
فاطمة بعلبيك _مونرتيال 

الّشهرين، أحداثها  حرٌب رضوٌس يشهدها كوكب األرض منذ ما يقارب 
غري مألوفة - وإن كان البرش، خصوصاً األبرياء، دوماً الضحايا التّقليديني 
وأروقة  املستشفيات،  بل  القتال،  ساحات  ليس  فمرسحها  للحروب- 
أّما أبطالها  الطوارىء، وغرف العناية الصحيّة وحتى دوررعاية املسّنني، 
فهم أفراد العناية الصحيّة والكوادرالطبيّة البواسل، الّذين سطّروا أسمى 
الواجب  مذبح  عىل  الّنفيسة  أنفسهم  وبذلوا  واإليثار،  التّضحية  معاين 
اإلنساين أّوالً  ثّم املهني، وتحملّوا الخطر والجهد، فأصبحوا جنود الّصف 
األمامي يف مواجهة العدّو الرّشس املعروف بـِ " كورونا" أو "كوفيد- ١٩".

وإزاء آدائهم املرشّف وعطاءاتهم الجسيمة، قمنا - يف صدى املرشق- 
باإلضاءة عىل بعض الّنامذج الكادحة من أطّباء وممرّضني من أبناء الجالية 
العربيّة واإلسالميّة، الّذين يعملون يف مستشفيات مونرتيال والفال، علّنا 
لهم  وتقديرنا  إمتنانا  لهم عن  نعرب  من حّقهم، ويك  بسيطاً  نفيهم جزءاً 

كأقّل واجب...

واقع الكوادر الّطبّية يف ظّل كورونا

الّنظام  عىل  جديداً  واقعاً  فرضت  قد  كورونا  أزمة  أن  فيه  شّك  ال  ماّم 
يعاين  التّي  كندا،  عىل  األمر  وينسحب  كافّة،  العامل  دول  يف  الصّحي 
يف  خصوصاً  الطبيّة،  الكوادر  يف  نقٍص  من  أصالً  الصّحي  نظامها 
مقاطعة كيبيك حيث يتفّش الوباء بوترية يوميّة رسيعة مقارنًة مع باقي 
املقاطعات. وقد أكّد طبيب العائلة يف قسم الطوارىء يف مستشفى 
Fleury د. بالل موايس أّن األطّباء " يواجهون ضغطاً كبرياً يف مواجهة 
كورونا، ألّن هناك مستجّدات يوميّة بشأنه، تفرض تأقلامً رسيعاً من قبل 
بتأّهب  ُمشيداً  مبرونة"،  التعامل  عىل  وتجربهم  واملمرّضني،  األطّباء 
أقسام الطوارىء وجهوزيتها مقارنًة مع الّدول األخرى، لجهة إفتتاح أقسام 
عدد  وتأمني  واملمرّضني،  األطّباء  وإستنفار  األرسّة،  عدد  وزيادة  جديدة 
العمليات  تأجيل  التّنّفس اإلصطناعي، وذلك من خالل  أكرب من أجهزة 
الجراحيّة غري الطارئة واستخدام املعّدات الطبيّة ملواجهة األزمة، فضالً 
الحاالت املصابة  مع  للتعامل  زيادة عدد املستشفيات املخّصصة  عن 

بكورونا.                 
 التتمة يف الصفحة العارشة 
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أول الكالم

أذهان  يف  إلحاحاً  االكرث  السؤال 
إىل  سنعود  هل  هو:  املواطنني 
رفع  بعد  كاملعتاد  وأعاملنا  وظائفنا 
بالتقارب  والسامح  املنزيل  الحجر 
الكبرية  الخسائر  أن  أم  االجتامعي؟ 
التي لحقت بقطاعات رئيسة كالنقل 
والسياحة واملطاعم والفنادق وغريها 
ستدفع أرباب العمل إىل ترسيح عدد 
من   املزيد  لتاليف  العامل  من  كبري 

الخسائر؟ أسئلة واقعية ومرشوعة. 
اإلقتصاديني  الخرباء  بعض  ولكن 
إىل  رسيعاً  العافية  عودة  يتوقعون 
من  الرغم  عىل  االقتصادي،  الجسم 
الركود الكبري الذي عاناه وسيعانيه يف 
فرتة مواجهة البالء. ويعزون إيجابيتهم 
إمكانية  منها  متعددة،  عوامل  إىل 
استقطاب العامل املرسَّحني بسبب 
تفيش الوباء إىل أعامل اخرى تشهد 
منها  االزمات،  هذه  مثل  يف  ازدهاراً 
املتعلقة  واألعامل  الطبي،  القطاع 
واالجتامعات  االتصاالت  بتكنولوجيا 
املواد  مصانع  وكذا  بعد،  عن 
والتنظيف  التعقيم  ومواد  الغذائية، 

والسالمة العامة. 
يحدث  عام  حالياً  تختلف  فاملشكلة 
التي  األوبئة  او  املدمرة  الحروب  بعد 
الخمسني  بها  االصابة  نسبة  تتجاوز 
البالد  تصاب  فعندها  املئة،  يف 
معه ألي  مجال  ال  كامل،  بشلل شبه 
محفزاً  أو  منتجاً  يكون  أن  يف  قطاع 

عىل العمل.. 
بالًء حسناً  ترودو  أبلت حكومة  ولقد 

من خالل التقدميات املالية والوعود 
والتعويض  الصغرية  األعامل  بدعم 
عليها، ما أبقى جذوة األمل متقدة يف 
أماناً  ينعكس  وما  الشعبية،  االوساط 
االستمرار  عىل  وتشجيعاً  اجتامعياً 
الرضورات  ضمن  ولو  العيش،  يف 
فرتة  لتمضية  اليومية  االستهالكية 

الحجر املنزيل بسالم.. 
تحسن  عىل  األكرب  الرهان  ويبقى 
يشجع  قد  ما  عاملياً،  النفط  أسعار 
الكندي  النفط  إنتاج  معاودة  عىل 
عمل،  فرص  وإيجاد  أكرب،  بكميات 
وتقوية العملة الوطنية املرتبطة بحجم 
منها،  النفطية  سيام  الصادرات، 
أسواق  فتح  إىل  املسارعة  برشط 
وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  يف  جديدة 
خسائر  لتعويض  والجنوبية  الوسطى 
الصادرات إىل املستهلك االمرييك، 
الرشائية  القدرات  ال ميلك  قد  الذي 
بفعل  السليم  االقتصادي  الوضع  وال 
السلع  استرياد  يف  لالستمرار  الوباء 
كانت  التي  نفسها  ِبالوترية  الكندية 
كوفيد  فريوس  تفيش  قبل  سائدًة 

..١٩
املشكلة  الوزارية  اللجنة  تفلح  فهل 
اتخاذ  يف  الوباء  تداعيات  ملواجهة 
تعجِّل  وحاسمة  رسيعة  إجراءات 
يتعاىف  أن  بعد  البالد  اقتصاد  تعايف 
األسابيع  أبنائه؟؟  من  املصابون 
ما  عىل  مؤرشات  تحمل  قد  املقبلة 
من  أكرث  عىل  االوضاع  إليه  ستؤول 

صعيد. فلننتظر.                
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 على الخطوط األمامّية: معركة األطباء مستمرة!
هل يتعافى اقتصاد البالد بعد انحسار الوباء؟تحّية إجالل وإكبار لجميع الكوادر الّطبّية

التحرير
املمرضة منال دياب بعد خروجها من غرفة أحد املصابني بكورونا

بارك الله لكم هذا الشهر الفضيل

تقبل الله صيامكم

شهر رمضان مبارك
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صدى املرشق - مونرتيال

يف  جرى  ماذا  خربوطيل،  -أستاذ 
هذه الدار بالذات؟ 

ما الذي جرى يف   ال نعلم تحديداً 
تحقيقات  تُجَرى  لذلك  الدار،  هذه 
ثالث بشأن هذا املوضوع: تحقيق 
قضايئ، وتحقيق الطبيب الرشعي، 
العامة.  الصحة  وزارة  وتحقيق 
خالل  يف  انه  هو  حدث  ما  ولكن 
31 مسناً،   َ تُويفِّ ثالثة  أو  أسبوعني 
وضع  بعد  إال  أمرُهم  يُكتََشف  مل 
وزارة  وصاية  تحت  املسنني  مأوى 
الصحة واستالمها اإلدارة. وتبادلت 
وزارة  وفرع  املأوى  إدارُة  االتهاماِت 
مونرتيال  جزيرة  غرب  يف  الصحة 
عن  الفعيل  املسؤول  هوية  حول 
املأوى  فإدارة  املوضوع،  هذا 
االتصال  حاولت  انها  زعمت 
بالوزارة قبل اكتشاف الفضيحة لكن 
ان  فتزعم  الوزارة  أما  عليها.  يُرَدَّ  مل 
اإلدارة مل تسمح لها فوراً بالدخول او 
بالحصول عىل امللفات املطلوبة، 
وهو ما نَفته إدارة املأوى، ما أوجب 

فتح كل هذه التحقيقات.

السن  كبار  من  العدد  هذا  -موت 
هل هو طبيعي؟ 

ال  ولكن  أبداً.  بالطبيعي  ليس  كال   
نعلم بعد اذا كان سبب الوفاة هو 

إهامل  او  آخر،  مرض  او  الفريوس 
من  كثرياً  أن  خاصة  املأوى،  إدارة 
موظفي املأوى تركوا مراكزهم خوفاً 
بدِء  منذ  لهم  العدوى  انتقال  من 
املسنني  هؤالء  جعل  مام  األزمة، 
اهتامم، مرتوكني  او  رعاية  من غري 

لقدرهم الحزين.

يحق  أال  القانونية،  الناحية  -من 
للموظف أن ميتنع عن العمل عندما 
بالخطر عىل صحته؟.. رمبا  يشعر 

هذا ما جرى يف هذه املؤسسة؟ 

طبعا يحق له، خاصة إذا مل يؤمن له 
رب العمل مكاناً آمناً للعمل، وهذا 
الرئيسية.  العمل  رب  واجبات  أحد 
إال ان املوظف ميكن ان ياُلحق يف 
دون  من  العمل  ترَك  أنه  تبني  حال 
كتبليغ  الالزمة،  االحتياطات  اخذ 
رب العمل، او السلطات املختصة 

باالمر. 
ياُلحق  ان  ممكن  الحالة  هذه  يف 
املوظف بسبب فعلته هذه، مدنياً 
أن  تبني  حال  يف  جزائياً  حتى  او 

فعله ساهم يف الوفاة.

-من يتحمل املسؤولية عام جرى، 
وأين  نفسها؟  املؤسسة  هي  هل 
هي مسؤولية الدولة ووزارة الصحة؟
هي  اإلدارُة  شك  أدىن  بدون 
يف  يحصل  عام  األوىل  املسؤولة 
، غرُي تابعٍ  مركزها ألن املأوى خاصٌّ
اإلدارة  يُخيل مجلس  للدولة. وليك 
اتخذ  أنه  يثبت  أن  مسؤوليته، عليه 
كل االجراءات الواجب اتخاُذها يف 

حاالت كهذه. 
التمييز بني  وهنا تجدر اإلشارة إىل 
واملسؤولية  املدنية  املسؤولية 

أن تطال  الجزائية. فاألوىل ال ميكن 
الدولة  أو  و/  اإلدارة  إال  باملبدأ 
هذا  يف  اإلهامل  ثبت  حال  يف 

املوضوع.

باملسؤولية  يتعلق  ما  يف  أما 
الجزائية فكل شخص ساهم بسبب 
فعله او عدم فعله، بطريقة مبارشة 
او غري مبارشة، يف الوفاة، ممكٌن أن 
موظفاً  كان  لو  حتى  جزائياً  ياُلحق 

عادياً.

سامر مجذوب - مونرتيال

الذي  االنساين  البعد املأساوي  يَخفى عىل أحد  ال 
االرضيّة  الكرة  زوايا  كل  يف  جمعاء  البرشية  تشهده 
الجرثومة  هذه  كورونا.  العرص،  وباء  انتشار  بسبب 
التي عجزت حضارة االنسان عن التعامل معها حتى 
لحظة كتابة هذه األسطر، وأّدت اىل سقوط مفاهيم 
الخوف  بنرش  وبادلتها  والتكرب،  والجربوت  القوة 

والرعب والرتقب.
كيبيك  بل  كورونا.  تأثريات  عن  ببعيدين  لسنا 
ومونرتيال يف عني املُصاب، وهام اكرث املناطق من 
حيث اإلصابات بالوباء يف الوطن الكندي، وأكرثها 

تأثراً ِبانتشاره.
عورات  انكشفت  املأساة  خضم  يف  انه  شك  ال 
عىل  بُنيت  التي  التوت  ورقة  بسقوط  مجتمعية 
ى بالتطور الصناعي.  الرفاهية والعيش الرغيد وما يسمَّ
كلها كانت تسرت الخلل االخالقي الرهيب الذي ظهر 
يف وفاة املئات يف دور املسنني، وأكرثها إرعاباً ما 

حدث يف مدينة مونرتيال وضواحيها. 
والخلل  املتطرفة  والفردية  املايل  والجشع  االهامل 
يف  اجيال  منه  رشبت  الذي  الفاضح  الرتبوي 
يف  بشاعة  اىل  أدَّى  ذلك  كل  الغربية،  مجتمعاتنا 
اآلباء  من  العرشات  جثث  ُوِجَدت  فقد  املوت، 
توفوا  وقد  مونرتيال،  ضواحي  إحدى  يف  واألمهات 
كل  يف  والرباز  أحد،  بهم  يشعر  مل  وأليام  وحيدين، 
يسمع  من  هناك  يكن  مل  أجسادهم.  عىل  مكان 
أنينهم وال خوفهم، وال من يكون اىل جانبهم يف آخر 

لحظات العمر. 
حدث،  عام  املسؤلية  يف  االتهامات  الجميع  تبادل 
الحدث  هذا  عن  مسوؤل  الكل  ان  االمر  وحقيقة 
الجلل؛ من إهامل الوزارات املختصة التي كان عليها 
ألزمة  األوىل  االيام  من  املسنني  دور  متابعة  واجب 
مديري  منَع  املايل  الجشع  أن  إىل  إضافة  كورونا، 
والرعاية  الكايف  االهتامم  إعطائها  من  املراكز  هذه 

املطلوبة والحامية للمقيمني فيها.

هو  النفس  ويكرس  القلب  يدمي  ما  اكرث  ولعلَّ 
واالهتامم  ذويهم  رعاية  عن  والبنات  االبناء  غياب 
بهم ومتابعة أمورهم وشؤونهم. كيف ال، وجيٌل بعد 
جيل ينشأُ مجرداً من مفهوم العائلة، غائباً عنه عشق 
األم  رعاية  التي ال تجعل من  الوالدين وقيم األخالق 
واألب واجباً فحسب، إمنا رغبة نابعة من حب وقيم 

ومفاهيَم ومبادىَء؟
تقوم  التي  املقيتة  الفردية  القصة  أجزاء  هي  هذه 
القاحلة:  املجردة  املادية  بطغيان  ُزِرَع  فكر  عىل 
رفعة  من  لتسقطنا جميعاً  لكم حياتكم ويل حيايت، 
االنسانية إىل درك يخجل منه التاريخ، فتدفع بحضارة 

البرشية اىل الحضيض.

إىل  املاضية  االيام  يف  االنظار  اتجهت 
مأوى "CHSLD Herron" للعجزة الذي 
اضطرت  أن  بعد  دورفال،  مدينة  يقع يف 
وكالة الصحة اإلقليمية للتدخل لتكتشف 
أن واحداً وثالثني من أصل مئة وخمسني 
مقيمني فيه قد ماتوا بعد اإلعالن عن وباء 

كورونا )COVID-19( يف منتصف شهر 
آذار املايض، بعضهم بسبب الوباء. 

الرشكة  اىل  اإلتهام  أصابع  ُوجهت  وفيام 
بالتقصري بعملها، دافعت الرشكة بالقول 
الصحة  وزارة  أبلغت املسؤولني يف  إنها 
املمرضني  أعداد  يف  النقص  بشأن 

دفع  الذي  الوباء  تفيش  بعد  عندها 
الفحوصات  إجراء  إىل  املرضني  ببعض 
والخضوع ملدة العزل املطلوبة بعدها.  

وقال رئيس الوزراء الكيبيك فرنسوا لوغو 
األنشطة  مبراجعة  ستقوم  املقاطعة  إن 
يف جميع مرافق رشكة كاتاسا التي متلك 

أكرث من مأًوى للعجزة يف املقاطعة، وأن 
طلبتا  العامة  والسالمة  الصحة  وزاريَت 
باألمر.  تحقيق  فتح  مونرتيال  رشطة  من 
ما  سيتابعون  املسؤولني  إن  أيضا  وقال 
الخاصة  للرعاية  أربعني منشأة  يقرب من 
الطويلة األجل يف كيبيك. ويرأس الرشكة 

اللبناين األصل سمري شويري.
املوضوع  هذا  عىل  الضوء  لتسليط 
الجزائية  اإلدارة  مجلس  ومسؤولية 
الناشط  باملحامي  اتصلنا  واملادية، 
السيايس األستاذ وليم خربوطيل وأجرينا 

معه هذا الحوار...

مقابلة

 وفاة واحٍد وثالثين مسنًا في دار للعجزة في دورفال والحكومة فتحت تحقيقًا:
خربوطلي: على الشركة ان تثبت انها اتخذت كل االجراءات المطلوبة 

لتخلي مسؤوليتها

ضحايا كورونا في دور المسنين 
في كيبيك... للقصة بقية!

املحامي خوربطيل

سامر املجذوب

مركز Herron للمسنني

 Livraison et commande en ligne
www.nuts-box.com 514.885.1094
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مع انه زمن كورونا، ال بأس باإلطالل 
عىل مسائل أخرى تهمنا ومتس واقعنا 

ومستقبلنا. 
من هذه القضايا املهمة السباق النتخاب 

رئيس لحزب املحافظني الكندي. فمع 
هزمية حزب املحافظني يف االنتخابات 
النيابية الفدرالية األخرية، التي جرت يف 
الواحد والعرشين من شهر ترشين األول 
)اوكتوبر( من العام املايض، قدم زعيم 

الحزب آندرو شري استقالته، ما فتح األبواب 
إلجراء انتخابات داخلية النتخاب بديل 
عنه، يحمل معه االمل باستعادة الحكم 

من اللرباليني الذين متكن زعيمهم، رئيس 
الحكومة الحايل جوستان ترودو، من الفوز 

بواليتني متتالتني. فتمكن يف االوىل من 
هزمية أحد مؤسيس حزب املحافظني 

وأبرز صقورهم ستيفن هاربر.
 بعد حمالت داخلية وتنافس بني العديد 
من املرشحني لخالفة شري، رست قامئة 
املرشحني عىل ثالثة هم: أحد مؤسيس 

حزب املحافظني النائب بيرتْ َماكَّاي، 
الذي توىلَّ وزارات متعددة يف عهد هاربر. 
والثاين هو النائب إِِرن أُوتُول، الذي يشغل 

منصب ناقد املعارضة الرسمية للشؤون 
الخارجية يف الحزب. املرشحة الثالثة هي 

النائب ماِريلِني ْغالدو، ناقدة املعارضة 
الرسمية لشؤون الصحة، ورئيسة اللجنة 

املعنية بشؤون املرأة. قد يختلف هؤالء 
املرشحني يف بعض امللفات الداخلية، 
ولكنهم - حتامً ودون أي جدال - متفقون 

عىل نقطة واحدة رئيسية متثل عنواناً 
لسياسات هذا الحزب، الذي مل يحد عنها 

منذ ان تأسس يف السابع من شهر كانون 
األول )ديسمرب( من عام 2003 عىل يد 

هاربر، أعتى املدافعني عن إرسائيل، 
وماكاي: وهي املزايدة يف التملق 

إلرسائيل والدفاع عنها، مهام فعلت من 

جرائم ـ كام الحال يف عدوان متوز ضد 
الشعب اللبناين عام 2006، والوقوف 
ليس بوجه من يعاديها فحسب، بل من 

ينتقدها أيضاً.    
هذا األمر ليس خافياً عىل أحد. وهو ما 

برز بشكل رصيح وواضح يف التحقيق 
الذي قامت به صحيفة "أخبار الكنديني 

اليهود" تحت عنوان "السباق لتكون زعيم 
حزب املحافظني"، ونرُش يف التاسع من 
شهر نيسان الجاري. وهو موضوع تجدر 

مطالعته كون احتامالت عودة هذا الحزب 
اىل الحكم واردة، وألن التحقيق ينقل صورة 
ال لُبس فيها عن مواقف املرشحني الثالثة، 

وقد سعى أحدهم إىل فتح باب حوار مع 
الجالية قبل اسبوعني تقريباً من خالل لقاء 
عرب االنرتنت، قد يكون االول من نوعه مع 

الحزب املحافظ.
يف تحقيق الصحيفة كان الفتاً أن املرشحة 

غالدو استحرضت بشكل الفت عبارة 
من "الكتاب املقّدس" تقول إنَّ "ُمباِريك 

إرسائيَل ُمباَركون، والِعنيها ملعونون"! ومل 
تَُفت غالدو االشارة إىل ان "الالجئني إىل 
كندا يف السنوات األخرية جاؤوا من بالٍد 

تُعاَدى فيها السامية وترَُضب فيها الزوجات 
والبنات". هذا الربط بني رضب النساء 

والعداء الرسائيل واضح املعنى وال يُقَصد 
فيه حتامً القادمني من أوروبا، بل يُشار 

من خالله اىل جالية بعينها، لإلساءة لها 
والتشهري بها ـ سواء عن قصد أو غري قصد.  

ماكّاي من ناحيته عرّب عن فخره "بالدعم 
الثابت الذي أبرزَته حكومة املحافظني 

إلرسائيل مبارشًة لدى األمم املتحدة، ويف 
الساحة الدولية". فيام ذكّر أوتُول بقوِل 

هاربر إنَّ "إرسائيَل ال متلك صديقًة أفضل 
من حكومته، وأضاف: "نحتاج إىل زعيٍم 

محافٍظ ثابِت املبادِئ يُرِجُع إىل كندا 
صداقَتَها الحقيقية". وشدد يف املقابلة 

عىل أن "الشعب اليهودي حارٌض يف 
إرسائيل منذ آالف السنني، واليوم بات 

حضورُه أقوى". وهو أعطى الحق لنفسه 
بإنكار أي حق للفلسطينيني يف أرض 

عاشوا فيها منذ أمد بعيد جداً.
ال ضري عند املرشحني الثالثة يف الوقوف 

يف وجه األمم املتحدة وإعطاء االولوية 
ملصلحة ارسائيل، عرب تغليب االدعاءات 

االرسائيلية والرضب، عرض الحائط، 
مبعاناة الفلسطينيني املحارصين يف 

سجن غزة الكبري منذ سنوات طويلة. واتفق 
الثالثة عىل وقف متويل وكالة االنوروا 

التي تهتم بدعم الالجئني الفلسطينيني. 
تقول ْغالدو: "حتامً سأُوِقُف متويلَها، فهي 

متوُِّل اإلرهاب والتعليم القائل مبناهضة 
السامية، وهي ال متثل القيَم الكندية".. أما 
ماكَّاي فيقول: "عندما كنت يف الحكومة، 

أوقفنا متويَل الوكالة بسبب روابطها مع 
حركة حامس".. وأكد اوتول عىل األمر 

نفسه "ما مل تَصلح شؤون الوكالة".
مل تختلف آراء الثالثة حول نقل السفارة 
الكندية اىل القدس املحتلة إذا ما توىل 
املحافظون الحكم. كذلك اتفقوا عىل 
رضورة الوقوف بوجه إيران. بل ذهب 

ماكّاي أبعد من ذلك حني دعا إىل فرض 
العقوبات وإىل "تحديد املؤسسات 

واألفراد الساعني يف كندا، وإْن بشكل غري 
رسمي، إىل دعم النظام اإليراين، والتحقيق 

يف أمرهم"..
كذلك اتفقوا عىل املوقف من معاداة 

السامية، وأبرز مواقفهم أدىل به النائب 
أُوتول، الذي أراد ربط انتقاد ارسائيل 

مبعاداة السامية، فقال "نحن بحاجة إىل 
رئيس وزراء سيقف بقوة ضد معاداة 

السامية يف كندا، ويف الحرم الجامعي، 
ويعارض بشكل رصيح جهود عزل إرسائيل، 

خاصة أن الدعوات لعزل إرسائيل غالباً ما 

تكون معادية للسامية". وهذا كم لألفواه 
ورضب لحرية التعبري وحكم عىل النوايا، 

يهدف فحسب إىل سرت املامرسات 
اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني.

كل ما سبق من مواقف لهؤالء الثالثة 
هو حق ميكن ألي مواطن او مسؤول 

التعبري عنه، لكن من غري املفهوم هذا 
التبني املطلق الرسائيل وسياساتها، 

حتى العدوانية منها، ورفض انتقادها 
واتهام املنتقدين مبعاداة السامية. ويف 

املقابل ال نرى من هؤالء حني يلتقون 

بالجالية االسالمية إال اإلشعار باملحبة والود 
الظاهريني، وهم غري مستعدين لتأييدها 

يف اي قضية خارجية، او لتسليفها مواقف 
جوهرية. بل دامئا يُنصح بأن ال يُتطرَّق إىل 

أي مواضيع لها عالقة بالرصاع مع ارسائيل! 
هذا األمر أيضاً يتجىل بوضوح، حتى لدى 

بعض النواب الذين يقولون إنهم ميثلون 
الجالية.      

هذه املواقف، ترى هل هي لضعٍف فينا؟ 
أم اِلستخفاف األحزاب بنا وعدم اكرتاثهم 

بقضايانا كام يهتمون بقضايا غرينا؟ 

آراء

سباق ِلرضاء إسرائيل!
حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

 إِِرن أُوتُول : وقفنا اىل جانب ارسائيل باألمس ونقف اليوم وسنقف يف املستقبل 
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دقائق  الواحدة وخمس  الساعة  الجمعة املاضية يف  أقلعت 
بعد الظهر من مطار بريسون الدويل يف تورونتو طائرة الرحلة 
مطار  نحو  متّجهة  للطريان  مرص  لرشكة   MS996 الخاصة  
ضفاف  عىل  القاهرة  جنوب  كم   750 بعد  عىل  علم  مرىس 
البحر األحمر وعىل متنها مواطنون مرصيون كانوا عالقني يف 

كندا بسبب جائحة كوفيد 19.
وإن مل تعط السلطات املرصية عدد املسافرين إالّ أن الطائرة 

من نوع بوينغ 777 ميكن أن تقّل نحًوا من 346 مسافرًا.
أوتاوا  السفارة املرصية يف  الثالثاء املايض  يوم  أعلنت  وقد 
عىل موقع القنصلية عىل الفيسبوك بأنه "تقرر عودة السادة 
السفارة  بقوائم  أسامئهم  سجلوا  ممن  العالقني  املواطنني 
وفقا  مونرتيال  يف  العامة  والقنصلية  أوتاوا  ىف  املرصية 
املايض.  آذار  مارس    25 يوم  عنها  اإلعالن  تم  التي  للمعايري 
وذلك عىل منت طائرة تابعة لرشكة مرص للطريان من املقرر أن 

تغادر تورونتو يوم الجمعة 17  أبريل نيسان الجاري."
بالتواصل  بتورونتو  للطريان  مرص  مكتب  أّن  البيان  وأضاف 
الخاصة  اإلجراءات  إنهاء  أجل  من  املسجلني  مع  املبارش 
بالحجر  باستخراج تذاكر السفر؛ مبا يف ذلك تكاليف اإلقامة 

الصحي ملدة 14   يوما وفقا لقرار السلطات املرصية."

وإىل غاية كتابة هذه األسطر مل تجب بعد القنصلية املرصية 
عدد  حول  الدويل  كندا  راديو  أسئلة  عىل  مونرتيال  يف 
عاتق  عىل  ستقع  وهل  الصحي  الحجر  وتكاليف  املسافرين 

املواطنني املستفيدين من عمليّة اإلجالء.
وذكرت القنصلية عىل صفحتها عىل موقع فيسبوك أّن "هذه 
اول الرحالت وسيتبعها ان شاء الله رحالت اخرى تناسب يف 

توقيتاتها ابناءنا الطلبة واملرصيني العالقني يف كندا."
يف  املرصية  السابع  اليوم  جريدة  معها  أجرتها  مقابلة  ويف 
وزيرة  مكرم،  نبيلة  قالت  الفائت،  الجمعة  الصادر  عددها 
املرصيني  أعداد   " إّن  الخارج  يف  املرصيني  وشؤون  الهجرة 
طبقا  وذلك  مواطنا،   3.378 حواىل  يصل  بالخارج  العالقني 
السفارات  خالل  من  الخارجية  وزارة  رصدتها  التي  لألعداد 
والقنصليات، العالق هو من سافر يف زيارة أو عالج أو سياحة 
والجامعات،  الجامعية  املدن  إغالق  بعد  الطالب  ورشيحة 
أو علمي  أو نشاط ثقايف  وكل من سافر للمشاركة يف مهمة 

أو فني."
ومن جانبها، قامت كندا بإجالء مواطنني كنديني عالقني يف 
مرص يوم 8 أبريل نيسان املايض عىل منت طائرة تابعة لرشكة 
بينهم  من  مسافرًا   344 املسافرين  عدد  وبلغ  للطريان.  مرص 

مواطنني أمريكيني.
إجالء  طائرة  ثاين  تورونتو   إىل  الفائت  الخميس  ووصلت 
للمواطنني الكنديني من مرص. وهي الطائرة نفسها التي أجلت 

املواطنني املرصيني اليوم.
وتواصل كندا إجالء اآلالف من رعاياها من مختلف دول العامل 
"حكومة  أّن  الكندية  الخارجية  وزارة  ذكرت  بيان،  ويف  جوًّا.   
العمل مع رشكات الطريان والحكومات األجنبية  كندا تواصل 
لتنظيم رحالت إىل كندا من بلدان بها عدد قليل من الرحالت 

الدولية أو وضعت قيوًدا عىل السفر. "
من  كنديني  إجالء   الفائت،  الخميس  تّم،  أنّه  وأوضحت 

بنغالديش ومرص واإلمارات العربية املتحدة والهند وبريو."
وزارة  باسم  متحّدثة  الدويل  كندا  لراديو  ذكرته  ملا  ووفًقا 
إجالء  "تّم  الفائت،  الخميس  غاية  فإىل  الكندية   الخارجية 

18.011 كنديًّا عىل منت 130 رحلة جوية آتية من 69 بلًدا."
وعىل موقع تويرت، ذكرت السفارة الكندية يف الجزائر أّن رابع 
الكنديني  للرعايا  إلجالء  الكندية  الجوية  للخطوط  تابعة  رحلة 
من  آتية  مونرتيال  إىل  اليوم  ستصل  الدامئني  واملقيمني 

الجزائر.  وتعتزم السفارة تنظيم رحالة خامسة.
)راديو كندا الدويل / اليوم السابع(

بلد  عىل  تقترص  وال  جديدة،  ليست  االرسي  العنف  ظاهرة 
بعيِنِه، وال عىل فئة اجتامعية دون غريها، وهي  أساساً وليدة 
او  مالية  او  اقتصادية  او  اجتامعية  تكون  قد  ضاغطة،  عوامل 
حدود  تتعدى  انها  فيها  ما  اخطر  طارئة  حالة  تحرِّكُها  نفسية 

الدول لتصبح عاملية.
تتصاعد  كورونا،  زمن  يف  االرسي  العنف  ظاهرة  هي  هكذا 
حدتها وتتسع دائرتها املأساوية كلام ازداد هذا الوباء انتشاراً. 
وقف  اىل  الداعية  غري  العاملية  النداءات  ترتفع  ان  غرو  وال 
العنف  العسكرية، وإمنا اىل وقف  الجبهات  النار عىل  اطالق 
األرسي، الذي يشهد اليوم موجة غري مسبوقة من االعتداءات 
عىل الجبهات العائلية املختلفة، ويتفش يف حرمات املنازل. 
"أسياد  تسلِط  من  للحد  واالطفال  النساء  استغاثة  علَت  وقد 
ومن  وغضٍب،  اهانات  من  نفوسهم  يف  ما  وإفراغ  املنازل" 
ان  به  يفرتض  الذي   - العائيل  البيت  وتحول  املربح.  الرضب 
بآدمية  للعبث  - إىل ساحة  أمان وسالم وطأمنينة  واحة  يكون 

االنسان ومامرسة العنف بكل أشكاله.
الوظائف،  واالجتامعية وفقدان  االقتصادية  االزمات  تزايد  ومع 
جراء  الخوف  مشاعر  وتنامي  والنفسية،  الوبائية  والضغوط 
انتشار فريوس كورونا، ترتافق يف الوقت نفسه، طفرة عاملية 
اآلباء  العديد من  الذي حول  العنف املنزيل  تنامي  مروعة من 
العزلة املفروضة عليهم، إىل رجال مستبدين  نتيجة  واالزواج، 
يذيقون نساءهم وأطفالهم مرارة العيش، لدرجة انهم  مينعونهم 
املشينة  أفعالهم  عن  تبليغهم  خشية  خارجي  اتصال  أي  من 

للجهات األمنية والصحية املختصة.
بني خيارين 

يف  االجتامعية  الخدمات  بكلية  أستاٌذ  البيري،  سيومن  يقول 
جامعة أوتاوا، إن "النساء يف عهد جائحة كوفيد 19 أصبْحَن 
فبعض  اآلخر".  من  مرارة  أشد  أحدهام  خيارين:  أمام  اليوم 
وتحّمل  اطفالهن  إىل جانب  املنزل  البقاء يف  يفّضلن  النساء 
يكون  ما  أبعد  فهو  وبالتايل  املتكررة،  وإساءاته  الزوج  رعونة 

حاّلً".
ُجوريبُب  لـمنظمة  التنفيذية  املديرة  غانيون،  صويف  أما 
)Juripop(، فرتى "ان املرأة املعنفة تقبع يف حبس إلزامي، 
وصمتها وصربها عىل تحمل ما تلقاه من مسٍّ بكرامتها وحريتها 

هو خيار خطري قد ال تقوى عىل تجنبه أو مواجهته".  
من جهتها، تعتقد االختصاصية الكندية يف العالقات االرسية 
ويُقلُِق  االزمات  يف  يزداد  كورونا  فريوس  "أن  كلرييت  التينا 
جميع العائالت، ويوجد ظروفاً صعبًة من انعدام األمن، والعزلة 
دوامة  يف  يعيشون  الذين  واألطفال  للنساء  بالنسبة  والضعف 

شبه متواصلة من العنف املنزيل". 
نقمة عىل  بقدر ما هو  الحجر املنزيل  ان  وتشري كلرييت اىل 
املرأة املعنفة، رمبا هو نعمة عليها يف مراكز العزل والتأهيل 
الخدمات  من  العديد  املرأة  تتلقى  االخرية  ففي هذه  العامة. 
الرضورية اليومية طيلة الحجر الصحي االحرتازي )تقيم يف غرفة 
ص لها وسائل التبليغ  صغرية طيلة اسبوعني متتاليني(، وتُخصَّ
عن أي عنف ارسي عرب املواقع االلكرتونية، او الخط الساخن 

الطوارئ،  واقسام  الرشطة  مع  الطارئة  الحاالت  يف  للتواصل 
اإلتصال  او  الشكاوى،  تقديم  عند  الجغرايف  املوقع  وتحديد 
سكان  ببعض  او  للمعنفات،  النفيس  الدعم  مِبراكز  الفوري 
االبنية املجاورة عند سامع أصوات استغاثة تيَش بالعنف، او 
بث ارشطة فيديو عىل شبكات التواصل االجتامعي، وجميعها  
تتمحور حول وقائع معاناة املرأة املعنَّفة، وصوالً إىل مالحقة 
إحالتهم  أو  واعتقالهم  االرسي،  العنف  يف  املتورطني  االزواج 

إىل القضاء.
يتفهمون  آخرون  آباء  مثة  املتسلطني،  اآلباء  لصورة  وخالفا 
وتداعياته  كورونا  فريوس  زمن  يف  الجربية  اإلقامة  صعوبة 
املأساوية عىل نسائهم وأطفالهم، فيبادرون من تلقاء أنفسهم، 
طيلة فرتة الحجر عىل زوجاتهم، ومن منطلق املسؤولية العائلية 
منزلية  أعامل  من  به  يقمن  كنَّ  ما  بكل  القيام  إىل  املشرتكة، 
األطفال  ورعاية  الطعام  وتحضري  الغرف  كتنظيف  مختلفة،   

وغري ذلك.

د. عيل حوييل

مصر ُتجلي أّول مجموعة من رعاياها العالقين في كندا

 العنف األسري في زمن كورونا

د. عيل ضاهر

زمن كورونا
عّم  بقوة،  ورضبه  كورونا  انتشار  مع 
التوتر والقلق بني الناس، وخيّم عليهم 
الُرؤى  وغزتهم  والقنوط،  اإلحباط 
نوع  استيقاظ  اىل  اّدى  مام  السوداء، 
من التديِّن عند بعضهم، تديّن أساسه 
اإلميان.  بالرضورة  وليس  الخوف 
أنهم،  آدم  أبناء  عن  املعروف  فمن 
للنجاة، عىل  وطلبا  األمل  فقدان  عند 
أمل،  خيط  بأي  للتعلق  استعداد 
و"بحبال الهوى" كام يقال بالعامية، او 
التمّسك بحبائل الشيطان، حتى لو قام 
ترامب  اىل  اسمه  بتبديل  اللعني  هذا 
األصهب.  اللون  إىل  شعره  لون   َ وَغريَّ
لذلك فعند اشتداد األزمات والكوارث 
بائعي  أعداد  وتنمو  األمل،  تّجار  يتكاثر 
النّصابني،  مجاميع  وتتناسل  األوهام 
املختلفة،  السامرسة  طوائف  وتزدهر 
عىل  والقدرة  بالغيب  العلم  فيّدعون 
موهبة  وامتالك  املستور،  كشف 
طأَْمَنَة الخائف لقاء تقايض عمولٍة عن 

الخدمات. 
الكبرية  بالنوائب  اإلبتالء  عند  كذلك 
القدماء  املتدينني،  جامهري  تتدفق 
بالدين،  جديداً  وامللتحقني  منهم 
تغّص  حتى  الدينية  املراكز  فتمتلئ 
بعض  مصلحة  يف  يصّب  مام  بهم، 
مجموعة  أن  سيام  بالدين،  املتاجرين 
منهم، عند سامعها بجائحة "كورونا"، 
لكن  لِتفّشيها.  شاكرة  األيادي،  فركت 
وبحكمته  الخاصة،  وبطرقه  العليم، 
الحقيقيني،  املؤمنني  بعباده  ولطفه 
إال  املختلفة،  الحكومات  رؤساء  أَلَْهَم 
رئيساً حاول التملّص فتبهدل، وأَْوَحى 
كان  فام  قدراً،  الِْحْكَمِة  من  للباقيني 
الحجر  قرارات  اتخذوا  ان  إال  منهم 
، وأقروا تدابري  الصحي والعزل الطوعيِّ
والحبس  الجسدي  التباعد  التزام 
والذهاِب  التجمعاِت  ومنع  املنزيل، 

إىل املراكز الدينية.
إال ان هناك بعض الكنائس "الرتامبية" 
الهوى منترشة يف أمريكا، وأيضاً فئات 
دينية أخرى متعّنتة منشورة هنا وهناك 
يثقون  ال  الذين  من  اخرى،  دول  يف 
ويعتقدون  به،  يشككون  بل  بالعلم، 
هو  غريه،  يشء  وال  وحده،  الدين  ان 
واملخلّص  واملعايف  والشايف  الكايف 

من الكوارث و"كورونا". 
مراكزها  بإدخال  الفئات  هذه  طالبت 
تُباع  التي  املؤسسات  قامئة  ضمن 
األساسية،  والخدمات  السلع  فيها 
وأماكن  البقالة  ومحالت  كالصيدليات 
بيع الكحول وحشيشة الكيف التي هي 
- حسب القوانني - معفية من اإللتزام 
هذه  أرادت،  كام  العزل.  بتدابري 
الدين  رجل  عىل  يرسي  أن  الفئات، 
واملمرّض  الطبيب  عىل  يرسي  ما 
الكحول  وبائع  البقالة  محل  وصاحب 

والحشيشة. 
طلباتها،  الحكومات  رفضت  وعندما 
بعضها  وقام  القرارات  بوجه  وقفت 
من  بالقرب  حصل  كام  بالتظاهر، 
مونرتيال يف "بوابريان"، وتنّكر البعض 
عىل  أتباعه  وحّث  للعزل  اآلخر 
الدينية،  املراكز  اىل  الذهاب  متابعة 
و"داكوتا"  "اوهايو"  يف  حدث  كام 
و"لويزيانا"، فأُجريَت الطقوس الدينية 
نرش  مام  املنع،  رغم  العبادة  دور  يف 

كورونا بني الكثري منهم. 
تعنُُّت هؤالء وجهلهم وترصفهم األهوج 
صلّوا  َمهام  كورونا،  من  يحِمهم  مل 
فالله  العبادة.  أماكن  اىل  وذهبوا 
التاجيّة  الفريوسات  من  يطلب  لن 
التاسع  "كوفيد  وقائدها  املستجّدة 
عرش" أن يبتعد عنهم او ينعطف هرباً 
إذا وجدهم يف طريقه! فمتى كان الله 
والفوىض  العلم،  عىل  الجهل  ينرص 
عىل النظام، والتعّنت عىل املنطق؟      

Twitter / @CanEmbEgypt -الصورة لطاقم الطائرة عىل أرضية مطار القاهرة يوم 8 أبريل نيسان الجاري
من إعداد سمري بن جعفر
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ماذا في ُجعبِة المرشحيَن لزعامِة 
حزِب المحافظيَن؟

عايشوا أوبئة عالميًة حتى 
اللحظة، وهذه ذكرياُتهم

متابعة صدى املرشق

الفدرالية  االنتخابات  حملة  خالل  يف 
الحكومة  رئيُس  قال   ،2015 لعام 
"إن  هاربر  ْستيفن  األسبق  الكندي 
من  أفضل  صديقًة  متلك  ال  إرسائيَل 
اللرباليني  حكومة  لكن  حكومته". 
الحالية بزعامة َجسنت ترودو مل تََر "فرقاً 
بالنسبة  واملحافظني  اللرباليني  بني 

لدعم إرسائيل". 
باالنتخابات  اللرباليني  فوز  ومع 
هاربر  استقال  الحكومة،  وتشكيلهم 
آندرو  املحافظني  حزب  زعامَة  وتوىلَّ 
شري، لكن بعد محاولة فاشلٍة لإلطاحة 
م  برتودو يف انتخابات عام 2019، قدَّ
من  عدٌد  تقدم  وعليه  استقالتَه،  شري 
النائب  منهم  للمنصب،  حني  املرشَّ
بيرتْ َماكَّاي، الذي توىلَّ وزارات متعددة 
والشؤون  الدفاع،  هاربر:  حكومة  يف 
ِعياً  مدَّ عمل  كام  والعدل،  الخارجية، 

عاماً. 

النائب  فهو  الثاين  املرشح  أما 
شؤون  وزير  كان  الذي  أُوتُول،  إِِرن 
مىض،  ما  يف  األسبقني  العسكريني 
ناقد  منصب  يشغل  حالياً  وهو 

املعارضة الرسمية للشؤون الخارجية. 
ماِريلِني  النائب  هي  الثالثة  املرشحة 
املعارضة  ناقدة  أيضاً  وهي  ْغالدو، 
الرسمية لشؤون الصحة، ورئيسة اللجنة 
شغلَت  كام  املرأة.  بشؤون  املعنية 
املعارضة  ناقدة  منصب  غالدو 

الرسمية للشؤون العلمية. 
"أخبار  موقع  يقول  اإلطار،  هذا  يف 
من  كالً  إن   )CJN( الكنديني"  اليهود 
دعمه  عن  عرب  قد  الثالثة  املرشحني 

الثابت إلرسائيل:

هاربر،  حكومة  ظل  "يف  أوتُول:  يقول 
إلرسائيل،  مميزة  كصديقة  كندا  برزت 
لكن من املؤِسف أن هذا الدعم القوي 
تراجع يف حكومة ترودو، وعليه نحتاج 
إىل زعيٍم محافٍظ ثابِت املبادِئ يُرِجُع 

إىل كندا صداقَتَها الحقيقية".
رشيَك  "كَْويِن  فقال:  ماكَّاي،  أما 
املحافظني،  حزب  تأسيس  يف  هاربر 
مع  بنيناها  التي  القوية  بالعالقة  أفتخر 
والخارج،  كندا  يف  اليهودية  الجاليات 
حكومة  أبرزَته  الذي  الثابت  وبالدعم 
املحافظني إلرسائيل مبارشًة لدى األمم 

املتحدة، ويف الساحة الدولية"..
أما ْغالدو، فذكرت مقطعاً من "الكتاب 
"ُمباِريك  أنَّ  فيه  زُِعم  املقدس" 
إرسائيَل ُمباَركون، والِعنيها ملعونون"، 
إرسائيل  مع  التضامن  "علينا  وقالت: 
سعياً للحل السلمي املبني عىل إقامة 

الدولتني".

القدس والسفارة الكندية 

مخالٍف  رأٍي  عن  الثالثة  يعربِّ 
قائلني  التقليدية،  الكندية  للسياسة 
عاصمًة  "بالقدس  سيعرتفون  إنهم 
السفارة  نقَل  وينُوون  إلرسائيل"، 
الكندية إليها، كام فعلت إدارة ترامب.
فربأِي ماكَّاي: "تُدرك الجالية اليهودية 
تقف  املحافظني  حكومة  أن  كندا  يف 

إىل جانبها"..
عاصمُة  "القدس  فيقول:  أُوتُول  أما 
إرسائيل، فالشعب اليهودي حارٌض يف 
إرسائيل منذ آالف السنني، واليوم بات 

حضورُه أقوى".. 
وبدورها، ترى ْغالدو أن "نقَل السفارة 

لن يُعيَق السالم". 

وكالة "أونروا"  

املتحدة  األمم  "وكالة  متويل  بشأن 
لِغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني" 
"حتامً  ْغالدو:  تقول   ،)UNRWA(
اإلرهاب  متوُِّل  فهي  متويلَها،  سأُوِقُف 
السامية،  مبناهضة  القائل  والتعليم 

وهي ال متثل القيَم الكندية".. 
كنت  "عندما  فيقول:  ماكَّاي  أما 
الوكالة  متويَل  أوقفنا  الحكومة،  يف 
بسبب روابطها مع حركة حامس، لكن 
اللرباليني ما لبثوا أن استأنفوا التمويل 

عام 2016".. 

النيُة نفُسها "ما مل تَصلح  ولدى أوتول 
شؤون الوكالة"، وهو يتخوف "من إعاقِة 
الوكالِة جهوَد توطني الفلسطينيني يف 

مناطق أخرى من العامل".

فرض العقوبات عىل إيران

يف هذا الشأن يذهب أوتول إىل القول: 
"علينا تحميل النظام اإليراين مسؤولية 
وذلك  اإلنسانية،  بالحقوق  االلتزام 
مواطنيه  عىل  العقوبات  فرِض  عرب 
خروقات  عن  املسؤولني  الخارج،  يف 
أيضاً  وعلينا  اإلنسان..  لحقوق  كربى 
تصنيُف جهاز الحرس الثوري اإلسالمي 
الحلفاء  مع  والعمل  إرهابياً،   )IRGC(
الخارج،  يف  النظام  اختالل  ملواجهة 

وإنهاء برنامج األسلحة النووية".. 
وقد  مشابٌه،  فموقفها  ْغالدو،  أما 
التي  املدنية  "الطائرة  إىل  أشارت 
أُسِقطَت يف طهران يف 8 كانون الثاين 
الكثري  متنها  عىل  كان  التي   ،2020
إيران مل  أن  يعني  الكنديني، وهذا  من 

تتغري"..
فرض  إىل  كذلك  ماكاي  دعا  بدوره، 
املؤسسات  "تحديد  وإىل  العقوبات 
غري  بشكل  وإْن  الساعني،  واألفراد 
اإليراين،  النظام  دعم  إىل  رسمي، 

والتحقيق يف أمرهم"..

"مناهضة السامية"

أي  عىل  "االعتداء  أن  ماكاي  يرى 
لكن  مرفوضٌة،  شناعٌة  كندا  يف  جالية 
الذين  هم  اليهود  الكنديون  الواقع  يف 
واالستهدافات  التهديدات  يواجهون 
دُت  شدَّ للعدل،  كوزيِر  املتزايدة.. 

العقوبات عىل كبار املُعتدين".. 
يُجاِبُه  حكومة  رئيس  إىل  "نحتاج 

مناهضَة الساميِة".. والكالم أِلُوتول. 
ثقافة  تعزيز  من  بد  "ال  أْن  رأت  ْغالدو 
ُمعربًة  وتقبُّلِها"،  الدينية  الحريات 
الكندي  القانون  تعديَل  نيتها  عن 
الدويل  "االئتالف  تعريف  لتبني 
أن  زاعمًة   ،)IHRA( املحرقة"  لذكرى 
السنوات  يف  كندا  إىل  "املهاجرين 
فيها  تُعاَدى  بالٍد  من  جاؤوا  األخرية 
الزوجات  فيها  وترَُضب  السامية 
والبنات". وأضافت أنها ستحثُّ عىل 

متويل الجاليات الحساسة أمنياً.. 
لجهة  ُمشابٌه  فموقفه  أوتول،  أما 
الفدرايلِّ  األمنيِّ  الدعِم  برنامِج  توسيعِ 
التايل:  وأعلن  الحساسة..  للجاليات 
القوات  بني  تبادٍل  برنامج  تطوير  "أنوي 
وقوات   )CAF( الكندية  املسلحة 
الدفاع اإلرسائيلية )IDF( لتطوير عالقة 

أعمق بني الجيشني".
كل  مع  "للعمل  رضورة  ماكاي  ورأى 
الدوائر والوكاالت الحكومية.. ال ينبغي 
قيامه  لدى  الخوف  يعيش  أن  ألحٍد 
بطقوسه الدينية، أو عمله، أو مشاركته 

يف مناسبة جاليوية".. 

متابعة صدى املرشق

عايشوا  الذين  السن  كبار  من  ثالثة  تحدث 
"يس  موقع  إىل  اللحظة  حتى  عامليًَّة  أوبئة 
املاضية  وتجاربهم  ذكرياتهم  عن  يس"  يب 

والحالية، وهنا أبرُز أخبارهم: 

جورج آلِن 
البالغِ  آلِن،  جورج  ْسكوتيا،  نوفا  ابن  زال  ما 
جائحًة  يتذكر  املئة،  بعد  السابع  عامه 
التي  اإلسبانية  اإلنفلونزا  سابقة:  عاملية 
جورج  يقول   .1918 عام  بالتفيش  أخذت 
إنها "كانت أوقاتاً عصيبة.. كنا نرى جرياننا 

وسواهم ميوتون من حولنا".
آنذاك كان جورج، القسُّ املتقاعد اآلن، ال 
ندعو  "رُحنا  سيْدين.  نورْث  يف  صبياً  يزال 
وما  رهيبة،  أوقاتاً  كانت  املتوفني.  لكلِّ 

يجري اآلن يحايك ذلك".
الرقابة عىل األمراض والوقاية  ووفقاً ملراكز 
منها )التابعة للحكومة األمريكية( فقد تويف 
خمسون مليون شخص تقريباً عام 1918، 
ضمنهم أكرث من خمسني ألفاً من الكنديني. 
يشري جورج إىل أن والدته كانت تُِعدُّ الطعام 
ألبناء ذلك الجوار املتضامنني مع بعضهم، 
ليذهب برفقة والده بعدها ليقدم الوجبات 
يلف  الصحي  الحجر  "أخَذ  يقول:  للجريان. 
فعلَه  نستطيع  كنا  ما  وكل  آخر،  بعد  منزالً 
ندق  وأن  العتبات،  عىل  الطعام  نرتك  أن 

األبواب ثم نغادر".
اآلخرين  مبساعدتهم  أنهم  القس  ويرى 
املحنة  "تخطينا  أنفسهم:  ساعدوا  قد 
ميلكوا  مل  الذين  مع  منلكه  ما  مبشاركتنا 
شيئاً". أما بالعودة إىل وقتنا الحايل، فريى 
منها  كغريه،  معطلًة  وخططه  معزوالً  نفسه 
الشهَر  املئة  بعد  السابع  بعيده  اإلحتفال 

املايض.
جورج  يعزف  وحدته،  من  وللتخفيف 
يرتِّل  ما  وكثرياً  إليها،  ويستمع  املوسيقى 

كتابه املقدس. 

ُدون روِبرتْسن
ى القرمزية يرسُُدها  قصٌة أخرى تتعلق بالحمَّ

أصيب  الذي  فانكوفر،  ابن  روِبرتْسن،  ُدون 
الثاين،  االبتدايئ  الصف  يف  وهو  بالحمى 
واضطر إىل االلتزاِم بالحجر املنزيل ألسابيَع 
مسؤويل  أحد  أنَّ  ُدون  ويذكر  أمه.  برفقة 
املنزل،  أمام  الفتًة  نَصَب  العامة  الصحة 
تقول: "مُينع الدخول. َذُوو املنزل يف حجر 

صحي". 
ويف حديثه إىل موقع "يس يب يس"، يتذكر 
دون، البالغ اثنني ومثانني عاماً، أمراً جميالً 
كندا  خارج  يعمل  كان  الذي  والده،  بشأن 
باالنضامم إىل عائلِته  له  يُسَمح  حينها، ومل 
سلَّامً  يوماً  "أحرَض  كندا:  إىل  عودته  لدى 
إيلَّ  رافعاً  ُشبايك،  إىل  وصوالً  ليصعده 

صندوقَاً مليئاً باأللعاب".. 
املرحلة  هذه  يف  ُدون  فيستفيد  اآلن  أما 
"الكنولوجيا"  من  العزل  من  الجديدة 

للتواصل مع رفاقه وعائلته. 
رشق  يف  املتطوع  الثامنيني  ويتمنى 
الفقر  مع  كُرث  يتخبط  حيث  فانكوفر، 
هذه  من  الناس  "يستفيد  أن  واملخدرات، 
الذي  العامل  ماهية  يف  ليتفكروا  الفرتة 
الجائحة،  هذه  تنتهي  عندما  رؤيتَه  يودون 
األمور  إىل  العودة  معنى  يف  يتأملوا  وأن 
ليَس  لُكرُث  بالنسبة  فالطبيعي  الطبيعية. 

طبيعياً". 
ُجوان ماكْْسِول

ُجوان ماكْْسِول شاهدٌة ثالثة عىل اإلنفلونزا 
اإلسبانية، وقد أُرِسلَت مبارشة بعد والدتها 
لإلقامة مع قريبتها ألن والديها كانا ُمصابنَي 

ل.  بالسُّ
تقول ُجوان إن طفولتها كانت جميلة، وإنها 
من  بِيدها  لوََّحت  أهلها  زيار  أرادت  كلام 
الشارع، وتضيف ابنة الثانية والسبعني، التي 
ما زالت تعيش يف رَصِي إنها مل تتمكن من 

االقرتاب منهام إىل أْن بلغت السادسة..
أما يف زمن وباء كورونا، فهي حذرٌة، ال تغادُر 
صة  املخصَّ التسوق  ساعات  يف  إال  منزلها 
السن:  لصغار  ونصيحتها  السن.  لكبار 
بالنسبة  صعٌب  فالوضع  اللطف،  "إظهار 

للجميع".
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النائب بيرتْ َماكَّاي

 النائب إِِرن أُوتُول

 النائب ماِريلِني ْغالدو

شهر رمضان مبارك
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ثم  وفرادى  مثنى  لله  تقوموا  ان  بواحدة  أعظكم  إمنا  "قل 
تتفكروا ما بصاحبكم من جنة"..

القرارات  التخاذ  يكون  أن  تقتيض  الحكمة  كانت  لطاملا 
الكبرية والصغرية، املتعلقة بشؤون الدنيا واآلخرة، العقائدية 
منها والسياسية واالقتصادية واالجتامعية وغريها من شؤون 
الحياة العامة، مبا فيها التفاصيل الصغرية يف يومياتنا.. ال 
بد ان تتخذ يف فضاء من الهدوء والسكينة والتعقل والتفكر، 

كل ذلك بدون مؤثرات جانبية وخارجية!..
بد أن  "العاقل" ال  يقوم بدوره  العقل ليك  ان  مبعنى آخر، 
يعطى املساحة الكافية من الوقت للتأمل والتفكر وترتيب 

البيانات والخلوص اىل النتائج والتوصيات!..
ال شك ان مشاركة الناس يف عقولها هو نصف العقل، لكن 
هناك فرق بني العقل الجمعي والعقل الجامعي، فام هو 
منبوذ ومذموم هو العقل الجمعي، الذي ال يعطى الفرصة 
املؤثرات  دون  املرجوة  النتائج  يستخلص  ليك  الكافية 
العقل  فيها  يعمل  التي  الطريقة  عكس  السلبية،  الخارجية 
الجامعي الذي يبدو يف الشكل وكأنه عقل واحد يعمل من 

خالل فروع جانبية تغذي العقل – املركز!
أن تقوموا لله مثنى وفرادى!

وال  االنبياء  دعوة  وكانت  تزال،  وال  السامء  رسالة  كانت 
له ما  نبينا محمد )ص(، حيث كان يتعرض  تزال، ال سيام 
لهم:  دعوته  فكانت  وصبيانهم،  قريش  كفار  من  له  تعرض 
الجمعي،  التفكري  عن  تخلوا  وفرادى،  مثنى  لله  قوموا  أن 
العائلة والعشرية والحزب والطائفة.. قوموا فرادى، وأفردوا 
لهذا العقل النقدي والتحلييل ما يكفي من مساحات حرة 

مفتوحة عىل فضاء نقي وخال من املؤثرات الجانبية!..
هل نجحت رساالت السامء يف هذه املهمة.. قليال رمبا، 
هل نجح االنبياء يف اقناع الناس برتك عشائرهم وقبائلهم 

وآلهتهم للتفكر مثنى وفرادى!
عن  بالخروج  قريش  كفار  اقناع  يف  )ص(  محمد  نجح  هل 

اجامع العشرية؟ 
أسئلة كثرية قد نرى اإلجابة عليها فيام نراه اليوم من تخبط 

البرشية واختالل توازن هذا الكوكب مبن فيه.
مع ذلك، استمر القرآن بالصدح بهذه اآلية عرب التاريخ، يف 
املآذن واالذاعات والتفاسري وكتب الحكمة وعلوم االجتامع 
واالنسانيات.. هل هي تلقت أو القت آذانا صاغية فضال 

عن اآلذان الواعية!
التاريخ  عرب  االنبياء  ان  الجاد  والباحث  للقارئ  يبدو  قد 
واملفكرين  املصلحني  ثم  بعدهم  من  واألوصياء  واألمئة 
إقناع  يتمكنوا غري  كل هؤالء مل  ان  والفالسفة..  والحكامء 
االنعزال  يف  الوصية  بهذه  لاللتزام  البرش  من  قليلة  اعداد 
وخبط  ضجيج  بدون  وروية  بهدوء  والتفكر  مثنى  أو  فرادى 

عىل ميزان العقل!..
اىل  ينتمي  الذي  الحقري،  الفريوس  هذا  كورونا،  وحده 
الهائل من  الكون  النامئة يف هذا  الخاليا  ساللة خبيثة من 
القيام  من  عنها شيئا.. وحده متكن  نعرف  ال  التي  الخاليا 

بأدوار األنبياء!
منبها  أن  أم  أيقظه،  احد  هل  اآلن،  كورونا  استيقظ  ملاذا 
داخليا يف هذا الفريوس يعمل وفق توقيت زمني مقدر يف 
علم الله، كل ذلك ال ندريه، ولرمبا، ويجب أن ال يكون من 
الحقيقية  واالهداف  النتائج  عن  يلهينا  الذي  بالقدر  شأننا 
لهذا الفريوس، الذي متكن من إدخال البرشية اىل "زريبة" 
ليك نجلس مثنى وفرادى ونفكر يف خلق السموات واألرض 

ربنا سبحانك ما خلقت هذا باطال!..
مثنى  منازلهم  التزام  الناس  والزمت  واللعنة  األوبئة  جاءت 

وفرادى.. ليك يتفكروا ما يف هذا الكوكب من جنة!
لقد فاجأتنا الطبيعة – والفريوس عمل من تدبريها – عىل 
حني غرة، كنا قد متادينا يف االخالل يف التوازنات يف كل 
املجاالت: عىل املستوى االنساين، ال ميكن لقضية تاريخية 
مثل القضية الفلسطينية أن تأخذ هذا املنحى الذي ذهب 
فيه العامل أجمع تقريبا يف اجرتاح مهزلة صفقة القرن عىل 
افرتاضها حال لهذه القضية وانسانها، يف السنوات الخمس 
مقاييس  من  بأي  اليمن  حرب  تفهم  أن  ميكن  ال  االخرية 

ذهبت  الذي  االنحياز  ومدى  واالنسانية،  البرشية  السوية 
الذي يحصل  التوحش  التفرج عىل  بعيدا يف  البرشية  فيه 
املتفلتة  والذئاب  الخنازير  من  مجموعة  قبل  من  هناك 
الدول  بعض  وامتناع  البيئة  عىل  االعتداء  عقال،  كل  من 
والتعسف  لحاميتها،  الدولية  املعاهدات  يف  الدخول  من 
لألجيال  ومدخراتها  مواردها  كل  يف  الطبيعة  ابتزاز  يف 
القادمة الستهالكها االناين خالل السنوات القليلة القادمة، 
هذه  رئيسها،  خالل  من  امريكا  فيه  تعامل  الذي  التوحش 
الشخصية املسخ التي تجانب وتتناىف ما كل ما هو انساين 
وسوي وبرشي، يف املعاهدات التي مل يوقعها والتي خرج 
عن التزامه بتوقيع من سبقه من الرؤساء عليها، ويف خروجه 
التي  أو  امرته،  تحت  تعمل  ال  التي  الولية  املؤسسات  من 
الجانب  األحادية  املقاطعة  سياسات  يف  مجاراته  ترفض 
التي ميارسها ضد أكرث من دولة ومجموعة وأفراد.. وغريها 
الهجينة  واملواقف  البغيضة  العنرصية  السياسات  من 
والكاريكاتورية املضحكة يف طريقته يف غدارة هذه الدولة 

العظيمة!..
هل يعقل أن البرشية اآلن تقبع تحت تهديد هذا املخبول 

الذي ميلك كلمة رس االسلحة النووية؟
به  يتبخر  قد  واحد  بسيناريو  البرشية  تفكر  أن  ميكن  وهل 
ذهنه املريض يف معاقبة الصني مثال عىل نرش الفريوس 
احدى  النووية  الصواريخ  تكون  قد  حرب  بشن  يدعي  كام 
مفرقعاتها املحببة لدى هذا الغبي و"املعتل" كام وصفه 

نعوم تشومسيك..
لنا من وقت  تبقى  الوقت املقتطع من حياتنا هو ما  هذا 
فلنحسن  والسياسة،  للحروب  ترامب  توقيت  حسب 
فجاءت  فعصينا،  الله  به  الزمنا  مبا  االلتزام  يف  استغالله 
عنف،  بدون  بأدب،  وتقنعنا  اإلله..  مشيئة  لتنفذ  كورونا 
باملوعظة  الحكومية،  املؤسسات  من  الطيبة  بالكلمة 
بتوقيت  الكوكب  والتزم  الصحية..  الدوائر  من  الحسنة 

كورونا ملامرسة الحياة!..
جمعة  آخر  يف  السامء  عىل  املفتوحة  املساحة  هذه 
والعبادة  الصوم  شهر  اىل  يفيض  الذي  شعبان،  شهر  من 
الفضل  يف  الشهر  هذا  لتزاحم  كورونا  جاءت  واالعتكاف، 

والرحمة والربكة والرجوع اىل الله..
الكثري من  الوقت املتبقي لجالء  الشهر قد يكون هو  هذا 
اوضح  الدعاء  فيها  يصعد  التي  املساحة  وهو  الحقائق، 
املساحة  هذه  يف  املدعو  يكون  ليك  وأسمى،  وأعىل 
هو الجربوت األعىل الذي يغني عن كل ما عداه من آلهة 
صغرية تعبد بها هذا الكوكب فيام مىض لها من ماض بعيد 

وقريب!..
لنا  التي سوف تسمح  القليلة  الفرص  الشهر لعله من  هذا 
مبقاربة حقيقية ومشافهة للنفس والذات ومكاشفة إلجراء 
جردة حساب حقيقية ثم القيام بالتعديالت املناسبة التي 

تجعل هذه الحياة ممرا لعامرة اآلخرة!..
وفرادى،  مثنى  نتحرك  ونحن  املباركة،  الليايل  هذه  يف 
ايقاد  سياسة  نتبع  ان  بد  ال  جنة،  من  بصاحبنا  ما  ونتفكر 
املركزية يف  الذاكرة وتشغيل املحركات  وتحفيز  الشموع، 
العقل ليك نتمكن من الثبات والصمود واملواصلة يف مهنة 
نشاطات  بافتعال  الوقت  واستغالل  البيت،  يف  البقاء 
فكرية وروحية وكاملية ليك نحافظ عىل توازن معقول بني 
الذي  الجسم  وبني  الوقت،  هذا  كل  ميلك  الذي  العقل 

يتعبه الوقت ويضغط عليه!..
ال ميكن لهذه االوقات املقتطعة من حياتنا االجتامعية ان 
الفكر  يف  كام  الجسد  يف  ندوبا  ترتك  ان  دون  رسيعا  متر 
فإن  وعليه  واألحاسيس،  والوجدان  واملشاعر  والقلب 
تعريف الحزن ال ميكن ان يستوي بغري إضافة هذا التفصيل 
األرضية  الكرة  الزام  من  متكن  حقريا  فريوسا  بأن  الجديد 
برشوطه، ومن رشوطه البقاء يف البيت ولبوس وجه الحزن 

وانفعاالته املتوترة..
فال ميكن  الجديدة،  حياتنا  للحزن مساحات يف  كان  فإذا 

عبورها اال بالرجاء والدعاء!..
رمضان كريم.. ونومكم فيه عبادة!

هوزأبجد

كورونا والعقل الجمعي!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.comtaha_talal@hotmail.com

نداء  لبّْت  االمريكية  الواليات  يف  ترامب  تنسيقيات 
عدتها  بكامل  االمريكية  الشوارع  اىل  نزلت  و  قائدها 
يف  اللبنانية  آذار   14 تنسيقيات  بقايا  ،وشاركتها  القتالية 
الدجال  اعور  قيادة  تحت  "الجهاد"االممي  واجب  تلبية 
ميتشقون  الدرب  رفاق  ترى  ان  مؤثر  مشهٌد  الكوين.فعال 
الزؤام  املوت  زمن  الرخيص يف  االبتزاز  و  االرهاب  سالح 
بالوباء  املقهورين  البرش  الرواح  بذيء  اسرتخاص  يف 
ترامب  لتنسيقيات  االخالقي  االنحطاط  و  الفريويس 

الهمجية عىل مدار الكرة االرضية....
تقريشها  و  البرشية  الروح  السرتخاص  االخالقي  املنبع 
بدأت  ان  منذ  تاريخيا  نشأ  ،امنا  الدارجة  العملة  بسعر 
من   . املوارد  عىل  التنازع  و  املكثف  بالتوالد  البرشية 
ادعى الحكمة و فلسفة الوجود البرشي من افالطون اىل 
ارسطو مرورا مبالتوس و نظرياته، كٌل ادىل بدلوه. افالطون 
تكلم مبكرا عن اهمية التحكم بالتعداد السكاين و ارسطو 
عام  مالتوس  وتوماس  الرضع  وقتل  االجهاض  فكرة  ايد 
"الحوادث  بفكرة  وآمن  قال  "ابداعاته"  ضمن  1798من 
املجاعات- الكوارث-  باالوبئة-  حددها  التي  االيجابية" 
وان  الوفيات  نسبة  لزيادة  تسخريها  املجازر،واقرتح 
املعاناة االنسانية امر ال بد منه . ومن بعده اتحفنا تشارلز 
داروين عن "اصل االنواع" و اشار اىل التعداد السكاين من 
دون التحريض عىل تخفيضه . و لحقه ابن عمه فرانسيس 
حول  حول"استفسارات  وكتب  1883م  عام  غالتون 
املسألة االنسانية"حيث اشار اىل رضورة تهذيب النسل 
واستعار مصطلحEugenes  اليوناين ،النسل الصايف من 
الحديث  العامل  الفكرة طريقها اىل  النبالء ،واخذت هذه 

حيث اصبحت مادة اكادميية تدرس يف الجامعات...
افكار توالدت كالفطر يف اوساط النخب العائلية واصحاب 
االموال حتى اصبحت سياسة عنرصية متظهرت يف العرص 
الحديث عىل شكل سياسات تطهري عرقي وابادة منظمة 
السباب السيطرة و النهب. ومنها انبثقت فكرة االستعامر 
،يعني  الجيني  وتفوقه  االبيض  العرق  وفرادة  االستعباد  و 

النسل النبيل املؤهل للسيطرة عىل العامل....
مبعزل عن نظرية املؤامرة حول انتشار الوباء الحايل وعام 
اذا كان جزًء من عملية تعقيم وتحديد عدد السكان حيث 
و  واالبحاث  بالتقارير  مدعمة  روايات  كالفطر  انترشت 
شهادات علامء تؤكد صحة التآمر لتخفيض اعداد البرشية 
،فان  القادمة  االيام  ستفرزه  ما  اىل  اثباته  نرتك  ما  ،وهذا 
مع  ذكرناها  التي  السابقة  االفكار  تزاوج  هو  نعالجه  ما 

النفس  قيمة  ترخيص  يف  الحالية  العنرصية  السياسات 
البرشية....

البرشية  كتلته  و  معه  الحمقاء  وادارته  ترامب  يكمل  ان 
العمياء التي تهتف له عند كل ترصيح احمق يتناول الوضع 
ترصيحات  عرب  الداخلية  العصبيات  تستنفر  و  الحايل 
عرعورية ال ينقصها سوى القرع عىل الطناجر و البدء بقطع 
الرؤوس والتمثيل بجثث املخالفني فهذا ما يؤرش اىل فلتان 
وانهيار النظام الداخيل و بالتايل تفكك السيطرة و الضبط 
الحايل  الرصاع  ديناميكية  الخارجي.....هذه  االمرباطوري 
يف امريكا . ولكن ما بال فرقة النهب "الثورية"وزبائنها من 
عصابة املصارف اللبنانية و زعيمهم حاكم املرصف رياض 
سالمة،وقد اعلنوا الثورة ضد الحكومة الحالية التي ورثت 
الروحي  الحريري االب  التي بدأت مع رفيق  كل موبقاتهم 
و  دين  دوالر  بصفر  الحكم  استلم  الذي  اللبناين  للفساد 

اورثه ملن بعده بعرشات املليارات من الديون....
من  رعاياها  عىل  لبنان  يف  االمريكية  الرش  سفرية  تجول 
الحريري من  الثوار ،من جعجع اىل جنبالط اىل اسرتداد 
مرتزقة  عىل  السحت  اموال  ضخ  ،اىل  الباريسية  كبوته 
الحكومة  اسقاط  الهدف  ،و  الثورة  يدعون  ممن  سفارتها 
انهاء  الحالية....والهدف املضمر هو اسقاط املقاومة و 

التهديد الرسائيل....
صعيد  عىل  ابدا  بالخري  يبرش  ال  االحداث  من  اآليت  ان 
وطأة  تخفيف  يف  املساهمة  من  ،بدال  لبنان  يف  الوضع 
االزمة الوبائية نرى اصطفاف قوى الرش الناهبة يف طابور 
خدمة ترامب و صهاينته عىل حساب الشعب املهتوك 
السفارة  مرتزقة  نهبها  التي  رزقه  موارد  و  عيشه  لقمة  يف 
بحق  ترتكب  عظمى  خيانة  هناك  لبنان  االمريكية...يف 
الوطن و القامئون بها يف كل دساتري العامل تعلق املشانق 
كعقوبة طبيعية ملن يخون وطنه وخصوصا خالل االزمات 
االرضية  الكرة  يلف  عاملي  بالء  وسط  ونحن  االن  ،فكيف 
ومجموعة اللصوص اياهم من جعجع وشلته القاتلة عىل 
الهوية اىل جنبالط املعتوه االكرب مع مرتزقته "االشرتاكيني" 
، اىل ابن ابيه الوضيع الذي ال يفقه االلف من العصا، اىل 
من لف لفهم من االزالم وقطاع الطرق اىل الحيس احذية 
بانتظار  غدرهم  أدوات  يشحذون  هؤالء   ، الزعامء  واقفية 
القدير  املوىل  شاء  ان  نرى  سوف  به  بدوؤا  ان  ما  تنفيذ 
مشانق ستعلق و مزابل ستنتعش و ستزهر االرض مجددا 

من دون خونة و ال خائنني...
و السالم

تنسيقيات ترامب وفتاوى العرعور 
االميركي

عادل حبيب ...والسالم

الكعبة خالية 

السفرية االمريكية الجديدة يف بريوت أمر عمليات قادم
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 صدى املرشق

يف  الحسني)ع(  االمام  مؤسسة  قامت 
مدينة ويندزور بتوزيع طعام الغداء للطاقم 
يف  املدينة  يف  املستشفَيني  يف  الطبي 
الواقع  الخميس،  النصف من شعبان،  يوم 
يف التاسع من شهر نيسان الجاري. إللقاء 
اتصلنا  اإلنساين  النشاط  الضوء عىل هذا 
بإمام املؤسسة سامحة الشيخ عبد املنعم 

رشارة وأجرينا معه هذا الحوار..  

وقد اكد سامحته أن "فعل اإلحسان "يصح 
كصدقة أكان ملسلم أو لغري مسلم"، وشدد 
وضوابط  بقوانني  الكامل  االلتزام  عىل" 
وأخذ  وللمجتمع  ولالرسة  للنفس  الحامية 
يف  اإلعانة  ثم  الالزمة،  اإلحتياطات  كافة 
شهر  اقرتاب  ومع  والحاجة".  القدرة  موارد 
رمضان، لفت الشيخ رشارة  اىل "ان تقديم 
املبادرات  عرب  املستحقني  اىل  االفطار 
لزيادة  له  حقيقية  فرصة  هي  املختلفة 
يف  البقاء  "اتخاِذ  إىل  دعا  كام  الثواب". 
للعناية  فرصًة  العمل  من  والتفرغ  البيت 
الرتبوية  النواحي  من  واألرسة  بالنفس 

والروحية".

بدايًة سامحة الشيخ، هل ميكن ان تحدثونا 
عن مبادرتكم بتقديم طعام الغداء للطاقم 

الطبي يف مستشفيني يف ويندزور؟... 
إنطالقاً من اإلحساس باملسؤولية اإلنسانية 
يحضننا،  الذي  والبلد  املجتمع  تجاه 
ية  ومتاهياً مع فلسفة وجود املؤسسة كمنمِّ
أبناٍء من  مع  وتعاضداً  اإلنسانية،  للكامالت 
القيام  الذين استشعروا رضورة  الجالية من 
بدوٍر بنَّاء يف األزمة الجائحة، وحيث أننا رأينا 
يقدم تضحيات  الذي  الدفاع األول  ان خط 
من نواٍح متعددة هو الطاقم الطبي املتابع 
لحاالت االصابة بالوباء، كانت هذه املبادرة 
التي لن تكون يتيمًة إن شاء الله، فإن الجالية 
مبا  القيام  عن  تفتأ  لن  املؤسسة  ومعها 

ميكنها من واجبها اإلنساين.

- ملاذا اختيار االسم "زاد الحجة"؟ 

متر البرشية مبرحلة حرجة من تاريخها تكاد 
األولويات،  وتضيع  األوراق  فيها  تختلط 
عىل  يقيض  املادة  وراء  اللهث  ويكاد 
الجوانب االنسانية والروحية واألخالقية يف 
البرشيَة  لتضع  كورونا  جائحة  وأتت  البرش، 
هذه  اىل  الرجوع  عليها  يحتم  تحٍد  أمام 
كل  عىل  بظاللها  القت  وقد  الجوانب، 
املرافق، منها املرافق االجتامعية والعلمية 
االسالمي  ديننا  به  يتميز  ملا  وإنه  والدينية. 
 - )ع(  بيته  النبي )ص( وأهل  - عىل خطى 
لها  ورعايته  الجوانب  هذه  عىل  تركيزه  هو 
األخرى،  الحياتية  الجوانب  إىل  باإلضافة 
معوالً  كان  فيها  البرشية  تقهقر  ومبالحظة 
الذي  االلهي،  باملخلص  األمل  ربط  عىل 
 - هو  والذي  البرش،  من  الكثري  به  يعتقد 
أرضه،  يف  الله  بقية   - اإلسالمي  باملعتقد 
اإلمام املهدي عجل الله فرجه. وحيث أن 
والدة  مناسبة  إحياء  عىل  دأبت  املؤسسة 
الزاد  وبذل  فرجه  الله  عجل  الحجة  اإلمام 
يف الخامس عرش من شعبان من كل عام، 
كان من جميِل املناسبة ان تُسمى املبادرة 
أمالً  الرشيف،  فرجه  الله  عجل  الحجة  بزاد 
عليه  بربكته  الطبي  الطاقم  الله  يحفظ  بأن 

السالم.

والطاقم  املستشفى  ادارة  تلقت  كيف   -
الطبي هذه املبادرة؟ 

يف البداية كان ال بد من التأكد من الجوانب 
الطعام إلحتامل  لتقديم  والقانونية  الصحية 
وجود محاذير عديدة يف املقام، ما اقتىض 
يف  املعنية  الجهة  مع  املسبق  التنسيق 
اهتاممها  ابدت  الجهة  املُستشفينَي. هذه 
 َ فُعنيِّ االمر،  وسهلت  وتقديرها  وشكرها 
مصدر الطعام باالتفاق معها وكيفية التسليم 

يسلِّمون  الذين  االشخاص  يحمي  مبا 
ويستلمون يف مدخل املستشفينَي، حامية 
القيام  قبل   - استطلعنا  وقد  العدوى.  من 
ذلك  وتبني  لها،  حاجة  وجوَد   - باملبادرة 
العاملني  قلوب  عىل  الرسور  تدخل  وأنها 

وتشعرهم بالتعاضد.

لرصف  محددة  رشوط  هناك  هل   -
سواء  املحتاجني  مساعدة  يف  الصدقات 

من الجالية او خارجها؟ 

حتى  اإلحسان  فعل  فإن  معلوم،  هو  كام 
يصحَّ صدقًة تكفي فيه نية التقرب إىل الله، 
أكان ملسلم او لغري مسلم، عىل أن ال يكون 
يف ذلك إعانة عىل معصية. ولكن بطبيعة 
الحال هناك أولويات وإن ما من خصوصية 
لظرف خاص، "فاألقربون أوىل باملعروف"، 

كام تذكر اآلية الرشيفة.

- ما هو افضل ما ميكن ان نقوم به كجالية 
واملرض  الصعب  الوضع  هذا  ظل  يف 
املتفيش، والحاجة املاسة للمساعدة يف 

الجالية واملجتمع الكندي بشكل عام؟

هي  املساعدة  يف  خطوة  اول  أن  ريب  ال 
الحامية  وضوابط  بقوانني  الكامل  االلتزام 
كل  وأخذ  وللمجتمع،  ولألرسة  للنفس 
موارد  يف  االعانة  ثم  الالزمة،  اإلحتياطات 

القدرة والحاجة.
أما القدرة فألن االنسان قد تأخذه العاطفة 
فال  وطاقته  وسعه  من  اكرث  نفسه  ل  ليحمِّ
الحاجة  وأما  األخرى،  ملسؤولياته  يتحسب 
فألن اإلعانة يف غري موضعها تخرس الكثري 
الوقت  هدر  تسبب  ولعلها  اثرها،  من 
استغالل  مورد  تكون  او  واملال،  والجهد 

البعض عىل حساب حاجة اآلخر. 

الجامعة  صلوات  إلغاء  من  قلق  هناك   -
وحلقات الدعاء والثقافة، وأيضاً االفطارات 

االوارص  تقوية  يف  وأثرها  الجامعية 
ونحن  سيام  الصامئني،  بني  االجتامعية 
عىل ابواب شهر رمضان. ما هي نصيحتكم 

ملواجهة هذا التحدي الجديد؟

ويحرق  بالنفس  ليحّز  أنه  فيه  ريب  ال  مام 
وما  الله،  بيوِت  عن  االنقطاُع  القلب 
والثقافية  الدينية  املجالس  من  بها  يرتبط 
ال  كام  العلمية.  واالنشطة  واإلجتامعية 
يف  اهمية  من  املذكورة  لألمور  ما  يخفى 
يُدرَك  ال  ما  ولكن  واملجتمع.  الفرد  تربية 
وجُه  فثمَّ  تُولوا  وأينام  ُجلُّه،  يرُتَك  ال  كلُّه 
وأبواب  موجود،  والعبد  موجود  فالله  الله. 
السامء مفتّحة وال حاجب بني العبد وربّه، 

إال أن تحجبهم الذنوب دونه. 
بل لعّل هذا االبتالء فرصة للمؤمن ملراجعة 
وعبد،  أطاع  فإذا  وقته،  وبرمجة  حساباته 
الرياء  او  "الروتني"  شبهة  بال  ذلك  يكون 
املبارش  األثر  استشعَر  أحسَن  واذا  وغريه، 
ويحُسن  االيام،  هذه  يف  الحال  ضيق  مع 
العلمية،  اهتامماته  يف  االولويات  ترتيب 
يعدم  ال  املعارصة  التقنيات  وجود  فمع 
االنسان الوسيلَة لتحصيِل ما فاته من علوم 
مجاالت  يف  الثغرات  وسدِّ  رضورية،  دينية 
يلوذ  من  وتعني  تعنيه  التي  االخرى  العلوم 

به. 
من  يتمكن  مل  فإذا  لالفطارات  وبالنسبة 
اىل  االفطار  تقدميه  فرمبا  اصدقائه  دعوة 
املستحقني عرب املبادرات املختلفة فرصٌة 
حقيقية له لزيادة الثواب، وهناك أفكاُر يف 

هذا املجال تُذكَر يف مورد آخر. 

- من آثار وباء الكورونا الخلُل داخل االرسة 
الحجر  يخلفها  ان  ميكن  التي  والتوترات 
للعائالت  نصيحتكم  هي  ما  املنزيل. 
ملواجهة هذا الوضع الذي قد يهدد االرسة 

بالتفكك وما إىل ذلك؟

أسلوب  يف  كبرٌي  تغيرٌي  املنزيل  الحجر  إن 
الحاالت  بعض  يف  حاصل  والتوتر  الحياة، 

- ال محالة،
الفرد  عىل  مختلفة  بأشكال  ذلك  وينعكس 
وخارجه.  األرسة  محيط  عىل  وبالتايل 
املشاكل،  ازدياد  إىل  تشري  والتقارير 
بالشأن  كمعنيني  ونحن  املنزيل،  والعنف 
االجتامعي نشهد العديد من هذه الحاالت،

تلك  تتوجه  أن  بالرضورة  ليس  ولكن 
بل  دامئًا،  السلبي  االتجاه  اإلنعكاسات يف 
توجه  األرسة  عىل  القامئني  وعي  مبقدار 

املرحلة.
وكان  قامئاً،  الخلل  كان  كورونا  فقبل 

العائلة  أفراد  إغفاُل  املهمة  أسبابه  من 
باألرسة  والعنايَة  الوقت  تكريَس  املختلفني 
بحجة قلة الوقت بسبب العمل والدراسة، 
مل  ومشاكل  تُسدَّ  مل  ثغرات  انتج  ما  الخ.. 
للبعض  فرصة  كان  الحايل  والتفرغ  تُعالْج، 
يك يعرف قيمة أرسته، ويُحسن اخذ دوره، 
فلذلك  بإرادته،  حياته  أسلوب  ويُنشئ 

خّفت املشاكل عند جملة من العوائل.
وباملقابل، فعىل الشخص الذي يرتفع عنده 
أن  الغضب  عليه  ويسيطر  التوتر  منسوب 
يتحىل أوال بتقوى الله، وأن يلتفت إىل قول 
اإلمام عيل عليه السالم: "واحذر الغضب، 
وقوله:  ابليس"،  فانه جند عظيم من جنود 

"إياك والغضب فأوله جنون وآخره ندم".
إىل  بحاجة  أنه  فليعلْم  التوتر  داهمه  فإذا 
وذكره  الله  بتقوى  يبدأ  العالج  وأن  عالج، 
قبل  عمل  عىل  يقدم  ال  ثم  قلبه،  ليطمنئ 
يف  كام   - منها  وسائل،  )ولذلك  يهدأ  أن 
واقفاً...  كان  إن  يجلس  أن   - الروايات 
غضبه  كان  إن  رحمه  عىل  يده  يضع  وأن 
الله )ص( عن  نهى رسول  الخ..( وقد  منه، 
الطرف  ان  وليعلم  الغضب،  عند  التأديب 
اآلخر هو أقرب الناس اليه، وعليه العناية به، 
راٍع وكلكم مسؤول  االنتقام منه. "فكلكم  ال 
عند  اإليجابيات  إىل  فلْيلتفت  رعيته"،  عن 
الطرف اآلخر ولْيذكرها له، ولْيتحمل سلبياته 
أيضاً  سلبياته  فلديه  عالجها،  طريق  يف 
إىل   توتره  يقلب  وهكذا  يتحملها،  واآلخر 

عطف وحنان.
ثم - من أهمها - أن ميأل وقته ووقت أفراد 
بطريقة  ولكن  مفيد،  الباقني مبا هو  األرسة 
عىل  ولْيعمل  متعنتة،  وغري  ضاغطة  غري 
اصالح العيوب التي فاته عالجها يف سالف 
خسائره  إىل  يضيف  أن  من  فلْيحذر  ايامه. 
الحاصلة من أزمة كورونا خسارًة كربى هي 
خسارة األمن األرَسي، ورمبا خسارة األرسة 

- ال سمح الله – ويف الحديث شجون..

- هل لديكم تعليق أخري؟

مبدأ  من  واالمل،  واالميان  بالصرب  التحيل 
ابطأ  الذي  "ولعل  نافعة" ومبدأ  "رُبَّ ضارة 
األمور"،  بعاقبة  لعلمك  يل  خري  هو  عني 
من  والتفرغ  البيت  يف  البقاء  اتخاذ  علينا 
من  واالرسة  بالنفس  للعناية  فرصة  العمل 
أنفسنا  فنغري  والروحية،  الرتبوية  النواحي 
األعظم،  للفرج  مهيئاً  مجتمعاً  ونبني 
ما  يغريوا  حتى  بقوم  ما  يغري  ال  الله  "فإن 
الفرج  بتعجيل  الدعاء  "وأكرثوا  بأنفسهم". 

فإن يف ذلك فرجكم". 

املجموعة  منظمة  من  ناشطون  قام 
بتوزيع  الكندية يف وندسور  العراقية 
أكرث من 1000 قناع لسكان املدينة  
مواجهة  يف  املساهمة  اطار  يف 
فقد   .COVID-19 جائحة   انتشار 
الكندية  املجموعة  منظمة  بدأت 
العراقية ومقرها وندسور يوم الثالثاء 
نيسان  من  عرش  الرابع  يف  الفائت 
قناع   1000 من  أكرث  بتوزيع  الجاري 
وفًقا  للجمهور.  أعضائها  صنع  من 
قناع  كل  حياكة  متت   ، للمنظمة 
تم  الجودة  عايل  قامش  باستخدام 
 . متطوعيها  قبل  من  حديًثا  رشاؤه 
انطلقت املبادرة بعد الظهر من أمام 
شارع  عىل  الواقع  املنظمة  مكتب 
خمسة  أقىص  بحد   ،  Wyandotte

كاممات لكل أرسة.
ورئيسها   ICGO مؤسس  وقال 
الجهد  إن  سقا  غّسان  التنفيذي 
و  اإلمداد"  "نقص  لـ  استجابة  جاء 
والتي   ، لألقنعة  الزائدة"  "التكاليف 

يعتقد أنها ميكن أن تقلل من انتشار 
"لقد  سقا:  وقال   ..COVID-19
يف  املبادرة  زمام  منظمتنا  اتخذت 
رد الجميل ملدينتنا الرائعة ... حيث 
بعضنا  مساعدة  إىل  جميًعا  نحتاج 
البعض  ببعضنا  والعناية  البعض 
خالل هذه األوقات الصعبة".  وقال " 
استغرق اعداد األقنعة ما بني خمسة 
كل  نتمكن  أن  وآمل   . أيام  ستة  إىل 
أسبوع من عمل أكرث من 500 قناع." 
يف األسابيع القادمة ، حيث تخطط 
األقنعة  من  املزيد  لعمل  املنظمة 

وتوزيعها بانتظام.

مقابلة

"""""زاد االمام الحجة""" لتكريم الطاقم الطبي في مستشفيين في ويندزور

مجموعة عراقية كندية توزع 
1000 كمامة في وندسور

سامحة الشيخ رشارة 
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رئيس  والدة  مونرتيال  يف  املنية  وافت   -
الزميل   "Médias Maghreb Canada"
ملني فورا، الحاجة فلّة. وقد ووريت يف الرثى 
الفائت  الثالثاء  يوم  صباح  من  العارشة  بُعيد 
يف  الجاري  نيسان  شهر  من  عرش  الرابع  يف 
مراسم  وبُثَّت  املدينة.  يف  املسلمني  مقربة 
للظروف  مراعاة  فايْسبك  عرب  مبارشة  الدفن 
املستجدة بعد أزمة فايروس كورونا التي متنع 

التجمعات. 

انتقل اىل رحمة الله تعاىل يف مدينة الفال   -
شهر  من  عرش  الخامس  يف  الفائت  االربعاء 
زوجته  الزين.  محمد  غازي  املرحوم  نيسان 
السيدة سناء مجمود بحسون. أوالده: محمد، 
عيل، ريان، ريم، وروان الزين. أنسباؤه: عيل 
بحسون.  وجهاد  بحسون،  أكرم  بحسون، 
شمص  الله  عبد  خشاب،  سامر  أصهرته: 

وسهيل جوين.

وافت املنية، بعد رصاع مع مرض كورونا،   -
املرحوم مالك لحرش من الجالية الجزائرية.

انتقل اىل رحمة الله تعاىل املرحوم الحاج   -
الحاجة  زوجته  ميثم(.  )أبو  القارىء  رسول 
صباح ابو سلامن القارىء. أبناؤه: ميثم، يارس 
فاطمة،  فردوس،  الحاجة  بناته  ومصطفى. 
السيد  هشام  السيد  اصهرته  وسوسن. 
مجلٌس  وأقيم  الله.  عبد  فياض  والشيخ  عيل 
الطاهرة، وقد  القرآِن والعزاء عن روحه  لتالوة 
عيل  الشيخ  سامحة  الحسينية  السرية  قرأ 
يوم  مساء  وفايْسبك  يوتيوب  عرب  الخطيب 

الثالثاء.  

رشيف  الشاب  مونرتيال  يف  املنية  وافت   -
عباس مطر والده: السيد عباس مطر. والدته 
السيدة ليىل عالمة. شقيقه وسيم. شقيقاته: 

هيام، ردينة، ونسمة.
َ عىل جثامنه الطاهر ووري يف ثرى  وقد ُصيلِّ
مقربِة حمزة بعيد الثانية عرشة من ظهر األحد 

يف التاسع عرش من شهر نيسان الجاري.  

القلبية،  التعازي  بأحر  العزاء  آل  من  نتقدم 
ونسأل الله ان يتغمد املتوفني بواسع رحمته، 

وأن يسكنهم الفسيح من جنته.

م: لعل من اكرث االمور التي ينتظرها الكبار والصغار 

العائلية،  اللقاءات  تلَك  املبارك  رمضان  شهر  يف 
فهي  وغريهم،  والزمالء  االصدقاء  مع  ومثيالتها 
تكرس جمود العالقات االجتامعية وبرودة التعاطي 
والجامعات  األرس  رشايني  وترفد  اآلخرين،  مع 
العالقات  جليد  وتذويب  والتوادد،  التواصل  بدم 
االرحام  ُعرى  من  انفصم  ما  ربط  وإعادة  املتأزمة، 
سبل  تتقطع  عندما  غربة  غربتهم  تزداد  الذين 

العالقات بينهم لسبب او آخر. 

زمن  يف  ونحن  اآلن  الكالم  ذا  كل  جدوى  ما  ولكن 
رأينا  جميعاً  ولكننا  عينه،  بأم  أحد  يره  مل  فريوس 
تنصحون  الذي  فام  وغربها،  األرض  رشق  يف  آثاره 
املنوال؟؟ هذا  عىل  الحجر  حال  استمر  ما  اذا   به 

حبيب/ أُتاوا 

إن  قال  من  ولكن  ذكرتم،  ما  صحيح  نعم،  حل: 

صلة االرحام تتوقف عىل التزاور واللقاء املبارش؟ 
السؤال  بأن  يحكم  قد  العرف  أن  الفقهاء  ذكر  لقد 

وشؤونه  حاله  وعن  القريب  أو  الرحم  حال  عن 
وشجونه، وعرض املساعدة عليه، وتفقد أموره هو 
االتصال  وسائل  إن  ثم  الرحم..  صلة  مصاديق  من 
الحديثة ومواقع التواصل االجتامعي وفرت إمكانية 
ولو  يقولون،  كام  "السايربي"،  الفضاء  يف  التزاور 
ما  وصورة،  صوتاً  بعد  عن  التخاطب  برامج  عرب 
او  االجتامعي،  والتباعد  العزلة  وحشة  من  يخفف 
التذرع بعدم إمكانية التزاور او االجتامعات، فام ال 

يُدرَك كله ال يرُتك ُجلُّه.. 

تجاه  الحسنة  النوايا  توافر  هو  الحقيقة  يف  واملهم 
قطيعتهم.  وعدم  صلتهم  اهمية  وإدراك  االرحام، 
فلو توافرت االرادة الصادقة والجادة، فإن صاحبها 
لن يعدم طريقاً لتحقيق ما يرمي إليه.. وال ننىس يف 
هذه الظروف العصيبة أن نذكر أرحامنا املحتاجني 
والفقراء، الذين ينتظرون من الذين يعرفون أوضاعهم 
املعيشية الصعبة أن يبادروا إىل مد يد العون لهم، 
للتعاطف  تجسيداً  وأكرث  للقرابة،  أوكد  يكون  فهذا 
عام  الكالمي فحسب، وكل  ال  الفعيل،  والتضامن 

وأنتم والعامل أجمع يف سالمة وعافية.

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

بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة بحول الله..

ونحن عىل أبواب شهر رمضان املبارك، سيحل هذا 
والتباعد  املنزيل،  العزل  اجراءات  ظل  يف  العام 
االجتامعي، وتحايش املصافحة والقبالت واالحضان، 
وأوالدك،  وزوجك  والديك  عليك:  الناس  ألعز  حتى 
الوجدان،  ويهز  املشاعر  ويحرك  االشجان  سيثري  ما 
ويطرح عىل املرء أسئلة عديدة مل تكن تأت عىل باِل 

كرُث من قبل... 
لنا  تعني  تُكن  مل  كثرية  معنوية  بنعم  نستظل  كنا  كم 
الكثري، بل بدأ أبناؤنا يف املهاجر يزهدون بها ويتخلون 
وإلقاء  واألرحام  األهل  مع  االجتامع  منها  عنها!.. 
أطواراً،  وباملعانقة  باملصافحة طوراً  والسالم،  التحية 
كصلوات  املستحبة،  الفضيل  الشهر  برامج  عن  عدا 
الجامعة،  واألدعية  الجامعية  واالفطارات  الجامعة 

وتبادل الزيارات واالطعمة واالطباق... 
وأعني  وجلة  بقلوب  العام  هذا  منه  نُحرم  هذا  كل 
العيل  اىل  الحال نرضع  ونحن يف هذه  علَّنا  دامعة، 
القدير أن يرأف بعباده الصالحني، وال يؤاخذنا مبا فعل 
ويفعل السفهاء من البرش من قتل وظلم وعلو وفساد 

وطغيان ورذائل سادت أرجاء العامل... 
الوباء مل يتسبب  نتنبه إىل أن هذا  لنا أن  ولكن ال بد 
وفر  إمنا  إيجابية،  غري  من  واملعنوي  املادي  بالرضر 
فرصة لطاملا كان األهل يتمنونها، هي اجتامع الكبار 
والصغار يف العائلة عىل موائد االفطار وعند السحر 
الذي  التايل،  اليوم  مواعيد  بضعوط  الشعور  دون 
يستمر اعتيادياً يف الظروف الطبيعية، فال خيار لألبناء 
واملعاهد  املدارس  إىل  للذهاب  باكراً  القيام  إال 
ودوامهام  أعاملهام  إىل  لِلوالدين  وكذا  والجامعات، 

الذي ال يُستثنى منه صائم او غريه...
لتجربة  متوافر  والوقت  متاحة  اآلن  الفرصة  هي  فها 
من  نعّوض  االغرتاب،  يف  رمضان  شهر  يف  جديدة 
من  العبادات  وسائِر  الله،  كتاِب  مع  تقصرينا  خاللها 
األوالد  لتعليم  والتفرِغ  ومناجاة،  ودعاء  وتهّجد  قيام 
اآليات واألحكام، والسرية الرشيفة للنبي )ص( وأهل 
الله  وأولياء  املنتجبني  وأصحابه  الطاهرين،  بيته 
الصالحني، عىس أن يكونوا لهم أسوة وقدوة.. وصدق 

املثل القائل: رُبَّ ضارة نافعة.  

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

الكيبييك  الثقايف  املركز  يرغب 
فني  معرض  تنظيم  يف  السوري 
اليدوية،  أعاملهم  لعرض  لالطفال 
الفنية.  وأشغالهم  ورسوماتهم، 
مشاعُر  االول  املعرض  هذا  وموضوع 
فرتة  خالل  يف  وأحاسيسه  الطفل 
االنكفاء املنزيل، واالبتعاد عن املدرسة 

واالصدقاء والنشاطات العادية.. 

طالبني  االعزاء،  لألهل  نتوجه  لذا 
ومساعدتهم  أطفالهم  تشجيع  منهم 
انفسهم،  يف  يجول  عام  التعبري  عىل 
وسيلة  أفضل  هو  الرسم  ان  فمعروف 
يساهم  وهو  االطفال،  لدى  للتعبري 
ايام  املطلوب  التوازن  منحهم  يف 
املحن والشدائد. يُرجى إعطاء الطفل 
حوار  وفتح  تلويٍن  وأقالم  أبيَض  ورقاً 

يف  يفتقدها  التي  االشياء  بشأن  معه 
خوفه،  اشتياقه،  أحالمه،  الفرتة،  هذه 
غضبه، حزنه، وفرحه.. أما بعد االنتهاء 
من الرسم، فيُطلب من الطفل أن يعنِوَن 
لوحتَه، ويصُف األهل عىل ورقة جانبية 

ما يريد الطفل التعبري عنه باللوحة. 
من  بعدٍد  الطفل  يشارك  ان  ممكن 
اللوحاِت  املركز  وسيختار  اللوحات، 

للعرض. وسيحصل كل طفل مشارك 
عىل شهادة تقدير وهدية رمزية تقديراً 
ملشاركته، عىل أن يحدد املركز تاريخ و 

مكان املعرض الحقاً..
التجاوب مع  يُرجى من أهايل االطفال 
للمشاركة،  أطفالهم  ومواكبة  الدعوة 
األول  سيكون  املعرض  هذا  أن  علامً 
عىل  لذا  الفال.  مدينة  يف  نوعه  من 

أسامء  إرسال  املهتمني  االهايل  كل 
نتمكن  حتى  املعرض  يف  املشاركني 
عدد  وبالتايل  عددهم،  معرفة  من 

اللوحات التي سيقدمها كل طفل.

املركز  مع  التواصل  للراغبني  وميكن 
 Centre فيسبك:  صفحة  خالل  من 

Culturel Québeco-Syrien

حول مشاعر الطفل وأحاسيسه في فترة االنكفاء المنزلي
المركز الثقافي الكيبيكي السوري ينظم معرضًا فنيًا لالطفال

البقاء هلل

كيف نصل أرحامنا في زمن كورونا؟

شهر رمضان وتجربة جديدة

املرحومة الحاجة فلّة

املرحوم مالك لحرش

املرحوم الشاب رشيف عباس مطر

 املرحوم غازي محمد الزين
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أيضاً  الطّبيّة  العيادات  العمل يف  طبيعة 
حيث  كورونا،  أزمة  بسبب  اختلفت 
الطوارىء  العائلة يف قسم  لفت طبيب 
د.   Santa Cabrini مستشفى  يف 
املواعيد  تأجيل  اىل  عبدلله  مصطفى 
"واإلستعاضة  الرّضوريّة  غري  الطّبيّة 
الهاتفيّة  باإلتصاالت  الزيارات  عن 
األدوية  ووصف  املرىض  أحوال  ملتابعة 
والفحوصات الطبيّة الالزمة لهم"، كاشفاً 
عن الصعوبات التي يواجهها األطّباء يف 
الهاتف،  الحاالت املرضيّة عرب  تشخيص 
ما يضطرهم أحياناً اىل إجراء إتصاالت مع 
بدقّة،  للتّشخيص   )video calls(فيديو
الّصور  إرسال  املرىض  من  الطلب  أو 
إليهم. أّما يف الحاالت املرضيّة العصيبة 
العيادات  يف  املرىض  إستقبال  فيتم 
بناًء عىل موعٍد مسبق، وبأعداد محّددة 

لتفادي اإلزدحام. 
 CHSLD St. يف  املمرّضة  وأشارت 
"الوضع  اىل  دياب  منال   Dorothee
الّسن  كِبار  ألّن  الرعاية،  دور  يف  املحزن 
أّن  كام  مضاعفة،  عناية  اىل  بحاجة 
صحيّة  مشاكل  من  يعانون  معظمهم 
يجري  ملا  ُمدرك  غري  وبعضهم  مزمنة، 
حوله، فضالً عن أّن ظروف املستشفيات 
بيد  بكورونا،  أفضل لجهة عزل املصابني 
الرعاية،  دور  يف  صعوبة  أكرث  األمر  أّن 
التّباعد  إجراءات  تطبيق  يصُعب  حيث 
تناول  مواعيد  يف  خصوصاَ  اإلجتامعي، 

الطّعام".
من  يعاين  باألصل  التمرييض  "الجسم 
مشكلة نقص مزمن من املهنيني، وجاءت 
هذه  فداحة  من  لتزيد  كورونا  أزمة  اليوم 
املشكلة وتكشف أكرث عن حجم املعاناة 
املهنة  لهذه  املامرسون  يعيشها  التي 
العناية  أو  الطوارئ،  أقسام  يف  سواء 
الفائقة أو أي قسم تخصيص آخر"، هكذا 
 St. مستشفى  يف  املمرضة  استهلّت 
وتابعت:  حديثها،  شقري  مريم   Mary
كورونا،  وباء  ظهر  الواقع  هذا  ظل  "يف 
املمرضني  جميع  عىل  لزاماً  واصبح 
املصابني  املرىض  ملساعدة  التأّهب 
التخصصيّة  االقسام  أّن  ومبا  بالوباء، 
النقص،  مشكلة  من  أصال  تعاين  كانت 
إجراءات  املستشفيات  اتّخذت  فقد 
بحيث  امللّحة  الحاجة  لتلبية  إضافيّة 
واملمرّضني  املتقاعدين،  استدعاء  تّم 
الّذين يعملون يف أقسام غري أساسيّة او 
وأوضحت  األبحاث وغريهم".  مراكز  يف 
شقري أنّه تمّ تشكيل فرق خاصة الستقبال 
املصابني او املشكوك باصابتهم بشكل 
أّن  كام  العزل،  طريقة  لتحديد  مستقل 
تستدعي  املرىض  هؤالء  عزل  صعوبة 
التزام قواعد صارمة جداً لتجنب العدوى 
جهوداً  العاملني  من  يستوجب  وهذا 
حيث  اضافياً،  نفسياً  وضغطاً  مضاعفة 
بات لزاماً  عىل جميع املمرّضني مامرسة 
دوامات عمل إضافية من أجل مساعدة 
الهائل  النقص  وسّد  جهة،  من  املرىض 
أخرى،  جهٍة  من  الوباء  هذا  سببه  الذي 
يغادرون  ال  اصبحوا  العاملني  "بعض 
أجل  من  للبقاء  ويضطرون  املستشفى 
وضع  يف  اآلن  اىل  ولكّننا  الشغور،  سّد 
األمور  تتفاقم  ومل  السيطرة،  تحت 
وإيران  ايطاليا،   يف  حدث  ما  غرار  عىل 

والواليات املتّحدة ودول عديدة أخرى".

 CLSC de بدورها شبّهت املمرّضة يف
الطبّي  الواقع  ضاوي  مالك   Matane
فالكل   " السيناميئ،  الفيلم  أو  بالحلم 
يعيش حالة خوف من املجهول او خوف 
من أن يعدي افراد عائلته، ويتابع األخبار 
ملعرفة املستجّدات. وجميع املمرّضني 
او املمرّضات يحاولون تحديد األولويات 
عملهم،  تسّهل  التّي  الحلول  وإيجاد 
الّذهاب  عن  عوضاً  باملرىض  كاإلتصال 
يف  ضاوي   ونّوهت  منازلهم..."،  اىل 
يف  املمرضني  بتعاون  حديثها   ختام 
فريق  مع  املعاملة  لله  "الحمد  بينهم  ما 
من  يخفف  اليش  وهذا  رائعة  العمل 

ضغط العمل ويعطينا األمل واملثابرة".
 مخاطر وتحّديات جسيمة

واملمرّضني  األطّباء  جميع  يُجمع 
الّصحيّة  الّرعاية  مجال  يف  والعاملني 
عىل كرثة األخطار والتّحديات املحفوفة 
يف  األماميّة  الّصفوف  يف  كونهم  بهم، 
 " املخاطر  وأبرز   ،١٩– كوفيد  مواجهة 
الطّبيّة  املستلزمات  يف  بالنقص  تتجىّل 
للتعامل  الرضوريّة  الصحيّة  واملعّدات 
املصابني  املرىض  مع  مبارش  بشكل 

بكورونا"، كام رّصح      
الطّبيب  يكون  وقد  موايس.  بالل  د. 
حال  يف  الوباء  نرش  يف  سبباَ  نفسه 
إصابته باملرض، ومل تظهر عليه العوارض 
د.  بحسب  متأّخر،  وقٍت  يف  سوى 
تحّد  هناك  وبالتّايل  عبدلله،  مصطفى 
وحامية  أنفسهم  حامية  يف  األطباء  أمام 

املرىض أيضاً.
دياب  منال  املمرّضة  عزت  جهتها،  من 
التعامل مع املرض  أسباب الخطورة يف 
اىل عدم ظهور العوارض يف وقت مبكر 
الّذي أّدى اىل  ألخذ اإلحتياطات، "األمر 
تفّشيه يف بعض املستشفيات، وإصابة 
عدد كبري من األطّباء واملمرّضني به بدون 
دور  يف  انتشاره  اىل  اّدى  كام  علمهم، 

رعاية املسّنني أيضاً". 
فقّسمت  شقري  مريم  املمرّضة  أّما 
يتعلق  "األّول  شّقني:  اىل  املخاطر 
املمرضني  اىل  العدوى  نقل  بخطورة 
املرىض  باقي  اىل  ومنهم  املناوبني 
والزمالء واالهل وغريهم، يف ظّل مشكلة 
الشخصية،  الوقاية  أجهزة  يف  النقص 
وإيجاد  الظروف  مع  التكيّف  ومحاولة 
من  نتمّكن  يك  وفّعالة،  مناسبة  بدائل 
املصابني،  مساعدة  يف  واجبنا  تأدية 
معرضة  حياتهم  تكون  عندما  خصوصاً 
مشكلة  تربز  ذلك،  اىل  اضافة  للخطر. 
عدد االرسّة املحدود  يف العناية الفائقة 
للمراقبة  يحتاجون  الذين  للمرىض 
الّدقيقة او ألجهزة التنفس. وهناك ايضا 
مشكلة النقص الحاد يف الغرف الخاصة 
من  معني  نوع  اىل  تحتاج  والتّي  بالعزل 
التهوئة ملنع نرش الفريوس داخل الغرفة 
الثاين  الشق  أّما  املستشفى.   داخل  او 
عىل  الواجب  أداء  عىل  بالقدرة  فيتعلّق 
أكمل وجه، يف  ظّل االستنزاف املستمر 
للممرضني  والذهنية  الجسدية  للطاقات 
الّذهني  للتشتت  يعرّضهم  الّذي  األمر   ،

اثناء مامرسة العمل".
ضاوي  مالك  املمرّضة  اعتربت  وقد 
هو  للممرض  الحقيقي  التّحدي   " أّن 
إصابتهم  املحتمل  املرىض  يعالج  أن 

عليهم  تظهر  الّذين  أو  كورونا،  بفريوس 
وارتفاع  كالسعلة،  املرض  عوارض 
الحرارة والصعوبة يف التنفس، ألنّه يقوم 
صحتّه  تعريض  خالل  من  كبرية  بتضحية 
أجل   من  للخطراملبارش  أقاربه  وصحة 
ختام  يف  وتستشهد  صّحتهم"،  إنقاذ 
حديثها حول املخاطر والتّحديات بآيتني 
ما  اال  يصيبنا  لن  "قل  الكريم:  القرآن  من 
اال  نفسا  الله  يكلّف  "ال  و  لنا"  الله  كتب 
وسعها"، تسليامً  منها برىًض تام بقضاء 
الله  قربًة اىل  وبأّن كّل عمٍل  الله وقدره، 

تعاىل يهون.
الوقاية رضورة قصوى

قنطار  من  خري  الوقاية  "درهم  مقولة  إّن 
أزمة  خالل  العام  العنوان  هي  عالج" 
اإلحرتازيّة  اإلجراءات  كانت  وإن  كورونا، 
قصوى  غاية  فإنّها  الجميع،  من  مطلوبة 
هذا  ويف  واملمرّضني.  لألطبّاء  بالّنسبة 
الّسياق قال د. بالل موايس: "نحن كأطّباء 
عملنا  خالل  الوقاية  معايري  بأعىل  نلتزم 
الطوارىء،  وأقسام  املستشفيات  يف 
والقفازات  الطّبيّة  األقنعة  نرتدي  حيث 
ومالبس خاّصة باملستشفى فقط، ونظراً 
اىل أن احتامل إنتقال العدوى إلينا ومن 
لجأ  فقد  دامئاً،   موجوٌد  عائالتنا  اىل  ثّم 
ذويهم  عن  اإلنفصال  اىل  األطّباء  بعض 
مبفردهم،  للعيش  وانتقلوا  وعائالتهم 
وحفاظاً  يحبّون  من  سالمة  عىل  حرصاً 
د.  حديث  عىل  وعطفاً  أرواحهم".  عىل 
موايس شّدد د. مصطفى عبد الله عىل 
إنتهاء دوام عملنا  " فور  التّعقيم،  مسألة 
نقوم بخلع مالبسنا وأحذيتنا ونرتكها يف 
نرتدي  ثّم  تعقيمها،  يتم  يك  املستشفى 
وفور  املنزل،  اىل  للعودة  أخرى  مالبس 
وصولنا نقوم بخلع أحذيتنا خارج املنزل، 
أفراد  مع  اإلحتكاك  قبل  فوراً  ونستحم 
يبقى  ال  يك  ثيابنا  غسل  يتم  ثم  العائلة، 

عليها أي أثر لكورونا". 
التّي  الوقائيّة  اإلجراءات  جانب  واىل 
تتخذها املمرضة منال دياب أثناء عملها 
املريول  بإرتداء  "بدءاً  املستشفى  يف 
الطّبيّة  والنظّارات  واملاسك  الخاص، 
بكورونا،  املصابني  لغرف  الدخول  قبل 
مخّصصة  ماسكات  إرتداء  اىل  باإلضافة 
التّي  الحرجة  للحاالت  فلرت  عىل  تحتوي 
التنّفس،  اجهزة  إستخدام  تستوجب 
بخلع  غرفة  كل  من  الخروج  بعد  وقيامها 
ورميهم  واملاسك  والقفازات  املريول 
تعقيم  ثم  بإحكام،  املهمالت  سلّة  يف 
فإنّها  جيّداً"،  ويديها  الطّبيّة  النظارات 
عائلتها  أفراد  حامية  عىل  أيضاً  تحرص 
تبديل  عند عودتها اىل املنزل من خالل 
املستشفى  من  الخروج  قبل  مالبسها 
يساعدها  وما  وحذائها،  أدواتها  وتعقيم 
ال  فهي  لذا،  مسايئ،  بدوام  تعمل  أنّها 
تحتك بأطفالها عند عودتها، وتنصح يف 
حال وجود أطفال الّدخول اىل املنزل من 
العدوى  نقل  فرص  لتقليل  ثاين  مدخل 

يف حال تلّوث اي من األدوات بها.
واإلرشادات  والوسائل  الطرق  "إتّباع 
حرفياً  وتطبيقها  والعزل  بالوقاية  الخاصة 
هو املفتاح االسايس ملنع نقل العدوى"، 
تابعت  التّي  شقري،  مريم  املمرّضة  وفق 
حديثها: " يجب غسل اليدين جيداً عند 
ملس اي مريض مصاب أو غري مصاب، 

أو عند ملس اي جسم خارجي. ولتجنب 
نقل العدوى، ميتنع املمرّضون عن حمل 
واصطحابه  املستشفى  من  يشء  اي 
واألواين  واألدوات  كالثّياب  البيت،  اىل 
نتجنب  العائلة،  ولحامية  ذلك...  وغري 
ملس اي احد يف املنزل قبل اإلغتسال، 
إحتضانهم  او  االوالد  تقبيل  ونتجنب 
بالّنسبة  األمر  صعوبة  رغم  فورعودتنا، 

لألطفال".
وحّملت املمرّضة مالك ضاوي مسؤولية 
للكوادر  الصحية  باإلرشادات  اإللتزام  
عند  الفريوس  من  للوقاية  الطبيّة،  
استخدام  عرب  املرىض   مع  اإلحتكاك 
جيّد،  بشكل  الشخصية  الحامية  معدات 
الحرص  أيضاً  عاتقهم  عىل  يقع  كام   "
عىل تقويّة أجهزة مناعتهم، عرب الحصول 
املناوبات،  خالل  الكافية  الراحة  عىل 
ومامرسة الرياضة ثالثة أيام  يف األسبوع 
الطّعام  وتناول  األقل،  عىل  ساعة  ملدة 

الّصحي".
لحظات ومشاهد إنسانّية مؤثّرة!

متّر الكوادر الطبيّة بالعديد من اللّحظات 
األزمات  خالل  املؤثّرة  اإلنسانيّة 
والحروب، وتُحفر الكثري من املشاهد يف 
ذاكرتهم ووجدانهم. وأكرث ما أثار حزن د. 
يعانون  الّذين  املرىض  هو  موايس  بالل 
من حاالت متقّدمة دفعة واحدة ما يشّكل 
حّد  عىل  ولألطّباء  لذويهم  كبرية  صدمة 
ويحمد  سعادته  عن  يعرب  ولكّنه  سواء، 
الله اىل أن الوضع يف كندا ما يزال تحت 
الّسيطرة، بحيث " مل يضطر األطباء اىل 
عىل  وآخر  مريض  بني  للمفاضلة  اآلن 
د.  ويروي  إيطاليا".  يف  حصل  ما  غرار 
مصطفى عبدالله بحزٍن حالة مريض مسّن 
التّنفس  يف  صعوبات  من  يعاين  كاين 
يف  عائلته  أفراد  من  أحد  لقاء  ويرجو 
تلك اللحظات الحرجة، "كان وضعه غري 
مع  الهاتف  عرب  أتواصل  وكنت  مستقر، 
الّذي  وألتمس حجم األىس  أفراد أرسته، 

يعيشونه، إنّها لحظات قاسيّة!"
دياب  منال  املمرضة  عاشته  نفسه  األمر 
الّرعاية،  دور  يف  عملها  تجربة  خالل 
املسّنني،  تجاه  كبري  بحزٍن  "شعرت 
وسؤالهم  حيلتهم،  وقلّة  بسبب ضعفهم 
غري  معظمهم  ألّن  عائالتهم،  املتكررعن 
أتواصل  وكنت  يحدث،  ملا  مدركني 
أحوالهم  عن  لطأمنتهم  ذويهم  مع 
األكرث  األمر  الفرصة".  يل  أُتيحت  كلاّم 
شقريهو  مريم  للممرّضة  بالّنسبة  إيالماً 
جسدياً  يعانون  وهم  املرىض  "مشاهدة 
الكافية  القدرة  متلك  ال  وأنت  ونفسياً، 
األكرث  املشهد  ولعّل  مساعدتهم".  عىل 
قسوة عىل اإلطالق هو ما روته املمرّضة 
مالك ضاوي " اكرثموقث أثّر يب  وُحفر 
مريضة  حّدثتني  عندما  ذاكريت  يف 
تخّفف  ليك  باملوت  رغبتها  عن  بكورونا 
نريد  عندما  وكذلك  علينا!!،  العبء 
أجهزة  يوجد  ال  ولكن  مريض  نسعف  أن 
عن  ضاوي  أعربت  كام  كافية"،  تنفس 
تأثّرها بحاالت اإلكتئاب  التّي يعاين منها 
بعض مرىض كورونا، جرّاء عزلتهم التّامة، 
حيث  وأبناء،  عائلة  لديهم  من  خصوصاً 

يكون فراقهم صعباً ومؤملاً.
الوعي ال يقل أهميّة عن العمل امليداين

منع  يف  ورئييس  أسايس  دور  للتوعية 

عن  أهميّة  يقّل  ال  وهو  انتشاراملرض، 
العمل امليداين. لذا، يحرص كاّل من د. 
بالل موايس ود. مصطفى عبدالله عىل 

املشاركة 
صفحة  عرب  التوعية  حمالت  يف 
اإلسالمي  للمجّمع  التّابعة  الفايسبوك 
)CCMM( إليصال املعلومات اىل اكرب 
الوعي  درجة  لرفع  الّناس  من  ممكن  قدر 
بالحجر  اإللتزام  عىل  وحثّهم  لديهم، 
الصّحي واإلجراءات الوقائية، )كاملداومة 
عىل غسل اليدين باملاء والّصابون وعدم 
ومراعاة   ،)... املكشوفة  األسطح  ملس 
مسافة  وإحرتام  العامة  الّسالمة  معايري 
العامة،  األماكن  يف  اإلجتامعي  التّباعد 
وجه  يف  مبارشة  العطس  عن  واإلمتناع 
العدوى  نقل  لتفادي  وذلك  اآلخرين 

اليهم، وتحّمل املسؤوليّة األخالقية.
أسئلة  عن  اإلجابة  يتم  أخرى  جهة  من 
الترّصف  كيفية  رشح  ويتم  املشاهدين، 
عند ظهورعوارض املرض، كارتفاع الحرارة 
عن  فضال  التّنفس،  ضيق  أو  الّسعال  أو 

إطالعهم عىل آخر املستجّدات.
وهل جزاء اإلحسان إاّل اإلحسان؟

اإلجراءات  فإن  واإلحصات،  االرقام  وفق 
وكذلك  الكندية  الحكومة  اتخذتها  التي 
أمالً  هناك  بأّن  تبرّش  كيبيك،  حكومة 
يلوح يف األفق خالل فصل الّصيف، وبأّن 
األّولية  السيطرة  مرحلة  من  تقرتب  كندا 
عىل املرض، "ولكن هذا ال يعني إمكانيّة 
العودة اىل الحياة الطّبيعيّة بشكل مطلق 
يستغرق  وقد  اللّقاح،  توفّر  قبل  وكامل 
كام  ومثانية عرش شهراً"،  بني سنة  األمر 
جاسنت  الوزراء  رئيس  لسان  عىل  جاء 

ترودو.
وقد أجمع األطّباء واملمرّضات يف ختام 
حديثهم اىل صدى املرشق عىل رضورة 

بالسياسات  الصارم  واإللتزام  التشديد 
وذلك  املقبلة،  املرحلة   خالل  الوقائية 
)موجات  املرض  تفيّش  عودة  ملنع 
نقله  او  الخريف(  فصل  بداية  مع  أخرى 
االسرتخاء،  وعدم  املصابني،  غري  اىل 
واحرتام اإلجراءات املتّبعة يف املحالت 
ووفاًء   . والخاّصة  العامة  واملؤسسات 
الرّحمة  ومالئكة  األبيض  الرّداء  ألصحاب 
عىل هيئة املمرّضات، الّذين مل متنعهم 
العنرصيّة  والقوانني  التّعّسفيّة  القرارات 
لنجدة  يهبّوا  أن  من  الرّخاء  زمن  يف 
إخوانهم يف اإلنسانيّة وقت الّشّدة، بدون 
والعرقي  الديني  لإلختالف  اإلكرتاث 
سالمتهم،  عىل  وحفاظاّ  والثّقايف، 
يك  ومناشداتهم  رسالتهم   تنفيذ  يجب 
جزاء  فهل  سدًى،  جهودهم  تذهب  ال 

اإلحسان إاّل اإلحسان؟!

أن  سوى  املطاف  نهاية  يف  يسعنا  ال 
األفراد  لجميع  وإكبار  إجالل  تحيّة  نوّجه 
العناية  مجال  يف  العاملني  والكوادر 
عىل  شكرمتواضع  كعربون  الصحيّة، 
ندعو  وأن  الجبّارة،  تضحياتهم وجهودهم 
لهم بالّسالمة وبأن يحفظهم الله عّز وجّل 
جميع  عنهم  يرصف  وأن  سوء،  كل  من 
أفضل  ويجزيهم  واألسقام،  البالء  أنواع 
األبطال  أنّهم  للجميع  أثبتوا  فقد  الجزاء، 
الحقيقيون واملجاهدون الُخلّص وشعلة 
األمل يف املعركة املستعرة ضّد كورونا!

فاطمة بعلبيك _مونرتيال 

على الخطوط األمامّية: معركة األطباء مستمرة!

تتمة االوىل

د. بالل موايسد. مصطفى عبد اللهاملمرضة مريم شقرياملمرضة مالك ضاوياملمرضة منال دياب
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األعراض

ساهموا يف الحد من 
(COVID-19) 19-انتشار مرض كوفيد

عليكم بااللتزام بالخطوات التالية للحد من انتشار مرض ف�وس كورونا كوفيد-19:

إذا كانت لديك أعراض األعراض

1-833-784-4397 canada.ca/le-coronavirus

للمزيد من املعلومات عن مرض كوفيد-19:

قد تكون أعراض مرض كوفيد-19 خفيفة 
جداً أو قد تكون حادة وشديدة، وقد ال تظهر 
أعراض هذا املرض إال بعد مرور 14 يوماً من 

تاريخ التعرض للف�وس. 

الحمى 
(حرارتها تفوق أو تعادل 38 درجة مئوية)

السعال

صعوبة التنفس

الزم بيتك وال تخرج
 منه لكيال تنقل املرض 

إىل اآلخرين.

تجنب زيارة األشخاص 
املسن¤ أو األشخاص الذين 
يعانون من حاالت مرضية. 
فهؤالء األشخاص هم أك© 
عرضة لإلصابة ¯رض خط�.

عليك أوال أن تتصل 
هاتفياً ¯قدم خدمات 
الرعاية الطبية قبل أن 

تزورهم أو اتصل بسلطة 
الصحة العامة املحلية. 

إذا الحظت أن أعراضك 
تزداد سوءاً، اتصل فوراً 

¯قدم خدمات الرعاية الطبية 
أو اتصل بسلطة الصحة 
العامة، واتبع إرشاداتهم.

اتباع النصائح والتعلي¹ت الصادرة 
عن سلطة الصحة العامة املحلية.

اإلكثار من غسل اليدين بالصابون 
واملاء ملدة 20 ثانية عىل األقل.

استعملوا مطهر ومعقم اليدين املصنوع من 
الكحول إذا Ã يكن لديكم الصابون واملاء.

حاولوا عدم ملس 
أعينكم أو أنفكم 

أو فمكم.

تجنبوا االتصال 
املبارش واالقرتاب من 

األشخاص املرىض.

احرصوا عىل أن تسعلوا 
وتعطسوا يف كم البسكم 

وليس يف أيديكم.

ابقوا يف املنزل بقدر اإلمكان وإذا كنتم 
بحاجة للخروج من املنزل فعليكم بالتباعد 
جسدياً عن اآلخرين (تقريباً ¯سافة 2 مرت).

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN
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ROULA KADI
514.388.1588 ext 246 • roula@skylawn.net

 Cell: 514.655.5678

HEBA BOMBACHI
514.388.1588 ext 234 • hebaskylawn@gmail.com

 Cell: 514.660.8339

.kGóL á°ShQóe QÉ©°SCÉH á«©«é°ûJ ¢VhôY ÈY É¡d π«ãe ’ á°Uôa ºµëæ“

§°ShC’G ¥öûdGh ¿ÉæÑd ¤EG áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG á©àe πªàµàd

»Hô©dG Üô¨ŸG ∫hOh

SKYLAWN TRAVEL

EXCELLENT SERVICE POUR VOYAGER
PARTOUT DANS LE MONDE

433 Chabanel Ouest, Suite 111, Montreal, Qc, H2N 2J3
514.388.1588 • www.skylawn.net

رمضان كريم وكل عام وانتم بخري
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حسني الهاشمي – مونرتيال   

تأسست منظمة االمم املتحدة عام 1945 
الثانية من أجل  العاملية  الحرب  انتهاء  بعد 
وكذلك  العامليَّني،  والسالم  االمن  ضامن 
بني  والتعاون  والتعارف  التقارب  تحقيق 
تحقيق  يف  ومساعدتها  العامل،  شعوب 
األمن  وألن  واالجتامعي،  االقتصادي  منائها 
لحفِظِه،  عاملية  قوة  اىل  بحاجة  والسالم 
فإنها أنشات مجلس االمن الدويل ومنحت 
وفرنسا  )بريطانيا  الخمس  العظمى  الدول 
والصني وروسيا وأمريكا( عضوية دامئة فيه، 
أيِّ  إيقاف  إلقرار  جًدا  واسعة  بصالحيات 
ويف  العاملي،  السالم  يهدد  ما  وكلِّ  حرب 
الوقت نفسه منحت كالً من الدول الخمس 
عليه  توافق  ال  قرار  أي  نقض  حقَّ  العظمى 
منعاً لحدوث االحتكاك بينها، كام سمحت 
عنها  ممثلني  برتشيح  الخمس  للقارات 
ولهم  محدودًة،  زمنيًة  فرتًة  قاراتهم  ليمثلوا 
حق التصويت عىل القرارات من دون حق 

النقض املمنوح للدول الخمس العظمى. 
االمن  مجلس  يكون  أن  املفرتض  من  إذاً 
وإيقاف  السلم  إلقرار  عامالً  الدويل 
باألساس  ألنه  الستمرارها  ومانعاً  الحروب، 
النزاعات  فض  يف  محايدا  يكون  أن  يجب 
وليس منحازاً اىل طرف، ولكن نتيجة لغلبة 
املصالح االقتصادية والسياسية عىل القيم 
عليها  قامت  التي  واالسسس  املبادئ  و 
اىل  االمن  مجلس  تحول  املتحدُة  االمُم 
الدول  بني  مصالح  وتجاذب  رصاع  ساحة 
من  س  أُسِّ الذي  الدور  أفقده  ما  العظمى، 
عامل  يف  مصداقيته  فقَد  وبالتايل  أجله، 
هو باالساس فقد مصداقيته بعد ان أصبح 
حساب  عىل  األساَس،  واملصالُح،  املاُل، 

القيم واألخالق واالنسانية والسالم واألمن.
عن  االمن  مجلس  تخيل  عىل  مثال  وخري 
مهامه ومسؤولياته يف حفظ السالم واالمن 
الوحشية  الحرب  من  موقفه  هو  العامليَّني 
جمهورية  عىل  متعددة  دول  تشنها  التي 
بأعضائه  املجلس  هذا  أصبح  فقد  اليمن، 
مئات  قتِل  يف  مشاركاً  الحرب،  يف  طرفاً 
بنيته  وتدمريِ  اليمني  الشعب  من  اآلالف 
ان  وهو  اال  فقط:  واحد  لسبب  التحتية 
هذه الدولة الصغرية ذات املوقع الجغرايف 
تكون  ان  ترفض  اقتصادياً،  الفقرية  املهم، 
مجلس  أعضاء  من  عظمى  دولة  ألي  تابعة 
االمن، وترغب يف العيش مستقلة بقرارها 
وسياساتها. لذلك أخذ هذا املجلس عىل 
الوسائل،  بشتى  وارهابها  عقابها  عاتقه 

ومنها حرمانها من رشاء السالح للدفاع عن 
تتعرض  التي  الحرب  مواجهة  يف  نفسها 
الدولة  لهذه  تابعة  وتصبح  ترضخ  حتى  لها 

العظمى او تلك.
من  اكرث  منذ  يتعرض  اليمني  فالشعب 
قاسية  وحشية  لحرب  سنوات  خمس 
العربية  اململكة  عليه  تشنها  همجية 
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة، 
املتحدة  الواليات  العدوان  يف  وتشاركهام 
وفرنسا)دول  املتحدة  واململكة  االمريكية 
من  االمن(  مجلس  يف  العضوية  دامئة 
خالل تزويد الجيشني السعودي واالمارايت 
املحرمة  حتى   - الفتاكة  االسلحة  بأحدث 
االقامر  مبعلومات  وتزويدهام   - دولياً 
الصناعية، ناهيَك عن املشاركة أحياناً، كام 

يحدث يف الحصار البحري.
السعودي  الجيش  قصِف  من  بالرغم 
واإلمارايت املستشفيات واملدارس املراكز 
العبادة  ودور  السكنية  واألحياء  الطبية، 
من  أكرث  وقتله  األطفال،  حضانة  ومراكز 
منذ  أي  الحرب،  بداية  منذ  طفل  الف   50
البحري  الحصار  واستمراِر  سنوات،  خمس 
وصول  ومنع  املطا،ر  وإغالق  والجوي 
الطبية،  واملستلزمات  واالدوية  االغذية 
نقل  من  املتحدة  األمم  طائرات  منع  حتى 
املستعصية  باالمراض  واملصابني  الجرحى 
واملزمنة، الذين ال يجدون عالجا يف اليمن 
ذلك  من  بالرغم  العاملي،  الحصار  بسبب 
عن  عوضاً  الدويل  االمن  مجلس  فإن  كله، 
إيقاف  عىل  واالمارات  السعودية  اجبار 
 2511 القرار  اتخذ  الحصار،  وفك  الحرب 
السنة  هذه  من  الثاين  الشهر  نهاية  يف 
روسيا  وامتناع  دولة  عرشة  ثالث  )مبوافقة 
بتمديد حظر ومنع  التصويت(  والصني عن 
تصدير السالح إىل اليمن، وفرض العقوبات 
عىل الدول املخالفة للقرار للسنة الخامسة 
عىل التوايل، وقد اتخذ القرار أوَل مرة عام 
السعودي  العدوان  بْدِء  عام  أي   ،2015

االمارايت عىل اليمن.
من  كان  الذي  الدويل،  االمن  مجلس  إن 
الحرب  إنهاء  عىل  يعمل  ان  املفرتض 
واالمارات  السعودية  حكومتَي  من  ويطلب 
إيقافها، او يفرض عليهام عقوبات اقتصادية 
ومينع سواهام من بيعهام السالح، فانه مل 
الحرب فحسب، بل  امد  اطالة  يعمل عىل 
السعودي  الجيشني  بتزويد  ألعضائِه  سمح 
واالمارايت بأحدث انواع االسلحة اليقاع أكرب 
التحتية،  وبُناه  اليمني  بالشعب  الخسائر 
وباملقابل فرض حصاراً عىل اليمن، واتخذ 

قرارات مبنع بيع االسلحة لليمن لئال تُداِفَع 
التي  الوحشية  الحرب  امام  نفسها  عن 
دعم  عنهام  ُعرف  متسلطان  نظامان  يشنها 
مجلس  استحق  وبذلك  العاملي،  االرهاب 
االمن أن يُسمى مجلَس االرهاب الدويل، ال 

مجلَس األمن الدويل.
عن  امتنعتا  قد  والصني  روسيا  كانت  واذا 
من  فإن   ،2511 القرار  لصالح  التصويت 
االخرى،  العظمى  الدول  تتبنى  ان  الغريب 
االنسان  حقوق  تدعم  انها  تدعي  التي 
املتحدة  كالواليات  والدميقراطية،  والحرية 
هذه  وفرنسا،  املتحدة  واململكة  االمريكية 
السعودية  حكومتَي  تدعَم  وأن  الحرَب، 
واالمارات الجائرَتني، اللتان ال تعرفان معًنى 
وال  بالحرية  تسمحان  وال  االنسان،  لحقوق 
رؤوس  تقطع  زالت  ما  بل  باالنتخابات، 
العامة  الساحات  يف  والرجال  النساء 
بحقوقهم  يطالبون  انهم  ملجرد  وتجلدهم 

التي كفلتها السامء والقوانني الوضعية.
الدويل  االمن  لِمجلس  األَوىل  من  كان  لقد 

أن مينع تصدير السالح للسعودية واالمارات 
بدالً من أن يفرضه عىل اليمن، ولكن عندما 
يتخىل العامل عن القيم واالخالق واالنسانية 
مقابل املال، يصبح لزاماً تغيري أسامء هذه 
يواَجهوا  وأن  الخادعة،  الكاذبة  املؤسسات 
تحت  يخفوها  ان  يحاولون  التي  بحقيقتهم 
مسميات متعددة. إنه ملن العار ان يتحول 
من  عاما   75 من  اكرث  بعد  االمن  مجلس 
لم إىل منظمة  تأسيسه من منظمة ترعى السِّ
وذلك  املعتدين،  وتدافع عن  الحروب  تثري 
ذلك  والسياسية.  املادية  املصالح  بسبب 
)االمم  األم  املنظمة  فيه  تتبجح  وقت  يف 
حقوق  لحامية  مجالس  لها  بأن  املتحدة( 
االطفال وحقوق االنسان، ولكنها عاجزة عن 
حامية أطفال اليمن، الذين تتقطع اشالئهم 
بصواريخ امريكية وقنابل بريطانية وفرنسية، 

وبأيٍد سعودية واماراتية.
خمس سنوات والشعب اليمني يواجه حرباً 
عاملية وال يُسمح له بالدفاع عن نفسه، فأي 
عامل منافق وخادع هذا الذي نعيشه؟ وأي 

حامية  تدعي  عاملية  ومجالس  منظامت 
انتهاك  يف  تساعد  وهي  االنسان  حقوق 

حقوق االنسان، بل قتله؟
كل  تحمل  الذي  اليمن  شعب  اىل  فتحية 
والحقد  والرشاسة  والعدوان  الَجور  هذا 
العاملي، ووقف صامداً يف مواجهة ارهاب 

مجلس االمن الدويل.
القرار  ان  الكندية:  حكومتنا  اىل  )همسة 
االخري برفع الحظر عن بيع االسلحة للسعودية 
يعني ان الدوالر الكندي سيصل إىل خزائن 
ونساء  أطفال  بدماء  ملطخ  وهو  الحكومة 
التي  الكندية  فاملدرعات  اليمن،  ورجال 
بيعت إىل السعودية سابقاً مل توزع الورود 
عىل الشعب البحراين عندما دخل الجيش 
الشعِب  لقمع  البحرين  اىل  السعودي 
سلمياً،  والدميقراطية  بالحرية  املطالب 
وكذلك عندما دكت هذه املدرعات رياض 
فهل  اليمن.  يف  املستشفيات  و  االطفال 
بقتل  تسمح  الكندية  االنسان  حقوق  رشعة 

االنسان من أجل الدوالر؟(

بقلم فارس بدر 

يأيت الثالثون من آذار هذا العام وساحات 
الشعوب  بهتافات  تضج  العريب  العامل 
وطنية  شعارات  ويافطاتها.  وشعاراتها 
مساوىء  بني  العميق  الرتابط  أدركت 
وبني  شعوبها،  عن  وانفصالها  األنظمة 
قضاياها  عن  وتخليها  للخارج  تبعيتها 
الوطني  التحرر  حركة  تجربة  ففي  الوطنية. 
عىل  الخارج  مع  املواجهة  طغت  العربية، 
التخلف  مع  الداخل،  مع  املواجهة  تلك 
التطور  تشوهات  ومع  التقليدية،  والثقافة 

االقتصادي واالجتامعي.
ما نشهده اليوم هو حركة وطنية تنطلق من 
مهامت الداخل، من بناء نظام جديد ودولة 
إضافة  الخارج،  تحديات  ملواجهة  حديثة 
إىل دور جديد لهذه الدول وملوقع مختلف 

لها يف العامل.
أخرى،  وميادين  التحرير  ميدان  كرس  لقد 
باالستبداد  املتمثلَة  األساسيَة  العقدَة 
يتحرض  اآلن  وهو  والتبعية،  والفساد 
فيها  األصل  دميقراطية،  سياسية  ملامرسة 
للسلطة.  كمصدر  للشعب  السيادة  إعادة 
الحقاً  سيجري  ما  لكل  املفتاح  هو  هذا 
عىل  وخيارات  وإصالحات  إجراءات  من 
املستوينَي الداخيل والخارجي. وما ميكن 
قوله اليوم إن العرب، عرب حراك شعوبهم، 
الختيار  ويجتهدون  جديداً  تاريخاً  يكتبون 

أمناط حياتهم وعيشهم وقياداتهم.
مواعيد  كل  ليحوِّل  آذار  من  الثالثون  يأيت 
وتواريخ ميادين التحرير إىل يوم أرض جديد، 
واالقتصادية  االجتامعية  األنظمة  قيمة  فام 
عليها؟!  تقف  أرضاً  متلك  ال  كانت  إذا 
األرض  كانت  إذا  برمتها  الحياة  قيمة  وما 
تحت االحتالل مقيدة بسالسل االستيطان 

وصاغرة أمام جربوت الطغاة؟!..
عن  نتكلم  األرض  عن  نتكلم  وعندما 
فلسطني ألنها محجُة فكرنا وعقولنا ومحطُّ 
نضالنا وتضحياتنا. هي ذلك الجزء الجنويب 
وبطاحها  سهولها  تنِئُّ  العريب،  جسدنا  من 
واالستيطان،  االغتصاب  أمل  من  وروابيها 
ويعيش فيها شعب صابر صامد، لحظات 
ترقب؛ يتطلع إىل ذلك الغليان الهادر يف 
من  بعضاً  إليه  يحمل  علَّه  التحرير  ميادين 

أمل انتظره طويالً..    
إنه يوم األرض. محطة إضافية تؤّرخ ألشالء 
للزرع  منبٌت  األرض،  الفلسطيني.  الجسد 
لذاكرة  وخزّان  للبرش،  وموئل  والخريات 
إنها  انتمى.  طبقة  أي  إىل   - الفلسطيني 
األرض، أرض اآلباء واألجداد، تعاقَب عليها 
الفاتحون من زوايا األرض األربع، واختارتها 
إىل  انطالق  منّصة  الساموية  الرساالت 
ملجأً  الصهاينة  واختارها  أجمع،  العامل 
الغرب  وعنرصية  التفتيش  محاكم  من  لهم 

وسطوة الكنيسة. 
وبالرغم من جحافل الغزاة وأقدام املصلني 
حلهم  يف  دعوتَهم  النارشين  واملبرّشين 
الرومان  سيوف  من  وبالرغم  والرتحال، 
إىل  وصوالً  الصليبية،  الرماح  وسنان 
مجنزرات املرشوع الصهيوين الرابض عىل 
بقيت  يقارب عقوداً ستة،  ما  الوطن  صدر 
األرض الفلسطينية تعبق بالطهر، تفوح من 
والدم  الفلسطيني  الحجر  رائحة  ضلوعها 

الفلسطيني.
يوم األرض محطة جديدة تؤّرخ للتضحيات 
ذاكرتنا  يف  عميقاً  وتحفر  الفلسطينية 
الجامعية منذ عام النكبة، أي 1948. إنها 
تأريخ لجرمية العرص بامتياز، فقد استُبيحت 
الحرمات،  وانتُِهكت  واألرزاق،  األعناق 
والقتل  املجازر  أنواع  أبشع  وارتُكبت 

لحكايات  تأريخ  إنها  والتهجري.  والترشيد 
يف  واألطفال  النساء  عيون  ترويها  موجعة 
من  وسواها  وبيسان،  ياسني  ودير  القبّة 
األرض  تحيك  حيث  الفلسطينية،  القرى 
والحزن  واالنكسار  األمل  روايات  وحدها 
وضلوعها  حناياها  بني  وتختبئ  والفواجع، 
والتواطؤ،  والصمت  والتآمر  الغدر  قصص 

التي ال تحمل سوى التقيؤ والغثيان.
الكرمة  عروق  تشكل  حيث  األرض..  لكنها 
تشكل  وحيث  الكرامة..  لرشايني  امتداداً 
املتشبّثة  األطفال  أليادي  امتداداً  الحجارة 
املقالع  هذا  الفلسطيني..  باملقالع 
املدّوي  العرص،  جرمية  عىل  املنتفُض 
احتجاجاً عىل جفاف الرشايني العربية من 
وقفات العز، والصارُخ أبداً يف وجه العتاة 
الظاملني يف مسًعى إلقامة الحق والعدل.

لكنها األرض.. تغرّينا ومل تتغرّي.. تلّوننا يك 
نبتعد، هاجرنا ومل تهاجر، وها هي تتلّحف 
وتتعطّر  ِقدماً،  ترتسخ  ليك  الزيتون  بشجر 
نشوة  اإلنسان  فيها  فينزرع  بالياسمني 
واغتباطاً، وتزداد صرباً عىل الضيم بانتظار 
جديد  طفل  عىل  شارقًة  الغد  شمس 

ومقالع جديد وحجر جديد..

إنها األرض.. أليست هي تلك التي رواها 
و"ناجي  قلمه،  من  دماً  كنفاين"  "غسان 
العيل" نزفاً من ريشته، و"محمود درويش" 
الدرّة"  و"محمد   ، الحيِّ لحمه  من  شعراً 
كوري"  و"رايْتِشل  طفولته،  من  هدية 
الناشطة األمريكية التي خرّت رصيعة تحت 
سقطت  الصهيونية؟..  الدبابات  جنازير 

رايتشل بدورها دفاعاً عن األرض.
انتفض  رحمها  من  أليس  األرض..  إنها 
الحسيني  واملفتي  القّسام  الدين  عز 

والبطريرك الصبّاح واملطران كبوجي؟؟؟

وجبالها  بجرودها  هي..  هي  وتبقى 
وزعرتها،  وزيتونها  بكرمتها  وربوعها.. 
رموز  من  رمزاً  وشيوخها،  ونسائها  بأطفالها 
العناد الفلسطيني، الذي يُنِتج كل يوم يف 
رفح وجنني والضفة والقطاع ملحمَة صموده 

واعتزازه باالنتامء إليها..
عليها  ومن  األرض  تقف  األرض..  يوم  يف 
الدويل  التواطؤ  غبار  عنها  تنفض  اعتزازاً، 

التقسيم،  قرار  إىل  بجذوره  يرضب  الذي 
ذلك  إىل  العائد  العريب  التخاذل  وغبار 
املروءة  عروق  فيه  جفت  الذي  اليوم 

وشّحت فيه قيم العز والكرامة. 

وحده  الفلسطيني  الدم  يتحّول  وهكذا 
شاهداً عىل جرائم االحتالل.

آراء

اليمن في مواجهة إرهاب مجلس االمن الدولي

الثالثون من آذار: يوم األرض الفلسطيني
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Mohd. Abu Assi (514) 824-7009 - Nora Taji: (514) 378-9775

CPFQ: (514) 956-1685
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رهيب  وباء  وطأة  تحت  بأرسه  العامل  يعيش 
يرضب الكرة األرضية بأرسها، حصد حتى االن 
عرشات اآلالف من الضحايا، وتسبب بعذابات 
ال تحتمل للمصابني يف املستشفيات وعىل 

أجهزة التنفس الصناعي..
القلب  هذا  داخل  من  انسانية  دعوة  هي 
الذي ال يتمنى لكل البرش إال الخري والسعادة 

والفرح، والله تعاىل يشهد عىل ذلك..
االمكان،  قدر  باملنازل  لاللتزام  صادقة  دعوة 
او  تجمعات  أي  يف  املشاركة  عن  واالمتناع 

مناسبات مهام وأينام كانت..
العمل  للخروج اىل  إنه مضطر  قائل  يقول  قد 
ولكن  صحيح،  وأدوية؛  حاجيات  لرشاء  او 
املحافظة عىل الحياة وتفادي خطر هذا الوباء 

واجب انساين وأخالقي اىل أبعد الحدود..
علينا أن ننفذ التعليامت الصادرة عن املراجع 
الطبية والصحية، كلٌّ يف مكان سكنه يف هذه 

الكرة األرضية..
وأسأل  القراء،  كل  اىل  أوجهها  هذه  كلاميت 

والعافية  الصحة  جميعا  لكم  تعاىل  الله 
الدامئة..

تنعمون  وأنتم  تصلكم كلاميت هذه  ان  أمتنى 
بأثواب العافية والصحة الدامئة..

وكام كنا معكم يف األوقات واملناسبات عىل 
هذه  اجتياز  حتى  معكم  فسنكون  اختالفها، 
املرحلة الصعبة والعصيبة من حياتنا الحارضة 

- بإذن الله تعاىل..
حامكُُم الله جميعاً يا كرام الناس..

محبتي واحرتامي للجميع..
دمتم ساملني يا كرام..

PLEASE STAY HOME
STAY SAFE

 للتواصل مع الكاتب عرب الربيد االلكرتوين: 

visionmag64 @Gmail.com
 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس بوك

 FACEBOOK PAGE:                                    
ALI IBRAHIM TALEB

املدين  الحراك  من  املتشامئون  يؤكد 
وأحزاب املعارضة أن حكومة لبنان العتيدة 
ويف  قوة  من  أُوتِيَت  ما  بكل  اليوم  تتحرك 
األمرييك.  بالدوالر  للفوز  اإلتجاهات  جميع 
إليه  ليالً ونهاراً، وتسعى  هي تجّد يف طلبه 
عساها  بها  يتعلق  قشة  إىل  الغريق  سعَي 
الدوالر  إنها من دون هذا  الغرق.  تُنجيِه من 
واهيٌة ضعيفٌة ال تستطيع التقدم خطوة إىل 
األمام. هي تقف يف عني العاصفة مرتنحة، 
بال  األرض  عىل  وتسقط  توازنها،  تفقد  وقد 
حراك، ويحني ميعاد أجلها كام حان باألمس 
لذا  السابقة.  رضَّتها  أجل  ميعاد  القريب 
فإنها لن تتمكن من تغيري انهيار اقتصادي قد 
العذل، ولن  وقع حتامً، فلقد سبق السيف 

تقوم للبناَن قامئٌة بوجودها يف السلطة.  
خزينة  يف  الفجوة  فأن  فيه  شك  ال  ِمام  أما 
باألمس  جدا  توسعت  قد  اللبنانية  الدولة 
بني دخول الدوالر إليها وخروجه منها بطرق 
بوعاء  يكون  ما  أشبه  وكأنها  مرشوعة،  غري 
ماء مثقوب يف قعره. أما هذه الفجوة اليوم  
فهي تتمدد وتعرض برسعة مذهلة بني قيمة 
عىل  هو،  الدوالر.  وقيمة  الوطنية  عملتها 
ويفتخر  زهوه  ويُظهر  بنفسه  يتباهى  ندرته، 
بعلو قدره. أما هي فتنكمش حياء وتطأطئ 
رأسها خجالً أمامه، ألن عليها أن تجمع ثالثة 
تدرك  وهي  قدره،  يف  لتساويه  لرية  آالف 
أيضاً أنه يف ارتفاع جنوين وهي يف انخفاض 

مستمر،
"والحبل عىل الجرار". أما سعر الدوالر كام 
مائة  وخمس  بألف  اللبنانية  الدولة  حددته 

لرية "فحديث خرافة يا أم عمرو".
مجًرى  يف  جرى  إذا  الكثري  املاء  إن  يُقال 
باطن  يف  غاَر  البالليع،  كثريِ  عميٍق  واسعٍ 
ومل  البحر  إىل  منه  يشء  يِصْل  ومل  األرض 
البساتني  منه  تنتَفع  فلم  حافتيه،  من  يِفض 
مجًرى  يف  جرى  إذا  أما  مواسمها.  وبارَت 
من  فاَض  البالليع  من  خاٍل  وسطحي  ضيق 

حافتيه وَرَوى البساتني ففاَضت بالخريات.
من  العتيدة  الحكومة  هذه  ورثت  لقد 
حكومات الطائف السابقة خزينة خاوية. أما 
من كلَّفته هذه الحكومات بهندستها املالية 

خاصة   - الصعبة  عمالتها  عىل  واملحافظة 
طوالً  مجراها  مدى  يف  زاد  فقد  الدوالر، 
وعرضاً وارتفاعاً، وتغاىض عن محاسبة أمراء 
بعض  وقادة  املال  وحيتان  األهلية  الحرب 
األحزاب السياسية، الذين أحدثوا الفتحات 
يف مجراها وحللوا ضمريياً وقانونياً ألنفسهم 
تحليله.  ينبغي  ال  ما  وحواشيهم  وأتباعهم 
لذلك مل تفْض من حافَّتَي مجراها العمالُت 

الصعبة التي أهمها الدوالر. 
بل كان منسوب هذه العمالت - عىل رأسها 
وعاماً  شهر  بعد  شهراً  ينخفض   - الدوالر 
بعد عام، ومل تكن بيد الحكومات املتعاقبة 
حيلة إال اإلستدانة بفوائَد مرتفعة من البنك 
الدويل واملصارف لتغذية خزينتها بالدوالر، 
الدين  هذا  فائدة  استفحلت  حتى  خاصة 
وصارت توازي أكرث من نصف إيرادات الدولة 
اللبنانية السنوية، وصار الدين العام وفائدته 
عبئاً  باتا  حتى  عام،  بعد  عاماً  يتضاعفان 
ثقيالً عىل العهد الحايل الذي" ليس له فيه 
ناقة وال جمل"، وعىل الحكومة العتيدة التي 
اتهمها الحراك املدين زوراً بأنها وراء اإلنهيار 
اإلقتصادي "وهي بريئة منه براءة الذئب من 

دم ابن يعقوب".
إن هذه الحكومة العتيدة تثبت اليوم نجاحها 
لبنان  يف  وباء  أخطر  النتشار  حد  وضح  يف 
من  األلوف  وحصد  بأجمعه  العامل  اجتاح 
الضحايا، بفضل اإلنسجام القائم بني فخامة 
وأعضائها   رئيسها  ودولة  الجمهورية  رئيس 
وتعاونهم  وتضامنهم،  جهودهم  وتضافر 

والعسكرية  الطبية  األجهزة  مع  جميعاً 
ملضاعفة  أيديهم  عىل  والشد  واألمنية، 
جهودهم ونشاطهم للتخلص من هذا الوباء 

الخطري والقضاء عليه نهائياً. 
للحكومة  املعارضون  أيها  مباالتكم،  قلة  إن 
الحالية، مبصلحة الشعب اللبناين من جهة، 
ونزاعاتكم وخالفاتكم املستمرة عىل تقسيم 
الجبنة من جهة أخرى، هي التي أرضت كثرياً 
له  تقوم  ال  مشلوالً  وجعلته  الوطن  باقتصاد 
العذل،  سبق  الذي  هو  وسيفكم  قامئة، 
اللوم  إال  لبنان  شعب  من  تستحقوا  مل  لذا 

والتأنيب والتوبيخ. 
أما هذه الحكومة، التي نجحت يف مكافحة 
فوق  القانون  ووضعت  الخبيث  الوباء 
باملرىض  والعناية  الفقراء  ولقمة  أحزابكم، 
حيتانكم،  وأطامع  تجاركم  احتكارات  فوق 
مذاهبكم  رصاع  فوق  الوطن  ومصلحة 
تضييق  يف  تنجح  قد  التي  فهي  وطوائفكم، 
وسد  بالليعه  جميع  وإغالق  الخزينة  مجرى 
أعوام  بعد  املال  ليفيض  فتحاته،  جميع 
بإذن الله من حافتيه، وهي التي تعامل كل 
استأهل  فمن  يستحقه  مبا  لبناين  مواطن 
ومل  عندها  مبا  عليه  أنعمت  إنعامها، 
الفقراء  مال  أكل  ومن  سيفها،  عليه  ترفع 
أصدق  وما  بعطائها.  تكرمه  لن  واملهجرين 

املتنبي الذي قال:
السيف  موضع  يف  الندى  "ووْضُع 
بالعىل..... ُمرض كوضعِ السيف يف موضع 

الندى"

أرساٌب طيوريّة... تَُحلِّق وتقطع املسافات
تهبط إىل بقعة ماء هنا... أو نظرية لها هناك

تسحب ما تيرسَّ لها من املياه
انتظام  بدون  نفسها  املبعرثة  املياه  هذه 

د ُمَحدَّ
قد يعربها كائن برشي بدون التفاٍت إليها

أو قد ميسح بها أسفل نَْعلَيْه لتنظيفهام
النتيجة:

ٌع مايئٌّ قد ال يُفيد البعض تََجمُّ
إال إنَّه رزٌق لجهات أَُخْر

"رزٌق للطّيور"

عىل أرض اليابسة... غاباٌت وأدغال
حيواٌن مفرتٌس يحتاج إىل إسكات جوعه

ال عقٌل يعمل وال قوانني َوضعيّة تفرض نظاماً 
كذائيّاً

والتّعليامت  التّوجيهيّة  لإلرشادات  غياٌب 
التّحصيليّة

ما  ُملتِهامً  الفريسة  عىل  ينقّض  مبفرتٍس  وإْذ 
تَيَرسَّ له

لُبِّيَت الشهوة... وتحقَّق املُراد
"رزٌق للبهائم"

انتقاٌل إىل العامل اإلنيّس
العقل...  املعرفة،  العلم،  اإلنسان،  حيث 

واملزيد
ة ببني آدم ولكن رغم تواجد هذه امليزات النَّريِّ

طبيعة  يف  البهائم  مع  يشرتك  أنّه  يخفى  ال 
الّرزق املُشار إليه آنفاً

إىل  الحاجة  نداء  إخامد  من  أيضاً  له  بُدَّ  فال 
املأكل املاّدي

من  له  لَذَّ  وما  لحوم  من  له  طاب  ما  فيختار 
فاكهة وما حال له من أعشاٍب وخضار
إىل أن يسرتخي... فجلوٌس وهدوء:

"رزق ماّدي لبني البرش"

بعد املرور عىل بعض أمثلة الّرزق املاّدي
ال بأس باالنتقال إىل ماهيّة رزقيّة أخرى

ذات طبيعة مختلفة وطريقة كَسٍب ُمغاِيرة
مرحباً بكم إىل مائدة غذاء الّروح

يف  وفرعها  ثابت  أصلها  طيِّبة...  كشجرة 
الّسامء

وأهالً بحرضاتكم لِلتّزّود من موائَد معنويّة
حيث الطّعم الخاّص والّنكهة الّنوعيّة

ويف حرضة املُتناِول الذي ال يشبع
عن  التّوقّف  يف  يرغب  ال  الذي  واملمُلْتَِهم 

االمتالء
أولياء الله تعاىل... وُمتَّقون ثابتون عىل درب 

الهدى
ُموَن  }فَُهْم َوالَْجنَُّة كََمْن قَْد رَآَها فَُهْم ِفيَها ُمَنعَّ

بُوَن{ َوُهْم َوالنَّاُر كََمْن قَْد رَآَها فَُهْم ِفيَها ُمَعذَّ
وأمري  املُتَّقني/أمريي  البالغة/خطبة  ]نهج 

املؤمنني)ع([
ويف هذا الجناح "الَجوارحي" املعنوي
تَأَمُّالٌت، حاالٌت، مواقف... ومقامات
وهو عامل أوسع من دائرة بني البرش:

َوَمن  َواأْلَرُْض  بُْع  السَّ اَمَواُت  السَّ لَُه  }تَُسبُِّح 
َولَِٰكن  ِبَحْمِدِه  يَُسبُِّح  إاِلَّ  ٍء  مِّن يَشْ َوإِن   ۚ ِفيِهنَّ 

الَّ تَْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهْم ۚ إِنَُّه كَاَن َحلِياًم َغُفوًرا{
فَلْيَْغتَنم عباُد الله ما تبّقى لهم من أيّام

َولرَْيتقوا بأرواحهم إىل مراتب الكرام
القدر،  ليايل  الفضيل،  الشهر  ُمَميَّزة:  أوقاٌت 

يوم عرفة وغريها...
رضيح  املؤمنني،  أمري  مقام  رشيفة:  أماكن 

سيد الشهداء وغريهام...
بل كّل الّدهر... واأليّام برّمتها:

}َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعويِن أَْستَِجْب لَُكْم ۚ إِنَّ الَِّذيَن 
َجَهنََّم  َسيَْدُخلُوَن  ِعبَاَديِت  َعْن  يَْستَْكرِبُوَن 

َداِخِريَن{
أبواب الَخرْي... عىل الّدوام ُمَفتَّحة

موارد التّزّود... ُمتاحة عىل امتداد الفصول
فال ترتّدد أيّها العزيز: اِْمأَلْ صحيفة أعاملك

بيَّة... وزاٍد مفيد بأعامٍل تََقرُّ
وُمبارٌَك لك ما تَجنيه... من عطايا الكريم "جّل 

وعال"

حال إىل الله... هنيئاً ألهل الرتِّ
وطوىب للّسالكني... تالياً الواصلني

"ولألولياء... رزقُهم"
ة وللحكاية تَِتمَّ

َورَُسولُُه  َعَملَُكْم  اللَُّه  فََسرَيَى  اْعَملُوا  ]َوقُِل 
َوالُْمْؤِمُنوَن[

عىل  املكتوبة  نثق"،  "ِبالله  جملة  انطبعت 
الورقي واملعدين للدوالر األمرييك يف  النقد 
منذ  العامل  حول  الناس  من  املاليني  ذهن 
عقود خلت. لن أعرض لأِلسباب التي جعلت 
العملة األمريكية تحمل هذا الشعار إىل يومنا 
هذا، فهذه قصة جميلة ولها رسد آخر، وفيها 
أحد  يف  وإمنا  بصلة،  للدين  متت  ال  أبعاد 
السوفيايت  لاِلتحاد  تشنيعاً  كانت  تشعباتها 

السابق ودولة الصني إبان املد الشيوعي. 
كشفت  الحالية  كورونا  وباء  جائحة  أن  إال 
بشكل  املتضاربة  االدعاءات  تناقضات 
املامرسة  وانفصال  ملموس،  ويقني  مروع 
كثري  يف  الناس  من  الكثري  لدى  االدعاء  من 
عن  اتحدث  لن  العامل.  حول  املناطق  من 
او  العقائد  تجار  سيام  ال  العمالت،  او  املال 
هذا  يف  الرباقة.  والشعارات  "االيدلوجيات" 
التي  املواقف  بعض  عن  سأتكلم  املقال، 
العامل  حول  املناطق  بعض  يف  بها  مررت 
كامل  وأترك  أصحابها،  ومنَّت عن سلوكيات 
الحق للقارئ الكريم يف لحاِظ الرابط بني تلك 
يستخلصه  ان  يود  ما  واستخالِص  املواقف 

بعقله الرزين وتفكريه املنطقي.
املوقف األول: 

هاكوين  تُدعى  ملنطقة  ذهبت   ،١٩٩٦ عام 
بتواجد  تشتهر  وهي   ،)Hakone )اليابانية 
هاكوين  منطقة  الساخنة.  الكربيتية  الينابيع 
تقع عىل بعد مائة كيلومرت تقريباً غرَب عاصمة 
اليابان، طوكيو. هناك، دفعت رسوم الدخول 
الواحد  للشخص  وقدرها  املسابح  الحد 
دوالر.   ١٠ يعادل  ما  اي  ياباين،  ين   1000
وجلويس  املفتوح  املسبح  إىل  دخويل  بعد 
الطلق،  الهواء  املتناثرة يف  الربك  إحدى  يف 
فوجئت  الجسد،  وتنقيع  لالستحامم  املَُعدة 
السباحني  من  الحضور  كل  انظار  بتصويب 

لكوين  الخيفة  من  شيئاً  توجَّسُت  نحوي. 
مستجداً  ونزيالً  هناك،  الياباين  غري  الوحيد 
أدرك  ومل  واليابانيني،  اليابانية  الثقافة  عىل 

سبب األنظار. 
أما  السباحة،  رسواَل  املرتدَي  الوحيد  كنت 
 - عليهم  الله  سرتَ  ِغيبتهم،  بدون   - اآلخرون 
كانوا من دون اي مالبس، أي "سمط ملط". 
مل أكن أعلم حينها أن من اشرتاطات السباحة 
يَلِج  أن  الساخنة  الكربيتية  الربك  مسابح  يف 
الرشوط  لَكوِن  أمه  ولدته  كام  ُمرتاُدها  فيها 
عند  مثبتة  لوحة  عىل  اليابانية  باللغة  مكتوبة 

املدخل. 
اليابانيني املحيطني يب يف  تجاهلت نظرات 
غمست  التي  للربكة  املجاورة  السباحة  برك 
جسدي بها، وكنت وحيدا فيها. وحاولت ان 
تارة،  بوقتي متأمالً األشجار والسامء  استمتع 
تارة  والبالبل  العصافري  زقزقة  إىل  وُمستمعاً 
حيث  السامء،  عىل  مفتوحة  فالربك  أخرى. 
املداعبة  الرياح  وحفيف  واألشجار  الطبيعة 
إىل  وأشار  ُمِسنٌّ  مني  اقرتب  فجأة  لألشجار. 
رسوايل، ثم قال وهو غضبان بضَع كلامت مل 

أفهمها. مل أردَّ عليه وتجاهلته. 

وأخذ  الرجل  رجع  الوقت،  بعض  ميض  بعد 
اليابانية  الجمل  بعض  ناطقاً  ويزمجر  يرعد 
أدار  ثم  رسوايل،  إىل  ومشرياً  مرتفع  بصوت 
مفادها  كلمة  وقال  املخرج،  نحو  إصبعه 
"انرصف إىل هناك". التقط سمعي من كالم 
فهمي  وحسب  "دآميه"  يابانية  كلمة  الرجل، 
تعني  فهي  الكلمة  لتلك  الحريف  للمعنى 
"ممنوع/ محظور/ ال يجوز". فقلت له: "هل 
إيَّاي  ثاً  باالمكان ان تُعلِمني ما تريد مني مَحدِّ
ورجع  ينطق  ومل  سكت  االنجليزية"؟  باللغة 

إىل أصحابه. 
ال  أنا  لهم:  وقلت  اآلخرين  إىل  نظرت  ثم 
اتحدث اللغة اليابانية. لطفاً فليخربين أحدكم 
باللغِة اإلنجليزيِة ما يريد ان يقوله هذا الرجل. 
بعض  ميض  وبعد  صًدى،  أي  ألَق  مل  لكني 
يف  اكون  ان  املناسب  من  اجد  مل  الوقت 
مكان مملوء بسباحني "زلط ملط"، مستنكريَن 
عميل كويِنَ املتسرتَ املحتشَم الوحيَد فيهم. 
مصاديق  من  األمر  هذا  هل  الله!  سبحان 

عناوين صدام الحضارات؟! 
ورشحت  االستقبال  رَدهِة  إىل  ذهبت 
اكن  مل  اين  له:  وقلت  الحدث،  للموظف 
رْسم  برد  وطالبته  الثقايف،  لالختالف  ملتفتاً 
أنه رفض، معلالً  إال  الدخول ألين سأنرصف. 
ذلك بوجوب خلع رسوال السباحة ألنه إجراء 
أعلم  ال  منرصٌف:  وأنا  فقلت  وقايئ.  صحي 
مبا تَدين: بوذا او كونفوشيوس او الدميقراطية 
أو حتى اإللحاد، بيَد أنَّ إلزام مرتادي املسابح 
غري  امر  بها  ميس  بل  بالحشمة،  يليق  ال  مبا 
االشرتاطات غري  ان  إىل جانب  مقبول. هذا 
األجانب  للسواح  اإلنجليزية  باللغة  مكتوبة 
مثيل. لطفا احرتام التعدد. ومع ذلك، رفض 
إرجاع املبلغ وانرصفت دومنا اسرتداد رسوم 

الدخول. 

"ولألولياء... رزُقهم"

نداء ورجاء..

   علي إبراهيم طالب - وندزور

هل سبق السيف العذل؟!

يوسف زكريا - وندزور

 م. أمير الصالح

أبو تراب كرار العاميل - مونرتيال

 In God We Trust ) 1 من 2(
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نداء ورجاء..

قال اإلمام الصادق )ع(:
صومه  فرض  به  يتّم  ما  وأدىن  عاٍم،  كّل  يف  فرٌض  رمضان  شهر  -صوم 
العزمية من قلب املؤمن عىل صومه بنيٍّة صادقٍة، وترك األكل والرشب 
من  كلّها  جوارحه  جميع  صومه  يف  يحفظ  وأن  كلّه،  نهاره  يف  والنكاح 
محارم الله ربه، متقّرباً بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك كان مؤّدياً لفرضه.

-إن الصيام ليس من الطعام والرشاب وحده، إمنا للصوم رشط يحتاج 
أن يُحَفظ حتى يتم الصوم وهو: صمت الداخل: .. عن اإلمام الصادق 
)ع(: "أَما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: {إِينِّ نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً 
فَلَْن أُكَلَِّم الْيَْوَم إِنِْسيًّا،} يعني صمتاً، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن 
الكذب وغضوا أبصاركم، وال تنازعوا وال تحاسدوا، وال تغتابوا وال متاروا 
وال تكذبوا، وال تبارشوا وال تخالفوا وال تغاضبوا، وال تسابوا وال تشامتوا، 
وال تفاتروا وال تجادلوا، وال تتأذوا وال تظلموا، وال تسافهوا وال تضاجروا، 
وال تغفلوا عن ذكر الله وعن الصالة، والزموا الصمت والسكوت والحلم 
والكذب  الزور  قول  واجتنبوا  الرش،  أهل  ومجانبة  والصدق  والصرب 
والفري، والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مرشفني عىل 
الله  لِلقاء  متزودين  الله،  وعدكم  ملا  منتظرين  أليامكم،  منتظرين  اآلخرة 
من  الخيِّف  العبيِد  وذلُّ  والخضوع  والخشوع  والوقار،  السكينة  وعليكم 

ين خائفني راجني مرعوبني، مرهوبني راغبني راهبني.. مواله، خريِّ

الخبث،  من  رسائرَك  وتقدست  العيوب،  من  القلب  طهرَّت  قد   ..-
وواليت  عاداه،  ن  ممَّ الله  إىل  وتربأت  القاذورات،  من  الجسم  ونظفَت 
الله يف صومك بالصمت من جميع الجهات مام قد نهاك الله عنه يف 
الرس والعالنية، وخشيت الله حق خشيته يف رسك وعالنيتك، ووهبت 
نفسك لله يف أيام صومك، وفرغت قلبك له ونصبت نفسك له يف ما 
أمرك ودعاك إليه، فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه 
صانع له ملا أمرك، وكلام أنقصت منها شيئاً يف ما بيَّنُت لك، فقد نقص 

من صومك مبقدار ذلك.

ال يُقَرأ القرآن هذرمة:
دخل أبو بصري عىل أيب عبدالله الصادق )ع( فقال: ُجعلت فداك، أقرأ 
القرآن يف شهر رمضان يف ليلة؟ فقال )ع(: ال، قال: ففي ليلتني؟ قال 
)ع(: ال، قال: ففي ثالث؟ قال )ع(: ها، وأشار بيده، ثم قال: يا أبا محمد 
إن لشهر رمضان حقاً وحرمة ال يشبهه يشء من الشهور، وكان أصحاب 
جدي النبي صىل يقرأ أحدهم القرآن يف شهر أو أقّل، إن القرآن ال يُقرأ 
بآية  ترتيالً، فإذا مررت  يُرتَّل  القراء ة( ولكن  )الهذرمة: الرسعة يف  هذرمة 
فيها ِذكُر الجّنة، فِقْف عندها وسِل الله عز وجل الجّنَة، وإذا مررت بآية 

فيها ذكر النار فِقف عندها وتعّوذ بالله من النار.

الله  لشهر  اإلستعداد  أهمية  ادراك  ينبغي 
تعاىل قبل حلوله حيث يجدر أن نأخذ نصيبنا 
فرتة  يف  والتوجه  اإلقبال  بركات  من  الوايف 

استقبالنا للشهر الكريم.
- التطوع يف خدمة املحتاجني ومد يد العون 

لهم  
- السؤال عن االيتام ومساعدتهم

من  هم  حيث  للصامئني  افطارات  تأمني   -
الوقت  هذا  يف  انه  ،سيام  دعوتهم  دون 
املطلوب عدم الدعوة لتفطري الصامئني يف 

غري منازلهم تفاديا النتشار املرض كورونا. 
- الحرص عىل القيام فيه)الصالة والتهجد (، 
وعىل األقل االهتامم بالدعاء للتوفيق للقيام، 

وطلب ذلك من الله عز وجل.
وهو  للصيام  للتوفيق  الدعاء  الحرص عىل   -

يشمل، التوفيق ألصل الصوم، ثم لقبوله.
- الحرص عىل تالوة القرآن تالوة واعية ، فهو 

شهر القرآن الكريم.
من  لحظة  أي  يف  املبادرة  عىل  الحرص   -
إىل  آخرها  يف  ولو  املبارك  الشهر  لحظات 

ع. التوبة النصوح والترضُّ
وأن  التوبة  الحرص عىل االرصار يف طلب   -

تكون هذه التوبة صادقة نصوحاً.
الدليل  تقديم  وعىل  الدعاء  عىل  الحرص   -
عز  الله  من  نطلب  ما  يف  العزم  صدق  عىل 

وجل فنطلب بصدق.
من  بالقليل  االكتفاء  عىل  الحرص   -
اإلستثنائية،  الشهر  ألهمية  النوم،إدراكاً 
اغتنام  بواجب  اإلعتقاد  مع  وانسجاماً 
وعدم  اإللهية  للنفحات  الفرص،والتعرض 
مام  بالنوم،  الوقت  بتقطيع  عنها  اإلعراض 

رمضان  شهر  يف  النوم  معه  النتيجة  تكون 
من  ذلك  كان  ورمبا  آخر،  أي وقت  من  أكرث 

عالمات سوء التوفيق.
- يف طليعة أولويات اإلهتامم بشهر رمضان، 
املايل  والدخل  املكسب  يف  التدقيق 
الصائم متأخراً  يكتشف  أن  من  عموماً، حذراً 
يف  متقلّباً  تعاىل  الله  ضيافة  يف  كان  أنه 

املكسب الحرام.
يصح  ال  فريدة  إلهية  فرصة  أمام  إننا  أخرياً   -
مضيعات  من  بغريه  وال  بالنوم  ال  نضيعها  أن 
ونعطيها  للعبادة  لنتفرغ  املختلفة  الوقت 

حقها.

اغدوا اىل َجوائِزِكُم

عن أيب جعفر عليه السالم قال: كان رسول 
بوجهه  يقبل  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  الله 
طَلََع  إذا  النَّاس  َمْعرَشَ  يا  فيقول:  الناس  اىل 
ياطني،  الشَّ َمرََدُة  ُغلَّت  رمضان  شهر  هالُل 
نان وأبواُب  امِء وأبواُب الجِّ وفُتَِّحت أَبواُب السَّ
واستُجيِب  النار،  أَبواب  وُغلَِّقت  الرَّحَمة، 
ُعتََقاُء  ِفطٍر  كل  عند  فيه  لله  وكان  عاء،  الدُّ
ليلٍة  كُلَّ  ينادي  ومناٍد  النَّار،  مَن  الله  يُعِتُقُهم 
هل من سائٍل، هل من ُمستَْغِفِر، أللَّهم أَعِط 
كُلَّ منفٍق َخلَفاً وأَعِط كُلَّ ُمْمِسٍك تَلَفاً حتى 
املؤِمنون:أن  نُوِدَي  َشوَّال  هالل  طلع  إذا 
ثم قال  ائِزَة.  الجَّ يَُوم  َجوائِزِكُم فَهو  اْغُدوا اىل 
ا والذي نفيس بيده  أبو جعفر عليه السالم: أمَّ

نانري والدراهم . ما هي بجائزِة الدَّ

الصدقة
ومن األعامل العاّمة يف شهر رمضان، الصدقة 
الحث عىل  النص  وليلة وظاهر  يوم  عن كل 
عن  املبارك  رمضان  شهر  أول  يف  الصدقة 
السنة القادمة كلها، عن كل يوم وليلة ، ومن 
واحد  وقت  يف  ذلك  يدفع  أن  يستطيع  ال 
فباستطاعته أن يجزّئه، كام أن من استطاع أن 
تكون صدقته أكرب كأن يدفع عن كل يوم وليلة 

وجبة طعام فليغتنم.
السحور

وقد وردت روايات حول استحبابه:
وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  فعن   1-

َصلََواُت  أال  املَاء  ِبُجَرِع  َولَو  روا  "تََسحَّ وسلم: 
الله َعىَل املتسحرين".

حوُر  -2  وعنه صىل الله عليه وآله وسلم: "السُّ
حور..". تي السُّ بَرَكٌَة فاَل تََدُع أُمَّ

"إنَّ  وسلم:  وآله  عليه  الله  صىل  وعنه   3-
عىل  يصلُّون  ومالئكته  وتعاىل  تبارك  الله 
باألسحار،  رين  واملُتسحِّ املُستَْغِفريَن 

ر أحدكم َولَو ِبرُشبٍَة من ماء..". فليتسحَّ
-4 وعن اإلمام الصادق عليه السالم: "َما من 
إنَّا أنزلناُه يف ليلة القدرعند  مؤمن َصاَم فََقرأ 
بَيَنُهام  ما  يف  كان  إال  إِفطاره،  وعند  سحوره 

كاملُتََشحِّط بدمه يف سبيل الله" .

احكام فقهية 

خطوات تحضيرية لدخول شهر الصيام الصدقة والسحور مهمان

حقيقة الصوم وشروطه

روي عن اإلمــام الصادق )عليه السالم( أنه قال : إذا كانت لك 
حاجة ، فاقرأ املثاين وســورة أخــرى ، وصــّل ركعتني ، وادُع الله 
..قلت : أصلحك الله !..ومــا املثاين؟.. قال : فاتحة الكتاب 

}بسم الله الرّحمن الرّحيم ، الحمد لله رّب العاملني { .

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

إن الـــقـــلـــوب مــجــبــولــة عـــىل حـــب اإلحــــســــان واملـــحـــســـنـــني، فــــإن أعــطــيــت قلبك 
لآلخرين، أخذت منهم قلوبا كثرية! فهل جربت ذلك؟!

الـــرزق أن تطلبوه  الــنــبــي)ص(: ال يحملنكم استبطاء يش ء مــن  قــال 
بيش ء من معصية الله فإن الله تعاىل قسم األرزاق بني خلقه حالال 
و مل يقسمها حراما فمن اتقى الله و صرب أتــاه رزقــه من حله و من 
هتك حجاب سرت الله عز و جل و أخــذه من  غري حله قص به من 

رزقه الحالل و حوسب عليه. 

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

رؤية  ثبوت  يف  بالفلك  األخذ  يجوز  هل    

 ، املجردة  بالعني  الرؤية  من  بدالً  الهالل 

عىل  قدرته  الفلك  أثبت  أن  بعد  خصوصاً 

إصابة الواقع بنسبة قريبة من 100 % ؟

الفلكية،أو  الحسابات  من  العلم  حصل  إذا 
االطمئنان بكون الهالل ظاهراً يف اُفق البلد، 
بحد قابل للرؤية بالعني املجردة فيمكن ذلك 

،ولكنه قلام يحصل .
او  الهالل  وتطوق  وارتفاع  كرب  مجرد  -هل 

لليلتني  انه  عىل  رشعية  وحجة  دليل  سعته 

وان الليلة السابقة هي الليلة األوىل ؟.. وهل 

بقاءه اىل ساعة او ساعتني دليل عىل ذلك 

ايضاً ؟

ال يكفي ذلك إالّ اذا اورث االطمينان بذلك ، 
كام يقال فيام لو بقي اكرث من ساعة وربع .

؟  ال  أم  واجب   ، الشك  يوم  صوم  حكم  -ما 

وإذا مل يصمه وعلم أن هذا اليوم أول يوم من 

الظهر .. ماذا يجب أن يفعل ..  رمضان يف 

هل عليه كفارة ؟

ليس بواجب ، وال كفارة عليه لو تبني له بعد 
ذلك كونه من شهر رمضان املبارك .

-إذا قال الفليك : إنه ال ميكن رؤية الهالل يف 

هذه الليلة ، وشهد عدالن عىل رؤيته .. فهل 

يؤخذ بشهادتهام ؟

إمكان  عدم  عىل  الفلكيني  كلمة  اتفقت  إذا 
الرؤية ، فهو دليل عىل اشتباه البينة وخطأها .

-هل يجوز تحديد رؤية الهالل فلكياً ؟
يف  الهالل  بظهور  اإلطمئنان  ذلك  أورث  إذا 
بالعني  للرؤية  قابالً  يكون  بنحو  البلد  اُفق 
وغريه  الغيم  مثل  منها  منع  وان   ، املجردة 
               . الشهر  إثبات  يف  عليه  اإلعتامد   امكن 

 
السيد  الديني  املرجع  سامحة  رأي  *عىل 

عيل السيستاين 

 خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 

إعداد خليل الحسيني 
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وآله  عليه  الله  صىل  النبّي  خطبة  يف  جاء 
يتحّنن  الناس  أيتام  عىل  "وتحّننوا  وسلم: 
يتيامً  فيه  أكرم  ومن   ..." أيتامكم"  عىل 

أكرمه الله يوم يلقاه".
إىل  ينظر  والله  فينا،  الله  وديعة  فاليتيم 
فُهم  أيتامهم،  إىل  نظرهم  مبقدار  عباده 
وتدينه  املجتمع  سالمة  معايري  أهّم  أحد 
علينا  وجب  ولذلك  وانحرافه،  فسقه  أو 
رمضان  شهر  يف  سيّام  املشّددة  املراقبة 
للخطوات التي نريد القيام بها تجاه األيتام 
فائقة ورعايتهم واملحافظة عىل  من عناية 

أموالهم، والحذر من التجاوز عىل حقوقهم.
عليه  الله  صىل  الله  رسول  عرّب  وقد 
البعد  ليؤكّد  "تحّننوا"  بقوله  وسلم  وآله 
ينبغي  التي  والنفيس  والعاطفي  الروحي 
العون  يد  مّد  وأّن  اليتيم،  مع  بها  التعامل 
رأسه  مسح  عن  يغني  ال  لليتيم  املادية 
معنوياً وعاطفياً، لذا فقد أهابت الرشيعة 
باملحسنني أن يراعوا األيتام كام يراعيالوالد 

أبناءه.
التي يجب  الواجبات  وميكن اختصار أهّم 
واالهتامم  مراعاتها  املسلم  املجتمع  عىل 

بها يف رعاية اليتيم باآليت:
حقوقه  وحفظ  املادية  شؤونه  رعاية   1-
﴿وَآتُواْ  تعاىل:  قال  يبلغ.  حتّى  وممتلكاته 
الَْخِبيَث  لُواْ  تَتَبَدَّ َوالَ  أَْمَوالَُهْم  الْيَتَاَمى 
إِنَُّه  أَْمَوالَُهْم إِىَل أَْمَوالُِكْم  ِبالطَّيِِّب َوالَ تَأْكُلُواْ 

كَاَن ُحوبًا كَِبرًي﴾.
وتأهيله  الحياة  متطلّبات  عىل  تربيته   2-

لخوض غامرها بثبات ونجاح وسعادة.
-3 احتضانه معنوياً وعدم التعرّض أليٍّ من 
املؤمنني:  أمري  عرّب  كام  املعنوية  حقوقه 

"وال يضيعوا بحرضتكم".

حكم صيام شهر رمضان في فترة تفّشي فيروس كورونا

تكريم األيتام في شهر الصيام

السؤال*: يف ظّل األوضاع الّراهنة حيث أّن 
فريوس كورونا قد انترش يف كّل مكان، ما 

هو حكم صوم شهر رمضان؟
الجواب: الّصوم بصفته تكليفاً إلهيّاً هو يف 
بها  وجل  عّز  الله  مّن  خاّصة  نعمة  الحقيقة 
عىل عباده وهو من أسس وركائز التسامي 
واجباً  كان  وقد  لإلنسان  الّروحي  واالرتقاء 

عىل األمم السابقة أيضاً. 
من آثار الّصوم نشوء الحالة املعنويّة وصفاء 
الباطن، التقوى الفرديّة واالجتامعيّة، تدعيم 
اإلرادة وروحيّة مقاومة الّصعاب إضافة إىل 
وسالمة  صّحة  يف  والواضح  الجيّل  دوره 
وعد  عزّوجل  والله  الجسديّة،  اإلنسان 

الّصامئني باألجر العظيم.
وأركان رشيعة  الدين  الّصوم من رضوريّات 
املبارك  رمضان  شهر  صوم  وترك  اإلسالم 
ظّناً  الفرد  ظّن  حال  يف  سوى  جائزاً  ليس 
عقالنياً أّن الصوم سيؤّدي إىل: بروز املرض 
أو تفاقم املرض أو ازدياد فرتة املرض وتأّخر 

التعايف منه.

يسقط الّصوم يف هذه الحاالت لكّن قضاءه 
يبقى واجباً.

من البديهي أّن االطمئنان يحصل عند وجود 
توصية من طبيب مختّص ومتديّن. 

مخاوف  اإلنسان  تراود  عندما  لذلك 
ذكرت  التي  األمور  يخّص  فيام  وهواجس 
سابقاً ويكون لهذه املخاوف منشأ عقالين، 

يسقط الّصوم ويجب قضاؤه.   
حسب فتوى آية الله العظمى اإلمام الخامنئي

و  املبارك  رمضان  شهر  السؤال*:يقرتب 
االنتشار  يواصل  يزال  ال  كورونا  فريوس 
األطباء  من  وعدد  املناطق،  مختلف  يف 
متقاربة  فرتات  يف  املاء  برشب  يوصون 
الفريوس  بهذا  االصابة  احتامل  لتقليل 
تقلل  الجسم  يف  املاء  قلة  ألن  الخطر، 
اليه  وصل  لو  الحلق  وجفاف  مناعته،  من 
اىل  لالنتقال  املجال  له  يفسح  الفريوس 
املاء  رشب  أن  حني  يف  التنفيس،  الجهاز 
يساعد يف نزوله اىل املعدة والقضاء عليه 

عن  رمضان  يسقط صيام شهر  فهل  فيها، 
املسلمني يف هذه السنة بهذا السبب؟ 

تكليف  رمضان  شهر  صيام  وجوب  اّن    
رشوط  فيه  توفرت  شخص  فكل  فردي، 
عن  النظر  بغض  الصيام  لزمه  الوجوب 
وجوبه عىل اآلخرين أو عدم وجوبه عليهم. 
مسلم  عىل  القادم  رمضان  شهر  حّل  فاذا 
وخاف من أن يصاب بالكورونا إن صام ولو 
اتخذ كافة االجراءات االحتياطية سقط عنه 
وجوبه بالنسبة اىل كل يوم يخش إن صامه 
أن يصاب باملرض ويلزمه قضاؤه. واذا امكنه 
تضعيف درجة احتامل االصابة حتى يصبح 
ـ ولو من خالل  العقالء  به عند  مام ال يعتد 
باآلخرين  االختالط  وعدم  البيت  يف  البقاء 
والكفوف  الكاممة  واستخدام  قرب  عن 
التعقيم املستمر ونحو ذلك  الطبية ورعاية 
ـ ومل يكن عليه يف ذلك حرج بالغ ال يتحمل 

عادة مل يسقط عنه وجوب الصيام.
يوصون  األطباء  بعض  ان  من  ذكر  ما  واما 
لقلة  برشب املاء يف فرتات متقاربة تفادياً 

النهام  ــ   الحلق  وجفاف  الجسم  يف  املاء 
يرفعان من احتامل االصابة بفريوس كورونا 
من وجوب  ال مينع  ــ  عنهم  إن صّح  ــ  فهو  ــ  
الصوم اال بالنسبة اىل من بلغه ذلك فخاف 
يجد  ومل  صام  إن  باملرض  االصابة  من 
يصدق  ال  بحيث  احتاملها  لتقليل  طريقاً 
بالبقاء يف املنزل واتخاذ  ـ ولو  معه الخوف 
وأما  ـ  املتقدمة  االحتياطية  السبل  سائر 
رمبا  انه  علامً  يصوم.  أن  من  بد  فال  غريه 
ميكن تفادي قلة املاء يف الجسم يف حال 
الصيام من خالل أكل الخرضوات والفواكه 
قبل  االحمر  والبطيخ  كالخيار  باملياه  الغنية 
الحلق  جفاف  تفادي  ميكن  ،كام  الفجر 
برشط  ــ   السكر  من  الخايل  العلك  مبضغ 
اىل  ونزوله  الفم  يف  اجزائه  تفتت  عدم 
الجوف ــ  فان مضغ العلك يؤدي اىل زيادة 
افراز لعاب الفم وال مانع من بلعه يف حال 
الصيام. وبذلك يظهر ان الذين يسعهم ترك 
املنزل  والبقاء يف  رمضان  العمل يف شهر 
يسقط  ال  باملرض  االصابة  يأمنون  بحيث 

عنهم وجوب الصيام، وأما الذين ال يسعهم 
فإن خافوا  ـ  كان  ـ ألي سبب  أعاملهم  ترك 
املاء  ترك رشب  مع  بالفريوس  االصابة  من 
ميكنهم  ومل  النهار  يف  متقاربة  فرتات  يف 
االصابة  من  معه  يأمنون  آخر  اجراء  اتخاذ 
يجز  مل  وإن  الصيام،  عليهم  يجب  مل  به 
لهم التجاهر باإلفطار يف املأل العام. ومن 
أهم  من  رمضان  شهر  صيام  ان  املعلوم 
لعذر  اال  تركه  يجوز  وال  الرشعية  الفرائض 
حقيقي، وكل انسان أعرف بحال نفسه يف 

أن له عذراً حقيقياً يف ترك الصيام أو ال.
يف  الصيام  وجوب  ان  القول:  ومخترص 
له عذر  امنا يسقط عمن  نهار شهر رمضان 
لنصيحة   - يخاف  ومن  كاملريض  رشعي 
طبية مثالً - أن يصاب باملرض إن صام ومل 
ن له  يتيرس له اتخاذ االجراء االحتياطي املؤمِّ
عن االصابة، واال لزمه ذلك ومل يجز له ترك 

الصيام. 
*عىل رأي سامحة آية الله العظمى السيد عيل 

السيستاين

وآله  عليه  الله  صىل  النبّي  خطبة  يف  جاء  ماّم 
َع فيه بصالٍة، كَتََب اللُه له براءًة  وسلم: "َوَمْن تَطَوَّ

من النَّار".
الله عليه وآله  النبّي صىل  نقرأ يف خطبة  عندما 
وسلم أّن شهر رمضان هو عند الله أفضل الّشهور 
وأيّامه أفضل األيّام و لياليه أفضل اللّيايل وساعاته 
أن  علينا  يجب  أنه  نستكشف  الّساعات،  أفضل 
لحظًة  الشهر  هذا  للحظات  بالغاً  اهتامماً  نويل 
الله  صىل  منه  التأكيد  هذا  كان  ملا  وإال  لحظًة 
عليه وآله وسلم عىل األيام والليايل والساعات، 

فاملؤمن يجب عليه أن يراعي حرمة هذا الشهر، 
رمضان  شهر  ليايل  من  ليلة  عليه  مرّت  وكلاّم 
املبارك ازداد خوفاً وقلق، ألنَّ كلَّ يوم وكلَّ ليلة 
يفقد فرصة من فرص التقرّب إىل الله تعاىل، ومن 
الليلة األوىل يف شهررمضان ينبغي عىل اإلنسان 
أن يضع خطًة مناسبة لحاله يف إحياء ليايل وأيام 
نحرص  أن  األوىل  الليلة  من  وعلينا  الشهر،  هذا 
عىل عدم تضييع هذه الفرصة التي لن تتكّرر إال 
يف شهر رمضان املقبل، ولعلّنا - والعلم عند الله 

- نكون من الذين لن تتكّررعليهم أبداً.

يف زمن الكورونا اضطر معظم الناس للجلوس 
اال  الناس  بيوتهم واجتناب االختالط مع  يف 
لرضورة ماسة . فلنستغلها بالتقرب اىل الله 

بالصالة والدعاء واألعامل املستحبة.
وهنا من الطبيعي أن نستلهم من خطبة النبّي 
صىل الله عليه وآله وسلم بعض األمور التي 
تحتاج إىل مراقبة والتي نبّه عليها يف خطبته 

الغرّاء، ونقف هنا عند بعضها:
االلتفات  ينبغي  ما  أهّم  الصالة: وهي من   -
هه  وتوجُّ خشوعه  فرياقب  ومراقبته،  إليه 
ومرتعاته أول وقتها فإنه أفضل األوقات وطول 
بقيت  فهل  قنوتها،  يف  واستغفاره  سجوده 
صالته عىل ما كانت عليه قبل دخول الشهر 
منالتحسن  يرجوه  ما  بعض  عليها  طرأ  أم 

واالرتقاء؟
ومن الصالة التي يجب مراقبتها صالة النافلة 
رسول  فيها  قال  والتي  املرء  بها  يتطّوع  التي 
تطّوع  ومن  وسلم:  وآله  عليه  الله  صىل  الله 
يف  النار،  من  براءة  له  الله  كتب  بصالة  فيه 
الفريضة  يشمل  مل  اإللهّي  العطاء  أّن  حني 
عليه  الله  صىل  فقال  النافلة  شمل  كام 
له  كان  فرضاً  فيه  أّدى  "ومن  وسلم:  وآله 
من  سواه  فيام  فريضة  سبعني  منأّدى  ثواب 

الّشهور".
يكون  أن  ألنفسنا  نخطّط  أننا جميعاً  ال شّك 
باقي  عن  ومختلفاً  متميِّزاً،  الشهر  هذا 
نرى  العمل،  مقام  يف  ولكن  السنة،  أُشهر 
أمام  أننا  ندرك  أن  يجب  وهنا  جديد.  ال  أنه 
مشكلة روحيّة يجب عالجها ألّن ذلك مبثابة 
نفسه  ولكّن  مائدة شهيّة،  إنسان يجلس إىل 
يستفيد  ال  فإنه  وبالتايل،  الطعام،  التشتهي 

من هذه املأدبة..
-  قراءة القرآن: وال يخفى العالقة الراسخة بني 
هذا الشهر وبني كتاب الله تعاىل، فلرياقب 
يف  والتدبر  للقرآن  قراءته  يف  نفسه  منا  كلٌّ 
آياته وفهم معانيه وسرب أغواره ورشح مفرداته 
طبعاً  الالمتناهية،  درره  ثنايا  بني  والعيش 
عىل  القرآن  تقترصقراءة  ال  أن  الرضوري  من 
الكريم، لكن يجب يف  الشهر  خصوص هذا 

هذا الشهر أن ال تكون قراءة القرآن كغريه من 
الشهور.

ميكننا  ال  التي  الغيبية  التكوينية  العالقة  إّن 
حَدْت  التي  هي  القارصة  بعقولنا  إدراكها 
وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  األكرم  بالرسول 
ليقول: "ومن تال فيه آية من القرآن كان له مثل 

أجر من ختم القرآن يف غريه من الّشهور".
عىل  الله  أنعمه  ما  أهم  من  وهو  الدعاء:   -
ما  عليهم  فأغدق  الشهر،  هذا  يف  العباد 
ووعدهم  الشهور  من  غريه  يف  يغدقه  مل 
عىل  جاء  كام  والعطاء  والتلبية  باالستجابة 
وسلم:  وآله  عليه  الله  صىل  النبي  لسان 
أوقات  يف  بالّدعاء  أيديكم  إليه  "وارفعوا 
الله  ينظر  الّساعات،  أفضل  فإنها  صالتكم  
يجيبهم  عباده،  إىل  بالرّحمة  فيها  وجّل  عّز 
إذا  ويعطيهم  نادوه،  إذا  ويلبّيهم  ناجوه،  إذا 
سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه". فهل بعد 
أننايجب  شبهة  أو  وريب  شكٌّ  الوعد  هذا 
الطلب  عىل  واإلرصار  أدعيتنا  نراقب  أن 

والسؤال واملناجاة بني يدي الله تعاىل؟
يقول:  الباع  ذوي  الكبار  العلامء  أحد  كان 
املصاحف  رفع  دعاء  عىل  تقترصون  ملاذا 
إّن يف دعاء  القدر، حيث  ليلة  - مثالً - يف 
أسألك  إين  "اللهّم!..  املصاحف  رفع 
األعظم  وفيه اسمك  فيه  وما  املنزَّل  بكتابك 
وأسامؤك الحسنى" يقول: ملاذا ال تلتجئون 
القدر، يف  ليلة  إىل رفع املصاحف يف غري 
كّل وقٍت يشعر اإلنسان أّن هناك إقباالً عليه 

أن يغتنم هذه الفرصة.
املهّمة  التعاليم  ومن  املستحّبة:  األعامل   -
رمضان  شهر  يف  اإلسالم  إياها  يعلّمنا  التي 
هو بناء عالقة قوية مع النوافل واملستحبّات 
لوجدها  بالفرائض  اإلنسان  قارنها  لو  التي 
تفوقها مبئات املرّات، فلو كانت أموراً يصّح 
األدعية  بهاكتب  زخرت  ملا  عنها  االستغناء 

والزيارات.
القرآن  قراءة  عىل  يواظب  الذي  فاالنسان 
والدعاء والتطّوع بالصالة واإلكثار من الصالة 
عىل النبّي صىل الله عليه وآله وسلم وإفطار 

الصامئني والتصّدق وسواها من املستحبّات 
الله عليه  النبّي صىل  التي وردت يف خطبة 
بهذه  عالقته  تصبح  أن  شأنه  من  وسلم  وآله 
هذهالعبادة  بحالوة  ويتنّعم  قوية  النوافل 
شهر  بعد  عليها  ويحافظ  بها  فيتمّسك 

رمضان املبارك.
واملتأّمل يف الروايات التي تتحّدث عن شهر 
قيام  عن  بالكالم  مستفيضة  يجُدها  رمضان 
القيام  هذا  أّن  املعلوم  ومن  وإحيائه،  الليل 
ال يتّم إال إذا كان ساحًة للمستحبّات والنوافل 
ماّم  تعاىل  لله  والتسبيح  الذكر  من  واإلكثار 
هذاالشهر  يف  التنّفل  أهمية  عىل  يدلّل 

الكريم.
فالنافلة تنقل اإلنسان إىل مقامات القرب من 
الله والتنّعم بجواره املقّدس، ففي الحديث 
عن رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم: ما 
أحبّه،  بالنوافل حتى  إيّل  يتقرّب  يزال عبدي 
به  يسمع  الذي  سمعه  كنت  أحببته  فإذا 
بها  يبطش  التي  ويده  به  يبرص  الذي  وبرصه 

ورجله التي مييش بها.
تعاىل  لله  العبودية  والنوافل تستبطن صدق 
واجباته  عىل  اإلنسان  حرص  وتستبطن 
سياج  املستحبّات  أّن  ورد  ملا  وفرائضه 
عىل  حرص  عليها  فالحرص  الواجبات، 
العذاب  من  الخوف  فلعّل  الفرائض،  سالمة 
والفوز بالجّنة يدفعان املرء للقيام بفرائضه، 
لكن أّي دافع يدفع املرء للقيام باملستحبّات 
وجامل  القرب  نية  سوى  الكثرية  والنوافل 
املعبود؟ وأّي حافٍز يجعل املرء يرتك فراشه 
مع  وقته  من  قسطاً  ليقيض  وراحته  ونومه 
التقرّب  أنساً سوى  وأشّدهم  الجالسني  خري 
مبا  واليقني  العبودية  وصدق  والتحبّب 
يعرف  ال  وأنوار  بركات  من  النافلة  فيخلوة 

حقيقتها وطعمها إال من تذّوقها حقاً؟
يضيّع  وال  دامئاً  قلبه  يرتصد  أن  املرء  وعىل 
الله  رسول  عن  الرواية  ففي  إقباله،  فرصة 
صىل الله عليه وآله وسلم: "إّن للقلوب إقباالً 
أدبرت  وإذا  فتنّفلوا،  أقبلت  فإذا  وإدباراً، 

فعليكم بالفريضة".

براءة من النار لمن ..؟

لنستغل الجلوس في المنازل 

من  والكثري  العام  هذا  رمضان  شهر  يايت 
داء  بسبب  املنزيل  للحجر  تخضع  الناس 
اىل  رمبا  االمر  هذا  يؤدي  حيث  كورونا 
اىل  او  االوالد  او  الزوجني  بني  املشاحنة 
فرصة  رمضان  شهر  فليكن   . بينهم  النفور 

للتقارب أكرث والتسامح بني الجميع .
عليه  الله  صىل  النبّي  خطبة  يف  جاء  فقد 
منكم  الّناس من حّسن  أيّها  "يا  وآله وسلم: 
عىل  جواز  له  كان  ُخلقه  الّشهر  هذا  يف 

الرّصاط يوم تزّل فيه األقدام".
وال شّك أّن كلمة )حّسن( تعني االنتقال من 
االنتقال  وهذا  منها،  أحسن  حالٍة  إىل  حالة 
التي  الجوانب  بأهّم  ودراية  ملراقبة  يحتاج 
يجب مراقبتها سواء التي كان عليها أو التي 
إىل  حاٍل  من  املرء  ينتقل  حتى  إليها  انتقل 

حاٍل أحسن وأفضل.
السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عرّف  وقد 

"تلنّي  فقال:  الُخلُق  حينام سئل عن حسن 
أخاك  وتلقى  كالمك،  وتطيّب  جناحك، 
ببرٍش حسن". ويف روايٍة عن أمري املؤمنني 
عليه السالم يبنّي فيها جوانب الُخلق العظيم 
وسلم،  وآله  عليه  الله  صىل  الله  لرسول 
وبالتايل فهذه الرواية تبنّي لنا الجوانب التي 
وتحسينها  الشهر  هذا  يف  مراقبتها  يجب 
فيقول عليه السالم: "كان أجود الناس كّفاً، 
وأرحب الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، 
وأوىف الناس ذّمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم 
خالطه  ومن  هابه،  بديهة  رآه  من  عرشة، 
معرفة أحبّه، يقول ناعته: مل أر قبله وال بعده 
مثله". وإذا كان حسن الُخلق يف غري شهر 
الخطيئة  ومييت  امليزان  يف  ثقيالً  رمضان 
ويرفع صاحبه يف الناس فإّن تحسني الُخلق 
يف هذا الشهر يرقى بصاحبه ليجوز به عىل 

الرصاط يوم تزّل األقدام.

ُحسن الُخُلق مطلوب اكثر 
من اي وقت مضى
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نتقدم من الجالية بأحر التهاين مبناسبة حلول الشهر الفضيل

رمضان كريم وكل عام وانتم بخري



Though the world is plagued 
with Coronavirus, it’s not 
a bad idea to tackle other 

issues that matter to us and do 
influence our reality and future. 
Among them is the race for Tory 
leadership; in October 2019, the 
party was unable to win the fed-
eral parliamentary elections, which 
led to the resignation of  leader 
Andrew Scheer and made way for 
other candidates to seek power. 
Liberal leader, also current Prime 
Minister Justin Trudeau, has made 
it to office two times in a row, 
having defeated Tory co-founder 
and a very prominent  figure, Ste-
phen Harper.   

Following internal campaigns and 
strong competition to succeed 
Scheer, three candidates seem 
on top: Tory co-founder MP Peter 
MacKay, who was in charge of dif-
ferent ministries during the Harper 
government; MP Erin O’Toole, the 
official-opposition critic for foreign 
affairs; and MP Marilyn Gladu, the 
official opposition critic for health 
and chairwoman of the Stand-
ing Committee on the Status of 
Women. 
Though their perspectives con-
cerning some local issues might 
vary, they, unarguably, agree on 
one point that represents this 
party’s policies, to which the party 
has stuck to ever since it was 
founded in December 2003 by 
Harper, an ardent Israel supporter, 
and his partner, MacKay. The poli-
cies are clearly based on continu-
ously appeasing Israel and defend-
ing it, no matter if it commits 
crimes like the July Aggression 
(the Second Lebanon War) back 
in 2006. The party’s policies also 
include opposing Israel’s enemies, 
as well as any Israel criticisers. 
This is no secret to anybody, 
and that has been very openly 
expressed in an interview con-
ducted by the Canadian Jew-
ish News, titled: “The Race to Be 
the Leader of the Conservative 
Party” and published on 9 April. It 
would be wise to read the piece 
since the Conservatives now have 
the chance to get back to power, 
and the piece actually shows the 

unequivocal standpoints of the 
three candidates, one of whom 
made way for the probably first 
Tory-community dialogue approxi-
mately a couple of weeks ago. 
As CJN revealed, Gladu made a stark 
quote from the “Bible”: “Those 
who bless Israel are blessed, while 
those who curse Israel are cursed.” 
Gladu as well didn’t forget to add 
that the recent refugees arriv-
ing in Canada came from coun-
tries where “anti-Semitism has 
prevailed” or where it was “com-
mon to beat wives and daughters.” 
Undoubtedly, it’s not the European 
immigrants who are meant when 
beating females and opposition to 
Israel are mentioned, but rather 
a specific immigrant community. 
The words are offending and defa-
matroy, whether Gladu meant it or 
not.  
For his part, MacKay said, “I am 
also proud of the unyielding sup-
port our Conservative govern-
ment showed Israel directly at the 
UN, and internationally.” Likewsie, 
O’Toole recalled a statement 
Harper made during the 2015 
federal election campaign: “There 
is no greater friend of Israel than 
the Conservative government.” 
He added, “We need a principled 
Conservative leader who will make 
Canada a true friend of Israel once 
again.” O’Toole also saw that “The 
strong presence of the Jewish 
people there (in Palestine) is thou-
sands of years old. The modern 
presence is even stronger,” giving 
himself the right to deny Palestin-
ians any right to the land where 
they’ve lived for so long.
It seems just the right thing for 
all candidates to confront the UN 
and prioritise Israel’s interests, 
supporting Israeli allegations and 
completely overlooking the suf-
ferance of the besieged Gazans, 
which has lasted for long years. 
All three also agree on defunding 
UNRWA, which supports Pales-
tinian refugees. “I would definitely 
defund UNRWA. It funds terrorism 
and anti-Semitic education. This 
is not an organisation that repre-
sents Canadian values and I would 
defund it,” said Gladu. Similar talk 
was made by MacKay, “When I 

was in government, we removed 
funding for UNRWA due to its ties 
to Hamas.” And O’Toole confirmed 
he would do the same to UNRWA 
“unless it is significantly reformed.” 
Regarding moving the Canadian 
embassy to occupied Jerusalem, 
all three have one plan in mind: If 
the Tories make it to power, they 
are going to confront Iran. MacKay 
goes even further, calling for steps 
like the Magnitsky Act and making 
it clear that “we should also iden-
tify and investigate individuals and 
organisations lobbying, even unof-
ficially, for the Iranian regime in 
Canada.” 
As to “anti-Semitism”, the candi-
dates’ stances were similar, with 
O’Toole making a blatant one and 
wanting to link any criticism of 
Israel to “anti-Semitism. We need 
a prime minister who will stand 
strong against anti-Semitism in 
Canada, including on university 
campuses, and vocally oppose 
efforts to isolate Israel,” declared 
the MP. That, in fact, means silenc-
ing others, cracking down on the 
freedom of expression, and show-
ing prejudice, all of which even-
tually conceals Israel’s crimes 
against Palestinians. 
The stances made by those can-
didates is a right that any citizen 
or official can exercise, but this 
unparalleled sponsorship for Israel 
and its policies - even the aggres-
sive ones - is not understand-
able, as is refusing any criticism of 
Israel and accusing any criticisers 
of “anti-Semitism”. In contrast, 
once such officials meet mem-
bers of the community, they only 
express apparent love and sympa-
thy, but they are unwilling to make 
any essential stances or to sup-
port any of the community’s global 
concerns; it is always advised not 
to bring to the table any matters 
related to the conflict with Israel, 
and that is also done by some 
MPs who claim they represent the 
community. 
Are these stances being made 
because there might be weakness 
in us? Or is it because such parties 
belittle us and overlook our issues, 
unlike others’, about which they 
care? 

Will the Canadian 
Economy Come to a 
Fresh Start When the 
Pandemic’s Gone?

The question that is most on Cana-
dians’ minds is: Are we going to 
get back our jobs when isolation 
and social distancing are no more 
required? Or will the great losses 
hitting the main industries, such as 
transport, tourism, restaurants and 
hotels, force business owners to 
discharge a big number of workers 
to avoid further losses? 
The question’s valid. However, some 
economists expect the economy to 
recover fast despite the big reces-
sion it has begun to suffer because 
of the pandemic. Making them feel 
positive are different factors, like 
the possibility to attract workers 
discharged during the contagion to 
other businesses that have become 
more prosperous as healthcare 
and sanitation sectors, tech-busi-
nesses and confectionaries. 
The situation is now unlike situa-
tions that ensue wrecking wars or 
pandemics that strike more than 
50% of the population. It is only 
in those cases when countries get 
completely paralysed, and no sec-
tors are left the chance to get pro-
ductive again or resume work.
Trudeau’s government has done 
quite well by providing finan-
cial aid and promising to support 
small businesses and to compen-
sate them for their losses. Hope is 
now there for the public, and social 
security and encouragement to go 
on have been sensed, even though 
people now have to abide by no 
more than the daily essentials until 
self-isolation, or quarantine, is ter-
minated in peace.
But a bigger factor is yet to be seen: 
better international oil prices; that 
might encourage the Canadian oil 
industry to supply greater oil quan-
tities, generate work chances and 
support export-related national 
currency. Yet, to achieve that, new 
markets must be quickly opened in 
Asia, Africa and Middle and South 
America to compensate for the 
goods and exports unsold to US 
consumers, who no longer have 
fluidity now that the US economy 
is not at best to maintain the same 
level of Canadian imports as before 
the outbreak.
So is the ministerial committee 
formed to tackle the pandemic’s 
setbacks going to take quick, deci-
sive steps that hasten the recovery 
of Canada’s economy after Cana-
dians recover? The coming weeks 
might bring different signs, so let’s 
wait.

The Editors

THE RACE TO PLEASE ISRAEL

مطلوب �سائقي �ساحنات
Classe 5 لتو�سيل الطلبات

514-649-9397

مطلوب �سائقي �ساحنات

Mardi Le 21 Avril 2020   •   23ème année   •   N° 503 Gratuit    •    sadaalmashrek.ca    •    JournalSada@yahoo.com    •    514.593.0000 

Hussein Hoballah, Montreal



ÉPICERIE | VIANDE | GRILLADES | TARTARE

suivez-nous

www.lecromagnon.ca

3507 Boul. Concorde Est Laval

450.241.0470

ملحمة ومشاويملحمة ومشاوي

Halal
∫ÓM




