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أول الكالم

 27 في  اليونسكو  منظمة  تُحيي 
عام  كل  من  يناير  الثاني/  كانون 
وتؤكد  المحرقة،  ضحايا  ذكرى 
بمكافحة  القاطع  التزامها  مجدداً 
والعنصرية  السامية  معاداة 
من  التي  التعصب،  أشكال  وسائر 
بحق  العنف  أعمال  إثارة  شأنها 
ويوافق  المستهدفة.  الجماعات 
لقيام  السنوية  الذكرى  اليوم  هذا 
القوات السوفياتية بتحرير معسكر 
أوشفيتز  النازي  واإلبادة  االعتقال 
الثاني/  كانون   27 في  بيركيناو  ـ 
الجمعية  قررت  وقد   .1945 يناير 
العامة لألمم المتحدة رسمياً إعالن 
لتخليد  عالمية  ذكرى  اليوم  هذا 

ضحاياه.
السامية  معاداة  مظاهر  ولكن 
الدول  في  سيما  بعد،  تختِف  لم 
يوجد  حيث  الغربية  والمجتمعات 
لآلخر  بعدائه  يجاهر  يميني  اتجاه 
المختلف عنه دينياً أو عرقياً. حتى 
تافهة  ألسباب  ذلك  يفعل  قد  أنه 
تعود  أخالقية  أزمة  تعكس  أحياناً، 
العنصرية  من  تاريخ  إلى  جذورها 
على  العرقي  بالتفوق  والشعور 
على  ينعكس  ال  الذي  اآلخرين، 
الجماعات اإلفريقية األصل أو على 
إلى  وصل  إنما  فحسب،  اليهود 
بفعل  عموماً  والمسلمين  العرب 
يستغل  الذي  اإلعالمي،  التحريض 
بها  يقوم  التي  اإلجرامية  األعمال 
"مسلمون"، فيتخذها مطية لتناول 
العنف،  إلى  يدعو  كدين  االسالم 
يؤَمن  ال  كجماعات  والمسلمين 
للسلم  تهديداً  وتشكل  جانبها 
التي  الدول  في  االجتماعي  واألمن 

يقطنونها.
السامية  معاداة  يخص  ما  في  أما 
هو  حالياً  يجري  ما  أخطر  فإن 
سعي جماعات الضغط اإلسرائيلية 
وتشريعات  قوانين  الستصدار 
االحتالل  سياسات  مناهضة  تُظهِرُ 
بحق  وجرائمه  االسرائيلي 
معاداة  أنها  على  الفلسطينين 
بذلك  تسعى  وهي  للسامية. 
ازدادت  عديدة  أصوات  إلسكات 
حركة  خالل  من  فبرزت  مؤخراً 
الجامعات  مقاطعة  إلى  الدعوة 
والتعاون  االسرائيلية  والبضائع 
أشكاله.  بكل  )األكاديمي(  الثقافي 
أو  مسلمون  يقودها  ال  والحركة 
كل  من  مواطنون  إنما  عرب، 
أصول  من  الحياتية  القطاعات 
ضميرهم  دفعهم  وقد  غربية، 
المهني وموقفهم االنساني للتنديد 
لحقوق  اإلسرائيلية  باإلنتهاكات 

اإلنسان الفلسطيني... 
في  تساعد  ال  التشريعات  هذه 
ألنها  للسامية  العداء  على  القضاء 
قد توحي أن هناك فئات اجتماعية 
الحماية  في  الحظوة  تُعطى  معينة 
بينما  البالد،  دساتير  في  القانونية 
هي  تتعرض  أخرى  فئات  تُهمل 
والتهديد  ُّم  والتهك لإلساءة  أيضاً 
والسبيل  والجسدي..  المعنوي 
بين  والتمييز  التفريق  هو  األنجع 
مشاعر العداء التي تستهدف ديانة 
التنديد  وبين  بأسرها  قومية  أو 
واالعتراض على تصرفات وإجراءات 
قمعية وتعسفية في ظل احتالل ال 
الشرائع  وال  األممية  القوانين  تقره 

السماوية. 

في اليوم العالمي للمحرقة هل انتهت اشكال العنصرية؟

Courtier hypothécaire

514 777-3535
achamseddine@multi-prets.ca
3899, autoroute des Laurentides, Bur. 203,
Laval, QC, H7L 3H7
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CHADI GANDOUR

514 619-1575

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

لقاء حول "اسبوع التوعية بالمسلمين ":
الهدف األساسي هو محاربة الجهل الذي يؤدي 
بدوره إلى الخوف والكراهية وبالتالي الى العنف 

للمساجد  السماح  كيبك  اعادة  قرار  بعد  غية 
بفتح ابوابها

تاّم  حفاظا  رغم صعوبتها  بالتعليمات  االلتزام 
على سالمة الناس و ارواحهم

سامر  الكندي  االسالمي  المنتدى  رئيس 
المجذوب في ذكرى مجزرة مسجد كيبك 

التحرك سيتواصل العتبار تاريخ مجزرة كيبك 
يوم عمل ضد كره االسالم

لجنة الفتوى بمجلس أئمة كيبيك حول مسالة 
الحجاب: 

نهيب بالمرأة المسلمة أال تنساق إلى شبهات 
المضللين!

الصفحة الرابعة

الصفحة الخامسة

الصفحة التاسعة

التحريرالصفحة العاشرة

ميالد مجيد 
وسنة سعيدة

ميالد مجيد 
وسنة سعيدة
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على مقربة من الذكرى الرابعة لوقوع 
مجزرة المركز اإلسالمي في كيبك التي 
سقط فيها ستة شهداء هم: عز الدين 
محمد  حسن،  الكريم  عبد  سفيان، 
تانو باري، إبراهيما باري، أبو بكر ثابتي 
من  هناك  يزال  ال  بلقاسمي،  وخالد 
يصر على إشاعة االجواء التي تساهم 
المواطنين، وسط  بين  الكره  في نشر 
مع  بجدية  التعاطي  في  فدرالي  تلكؤ 
هذه األزمة التي تنذر بتفاقم األمور إذا 

لم يبادر العاقلون إلى تداركها.
ثالثة  وصول  ُسجِّل  الشهر  هذا 
مواقع متقدمة  إلى  كنديين  مسلمين 
هُم:  وإعالمية  سياسية  مواقع  في 
حكومة  في  للنقل  وزيراً  الغبرا،  عمر 
مناعي  بشرى  والسيدة  ترودو، 
والتمييز  العنصرية  لمكافحة  مفوضة 
ماسة  جينيال  واإلعالمية  المنهجي، 
قناة  عبر  برنامج  بتقديم  بدأت  التي 
"سي بي سي" بِعنوان "كندا الليلة مع 
جينيال ماسة"، األمر الذي أثار حفيظة 
يزال  ال  من  هناك  أن  فيبدو  البعض. 
مغلوطة  سوداء  أفكار  على  مصراً 
سواء  المسلمين،  كره  على  ترتكز 
يكونوا  لم  أَم  بدينهم  ملتزمين  كانوا 
كذلك. وال يبالي هؤالء بما قد تسببه 
مواقفهم من تحريض غير مباشر على 
إلى  يؤدي  قد  الكنديين  المسلمين 
القتل، كما حدث في كيبك في كانون 

الثاني من عام 2017. 
مناعي،  بشرى  السيدة  تعيين  فبعد 
أصول  من  محجبة  غير  مسلمة  وهي 
كيبك  وزراء  رئيس  هّب  مغربية، 
مصراً  يزال  ال  الذي  ليغو،  فرُنسوا 
العنصرية  بوجود  االعتراف  عدم  على 
تعيينها  على  لالعتراض  الممنهجة، 
ولم  واهية.  بحجة  الموقع  هذا  في 
تحمل  أنها  مناعي  للسيدة  يشفع 
الدراسات  في  "الدكتوراه"  شهادة 

درجتَي  إلى  باإلضافة  الحضرية 
الجغرافيا  في  واحدة  "ماجستير"، 
بين  العالقات  في  واألخرى  الحضرية 
العمل  في  خبرتها  عن  فضالً  األعراق، 
اعتبرت  فقد  العِرقية.  الجاليات  بين 
تالبُت  ناديا  لِليغو  االعالمية  الملحقة 
مناعي  ترشيح  أن  مكتوب  بيان  في 
من  لموقفها  نظراً  فيه  "مشكوك 
الشخصية  وحملتها  الماضية  القضايا 
القانون  هذا  العلمانية"،  قانون  ضد 
التي  االسباب  أهم  أحد  يُعتَبَر  الذي 
المواطنين.  بين  التمييز  وراء  تقف 
لنا، هذا خطأ  "بالنسبة  تالبُت  وقالت 

من جانب بلدية مونتريال".
قبل  من  حازماً  رداً  لقي  ليغو  كالم 
عمدة مونتريال السيدة فاليري بالنت 
التي اعتبرت ان "تعيين بشرى مناعي 
على  العالم  في  نوعه  من  األول  هو 
"رغبتنا  تؤكد  وهي  البلدي.  الصعيد 
الراسخة في مواصلة أعمالنا لمكافحة 
العنصرية والتمييز الممنهج في مدينة 
بِاسم  المتحدث  رد  فيما  مونتريال". 
"ال  بالقول  ليغو  تعليقات  على  بالنت 
القانونية  الناحية  للمدينة، من  يمكن 
مرشح  بحق  التمييز  األخالقية،  أو 

وظائفه  أو  منصبه  على  بناءً  مؤهل 
السابقة"...

الكتلة  رئيس  بادر  ليغو  كالم  بعد 
ـ  إيف  المعارِضة  الفدرالية  الكيبكية 
فرانسوا بالنشيت إلى الهجوم على وزير 
جوستان  حكومة  في  الجديد  النقل 
ترودو عمر الغبرا، ملمحاً إلى ما أسماه 
االسالمية  "بالحركة  الغبرا  ارتباطَ 
تنشأ  تساؤالت  إن  وقال  السياسية". 
كرئيس  السابق  الوزير  دور  بسبب 
لالتحاد العربي الكندي. لكن بالنشيت 
أكد أيضاً أنه "يرفض اتهام" الوزير بأي 
شيء محدد. والحقاً أصدر مكتبه بياناً 
أوضح فيه "أنها أسئلة تتعلق بماضيه 
الكنيسة والدولة،  بِالفصل بين  وأيضاً 
للكتلة"،  عميقة  قيمة  يمثل  ما  وهو 
الكندي  العربي  االتحاد  أن  العلم  مع 
منظمة وطنية غير حزبية تمثل العرب 
الديني  الشأن  تتعاطى  وال  الكنديين، 

ال من قريب وال من بعيد.
مكتب بالنشيت أشار إلى "أننا ال نريد 
أن نثير أي اتهامات، ألننا ال نعتقد أن 
هناك الكثير"، مما يعني أن المسألة 
الغبرا(  )عمر  الوزير  باسم  عالقة  لها 
أنه  إلى  واضح  بشكل  يشير  الذي 

مسلم، ال أكثر.
تعليقات بالنشيت استدعت رداً حازماً 

من ترودو والغبرا.
الرئيس  التحريض من  بعد ذلك جاء 
فرنسوا  الكيبكي جان  للحزب  السابق 
صحيفة  في  مقاالً  كتب  الذي  ليزيه 
بعنوان  بالفرنسية   "Le Devoir"
 Une bonne( "أسبوع جيّد لالسالم"
تحدث   ،)semaine pour l’Islam
فيه عن مواقف سابقة للغبرا المدافعة 
عن حماس، مع العلم أن مواقف الغبرا 
اليوم على النقيض من هذا الموضوع.
تعيين  على  ليزيه  اعترض  وأيضاً 
ماسة في قناة السي بي سي بالقول: 
ماسة  السيدة  ستقابله  شخص  "كل 
 )1 منها:  النقاط  بعض  فوراً  سيدرك 
من  يؤمن  لم  وإذا  بالله.  تؤمن  أنها 
ال  أنها  يعلم  أن  فعليه  بالله،  تحاوره 
أعضاء  مثل  تعتقد،   )2 معه؛  تتفق 
كل ديانة توحيدية كبيرة، أن إلهها هو 
َّخذَت إلهاً  اإلله الحقيقي الوحيد. وإذا ات
آخر، فهي على خالف مع إلهك ذاته". 
وتحريض  مسبقة  أحكام  كأنها  وهذه 
ودعوة  الحجاب  يرتدين  اللواتي  على 
حتى  توظيفهن  وعدم  عزلهن  إلى 

يخلعن الحجاب. 
اعتداءات  مع  مترافقاً  يأتي  ذلك  كل 
أكثر  في  المحجبات  لها  تتعرض 
ما  آخرها  وليس  كندية  مدينة  من 
من  أيام  منذ  وألبرتا  وينيبغ  في  وقع 
المحجبات. وهو ما  اعتداءات طاولت 
يتطلب موقفاً جريئاً من رئيس الوزراء 
على  االعتداء  يوم  فيه  يعلن  الكندي 
والعشرين  التاسع  في  كيبك  مسجد 
ضد  للعمل  يوماً  الثاني  كانون  من 
عشرات  تطالب  كما  لإلسالم،  الكره 
المدن  في  االسالمية  الجمعيات 
الكندية المختلفة ، في رسالة وُجهت 
فقد   . ايام  منذ  ترودو  الى  قبلهم  من 
طال  القرار  "هذا  ان  الموقعون  اعتبر 
يكون  أن  ينبغي  "كان  وأنه  انتظاره". 
حادث  على  الرد  في  األولى  الخطوة 

إطالق النار في كيبيك". 
وكل تأخير في اتخاذ القرارات الحازمة 
إال  يساهم  لن  للكره  المروجين  ضد 
وحرية  التعددية  وأُفول  تقويتهم  في 
يمهد  ما  واالعتقاد،  والتعبير  االختيار 
الطريق لفقدان األمن االجتماعي الذي 
ال يزال يميز كندا عن الكثير من دول 

العالم.

متى ُيوضع حّد للكره لإلسالم؟

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca
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حسين حب هللا ـ مونتريال
صدى المشرق 

انطلق  مونتريال  بلدية  مع  بالتعاون 
عند الحادية عشرة من صباح االثنين 
شهر  من  والعشرين  الخامس  في 
كانون الثاني الجاري " اسبوع التوعية 
 " الى  يهدف  الذي   " بالمسلمين 
إلى  بدوره  يؤدي  الذي  الجهل  محاربة 
من  كثير  في  يؤدي  الذي  و  الخوف 
تؤدي  قد  التي  الكراهية  إلى  األحيان 
إلى العنف و اإلرهاب"، كما قال احد 
الشيخ  النشاط  هذا  في  المسؤولين 
حسن غية  في لقاء لـ"صدى المشرق" 
معه اليوم االحد. غية في اجاباته على 
ستقام  التي  لالنشطة  تطرق  اسئلتنا 
ابتداء من غد االثنين 25 كانون الثاني 
وحتى 31 من الشهر الجاري بمشاركة 
بارزة منها " رئيس مؤتمر  شخصيات 
األساقفة الكاثوليك في كيبيك غبطة 
المطران كريستيان رودانبورغ"، حيث 
االفتتاح  حفل  غبطته  سيحضر   "
وجود  الحفل...  في  كلمة  وسيلقي 
أهمية  له  رودنبورغ  المطران  غبطة 
الرفيعة  للمكانة  فقط  ليس  كبرى 
التي يتمتع بها غبطته و لكن ألهمية 
المجتمع  في  الكاثوليكية  الكنيسة 
و  الدينية  الناحية  من  الكيبيكي 
اليها  ينتمي  اذ  التاريخية  و  الثقافية 
األكثرية الساحقة من الكيبيكيين "، 
سياسيين  الى  اضافة  غية،  قال  كما 

وناشطين في الشان المدني  .
غية  بحسب  كذلك  النشاط  ويهدف 
الى " طمأنة أبناء هذا المجتمع اننا ال 
نريد ان نفرض ديننا على احد وأننا لم 
نأت الى هذا البلد لنأخذ مكان احد و 

لكن لنبنيه مع غيرنا من ابنائه".
واليكم نص الحوار            

 - اربع سنوات مرت على الماساة 
ماذا   .. والعالم  كندا  هزت  التي 
الفاجعة  الذكرى  تقولون في هذه 

لمجزرة مسجد كيبك ؟
ذكر  هو  نقوله  ما  و  به  نفكر  ما  أول   
و  الكراهية  ضحية  سقطوا  الذين 
اإلرهاب سائلين المولى عز و جل أن 
يتقبلهم في عداد الشهداء و أن يجعل 
السماوات  عرضها  جنّة  مسكنهم 
عَلَيْهِم  أَنْعََم  َّذِيَن  ال َمَع  األرض  و 
هََداءِ  وَالشُّ دِّيقِيَن  وَالصِّ ِّيَن  َّبِي الن مَِّن 

الِحِيَن  وَحَُسَن أُولَٰئَِك رَفِيقًا.   وَالصَّ
الشهداء،  هؤالء  بعوائل  نفكر  ثانيا 
نتضامن معهم و نشعر بألمهم و نسأل 
هللا تعالى أن يساعدهم في مصابهم 

و أن يلهمهم الصبر. 
و ثالثا نفكر بأنفسنا و بأبنائنا و بمصيرنا 
كمواطنين مسلمين يعيشون في هذا 
علينا  ابنائه.   من  غيرهم  مع  البلد 
العمل لتوعية أنفسنا و توعية غيرنا و 
العمل مع الجميع لمحاربة التعصب و 
الكراهية و العنف و االٍرهاب.  الجريمة 
ارواح المصلين األبرياء  التي حصدت 
سنوات  أربع  منذ  كيبيك  مسجد  في 

يجب أال تتكرر. 
و  هنا  ستنظم  األنشطة  من  العديد   
هذه  إلحياء  كندا  أنحاء  في  هناك 
هذه  كل  لكن  و  األليمة،  الذكرى 
ستلقى  التي  الخطب  كل  و  األنشطة 
على منابرها لن تعيد ألرملة زوجها أو 
إبنها.  تقع علينا  أو لثكلى  أباه  ليتيم 
جانب  إلى  الوقوف  مسؤولية  جميعا 
في  مساعدتهم  و  الشهداء  عوائل 

غياب الزوج و األب و اإلبن.    
لهذه  السنوية  الذكرى  في   -
التّوعية  أسبوع  ينطلق"  المجزرة 
الثالث...  بالمسلمين"  في عامه 
حبذا لو تحدثنا عن االهداف التي 

من اجلها كان هذا " االسبوع" ؟
 إجتمع عدد من الناشطين في مجال 
بحثنا  و  المدنية  الحقوق  عن  الدفاع 
عما بإمكاننا عمله حتى ال تذهب دماء 
مجزرة  تكون  حتى  و  هدرا  شهدائنا 
نوعها.   من  االخيرة  كيبيك  مسجد 

الذكرى  احياء  أنشطة  أن  الحظنا 
ستقام في كل عام و سيتبارى الخطباء 
إعالن  و  الشهداء  على  الترحم  في 
التضامن مع عوائلهم و إدانة الكراهية 
و االٍرهاب.  و تساءلنا عن مدى فاعلية 
أنشطة احياء هذه الذكرى في محاربة 
من  المجتمع  تحصين  و  الكراهية 
هو  الجهل  أن  على  اتفقنا  مخاطرها. 
و  التعصب  لظاهرة  الرئيسي  المصدر 
الكراهية في المجتمع.  اإلنسان عدو 
الكثير  يجهلون  الكثيرون  يجهل.   ما 
عن االسالم و المسلمين.  و الكثيرون 
عن  الكثير  يجهلون  المسلمين  من 
المجتمع الذي يعيشون في احضانه.  
لذا قررنا تنظيم أسبوع للتوعية بواقع 
إقامة  من  بدال  الكنديين  المسلمين 
يوم  المجزرة في  نشاط الحياء ذكرى 
االسالم  شرح  ليس  الهدف  واحد.  
دعوتهم  و  المسلمين  لغير  كدين 
واقع  شرح  هو  الهدف  اإلسالم.   إلى 
البلد.   المسلمين كمواطنين في هذا 
البلد   هذا  في  المسلمون  المواطنون 
يعيشون على أرضه و يتنفسون هواءه 
بنائه  على  يعملون  و  ماءه  يشربون  و 

مع غيرهم من أبنائه.   
هذه  من  اليوم  حتى  تحقق  -ماذا 
االهداف وماذا لم يتحقق ولماذا ؟

 الهدف األساسي ألسبوع التوعية هو 
إلى  بدوره  يؤدي  الذي  الجهل  محاربة 
من  كثير  في  يؤدي  الذي  و  الخوف 
تؤدي  قد  التي  الكراهية  إلى  األحيان 
إلى العنف و اإلرهاب.  بدال من االكتفاء 
من  تسببه  ما  و  بالكراهية  بالتنديد 
عنف و إرهاب فإننا نحاول القضاء على 
لمحاربة  بالتوعية  اآلفات  هذه  جذور 
الجهل.  أٓن نشعل شمعة واحدة خير 
ألف مرة من أن نلعن الظالم ألف مرة.  
تغيير  عن  نتحدث  هنا  نحن  ولكننا 
مجتمعي جذري يحتاج لوقت طويل، 
ربما لسنوات لذلك من الصعب تقييم 
ولكننا  القريب.   المدى  على  النتائج 
شيئا  طريقها  تأخذ  الفكرة  ان  نشعر 
عندنا  ليس  الذي  النجاح  نحو  فشيئا 
آجال  أو  عاجال  أنه سيتحقق  في  شك 
ألننا نسير على الدرب و من سار على 

الدرب وصل. 
على سبيل المثال، إننا نرى أن تعامل 
الشأن  و  المسلمين  مع  اإلعالم 
لو ببطء و نرى  اإلسالمي بدأ يتغير و 
التي  للمسلمين  النمطية  الصورة  أن 
مضى  فيما  اإلعالم  في  سائدة  كانت 
أمامنا  يزال  ال  لكن  و  تخفت،  بدأت 
أال  وعلينا  التحديات.  من  الكثير 
لكن  و  تتحقق  لم  بانتصارات  نحتفل 
التغيير  إمكانية  من  نيأس  أال  علينا 

نحو األفضل.        
لهذه  المقررة  االنشطة  هي  ما   -

السنة؟
 هنالك الكثير من األنشطة ال نستطيع 
حصرها في هذه المقابلة و أحث القرّاء 
األعزاء على زيارة موقعنا على اإلنترنت 
اإلجتماعي.  التواصل   ووسائط 
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الحادية  الساعة  االفتتاح  سيكون   
كانون   25 اإلثنين  يوم  عشرصباحا 
من  العديد  بحضور  )يناير(  الثاني 
الروحية  و   السياسية  الشخصيات 
المدني.   المجتمع  في  الناشطة  و 
سبيل  على  األنشطة  بعض  سنذكر 
هنالك  سيكون  الحصر،  ال  المثال 
العربية،  و  باالنكليزيّة  اُمسية شعرية 
المسلمين،  الكتاب  بعض  مع  لقاء 
لقاء للحديث عن الزواج الناجح، ندوة 
عن ظاهرة التنمر في المدارس، حوار 
التعددية،  عن  ندوة  الشباب،  مع 
ثقافة  عن  ندوة  العنصرية،  عن  ندوة 
العيش المشترك في اإلسالم، الوقاية 
غيرها من  و  العنف،  و  العنصرية  من 

األنشطة.      
جهات  من  مشاركة  هناك  -هل 
في  تشارك  لم  العام  جديدة هذا 
السابق ولم يسبق لها ان تعاطفت 

مع المسلمين؟ 

العام  فعالية  إطالق  صدد  في  نحن   
الثالث ألسبوع التوعية.  في كل عام 
و  الشركاء  ناحية  من  الجديد  هنالك 
من ناحية األنشطة.  العام األول كانت 
عدد  كان  و  جدا  متواضعة  اإلنطالقة 
المؤتمر  عقد  لقد  قليال.   المشاركين 
قاعة  في  الفعالية  الفتتاح  الصحفي 
صغيرة.  في العام الثاني كان هنالك 
عدد أكبر من الشركاء و عدد اكبر من 
العام  فعالية  نظمت  لقد  األنشطة.  
بالتعاون مع بلدية مونتريال و  الثاني 
في  الفتتاحها  الصحفي  المؤتمر  عقد 
هذا  فعالية  مونتريال.   بلدية  مركز 
بالتعاون  تنظم  الثالث،  هو  و  العام، 
مع بلدية مونتريال ايضا و لكن بسبب 
جائحة الكورونا و ما يرافقها من حجر 
سيعقد حفل االفتتاح عبر األثير و نأمل 
و  القادم  العام  في  نشاطنا  يكون  أن 
قد تغلب العالم على جائحة الكورونا و 
يكون بإمكاننا افتتاح نشاطنا في مركز 

بلدية مونتريال من جديد.
في هذا العام انضم إلينا شركاء جدد 
معنا.  بوجودهم  نفتخر  و  نحترمهم 
مؤتمر  رئيس  من  رسالة  تلقينا  لقد 
كيبيك  في  الكاثوليك  األساقفة 
رودانبورغ   كريستيان  المطران  غبطة 
االفتتاح  حفل  غبطته  سيحضر  و 
لوجود  الحفل.   في  كلمة  وسيلقي 
أهمية  معنا  رودنبورغ  المطران  غبطة 
الرفيعة  للمكانة  فقط  ليس  كبرى 
التي يتمتع بها غبطته و لكن ألهمية 
المجتمع  في  الكاثوليكية  الكنيسة 
و  الدينية  الناحية  من  الكيبيكي 
اليها  ينتمي  اذ  التاريخية  و  الثقافية 
الكيبيكيين  من  الساحقة  األكثرية 
و  الفرنسية  الثقافة  ذوو  خاصة 
الكنيسة  على  االنفتاح  فإن  لذلك 
سيشكل  معها  الحوار  و  الكاثوليكية 
كبيرة  شريحة  مع  للحوار  نوعية  نقلة 
من المجتمع الكيبيكي.  من الشركاء 
هذا  معنا  سيشاركون  الذين  الجدد 
و  الهايتية  الجالية  عن  ممثلون  العام 
لهذه  الالتينية.   األميريكية  الجاليات 
العمل  من  طويل  تاريخ  الجاليات 
ابنائها  حقوق  عن  للدفاع  المجتمعي 
الكندي.   المجتمع  في  مكانتهم  و 
لذلك فان االنفتاح على هذه الجاليات 
و التنسيق معها سيفتح بال شك آفاقا 
جديدة من االحترام المتبادل والعمل 
البناء لتعزيز ثقافة العيش المشترك 
والمساواة بين جميع أبناء المجتمع.   
امام  العام  هذا  جديد  -تحدي 
وهو  النشاط  هذا  على  القيمين 
االجراءات التي فرضها وباء كورونا 
االجتماع  عدم  فرضت  التي 
هذا  تجاوزتم   كيف  المباشر..  
النشاط  على  سيؤثر  وهل  االمر 

سلبا ؟
 طبعا هذه الجائحة فرضت نفسها على 
البشرية جمعاء في كل أنحاء العالم و 
ليس فقط علينا في كندا أو على فريق 
أسبوع التوعية االسالمية.  في ظروف 
حياتنا  تغيرت  نعيشه  الذي  الحجر 
االجتماعية.   و  المهنية  و  الشخصية 
عبر  أنشطتنا  كل  ستكون  العام  هذا 
هذا  االجتماعي.  التواصل  وسائط 
التحدي  كبيرة،  تحديات  لنا  يشكل 
التقني ليس اخطرها. هنالك التحدي 
الى  رسالتنا  إيصال  في  نواجهه  الذي 
يستعمل  اآلن  الجميع  الجمهور. 
وأصبح  االجتماعي  التواصل  وسائط 
المئات  قبل  من  مستهدفا  المواطن 
ان لم نقل اآلالف من الذين يحاولون 
إيصال رسائلهم اليه واالستحواذ على 
في  الناس  ان  كما  ولكن  اهتمامه. 
اضطروا  والمرافق  المجاالت  جميع 
للتكيف، كذلك علينا التكيف و عمل 
أنشطة  النجاح  وسعنا  في  هو  ما  كل 
السلبيات  من  طبعا  األسبوع.   هذا 
التفاعل  إمكانية  عدم  هو  المهمة 
لوجه  وجها  الجمهور  و  الشركاء  مع 
الحوار.   و  التعارف  مهمة  لتسهيل 
النظر  علينا  و  نافعة  ضارّة  رّب  ولكن 
بدال  الكأس  من  المليئ  النصف  إلى 

الفارغ.   النصف  على  التركيز  من 
للكثيرين  ستوفر  الحجر  ظروف 
الخروج  أنشطتنا دون  لمتابعة  الوقت 
الوقت  خسارة  بدون  و  منازلهم  من 
كان  كما  النشاط  مكان  الى  لالنتقال 
كما  و  الماضية  السنوات  في  يحصل 
نأمل أن يحصل في السنوات القادمة.     
-ال شك ان حجم التحديات التي 
واالسباب  الجالية  وجه  في  تقف 
ال  المجزرة  وقوع  الى  ادت  التي 
يقام مرة  بنشاط  يمكن مواجهتها 
كانت  وان  احتفال  او  السنة  في 
هناك  هل   ... وضرورية  مطلوبة 
في  يساهم  مكّمل  لعمل  توجه 

خدمة اهداف هذا النشاط؟
 كما قلنا آنفا، إن هذا النشاط يهدف 
إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع 
وكل تغيير جذري في المجتمع يحتاج 
وقت  و  مثابرة  و  دؤوب  عمل  الى 
ليلة  بين  تتحقق  ال  األهداف  طويل.  
و ضحاها فال بد من االستمرار.  نحن 
المؤسسة من مؤسسة  بتحويل  نفكر 
تعمل  مؤسسة  الى  التوعية"  "أسبوع 
و  الجهل  لمحاربة  السنة  مدار  على 
الخوف من اآلخر و تنمية ثقافة العيش 
المشترك.  و لكن يجب عدم التعويل 
فقط.   المؤسسات  و  الجمعيات  على 
على  حياتهم  في  مدعوون  الجميع 
نشر هذه الثقافة من خالل احتكاكهم 
واحد  يكون كل  ان  باآلخرين.  يجب 
منا سفيرا لثقافتنا لكي يتعرف الناس 
علينا و نتعرف نحن على الناس. عمل 
ال  ناجحا  كان  مهما  المؤسسات  كل 
يستطيع أن يحل محل عمل المواطن 
الناس  اآلخرين.   مع  تعامله  في 
معهم  تصرفاتنا  على  بناء  يقيّموننا 
اكثر بكثير مما يرونه  من معلومات او 

اشاعات في وسائل اإلعالم.    
اكثر  وأعمالنا  اآلخرين  مع  تصرفاتنا 
من  اآلخرين  على  تأثيرا  و  إقناعا 
ابن  عمر  قال  فكما  محاضراتنا،  كل 

الخطاب رضي هللا عنه:
"كونوا دعاة إلى هللا و أنتم صامتون" 
قيل و كيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 

قال "بأعمالكم" 
والتعاطف  المجزرة  هول  -برغم 
الكبير الذي تم مع المسلمين في 
القانون 21 الذي كان  كيبك كان 
ابرز تعبير عن الكراهية للمسلمين 
تعترف  ال  الحكومة  زالت  وال   ...
 .. كيبك  في  العنصرية  بوجود 

لماذا برأيكم ؟
الدولة  علمانية  قانون  نعرف  كما   
المعروف بقانون 21 كان في البرنامج 
فوز  في  ساهم  الذي  االنتخابي 
مستقبل  أجل  من  "التحالف  حزب 
االنتخابات.  في  )الكاك(  كيبك" 
جدا  مرتفعة  تزال  ال  الكاك  شعبية 
في  خاصة  الرأي  استطالعات  في 
أصول  من  الكيبيكيين  صفوف 
األكثرية  يشكلون  الذين  و  فرنسية 
إنتخابات  جرت  إذا  المقاطعة.   في 
بدون  الكاك  ستفوز  اآلن  تشريعية 
برلمانية  اكثرية  شك وستحصل على 
بها  تتمتع  التي  األكثرية  من  أفضل 
اآلن. من هنا فانه من مصلحة الكاك 
االستمرار في  بحتة  انتخابية  السباب 

نهجها للحفاظ على تأييدها الشعبي و 
االستمرار في الحكم.  هذه هي قاعدة 
التأثير  أردنا  اذا  لذا  الديموقراطية.  
على قرارات الكاك او قرارات اَي حزب 
سياسي آخر علينا التأثير على القاعدة 

االنتخابية لهذا الحزب.  
   

أنفسنا  على  نطرح  ان  بد  ال  هنا  من 
الدعم  سبب  هو  "ما  المهم:  السؤال 
الشعبي لقانون 21 ؟". نجد ان هنالك 
سببان، سبب تاريخي و سبب ثقافي.
عالقة  في  يكمن  التاريخي  السبب 
الكنيسة  مع  الكيبيكي  المجتمع 
ناتج  الثقافي  السبب  و  الكاثوليكية، 
الفرنسية من  الهوية  الخوف على  عن 
األميريكية  القارة  هذه  في  االندثار 
أقلية.   الفرنسيون  يشكل  حيث 
الكيبيكي  المجتمع  لعالقة  بالنسبة 
مع الكنيسة الكاثوليكية هناك عالقة 
ان  القول  بإمكاننا  شائكة.   و  شيقة 
شريكة  كانت  الكاثوليكية  الكنيسة 
التاج الفرنسي في تأسيس كندا لهذا 
نرى أن معظم مدن و قرى كيبيك و 
معظم الشوارع و األنهار و غيرها تحمل 
كان  التعليم  نظام  قّديسين.   اسماء 
يكن  لم  اذ  الكنيسة،  اختصاص  من 
ستينيات  حتى  للتربية  وزارة  هنالك 
القرن الماضي عندما شهدت كيبيك 
الثورة  اسم  حينها  عليه  اطلق  ما 
كانت  التي  الكبيرة  السلطة  الهادئة. 
أدت  الكاثوليكية  الكنيسة  بها  تتمتع 
تجاوزات  إلى  و  الفساد  بعض  الى 
كما  الكنيسة.  رجال  بعض  بها  قام 
تفسد  السلطة  باالنكليزيّة  يقولون 
مطلقا.   تفسد  المطلقة  السلطة  و 
هذه التجاوزات ساهمت بالتمرد ضد 
الطبقة  تسلط  و  الدين  رجال  تسلط 
مع  المتحالفة  و  الحاكمة  السياسة 
على  التمرد  يقتصر  لم  الكنيسة.  
الفاسدين  الدين  رجال  و  السياسيين 
و  الكاثوليكية  الكنيسة  شمل  انما  و 
الجارف  الدعم  هنا  من  األديان  كل 
و  الدين  من  وللحساسية  للعلمانية 
المسلمة  المرأة  رؤية  المتدينين.  
ذاكرة  الى  تعيد  الحجاب  ترتدي  التي 
الكيبيكيين  من  عريضة  شريحة 
أساءت  التي  الراهبة  الفرنسيين 
من  الدراسة.  مقاعد  على  معاملتهم 
لم  نحن   " عبارة  نسمع  ما  كثيرا  هنا 
نتخل عن ديننا لنتبنى دين اآلخرين".  
الكيبيكيين  فان   ، الهوية  مسألة  اما 
يزيد  ما  مدار  على  ناضلوا  الفرنسيين 
هزيمة  منذ  الزمن،  من  قرنيين  على 
فرنسا على أيدي بريطانيا عام 1759، 
الى  و  هويتهم  و  لغتهم  على  للحفاظ 
حد ما وجودهم في هذه القارة.  لهذا 
الريبة  بعين  ينظرون  فانهم  السبب 
من  الجدد  الوافدين  عدد  الزدياد 
يساهم  ان  يخافون  و  أخرى  ثقافات 
وجود هذه الثقافات الوافدة في اندثار 
ثقافتهم و هويتهم.   لهذا فإن أنشطة 
أسبوع التوعية تهدف الى طمأنة أبناء 
نفرض  ان  نريد  ال  اننا  المجتمع  هذا 
ديننا على احد و أننا لم نأت الى هذا 
لنبنيه  و لكن  احد  لنأخذ مكان  البلد 
هذا  في  نحن  ابنائه.   من  غيرنا  مع 
ما  لنا  الناس  ككل  مواطنون  البلد 
لغيرنا من حقوق و علينا ما على غيرنا 

من واجبات.            

مقابلة

لقاء مع الشيخ حسن غية حول "اسبوع التوعية بالمسلمين"":
الهدف األساسي هو محاربة الجهل الذي يؤدي بدوره إلى 

الخوف والكراهية وبالتالي الى العنف

اعضاء نشاط "اسبوع التوعية بالمسلمين" ومعهم الشيخ حسن غية
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صدى المشرق ـ مونتريال

والكنائس  المساجد  بإمكان  بات 
والمعابد البدء في استقبال المصلين 
مرة أخرى، بعد ان غيرت حكومة ليغو 
من قرارها بالمنع األسبوع الفائت بما 
 10 إلى  يصل  جمهور  بدخول  يسمح 

أشخاص ال اكثر.
القرار  هذا  تفاصيل  على  للوقوف 
عضو  الى  االسئلة  من  بعدد  توجهنا 
عن  ممثلين  تضم  التي  الحوار  طاولة 
واليهود   والمسلمين  المسيحيين 
يتابع  الذي  غية  حسن  الشيخ 
الموضوع مع المسؤولين في الحكومة 

الكندية. 
وهذا نص الحوار..

الجديد  القرار  حيثيات  هي  ما 
اماكن  في  بالتجمع  المتعلق 

العبادة؟
كانون   ٢٢ الجمعة  يوم  القرار  صدر 
العبادة  لدور  بالسماح  )يناير(  الثاني 
بإعادة فتح ابوابها الستقبال المصلين 
يوم  صدر  الذي  للقرار  تعديال  ذلك  و 
)يناير(  الثاني  كانون   ٧ الخميس 
يوم  من  ابتداء  العبادة  دور  باقفال 
الثاني.   كانون  من  التاسع  السبت 
الفتح  إلعادة  شروط  هنالك  طبعا 
الزعماء  التزام  الشروط:   هذه  من  و 
تاما،  تطبيقا  القرار  بتطبيق  الروحيين 
العدد االقصى للمصلين الذين يسمح 
لهم بالتواجد في نفس الوقت في دار 
يضاف  أشخاص  عشرة  هو  العبادة 
األمور  تسيير  عن  المسؤولون  اليهم 
كمسلمين  لنا  بالنسبة  يعني  هذا  و 
على  القيمون  و  المؤذن  و  االمام 
للحضور  االقصى  العدد  المسجد، 
العائلة  أفراد  من   ٢٥ هو  الجنائز  في 
اليهم  يضاف  كذلك  و  المشيعين  و 
المسؤولون عن الجنازة و هم بالنسبة 
االشخاص  و  االمام  كمسلمين  لنا 
و  الغسل  بمهمة  يقومون  الذين 
التكفين و الدفن.  الى هذه الشروط 
بين  مترين  التباعد  شروط  تضاف 
غسل  اآلخر،  الشخص  و  الشخص 
الخروج  بعد  و  الدخول  قبل  اليدين 
من دار العبادة، استعمال الكمامة، و 
تسجيل اسماء االشخاص الموجودين 
و ذلك لالتصال بهم في حال اكتشاف 

إصابة ال سمح هللا.
ال بد من اإلشارة الى ان العدد االقصى 
العبادة  دار  على  يطبق  به  المسموح 
ككل و ليس على كل قاعة لها مدخل 
معموال  كان  كما  مستقلين  مخرج  و 
به قبل االقفال يوم التاسع من كانون 

الثاني )يناير(  
أراد  لمن  الحكومي  القرار  هو  هذا  و 

االطالع عليه:
https://cdn-contenu.quebec.
ca/cdn-contenu/adm/min/
sante -serv ices -soc iaux/
p u b l i c a t i o n s - a d m / l o i s -
reglements/AM_2021-003.

pdf?1611320879
باالجراء  المساجد  ابلغتم  -هل 

الجديد؟
طبعا أبلغنا المراكز االسالمية باإلجراء 
طريق  عن  ابالغهم  تم  الجديد.  
طريق  عن  و  الشخصية  االتصاالت 
بوك.   الفايس  على  المباشر  البث 
الى  التوجه  اعتدت  لقد  تعرفون  كما 
الجالية عن طريق البث المباشر على 
كل  عند  بوك  الفايس  في  صفحتي 
مواجهة  في  حياتنا  من  مهمة  محطة 
يوم  القرار  صدر  لقد  الجائحة.   هذه 
و  )يناير(  الثاني  كانون   ٢٢ الجمعة 
مساء نفس الْيَوْم توجهت الى الجالية 
حيثيات  فيه  شرحت  مباشر  ببث 
القرار و تفاصيله.  ادعو القرّاء االكارم 

لسماع تسجيل هذا البث:
h t t p s : / / m . f a c e b o o k .
com/story.php?story_fb
id=2471162976526834&

 id=100008994672896

من  بمبادرة  القرار  جاء  -هل 
مؤسسات  تحركات  ام  الحكومة 

معينة؟
في  لتحركاتنا  كنتيجة  القرار  جاء  لقد 
باألوساط  اتصاالتنا  و  الحوار  طاولة 
االغالق  قرار  صدور  فور  الحكومية.  
كانون  من  السابع  الخميس  يوم 
الحوار  طاولت  عقدت   ) )يناير  الثاني 
اجتماعا الْيَوْم التالي و هو يوم الجمعة 
بالمسؤولين  الفوري  االتصال  وقررنا 
العبادة  بالحفاظ على دور  المطالبة  و 
اتصاالتنا  في  كنّا  اننا  خاصة  مفتوحة 
المتعددة مع المسؤولين طيلة الفترة 
السابقة قد استطعنا إقناعهم بان دور 
ليست  و  الحل  من  جزء  هي  العبادة 
جزءا من المشكل و كنا قد استطعنا 
اعادة  بعدم  الوعد  على  الحصول 
اقفال دور العبادة كما حصل في فترة 
الموجة األولى من الجائحة.  كنتيجة 
وجهنا  الحوار  طاولة  في  الجتماعنا 
في  العامة  الصحة  مدير  الى  رسالة 
كيبيك الدكتور هوراسيو أرودا و طلبنا 
ممكن.   وقت  بأقرب  معه  االجتماع 
استجاب الدكتور أرودا لطلبنا مشكورا 
من  العاشر  األحد  يوم  به  اجتمعنا  و 
هذا  خالل  )يناير(.   الثاني  كانون 
كنّا  ما  سمعه  على  أعدنا  االجتماع 
العبادة جزء من  دائما نقوله بان دور 
و  المشكل  من  جزءا  ليست  و  الحل 
في  شركاء  هم  الروحيين  الزعماء  ان 
الوقوف ضد انتشار الجائحة و ذكرناه 
عليها  حصلنا  قد  كنّا  التي  بالوعود 
بعدم اعادة اقفال دور العبادة و باآلثار 
الصحة  على  االقفال  لهذا  السلبية  
استمع  العبادة.   دور  لرواد  النفسية 
بكل  و  اهتمام  بكل  أرودا  الدكتور  لنا 
احترام و شرح لنا من طرفه األوضاع 
الصحية التي تسير من سيئ الى أسوأ 
كاهل  على  تقع  التي  المسؤولية  و 
الحفاظ  و  الجائحة  لمواجهة  الحكومة 
و  ارواحهم  و  المواطنين  سالمة  على 
الحكومة  تواجهها  التي  الضغوطات 
مع  المرافق  الكثير من  إقفال  بسبب 
اإلبقاء على دور العبادة مفتوحة. في 
خطوات  على  اتفقنا  االجتماع  نهاية 
عملية إلعادة الفتح تدريجيا و بطريقة 
استشارة  من  بد  ال  لكن  و  آمنة 
من  و  الصحة  وزارة  في  االخصائيين 
القيادة  موافقة  على  الحصول  ثم 
السياسية.  بعد االجتماع مع الدكتور 
مع  اخرى  اجتماعات  عقدنا  أرودا 
مسؤولين آخرين لبحث التفاصيل.   

رسالة  تلقينا  الثاني  كانون   ١٥ يوم 
اقتراحه  توضح  أرودا  الدكتور  من 
دور  فتح  بإعادة  السياسية  للقيادة 
آنفا  شرحناها  التي  بالشروط  العبادة 
في اإلجابة على السؤال االول.  طبعا 
الخبر  هذا  تعميم  بإمكاننا  يكن  لم 
السياسية  القيادة  توافق  ان  قبل 
ذلك  و  أرودا  الدكتور  اقتراح  على 
في  السياسية  القيادة  إلحراج  منعا 
اتخاذ  قبل  لإلعالم  الخبر  خروج  حال 
من  يسببه  قد  ما  و  لقرارها  الحكومة 
من  لمنعها  الحكومة  على  ضغوطات 
الجمعة  يم  الفتح.   اعادة  قرار  اتخاذ 
٢٢ كانون الثاني )يناير( وافقت القيادة 
أرودا  الدكتور  اقتراح  على  السياسية 
اإلعالن  تم  و  العبادة  بإعادة فتح دور 

عنه بطريقة رسمية.  
دور  فتح  اعادة  ان  هو  القول  خالصة 
العبادة جاء نتيجة للجهود التي نقوم 
مع  التنسيق  و  الحوار  طاولة  في  بها 
المسؤولين في وزارة الصحة العامة و 

القيادة السياسية.
تسمح  تعديالت  تتوقعون  -هل 
بزيادة االعداد المسموح بها داخل 
االمر  ان  ؟ام  الدينية  المؤسسات 
غير  او  العبادة  دور  بالتزام  منوط 

ذلك؟
تعديالت  بإجراء  نأمل  و  نتوقع  نحن 
حوار  في  نحن  و  جديدة  تسهيالت  و 
مستمر مع السلطات الحكومية حول 
اليه هو  نطمح  الذي  الموضوع.   هذا 

للمصلين  االقصى  الحد  عدد  رفع 
بالتواجد في نفس  الذين يسمح لهم 
الوقت في دار العبادة  و محاولة تعديل 
القرار بحيث يكون الحد األقصى لكل 
الوضع سابقا  كان  قاعة مستقلة كما 
العبادة ككل كما  لدار  ان يكون  بدل 

هو الوضع الحالي بعد القرار األخير.
نجاحنا في إقناع السلطات الحكومية  
بأمرين  يتعلق  التعديالت  بإجراء هذه 
تحسن  هو  االول  االمر  مهمين.  
على  السيطرة  و  الصحية  األوضاع 
األرقام  الجائحة.   انتشار  سرعة 
في  الصحية  األوساط  عن  الصادرة 
عدد  بالخير.  تبشر  االخيرة  األيام 
بدأ  الوفيات  و  الجديدة  اإلصابات 
هللا  نسأل  و  الحمد  لله  و  ينخفض 
أن  و  التحسن  هذا  يستمر  ان  تعالى 
األمر  الفرج.    و  اللطف  هللا  يعجل 
في  سيساعدنا  شك  ال  الذي  اآلخر 
هو  الحكومية  السلطات  مع  حوارنا 
و  الروحيين  الزعماء  التزام  مدى 

األوساط الدينية بالتعليمات.  
كنّا دائما و ال زلنا نكرر في حوارنا مع 
جزء  هي  العبادة  دور  ان  المسؤولين 
من الحل و ليست جزءا من المشكل.  
بهذه المناسبة ال يسعني اال ان أوجه 
األفاضل  األئمة  الى  الشكر  و  التحية 
و الى المسؤولين عن المراكز الدينية 
بالتعليمات.   التزامهم  و  لتعاونهم 
عملنا  في  كثيرا  ساعدنا  االلتزام  هذا 
و  المسؤولين  مع  مفاوضاتنا  في  و 
هذا  في  لالستمرار  الجميع  ادعو 
التعاون الذي بدونه ال نستطيع إقناع 
المسؤولين  بالموافقة على تسهيالت 
جديدة تسمح بزيادة العدد المسموح 

به.  
محاضرات  القاء  يمكن  -هل 
اونالين من المسجد بحيث يكون 

الحضور محدودا؟
مع  المحاضرات  إلقاء  بامكان  طبعا 
التعليمات الصحية من ناحية  احترام 
استعمال  و  اليدين  غسل  و  العدد 

الكمامات و تسجيل اسماء الحضور.
تدخلت  الفائت   السبت  -مساء 
المعابد  من  عدد  في  الشرطة 
اليهودية في مونتريال  لمخالفتهم 
القانون ، هل الوضع في المساجد 

هو جيد والجميع ملتزمون ؟
ملتزمة  الحمد  لله  و  المساجد 
بالقرارات الحكومية و إن كان التكيف 
مع القرار الجديد يختلف من مسجد 
مسجد.   كل  ظروف  حسب  آلخر 
أشخاص  عشرة  ان  مقتنعون  كلنا 
قليل  واحد  وقت  في  المصلين  من 
للمساجد  بالنسبة  خاصة  جدا  جدا 
المئات  تستقبل  كانت  التي  الكبيرة 
الجائحة.   قبل  الجمعة  صالة  في 

المسجد  ارتياد  من  الذين سيحرمون 
سيستطيعون  الذين  من  بكثير  اكثر 
حرجا  يشكل  قد  ما  هذا  و  الحضور 
و  االسالمية  المراكز  إلدارات  كبيرا 
التفاوت  نرى  هنا  من  المساجد.  
بين  الجيدة  القرارات  التكيف مع  في 
مركز و آخر.  هنالك من المراكز من 
منهم  و  الخمس،  للصلوات  سيفتح 
من سيفتح لبعض الصلوات كالفجر و 
العشاء و الجمعة  و منهم من سيفتح 
من  منهم  و  فقط  الجمعة  لصلوات 
ينعم  حتى  باإلقفال  االستمرار  اختار 
مساجدنا  ارتياد  بامكانية  علينا  هللا 
الحرج عن ضرورة  لرفع  كبيرة  بأعداد 
من  المصلين  من  كبير  عدد  منع 
المسموح  العدد  الن  المسجد  ارتياد 
كل  إدارة  جدا.   قليل  أسلفنا  كما  به 
مسجد تجتهد و  تأخذ القرار الذي تراه 
مناسبا لرفع الحرج و ذلك تمشيا مع 
قاعدة جلب المصالح و درء المفاسد.  
طبعا القرار الحكومي يسمح بفتح دور 
كما  بفتحها.   يلزم  ال  لكن  و  العبادة 
رأينا ان على ادارات المراكز االسالمية 
و  الفتح  بين  صعبة  قرارات  تأخذ  ان 
عدم الفتح و هما كما قال ابو فرأس 

الحمداني امران احالهما مر.  

ولكن مع تعدد الخيارات الصعبة التي 
نسمع  لم  االسالمية   المراكز  تواجه 
اتخذ  مسجد  او  إسالمي  مركز  بأي 
او  الحكومية  التعليمات  تحدي  قرار 
بالتعليمات  القانون.  االلتزام  مخالفة 
التزاما  فقط  ليس  تام   رغم صعوبتها 
سالمة  على  حفاظا  لكن  و  بالقانون 
جميعا  نعلم  فكما  ارواحهم  و  الناس 
للنفس البشرية حرمتها في االسالم.     
بين  المفروض  التجول  -حظر 
صباحا  والخامسة  مساء  الثامنة 
للمراكز  معين  استثناء  فيه  هل 

الدينية؟
ال، بالنسبة لحظر التجول ليس هنالك 
استثناء معين للمراكز الدينية.  و لكن 
شيئا  محظوظون  اننا  القول  بإمكاننا 
صلواتنا  فأوقات  الناحية  هذه  من  ما 
خارج  تقع  األيام  هذه  في  الخمس 
فترة حظر التجول.  يبدأ حظر التجول 
الساعة الثامنة مساء و هو بعد دخول 
الساعة  ينتهي  و  العشاء  صالة  وقت 
الخامسة صباحا أي قبل دخول وقت 
و هكذا ال يشكل حظر  الفجر.  صالة 
التجول حرجا للمسجد الذي يريد ان 
يستقبل المصلين للصلوات الخمس. 

غية بعد قرار اعادة كيبك السماح للمساجد بفتح ابوابها
االلتزام بالتعليمات رغم صعوبتها تاّم  حفاظا على سالمة 

الناس و ارواحهم

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
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حفلت  ما  و  ترامب  حقبة  نهاية  مع 
لسياسة  مكثف  استخدام  من  به 
االغتياالت  و  الحصار  و  الضغوط 
االسالمية  الثورة  لكوادر  المبرمجة 
انظمة  رصيد  استهالك  و   ، االيرانية 
و سوقهم  المعنوية  و  المالية  الخليج 
المجانية  التطبيع  لحفلة  بالجملة 
مع الكيان الصهيوني ، و االستهداف 
المقاومة  محور  اذرع  لكافة  المركز 
،وصلت االمور الى نقطة اصبحت فيه 
شكل  عن  بمعزل  االمريكية  الدولة 
اجباري  ممر  امام  الحاكمة  االدارة 
لتجاوز  المواجهة  اشكال  لتعديل 
حروب  على  المفتوح  المراوحة  مأزق 
مع  التماس  نقاط  كافة  في  متعددة 
البحر  ،من  المقاومة  محور  أذرع 

االحمر الى مضيق هرمز....
عباءة  تحت  من  بايدن  اتى  لقد 
العربي  الربيع  صفقة  صاحب  اوباما 
المسلمين،والمرجّح  االخوان  مع 
عن  اوباما  معلمه  وهم  غادر  انه 
استبدالها  و  الكرتونية  االنظمة  تغيير 
خالل  ،ومن  العالمية  النفاق  بحركة 
تسكن  االن  حتى  المعلنة  االشارات 
فكرة استعادة الدور االمريكي الجامع 
بايدن  عقل  في  االدوات  و  للحلفاء 
ارث  لنسف  بعناية  المنتقاة  ادارته  و 
ترامب الذي غامر و خاطر في تضييع 

الدور المذكور...
مع سقوط ترامب سقطت سياسات و 
ارتعبت ادوات بدأت تتحسس رؤوسها 
و ادوارها. الزمن اآلن الستعادة تألق 
القيادة االمريكية لتنظيم عملية نهب 
"انساني"بعيدا  بديكور  العالم مجددا 
ووقاحته  ترامب  فظاظة  عن 
تتسابق  ذلك  "الصادقة"،والجل 
للمزايدة  داعش  و  الكاز  نواطير 
في  الشغل  عدة  بكامل  والتموضع 
"اعداء"امريكا... مواجهة  ميدان 
واالسباب متعددة...منها ما له صلة 
 ، عليها  تدرّبوا  التي  المهنة  بأصل 
على  بانهم  عملي  استعداد  ومنها 
العراق  ،تفجيرات  الطاعة  و  السمع 
في  لداعش  الحبل  نموذجا،ارخاء 
و  تدريبا  حضانتها  و  سورية  شرق 
التنف  منطقة  من  انطالقا  تسليحا 
نموذج  -العراقية  السورية  الحدود  و 

آخر...
ولعل اكثر ما سيتأثر برحيل ترامب هو 
برنامج صفقة القرن،اي صفقة تصفية 
متعلقات  ومن  الفلسطينية.  القضية 
المتبعة  السياسات  الصفقة  هذه 
بكامله...ان  المقاومة  محور  تجاه 
متابعة  عن  االعالمي  التطبيل  كل 
عليه الستكمال  البناء  و  ترامب  ارث 
انما  الفلسطينية  القضية  تصفية 
فالواقع   . ترامب  ايتام  تمنيات  هو 
الجديدة  التوجهات  بحقيقة  ينبئ 
االمريكي  الداخل   . بايدن  الدارة 
قّسمت  التي  العامودية  بانقساماته 
لفترة  سيبقى  االمريكي  الشعب 
لغرض  الفائقة  العناية  في  طويلة 
تأهيله  و  االمريكي  الدور  لملمة 
مجّددا لممارسة دور السطو المسلح 
الشعوب  مقدرات  االنساني"على  "و 
بدأت  المختلقة....لذلك  البلدان  و 
باكورة التحول االمريكي من خالل ما 
نراه من اصدار قرارات تردم الفجوات 
بالدور  ترامب  الحقها  التي  المدمّرة 
العالم.... لحكم  المتخيل  االمريكي 
للسياسة  المميزة  السمة  تكون  قد 
الخارجية االمريكية في منطقة العرب 
و  التوازن  انعدام  هو  المسلمين  و 
افتقاد القدرة على السيطرة حتى على 
العربان... من  المتصهينة  االدوات 
فقدان التوازن سيسمح بارتخاء قبضة 
القدرة على  بتنامي  الحصار مشفوعة 
يحصل  كما  ميدانيا،  االمريكي  ايذاء 
استهداف  من  العراق  في  يوميا  اآلن 
الدعم  لقوافل  امني  و  عسكري 
ناهيك  ،هذا  االمريكي  اللوجستي 
عن الحساب المفتوح مع الجمهورية 

االسالمية و سائر حركات المقاومة .
امريكي  انكفاء  ما هو مؤكد االن هو 
جراح  لمعالجة  مستدام  و  عميق 
على  المحافظة  محاولة  مع  الداخل 
ساحات  في  الحالية  المكتسبات 

االشتباك مع محور المقاومة. 
هل سيستطيع االمريكي التوفيق بين 
االحتفاظ  و  الداخل  لمعالجة  حاجته 
بارث ترامب في الخارج؟ الجواب هو 

ساحات المواجهة ...فلننتظر و نر ..

و السالم

آراء

لألسابيع  تقريبا  التوقعات  كل  كانت 
الرئاسية  ترامب  والية  من  األخيرة 
تتحدث عن احتمال وإمكانية وضرورة 
ووجوب وحتمية توجيه ضربة عسكرية 

إليران!
أو  النووية،  للمنشآت  ضربة  سواء 
أو  حساسة،  عسكرية  لمنشآت 
البترول  مصافي  مثل  حيوية  لمنشآت 
المطارات  او  الكهرباء  محوالت  أو 
التي  المنشآت  من  وغيرها  والمرافئ 
وتعيدها  إيران  تخضع  أن  يمكن 
عشرات وربما مئات السنين الى الوراء!
طبعا، جزءا أساسيا من هذا السيناريو 
نتانياهو  تمنيات  سقف  يمثل  كان 
زايد  بن  ومحمد  سلمان  بن  ومحمد 
وبعض من يقف الى يمين أو يسار أو 

خلف هؤالء من االقزام والمرتزقة! 
ممكنة  الرهانات  هذه  وبقيت   ..
األخيرة  الساعات  حتى  ومحتملة 
البيت  من  المذل  ترامب  خروج  قبل 
كبلت  قد  أيديه  ان  وتبين  األبيض، 
أما  وخارجي،  داخلي  وفعل  بفضل 
الداخلي فهو خوف المؤسسة العميقة 
الوقت  في  الحرب  الى  العودة  من 
الذي يجمع الجيش األمريكي جيوشه 
العراق  وربما  وسوريا،  أفغانستان  في 
في  واالحتماء  المنطقة،  من  للخروج 
القواعد العسكرية المنتشرة من شرق 
األوسط  الشرق  الى  أوروبا  الى  آسيا 
والخليج الفارسي.. في تركيا والكويت 
وقطر والبحرين والسعودية.. وإسرائيل 
أمريكية  قاعدة عسكرية  كأكبر  طبعا، 

في العالم!
الحرب  من  الخائف  الداخلي  الفعل 
مع  صعبة  اقتصادية  أوضاع  ظل  في 
العجز امام كورونا إضافة الى االنقسام 
يشق  الذي  العامودي  الداخلي 
تؤدي  قد  والذي  األمريكي  المجتمع 
هذا  في  والعمق  الزيادة  الى  الحرب 

الشرخ واالنقسام!
من  جاء  فقد  الخارجي  الفعل  أما 
إيران،  في  اإلسالمية  الجمهورية 
والمعنية  مباشرة،  العالقة  صاحبة 
واألفكار  والضجيج  الصخب  هذا  بكل 
الرؤوس  في  تدور  التي  الشيطانية 
البيت األبيض لدى إدارة  الحامية في 

تستعد لجمع حقائبها والرحيل!
فقد احسنت إيران في إدارة هذا الملف 
برفع حدة التوتر والتحدي الى أقصاء، 
العسكرية  المناورات  وذلك من خالل 
المتعددة التي قامت بها وفي مختلف 
القطاعات الصاروخية والبحرية والبرية 

الخطاب  خالل  من  كذلك  وغيرها، 
الوضوح  مع  اللهجة،  المرتفع  الناري 
والتركيز  الخصم،  اهداف  تحديد  في 
ممكنا  هدفا  إسرائيل  اعتبار  على 
وواجبا..  وضرورة  ومفترضا  ومحتمال 
الى  األعلى  المرشد  سماحة  من  بدءا 
والعسكرية  السياسية  القيادات  أغلب 

في الصف األول..
بين  ما  المتناغم  األداء  هذا 
القدرة  وإظهار  العسكرية  المناورات 
والتكتية  والتقنية  التدميرية  الفنية 
العالي  والخطاب  واالستراتيجية، 
اللهجة، الواضح والصريح والمستقيم، 
فوق كل المنابر ومن كل المستويات.. 
في  القرار  أصحاب  جعل  ذلك  كل 
يعيدوا  السوداء  الشيطانية  الغرف 
العالية  األسطح  من  والنزول  التفكير 
التسلم  احتفالية  بتمرير  والقبول 
الشهر  من  العشرين  في  والتسليم 
بأقل الخسائر الممكنة على المستوى 
إلرضاء  خلق"  "فشة  مع  السياسية، 
أقزام المنطقة من نتانياهو ومحمد بن 
سلمان وبن زايد بوضع الحشد الشعبي 
من  وشخصيات  اإلرهاب  الئحة  على 
مؤسسات  وبعص  الشعبي  الحشد 
انتاج االدوية في إيران.. جوائز ترضية 
سخيفة أمام حجم الهزيمة التي تخرج 
وترامب من  المنطقة  أمريكا من  فيها 

الحكم!
وماذا بعد؟

على  يمارس  الذي  للضغط  ونتيجة 
ترامب رغم خروجه المتوتر من البيت 
الديموقراطي  الحزب  وإصرار  األبيض، 
من خالل نانسي بيلوسي على متابعة 
الشيخ،  مجلس  الى  ترامب  مالحقة 
من  إلخراجه  إدانته  احتمال  على 

مستقبل السياسة في أمريكا!
لدى  مشترك  إحساس  تولد  وقد 
أن  والجمهوريين  الديموقراطيين 
على  الجلوس  له  طاب  قد  ترامب 
المريضة  النرجسية  وتغذية  الكرسي 
وقذر  وثري  كأبيض  بع  تتحكم  التي 
مدمرة  صفات  وهي  وعنصري،  وغبي 
منظومة  أي  مقدمة  في  تضعها  حين 
قيمية في أي مجتمع متنوع كالمجتمع 

األمريكي.. هي وصفة مدمرة!
هذا الضغط دفع بترامب الى الحائط، 
والمدمرة  القاتلة  الغرائز  فيه  واستفز 
واجهة  في  البقاء  على  والحريصة 
الذي  األضواء  هوس  إلشباع  الحدث 
عاشته العائلة في الصفوف األولية في 
الشرق  في  خصوصا  الحدث،  صناعة 

الصهيونية  للهوية  استجابة  األوسط 
ترامب  شخصية  عمق  في  الحقيقية 

وعائلته.. فردا فردا!
استصدار  في  بيلوسي  نجحت  سواء 
أي موقع  تبوء  ترامب من  يمنع  حكم 
أو  المستقبل،  في  رسمي  سياسي 
فشلت في ذلك، فإن ترامب قد توجه 
جديا لتأسيس الحزب الثالث المنطلق 
والمتكئ على قناعة راسخة لديه ولدى 
األصوات  ماليين  بأن  منه  المقربين 
األخيرة هي  االنتخابات  نالها في  التي 
للحزب  وليس  له  شخصية  أصوات 
الجمهوري، وعليه فإن فائض متوسط 
انتخابي  رقم  أي  عن  األصوات  عدد 
رئاسي سابق هو تأييد مباشر لترامب 
وما  "ميزات" شخصية  يحمل من  بما 
يمثل من توجه عنصري عام، فإن هذا 
ترامب  مثل  لشخص  يسمح  الفائض 
االعالم  في  الواقع  تلفزيون  في  تدرج 
والمنابر  األضواء  ويهوى  األمريكي، 
القمار  ونوادي  المصارعة  وحلبات 
شيء  وكل  شيء  أي  في  والتحدث 
والتغريد ليال ونهارا وأواخر الليل وقبل 
وسائط  حرم  في  متعبد  مثل  الفجر 

ووسائل التواصل االجتماعي!..
لدى أوساط سياسية وإعالمية رصينة 
بشكل  متوجه  ترامب  بأن  القناعة 
إضافة  الثالث  الحزب  لتأسيس  جدي 
والجمهوريين،  الديموقراطيين  الى 

سيكون هناك الترامبيين!
السياسية  فالحياة  يفعل،  حسنا 
الرصينة والمتماسكة والرتيبة والمملة 
الى  تحتاج  سنة،   250 الـ  حوالي  منذ 
تجديد وتنويع وتعدد وبعض الكوميديا 
واثنية  سياسية  قوى  تموضع  وإعادة 
واجتماعية وثقافية ودينية على خارطة 
السياسي  المسرح  لصورة  جديدة 
األمريكي في القرن الواحد والعشرين!
والمجنونة  الجامحة  الخطوة  هذه 
لشخصية  تحتاج  والطامحة  والحالمة 
لألمور،  الطبيعي  السياق  خارج  من 
يحدث  أن  االمر  لهذا  يمكن  وال 
نعم  أمريكا،  عدا  السهولة  بهذه 
في  حدثت  كثيرة  انشقاقات  هناك 
الحقا  وتركت  وتاريخية  عريقة  أحزاب 
على  الدراماتيكية  وآثارها  بصماتها 
الحكم  آليات  او  الديموقراطيات  سير 

المختلفة!
لشخصية  يحتاج  األمريكي  النموذج 
مركبة مثل ترامب لكي يسير في هذا 
يتوجه لالنشقاق  الصعب وهو  الطريق 
بخطف  وذلك  الجمهوري،  الحزب  عن 
الماليين من محازبيه الذين رفع ترامب 
يلتقي  لكي  العنصري  خطابه  مستوى 
الميليشيات  من  هؤالء  سقف  مع 
المسلحة التي تمثل قنبلة موقوتة في 

المجتمع األمريكي!
البيان  وإعالن  إطالق  في  التعجيل 
التأسيسي للحزب الثالث سوف تكون 
تصويت  على  مباشرا  انتقاميا  ردا 
مجلس  في  الجمهوريين  بعض 
الشيوخ في حال التصويت الى جانب 

الديموقراطيين إلدانة ترامب!
حينها سيشكل الحزب الثالث انسالخا 
اإلسرائيلي  المشهد  في  الليكود  عن 
سوف  وبالتالي  العمل،  حزب  مقابل 
الى  االمريكية  الديموقراطية  تتحول 
األمريكي  اليمين  تمكن  زجل  حفالت 
على  فريق  تغليب  في  التحكم  من 
لن  ثالثية  انتخابات  حال  في  فريق 
يتمكن فريق من الحصول على أغلبية 
الحزب  أصوات  دون  للحكم  تؤهله 

الثالث!
ضعيفة  ألمريكا  مهذب  سيناريو 
تأليف  من  تستطيع  ولن  ومقسمة، 
وسوف  قياسية،  بأوقات  حكوماتها 
نسقيهم من الكأس التي يجرّعنا منها 

الحريري سمّ التأليف!
للحزب  التأسيسي  البيان  إطالق  مع 
بانتماء  سعيدين  نكون  سوف  الثالث 
الديموقراطيات  لعالم  مجددا  أمريكا 
الشبيهة  والهجينة،  العصية 
لها  تحفظ  التي  بالدكتاتوريات 

مؤخرتها.. مقابل ثروات األمة!
شكرا ترامب إذا فعلتها.. شكرا إذا لم 

تفعلها.. فلك أجر واحد!

هوزأبجد

ترامب.. والحزب الثالث!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

الدور االمريكي المفقود :بين 
جراحات الداخل و ارث ترامب 

الخارجي

عادل حبيب ...والسالم

)welcome to the club(

دونالد ترامب

ترامب وبن سلمان في البيت االبيض )الصورة من ويكيميديا كومنز( 
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ولد عمر الغبرا في العام 1969 ألبوين 
بالمملكة  الخبر  مدينة  في  سوريين، 
حتى  فيها  وبقي  السعودية،  العربية 
فقرَّر   . الثانوية  المرحلة  من  انتهائه 
 ، األم  مدينته  دمشق،  إلى  العودة 
هاجر  .ثم  الجامعية  دراسته  لمتابعة 
إلى كندا  في عمر مبكر. وحصل  تباعا 
على شهادة الهندسة الميكانيكية من 
وعلى  تورونتو  في  "رايرسون"  جامعة 
األعمال  إدارة  في  ماجستير  شهادة 

من "جامعة يورك".
 ، كندا  في  الجامعية  سنواته  وخالل   
كان الغبرا يغطي نفقاته المعيشية من 
ولم  للوقود،  محطة  في  عمله  خالل 
السياسة.  في  يفكر  حينذاك   يكن  
لكن طموحه المبكر ساعده فيما بعد 

لتبوأ مناصب نيابية ووزارية هامة.
الغبرة،  وصل   2006 العام  ففي 
الكندي،  البرلمان  إلى   ، مرة  ألول 
لمقاطعة  النيابي  المقعد  عن  كممثل 
ميسيسوغا . واستمر في منصبه هذا 

حتى العام 2008.
ومن ثمّ عمل الغبرا كمستشار وأستاذ 
أن  قبل  "ريرسون"،  جامعة  في  زائر 
يتمكن من العودة إلى البرلمان الذي 
حصل الليبراليون على غالبية مقاعده 

في العام 2015.
الوزراء  لرئيس  األولى  الوالية  وخالل 
سكرتيراً  الغبرا  عمل  ترودو،  جاستن 
برلمانياً لوزراء الخارجية والتجارة، كما 
تولى ملف الشؤون القنصلية الكندية 

لعدة سنوات. 
وبعد انتخابات 2019 البرلمانية أعيد 
انتخاب الغبرة مجدداً، كما تم تعيينه 
إلصالح  الوزراء  لرئيس  برلمانياً  أميناً 

الخدمة العامة.
البرلمان  عضوية  على  تعاقبه  ورغم 
الكندي، اقدم رئيس الوزراء الكندي، 
كأول  الغبرا  تعيين  على   ، كسابقة 
في  سورية   اصول  من  وزيرللنقل 
وامل   .  2021) يناير   ( الثاني  كانون 
الغبرا  يترك  ان  على  حينذاك  ترودو 

توليه  خالل  من  واعدة  بصمات 
مسؤولية هذا المنصب الحيوي الذي 
يشمل السكك الحديدية والمواصالت 
وقت  في  والبرية  والجوية  البحرية 
تتسبب جائحة كورونا في تقييد لوائح 

السفر والمواصالت.
الغبرا  بين  متبادلة  اتهامات 

والكتلة الكيبكية
ايف  الكيبيكية  الكتلة  زعيم  ان  يبدو 
مرتاحا  يكن  لم  بالنشيه   فرانسوا 
اصل  من  للنقل  جديد  وزير  لتعيين  
وقريب  اسالمية   ميول   " له  سوري  
من الحركة االسالمية السياسية التي 
كان زعيما لها منذ عدة سنوات" على 

حد زعمه. 
بالنشيه  اتهم  األخيرة،  السنوات  وفي 
لحل  اسالمية  محاكم  بانشاء  الغبرا 
النزاعات االسرية في تورونتو  . واعتبر 
لها   تروّج  االتهامات  "هذه  ان  الغبرا 
مجموعة من التيار اليميني المتطرف 
داعيا  الصحة".  من  لها  اساس  وال 
خطاباته  في  "التدقيق  الى  بالنشيه 
مجلس  داخل  السياسية  ومواقفه 
دائما"،  تهدف  والتي  وخارجه  العموم 
الجسور  بناء  الى   " الغبرا  قال  كما 
اثنياتهم  اختالف  على  الكنديين  بين 
السياق سلط  هذا  .في  ومعتقداتهم" 
في  أطلقها  مبادرة  على  الضوء  الغبرا 
الديانتين  أعضاء  " لجمع  عام 2016 
أوتاوا  في  واإلسالمية  اليهودية 
للمشاركة في عيد الميالد ، ومناقشة 
القيم التي توحدهم ،ورفض التعصب 

الذي يفرّقهم" . 
من  ان  بالنشيه  رأى  جهته  من 
في  مشروعة  "أسئلة  توجيه   حقه  
النقل  وزير  مواقف  حول  الديمراطية 
الشريعة  تطبيق  بشأن  الجديد  
وما  األسرة،  قانون  على  اإلسالمية 
المرأة،  حقوق  من  ذلك  على  يترتب 
حماس  إدراج  الغبرا  لمعارضة  فضال 
على قائمة الجماعات اإلرهابية عندما 

كان رئيسا لالتحاد الكندي العربي".
جوستان  الكندي   الوزراء  رئيس  اما 
بالنشيه  "مزاعم  شجب  فقد  ترودو  
ومعلوماته المضللة التي تشجّع على 
مطالبته  ولدى  والكراهية".  التعصب 

بتقديم  السياسيين  بعض  قبل  من 
اعتذار الى الغبرا ، رفض بالنشيه مثل 
هذا العرض  ألنه "أثار قضايا مشروعة 
به هو  ، وان ما قام  الديمقراطية  في 

جزء من مهام المعارضة". 

علي حويلي ـ مونتريال

                    
اثار تعيين  بشرى مناعي كأول مفوض 
حادة  ، سجاالت  العنصرية  لمكافحة 
بين  المسؤولين الكيبيكيين .علما ان 
مناعي كانت قد قدمت طعنا بمشروع 
اقراره  بعد  اصبح  )الذي   21 القانون 
قانون علمانية الدولة والذي لم يسمح  
للمعلّمين ارتداء عالمات دينية (. فقد 
فاليري  مونتريال  عمدة  فريق  دافع 
بالنت عن اختيارها لهذا الموقع فيما 

رفضته احزاب كيبيكية معارضة . 
فرانسوا  الوزراء  رئيس  مكتب  وأصدر 
فيه  قال  اإلعالم  لوسائل  بياناً  ليغو 
مشكوك  مناعي  السيدة  "تعيين  إن 
وحملتها  السابقة  لمواقفها  نظراً  فيه 
العلمانية".  قانون  ضد  الشخصية 
من  خطأ  هذا  لنا،  بالنسبة   " وتابع 
ان  علما  مونتريال.  مدينة  جانب 
مكتب رئيس الوزراء قد جعل بالفعل 
جاء  كما  اولوية  العنصرية  مكافحة 
ديسمبر  فى  طرحه  الذى  التقرير  في 
مكتب  بيان   على  وردا   ." الماضى 
ليغو ، يؤكد مكتب العمدة بالنت  "أن 
المدينة ال يمكنها ، قانونيا أو أخالقيا، 
في  يعمل  مؤهل  مرشح  ضد  التمييز 
منذ  والمجتمع  االكاديمية  االوساط 

عدة سنوات .
بتوظيف  رحبت  قد  بالنت  وكانت 
مناعي وقالت " ان لديها فهما عميقا 
للقضايا المتعلقة بالعنصرية النظامية 
 " مزيج  من  تتكون  خبرة  ولديها   "
وهي  واألكاديمي)  الميداني  التدريب 
في  الدكتوراه  درجة  على  حاصلة 
درجتي  وعلى  الحضرية  الدراسات 

الحضرية  الجغرافيا  الماجستيرفي 
ولفتت   ."  ) االعراق  بين  والعالقات 
تميز  ان  تتوقع  انها  ان  الى  بالنت 
مفوّضتها الجديدة لمكافحة العنصرية 
الشخصية وحياتها  آرائها  بين  بوضوح 
المهنية في مدينة مونتريال وتمثيلها 

للمؤسسة قبل اي شيء آخر".
واشارت جنيفييف جوتراس السكريرة 
ان   الى  البلدية  لرئيسة  الصحافية 

هو  العموميين  الموظفين  "توظيف 
وان  مونتريال"  مدينة  اختصاص  من 
"مناعي على درجة عالية من الكفاءة، 
المختارة".  المرشحة  وهذا ما يجعلها 
وأضافت أن "النقاش قد انتهى" فيما 

يتعلق بقانون علمانية الدولة.
لحزب  البرلمانية  الزعيمة  وحثت 
ليغو  ماسي،  مانون  كيبيك،  تضامن 
على توخي الحذر في انتقاده تعيينات 

العمدة بالنت، على الرغم من أنه هو 
نفسه عين مؤخرا العديد من اصدقائه 
اآلن  يشغلون  الذين  الشخصيين 
لماذا،  العامة.  الخدمة  في  مناصب 
في  اذن   يشكك  الحالة،  هذه  في 
العنصرية  ملف  إلدارة  مناعي  كفاءة 

المنهجية؟ 
أما زعيم الحزب الكيبكي، بول سانت 
إدارة  أن  فيعتقد  بالموندون،  بيير 
"األموال  تستخدم  بالنت  العمدة 
ويضيف  أيديولوجيتها"  لفرض  العامة 
العامة  األموال  تستخدم  عندما   "
أنها ضرورية، يجب أن  لقضية تعتقد 
يكون اختيارهذا الشخص لديه ماٍض 
يوحي بثقة الجمهور"، مشيرا الى انه 
شن  شخًصا  لدينا  ان  الواضح  "من 
وهو   ،21 القانون  مشروع  حملة ضد 
ومتطرف،،  عنصري  بأنه  وصفه  الذي 
في اشارة الى ان مناعي كانت سابقا 
الوطني  المجلس  باسم  متحدثة 

للمسلمين الكنديين.

من جانبها ، اكدت العمدة بالنت  أن 
كانت  المنصب  لهذا  االختيار  عملية 
 . نهائية  واصبحت  للغاية  "صارمة" 
في  موظفة  مناعي  السيدة   ، "واآلن 
المدينة. وهي تفهم دورها جيدًا." أما 
بالنسبة لمشروع القانون 21 ، فقد تم 
اعتماده ومونتريال تلتزم به،  وأعتقد 
اننا طوينا الصفحة". الى ذلك سيقدم 
اإلدارة  إلى  تقاريره  مناعي   مكتب 
مهمته  وستكون  للمدينة  العامة 
غضون  في  عمل  خطة  وضع  األولى 
في  والتمييز  العنصرية  لمكافحة  عام 
راتب  على  البلدي. وستحصل  النظام 

سنوي قدره 126،480 دوالرًا. 

د. عيل حوييل

من عامل في محطة وقود الى أول سوري يتولى حقيبة النقل  في 
كندا

سجاالت حكومية حادة  حول تعيينها اول مفوض لمكافحة العنصرية

بشرى مناعي في عيون كيبيكية

د. عيل ضاهر

ليغو وصعوبة 
االعتراف

العنصرية:  حول  اسئلة  كيبيك  في 
ام  فردية  غائبة،  ام  حاضرة 
بنيوية! حتى  ام  مؤسساتية، عرضية 
بأصله  فخراً  واالكثر  تعصبا  االشد 
تَُسلسل  قلة  ينكر وجود  ال  الفرنسي 
على محمد،  مفضلة جاك  وتُصنف، 
َّالة الى جان وكارهة لعلي، حاضنة  مي
مصطفى  عن  ومُتَخَلية  لفرانسوا 
او  األصل  أو  البََشرة  لون  انطالقا من 
فرانسوا  الديني.  المعتقد  أو  العرق 
بوجود  يعترف  الوزراء  رئيس  ليغو، 
تمارس  "اليت"،  خفيفة،  عنصرية 
وصفها  يرفض  لكنه  أفراد،  قبل  من 
المؤسسات  ان  مدعيا  بالمؤسساتية 
وذلك  بمساواة،  الجميع  تعامل 
تعترف  التي  الدراسات  بعكس 
دفينة،  مؤسساتية  عنصرية  بوجود 
اال  النصوص،  من  غائبة  كانت  فإن 
في  وموجودة  النفوس  في  حيّة  انها 
االقليات  ابناء  وتطال  المؤسسات 
مجاالت  في  بتفاوت  يُعاملون  الذين 
والسكن  والعمالة  والقضاء  الدخل 
والرعاية الصحية : دخل أبناء االقليات 
االكثرية؛  ابناء  دخل  من   20٪ أقل 
عددهم  اقل؛  صحية  رعاية  يتلقون 
وزنهم  مع  يتناسب  ال  الوظائف  في 
لمضايقات  يتعرضون  الديمغرافي؛ 
من قبل قوى السلطة اكثر؛ االبيض 
بسهولة  االعتقال  لخطر  يتعرض  ال 
بعكس الملوّن او المتحّدر من أصل 
إعتباطيا؛  توقيفهم  يتم  الذين  عربي 
عند  رفضهم  يتم  ال  االكثرية  أبناء 
ترمى  وال  شقة  إلستئجار  سعيهم 
لوظيفة  التقدم  عند  جانبا  طلباتهم 
أو  االسم  بسبب  شكواهم  تُهمل  او 
توجيه  رفض  القضاء  البََشرة؛  لون 
ألكسندر  القاتل  إلى  اإلرهاب  تهمة 
مذبحة  ارتكب  الذي  بيسونيت 
بينما   ،2017 في  كيبيك  مسجد 
الى  لتوجه  جاهزة  االرهابي  تهمة 
العربي او المسلم رأسا؛ لو كان كارل 
جيروارد، الذي قتل وجرح العديد من 
لوصف  كيبيك، مسلما،  مدينة  اهل 
باإلرهابي والصق به على الفور، بينما 
تداعت كل القوى والمؤسسات لنعـت 

جيروارد بالمختل عقليا!
مؤسساتية  عنصرية  بوجود  االقرار 
عملية  ليست  إزالتها  على  والعمل 
المستوى  على  الحل   )1 ألن:  سهلة 
الحل  من  كلفة  واقل  أسهل  الفردي 
والذي  المؤسسات  مستوى  على 
)إقالة  المجتمع  في  تحوال  يتطلب 
اسهل  مريضة  إلى  أساءت  ممرضة 
الطبية  المؤسسة  معالجة  من 
بالكامل، طرد شرطي اساء الى ملون 
اسهل من اصالح مؤسسة الشرطة(. 
وفرانسوا  كيبيك  فرنسيي  خوف   )2
ليغو بالذات من االعتراف بالعنصرية 
المؤسساتية ألن ذلك سيُشرٍع الحق 
بتقديم شكاوي ضد قوانين عنصرية 
المؤسساتية  بالعنصرية  )إعتراف 
سوف  اِجْتِثَاثهَا  الى  والدعوة  اليوم 
إلقامة  رسميا  سبباً  ويعطي  يشرع 
يمنع  الذي   21 القانون  ضد  دعاوي 
مؤسسات،  في  الحجاب  ارتداء  مثال 
يدعو  مجتمع  مع  يتوافق  ال  كونه 
رسميا وقانونيا الى إجتثاث العنصرية 
هذه  لمثل  وتجنبا  لذا  المؤسساتية. 
الدعاوي ال يريد ليغو االعتراف بوجود 
فعلت  وكذلك  مؤسساتية  عنصرية 
بيته،  اهل  من  َّلَها،  شك عمٍل  لجنة 
المفارقات  ومن  الموضوع.  لدراسة 
بوجود  اعترافها  عدم  رغم  اللجنة  ان 
عنصرية مؤسساتية اال ان مقترحاتها 
على  للقضاء  بتوصيات  مليئة  جاءت 
بها  معترف  غير  مؤسساتية  عنصرية 

ال من اللجنة وال من مُشكِلها. 
االعتراف  ان  ليغو  تذكير  علينا  فهل 

بالخطأ خلق األقوياء!

وزير النقل عمر الغبرا 

السيدة بشرى مناعي
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في  االثنين  يوم  مونتريال  في  المنية  وافت 
الحاج  الثاني  كانون  شهر  من  عشر  الحادي 
ضياء تقي ) ابو ياسر ( . وفي معلومات صدى 
المشرق ان "المرحوم الحاج ابو ياسر بعد مدة 
الى  البيت  من  خرج  المنزل  في  مكوثه  من 
التي  المحالت  احد  الى  دخل  وحين  السوق 
تهتم بصناعة الذهب شعر بألم في صدره ما 
لبث ان وقع بعدها على االرض لينقل بعدها 
اصدقائه  احد  ابلغنا  كما  المستشفى"،  الى 
من  التاسعة  قرابة   " اضاف  الذي  المقربين، 
ليل أمس ولما لم يعد "ابو ياسر" الى المنزل 
حيث  عنه  للسؤال  بالشرطة  عائلته  اتصلت 
لم يكن باالمكان الخروج من المنزل بسبب 
إبالغ  تم  الشرطة  وبعد بحث   . التجول  حظر 

العائلة بالخبر الصادم بانه فارق الحياة" .
وقد جرى تشييعه والصالة عليه عند الساعة 
الثانية من بعد ظهر االثنين الفائت في الثامن 
عشر من شهر كانون الثاني الجاري في قاعة 
محمد  الشيخ  سماحة  بامامة  حمزة  ومقبرة 
ثرى  ليوارى  جثمانه  ونقل   . الطائي  نديم 
الخامس  في  االثنين  امس  المقدسة  كربالء 

والعشرين من هذا الشهر .
أركان  أحد  هو   ) ياسر  ابو   ( الحاج  الراحل 
السيما  السالم  عليه  الحسين  االمام  خدمة 
رحل  مونتريال،  في  الزينبية  الحسينية  في 
هللا  نسأل   . وابنا  وابنتين  زوجته  وراءه  تاركا 
ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه الفسيح 
الصبر  ومحبيه  ذويه  يلهم  وان  جنته  من 

والسلوان انه سميع مجيب .
 

- إنتقل الى رحمة هللا تعالى المرحوم الحاج 
الحاج  والد  توفيق(  )أبو  طقش  توفيق  رفيق 
توفيق طقش، الحاجة عاليا طقش ) ام بالل(، 
علي طقش، اسامة طقش . وقد ووري الثرى 
في جبانة مدينة النبطية ) جنوب لبنان ( اليوم 
الثانية  الساعة   ٢٠٢١/١/١٠ في  الواقع  األحد 

من بعد الظهر.

ولكم  والمغفرة  الرحمة  للفقيد  هللا  نسال 
األجر والثواب.

جالية

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

قال مرصد األسلحة في الموانئ األوروبية والبحر 
األبيض المتوسط إن يوم اإلثنين 25 كانون الثاني 
- يناير 2021 هو اليوم العالمي لمناهضة الحرب 

على اليمن .
دولية  حقوقية  منظمة  من300  أكثر  وتنظم 
رأسهم  على  الدول  مختلف  من  وسياسيون 
برلمانيون بريطانيون وفرنسيون فعاليات مناهضة 
للحرب السعودية - اإلماراتية على اليمن، والدعم 

الغربي لها.
في  األسلحة  مرصد  عقد  الفعاليات  بين  ومن 
يوم  المتوسط  األبيض  والبحر  األوروبية  الموانئ 
االثنين اجتماعا على االنترنت من بين من شارك 

فيه: 
الدائم  أوبال  مرصد  محلل   ، بيريتا  •جورجيو 

لألسلحة الخفيفة
العفو  منظمة  رئيسة   ، بيساني  •فرانشيسكا 

الدولية ليغوريا
“ Città Nuova ” كارلو سيفالوني ، محرر•

“ Contropiano ” جياكومو مارشيتي ، محرر•
•دانييال روكو ، متطوعة في حاالت الطوارئ

 Africa  ” مدير  نائب   ، تويلغييس  •كورنيليا 
“ ExPress

"كود  منظمة  قبل  من  فعاليات  تنظيم  تم  كما 
بنك" ومنظمات أوربية أخرى.

وكان هناك فعالية شارك فيها زعيم حزب العمال 
برلمانيين  مع  كوربن  جيرمي  السابق  البريطاني 

فرنسيين وناشطين أمريكيين في ذات اليوم.
الليبراليين  حكومة  على  مطروحا  السؤال  ويبقى 
في  االستمرار  متى  الى  ترودو:   السيد  بزعامة 
والتي  السعودي  النظام  الى  االسلحة  توريد 
العزل  المدنيين  قتل  في  نهارا  جهارا  تستخدم 
في اليمن ؟ وكيف يمكن تبرير مخالفة القوانين 
الرسمية للبالد التي تحظر بيع المعدات الى دول 
سجل  ولديها  والعدوان  القمع   في  تستخدمها 

حافل في االساءة الى حقوق االنسان ؟؟.

الحكومة  الى  وصل  الذي  الوسخ  االرث  هذا  ان 
بزعامة  المحافظين  حكومة  سابقتها  من  الحالية 
هاربر انما هو وصمة عار لكل دعاة السالم وحقوق 
الوظائف  وتوفير  المالية  فالمكاسب   . االنسان 
اليمن  أطفال  موت  يبرر  أن  يمكن  ال  للكنديين 
في  قتال  وال  الجائر،  الحصار  بفعل  ومرضا  جوعا 
الغاشم  التحالف  بفعل  والمستشفيات  المدارس 
غطاء  تحت  المرتزقة  وبقية  واالمارات  للسعودية 
نفطية،  لدول  السالح  بيع  على  يعيش  أمريكي 
في  النفط  مداخيل  من  ثرواتها  تبدد  كيف  تحار 
حروب عبثية وتمويل جماعات ارهابية ، أسهمت 
االالف  ارواح  وازهاق  عديدة  بلدان  تدمير  في 
وال  تعد  ال  انسانية  ومآس  الماليين  وتهجير 
تحصى. فالى متى الصمت والسكوت على جريمة 

العصر في اليمن ؟؟

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

البيت ممتلئ اين نتشاجر ؟

ياسين ، 19 سنة ، مات بسبب الوباء:  
حدث نادر و ماساوي

الى متى الصمت والسكوت على جريمة العصر في اليمن ؟؟

مضحكا  رسالتي  عنوان  يبدو  قد   : مشكلة 
واقعية  لمشكلة  يعرض  لكنه  ما  نوعا 
العام  االغالق  زمن  في  كثيرون  يواجهها 
كننا  الوباء  قبل  اننا  وهو  الجائحة.  بسبب 
كانوا  اذ  المدرسة،  الى  االوالد  ننتظر ذهاب 
عندما  العمل  الى  أو  الجامعات  والى  صغارا 
من  لشئ  قليال  المنزل  جو  يخلو  كي  كبروا 
شجار  الى  يصل  قد  الذي  واللوم،  العتاب 
كالمي يخرج من النفس ما احتبس فيها من 
المياه  فتعود  دفين.  وغضب  سلبية  مشاعر 
صفحة  وتطوى  الخواطر  وتهدأ  مجاريها  الى 
مشحونة بجمل حانقة ساخطة لتفتح صفحة 
بيضاء جديدة. وهكذا تستمر الحياة بحلوها 

ومرها الى أن يقضي هللا أمرا .. 
أما اآلن فإني انظر في كل االتجاهات فأرى 
غرف اوالدي الذين يؤذي مشاعرهم الصراخ 
والعيون  المنتفخة  االوراد  مشهد  ويخيفهم 
أليس  فأقول  المحمرة  والوجوه  الجمرية 
كي  مثال  المنزل  خارج  آخر  متسع  هناك 
نجنب االوالد االبرياء آثار مشكالت قد يكون 
تعب خدمتهم وتربيتهم بعض اسبابها وكذا 
فهل   . قوتهم  لتأمين  الحثيث  زوجي  سعي 
لديكم مقترحات نتشاركها لتعم الفائدة على 

جميع القراء ؟؟                              
ناديا / الفال
حل : يا حبذا لو كانت كل الزوجات واالمهات 
عندهن هذا النوع من التفكير الحريص على 
وهذا  لالبناء.  والتربوية  النفسية  السالمة 

يحتاج الى عقل بارد وأعصاب تحت السيطرة 
المالحظات  بترك  ابدا  ننصح  ال  لذا   .
واالشكاالت والعتب يتراكم الى لحظة انفجار 
غير متوقعة، ال يلتفت معها الزوج او الزوجة 
وال  الجيران  مجاورة  الى  وال  أبناء  وجود  الى 
انفالت  بسبب  اللفظي  التعنيف  جرم  الى 
عقال المنطق والحكمة في القول والفعل .. 
والظروف التي نعيش وسطها حاليا من حصر 
الحياة في داخل المسكن بكل ما فيها من 
تفاصيل تجعل األم تتحمل مسؤوليات مكثفة 
في مكان قد يكون محدودا وفي زمان تحشر 
متداخل  بشكل  والمتطلبات  البرامج  فيه 
بين حاجات كل ولد على حدى، اضافة الى 
االحتياجات الطبيعية لكل من الزوج والزوجة 
.. فلو تخيلنا المشهد هذا لوحده فان التوتر 
قد يبدو سيد الموقف. من هنا كانت الحاجة 
عن  االبناء  تحيد  مبتدعة  طرق  ايجاد  الى 
خالل  من  ولو   ، والغضب  الشجار  مواقف 
الخروج الى التبضع والسوق سويا واالستفادة 
من مسافة قطع الطريق للتعاتب واالدالء بما 
نود أن نقوله، أو انتظار وقت نومهم اذا كانت 
مكان  اختيار  او  تساعد  المسكن  وضعية 
مما  والجري  للمشي  مخصص  الطبيعة  في 
وتخفيف  الهدوء  استعادة  على  اكثر  يساعد 
أن  االمر  غاية  الرياضة.  ممارسة  بعد  التوتر 
ال تطنش أو تهمش شكاوى أي طرف سواء 
الزوج أو الزوجة لتتحول مع الوقت الى جبال 

من سلبية وامتعاض .

البقاء هلل

المرحوم الحاج ضياء تقي

المرحون ياسين دابح 

المرحوم الحاج رفيق توفيق طقش

 Yassin Dabeh ، 19 نعت عائلة دابح ابنها
بوباء  اونتاريو بعد اصابته   ، لندن  عاما ، في  

كورونا .
فقد توفي دابح الخميس ، ليصبح أول شخص 
بسبب  يموت   20 سن  تحت  أونتاريو  في 

الفيروس.
يقول الدكتور أليكس سمرز ، المسؤول الطبي 
المساعد لوحدة الصحة في ميدلسكس لندن 
أقل  على  ومأساوي  للغاية  نادر  حدث  هذا 

تقدير".
 ، بالضبط  حدث  ما  لفهم  مستمر  "التحقيق 
هذا  ونعيش  حزينة  تعيش  عائلة  أن  ونعلم 

الحزن ".
عائلة  مع  الحديث  االعالم  وسائل  حاولت 
ياسين وأصدقائه من مسافة بعيدة في شارع 
لكن  السبت.  يوم  لندن  جنوب  في  منزله 
التحدث  يمكنهم  وال  ذهول  حالة  في  العائلة 

إلى وسائل اإلعالم في هذا الوقت.
ويعمل المرحوم ياسين كعامل نظافة متعاقد 
في منطقة ميدلسكس. حيث تم الطلب من 
مرفق  الى  الحضور  فيها  يعمل  التي  الشركة 
الوباء  تفشي  )LTC(اثر  األجل  طويلة  للرعاية 

فيها.
وفاة ياسين هي الثالثة في كندا لشخص يقل 
الثاني -  عمره عن VID-19 . 20 في تشرين 

نوفمبر.
ويقول سمرز: "حاالت الوفاة المرتبطة بفيروس 
كورونا COVID-19 لألفراد في هذا العمر نادرة 

للغاية".
كبار  بين  الوباء  أثناء  الوفيات  غالبية  "حدثت 
السن. لقد تحدثنا كثيرًا عن وفيات األشخاص 
طويلة  الرعاية  منازل  في  يعيشون  الذين 
شيء  يوجد  ال  أنه  اآلن  نعلم  ولكننا   ، االجل 

مستحيل." 
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حسين حب هللا ، مونتريال 
صدى المشرق 

العام  هذا  كيبك  مجزرة  ذكرى  تحل 
مثقلة بعدم تراجع حالة االسالموفوبيا 
منذ  بقوة  برز  الذي  السالم  الكره  او 
ايام في تصريحات مؤسفة صدرت عن 
ليغو  فرُنسوا  الكيبكي  الوزراء  رئيس 
الفدرالية  الكيبكية  الكتلة  ورئيس 
بالنشيت  فرانسوا  ـ  ايف  المعارضة 
ابدى  حيث  اخرى.  بارزة  وشخصيات 
الكندي  االسالمي  المنتدى  رئيس 
اجريناها  مقابلة  في  المجذوب  سامر 
الن  أسفه  االليمة  المناسبة  في  معه 
عند  طبيعي  غير  تصميما  "هناك 
الكره"،   ابقاء  على  كيبك  في  البعض 
الذي "ال بد من التطرق اليه مرة بعد 
مرة لكي يعالج من جذوره " كما قال 
اللقاء  في  شدد  الذي  المجذوب، 
حقيقة  انكار  نستطيع  ال   " اننا  على 
ان هناك كرها لالسالم. واالمر ليس 
محصورا في كيبك . فنحن نراها في 
. وهي  اخرى  مناطق  وفي  كندا  غرب 

في كيبك اكثر ظهورا وبروزا" .         
المجذوب اكد على ان " العمل المدني 
واعالمية  سياسية  ابعاد  له  الذي 
يؤدي  عامة  وعالقات  واجتماعية 
المسألة  لكن  المنشود.  التغيير  الى 
تحتاج الى صبر ومثابرة وتواُصل وعدم 
وجود خالف داخلي او مناكفات . كما 
تحتاج الى دعم مالي ومعنوي وبشري 
لهذا  اهل  هناك  ان  بفكرة  والقبول 
ان  يمكن  من  وهناك  االختصاص 

نمنحهم الثقة ليحصل التغيير" . 
كما شدد على انه قريبا جدا سيكون 
"هناك تحرك متواصل العادة االعتبار 
لموضوع اعتبار يوم التاسع والعشرين 
عمل  يوم  هو  الثاني  كانون  شهر  من 
القصوى  الهميته  االسالم  كره  ضد 

ولخطورته.    
  

هذا نص الحوار 
لمجزرة  الرابعة  الذكرى  -في 

مسجد كيبك ماذا تقولون؟ 
المجزرة التي وقعت في مسجد مدينة 
ستة  ارواح  فيه  ارتفعت  والتي  كيبك 
من  عدد  الى  اضافة  الشهداء  من 
العميقة  الجروح  عن  فضال  الجرحى 
النفوس  في  المجزرة  تركته  التي 
انه  كما  عابرا.  امرا  ليست  والمجتمع 
كندا  في  يحصل  ان  عاديا  امرا  ليس 
واالجرام ضد  االرهاب  من  النوع  هذا 
مجموعة من االبرياء في مركز عبادي 
. هذا االمر لم يحصل ابدا في تاريخ 
لسبب  يقتل هؤالء  ان  الحديث  كندا 
وحيد فقط هو انهم مواطنون كنديون 

كيبكيون من اصول اسالمية . 
نستعيد  ومعها  الذكرى  هذه  تاتي 
وعلى  الشهداء  هؤالء  على  الحرقة 
النفسي  بعده  في  نفسه  الحدث 
والبعد  واالجتماعي  والسياسي 
االنساني حيث فقدنا ستة ابرياء تركوا 
17 يتيما و ستة ارامل. تركت المجزرة 
ابناء  عند  والحذر  الخوف  من  حاال 
والكندية  الكيبكية  المسلمة  الجالية 
وكل المجتمع الذي ُصعق بوجود من 
يحمل السالح في كندا ويعبر عن حالة 
تُعيد  المُخيف.  االسلوب  بهذا  الحقد 
لنا هذه الذكرة من الناحية السياسية 
اهمية موضوع الحقد والكره والتمييز 
 ، ) Islamophobia( والكره لالسالم
بعد  اليه مرة  التطرق  بد من  الذي ال 
مرة لكي يعالج من جذوره وليس فقط 
والمناسبات  السياسية  البيانات  في 

فقط.  
- هل هناك تصاعد في حالة الكره 

لالسالم ام هناك تراجع ؟
الكره في تصاعد وظهوره بات اكبر مع 
الحالة "الترامبية". حيث ساهم وجود 
االخضر  الضوء  باعطاء  الحالة  هذه 
الشعبوية  والحاالت  االحقاد  الظهار 
الى  تحولت  ايضا  التي  المتطرفة 
كما شاهدنا  باضرار  وتسببت  الداخل 
في الواليات المتحدة مؤخرا . بحسب 
االحصاءات الرسمية قد تكون الزيادة 

غير كبيرة ولكنها في االصل كبيرة .
 حقيقة في كيبك على وجه الخصوص 
الصعيد  على  لالسالم  الكره  حالة 
االعالمي ليس لها ضوابط، وخصوصا 
بعد تمرير القانون 21 العام الماضي، 
لالسالم  للكره  تشريعا  اعطى  ما 
بطريقة مباشرة او غير مباشرة . وهذا 
االمر طبيعي عندما يكون هناك قانون 
لديانتهم  فقط  المواطنين  يستهدف 
على  بناء  والتمييز  االستهداف  ويقر 
الخلفية الثقافية والعقائدية للمواطن. 
في  الماضي  االسبوع  في  ذلك  راينا 
كيبك  في  حصلت  التي  التوتر  حالة 

وهو امر غير مفهوم وغير مبرر . 
ان  مناسبة  كل  في  نؤكد  نحن  طبعا 
اتهاما  هناك  ان  يعني  ال  االمر  هذا 
ال  ولكن  كيبكيون  فنحن  لكيبك 
يستطيع انكار حقيقة ان هناك كرها 
في  محصورا  ليس  واالمر  لالسالم. 
كيبك . فنحن نراه في غرب كندا وفي 
اكثر  كيبك  في  وهو   . اخرى  مناطق 

ظهورا وبروزا .      
الوزير  على  الحمالت  قراتم  -كيف 
عمر الغبرا والسيدة بشرى مناعي 

واالعالمية جانيلال ماسة؟ 
تعيين السيد عمر الغبرا القى اعتراضا 
من كيبك وهو وزير فدرالي . وتوظيف 
ال"  قناة  في  ماسة  جينيال  اإلعالمية 
سي بي سي " تم االنتفاض عليه في 
ايضا  جدا.  غريب  امر  وهو   . كيبك 
تعيين السيدة بشرى مناعي من قبل 
بلدية مونتريال حصلت عليه انتفاضة 
انها  اال  االطالق،  على  مفهومة  غير 

تاتي في سياق الكره لالسالم.
مناعي  على  التهجم  عملية  تاتي 
ذكرناه.  ما  اطار  في  وماّسة  والغبرا 
من  نوع  حصل  كورونا  جائحة  خالل 
حيث  الكره  حاالت  بروز  في  التراجع 
واالعالمي  السياسي  الطاقم  انشغل 
بموضوع الجائحة في كيبك وخارجها 
انخفض  التوتر  منسوب  ان  الحظنا   .
الى حد ما. ولكن مع اقتراب الذكرى 
الرابعة للمجزرة وبدل ان تكون عامل 
هذه  في  السياسي  للطاقم  انضباط 
اآلنفة  التعيينات  مع  ظهر  المرحلة 
عند  جديد  من  المرير  الواقع  الذكر 
بعض السياسيين خصوصا عند حزب 
التحالف من اجل مستقبل كيبك"   "
و الحزب الكيبكي و الكتلة الكيبكية.   
فهناك  الواقع.  لهذا  كثيرا  نتاسف 
في  البعض  عند  طبيعي  غير  تصميم 
هي  كأنها   . الكره  ابقاء  على  كيبك 
الترياق للحركة السياسية في كيبك . 
هناك حالة غير طبيعية في كيبك من 
تقبل  وعدم  الموضوع  هذا  في  العناد 
غير  او  رسمي  بشكل  معه  للتعامل 
رسمي . وهذا االمر ال ينسحب فقط 
حتى  بل  لالسالم  الكره  مسألة  على 
على مفهوم التمييز بشكل عام حيث 
انه عندما يثار الموضوع تكون هناك 
بعض  عنيفة من  فعل سياسية  ردود 
ـ  الكالم  حتى  ترفض  التي  الجهات 
فضال عن االعترافـ  بالتمييز العنصري 
السيدة  تُستهدف  عندما  الممنهج. 
بشرى مناعي فهذا امر مستغرب جدا 

جدا . 
نفس االمر بالنسبة لعمر الغبرا الذي 

منذ  اللبرالي  الحزب  في  ناشط  هو 
ان  قبل  نيابي  وعضو مجلس  سنوات 
جانيلال  االعالمية  كذلك  وزيرا.  يُعيّن 
ماسة التي لها خبرة طويلة في العمل 
االعالمي ، ولكن مجرد ان خرج هذا 
االيجابي  البعد  هذا  وأخذ  الموضوع 
المناطق  في  االعالم  في  البداية  في 
االمر  تلقف  كيبك  في  تم  االنكليزية 
باسلوب مغاير جدا وكان من المعيب 
ان يتم التعرض لجانيلال بهذا االسلوب 
هذه  في  ولدت  التي  وهي  الشنيع، 
اعالمية  مؤسسة  في  وتعمل  البالد 

خارج كيبك.     
في  اليوم  حتى  تحقق  ماذا   -
بقي  وماذا  االسالم  كره  مواجهة 

من تحديات ؟
كره  موضوع  اصبح  كندا  صعيد  على 
االسالم مادة موجودة ومطروحة كجزء 
من الحركة السياسية في كندا. عندما 
بشكل  لالسالم  الكره  موضوع  يُطرح 
السياسية  االحزاب  كل  باتت  دائم 
في  هنا  وحتى  المستويات  كل  وعلى 
كيبك تحاول ان تنفي عن نفسها هذه 
المعروف  االمر  هذا  فأصبح   . التهمة 
هي  كما   ، تابو"   " باالسالموفوبيا 
الالسامية كما هما العنصرية والتمييز 
. اصبح األمر "تابو" سياسي. وحصل 
كان  للنيابة  المرشحين  بعض  ان 
المسلمين  ضد  بتعصبهم  متميزين 
السياسية  االحزاب  عنهم  استغنت 
كلها ، حتى حزب المحافظين . فإذن 
اصبحت االسالموفوبيا حالة مرفوضة 
والناس  سياسيا  وحتى  اجتماعيا 

تنفيها حتى لو كانت متورطة فيها . 
في  الغربي  الوحيد  البلد  هي  كندا 
مسألتين  فيه  تمت  الذي  العالم 
الكره  ادانة  هما:  االهمية  غاية  في 
بها  خرج  توصيات  مع  لالسالم 
على  بحملة  قام  المنتدى   . البرلمان 
مستوى كندا لتحضير عريضة حملت 
حيث   2016 العام  في   E411 اسم  
الف  سبعين  على  الحصول  استطعنا 
االكبر  العريضة  هي  وكانت   ، توقيع 
في تاريخ كندا التي نشرت على موقع 
البرلمان وتم تبنيها من قبل البرلمان. 
وثانية  اولى  ادانة  الى  ادت  ثم  ومن 
تبنى  ذلك  اثر  وعلى   . لالسالموفوبيا 
 M103 البرلمان لمذكرة تحمل الرقم
الكره  ضد  للعمل  توصيات  وفيها 

لالسالم. 
بالعريضة  بالتذكير  هنا  بأس  ال 
الى  الوصول  تم  وكيف   E411

المذكرة لرقم M103؟
عندما  انه  مسألة  الى  اشير  ان  اريد 
كان    E411العريضة المنتدى  طرح 
في  انطلق  جهد  ثمرة  النشاط  هذا 
لجنة  شكلنا  عندما   2009 العام 
 Islamophobia Task اسميناها) 
هذه  عملت  حيث   (  Committee
مع  والتواصل  التوعية  على  اللجنة 
توجه  اول  عندنا  وكان  السياسيين. 
موضوع  خالله  طرحنا  البرلمان  نحو 
العام  في  كان  هذا  االسالموفوبيا. 
القيادة القديمة  2010 وبالتعاون مع 
لالسف  ولكن  الكيبكية.  للكتلة 
القيادة التي اتت الحقا اخذت الحزب 

الى اتجاه آخر فيما يتعلق بالمسلمين. 
فيها  يطرح  التي  االولى  المرة  وكانت 
برلمانات  تاريخ  في  االسالموفوبيا 

العالم الغربي.
رسميا  تقديمها  تم   E411 العريضة 
من  يونيو   – حزيران  من  الثامن  في 
السادس  في  واُغلقت   2016 العام 
من تشرين االول – اوكتوبر من العام 
2016 . صحيح انها انطلقت "باسمي 
ان  يُقبل  ال  النه  كمُبادرة)  الشخصي 
تكون العرائض تحت اسم مؤسسات( 
فريق  هو  عليها  عمل  من  لكن   ،
بالتواصل  الكندي  األسالمي  المنتدى 
مع الكثير من المؤسسات و النشطاء 
الخلفيات  كل  و  الجالية  ابناء  من 
أنحاء  فى  العرقية  الدينية  و  الثقافية 
الوطن الكندي ...وكان هناك تبن من 
ادانة  وتمت  بيليس.  فرانك  النائب 
مع  التعاون  خالل  من  االسالموفوبيا 
برئاسة  الجديد  الديمقراطي  الحزب 
في  في  هذا  وكان  مولكير  توماس 
السادس والعشرين من تشرين االول 
االدانة  تمت  حيث   2016 العام  من 
ووافق عليها جميع االحزاب باإلجماع 
. تالها ادانة اخرى لالسالموفوبيا في 
من  آذار  شهر  من  والعشرين  الثالث 
االدانة  تلك  عن  ونتج   .  2017 العام 

    . M103 اصدار المذكرة
مع  تواصلت شخصيا  انني  اخفي  وال 
كانت  التي  خالد  إقرأ  السيدة  النائب 
في تلك الفترة خارج البالد واقترحت 
 ( الخاصة  المذكرة  تقدم  ان  عليها 
الهدف  وكان    )  Private Motion
من االقتراح بعد مرور المذكرة بمرحلة 
التصويت باالجماع ان نتحرك باتجاه 
كمذكرة  تمرر  وان  فاعلية  اكثر 
تشكل  ان  نطلب  ثم  ومن  خاصة 
لالسالم  الكره  موضوع  لدراسة  لجان 
هذا  تم  لله  .الحمد  مواجهته  وكيفية 
تجاوبت  خالد  والنائب  بنجاح  االمر 
بعدها   . كبير  بشكل  المنتدى  مع 
دخلت عناصر اخرى في الجالية على 
المناطق  في  وخصوصا  ـ  الخط  هذا 
االنكليزية ـ عندما بدأ الحزب اللبرالي 
. وكان هناك  بالتحرك بشكل جدي 
توصيات  مجموعة  الخراج  تعاون 

 . M103 تضمنتها المذكرة
ما هو ابرز هذه التوصيات ؟

بها  خرجت  التي  التوصيات  من 
التاسع  يوم  اعتبار  هو  المذكرة 
الثاني هو  كانون  والعشرين من شهر 

يوم عمل ضد كره االسالم . 
بهذه  االلتزام  يتم  لم  بعدما 
متابعة  حاولتم  هل  التوصية 

الموضوع من السياسيين ؟
بين  تعاون  جرى   2018 العام  في 
ومنظمة  الكندي  االسالمي  المنتدى 
والسالم  العدالة  اجل  من  كنديون   "
التذكير  العادة  االوسط"  الشرق  في 
التاريخ  هذا  اعتبار  مسالة  وتفعيل 
حيث   . االسالم  كره  ضد  عمل  يوم 
 7000 ارسال  من  الحملة  تمكنت 
تاييد  على  وحصلت  الكتروني  بريد 
اكثر من 120 مؤسسة في الجالية في 
مختلف المدن الكندية . و كان هناك 
مع  بالتعاون  البرلمان  في  طويل  يوم 

والسالم  العدالة  اجل  من  كنديون   "
لقاءات  تخلله  االوسط"  الشرق  في 
مع عشرات النواب في البرلمان تبعه 
 . االتجاه  بهذا  للدفع  صحافي  مؤتمر 

الجهد لم يتوقف. 
اليوم في هذه الذكرى هل ال زال 

العمل مستمرا في هذا االتجاه ؟
النشاط تجّدد هذه الفترة. وهنا ال بد 
من االشارة الى ان هناك مقالة كتبها 
الجمعية  من  سلطان  نبيل  الدكتور 
االسالمية الكندية في صحيفة "تورنتو 
الواحد والعشرين من هذا  ستار" في 
الشهر يذكُر فيها ان عدم اتخاذ القرار 
مقالة   . بالتاجيل  قرار  اليوم هو  حتى 
على  حملة  سبقها  سلطان  الدكتور 
صعيد كندا كلها شارك فيها عشرات 
الجمعيات ومنها المنتدى االسالمي . 
الحملة كانت عبارة عن رسالة موجهة 
جوستان  السيد  الوزراء  رئيس  الى 
نحو  والدفع  التذكير  العادة  ترودو 
االهتمام بجعل يوم التاسع والعشرين 
عمل  يوم  هو  الثاني  كانون  شهر  من 

ضد كره االسالم . 
في  استمراره  اطار  في  المنتدى 
من  كنديون   " مع  بالتعاون  مساعيه 
الشرق  في  والسالم  العدالة  اجل 
هناك  سيكون  جدا  وقريبا  االوسط" 
لهذا  االعتبار  العادة  متواصل  تحرك 
الموضوع الهميته القصوى ولخطورته.    
تنفيذ  عدم  مسؤولية  يتحمل  من   -
المذكرة  في  الواردة  التوصيات 

لمواجهة الكراهية ؟ 
هذا الموضوع حّساس وهو مسؤولية 
الجميع . ال شك ان الحكومة تتحمل 
المسؤولية النها من يستطيع ان يأخذ 
تتحملها  مسؤولية  وهناك   . القرار 
الحركة  من  جزء  النها  المعارضة 
الجالية  مسؤولية  وهي   . السياسية 
تتحمل  الجالية  عام.  بكل  والمجتمع 
حيث  المسؤولية.  من  اساسيا  جزء 
الضغط.  في  االستمرار  المطلوب 
بعض  وتجاوز  الدعم  يتطلب  وهذا 
بالعاملين  الثقة  ووضع  الحساسيات 
امكن  ما  بكل  ودعمهم  االرض  على 
والبشرية  المادية  العناصر  من 
ان  الى  يحتاج  االمر  هذا  والمعنوية. 

يكون لنا حضور اقوى .
 . به  تعاون ال بأس   منذ فترة حصل 
ولكن العمل يتحرك في المناسبات. 
المسجد  مجزرة  مناسبة  اتت  فاليوم 
من  القضية  احياء  فتم  كيبك  في 
جديد ، ولكن االمر يتطلب جهدا كبيرا 
المهم  ومن  كبيرين.  وتعاونا  وتواصال 
مجتمع  قضية  القضية  تصبح  ان 
سابقا  تحققت  التي  النجاحات  ككل. 
على صعيد مواجهة االسالموفوبيا كان 
المنتدى  وضعها  استراتيجية  نتيجة 
يجعل  ان  في  الكندي  االسالمي 
كل  تهم  وكيبكية  كندية  قضية  منها 
المقاطعات. هذا التحرك الذي استمر 
بوجود  االعتراف  الى  ادى  لسنوات 
على  العمل  وضرورة  الكره هذه  حالة 
مواجهتها . ولكن ال بد ان تكون قضية 
وطنية وليست محصورة بفئة معينة . 
الجميع  تعاون  هو  المطلوب  اذن 
السياسيين  التواصل مع كل  وضرورة 
ووسائل االعالم كما جرى في السنوات 

 . 2016-2017-2018
محاكمة  قضية  في  الجديد  ما   -
المصلين في  المجزرة  ضد  منفذ 
كيبك ؟ وكيف قراتم القرار االخير؟

دُعينا الى لقاء مغلق مع المدعي العام 
كان  كيبك.  لموضوع مجزرة  بالنسبة 
الشهداء  اهالي  حضره  الذي   ، اللقاء 
خالله  في  أوضح  حيث  جدا  مفيد   ،
عقوبة  تخفيض  قرار  العام  المدعي 
المجرم الكسندر بيسونْت من 40 الى 
25 سنة بانه قرار باعطاء الحق باالفراج 
المشروط وليس بتخفيض المحكومية 
من   . اخرى  توضيحات  قدم  كما   .
نقطة  من  اكثر  عليه  طرحنا  جانبنا 
منها انه لو كانت هذه الجريمة تحت 
الممكن  قانون االرهاب هل كان من 
المقارنة  وجرت   . االحكام  تتغير  ان 
بين هذه المحاكمة ومحاكمات أخرى 

فيها  تم  حصلت، 

"كره االسالم حقيقة ال يمكن انكاره وهو في كيبك أكثر ظهورا ! "
رئيس المنتدى االسالمي الكندي سامر المجذوب في ذكرى مجزرة مسجد كيبك 

"التحرك سيتواصل العتبار يوم مجزرة كيبك يوم عمل ضد كره االسالم"

شهداء مجزرة كيبكسامر المجذوب رئيس المنتدى االسالمي الكندي 

التتمة في الصفحة 10 ←
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فاطمة بعلبكي ـ مونتريال
صدى المشرق 

الفرضيات  على  الرّد  معرض  في 
عون  سامي  د.  طرحها  التّي  الجدليّة 
إلزاميّة  عدم  حول  السابق  العدد  في 
الفرائض  من  كفريضة  الحجاب 
سياسيّة  بدعة  واعتباره  اإلسالمية 
الفتوى  لجنة  ،انبرت  ثقافي  وموروث 
الشيخ  برئاسة  كيبيك  أئمة  بمجلس 
المنتدى  مع  وبالتّعاون  فواز  سعيد 
تفنيد  الى   )CMF( الكندي  اإلسالمي 
جملةَ  ونفيّها  المطروحة  الفرضيّات 

وتفصيالً.
نقضها  سياق  في  اللجنة  استهلّت 
لفرضيّة )تهافت الحجاب( التأكيد على 
المسلمة،  للمرأة  الحجاب  إلزاميّة 
فرائض  من  فريضة  الحجاب  "فإن 
مسلمة  كل  على  الواجبة  االسالم 
بلغت سن البلوغ، وقد ثبتت فرضيته 
بصريح القرآن الكريم وصحيح السنة 
إجماع  انعقد  ذلك  وعلى  المطهرة، 
األمة واستفاض البيان حتى أصبحت 
الدين  معلومات  من  الحجاب  فرضية 
إال  غيابها  يتصور  ال  التي  الضرورية 
قال  الحنيف،  الشرع  جهل  من  عن 
ِّلْمُؤْمِنَاِت يَغُْضْضَن مِنْ  تعالى: ))وَقُل ل
أَبَْصارِهِنَّ وَيَحْفَظَْن فُرُوجَهُنَّ واََل يُبْدِيَن 
وَلْيَْضرِبَْن   ◌ مِنْهَا  ظَهَرَ  َما  إاِلَّ  زِينَتَهُنَّ 
....اآلية((   ◌ جُيُوبِهِنَّ  عَلَىٰ  بِخُمُرِهِنَّ 
سورة النور". وتابعت اللجنة: "ال عبرة 
بما استحدثه أدعياء الحداثة والتحرر 
الحجاب  فرضية  حول  جدل  من 
اإلسالمية  الشريعة  في  والزاميته 
يكون  جاء  خالف  كل  فليس  الغراء، 
النظر،  من  حظ  له  خالف  إال  معتبرا 
في  النظر  من  حظ  للجدل  يكون  وال 
به  مأذونا  كان  إذا  إال  التشريع  قضايا 
للضوابط  ومستوف  جانب،  من  شرعا 
جوانب  من  النظر  لصحة  المشترطة 
ظل  في  باالجتهاد  يأذن  وال  أخرى، 
وجود النص التشريعي قرآنا أو سنة، 
وإال كان ذلك تشريعا مع هللا وليس 
اجتهادا فيما شرع هللا، وألجل ذلك 
كانت قاعدة األصولية )ال اجتهاد مع 

النص(".
محاولة  كل  أّن  اللجنة  اعتبرت  وقد   
قضية  في  متأخر  خالف  استحداث 
القرون  خلت  بعدما  الحجاب  فرضية 
بمقتضى  واحد  وعمل  علم  على 
النبوية  الرواية  وصحيح  القرآن  وحي 
بلغت  مسلمة  كل  على  به  الملزمين 
محاولة  إال  هي  ما  النساء  مبلغ 
شغب على النص وميل وانحراف في 
وجدير  والتشريع.  الفقه  مسلمات 
بالذكر أن فرضية الحجاب في اإلسالم 
هي بمثابة لبنة ركينة جاءت بين ثنايا 
منظومة تشريعية متكاملة في تكريم 
في  ومكانتها  صيانتها  وتعزيز  المرأة 

المجتمعات.
التأكيد  ينبغي  ما  أّن  اللجنة  ورأت 
عليه  أكّد  ما   " المقام  هذا  في  عليه 
األزهر الشريف في بيانه حول حجاب 
انسجام  أنّه  من  المسلمة  المرأة 
شرعيا،  تكليفا  يكون  أن  قبل  فطري 
أداة  األساسي  مقصده  في  فالحجاب 
تتمكن بها المرأة من أداء دورها في 
وقال:  تريد.  ما  نحو  على  مجتمعها 
فرِض  لقضيِة  بإنصاٍف  المتأمل  إن 
لصالح  فُرض  أنه  يجُد   ِ الحجاب 

ينبغي  الذي  اإلسالمي  فالزِّيُّ  المرأة؛ 
تتماشىٰ  دعوة  هو  ترتديه،  أن  للمرأة 
مع الفطرة البشرية قبل أن يكون أمرًا 
أباح  فاإلسالم حين  الدين؛  أوامر  من 
للمرأة كشَف الوجه والكفين، وأمرها 
أراد أن يحفظ  بستر ما عداهما، فقد 
أنوثتها،  علىٰ  ويُبقي  فطرتها،  عليها 
وتابع  الرجل.  قلب  في  ومكانِها 
المرأة  التزاُم  كذلك  الشريف،  األزهر 
يُعاملها  أن  علىٰ  يساعدها  بالحجاب 
ناجحًا،  عقاًل  باعتبارها  المجتمع 
تحقيق  في  بناءٍ  وعامَل  مثمرًا،  وفكرًا 
باعتبارها  وليس  والرقي،  التقدم 
قد   ◌ هللا  أن  خاصةً  وشهوةً،  جسدًا 
أودع في المرأة جاذبيةً دافعةً وكافيةً 
لِلَفت نظر الرجال إليها؛ لذلك". هذا 
أال  المسلمة  بالمرأة  اللجنة  وأهابت 
المضللين  أولئك  إلى شبهات  تنساق 

في قضية تأصيل الحجاب وفرضيته.
الجدليّة  األسئلة  بعض  على  وردّا 
لنقض  اللجنة  على  طرحناها  التّي 
بإلزامية  تشكّك  التي  الفرضيات 
إن  أجابت:"  اإلسالم،  في  الحجاب 
فرضية الحجاب مقرّة بالقرآن والسنة 
وأنّه  والدهور،  العصور  عبر  ومنعقدة 
ليس من الموروثات الثقافية إنما هو 
إكراه  ال  وأنه   الشرعيه،  الثوابت  من 
المسلمة  فالمرأة  عليه  إجبار  وال  فيه 
وبحب  وحريتها  إرادتها  بكامل  ترتديه 
موجودة  الحجاب  وقضية  وقناعة. 
وهي  المقّدس،  الكتاب  في  حتى 
به  عمل  وما  القول،  من  بدعا  ليست 
به  ويعمل  سابقا،  والنصارى  اليهود 
في  ذلك  وورد  متدينوهم،  اليوم  إلى 
القديم  عهده  في  المقّدس،  الكتاب 
أشعيا  وسفر  التكوين،  سفر  من 
التراث  كذلك  و  الرسل.  أسفار  من 
فى  الحجاب  أن  يؤكد  المسيحي 
والقديسة  للراهبات  صور  النصرانية 
العلماء  ودور  السالم.  عليها  مريم 
وإسداء  الحكم  بيان  هو  اإلسالم  في 
التوجيه والنصح،  كذلك هو نوع من 
الحرية للمرأة في اختيار زيها والتعبير 
عن هيئتها ومظهرها وهو مجمع عليه 
شرعا في كل الطوائف والمذاهب في 
والحريات،  الحقوق  وتكفله  اإلسالم 
بأنه  الحجاب  تصوير  المغالطات  ومن 
يمت  ال  وهذا  المسلمة  للمرأة  إكراه 

إلى الحقيقة بصلة"..
وأن  بالسياسة  الحجاب  خلط  أمّا 
من  نوع  فهذا   " معين  تيار  وراءه 
العبث والهراء، وإال سوف نسمع بعد 
الصالة  وراء  التيارات  هذه  أن  ذلك 
عليهما،  الناس  وإقبال  والصيام 
نوع  السياسة  في  الحجاب  فإقحام 
تعاليم  بحقيقة  المطبق،  الجهل  من 
على  للضحك  ومحاولة  اإلسالم 
قيل  وما  وتضليلها.  الساذجة  العقول 
في  اختلفوا  العلماء  بعض  أن  من 
ألن  بصحيح  فليس  الحجاب  حكم 
البعض يتحدث في أمر الحجاب وهم 
التخصص  أو  الذكر  أهل  من  ليسوا 
الشرعي الدقيق وال يؤخذ منهم العلم 
المهندس  بمثابة  فهم  الفتوى،  وال 
ينتظر  فماذا  الناس  يعالج  الذي 
وهؤالء  التشخيص،  سوء  غير  منه 
الناقمون على الحجاب يسيرون خلف 
عن  يتجاهلون  أو  وينكرون  عقولهم 
النصوص الصحيحة والصريحة،  عمد 
لخدمة  مرادهم  حسب  يؤولونها  أو 

أهداف معينة".
الحكم  تغير  بمسألة  يتعلق  ما  وفي 

الشرعي من مكان إلى آخر ومن زمان 
آلخر، فهذا ال صلة له بالححاب، ألن 
الحجاب حكم عام ثابت وليس فتوى 

قابلة للتغيير والتجديد.
بأن  ردّها  ختام  في  اللجنة  أوصت 
المسلمة  المرأة  مع  الناس  يتعامل 
بما في عقلها ورأسها وليس بما على 
رأسها، "ونحن في بلد تحترم التعددية 
والتنوع وثقافة اآلخر وعقيدته، وأولى 
أن  المرأة  حجاب  مسألة  يثير  بمن 
ينشغل بما هو أهم للمجتمع الكندي 
مصلحة  يحقق  وما  وللمواطنين 
روح  وإحياء  وتقدمه  وصحته  اإلنسان 
اإلخوة اإلنسانية في المجتمع الواحد 
تفشي  بسبب  حرجة  فترة  في  وهو 
الوباء. وهللا من وراء القصد وهو نعم 

المولى ونعم النصير".
هذا  ختام  في  التنويه  من  بّد  ال 
حمل  -الذي  الجدلي  التحقيق 
ومرفوضة  تكون صادمة  قد  فرضيات 
للبعض  ومنطقية  ومقبولة  للبعض 
اآلخر- أّن قضيّة الحجاب ال يجب ان 
تكون راية لنشطاء سياسيين يرفعون 
لغايات  المحاكم  أروقة  في  لواءها 
سياسية ومدنيّة بحتة، وإنما التعاطي 
معها بعمق ديني ووجداني، واإلجماع 
حول اعتبارها فريضة مقّدسة ومسألة 
وقناعة  شخصيّة  حريّة  بها  اإللتزام 
الكندي،  الدستور  كفلها  فرديّة 
الحداثة  قيم  مع  تتعارض  ال  وبالتّالي 
في المجتمعات الغربية بأيّ شكل من 

األشكال.

رئيس لجنة الفتوى بمجلس أئمة كيبيك الشيخ سعيد فواز 

كل عام وانتم 
بألف خير

لجنة الفتوى بمجلس أئمة كيبيك:
نهيب بالمرأة المسلمة أال تنساق إلى شبهات المضللين!

الحكم على المحكومين باكثر من 
المدعي  فقدم  متتالية،  سنة   25
بهذا  القانونية  التوضيحات  العام 

الشأن . 
القرار  باستئناف  قرارا  اخذ  اآلن 
المنتدى  في  اعتبرناه  ما  وهو 
تطورا ايجابيا باعتبار انه قد يسمح 
قبل  سنة   40 الى  الحكم  باعادة 
بحقه  الجريمة  منفذ  يطالب  ان 

باالفراج المشروط .
هل لديكم كلمة اخيرة؟ 

 . للجميع  رسالة  اوجه  ان  اريد 
عن  استغنوا  ان  الحق  اصحاب 
ال   . الحق  هذا  فسيختفي  حقهم 
حق بدون اصحاب له ومتابعين له 
. توجيه التهم على الجهة الفالنية 
او الحديث عن مؤامرة هو من باب 
التنفيس عن النفس . الحقوق ال 
تنال اال بالنضال السلمي والمدني 

 .
هدفها  اعمالنا  اقول  تواضع  بكل 
ومصلحة  وآخرا  اوال  هللا  مرضاة 

المجتمع ككل . 
الذي  المدني  العمل  يؤدي  هل 
واعالمية  سياسية  ابعاد  له 
الى  عامة  وعالقات  واجتماعية 
نعم  الجواب  المنشود.  التغيير 
صبر  الى  تحتاج  المسألة  لكن 

خالف  وعدم  وتواصل  ومثابرة 
تحتاج  كما   . مناكفات  او  داخلي 
وبشري  ومعنوي  مالي  دعم  الى 
اهل  هناك  ان  بفكرة  والقبول 
من  وهناك  االختصاص  لهذا 
ليحصل  الثقة  نمنحهم  ان  يمكن 
في  لمسناه  االمر  هذا   . التغيير 
المنتدى االسالمي في الكثير من 

المشاريع ومنها االسالموفوبيا .
القرار  اصحاب  الى  ايضا  رسالتي 
السياسي ان يأخذوا االمر بجدية 
االسالموفوبيا  محاربة  ليس   .
السامية  معاداة  بل   ، فحسب 
انواع  وكل  الممنهجة  والعنصرية 
انواع  وكل  العنصري  التمييز 
المجتمع  ابناء  بين  التفرقة 
ان  القلب  من  تمنيات  الواحد. 
عليهم  بما  القرار  اصحاب  يقوم 
الى  ودعوة   . القضايا  هذه  في 
توتير  من  يخفف  ان  في  االعالم 
الذي  بعد  خصوصا  المجتمع 
رأيناه في الواليات المتحدة وحالة 
االنقسام التي لم نشهد لها مثيال 
فيه  استخدم  انقسام  هناك. 
المركز  السالح وهوجم في خالله 

التشريعي هناك.   
المشرق  لصدى  شكرا  أخيرا 
للتغطية المميزة ولكل ما تقومون 

به .

تتمة التاسعة
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"أسبوع  من  الثالثة  النسخة  انطلقت 
التوعية بالمسلمين" صباح اليوم الساعة 
الحادية عشرة، عبر منصة تطبيقي زوم 
البرنامج بعرض  ابتدأ  والفيسبُك. حيث 
بعدها  "االسبوع".   قدم  لبرامج  سريع 
حسن  االستاذ  االدارة  مجلس  عضو 
غية جدول برنامج االنطالقة والمتحدثة 
السيدة  االدارة  رئيسة مجلس   ، االولى 
وشكرت  رحبت  التي  االبياري،  سماء 
تحدثت  ثم  مشاركتهم  على  الحضور 
بعد  "االسبوع".   نشاطات  عن  بعدها 
كل  االدارة  مجلس  أعضاء  تناوب  ذلك 
واالستاذ  لطيف  ايهاب  االستاذ  من 
الموسوي  سالم  واالستاذ  غية  حسن 
والمتحدثين  المشاركين  تقديم  على 

والتعريف بهم.

"أسبوع  نشاط  على  مثنيا  تحدث  وقد 
السيدة  من:  كل  بالمسلمين"  التوعية 
بلدية  رئيسة  ممثلة  بوبينو  ماجدة 
بالنت،النائب  فاليري  السيدة  مونتريال 
النائب  زبيري،  سمير  السيد  الفدرالي 
التضامن  حزب  عن  كيبيك  برلمان  في 
رئيس  غزال،  ربى  السيدة  الكيبيكي 
السيد  مونتريال  بلدية  في  المعارضة 
كرشكو،  ليزا  الحاخام  بيريز،  ليونيل 
ديان  القسيسة   ، كالين  بوال  القسيسة 
،السيدة  فرتسنر  بيير  السيد   ، رولرت 
الجالية  باسم  المتحدثة  بالنكو  ريبيكا 
فو  السيد  المدني  الناشط  االسبانية، 
عبدهللا  بن  بوفلجة  الشيخ   ، ناييمي 
كيبيك  أئمة  مجلس  باسم  والمتحدث 
الى  باالضافة  سلمون.  فوضل  الشيخ 

السيد  الكاثوليكي  المطران  من  رسالة 
كرستيان رودنبرغ والذي كان المفترض 
ولكن  االفتتاح  يوم  في  يشارك  ان 
لحدوث طارئ لم يتمكن من المشاركة.

في  للنائب  فيديو  شريط  عرض  وتم 
الليبرالي  الحزب  عن  كيبيك  برلمان 

السيدة جنيفر مكرون.
ثم اجاب بعض المتحدثين على أسئلة 

من وسائل االعالم.
لتحفيز  مسجل  فيديو  الختام  وكان 
فعاليات  في  المشاركة  على  الناس 
واالعالمي  الكوميدي  اعده  االسبوع 

السيد علي حسن.
لمتابعة نشاطات االسبوع

www.ssm-maw.com
https://www.facebook.com/SSMMAW

مؤسسة  سبعين  من  اكثر  وجهت 
من  العديد  في  منتشرة  اسالمية 

رئيس  الى  نداء  الكندية  المقاطعات 
الوزراء الكندي جوستان ترودو طالبوه 

من  والعشرين  التاسع  باعتبار  فيه 
اليوم   ، يناير   - الثاني  كانون  شهر 
الذي وقعت فيه مجزرة مسجد كيبك 
المصلين  من  ستة  فيه  واستُشهد 
اثناء صالة العشاء ، يومًا وطنيًا إلحياء 
الذكرى والعمل ضد كراهية االسالم. 
في  وُجهت  التي  الرسالة  في  وجاء 
الثاني  كانون  شهر  من  عشر  التاسع 
الجاري باللغة االنكليزية ما ترجمته :

جماعي  بشكل  إليكم  نكتب   "
بخصوص الذكرى الرابعة إلطالق النار 
الذي وقع في  يناير  الجماعي في 29 
29 يناير 2017 ، في المركز الثقافي 

اإلسالمي في مدينة كيبيك.
كل  الكندية  المسلمة  الجالية  تتذكر 
عام أرواح كل من : عز الدين سفيان ، 
عبد الكريم حسن ، محمد تانو باري ، 
إبراهيما باري ، أبو بكر ثابتي ، وخالد 
بوحشية  قتلوا  كانوا  الذين  بلقاسمي 

بعد صالة العشاء.
جرائم الكراهية ضد المسلمين تتزايد 
أكثر  بالخطر  ينذر  وبمعدل   ، يوم  كل 

خالل الوباء.
دعت   ، متتالية  سنوات  ألربع 
الكندية  اإلسالمية  المنظمات 
الواردة  بالتوصية  التقيد  الى  مكتبكم 
التي   M103 الرقم  المذكرة  في 
نشرتها وزارة التراث . حتى اآلن ، هذه 

التوصية لم يتم تنفيذها.
وبييرفون  مونتريال  الرئيسية  المدن 
ولندن  وهاملتون  وتورنتو  وماركهام 

وندسور وبرامبتون و
فانكوفر هي من بين مدن أخرى في 
جميع أنحاء كندا حددت بالفعل يوم 

29 يناير يومًا وطنيًا
للذكرى والعمل ضد كراهية االسالم.

 ، الواقع  انتظاره. في  القرار طال  هذا 
يناير   - الثاني  كانون   29 يوم  تحديد 
العمل  و  الذكرى  إلحياء  وطنيًا  يومًا 
أن  ينبغي  كان  االسالم  كراهية  ضد 
على  الرد  في  األولى  الخطوة  يكون 
حادث إطالق النار في كيبيك. تنفيذ 
ما ورد في التوصية هذا العام سيعيد 
كره  بمكافحة  الحكومة  التزام  تأكيد 

االسالم.
هناك العديد من األولويات المتعلقة 
باإلجراءات  األمر  يتعلق  عندما 
العنصرية  لمكافحة  الحكومية 

والكراهية
وتشمل  الكنديين.  المسلمين  ضد 
صعود  معالجة  األولويات  هذه 
تفوّق  فكرة  تتبنى  التي  المجموعات 
الجماعات  االبيض وغيرها من  العرق 
وتصنيف   ، المتطرفة  اليمينية 
جماعات الكراهية التي تشكل تهديدًا 
مجموعات  أنها  على  القومي  ألمننا 

العنصرية  على  والتغلب   ، إرهابية 
الحكومية  المؤسسات  في  الممنهجة 

وأجهزة األمن وإنفاذ القانون.
السيد رئيس الوزراء ..

في  استثنائية  قيادة  أظهرت  لقد 
هنا  اإلسالموفوبيا  ضد  التحدث 
المذكرة  كانت  والخارج.  كندا  في 
M103 خطوة غير مسبوقة من جانب 
توصيات  تضمنت  والتي  حكومتكم 

مدروسة.
اليوم  نناشدكم  أدناه  الموقعون  نحن 
رائدة تخدم  . نحن كمنظمات كندية 
في  يوم  كل  البالد  في  المواطنين 
مجموعة واسعة من القضايا الحاسمة 
وجوانب الحياة نكرر نداءات الكنديين 
يوم 29  تخصيص  إلى  دعوكم  الذين 
وجه  على  يناير   - الثاني  كانون  من 
والعمل  للذكرى  التحديد "يوما وطنيا 

ضد كره االسالم ".
على  تعمل  جمعيات  البيان  وقع 
 : منها  الكندي  الوطني  المستوى 
المنتدى   ، الكندي  االئمة  مجلس 
االسالمي الكندي ، جمعية المحامين 
 ISNA ، MAC ، المسلمين الكنديين
من  الجمعيات  عشرات  الى  اضافة   .
مقاطعات كيبك ، اونتاريو ، بريتيش 

كولومبيا ، البرتا و نيوفاوندلند.  

كندا

الرسالة باالنكليزية

هل يستجيب ترودو لنداء أكثر من سبعين جمعية اسالمية ناشدته ؟

انطالق "أسبوع التوعية بالمسلمين" اليوم في مونتريال
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 " المُتَأَلُِق  واالعالميُّ  االستاذُ  كَتََب 
مقالَيِْن   ، الشبوط"  عبدالجبار  محمد 
ديُن   " هما:  االرهاب  حوَل  مُهِمَّيِْن 
اإلرهاِب" ، واالخَرُ " االرهاُب...اسالمِيّاً 
" ، والاختلُف مَع الكاتِب على مضموِن 
َمقالَيْهِ ، وانما اختلُف معهُ على العباراِت 
أَنا الأَرى انَّ عبارة   . األَلفاِظ  واستخدامِ 
بل  لِلَةٌ  مُضَّ عبارةٌ  لهُ"  االرهاُب الديَن   "
أنْ  يجُب  وهنا   . صحيحةً  عبارةً  اراها 
واالسالَم   ، ُِّن  والْتََدي الدِّيِن  بيَن  أُفَرَِق 
واخواتِها  داعَش  ممارساُت   . َّأْسلُم  والت
مريضاً  مُّشوَّهاً  ُّناً  تََدي بل   ، ديناً  ليست 
المريضِة  لنفوسهم  اسقاطٌ  هو  اجرامِيّاً 
في  القابعِة  واالجرامِ  الحقدِ  ولنزعاِت   ،
تَأَْسلُماً  بل  اسالماً  وليسْت  نفوِسهم، 
َسلْ   . وممارستهِ،   االسالمٍ  فهمِ  في 
ايَّ انساٍن مهما كان مستواه الثقافي ، 
هل انَّ ماتمارُسهُ داعُش ديناً ؟ سيكون 
. ولذلك يجب  وقاطعةً  ال كبيرةً  جوابُهُ 
نصوٌص  هو  الذي  الديِن  بيَن  َِّق  أُفَر أَنْ 
وبيَن  مُقَدََّسةٌ  أَنّها  بها  يديُن  يعتقُد من 
الدين  وَممارَسةُ  فهمُ  هو  الذي  ُِّن  الْتََدي
لهُ  وممارستُها  للديِن  داعَش  فهمُ   .
ليس ديناً . الديُن برئٌ من فهمِ داعَش 

لداعش   : نعم   . االجراميِة  وممارساتِها 
مرجعية ولكنها مرجعيّة تدينيّة أنشأها 
هذا الفهم المشوه للدين .هذا التمييزُ 
بيَن الديِن والتديِّن ضروريٌّ جداً لتبرِئَِة 

الدين مما يُنَْسُب اليهِ .

لهُ  وممارستُهم  للديِن  الْخَوارِج  فَهْمُ 
َّهٌ ؛ ولذلَك  ُّنٌ مُّشو ليَس ديناً بل هو تََدي
َّهَ  المَُشو  َ الفهم  هذا  أَخرَج  )ص(  النبيُّ 
والممارساِت االجرامية عن الدين ، فقد 

َّهُم : وصف النبيَّ )ص( الخوارَج بِأَن

قَوْمًا يَعْبُدوَن ويَدْأَبوَن، حتى  )إِنَّ فيكُمْ 
َّاُس، وتُعِْجبَهُمْ نُفوُسهم،  يُعْجََب بهمُ الن
مَن  هْمِ  السَّ مُروَق  الدِّيِن  مَن  يَمْرُقوَن 
صحيٍح(.  بسنَدٍ  أحمُد  )رواه  َِّة(  الرَّمِي
يمرقون من الدين اي: يخرجهم فهمُهم 

هذا وممارساتُهم تلك عن الديِن .
االجراميّةُ  وممارساتُها  داعَِش  فهمُ 
ناتجٌ عن  تَأَْسلُمٌ  بل هي  ليسْت اسالماً 
مرجعيتهم التأسلميّة في فهم وممارسة 

االسالم .
ارهاِب  الى  الشبوطُ  االستاذُ  واشارَ 
كاَن   " بأنّهُ  ووصفه  التفتيش  محاكمِ 
طالبان  ارهاب  واعتبر   " مسيحيّاً  دينيّاً 
َّهُ :" كان دينيّاً اسالميّاً  في افغانستان بِأَن
محاكم  ارهاَب  اّن  حين  في   ، سنيّاً" 
التفتيش كان تديناً مشوهاً للمسيحيِّة 
الكاثوليكيّة ، وارهاب طالبان كان تديناً 
الذي اختطفته  السنّي  لالسالم  مشوهاً 

الوهابية وتدثت باسمهِ .
العالقةَ  االرهاب  يمارسوَن  من  واحياناً 
لهم بالديِن والبالتديّن ، وانما يوظفون 
اهداٍف  لتحقيق  توضيٍف  اسوأ  الدين 
الصهيوني  الكيان  فقادةُ   . سياسيّة 
َّهم  لهم بالدين والبالتديِّن ولكن العالقةَ 

اليهوديّة  والديانة  التوراة  يُوظفون 
ومصالح  سياسية  اهداف  اجل  من 

ايديولوجية ضيّقٍَة .
ليس   ، الدينيّاً  االرهاُب  يكون  واحياناً 
تدينيّة  والمرجعيّة   ، دينيّة  مرجعيّة  لهُ 
وارهاب   ، ومجازره  ستالين  كإرهاب   ،
ماوتسي تونغ وقمعه للحريّات ، وارهاب 
هتلر لم يكن ارهاباً باسمِ هللا والباسم 
الداروينيّة  باسم  كان  وانما   ، الدين 
االجتماعيّة ، والتي هي رؤيةٌ كونيّةٌ تقوم 
االنسان  حياة  من  هللا  استبعاد  على 
وبقاء  البقاء  تنازع  ومبدأ  الداروينيّة   .
بتفوق  القول  في  هتلُر  َّفَها  وظ االصلح 
االجناس  بقيّة  على  االلماني  الجنس 
وتبرير قتل الضعفاء بحجة بقاء االصلح 
. هذا االرهاُب لم تكن مرجعيتُهُ دينيّةً ، 

فكيف يقالُ انَّ االرهاَب لهُ دينٌ ؟ 
 وفي الختام : االرهاب العالمي العالقة 
ُُّن المشوه  له بالدين ، وانما سببهُ التدي
وداعش  والقاعدةُ  ، وممارسات طالبان 
ليست اسالماً وانماهي تأسلماٌت أَفرزَها 
ممارسات  الى  وَأَدّْت  السقيمُ  الفهمُ 
اجراميّة ، االسالُم بريءٌ منها واليتحملُ 

مسؤوليتها .

زعيم الخيرهللا - ويندزور

اإِلرهاُب الديَن َلُه

أبو تراب كرار العاملي - مونتريال
)حوار افتراضي(

يا  "الجمَّال"  وََضعَنا  أين  الرّمّاح:  ـ 
"حَبّوب"؟

ـ المخرز: في مهّب الرّيح...

ـ الرّمّاح: أسأل اللّه أن يرحمنا ويتلطّف 
أنّه ال حكومة في  أفهم  بحالنا... هل 

األفقَيْن القريب والمتوّسط؟

ـ المخرز: العلم عند ربّي وربّك )تبارك 
اسمه وجلّ شأنه(.

والّدوالر ال  مثقوبة  الثّقة  إذا  الرّمّاح:  ـ 
يكّف عن الّضرب عالياً...

عنك...  أُكْمِل  دَعْني  المخرز:  ـ 
يفتك  و"الكورونا"  محجوزة  واألموال 

يميناً ويساراً...

انفجار  تداعيات  تنس  وال  الرّمّاح:  ـ 
المرفأ!!

ـ المخرز: أحسنت التّصويب.

الرّمّاح: وعليه؟ هل إلى الخروج من  ـ 
سبيٍل يُدْرَك ودرٍب يُْسلَك؟

كلمة  يسمعوا  أن  الحلّ  المخرز:  ـ 
والّذي  نزاهةً  واأللمع  إخالصاً  األكثر 
يهمّه بصدق ويعنيه بإخالص مصلحة 
دنيويّة  مصالح  لديه  وليست  الّشعب 

فانية...

ـ الرّمّاح: َمن المقصود؟

ـ المخرز: أَلَمْ تاُلحِظ بساطة سؤالك؟

تأخذني  أن  بأس  ال  الرّمّاح:  ـ 
العقليّة  قدراتي  وتستوعب  بحلمك 
المتواضعة... وتنورّني بإجابة تامّة وإن 

ِّرة... َّي كانت واضحة لذوي األلباب الن

يمشوا  أن  هو  المخرج  المخرز:  ـ 
بمشورة سماحة األمين العام... 

هذه  عنك  أُكْمِل  أنا  دَعْني  الرّمّاح:  ـ 
"خير  بسماحته  وكفى  المرّة... 

ناصح"...

ـ المخرز: وانتهى البيان...

وللحكاية تَتِمَّة

الذِّكْرِ  بَعْدِ  مِن  الزَّبُورِ  فِي  كَتَبْنَا  ]وَلَقَدْ 
الِحُوَن[ أَنَّ اأْلَرَْض يَرِثُهَا عِبَادَِي الصَّ

فاطمة مهدي

أأرثيِك؟ ال يُسعفني القلم...

أنا ال زلت أتنعّم بالحنان الّذي أغدقتِهِ علّي منذ طفولتي...

بأسمائنا  تلهجين  زاويتك  في  قابعة  أراك  زلت  ال  أنا 
وتصرخين... 

عجباً كيف أرثيك؟
رأيتُك في عينَيْ والدي...

في خطوط الحزن تحت جفنيه... 

رأيتك في هامته الّصلبة الواقفة أمام نعشك...
ورأيت خلف صالبته طفالً يناديِك... و تراتيل دعاء...

رأيتهم يا جّدتي كاألطفال مكسورين...

فواحدٌ توّسد األرض يبلّلها بدموعه...
وآخر يشحف من شجرة النّخل أغصاناً تكون لك النّجاة...

وآخر قد احمرّ جفنه يحاول إخفاء األثر...

ووالدي يطبطب جراح اليتم الثّاني المرير...
فهو قد كان أباً للجميع...

الّصالح خير ما تنعمين به في  كلّ مناي أن يكون خلفك 
قبرك...

صدقة جارية بأعمالهم و تضحياتهم وأخالقهم...

وعندي منى... عزيز عزيز...
ٍَّن بورود الّشهادة... أن ال أرى والدي إاّل بنعٍش أصفر مُزَي

قولي يا جّدتي "آمين"...
قولي "آمين"...

فعندها... سوف أجيد الرّثاء جيّداً... أعدك...

في أمان اللّه... فهو يا جّدتي األمان...
وهذه الّدنيا ال أمان بها...

ً وداعا
بل إلى اللّقاء

" فصل الكالم...
ئام " في ساحة اللِّ

فقيٌر رثائي

التأثيرات  كورونا  وباء  في  ما  يأخطر 
وسلوكهم   البشر  نفوس  على  السلبية 
هذه   صعد  كافة  وعلى  عام  بشكل 

الحياة  ..
تلقيت  منذ  عدة ايام  اتصال هاتفي  
من  أخ عربي ال اعرفه شخصيا ولكنه 
يتابع كما قال ما اكتبه سواء عبر فيس 
تصدر  عربية   ومجالت  جرائد  او  بوك 
والوطن  اوروبا   في   وقبلها  كندا  في  
من  معي   يتحدث  انه  قال   . العربي  
البعيدة   الكندية   المدن  احدى امهات 

من هنا  .
هو ال يطلب أية مساعدة ما بل كل ما 
كان يشتكي منه هو أنه يشعر بالغربة  
والوحدة كما لم يشعر بها من قبل، مع 
انه موجود في هذه البالد  منذ  سنوات 

طويلة  .. 
شرح ذلك األخ العربي معاناته ووحدته 
القاتلة وال سيما مع وجود وباء كورونا 
وهو حبيس المنزل ومرعوب من فكرة 
الوباء نفسه،  وال يغادر منزله اال  لشراء 
قريب  مكان  من  األساسية  الحاجيات 
جدا من مكان سكنه.  وقد مضى حاله 

كذلك حوالي  السنة  كما قال..
من  عمله  خسر  انه  االخ  ذلك  يقول 
عمل   بال  وأضحى  الوباء  تداعيات  جراء 
وهو جليس المنزل والهاتف بيده يتابع 
الدنيا من خالله . حتى انه ذكر  اخبار 
لي انه ال يحب مشاهدة التلفزيون وال 

يمتلك تلفازاً في منزله  اصال  ..
حاولت  يومها ان أهدىء قليال من روعه 
وخوفه من ذلك الوباء وهو الخائف ان 

يصاب به ويموت في هذه البالد بعيدا 
 ، حاولت  األصلي.   وموطنه  أهله  عن 
الكرة  ان  له  اشرح  ان  االمكان،  قدر 
هذا  تأثير  تحت  هي  بأسرها  االرضية 
الوباء وهو يعيش هنا في دولة متقدمة 

على االقل علميا وصحيا  ..
مجددا  بي  اتصل  اليوم  هذا  ومساء 

وأرعبني بقوله انه يفكر في االقدام على 
مرعبة  بطريقة  حياته  وانهاء  االنتحار 
تدارك  حاولت   جهتي  من  وجنونية. 
الصدمة والشعور الغريب الذي انتابني 
من سماعي لهذا الخبر منه. كان صوته 
يرتجف .. حاولت معه لفترة طويلة من 
الوقت ان اشرح له عواقب ما قد يقدم 

سيسبب  وانه  سيستفيد  وبماذا  عليه 
اللوعة ألهله ومحبيه في وطنه األم  ؟؟

تركته وقد هدأ روعه قليال حيث وعدني 
الشيطانية  الفكرة  تلك  سيلغي  بأنه 
وحزن  يأس  ساعة  في  راودته  التي  
وضعه   يستقر  ان  أمل  على   ، وضياع 
قليال. وقال انه سيفكر بزيارة وطنه االم 
ووُجدت  قليال  ظروفه  تحسنت  متى 

الحلول الجذرية لوباء  كورونا  .
امر  مؤلم  الى أبعد  الحدود  وهللا  ..

الطمأنينة  تدخل  ان  اسألك  ربي 
العربي  االخ  الى قلب ذلك  واالستقرار 
وأن تبعد عنه وعن كل من يمر بظروف 

صعبة وأليمة كل ألم وحزن وضيق  ..
ربي انا ال نسألك رد القضاء بل اللطف 

فيه .. عفوك يا رب عفوك .

وباء كورونا

   علي إبراهيم طالب - وندزور
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رَّاءِ  َّذِيَن يُنْفِقُوَن فِي السَّ يقول تعالى: ﴿ال
وَالْعافِيَن  الْغَيْظَ  وَالْكاظِمِيَن  رَّاءِ  وَالضَّ

َّهُ يُحِبُّ الْمُحِْسنِيَن﴾. َّاِس وَالل عَِن الن
 إشارات:

علی  السابقة  اآليات  حََملت  أن  بعد   - 
اإلنفاق  الثناء علی  دور  الربا، جاء  أکل 
هذه  واستحسان  والتعاون  والعفو 

المفاهيم.
 - روي في المصادر اإلسالمية في ذيل 
هذه اآلية أّن جارية لعلي بن الحسين 
جعلت  السالم  عليه  العابدين  زين 
للصالة،  ليتهيّأ  الماء  عليه  تسکب 
فسقط اإلبريق من يدها فشجّه، فرفع 
إّن هللا  الجارية:  له  فقالت  إليها  رأسه 
الْغَيْظَ«،  »والْكَاظِمِيَن  يقول:  تعالی 
قالت:  غيظي،  کظمت  قد  لها:  فقال 
قد  قال:  َّاِس«  الن عَِن  »والْعَافِيَن 
يُحِبُّ  »وهللاُ  قالت:  عنک،  هللا  عفا 
حرّة  فأنت  اذهبي  قال:  الْمُحِْسنِيَن« 

لوجه هللا.
 وقد روي عن اإلمام أبي عبد هللا جعفر 
قوله:  السالم  الصادق عليه  بن محمد 
"ما من عبدٍ کظم غيظاً إالَّ زاده هللا عزّ 
وجلّ عزّاً في الدنيا واآلخرة وقد قال هللا 
والْعَافِيَن  الْغَيْظَ  »والْكَاظِمِيَن  وجلّ  عزّ 
الْمُحِْسنِيَن«  يُحِبُّ  وهللاُ  َّاِس  الن عَِن 

وأثابه هللا مکان غيظه ذلک«  .

 التعاليم:
واإلنفاق،  التقوی  بين  انفکاک  ال   ١ـ 
َّذِيَن  َّقِيَن ]آلعمران-١٣٣[ ال »أُعِدَّْت لِلْمُت

يُنْفِقُوَن... «.
إلی  ال  السخاء  إلی  بحاجة  اإلنفاق   ٢ـ 

رَّاءِ«. رَّاءِ والضَّ الثروة، »فِي السَّ
ال  بحيث  نحوٍ  علی  إنفاقنا  ليکن   ٣ـ 
وال  الغنی،  عند  المحرومين  ننسی 
رَّاءِ  نعتذر بفقرنا عند الضيق، »فِي السَّ

رَّاءِ«. والضَّ
بل  ألهوائهم،  عبيداً  ليسوا  المتّقون   ٤ـ 
»والْكَاظِمِيَن  أنفسهم،  أزمّة  يملکون 

الْغَيْظَ«.
متالزمان،  الصدر  ورحابة  التقوی  ـ   ٥ 

َّاِس«. »والْعَافِيَن عَِن الن
 ٦ـ الورع ال يعتزل الناس، بل يعاشرهم 
والْكَاظِمِيَن،  »يُنْفِقُوَن،  وخُلُقه،  بماله 

والْعَافِيَن«.
عن  العفو  عند  اإليمان  يشترط  ال   ٧ـ 

َّاِس«. المذنب، »والْعَافِيَن عَِن الن
أن  عليه  هللا  بحّب  الفوز  أراد  من  ـ   ٨ 
غيظه  ويکظم  ماله  عن  يستغني 

وغضبه، »وهللاُ يُحِبُّ الْمُحِْسنِيَن«.
والصفح  المحرومين  علی  اإلنفاق   ٩ـ 
أمثلة  من  وزالّتهم  الناس  أخطاء  عن 
والْكَاظِمِيَن،  »يُنْفِقُوَن،  اإلحسان، 

والْعَافِيَن، الْمُحِْسنِيَن«.

آيات قرآنية:    
وَاإلِحَْساِن  بِالْعَدِْل  يَأْمُرُ  هللَا  ﴿إِنَّ  ـ   1
وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَِن الْفَحَْشاء 

وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾.
اآلية:  في  السالم«  »عليه  علي  عن 
واإلحسان:  اإلنصاف،  »العدل: 

التفضل«.
ِّي بِالْقِْسِط﴾. 2 ـ ﴿قُلْ أََمرَ رَب

إّن هللا أمر بإيصال الحقوق ألصحابها، 
ال لغيرهم.

هُوَ   َّ إاِل إِلََه  الَ  َّهُ  أَن هللاُ  ﴿َشهَِد  ـ   3
وَالَْمالَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئَِماً بِالْقِْسِط﴾  

.
آيات خلق هللا، وصنائعه، والمالئكة، 
وحدانية  على  يشهدون  العلم  وأولو 
تدبيره  في  وقيموميته  تعالى،  هللا 
لشؤون الخلق، على أساس اإلستقامة 

والعدل.
َّةٍ﴾. 4 ـ ﴿إٍنَّ هللَا اَل يَظْلِمُ مِثْقَاَل ذَر

هللا تعالى عدل مطلق في كل أفعاله، 
منزَّه عن كل ظلم.

 روايات معتـبرة ســنداً:     
مُحَمَّد  عن  الكليني  الشيخ  روى   1-
عَِن  مُحَمَّدٍ  بِْن  أَحَْمَد  عَنْ  يَحْيَى  بْن 
بِْن  َّْضرِ  الن عَِن  َسعِيدٍ  بِْن  الْحَُسيِْن 
بِْن  بُرَيْدِ  الْحَلَبِيِّ عَنْ  يَحْيَى  عَنْ  ُسوَيْدٍ 
أَبِي  عَنْ  بِْن مُْسلِمٍ  مُحَمَّدِ  عَنْ  مُعَاوِيَةَ 
يَوْمِ  خُطْبَِة  فِي  السالم(  )عليه   جَعْفَرٍ 
الْجُمُعَِة... ويَكُوُن آخِرَ كاََلمِه أَنْ يَقُوَل 

َّه يَأْمُرُ بِالْعَدِْل واإلِحَْساِن.. إِنَّ الل
2 ـ روى الشيخ الصدوق عن أبيه، عن 
َسعْد بْن عَبْدِ هللاِ، عن أَحَْمد بُْن مُحَمَّدِ 
بِْن  ُسلَيَْماَن  عَنْ  أَبِيهِ،  عَنْ  خَالِدٍ،  بِْن 
جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحََسِن الرَِّضا 

»عليه السالم«، قَاَل: ...
بِإِكْرَاهٍ،  يُطَعْ  لَمْ  وَجَلَّ   َّ عَز هللَا  إِنَّ   
الْعِبَادَ  يُهْمِِل  وَلَمْ  بِغَلَبٍَة،  يُعَْص  وَلَمْ 
َّكَهُمْ،  َمل لَِما  الَْمالُِك  هُوَ  مُلْكِهِ..  فِي 
عَلَيْهِ..فَإِِن  أَقَْدرَهُمْ  َما  عَلَى  وَالْقَادِرُ 
ائْتََمرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ يَكُِن هللاُ عَنْهَا 

ائْتََمرُوا  وَإِِن  َمانِعاً..  مِنْهَا  واََل  َصادّاً، 
بَيْنَهُمْ  يَحُوَل  أَنْ  فََشاءَ  بَِمعِْصيَتِهِ، 
وَبَيَْن ذَلَِك فَعََل، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ وَفَعَلُوهُ، 

َّذِي أَدْخَلَهُمْ فِيه . فَلَيَْس هُوَ ال
مُحَمَّد  عن  الصدوق  الشيخ  روى  ـ   3
الْوَلِيدِ، عن  بِْن  أَحَْمَد  بِْن  الْحََسِن  بْن 
أَبِي  بِْن  أَحَْمَد  عَنْ  ِّيٍل،   َمت بْن  الْحََسن 
عَنْ  الْحَكَمِ،  بِْن  عَلِيِّ  عَنْ  هللاِ،  عَبْدِ 
هللاِ  عَبْدِ  أَبِي  عَنْ  َسالِمٍ،  بِْن  هَِشامِ 

»عليه السالم« قَاَل:
َِّف  هللاُ تَبَارََك وَتَعَالَى أَكْرَُم مِنْ أَنْ يُكَل
ُّ مِنْ أَنْ  َّاَس َما اَل يُطِيقُونَهُ، وهللَاُ أَعَز الن

يَكُوَن فِي ُسلْطَانِهِ َما اَل يُرِيُد".
-4 روى الشيخ الكليني عن العّدة عَنْ 
ابِْن  عَِن  خَالِدٍ  بِْن  مُحَمَّدِ  بِْن  أَحَْمَد 
َمحْبُوٍب عَنْ إِْسحَاَق بِْن عَمَّارٍ عَنْ أَبِي 
َّه  الل إِنَّ  قَاَل:  السالم(  َّه)عليه  الل عَبْدِ 
أَنْبِيَائِه  مِنْ  نَبِيٍّ  إِلَى  أَوْحَى  وجَلَّ   َّ عَز
َّارِيَن أَِن ائِْت  َّارٍ مَِن الْجَب فِي َممْلَكَِة جَب
َّنِي لَمْ أَْستَعْمِلَْك  َّارَ فَقُلْ لَه: إِن هََذا الْجَب
األَمْوَاِل  ِّخَاذِ  وات الدَِّماءِ  َسفِْك  عَلَى 
أَْصوَاَت  ِّي  عَن لِتَكُفَّ  اْستَعَْملْتَُك  ََّما  وإِن
ِّي لَمْ أَدَعْ ظاَُلَمتَهُمْ وإِنْ  الَْمظْلُومِيَن فَإِن

َّاراً.)]9[( كَانُوا كُف
-5 روى الشيخ الكليني عن مُحَمَّد بْن 
يَحْيَى عَنْ أَحَْمَد بِْن مُحَمَّدِ بِْن عِيَسى 
عَِن الْحََسِن بِْن َمحْبُوٍب عَنْ َمالِِك بِْن 
َّةَ عَنْ دَاوُدَ بِْن فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ  عَطِي

َّه )عليه السالم(: الل
َّ وجَلَّ إِلَى مُوَسى  أَنَّ فِيَما أَوْحَى هللا عَز
بِْن عِمْرَاَن )عليه السالم(: يَا مُوَسى بَْن 
مِنْ  إِلَيَّ  أَحَبَّ  خَلْقاً  َما خَلَقُْت  عِمْرَاَن 
ََّما أَبْتَلِيه لَِما هُوَ  ِّي إِن عَبْدَِي الْمُؤْمِِن فَإِن
لَه وأَزْوِي   لَه وأُعَافِيه لَِما هُوَ خَيْرٌ  خَيْرٌ 
لَه وأَنَا  عَنْه َما هُوَ َشرٌّ لَه لَِما هُوَ خَيْرٌ 
فَلْيَْصبِرْ  عَبْدِي  عَلَيْه  يَْصلُحُ  بَِما  أَعْلَمُ 
ولْيَرَْض  نَعَْمائِي  ولْيَْشكُرْ  باََلئِي  عَلَى 
عِنْدِي  دِّيقِيَن  الصِّ فِي  أَكْتُبْه  بِقََضائِي 

إِذَا عَمَِل بِرَِضائِي وأَطَاَع أَمْرِي)]10[(.
 هذه عقيدتنا في العـــدل:

حقّه،  حّق  ذي  كل  إعطاء  العدل 

علي  وعن  الحقوق،  منع  هو  والظلم 
األمور  يضع  العدل  السالم(:  )عليه 

مواضعها.
عدالً  فعله  في  عادلٌ  تعالى  هللا  إّن 
وقبح،  ظلم،  كل  عن  مُنَزّهٌ  مطلقاً، 
ما  يترك  وال  وتهمة،  ولغو،  ونقص، 
وهو  المطلق،  لكماله  فعله،  ينبغي 
قائم  الحكيم..  الغني  القادر،  العالم 
بالقسط في خلق الكائنات وحسابها، 

وما أنزل عليها من شرائع.
والتقبيح  التحسين  ومقتضى 
الحسن  يفعل  تعالى  أنّه  العقليين، 

ويترك القبيح.
وكل تصوّر بأنّه ظَلََم عباده، فهو ظلمٌ 
ال  القبيح  الفعل  فمنشأ  سبحانه..  له 
واإلحتياَج،  والعجزَ،  الجهَل  يتجاوزُ 
عنها  منزَّه  تعالى  وهللا  والعَبَث، 
وقدرته  مطلق،  فعلمه  جميعها.. 
مطلقة، وغناه مطلق، وحكمته مطلقة. 
ُّر عدم الحكمة في خلقه  وكذلك تصو

ورزقه، وابتالئه، وكل أفعاله..
في  بالعدل  متّصف  تعالى  فالله 
يثيب  وهو  واآلخرة،  الدنيا  في  أفعاله 
ِّئة  السي على  ويعاقب  الحسنة،  على 
النّاس  كلّف  وقد  والبيان،  النهي  بعد 
بالعدل وعاملها بالتكرّم. ﴿إِنَّ هللَا يَأْمُرُ 

بِالْعَدِْل وَاإلِحَْساِن﴾..
وإّن ما نشهده في الكون من مصائب 
مع  يتنافى  ال  وابتالءات،  وكوارث 
العدل اإللهي، فمنها ما هو الزم لكمال 
المخلوقات، ومنها ما هو ناتج عن سوء 
ومنها  نفسه،  اإلنسان  اختيار وسلوك 
ما كان لمصالح نوعية أو عوامل تتصل 
فيما  التزاحم  أو  للكون  العام  بالنظام 
عبر  معالجته  تكون  ما  ومنها  بينها، 

البحث والعلم اإلنساني...
)عليه  العابدين  زين  اإلمام  دعاء  وفي 
في  ليس  أنّه  علمُت  وقد  السالم(: 
عَجَلَة،  نقَمتِك  في  وال  ظلم،  حكمك 
وإنّما  الفوَْت،  يخاُف  من  يَعْجَلُ  وإنما 
وقد  الضعيُف،  الظلمِ  إلى  يحتاُج 

تعاليت يا إلهي عن ذلك علواً كبيراً.

على خطى المحاسبة والمراقبة فإننا سنطرح سؤاال في كل عدد ، يفتح 
بابا من هدى ، أو يسد بابا من ردى والسؤال هو: 

ما الداعي لتضييع لحظات العمر في المحادثات التي ال تخلو في حاالت 
كثيرة، إما من: اللغو، أو مقدمات اإلنجرار إلى الحديث الشهوي المحرم؟

روي عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( أنه قال : وَمن 
 ، يومئذ  عنهم  خفّف هللا  يس  سورة  وقرأ  المقابر  دخل 

وكان له بعدد َمن فيها حسنات .

روي عن اإلمام الكاظم )عليه السالم( أنه قال : إنما العلم 
ثالثة : آيةٌ محكمةٌ ، أو فريضةٌ عادلةٌ ، أو سنةٌ قائمةٌ ، وما 

خالهن هو فضل .

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

هؤالء يحبهم الله عز وجل
هل في حكم الله ظلم؟!

قال اإلمام علي )ع( :
-  لو شاء هللا لعرّف الناس نفسه، ولكن 
والوجه  وسبيله  وصراطه،  أبوابه،  جعلنا 
واليتنا  عن  عدل  فمن  منه،  يؤتى  الذي 
الصراط  عن  فأنهم  غيرنا  علينا  فّضل  أو 

لناكبون...
كنوز  وهم  اإليمان  كرائم  هم  األئمة   -
وان صمتوا  نطقوا صدقوا  إن   ، الرحمن 
 ، الوالية  خصائص  ولهم  يسبقوا،  لم 

وفيهم الوصية والوراثة . 
أنج بواليتنا من أن يشركك  يا كميل:   -

الشيطان في مالك وولدك. 
هذا  في  غرسوا  قريش  من  األئمة  إن   -

البطن من هاشم ، ال تصلح على سواهم 
وال تصلح الوالة من غيرهم... 

صافيا  وتركوا  آجال  واخّروا  عاجال  آثروا   -
وشربوا آجنا . وعترته ،أي عترة النبي)ص( 
، خير العتر واسرته خير األسر وشجرته 
خير الشجر.. نبتت في حرم وبسقت في 

كرم، لها فروع طوال وشجرة ال تنال . 
- انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم 
هدى  من  يخرجوكم  فلن  أثرهم  واتبعوا 
لبدوا  فإن   ، ردى  في  يعيدوكم  ولن 
وال   ، فانهضوا  نهضوا  وإن   ، فالبدوا 
عنهم  تتأخروا  وال   ، فتضلوا  تسبقوهم 

فتهلكوا . 
وأطلعنا  رحمة  إليهم  فأخرجنا هللا   ...  -

نورا  الحجب  عن  بنا  واسفر  رأفة  عليهم 
وتأييدا  اتبعه  لمن  وفضال  اقتبسه  لمن 
الذلّة  بعد  العزّ  فتبوؤوا  صدقه،  لمن 
القلوب  وهابتهم  القلّة  بعد  والكثرة 
واالبصار وأذعنت لهم الجبابرة وطوائفها 
وكرامة  مذكورة  نعمة  أهل  وصاروا 
بعد  وجمع  خوف  بعد  وأمن    ، ميسورة 
كوف ) تفرق ( وأضاءت بنا مفاخر معد بن 
عدنان وأولجناهم باب الهدى وأدخلناهم 
االيمان  ثوب  وأشملناهم  السالم  دار 
العالمين  في  بنا   ) انتصروا   ( وفلجوا 
الصالحين  آثار  الرسول  أيام  لهم  وابدت 
من حام مجاهد ومصلّ قانت ومعتكف 

زاهد، يظهرون االمانة ويأتون المثابة. 

احكام فقهية *
هل یجوز العمل فی معمل تعلیب 
المالهی  فی  أو  الخنزیر،  لحم 
اللیلیة، أو مراکز الفساد؟ وما هو 

حکم الدخل الحاصل من ذلک؟
المحرّمة  باألمور  اإلشتغال  یجوز  ال 
الخنزیر  لحم  بیع  قبیل  من  شرعاً، 
لیلیة  وإدارة ماله  إنشاء  أو  الخمر،  أو 
والقمار  والفحشاء  الفساد  مراکز  أو 
ویحرم  وأمثالها،  الخمور  وشرب 
األجرة  تُملک  وال  بها،  التکّسب 

المأخوذة مقابل ذلک.
بلد  فی  فندقاً  المسلم  فتح  لو 
بیع  الی  فاضطر  إسالمی  غیر 
المحرمّة،  الخمور واألغذیة  بعض 
األمور  تلک  یبع  لم  لو  إنه  حیث 
الناس  ألّن  أحد  عنده  ینزل  فلن 
غير  من  الغالب  معظمهم  هناک 
یأکلون  ال  من  ومنهم  المسلمين 
إذا شربوا مع طعامهم الخمر،  إالّ 
ال  کان  إذا  فندق  فی  ینزلون  وال 
الخمر؛  فیه  النازلین  الی  یقّدم 

علماً أّن هذا التاجر یرید أن یدفع 
األمور  هذه  من  یربحه  ما  کل 
فهل  الشرعی،  للحاکم  المحرّمة 

یجوز له ذلک؟
ج: ال مانع من فتح الفندق أو المطعم 
فی البالد غیر اإلسالمیة، ولکن یحرم 
المحرّمة، حتی  واألغذیة  الخمور  بیع 
یستحلّ  ممّن  المشتری  کان  وإن 
الخمر  ثمن  استالم  یجوز  وال  ذلک؛ 
من  کان  ولو  األکل،  المحرّم  والغذاء 

نیّته دفعه الی الحاکم الشرعي.
لحم  أو  الخمر  بیع  یصح  هل 
ممن  األکل  محرّم  أی  أو  الخنزیر 

یستحلّه، أو إهداؤه له؟
بیع وال إهداء ما ال یحلّ  ج: ال یجوز 
األکل  لغرض  کان  إذا  شربه  أو  أکله 
المشتری  بأّن  علمه  مع  أو  والشرب، 
یرید أن یأکله أو یشربه، ولو کان ممن 

یستحلّ ذلک
*على رأي المرجع آية هللا العظمى 
السيد علي الخامنئي

إعداد خليل الحسيني 
خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 

في الوالية 



Hussein Hoballah 

Almost four years now following 
Quebec’s Grand Mosque massacre, 
when Azzeddeen Soufiane, Abdelkrim 
Hassane, Mamadou Tanou Barry, 
Ibrahima Barry, Abu Bakr Thabti, and 
Khaled Belkacemi were martyred, 
some groups are still trying to create 
a hate-promoting environment. In 
the meantime, little has the federal 
government done to tackle this cri-
sis seriously, and things might grow 
really bad if the far-sighted take no 
initiative to resolve them.  
Unpleasantly to some groups, three 
Canadian Muslims made it this 
month to significant political/me-
dia positions; Omar Alghabra has 
been appointed federal minister of 
transport, Boshra Manaï first com-
missioner on racism and systemic 
discrimination, and Ginella Massa 
host of “Canada Tonight with Ginella 
Massa”, which airs on CBC. Obvi-
ously such groups are still insisting 
on circulating Islamophobic prejudice 
against observing and non-observing 
Muslims, ignoring the indirect pro-
vocative consequences, which might 
lead to manslaughter, as in the case 
of the Quebec massacre in January 
2017. 
Following the appointment of Boshra 
Manaï, a non-hijabi Muslim, Quebec 
Premier François Legault was quick 
to show his discontentment. Still 
denying that systemic racism exists, 
Legault made an unconvincing rea-
son against Manaï’s assignment to 
the new responsibilities. It made no 
difference to him that Manaï holds a 
PHD degree in urban studies and two 
degrees of Masters in urban geogra-

phy and interracial relations, nor that 
she is an expert on work within eth-
nic communities.  
Legault’s press attaché Nadia Talbot 
wrote in a statement that Manaï’s 
appointment is “questionable given 
her stance on past issues and her 
personal crusade against the law 
on secularism.” And though Law 21 
is one of the major reasons beyond 
discrimination, Talbot continued, “For 
us, this is a mistake on the part of 
the City of Montreal.”
Responding strictly to Legault’s po-
sition, Montreal Mayor Valérie Plante 
declared, “The appointment of Boshra 
Manaï is a first in the municipal world. 
It reaffirms our firm desire to con-
tinue our actions to fight racism and 
systemic discrimination in the City 
of Montreal.” Plante’s spokesman as 
well said, “The City cannot, legally or 
morally, discriminate against a quali-
fied candidate based on their posi-
tion or past jobs…”
Following Legault’s steps, leader of 
the federal opposition Bloc Québé-
cois Yves-François Blanchet took on 
Trudeau’s newly appointed Transport 
Minister Omar Alghabra, linking him 
to what he called the “Islamic politi-
cal movement.” Blanchet as well said 
questions had arisen on the minis-
ter’s earlier position as head of the 
“Canadian Arab Federation” though 
he confirmed he “refused to accuse” 
Alghabra of any particular instance. 
Later, his office issued a statement 
to make clear that “the questions are 
related to Alghabra’s past, as well as 
the separation of the church and the 
state, which represents a profound 
value for Bloc Québécois.” Notably 
however, the “Canadian Arab Fed-

eration” is a national non-partisan 
organisation that represents Cana-
dian Arabs and does not at all tackle 
religious matters. Blanchet’s office 
pointed out that “there were not 
enough grounds to make accusa-
tions,” leaving room for one conclu-
sion: the entire thing is merely about 
the minister’s name, which clearly 
shows he’s Muslim. The statement 
has elicited firm stances by Trudeau 
and Alghabra. 
Parti Québécois’s former leader 
Jean-François Lisée maintained the 
aggressive tone, writing for “Le De-
voir” on earlier stances by Alghabra 
in defence of Hamas. Alghabra’s 
present stances, though, have been 
quite the opposite. In 2016, Alghabra 
spoke in Parliament to strongly con-
demn “Iran’s actions against Israel.” 
On 11 June 2018, he also told Parlia-
ment it was “essential to respect Is-
rael’s right to exist and the Palestin-
ians’ right to have their independent 
state.” 
In the article which he titled “Une 
bonne semaine pour l’Islam” (“A 
Good Week for Islam”), Lisée criti-
cised Massa’s appointment at CBC, 
stating that “Everyone Massa meets 
will immediately realise a few points; 
firstly, she believes in God, and if an 
interviewee does not share her belief, 
he/she should know Massa won’t be 
content with him/her; secondly, she 
believes, like every monotheistic fol-
lower, that her God is the Only real 
One, so if you believe in another god, 
she will disapprove of that.” Blan-
chet’s statements, in fact, rather 
sound like prejudice and a call for iso-
lating women in hijab and unemploy-
ing them unless they take off their 
garb.  
Women in hijab have been simultane-
ously aggressed, including recently in 
Winnipeg and Alberta. Prime Minister 
Trudeau is asked to make a resilient 
stance, declaring the 29th of January 
a “National Day of Remembrance and 
Action on Islamophobia,” as dozens 
of Islamic associations from differ-
ent Canadian cities have requested in 
a letter they wrote to him a few days 
ago. They’ve particularly pointed out 
they “have long been waiting for such 
a decision, which should have been 
the first step made following the 
Quebec mosque shooting.” 
Delaying the required firm stances 
to discipline haters any longer will 
only strengthen them and destroy 
multiculturalism and the freedom 
of choice, expression and faith. And 
that’s going to make way to the loss 
of social security which still distin-
guishes Canada from many other 
countries. 

WHEN WILL ISLAMOPHOBIA SEE AN END? As International 
Holocaust Remembrance 
Day Is Marked, Have 
Racism Forms Been 
Abolished? 

Every January27th, UNESCO 
remembers the Holocaust 
victims, reiterating commit-
ment to fighting anti-Semi-
tism, racism and all forms of 
bias that might stir violence 
against certain populations.  
Back in 1945, on January 27th 
as well, Soviet forces freed 
the prisoners of the Aus-
chwitz-Birkenau concentra-
tion and extermination camp. 
The UN General Assembly, 
therefore, pays international 
tribute to the victims every 
Jan 27th. 
Forms of anti-Semitism have, 
however, not ended, especially 
in Western countries and 
communities, where rightists 
openly antagonise people of 
different faiths or ethnici-
ties, and they might even do 
so for trivial reasons. That 
reveals a long-standing cri-
sis of ethics, which pertains 
to a history of racism and 
supremacist attitudes. Not 
only African populations and 
Jews have been, therefore, 
disadvantaged, but also Arabs 
and Muslims in general; main-
stream media is exploiting the 
criminal acts perpetrated by 
so-called “Muslims” to depict 
Islam as a violence-promoting 
religion and Muslims as un-
trustworthy populations that 
might endanger social security 
and safety wherever they live. 
The most dangerous thing 
happening now is the Is-
raeli lobby’s attempts to 
bring about laws and legisla-
tions that equate between 
anti-Semitism and opposing 
the Israeli invaders’ policies 
and crimes against Palestin-
ians. By that, the lobby seeks 
to silence many voices that 
have recently grown and been 
notably manifested through 
the BDS movement. Unled by 
Muslims or Arabs, the move-
ment is rather steered by 
Western citizens of all walks 
of life and have been urged 
by their professional integrity 
and humanity to blast Israel’s 
violation of human rights…
The legislations sought do not 
help abolish anti-Semitism; 
they might tell of constitu-
tionally preferring particular 
societies while neglecting 
others that are also are be-
ing insulted, bullied and ag-
gressed… Well, the right way 
would be to differentiate 
between hate against the 
members of a faith or an en-
tire nation and opposing the 
coercive, unjust procedures of 
occupation existing in discord 
with UN and divine laws. 
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