�������ص���اء ه��وي��ة 

رقمية لكل مو�طن. وقد مت ن�صر مناق�صة 

لهذ� �لغر�ص �ل�صهر �ملا�صي.

�لرقمية  �ل��ه��وي��ة  �أن  ك���ري،  �ل���وزي���ر  و�أو����ص���ح 

�لتعريف  من  �ملو�طنني  �صتمكن  �جلديدة 

�خل��دم��ات  ي�صتعملون  ع��ن��دم��ا  ب��اأن��ف�����ص��ه��م 

�حلكومية رقميًا. و�صتمزج �لهوية �لرقمية 

من  للتاأكد  بالثقة  �جلديرة  �لعنا�صر  بني 

�ل��ذي يتعامل مع �لدولة هو  �أن �ل�صخ�ص 

�ل�صخ�ص عينه، ولي�ص �ملحتال �لذي ح�صل 

على عنو�نه ورقم تاأمينه �لجتماعي، على 

�صبيل �ملثال.

من  �لعديد  هناك  �لهدف،  هذ�  ولتحقيق 

�ل��ت��د�ب��ري �مل��م��ك��ن��ة، مب��ا يف ذل���ك ��صتخد�م 

�لبيانات �لبيومرتية، وفقا للوزير.

ب�صمتك  �أخ������ذت  :»�إذ�  �ل����وزي����ر  و�أ�����ص����اف 

�ل�صوتية و ب�صمة �أ�صبعك، وتقنية �لتعرف 

على �لوجه... فكّل هذه �لعالمات �صت�صمح 

يل بالتاأكد من �أنني �أحتدث �إىل �ل�صخ�ص 

�ملنا�صب.«

وم��ع ذل��ك، ي��درك  �لوزير ك��ري�أن ��صتخد�م 

�لقيا�صات �حليوية يطرح بع�ص �ملخاطر.

ودعاه خبري يف �لأمن �ل�صيرب�ين �إىل توخي 

�حل���ذر �ل�����ص��دي��د. وي��ق��ول ب�����ص��ك��ال ف��ورت��ان، 

�ل��رئ��ي�����ص �ل�����ص��اب��ق ل��������ص��رك��ة »غ����و ���ص��ك��ي��ور« 

معلوماتنا  �أ���ص��ع��ن��ا  �إذ�   ،)GoSecure(

�ل��ب��ي��وم��رتي��ة ، ف��ق��د ي��ك��ون ل��ذل��ك ع��و�ق��ب 

وخيمة على حياتنا باأكملها.«

وي��ع��ت��ق��د ك��ل��ود ف��ي��ج��ان،  رئ��ي�����ص »�أوك���ي���وك«  

)Okiok(، وهي �صركة خمت�صة يف �لأمن 

يف  خطوة  تتخذ  �حلكومة  �أن  �ل�صيرب�ين، 

�لجتاه �ل�صحيح من خالل م�صروع �لهوية 

�لرقمية هذ�.

لأنه  �تخاذها  �صرورية يجب  »ه��ذه خطوة 

��صتخد�م  �أن  �ل��ي��وم  للجميع  �لو��صح  م��ن 

معلومات �لهوية �لثابتة مثل �أرقام �لتاأمني 

�لجتماعي، �أمر جتاوزه �لزمن«، كما يقول 

كلود فيجان.

من  �لرقمية  �لهوية  �صتحد  له،  فبالن�صبة 

خطر �لحتيال ، لأنه �صوف يعتمد ب�صكل 

�أ�صا�صي على �لت�صفري.

�لتحديات  �أح��د  �أن  لكن كلود فيجان يرى 

�إي��ج��اد طرق  �ل��ت��ي تو�جهها �حل��ك��وم��ة ه��و 

�أخ�����رى ل��ت��وف��ري �ل��ه��وي��ة �ل��رق��م��ي��ة لبع�ص 

�ملو�طنني ، مثل كبار �ل�صن.

)ر�ديو كند� �لدويل / �صي بي �صي(

�سري ي�ستقيل من زعامة املحافظني.. 

و�سبهات حول ف�ساده

عائلة يا�رس اأحمد الباز امل�سجون يف م�رس 

تطالب باإعادته اإىل كندا

حكومة مانيتوبا تّلوح باالعرتا�س 

على قانون العلمانية يف كيبيك

هوية رقمية ملواطني مقاطعة كيبيك يف عام 2021
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An Expected 
Resignation 

Tory leader Andrew 
Scheer has recently 
walked out of his posi-

tion. But that wasn’t sur-
prising after he failed in his 
last election campaign, dur-
ing which the leader of the 
federal rightist party could 
not beat his Liberal compet-
itors, who managed to form 
a minority government. 
Although Scheer has re-
ferred his resignation to 
family reasons, he has used 
a common political excuse. 
It’s obvious that chang-
ing the party’s face was 
a must after he was met 
with different media’s criti-
cism, which highlighted his 
lack of personal and char-
ismatic traits of a leader in 
comparison with a dynamic 
and natural character like 
Prime Minister Trudeau’s.
Scheer’s resignation 
chances also rose when 
Toronto’s “Global News” 
exposed, depending on talk 
by senior Conservative of-
ficials, that Scheer had 
used his party’s funds to 
help pay for his children’s 
private school.
No matter what the real 
reasons for his resignation 
are, focus is now on figures 
that might offer an alter-
native for the weaknesses 
that Scheer has left within 
the party and that are ready 
for potential, early federal 
elections, which the Lib-
erals seem to be pursuing 
in order to reinforce their 
position in the House of 
Commons and to become a 
majority government of an 
unrestrained agenda.
The visits of Mr Trudeau and 
his former Foreign Minister 
Ms Freeland to the West-
ern provinces, particularly 
Alberta, the Tories’ strong-
hold, as well as their vari-
ous meetings, are only the 
beginning of a diplomatic 
and media storming that 
seeks to psychologically 
and medially weaken the 
traditional opponent. 
That’s why the official op-
position party will hurry to 
choose a leader with ex-
ceptional traits to launch a 
counterattack, particularly 
headed to Quebec and On-
tario, where the party lost 
important parliamentary 
seats and couldn’t, hence, 
form government. 
Soon, we’ll see how relax-
ing Scheer’s resignation 
will be for the Tories. Then 
they’ll commence work 
with an old, new face that 
has enough experience to 
gain the trust of the party 
members, and that treats 
immigrants and minorities 
with openness to shatter 
their fears of rightist ideol-
ogies and of anti-immigrant 
and anti-multiculturalism 
sentiments. 
Will a leader with these 
traits be found, or will 
ideological rhetoric beat 
the moderate Canadian 
speech? A full image will be 
drawn in the coming days, 
so let’s wait.
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Hussein Hoballah

On Sunday, the 24th of 
November, the Coun-
cil of Iranian Canadi-

ans (CIC), in collaboration 
with pro-Israel B’nai Brith, 
organised a march in the 
City of Toronto. Around 300 
marched to show support for 
the protests that hit Iran last 
month. 
Among the main participants 
was B’nai Brith’s CEO Mi-
chael Mostyn, Ontario MP for 
the Progressive Conservative 
Party Robin Martin, and fed-
eral Liberal MP Michael Levitt.  
The marchers held anti-Ira-
nian-regime banners, and 
pictures of Reza Pahlavi, the 
son of Iran’s late Shah, who 
was overthrown as the Is-
lamic Revolution, led by 
Imam Ruhullah al-Moussawi 
al-Khomeini, made its way to 
victory in Iran. 
A picture published on Twit-
ter by B’nai Brith showed 
Mostyn and Martin and Levitt 
with a banner beyond, read-
ing, “1400 years of stupidity”. 
The message was clear; Islam 
was targeted. 
The picture, offensive to Is-
lam and Muslims, was soon 
removed from Twitter after 
Mr. Hassan Guillet and others 
spoke against the issue. Fed-
eral MP Levitt as well con-
demned it, saying there was 
no place for such actions in 
the march.  
Removing the picture and 
condemning the slogan are 
good steps, but we must 
make some remarks here:
First, this utterly disgust-
ing, Islamophobic slogan has 
been raised in time when Is-
lamophobia is on the rise in 
Canada. It must be strongly 
condemned by politicians, 
especially the federal Liber-
als, whose MP took part in 
the march. 
In contrast, we’ve seen how 
Prime Minister Trudeau has 
responded to other incidents 
that do not seem as serious 
as the banner raised in To-
ronto. 
On 9 December, during the 
Menorah lighting on Parlia-
ment Hill, about a 100 MPs 
and members of the Jewish 
community gathered to cel-
ebrate Hanukkah. During the 
ceremony, Trudeau talked 

about Canada’s recent pro-
Palestine UN vote, trying to 
justify why Canada shifted 
stance this time. Trudeau 
slammed what he called “the 
recent anti-Semitic” inci-
dents at the University of 
York and McGill University, 
adding the students “were 
made to feel uncomfortable 
because of their identity, be-
cause of their support of Is-
rael.” 
While Trudeau didn’t hesi-
tate to slam both incidents, 
the first was organised by 
“Herut”, which was described 
in a letter addressed to the 
New York Times in 1948 as 
“a political party closely akin 
in its organisation, methods, 
political philosophy and social 
appeal to the Nazi and Fas-
cist parties.”

Likewise, in 2006, the Is-
raeli authorities investigated 
“Herut”  for racist provoca-
tion; the organisation had 
used an election banner im-
plying that the Palestinians 
were “poison.” Even more, 
Toronto’s “Herut” club is 
headed by student Lauren 
Isaacs, who ignited contro-
versy earlier when she un-
folded a “Herut” flag at Je-
rusalem’s al-Aqsa Mosque, 
which is one of Islam’s most 
sacred sites. 

As to the McGill incident 
that Trudeau mentioned dur-
ing the Menorah lighting, the 
Students’ Society of McGill 
University (SSMU) had re-
quested that one of its stu-
dent leaders, Jordyn Wright, 
walk out because she had 
had accepted a free trip to 
Israel and the Palestinian 
territories, sponsored by the 
Jewish student society Hil-
lel Montreal; SSMU’s laws 
prevent any of the student 
leaders from accepting any 
gift that exceeds $50. Still, 
Trudeau interpreted the in-
cident differently, saying 
the students “were made to 
feel uncomfortable because 
of their identity, because of 
their support of Israel.”
We expect Mr. Trudeau, who 
has repeatedly supported 
Canadian Muslims, to con-
demn the Islamophobic rhet-
oric made during the march, 
in which a Liberal MP has 

taken part. 
Second, B’nai Brith said, 
regarding student Jordyn 
Wright, “The double stan-
dards is as blatant as it is 
absurd. No Muslim student 
would be ever told that an 
organised trip to Saudi Ara-
bia constitutes a conflict of 
interest.”
The comparison made doesn’t 
make sense; Ms. Wright ac-
cepted a trip to Israel, and 
that violates the laws of 
SSMU, which has denied any 
anti-Semitism or anti-Israel 
grounds for its recent stance, 
so we ask: What if anyone 
has raised a banner during 
a march reading: “2018 or 
5780 years of stupidity?” It 
would have been the main 
issue for all Canadian media, 
and the march organisers 
and participants would have 
been slammed, but it seems 
that the Iranian Canadian 
march suits the aims of local 
and international parties and 
institutions; that’s why it has 
been overlooked by Canadian 
media, whereas the focus 
has been on incidents that 
serve some local and foreign 

policies. 
Third: We have the right to 
ask why there has been no 
serious reaction by the Is-
lamic associations to con-
demn the offensive slogan. 
Are they afraid of being ac-
cused of being pro-Iran be-
cause the marchers are 
anti-Iranian regime? Or are 
they afraid of being accused 
of anti-Semitism because a 
pro-Israel organisation’s se-
nior officer has taken part 
in the march? Or have they 
kept quiet to please the Lib-
erals whose MP marched, 
too? Even B’nai Brith has re-
moved the photo after post-
ing it on its site, and the MP 
condemned the slogan later. 
Dealing with things this way 
and showing very little ac-
tions when such slogans are 
made come in parallel with 
anti-Muslim sentiments that 
are on the rise, especially 
for Quebecker women in hi-
jab, and officials must make 
a more serious stance. After 
all, keep quiet on this will only 
bring about more hatred and 
destabilise Canada’s social 
security. 

Mustn’t IslAMophobIA bE CondEMnEd?
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514.388.1588 ext 234 • hebaskylawn@gmail.com

 Cell: 514.660.8339
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»Hô©dG Üô¨ŸG ∫hOh

SKYLAWN TRAVEL

EXCELLENT SERVICE POUR VOYAGER
PARTOUT DANS LE MONDE

433 Chabanel Ouest, Suite 111, Montreal, Qc, H2N 2J3
514.388.1588 • www.skylawn.net



ً يُكسِب المال من صرف العمالت. عند اختيار مرسل األموال، قم بمقارنة رسوم التحويل وأسعار الصرف بعناية. قد تختلف الرسوم، وأسعار   * ويسترن يونيون أيضا
صرف العمالت األجنبية والضرائب حسب العالمة التجارية، والقناة، والموقع بناءً على عدد من العوامل. الرسوم واألسعار قابلة للتغيير دون إشعار.

.** تشمل البلدان األفريقية المؤهلة: الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، جيبوتي، غينيا االستوائية، غابون، غينيا، ساحل العاج، مدغشقر، مالي، موريشيوس، المغرب، النيجر، ريونيون، رواندا، السنغال، سيشيل، توغو، تونس. 

©2019 شركة ويسترن يونيون القابضة. جميع الحقوق محفوظة.

احصل على
رسم بقيمة
 0$ * على

 حوالتك التالية
إلى فرنسا!

أرسل األموال من موقع الوكيل إلى بلد 
أفريقي مؤهل ** بحلول 14 فبراير/شباط

2020 واحصل على رمز ترويجي 
على إيصالك.
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