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أول الكالم

األخيرة  الجمعة  في  عام  كل  في 
تحتفل جمعيات  رمضان  من شهر 
وإسالمية  حقوقية  ومنظمات 
كتعبير  العالمي  القدس  بيوم 
الشعب  معاناة  مع  التضامن  عن 
االحتالل  ظل  في  الفلسطيني 
احتالِل  رفِض  وعن  اإلسرائيلي، 

القدس وفلسطين. 
وانعدام  الجائحة  لظروف  ونظراً 
المظاهرات  تنظيم  امكانية 
لجأ  الشعبية،  والمسيرات 
التواصل  منصات  إلى  المنظمون 
شخصيات  بدعوة  االجتماعي 
المختلفة  واألديان  المشارب  من 
للحق  الداعمة  والتوجهات 
حفيظة  أثار  ما  الفلسطيني، 
التي  الصهيونية،  الضغط  جماعات 
تلجأ إلى أساليب التحذير والتخويف 
على  والنفسي  اإلعالمي  والضغط 
من  سيما  المشاركين،  بعض 
الوسط السياسي الرسمي في كندا. 
هذا  الضغط  جماعات  نجحت  وقد 
العام في دفع نائبين - أحدهما في 
واآلخر  الفيدرالي  النيابي  المجلس 
مقاطعة  في  النيابي  المجلس  في 
من  انسحابهما  إعالن  إلى   - ألبرتا 
السبت  يوم  انعقدت  التي  الندوة 
الماضي في الثامن من أيار الجاري. 
وذكر بيان صادر عن منظمة "بناي 
اتصاالتها  أن  الصهيونية  بْرِث" 
إلى  أفَضت  المذكورين  بالنائبين 
موجه  عمل  من  انسحابهما  إعالن 
لمعاداة السامية - بحسب ادعائها 
رسمي  ممثل  ألي  ينبغي  ال  وأنه   -
النوع  أن يشارك في هذا  حكومي 

من األنشطة أو يؤيده...
هو  المنسحب  الفيدرالي  النائب 
منطقة  يمثل  الذي  طبارة  مروان 
الذي  تورنتو،  من  القريبة  كيتشنِر 
على   2015 عام  مرة  أول  انتخب 
من  وهو  الليبرالي  الحزب  لوائح 
منذ  أصبح  وهو  بيروت.  مواليد 

وكان  مستقالً.  نائباً   2020 عام 
الحاكم  للحزب  تمثيله  خالل  في 
الصداقة  لجنة  في  عضواً  أُتاوا  في 

الكندية الفلسطينية. 
الندوة  ِّمو  منظ أجراه  اتصال  وفي 
فيه  المسؤولون  أكد  مكتبه  مع 
أنهم  إال  المشاركة،  عن  اعتذاره 
التنفيذي  المدير  ادعاءات  كذَّبوا 
موستِن،  مايكل  بْرث"  "بْناي  في 
لم  أنه  طبارة  لسان  نقل عن  الذي 
القدس  يوم  احياء  لجنة  مع  يلتزم 
نشرت  اللجنة  وأن  بالمشاركة 
مكتبه  وعلق  علمه.  دون  اسمه 
لم  فيما  كاذبة.  أخبار  إنها  قائالً 
تتضح بعد أسباب انسحاب النائب 
في الحزب الديمقراطي الجديد في 
أنَّ  إال  لويوال.  إدمنتن رود  مدينة 
استجابة  جاءت  تكون  أن  المتوقع 
لضغوطات "بناي برث" وغيرها من 
في  الصهيونية  الضغط  جماعات 

كندا...
من  األولى  ليست  الحادثة  هذه 
نوعها، ولن تكون االخيرة طالما أن 
جماعات الضغط والتخويف تتلطى 
لمنع  السامية  معاداة  قوانين  وراء 
حقوق  انتهاكات  في  رأي  أي  إبداء 
اإلنسان في فلسطين. وقد اعتبرت 
واتش"  رايتس  "هيومن  منظمة 
في تقريرها األخير الصادر في 27 
تلك  أن  الماضي  أبريل  نيسان/ 
نظام  ممارسات  توازي  اإلنتهاكات 
ارتكاب  لجهِة  العنصري  الفصل 

الجرائم بحق االنسانية... 
كندا  في  الرأي  حرية  ستبقى  فهل 
تضع  جهات  بسبب  مصادرةً 
كل  فوق  اإلسرائيلية  المصالح 
الحائط  بعرض  ضاربةً  اعتبار، 
والمواطنة،  الحريات  حقوق  شرعة 
على  حتى  الترهيب،  وممارِسةً 
المجلس  في  الشعب  ممثلي 

النيابي؟؟
التحرير
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من يحمي حرية التعبير في كندا؟

علي ماّلح : القدس بوصلة األحرار 
ومحاوالت منع احياء يوم القدس فشلت

المقدسي نقوال الصايغ
"قبل الحركة الصهيونية لم يكن 
هناك مشاكل بيننا وبين اليهود"

CHADI GANDOUR

514 619-1575

Groupe Sutton Excellence
)514( 619 1575
)514( 727 7575

القدس  بيوم  بأسره  العالم  يحتفل 
يتعرض  التي  للقدس  نصرة  العالمي 
للظلم  احتاللها  منذ  كما  اليوم  اهلها 
والتضييق عليهم وسرقة امالكهم من 
العالم  من  مرأى  على  االحتالل  قبل 
كندا  تحيي  العالم  في  وكما  أجمع. 

هذا اليوم حيث كانت " لجنة القدس 
في تورنتو" تنظم بشكل سنوي مسيرة 

حاشدة يشارك فيها اآلالف.

اهلها  مع  القدس  عن  الحديث 
شجونا  يحمل  العالمي  يومها  في 
وهموما ومشاعر الشوق الى المدينة 
أجمل منها  يوجد  "التي ال  المحتلة 

في العالم". 

في  ويقيم  القدس  مواليد  من  هو 
بعد   1974 العام  منذ  مونتريال 
فلسطين  من  آتيا  اليها  وصل  ان 

المحتلة...
التفاصيل في الصفحة الخامسة

التفاصيل في الصفحة الثانية 

عيد فطر مبارك

قراءة قانونية إلقرار القانون 21 في كيبيك وتداعياته 
على األقلّيات مع المحامية نور فرحات!

فاطمة بعلبكي ـ مونتريال 

انتهى النّزاع القانوني الذّي استمر حوالى 
بحكم  المحاكم،  أروقة  في  السنتين 
برئاسة  كيبيك،  في  العليا  المحكمة 
 ،Marc- Andre Blanchard القاضي
باإلقرار بدستورية القانون 21 ،  بالرّغم 
ينتهك حقوق  القانون  بأن  اعترافه  من 
المسلمة!  المرأة  خصوصاً  األقليّات، 
شكّل الحكم الصادر بتاريخ 20 نيسان 

أوساط  في  كبيرة  أمل  خيبة   2021
األقليّات والمتضرّرين من هذا القانون. 
الحكم،  هذا  تداعيات  على  وللوقوف 
حوله،  دقيقة  قانونية  قراءة  ولتقديم 
مع  المشرق"  "صدى  في  تواصلنا 
الدستور  في  المتخصصة  المحامية 
وهي  فرحات،  نور  الجنائي  والقانون 
لهذا  المناهضين  المحامين  من ضمن 

القانون وممثّلة عن نقابة االساتذة. 
التفاصيل  في الصفحة الرابعة
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صدى المشرق ـ تورنتو

العالمي  القدس  بيوم  بأسره  العالم  يحتفل 
كما  اليوم  اهلها  يتعرض  التي  للقدس  نصرة 
وسرقة  عليهم   والتضييق  للظلم  احتاللها  منذ 
من  مرأى  على  االحتالل  قبل  من  امالكهم 
هذا  كندا  تحيي  العالم  في  وكما  أجمع.  العالم 
تورنتو"  في  القدس  لجنة   " كانت  حيث  اليوم 
يشارك  حاشدة  مسيرة  سنوي  بشكل  تنظم 
مواجهة  اجراءات  بسبب  انه  اال  اآلالف.  فيها 
باحتفال  التظاهرة  عن  استعيض  كورونا  وباء 
افتراضي عبر مواقع التواصل االجتماعي يشارك 
االديان وشخصيات  فيه متحدثون من مختلف 

اكاديمية بارزة من كندا. 
للحديث عن المناسبة كان لنا لقاء عضو " لجنة 
القدس في تورنتو" الناشط علي مالح الذي عرف 
جنوبية  جذور  من  عربي  مواطن   " بأنه  نفسه 
حيث   . كندا"  في  ومقيم  المقاوم   لبنان  في 
أكد في حديثه مع صدى المشرق ان " القدس 
جهدنا  نسعى  والشرفاء،  األحرار  بوصلة  هي 
اصقاع  مختلف  في  الماليين  مع  يومها  إلحياء 
االخوة  جانب  الى  الوقوف  على  تأكيدا  األرض 
دائما  كان  االحياء  هذا  فلسطين".  في  واألهل 
 " كندا  في  السرائيل  المؤيدة  للمنظمات  هدفا 
ان تفعل كل ما بوسعها من كذب  التي تحاول 
القدس واية فعالية  وتضليل من أجل منع يوم 
لدعم فلسطين"، كما قال مالح. لكنه اكد انهم 

" خسئوا في مسعاهم ، فالحق اقوى".
واذ ابدى مالح اسفه المؤسف ألن " كل االحزاب 
الكندية لم تملك الجرأة لسماع آالف األصوات 
من اكاديميين يهود وغيرهم واطياف اخرى من 
والمؤسسات  والمراكز  الجامعات  من  العديد 
الفكرية والثقافية التي رفضت وترفض  التوجه 
العام  الرأي  الصهيوني" ، لفت الى " ان موقف 
لفلسطين  الصهيوني  اإلحتالل  من  الكندي 
ال  كبيرة  وبنسبة  الكندي  الرسمي  والموقف 
االحتالل  يؤيد  وال  الرسمي  التوجه  مع  ينسجم 

وممارساته في  فلسطين". 
كندا،  في  العرب  النواب   " ان  مالح  اعتبر  كما 
على  والحزب  للمنصب  والءهم  اثبتوا   قد 
حساب اي قضية أخرى،  اال قلة منهم يحاولون 
بعض التغيير". واشار في الوقت ذاته الى " أن 
تعمل  واالسالمية  العربية  المؤسسات  بعض 
عن  الدفاع  ستار  تحت  صهيونية  منظمات  مع 

الحريات الدينية و" االكل الحالل" ". 
اشجار  غرس  شمل  ايضا  مالح  مع  الحديث 
التي  البنته  تكريما  فلسطين  ارض  في  زيتون 
فقد"  الفائت  آذار  في  شبابها  عز  في  ارتحلت 
تم زرع أكثر من 90 شجرة حتى االن من خالل 

منظمة  "زيتون " هناك  .
•استاذ علي مالح لماذا تحيون يوم القدس 

في كندا؟ 
نسعى  والشرفاء،  األحرار  بوصلة  هي  القدس   
مختلف  في  الماليين  مع  يومها  إلحياء  جهدنا 
جانب  الى  الوقوف  على  تأكيدا  األرض  اصقاع 
وتماشيا مع دعوة  واألهل في فلسطين  االخوة 
االمام السيد الخميني في إعالن آخر نهار جمعة 
لقد  القدس.  كيوم  المبارك  رمضان  شهر  من 
في  االسالمية  الثورة  انتصار  منذ  التاريخ  أثبت 
إيران وفي استمرار الدعم لفلسطين على أن كل 

يوم هو يوم القدس وفلسطين.
تحيون  كيف  الكورونا  وباء  ظل  •في 

المناسبة؟
نتيجة للوضع الصحي وقوانين عدم التجمعات، 
سيكون يوم نصرة القدس وفلسطين على منصة 

افتراضية- اونالين.
للضغوطات  تتعرضون  كنتم  عام  كل  في 
هذا  لوقف  السرائيل  المؤيدة  الجمعيات  من 
الضغوطات وهل  ما هي طبيعة هذه  النشاط.. 

نجحوا في ذلك؟ 
نحن في تناقض ومواجهة مستمرة مع منظمات 
تدعي انها كندية ولكن جلّ عملها ان تكون البوق 
الصهيوني في كندا. وتحاول هذه المنظمات ان 
تفعل كل ما بوسعها من كذب وتضليل من أجل 

منع يوم القدس واية فعالية لدعم فلسطين. 
حمالت  وأقاموا  والترهيب  الضغط  حاولوا  لقد 
مسعورة لوقف هذا النشاط  ولكن، خسئوا في 

مسعاهم . فالحق اقوى.
اسرائيل  انتقاد  لمنع  جارية  مساع  •هناك 
لمعاداة  الدولي  التعريف  تبني  خالل  من 
لهذه  تقييمكم  هو  ما   ..  IHRA السامية 

الحملة ومن يقف وراءها ؟
الصهيونية عبر اساليب  المنظمات  تسعى هذة 

بالتعريف  يسمى  ما  آخرها  وليس  مختلفة، 
العالمي للعداء للسامية، IHRA . هذا التعريف 
الذي يلصق تهمة العداء لكل من يرفع الصوت 
الغاصب  للكيان  وإدانة  فلسطين  عن  دفاعا 

وممارسته االجرامية بحق اهل فلسطين. 
الكندية  االحزاب  لموقف  قراءتكم  هي  •ما 
وفي  عام  بشكل  فلسطين  في  يجري  مما 

القدس بالتحديد في االيام االخيرة؟
المؤسف ان كل االحزاب الكندية سواء عن جبن 
في الموقف، فقدان الشجاعة لقول الحق وفعله 
انتخابية وانتهازية لم تملك  او طمعا بمكاسب 
اكاديميين  من  األصوات  آالف  لسماع  الجرأة 
الجامعات  من  العديد  من  اخرى  واطياف  يهود 
التي  والثقافية   الفكرية  والمؤسسات  والمراكز 
في  وابواقه  الصهيوني  التوجه  وترفض  رفضت 
قمع واسكات االصوات الشريفة التي تنبع من 
رفض  المظلوم   نصرة  في  واضح  اخالقي  بعد 

الظلم والظالم.
القضية  الكندي من  العام  الرأي  •اين يقف 

الفلسطينية ؟ 
والدراسات  اإلحصائيات  من  العديد  جرت 
اإلحتالل  من  الكندي  العام  الرأي  موقف  نحو 
الصهيوني لفلسطين والموقف الرسمي الكندي  
التوجه  مع  تنسجم  ال  كبيرة  وبنسبة  ،النتيجة  
في   وممارساته  االحتالل  تؤيد  وال  الرسمي 
فلسطين.  ولذا نرى حمالت المقاطعة ما زالت  
والمؤسسات  النقابات  الجامعات،  في  نشيطة 
على فضح  بشكل حثيث  تعمل  اللتي  األخرى  
الكيان  وتعرية  الصهيوني  اللوبي  اكاذيب 
بحق  االجرامية  وإجراءاته  وعنصريته  الغاصب  

اهل فلسطين .
الكندية  السفارة  نقل  ترودو  رفض  •مؤخرا 
هذا  تقرؤون  كيف  المحتلة..  القدس  الى 
الخبر في ظل مواقف اخرى مؤيدة السرائيل 

؟
السفارة  نقل  رفض  موضوع  ان  يقال  الحق   
الكندية الى القدس هو موضوع سياسة سابقة 
المتعاقبة. فموقف  الكندية  الحكومات  اتخذتها 
يملك  ال  لألسف  لكنه  جديدا،  ليس  ترودو 
الجرأة الكافية التخاذ الموقف األخالقي وتسمية 
األشياء بمسمياتها. واالنكى من ذلك  انه يجيد 
اسبوعين  منذ  تهنئته  وما  السياسي،  النفاق 
للكيان الصهيوني و"الجالية اليهودية " في كندا 
بقيام هذا الكيان الغاصب اال دليال على تخبطه  

الفكري وانتهازيته السياسية.
•كيف ترون مواقف النواب المحسوبين على 

الجالية من القضية الفلسطينية؟
 بالنسبة لما يسمى النواب العرب في كندا، قد 
حساب  على  والحزب  للمنصب  والءهم  اثبتوا 
أي قضية أخرى،  اال قلة منهم يحاولون بعض 
العربية واإلسالمية  الجالية  التغيير. لكن غياب 
الصعيد  على  كبير  تأثير  أي  عن  كندا  في 

امام  اضافية  عوائق  خلق  الى  يؤدي  السياسي  
في  الكندية  والجمعيات  الشرفاء  النواب  بعض 
مواجهة التحديات.  حتى أن بعض المؤسسات 
العربية واالسالمية تعمل مع منظمات صهيونية 
تحت ستار الدفاع عن الحريات الدينية و" االكل 

الحالل".
•تخليدا لذكرى وفاة كريمتك المرحومة نور 
تم زرع عشرات اشجار الزيتون في فلسطين 

المحتلة .. حبذا لو تحدثا عن هذه المبادرة 
المتميزة ؟ 

شكرا  للسؤال عن غرس اشجار زيتون في ارض 
فلسطين تكريما البنتي التي ارتحلت الى رحمة 
العام 2021،  مارس من هذا  أذار  ربها في 19 
فقد بادر بعض  الرفاق واالخوة في اطالق هذة 
 90 من  أكثر  زرع  تم  قد  لله  والحمد  الحملة 

شجرة حتى االن من خالل منظمة  "زيتون ".

مقابلة

علي ماّلح : القدس بوصلة األحرار ومحاوالت منع 
احياء يوم القدس فشلت

 تظاهرة سابقة نظمتها " لجنة القدس في تورنتو" لمناسبة يوم القدس بمشاركة شخصيات يهودية
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"الشيخ جّراح "يغيب عن إفطار النواب المسلمين الكنديين!

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

في  المسلمين  النواب  كتلة  أقامت 
عند  افتراضياً  إفطاراً  اللبرالي  الحزب 
في  الخميس  عصر  من  السادسة 
عبر  الجاري  أيار  شهر  من  السادس 
الوزراء  رئيس  فيه  كان  "زوم"،  موقع 
وتخلل  الرئيَس.  الضيَف  الكندي 
الجالية  إسهامات  عن  كلمات  االفطار 
االسالمية في كندا، ألقتها شخصيات 
والعلمية  الطبية  االختصاصات  من 
عن  فتحدثت  المختلفة،  والمهنية 
التهاني  كذلك  وقدمت  عملها  مجال 
بالشهر الكريم. كما تحدث نواب من 
الجالية االسالمية ووزراء مسلمون في 

الحكومة الكندية في المجال نفسه. 
لرئيس  كانت  األبرز  الكلمة  لكن 
الوزراء الكندي الذي تحدث عن التنوع 
الكره  ومحاربة  كندا  به  تتميّز  الذي 
وعن   ،)ISLAMOPHOBIA( لإلسالم 
والعشرين  التاسع  اليوم  تخصيص 
لتذكّر  يوماً  الثاني  كانون  شهر  من 
مدينة  في  الكبير  المسجد  شهداء 
كيبك. وتحدث ترودو عن مساهمات 
ودورهم  الوباء  محاربة  في  المسلمين 
في نهضة كندا. بدا ترودو في حديثه 
االسالمية  الجالية  من  جداً  قريباً 
الذي  وهو  عليها،  ومنفتحاً  الكندية 
حتى  الحكومة،  رئاسة  تولى  أن  منذ 
بابينو  منطقة  يمثل  نائباً  كان  عندما 
)PAPINEAU( وهو على تواصل دائم 
ويزورها  ممثليها  يلتقي  الجالية،  مع 
همومها،  إلى  ويستمع  مساجدها  في 
الجاليات  مع  العالقة  في  عادته  كما 
الدينية والعِرقية المختلفة. وهو الذي 
في  هي  كندا  "قوة  أن  دائماً  يؤكد 
التنوع " ، كما قال في خالل اإلفطار 

األخير بمناسبة شهر رمضان. 
وزرائنا  رئيس  نشكر  أن  إال  يسعنا  ال 
وكل  جاليتنا  على  انفتاحه  على 
جانب  الى  الدائم  ووقوفه  الجاليات، 
المراحل  كل  في  االسالمية  الجالية 
عايشتها.  التي  الصعبة  الداخلية 
كمقرب   - معه  نتحدث  أن  لنا  ولكن 
االستماع  على  يحرص  الجالية  من 
إلى ما يدور في أوساطها - عن المرارة 
من غياب كلي لما يجري في القدس 
عن  حتى  بل  حديثه،  عن  المحتلة 
ساعةً  دام  الذي  االفتراضي  االفطار 
حين  في  دقيقة،  وأربعين  وخمساً 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  كانت 
الدولية  واألعراف  القوانين  كل  تتجاوز 
في  العزَّل  المصلين  على  وتعتدي 
أكثر  منهم  وتصيب  األقصى  المسجد 

من 200 مدني.
بالنسبة  هي  ترودو،  سيد  يا  القدس، 
وطبعا  ـ  العالم  كل  في  للمسلمين 
فهي  األماكن،  أقدس  من  ـ  كندا  في 
هذا   - الحرمين  وثالث  القبلتين  أولى 
الناحية  من  أما  الدينية.  الناحية  من 
االمم  تعريف  بحسب   - القانونية 
الكندي  الموقف  وبحسب  المتحدة 
فيها  يقع  التي  الشرقية  فالقدس   -

المسجد األقصى وقبة الصخرة وكنيسة 
ِّي  القيامة هي محتلة ـ  بالمناسبة، نحي
رفض  من  اللبرالي  الكندي  الموقف 
ـ  ،  نقل السفارة الكندية إلى القدس 
وكل االجراءات التي تقوم بها إسرائيل 
ومع  قانونية.  غير  إجراءات  هي  فيها 
بياناتكم،  في  إلى ذلك  يُشارَ  ال  ذلك 
يعكس  مكرراً  مماّلً  خطاب  نجد  بل 
عن  وسكوتاً  لالحتالل  واضحاً  انحيازاً 
الجرائم  عن  فضالً  الكثيرة،  جرائمه 
ما  آخرها  وليس  تُرتَكب  التي  االخرى 

يجري في حي الشيخ جراح .
دولة الرئيس، 

نسمع  لم  األسطر  هذه  كتابة  حتى 
منك تعليقاً على ما جرى في القدس. 
ولكن في بيان وزير الخارجية الكندي 
مارك غارنو الجمعة كان الحديث عاماً 
عن "وقف التصعيد الفوري للتوترات"، 
إلى  األطراف  "جميع  الى  دعوة  بل 
الجانب".  أحادية  إجراءات  أي  تجنب 
بدا  وقت  في  التعميم  هذا  لماذا 
ومن  المُعتدي  هو  من  واضحاً  فيه 
يُقال  ال  لماذا  عليه؟  المُعتَدى  هو 
إلسرائيل إنها تعتدي وعليها أن توقف 
األمر  يتعلق  عندما  لماذا  عدوانها؟ 
بالفلسطينيين يُساوَى بينهم وبين من 
فلسطيني  قام  لو  أما  عليهم؟  يعتدي 

باستهداف جندي اسرائيلي غيرِ مدني 
فال يُستَخدم الخطاب نفسه، بل تُكال 
بهذا  قام  لِمن  االرهاب  أوصاف  كل 
إال  كندي  مسؤول  يبقى  وال  العمل، 
استهداف  استنكار  في  بدلوه  ويدلى 

الجنود اإلسرائيليين؟!
دولة الرئيس ترودو، 

إن ما تقوم به اسرائيل في حي الشيخ 
صريح  إرهاب  هو  المحتلّ  جراح 
وجريمة موصوفة بحق المدنيين العزّل 
تقولوا  أن  المفروض  ومن  السلميين. 
أو  لفٍّ  دون  ووضوح،  بصراحة  ذلك 
محتلة  القدس  أن  عن  فضالً  دوران، 
وصديقتكم  "حليفتكم  دعوة  وعليكم 
إسرائيل"ـ  كما قال وزير خارجيتكمـ  إلى 
إعادتها الى أهلها. وكما قال المجلس 
الوطني للمسلمين الكنديين في بيانه 
"على  االسرائيلية:  للجرائم  استنكاراً 
حكومة كندا التنديد بعبارات - ال لبس 
المتعمد  اإلسرائيلي  بالهجوم   - فيها 
وبِحملته  األقصى،  المسجد  على 
غير  المستوطنات  لتوسيع  المستمرة 
الشرعية في القدس الشرقية المحتلة 

ولِطرد الفلسطينيين منها". 
لرئيس  الشكر  أسجل  أن  أريد  وهنا 
الحزب الديموقراطي الجديد جاكميت 
وصراحة:  بوضوح  قال  الذي  سينغ 

القانوني  غير  االحتالل  إنهاء  "يجب 
القسري".  واإلخالء  الهدم  وعمليات 
الوزراء  رئيس  على  "يجب  وأضاف: 
القانون  ودعم  ما  موقٍف  اتخاذ  ترودو 
نواب  فيه  القاه  موقف  وهو  الدولي". 
منطقة  عن  النائب  مثل  الحزب  من 
 St. John's( شرق سانت جونز إيست
نواب  بينما  هاريس.  جاك   )East
ما  استنكروا  الذين  اللبرالي  الحزب 
يجري في القدس كان موقف بعضهم 
وهي  الطرفين.  بين  ويساوي  باهتاً 
نظرة ـ لألسف ـ ال تفرِّق بين المعتدي 

والمُعتَدى عليه.
الرئيس، أن نتحدث  يا دولة  ال نريد، 
غاب عن  الذي  المحافظين  عن حزب 
التواصل  مواقع  تسجل  فَلم  الحدث، 
إِرِن  لرئيسه  التابعة  االجتماعي 
موقف  أي   )Erin O'Toole( أوتول 
الفلسطينيين  معاناة  ألن  ربما  يُذكر، 
أن  سيما  بشيء،  تعنيه  ال  اإلنسانية 
واضح  منه  وموقفه  باالحتالل  عالقته 
الجالية بخذالن  ولكن تشعر  وصريح. 
نواب  اتخاذ  وعدم  لها  اللبرالي  الحزب 
فيه - يُفترض أنهم يمثلونها - الموقَف 
القدس  بحجم  قضية  أماَم  الصائب 

المحتلة.  
الموقف  هذا  لماذا  الدائم  والسؤال 
االمر  يتعلق  عندما  دائماً  الضعيف 

جهات  من  خوف  هو  هل  بفلسطين؟ 
تترصد  إلسرائيل  مؤيدة  محلية 
والمدافعين  والناشطين  السياسيين 
عن القدس وال تتورع حتى عن تهديهم 
حتى  بل  السياسي،  بمستقبلهم 
بِأرزاقهم وعملهم؟ ما الذي يدفع نواباً 
يفوّتوا  ال  أن  إلى  وغيرها  الجالية  من 
األرمن  مأساة  عن  للحديث  الفرصة 
تهم  التي  والقضايا  الروهينغا  ومعاناة 
الجاليات األخرى ـ وهي قضايا انسانية 
والحديث  لها  التصدي  ويجب  محقة 
عنها ـ بينما يصمتون أمام قضية بمثل 

قضية حي الشيخ جراح المحتل؟  

ختاماً سيد ترودو، 
قوية  كندا  من  جعل  الذي  التنوع  إن 
التعاطي  الى  يحتاج   - قلت  كما   -
فاعالً،  ليكون  اطيافه  بين  بالمساواة 
قوياً ومستمراً. وإال كاَن انحيازاً لطرف 
باحترام  ادعاء  كل  يناقض  آخر،  دون 
االخرى  للجاليات  فكما  التنوع.  هذا 
اعتبارات ومقدسات يجب أخذها بعين 
االسالمية  الجالية  فكذلك  االعتبار، 
من  كبيراً  جزءاً  تشكل  التي  والعربية 
وقضاياها  مقدساتها  لها  التنوع  هذا 
الطرف  غض  ينبغي  ال  التي  المحقة، 
عنها أو الوقوف في الجهة المقابلة لها. 

صورة من موقع زوم عن افطار النواب المسلمين في الحزب اللبرالي
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تتمة االولى
فاطمة بعلبكي

•بداية، عرفّينا بالقانون 21 بإيجاز، 
وما هي أبرز مقرّراته؟

 ،2019 حزيران  في  أقرّ  قانون  هو 
حكومة  قبل  من  عليه  التّصويت  وتمّ 
كيبيك، حيث حاز على أغلبية أصوات 
على  وينص   .)CAQ( األكثريّة  حزب 
حظر إرتداء الرموز الدينيّة في الوظائف 
العامة  للمؤسسات  التّابعة  الحكوميّة 
العامّين،  والمحامين  كالقضاء،   (
المؤسسات  عن  فضال  والشرطة...(، 
في  التّعليم  قطاع  ومنها  العامة،  شبه 

المدارس الحكوميّة.
•من الناحية القانونية، كيف تقرئين 
إقرار دستورية القانون 21 من قبل 

المحكمة العليا في كيبيك؟ 
القاضي  أصدره  الذي  القرار 
وذلك  منطقيّا،  يُعتبر   Blanchard
الى  كيبيك  حكومة  لجوء  بسبب 
وبالرغم  اإلستثناء"،  "شرط  إستخدام 
الناحيتين  من  جائز  األمر  أّن  من 
تمّ  ولكن  والقانونية،  الدستورية 
بشكل  المستقل  البند  هذا  إستخدام 
مفرط ومبالغ فيه، ويعتبر األمر سابقة 
المقاطعة  تمكّنت  حيث  كندا،  في 
من حماية القانون من طعون الميثاق 
تسمح  لم  وبالتّالي  إستباقي،  بشكل 
استخدام  من  المناهضين  للمحامين 
الكندي،  الدستور  في  الثّانية  المادة 
 ،15 الى   7 ومن    2 المواد  وعطّلت 
وتنص هذه المواد بمجملها على حرية 
والمعاملة  والمعتقد،  والتّعبير،  الرأي 

بمساواة بدون تمييز.
الدستور  من  الثانية  •المادّة 

الدينية  الحقوق   " تكفل  الكندي 
للمواطنين"، أال ينتهك القانون 21 
للمواطنين  والدين  المعتقد  حرية 

الكنديين؟
الدستور  في  الثّانية  المادّة  بموجب 
الكنديين  المواطنين  فإّن  الكندي، 
الحريّات  من  كبير  هامش  لديهم 

األساسيّة، وفي ما يلي نص المادّة:
 Fundamental freedoms:•
 Section 2: which lists what the
 Charter calls "fundamental
 freedoms" namely freedom
 of conscience, freedom of
 religion, freedom of thought,
 freedom of belief, freedom
 of expression, freedom of
 the press and of other media
 of communication, freedom
 of peaceful assembly, and
 freedom of association. In
 case law, this clause is cited
 as the reason for the religious

.neutrality of the state
وممّا ال شّك فيه أّن القانون 21 يخالف 

الشخصيّة  الحريّات  مباشر  بشكل 
رأسها  وعلى  الكنديين،  للمواطنين 
التذرّع  ولكن  والمعتقد،  الدين  حريّة 
بالشرط اإلستثنائي سمح بتخطّي هذه 

المادّة. 
اإلستثناء(  )حق  أّن  األمر  في  المُلفت 
المقاطعات  لجميع  قانوني  حق 
الكنديّة، ولكن لم يتم إستخدامه من 
وبهذا  الطريقة  بهذه  مقاطعة  أي  قبل 
الكم سابقاً، نظراً إلحترام كندا لحقوق 
الثقافية  التعّددية  وقيم  اإلنسان 
المجتمع  بها  يتغنّى  والتّي  واإلنفتاح، 
له  الموضوع  فإّن  "وبرأيي  الكندي، 
في  وإجتماعيّة  سياسيّة  خلفيات 

كيبيك".
أصدره  الذي  القرار  •بموجب 
القاضي بالنشير، تّم تعطيل بندين 
يتعلق  ما  )في  القانون  بنود  من 
بإدارة المدارس اإلنكليزية ومجلس 
بهذه  رأيِك  ما  الكيبيكي(،  النواب 

اإلستثناءات؟ 
تنص المادّة 23 في الّدستور الكندي 
كل  في  اللغوية"  "األقليّات  حق  على 

مقاطعة، وفي ما يلي نص المادّة:

 Section 23: rights for certain)
 citizens belonging to

 French and English-speaking
 minority communities to
 have their children educated

.(in their own language
إستثناء  على  أيضاً  األمر  وينسحب 
  Section 3 كفله  الذّي  الثّاني،  البند 
 Charter of Freedoms and من 
Rights، والَذي يكفل حق المواطنين 
الكنديين باإلقتراع والتصويت والترّشح 
 the right to vote and to be  (
 eligible to serve as member

.)  of a legislature
اإلستثناءات  هذه  فإّن  وبالتّالي 
خطوة  وتمثّل   ،100% دستورية 
الحقاَ،  عليها  التعويل  يمكن  إيجابيّة، 
أمل  فسحة  أعطت  وأنّها  خصوصاً 
لألقليات والمتضرّرين من القانون 21.

القانون على  •ما تداعيات إقرارهذا 
األقليات، وهل سيزيد من المظاهر 
والممارسات العنصرية في كيببك؟ 
مما ال شّك فيه أن الّدولة هي النموذج 
الذّي يقتدي به المواطن، وبالتّالي فإّن 
تشريع قوانين ال تحترم حقوق األقليّات 
والمساواة بين المواطنين في الحقوق 
والواجبات، قد يفتح نافذة كبيرة أمام 
وقد  العنصرية،  والممارسات  التمييز 
تزايد  الى  مباشرة  غير  بطريقة  يؤدي 
 ،)Hate Crimes  ( الكراهيّة  جرائم 
كيبيك  في  العام  الرأي  وأّن  خصوصاً 
 21 القانون  إقرار  بين  مباشرةً  ربط 
والّدين اإلسالمي، "حتّى أننّي تعرّضت 
التّي  التهديدات،  من  للعديد  شخصيّاً 
أجبرتي على طلب الحماية من الشرطة 

لحضور جلسات المحكمة 

خالل العامين الماضيين".
•أبدى رئيس وزراء كيبيك فرانسوا 
المحكمة،  قرار  من  استياءه  ليغو 
خصوصاً لجهة اإلستثناءات، وأعلن 
ألنه  القرار  الحكومة ستستأنف  أن 
العلماني  القانون  مع  يتعارض 
)كلجنة  بدوركم   ... المقاطعة  في 
القرار،  ستستأنفون  هل  محامين( 

وما هي الخطوات التالية؟
المناهضين  المحامين  لجنة  نحن 
إستئناف  قرار  اتّخذنا  قد   21 للقانون 
 Court of appeal of أمام  الحكم 
الحكم  استمرّ  حال  وفي   ،Quebec
كما هو عليه بعد اإلستئناف، فالخطوة 
مجّدداً  القرار  إلستئناف  هي  التّالية 
ثمّ  ومن   ،Superior Court أمام 
 Supreme court of Canada أمام

كخطوة أخيرة للبت في المسألة.
•هل من كلمة أخيرا توجهينها الى 
هذا  من  والمتضررين  المعنيين 

القانون؟
تضامناً  أالقي  أن  أتمنى  كنت  بدايةً، 
العربية،  الجالية  أبناء  قبل  من  أكبر 
القانون  لهذا  المناهضة  فاألصوات 
تضرّر  من  الرغم  على  كافية،  تكن  لم 
منه،  األقليات  من  كبيرة  شريحة 

خصوصاً النساء المحجّبات!
)ات(  المتضرّرين  الى  رسالتي  أمّا 
فهي أن ال يفقدوا األمل، ألّن المعركة 
وخسارة  مستمرّة،  زالت  ال  القانونيّة 
جولة ال تعني خسارة الحرب، وأحثّهم 
اإلستسالم  وعدم  الصمود  على 
بشجاعة  المواجهة  بل  أواليأس، 
كفلها  التّي  بحقوقهم،  والتّمسك 
الّدستور الكندي لهم، ونحن على ثقة 
تامّة بالقضاء الكندي وبعدالته ونزاهته 

المعهودتين.

فاطمة بعلبكي- مونتريال

المبارك  رمضان  شهر  شكّل  لطالما 
من  والتعبّد  للتفكّر  سنويّة  محطّة 
ترتيب  استثنائيّة إلعادة  وفرصة  جهة، 
المسلم،  الفرد  حياة  في  األولويّات 
اإلسالمية  والمبادىء  القيم  وتجسيد 
والعطاء  بالجود  المتمثلّة  السمحة، 
جهة  من  اآلخرين  معاناة  واستشعار 
أخرى. فالفرائض والعبادات خالل هذا 
تقترن  أن  لها  بّد  ال  الفضيل،  الشهر 
الحثيث  والسعي  الملموسة  باألفعال 
األضعف  الحلقات  الى  العون   يد  لمد 

في المجتمع!
لسوبرماركت  كان  تقّدم  ممّا  وإنطالقاً 
اللحوم  لبيع   - "الهالل"  ومطعم 
في  الحالل  الغذائيّة  والمنتجات 
بيضاء  ويد  كريمة  لفتة  مونتريال-  

خالل شهر الرّحمة...
"الهالل": حبّة عطاء... بشهر الكرم!

أطلقت إدارة "الهالل" مبادرتها الخيرية 
الثانيّة بمناسبة حلول الشهر الفضيل، 
الخاصة  األولى  المبادرة  أطلقت  حيث 
وهي  الماضي،  العام  رمضان  بشهر 
عليها  نطلق  أن  يمكننا  عفويّة  مبادرة 
الكرم".  بشهر  عطاء...  "حبة  عنوان 
يحصل  المبادرة  هذه  وبموجب 
بقيمة  يشترون  الذّين  األشخاص 
تحمل  بطاقة  على  فوق،  وما   $  50
السحب  في  المشاركة  تخوّله  رقماً، 

ثالثاء  يوم  كل  يُقام  الذّي  األسبوعي، 
بثّه  ويتم  ظهراً،   12 الساعة  حوالى 
مباشرةً عبر موقع الفايسبوك، لإلعالن 
عن أرقام البطاقات الرابحة. أمّا الجوائز 
أربع  عن   عبارة  فهي  األسبوعيّة، 
وقسيمة   ،50$ بقيمة  شرائية  قسائم 
السلع  كافة  بقيمة $100 من  شرائية 

والمنتجات الموجودة في المحل.
وال تقتصر الجوائز على الشهر الفضيل 
أوّل  حتّى  أيضاً  بل ستستمر  وحسب، 
أيّام "عيد الفطر المبارك"، حيث سيتم 
)قسيمة  كبرى  جائزة  على  السحب 
الهالل(،  من   300$ بقيمة  شرائية 
البطاقات  جميع  السحب  وسيشمل 

منذ بداية الشهر الكريم.
توسيع  في  الهالل  إدارة  تبحث  كما 
مروحة الفائزين، من خالل اإلعالن عن 

جوائز أخرى الحقاً...
 هدف المبادرة خيري بحت...

هذه  هدف  أّن  الهالل  إدارة  أكّدت 
أعلنت عن  المبادرة خيري بحت، كما 
إنطالقاَ  عامّة،  حالة  بتأسيس  أمنيتها 
في  "المتواضعة"  اإلمكانيّات  من 

الهالل.
ثالثة  الى  األهداف  تقسيم  ويمكن 

أقسام:
األوّل، نشر ثقافة الفرح ومحاولة تعزيز 
العظيمة،  المناسبة  بهذه  اإلرتباط 
من  الجديد  الجيل  وأّن  خصوصاً 
ونشأوا  ولدوا،  الذين  المغتربين، 

المظاهر  لم يعرفوا  وترعرعوا في كندا، 
الجيل  ألفها  التّي  الرمضانيّة  واألجواء 
في  والفوانيس  كالزينة  سنّا،  األكبر 
العربيّة  الحلويات  ورائحة  الشوارع، 
وعربات الجاّلب والعصائر، ناهيك عن 
هذه  كل  الغروب!  وقت  اآلذان  صوت 
الجديد  للجيل  مألوفة  غير  العادات 
-عبر  تسعى  اإلدارة  لذا،  األسف!  مع 
المعاصر  الجيل  يعرفها  كي  المبادرة-  
من أبناء الجالية المسلمة، وكي يكوّن 
شهر  عن  جميلة  ذكريات  الجيل  هذا 
الرّحمة. وأيضاَ تحاول تعريف الجاليات 
األخرى على العادات اإلسالميّة، والقيم 

النبيلة.
والهدف الثّاني، تحّدي الظّروف القاهرة 
على  الثّاني  للعام  كورونا  فرضها  التي 
الصحيّة  القيود  خالل  من  التّوالي، 
على  الناس  أجبرت  والتّي  الّصارمة، 
العزل القسري، وهو ما يتعارض تماماً 
التواصل  من  الفضيل  الشهر  قيم  مع 

وصلة األرحام.
أمّا الهدف الثّالث واألهم، فهو تجسيد 
المبادىء اإلسالمية والقيم الرمضانيّة، 
والرّحمة... وشد  والتواصل،   كالعطاء، 
عضد أبناء الجالية وتآزرهم مع بعضهم 
بقيمنا  فخورين  نبقى  "حتى  البعض، 
إدارة  أكّدت  كما  وتقاليدنا"،  وعاداتنا 

الهالل.
 ردود فعل رسميّة وشعبيّة واعدة!

المبادرة  أن  الى  الهالل  إدارة   أشارت 

على  وواعدة  مبّشرة  فعل  ردود  القت 
حيث  والشعبّي،  الرسمي  الصعيدين 
والحشرية  الفضول  من  نوعاً  أوجدت 
المسلمين،  غير  الزبائن  اوساط  في 
ودفعتهم للسؤال أكثر عن شهر رمضان 
وهنا  اإلسالمية،  الثقافة  الى  والتعرّف 

بيت القصيد.
أما على الّصعيد الرسمي، فمن المعروف 
األعمال  يشجّع  الكندي  المجتمع  أّن 
التطوعيّة والمبادرات الخيرية التّي من 
واأللفة  التعاضد  مشاعر  غرس  شأنها 
بين المواطنين الكنديين على إختالف 
والعرقية،  والدينية  الثقافية  انتماءاتهم 
من  استحساناً  المبادرة القت  فإن  لذا 
وجّهت  التّي  مونتريال،  بلدية  قبل 
عن  فضالّ  الهالل،  إلى  تهنئة  رسالة 
 Paule Robitaille النائب  إشادة 
من خالل  إعالمياَ  وتغطيتها  بالمبادرة، 
المحل،  الى  فوتوغرافي  مصوّر  إرسال 
في  اإلدارة  من  ألعضاء  وإستضافتها 
موقع  على  صفحتها  عبر  مباشرة  بث 
فايسبوك للحديث عن المبادرة والثناء 

على هذه الخطوة المميزة.
سعادتها  عن  الهالل  إدارة  وأعربت 

وأّن  خصوصاً  اإليجابيّة،   الفعل  بردود 
التواصل مع الهيئات الرسميّة كان شبه 
معدوماً، وهذا األمر حفّزها على المضي 
من  اإلستمرارية  على  والحرص  قدماً 

أجل االندماج مع المجتمع الكندي!
ننوّه  المشرق"  "صدى  في  وبدورنا 
الجميع  وندعو  القيّمة،  المبادرة  بهذا 
للتعريف  موقعه  من  كلّ  العمل  الى 
بالثقافة اإلسالمية، وعدم ترك المهمة 
اإلسالمية  والمراكز  الجمعيات  على 
اإلسالمي  الحضور  وأن  فقط، خصوصاَ 
اآلن،  حتى  يعتبر خجوالً  مونتريال  في 
منذ  الجالية  أبناء  وجود  من  بالرغم 
المجتمع،  هذا  في  عاماً   40 من  أكثر 
فالمناسبات اإلسالميّة ال يتم االحتفال 
على  اإلحتفالية  األجواء  وتقتصر  بها، 
الشخصي  والجهد  الفردية،  المبادرات 
لألفراد. لذا، ندعو الجالية المسلمة كي 
الجهود، وأن تتحّدى  المزيد من  تبذل 
تكون  كي  وانفتاح،  بصالبة  العوائق 
أكثر تأثيراً وايجابيّة في كندا، خصوصاً 
الفردية  وأّن لدينا الكفاءات والمهارات 
الضوء  نسلّط  أن  علينا  فقط  لذلك، 

عليهم!

مقابلة

قراءة قانونية إلقرار القانون 21 في كيبيك وتداعياته على األقلّيات!

رمضان في زمن كورونا: عطاٌء يتحّدى القيود!

)  Nasuna Stuart-Ulin from the New York Times ( المحامية نور فرحات
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صدى المشرق - مونتريال

الحديث عن القدس مع اهلها في يومها العالمي 
الى  الشوق  ومشاعر  وهموما  شجونا  يحمل 
المدينة المحتلة "التي ال يوجد أجمل منها في 

العالم". 
مونتريال  في  ويقيم  القدس  مواليد  من  هو 
من  آتيا  اليها  وصل  ان  بعد   1974 العام  منذ 
فلسطين المحتلة ، التي أُجبر من قبل االحتالل 
على مغادرتها " بعد ان طالبني مستشار غولدا 
إذا كان يحمل  المغادرة ألني سألته  مائير على 
كي  بحيازتي  كالتي  فلسطينية  ميالد  شهادة 
السر  أمين  قال  كما   ،  " معه  الحديث  أكمل 
في  الفلسطينية  الكندية  للمؤسسة  السابق 
االعالمي  للمؤسسة  السابق  والرئيس  كيبيك 

نقوال الصايغ.
يومها  في  القدس  عن  للحديث  معه  لقائنا  في 
العالمي اكد الصايغ انه " لم يكن هناك مشاكل 
بيننا بين العبرانيين )اليهود(. وأذكر بأن جيراننا 
خلقت  الصهيونية  الحركة  أن  يهودا...غير  كان 
على  الصايغ  وشدد  المنطقة".  في  العنصرية 
قائال  للفلسطينيين  هي  فلسطين  ارض  ان 
من  عربية  فلسطين  أن  اعتبر  شخصيا  أنا   "
النهر، تضم المسيحيين والمسلمين  البحر إلى 
واليهود الراغبين في العيش معنا بنفس الحقوق 
ال  العبرانيين  بأن  يثبت  والتاريخ  والواجبات.. 
مصر  من  جاؤوها  بل  بفلسطين  لهم  عالقة 

الفراعنة..".
واذ لفت الصايغ ، وهو بلغ ال86 من عمره ، في 
المضنية  انه ال يؤمن "بالمفاوضات  الى  حديثه 
عاما"،   70 من  أكثر  منذ  بفائدة  تأت  لم  التي 
شدد على ان " التحرير آت ال محالة ... وال بد 
من تعزيز المقاومة بشقيها السلمي والعنفواني 

وفقا للظروف المتاحة".
وغيرها  العربية  الجالية  على   " ان  الصايغ  وأكد 
جوستان  الكندي  الوزراء  لرئيس  شكر  تقديم 
الى  الكندية  السفارة  نقل  رفضه  على   ،" ترودو 

القدس المحتلة. 

حاج نقوال بكلمات سريعة من يكون ؟
القدس  مواليد  من  أنضوني صايغ  نقوال  اسمي 
سنة 1935 تشرين أول/أكتوبر في جبل الزيتون 
ثم انتقلنا بعدها إلى ما  أسموه القدس الغربية 
)البقعة الفوقا(. قبل عام 1948 لم يكن هناك 
والبلدة  القدس  قدس شرقية وغربية بل كانت 
العالم.  بلدان  معظم  في  تسمى  كما  القديمة 
ثم تخرجت  بالقدس  "الفرير"  كلية  درست في 
األعمال  إدارة  في  سويسرا  من  الكلية  من 

والعالقات العامة.
•متى غادرت فلسطين ؟ 

مغادرتها  على  أجبرت  بل  القدس  أغادر  لم  أنا 
بسبب خالفي مع مستشار غولدا مائير واعطيت 
24 ساعة على المغادرة ألني سألته إذا كان يحمل 
شهادة ميالد فلسطينية كالتي بحيازتي، كي أكمل 
ألني  الشمل،  على جمع  للحصول  معه  الحديث 

في عام 1967 لم أكن في القدس بل في ليبيا. 
•حدثنا عن تاريخ المدينة قبل االحتالل ماذا 

تتذكر منه ؟
يمكنني  الحبيبة  مدينتي  عن  أتحدث  أن  قبل 
أجمل  زرته  الذي  العالم  في  أجد  ال  بأني  القول 
لقد  العربية.  األمة  عاصمة  الشريف  القدس  من 
ولم   1948 عام  وقبل  شبابي  طيلة  فيها  عشت 
يكن هناك مشاكل بيننا بين العبرانيين )اليهود(. 
وأذكر بأن جيراننا كان يهودا لكن غير متطرفين...
غير أن الحركة الصهيونية واجتماع هرتسل ووعد 
لليهود  وطن  إقامة  على  والتركيز  للصهاينة  بلفور 
في فلسطين بعد رفضهم كل ما عرض عليهم من 
العنصرية  الذين خلقوا  فيها  وطن  إلقامة  مواطن 
ال  العبرانيين  بأن  يثبت  والتاريخ  المنطقة،.  في 
مصر  من  جاؤوها  بل  فلسطين  في  لهم  عالقة 
الفراعنة بعد تحريرهم من موسى الذي نشأ على 
موسى  عبراني...!  بأنه  تبين  ثم  فرعوني  أساس 
توفي  بل  الميعاد،  بأرض  أسموه  ما  يدخل  لم 
على جبل مؤاب على الحدود السعودية األردنية. 
وكانت أول معركة بين العبرانيين والفلسطينيين 
في أريحا ألن شرق أريحا كانت قاحلة فيما غربها 
كان فيه الماء والخضرة ومستلزمات الحياة. هذه 
المواجهة  فيها  يحصل  التي  األولى  المرة  ليست 
األمم  عجز  هو  والسبب  األخيرة،  تكون  ولن 
رأسها  وعلى  األممية  القرارات  تطبيق  المتحدة 
وجود  تدعم  التي  المتعاقبة  األمريكية  اإلدارات 
المحتلين في فلسطين خوفا من عودتهم إليها...! 
•شهدت فلسطين المحتلة في اآلونة األخيرة 

مواجهات منع خاللها االحتالل المصلين من 
الوصول الى المسجد االقصى، كما أن قواته 
عند  المسيحيين  المصلين  على  اعتدت 
ومنعت  المحتلة،  القدس  في  الجديد  باب 
القيامة.  كنيسة  إلى  الوصول  من  المئات 
المسلمين  على  االعتداء  تقرؤون  كيف 
والمسيحيين على السواء من قبل االحتالل؟

المصلين  على  اإلعتداءات  إلى  التطرق  قبل 
العالم  بأن  القول  يمكن  ومسلمين،  مسيحيين 
بقايا  وجود  عن  ناهيك  واإلسالمي  المسيحي 
السعودية  في  يعيشون  كانوا  الذين  خيبر  يهود 
وال  القومية  وال  الدينية  ال  بواجباتهم  يقوموا  لم 
تابعين  منهم  الكثيرون  أصبح  بل  بتاتا،  حاجة 
الشعب  صمود  فإن  ولهذا  للصهاينة.  وعمالء 
الديموغرافي  والعامل  أرضه  على  الفلسطيني 
عن  التنازل  على  العدو  سيجبر  الذي  هو 
 22 تمثل  التي   ،1967 عام  ألرض  احتاللهم 
اعتبر  شخصيا  أنا  التاريخية.  فلسطين  من   %
تضم  النهر  إلى  البحر  من  عربية  فلسطين  أن 
في  الراغبين  واليهود  والمسلمين  المسيحيين 
ليس  والواجبات.  الحقوق  بنفس  معنا  العيش 
لدي أدنى شك بأن التالحم المسيحي اإلسالمي 
في فلسطين هو من أقوى ما سيواجه االحتالل، 
إعادة  سبيل  في  ضحايا  من  ذلك  كلف  مهما 

األرض ألصحابها.
•في يوم القدس هل ال زلت تحلم بالعودة؟          
القدس  إلى  بالعودة  يحلم  من  وحدي  لست 
ولها  النابض  األمة  قلب  ألنها  عامة  وفلسطين 

مقدسيتها واحترامها في العالم أجمع .
؟  بماذا  مرهونة  القدس  العودة  •هذه 
ام قرارات صادرة  المقاومة  ام  بالمفاوضات 

عن االمم المتحدة؟
فلسطين  احتلت  فقد  محالة.  ال  آت  التحرير   
اإليمان  بقوة  منا  وخرجوا  العالم  القوى  أعظم 
أرضنا  على  يعتدي  من  كل  وجه  في  والصمود 
بشقيها  المقاومة  تعزيز  من  بد  ال  المقدسة. 
السلمي والعنفواني وفقا للظروف المتاحة لكن 
في الوقت نفسه ال بد من تحرير األمم المتحدة 
تنفيذ  من  لتتمكن  الصهيونية  السيطرة  من 
نقلت  طويلة  سنين  عليها  مضى  التي  القرارات 

إلى األرشيف...!
تأت  لم  التي  المضنية  بالمفاوضات  أؤمن  أنا ال 
بفائدة منذ أكثر من 70 عاما، وبانتظار خطوات 
إيجابية من عصبة األمم، ألن دون حل المسألة 
الفسطينية لن يكون هناك سالم في أي منطقة 

في العالم.
•في كندا هناك محاوالت لمنع حتى انتقاد 
اسرائيل واعتباره معاداة للسامية .. ككندي 

فلسطيني ما هو رأيك؟
كندا  في  الصهيوني  للضغط  نستسلم  أن  خطأ 
على  يدل  وهذا  االحتالل،  سياسة  انتقاد  بعدم 
مدى جبن الشرق والغرب في التصدي لذلك ألن 
الساميين ليسوا فقط من اليهود ، بل العرب أيضا 
والشرق  الغرب  على  تمر  بدعة  وهذه  ساميون. 

بكل بساطة دون معرفة التاريخ ومقوماته.
مؤخرا رفض ترودو نقل السفارة الكندية الى 
القدس المحتلة كيف تقرؤون هذا الخبر في 

ظل مواقف اخرى مؤيدة السرائيل ؟
واضحا  البداية  منذ  الكندي  الموقف  كان  لقد 
ونأمل   . عام 1967  احتالل ألراضي  بأن هناك 
التأييد لكيان  بأن يبقى هذا الموقف ثابتا دون 
في  الفلسطينية  المفوضية  .ووجود  االحتالل 
االعتراف  على  دليل  هي  الكندية  العاصمة 
المحتل  القسم  األقل  على  بفلسطين  الضمني 
تقديم  وغيرها  العربية  الجالية  وعلى   .  67 عام 

شكر لرئيس الوزراء على ذلك.
ما هو المطلوب من الجالية العربية في كندا 

تجاه القضية الفلسطينية؟
فلسطين  بتاريخ  الجالية  معرفة  حالة  في 

الشعب  حقوق  تأييد  عليهم  فيها  حصل  وما 
العالم  وطاف  أرضه  من  الذي شرد  الفلسطيني 
في  العربية  األقطار  معظم  بناء  في  وساهم 
والمالية  والثقافية  العلمية  المجاالت  مختلف 
العديد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  وغيرها. 
في  يعيشون  كانوا  العربية  أقطارنا  شعوب  من 

فلسطين ويأكلون من خيراتها...!.

على الجاليات العربية في كندا تنظيم مظاهرات 
وعلم  وكيبيكية  كندية  اعالم  فيها  ترفع  سلمية 
كيان  بانسحاب  للمطالبة  واحد  فلسطيني 
لعام 67  المحتلة  االراضي  االحتالل من جميع 
بما فيها القدس وتطبيق قرارات االمم المتحدة 

، على ان تكون المظاهرات شهرية.

مقابلة

المقدسي نقوال الصايغ: "قبل الحركة الصهيونية 
لم يكن هناك مشاكل بيننا وبين اليهود"

Livraison et commande en ligne
nuts-box.com 514-322-2107
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الربيع  يبدأ  أن  ابتداءا  المخطط  كان  لقد 
عربية  عاصمة  في  ما،  مكان  في  العربي 
او دسكرة – أي مكان من العالم العربي 
في  ينتهي  وأن  االطارات،  لحرق  يصلح 
سوريا، لم يكن مخططا أن يبدا البوعزيزي 
نفسه،  بحرق  تونس  في  العربي  الربيع 
عن  األمريكية  المخابرات  سئلت  وحين 
بتظاهرات  التنبؤ  عدم  في  تقديرها  سوء 
وضعت  التقارير  بأن  الرد  كان  تونس، 
المسؤولين،  وباقي  الرئيس  طاولة  على 
واضحين  وكانوا  يقرأ،  ال  بعضهم  ولكن 
عن  وتتحدث  تفيد  كانت  تقاريرهم  بأن 
العربي..  الشارع  على  يسيطر  بدأ  غليان 
ولم تكن الـ CIA لتعرف الهوية الشخصية 
الشرارة  يكون  سوف  الذي  الخضار  لبائع 
األولى لربيع بدأ في تونس.. لكن نهايته 
كانت في سوريا، على غير ما أراد وخطط 

له أصحاب الغرف السوداء!
كان يراد لسوريا ورئيسها أن تكون نهايته 
)زين  ليل  في  الفرار  ثالث:  من  واحدة 
العابدين بن علي في تونس(، أو الخضوع 
بعد  مستشفى  سرير  على  للمحاكمة 
في  مبارك  )حسني  عنه  الجيش  تخلي 
بشعة  بطريقة  والقتل  السحل  أو  مصر(، 

كما حدث مع )معمر القذافي في ليبيا(!
الرئيس األسد كان له رأي آخر، وخصوصا 
خلية  ومكاتب  مبنى  تفجير  تم  بعد 
القصر  في  وحيدا  الرئيس  وبقي  األزمة، 
اإلرهاب  قوى  من  محاصرا  الجمهوري، 
هذا  كان  األربع..  الجهات  من  والظالم 
خيارا آخر، قليلون يمكن أن يتخذوه بهذه 
واالستشراف  والحكمة  والجرأة  الشجاعة 

وااللتصاق مع الناس!
أرادت  ما  قدر  على  االحداث  تتابعت  ثم 
المركزية  دولتها  حول  الموحدة  سوريا 
السوري  الشعب  إنه  ورئيسها..  وجيشها 
الذي توحدت دمائه بتراب سوريا ومواقفها 

الوطنية والعروبية واإلنسانية المقاومة!
إذن، توقف الربيع العربي في سوريا، ثم 
ومن  آخر  الى  بلد  من  انكساراته  بدأت 
عاصمة الى أخرى، ومن رئيس يجر أذيال 
الخيبة الى أمير أو حاكم يودع السياسة 
مذلته  يكتب  مكسورا  مهزوما  ذليال 

بحروف من نار فوق جبينه!
المرة  سوريا..  ضد  اال  العرب  يتوحد  لم 
العرب  كلمة  فيها  توحدت  التي  الوحيدة 
كانت ضد سوريا، وقد كان اخراج سوريا 
النتائج  احدى  هي  العربية  الجامعة  من 
الطبيعية لنكوص الحكام العرب وغدرهم 
تستعد  عشر سنوات  بعد  نحن  وها  بها، 
رؤسائها  بشخوص  العربية  الجامعة 
الى  للعودة  تستعد  وأمرائها،  وملوكها 

سوريا!
العربي  للعمل  يمكن  دمشق  بوابة  من 
– إذا تبقى منه جملة مفيدة – أن يبدأ، 
رفعتها سوريا  التي  الشعارات  ومن خالل 
نحو  التوجه  يبدأ  أجلها  من  وعوقبت 
االستراتيجيات  خالل  ومن  فلسطين، 
الكبيرة التي رسمتها سوريا لعالم جديد، 
من  الصين  وتدخله  روسيا،  له  تعود 
أبواب االقتصاد والمال، وتتربع إيران في 
صدره من خالل الصبر والمثابرة والعناد 
واإلرادة  والعزيمة  والثبات  واإلصرار 
والروية والحكمة وتوزع األدوار.. كل ذلك 
تحاكي  سوريا  في  ذهبية  بثالثية  كتب 
ثالثية الجيش والشعب والمقاومة، وهي 
المحببة:  الحلبية   – السورية  باللهجة 

شعب وجيش وقيادة!
والدمار  والنار  الدماء  من  سنوات  عشر 
الحرب  هذه  في  استعملت  والحصار، 

واألساليب  الوسائل  كل  الكونية 
المليارات  انفقت  الحروب،  في  القذرة 
واستقدمت كل قوى الشر واإلرهاب الى 
الضغط  أساليب  كل  ومورست  سوريا، 
السياسية والدبلوماسية والحصار المالي 
ورجال  الفتيا  تغب  ولم  واالقتصادي، 
الدين عن هذه المعركة القذرة، بل كانت 
ذلك  كل  حربتها..  ورأس  صدارتها  في 
يفكك  ولم  السوري،  الشعب  يخضع  لم 

جيشه، ولم يثن قيادته!
لكي  سنوات  عشر  العرب  احتاج  لقد 
وهذا  تنكسر،  لن  سوريا  أن  يفهموا 
السياسة والحروب  وقت طويل في عالم 
والمؤامرات في استخالص النتائج والعبر 
بطيؤون  هم  الفاقعة،  الحقائق  وهضم 
هذه  في  اليمن  في  هم  كما  كالعادة، 

األيام!
وال  تضرب  واالمثلة  المثل،  يقول  وكما 
تقاس، أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي 

أبدا!
من  الليل،  في  اللصوص،  مثل  عادوا 
األبواب الخلفية، تقودهم االمارات، دولة 
بالمندل  والضرب  السياسية  الشعوذة 
الشكل  في  هجينة  دولة  الفأل،  وفتح 
حروبا  تخوض  والمآالت،  والمضمون 
قذرة في جبهات متعددة خارج حدودها، 
كل  في  بآخر  أو  بشكل  مشاركة  وهي 
العربي منذ  العالم  التي هزت  المؤامرات 
حوالي ال 15 سنة تقريبا، تمول وتسلح 
وتتآمر وتبث الفتنة وتشتري السياسيين 
العمليات  وتدير  والمرتزقة،  واإلعالميين 
القذرة  واالنقالبية  واألمنية  العسكرية 
في أرجاء العالم العربي، وهي كالفأر ترى 

نفسها كالفيل انتفاخا!
وهي  اليمن  حرب  في  السعودية  ورطت 
ملف  لتقفل  سوريا  الى  بيدها  تقودها 
كبير  سعودي  جرح  على  المفتوح  اليمن 
النظام  عورة  كشف  ان  بعد  يندمل  لن 
وادارته  قيادته  مراتب  كل  في  السعودي 

وجيشه.. وشعبه "المسعود الحزين"! 
مناسبة  وهذه  سوريا،  الى  العرب  يعود 
انتصار  لكنه  والفرح،  والفخر  لالنتصار 
السوريين  آالف  مئات  بدماء  مغسول 
والمعوقين  والجرحى  والقتلى  الشهداء 
المهاجرين  وماليين  والمفقودين، 
والمهجرين، ومساحات هائلة من الدمار 
الذي أصاب سوريا.. ماذا سيقول الشعب 
من  الخارجين  "البدو"  لهؤالء  السوري 
والقتل،  السلب  وغزوات  التاريخ  ظالم 

وحروب القبائل، والعشائر، واالفخاذ.. 
كبيرة،  تكون  أن  شأنها  الدولة،  سوريا 
لوعود  الناكثين  هؤالء  اعتذار  تقبل  وأن 
العمل العربي المشترك، والقاسطين عن 
والمارقين  محنتها،  في  سوريا  مساعدة 
عن وحدة الهدف الى األقصى وفلسطين!
وللشعب  كبيرة،  تكون  أن  سوريا  شأن 
أمام  يرفعه  أن  عليه  آخر،  شأن  السوري 
قيادته في سوريا للمطالبة بتدفيع هؤالء 
المجرمين ثمن جريمتهم.. أيا كان وبأي 

طريقة وأسلوب وعملة، أيا كان الثمن!
حقها  تسقط  أن  والنظام  الدولة  لسوريا 
يطالب  أن  السوري  وللشعب  الشخصي، 

بالدية من قاتليه!
داخلي  شأن  وهو  سوريا،  في  هذا 

سوريا  بأن  الثقة  كامل  ولنا  محض، 
مع  يتعاملون  سوف  وشعبها  وقيادتها 
هذه الملفات بما تقتضي المصالح العليا 
ذلك  وتوظيف  واالعمار  االستراتيجيا  في 

لصالح محور المقاومة واهدافه العليا!
وماذا في لبنان؟

الى  العرب  عودة  انعكاسات  هي  ما 
الذي  الفريق  وعلى  لبنان،  على  سوريا 
بآخر  أو  بشكل  واسهم  سوريا،  عادى 
وولغ  سوريا،  تدمير  في  المساهمة  في 
السوريين  وتهجير  السوري  الدم  في 
ألسباب سياسية وانتخابية، ال عالقة لها 
واستقرار  أمن  من  طرأ  ما  بمستجدات 
وعودة  سوريا  أراضي  من   70-80 على 

الحياة الطبيعية اليها!
ستعود  هل  السؤال:  يكون  لن  إذن، 
وبأي  كيف  هو  بل  لبنان،  الى  سوريا 
أن  أم  مثال،  س  س-  وأسلوب،  طريقة 
اللغة  بهم  غنية  أخرى  حروف  هناك 
لبنان  السياسة في  أبواب  تفتح  العربية، 

كما فواتح السور القرآنية: أريف!
ف..  يمن،  ي..  روسيا،  ر..  أ..إيران، 

فلسطين! 
والسياسة  األمن  موفد  حميدان،  خالد 
والهزيمة  االعتذار  رسالة  بنقل  والمخول 
زغل،  على  له  فتفح  الشام  أبواب  يطرق 
الفاتورة السعودية والخليجية كبيرة، تبدأ 
بعد العيد بإعادة فتح السفارات.. ثم يبدأ 
الدفع في اليمن ولبنان، وربما في العراق 
وضمانات  بوسائل  الحقا،  وفلسطين 

أخرى بديلة!
التفاف  بعملية  الدفع  بدأ  لبنان،  في 
الذي  الفرنسي  يد  من  الملف  تسحب 
وايحاءات  أمريكية  بأوامر  يتحرك 
تسليم  عملية  وسعودية،  إسرائيلية 
روسيا  الى  فرنسا  من  اللبناني  الملف 
تمت األسبوع الماضي بعد ان غادر وزراء 
لقاءاته  تتويج  عقب  الفرنسي  الخارجية 
في  المراهقين  بعض  بمقابلة  السياسية 

المجتمع المدني.. صغرت فرنسا كثيرا!
الطويلة،  المسافات  سباق  في  إذن، 
وزير خارجية فرنسا يسلم الروس الملف 
وباسيل  الحريري  زيارة  فكانت  اللبناني، 
السياسيين  من  وغيرهم  المقاومة  ووفد 

المدعوين الى موسكو.. هذا الربيع!
أمريكا،  من  تدار  كانت  التي  س   – س 
المرحلة  في  روسيا  من  تدار  سوف 
أعادت  التي  بسوريا  يليق  فال  القادمة، 
رهينة  تبقى  أن  األمم  لعبة  الى  روسيا 

لخاصرة رخوة في لبنان!
الحريري  تثبت  كانت  التي  س   – س  و 
األب في معادلة السياسة في لبنان، هي 
بعد  االبن  بالحريري  تطيح  سوف  التي 
العيد؟ وهذا ثمن ترضاه سوريا ويقبل به 
وشروطها،  بشرطها  اللبنانيين  من  كثير 
ومن شروطها أن أي رئيس حكومة بديل 
فالعراق  لبنان على سوريا  يفتح  أن  عليه 

فإيران.. فالصين!
غير ذلك، لن تقوم لهذا البلد قائمة!

سنة   15 بعد  أنه  المعيب  من  أليس 
نترحم على "االحتالل" السوري، ونتمنى 
تأليف  عملية  يدير  كنعان"  "غازي  أن  لو 
لتخرج  عنجر،  في  مكتبه  من  الحكومة 

حكومتنا أنيقة خالل 48 ساعة! 
سوريا  عادت  إذا  الملح:  السؤال  يبقى 
الى لبنان من من الرؤوس الكبيرة سوف 

تدفع الثمن.. وكيف!

لن يرضى بسحلهم في  اللبناني  الشعب 
من  بإخراجهم  يقبل  نعم..  الطرقات، 

السياسة.. الى السجون!

هوزأبجد

الى الشام در!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

فلسطينية  عائلة   28 استقرت  عندما 
 ،1956 عام  جراح  الشيخ  حي  في 
اللجوء  يكون هذا هو  أن  تأمل  كانت 
من  تهجيرها  تم  أن  بعد  األخير، 
ولكن   .1948 عام  نكبة  إثر  منازلها 
 38 إلى  عددها  ازداد  التي  العائالت 
تعيش  أنها  تقول  الحين،  ذلك  منذ 
إندلعت  إلى أن  نكبة متجّددة يوميا، 
وبين  بينهم  قوي  بشكل  المواجهات 
جيش  من  المدعومين  المستوطنين 
مدجج بأعتى أنواع االسلحة المتطورة 
من  اال  عزل  فلسطينيين  مقابل 
األمم   . والحجارة   .. والحق  االيمان 
ضبط  على  إسرائيل  حثت  المتحدة 
الهدم  عمليات  وقف  وعلى  النفس 
التزاماتها  مع  يتماشى  بما  واإلخالء 
الدولي.  اإلنساني  القانون  بموجب 
االحتالل  سلطات  فان  كالعادة  انما 
وال  الدولية  للقرارات  وزنا  تقيم  ال 
تدخل  ألي  وال  األممية  للمناشدات 
إنساني أو حتى قضائي. وبالتالي فإن 
 ( جراح  الشيخ  حي  في  يحصل  ما 
وهو إسم طبيب صالح الدين األيوبي 
عملية  هو   ) الجراحي  الدين  حسام 
الحقيقيين  األرض  الصحاب  طرد 
هدفها تهويد القدس وجوارها وملؤها 
االردنية  المملكة   . بالمستوطنات 
العائالت  حق  تؤكد  وثاىق  ارسلت 
فعلت  وكذلك  باألرض  الفلسطينية 
أمتلكت  التي  التركية  الحكومة 
العثماني  الحكم  إبان  مستندات 
إنما  للفلسطينيين،  األرض  بأحقية 
بكال  تأخذ  لم  االسرائيلية  المحكمة 
الوثيقتين وأصدرت محكمة االحتالل 
الحي  من  الفلسطينيين  بطرد  قرارا 
المواجهات   . المستوطنين  لصالح 
أكثر من 200 جريح  الى اصابة  أدت 
العشرات   ، االسطر  هذه  كتابة  حتى 
واعتقاالت   ، حرجة  إصابات  منها 
أكبر حيث  تأزم  في  األمور   . بالجملة 
شعائرهم  بإقامة  المستوطنين  يقوم 
االقصى  المسجد  باحات  في  الدينية 
تزامنا مع وقت اإلفطار تحديدا ، في 
بشكل  للمسلمين  استفزازية  خطوة 
عام ،على مرآى ومسمع دول التطبيع 
التعاون  ومنظمة  العربية  والجامعة 
اإلسالمي ناهيك عن المجتمع الدولي 
الذي يكتفي بالمطالبة بضبط النفس 

وعدم االستعمال المفرط للقوة.
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
ملف  بإحالة  المطالبة  فعله  ما  جلّ 
عليها  باالستيالء  المستهدفة  البيوت 
محكمة  إلى  جرّاح  الشيخ  حّي  في 
علّمتنا  وقد  الدولية.  الجنايات 
التجارب أن المجتمع الدولي ال ينصف 
معروف،  والسبب  أبدا.  الفلسطينيين 
اإلسرائيلي  اللوبي  سيطرة  وهو  أال 
هذه  على  علنية  أميركية  بمساعدة 

المؤسسات .
الفلسطيني  الرئيس  عن  والحديث 

يدفعني  استطرادا  عباس  محمود 
من  به  قام  ما  الى  اإلشارة  الى 
اإلسرائيلي  للرئيس  التعزية  واجب 
التدافع  حادثة  في  ريفلين  رؤوفين 
إسرائيليا   45 بوفاة  تسببت  التي 
في  جاء  من 100 جريح حيث  وأكثر 
لفخامتكم  نتقدم   : البرقية  مضمون 
حادث  بضحايا  والمواساة،  بالتعازي 
الديني،  االحتفال  أثناء  التدافع 
الضحايا  عشرات  لسقوط  أدى  والذي 
أبناء شعبكم، داعين  والمصابين من 
للضحايا،  والمغفرة  بالرحمة  هللا 
ولذوي  ولكم  للمصابين،  وبالشفاء 
العزاء".  وحسن  بالصبر  الضحايا 
وواجب  جميل  أمر  والمواساة  العزاء 
انما والحق يّقال  العادية  في الحاالت 
حاولت أن أستقصي عن عدد الحاالت 
االحتالل  سلطات  بها  قدمت  التي 
والشهداء  بالضحايا  التاريخ  مر  على 
الفلسطينيين الذين يسقطون كل يوم 
فلم أجد برقية واحدة وال مواساة وال 
اليتيمة  التعزية  تلك  اال  اللهم  أسف. 
توفى  عندما  عباس  محمود  للرئيس 
رئيس  قبل  من   2016 عام  شقيقه 

الحكومة بنيامين نتنياهو .
لن أتحدث عن الشهداء الفلسطينيين 
الذين سقطوا خالل المواجهات بينهم 
الشرطة  وقوات  المستوطنين  وبين 
في  غرقا  قضوا  فلسطينين  أن  بل   ،
القوارب حين حاولوا التنقل في شتى 
الالجئين  عشرات  سقوط  مثل  الدول 
العشرات جراء  وفقدان  الفلسطينيين 
الليبية  السواحل  قبالة  مركب  غرق 
فلسطينيين  طالت  مماثلة  وحوادث 
والمصرية  اإليطالية  السواجل  قبالة 
كل  بعيدة  وهي  واليونانية،  والسورية 
يقم  ولم  فلسطين  أرض  عن  البعد 
واجب  بأي  اإلسرائيليين  المسؤولين 
أودت  كورونا  جائحة  أن  بل  تعزية. 
بحياة أكثر من 3 آالف فلسطيني، مُنع 
والطبابة  الدواء  من  منهم  كبير  عدد 
واللقاح ولم نسمع عن أي برقية تعزية 
وجهت لالخ محمود عباس تعبيرا عن 
ورد  كما  والمواساة  والحزن  األسف 
في برقيته الشهيرة . ونسأل أبا مازن 
تخضع  االجتماعية  العالقات  اليست 

للتبادل والمواساة المشتركة ؟
ختاما ، ان المقدسيين اليوم يدافعون 
وهم  األمة،  عن  نيابة  األقصى  عن 
يسقطون كل يوم وكل لحظة ،عزاؤهم 
عند هللا سبحانه وتعالى. انما السؤال 
التي  واالسالمية  العربية  الدول  الى 
سفارات  وفتحت  ووقّعت  طبّعت 
هو  ما  المحتلة  فلسطين  في  لها 
القبلتين  أولى  وجوار  وباحات  موقفها 
مكانا  الشريفين  الحرمين  وثاني 
للمستوطنين بدال عن أصحاب األرض 
التطبيع  هذا  نفع  وهل  الشرعيين؟ 
أم  السالم  ونشر  الحقوق  بإعادة 

العكس !!! ؟

حي الشيخ جراح ..جرح 
في جسد التطبيع

غسان عجروش تحية طيبة وبعد.. 
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هجم  الذي  بالعرب  النفط  فعله  ما 
عليهم "مثل ذئب فارتموا قتلى على 
نزار  قال  كما  َصالتَهم"  وقَطَعوا  نعليه 
غربية  بدول  الكوفيد  فعله  قباني، 
وريادة  الرفيعة  القيم  تجسيد  تدعي 
العالم فهجم عليها مثل وحش وقَطًَع 
اوصالها وضرب نُخَبها التي تَحْيَا غارقة 
واحد،  كل  فيها  ينفرد  فردية،  في 
"إفرادَ  العبد،  ابن  طرفة  رأي  على 
بينما هم   َّدِ"، فحاصرهم  المُعَب البَعيرِ 
تجارب  خوض  حول  مماحكات  في 
الموروث  عن  التخلي  مثل:  جديدة 
جنسيا  المحايدة  المراحيض  وإقامة 
في  للمتحولين  اخرى  وتخصيص 
منحازة  غير  كتابة  وإعتماد  المدارس 
او،  الجنسين،  بين  التكافؤ  تحقق 
وهذا هو آخر حبة عنقود الجدل: الغاء 
او االبقاء على مشهد القبلة في فيلم 
ديزني "بياض الثلج واألقزام السبعة" 
الحسناء  بتقبيل  االميرُ  يقوم  حيث 
النائمة دون موافقتها، وهو امر يعتبر 
تشغل  "خطيرة"  قضايا  فهذه  تعديا! 
صوابية  وتظهر  الغرب  في  نُخَب  بالُ 
أفكار في  أورويل: "هناك  قول جورج 
المثقّفون  يصّدقها  السخافة  غاية 
فقط"، كما وتذكر بحال االمبراطورية 
محاصرة  كانت  عندما  البيزنطية 
شيوخها  كان  بينما  العثمانيين،  من 
يتناقشون حول طبيعة المسيح: أهي 
المالئكة:  وجنس  إلهية؛  أم  بشرية 
أهم ذكور، اناث، مثليّون ام ال جنس 
وإبليس: كم هو طوله وعرضه،  لهم؛ 
نحيف  ام  مكان  يسعه  ال  ضخم  أهو 

يمر من خرم اإلبرة؟! 

تلك  مماحكات  ختام  مْسك  اما 
النخب ودرّة تاجها فهي القّصة التالية: 
بينما كان عّداد موتى الكوفيد يتجاوز 
المتّحدة  الواليات  في   3000 يوميا 
وحدها، كانت أوساطها الثقافية غارقة 
في خضم جدل حامي الوطيس حول 
قانونية ما اوردته "النيويورك بوست" 
بعالقة  المرتبط  "إيان"  المدعو  عن 
قررا  الرجالن  "آالن".  بالمدعو  حب 
امرأة وافقت  تكوين عائلة. عثرا على 
األمر.  ينجح  لم  رحمها.  تأجير  على 
بعد فترة، يتعرف "إيان" على المدعو 
"جيرمي" ويقع في حبه مع إستمرار 
بدوره يُفتَُن  الذي  ب"آالن"  شغفه 
ب"جيريمي". اصبحت العائلة مكوّنة 
من 3 رجال يتحرّقون شوقا للحصول 
على طفل. يعثرون على امرأة جديدة 
تفلح  رحمها.  تأجير  على  توافق 
اسم  وهو  "بابير"،  الطفل  التجربة. 
ثالثة  له  سيكون  المنتظر،  المولود 
تسجيل  ال  ام  المكن  من  فهل  اباء. 

ذلك في شهادة ميالده!
قال  فقد  العبد  بن  طرفة  هللا  رحم 
َما  َّاُم  األي لََك  في بيت شعر:"َستُبْدِي 
لَمْ  َمنْ  بِاألَخْبَـارِ  ْـَك  ويَأْتِي كُنَْت جَاهِـالً 
"عيش  الى  العامة  فترجمتها  ِّدِ،  ُـزَو ت
كتير بتشوف كتير"! فمن كان يتصور 
ان نصل الي يوم ينِْشئ فيه اإلنسان 
فيه  يقوم  رمضانيا  إفتراضيا  مجتمعا 
الصائم بواجباته افتراضيا عبر الشبكة 
التهاني  من  إبتداءً  العنكبوتية، 
والسحور  باالفطار  ومرورا  والنصائح 
دون  والسهرات،  القرآن  ومعارض 
والصلوات  واالدعية  التواشيح  نسيان 
نشاطات  كلها  العيد!  بصالة  وانتهاءً 
بعد!  وعن  إفتراضيا  جرت  رمضانية 
هللا  "تقبل  أمر:  من  يكن  ومهما 
االفتراضية  أعمالكم  صيامكم وصالح 
التقليدية،  الفعلية  او  المستحدثة 

وكل عام وانتم بخير"!

مع  مقابالت  إيطاليون  باحثون  أجرى 
ما يقرب من 7000 رجل عبر اإلنترنت 
في ربيع عام 2020. وأبلغ 28 بالمائة 
المزدوجة   إصابتهم   عن  الء  هؤ  من 
بضعف  و  جهة  من    COVid 19 بـ   
نشر  تم  و  اخرى.  جهة  من  االنتصاب 
في  إليها  توصلوا  التي  النتائج  هذه 

. Andrology  المجلة الطبية
لوك  الدكتور  يوضح  النتائج  هذه  عن 
البولية  بالمسالك  االخصائي  فاليكيت 
قسم  واستاذ   )  CHUM( مؤسسة  في 
ويقول  مونتريال  جامعة  في  الجراحة 
من   COVID-19 يزيد  أن  يمكن  انه   "
وإذا   ، االنتصاب  بضعف  اإلصابة  خطر 
أيًضا  تكون  فقد   ، بالفعل  مصابًا  كنت 

أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا."
عن  هنا  نتحدث  ال  نحن   " ويضيف   
المعروفين  الرجال  من  السن  كبار 
خاص  بشكل  معرضون  أنهم  بالفعل 
من  هم  لمن  انما  كورونا:  لفيروس 
الذين    ) عاما   33  ( االعمار  متوسطي 
الباحثين  قبل  من  دراستهم  تمت 

ذو  ارتباط  إنه   " ويؤكد   ." اإليطاليين 
من  يعاني  الذي  فالشخص  اتجاهين: 
أن  المرجح  فمن   ، االنتصاب  ضعف 
يكون مصابًا بـ COVID ، والعكس ايضا 
الذين  األشخاص  أن"  الى   مشيرا   ،"
أكبر  فرص  لديهم   COVID بـ  أصيبوا 
ان   ويمكن  االنتصاب  بضعف  لإلصابة 
يتضاعف خطراالصابة بنسبة  خمسة أو 

ستة في كلتا الحالتين".
علم االمراض

اما االرتباط الثاني الذي يبدو انه يظهر 
االنتصاب  بضعف  اإلصابة  خطر  زيادة 
 COVID بـ  أصيبوا  الذين  الرجال  لدى 
امرمثير   " فاليكيت  باعتقاد  فهو   ،
أن  الى  ،الفتا  لالهتمام بشكل خاص" 
إلى "أمراض على  تُعزى  المشكلة ربما 
الى  و  الدموية  األوعية  ضعف  مستوى 
فقدان حاسة الشم ، التي ترتبط بالفعل 
"مشاكل  ان  الى  وينبه   .".COVID بـ 
التذوق والشم الفورية يمكن مالحظتها 
الموجودين  األشخاص  لدى  خاصة 
المركزة  العناية  قسم  المستشفى  في 

التنفس  لديهم جهاز  يكون  أو عندما   ،
الصناعي . فهؤالء ال يتحدثون مثال عن 
مشكلة ضعف االنتصاب، ألنهم ليسوا 
االعتقاد".  هذا  يستدعي  موقف  في 
من  ليس  لذلك   " فاليكيت  ويحذر 
المستحيل أن نصف ، في غضون ستة 
أشهر أو سنة ، األضرار الطويلة المدى 
الرجال  لدى  باالنتصاب  تلحق  التي 

الذين أصيبوا بكورونا".
"معقول"

االيطالية  الدراسة  تشير  جتهتا  من 
بأن  تفيد  التي   ، األولى  العالقة  الى 
من  بالفعل  يعانون  الذين  الرجال 
ضعف االنتصاب لديهم مخاطر متزايدة 
هذه  وتصف   ،  COVID بـ  لإلصابة 
الحالة  بأنها " أمر "معقول" تمامًا ألن 
في  تشتركان  الصحيتين  المشكلتين 

العديد من عوامل الخطر نفسها".
لذلك ، غالبًا ما يرتبط ضعف االنتصاب 
بعوامل أخرى ، مثل ارتفاع ضغط الدم 
التي   - والسمنة  والسكري  والتدخين 
متزايد  لخطر  ايضا  الرجال   تعرض 

لإلصابة بـ COVID أو مضاعفاته.
تحذير خطير

من جهته يطلق مؤلف الدراسة االيطالية  
الدكتور إيمانويل أ. جانيني تحذيراً جاداً: 
العمل".  في  لتستمر  نفسك  "احم  
بمعنى اذا كان معّدل ضعف االنتصاب 
مرتفعا  فهذا سبب جاد التخاذ الحيطة 
والحذر لحماية نفسك من االصابة بداء 
كورونا .ويؤكد في النهاية " اننا ال نعرف 
المزدوجة  المشكلة  هذه  كانت  اذا  ما 
مؤقتة او لبضعة اشهر او هل هي طويلة 
الثالثة  سن  في  هم  لمن  خاصة  االمد 

والثالثين من العمر .

د. علي حويلي - مونتريال

) سلسلة مقابالت شخصية تنشر الول 
مرة اجراها الزميل د. علي حويلي (

نستذكركوكبة  ان  الضروري  من  لعله 
في  المقيمات  العربيات  عالماتنا  من 
على  الضوء  نسلط  وان  االغتراب، 
العلمية  ومكانتهن  حضورهن  اهمية 
قلما  التي  والمهنية  واالكاديمية 
تحظى في الميديا العالمية واالدبيات 
العلمية العربية بالقدر الذي يستحقن 
من  واهتمام  وتكريم  تنويه  من 
يتجزأ  ال  جزءا  يشكلن  وألنهن  جهة 
في  العربية  العلمية  الذاكرة  من 
منها  وتقديرا  ثانية.  جهة  المهاجرمن 
جريدة  تنفرد  المهاجرة  العقول  لهذه 
بنشرانجازاتهن   " المشرق  "صدى 
العلمية  ،وتقدمها تباعا للمرة االولى 

الى قرائها االعزاء. 
من  الكوكبة  هذه  وجوه  ابرز  ومن 

الرعيل األول : مها عاشور
الرياضيات،  تجديد  عن  بحوثه  أثناء 
مايكل  الشهير  األميركي  العالم  وقف 
متدفق.  ضخم  شالل  أمام  فاينبوم 
أن  في  فكّر  مذهل.  بعجز  وأحّس 
لوصف  رياضية  معادالت  لديه  العِلم 
صاروخ،  أو  سهم  أو  قذيفة  مسار 
إقالع  تصف  معادالت  ويمتلك 
السيارات  ومسار  وهبوطها،  الطائرات 
يقف  عندما  ولكن،  وتصادماتها. 
الحراك،  هائلة  ظاهرة  أمام  عالم 
يحّس  فإنه  المتدفق،  الشالل  مثل 
أدوات  يملك  ال  العِلم  ألن  بالعجز، 
الظواهر.  هذه  لوصف  معادالت  وال 
نظرية  ظهور  بدايات  من  كانت  تلك 
الحقاً  عُرِفت  متطوّرة،  رياضيات 
تحاول  ألنها  الفوضى"،  "نظرية  باسم 
ال  بصورة  تحدث  التي  األشياء  وصف 
يملك العِلم أي توقّع حيالها. وتشتغل 
مها  -المصرية  االميركية  العالِمة  
 )1944 االسكندرية  مواليد  عاشور) 
على  تنويعات  تتضمن  بحوث  على 
تشمل  وتطبيقاتها  الفوضى  نظرية 
الفضاء،  في  الذرية  االنفجارات  بقايا 
وتقلّبات  الكواكب  جيولوجيا  وحركة 

األشعة في ظاهرة الشفق القطبي .
في  العلوم  كلية  في  تخرّجها  وبعد 
نالت   ،)1964( االسكندرية  جامعة 
درجة الدكتوراه في فيزياء الفلك من 
الملكية" في لندن. وبعدها،  "الكلية 
لوس  في  كاليفورنيا  بجامعة  التحقت 
في  باحثة  عملت  حيث  انجلوس، 
والكواكب،  الجيولوجيا  فيزياء  معهد 
ما يذكر بالمسار العلمي الذي سلكه 
علماء فضاء عرب مثل شارل العشي 

وفاروق الباز. 
نظرية الفوضى: أبعد من الفيزياء

مروحة  علمياً  عاشور  نشاط  يشمل 

واسعة من البحوث النوعية المتقدمة 
والغالف  الفضاء  بالزما  فيزياء  تتناول 
الشفق  وعلم  لألرض،  المغناطيسي 
والرؤية  الرقمية،  والمحاكاة  القطبي، 

اإلبداعية لتكنولوجيا الكومبيوتر. 
مفادها  فرضية  من  عاشور  وتنطلق 
أن الفيزياء هي أم العلوم، وأن فيزياء 
يكتنفها  نظرية  زالت  ما  الفضاء 
نظرية  أهمية  إلى  ولفتت  الغموض. 
في   )  )Chaos الفوضى"كايوس" 
النظرية  باعتبارها  المعاصرة،  الفيزياء 
يصعب  ظواهر  تفسر  أن  تحاول  التي 
للقوانين  تخضع  وال  بمسارها،  التنبؤ 
حركة  مثل  الفيزياء،  في  المعروفة 
وتدفّق  الذرة،  داخل  اإللكترونات 
الهواء  وحركة  الشالالت،  في  المياه 
األرضية،  والهزّات  العواصف،  أثناء 
وأشارت  وغيرها.  البراكين  وانفجار 
الى أن تطبيقات هذه النظرية تشمل 
االقتصاد والسياسة، إذ يحلو للبعض 
في  التقلّبات  لتوقّع  استخدامها 
العنيفة  السياسية  والتوترات  البورصة 

وغيرها.
عاشور  تتحدثت  مُشابه،  نفٍس  وفي 
القطبي".وتقول:  "الشفق  ظاهرة  عن 
"هذه ظاهرة جوية محاطة بالغموض 
شكل  على  وتظهر  واألساطير. 
ومتحركة،  ملونة  ضوئية  موجات 
الكليومترات  آالف  بعد  على  تشاهد 
والشمالي.  الجنوبي  القطبين  من 
مع  الشمس  رياح  تداخل  عن  وتنشأ 
ما  لألرض،  المغناطيسي  المجال 
يجعل الفضاء المحيط بكرتنا األرضية 
المغــناطيسية  بالتيارات  يضج  عالماً 
تظـهر  ثم  واإلشعـاعية.  والكهربائية 
هذه التيارات عياناً على شكل وميض 
ملـون يضيء سماء الليل أو على شكل 
موجات متتالية تؤثر في سالمة البـث 
ونقاوته، خصوصاً  واإلذاعي  الفــضائي 

ما يبث على الموجات القصـيرة". 
معمقة  دراسات  وجود  وتشيرإلى 
القطبي  الشفق  تأثير  لمعرفة  تهدف 
تفاصيل  ومعرفة  األرض،  جو  على 
انتقال الطاقة، وانطالق رياح الشمس 
ووصولها الى األرض، ما يعتبر مصدراً 
مهماً في فهم أسرار المناخ والتحواّلت 
أن  إلى  عاشور  وتلفت  عنه.  الناجمة 
جسيمات  من  تتكون  الشمس  رياح 

مشحونة بالكهرباء والطاقة.
تأسيس مختبر  وساهمت عاشور في 
الذي  كاليفورنيا  جامعة  في  الفضاء 
تكنولوجيا  عن  بحوث  فيه  تجري 
 Digital الرقمية  المحاكاة 
تقنية  ووصفت   .Simulation
المُحاكاة بأنها نماذج كومبيوتر تعتمد 
أنها  يفترض  رياضية  معادالت  على 
ما  واقعية،  ظاهرة  وصف  على  تقدر 
علمي  طريق  أمام  المجال  في  يفسح 

البحث  أسلوبي  الى  يضاف  ثالث، 
النظري واالختبار التجريبي. 

كاليفورنيا  في  الفضاء  مختبر  ويعتبر 
أحد أبرز مراكز االبتكارات في التقنيات 
ذلك  عاشور  وتصف  عالمياً.  الرقمية 
المختبر  »يسعى  قائلة:  المنحى 
التكنولوجيا  استخدام  لتسهيل 
والتدريس.  البحوث  في  الرقمية 
متبادلة  نسج عالقات  يحاول  وكذلك 
والجامعات  الصناعة  شركات  مع 
عالمياً.  ميديا  الملتي  مواد  وُصنّاع 
مُحاكاة  برامج  عينه  المختبر  ويصنع 
وبحوث  الفضاء  فيزياء  عن  افتراضية 
الى  عاشور  وتلفت  الجوّية.  الظواهر 
عام  أنشئ  الذي  المختبر  هذا  أن 
في  "المساهمة  أيضاً  يحاول   ،1997
تطوير  وكذلك  الرقمية،  الهوة  ردم 
البالزما،  فيزياء  عن  تعليمية  برامج 
الميلتي ميديا، بحيث  تُصنع بطريقة 
مسجلة  أسطوانات  هيئة  على  تصبح 
أو أفالم فيديو قصيرة". ويُطلق تعبير 
"بالزما" على مجموعة المكوّنات التي 
انفجار ذري، وضمنها تلك  تنجم عن 
المُكوّنات التي تتبقى بعد االنفجارات 
النووية الضخمة. والمعلوم أن الفضاء 
الذي  البالزما،  من  النوع  بهذا  مملوء 
يستفيد منه العلماء في دراسة ظواهر 
فلكية متنوّعة، تشمل أصل الكواكب 

وتكوّن النجوم وغيرها. 
برامج  في  منسقة  عاشور  تعمل 
والطاقة  والفضاء  الجوية  المالحة 
الشمسية واألرضية في "وكالة الفضاء 
إضافة  )ناسا(،  األميركية"  والطيران 
الى كونها منسقة عِلم فيزياء الفضاء 
التي  للعلوم"  القومية  "المؤسسة  في 
تعتبر هيئة مرجعية علمياً في الواليات 
المتحدة. وكذلك تعمل مستشارة في 
"مختبر الدفع النفاث" في "باسادينا" 
في  ومستشارة  كاليفورنيا،  بوالية 
 Alamos العلمي"  آالموس  "مختبر 
والية  في   Scientific Laboratory

نيومكسيكو.

لدى  مستشارة  منصب  وتشغل 
المعلومات  برنامج  في  االونيسكو 
بعضوية  تتمتع  كما  واالتصاالت. 
الدولية"،  البالزما  فيزياء  "لجنة  في 
لوكالة  التابع  للفضاء"  غودار  و"مركز 
للوسائط  التنفيذية  واللجنة  "ناسا"، 
تترأس  وكذلك  واالبتكار.  الرقمية 
علم  في  األكاديمية  الشؤون  لجنة 
لشعبة  التخطيط  ولجنة  الفلك، 
 5 عاشور  وألّفت  الفيزيائية.  العلوم 
البرامج  من  ووضعت مجموعة  كتب. 
الرقمية. وقّدمت أكثر من 200 ورقة 
عالمية  مؤتمرات  في  ظهرت  علمية، 

ومجالت متخصصة.
المدنية  الخدمة  وسام  عاشور  ونالت 
من الجيش األميركي )2004(، وجـوائز 
 ،)2005( األوروبية  الفضاء  وكالة  من 
وجامـعة كاليفورنيا والمنتدى اآلسيوي 
"صن  وشركة  المتعددة،  للوسائط 
ميدالية  ومُنِحت  سيستمز".  مايكرو 
وجائزة  الجيوفيزيائي"،  من"االتحاد 
نظرية  في  للتحقق  العلمي  "اإلنجاز 

جيولوجيا الفضاء" وغيرها.
تواصل مع العالم العربي

على رغم طول مسيرتها علمياً في دنيا 
وظلّت  عاشور.  تغترب  لم  االغتراب، 
محافظة على تقاليدها العربية ولغتها 
مع  التواصل  عن  تنقطع  ولم  األم. 
مصر والبالد العربية األخرى، خصوصاً 
وساهمت  العلمية.  المعرفة  نقل  في 
التكنولوجية  للتربية  برامج  صنع  في 
تحظى  حيث  الكويت،  في  المتطورة 
التكنولوجيا  برامج  لجنة  في  بعضوية 

واالتصاالت والتعليم. 
المناحي  بعض  عن  عاشور  تتحدث 
الشخصية في تجربتها،وتقول: "حين 
االميركية،  الدراسة  مقاعد  على  كنت 
بين  الوحيدة  العربية  أحياناً  كنت 
بنظرات  يرمقوني  كانوا  الذين  زمالئي 
الدهشة واالستغراب، ربما ألني كنت 
بينهم عالمة فارقة من حيث الشكل 
شعور  فالزمني  واللهجة،  واللغة 
العودة  في  والرغبة  والغربة  بالضعف 
هذه  قساوة  ومع  مصر".  الى  مجدداً 
في  بتجربتها  عاشور  تفخر  المشاعر 
"أميركا  وتقول:  المتحدة،  الواليات 
فيها  التعليمي  والنظام  الفرص،  بلد 
التعاون  على  ويقوم  وعملي  سهل 
لمثيله  خالفاً  واألستاذ،  الطالب  بين 
على  أساساً  يعتمد  الذي  البريطاني 
وجهده  الذاتية  الطالب  قدرات 

الخاص" 
على  العربية،  المرأة  أن  وتشيرإلى 
األجنبية  الجامعات  في  وجودها  ندرة 
ما  وصبورة،  ذكية  البحوث،  ومراكز 
يمكنها من النجاح والتنافس للوصول 

إلى أرقى درجات األكاديميا والعلوم.

العالقة بين كورونا واالنتصاب

د. مها عاشور : مروحة واسعة من البحوث النوعية المتقدمة

د. علي ضاهر

  د. علي حويلي ـ مونتريال

"عيش كتير 
بتشوف كتير"

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

يُحّب األطفال الصغار أن يلعبوا معاً، ولكن مع 
)كوفيد19-(،  كورونا  فيروس  جائحة  انتشار 
في  واللعب  األصدقاء  لقاء  أن  المؤسف  من 
االجتماعي  والتباعد  آمناً.  يعد  لم  جماعات 
هو طريقة مسؤولة لحماية أنفسنا واآلخرين، 
الذين  الصغار  لألطفال  بالنسبة  ولكن 
ويتواصلون  حولهم  من  العالم  عن  يتعلمون 
يكون  قد  اللعب،  خالل  من  أقرانهم  مع 
التباعد االجتماعي صعباً عليهم بصفة خاصة. 
ولكن كون أطفالك عالقين في داخل البيت ال 
يعني أنه ال يمكنهم أن يشعروا بالعيد. وهذا 
يحتاج الى قليل من الجهد من قبل الوالدين 
او االخوة االكبر سنا. ومن هذه االفكار والتي 
كثيرا ما تستهوي الفتيات هو اشراكهن بصنع 
مهارات  يكتسبن  يجعلهن  مما  العيد  حلوى 
المستخدمة  بالمقادير  التحكم  مثل  متعددة 
ومراقبة الوقت واالعتياد على ضرورة الترتيب 
ثم  ومن  االنتهاء  بعد  والتوضيب  والتنظيف 
يثير  شيئ  وتحقيق  االنجاز  بسعادة  الشعور 
والتشجيع.  الجميل  والثناء  الجميع  اعجاب 

وهذا كله يعزز من الصحة النفسية ..

باللعب  عادة  الشغوفين  للصبية  بالنسبة  أما 
مراعاة  مع  فيمكن  الجهد  وبذل  والحركة 
حجم المنزل او الشقة التي يقطنونها أن يتم 
اختيار ألعاب تناسب المحيط وال تعرض اثاث 
مجسم  تركيب  العاب  ومنها  للتلف،  المنزل 
االلوان المتعددة في تسابق يحتاج الى الخفة 
والسرعة وتحريك االصابع، او تحويل صندوق 
من الكرتون الى شكل سيارة او بيت يتشارك 
او  القيادة  وتخيل  اخوته  مع  الجلوس  فيه 
خيمة يدخل الطفل فيها فيشعر وكأنه انتقل 
الرسم  ننسى  وال  آخر.  فضاء  الى  بيته  من 
وااللوان واالسئلة المشوقة في مختلف العلوم 
والمجاالت مع امكانية جمع نقاط الفوز لتبلغ 
هدية  خالله  من  الولد  يحسب  معينا  رقما 
لنا  يتبين  وهكذا  عليها.  الحصول  يود  مميزة 
أن االنسان اذا ما امتلك االرادة الخالقة فانه 
التي  الصعاب  على  يتغلب  أن  باستطاعته 

تحيط به وتنغص عليه عيشه الهانئ.
نسأل هللا تعالى ان يأتي العيد القادم وقد زال 
رونقه  للعيد  ليعود  البشرية  كاهل  عن  الوباء 

وأجواؤه االجتماعية السعيدة .

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

خطيبي وشرطه المفاجئ

العيد خاّلق

مشكلة : رغم اننا تحدثنا كثيرا خالل التعارف 
الحديث  يفترض  التي  االمور  لكل  وتعرضنا 
عنها ونحن نحلم في تأسيس اسرة واالنتقال 
خطيبي  ان  اال  الموعود،  الزوجي  بيتنا  الى 
أن  العقد  اجراء  على  قليلة  ايام  قبل  تذكّر 
فصل  وثيقة  على  اوافق  أن  شرط  يضمّنه 
الزواج.  قبل  عنده  كانت  التي  االمالك، 
انني  علما  والدته  فيه  تسكن  منزل  ومنها 
مدخوله.  من  بأقل  ليس  ومدخولي  أعمل 
وال  نحتاج  منزل  شراء  على  قادرون  ونحن 
والدته.  تقطنه  الذي  بالمنزل  التفكير  الى 
هذا  معدودة  ايام  قبل  تذكر  ترى  يا  فلما 
طلبه؟  من  وشك  حيرة  في  ليتركني  االمر 
وال اخفي عليكم انني حزنت من طلبه الني 
شعرت انه ال يثق بي ويتخوّف من ان اقدم 
على مقاسمته أمواله لو وقع الطالق. فهل ما 

فعله برأيكم شي مبرر ؟؟
روان / اتاوا 
على  االمور  تختلط  ان  الطبيعي  من   : حل 

شاب يافع ال يعرف الكثير عن القوانين النها 
 .. اليوم  هذا  قبل  اهتمامه  موضع  تكن  لم 
نعم التاخر في طرح هذا الموضوع قد يترك 
اثرا نفسيا عليك ولكن ال يفترض ان نذهب 
الى احتماالت سوء الظن او ريبة القصد من 
طرفه. بل لعله تعرض لضغوط من والدته او 
أحد من اسرته ليطلب منك هذا االمر. وهذا 
ال يعني بالضرورة انهم ال يثقون بك او يخافون 
من نواياك المستقبلية، انما قد يكون ناتجا 
عن تجارب سمعوها من اقرباء واصدقاء عن 
تماما  واضحة  االمور  فيها  تكن  لم  زيجات 
مكلفة  قانونية  تعقيدات  الى  الحقا  فأدت 
ومضرة بالطرفين. فكان االفضل ان تتوضح 
هذه المسائل من البداية. فما كان اوله شرط 
تتوقفي  ... آمل ان ال  يقولون  نور كما  اخره 
عند هذا الشيء، وان تبرهني أن جل همّك 
بعيدا  ومنسجمة  مستقرة  زوجية  عالقة  هو 
االطماع  وكل  واالمالك  المال  هواجس  عن 
التي تفسد على الناس صفاءهم ووداعتهم .

صدى المشرق ـ مونتريال 

صدر العدد الجديد من مجلة منتدانا بنسخة 
مواضيع  تضمنت  صفحة   34 في  الكترونية 
في  وكتّاب  وادباء  لشعراء  وشيقة  متميزة 
مختلف المجاالت، إن كان في المجال األدبي 
وما فيه من قصائد لشعراء بارزين  او في مجال 
القصة القصيرة او الزوايا  الفنية واإلجتماعية 
"شخصية  زاوية  ايضا  تضمن  العدد  الصحية. 
السابق  اللبناني  السفير  عن  تحدثت  العدد" 

في كندا مسعود معلوف.
كلمة العدد

وليد  التحرير  رئيس  كتبها  التي  العدد  كلمة 
تواجه  التي  "التحديات  فيها  تناول  حديد 
الجالية العربية والعاملين في الميدان الثقافي 
واالجتماعي واولها : هو كيف يمكننا االستمرار 
في هذه العزلة من جراء الكورونا وكيف نخفف 
هو  اآلخر  التحدي  أما  العزلة.  هذه  تأثير  من 
الجمعيات  لهذه  منتجة  عمل  طريقة  إيجاد 
تواجه  التي   ،  " "جثا"  االجتماعية  الثقافية 

تحديات عديدة منها : 
- األهداف الغير واضحة لهذه الجمعيات.

- عدم وضع خطة واهداف زمنية.
- اعتمادها على الفرد الواحد.

- وجدت لتخدم فئة معينة 
- عدم وجود الدعم المادي. 

العمل معنا وذلك  اوالدنا في  - عدم مشاركة 
ألسباب متعددة. 

- ايجاد طريقة للتنسيق بين هذه الجمعيات.
وختم حديد " امام كل هذه التحديات يجب 
النظر الى الموضوع وأسباب الفشل، واهداف 
النجاح وإيجاد طرق لالستمرارية ". واعتبر انه 
الجواب  اعطاء  من  بد  ال   " النجاح  سبيل  في 
على هذه األسئلة وحل هذه االمور"، داعيا " 
كل من يعمل في المجال الثقافي واالجتماعي 
مع  واضحة،  اهدافاً  امامه  ويضع  يتوقف  ان 

طريقة تحقيق هذه االهداف".
كلمة تجمع منتدانا

بعد  الذي  القزي  بشير  التجمع  رئيس  كتبها 
"بكلِّ  رحُّب   " العين  صيبة   " عن  تحدث  ان 
تجمّع  نشاطات  يتابعون  واللواتي  الذين 
أو  الذين  أو  البداية،  منذ  الثقافي  منتدانا 
اللواتي يتعرّفون مجدداً على هذه النشاطات"، 
لكنه  أبدى خشيته "على منتدانا من النجاح 
الذي حصده خالل مدة قصيرة والذي فاق به 
كلّ  النجاح  ذاك  تعّدى  بل  ال  التوقعات،  كل 
التكهّنات الفائضة بالتفاؤل، وذلك على الرغم 
من أن الجمعيات المثيلة عانت األمرّين خالل 
أرواح  أزهقت  والتي  المريرة  الجائحة  هذه 

الماليين"!
 زاوية الحوار الثقافي  

نائب  كتبت  فقد  الثقافي  الحوار  زاوية  في 
التي   " الثقافة  عن  الظاهر  فدوى  د.  الرئيس 
االساسية  تكوينها  ولبنة  االمة  عصب  هي 
والنهضة، وتعتبر  التقدم  نحو  االولى  وخطوتها 
واالدبي  الفكري  الرقي  لمدى  مقياس  بمثابة 
واالجتماعي ". و اشارت الى ان تجمع منتدانا 
االول  الديناميكي  المحرك  "يمثل  الثقافي 
مونتريال.  في  الثقافية  الحركة  عجلة  لدفع 

وقد استطاع هذا الكيان أن يخلَق ارضاً صلبة 
يمشي عليها بأقدام ثابتة وهذه االرض لم تأِت 
وجهد  شاق  عمل  نتيجة  جاءت  بل  فراغ  من 
كبير من االعضاء المؤسسين لهذا المنتدى". 

الثقافية  النشاطات  كلمتها  في  وتناولت 
قامات  خاللها  في  استضاف  التي  للمنتدى" 
من  العربي.  الوسط  في  شامخة  ادبية 
ضمنها ندوة ثقافية مع السفير مسعود معلوف 

."
منها  عدة  قصائد  األدبية  الزاوية  وتضمنت 
قصيدة )متاهات( للشاعر جاسم نعمة مصاول 
وقصيدة )أفتش عن جسد آخر( للشاعر وليد 
حديد وقصيدة  للشاعرة نيسان سالم رفعت 

وقصيدة "زلة لسان" للشاعر احمد مراد .
شخصية العدد 

في زاوية شخصية العدد المخصصة للحديث 
او ثقافية لتكون  او فنية  ادبية  عن "شخصية 
تتحدث  ان  المجلة  اختارت  العدد،  شخصية 
كندا  في  السابق  اللبناني  السفير  معالي  عن 
من  فهو  صفحات،  اربع  في  معلوف  مسعود 
بالمعلم،  معهم  عمل  من  خالل  من  لُقَِب   "
وبنك  المعرفة  وكنز  والصديق  والمرشد 
وحب  بالنزاهة  له  ومشهود  المعلومات. 

المساعدة إلى أبعد الحدود ". 
إجتماعية   ، فنية  زوايا   ايضا  العدد  تضمن 
القصيرة  القصص  من  والعديد  ،صحية 

الهادفة .
تناول  العدد  كِتَاب  زاوية  العدد  تضمن  كما 
كتاب "الهويات القاتلة" ألمين معلوف، تقديم 

عبير بوظو". 

لقراءة العدد يمكنكم الذهاب الى هذا الرابط: 

https://img1.wsimg.co
blobby/go/b38df30d-13b4-4668-/
95cc-b405d7354ce7/downloads/
Moutadena-final%20final%20
07052021.pdf?ver=1620439651750

أنظمة  مدير   ، لُطيّف  إيهاب  المهندس  استقال 
الكمبيوتر بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة ماكجيل 
رئيس  لرفض  الجامعة  إدارة  مجلس  عضوية  من   ،
بالمساواة"  "االلتزام  حول  اقتراحه  إدراج  المجلس 
أراد  الذي  االقتراح  كان  وقد  األعمال.  جدول  علي 
المهندس إيهاب جدولته وتقديمه للمجلس قد لقى 
الجامعة  مجتمع  من  العظمى  األغلبية  من  الدعم 
)طالب وموظفين( من خالل ممثليهم في االتحادات 

والمنظمات داخل ماكجيل.

واعتبر المهندس لطيف أن هذا الرفض كان انتهاكاً 
الجامعة،  إدارة  بمجلس  كعضو  ومسؤوليته  لحقوقه 
ولم يكن أمامه خيار سوى االستقالة ، بعد استنفاذ 

كل الخيارات األخرى.

باللغة  مفتوحا  خطابا  إيهاب  المهندس  كتب 
االنجليزية يشرح فيه ما حدث وما واجه من صعوبات 
بالتفصيل. تجدون هذا الخطاب منشورا في القسم 

االنجليزي من العدد .

استقالة المهندس إيهاب ُلطّيف من مجلس إدارة 
جامعة ماكجيل .. والسبب؟

صدور العدد الثالث من 
مجلة منتدانا: تميز وتنوع

جامعة ماكغيل



العدد 526 - الثالثاء 11 ايار 2021/ رم�ضان
N°526  • Mardi le 11 Mai 2021آراء

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)

صدى المشرق ـ مونتريال

عُقد لقاء افتراضي عند الثالثة من بعد ظهر يوم 
السبت األول من شهر أيار / مايو عبر موقع زوم 
تحت عنوان "قاعة نهاد حديد نظرة مستقبلية" 
فيه عدد من  وليد حديد شارك  المهندس  مع 
ومن  والجاليوية  واالدبية  الثقافية  الشخصيات 
بينهم السفير اللبناني السابق في كندا االستاذ 

مسعود معلوف.

قدم للقاء السيدة فدوى الظاهر مرحبة بالحضور 
نبذة  مقدما  حديد  وليد  المهندس  تحدث  ثم 
استََضافَتْها  او  بها  قامت  التي  االنشطة  عن 
 " قال  اللقاء  وعن سبب  تأسيسها.  منذ  القاعة 
األفكار،  وطرح  للتشاور  اليوم  هذا  في  نجتمع 
وليس إلتخاذ القرارات ".  وأضاف " فكرة هذه 
القاعة جالت في ذهني منذ وجودي في كندا.
هذه القاعة هي لكل الناس مهما كانت افكارهم 

وانتماءاتهم وعقيدتهم".
العربية كبيرة  الى ان " جاليتنا  واذ لفت حديد 
والثقافية  العلمية  بإمكاناتها  وزاخرة  بعددِها 
الوقت  لغاية   " انها  الى  لفت  واإلجتماعية"، 
التي  المناسبة  المكانة  تتبوأ  لم  الحاضر 
كافراد  محترمون  أننا  الممكن  من  تستحِقَها... 
ولكن لألسف لسنا محترمين كجالية .. والدولة 

ال تحسب حسابنا حين تنص قوانينُها".
تهمنا  كثيرة  مشاكل  لـ"  كلمته  في  وعرض 
جميعاً، وتؤثر في حياتنا بشكل مباشر، سأذكر 

بعضها.

االول: - الفرد هنا حين يتقدم في السن، يذهب 
الى بيوت رعاية المسنين، فيصبح وحيدا معزواًل 
يخسر  وبالتالي  عاداته  عن  بعيدًا  عائلته،  عن 
هويته وثقافته ، ويشعر بالتعاسة النه ال يحقق 
مضاعفا،  ألمه  فيصبح  واحاسيسه،  مشاعره 
ويدخل في حالة من االكتئاب والقلق النفسي".

وسال حديد " هل هذا ما نريده آلبائنا وبالتالي 
لنا.؟ لماذا ال يكون عندنا بيت للمسنين خاص 
الترفيه  انواع  بكافة  مزوّد  العربية،  بالجالية 
مع  نتعاون  او  نعمل  ال  لماذا  الذات.  وتحقيق 
المربح  المشروع  هذا  في  المستثمرين  بعض 

أقتصاديا.
لدينا  يتوفر  ال  لماذا  كذلك  الثاني:  الموضوع 
الجالية  افراد  من  للجالية  ودليل  مهنية،  لجان 
للمهن على سبيل المثال اطباء العيون والقلب 
التطبيقية  المباشرة  الخدمات  او  الخ.  والصحة 
الصحاب المهن الحرة منها ترميم البيوت او اية 
مفتوحة  صفحة  اقترح  وهنا  خدمات.  او  مهنة 
احتياجات   " مثال  اسمها  بوك  الفيس  على 

وخدمات".
لهذه  مجال  هنآك  سيكون  "هل  تساءل  واذ 
حديد  قال  المناسبة؟"،  الحلول  ايجاد  الجالية 
ومتعاونة،  منفتحة  تكون  ان  لعقولنا  آن  اما   "
العربية  الجالية  مع  متعاطفة  وضمائرنا  وقلوبنا 
التي نحن جزء منها، السيما أننا نعيش في بلد 
وقادرون  كبيرة.  وفكرية  مادية  بقدرات  آمن، 
احد  استجداء  او  زعيم  وساطة  بدون  للوصول 

. "!!.
المشاكل  حل  نستطيع  هل   " حديد  سأل  كما 
قبل وبعد ان تحدث ؟ وهل نستطيع أن نعيش 
تقاليدنا  نقل  نستطيع  وهل  بكرامة،  ونموت 

وقيمنا الى أوالدنا ليعيشوا باستقرار وأمان" .
وإذ أكد على ان " هدفنا انساني وعادل، لجالية 
ناجح"،  فيها  الفرد  بأن  علماً  كجماعة  مهمشة 
لفت الى ان " هضم حقوق الجماعة يؤدي الى 
على  يؤثر  وبالتالي  معاً،  والفرد  الجماعة  ظلم 
وبالتالي  ورقيّه  االنسان  وسعادة  الحياة  نوعية 
الهوية وعدم  انسانيته". واكد على ان " ضعف 
احترام الفرد يؤثر على سعادته ورقيه وإنسانيته".
وبعد ان الحظ انه " بال شك هناك العديد من 
 ، االجتماعية"  والجمعيات  الثقافية  الجمعيات 
يتبع  أغلبها  الجمعيات  هذه   " ان  حديد  اعتبر 
لطائفة معينة او لحزب ما، ولكن ال يوجد تواصل 
على  وشدد  الجمعيات".  تلك  بين  تعاون  وال 
ويخدم  جيّد  الجمعيات شيء  هذه  وجود   " ان 
المصلحة  تخدم  ال  ولكن  االفراد  خصوصيات 
الكبرى للجالية اال وهي قوة الجالية وعدم هضم 
 . الطاقات"  وتشتت  لتشرذم  وذلك  حقوقها، 
لكن حديد لفت الى " ان هدفنا األساسي ليس 
والمشاركة  التعاون  بل  الجمعيات،  إستبدال 
وليس  تكاملية  وبطريقة   ، األفكار  وتبادل 
مونتريال  في  الطاقات  جمع  هدفنا  تفاضلية.. 

وفي المهجر".
بعدها فُتح باب النقاش بين الحاضرين قّدم في 
نشاطات  لتطوير  اقتراحاتهم  المشاركون  خالله 
بالجيل  االهتمام  حول  تمحورت  والتي  القاعة 

الناشىء واشراكه في نشاطات القاعة واالهتمام 
الجالية  ومحاولة جمع  والتقنية  الفنية  بالقضايا 
واالطر  الحدود  يتجاوز  مشترك  مشروع  حول 
المجتمع  في  االندماج  نحو  والعمل  الخاصة 
الكندي والتواصل مع الجاليات غير العربية في 
سبيل تقوية وجودنا وحفظ كرامة هذه الجالية .

ثم كانت الكلمة مجددا لالستاذ حديد ثمّن فيها 
اإلقتراحات التي قدمها المشاركون ملفتا الى " 
ان الهدف وصلنا اليه من لقائنا وذلك من خالل 

استماعنا لمقترحاتكم التي اقّدرها جميعا".
الحلول  بعض  اطرح  أن  اود  حديد"  وقال 

واالفكاروهي"
اجتماعي  سياسي  فكري  ملتقى  ايجاد   -١
للمشاكل  ايجاد حلول  وروحي وذلك من اجل 
او  المهجر  في  العربية  الجالية  تعانيها  التي 

الوطن األم .
دستور  له  يكون  ان  التجمع  لهذا  ينبغي   -٢
وميثاق ليحميه من الخالفات العقائدية والحزبية 

والطائفية والعرقية.
تمييز  بدون  نعمل  حيث  إنساني،  هدفنا   -٣

لعرق او طائفة او لون .
٤- نلتزم التزاما تاماً بإحترام كل القوانين المحلية 

والكندية .
التجمعات  مع  الجسور  مد  هو  هدفنا   -٥
الرقي  أجل  من  للتعاون  األخرى  والجمعيات 
خدمة  أجل  من  مالدينا  أفضل  وتقديم  والتألق 

بلدنا الغالي كندا، ووطننا األم ،،!!
ايجاد حلول  ٦- خلق مجموعة متحركة، هدفها 
او  الجالية  عند  المزمنة  او  الطارئة  للمشاكل 
لتحقيق اهداف جديدة للجالية. وذلك بالتعاون 
من  واالجتماعية،  الحكومية  المؤسسات  مع 
مساعدات  تكمل  مساعدات  نقدم  ان  الممكن 

الدولة .
٧- ايجاد نشاطات للشباب، لزيادة عرى الروابط 
فلوكلور  وعادات  تراث  على  واطالعهم  بينهم، 

بالدنا ،،
مع  اإللتقاء  من  يمكنهم  لهم  مكان  ايجاد   -٨

بعض لزيادة روابط االخوة والصداقة .
التي  الموجودة  الجمعيات  بقية  مع  التعاون   -٩
من  ذاتها  تطوير  في  ومساعدتها  بذلك،  ترغب 
المجاالت  في  متقدمة  معلوماتية  شبكة  خالل 

االجتماعية، الثقافية،االقتصادية.
االقتصادية  الناحية  على  التركيز  وخصوصا 

والمهنية .
١٠- التعاون مع المؤسسات العربية في المهجر 
مستوى  على  وذلك  خبراتها  من  واالستفادة 

اميركا".
يأتي  االهداف  هذه  تمويل   " ان  الى  اشار  وإذ 
اعتبر   ، الذاتي"  التمويل  على  االعتماد  من 
يجب  االهداف  هذه  بعض  الى  للوصول   " انه 
االرتقاء من مفهوم الجمعيات والمجموعات إلى 
علمية  بطريقة  العمل  اي  المؤسسات،  مفهوم 
ضمن قوانين وشروط، وليس لرغبة فرد وتغيير 

مزاجه".
بحسب  وهي  تواجهنا  التي  التحديات  وعدد 

حديد:
١ - الحاجة إلى الوعي والتخطيط العلمي السليم .

٢- العمل على تغيير مفاهيم عديدة في طريقة 
والفردية  االنا  بدل  بالهدف  وااللتزام  العمل 
والطائفة والعرق الننا جميعًا موجودين في سلة 

واحدة. اننا نخسر معًا ونربح معًا.

٣- طريقة التمويل، واالدارة الماليه.
٤- ايجاد الطاقة البشرية الالزمة .

الجالية  ايماني إن طاقة  بالقول "  وختم حديثه 
جزء  استعمال  بإمكاننا  فهل  ومتنوعة،  كبيرة 
الفرد  خدمة  في  اهدافنا  لنحقق  منها  صغير 

والجماعة ..
شعب او جالية ال تهتم بضعفائها ليست عندها 

قيم وعدالة وبالتالي ال تستحق اإلحترام
شعب او جالية ال تتواصل وتتعامل مع شبابها ال 
تستطيع ضمان المستقبل وبالتالي ال تستطيع 

التقدم.

االيجابي  االنخراط  تستطيع  ال  جالية  او  شعب 
والتأقلم مع محيطها لن تكون منتجة.

شعب او جالية تهمل ثقافتها وماضيها تصبح بال 
روح".

 اختتم اللقاء قرابة الساعة الخامسة عصرا .
العام  في  افتتحت  حديد  نهاد  قاعة  ان  يذكر 
2019 لتكون في خدمة االدب والشعر والجالية 
قّدمها د. وليد حديد تخليدا لذكرى اخيه الراحل 
الثقافية،  النشاطات  واطالق  دعم  بهدف  نهاد، 
االدبية والفكرية والجاليوية على انواعها وتنوعها.

لقاء افتراضي تحت عنوان "قاعة نهاد حديد نظرة 
مستقبلية"" يقدم اقتراحات الفتة لمستقبل الجالية
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تداعيات  تواجه  تورنتو  وجامعة  أشهر  ثمانية  منذ 
قرارها بحق المحامية عن حقوق اإلنسان واألستاذة 

فالنتينا أزاروفا.
 

إنسحاب الحاكمة العامة السابقة جان 
جان  ميكاييل  السابقة  الحاكمة  تراجعت 
)Michaëlle Jean( عن تقديم محاضرةٍ في جامعة 
المجال  العاملين في  بعد مطالبِة عدد من  تورنتو 
على  المفروضة  العقوبات  بمجاراة  إياها  التعليمي 
مسألٍة  في  الجامعة  تورط  من  أشهر  بعد  الجامعة 

إشكالية.
إنها  الماضي  االسبوع  لها  بيان  في  جان  وقالت 
في  تقديمها  تنوي  كانت  التي  محاضرتها  ستؤجِّل 
 Faculty of( "10 أيار في "كلية العمل اإلجتماعي
Social Work( في جامعة تورنتو، مبديةً في بيانها 
تأييدها للحرية التعليمية، وللشمولية، ولمكافحة 

التمييز العنصري الممنهَج.
وكانت محاضرة جان بعنوان "استغالل اللحظة لبناء 
العنصري  التمييز  لمكافحة  للعمل  دعوةٌ  الحركة: 
 Seizing the Moment to Build a( "الممنهَج
 Movement: A Call to Action to Eradicate

.)Systemic Racial Discrimination
االجتماعي  العمل  كلية  عميد  قال  جهته،  من 
تأجيل  قرار  إن   )Dexter Voisin( فْوازان  دكْستر 
معرباً  والكلية،  جان  بين  مشترَكاً  كان  المحاضرة 

عن تطلعه الستضافتها في ما بعد.
ً رسالتان مفتوحتان من 360 مثقفا

رسالٍة  في  السود  المثقفين  من   60 قرابة  طالب 
و300 تربوي دولي في رسالة أخرى جان باالمتناع 
الكندية  "الرابطة  لقرارِ  احتراماً  محاضرتها  عن 

ألستاذة الجامعات" )CAUT( بحق الجامعة.
الجامعات"  ألستاذة  الكندية  "الرابطة   قرار 

)CAUT(
صوَّتت في 22 نيسان الرابطةُ التي تمثل 72,000 
من التربويين المحترفين في كندا التخاذِ إجراءٍ بحق 
قضية  بعد  للتحرك  األخير  المالذ  كونَه  الجامعة 

عرض  من  حُرَِمت  التي  آزاروفا،  فالنتينا  األستاذة 
الماضي  أيلول  أواخر  في  عليها  الوظيفي  الجامعة 

بسبب مواقفها المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.
عن  اإلمتناع  أعضائها  من  الرابطة  طلبت  وقد 
الجامعة،  والجوائز من  المواعيد واإلمتيازات  قبول 
ورفض تقديم المحاضرات فيها، ما يدعو المجتمع 

التعليمي األوسع إلى مقاطعة الجامعة بِدوره.
 تذكيرٌ بقرار الجامعة السابق بشأن أزاروفا 

أجمَع المعنيون في الجامعة بدايةً على عرض إدارة 
على   )IHRP( الدولية"  اإلنسانية  الحقوق  "برنامج 
ما  في  عرضها  عن  الجامعة  تراجعت  لكن  أزاروفا، 

بعد.
تؤيد إسرائيل عملت على  وعُرِف حينها أن جهات 
دفع جامعة تورنتو للتمسك بقرارها بسحب وظيفة 
أزاروفا، فقد طالَب الجامعةَ آنذاك أستاذان منها، 
ومنظمة "بناي برِث" الكندية، و"مؤسسة التعليم 
"الكنديين  ومنظمة  َّة"،  السامي لمناهضة  الكندي 
القانونية"،  إسرائيل  حقوق  ألجل  العاملين 
)طالبوها( بأن ال تعيد تعيين أزاروفا إلدارة البرنامج.

سبايرو  دايفد  القاضي  الجامعة  على  ضغط  كما 
 Tax Court( الكندية"  الضرائب  "محكمة  من 
كبار  من  أقاربه  يُعتَبَر  مع  الذي   ،)of Canada
ِّي  المتبرعين للكلية،  وسبايرو كان سابقاً أحد إدراي

.)CIJA( "مركز الشؤون اإلسرائيلية واليهودية"
 تحركات مؤيدة ألزاروفا

بإرجاع  للمطالبة  الجهات  من  عدد  تحرك  آنذاك 
الوظيفة إلى أزاروفا، وبتحقيق "المجلس القضائي 

الكندي" في تصرف القاضي سبايرو.
ل إليه القضاء   ما توصَّ

في مراجعٍة للقضية، أنكَر أحد القضاة األسبقين في 
المحكمة العُليا أن تكون مواقف أزاروفا من القضية 
عن  الجامعة  تراجع  في  السبب  هي  الفلسطينية 
الخارجي  بالضغط  أقرَّ  أنه  لها. غير  المقدَّم  عرضها 
على الجامعة من طريق أحد القضاة والمتبرعين لها 

)أي القاضي سبايرو(.
ولم تعلق أزاروفا على كالم القاضي حتى الساعة.

 تحركات الشبكات اإلجتماعية
تحركت جهات متعددة لدعم أزاروفا، منها "شبكة 
 Indigenous( األصليين"  السكان  لدى  التعليم 
بياناً  أصدرت  التي   )Education Network
الجامعيين  األساتذة  رابطة  قرار  فيه  تؤيد  باألمس 
عن  اإلمتناع  قررت  كما  أزاروفا،  مع  المتضامن 

تقديم سلسلة محاضراتها في جامعة تورنتو.
كما انسحبت المقررة الخاصة لدى األمم المتحدة 

سابقاً والناشطة المعروفة في مجال حقوق اإلنسان 
الجامعة بعد علمها  ليالني فرحة من شراكتها مع 

بتصرف الجامعة مع أزاروفا.
القانونية  "اللجنة  مثل  أخرى  إجتماعية  شبكات 
 )Immigration Legal Committee( للهجرة" 
أيضاً أعربت عن غضبها، معتبرةً أن جامعة تورُنتو 
بها  التي حظيَت  الفرص  من  عدد  تستفد من  لم 
هذه  أعلنت  وقد  أزاروفا.  من  موقفها  لتصويب 
الشبكات أنها لن تجدد شراكتها مع الجامعة إال إن 

أعادت الوظيفة ألزاروفا واعتذرت إليها.
إتحاد طالب القانون في جامعة تورنتو: "الرقابة 

متعسفة" 
يوم األربعاء أعلن اتحاد طالب القانون في الجامعة 
أنه   )University of Toronto Law Union(
يحترم قرار رابطة األساتذة الجامعيين، مُبدياً خيبة 
"عمل  أن  الطالب  واعتبر  الجامعة.  بتصرف  أمله 
القيَم  يجسد  الفلسطينين  حقوق  ألجل  أزاروفا 
ِّلها الجامعة، أي تحقيق  المحورية التي يجب أن تمث

العدالة وإنهاء الظلم".
وذكر الطالب في بيانهم أنهم أرادوا من قبل كتابةَ 
رسالة مفتوحٍة لكنهم قلقوا من التعرض لالنتقام، 
المتعسفة  رقابة  حجم  "يكشف  هذا  أن  معتبرين 

المفروضة" عليهم في الجامعة.

إعالن المقاطعة

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستقاطع المناسبةَ 
لمناهضة  العشرين لمؤتمرٍ  المخصصة للذكرى 
 2001 عام  إفريقيا  جنوب  في  عُقِد  العنصرية 
الحكومة  وأرجعت  المتحدة".  "األمم  برعاية 
في  إسرائيل  انتقادِ  إلى  المقاطعة  سبب 

المناسبات المُقاَمة إلحياء ذكرى المؤتمر.
المتحدة  الواليات  إلى  كندا  ستنضم  كما 
في  تشاركا  لن  أنهما  أعلنتا  اللتين  وأستراليا، 

المناسبة المقررة في أيلول المقبل.
 "إلتزامات" كندا

بتنمية  زالت ملتزمة  "ما  أنها  أيضاً  أعلنت كندا 
األمم  ولدى  وخارجياً  محلياً  اإلنسان  حقوق 
ومكافحِة  الشمولية  بتنمية  كما  المتحدة، 
والعنصرية  اإلسالم  ومعاداة  السامية  مناهضة 
تعارض  فكندا  لذا  أشكالها.  بكل  الممنهَجة 
المبادرات التي تقوم بها األمم المتحدة وغيرها 
والتي  األطراف،  المتعددة  المنتديات  من 

تُستَهَدف فيها إسرائيل ظلماً"..
وأبَدت الحكومة قلقَها من "ترويج معاداة إسرائيل 
إلحياء  المُقررة  المناسبة  في  السامية  ومعاداة 
الذكرى العشرين للمؤتمر الذي أُقيَم في مدينة 

ديربَن اإلفريقية عام 2001 لمناهضة التعصب 
 The( والتمييز العنصري وكره األجانب وما شاكل
 World Conference against Racism,
 Racial Discrimination, Xenophobia

.)and Related Intolerance
"بناي برِث" و"مركز أصدقاء سايمن ويزِنْثَل" 

للمصالح  المروجتان  المنظمتان  دعت 
مقاطعة  إلى  بيانهما  في  كندا  في  اإلسرائيلية 
قد  السامية  "مُعادي  أن  معتبرَتين  الحدث، 
مواقفهم  لنفث  المؤتمر  منهاج  على  سيطروا 

السامة إزاء إسرائيل واليهود"..
 مواقف كندية سابقة

المؤتمر،  إلى  بعثتها  كندا  أرسلت   ،2001 عام 
لم  مانْلي  جون  األسبق  خارجيتها  وزير  لكن 
المؤتَمر  توجه  من  خوفه  عن  معرباً  يرافقها، 
سةً على المبادئ العنصرية.  اِلعتبار إسرائيل مؤسَّ
وأصدرت كندا عقب المؤتَمر تحفظها على البيان 
"معاناة  بشأن  القلق  عن  أعرب  الذي  الختامي، 
الفلسطينيين تحت اإلحتالل األجنبي" من غير 

إدانِة إسرائيل مباشرةً.
مناسبتَي  المحافظين  حكومة  قاطعت  كما 
الهجرة  وزير  واعتبر  و2011،   2009 عاَمي 
آنذاك جايسن كَني )Jason Kenney( الحدَث 

"تحريضياً".

كندا

حاكمة كندا العامة السابقة تنسحب من نشاط في جامعة تورنتو 
بسبب مواقف الجامعة من استاذة مؤيدة لحقوق الفلسطينيين 

كندا لمقاطعة حدٍث برعاية 
"األمم المتحدة" خوفًا من 

"استهداِف إسرائيل ُظلمًا"!

األستاذة فالنتينا أزاروفاالحاكمة ميكاييل جان 
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                          Camp linguistique Virtuel 
                                  cours et activités

             INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

                                   514 789-8000 option 1

                           1440, rue Stanley, 5e étage          Peel  
                            www.ymcalangues.ca

                         Contactez-nous pour les détails.

École internationale 
de langues YMCA

                              FRANÇAIS OU ANGLAIS
                                    Pour les 9 à 12 ans et les 13 à 17 ans

           Cours de langues et activités ou cours de langues seulement                                
                                           (conversation et grammaire)

                                          du lundi au vendredi de 9h à 16h

                          5 juillet au 23 juillet 2021 (3 semaines)
                          26 juillet au 13 août 2021 (3 semaines)

                               Tests de niveaux gratuits en tout temps
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ضد  اإلسرائيلية  لالعتدءات  استنكارا 
الشريف  القدس  في  الفلسطينيين 
المنددة  المواقف  العديد من  صدرت 
جمعيات  ومن  كندية  احزاب  من 
جاليوية ننشر قسما منها فيما سجل 

صمت فاضح من الحزب المحافظ .

استنكار االعتداءات على الفلسطينيين :
على حكومة كندا التنديد بعبارات ال لبس فيها

الحزب الديموقراطي الجديد يدعو 
ترودو الى اتخاذ موقف مما يجري 

في القدس

 NDP(  الجديد الديموقراطي  الحزب  رئيس  قال  له  تغريدة  في 
(  جاغميت سينغ " إن التهديد بإجالء الفلسطينيين في الشيخ 
أو في   - المبارك  الشرقية خالل شهر رمضان  القدس  جراح في 
إنهاء االحتالل  أي يوم آخر - أمر مقلق للغاية". واضاف " يجب 
سينغ  واكد  القسري".   واإلخالء  الهدم  وعمليات  القانوني  غير 
انه " يجب على رئيس الوزراء ترودو اتخاذ موقف ودعم القانون 

الدولي".
الجديد عن منطقة  الديموقراطي  الحزب  النائب في  ناحيته  من 
St. John's East جاك هاريس اعتبر في تغريدة له الجمعة إن 
تصاعد العنف في القدس الشرقية نتيجة لالحتالل غير القانوني 
المستمر هو أمر مقلق للغاية".  واعتبر هاريس انه " يجب إنهاء 
عمليات الهدم والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم ومنع 
الوصول إلى أماكن التجمعات الشعبية". وفي تغريدة اخرى قال 
غير  اإلخالء  لعمليات  حد  وضع  إلى  إسرائيل  تحتاج   " هاريس 
القانونية ووقف التصعيد ، ويجب على كندا زيادة جهودها للسعي 

إلى حل سلمي للصراع المستمر.

المجلس الوطني للمسلمين 
الكنديين يدين االعتداءات 

اإلسرائيلية على المسجد األقصى

 )  NCCM  ( الكنديين  للمسلمين  الوطني  المجلس  استنكر 
االحتالل  قوات  شنته  الذي  الهجوم  بشدة  الفائت  السبت  يوم 

اإلسرائيلية ليل الجمعة على المسجد األقصى في القدس .
القدس  من  الخارجة  والصور  الفيديوهات   " ان  المجلس  وقال 
المسجد  حرمة  اإلسرائيلية  القوات  انتهكت  تماما.  واضحة 
األقصى المعترف بها دوليًا ، وهو أحد أقدس األماكن للمسلمين 
في جميع أنحاء العالم. اعتدوا على المصلين الفلسطينيين أثناء 

صالتهم السلمية".
الوطني  للمجلس  التنفيذي  الرئيس   ، فاروق  مصطفى  وقال 
الفظيع  االعتداء  "هذا  إن   ،  )  NCCM  ( الكنديين  للمسلمين 
الذي شنته القوات اإلسرائيلية خالل شهر رمضان على أحد أكثر 
لحقوق  الصارخ  وانتهاكهم   ، للمسلمين  بالنسبة  حرمة  المواقع 
إدانته  يجب   ، الدولي  القانون  بموجب  للفلسطينيين  اإلنسان 

بشكل قاطع".
وأكد فاروق ان " على حكومة كندا التنديد بعبارات ال لبس فيها 
وحملتها  األقصى  المسجد  على  المتعمد  اإلسرائيلي  بالهجوم 
القدس  في  الشرعية  غير  المستوطنات  لتوسيع  المستمرة 

الشرقية المحتلة وطرد الفلسطينيين منها وطردهم منها".
ولفت فاروق الى انه " بينما نقدر تصريح وزير الخارجية الكندية 
بل  الجانبين".  "كال  قضية  كذلك  ليس  هذا  فإن   ، غارنو  مارك 

اإلدانة القاطعة مطلوبة ".
وشكر  المجلس "مختلف أعضاء الكتلة الليبرالية الذين تحدثوا ، 
وكذلك )زعيم الحزب الديموقراطي الجديد( جاغميت سينغ على 

رسالته القوية التي ال لبس فيها".

كندا قلقة من تصعيد التوترات 
في القدس "كصديق مقرب 

وحليف إلسرائيل"!!

أصدر وزير الخارجية الكندي مارك غارنو الجمعة الماضية البيان 
التالي:

تتابع كندا الوضع في القدس عن كثب. ندعو إلى وقف التصعيد 
الفوري للتوترات ، وندعو جميع األطراف إلى تجنب أي إجراءات 

أحادية الجانب.
كندا ملتزمة بهدف تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق 
إلى  جنبًا  تعيش  فلسطينية  دولة  إقامة  ذلك  في  بما   ، األوسط 

جنب بسالم وأمن مع إسرائيل.
"كصديق مقرب وحليف إلسرائيل ، تشعر كندا بقلق عميق من 
أن القرارات األخيرة بشأن المستوطنات وعمليات الهدم واإلخالء 
، بما في ذلك في الشيخ جراح ، ستؤثر سلبًا على سبل العيش 
المتبادل  االحترام  أساس  على  الدولتين  حل  آفاق  وتقوض 

لإلنسان الحقوق والقانون الدولي من قبل جميع األطراف.
"كندا تدعو إلى تجديد االلتزام بالسالم واألمن ، وكالعادة ، تقف 

على أهبة االستعداد لدعم الجهود المبذولة لحل الدولتين".

المنتدى االسالمي الكندي يدين 
تصاعد العنف في القدس

تصاعد  إزاء  البالغ  "القلق  الكندي عن  االسالمي  المنتدى  أعرب 
FMC- المبارك  رمضان  شهر  خالل  وخاصة  القدس  في  العنف 

الدولية  اإلنسان  حقوق  احترام  على   " المنتدى  واكد   ."CMF
للمدنيين الذين يتعرضون لالستخدام المفرط للقوة في المدينة".

الى  الكندية  الخارجية  وزارة  الكندي  االسالمي  المنتدى  يدعو  و 
سالمة  على  للتأكيد  الدولية  المحافل  باتجاه  السريع  التحرك 
المقدسيين و احترام القوانين الدولية المرعية و حقهم باالعتراض 
المدني على طردهم من بيوتهم و أراضيهم  في مدينة القدس .

النائب سمير زبيري يستنكر 
اإلعتدءات االسرائيلية في 

القدس

الحزب  عن   Pierrefonds-Dollard منطقة  عن  النائب  اعلن 
"من  الشديد  انزعاجه  عن  له  تغريدة  في  زبيري  سمير  اللبرالي 
المسجد  في  وخاصة  القدس  في   والعنف  التوترات  تصاعد 
األقصى، في هذه الليالي األخيرة من رمضان. وقد خلفت هذه 
األحداث أكثر من 200 جريح فلسطيني و 17 شرطيًا إسرائيليًا ، 

وانتهاك حرمة المكان المقدس".
واعتبر زبيري ان " هذه التوترات األخيرة هي نتيجة التهديد بطرد 
 ، الشرقية  بالقدس  جراح  الشيخ  في حي  الفلسطينية  العائالت 

الذين يعيشون هناك منذ أجيال".
ورأى ان "هذه اإلجراءات ، إلى جانب توسيع المستوطنات في 
الدائم  الدولتين  حل  باحتماالت  تضر   ، الدولي  للقانون  انتهاك 

والسالم الدائم".
وختم بالقول "إنني أحث على وقف تصعيد التوترات حفاظًا على 

سالمة الجميع".
 

النائب سلمى زاهد : أدعو وزير 
الخارجية إلدانة هذه األعمال بشدة

اللبرالي  الحزب  في  سكاربوبو  وسط  منطقة  عن  النائب  قالت 
في  وقعت  التي  األعمال  من  للغاية  منزعجة  "إنني  زاهد  سلمى 
المصلين  من  العديد  إصابة  إلى  أدت  والتي  األقصى  المسجد 
المسلمين األبرياء الذين أرادوا الصالة بسالم في شهر رمضان."

ودعت زاهد " وزير الخارجية الكندي إلدانة هذه األعمال بشدة 
والدفاع عن حقوق اإلنسان".

ساهموا في حث المسؤولين 
في كندا لوقف الممارسات 

االسرائيلية في حي الشيخ جراح

بينما علقت الحكومة الكندية على استمرار الطرد الجماعي غير 
جراح  الشيخ  حي  في  منازلها  من  الفلسطينية  لألسر  القانوني 
البيان األعمال المروّعة  في القدس الشرقية المحتلة ، لم يدن 
التي تقوم بها إسرائيل. األحداث األخيرة في القدس هي انتهاك 
شائن  هجوم  بسبب  الوضع  تفاقم  وقد  الدولي.  للقانون  صارخ 
تجمع  حيث  المبارك  األقصى  المسجد  في  الفلسطينيين  على 

المصلون للصالة في واحدة من أقدس ليالي رمضان.
إلدانة  ترودو  جاستن  الوزراء  رئيس  دعوة  إلى  الكنديون  يحتاج 
هذه األعمال التي تقوم بها دولة إسرائيل على الفور والدعوة إلى 

الوقف الفوري للهجوم العنيف على الفلسطينيين.
النواب  الى  رسالة  الرسال  الرابط  هذا  الى  الدخول  منكم  يرجى 
ووزير  ترودو  جاستن  الوزراء  رئيس  و  الكنديين  الفيدراليين 
لكندا  الدائم  والممثل  والسفير  غارنو  مارك  الكندي  الخارجية 

المعين لدى األمم المتحدة في نيويورك بوب راي :

 Stop the Stop the Ongoing Illegal Expulsion of
 Sheikh Jarrah and the Attack on Al-Aqsa - Email

Your Official



العدد 526 - الثالثاء 11 ايار 2021/ رم�ضان
N°526  • Mardi le 11 Mai 2021 إعالنات

إلعالناتكم في جريدة 
وموقع صدى المشرق

 
يمكنكم االتصال على الرقم : 

514-593-0000

او عبر البريد االلكتروني : 
sada12@gmail.com



العدد 526 - الثالثاء 11 ايار 2021/ رم�ضان
N°526  • Mardi le 11 Mai 2021رسائل

يُعرف عن دمشق أنها من أقدم المدن في التاريخ، 
األثرية  األماكن  من  به  بأس  ال  عدداً  وتضم 
المدن  من  اليوم  أصبحت  فدمشق  والسياحية. 
الحديثة المتطورة، إن من ناحية العمران الحديث 
المعلقة.  والجسور  الفسيحة  األوتوسترادات  او 
ثابتة،  المستقبل بخطى  نحو  اليوم تسير  دمشق 
ووسط العاصمة السورية ترى بردى الذي قال عن 

أمير الشعراء أحمد شوقي:
سالم من صبا بردى أرق

ودمع ال يكفكف يا دمشق
ولعل  الهامة.  األسواق  من  عدداً  دمشق  تضم 
بالحركة  النابض  الشام  الحميدية هو قلب  سوق 
نلقي  التجاري. نحاول بهذه األسطر أن  والنشاط 
من  أشهر  هو  الذي  الحميدية  سوق  على  الضوء 

أن يُعرّف.
ناحية  من  تدخل  الحميدية  سوق  إلى  للدخول 
بجانب  وتقع  ترميمها،  يعاد  التي  دمشق  قلعة 
سوق الحميدية منطقة )الحريقة( التجارية أيضاً. 
وعلمت أن سبب تسميتها هكذا يعود إلى الحريق 

الذي حصل في تلك المنطقة سنة 1925.
عشرات  أمامك  تلمح  السوق  إلى  دخولك  عند 
لألقمشة  المخصصة  التجارية  المحالت 
الحميدية  سوق  ويضم  والحلويات.  والملبوسات 
وهو  القماش  سوق  فهناك  فرعية  أسواق  عدة 
مخصص لبيع جميع أنواع األقمشة والملبوسات. 
جميع  لبيع  المخّصص  العطارين  سوق  وهناك 
أنواع العطور، كذلك سوق )السروجية( المخصص 
لصناعة وبيع جميع أنواع المنتجات الجلدية من 
الشامية  )القباقيب(  إلى صناعة  وجزادين  أحذية 
سوق  يضم  ذلك  إلى  باإلضافة   ، المشهورة 
والبهارات  والتوابل  اللحّامين  أسواق  الحميدية 
للقرطاسية  سوق  وهناك  الفاخرة،  الشاميّة 
الورقية  المنتجات  أنواع  جميع  ويضم  والكتب 

والمطبعية.
بسطات  تالحظ  أيضاً  الحميدية  سوق  وفي 
مخصصة لبيع الكتب التراثية القديمة والحديثة.
ومجرد دخولك إلى سوق الحميدية تالحظ تنوع 
من  بدءاً  السوق،  هذا  في  التجارية  المحالت 
محالت األلبسة الجاهزة إلى محالت الملبوسات 
والمطرزات والعباءات المزخرفة واأللبسة التراثية 
محالت  إلى  باإلضافة  المجوهرات  محالت  إلى 

الحلويات الشامية الفاخرة.
عن  يرثونها  التي  الحِرَف  على  الشاميون  ويحافظ 

من  األخشاب  على  والنقش  كالزخرفة  آبائهم 
والتحف،  المنزلية  اللوحات  إلى  الزهر  طاوالت 
المحالت  من  العديد  الحميدية  سوق  في  وترى 
الشرقية  الموسيقية  اآلالت  لبيع  المخصصة 

المزخرفة بأياد ماهرة.
والشيء الملفت للنظر هو أعداد السياح األجانب 
يركزون  الحميدية  سوق  في  نشاهدهم  الذين 
اهتمامهم على القطع والتحف األثرية والعباءات 
المزخرفة  اللوحات  إلى  باإلضافة  المزخرفة، 
بالنقش. كل هذه األشياء تستحوذ على إعجاب 

هؤالء السياح.
هذا  سقف  أن  الحميدية  لسوق  الزائر  ويالحظ 
السوق مغطى بألواح من اإلترنيت بشكل مقوس 
لها  التراثي  الطابع  على  تحافظ  هناك  واألبنية 

بالرغم من مرور الزمن عليها.
من  مباشرة  الحميدية  سوق  من  خروجك  وعند 
ناحية الجامع األموي تالحظ األعمدة والمنشآت 
الجامع  الجامع األموي وخلف  األثرية في محيط 
يعتبر  الذي  العضم  قصر  يقع  مباشرة  األموي 

متحفاً يعرض في التراث السوري القديم.
المتكامل في وسط  السوق  الحميدية هذا  سوق 
دمشق الفيحاء يبقى على مر السنين كبقاء جبل 
هدوء  بكل  دمشق  تحته  ترتاح  والتي  قاسيون 

وهناء.
على الخير والمحبة والمودة الدائمة والسالم 

استودعكم هللا ولقاؤنا معكم يتواصل من 
خالل هذا الموقع االعالمي جريدة صدى 

المشرق الغراء والى اللقاء القريب ان شاء هللا 
تعالى.  

للتواصل      مع الكاتب   عبر البريد االلكتروني 
                                   visionmag64 @Gmail.com         :

 الصفحة الشخصية على موقع الفيس بوك
 FACEBOOK PAGE :  ALI  IBRAHIM  

TALEB

لو الدنيا ضاقت وجار الزمان
ومات الضيا واستبد الظالم

 
وهانوا الكرام وسادوا اللئام

وتهنا ما بين الحالل والحرام
 

لو ناسك خنوعة وصاحبك جبان
يحب المراوغة، يخاف م الكالم

 في وسط المظالم وتحت الحصار
يا واقف لوحدك 
مفيش لك خيار

 غير صوتك:
تنور ليالي األسية

بكلمة جريئة تناجي النهار

* مهداة إلى أليكسي نافالني

ويدققون  بالدهم،  إلى  اليوم  اللبنانيون  يحملق 
أقام  فهل  عليها.  عيونهم  تقع  فال  النظر،  فيها 
وابتأست،  فاكتأبت،  الطيبين،  ناسها  غير  فيها 
وتغيرت معالمها ومالمحها، وكأنها لم تعد جنة 
والغرب،  الشرق  بلدان  هللا على األرض، وزينة 
العرب،  من  الطاعنين  لسهام  غرضا  وأصبحت 

وبالد الهَنات والسيئات.
لقد زعم مكروهو األفعال من ساستها وأحزابها، 
الذين اغتصبوا حقوق وأموال شعبها عالنية وسرا 
شأنها،  إعالء  إلى  يدعو   نزيه  قائد  كل  وحاربوا 
بصدأ  أصيب  قد  لها  الوطن  فخامة  عشق  أن 
يخّف  يعد  ولم  عهده،  ثلثي  انقضاء  بعد  الفتور 
كعادته لخدمتها، ويقبل عليها دائما بانشراحه، 
قد  العظيم  وأن شعبها  إلكرامها،  يوميا  وينشط 
عليه  فاستبهمت  النظر،  بضعف  وأصيب  شاخ 

معاينتها، ولم يتضح له جمالها.
أين  ومغتربين:  مقيمين  من   ، اللبنانيون  وقال 
الشعبية؟  حركاتها  وثورة  المدنية  مجتمعاتنا 
إلى جحورها؟  وعادت  أنظارنا  توارت عن  ولماذا 
وحتى  ونساؤها  ورجالها  وبناتها  أبناؤها 
ودروب  ساحات  في  باإلمس  تجمهروا  أطفالها 
أنهم  وادّعو  وقراها،  ومدنها  بيروت  عاصمتها 
وتعهدوا  المخلصون،  وحماتها  األقربون،  أهلها 
لكن  الوالء.  لها  ويخلصوا  عليها،  يحافظوا  أن 
وال  حسا  منهم  يسمعون  ال  اليوم  اللبنانيين 
جرسا، وكأنهم، وبعد أن نطقوا كذبا وكفرا، قرروا 
رواحلهم وهوادجهم،  أن يسكتوا دهرا، ويركبوا 
وينطلقوأ للعيش في كنف دويالت أمراء الحرب 
وزعماء الطوائف، وقد رأوها تسبح على بحر من 
الدوالرات، وتعيش كل دويلة منها بأمان ويسر 
تاركة بالدها في مهب الريح وعلى شفا اإلنهيار. 
تفرعت  التي  والحركات  المدنية  المجتمعات 
أضربوا  الذين  أما  أقفيتها.  على  ُضربت  عنها 
وشوارع  ساحات  في  إليها  المنتسبين  من 
بالدهم، وأقسموا أن يقيموا  فيها حتى تحقيق  
آراؤهم  اختلفت  لما  أخلوها  فقد  مطالبهم، 
وتباينت مواقفهم وتضاربت مصالحهم وتنافرت 
أهواؤهم، فانقسموا إلى حركات تصارعت فيما 

بينها، وذهبوا في اتجاهات مختلفة.
على  الحركات ضرب شباكها  حاولت هذه  ولمّا 
أظهرت  وعندما  المال،  حيتان  مزقتها  الصيد 
هذه الحركات عداءها لهم مسحت هذه الحيتان 
بذقون ناشطيها األرض، فخافوا وبكوا واستحيوا 
وتوقفوا عن التحرك في أي اتجاه، وغلب عليهم 

النعاس، وناموا نومة أهل الكهف.
لقد تبين للوطنيين الشرفاء من لبنان أن هذه 
حصانا  تشبه  ومتفرعاتها  المدنية  المجتمعات 

خاسرا في أي سباق وفي كل ميدان، وال فائدة 
من وضع أي رهان عليها، ولو آزرتها دول العالم، 
حصاة  ال  ألن  الفرنسية،  الدولة  رأسها  وعلى 
لها وال أصاة. هي ما زالت تصدق أن قشة قد 
مأرب،  تخرّب سد  قد  وفأرة  البعير  ظهر  تقصم 
تخيف  قد  بتنظيمها  تقوم  واحدة  ومظاهرة 
الطائفية  األحزاب  وقادة  األهلية  الحرب  أمراء 
ينفذونه  واحد  شغب  وعمل  ظهورهم  وتقصم 
الحزبية  دويالتهم  جميع  يخرب  قد  ضدهم 
أيضا تستأنس طريق  والطائفية، وهي ما زالت 
الباطل لكثرة سالكيها، من مضاربين ومهربين 
رفضت  وإن  حرب،  وأمراء  وطائفيين  وحزبيين 
لقلة  الحق  طريق  وتستوحش  بذلك،  اإلعتراف 
المارين عليه، وقد تحاول قطعه لتمنعهم أحيانا 
بعرق  قوتهم  وكسب  بأعمالهم،  اإللتحاق  من 

جبيتهم. 
ها هم أمراء الحرب األهلية واألحزاب الطائفية 
يحاول  عادلة  قضية  كل  فوق  اليوم  يقفزون 
الجيش والشعب والمقاومة إرساءها بالحسنى. 
فيأخذون من لبنان ما يشاؤون وما يتناسب مع 
يشبع  ال  وما  يشاؤون  ما  ويتركون  مصالحهم، 
المدنية   المجتمعات  تحركات  أما  أطماعهم، 
عن  الباكين  البؤساء  زجر  إال  يدها  في  فليس 
األقوياءعن  الضاربين  ردع  عن  والعجز  البكاء، 

الضرب، وإن ضربوا بإخوتهم الفقراء األرض.  
لقد ظنت المجتمعات المدنية، وما تشعب عنها 
تستطيع  أنها  وانتفاضات،  وثورات  حركات  من 
والدولة  الدويالت  الواحد  بحجرها  تضرب  أن 
في لبنان، وتصيب به عصفورين في آن واحد، 
فيخلو لها الجو وتتحكم  بشؤون الوطن، وتختال 
أشرا، وتجر أذيالها بطرا. لكّن هذه المجتمعات 
في الواقع لم تكن إال حجرا في يد أرباب هذه 
الدويالت، وبه ضربوها، وضربوا بالدها، وشعبها 
الكادح، وأساؤوا إلى عهد فخامة وطنها، وأصابوا 

أكثر من عصفورين به.

كرّار العاملي - مونتريال

معاً،  االثنان  أو  مُتَأَخِّر  نَوْمٌ  أو  مُبْكِر  استيقاظٌ 
جميعها  وامأَْلها  نهاريّة،  ساعات  إليها  أَِضْف 
إلى  الّصباح  من  الّدراسيّة  المثابرة  بمشاهد 
المرور  تنَس  اللّيل، وال  إلى خَِضمّ  بَلْ  المساء، 

بالنّهار وال تَغْفَل عن نصيبه من االمتالء.
ِّل  ما الخبر؟ إنّه نموذج لطريقٍة كذائيّة قد تَُشك
مساراً لطالٍب على مقربٍة من امتحانات فصليّة 
أُكُلَها  الطّريقة  تُؤتي  لكي  ولكن،  رسميّة.  أو 
يفرض  أن  التّكرار  لعنصر  بُّد  ال  المحمودة، 
فترة  إلى  سبيله  يُكْمِل  أن  وللّدوام  حضوره 
المُراد  بالنّجاح  الظّفر  َّع  يُتَوَق تالياً،  معيّنة. 

والتّفوّق المأمول: أَكْمِلْ أيّها المُجْتَهِد.
زاوية  عوا  وَسِّ الّدراسة،  مجال  عن  تبتعدوا  ال 
روضات،  التّعليميّة:  المراحل  لتتأمّلوا  النّظر 
ابتدائي، متوّسط وثانوي. ثمّ انتقلوا إلى الحقبة 
إجازة،  مستوياتها:  تنوّع  والحِظوا  الجامعيّة 
إِذاً،  مستمرّة.  وأبحاث  "دُكتوراه"  "ماستر"، 
العلمي هدٌف  المسار  المتابعة مطلوبة وإكمال 
منشود. ليس خياراً صائباً التّوقّف عن التّحصيل 
العقالء  يرفض  أن  الطّبيعي  ومن  المعرفي، 
فكرة عدم إكمال تلقّي المعلومات، وصحيحٌ أن 
أبناءهم ويحثّوهم على االستمرار  اآلباء  يَُشجِّع 
الّدرجات  في  والتّرقّي  المراحل  مختلف  في 

التّلقّفيّة: أَكْمِلْ أيّها المُجْتَهِد.
التّحضير  نوعٌ آخر من  المجال،  بتغيير  ال بأس 
والعمل التّمهيدي قبل الّشروع في عمٍل تجاري 
"ربحوي"، إلطعام األنفس والعيال، واإلنفاق في 
وطلب  ولقاءات،  مشاورات  تعالى،  اللّه  سبيل 
االختصاص.  أبناء  ونصائح  الخبرة  أهل  آراء 
تالياً، بداية المشروع والمُضي تِباعاً في اإلنتاج 
وتطوّر  العمل  في  استقرارٌ  ذلك،  بعد  وتوابعه. 
اللّه  شاء  ما  إلى  "الكسبوي"...  التّحصيل  في 

تعالى إلى ذلك سبيال.
المشروع،  "يفرط"  وال  العمل  ليستمرّ  ولكن، 
التّوقّف عنصر أساسّي:  اإلكمال مطلوب وعدم 

أَكْمِلْ أيّها المُجْتَهِد.
كرة  لة  المُفَضَّ اللّعبة  الرّياضي،  الميدان  في 
والفردي،  الجماعي  اللّعب  في  وغيرها،  القدم 
َّز وتحقيق النتائج المُبْهِرة،  لمواصلة األداء المَُمي
ال بُدَّ من االستمرار في التّمرين بشكل مدروس 
مُنتظِم:  بنمط  التّدريبيّة  الحصص  ومواصلة 

أَكْمِلْ أيّها المُجْتَهِد.
في الجانب العائلي التّربوي، العمل على تلقين 
لألطفال  ِّرة  الخَي والقِيَم  األخالقيّة  المفاهيم 
بشكل دائم يؤدّي إلى إنتاج ذرّيّة صالحة تكون 
ذخراً آلبائهم وأمّهاتهم في الّدنيا واآلخرة: أَكْمِلْ 

أيّها المُجْتَهِد.
ذات  العروجيّة  الّساحة  وإلى  النّهاية،  وقبل 
مباركة  أيّامٌ  فضيل،  شهرٌ  الرّمضانيّة،  النّكهة 
وساعاٌت مُغْتَنَمة، حاالٌت روحيّة من نوع خاّص، 

تزكيّة للنّفس وتصويٌب للمسار الّسلوكي.
والّسؤال: ماذا بعد؟

الجواب: على غرار مجاالت أخرى حيث االستمرار 
االستمرارُ  الفضيل  الّشهر  بعد  للنّجاح،  عنصر 
عدم  على  يحرص  أن  المؤمن  وعلى  مطلوب، 
أن  المفيد  من  بل  التّزوّدي،  بمخزونه  التّفريط 
يجعله نقطة انطالق نحو االستمرار في الّصعود 

دون كلٍل أو َملَل: أَكْمِلْ أيّها المُجْتَهِد.
]وَفِي ذَٰلَِك فَلْيَتَنَافَِس الْمُتَنَافُِسوَن[

َّهُ عََملَكُمْ  وللحكاية تَتِمَّة[ وَقُِل اعَْملُوا فََسيَرَى الل
وَرَُسولُهُ وَالْمُؤْمِنُوَن[

َوْصَفٌة ُمْرِبَحة 

 سوق الحميدية العريق   ...

لوحدك*

   علي إبراهيم طالب - وندزور

إيهاب ُلَطيِّف - مونتريال

يوسف زكريا - وندزور

ضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد
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من اعمال يوم عيد الفطر:
قبل  نسمة  كلّ  عن  صاعاً  الفطرة  زكاة  •اخراج 
الكتب  في  المبين  التّفصيل  على  العيد  صالة 
الواجبات  من  الفطر  زكاة  اّن  واعلم  الفقهيّة، 
شهر  صوم  قبول  في  شرط  وهي  المؤكّدة، 
الّسنة  الى  الموت  عن  أمان  وهي  رمضان، 
القابلة، وقد قّدم هللا تعالى ذكرها على الّصالة 

في االية الكريمة " قَدْ اَفْلََح من تزكى..." 
• الغسل .وقت الغسل من الفجر الى حين أداء 
ّـهُمَّ  "اَلل فقل:  بذلك  هممت  فاذا  العيد.  صالة 
َِّك  َِّة نَبي بِكِتابَِك، وَاتّباَع ُسن بَِك وَتَْصديقاً  اِيماناً 
مُحَمَّد َصلّى هللاُ عَلَيْهِ وَآلِهِ".  ثمّ سمّ بِسم هللاِ 
ّـهُمَّ  اَلل  : الغسل فقل  فاذا فرغت من  واغتسل، 

ّـهُمَّ اَذْهِْب  اَلل ِّرْ ديني،  لِذُنُوبي وَطَه كَفّارَةً  اجْعَلْهُ 
ِّي الدَّنََس . عَن

واإلصحار  الطّيب  واستعمال  الثّياب  •تحسين 
في غير مكّة للّصالة تحت الّسماء .

• اإلفطار اوّل النّهار قبل صالة العيد، واالفضل 
الحلوى  من  على شيء  أو  التّمر  على  يفطر  أن 
شيئاً  يبتلع  أن  يستحّب  المفيد:  الّشيخ  وقال 
من تُربة الحسين )عليه السالم( فانّها شفاء من 

كلّ داء .
• صالة العيد ـ اذا امكن ولو في المنزل ـ وهي 
االعلى،  وسورة  الحمد  االُولى  في  يقرأ  ركعتان 
ويمكن  تكبيرات.  خمس  القراءة  بعد  ويكبّر 
المباشر للصالة من  النقل  اثناء  اقامتها متابعة 

المراكز والمساجد. 

نقلة فجائية 
رمضان  شهر  في  األعمال  أتقن  من  بعض  إن 
به  وإذا  ليله،  وقام  نهاره،  صام  فـ:  المبارك، 
العجب  حالة  يعيش  كأنه  الشهر  انتهاء  بعد 
شهرا  أمضى  أنه  باعتبار  نفسه؛  عن  والرضا 
كامال بالعبادة والصيام، فيعتقد أنه اآلن أصبح 
التزاماته، ولهذا هناك من  في حلّ من بعض 
يسافر أيام العيد، ولكن -مع األسف- في سفره 
هذا ينسى كثيرا من القواعد، وقد يرتكب بعض 
ومخالفات  النظر،  مخالفات  كـ:  المخالفات، 
اللهوية!..  حالة  يعيش  األقل  على  أو  القول، 
وعليه، فإن هناك فرقاً شاسعاً جداً بين الليلة 
الثانية والثالثة والرابعة من العيد، وبين الليلة 
السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة 
والعشرين من شهر رمضان!.. فالبعض ينتقل 
لعله ال  إلى عالم  النور،  نقلة فجائية من عالم 

نور فيه، إن لم يكن فيه ظلمة.
االحتفال بالعيد..

أليام  بالعيد  تحتفل  األيام-  -هذه  الناس  إن 
الحديث  ولكن  طبيعي،  شيء  وهذا  وليال، 
الشريف يقول: )ليس العيد لمن لبس الجديد، 
هنا  فالوعيد  الوعيد(؛  أمن  لمن  العيد  إنما 
بمعنى التهديد، وإال فإّن أمن الوعيد ليس بأمر 
طيب، إن كان بمعنى األمن من مكر هللا عز 
الوعيد؛  أمن  لمن  العالم:  ولكن وهللا  وجل!.. 
هو  الذي  الوعد  عكس  فالوعيد  التهديد،  أي 
التي فيها فرح وسرور، أما  وعد باألمور الطيبة 
الوعيد فهو التهديد بالعقاب.. فيكون المعنى: 
بيضاء،  نظيفة  صحيفته  أن  أي  العقاب،  أمن 
الحج،  بعد  الطاعة:  مواسم  بعد  المؤمن  ولهذا 
وبعد شهر رمضان، لو غلب عليه الرجاء قليال، 
فهذا ال يتنافى مع حديث: أن المؤمن يعيش 
بين الخوف والرجاء، فقد روي عن أبي عبد هللا 
ليس من  إنّه  يقول:  أبي  )كان  السالم(:  )عليه 
عبد مؤمن إاّل وفي قلبه نوران: نور خيفة، ونور 
وُزن  ولو  هذا،  على  يزد  لم  هذا  وُزن  لو  رجاء؛ 
هذا لم يزد على هذا(، وهللا العالم: أن الخوف 
والرجاء ال يراد به هنا كفتي الميزان مئة بالمئة؛ 
أي أنه يعيش خمسين بالمئة خوف، وخمسين 
يرتفع  الخوف  أن  الطبيعي  رجاء.. فمن  بالمئة 
عند المعصية، والرجاء يرتفع عند الطاعة، وفي 

األيام العادية يتساوى الخوف والرجاء.
فيها  يعيش  سرور،  أيام  هي  العيد  أيام  إن 
اإلنسان اإلنتعاش، فقد ورد عن اإلمام الصادق 
)عليه السالم( أنه قال: )للصائم فرحتان: فرحةٌ 
وجلّ(:  عزّ  هللا  لقاء  عند  وفرحةٌ  اإلفطار،  عند 
عندما  المؤمن  الموت،  عند  يتم  هللا  فلقاء 
يموت يعيش فرحة اللقاء اإللهي، أما فرحه عند 

إفطاره، فإنه يفسر بمعنيين:
المعنى األول: عند اإلفطار.. أي في كل غروب 
يفرح، ويحمد هللا عز وجل أنه صام هذا اليوم!.. 
وحق للمؤمن أن يفرح، وخاصة إذا كان الصيام 
ويكون  الحار،  الصيف  مرهقا، فمن يصوم في 
عمله خارج المنزل؛ فإنه من الطبيعي أن يفرح 

فرحاً بليغاً عند اإلفطار.
يوم  أي  الصيام..  انتهاء  عند  الثاني:  المعنى 

العيد، فهو اليوم الذي يفطر فيه اإلنسان.
ليلة  تكون  الكبرى  الصائم  فرحة  إن  فإذن، 

الشهر بتمامه وكماله،  أنجز صيام  العيد؛ ألنه 
ويوم العيد كذلك هو يوم الفرح األكبر!..

الحذر والخوف..
أن  يجب  باإلفطار،  الفرح  بموازاة  المؤمن  إن 
يمكن  ومراقبة!..  محاسبة  أيضا  له  يكون 
فهو  المصرف:  يدخل  الذي  باإلنسان  تشبيهه 
عندما  ولكن  مسترخياً،  يكون  دخوله؛  عند 
عندما  فإنه  جيبه،  في  ويجعلها  اآلالف  يأخذ 
يده  وجالً،  حذراً  يكون  المصرف:  من  يخرج 
أن  يخشى  شماال؛  يمينا  ينظر  جيبه،  على 
يتربص به أحد في الطريق، وخاصة في البالد 
التي ال أمان فيها.. فاإلنسان عندما يخرج من 
إلى أن  القلق  الجواهر؛ يعيش حالة  محل بيع 
رمضان  في شهر  والصائم  المأمن..  إلى  يصل 
المبارك، وبعد موسم الحج، هو كمن دخل إلى 
يخرج  فإنه  لذا  الجواهر،  وحمل  المحال،  تلك 
وسلبها  الشياطين،  مصادرة  من  خائف  وهو 
مزيجا  يعيش  يجعله  ما  وهذا  فيه!..  هو  لما 
والفرح  الشهر،  بانتهاء  الفرح  المشاعر:  من 
الشياطين  انتقام  من  والهلع  بالمكاسب، 
تخرج  العيد  ليلة  وبغروب  مغلولة،  كانت  التي 
عندما  فالحيوان  قماقمها!..  ومن  أغاللها،  من 
لمدة  شراب  وال  طعام  بال  مكان  في  يُحبس 
حتى  يخرج،  عندما  صاحبه  من  ينتقم  شهر؛ 
هذا  مقابل  في  صاحبها  وجه  تخمش  الهرة 
أعدى  هي  التي  بالشياطين  فكيف  الحبس؛ 
السنين  آالف  خبرة  لها  والتي  آدم،  بني  أعداء 
مجال  في  يعمل  الذي  فاإلنسان  إغوائه!..  في 
سنوات؛  عشر  أو  سنتين  أو  سنة  لمدة  معين 
المجال،  ذلك  في  واستشارياً  خبيراً  يصبح 
والشيطان استشاري اإلغواء منذ أن خلق هللا 
تعالى آدم )عليه السالم( من آالف السنين، له 
البشر، فقد أخرج  أنواع  خبرة عريقة في إغواء 
آدم )عليه السالم( من الجنة؛ فما بال اإلنسان 
حالة  أيضا  يعيش  المؤمن  فإذن،  العادي؟!.. 

الخوف، من أن تصادر هذه المكاسب!..
إذن، إن شكر هذه النعمة، يكون باإلبقاء على 
الليل،  بقيام  االستمرار   : رمضان  أجواء  بعض 
األيام  صيام  القرآن،  قراءة  على  المداومة 
الثالثة، وإحياء ليالي الجمعة؛ فمن يعمل بهذه 
وبالتالي،  اإللهية..  النفحات  تأته  التوصيات؛ 

فإن شكر هذه النعمة هو من أهم األمور.
خروج  هو  الكريم؛  الشهر  بركات  أهم  من  إن 
الثورة  بهذه  الجوهرية،  النقلة  بهذه  اإلنسان 
الميل،  محور  تغيير  أخرى:  وبعبارة  الذاتية، 
البعض  ولكن  يدور حوله،  فلكل كوكب محور 
ومحور  وجوده،  محور  يغير  المحور؛  هذا  يغير 
البركات  يعيش  عندئذ  الحياة؛  في  حركته 

العظمى!..
إن من يريد أن يعيش السرور الواقعي، فليدعو 
هللا عز وجل بلهفة كي يعجل في فرج الموعود، 
الهموم: ال عن  تفرج  بفرجه  الذي  اإلمام  ذلك 
المؤمنين، وال عن المسلمين فحسب؛ بل عن 
فقد  وغربها،  األرض  شرق  في  المستضعفين 
روي أن اإلمام الصادق )عليه السالم( كان كثيراً 

ما يكرر هذا البيت:
لكل أُناس دولة يرقبونها ***

ودولتنا في آخر الدهر تظهر

أعمال يوم العيد الفطر

احكام فقهية *

 زكاة الفطرة
ناسياً  الفطرة  زكاة  يخرج  لم  من  حكم  ما 
الحكم حيث تم تنبيهه من قبل  ، وجاهالً 
المؤمنين بعد فترة طويلة بعد عيد الفطر ؟

االحوط وجوباً ان يؤديها بقصد القربة المطلقة 
من دون نية األداء والقضاء .

عليها  باإلشراف  يقوم  خيرية  جمعية  لدينا 
الفقراء  لمساعدة  المؤمنين  من  مجموعة 
والمحتاجين .. فما حكم دفع زكاة الفطرة 

لتلك الجمعيات لتوزيعها ؟
يجوز مع الوثوق بصرفها في موردها .

وتحويلها  العيد  فطرة  إخراج  يجوز  هل 
المحتاجين  إلى  وإرسالها   ، الصعبة  للعملة 
في البلد االم ،علماً إنها قد تتأخر فترة من 

الزمن لحين وصولها ؟
إرسالها  جاز  لها  مستحق  هناك  يكن  لم  إذا 
بعينها ، وإن كانت عملة صعبة ، وإال فاألحوط 
يقرضك  توكيل من  ويجوز   ، النقل  عدم  وجوباً 

هناك بمقدارها ، ثم إخراجها من قبلك .
هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلمام المسجد 
حضور  من  تمكنه  لعدم  العيد  يوم  قبل 

صالة العيد ؟
يجوز .

فتاة تعمل موظفة ، وهي تعيش مع أُسرتها 
.. فهل يجب عليها إخراج زكاة الفطرة عن 
نفسها ؟.. وماذا لو هي كانت ترغب بذلك 

.. فهل يجوز ؟
زكاتها على من يعولها ليلة العيد .

ما هي نية اخراج زكاة الفطرة ، ومتى يمكن 
أن اخرجها ؟

الفتوى:
تخرج بنية الزكاة الواجبة على األبدان ، وتجب 
الفقهاء  بين  المشهور  على  العيد  ليلة  بدخول 
العيد  يوم  شمس  زوال  الى  تأخيرها  ويجوز   ،
لمن لم يصل صالة العيد ، واألحوط لزوماً عدم 
وإذا   ، يصليها  لمن  العيد  صالة  عن  تأخيرها 
عزلها ولم يؤدها الى الفقير لنسيان ، أو النتظار 

فقير معين مثالً جاز اداؤها إليه بعد ذلك .
فمن   .. أبوها  بيت  في  تسكن  خطيبتي 
في  أبوها؟  أم  أنا  الفطرة  زكاة  عليه  تجب 
حالة إذا كنت أنا .. فهل يجب ان تبات في 

بيتنا ؟
مادامت عياالً على أبيها ، ففطرتها عليه .

واعطاؤها  الفطر  زكاة  اخراج  يجوز  هل 
أبناء  من  بجمعها  المختصين  لألشخاص 
المجتمع ، وذلك قبل عيد الفطر بأسابيع 
، كأن يتم اخراجها في بداية شهر الصيام ؟

الفتوى:
يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان 
، وان كان االحوط استحباباً ان ال يعطيها قبل 
حلول ليلة العيد ، وال تعتبر المباشرة في أداء 
من  الفقير  الى  ايصالها  فيجوز   ، الفطرة  زكاة 
غير مباشرة ، واالولى اعطاؤها للحاكم الشرعي 

ليضعها في موضعها .
ثم   ، المال  زكاة  أو   ، الفطرة  زكاة  عزل  لو 

اختلطت بأمواله .. فما هو الحكم ؟
ال يجوز الخلط ، فإذا اختلط لزم االستجازة من 

الحاكم الشرعي للتفكيك .

*على رأي المرجع السيد علي الحسيني 
السيستاني

إعداد فادي العوطة 

العيد والتغير الجوهري

لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تتقدم أسرة صدى 
المشرق من الجالية في كندا ومن عموم المسلمين في 

العالم باحر التهاني والتبريكات سائلين هللا ان يكون 
عيد خير وبركة وان يرفع الظلم عن اهل فلسطين 

وأفغانستان واليمن وعن جميع المظلومين
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Three years ago I ran for a seat on 
the Board of Governors because I be-
lieved that I, as a McGill staff mem-
ber for 19 years and as a community 
activist, had something to offer and 
a useful perspective that the Board 
would benefit from, as it makes deci-
sions that affect everyone in the Mc-
Gill community.

Intention:

When I ran in 2018 I asked my fel-
low staff to elect me because, and I 
quote:

We, staff, have a unique and deep 
understanding of McGill and its cul-
ture. This, sometimes, is not fully 
appreciated. We need a strong voice 
that can tackle sensitive issues, with 
diplomacy, tact and know-how*, on 
the Board.

I am running because I want to tackle 
many issues, including:
1( Decisive action on Sexual Harass-
ment, intimidation and discrimina-
tion
2( Racial and cultural awareness and 
sensitivity
3( Development opportunities; and 
family and community time allow-
ances for staff
4( Ethical research
I am also running because I believe 
McGill’s Board can benefit from cul-
tural diversity.

Resignation:

Unfortunately, before my three year 
term on the board ended I  was com-
pelled to resign my seat.

Mine was not the first resignation by 
an elected Governor from the Board 
in protest during the past years.   In 
2019, both elected Academic Gover-
nors Derek Nystrom and Darin Bar-
ney resigned their seats in protest.   
They explained their reasons in this 
La Presse article: )https://plus.lapre-
sse.ca/screens/f8feab2e-9a1f-47fb-
8105-bde59296b353__7C___0.
html(.

During the time I spent on the Board 
I worked tirelessly and seriously to 
fulfill my responsibility as a Gover-
nor towards the University; but, I am 
sad to say, the odds were constantly 
stacked against me and I felt I was a 
lone voice, especially after the resig-
nation of Derek and Darin.

Despite the difficulties I was plan-
ning to complete my term, but what 
happened over the past month was 
unacceptable, both procedurally 
and collegially and left me with no 
choice.  I asked to table a motion to 
the Board regarding an Equity state-
ment, endorsed by the vast major-
ity of the McGill Community, but the 
Secretary General and the Chair of 
the Board refused to table it, despite 
my many attempts to accommodate 
any reservations they had )although I 
did not agree with those(. I explained 
and clarified my position in a lengthy 
exchange of emails, for over two 
weeks.   The Equity statement, the 
list of endorsers and the motion text 
appear below*, for your information.

This refusal to table a duly presented 
motion was a violation of both my 
rights and responsibility as a Gover-
nor and I was left with no option but 
to resign my seat, after exhausting 
other options.

Achievements:

I do not regret the years I spend on 
the board, despite the difficulties.   I 
have a few small things I am proud 

of achieving while being on the board. 
 
i( Pushing for and setting a deadline 
for the CAMSR report on Divest-
ment, 
ii( Initiating the process to establish a 
fairer election system for Governors, 
iii( Initiating the discussion and re-
form process about the excessive 
Board and Committee work load of 
Governors elected from the Admin-
istrative and Support Staff.  
iv( I have also been a voice, many 
times a unique one, on other issues 
e.g. the lack of diversity in the nam-
ing of McGill assets, 
v( Divestment and environmental 
leadership, 
vi( representation of Course Lectur-
ers and Instructors on McGill gov-
erning bodies, 
vii( a suitable schedule to insure the 
presence of Governors-at-Large in 
the Student Forum, and 
viii( bringing attention to difficulties 
staff are facing with IT tools, etc.

Difficulties:

Working in a collegial and positive 
manner was not made easy for me. I 
soon discovered that the Board does 
not give the same value to elected 
Governors representing the McGill 
community )especially the Staff and 
Student reps( as it does other Gov-
ernors. I got the impression that 
we are there to give an image that 
McGill is governed in a participatory 
way.  Many times I was told that, as 
a Governor, I have to think only of 
the benefit of the University which 
was very insulting. Presenting a dis-
senting point of view based on deep 
knowledge of what is happening in the 
McGill community, that Governors-
at-Large are mostly isolated from, is 
not against the interests of the Uni-
versity. It actually is a much needed 
input to insure that the Board does 
not only get its information from the 
University administration.

In addition to this I faced many ob-
stacles over my three years.   When 
discussing the budget, I asked as 
a board member, to separate the 
salaries of the upper administrators 
from the salaries of the staff )which 
all appeared in one line(. This led to 
months of email exchanges and at 
the end I was not given the informa-
tion I asked for. Finally, many months 
later, I had to resort to the Access to 
Information Act to obtain that infor-
mation.  It is troubling when a Gover-
nor of the University has to resort to 
the Access to Information Act to ob-
tain documents from the institution 
available to the public.   This shows 
the type of hurdles that were put in 
my way, preventing me from fulfilling 
my responsibilities.

Another obstacle was assigning me 
to committees where I have no ex-
perience, value to offer on, or even 
interest; while denying me a seat on 
committees where I had a lot to of-
fer.   I had expressed, from day one, 
my interest in CAMSR but was told 
that there was no vacancy there.   
When the staff member who sat on 
CAMSR left the board, I expressed 
my interest again.   Still I was given 
no logical reason why I was placed 
on a committee I had no experience 
in while the new staff member, who 
was placed on CAMSR, was inter-
ested in it.

Last, but not least, when I resigned 
giving my clear reasons, there was 
no attempt by the Chair to look into 
it, discuss the issue with me, or try 
to resolve the situation, which could 
have been easily resolved, in any way.  

The Solution:
Despite all this, I say that the issue 

here is not about what I faced. The   
board structure and functionality 
need fixing.   Currently the Gover-
nors elected, directly or indirectly, by 
the McGill Community, have only 8 
votes of the 25 votes on the board.  
Still, their rights as Governors are 
not respected if they do not show 
conformity with the leadership, as 
portrayed by the situation that led 
me to resign.  Either the McGill Com-
munity has an effective voice on the 
Board, or it is more honorable not to 
have elected members at all.

This said, neither am I giving up 
working within the McGill Commu-
nity to make McGill a better place for 
everyone, nor do I discourage others 
from seeking a seat on the Board as 
long as they are aware of what they 
are getting into.   The responsibility 
falls on the leadership of the Board 
and the University to, first of all, ap-
ply the rules equally to all and fix the 
system to make the McGill com-
munity representation on the board 
meaningful.

Achieving this last point needs strik-
ing a committee chosen by the Mc-
Gill population with a majority rep-
resentation from the community to 
come up with a more effective and 
inclusive model of governance.

Ehab Lotayef
IT & Tech. Services Manager, ECE 
Governor 2018 - 2021

-------------------------------

*Motion on Equity
Whereas: The university has made a 
commitment to equity in many pre-
viously adopted policies and state-
ments.

Whereas: Many in the McGill com-
munity and outside are not aware of 
such commitments.

Whereas: The university’s 200th an-
niversary is taking place at a time 
when Equity is front and centre in 
the public eye.

Whereas: the statement below was 
proposed by the Senate Subcom-
mittee on Racialized and Ethnic Per-
sons and was endorsed by the listed 
unions, associations and student 
groups, representing the vast major-
ity of members of the McGill Com-
munity*; as well as by renowned phi-
losopher, professor emeritus, Charles 
Taylor.

Be it resolved that the Board of Gov-
ernors approves the following :
We recommend that, on the occa-
sion of its 200th anniversary, the 
university issue a statement/dec-
laration of commitment to equity, 
based on the statement widely en-

dorsed by the McGill community, 
after due consultation; and erect a 
plaque carrying the said statement 
at a prominent location on the Mc-
Gill grounds; e.g. at the entrance 
of the university near the Roddick 
Gates or close to the James McGill 
statue.

McGill University's Commitment 
to Equity
On the occasion of its 200th anni-
versary, McGill University is proud 
to make the following declaration:
 
McGill University will uphold the 
principles of equity and will foster 
an inclusive environment where no 
one is overlooked, burdened or suf-
fers in any way because of the (in)
visibility of their ethnicity, colour of 
skin, religion, native languages, age, 
gender identity or expression, sex-
ual orientation, disabilities, class, 
or citizenship status.
 
We acknowledge the mistakes of 
the past and our historical rela-
tionship to colonization and en-
slavement, and commit to being a 
place that celebrates and empow-
ers diversity in everyday life, activ-
ities and governance.

* proposed by the Senate Subcom-
mittee on Racialized and Ethnic Per-
sons and endorsed by:
Association of McGill University Re-
search Employees )AMURE-PSAC(, 
Sean Cory - President
McGill University Non-Academic 
Certified Association )MUNACA(, 
Thomas Chalmers - President
McGill Course Lecturers and Instruc-
tors Union )MCLIU(, Raad Jassim - 
President
Association of Graduate Students 
Employed at McGill )AGSEM(, Mario 
Roy - President
Service Employees' Union - Data-
center )SEU(, Giovanni Mendicino - 
President
Service Employees' Union - Facili-
ties Management )SEU(,   Jose Rego 
- President
Post-Graduate Students' Society of 
McGill University )PGSS(, Babatunde 
Alli - External Affairs Officer
Students' Society of McGill Univer-
sity )SSMU(, Jemark Earle - President
Muslim Students' Association )MSA( 
at McGill University, Mustafa Fakih - 
President
Engineering Undergraduate Society 
of McGill University )EUS( - Execu-
tive Committee
Muslim Law Students’ Association 
)Law Faculty, McGill University(
McGill Black Law Students’ Associa-
tion
Macdonald Campus Students' Soci-
ety )MCSS(, Executive Council
Music Graduate Students' Society 
)MGSS(, Executive Council
and also endorsed by Professor 
Emeritus Charles Taylor 

EHAB LOTAYEF : I RESIGNED FROM THE MCGILL BOARD 
AFTER BEING DENIED MY RIGHT TO TABLE A MOTION ON EQUITY



Hussein Hoballah 

Holding a virtual iftar via Zoom on 
Thursday, May 6th, the Federal Mus-
lim Caucus hosted Prime Minister 
Justin Trudeau. During the iftar, the 
Muslim community’s contributions to 
Canada were attributed by different 
health professionals, intellectuals and 
other specialists, who spoke about 
their work and made their wishes for 
the Holy Month of Ramadhan. Muslim 
MPs and federal ministers addressed 
the same issues as well. 
Most notable was Prime Minister 
Trudeau’s statement, in which he ad-
dressed Canada’s multiculturalism 
and its fight against Islamophobia, 
which includes its recent declaration 
on commemorating the martyrs of 
Quebec’s Grand Mosque every Janu-
ary 29th. Trudeau as well addressed 
Muslims’ contributions to the fight 
against COVID-19 and their role in 
Canada’s progress. 
Trudeau’s words sounded of openness 
and closeness to the Muslims com-
munity. Ever since holding the prime 
ministry, even since representing Pap-
ineau in parliament earlier, he’s been 
in continuous touch with the Muslim 
community, meeting its delegates, 
visiting its masjids, and taking note of 
its concerns. Trudeau has maintained 
connections with Canada’s various 
ethnic and religious communities, al-
ways confirming that “we are strong 
because of diversity,” like he said dur-
ing the recent virtual iftar. 
Thus, we have to thank our prime min-
ister for his openness to our commu-
nity as well as to the others, and for 
backing the Muslim community at all 
the hard times it’s been going through 
in Canada. And since he’s closely lis-
tening to our community’s apprehen-
sions, we have the right to express to 
him the bitterness we feel because 
he’s completely overlooked the latest 
incidents in occupied al-Quds/ Jerusa-
lem, not even mentioning that during 
the iftar, which lasted for 1 hour 45 
minutes. Israel’s occupation forces 
had just violated all international laws 
and norms, assailing unarmed people 
during their prayers at Masjid ul-Aqsa, 
and injuring over 200 civilians. 

Mr Trudeau, 
Muslims of the world, and Canadian 
Muslims, of course, believe al-Quds 

is one of the holiest places ever. In 
religious terms, it is the world’s first 
of two qiblas and the third holiest 
mosque. Politically, both the UN and 
Canadian stances recognise that East 
Jerusalem, where Masjid ul-Aqsa and 
the Dome of the Rock are, is occupied. 
This brings to mind that the Liberal 
government’s refusal of moving the 
Canadian embassy to Jerusalem is ap-
plauded, for all measures that Israel 
is taking there are illegal. Still, your 
statements make no mention of that, 
but are rather repetitive and uninter-
esting, showing stark bias in favour of 
the occupation authorities and over-
looking their many crimes that include 
the recent ones in the Sheikh Jarrah 
neighbourhood. 

The Right Honourable Trudeau, 
By the time these lines were written, 
we hadn’t heard your comment on 
what was going on in al-Quds.  Minis-
ter of Foreign Affairs Marc Garneau’s 
Friday statement, however, called for 
“immediate de-escalation of tensions 
and for all sides to avoid any unilateral 
actions.” Why has Minister Garneau 
spoken that way when the aggressor 
could be clearly distinguished from 
the oppressed?
Why isn’t Israel reprimanded whenev-
er it aggresses others? Why are Pal-
estinians equalised with the aggres-
sors? Absurdly, when any Palestinian 
attacks any Israeli soldier in uniform, 
reactions differ, and so many Cana-
dian officials rush to condemn “terror 
against” Israeli soldiers! 

The Right Honourable Trudeau, 
What Israel is committing in the oc-
cupied Sheikh Jarrah neighbourhood 
is blatant terror and a flagrant crime 

against peaceful, unarmed civilians. 
You are supposed to condemn that 
straightforwardly. You have to ask 
your “friend and ally,” as described by 
your minister of foreign affairs, to give 
back occupied Jerusalem to its rightful 
owners. Notably, the NCCM has called 
on the Canadian government “to de-
nounce in no uncertain terms Israel’s 
deliberate attack on al-Aqsa Mosque 
and its ongoing campaign to expand 
illegal settlements in, and evict and 
dispossess Palestinians from, occu-
pied East Jerusalem.”
That being said, I’d like to commend 
NDP leader Jagmeet Singh’s forthright 
words: “PM Trudeau must take a stand 
and uphold International law.” Where-
as Singh’s opinion has been shared by 
Jack Harris, the MP for Saint John’s 
East, the Liberal MPs’ positions were 
ineffective, ironically treating the ag-
gressors and the oppressed alike .

The Right Honourable Prime Minister,
The incidents were unmentioned, too, 
by Conservative leader Erin O’Toole’s 
social-media pages. The plight of Pal-
estinians perhaps means nothing to 
him, especially when he’s in very good 
terms with the Israeli occupation. But 
we won’t be talking about that. The 
point is, our community feels aban-
doned by the Liberals. MPs have not 
made a clear stance on an essential 
cause as Jerusalem’s; whereas they 
should’ve done so as some of them 
supposedly represent our community. 
The question is: Why are weak stanc-
es always made in terms of the Pal-
estinian cause? Is it because of fear of 
Canadian pro-Israel groups that tar-
get politicians, activists and defend-
ers of Jerusalem and threatens their 
political future, jobs and livelihoods? 
Why won’t some of our community 
representatives miss a chance to dis-
cuss the suffering of Armenians and 
Rohingya )which must be remembered 
and discussed( and other causes that 
matter to the other communities, but 
won’t say a word when it comes to a 
cause as big as the occupied Sheikh 
Jarrah neighbourhood? 

Mr Trudeau, 
Eventually, it is diversity that makes 
Canada strong, as you said, and that 
diversity requires equality among the 
social fabric; otherwise, the diversity 
won’t be effective, strong and last-
ing, and only bias will show against all 
claims of valuing diversity. Just as the 
other communities’ norms and sanc-
tities must be recognised, the Mus-
lim/ Arab community’s must be, too. 
After all, Muslims and Arabs make a 
large part of the Canadian social fab-
ric, and they have sanctities and just 
causes that cannot be overlooked for 
the sake of opponents. 

“SHEIKH JARRAH” UNMENTIONED DURING 
CANADIAN MUSLIM MPS’ IFTAR!
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Who’s Protecting the Freedom 
of Speech in Canada?  

Every last Friday of the Holy 
Month of Ramadhan, Islamic and 
human rights associations and 
organisations mark “al-Quds 
International Day”, consolidating 
with the Palestinians suffering 
under Israeli occupation, and re-
fusing the occupation of al-Quds 
)Jerusalem( and Palestine. 
As the pandemic has made it 
difficult to organise public rallies, 
organisers have reached out via 
social-media platforms to pro-
Palestinian advocates of different 
backgrounds and faiths. That has 
angered Canada’s Zionist lobby, 
which usually exercises intimi-
dation and media pressure on 
opponents participating in events 
like “al-Quds International Day,” 
especially politicians. 
This year, the lobby has been 
able to force a federal MP and an 
Albertan MLA to withdraw from 
a pro-Palestine webinar held on 
Saturday 8th of May. A state-
ment by Zionist “B’nai B’rith” 
states the organisations’ calls 
with both politicians have made 
them withdraw from an “anti-
Semitic” event, adding that “no 
official representative should take 
part in such events or support 
them…”
One of the withdrawing politi-
cians is Marwan Tabbara, the MP 
for Toronto-neighbouring Kitch-
ener. Born in Beirut, the Liberal 
was first elected in 2015 and 
re-elected in 2019 and was a 
member of the “Canada-Palestine 
Parliamentary Friendship commit-
tee . But Since 2020, Tabbara has 
served as an independent MP.
Contacted by the webinar or-
ganisers, officials at Tabbara’s 
office confirmed he had pulled out 
of the webinar. They, however, 
denied the allegations made by 
the CEO of “B’nai B’rith” Michael 
Mostyn, who mentioned that 
Tabbara had not been in line with 
the committee of organisers of 
“al-Quds International Day” and 
that Tabbara’s name had been 
added to the participants’ with-
out his consent. Tabbara’s office 
said Mostyn’s allegations were 
fake news. 
As for NDP’s MLA Rod Loyola, it 
is yet unclear why he has with-
drawn from the virtual event. It is 
thought, however, that Canada’s 
“B’nai B’rith” and other Zionist 
lobbyists have exercised pressure 
this time, too… 
This is not the first time such 
things happen, and it won’t be 
the last as long as lobbyists and 
intimidators are exploiting anti-
Semitism to prevent everyone 
from criticising human-rights 
violations in Palestine. A recent 
report published on the 27th of 
April by “Human Rights Watch” 
states that those violations 
mount to apartheid practices and 
are considered crimes against 
humanity… 
So is the freedom of speech 
in Canada always going to be 
stepped on to please fervid pro-
Zionists who disregard the Char-
ter of Rights and Freedoms and 
who are even ready to intimidate 
parliamentarians? 

The Editors
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    اعرف المزيد عن لقاحات COVID-19 على الرابط 
Canada.ca/vaccin-covid

1-833-784-4397

كيف يمكنني أن أعرف أن 
لقاحات COVID-19 آمنة؟

ال ُتصّرح وزارة الصحة الكندية إال باستخدام اللقاحات التي 
تتسم بأعلى مستويات السالمة والفعالية والجودة؛ إذ تشتهر كندا 

حول العالم بمعاييرها العالية وعملية التقييم الصارمة التي تتبعها 
الختبار اللقاحات. 

تساؤالتك
  عن لقاحات

.COVID-19

PHAC-VAX-Print02-10.2X14.2_Ara_FR.indd   1 2021-04-02   3:26 PM
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Votre équipe d'élus de Montréal-NordVotre équipe d'élus de Montréal-Nord
vous souhaitent à tous un bon Eid Al-Fitrvous souhaitent à tous un bon Eid Al-Fitr
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