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�صدى امل�رشق  - مونرتيال

والع�شرين  الثالث  يف  االحد  ظهر  بعد  عقد  �شحفي  م�ؤمتر  يف 

من �شهر �شباط يف الق�شر الفار�شي يف منطقة ريت�شم�ند هيل ، 

»باراماونت فاين ف�دز«  التنفيذي ل�شركة  الرئي�س  ، اعلن  اأونتاري� 

ال�شيد حممد فقيه ، يحيط به عمدة ت�رنت� ج�ن ت�ري ، وعمدة 

مي�شي�ش�جا ب�ين كرومبي وعمدة برامبت�ن باتريك براون ، والنائب 

الق�ية« متكنت من جمع  »كندا  » حملة  ان  الغربا  الفدرايل عمر 

مبلغ قدره 1.79 ملي�ن دوالر على مدى خم�شة اأ�شابيع ، متجاوزة 

الأفراد  �شيع�د  والذي   ، دوالر  ملي�ن   1.5 البالغ  االأ�شلي  الهدف 

االأوكرانية  تابعة ل�شركة اخلط�ط اجل�ية  عائالت �شحايا طائرة 

الفائت.  ال�شهر  اأوائل  يف  اإيران  ف�ق  اخلطاأ  طريق  عن  �شقطت 
ُ
اأ

وقابلت احلك�مة الفيدرالية التربعات بحد اأق�شى بلغ 1.5 ملي�ن 

دوالر.

كانت  “لقد  تغريدة.  قال يف  و  كندا!”.  فعلتها  لقد   “ فقيه  وقال 

واحدة من اأعظم االمتيازات يف حياتي ان اأرى جاليات تل� االأخرى 

تتقدم اإىل االأمام للدعم. �شكرا لكم!«

الق�ات  اأ�شقطت   ، الفائت  الثاين  كان�ن  من  الثامن  يف  انه  يذكر 

الع�شكرية االإيرانية عن طريق اخلطاأ طائرة اأوكرانية ، مما اأ�شفر 

عن مقتل 176 �شخ�شا من بينهم �شبعة وخم�شني م�اطنا كنديا 

طلقت 
ُ
من ا�ش�ل ايرانية . وبعد وقت ق�شري من اإ�شقاط الطائرة اأ

يف كندا حملة كبرية قادها فقيه جلمع 1.5 ملي�ن دوالر لعائالت 

�شحايا الطائرة على ان تقابلها احلك�مة بنف�س املبلغ اىل حدود 

امللي�ن ون�شف امللي�ن دوالر.

لعائالت  احلملة  من  التربعات  جميع  �شتذهب  املح�شلة  يف 

كما  دوالرا   3.624.753.29 النهائي  الرقم  بلغ  حيث  ال�شحايا 

�ش�ف يتلقى املانح�ن اإي�شاال �شريبيا عن تربعاتهم.

اأول الكالم

اأجل  من  »كندي�ن  منظمة  اأطلقت 

العدالة وال�شالم يف ال�شرق االو�شط« 

الفنانة  تدع�  اإلكرتونية  عري�شة 

اإىل  دي�ن  �شيلني  العاملية  الكندية 

الرتاجع عن اإقامة حفلني غنائيني 

يف تل ابيب يف الرابع واخلام�س من 

�شهر اآب )اأغ�شط�س( القادم. 

عليها  ووقع  العري�شة  هذه  اأيد  وقد 

النيابي  املجل�س  يف  ال�شابق  النائب 

الذي  قدير،  اأمري  ال�شيُد  الكيبيكي 

بني  الكيبيكي  الت�شامن  حزب  مثل 

قدير  وكتب  و2018.   2008 عاَمي 

ب�ك  الفي�س  على  �شفحته  على 

عِلَن اأنك �شتنظمني 
ُ
»عزيزتي �شيلني، اأ

علمًا  ا�شرائيل  يف  م��شيقية  حفلة 

 - عق�د  مدار  على   - اإ�شرائيل  ان 

حلق�ق  خطرية  انتهاكات  ارتكبت 

اأ�شم  لذا  االإن�شانية،  الفل�شطينيني 

�ش�تي اإىل م�اطني كيبيك االآخرين 

املحبني لل�شالم الأدع�ك اإىل االمتناع 

عن الغناء يف اإ�شرائيل«... 

باأن  دي�ن  ال�شيدة  قدير  ذّكر  وقد 

اإىل  يذهب  ال  ووترز  روجر  املغني 

وال�شالم  للعدالة  احرتامًا  اإ�شرائيل 

غري  اال�شتيالء  على  ويحتج 

الفل�شطينيني  اأر�س  على  القان�ين 

منذ �شبعني عامًا.

َفَ�رد  املرف�عة  العري�شة  ن�س  اأما 

املجتمع  طلب   ،٢٠٠٥ »عام  فيه: 

العامل  من  الفل�شطيني  املدين 

ت�شتجيب  كي  ا�شرائيل  مقاطعة 

اإىل  الداعية  الدولية  للقرارات 

تقرير  حق  الفل�شطينيني  اإعطاء 

 BDS امل�شري، وت�شمى هذه احلركة

اال�شتثمارات  و�شحب  مقاطعة  اأي 

من الكيان العربي، وقد رف�س - اإىل 

العامليني  الفنانني  ع�شرات   - االآن 

يف  عرو�شهم  تقدمي  امل�شه�رين 

االأر�س املحتلة”.

مدير  اوليت  دافيد  علق  ذلك  اإىل 

مركز  يف  العامة  وال�ش�ؤون  االبحاث 

واليه�دية  االإ�شرائيلية  ال�ش�ؤون 

يف  حرة  دي�ن  �شيلني  “اإن  قائاًل: 

اتخاذ قراراتها واأداء ما تراه منا�شبًا، 

ومن  ا�شرائيل،  يف  جمه�ر  ولديها 

امام  الغناء  تعتزم  اأنها  ال�ا�شح 

هذا اجلمه�ر، وهذا �شيء عظيم”. 

“يحاول  من  هناك  اأن  واأ�شاف 

للرتويج  دي�ن  ب�شيلني  التالعب 

غري  اإ�شرائيل  مقاطعة  لق�شية 

امل�شروعة”، بح�شب زعمه...

امل�شرق”،  “�شدى  يف  بدورنا  نحن 

واىل  الكرام  قرائنا  اىل  نت�جه 

عم�م اأبناء اجلالية، مذكرين اإياهم 

العري�شة،  هذه  م�شاندة  باأهمية 

ت�شكل  ك�نها  عليها  والت�قيع 

مل�اطنينا  ت�ع�يًا  اإعالميًا  مدخاًل 

مقاطعة  يف  �شيما  الكنديني، 

نخبها  وقفت  لطاملا  التي  كيبيك، 

اإىل  العمالية  ونقاباتها  الفكرية 

جانب الق�شية الفل�شطينية. 

الفر�شة �شانحة حاليًا الإعادة احياء 

هذه الروح الت�شامنية بداًل من اإغراق 

اخل�ف  مب�شاعر  الفرن�شية  املقاطعة 

الثقافية  واله�اج�س  االآخر  من 

والدينية، التي قد حت�لها اإىل جزيرة 

االن�شانية  الق�شايا  عن  معزولة 

العاملية، وعلى راأ�شها ق�شية فل�شطني 

عة.  وحق�ق اأهلها امل�شيَّ

التحرير 

هل تقاطع �صيلني ديون حفلني 

غنائيني يف تل ابيب؟

NEHME KHALIL
Home Financing Advisor

Scotiabanks HFS
8760 Boul. Langelier

Saint-Leonard H1P 3c6

514-663-2353

حملة»كندا القوية« جتمع 3.29 مليون دوالر 

لعائالت �صحايا الطائرة التي �صقطت يف اإيران

ل�ش�رة من �شفحة فايب�شب�ك عمدة برامبت�ن باتريك براون 
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• Préparation et Renouvellement des Médicaments.
• Cosmétique • Laboratoire Photos.

4102 Jean Talon Est • Coin Pie 9
Tél. 514.725.8989 • Fax. 514.725.7474
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ºµàeóN ‘ ôaÉæN Gó«dGO á«f’ó«°üdGh

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

450.661.2233

Simplement ...!

ROULA KADI
514.388.1588 ext 246 • roula@skylawn.net

 Cell: 514.655.5678

HEBA BOMBACHI
514.388.1588 ext 234 • hebaskylawn@gmail.com

 Cell: 514.660.8339
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SKYLAWN TRAVEL

EXCELLENT SERVICE POUR VOYAGER
PARTOUT DANS LE MONDE

433 Chabanel Ouest, Suite 111, Montreal, Qc, H2N 2J3
514.388.1588 • www.skylawn.net
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تعر�س رئي�س ال�زراء الكندي جا�شنت ترودو لعا�شفة 

وزي��ر اخلارجية  ب�شبب م�شافحته  االن��ت��ق��ادات  م��ن 

عري�شة،  بابت�شامة  ظريف  ج���اد  حممد  االإي���راين 

وذلك على هام�س اجتماعات م�ؤمتر مي�نخ لالأمن، 

التي ُعِقدت اجلمعة يف الرابع ع�شر من �شهر �شباط 

اجلاري. 

وكالة االأنباء االإيرانية “اإْرنا” ن�شرت اإحدى ال�ش�ر، 

واأرف���ق���ت التعليق ب���اأن م��ب��اح��ث��ات ج���رت ب��ني ت���رودو 

وال��ق�����ش��اي��ا ذات  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وظ��ري��ف ح����ل 

االه���ت���م���ام امل�������ش���رتك، ك��م��ا ن�����ش��رت و���ش��ائ��ل االإع����الم 

العالقات  اأن  اإىل  اإ���ش��ارة  اأي�شًا يف  ال�ش�ر  االإي��ران��ي��ة 

الطائرة  باإ�شقاط  تتاأثر  ومل  ج��ي��دة  الطرفني  ب��ني 

ك��ن��دي��ًا �شمن   ٥7 ب��ح��ي��اة  اأودى  ال����ذي  االأوك���ران���ي���ة، 

ال��ث���ري  احل��ر���س  اأ�شقطها  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  �شحايا 

االإيراين عن طريق اخلطاأ وراح �شحيتها 176 راكبًا.

وق����ال اآن�����درو ���ش��ري ال��زع��ي��م امل��ح��اف��ظ ت��ع��ل��ي��ق��ًا على 

امل�شافحة انه امر “مقزز”. واأ�شاف: “جا�شنت ترودو 

ينحني مبتهجًا يف م�شافحة ال تنتهي اأبًدا مع رجل 

ه� جزء من النظام امل�ش�ؤول عن قتل ٥7 كنديًا. هذا 

لي�س ما يت�قعه الكندي�ن من رئي�س ال�زراء”.

ت��رودو  اأن  فاعترب  ك��ن��ت،  بيرت  املحافظ  النائب  ام��ا 

»�شافح ممثل النظام االإيراين االإرهابي«.

ا���ش��رائ��ي��ل يف ك��ن��دا ه��اَل��ْت��ُه��م امل�شافحة بني  م���ؤي��دو 

ْب��ِرث، املعروفة  الرجلني، فقد اأقدمت منظمة ْبناي 

ي�َم  كندا،  يف  اإ�شرائيل  �شيا�شات  لتحقيق  بال�شعي 

اجل��م��ع��ة ال��ف��ائ��ت ع��ل��ى رف����ع دع�����ى ق�����ش��ائ��ي��ة �شد 

لطلب  االأخ���رية  امتثال  لعدم  الفدرالية  احلك�مة 

االإي����راين  االإ���ش��الم��ي  ال���ث����ري  احل��ر���س  فيلق  اإدراج 

ر  ُن�شِ بيان  يف  ج��اء  كما  اإره��اب��ي��ة،  كمنظمة  باأكمله، 

الي�م نف�شه، مرفقًا ب�ش�رة  املنظمة يف  على م�قع 

تظهر امل�شافحة بني ظريف وترودو.

ردود ال��ف��ع��ل ه����ذه ل��ي�����ش��ت م�����ش��ت��غ��رب��ة م���ن ج��ه��ات 

ت��ع��م��ل م��ن��ذ زم����ن ع��ل��ى ال��ت��م��اه��ي م���ع »االج����ن����دة« 

اال�شرائيلية، وهي مت�قعة دائمًا ان تك�ن على هذا 

املا�شية جلهِة  ال�����ش��ن���ات  دن��ا يف  ت��ع���َّ كما  امل�����ش��ت���ى، 

وكذلك  الكيل مبكيالني،  اأي  املنظمة،  �شيا�شة هذه 

�شيا�شة احلزب املحافظ الذي هاله �شق�ط طائرة 

�شحاياها كندي�ن من اأ�ش�ل ايرانية ُفجعت فيهم 

ع��ى ذلك. هذا يف وقت ال  اي��ران اأكرث من اي احد ادَّ

م��شع  الطائرة  فيها  �شقطت  التي  الظروف  ت��زال 

حتقيق، تدور ح�لها اأ�شئلة كثرية. فقد كان اخلطاأ 

ال��ب�����ش��ري واح����دًا م��ن االح��ت��م��االت ال��ق���ي��ة ال��ت��ي ال 

ميكن اأن ي�شتغله اإال َمن فيه عداء وحقد على هذه 

الدولة، من دون وج�د اأدلة واثباتات ت�شري اإىل ك�نه 

الكثريون  �شمت  املقابل  يف  بينما  اج��رام��ي��ًا.  ف��ع��اًل 

ايرانية  مدنية  ط��ائ��رة  االمريكي�ن  اأ�شَقط  عندما 

من ن�ع اإي 3٠٠ تابعة ل�شركة »اإيربا�س«، اأقلعت من 

مطار بندر عبا�س الدويل اإىل مطار دبي الدويل ي�م 

3 مت���ز )ي���ل��ي���( ع��ام 1988 يف رح��ل��ة حملت الرقم 

ت�شبب  راكبًا مدنيًا، مما   ٢9٠ نح�  تقل  كانت   ،6٥٥

مبقتل جميع الركاب. 

اآن�����درو ���ش��ري، ال����ذي ت��ب��اك��ى ع��ل��ى م��ق��ت��ل االي��ران��ي��ني 

نتذكر  زلنا  ال  الكندية،  اجلن�شية  يحمل�ن  ال��ذي��ن 

م����ق���ف ح���زب���ه ج���ي���دًا ع��ن��دم��ا ق��ت��ل��ت ا����ش���رائ���ي���ل يف 

�شبعة   � ب���ارد  ب��دم   � ع��ام ٢٠٠6  لبنان  ع��دوان��ه��ا على 

كنديني من ا�ش�ل لبنانية من اآل االأخر�س من دون 

ان ي�شتنكر الزعيم املحافظ ورئي�س ال�زراء الكندي 

اآن��ذاك �شتيفن هاربر هذا الفعل الهمجي »املقزز«،  

كما مل يكلف نف�شه عناء التعزية بال�شحايا. ومل 

املراقبة  ق���ات  يف  الكندي  ال�شابط  مقتل  ي�شتنكر 

التابعة لالمم املتحدة باييتا ه�س � ف�ن كرودنري عام 

٢٠٠6 اأي�شًا يف جن�ب لبنان. وكذلك خر�شت األ�شن 

ان�شار ا�شرائيل عن التنديد بهذه اجلرمية، ف�شاًل 

عن تاأييد ا�شرائيل يف عدوانها يف تلك ال�شنة، الذي 

َرت البنى التحتية  قتل فيه املئات من املدنيني، وُدمِّ

يف الكثري من املدن اللبنانية دون ان ينب�س اأحد من 

ه�ؤالء ببنت �شفة.

لكن ما اأثارين اال�شب�ع الفائت ه� م�قف �شخ�شية 

ه اإليها  نيابية كندية م�شلمة يف ردها على �ش�ؤال ُوجَّ

ع��ل��ى ه��ام�����س ل��ق��اٍء ج��م��ع ال��ع��دي��د م��ن النا�شطني، 

وال�����ش���ؤال ك��ان ع��ن راأي��ه��ا يف امل�شافحة ب��ني ظريف 

الإع��ادة  م�شاٍع  »ه��ن��اك  ال�شخ�شية:  فقالت  وت����رودو، 

ال��ع��الق��ات ب��ني اي���ران وك��ن��دا جت��ري على ن��ار هادئة 

منذ ع��ام ٢٠1٥«. وه��� اأم���ٌر ق��د ي��ك���ن م��ع��روف��ًا لدى 

ال��دوائ��ر، وال داع��ي للخ��س يف تفا�شيل ما  بع�س 

ج��رى يف ذل��ك العام من نقا�س ح���ل ه��ذا امل��ش�ع 

النائب  ايرانية وم�ش�ؤولني كنديني.  بني �شخ�شيات 

الفدرايل اأ�شاف يف اجابته: »لكن ذلك ال يعني اأبدًا 

اأن��ن��ا نتغا�شى ع��ن جت����اوزات ح��ق���ق االن�����ش��ان التي 

ترتكبها اي��ران«!. هذا احلما�س من النائب املحرتم 

ال��ل��ربايل،  يف تعقيبه ينقل وج��ه��ة نظر يف احل���زب 

يعك�شها باأمانة »ح�شرة جناب�«، بل يتبناها اأي�شًا! 

ل��ن��ا اأن ن�����ش��األ ه��ن��ا ع��زي��زن��ا � ال���ذي ك��ن��ا ن��ع��ّ�ل على 

و�ش�له الكثرَي � عن حق�ق االن�شان التي حترتمها 

ا�شرائيل وعمليات القتل � ولي�س االحتجاز الق�شري 

ا�شرائيل  � التي تق�م بها  لالطفال والكبار فح�شب 

ي�ميًا �شد الفل�شطينيني، ف�شاًل عن حما�شرة غزة 

وجت�يع اأهلها. هذا ان مل نتحدث عما تق�م به �شد 

اللبنانية.  لبنان من خروقات �شبه ي�مية لالج�اء 

فهل ي�شتحق ذلك هذه االدان��ة، واال�شتنكار؟ ام ان 

مثل هذه امل�اقف ر�شالٌة اىل بع�س الذين ينتظرون 

م��ث��ل ت��ل��ك امل�����اق����ف؟ وه����ل حم���اول���ة اح����د ال���ن����اب 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف منا�شبة  ال��ع��ل��م  ارت������داء  اج��ت��ن��اب 

مقدمات  من  ُيَعدُّ  ب��ات  مما  الفل�شطينية  للجالية 

العب�ر اإىل جنة النيابة والتم�شك بها؟!

اأي�����ش��ًا م���اذا ع��ن ح��ق���ق االن�����ش��ان يف ال��ي��م��ن، حيث 

ُيقَتل املدني�ن اليمني�ن باأ�شلحة كندية على اأيدي 

من  م�قفًا  االأم��ر  ي�شتحق  هل  ال�شع�دية؟  ال��ق���ات 

ن�اب قال�ا اإنهم ميثل�ن اجلالية اال�شالمية؟

»ل���ب��ي« وت�جيه  ت�شكيل  دع��ا اىل  ال��ف��درايل  النائب 

ال���ر����ش���ائ���ل اإىل ت������رودو مل��ط��ال��ب��ة احل���ك����م���ة ب���اع���ادة 

ال��ع��الق��ات م��ع اي���ران ودع���م ت���رودو يف م���ق��ف��ه، وهي 

لها  يتعر�س  التي  احلملة  قبالة  ج��دا  مهمة  لفتة 

ترودو، والتي قد ت�ؤدي اىل تراجعه اذا مل يلَق الدعم 

الكايف من الكنديني.

ه���ن���اك ا���ش��ك��ال��ي��ة ك���ب���رية ب���ات���ت ُت���ط���رح يف او����ش���اط 

اجلالية عن دور الن�اب العرب وامل�شلمني يف جمل�س 

ال��ن���اب، وحتتاج اىل نقا�س واقعي عن ه��ذا ال��دور 

وحدود املت�قع منهم، وقد نحتاج اىل التطرق اإىل 

االأم��ر يف منا�شبة اأخ��رى. لكن امل��اأم���ل من الن�اب 

امل��ح�����ش���ب��ني ع��ل��ى اجل��ال��ي��ة ان ي��ك���ن���ا ���ش���ت��ًا لها، 

يدافع�ن  اخ��رى  اىل جاليات  ينتم�ن  بن�اب  ا�ش�ة 

عن ا�شرائيل اأكرث من نتنياه� وال يخ�ش�ن يف ذلك 

ل�مَة الئم! 
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العن�شري،  التنميط  ظ��اه��رة  ���ش���ء  يف 

تهمنا اال�شاءة على هذه الظاهرة منعًا 

الإخ��ف��اء احل��ق��ي��ق��ة، ف��ال ب��د م��ن طرحها 

م��ا طالبت به  العام”. ه��ذا  ال����راأي  اأم���ام 

مريالند بيري - نائُب رئي�س جلنة حق�ق 

اأي  م���ن��رتي��ال،  بلدية  �شرطَة   - االن�شان 

التي  التع�شفية  لالعتقاالت  ح��دٍّ  و�شع 

وت�شتهدف بها جمم�عات من  بها  تق�م 

امل�اطنني دون مربر. 

ج������اء ذل������ك يف ����ش���ي���اق م���ن���اق�������ش���ة ع��ام��ة 

ُعِقَدت يف قاعة مدينة م�نرتيال بتاريخ 

٢٢ ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين )ن���ف��م��رب(م��ن ال��ع��ام 

ال�شالمة  جل��ن��ة  نظمتها  وق���د  ال��ف��ائ��ت، 

منتخبني  ممثلني  �شمت  التي  ال��ع��ام��ة، 

م�نرتيال  ال�شرطة يف مدينة  دائ��رة  عن 

وعن اجلهات الفاعلة يف املجتمع. وبعد 

تبنَّى جمل�س  النقا�شات  م��ن  اي��ام  اأرب��ع��ة 

م���دي���ن���ة م����ن���رتي���ال ب���االج���م���اع ت������ش��ي��ة 

ت��ق�����ش��ي ب������اأن ت�����ش��ع ����ش���رط���ة م����ن���رتي���ال 

 ح�������دًا ل���ع���م���ل���ي���ات االع����ت����ق����ال ال���ك���ي���ف���ي.

وق��د ك�شفت ج��ري��دة الب��ر���س م���ؤخ��رًا عن 

ت���ق���ري���ر »خ���ط���ري ل���ل���غ���اي���ة« ح������ل ت��ع��ام��ل 

م��ع   SPVM(( م������ن�����رتي�����ال  �����ش����رط����ة 

امُلنتمني لالأقليات املنظ�رة قيا�شًا ِبَذوي 

الب�شرة البي�شاء.

يف هذا ال�شياق اأبرزت درا�شٌة اأجراها ثالثة 

باحثني جامعيني كنديني وج�َد تباينات 

ت����ح���ي ب�����ج�����د حت���ي���ز م��ن��ه��ج��ي ِع���رق���يٍّ 

بعمليات  ال�شرطة  قيام  اأث��ن��اء  ظ��اه��ٍر يف 

املجم�عات  بع�س  وا�شتج�اب  االعتقال 

ال��ث��ق��اف��ي��ة - حت���دي���دًا االع���ت���ق���االت غري 

امل��ت��ك��اف��ئ��ة امل�����ش��َت��ه��ِدف��ة جم���م����ع���اٍت من 

ال�������ش����د وال�������ش���ك���ان االأ����ش���ل���ي���ني وال���ع���رب 

وغريهم. 

اإح�صاءات

تظهر النتائج اأنَّ عمليات االعتقال التي 

االع���ام  م���ن��رتي��ال يف  �شرطة  بها  قامت 

االرب��ع��ة ال�شابقة قد زاد ع��دده��ا  بن�شبة 

ال�����ش��ع��ف يف  م����ن  اأك������رث  وب���ل���غ���ت   .٪143

جن�ب  من  واملتحدرين  البي�س  اأو���ش��اط 

الالتينية،  واأمريكا  افريقيا  و�شرق  اآ�شيا 

البي�س  م��ن  اك��رث  لل�ش�د  م���رات  وخم�س 

من املرتاوحِة اأعماُرهم بني ٢٥ و34 �شنة، 

واربعة اأ�شعاف اأ�شحاب الب�شرة البي�شاء 

م��ن ال��ع��رب ال�شمر م��ن فئة االع��م��ار بني 

تعر�س  اإ���ش��اف��ة اىل  ه���ذا  ���ش��ن��ة.  و٢4   1٥

ن�������ش���اِء ال�����ش��ك��ان االأ����ش���ل���ي���ني ل��الع��ت��ق��ال 

اأك��������رث م�����ن ال���ب���ي�������س.  ب���ن�������ش���ب���ة 11 م������رة 

 ال عن�صرية، ولكن حتيز 

ردًا على تلك  م���ؤمت��ر �شحفي  يف خ��الل 

امل���ع���ل����م���ات، ك�����ان ق���ائ���د ����ش���رط���ة ب��ل��دي��ة 

م�نرتيال �شيلفان كارون »منده�شًا وقلقًا 

ن�شرتها  التي  التباينات  ب�شبب  للغاية« 

 ال��درا���ش��ة اجل��ام��ع��ي��ة وج���ري���دة ال ب��ر���س.

ومم���ا ق��ال��ه »اإن ���ش��الم��ة ق�����ات ال�����ش��رط��ة 

 “ ان����ه  ل��ي�����ش��ت يف خطر”، م�����ش��ددا ع��ل��ى 

عن�شري�ن”.  �شرطة  رج���ال  لدينا  لي�س 

ب���ل ل��دي��ن��ا ���ش��ب��اط ���ش��رط��ة، م���اط��ن���ن، 

اإىل  واأ�شار  بال�شرورة حتيزات”.  ولديهم 

�شتتغري  االع��ت��ق��االت  تنفيذ  �شيا�شة  ان 

ب��ح��ل���ل ع����ام ٢٠٢٠ واأن���ه���ا ���ش��ت���ف��ق بني 

احتياجات التدخل و�ش�اغل امل�اطنني”، 

ُل  كما �شُتجَرى درا�شة ا�شتق�شائية وي�شكَّ

فريق من ال�شباط املتخ�ش�شني للتعامل 

 م���ع امل���ج���م����ع���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، �����ش����ددت رئ���ي�������ش���ة ب��ل��دي��ة 

م���ن��رتي��ال ف��ال��ريي ب��الن��ت ع��ل��ى ���ش��رورة 

التنفيذ،  م��شع  االج����راءت  تلك  و���ش��ع 

وراأت ان “ما يخرج االآن اىل العلن ي�شكل 

���ش��دم��ة ع��ن��ي��ف��ة، وان ن�����ش��ب االع��ت��ق��االت 

ال��ت��ي ط��اول��ت االق��ل��ي��ات امل��ن��ظ���رة ُت�شيء 

اإىل املدينة التي نريدها”.

مواطنون من الدرجة الثانية

 اق����رتح����ت ن���ائ���ب رئ���ي�������س جل���ن���ة ح��ق���ق 

االإن�������ش���ان م���ريي���الن���د ب��ي��ري يف ت��ق��ري��ره��ا 

امل��ع��ن���ن »ا���ش��ت��ج���اب ال�����ش��رط��ة يف ���ش���ء 

ه����ي���ات امل��ع��ت��َق��ل��ني ال��ع��رق��ي��ة«، اأن ت��ق���م 

اأثناء مهامها بجمع  ال�شرطة يف  اأجهزة 

ال���ب���ي���ان���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه���ي��ة 

امل��ع��ت��ق��ل��ني، وجت��ع��ل��ه��ا يف م��ت��ن��اول ال��ي��د، 

من  واحل���د  ال��ع��ام��ة  للم�شاءلة  ت�شهياًل 

ال����ف�����ارق ال���ت���ي ل���ح��ظ��ت يف اع��ت��ق��االت 

التنميط  م�شكلة  ُت���ؤَخ��ذ  واأن  ال�شرطة، 

َد  العن�شري على حممل اجلد، واأن ُي�شدَّ

على م�شاواتهم مع االآخرين - وه��ذا ما 

زال - لالأ�شف - نظريًا«.

 د.علي حويلي 

�آر�ء

 

for further information please call the following:

Mohd. Abu Assi (514) 824-7009 - Nora Taji: (514) 378-9775

CPFQ: (514) 956-1685

اإكفل طفال فل�سطينيا يتيما فقريا

الدكت�ر  اجل���اري  �شباط  �شهر  م��ن  العا�شر  يف  املنية  واف��ت 

اثر  وا�شنطن  ب���الي��ة  ب���مل��ان  زبيب يف يف منزله يف  ح�شني 

ن�بة قلبية.

اأ�شل  اأمريكي من  �شنة،  العامِل ح�شني زبيب )61  املرح�م   

اجلن�ب(  يف  النبطية  ق�شاء  النمريية،  بلدة  م��ن  لبناين، 

دون  م��ن  امل��ت���ا���ش��ع��ة  عائلته  نفقة  ع��ل��ى  تخ�ش�شه  اأك��م��ل 

اأك���ادمي���ي���ة. ت��خ��رج م��ن ث��ان���ي��ة »املهنية  اأو  م��ن��ح��ة ر���ش��م��ي��ة 

ال��ع��ام��ل��ي��ة«، و���ش��اف��ر اإىل ال���الي��ات امل��ت��ح��دة االم��ريك��ي��ة عام 

1979، والتحق بجامعة مي�شيغن للتكن�ل�جيا، حيث اأنهى 

الهند�شة  يف  وال��دك��ت���راه  واملاج�شتري  البكال�ري��س  درا���ش��ة 

وانتقل  التطبيقية.  وال��ف��ي��زي��اء  امل����اد  وع��ل���م  امليكانيكية 

كاأ�شتاذ  »�شياتل«  يف  وا�شنطن«  والي��ة  »جامعة  اىل  بعدها 

وباحث، ومدير »كلية امل�اد وعل�م امليكانيك املتقدمة”. 

مت��ت��ع زب��ي��ب ب��خ��ربات اأك��ادمي��ي��ة واإداري�����ة وا���ش��ع��ة يف م��راك��ز 

البح�ث واجل��ام��ع��ات االأم��ريك��ي��ة. وت��خ��رج على ي��دي��ه اأك��رث 

من 4٠ طالب دكت�راه بينهم عرب ولبناني�ن. و�شم ر�شيده 

العلمي اأك��رث م��ن ٢٠٠ ورق��ة بحث و1٢ م���ؤل��ف��ًا، وذل��ك كان 

خال�شة بح�ثه وروؤيته املتقدمة لتط�ر هند�شة امليكانيك 

اأث��رى دوائ��ر البح�ث واملكتبات ب��رثوة من  وعل�م امل���اد، ما 

ال��درا���ش��ات  ل��ط��الب  علمية  م��راج��ع  ت�شّكل  ال��ت��ي  املعل�مات 

العليا والباحثني.

ون�شر ع�شرات  دول��ي��ة متن�عة.  م���ؤمت��رات  زب��ي��ب يف  ���ش��ارك 

متخ�ش�شة.  عاملية  وجم��الت  جرائد  يف  العلمية  امل��ق��االت 

وت�ىل رئا�شة حترير »جملة هند�شة املعادن والتكن�ل�جيا«، 

التي ُتعنى بهند�شة امل�اد واملعادن، و»املجلة العاملية لعل�م 

للبح�ث  العاملية  و»املجلة  ال��ي��اب��ان،  يف  ت�شدر  التي  امل����اد« 

النظرية يف عل�م امليكانيك«.

وكان ع�ش�ًا ممّيزًا يف »اجلمعية العاملية لعلماء ومهند�شي 

مي�شيغن«  ج��ام��ع��ة  يف  العلمية  و»االك���ادمي���ي���ة  امل��ي��ك��ان��ي��ك« 

االأم��ريك��ي��ة  و»اجل��م��ع��ي��ة  التطبيقية«  ال��ف��ي��زي��اء  و»ج��م��ع��ي��ة 

لتقّدم العل�م«. كما ح�شد عددًا وافرًا من ج�ائز التقدير، 

املعادن  لعل�م  اليابانية  العاملية  “اجلمعية  جائزة  اأب��رزه��ا 

واحل�شابات امليكانيكية”.

م�اد  با�شتخدام  الطائرات  لهياكل  ت�شاميَم  زبيب  و�شع   

بديلة من امل�اد املعدنية، تتميز بخفة وزنها وقلة ا�شتهالكها 

ل��ل���ق���د، وب��ال��ق���ة واجل�����دة وامل��ت��ان��ة واالأم�����ان. وه���ذه امل����اد 

البديلة، ُتعرف با�شم “م�اد النان�” التي تدخل  يف �شناعة 

واالأحجام.  االأ�شكال  املتن�عة  االأدوات  جمم�عة كبرية من 

التي  العاملية”  »الطبيعة  البح�ث يف جملة  هذه  و�شجلت 

و�شفت زبيب باأنه »رائد« يف عل�م امليكانيك وامل�اد.  

اأق���ام زب��ي��ب ج�����ش��رًا م��ن ال��ت���ا���ش��ل م��ع ع��دد م��ن اجلامعات 

ال��ع��رب��ي��ة يف ال�������ش���ارق���ة وم���راك�������س، واجل���ام���ع���ة االأم���ريك���ي���ة 

واجلامعة اللبنانية يف لبنان. وكان بني العلماء امل�ؤ�ش�شني 

لالأكادميية اللبنانية للعل�م. 

د. علي �ساهر

حيادية االإعالم

ملاذا معظم االخبار املتداولة يف االعالم 

ال���غ���رب���ي ت���رك���ز ع���ل���ى امل����������ش�����ع ن��ف�����ش��ه، 

وت�شتعمل  ذات���ه���ا،  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ت��ت��ن��اول��ه 

ت��ق��ري��ب��ا امل�����ف�����ردات ع��ي��ن��ه��ا ل��ت������ش��ي��ف��ه؟ 

مبعنى اآخر: كيف يعرف االإعالم الغربي 

اجل���اب  نف�شها؟  وبالطريقة  ي��ع��رف  م��ا 

الغربي  االع����الم  ب���اأن  يتلخ�س  ب�����ش��ي��ط، 

يغرف من نبع واحد ي�شقي ثالث وكاالت 

ل��ن��دن، وباري�س،  ن��ي���ي���رك،  اأن��ب��اء مقرها 

وهي التي ت�فر له املعل�مات. هذا االمر 

الع�شكرية  وال��ه��ي��ئ��ات  احل��ك���م��ات  ي��دف��ع 

ال�كاالت  هذه  الإ�شتغالل  واال�شتخبارية 

لن�شر ما تريده من اخبار �شعيًا للتاأثري 

نت�ش�رها  ان  تريدنا  التي  ال�ش�رة  على 

ع���ن ال���ع���امل، ب��ط��ري��ق��ة ي�����ش��ب��ح ف��ي��ه��ا ما 

نعرفه ه� ما تختاره لنا.

هناك طبعًا يف العديد من الدول وكاالت 

اإع���الم���ي���ة خ���ا����ش���ة ب���ه���ا، ل���ك���ن ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

لالأخبار الدولية، عادة ما تلتزم ال�كاالت 

ال����ط���ن���ي���ة ب����ال�����ك����االت ال����ث����الث، ف��ت��ق���م 

مع  وترجمتها  مقاالتها  بن�شخ  فح�شب 

ق��ل��ي��ل م���ن ال��ت��ح���ي��ر. ال����ك���االت ال��ث��الث 

التي ي�شتقي منها االعالم االأخبار، هي:

املتحدة(  )ال���الي��ات  بر�س  اأ�ش��شيتيد   -  

يعمل لديها 4،٠٠٠ م�ظف، وي�شتخدمها 

1٢،٠٠٠ منفذ اإعالمي دويل.

- ف��ران�����س ب��ر���س )ف��رن�����ش��ا(. ل��ه��ا مكاتب 

م�ظف  فيها9٠٠،٢   يعمل  دول.   11٠ يف 

امل���را����ش���ل���ني، ف�����ش��اًل عن  ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 

املتط�عني وعددهم ٢،٠٠٠.

ت���ظ��ف ٠٠٠،48  )ب��ري��ط��ان��ي��ة(  روي�����رتز   -

�شخ�س يف 93 دول��ة، مبا يف ذل��ك 4٠٠،٢ 

�شحايف لن�شر ق�ش�شها.

ت�����زع  ال���ت���ي  ه����ي  ال������ك�����االت  ه�����ذه  والأن 

امل��ع��ل���م��ات واالأخ����ب����ار، ف��م��ن امل���رج���ح ان 

ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا ل������الأح������داث ت����ه����دف خل��دم��ة 

الغربي  والراأ�شمال  احلك�مات  م�شالح 

ال������ذي ه����� م�������ش���در مت���ي��ل��ه��ا وامل��ت��ح��ك��م 

ال��رئ��ي�����ش��ي مب���ا ُي��ن�����َش��ر. واإث���ب���ات���ا ل��ذل��ك، 

ت��ق��اري��ر جلنة  ذك���رت  ن����رد نقتطتني: 1( 

ت���اب���ع���ة مل��ج��ل�����س ال�����ن������اب وال�������ش���ي����خ اأن 

وك���ال���ة امل���خ���اب���رات امل���رك���زي���ة االم��ري��ك��ي��ة 

رويتز، كما  للعمل يف  جندت �شحافيني 

اال�شتخبارات  جهاز  عمالء  ا�شتخدمت 

الربيطاين العاملني يف رويرتز؛ ٢( درا�شة 

اأوروب���ي���ة غطت  ج���ِري���ت ع��ل��ى 9 �شحف 
ُ
اأ

اأن اع��ت��م��اد هذه  ال�����ش���ري��ة بينت  احل���رب 

ال�����ش��ح��ف ع��ل��ى ال����ك���االت ال��ث��الث ي�شل 

اإىل م�شت�ى 9٠٪؛ واأن تلك ال�شحف مل 

تن�شر مقالة واحدة ا�شتنادًا اإىل حتقيق 

ميداين قام به مرا�شٌل منها؛ واأن 8٢٪ من 

املقابالت التي كانت تن�شرها وتثني فيها 

للرتويج  تهدف  كانت  م�شداقيتها  على 

�ش�ريا، يف  املتحدة يف  ال���الي��ات  لتدخل 

ح���ني اأن م��ع��ار���ش��ي ال��ت��دخ��ل يف ���ش���ري��ا 

�شفة  والإل�شاق  لل�شخرية  عر�شة  كان�ا 

العمالة بهم.

وهذا مثل عن تاأثر اإعالم العامل الثالث 

ب��ال���ك��االت ال��ث��الث: ب��ي ب��ي �شي اأذاع���ت: 

“تعر�س وزير اخلارجية اللبناين ال�شابق 
عنَد  م���ق��ف حم���رج  اإىل  با�شيل  ج���ربان 

اأث��ن��اء  يف  اإع��الم��ي��ة  مقابلة  يف  م�شاركته 

ح�����ش���ره م��ن��ت��دى داف��������س االق��ت�����ش��ادي 

العاملي”، فن�شخت العربية اخلرب قائلة: 

»تعر�س وزير اخلارجية اللبناين ال�شابق، 

ج����ربان ب��ا���ش��ي��ل، مل���ق��ف حم���رج يف ن���دوة 

اإع��الم��ي��ة ع��ل��ى ه��ام�����س م��ن��ت��دى داف������س، 

ع��ن��دم��ا وج��ه��ت ل��ه م��ذي��ع��ة ق��ن��اة ���ش��ي اأن 

����ش����ؤااًل ومل تقتنع  ���ش��ي االأم���ريك���ي���ة  ب���ي 

ب��اإج��اب��ت��ه«، ل���رتدد ���ش��ك��اي ن��ي���ز املعل�مة 

قائلة: “تعر�س وزير اخلارجية اللبناين 

ال�شابق جربان با�شيل اإىل م�قف حمرج 

يف خالل م�شاركته يف املنتدى االقت�شادي 

جميئه  كيفية  ع��ن  �ش�ؤاله  ل��دى  العاملي، 

اإىل املنتدى على منت طائرة خا�شة”!!! 

اإنهم ي�شرب�ن من املياه االآ�شنة نف�شها!

د. علي حويلي

�رشطة مونرتيال تتعامل بعن�رشية

مع االأقليات املنظورة

كان رائدا يف علوم امليكانيك والنانوتكنولوجيا
رحيل العالمِ اللبناين ح�صني زبيب
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كند�

قطُع خط 

ال�صكك احلديدية

انق�صام كبري يف املواقف من قطع �صكك احلديد يف كندا 

فريو�س كورونا: عودة الكنديني امُلحتجزين على منت ال�صفينة ال�صياحية يف اليابان

تتمة ال�صفحة االوىل

ب���َن���ت االأرب������ع������اَء جم���م����ع���ة ����ش���غ���رية م��ن 

املحتجني، تطلق على نف�شها ا�شم »اأبناء 

عم وْت�ُشِ�ِتْن« د�شمًة اعرت�شت بها تقاطع 

اإىل  ب��ذل��ك  من�شمة  اإدم���ن���نت،  يف  ال�شكك 

ح�����ش��ار ال�����ش��ك��ك ال����ذي ���ش��رب��ه حمتج�ن 

من »االأمم االأوىل« او ما ُيعرف�ا ب�«الهن�د 

احلمر« على ال�شكك يف اأنحاء اأخرى من 

كندا. ويف منت�شف النهار، برزت جمم�عة 

اأ�شغر من معاِر�شي قطع ال�شكك يف املكان 

اأجزاَءها  حاملًة  الد�شمة،  وفككت  نف�شه، 

يف �شاحنة �شغرية.

وت��ع��ل��ي��ق��ًا ع���ل���ى م����ا ي����ج����ري، ي�����رى ب��ع�����س 

املحللني التايل:

امل���ج���م����ع���ت���ان مل ت���ت�������ش���رف���ا ب���ع���ن���ٍف م��ع 

بحق  ق�شائي  ق���راٌر  ي�شدر  ومل  بع�شهما، 

اأيٍّ منهما. لكن من اأعراف املجتمع الذي 

حتكمه الق�انني اأن ال يق�م اأيُّ فرٍد بقطع 

ال�����ش��ك��ك احل���دي���دي���ة ب���ال���ق����ة، وال مب��ن��ع 

االآخرين من قطعها. ومع اأنَّ دمًا مل ُيَرق، 

فمن غري امل�شتبَعد اأن يحدث االأ�ش�اأ. 

يف ه��ذه االأث��ن��اء، اأخ��ذ بع�س الداعني اإىل 

ح��ك��م ال��ق��ان���ن ي��ث��رُي ���ش��ج��ة ح����ل االأم����ر، 

و�شمنه وزير العدل االأ�شبق، املر�شح حاليًا 

ل��رئ��ا���ش��ة ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني ب��ي��رت م��اك��اي، 

م��ا بعد(،  )األ��غ��اه��ا يف  ال���ذي كتب تغريدة 

يحّيي فيها املجم�عة التي فككت الد�شمة 

ملبادرتها بالتعامل مع االأمر بنف�شها.

وقد اأدت هذه االأزمة اإىل �شيٍل من املقاالت 

ب����اأداة القمع  ال��ق��ان���ن  ال��ت��ي ت�شف ح��ك��م 

��ل��ت��ه م�����ش���ؤول��ي��ة كل  اال����ش���ت���ع���م���اري، وح��مَّ

االأحداث كاأحداث املدار�س الداخلية، التي 

ُفِقد فيها عدد ملح�ظ من اأوالد ال�شكان 

االأ�شليني، و�ش�اًل اإىل مقتل َدْديل ج�رج. 

ال���راغ���ب���ني يف ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  اأن  ���ش��ك  وال 

القان�ن القب�ل ب�شلطته يف ال�قت عينه، 

القان�ن  تفعيل  على  امل�شرين  على  ل��ذا 

تقبل احلدود التي يفر�شها. والقان�ن ال 

يقت�شر على الن�ش��س القان�نية، اأو على 

له، واإمنا يرتكز  املحاكم وال�شرطة التي تفعِّ

ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ال��ع��ام��ة ل��الل��ت��زام ب���ه، وال 

ال�شكان  من  جمم�عة  على  فر�شه  ميكن 

ال ت��ق��ب��ل ب����ه، خ�����ش������ش��ًا اإن مت��ث��ل��ت ه��ذه 

املجم�عة بق�ٍم ي�شعرون اأنهم ُم�شتَبعدون 

من االأغلبية ب�شبب عرقهم اأو اأ�شلهم. 

وم���ن دون االإج���م���اع ع��ل��ى ال���ق���ان����ن، فكل 

م��ا ���ش��ُي��ج��َن��ى ه��� ق��ل��ة اح���رتام���ه، اأو حتى 

االأغلبية، وهذا  كليًا من  االأقلية  ا�شتبعاد 

ه���� اخل��ط��ر ال����ذي ���ش��ن���اج��ه��ه اإن ُط����ِل���َب 

ب��ت��دخ��ل ال�����ش��رط��ة اأو اجل��ي�����س. ف��ع��ن��ده��ا 

ال��ع��ن��ف، كما  ع��ل��ى  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ل��ن تقت�شر 

ح�شل يف قرية »اأوكا« )ال�اقعة يف ال�شفة 

وا�س«  ْ ال�شمالية لنهر اأوتاوا(، ومنتزه »اإيربِّ

على  تقت�شر  ول���ن  اأون���ت���اري����،  يف  امل��ح��ل��ي 

ال�شكان  �شيتفرق  واإمن��ا  الد�شم،  ا�شتبداِل 

االأ�شلي�ن عن الكنديني غري االأ�شليني. 

القان�ن عن  ف�شل حكم  وعليه، ال ميكن 

وامل�ؤ�شف  الثقافية.  ال�شيا�شية  َمداِميكه 

اأن ن���ق���اط ت���ك���اُم���ل ال��ن��ط��اق��ني ال��ق��ان���ين 

وال�شيا�شي ُتتجاَهل يف اأغلب االأحيان. 

ك��ي��ب��ك ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا حت����رتم ق���ي���اَم جم��ت��م��ٍع 

���ش��م��ايلٍّ اأم���ريك���يٍّ ح��دي��ٍث، وب��غ�����سِّ النظر 

ع����ن ان���ق�������ش���ام اأه���ل���ه���ا م����ن ح���ي���ث ال��ن��زع��ة 

اال���ش��ت��ق��الل��ي��ة ع���ن ك���ن���دا، ف��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م ال 

ه��ا امل��غ��ام��رات ال��ث���روي��ة. ل��ك��ن االأم���ر  ت�����ش��دُّ

ال  التي  االأوىل،  ل��الأمم  بالن�شبة  خمتلف 

كيبك.  ك��م��ا يف  نف�شها  ب��ال��رف��اه��ي��ة  ت��ن��َع��م 

ففي كثري من حمميات هذه االأمم، ت�ش�ء 

الظروف احلياتية، والتح�شن فيها بطيٌء 

��ف ذل���ك االن��ط��ب��اع  ج����دًا، وع��ل��ي��ه، ق��د ي��خ��لِّ

ل����دى ج����زٍء ك��ب��رٍي م���ن ه����ذه االأمم ب����اأن ال 

لي�س  ال��ق��ان���ن  واأن  ليخ�شره،  ل��دي��ه  ���ش��يَء 

بال�شرورة حاميًا مل�شاحله، بل قد ينبغي 

حت��دي��ه. وق��د ي��رى ه��ذا اجل���زء م��ن االأمم 

ينطبق  ال  ال��ك��ن��دي  ال���ق���ان����ن  اأن  االأوىل 

عليه. 

االأوىل  االأمم  م��ن  االأق��ل��ي��ة  ال�شاعة،  حتى 

ق���ِرَن��ت بحجم  اإن  اأقلية  اأ�شاًل  )التي هي 

ال�����ش��ك��ان يف ك��ن��دا( ق��د ت��رغ��ب يف اللج�ء 

اإىل ال���ع���ن���ف، ل��ك��ن ذل����ك رمب����ا ���ش��ي��ت��غ��ري، 

اأن تتح�ل االأم���ر اإىل م�اجهات  وُيخ�شى 

مع ال�شرطة ال تقت�شر على نقطة واحدة 

م��ن �شكك احل��دي��د، ب��ل تت�شكل يف نقاط 

متعددة من اأنحاء كندا.

وي����رى امل��ح��ل��ل���ن اأي�������ش���ًا اأن امل��ط��ل���ب من 

��ة  ال�����ش��ل��ط��ات اأن ت��ت��ع��ام��ل م��ع االأم����ر ب��َرويِّ

واإرادة ح�شنة، واأن ُتعِمل املفاو�شات حيث 

اأمكن، وهذا ما �شياأتي بدعم الق�شم االأكرب 

من ال�شكان االأ�شليني. 

حتى هذا التقدير قد َيتغري بتغريُّ ال�قت 

وال��ظ��روف، ف��ب��ربوز ع���اق��ب قطع ال�شكك 

للكنديني  بالن�شبة  ك��ان  اإن   - ف��اأك��رث  اأك��رث 

االأ���ش��ل��ي��ني، اأو ل��غ��ريه��م م��ن ال��ك��ن��دي��ني - 

�شيزداد ال�شغط على املحتجني الإجبارهم 

على امل�شاومة. 

اأن امتناع  البع�س  ي��رى  اأخ���رى،  م��ن جهة 

احل�����ك������م�����ة ع������ن ال�����ت�����دخ�����ل ق������د ي�����ش��ج��ع 

املحتجني على ا�شتخراج امل�ارد الطبيعية 

على قْطع نقاط اأخرى، والقيام بخط�ات 

غ����ري ق���ان����ن���ي���ة، ال ���ش��ي��م��ا يف م����ا ي��ت��ع��ل��ق 

وم�شروع  ماوْننت«  »ْتراْن�س  النفط  باأنب�ب 

»ْف��رون��ت��ي��ري«،  النفطية  ال��رم��ال  ا�شتخراج 

مت�شرع  اأو  ع�����ش���ائ��ي  ا���ش��ت��خ��دام  اأيَّ  ل��ك��ن 

ل��ل��ق���ة ق��د ي�����ش��رب ال��ع��الق��ات م��ع االأمم 

االأوىل، وهذا اأخطر. 

كندا،  يف  التحتية  البنى  ه��ذه  بتعطيل 

بات ال��شع ح�شا�شًا، وقد يك�ن حمبطًا 

الذي  ال�اقع  ولكنه  الكندي،  للمجتمع 

ال ت���ع���اجل���ه م�����ش��اع��ي امل���ح���اف���ظ���ني، وال 

خطابهم الت�شعيدي اخلطري. 

اإىل حد  اللربالية  ُتنَتَقد احلك�مة  وقد 

هذه  ت�شكيل  �شاهمت يف  ق��د  لك�نها  م��ا 

ل��ت��ب��اط���ؤه��ا يف ح��ل��ه��ا، لكنها  اأو  احل��ال��ة، 

على االأقل لي�شت تتحرك ب�شكٍل ُيده�ر 

االأم�ر، فهل ي�شتطيع املحافظ�ن ادعاء 

ه؟  ال�شيِء نف�شِ

ويف تط�ر الفت قام املتظاهرون بتفكيك 

لل�شكك  ����ش���ان الم�����ربت  وت�����رك ح�����ش��ار 

احل����دي����دي����ة ع���ل���ى ال�������ش���اح���ل اجل���ن����ب���ي 

مل�نرتيال م�شاء اجلمعة الفائت بعد اأن 

اإىل  ت���رودو  ال����زراء ج��شتني  دع��ا رئي�س 

ال�شكك احلديدية  ح��د حل���اج��ز  و���ش��ع 

عرب كندا. حيث قال ترودو بعد ظهر ي�م 

اجلمعة »يجب اأن ترفع احل�اجز االآن«. 

ال�شغ�ط  ت�شاعد  م��ع  تعليقاته  وت��اأت��ي 

على احلك�مة للت�شرف.

وقال ترودو ، قال. »يجب اإطاعة االأوامر 

الق�شائية ويجب اإقرار القان�ن«.

وم�����ش��ى ت�����رودو ي��ق���ل اإن����ه ع��ل��ى ال��رغ��م 

م���ن اأن�����ه ي���ري���د اإن���ه���اء ح����اج���ز ال�����ش��ك��ك 

حماولة  »ك��ل  اأن  اإال   ، ب�شالم  احلديدية 

ل��ل��ح���ار« ق��د مت��ت ، ل��ك��ن امل��ن��اق�����ش��ات مل 

تكن مثمرة.

هذا وارتفعت حدة الت�تر ب�شبب ارتفاع 

احل�شار اجلزئي على خط �شكة حديد 

املحيط الهادئ الكندي عرب �شا�شكات�ن 

ب��ع��د ظ��ه��ر ي����م ال�����ش��ب��ت ، مم���ا اأدى اإىل 

اح��ت��ج��اج م�����ش��اد يف ح��ي ب��ل��ي��زان��ت هيل 

باملدينة.

ويف ح�ايل ال�شاعة ال�احدة بعد الظهر 

، جتمع املتظاهرون من �شا�شكات�ن عند 

خط�ط ال�شكك احلديدية بالقرب من 

الفتات  يحمل�ن   ، اجلن�بية  �شارع جيه 

 ، امل�شار  وو�شع�ا من�شات على جانبي   ،

وان�شاأوا جتمعا �شغريا ي�شم ح�ايل ٢٠ 

ا بجانب خط ال�شكك احلديدية. �شخ�شً

بينما كان الهدف من احل�شار ه� اإبطاء 

ح��رك��ة ال���ق���ط���ارات ع���رب امل��دي��ن��ة ، ورمب���ا 

اإيقافها ، اإال اأن املتظاهرين مل يعرقل�ا 

امل�شارات بالفعل ، لكنهم كان�ا يخيم�ن 

يف مكان قريب بداًل من ذلك.

هذا وقالت اإيريكا في�ليت و هي واحدة 

من منظمي احل�شار« اإن املظاهرة كانت 

عماًل ت�شامنًيا مع روؤ�شاء ووت�ش�يتني يف 

بريت�س ك�ل�مبيا واولئك الذين يقف�ن 

يف وجه بناء خط اأنابيب للغاز الطبيعي 

عرب اأرا�شي اأجدادهم.

وك���ان���ت احل��ك���م��ة ال��ك��ن��دّي��ة ط��ل��ب��ت من 

ال��ن���اب ال��ك��ن��دي امل���اف��ق��ة على  جمل�س 

ملياري  ح���ايل  ق��دره��ا  اإ�شافّية  م���ازن��ة 

ل��ل�����ش��ّك��ان  �����ش��ة  خم�����شّ ل����ربام����ج  دوالر  

االأ�شلّيني.

من  دوالر  ملي�ن   ٥3 تخ�شي�س  و�شيتّم 

هذه التح�يالت املالّية ملجم�عة  �شخمة 

�����ش��ة  م����ن ال�����ربام�����ج وامل�������ش���اري���ع امل��خ�����شّ

لل�شّكان االأ�شلّيني.

وم�����ن ب����ني امل����ق����رتح����ات ال����ت����ي ق��ّدم��ت��ه��ا 

دوالر  م��ل��ي���ن   ٥٢،9 ر����ش���د   احل���ك����م���ة، 

من  الكندّية  الفدرالّية  لل�شرطة  اإ�شايف 

لل�شّكان  ال�شرطة  خ��دم��ات  تقدمي  اأج��ل 

االأ�شلّيني.

من اإعداد �صمري بن جعفر 

الذين  للكنديني  امُل��ق��ّل��ة  ال��ط��ائ��رة  هبطت 

ك����ان�����ا ع���ل���ى م����نت ال�����ش��ف��ي��ن��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

دامي������ن�����د ب��ري��ن�����ش��ي�����س ����ش���ب���اح اجل��م��ع��ة 

)ال���ف���ائ���ت (ف����ى ال���ق���اع���دة ال��ع�����ش��ك��ري��ة فى 

ترينت�ن باأونتاري�.

وغادر الركاب اليابان ي�م اخلمي�س قادمني 

من مطار هانيدا بط�كي� بعد خ�ش�عهم 

ي���ًم��ا على منت  مل��دة 14  ال�شحي  للحجر 

ال�شفينة الرا�شية يف ميناء ي�ك�هاما.

وبعد تقييم �شحتهم، ا�شتقل�ا احلافالت 

مّتجهني اإىل مركز يف ك�رن�ال  يف اأونتاري� 

، ح��ي��ث ���ش��ي��خ�����ش��ع���ن مل���زي���د م���ن احل��ج��ر 

ال�شحي.

ومل تف�شح احل��ك���م��ة ال��ك��ن��دي��ة ع��ن ع��دد 

االأ�شخا�س الذين اأعيدوا اإىل ال�طن. وكان 

دامي���ن��د  ال�شياحية  ال�شفينة  م��نت  ع��ل��ى 

ب��ري��ن�����ش��ي�����س  ٢٥6 م�����ش��اف��ًرا ك��ن��دًي��ا ، لكن 

الطائرة  رك���ب  يتمكن�ا من  47 منهم مل 

الأنهم اأ�شيب�ا بفريو�س ك�فيد-19.

امل�شابني  اأقاربهم  امل�شافرين  بع�س  ورافق 

،  ورمبا رف�س  اليابانية  امل�شت�شفيات  اإىل 

ب��ع�����س ال��ك��ن��دي��ني رك������ب ال���ط���ائ���رة ال��ت��ي 

ا�شتاأجرتها اأوتاوا.

ال�شحة  وم�شالح  ك���رن���ال  عمدة  وق��ال��ت 

اإن��ه م��ن املت�قع و�ش�ل  اأون��ت��اري���  يف �شرق 

لكن   ، ك���رن���ال  اإىل  ا  �شخ�شً  13٠ ح����ايل 

لي�س من ال�ا�شح ما اإذا كان هذا ه� عدد 

اإذا  اأو   ، الطائرة  اأخ���ذوا  ال��ذي��ن  الكنديني 

بقي بع�س الركاب يف ترينت�ن.

ك��ن��دا نح� 4٠٠ �شخ�س  اأج��ل��ت  واإج���م���اال، 

تف�شي  ب����ؤرة  ال�شينية  ووه���ان  مدينة  م��ن 

فريو�س ك�رونا.

وم����ن����ذ ي�����م����ني، اأع���ل���ن���ت ه���ي���ئ���ة االإذاع��������ة 

وفاة  اخلمي�س  ي���م  اليابانية  والتلفزي�ن 

اث���ن���ني م����ن رك������اب ال�����ش��ف��ي��ن��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

دامي�����ن����د ب��رن�����ش��ي�����س امل������ب������ءة ب��ف��ريو���س 

ك�رونا والتي خ�شعت للحجر ال�شحي يف 

اليابان.

مل  باحلك�مة  م�شدر  ع��ن  الهيئة  ونقلت 

رجل  الراكبني هما  اإن  تك�شف عن ه�يته 

وامراأة يف الثمانينات من العمر.

اأع��ل��ن��ت ك���ري��ا اجل��ن���ب��ي��ة اأول ح��ال��ة وف��اة 

ل��دي��ه��ا ج����راء االإ����ش���اب���ة ب��ف��ريو���س ك���رون��ا 

يرفع  ج��دي��دة مم��ا  اإ���ش��اب��ة  و٢٢  امل�شتجد 

العدد الكلي للم�شابني اإىل 1٠4.

وقالت مراكز مكافحة االأمرا�س وال�قاية 

منها يف بيان اإنه يجري التحقيق ملعرفة 

�شبب ال�فاة على وجه التحديد.

وم��ع��ظ��م ح�����االت االإ����ش���اب���ة اجل����دي����دة يف 

مدينة دايج� حيث ح�شر �شخ�س م�شاب 

بالفريو�س قدا�شا يف كن�شية وزار م�شت�شفى 

قبل تاأكيد اإ�شابته.     )رادي� كندا الدويل 

/ �شي بي �شي / رويرتز(

�صامر املجذوب – مونرتيال 

مما ال �شك فيه اأن احلك�مة الفيدرالية 

يف خ�شم واحدٍة من اأكرث النقاط حتديًا، 

 ت����اج���ه���ه���ا ك���اأق���ل���ي���ة ح���اك���م���ة يف اأوت��������اوا!

اأث��ارت االحتجاجات، كما قطُع  م���ؤخ��رًا، 

خ����ط ال�������ش���ك���ك احل����دي����دي����ة، االأج�����������اَء 

نتيجة  ال���ب���الد  ال���ع���ام���ة يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ل����ل����م�����اق����ف امل����ت���������ش����ارب����ة ل���ل���ع���دي���د م��ن 

خط  م�����ش��روع  ب�����ش��اأن  املحلية  ال�شلطات 

االأنابيب.

- كان خط االأنابيب الذي من املفرت�س اأن 

ينقل النفط من الغرب اإىل �شرق البالد، 

مليارات   6 بقيمة  ال�شخم  امل�����ش��روع  اأي 

دوالر، )كان( نقطة الرتكيز يف مقاطعات 

ال�قت، و هي متار�س  غ��رب كندا لبع�س 

�شغ�طًا هائلة على احلك�مة الفيدرالية 

لتنفيذه. االأخ�����ش��ر  ال�����ش���ء   الإع��ط��ائ��ه��ا 

 -  من ناحية اخ��رى، ت�شتخدم حك�مة 

كيبيك، التي تعار�س مرور خط االأنابيب 

كاأ�شل�ب �شهل يف كل  اله�ية  ورق��ة  فيها، 

ُت��ث��ار م��ع احل��ك���م��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة،  ق�شية 

ال�طنية  ال�حدة  بها م��ش�ع  ت�شتجلب 

يف عملية املناق�شة. 

م�قف  ه���  التعقيد  اإىل  ي�شيف  م��ا    -

جم����م�����ع����ات م����ن ال�������ش���ك���ان االأ����ش���ل���ي���ني 

خط�ط  ب���ج���د  ال�شماَح  ب��ق���ٍة  الراف�س 

لذلك،  ونتيجة  اأرا�شيهم.  يف  االأن��اب��ي��ب 

ق����ام�����ا ب���ت����ق���ي���ف ع���م���ل خ����ط ال�����ش��ك��ك 

امل�������ش���روع. ع��ل��ى   احلديدية احتجاجًا 

 - اأم���������ا اك�������رث امل��������اق�������ف ال�����ت�����ي ت��ل��ف��ت 

اأن  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى  النظر فالتايل: 

ك����ل م����ن ح���ك����م���ة ك��ي��ب��ي��ك وجم���م����ع���ات 

�شد  ���ش���اء  ح��د  على  االأ�شليني  ال�شكان 

م�����ش��روع خ��ط���ط االأن���اب���ي���ب، ف��ق��د طلب 

مبا�شرة  ت���رودو  ال�شيد  م��ن  ل�غ�  ال�شيد 

ال��ذي  احل��دي��دي��ة  ال�شكك  اإن��ه��اَء ح�شار 

االأ�شليني  ال�شكان  جمم�عات  ب��ه  تق�م 

الأن����ه ب����داأ ب��ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ن��ا���س 

ال���غ���رب،  ال�������ش���رق اإىل  وال�������ش���ح���ن���ات م����ن 

 ول�����ه ت����اأث����ري ع���ل���ى اق���ت�������ش���اد امل���ق���اط���ع���ة.

ب��ال��ت��اأك��ي��د، ل��ي�����س م���ن ال�����ش��ه��ل ع��ل��ى اأي 

ح��ك���م��ة احت����ادي����ة يف ال�����ش��ل��ط��ة ال�����ش��ري 

على اأر�شية دقيقة كهذه، مع التاأكد من 

ع���دم ال���ق���ع يف م��ط��ب��ات ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، 

! ال��ب��الد  م�شلحة  فيه  م��ا  اإىل   لل��ش�ل 

ي���ب���ق���ى ال�����������ش������ؤال ع�����ن م����اه����ي����ة ال����ق����رار 

ب�����ش��اأن  ال��ف��ي��درال��ي��ة  النهائي للحك�مة 

اآث��اِر  مع  التعامل  على  وال��ق��درة  امل�شروع 

مثِل هذا االجتاه.
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ال ميكن احلديث عن امل�شاألة / الق�شية يف لبنان دون 

ح�شم جمم�عة من الفر�شيات التي تتعلق باإن�شانه، 

وجمتمعات  ح�شارات  بني  م�زع  ان�شان  اأنه  واأهمها 

وتقاليد  وعادات  ولغات  وثقافات  ومذاهب  واأديان 

عديدة ومتن�عة..

فنف�س االن�شان الذي يعي�س يف ال�شيعة املحافظة يف 

التقليد واالنخراط يف العائلة واالرتباط باجلماعة، 

يغدو حني ي�شبح يف املدينة فردا متفلتا من القي�د 

ويعلن  واالإنكليزية،  بالفرن�شية  ترطن  اأو  يرطن 

العائلة واجلماعة من خالل جمم�عة  ان�شالخه عن 

من الت�ش�هات التي تظهر يف لبا�شه ومظهره و�شل�كه 

كل  امل�شجد  يرتاد  ال�شيعة  اىل  يع�د  ثم  ومعامالته.. 

ويحمل  واأتراحها  العائلة  اأفراح  يف  وي�شارك  جمعة 

جنائزها، اأو ي�شارك يف القدا�س كل اأحد وي�زع ب�شماته 

واعطياته على املن�شيني من عجائز ال�شيعة!..

اأما اإذا خرج اىل اأوروبا اأو اأمريكا اأو اخلليج فيتح�ل 

ال�شخ�شيات  وتركيب  التل�ن  يف  غريبة  ظاهرة  اىل 

باأنه  ي�حي  ما  ذلك  يف  ولي�س  ال�ج�ه..  وتغيري 

األ�ان  اأحيانا  هي  بل  �شخ�شيته،  خال�شة يف  �شلبيات 

تلك  خل�ش��شيات  وفهم  والفذلكة  ال�شطارة  من 

العادات  يف  اأ�شاليبها  من  �شيئا  في�شيب  املجتمعات، 

لكي  واأخالقه..  واآدابه  العمل  ومفاهيم  والتقاليد 

ي�شل!

ل�شت يف م�قع ا�شدار االأحكام على األ�ان واأ�شكال من 

املظاهر التي قد يختلف النا�س يف تقييمها واعطاء 

الت��شيف  معر�س  يف  بل  عليها،  القيمية  االأحكام 

احلقبة  هذه  يف  ال�طن  منه  يعاين  ما  الأن  فقط، 

بهذه  مرتبط  ه�  اإمنا  احلديث  تاريخه  من  ال�شعبة 

االأمناط من ال�شل�ك التي ميكن اأن ت�شاعد يف اإجناح 

بدون  ف�شلت  لكنها  ال�شخ�شي،  امل�شت�ى  على  فرد 

�شك يف بناء وحدة اجتماعية �شليمة وبالتايل وطن 

بنا�شه  ومن�ه..  وعزته  و�شيادته  بحاله  وكرمي  عزيز 

وباخلدمات التي يقدمها لهم وباالأمن واالأمان التي 

يظلل بها واقعهم وم�شتقبلهم..

اأن   – للتب�شيط  مراعاة   – الذهن  اىل  والذي يخطر 

ويحمل  واملتعلم  والناجح  ال�شاطر  االن�شان  هذا 

وااليتيكيت،  اللغات  من  جمم�عة  ويتقن  ال�شهادات 

من  ومتكنه  اخلارج  يف  ا�شتعمالها  يجيد  والتي 

النجاح وال��ش�ل اىل امل�اقع املتقدمة، ه� ذاته حني 

يع�د اىل ال�طن تظهر عليه عالمات العجز والف�شل 

والت�جه نح� ال�شبل امللت�ية والطرق الق�شرية للربح 

يف  عليه  واالإلتفاف  وامل�ؤ�ش�شات  القان�ن  ف�ق  والقفز 

لفر�شيات  متاما  معاك�شة  ممار�شة  يف  االأح�ال،  اأقل 

النجاح يف الغرب وال�شرق التي تفرت�س كامل االلتزام 

باملعايري القان�نية واالإدارية واالأخالقية!..

ال ميكن احلديث عن جمم�عة االأزمات التي ت�شيب 

النا�س  من  كثري  جعلت  عليا  قيمة  ه�  مبا  ال�طن 

واأ�شاليب  بطرق  ويعلن�ن  عنه  ويتخل�ن  به  يكفرون 

عن  احلديث  ميكن  ال  له،  انتمائهم  عدم  خمتلفة 

هذه االأزمات جمتمعة دون احلديث عن اأزمة امل�اطن 

واالن�شان اللبناين/ية!..

على  قدرتها  عدم  يف  ف�شل  من  امل�اطنية  اأ�شاب  ما 

ت�ش�يق نف�شها يف اآليات انتماء اللبناين لهذا ال�طن، 

اقناع  على  قدرة  عدم  من  الدولة  اأ�شاب  ما  ذاته  ه� 

على  واحلفاظ  بالقان�ن  االلتزام  ب�شرورة  اللبناين 

املال العام وعلى ممتلكات الدولة وم�ؤ�ش�شاتها!..

عجز م�شرتك يف اجلانبني: يف ح�شن االنتماء لل�طن، 

وح�شن التعاطي مع الق�انني واحرتامها. وهذا ت�لد 

بعد م�شار ط�يل من الف�شل يف حت�يل هذا الكيان اىل 

ه� خارجي  ما  منه  الف�شل  وم�ؤدى  وم�ؤ�ش�شات،  وطن 

خالل  البلد  على  �شيطرت  التي  بالق�ى  مرتبط 

الثالث قرون املا�شية، والتي فر�شت روؤيتها وطريقتها 

وبالتايل  اللبنانية  املك�نات  �شياغة  يف  واأ�شل�بها 

�شياغة اجتماعها على القناعة بهذا ال�شكل الهجني 

من االوطان!..

ول�شنا بحاجة اىل الع�دة اىل احلكم العثماين الذي 

االأطراف  مع  تعاطيه  يف  اخلالفة  با�شم  يحكم  كان 

يف االمرباط�رية العثمانية – اال�شالمية افرتا�شا – 

للجباية  مالية  حم�شالت  �ش�ى  يراها  يكن  مل  التي 

وجمتمعات ب�شرية ملد الع�شكر باالنك�شارية للم�شاركة 

االآن  اىل  م�شتمرة  وهي   – تنته  مل  التي  حروبه  يف 

اأو  اأو ديني  اأو �شيا�شي  يف �ش�ريا دون اأي مربر قان�ين 

اأخالقي، ف�شال على اأن يك�ن ح�شن ج�ار بني دولتني 

ر�شمت اجلغرافيا قدرهما!..

واخلدمية  والعلمية  التنم�ية  امل�شت�يات  على  اأما 

والبنى التحتية فال ي�شجل للرتكي غري بع�س الدور 

واالأوقاف التي كانت تخدم م�شاحله اخلا�شة، لذلك 

مع رحيله غابت كل اآثار احلكم العثماين من احلياة 

العامة يف دول امل�شرق واملغرب العربي ومل يبق منها 

اإال ما  يتعلق باملجازر واالعدامات والتعديات واإ�شغال 

املجتمعات باملذهبيات وال�شكليات االآغ�ية والبيك�ية.. 

الفرن�شي كان اأف�شل من الرتكي، بلحاظ ما ترك من 

م�ؤ�ش�شات، واإن كانت حم�ش�بة على طائفة اأو ط�ائف 

بناء  امكانية  على  للتعرف  مهدت  اأنها  اإال  معينة 

م�ؤ�ش�شات ما بعد اال�شتقالل على يد قلة من احلكام 

الذين كان�ا خارج امل�ؤ�ش�شة ال�شيا�شية التقليدية التي 

تابعت حكم البلد على طريقة العثماين والفرن�شي يف 

التعاطي معه على اأ�شا�س اأنه جمم�عة من االثنيات 

واجتماعي  �شيا�شي  عقد  يف  تدخل  اأن  ميكن  التي 

يخلق دولة وظيفية ي�شتفاد منها بحكم ما ميلك هذا 

اللبناين ال�شاطر من ملكات!..

اأقل  وهكذا عاد الدور اىل اللبناين واللبنانية بدرجة 

لت�شدر امل�قع ال�شيا�شي واالقت�شادي واملايل والثقايف 

الكبري،  لبنان  اأو  لبنان،  �شميت  التي  الرتكيبة  لهذا 

واآليات عمل  اأخالقيات  اأن  بدا  ال�شدارة  اىل  وبع�دته 

ذاتها،  بقيت  الفرن�شي،  اأو  الرتكي  �ش�اء  امل�شتعمر، 

واأ�شيف اليها ال�شه�ة اخلا�شة بهذا ال�شيا�شي اأو غريه 

باال�شتئثار بكل �شيء!..

اأف�شد  اأنه  ال�شاطر  ال�شيا�شي  عليه  عمل  ما  واأهم 

ال�شطارة وطرحها يف  ثقافة  بتع�مي  العادي  االن�شان 

�ش�ق االفكار واالدبيات احلياتية معلبة ب�شكل جميل 

ومبهر، من خالل املراأة وال�شيارة وال�شقة املطلة على 

ال�شيف  باري�س ورحالت  والت�ش�ق يف  البحر واليخت 

هرم�نات  زادت  التي  املظاهر  من  وغريها  كان  اىل 

جينات  يحمل  الذي  ال�شاطر  اللبناين  لدى  الف�شاد 

على  احلرف  لت�زيع  دائما..  م�شتعدة  فينيقية 

العامل!..

اأنه  والفا�شد  ال�شاطر  ال�شيا�شي  ثقافة  يف  ما  واأهم 

ال�شع�د  �شروط  اأن  جمم�عته  اىل  كتابه  يف  اأوحى 

والف�شاد  ال�شيا�شة  اأمراء  بني  االتفاق  ومت  متر عربه، 

واحلرب باأن ي�شيغ�ا عقدهم ال�شيا�شي اخلا�س الذي 

واجلغرافية  املذهبية  مرجعيته  واحد  لكل  ي�شمن 

واأ�شبح  ال�طن  ت�زع  وهكذا  واملالية..  وال�شيا�شية 

اأغلب  يف  متنازعة  ب�شرية  وجزر  »بيئية«  حمميات 

االأحيان ل�شالح الزعيم الذين ف�ق!

ال�شلم  يف  والتقدم  للنجاح  الزعيم  عرب  املرور  �شرط 

اأغلب  جعل  واالداري  واملايل  وال�شيا�شي  االجتماعي 

اأو�شاعها و�شروط حياتها  النا�س الطاحمة لتح�شني 

يك�ن  لن  وبالتايل  وم�شيئته،  الزعيم  الإرادة  مره�نة 

االأ�شباب  كانت  مهما  �شروطه  على  خروج  هناك 

والذرائع.. 

النخب  الأن  ال�شع�د،  �شروط  اأحد  ه�  الف�شاد  وكان 

ال�شريفة واحلرة والكرمية التي رف�شت االن�شياع لهذا 

الل�ن من التعاطي مع م�ؤ�ش�شات ال�طن، لذلك تقدم 

يتقدم  لكي  وال��ش�يل  واالنتهازي  واالأمي  اجلاهل 

�ش�ف  الذي  للزعيم  املطلق  والءه  ويعلن  ال�شف�ف 

يط�ع امل�ؤ�ش�شات لكي ت�شبح على قيا�س هذا الفا�شل 

اأو ذاك!..

اال�شتقالل  من  �شنة  الثمانني  ح�ايل  بعد  وهكذا 

الدولة  م�ؤ�ش�شات  داخل  الف�شاد  م�ؤ�ش�شة  ت�شخمت 

تعمل  التي  ال�حيدة  امل�ؤ�ش�شة  هي  اأ�شبحت  حتى 

بن�شاط وبدوام كامل!..

اإرادة الف�شاد مل تكن يتيمة لدى الطبقة احلاكمة منذ 

اال�شتقالل اىل االآن، بل �شاحبتها اإرادة وجينة وبذور 

ال�طن،  هذا  نا�س  من  وا�شعة  قطاعات  لدى  كامنة 

عن  ف�شال  ع�شية  االإ�شالح  عملية  ا�شبحت  لذلك 

الفا�شد  بها  ربط  التي  امل�شالح  �شبكة  الأن  التغيري، 

الكبري عائلته وع�شريته وحمازبيه وطائفته اأ�شبحت 

اىل  و�ش�ال  اجل�شد  بكامل  فتكت  �شرطانية  �شبكة 

النخاع ال�ش�كي الذي ح�ل ال�طن وامل�اطن اىل مادة 

خماطية جتهد لل��ش�ل اىل عتبة امل�شرف!.. 

)للحديث �شلة(

هوز�أبجد

يف امل�صاألة اللبنانية!

الليربالية �صلمى زاهد، اأول �صيدة 

تنتخب حمجبة اإىل برملان كندي

طالل طـــه

taha_talal@hotmail.com

من اإعداد فادي الهاروين 

هي �شابقٌة من ن�عها لكنها مل ت�شرتِع انتباه الكثريين، 

كتبت مرا�شلة �شحيفة “ل� دوف�ار” يف الربملان الفدرايل 

هيلني ب�زيتي عن ع�ش�ة جمل�س العم�م �شلمى زاهد.

)اأكت�بر(  االأول  ت�شرين   21 يف  اأ�شبحت  زاهد  ف�شلمى 

جمعيٍة  اإىل  حمجبًة  ُتنتخب  كندية  امراأة  اأّول   2019
م�شت�ى  على  اأو  الفدرايل  امل�شت�ى  على  اإن  ت�شريعية، 

املقاطعات.

فقد خا�شت �شلمى زاهد معركتها االنتخابية لالحتفاظ 

 Scarborough( �شكارب�روه«  “و�شط  دائرة  مبقعد 

حجاب  مرتدية  وهي  العم�م  جمل�س  يف   )Centre
الراأ�س االإ�شالمي، وفازت مبقعد هذه الدائرة ال�اقعة يف 

اأ�ش�ات املقرتعني  %55،3 من  ت�رونت� الكربى حا�شدًة 

االأول  ت�شرين  ال�شابقة يف  االنتخابات  به يف  ف�زها  بعد 

تكن  ومل  االأ�ش�ات،  من  ب�50،5%   2015 )اأكت�بر( 

املرة  اآالف �ش�ت يف  اآنذاك، وبزيادة نح� ثالثة  حمجبًة 

 PLC –( الثانية، وحتت راية احلزب الليربايل الكندي

LPC( بقيادة رئي�س احلك�مة الفدرالية ج��شتان ترودو 
يف كلتا املّرتنْي.

لكن ما الذي تغرّي بالن�شبة ل�شلمى زاهد بني انتخابات 

2015 وانتخابات 2019؟
باللمف�مة  زاهد  ت�شخي�س  مت   2018 عام  اأوائل  يف 

 ،)Non-Hodgkin Lymphoma( الاله�دجكِينية 

فخ�شعت  اللمفاوي.  اجلهاز  يف  ين�شاأ  �شرطان  وهي 

ملن  ال�شروري  الكيميائي  للعالج  العم�م  ع�ش�ة جمل�س 

هم يف حالتها، وهذا ما اأفقدها �شعرها البني الكثيف.

اخليار  كان  ولكن  م�شتعار،  �شعر  و�شع  باإمكاين  »كان 

خياري، فاخرتُت و�شع احلجاب”، تق�ل زاهد ملرا�شلة “ل� 

دوف�ار” ال�شادرة يف م�نرتيال بالفرن�شية.

و�شرعان ما اتخذ احلجاب، الذي كانت وظيفته عملية 

يف البداية، ُبعدًا روحيًا بنظر زاهد. “بداأُت ارتديه ب�شبب 

ت�ؤّكد  معه”،  ارتياحًا  اأكرث  اأ�شبحُت  ثم  �شعري،  فقداين 

اأبلغها  اأن  ارتدائه بعد  اأنها قّررت م�ا�شلة  زاهد، لدرجة 

الطبيب اأنها �شفيت من ال�شرطان.

تفّكرين  م�ت  اأو  حياة  و�شع  نف�شك يف  »عندما جتدين 

كان  البداية  ففي  زاهد.  ت�شيف  االأ�شياء”،  من  بكثري 

من  الرحم  ب�شرطان  م�شابًة  تك�ن  اأن  يخ�شى  طببيها 

الرابعة، ول� �شّح ذلك ملا كان لها على االأرجح  الدرجة 

اأمل بالنجاة.

»اأنا اإن�شانة م�ؤمنة، لكن رمّبا مل اأكن يف ال�شابق على هذا 

التاأمالت  هذه  “لكن  زاهد،  تق�ل  االإميان”،  من  القدر 

و�شٍع  يف  نك�ن  عندما  اإمياننا(.  )من  نتقّرب  جتعلنا 

اأو  ق�ة  اأكرث  يجعلنا  �شيء  اأّي  نفعل  القبيل  هذا  من 

اأكرث اإيجابية. وقراأُت اآيات من القراآن الكرمي لتمنحني 

الق�ة«.

يف  زاهد  �شلمى  وقفت  النقاهة  فرتة  من  ع�دتها  عند 

اأمام  لتعلن   2018 )ماي�(  اأيار   31 يف  العم�م  جمل�س 

مباَركًا جلميع م�شلمي  رم�شاَن  “اأمتنى  الن�اب  زمالئها 

كندا والعامل اأجمع الذين يحي�ن �شهر رم�شان املقّد�س. 

واالن�شباط  التعاطف  معاين  يف  لنتاأمل  منا�شبة  اإنها 

والراأفة واالإح�شان«.

وكانت تلك املرة االأوىل التي تتناول فيها امراأة حمجبة 

امل�شت�ى  على  اإن  كندا،  يف  ت�شريعية  جمعية  يف  الكالم 

الفدرايل اأو على م�شت�ى املقاطعات.

انتهت  التي  االأخرية،  االنتخابية  احلملة  وخالل 

حتى  اأف�شل  وبنتائج  النيابي  مبقعدها  باحتفاظها 

على  �شلبية  تعليقات  زاهد  �شمعت  ال�شابقة،  املرة  من 

اإنهم  اأو ثالثة قال�ا يل  “هناك رمبا �شخ�شان  حجابها. 

لن ي�ش�ت�ا مطلقًا ل�شخ�س يرتدي حجاب راأ�س”، تتذّكر 

بالناخبني  ثقتها  على  ت�ؤكد  التي  الليربالية  ال�شيا�شية 

اأَو�شعُت  نف�شها،  زاهد  �شلمى  اأنني  “يدرك�ن  الذين 

احلجاب اأو مل اأ�شعه«.

ال�شابط  والدها  كان  حيث  بريطانيا  يف  م�ل�دة  وزاهد 

نًا، وترعرعت  برتبة بريغادير يف اجلي�س الباك�شتاين ُمعيَّ

درا�شتها اجلامعية  باك�شتان وتابعت  العائلة يف  يف كنف 

يف باك�شتان وبريطانيا قبل اأن تهاجر اإىل كندا مع زوجها 

عام 1999.

وملن يرى يف حجابها رمز قهر وا�شطهاد للمراأة امل�شلمة 

تق�ل زاهد “اأنا ال اأرتديه حتت تاأثري اأيٍّ كان، ال بتاأثري من 

زوجي وال اأبنائي وال اأ�شقائي. يعتقد النا�س اأّن االآباء اأو 

االأزواج اأو االأبناء اأو االأ�شقاء هم رمبا من يق�ل�ن للن�شاء 

يف منازلهم ماذا عليهن اأن يفعلن. اأنا البنت الكربى يف 

عاَمل 
ُ
عائلتنا. لدّي �شقيقان اأ�شغر مّني �شّنًا. )...( مل اأ

يق�الن  �شقيقاي  حتى  خمتلف.  ب�شكل  االإطالق  على 

م�شيفًة  الأبي”،  ل  املف�شَّ ال�لد  كنُت  اإيّن  الي�م  لغاية 

“ن�شاأُت يف عائلة ليربالية جدًا، وكانت الأبي اأحالٌم كبرية 
فيما يتعلق بي، وكانت يل دومًا حرية اتخاذ قراراتي«.

خريات حمظ�ظاٍت 
ُ
ولكن هل من املمكن اأاّل تك�ن ن�شاء اأ

جرِبَن بالتايل على ارتداء احلجاب؟ تتجّنب 
ُ
مثل زاهد واأ

�شلمى زاهد االإجابة على ال�ش�ؤال ب�شكل مبا�شر، فت�شري 

“و�شط  االنتخابية،  دائرتها  يف  كثريات  فتيات  اأّن  اإىل 

 10% من  اأكرث  امل�شلم�ن  ي�شكل  حيث  �شكارب�روه” 

ت�شعه  ال  فيما  احلجاب  يرتدين  ال�شكان،  اإجمايل  من 

نف�شها  ترى  التي  زاهد  تق�ل  “اإّنه خيارهّن”،  اأمهاتهّن. 

من�ذجًا الأولئك امل�شلمات.

قائلًة  الليربايل  تفكريها  على  التاأكيد  تعيد  زاهد  لكّن 

“�شاأدافع دومًا عن الن�شاء والفتيات الل�اتي ُيِردن ارتداء 
احلجاب، لكن ال اأريد اأن تك�ن اأيُة واحدٍة منهّن جمربًة 

على ارتدائه. �شاأدافع بال�شكل نف�شه عن الل�اتي ال ُيردَن 

و�شعه. اأعتقد ب�شكٍل را�شخ اأّن القرار يف هذا االأمر يجب 

وال  للحك�مة  يحق  ال  اأنه  م�شيفًة  للمراأة”،  يع�د  اأن 

اأاّل  اأو  ترتدي  اأن  باإمكانها  ماذا  للمراأة  تق�ل  اأن  للعائلة 

ترتديه.   )رادي� كندا الدويل (
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 )Scarborough Centre( »الليربالية �شلمى زاهد، ممثلة دائرة »و�شط �شكارب�روه

)Facebook / Salma Zahid( يف جمل�س العم�م الكندي
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يف اإطار التاأكيد على اله�ية الفل�شطينية 

وبدعم  الفل�شطيني،  بالرتاث  والتعريف 

املركز  نظم  الكندية،  الرتاث  وزارة  من 

الثقايف الفل�شطيني يف مدينة م�نرتيال، 

من  االأول  الثقايف  فل�شطني  مهرجان 

النا�شط  باإ�شراف  املدينة،  يف  ن�عه 

الفل�شطيني طارق طه، وذلك ي�م االأحد 

يف ال�شاد�س ع�شر من �شهر �شباط اجلاري 

التابع  الرتفيهية  االن�شطة  مركز  يف 

لبلدية مدينة �شانت ل�ران.

اأبناء  من  ح�ش�ٌد  املهرجان  يف  �شاركت 

وكان  والعربية،  الفل�شطينية  اجلاليات 

الفتًا:  الكنديني  الن�اب  بع�س  ح�ش�ر 

المروب�ل��س،  امان�ياّل  زبريي،  �شمري 

ب�لري�س،  الك�شندر  ب�ليي،  ماري� 

باال�شافة اإىل ن�اب كيبكيني هم: مروى 

غزال،  ربى  بيار،  �شانت  كري�شتني  رزقي، 

يف  البلدية  وع�شَ�ي  ف�تي�شيال،  واندريه 

وفران�شي�شك�  �شامل  عارف  ل�ران  �شانت 

مييل.

االعالمية  املهرجان  افتتَحت 

والنا�شطة  مطري  اعتدال  الفل�شطينية 

عرو�شًا  ت�شمَن  وقد  رقراقي،  �شلمى 

والدبكة  واالعرا�س  للثياب  ف�ل�كل�رية 

م�شابقات  اىل  باال�شافة  الفل�شطينية، 

فل�شطني  تاريخ  ح�ل  متح�رت  ثقافية 

ُوزَِّعت  ثمَّ  االأطفال.  فيها  �شارك  وكندا 

ج�ائز على الفائزين. 

للفن�ن  معر�ٌس  احلفل  يف  ُجِعَل  وقد 

واملطرزات  وامل�شغ�الت  الت�شكيلية، 

فنية  وان�شطة  الفل�شطينية،  ال�شعبية 

واعمال �شحرية، والر�شم باحلنة واخلط 

العلم  ر�شم  االطفال  َم  وُعلِّ العربي، 

الفل�شطيني....

البلدية  واأع�شاء  للن�اب  كلمات  وكانت 

الذين ارتدى بع�شهم �شااًل يحمل العلم 

الفل�شطيني، متمنني للحا�شرين حفال 

بهيجًا وعظيمًا.

النائب ربى غزال دعت اىل ال�شغط على 

احلك�مة الفدرالية التي تعار�س حملة 

الب�شائع اال�شرائيلية م�شددة  مقاطعة 

الكيبكي�ن  ي�شمع  ان  اهمية   “ على 

عن  والتعبري  �ش�تهم  والكندي�ن 

ع�ش�  وقال  امل�قف.   هذا  �شد  راأيهم” 

فران�شي�شك�  ل�ران  �شانت  يف  البلدية 

االقليات  �شعي  نتفهم  “نحن  مييل 

اال�شا�شية”،  حق�قهم  على  للح�ش�ل 

العدالة  اىل  لل��ش�ل  “مطلبكم  وقال: 

م�شاألة علينا جميعًا ان ُن�شِمعها عالية 

ووا�شحة”. 

الفدرايل  النائب  ب�لري�س  الك�شندر 

يف  اجلديد  الدمي�قراطي  احلزب  عن 

رئي�س  حتيات  نقل  روزم�نت  منطقة 

الفل�شطينية  “الق�شية  وقال:  احلزب 

هي الق�شية التي احملها يف قلبي منذ 

�شن�ات الأنني ادافع عن حق�ق االن�شان”.

الكتلة  حزب  عن  ب�ليي  ماري�  النائب 

الكيبكية الفدرايل ذّكر باأن حزبه كان قد 

م مذكرة اىل املجل�س النيابي الكندي  قدَّ

م�شتقلة،  دولة  بفل�شطني  لالعرتاف 

وختم بالق�ل: “حتيا كيبك حرة، وحتيا 

فل�شطني حرة”.  

قال  �شامل  عارف  البلدي  املجل�س  ع�ش� 

ل�ران  �شان  �شتتكلم  “الي�م  بالعربية: 

العربية. ما تق�م�ن به الي�َم اأمٌر يف غاية 

االهمية. ح�شارتنا عمرها اآالف ال�شنني، 

وعمل القيمني على هذا الن�شاط كاالأخ 

كعمل  ه�  العاملة  واملجم�عة  طارق 

ال�شفراء: نقُل احل�شارة. هناك من يعمل 

بل  فح�شب،  كعرب  لنا  ولي�شت  ليربزها، 

للكنديني والكيبكيني اأي�شًا”. 

من 

الفل�شطيني  املهرجان  م�ش�ؤول  ناحيته 

الهدف  “ان  قال:  طه  طارق  اال�شتاذ 

اله�ية  على  التاأكيد  ه�  املهرجان  من 

ال�طني  امل�روث  وتاأ�شيل  الفل�شطينية 

بثقافتهم  اجلاليات  ابناء  وتعريف 

وتراثهم عرب م�شاهدة عرو�س من الرتاث 

احل�شاري والثقايف الفل�شطيني”.

وا�شاف طه “ القى املهرجان اقباال الفتا 

فل�شطني،  ومنا�شري  اجلالية  ابناء  من 

خالله  قدمت  التي  الفقرات  وج�شدت 

العريق  بالتاريخ  للتعريف  فر�شة 

لل�شعب الفل�شطيني وح�شارته”، م�شريا 

الكبريين  واحلما�س  “التفاعل  اىل 

الفقرات  هدفت  حيث  اجلمه�ر،   من 

الثقافية والرتاثية املن�عة يف املهرجان: 

الفن�ن  الدبكة،  ال�شعبية،  االغاين 

واملطرزات  وامل�شغ�الت  الت�شكيلية، 

باله�ية  االرتباط  ت�طيد  اىل  ال�شعبية، 

االنتماء  قيم  وتعزيز   ، الفل�شطينية 

والعطاء لفل�شطني”.

م�نرتيال  يف  اللبناين  االإ�شالمي  املركز  اأحيا 

الزهراء  فاطمة  العاملني  ن�شاء  �شيدة  م�لد  ذكرى 

حا�شد  ح�ش�ر  و�شط  بهيج  بحفل  ال�شالم  عليها 

�شاحبا  يتقدمهم  الكرام،  اجلالية  الأبناء 

وال�شيخ  عبا�س  نبيل  ال�شيد  والف�شيلة  ال�شماحة 

االإدارية  الهيئة  ورئي�ُس  اخلفاجي،  حيدر 

عند  وذلك  رمال،  م�شطفى  اال�شتاذ  للمركز 

15 �شباط. ال�اقع يف  ال�شبت   ال�شابعة من م�شاء 

االأخ  بل�شان  احلكيم  الذكر  من  باآي  احلفل  بداأ 

احلاج  الربنامج  كلمة مقدم  وبعد  �شالح،  ح�شن 

�شالح  حمم�د  احلاج  املن�شد  اأبدع  �شبلي،  علي 

م�لد  وحي  من  واأنا�شيد  الت�ا�شيح  من  بباقة 

الزهراء )ع(. 

ال�شهادات  َمت  فُقدِّ الع�شاء  طعام  تناول  بعد  اأما 

التكليف  �شن  اإىل  ارتقني  لفتيات  والهدايا 

الإمام  كلمة  كانت  ثم  احلجاب،  ولب�س  ال�شرعي 

نبيل  ال�شيد  �شماحة  اللبناين  االإ�شالمي  املركز 

عبا�س، تناول فيها �شرية الزهراء )ع(. بعدها قدم 

ثم  اجلميع،  فيها  �شارك  ثقافية  فقرة  �شماحته 

اأن�شَد كل من ديانا وحممد ومرجان اكرم بح�ش�ن 

�شحب  جِرَي 
ُ
اأ اخلتام  ويف  اهلل«،  ر�ش�ل  »يا  ن�شيد 

التمب�ال وُوزَِّعت الهدايا.

ة اأيتام علي )ع(« حفاًل لالأخ�ات  اأقامت »جمعيَّ

يف قاعة »م�ؤ�ّش�شة الّزهراء )ع( العاملّية« يف مدينة 

م�نرتيال، ي�م اخلمي�س 13 �شباط ملنا�شبة ذكرى 

والدة �شيدة ن�شاء العاملني »فاطمة الّزهراء)ع(«، 

وت�شّمن الربنامج � اّلذي قّدمته االأخت »مالك 

 ك�راين الّزين« � الفقرات الّتالية:

 � اآيات من القراآن الكرمي تَلتها االأخت بيان قا�شم.

� م�شابقة عن حياة الّزهراء )ع( اأجرتها االأخت 

د.  فاطمة ْحَميِّ

 � �شرية املَْ�ِلد اأن�شدتها االأخت زينة زين فاع�ر.

 � �شحب »ت�مب�ال«.

وت�شمن احلفل فقرة اجتماعّية ح�ل كيفّية 

يفة الكاتبة ِبالعدل  اإجراء ال��شّية الكندّية ِلل�شَّ

 »جنى فرحات«.

َم ما تي�ّشر من الّطعام واحلل�ى على حبِّ  وُقدِّ

فاطمة )ع(. 

كما اقيمت احتفاالت مماثلة يف م�شجد اهل 

البيت وم�ؤ�ش�شة االمام اخل�ئي

وذلك  بهيجًا،  احتفاال  اال�شالمي  املجمع  اأقام 

يف  ال�شبت  م�شاء  من  والن�شف  ال�شابعة  عند 

املجمع،  قاعة  �شباط يف  �شهر  ع�شر من  اخلام�س 

باآي من  افُتِتح  بح�ش�ر ح�شد كبري من اجلالية، 

الذكر احلكيم بل�شان احلاج حممد �شفا. وقدَمت 

فقرات احلفل خديجة �شم�س الدين.  

والدة  ح�ل  “الظل”  بعن�ان  حكايٌة  كانت  بعدها 

زهري،  جنان  االخت  قدمتها  الزهراء،  ال�شيدة 

فاأن�ش�دة من وحي املنا�شبة لفتيات نادي االأ�شدقاء 

يف املجمع، ثم كانت كلمة ل�شماحة الدكت�ر ال�شيد 

ريا�س امل�ؤمن، حتدث فيها عن ال�شيدة الزهراء )ع( 

“النم�ذج العظيم الذي نقتدي به، بعد ان كانت 
لها”.  قيمة  وال  احلياة  هام�س  على  تعي�س  املراأة 

ولفت امل�ؤمن اإىل التايل: “اإذا اراد اجليل اجلديد 

ان يقتدي باإمراأة فعندنا اأم ابيها، ال�شيدة فاطمًة 

)ع( التي تربت بحجر ر�ش�ل اهلل”. 

علي  للمن�شد  زهراوية  مدائح  فقرة  كانت  ثم 

“الت�مب�ال”،  �شحب  جرى  اخلتام  ويف  حم�د. 

وُوزَِّعت الهدايا على الفائزين. 

اأقامت الهيئة الن�شائية يف املجمع اال�شالمي 

يف م�نرتيال اإحتفااًل مبنا�شبة والدة ال�شيدة 

الثالثاء  ي�م  �شباح  وذلك  )ع(،  الزاهراء 

�شباط،  �شهر  من  ع�شر  الثامن  يف  املن�شرم 

الكرمية.  اجلالية  �شيدات  من  جمٌع  ح�شره 

واأن�ش�دة  ثقافية  فقرات  احلفل  وت�شمن 

“امل�لد”، باالإ�شافة اإىل اأنا�شيد دينية مميزة. 
كلمة  �شبيتي  هادي  اأم  احلاجة  األقت  كما 

االأجيال  مدر�شة  وكّرمت  املنا�شبة.  وحي  من 

ق�شري  �شالم  املعلمتني  للمجمع  التابعة 

يف  الكبرية  جِله�دهما  ن�شراهلل  ومريفت 

خدمة امل�شرية التعليمية ال�شامية.

اأول مهرجان فل�سطيني ثقايف يف املدينة
مونرتيال تتحدث بلغة فل�صطني

اإحياء والدة الزهراء )ع( يف مونرتيال

املركز االإ�صالمي اللبناين

ة اأيتام علي  جمعيَّ

الهيئة الن�صائية يف املجمع اال�صالمي

املجمع اال�صالمي 

جالية

�صدى امل�صرق

احيت املراكز اال�شالمية يف م�نرتيال ذكرى والدة ال�شيدة الزهراء )ع( باحتفاالت عديدة .
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• انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل يف م�نرتيال املرح�مة فدوى اأحمد حمّيد، زوجها احمد حرب )اب� 
علي(، اأوالدها: علي، حممد، ن�را، وهيا حرب. ُووِرَيت يف الرثى ال�شبت يف الثاين والع�شرين من �شهر 

اأقيم جمل�س فاحتة عن روحها الطاهرة يف املركز اال�شالمي  �شباط اجل��اري يف مقربة حمزة. وقد 

اللبناين عند ال�شاد�شة والن�شف من م�شاء ال�شبت يف الي�م نف�شه.

• ملنا�شبة مرور اأربعني ي�مًا على وفاة املرح�م علي �شق�ر، حرمه ال�شيدة ج�مانا طاهر، اأوالده �شارة، 
قيم عند ال�شاد�شة والن�شف من م�شاء ال�شبت يف الثاين والع�شرين من �شهر �شباط 

ُ
اأ اآي��ة، وح�شن، 

اجلاري جمل�س عزاء وفاحتة عن روحه الطاهرة. 

م��روة، جنل ال�شيد م�شطفى م��روة، والدته  ابراهيم  ال�شاب  املرح�م  وفاة  �شنة على  ملنا�شبة مرور   •
املرح�م احمد، خليل، ي��شف، وعدنان  اأعمامه: احلاج حممد، حمم�د، �شميح،  ن�ال �شكر،  ال�شيد 

ال�شابعة من م�شاء االح��د يف  اأقيم عند  ال�شادة علي، ح�شني، عبا�س، وحممد �شكر،  اأخ�اله:  م��روة، 

ال�شاد�س ع�شر من �شهر �شباط يف م�شجد الزهراء )ع( جمل�س عزاء وفاحتة عن روحه الطاهرة.  

اأ�شقاء  اأربعني ي�مًا على ا�شت�شهاد احلاج عمار دروي�س �شقيِق احلاج عادل دروي�س،  • ملنا�شبة مرور 
زوجته: احل��اج ن�شري، و�شام، ع��ادل، ج���اد، وح�شني احل��اج، اأقيم عند ال�شابعة والن�شف من م�شاء 

روح��ه  ع��ن  وف��احت��ة  ع��زاء  اال�شالمي جمل�س  املجمع  �شباط يف  �شهر  م��ن  والع�شرين  ال��ث��اين  ال�شبت 

الطاهرة. 

روح املرح�م ابراهيم �شليمان االخر�س  وفاحتة عن  الزهراء جمل�س عزاء  قاعة م�شجد  اقيم يف   •
املرح�م  ا�شقاء  �شباط.  والع�شرين من  الثالث  االأح��د يف  م�شاء  والن�شف من  ال�شاد�شة  عند  وذل��ك 

، �شكنة ومرمي  ، علية  ، �شنية  : احل��اج علي، ح�شني وحممد االأخ��ر���س و�شقيقاته : احلاجة منيفة 

االأخر�س. 

• نتقدم من اآل العزاء باأحر التعازي القلبية، ون�شاأل اهلل ان يتغمد املرح�ِمني ب�ا�شع رحمته، واأن 
ي�شكنهم الف�شيح من جنته.

اإحدى  عر�شته  الذي  ر  امل�ش�َّ ال�شريط  م�شكلة: 

يطلب  الذي  ولدها  عن  ا�شرتاليا  من  االمهات 

و�شع حد حلياته ب�شبب امل�شايقات والتعليقات 

على  ال�ش�ء  �شلَط  لها  يتعر�س  التي  ال�شلبية 

م�شكلة واقعية م�ج�دة يف معظم املجتمعات - 

واإن ب�ش�ر متفاوتة - وانا اكتب لكم كي ت�شاهم�ا 

االأهل يف  تنبيه  امل�شرق يف  عرب �شفحات �شدى 

جاليتنا اإىل هذا ال�شل�ك االجتماعي اخلاطئ، 

ولكم ال�شكر �شلفًا. 

ا�شمهان � اوتاوا

النف�شي  الرتهيب  من  ن�ع  ه�  التنمر  حل: 

خالل  من  باالآخر  واال�شتهزاء  واال�شتخفاف 

ال�شاق  حتى  او  اخللقية،  عي�به  بع�س  اظهار 

تهم به ت�ؤدي اىل �شع�ر امُل�شَتقَ�ى عليه باأنه غري 

مرغ�ٍب اجتماعيًا. وهناك من يعمل على عزله 

يف  االأمر  فيتعاظم  وحتقريه،  قدره  من  واحلط 

نف�شه اإىل حد التفكري باالنتحار، اأو اإيذاء نف�شه 

اأو ايذاء االخرين. 

وهنا نتمنى على االهل الكرام عدم ال�شك�ت على 

ما يتعر�س له اأبناوؤُهم، �شيما البنات املحجبات، 

واأن  والعداء،  الكره  عن  ينم  عن�شري  كالم  من 

يعززوا من ثقة االأبناء باأنف�شهم وافتخارهم مبا 

هم عليه، واأال يتهاون�ا يف اإخبار ادارة املدر�شة او 

اجهزة ال�شرطة املعنية كي ي�شار اىل و�شع حد 

لهذه املمار�شات قبل اأن ت�ؤدي اإىل نتائَج وخيمة.

م�صكلة وحّل 
اقرتاح  اأبناء جاليتنا حماولني  بني  التي حتدث  امل�شاكل  باب نطل من خالله على  هذا 

نرحب  نحن  وعليه   .. واخلربة  االخت�شا�ص  اأهل  ا�شت�شارة  بعد  املنا�شبة  احللول 

باأ�شئلتكم وا�شتف�شاراتكم و�شنجيب عليها يف االأعداد القادمة بحول اهلل..

اال�صتقواء على الزمالء ك�صلوك اجتماعي

علينا �شهر  يطل  حتى  قالئل  اأيام  اإال  هي  ما 

اإيذانًا  اال�شالمي،  الهجري  التق�مي  يف  رجب 

يفتح  ال�شنة،  ف�ش�ل  من  كامل  ف�شل  ببدء 

اأب�اب القل�ب وي�شرع ن�افذ العق�ل على اج�اء 

التاريخية  املنا�شبات  واإحياء  وال�شيام،  العبادة 

املهمة، التي وقعت اإبان �شهر رجب او �شعبان او 

امل�ؤمنني علي )ع(،  واأبرزها م�لد امري  رم�شان، 

وليلة الن�شف من �شعبان، و�ش�اًل اىل �شهر اهلل 

واإطعام  القراآن  وتالوة  والقيام  ال�شيام  �شهر   -

االآداب  من  وغريها  االيتام،  وتفقد  الطعام 

 
ً
مهياأ امل�ؤمن  االن�شان  جتعل  التي  وال�شمات 

وم�شتعدًا لئال يحلَّ ال�شهر الف�شيل من دون اأن 

يك�ن قد تهياأ واأعد وا�شتعد لل�فادة اإىل ال�شفرة 

االلهية الغنية... 

فبع�س النا�س جتده قد ف�جئ بال�شيام فدخل 

اخلري  وبفعل  مرتنحًا،  وبالعبادة  متثاقاًل،  فيه 

ي�ؤتي  اأن  قبل  حثيثًا  ال�شهر  ومي�شي  �شحيحًا، 

يف  االمر  يتكرر  ال  وكي  بالتق�ى.  ويتزود  اأكله 

االإ�شالمية  مراكزنا  يف  مدع�ون  فاإننا  عام،  كل 

ما  حت�شري  يف  املعنيني  اأنف�شنا  اعتبار  اإىل 

ال�شغار  احبتنا  قل�ب  وي�شته�ي  وينفع  يليق 

واليافعني من خالل الربامج املتن�عة واالن�شطة 

املتجددة كي ال ي�شعروا بالرتابة وامللل، فذلك ما 

قد يفقدهم االهتمام بهذه االمكنة وال�شروح، 

فيهجرونها وُيعِر�ش�ن عنها. 

اوروبا  يف  قدمية  جاليات  يف  حدث  فاالأمر 

والعمل  املراكز  االآباء  ا�ش�س  حيث  وامريكا، 

الثاين  اجليل  بان  املفاجاأة  كانت  ثم  برمته، 

يلقي  بل  االول،  اجليل  باهتمامات  معني  غري 

الالئمة عليه ب�شبب »اإ�شرافه« يف تكبري وت��شعة 

�شخمة،  مالية  وامكانات  جه�ًدا  كلفت  اأمكنة 

اإال انها الي�م �شبه خالية، ال يرتادها اإال بع�س 

كبار ال�شن. ويغيب عن�شر ال�شباب الأن الن�ر مل 

يت�شلل اإىل وعيه فيجعله يت�قد ن�شاطًا واأفكارًا 

ع�ّشاق  يا  �ا  فهلمُّ وت�شميمًا....  واإرادة  وهمة 

املناجاة  اىل  الن�ر،  اأ�شهر  اىل  واملناجاة  الدعاء 

ال�شعبانية، و�ش�م الدهر، وليلة الن�شف، وزيارة 

احل�شني )ع(، لتمطر الرحمة غيث احلياة على 

جدب قل�بنا العط�شى. 

يف اأ�صهر النور

 نداء 
�شل�شلة نداءات ت�شدر عن املجمع االإ�شالمي يف مونرتيال

www.ccmmontreal.com

�صدى امل�رشق ـ مونرتيال

»ال��ع��دال��ة  جمعية  يف  االإدارة  جمل�س  م��ن  مب��ب��ادرة 

ق��ي��م يف مطعم ب��روي��ا عند ال���اح��دة من 
ُ
ل��ل��م��راأة«، اأ

بعد ظهر ال�شبت يف اخلام�س ع�شر من �شهر �شباط 

م�ؤ�ش�شة  رئي�شة  �شرف  غ��داء تكرميي على  اجل��اري 

بعد  وه��ذا  �شعد.  هنادي  ال�شيدة  للمراأة«  »العدالة 

اختيارها من بني خم�س وع�شرين امراأة هن »االأكرث 

تاأثريًا فى املجتمع الكندي«.

جميع  مل��ك��اف��ح��ة  بن�شاطها املكّر�س  ���ش��ع��د  ت��ت��م��ي��ز 

اأ�شكال التمييز �شد امل��راأة، وتقّدم الدعم القان�ين 

�شحايا  يقعن  الل�اتي  امل�شلمات  للن�شاء  والنف�شي 

ال��ق��ان���ن ال����اح���د وال��ع�����ش��ري��ن ال����ذي اق����ره ال��ربمل��ان 

الكيبكي العام الفائت والذي يحظر ارتداء الرم�ز 

الدينية اثناء العمل يف امل�ؤ�ش�شات الر�شمية التابعة 

للحك�مة يف كيبك.

يف كلمة لها، �شكرت �شعد جميع احلا�شرين، م�ؤكدة 

ا�شتمرارها يف عملها خلدمة الن�شاء والدفاع عنهن 

قبالة ما يتعر�شن له من ظلم.

ح�شر احلفل كل من : النائب الفدرايل عن منطقة 

بيريف�ن �شمري زب��ريي، رئي�شة بلدية ك�ت دي نيج 

الف��ال  يف  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ع�ش�  م�نتغمري،  �ش� 

ال�����ش��ي��دة ���ش��ن��درا احل��ل���، رئ��ي�����س امل��ن��ت��دى اال���ش��الم��ي 

خرُبطلي  وليم  املحامي  امل��ج��ذوب،  �شامر  الكندي 

وزوجته،  املحامي ح�شن غية  والنا�شط�ن:  وزوجته 

حممد بره�ن، ايهاب لطيف، مريمي تايل�ر، كميل 

ادير،  زب��ريي، م��روى خنافر، م�ل�د  ن�شار، ع�اطف 

�شامر النيز، مهدي ج�هري، اإيهاب الزغبي، ح�شني 

حب اهلل، و�شديقات لل�شيدة �شعد.  

اأق����ام جت��م��ع »م��ن��ت��دان��ا« ال��ث��ق��ايف ن���دوة ���ش��ارك فيها 

اأع�����ش��اوؤه��ا وت��ن��اول��ت امل�����ت ال��رح��ي��م، وذل����ك م�شاء 

اجل��م��ع��ة يف ال����اح���د وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ���ش��ه��ر �شباط 

اجلاري يف دير مار انط�ني��س الكبري يف اوترم�ن. 

وتناق�س املجتمع�ن يف من له احلق باتخاذ القرار: 

امل��ري�����س، االأه����ل، ال��ط��ب��ي��ب، او جم��م���ع��ة االأط��ب��اء. 

وت�زعت االآراء بني الرف�س التام والقب�ل ب�شروط 

كبرية ومعقدة، والتاأقلم مع تط�ر املجتمع الفكري 

مع مرور ال�قت بظروف حمددة. 

كما ناق�س املجتمع�ن »ال��شع االجتماعي والثقايف 

اأ�شئلة النقا�س: هل  يف دولنا االأم ويف الغرب، ومن 

هناك معياران حلق�ق االإن�شان، حيث ُيقَتل املاليني 

يف الدول العربية من اأجل املال، يف وقت ُتطَرح فيه 

الق�انني املعقدة حلماية الفرد«.

لقاًء  ال�ش�ري  الكيبكي  الثقايف  املركز  نظم 

ثقافيًا بني احلادية ع�شرة وال�احدة من بعد 

ظهر ال�شبت يف الثاين والع�شرين من �شباط 

اجل���اري يف مركز �شانت ج���زي��ف يف مدينة 

الف�����ال، ت�����ش��م��ن حم��ا���ش��رًة ب��ع��ن���ان »اأ����ش���رار 

املجل�س  يف  املدربني  كبرية  األقتها  ال�شعادة« 

ال��ع��رب��ي ال���دك���ت����رة راب���ي���ة ���ش��ب��ي��ب. ت��ن��اول��ت 

�شبيب م��ش�ع ال�شعادة من ج�انب متعددة، 

متح�رت ح�ل ما اذا كانت ال�شعادة مهارة ام 

حظًا وقدرًا، وح�ل ك�نها م�روثًة اأو ُمتعلَّمًة 

وُمكَت�شبًة. وعر�شت كذلك اإىل كيفية تعلم 

لنجعلها حقيقة يف حياتنا  ال�شعادة  اأ�شرار 

االآراء  الي�مية. كما �شارك احل�ش�ر ببع�س 

واالأ�شئلة.

»منتدانا« ينظم ندوة حول »املوت الرحيم«غداء تكرميي على �رشف هنادي �صعد

ندوة حول اأ�رشار ال�صعادة

�لبقاء هلل

للبيع

Westmount مطعم لبناين يف منطقة

موقع مهم،  ا�صتثمار عائلي، مدخول جيد. 

للتوا�صل اجلّدي 

514 424 7879
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يف ر�شالة وجهتها الكاتبة �ش�زن واي�س يف 17 �شباط 

اجل������اري اإىل ف��اب��ري�����س الب������، ن���ائ���ب م���دي���ر »احل���ي���اة 

الطالبية والتعلم« يف اجلامعة جاء فيها: 

»عزيزي ال�شيد الب�، 

تزعم  اإعالمية  تقارير  الكنديني، و�شلتني  ككثري من 

ي��ت��ح��رك���ن يف جامعة  ك��ان���ا  ال�����ش��ام��ي��ة  ُم��ن��اه�����ش��ي  اأن 

مكغيل. اإنني يه�دية ناجية من املحرقة، وقد اأم�شيت 

عمري يف مكافحة الكره لل�شعب اليه�دي، وبالن�شبة 

لتقاريَر كهذه، اأرى اأنها ُمقلقة فعاًل.

ب�شاأن  ال�شياق  ه��ذا  ال����اردة يف  التقارير  راج��ع��ت  لقد 

اجلدليات التي قامت يف جامعة مكغيل يف هذا العام 

الدرا�شي، و�شمنها ر�شالتك يف الثاين من كان�ن االأول 

اأجد  اأ�شرة مكغيل وطالبها، ومل  اإىل   2019 من عام 

اأي اإثبات على مناه�شة ال�شامية هنا، اإمنا ما اأراه ه� 

جدل انفعايل ب�شاأن ال�شيا�شة يف اإ�شرائيل/ فل�شطني. 

بات�ا  ب�شدة  االإ�شرائيلية  احلك�مة  ينتقدون  فالذين 

ي�اجه�ن تهمًا مزورة مبناه�شة ال�شامية.  

اإال اإىل تعري�س ال�شعب  ت���ؤدي هذه التهم املزيفة  وال 

ال��ي��ه���دي ل��ل��خ��ط��ر م���ن خ���الل اإ���ش��ع��اف��ه ع���ن ال��رتك��ي��ز 

على اأعمال مناه�شة ال�شامية احلقيقية. فمناه�شة 

اأم��ا  يه�ديتهم،  ب�شبب  ال��ي��ه���د  ال��ك��ره  تعني  ال�شامية 

الإظهار  منهم  حماولة  فكل  للفل�شطينيني،  بالن�شبة 

ُت���ن���َع���ت مب��ن��اه�����ش��ة ال�����ش��ام��ي��ة.  اأح���زان���ه���م ب���ات���ت االآن 

الفل�شطيني�ن الذين قد عان�ا ما عان�ه حتت احلكم 

�شر�شًة الإ�شكاتهم  االآن حماولة  ي�اجه�ن  االإ�شرائيلي 

كليًا. 

املدافعة  ه���  و���ش���اه��ا  مكغيل  نحتاجه يف جامعة  م��ا 

بحزٍم عن حق التحرك ال�شيا�شي، حتى اإن ت�اجه مع 

ال�شيا�شات االإ�شرائيلية، فهذا �شرط م�شبق للمقاومة 

الفعالة ملناه�شة ال�شامية احلقيقة.

احرتامي، 

*�ش�زان واي�س  

ناجية من املحرقة ونا�شطة الأجل فل�شطني«

متابعة �صدى امل�صرق 

ي�ا�شل »الل�بي« امل�ؤيد ال�شرائيل يف كندا �شغ�طاته 

ع��ل��ى احل��ك���م��ة ال��ك��ن��دي��ة ل��دف��ع��ه��ا الت���خ���اذ م���اق��ف 

مت�شددة من نظام اجلمه�رية اال�شالمية االيرانية، 

متماهيًا مع اخلطة التي بداأها على امل�شت�ى العاملي 

فقد  نتنياه�،  بنيامني  ال�شهي�ين  ال�����زراء  رئي�ُس 

رفعت منظمة ْبناْي ْبِرث امل�ؤيدة للكيان ال�شهي�ين 

الكندية،  الفيدرالية  دع��ً�ى ق�شائية �شد احلك�مة 

اإخ���ف���اق االأخ�����رية يف االم��ت��ث��ال لطلب  م�����ش��رية اإىل 

اإدراج فيلق احل��ر���س ال��ث���ري االإ���ش��الم��ي االإي���راين - 

)IRGC( باأكمله - كمنظمة اإرهابية.

وي��اأت��ي ه��ذا االإج����راء، �شد ك��ل م��ن احل��ك���م��ة ووزي��ر 

اأ�شابيع  ِب��ْل بلري، بعد قرابة خم�شة  الكندي  االأم��ن 

االإي��ران��ي��ني  الكنديني  ب��رث وجمل�س  م��ن ح��ثِّ بناي 

وحملة العدالة 88 - علنًا - على تنفيذ اقرتاٍح اأقره 

جمل�س الن�اب العم�م يف حزيران )ي�ني�( 2018.

وق����ال م��اي��ك��ل م������ش��نت، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لبناي 

برث: “لقد اأو�شحنا ال�شهر املا�شي اأن ال قب�َل بنَي 

اإ�شايف من جانب احلك�مة”.  الكنديني الأيِّ تاأخري 

ال��ل��ج���ء  ع����ن  ب���دي���ل  ال  احل������ظ،  “ل�ش�ء  واأ������ش�����اف 

القان�ين يف هذه املرحلة. اإنه اأمر ال يطاق: مرور 20 

�شهرًا على هذا االقرتاح الهام، ومل تتخذ حك�متنا 

اأي اإجراء لتنفيذه”. 

رف���ق ب�ش�رة ل�زير 
ُ
اأ وق��ال بيان ���ش��ادر ع��ن املنظمة، 

اخلارجية االيراين ج�اد ظريف وه� ي�شافح رئي�س 

ال�زراء الكندي ج��شتان ترودو بحرارة على هام�س 

اج��ت��م��اع��ات م����ؤمت���ر م��ي���ِن��خ ل���الأم���ن، ال��ت��ي ُع���ِق���َدت 

�شباط اجل��اري،  �شهر  م��ن  ال��راب��ع ع�شر  اجلمعة يف 

االإي��راين ي�شكل تهديدًا  الث�ري  اإن »احلر�س  )ق��ال( 

ككيان  اإدراج�����ه  اإن  للكنديني.  ج���دًا  خ��ط��ريًا  اأم��ن��ي��ًا 

اإره��اب��ي يف ه��ذا البلد ���ش��روري ل���ردع ه��ذا التهديد 

وتقليل قدرته على اإحلاق االأذى«.

واأو�شح ديفيد ماتا�س، كبري امل�شت�شارين القان�نيني 

من  تطلب  الق�شائية  ال��دع���ى  اأن  ْب����ِرث،  ْب��ن��اْي  يف 

بناي  ب��ه  تقدمت  ال��ذي  الطلب  على  ال��رد  املحكمة 

بِرث الإدراج احلر�س الث�ري االإيراين ككيان اإرهابي.

وقال م��شنت: “الي�م، ي�شعى النظام االإ�شالمي بال 

�شليماين”، م�شيفًا  قا�شم  ملقتل  االنتقام  اإىل  �شك 

اأي وقت  اأك��رث من  “الكنديني معر�ش�ن للخطر  ان 

م�شى على اأيدي احلر�س الث�ري. املخاوف عملية، 

اأخالقية وعاجلة”.

جون ريدل

اإن�������ش���م���ت ال���ن���ا����ش���ط���ة امل���ت�������ش���ام���ن���ة م��ع 

فل�شطني ���ش���زان واي�����س م��ن ت���رن��ت��� اإىل 

ثالثني طالبًا يف ال�شابع ع�شر من �شباط، 

م�جهًة نداءها اإىل اإدارة جامعة مكغيل، 

ملطالبة هذا ال�شرح التعليمي الكبري يف 

ب�شاأن  التعبري  حرية  بحماية  م�نرتيال 

فل�شطني.

مبنى  اإىل  والطالب  �ش�زان  وقد ح�شرت 

فل�شطني،  ح��ري��ة  الأج���ل  هاتفني  االإدارة، 

نائب  اإىل  ر�شالتها  بعدها  �ش�زان  لت�شلم 

م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ب��ات��ري�����س الب����� ) ميكن 

مراجعتها يف مكان اآخر من هذا العدد(. 

واأن�شارهم  الفل�شطيني  اأن  ���ش���زان  وراأت 

ُت��ط��َل��ق ع��ل��ي��ه��م زورًا  يف ج��ام��ع��ة م��ك��غ��ي��ل 

اأن  م�شيفة  ال�����ش��ام��ي��ة«،  »مناه�شة  �شمة 

»الفل�شطينيني الذين قد عان�ا ما عان�ه 

ب�شبب احلكم االإ�شرائيلي ي�اجه�ن االآن 

حماولة �شر�شة الإ�شكاتهم كليًا«. ومن بني 

اليافطات التي حملتها �ش�زان واأن�شارها 

ي��اف��ط��ٌة ت��ق���ل: »ن��اِه�����ش���ا ال��ظ��ل��َم واأي����دوا 

فل�شطنَي العدالة«. 

بعملها  م��ع��روف��ة  دول��ي��ة  نا�شطة  و���ش���زان 

الأج����ل ف��ل�����ش��ط��ني. ن�����ش��رت م�����ؤخ����رًا ق�شة 

ح��ي��ات��ه��ا: »م����ن امل���ح���رق���ة اإىل امل���ق���اوم���ة: 

 22$ بقيمة  مت�فرة  والن�شخة  رحلتي«. 

 Fernwood Publishing، ل�����دى: 

 ”Holocaust to Resistance My
”Journey

اأم����ا يف ال��ي���م ال���ت���ايل، ف��ت��ح��دث��ت ���ش���زان 

ك�نك�رديا  ُع��ِق��َد يف جامعة  ع��ام  لقاء  يف 

وح�شره ال�شحايف ج�ن ريِدل، وقد اأ�شغى 

جمه�ٌر من خم�شني طالبًا و�شديقًا اإىل 

حكايتها ب�شاأن اإنقاذها كطفلة يف مقتبل 

عمرها م��ن امل��ح��رق��ة ال��ن��ازي��ة االإج��رام��ي��ة 

�شجاعِة  بف�شل  ن���ِق���َذت 
ُ
اأ وق��د  فرن�شا.  يف 

االأف���راد، بينهم مهاجرون  ع��دد كبري من 

والجئ�ن م�شلم�ن، والكالم لها.

ق��ت��ل���ا  ال���ن���ازي���ني  اإن  �����ش�����زان  واأ�����ش����اف����ت 

اإىل  باالإ�شافة  اأوروب����ا،  م��ن يه�د  امل��الي��ني 

ع�������ش���رات امل���الي���ني م���ن االآخ����ري����ن ال��ذي��ن 

راآهم النازي�ن “ِمن غري الِبي�س” اأو “ِمن 

املقاومة  “بف�شل  وتابعت:  الب�شر”،  دون 

ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف ف��رن�����ش��ا، جن���ا ث���الث���ة اأرب�����اع 

اليه�د يف فرن�شا”.

ويف نقا�س مع احلا�شرين بعد االجتماع، 

اإن��ق��اذ  ��ل��ت ����ش����زان دوَر امل�����ش��ل��م��ني يف  ف�����شَّ

“اآنذاك  ه��ت��ل��ر:  م���ن  ال���ي���ه����دي  ال�����ش��ع��ب 

حترك امل�شلم�ن فرديًا وم�ؤ�ش�شاتيًا، ففي 

وِوَي�������ُت اإل��ي��ه��ا، 
ُ
امل��ح��اف��ظ��ة ال��ري��ف��ي��ة ال��ت��ي اأ

اأن��ه��ا يف طف�لتها  ام����راأة كيف  اأخ��ربت��ن��ي 

م�����ش��ل��م��ني م�شلحني  م��ق��اوم��ني  ���ش��اه��دت 

ي��ن��اه�����ش���ن ال��ن��ازي��ة، ي��ح��ر���ش���ن ���ش���اه��م، 

وي���داف���ع����ن ع��ن��ه��م يف م��ق��اب��ل اع���ت���داءات 

اجلن�د النازيني”. 

ن  اأمَّ “م�شجد باري�س الكبري  اأن  واأ�شافت 

اإي��اه��م يف مغادرة  امل���اأوى لليه�د، م��ع��اون��ًا 

امل��دي��ن��ة ال��ت��ي احتلها ال��ن��ازي���ن، واإي��ج��اد 

االأمان يف الريف”.

�شبابها  اأن��ه��ا يف  اإىل  ال��ن��ا���ش��ط��ة  واأ����ش���ارت 

االإ�شرائلية،  ال��دول��ة  مع  متعاطفة  كانت 

علمت  ع�شرة،  الثامنة  ببل�غي  “لكنني 
ُط��ِردوا  قد  االأ�شليني  فل�شطني  �شكان  اأن 

ى ا�شتعمارًا!  من اأرا�شيهم، وذلك ما ُي�شمَّ

وعليه  الِعرقي،  التطهري  ن�شميه  وال��ي���م 

اأ����ش���ب���ح���ت ن���ا����ش���ط���ة الأج������ل ال����ع����دال����ة يف 

اإ����ش���رائ���ي���ل/ ف��ل�����ش��ط��ني ب���ن���اًء ع��ل��ى م��ب��داأ 

احلق�ق املت�شاوية ل�شعَبي هذه االأر�س”. 

واأ�شافت �ش�زان اإن الكره لليه�د �شكٌل من 

متجذر  وه�  العن�شرية،  التفرقة  اأ�شكال 

ب��ع��م��ق يف امل��ج��ت��م��ع االأوروب��������ي، وم��رت��ب��ط 

ارت���ب���اط���ًا وث��ي��ق��ًا ب��ال��ع��ن��ج��ه��ي��ة ال��ب��ي�����ش��اء. 

بكل  ال��ع��ن�����ش��ري��ة  ن��رف�����س  ال���ذي���ن  “نحن 
اأ�شكالها نحتاج اإىل الت�حد”.

اإىل  املا�شي  ال�شهر  ���َه  ُوجِّ ق��د  وك��ان طلٌب 

االنتقادات  ت�شيف  كي  م�نرتيال  بلدية 

اإ�شرائيل اإىل تعريفها ب�شاأن  هة اإىل  امل�جَّ

���ش���زان  ف��ع��ل��ق��ت  ال�شامية”،  “مناه�شة 

بالق�ل اإن “جمل�س البلدية رف�س ذلك، 

دع��م  اإىل  ودع����ت  �شنعًا”.  اأح�������ش���َن  وق����د 

حملة “مقاطعة الب�شائع واال�شتثمارات 

 ”)BDS( اال�شرائيلية ومعاقبة اإ�شرائيل

يف م���ق���اب���ل ن���ظ���ام ال���ف�������ش���ل ال��ع��ن�����ش��ري 

االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي، و������ش�����ددت ع���ل���ى �����ش����رورة 

اإن��ه��اء االح��ت��الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ل��الأرا���ش��ي 

الفل�شطينية، واإنهاء االعتقاالت الكبرية 

ح��ق���ق مت�شاوية  وم��ن��ح  غ���زة،  �شج�ن  يف 

بع�دة  وال�شماح  ال�شعبني،  اأب��ن��اء  جلميع 

كل الالجئني الفل�شطينيني املنفيني”. 

لال�شتعالم ب�شاأن كتاب �ش�زان، زيارُة: 

 Fernwood Publishing،

 ”Holocaust to Resistance: My
”Journey

�صوزان واي�س  : ال توؤدي هذه التهم املزيفة اإال 

اإىل تعري�س ال�صعب اليهودي للخطر

»بناي برث« تقا�صي احلكومة الكندية!

جالية

»فلتدافعوا عن حرية التعبري ب�صاأن فل�صطني«!

واي�س ت�قع كتابها يف ك�نك�رديا 

واي�س امام جامعة مكغيل 

ترودو وظريف خالل لقاء يف مي�نيخ 

 املحامي دميرتي ال�شكار�س يف مداخلة خالل الندوة يف ك�نك�رديا
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اأبو تراب كرار العاملي

ل القائد ترجَّ

ت�ّقف م�شري امُلخِل�س

خلت ال�شاحات من خط�ات اأقدامه

ت الزهرة اأوراقها �شمَّ

فانقطع العبق الفّ�اح

لكن مهاًل

لعلها ا�شرتاحة حمارب

ليع�د االأريج يف نكهة خا�شة يف اآخر الزمان

ومع �شاحبه ويف ظل قيادته

اجل�شي قلياًل اأيتها القّبعة

وترّبعي على النع�س ال�شريف

ترّيث اأيها اجلهاز

َيُحّق ِلَفِم القائد َوِلَيَدْيِه بع�شًا من خل�ة مع اأحّبائه واأوليائه وال تن�َس اإعادة اأم�اج 

البث لتاأتي بها على اأثري مهدوي يف ي�م من ذاك الزمان

ارتقاء �شهيدين عظيمني ...

ت�ّحد الدم االإيراين مع نظريه العراقي

واالثنان يجتمعان حتت ل�اء احلق

وين�ش�يان يف ظل ال�الية ون�شرة املظل�م

�شالٌم على ال�شهيدين

اأيها االأجداد واالآباء

وجميع َمْن يروي اإىل االأجيال الالحقة

ويا كاتب التاريخ

اإن اأتيتم على ذكر ال�شهداء االطهار ال تن�ش�ا “ال�شهيدين”

ة وللحكاية َتِتمَّ

�َن} احِلُ ْر�َس َيِرُثَها ِعَباِدَي ال�شَّ
َ
نَّ ااْلأ

َ
ْكِر اأ ُب�ِر ِمن َبْعِد الذِّ {َوَلَقْد َكَتْبَنا يِف الزَّ

الكربى  االجتماعات  مكاتب  معظم  يف 

معظم  ويف  م�شتطيلة،  طاوالت  نرى 

دائرية  طاوالت  نرى  الداخلية  املكاتب 

الدافع  ان  البع�س  اأو بي�شاوية. قد يرى 

الختيار ن�ع الطاولة ه� امل�شاحة املتاحة، 

املجتمعني  عدد  الطاولة  ن�ع  يحدد  اأو 

االمر  ان  احلقيقة  االجتماع.  عقد  عند 

من  ابعد  م�شامينه  بع�س  يف  يك�ن  قد 

اذا ما ه� الفي�شل يف ذلك؟  هذا وذاك. 

عمن  ذاته  ال�ش�ؤال  واطرح  قليال  فكر 

ح�لك، فقد تتالقح افكارك وينتج عنها 

ت�ش�ر مربر عمليًا.

هذا  يف  قراأت  ما  بع�س  ا�شاركك  دعني 

ما  زمن  يف  ُيقال:  �شمحت.  اإذا  امل�شمار 

اأحد  الق�شاة  رئي�ُس  َل  وكَّ اجنبي،  بلد  يف 

مقابالت  عقد  جلنة  بقيادة  ُق�شاِته 

�شخ�شية وانتقاء م�ظفني جدد ل�شالح 

عمل  جل�شة  االأخري  فعقد  العدل.  وزارة 

مقعده  متخذًا  م�شتطيلة،  طاولة  ح�ل 

ومنطلقًا  امل�شتطيلة  الطاولة  �شدر  يف 

تفاعل  قلة  املقابالت، فالحظ  اإجراء  يف 

ب�شلك  لاللتحاق  اجلدد  املر�شحني 

ان  ف�جد  امل��ش�ع  من  الق�شاء. وحتقق 

معه،  التفاعل  من  يتخ�ف�ن  املر�شحني 

وي�شعرون باأن من يجل�س يف �شدر الطاولة 

معه  يتما�ش�ا  ان  ويجب  عليها،  ي�شيطر 

ليحظ�ا  واأطروحاته  واأفكاره  روؤيته  يف 

املقابالت  تنتهي  ما  وعادة  ين�شدون.  مبا 

ب�شرعة يف حالة الطاوالت امل�شتطيلة.

عقد  ي�م  من  امل�شائية  الفرتة  يف 

القا�شي  ُنِقل  اأن  حدَث  نف�شه،  املقابالت 

ال�شخ�شية  املقابالت  الإجراء  املنتدب 

اأخرى  عمل  غرفة  اىل  املتقدمني  مع 

القا�شي  فالحظ  م�شتديرة.  طاولة  ذات 

واأع�شاء اللجنة ارتفاَع من�ش�ب امل�شاركة 

والتعبري  والتفاعل  والنقا�س  واحل�ار 

بالطلبات  املتقدمني  نظر  وجهات  عن 

ال�ظيفية، ودامت املقابالت اأكرَث يف حالة 

الطاوالت امل�شتديرة.

رفع  املقابالت،  جميع  من  االنتهاء  بعد 

كاماًل  تقريرًا  اللجنة  واأع�شاء  القا�شي 

اقرتاحًا  مت�شمنًا  الق�شاة،  رئي�س  اإىل 

منه بعقد كل املقابالت امل�شتقبلية ح�ل 

رئي�س  رد  الف�ر  وعلى  م�شتديرة.  طاولة 

الدوائر  على جميع  َم  ُعمِّ بقراٍر  الق�شاة 

اخلا�شعة حتت �شلطته يف تلك الدولة، 

من  امل�شتديرة  الطاوالت  باإزالة  يق�شي 

املكاتب، وباإجراء كل املقابالت الت�ظيفية 

واملداوالت  القان�نية  الق�شايا  يف  والبت 

جمهزة  مكاتب  با�شتخدام  الرتافعية 

القا�شي  وبجل��ِس  م�شتطيلة،  بطاوالت 

ِدم القا�شي  يف �شدر الطاولة. وعليه، �شُ

بهذا  جلنته  واأع�شاء  الت��شية  �شاحب 

املنتدب مقابلة  القا�شي  القرار. فطالب 

وف�ر  امل��ش�ع.  لبحث  الق�شاة  رئي�س 

عن  بال�ش�ؤال  وبادره  جال�شه  طلبه  تلبية 

رئي�س  فرد  الذكر.  االآنف  قراره  حيثيات 

امل��ش�ع  نعالج  نحن  بالق�ل:  الق�شاه 

عدد  وتقلي�س  ال�قت  ت�فري  منظ�ر  من 

امل��ش�ع  تعالج  وانت  العالقة،  الق�شايا 

والبح�ث  املط�لة  النقا�شات  منظ�ر  من 

الذي  امل�ؤ�شر  خالف  وهذا  الدقيقة، 

اعتمدناه يف دائزتنا !

ومن هنا على االن�شان اإن كان يف من�شب 

�شنع القرار اأن يحدد ن�ع املعاجلات التي 

يريد ان يبحثها، وم�ؤ�شرات جناحها مع 

ن�ع   اختيار  رمزية  ين�شى  وال  االآخرين، 

الطاولة املنا�شبة. وان كان ه� املراجع او 

املتقدم لل�ظيفة او املتابع ملطالبة ما، او 

ا�شتثمارية،  جتارية  فر�شة  عن  الباحث 

رئي�س  ت�جهات  قراءة  ح�شن  فعليه 

الدائرة او رئي�س ال�شركة او رئي�س اجلهاز 

خالل   من  ول�  معه،  �شيتعامل  الذي 

�شكل الطاولة التي يجال�شهم فيها، واأال 

النهائي  فالقرار  يقابلهم.  مبن  يكتفي 

ملعاملته بيد �شانع القرار يف ال�شركة، ال 

كاتب حم�شر اللقاء او من�شق الطلبات اأو 

امُل�شدر لرقم املعاملة.

وترجل »املرعب«

عن جواده الطاولة امل�صتطيلة والطاولة الدائرية

 م . �أمري �ل�سالح

اأين الروح االإن�شانية وحنان القل�ب واالأفئدة؟

اأين حب النا�س ووفاُء بع�شها لبع�شها االآخر؟

اأين ال�شهامة والفرو�شية والكرم؟

اأين العمل ال�شالح، اأين زاد اخلري؟

اأين االأ�شخا�س الني يحفرون يف القل�ب العرفان والطيبة؟

اأين االأحا�شي�س وامل�شاعر وامل�دة؟

يف ع�شرنا القا�شي هذا، اأين تلك االأم�ر جمتمعة؟

يف هذا الزمن املادي والتهافت على اأ�شنام االأ�شياء،

�شائنة  جنحة  احلميدة  ال�شفات  بهذه  التعامل  اأ�شبح  هل 

ي�شتحق من يتعامل بها ال�شجَن والنبَذ من املجتمع؟!

اأين نحن يف زمن االنحالل والتده�ر هذا؟

اأين جند املعدن الطيب واالأ�شيل يف زماننا هذا؟

اأ�شئلة من اأعماق القلب، من قلب اآمله ما و�شلنا له من حالة 

يرثى لها.

دع�ة حب و�شدق.

حلظة تاأمل وتفكري.

اأيها النا�س ع�دوا اإىل االأ�شالة.

اإىل احلب املتدفق �شعادة وهناء.

باهلل عليكم ع�دوا، ع�شى ولعل!

على اخلري واملحبة وامل�دة الدائمة وال�شالم، ا�شت�دعكم اهلل. لقاوؤنا معكم  يت�ا�شل من خالل هذا امل�قع  العزيز، جريدة 

�شدى امل�شرق الغراء، واىل اللقاء القريب اإن �شاء اهلل تعاىل. 

للت�ا�شل مع الكاتب عرب الربيد االلكرتوين:

visionmag64 @Gmail.com
FACEBOOK PAGE: ALI IBRAHIM TALEB

ماذا حل بنا؟؟

   علي �إبر�هيم طالب - وندزور

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

äÉëª°S º°UÉY

Estimation
Gratuite

514.717.8118

MOHAMAD KOJOK
514.243.8191

ÉVALUATION

GRATUITE

ACHAT • VENTE • LOCATION

للإيجار

مطعم مناقي�ش 

 Downtown - املنطقة و�صط مدينة مونريال

للجادين فقط

514.999.9997
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قال االإمام علي )ع(:

وَقب�ٍل  نف�شه،  وواع��ٍظ من  اهلل،  ت�فيٍق من  اإىل  امل�ؤمن يحتاج 

ممن ين�شحه.

الت�فيق عناية اهلل، وه� راأ�س النجاح، وقائد ال�شالح. والت�فيق 

رحمة، وه� مفتاح الرفق... والت�فيق من جذبات الرب. 

يف  كانت  غلب  فاأيهما  النف�س،  يتجاذبان  واخل���ذالن  الت�فيق 

حيزه... الت�فيق اأ�شرف احلظني، واأول النعمة، والت�فيق خري 

قائد، وح�شن اخللق خري قرين، والعقل خري �شاحب، واالأدب 

خري مرياث... 

يعنه  م��ن مل  ب��ال��ع��ب��ادة  يتمّتع  كيف  ال�����ش��ع��ادة.  راأ����س  الت�فيق 

الت�فيق؟! ال نعمة كالعافية، وال عافية كم�شاعدة الت�فيق. 

والت�فيق  ال��دي��ن  ك��ذل��ك  ي��ف��رتق��ان،  وال��ظ��ل ال  اأن اجل�شم  كما 

ال يفرتقان. م��ن ك��ان ل��ه م��ن نف�شه يقظة، ك��ان عليه م��ن اهلل 

حفظة.

ق، ومن اّتخذ ق�له دلياًل  اأّيها النا�س اإّنه من ا�شتن�شح اهلل ُوفِّ

ه خ��ائ��ف. من  ُه���ِدَي للتي ه��ي اأق����َ�م، ف���اإّن ج��ار اهلل اآم���ن، وع���دوَّ

ا�شتن�شح اهلل حاز الت�فيق.   

ال ي��ن��ف��ع اج��ت��ه��اد اأو ع��ل��م ب��غ��ري ت���ف��ي��ق. م��ن ال��ت���ف��ي��ق حفظ 

التجربة وال�ق�ف عند احلرية... 

من مل ميّده الت�فيق مل ينب اإىل احل��ق... كيف يتخل�س من 

ع��ن��اء احل��ر���س م��ن مل ي�����ش��دق ت���ك��ل��ه. ال��ت���ف��ي��ق مم���ّد العقل، 

اخلذالن ممّد اجلهل.

انتهزوا ُفر�س اخلري فاإّنها متّر مّر ال�شحاب. الفر�شة �شريعة 

ب��ادر  غ��ن��م.  وال��ف��ر���ش��ة  الفر�شة خل�شة،  ال��ع���د.  ال��ف���ت بطيئة 

ة. الفر�شة قبل اأن تك�ن غ�شّ

اإّن ما�شي  اأم��ل، وال���ق��ت عمل.  اأج��ل، واآت��ي��ه  اإّن ما�شي عمرك 

ي�مك منتقل، وباقيه متّم، فاغتنم وقتك بالعمل.

ل� اعتربت مبا اأ�شعت من ما�شي عمرك حلفظت ما بقي. اإن 

يكن ال�شغل جمهدة، فاّت�شال الفراغ مف�شدة.

ف��ب��ادر عمله،  اأج��ل��ه،  اإىل  ُخ��ط��اه  َنَف�ُشه  اأّن   علم 
ً
اْم����راأ رح��م اهلل 

ر اأمله. اعمْل لكّل ي�م مبا فيه تر�شد. وق�شّ

�آيات قر�آنية:

��ُل��َم��اِت  ��ا���َس ِم���َن ال��ظُّ َل���ْي���َك ِل��ُت��ْخ��ِرَج ال��نَّ ن��َزْل��َن��اُه اإِ
َ
{ِك��َت��اٌب اأ

��ِم��ي��ِد}. ��َراِط اْل��َع��ِزي��ِز احْلَ ��ِه��ْم اإِىَل ���شِ ���ِر ِب����اإِْذِن َربِّ  اإِىَل ال��نُّ

واآل���ه« كتاَب  النبّي »�شلى اهلل عليه  ال��ق��راآُن على  ن���ِزَل 
ُ
اأ

 هداية ليخرج النا�س من ظلمات ال�شالل اإىل ن�ر الهدى.

ِمنُي * َعَلى َقْلِبَك ِلَتُك�َن ِمَن امْلُْنِذِريَن}.
َ
وُح ااْلأ  {َنَزَل ِبِه الرُّ

ن���زل ج��ربئ��ي��ل ب���ال���ق���راآن ع��ل��ى ق��ل��ب ال��ن��ب��ي »���ش��ل��ى اهلل 

ل��ي��ق���م »���ش��ل��ى  ت��غ��ي��ري،  اأو  واآل�������ه« دون حت���ري���ف  ع��ل��ي��ه 

ب������اإن������ذار ال����ع����ب����اد م�����ن ع�������ذاب اهلل.  اهلل ع���ل���ي���ه واآل����������ه« 

������ُروَن اْل��������ُق��������ْراآَن َوَل���������ْ� َك��������اَن ِم�������ْن ِع���ن���ِد  َف������������اَل َي������َت������َدبَّ
َ
{اأ

َك�������ِث�������ريًا}. اْخ�������ِت�������اَلًف�������ا  ِف������ي������ِه  َل�����������َ�َج�����������ُدوْا  اهلِل   َغ�����������رْيِ 

ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اإع���ج���از ال���ق���راآن ال���ك���رمي ب��ت��م��ام ت��ن��ا���ش��ق��ه، 

وع����دم االإخ���ت���الف ف��ي��ه، وت�����ش��ت��ن��ك��ر االآي�����ة ع���دم ال��ت��دب��ر 

بع�اقب  والتفكر  التاأمل  النا�س على  اآي��ات��ه، وحت��ّث  يف 

ت��ع��اىل  ال����ق����راآن م���ن ع��ن��د اهلل  اأن:  ل���ي���درك����ا  االأم���������ر، 

وح����ده، ول���� ك���ان م��ن ع��ن��د غ���ريه ���ش��ب��ح��ان��ه، ل��ظ��ه��ر فيه 

 االإخ����ت����الف وال����ت����ف����اوت، وال��ت��ن��اق�����س وا����ش���ح���ًا ج��ل��ي��ًا.

ِك����ٍر}. ����دَّ ْك���ِر َف���َه���ْل ِم���ن مُّ ��ْرَن��ا اْل�����ُق�����ْراآَن ِل���ل���ذِّ  {َوَل����َق����ْد َي�����شَّ

ال���ق���راآن ال��ك��رمي - رغ���م ع��م��ق م��ع��ان��ي��ه، ودق����ة حقائقه 

ليك�ن  ومعانيه،  بيانه  يف  وه��ّي��اأه  �شبحانه  �شّهله  قد   -

 تذكرًة وعظًة جلميع النا�س، و�شبياًل لهم لذكره تعاىل.

ْلُم�ؤِْمِننَي}. لِّ َوَرْحَمٌة  َفاء  �شِ ُهَ�  َما  اْلُقْراآِن  ِمَن  ُل   {َوُنَنزِّ

يف ال������ق������راآن م�����ا ي�������ش���ف���ي م�����ن االأم�������را��������س وال������رذائ������ل 

وال���ق���ب���ائ���ح، وم����ا ي���ع����د ع��ل��ى امل����ؤم���ن���ني امل��ت��م�����ش��ك��ني به 

ب���ال���رح���م���ة، ب��ي��ن��م��ا ي���زي���د غ�����رَي امل�����ؤم����ن����ني امل��خ��ال��ف��ني 

 �������ش������الاًل وخ�����������ش�����ارة ف���������ق �����ش����الل����ه����م وخ���������ش����ارت����ه����م.

����اِف����ُظ�����َن}. ���������ا َل�����ُه حَلَ نَّ ْك�����َر َواإِ ْل����َن����ا ال�����ذِّ ��������ا َن����ْح����ُن َن����زَّ  {اإِنَّ

اهلل ���ش��ب��ح��ان��ه ن�����ّزل ال����ق����راآن ع��ل��ى ال��ن��ب��ي »���ش��ل��ى اهلل 

ع��ل��ي��ه واآل����������ه«، وه������ ت����ب����ارك وت����ع����اىل ال������ذي ي��ح��ف��ظ��ه 

 وي�����ش���ن��ه م��ن اأي حت��ري��ف وت��ب��دي��ل وزي�����ادة ون��ق�����ش��ان.

ْثِل َهَذا  ُت�ْا مِبِ
ْ
ن َياأ

َ
نُّ َعَلى اأ ِئِن اْجَتَمَعِت االإِن�ُس َواجْلِ {ُقل لَّ

ُهْم ِلَبْع�سٍ َظِهرًي}. ْثِلِه َوَلْ� َكاَن َبْع�شُ ُت�َن مِبِ
ْ
 اْلُقْراآِن اَل َياأ

اإنها دع�ة حتٍدّ مفت�حة لكل االإن�س واجلن لالإتيان مبثل 

واإحاطة،  ومعاٍن،  األفاظ،  من  فيه  مبا  الكرمي،  القراآن 

ذل��ك. على  ت��ع��اون���ا  واإن  ي�شتطيع�ا،  ل��ن  باأنهم   وج���زم 

وال����ق����راآن ال���ك���رمي ب����اٍق ع��ل��ى حت��دي��ه اإىل ي���م��ن��ا ه���ذا، 

 ويف ك����ل زم������ن، وك���ف���ى ب���ذل���ك دل����ي����اًل ع���ل���ى اإع�����ج�����ازه.

����ُق�����َن}. ���ُه���ْم َي����تَّ ���َع���لَّ ����ا َغ������رْيَ ِذي ِع�������َ�ٍج لَّ  {ُق�����راآًن�����ا َع����َرِب����يًّ

ال�����ق�����راآن، ف�����ش��ي��ح وا�����ش����ح، م�����ش��ت��ق��ي��م، ال ل��ب�����س ف��ي��ه، 

ال���ب���اط���ل.  ن���ح����  ان�����ح�����راف ع����ن احل�������ق، وال م���ي���ل  وال 

امل��ع�����ش��ي��ة. وت������رك  ���ش��ب��ح��ان��ه،  اإىل ط���اع���ة اهلل   ي���ه���دي 

َواَل  َي����������َدْي����������ِه  َب�������������نْيِ  ِم���������ن  اْل��������َب��������اِط��������ُل  ِت��������ي��������ِه 
ْ
َي��������اأ اَل 

����������ْن َح������ِك������ي������ٍم َح�����ِم�����ي�����ٍد}  ِم����������ْن َخ������ْل������ِف������ِه َت������ن������ِزي������ٌل مِّ

م����ه����ي����م����ن  ل�������������ه،  ن�������ظ�������ري  ال  غ��������ال��������ب  اهلل  ك��������ت��������اب 

ب�����ح�����ج�����ت�����ه، وك�����������ل م��������ا ف������ي������ه ح��������ق ال ري�����������ب ف����ي����ه، 

 َم�������ش����ن ع����ن ك����ل ن��ق�����س وب����اط����ل، ����ش���اب���ق���ًا والح����ق����ًا.

احكام فقهية 

يف التوفيق

عقيدتنا يف القراآن الكرمي

روي عن االإمام الباقر )عليه ال�شالم( اأنه قال : َمن قراأ �ش�رة 

عطي من خري الدنيا واالآخرة ما مل 
ُ
»�س« يف ليلة اجلمعة اأ

ُيعَط اأحٌد من النا�س، اإاّل نبيٌّ مر�شل اأو ملٌك مقّرب، واأدخله 

اهلل اجلّنة وكّل َمن اأحّب من اأهل بيته، حتى خادمه الذي 

يخدمه، واإن مل يكن يف حّد عياله وال يف حّد َمن ي�شفع فيه .

على خطى �ملحا�سبة و�ملر�قبة �سنطرح �س�ؤ�ال يف كل عدد، يفتح بابًا من هًدى، �أو ي�سد 
بابًا من رًدى، و�س�ؤ�لنا ه� :

اإن الزهراء )ع( اأكدت تاأكيدا �شديدا-من خالل حياتها العملية- على �شرورة 

اأي��ن و�شلنا نحن  اإىل  فلنت�شاءل:  وم��ن هنا  اأ�شد �ش�رها..  للن�شاء يف  العفة 

مدع� ال�شري على نهجها، يف تعاملنا مع اجلن�س االآخر؟!

روي عن ر�ش�ل اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( اأنه قال: ينادي 

مناٍد ي�م القيامة حتت العر�س: يا اأمة حممد !.. ما كان يل 

ِقَبلكم فقد وهبته لكم، وقد بقيت التبعات بينكم، فت�اهب�ا 

وادخل�ا اجلنة برحمتي.

اإ�صال نف�صك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

هل يج�ز بيع �ل�سمك �حلر�م ملن ي�ستحل �كله �م ال ، وهل يج�ز ��ستبد�له باحلالل لتلك �لغاية 
�و لغريها �أم ال ؟

يج�ز.

ما حكم �كل �سرطان �لبحر ؟  
ال يج�ز اكل ال�شرطان.  

هل يج�ز ��ستعمال زيت كبد �حل�ت لعالج �لعني �و لتق�ية �جل�سد ب�س�رة عامة ؟
يج�ز التدهني به وال يج�ز االأكل.

�ملاكنة وعلى �لقبلة ومكت�ب على �ل�سكني �لتي تذبح  �إذ� كان يذبح يف  هل يج�ز �كل �لدجاج 
ب�سم �هلل و�هلل �كرب ؟

يج�ز الذبح باملكائن.. مع حتقق �شرائط التذكية ومنها ت�شمية الذابح عليها حني 

ال�شروع يف الذبح او مت�شاًل به عرفًا ، ويجزيه ان يكرر الت�شمية وان ذبح خالل ت�شمية 

واحدة ثالثة او اربعة.

�ذ� مل يكن �أكل �لطعام �ملحروق حر�مًا النه لي�س من �خلبائث ، فهل ه� مكروه ؟
اذا كان تناوله ي�شر �شررًا بليغًا - ول� من جهة كرثته - فه� حمرم .. واال فال ومل جند 

ما يدل على كراهته حينئٍذ .

على راأي املرجع اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين

 خري �لكالم ما نفع و�أعلم

�إعد�د فادي �لعوطة 

�إعد�د خليل �حل�سيني 

SARA JAFFAL
Courtier immobilier
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By John Riddell

Suzanne Weiss, Toronto-
based Palestine soli-
darity activist, joined 

with 30 students February 
17 in calling on the McGill 
University administration 
to protect freedom of ex-
pression on Palestine at the 
prominent Montreal aca-
demic institution.
Suzanne and the students 
crowded into the university 
Administration Building and 
chanted for Palestinian free-
dom while waiting to deliver 
Suzanne’s letter to univer-
sity administrator Patrice 
Labeau.
Palestinians and their sup-
porters at McGill are falsely 
branded as anti-Semitic, 
Suzanne said. “The Palestin-
ians, who have suffered so 
much from Israeli rule, now 
face an implacable attempt 
to silence them entirely,” she 
added.
Suzanne and her supporters 
held an outdoor rally around 
a banner calling: “Stand 
Against Oppression; Stand 
for Justice Palestine.”
Suzanne, an internationally 
known advocate of freedom 
for Palestine, has just pub-
lished her life-story, “Ho-
locaust to Resistance: My 

Journey,” available for $22 
from Fernwood Publishers.
The following day, Suzanne 
spoke a public meeting held 
at Concordia University. The 
audience of 50 students and 
friends listened attentively 
to her account of how she 
was saved, as an infant, from 
the murderous Nazi Holo-
caust in France by the brave 
actions of a large number of 
individuals, including Muslim 
immigrants and refugees.
The Nazis killed millions of 
Jewish people of Europe 
along with tens of millions of 
others whom they regarded 
as “non-white” and “sub-
human.” In France, Suzanne 
said, “thanks to popular re-
sistance, three-quarters of 
the Jews survived.”
After the meeting, in discus-
sion, Suzanne said more of 
Muslims’ role in saving the 
Jewish people from Hitler.
“Muslims acted both as indi-
viduals and through institu-
tions,” Suzanne said. “In the 
rural district where I was hid-
den, a village woman told me 
how, as a young girl, she had 
seen armed anti-Nazi Muslim 
resistance fighters stand-
ing guard, defending them 
against the Nazi soldiers.”
Meanwhile, in Paris, she 
added, “the Great Mosque 

of Paris gave refuge to Jews, 
assisting them in leaving the 
Nazi-occupied city and find-
ing safety in the countryside.”
As a youth, Suzanne ex-
plained, she was sympathet-
ic to the Israeli state. “Then, 
at age 18, I learned that the 
indigenous population of Pal-
estine had in fact been forc-
ibly driven off their lands. 
That was colonialism! Today, 
we call it ethnic cleansing. I 
became an advocate for jus-
tice in Israel/Palestine based 
on equal rights of its two 
peoples.”
Hatred of Jews is a form 
of racism, Suzanne added, 
deeply rooted in European 
society and closely linked to 
white supremacy. “We need 
unity of all who reject racism 
in all its forms.” 
A month ago, the City of 
Montreal was asked to offi-
cially redefine anti-Semitism 
to encompass criticism of 
Israel. “The City Council said 
‘no,’” Suzanne declared. “Well 
done!”
Suzanne called for support of 
the boycott, divestment, and 
sanctions (BDS) campaign 
against the apartheid sys-
tem in Israel/Palestine. Spe-
cifically:
** End the Israeli occupation 
of Palestinian land and mass 

imprisonment in Gaza. 
** Grant equal status to all 
in Israel. 
** Permit the return of all 
exiled Palestinians refugees.

For information on Suzanne 
Weiss’s book, go to Fern-
wood Publishing, “Holocaust 
to Resistance.” 

Dear Mr. Labeau,

Like many Canadians, I 
have heard media re-
ports of alleged anti-

Semitism within McGill 
University. I am a Jewish Ho-
locaust survivor and I have 
engaged throughout my life 
in combating hatred of Jew-
ish people. For me, such re-
ports are very alarming.
I have reviewed relevant 
reports on controversies 
at McGill this school year, 
including your letter of De-
cember 2, 2019 to the 
McGill community. I find 
no evidence of anti-Sem-
itism here. What I see is a 
passionate debate on the 
politics of Israel/Palestine. 
Unfounded charges of anti-
Semitism are being made 
against those making strong 
criticisms of the Israeli gov-
ernment. 
These irresponsible charges 
serve to put Jewish people 
at risk by weakening our 
ability to focus on genuine 
acts of anti-Semitism, that 

is, “hatred of Jews because 
they are Jews.”
As for the Palestinians, their 
every attempt to voice 
grievances is now branded 
as anti-Semitic. The Pales-
tinians, who have suffered 
so much from Israeli rule, 
now face an implacable at-
tempt to silence them en-
tirely.
What we need at McGill and 
elsewhere is a firm defense 
of the right of political ad-
vocacy, even if directed 
against Israel’s policies. This 
is a precondition for effec-
tive resistance to genuine 
anti-Semitism.

Respectfully, 
Suzanne Weiss 
Holocaust survivor and Pal-
estinian solidarity activist: 
suzanneweiss63@yahoo.
com

*Suzanne’s letter to
Fabrice Labeau,
Deputy Provost
(Student Life and Learn-
ing), McGill University

Fifty Palestinian artists 
urge    Canadian singer. 
Céline  Dion to cancel 

her August 2020 concerts 
in apartheid Tel Aviv in a let-
ter signed by the artists last 
week. Here is why …
 We Palestinian singers, 
songwriters, musicians, ac-
tors and other artists read 
with concern that Céline 
Dion has scheduled two 
performances at Yarkon 
Park, Tel Aviv.
The far-right Israeli regime 
exploits all performances 
by international artists to 
whitewash, or art-wash, 
its systematic violation of 
Palestinian human rights. In 
this context, all artists have 
an ethical obligation to do 
no harm to our struggle for 
justice.
Yarkon Park itself is built on 
the ruins of the ethnically-
cleansed Palestinian village 
of Jarisha, whose indigenous 
inhabitants were forcibly 
expelled in 1948 and never 
allowed to exercise their 
UN-stipulated right of re-
turn by Israel’s apartheid 
laws.
Jarisha is only one of more 
than 500 Palestinian locali-
ties destroyed in the 1948 
Nakba, when more than 
700,000 Palestinians were 
systematically exiled and 
prevented from returning 
to their homes and lands, 
so that Israel’s foundational 
-- deeply racist -- colonial 
myth of “a land without a 
people” could flourish.
Two million Palestinians are 
trapped under Israeli siege 
and occupation in the Gaza 
Strip, just a short drive from 
the Tel Aviv park where Dion 

has announced two perfor-
mances. Most here are ref-
ugees from previous rounds 
of Israeli aggression, and 
most are children.
UN investigators  say  that 
Israel’s atrocities in Gaza, 
that include the intentional, 
fatal killings by live sniper 
fire of medics, children, jour-
nalists and disabled people, 
“may constitute war crimes 
or crimes against humanity”. 
Yet no-one has been held to 
account.
Dion named one of her 
sons Nelson, after Mandela, 
who so famously declared, 
“our freedom is incomplete 
without the freedom of the 
Palestinian people”. Mandela 
also often said that “Pales-
tine is the greatest moral 
issue of our time”.
At this time, when fewer and 
fewer major artists agree 
to perform in apartheid Tel 
Aviv, we urge Céline Dion to 

consider Mandela’s words, 
and her own place in the 
history books. 
Some of the artists who 
signed the letter were: 

- Fathi Abd El Rahman,
theatre director
The Popular Theatre CEO 
- Tamer AbuGhazaleh,
musician, singer 
- Huda Asfor, singer,
musician & composer 
-George Matar,
production manager, dancer 
- Leila Sansour, filmmaker
- Nadem Khoury, musician 
- Reem Malki, singer
- Ahmed Masoud,
playwright, author
- Khalid Massou,
actor, theatre director
- Sanaa Moussa, singer
-Iyad Staiti, musician,
Al Kamandjati CEO
- Yanal Staiti, musician 
 - Reem Talhami, singer

Jewish holocaust survivor appeals to McGill university
‘DefenD freeDom of expression on palestine!’

Jewish activist 
UpholDs rights of 
palestinian stUDents*

palestinian artists to céline Dion:
cancel apartheiD tel aviv concert

Suzanne Weiss at McGill Administration Building



will céline Dion 
Boycott tel aviv 
concerts?

CJPME have launched an 
online petition, calling on 
world singer Céline Dion 
to cancel two concerts, 
which she plans to per-
form in Tel Aviv on Au-
gust 4th and 5th. 
Former Québec Solid-
aire MP Amir Khadir has 
signed the petition and 
shared it on Facebook. 
The MP, who served in 
parliament (2008-2018) 
posted, “Dear Celine, it 
has been announced you 
are going to perform in 
Israel, which, for decades, 
has committed serious 
violations to Palestinian 
human rights. I join my 
voice with other Quebec-
ers, with love and peace, 
to invite you not to sing 
in Israel.” 
Khadir also reminded 
Dion that “Roger Waters 
did not go out of respect 
for justice, peace and to 
protest against the illegal 
appropriation of Pales-
tinian land for the last 70 
years.”
As for the petition, it 
reads: “Since 2005, Pal-
estinian civil society has 
asked for the world to 
boycott Israel until it re-
spects the human rights 
of Palestinians. Dozens 
of famous performers 
have already refused to 
perform in Israel.”
In contrast, David Ouel-
lette, head of research 
and public affairs at CIJA 
believed that Dion was 
free to make decisions 
and do what she thought 
was right. Ouellette add-
ed the singer had fans 
in Israel and that it was 
clear she was planning to 
sing there, which sound-
ed great. Describing the 
BDS movement as “ille-
gitimate”, he claimed the 
singer was being “manip-
ulated”. 
In turn, we, Sada al-
Mashrek’s staff, call on 
the dear readers and the 
entire community to sup-
port this important peti-
tion and sign it, for doing 
that shall bring forward 
our fellow Canadians’ 
attention, specifically in 
Quebec, where intellects 
and labour unions have 
always supported the 
Palestinian cause. 
Now is the chance to 
enliven this spirit of soli-
darity instead of drown-
ing the French province in 
xenophobia, which might 
eventually turn Quebec 
into an island isolated 
from international is-
sues, including the Pales-
tinian cause and the Pal-
estinians’ wasted rights.
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Hussein Hoballah

Prime Minister Justin Trudeau has 
been blasted for shaking hands 
with and showing a big smile to 

Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad-Zarif during the Munich Security 
Conference, which was held Friday, 
the 14th of February. 
IRNA published a photo, reporting that 
talks had been held by both politicians 
on bilateral relations and common is-
sues of interest. Other Iranian me-
dia also posted photos, pointing out 
that the mutual relations were good 
and had not been undermined by the 
downing of Ukraine International Air-
lines Flight 752 and the death of 57 
Canadians on board. The plane, the 
176 passengers of which have died, is 
said to have been downed by IRGC by 
mistake. 
Tory leader Andrew Scheer described 
the handshake as “disgusting. Justin 
Trudeau happily bows and has an al-
most never ending handshake with a 
man part of the regime responsible for 
murdering 57 Canadians. This is not 
what Canadians expect from a Prime 
Minister.” As for Tory MP Peter Kent, 
he believed that Trudeau had shaken 
hands with the representative of the 
“terrorist” Iranian regime. 
Canadian pro-Israelis have also been 
alarmed by the ministers’ handshake. 
B’nai B’rith, an advocate of Israel’s 
interests in Canada, last Friday filed 
a lawsuit against the federal govern-
ment. The latter had not responded to 
a request to label the entire IRGC as a 
terrorist organisation, as read a state-
ment complemented by the hand-
shake photo on B’nai B’rith’s website 
the same day.
Such reactions do not seem unpre-
dictable, for such groups have long 
been working on the Israeli agenda, 
and they’re always expected to be as 
such. We’ve seen, in recent years, the 
double standards applied by the or-
ganisation and the Conservative Party 
that’s been horrified by the falling of 
a plane whose Canadian-Iranian dual 
victims have been mourned much 
deeper in Iran than anywhere else. 
Notably, the plane incident circum-
stances are still being looked into, and 
many questions, therefore, are being 
asked. If proved, a human mistake is 
a strong possibility, which could only 
be exploited by groups holding enmity 
and hatred for the Iranian state even 
when no proof would point out it has 
been a criminal act. 
In contrast, many remained silent 
when the Americans downed Iran Air 

Flight 655 that had taken off from 
Bandar Abbas International Airport 
and was heading to Dubai Internation-
al Airport on the 3rd of July, 1988. On 
board of the Airbus A300 plane were 
290 civilian passengers, all of whom 
died. 
Though Andrew Scheer has shown his 
“affectionate tears” for the Canadian-
Iranian duals, we still remember well his 
party’s stance when 7 Canadians-Leb-
anese duals were cold-bloodedly killed 
as an Israeli aggression struck Lebanon 
in 2006. Back then, the killing of al-
Akhrases was not even described by the 
Tory leader, nor by former Prime Minis-
ter Stephen Harper, as “disgusting”. 
Harper did not even bother to show 
condolences for the victims, nor did he 
condemn the killing of Canadian offi-
cer Major Paeta Hess-von Kruedener, 
a UN observer killed in 2006, too. Nor 
did the supporters of Israel say a sin-
gle word to condemn the crime; they 
even supported Israel’s aggression 
back then, which saw hundreds of ci-
vilians killed and the infrastructure of 
many Lebanese cities destroyed. 
Yet an odd stance was made last week 
by a Muslim Canadian parliamentar-
ian in response to a question asked 
by one of many activists attending an 
arranged summit. The MP was asked 
to show opinion on the Trudeau-Zarif 
handshake. Eventually he said, “Since 
2015, it has been noiselessly planned 
to conduct rapprochements by Cana-
dian and Iranian officials.” 
That is something that might not be 
a secret for some groups, and there is 
no need to discuss the details of the 
debate that Canadian and Iranian of-
ficials had back then. The federal MP 
went on, “But that does not mean, at 
all, that we overlook the human-rights 
violations that Iran is committing!” The 
respectable MP’s excitement shows a 
viewpoint of the Liberal Party, which 

“His Honour” is sincerely reflecting, 
even holding as conviction. 
Here we have to ask our dear MP, of 
whom we’ve had great expectations, 
about the human rights that Israel 
respects, including the forced admin-
istrative detention of children and 
grown-ups in Palestine and besieging 
Gaza and starving its people. 
And what about the almost daily vi-
olations of the Lebanese airspace? 
Doesn’t that deserve such condemna-
tion, or are these stances a message 
to those expecting such stances? And 
when an MP has avoided putting on 
the Palestinian flag during a ceremony 
held by the Palestinian community, 
does that mean this is what has to 
be done to access the parliamentary 
heaven and cling on to it?
And what about the human rights 
in Yemen, where civilians are get-
ting killed by Canadian arms used by 
Saudi forces? Doesn’t that deserve a 
stance by the parliamentarians who’ve 
claimed they represent the Muslim 
community? 
The federal MP has, however, called 
for forming a lobby and sending mes-
sages to Trudeau to demand that the 
government reconnect with Iran and 
support Trudeau’s stance, which is a 
very important step in time when the 
prime minister is being campaigned 
against and might be undermined if 
not supported well by Canadians. 
A huge controversy is now being 
raised within the community as to the 
role of Arab and Muslim MPs. A real-
istic debate on this must take place, 
as well as on what they are expected 
to do. We might need to write about 
this later, but for now, the MPs repre-
senting the community are hoped to 
voice out the community’s concerns, 
just like other MPs of different com-
munities who audaciously defend Is-
rael even more than Netanyahu does!
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