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عقوبات  توجيه  إىل  داعية  سياسة  يتبنى  الذي  الوحيد  عقوبات حزبنا  توجيه  إىل  داعية  سياسة  يتبنى  الذي  الوحيد  حزبنا 
اقتصادية ضد ارسائيل اقتصادية ضد ارسائيل 

لقاء مع الناشطة عواطف زبريي حول "العيادة املعلوماتية لها":لقاء مع الناشطة عواطف زبريي حول "العيادة املعلوماتية لها":

تطلب  امرأة  ألي  ونجهزها  تطلب "  امرأة  ألي  ونجهزها   "1919 "كوفيد  حول  املعلومات  "كوفيد نجمع  حول  املعلومات  نجمع 
املساعدةاملساعدة

إىل  ودعوات  وميسسيسغا  ويندزور  يف  األذان  رفع  ضد  إىل تحرك  ودعوات  وميسسيسغا  ويندزور  يف  األذان  رفع  ضد  تحرك 
التعقل!التعقل!
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أول الكالم

يف  الفلسطيني  الشعب  أحيا 
الحايل  الشهر  من  عرش  الخامس 
املاليني  وترشيد  النكبة  يوم  ذكرى 
يوم   ،١٩٤٨ عام  منذ  أبنائه  من 
الصهيونية،  العصابات  دخلت 
لتعيث  فلسطنَي  بريطايٍن،  بدعم 
وترشيداً،  وتقتيالً  غزواً  فيها 
ولتؤسس يف ما بعد كياناً احتاللياً 
خرق  يف  ميعن  زال  ما  هجيناً، 
آالف  ويسجن  الدولية،  القرارات 
وأطفال،  نساء  بينهم   - املواطنني 
املستوطنات،  بناء  يف  ويتوسع 
ويقطع اوصال الضفة، ويطبق عىل 
الفلسطيني  الحلم  ويجرد  القدس، 
من  مستقلة  موحدة  دولة  بإقامة 
عرب  ذلك  فاعالً  تحقيقه،  إمكانية 
األرايض  وقضم  األمنية  اإلجراءات 

وضم املناطق إليه.
مستجداً  واقعاً  فرض  ذلك 
من  تدريجياً  تنفيذه  عىل  ُعمل 
العهود  تطبيق  تسويف  خالل 
واالتفاقات بني الجانب االرسائييل 
والفلسطيني الرسمي، بغض طَرْف 
فوصلت  دويل.  وصمت  امرييك 
أمريكية بصفقة  األمور إىل مجاهرة 
مذلة ترنو إىل فرض استسالم مخٍز، 
يتنازل من خاللها الفلسطينيون عن 
عاصمتهم  وعن  الطبيعية  حقوقهم 
حق  وعن  الرشيف،  القدس 
قراهم  إىل  النازحني  ماليني  عودة 
اموال  مقابل  املحتلة  وبلداتهم 
الخليج،  دول  تدفعها  وتحفيزات 

فيه  تُباع  نخاسة جديد  وكأنه سوق 
إرضاء  التاريخ  فيه  ر  ويزوَّ االوطان 

لعصابات صهيونية مجرمة.
االمرييك  يريد  وقٍت  يف  هذا 
مساعدة  اعباء  من  يتخلص  ان 
يف  وحاميتها  العصابات  هذه 
الظروف  ألن  سانحة  فرصة  أقرب 
والعاملية  االمريكية  االقتصادية 
دعم  مبواصلة  تسمح  تعد  مل 
والعتاد،  بالسالح  مدججة  دولة 
من  مشاريعها  عىل  اإلنفاق  وال 
االمريكيني  املواطنني  ميزانيات 
الذين، فقد املاليني منهم وظائفهم 
مؤخراً، كام تشهد البالد أسوأ كارثة 
صحية منذ نشأتها من حيث عدد 
وإمكانات  واإلصابات  الضحايا 

الحد من انتشار الوباء... 

يفصله  العاملي  القدس  ويوم  هذا 
النكبة،  يوم  عن  بالتامم  أسبوع 
الخميني  االمام  إليه  دعا  وقد 
االسالمية  الثورة  قيام  منذ  الراحل 
اليوم  فبات   ،1979 عام  إيران  يف 
أنشطته  يف  تشارك  عاملياً  حدثاً 
وغري  مسلمني  من  الشعوب  كل 
تضامنها  عن  تعبرياً  مسلمني 
ومع  الفلسطينية،  القضية  مع 
املقاومة  يف  الفلسطينيني  حق 
مر  عىل  منه  اغتُصب  ما  السرتداد 
اآلالم  مسرية  بني  عام...  سبعني 
زالت  ما  نضال  قصة  اآلمال  وفجر 

جذوتها متوقدة.  
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بالقطاع  للنهوض  خطتكم  هي  ما  بالقطاع الله،  للنهوض  خطتكم  هي  ما  الله، 

الصناعي يف لبنان؟الصناعي يف لبنان؟
فيها  توليت  التي  األوىل  اللحظة  منذ 
مهام وزارة الصناعة، كنت أدرك جيداً 
الوضع الذي يتخبط فيه قطاع الصناعة 
الذي  التجاهل  ومستوى  لبنان،  يف 
القطاع منذ عقود من قبل  يعانيه هذا 

السياسات السابقة.
الصناعة  أهمية  أدرك  كنت  أين  كام 
كام  الوطني،  لالقتصاد  داعم   كقطاع 
والغذايئ  الصناعي  األمن  تحقيق  يف 
عملية  يف  وأهميته  واالجتامعي. 
االنتقال باالقتصاد اللبناين من اقتصاد 
ميكن  وال  إنتاجي.  اقتصاد  اىل  ريعي 
خالل  من  اال  القطاع  بهذا  النهوض 
سياسٍة وطنيٍة واضحٍة مبنيٍة عىل أسٍس 
ما  الصناعي،  للنهوض  ومؤاتيٍة  متينٍة 
يتطلب منا كحكومة أن نحدد األهداف 

التطلعية، الواقعية املتقدمة. 
االسرتاتيجية  األهداف  ولتحديد 
تحديدنا،  من  بد  ال  املدى  والقصرية 
خطة  وإطالق  اسرتاتيجَيَتنا،  كوزارٍة، 
صناعية ضمن خطة اقتصادية متكاملة 
والزراعة  الصناعة  وزارات  بني  بالتعاون 
واملال  واالقتصاد  والسياحة  والصحة 

والوزارات والقطاعات األخرى.
يف  عميل  فريق  مع  عملنا  هنا  من 
املصلحة،  ذات  الجهات  ومع  الوزارة، 
للنهوض  متكاملة  خطة  وضع  عىل 
قصرية  تنفيذية  برامج  مع  الصناعي 
ومتوسطة وبعيدة األمد تهدف يف ما 
تهدف لرفع مستوى ثقة املستثمرين، 
اللبناين  للشعب  قدمناه  ما  وهذا 
والعرب  اللبنانيني  وللمستثمرين 

والدوليني.
املحاور  عىل  مبنية  الخطة  فجاءت 

التالية:
-تحسني مكانة بيئة األعامل يف لبنان، 
الصناعية،  األعامل  بيئة  وباألخص 
وتسهيل مامرسة األعامل التجارية من 
وتعديل  جديدة  قوانني  إقرار  خالل 
حامية  قانون  مثل  نافذة  قوانني 
امللكية  حامية  وقانون  املستهلك، 
وإجراءات  وأنظمة  وقوانني  الفكرية، 
الشفافية  تعميم  مع  الفساد،  مكافحة 

وتبسيط اإلجراءات.
يف  االستثامرات  أولويات  -تحديد 
بدءاً  املختلفة،  الصناعية  القطاعات 
أو  الواردات  إحالل  صناعات  من 
والصناعات  املستوردة،  املنتجات 
املعرفة،  وصناعات  الزراعية،  الغذائية 
والصناعات  املعلومات  وتكنولوجيا 
وصناعات  األدوية،  وصناعة  الرقمية، 
واألثاث،  األزياء  وتصميم  املجوهرات 

وصناعات املنتجات الجديدة.
للنمو  حاضنة  صناعية  بيئة  -تطوير 
مناطق  إنشاء  خالل  من  الصناعي 
اللبنانية، مجهزة  املناطق  صناعية عرب 
تعمل  التي  التحتية  الُبنى  بأحدث 
واملتصلة  الخرضاء،  البديلة  بالطاقة 
حديثة،  حديدية  سكك  شبكة  عرب 

تأمني  مع  حرة،  ملنطقة  جافة  وميناء 
حاضناٍت لالبتكار. 

والرسوم،  الصناعية  التكاليف  -خفض 
للصناعيني  أخرى  حوافز  وتوفري 
ناحية رسوم  إن كان من  واملستثمرين 
لألفراد  الدخل  رضائب  أو  البناء، 
القيمة  الرضيبة عىل  أو  واملؤسسات، 
املضافة، أو إعفاءات صندوق الضامن 

االجتامعي. 
القدرات  عىل  البناء   -
والتعاون  املميزة،  اللبنانية  البرشية 
الرتبوية  املؤسسات  مع  والتشارك 
واملهنية  الرتبوية  تطويرالربامج  عىل 

واألبحاث والعمل والتدريب!
املستثمرين،  ثقة  مستوى  -تحسني 
وتسهيل الوصول إىل السيولة واألموال، 
من  واالستثامرات  التمويل  وتشجيع 
واملصارف  االستثامر  صناديق  خالل 
املتخصصة لدعم االستثامرات، ورشاء 
املواد الخام واملواد األولية واالساسية.

وزير  "مع  تعملون  أنكم  وزير -أعلنتم  "مع  تعملون  أنكم  -أعلنتم 
مع  للتواصل  حتي  ناصيف  مع الخارجية  للتواصل  حتي  ناصيف  الخارجية 
اللبنانيني  واملغرتبني  اللبنانيني الدبلوماسيني  واملغرتبني  الدبلوماسيني 
هي  ما  لبنان".  صناعة  يف  هي لالستثامر  ما  لبنان".  صناعة  يف  لالستثامر 
هذا  يف  أعددمتوها  التي  هذا الخطوات  يف  أعددمتوها  التي  الخطوات 

املجال؟املجال؟
واملغرتب.  املقيم  بجناَحيه  لبنان  قوة 
لبنان  جعل  بينهام  التفاعل  وهذا 
وهذه  الدول.  بني  ومميَّزة  فريدة  حالة 
ميكن  وال  قامئة  زالت  ما  املعادلة 
مهام  ما،  أزمة  وقوع  حال  يف  تزول  أن 
يف  ونحن  صغرية.  او  كبرية  كانت 
لبنان نعلّق أهمية كبرية عىل أهلنا يف 
لنهضة  قوّي  سند  فهم  االغرتاب،  بالد 
لبنان. وتعلمون أن عدداً من امللحقني 
لبنان  سفارات  يف  ُعيِّنوا  االقتصاديني 
أسايس  بدور  ليضطلعوا  الخارج  يف 
اقتصادياً  بالخارج،  لبنان  ربط  يف 
وصناعياً وتبادلياً. ونحن ننّسق مع وزير 
أن  كام  الصعيد.  هذا  عىل  الخارجية 
حيث  أيضاً  لبالده  سفري  هو  اللبناين 
السفري  نعترب  فإننا   االغرتاب،  يف  هو 
اللبناينَّ سفرياً للصناعة الوطنية، يبذل 
الجهود ويوظّف العالقات من أجل فتح 

االسواق أمام الصناعة اللبنانية. 
للتواصل  الخارجية  كام نعمل مع وزير 
الخارج  يف  اللبنانيني  السفراء  مع 
بالد  يف  اللبنانيني  املستثمرين  ومع 
يديهم،  بني  الخطة  لوضع  االغرتاب 
ورشحها لهم، واالجابة عىل تساؤالتهم، 
وتطمينهم وتشجيعهم عىل االستثامر.

لالستثامر  حقيقية  فرصة  هناك  لالستثامر -هل  حقيقية  فرصة  هناك  -هل 
يف هذه الظروف؟يف هذه الظروف؟

يف  لالستثامر  دامئاً  مؤاتية  الفرص 
الحروب  زمن  يف  حتى  كان،  ظرف  أي 
املقاديم  املستثمرين  بعض  نجد 
الرأسامل  أن  صحيح  أموالهم.  يوظّفون 
يبقى  لن  لبنان  ولكن  يقال،  كام  جبان 
معاىف  منها  وسيخرج  األزمة  هذه  يف 
ويبني  الوقت  يربح  اآلن  يوظّف  والذي 

للمستقبل.

الصناعي  االستثامر  ناحية  من  أما 
َجَداٍو  بدراسة  الوزارة  قامت  فلقد 
َجداٍو  بدراسة  تقوم  وهي  عديدة، 
املستثمرين،  مع  فيها  للبحث  أخرى 
التي  للدراسات  وعوناً  دعامً  ولتكون 
قراراتهم  التخاذ  املستثمرون  بها  يقوم 

باالستثامر.

تقدمونها  ضامنات  هناك  تقدمونها -هل  ضامنات  هناك  -هل 
القطاع  يف  املغرتبني  القطاع للمستثمرين  يف  املغرتبني  للمستثمرين 

الصناعي؟الصناعي؟
هو  اللبناين  االقتصاد  أن  ننىس  ال 
ميزة  وهذه  حر،  "ليربايل"  اقتصاد 
من  العديد  عن  ومتّيزه  لبنان  تقّدم 
عىل  الرتكيز  يجب  كام  الجوار.  دول 
كصلة  املمّيز  الجغرايف  لبنان  موقع 
اىل  إضافة  والغرب،  الرشق  بني  وصل 
البرشية،  والطاقات  اللبنانيني  قدرات 
تحفظ  وقوانني  ترشيعات  ووجود 
حقوق املستثمرين بالكامل. هذه كلها 
يف  خصوصاً  للمستثمر،  قوة  عنارص 
يحظى  الذي  الواعد  الصناعي  القطاع 
والحكومة  الدولة  من  مطلق  بدعم 

واملجلس النيايب. 
مرفأ  وجود  يف  أيضاً  لبنان  أهمية 
املراىفء  أهم  من  يعترب  الذي  بريوت، 
ممّيزة  خدمات  ويؤمن  املتوسط،  يف 
تفاضلية  ميزات  وهذه  للشحن، 
مع  الوزارة  وقعت  ولقد  لالستثامر. 
املؤسسة العامة لتشجيع اإلستثامرات 
يف لبنان )إيدال( مذكرة تفاهم لتقديم 
الحوافز للمستثمرين الصناعيني. وهي 
النيايب  واملجلس  الحكومة  مع  تعمل 

من أجل حوافَز أخرى.

وزارتكم  تقدمها  التي  الحوافز  هي  وزارتكم -ما  تقدمها  التي  الحوافز  هي  -ما 
للراغبني يف االستثامر يف لبنان؟للراغبني يف االستثامر يف لبنان؟

رعاية  عىل  يقوم  الصناعة  وزارة  دور 
يف  الصناعي  القطاع  ودعم  واحتضان 
لبنان. وكام تعلمون، الصناعة يف لبنان 
وأغلبية  الفردية،  املبادرة  عىل  تقوم 
مؤسسات  هي  الصناعية  املؤسسات 
وال  الحجم،  ومتوسطة  وصغرية  عائلية 
يعني ذلك عدم وجود صناعات كبرية. 
وجود  هو  الوزارة  تقّدمه  حافز  أهم 
شباك موحد ملنح الرتخيص الصناعي 
هذا  حّفزنا  ولقد  جديد.  مصنع  إلقامة 
الشباك بحيث يُعطى الرتخيص برسعة 
القانونية  النواحي  باالعتبار  األخذ  مع 
يحظى  للرتخيص  ونتيجًة  املطلوبة. 
كالشهادة  أخرى،  بخدمات  املستثمر 
التصدير،  له  تتيح  التي  الصناعية 
والحصول  املعمل،  آليات  وتسجيل 

عىل تعرفة كهربائية مخفضة.
كام تقدم الحوافز التالية لالستثامرات 

الصناعية الجديدة مع إيدال:
رضيبة  من   100% بنسبة  oإعفاء 

الدخل والرضيبة عىل األرباح
oإعفاء بنسبة %100 من رسم تسجيل 

عقار املصنع
oإعفاء بنسبة %50 من رسوم البناء

العمل  رب  حصة  بدل  من  oإعفاء 
اإلجتامعي  للضامن   )٪  23 )بنسبة 

لسنتني أو أكرث

كثرية  "مهناً  أن  تغريدة  يف  كثرية -قلتم  "مهناً  أن  تغريدة  يف  -قلتم 
ستعتمد عىل اإلنرتنت"، فهل عندكم ستعتمد عىل اإلنرتنت"، فهل عندكم 
دراسات عن أبرز املجاالت التي ميكن دراسات عن أبرز املجاالت التي ميكن 

االستثامر فيها؟ االستثامر فيها؟ 
عامل االنرتنت واسع جداً ويعتمد عىل 
وهي  والتكنولوجيا  املعرفة  صناعات 
عىل  الصناعيني  أحثُّ  الغد.  صناعة 
واإلبداع  القامئة  صناعاتهم  توسيع 
إقامة  فيها وتطويرها، كام أشجع عىل 
جديدة  وتكنولوجية  معرفية  صناعات 
تدخل يف عامل االتصاالت والتكنولوجيا 
يف  كثرياً  مطلوبة  وهي  والربمجيات، 
بسبب  فيها  املنافسة  وميكن  الخارج، 
اللبنانيني وعلمهم وتخصصاتهم  براعة 
وإن  االجنبية.  اللغات  وإتقانهم 
الخيارات  يف  للبحث  جاهزة  الوزارة 
مع  الَجداوي  ودراسة  االستثامرية 

املستثمرين.

أن  مؤخرا  تغريدة  يف  قلتم  أن -كذلك  مؤخرا  تغريدة  يف  قلتم  -كذلك 
داعنَي  طويلة"،  ملدة  معنا  داعنَي "كورونا  طويلة"،  ملدة  معنا  "كورونا 
هذا  صعبة".  أليام  "للتجهز  هذا الناس  صعبة".  أليام  "للتجهز  الناس 
الذين  مخاوف  يثري  قد  الذين الترصيح  مخاوف  يثري  قد  الترصيح 

يريدون االستثامر، ما هو رأيكم؟يريدون االستثامر، ما هو رأيكم؟
عن  ينّم  املوقف  هذا  بالعكس. 
مسؤولية وتبرّص للمرحلة املقبلة. وهو 
املستثمرين  مخاوف  يثري  أن  يجب  ال 
من "كورونا"، الجرثوم العاملي، ولبنان 
أما  مكافحته.  يف  البلدان  أنجح  من 
لها  عالقة  فال  املقبلة  الصعبة  االيام 
مطلوب  االستثامر  إن  بل  باالستثامر، 
فرص  إيجاد  عىل  للمساعدة  بإلحاح 
معنا  ستبقى  "كورونا"  جديدة.  عمل 
لبنان  يف  ال  األرضية،  الكرة  مدى  عىل 
هذا  ان  إىل  الناس  أنبه  وانا  وحده. 
الوضع سيؤثر عىل بيئة األعامل دولياً، 
ينتهي  لن  كواقع  معه  التعامل  وعلينا 
برامج  يف  تعديالت  يفرض  ما  قريباً، 

حياتنا وأعاملنا.

-هل ترون أمالً يف تجاوز محنة كورونا -هل ترون أمالً يف تجاوز محنة كورونا 
يف ظل املخاوف من عدم وجود عالج يف ظل املخاوف من عدم وجود عالج 

فعال؟  فعال؟  
تطور  يف  والعلم  موجود  دامئاً  األمل 
عاملياً،  وباء  أصبح  وكونه  دائم، 
فالتنافس كبري بني كربيات املختربات 
إيجاد  عىل  العاملية  الدواء  ورشكات 
يتمكّن  الله  شاء  وإن  للجرثوم.  عالج 
املضادات  اكتشاف  من  رسيعاً  العلم 

الحيوية لهذا الجرثوم.

آذار  شهري  يف  كندا  يف  آذار -ُفِقَدت  شهري  يف  كندا  يف  -ُفِقَدت 
ومل  وظيفة،  ماليني  ومل   وظيفة،  ماليني   ٣٣ قرابة  قرابة ونيسان  ونيسان 
بلوَغ  كندا  يف  املالية  وزير  بلوَغ يستبعد  كندا  يف  املالية  وزير  يستبعد 
الدين الدين 11 تريليون دوالر يف ظل كورونا.  تريليون دوالر يف ظل كورونا. 
األعباء  يتحمل  ان  للبنان  ميكن  األعباء هل  يتحمل  ان  للبنان  ميكن  هل 
االقتصادية التي خلفها ويخلِّفها كورونا االقتصادية التي خلفها ويخلِّفها كورونا 
والتجاذبات  الكبري  العجز  ظل  والتجاذبات يف  الكبري  العجز  ظل  يف 

الداخلية والضغوطات الخارجية؟ الداخلية والضغوطات الخارجية؟ 

كبرية  لبنان  يف  االقتصادية  األزمة   

نتيجة  وهي  كورونا،  قبل  وهي  جداً، 

واالقتصادية  السياسية  السياسات 

طيلة  املعتمدة  الخاطئة  واملالية 
حكومتنا  تسلمت  املاضية.  السنوات 
إلخراج  التحدي  وقبلت  املسؤولية 
به  تقوم  ما  وهذا  أزمته،  من  لبنان 
للنهوض  خطة  وضعها  خالل  من 
صندوق  مع  اآلن  تناقشها  االقتصادي، 
تداعيات  أن  ننكر  ال  الدويل.  النقد 
لكن  كبرية،  واجتامعياً  اقتصادياً  االزمة 
من  للتخفيف  جاهدة  تعمل  الحكومة 
تلقي  وبْدء  الخطة  إقرار  وعند  وطأتها. 
إعادة  عىل  كثرياً  نعّول  املساعدات 
الثقة وبنائها عىل أسس متينة وشفافة 

وموضوعية.

بني  التعاون  لتطوير  أفقاً  ترون  بني -هل  التعاون  لتطوير  أفقاً  ترون  -هل 
كندا ولبنان يف القطاع الصناعي، سيام كندا ولبنان يف القطاع الصناعي، سيام 
الغذائية  املنتوجات  من  الكثري  الغذائية أن  املنتوجات  من  الكثري  أن 
املقاطعات  يف  منترشة  املقاطعات اللبنانية  يف  منترشة  اللبنانية 

الكندية املختلفة؟الكندية املختلفة؟
الغذائية  املنتجات  تكون  أن  يفرحنا 
اللبنانية موجودة يف كندا، وهذا دليل 
وتصنيعه  اللبناين  املنتج  جودة  عىل 
ونأمل،  العاملية.  لِلمواصفات  وفقاً 
تصدير  تطوير  عىل  نعمل  وسوف 
مبساعدة  كندا  إىل  أخرى  صناعات 
كندا،  يف  اللبنانيني  األعامل  رجال 
وهم ناجحون جداً. إضافة إىل أن نجاح 
السياسة  إىل  الدخول  يف  اللبنانيني 
وغريها  نيابية  مراكز  وتوليهم  كندا  يف 
نحو  العالقات  تفعيل  يف  سُيسِهم 

االفضل. 

للمغرتبني  اخرية  كلمة  لديكم  للمغرتبني -هل  اخرية  كلمة  لديكم  -هل 
اللبنانيني من خالل "صدى املرشق"؟اللبنانيني من خالل "صدى املرشق"؟

لبنان  قوة  أن  عىل  للتأكيد  أعود 
واالغرتاب  واملغرتب.  املقيم  بجناَحْيه 
لِلبناَن  والسند  والدعم  الركيزة  كان 
نفتخر  ونحن  وسنوات.  سنوات  طيلة 
حلُّوا  أينام  املغرتبني  باللبنانيني 
اسم  ورفعوا  وتقّدموا،  وبرعوا  فنجحوا 
لبنان عالياً. نهنِّئهم عىل نجاحاتهم يف 
واالقتصادية  والطبية  العلمية  امليادين 
أدعوهم  وغريها.  والتعليمية  والثقافية 
فلقد  بلبنان،  ثقتهم  عىل  اإلبقاء  إىل 
مرّت عواصف عاتية كثرية وخرج لبنان 

منها أقوى. 

مقابلة

ثًا لـ"صدى المشرق": وزير الصناعة اللبناني الدكتور عماد حب الله متحدِّ
نعمل لوضع خطة لتشجيع المغتربين على االستثمار في لبنان 

الوزير حب الله خالل جولة له االربعاء املايض يف 
1٣ ايار عىل مصنع أروان للصناعات الدولية يف 

مدينة جبيل

صدى املرشق صدى املرشق 

والدكتور  الصناعة  وزارة  توىل  ان  منذ 
عامد يوسف حب الله ال يهدأ. حّول وزراة 
الصناعة اىل خلية نحل من اجل النهوض 
يعانيه  ما  يعاين  الذي  الصناعي  بالقطاع 
تحقيق  يحاول  عقود.  منذ  تجاهل  من 
اإلنجازات بالرغم من االمكانيات املحدودة 
مليون  تحرير100  بدايتها  كانت  للوزارة، 
لصالح  الصناعيني  أموال  من  دوالر 
من  نادرة  إشادة  نالت  اللبنانية،  الصناعة 

رئيس القوات اللبنانية سمري جعجع. 
من  العديد  عىل  جال  الفائت  األسبوع 
املصانع يف املناطق اللبنانية املختلفة، 
عىل  املحافظة  "رضورة  إىل  داعيا 
املحلية  الصناعات  وتشجيع  املهارات، 
أن  مؤكداً  الخفيفة"،  والصناعات  للدواء 
الريعي  االقتصاد  من  االنتقاُل  "مهمَتنا 
مؤخراً  أصدر  املنتج".  االقتصاد  إىل 

اللبنانيني  الصناعيني  جميع  إىل  تعميامً 
لبناين  عامل  أي  "رصف  من  فيه  حذر 
أخرى  جنسيات  من  بعامل  واستبداله 
تحت  وذلك  كانت  أياً  مصلحية  لغايات 
أخذ  بصدد  الوزارة  ألن  املسؤولية،  طائلة 
لهذا  املخالفني  بحق  قاسية  اجراءات 
وتصل  والتحذير  بالتنبيه  تبدأ  التعميم، 

إىل حّد اإلقفال".
قبل أيام أعلن وزير الصناعة انه يعمل "مع 
وزير الخارجية للتواصل مع الدبلوماسيني 
يف  لالستثامر  اللبنانيني  واملغرتبني 
املوضوع  هذا  عن  لبنان".  صناعة 
أجرينا  املغرتبني  تهم  أخرى  ومواضيع 

هذه املقابلة مع معاليه.
لبنان  يف  "نحن  التايل:  فيها  أكد  وقد 
بالد  يف  أهلنا  عىل  كبرية  أهمية  نعلّق 
لبنان..  لنهضة  قوّي  سند  فُهم  االغرتاب، 
ثقتهم  عىل  "االبقاء  إىل  املغرتبني  ودعا 
بلبنان"، مشرياً إىل "مرور عواصف عاتية 

كثرية وخروج لبنان منها أقوى". ولفت إىل 
حقوق  تحفظ  وقواننَي  ترشيعات  "وجود 
وقعت  كام  بالكامل...  املستثمرين 
لتشجيع  العامة  املؤسسة  مع  الوزارة 
مذكرة  )إيدال(  لبنان  يف  اإلستثامرات 
للمستثمرين  الحوافز  لتقديم  تفاهم 
الحكومة  مع  تعمل  وهي  الصناعيني. 
واملجلس النيايب من أجل حوافَز أخرى". 
وأشار اىل انه "يفرحنا ان تكون املنتجات 
الغذائية اللبنانية موجودة يف كندا وهذا 
دليل عىل جودة املنتج اللبناين وتصنيعه 
وفق املواصفات العاملية". ووعد بالعمل 
إىل  أخرى  "تطوير تصدير صناعات  عىل 
اللبنانيني  األعامل  رجال  مبساعدة  كندا 
إضافة  جداً.  ناجحون  وهم  كندا،  يف 
إىل  الدخول  يف  اللبنانيني  نجاح  أن  إىل 
نيابية  مراكز  وتوليهم  كندا  يف  السياسة 
وغريها سيسهم يف تفعيل العالقات نحو 

االفضل". 

"الجامعة  عميد  كان  الوزارة  توليه  قبل 
األمريكية يف ديب منذ أيار )مايو( من عام 
التعليمية  الهيئة  رئيس  كان  كام   .2017
يف الجامعة ذاتها منذ أيار )مايو( من عام 
2016، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 
 "ICTTT Consulting" اإلدارة يف رشكة
 ،2015 عام  من  )سبتمرب(  أيلول  منذ 
ويعمل محارضاً يف علم اإلدارة يف كل من 
"الجامعة األمريكية يف بريوت" و"املعهد 
واالقتصادية"  التطبيقية  للعلوم  العايل 
اللبنانية،  الجمهورية  يف   2005 عام  منذ 
لرشكة  اسرتاتيجياً  مستشاراً  يعمل  كام 
الرشق  يف   "The Teralight Group"
)ديسمرب(  األول  كانون  منذ  األوسط 
"اللجنة  مجلس  ورئيس   ،2017 عام  من 
البث  إىل  لالنتقال  اللبنانية  الوطنية 
و2016،   2012 بني  الرقمي"  التلفزيوين 
البنية  منظمي  "منتدى  رئيس  ونائب 

التحتية" بني 2011 و2015.  

إضافة إىل أنه تسلم عدداً من املناصب 
يف رشكة "الْكاتل-لوسنت" التابعة لرِشكة 
"نوكيا" بني 1996 و2006، ومنها: الرئيس 
الرئيس  ونائب  للعمليات،  التنفيذي 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  التنفيذي 
بني   "AT&T رشكة  ومدير  والسعودية، 
1988 و1996، كام عمل أستاذاً مساعداً 
يف "جامعة تلسا" بني 1987 و1988 يف 

الواليات املتحدة األمريكية.
حاصل عىل دبلوم يف اإلدارة العامة وإدارة 
الدويل  "املعهد  من   2001 عاَم  األعامل 
إدارة  يف  وماجستري  اإلدارة"،  لتطوير 
األعامل عام 1994 من "جامعة كولومبيا"، 
عام  االتصاالت  هندسة  يف  ودكتوراه 
باإلضافة  سرياكيوز"،  "جامعة  من   1986
إىل ماجستري آخر يف الهندسة الكهربائية 
عام 1982 من الجامعة ذاتها يف الواليات 
عام  الكيمياء  يف  وبكالوريوس  املتحدة، 

1979 من "الجامعة اللبنانية".
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أثار قرار عدد من البلديات يف مقاطعة 
املساجد  خارج  األذان  برفع  اونتاريو 
ردوَد  االفطار  وقت  عند  دقائَق  خمَس 
يف  عربية  جهات  من  اعرتاضية  ِفعل 
تسببت  وميسيساغا،  ويندزر  مدينَتي 

بإثارة فتنة كنا ِبغًنى عنها.
ففي مدينة ميسيساغا تقدم معرتضون 
عرائض  بثالث  مرفقة  مفتوحة  برسالة 
حقوق  "انتهاك  بذريعة  البلدية  إىل 
"ميكن  الرسالة:  يف  وجاء  االنسان". 
باألعياد  االحتفال  للراغبني يف  السامح 
الدينية بالقيام بذلك دون التعدي عىل 
التوضيح  دون  من  اآلخرين".  حقوق 

ى عىل اآلخرين! كيف يُتعدَّ
موقع  عرب  العريضتني  منظم  وقال 
جون   )Change.org( "التغيري" 
الجالية  من  بارز  صيديل  وهو  جرجس، 
القبطية يف ميسيساغا: "أعتقد أن كل 
يُعامل  أن  يجب  وشعب  وِعرق  دين 
ال  املعاملة  وأن  املساواة،  قدم  عىل 
ضد  "أنا  تفضيلية".  تكوَن  أن  يجب 

التعليقات البغيضة التي أُديِلَ بها". 
بإزالة  "التغيري"  موقع  إدارة  وقامت 
تفادي نرش  قواعد  "النتهاكها  العرائض 
إحداها  أن  رغم  املجتمع"  يف  الكره 
توقيع.  ألف  عرشيَن  قرابة  جمعت 
وأعرب جرجس عن ارتياحه إلزالة املوقعِ 
ليس  إنه  جرجس  وقال  العريضتني. 
كاتب الرسالة املفتوحة املرفقة ِبهام، 
األخرى  العريضة  نرش  من  يعرف  وال 
املواطن"  أيها  "إنطلق  موقع  عىل 
حصدت  التي   )CitizenGo.org(

أكرث من 11,000 توقيعٍ.
يف  بارز  عضو  وهو  توفيليس،  هاين 
الجالية القبطية يف ميسيساغا ومرشح 
املحافظني  حزب  الئحة  عىل  سابق 

عىل  مفتوحة  رسالة  نرش  الفدرايل، 
السامح  "أن  فيها  اعترب  فيسبك 
املرّة  الحرب  ذكريات  سيعيد  باألذان 
يف  قاتلوا  الذين  الكنديني  الجنود  إىل 
أو  أفغانستان  مثل  اإلسالمية  البلدان 
الصدمة  من  يعانون  والذين  العراق، 
الكرب  "اضطراب  باسِم  يعرف  وما 
وأضاف   .")PTSD( الصدمات"  وليد 
الرسالة  أود قوله يف  توفيليس "كل ما 
أي  أعارض  أن  أحاول  ال  أنا  أنني  هو 
قانون  هناك  ولكن  مجتمع،  أو  شخص 
البلدية  تتبع  ومل  بالضوضاء،  متعلق 
استثناِء املساجد  الصحيح يف  املسار 

من القانون".
كرومبي  بوين  ميسيساغا  بلدية  رئيسة 
وقالت:  البلدية  قرار  عن  دافعت 
"الفكرة وراء القرار هي تعزيز اإلحساس 
مُينع  التي  املسلمة  للجالية  باالنتامء 
يف  املساجد  إىل  الذهاب  من  أبناؤها 
الجائحة  بسبب  رمضان  شهر  خالل 

 .)COVID-19( التاجية
ونقل موقع فايْس )VICE( عن كرومبي 
قولها: "منذ مترير هذا االقرتاح، تلقيت 
الربيد  رسائل  من  العديد   - لألسف   -
واملشاركات  واملكاملات  اإللكرتوين 
التواصل  وسائل  عىل  املزعجة 
االجتامعي يف معارضة لقرارنا". وقالت 
إبداء  يف  الحق  للناس  أن  حني  "يف 
يف  التعصب  أو  للكره  مكان  ال  رأيهم، 
حداً  وضع  كرومبي  كالم  مدينتنا". 
هذه  يف  األذان  إلغاء  إىل  للدعوات 
املسلمون  فيها  يشكل  التي  املدينة 

%12 من عدد السكان.  
يكن  مل  ميسيساغا  مدينة  يف  الوضع 
حيث  ويندزر،  يف  منه  أحسن  الحال 
لَت عريضة أخرى وتحركات مل تلَق  ُسجِّ
يف  ندوباً  تركت  ولكنها  صاغية،  آذاناً 
العالقة بني مكونات الجالية. فقد ُعِقد 
ممثلني  بني  "زوم"  موقع  عرب  اجتامع 
البلدية  ورئيس  الكلدانية  الجالية  عن 
تسجيل  أثره  عىل  كُِشف  دلكينز،  درو 
الكلدانية  الرابطة  رئيس  إىل  منسوب 
إىل  موجٌه  مرقص،  جورج  األستاذ 

"ناديَي ويندزور ولندن". 
ومام جاء يف التسجيل: "... كان الروح 
القدس معنا... وتحدثنا عام يدور يف 
تجرح  ال  التي  بالطريقة  ولكن  بالكم، 
أحداً". وأضاف: "رشح لنا الظروف التي 
األذان من  ببث  )السامح  القرار  رافقت 
املساجد يف ويندزور يف شهر رمضان( 
املستقبل.  من  مخاوفنا  أبلغناه  ونحن 
بشكل  البلدية  رئيس  "وعَدنا  وتابع: 
يف  طلب  )أي  يُناَقش  ال  أن  قطعي 
املستقبل(، وهذا وعد أعطانا إياه ولن 
يُؤذََّن بعد ذلك.. سواء يف أيام الجمعة 
إن  له  فقلنا  األخرى...  املناسبات  أو 

هذا يشء جيد بالنسبة لنا". 
هذه املواقف ملرقص أثارت ردود فعل 
مبقاطعة  األصوات  فتعالت  عنيفة، 
املدينة،  يف  التجارية  املؤسسات 
التي لها ارتباط بالرابطة، ما دفع السيد 
مرقص إىل إصدار توضيح عرّب فيه عن 
صدمته "لرد الفعل والهجوم والتحريض 
والتسبب  واألفراد،  املواقع  بعض  من 
اإلخوة بسبب رشيط  بني  بفتنة ورشخ 
أجل  من  الخونة  أحد  به  رسَّ صويت 
أهداٍف خاصة، فأُخرَِجت بعض كلامته 

من السياق الذي قيلت من أجله".
ولفت إىل أنه: "لِألسف الشديد، هناك 
والتخريب  الخراب  يريدون  مغرضون 
أبناء هذه املدينة ألغراض خاصة.  بني 
ونبني  للعقل  لنحَتكم  "تعالوا  وقال: 
االنسانية،  يف  إخوة  بيد،  يداً  مدينتنا 
املشرتكة  واملبادئ  املواطنة  تجمعنا 
إخوة  وستجدوننا  عقيدتينا،  بني 

متعاونني، وأيدينا ممدودة للتعاون".
قال  دلكينز  درو  ويندزور  بلدية  رئيس 
االسالمية  الجالية  مع  لقاء  خالل  يف 
من  واحد  "هو  باألذان:  السامح  عن 
التي أفتخر بإتخاذها، وأمتنى  القرارات 
ألبناء  الطأمنينة  سامعه  يجلب  أن 
عىل  دلكينز  وشدد  املسلمة".  الجالية 
يف  َعيشنا  يحرتم  أن  الجميع  "عىل  أنَّ 
مجتمع دميقراطي فيه العديد من اآلراء 
واملعتقدات. ال مكان يف مدينتي للكره 
التعليقات  نؤيد  ال  نحن  والتعصب... 

السلبية غري العادلة".
من  الكثري  تنفتح  الذي  الوقت  يف 
والعرقية  و"اإلثنية"  الدينية  الجاليات 
أن  جداً  الغريب  من  بعضها،  عىل 
تصدر مواقف من بيننا ضد رفع األذان، 
من  متوقعة  املواقف  هذه  كانت  فيام 

مجموعات ميينية متطرفة تعوَّدنا عىل 
واملسلمني.  لإلسالم  وكرِهها  تعصبها 
بالكره  املتسببون  يعود  أن  ونأمل 
أحقاد  بثِّ  عن  ويقلعوا  رشدهم  إىل 
الوقت  حان  كندا،  اىل  معهم  حملوها 
لتجاوزها يف مجتمع ينبذ الكارهني من 

أي طرٍف كانوا. 

التعقل  "أهل  أيدي  عىل  ونشد 
موقف  التخاذ  واألخالق  واملعرفة 
يف  شارك  ومن  اليشء،  لهذا  معارض 
هذا اليشء للرتاجع عنه وإلصالح الحال 
تتفاقم  لئال  الترصف  هذا  عن  واإلقالع 
األمور سلباً، فأنتم إخوتنا وأهلنا وبيننا 
إمام  عرّب  كام  املشرتكات“،  من  الكثري 
ويندزر  يف  الحسني  االمام  مؤسسة 
رشارة.  املنعم  عبد  الشيخ  سامحة 
للجميع،  البلد  هذا  يف  فاملستقبل 
ظل  يف  العيش  يف  يرغبون  الذين  من 

االنفتاح والتسامح والرتفع عن األحقاد.

آراء

ال ينبغي أن يكون مكاٌن للكره بيننا
حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

رئيس بلدية ويندزور درو دلكينزرئيسة بلدية ميسيساغا بوين كرومبي
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عرفتم  هالَّ  الْسكاريز  دمييرتي  عرفتم السيد  هالَّ  الْسكاريز  دمييرتي  السيد 
قراء صدى املرشق بكم؟قراء صدى املرشق بكم؟

أونتاريو،  يف  وتعلمت  ونشأت  ُولِْدُت 
القانونية  دراسايت  إكاميَل  وبعد 
مبهنتي  بدأت  تورنتو،  جامعة  يف 
القانونية لدى مكتب "َصلَِفن وكْرُْمول" 
القانوين   )Sullivan & Cromwell(
مدينة  يف  ْسرْتيت"  "واْل  شارع  يف 

نيويورك. 
ألعمَل  كندا  إىل  عدت   ،2004 عام 
مكتب  لدى  اجتامعيٍة  َدَعاٍو  محامَي 
 Siskinds( يب"  أل  أل  "ِسْسِكْنْدْز 
يف  تخصصُت  وفيه  القانوين.   )LLP
وخروقات  األمنية  االحتياالت  مكافحة 

حقوق اإلنسان و االنتهاكات البيئية. 
مجلس  رئيس  منصَب  شغلُت  وقد 
العاملني  "الكنديني  منظمة  إدارة 
األوسط"  الرشق  يف  والسالم  للعدالة 

 .)CJPME(
سنًة،  وعرشين  خمس  منذ  متزوج 
يف  والناشئة  املولودة  فريدة  وزوجتي 
مغربيِّا  والداها  الفرنسية  ليون  مدينة 
األصل، كانا هاجرا من الجزائر إىل فرنسا 

يف الخمسينات من القرن املايض. 
يف  ُولدا  وقد  وأكييل.  لينا  ولدان،  لنا 
يكمالن  اآلن  وهام  الفرنسية،  نِيس 
كندا.اخرتت  يف  الجامعية  دراساتهام 
الجوهرية  مبادئه  كَوَن  لرئاسته  الرتشح 
متثل مباديئ الجوهرية، وهي: اجتناب 
العنف- ، والعدالة االجتامعية، واحرتام 
والدميقراطية  واالستدامة،  التنوع، 
مع  التعامل  يف  والحكمة  التشاركية، 

املحيط البيئي. 

-هاّل أطلعتمونا عىل سياسة برنامجكم -هاّل أطلعتمونا عىل سياسة برنامجكم 
ما  يف  خاصًة  وتوجهاتِكم،  ما االنتخايب  يف  خاصًة  وتوجهاتِكم،  االنتخايب 
واملسائل  االجتامعية  بالعدالة  واملسائل يتعلق  االجتامعية  بالعدالة  يتعلق 

البيئية؟  البيئية؟  
وطنيٍّ  دخٍل  تبني  علينا  بأن  أؤمن 
تجنيب  عىل  حرصاً  مضموٍن  أسايسٍّ 
لكندا  وينبغي  الفقَر.  الكندينَي  كل 
دوائية  صحية  بخطة  تحظى  أن  أيضاً 

وطنية. باإلضافة إىل أن اإلسكان يجب 

أن يُجَعل حقاً إنسانياً يف هذا البلد لئاّل 
يُرشََّد أي كندي.

مجانية التعليم الجامعي الزمة. 
عىل الحكومة الفدرالية زيادة الرضائب 
)الذين  الكربى  املداخيل  ذوي  عىل 
دوالر   300,000 يفوق  ما  يْجنون 

سنوياً(. 
من  االنسحاب  كندا  عىل  أن  أؤمن 
 )NATO( منظمة حلف شامل األطليس
وبذلك  العسكرية،  نفقاتها  وتخفيض 
نستطيع تحويل هذه األموال إىل نظامنا 

الصحي الرعايئ املحتاج إىل التعزيز.
الواحد  القانون  "مرشوع  أعارض 
علينا  أن  وأرى  الكيبيك،  والعرشين" 
القيام باملزيِد املزيد، كبلٍد، يك نكافح 
رهاب اإلسالم والعنرصية، وأن علينا أن 
نستقبل أعداداً ملحوظًة من املهاجرين 

بعد. 

بالسباق  للفوز  فرَصكم  تَروَن  بالسباق -كيَف  للفوز  فرَصكم  تَروَن  -كيَف 
لرئاسة الحزب؟ لرئاسة الحزب؟ 

للفوز  ممتازة  فرصة  لديَّ  أن  أعتقد 
االنتخايب  برنامجي  كوَن  السباق  بهذا 
الكنديني،  من  العامة  حاجات  يحايك 
وكوَن سجيل بارزاً بالنسبة إىل مناهضة 
واإلجحاف  والتعصب  العنرصية 

والحرب. 

يف  املسلمة  العربية  الجالية  يف -صوَّتَت  املسلمة  العربية  الجالية  -صوَّتَت 
والدميقراطي  األحرار  لحزيَب  مىض  والدميقراطي ما  األحرار  لحزيَب  مىض  ما 
برأيكم،  يدعوها،  الذي  فام  برأيكم، الجديد...  يدعوها،  الذي  فام  الجديد... 

إىل التصويت لحزب الخرض؟إىل التصويت لحزب الخرض؟

أرى أن األحرار والدميقراطيني  شخصياً 
الجدد ليسوا جادين بشأن حامية حقوق 
يرفضان  فكالهام  واملسلمني.  العرب 
املوجهة  االقتصادية  العقوبات  تبني 
سياسات  تبنَّيا  وقد  إرسائيل،  إىل 
عام  كذلك  بشدة.  إرسائيَل  تؤيد 
حسن  ترشيَح  األحرار  سحب   ،2019
إرسائيل،  انتقاده  واحٍد:  لسبٍب  غية 
وحاكاهم الدميقراطيون الجدد بسحب 
ترشيح رنا زَمان للسبب عيِنه، حتى مع 

اعتذارها لذلك.
العقوبات  تفعيل  إىل  دعْوُت  لطاملا 
حقوق  حامية  بُغيَة  إلرسائيل  املوجهة 
الوحيُد  الخرض  وحزب  الفلسطينيني، 
داعيٍة  سياسٍة  لتبني  بالنسبة  كندا  يف 
إىل توجيه العقوبات االقتصادية إليها. 

الخطة  ذو  الوحيد  الحزب  هو  نيابياً، 
التي  املُناخية  األزمة  ملعالجة  الجادة 

تهدد مستقبل كل أبنائنا. 

-ماذا تعني القضية الفلسطينية لكم؟ -ماذا تعني القضية الفلسطينية لكم؟ 
القضية  تعني   ، ِسجيلِّ يُظهر  كام 

الفلسطينية يَل الكثري. 
عام 2016، كنت ناقَد الشؤون العدلية 
الظل  حكومة  يف  الخرض  حزب  يف 
مرشوَع  وتبنيُت  فجهَّزُت  الكندية، 
االقتصادية  العقوبات  إلنفاذ  داعٍ  قراٍر 
األغلبيُة  وتبنَّته  إرسائيل.  إىل  املوجهة 

الكربى من املجلس النيايب. 
كام أين مثَّلُت الدكتور دايفد كاتِنبريغ، 
أحُد مواطني وينيبغ، يف قضية قانونية 
للرقابة  الكندية  الوكالة  وجه  ُرِفَعت يف 
وافقت  أن  بعد   )CIFA( األغذية  عىل 
املنَتجة يف  الخمور  إدراجِ  الوكالة عىل 
الضفة  يف  القانونية  غري  املستعمرات 
يف  "املصنوعة  البضائع  ضمن  الغربية 

إرسائيل". 
كندا  محكمة  أيَّدت   ،2019 عام 
"ُصنَع  عبارِة  ُزوِر  بشأن  رأيي  الفدرالية 
ومخادعتها،  وتضليلها  إرسائيل"  يف 
عىل  باملوافقة  الوكالة  قرار  فأبطلَت 
املنتجات.  تلك  إىل  العبارة  إضافة 
ألِف ساعٍة  عن  يزيد  ما  صُت  وقد خصَّ
لقضية الدكتور كاتِنبريْغ من غري مقابل 

مادي. 

يف  يضعكم  فلسطني  ألجل  يف -نشاطكم  يضعكم  فلسطني  ألجل  -نشاطكم 
األخرى  السياسة  األحزاب  كل  األخرى مواجهِة  السياسة  األحزاب  كل  مواجهِة 
يف أوتاوا، فلَم برأيكم لها هذا املوقف يف أوتاوا، فلَم برأيكم لها هذا املوقف 

ي تجاهكَم ومنارصي فلسطني؟  ي تجاهكَم ومنارصي فلسطني؟ النِّدِّ النِّدِّ
املوقف  هذا  تتخذ  األحزاب  أن  أعتقد 
أين  تعلم  أنها  مبا  تجاهي  يَّ  النِّدِّ
الحقوق  ألجل  جداً  فاعالً  ناشطاً  كنُت 

الفلسطينية. 

إنفاذ  قرار  عىل  العاملني  أبرز  إنفاذ -كنتم  قرار  عىل  العاملني  أبرز  -كنتم 
واالستثامرات  البضائع  مقاطعة  واالستثامرات "حملة  البضائع  مقاطعة  "حملة 
اإلرسائيلية ومعاقبة إرسائيل اقتصادياً" اإلرسائيلية ومعاقبة إرسائيل اقتصادياً" 
أتاكَم  ما  الخرض،  حزب  ضمن  أتاكَم (  ما  الخرض،  حزب  ضمن   )BDSBDS((
الرأي  أصحاب  من  الكبري  الرأي بالدعم  أصحاب  من  الكبري  بالدعم 
أدى  ذلك  لكن  القضية.  هذه  أدى وداعمي  ذلك  لكن  القضية.  هذه  وداعمي 
وبعض  الحزب  زعامة  مع  خالفكم  وبعض إىل  الحزب  زعامة  مع  خالفكم  إىل 
فام  التنفيذي،  املجلس  فام أعضاء  التنفيذي،  املجلس  أعضاء 
تقييمكم لتلك الواقعة ولعالقتكم بهم؟ تقييمكم لتلك الواقعة ولعالقتكم بهم؟ 
أعتقد أن زعامة الحزب السابقة أدركت 
أفراد  دعَم  أن  التجربة  تلك  خالل  من 
إىل  كبريٌ  الفلسطينيَة  القضيَة  الحزب 
ألجل  بالعمل  الحزب  زعيم  تُلزِم  درجٍة 

الحقوق الفلسطينية. 

املقاطعة  حملة  لدعم  يلزم  املقاطعة -ماذا  حملة  لدعم  يلزم  -ماذا 
واملعاقبة االقتصادية وتقويتها؟واملعاقبة االقتصادية وتقويتها؟

إىل  الحملة  بهذه  القامئون  يحتاج 
الدفاع  ِمثيل ملساعدتهم يف  محامنَي 
من  فهذا  القانونية.  املحاكم  يف  عنها 
ولهذا  فعالً،  الحملة  َي  يقوِّ أن  شأنه 
خدمات  من  االستفادة  عىل  عملت 

يف  الحملة  لتمثيل  آخرين  محامني 
نجاحاً  حققُت  وقد  القضايئ،  النظام 

ملحوظاً. 

األحرار  حزب  تعامل  بآلياِت  رأيكم  األحرار -ما  حزب  تعامل  بآلياِت  رأيكم  -ما 
مع الجائحة التاجية حتى اللحظة؟ وهل مع الجائحة التاجية حتى اللحظة؟ وهل 
بلد  يف  ُصنَِّع  الجرثوم  أن  بلد تعتقدون  يف  ُصنَِّع  الجرثوم  أن  تعتقدون 

معني؟معني؟
أرى أن األحرار تعاملوا جيداً مع األزمة، 
بشكٍل  يعالجوها  أن  بإمكانهم  كان  لكْن 
الحكومات  تتخذ  مل  لو  وأقوى  أفضَل 
لحزيَب  السابقة  واملحلية  الفدرالية 
أضَعَفت  خطواٍت  واملحافظني  األحرار 

نظامنا الصحي الرعايئ.
أو  بلٍد  أي  الجرثوم صنعه  أن  أعتقد  وال 
إىل  تشري  العلمية  األدلة  فكل  إنسان، 

نشأتِِه بشكل طبيعي.

كندا  يف  الجرثوم  يقودنا  أين  كندا -إىل  يف  الجرثوم  يقودنا  أين  -إىل 
والعامل؟والعامل؟

 – العامل  يف  اليمينية  الحركات 
املتحدة  الواليات  يف  تحديداً 
 – والهند  وروسيا  والربازيل  وبريطانيا 
الجرثوم  هزمية  كثرياً  علينا  ستصعب 
هذه  فكل  القريب.  املستقبل  يف 
بالجدية  معه  تتعامل  مل  الحكومات 
الستئناف  مستعجلٌة  وهي  الالزمة 
نشاطها االقتصادي يف غري وقته. ذلك 
يعني أن الجرثوم قد يستمر يف تشكيل 
إىل  العامة  للحصة  بالنسبة  كبريٍ  خطٍر 
ال. لكْن يُستبَعد  أن يُطوَّر لقاٌح آمٌن فعَّ
وعليه،   .2020 نهاية  قبل  توفره 
فاالقتصاد العاملي سيبقى ُمغلَقاً جزئياً 
الظروف،  بعد. ويف هذه  كثرية  ألشهر 

الدعم  تأمنُي  لحكومتنا  جداً  رضوري 
الحيوي للكنديني املترضرين. 

-كونكم تشغلون منصب محاٍم وناشٍط -كونكم تشغلون منصب محاٍم وناشٍط 
برأيكم  هي  ما  اإلنسان،  حقوق  برأيكم ألجل  هي  ما  اإلنسان،  حقوق  ألجل 
القانون  ملواجهة  الفضىل  القانون الطريقة  ملواجهة  الفضىل  الطريقة 

الواحد والعرشين؟ الواحد والعرشين؟ 
والعرشين  الواحد  القانون  مواجهة 

بنجاحٍ ستتطلب مقاربًة ذاَت وجهني:
مواجهة  الفدرالية  الحكومة  عىل  أوالً، 
مبوجب  املحاكم  يف  هذا  القانون 

رشعة الحقوق والحريات الكندية. 
التواصل  ثانياً، عىل الحكومة الفدرالية 
إمكانية  مع أهايل كيبك يك تبني لهم 
املحافظة عىل علامنية الدولة من دون 
حرمان املوظفني الحكوميني من حقهم 
يف ارتداء املؤتَزرات )األلبسة/ الرموز( 

الدينية يف أمكنة العمل. 

تقولوا  أن  تودون  ماذا  النهاية،  تقولوا -يف  أن  تودون  ماذا  النهاية،  -يف 
للجالية العربية يف مونرتيال، ويف كندا للجالية العربية يف مونرتيال، ويف كندا 

بشكل عام؟بشكل عام؟
أي  األساسية،  األحزاب  أن  أعتقد 
والدميقراطيني  واملحافظني  األحرار 
كندا  جاليات  بأمر  تستخف  الجدد، 
األحزاب  وهذه  واملسلمة.  العربية 
بشكل  دعمت  قد  الكربى  الثالثة 
العسكرية  الخارجية  السياسات  عام 
العربية  الشعوب  بشدٍة  آذت  التي 

واملسلمة.
قصَف  األحزاب  هذه  دعمت  فمثالً، 
فتدمر  ليبيا،  األطليسِّ  شامل  حلف 
البلد. لكن حزب الخرض، يف املقابل، 
الذي  النيايب  املجلس  يف  الوحيد  هو 

عارَض قصَف ليبيا.
والدميقراطيون  واألحرار  املحافظون 
الجدد كلهم منارصون أقوياء إلرسائيل، 
ملعاقبتها  الدعوة  يرفضون  وكلهم 
أن  الخرض يؤمن  بينام حزب  اقتصادياً، 
الفلسطينيني لن يُنترَصَ لهم ما لَم تَطَْل 

إرسائيَل العقوباُت االقتصاديُة.
والدميقراطيون  واألحرار  املحافظون 
إىل  الفتاكة  األسلحة  بيَع  دعموا 
عائلتها  تسببت  التي  السعودية، 
لكن  لليمنيني.  ضخمة  مبعاناة  املالكة 
حزب الخرض لطاملا عارَض بيَع األسلحة 

إىل ملوك السعودية. 
يقوم  اليوم،  النيايب  كندا  مجلس  يف 
السالم  ألجل  حقاً  يعمل  واحٌد  حزٌب 
الخرض.  حزُب  والتسامح:  والعدالة 
سأعمل  للحزب،  زعيامً  انُتِخبُت  إن 
حقوق  احرتام  أضمَن  يك  متيناً  عمالً 

الكنديني العرب واملسلمني. 

آراء

المرشح لرئاسة حزب الخضر الكندي المحامي ديميتري لسكاريز:
"""" حزبنا الوحيد الذي يتبنى سياسة داعية إلى العقوبات االقتصادية لمواجهة إسرائيل """"

لسكاريز يتحدث خالل مسرية يوم القدس العام 

الفائت يف تورنتو 

حسني حب الله  - مونرتيالحسني حب الله  - مونرتيال

حقوق  عن  الدفاع  يف  لْسكاريز  دمييرتي  املحامي  ينشط 
والحرب.  واإلجحاف  والتعصب  العنرصية  ومناهضة  االنسان 
الجدد  األحرار والدميقراطيني  أن "حزيَب  الذي يرى  لسكاريز، 
ترشح  واملسلمني"،  العرب  بشأن حامية حقوق  جادَّين  لَْيسا 
مرشوع  يعارض  وهو  الفدرايل.  الخرض  حزب  لرئاسة  مؤخراً 
القانون الواحد والعرشين الكيبيك، ويرى أن علينا كبلٍد القيام 
أن  علينا  وأن  والعنرصية،  اإلسالم  رهاب  نكافح  يك  باملزيِد 

نستقبل أعداداً ملحوظًة من املهاجرين بعد". 
الفلسطينية  الحقوق  أجل  من  جداً  والفاعل  الناشط  لسكاريز 
مثَّل  اإلرسائيلية  واالستثامرات  البضائع  مقاطعة  حملة  ويف 
أحَد مواطني وينيبغ يف قضية قانونية ُرِفَعت يف وجه الوكالة 
الكندية للرقابة عىل األغذية بعد أن وافقت الوكالة عىل إدراجِ 
الضفة  يف  القانونية  غري  املستعمرات  يف  املنَتجة  الخمور 
وأيَّدت  إرسائيل".  يف  "املصنوعة  البضائع  ضمن  الغربية 
محكمة كندا الفدرالية رأيه بشأن ُزوِر عبارِة "ُصنَع يف إرسائيل" 
عىل  باملوافقة  الوكالة  قرار  فأبطلَت  ومخادعتها،  وتضليلها 

التي  املرافعات  هذه  املنتجات.  تلك  إىل  العبارة  إضافة 
غري  من  لسكارز  بها  قام  ساعٍة  ألِف  عن  يزيد  ما  استغرقت 

مقابل مادي. 
تورنتو  يف  القدس  يوم  يف  الرئيسيني  املتحدثني  أحد  كان 
العام املايض وتعرض لهجوم من منظمة بْناي بْرِث املدافعة 
وهو  محامياً،  لسكاريز  دميرتي  االستاذ  يعمل  إرسائيل.  عن 

ناشط وصحايف، يرتكز عمله يف مونرتيال. 
توجهنا إليه بعدد من األسئلة حول ترشحه وخططه املستقبلية 

ومواقفه من القضية الفلسطينية.
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صدى املرشقصدى املرشق

الذين  الناس  بني  الخري موجوداً  زال  ال 
ففي  البالد.  هذه  يف  وترعرعوا  ولدوا 
لبنان  رضبت  التي  الخانقة  االزمة  ظل 
االصوات  بدأت  الدوالر،  سعر  وارتفاع 
تعلو من الكثري من العائالت يف لبنان، 
تأمني  يف  حتى  املساعدة  تطلب 
وصلت  قصٌة  العيش.  مقومات  أبسط 
أوتاوا،  مدينة  يف  مطر  آل  أسامع  اىل 
املبادرة  اىل  بناتها  إحدى  دفعت 
باطالق حملة عرب الفيسبك لجمع مبلغ 
املحتاجني،  إىل  وإرساله  دوالر  ألف 
كبري،  بشكل  الجالية  معها  فتفاعلت 
املبلغ  وُجِمَعت أضعاف مضاعفة عن 

املتوقع. فام هي القصة؟ 
القصة التي رسدتها فتاة من آل مطرعرب 
أرسلت  البداية  يف  تقول:  الفيسبوك 
من  مبلغاً  كندا  من  االخوات  إحدى 
املال إىل أختها يف لبنان إلنفاقه عىل 
تُسَتخَدم  وليك  املحتاجة.  العائالت 
االموال بالطريقة الصحيحة طلبت هذه 
األخت من أختها إحضار هذه العائالت 
رشاء  من  يتمكنوا  حتى  الدكان  إىل 
عندما  فقط.  األساسية  االحتياجات 
األموال،  لدفع  الصندوق  إىل  وصلوا 
سألت إحدى السيدات األخت بخجل: 
أعلم  لسؤالك:  الكبري  بالخجل  "أشعر 
باالحتياجات  االكتفاء  منا  طلبِت  أنك 
الصغري  ابني  لكن  فقط،  األساسية 

لوح  له  اشرتي  أن  شهر  منذ  يطلب 
أن  يل  فهل  "شوكوبرينس"،  شوكوالتة 
أحرضه له"؟ )بالنسبة للذين ال يعرفون 
شوكوالتة  إنه  "شوكوبرنس":  هو  ما 

بقيمة 25 سنتاً(. 
هذه الحادثة نقلتها الحاجة جميلة مطر 
حدى  سارَعت  ان  فكان  عائلتها،  إىل 
بناتها إىل البحث عن سبيٍل ملساعدة 
من  تنئ  التي  العائالت  هذه  مثل 
صفحتها  عرب  فأعلنت  والعوز..  الفقر 
"اآلن،  مضمونه:  ما  الفايسبك  عىل 
ما  يف  نفسك  يف  تفكر  أن  أريدك 
أفضل  مكاناً  العامل  لجعل هذا  فعلت 
مشابهاً.  وضًعا  يواجه  شخص  لكل 
مئات  يعرف  ال  الحايل،  الوقت  يف 
ألطفالهم  سيطعمونه  ما  األشخاص 
فارغة.  مبِعداٍت  املئات  ينام  غداً. 
أن  يف  يرغبون  الناس  من  املئات 
 25 بسعر  شوكوالتة  رشاء  من  يتمكنوا 
سنتاً. لذا من فضلك، إذا كنت تعرف 
شخصاً محتاجاً، تواصل معه. إذا كنت 
ولدي  راسلني  شخص،  أي  تعرف  ال 
املواد  صناديق  تجمع  موثوقة  مصادر 
باب  إىل  وتسلمها  األساسية  الغذائية 
هؤالء األشخاص األقل حظاً. أيضاً، إذا 
كنت خائفاً من مغادرة منزلك بسبب 
 ،)COVID-19( التاجية  الجائحة 
وأستلم  إقامتك  مكان  إىل  سأذهب 
ألن  كافياً  كان  إعالن  مساهمتك"... 
العون،  يد  مدِّ  اىل  الخري  أهل  يبادر 
ورفِد عرشات العائالت يف العديد من 
القرى اللبنانية باملساعدة التي خففت 

عن هذه العوائل الكثري. 

عن آلية توزيع هذه املساعدات أكدت 
العائلة يف حديثها إىل "صدى املرشق 
"أننا من خالل معارفنا يف العديد من 
القرى يف لبنان طلبنا منهم إبالغنا بأمر 
املساعدة،  اىل  تحتاج  التي  العائالت 
التي مل يسبق لها ان تلقَّت أي مساعدة 
من أحد. فُجهِّزَت قامئة بهذه العائالت 
مع  واتفقنا  القرى،  من  العديد  يف 
تأمني  عىل  املؤسسات  اصحاب  أحد 
لرية   55.000 بقيمة  غذائية  حصة 
اللرية  لكن مع هبوط سعر  عائلة.  لكل 
 100.000 إىل  السعر  ارتفع  اللبنانية 
تردد  دون  عملنا  فأكملنا  لبنانية،  لرية 
املواد  من  أمكننا  ما  لهؤالء  نؤمِّن  ليك 

الغذائية الرضورية".  
عدد الحصص الغذائية بلغ 269 حصة 
يف  العائالت  عرشات  عىل  توزعت 
عني  وقرى:  والنبطية  بريوت  مدينتي 
دير  جرجوع،  عربصاليم،  سجد،  قانا، 

الزهراين، مليخ، عني بوسوار، حومني، 
كفرمان، ميفدون، ورب ثالثني. 

هذه املبادرة قد ال تكون الوحيدة، فقد 
اكرث  يف  عديدة  فردية  مبادرات  متت 
من مقاطعة كندية، وهي تلقى صًدى 
من  اتت  أنها  يف  تتميز  ولكنها  كبرياً، 
عن  بعيداً  وترىب  هنا  ولد  يافع  جيل 
الحب  قلبه  يف  يحمل  يزال  ال  لبنان، 
أهله  ينىس  وال  وأهله،  األم  لبلده 
الظروف،  الطيبني سيام يف مثل هذه 
الساحة  يف  ينشط  نفسه  الوقت  ويف 
بالوطن  يُعرف  ما  او  فيها  ولد  التي 

الثاين، كندا.
نشد عىل هذه األيدي الخرية واملباركة 
وهي  والربكة،  الخري  شهر  يف  سيام 
التي تعطينا األمل بأن الخري موجود يف 
االجيال القادمة، كام الخري موجود يف 
جالية ال تتواىن عن مساعدة أهلها حني 

يحتاجونها. 

مقابلة

À l’écoute  
de vos besoins

Amanie Saleh 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance  
et services financiers inc.*

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

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

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

accidents corporels 
-  Assurance  

maladie grave
-  Assurance  

hypothécaire
-  Assurance auto  

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

(CELI)
-  Assurance voyage

حسني حب الله  - مونرتيالحسني حب الله  - مونرتيال

مع بداية شهر رمضان أطلقت الناشطة 
صفحتها  عىل  حملة  زبريي،  عواطف 
تدعو  فيسبوك،  موقع  عىل  الشخصية 
فيها إىل التخفيف من هدر األطعمة يف 
شهر رمضان وجعل هذا الشهر الفضيل 
يف  عضو  زبريي  العام.  هذا  أخرَض 
للمرأة"  "العدالة  جمعية  إدارة  مجلس 
ومسؤولة عن ملف مشاركة الشباب يف 
املبادرات التي تقوم بها الجمعية لدعم 
املعلوماتية  "العيادة  أطلقت  املرأة. 
لها“ بهدف دعم النساء يف فرتة "كوفيد 
هذين  عىل  الضوء  لتسليط   ."19
املرشق"  "صدى  أجرت  النشاطني 
ناشطة  وهي  زبريي  مع  املقابلة  هذه 
حقوقية وخريجة كلية العلوم السياسية 
مونرتيال،  يف  كونكورديا  جامعة  يف 
القضايا  حول  بالتوعية  "مهتمة  وهي 
املرتبطة  البيئية  والقضايا  االجتامعية 

ارتباطاً وثيقاً بالقضايا االجتامعية". 

"شهر  بحملة  تعرفينا  ان  لك  "شهر بداية هل  بحملة  تعرفينا  ان  لك  بداية هل 
رمضان األخرض"؟رمضان األخرض"؟

رسالة  األخرض"  هي  رمضان    "شهر 
بشهر  تحتفل  كمسلمة  مني  شخصية 
التي  املسلمة  للجالية  املبارك  رمضان 
تتابع صفحتي عىل فايْسُبك ومتابعيها. 
الرسالة هي جزء من حملة أكرب للتوعية 
 Waste not" حملة  وهي  بالبيئة 

.",Want not
أخرض"،  رمضان  "شهر  حملة  خالل  من 
هدر  قضية  عىل  الضوء  تسليط  أردت 
كمية  تزيد  رمضان،  ففي شهر  الطعام. 
والعائالت  األفراد  لدى  املهدور  الطعام 

املسلمة.
القضايا  حول  بالتوعية  مهتمة  جًدا   أنا 
البيئية  القضايا  ان  وأجد  االجتامعية، 
بالقضايا  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة 
عامالً  ليس  الطعام  فهدر  االجتامعية. 
مساهامً يف تغري املناخ فحسب، ولكن 
أيضاً له تأثري كبري عىل استمرارية قضية 

عدم املساواة الغذائية.       
 هل هناك حاجة يف املجتمع الكندي 

العريب واالسالمي لهذه الثقافة؟ 
للنظر  ملحة  حاجة  هناك  أن  أؤمن         أنا 
الطعام  هدر  عن  الناتج  األثر  حجم  يف 

والبنية  البيئة  عىل  رمضان  شهر  يف 
لألسف  املسلم.  للمجتمع  االجتامعية 
أي  تُجَر  ومل  بيانات،  أي  تُجَمع  مل 
شهر  خالل  الوضع  لفهم  إحصائيات 
التي  البيانات  أن  أعتقد  ولكن  رمضان. 
والصورة  اإلسالمي  العامل  يف  ُجِمَعت 
بالرضورة  تختلف  لن  لنا،  تقدمها  التي 
الذي يعيشه املسلمون يف  الواقع  عن 

كندا.     

مع  التجاوب  وجدت  كيف  اليوم  مع حتى  التجاوب  وجدت  كيف  اليوم  حتى 
هذه الحملة؟هذه الحملة؟

هدر  لتجنب  عديدة  طرق  هنالك 
التي  املامرسات  أهم  ومن  الطعام. 

أتبعها شخصياً هي:
املواد  من  فقط  إليه  أحتاج  ما  -رشاء 
بذلك  أقوم  أقل.  وال  أكرث  ال  الغذائية، 
إال  تحتوي  ال  تسوق  قامئة  مبساعدة 

عىل ما هو رضوري.  
صالحية  انتهاء  تواريخ  إىل  -االنتباه 
للتمكن  املنزل  يف  املتوفرة  املنتجات 

من استخدامها وتجنب رميها.
األطعمة  رمي  عدم  عىل  -الحرص 
استخدامها  وإعادة  املتبقية  الصالحة 

يف األيام التالية. 

هناك  هل  الصوم،  شهر  انتهاء  هناك بعد  هل  الصوم،  شهر  انتهاء  بعد 
خطوات لتكملة هذا املرشوع؟خطوات لتكملة هذا املرشوع؟

نعم، يف الواقع، فرتة "كوفيد 19" متثل 

الطعام. هذا  أكرب ملشكلة هدر  تحدياً 

ألن الناس يف فرتة الحجر الصحي لديهم 

الكثري  لِصنع  والطاقة  الوقت  من  الكثري 
بالكامل.  يُسَتهلَك  ال  الذي  الطعام  من 
توعية  حملة  إطالق  املهم  من  ولذلك 
حول هذا املوضوع  وايجاد حلول بديلة 
ملساعدتهم عىل تجنب هدر الطعام.               

عن  تحدثينا  ان  ميكن  عن ماذا  تحدثينا  ان  ميكن  ماذا 
  Information Clinic for Her -Information Clinic for Her -
هل  هل ؟  Clinique d'Info pour ElleClinique d'Info pour Elle؟ 
هي موجهة للمرأة بالذات؟ العربية؟ أم هي موجهة للمرأة بالذات؟ العربية؟ أم 

مفتوحة لغري الجالية أيضاً؟مفتوحة لغري الجالية أيضاً؟
مبادرة  هي  لها“  املعلوماتية  “العيادة 
أطلقتها كعضو يف مجلس إدارة جمعية 
 "Justice Femme" املرأة  حقوق 
الشباب  مشاركة  ملف  عن  وكمسؤولة 
الجمعية  بها  تقوم  التي  املبادرات  يف 
تهدف  املبادرة  هذه  املرأة.  لدعم 
كوفيد  فرتة  خالل  يف  النساء  دعم  إىل 
عرب  للمعلومات  مركز  هي  العيادة   .19
العثور  يف  النساء  ملساعدة  الهاتف 
إجابات لألسئلة املتعلقة مبسألة  عىل 
املعلومات  نعرض  نحن   ."19 "كوفيد 
كام  ومفهومة.  سهلة  بطريقة  املتوفرة 
العربية  لغات:  بثالث  خدماتنا  نقدم 

واإلنجليزية والفرنسية.
العربية  باللغة  خدماتنا  تقديم  قررت 
باإلضافة اىل اللغة اإلنجليزية والفرنسية 
يتحدثون  الفريق  أعضاء  معظم  ألن 
مبادريت  تكون  أن  يسعدين  العربية. 
املتحدثات  للنساء  داعمة  منظومة 
 .19 كوفيد  فرتة  خالل  يف  بالعربية 
كبرياً  تحدياً  اللغوية  الحواجز  تشكل 
املجتمعات  من  النساء  من  للعديد 
األسمى  املختلفة يف كيبيك. وهدفنا 
لغات  لتشمل  املبادرة  هذه  تنمية  هو 

أخرى أيضاً.

هل  الناس؟  تساعدوا  ان  ميكن  هل كيف  الناس؟  تساعدوا  ان  ميكن  كيف 
يف  ام  فحسب،  املعلومات  يف  يف هي  ام  فحسب،  املعلومات  يف  هي 

تحصيل الدعم من الحكومة؟تحصيل الدعم من الحكومة؟
الهدف من مبادرتنا هو توفري معلومات 
فرتة  يف  للنساء  املتاحة  املوارد  حول 
املعلومات  بجمع  نقوم  الجائحة. 
ألي  للرشح  جاهزة  وجعلها  وتحليلها 
نوفر  نحن  املساعدة.  تطلب  امرأة 
والطاقة  الوقت  من  الكثري  املرأة  عىل 
املستهلكة يف البحث عن املعلومات. 
كام نساعدها عىل تجنِب الحرية وسوِء 

فهم للمعلومات.
التي  املواضيع  من  مجموعة  هذه 
مبعلومات  النساء  تزويد  باستطاعتنا 

عنها:
الهيئات  طرف  من  الدعم  -برامج 
والجمعيات  املحلية،  الفدرالية، 

املجتمعية
-موارد الصحة النفسية

الخدمات  مع  للتواصل  -معلومات 
املحلية مثل مخازن الطعام، املالجئ، 

مشاريع اإلسكان، والجمعيات الخريية
خدمات  مع  للتواصل  -معلومات 

مساعدة النساء املعنفات منزلياً 
-آخر مستجدات برامج الدعم وخدمات 

املساعدة 

متابعة  عىل  يتعاون  طاقم  هناك  متابعة هل  عىل  يتعاون  طاقم  هناك  هل 
هذا املرشوع؟ هذا املرشوع؟ 

طالب  من  الطاقم  يتكون  نعم، 
يف  مختلفة  جامعات  وخريجي 
  )McGill(ماكجيل مثل  كيبيك 
كذلك   .  )Concordia(وكونكورديا
املرأة  حقوق  جمعية  من  الدعم  نتلقى 
“Justice Femme” ورئيستها السيدة 

هنادي سعد. 

هل تنسقني مع أي مؤسسة يف الجالية هل تنسقني مع أي مؤسسة يف الجالية 
يف أيٍّ من املرشوعني؟يف أيٍّ من املرشوعني؟

لقد أطلقت مبادرة "العيادة املعلوماتية 
املرأة  حقوق  جمعية  خالل  "من  لها 

."Justice Femme"

هل تتلقون دعامً من الحكومة؟هل تتلقون دعامً من الحكومة؟
هذه مبادرة قامئة عىل العمل التطوعي. 
من  الدعم  تلقي  نأمل  ذلك،  ومع 
خدماتنا  تقديم  ملواصلة  الحكومة 

وتنمية املبادرة. 

هل  السياسية،  العلوم  خريجة  هل وأنت  السياسية،  العلوم  خريجة  وأنت 

تطمحني لخوض غامر العمل السيايس تطمحني لخوض غامر العمل السيايس 
يف كندا؟يف كندا؟

أكرث  معقد  السيايس  العمل  أن  أعتقد 
فهم  إن  رأيي،  يف  عليه.  يبدو  مام 
حجر  هو  ودعمه  املجتمع  احتياجات 
األساس لحياة سياسية ناجحة.  فوحدهم 
املجتمع  هذا  حاجة  يفهمون  الذين 
ولديهم إحساس بحقوق اإلنسان يكونون 
ناشطة يف  ناجحني. بصفتي  سياسيني 
مجال حقوق اإلنسان، ترتكز اهتاممايت 
األقليات  حقوق  عن  الدفاع  عىل  حالياً 
يف كندا وحقوق النساء املهمشات يف 

املجتمع.

كيف ميكن التواصل معكم؟ كيف ميكن التواصل معكم؟ 
ميكن  خدماتنا  عىل  اطالع  عىل  للبقاء 

متابعة صفحتنا عىل الفايسبوك:

https://bit.ly/2TjH55Zhttps://bit.ly/2TjH55Z
او التواصل معنا عرب بريدنا اإللكرتوين:

informationclinic2020@ gminformationclinic2020@ gm  
                                    ail. comail. com

أكلمة أخرية تودين قولها يف ختام هذه أكلمة أخرية تودين قولها يف ختام هذه 
اللقاء؟ اللقاء؟ 

عىل  العمل  وطاقم  أشكرك  أن  أود 
أشجع  وأن  باملبادرتني،  اهتاممكم 
عىل  والوقت  القدرة  لديه  شخص  أي 
هذه  املجتمع  دعم  يف  املساهمة 

الفرتَة.
وأريد أيضا أن أسلط الضوء عىل الفريق 
"العيادة  نجاح  يف  يساهم  الذي  الرائع 

املعلوماتية لها":
ياسمني  ياشوعي،  فرح  نبال،  سارة 
شعث  وداليا  القايض،  أنس  بيري،  فرح 

)انضمت إىل فريقنا مؤخراً(.
طفل ال ميلك مثن لوح شوكوالتة حرّك 

مبادرة من بعد آالف الكيلومرتات 

الناشطة الحقوقية عواطف زبيري متحدثة إلى "صدى المشرق":
نجمع المعلومات حول "كوفيد 19" ونجهزها ألي امرأة تطلب المساعدة

مساعدة من الجالية في كندا للعوائل المحتاجة في لبنان

اآلنسة عواطف زبريي

من الصناديق التي وزعت عىل املحتاجنيمن املساعدات 
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إنها التجربة األوىل للمسلمني حول العامل، فوق هذا الكوكب 
املأزوم يف كل يشء، لصوم واعتكاف إجباري، يف البيوت، 
داخل مربعات مغلقة. نهارات طويلة من دون جهد وال جوع 
والتأمل..  للتفكر  دعوة  اىل  إضافة  امللل  بعض  عطش،  وال 

سبحانك ما خلقت هذا باطال!
رمضان  شهر  عن  الخاصة  رسديته  يكتب  أن  مّنا  أي  بإمكان 
وقد أصبحنا يف لياليه االخرية، ويتكلف الحديث عن فضائل 
الفريوس  هذا  لنا  أتاحها  التي  الكبرية  والفرص  الشهر،  هذا 
لنختيل بأنفسنا.. غصبا عنا، ال بإرادتنا، ووجهنا اىل الحائط، 
ورمبا عىل قدم واحدة، نزوال والتزاما بالنتائج النهائية ملوازين 

القوى يف البيوت، بني الرجال والنساء واألطفال!
البرش  من  الكم  لهذا  وجديدة،  فريدة،  تجربة  أنها  شك  ال 
الشهر وهو  يلتزم مبستحب آخر من مستحبات هذا  الذي 
االعتكاف )والذي يعني االحتباس يف املساجد عىل سبيل 
ان تكون  أيام متتالية، وميكن  القربة، مدة ال تقل عن ثالثة 
أكرث من ذلك ال أقل، وذلك بقصد التعبد والتقرب للموىل 
حسب اصطالح السالكني والعابدين، وتعنى بتفريغ القلب 
الحياة  ملذات  كافة  عن  واالبتعاد  الدنيوية  االنشغاالت  من 
القرىب،  نية  هي  االعتكاف  رشوط  اهم  ومن  وشهواتها. 
والصيام، وعدم الخروج إال لرضورة وبعض الرشوط األخرى(..

تشييع  إال لرضورة  نخرج  ال  األيام،  نفعله يف هذه  ما  وهذا 
رضورية،  شخصية  حاجة  قضاء  أو  مريض،  زيارة  أو  جنازة 
اىل  بعده  ونعود  األرسة،  ألفراد  والرشاب  الطعام  توفري  أو 

معتكفنا صاغرين.. ولكن بنية القرىب!
فها قد اجتمعت يف هذه األيام مجموعة من الظروف التي 
تقاطعت عند هذا الشهر ليك تتيح لنا عيش تجربة جديدة، 
واالخالقية  والنفسية  الروحية  آثارها  ألن  جديدة،  أقول 
والرتبوية مل تظهر بعد، عىل األقل ليس لدينا ميزان حقيقي 
العائالت  إليه  توصلت  ما  ملجموع  معنوية  قيمة  إلعطاء 
الشهر  هذا  نتائج  يف  إيجايب  مردود  من  واألمم  والجامعات 
هذه  تقييم  يف  والثقايف  والرتبوي  الروحي  املستوى  عىل 

التجربة..
نعم، وتحت عنوان كل عىل نفسه بصرية، ميكن الركون اىل 
ومتهل  بحذر  تعميمها  ميكن  التي  الشخصية  النتائج  بعض 

ودون استعجال..
هذه  ميزت  التي  املفارقات  بعض  مالحظة  من  أوال  بد  فال 
الفرادة  التجربة، وجعلتها فريدة وجديدة، وهكذا فإن هذه 
الشهر  مقاربة هذا  أمناط  تأثريها عىل  تركت  بد  ال  والجدة 
املبارك، وبالتايل تصور النتائج املرتقبة من معادلة جديدة 

يف مادة الروح والرتبية واألخالق والعبادة!..
أمىل  التي  والسلبية،  االيجابية  الشهر،  هذا  مفارقات  فمن 

علينا رشوطها العزيز كورونا هي:
•الوقت، واملزيد من الوقت، والكثري من الوقت، والفائض 
عن الحاجة من الوقت، وبالتايل ال حجة وال معذرية ألحد يف 
العادية  الظروف  يف  اطالقها  نستسهل  كنا  التي  االدعاءات 
حول ضيق الوقت ما بني الفطور والسحور للقيام مبجموعة 
والصحية  واالجتامعية  والعائلية  العبادية  االلتزامات  من 

وغريها..
تثقل  كانت  التي  االجتامعية  الواجبات  من  •تخلصنا 
الذي  الطويل  الوقت  اىل  إضافة  ماديا،  العائالت  عىل 
متابعة  يف  ثم  ومن  االفطار  موائد  تهيئة  يف  يستهلك  كان 
املجامالت واللياقات التي تستنفذ ما تبقى من وقت قبل 
حلول الفجر، وبالتايل ضياع ليال عديدة دون عبادة حقيقية، 

أو أقل حظا يف التفرغ للعبادة!..
من  واعفاؤهم  الناس،  من  الكثري  رمبا  أو  البعض،  •تخلص 
التي عادة ما  النسبي ومن تأنيب الضمري واملساءلة  الحرج 

املساجد  يف  الحضور  يف  االلتزام  مسألة  يف  عليهم  تثقل 

من  ذلك  يف  ملا  املبارك،  رمضان  شهر  ليايل  يف  واملراكز 

بركة وفائدة ومثرة روحية وثقافية وتربوية واجتامعية..

املراكز  بعض  تقيمها  التي  الخاصة  املناسبات  •توقف 
اجتامعية  نواد  اىل  تتحول  التي  والشخصيات  واملؤسسات 
ضيقة ومقفلة، رسعان ما يتحول هؤالء اىل فريق واحد يلّبون 
البعض، ويتبادلون املجامالت والشكليات  دعوات بعضهم 

من التمنيات والدعاء..
الثقافية  املادة  اىل  بالتحول  الناس،  أغلب  الناس،  •اقتناع 
والروحية واملوعظة وغريها من عبادات هذا الشهر، بالتحول 
والنت  الفضائيات  من  وغريها  التواصل  وسائل  اعتامد  اىل 
أو  محارضة  يف  لتشارك  األثري  عرب  تلتقي  التي  واملجاميع 

دعاء أو قراءة قرآن جامعية..
•ال شك أننا حرمنا من التقارب االجتامعي وصلة الرحم يف 
مقدمها، وأجر السري اىل املساجد ومراكز العبادة والسعي 
لالنتامء اىل الجامعة إحساسا بالشعور الجمعي الذي يبعث 
القوة واالطمئنان والعزة، واالحساس بحرارة الكلمة واملوعظة 
والتواصل  التلقي  وسائل  عرب  وبالستيكية  باردة  تأيت  التي 

املختلفة..
•ال شك أن اقفال مراكز العبادة يوحي بالشكل أنه انتقاص 
الدينية  شعائرهم  مامرسة  يف  الفردية  الحريات  من 
وعباداتهم ومراسيمهم، لكن الفهم الواعي والصادق لخطورة 
ننظر  تجعلنا  الهرم،  الكوكب  هذا  تاريخ  من  املرحلة  هذه 
ونتفهم بعقل بارد طبيعة الجائحة الخطرية، ورضورة التعامل 
الحقا،  العبادة  دور  ومكانة  دور  يحفظ  مبا  معها  والتكيف 
وما ميكننا من التأقلم مع ظروف الحياة الجديدة.. والتي ال 

نعرف يقينا نهاياتها السعيدة!
لست هنا، ولن أكون يف موقع تقييم أو تقويم اي من هذه 
املفارقات التي فرضها علينا كورونا. ولست أدري مع نهايات 
رمبا  عائلتي،  مع  مفردا  العيد  صباح  والوقوف  الشهر،  هذا 
يف صالة افرتاضية عرب األثري، لست أدري ما هي حصيلتي 
الليلة  هذه  يف  أمتنى  وقد  التجربة،  هذه  من  وخالصتي 
سجال  اللذان  امللكان  يخرج  أن   – واحدة  وملرة   – املباركة 
واملحايدة  والطيبة  الخبيثة  ونوايانا،  وسكناتنا  حركاتنا  كل 
منها خالل هذا الشهر، ورفعا كل أدعيتنا وطلباتنا الشخصية 
والعامة يف طول العمر والرزق والصحة والعلم والجاه والنرص 
كتفينا  عىل  من  امللكان  يخرج  أن  العني،  وحور  والعزة.. 
ليقدما لنا جردة حساب حقيقة مع عالمة تقديرية عىل أدائنا 
ما كتب وقدر  ولكن  لن يحصل هذا،  الشهر، رمبا  يف هذا 
أيامنا..  بقوة وحرارة ويقني يف ما يأيت من  به  سوف نشعر 

ميحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب!
مرات  يختفي  العرشينات  بداية  يف  وكنا  صديقي،  كان   ..
عديدة، ثم نلحظ أنها عادة ما تكون لعدة أيام، فنفاجأ بأنه 
كان يعتكف يف بيته، والحقا يف غرفته حني اضطر للسكن 
يف  أحرتمه  وكنت  الدراسة..  مواسم  يف  آخرين  طالب  مع 
هذا، إضافة اىل ما احرتمت فيه إكثاره من األسئلة بحثا عن 

أجوبة رصينة..
نية  او إشهار  الشهر إضامر  بداية هذا  فاتني مع  أنه  اعرتف 
االعتكاف، لو فعلت، لكان لحق يب – رمبا – بعض أجر يف 
ذلك، وليك ال يفوتني ما تبقى من حجر اجباري يف أجندة 
كورونا الذي يريد أن يذلنا بإلزامنا البقاء يف بيوتنا، أتحداه 
إين  اللهم  ألعلن:  فرصة  اىل  العقوبة  هذه  تحويل  محاوال 
كورونا  وليرضب  تعاىل..  الله  اىل  قربة  البيت  يف  اعتكف 

رأسه بالجدار!

هوزأبجد

االعتكاف.. مستحب مهجور!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

سببته  الذي  االرباك  من  الرغم  عىل 
االمرييك  االداء  عىل  الكورونا  جائحة 
داخليا و خارجيا ،اال ان الزخم املتعلق 
الفلسطينية  القضية  تصفية  بسياسة 
تنفيذ  مستوى  عىل  يرتاجع  مل 
يوحي  ما  غري  الرئيسية،عىل  الخطوات 
متصلة  مراوحة  و  جمود  من  الواقع  به 
بتطورات  تتعلق  السباب  بانشغاالت 
تصاعد  من  الجائحة  فرضتها  استثنائية 
باالزمة  مرفقة  الداخلية  لالهتاممات 
الصهيونية.... الداخلية  السياسية 
اخفاقاته  يواجه  رئيسه  ترك  بومبيو 
االعالمية و "تقريعه "للصحفيني الذين 
الهزيل  ادائه  بخصوص  عليه  ينكتون 
،وهرول  يواجهه  الذي  التحدي  تجاه 
الحكومي  االتفاق  ابيب لريعى  تل  اىل 
بني االضداد و ليرشف عىل عملية ضم 
الضفة الغربية و غور االردن اىل امالك 
بارباك  يزيد  ال  مبا  الصهيونية  الدويلة 
اىل  للوصول  يصارع  الذي  معلمه 
ثانية  لوالية  مؤمال  و  ساملا  االنتخابات 

باقل الخسائر....
امريكا  اجرتها  التي  االمنية  النقلة 
و  سليامين  قاسم  للفريق  باغتيالها 
وضع  امل  عىل  املهندس  ابومهدي 
موقع  يف  تحالفاتها  شبكة  و  ايران 
صفقة  تطبيق  فرض  لتسهيل  الدفاع 
القرن ، واجهتها صفعة موازية مؤسسة 
لرضبات اقىس تطال الوجود االمرييك 
يف كامل االقليم العريب و االسالمي و 
تنعكس سلبا عىل القدرات الصهيونية 
بتصفية  املتعلقة  الطموحات  وترضب 
الفلسطينية...االشتباك  القضية 
املحورين  بني  املساكنة  طمر  الذي 
عني  قاعدة  ركام  تحت  املتصارعني 
االسد االمريكية يف العراق رجع و خمد 
مواجهتها  متطلبات  و  الجائحة  بفعل 
بالتايل  و  املحورين  بالد  طول  عىل 
عادت املساكنة لتطل برأسها. وحلّت 
الكاظمي  حكومة  عرب  اوال  العراق  يف 
انهيار  ملنع  وسيلة  ايجاد  تحاول  وهي 
الضغط  مستويات  ابقاء  مع  لبنان 
.هذا  الحاضنة  بيئتها  و  املقاومة  عىل 

تركز  ان  قبل  االمور  تتطور  مل  حال  يف 
املساكنة مجددا عىل قواعد جديدة...

يقتنص  الذي  الصهيوين  االداء  ويبقى 
برنامجه يف  تنفيذ  و يدفع اىل  الفرص 
كل االحوال مستفيدا من حالة املراوحة 
املقاومة  محور  مع  املواجهة  دافعا 
للتطور  مرشح  صدامي  مستوى  اىل 
شاملة.... حرب  حافة  اىل  والوصول 

امريكيا  مطلوبة  االن  ليست  حرب 
وليست مخططة صهيونيا، و لكنها قد 
املقاومة  ملحور  ومخرجا  واقعاً  تصبح 
والضغوطات  الحصار  سياسة  لقلب 
وهذا  اذرعه...  كافة  عىل  املكثفة 
ويسعى  االمرييك  به  يرغب  ال  ما 
املقاومة  ملحور  حاجة  جعلها  لعدم 
وافق  وهو  مجدداً.  املساكنة  ويعرض 
يف  تذايك  مع  كنموذج  العراق  عىل 
يحاول  حيث  الفلسطيني  املوضوع 
تعميم املساكنة من طرف واحد...الرد 
الفلسطيني الشعبي يساهم دامئا يف 
-الصهيونية  االمريكية  املخططات   وأد 
الوهج  تعيد  التي  عملياته  خالل  من 
و  الخونة  تحارص  التي  و  لقضيته 
الكيان  مع  املطبعني  و  املستسلمني 

الصهيوين....
محارصا  العام  هذا  القدس  يوم  يايت 
جامهرييا بفعل اجتياح الوباء لالجتامع 
ابقاء  عاتقهم  عىل  ملقياً  للبرش  العام 
الذكرى متقدة يف عقولهم و حارضة يف 
عملهم  برامج  صلب  من  و  مشاعرهم 
تشملها  ال  و  الكورونا  تطالها  ال  التي 
بالحجر ،وان غابت هذه السنة املراسم 
التي  الجامهريية الحياء هذه املناسبة 
من  املسلمني  عقيدة  بصلب  تتصل 
بارك  التي  القبلتني  اوىل  كونها  حيث 
فانها   ، و مبا حولها  بها  القدير  املوىل 
افواه  تتناولها  سائغة  لقمة  تبقى  لن 
من  او  العرب  منهم  سواًء  الصهاينة 
نفس  يف  لغاية  او  مصلحة  عن  واالهم 
االنجيليني  املتطرفني  من  معتقدهم 
يف امريكا . وميكر هؤالء وميكر املوىل 

القدير و هو خري املاكرين....
و السالم

المساكنة مجددا... 
والقدس عنوان الصراع

عادل حبيب ...والسالم
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د. عيل حوييل

رمضان  شهر  أن  من  الرغم  عىل 
كندا  يف  يحظى  ال  املبارك 
تعم  التي  االحتفالية  باملظاهر 
واالسالمي،  العريب  العاملني 
وأقواس  واألعالم  الزينة  كرفع 
النرص، وإنارة الجوامع والشوارع، 
وغريها من معامل الفرح والبهجة، 
تلك  برمزية  يحتفظ  فإنه 
املؤسسات  داخل  الشعارات 
والثقافية  والدينية  التعليمية 

والتجارية".
متتلئ  رمضان  شهر  حلول  فقبل 
مخازن التموين باملواد الغذائية، 
املأكوالت  أصناف  وشتى 
التي  واملرشوبات  والحلويات 
للمناسبة.  خصيصاً  تُسَتورد 
واملراكز  املساجد  وتكتظ 
بالصامئني،  الدينية  والجمعيات 
فيها  وتُقام  وعائالت،  أفراداً 
العامرة  الجامعية  املآدب 
طيلة  للجميع  مجاناً  وتُقدم 
قاعاتها  وتتحول  الكريم.  الشهر 
للوعظ  ندوات  اىل  اإلفطار  بعد 
تُطَرح  ومحارضات  واإلرشاد 
ومشاغلها...  الجالية  هموم  فيها 
التي  املوضوعات  من  وغريها 

تُسَتوحى من املناسبة.
رمضاَن  شهر  أمسيات  وتختتم 
للبذل  خاصة  باحتفالية  يومياً 
التربعات  وجمع  والعطاء 
الصامئون  فيتنافس  والصدقات. 
تجود  مبا  إفطارهم  تزكية  عىل 
ص  يُخصَّ مال  من  أنفسهم  به 
املؤسسات  بعض  لتجهيز  ريعه 
أو  املسلمة،  بالجالية  الخاصة 
اجتامعية  مشاريَع  عىل  إلنفاقها 
أو ثقافية، أو إرسالها إىل األوطان 

األصلية لأليتام واملحتاجني.

الروحانية  األجواء  هذه  وإىل 
بالخلقيات  املفعمة  السمحة 
والسلوكيات واألدبيات الرمضانية 
االجتامعي  والتكافل  جهة،  من 
أخرى،  جهة  من  واإلنساين 
مؤسسات  املقابل  يف  تنهمك 
مبتابعة  متعددة  كندية  إعالمية 
الصامئني يف هذا الشهر لتتعرف 
من خاللهم إىل أجواء شهر رمضان 
وتستضيف  وتقاليده.  وشعائره 
دين  رجاَل  التلفزيونية  القنوات 
ومثقفني وطالباً ومراهقني، حتى 
أطفاالً، ال للوقوف عىل معاناتهم 
وتجنبهم  والعطش  الجوع  من 
امللذاَت والشهواَت - كام يتبادر 
وإمنا  الكنديني،  أذهان  إىل 
يستحق  إسالمي  منوذج  لتقديم 
واالحرتام،  واإلعجاب  التقدير 
عىل  إميانية  مسحة  ويضفي 

املجتمع الكندي املادي.

املرشقة  الرمضانية  الصورة  هذه 

ر لها ان تستمر هذا العام  مل يُقدَّ

عىل ألقها وبهجتها بعد أن أمعن 

بحياة  الفتِك  يف  كورونا  جرثوم 
البرش، وترشيِد األرس عن بعضها 
البعض، وإرغاِمها عىل االستجابة 
والسلوك،  العيش  من  لنمط 
والتعامل مع مفردات مل تكن يوماً 
من شعائر شهر رمضان وأدبياته، 
يف  الجربية  اإلقامة  إىل  ودفِعها 
أمكنة مل تألفها من قبل، كالَحْجر 

والعزل والتباعد االجتامعي.

مبادرات وقائيةمبادرات وقائية
والقرارات  القوانني  من  انطالقا 
الصحة  دوائر  اتخذتها  التي 
لسالمة  والكيبيكية  الكندية 
املواطنني والحيلولة دون تفيش 
ل  داء كورونا يف اوساطهم، يُسجَّ
لكل من الناشطتني اللبنانية مروة 
زبريي  عواطف  واملغربية  خنافر 
إطالُق مبادرتني وقائيتني لسالمة 
أبناء الجالية والحيلولة دون انتشار 

عدوى كورونا يف أوساطها.

تحت عنوان "شهُر رمضان، أنَت 

خنافر  حثَّت  الوحيد"  ضيفي 

كل  من  وكندا  كيبك  مسلمي 

والجنسيات  واألصول  األعامر 
لتدابريالعزل  االمتثال  عىل 
شهر  يف  االجتامعي  والتباعد 
رمضان، وعدم الرتاخي يف تطبيق 
الصحية  السلطات  تعليامت 
برشيٍط  وأسندتها  الكندية. 
املسلمني  يخاطب  مسّجل 
العام  هذا  نصوم  "إننا  بعبارة: 
كورونا.  بسبب  مختلفة  بطريقة 
يشء  بكل  القيام  علينا  ويجب 
إليصال  وتوخياً  البيت".  من 
املسلمني  عموم  اىل  رسالتها 
َل الرشيط بخمس  يف كندا، ُسجِّ
لغات عاملية: العربية واالنكليزية 
والفرنسية واألردية، ولغة االشارة.
فأطلقتها  األخرى  املبادرة  أما 
عواطف  الحقوقية  الناشطة 
العلوم  معهد  خريجة  زبريي، 
كونكورديا  جامعة  يف  السياسية 
يف مونرتيال، تحت عنوان "دعوة 
وفيها  أخرض".  رمضان  شهر  إىل 
بعض  إفراط  عىل  الضوء  تسلط 
تحضري  يف  االسالمية  العائالت 
موائد االفطار، ما يتسبب بالهدر 
عن  فضالً  كثرية،  أحياناً  الغذايئ 
إمكانية تدوير األطعمة وتحويلها 

إىل سامد طبيعي.
يف هذا السياق، تشري زبريي إىل 
أن اإلحصائيات يف منطقة الرشق 
شهر  يف  أن  أكدت  األوسط 
"ُرِمَيت   2019 عام  من  رمضان 
يف  الصالحة  األغذية  من   25%
كام  النفايات".  مستوعبات 
أصدقائها  من  زبريي  طلبت 
عدم  فيسبوك  عىل  ومتابعيها 
نرش صور ملوائد اإلفطار املمتلئة 
احرتاماً  املختلفة  باألطعمة 
واملحتاجني،  ملشاعراملساكني 
أعاملهم  فقدوا  الذين  خاصة 
ووظائفهم بسبب جائحة كورونا.

يقوم إختصاصيو أمراض القلب 
يف  تالون"  جان  "مستشفى  يف 
األجهزة  تدوير  بإعادة  مونرتيال 
القدمية الخاصة بتنظيم رضبات 
مجاناً  وتقدميها  هناك  القلب 
سيام  ال  املرىض،  حياة  إلنقاذ 

الفقراء يف البلدان النامية. 

كاستان  رافائيل  الدكتور  يقول 
املرشوع:  هذا  عىل  املرشف 
أجهزة  أن  من  التأكد  "ينبغي 
املعاد  القلب  رضبات  تنظيم 
إرسالها  وأن  آمنة،  تدويرها 
يتم  وانه  جيد  بشكل  يعمل 

تعقيمها واحدة تلو أخرى".
بطبيبة  كاستان  ويستعني 
تشفري  "بفك  تقوم  مساعدة 
نبضات القلب، وفحص البطارية 
بشكل  تعمل  ان  ينبغي  التي 

جيد مدة خمس سنوات". 
توماس خريي بني 3 اشياء 

املصاحبة  "العدوى  مقالة  يف 
القلب  رضبات  تنظيم  ألجهزة 
التي  الرجفان"  إزالة  وأجهزة 
نرشتها مجلة نيو إنغالنْد الطبية 
 New England Journal of(
الكندي  للطالب   )Medicine
 15( خريي  توماس  املرصي 
الثانوي(،  الخامس  أنهى   - سنة 
مجلة  تتبناها  التي  األوىل  وهي 

مثل  يف  لشاب  عاملية  طبية 

هذا العمر(، يقول فيها "إن خطر 

اإلصابة بالعدوى عند زرع أجهزة 

واحد،  القلب  رضبات  تنظيم 

أو  معقمة  أجهزة  كانت  سواء 

أجهزة جديدة" . 

ويف حديث مع وكالة الصحافة 

"هذه  خريي:  يقول  الكندية 
تدريب  نتيجة  هي  املقالة 
معهد  يف  به  قمت  داخيل 
مونرتيال لجراحة القلب. تأثرت 
لوبيني  آندريه  ماري  بعمل  جداً 
املسؤولة عن قسم الفيزيولوجيا 
اضع  أن  وحاولت  الكهربائية. 
فأجَريُت  مكانها،  نفيس 
أنه  الحظت  حيث  األبحاث 
معدل  عن  بيانات  توجد  ال 
أجهزة  عن  الناجمة  االلتهابات 
وأجهزة  القلب  رضبات  تنظيم 
استعاملها  املعاد  الرجفان  إزالة 
الفقراء  إىل  إرسالها  يتّم  التي  و 
وجمعت  النامية.  البلدان  يف 
وقمنا  القلب  معهد  يف  فريقاً 

بتحضري البيانات الالزمة". 
بقوله:  العملية  هذه  ويوضح 
رضبات  تنظيم  أجهزة  "أرسلنا 
القلب إىل أربعة مراكز مختلفة. 

بدورها  أرسلت  املراكز  وهذه 
وقامت  مريض،  لكل  بياناٍت 
بزرع جهاز تنظيم رضبات القلب 
جميع  نأخذ  أن  علينا  كان  معه. 
املختلفة  املراكز  من  البيانات 
ننشئ  وأن  مركز(   400 )قرابة 
أن  ثم  ضخمة،  بيانات  قاعدة 
ملعرفة  مريض  لكل  ملفاً  نجعَل 
أم  بالعدوى  مصاباً  كان  إذا  ما 
األمر  هذا  أن  إىل  مشرياً  ال"، 

استغرق قرابَة سبعة أشهر.

والده  بفضل  توماس  ويعرتف 
بهذا  االشرتاك  له  هيأ  الذي 
املرشوع االنساين. ويؤكد عزَمه 
أمراض  يف  التخصص  مواصلَة 
القلب، عىل أمل "أن أصبح يف 
يساهم  طبيباً  القادمة  السنوات 
املهددة  األرواح  إنقاذ  يف 

باملوت".

د. عيل حوييل

شهر رمضان الكندي في زمن الكورونا

  أصغر كاتب في مجلة طبية عالمية 
كندي مصري يساهم في إعادة تدويرأجهزة تنظيم

ضربات القلب
د. عيل ضاهر

إنتقام الحجاب
اللهم ال شامتة. فالشامتة عادة بغيضة، من أبغض ما ميكن 

أن يصاب به املرء. فمصيبة شخص قريب او بعيد، يجب 

خانة  والرحمة، ال يف  واإلتعاظ،  اإلعتبار  باب  تدخل يف  ان 

الشامتة والتشفي والتْعِيري. إمنا من باب التمّيز والتفصيل، 

التعميم  يجب  ال  التفاصيل،  يف  يكمن  الشيطان  أن  سيام 

الرذيلة.  بحجارة  وأشكالها،  أنواعها  باختالِف  الشامتة  ورجم 

ُخلقاً  ليست  واملوت  والَعْجز  باملرض  الشامتة  كانت  فإذا 

الكبائر،  ضمن  إدراجها  وميكن  دينياً،  وال  إنسانياً،  مسموحاً 

السياسيني ميكن  السياسية سمة من سامت  الشامتة  فإن 

تقبلها وتفهمها وإدخالها ضمن خانة العادات املتبعة وغري 

من  وتعترب  أدائهم،  تحسني  يف  أحياناً  فتسهم  املرذولة، 

األساليب املحببة عند بعضهم، وتستعمل للتشفي، بالرغم 

من ان العديد من الناس، ومن منطلقات مختلفة، يتفقون 

عىل ان السياسة ما هبطت عىل دماغ انسان إال وخلخلته او 

عىل األقل أثرت يف مبادئه، متاماً كامللك اذا ما حل بأرض 

عاث فيها فساداً.

أنظر  فإين  السياسة،  عامل  إىل  إنتاميئ  عدم  من  بالرغم 

من  بعني  منهم  والتشفي  بالسياسيني  الشامتة  قضية  اىل 

اإلستحسان املقيدة برشوط. فأنا ال أؤيدها باملطلق، وأدعو 

الذين ميارسونها اىل اإلبتعاد، عند اللجوء إليها، عن تناول 

عن  بالنفس  النأي  و  به،  املّس  وتجنب  السيايس  شخص 

التشفي مبرضه او عاهاته الجسدية او موت أحد اقاربه، بل 

أدعو اىل الرتكيز عىل القرارات السياسية التي يتخذها.

الشامتة  التسيل مبامرسة  أريد  فأنا  إنطالقا مام ورد أعاله، 

طبعاً  لوغو.  فرنسوا  كيبيك  وزراء  رئيس  بحّق  السياسية 

خصوصاً  ومواقفه،  بقراراته  بل  الله،  معاذ  بشخصه،  ليس 

أخص  وبصورة  الكورونا"،  "جرثوم  ملكافحة  يتخذها  التي 

فرتة  منذ  فهو  العاّمة.  األماكن  يف  القناع  ارتداء  من  موقفه 

القول لغاية كتابة هذه األسطر - مل  غري بعيدة - بل ميكن 

يكن قد اتخذ بعد قراراً واضحاً ومحّدداً من ارتداء القناع يف 

او  اقتصاديّة  او  بأسباب صحّية  العامة معلّال ذلك  األماكن 

أن كلّها واهية وغري واقعية. أسباٌب، حسب  قانونّية، تبني 

فهمي، أوردها للتسرت عىل قرار مجحف كانت حكومته قد 

اتخذته يف املايض، يقيض مبنع إرتداء الحجاب يف بعض 

أماكن العمل. 

ميكن  التي  واإلقتصاديّة،  الصحّية  األسباب  اىل  أتطرق  لن 

العديد  يف  إلزامي  القناع  لبس  أن  سيام  بسهولة،  دحضها 

الصحية   لألمور  "لوغو"  مستشار  أن  كام  البلدان،  من 

ابن  ليس  النصح  له  يقدم  الذي   )Arruda( الدكتورأرودة 

اختصاصيي  من  غريه  من  وأعلم  أفصح  هو  وال  زمانه،  سينا 

الصني وأملانيا ونيويوك والنمسا، وال حتى الربتغال – بلد 

او مطلوب بشّدة يف  إلزامي  القناع  أرودة األصيل – حيث 

الحجة  اىل  التطرق  أريد  إمنا  مجاناً.  ويوزع  العاّمة  األماكن 

القانونية التي أفصح عنها لوغو يف رّده عىل أحد الصحافيني 

عندما ُسئل عن فرض ارتداء األقنعة، فقال: "ال يجب الحّد 

متنع  قانونية  قضايا  فهناك  تعسفي،  بشكل  الحقوق  من 

الدولة من فرض ارتداء األقنعة". 

ما  "حجة  بالعامية  يقال  كام  أو   - مضحكة  حجة  والله  هذه 

بتقيل عجة" - تدعو للسخرية تفّوه بها رئيس وزراء حكومة 

يعرف جيداً، وباملامرسة الفعلية أنه عند الرضورة واذا أراد، 

النظر عن  القناع عىل كل أهايل كيبيك بغضِّ  ميكنه فرض 

بها  يرضب  ان  له  ميكن  الذي  والحريات،  الحقوق  مواثيق 

غري  فرتة  منذ  امليمونة،  حكومته  أن  بدليِل  الحائط  عرض 

بعيدة، سّنت قانوناً يسمح لها بحامية نفسها من املحاكم 

عندما حظّرت، بشكل قمعي وتسلطي، إرتداء الحجاب يف 

بعض أماكن العمل.

من سخرية القدر ان حكومة كيبيك عندما أرادت سّن قانون 

مصطلح  إىل  لجأت  األماكن  بعض  يف  الحجاب  ارتداء  منع 

فمصطلح  "الحجاب".  اىل  لجأت  يعني   ،"bâillon"

"bâillon" عبارة عن إجراء ترشيعي أعرج يسمح للحكومة 

بحجب الكالم وكمِّ أفواه النواب لتغيري القواعد التي تحكم 

الحجاب  ارتداء  كيبيك يك متنع  ان  يعني  القوانني.  مترير 

من  الطلب  عىل  قادرة  هي  فهل  "الحجاب".  اىل  لجأت 

منزلة  منزلتني:  بني  يقع  الذي  القناع،  ارتداء  املواطنني 

النقاب ومنزلة الحجاب؟! وملاذا إذاً ال تلجأ اىل فرض ارتداء 

القناع، عدو الكورونا االول؟ أهي املكابرة التي تؤدي أحياناً 

إىل االرضار بصحة املواطنني؟ أم هو الخوف من الشامتة؟ 

من ناحيتي، لن أهتم بإرتكاب بغيضة الشامتة ولن أتجنبها. 

خصوصاً  لوغو،  كيبيك  وزراء  رئيس  من  التشفي  أريد  فأنا 

فإذا  األماكن!  بعض  يف  والحجاب  النقاب  ارتداء  منع  أنه 

بالحجاب يعود إليه من الباب العريض، عن طريق ابن عمه 

القناع، لينتقم منه! فبالله عليكم أمل يكن منظره، يف خالل 

املؤمتر الصحفي وهو البس القناع، يدعو للشامتة؟!!! 

توماس خريي )مصدر الصور هو املجلة الطبية العاملية(

توماس مع ماري لوبيني يف معهد جرا حة القلب يف مونرتيال

اآلنسة مروى خنافر
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-إنتقلت اىل رحمة الله تعاىل يف مونرتيال 
املرحومة  الرسطان  مرض  مع  رصاع  بعد 
)أبو  الحاج  جواد  زوجة  الحاج،  فاطمة ضيا 
عن  وفاتحة  عزاء  مجلس  أُقيم  وقد  عيل(. 
روحها الطاهرة األحد يف 10 أيار يف اوتَاوا. 
تال السرية الحسينية عرب الفيسبك الشيخ 
عيل الخطيب. وقد ووريت يف ثرى مقربِة 

اوتاوا اإلسالمية.

وآل  وعائلته،  الحاج  جواد  األخ  من  نتقدم 
بأحر  برجي  وآل  مطر  وآل  الحاج  وآل  ضيا 
للفقيدة  الله  ونسأل  القلبية،  التعازي 

الرحمة ولذويها الصرب والسلوان.     

-غيَّب املوت صباح يوم السبت السادس 
عرش من أيار الجاري يف املستشفى العام 
الفلسطينية  الجالية  فقيد  مونرتيال  يف 
مروان(.  )ابو  الياس مصلح  دياب  املرحوم 
والبقاء  والغفران،  الرحمة  له  الله  نسأل 

لله...
وقد نَعاه صديق عمره الحاج نقوال الصايغ 

)ابو مازن( بكلامت قال فيها: 
أبا مروان، إىل جنات الخلد

إنا لله وإنا إليه راجعون
كل االمور ترجع إىل الله

ال حول وال قوة اال بالله
غاب منذ ساعة عن هذه الدنيا

أٌخ كريٌم وصديٌق ويفٌّ
ورفيق ُعمر

وقدوة يف اإلحسان والعطاء
ومكارم األخالق

الوطني، العرويب، األصيل حسباً ونسباً
األرض  عن  املدافع  املقاوم  طربيا،  إبن 

والرشف، املنضوي تحت أَلْوية التحرير
لسورية العربية

وصاحب الوالء لكل بلد أقام فيه،
ونُظُمها  مؤسساتها  لكل  البيضاء  واأليادي 

وقوانينها
املرحوم دياب الياس مصلح أبو خاطر

أسكنه الله فسيح جنانه،
يف جنة الخلد

الرحمة له
والعزاء لعائلته ومعارفه ومحبيه .

الفلسطينية  الكندية  املؤسسة  تتقدم 
بأحر  والعربية  الفلسطينية  الجالية  وأبناء 

التعازي ألهله وذويه.
إنا من الرتاب وإىل الرتاب نعود".. 

مازن،  أيب  للحاج  العزاء  نقدم  بدورنا 
والجالية  الفلسطينية،  الكندية  واملؤسسة 
وجميع  مونرتيال،  يف  الفلسطينية 
للفقيد  الله  سائلني  واملحبني،  األصدقاء 

الرحمة، ولذويه الصرب والسلوان. 

-اقيمت نهار االربعاء يف السادس من شهر 
الشاعر  جثامن  ودفن  تشييع  مراسم  أيار 
رزاق حميد علوان يف مقربة حمزة  الراحل 
يف  العراقي  القنصل  بحضور  االسالمية 
عن  وممثلني  النقيب  أغادير  د.  مونرتيال 

مركز الجالية العراقية وبعض االصدقاء .

 ، ماهر  السادة  الفقيد  أوالد  من  نتقدم 
سامر، حسن وعامر علوان وعائلته والجالية 
القلبية  التعازي  بأحر  واصدقائه  العراقية 
ولذويه  الرحمة  له  وجل  عز  الله  سائلني 

الصرب والسلوان انه سميع مجيب.

الدول  العديد من  مشكلة: كام تعرفون فان 
مشاكل  من  تعاين  واالسالمية  العربية 
الضغوط  فيها  ازدادت  وبعضها  معيشية، 
وأول  مؤخراً،  أكرث  الناس  عىل  االقتصادية 
ما يتأملونه هو مساعدة أقربائهم املغرتبني 
لهم، فهل يجوز يل أن أخصهم بدفع زكاة عيد 
الفطر - املبارك لهم ولكم؟ الشكر سلفاً.                                  
 فضل - الفال  فضل - الفال 
األرحام  ذوي  اختصاص  حل:يُستحّب 
والفقه  الدين  يف  الهجرة  وأهل  والجريان 

والعقل وغريهم، من ذوي بعض املرّجحات 
القرابة  املعنوية، ويستحب اختصاص ذوي 
"ال  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  لقول 
صدقة وذو رحم محتاج"، ثم الجريان، لقوله 
بها"،  أحق  الصدقة  "جريان  السالم(:  )عليه 
يف  ورد  ما  عىل  باملعروف  أوىل  واالقربون 
واجبي  األهل  من  يكونوا  أن  إال  الله،  كتاب 
فهؤالء  واألبناء،  والزوجة  كالوالدين  النفقة، 
أعاملك،  الله  تقبل  عليك.  فرٌض  نفقتهم 

وكل عام وأنتم بخري.  

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

بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة بحول الله..

عىل  املعرتضنَي  أغلب  يف  للنظر  امللفت 
أونتاريو  مقاطعة  يف  عديدة  بلديات  سامح 
من  األذان  ببثِّ  أخرى  كندية  ومقاطعات 
رمضان  شهر  ليايل  غروب  عنَد  املساجد 
كونُُهم من أصول عربية، وقد عاشوا فيها قبل 
السنوات، وخربوا  والدة اإلسالم وبعده مئات 
املسلمني عن قرب، وصاروا جزءاً من النسيج 

االجتامعي يف عاداته وتقاليده وطقوسه. 
الدعوة  طبيعة  يتناسون  نجدهم  ذلك،  ومع 
للخالق  ذكٌر  فيه  أذان  خالل  من  الصالة  إىل 
الصالة،  مبواقيت  وتذكري  )ص(،  وللرسول 
لالخرين.  التعرض  أو  أحد  إىل  اإلساءة  دون 
ما شاكل  أو  او جدلياً  مستفزاً  نصاً  ليس  فهو 
عى. فلَم اإلرصار عىل تنايس كل  - كام قد يُدَّ
هذه الذاكرة الجامعية املساملة؟ وملَ االرصار 
وارتكابات  والقتل  باإلرهاب  األذان  ربط  عىل 

التكفرييني الوحشية؟ 
قد يقول قائل إن هذه االمور حدثت وليست 
املسلمني  تحسُس  فلَِم  القول،  من  بدعاً 
املبالغ به؟ والجواب هو: ما معنى الرتكيز عىل 

من  املسلمني  معظم  يتربأ  مشينة  ترصفات 
فاعليها، ومحاولة اإليحاء للرأي العام الكندي 
القتل  مبامريِس  شبيهون  األذان  رافعي  أن 
والرتويع؟ هل هذه املزاعم تساعد عىل نرش 
التعايش والوئام بني املواطنني؟ أَوليس الكرُه، 

والرتويُج له مخالفًة للقوانني؟ 
رئيس  لقاء  أنه طلب  أحدهم  عي  يدَّ ثم كيف 
وأنه  أونتاريو،  جنوب  يف  البلديات  إحدى 
موافقَته  الً  محصِّ عنده،  من  منترصاً  خرج 
عىل إيقاف األذان بعد الثالث والعرشين من 
الشهر الجاري؟ كيف يدعي ذلك علامً أن هذا 
التاريخ هو موعد انتهاء شهر رمضان، وبالتايل 
أليس  بانتهائه؟  البلدي  القرار  مفاعيل  تنتهي 
هذا تدليساً وكذباً واخرتاَع انتصارات موهومة 
التي  العربية  الدول  بعض  حكام  طريقة  عىل 

ينحدر منها هؤالء املعرتضون؟؟ 
والتعاون  والتعايش  والتسامح  التعددية  إن 
ستبقى سامت كندا التي تطبع نشوء كيانها، 
آخر  مكاناً  لهم  يجدوا  أن  الكره  مروِّجي  وعىل 

تهم الجاهيل البائد.    يشبه أحقادهم وتزمُّ

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

"الفال  منطقة  عن  الفدرايل  النائب  هنأ 
اليهودية يف  الجالية  الخوري  ليزيل" فيصل 

كندا بكلامت أرفقها بنجمة داوود. 
وقال الخوري يف تعليق عىل صفحته عىل 

الفيسبك نرَشَه يف األول من أيار الجاري: 

إنها  اليهودي.  الرتاث  شهر  أيار  "ميّثل 
املهمة  باملساهامت  لالعرتاف  مناسبة 
الثقافة  يف  بها  واالحتفال  الكنديني  لليهود 
كندا  يف  والدميقراطية  واالقتصاد  والتاريخ 

وغريها".

النصب،  عمليات  لكشف  جهوَدها  ُمواصلًة 
)OSC( إىل  أونتاريو"  أمنيات  هت "مفوضية  وجَّ
باالحتياِل  التهَم  إرسائيليني  كنديني  إخوٍة  ثالثة 
أونتاريو  مستثمري  من   700 عن  يزيد  ما  عىل 

لنصِب أكرث من 1.4 مليون دوالر. 
وقالت املفوضية إن جوشوا كاْرتو وأخويه جوناثَن 
ِباسِم  ثنائيًة  تجارية  عمليات  نفذوا  ودايِفد 
 )Beeoptions( "عالمتني تجاريتني: "يب أوبِشْنز
وْغلْنِْدج كابيَتل )Glenridge Capital(، وذلك 
ِباسِم  إرسائيل  أبيب،  تل  يف  اتصاالت  مركز  من 
 Tracy( املحدودة"  إْي  آي  يب  تراييس  "إدارة 

.)PAI Management Limited
بني  تا  تلقَّ التجاريتني  العاالمتني  أن  امللف  ويف 
عاَمي 2014 و2017 قرابة 225 مليون دوالر من 
يسمح  ومل  كندا.  ويف  العامل،  يف  املستثمرين 
أموالهم  املستثمرين  باسرتداد  املتهمون  اإلخوُة 

إن قرروا سحب "استثامراتهم".
يتصلون  كانوا  إنهم  املفوضية  وأضافت 
باملستثمرين ليعرضوا عليهم رشاء منتجات مالية 
باالحتيال  املتهمون  اإلخوة  زّور  وقد  استثنائية، 

أسامَءهم وموقعهم الجغرايف و"خرباتهم"..
كام تحدثت املفوضية بشأن مترير املدفوعات 
"يو  رشكة  عرب  أوالً  السابقتني  الرشكتني  إىل 
يف   )UKTVM( املحدودة  أْم"  يف  يت  كاْي 
ماْوننت"  غراْي  "إدارة  عرب  والحقاً  بريطانيا، 

يف   )Greymountain Management(
بطاقات  عرب  املدفوعات  ل  تحصِّ التي  إيرلندا، 

االئتامن لرشكات العمليات التجارية الثنائية. 
عاملي  تحرك  ضمن  املفوضية  تحرك  ويأيت 
بعد  الثنائية  التجارية  العمليات  ايب  نصَّ لضبط 
أن كشَف عدٌد من التقارير احتياالً كبرياً يف هذا 

القطاع الغامض املرتكز يف إرسائيل. 
عرب  مشابهٌة  تهٌم  َهـت  ُوجِّ املنقيض،  آب  ويف 
التنفيذية  الرئيسة  إىل  فدرالية  أمريكية  محكمة 
األمريكية  الباز  يِل   )Yukom( "يوكُم"  رشكة  يف 
عاماً،   22 بالسجن  عليها  ُحِكَم  وقد  اإلرسائيلية، 
رِشاكها  يف  "املستثمرين"  توِقع  الباز  وكانت 

بوعدهم بتحصيل قرابة %40 من العائدات. 

تهنئة الفتة من النائب 
الخوري 

كنديون إسرائيليون إلى 
القضاء بعد تحصيلهم 

225 مليون دوالر احتيااًل

هل أدفع الزكاة ألقربائي؟البقاء هلل

لماذا ينزعج البعض من رفع األذان؟؟

املرحومة فاطمة ضيا

من تشييع املرحوم الشاعر رزاق علوان 
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 " نظمت جمعية  األم  عيد  ملناسبة 
العدالة للمرأة" يوم األحد يف العارش 
عىل  جولة  الجاري   أيار  شهر  من 
عدد من مراكز إيواء العجزة، قدمت 
يف خاللها التهنئة لألمهات من كبار 
السن من خالل عروض الدبكة أمام 
هذه املراكز، وشارك فيها عدد من 
تم  وقد  الجمعية.  يف  السيدات 
االلتزام باملسافة املطلوب بااللتزام 

بها بني املشاركني يف اي تجمع. 
الحادية  الساعة  عند  الحملة  بدأت 
الجولة  وشملت  ظهراً،  عرشة 
مناطق شامل مونرتيال وأهانتسيك  
كارتييهـ  فيل وصال اىل مدينة الفال، 

وانتهت عند الخامسة بعد الظهر.

املبارك  رمضان  شهر  أجواء  يف 
يف  العاملني  لجهود  وتقديرا 
جائحة  ملكافحة  األول  الخط 
قامت  املستجدة،  كورونا 
العاملية  الزهراء)ع(  مؤسسة 
طعام  وجبة  ثالمثائة  بتقديم 
للعاملني يف الخدمات الصحية 

شامل  منطقتي  يف  واملرىض 
وذلك  ميشيل،  وسان  مونرتيال 
شهر  من  الخامس  يف  الثالثاء 
الوجبات  الجاري. وقد سلَّم  أيار 
املسؤول  املعنيني  لِلمسؤولني 
عيل  الحاج  املؤسسة  يف 

الطايئ.

حسن  أغادير  الدكتورة  استقبلت 
القنصلية  بأعامل  القامئة  النقيب 
يف  العراق  لجمهورية  العامة 
سعيد  بتول  السيدَة  مونرتيال 
ومنحتها  الخالدي،  الكاظم  عبد 
عينية  وهديًة  تقديرية  شهادًة 
يف  االنسانية  ملبادرتها  تثميناً 
كبري  عدد  وإهداء  وتهيئة  خياطة 
يف  الطبية  للفَرق  األقنعة  من 

خالل  يف  مونرتيال  مستشفيات 
أزمة وباء كورونا.

بهذه  النقيب  الدكتورة  وأشادت 
عن  تعرب  التي  االنسانية،  الخطوة 
ومتنت  العراقية،  املرأة  أصالة 
وعائلتها  الخالدي  للسيدة 

املوفقية والنجاح.
تتقدم القنصلية العامة لجمهورية 
بشخص   - مونرتيال  يف  العراق 

السيدة القامئة باألعامل الدكتورة 
وفريق  النقيب  حسن  أغادير 
لكل  الجزيل  بالشكر   - القنصلية 
أبناء الجالية العراقية واملؤسسات 
يف  مساهامتهم  عىل  العراقية 
للِفَرق  االنساين  الدعم  تقديم 
هذا  يف  املسنني  وُدور  الطبية 
الوقت العصيب، وتتمنى للجميع 

دوام الصحة والسالمة والعافية.

مئة وجبة ساخنة من مطعم ليالي بيروت لكبار السّن

معايدة من ""العدالة للمرأة" ""  
لألمهات الكبار في السن

القنصلية العراقية تكّرم السيدة الخالدي

300 وجبة من مؤسسة الزهراء)ع( 
للعاملين في مواجهة جائحة كورونا

لصاحبه  بريوت  ليايل  مطعم  قام 
عضو  بحضور  نداف،  شادي 
ساندرا  السيدة  الفال  بلدية 
طعام  وجبة   100 بتحضري  الحلو، 
يف  السن  لكبار  مجاناً  لتقدميها 

مدينة الفال . 
أن  عبثاً  "حاولت  الحلو:  وقالت 
أجد كلامت قوية مبا يكفي للتعبري 
عن امتناين... واعتدت عىل فكرة 
كلمة...  ألف  تساوي  الصورة  أن 
لصاحب  السخي  التربع  بفضل 
مطعم ليايل بريوت الشهري، السيد 
الفرصة  أتيحت  نداف،  شادي 
كبار  من   100 من  أكرث  إلطعام 

السن يف منطقة شوميدي - الفال، 
من الذين يعيشون مبفردهم وهم 

بحاجة للدعم".  
الفال...  مدينة  "ِباسم  وأضافت: 
ومن أعامق قلبي، شكراً جزيالً لكم 
عىل هذه الوجبات املئة الساخنة 
لهذا  وكذلك  هذه،  الكرم  ولفتة 
مثيل  ال  الذي  املجتمعي  االلتزام 

له"... 

الذي  الطاقَم  الحلو  شكرت  كام 
حرض الوجبات يف املطعم، قائلًة: 
من  قوتهم  يستمدون  كبارنا  "إن 

أمثالكم"... 

من إعداد سمري بن جعفر 
ارتداء  عىل  الكنديون  يتعّود  مل 
من  للوقاية  الطبية  غري  الكاممات 
الحال  هو  كام  املوسمية  االنفلونزا 
مثالً.  كالصني  آسيا  رشق  دول  يف 
ومل يتغرّي الحال مع انتشار فريوس 
وظهور  كندا  يف  املستجّد  كورونا 
كانون  يناير  نهاية  يف  حالة  أّول 

الثاين املايض.
العامة  الصحة  وكاالت  وكانت 
الفدرالية وتلك التابعة للمقاطعات 
اليدين  غسل  عىل  دامئًا  تؤكّد 
الطرق  كأحسن  الجسدي  والتباعد 
 19 كوفيد  جائحة  من  للوقاية 
الصحي  الحجر  فرض  بعد  خاصة 
والعزل وغلق املدارس واإلدارات و 

املصانع.
نيسان  أبريل  شهر  بداية  ويف 
يف  العامة  الصحة  وكالة  اقرتحت 
كإجراء  الكاممات  ارتداء  كندا 
تطبيق  يصعب  عندما  إضايف 

إجراءات التباعد.
نهاية  يف  كيبيك  مقاطعة  وتلتها 
الثالثاء،  أمس  وحّث  الشهر.  نفس 
فرانسوا  املقاطعة،  حكومة  رئيس 
لوغو،  املواطنني عىل ارتدائها يف 
الجسدي،  التباعد  استحالة  حالة 

املواصالت  يف  الحال  هو  كام 
العامة.

السلطات  تعليامت  ورغم 
الطبية  الكاممات  بتخصيص 
مينع  مل  ذلك  أّن  إاّل  الصحة  لعاّمل 
تسجيل  من  كندا  يف  الصيدليات 

نقص ونفاذ مخزونها.
أربع  قّررت  الظروف،  هذه  ويف 
من  ومهاجرات  كنديات  سيدات 
أصول عربية االنطالق يف صنع هذه 
الكاممات بشكل حريفّ وبيعها عىل 

االنرتنت.
إحدى  عمري  ُسمّية  وتقول 
"كاممات  مرشوع  عىل  القامئات 
 )Masque Pour Vous( لكم" 
جاليات  من  صديقات   أربع  "نحن 
ابنة  من  الفكرة  جاءت  مختلفة. 
كاممات  بصنع  بدأت  التي  إحدانا 
  30 صنع  من  ومتكّنت  الورق.  من 

كاّممة."
ومع تزايد الطلب عليها رغم وجود 
بإنتاجها،  تقوم  متعّددة  رشكات 
لنحمي  كاممات  صنع  إىل  "نهدف 
هذه  من  الناس  ونحمي  أنفسنا 
الجائحة"، كام تضيف ُسمية عمري.

الكاممة يحمي  ارتداء  فإّن  ولإلشارة 
الفريوس  انتقال  خطر  من  اآلخرين 

الذي  الشخص  يحمي  ماّم  أكرث 
عىل  تظهر  مل  إذا  خاصة  يرتديها، 
بكوفيد  اإلصابة  أعراض  األخري  هذا 

.19
املهامت  الصديقات  وتقاسمت 
فتكّفلت  املرشوع.  هذا  يف 
باإلدارة  وأخرى  بالتصميم،  واحدة 
راديو  أّما ضيفة  بالتسويق.  والثالثة 
مهّمة  إليها  فُعِهدت  الدويل،  كندا 
التسويق عرب موقع االنرتنت وذلك 
التسويق  يف  تخصصها  بفضل 

االلكرتوين."
من  شبكة  عىل  املجموعة  وتعتمد 

الخياطات يعملن يف منازلهّن.
وتقول سمية عمري إّن كل الكاممات 
قطن.   100% قامش  من  مصنوعة 
والفرق بني كاممات الكبار و الصغار 

هو القياسات.
واعتمدت املجموعة عىل تعليامت 
بالنسبة  العامة  الصحة  وكالة 
أن  "حاولنا  الكاممات.  لخصائص 
التي  املعايري  كّل  عىل  نعتمد 
يف  العامة  الصحة  وكالة  وضعتها 
املصنوعة  الكاممات  إلنتاج  كندا 
من  تكون  أن  يجب  حيث  يدويًّا 
إمكانية  مع  مزدوجة  قامش  قطعة 
عىل  يساعد  ترشيح  غشاء  إضافة 
كام  االنتشار."،  من  الفريوس  منع 

تضيف ُسمية عمري.
للعميل،  الكاممة  تسليم  وعند 
للتأكّد  بغسلها  القيام  منه  يُطلب 

من خلّوها من فريوس كورونا.    

)راديو كندا الدويل()راديو كندا الدويل(

لوغو اثناء زيارة ملستضفى القلب يف مونرتيال 

ــل  ــ ــ ــوس ــ ــ ــت ــ ــ لــــــــــوغــــــــــو ي
"أرجــوكــم  الكيبيكيين: 
ــوع" ــتــــطــ ــ ــل ــ إذهــــــــبــــــــوا ل

د. عيل حوييلد. عيل حوييل

التطوع  مراكز  كانت  القريب،  األمس  حتى 
من  مجموعات  عىل  غالباً  تقترص  كندا  يف 
الجنسني،  كال  من  واملتقاعدين  املسنني 
الضجر  حاالت  من  التخلص  يف  منهم  رغبة 
واالستعاضة  والوحدة،  الفراغ  ووحشة  والسأم 
به  تسمح  ما  حدود  يف  والعطاء  بالبذل  عنها 
اليوم، يف زمن كورونا،  طاقاتهم وأعامرهم. أما 
فاملقاييس آيلة اىل تغيري جوهري يف معادلة 
التطوع إثر انضامم رشائَح اجتامعيٍة جديدٍة إىل 
الحكومة  أنشأتها  التي  الكيبيكة  التطوع  مراكز 
كورونا،  وباء  مكافحة  يف   للمساهمة  حديثاً 
الذي خلَّف آالف الضحايا يف كندا وبقاع األرض 

املختلفة.  

وعىل وقع تزايد االصابات والوَفيات يف مقاطعة 
فرانسوا  كيبك  وزراء  رئيس  خاطب  كيبك، 
"التضامن  اىل  إياهم  داعياً  الكيبيكيني،  لوغو 
يف هذه األوقات الصعبة" بنربة حزينة واضحٍة 
وأضاف  يديه.  وإمياءات  وجهه  مالمَح  رافقت 
كيبيك  سكان  لِجميع  اليوم  دعويت  هي  "هذه 
الذين يريدون التطوع، ولِلذين ميكنهم التطوع: 
موقع  إنشاء  وأعلن  مهم".  هذا   .. فضلكم  من 
"يسمح   )jebenevole.ca( إلكرتوين حكومي 
عىل  كيبيك  ملساعدة  التطوع  عىل  للقادرين 
ويستهدف  التاجية".  الجرثومات  أزمة  تجاوز 
املوقع االهتامم باألشخاص الذين تقل أعامرهم 
عن 70 عاماً كَوَن األكرب سناً أكرثَ تعرضاً لـجائحة 

الجرثوم التاجي املستجد.
والتضامن  والتوظيف  العمل  وزير  وأوضح 
منتًدى  سنشكل  "أننا  بولت،  جان  االجتامعي، 
لتلبية  كيبيك  أنحاء  جميع  يف  املتطوعني  من 
هذا  أن  إىل  مشرياً  اإلعاقة"،  ذوي  احتياجات 
بني  والجهود  العمل  تنسيق  "يتوىل  املنتدى 
يشعرون  والذين  املساهمة،  يريدون  الذين 
املجتمعية".  املنظامت  إىل  إضافة  بالوحدة، 
والطلُب من هؤالء املتطوعني االمتثاُل للمبادئ 
االبتعاد  بشأن  العامة  للصحة  التوجيهية 

الجسدي وغسل اليدين.
وقد أوصت سلطات الصحة العامة يف كيبيك 
العامة  األماكن  يف  طبية  غري  كاممة  بارتداء 
بني  مرتين  مسافة  احرتام  يستحيل  عندما 
أيضاً  كيبيك  حكومة  أنتجت  كام  االشخاص. 
اإلنجليزية  باللغتني   - م  يقدِّ إعالمياً  كتيباً 
صنع  لكيفية  الالزمَة  االيضاحاِت   - والفرنسية 
الكاممات يف املنازل. كام يتضمن أدلة علمية  
تؤكد أّن "ارتداء غطاء الوجه ال يحل محل أي من 
والتباعد  النظافة  مثل  األخرى  الوقائية  التدابري 
أعراض  لديه  شخص  أي  عزل  أو  الجسدي، 

"كوفيد 19"".
ارتداء  رضورة  عىل  بشدة  لوغو  فرانسوا  وألّح 
كيبيك  مناطق  ويف  مونرتيال  يف  الكاممات 
لقاعدة  االمتثال  ميكن  ال  حيث  األخرى 
الحال  هو  كام  االجتامعي،  للتباعد  "املرتين" 

يف وسائل النقل العمومي، أو يف املتاجر.
وأضاف أن ارتداء الكاممة وإن كان غري إلزامي، 
فهو عادة جيدة ميكن أن تسمح لكيبيك بالعودة 
برسعة أكرب إىل حياة طبيعية. خاصة أن تطوير 

اللقاح غري منتظر قبل عدٍد من الشهور."
ومن جانبه، قال الدكتورهوراسيو أرودا إنَّه يعوِّل 
تحّتم جعل  "إذا  ولكن  الكيبيكيني.  تعاون  عىل 
ارتداء الكاممات الزامّياً، فسوف نجعله إلزامياً. 
الحكومة  بخطة  ونوَّه  األمور."  ستسري  كيف  لنَ 
لالحتواء واسرتاتيجية التعقب، سيام أن كيبك 
فيها  كندا  سكان  من   %  23 قرابة  متثل  التي 

اليوم 60 % من الوفيات الناجمة عن الجرثوم.
مخازُن طوارئ للطعام

ويف لفتة إىل الجمهور الكيبيك، أكد  لوغو أْن 
"ال أحد يف كيبك َسَيجوع"، ووعد بوضع تدابري 
الطعام  ملخازن  والسامح  املالية  للمساعدة 
كيبك  لِسكان  املتزايد  الطلب  بتلبية  الخريية 
املحتاجني إىل الغذاء، مؤكداً لهم أْن "ال حَرَج 

يف ذلك، وليس ذنبَك إن فقدَت وظيفتك". 

كمامات مصنوعة بأنامل كندية عربية  
 للوقاية من كوفيد 19  

  )Masque pour vous مختلف الكاممات مصنوعة من قامش قطني٪  100 )الصورة من
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متابعة صدى املرشق متابعة صدى املرشق 

برفع  ويندزور  بلدية  سمحت  ان  بعد 
خارج  الصوت  مكربات  عرب  األذان 
بالعديد  اسوًة  املدينة  يف  املساجد 
املقاطعة،  مدن  يف  البلديات  من 
ارتفعت بعض االصوات معرتضة عىل 
ضد  عريضًة  املئات  ووقَّع  االمر،  هذا 
رفع األذان، وجرت تحركات مع البلدية 

لالعرتاض عىل هذا املرشوع.
عن  ملمثلني  اجتامٌع  التحركات  بني 
البلدية،  ورئيس  الكلدانية  الجالية 
إىل  منسوب  تسجيل  منه  كُِشف 
جورج  االستاذ  الكلدانية  الرابطة  رئيس 
ويندزور  "نادي  إىل  موجه  مرقص، 
جاء  ومام  دلكينز"،  درو  السيد  ولندن، 
القدس  الروح  كان   ..." التسجيل:  يف 
رئيس  مع  اجتامعاً  أجرينا  معنا... 
اجتامع  كان  كاملًة...  ساعًة  البلدية 
إلينا  دلكينز  خالله  استمع  صداقة 
ولكن  بالكم،  يف  يدور  عام  وتحدثنا 
بالطريقة التي ال تجرح أحداً، وال تيسء 
إىل أحد، ووفقاً للقانون الكندي، وكام 

نا لذلك. حرضَّ
رئيس  حرضه  رائعاً  اجتامعاً  كان 
متجاوباً  وكان  مكتبه،  ومديرة  البلدية 
ومتفهامً جداً، ورشح لنا الظروف التي 
األذان  ببث  )السامح  القرار  رافقت 
شهر  يف  ويندزور  يف  املساجد  من 
من  مخاوفنا  أبلغناه  ونحن  رمضان( 
مكربات  نجعل  أن  وطُِرَح  املستقبل. 
للصوت يف ساحة كنيستنا، وهو قدم 
وعداً بإعطائنا الرتخيص، لكنني اوقفت 
ذلك لئال يحصل أي تصعيد، وبعد ان 
اخذنا وعداً مؤكداً منه بشأن انتهاء هذا 

املوضوع يف 23 أيار". 
إىل  املنسوب  التسجيل  يف  وجاء 
مدينة  بلدية  رئيس  "وعدنا  مرقص: 
قطعي،  بشكل  يُناَقش  ال  أن  ويندزور 
وهذا وعد أعطانا إياه، وقلت له: أهذا 
وعد منك؟ جاليتنا تنتظرنا، فهل انقل 
الوعد  هذا  أُنقل  فقال:  الوعد؟  هذا 
هذا  ان  لجاليتكم  وقل  لساين،  عن 
يف  استثنايئ  بشكل  حدث  املوضوع 
ظروف جائحة " كوفيد 19"، وسيبقى 
يُناقش،  لن  وبعدها  أيار.   23 لغاية 
أيام  يف  سواء  ذلك..  بعد  يُؤذََّن  ولن 
وقال  األخرى.  املناسبات  او  الجمعة 
لهذه  رئيساً  هذا ضامنة مني ما دمت 
جيد  يشء  هذا  ان  له  فقلنا  البلدية. 

بالنسبة لنا". 
التسجيل  الحديث  يف  مرقص  وتابع 
غري  من  ان  "أعتقد  إليه:  املنسوب 
اآلن،  األمر  دراسة هذا  إعادة  املنطقي 
كندا  يف  مدن  تسع  قرابَة  ان  سيام 
أعلنت املوافقة. وهذا للحقيقة نعتربه 
مكسباً، وهو تفهم مشاعرنا ووعد بزيارة 
كنيستنا وبناء عالقة أقوى للمستقبل. 
والوعد منه أىت نتيجة الضغوطات التي 
قدمناها،  التي  والعريضة  بها،  قمنا 
ذكرنا  اننا  سيام  الناس،  وضغوطات 
حول  تسكن  التي  الناس  مشاعر 
كام  "إطمئنوا..  وتابع  املساجد". 
ونحن  متر،  قصرية  فرتة  هذه  رأينا... 
أوصلنا صوتنا، وثبتنا وجودنا، والحمد 
كنا  ملا  وفقاً  سارت  األمور  كل  لله، 
خططنا له. والذين طلبوا منا أال نذهب 
قصرية،  نظرتهم  البلدية(  رئيس  )اىل 
مدة  وجودهم  عىل  ميض  مل  وهؤالء 
غري  نحن  وكندا.  ويندزور  يف  طويلة 
الذي كنا  ابداً، وحققنا اليشء  نادمني 
لدعواتكم  وشكرا  للرب،  شكراً  نريده.. 
وصلواتكم، وسنستمر بخدمتكم بالذي 

نقدر عليه".

ردود فعل   ردود فعل   
من  قوية  فعل  ردود  أثار  الترسيب 
التحيل  اىل  داعية  وأخرى  الجالية، 

ِبااليجابية.

مسجد أهل البيت  مسجد أهل البيت  
إعترب بيان صادر عن مسجد أهل البيت 
أن "األذان يف مدينة وندزور، أونتاريو، 
أن  معترباً  وقانوين،  مرشوع  حقٌّ  كندا 

"إلغاء األذان خط أحمر بالنسبة لنا".
مؤسسة اإلمام الحسني )ع( مؤسسة اإلمام الحسني )ع( 

يف  الحسني  االمام  مؤسسة  إمام 

الشيخ  العالمة  سامحة  ويندزور 
عرب  كلمة  يف  قال  رشارة  املنعم  عبد 
اليوتيوب يف ذكرى والدة االمام الحسن 
ان  املؤمنني  عىل  الله  مّن  "لقد  )ع(: 
أسمعهم األذان يف وقت الغروب عند 
تلك  بلديات  من  رسمي  بإذٍن  االفطار 
املدن، وهو أمر طبيعي يف بلد ككندا، 

التي شعارها الحريات". 
"املسلمون  رشارة:  الشيخ  وتابع 
يتقبلون اآلخر، وما ال يتناسب مع ديننا 
الئقة  غري  بطريقة  يُهاجم  وال  يُواجه  ال 
سبيل  اىل  ندعو  بل  املسلمني،  من 
الحسنة. وهذا  بالحكمة واملوعظة  ربنا 
األديان  أصحاب  كل  من  املأمول  هو 
واملذاهب املختلفة وغريهم. فالناس 
صنفان: أخ لك يف الدين، او نظري لك 
اآلخرين  من  هذا  ومتوقٌع  الخلق.  يف 
ويحرتمونا  نتقبلهم  كام  يتقبلونا  وأن 

كام نحرتمهم“. 
األذان  ُرفع  أن  "بعد  سامحته:  وتابع 
اعرتاضاً  هناك  أن   - لألسف   - سمعنا 
الذين عاشوا  إخواننا، من اصحابنا  من 
وعانوا  معهم  وعشنا  بالدنا  يف  معنا 
تسمى  ال  ان  ينبغي  كان  عانينا.  كام 
انترش  ولكن  املجال،  األسامء يف هذا 
التواصل االجتامعي:  االمر عىل مواقع 
هذا  عىل  الكلدانيني  بعض  اعرتاض 
األمر". وأضاف رشارة: "عندي كالم مع 
أقول  الكلدانيني.  املسلمني وكالم مع 
للمسلمني أن علينا ان نرجع إىل اخالق 
نلتزم  ان  وعلينا  )ع(  الحسن  االمام 
سبيل  اىل  "{أُدُع  يقول:  الذي  بالقرآن 

ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة}. 
الذي  الصوت  "هذا  سامحته:  وأوضح 
أشخصية   - االشخاص  بعض  رفعه 
بارزة او غري بارزة - هل يشكل رأي كل 
بعدمه.  اقطع  "أنا  وقال:  الكلدانيني؟ 
وال  أبداً،  عندهم  اعرتاض  ال  فبعضهم 
يرضون مبا صدر ضد رفع األذان، وقد 
حصلت اعرتاضات عىل الذين ناهضوا 
الكثري  كبرية.  فئة  وهؤالء  األذان،  رفع 
يشاركوننا  الكلدانيني  اإلخوان  من 
وهناك  واألحزان.  األفراح  ونشاركهم 
يشء  وهذا  بيننا،  وعالقات  صداقات 
طبيعي. وفئة أخرى التبس عليها األمر 
وأخذت  القضية،  هي  ما  تعرف  ومل 
لهم  يُبني  وهؤالء  مترسعة،  مواقف 
وفئة  يقاطَعون.  وال  يهاَجمون  وال  األمر 
ثالثة وهم فئة قليلة تقصد اإلساءة. وال 
بسبب هذه  اآلخرين  نقاطع  ان  ينبغي 

الفئة. 
غري  اىل  كالمه  موجهاً  الشيخ  وتابع 
االنسانية"،  يف  "إخويت  املسلمني: 
بيننا  سواء  "كلمة  إىل  إياهم  داعياً 
مؤٍذ  كالم  قيَل  "لقد  وقال:  وبينهم“. 
املسلمني،  من  كبرية  لنسبة  جداً 
سامحته  ودعا  بهذا"؟  تقبلون  فهل 
واالخالق  واملعرفة  التعقل  "أهل 
اليشء،  لهذا  معارض  موقف  التخاذ 
للرتاجع  اليشء  هذا  يف  شارك  ومن 
هذا  عن  واإلقالع  الحال  وإلصالح  عنه 
سلباً،  األمور  تتفاقم  لئال  الترصف 
من  الكثري  بيننا  وأهلنا.  إخوتنا  فأنتم 

املشرتكات“.                 

رد من مرقص  رد من مرقص  
الرابطة  رئيس  مرقص  جورج  الدكتور 
نُِسب  الذي  ويندزور،  يف  الكلدانية 
رد  يف  قال  الصويت،  التسجيل  إليه 
عىل ما جرى: "الكل يعلم أنني شخص 
منفتح، أحرتم كل املعتقدات، ويِل من 
حتى  اكرث  مقربني  أصدقاء  املسلمني 

من أصدقايئ املسيحيني".
الرابطة  من  ووفداً  "أجريُت  وتابع: 
عمدة  مع  ويندزر  يف  الكلدانية 
القرار  إىل  خالله  يف  تطرقنا  املدينة، 
األخري، الذي كانت البلدية قد اتخذته 
باألذان يف شهر رمضان  السامح  بشأن 
يف وقت املغرب. أوضحنا له انه ليس 
لدينا اي مشكلة مع أي دين او معتقد، 
الجالية املسلمة يف ويندزور هي  وأن 
يف  نشاركها  ونحن  لنا،  صديقة  جالية 
كل  مع  نفعل  كام  الدينية،  مناسباتها 

بيوت  داخل  طقوسه  مامرسة  يف  حر 

بغري  الجمل  بعض  َت  وُفرسِّ العبادة.. 

مثالً:  أجله.  من  قيلت  الذي  القصد 

"مخاوفنا من املستقبل"، كنت اقصد 
هل  العوائل:  أسئلة  عىل  اإلجابة  بها 
القرار سيستمر بعد شهر رمضان أم ال؟ 
بعد  ملا  هنا  جاءت  املستقبل  وكلمة 
شهر رمضان، وكنت أعرب لهم ان القرار 

هو لفرتة محدودة.
واردف مرقص قائالً: "عندما قلت يف 
التسجيل أن هذا نعتربه "مكسباً"، كان 
القرار مل نعرتض عليه كونه  القصد ان 
"محدد الفرتة"، وهو جاء تقديراً لوضع 

الجالية يف زمن "الكورونا".
عندما قلت "شعرنا هو ويانا بس ميكن 
"األعضاء  القصد  كان  ضغوط”،  اكو 
صوت  فقد  والتصويت"،  البلدية  يف 
اثنني متحفظني،  أعضاء ضد   7 للقرار 
النهاية  يف  البلدية  رئيس  صوت  وكان 
بكلمة  ذلك  عن  فعربنا  القرار،  مع 

"ضغوط"، وهذه ايضاً أيسء فهمها.
عندما أرشت اىل العريضة وقلت "اليل 
سويناه"، كان القصد "الناس". فعندما 
تحرينا عن ذلك بعدما انترش التسجيل 
أجنبية  امرأة  أعدتها  العريضة  أن  تبني 

وانترشت إعالمياً.
دامئاً  اإلنسان  نيات  "تقييم  ان  واعترب 
وليس  مواقف،  مجموعة  عرب  يكون 
كيف  هناك:  او  هنا  كلامت  بضع  عرب 
متت صياغتها، وما كان القصد منها، 
وتأويل ذلك باالتجاه الذي يخلق فتنة 

بني اإلخوة.
يف  مشاركتنا  تتذكروا  "أمل  وسأل: 
بالجالية  الخاصة  الدينية  املناسبات 
عىل  دليالً  ذلك  أليس  اإلسالمية"؟؟ 

احرتامنا الشعائَر الدينية"؟؟؟   
والهجوم  الفعل  "لرد  وعرب عن صدمته 
جهة  من  التصعيد  عىل  والتحريض 
بعض املواقع واألفراد، والتسبب بفتنة 
ورشخ بني اإلخوة بسبب رشيط صويت 
أهداٍف  اجل  من  الخونة  أحد  رسبه 
من  كلامته  بعض  فأُخرَِجت  خاصة، 

السياق الذي قيلت من أجله".
الشديد،  "لِألسف  انه:  إىل  ولفت 
الخراب  يريدون  مغرضون  هناك 
املدينة  هذه  أبناء  بني  والتخريب 
ألغراض خاصة،. مشرياً إىل "أياٍد خفية 
تلعب اآلن عىل أوتار الطائفية وتغذيها 

وتصيد يف املاء العكر".
للعقل  لنحتكم  "تعالوا  قائالً:  وختم 
يف  إخوة  بيد،  يداً  مدينتنا  ونبني 
واملبادئ  املواطنة  تجمعنا  االنسانية، 
وستجدوننا  عقيدتينا،  بني  املشرتكة 
ممدودة  وأيدينا  متعاونني،  إخوة 
الشهر  هذا  أن  تنسوا  وال  للتعاون. 
شهر  وليس  التآخي  شهر  هو  الفضيل 

التفرقة".

رد من مؤسسة ومسجد ومدرسة أهل رد من مؤسسة ومسجد ومدرسة أهل 
البيت )ع( البيت )ع( 

أهل  ومدرسة  مسجد  مؤسسة  ردَّت 
بيان  يف  مرقص  كالم  عىل  البيت)ع( 
الكلدانية  الجالية  أبناء  بعض  "قام  لها: 
حقوقنا  من  حق  عىل  باإلعرتاض 
كام   - حصل  ما  وحصل  املرشوعة، 
األيام ليك  من  وانتظرنا عدداً  تعلمون، 
الحكمة  وأصحاب  العقالء  يتدخل 
من  القضية  هذه  يف  الصائب  والرأي 
أي  نجد  فلم  الكلدانية،  الجالية  أبناء 
او  بعرض  تقدمت  كنيسة  أو  جمعية 

خواطر  لتطييب  املوضوع  لهذا  حل 
املسلمني يف املدينة. 

جورج  ترصيحات  سمعنا  وبعدما 
جريدة  عرب  علينا  اطل  الذي  مرقص، 
ليرشح  بعقولنا  مستخفاً  الفرقان، 
فربر  بكالمه،  يقصد  كان  ما  للناس 
جمله بالكذب، ما أثار حساسية الناس. 
واألشنع من فعلة الدكتور جورج هو ما 
قام به كاهن الرعية األب رسمد عندما 
مة ضدنا األذاَن  ربط يف العريضة املقدَّ
"باإلرهاب"، وهذا أمر غري مقبول. نحن 
عالقة  تربطنا  والذين  العقالء  نطالب 
الكلدانية  الجالية  أبناء  من  بهم  حميمة 
تريض  بطريقة  املوضوع  هذا  بإنهاِء 
الجميع وتعيد األمور إىل ما كانت عليه 
يف املايض، فنحن نتطلع اىل أن تكون 
حرصاً  مستمرة،  العالقة  هذه  وتبقى 
بلدنا  التعايش املشرتك يف  منا عىل 

العزيز كندا، لذا قررنا ما ييل:
األذان  عىل  اإلعرتاض  نعترب  نحن  أوال 
كل  عىل  إعتداًء  باإلرهاب  ووصفه 
نسكت  ولن  املدينة  يف  املسلمني 

عنه.
الجالية  يف  العقالء  اإلخوة  أمام  ثانياً: 

الكلدانية أمران ال ثالت لهام :
إما اإلعتذار الواضح والشفاف والرصيح 
يك تعود األمور إىل طبيعتها واستبعاد 
الخوري لفكره املتطرف، وإما املقاطعة 

الشاملة". 

يف  الكلدانية  الرابطة  رئيس  يف نائُب  الكلدانية  الرابطة  رئيس  نائُب 
ويندزور ويندزور 

يف  الكلدانية  الرابطة  رئيس  نائُب 
حنا  برشى  السيدة  سابقاً  ويندزور 
قالت يف تعليق لها موجه إىل الجالية 
الرابطَة  خدمُت  "لقد  االعالم:  عرب 
املدة  هذه  ويف  سنوات،   ٣ الكلدانية 
بني  والتكاتف  التعاون  غري  أَر  مل 
واحرتام  حوار  هناك  كان  الجاليتني. 
فرح  مناسبات  وحضور  واحتفاالت 
الطرفني،  بني  دينية  ومناسبات  وعزاء 
خدمت  قد  الكلدانية  والرابطة 
واملسيحية“.  املسلمة  الجاليتني 
جرى،  ملا  مؤيدة  أكن  مل  "انا  وقالت: 
الجارح،  الكالم  من  الكثري  نابني  وقد 
أنها ستأيت  التي مل اتصور  واالتهامات 

لهم  دعويت  ملجرد  جلديت  ابناء  من 
العالقة  بهذه  املغامرة  وعدم  بالتعقل 

الحميمة بني الجاليتني".   

الجالية اإلسالمية تلتقي عمدة ويندزور الجالية اإلسالمية تلتقي عمدة ويندزور 
الجالية  بني  لقاء  ُعقد  ذلك  إىل 
وعمدة  ويندزور  مدينة  يف  االسالمية 
 ،)ZOOM( "زوم"  موقع  عرب  املدينة 
مؤخراً  أُثريَ  ما  حوَل  الحديث  ومتحور 
وتحدث  األذان.  برفع  السامح  بشأن 
يف اللقاء، باإلضافة إىل عمدة املدينة 
مجلس  عضو  دلكينز،  درو  السيد 
من  وعدد  مرسون،  جيم  البلدية 
العلامء: الشيخ محمد محمود، الشيخ 
عبد الله حمود، الشيخ محمد أبو العز، 

والشيخ يوسف وهب.
اإلسالمي  رئيس املجلس  بداية رحب 
الجالية  أبناء  من  بالحضور  إقبال  ظََفر 
رئيس  شكر  كام  "زوم"،  موقع  عرب 
البلدية عىل حضوره هذا اللقاء، ودعمه 

املستمر ألبناء الجالية اإلسالمية.
محمود،  محمد  للشيخ  كلمة  وكانت 
الجالية  من  سيدة  رسالة  فيها  قرأ 
اإلسالمية، تذكر فيها شعورها الخاطف 
والحنني الذي ترافق مع سامعها لألذان 
به ألول مرة  بعد سامح بلدية ويندزور 

يف شهر رمضان املبارك.
يف  تحدث  ويندزور  بلدية  رئيس 
الجالية  بني  املميزة  العالقة  عن  اللقاء 
وما  األخرى،  والجاليات  اإلسالمية 
وتطرق  ويندزور،  يف  الجالية  تقدمه 
فقال:  تاله،  وما  اآلذان  موضوع  إىل 
افتخر  التي  القرارات  من  واحد  "هو 
سامعه  يجلب  أن  وأمتنى  بإتخاذها، 
املسلمة“.  الجالية  ألبناء  الطأمنينة 
مدن  يف  جواليت  خالل  "من  وقال: 
األذان،  إىل  إستمعت  األوسط  الرشق 
ملا  ممنت  وأنا  يعنيه،  ما  أدرك  وأنا 

يعنيه".
وشدد دلكينز عىل أنَّ "عىل الجميع أن 
دميقراطي  مجتمع  يف  َعيشنا  يحرتم 
ال  واملعتقدات.  اآلراء  من  العديد  فيه 
مكان يف مدينتي للكره والتعصب. كنا 
القرار املتَّخذ،  واضحني بشأن صوابية 
غري  السلبية  التعليقات  نؤيد  ال  ونحن 

العادلة".

تحرك ضد رفع األذان في ويندزور وميسسيسغا ودعوات إلى التعقل!

من لقاء الجالية االسالمية مع رئيس بلدية ويندزور عرب موقع "زوم"

السيدة برشى حنا 
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من إعداد سمري بن جعفر من إعداد سمري بن جعفر 

ال األربعاء املايض، رئيس الحكومة 
لديه  إن  ترودو،  جوستان  الكندية، 
العديد من األسئلة التي سيطرحها 
ذلك  يف  مبا  البلدان،  بعض  عىل 
كورونا  فريوس  منشأ  حول  الصني، 
مع  تعاملوا  وكيف  املستجّد 

الجائحة يف أيامها األوىل.
وقال يف مؤمتره الصحفي اليومي : 
"منذ البداية، كّنا نعلم أننا سنوّجه 
الدول،  من  للعديد  صعبة  أسئلة 
منبع  حول  الصني،  ذلك  يف  مبا 
وبداية هذا الجائحة وكيف وصلت 
ويف  العاملي.  املستوى  هذا  إىل 
الجائحة  أن  نعلم  نفسه،  الوقت 
استجابات  تتطلب  العاملية 

عاملية."
وأملح ترودو إىل أنه سيضغط عىل 
الصني بشأن كوفيد 19  يف الوقت 

املناسب.
 : الحكومة  رئيس  وأضاف 
جميع  ويف  اآلن  "مسؤوليتي 
وسالمة  رفاه  ضامن  هي  األوقات 
علينا  األزمة،  هذه  ويف  الكنديني. 
للحصول  الجميع  مع  نعمل  أن 
و  الالزمة  الوقائية  املعدات  عىل 
الرشاكات الالزمة، حتى نتمكن من 
تجاوزها. نعم، سوف نضطّر جميًعا 
لإلجابة عىل عّدة أسئلة يف األشهر 
ترصفنا  كيفية  حول  ومنها  القادمة 
ذلك  أن  الواضح  ومن  البداية.  منذ 

يشمل الصني ".
عىل  يرد  ترودو  جوستان  وكان 

أمس  أّول  صادر  مقال  حول  سؤال 
الكندية  ميل  اند  غلوب  يومية  يف 
لدى  كندا  سفري  أّن  ذكرت  التي 
بارتون،  دومينيك  بكني  الصني، 
من  العديد  ر  تَُنفِّ الصني  "إن  قال 
العدايئ  املوقف  بسبب  البلدان 

لدبلوماسيها حول العامل."
أن  إىل  أيًضا  املقالة  هذه  وأشارت 
تعامل  يف  التحقيق  يؤيد  بارتون 
منظمة الصحة العاملية  مع انتشار 

كوفيد 19، مبجرّد انتهاء الجائحة.
اإلدارة  اتهمت  جانبها،  ومن 
املتحدة  األمم  وكالة  األمريكية 
وزعمت  الجائحة"  تفيش  "بإخفاء 
من  معلومات  حجبت  الصني  أن 

منظمة الصحة العاملية.
أوتاوا  إىل  الصيني  املبعوث  وقال 

الصحافة  لوكالة  مؤخرا  كونغ  بيوو 
موقف  تقدر  "الصني  إن  الكندية 
الجائحة،  مكافحة  يف  الهادئ  كندا 
املتحدة"   الواليات  عكس  عىل 

التي "تحط من قدر" بالده.
يتواصل  ذلك،  من  الرغم  عىل 
كوفريغ  مايكل  الكنديني،  احتجاز 
الصني  يف  سبافور،  ومايكل 
مزاعم  بسبب  يوم   500 من  ألكرث 
بتعريض األمن القومي للخطر، مام 

زاد من التوترات بني أوتاوا و بكني.
كانون  ديسمرب  يف  سجنهام  وتم 
األول 2018، بعد أن اعتقلت كندا 
لعمالق  املالية  مديرة  وانجو  مينغ 
االتصاالت الصيني هواوي مبوجب 
إىل  أدى  مام  أمرييك،  قضايئ  أمر 
العالقات  يف  مسبوق  غري  توتّر 

الصينية الكندية.
مقاطعة  حكومة  رئيس  وضم 
إىل  صوته  كيني،   جيسون  ألربتا، 
رد  وانتقد  للصني،  املناهضني 
وحث  الجائحة  ظهور  عند  الصني 
عىل  املتحدة  والواليات  كندا 
التصنيع  إنتاج  إلعادة  مًعا  التعاون 

إىل أمريكا الشاملية.
وقال "أعتقد أن الصني لعبت دورا 
االقتصادية  األزمة  هذه  يف  هاما 
الكوكب  عىل  تؤثر  التي  والصحية 
ذلك  سننىس  أننا  أعتقد  ال  بأرسه. 
تكون  أن  يجب  قدما.  ومنيض 

هناك بعض املساءلة ".

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

/ وكالة الصحافة الكندية(/ وكالة الصحافة الكندية(

من إعداد فادي الهاروينمن إعداد فادي الهاروين

بني  تعاوٌن  يفيض  أن  يُنتظر 
املجلس الوطني للبحوث يف كندا 
"كان  ورشكة   )CNRC - NRCC(
 CanSino( بيولوجيكس"  سينو 
صناعة  إىل  الصينية   )Biologics
 - "كوفيد  وباء  ضّد  تجريبي  لقاح 

19" وتطويره رسيرياً يف كندا.

يف  واالختبارات  األعامل  وستجري 
منشآت املجلس الوطني للبحوث 
كام  واملجلس،  مونرتيال.  يف 
أكرب  هو  اإللكرتوين،  موقعه  يقول 
مؤسسة فدرالية للبحوث والتطوير 

يف كندا.
أحد  سيكون  أنّه  املؤكد  "من 
وعداً  األكرث  التجريبية  اللقاحات 
املهم  من  لذا  الحايل.  الوقت  يف 
هنا،  تقييمه  من  رمّبا  نتمكن  أن 
كُْوو  روندا  تقول  كندا"،  يف 

مركز  يف  املشاريع  مديرة  يل، 
البرشية  للصحة  العالجية  البحوث 
التابع   )CRTSH - HHTRC(

للمجلس الوطني للبحوث.

يف  التنظيمية  السلطات  وكانت 
الصني قد وافقت يف وقت سابق 
هذا  إنتاج  عىل  الحالية  السنة  من 
اللقاح التجريبي، واسمه "إيه دي 5 
الذي   ،)Ad5-nCov( أن كوف"   -
بيولوجيكس"  سينو  "كان  طّورته 
تابع  علمي  مركز  مع  بالتعاون 
إىل  استناداً  الصيني  للجيش 

تكنولوجيا كندية.
املرحلة  الصني  يف  وانطلقت 
الرسيرية  التجارب  من  الثانية 

الختبار هذا اللقاح التجريبي.

سينو  "كان  بارشت  كام 
بيولوجيكس" اإلجراءات الالزمة مع 
بدء  أجل  من  الكندية  الصحة  وزارة 

التجارب الرسيرية يف كندا.
أن   -  5 دي  "إيه  لقاح  ويستخدم 
التجريبي   )Ad5-nCov( كوف" 
من   )adenovirus( غدياً  فريوساً 
"س"  نوع  من  بروتني  إدخال  أجل 
 )Spike Protein / S Protein(
املستجّد  كورونا  بفريوس  الخاص 
رّد فعل  وإثارة  البرشي  الجسم  إىل 

مناعي.
عىل  قادر  غري  غدي  فريوس  "إنه 
حّياً"،  كان  وإن  حتى  نفسه  تكرار 
تقول روندا كُْوو يل، مضيفًة "لِيْك 
يجّدد نفسه يجب استخدام خاليا 
 ،)HEK293( ‘‘293 اتش إي كاي’’
وهي خاليا تخّص املجلس الوطني 
وسنستخدم  كندا.  يف  للبحوث 
زراعة  أجل  من  الخاليا  هذه  أيضاً 

اللقاح.

بحوٌث  العامل  حول  حالياً  وهناك 
لقاح   100 من  نحٍو  حول  وتجارب 

كورونا  "فريوس  ضّد  تجريبي 
التنفسية  باملتالزمة  املرتبط   2
 SARS-CoV-2( "الوخيمة الحادة 
SRAS-CoV-2 -(، االسم العلمي 
لكن  املستجّد.  كورونا  لفريوس 
هذه  من  فقط  مثانيًة  أّن  يُعتقد 
التجارب  مرحلة  بلغت  اللقاحات 

الرسيرية.

تطوير  عىل  املرشفون  ويعتقد 
Ad5-( "لقاح "إيه دي 5 - أن كوف

عىل  بخطوات  متقّدم  أنه   )nCov
حول  التجريبية  اللقاحات  سائر 

العامل.
اللقاحات  من  الكثري  "هناك 
األمل  دوماً  لدينا  لكن  التجريبية، 
إيجابية"،  نتائج  نرى  سوف  بأننا 
عن  العليا  املسؤولة  نائب  يقول 
الدكتور  كندا  يف  العامة  الصحة 

َهوارد نجو.
"إنها فعالً أخبار جيدة لكندا، ولكن 

أجل  من  الهادفة  للبحوث  أيضاً 
العامل"،  أنحاء  كّل  يف  لقاح  إيجاد 

يضيف الدكتور نجو.

التجارب  تبدأ  أن  املتوّقع  ومن 
"إيه  لقاح  كندا عىل  الرسيرية يف 
دي 5 - أن كوف" يف غضون بضعة 
أسابيع. وإذا سارت األمور عىل ما 
يُرام قد يصبح اللقاح متوفراً تجارياً 

يف غضون فرتة 12 إىل 15 شهراً.
الوطني  املجلس  أّن  إىل  يُشار 
"كان  ورشكة  كندا  يف  للبحوث 
معاً  يتعاونان  بيولوجيكس"  سينو 
املجلُس  وأعطى   .2013 عام  منذ 
ترخيصاً  الصينية  الرشكَة  الوطني 
الستخدام خط خاليا "اتش إي كاي 
املستخدم   )HEK293(  "293
يف إنتاج اللقاح التجريبي الجديد.

 )وكالة الصحافة الكندية / صحيفة  )وكالة الصحافة الكندية / صحيفة 
"ال بريس" / راديو كندا الدويل("ال بريس" / راديو كندا الدويل(

جوستان ترودو يتساءل عن المنشأ الصيني لفيروس كورونا

لقاح تجريبي ضّد "كوفيد – 19" متقّدم على سواه، ثمرة تعاون 
كندي صيني
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مدخل منهجيمدخل منهجي
مصطلحات  بني  الحاصل  التداخل  مالحظة  من  بدَّ  ال  بداية، 
مصطلح  حيث  اإلنسانية«،  بعد  »ما  حقل  يف  منهجياً  تقع 
قبل  من  متزايد  نحٍو  عىل  تداوله  تم  الذي   Transhumanism
العرشين  القرن  تسعينيات  أوائل  من  ابتداًء  املفكّرين  من  العديد 
من مثل Max More الفيلسوف األنكلو ــ أمرييك، يشري إىل ذلك 
االتجاه الباحث عن تحسني الحياة البرشية عرب تحسني وضع الكائن 
البرشي نفسه، باستخدام آليات التطور التقني، ما يؤدي إىل زيادة 

القدرات العقلية والفيزيائية لإلنسان.
 Peter املعارص  األملاين  الفيلسوف  اعتمد  نفسه،  املجال  يف 
الذي   Posthumanism 1999، مصطلح العام  Sloterdijk يف 
املرحلة  بني  فيام  التامة  القطيعة  عن  التعبري  ميكن  خالله  من 
فيها »كائن«  التي سيقيم  القادمة  وتلك  فيها  نحن  التي  اإلنسانية 
املصطلح  أن  حني  يف  والعقلية.  البيولوجية  بقدراته  مختلف  آخر 
األول يرتك التباساً حول هذه الحالة باعتباره قد يشري إىل ما ميكن 

تسميته بـ»عبور اإلنسانية« أو األنسنة.؟
»القطيعة«  إىل  للوصول  املقدمة  »العبور«  يشكّل  املعنى  بهذا 
يف  يعود  والذي   ،Singularity مصطلح  متاماً  عنها  يعرّب  التي 
 John von Neumam أصله إىل العامل األمرييك من أصل مجري
1903( ــ 1957( غري أن العامل واملفكر الرؤيوي األمرييك املعارص 
Roy Kurzweil استخدمه عىل نحو موّسع واعتمده عنواناً ألحد 
كتبه يف العام The Singularity is Near ،2005ـ ـ التفرّدية قريبة.

سيشكل   2009 العام  أنَّ  شك،  أو  تردد  أي  دون  كروزويل،  يقرر 
برقاقات  اإلنسان  تدعيم  إىل  سيصار  منها  ابتداًء  التي  اللحظة 
تكنولوجية إضافة إىل »قطع غيار« أخرى تزيد من قدراته ومقاومته 
للشيخوخة واملرض، فيام سيكون العام 2045 بداية الزمن الذي ال 
ميكن فيه ألي إنسان االستمرار دون الدعم التكنولوجي، وعىل ذلك 

تحل اللحظة التي سيبدأ فيها عرص »التفرّد التكنولوجي«.
يساعد املخطط الزمني الذي وضعه كروزويل يف تفكيك االلتباس 
يشري  أن  ميكن  حيث  األولني،  املصطلحني  بني  ما  الحاصل 
Transhumanism إىل مرحلة العبور ما بني 2029 و2045 التي 
القطيعة  إىل  الوصول  باتجاه  املتدرج«  »االنتقال  معنى  هنا  تأخذ 
.Posthumanism التامة ابتداء من 2045 التي يعرّب عنها مصطلح

إىل  لإلشارة  اإلنسانية«  بعد  »ما  مصطلح  سنستخدم  جهتنا،  من 
تلك الحركة التكنو ــ فلسفية التي تستهدف تجاوز الحدود الطبيعية 
بواسطة  والعقلية،  البيولوجية  قدراته  بتجاوز  اإلنسان،  تحكم  التي 
االصطناعي،  الذكاء  حقل  يف  وخصوصاً  املتقدمة،  التكنولوجيا 
عقلياً  وترشيعه  التجاوز  لهذا  الداعمة  الفلسفية  املربرات  وإيجاد 
الفنية  الوسائط  مختلف  عرب  لقبوله  املسبق  والتأهيل  وأخالقياً 

والثقافية والرتبوية.
املعنى  إطار  يف  كلها  السابقة  املصطلحات  تندرج  املعنى  بهذا 
العام الذي نعتمده لهذا التوليف التكنو ــ فلسفي الذي يشكّل حركة 

»ما بعد اإلنسانية«.

التكنولوجيا ــ الفلسفة:التكنولوجيا ــ الفلسفة:
 The Last Generation To Die يطرح الفيلم السيناميئ القصري
سيتمكن  اإلنسان  كان  إذا  فيام  املصريي  التساؤل  ذلك   ،))2015
من البقاء يف هذا العامل »القديم اإلنساين« أم سيعربه نحو عامل 
»ما بعد اإلنسانية«، الذي يف النهاية سيكون العامل الوحيد الذي 

سيقيم فيه »الكائن« ما بعد إنساين؟.
ال تتأىت اإلشارة هنا إىل هذا الرشيط السيناميئ، لتقدير فرادته أو 
من  أكرث  منذ  إنتاجها  تم  التي  األفالم  عرشات  بني  من  خصوصيته 
نصف قرن ويف هذا الحقل نفسه، يف تدرج متساوق مع التطورات 
التكنولوجية وأبحاث التقانة الحيوية أو الهندسة الوراثية وغريها، بل 
اإلشارة هنا تعود لكون ماكس مور أحد أهم فالسفة ما بعد اإلنسانية 
كان واحداً من معّدي هذا الفيلم، ما يعني أنه يقع يف حقل الفلسفة 

املتوالفة مع خط التطورات التكنولوجية بكل أبعادها.
ما  لحركة  الفلسفية  الجذور  تقّص  يف  االستغراق  تجنب  ومع 
»االسم   FIM 2030 مع  مور  ماكس  يشكّل  التي  اإلنسانية،  بعد 

األصيل: Fereidoum M. Esfondiary، غرّي اسمه يف منتصف 
رّواد  فالسفة  ستيفن...  سولوتان  مع  العرشين«  القرن  سبعينيات 
لها، يأيت تأسيس الجمعية العاملية ملا بعد اإلنسانية أواخر القرن 
النقاش  إثارة  إىل  تهدف  أنها  إىل  رصاحة  ليشري   1998 املايض 
وتشجيع البحث والتفكري يف مختلف جوانب »ما بعد اإلنسانية« 

وإنتاج الثقافة الخاصة بها لدى الرأي العام.
ال يبدو سؤال الفلسفة هنا متجهاً نحو مصري اإلنسان مفهومياً، بل 
ورشوط  يكون  أن  إمكانية  القادمة.  الحياة  يف  كوجود  مصريه  نحو 
وجوده. ومبعنى آخر، وكافرتاض رئييس، ميكن اعتبار حركة ما بعد 
اإلنسانية واعدة، تعد بتحسنيـ ـ تغيري الوضع البرشي بزيادة وتخطّي 

الحدود البيولوجية ــ الفيزيائية والعقلية لدى الجنس البرشي.
إنتاج  من  متكن  التي  ــ  للطبيعة  املخالفة  ــ  الكيفية  هي  ما  لكن، 

بيولوجيا متقدمة ومتخطية لإلنسان الحايل؟
أي كيف ميكن تغيري البيولوجيا اإلنسانية من خارجها؟

يُعترب Victor Frankenstein املولود يف العام 1818 يف رواية 
تخيلياً  منوذجاً   )1851 ــ   1797( شييل  ماري  اإلنكليزية  الكاتبة 
مثالياً لـ»مخلوق« بهيئة برشية ومتجاوزاً للحدود البيولوجية للبرش، 
هذا املخلوق سيسجل أسبقية أدبية / فلسفية للروائية اإلنكليزية، 
الذي  الوقت  إىل  وحده،  الروايئ  املخيال  من  منتجاً  سيظلُّ  أي 
 John العامل األمرييك التكنولوجي إىل متكني  التطور  فيه  سيؤدي 
McCarthy )1927 ــ 2011( يف العام 1956 من نحت مصطلح 
والدة  مكّرساً   »Artificial Intelligence ــ  االصطناعي  »الذكاء 
تأسيس  إىل  غريها،  مع  الحقاً،  ستؤدي  التي  التقنية  الحقول  أهم 

الطريق نحو عامل ما بعد اإلنسانية.
الربامج  والدة  يف  متمثالً  الحقل  هذا  يف  الفاصل  العامل  يبدو 
املتسارع  وتطورها   »Algorithm ــ  »الخوارزميات  اإللكرتونية 
الذي سيصل إىل صياغة ووضع نظام من التعليامت املتتابعة التي 
ميكنها »دون تدخل« وعىل نحو تلقايئ ذايت من الوصول إىل ما 
ميكن اعتباره بـ»عملية خلق«، وهذا النظام هو ما نرتأي أن نضع له 

مصطلح »الرحم الرقمي« ]املصطلح من صياغتنا الخاصة[.
 

من الرحم الرقمي إىل الرحم التكنو ــ إنساين:من الرحم الرقمي إىل الرحم التكنو ــ إنساين:
اإلنسان اآليل Robot يف تسارع أدى يف منتصف  تطورت ساللة 
عىل  انطباقاً  هيئة  أكرث  اتخاذه  إىل  العرشين،  القرن  خمسينيات 
الهيئة البرشية، إاّل أنه ظلَّ مستقاّلً كـ»وجود تقني« محض، إىل أن 
 Manfred Clynes، Nathan Kline توّصل العاملان األمريكيان
الذي   Cyborg مصطلح  وصياغة  استيالد  إىل   1960 العام  يف 
يشري إىل نظام اندماجي تفاعيل ما بني صفات طبيعية ووصفات 
مع  التعايش  يقبل  ال  اإلنسانية  بعد  ما  عامل  كان  فإن  اصطناعية. 
باعتبارها  الشيخوخة  عن  فضالً  واملرض  والتعب  واألمل  اإلعاقة 
النظام  يأيت  الراهنة،  البيولوجية  بحدوده  اإلنسان  تحارص  صفات 
تشكيل  أو  والدة  تأمني  منهجياً  ليتوىل  السايبورغي  ــ  االندماجي 
العمل  أي  واإلضافة.  الحذف  مبدأ  وفق  اإلنسانية  بعد  ما  »كائن« 
القدرات  زيادة  السابقة وإضافة ما ميكّن من  الصفات  عىل حذف 
بدا  املعنى  بهذا  آخر«.  »كائن  إىل  للوصول  والعقلية  البيولوجية 
الكبري  امللتقى  حقل  يف  مطروحاً  بيولوجياً،  اإلنسان،  تجاوز  سؤال 
الحيوية  والتقانة  النانو  لعلوم   La Grande Convergence
واملعلوماتية واملعرفية اإلدراكية، التي يتم اختصارها بحروٍف أربعة:

NBIC = Nano + Bio + Info + Cong
يشكّل هذا امللتقى الهيكل العظيم ملراكز األبحاث العمالقة التي 

تحّدق يف املستقبل وتعمل عىل صياغته.
مهنديس  أهم  من  هو  الذي  كروزويل،  راي  مثل  لشخص  بالنسبة 
فيها  التي سيتمكن  الزمنية  2029 املحطة  العام  يبدو  املستقبل، 
الذكاء االصطناعي من النجاح باجتياز اختبار Valid Turing ما يعني 
متاماً أنه وصل إىل مستوى الذكاء البرشي، وهو ما سيتيح سلسلة 
تغريات متسارعة متكّن من تعديل »الكائن البرشي« بدعمه ودمجه 
العام  إىل  الوصول  من  التي متكّنه  الرضورية،  التكنولوجية  بالرقائق 
سيحيل  ــ  برأينا  ــ  الذي  التكنولوجي«  »التفرّد  عرص  ليدخل   2045

اإلنسان كام هو اآلن، إىل كائن قارص بحكم االنقراض لصالح »كائن 
ما بعد اإلنسانية« املتولد من الرحم املشرتك التكنو ــ إنساين.

منشورة  مقالة  يف  هذه  كروزويل  راي  آراء  عىل  االطالع  ]ميكن 
 Kurzweil claims that the singularity will :تحت عنوان
باعتبارها  منشورة  وهي   Happen by 2045. Futurism.com
والية  يف  عقد  الذي   SXSW مؤمتر  يف  قدمه  الذي  رأيه  تلخص 

تكساس ــ خريف 2017[.

الفضاء السرباين وما بعد اإلنسانية:الفضاء السرباين وما بعد اإلنسانية:
1998 أسس Larry page، Sergey Brin ما سيصبح  يف العام 
ــ وللمصادفة الغريبة، هو العام   google :عمالق الفضاء السرباين
نفسه الذي تأسست فيه الجمعية العاملية ملا بعد اإلنسانية. ويف 
بأبحاث  قطّاع خاص  وهو   google X-lab تأسست   2010 العام 

الذكاء االصطناعي.
ككبري   google إىل  كروزويل  راي  انضم   2012 العام  يف 
وواحد  الرؤيوي  وهو  دامغة،  كإشارة  انضاممه  وجاء  للمهندسني، 
من املبرشين الكبار بعامل ما بعد اإلنسانية، إىل أنَّ الري بيج يتجه 
2013، تأسست  العام  أي يف  بعد عام واحد،  نفسه.  العامل  نحو 
 Biotechnologies ــ Calico إحدى أهم رشكات التقانة الحيوية 
بغاية  االصطناعي،  الذكاء  بحقل  الخاص  القسم  إىل  وانضمت  ــ 
الوصول إىل القضاء عىل املرض وتأخري الشيخوخة والقضاء عليها 

وصوالً إىل دّك عتبة املوت!
 Arthur غاياته:  يف  اإلنساين«  بعد  »ما  الربنامج  هذا  يدير 
 ،Apple وهو عامل بيولوجي، ومشارك يف مجلس إدارة Levinso
كام يف مخرب األدوية العمالق Hoffmann-la Roche، فضالً عن 

إدارته لـGenentech املختصة بالتقانة الحيوية.
يف هذه اإلدارة، متثلت املركزية الصارمة مع تكامل الخط املتمثل 

.NBIC :بالحروف األربعة
إنتاج  برنامج  عىل  مبارشة  غوغل  دخلت  وغريها،   Colico عرب 
التساؤل  إىل  منهجياً  يؤدي  الذي  األمر  اإلنسانية،  بعد  ما  »كائن« 
حول طبيعة العالقة ما بني الفضاء السرباين عموماً وعامل »ما بعد 
املبارشة  العملية  بالعالقة  يختص  ال  هنا  والتساؤل  اإلنسانية«؟ 
القامئة بينهام، بل يقع يف مجال املعنى الوجودي لكليهام متحدين 

.Antologie ومنفردين. أي سؤال يف الحقل الوجودي ــ
يستقوي سؤال الفلسفة يف حركة ما بعد اإلنسانية مبنجزات حقل 
لإلنسان،  البيولوجية  الحدود  تجاوز  وفكرة  االصطناعي،  الذكاء 
وشيخوخته...  وأمله  مبرضه  املتسببة  الضعيفة  أوجهه  وتدمري 
وصوالً ملوته، ليست فكرة رمزية من األدب الكلداين أو اإلغريقي.... 
وال حتى من الهوس الفرعوين بالخلود، بل هي فكرة مواكبة ملسرية 
كام  البرشي،  الدماغ  عىل  للقبض  املتجهة  الخوارزمية  السلسلة 
الحيوية. وعىل  التقانة  الوراثية ومختلف مجاالت  الهندسة  ألبحاث 
إاّل مدرسياً وتبسيطياً، عن سؤال فلسفي  ذلك ال ميكن الحديث، 
محض لحركة ما بعد اإلنسانية، بل ميكن دامئاً التيقن من وجود ذلك 

التوليف التكنو ــ فلسفي حتامً.
مادي،  وال  مادي  مركّب  وجود  بذاته  السرباين  الفضاء  باملقابل، 
املواد  ومختلف  ومخازن  وأبنية  ومعّدات  بأجهزة  مجّسم  فيزيايئ: 
تشكّله  فيزيايئ  ــ  وال  الصلب«.  »الجسم  وصناعة  إلقامة  الالزمة 
العمالقة  الهائل مبكوناته  اتساعه  ومع  ورموزها.  ومجاالتها  الربمجة 
اتجه الفضاء السرباين لتشكيل نفسه كـ»وجود آخر« عىل افرتاض 
أن الواقع الذي نحن فيه هو »الوجود«. من املؤكد أن عامل ما بعد 
اإلنسانية لن يتم تعمريه يف فلك آخر أو كوكب آخر غري األرض، بل 
سيكون هنا متاماً، يف املكان الذي نحن فيه، ولكن سيسكنه ويقيم 
فيه ويفرض عليه رشوطه »كائن آخر« سيعمل عىل إمتام مكونات 
البيئة املناسبة له. وستكون اللحظة التي ستحصل فيها حالة التطابق 
ما بني الواقع ــ Reality والواقع االفرتايض Virtual Reality ــ التي 
يقول عنها راي كروزويل أنها قريبة ــ هي املؤرش األخري عىل أن »ما 
بعد اإلنسانية« بـ»كائنها« ورشوط حياته، سيكون الفضاء السرباين 

مكاناً لها ومحل إقامة لـ»كائنها«.
يتبع

ما بعد اإلنسانية

 نزار سّلوم – مونتريال
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الخميس يف الّثاين عرش من آذار ، أرسلُت لوالدي رسالًة عربَ الهاتِف 
أسبوعِ  بعد عطلة  الكورونا  الّتالمذة حول  بني  يرتّدد  ما  فيها  أخربتُه 
أسبوَع  أمضوا  الّذيَن  األساتذِة  بعِض  من  طلبْت  اإلدارة  وأّن  الّراحِة 

الّراحِة خارَج الحّي أْن يضعوا أنفَسهم يف العزلِة الّذاتية .
فاتصلت يب   وأخربَها  بوالديت  والدي  اتصَل  الفوِر  عىل        طبعاً 
عِن  وسألْت  باملدرسِة  اتصلْت   ، عليها  الرِّد  من  أمتكّْن  مل  وألنّني 
املوضوعِ فأخربَتها الّسكرتريُة أّن املدرسَة قامْت بالّتدابري الاّلزمة مْن 

معّقامٍت وغريها.
املُهم أىت والدي قبَل انتهاِء الّدوام واصطَحَبني إىل املنزل فمنُذ بدِء 

انتشار هذا الوباء مل أعْد أستعمُل النقَل العام. 
   أخرَج املناديَل املعّقمَة ناولني إياها مسحُت حقيبتي ووضعُتها 
يف املقعِد الخلفّي ثم عّقمُت يديَّ مبنديٍل آخَر وركبُت يف الّسّيارِة 

بالقرِب مْنُه.
املدرسِة  يف  جرى  ماذا  بغزارٍة   األسئلُة  عيلَّ  انهالْت  السّيارِة  يف 
هْل  ؟  يخربُاألصدقاُء  ماذا  ؟  األساتذة  رأي  ما  دارُة  اإل  قالِت  ماذا  ؟ 
الّتي  واألدواَت  مقعدَك  تعّقُم  هْل  ؟  املدرسة  معّقامت يف  هناَك 

تستعملُها ؟ 
أخربتَك أْن ال تقرتب من األصدقاِء عندما تتحّدثوَن وأْن تُبقَي مسافًة 
عد ، هِل التزمَت  بينَك وبنَي اآلخريَن أمٌر صحيٌّ وجّيٌد عىل كّل الصُّ

بذلَك ؟ 
كنُت أهزُّ رأيس إيجاباً ويُضيُف هو:

إنّها صحتك ومستقبلك." بعد ذلك أدار الّراديو   "ال تكْن مستهرتاَ 
وطلب مني أن أبحث له عن الربامج أو أي نرشة أخبار فالوباء ينترش 
برسعة بنيَ  البرِش وكلَّ يوٍم تظهُر يف نرشاِت األخبار إصاباٌت جديدة.

هو  واحد  اليوم  البرشية  وهّم  البرش  بني  ساوى  "الوباء   -
واإلرشادات  بالتعليامت  واإللتزام  أرضار  دون  األزمة  من  الخروج 

الوقائية الّصحية أمر رضوري يا بنّي."
 وصلنا إىل املنزل فكانت الوالدة بانتظاري عىل املدخل طلبت مّني 

أن أنزَع  ثياَب املدرسِة عىل الباِب حتى ثيايب الّداخلية.
أخذْت مني الثيـاَب ووضعْتها يف الغّسالة،  عىل الفور ركضُت إىل 
الحاّمم لالستحامِم ولدى خروجي كان والدّي بانتظاري يتحّدثان عىل 
وهي  رائحتي  وتنّشقت  قّبلتني  والديت  من  اقرتبُت  الطّعام  مائدِة 

تقول :
    -"نعيامً يا حبيبي  سأخربك أنّك غداً لن تذهَب إىل املدرسة "

فيها هذه  أسمُع  الّتي  األوىل  املرُّة  إنّها  األمَر  إليها مستغِرباً  نظرُت   
العبارة تصدُرعْن والديت.

 قلت لها : -" ماما غدا عندي امتحان "
 أجابتني : -" وإن يكن "

 فقلت لها : -" أقلّه أذهُب وأعوُد بعَد انتهاء االمتحان "
 قالت : -" ال لن تذهب "

وضعُت يدي عىل جبيِنها ألعرَف إن كانْت حرارتَها مرتفعة، يف هذا 
الوقت أعطى هاتُف والدي إشارًة أنَّ هناَك رسالًة من املدرسِة تقول 
اليومني  بذلك  لتقرَّب  واإلثنني  الجمعة  أبوابَها  تقفُل  املدرسة  أّن 

الرّتبويني ,وتطمنُئ اإلدارُة األهَل أنّه ال إصابات كورونا يف املدرسة.
   فكّرُت بيني وبنَي نفيس، والديت تقوُل لن تذهَب غدا اىل املدرسة 

ثّم املدرسة تقفُل أبوابَها بالّتأكيد األمر خطري وبعد ما يقارب الّساعة 
والحضانات   والجامعات  املدارس  إقفاَل  الحّي  عن  املسؤوُل  أعلَن 
ملّدة أسبوعني وكان قد أعلَن كبريُ املسؤولنَي سابقاً أنّه يف الحجر 

الّصحي بعد أن أصيبت زوجته بفريوس الكورونا. 
      يف الخامسة والّنصف مساًء عاَد أخي من عملِه ليخربَنا أنّه ومنُذ 

الغِد سيعمُل من املنزل عن بعد .
سعدُت جدا أنّنا سنكون معاً وإذا أُصبنا بأي مكروه ال سمح الله فنحن 
واللعب  واألقرباء  األصدقاء  معا وكنت سعيد  ألنني سأتواصل مع 
معهم عرب "الپالي ستايشن" ولكن يف داخيل كنت أشعر بالخوف 

وأرغب بالبكاء.
كأمنا كنت أرى يف الكورونا شبَح املوت الّذي يطرُق أبواَب البرشيّة 
ويختاُر من يريُد من الّناس ، األمر ليس مزحًة كام يقول والدي علينا 

أاّل نستهزئ بالكورونا .
زيارتها  أعد أمتكّن من  ، مل  اتصلُت ب"تونينا" لإلطمئنان عليها     
صباحاً  ذهبت  الّسنة  رأس  عيد  يوم  يف  كان  التقيتها  مرة  آخر  يف 
مع والديت إلحضارها ، أحرضْت معها صندوقاً فيه الكثري من الّصور 
ذكرى لحظاتها الّسعيدة يف أماكَن مختلفٍة من العامل ، أمضت الّنهاَر 
معنا كتبنا رسالًة للعام الجديد قلنا فيها مبجرّد حلولك 2020 يبدأ 
مثل  ستغادريننا   2020 سّيدة  يوم   365 عمرك   , العكيسُّ  العدُّ 
أسالفك كوين عكس الّتوقعات وال تتبعي املثل القائل "يا رايح كرّث 
القبايح " لن يبقى منك إال ذكرى ل حدَث يف عام 2020 , فلتكن 

ذكراك جميلة ، 
لنرشها  الّدعاة  من  معنا  كوين  بالّسعادة  نتفّنُن  أنّنا  مميزاتنا  من 
احتفلنا بنهاية العام ويف 1/1/2020 ظهراً أعدنا "تونينا" إىل دارها.

بعَد أن أوصلتني بها عاملُة الهاتِف 
قالت يل "تونينا" :

نحُن  الّناس  من  نوع  أّي  الفراُغ  يكشُف  ،انتبه  وفراغ  عام  -"إقفاٌل   
والحمُل الذي نحملُه بطريقة صحيحة يصبُح خفيفاً ."

قلت لها : -"ما رأيِك بَم يجري وكأننا بانتظار أمر ما ال نعلم ما هو"
وقد  وقته  األمر  سيأخذ  جديد  عرص  أبواب  عىل  :-"نحن  يل  قالت 

يصبح كّل يشء ُمفسداً إذا كان العقُل مياالً إىل الرّش. " 
     يف اليوم الّتايل أردُت الّذهاَب مَع والدي صباحاً ليشرتَي بعض 
الحاجات املنزلية ولكّن والدي طلب بقايئ يف املنزِل حفاظاً عىل 
سالمتي يك ال نصادف أحدا مصابا بالفريوس وتنتقل رمبا العدوى 

إيّل.
من  فيض  به  أحسسُت  ما  ولكن  الّشعور  ذلك  أصُف  كيف  أعلُم  ال 
املواقف   من  كثري  أتشاجُر معه يف  الذي كنت  والدي  نحو  املحبة 
وأعرتُض عىل رأيه ، لكنني أرصرت عىل الّذهاِب معه ليس لالعرتاض 
أن  أرافقه  رشط  أن  والدي  وافق  له.  عليه ومحبتي  وإمنا من خويف 

أرتدي كاممة وقفازات احتياطاً.
الكلُّ  الهلع  من  حالة  يف  كأنّه  العامل  وجدت  ماركت  الّسوبر  يف 
إىل  إضافة  ورقية  ومحارَم  معقامت  من  املواد  نفس  عىل  يتهافت 
كام  محتوياتها  من  أُفرغت  الرّفوُف  الغذائّية،  املنتجات  تكديس 

استدعيْت الرّشطَة لتمنَع الّناس أن يأخذوا أكرث مام يحتاجونه.
عّقمُت ووالدي حاجتنا وانتظرنا مطوالً يف الّصف يك يدفع والدي 
عربات  رؤيتي  وبعد  نفيس  وبني  بيني  فكّرت  املشرتيات.  مثَن 

التسوق وتأمُّيل يف وجوه الّناس كيف أصبَح اإلنسان الذي هو بطبعه 
اجتامعي ينظر لآلخر عىل أنّه عدو وأصبح علينا أن نتباعد وأن نجعَل 
مسافة مرتين بيَننا يف األماكن العاّمة ، كام أصبح مطلوب الّتهافت 

عىل رشاء األدوية قبل انقطاعها للّشعور باألمان. 
      العزلة أصبحت هي األكرث أماناً ولكن ماذا سيفعُل الّذين يعيشون 

مبفردهم دون عائلة مبوضوع العزلة؟  
     استغربُت أمَر الحّي الذي يُعدُّ من أكرِب األحياِء يف املنطقة  تأخر 

كثريا ً يف معالجة واحتواء مشكلة الوباء .
الكاممات   الطّبّية وتصنيع  والطّواقم  األبحاث  أين املختربات ومراكز 

والسبريتو  واملعقامت ؟ 
الكورونا  وباَء  أّن  الوالدة  تعتقد  كام  تعتقد  :-"هل  والدي  سألُت 

مفربٌك يف أحد املختربات؟
حرٌب  ستكوُن  هل   ، ثالثة  عاملية  بحرب  يسمع  والعامل  فرتة  منذ 

بيولوجية ولكن لصالح من؟
هل سيتم القضاء عليه عندما تحقق الجهة التي صّنعته مبتغاها ؟  

املجتمعات  من  نوع  أي  البرش؟  ثلث  عىل  القضاء  الهدف  هل   
أصبحنا نريد ؟ مجتمعاٍت فتّية ولكن هل سيسلُم الّصغار والّشباب 
من هذا الوباء ؟ ومن هم الّذين يتمتعون بصحة جّيدة وبنية سليمة 

وسيسلموَن من الوباء؟
الكرياُت  تقوم  اإلنسان  جسم  يدخل  فريوس  أي  أّن  املعلوم  من 
العنرِص  عىل  الّتعرِف  من  الجسَم  لتمكّن  دقيق  عمل  يف  البيضاُء 
الّدخيِل وتحليلِه وذلك يستغرُق أكرث من خمسِة أيّاٍم ليشكَّل جهاُز 

املناعة عنارصَه املنيعة واملدافعة لصدِّ هجامِت العدو الّدخيل. 
هل صحيح أّن ستون باملئة يصابون بالفريوس دون الّشعور به وثالثون 
املستشفيات  يف  بسيطة  لعالجات  ويحتاجون  به  يشعرون  باملئة 
ولكن  بالفريوس  سيصابون  باملئة  وعرشة  باألوكسيجني  والّتزود 
يحتاجون إىل العناية املشّددة وثالثة من العرشة باملئة قد ميوتون 

إذا مل تكن مناعتهم قوية"،
     كثرية األسئلة التي تخطر عىل البال.

وال  اإلصابات  تزداد  أن  كلّه  ذلك  من  األخطر  ولكن   "- والدي:  قال 
تتمكُّن املستشفياُت من استيعابها لذلك يجب البقاء يف املنزل ".
   جاء دوُرنا انهمكنا بوضع حاجاتنا أمام العامل الذي عىل الّصندوق 
املنزل  إىل  وصولنا  لدى   ، وغادرنا  املشرتيات  مثن  والدي  دفع 
ساعدُت والديت برتتيب األغراض بعد أن غسلنا أيدينا ملدة ثالثني 

ثانية . 
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كرار العاميل – مونرتيالكرار العاميل – مونرتيال

يجتمع   .. لالسرتزاق  مرشوع  يف  يَُفكِّر 
بهذا... يّتصل بذاك، يستعني بآخر، يُشاور 
يُصغي  الّدار،  يَُخطّط مع أهل  الخربة،  أهل 
ويتأّمل  املطروحة  املختلفة  اآلراء  إىل 

هة: باملقوالت املَُوجِّ
عملّية  استثامريّة،  خطوة  تجاريّة،  صفقة 
مشتٌل  صناعّي،  معمل  كذائّية،  خدماتّية 
املتاحة  الخيارات  من  وغريها  زراعّي... 
االعتبار...  بعني  بأخذها  الجديرة  والفرص 

وما ِشْئت َفأَِضف من األمثلة.
َمرَّت األيّام... َمحَّص األفكار... خرج بنتيجة 

واتَّخذ القرار.
واستورد  الالزمة  االتّصاالت  أجرى  تالياً: 
أن  إىل  الوطن...  حدود  خارج  من  البضائع 
للمرشوع  امليداين  التطبيق  لحظة  حانت 

الذي رسا عليه قرار صاحب الّشأن.
يقوم  أن  تََخيُّل  ميكن  هل  مفاِجئ:  سؤال 
بشكل  ـ  بضاعته  برمي  املُْستثِمر"  "األخ 
مباغت ودون أي مربَّر عقاليئ ـ يف البحر أو 

يف واٍد سحيق لتنهشها الّدواّب املاّرة؟
إن ُصِدْمنا بأنّه كّرر رمَيها... مباذا نجيبه؟

"يا حاِمل الَجواِهر... ال تَرِْمها"
يف العالقة الّزوجّية: حبيٌب وحبيبة

قبل االنتقال إىل البيت الّزوجي أو بعده

اقرتبت مناسبة ذكرى ميالد العروس
الّسنويّة  الّذكرى  مشارف  عىل  أصبحنا  أو 

لهذا االقرتان الرّشعي املُبارك
ال يرغب ـ العريس ـ بتمرير املناسبة بشكل 

جاّف ودون ترطيبات حميمّية
مع تفضيل عدم الخروج ـ غري اإللزامي ـ يف 
الزّمن "الكوروين" حّتى إن دخلت البالد فرتة 

بداية فكفكة الحظر الوقايئ 
معاٍن  ذات  جميلة  هديّة  البال:  يف  اقرتاٌح 

وجدانّية
بأس  ال  املَرُْجّوة:  املضامني  هذه  ولتحقيق 
باالستشارة الرّسيعة والّتأّمل القصري املدى

عاد  أن  إىل  وصعد...  نزل  بحث،  ذهب، 
وداخل  جميل...  يشٌء  يََديْه  ويف  ُمبتِسامً 

قلبه شعوٌر لطيف
يتلف  أن  لِصاحبنا  يُْعَقل  ولكن مهالً... هل 
مفاجأته قبل الخطوة األخريةـ  خطوة الّتسليم 

ـ ِبلَُحْيظات؟
يف الحالة الطّبيعّية: ُمْسَتْبَعٌد!!

"يا حاِمل الَجواِهر... ال تَرِْمها"
ال بأس باالنتقال إىل مثٍل معنوي علمي

وغري  رسمّية  امتحانات  الّدراسة:  عامل  يف 
رسمّية

أشهٌر من الّتحضري وأسابيع من الّتهيُّؤ
مامرساٌت استعداديّة عىل اختالف أشكالها

وامتحانات  زَُماليئ  تعاوٌن  فرديّة،  مراجعة 

استباقّية متهيداً لالختبار املفصيل
حلول الّتاريخ املوعود بات قريباً... بل قريباً 

جّداً
بال  عىل  يَْخطُر  هل  تََريَّثوا...  ولكن 
"املُْمَتَحن" االمتناع عن الحضور؟ أو الّتواجد 
يف بعض املسابقات دون القسم اآلخر؟ أو 
يف  "الّصفر"  عالمة  عىل  الحصول  د  تعمُّ
إن  املُْجَمل  يف  راسباً  لُِيَعّد  واحدة  ماّدة 

اْعُترِب "الّصفر" عالمة الغية؟
حالة ذهنية ُمْسَتْهَجنة!!

"يا حاِمل الَجواِهر... ال تَرِْمها"
إىل املسلك الّتزّودي املسليك... ُدْر

يف  مستمرّة  دامئة  حالة  يعيش  لَِمْن  هنيئاً 
العالقة مع خالقه

ذات  اإللهّية  املَِعيَّة  يستشعر  لَِمْن  وطوىب 
مْيومي الطّابع الدَّ

بني  يرتنّح  قد  الذي  اآلخر...  للّصنف  أّما 
الَفْينة واألخرى

ـ  لترصّفاته  ـ  البياين  الّرسم  يتخلّل  وقد 
صعوداً وهبوطاً

وقد يتلّبس طابعه العام الحيايت مزاجّية ال 
ترسو عىل بَّر

املوارد  استغالل  تُحِسن  أن  ألركانه  بُّد  فال 
الّشهر  من  أنتم  )أين  الّتقّربّية  العباديّة 

الفضيل؟(
الّتعاطي مع موارد كرمية كهذه  وأن تقارب 

من زاويَتنْي:
ثوايِبّ  مخزون  تكوين  عىل  العمل  أوالهام: 

لُِيَشكّل أحد عنارص الزّاد لتلك الّدار
ثانيتهام: العمل عىل عدم خسارة بركة هذا 
املناخ  بهذا  واالستعانة  الفريد  الّتحصيل 
ليك  الالحقة  املسلكّية  لتجليس  الّنوراين 

تحافظ عىل استقامتها وُحْسن مسارها
تالياً: الظّفر بُحْسن العاقبة

الّثابت  الهدف  مبثابة  هي  األوىل  فالزّاوية 
الذي يُكَْتَسب باالنتهاء من الطّقس العبادي 

املاَُمَرس
املُراِفق  املتحرّك  كالهدف  هي  واألخرى 

للمرء 

يضبط تحّركاته ويجعله كائناً ُمراِقباً ألفعاله 
ُمَتأَمِّالً يف توّجهاته

بينه والخطأ مسافة ليست بالقصرية
عن الّزلل بعيد... وال يُصاِحب الهفوات

يشّق طرق الّتكامل... إىل الّصعود ُمتَّجه
كأنَّه حامٌل جوهرة ُمَتأَللِئة... تيُضء له َدْرَب 

الرُِّقّي
بارك الله بالحاِمل... واملحمول

"يا حاِمل الَجواِهر... ال تَرِْمها"

ة وللحكاية تَِتمَّ
َوَرُسولُُه  َعَملَكُْم  اللَُّه  َفَسرَيَى  اْعَملُوا  ]َوُقِل 

َوالُْمْؤِمُنوَن[

زمن الكورونا 

 سلوى سعيد عباس ـ مونتريال

يا حاِمل الَجواِهر... ال َتْرِمها
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... يف لبنان
قيمتها  واضمحلت  املحاق،  يف  دخلت  اللبنانية  الوطنية  العملة 
أو  أصفار  جمع  وكأنها  النفع  قليلة  صارت  منها  واآلالف  الرشائية، 
التي  املعلقة  وأخطرالقضايا  أول  تكون  وقد  الشامل،  كصفر عىل 
استمرت  ما  إذا  املنظور، خاصة  األمد  لبنان حالً يف  لها  يجد  لن 
يف تدهورها. فإن كانت معاشات العامل ورواتب املوظفني بها، 
فقد يعاين العامل واملوظفون يف القطاعني الخاص والعام الفقَر 
املدقع، ويعجزون عن رشاء وتأمني حاجياتهم الرضورية التي ال بد 

منها وال ميكنهم اإلستغناء عنها.
والقضية الثانية املعلّقة هي يف سطو حيتان املال والسياسة عىل 
الستعاملها  مصارفهم  يف  اللبناين  املواطن  أودعها  التي  األموال 
العيش  لقمة  من  حرمانه  عىل  صمموا  فكأنهم  الرضورة.  عند 
له  السامح  قبل  الظهر  نجوم  يرى  جعله  عىل  وعزموا  الكرمية، 
بسحب مدخراته التي جمعها بكده وعرق جبينه. ثُم إن ما ادخره 
تالعبهم  استمر  ما  إذا  ظفٍر  قالمة  يساوي  ال  قد  الوطنية  بعملته 

بقيمتها، واستمر تنصيبهم للدوالر حاكامً بأمره عليها. 
األحزاب  قادة  تدخل  استمرار  يف  هي  املعلّقة  الثالثة  والقضية 
كالشاعر  الخطأ  عن  وأنصارهم  منزهون  وكأنهم  القضاء،  عمل  يف 

الجاهيل عمرو بن كلثوم. فاإلعتذار عن أي هفوة تصدر عنهم وعن 

أتباعهم مرفوض وال وجود له يف قواميسهم، وألطفالهم تخر جبال 

لبنان ساجدًة عند بلوغهم سن الفطام، ولرجالهم بر لبنان وبحره إن 

ضاق األول بهم وامتأل الثاين بسفنهم. فهم ال يستكينون وال يهدأون 

ل البت  إال إذا علّق القضاء الحكم بحق املرتكبني من أتباعهم، وأجَّ

فيه إىل زمن غري معني، أو إذا توقف عن إنزال العقوبات بهم.

والقضية الرابعة املعلّقة هي يف حراك مدين مهزوز ومرتبك وقلق 

التي تشبه امرأة معلّقة ال يعجبها العجب. فال  عىل مصري ثورته 

هي ارتضت أن يدوم زواجها بالتكنوقراطي الذي هامت به وذابت 

عنه،  عودة  ال  نهائياً  طالقاً  السيايس  طلّقت  هي  وال  عشقه،  يف 
بالفساد  اتهامه  عىل  وتجرأت  قيوده  من  تحررت  أنها  زعمت  وإن 
علناً، ألنها ما زالت تخادنه رساً وتيرس له - بالفوىض التي تحدثها 
وأعامل الشغب التي تقوم بها - سبل الوصول لتحقيق املزيد من 

مآربه وغاياته.
والقضية الخامسة املعلقة هي يف قوم ال يريدون تحطيم سيوف 
بالسالم  لبنان  ربوع  لزرع  معاولهم  حمل  يريدون  وال  تطرفهم، 
ويزرعون  املقاومة  سالح  بنزع  يطالبون  لكنهم  والوفاق.  واملحبة 
أرض لبنان بالتعصب الطائفي واملذهبي والحقد األعمى. فكيف 
ووراء  املقاومة،  هذه  سالح  نزع  يف  باملطالبة  اإلستمرار  ميكنهم 
الجنوبية عدو غاشم ال يرحم وال ميكن ردع عدوانه  حدود وطنهم 
إال بقوة السالح؟! وكيف ميكنهم زرع الخالفات بني طوائف لبنان 
الوحدة  الداعني إىل  الذين كانوا دامئاً يف مقدمة  ومذاهبه وهم 

الوطنية؟!
الخمس  القضايا  هذه  بحلِّ  إال  تكون  ال  العليا  لبنان  مصلحة  إن 
الشائكة بالحوار أو بالحزم والقوة. أما إذا بقيت األحوال عىل ماهي 
عليه، فقد يتحول لبنان وطناً لحيتان املال والسياسة واملتطرفني 
واملتعصبني، ولهم تكون أرضه وماؤه وهواؤه ومرافئه وخرياته. أما 
الفقراء الساملون، وهم الغالبية الساحقة من مواطنيه، فلن يكون 

لهم فيه موطئ قدم أو مرقد عنزة. 

عبد الرؤوف النيفر – مونرتيال

الخراب  ومرصف  الدويل  اإلفقار  صندوق 
االقتصاد  خدمة  منهام  الغاية  العاملي 
عىل  الغربية  الهيمنة  وضامن  األمرييك، 
والنامية،  منها  الفقرية  الباقية،  العامل  دول 
دولة  أي  جهود  وعرقلة  تدمري  إىل  إضافًة 
والتخلص  الحقيقي،  لالستقالل  تسعى 
من قيود الظلم االقتصاد،ي وقطع سالسل 
لنهب  السيايس  واالستعامر  االستغالل 
قروض  هي  الحاالت  كل  يف  الرثوات. 
تسخري  يف  تكمن  فيها  الحقيقة  وهمية، 
من  األمرييك.  االقتصاد  لخدمة  العامل 

القروض  تلك  من   99,99% أن  املؤكد 
بضاعة  لرشاء  عقود  إمضاء  سوى  ليست 
للمنافسة،  قابلة  وغري  صالحة  غري  أمريكية 
بأسعار  أمريكية  لرشكات  خدمات  أو 
من  القادمة  األجيال  ستدفعها  خيالية، 
بحت  أمريكية  برشوط  املستدينة  الدول 
األمريكيني.  أموال  رؤوس  تحددها  وأسعاَر 
إدارة عجلة االقتصاد  الغاية من ذلك  طبعاً 

األمرييك وعوملة صناعاته ورشكاته. 
لكن هل ميكننا التخلص من ذلك األخطبوط 
؟ نعم، بكل تأكيد، فال يحتاج ذلك إال إىل 
أزمة  املواجهة.  وإرادة  االقتصادية  التوعية 
عىل  نعتمد  أن  لنا  كيف  علمتنا  كورونا 

أنفسنا يف إنتاج حاجياتنا الرضروية. كذلك 
قدرات  عىل  علمية  أدلة  لحكامنا  قدمت 
الصناعة  يف  الغرب  منافسة  عىل  شعوبنا 
والخدمات  املعقدة  والتقنية  الحديثة 
من   - القرتاضنا  إذاً  الحاجة  فام  الرقمية. 
أمريكية  بضاعًة   - الدويل  اإلفالس  صندوق 

نحن  حقيقًة  األسعار؟  بأغىل  صالحة  غري 
االستعامر  لكن  أبداً،  لذلك  بحاجة  لسنا 
إمضاء  عليها  أوجب  حكوماٍت  علينا  فرض 
الخيانة، يك تدفع  صفقات الغدر وقروض 
اخرى  شعوبا  رفاهية  مثن  الفقرية  شعوبنا 

أضعافاً مضاعفة. 
أشكال  كل  رفض  يف  يكمن  الوحيد  الحل 
شبابنا  عىل  واالعتامد  الغربية  الديون 
لتشكيل اقتصاد مقاوم للظلم االستعامري، 
ما  كل  بإنتاج  الغربية،  للهيمنة  رافض 
تحتاجه شعوبنا محلياً، بأيدي مَهرَِة عاملنا، 
بيئتنا  مع  تتامىش  وجودة  مناسبٍة  وبأمثاَن 
طلب  حسب  فيه،  نعيش  الذي  واملناخ 

خزينة  عىل  نوفر  بذلك  املحلية.  أسواقنا 
الدولة نسبة كبرية من العملة الصعبة. فعالً 
نحن لسنا بحاجة إىل تلك الديون، فاألموال 
املوعودة يف كل الحاالت ال تصل إلينا أبداً، 
األمريكية  الرشكات  أرصدة  يف  تصب  إمنا 
علينا  تفرض  القرض،  إمضاء  ومع  مسبقاً، 
تلك الرشكات ما فسد من بضاعتها ومتن 
علينا بخدماتها "املنمقة"، التي تستعملها 
يف خدمة أجهزتها املخابراتية، واستقطاب 
العمالء واملرتزقة لتدمري اقتصاديات دولنا، 
الرضورية  السلع  الدعم عن  ورفع  باالحتكار 
وغالء األسعار مع كرثة الرضائب واملعاليم 

الديوانية. 

يف  واملنافسِة  واالستباق  املسابقِة  اىل  عوُة  الدَّ الكريِم  القرآِن  يف  وردت 
االنساِن  يَُّتها يف حركِة  أََهمِّ لَها  واملُنافسُة  واملُساَرَعُة  واملسابََقُة  الخريات. 

املُسلِم يف ُدروِب الحياة؛ ولذلَك جاَء الّتأكيُد الُقراينُّ عليها.
ثَْت عن املسارعِة واملسابقِة واالستباق كثريٌة منها :  اآلياُت التي تَحدَّ

ْت  أُِعدَّ َواأْلَْرِض  اَمِء  السَّ كََعرِْض  َعرُْضَها  َوَجنٍَّة  بِّكُْم  رَّ مِّن  َمْغِفرٍَة  إِىَلٰ  )َساِبُقوا 
لَِك َفْضُل اللَِّه يُْؤتِيِه َمن يََشاُء، َواللَُّه ُذو الَْفْضِل  لِلَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسلِِه، َذٰ

الَْعِظيِم(.الحديد: اآلية: 21 .
اللَُّه  ِبكُُم  يَأِْت  تَكُونُوا  َما  أَيَْن  الَْخرْيَاِت،  َفاْسَتِبُقوا  ُمَولِّيَها  ُهَو  ِوْجَهٌة  (َولِكُلٍّ 

ٍء َقِديٌر(. البقرة: اآلية: 148. َجِميعاً، إِنَّ اللََّه َعىَلٰ كُلِّ يَشْ
 .61 اآلية:  املؤمنون:  َساِبُقوَن(.  لََها  َوُهْم  الَْخرْيَاِت  يِف  يَُساِرُعوَن  (أُولَِٰئَك 
اَمِء  السَّ كََعرِْض  َعرُْضَها  َوَجنٍَّة  بِّكُْم  رَّ ن  مِّ َمْغِفرٍَة  إِىَلٰ  )َساِبُقوا  تعاىل  وقوله 
يُْؤتِيِه َمن يََشاُء،  اللَِّه  َفْضُل  لَِك  َذٰ َوُرُسلِِه،  ِباللَِّه  لِلَِّذيَن آَمُنوا  ْت  أُِعدَّ َواأْلَْرِض 

َواللَُّه ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم(. الحديد: اآلية: 21.
هناك سابقون يف الخرياِت، وسابقوَن يف االميان، ومتسابقوَن إىل املغِفرَِة 

ومسارعوَن إليها. كام جاِء يف بعِض اآلياِت الكرميِة :
َوِمْنُهم  لَِّنْفِسِه  ظَالٌِم  َفِمْنُهْم   . ِعَباِدنَا  ِمْن  اْصطََفْيَنا  الَِّذيَن  الِْكَتاَب  أَْوَرثَْنا  )ثُمَّ 
الْكَِبريُ(. فاطر:  الَْفْضُل  لَِك ُهَو  َذٰ ِبإِْذِن اللَِّه،  ِبالَْخرْيَاِت  َوِمْنُهْم َساِبٌق  ْقَتِصٌد  مُّ

اآلية: 32.
َسَبُقونَا  الَِّذيَن  َوإِلِْخَوانَِنا  لََنا  اْغِفْر  َربََّنا  يَُقولُوَن  بَْعِدِهْم  ِمن  َجاُءوا  )َوالَِّذيَن 
ِّلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف رَِّحيٌم(. الحرش:  ِباإْلِميَاِن َواَل تَْجَعْل يِف ُقلُوِبَنا ِغاّلً لل

اآلية: 10.
ْت  أُِعدَّ َواأْلَْرِض  اَمِء  السَّ كََعرِْض  َعرُْضَها  َوَجنٍَّة  بِّكُْم  رَّ مِّن  َمْغِفرٍَة  إِىَلٰ  )َساِبُقوا 
لَِك َفْضُل اللَِّه يُْؤتِيِه َمن يََشاُء، َواللَُّه ُذو الَْفْضِل  لِلَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسلِِه، َذٰ

الَْعِظيِم(. الحديد: اآلية: 21.
ْت  أُِعدَّ َواأْلَْرُض  اَمَواُت  السَّ َعرُْضَها  َوَجنٍَّة  بِّكُْم  رَّ مِّن  َمْغِفرٍَة  إِىَلٰ  )َوَساِرُعوا 

لِلُْمتَِّقنَي(. آل عمران: اآلية: 133.

، فإخوُة يُوُسَف بَيَُّتوا نيَتهم الخبيثَة يف  ِ وهناك استباٌق للَخريِ، واستباٌق لِلرشَّ
تغييِب أخيهم يُوُسَف عن َوجِه أبيهم. يقول الله تعاىل:

ئُْب . َوَما  )َقالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا َذَهْبَنا نَْسَتِبُق َوتََركَْنا يُوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفأَكَلَُه الذِّ
أَنَت مِبُْؤِمٍن لََّنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقنَي(. يوسف: اآلية: 17. واستباق يوُسف الباب 
للفرار من الفاحشِة، واستباق امرأُة العزيز الباَب إليقاع يوسف عليه السالم 

يف الخطيئِة.
الخريات،  نحو  استباق  قيمياً،  واستباقاً  سبقاً  وجدنا  اآلياِت  هذه  كل  يف 
واستباٌق اىل املغفرِة، وسبُق باالميان، ومسارعة نحو الخري، ووجدنا استباقاً 
هي  الكريُم  القرآُن  ذكَرَها  التي  واالستباقات  السباقات  فكل  للمعصية؛ 

استباقاٌت ِقَيِميٌَّة العالقَة لها بالزماِن.
القران الكريم اعترب السبَق سبَق طاعِة وامياٍن، وتسابقاً يف مضامِر القيم، 

ومل يربطُه بالزمان، كام جاء يف قولِِه تعاىل:
النَِّعيِم  بُوَن ﴿11﴾ يِف َجنَّاِت  الُْمَقرَّ أُولَِٰئَك  اِبُقوَن ﴿10﴾  اِبُقوَن السَّ َوالسَّ  9(

لِنَي ﴿13﴾ َوَقلِيٌل ِمَن اآْلِخِريَن ﴿14﴾ .  ﴿12﴾ ثلُلٌَّة ِمَن اأْلَوَّ
ثلُلًّة  السابقني، وعن أن منهم  الله عن  )الواقعة( يتحدث  السورة  ففي هذه 
زماين،  سبٍق  عن  تتحدُث  ال  اآلياُت  االخِرين.  من  وقليالً  االولنَي  من  كبريًة 
فإن  ولذلَك  الفضائِل؛  نحو  واستباٍق  قيميٍّ  سبٍق  عن  تتحدُث  هي  وإمنا 

اآلخرين من املشرتكني يف هذا السبق .
القراءُة الزَّمانيَُّة لِلسباِق

َم املَُحّدثُوَن وكتُب الرتاِث قراءًة زَمانِيًَّة للسباِق والسبق؛ فرَووا  لألَسِف، َقدَّ

ثمَّ  قرين  الُقروِن  )خريُ  هو:  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  النبيِّ  عن  حديثاً 
الذيَن يلونهم، ثمَّ الذيَن يلونهم....(، وهو مروي يف كتب الحديِث، ورواُه 

الرتمذيُّ والحاكم .
وخري القرون هي قروُن الصحابِة والتابعنَي وتابعي التابعني.

هل للزمان قيمة؟ أم أنَّ الزماَن مجرد ظرٍف ووعاِء يتحرُك فيه البرش وميارسون 
فيه أنشطتهم؟ حتى عنَد التساُؤِل عن أفضِل الخلفاء نجد االفضليَة تُقاُس 
والثالث  الثاين  ويليه  االفضل  هو  األوُل  فالخليفة  الزمان،  مبعيار  عندهم 

والرابع؟
هنا حديٌث عن أفَضلِيٍَّة زمانيٍَّة، ال أفضلِّية فضائل وقيم وجهاد، حتى السلفيَّة 
عند حديثهم عن السلف الصالح يتحدثوَن مبعيار الزماِن، ال مبعياِر القيمة. 
يف  فصحابٌة  الجمل،  معركة  يف  بينهم  ما  يف  وتقاتلوا  اختلفوا  الّسلَُف 
باملعياِر  صالٌح  سلٌف  وهم  والزبري،  طلحة  فيهم  عائشة،  السيدة  معسكر 
الزماينِّ، ويف معسكر عيلٍّ )ع( هناك عيلٌّ وصحابة آخرون كعامر وغريهم. 
معركة  يف  الحال  وهكذا  صالح.  وسلٌَف  عدوٌل  الجميع  الزمايّن،  باملعيار 
صفني، فهناك معسكر معاوية وعمرو بن العاص، ويف الطرف اآلخر عيل 
باملعياِر  صالح  سلٌف  الجميع  كذلك،  النهروان  ويف  وغريهام.  وعامر  )ع( 

الزَّماينِّ. 
ولكن مبعياِر القيمِة حينام نقول سلٌف صالٌح؛ فالبدَّ أْن يقابله سلٌف طالح. 
مبعيار القيمة الذي حّدَدُه رسول الله )ص( بقوله لعيل )ع(: )يا عيلُّ حربك 
السلِف  جبهُة  هي  السالم  عليه  عيل  جبهة  تكون  سلمي(  وسلمك  حريب 
الصالح وجبهة خصومه جبهُة السلف الطالح؛ ألن علّياً مع الحق والحق مع 
قراءة  للسلف  السلفية  والقراءة  عيّل.  مع  والقرآن  القرآن  مع  وعيلٌّ  عيل، 
مجرمي  وكل  ويزيد  العاص  بن  وعمرو  معاوية  عندهم  فالسلف  منحازة، 

التأريخ، وليس فيها عيل والحسن والحسني والعرتة الطاهرة .
ال  والفضائل،  القيم  ميدان  يف  السابقون  هم  السابقوَن  الختام:  ويف 

السابقون زماناً.

كيفية مواجهة صندوق النقد الدولي

لبنان وقضاياه الخمس المعّلقة

ساِبُقوَن َزمانًا َأْم ساِبُقوَن في الَخيراِت؟

يوسف زكريا - وندزور

زعيم الخيرهللا

ووباء   2020 لعام  رمضان  شهر  علينا  مير 
بأرسها،  األرضية  الكرة  يرضب  كورونا 
عاجزة،  أمامه  تقف  بأرسها  والبرشية 
ومراكز  الطبية  واملختربات  الطب  وعباقرة 
االبحاث مل يتمكنوا من إيجاد العالج الناجح 

للقضاء عىل هذا الوباء الرهيب..
أطلَّ  فهو  والقرآن  الله  شهر  إىل  بالعودة 
الضيوف  كمثل  ليس  كرمياً،  ضيفاً  علينا 
الرحمة واملغفرة وعمل  اآلخرين، فهو شهر 
الخري. هو ضيف يزورنا كل سنة مرة واحدة، 
بوجوده  يُضفي  كرمياً،  ضيفاً  بيننا  فيبقى 
الفَتَتني.  إميانية  وهالة  قداسة  املهيب 
أبواب  تُغلق  فيه  الذي  الفضيل  الشهر  إنه 
الواسعة مبشيئة  الجنان  أبواب  وتُفَتح  النار 
تبارك وتعاىل اسمه   - الله عز وجل  وإرادة 
الكريم. انه شهر رمضان املبارك الذي فيه 
سيد  يجعله  ما  واملميزات  الخصائص  من 
علَّ  الكثري  والخري  األجر  من  وفيه  الشهور، 
العظيم  األجر  لنيل  فيه  يتسابقون  الناس 

املقدس. 
عندما  تكمن  االنسانية  املواقف  أسمى  إن 
يتحىل االنسان بإنسانيته الصافية، الخالية 
ما،  احد  عىل  اوضغينة  حقد  او  كره  من 
وقد  الحدود،  ابعد  إىل  متسامحاً  فيكون 
يفرس بعض الناس تنازلََك قليالً يف أمر ما 
يف سبيل مصلحة ُعليا وعامة )قد يفرسونه( 
ضعفاً. إمنا ال، هذا األمر ليس صحيحاً عىل 
االطالق، ولكن حياتنا الحارضة أقرص من أن 

واملشاكل  واملخاصمة  بالعتاب  نقضيها 
مهام   - تذكر  ان  من  اسخف  تبدو  التي 
شهر  فليكن  البعض.  عند  أهميتها  كانت 
انسانية  محطة  العام  لهذا  املبارك  رمضان 
مميزة نقف فيها مع أنفسنا يف سبيل الخري 
والسالم واملحبة الحقة الصادقة والشفافة، 
انسانية  محنة  يف  نعيش  أننا  وخصوصا 

وعاملية من جراء هذا الوباء الرهيب..
 

أسأل الله تعاىل أن يُقىَض عىل هذا الوباء 
الفظيع رسيعاً. إنه سميٌع مجيُب الدعوات. 
عىل الخري واملحبة واملودة الدامئة والسالم 
استودعكم الله، ولقاؤنا معكم يتواصل من 
صدى  جريدة  العزيز،  املوقع  هذا  خالل 
اللقاء  وإىل  مونرتيال،   - الغراء  املرشق 

القريب إن شاء الله تعاىل. 

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

 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس بوك
FACEBOOK    PAGE  
ALI  IBRAHIM  TALEB

شهر رمضان المبارك 
مختلف هذا العام..

   علي إبراهيم طالب - وندزور
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إعالن يوم القدس العامليإعالن يوم القدس العاملي

الخميني  اإلمام  لها  أعلن  التي  الكربى  والرموز  القضايا  من 
قدس رسه يوماً خاصاً لإلحياء وتجديد العهد والعمل وفق 
اإلمام  اعلن  حيث  القدس  القضية  او  الحدث  يقتضيه  ما 
قدس رسه يوماً عاملياً لها، وذلك يف يوم الجمعة االخري من 
شهر رمضان املبارك من كل عام، وامللفت يف هذا االعالن 

عدة امور:
أوالً: ان االعالن جاء بعد ستة اشهر من عودة اإلمام الخميني 
قيام  من  اشهر  اربعة  وبعد  ايران  اىل  التاريخية  رسه  قدس 
مام  م   1979 العام  من  متوز  يف  أي  اإلسالمية  الجمهورية 
االولوية  حّيز  وعىل  القضية  هذه  حضور  مدى  عىل  يؤكد 

الذي شغلته يف فكر اإلمام.
ثانياً: ان اليوم، مل يكن خاصاً باملسلمني، بل يوماً عاملياً، 
بعدها  للقضية  اإلمام  اعطاء  اىل  اشارة  ذلك  يف  ولعل 
والباطل، وهذا ما عرب  الحق  العاملي، كنموذج للرصاع بني 

عنه اإلمام والذي سيتضح من دالالت يوم القدس.
شهر  وهو  رمضان،  شهر  يف  حصل  اليوم  اعالن  ان  ثالثاً: 
الحق  نداء  اكرثهم  يلبي  الذين  املسلمني،  بني  الوحدة 
ويحلوا يف ضيافة الرحمن متوجهني نحوه بالدعاء واالبتهال،. 
للمسلمني  عيٌد  هو  الذي  الجمعة  يوم  ورمزية  داللة  رابعاً: 
الله تعاىل القامة الجامعة  جميعاً، يتوجهون فيه اىل بيوت 

واداء الجمعة.
 "  : الدعوة  فهو  رسه  قدس  الخميني  اإلمام  دعوة  نص  واما 
اىل اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان املبارك التي هي من 
ايام القدر وميكن ان تكون حاسمة يف تعيني مصري الشعب 

الفلسطيني يوماً للقدس ".
*األهداف واألهمية:

الظلم  من  املظلومني  عملية ملوقف  ترجمة  القدس  جمعة 
واالحتالل. وأُي ظلم أبشع من ترشيد شعب من أرضه بدون 
ذاكرة  يف  القدس  يوم  أهمية  تتجىل  هنا  ومن   . حق،  وجه 
اعتبارات،  لعدة  ومشاربها،  تالوينها  مبختلف  األمة  ووعي 

أهمها:
 –  إظهار وتوضيح مدى أهمية الحفاظ عىل هذه األماكن 
األسباب  كانت  مهام  بها،  التفريط  وعدم  املقدسة 

واملغريات والضغوطات.
املحتل،  الصهيوين  الكيان  مرشوعية  عدم  عىل  التأكيد    -
جرامئه  لتعرية  األصعدة  كافة  عىل  الجاد  التحرك  ووجوب 

اىل  الرامية  الحفريات  وإيقاف  رجسه،  من  القدس  وتطهري 
مرشوع  وإيقاف  معامله،  وطمس  األقىص  املسجد  هدم 
واملطالبة  العاملية،  الجغرافيا  خارطة  من  فلسطني  حذف 
بالحقوق القانونية املرشوعة للشعب الفلسطيني املظلوم.

األرض،  أقطار  كافة  يف  املستضعفني  كلمة  توحيد   -  
ودسائس  مخططات  ملواجهة  بينهم  فيام  التالحم  ورضورة 
القوى اإلستكبارية، التي تستهدف متزيقهم ونهب ثرواتهم 

واحتالل أرضهم والتحكم مبصريهم.
القضية  تجاه  ورأيها  إرادتها  عن  الشعوب  تعبري   -  
وحدهم  ليسوا  بأنهم  الفلسطينيني  وإشعار  الفلسطينية، 
بعد  خصوصاً  الصهيوين،  الكيان  مع  املواجهة  ميدان  يف 
اىل  وتحولها  الفلسطينية،  القضية  عن  العرب  قادة  تخيل 
الفلسطينيني،  تخص  وحقوقية  اقتصادية  مشكلة  مجرد 
الصهيوين  والُسعار  األمرييك  الرُهاب  نجاح  خلفية  عىل 
أكسبها  الذي  العاملي  البعد  استالب  الخليجي يف  واملال 
املركزية  القضية  ألقاب  من  وتجريدها  القدس،  يوم  إياه 
القضية املركزية للعرب، لتصبح القضية  للمسلمني، وتالياً 
تفكيك  أيضاً يف  والنجاح  للفلسطينيني وحدهم،  املركزية 
الرصاع  لقضايا  شامل  حل  أي  يف  املسارات  وتوحد  تالزم 
العريب الصهيوين، واستبدالها مبعزوفة املفاوضات الثنائية 
كل  مع  الصهيوين  باالنفراد  األحادية،  والصفقات  والحلول 
دولة من دول الطوق عىل حدة، ابتداًء باتفاقية كامب ديفيد 
األمريكية،  العار  بصفقة  وانتهاًء  عربة  وادي  باتفاقية  ومروراً 
القضية  عىل  بالقضاء  املطاف  خامتة  يف  يهدد  ما  وهو 

الفلسطينية نهائياً

  تُعّد مدينة القدس من املُدن 
الحضاريّة واملُقدسة املهّمة، 

ست معاملها األوىل عىل منطقة  أُسِّ
تالل الظهور التي تُطّل عىل سلوان 
يف الجهة الجنوبّية الرشقّية التابعة 

للمسجد األقىص، أّما امتدادها 
الجغرايفّ يف الوقت الحايل فيبدأ 
من الجهة الجنوبّية لجبال الخليل، 

والجهة الشاملّية لجبال نابلس، 
وتصل إىل الجهة الرشقّية التابعة 

للبحر املتوسط، ويصل ارتفاعها فوق 
مستوى سطح البحر إىل ما يقارب 

775م.

معلومات عن مدينة القدس معلومات عن مدينة القدس 
املعلومات  من  العديد  توجد 
إىل  تُشري  التي  واملهّمة  األساسّية 
املُدن  من  تعترب  القدس،التي  مدينة 
من   . املهّمة  واملُقدسة  الحضاريّة 
أو جغرافّيتها،  حيث أسامئها وعمرها، 

أو تاريخها. 

أسامء مدينة القدسأسامء مدينة القدس
تأسيسها  منذ  القدس  مدينة  ُعرِفت 
بالعديد من األسامء؛ حيث ُعرِفت باسم 
اليبوسّيني،  إىل  نسبًة  وذلك  يبوس؛ 
عهد  يف  1049ق.م  سنة  يف  وُعرِفت 
النبي داود -عليه السالم- باسم مدينة 
أُطلِق عليها  559ق.م  داود، ويف سنة 
لها،  البابلّيني  ُحكم  أثناء  أورسامل  اسم 
وعندما وصلها اإلسكندر األكرب ُعرِفت 
332ق.م،  سنة  يف  يروشاليم  باسم 
وعندما وصلها الفتح اإلسالمي ُعرِفت 

باسَمي القدس وبيت املقدس.

ُعمر مدينة القدس ُعمر مدينة القدس 
يصل  القدس  ملدينة  الحقيقّي  الُعمر 
ُمؤّسس  ألّن  قرناً؛   38 حوايل  إىل 
صادق  مليك  باسم  املعروف  املدينة 
إبراهيم  النبي  عهد  يف  موجوداً  كان 
عليه الّسالم؛ حيث عاش النبّي إبراهيم 
-عليه الّسالم- يف الفرتة التاريخّية التي 

تُقارب حوايل سنة 1850ق.م.

القدس الرشقّية: القدس الرشقّية: 
القدمية  املدينة  باسم  أيضاً  تُعرَف 
املعامل  من  مجموعة  عىل  وتحتوي 
املسجد  أهّمها  ومن  الدينّية،  األثريّة 

األقىص، وكنيسة القيامة. 

القدس الغربّية: القدس الغربّية: 
الجديدة،  املدينة  باسم  أيضاً  تُعرَف 

وتشمل العديد من األماكن الحديثة. 

تاريخ مدينة القدس ما قبل امليالدتاريخ مدينة القدس ما قبل امليالد

من  بالعديد  القدس  مدينة  تأثّرت   
التي  املمّيزة،  التاريخّية  املراحل 
معاملها  تشكيل  يف  ساهمت 
املواقع  من  العديد  وظهور  الحضاريّة 
عاشت  حيث  أرضها؛  عىل  التاريخّية 
التي  اليبوسّيني  قبيلة  أراضيها  عىل 
الكنعانّية،  العربّية  القبائل  إىل  تنتمي 

وأطلقت عليها اسم يبوس، ويف الفرتة 
عرش  السادس  القرنني  بني  الزمنّية 
والرابع عرش قبل امليالد سيطر الفراعنة 
أخناتون  امللك  ُحكم  وأثناء  عليها، 
قبائل  من  للهجوم  القدس  تعرّضت 
تُعد  ومل  الخابريو،  باسم  تُعرَف  بدويّة 
أثناء  إاّل  الفرعونّية  للّسيطرة  املدينة 
النبي  األّول. أصبح  ُحكم امللك سيتي 
األرض  عىل  ملكاً  السالم  عليه  داود 
السيطرة  استطاع  إنه  يقال  املقدسة، 
1000 ق.م  أو   977 عىل القدس عام 
واستمر حكمه 40 سنة، وتسلم الحكم 
عليه  النبي سليامن  ابنه  موته  بعد  من 
السالم، الذي حكم 33 سنة، وبعد وفاة 
مملكته  ضعفت  )ع(  سليامن  النبي 
األشوريون  سيطر  وبعدها  وانقسمت، 
وجود  لليهود  كان  فلسطني.  عىل 
يف  مختلفة  مراحل  عرب  فلسطني  يف 
التاريخ، ولكن وجودهم مل يكن مستقراً 
والثورات  االضطرابات  بكرثة  واتسم 
تكن فلسطني  والتهجري واألرس كام مل 
فلسطني  وقعت  ومستقرًّاً.  وطناً  لهم 
حني  اليوناين  الحكم  تحت  ذلك  بعد 
 333 عام  املقدوين  اإلسكندر  سيطر 
وقعت  وبعدها  فارس،  بالد  عىل  ق.م 
واملرصيني،  البطاملة،  حكم  تحت 
أصبحت  امليالد  بعد  ما  والسلوقيني. 
الرومايّن  للُحكم  تتبع  القدس  مدينة 
سنَتي  بني  املُمتّدة  الزمنّية  الفرتة  يف 
عليها  سيطر  حيث  63ق.م636-م؛ 
وصارت  الرومان  جيش  قائد  بومبيجي 
الرومانّية.  اإلمرباطوريّة  من  ُجزءاً 
األّول  اإلسالمّي  الُحكم  وصلها  ثّم 
638م  أو  636م  عام  يف  تقريباً 
مع  وكتب   ، الخطاب  بن  عمر  بقيادة 
الُعمريّة  الُعهدة  املسيحّيني  سكّانها 
الدينّية.  حريّتهم  لهم  حِفظت  التي 
سنة  يف  القدس  الصليبيون  احتّل 
عىل  قرون  خمسة  مرور  بعد  1099م 
ويف  إليها،  اإلسالمي  الُحكم  وصول 
صالح  جيوش  وصلت  1187م  سنة 
القدس،  مدينة  إىل  األيويّب  الدين 
يف  الصليبيني  تهزم  أن  واستطاعت 
الصليبيون  متكّن  ولكن  حطني،  معركة 
رحيل  بعد  ُمجّدداً  عليها  السيطرة  من 
أن  واستطاع  األيويّب،  الدين  صالح 
سنة  يف  أيوب  الدين  نجم  يستعيدها 
ُحكم  عىل  تعاقب  ثّم  ومن  1244م، 
القدس كّل من املامليك والعثامنيني؛ 
الربيطايّن  االستعامر  وصلها  حّتى 
الفرتة  خالل  عليها  مسيطراً  ظّل  الذي 
وظهر  1917م1948-م،  بني  الزمنّية 
أّدى  الذي  بلفور  وعد  الفرتة  أثناء هذا 
إىل ازدياد هجرة الصهاينة إىل القدس 
وانتهى  الفلسطينّية،  األرايض  وجميع 
القدس  مدينة  يف  الربيطايّن  الوجود 
العصابات  احتلّتها  املقابل  ويف 
صارت  1967م  عام  ويف  الصهيونّية، 

تابعًة لالحتالل اإلرسائييّل.

روي عن اإلمام الباقر )عليه السالم( أنه قال: إذا زالت الشمس 
فُتحت أبـــواب الــســامء ، وهــبّــت الــريــاح ، وقُـــي فيها الحوائج 

الكبار .

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

إن الــتــعــامــل املــســتــمــر مـــع األشـــخـــاص كـــالـــزوجـــة واألوالد، مـــن مــوجــبــات عــدم 
االعــتــداد بــوجــودهــم بعد فــرتة مــن الــزمــن، فتكرث االنــتــهــاكــات، لــعــدم استشعار 
كيانهم عىل أنهم عيال الله تعاىل. فهل تشدد املراقبة عىل نفسك حتى ال 

تقع يف هذا املحذور؟!

روي عن رسول الله )صىل الله عليه وآله( انه قال: ال يزول قدم عبٍد 
يــوم القيامة حتى يُسأل عن أربــع : عن جسده فيام أبــاله ؟.. وعن 
أنفقه ؟.. وعن  أفــنــاه ؟.. وعــن ماله مــام أكتسبه وفيام  عمره فيام 

حبّنا أهل البيت .

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

يوم القدس العالمي 

بناء  يف  الفطرة  زكاة  رصف  يجوز  بناء هل  يف  الفطرة  زكاة  رصف  يجوز  هل 
مسجد او دفعها اجرة خطيب؟مسجد او دفعها اجرة خطيب؟

مرصفهام الفقراء وال يجوز التعدي عنهم .

إذا دعى شخص أو أشخاص لتناول طعام إذا دعى شخص أو أشخاص لتناول طعام 
يدفع  أن  عليه  فهل   ، العيد  ليلة  يدفع اإلفطار  أن  عليه  فهل   ، العيد  ليلة  اإلفطار 
عنهم زكاة الفطرة يوم العيد ، علامً بأنهم ال عنهم زكاة الفطرة يوم العيد ، علامً بأنهم ال 
يبيتون عنده ليالً بل يعودون إىل بيوتهم ؟يبيتون عنده ليالً بل يعودون إىل بيوتهم ؟

ال يجب.

محتاجون  يل  اقارب  هناك  كان  محتاجون إذا  يل  اقارب  هناك  كان  إذا 
البلد  وهذا   .. آخر  بلد  يف  البلد ويعيشون  وهذا   .. آخر  بلد  يف  ويعيشون 
وال  جداً  سيئة  إقتصادية  حالة  من  وال يعاين  جداً  سيئة  إقتصادية  حالة  من  يعاين 
يجوز  فهل   . بلدنا  محتاجي  بحالة  يجوز تقارن  فهل   . بلدنا  محتاجي  بحالة  تقارن 
لنا ارسال زكاة الفطرة اىل اقاربنا يف ذلك لنا ارسال زكاة الفطرة اىل اقاربنا يف ذلك 

البلد ؟البلد ؟
الزكاة  فتقبضوا  عنهم  تتوكلوا  أن  ميكنكم 
ثم   ، عنهم  بالوكالة  غريكم  ومن   ، منكم 

تبعثوها اليهم .

أسافر كثريا ويصادف عيد الفطر وأنا يف أسافر كثريا ويصادف عيد الفطر وأنا يف 
إخراج  وعيّل  أعيلها  عائلة  ويل   ، إخراج السفر  وعيّل  أعيلها  عائلة  ويل   ، السفر 
ولكن يصادف   ، االخراج  ببلد  الفطرة  ولكن يصادف زكاة   ، االخراج  ببلد  الفطرة  زكاة 
 ، الرشق  والعائلة يف  الغرب  أكون يف  ، أن  الرشق  والعائلة يف  الغرب  أكون يف  أن 

والرشق يعيد قبل الغرب والسؤال :والرشق يعيد قبل الغرب والسؤال :

بحسب  العائلة  عن  الزكاة  أخرج  بحسب هل  العائلة  عن  الزكاة  أخرج  هل 
ان  العلم  مع  عيدي  بحسب  أم  ان عيدهم  العلم  مع  عيدي  بحسب  أم  عيدهم 
الفرض  بحسب  سيكون  للزكاة  الفرض إخراجي  بحسب  سيكون  للزكاة  إخراجي 

بوقت يكون الرشق عرصا ؟بوقت يكون الرشق عرصا ؟
بحسب عيدك .

هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة بقيمة بلد اخر هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة بقيمة بلد اخر 
) اي تدفع يف بلد اخر لقلة القيمة ( ؟) اي تدفع يف بلد اخر لقلة القيمة ( ؟

ال يجوز .

 ، ، ما حكم من مل يخرج زكاة الفطرة ناسياً  ما حكم من مل يخرج زكاة الفطرة ناسياً 

قبل  من  تنبيهه  تم  حيث  الحكم  قبل وجاهالً  من  تنبيهه  تم  حيث  الحكم  وجاهالً 
املؤمنني بعد فرتة طويلة بعد عيد الفطر املؤمنني بعد فرتة طويلة بعد عيد الفطر 

؟؟
القربة  بقصد  يؤديها  ان  وجوباً  االحوط 

املطلقة من دون نية األداء والقضاء .

بالنسبة لزكاة الفطرة .. هل يجوز إعطائها بالنسبة لزكاة الفطرة .. هل يجوز إعطائها 
إلمام املسجد قبل يوم العيد لعدم متكنه إلمام املسجد قبل يوم العيد لعدم متكنه 

من حضور صالة العيد ؟من حضور صالة العيد ؟
يجوز .

هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل املرجع هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل املرجع 
الذي اقلده ، أم يجوز دفعها لوكيل مرجع الذي اقلده ، أم يجوز دفعها لوكيل مرجع 

آخر ؟آخر ؟
ان  ويجوز   ، للمستحق  تدفعه  ان  يجوز   
 ، للمستحق  يوصله  بانه  تثق  ملن  تدفعه 

سواء كان وكيل مرجعك ام مل يكن .
عىل راي املرجع السيد عيل السيستاينعىل راي املرجع السيد عيل السيستاين

أحكام فقهية

ماذا نعرف عن مدينة القدس؟ماذا نعرف عن مدينة القدس؟
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As numerous city and district 
councils in Ontario decided to 
allow the broadcasting of the 

call to prayers (athan) 5 minutes 
ahead of breaking fast, reactions were 
made by Arab groups in Windsor and 
Mississauga, triggering an unwanted 
intrigue. 
In Mississauga, petitioners readied an 
open letter, along with three petitions 
to the city council, claiming “human 
rights violation”. The letter read, 
“Those who would like to celebrate 
religious holidays should be allowed to 
do so without infringing on the rights 
of others.” How on earth are rights 
being “infringed”?!

John Girgis, a prominent pharmacist 
of Mississauga’s Coptic community 
and organiser of two petitions, said, 
“I believe that every religion, ethnicity, 
and people need to be treated equally, 
and that there should be no prefer-
ential treatment. I’m totally against 
the hateful comments that appeared 
under my petitions..”
Change.org administrators later 
removed the petitions for “violating 
hate speech community guidelines”, 
even though not prior to one of them 
getting 20,000 signatures. “In a way 
I’m glad they got taken down,” said 
Girgis, adding he hadn’t written the 
open letter attached to the petitions 
and was unaware of who had drafted 
another petition on CitizenGo.org, 
which was signed by over 11,000.  
Hani Tawfilis, another high-ranking 
member of Mississauga’s Coptic 
community and a former candidate 
with the Conservatives, posted an 
open Facebook letter, claiming the 
call to prayers would remind veterans 
“who fought in Islamic countries as 
Afghanistan or Iraq, who are trauma-
tised and suffering from PTSD of their 
violent experiences.” 
“Everything I have to say is in the let-
ter. I’m not trying to go against any 
people or community,” added he. “But 
there’s a noise bylaw that was made 
for everyone and the city did not fol-

low the right procedure to give an 
exemption to mosques.”
Defending the decision to broad-
cast the call to prayers, Mississauga 
Mayor Bonnie Crombie stated, “The 
idea is to foster a sense of commu-
nity for Muslims who are barred from 
going to mosques during (the month 
of ) Ramadhan due to the COVID-19 
lockdown.”
VICE reported another statement 
by Crombie: “Since we passed this 
motion, I have unfortunately received 
many disturbing emails, calls, and 
posts on social media in opposition to 
our decision. While people are entitled 
to their own opinion, there is zero 
place for hate or intolerance in our 
city.” Obviously, the statement made 
no more room for further calls to end 
the athan in the city where 12% are 
Muslims. 
Things did not turn out to be much 
better in Windsor, where another peti-
tion was readied. Though unsuccess-
ful, the petition scarred the relations 
between community components. A 
meeting via Zoom was held by Mayor 
Drew Dilkens and representatives of 
the Chaldean community, proceeded 
by a leaked recording of Minister Mr 
George Morkos’s speech, in which he 
had addressed the Windsor Club and 
the London Club.    
“… The Holy Spirit was with us… We 
discussed your concerns without 
hurting anyone,” said the record-
ing, “He (the mayor) explained why 
the decision (broadcasting athan 
from Windsor’s mosques during the 
month of Ramadhan) had been made, 
and we expressed our future fears. 
He promised he would make no way 
for further discussions on this mat-
ter; that’s a promise, and the call to 
prayers wouldn’t be raised again, be 
it on Fridays or any other occasions… 
We told him that sounded good to us.”
Morkos’s stance stirred rebuke; calls 
were made to boycott the Chaldean-
related city stores. Mr Morkos was 
thence pushed to make a statement, 
saying he was shocked at “the reac-

tions, attacks and provocations by 
some individuals and groups, and at 
the discord and rift brought to siblings 
just because of a recording leaked by a 
treasonous troll, and misinterpreted.” 
He further said, “Very unfortu-
nately, some ill-seekers, for personal 
reasons, wish to bring chaos and 
destruction to this city’s children. 
Let’s act thoughtfully and build our 
city together, making use of our citi-
zenry and the common principles of 
both creeds. You will find us coopera-
tive siblings, ready to help.” 
Meeting the Muslim community, 
Winsdor mayor Drew Dilkens said as 
regards the call to prayers, “This is a 
decision I am proud of having made. I 
hope the call to prayers brings com-
fort to the Muslim community mem-
bers.” The mayor as well stressed that 
“all must respect the fact that we’re 
living in a multi-opinioned and multi 
cultured democratic society. There's 
no room for hatred or bigotry in my 
city… We don’t support any unfair, 
antisocial remarks.” 
Whereas communities of different 
faiths, ethnicities and races are open-
ing up to each other, it is very odd 
that some within us are opposing the 
athan; we could have expected such a 
stance from extreme rightist groups 
that we know are anti-Muslim and 
Islamophobic. We hope hate promot-
ers get back to their minds and stop 
promoting hate they’ve brought along 
to Canada. It’s is indeed the time to 
overcome hate where society detests 
haters, wherever they come from. 
We also stand by “people of intel-
lect, awareness and ethics to oppose 
this happening, and by the commit-
ters to stop that, to remedy what 
they did and to make up for it; oth-
erwise, things are going to get worse. 
You are siblings and family to us, and 
we share a lot,” as Head Cleric of 
Windsor’s Imam Hussein Foundation, 
Sheikh Abdul Mon’em Shrarah put it. 
The future of this country belongs to 
everybody who wants to live open-
ness, tolerance and impartiality. 

HOPES IN BE-
TWEEN THE NAKBA 
AND AL-QUDS DAY

Palestinians on 15 May 
marked the Nakba Day; back 
in 1948, the exodus and 
slaughter of millions of Pal-
estinians was commenced 
when UK-backed Zion-
ist guerillas invaded their 
country. Soon afterwards, 
a hybrid, occupying entity 
rose, ever violating inter-
national law and imprison-
ing thousands of Palestin-
ians, not excluding women 
and children, constructing 
more settlements, and suf-
focating the West Bank. 
Continually enforcing secu-
rity measures and annexing 
more lands, the occupiers 
are shattering the Palestin-
ian dream of a united and an 
independent state.
As the US and international 
community overlooked 
what was happening, a new 
reality was then made, and 
no official Israeli-Palestinian 
agreements were abided 
by. Things developed when 
the US blatantly offered an 
offending deal, which would 
force the Palestinians to 
give up on their basic rights 
and their capital, the Holy 
al-Quds, as well as their 
right to return to their occu-
pied hometowns. In return, 
money and prizes would be 
paid by the Gulf States, cre-
ating a new slavery market 
where homelands are sold 
out and history is faked to 
please criminal Zionist guer-
rillas!
That is while the Americans 
wish to get rid of the burden 
of supporting and protect-
ing these guerillas as soon 
as possible; the current US 
and global circumstances no 
longer permit to keep stand-
ing by a well-armed country, 
nor to spend money from 
the budgets of US citizens, 
millions of whom have lost 
their jobs lately. The US 
today battles the worst 
health crisis ever since it 
rose – with so many dis-
eased or deceased, and with 
limited capacity to curb the 
pandemic.   
And here is Al-Quds Inter-
national Day, just one week 
apart from the Nakba Day. 
Back when Iran’s Islamic 
Revolution was led in 1979, 
(now late) Imam Khomeini 
called on the world to enliven 
this day. And so it is today 
a global event marked by 
Muslims and non-Muslims, 
who consolidate with the 
Palestinian cause and the 
right to resist until 70 years 
of theft are ended and all 
possessions are reclaimed… 
Between the walk of pain 
and the dawn of hopes is a 
struggle story, and it is still 
alight. 

The Editors

THERE’S NO ROOM FOR HATE AMONG US 
Hussein Hoballah, Montreal

Mayor of Windsor)left( and some of the Muslim community leaders in the city
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نتقدم من الجالية بأحر التهاين مبناسبة عيد الفطر 

وكل عام وانتم بخري



Lawyer Dimitri Lascaris has 
a strong record of standing 
against racism, bigotry, inequal-

ity and war. He believes that “the 
Liberals and the NDP are not serious 
about protecting the rights of Arabs 
and Muslims.” Recently, he’s run for 
the leadership of the federal Green 
Party. He as well opposes Quebec’s 
Bill 21, and believes that “we must do 
much more as a country to combat 
Islamophobia and racism and that we 
should dramatically increase immi-
gration levels.”
Lascaris, an ardent advocate for Pal-
estinian’s human rights and the BDS 
campaign, has represented a resi-
dent of Winnipeg in a legal proceed-
ing brought against the Canadian 
Food Inspection Agency (CFIA) after 
the CFIA approved “Product of Israel” 
labels on wines made in Israel’s ille-
gal West Bank settlements. The Fed-
eral Court of Canada agreed with him 
that those labels were false, mislead-
ing and deceptive, and it overruled 
the decision of the CFIA to approve 
those labels. Lascaris has devoted 
over 1,000 hours to the case without 
any compensation. 
A main speaker at Toronto’s al-Quds 
Day last year, he was slammed by 
pro-Israel B’nai B’rith. Mr Dimitri Las-
caris is a lawyer, activist and journal-
ist, and he’s based in Montreal. 
We have had some questions for him 
as regards his candidature, prospec-
tive plans and stances on the Pales-
tinian cause. 
Dear Mr. Dimitri Lascaris First, 
would you please tell the readers of 
Sada Almashrek about yourself?
I am a lawyer, activist and journalist 
and I am based in Montreal. 
I was born, raised and educated in 
Ontario. After completing my legal 
studies at the University of Toronto, 
I started my legal career in New York 
City with the Wall Street law firm, 
Sullivan & Cromwell. 
I returned to Canada in 2004 and 
became a class actions lawyer at the 
law firm of Siskinds LLP. At Siskinds, I 
specialized in securities fraud, human 
rights abuses and environmental 
wrongs. 
I have served as Chairman of the 
Board for Canadians for Justice and 
Peace in the Middle East.
I have been married for 25 years. My 
wife Farida was born and raised in 
Lyon, France to two parents of Alge-
rian origin who emigrated to France 
from Algeria in the 1950s.
Farida and I have two children, Lena 
and Achille. They were born in Nice, 
France and are currently pursuing 
post-secondary studies in Canada.
You are running for the leadership 
of the Green Party… Why did you 
choose the party?
I am running for the Green Party 
because the core values of the Green 
Party are my core values. Those core 
values are: non-violence; social jus-
tice; respect for diversity; sustain-
ability; participatory democracy and 
ecological wisdom.
Would you please share your key 
platform policy and direction, espe-
cially around social justice and 

environmental issues?
I believe that we must adopt a 
national guaranteed basic income 
to ensure that no Canadian lives in 
poverty. Canada should also have a 
national Pharmacare plan. Housing 
should be a human right in this coun-
try and no person should be home-
less.
Post-secondary education should be 
free. 
The Federal Government should 
increase income taxes on the high-
est income earners (more than 
$300,000 per year of income). 
I believe that Canada should with-
draw from NATO and should spend 
far less on the military. We should 
reallocate military spending to our 
healthcare system, which needs to 
be strengthened.
I am opposed to Quebec’s Bill 21, and 
I believe that we must do much more 
as a country to combat Islamopho-
bia and racism. I also believe that we 
should dramatically increase immi-
gration levels.
How do you see your chances to 
win the leadership race?
I believe that I have an excellent 
opportunity to win this race because 
my platform speaks to the needs 
of ordinary Canadians and because 
I have a strong record of standing 
against racism, bigotry, inequality and 
war.
The Arab and Muslim community 
has voted in the past for the Liber-
als or the NDP... Why do you think 
they should vote for the Green 
Party?
In my opinion, the Liberals and the 
NDP are not serious about protecting 
the rights of Arabs and Muslims. Both 
the Liberals and the NDP refuse to 
endorse sanctions on Israel and have 
adopted strongly pro-Israel policies. 
In the 2019 election, the Liberals can-
celled the candidacy of Hassan Guillet 
simply because Mr. Guillet had criti-
cized Israel. Similarly, the NDP can-
celled the candidacy of Rana Zaman 
for the same reason – even after she 
apologized for criticizing Israel.
I have repeatedly called for sanctions 
on Israel to protect the rights of Pal-
estinians. The Green Party is the only 
party in Canada which has adopted a 
policy calling for economic sanctions 
on Israel. 
The Green Party is also the only party 
in Parliament which has a serious 
plan to combat the climate crisis, 
which is a threat to the future of all 
of our children. 
What does the Palestinian issue 
mean to you?
The Palestinian issue means a great 
deal to me, as my record demon-
strates. 
In 2016, when I was Justice Critic in 
the Green Party of Canada shadow 
cabinet, I drafted and sponsored a 
resolution calling for economic sanc-
tions on Israel. The resolution was 
adopted by a large majority of the 
party’s members.
I am also representing Dr. David Kat-
tenburg, a resident of Winnipeg, in a 
legal proceeding brought against the 
Canadian Food Inspection Agency 

(CFIA) after the CFIA approved “Prod-
uct of Israel” labels on wines made in 
Israel’s illegal West Bank settlements. 
In 2019, the Federal Court of Canada 
agreed with me that those “Product 
of Israel” labels are false, misleading 
and deceptive and it overruled the 
decision of the CFIA to approve those 
labels. I have devoted over 1,000 
hours to Dr. Kattenburg’s case and 
have agreed to do the case on a pro 
bono basis, meaning that I am being 
paid no compensation for the work 
that I have done on that file.
Your activism for Palestine, puts 
you at odd with almost all other 
political parties in Ottawa, why do 
you think they have such adversar-
ial position against you and Pales-
tinian supporters?
I think they have such an adversarial 
position against me because they 
know that I have been a very effec-
tive advocate for Palestinian rights. 
You were the leading figure with 
the BDS resolution with the green 
party, which generated lots of sup-
port from rank and file members. 
However, it led to fall out with the 
party leader and some executive 
members, what is your assessment 
of that episode and affair?
I think that the prior leader of the 
Green Party learned from that expe-
rience that the members’ support 
for the Palestinian cause is so strong 
that any person who is the leader 
of the Green Party must advocate 
strongly for Palestinian rights. 
What is needed to make BDS more 
effective and stronger?
The BDS movement needs lawyers 
like me to help defend the movement 
in Courts of law. That would make 
BDS a much stronger movement, and 
that is why I have tried, with consid-
erable success, to recruit other law-
yers to represent the BDS movement 
in the justice system.
What do you think of how the Lib-
erals have handled the COVID19 
pandemic so far?
Do you think this Virus was made 
by certain country?
I think that the Liberals have done 
a decent job of dealing with the cri-
sis, but they could have dealt with 
it much more effectively if prior Lib-
eral and Conservative governments, 
at both the federal and the provin-
cial levels, had not taken steps that 
weakened our healthcare system. 
I do not believe that the virus was 
manufactured by any country or 
human. All scientific evidence is that 
the virus originated naturally.T

Where we are going with this Virus 
here in Canada and around the 
world?
Right-wing governments around the 
world -- particularly those in the 
United States, the United Kingdom, 
Brazil, Russia and India – will make it 
very difficult for us to defeat this virus 
in the near term. All of those govern-
ments have not treated the virus as 
seriously as they should have and are 
rushing to reopen their economies 
prematurely. This means that the 
virus is likely to remain a severe pub-
lic health risk until a safe and effec-
tive vaccine has been developed. It is 
highly unlikely that such a vaccine will 
be available before the end of 2020. 
This means that the global economy 
will remain in a partial lockdown for 
many more months. In these circum-
stances, it will be essential that our 
government provide robust economic 
support to vulnerable Canadians.
As a lawyer and human rights activ-
ist what do you think is the best 
way to face the bill 21?
Challenging Bill 21 successfully will 
require a two-pronged approach.
First, the federal government must 
challenge the Bill in the Courts under 
the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms.
Second, the federal government 
must engage with the people of Que-
bec in order to explain to them that it 
is possible to maintain the secularism 
of the State without depriving civil 
servants of the right to wear religious 
symbols in the workplace.
At the end what would you like to 
say to Arab community in Montréal 
and Canada in general?
I believe that the mainstream politi-
cal parties – the Liberals, the Con-
servatives and the NDP – have been 
taking Canada’s Arab and Muslim 
communities for granted. The three 
major political parties have generally 
supported militaristic foreign policies 
that have resulted in great harm to 
Arab peoples and to Muslims. 
For example, the three major parties 
all supported the NATO bombard-
ment of Libya, which destroyed the 
country. By contrast, the Green Party 
of Canada was the only party in Par-
liament that opposed the bombard-
ment of Libya.
The Conservatives, Liberals and NDP 
are all strong supporters of Israel and 
all of them refuse to call for sanctions 
on Israel, whereas the Green Party 
believes that Palestinians will not 
have justice unless and until Israel is 
subjected to economic sanctions.
The Conservative, Liberals and NDP 
supported the sale of deadly weapons 
to Saudi Arabia, whose monarchy has 
caused immense suffering in Yemen. 
By contrast, the Green Party has 
always opposed the sale of weapons 
to Saudi Arabia’s monarchy.
In Canada’s Parliament today, there 
is one true party of peace, justice 
and tolerance, and that party is the 
Green Party of Canada. As leader of 
the Green Party of Canada, I will work 
tirelessly to ensure respect for the 
rights of Arab- and Muslim-Canadi-
ans.

GREEN PARTY LEADERSHIP HOPEFUL LAWYER DIMITRI LASCARIS:
THE GREEN PARTY IS THE ONLY PARTY IN CANADA ADOPTING 
A POLICY CALLING FOR ECONOMIC SANCTIONS ON ISRAEL.
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Hussein Hoballah, Montreal

Dimitri Lascaris
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