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أول الكالم

عىل  السعودية  الضغوط  عىل تتواصل  السعودية  الضغوط  تتواصل 
املسؤول  تسليمها  أجل  من  املسؤول كندا  تسليمها  أجل  من  كندا 
الذي  الجربي،  سعد  السابق  الذي االمني  الجربي،  سعد  السابق  االمني 
الداخلية  يف  رفيعاً  أمنياً  منصباً  الداخلية شغل  يف  رفيعاً  أمنياً  منصباً  شغل 
بن  محمد  األمري  عهد  إبان  بن السعودية  محمد  األمري  عهد  إبان  السعودية 
بن  محمد  العهد  ويل  أقصاه  ثم  بن نايف،  محمد  العهد  ويل  أقصاه  ثم  نايف، 
له  ليخلو  الوصاية  عرش  عن  له سلامن  ليخلو  الوصاية  عرش  عن  سلامن 
املكان العتالء عرش اململكة بعد رحيل املكان العتالء عرش اململكة بعد رحيل 

والده امللك سلامن. والده امللك سلامن. 
ويتوسل ويل العهد أسلوب اتهام الذين ويتوسل ويل العهد أسلوب اتهام الذين 
منهم  طموحاته  مستقبل  عىل  منهم يخىش  طموحاته  مستقبل  عىل  يخىش 
بالفساد املايل. وهذا هو املربر الذي بالفساد املايل. وهذا هو املربر الذي 
ليربر  الجربي  سعد  حق  يف  ليربر استخدمه  الجربي  سعد  حق  يف  استخدمه 
جلبه اىل اململكة من ملجئه السيايس جلبه اىل اململكة من ملجئه السيايس 
يف تورنتو، وملا مل تفلح هذه التربيرات يف تورنتو، وملا مل تفلح هذه التربيرات 
العالقات  توتر  إىل  وأدت  كندا  العالقات مع  توتر  إىل  وأدت  كندا  مع 
الرياض  عممت  معها،  الرياض الدبلوماسية  عممت  معها،  الدبلوماسية 
الرشطة  منظمة  عىل  الجربي  الرشطة اسم  منظمة  عىل  الجربي  اسم 
التي  التي (   )InterpolInterpol( الدولية  )الجنائية  الدولية  الجنائية 
رسعان ما أزالته من لوائح االعتقال نظراً رسعان ما أزالته من لوائح االعتقال نظراً 
االجراءات  ومهنية  بصدقية  االجراءات للتشكيك  ومهنية  بصدقية  للتشكيك 
تشتهر  التي  اململكة،  يف  تشتهر القضائية  التي  اململكة،  يف  القضائية 
بتجاهل حقوق املوقوفني واملعتقلني، بتجاهل حقوق املوقوفني واملعتقلني، 
اإلنسان،  حقوق  رشعة  عن  اإلنسان، والتغايض  حقوق  رشعة  عن  والتغايض 
إىل حد تنفيذها إعدامات جامعية دون إىل حد تنفيذها إعدامات جامعية دون 

محاكامت قانونية عادلة... محاكامت قانونية عادلة... 
وما يؤكد هذا السلوك الغاشم للملكة وما يؤكد هذا السلوك الغاشم للملكة 
هو قيام أجهزة األمن فيها باعتقال سارة هو قيام أجهزة األمن فيها باعتقال سارة 
يف  سعد  وابِن  ابنِة  أي  الجربي،  يف وعمر  سعد  وابِن  ابنِة  أي  الجربي،  وعمر 
سعوديون  معارضون  وصفها  سعوديون محاولٍة  معارضون  وصفها  محاولٍة 
املطارَدين  إلجبار  متبعة  طريقة  املطارَدين بأنها  إلجبار  متبعة  طريقة  بأنها 
مقابل  للسلطات  أنفسهم  تسليم  مقابل عىل  للسلطات  أنفسهم  تسليم  عىل 
االفراج عن أبنائهم وذويهم من السجون. االفراج عن أبنائهم وذويهم من السجون. 

وكانت مصادر كندية اعالمية ذكرت أن وكانت مصادر كندية اعالمية ذكرت أن 
املهمة  لِلمعلومات  مخزناً  يَُعدُّ  املهمة الجربي  لِلمعلومات  مخزناً  يَُعدُّ  الجربي 
أرسار  وحول  االرهاب،  مكافحة  أرسار حول  وحول  االرهاب،  مكافحة  حول 
العائلة املالكة وما متلكه من حسابات العائلة املالكة وما متلكه من حسابات 
مرصفية يف الدول األجنبية، بحسب ما مرصفية يف الدول األجنبية، بحسب ما 
آند ميل" يف  "ذا غلوب  آند ميل" يف نقلته صحيفة  "ذا غلوب  نقلته صحيفة 
شهر  من  السادس  يف  الصادر  شهر عددها  من  السادس  يف  الصادر  عددها 

متوز/ يوليو الجاري...متوز/ يوليو الجاري...
تسليم  أوتاوا  رفض  من  الرغم  تسليم وعىل  أوتاوا  رفض  من  الرغم  وعىل 
االمني  فالفريق  الرياض،  إىل  االمني الجربي  فالفريق  الرياض،  إىل  الجربي 
ترودو  السيد  الوزراء  برئيس  ترودو املحيط  السيد  الوزراء  برئيس  املحيط 
إىل  بااليعاز  الكندية  الخارجية  إىل نصح  بااليعاز  الكندية  الخارجية  نصح 
تسهيل  بعدم  الرياض  يف  تسهيل سفارتها  بعدم  الرياض  يف  سفارتها 
إعطاء تأشريات الدخول ألفراد من عائلة إعطاء تأشريات الدخول ألفراد من عائلة 
تجنباً  كندا  يف  بزيارته  يرغبون  تجنباً الجربي  كندا  يف  بزيارته  يرغبون  الجربي 

لتفاقم تأزم العالقات بني البلدين...لتفاقم تأزم العالقات بني البلدين...
الخشية من تكرار جرمية قتل املعارض الخشية من تكرار جرمية قتل املعارض 
وقعت  التي   - الخاشقجي  وقعت السعودي  التي   - الخاشقجي  السعودي 
السعودية  القنصلية  داخل  تركيا  السعودية يف  القنصلية  داخل  تركيا  يف 
األمنية  باألجهزة  دفعت   - األمنية بوحشيٍة  باألجهزة  دفعت   - بوحشيٍة 
حول  االجراءات  تشديد  إىل  حول الكندية  االجراءات  تشديد  إىل  الكندية 
ينصح  فيام  الجربي.  إقامة  ينصح مكان  فيام  الجربي.  إقامة  مكان 
معارضون سعوديون السلطات الكندية معارضون سعوديون السلطات الكندية 
عىل  جيداً  عيونها  تفتح  أن  عىل برضورة  جيداً  عيونها  تفتح  أن  برضورة 
سعود  آل  سفارة  أروقة  يف  يجري  سعود ما  آل  سفارة  أروقة  يف  يجري  ما 
من  يخشون  فُهم  أوتاوا،  العاصمة  من يف  يخشون  فُهم  أوتاوا،  العاصمة  يف 
ملعاقبة  قانونية  غري  بجهود  ملعاقبة قيامها  قانونية  غري  بجهود  قيامها 
أرسته  أفراد  من  وعدد  الجربي،  أرسته سعد  أفراد  من  وعدد  الجربي،  سعد 
التحقوا به يف كندا خالفاً لرغبة محمد التحقوا به يف كندا خالفاً لرغبة محمد 
لتويل  الجامحة  وطموحاته  سلامن  لتويل بن  الجامحة  وطموحاته  سلامن  بن 
السلطة دون منازع، ولو كلفه ذلك حياة السلطة دون منازع، ولو كلفه ذلك حياة 

وحرية اآلخرين.وحرية اآلخرين.

متابعة صدى املرشق  متابعة صدى املرشق  

قال أبرز املرشحني لرئاسة حزب املحافظني بيرت مكّاي إن عىل 
اإلرسائيليني  بني  السالم  إرساء  يف  أكرب  دوراً  تلعب  أن  كندا 
والفلسطينيني، وجاء كالمه يف مقابلة أجرتها صحيفة "األوقات 

.)The Times of Israel( "اإلرسائيلية
والخارجية  العدل  وزارات  مىض  ما  يف  توىل  الذي  مكاي، 
انتقد  الحكومة،  لرئاسة  أيضاً  أن يرتشح  يُتَوقَُّع  والذي  والدفاع، 
حكومة حزب األحرار بزعامة جسنت ترودو، قائالً "إنها تخلت عن 

إرسائيل لدى األمم املتحدة". 
كام تعهد مكاي بنقل السفارة الكندية من تل أبيب إىل القدس 
مبارشًة إن انُتِخَب رئيساً للحكومة املقبلة. وأعرب عن نيته يف 

تبنِّي املفاوضات املؤدية إىل "حل الدولتني". 
أوتاوا تلعب دوراً  التي ستجعل  الكيفية  ورّداً عىل سؤاٍل بشأن 
أكرب يف "عملية السالم"، تحدث مكاي، إبن الرابعة والخمسني، 
تدريجيٍة"  "خطواٍت  عن  سكوشا،  نوفا  غالْسكو،  يف  املولود 

كاستضافِة املؤمترات الدولية، وإعامِل برامج التعايش.

العيون شاخصة إلى السفارة السعودية في أوتاوا

التحريرالتحرير

أبرز المرشحين لرئاسة حزب المحافظين بيتر 
مّكاي: حكومة ترودو تخلت عن إسرائيل !

بيرت مكّايالتتمة يف الصفحة الخامسةالتتمة يف الصفحة الخامسة

عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير

عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير
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بني  تنشب  الخالفات  إن  العادة،  يف 
االنجازات  تحقيق  بعد  املسؤولني 
املغانم  تقاسم  بسبب  واالنتصار 
هذه  خرقت  الجالية  لكن  واملواقع. 
الخالفات  فيها  دبّت  فقد  العادة، 
عّز  يف  وهي  الطريق  منتصف  يف 
الحالية  الحكومة  قبل  من  االستهداِف 
يف كيبك وقبل تحقيق إنجازات بارزة، 
جهود  أي  إضعاف  إىل  يؤدي  قد  ما 
انطلقت يف وجه التحّديات التي تزداد 

يوماً بعد يوم.
رسيعاً  ـ  سابق  عدد  يف  أرشت  لقد 
القانون  عىل  التعليق  معرض  يف  ـ 
الواحد والعرشين يف الذكرى السنوية 
من  أخطر  هو  ما  أن  إىل  القراره  األوىل 
"تتعاطى  أن  هو  املذكور  القانون 
الجالية باستخفاٍف، مع هذا القانون"، 
 - املبذولة  الجهود  "تشظي  ظل  يف 
بني  والتباعد"  والتنافر  ويرسة،  ُينة 
خلفية  "عىل  والناشطات  الناشطني 
أسبابها".  يف  أحداً  تقنع  أن  يكن  ال 
خالفات  كانت  الحديث  مناسبة 
أقيم  الذي  التجّمع  يف  آثارها  ظهرت 
صباح األحد يف الرابع عرش من حزيران 
الوزراء  رئيس  مكتب  أمام  املايض 
مونرتيال،  مدينة  وسط  لوغو  فرنسوا 
حجم  يف  واضحاً  انعكس  الذي  األمر 
املهمة  الوجوه  بعض  وغياب  الحضور 
يف الجالية يف مثل هذه املناسبة التي 
يطال  قراٍر  رفض  عن  للتعبري  أقيمت 
الحلقة  بالخصوص  بأرسها،  الجالية 

األضعف فيها ـ النساء.
اليوم أعود للحديث عن هذا املوضوع 
تفاصيل  انترشت  بعدما  اوسع  بشكل 
يف  كبرية  مجموعات  بني  الخالف 
داخل الجالية. وبعد ان باءت محاوالت 

وحرصها  الخالفات  لِلَملمة  عديدة، 
تدخل  رغم  بالفشل،  ضيق  إطار  يف 
لَرأْب الصدع وجرب  جهات وازنة سَعت 
ما انكرس. وبعدما ُعِقد لقاء موسع هنا 
اتصاالت  وأُجريت  الطرف  هذا  لدعم 

هناك لدعم ذاك الطرف.
حول  كأنه  برز  القائم  الخالف  كان  إن 
صفحة  تدير  ان  لها  يحق  التي  الجهة 
الواحد  للقانون  "ال  لحملة  الفيسبوك 
وال  بسيطاً  يبدو  بحيث  والعرشين" 
يستحق الخالف، فهو يخفي يف طياته 
الضوء  تسليط  من  بد  ال  أكرب،  بُعداً 
عليه والحديث عنه رغم املحاذير التي 
العلن  إىل  الخالفات  خروج  من  تنشأ 
ونرشها عىل صفحات الجرائد. فاليوم 
إخفاؤه يف  مل يعد هناك يشٌء يكن 
االجتامعي  التواصل  مواقع  "ثورة"  ظل 
من  اكرث  عىل  املسألة  باتت  أن  وبعد 
يكن  التي  املخاطر  ضوء  ويف  لسان، 
وتجنب  عنها  التغايض  يشكّلها  أن 
إثارتها أمام املأل. عّل املعنيني يدركون 
يف أي طريق يسريون وإىل أي منحدر 

يتجهون.  
التي طفت عىل سطح  االمور  أبرز  من 

الخالفات ما ييل:
أن  يحاول  من  طرف  كل  يف  -هناك 
يستهني بنشاط الطرف اآلخر وأن يقلل 

من حجمه.
مع  ذاك  او  الطرف  تشاور هذا  - عدم 
أطراف آخرين والوقوف عىل رأيهم يف 

مسائل تتعلق بالجالية.
هناك  طرف  رضب  هنا  طرف  -محاولة 
هناك  او  هنا  نشاط  إقامة  خالل  من 

للمناسبة نفسها يف املكان نفسه.
-عدم التورع عن إقحام الذين هم معنا 
من هم خارج الجالية يف خالفاتنا وهو 

أمٌر خطريٌ جّداً جّداً جّداً!!! 
عىل  والتكهنات  االفرتاضات  -دخول 
خط الخالفات لدرجة قد تصل إىل حد 

اعتبارها أحد أوجه الخالف.  
وتحذير  السلطة  استخدام  -إساءة 
ناشطات من العمل يف هذه الجمعية 
النفيس  بالضغط  واتهامات  تلك،  او 
عن  لثنيهّن  ناشطات  شابات  عىل 

حضور بعض النشاطات.
-غياب الشفافية يف عمل املؤسسات 

الجاليوية.
الجالية  -احتامل لعب طرف من خارج 
يف  ناشطني  بني  األجواء  توتري  يف 

الجالية. 
هذه األمور فيها ما هو جدير بالنقاش 
ما هو مجرد مخاوف  ومنها  واملتابعة، 
الوقوف عندها وبحثها بشكل  تتطلب 

معمق بعيداً عن الشخصنة و"األنا".
أحد،  مصلحة  يف  ليس  يجري  ما  إن 
والكل يدرك خطورة انعكاس هذا االمر 
فقد  واقعنا.  كل  عىل  سلبي  بشكل 
حتى  بذلت  التي  الجهود  بكل  يطيح 
والعرشين  الواحد  القانون  قبالة  اليوم 
والقضايا األخرى. وهو ما يستدعي من 
االمر  تدارك  إىل  اإلرساع  الواعني  كل 
هذه  عىل  الحريصني  من  ويتطلب 
اصالح  خط  عىل  يدخلوا  ان  الجالية 
ذات البني، الذي هو "أفضل من عامة 
ال  االمور  ان  صحيح  والصيام".  الصالة 
اللحى  تبويس  بطريقة  تُحّل  ان  ينبغي 
والقفز فوق الخالفات، عىل طريقة "ابو 
املعروفة  الفنية  الشخصية   - ملحم" 
األمور يف  ولكن حتى تسري  لبنان.  يف 
من  باملتبقني  رأفة   - الصحيح  االتجاه 
الجالية،  هذه  يف  وناشطات  ناشطني 
إىل  بالواقفني  ورحمة  قليلة،  قلة  وهم 

ينبغي  األخرى،  الجاليات  من  جانبنا 
الخالف  موضع  النقاط  تُعالَج  أن 
ـ  أخرى  نقاط  توجد  وقد  ـ  ذكرتها  التي 

بالطريقة الصحيحة.
إعالمية،  أي حملة  أوال من وقف  بد  ال 
بني  مبارش  لقاء  إىل  واملسارعة 
وهم  الخري،  أهل  بحضور  املعنيني 
كل  يف  العمق  يف  بحٌث  ولْيكن  كُرُث. 
ولُْتناقش  الخالفات.  موضع  النقاط 
الحرص  بارد وبدافع  املالحظات بعقل 
عىل هذه الجالية، التي لن ترحم أحداً 
املنحدر  أمام  وحيدة  تُركت  ما  إذا 
الظاملة  القرارات  عن  الناجم  الخطري 
الذي  لإلسالم  الكره  عىل  تشّجع  التي 
يقول املختلفون إنهم يتحدثون ِباسمه 
إليه يف  املنتمني  وعن  عنه  ويدافعون 

كندا.
ولكنها  ترتكب  أخطاء  هناك  نعم، 
وهو  لوحدها.  بجهة  محصورة  ليست 
أمر طبيعي من قبل من يعمل. فوحَده 
الذي ال يعمل ال يخطىء. ومن يحمل 
حرصاً عىل هذه الجالية ال بد ان يتنازل 
الرضوري  من  بل  مصلحتها.  أجل  من 
الحل،  من  جزءاً  يكون  ان  إىل  يبادر  ان 

وليس ممن يصّب الزيت عىل النار.  

ال شك ان املختلفني اليوم كانوا قدموا 
ـ  موقعه  من  كل  ـ  طويلة  سنوات  يف 
رائعة وإنجازات ال تُنىس، كانت  صوراً 
تحمل أمالً لنا للخروج من نفق األزمات 
املرتبصون  أوجدها  التي  املتتالية 
مدعوون  اليوم  وهم  زمن.  منذ  رشاً  بنا 
االنجازات  تلك  عىل  الحفاظ  إىل 
والبناء عليها، وإال فإن البديل معروف 

واملستقبل ال لبس يف أنه قاتم. 

يشوه  او  احداً  احٌد  يكرس  ان  يجوز  ال 
يكن  مل  واذا  إليه.  ييسَء  او  ّصورته 
التباينات  بعض  لحّل  مجال  هناك 
عىل  االتفاق  فليكن  واالختالفات، 
اعرتاف كل طرف باآلخر، ولْيكُن تعاون 
أكرثها!  وما  املشرتكة،  الساحات  يف 
تكرارها  ويُتفادى  األنشطة  ولُْتتقاسم 
عىل  ونرتحم  الجميع  يضعف  ال  حتى 
ماٍض كنا فيه فاعلني ولو بشكل جزيئ.  
وأنتم  جداً..  كبري  وعيكم  عىل  الرهان 
الساحة..  عىل  والعاملة  الواعية  القلة 
تسمحوا  فال  الوحيد،  االمل  وأنتم 
لليأس ان يتسلل إىل واقعنا، وسارعوا 
إىل حلحلة االمور قبل ان تفلت األمور 

من عقالها. 

آراء

وحده الذي ال يعمل ال يخطىء

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

تحديات القانون الواحد والعرشون تحتاج اىل وحدتنا
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عيل حوييل – مونرتيالعيل حوييل – مونرتيال

إدارة  عن  واملسؤولة  العايل  التعليم  وزيرة  أعلنت 
املؤسسات املهنية يف مقاطعة كيبك دانيال ماكان 
صعيد  عىل  خاصة  العمل،  من  الكثري  هناك  "ان 
االعرتاف بالشهادات األجنبية للمهاجرين املدربني 
ُدَولياً بغيَة االستفادة من علومهم وكفاءاتهم املهنية 

ووضعها يف خدمة املجتمع الكيبييك". 
وأضافت: "متكَّّنا من توثيق العديد من الصعوبات 
التي يواجهها الطالب املهنيون املدربون يف  الخارج 
املهني  نظامنا  إىل  االنضامم  يف  يرغبون  الذين 
لغرض  تختار  كيبك   أن  إىل  وأشارت  والتعليمي". 
الذين يألون  الخريجني  الدامئة مثل هؤالء  الهجرة 
للحصول  ويسعون  مؤسساتنا،  يف  الحاصل  الفراغ 

عىل ترخيص للعمل فيها ويتوقون لإلقامة بيننا". 
وعىل خلفية املأساة االنسانية والصحية التي خلفها 
وباء "كورونا" واجتياحه معظَم مرافق العمل واالنتاج 
والخدمات، ال سيام املستشفيات، يبدو أن حكومة 
استقطاب  يف  راغبة  او  متحمسة  تكن  مل  كيبك 
واالعرتاف  األكفاء  االجانب  االطباء  من  العديد 
من  متكينهم  بغية  املهنية  وخرباتهم  بشهاداتهم 
قضوا  الذين  املصابني،  آالف  إلنقاذ  العون  يد  مد 
- كام  "املدوية"  "الرصخة  عىل أرسِّة املوت. هذه 
من  لفيف  عنها  عربَّ   - دوفوار"  "لو  جريدة  وصفتها 
الكيبيكيني يف  الجامعات  واألطباء وعمداء  العلامء 

مونرتيال.
عالقات مهنية مأزومة عالقات مهنية مأزومة 

ملف  بتقييم  الكيبيك  املهني  النظام  يقوم 
ومعارفهم   مهاراتهم  وتشخيص  الجدد  املهاجرين 
املكتسبة وغري املكتسبة. وبعد هذا التقييم يحدد 
التي  واإلجراءات  املستندات  املهنيون  املسؤولون 
قبل  وإكاملها  تحضريها  املهاجرين  عىل  يجب 
كيبك.  يف  املهنة  ملزاولة  ترخيص  عىل  الحصول 
ومن جهتها، تتوىل مؤسسات التعليم العايل وضع 
مستلزمات  كل  لتوفري  والعمالنية  الرتبوية  الخطط 

التدريب املهني النظرية والعملية.
 - النظامني  بني  العالقة  ان  يبدو  آخر،  بتعبري 
وعىل  مثالية".  "ليست   - العايل  والتعليم  املهني 
العايل لديها خربة  التعليم  ان مؤسسات  الرغم من 
املهنيني  مهارات  وتقييم  تدريب  يف  جداً  طويلة 
املستقبليني، فالنظام املهني هو املكلف "بإصدار 
باستدعاء هؤالء  واملخول حرصياً  املهنية"،  االوامر 

املهنيني وتعيينهم.   
20 من  أكرث  إىل  تعود  الخالفية  اإلشكالية  هذه 

حول  ترتاكم  والدولية  الوطنية  فالتقارير  عاماً، 

يف  املهاجرون  املهنيون  يواجهها  التي  الصعوبات 
وكانت  املهنية.  ومؤهالتهم  بشهاداتهم  االعرتاف 
هذه املشكلة تظهر بشكل خاص حني يتعلق االمر 

ِباختصاِصيِّي الرعاية الصحية.  
من  اكرث  ان  إىل  العاملية"  الصحة  "منظمة  تشري 
التعاون االقتصادي والتنمية  ربع األطباء يف منظمة 
يارسون  الذي  البلد  يف  مواطنني  "ليسوا  الدولية 

بوا يف الخارج".  فيه مهنتهم، وإمنا ُدرِّ
إىل  دفع  قد  التاجي  الوباء  أن  املنظمة  تؤكد  كام 
التفكري يف إيجاد عالقة منهجية  قامئة عىل "مبدأ 
املهني،  والنظام  العايل  التعليم  نظام  بني  التوأمة 

خاصة يف مجال الرعاية الصحية.

وتُثني املنظمة يف هذا املجال عىل خطوة حكومة 
فرنسوا لوغو "املهمة" التي اتخذت حلوالً ملموسًة 
باملؤهالت  والفعال  الرسيع  باالعرتاف  تسمح 
من  الوافدين  سيام  ال  املهاجرين،  لدى  املهنية 
يختارون  ال  الذين  واالسالمي،  العريب  العالَمني 
أن  أمل  للعمل واالقامة فحسب، وإمنا عىل  كيبك 

يصبحوا فيها مواطنني كيبيكيني. 

تقوم هذه التكنولوجيا املتقدمة عىل مجموعة من 
مختلط"  واقع  "سامعات  تتضمن  الطبية  األدوات 
طبيب  يرتديها   )Casques de réalité mixte(
بني  الجسدي  االتصال  مسافة  بتحديد  مختص 
بتطبيق  وتُجهَّز  واملرىض.  الصحية  الرعاية  مقدمي 
املصابني  املرىض  عدد  لتقدير   application((
يف خالل أسبوع مقدماً، إضافة إىل منصة جديدة 

ملعاينة الصحة النفسية للمرىض عن بعد". 
تقول دانينا كابتانوفيك )املسؤولة عن مركز الرعاية 
العصبية يف املجمع الغريب لجزيرة مونرتيال(، التي 
"كوفيد  "إن  املبادرات:  من  املجموعة  هذه  تقود 
19" قد غري األشياء واألفكار والذهنيات التي كانت 
مبتكرة  طرق  إيجاد  ينبغي  ولكن  قبل،  من  سائدة 
تستجيب للتغريات السكانية الطارئة وتوفري الرعاية 
الصحية الشاملة التي هي جزٌء من أهدافنا الحالية". 
حول  املختلط"  "لِلواقع  الرئيسية  الفكرة  وتتمحور 
عىل  هم  الذين  واملمرضات  األطباء  عدد  تقليل 
اإلصابة  لخطر  تجنباً  بالوباء  املريض  من  مقربة 
سامعة  الرتداء  واحٍد  موظٍف  وتخصيص  بالعدوى، 
من  قريبة  مسافة  من  وقيامه،  املختلط،  الواقع 
يتابع  ما يحدث، يف حني  ونقل  بتصوير  املريض، 
من  اآلخرين  املرىض  الصحية  الرعاية  اختصاصيُّو 

جهاز لوحي إلكرتوين خارج الغرفة". 
بعرض  الدعم  لعامل  املختلط"  "الواقع  كام يسمح 
عىل  الدم  فحص  أو  السينية  األشعة  فحص  نتائج 
يكن  كام  طبية.  خوذًة  املرتدي  املوظف  حاجب 
للموظفني رسم بعض الدوائر أو السهام عىل جسد 
اإلصابة"،  فيه  تظهر  الذي  املكان  ليبيِّنوا  املريض 
قسم  رئيس  رودسيك،  لورانس  الطبيب  يقول  كام 
العام".  اليهودي  املستشفى  يف  القلب  أمراض 

ويؤكد رودسيك
إىل  الخربة  جلب  هي  ذلك،  وراء  من  الفكرة  ان" 
جانب الرسير حتى لو مل يكن املريض يف املوقع". 
جهاز  يف  مشكلة  من  يعاين  مريضاً  "تخيل  ويتابع 

فتقوم  صباحاً،  الثانية  يف  الصناعي  التنفس 
واستدعاء طبيب  الخوذة  بارتداء  املناوبة  املمرضة 

العناية املركزة من هذه الخوذة إلنقاذ حياته".
وتتساءل ماري باسكال بومي، أستاذة يف قسم إدارة 
الصحة والتقييم يف كلية الصحة العامة يف جامعة 
مونرتيال، عام إذا كانت هذه التكنولوجيا الجديدة 
تلبي الحاجة الحقيقية. وتقول: "لقد أجريت بعض 
املمرضني  كبار  مع  قليلة  أسابيع  يف  املقابالت 
االتصال  إىل  الحاجة  منهم  أسمع  ومل  واألطباء، 
باملهنيني بهذه الطريقة".                                                                                
أخرى  تقنيات  أن  إىل  دوفوار"  "لو  صحيفة  وتشري 
إىل  تلجأ  املستشفيات  بعض  يف  مستحدثة 

املرىض  بعدد  التنبؤ  من  يكن  تطبيق  استخدام 
املصابني قبل أسبوع، ما يساعد عىل التنبؤ بالقيام 
تلك  استخدام  ان  الصحيفة  وتضيف  يلزم.  مبا 
التقنيات قد تم بالفعل يف خالل املوجة األوىل من 

الوباء، وأظهرت دقة قياسية بنسبة 98٪".
كيبك  يف   )C  Carebo-يس )كاريبو  رشكة  أما 
َر مؤخراً،  فقامت "باختبار تطبيق مثري لالهتامم طُوِّ
بـالوباء  مصاباً  املريض  كان  إذا  ما  مبعرفة  يسمح 
دانينا  وترى  األعراض".  غياب  عند  حتى  التاجي 
كابتانوفيك أن هذا "التطبيق يستخدم أيضاً عدسَة 
واستنباط  البرشة  لون  تطور  لدراسة  الذيك  الهاتف 

مستوى األكسجني يف الدم".

د. عيل حوييل

إشكالية االعتراف بشهادات المهاجرين في كيبك

تكنولوجيا جديدة لمواجهة الموجة الثانية من 
" """كوفيد 19

د. عيل ضاهر

كذب المنجمون 
ولو صدقوا

ضيفاً  "الكورونا"  جرثوم  حلول  مع 
املََنايَا  برفقة  البرشية  عىل  ثقيالً 
التي خبطت خبَط عارف بني البرش 
أكرثهم  لها،  تيرس  ما  منهم  فأرَدت 
طبعاً من الفقراء، وتركت أكرث البرش، 
دون تفرقة بينهم، خائفني جزعني ال 
يعرفون إىل أي شفيع يلتجئون وبأي 
منقذ يحتمون، وأيَّ قّديس ينادون، 
النجاة،  يلتمسون  مخلّص  أي  ومن 

وإىل أي َويِلّ َصالِح يتوجهون.
واللعب  اإلستغالل  تجارة  إزدهرت 
عىل أعصاب املهمومني والقلقني، 
وتنامت طرق بيع الطأمنينة للخائفني 
والحائرين، املستعّدين لبذل الغايل 
عىل  الحصول  سبيل  يف  والرخيص 
طأمنينة،  وحفنة  نفسية  راحة  ذّرة 
الكذب،  وازدهر  الدجل  وتزايد 

وتضاعف اإلبتزاز وكرث الغش.
عليها  منا  صالحة  تربة  وتشكّلت 
ابون وعشعش فيها املنجمون،  النصَّ
فربطع املحتالون ورسح الغّشاشون، 
الدجالون،  وتنّعم  الخّداعون  ومرح 
الرمل  ضاريب  أعامل  وتضّخمت 
فتدافع  والفنجان،  الكف  وقاريئ 
أفواه  من  الكلمة  ألخذ  الناس 
بيع  يف  جهدوا  الذين  الدّجالني 
أخِذ  يف  وَجّدوا  واألحالم،  األوهام 
واملسكني  الضعيف  فم  من  اللقمة 
من  األموال  وسحِب  واليائس، 
عىل  واإلستحواذ  املحَبط،  جيوب 
يِف  األَبَْواُب  سّدت  من  وبقجة  رصّة 
فأصبح  الَْيأُْس  ِبِه  واْسَتَبَد  َوْجِهه 
كالغريق املتعلق بحبال الهواء، يلجأ 
العصبة  تلك  أعضاء  من  عضو  اىل 
زائف،  حتامً  حل،  عن  بحثاً  الكاذبة، 
يشرتيها،  أوهام  طريق  عن  يأتيه 
معرفة  يّدعون  الذين  كل  أن  ناسياً 
اىل  بإنتامئهم  يتبجحون  او  الغيب، 
الحجاب"،  عنهم  "املكشوف  فئة 
هم  الجن  مع  بتآخيهم  يفتخرون  او 
بني  لهم  إخوة  وال  أقارب  ال  عصبة 
يعرفون  وال  اإلنس،  بني  وال  الجن، 
ينتمون  وال  الغائب،  وال  الحارض 
للعاري  الحجاب وال  للمكشوف عنه 
بُرقع  بألف  متاماً، وال حتى للمستور 

ونقاب. 

مبعرفة  تقول  التي  الفئة  فهذه 
الغيب والقدرة عىل كشف املستور 
والحامية  األذى  وإبعاد  السحر  وفّك 
من األمراض هي فئة منافقة وكاذبة 
الواقع.  أصابت  أن  صدف  لو  حتى 
ألَم يَُقل عنهم: "كذب املنّجمون ولو 

صدقوا"؟

À l’écoute 
de vos besoins

Amanie Saleh
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.*

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

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

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

* Cabinet de services financiers P
20

71
0G

- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance 

accidents corporels 
- Assurance 

maladie grave
- Assurance 

hypothécaire
- Assurance auto 

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

(CELI)
- Assurance voyage

À l’écoute 
de vos besoins

Amanie Saleh
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.*

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

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

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

* Cabinet de services financiers P2
07

10
G

Assurance vie
Assurance invalidité
Assurance 
accidents corporels 
Assurance 
maladie grave
Assurance 
hypothécaire
Assurance auto 
et habitation
Épargne-études (REEE)
Épargne-retraite (REER)
Épargne libre d’impôt 
(CELI)
Assurance voyage

وزيرة التعليم العايل يف كيبك دانيال ماكان

دانينا كابتانوفيك

مطلوب حلام للعمل 
في الفال على العنوان

الراتب ابتداء ً من 18$

3507 Boulevard de la Concorde 

E, Laval, QC H7E 2C6

Boucherie Le Cro Magnon

مع دوام كامل ومعاش مناسب 

لإلستفسار الرجاء اإلتصال على الرقم

450-241-0470
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متابعة صدى املرشقمتابعة صدى املرشق

تتمة األوىل
 

بتهئيِة  فخره  عن  مكاي  وأعرب 
اجتامعات خاصة ملسؤولنَي إرسائيليني 
وفلسطينيني منذ عدٍد من السنوات يف 
َويل".  الدُّ األمني  هاليفاكس  "منتدى 
ما  كتلك  واعدًة  "لقاءاٍت  إن  وأضاف 
أي  يف  أو  املنطقة  يف  لُتعَقد  كانت 

مكاٍن آخر".
وذكر مكاي أيضاً مرشوعاً ِجيَء مبُوِجِبه 
وفلسطينيات  إرسائيليات  بفتياٍت 
فرِق  مع  فتنافْسن  سكوشا،  نوفا  إىل 
من  سلسلٍة  يف  الكندية  القدم  كرة 
املباريات. ونّوه مكاي باملرشوع، قائالً 
ورمبا  والخوف،  التوتر  من  "خفف  إنه 
من الكرِه والظنِّ الخاطئ" لدى الالعبات 

"بعيداً عن البيئة التي نَشأَن فيها".. 
سيطرتَها  إرسائيل  بسِط  بشأن  أما 
وكل  األردن  وادي  عىل  األحاديَة 
فتحدث  الغربية،  الضفة  مستوطنات 
الكندي  "املوقف  أفضلية  عن  مكاي 
املعهود الذي يحث عىل التسوية بدالً 
األرايض"  لِضم  األحادي  املخطط  من 
قد  كهذه  "خطوًة  أن  مبا  إرسائيل  إىل 
مستقبالً"،  السالم  مفاوضات  تعقِّد 
يف  نتدخل  أن  نريد  "ال  أردف:  لكنه 
الحكومة  اتخذت  إن  الضم  مسألة 

اإلرسائيلية قرارها". 
املحافظني  حزب  وسينتخب  هذا 
آب  أواخر  يف  الجديد  زعيَمه  الكندي 
الرأي  استطالعات  وتُظِهر  القادم، 

تأييداً كبرياً لبيرت مكاي قد يطيح بزعيم 
املحافظني الحايل آندرو شري. 

ويرى مكاي أن حكومة األقلية املُنتخبة 
يف  سيام  ال  لحظة،  أي  يف  تنهار  قد 
تسببت  التي  االقتصادية  األزمة  ظل 
وبعد  املستجدة،  التاجية  الجائحة  بها 
االنتقادات التي طالت ترودو مع كشِف 
كبرية  مبالَغ  عائلته  من  أفراٍد  تلقِّي 
ال  وعليه،  الخريية.  "ِوي"  جمعية  من 
يستبعد مكاي جرياَن انتخابات مفاجئة 

هذا الخريف.
قلقه  عن  مكاي  أعرب   2007 عام 

أقامته  الذي  العازِل  الجداِر  مساِر  إزاَء 
الغربية، وكان وزيراً  إرسائيل يف الضفة 
للخارجية حينها. لكنه كوزيٍر للدفاع عام 
2011 قال متحدثاً إىل غايب أشِكنازي 
رئيِس أركان الجيش اإلرسائييل آنذاك: 
تهديٌد  هو  إلرسائيل  تهديٍد  أيَّ  "إن 
ٍ بالنسبة  لكندا". وبدا حديثه غريَ مبرشِّ
التي رأت فيه  الجهات يف كندا  لبعض 
يف  إرسائيل  جانب  إىل  بالقتال  التزاماً 

حال اندالع أي نزاعٍ عسكري. 
وقال مكاي إن كندا ستطبق كالمها عرب 
ودعِم  الوجود،  يف  إرسائيل  حق  "تأييد 

ومكافحة  اليهودية،  الكندية  الجالية 
مناهضِة السامية".. 

َجم  أفشني  نازنني  من  متزوج  وهو 
غادرت  وكانت  طهران،  يف  املولودة 
وعائلَتها إىل كندا يف أعقاِب قيام الثورة 
أشد  من  وهي   ،1979 عاَم  اإلسالمية 

املعارضني للنظام القائم يف إيران. 
إزاَء  قلقه  مكاي  أظهر   ،2015 عام 
البيت  إيران، وحثَّ  النووي مع  اإلتفاق 
"أبدينا  وقال:  إنهائه.  عىل  األبيض 
وأعامله  للنظام  شديدًة  معارضًة 
عىل  املستمرة.  األخرية  العدوانية 

وهذا  َولية  الدُّ باملعايري  االلتزام  إيران 
الدول  من  مستمراً  ضغطاً  يستدعي 

الديقراطية الغربية". 
أي  سيدعم  كان  إذا  عام  سؤاله  ولدى 
رضبٍة عسكريٍة استباقيٍة تُجريها إرسائيل 
قال  النووي،  إيران  برنامج  مواجهة  يف 
مكاي: "إِلرسائيَل حقُّ الدفاع عن نفسها. 
وهذا سؤال فريَض. لكني أعلم أيضاً أن 
عالية،  االستخبارية  إرسائيل  قدرات 
العامل،  يف  األفضل  بني  من  هي  ورمبا 
هذا إن مل تكُن هي األفضل. وعليه أثق 

ثقًة كبريًة بقراراتِها".

من إعداد سمري بن جعفر من إعداد سمري بن جعفر 

سّباش  الرحامن  عبد  وصل  عندما 
مع  دكّار  ياسمينة  الحامل  وزوجته 
كندا  2018 إىل  نهاية  ابنهام جاد يف 
،آتني  روكسهام  طريق  معرب  عرب  برًّا،    
اللجوء  طالبني  املتحدة  الواليات  من 
يتوّقعان  الزوجان  يكن  مل  كندا،  إىل 
مكافحة  جهود  إىل  سينضاّمن  أنّهام 
جائحة كوفيد 19 التي سترضب البلد 
للجوء بسبب  2020. وقّدما طلًبا  يف 

ظروف خاصة واجهاها يف الجزائر.
ويف حوار مع راديو كندا الدويل، قال 
"االندماج  إن  سّباش  الرحامن   عبد 
الكيبييك كان سهاًل ألننا  يف املجتمع 
وأيًضا  الفرنسية.  اللغة  من  متمكّنون 
يتمّتع  الذي  االستقبال  الدفء وحسن 

بهام املجتمع الكيبييك."
الهجرة  لجنة  لقرار  انتظارهام  وأثناء 
فيام    )IRB( كندا  يف  الالجئ  ووضع 
يخّص طلبهام، بدأ الزوجان يف البحث 

عن عمل.
تدريبية  دورة  ياسمينة  وبدأت 

يف  صحية  للرعاية  كمقّدمة  للعمل 
عمل.  عىل  وتحّصلت  املستشفيات 
لألمن  كعون  عمالً  الرحامن  عبد  وبدأ 

يف قطاع الصحة.
عرب   19 كوفيد  جائحة  انتشار  ومع 
حكومة  أطلقت  كندا،  ويف  العامل 
املقيمني  من  فيه  تطلب  نداًء  كيبيك 
مؤّهالت  لديهم  والذين  املقاطعة  يف 
الفريوس  مواجهة  يف  املشاركة 
االنرتنت  عىل  موقع  يف  بالتسجيل 
ياسمينة  قامت   .)Je Contribue(
ومن  املوقع.  عىل  نفسها  بتسجيل 
جانبه، تطّوع عبد الرحامن، بعد عمله، 

ساعات إضافية.
وجد  اللجوء   طالبي  من  وكغريهام 
الخطوط  عىل  نفسهام  الزوجان 
جعل  ما  الجائحة،  ملواجهة   األمامية 
كيبيك  حكومة  رئيس  لوغو،  فرانسوا 
بـ"املالئكة  الفئة  هذه  بتسمية  يقوم 

الحارسة".
للمطالبة  كندا  يف  األصوات  وتعالت 
الذين  اللجوء  طالبي  وضعية  بتسوية 

يساهمون يف مواجهة كوفيد 19.

ذكرت  املايض،  حزيران  يونيو  ويف 
الحكومة  أّن  الكندية  اإلذاعة  هيئة 
خاص  برنامج  بإعداد  تقوم  الكندية 
الذين  اللجوء  طالبي  أوضاع  لتسوية 
جائحة  خالل  الصحة  قطاع  يف  عملوا 

كوفيد 19.

ويف بداية الشهر الجاري، جاء رّد لجنة 
عىل  كندا  يف  الالجئ  ووضع  الهجرة 
وقّدم  بالرفض.   سّباش  عائلة  طلب 
اللجنة  قرار  يف  طعًنا  العائلة  محامي 
االثنني املايض يف العرشين من متوز 
سّباش.  الرحامن  لعبد  وفًقا  الجاري، 
العائلة  ترحيل  دون  يحول  الذي  األمر 
وتأمل  الجزائر.  األصيل،  بلدها  إىل 
العائلة أن تغرّي اللجنة قرارها بناًء عىل 
التوجيهات الجديدة للحكومة الكندية.
قال  القضية،  عىل  تعليق  ويف 
الكندي،  الهجرة  وزير  باسم  املتحّدث 
ماركو مندتشينو، " نحن نعلم أن هناك 
أشخاًصا يقومون بعمل بطويل لتقديم 
كيبيك  سكان  إىل  والخدمات  الرعاية 
عن  نبحث  أن  يجب  لذا  كندا.  وعرب 
مساعدتهم  من  متكننا  التي  السبل 
هذا  ندرس  ونحن  بعملهم  واالعرتاف 

الوضع عن كثب."
"بأن  دراية  عىل  الحكومة   أّن  وأضاف 
وكيبيك  كندا  يف  الناس  من  العديد 
لطالبي  الخاص  باالمتنان  يشعرون 
كبار  برعاية  يقومون  الذين  اللجوء 

السن."
تعليق  تم  الجائحة،  "بسبب  أنّه  وذكّر 
عمليات الرتحيل خارج كندا، باستثناء 
 ، واألمن  بالجرائم،  املتعلقة  الحاالت 
حقوق  أو  الدولية  القوانني  وانتهاك 
اإلنسان والجرية املنظمة".                   

)راديو كندا الدويل()راديو كندا الدويل(

كندا

"""ال نريد أن نتدخل في مسألة ضّم أراٍض الى إسرائيل"" 
أبرز المرشحين لرئاسة حزب المحافظين بيتر مّكاي: 

حكومة ترودو تخلت عن إسرائيل !

طالبا لجوء في الخطوط األمامية 
لمحاربة كورونا

 Photo : Courtesy A. - عبد الرحامن سّباش وزوجته ياسمينة دكار وابناهام جاد )إىل اليسار( و نوا يف منزلهام يف مونرتيال

Sebbache

املحافظون سيقفون دامئا اىل جانب ارسائيل!

املبارك  االضحى  عيد  ملناسبة 
املرشق  صدى  ارسة  تتقدم 
األعزاء  قرائها  ومن  الحجاج  من 
التهاين  بأحر  الكرية  والجالية 
وجّل  عّز  الله  سائلني  والتربيكات 
األمة  وعىل  عليهم  يعيده  أن 
. والربكة  واليمن  بالخري   االسالمية 
السنوية  عطلتها  اطار  ويف 
عن  املرشق  صدى  تحتجب 
ان  عىل  العدد  هذا  بعد  الصدور 
الثامن  يف  للصدور  مجددا  تعود 
 من ايلول القادم باذن الله تعاىل .

يف  موقعنا  يستمر  كام 

بشكل  الكندية  لالخبار  تغطيته 
يكنكم  حيث  يومي  شبه 
عىل  صفحتنا  عىل  متابعتنا 
: املوقع  وعىل   الفيسبوك 

    www.sadaalmashrek.ca www.sadaalmashrek.ca 
ونلفت عناية القراء الكرام الراغبني 
املتعلقة  رسائلنا  تصلهم  ان  يف 
من  لدينا  ما  او  االعداد  بصدور 
يكنهم  الواتساب  عرب  جديد 
الجريدة  رقم  عىل  ارقامهم  ارسال 
كلمة  مع   514-593-0000514-593-0000:
بشكل  رسائلنا  لتصلكم  "رسالة" 

مستمر.
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الفرتة  خالل  االمريكية  االدارة  تركز 
بشكل  و  القادمة  لالنتخابات  املتبقية 
رصاعات  وقائع  انتاج  عىل  متسارع  
متنقلة عىل كامل الكرة االرضية والهدف 
الداخلية  االخفاقات  ،موازنة  ذلك  من 
ادارة  التعمية عىل الفشل املريع يف  و 
شبكة املصالح الخارجية ،وحرف االنظار 
عىل  اآلحادية  السيطرة  تآكل  حول 
املرسح الدويل بعد عقود من االستئثار 
الدولية  السياسات  تقرير  يف  التفرد  و 

،اقتصاديا ،امنيا و سياسيا......
،روسيا،فلسطني  فنزويال،الصني 
يف  -سورية-املقاومة  ،ايران 
،اما  مشتعلة  لبنان،اليمن،جبهات 
و  السيربانية  بالحرب  او  املبارشة  بالنار 
االنفجارات  تدبري  و  االمنية  االخرتاقات 
االقتصادي  بالخنق  االغتياالت،او  و 
يف  يحصل  كام  الجامعية  باالبادة  ،او 
اليمن،او بالحرب البيولوجية- راجع عدد 
آذار  مارس-  شهر  يف  املرشق  صدى 
البيولوجية  الحرب  عن  الفائت،عينات 
كمبوديا  اىل  فيتنام  من  االمريكية 
الصينية  االتهامات  مؤخرا  كوبا،و  اىل 
الكورونا......خراب  بخصوص  المريكا 
العنرصية  ،تنامي  داخيل  امرييك 
اتساع  و  الصدامات  وترية  وازدياد 
يوحي  مبا  املستمر  وتفاعلها  نطاقها 
عىل  ودليل  االجتامعية  االزمة  بعمق 
الفرادة  عن  االبله  -الحلم  النموذج  عقم 
الزعربة  التفوق و كامل عدة  الريادة و  و 
و  ترامب  يسعى  االخالقية....واقع 
وازنة  مجتمعية  رشيحة   من  يثل  ما 
الخارجية  االزمات  بافتعال  تخطيه  اىل 
كانت  اذا  الحروب  تفجري  اىل  وصوال 
العدد  السلطة....يف  يف  للبقاء  سبيال 
نعى  قد  فوكوياما  ان  ذكرنا  السابق 
اخرتعوه  ،منوذج  االمرييك  النموذج 
بهرائهم  العامل  اقنعوا  و  مخيلتهم  يف 
بالدنا  املاجورون يف  البلهاء  يتبعهم  ،و 
يف  مسمومة  كخناجر  يتموضعون  و 
خوارص اوطانهم .يعني عمالء رخيصون 
يفعل  كام  الخائن  عقاب  يستحقون 
بني  من  امللوثة  باالجزاء  العامل  رشفاء 
اوطانهم...املشانق قليلة بحقهم. لبنان 
تطبيقه  يجب  منوذج  الكارثية  بحاله 
بحق الخونة و عمالء االجانب و مسهيل 
اعتداءاتهم . لقد باتت الكرامة الرخيصة 
"حياديي"لبنان  "لسياديي"و  عنوانا 
االمرييك  امام  الذل  و  الخنوع  بات  و 
و  دوليا  مسجلة  لبنانية   سيادية  ماركة 
الخيالية  لالرقام  غينس  كتاب  دخلت 
هدر  و  الخنوع  و  الذل  استطابة  عن 
الكرامة الشخصية ،واصبح التنظري لها و 
و  السياديني  مفاخر  من  وراءها  السعي 
الحياديني. يعني اذا دخل االمرييك اىل 
زوجاتهم  استنجدت  و  هؤالء  نوم  غرف 
اعراضهم فداًء  لتخلوا عن  بهم  بناتهم  و 
صونا  و  يدعون  الذي  السيادة  لعنوان 
هو  هكذا  نعم   . املغتصب  وجه  ملاء 
حال عواهر السيادة يف لبنان ،واالمرييك 
الذي  الذل  شدة  من  مذهوال  يرصخ 
تأملوا مبا  لبنان.  اذنابهم يف  يستشعره 
حصل مع سليم صفري صاحب جمعية 
فيديو  اجتامع  ،يف  اللبنانية  املصارف 
ان سبب  االمرييك مذلوال  امام  يتوسل 
لبنان.  عىل  ايران  سيطرة  هو  لبنان  ازمة 
و  االمرييك  معلمه  ممثل  من  الرد  ياتيه 
الفساد  انه  ،ال  له  قائال  رأيه  عىل  يبول 
فاسدون  بذلك..اذالء  اليران  عالقة  ال 

لبنان  يحكمون  من  هم  البرش  سفلة 
امرباطورية  اذل  الذي  اللبنان  هذا   .
الصهيونية  صنيعتها  و  االمريكية  الرش 
الحدود و جاء  التي هربت بجيشها عن 
عىل  مبارشة  ليطلع  حربها  اركان  رئيس 
هدف  اي  تقديم  وعدم  الهروب  فعالية 
ليصطاده املقاومون .هذا الجيش الذي 
ينتقم  املقاومني  مقابل  الذل  يعيش 
عاملة  جبل  رىب  عىل  املهدورة  لكرامته 
اللبنانيني  السفلة  من  جيش  بتجييش 
من  ظهره  يف  املقاومة  جمهور  ليطعنوا 
و  الحصار  خطة  ضمن  تجندهم  خالل 
معادلة  انها   . الصمود  مقومات  رضب 
،يُجرُّون  لبنان  اهلنا يف  يعيشها  مخزية 
طول  بعد  بهم  االرض  لتمسح  املقاومة 
صرب . وهم يأملون ان االمرييك سيهرع 
"سيادي"بامتياز  فعٌل  .هذا  لنجدتهم 
هلل له البطرك املاروين بشعار الحياد. 
جالبيط  هناك  كرام  يا  سادة  يا  يعني 
و  االليم  العقاب  من  املعلوم  سيأكلون 
الحياد ما سيحصل بعد  سيقطف سيد 
النظام  وجه  لرتتيب  االمريكان  تدخل 
عندما  رايس  جديد...كونداليزا  من 
عوكر  يف  الوطنية  الخيانة  برموز  التقت 
سنة ٢٠٠٦م اثناء الحرب االمريكية عىل 
بتهجري  وعدتهم  لبنان  يف  املقاومة 
سيد  ستعتقل  انها  و  لبنان  من  الشيعة 
يف  خاصا  سجنا  له  اعدت  و  املقاومة 
و  ـ  يبدو  املحايد  البطرك   . ابيب  تل 
قد  شبيهة  رؤية  هناك   ان  ـ  العامل  الله 
حلمها يف منامه ان نجم الشيعة قد افل 
انبعث  قد  املسيحي  الوطن  حلم  ان  و 
قىض  الذي  املبنى  رماد  تحت  من 
ولذلك  التقسيم.  حلم  صاحب  فيه 
اىل  زيارته  كام  حياده  ان  مطمنئ  هو 
تحت  اعوام  منذ  املحتلة  فلسطني 
عنوان رعوي ،سوف تؤيت اكلها من دون 
الذي  ال سالحهم  و  املشاغبني  الشيعة 
و كرامة يفتقدها من يتسول  يقطر عزة 
رشار  عند  من  مهانة  و  ذالً  يشحذ  و 

الخلق....
اللهاث  بحمى  مسعورا  يسعى  ترامب 
لتعديل  البرشية  املصائب  اخرتاع  وراء 
طائرة  يسقط  ،كاد  الداخلية  صورته 
العامل  هذا  يف  احد  ،وال  ايرانية  مدنية 
مستنكرا.  صوته  سمعنا  قد  البشع 
انه  يبدو  املتحدة  االمم  عام  امني 
وابنته  زوجته  و  ترامب  خزنة  عام  امني 
الحبل  يد  اليمن  اىل  ،مبعوثه  وصهره 
اليمن  شعب  لذبح  الوهابية  ملجانني 
باسم  افعالهم  يغطي  و  االصيل  العريب 
بامه  املنافق  الغرب  و  املتحدة،  االمم 
و  للوهابيني  السالح  ببيع  يستمر  وابيه 
املتكررة  املجازر  عن  عيونهم  يغمضون 
بحق النساء و االطفال بل و يشاركون يف 
حصار و تجويع اليمنيني بعيون مفتوحة 
عن  بك  صامء...ويحارضون  آذان  و 

العدالة و حقوق االنسان.
عن  الفاصلة  الزمنية  املسافة  ان 
ملعب  ،هي  االمريكية  االنتخابات 
خطوط   . الصهاينة  و  الغرب  لشياطني 
املقاومة  محور   . ستنهار  كثرية  حمر 
يده عىل الزناد و الخيارات مفتوحة كام 
للتغيري.....الضغوط  مرشحة  الخرائط 
يف اقىص مراحلها و االنفجارات مرشحة 
لتتسع رقعتها وكل شيئ مرهون بتوقيته 
و ظروفه....وعىل املقاومة املشهود لها 

بدقة الحساب السالم...
و السالمو السالم

آراء

كان قد مىض عىل وجودي يف كندا عدة 
شاركت  حني  الثامنينات  بداية  يف  أشهر 
يف "مخيم الوحدة االسالمية" الذي كانت 
امريكا  يف  االسالمية  "الجامعة  تقيمه 
كيبك  مدينة  يف  الفال  جامعة  يف  وكندا" 
برعاية  املؤمتر   – املخيم  وكان  سيتي. 
سامحة السيد نجيب يوسف خلف )رض(، 
سامحة  تقديم  اإلخوة  مني  طلب  حني 
املخيم.  الفتتاح  التايل  اليوم  يف  السيد 
غرفته،  يف  مساء  السيد  سامحة  قصدت 
وتم التعارف، وذكرت له طلب اإلخوة مني 
املحارضة  يف  املخيم  افتتاح  يف  لتقديه 
عن  ذاتية  وسرية  نبذة  عن  وسألته  األوىل، 
لذلك،  داع  ال  يل:  فقال  ودراسته،  حياته 
التعريف  يف  يشء  ذكر  من  بد  ال  فقلت 
وبحرانيني  لبنانيني  من  مكّون  فالحضور 
وعراقيني ومغاربة وجزائريني وغريهم، وهم 
ال يعرفونك.. فال بد من تعريف ولو بسيط: 
الحوزات  طالب  كل  مثل  طالب  فقال: 
عىل  التعريف  يقترص  أن  وأرص  العلمية.. 
يف  كلامت  خمس  من  "املطولة"  هذه 
هذا  وكان  انسان..  سرية  عن  التعريف 

الدرس األول، يف التواضع!
التاسعة  ويف  التايل،  اليوم  صباح  يف 
صباحا موعد افتتاح املخيم، تأّخر الحضور 
النشاطات  بعض  ومتابعة  السهر  نتيجة 
حتى ساعات متأخرة من الليل، وكان قارئ 
ساعة  ربع  ملدة  بالقراءة  بدأ  قد  القرآن 
تقريبا، والحضور مل يتجاوز ربع املشاركني 
ادارة املخيم نتشاور  يف املخيم، وكنا يف 
حول التوقيت الدقيق لبداية اعامل املخيم 
االفتتاحية،  املحارضة  إللقاء  السيد  ودعوة 
سبب  عن  بجانبه  جلست  حني  سألني 
وسألته  له،  فذكرت  والتأخري،  التشاور 
بدوري إن كان يريد أن نحرتم الوقت ونصعد 
اهداف  عن  بدوره  فسألني  املنرب،  اىل 
من  أغلبه  يف  الحضور  أن  فقلت  املخيم: 
اإلخوان السنة واملخيم تحت شعار الوحدة 
فقال  بها،  مرتبطة  ومواضيعه  االسالمية 
أهميته  عىل   – الوقت  احرتام  إذن،  يل: 
فموضوع  املخيم،  هذا  يف  أولوية  ليس   –
هي  هذه  ورمبا  أهم،  ومتفرعاته  املخيم 
أما  ومناقشتها،  لطرحها  الوحيدة  الفرصة 
احرتام الوقت فهذا بحاجة لسلسلة طويلة 
الجلسات  يف  واملحارضات  الدروس  من 
والعمل  واملدرسة  البيت  ويف  الدينية 
يف  الثاين،  الدرس  هذا  وكان  واملجتمع.. 
ترتيب االولويات وقواعد التزاحم واملصالح 

يف الفقه!
القاعة قد  مل يض عرش دقائق إال وكانت 
امتألت بالحضور، وأعلنا قبل بدء املحارضة 
باألسئلة  األخوة  مشاركة  امكانية  عن 
الحارضين،  عىل  وزع  ورق  عىل  املكتوبة 
عرشات  أتلقى  كنت  املحارضة  وخالل 
عىل  فرزها  أحاول  كنت  التي  األسئلة 
بيكار  يف  تتنوع  األسئلة  وكانت  محاور، 
واسع من املعلومات واملعارف والقضايا..

قيل   – محارضة  من  سامحته  انتهى  حني 
حينها أنه مل يُسمع مثلها قبال يف كندا – 
مبوضوع  املتعلقة  االسئلة  بتمرير  بدأت 
وملا  الفقهية،  األسئلة  ثم  أوال،  املحارضة 
األقل  الختيار  األسئلة  قراءة  أعاود  كنت 
يتعلق  كان  أغلبها  أن  خصوصا  احراجا، 
والشيعة  السنة  بني  عقائدية  بخالفات 
والحرب العراقية املفروضة عىل الجمهورية 
االرسائييل  واالجتياح  ايران  يف  االسالمية 
من  وغريها  العراقية  واملعارضة  لبنان  يف 

املواضيع الحارة!..
سألني سامحة السيد: ما هي هذه األسئلة 
بعض  لعلها  قلت:  جانبا؟  تضعها  التي 
يف  تدخل  أن  تريد  ال  وقد  محرجة،  اسئلة 
عىل  ألجيب  هنا  أنا  يل:  فقال  تفاصيلها، 
كل األسئلة، ليس هناك من أسئلة محرجة، 
يحصلوا  أن  املؤمنني  من  املشاركني  فحق 
عىل االجوبة التي جاؤوا من أجلها للمشاركة 
الدرس  هذا  وكان  املخيم..  هذا  يف 

الثالث، ليس من سؤال محرج، وحق الناس 
مسؤولية  هو  االجوبة  عىل  الحصول  يف 

العلامء.. أمناء الرسل!
ساعة   12 من  أقل  يف  قيمة  دروس  ثالثة 
نجيب خلف  السيد  لقايئ مع سامحة  من 
)رض(. وهكذا بعدها حافظت عىل تلّمذي 
اللقاءات  خالل  من  السيد  مدرسة  يف 
مؤمترات  يف  املتتالية  والسنوية  الفصلية 
شكّل  إذ  أمريكا،  يف  االسالمية  الجامعة 
يف  ومتميزة  فريدة  ظاهرة  السيد  سامحة 
والرتبوي  والروحي  والفقهي  الفكري  أدائه 
الثامنينات  حقبة  خالل  ذلك  واالخالقي، 
عىل  الدائب  حضوره  يف  والتسعينات 
يف  والكندية  األمريكية  الساحتني 
املؤمترات واملخيامت والندوات والزيارات 
املتكررة للجاليات يف مختلف املحافظات 
حضورا  كان  والكندية..  األمريكية  واملدن 
وينطوي  أدواته  يتلك  لعامل  مختلفا، 
وعميق  وواسع  متقدم  علمي  مخزون  عىل 
أخالقي  ومرياث  ومتنوع،  وجذري  واصيل 
وروحي وتربوي قال فيه أحدهم: إذا كانت 
هذه أخالق السيد نجيب التي نعرفها عىل 
والسمو.. فكيف  الرفعة  هذا املستوى من 

كانت أخالق األمئة )ع(!..
املؤمترات  يف  املبارك  حضوره  يف 
التي كان يواظب عىل  السنوية يف أمريكا 
املشاركة فيها اآلالف من الطلبة املبتعثني 
للدراسات العليا واملهاجرين من اللبنانيني 
الجزيرة  )أبناء  والسعوديني  والعراقيني 
العربية( والبحرانيني والكويتيني والعامنيني 
كثري..  وغريهم  واالماراتيني  والقطريني 
لعرشات  السيد  سامحة  وجود  شكل 
العلم  لطالبي  ومحّجة  معلام  السنني 
وللذين  نجاة،  سبيل  عىل  واملتعلمني 
األخالق  مصداق  عىل  يتعرفوا  أن  يريدون 
البيت  أهل  مدرسة  يف  والتقوى  والورع 
فكر  عىل  يتعرفوا  أن  يريدون  وللذين  )ع(، 
شخصية  خالل  من  املدرسة،  هذه  وفقه 
سامحة السيد النورانية يف معبدي الكلمة 

والعبادة واالخالص يف كليهام..
كان حضور السيد يف هذ املؤمترات رافعة 
فكرية وأخالقية لروحية هذه االنشطة وتثبيتا 
لتحقيق أهدافها من خالل وجوده املبارك، 
املحارضات  خالل  من  السيد  يرهق  الذي 
السيد  تستنفذ  التي  والخلوات  واللقاءات 
والعرشين،  االربع  الساعات  امتداد  عىل 
وكان يرفض أن يرد سائال و متفقها ويتعب 
رد  عدم  يف  عليهم  االلحاح  يف  مرافقيه 

الناس عنه!..
وسّيد  الكلمة  وسّيد  املنرب  سّيد  كان 
حيث  متممها  مصداق  كان  إذ  االخالق.. 
مكارم  ألمتم  بعثت  امنا  نبينا:  يقول 
واملعاملة  والروح  القلب  وسيد  األخالق، 
بحجم  قلب  عن  الكاشفة  والبسمة  الطيبة 
ميزان  يعتدل  فيها،  وعدنا  وما  السامء 
وعباءته  عصاه  السيد  يحط  حيث  االنسان 

غار  دخلت  أنك  تشعر  الرشيفة،  وعاممته 
تقف  شابه،  ما  أو  الوحي  نزول  أبان  حراء 
بالروح  تشعر  مودع،  صالة  يف  عيل  خلف 
األمكنة  يغمر  الذي  والنور  تصعد  التي 

والعقول واألفئدة.. 
الدوحة  سليل  صالح،  سلف  من  بقية 
كأنه  الدنيا،  يف  ظل  خفيف  الهاشمية، 
وديعة السامء يف أرض يكرث خرابها ليعتدل 
وجهه  البسمة يف  تعرج  فيها،  الروح  ميزان 
أن تجد عرشها يف قلوب املؤمنني..  قبل 
ومحبة  خري  الدنيا  يف  يزال  ال  أنه  فنعلم 
واجتهاد  وتقوى  وعلم  وزهد  وورع  وصدق 
يف غري تكلف وكلمة صادقة يف غري خوف 
إذ  نافذة  وبصرية  ضعف  غري  يف  وتواضع 
بعيدا عن  الفتنة مبجتمعنا.. كان  عصفت 
والتهويات  القلقة  واألفكار  الحادة  الزوايا 
كان  لذلك  املمجوج..  والرصاخ  الضبابية 
بدراسته  جديرا  صمتا  ـ  حياته  أواخر  يف  ـ  
يف  سريتنا  من  اعوج  ما  تصويب  إلعادة 

التعاطي مع الكبار من علامئنا العلامء!..
ألنها  رحيله  نجيب يف  السيد  األمة  تخرس 
أّمة مبتالة بالعقم وضيق األفق وقرص النظر. 
أدواره يف حياته، وكان  فقد خرست بعض 
يف ذلك حّجة عليها، وخرست بذلك بعض 
كتابها وسنتها وبعض روحها وبعض قرآنها 

ييش عىل األرض!..
يف اصعب املراحل من تاريخنا الحديث، 
كل  يف  ترتى  التي  التحديات  خضم  ويف 
الجوانب، ترك الجانب االجتامعي والرتبوي 
والتجربة  للصدفة  والروحي  واالخالقي 

واملراهقة االجتامعية يف كل ابعادها!..
كان السيد جملة مفيدة وبليغة ومتامسكة 
يف كتاب كرث فيه اللغو والحشو والخرافة، 
العامل  قارات  تكون  أن  عن  املرض  أقعده 
ميدانه الذي مل يتعبه، لتتعبه ساحة ممزقة 
وهجينة وفقرية، فيلتزم حلس منزله وهو يف 
قمة عطائه واجتهاده ونضج تجربته وخربته 
املفتوحة  وسريته  أخالقه  وكتاب  الكبرية، 
القديم  تاريخنا  من  مرشقة  صفحات  عىل 
ويعي مشاكلنا  لغتنا  ويتحدث  بيننا  يسري 
أن  يثبت  اخريا..  وليس  جراحنا،  ويبلسم 
هذا الدين ممكن، وأن أخالق الرسول )ص( 
وهي  ومجربة  ممكنة  الصالحني  و  واألمئة 
تتحرك بيننا. إذ يفرغ السيد اىل محرابه ثم 
ألقها  الكلامت  لتحمل  منربه  فوق  يستقيم 
وأصالتها  وعمقها  وعبقها  وشذاها  وروحها 

ومبتغاها!.. 
السيد  يتحدث  )رض(  املرجع  السيد  هذا 
به  تكلم  ما  نوادر  يف  )رض(  الراحل  عن 
الله يف فضل علامء وفضالء  السيد فضل 

يف حياتهم:  
https://www.facebook.com/wa

                                           /tch
يا سيدنا.. ولك  رحلت اىل حيث أحببت 
ساكنون  يعوضها  لن  منازل  القلوب  يف 

جدد!

هوزأبجد

سيد االخالق..

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

حّمى اللهاث االمريكي 
ودقة الحساب المقاوم

عادل حبيب ...والسالم

سامحة السيد نجيب يوسف خلف )رض(
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الثالثاء  ليلة  تعاىل  الله  الثالثاء -إنتقلت اىل رحمة  ليلة  تعاىل  الله  -إنتقلت اىل رحمة 
يف  الجاري  متوز  شهر  من  العرشين  يف يف  الجاري  متوز  شهر  من  العرشين  يف 
)أم  فرحات  عيل  هال  املرحومة  )أم مونرتيال  فرحات  عيل  هال  املرحومة  مونرتيال 
مهى،  ندى،  الدكتورة  شقيقة  مهى، محمد(،  ندى،  الدكتورة  شقيقة  محمد(، 
حسني  الصيديل  شقيقاها:  فرحات.  حسني ورنا  الصيديل  شقيقاها:  فرحات.  ورنا 

املهندس أحمد.املهندس أحمد.
وقد صيل عىل جثامنها الطاهر َوُووِريَت يف وقد صيل عىل جثامنها الطاهر َوُووِريَت يف 
من  الثانية  عند  االسالمية  حمزة  مقربة  من ثرى  الثانية  عند  االسالمية  حمزة  مقربة  ثرى 

بعد ظهر األربعاء. بعد ظهر األربعاء. 
التعازي  بأحر  الفقيدة  عائلة  من  التعازي نتقدم  بأحر  الفقيدة  عائلة  من  نتقدم 
القلبية، سائلني املوىل عز وجل لها الرحمة القلبية، سائلني املوىل عز وجل لها الرحمة 

ولذويها الصرب والسلوان إنه سميع مجيب.ولذويها الصرب والسلوان إنه سميع مجيب.
يف  الخريية  السالم  مؤسسة  يف -نعت  الخريية  السالم  مؤسسة  -نعت 

والدة سامحة  العلوية  والدة سامحة ميسيساغا املرحومة  العلوية  ميسيساغا املرحومة 
السيد عيل الجزائري، التي وافتها املنية اثر السيد عيل الجزائري، التي وافتها املنية اثر 
الرابع  يف  الفائت  الجمعة  يوم  قلبية  الرابع سكتة  يف  الفائت  الجمعة  يوم  قلبية  سكتة 
والعرشين من شهر متوز الجاري، وقد ووري والعرشين من شهر متوز الجاري، وقد ووري 

جثامنها الطاهر ثرى مقربة النجف األرشف.جثامنها الطاهر ثرى مقربة النجف األرشف.
فاتحة  أقيم مجلس  األليمة  املناسبة  فاتحة وبهذه  أقيم مجلس  األليمة  املناسبة  وبهذه 
وعزاء عن روحها الطاهرة مساء يوم السبت وعزاء عن روحها الطاهرة مساء يوم السبت 
الحادية  حتى  مساًء  العارشة  من  متوز  الحادية   حتى  مساًء  العارشة  من  متوز   ٢٥٢٥

عرش عىل شبكة زووم.عرش عىل شبكة زووم.
وعائلته  الجزائري  السيد  سامحة  من  وعائلته نتقدم  الجزائري  السيد  سامحة  من  نتقدم 
الله  ونسأل  القلبية  التعازي  بأحر  الله الكرية  ونسأل  القلبية  التعازي  بأحر  الكرية 
تعاىل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها تعاىل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها 

الفسيح من جناته .الفسيح من جناته .

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

بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة بحول الله..

الذين  واالخوات  االخوة  من  عددا  لعل 
نجيب  السيد  سامحة  عىل  للتعرف  ُوّفقوا 
الواليات  اىل  زياراته  يف  ـ  الله   رحمه  ـ  خلف 
ما  الثامنينات  منتصف  يف  وكندا  املتحدة 
هادئ  النفس  طيب  دينيا  عاملا  يذكر  زال 
فمه  من  كلامته  تنساب  الوجه،  صبيح  الطبع 
فتقع  صافية  عني  من  عذبة  مياه  انسياب 
وحب  الله  لحب  عطىش  قلوب  صميم  يف 
حبه.  اىل  يقربهم  عمل  كل  وحب  يحبه  من 
ووقته  ثم ال يطيل املكوث الن رحلته طويلة 
يديه  رافعا  أناة،  بكل  فيودعنا  قصري  املتاح 
بالتوفيق  حوله  من  لكل  داعيا  السامء  اىل 
مؤمتر  ويف   . واملغفرة  والرحمة  والتسديد 
السيد  يحرض  امريكا  يف  االسالمية  الجامعة 
السيد  الراحل  العالمة  سامحة  ممثال  نجيب 
فضل الله فيزداد حضوره ألقا وقلوب وعقول 
املشاركني حبا واحرتاما وتعلقا ، سيام االخوة 
والكويت  الحجاز  وبالد  البحرين  من  الطلبة 
والعراق ولبنان. فالعمة السوداء لها قدسيتها 
تهتز  زمن  يف  ووقعها  وتاريخيتها  ورمزيتها 
وبفعل  موقفها  وقع  عىل  بهلوية  عروش  فيه 
صكوك  وقعت  جامهري  وتضحيات  عنفوان 
اىل  واندفعت  شبابها  بدماء  والبيعة  الوالء 
ساحات التغيري واالنتصار بكل رغبة وشوق ال 
يحول بينها وبني مرادها اال املوت، الذي مل 
يعد مخيفا، بل صار قالدة تزيّن أعناق شّبان 
فدوا االوطان واالهل والحرية بأمثن ما يلكون 
نجيب  السيد  كان  االجواء  هذه  ظل  يف   ..
يؤّم  ثم  ويبلغ  ويدعو  ويعظ  ويعلم  يخطب 
بكل خشوع وخضوع  الفندق  بهو  الصالة يف 
والزمان  املكان  فضاء  متأل  وطأمنينة  وأنس 

القلوب  تهوى  حيث  اىل  طيفها  ويأخذك 
مراتع  عتيقة  مطهرة  وبقع  عميقة  فجاج  يف 
النجباء  وتالمذتهم  الطيبني)ع(  وأهله  محمد 
عيون  من  الشوق  دموع  فتنساب  امليامني 
والخالن  واالحباب  االهل  مالمح  عنها  غابت 
وذكريات  الصبا  وأزقة  املرشفة  والقباب 
النسيان.  عىل  عصية   ، تغادر  وال  تهاجر  ال 
االصوات  وتعلو  الصعداء  الجمع  فيتنفس 
عقب الصالة بالصالة عىل محمد وال محمد 
وتتامزج اللكنات لتنرش يف االفق عبق الوالية 
والوفاء وتتشابك االيدي مرددة دعاء الوحدة. 
ويدنو  سجوده  يطيل  الصالة  يف  والسيد 
لباس  يجلله  الحاين  وظهره  ركوعه  من  قيامه 
التواضع بني يدي الله تعاىل فتنربي الجموع 
تقبل   : نجيب  السيد  عىل  لتسلم  وتتزاحم 
الله سيدنا.. ويأىب البعض اال أن ينحني عىل 
يديه النحيلتني ليقبلها ويتربك منها، والسيد 
الجانب  من  شاب  يتوسل  ثم  ويأىب.  يتمّنع 
االين وآخر من االيرس وثالث من خلفه ورابع 
خاص  لحديث  بالسيد  يختيل  أن  أمامه  من 
او مسألة رشعية ابتالئية والسيد ال يتمّنع وال 
البادية عىل محياه  التعب  رغم مالمح  يأىب، 
بعد سفر مضٍن وبرنامج مكثف وهو يكتم آالم 
مرٍض مزمٍن صارعه طويال ولكن بصمت وروية 
بعد عمر حافل  أسبوعني  قبل  به  أودى  حتى 
والتدريس  والعبادة  والزهد  والورع  بالتقى 
ودعوات  صالحة  ذرية  تاركا  والتأليف، 
صالحات من قلوب احبته ومل تنَس أثر طيبه 
االخاذ من الرشق اىل الغرب ثم رقوده بسالم 
يف ثرى عاملة أرض العلامء والشهداء وحسن 

أولئك رفيقا .

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

الطائرة  يف  السفر  أن  الناس  معظم  يفرتض 
 .COVID-19 مرض  التقاط  مبخاطر  محفوف 
البعض  الركاب عىل مقربة من بعضهم  ان  سيام 

لساعات عديدة. 
املصابني  املسافرين  أن  يف  شك  هناك  ليس 
كانوا مسؤولني إىل حد كبري عن االنتشار الرسيع 
عىل  بالفريوس  االصابة  احتامالت  لكن   ، للوباء 
أقل مام يعتقد  الواقع  الطائرة قد تكون يف  منت 
الهواء  تغيري  يقلل  أن  يكن  حيث  الكثريون. 
احتياطات  جانب  إىل   ، الرحلة  اثناء  املتكرر 
كبري  بشكل   ، الوجه  أقنعة  ارتداء  مثل  السالمة 
من فرص انتقال الفريوس من شخص آلخر ، وفًقا 

ملتخصيص األمراض املعدية.
يقول الدكتور جريوم ليس ، املدير الطبي للوقاية 
سانيربوك  مركز  يف  ومكافحتها  العدوى  من 
للعلوم الصحية يف تورونتو يف ترصيح صحفي: 
"أعتقد أن خطر اإلصابة بـ COVID-19 يف رحلة 
من  الرغم  عىل   " ويضيف  يُذكر.  ال  الطائرة  عرب 
يف  املتكرر  والسفر  الحاالت  من  الكبري  العدد 
جميع أنحاء العامل ، إال أن هناك أدلة قليلة موثقة 
عىل أن أشخاصا أصيبوا بالفريوس أثناء الرحلة".

كندا  يف  مؤكدة  حالة  مثال  إىل  ليس"  ويشري" 
 - ووهان  من  زوجان  سافر  حني   COVID-19 لـ 
استقلوا  حيث   - املرض  لتفيش  األصيل  املركز 
طائرة إىل تورونتو وعادوا إىل كندا يف 22 كانون 
يعاين  الزوج  كان  فقد  الفائت.  )يناير(  الثاين 
بالفعل من أعراض خفيفة ، مثل السعال الجاف ، 
أثناء الرحلة. وظهرت عىل زوجته بعض األعراض 
يف اليوم التايل ، لذلك اعترب كالهام معديًا أثناء 

السفر.
بعد أن طلبوا الرعاية الطبية ، وأظهرت االختبارات 
الصحة  موظفو  اتصل   ،  COVID-19 لديهم  أن 
املحتمل  من  شخًصا   25 بـ  تورنتو  يف  العامة 
تعرضهم للفريوس عىل منت الطائرة ، مبا يف ذلك 
من  مقربة  عىل  جالسون  والركاب  الطاقم  أفراد 
ثالثة صفوف من الزوجني. وكشفت االختبارات، 
باإلضافة إىل 14 يوًما من املراقبة ، أنه مل يصب 

أحد الركاب ، حيث كان الزوجان يرتديان أقنعة.
إذن ، ما الذي يكن أن يفرس عدم وجود انتقال 
يقول  راكًبا؟   350 بـ  محملة  طائرة  يف  فريويس 

الطبيون إن هذا الفريوس ال يبتعد كثريا  الخرباء 
من  األول  املقام  يف  ينترش  فهو  املصاب.  عن 
خالل قطرات الجهاز التنفيس من شخص مصاب 
ان  يكن  بحيث  يتحدث،  أو  يعطس  أو  يسعل 
تصل القطرات ملسافة مرت أو مرتين قبل أن تهبط 

عىل األسطح املجاورة. 
الطبية  املديرة   ، هوتا  سويس  الدكتورة  وتقول 
للوقاية من العدوى ومكافحتها يف شبكة الصحة 
املراكز  من  مجموعة  وهي   ،  )UHN( الجامعية 
الطبية يف تورنتو ، إن هذه الجسيامت عىل منت 
طائرة ستزول برسعة. وتشري إىل أن الهواء داخل 
20 مرة يف  15 و  طائرة يتم تبديله عادة ما بني 
من  الهواء  ير   ، الخصوص  وجه  وعىل  الساعة. 
يكّن  ما  الكفاءة  عالية  مخصصة  فتحات   خالل 
من اصطياد املواد الضارة املحتملة مبا يف ذلك 

الفريوسات.
من ناحيته يقول الدكتور أندرو موريس ، املدير 
كنت  "إذا  للميكروبات:  املضادة  للرقابة  الطبي 
ترتدي قناًعا وكان الشخص الذي بجانبك يرتدي 
تقليل  عىل  كبري  بشكل  سيساعد  فهذا   ، قناًعا 
ويعتقد  الصفر".  إىل  يقللها  لن  لكنه   - املخاطر 
الخرباء أن الوقت الذي تقضيه عىل منت الطائرة 
خاصة   - خاص  بشكل  باملخاطر  محفوًفا  ليس 
وأنت  أعضاء يف أرستك  مقعدك  زمالء  كان  إذا 
ترتدي قناًعا باإلضافة إىل تعقيم األسطح القريبة.

ما  أقل  نفسها  الرحلة  تكون  قد   ، الواقع  يف 
 ، ماكريدي  جانني  الدكتورة  تقول  يقلقك. 
أخصائية األمراض املعدية يف مستشفى مايكل 
جارون يف تورنتو: "إن األمر ال يقترص فقط عىل 
إنها   - فيها  تفكر  أن  يجب  التي  الطائرة  رحلة 
النقطة  أ إىل  النقطة  بها من  تنتقل  التي  الطريقة 

ب وكل يشء بينهام".

شعار  وتحت  للُمقاومة«،  »أيام  أسبوع  ِضمن 
»دافعوا عن فلسطني وقاطعوا إرسائيل«، دعت 
يف  عديدة  وتضامنّية  فلسطينّية  مؤّسسات 
مسرية  إىل  الكندية  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة 
جامهرييّة مشرتكة، يف الثامن من آب )أغسطس( 
صامدون«  »شبكة  يف  مصادر  قالت  املُقبل. 
»أيام  مبادرة  إطار  يف  تأيت  الفعالّية  هذه  إّن 
النشاط  ملواصلة  إليها  دعت  التي  للُمقاومة« 
وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامني 
االحتالل  جرائم  وكشف  املرشوعة،  الوطنية 
مسرية  أنّها  موضحًة  الكندي،  العام  الرأي  أمام 
جامهريية ستشارك فيها »الجمعية الفلسطينية 
»أصوات  جانب  إىل   ،BDS وحركة  الكندية«، 
الحقوق  أجل  من  و»طالب  مستقلة«،  يهودية 

الفلسطينّية« وغريها.
املسرية،  ستتناولها  التي  الرئيسية  املسائل  أما 
لالجئني  العودة  حق  عن  الدفاع  فتشمل: 
من  الفلسطينية  األرض  وحامية  الفلسطينيني، 
مقاطعة  إىل  والدعوة  والنهب،  الضم  مشاريع 
والنظام  الصهيونية  للمؤسسات  شاملة  دولّية 
املحتلة،  فلسطني  يف  العنرصي  االستعامري 
النبيذ  رشكات  مقاطعة  إىل  الدعوة  إىل  إضافة 

الصهيونية التي تلقى بضائعها رواجاً يف السوق 
الحركة  نضال  عىل  الضوء  وتسليط  الكندية، 
بأّن  علامً  االحتالل،  سجون  يف  األسرية  الوطنّية 
فانكوفر  يف  الكندية«  الفلسطينية  »الجمعية 
تقود حملة منذ سنوات ضد »الوكالة اليهودية« 
املدينة،  يف  السنوية  مؤمتراتها  تعقد  التي 
الصهيونّية،  املنتجات  ملقاطعة  سّياسية  وحملة 
ــ السوري املرسوق  النبيذ الفلسطيني  وخصوصاً 

من أرض فلسطني والجوالن املحتل.

احتماالت االصابة بالفيروس على متن 
الطائرة ضعيفة؟

البقاء هلل

طالع واكل نازل واكل

عن السيد نجيب وأثر طيب ال ينسى

عىل  ينطبق  املرصي  الشعبي  املثل  هذا  م:م: 
يريدون  الذين  جاليتنا  يف  االزواج  من  عدد 
ويضعوا  البعض  بعضهم  عن  ينفصلوا  ان 
يلجؤون  ولكنهم  متعرثة  زوجية  لعالقة  نهاية 
مرة اىل أحكام الرشع ،عندما تكون لصالحهم 
ويتمسكون  منها  معنويا  او  ماديا  وينتفعون 
من  صاروا  وكانهم  تحسبهم  درجة  اىل  بها 
ومرة  بالدين.  والتمسك  والتقى  االيان  أهل 
القانون املدين ويدفعون  يلجؤون اىل أحكام 
للحصول  املحامني  ملكاتب  الطائلة  املبالغ 
عىل منافع مادية ومعنوية يكفلها لهم القانون 
اىل  تلجؤون  ملاذا  تسالهم  وعندما  املدين. 
املحاكم وليس اىل الحلول التقليدية السائدة 
نحن  يقولون  ومجتمعكم  أهلكم  أعراف  يف 
االن يف كندا وال بد من تطبيق احكام قوانني 
امام  نفسك  وتخال   . فيها  نقطن  للتي  البالد 
عاشق للوطن ومنافح عن دستور البالد وهو او 
هي يقومان مبجرد عملية استغالل  لنصوص 
االحكام املدنية ...اىل هؤالء سواء كانوا رجال 

او نساء ماذا تقولون؟؟
محمد - ق / موريال محمد - ق / موريال 

حل :حل : يكشف هذا السلوك سواء مارسه الزوج 

ان تغنم ماديا ولو  الزوجة عن نفسية تريد  أو 
يف لحظات املآيس واملشكالت. وبعضهم ال 
يطمع باملال بقدر ما يطمح اىل الحاق االذى 
الطالق  او  االنفصال  يتحقق  ان  قبل  باالخر 
نفيس  وتأزم  أحقاد  عن  يكشف  الدائم.وهذا 
ال يأخذ بالحسبان مصالح االوالد، الذين يجب 
ان يبقوا يف منأى عن هذا النكد والنزاع. واال 
ضحاياه.وبالتايل  من  اساسيا  جزءا  صاروا 
جيل  بتخريج  تسبب  من  هم  االهل  يكون 
يعيش االزمات النفسية ويحقد عىل املجتمع 
املوبقات  ويارس  السائدة  واالعراف  والقيم 
والجرائم. وكثريا ما ينتهي به االمر يف السجون 

او املصحات النفسية والعقلية ...
ان ادارة املشكالت الزوجية تحتاج اىل عقول 
من  الخروج  بالحسبان  تاخذ  وراقية،  ناضجة 
املآزق بأقل خسارة ممكنة يك تبقي شيئا من 
تجربة  يف  الحياة  ملواصلة  وااليجابية  الطاقة 
عودة  امام  مرشعة  االبواب  ترك  او  جديدة 
ذكريات  ترك  خالل  من  مستقبليا  العالقة 
جميلة او ملسات انسانية حانية تذكر الطرف 
العالقة  كوب  من  امليلء  بالنصف  االخر 
الفارغ  نصه  امام  التسمر  من  بدال  املشرتكة 

العبثي .

مسيرة كندية: دافعوا عن فلسطين وقاطعوا مسيرة كندية: دافعوا عن فلسطين وقاطعوا 
إسرائيلإسرائيل
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األرايض  داخل  أخرياً  عرضه  بعد 
شبكة  أقدمت  املحتلة،  الفلسطينية 
عىل  الرقمي  للبث  يف«  يت  »آبل 
عىل  "طهران"  مسلسل  حقوق  رشاء 
واإلنكليزية  العربية  باللغات  يعرض  أن 
أنتجته  الذي  املسلسل  والفارسية. 
)لقرب  أثينا  يف  الصهيونية،  "كان"  قناة 
يتألف  طهران(،  من  املكانية  طبيعتها 
اىل  الشبكة  وعمدت  حلقات،   8 من 

باللغة  موقعها  عىل  منه  حلقات   4 بث 
العربية. يصّور املسلسل عملية اخرتاق 
من  شابة  بها  تقوم  إليران،  استخباراتية 
يهودية املولد يف طهران، تعمل  أصول 
الجوية  ايران  دفاعات  تفكيك  عىل 
لتتمكن »ارسائيل« من »رضب مفاعلها 
القنبلة  صناعة  من  وحرمانها  النووي 
الصهيوين  الكيان  أن  ويبدو  الذرية«. 
بات يلجأ اىل هذه األساليب التي تندرج 

ضمن »الحرب الناعمة« ملحاولة تصوير 
املنظومة  خرق  واستطاعته  »تفوقه«، 
نوعاً  صّناعه  طرح  عدا  النووية،  اإليرانية 
ترصيحاتهم  خالل  من  التطبيع  من 
موشيه  املسلسل  مؤلف  املختلفة. 
»انتاجاً  يثل  املسلسل  أن  رأى  زوندر، 
وايران«،  ارسائيل  بني  مشرتكاً  ثقافياً 
املمثلون  يتحدث  العمل،  يف  إنه  وقال 
الفارسية اكرث من العربية، واشار اىل أّن 

»الشعبني اإليراين واإلرسائييل يكن أن 
يكونا صديقني لوال القادة الذين يخيفون 
ورأت  الكراهية«!  ويثريون  مواطنيهم 
يصنف  املسلسل  أّن  ايرانية  صحف 
ضمن »دعاية صهيونية«، وأدرجته ضمن 
يكشف  وبأنه  إليران«  مناهض  »انتاج 
»طبيعة النشطاء الذي يستهدفون ايران 

ويؤيدون وجهة نظر الغرب" .
 األخبار   األخبار  

يف  الجواهري  مهدي  محمد  الشاعر  ولد 
السادس  يف  االرشف  النجف  محافظة 
وتويف يف  م   1899 عام  من متوز  والعرشين 
دمشق يف السابع والعرشين من الشهر نفسه 
الحسني  عبد  والده  وكان   ،1997 العام  من 
يكون  ان  البنه  وأراد  النجف  علامء  من  عاملا 

عاملا.
بعد ان بدت عليه ميزات الذكاء لذلك ألبسُه 
عباءة العلامء وعاممتهم وهو يف سن العارشة 

.
يف  عريقة  نجفية  ارسة  من  الجواهري  تحَدر 
الجواهر،  بآل  تعرف  والشعر  واالدب  العلم 
محمد  الشيخ  االرسة  اجداد  احد  اىل  نسبة 
ألَف كتابا يف  الجواهر، والذي  حسن صاحب 
رشائع  رشح  يف  الكالم  )جواهر  اسامه  الفقه 
االرس  لباقي  كام  االرسة،  لهذه  وكان  االسالم( 
الكبرية يف النجف مجلس عامر باألدب واألدباء 

يرتاده كبار الشخصيات األدبية والعلمية .
لباس  العاممة  يرتدي  حياته  بداية  يف  كان 
محافظة،  دينية  نشأة  نشأ  ألنه  الدين  رجال 
وأشرتك يف ثورة العرشين وهو البس العاممة. 
ثم ترك العاممة كام ترك االشتغال يف البالط 
غادر  ان  بعد  بالصحافة  يعمل  وراح  الفيصيل 
من  مجموعة  اصدر  وقد  بغداد،  اىل  النجف 
الصحف منها جريدة الفرات وجريدة االنقالب 

ثم جريدة الرأي العام .
بل  الشامخ  الرهط  ذلك  من  واحد  الجواهري 
بن  وطرفة  القيـس،  امرىء  رهط  اولهم،  هو 
العبد، وعروة بن الورد، والبحرتى، وايب متام، 
اليهم  ينتمي  املعري،  العالء  وايب  واملتنبي، 
يف شموخهم ولغتهم وفنهم، وتفرد عنهم يف 

شخصيته االبداعية املتميزة .
كبري  ن  شأ  للجواهري  اصبح  االيام  مرور  مع 

بني االوساط السياسية واالجتامعية حتى صار 
ممثال ً للعراق يف اغلب املحافل الدولية .

كان يدعى لحضور املحافل الدولية واالقليمية 
انه يستغل كل مناسبــة واي  واملحلية , حتمــا 
وثوريته  وطنيته  عـــن  للتعبيــر  يحرضه  مؤمتر 
التي لــم يعــرف لها حــــدود وله روائع القيت يف 

تلك املحافل.

الفتاة  عادت  األعوام،  من  عدٍد  بعد 
األخطاء  فيه  تكرث  الذي  املجتمع  إىل 

اللغويّة.
يف الّزيارة األوىل فاجأها األستاذ ثابت 
إاّل  يحّدثها  ال  صغرية  بعد  وهي  الّرأي 
منها سوى  تفقه  ال  وكانت  بالفصحى، 
النحو  عن  يرشُح  هو  "مرحباً".  كلمة 
ترسُح،  "البيانو"  يف  وهي  والرصف 
املوسيقية:  "النوتات"  لها  ترتاءى 
أنغام  عىل  لتعزف  وتناديها  تتاميل 
دروس الهمزة، وقد عرفت فيام بعد أّن 

املعنّي منها ليس قريبها حمزة. 
ومتطرّفة،  متوسطة  ووصل،  قطع  بني 
بني  وتضيع  الهمزة  كتابة  تجهل  بقيْت 
الحروف الشمسية والحروف املتشابهة 
اإلحباط  أصابها  اإلمالئية.  والقاعدات 
العربية.  واللغة  أهلها  مع  واختلفت 
كان أيرس لها أن تعزَف القدود الحلبية 
وزمان الوصل يف األندلس عىل أن تقرأ 
يف األلفية الّنحوية البن مالك: "للوصل 

همٌز سابق ال يثبت" وما إىل ذلك. 
حفيدتها  تُكمل  أن  أرصّت  الجّدة  لكن 
الّدروس  أجنبّية  بالد  من  جاءت  التي 
فإّن  الجّدة  رأي  وحسب  الخصوصية، 
البرش  بني  الخالف  أسباب  من  واحداً 
هو نظرية املقصود واملفهوم واملعاين 

غري الجلّية. 

يوماً  اللغة  وّحدت  هل  برأيك  ولكن 
برشاً؟ هل خففت القراءات نفسها من 

معاناتهم؟ هل جمعت بينهم ثقافة؟  
أجل، أجل، حني يقع النقص يف العدد 

يقع االختيار عليك ملْلء الفراغ.
دامئاً  تعمل   التي  الجّدة  لها  أوَحت 
جميلة،  لوحة  إىل  الواقع  تحويل  عىل 
وبني  بينها  وتبنَي  الجدار  متحو  أن 
مل  الجّدة  خاطر  وكرُس  جرساً.  اللغة 
كيف  تعلم  تكن  مل  لكّنها  عليها.  يُهن 
تتعاطى مع أمور البرش وحركات الضمة 
رغم  تلك.  والسكون  والكرسة  والفتحة 
الّصـور  جيداً  تقرأ  كانت  الجّدة  أّن 
وتعلّم الحفيدَة القراءَة يف وجوه البرش. 
لكّن اللّغة - ذلك املارد البعيد - مهام 
اقرتبت الفتاة منه سيبقى يف البعيد. 
الفتاة  عقدت  التودد  محاوالت  وبعد 
صلحاً بينها وبني اللغة، فقّدمت لوحة 
الورقة  تلك  فهي  محبة.  عربون  للامرد 
الواسع.  البحر  ذلك  واللغة  البيضاء، 
رسمت الفتاة مارداً وطفلًة بينهام درٌج، 
 - درجًة  درجًة   - درجاته  الفتاة  تخطط 

كلام أنهت قراءة قصة.
ولكن برأيك هل اكتمل الّدرج؟ أجل يف 
اللوحة، أجل، أما يف الواقع فبالطّبع لن 

يكتمل. 
كتاباتك  لتبقى  تكتب  أن  رأيك  ما 

ذكرى طيبة لأليّام؟ عن الفعل، الفاعل، 
واملفعول به. أعلم، ال تحب أن تتحّدث 
أنا  ال،  ال،  ومفاعيل".  "مفاعل  عن 
أكتب عن  واألوزان.  اللغة  أحدثك يف 
املجهول،  وذلك  املرشق  الغد  الغد، 
واملجهول به، واملجهول فيه، املجهول 
املطلق. ولكن ماذا ستكتب عنه؟ كل 

ما تجهله عنه فيصبح جهلك معلوماً.
أكتب عن األسامء، أجل، جميلٌة قصة 
الخمسة،  األسامء  أقصد  مل  األسامء. 
ولكن يُذكَر األب واألم  يف قصة رسالة 
وأسامء. ألَم ترافقك الكثري من األسامء 
يف  جميل  أثر  لها  وكان  حياتك  يف 
بالتأكيد، أكتب عنها، أكتب  نفسك؟ 
بتواريخ  امتألت  التي  مفكرتك  عن 
وأسامء. هكذا أنت تسّجل الذكريات. 
وعن  عشتها  التي  الّسـعادة  عن  أكتب 
السعادات التي مرّت بك أو صادفتك. 
حولك،  نرشته  الذي  الفرح  عن  أكتب 
بها. ما زلت  التي قمت  عن املشاريع 
لك  فبالّنسبة  تكتب.  لن  أنّك  مرصاً 
أيضاً اللغة هي ذلك العمالق - سيبقى 
أن  معرفتك  رغم  فعلت  مهام  عمالقاً 
الحركات  من  يعتاشون  اللغة  أساتذة 
ثابت  األستاذ  هو  فها  التصحيحية. 
الّرأي كم أعطى من دروس وما زال قلبه 

عىل الهمزة مجروحاً! 

أكتب رسالة إىل عزيزي "األنا"، وضّمن 
تجربة  الحياة،  يف  تجاربَك  الّرسالَة 
املعرفة، تاريخ أول كتاب قرأته، تاريخ 
قناع  أول  تاريخ  اجرَتحتها،  كذبة  أّول 
ارتديته.  أكتب عن األقنعة ومناسبات 
الزّمان  ارتدائها، وسقوطها، وعن ظرف 
الحزينة  الوجوه  عن  أكتب  واملكان. 

والدموع يف تلك العيون الحاملة.

والجوع  الفقر  عن  تكتب  أن  رأيك  ما 
جديدة  مفردات  هذه  ماذا؟  واألمل، 
أن  يكنك  ال  اللغة؟؟؟  قاموس  عىل 

تفعل شيئاً إزاء هذا املوضوع؟ 

ال،  املايض؟  عن  تكتب  أن  رأيك  ما 
ليس عن الفعل املايض وعالمة بنائه، 
املايض  املايض.  يف  جرى  عاّم  بل 
دقيقة  ووقفَت  لك  بالنسبة  انتهى 
تنَس:  ال  ولكن  وفاته.  عىل  صمٍت 
أنت  ما  التي جعلتك  بنائه هي  عالمة 
الفتاة  بنته  الذي  كالدرج  اليوم،  عليه 
احتجت  أيضا  اللغة. وأنت  بينها وبني 
إىل كثري من عالمات البناء يك تصل. 

كثرية األبواب التي ُفِتحت أمامك. 

ال  انك  وأعلُم  تكتب،  لن  أنك  أعلُم 
عن  تكتب  الوراء.  إىل  العودة  تحب 

ومل  فيها  البكاء  أردت  التي  املرّة  تلك 
تقَو، أو تلك املرّة التي بكيت فيها دون 
معرفة الّسبب. أحقاً بكيت دون معرفة 
الّسبب؟ أكتب كيف كان ذلك. أكتب 
أكتب عن  تزعجك،  التي ال  العزلة  عن 

الوحدة والّذكريات. 
جميل:  مباٍض  سأذكـرك  الّذكريات، 
الّشتاء  ذلك  يف  املساء  ذلك  أتذكر 
يف ذلك املنزل. أجل، أجل، يف منزل 
أخوتك.  مع  اجتمعت  حني  العائلة 
أحرضت والدتك تلك الصور، ضاعت 
الّذكريات  شاهدتم  املسافات.  حينها 
متّنت  الّذاكرة.  أعامق  من  تنهض 
الوالدة لو أنكم ما زلتم صغاراً، كم كان 
سعيداً الوالد بذلك اللقاء! لقاء األحّبة، 

كان آخر لقاء يجمعكم.
بتلك  لقائك  عن  تكتب  أن  تريد  أال 

الفتاة ورشاء لوحة املارد وهي؟
*مأخوذ من قصة املارد وهي *مأخوذ من قصة املارد وهي 

المارد وهي * )2(

""طهران"""": آخر حيل اسرائيل »في حربها الناعمة« على ايران

ذكرى وفاة ووالدة شاعر العرب 
والعراق الكبير الجواهري

 سلوى سعيد عباس ـ مونتريال
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املواقف  وتعّدد  اآلراء،  تباين  القوم،  إختالف 
يف  ثاٍن  ِدّفة،  يف  يتمركز  أّول  فوٌج  وتشّعبها، 
موضعٍ مقابل، وآخرون يتبعرثون يف نقاٍط أخرى.

فرضّيات تُطَْرح، نظريّات يُستعان بها وأمثلة يف 
الَبنْي ترُْضَب. َشكِّل املوضوع كام تشاء، وأَظِْهره 

. كام يحلو لك وعاّم ِشْئَت َفَعربِّ
طرق  من  ُسلَِك  مهام  املطاف،  نهاية  ويف 
أسلوب  عن  الّنظر  وبرصف  الّنزاعات،  لتوصيف 
تظهري املشاكل واختالف الّتموضعات وتعّددها، 
فالّنتيجة العاّمة املمكن سامعها ـ إن طُِرح الرّسد 
عىل عاقل مثالً ـ تُفيد بأنّه تبايٌن طبيعي واختالٌف 
ولأللباب  مختلفة  فالعقول  بالغريب،  ليس 
أشكالها  الّتفكري  ولطرق  وتوّجهاتها،  مساراتها 
فكرة  أساس  أحدكم  يستغربنَّ  فال  وتجلّياتها، 
االختالف، َولَْيَتعاَمل مع األخري تعاُمَل َمْن تكّيف 

مع "محيٍط ما" وتأقلَم مع "َجوٍّ كذايّئ".
املزيد:  باب  يفتح  بسؤال  بأس  ال  مهالً...  لكن 

ماذا بعد ذلك؟
ِبَتِبعات أيِّ خالف يحصل  املرحلة الّتالية تتعلّق 
طرف  بني  أو  وأخرى  جامعة  بني  وآخر،  فرٍد  بني 

ونظريٍ له.
بتظهريٍ آخر، الخطوة الاّلحقة تتمحور حول املسار 

العميل لِِكال الطّرََفنْي املعِنيَّنْي بالخالف.
وهنا، ال بأس بإظهار ثالث حاالت مختلفة تَُشكِّل 
تأّملّية  لوقفات  املجال  تتيح  تطبيقّية  ميادين 
تَْرَشح عنها مواقُف قد ال يوجد لها مناِفس عند 
غموض  وعدم  املشهد  لوضوح  العاِقل  املَُتَدبِّر 

وجهة الّصواب.
َفلْرَتُْس  املعامل،  واضح   ٌ نرَيِّ مساٌر  بالّتزكية،  فوٌز 
هيجان  عن  بعيداً  آمنًة،  بسالٍم  الحّق  سفينة 

األمواج واضطرابها املُِخّل باالستقرار.
أُوالها:

عدوٌّ غاشم وكياٌن ظاملٌ يحتّل األرض من غري وجه 
يتعّدى  الخريات،  وينهب  األموال  يسلب  حق، 

ويبطش... ومزيٌد أسود ورشٌّ داِهم.
رّد الفعل:

بديل  ال  االحتالل،  ظّل  يف  مرفوض  الّصلح 
مامطلة  أّي  دون  الفوري  املُْحتّل  انسحاب  عن 
مبغوضة وتَلَكُّؤ مقيت لسبٍب تافٍه أو آلخر أَتَْفه: 
َواَل  يَُقاتِلُونَكُْم  الَِّذيَن  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  }َوَقاتِلُوا 

تَْعَتُدوا ۚ إِنَّ اللََّه اَل يُِحبُّ الُْمْعَتِديَن{.
ثانيتها:

ضمن املجتمع اإلسالمي، الزّمرة اإليانّية والبيئة 
يف  ورمبا  ضّيق،  اجتامعي  إطار  يف  الّصالحة، 
قلب حلقة عائلّية أضيق، قد يّتفق أن يقع تبايٌُن 
العملّية املطروحة  يف اآلراء املُتاَحة والّتوّجهات 
املفاهيم  بوحدة  الّتسليم  مرحلة  تجاوز  بعد 

العقائديّة املشرتكة.

يف  تاّم  اتّحاٍد  عدم  من  املشهد  يخلو  ال  فقد 
مظلّة  كنف  يف  "اللّوجستّية"  املصاديق  بعض 

ة. شاملة ينضوي الجميع تحت ِقَيِمها النَّريِّ
رّد الفعل:

ال تتخاَصموا وإن ُوِجَد االختالف، فظهوره طبيعي، 
ولكن َسْيِطروا عليه وال تَفسحوا له املجال ليتحكّم 
بكم، بل َحوِّلوا وجوده لفرصة االستفادة من تعّدد 
بطريقة  ترَُتَجم  قد  الّتي  الطّروحات  ووفرة  اآلراء 
أفضل  نسخة  إىل  باألحوال  تنهض  ازدهاريّة 
َا الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَْصلُِحوا بَنْيَ  ومرتبة أسمى: }إمِنَّ

أََخَويْكُْم ۚ َواتَُّقوا اللََّه لََعلَّكُْم تُرَْحُموَن{.
ثالثتها:

مشرتك  بلٌد  ذاتها،  الجغرافّية  املساحة  داخل 
الّتكّتالت  بني  اختالف  أبنائه،  لجميع  ووطن 
واملالِكة  باألفكار  الزّاخرة  املتنّوعة  السياسّية 
يقع  قد  وهنا  الطّروحات.  من  به  بأس  ال  رصيداً 
الّتي  "االسرتاتيجّية"  القضايا  عىل  االختالف 
تتخطّى حدود الوطن، أو عىل املسائل الحياتّية 
أو  واإلداري...  املعييش  الطّابع  ذات  الّداخلّية 

االثنني معاً. تالياً، تنشأ "الخصومة الّسياسّية".
رّد الفعل:

ال تقرتبوا من الّتقاتل وابتعدوا عنه بطريقة تسّد 
شعار  اِْرفعوا  إليه،  بالعودة  الّتفكري  فرصة  عليكم 
لوا  "ال للحرب األهلّية... نعم للّسلم األهيل"، َفعِّ
الّنزاع،  اِْربطوا  املشرتك،  والعيش  املواطنة  روح 
الّسياسّية،  والكيديّات  املناكفات  عن  اِبتعدوا 
تَُهّم  التي  املشرتكة  الّنقاط  عىل  اِستثمروا 
وتعّدد  انتامءاتهم  اختالف  عىل  املواطنني 
بالوطن  الّنهوض  عىل  واجتِهدوا  اصطفافاتهم 
وحياٍة  هنيئة،  عيٍش  لقمة  تأمني  إىل  وصوالً 
كرية ومزيٍد ُمريح: "وأشعر قلبك الرحمة للرعية 
واملحبة لهم واللطف بهم، وال تكونن عليهم سبعاً 
ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك يف 
الدين وإما نظري لك يف الخلق". )من عهد أمري 
"مالك  إىل  طالب")ع(  أيب  بن  "عيل  املؤمنني 

األشرت"(.
وعليه:

الّنضال...  أَكِْملوا  الجهاد،  تاِبعوا  يف حالٍة أوىل، 
املعتدين  وطرد  بالحّق  املطالبة  عن  تتوّقفوا  وال 

ونبذ الظّاملني.
أَكِْملوا  الطّّيبة،  املُعارَشَة  تاِبعوا  ثانية،  حالٍة  يف 
تتوّقفوا  وال  األخالقي...  والّتكامل  الحّب  مسرية 

عند تباين هنا واختالف هناك.
أَكِْملوا  الوطن،  بناء  تاِبعوا  ثالثة،  حالٍة  ويف 
عند مفرتقات  تتوّقفوا  وال  باملجتمع...  الّنهوض 

تثبيطّية تَُبطِّئ املسري إن مل توِقفه.
"تاِبعوا، أَكِْملوا... وال تتوقَّفوا"

ة وللحكاية تَِتمَّ
اأْلَْرَض  أَنَّ  كِْر  الذِّ بَْعِد  ِمن  بُوِر  الزَّ يِف  كََتْبَنا  ]َولََقْد 

الُِحوَن[ يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّ

شديداً  خوفاً  وخاف  باسل  يدا  ارتعشت 
عند سامعه لعلعَة رصاص كثيف يف جوار 
ملا  سكن  وروعه  زال  خوفه  أن  غري  بيته. 
جيشهم  بها  يحيُّون  رجال  هتافات  سمع 
نرص  ألنه  الله  ويحمدون  ومقاومتهم، 
عىل  امليدان  يف  الله  ورجال  الديار  حامة 
إرهابيني متوحشني تسللوا إىل قريتهم ليالً 
وأسري.  وجريح  قتيل  بني  معظمهم  وسقط 

أما من تبقى منهم فقد الذ بالفرار.
فجأة سمع باسل دقات قوية عىل قبو بيته 
من  كوكبة  أمامه  وشاهد  مخبأه  من  فخرج 
الجنود واملقاومني. فتذكر ما كان يقول له 
إنهم هامة رشف سورية وغرة  والده عنهم: 

مجدها.
قلبه  واطأمن  لرؤيتهم  باسل  صدر  وانرشح 
والدك  أين  أحدهم:  له  فقال  باله،  وقرَّ 
والدي  باسل:  وأجابه  وإخوتك؟  ووالدتك 

لهم، فاستشهد  أىب ضيمهم ومل يستسلم 
يقاوم  وهو  املنزل  عتبة  عىل  عيني  أمام 
من  منعها  ويحاول  مجنونة  قبيحة  كائنات 
من  خرجت  فقد  والديت  أما  اقتحامه. 
ما  أدري  وال  عْدوها  يف  واندفعت  البيت 
الذي حصل لها. أما ايب وأمي فال أوالد لهام 

سواي. 
أما كل ما أدري به فهو أن أيب كان باإلضافة 
إىل شجاعته وعزة نفسه رؤوفاً عطوفاً كبريَ 
بجناَحي  عيل  ترفرف  كانت  وأمي  القلب، 
كنت  وأنا  حنانها،  ببحر  وتغمرين  أمومتها 
محبتهام  كنف  يف  سعيداً  مطمئناً  أعيش 
اليوم  ذلك  حلول  حتى  حنانهام  وظل 
من  كبرياً  هوالً  فيه  لقيت  الذي  املشؤوم 

إرهابيني مجرمني هاجموا بيتنا.
األىس  وكاد  حرسة  نفسها  تساقطت  أمي 
جسداً  أيب  رأت  ملا  حياتها  عىل  يقيض 

هامداً ممدداً عىل األرض وغارقاً يف دمه. 
لكنها متاسكت وعادت إليها رباطة جأشها، 
وبرسعة الربق أقبلت نحوي وحملتني عىل 
الطابق  يف  يقع  قبو  إىل  وأنزلتني  ذراعيها، 
عىل  يطل  كان  الذي  بيتنا  من  السفيل 
بستان فيه جميع أنواع األشجار، حيث كان 
إىل  الفجر  من  يوم  كل  يعمالن  وأمي  أيب 

النجر. 
سوءاً  أشد  مصرياً  لها  تتوقع  أمي  وكانت 

أيقونة  إىل  بيدها  فأشارت  أيب،  مصري  من 
القبو  جدار  عىل  املعلقة  مريم  العذراء 
عىل  حبيبي  يا  أجربت  ما  إذا  يل:  وقالت 
التي  وهي  أماً،  لك  تكون  فالعذراء  تركك، 

تشفع بك عند الله وتحميك من كل رش. 
وما ان أمتت أمي كالمها حتى سمعت وقع 
إىل  املؤدي  السلم  عىل  اإلرهابيني  خطى 
القبو وكان قائدهم يقول لهم: فتشوا القبو 

جيداً، فهي بال شك قد اختبأت فيه.
وأرسعت أمي إىل طاولة عليها غطاٌء، كانت 
أيقونة  أمام  الشموع  إلضاءة  تستعملها 
من  خرجت  ثم  تحتها،  وخبأتني  العذراء 
الباب الذي يطل عىل البستان بعد توكيل 
من  بحاميتي  التاريخ  يف  األمهات  أعظم 

اإلرهاب.
الجنود  انتهى باسل من كالمه، عانقه  وملا 
عيونهم وصعب عليهم  بالغ ودمعت  بتأثر 

باستشهاد  الصغري  الطفل  هذا  يخربوا  أن 
النهر  يف  بنفسها  رمت  التي  والدته 
وانتشلوها منه وهم يف طريقهم إىل تحرير 
القرية، وكانت تلفظ أنفاسها األخريةوتردد: 
يا أمي مريم، كوين أماً لولدي باسل واحميه 

من كل رش.
خاله  باسل  زار  أعوام  خمسة  مرور  بعد 
َقزحيا  أنطونيوس  مار  دير  يف  الراهب 
مل  ألنني  راهباً  أكون  ان  أريد  له:  وقال 
وأمي  أيب  استشهاد  بعد  مرة  بالفرح  اشعر 
صورة  أمام  دير  أو  كنيسة  يف  تواجْدُت  إال 
العذراء مريم. أما خاله فقال له: يا عزيزي، 
عليك ان تتابع دراستك وعند بلوغك سن 
الحياة  بني  وتختار  تقرر  ان  يكنك  الرشد 
الحالتني  كلتا  ويف  الزواج،  وبني  الرهبانية 
ابناً  وتكون  العذراء  أمك  أن تريض  يكنك 

لها وأخاً البنها يسوع.

طفل في حماية العذراء مريم

يوسف زكريا - وندزور

حسن  حمد  الصحة  وزير  دهم  حرفياً:  الخرب  يقول 
برفقة الجامرك مستودعاً يف "زكريت" يد املحالت 
أن  تبني  وقد  الفاسد.  والدجاج  باللحوم  واملتاجر 
بعض الدجاج الذي يُسلَّم إىل املتاجر فاسٌد منذ عام 
رسطان.  "هذا  اللبناين:  الصحة  وزير  وقال   .2016
بجهود الجامرك داهمنا املعامل التي تخزن الدجاج 
االرتكابات  التزوير. هذه  أدوات  الفاسد وضبطنا كل 
تزهق  التي  الناس  وأرواح  الصحية  بالفاتورة  ترّض 
يستوجب  الذي  األخالقي  غري  التعاطي  بسبب 

العقاب".
بحق  العادل  والقصاص  لبنان  يف  الضمري  ُوِجد  لو 
أصحاب  ألُدِخل  الفاسد  الدجاج  معمل  أصحاب 
الوحيد  يكون طعامهم  أن  السجن، عىل  إىل  العالقة 

فيه هو الدجاج الفاسد نفسه فحسب..
ليَت هذا األمر يحصل.

عالء  حسن  يومها  الشعب  فنان  صاح  كام   – فعالً 
الدين )شوشو( – "أخ يا بلدنا، ومليون أخ"!

الغربة  بآالم  املُتعب  القلب  هذا  داخل  من  دعوة   
يف  من  ارحموا  أن  واألصدقاء  واألهل  الوطن  عن 
التي  الحكمة  هذه  السامء.  يف  من  يرحْمكم  األرض 
يحاول البعض أن ينساها أو يتناساها ال بد أن تُطبَّق 
يشعر  وأن  قراراته،  كل  يف  عادالً  الحاكم  يكون  حتى 
بالطأمنينة الداخلية وراحة الضمري التي تجعله إنساناً 

حراً وعادالً ومحقاً. 
عفوك يا رب، عفوك !

والسالم،  الدامئة  واملودة  واملحبة  الخري  عىل 
خالل  من  يتواصل  معكم  ولقاؤنا  الله،  أستودعكم 
هذا املوقع العزيز، وإىل اللقاء القريب ان شاء الله 

تعاىل.
للتواصل مع الكاتب عرب الربيد االلكرتوين:

visionmag64 @Gmail.com 
 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس بوك

FACEBOOK    PAGE  
ALI  IBRAHIM  TALEB

أزمة ضمير وأخالق في ملف الغذاء 
في لبنان أم ماذا؟؟؟

فوا   علي إبراهيم طالب - وندزور تاِبعوا، َأْكِملوا... وال تتوقَّ



تعاىل  الله  ويرسل  األيام  ومتّر   ...
خليله ابراهيم )عليه السالم( رسوالً إىل 
الناس يف وسط مجتمع وثني ال يُعبد 

الله فيه.
السالم(  )عليه  ابراهيم  مسرية  يف  برز 
يزعزع  أن  أراد  فهو  العقيل،  منهجه 
تساؤالت  عرب  املنحرفة  قومه  عقيدة 
بهدف  السامء  إىل  األرض  من  نقلتهم 

نقلهم إىل رّب األرض والسامء.
اذ  بالءات عظيمة  برز يف مسريته  كام 
العظيمة  النار  بتلك  تعاىل  الله  ابتاله 
منجنيق  يف  املرشكون  وضعه  حينام 
 " النار  إىل  تعاىل  الله  لكن  فيها  ورموه 

كوين بردا وسالما عىل إبراهيم ".
 وأراد الله تعاىل أن يبتليه ببالء عظيم 
يتعلّق بعقله وقلبه. يف هذا البالء كان 
عمر ابراهيم )عليه السالم( 120 عاماً، 
وعمر زوجته هاجر 90 عاماً، فإذا بالله 
تعاىل يف معجزة إلهية يرزقه منها بولد 
به  قلبه  تعلّق  الذي  اسامعيل  ساّمه 

أشّد تعلّق.
يذهب  أن  فأمره  يختربه،  أن  الله  أراد 
نهايتها يف  كانت  رحلة  أّمه يف  مع  به 
الصخرية  جباله  الشمس  سوَّدت  واٍد 
املحيطة به، وهو واٍد غري ذي زرع، غري 
ابراهيم  الله تعاىل  أمر  ذي ماء، حيث 
اسامعيل  فيه  يرتك  أن  السالم(  )عليه 
إىل  ويعود  هاجر  وأّمه  السالم(  )عليه 

موطنه.
والقلب  الكبري  العقل  ابراهيم صاحب 
العظيم مل يسأل، قالت له هاجر: إىل 

من تكلنا؟
الله  إىل  أِكلُكم  السالم(:  )عليه  فقال 

تعاىل.
وأبوه  العرب،  بني  اسامعيل  وكرب 
قلبه  يدعوه  السالم(  )عليه  ابراهيم 
وفلذة  حبيبه  لزيارة  مّدة  كّل  الكبري 
كبده اسامعيل، وكان كلام زاره، تعلّق 

به قلبه أكرث.
أمر  العظيم حينام  االختبار  وجاء وقت 
أن  السالم(  )عليه  ابراهيم  نبّيه  الله 
اسامعيل  ولده  مع  البيت  قواعد  يرفع 
الَْبْيِت  ِمَن  الَْقَواِعَد  إِبَْراِهيُم  يَرَْفُع  "َوإِْذ 

أَنَْت  إِنََّك  ِمنَّا  تََقبَّْل  َربََّنا  َوإِْساَمِعيُل 
أن  تعاىل  الله  وأراد  الَْعلِيُم"  ِميُع  السَّ
الله  فأمره  االبراهيمية  العائلة  يبتيل 
رحلة  واسامعيل  هاجر  مع  يبدأ  أن 
ورد  التي  عرفة  األول  املقصد  الحّج. 
وهي  املعرفة،  من  عرفة  سمّيت  أنّها 
اإلنسان  يرى  معرفة  تعاىل  الله  معرفة 
يشء،  كّل  قبل  تعاىل  الله  خاللها  من 
فيعرف األشياء بالله بدل أن يعرف الله 
إىل  تحتاج  حّتى  غبت  "متى  باألشياء 
حتى  بعدت  ومتى  عليك  يّدل  دليل 
إليك،  توصل  التي  هي  اآلثار  تكون 

عميت عني ال تراك عليها رقيبا ".
اإلنسان  م  يقدِّ التي  املعرفة  إنّها   
كان  لو  حتى  يشء  كّل  عىل  الله  فيها 

اسامعيل )عليه السالم(.
أن  الله  أمرهم  الشمس  مغرب  وبعد 
الذي  "املشعر"  وادي  إىل  يزدلفوا 
فعل  وهو  الشعور  من  باملشعر  سمّي 
هذا  يف  تعاىل  الله  أراد  إذ  القلب، 
كلِّ  عىل  الله  م  يقدِّ أن  للقلب  الوادي 
وعشق  حّب  فيه  يتعلّق  ال  وأن  يشء، 

لغري الله يكون عقبًة أمام حبِّ الله.
يف املشعر وبعد أن امتأل عقل إبراهيم 
)عليه السالم( معرفة بالله وقلبه حّباً به 
جاء الوحي يف املنام يأمره بذبح ولده 
)عليه  اسامعيل  عينه  وقرّة  وحبيبه 

السالم(.
بل  يسأل،  مل  السالم(  )عليه  ابراهيم 
يِف  أََرى  "إِينِّ  رصاحة  بكّل  لولده  قال 
الَْمَناِم أيَنِّ أَْذبَُحَك"، وإذا بولده املؤمن 
التقي البار الويفّ يجيبه: "يا أَبَِت اْفَعْل 
ِمَن  اللَُّه  َشاَء  إِْن  َسَتِجُديِن  تُْؤَمُر  َما 

اِبِريَن". الصَّ
أمر ابراهيم )عليه السالم( زوجته هاجر 

أن تذهب إىل مكّة لتطوف حول البيت 
العتيق، لعّل ذلك حّتى ال ترى موقف 

س فرتقَّ لذلك. الذبح املقدَّ
املذبح  نحو  ولده  مع  األب  وسار 
أن  إبليس  وحاول  منى  يف  س  املقدَّ
ابراهيم  العائلة، فرماه  أمام  يقف عقبة 
ورماه  حصات،  بسبع  السالم(  )عليه 

إسامعيل بسبع حصات.
ابراهيم  أخذ  س  املقدَّ املذبح  ويف 
لولده:  وقال  املدية  السالم(  )عليه 
"نعم العون أنت يا بنّي عىل أمر الله"، 
ووضع  الجمرة،  تلك  عند  له  فرش  ثم 

املدية عىل رقبته.
جربئيل،  الله  أمر  يجرّها  هو  وفيام 
عندها  قفاها،  عىل  املدية  فقلب 
نودي من ميرسة مسجد الخيف: "أن يا 

قت الرؤيا." ابراهيم قد صدَّ
السالم(  )عليه  ابراهيم  استحق  عندها 
أن يكون يف موقع مباهاة الله ملالئكته: 
يا مالئكتي عندما أخربتكم عن مرشوع 
اعرتاض،  صورة  يف  سألتم  اإلنسان 
ولده،  بذبح  أمرته  ابراهيم  إىل  انظروا 
وفلذة كبده فهمَّ بذبحه ومل يسأل، لذا 

كان ابراهيم أفضل من مالئكة الله.
أن  السالم(  )عليه  ابراهيم  واستحق 
يف  ليؤذِّن  الصخرة  تلك  عىل  يصعد 
بالحّج وهاهم املاليني كّل عام  الناس 
السالم(  )عليه  ابراهيم  دعوة  يلّبون 
فيه  يتعلّمون  اإللهي  العشق  رحلة  يف 
ذبح  عىل  ولو  الله  أمر  يتثلون  كيف 
يف  تعاىل  الله  فيكون  إسامعيلهم 
عقولهم وقلوبهم هو األول ال رشيك له.

ًة َقانًِتا لِلَِّه َحِنيًفا َولَْم  "إِنَّ إِبَْراِهيَم كَاَن أُمَّ
يَُك ِمَن الُْمرْشِِكنَي".

دين

ليلة  إنَّ  الرشيفة  الروايات  ذكرت  لقد   
عيد األضحى من الليايل الرشيفة التي 
الكثري  ذكرت  وقد  كبرية،  فضيلة  لها 
كبعض  فيها  املستحبة  األعامل  من 
الحال  وكذلك  واألدعية،  الصلوات 
فيه  فيستحب  العيد،  ليوم  بالنسبة 
بعض األعامل كالغسل، وصالة العيد، 
الشهداء  سيد  وزيارة  األضاحي،  وذبح 
السالم،  عليهام  عيل  بن  الحسني 

وقراءة دعاء الندبة الرشيف.
الحكمة  أن  املفرسين  بعض  ذكر  لقد 
يوم  واألضاحي  الهدي  ذبح  من ترشيع 

عيد األضحى هو استنانا مبا فعله النبي 
إبراهيم عليه السالم ملا امتثل أمر الله 
تعاىل بذبح ابنه إسامعيل عليه السالم 
عندما رأى يف املنام ذلك، ففداه الله 

بذبح عظيم.

تعريفه لغةتعريفه لغة
واشتقاقه  مجمع،  يوم  كل  هو  عيد:عيد: 
كأنَّهم  يَُعود،  عاد  الخليل من  ذكره  قد 
أن يقال: ألنّه يعود  إليه، ويكن  عاُدوا 

كل عام.
ذهابا  تذكّر  وقد  مؤنثة،  األضحى:األضحى: 

ذبح  إذا  تضحية:  وضحّى  اليوم،  إىل 
األضحية وقت الضحى، هذا أصله ثم 
كرث حتى قيل ضحى يف أي وقت كان 
بالحرف،  ويتعدى  الترشيق،  أيام  من 

فيقال: ضحيت بشاة.
شهر  من  العارش  اليوم  هو  اصطالحا:اصطالحا: 
األعياد  من  وهو  الحرام،  الحجة  ذي 
تعاىل  اللّه  جعله  الدينية  العظيمة 
صىل  وآله  وملحمد  عيدا  للمسلمني 
الله عليه وآله وسلم ذخرا ورشفا وكرامة 
زينه  وقد  فيه،  اإلفطار  يجب  ومزيدا، 

اللّه تعاىل ورشفه بعدة أعامل.

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

يجب الحذر الشديد من مكائد الشيطان! فإذا كان ال ييأس حتى مع األنبياء-
كام فعل بأبناء يعقوب )ع(- فكيف بنا نحن الضعفاء املساكني؟! فهل اتخذت 

لنفسك درعا قويا ضد هذا العدو؟!

روي عن رسول الله )صىل الله عليه وآلــه( أنه قال: َمن صىّل 
عــيلَّ يــوم الجمعة مــائــة مــرة قــىض الــلــه لــه ستني حــاجــة ، منها 

للدنيا ثالثون حاجة وثالثون لآلخرة .

روي عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: زهدك يف راغب 
فيك نقصان حّظ ، ورغبتك يف زاهد فيك ذّل نفس .

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

 ليلة ويوم عيد االضحى المبارك ليلة ويوم عيد االضحى المبارك

األضحى واالبتالء اإلبراهيمياألضحى واالبتالء اإلبراهيمي

قال الرسول املصطفى )ص(:قال الرسول املصطفى )ص(:

اإلنفاق عىل الزوجة والعيال صدقة :اإلنفاق عىل الزوجة والعيال صدقة :
    

تحفة  فاشرتى  السوق  دخل  -من 
فحملها إىل عياله كان كحامل صدقة 
إىل قوم محاويج، وليبدأ باإلناث قبل 
الذكور . فإن من فّرح أبنه فكأمنا أعتق 
رقبة من ولد إسامعيل )ع( ، ومن  أقّر 

عينا أبن فكأمنا بىك من خشية الله.
-زوجك وولدك أحق من تصّدقت به 
أهله  عىل  املسلم  أنفق  إذا   . عليهم 

نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
-إمنا النساء شقائق الرجال،ما أكرمهن 

إال كريم ، وما أهانهن إال لئيم. 
خريكم  وأنا   ، ألهله  خريكم  -خريكم 

ألهيل . 
-الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إىل 

الله أنفعهم لعياله . 
اىل  أحب  عياله  عند  املرء  -جلوس 

الله من اعتكاف يف مسجدي هذا .
العبد  ميزان  يف  يوضع  ما  أول  -أن 

نفقته عىل أهله . 
ثم قرت  الله عليه  وّسع  منا من  -ليس 
طلب  يف  كاالً  بات  من  عياله.  عىل 

الحالل بات مغفور له .

ثواب إعانة الرجل زوجته يف املنزل :ثواب إعانة الرجل زوجته يف املنزل :

 
بعد  ع  املؤمنني  ألمري  )ص(  وقال 
)ع(  وفاطمة   ، العدس  ينّقي  رآه  ما 
أبا  يا  مني  اسمع  القدر:  عند  جالسة 
 ، ريب  أمر  من  إال  أقول  وما  الحسن، 
بيتها  يف  امرأته  يعني  رجل  من  ما 
بدنه  عىل  شعرة  بكل  له  كان  إال   ،
ليلها،  عبادة سنة صيام نهارها وقيام 
وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه 
ويعقوب  النبي  وداوود  الصابرين 

وعيىس عليهم السالم .
يا عيل من كان يف خدمة العيال يف 
البيت ومل يأنف، كتب الله اسمه يف 
يوم  بكل  له  وكتب  الشهداء  ديوان 
وليلة ثواب ألف شهيد،وكتب له بكل 
الله  وأعطاه  وعمرة،  حجة  ثواب  قدم 
بكل عرق يف جسده مدينة يف الجّنة. 
يا عيل: من مل يأنف من خدمة العيال 
 : عيل  يا   . حساب  بغري  الجّنة  دخل 
للكبائر،وتطفئ  كفارة  العيال  خدمة 
غضب الرب،ومهور حور العني،وتزيد 

يف الحسنات والدرجات. 
يا عيل:ال يخدم العيال إال صديق أو 
شهيد، أو رجل يريد الله به خري الدنيا 

واآلخرة .

احكام فقهية *

الزوجة وخدمة العيال 

هل يجوز للرشکات أخذ األجرة مقابل هل يجوز للرشکات أخذ األجرة مقابل 
ما تقوم به من الوساطة  واملقاولة بني ما تقوم به من الوساطة  واملقاولة بني 
العامل  وبني  جهة  من  العمل  العامل صاحب  وبني  جهة  من  العمل  صاحب 

والبّنائني من جهة أخری؟والبّنائني من جهة أخری؟
القيام  مقابل  األجرة  أخذ  فی  بأس  ال 

بعمل مباح. 

تعليب  معمل  فی  العمل  يجوز  تعليب هل  معمل  فی  العمل  يجوز  هل 
الليلية،  املالهي  فی  أو  الخنزير،  الليلية، لحم  املالهي  فی  أو  الخنزير،  لحم 
أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل 

الحاصل من ذلک؟الحاصل من ذلک؟
املحرّمة  باألمور  اإلشتغال  يجوز  ال 
أو  الخنزير  لحم  بيع  قبيل  من  رشعاً، 
أو  ليلية  ماله  وإدارة  إنشاء  أو  الخمر، 
مراکز الفساد والفحشاء والقامر ورشب 
بها،  التکّسب  ويحرم  وأمثالها،  الخمور 
وال مُتلک األجرة املأخوذة مقابل ذلک.

الخنزير  لحم  أو  الخمر  بيع  يصح  الخنزير هل  لحم  أو  الخمر  بيع  يصح  هل 
أو  يستحلّه،  ممن  األکل  محرّم  أي  أو أو  يستحلّه،  ممن  األکل  محرّم  أي  أو 

إهداؤه له؟إهداؤه له؟
ال يجوز بيع وال إهداء ما ال یحّل أکله أو 
رشبه إذا کان لغرض األکل والرشب، أو 
يأکله  أن  يريد  املشرتی  بأّن  علمه  مع 

أو يرشبه، ولو کان ممن يستحّل ذلک.

غیر  بلد  فی  فندقاً  املسلم  فتح  غیر لو  بلد  فی  فندقاً  املسلم  فتح  لو 
إسالمي فاضطر الی بیع بعض الخمور إسالمي فاضطر الی بیع بعض الخمور 
واألغذیة املحرّمة، حیث إنه لو مل یبع واألغذیة املحرّمة، حیث إنه لو مل یبع 
ألّن  أحد  عنده  ینزل  فلن  األمور  ألّن تلک  أحد  عنده  ینزل  فلن  األمور  تلک 
ممن  الغالب  معظمهم  هناک  ممن الناس  الغالب  معظمهم  هناک  الناس 
طعامهم  مع  رشبوا  إذا  إالّ  یأکلون  طعامهم ال  مع  رشبوا  إذا  إالّ  یأکلون  ال 
کان  إذا  فندق  فی  ینزلون  وال  کان الخمر،  إذا  فندق  فی  ینزلون  وال  الخمر، 
علامً  الخمر؛  فیه  النازلین  الی  یقّدم  الخمر؛ علامً ال  فیه  النازلین  الی  یقّدم  ال 
ما  کل  یدفع  أن  یرید  التاجر  هذا  ما أّن  کل  یدفع  أن  یرید  التاجر  هذا  أّن 
یربحه من هذه األمور املحرّمة للحاکم یربحه من هذه األمور املحرّمة للحاکم 

الرشعی، فهل یجوز له ذلک؟الرشعی، فهل یجوز له ذلک؟
ال مانع من فتح الفندق أو املطعم فی 
بیع  یحرم  ولکن  اإلسالمیة،  غیر  البالد 
وإن  حتی  املحرّمة،  واألغذیة  الخمور 
ذلک؛  یستحّل  مّمن  املشرتی  کان 
والغذاء  الخمر  مثن  استالم  یجوز  وال 
دفعه  نّیته  من  کان  ولو  األکل،  املحرّم 

الی الحاکم الرشعی.

*عىل رأي املرجع آية الله العظمى *عىل رأي املرجع آية الله العظمى 
السيد عىل الخامنئيالسيد عىل الخامنئي

إعداد خليل الحسيني

خير الكالم ما نفع وأعلم
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“The most important lesson of 
life is not academic, but being 
multitalented,” says Aalaa 
Takash 

Zeinab Merai, Nabatiyyeh 

“In times of hardship, the best 
of you will show,” says a wise 
friend of mine. Very true. 
Many Lebanese, unfortunately, 
have succumbed to despair 
with the Coronavirus pan-
demic hitting harder at the 
Lebanese economy every day. 
But you can still spot creativity 
and resourcefulness around, 
as Aalaa Takash (also trans-
literated as: Alaa Takache) has 
shown. 
Aalaa has a master’s degree 
from AUB in epidemiology 
and biostatistics, and she’s 
been a high-school teacher 
since 2010, but now she has 
her own “Treat Truck”, an idea 
she’s come up with “to fi nd a 
second source of income.” In 
the blazing summer, her truck 
sits in Nabatiyyeh, where she, 
her husband and two other 
employees are making a living 
of the truck and treating citi-
zens, including her students, to 
ice-cream and velvety sweets. 
Discussing how she came 
across the idea, and believ-
ing it is at the heart of Islam 
to show resilience, Aalaa says, 
“In the middle of a global pan-
demic and a severe economic 
situation unexperienced in 
more than 50 years, I had to 
think outside the box. 
So the idea was born out of 

a set of problems that I was 
facing. I really wanted my own 
business, but circumstances 
were not allowing me to have 
a typical one; I was consider-
ing renting a store or opening 
a restaurant, and I noticed the 
Lebanese loved new ideas, so I 
thought of a new one aff ord-
able to them. 
Eventually, I found that a 
mobile truck would be aff ord-
able to me, too, and would 
save some time for family.  
At a time of fi nancial loss, I 
have created two jobs plus 
mine and my husband’s.” 
Asked what she would do if 
the pandemic and the econ-
omy grew worse, she replies, 
“That’s a great question. If 
things get worse, I’m going to 
keep trying as long as I can. In 
a worst-case scenario, I can 
park the truck and wait. I’ll 
lose nothing.” She humorously 
adds, “In that case, I can treat 

myself with a hundred kilo-
grams of ice-cream!” 
As to her students’ reaction, 
Aalaa points out, “My students 
are amazed, and they are my 
biggest fans. They’re saying 
it’s such a great idea; usually 
teachers are only concerned 
with educational stuff . But this 
has been the most important 
lesson for them: You have to 
be multitalented to survive. 
You have to always think of 
other options to survive.
So my students are inspired 
and supportive, and it brings 
pride to me that I have been 
able to teach them the most 
important lesson of life, not 
one from books.”  
The young entrepreneur also 
mentions “it is surely impor-
tant for a husband and wife 
to have a really productive 
relationship. I couldn’t have 
accomplished anything had I 
been left on my own. My hus-

band was with me all the steps 
of the way. I came up with 
ideas and plans, and he helped 
me execute them, specifi cally 
the diffi  cult part of fi nding 
and dealing with raw-material 
providers. 
He is extremely open-minded 
and appreciates my ideas. 
Someone else might have been 
pessimistic about the idea, but 
he was happy and excited.”
So if you’re on holiday in Leb-

anon, and when afternoons 
are lazy and heat is scorch-
ing, make sure you get your-
self one or two of Aalaa’s vel-
vety treats. Even if here for 
winter, you’ll still be off ered a 
variety of the “Treat Truck’s” 
delicacies. 
You can fi nd “the Treat Truck” 
on Facebook (The Treat Truck), 
Instagram (the.treat.truck) 
and What’sApp (76480758). 
Bon appetite! 

American singer, songwriter and 
actress Madonna expressed solidarity 
with Palestine in a series of Instagram 
posts protesting against the removal 
of the occupied Palestinian territories 
from Google maps, social media users 
have said. Madonna’s solidarity with 
Palestine coincided with the launch of 
a petition calling on Google to explain 
its decision, which more than a million 
people have signed.

The petition denounces Google for the 
fact that its decision makes it “com-

plicit in the Israeli government’s ethnic 
cleansing of Palestine.” Israel, estab-
lished on Palestinian land, is clearly 
designated, but Palestine does not 
appear on Google maps. “Why not?” 
the petitioners asked.

Images circulating on social media 
show Madonna sharing an image of 
the the map in question with Palestine 
missing, with a comment: “Google 
and Apple have offi  cially removed 
Palestine from their maps”. She has 
more than 15 million followers on 
Instagram. MEMO could not verify 
the authenticity of the screenshots 
and has not heard back from Madon-
na’s team regarding the pictures.
In a second post, the singer 
expressed her strongest ever solidar-
ity with the Palestinian cause. The 
61 year old demanded “Put Pales-
tine back on the map” before adding, 
“#IStandWithPalestine”.
A third post showed an image of 
Angela Davis alongside a quote from 
the icon of the American Civil Rights 
movement: “Black solidarity with 
Palestine allows us to understand the 
nature of contemporary racism more 
deeply.”
Davis spoke recently about why the 
Palestinian cause is so central to 

the Black Lives Matter movement. 
She recalled how Palestinian activ-
ists had long supported Black Ameri-
cans’ struggle against racism, and 
that when she was falsely imprisoned 
in 1970 the solidarity from Palestine 
was a major source of comfort for her.
In the past, Madonna has not been 
as forthcoming with her support for 
the Palestinian cause. In 2019 she 

refused to boycott the Eurovision 
song contest, which was held in Israel. 
“I’ll never stop playing music to suit 
someone’s political agenda nor will I 
stop speaking out against violations 
of human rights wherever in the world 
they may be,” she said in a statement 
at the time.

(middleeastmonitor.com)

AS LEBANON’S ECONOMIC CRISIS SURGES, LEBANESE-
CANADIAN TEACHER IS NOW MAKING A LIVING OF HER 
“TREAT TRUCK”

‘PUT PALESTINE BACK ON THE MAP,’ DEMANDS 
MADONNA
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Hussein Hoballah, Montreal 

Normally, group leaders might dis-
agree as they seek gains and posi-
tions following accomplishments 
and victory made. But this com-
munity has broken the norm; dis-
cord showed along halfway, in time 
when the community’s targeted 
by Quebec’s current government 
and even before any great accom-
plishment is made. Eventually, any 
efforts made to face the continu-
ously growing challenges might be 
weakened. 
In a previous publication, while 
briefly commenting on Law 21, 
which had by then been passed 
since a year, I pointed out that 
“belittling what this law could do 
would be more dangerous than the 
law itself, especially when efforts 
were being wasted and activists 
were just getting further apart for 
no substantial reasons.” 
I made those remarks following 
signs of discord that ensued a 
rally by Premier François Legault’s 
office downtown Montreal Sun-
day morning on 14 June. The rally 
wasn’t well amassed, and some 
influential community figures were 
absent even though the rally was 
meant to decry that law, which 
would affect the entire commu-
nity, especially women, the most 
vulnerable. 
I am discussing this again now that 
detailed news of the discord have 
been largely brought to attention 
within the community and outside 
it, too. Besides, many attempts to 
resolve the disagreement and to 
calm the situation failed, although 
they were made by prominent 
groups, and although meetings 
were held to support a group 
and calls were made to support 
another.  
It might seem like the a trivial dis-
agreement on the group that has 
the right to run the “No to Law 
21” Facebook page, but in fact, it 
is a much bigger issue that must 
be tackled, though it is usually 
better not to publicise disagree-
ments and write articles on them. 
After all, nothing can today be hid-
den anymore in time of the social-
media “revolution” and in time 
when all are talking about this dis-
agreement. Besides, overlooking 
this or not discussing it is quite 
risky. Perhaps those in charge will 
realise where they’re heading and 
how steep their way will be. 
Among the most conspicuous 
issues reflected by the discord are: 
• Someone from every community 
group is trying to belittle the oth-
ers’ work. 
• No consultations as regards the 
community are being made among 
the groups. 
• Someone here is trying to strike 
someone there by organising an 
event here or there to mark the 

same occasion. 
• Community supporters’ noses 
are being dug into the commu-
nity’s disagreements, and that’s 
very alarmingly serious! 
• Presumptions and guesses are 
coinciding with the disagreements 
and may even be considered a 
phase of the discord.  
• Power is being abused, and some 
female activists are being warned 
against working for this associa-
tion or that; it has been said that 
young female activists are being 
pressured to skip certain activities.
• The community institutions’ 
work lacks transparency. 
• It is possible an outsider group 
is rousing tension among commu-
nity activists.
Within these issues are points that 
must be approached with care; 
they are only fears that demand 
attention and thoughtful debate, 
away from selfness and ego. 
What’s going on is good for none; 
all realise how serious things 
might get for us; all efforts made 
so far to challenge Law 21 and 
other harms might be wasted. All 
conscientious figures ought to do 
something. Community enthusi-
asts, too, ought to remedy things 
and bring people together, which 
“is better than the public’s prayers 
and fasting”, according to Islam. 
It’s true things cannot be resolved 
by pretentiousness and ignor-
ing the discord, as “Abu Milhim”, 
a famous Lebanese theatrician, 
would do. But things must be 
made right so as to show mercy 
to the little number of community 
activists left standing, and to our 
supporters from other communi-
ties. The points of discord I men-
tioned must be tackled right, and 
there may be others, too.
First, any media campaign being 
made must be stopped, and a 
meeting must be called to bring 
together the concerned and the 
numerous good-willed. Let us 

deeply reflect upon all discord 
points, and let’s discuss things 
rationally, driven by our care for 
this community. The commu-
nity will show mercy to none if 
left alone before the precarious 
overhang, which has been created 
by unjust anti-Muslim decisions 
made by the different others, who 
claim they speak for Islam and 
defend it and Canadian Muslims. 
It is true mistakes are made, but 
no group should be solely blamed. 
It’s natural to make mistakes while 
working; eventually, only those 
without action make no mistakes. 
Whoever cares for the community 
must compromise for its greater 
good. Whoever cares must will-
ingly contribute to the solution 
rather than ignite a blazing fire. 
Undoubtedly, today’s differ-
ent others have, for long years, 
reflected through various posi-
tions wonderful images and 
made unforgettable achieve-
ments, which gave us hope we 
would overcome the consequent 
crises created by haters since 
long. Today, they are called on to 
maintain those achievements and 
make use of them; otherwise, the 
alternative is clear, and the future 
will definitely be darkened. 
It’s not anybody’s right to devas-
tate, defame or offend any other. 
If there’s no way to resolve cer-
tain issues and disagreements, 
let every party acknowledge the 
presence of  the other, and let 
collaboration take place on com-
mon grounds, which are many! 
Let activities be shared and unre-
peated lest all of us get weakened 
and start to lament the commu-
nity’s partly efficient past.
It is greatly hoped you will act 
wisely.. You are the mindful minor-
ity actively working on ground.. 
You’re the only hope, so allow not 
despair to infiltrate our reality, and 
hurry to resolve things before they 
get out of control. 

ONLY THOSE WITHOUT ACTION MAKE 
NO MISTAKES

Eyes Wide Open to Ottawa’s 
Saudi Embassy

Saudi Arabia is still pressuring Can-
ada to hand Riyadh former security 
official Saad al-Jabry, who was as-
signed to a senior interior position 
during the reign of Prince Moham-
med bin Nayef, who then got oust-
ed by heir Mohammed bin Salman 
as the latter planned to rule the 
kingdom after the death of his fa-
ther, King Salman.  

The now heir apparent has grown 
the habit of accusing any potential 
adversaries of financial corruption, 
as he did to Saad al-Jabry to justify 
bringing him back to the kingdom 
from Toronto, where he’s taken 
asylum. And when the justification 
did not make sense to Canadian of-
ficials and diplomatic tension rose 
instead, officials in Riyadh resorted 
to the Interpol, which soon cleared 
al-Jabry’s name off its criminal list; 
the criminal organisation didn’t be-
lieve the kingdom’s judiciary pro-
cedures were credible and orderly; 
Saudi infamously overlooks the 
rights of arrestees and detainees 
and the UN Charter, and it is even 
carrying out mass executions with-
out fair trials…

Making yet another aggressive step, 
Saudi arrested Sarah and Omar al-
Jabry, Saad’s children; Saudi ob-
servers believe the kingdom takes 
such steps to force the wanted 
to hand themselves over to the 
authorities in return for their chil-
dren’s or other family members’ re-
lease from prison. “The Globe and 
Mail” on 6 July mentioned al-Jabry 
was pretty knowledgeable on coun-
terterrorism and the secrets of the 
royal family and their foreign bank 
accounts…

Although Ottawa has refused to 
hand al-Jabry over to Riyadh, Prime 
Minister Justin Trudeau’s security 
team has advised the Canadian for-
eign ministry to hint at visa denial 
by Riyadh’s Canadian embassy to 
any of al-Jabry’s family members 
who might try to visit him. So it has 
been to evade any further tension 
between both countries…
As fears arose another Khashoggi-
styled murder would be committed, 
Canadian security corps reinforced 
measures guarding al-Jabry’s resi-
dence. Earlier, Saudi oppositionist 
Jamal Khashoggi was gruesomely 
killed in Turkey’s Saudi consulate. 
Still, Saudi oppositionists have rec-
ommended that Canadian authori-
ties open their eyes wide to what’s 
going on in the House of Saud’s Ot-
tawa embassy; they believe Saudi 
might conduct illegal measures to 
punish Saad al-Jabry and a number 
of family members who fled Saudi 
to Canada, too, opposing Moham-
med bin Salman’s wild thirst for un-
paralleled power, even if that costs 
others’ freedoms and lives.  

The Editors
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