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أول الكالم

يهلّ  المبارك  رمضان  شهر  إطاللة  مع 
العالم هالل  أنحاء  المسلمين في  على 
مدعوون  فهُم  والعطاء.  والبذل  الخير 
وعطش  الجائعين  جوع  تذكّر  إلى  فيه 
الزمن  هذا  في  أكثرهم  وما  الظمأى، 
إلى  الطامحين  حروب  فيه  جنَت  الذي 
السلطة والثروة على آالف الضحايا في 

أكثر من بلد وإقليم! 
وما اليمن الجريح إال مثالٌ ساطعٌ على 
ما نقول، فاضحٌ لعدوانية الذين يدَّعون 
وتخريباً  تقتيالً  فيه  يعيثون  ثم  اإلسالم 
الشعب  معاناة  عن  ناهيك  وتشريداً. 
احتالل  منذ  المستمرة  الفلسطيني 
العذاب  ألوان  أهلها  وسوْم  أرضهم 
والهوان بيَدِ المُسمّاة في قاموس بعض 
الديمقراطية  "الدولة  الغربية  الدول 

الوحيدة في الشرق األوسط". 
تحت  فيجري  ولبنان  سوريا  حصار  أما 
واألمم  الدولية  المنظمات  أعين 
أمر  وكأنه  األوروبي،  واإلتحاد  المتحدة 
نظاماً  تحارب  أن  ومتقبّل:  مستساغ 
أن  لها  تريد  ال  ومقاومة  لك  يروق  ال 
تستمر من خالل تحويل حياة الشعبين 
يُطاق،  إلى جحيم ال  والسوري  اللبناني 
بالعملة  التالعب  خالل  من  وذلك 
إلى  الشرائية،  قوتها  وإضعاف  الوطنية 
والتحويالت  والمساعدات  الهبات  منع 
تحقيق  وراء  سعياً  الكبيرة،  المالية 
أهداف سياسية عجزت حروٌب متتالية 
وجحافلُ من التكفيريين االرهابيين عن 

تحقيقها. 
لتشمل  الظلم  خارطة  تمتد  وهكذا 
إفريقية  وشعوباً  مينامار،  في  الروهِنغا 
بالخيرات  تطفح  أرض  على  تعيش 
تستفيد  أن  دون  والثروات  والمعادن 
المحميةُ  الكبرى  الشركات  إال  منها 

بالجيوش والحكومات... 
أمام هذا الواقع األليم ال ينبغي لإلنسان 
الظالم  العناً  اليدين  مكتوف  يقف  أن 
في  األقل  عل  شمعة  يشعل  أن  دون 
عتمِة ليل البشرية الحالك. وقد سمعنا 
فردية  مبادرات  تنطلق  كيف  ورأينا 

العون  يد  مد  في  بسيطة  جماعية  أو 
إلى  لتتحول  يحتاجها  لمن  والمساعدة 
بها  تقوم  التي  تضاهي  إغاثة  جهود 

جمعيات أممية مدعومة. 
ومن جملة هذه المبادرات "عملية نور 
التي أطلقها شباب وشابات  االنسانية" 
لجمع  لبنانية  أصول  من  كنديون 
إلرسالها  والعينية  المادية  المساعدات 
بدورها  توزعها  خيرية  جمعيات  إلى 
)التفاصيل  لبنان  في  مستحقيها  على 
لصدى  مفّصلة  مقابلة  في  تجدونها 
الحملة  على  المشرف  مع  المشرق 
جانب  إلى  هذا  جابر(.  حسن  األستاذ 
مريش  وسام   ، سعد  هنادي  مبادرة 
في  الكنديّة"  اللبنانيّة  و"الجمعيّة 
الشمال اللبناني، وغيرها من المبادرات 
من  عدد  ومبادرة  بلبنان،  الخاصة 
وعراقية  يمنية  أصول  من  الناشطين 
وشراء  التبرعات  جمع  إلى  وفلسطينية 
المواد الغذائية وإرسالها إلى المشردين 

والمحتاجين في بلدانهم .. 
تحل  ال  قد  المبادرات  هذه  مثل  إن 
الحروب  َّفتها  خل كبرى  مشكالت 
تسهم  أنها  إال  والمؤامرات،  والفساد 
بقدر،  ولو  الناس،  معاناة  تخفيف  في 
وتشعر االنسان المتبرع بانسانية وحياة 
بالتطوع  يسهم  عندما  وقيمه  ضميره 
بماله ووقته وجهده، فيكون حقاً وفعالً 
شهر  ينتظرون  الذين  الخير  أهل  من 
الخير بفارغ الشوق كي يزدادوا كيالً من 

الثواب والحسنات. 
كرهَ..  أَم  أحَبَّ  االنسان  أخ  فاالنسان 
"أخ في الدين أو نظير في الخلق"، كما 
كلهم  و"الخلق  )ع(،  علي  االمام  يقول 
أنفعهم  إليه  خلقه  وأحب  هللا  عيال 

لعياله"، كما قال النبي األكرم )ص(.
في  تمْت  لم  من  كل  جهود  فبوركت 
مع  والمواساة  التضامن  مشاعر  قلبه 
فالقلوب  والمساكين.  والفقراء  األيتام 
والعطاء والسخاء، وتموت  بالحب  تحيا 

باألحقاد واإلقتار واإلعسار. 

رون؟ هلَّ هالل الخير فأين الخيِّ

ايهاب لطّيف :"الحب مفقود بين الحكومة الحالية وبين الجالية المسلمة"

اعتداء يطال احد مساجد مونتريال.. وصمت رسمي مستغرب!!

""حملة نور"" لمساعدة لبنان : تشمل 
المحتاجين من مختلف المناطق
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صدى المشرق ـ مونتريال 

لشرق  االسالمي  المركز  تعرض 
الواقع   ، مونتريال "مسجد الصحابة" 
على شارع Belanger الى اطالق نار 
من قبل مجهول اصاب زجاج المسجد 
دروًسا  الشبان  من  عدد  حضور  اثناء 
في اللغة العربية داخله وذلك مساء 
من  الخامس  في  الماضي  االثنين 
شهر نيسان الجاري. وفيما لم يصب 
أحد بأذى ،قال المسجد في بيان له 
لم  ولكن  الجاني  مطاردة  جرت  انه 

يتمكنوا من توقيفه.
االستاذ  التقينا  جرى  ما  عل  لالطالع 
حقوق  "حركة  رئيس  لطيف  ايهاب 
اكد  حوارا  معه  وأجرينا  المواطنين" 
ان  ازعجنا هو  ما  "اكثر  ان  في خالله 
تعبر  بيانا  تصدر  لم  كيبك  حكومة 
او قلقها مما جرى  اهتمامها  فيه عن 
كما لم تشجب االعتداء حتى اليوم". 
 " ان  ذلك  سبب  هل  لطيف  وسأل 
الحالية  الحكومة  بين  مفقود  الحب 

وبين الجالية المسلمة؟".

صدى المشرق 

عندما تتأزم األوضاع في الوطن وتصل 
لبنان  في  اليه  وصلت  ما  الى  االمور 
مدقع  وفقر  مستشرية  بطالة  من 
السلع  وغالء  وامراض  وباء  وانتشار 
الضرورية وندرة مواد اساسية وهبوط 
الى  اضافة  العملة  لسعر  جنوني 
بعد هللا  الرهان  يبقى   ، امني  اهتزاز 
الى  ليقفوا  اللبنانيين  المغتربين  على 
العون  يد  لهم  ويمّدوا  اهلهم  جانب 

والمساعدة والتضامن. 

لبناني  اصل  كنديون من  تحرك  فقد 
ونظموا  الكندية  المدن  من  عدد  في 
"حملة نور" لجمع المساعدات العينية 
وارسالها الى لبنان، اشرف عليها الحاج 
حسن جابر المقيم في مدينة تورنتو، 
الذي تواصلنا معه لالطالع على بعض 
اسمه  اخذ  الذي  المشروع،  تفاصيل 
مالح  علي  نور  الشابة  المرحومة  من 
)23عاما( التي توفيت الشهر الماضي 

في تورنتو .

التحرير

ايهاب لطيّف أمام المسجد الذي تعرض لالعتداء

المشروع يحمل اسم نور التي توفيت الشهر الماضي 
في تورنتو 

التفاصيل في الصفحة الخامسة

التفاصيل في الصفحة الرابعة

شهر رمضان مبارك
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فاطمة بعلبكي- مونتريال
صدى المشرق

 
الكوارث  الحوادث،  األمراض، 
الموت...  الحروب،  الطبيعيّة، 
اإلنسان،  حياة  تهّدد  عوامل  جميعها 
وقد تقلبها رأساً على عقب في طرفة 

عين!
ويعتبر وباء كورونا العالمي أكبر تهديد 
ونصف  عام  منذ  البشريّة  تعيشه 
اإلصابات  ظهور  مع  بالتزامن  تقريباً، 
خالل  ليجتاح  الصين،  في  األولى 
شهرين الكرة األرضيّة برمّتها، ويفتك 
كاهل  على  بثقله  ويرمي  بالماليين، 
الحديديّة  بقبضته  ويطوّق  اإلقتصاد، 
في  عاجزاَ  ويذره  البشري  الجنس 

مهّب المستجّدات والمتحوّرات...
اعتبرت  طالما  سبق،  ما  على  وعطفاً 
الصناعات  من  التأمين  صناعة 
في  بالغة  أهميّة  وذات  المحوريّة، 
القطاع اإلقتصادي. ومما ال شّك فيه 
أّن التأمين على الحياة وضد المرض 
كورونا  زمن  في  الضرورات  من  بات 
والمستجّدات  بالتّقلبات  المحفوف 

اليوميّة!
التأمين  وللتّعرف أكثر على بوليصات 
زمن  في  أهميّتها  ومدى  وأنواعها 
العام  الوعي  مستوى  ولرفع  كورونا، 
خالل  التّأمينيّة  التغطيات  بأهمّية 
الجائحة، كان لنا لقاءً مع المستشارة 
شركة  في  المالي  األمان  في 
Industrial Alliance أماني صالح، 

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
على  التأمين  بات  هل  برأيِك 
إلزاميّان  المرض  وضد  الحياة 

خالل جائحة كورونا؟ 
اإلنسان دائماً عرضة لإلصابة بالمرض 
ولكن  متعّددة،  ألسباب  الموت  أو 
يتم  فقد  مستعّداً  يكن  لم  حال  في 

بعكس  وممتلكاته  بأمواله  التّصرف 
المرض  خطر  فإّن  ولألسف  رغبته. 
والموت بات قريباً من الجميع، وكلّنا 
معرّضون لتغيير مصيرنا بلمح البصر، 
لذا، أنصح الجميع بإجراء تأمين على 
مستقبل  لضمان  وذلك  حياتهم، 
-ال  وفاتهم  عقب  وأوالدهم  أسرهم 
قّدر هللا- خصوصاً كبار السن، أو من 

هم على مشارف التقاعد.
صحيح أن الموت والمرض ال يفرّقان 
بين كبير وصغير، ولكن مع اإلرتفاع 
بّد  ال  اإلصابات،  عدد  في  اليومي 
أكثر،  والحرص  الحذر،  توخّي  من 
وإدراك  وحكمة،  بوعي  والتّصرّف 
أهميّة التأمين قبل فوات األوان، وأن 
معافى  وهو  الفرصة  الشخص  يغتنم 
قبل إصابته بكوفيد، ألّن ذلك سيعقّد 

األمور الحقاً، ويجعلها أكثر صعوبة.
األمثل  التّأمين  خيارات  ما  إذاً، 
على  واألشخاص  للمسنّين 

مشارف التقاعد؟
السن  كبار  يحتاج  نظري  وجهة  من   
خصوصاً  الحياة،  على  التأمّين  الى 
تأمين سابق،  أي  لديهم  يكن  لم  إذا 
أن  يجب  ال  المبلغ  قيمة  ولكن 
الغالب  في  تقتصر  بل  كبيرة،  تكون 
المبالغ  وتتراوح  الوفاة.  تكاليف  على 
اإلجمالية لهذا النوع من التأمين بين 
كندياً،  دوالراً   100000 و   50000
وذلك بحسب قدرة األشخاص، ويتم 
شهرية  دفعات  على  المبالغ  تقسيط 

مقبولة جّداً.
عمر  أّن  الى  اإلشارة  من  بّد  وال 
القيمة  في  مهَماً  دوراّ  يلعب  العميل 
فكلّما  التأمين،  لبوليصة  اإلجماليّة 
تصبح  العمر،  في  اإلنسان  تقّدم 
أحّث  لذا،  أغلى،  التأمين  قيمة 
في سّن  بالتّأمين  القيام  على  النّاس 
تعويضات  من  الحقاً  ليستفيد  مبكر 

التأمين.

أهميّة  يشهد  الّسفر"  "تأمين   
بالغة خالل الوباء، ما مميّزاته؟

منذ استئناف السفر الّدولي، حرصت 
والعالميّة  المحلّية  التّأمين  شركات 
سفر  "تأمين  وثائق  طرح  على 
فيروس  مخاطر  تغطّي  مستجّدة"، 
كورونا، وتتحمّل تكاليف العالج طوال 
مّدة سريان الوثيقة، وتمنح تعويضات 

الوفاة في بعض األحيان.
طرح  تمّ  أنّه  التّأمين  وأكّدت شركات 
المتنامي  الطلب  لتلبية  الوثائق  هذه 
القيود  المسافرين، في ظلّ  من قِبل 
التّي  والّصارمة  الجديدة  الصحيّة 
العالم،  دول  من  العديد  فرضتها 
المسافرين  على   كندا،  ومن ضمنها 
إليها  الوافدين  ألزمت  وقد  الدوليّين، 
سفر  تأمين  وثائق  على  بالحصول 

تغطّي مخاطر "كورونا" أحياناً.
وأنا بدوري أتعامل مع مصادر مختلفة 
من  النّوع  هذا  لتأمين  الشركات  من 
التّأمين )تأمين الّسفر(، بأفضل جودة 

وأنسب سعر.
سعر  على  الجائحة  أثّرت  •كيف 
بوليصات التأمين في ظل اإلقبال 

الكبير عليها؟
منذ سنة تقريباً، وفي ظلّ قيود اإلقفال 
قامت  كورونا،  بسبب  المشّددة 
أسعارها،  بخفض  التّأمين  شركات 
بسبب المنافسة الّشديدة من جهة، 
والطلب الكبير على بوليصات التأمين 
على الحياة، والتأمين الّصحي والعجز 

من جهٍة أخرى.
التأمين  طلبات  معالجة  يتم  كما 
وقت  في  بشأنّها  القرار  وإصدار 
بدون  ساعة،   24 خالل  قياسي، 
الطبيّة  الفحوصات  إجراء  الى  الحاجة 

الرّوتينيّة، باستثناء بعض الحاالت!
التّي  العروضات  تختلف  بماذا 
تقّدمها شركة IA عن سائر شركات 

التّأمين األخرى؟
وموجودة  ومخضرمة،  قديمة  شركتنا 
مجال  في  سنة   125 من  أكثر  منذ 
على  والمؤقّت(  )الدائم  التّأمين 
قليالً  عدداً  وأّن  خصوصاً  الحياة، 
تأمين  بوليصات  يقّدم  الشركات  من 
تنفرد  كذلك  الحياة.  على  دائمة 
على  المؤقّت  التأمين  بمنح  شركتنا 

مدى 40 سنة.
وال ننسى األسعار التّنافسيّة المقرونة 
التّأمين  لبوليصات  جودة  بأفضل 
عن  فضالً  المميّزة،  والخدمات 
حال  في  والقياسيّة  القصوى  الّسرعة 
تقديم )Reclamation(، مقارنةّ مع 

باقي شركات التّأمين.

 

ما الرّسالة األخيرة التّي توجهينها 
للقرّاء؟

الكريمة  الجالية  أبناء  الى  أتوجّه   
محبّتهم  على  واإلمتنان  بالشكّر 
حرصهم  خالل  من  لي  ودعمهم 
وإصرارهم على التعامل معي شخصيّاً 
ومع الشركة، وأتمنّى من الجميع أن 
جوهري  ألنّه  الموضوع  بهذا  يهتمّوا 
ومستقبل  المالي  لألمان  وأساسي 

العائلة.

وأوّد أن أذكّرهم أنني أرحّب بالجميع 
أيّام  طيلة  مجانيّة  إستشارات  وأقّدم 
األسبوع، فال يتردّدوا بالتّواصل معي.

مقابلة

المستشارة في األمان المالي أماني صالح

هل التأمين إلزامي خالل جائحة كورونا؟!



العدد 524 - الثالثاء 13 ني�ضان 2021/ رم�ضان
N°524  • Mardi le 13 Avril 2021آراء

حتى يْكَتِمل َصْوُمَنا!...
حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

مؤتمره  في  الجديد  الديمقراطي  الحزب  تبنّى 
الفائت  السبت  انعقد  الذي  السنة،  لهذه  العام 
اقتراحاً  الجاري،  نيسان  شهر  من  العاشر  في 
ويهود  فلسطينيين  نشطاء  يضم  ائتالٌف  قدمه 
لتشمل  سياسته  تعديل  إلى  الحزَب  يدعو 
"إنهاء كل أشكال التعاون التجاري واالقتصادي 
إسرائيل  في  الشرعية  غير  المستوطنات  مع 
بِجميع  الثنائية  التجارة  و"تعليق  وفلسطين" 
األسلحة والمواد ذات الصلة مع دولة إسرائيل 

حتى إحقاق كل الحقوق الفلسطينية".
لكن الحزب خيّب آمال الكثيرين ألنه لم يصوّت 
لمعاداة  اإلشكالي  التعريف  لمعارضة  قرارٍ  على 
السامية، الذي أصدره "التحالف الدولي إلحياء 
ذكرى المحرقة" )IHRA( رغم أن معارضة القرار 
إلى  المنتسبين  من  كبير  قسم  بتأييد  تحظى 
الحزب الديمقراطي، بعد "أن مُنَِح أولوية عالية 
المركز  في  وضعوه  الذين  األعضاء  قبل  من 
بالسياسة  مرتبطاً  قراراً   48 بين  من  السادس 

الخارجية". 
اليساري  للحزب  الجديد  الموقف  هذا  يأتي 
المعارض ليكشَف حجم اإلعتراض الكبير على 
الفلسطينيين  لحقوق  اإلسرائيلية  اإلنتهاكات 
أجرته  للرأي  استطالع  أكد  كما  الكنديين،  بين 
 ،2017 عام   "EKOS Research" مؤسسة 
فكشف أن ٪78 من الكنديين يعتبرون الدعوة 
للمقاطعة أمراً معقوالً. كما تحظى الفكرة أيضاً 
العمالية  النقابات  من  العديد  مَن  قوي  بدعم 
"مجلس  ذلك  في  بما  كندا،  في  الرئيسية 
ثالثة  من  أكثر  يمثل  الذي  الكندي"  العمال 

ماليين عامل في جميع أنحاء البالد.
معارضة  قرارِ  على  التصويت  عدم  ويكشف 
تعريف "التحالف الدولي إلحياء ذكرى المحرقة" 
)اللوبي(  النفوذ  جماعة  إغضاب  الحزب  تجنَّب 
تأثيراً  تملك  التي  كندا،  في  إلسرائيل  المؤيدة 

قوياً في السياسة الكندية.  
جديد  من  يحرّك  الديمقراطي  الحزب  موقف 
األراضي  في  المُنتَجة  البضائع  مقاطعة  فكرة 
االسواق  في  تُباع  التي  التمور  سيما  المحتلة، 
الواجهة  إلى  مسألتها  عادت  والتي  الكندية، 
مجدداً مع دخولنا في شهر الصوم، حين يكثر 
في شهر  المُعدَّة  الموائد  على  التمور  استهالك 
نبوية تحث على  أحاديث  ورد من  لِما  رمضان، 

اإلفطار على التمر. 
وبما أنَّ الكيان الصهيوني - بحسب صفحة تويتر 
"مصّدراً  يعتبر   - بالعربية"  "إسرائيل  المُسمَّاة 
الذي  "المجهول"  صنف  مقدمتها  وفي  للتمور 
يحتل شريحة قدرها %75 من السوق العالمية 
في  الناشطين  من  العديد  دعا  فقد  للتمور، 
التحقق  إلى  كندية  أكثر من مدينة  الجالية في 
واالبتعاد عن شراء  المُشتراة  التمور  من مصدر 

َّأ في األراضي المحتلة.  تلك التي تُنتَج أو تُعب
https:// موقع  نشر  الشركات  هذه  ولتحديد 

 bdscoalition.ca/tag/medjoul-dates
أسماء عدد من الشركات التي تبيع تموراً أُنتِجَت 

في األراضي المحتلة وهي:

 King Solomon Dates, Arava, Golden
 Valley, Bomaja Blue and La palma,
 Hadiklaim, Delilah, Jordan River,
 Mehadrin, Cosco, Karmel, MTex,

.Edom, Agrexco

الفلسطينية  التمور  شراء  يمكن  مِنها  وكبديل 
أو  الجزائرية  أو  منها(  التأكد  )بعد  واألردنية 
وأيضاً  السعودية.  أو  اإليرانية  أو  التونسية 
الراغبون في التمور من نوع "المجهول" يمكنهم 

شراء التي زُرِعت وعُبئت في كاليفورنيا مثالً.
"إقامة  فإن  واقتصاديين  باحثين  وبحسب 
في  التصديرية  السلع  إلنتاج  المصانع 
المستوطنات تحقق مصلحةً مضاعفة للسياسة 
على  السيطرة  تضمن  جهة  فمن  اإلسرائيلية. 
أراٍض فلسطينية، ومن جهة ثانية تدعم المشروع 
الذي  اإلسرائيلي  اإلقتصاد  وتقوّي  اإلستيطاني 
ليس  التصدير، وجزءٌ  بدرجة كبيرة على  يعتمد 

بالقليل من الصادرات مصدره المستوطنات".
التي  المنتجات  فإن  الدولية  القوانين  وبحسب 

تُنتَج في المناطق المحتلة هي غير شرعية. 
لقد كتب الكاتب اإلسرائيلي جدعون ليفي ذات 
يوم في صحيفة »هآرتس« التي هو عضو هيئة 
تحريرها ما يلي: "ال أشتري أي منتجات تأتي من 
ذلك  في  أفكر  ولن  اإلسرائيلية،  المستوطنات 
المنتجات  تلك  فإن  اعتقادي  وبحسب  مطلقاً، 
عبارة عن بضائع مسروقة، وألنها كذلك ال أسعى 
لشرائِها أبداً." وأضاف في المقال الذي نشر عام 
تعد  المستوطنات  بضائع  مقاطعة  أن   "  2012
هذه  على  عالمات  وضع  وأن  مبرّرة،  مقاطعةً 
التي  المطالب  من  األدنى  الحّد  يُعّد  البضائع 
ينبغي أن تنادي بها أي حكومة في العالم خدمةً 

لمواطنيها".

الدكتور  أقامها  التي  بالدعوى  يذكّرنا  األمر  هذا 
في  اليهودية  الجالية  من  وهو  كاتنبورغ،  ديفدْ 
أمام  المحرقة،  من  نجت  عائلة  وابن  وينيبيغ 
تحديداً  أعوام،  منذ  كندا  في  العليا  المحكمة 
في أوائل عام 2017 ضد وكالة فحص األغذية 
الكندية )CFIA( بشأن نوعين من النبيذ يُنتجان 
في  الشرعية  غير  اإلسرائيلية  المستوطنات  في 
عاَم 2019  المحكمة  وخلَُصت  الغربية.  الضفة 
في  "مصنوعة  المُنتجات  هذه  اعتبار  أن  إلى 
إسرائيل" هو أمر "غير دقيق وخادع". ونُقِل عن 
كاتنبورغ حينها قوله "ال يمكنك وسم المنتجات 
تكن  لم  إذا  إسرائيل"  "صنع  من  أنها  على 

مصنوعة في إسرائيل".
وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حركة  وتعتبر 
 )BDS( االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
اإلسرائيلية  المستوطنات  بضائع  استيراد  أن 
االحتالل  "دعم  في  تورطاً  يعد  بها،  التجارة  أو 

والعنصرية".
"حركة  بأنها  نفسها  المقاطعة  حركة  وُتعرّف 
تسعى  االمتداد،  عالمية  المنشأ،  فلسطينية 
لمقاومة االحتالل واالستعمار االستيطاني ونظام 
تحقيق  أجل  من  اإلسرائيلي،  العنصري  الفصل 
الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصوالً 
إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني 

في الوطن والشتات".
لكن في كندا كان المجلس النيابي الفدرالي أقرّ 
تدين حركة  المحافظين  بها حزب  تقدم  مذكرة 

المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
دعماً  اللبرالي  الحزب  فصوّت  إسرائيل،  على 

لِلمذكرة.
ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس  ووصف 
"القيم  تخالِف  للسامية،  معادية  بأنها  الحركة 
في  اليهود  الطالب  بترهيب  واتهمها  الكندية"، 

حرم الجامعات.
لسان  على  جاء  كما  اللبرالي  الحزب  ويعتبر 
رئيس الوزراء جوستان ترودو أن استهداف دولة 
إسرائيل هو شكلٌ من أشكال معاداة السامية، 
السابق  الكندي  العدل  وزير  من وصف  مقتبساً 
إروين كوتلر قوله إن اإلستهداف يتمثل "بثالثة 
المعايير  واعتمادِ  إسرائيل،  شيطنة  أشكال: 
دولة  عن  الشرعية  ونزع  بشأنِها،  المزدوجة 

إسرائيل".
لكن المسؤولين الكنديين يتجاهلون حقيقة أن 
سماحهم للمُنتَجات المصنعة في المستوطنات 
القانون  بحسب  محتلةً  المصنّفة  االسرائيلية، 
مخالف  أمر  هو  كندا  إلى  بالدخول  الدولي، 
للقوانين، والسكوت عنه تواطؤ ـ غير معلن ـ مع 
االنسان  حقوق  أنصار  من  ويتطلب  االحتالل، 

رفض هذه المُنتَجات والعمل على مقاطعتها. 
هذا  عن  للتعبير  كبيرة  فرصة  الصوم  شهر  في 
الرفض من خالل اإلمتناع عن شراء التمور التي 
حتى  المحتلة  المناطق  هي  مصادرها  أن  ذُكِر 
الظلم واالحتالل، ونصرة  برفض  الصوم  يكتمل 

المظلومين واألحرار. 
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صدى المشرق ـ مونتريال 
تتمة األولى 

الوقفة  الى  حضرت  المشرق  صدى 
والتقت  عصرا  الرابعة  عند  جرت  التي 
"حركة  رئيس  لطيف  ايهاب  الناشط  
 " مؤسسي  واحد  المواطنين"  حقوق 
اسبوع التوعية بالمسلمين "وكان معه 

هذا الحوار :
كان  انه  المالحظ  ايهاب  استاذ 
قبل  من  رسمي  صمت  هناك 
ضد  جرى  ما  تجاه  الحكومة 

المسجد ... ؟
 . ولالسف  فاترة  كانت  التعليقات   
ان حكومة كيبك  ازعجنا هو  ما  واكثر 
بيانا تعبر فيه عن اهتمامها  لم تصدر 
تشجب  لم  كما  جرى  مما  قلقها  او 

االعتداء حتى اليوم. 
هو  اصابات  وقوع  عدم  هل 

السبب..؟ 
يخص  النه  او  آخر  تساؤال  سأضيف 
بكل  نرى  ونحن  المسلمة  الجالية 
وضوح ان الحب مفقود بين الحكومة 
المسلمة؟.  الجالية  وبين  الحالية 
وهذا سؤال نسأله اذا ما كان هذا هو 

السبب.  
ماذا عن المعارضة في كيبك ؟

حزب التضامن الكيبكي ادان اإلعتداء 
منذ اليوم األول . وفي بلدية مونتريال 
التعليق االقوى اتى من طرف المعارضة 

من ليونيل بيريز .
على المستوى الفدرالي هل تعاطوا 

ايضا ببرودة؟
اليوم  صباح  حتى  اي  ايام  مرور  بعد 
من  تعليق  اي  صدر  يكن  لم  الجمعة 
غرّد  الجمعة  يوم  الحقا   ( ترودو  جهة 
باالرتياح  أشعر  بينما   " فكتب  ترودو 
لعدم إصابة أي شخص ، إنني منزعج 
استهدف  الذي  التخريب  من  للغاية 
سابق  وقت  في  الصحابة"  "مسجد 
من هذا األسبوع. إنه غير مقبول على 
القوي  التعليق  الحقيقة   .) اإلطالق" 
من  المعارضة  من  أتى  سمعته  الذي 

حزب المحافطين.  
حادثة  مع  الجالية  تعاطت  كيف 

االعتداء ؟
بما  يسمعوا  لم  الجالية  من  الكثير 
الضوء  يسلط  لم  اإلعالم  الن  جرى 
ان  يعرفوا  لم  كثيرون  جرى.  ما  على 
المسجد.  على  حصل  اعتداء  هناك 
الوقفة  لهذه  بالدعوة  بدأنا  وعندما 
السؤال االول  للمشاركة  الناس  ودعوة 
الناس   . باألمر  نسمع  لم  اننا  كان 
المسألة  لي  وبالنسبة   . عموما  قلقة 
استهدف مسجدا  ان هجوما  من  اكبر 
انا  وابعد من ان يخص جالية واحدة. 
في  معتادا  االمر  يصبح  ان  جدا  قلق 
مونتريال او كيبك . سواء االمر حدث 
ضد كنيسة او مسجد او معبد او حتى 
تتجمع فيه  لو استهدف مركز جاليوي 
الناس فهو امر مقلق للغاية . كنا دائما 
نفتخر ان مونتريال مدينة أكثر امنا من 
الذي  بعد   . العالم  في  المدن  معظم 
وبعد  منذ 4 سنوات  كيبك  في  حدث 
ان حدث هذه االسبوع االعتداء ونرى 
من  الجرائم  زيادة  وبعد  الصمت  هذا 
الشوارع فان هذا شيء  قبل عصابات 

مقلق للغاية . كنا نقول ان المسلمين 
يشعرون انهم من دون أمان. بالنسبة 
المدينة عموما هم  المواطنون في  لي 
أمان  دون  من  انهم  يشعرون  الذي 

بشكل عام .
الجاليات  فعل  ردة  كانت  كيف 

األخرى من غير المسلمين ؟
قوي  تضامن  هناك  كان  الحقيقة 
سواء  معهم  تواصلت  الذين  من 
من  او  يهودية  معابد  او  كنائس  من 
حضر  اليوم   . التقدميين  السياسيين 
التضامن  حزب  من  نائب  اليوم  معنا 
في  الخضر  حزب  ورئيس  كيبك   في 
من  وتْمنْ  مايكل  والحاخام  كيبك 
ان  يشعرون  الجميع   . هامْستدْ  معبد 
ما جرى ال يعنى جالية واحدة . ما جرى 

يطال الجميع .
بكشف  مهتمة  الشرطة  هل 

المعتدي ؟
درجة  الى  الموضوع  تتابع  الشرطة 
الكراهية  متابعة جرائم  . قسم  معينة 
في  الكثيرين  مع  تواصل  الشرطة  في 
الجالية وأكدوا على متابعتهم الموضوع 
بشكل جدي وحاسم وسيطلعونا على 

نتائح التحقيق.
المسؤولين  من  المطلوب  هي  ما 

تجاه ما جرى؟
الخوف األكبر هو من جهة الحكومة في 
عليه  كيبك  وزراء  رئيس  على  كيبك. 
هذا  مثل  في  حضورا  اكثر  يكون  ان 
الحادثة  ادانة مثل هذه  العمل. يجب 
بشدة من أجل ان تطمئن الناس بان 
بتراخي  يُؤخذ  لن  االعتداء  هذا  مثل 

لطمأنة  مهم  وهذا   . اهتمام  بعدم  او 
. من ضمن مسؤوليات رئيس  الناس 
وتخويف  الناس  يطمئن  ان  الحكومة 
اليه  رسالة  وإيصال  المعتدي  المخيف 
بل والى الجميع ان مثل هذه االحداث 

لن تمر مرور الكرام .
الحكومة  تهتم  ال  ان  الغريب  من 
..هل  نار  اطالق  وفيه  جرى  بما 
الوباء  بموضوع  الحكومة  انشغال 
أثر على اهتمام الحكومة باالعتداء 

؟
الوباء  بموضوع  الوزراء  رئيس  اهتمام 
لدى  االنتباه  تجذب  معالجته  وطريقة 
بينهم  شعبيته  من  يزيد  ما  الجماهير 
هل   . مقبوال  عذرا  ليس  هذا  .لكن 
العالم  في  حكومة  اي  لدى  اصبح 
وال  ؟  فقط  الوباء  هو  الشاغل  الشغل 
؟  متابعتها  يجب  اخرى  قضايا  يوجد 
اطالقا ، عليه ان يعطي الوباء حقه لكن 
تنهار  االخرى  األمة  نترك  ان  يجوز  ال 

بسبب الوباء .
تخيلت  وقد  صباحا  استيقظت  اليوم 
ان الوباء انتهى . سمعت نشرة االخبار 
في الصباح ولم يكن فيها اي كلمة عن 
تبين  لكن   . انتهى  انه  الوباء. فظننت 
ان زوج ملكة انكلترا ، األمير فيليب، 
قد توفي . ما يعني ان األولويات يمكن 

ان تتغير بسرعة . 
هل لديكم كلمة أخيرة؟

دائم  بشكل  المجتمع  يعمل  لم  إذا 
للحفاظ على مكاسب الديموقراطية 
والسلم االجتماعي فهذا من الممكن 
يجعل  ما  وهذا   . بسرعة  ينهار  ان 
وخبروا  عاشوا  الذين  من  الكثيرين 
الحياة في مجتمعات اقل ديمقراطية 
السلم  الن  بالقلق  يشعرون  وأمنا 
المجتمعي يمكن ان ينهار بسرعة ان 
من  ان  ولألسف  دوما  عنه  ندافع  لم 
قبل  المشاكل  هذه  مثل  ثمن  يدفع 

اآلخرين هم األقليات عموما.

صدى المشرق 

مجهول  قبل  من  نارية  طلقات  أدت 
من  الخامس  في  االثنين  مساء 
شهر نيسان  إلى تضرر نوافذ المركز 
"مسجد  مونتريال  لشرق  االسالمي 
الشيخ  عليه  يشرف  الذي  الصحابة" 
مقطع  ويظهر   . الشرقاوي  عادل 
المسجد  صفحة  على  نُشر  فيديو 
على الفيسبك شخًصا يرتدي قميًصا 
سترة  مع  الرمادي  باللون  فضفاًضا 
منتصف  في  يمشي   ، اللون  سوداء 
اياه  موجها  مسدًسا  حامالً  الشارع 
طلقات  عدة  ومطلقا  المسجد  نحو 

قبل ان يلوذ بالفرار.
مونتريال  شرطة  بدت  ناحيتها  من 
ما  أول  إن  وقالت  جرى  عما  غائبة 
من  كان  الحادث  عن  به  سمعت 
 ، المنشور  الفيديو  مشاهدة  خالل 

لكنهم يحاولون معرفة المزيد.
عادل الشرقاوي : "مأساة كيبيك 

ما زالت حية في ذاكرتنا"
الشيخ  المستهدف  المسجد  إمام 
عادل الشرقاوي تذكر "مأساة كيبيك 
ما زالت حية في ذاكرتنا"، وقال "لم 

ننس ما حدث من قتل أناس أبرياء".
وقال الشرقاوي خالل مؤتمر صحفي 
صباح  من  عشر  الحادية  عن  عقد 
الجمعة في التاسع من شهر نيسان 
رسالة  نرسل  أن  علينا  "كمجتمع 
واضحة حتى ال تتمكن هذه األقلية 

من تقسيمنا".
ولفت الشرقاوي الى إن "هذه ليست 
فيها  يتعرض  التي  األولى  المرة 
المرة فقط  المسجد للتخريب. هذه 
لديهم فيديو ، مدفوع الثمن بتمويل 
في  الفيدرالية"،  الحكومة  من 
قدمتها  التي  المساعدات  الى  اشارة 
الدينية  للمراكز  الكندية  الحكومة 
للمساعدة  مراقبة  اجهزة  لتركيب 
وقال  االعتداءات.  من  حمايتها  في 
الصور  وتلك  الفيديو  ان  "أعتقد  
في  وتساعدنا   ، الشرطة  ستساعد 
مفادها  المجتمع  إلى  رسالة  توجيه 

أن ما جرى غير مقبول".
أن  وقلنا  سبق   : المنياوي  سالم 
يصدقنا  ولم  إسالموفوبيا  هناك 

أحد 
المنياوي  سالم  الشيخ  ناحيته  من 
في  اإلسالمي  المجلس  رئيس   ،
المؤتمر  في  شارك  الذي  مونتريال 

ارعب  جرى  ما  ان  اكد  الصحفي 
الجالية وقال: "سبق وقلنا أن هناك 
لقد   . أحد  يصدقنا  ولم  إسالموفوبيا 
من  وإنكار  وإنكار  إنكار  هناك  كان 
وأضاف  وآخرين".  ليغو  السيد  قبل 
السياسيين  قادتنا  من  أطلب   "
الجالية  مع  والتواصل  المسار  تغيير 

المسلمة بطريقة أفضل."
يكون  أال  يجب   : العوني  سميرة 
كيبيك  هناك مكان في مجتمع 

للكراهية ضد أي دين
وقد ابدى ناشطون قلقهم العميق من 
أن مثل هذه األحداث تشكل سوابق 
احتجاجية  وقفة  إلى  ودعوا  خطيرة. 
نيسان  من  التاسع  في  الجمعة 

إلظهار الدعم واستنكار االعتداء . 
الداعين  احد  لطيّف  إيهاب  وقال 

له  تعرض  الذي  االعتداء  إن  للوقفة 
يتعارض   " الفائت  االثنين  المسجد 
مع جميع القيم التي نؤمن بها ونعتز 
واكد  كيبيك".   في  كمجتمع  بها 
أي  يتعرض  أن  يجوز  "ال  انه  لطيّف 
للتجمع  مكان  أي  أو  للعبادة  مكان 

السلمي لمثل هذه التهديدات".
وأبدى لطيّف استغرابه "لمرور ثالثة 
من  فعل  رد  أي  نسمع  ولم  أيام 
معتبرا   ،" حكومتنا  أو  الوزراء  رئيس 
هذه  مثل  مواجهة  في  الصمت   "
الذين  أولئك  فقط  يشجع  األحداث 

يريدون زعزعة السلم االجتماعي".
من ناحيتها أكدت د. سميرة العوني 
"يجب  انه  التقارب  جمعية  رئيسة 
مجتمع  في  مكان  هناك  يكون  أال 
أو  دين  أي  ضد  للكراهية  كيبيك 
معتقد. يجب على حكومتنا أن تتخذ 

موقفاً حازماً وواضحاً وفورياً لمكافحة 
جميع أشكال التمييز والعنصرية ".

مدير   ، فقيري  يوسف  واعتبر 
الوطني  المجلس  في  كيبك  فرع 
(ان   NCCM ( الكنديين  للمسلمين 
أخرى  مدمرة  ضربة  "كان  جرى  ما 
لمسلمي  واألمان  باألمن  للشعور 

كيبيك ".
الكندي  االسالمي  المنتدى 

لمحاكمة المعتدي 
الكندي  االسالمي  المنتدى  وادان 
العدواني  العنيف  "االعتداء 
االسالموفوبي الذي تعرض له مسجد 
و   . مونتريال"  مدينة  في  الصحابة 
مونتريال  "شرطة  المنتدى  طالب 
بأسرع  العدالة  الى  المتهم  بجلب 

وقت ممكن" .

مقابلة

ايهاب لطّيف : ""الحب مفقود بين الحكومة الحالية وبين الجالية المسلمة""

استنكار للصمت الرسمي بعد اعتداء طاول احد 
مساجد مونتريال..!!

الجاني اثناء اطالقه النار كما صورته كاميرا المسجد

الشيخ سالم المنياوي  د. سميرة العوني تتحدث لالعالم اثناء الوقفة 
التضامنية مع المسجد

إمام المسجد المستهدف الشيخ عادل 
الشرقاوي يتحدث لالعالم
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صدى المشرق 

الوطن  في  األوضاع  تتأزم  عندما 
اليه  وصلت  ما  الى  االمور  وتصل 
مستشرية  بطالة  من  لبنان  في 
وانتشار وباء وامراض  وفقر مدقع 
وندرة  الضرورية  السلع  وغالء 
جنوني  وهبوط  اساسية  مواد 
اهتزاز  الى  اضافة  العملة  لسعر 
امني ، يبقى الرهان بعد هللا على 
الى  ليقفوا  اللبنانيين  المغتربين 
جانب اهلهم ويمّدوا لهم يد العون 

والمساعدة والتضامن. 
لبناني  اصل  من  كنديون  تحرك  فقد 
ونظموا  الكندية  المدن  من  عدد  في 
"حملة نور" لجمع المساعدات العينية 
وارسالها الى لبنان، اشرف عليها الحاج 
تورنتو،  المقيم في مدينة  حسن جابر 
الذي تواصلنا معه لالطالع على بعض 
اسمه  اخذ  الذي  المشروع،  تفاصيل 
مالح  علي  نور  الشابة  المرحومة  من 
الماضي  الشهر  توفيت  التي  )23عاما( 

في تورنتو .
الحاج جابر اشار في بداية حديثه الى 
ان "الحملة هي بالتنسيق مع المنتدى 
اللبناني الكندي الذي يتولى مسؤوليته 
الوقت  وبنفس  حرب  عدنان  الدكتور 

 " الخيرية  الجمعية  من  رخصة  اخذنا 
 IHS( االنسانية  االسالمية  الخدمات 
تشكلت  المبادرة  "هذه  وأضاف   .")
في سبع مدن كندية ، فرق من االخوة 
التي  االغراض  لتجميع  المتطوعين 
أبلغنا من لبنان بالحاجة اليها ". وهذه 
المدن هي : تورنتو ، هاملتون ، نياغرا 

، ويندزور ،لندن ، اوتاوا ومونتريال .
ولفت جابر الى ان " الحملة مستمرة 
ما  شحن  وسيتم  القادم  االحد  حتى 
يتم جمعه الرساله الى لبنان مع نهاية 

شهر رمضان" .
جمعها  يتم  التي  االغراض  عن  اما 
 ، الغذائية  المواد  بين  موزعة  فهي 
المنزلية  ،األدوات  الطبية  االجهزة 
الصحية  واألدوات  المطابخ  ،تجهيزات 

وااللكترونية . 
بعض  "هناك  ان  الى  جابر  ولفت 
بسبب  ارسالها  يمكننا  ال  التي  المواد 
وضع  يمكن  ال  حيث  القيود،  بعض 
المواد السائلة مثل الزيوت مع المواد 
في  المستوعب النه  نفس  في  الجافة 
يؤدي  ان  يمكن  تسرب  حصول  حال 
. لكن  األخرى  المواد  اتالف  الى  ذلك 
من  مستوعبات  تأمين  على  سنعمل 
ان  سيما  ذلك  من  تمكنا  اذا  الزيوت 

الحاجة ماسة للزيوت في لبنان". 
على  الحملة  تقتصر  كانت  إذا  وما 
"بالتوازي  اجاب  العينية  المواد  جمع 

هناك حملة أخرى  مالية تحت عنوان 
وشعارها:   )  Breaking Bread  (
 A dollar A day Keeps The(
دوالرًا  "ادفع  او   )  Hunger Away
واحدًا في اليوم للتخلص من الجوع". 
حساب  في  االموال  جمع  والهدف 
جمعية )IHS (، وهم سيقومون بتحويل 
على  لتوزيعها  لبنان  الى  األموال  هذه 
المحتاجين او لشراء ما يحتاجه الناس 

من مواد عينية ".
https://m.facebook.com/

islamichumanitarianservice
هناك  لبنان  في   " ان  الى  واشار   
"تاليا"   Talia اسمها  خيرية  مؤسسة 
برعاية  ستقوم  سنوات  منذ  تأسست 
هو  وهذا  لبنان،  في  الحملة  هذه 
المزيد  اراد  لمن  االلكتروني  موقعها 
 www.taliacharity : من التفاصيل

.org
هذه  تجهيز  من  االنتهاء  وبعد 
المساعدات وعد جابر "بالعمل - كجزء 
من الحملة التي نقوم بها – على دعم 
مساعدة  خالل  من  اللبناني  االقتصاد 
خالل  من  عمل  فرص  لفتح  الناس 
مساعدة  او  كفاالت  او  قروض  تأمين 
وربط  دراستهم  اكمال  في  الطالب 
من  المغتربين  مع  لبنان  في  الناس 
عبر  لهم  عمل  فرص  تأمين  خالل 
او  انترنت  مواقع  تطوير  مثل  االنترنت 

شك  ال   " مضيفا  وغيرها"،  الهندسة 
في  ستساهم  المساعدات  هذه  ان 
التخفيف من المعاناة االقتصادية التي 

تضرب البلد.
هنالك حملة بالتوازي لجمع سماعات 
لديهم  لمن   )hearing Aids  ( االذن 
احتياجات خاصه ، فكل من لديه طقم 
التواصل  يستطيع  اضافي  سماعات 
معنا الستالمه وارساله الي المحتاجين 
في لبنان مالحظة: ان وزارة الصحة في 
السماعات  استبدال  نفقة  تغطي  كندا 

كل ثالث سنوات.
وما اذا كانت المساعدات ستوزع في 

مناطق معينة من لبنان؟
ستوزع  "المساعدات  ان  جابر  اكد   
يلزم  والقانون  المناطق  بأغلب 
ان  وهدفنا  بذلك  الخيرية  الجمعيات 
من  المحتاجين  المساعدات  تشمل 
عن  النظر  بغض  المناطق  مختلف 
انتماءاتهم السياسية والدينية ، سيما 
تخص  وال  عامة  لبنان  في  االزمة  ان 

منطقة دون اخرى" .
بتجديد  نقوم  ان  المحتمل  ومن  لكن 

الحملة خالل شهر رمضان .
الى  الشكر  جابر  وجه  الختام  في 
التي  والناس  المتطوعين  جميع   "
الناس  ان  وجدناه  وما  بالتبرّع.  قامت 
تفتش  ولكنها  للمساعدة  متعطشة 
نحن   . لبنان  الى  إليصالها  اآللية  عن 

هناك  دامت  ما  هللا  بإذن  مستمرون 
حاجة بالطرق الممكنة".

تم  انه  إلى  أخيرا  االشارة  من  بد  ال 
تبرعات  لجمع  الثالثاء  حملة  اطالق 
موقع  عبر  الشحن  تكاليف  لتأمين 
Go fund me. حيث يمكن الذهاب 
https://www. الرابط:  هذا  الى 
gofundme.com/f/operation-

nour
للتواصل مع الحملة يمكنكم عبر البريد 
operationnour@  : االكتروني 

 gmail.com
و يمكنكم مراجعة المنشور المرفق مع 
استقبال  مراكز  على  لالطالع  المقابلة 

المساعدات في كل مدينة.

 صدى المشرق ـ مونتريال 

مع قدوم شهر رمضان المبارك اعلنت 
  Justice Femme مؤسسة  رئيسة 
عن  الفيسبوك  على  صفحتها  عبر 
بأية  مرتبطة  غير   " ـ  شخصية  مبادرة 
العوائل  عشرات  لمساعدة  ـ  جهة" 
املت  حيث  المحتاجة.  اللبنانية 
السيدة سعد في مقابلة اجرتها معها " 
صدى المشرق " ان نتمكن من تأمين 
المبلغ المطلوب" للمساعدة. و شددت 
سعد على ان " توزيع هذه المساعدات 
موثوقين  اشخاص  قبل  من  سيكون 
وسيتم توثيق عملية التوزيع من خالل 
وحفظ  احترام  مع  وفيديوهات  وثائق 
يخرج  ان   " أملت  واذا  الناس".  كرامة 
االزمة"،  هذه  من  واللبنانيون  لبنان 
االزمة  استمرت  اذا   " انه  سعد  اكدت 

سأقوم بحمالت اخرى بإذن هللا ".
ان  لك  هل  سعد  هنادي  -سيدة 
تحدثينا عن مشروع مساعدة العوائل 

اللبنانية خالل شهر رمضان ؟ 

الماضي  العام  بيروت  انفجار مرفأ  بعد 
حيث  المتضررين،  نساعد  ان  حاولنا 
قمنا بارسال مبلغ من المال استطعنا 
ممن  عائلة،  مئة  مساعدة  خالله  من 
لديهم  ممن  او  الفقر  غاية  في  هم 
اقمنا  بعدها  ومن   . مزمنة  امراض 
كبير  بشكل  عنها  نعلن  لم  ـ  حملة 
مثل  االدوية  بعض  خاللها  جمعنا  ـ 
على  وُزّعت  والفيتامينات  التايلنول 
قدوم  مع  واليوم   . المحتاجة  العوائل 
األوضاع  ظل  وفي  رمضان  شهر 
الماساوية التي يمر بها لبنان وما تركته 
سعر  ارتفاع  بسبب  ومجاعة  فقر  من 
قررت  الكورونا  وباء  وانتشار  الدوالر 
مساعدة  لبنانية  اصول  من  كمواطنة 
هذه   . عليه  اقدر  بما  االم  بلدي  اهل 
الحملة شخصية من قبل هنادي سعد 
القيام  قررت  جهة،  باية  مرتبطة  غير 
بها لمساعدة اهلنا في لبنان . ولو قام 
كل واحد منا بمثل هذا االمر المكننا 
التخفيف من الكثير من المآسي التي 

تحل باللبنانيين.
هذه الحملة وضعت هدفا وهو تأمين 

مساعدة لمئتي عائلة. وآمل ان نتمكن 
وسيتم   . المطلوب  المبلغ  تأمين  من 
عبارة  هي  والتي   ، المساعدات  توزيع 
عن سلة رمضان وتشمل موادا غذائية 
وسيتم  موثوقين  اشخاص  قبل  من   ،
وثائق  التوزيع من خالل  توثيق عملية 
كرامة  وحفظ  احترام  مع  وفيديوهات 

الناس.     
 go fund عملية التبرع تتم عبر موقع

me وهي أسهل طريقة.
من  اعفاء  وصل  تؤمنون  هل 

الضرائب للمتبرعين ؟
يمكننا  ال  شخصية  مبادرة  انها  بما 

تقديم وصل باإلعفاء من الضرائب.
شهر  في  محصورة  هي  هل   -
ظل  في  ستستمر  انه  ام  رمضان 

الحاجة الماسة في لبنان؟ 
رمضان  شهر  ابواب  على  اننا  بما   -
المناسبة  هذه  من  االستفادة  احببنا 
نأمل   . المحتاجة  العائالت  لمساعدة 
هذه  من  واللبنانيون  لبنان  يخرج  ان 

سأقوم  االزمة  استمرت  واذا   . االزمة 
بحمالت اخرى بإذن هللا

في  محتاجين  هناك  ان  - ال شك 
اين  وكندا  لبنان  بين   ... كندا 

االولوية برايك؟
طبعا هناك محتاجون في كندا. ودائما 
كندية،  كمواطنة  امكنني  بما  اقوم 
خالل  من  به  قمت  ما  وخصوصا 
لتأمين   Justice  Femme مؤسسة 
يعيشون  الذين  للناس  طعام  وجبات 
فترة  في  المسنين  سيما  ال  وحيدين، 
البلد األم  عيد الميالد. واآلن النه في 
مزرية  اقتصادية  وحالة  مجاعة  هناك 
وافالس واوضاع ماساوية نحن بعيدون 
ما  المساعدة  نحاول  كندا  في  عنها 
لبنان  في  به  القيام  يمكننا  ما  امكن. 
، بلدنا االم او كندا سوف لن نقصر به 

ابدا باذن هللا.
هل لديك كلمة أخيرة؟ 

بما  يقوم  ان  لبناني  اناشد كل مواطن 
لبنان سواء  اهلنا في  امكن لمساعدة 

األقرباء او الناس بشكل عام ليتجاوزوا 
في  يعيش   . فيها  يمرون  التي  األزمة 
من   . لبناني  ماليين   3 قرابة  لبنان 
من  أكثر  هم  الخارج  في  يعيشون 
واحدة  كل  قام  ولو  لبناني  مليون   12
في  الهلنا  ألمكن  المساعدة  بتقديم 
ينبغي  فال   . المحنة  تجاوز هذه  لبنان 
يتأخروا  ان  لبناني  اصل  من  هم  لمن 
زهيدا.  مبلغا  ولو  مبلغ  اي  تقديم  عن 
اكون  ان  اريد  ولكن  احلم  اكون  قد 
يقدرنا  ان  واسال هللا   . متفائلة  دائما 

دائما لعمل الخير .

فردية  وبمبادرة  لبنان،  إلى  وصل 
سام  األصل  اللبناني  الكندي  من 
بالمواد  محماّلن  مستوعبان  مريش، 
شهر  خالل  توزيعها  سيتم  الغذائية 
 2500 حوالى  على  المبارك  رمضان 
المناطق  مختلف  في  محتاجة  عائلة 
اسعاف  سيارة  إلى  إضافة  اللبنانية، 
مقّدمة إلى بلدة جب جنين البقاعية.

استجابة  هذه  مريش  مبادرة  وتأتي 
للحّس بالمسؤولية الوطنية تجاه أهله 
في لبنان في ظل الضائقة اإلقتصادية 
هو  طويلة،  فترة  منذ  يُعانيها  التي 
على  المساعدات  تقديم  اعتاد  الذي 
التي  تلك  اشملها   ولعل  أنواعها، 
أرسلها بالطائرات وعلى نفقته الخاصة 
الغذائية  المواد  إلى  تضمّنت  والتي 
وااللعاب،  والقرطاسية  والمعقّمات 
المعوّقين في  لزوم  المجهّزة  الكراسي 

لبنان.
تكون  أن  أراد  الذي  مريش  وأشار 
كل  وتطال  شاملة  هذه  مبادرته 
الشهر  هذا  في  السيما  العائلة،  أفراد 
“المساعدات  أن  إلى  الفضيل، 
ثالث،  مراحل  على  الرمضانية ستوزّع 
المرحلة األولى وتتضمن مواداً غذائية 
من  األولى  العشرة  األيام  في  توزّع 
الثانية  والمرحلة  المبارك،  الشهر 

في  وستوزّع  الحلويات  وتتضمن 
العشرة أيام التالية، على أن يتم توزيع 
أيام  العشرة  في  األطفال  على  الهدايا 

األخيرة من الشهر الفضيل”. 

وأضاف: "اما بالنسبة لسيارة االسعاف 
والتي نجد من الضرورة توافرها السيما 
مرهون  فاألمر  النائية،  البلدات  في 
والتي  الرسمية  معامالتها  بتخليص 

نتمنى ان ال تطول".
أنه  إلى  مريش  أشار  الختام،  وفي 
كل  تقديم  سبيل  في  جهداً  يألو  لن 
رفع  في  تساهم  قد  ممكنة  مساعدة 
لن  وانه  لبنان،  في  أهلنا  عن  الظلم 
واحدة  لحظة  الوقوف  عن  يتوانى 
موقع  )عن  محتاج”.  كل  جانب  الى 
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مقابلة

""حملة نور"" لمساعدة لبنان : ستشمل المحتاجين من مختلف المناطق

هنادي سعد تطلق حملة لمساعدة مئتي عائلة لبنانية

مساعدات من سام مريش الى لبنان : إعانة 2500 عائلة  خالل شهر رمضان
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حسين حب هللا 
فيما نحن نعيش في واحدة من أكثر 
يمر  التي  المعيشية قساوة،  الظروف 
فيها لبنان بفعل خطة خارجية تضغط 
على الناس، إرضاءً لمخططاِت جهات 
ال تريد لِلبناَن ان يكون قوياً في وجه 
اإلذعان  يرفضون  الذين  تُعاقُِب  قوى 
لها، وفي ظل منظومة فساد ال تكترث 
رمضان  شهر  يأتي  المواطنين،  آلالم 
المبارك مع كل ما يحمله من معاني 
العطاء والبركة ليكون فرصة كبرى لنا 
في االغتراب لمد يد العون إلى أهلنا 

في لبنان.
إضافة  الصيام،  من شهر  نفهمه  فما 
إلى التفرغ للعبادة واإلرتباط بالله عز 
التي  الفرص  من  واالستفادة  وجل 
الثواب  خالل  من  لعباده  هللا  منحها 
لألعمال  العظيم  واألجر  المضاعف 
خّص  قد  هللا  أن  نجد  العبادية، 
والفقراء  األيتام  على  المتصّدقين 
باألجر  الشهر  هذا  في  والمساكين 
الصيام  معنى  إن  لنا  ليقول  العظيم 
أوسع من صالة هنا وامتناع عن طعام 

هناك. 
لذا نحن مدعوون في شهر البركة إلى 
العمل بواحدة من معاني هذا الشهر 
المحتاجين  تذكّر  خالل  من  الفضيل 

والمحرومين، وما أكثرهم!
الجالية  هذه  في  المبادرين  أكثر  وما 
من  الكندية  األراضي  امتداد  على 
أقصى الغرب إلى هنا! فقد هبّوا لمد 

يحتاجها  لمن  والمساعدة  العون  يد 
منطقة  بين  تفرقة  دون  أهلهم،  من 
أو  الدين  أو  المذهب  هذا  أو  وأخرى 

ذاك.
المبادرات  هذه  مثل  أن  شك  ال 
الناس  معاناة  تخفيف  في  ستُسهم 
غير  أنهم  هناك  أهلنا  وستشعر 
والعوز.  الجوع  غول  أمام  متروكين 
صور  أبهى  عن  جميل  تعبير  وهي 

االنسانية والتفاعل مع آالمهم.
تلك  ألصحاب  الشكر  أوجه  ختاماً 
والمساهمين  االنسانية  المبادرات 
جهودكم  بوركت  إنجاحها.  في 
كندا،  من  المتبرعين  جهود  وبوركت 
هذه  إنجاح  في  المساهمين  وكذلك 
ان  أمل  وكلنا  لبنان.  في  المبادرات 
وعن  لبنان  في  أهلنا  عن  تنقشع 
غمامةُ  العالم  في  يعانون  الذين  كل 
الوباء  ومعهما  والحاجة  والجوع  الفقر 
األزمات  من  زاد  الذي  المستجد، 
وعمّق المعاناة وأرهق البالد والعباد.                            

األبواب،  على  الكريم  رمضان  هو  ها 
لرفع  تمتد  البيضاء  األيادي  هي  وها 
الفقر  أنين  أرهقها  عائالت  عن  الغبن 
ووشوشات صراعات البقاء، فتشابكت 
النخوة مع الهمّة وانطلق الخيّرون كلُ 
شهر  في  العون  لتقديم  موقعه  من 
الكندية  "المؤسسة  ومنهم  الخير، 
تاجي،  نور  برئاسة  الفلسطينية" 
مؤسستها  أفراد  ومع  عملت  التي 
 40 لنحو  غذائية  مواد  تأمين  على 
الفلسطينيين  من  غالبيتهم  عائلة 

المحتاجين المنتشرين في كندا.
وليدة  ليست  اإلنسانية  "اهتماماتنا 
ومنذ  فنحن  تاجي،  تقول  اليوم، 
برنامج  على  نعمل   ،1999 العام 
أسر  من  المتحّدرين  األطفال  كفالة 
من  الكفالة  عملية  فتتم  جداً،  فقيرة 
األطفال  ألحد  الكفيل  اختيار  خالل 
الواردة أسماؤهم عبر موقع المؤسسة 
حريّة  له  تعود  والذي  اإللكتروني، 
اختيار أكثر من فرد في نفس العائلة 
للطفل  إرساله  يريد  الذي  والمبلغ 
شهرياً، شرط أن ال يقل عن 70 دوالراً 
األطفال  إلى  ارسالها  يتم  أميركياً، 
حواالت  طريق  عن  أشهر  ثالثة  كل 
وتتابع  األهل".  يتسلمها  مصرفية 
أن  أود  المناسبة،  هذه  "وفي  تاجي، 
غير  جمعيات  مع  نتعامل  أننا  ألفت 
"الهالل  أبرزها، جمعية  لعلّ  حكومية 
الدكتور  برئاسة  الفلسطيني”  األحمر 

حيدر عبد الشافي".
وعن سلّة رمضان لهذه السنة، أجابت: 
حصلنا  الماضيِ،  حزيران  شهر  “في 
على منحة مادية من إحدى الجمعيات 
آالف   8 بقيمة   centraide الكبرى 
فلسطينية  عائالت  لمساعدة  دوالر 
يتم  أن  على  مونتريال،  في  محتاجة 
المهمة في مهلة أقصاها شهر  تنفيذ 
في  نجحنا  وبالفعل  الشهر.  ونصف 
رسالتنا، األمر الذي شجّعنا أكثر على 
المضي قدماً في مشروعنا اإلنساني، 
السيما وان شهر رمضان المبارك هو 

حملة  فأطلقنا  والخير.  الرحمة  شهر 
تبقّى  الى ما  التبرعات نضيفها  لجمع 
مع  واتفقنا  الصيف،  منحة  من  معنا 
الكبرى  التجارية  المؤسسات  إحدى 
orkida المعروفة بكرم أصحابها  على 
منوّعة،  غذائية  حصة   40 توضيب 
على أن يقوم متطوعون من المؤسسة 
بتسليمها إلى أصحابها بدءاً من اليوم 

بإذن هللا".
الكندية  “المؤسسة  مشاريع  وعن 
تاجي:  أجابت  المقبلة،  الفلسطينية” 
وثقة  طيّبة  بسمعة  نتمتع  كنا  “لما 
نحن  ها  الخير،  أهل  من  الكثيرين 
أموال  إرسال  على  مؤتمنون  اليوم 
أهلنا  إلى  والهدايا  والتبرعات  الزكاة 
الشهر  هذا  خالل  في  فلسطين  في 
العيد  الفضيل ليستطيعوا أن يعيشوا 
بخير وبركة. كما أننا نعمل على تمويل 
تحلية أحد اآلبار في غزة، كذلك نسعى 
إلى توفير كفاالت لطالب الجامعات أو 
الكفالة الطويلة األمد التي تساهم في 

تأمين مستقبل األطفال".
األعمال  ان  مؤكدة  تاجي  وختمت 
أوقات  وال  لها  لون  ال  اإلنسانية 
ستسعى  المؤسسة  افراد  مع  وانها 
عتمة  في  البيضاء  اليد  لتكون  دائمًا 
الصراعات الدائرة، شاكرة للموقع هذه 
التقدم  له  متمنية  اللطيفة  اإللتفاتة 
 واإلزدهار وللعاملين فيه عيدًا مباركًا.
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آراء

هذه  رمضان  شهر  علينا  يطل 
والعطش..  الجوع  من  يتلوى  األيام 
هذه  أمام  الطب  عجز  والكورونا، 
الجائحة، وانسان هذا الكوكب يضغط 
وإخصائييه  وبحاثته  أطبائه  على 
سريعا،  حال  يجدوا  لكي  ومختبراته 

واعدا وناجزا!
هي  اآلن  حتى  العلم  قدمه  ما 
محاوالت، اكثرهم تفاؤال يتحدث عن 
مفعول  يستبين  لكي  عشر  سنوات 
على  وتعرض  قدمت  التي  اللقاحات 

شكل حلول مرحلية ألزمة متفاقمة!
أدى  التحرك سريعا  عن  العلم  فعجز 
الكوكب  هذا  لسكان  جماعي  لعقاب 
وجهها  بأجمعها،  البشرية  اللطيف، 
تكرر  ونصف،  قدم  على  الحائط،  الى 
بنيات  اللهم  نسألك  خافت:  بصوت 

صادقة وقلوب طاهرة!
يمر  الذي  الثاني  وهو  رمضان،  شهر 
عبر الجائحة مخترقا ربيعها هذا العام، 
األربعاء على قول،  أو  القادم،  الثالثاء 
أيا كانت البداية، فأيامه ولياليه سوف 
والسؤال  مضى..  لما  تكرارا  تكون 
العميق،  المسؤول،  الجاد،  الملح، 
كيف يمكن أن نعيد لهذا الشهر ألقه، 
خطبة  كتابة  نعيد  أن  يمكن  وكيف 
شهر  استقبال  في  )ص(  الرسول 
الحية،  باللغات  المبارك،  رمضان 
الديجيتال،  بلغة  والبكم،  الصم  بلغة 
السمعي  بالتواصل  بالترميز، 
وسائل  من  ذلك  وبغير  والبصري، 

التواصل التي ابتدعتها البشرية!
بالبركة  هللا  شهر  اليكم  اقبل  قد 
شهر  والحزن،  والمغفرة..  والرحمة 
قراء  متعبديه،  ناسه،  بدون  حزين 
النهار،  صائمي  معتكفيه،  القرآن، 
عبادة،  في  النائمون  الليل،  قوام 
الجوعى  زهادة،  في  والناشطون 
الموقرون  المتصدقون،  والعطشى، 
كبارهم، الراحمون صغارهم، الغاضون 

ابصارهم، الحافظون السنتهم.. 
تفقد هذه  التوالي،  الثاني على  للعام 
المفاهيم العظيمة بعض خصوصيتها 
الجمعية، تنسل بعض معانيها لتضيع 
في فراغ الخوف والرعب والرهاب من 
الحزن  العميق،  الحزن  ومعه  كورونا، 
بقدراته  االنسان  خيبة  من  المتوالد 
أن  في  فشلت  التي  العلمية  وطاقاته 
تجمعه مع عائلته الكبيرة على مائدة 

إفطار.. بدون رهاب الفيروس!
خطبة  مفهوم  في  الشهر  هذا  قيمة 
بين  تبادلية  قيمة  الرسول )ص( هي 
بكرمه:  الخالق  يبدأها  وربه،  االنسان 
أبواب الجنان مفتحة، وابواب النيران 
هو  وما  مغلولة،  والشياطين  مغلقة، 
بعض  غير  العبد  هذا  من  مطلوب 
النتيجة  فتكون  والجهد،  الصبر 
بمستوى كرم الخالق ال بمستوى طمع 
المخلوق، وكرم الخالق أكبر بكثير من 

طمع المخلوق!
شهر رمضان، شهر تبادل بين انسان 
األرض ورب السماء، والنتائج على قدر 
الدنيا  وفي  اآلخرة،  في  السماء  كرم 
الواضحة  آثارها  ومن  آثارها،  بعض 
موائد  حول  الناس  اجتماع  بركة 
االجتماعية  الظاهرة  وهي  اإلفطار، 

األكثر بروزا في اعمال هذا الشهر..

فمن الواضح ان االعمال التعبدية في 
الشهر المبارك هي اعمال فردية، من 
األداء الى االستجابة، من الصوم الى 
الصالة وقراء القرآن والدعاء والصدقة 
التي  األخالقية  الملكات  من  وغيرها 
وزهدا  وورعا  وتقوى  ايمانا  تنسحب 
المسلم  الفرد  على  وغيرها  وكرما 
سبيل  في  الساعي  المتعبد  المؤمن 
استغالل هذا الشهر بما يتناسب مع 

وعد هللا الذي ال يخلف وعده!
يبقى أن فرحتي المؤمن: عند افطاره 
وعند لقاء ربه، قد انتقص من احداها 
أدائها،  الفرح في  موردا من مصاديق 
فرحته عند افطاره مع عائلته الصغيرة، 
مع  ارحامه،  مع  األكبر،  عائلته  مع 
بلدته  أبناء  مع  وأصدقائه،  اخوانه 
وجمعياتهم  ونواديهم  واجتماعهم 
وغيرها من أسباب اإلفطار المشترك!

الثاني  للعام  منها  نحرم  الفرحة  هذه 
بعد شهرين  نشعر  وقد  التوالي،  على 
رمضانيين ان هناك وجوها قد نسينا 
مالمحها بعد غياب طويل، غزا الشيب 
االمراض  وتمكنت  معارفنا،  بعض 
أناس  افتقدنا  آخرين،  من  والعلل 
مفاجئة،  رحلة  في  االبد  الى  رحلوا 
تأكل  أمراض  على  ينطوون  آخرون 
كبر  وارادتهم،  وعزيمتهم  فرحهم  من 
الزمن،  من  غفلة  في  سنة  الكوكب 
لهم  ورتب  الناس  حياة  من  اقتنصها 
أسلوبا جديدا في العيش، حرمهم من 
أشياء كثيرة وكبيرة وعظيمة ومهمة، 
لكنه قد هداهم في نفس الوقت الى 
مخارج أخرى وحلول منتزعة من ثقافة 
مقدمها  وفي  ومنها  وحداثته،  العصر 
ال  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل 
مستحدث،  جديد  كل  ترينا  تنفك 
يخفف عن الناس آالم البعد والقطيعة 

والهجران االرادي او القسري منه!..
ان  الشهر  هذا  اعمال  من  وعليه، 
التي  والواسطة  الوسيلة  عن  ابحث 
باآلخرين،  تقربني وتجمعني وتصلني 
ان ال اترك نهاري للنوم وليالي للكسل 
خلف تلفاز تفرخ مسلسالته من حارة 

الى أخرى..
أضعف  وهو   - الليالي  في  نعيد 
التي  الوجوه  بعض  تذكر   – االيمان 
المركز  في  نلتقيها  كنا  والتي  نعرفها، 
او المسجد او على مائدة  او المجمع 
المالمح،  تركيب  نعيد  كريمة،  إفطار 
ننظر في العيون التي يمكن ان يكون 
قد جف بعض بريقها، من الوجه الذي 
الكلمات  من  الكمامة،  نصفه  غيبت 
باهتة  الكمامة  تخرج من خلف  التي 

ومنزوعة الدسم والبسمات..
وجودهم  صادف  من  لبعض  نعتذر 
غطت  نعرفهم،  ولم  ما  مكان  في 
الكمامة قصورنا عن تشكيل وجوههم 
التي ألفناها، ندعو لهم جميعا، وهذه 
أقلها  العبادات،  أرخص  من  لعلها 

جهدا وكلفة، الدعاء لألرحام واالخوان 
واألصدقاء بظهر الغيب..

لقد  القديم،  هاتفك  دفتر  افتح 
في  لك  ألحبة  أرقاما  بالحبر  دونت 
ونسوك،  نسيتهم  بعيدة،  بلدان 
ود  من  لنا  بقي  ما  كورونا  واستهلك 
نعرف كم  باكرا، ال  نوقظهم  تجاههم، 
في  البعيدة،  مطارحهم  في  الساعة 
ما  الكورونا،  معها  وحدتنا  جغرافيا 
صحراء  مع  الشمالي  القطب  يجمع 
والهند  االمازون  وغابات  الخالي  الربع 
الصينية هو هذا الوباء.. تصيب لعنته 
والعرض فوق هذا  الطول  كل خطوط 

الكوكب التائه!
دونت  فقد  الهاتف  "ذاكرة"  افتح  او 
تحت  تركت  آلخرين،  أرقاما  فيها 
أسمائهم مالحظات تعرفهم بها، حتى 
التي  الطارئة  الوجوه  تلك  تنسى  ال 
عنهم  تعرف  ال  فجأة،  حياتك  دخلت 
الصدق  غير  عنك  يعرفون  وال  الكثير 
واألمانة والطيبة.. قل لهم إني صائم، 
سوف يسألونك عن الصيام ومشقته، 
وعن  وروحه،  اإلسالم  عن  وربما 
بعض  تجد  قد  ودقتها..  الشريعة 
تكرر  فال  مفيدا،  شيئا  لتقول  الوقت 

نفسك، واخرج من الصندوق!
من اعمال هذا الشهر ان ارفع سماعة 
من  بالمنسيين  واتصل  الهاتف 
ومعارفك،  واخوانك  وأهلك  أرحامك 
ومن اعماله أيضا ان ابحث عن غرف 
والفكرية  الثقافية  ونواديه  الحوار 
التي  المجموعات  الشيقة،  الحوارية 
تتواصل وتتواصى بالحق والصبر وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر.. بلسان 

التقنيات الحديثة!
ويقول الرسول )ص( في خطبته: من 
افطر منكم صائما كان له عتق نسمة، 
بعد  الخروج  القانون  علينا  حجر  وقد 
ميسور  صائم  إفطار  فيتعذر  الثامنة، 
يفتحها  فرصة  وهي  بمخالفة،  اال 
الى  البعيد،  الى  لننظر  كورونا  امامنا 
وعرفا  شرعا  الفقير  المحتاج،  الصائم 
وفلسطين،  اليمن،  في  وقانونا، 

وسوريا، والعراق.. وبعض لبنان!
عددا  أكثر  لصوصه  ألن  لبنان  بعض 

من جائعيه!
العشر  إذا كان  كان رسول هللا )ص( 
وها  المسجد،  في  اعتكف  األواخر 
يلزمنا  الماضية  السنة  ومنذ  كورونا 
هذا  ومنها  بيوتنا،  في  االعتكاف 
ومستحباته  االعتكاف  وآداب  الشهر، 
موجودة في مظانها من كتبنا القيمة.. 
يمكن  كيف  هو:  األساس  والسؤال 
الوقت  من  العظيمة  الفرصة  لهذا 
الفائض ان ال تغير الكثير من شؤوننا!

واآلن  الوقت،  قلة  من  نشكو  كنا 
الشكوى من الوقت الفائض الضائع، 
عسى هذا الشهر ان ينظم لنا مواعيد 
عدة  اقتطاع  او  األحبة..  مع  االتصال 
دقائق للدعاء للمنسيين ممن حولنا!

* * * * * * * *
الرسول  يقول  تسبيح  فيها  أنفاسكم 
العلم  واهل  األطباء  ويقول  )ص(، 
من  على  كبير  خطر  فيها  أنفاسكم 
حرم  من  الشقي  والشقي  حولكم، 
التسبيح  بين  التفريق  على  القدرة 

والعدوى!

هوزأبجد

شهر البركة والرحمة.. 
حزين، حزين!

شهر تذّكر المحتاجين 

نورا تاجي: "حصص رمضان" انطلقت اليوم 
والطفل الغزاوي من اولويات اهتماماتنا

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

السيدة نورا التاجي
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غير  شخصية  مقابالت  )سلسلة 
منشورة من قبل اجراها الزميل د 

علي حويلي( 
نستذكر،  ان  الضروري  من  لعله 
الذي  للمرأة  العالمي  العيد  بمناسبة 
انقضى قبل ايام ،كوكبة  من عالماتنا 
في  المقيمات  والعربيات  اللبنانيات 
على   الضوء   نسلط  وان  االغتراب، 
العلمية  ومكانتهن  حضورهن  اهمية 
قلما  التي  والمهنية  واالكاديمية 
تحظى في الميديا العالمية  واالدبيات 
الذي   بالقدر  العربية  العلمية 
واهتمام  وتكريم  تنويه  من  يستحقّن 
ال  جزءا  يشكلن  وألنهن  جهة  من 
يتجزأ من الذاكرة العلمية العربية في 
منها  وتقديرا  ثانية.  جهة  المهاجرمن 
تنفرد  جريدة  المهاجرة  العقول  لهذه 
بنشرانجازاتهن   " المشرق  "صدى 
العلمية  ،وتقدمها تباعا   للمرة االولى  

الى قرائها االعزاء. 
من  الكوكبة  هذه  وجوه  ابرز  ومن 

الرعيل األول : شادية حبال
)أميركية  حبّال  رفاعي  رسمت شادية 
من أصل سوري( في سجالت البحوث 
صبور  كباحث  للعربي  صورة  الغربية، 
اعجابا  يزيدها  وما  مقتدر.  وأكاديمي 
تخالف  عربية  إمرأة  أنها  واحتراما 
العرب،  نساء  عن  النمطية  الصورة 
تفكير  في  المستقرة  تلك  خصوصاً 
الغربيين باعتبارها جزءاً من مجتمعات 
محافظة ومنغلقة. نالت حبّال شهادة 
في  دمشق  جامعة  من  البكالوريوس 
وتابعت  والرياضيات.  الفيزياء  علوم 
دراسة الماجستير في الفيزياء النووية 
بيروت.  في  األميركية  الجامعة  في 
الواليات  إلى   1973 عام  وسافرت 
العالية.  علومها  إلكمال  المتحدة 
الدكتوراه  شهادة  على  وحصلت 
جامعة  من   1977 عام  الفيزياء  في 

"سنسيناتي" في والية أوهايو.
من الجو إلى الشمس

في  عام  لمدة  باحثة  حبّال  عيّنت 
في  الجوية"  للبحوث  الوطني  "المركز 
كولورادو.  والية  في  "بولدر"  مدينة 
"مركز  بـ  التحقت   ،1978 وفي 
هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية" 
 Harvard-Smithsonian Center

الرياح  مصدر   for Astrophysics
التوفيق  الى  سعت  كما  الشمسية، 
وعمليات  النظرية  الدراسات  بين 
أجرتها  التي  الواسعة  المراقبة 
الرصد  وأجهزة  الفضائية  المركبات 

األرضية عن الشمس. 
األميركية  "العلوم"  مجلة  وتُعرّف 
جسيمات  بأنها  الشمسية  الرياح 
من  تنطلق  كهربائياً  مشحونة  ذرية 
المنظومة  عبر  وتنتشر  الشمس، 
االضطراب  وتبث  كلها  الشمسية 
وتخترق  المنظومة،  كواكب  كل  في 

الطبقات الجوية العليا لألرض.
من جهتها تصف حبّال رياح الشمس 
بأنها ظاهرة حيّرت العلماء زمناً طويالً. 
أولهما  نوعين،  إلى  قّسموها  وأنهم 
الشمس  من  تنطلق  سريعة  رياح 
الثانية،  في  كيلومتر   800 بسرعة 
والثانية رياح بطيئة ثقيلة الحركة تأتي 
للشمس. االستوائية  المنطقة  من 

وتضيف : "اما بحوثي فأثبتت  أن تلك 
االفتراضات غير صحيحة ألن مُكوّنات 
تأتي من كل مكان  الشمسية  الرياح 
على سطح الشمس. وتعتمد سرعتها 
للمناطق  المغناطيسية  الطبيعة  على 
النتائج  وهذه  منها...  قدمت  التي 
توّلت  أكدت صحتها مركبات فضائية 
مثل  ارضي  مدار  من  الشمس  رصد 
الفضاء  "وكالة  أرسلتها  التي  تلك 
العاملة  الفضاء  وسفن  األوروبية" 
الشمس"  "راصد  مشروع  ضمن 
التابع لوكالة »ناسا" األميركية، الذي 
"سوهو"  المختصر  باسمه  يعرف 
الذي  المصطلح  وهو   ،SOHO
هيليوسفيرك  "سوالر  عبارة  يختصر 
 Solar Heliospheric أوبزرفاتوري" 
ان:  حبّال  وتؤكد   .Observatory
من  كبيراً  جانباً  أيضاً  تناولت  "بحوثي 
لالنبعاثات  الدينامية  الطبيعة  دراسة 
الشمسية في مناطق الطيف الراديوية 
القريبة  والمنطقة  المرئي  والضوء 
الحمراء  تحت  الطيف  موجات  من 
فضالً  يليها،  وما  البنفسجية  وفوق 
الهادفة  الشمسية  الرياح  دراسة  عن 
المسؤولة  الفيزيائية  العوامل  لتحديد 
سطح  دراسة  وكذلك  خواصها،  عن 
منه  ينبعث  ما  وامتدادات  الشمس 

إلى كواكب المجموعة الشمسية"

تشغل حبال منصب أستاذ كرسي في 
األرضية"  الشمسية  الفيزياء  "قسم 
شكّلْت  "ويلز"وهناك،  جامعة  في 
لدراسة  قيادتها  تحت  علمياً  فريقاً 
من  واستطاعت  الشمسية،  الرياح 
البحوث  خالل تعاونها مع بعض فرق 
تحصل  ان  األميركية  الجامعات  في 
الظواهر  لرصد  مستمر  برنامج  على 
وبما  الشمس،  بكسوف  المرتبطة 
رياح  أصل  معرفة  في  أيضاً  يساهم 
الشمس. كما شاركت فريقاً من علماء 
رحلة  أول  أعّد  األميركيين  الفضاء 
باألحرى  أو  الشمس،  إلى  فضائية 
تمثل  التي  الشمسية  الهالة  لطبقة 
المحيط  الغالف  من  الخارجي  الجزء 
يمكن  ال  الذي  الهائل،  الفرن  بذلك 
الكسوف  اثناء  إال  األرض  من  رؤيته 
حين تبدو هذه المنطقة كتاج أبيض 

محيط بالشمس. 
العلمية  "ساينس"  مجلة  أثنت  وقد 
الشهيرة، التي تنطق بلسان "الجمعية 
األميركية لتقّدم العلوم"، على بحوث 
وصفتها  إذ  حبّال،  العربية  العالَِمة 
كانت  التي  التصورات  "أطاحت  بأنها: 
رياح  مصدر  عن  قبل  من  سائدة 
حبّال  بحوث  في  ورأت  الشمس". 
ثورة  بل  األمام...  إلى  هائلة  "خطوة 

في علوم فيزياء الشمس". 
نشاط نسوي وعلمي

قدمت حبّال حتى اليوم أكثر من مئة 
عالمية.  علمية  لمجالت  علمية  ورقة 
في  بحثاً   30 على  يزيد  ما  وألقت 
وشغلت  متنوّعة.  دولية  مؤتمرات 
العلمية،  المناصب  من  مجموعة 
"الجمعية  في  عضويتها  تشمل 

"الجمعية  و  األميركية"  الفلكية 
األميركية للفيزياء األرضية" و "جمعية 
"جمعية  و  األميركيين"  الفيزيائيين 
"الجمعية  و  العالِمات"  النساء 
األوروبية للفيزياء األرضية" و "االتحاد 
ومُنِحَت  وغيرها.  للفلكيين"  الدولي 
الملكية  "الجمعية  من  الزمالة  درجة 
للفلكيين". وشغلت منصب أستاذ زائر 
الرياضيات  قسم  "ويلز"-  جامعة  في 
لجنة  وترأّست  الفيزيائية.  والعلوم 
وكذلك  األميركية،  الفلكية  الفيزياء 
رئاسة تحرير "المجلة الدولية لفيزياء 
األرضية".  الفيزياء  وبحوث  الفضاء 
ونالت لقب "أستاذ زائر" من "جامعة 
الصين.  في  والتكنولوجيا"  العلوم 
باحثة  جامعية  أستاذة  راهناً  وتعمل 
في "قسم العلوم الفلكية" في جامعة 

هاواي، في "هونولولو"
شملت  عّدة،  جوائز  حبّال  ونالت 
الفكر  "مؤسسة  من  "الرواد" 
واشنطن  "فريق  و   )2004( العربي" 
"المرأة  و   )2000( كرونوغراف"   –
المغامرة" من "مركز هارفارد للفيزياء 
"الخدمات  و   ،)1988( الفلكية" 
القومي  من"المجلس  البارزة" 
الجوي  الغالف  للبحوث  األميركي 
وكذلك   .)1996( وعلومهما"  والمناخ 
"أعلى  عن  خاصة  جائزة  مُنِحَت 
من  العلمي"  اإلنجاز  من  مستوى 

مؤسسة "سميثونيان" )1993(. 
وجرى تكريم حبّال في"المؤتمر الثالث 
مراكش،  في  العرب"  للموهوبين 
وكذلك في احتفالية "دمشق عاصمة 

الثقافة العربية" )2008(.
العالِمات  حال  عن  حبال  وتتحدث 
أنها  إلى  أميركا، مشيرة  العربيات في 
زمالئها  مع  جنب  إلى  جنباً  تعمل 
كفريق  المختلفة  الجنسيات  من 
موحّد، من دون حواجز وال حدود وال 
والمرأة.  الرجل  بين  جندرية  فوارق 
في  النسائي  العنصر  وجود  أن  وتؤكد 
والدراسات  الفلكية  الفيزياء  بحوث 

الشمسية، يعتبر أمراً نادراً جداً.
بقائها  رغم طول  انها  وتصرحبّال على 
تتنكر  ولم  تتغرب  لم  أميركا،  في 
لغتها  وال  لتقاليدها  وال  األم  لوطنها 
علومها  بتوظيف  وتأمل  العربية. 
قطر  أي  أو  بلدها  خدمة  في  وبحوثها 

عربي آخر.

علي حويلي – مونتريال 
كيبيك  جامعة  مؤخراً  أصدرت 
عنوان  تحت  دراسة  مونتريال  في 
في  والتفاعل"  والسالمة  "الجنس 
 9284 شملت  األكاديمي،  الوسط 
طالبة وطالباً، أي ثلث الذين يتابعون 
دراستهم في 7 جامعات كندية، أكدوا 
من  لنوع  جامعاتهم  في  تعرّضوا  أنهم 

التحرّش واالعتداءات الجنسية.
وكشفت الدراسة أن 36.9 في المئة 
تعرّضوا  الطالبات،  سيما  ال  منهم، 
دخول  منذ  الجنسي  العنف  من  لنوع 
كانوا  المئة  في   24.7 وأن  الجامعة، 
سنتهم  في  مماثل  لعنف  ضحايا 
الجامعية األخيرة. وأن 9 من أصل 10 
لم يتقّدموا إلى المسؤولين الجامعيين 

بأي شكوى ضد المعتدين.
وأظهرت الدراسة أن بين الضحايا 71 
في المئة من النساء و86.6 في المئة 
أن  وأوضحت  الجنس.  مغايري  من 
ال  اإلحصائية  المعطيات  هذه  مجمل 
الوسط  مجموع  على  تعميمها  يمكن 
الجامعي، باعتبار أن الدراسة اقتصرت 
كيبيك  شربروك،  جامعات:  على 
كيبيك  مونتريال،  مونتريال،  في 
شيكوتيمي،  في  كيبيك  أوتاوي،  في 
من  عيّنات  ثالث  واعتمدت  والفال. 

والتصرفات  التحرّش  الجنسي:  العنف 
جسدية  أو  )لفظية  بها  المرغوب  غير 
ابتزاز،  إكراه،  )اغتصاب،  واالعتداء   )

تهديد..(.
مونتريال  جامعة  في  الباحثة  وترى 
في  والمشاركة  بيرجيرون  مانون 
االعتداءات  هذه  مجمل  أن  الدراسة، 
يقوم  متكررة،  في صورة  تحصل  التي 
في  عادةً  وتحُدث  آخرون.  طالب  بها 
إطار االحتفاالت الجامعية أو الترفيهية 
أو األنشطة التعليمية أو البحثية التي 
تنظّم خالل العام الدراسي داخل الحرم 
المشاركة  أو خالل  وخارجه،  الجامعي 

في مؤتمرات وندوات أكاديمية.
المئة  في  أن"41  بيرجيرون  وتضيف 
إلى  تعرّضوا  الدراسة  شملتهم  ممّن 
أشكال عنف جنسي عدة"، في حين 
الدراسة  في  المشاركة  زميلتها  أن 
ساندرين ريتشي، تشير إلى أن "ارتداء 
محفّزاً  يكون  قد  مثيرة  ألبسة  فتيات 
ضحايا  وتدعو  االعتداءات".  لهذه 
تابوالخوف  إلى" كسر  الجنسي  العنف 
والصمت واإلبالغ عن الفاعل أياً يكن 

موقعه".
ترى  أيضاً،  األكاديمي  السياق  وفي 
مديرة االتصاالت في معهد "سيجيب 
"يصعب  أنه  فورتين،  سيلفي  غارنو" 
إجراء تقويم حقيقي لمشكالت العنف 

التعليمية  مؤّسساتنا  في  الجنسي 
وعدم  الشكاوى  غياب  بسبب 
داني  يؤكّد  المقابل،  في  توثيقها". 
)يضم  فوي"  سان  "معهد  مدير  ديبوا 
حوالى 6 آالف طالبة وطالب(، أن هذا 
الصرح التعليمي "يشهد كل ما يحدث 
من أنواع اإلثارات الجنسية".الفتا الى 
ان هذه الظاهرة "خطرة ومقلقة ومن 
نتيجة  تداعياتها  مدى  قياس  الصعب 
المحيطة  المعلومات  في  فادح  نقص 

بها"
الوقت  مع  نرى  بأن  "نأمل  ويضيف: 
والموظفين  والمعلّمين  الطالب  زيادة 
والجرأة  بالشجاعة  يتحلّون  الذين 

مسلكيات  من  يُمارس  ما  كشف  في 
جنسية مشينة"

الكندي  المنتدى  دعا  جهته  ومن 
الى  مونتريال  في  مؤخرا  عقد  الذي 
على  الجنسية  االعتداءات  مكافحة 
المؤسسات  ودعم   اشكالها،  كافة 
اجراءات  من  تتخذه  ما  في  الجامعية 
صندوق  كإعتماد  وقانونية   وقائية 
في  الجنسي  العنف  لشكاوى  خاص 
امنها  ،وتعزيز  كيبيكية  مؤسسة  كل 
ودعمها بهواتف للطوارئ واجهزة مراقبة 
المعتدين  أثر  ومتابعة   ، الكترونية 
الدعم  وتوفير  القضاء،  إلى  وإحالتهم 

االجتماعي والنفسي للضحايا  .

شادية الرفاعي : أبحاثها ثورة في علوم فيزياء 
الشمس

دراسة كندية استباقية لتفادي التحرش 
واالعتداءات الجنسية

د. عيل ضاهر

صفحات سوداء 
من تاريخ كندا

كندا  تاريخ  ان  على  اثنان  يختلف  ال 
لكن  البيضاء،  بالصفحات  غني 
ايادي  خطتها  سوداء  صفحات  هناك 
المؤمنة  الكندية  النفوس  بعض 
إستعالئي،  أنجلوسكسوني  بفكر 
وضع  يريد  األوروبيون،  معهم  حمله 
بأنه:  إلعتقاده  خدمته  في  اإلنسانية 
واألكثر  مرتبة  واألعلى  العالم  محور 

تطورا واألشد ابداعاً.
1( صفحات اإلبادة وإرتكاب الفظائع: 
تأسيس المدن على أنقاض حرق قرى 
)جيفري  وقتلهم  األصليين  السكان 
بمرض  بطانيات  لوّث  أمهرست 
اصليين  سكان  على  ووزعها  الجدري 
جون  منهم؛  العديد  على  فقضي 
المتوحشين"  "قانون  سن  ماكدونالد 
ألطفال  اإلجباري  الدمج  فيه  شرّع 
عن  فسلخهم  األصليين  السكان 
مدارس  في   بهم  وزج  عائالتهم 
ومنعهم من التحّدث بلغتهم وممارسة 

تقاليدهم.
واإلستبعاد:  اإلقصاء  صفحات   )2
إصدار عام 1885 قانون يفرض ضريبة 
الصيني؛  المهاجر  على  دوالر   500
أضرار  ألحقت   -1907  1906 بين 
بها  قام  الصيني  الحي  في  جسيمة 
البيض بتحريض من ساسة كولومبيا 
البريطانية؛ 1910اعتبرت كندا بعض 
األعراق غير مناسبة وشرّعت بالترحيل 
اإلعتباطي؛ 1914 منع اكثر من 350 
كندا  دخول  من  الهند  سكان  من 
فامضوا اكثر من 100 يوم في عرض 
الهند؛  إلى  العودة  البحر وأجبروا على 
دخول  يحظر  قانون  سّن  سنة 1923 
مرسوم  صدور  الصينيين؛1931 
يطالب الصينيين واليابانيين بالتّخلي 
عن جنسيتهم للحصول على الجنسية 
محمّلة  سفينة  منع   1939 الكندية؛ 
بيهود وإجبارها على العودة الى أوروبا 
فقتل النازيون 250  من ركابها؛1942 

طُرِد 22000 كندي من أصل ياباني.
3( صفحات العنف والتجسس: نشاط 
الخمسة  العيون  مؤسسة  في  كندا 
وهي وكالة مخابرات سرّية تضمها مع 
ونيوزيلندا  وأستراليا  وإنجلترا  أمريكا 
لمراقبة حركات البشر وإخضاع بيانات 
الشبكة  خالل  تمرّ  التي  االنترنيت 
كيف  بيّن  )إدوارد سنودن  العنكبوتية 
عمليات  تنفّذ  الخمسة  العيون  ان 
وراء  التخفي  غير مشروعة عن طريق 
اإلرهابية"  "التهديدات  مثل  حجج، 
سرّبت  "أنونيمِس"  األمن".  و"قضايا 
وثائق عن مساهمة كندا في تأسيس 
من  تتخذ  التي   ARK شركة  وتمويل 
دبي مقرا لها، من مهامها المساهمة 
وبلدان  احزاب  على  التحريض  في 
عربية عن طريق تأسيس بنية تحتية 
الدعم  تحفيز  إلى  تهدف  للدعاية، 
المسلحين  للمعارضين  الغربي 

والسياسيين(.
4( صفحات المساهمة في جرائم ضد 
اإلنسانية: إرسال شحنات أسلحة الى 
في  تستخدم  السعودية  مثل  بلدان 
حسب  وذلك  جماعية  إبادة  جرائم 
حقوقيون  مؤخرا  أقامها  التي  الدعوى 
وفساد  نهب  عن  السكوت  كنديون؛ 
إفريقيا  في  كندية  شركات  وجرائم 
إقتصادية  جرائم  على  والتتستّر 
خفي  وتمويل  قسري  وتهجير  وتدمير 
آالن  كتاب  حسب  أهلية  لحروب 
الطرف  غض  السوداء"؛  "كندا  دينيو 
وخبراء  للمرتزقة  كندية  شركات  عن 
الحروب تدخل ضمن أوّل 10 شركات 
عسكرية خاصة عالمية حسب "معهد 

ستوكهولم لدراسات السلم الدولي".
سوداء  صفحات  لبعض  اختصار  هذا 
حركات  إنطالق  وحي  من  جاءت 
تماثيل  بإزالة  طالبت  مدن  عدة  في 
سودت  لشخصيات  تذكارية  ونصب 

تاريخ كندا.  

شادية الرفاعي
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َّة  المرحوم الحاج هشام غِي

وافت المنية األحد في الرابع من شهر نيسان 
َّة في مونتريال  المربي الفاضل الحاج هشام غِي

اثر نوبة قلبية . 
ابناؤه : عمر ، ابراهيم وآدم غية

ابراهيم   ، سهيل  دريد،   ، حسن   : اشقاؤه 
والمرحوم محمد غية

في  االثنين  يوم  الجنازة  صالة  اقيمت  وقد 
الخامس من نيسان مباشرة بعد صالة الظهر 
الساعة  حوالي  ودفن  االسالم  مسجد  في 
في  االسالمية  المقبرة  في  الظهر  بعد  الثانية 

الفال.
نتقدم من عائلة الفقيد وأخينا الشيخ حسن 
غية ومن آل غية الكرام بأحر التعازي القلبية 
سائلين هللا عزّ وجلّ له الرحمة ولذويه الصبر 

والسلوان انه سميع مجيب. 

المرحوم الشيخ أحمد مغنية 

الشيخ  المرحوم  تعالى  هللا  رحمة  إلى  إنتقل 
اثر   ) محمد  ابو   ( مغنية  محمود  أحمد 

مضاعفات فايروس كورونا. 
عند  عربصاليم  بلدته  جبانة  ثرى  ووري  وقد 
الحادية عشر من صباح الثلثاء السادس من 

شهر نيسان 
أبناؤه : الحاج محمد، الحاج صالح ، المهندس 
يحيى ،المهندس ناصر، د. محمود،  الشيخ 

مصطفى ود. علي 
بناته : الحاجة وفاء ) زوجها المرحوم عبدهللا 
ماهر  الحاج  زوجها   ( غادة  الحاجة  و   ) حمود 
موسى ( و فاتن )  زوجة االستاذ محمود أمين 

حسن (
أبناء أخته في مونتريال : الحاج محمد فرحات 

، الحاج مصطفى فرحات ، يحيى 
بنات اخته في مونتريال : الحاجة آمنة فرحات 

، الحاجة ليلى فرحات وسينا فرحات. 

المرحوم الحاج ابراهيم مصطفى الجمال

الجمال  آل  نعى  وقدره،  هللا  بقضاء  تسليماً 
الفقيد الغالي المرحوم الحاج ابراهيم مصطفى 

الجمال 
الذي وافته المنية في لبنان ووري الثرى في 
 2 الجمعة   امس  يوم  بعلبك  مدينته  جبانة 

نيسان 2021.
اوالده :  الحاج حسان، محمد، علي، الحاج 

مصطفى، الحاج احمد )مونتريال).
صفا،  العزيز  عبد  المرحوم  زوجة  هنا  بناته: 

ندى، منى زوجة يوسف رعد) فرنسا). 
آل  صفا،  سعد،آل  آل  الجمال،  آل  اآلسفون 
زهر الدين، آل رعد،آل عبد الساتر،آل دبس 

وعموم اهالي مدينة بعلبك

المرحوم علي احمد عيسى

احمد  علي  المرحوم  لبنان  في  المنية  وافت 
عيسى ) ابو محمد(

قشقوش  نزيه  الحاج   : مونتريال  في  صهراه 
ويوسف قشقوش

وقد ووري الثرى في جبانة بلدته كفرصير عند 
الساعة الحادية عشر من صباح امس السبت 

في الثالث من شهر نيسان الجاري
نتقدم من أخينا الحاج نزيه قشقوش وعائلة 
بأحر  كفرصير  اهالي  وعموم  وانسبائه  الفقيد 
ان  وجل  عز  هللا  سائلين  القلبية  التعازي 
الفسيح  يسكنه  وان  برحمته  الفقيد  يتغمد 
من جنته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان انه 

سميع مجيب.

جالية

هذا باب نطل من خالله على المشاكل التي تحدث بين أبناء جاليتنا محاولين مشكلة وحّل 
.. وعليه نحن  والخبرة  بعد استشارة أهل االختصاص  المناسبة  الحلول  اقتراح 
نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها في األعداد القادمة بحول هللا..

من  الجديدة  االجيال  لدى  المالحظ  ان 
ابنائنا وبناتنا وخصوصا في بالد الغرب عدم 
دعائم   من  اساسيتين  بدعامتين  االهتمام 
التدين وهما الصالة والقران الكريم، خصوصا 
مع انشغال كثير من االسر واالباء واالمهات 
عن التربية المثلى لالبناء على التعلق بالقران 
الكريم واالهتمام بعمود الدين وهي الصالة 
)ال  بقوله  )ع(  الصادق  االمام  عنها  عبر  التي 
ان  وبما  بالصالة(  مستخف  شفعاتنا  ينال 
شهر رمضان شهر القران كما في قوله تعالى 
هدى  القران  فيه  انزل  الذي  رمضان  ))شهر 
وشهر  والفرقان((  الهدى  من  وبينات  للناس 
الصالة حيث ورد في سيرة النبي المصطفى 
)ص( انه اذا اقبل شهر شعبان وشهر رمضان 
نهارا والقيام  الصيام  النبي )ص( على  عكف 
ليال وحينما سئل عن ذلك وقيل له انت سيد 
الخلق الشافع المشفع، فقال افال اكون عبدا 

شكورا.
االيام  هذه  من  االستفادة  جدا  المهم  فمن 
روح  الشاعة  العظيم  الشهر  في  المباركة 

التعلق بالقران وبيان االهتمام البالغ بفريضة 
سهل  سلس  خطاب  خالل  من  الصالة، 
المؤمنة  العامة لالجيال  الذهنية  يتناغم مع 
والفجوة  المراهقة  مرحلة  تعيش  التي 
الحاصلة نتيجة التعلق بلذائد الحياة المادية  
المغرية  الشبابية  االجواء  والوان  ومباهج 
االرتباط  على  سلبا  يؤثر  مما  الغرب  في 
الفضيل  الشهر  ان  الكريم.  والقران  بالصالة 
من  كل  وعلى  تعوض  ال  سنوية  فرصة  هو 
ان  السحاب  مر  الفرص  تمر  ال  ان  يحرص 
الفطن هو من  اغتنامه فالحريص  الى  يبادر 
االجواء  من  لإلفادة  الالزمة  المقدمات  يهيأ 
وطأة  من  نخفف  كي  المالئكية  الرحمانية 
الحياة المهددة باالمراض والضغوط النفسية 
تحملها  يمكن  ال  والتي  المتعددة  والحياتية 
برفع  والعقلية  النفسية  الصحة  بتعزيز  اال 
خالل  من  وااليماني   الروحي  المستوى 
هو  الذي  هللا  شهر  في  هللا  بكتاب  التعلق 
ربيع القران والذكر هو ربيع القلوب ومبعث 

اطمئنانها .

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال نداء 
www.ccmmontreal.com

أريد زوجا أّمي ال تريده

شهر رمضان فرصة ال تعوض

المرحلة  في  شاب  على  تعرفت   : مشكلة 
الثانوية ولم تكن العالقة جدية كي اخبر عنها 
والدتي انما كنت اعتبرها حب مراهقة لشاب 
والظرافة  والنشاط  بالحيوية  مملوء  يافع 
المرحلة  الى  وصولي  ومع  واالبتسامة 
أكثر  المتبادل  االعجاب  صار  الجامعية 
الى قصة  لحظة  في  ليصل  ونضوجا  وضوحا 
حب حقيقية نعيشها بصمت ... الى أن جاء 
دراسة  انهى  بانه  به  صارحني  الذي  اليوم 
البكالوريوس ووجد عمال وهو مستعد لطلب 
يدي من أهلي فطلب مني أن أمهد له االمر 
بوضع والدي في صورة الزيارة المرتقبة وهنا 
كانت المفاجئة الصادمة فوالدتي وبمجرد أن 
سمعت باسمه رفضت االمر جملة وتفصيال 
وألمحت الى ان الشاب  ليس من مستوانا 
منه  اهم  هو  من  لي  يتقدم  ان  يمكن  وانه 
النه  كالمعتاد  بصمت  أبي  الذ  بينما  بكثير 
االمر  النها  والدتي  معارضة  على  يجرؤ  ال 
انا فأشعر بخيبة ومرارة  الناهي في بيتنا أما 
فما اعتمر في صدري من محبة لهذا الشاب 
االمر  وكان  لحظة  في  أنساه  أن  لي  يريدون 
بهذه البساطة فما الحل ؟؟      نور / موريال 

حب  اخفيت  انك  هو  نور  يا  خطؤك   : حل 
السنوات  كل خذه  والديك  عن  الشاب  هذا 
في  استقباله  قبول  منهما  تطلبين  وجئت 
أن  الطبيعي  فمن  مقدمات  أي  دون  بيتكم 
تواجهي هكذا ردة فعل ولكن المطلوب االن 
هو استيعاب الصدمة وعدم التصرف بانفعال 
باالهانة  يشعر  قد  الذي  الشاب  من  سيما 
فاالفضل  مختلف  عائلي  مستوى  من  النه 
واحترامه  واتزانه  هدوئه  عن  يبرهن  أن 
المستقبلي  للتعارف  كمدخل  والديك  ارادة 
فان  واال  االسرتين  بين  االجواء  لترطيب  او 
من  واليأس  االحباط  مشاعر  في  استغراقك 
التفكير  الى  يدفعك  قد  والدتك  رأي  تغيير 
بحلول مؤلمة وقاسية بينما الموقف يتطلب 
المناسبة  الفرصة  وانتظار  والهدوء  الصبر 
لتعبري فيها لوالديك عن مدى تعلقك بهذا 
الشاب وما هي مواصفاته االيجابية التي قد 
في  وتذكري  الكثير  عنها  والديك  يعرف  ال 
وقانونا  شرعا  له  يمكن  ال  أحدا  أن  الختام 
أن يفرض عليك زواجا ال ترضينه ومع ذلك 
فان تحصيلك رضا والديك هو خطوة مباركة 

لزواج مبارك وحياة سعيدة .

البقاء هلل

تحت عنوان "يدا بيد ضد العنصرية و التمييز"  اقام 
الثالث  السنوي  الحفل  الكندي  االسالمي  المنتدى 
عبر  بُث  زوم  موقع  على  افتراضي  لقاء  عبر  عشر 
صفحة المنتدى على الفيسبك بحضور عدد كبير من 
مؤكدين  الحديث  على  تناوبوا  الذي  الشرف  ضيوف 
والعنصرية  التمييز  مواجهة  في  المنتدى  دور  على 
واالسالموفوبيا. افتتح اللقاء  عند السادسة من عصر 
يوم الجمعة في السادس والعشرين من آذار / مارس 
الجندي  ندى  اآلنسة  المنتدى  عضو  من  بتقديم 
المنتدى  رئيس  من  بالحاضرين  ترحيبية  وكلمة 

االستاذ سامر المجذوب.
الضيوف المتحدثون هم :وزيرة التنمية االقتصادية 
النائب     ، جولي  ميالني  الفيدرالية  الحكومة  في 
الكندي  البرلمان  في  الحكومة  ،قائد  الفدرالي 
ومستشار الحكومة للشؤون الكيبكية بابلو رودريغز، 
اللبرالي في  للحزب  التابعة  النيابية  الكتلة  رئيس   ،
مستشار  سكارباليجيا،  فرنسيس  النائب  البرلمان 
الجديد  الديمقراطي  الحزب  في  الكيبكية  الشؤون 
حزب  رئيسة  بولريس،  الكسندر  النائب  الفدرالي 
لوران  سان  منطقة  عن  النائب  الكيبكي،  التضامن 
الرسمية  والمتحدثة  الكيبيكي  الليبرالي  الحزب  في 
نائب  رزقي،  مروى  الثقافية  للشؤون  الحزب  باسم 
َمجْدا  مونتريال  بلدية  في  التنفيذية  اللجنة  رئيسة 
بوبيانو، عمدة مدينة بيارفوند جيم بيس ، متحدثة 
الحفل المحامية ماري الين دوبي، النائب عن منطقة 

والمتحدثة  الكيبيكي  التضامن  حزب  عن  مارسيي 
باسم الحزب لشؤون البيئة ، النقل ، الطاقة والعلوم 
الخضر  حزب  رئيس  غزال   ربى  الفرنسية  واللغة 
وليام  والمحامي  الناشط   ، تيريل  ألَكْْس  كيبيك 
االستاذ  جذور  جمعية  ومؤسس  رئيس   ، خربطلي 

محمد برهون.
تكريم ناشطين 

و  لجهودهم  لناشطين  تقديرية  دروع   وقدمت 
نشاطهم في خدمة الجالية والشأن العام. والمكرمون 

هم:  
-الناشطة االجتماعية في شمال و شرق مونتريال د. 

نجاة بوغابى، 
االسالمية  للجمعية  المركزي  التنفيذي  -المدير 

الكندية ) MAC (  السيد شرف شرف الدين 
الدستوري  والقانون  الجنائي  بالقانون  -المتخصصة 
شركة  تمثل  والتي  فرحات  نور  المحامية  الكندي 

محاماة كيبكية تواجه القانون 21
-جريدة صدى المشرق حسين حب هللا .

وقد سلّم في وقت الحق درعا تقديرية لكل من د. 
نجاة بوغابى وحسين حب هللا في مكتب المنتدى 
المنتدى  رئيس  بحضور  الجندي  محمد  االستاذ 

االستاذ سامر المجذوب.
بربوش  نرمين  السيدة  الحفل  تقديم  في  شارك 
ماريا  السيدة  المنتدى  عضو  من  بكلمة  واختتم 

غراسيُن.

الحفل السنوي الثالث عشر للمنتدى االسالمي الكندي بحضور 
حشد من الشخصيات السياسية تتقدمهم الوزيرة جولي

حسين حب هللا يتسلم الدرع 
التقديرية

 د. نجاة بوغابى تتسلم الدرع 
 المشاركون في الحفلالتقديرية
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احتفاال بذكرى النصف من شعبان ومناسبة والدة 
االمام المهدي )ع( وتكريما للفتيات اللواتي بلغن 
سن التكليف الشرعي اقام المجمع اإلسالمي في 
 " عنوان  تحت  السنوي  التكليف  حفل  مونتريال 
ونراك األمل "، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف 
من مساء يوم السبت في الثالث من شهر نيسان 
تم بثّه عبر صفحتي الفيسبُك واليوتيوب التابعتين 

للمجمع . .
االلتزام  نختار  نحن   " انه  على  اكدن  المكلفات 
بالحجاب .. و نحن فخورات ومقتنعات بهذا الخيار 
وهو جزء منا ومن هويتنا ومن شخصيتنا"، ووعدت 
واكمال  الحجاب  على  بالمحافظة  المكلفات 

الطريق بالعلم والمعرفة واألخالق الجميلة ".
لفتيات  الكريم  القرآن  من  آيات  كانت  البداية   
من نادي " إقرأ وارتق " للقرآن الكريم وللمقرىء 
ترحيبية  أنشودة  اعقبهم  قصير،  حسان  الحاج 
لزهرات المجمع تحت عنوان " حللتمُ أهالً نزلتمُ 

سهال    مجمّعٌ حلوٌ وجودكم أحلى".
 بعدها رحبت الحاجة دينا رمال صعب بالمكلّفات 
الدنيا  واملئي  افرحي  السماء  يا مالئكة   " وقالت 
ذكرى  في  العرس  نقيم  إنّا   .. واصدحي  أهازيج 
الوالدة .. نزّف أميرات سرن في درب السعادة.. 
ويا امهات انثرن الورد والعنبر .. واستقبلن اميرات 
نرحب  قوموا  تتكلل..  بالمجد  المهديّ  يوم  في 
 .. وصلوات  وأهازيج  بزغاريد   .. نجمات  بأجمل 
صور  عرض  وبعد  المجرات..".  كل  يصل صداها 
المكلفات  خرجت  التكليف  سن  قبل  للمكلفات 
الورود  الهوينا وسط  الواحدة بعد االخرى يمشين 
كأنهن في عرس ، لتُقّدم لكلّ واحدة منهن باقة 

من األزهار.
الفتاة مايا  المكلفات  الفتيات  باسم   ثم تحدثت 
اليوم  نبدأ  ورفيقاتي  انا   " قائلة  بالفرنسية  ُصبْح 
كيف   " وسألت   .".. حياتنا  من  جديدة  مرحلة 
على  سعداء  ونعيش  اهدافنا  نحقق  ان  يمككننا 
خيارنا  عن  نعلن  اليوم  هذا  في   .. األرض  هذه 
بااللتزام بما اراده هللا وما جاء في الدين االسالمي 
وإقامة  بالحجاب  االلتزام  نختار  نحن   . الحنيف 
الصلوات الخمسة وصيام شهر رمضان وان نسلك 
مسلكا جيدا وان نحترم اآلخرين وان نحمل القيم 
نحن  المجتمع.  في  فاعلين  نكون  وان  الجميلة 
فخورون ومقتنعون بهذا الخيار ونسأل هللا كل يوم 
ان يهدينا الى الطريق الصحيح . وبالنسبة لحجابنا 
وال   . شخصيتنا  ومن  هويتنا  ومن  منا  جزء  هو 
ننسى ان هناك في التاريخ شخصيتين عظيمتين 
مريم  والسيدة  الزهراء)ع(  فاطمة  مثل  لترشدانا 

)ع(.
باللغة  خليل  بيان  للمكلّفة  الكلمة  كانت  ثم   
اقف  اليوم   " فيها  قالت  المكلّفات  باسم  العربية 
النني  الصغير  قلبي  تمأل  والفرحة  صديقاتي  بين 
سأشرق كالشمس بحجابي، وهذا يزيدني جماال 
الزهراء  بالسيدة  وأقتدي  تعالى  هللا  امر  واطيع 
عليها السالم. هذا الحجاب هو هويتي وهو عنوان 
حبي لديني وتمسكي به، ولو سألني الجميع عن 
كالصالة  فريضة  أنه  اجيب  فأنا  حجابي  سبب 
والصوم وتالوة القرآن الكريم وبه ال اخفي جمالي 
كالملكة  فأكون  وحياءً،  جماال  يزيدني  هو  بل 
يحرسني حجابي وكالوردة يفوح مني عطر المحبة 
على  أحافظ  بأن  وأعدكم  )ص(.  وللرسول  لله 
والمعرفة  بالعلم  طريقي  اكمل  وأن  الحجاب  هذا 
واألخالق الجميلة . افرحوا لي ولصديقاتي فنحن 

اليوم تكلّلنا وبدأنا مسيرتنا نحو حياة أفضل".
نحن   " انشودة  المكلّفات  الفتيات  انشدت  ثم   
نرتدي   .. الرسول  بنت  فاطم  البتول    نجمات 
الستر  انما  يزول..  ال  حسن  وهو  حجابا  التقوى 

حجاب عنه هيهات نحول " .
 المكلفة فاطمة فرحات وجهت في مقطع مصور 
نداء الى اإلمام المهدي )عج( قالت فيه : سيدي يا 
صاحب الزمان لقد ضاقت األرض بما رحبت وظهر 
الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ... 
فهل إليك يا ابن أحمد سبيل فتُلقى ..متى ترانا 
الغياب  ونراك ؟ اين انت ؟ نبحث عنك .. ملَلْنا 
والغَيْبَة .. أقبل إلينا.. إنّا نحبّك ونراك األمل ".    

االمام  تخاطب  للفتيات  انشودة  وكانت   
الهوا     عدروب  ناطرين  الك  نحن   " المهدي)عج( 

لعيونك مشتاقين لنصلي سوا ".
عفّتهن  عذب  من  يستقي  والمجد  المجد  "هن   
تقدير"،  وعظيم  عزة  ووسام  الحب  كل  منا  ولهن 
الفتيات  تكريم  فقرة  رمال  الحاجة  قدمت  هكذا 
علي  الشيخ  االسالمي  المجمع  امام  قدم  حيث 
المجمع  في  االدارية  الهيئة  ورئيس  السبيتي 
هدية  منهن  واحدة  لكل  خليل  وفيق  الحاج 
صالة  وسجادة  كريم  قرآن  عن:  عبارة  تكريمية 

وثياب الصالة ومسبحة.
 والقى الشيخ السبيتي كلمة في الحفل اثنى في 
من   " االخوات  بذلها  التي  الجهود  على  مستهلها 
العفاف  بتاج  وبناتنا  زهراتنا  بتتويج  االحتفاء  اجل 
القاسية  الصحية  الظروف  رغم  وااليمان  والطهر 
كبيرة".  باعداد  االجتماع  عدم  استوجبت  التي 

وتعلق  عن حب  يكشف  االصرار  هذا  ان   " وقال 
ارتباطا  ترتبط  التي  الدينية  الفريضة  بهذه  ووفاء 
عالم  الى  الفتاة  ودخول  التكليف  بسن  وثيقا 

المسؤولية االخالقية والشرعية ".          
وخاطب االهالي بالقول " ان جهودكم لن تذهب 
البذرة  هذه  بناتكن  قلوب  في  تزرعون   .. سدى 
هللا  شاء  وان  واالحتشام  العفّة  من  الصالحة 
تجدونها في مستقبل االيام شخصية متزنة هادئة 
مطمئنة تعرف كيف تدافع عن خياراتها ".  وقال 
سماحته " ان تهمة ان الحجاب مفروض ليست 
صحيحة . فاإلقناع واإلفهام والتعويد على اية عادة 
هو حق كل األهالي في كل الديانات والمجتمعات 

والثقافات".
البعض ممن ال يحبون مظهر  " رهان  الى  ولفت 
انها عندما تكبر ستتغير وترفض  الفتاة المحجبة 
عندما  يفرحون  وهؤالء   . اهلها  عليه  شجعها  ما 
واكد  حجابها".  نزعت  فالنة  ان  خبر  يسمعون 
وانما  الحرية  مصادرة  ليس  التكليف  "رمزية  ان 

ممارسة الحرية والمسؤولية ".
وأضاف السبيتي " سمعنا مؤخرا كالما ان الفتيات 
لهن  تشرحون  ال  وانتم  الحجاب  على  صغيرات 
ماذا يفعلن وماذا يرتدين. لذلك عندما يتعرضن 
لبعض إلشكاالت ال يمكنهن االجابة"، مشيرا الى 
بالتحضير مسبقا  قمن  المشرفات  األخوات   " ان 
 ." الحجاب  مسإلة  على  توعية  دورات  خالل  من 
تستطعن  الفتيات  ان  يعني  ال  هذا  ان  اكد  لكنه 
 ، والعقائدية  الفلسفية  االسئلة  على  تجبن  ان 
لكنهن عندما يكبرن يكبر معهن وعيهن وفهمهن 
ويمكنهن االجابة على هذه االسئلة" . واشار الى 
يكتمل  حتى  االنسان  ننتظر  ان  يمكننا  ال   " انه 
وعيه ليتم تكليفه حيث ان هذا االنتظار يمكن ان 
اخرى".  أجواء  في  ايضا  والفتيان  الفتيات  يدخل 
واشار الى ان "المسإلة ال ترتبط فقط في العامل 
الديني ، فلو كان الطفل بحاجة الى مساعدة طبية 
يقتنع  حتى  ننتظره  ان  يمكن  ال  دراسته،  في  او 

لكي نعطيه الدواء او نساعده في دروسه".  
من  حرمانهن  عن  للفتيات  التعويض  الى  ودعا 
بعض األنشطة التي ال تتناسب مع ارتداء الحجاب 
كشفية  ومؤسسات  دينية  كمراكز  نفتّش  وان 
او  الرياضة  في  سواء  بديلة  انشطة  عن  وغيرها 
الفنون وغيرها النها ليست محرمة . وشدد على 
ان " الذين يخططون للمستقبل لبناء او تأسيس 
مراكز للجالية او مشاريع تخدم ابناء وبنات الجالية 
عليهم ان يأخذوا بعين االعتبار هذه المسألة مثل 
انشاء مالعب ومسابح تراعي مسألة بناتنا وتوفير 

البدائل لهم " .
تمكين  فقط  وليس  الفتاة  تمكين  فكرة  وطرح 
المرأة وقال " ال ينبغي ان ننتظر البنت حتى تصير 
إمرأة لنساعدها على تقوية شخصيتها ووجودها ، 
المسؤولية  تحمّل  قيم  الصغر  منذ  فيها  نزرع  بل 
الن  بشخصيتها  والثقة  بالنفس  االعتداد  وقيم 
اكثر البنات يتعرضن لمشاكل نفسية او استغالل 
اآلخرين والسبب الرئيسي هو الشخصية الضعيفة 
على مستوى العيش في عائلة فيها قلق واضطراب 
ديني  حصين  ركن  الى  اللجوء  وعدم  ومشاكل 
اخالقي اجتماعي يعطيها االيمان والثقة بأنها قادرة 
على التغلب على هذه المشاكل المحيطة وتغيير 
تبني  وان  افضل،  ظروف  الى  الصعبة  الظروف 
تجربة تتوافق مع التوجهات الدينية وااليمانية قد 
خلقوا  "األوالد  الن  االهل  مع  متطابقة  تكون  ال 
لتعبر  فرصة  تُعطى  وان   ، زمانهم"  غير  لزمان 
عن طموحاتها وتطلعاتها كفتاة في اجواء سليمة 
وآمنة. ونحن كمسؤولين علينا ان نلحظ هذا االمر 

ونرعاه ".      
واختتم الحفل بمسرحية "فينا نغير" شارك فيها 
زهري  جنان   ، الدين  شمس  محمد   " الممثلون 
، يوسف حب هللا ، حسن بحسون ، جنى حاج 
االنتباه  أهمية  تناولت  جابر  وفاطمة  سليمان 

لتربية األطفال في سن مبكر .

الحفل السنوي للمكلفات : نحن فخورات 
ومقتنعات بهذا الخيار وهو جزء من هويتنا

الوقاية خ�� من قنطار عالج
��المرشدة الصحية مر�م شق

متخصصة في مجال الصحة األيضية، وممرضة مجازة ومتخصصة بالوقاية ومكافحة
العدوى

نتشرف بخدمة أبناء جاليتنا العر�ية بهدف المساعدة ع�� التوعية الصحية السليمة
وتقديم النصائح واإلرشادات الالزمة من خالل برامج توعية وتوجيه علمي صحيح

إذا كنت ترغب بالحصول ع�� جسم صحي وسليم ووزن مثالي ونظام غذائي متوازن
من أجل مناعة أقوى وإزالة  الّسموم وال®�اكمات

لمساعدت¹م يمكنكم التواصل معي ع¸� الهاتف:  836-5663
Coach en Santé Métabolique, Infirmière Clinicienne, spécialisée 
dans la prévention et le contrôle des infections.
Nous sommes honorés de servir les gens de notre communauté 
arabe dans le but de leur aider et de leur sensibiliser à prendre 
soin de leur santé et de fournir les conseils et les orientations 
nécessaires grâce à de solides programmes d'orientation 
éducative et scientifique.
Si vous voulez avoir un corps sain et un poids idéal, une alimenta-
tion équilibrée, pour une immunité plus forte et l'élimination des 
toxines, afin de prévenir des maladies, veuillez rentrer en contact 
avec moi pour vous donner les conseils nécessaires. 
Numéro de téléphone: (514) 836-5663
Facebook: Mariam Choucair

(514)

مايا صبحبيان خليل
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Kaycee Madu الوزير 

رئيس وزراء البرتا السيد جيسون كِني

جيسون كيني يرد على المنتدى 
اإلسالمي الكندي .. فماذا قال ؟

المنتدى  التي وجهها  المفتوحة  الرسالة  ردا على 
االسالمي الكندي بالتوافق مع مؤسسات محلية 
يناير   / الثاني  كانون  البرتا في شهر  في مقاطعة 
الفائت  بالتوافق مع مؤسسات محلية في مقاطعة 
البرتا الى رئيس وزراء البرتا السيد جيسون كِني 
نساء  طاولت  التي  العنيفة  اإلعتدءات  حول 
مسلمات ومن ذوي البشرة السمراء في المقاطعة 
والتي دعت الحكومة في البرتا الى "بدء تحقيق 
شامل في ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين 
وتنفيذها  ملموسة  بخطوات  توصية  واصدار   ،
وجه   ،" المقاطعة  في  لإلسالموفوبيا  حد  لوضع 
 Kaycee Madu البرتا مقاطعة  في  العدل  وزير 
رسالة   ، كيني  جيسون  ألبرتا  وزراء  رئيس  باسم 

الى المنتدى االسالمي الكندي جاء فيها

والحوادث  الجرائم  أن  تدرك  ألبرتا  "حكومة  ان 
خطيرًا  تهديدًا  تشكل  والتحيز  الكراهية  بدافع 
الجهود  فإن   ، النحو  هذا  على  العامة.  للسالمة 
بدافع  المرتكبة  الجرائم  من  للحد  المبذولة 
 ، الجرائم  ، ودعم ضحايا هذه  والتحيز  الكراهية 
وتعزيز مجتمعات آمنة وقادرة على الصمود ، هي 

من أولويات حكومة ألبرتا."
ارتياح  عن  الرسالة  في   Madu الوزير  واعرب 
حكومة ألبرتا " ألن الشرطة تمكنت من التحقيق 
بسرعة وتوجيه تهم جنائية فيما يتعلق بالحوادث 
العدالة  نرى  أن  ونأمل   ، إدمنتُن  في  األخيرة 
نقر  فإننا   ، ذلك  ومع  للضحايا.  بسرعة  تتحقق 
بأن حكومة ألبرتا ، يجب أن تعمل باستمرار على 
تعزيز هدف أكبر يتمثل في القضاء على مثل هذه 

الحوادث تمامًا".
واشار Madu الى ان " رئيس الوزراء كيني صرح 
بشكل ال لبس فيه أن العنصرية والتعصب الديني 
كما  ألبرتا".  في  لها  والتمييز ال مكان  والكراهية 
ذكّر Madu بالرسالة التي نشرت في16  كانون 
األول/ ديسمبر من العام 2020 ، والصادرة عن 
المرأة  ووضع  الثقافية  والتعددية  الثقافة  وزيرة 
 ، االجتماعية  والخدمات  المجتمع  ووزيرة   ،
في  العنصرية  لمكافحة  االستشاري  والمجلس 
ألبرتا  " وقوف حكومة  ، معلنا   Madu و ، ألبرتا 
العيش  من  ألبرتا  ليتمكن جميع سكان  موحدة 

في مجتمعات آمنة ومأمونة".
ألبرتا  حكومة  التزام  ألبرتا  في  العدل  وزير  واكد 
يحتاجها  التي  الموارد  العدالة  نظام  "بامتالك 
الكراهية  يرتكبون  الذين  أولئك  مع  للتعامل 
يقوم  ان"   على  وشددت  التحيز".  وجرائم 
ووسائل  سبل  بتقييم  باستمرار  المسؤولون 
تعزيز كفاءة وفعالية الجهود المبذولة على نطاق 
الكراهية  بدافع  الجرائم  لمكافحة  المقاطعة 

والتحيّز ."
واذ اشار الى أن " إحصاءات الجريمة تشير إلى أن 
الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والتحيّز تستمر 
 Madu لألسف في التأثير على مجتمعاتنا" ، اكد
هذه  من  للحد  الجوانب  متعددة  الجهود  أن   "

اآلثار والتخفيف منها تنجح".
إعادة  تمت  انه  الى  رسالته  في   Madu واشار 
العدل  لوزارة  التابع  العام  األمن  قسم  هيكلة 

والنائب العام مؤخرًا من أجل:
المستمر  والتقييم  الرصد  تعزيز  دعم   •
الكراهية  أشكال  بجميع  يتعلق  فيما  للتهديدات 

/ التحيز والتطرف العنيف داخل ألبرتا ؛
القانونية  المشاركة  زيادة  دعم   •
للمعلومات والتعاون بين البلديات والمقاطعات و 
الشركاء الفيدراليين في قضايا الكراهية / التحيز 

والتطرف العنيف ؛
السلوكية  العلوم  تقييم  قدرات  دعم   •
العنف  تجاه  بالتطرف  يتعلق  فيما  المتخصصة 
والسلوكيات  التحيّز   / الكراهية  بدافع  والجرائم 

المتطرفة ؛
تدخالت  لمواجهة  متكامل  نهج  دعم   •
المتعلقة  تلك  ذلك  في  بما   ، العنيف  التطرف 

بالكراهية والجرائم بدافع التحيّز.
 والحظ Madu "أن هناك العديد من المبادرات 
تعاون  يحدث  حيث  ألبرتا  في  األطراف  متعددة 
 ، القانون  إنفاذ  ودوائر   ، المجتمع  بين  فعال 
في  بما   ، اإلنسان  حقوق  ومؤسسات   ، والعدالة 

ذلك:
ألبرتا  في  الكراهية  جرائم  لجنة   •
)AHCC( التي تأسست عام 2001 ، والتي تسعى 
إلى جلب رؤية شاملة لقضايا الحوادث والجرائم 

بدافع الكراهية في ألبرتا.
لمناهضة  االستشاري  المجلس   •
الثقافة  لوزيرة  المشورة  يقدم  والذي  العنصرية 
جهود  في  المرأة  ووضع  الثقافية  والتعددية 
مكافحة العنصرية وتعزيز مجتمعات أكثر شموالً 

وقبوالً في جميع أنحاء ألبرتا".
"حكومة  ان  الى  رسالته  في   Madu واشار 
لدعم  تمويل  فرص  خلق  على  أيًضا  تعمل  ألبرتا 
برنامج  منها  الشعبية.  المجتمعية  المنظمات 
األصلية  والشعوب  الثقافية  التعددية  منحة 
المبادرات  يدعم  الذي   ،)MIIG( والشمولية 
بين  والتفاهم  الوعي  تبني  التي  والمشاريع 
الثقافي في  الوعي  البرنامج  يعزز  ، كما  الثقافات 

المجتمعات عبر المقاطعة.
وختم الوزير Madu بالقول " نشارككم مخاوفكم 
للجرائم  المتناسبة  غير  باألضرار  يتعلق  فيما 
المرتكبة بدافع الكراهية والتحيز، من حيث أنها 
بأكملها".  والجاليات  األفراد  الضحايا  على  تؤثر 
واكد التزامه الشخصي بأن تكون " استراتيجيات 
وخطط حكومتنا تتكيف وتتطور بما يتماشى مع 

احتياجات وتوقعات جميع سكان ألبرتا".
وكانت جرت في البرتا سلسلة اعتداءات من بينها 
محطة  في  للهجوم  سوداء  مسلمة  امرأة  تعرض 
ان  التحقيقات  اكدت  حيث   Southgate LRT
العنصرية  هو  يبدو  ما  على  الهجوم  وراء  الدافع 
والكراهية. وتم القاء القبض على مشتبه به في 

االعتداء .
وكالهما   ، وابنتها  اّم  تعرض  ايضا  ذلك  وسبق 
من السود وترتديان الحجاب ، لالعتداء ، حيث 
قالت الشرطة إن رجال اقترب من المرأتين وقام 
بشتمهما بكلمات بذيئة عنصرية أثناء وجودهما 
فكسر   ، الركاب  باب  ولكم   ، سيارتهما  داخل 

النافذة.
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ال يمكن إنكار أن أزمة وباء COVID-19 قد قلبت 
حياتنا  أنماط  وغيرت   .. عقب  على  رأًسا  حياتنا 
أهمية  يولي  الذي  اإليمان  مع  تفاصيلها.  بكل 
 ، الجماعي  والتجمع  االجتماعية  للروابط  كبيرة 

فقد ثبت أن هذا يمثل تحديًا خاًصا.
مركز  قام   ، الوباء  انتشار  من  قليلة  أشهر  قبل 
ومدرسة اهل البيت )ABIS( بشراء مبنى جديد 
تموز  وفي  المتزايدة.  الجالية  احتياجات  لتلبية 
من  رسميًا  انتقلوا   ،  2020 العام  من  يوليو   /
مركزهم القديم في Vanier إلى المركز الجديد 
تكاليف  رتّب  ما   ،Albion Road  3025 في 
متزايدة وتجديدات كبرى والعديد من المشاريع 

طويلة األجل.
ومركز  مدرسة  تستضيف  كانت   ، عام  كل  في 
أهل البيت اإلسالمي )ABIS( حدثًا كبيرًا لجمع 

التبرعات وجمع الجالية على نطاق واسع. لكن 
سالمة  كانت   ، للوباء  المتفشية  للحالة  نظرًا 
االلتزام  ومع  قصوى.  أولوية  الجالية  أعضاء 
وعدم  والمدينة  للمقاطعة  المحلية  بالقوانين 
المدى  في  شخصيا  لالجتماع  فرصة  وجود 
بطريقة  تقوم  أن   )ABIS( ادارة  قررت  المنظور، 
مغايرة تراعي قرارات اإلقفال وعدم التجمع. فتم 
التبرعات  جمع  حدث  استضافة  إمكانية  طرح 
عبر اإلنترنت وذلك في مناسبة  الوالدة المباركة 
على  برنامج  إعداد  فتم   ، )عج(  المهدي  لإلمام 
من  الرغم  وعلى  الجودة.  من  مستوى  أعلى 
فقد   ، القيمون  واجهها  التي  العديدة  التحديات 
سعوا جاهدين للتكيّف مع التحوّل عبر اإلنترنت 
بالحضور  كان  لو  كما  تفاعليًا  البرنامج  وجعل 

شخصيًا.

لتطوير  دعمهم  مجددا  الجالية  أعضاء  أثبت 
مركزهم من خالل مساهماتهم السخية ورعايتهم 
للحفل. تخلل الحفل مقطع فيديو ترويجي جديد 
إمام  من  التقرّب  عن  ومحاضرة   ،  ABIS من 
عصرنا)ع( ، ولعبة كاهوت التفاعلية ، والمواليد 
المركز  لمشاريع  إعالمي  وشرح   ، االنشادية 

الماضية والقادمة ، وأخيراً ، أُجري السحب. 
مجموعة  العام  هذا  قدمت  بانها   ABIS تفخر 
واسعة من الجوائز الكبرى - بما في ذلك سيارة 
Hyundai Venue 2021 و بطاقة سفر لزيارة 
 MacBook االماكن الكقدسة و تلفزيون ذكي و
بفضل  الكثير.  وغيرها   drone و   Airpods و 
هللا وبركاته ، تمكنت )ABIS ( من الوصول إلى 
هدفها في جمع التبرعات وأثبت الحدث نجاحه 

الهائل.

لمشاريع  المتواصل  الخيري  الدعم  خالل  من 
 ، الكريمة  الجالية  قبل  من  البيت  أهل  مركز 
وتجديده  تطويره  مواصلة  قادر على  المركز  فإن 
احتياجات  مختلف  الستيعاب  الجديد  للمبنى 
من  لإلنتهاء  ونظرًا  فتحه.  إعادة  بمجرد  الحالية 
تجهيز المدرسة وجعلها مدرسة نموذجية تمتلك 
مختلف المعدات الحديثة - فإن أهم األولويات 
التي سيتم العمل عليها قريبا هي ملعب مغلق 
لكرة قدم وصالة رياضية خاصة باألخوات وانهاء 
عبر  المباشر  والبث  التسجيالت  استديو  تجهيز 

اإلنترنت.

عصر  من  والنصف  السادسة  الساعة  عند 
نيسان  من  التاسع  في  الفائت  الجمعة  يوم 
الجاري، قامت جمعية سوا بتنظيم ندوة وعشاء 
افتراضي على تطبيق زوم حول موضوع "اهمية 
في  االعمال  ونساء  لرجال  الضريبي"  التخطيط 
منازل  الى  مجاني  عشاء  ارسال  تم  الجالية.و 
جميع المشاركين والمشاركات من رجال ونساء 

االعمال في الجالية.
قام  وأنفسهن،  بأنفسهم  الجميع  تعريف  بعد 
االستاذ  المحلف  المحاسب  المحاضرة  ضيف 
علي جواد مع زميله جمال عبد هللا بشرح اهم 
المعتمدة  والضريبية  المالية  والوسائل  الخطط 
في  واالقتصاد  للتوفير  والشركات  التجار  لدى 

دفع الضرائب.

المساهمة  الشركات  انشاء  الوسائل،  من هذه 
القابضة )Holding( والوقف العائلي او الشخصي 

.)Fiducie familiale et personnelle(
من  االسئلة  من  العديد  تم طرح  الندوة  خالل 
غير  الموضوع  هذا  ان  ذلك  المشاركين  قبل 
معروف بشكل واضح في اوساط المهتمين في 

الجالية.
في النهاية ابدى الجميع شكرهم لجمعية سوا 
جواد  السيد  وشدد  المحاضرة  هذه  لتنظيم 
الخبرة في هذه  على ضرورة استشارة اصحاب 
المال  وزراة  مع  مشاكل  ألي  منعا  المواضيع 

وللنفع العام في االجمال.
 اشرف على ادارة الندوة المحامي االستاذ وليم 

خربوطلي 

جمال عبد هللا وعلي جواد

مبنى مدرسة اهل البيت 

الحفل الخيري السنوي لمركز ومدرسة 
اهل البيت في اوتاوا يحقق نجاحا كبيرا

""سوا"" تنظم ندوة عن 
"التخطيط الضريبي في زمن 

الجائحة"" وعشاء افتراضي

ملناسبة حلول شهر رمضان املبارك 
تتقدم جريدة صدى املشرق من 

اجلالية بأحر التهاني والتبريكات 
سائلني الله عز وجل ان يتقبل 

اعمالكم وان يعيده عليكم باخلير 
باخلير واليمن والبركة



العدد 524 - الثالثاء 13 ني�ضان 2021/ رم�ضان
N°524  • Mardi le 13 Avril 2021إعالنات

Montréal QC H2A 1Y8

Service d’Enseigne 

Impression grand format

Lettrage sur vinyle/3D

Gravure sur bois

aluminium et plexiglass

Centre du document

Photocopie



العدد 524 - الثالثاء 13 ني�ضان 2021/ رم�ضان
N°524  • Mardi le 13 Avril 2021 كندا

الحزب  أعضاء  صوّت   - أوتاوا 
يوم   )  NDP  ( الجديد  الديمقراطي 
قدمه  اقتراح  لصالح  السبت  أمس 
الفلسطينيين  النشطاء  من  ائتالف 
سياسته  تعديل  إلى  يدعو  واليهود 
الناشئة  المنتجات  مقاطعة  ليشمل 
غير  اإلسرائيلية  "المستوطنات  عن 
األسلحة  "حظر  وكذلك  القانونية" 
االقتراح  هذا  يأتي  إسرائيل".  على 
الكثيرين  مطالبة  من  سنوات  بعد 
داخل الحزب بأن يتخذ الحزب الوطني 
موقفًا واضحًا مما يجري بين إسرائيل 

والفلسطينيين. 
وفيما ايدت منظمة " كنديون من اجل 
االوسط  الشرق  في  والسالم  العدالة 
القرار الجديد اعربوا "عن خيبة أملهم 
التحالف  تعريف  لمعارضة  قرارًا  ألن 
الهولوكوست  ذكرى  إلحياء  الدولي 
والمتعلق  للجدل  المثير   )  IHRA  (
يتم  لم  السامية  المعاداة  بتعريف 

التصويت عليه مطلقًا.
ايمي كشك : القرار يحظى بشعبية 

كبيرة
محامية  وهي   ، كشك  إيمي  وقالت 
وواحدة  فلسطيني  اصل  من  كندية 
من الناشطات الداعمات لهذا اإلقتراح 
في مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي 
هذا  اعتماد  كان   " السبت  امس 
االقتراح اليوم نتيجة لزيادة الدعم من 
كشك  وأضافت  الشعبية".  القاعدة 
يحظى  فقط  ليس  الموقف  "هذا 
الحزب  عضوية  في  كبيرة  بشعبية 
تدعمه  ولكن  الديمقراطي  الوطني 
العمالية  الحركة  العظمى من  الغالبية 
الكنديون  السكان  وكذلك  الكندية 

عمومًا."
 EKOS وكان أكد استطالع للرأي أجرته
Research عام 2017 أنه في سياق 

لحقوق  المستمرة  إسرائيل  انتهاكات 
الكنديين  من   78٪ يعتقد   ، اإلنسان 
للمقاطعة  الفلسطينية  الدعوة  أن 
المستطلعين  نسبة  وكانت  معقولة. 
من أنصار الحزب الوطني الديمقراطي 
 .90٪ الـ  تجاوزت  للمقاطعة  المؤيدة 
وتحظى السياسة المعتمدة اليوم أيًضا 
النقابات  من  العديد  بين  قوي  بدعم 
في  بما  كندا  في  الرئيسية  العمالية 
ذلك مؤتمر العمل الكندي الذي يمثل 
أكثر من ثالثة ماليين عامل في جميع 

أنحاء البالد.
األهمية  من   : نيفين  جانفييف 
الوطني  الحزب  يقف  أن  بمكان 
جانب  إلى  الديمقراطي 
المجتمعات التي تناضل من أجل 

السالم والعدالة
من ناحيتها قالت جانفييف نيفين وهي 
اليهودي  الصوت   " تجمع  في  ناشطة 
التي  الناشطات  واحدى  المستقل"، 
تبني   " ان  الناجح  القرار  وراء  تقف 
الحزب  يضع  اليوم  السياسة  هذه 
كواحد من  بحزم  الديمقراطي  الوطني 
بإنهاء  تطالب  التي  القليلة  األحزاب 
دعم كندا للمستوطنات غير القانونية 
وإلى  من  األسلحة  تدفق  وتعليق 
الفلسطينيون"..  يتحرر  إسرائيل حتى 
أزمات  وقت  "في  نيفين   وأضافت 
مثيل  ال  واقتصادية  وبيئية  اجتماعية 
لها ومتداخلة ، من األهمية بمكان أن 
إلى  الديمقراطي  الوطني  الحزب  يقف 
وتلك  المهمشة  المجتمعات  جانب 
التي تناضل من أجل السالم والعدالة 
في كل مكان وتتخذ التوجيهات منه".
هوس  عن  يكشف   : اسرائيل  مؤيدو 

ساّم باسرائيل
القرار لم يرق لمؤيدي الكيان الصهيوني 
حيث قال شيمون كوفلر ، رئيس مركز 

ومقره  واليهودية  اإلسرائيلية  الشؤون 
تورونتو ، إن القرار يكشف عن هوس 
التي  الكوارث  يتجاهل  بإسرائيل  ساّم 
وهونغ  وميانمار  سوريا  في  تتكشف 

كونغ وأماكن أخرى.
كنديون من أجل العدالة والسالم في 

الشرق األوسط
أجل  من  كنديون  منظمة  واشادت 
األوسط  الشرق  في  والسالم  العدالة 
الديمقراطي  بالحزب   )CJPME(
الكندي الجديد لتبنيه سياسة جديدة 
إسرائيل.  ضد  العقوبات  لدعم  جريئة 
هو  التصويت  هذا   " المنظمة  وقالت 
فوز كبير لنشطاء األحزاب ، بمن فيهم 
الذين   ، ويهود  فلسطينيون  أعضاء 
الوطني  الحزب  لجعل  لسنوات  عملوا 
لدعم  إجراءات  يتخذ  الديمقراطي 

حقوق اإلنسان الفلسطيني".
رئيس  نائب   ، بوكيرت  مايكل  وقال 
عادل  سالم  أجل  من  كنديون   "
 )CJPME   (  " األوسط  الشرق  في 
الوطني  الحزب  ، صادق  األولى  للمرة 

ملموسة  إجراءات  على  الديمقراطي 
الكندية  للحكومة  يمكن  واستباقية 
اتخاذها إلجبار إسرائيل على االمتثال 
بيكرت:  وأضاف  الدولي".  للقانون 
"هذه خطوة كبيرة إلى األمام بالنسبة 
وتطور   ، الديمقراطي  الوطني  للحزب 
الذين  الكنديين  لجميع  مشجّع 
السياسيين  قادتنا  رؤية  في  يرغبون 
من  القادم  العمل  لنداء  يستجيبون 

المجتمع المدني الفلسطيني".
واشارت المنظمة إلى أن حزب الخضر 
بإجراءات  اقتراحًا  تبنى  قد  الكندي 
مماثلة في عام 2016 ، بما في ذلك 
المستوطنات  سلع  استيراد  حظر 
وإنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل.

المنظمة  اعربت   ، نفسه  الوقت  في 
لمعارضة  قرارًا  ألن  أملها  خيبة  عن 
إلحياء  الدولي  التحالف  تعريف 
السامية  لمعاداة  الهولوكوست  ذكرى 
التصويت عليه  يتم  لم  للجدل  المثير 
حقيقة  من  الرغم  على  هذا  مطلقًا. 
من  عليه  المصادقة  تمت  القرار  أن 

تضم  التي  المدن  من  العشرات  قبل 
أولوية  تم منحه  والذي  الحزب  اعضاء 
عالية من قبل األعضاء الذين وضعوه 
في المركز السادس من بين 48 قرارًا 

للسياسة الخارجية. 
الحزب  تبناه  الذي  الجديد  للقرار  وفقًا 
بـ "إنهاء  ، يؤمن الديمقراطيون الجدد 
واالقتصادي  التجاري  التعاون  كل 
في  الشرعية  غير  المستوطنات  مع 
إسرائيل وفلسطين" و "تعليق التجارة 
والمواد  األسلحة  لجميع  الثنائية 
حتى  إسرائيل  دولة  مع  الصلة  ذات 
الفلسطينية".  الحقوق  إتمام  يتم 
قبل  من  القرار  على  المصادقة  تمت 
ناشطين  تضم  منطقة  وثالثين  ثالث 
له  التابع  الشباب  وجناح  الحزب  في 
الوطني  الحزب  نواب  من  والعديد 
شعبية  مبادرة  هناك  كانت  كذلك. 
سلع  على  الحظر  لتبني  مماثلة 
السابق  المؤتمر  في  المستوطنات 
عام  في  الديمقراطي  الوطني  للحزب 
2018 ، لكن تم حجبه عن التصويت.

رئيس الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سنغ 

الحزب الديمقراطي الجديد يصوت حول قضايا 
تتعلق باسرائيل : ضربة تصيب وأخرى تخيب!
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صباح  كل  منا  المرء  يستيقظ  عندما 
مّن  قد  تعالى  هللا  ان  يعلم  ان  عليه 
عليه بيوم جديد وآخر من هذه الحياة . 
من  فيه  تنهض  الذي  الوقت  في 
غيرك  ان  أعلم  الصباح  عند  فراشك 
اماكن عديدة من هذه  البشر في  من 
فيه  ينام  مكان  يجد  ال  االرضية  الكرة 
ليلقي  اساسا  لوسادة  وجود  ال  وحتى 

رأسه عليها وينام .
الطعام  هذا  نوعية  من  تتأفف  عندما 
ان  البشري  الكائن  ايها  إعلم  وذاك 
مساحة  على  الجائعة  االفواه  ماليين 
هذه الكرة االرضية ال تجد حتى الخبز 

لتسد به رمقها .
مالبسه  خزانة  امام  المرء  يقف  عندما 
وأي  يلبس  ماذا  محتار  طويل  لوقت 
االلوان تناسبه عليه ان يتذكر ان اناس 
عديدون ال يجدون قطعة قماش واحدة 
يسترون بها ابدانهم من قسوة الشتاء 

وحر الصيف . 
انسان  كل  عون  في  تعالى  هللا  كان 
معذب ومشرد وجائع في هذه الحياة .

الدائم  التشرد  يعاني  الذي  االنسان 
والفقر المدقع ال بد من ان يجد دوما 
عندما  التي  والطاهرة  الصافية  القلوب 

تعطي بيمينها ال تدري يسراها .
دعوة الى الخير .. دعوة الى الحب .. 
دعوة لالنسانية الحقة والعطاء الدائم . 
ضيف   وصول  عن  تفصلنا   قليلة  أيام 
المبارك  كريم وعزيز هو شهر رمضان 
وهو  جميعا   عليكم   هللا  اعاده 
على  الثاني  للعام  يأتي  بالمناسبة 
التي  كورونا  جائحة  ظل  في  التوالي 

ونسال  بأسرها  االرضية  الكرة  ضربت 
يتم  ان  وعشية  صبحة  تعالى  هللا 
منها  العاجل  والشفاء  عليها  القضاء 
انه  الحياة  هذه  في  بشري  كائن  لكل 

سميع مجيب الدعوات ..
النفس  مع   سنوية  محطة  انها 
لهذه  البشرية  والذات  االنسانية 
الصيام  شهر  المقدسة:  الفريضة 
والخير والعبادة، شهر القران الكريم ، 
كتبها  التي  والمميزة  الخاصة  الفريضة 
كل  ليشعر   عباده   على  تعالى  هللا 
الناس بالمساواة  والعدالة  ال فرق بين 
غني  وفقير او  زيد او عمر من الناس .
والكريمة   الغالية   المناسبة  بهذه 
االحبة  كل  من   المسامحة  أطلب 
واالصدقاء في مشارق االرض ومغاربها  
قد  اكون  قد  امر  اي  او  خطأ  اي  على 
ارتكبته بطريقة ما ضد اي شخص في 
هذه الحياة , قد تكون كلمة او  هفوة  
به  شعر  اخر  شيء  اي  او  ما  اشارة  او 

احد ما من قبلي.
والسالم  والمحبة  الخير  على   
استودعكم هللا ولقاؤنا معكم  يتواصل 
من خالل هذا الموقع   العزيز ،جريدة 
لقاء  والى   ، الغراء  المشرق  صدى 

قريب.
البريد  عبر  الكاتب  مع  للتواصل 
visionmag@  : االلكتروني 

hotmail.com
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 IBRAHIM  TALEB
الصفحة الشخصية على موقع الفيس 

بوك

تحولت البيوت إلى "مكان خطير جدًّا" 
جائحة  خالل  األسري  العنف  لضحايا 
كورونا. وانضم إلى دائرة العنف مُعنفون 
كوفيد19-  أزمة  كشفت  حيث  جدد، 
عن أوجه الضعف وعدم المساواة وعدم 
المجتمعات  داخل  االستجابات  كفاية 
والمشاكل  والبلدان.  المناطق  وبين 
أثناء  نواجهها  التي  المختلفة  العديدة 
أكبر.  بشكل  النساء  أصابت  الجائحة 
التي  القتل  وحوادث  اإلحصاءات  ان 
العنف  جراء  من  العالم  حول  حصلت 
األرقام  أظهرت  اذ  القلق.  تثير  االسري 
) أي ثلث  أن واحدة من أصل 3 نساء 
للعنف  تتعرض  العالم(  في  النساء 
قبل  من  اللفظية  واالهانة  والقتل 
الخ...  ، األخ  ، األب  الزوج  او  الشريك 
استدعى  مما  جدا  مخيفة  األرقام 
األمم  مستوى  على  عالميا  اهتماما 
المتحدة والجمعيات المناهضة لحقوق 
المرأة. حيث قامت بلدان عظمى مثل 
الصين وأميركا وكندا وفرنسا وبريطانيا 
بالعمل على دراسات وتقديم ميزانيات 
النساء  تجاه  العنف  هذا  من  للحد 
تتكلم  اإلحصاءات  هذه  طبعا   . عموما 
عن الحاالت المعلنة والمثبتة في قوائم 
وما  والمؤسسات،  والجمعيات  الشرطة 

خفي كان أعظم .
عما  األمر  يختلف  ال  كندا،  في  هنا 
تشهده دول أخرى في هذه المجال أي 
مقاطعة  في  وخصوصا  الزوجي  العنف 
واحد  أسبوع  يمر  ال  يكاد  حيت  كيبك 
تعرضت  قتل  حالة  عن  اإلعالن  دون 
هي  الجائحة  هل   . النساء  احدى  لها 
 ، نعم   ، فورا  الجواب  يأتي  ؟  السبب 
التي ساعدت بشكل  انها من األسباب 
السيدة  أن  بل  العنف.  هذا  على  كبير 
األمين  نائب  نجوكا  مالمبو  فومزيلي 
األمم  لهيئة  التنفيذية  والمديرة  العام 
المتحدة للمرأة أسمتها )جائحة الظل(.
األبواب  داخل  كونها  األخطر  وهي 

المغلقة .
ظل  في  زادت  المجتمعية  األزمات 
أسباب عصبية  إلى  ويعود ذلك  الوباء، 
االقتصادية  األوضاع  وكذلك  ونفسية، 
والمعيشية ، شجار الزوجان في المنزل 
كلها  المنزلي  والحجر  الجائحة  ، ضغط 
أسباب أدت الى نتائج مدمرة . في 20 
تاكسي  أقدم سائق سيارة  الفائت  آذار 
بعدها  واالنتحار  زوجته  قتل  على 
أن  التحقيقات  ودلت  سيارتهما  داخل 
بينهما  المتكررة  المنزلية  الشجارات 
بسبب األوضاع المادية هي التي تقف 

جميع   . المزدوجة  الجريمة  هذه  وراء 
المحافظة  في  وقعت  التي  الحوادث 
رسمي  تحرك  استدعى  مما  مشابهة 
وصرف ميزانيات أكبر تقدم للجمعيات 
الستقبال  بدورها  تقوم  كي  النسائية 
النساء التي تلجأ اليهم في حال تخلى 

الشريك عنها أو تعرض لها .
دولة  في  يحدث  أعاله  ذكرناه  ما  ان 
فكيف  كندا،  مثل  ومتحضرة  متطورة 
الثالث  العالم  دول  في  الحال  يكون 
المناطق ال  بعض  !؟ حيث في  ترى  يا 
الحصائيات  طبقا   . حسيب  وال  رقيب 
تأتي  أفريقيا  دول  فإن  المتحدة  األمم 
في المرتبة األولى يليها شرق آسيا ودول 
ال  األرقام  أن هذه  بل  األوسط.  الشرق 
اللواتي  النساء  فأعداد  الواقع.  تعكس 
الحجر  أسوار  داخل  للعنف  يتعرّضن 
المنزلي أكبر بكثير. كما يؤكد العاملون 
أن  بالمحصلة  المعنيّة  الجمعيات  في 
وراء األبواب المغلقة معاناة والقليل منها 
مروعة.  جرائم  بشكل  العلن  الى  يظهر 
والعراق  لبنان ومصر  في  وقد  شاهدنا 
أزمة  زادت  االبدان  لها  تقشعر  حوادث 
كورونا بارتفاعها والتي دفعت أمين عام 
األمم المتحدة أنطونيو غوتريس األحد 
6 نيسان إلى إطالق نداء عالمي لحماية 

النساء والفتيات في المنازل.
أن  واألخالقي  والديني  اإلنساني  واجبنا 
نحافظ على بعضنا البعض وأن ال نظلم 
عن  تنهى  األديان  اآلخر. جميع  بعضنا 
ومن  االهانات  وعن  القتل  وعن  العنف 
هذا  في  الكريم  القرآن  ذكره  ما  أبلغ 
تسريح  أو  بمعروف  "فإمساك  المجال 

بإحسان".
قبل أن يقدم الفرد أو الرجل على أذية 
زوجته فليفكر أن عنده إبنة أو أخت قد 

تظلم يوما ما .

العنف االسري.. جائحة الظل

غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 

أبو تراب كرار العاملي
وجود شيء جميل  يتّفق  قد  الرّمّاح:  ـ 
في مورد ما، وقد يتّفق أن نجد تراكماً 
وعند  أخرى،  وضعيّة  في  الجمال  في 
حصول هكذا تراكم، ال بأس أن تتوقّف 
بل  التّأمّل  وتُحِْسن  كثيراً  أو  قليالً 
وتتعمّق في التّأمّل وتتوغّل في التّفكّر 

إلى ما شاء اللّه.
ـ المخرز: كالمٌ جميلٌ ذات بُعْد آفاقّي 
لنا  مُقَدِّماً  بإكماله  تتردّد  فاَل  واسع، 
نموذجاً عمليّاً بارزاً في سطوعه، حيث 
والفائدة  ربوعه  في  المتراكم  الجمال 

المتنقّلة في طيّاته.
يختار  أن  المتكلّم  على  الرّمّاح:  ـ 
المُراد  الكالم  لمحتوى  لطيفاً  أسلوباً 
يقوم  أن  بأس  وال  للمخاطَب،  إيصاله 
وسرده  أساليب شرحه  بتنويع  ِّم  المُعَل
للمعلومات كي يرفع من فرص إمكانيّة 
الّدراسيّة  المتون  المتعلّم  يتلقّى  أن 

بشكل سهل ويفهمها بنجاح.
ـ المخرز: جيّد، ولكن ال تُطِل علينا قبل 
العملي  التّطبيق  إلى  المباشرة  اإلشارة 

لهذا الكالم اللّطيف.
والكمال  األوّل  ِّم  المُعَل الرّمّاح:  ـ 
األجمل  الكتاب  منه  يصدر  المطلق، 

والتٌعابير األكثر بالغةً.
َّهُ أَحَْسُن الْخَالِقِيَن. ـ المخرز: فَتَبَارََك الل

موضع  الجميلة  الّصيغة  الرّمّاح:  ـ 
الحديث والطّريقة الرّائعة في الخطاب، 
هي المختارة عنواناً لحوارنا أيّها العزيز.

اللّه ورعاك... "وَاذْكُرْ  ـ المخرز: أعزّك 
فِي الْكِتَاب".

إيصال  في  جذّاب  أسلوٌب  الرّمّاح:  ـ 
)جلّ  ومبدعه  الجمال  رّب  المعنى من 

وعال(.

ُّرٌ  تَكَر "مريم"،  سورة  في  المخرز:  ـ 
للّصيغة الرّائعة، تَعَدُّدٌ في الّشخصيّات 
وتكبيرٌ  الجمال  في  عٌ  تَوَسُّ المعنيّة، 
لدائرة االحتضان الجميل لمعاٍن راقية 
تأمّليّة  وضعيّة  إلى  المُْستَمِع  تحمل 

بهيّة.
ـ الرّمّاح: أال تريد أن تضرب لنا مثالً؟

إِبْرَاهِيَم  الْكِتَاِب  فِي  "وَاذْكُرْ  المخرز:  ـ 
ًّا )٤١(" ]سورة مريم[. َّبِي َّهُ كَاَن ِصدِّيقًا ن إِن

ـ الرّمّاح: وال بأس بمرور ولو سريع على 
الجانب التّفسيري.

﴿في  محمد  يا  "﴿واذكر﴾  المخرز:  ـ 
البيان  ]مجمع  القرآن"  أي  الكتاب﴾ 
في تفسير القرآن/الفضل بن الحسين 

الطبرسي )قدس سره([.
المخاطَب  على  اللّه  صلّى  الرّمّاح:  ـ 
ومضامينه  الكريم  الكتاب  وَنِعَْم  وآله، 
وتوجيهاته  ِّمة  القَي وعِبَرِه  المفيدة 

الرّشيدة.
المطلوب  ذلك،  على  أَِضْف  المخرز:  ـ 
أيضاً وجود َمنْ يقرأ محتويات الكتاب، 

ويتلقّى تعليماته ويتلقّف عطاياه.
إلى  العطرة  التاّلوة  وترجمة  الرّمّاح:  ـ 
إلى  بالمجتمعات  أفعال عمليّة تنهض 

الرّقّي المنشود واالزدهار المحمود.
المسلمون  يكون  ال  وأن  المخرز:  ـ 
الكريمة  لآلية  مصداقاً  والمؤمنون 
َّخَذُوا  يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ات "وَقَاَل الرَُّسولُ 
]سورة   ")٣٠( َمهْجُورًا  الْقُرْآَن  هََٰذا 

الفرقان[.
فَلْيَتَنَافَِس  ذَٰلَِك  ]وَفِي  الرّمّاح:  ـ 

الْمُتَنَافُِسوَن[.
ـ المخرز: وانتهى البيان.

وللحكاية تَتِمَّة
]وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ 

الِحُوَن[ اأْلَرَْض يَرِثُهَا عِبَادَِي الصَّ

توضيحا  غية  حسن  الشيخ  اصدر 
مهّما حول دُور العبادة وعدد الحضور 
المبنى  داخل  بتواجدهم  المسموح 
عبادي  مركز  لكل  التابعة  والغرف 
يبدأ  المبارك  رمضان  شهر  ان  سيما 
التوضيح  نص  وهذا  االسبوع...  هذا 

كما صدر عن الشيخ غيّة  : 
بالنسبة  المهمة  التوضيحات  "بعض 
و  المساجد  فيها  بما  العبادة  لدور 
أبواب  على  نحن  و  اإلسالمية  المراكز 
شهر رمضان المبارك أعاده هللا علينا 

جميعا باليُمن و البركة

و  كيبيك  مدينة  في  التجول  -1 حظر 
مونتريال  في  و  اآلن  اليفي  و  غاتينو 
والفال ابتداء من يوم األحد ١١ نيسان-
ابريل من الثامنة مساء حتى الخامسة 
صباحا.  في المناطق الحمراء األخرى 
بروسار،   ( الجنوبية  الضفة  فيها  بما 
الشمالية  الضفة  و  ألخ(  لونغويل، 
في  و  ألخ(  تيريز،  سانت  )بالنفيل، 
حظر  سيبقى  البرتقالية  المناطق 
التجول من الساعة التاسعة و النصف 
مساء و حتى الساعة الخامسة صباحا. 
الذين  لألشخاص  األقصى  العدد   2-
في  واحد  آن  في  التواجد  لهم  يسمح 
أَيِّ دار عبادة اآلن هو ١٠٠ شخصا في 
في  شخصا   ٢٥ و  البرتقالية  المناطق 

المناطق الحمراء.
-3 تعريف دار العبادة:

شباط-فبراير،  من  الخامس  في  أ( 
المحكمة  أصدرته  الذي  القرار  في 
عرّٓفَت  الحسيديم،  اليهود  قضية  في 
لها  قاعة  بكل  العبادة  دار  المحكمة 
انه  قالت  لكنها  و  مستقل  مدخل 
آخر  تعريفا  تقرر  أن  للحكومة  يحق 
تأِت  لم  الحكومة  ذلك.   اختارت  إذا 
تعريف  بقي  و  آنذاك  آخر  بتعريف 

المحكمة ساري المفعول و كان العدد 
أيِّ  في  التواجد  له  المسموح  األقصى 

دار عبادة آنذاك 10 أشخاص.
آذار- من  العشرين  و  الرابع  في  ب( 
وزاريا  قرارا  الحكومة  أصدرت  مارس 
به  المسموح  العدد  أن  فيه  أعلنت 
العبادة  دار  عَرّْفَت  و  شخصا   250
هذا  أصبح  هكذا  و  ككل  المبنى  بأنه 
محل  حل  و  المفعول  ساري  التعريف 
في  المحكمة  أعطته  الذي  التعريف 

شهر شباط-فبراير.
نيسان-أبريل  من  السابع  في  ج( 
عدَّلَت  وزاريا  إعالنا  الحكومة  أصدرت 
الصادر  الوزاري  القرار  بنود  بعض  فيه 
آذار- شهر  من  العشرين  و  الرابع  في 
مارس بما فيه تخفيض عدد المصلين 
الحمراء  المناطق  في  العبادة  دور  في 
إلى ٢٥ شخصا.  و لكن هذا التعديل 
و  العبادة  دار  تعريف  عن  يتحدث  لم 
بالتالي قانونيا يبقى التعريف كما كان 
عليه في القرار الوزاري أي المبنى ككل 
و هذا ما أَعلنتُه في بثي المباشر األخير 

مساء يوم الخميس ٨ نيسان-إبريل.
بعض  من  اإلخوة  بعض  تحدث  د( 
المراكز اإلسالمية مع الشرطة المحلية 
و أخبرتهم الشرطة أنهم يتصرفون على 
أساس أن العدد المسموح به هو في 
كل قاعة لها مدخل مستقل و هذا خبر 

جيد و لله الحمد.
جواب  أن  أعلم،  هللا  و  أتصور،  أنا  ه( 

اإلعالمية  الضجة  عن  ناتج  الشرطة 
هذا  فبقي  المحكمة  قرار  سبّبَها  التي 
القرار عالقا في األذهان أما تعريف دار 
العبادة بالمبنى ككل الذي أعلنه القرار 
الوزاري الذي صدر بعد ذلك في شهر 
وسائل  عنه  تتحدث  فلم  آذار-مارس 
اإلعالم و إنما تحدثت وقتها فقط عن 
رفع العدد إلى ٢٥٠ شخصا.  و هذا ما 
ر جواب الشرطة و نحن نحمد هللا  يفسٍّ

على هذه النتيجة اإليجابية.
الذين  اإلخوة  جميع  على  اقترح  و( 
عن  الشرطة  مع  يتحدثون  أو  تحدثوا 
هذا الموضوع أن يأخذوا إسم الشرطي 
إذا  حتى  رقمه  و  معه  يتحدثون  الذي 
حصلت مضايقات بعد ذلك بإمكانهم 
أعطاهم  الذي  الشخص  الى  العودة 

هذه المعلومات.
سالمة  و  سالمتنا  على  حفاظا   4-
اآلخرين و حفاظا على سمعتنا و على 
االلتزام  علينا  مفتوحة،  مساجدنا 
تعقيم  من  الصحية  بالتعليمات  دائما 
المسجد  الى  الدخول  قبل  اليدين 
اللثام  استعمال  منه،  الخروج  بعد  و 
سجادة  إحضار  التباعد،  )الكمامة(، 
و  األكل  عن  االمتناع  للصالة،  خاصة 

الشرب في المسجد، ألخ...
نسأل هللا تعالى أن يبلّغنا رمضان و أن 
يجعلنا من عتقاء رمضان و أن يعيده 
عنا  رفع  قد  و  البركة  و  باليمن  علينا 

البالء و الوباء".

َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاب

العدد المسموح به في 
دور العبادة

دعوة للوقوف والتأمل 
بأحوالنا وما حل بنا 

   علي إبراهيم طالب - وندزور
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من شهرِ  َّةَ  المُتَبَقِي االيّاَم  نعيش هذهِ 
شعباَن المُّشرَِّف ، ونحُن على مشارِف 
ََّمنا  كَر الذي    ، المبارك  رمضاَن  شهرِ 
عنَدهُ  ُضيوفاً  وجَعلَنا  فيه  تعالى  هللاُ 
الضيافِة  هذه  بمستوى  نحُن  فهل   ،
االستعداداِت  هيأنا  وهل  ؟  اآللهيِّة 
الشهرِ  هذا  الستقباِل  تؤهلُنا  التي 
استقباالً يليُق بشرفهِ وعظمته؟ الناُس 
تختلُف في استعداداتها في استقباِل 

هذا الشهر كُلٌّ حسَب معرفتهِ .
ٍَّة  َمعْرِفِي استعداداٍت  الى  نحتاج  هل   
َِّة  اآللهِي للضيافَِة  مؤهلين  لنكوَن 
شهر  ومنها  العبادةِ  مواسمُ  وهل  ؟ 

رمضان تحتاج الى معرفة؟ 
الشيء الملفُت للنظر في العبادة ، هي 
َّها تؤكُِد على ارتباِط االنساِن بخالقهِ  ان
 ، بخالقِهِ  موصولٌ  العابُد  االنساُن   .
هو  خالقه  على  المتمردُ  واالنساُن 
َّةٌ تائهة تسبح في الكون بال بوصلة  ذَر
والوجهة تحدد السير . االنساُن العابُد 
انسانٌ عارٌف انَّ لهُ خالقاً ، وأَنَّ للوجودِ 

بدايةً .
 هذهِ الحاجَةُ ) حاجةُ االرتباط( سمّاها 
 ( در  الصَّ باقر  محمد  الشهيد  المفكر 
حاجةُ االرتباط بالمطلق( . هذا الحضورُ 
القَوِيُّ للخالِق في حياة االنسان العابد 
يشكل اساسايات المعرفة ، كما قال 
َّلُ  امير المؤمين عليٌّ عليه السالم : )أَو
الذي  االرتباطُ  هذا   . َمعْرِفَتُهُ(  الدِّيِن 
يتجلّى في العبادة ويتجلى في عبادة 
الصوم بصورة جليٍّة واضحٍة في وقٍت 
يعيُش االنساُن في هذا العصرِ تحت 
ظلِّ فلسفاٍت تدعوهُ الى فك االرتباط 

بالخالق .
نظرية )Big Bang( ) االنفجار العظيم 
فك  على  تؤكد  التي  النظريات  من   )
االنفجار  نظرية   . بالخالق  االرتباط 
في  كان  الكون  ان  تفترض  العظيم 
فتمدد  الكثافة  شديدة  حرارة  حالة 

 . عند نشأته  ان كان جزء واحداً  بعد 
قبل  العظيم  االنفجار  لحظة  وحدثت 
تفسر  نظريةٌ  . هي  مليار سنة   13.8
وحرارة   ، ماديّة  بعوامل  الكون  نشأة 
شديدة وكثافة عالية وتمدد وانفصال 
بعد ان كان الكون جزء واحداً ، دون 
ربط هذه االحداث بخالقها ؛ الن العلم 
مجاله  العلمُ   . ذلك  شأنهِ  من  ليس 
والحسابات  والمختبر  التجربة  وحقلهُ 
وليس من  ؛  والمعادالت  والمسافات 

شأنِهِ التحدث عن ماوراء ذلك 
العظيم  االنفجار  نظرية  ان  صحيح 
النها  بالله  المؤمنين  حجة  من  تعزز 

تفترض بأنَّ للكون بدايةً .
وكذلك نظرية دارون في تفسير نشأة 
بدايات  تتحدث عن  النظرية   . الحياة 
ثم  حية  بخلية  بدأت  للحياة  بسيطة 
عن  االنواع  وتطورت   ، تطور  حدث 
البقاء  تنازع  قانون  وفق  سابقة  انواع 
وبقاء االصلح . النظرية تفك االرتباط 
النها   ، والخالق  الخلق  عملية  بين 
ليس من شأنها ان تتحدث عن عوالم 
عن  العلم  خرج  وإال   ، المادة  ماوراء 

اختصاصه وحقله .
المخلوق  الرتباط  تأكيد  الصوم  في 
ابعاد  من  معرفيٌّ  بعدٌ  وهذا   . بخالقه 
الصوم ، التي ينبغي للصائم معرفتها 

وهو يستقبل شهر رمضان المبارك .
مستويات الصوم 

؛  واحداً   صوماً  اليصومون  الناس 
قسموها   ، للصوم  مستوياٌت  فهناك 

الى ثالثة مستوياٍت :
 : الفقهي(  الصوم   ( العوام  صوم   1-
يمارسه  الصوم  من  المستوى  وهذا 
اغلُب المسلميَن ، فهُم يصوموَن عن 
في  الفقهاءُ  ذكرها  محدودةٍ  مفظراٍت 
الى  الفجرِ  طلوِع  من  الفقهيّة  كتبهم 
مراتِب  ادنى  وهذا   . الشمِس  غروِب 

الصوم .
-2 صوم الخواص) الصوم االخالقي( : 
وهو اعلى مستوىً من الصوم االول ، 
الجوارح ، وهو : ان تصوم  وهو صوُم 
كل جوارح االنسان . تصوم عينُه عن 
الحرامِ وأُذُنُهُ عن الحرام وكلُّ جوارحه .

الصوُم   ( الخواص  خواص  -3صوم 
من  مستوىً  اعلى  وهو   :  ) العِرفانيُّ 
الصومين السابقين ، فهو ليس صوماً 
 ، فحسب  الفقهية  المفطرات  عن 
وليس صوم الجوارح فقط ، وانما هو 
اوسيئة  محرمة  فكرة  اية  عن  صوم 
يبتعُد فيه  تخطر ببال االنسان .صومٌ 
الشيطانيِّة  الخواطر  كل  عن  الصائِمُ 

ِّهُ داخَل االنسان ونفسه . التي تَُشو
 هذه المستوياُت من الصوم يحددها 
فبقدر  للصائم  المعرفي  المستوى 
الصوم  مستوى  يتحدد  المعرفة 

ومستوى من يصوم .
َّةُ للصوم المعرفةُ الَمقاِصدِي

البُدَّ  للصوم  َّةٌ  َمقاِصدِي معرفةٌ  هناك 
الشهر  هذا  نستقبل  ونحن  منها 
الكريم ، وأقُصُد بالَمعْرِفَِة المقاصديّة 
بايجابه  منّا  هللا  أراد  ماذا  نعرَف  ان 
الصيام علينا ؟ ماهي الحِكَم ُ؟ ماهي 

المقاصد؟
الصيام  علينا  فرَض  حين  تعالى  هللا 
واهداف  حكم  هناك  تكون  ان  البد 
ومقاصد . معرفةُ هذهِ المقاصدِِ مهمةٌ 

هرِ الكَريمِ .  جداً في استقباِل الشَّ
الشهرَ  يستقبلوَن  المسلمين  اغلُب   
 ، واالشربِة  االطعمِة  في  باالسراِف 
وتتفشى لديهم في هذا الشهر النزعةُ 
فلسفة  على  يقضي  مما  َّةُ  االستهالكي
تعالى  هللَا  النَّ  ؛  ومقاصده  الصوم 
أرادنا أن نصوم لحكم عالية ومقاصد 
سامية ، ونحن جردنا الصوم من هذه 
نحن   . والمقاصد  والحكم  الغايات 

بانواع  النهار  في  ماُصمناه  نعوض 
االطعمة واالشربة . وهذا خللٌ ونقٌص 
في معرفتنا المقاصدية للصوم وشهر 

الصيام .
المعرفة الحضورية للصوم

ومِ البُدَّ  َّةٌ في الصَّ هناَك َمعْرِفَةٌ حُضورِي
من االهتمام بها ونحن نستقبل شهر 
هللا تعالى . المعرفةُ الحصوليّةُ : هي 
المعرفة التي تنشأ عبر وسائط وصور 
معرفة  فهي  الحضورية  المعرفة  امّا   ،
لم تنشأ عبر صورة ؛ وانما هي معرفة 
وجدانيّة شهودية سببها حضور نفس 

المعلوم ال صورته .
 . الصورة  لتتضح  مثالً  لكم  الضرب 
شديدةٍ  آالمٍ  من  يتأَلَمُ  مريٌض  عندنا 
في معدته يذهب الى الطبيب ويشرح 
له حالته . المريُض عنده نفس االلم 
امّا   ، االلم  نفسه ال صورة  في  حاضرٌ 

الطبيب الذي شرح له المريُض حالتَهُ 
نفَس  ال  االلمِ  عن  صورة  عنده  فهو 

االلم .
هللا تعالى لم يُرِد ان يتحدث للمسلم 
والكلمات  الوصايا  عبر  الجوع  عن 
معرفةٌ  الكلمات  عبر  المعرفةَ  الن  ؛ 
صوريّةٌ . المفكرون االشتراكيون كتبوا 
وتحدثوا كثيراً عن جوع الفقراء ولكن 
هذه المعرفة التي يتلقاها الناُس هي 
وتعالى  سبحانه  هللا   . َّةٌ  ُصوري معرفةٌ 
خالل  من  المسلم  يدخل  ان  اراد 
معرفٍة  في  رمضان  شهر  في  الصيام 
يعيش  وجدانيٍّة  شهوديٍّة  حضوريٍّة 
معنى  حضوريّاً  ليعرف  الجوع  تجربة 

الجوع .
الحديث عن  أكثر في  هناك تفاصيل 
االبعاد المعرفيِّة للصيام . اكتفي بهذا 
القدر ؛ الن هذا مايتسع له الكالم في 

هذا المقال المتواضع .

النبّي صلى هللا عليه  جاء في خطبة 
وآله وسلم: "يا أيّها النّاس من حّسن 
كان  خُلقه  الّشهر  هذا  في  منكم 
فيه  تزلّ  يوم  الّصراط  على  جواز  له 

األقدام".
تعني  )حّسن(  كلمة  أّن  شّك  وال 
أحسن  حالٍة  إلى  حالة  من  االنتقال 
لمراقبة  يحتاج  االنتقال  وهذا  منها، 
يجب  التي  الجوانب  بأهمّ  ودراية 
مراقبتها سواء التي كان عليها أو التي 
انتقل إليها حتى ينتقل المرء من حاٍل 

إلى حاٍل أحسن وأفضل.
وقد عرّف اإلمام الصادق عليه السالم 
فقال:  الخُلُق  عن حسن  سئل  حينما 

كالمك،  وتطيّب  جناحك،  "تليّن 
وفي  حسن".  ببشرٍ  أخاك  وتلقى 
روايٍة عن أمير المؤمنين عليه السالم 
العظيم  الخُلق  جوانب  فيها  يبين 
وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  لرسول 
وسلم، وبالتالي فهذه الرواية تبيّن لنا 
الجوانب التي يجب مراقبتها في هذا 
الشهر وتحسينها فيقول عليه السالم: 
"كان أجود الناس كفّاً، وأرحب الناس 
وأوفى  لهجة،  الناس  وأصدق  صدراً، 
الناس ذمّة، وألينهم عريكة، وأكرمهم 
ومن  هابه،  بديهة  رآه  من  عشرة، 
خالطه معرفة أحبّه، يقول ناعته: لم أر 
قبله وال بعده مثله". وإذا كان حسن 

ثقيالً  رمضان  شهر  غير  في  الخُلق 
ويرفع  الخطيئة  ويميت  الميزان  في 
صاحبه في الناس فإّن تحسين الخُلق 
في هذا الشهر يرقى بصاحبه ليجوز به 

على الصراط يوم تزلّ األقدام.

عليه  النبّي صلى هللا  خطبة  في  ورد 
على  "وتصّدقوا  قوله:  وسلم  وآله 

فقرائكم ومساكينكم".
المستحبّات  أهمّ  من  والصدقة 
هللا  عباد  اإلسالم  حّث  التي  الدينية 
في  الكبير  دورها  على  مؤكّداً  عليها 
أفراد  بين  االجتماعية  الروابط  توطيد 
المجتمع, ألنها عطيّة يخرجها اإلنسان 
من ماله على نحو التبرّع وال يريد بها 
تعالى:  قال  تعالى،  هللا  من  المثوبة 
ِّرُهُمْ  تُطَه َصَدقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  ﴿خُذْ 

ِّيهِم بَِه﴾2. وَتُزَك
وفي  الدينّي  المفهوم  في  فالصدقة 
نيّة المتصّدق ال ينبغي أن تكون من 
بنية  وإنما  المحتاج  حاجة  قضاء  باب 
كان  ولذلك  وتزكيته،  المال  تطهير 
بعض العرفاء يقول إنك عندما تعطي 
فإّن  والحقيقة  الواقع  ففي  لفقير  ماالً 
زكاة  فرصة  يمنحك  الذي  هو  الفقير 
مالك وتطهيره، وبالتالي فهو له المنّة 
على  المنّة  كانت  ولذلك  عليك، 

لعمله,  مبطلةً  المتصدق  من  الفقير 
الحقيقيّة  الصورة  خالف  ذلك  ألّن 
التي أرادها اإلسالم، وهذا معنى قول 
السالم ألحدهم  عليه  الصادق  اإلمام 
عندما شاهده يعطي ماالً لفقير فقال 
له: "أنت أحوج لمالك في آخرتك من 

السائل إليه في دنياه".
والصدقة في شهر رمضان من األمور 
هل  جيداً،  مراقبتها  ينبغي  التي 
ولماذا؟  تصّدقت؟  بماذا  تصّدقت؟ 

وهل  التصّدق؟  بعد  شعرت  وكيف 
كانت نيتي خالصة لوجه هللا تعالى؟ 
خالل  للصدقة  أدائي  تحّسن  هل 
الشهر الكريم؟ هل كانت في السرّ أم 

في العلن؟.....
وإذا  بالصدقة:  األرحام  تقديم 
المفاعيل  هذه  كلّ  للصدقة  كان 
أن  الطبيعّي  من  فإنه  االجتماعية 
تنطلق الصدقة في الدائرة االجتماعية 
الطبيعي  ومن  فاألقرب،  األقرب 
ذوي  مع  العالقات  هذه  توطيد  أّن 
هذا  على  الجميع  سار  ولو  األرحام، 
المجتمع  من  الفقر  الرتفع  المنهج 
بدون  وحدها  الصدقات  بعطاءات 
هللا  رسول  عن  ورد  ما  وهذا  سواها، 
صلى هللا عليه وآله وسلم في قوله: 

"ال صدقة وذو رحم محتاج".
صدقته،  منّا  كلٌّ  فليراقب  فعليه 
وليدفع  بها،  الرّب  غضب  وليطفىء 
بها  االستظالل  وليتوّسم  بها،  البالء 

يوم ال ظلَّ إال ظلُّ العمل الصالح.

ُحسن الُخُلق

التصّدق

-1 - مراجعة أعمال شهر رمضان.

-2 - قراءة مراقبات شهر رمضان.
-3 - قراءة دعائي "إستقبال ووداع شهر رمضان" من الصحيفة 

السجادية في بداية الشهر إلدراك عظمة بركات هذا الشهر.
-4 - ينبغي ادراك أهمية اإلستعداد لشهر هللا تعالى قبل حلوله 
الوافي من بركات اإلقبال والتوجه  حيث يجدر أن نأخذ نصيبنا 

في فترة استقبالنا للشهر الكريم.
األقل  وعلى   ،) والتهجد  فيه)الصالة  القيام  على  الحرص   -  5-
االهتمام بالدعاء للتوفيق للقيام، وطلب ذلك من هللا عز وجل.

-6 - الحرص على الدعاء للتوفيق للصيام وهو يشمل، التوفيق 
ألصل الصوم، ثم لقبوله.

-7 - الحرص على تالوة القرآن، فهو شهر القرآن الكريم.
الشهر  لحظات  من  لحظة  أي  في  المبادرة  على  الحرص   -  8-

المبارك ولو في آخرها إلى التوبة النصوح والتضرُّع.
-9 - الحرص على االصرار في طلب التوبة وأن تكون هذه التوبة 

صادقة نصوحاً.
-10 - الحرص على الدعاء وعلى تقديم الدليل على صدق العزم 

في ما نطلب من هللا عز وجل فنطلب بصدق.
ألهمية  النوم،إدراكاً  من  بالقليل  االكتفاء  على  الحرص   -  11-
اغتنام  بواجب  اإلعتقاد  مع  وانسجاماً  اإلستثنائية،  الشهر 
الفرص،والتعرض للنفحات اإللهية وعدم اإلعراض عنها بتقطيع 
الوقت بالنوم، مما تكون النتيجة معه النوم في شهر رمضان أكثر 

من أي وقت آخر، وربما كان ذلك من عالمات سوء التوفيق.
-12 - في طليعة أولويات اإلهتمام بشهر رمضان، التدقيق في 
المكسب والدخل المالي عموماً، حذراً من أن يكتشف الصائم 
متأخراً أنه كان في ضيافة هللا تعالى متقلّباً في المكسب الحرام.

إننا أمام فرصة إلهية فريدة ال يصح أن نضيعها ال  -13 - أخيراً 
للعبادة  لنتفرغ  المختلفة  الوقت  بالنوم وال بغيره من مضيعات 

ونعطيها حقها.
اغدوا الى جَوائِزِكُم

عن أبي جعفر عليه السالم قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه 
َّاس إذا  الن وآله وسلم يقبل بوجهه الى الناس فيقول: يا َمعَْشرَ 
أَبواُب  ِّحَت  وفُت ياطين،  الشَّ َمرَدَةُ  َّت  غُل شهر رمضان  طَلََع هاللُ 
النار،  أَبواب  ِّقَت  وغُل الرَّحَمة،  وأبواُب  الجِّنان  وأبواُب  ماءِ  السَّ
يُعتِقُهُم  عُتَقَاءُ  فِطرٍ  كل  عند  فيه  لله  وكان  الدُّعاء،  واستُجيِب 
من  هل  سائٍل،  من  هل  ليلٍة  كُلَّ  ينادي  ومنادٍ  َّار،  الن مَن  هللا 
َّهم أَعِط كُلَّ منفٍق خَلَفاً وأَعِط كُلَّ مُمِْسٍك تَلَفاً حتى  مُستَغْفِرِ، ألل
َّال نُودَِي المؤمِنون:أن اْغُدوا الى جَوائِزِكُم فَهو  إذا طلع هالل َشو
نفسي  والذي  أمَّا  السالم:  عليه  جعفر  أبو  قال  ثم  الجَّائِزَة.  يَوُم 

بيده ما هي بجائزةِ الدَّنانير والدراهم .

الخطوات التحضيرية لدخول 
شهر رمضان

زعيم الخيرهللا - ويندزور

ُة في اسِتْقباِل شهِر َرَمضان اأَلبعاُد الَمْعِرِفيَّ
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عن النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم 
قال: قال هللا عزّ وجلّ: "كلّ عمل ابن 
وأنا أجزي  الصيام فانه لي  آدم له إال 

به".
ال شّك أّن عبادة الصوم من العبادات 
المتميزة من سواها من العبادات وإال 
لما اختار هللا لها أفضل الشهور على 
ألدائها،  وظرفاً  زماناً  ليكون  اإلطالق 
وهذا دأب الشرع في كثير من األعياد 
والمناسبات بل وحتى بعض الزيارات 
واألفعال المستحبّة التي ربطها الشرع 
بقضايا أساسية أراد لها هللا أن تبقى 
تربي  مفتوحة  مدرسة  وتبقى  خالدة 
والدهور،  العصور  مر  على  األجيال 
فريضة  بين  العالقة  أّن  وباعتقادي 
الصوم  أّن  هي  رمضان  وشهر  الصوم 
يكبح جماح المرء في الخطأ إلى الحّد 
رمضان  شهر  يفتح  بينما  األقصى، 
آفاق العمل الصالح إلى حّده األقصى 
ال  كما  الكمال  معارج  المرء  فيرتقي 

يرتقيه في غيره من الشهور.
الحديث  هذا  في  ًّا  ملي تأمّلنا  لو 
ثالثة  فيه  أّن  ًّا  جلي لنا  لظهر  الشريف 

أبعاد مهمة:
به  والمراد  السلوكي:  البعد   -  1-
بقية  عن  تختلف  الصوم  عبادة  أّن 
العبادات في أنها عبادة ترك وامتناع 
وليست عبادة فعل وعمل، بمعنى أن 
اإلنسان  يستطيع  ال  العبادات  جميع 
ظاهرية  أفعال  خالل  من  يؤديها  أن 
يخفيها  أن  يستطيع  وال  بها  يقوم 
التي  أفعالها  لها  يكتمها،فالصالة  أو 
خارجي،  أثر  ولها  اإلنسان  يمارسها 
ومناسكه،  الحّج  وكذلك  الزكاة  وكذا 
عن  والنهي  األمربالمعروف  وكذا 

سائر  من  ذلك  غير  إلى  المنكر.. 
له  فليس  الصوم  أمّا  العبادات، 
مظهرخارجي، ألنه عبادة يعصم المرء 
نفسه عن جملة من األمور، ولكنه ال 
يمارس أيّ فعل يُظهره أنه صائم، فقد 
أكون صائمًا سواء في شهر رمضان أو 
بأني  أحد  يعلم  وال  الشهور  من  سواه 
أمام  وأظهر  مفطراً  أكون  وقد  صائم، 

الناس أني صائم.
مظهر  للصوم  ليس  أنه  ومعنى 
بالله  مباشر  اتصال  انه  يعني  خارجّي 
على  يطّلع  وال  خارجّي،  مظهر  بال 
هللا  إال  وجوهره  الصوم  هذا  حقيقة 
الخصوصية  فهذه  وتعالى،  سبحانه 
اإلنسان  تربية  على  تدلُّ  الصوم  في 
لوجه  خالصة  نيته  تكون  أن  على 
من  انطالقاً  العبادات  جميع  في  هللا 
فالصوم سرّ  المكتومة.  الصوم  عبادة 
ألنه  تعالى،  لله  اإلخالص  أسرار  من 
عليه  َّلُع  يط ال  ِّه  ورب العبدِ  بَيْن  ِسرُّ 
عن  ابتعد  إذا  الصائَم  فإِن  هللا.  إالّ 
ما  تناوُِل  منْ  يتمكّن  الناس  أعين 
يتناولُهُ  فال  بالصيام،  عليه  هللا  حرَّم 
َّلع عليه في  يط ، ألنه يعلم أن له ربّاً 
فيترُكُه  ذلك،  عَلَيْه  حرَّم  وقد  خلوتِه، 
لله خوفاً من عقابه، ورغبةً في ثوابه، 
إلى  باباً  الصوم  كان  ذلك  أجل  فمن 
له  هللاُ  شكر  فقد  وبالتالي  اإلخالص 
الفريضة  هذه  واعتبر  اإلِخالَص،  هذا 
بين  من  لنفِْسه  فصيامُه  به  مختصةً 
َسائِرِ أعمالِهِ ولهذا قال: "يََدُع شهوتَه 

وطعاَمه من أجْلي".
يرتبط  ما  أي  الجزائي:  البعد   -  2-
الصوم  فريضة  كانت  فلمّا  بالثواب، 
كان  وربّه  العبد  بين  مكتومة  عبادة 

ال  إننا  إذ  أيضاً  مكتوماً  الصوم  ثواب 
ثواب  يحّدد  ما  النصوص  في  نجد 
ومقدار  ودرجته  وحسناته  الصوم 
ذلك  نرى  كما  يستحقه  الذي  الجزاء 
استأثرَ  هللا  ألن  العبادات،  بقية  في 
الصوم.  على  لعباده  تشويقاً  له  ذلك 
أجْزي  )وأَنَا  الصوم:  في  قال  فإن هللا 
به( فأضاَف الجزاءَ إلى نفسه الكريمِة، 
أجرها  يضاعُف  الصالحةَ  األعماَل  ألنَّ 
إلى  أمثالها  بعَْشرِ  فالحسنةُ  بالْعَدد، 
كثيرةٍ،  أضعاف  إلى  ضعٍف  َسبْعِمائة 
الجزاءَ  أضاَف  هللَا  فإِنَّ  وم  الصَّ أمَّا 
اعتبَار عَددٍ،  إلى نفسه من غير  عليه 
وأجوَدُ  األكرمين  أكرَُم  سبحانه  وهُوَ 
مُعْطيها.  بقدر  َّةُ  والعطي األجودين، 
باِلَ  كثيراً  عظيماً  الصائمِ  أجرُ  فيكُوُن 
طاعِة  على  صبْرٌ  والصياُم  حساب. 
هللا، وصبرٌ عن َمحارِم هللا،وَصبْرٌ على 
أقَْدارِ هللا المؤلمة مَِن الجُوِع والعَطَِش 
َّفِْس، فَقَدِ اجْتمعْت  وضعِف البََدِن والن
أن  وَتحقََّق  الثالثةُ،  الصبر  أنْواُع  فيه 
يكون الصائمُ من الصابِرِين. وقَدْ قَاَل 
ابِرُوَن  الصَّ َّى  يُوَف ََّما  ﴿إِن تَعالى:  هللا 

أَجْرَهُم بِغَيْرِ حَِساٍب﴾.
هذه  أداء  ومعناه  الفعلي:  البعد   -  3-
الصورة  ووفق  حقيقتها  على  الفريضة 
هللا  رسول  رسمها  التي  الباطنية 
فليس  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى 
وال  هللا  من  يقرّبك  صوماً  صوم  كلّ 
كلّ قيام قياماً خالصاً لوجهه الكريم، 
يوم  أوّل  في  الدعاء  في  نقرأ  ولذلك 
صيامي  اجعل  "اللهمّ  رمضان…  من 
فيه  وقيامي  الصائمين  صيام  فيه 
نومة  من  فيه  ونبهني  القائمين  قيام 

الغافلين".

الصيام  يكون  كيف  سائل  سأل  ولو 
كقيام  والقيام  الصائمين  كصيام 
رسول  ماقاله  الجواب  لكان  القائمين 
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لجابر 
شهر  هذا  جابر،  "يا  هللا:  عبد  بن 
رمضان من صام نهاره وقام ورداً من 
لسانه  وكّف  وفرجه  بطنه  وعّف  ليله 
خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر".

تربوية  مدرسة  حقيقته  في  فالصوم 
لتصنع  جديد  من  الداخل  بناء  تعيد 
باطن اإلنسان وتُصفّي سريرته وتنقّي 
قلبه وتجعله أكثر تذكّراً لآلخرة وشعوراً 
بأهوالها وعقباتها، وهذا معنى الحديث 
المروي عن رسول هللا صلى هللا عليه 
فرحة  فرحتان،  "للصائم  وسلم:  وآله 

عند إفطاره،وفرحة يوم يلقى ربه".
العدوّ  على  االنتصار  فرحة  فهي 
الكمال  معارج  في  والسموّ  الداخلي 
وإال لما جعل هللا هذه الفرحة موازيةً 
لفرحة لقائه، وبالتالي فإّن جعلها في 
لقائه  مقابل  في  تعالى  ميزانه  كفتي 
تعادل  لقائه  فرحة  كون  مع  ينسجم 

فرحة االنتصار على الشيطان.
الذي  بالحديث  نختم  النهاية  وفي 
أداء  خالل  دائماً  نتذكّره  أن  يجب 
رسول  عن  والمروي  الفريضة  هذه 
"أال  وسلم:  وآله  عليه  هللا صلى هللا 
أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد 
المشرق  تباعد  كما  منكم  الشيطان 
من المغرب؟ قالوا: بلى. قال: الصوم 
ظهره،  تكسر  والصدقة  وجهه،  يسوِّد 
والحّب في هللا والموازرة على العمل 
واالستغفار  دابره،  يقطعان  الصالح 

يقطع وتينه".
قصة وعبرة

التي من خاللها  المواقف  ومن أجمل 
يتطلّع اإلنسان إلى قيمة هذه الدعوة 
موقف األعرابّي مع الحجّاج الذي بين 
األعرابي من خالله للحجّاج أّن الصوم 
ذات  الحجّاج  خرج  فقد  إلهية   دعوة 
فقال:  الغداء  له  فأُحضر  قائظ  يوم 
فلم  فطلبوا  معنا،  يتغدَّى  من  اطلبوا 
بين  فدار  به  فأتوا  ًّا،  أعرابي إال  يجدوا 

الحجّاج واألعرابي هذا الحوار.
لنتناول  األعرابّي  أيها  هلمّ  الحجّاج: 

طعام الغداء.
األعرابّي: قد دعاني من هو أكرم منك 

فأجبته.
الحجّاج: من هو؟

دعاني  وتعالى  تبارك  هللا  األعرابي: 
إلى الصيام فأنا صائم.

اليوم  هذا  مثل  في  أََصوْمٌ  الحجّاج: 
على حرّه؟

األعرابّي: صمُت ليوم أشّد منه حرّاً.
الحجّاج: أفطر اليوم وُصمْ غداً.

أعيش  أن  األمير  يضمن  أَوَ  األعرابّي: 
إلى الغد ؟

فعلم ذلك  إلّي،  ليس ذلك  الحجّاج: 
عند هللا.

بآجل  تسألني عاجالً  األعرابّي: فكيف 
ليس إليه من سبيل.

الحجّاج: إنه طعام طيّب.
خبّازك  طيّبه  ما  وهللا  األعرابّي: 

َّبته العافية. وطبّاخك، ولكن طي

هللا  رسول  (ع)  المؤمنين  أمير  سأل 
هذا  في  األعمال  أفضل  "ما   : )ص( 
وآله  عليه  هللا  صلى  فقال  الشهر؟ 
األعمال  أفضل  الحسن،  أبا  يا  وسلم: 
الورع عن محارم هللا  الشهر  في هذا 

عزّ وجلّ".
أن  ينبغي  التي  المراقبات  أهمّ  من 
نوليها اهتماماً خاّصاً في شهر رمضان 
مسألة الورع واإلحجام عن المحرّمات 
اتفق  إذ  خاّصة،  أهمية  من  له  لما 
تعني  بما  التخلية  أّن  األخالق  علماء 
والمحرّمات  للرذائل  النفس  اجتناب 
التي  األخالقي  للبناء  أساساً  تعتبر 
اإلنسانية،  النفس  أرض  على  ُسيقام 
الملكة  يعني  بما  الورع  فإّن  وبالتالي 
أو الحالة النفسية التي تعصم صاحبها 
عن الدخول في الشبهات والمحرّمات 
المباحات من  بعض  إلى  تتعداها  بل 
الفقريّ  العمود  تشكل  أن  الطبيعي 
ولذلك  األخالقية،  التخلية  لحالة 
الورع  أّن  الشريفة  الروايات  اعتبرت 
المخلصين  وشيمة  الدين  أساس 
وعمارة  واألديان  النفوس  ومصلح 
اإلمام علي عليه  ورد عن  العلم حتى 
السالم: "ورع الرجل على قدر دينه".

دور الورع في العبادة

األخرى  الشريفة  الروايات  َّدت  أك وقد 
أولوية الورع عن محارم هللا على غيره 
من األعمال، فعن النبّي األكرم صلى 
لقمة  "تَرُْك  وسلم:  وآله  عليه  هللا 
ألفي  إلى هللا من صالة  أحّب  الحرام 
المؤمنين  أمير  وعن  تطوعاً…"  ركعة 
عليه السالم: "غّض الطرف عن محارم 
زين  اإلمام  وعن  عبادة"  أفضل  هللا 
أجتنب  "من  السالم:  عليه  العابدين 

ما حرّم هللا فهو من أعبد الناس".
كافّة  ليشمل  القبول  ويتعّدى 
النبّي  الورع فعن  المعامالت مع أهل 
"الصالة  وسلم:  وآله  عليه  هللا  صلى 
والهدية  مقبولة،  ورع  رجل  خلف 
مع  والجلوس  مقبولة،  ورع  رجل  إلى 
رجل ورع من العبادة، والمذاكرة معه 

صدقة".
فعن  حساب:  بال  الجنة  أهل  من  أ- 
النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم: "قال 
يلقاني  لن  إنه  يا موسى،  تعالى:  هللا 
عبد في حاضر القيامة إال فتشته عمّا 
الورعين،  من  كان  من  إال  يديه  في 
وأكرمهم  وأجلّهم  استحييهم  فإني 

وأدخلهم الجنّة بغير حساب".
ب- أفضل التقرّب: والورع عن محارم 
هللا سبحانه ال يقلّ درجة عن التقرب 

إلى هللا بالفرائض، فعن أبي عبدهللا 
الصادق عليه السالم قال: "فيما ناجى 
هللا عزّ وجلّ به موسى عليه السالم يا 
موسى ما تقرب إلّي المتقربون بمثل 
الورع عن محارمي فإني أبيحهم جنات 

عدن الأشرك معهم أحدا"ً.
علّي  اإلمام  عن  الموالين:  شيمة  ج- 
فليعمل  أحبّنا  "من  السالم:  عليه 
أفضل  فإنه  بالورع،  وليستعن  بعملنا 
ما يستعان به في أمر الدنيا واآلخرة".

اإلمام الصادق عليه السالم: "عليكم 
نالزمه،  الذي  الدين  فإنه  بالورع، 

وندين هللا به، ونريده ممن يوالينا".
 - السالم  عليه  الباقر  اإلمام  وعن 
 :- ليودعه  عليه  دخل  لما  لخيثمة، 
وأوصهم  عنّا،  السالم  موالينا  "أبلغ 
يا  وأعلمهم  العظيم،  هللا  بتقوى 
خيثمة أنا ال نغني عنهم من هللا شيئاً 
إال بعمل، ولن ينالوا واليتنا إال بورع".

مقام  هنا  والمراد  هللا:  جليس   - د 
القرب من المليك المقتدر الذي يناله 
الورِع، فعن النبّي صلى هللا عليه وآله 
الورع  أهل  غداً  هللا  "جلساء  وسلم: 

والزهد في الدنيا".
النبّي صلى  فعن  األجر:  هـ- مضاعفة 
من  "ركعتان  وسلم:  وآله  عليه  هللا 

من  ركعة  ألف  من  أفضل  ورع  رجل 
له  ورع  ال  من  والمخلط  مخلط". 

فاختلط حالله بحرامه.
آثار عدم الورع

ال  التي  الوخيمة  آثارها  الورع  ولقلّة 
ينفع معها شيء وال يجبرها أيّ عمٍل 
تهديد  الورع  فعدم  األعمال،  من 
يسير  الذي  فمثل  مستمرّ،  شيطاني 
بال ورع كمثل الذي يسير تحت المطر 
وهو يتمنى أن ال يتبلّل بالماء، ونقتصر 
التي أشارت  الروايات  هنا على بعض 

إلى ويالت فقدان النفس للورع:
بين  فاألعمال  األعمال:  قبول  عدم  أ- 
قبولها وردّها ببركة الورع وعدمه، فكما 
أّن الورع يُسهم في قبول األعمال فإّن 
عدمه يُسهم في ردّ األعمال وحبطها، 
فعن النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم: 
كاألوتاد،  تكونوا  حتى  صلّيتم  "لو 
وصمتم حتى تكونوا كالحنايا لم يقبل 

هللا منكم إال بورع".
وعن النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم: 
لهم  القيامة  يوم  أقوام  "ليجيئّن 
حسنات كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى 
أمصلّون؟  هللا:  رسول  يا  قيل:  النار، 
قال: كانوا يصلون ويصومون ويأخذون 
لهم  الح  إذا  كانوا  لكنهم  الليل  من 

شيء من الدنيا وثبوا إليه".
صورة  جمال  ألّن  الدين:  فساد  ب- 
المعاصي  المتدين في ورعه واجتنابه 
بواجباته  قيامه  في  يكون  أن  قبل 
له  ورع  ال  فمن  وعليه  والفرائض، 
لآلخرين  ويقدمه  دينه  يفسد  فإنه 
بصورة مشوّهة،فعن اإلمام علي عليه 
عن  تعرى  من  دينه  "أفسد  السالم: 

الورع".
ج- إعراض هللا عنه: أي إّن هللا ال يعبأ 
الخسران  وهو  إليه  ينظر  وال  بعمله 
هللا  صلى  هللا  رسول  فعن  المبين، 
له  يكن  لم  "من  وسلم:  وآله  عليه 
إذا  تعالى  معصية هللا  عن  يرده  ورع 
عمله،  بسائر  هللا  يعبأ  لم  بها  خال 
فذلك مخافة هللا في السرّ والعالنية، 
الفقروالغنى،والعدل  في  واالقتصاد 

عند الرضا والسخط".

عليه  النبّي صلى هللا  جاء في خطبة 
وآله وسلم: "وتحنّنوا على أيتام الناس 
أكرم  "... ومن  أيتامكم"  يتحنّن على 

فيه يتيماً أكرمه هللا يوم يلقاه"1.
ينظر  وهللا  فينا،  هللا  وديعة  فاليتيم 
إلى عباده بمقدار نظرهم إلى أيتامهم، 
فهُم أحد أهمّ معايير سالمة المجتمع 
ولذلك  وانحرافه،  فسقه  أو  وتدينه 
سيّما  المشّددة  المراقبة  علينا  وجب 
في شهر رمضان للخطوات التي نريد 

القيام بها تجاه األيتام من عناية فائقة 
أموالهم،  على  والمحافظة  ورعايتهم 

والحذر من التجاوز على حقوقهم.
عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عبّر  وقد 
وآله وسلم بقوله "تحنّنوا" ليؤكّد البعد 
التي  والنفسي  والعاطفي  الروحي 
ينبغي التعامل بها مع اليتيم، وأّن مّد 
يد العون المادية لليتيم ال يغني عن 
لذا فقد  وعاطفياً،  مسح رأسه معنوياً 
أهابت الشريعة بالمحسنين أن يراعوا 

األيتام كما يراعي الوالد أبناءه.
التي  الواجبات  أهمّ  اختصار  ويمكن 
يجب على المجتمع المسلم مراعاتها 
واالهتمام بها في رعاية اليتيم باآلتي:

وحفظ  المادية  شؤونه  رعاية   -  1-
قال  يبلغ.  حتّى  وممتلكاته  حقوقه 
واَلَ  أَمْوَالَهُمْ  الْيَتَاَمى  ﴿وَآتُواْ  تعالى: 
تَأْكُلُواْ  واَلَ  ِِّب  َّي بِالط الْخَبِيَث  تَتَبَدَّلُواْ 
حُوبًا  كَاَن  َّهُ  إِن أَمْوَالِكُمْ  إِلَى  أَمْوَالَهُمْ 

كَبِيرً﴾.

الحياة  متطلّبات  على  تربيته   -  2-
وتأهيله لخوض غمارها بثبات ونجاح 

وسعادة.

التعرّض  وعدم  معنوياً  احتضانه   -  3-
أليٍّ من حقوقه المعنوية كما عبّر أمير 

المؤمنين: "وال يضيعوا بحضرتكم".

األبعاد المعنوية للصوم

الورع عن محارم الله

تكريم األيتام
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The COVID-19 crisis has 
undeniably turned our lives 
upside down— altering our 
lifestyles in every possible 
way. With a faith that plac-
es great importance on so-
cial connections and com-
munal congregation, this 
has proven to be especially 
challenging.
Just a few months before 
the pandemic hit, the ABIS 
community had purchased 
a new building to accom-
modate their growing com-
munity needs. In July 2020, 
they officially made the 
move from their old cen-
tre in Vanier to their new 
home on 3025 Albion Road. 
With the purchase of a new 
building came mounting 
costs, major renovations 
and numerous long-term 
projects.
Every year, the Ahlul Bayt 
Islamic School and Centre 
(ABIS) hosts a major fun-
draising event to bring to-
gether the community on 
a massive scale and garner 
their support. Given the 
rampant state of the pan-
demic, the safety of the 
ABIS community members 
was a top priority. With 
strict adherence to the 
provincial and city by-laws 
and no likelihood of reunit-
ing again in person, ABIS 
decided to get creative. 
When the possibility of 
hosting an online fundrais-
ing event in celebration of 
the birth of Imam Al-Mahdi 
(atfs) was pitched, mem-
bers scrambled to prepare 
a program of the high-

est quality. In spite of the 
many challenges faced, 
they strived to adapt to the 
shift online and make the 
program as interactive as it 
would have been in person. 
Community members came 
together to support the 
development of their cen-
tre through their generous 
contributions, support and 
sponsorships. The online 
event unveiled a new ABIS 
promotional video, a lec-
ture on achieving closeness 
to the Imam of our time, an 
interactive Kahoot game, 
mawalid, an informative 
explanation of the past and 
coming construction proj-
ects and finally, the raffle. 
ABIS boasted a wide array 
of major prizes— includ-
ing a 2021 Hyundai Venue, 
Ziyara Tickets, Smart TV’s, 
MacBook, Airpods, drone, 
and many more. With the 
grace and blessings of Al-

lah (swt), ABIS managed to 
reach its fundraising goal 
and the event proved to be 
a phenomenal success. 
Through the charitable 
support of the community, 
ABIS is able to continue its 
development and renova-
tion of the new building to 
accommodate its members 
once it can re-open. Since 
the full-time school reno-
vations are complete—the 
top priorities are a soccer 
field, women’s private gym 
and an online media room. 
While we may not know 
when this pandemic 
will end, ABIS has been 
strengthened by the resil-
ience and adaptability their 
community has displayed—
and sincerely thank them 
for their support. Without 
the community, it could not 
have been done.
They pray to reunite again 
very soon. 

COPING WITH COVID: ABIS ANNUAL 
FUNDRAISER GOES VIRTUAL

NDP MEMBERS SUPPORT 
MOTION CALLING FOR 
CONCRETE ACTION ON 
PALESTINIAN HUMAN RIGHTS
OTTAWA - NDP Members 
voted today in favour of a 
motion brought forward by 
a coalition of Palestinian 
and Jewish activists calling 
to amend its policy book to 
include a boycott of prod-
ucts emanating from illegal 
Israeli settlements as well 
an arms embargo on the 
state of Israel. The motion 
comes after years of many 
within the party demanding 
that the NDP take a clear 
stance on Israel-Palestine.
“The adoption of this mo-
tion today was a result of 
a groundswell of support 
from the grassroots mem-
bership.” Said Amy Kishek, 
one of the lead organizers 
for the Justice and Peace 
in Israel Palestine Resolu-
tion at this weekend’s NDP 
convention. “Not only is 
this position hugely popular 
with the NDP membership 
but it is something that 
is supported by the vast 
majority of the Canadian 
labour movement as well 
as the Canadian population 
at large.”
A 2017 poll done by EKOS 
Research confirmed that 
in the context of Israel’s 
ongoing human rights 
violations, 78% of Cana-
dians believed that the 
Palestinian call for a boy-
cott is reasonable. The 
number was even higher 
among those who identi-
fied as NDP supporters 

at over 90% in support. 
The adopted policy today 
also has strong support 
among many of Canada’s 
major labour unions includ-
ing the Canadian Labour 
Congress which represents 
over three million workers 
across the country.
“The adoption of this 
policy today firmly posi-
tions the NDP as one of 
the few parties demanding 
the end of Canada’s sup-
port for illegal settlements 
and suspending the flow of 
weapons to and from Israel 
until Palestinians are free.” 
Said Geneviève Nevin, an-
other organizer behind the 
successful resolution. “In 
a time of unparalleled and 
intersecting social, envi-
ronmental, and economic 
crises, it is of paramount 
importance that the NDP 
stand with and take di-
rection from marginalized 
communities and those 
fighting for peace and jus-
tice everywhere.”

ABIS community school and centre in Ottawa

 Amy Kishek



Hussein Hoballah, 
Montreal 

During this year’s NDP 
convention held Sat-
urday, April 10th, the 
party voted in support 
of a motion presented 
by Palestinian and Jew-
ish activists calling on 
the party to adjust its 
course of action by 
ending all forms of trade 
and economic coop-
eration “with the illegal 
settlements in Israel 
and Palestine,” as well 
as suspending all forms 
of the bilateral trade of 
arms and any related 
provisions until all Pal-
estinian rights are ful-
filled. 
The NDP members, 
however, disappointed 
many when they didn’t 
vote against the con-
troversial IHRA defini-
tion though many NDP 
supporters are in favour 
of opposing it. It was 
reported that the party 
members had given high 
priority to the issue, 
placing it sixth among 
48 foreign policy reso-
lutions to make.
This new stance of the 
leftist opposition party 
shows how big disap-
proval is among Canadi-
ans of Israel’s violation 
of Palestinian rights. 
Back in 2017, a poll con-
ducted by “EKOS Re-
search” concluded that 
78% of Canadians be-
lieved that the boycott 
call made sense. Also 
supporting the boycott 
are many major Cana-
dian labour unions, in-
cluding the “Canadian 
Labour Congress” that 
represents more than 3 
million workers across 
Canada. 
As for the party’s deci-
sion not to vote against 
the IHRA definition of 
anti-Semitism, it ex-
poses the party’s fear 
of upsetting Canada’s 

Zionist lobby, which 
enjoys a huge influence 
over Canadian politics. 
The NDP’s decision on 
ending trade and eco-
nomic cooperation with 
Israel again brings to 
mind the boycott of the 
products of Israeli set-
tlements, particularly 
the dates sold in Ca-
nadian markets. As the 
Month of Fasting begins 
anew, the illegal fruit is-
sue is raised again; Mus-
lims bring a lot of dates 
to their dinner tables, 
advised by the Grand 
Prophet’s hadith on 
breaking fast by eating 
dates first. 
According to Israel’s 
Arabic Twitter page, the 
Israeli entity is con-
sidered “an exporter of 
dates, especially the 
“Medjoul” that makes 
75% of the global date 
market. In fact, many 
community activists 
from different Cana-
dian cities have called 
on consumers to check 
the source of the dates 
they purchase and to 
avoid buying those pro-
duced or packed in the 
lands occupied by Israel.
A page by the BDS co-
alition (https://bdsco-
alition.ca/tag/medjoul-
dates/ ) shows the 
names of the companies 
selling dates produced 
in the occupied Pales-
tinian territories: King 
Solomon Dates, Arava, 
Golden Valley, Bomaja 
Blue and La Palma, Ha-
diklaim, Delilah, Jordan 
River, Mehadrin, Cosco, 
Karmel, MTex, Edom, 
Agrexco.
Instead, Palestinian or 
Jordanian dates can be 
bought (after confirming 
source), as well as Alge-
rian, Tunisian, Iranian or 
Saudi. Any consumers 
desiring the “Medjoul” 
dates can buy those 
planted and packed in 
places like California. 
According to research-

ers and economists, 
building factories in the 
settlements to produce 
export items brings 
multiple benefits to Is-
raeli politics. It enables 
Israel to control Pales-
tinian lands, supports 
the colonial project and 
strengthens Israel’s 
economy, which largely 
depends on exports. 
Obviously, a large part 
of exports comes from 
the settlements.
Any product made in 
the occupied territories 
is illegal, states interna-
tional law. 
Israeli journalist and au-
thor Gideon Levy, who 
sat on Haaretz’s edito-
rial board, once wrote 
for the newspaper, “I buy 
no products produced in 
the Israeli settlements, 
and I will never think of 
it. I believe those prod-
ucts are stolen goods; 
that’s why I can never 
buy them.” In the article 
published in 2012, Levy 
added, “Boycotting the 
settlements’ products 
is justified, and branding 
these products is the 
least any government in 
the world should do to 
serve its citizens.”
That said, it reminds us 
of the lawsuit filed by 
Dr David Kattenburg, a 
member of Winnipeg’s 
Jewish community and 
the son of a family that 
survived the Holocaust. 
In early 2017, Katten-
burg complained against 
the CFIA’s handling of 
two wines produced in 
the West Bank’s illegal 
Israeli settlements. In 
2019, the court found 
that branding those 
products as “made in 
Israel” was “inaccurate 

and deluding.” Katten-
burg insisted then that 
“You can’t label the 
products as “made in 
Israel” if they aren’t.”
For its part, the BDS 
coalition believes that 
exporting products of 
the Israeli settlements 
or trading them means 
“backing the occupation 
and racism.” 
The coalition defines the 
BDS campaign as “of 
Palestinian origin yet of 
global action to fight the 
occupation, the colonial 
settlements and the Is-
raeli apartheid, and to 
serve freedom, justice 
and equality in Palestine 
until all resident and im-
migrant Palestinians re-
gain their right of self-
determination.”
In contrast, the Liber-
als backed a motion 
to condemn the BDS, 
which was presented by 
the Conservatives and 
passed by the federal 
legislature. The motion 
was eventually and. 
Prime Minister Justin 
Trudeau has described 
the BDS campaign as 
“anti-Semitic and de-
meaning of Canadian 
values.” Trudeau also 
said it “intimidated Jews 
on campus.”
The Liberal Party shares 
the views Trudeau has 
made public: “Any tar-
geting of Israel is a form 
of anti-Semitism.” He 
quoted former Justice 
Minister Irwin Cotler’s 
description of anti-
Semitism as “the three 
Ds: demonisation of 
Israel, a double stan-
dard around Israel and 
a delegitimisation of the 
State of Israel.”
Canadian officials, how-
ever, are overlooking 
the fact that the Is-
raeli settlements are 
considered occupied 
lands by international 
law; thus, allowing their 
products into Canada 
violates the law. Be-
sides, silence signifies 
clandestine involvement 
with the occupation, so 
those championing hu-
man rights must refuse 
these products and pro-
mote their boycott. 
The Month of Fasting 
offers us a big chance 
to express refusal; we 
can refrain from buying 
dates exported from the 
illegal settlements. That 
way we can truly fast, 
condemning oppres-
sion and occupation and 
backing the oppressed 
and the free-willed.  

SO THAT WE FAST RIGHT!... 
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The Crescent Signalling Charity’s 
Here, So Who’s in for Charity? 
As the crescent signals the start of the Holy 
Month of Ramadhan, it is now time for a month 
of charity and benevolence. Muslims are invited 
to reflect upon the hunger and thirst of the 
disadvantaged, whose numbers have dramati-
cally increased; hunger for power and money 
has victimised thousands of people in different 
regions and countries.  
The aggrieved Yemen makes a striking example, 
exposing the pretentiousness of a group of 
Muslims wreaking havoc in Yemen and displac-
ing and slaughtering its people. And yet another 
example is the Palestinians’ unbearable suffer-
ing ever since their lands were occupied by the 
so-called “only democracy in the Middle East,” 
as some Western countries see it.  
While Lebanon and Syria are in besiegement, 
international organisations, the UN and the EU 
are turning a blind eye, as if the besiegement 
were just okay to fight a regime that you don’t 
like and a resistance that you wish to destroy. 
And how do you do that? You turn the life of 
the Lebanese and Syrians into insufferable 
hell, manipulating and weakening their national 
currencies and obstructing donations, aids 
and huge financial transactions. You do that to 
achieve political targets that neither the con-
secutive wars nor the hordes of Takfiri terror-
ists have been able to achieve. 
The list doesn’t end here, but rather adds up 
Myanmar’s Rohingya people, in addition to Af-
rica’s peoples whose bountiful natural resourc-
es are monopolised by big companies backed by 
militaries and governments…
Seeing these injustices happening, one can’t 
simply stand there wishing things were dif-
ferent, but rather has to do anything possible; 
even the slightest acts help spread light in this 
monstrously dark world. We’ve heard about 
and seen individual or small initiatives being 
launched to provide for the disadvantaged, and 
now they’ve turned into immense relief ef-
forts that outstrip the ones done by backed UN 
organisations. 
Among these initiatives is “Operation Light of 
Humanity” launched by Lebanese-Canadian 
youth to collect funds and things to send to 
charities handing them over to the impover-
ished Lebanese. (Details follow in an interview 
Sada al-Mashrek has had with the campaign 
director, Mr Hassan Jaber.) 
Among further initiatives to support Lebanon 
have been ones by Hanadi Saad, Sam Mreish 
and North Lebanon’s “Lebanese Canadian Asso-
ciation.” Canadian activists of Yemeni and Iraqi 
origins have as well collected donations to buy 
foods for Yemen’s homeless…
Though such initiatives probably won’t undo 
the catastrophes created by wars, corruption 
and conspiracies, they kind of alleviate others’ 
pains. The initiatives as well revive the donors’ 
humanity, values and conscientiousness once 
they’ve shared their money, time and effort. 
That is how one actually belongs to the chari-
table eagerly waiting for the Month of Charity 
to gain loads of Divine recompense and re-
wards. 
At the end of the day, a human is another’s 
brother, whether he likes this or not… “Humans 
include one of two: a brother of the same faith, 
or a fellow human,” says blessed Imam Ali. “All 
humans Allah has created belong to Him; He 
loves most those who benefit their families the 
most,” says Holy Messenger Mohammed, too. 
So blessed be every person who hasn’t lost 
the feelings of consolidation and sympathy for 
orphans and the disadvantaged. It is by love and 
generousness that hearts live, and by grudges 
and nastiness that they die. 

The Editors



اغسلوا أيديكماسعلوا في كوعكم

  حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

غّطوا وجوهكم

 هذه التعليمات إلزامية للجميع
 بدايًة من سن 10 عاًما فأكثر،
 وفي جميع أنواع المواصالت
 العامة واألماكن العامة الُمغلقة

كلًيا أو جزئًيا.

لنستمر في حماية
أنفسنا!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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ÉPICERIE | VIANDE | GRILLADES | TARTARE

suivez-nous

www.lecromagnon.ca

3507 Boul. Concorde Est Laval

450.241.0470

ملحمة ومشاويملحمة ومشاوي

Halal
∫ÓM
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Une assiette doner
Poulet ou boeuf ou mixte 

Une soupe
Lentilles ou Harira

Une boisson (canette)

$19.99
Spécial Ramadan 5106 Jean Talon Est 

514 376-1376  

6878 Jean Talon Est
514 543-5430

1678 Bl. L'Avenir, Laval
450 681-4747



لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج، فقد يموت البعض من كوفيد-19 أو يعانون 
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيًضا

دعونا نواصل حماية أنفسنا!
خالل األشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545
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 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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Dégustez nos délicieux
desserts de Ramadan

Baklava mixtes Cheaibiyat

KnéfehKellej

Katayef aux noix

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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