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�صدى امل�رشق  - مونرتيال

بعد طول انتظار ك�شف الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب خالل 

خطته  عن  املا�شي،  ال�شهر  الأبي�س  البيت  يف  �شحفي  موؤمتر 

الفل�شطينيني  بني  »ال�شالم«  ي�شمى  ما  لتحقيق  املوعودة 

وال�شرائيليني والتي تعرف ب�شفقة القرن بح�شور رئي�س وزراء 

نتنياهو،و�شط موقف دويل متخاذل وعربي  بنيامني  ا�شرائيل 

يبقى  لكن   . وراف�س  م�شتنكر  منه  جزء  يف  وا�شالمي  متاآمر 

للفل�شطينيني الكلمة الأخرية يف حتديد م�شريها وهم الذين 

اجمعوا يف فل�شطني وخارجها على الرف�س املطلق لها . 

يف هذا العدد ا�شتطلعنا اآراء عدد من ال�شخ�شيات الفل�شطينية 

الكندية وهم: رئي�س حترير جريدة م�شوار ال�شادرة يف تورونتو 

الدكتور نزيه خطاطبه و ال�شيدة نورا التاجي، رئي�شة املوؤ�ش�شة 

الكندية الفل�شطينية يف كيبك و املعلق الإعالمي ونائب رئي�س 

جمل�س اأمناء »املوؤ�ش�شة الكندية الفل�شطينية« يف كيبك ال�شتاذ 

نقول �شايغ والنا�شطة العالمية اعتدال مطري، رئي�س البيت 

قي�س حيث  اأحمد  ال�شتاذ  تورنتو    - مي�شي�شاغا  الفل�شطيني 

القرن  ب�شفقة  راأيهم  عن  الأ�شئلة  من  بعدد  اليهم  توجهنا 

فر�س  من  هناك  وهل  ؟  فل�شطني  م�شتقبل  على  اآثارها  وما 

لنجاحها؟ وما هي م�شوؤوليتنا كجالية يف كندا حيالها؟

 « اىل  تهدف  التي  ال�شفقة  هذه  رف�س  على  الآراء  اجمعت 

رئي�س حترير جريدة  قال  كما  الفل�شطينية«  الق�شية  ت�شفية 

اىل  ودعا  نزيه خطاطبه.  الدكتور  تورونتو  ال�شادرة يف  م�شوار 

تن�شيق اجلهود لت�شكيل »لوبي« ملواجهة »اللوبي« ال�شهيوين«. 

وهي تريد ان تقول للفل�شطينيني »اإن�شوا ق�شيتكم ، و�شندفع 

لكم ب�شخاء« كما عربت رئي�شة املوؤ�ش�شة الكندية الفل�شطينية 

يف كيبك ال�شيدة نورا التاجي . و�شددت التاجي على »ان وحدتنا 

كجالية كندية من اأ�شل عربي هي العن�شر الأول والأخري لكي 

لكن  اإليه«.  ن�شبو  ما  ونحقق  �شوتنا  نو�شل  اأن  ن�شتطيع 

عليها  امل�شيطرين  وال�شهاينة  الأمريكية  الإدارة  تتمكن  »لن 

الإعالمي  املعلق  راأى  كما  اخل�شي�شة«،  ال�شفقة  تلك  بتحقيق 

ونائب رئي�س جمل�س اأمناء »املوؤ�ش�شة الكندية الفل�شطينية« يف 

كيبك ال�شتاذ نقول �شايغ. وك�شعب فل�شطيني »لن نتخلى او 

نتنازل عن حقنا املكفول يف العي�س بكرامة. والكرامة ل تكون 

اإل بالتم�شك باحلق والوطن«، كما اأكدت النا�شطة والعالمية 

اعتدال مطري . 

للبيع  لي�شت  وهي  فل�شطني  عا�شمة  هي  »القد�س  و�شتبقى 

اأحد ي�شتطيع  ا�شالمي م�شيحي ول  . وهي وقف  هي لإبنائها 

التنازل عنه«. كما اعلن  رئي�س البيت الفل�شطيني مي�شي�شاغا 

ال�شعب  وحدة   « ان  راأى  الذي   ، قي�س  اأحمد  ال�شتاذ  تورنتو  ـ 

الفل�شطيني ومقاومته لل�شفقة لهو اوىل الب�شائر لإ�شقاطها«.

التتمة يف ال�شفحة اخلام�شة 

اأول الكالم

الوكرانية  الطائرًة  �شقوط  حادثة 

متنها  على  كان  التي  طهران،  يف 

176 راكبًا، بينهم 63 كنديًا حتمت 
والإيراين  الكندي  اجلانبني  على 

التوا�شل والتعاون من اأجل حتديد 

تاأمني  وكيفية  ال�شحايا  هوية 

عودة اجلثامني اإىل ذويها يف كندا. 

حتقيق  بعثة  اإر�شال  اأوَتوا  وعر�شت 

املروعة،  احلادثة  لأ�شباب  وتق�شي 

ال�شالمية  اجلمهورية  فبادرت 

املجال  واإف�شاح  بها  الرتحيب  اإىل 

رغبة  عك�س  مما  مهمتها،  وت�شهيل 

ي�شاأ  مل  الذي  التقارب  يف  متبادلة 

بعد  اأي  اإعطاءه  املحللني  بع�س 

التقني  التعاون  حدود  يتخطى 

الأوكرانية  الطائرة  مو�شوع  يف 

املنكوبة. 

تكون  اأن  اآخرون  توقع  فيما  هذا 

لعودة  هادئة  تدريجية  بداية 

الت�شال،  خطوط  اإىل  احلرارة 

املحافظني  حكومة  عمدت  بعدما 

ال�شابق  الوزراء  رئي�س  بزعامة 

العالقات  قطع  اإىل  هاربر  �شتيفن 

وتوتري   2012 عام  الدبلوما�شية 

اىل  ودفعها  الثنائية  العالقات 

حدود التاأزم، من خالل ت�شهيل رفع 

مواطنني اأمريكيني دعاًوى ق�شائيًة، 

مبوجبها  �شودرت  اأحكام  اىل  اأدت 

كندا  يف  ايرانيًة  حكومية  اأمالك 

تقدر مباليني الدولرات، يف �شابقة 

الإيرانية  اخلارجية  اعتربتها 

يف  والأعراف  لالتفاقات  خمالفة 

عالقات الدول.. 

قد  الإعالمية  الو�شائل  وكانت 

ات�شالت  اأ�شارت عقب احلادثة اىل 

الكندي  اخلارجية  وزير  اجراها 

�شامبايْنْ  فيليب   - فران�شوا  ال�شيد 

حممد  ال�شيد  الإيراين  نظريه  مع 

جواد ظريف. كما التقيا لحقًا يف 

�شلطنة ُعمان، حيث اتفق اجلانبان 

بني  الت�شال  على  احلفاظ  على 

خارجية  وزارَتي  يف  اخلرباء  فرق 

حادثة  يف  للم�شاعدة  البلدين 

بيان  وقال  الوكرانية.  الطائرة 

�شادر عن وزارة اخلارجية الإيرانية 

هذا  يف  ُتُبوِدَلت  النظر  وجهات  اأن 

اللقاء ب�شاأن ق�شايا التعاون التقني 

اإيران  بني  والقانوين  والقن�شلي 

يف  مواطنيها  فقدت  التي  والدول 

ِفَق على ترتيب  احلادثة الأليمة. واتُّ

وقت  يف  الوزيرين  بني  اآخر  لقاء 

منا�شب.. 

لرئي�س  �شابقة  ت�شريحات  وكانت 

الوزراء ال�شيد ترودو قد حّملت ايران 

الطائرة،  اإ�شقاط  م�شوؤولية  ب�شّدة 

لُيتِبعها يف ما بعد بت�شريحات يلوُم 

فيها اجلانب المريكي، الذي اقدم 

عملية  خالل  من  الت�شعيد  على 

�شليماين  قا�شم  اللواء  اغتيال 

مما  بغداد،  مطار  قرب  ورفاقه 

خارج  البقاء  يف  كندا  برغبة  اأوحى 

يف  احلادة  المريكية  ال�شطفافات 

لها  �شببت  التي  الأو�شط،  ال�شرق 

مريبة يف  نظرة  القريب  املا�شي  يف 

اأو�شاط الدول العربية والإ�شالمية، 

جمل�س  يف  مقعدًا  واأفقدتها 

العالقات  يف  وتاأزمًا  الدويل  الأمن 

اكرث  مع  والتجارية  الدبلوما�شية 

من دولة، على راأ�شها ايران و�شوريا.. 

فهل �شيكون للدماء امل�شفوحة خطاأ 

فتح  يف  وْقعها  وتاآمرًا  ت�شوي�شًا  او 

بني طهران  العالقات  كوة يف جدار 

واأوَتاوا؟؟

التحرير 

طهران - اوتاوا: هل لعودة العالقات �صبيل؟

NEHME KHALIL
Home Financing Advisor

Scotiabanks HFS
8760 Boul. Langelier

Saint-Leonard H1P 3c6

514-663-2353

فل�صطينيو كندا و�صفقة القرن:

اجماع على رف�صها ومواجهتها

هناك امل بالعودة وا�شرتجاع احلق
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�ـــشـــمـــن انــــ�ــــشــــطــــة »اأ�ــــــشــــــبــــــوع الـــتـــوعـــيـــة 

علن عن ن�شاط يف »حلويات 
ُ
بامل�شلمني«، اأ

�شماء  ال�شيدة  التقينا  وقــد  مــهــرو�ــشــة«، 

البياري، ع�شو يف اللجنة املنظمة لهذا 

املجل�س  نا�شطة يف  اأي�شًا  وهــي  احلـــدث، 

معها  وحتدثنا  امل�شلمة،  للمراأة  الكندي 

يف  تقام  التي  والن�شطة  املنا�شبة  حــول 

هذه الذكرى الأليمة. 

يف بــدايــة احلـــديـــث، اكــــدت البـــيـــاري ان 

ينتمون اىل  العمل  “النا�شطني يف هذا 
م�شتقلون..  ومنهم  خمتلفة  جمعيات 

قرابة  منذ  التح�شري  وبــداأنــا  اجتمعنا 

املنا�شبة”.  اخلطط  لو�شع  اأ�شهر  �شتة 

“هذه  ان  اىل  البــيــاري  ال�شيدة  ولفتت 

“ال�شبوع”.  لــهــذا  الــثــانــيــة  الــ�ــشــنــة  هــي 

انــطــلــقــت  “الفكرة  ان  اىل  وا�ــــــشــــــارت 

بــعــد الـــــذي حــــدث يف مــديــنــة كــيــبــك يف 

الــتــا�ــشــع والــعــ�ــشــريــن مـــن �ــشــهــر كــانــون 

ا�شت�شهاد �شتة  الثاين”، والذي ادى اىل 

مــن املــ�ــشــلــني يف املــ�ــشــجــد عــلــى يــد احــد 

“وجدنا  البياري:  وا�شافت  املتطرفني. 

نتيجة جهل  كـــان  اآنــــذاك  مــا ح�شل  ان 

هـــويـــة املــ�ــشــلــمــني وَدوِرهــــــــم يف املــجــتــمــع 

الكيبكي... لــذا جلــاأنــا اىل هــذه املــبــادرة 

ولإقامة  كيبك،  يف  بامل�شلمني  للتعريف 

اإي�شال  ُبغية  املجتمع  �شرائح  حــوار بني 

ورة احلقيقّية عن امل�شلمني، خالفًا  ال�شّ

لــلــ�ــشــورة الــّنــمــطــّيــة املــــوجــــودة يف ذهــن 

بع�س املواطنني”. و�شددت على ان هذه 

للتعريف  بــل  ديــنــيــة،  لي�شت  الأنــ�ــشــطــة 

مبواطنات ومواطنني كيبكيني ُيعتربون 

مـــن الأقـــلـــيـــات، لــكــن لــهــم حــقــوق ا�ــشــوة 

بغريهم من املواطنني.  

مــــا هــــي النـــ�ـــشـــطـــة الـــتـــي عــمــلــتــم عــلــى 

اقامتها يف هذه الذكرى الأليمة؟ 

تــنــوعــت اأنــ�ــشــطــتــنــا. الـــبـــدايـــة كـــانـــت من 

بلدية مونرتيال، فقد افُتِتَحت الن�شطة 

بــلــقــاء بــرعــايــة الــبــلــديــة وحــ�ــشــور ممثلة 

عــن رئــيــ�ــشــة الــبــلــديــة، ورئــيــ�ــس املــعــار�ــشــة 

و�شخ�شيات  البلدية،  يف  واأع�شاء  فيها، 

دينية من اديان خمتلفة. كما كان لقاء 

يف بــلــديــة بــيــريفــون �ــشــارك فــيــهــا رئي�س 

كان  وكذلك  بي�س.  جيم  ال�شيد  البلدية 

هناك يوم مفتوح يف العديد من امل�شاجد 

احلــوار  وفــتــح  امل�شلمني  غــري  ل�شتقبال 

معهم. 

كـــمـــا تـــعـــاونـــت مـــعـــنـــا بـــعـــ�ـــس الــكــنــائــ�ــس 

املــ�ــشــيــحــيــة واملـــعـــابـــد الــيــهــوديــة لإقـــامـــة 

نـــــدوات حـــواريـــة داخــلــهــا. ايــ�ــشــًا ُعـــِر�ـــَس 

)اأي   «  The Mosque« بــعــنــوان  فيلم 

»امل�شجد«( وهو يتناول ما جرى ل�شحايا 

جــــــِرَيــــــت نـــقـــا�ـــشـــات حـــول 
ُ
املـــــجـــــزرة. ثــــم اأ

املو�شوع وو�شع امل�شلمني يف كيبك. 

مع  متنوعة  لــقــاءات  قــيــَمــت 
ُ
اأ بالإ�شافة، 

على  امل�شلمني،  غــري  مــن  �شيما  الــنــا�ــس، 

غرار لقائنا اليوم يف »حلويات مهرو�شة«، 

وكـــذلـــك لــــقــــاءات اعـــالمـــيـــة يف الـــراديـــو 

الفرن�شية  الـــثـــالث:  بــالــلــغــات  والــتــلــفــاز 

ن�شَر مقالٍت  والعربية. كما  والنكليزية 

الكيبكية عدٌد من منظمي  يف ال�شحف 

هذا ال�شبوع. وقد تلقينا ر�شالة دعم من 

رئي�س الوزراء الكندي ومن نواب كنديني.

هل ح�شلتم على م�شاعدة من احلكومة 

الفدرالية؟

العام.  هــذا  م�شاعدة  على  ح�شلنا  نعم، 

كـــل المـــــــوال الـــتـــي �ــشــُتــ�ــشــَرف �ــشــُيــقــّدم 

كما  املعنية،  للوزارة  ل  مف�شّ تقريٌر  فيها 

من  م�شاعدة  اأيِّ  تلقي  عند  الــعــادة  هــي 

الــذيــن  ان  وا�ـــشـــري هــنــا اىل  احلـــكـــومـــة. 

يــــعــــمــــلــــون �ـــشـــمـــن جمـــمـــوعـــتـــنـــا كــلــهــم 

متطوعون.

امل�شكلة احلقيقية يف كيبك هي مع حزب 

كيبك«..  م�شتقبل  اجــل  مــن  »التحالف 

اأجتاُوٌب من هذا احلزب مع ن�شاطكم؟

نــحــن ار�ــشــلــنــا دعــــــوات لــكــل الأحـــــــزاب، 

»التحالف  يــكــن جتــــاوٌب مــن حـــزب  ومل 

مـــن اجــــل مــ�ــشــتــقــبــل كــيــبــك«. جــــزء من 

العمل الـــذي مــن املــفــرت�ــس ان نــقــوم به 

ان نــ�ــشــاعــف جمــهــوداتــنــا مـــع اجلــمــيــع، 

�شلبي  مــوقــف  لديهم  الــذيــن  خ�شو�شًا 

مــنــا. الـــنـــواب ميــثــلــون املـــواطـــنـــني، واإذا 

فمن  منا  �شلبي  موقف  للمواطنني  كان 

موقفًا  ال�شيا�شيون  يــاأخــذ  ان  الطبيعي 

منا. لذا قررنا ان نذهب مبا�شرة اىل كل 

فئات ال�شعب هنا.

الــعــام عن  هــذا  الن�شطة  مبـــاذا تختلف 

العام الفائت؟

نـــحـــن بــنــيــنــا عـــلـــى مــــا قـــمـــنـــا بــــه الـــعـــام 

املــا�ــشــي، اأمــــا اجلـــديـــد فــهــو الــتــو�ــشــع يف 

ــا مع  حــجــم النــ�ــشــطــة وتــنــوعــهــا. وتــعــاونَّ

مــوؤ�ــشــ�ــشــة ُتــعــنــى بــالــعــالقــات الــعــامــة من 

اأجل امل�شاعدة يف مد ج�شور التوا�شل مع 

الكبري  التاأثري  لها  التي  و�شائل العــالم 

على اجلمهور. بالتايل املجهود ت�شاعف، 

وبــطــبــيــعــة احلـــــال الــنــتــائــج تــ�ــشــاعــفــت، 

ولحظنا ذلك من خالل حجم القبال، 

مع العلم اننا يف �شنتنا الثانية. 

هــــل ملــ�ــشــتــم ثــــمــــرة مــــا مــــن خـــــالل هـــذه 

الن�شطة؟

نبذل  نحن  الآن.  التقييم  ال�شعب  من   

انها  مقتنعون  ونحن  املطلوبة،  اجلهود 

�شتاأتي بثمرة طيبة. 

كافية  املبذولة  ان اجلهود  تعتقدين  هل 

مـــن طــــرف املــ�ــشــلــمــني هــنــا، اأم املــطــلــوب 

جهود ا�شافية خمتلفة؟

علينا ان نبذل جمهودًا اكرب يف النفتاح 

على من هم من خارج اجلالية، �شيما ان 

ما يقرب من ن�شف جاليتنا ُوِلَد هنا.

بــعــد العـــتـــداء الــــذي حــ�ــشــل يف مدينة 

كــيــبــك، كــــان هــنــاك ازديــــــاد مــلــحــوظ يف 

الكره للم�شلمني، متثل بالقانون   

الـــــواحـــــد والـــعـــ�ـــشـــريـــن، والـــــدعـــــم الــــذي 

ح�شل عليه من الغالبية يف كيبك، فما 

تعليقك؟

ل ميكن ان نغري الواقع يف يوم وليلة، بل 

نحتاج اىل وقت لتغيريه نحو الف�شل. 

لالأ�شف، وجود حزب »التحالف من اجل 

عّقد  بــل  ي�شاعدنا،  مل  كيبك«  م�شتقبل 

املــ�ــشــاألــة اأكـــرث. مــن ناحية اأخــــرى، هناك 

معنا،  املتعاطفة  الأقــلــيــات  مــن  الــعــديــد 

وقد اأن�شاأنا معها روابط ت�شاعد يف تغيري 

ال�شورة النمطية.

ا�شبوع ولكن هل  ُيقام ملدة  الن�شاط  هذا 

ينتهي الأمر عند هذا احلد، اأم ان هناك 

ان�شطة اخرى متعلقة؟

ال�ــشــبــوع وحـــده غــري كـــاٍف، واملــطــلــوب ان 

ال�شنة. لكن  مـــدار  الأنــ�ــشــطــة على  ُتــقــاَم 

عــلــيــنــا ان نــــبــــداأ مــــن مـــكـــان مـــــا. هــنــاك 

ُتقام يف منا�شبات  اأن�شطة اخــرى مكملة 

اخرى ت�شب يف الهدف نف�شه، مثل »�شهر 

الـــرتاث الإ�ــشــالمــي«، الــذي يقام يف �شهر 

ت�شرين الول من كل عام، وي�شتمل على 

ان�شطة تقام على م�شتوى كندا.    

غــري  تـــوعـــيـــة  اجلــــالــــيــــة يف  دور  هـــــو  مـــــا 

امل�شلمني ب�شاأن واقعها؟

ال�شمعة  تكون  ان  هي  ال�شا�شية  امل�شاألة 

حـــ�ـــشـــنـــة. فــمــهــمــا عــمــلــنــا مــــن انــ�ــشــطــة 

توعوية، لن تلقى النجاح ما مل ترتافق 

مع تعاٍط ايجابي وانفتاح على املجتمع 

اأن  فينا  �شخ�س  كل  م�شوؤولية  الكيبكي. 

يقدم اأف�شل ما لديه..   

�صدى امل�رشق  - مونرتيال

بــعــد مــــرور ثــــالث �ــشــنــوات عــلــى الــهــجــوم 

�شتة  ا�شت�شهاد  اىل  اأدى  الــذي  الرهــابــي 

اآخــريــن يف امل�شجد  اأ�ــشــخــا�ــس وجـــرح 19 

الـــكـــبـــري يف كـــيـــبـــيـــك، تـــتـــذكـــر اجلـــالـــيـــة 

اأن�شطة  خـــالل  مــن  املنا�شبة  ال�ــشــالمــيــة 

مــتــنــوعــة تـــهـــدف اىل تــ�ــشــجــيــع احلـــــوار 

الكيبكييني  املــواطــنــني  عــلــى  والنــفــتــاح 

ملــواجــهــة اجلــهــل بــاملــ�ــشــلــمــني والــتــحــامــل 

عليهم. 

مـــن هـــذا املــنــطــلــق كـــان اأ�ــشــبــوع الــتــوعــيــة 

يوم  عــلــن عنه 
ُ
اأ الــذي  الــثــاين  الإ�شالمية 

الربعاء يف بلدية مونرتيال يف حفل رعته 

بالنت  فــالــريي  مــونــرتيــال  بلدية  رئي�شة 

ممــثــلــًة بــالــ�ــشــيــدة جمــــدة بــوبــيــانــو نــائــب 

رئــيــ�ــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة يف الــبــلــديــة، 

وح�شره العديد من ال�شخ�شيات البلدية، 

راأ�شها رئي�س حزب »معًا مونرتيال«  على 

املـــعـــار�ـــس لــيــونــيــل بـــرييـــز و�ــشــخــ�ــشــيــات 

ا�شالمية ويهودية وم�شيحية. قدم فقرات 

املنا�شبة الع�شوان املوؤ�ش�شان يف اجلمعية 

ايهاب لطيِّف و�شمرية العوين.  

الأنــــ�ــــشــــطــــة املــــتــــنــــوعــــة بــــــــــداأت مـــــن يــــوم 

الــثــاين ولــغــايــة 31  كــانــون  ال�شبت يف 25 

مــنــه، وُفــِتــَحــت اأبــــواب عـــدد مــن امل�شاجد 

قــيــمــت اأنــ�ــشــطــة متنوعة 
ُ
املــ�ــشــاركــة، كــمــا اأ

اأخـــــــرى، مــنــهــا يف بــلــديــة بـــيـــريفـــون، ويف 

جــامــعــَتــي كــونــكــورديــا ومــاكــغــيــل، ومعابد 

فيلم  وُعر�س  وكنائ�س م�شيحية،  يهودية 

رئي�س  اأر�ــشــل  وقــد  املنا�شبة.  عــن  وثائقي 

ر�شالَة  تـــرودو  الــكــنــدي جو�شتان  الــــوزراء 

تــاأيــيــد وتــ�ــشــامــن للقيمني عــلــى »اأ�ــشــبــوع 

َمت احلكومة  التوعية بامل�شلمني«. كما قدَّ

الــفــدرالــيــة الـــدعـــم املـــــادي لإحـــيـــاء هــذا 

ال�شبوع. 

الأنـــ�ـــشـــطـــة يف منطقة  غــالــبــيــة  وتـــرتكـــز 

مـــونـــرتيـــال الـــكـــربى لأن مــعــظــم �ــشــكــان 

فيها..  ي�شتقرون  امل�شلمني  مــن  كيبيك 

لكن هناك �شعي يف اأن يتو�شع لي�شل اإىل 

مدن اأخرى يف املقاطعة يف امل�شتقبل.

كانون   29 ماأ�شاة  �شنوات من  ثــالث  وبعد 

الثاين 2017، ُيالحظ اأن زخم الت�شامن 

الــقــادم مــن كيبيك وكــنــدا ب�شكل عــام ل 

يزال حا�شرًا للغاية، ولكن يناق�س ذلَك 

ارتفاٌع يف اخلطاب احلاقد على امل�شلمني 

وهذا  الجتماعي.  التوا�شل  و�شائل  عرب 

اأمر مقلق للغاية، وحُتاُل حالته �شريعًا 

اإىل ال�شرطة. 

ال�شيدة  اإىل  املــو�ــشــوع حتــدثــنــا  عــن هـــذا 

عــِلــن 
ُ
�ــشــمــاء البـــيـــاري يف خـــالل نــ�ــشــاط اأ

�َس لتذوق  عنه يف حلويات مهرو�شة ُخ�شِّ

املاأكولت العربية...

�صدى امل�رشق  - مونرتيال

يف الــــذكــــرى الــ�ــشــنــويــة الـــثـــالـــثـــة ملـــجـــزرة 

املــ�ــشــجــد الــكــبــري يف مــديــنــة كــيــبــك، التي 

اأ�شفرت عن وقوع 6 �شهداء هم: عز الدين 

اأبو بكر ثابتي،  �شفيان، خالد بلقا�شمي، 

ممادو تانو، ابراهيما باري، وعبد الكرمي 

ح�شن، اأقيمت اأن�شطة عديدة يف مقاطعة 

بلدية مونرتيال  كيبك منها احتفال يف 

بالتعاون مع املنتدى ال�شالمي الكندي، 

اأ�شاءت يف خالله رئي�شُة البلدية واأع�شاُء 

فيها و�شخ�شياٌت بارزٌة ال�شموَع، بح�شور 

ح�شد من ال�شخ�شيات النيابية والبلدية 

والدينية املختلفة. 

وذّكــــــرت بــالنــت بــالــ�ــشــهــداء وبــاأ�ــشــمــائــهــم 

ول ميكننا  نن�شى،  ل  ان  علينا   « فقالت 

ان نن�شى حادثة امل�شجد الكبري املاأ�شاوية، 

ين�شاها  ولـــن  الــتــاريــخ  �شي�شجلها  الــتــي 

�شتة  زهقت  الثاين  كانون   29 يف  القلب. 

اأرواح وبقيت روٌح ت�شهد على الكارثة«.  

�شامر املجذوب 

بــعــد تــرحــيــبــه بــاحلــا�ــشــريــن نــيــابــة عن 

املـــنـــتـــدى الإ�ــــشــــالمــــي الـــكـــنـــدي وبــلــديــة 

مونرتيال وفريق ال�شيدة فالريي بالنت، 

الأ�شتاذ  ال�شالمي  املنتدى  رئي�س  توجه 

�ــشــامــر املـــجـــذوب »بــخــالــ�ــس الــ�ــشــكــر اإىل 

و«الــربوتــوكــول«  واإدارتـــهـــا  بــالنــت  ال�شيدة 

املنتدى  وفريق  املنا�شبة  داعمي  وجميع 

وجــمــيــع الــعــامــلــني بــجــد لــتــنــظــيــم هــذا 

احلــفــل«، وتــابــع املــجــذوب: »جنتمع هذا 

اأ�شواأ الكوابي�س  امل�شاء لتذكر واحــدة من 

تاريخنا احلــديــث يف  مــررنــا بها يف  التي 

التي  الــلــيــايل  اإحــــدى  وكــنــدا. يف  كيبيك 

اأبرياء  اأرواح �شتة رجال  الكره  كلف فيها 

كانوا يــوؤدون اأحد اأكرث طقو�شهم هدوءًا: 

ال�شالة«! 

واأ�ـــــشـــــاف املـــــجـــــذوب: »لـــقـــد كـــانـــت لــيــلــة 

�ــشــدمــتــنــا جـــمـــيـــًعـــا كـــبـــ�ـــشـــر، كــكــيــبــكــيــني 

وكـــنـــديـــني«. واأ�ــــشــــاف: »عــلــى الـــرغـــم من 

احلــــــزن والأ�ـــــشـــــى املـــــوؤملـــــني، تــــاأتــــي بـــارقـــة 

الأمــــــل عــنــدمــا يــجــتــمــع حمــبــو الــ�ــشــالم 

والــوئــام والــوحــدة ب�شوت واحــد ملواجهة 

جــمــيــع اأ�ـــشـــكـــال الـــكـــره ورهــــــاب الإ�ـــشـــالم 

)»الإ�ــــــشــــــالمــــــوفــــــوبــــــيــــــا«(... لــــقــــد واجـــــه 

من  جمــمــوعــة  الــوقــت  لبع�س  جمتمعنا 

البغي�شة والإجــرامــيــة، ورهــاب  الأعــمــال 

والتنميط  ال�شامية،  ومــعــاداة  الإ�ـــشـــالم، 

العرقي، وقتل الن�شاء«...

 وختم بالقول »ل�شت مت�شائمًا باأي حال 

من الأحوال، بل على العك�س متامًا، فمن 

خالل توحد اجلميع - الن�شاء والرجال، 

والــكــنــديــون،  الكيبكيون  املــونــرتيــالــيــون، 

ومــن خــالل وجــود قــادة �شيا�شيني اأقوياء 

م�شتوى  على  واآخــريــن  بــالنــت  كال�شيدة 

فــــمــــتــــاأكــــٌد مــن  اأوتـــــــــــــاوا،  املـــقـــاطـــعـــة ويف 

ر�شالة  وتوجيَه  فــرٍق  اإحــداث  ا�شتطاعتنا 

قوية مفادها اأن ل مكاَن للكره والتع�شب 

يف اأو�شاطنا«. 

وكــانــت كــلــمــات اأخــــرى اأدانـــــت ا�ــشــتــهــداف 

امل�شلمني بالُكره.

قـــيـــم حــفــل اآخــــر يف 
ُ
ولــلــمــنــا�ــشــبــة اأيــ�ــشــًا اأ

الـــيـــوم عــيــِنــه يف مــديــنــة كــيــبــك، حــ�ــشــره 

لوغو،  فران�شوا  الكيبكي  الــــوزراء  رئي�س 

و�ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــات بـــلـــديـــة ونـــيـــابـــيـــة حمــلــيــة 

وفدرالية، وعائالت ال�شهداء. 

جالية

البياري اىل اق�شى الي�شار يف بلدية مونرتيال

من الن�شاط يف بلدية بيري فون

ال�سيدة �سماء االبياري ع�سو جلنة تنظيم »اأ�سبوع التوعية بامل�سلمني«:

ورة احلقيقّية عن امل�صلمني خالفًا لل�صورة الّنمطّية املوجودة نريد اإي�صال ال�صّ

اإحياء الذكرى الثالثة ملجزرة التا�صع والع�رشين اأ�صبوع التوعية بامل�صلمني

من كانون الثاين
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يف الــذكــرى الثالثة حلــادثــة اطـــالق الــنــار الــتــي قام 

بــهــا األــكــ�ــشــنــدر بــيــ�ــشــونــيــت وا�ــشــتــهــدفــت املــ�ــشــلــني يف 

امل�شجد ال�شالمي الكبري يف مدينة كيبك، والتي راح 

�شحيتها �شتة م�شلني ل لذنٍب اإل لأنهم م�شلمون، 

قــيــم يف مــديــنــة كيبك يف الــتــا�ــشــع والــعــ�ــشــريــن من 
ُ
اأ

�ــشــهــر كـــانـــون الـــثـــاين الــفــائــت حــفــل تــابــيــنــي لتذكر 

ال�شحايا، غاب عنه رئي�س الوزراء الكندي جو�شتان 

ترودو وح�شره رئي�س الوزراء الكيبكي فران�شوا ليغو 

و�شخ�شيات نيابية من الحزاب الفدرالية واملحلية 

يف  مــتــنــوعــة.  وديــنــيــة  بــلــديــة  و�شخ�شيات  املختلفة 

اليوم نف�شه ن�شر ليغو على �شفحته على الفي�شبوك 

�ـــشـــورًا مــن احلــفــل اإىل جــانــب ر�ــشــالــة تــ�ــشــامــن مع 

م�شلمي كيبيك امل�شلمني جاء فيها: »�شاركت الليلة 

يف اإحياء ذكرى الهجوم على امل�شجد الكبري مبدينة 

كيبيك. منذ 3 �شنوات، تلقينا بهلٍع خرب اإطالق النار 

والهجوم احلاقد على كيبكيني م�شلمني. حادثة مل 

وختم  كيبيك”.  يف  حدوثها  باإمكانية  نعتقد  نكن 

اأن  اأريــدكــم  ال�شحايا،  اأقــــارب  جميع  “اإىل  بــالــقــول 

تعرفوا اأن كيبيك تقف اإىل جانبكم”.

تعاطف طبيعي قبالة ماأ�شاة مل تهزَّ كيبك وحدها، 

بل كندا كلها، وو�شلت اأ�شداوؤها اىل كل دول العامل 

الذي يعاين من مثل هذه الهجمات الرهابية. وهو 

يــتــوىل م�شوؤولية  �شخ�س  عــن  ي�شدر  مــ�ــشــوؤول  كــالم 

كبرية يف مقاطعة تت�شاعد فيها موجات كره الآخر، 

لهم  او  ا�شالمية  خلفيات  ميلكون  الذين  بالأخ�س 

مالمح خمتلفة او لون خمتلف.

انــه بعد ن�شر ليغو  النتيجة املحزنة  يــوؤكــد هــذه  مــا 

لر�شالته على الفاي�شبوك بداأت التعليقات املعادية 

انــه  كــتــب  بع�شهم  ان  لــدرجــة  مــبــا�ــشــرة.  للم�شلمني 

“اثنني من الرماة �شاركا يف اجلرمية”، واأن “اأحدهم 
كان م�شلمًا”. كما و�شف اآخرون امل�شلمني باحل�شرات 

بــ�ــشــفــحــتــه  املـــهـــتـــم  لـــيـــغـــو  فــــريــــق   .)»vermin«(

على  التعليقات  هـــذه  مــن  للتخل�س  جــاهــدًا  عــمــل 

ر�شائل  ا�شتمرت  بل  تتوقف،  مل  لكنها  الفاي�شبوك، 

تعليقا  ليغو  ون�شر  ال�شفحة..  بالتوايل على  الكره 

الــكــره،  �ــشــد  حم�شنة  لي�شت  “كيبيك  ان  فــيــه  اأكـــد 

لكن الكره ل مكان له يف كيبيك. الوجه احلقيقي 

لكيبيك هـــو وجـــه الأ�ــشــخــا�ــس الـــذيـــن جتــمــعــوا يف 

اأعقاب هذه املاأ�شاة لإظهار ت�شامنهم... �شعب كيبك 

وبعث  املقاطعة”.  يف  امل�شلمني  مــع  ت�شامنًا  يقف 

قــال   ، اإىل �شحيفة لبــر�ــس يف مــونــرتيــال  بــر�ــشــالــة 

فيها: “ل مكان للكره والتع�شب يف كيبيك”. 

لكن يبدو ان ليغو مل يدرك ـ او ل يريد ـ حتى هذه 

اللحظة ان هناك كرهًا لال�شالم رغم انه مل�س بع�شًا 

منه على �شفحته عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي 

التي ت�شج يوميًا بالتعليقات امل�شيئة لال�شالم. ول 

يــريــد ان يــعــرتف بــوجــوده وهـــو كـــان قــد اأنــكــر الــعــام 

الفائت وجوده. 

ملاذا يريد ليغو ان يقلل من حجم هذا الكره الذي 

“اأقليٌة �ــشــغــريٌة من  قــــال:  بــا�ــشــطــراد؟ فــهــو  يـــــزداد 

النا�س ت�شتخدُم و�شائل التوا�شل الجتماعي ب�شكل 

ندينهم.  اأن  يجب  كرههم..  لن�شر  كمن�شة  منهجي 

وهي  ـ  الت�شريحات  هــذه  كيبيك”.  ل ميثلون  اإنهم 

اإجــراءات واآلية تدعمها  ـ حتتاج اىل  لي�شت جديدة 

لت�شع حـــدًا لــهــذا الــكــره املــتــ�ــشــاعــد، خــ�ــشــو�ــشــًا اأن 

اإجــــراء ملحاربته.  بـــاأي  تــُقــم  احلــكــومــة يف كيبك مل 

الــقــانــون  يـــراجـــع  ان  تــلــك الجـــــــــراءات  اأول  ولـــعـــل 

الــــواحــــد والــعــ�ــشــريــن الـــــذي يــ�ــشــتــهــدف املــحــجــبــات 

ب�شكل خا�س، فقد لوحظ ازديــاد تعر�س املحجبات 

ال�شوارع  يف  املبا�شرة  وال�ــشــاءات  اللفظي  لالعتداء 

واملـــدار�ـــس، وهــو مــا تــوؤكــده اكــرث مــن جمعية مهتمة 

 Justice( للمراة”  “العدالة  مــثــل  الــ�ــشــاأن  بــهــذا 

Femme( التي تراأ�شها ال�شيدة هنادي �شعد، وقد 
اختارها موؤخرًا - من بني اكرث 25 امــراأة موؤثرة يف 

كــنــدا - »جمــلــ�ــُس ن�شاء مــونــرتيــال« وكــذلــك جمعية 

»الـــتـــوا�ـــشـــل والـــتـــقـــارب والنـــفـــتـــاح بـــني الــثــقــافــات« 

C.O.R )communication-ouverture-

الــتــي   )rapprochement interculturel
موؤ�ش�شي  من  وهي  العوين  �شمرية  الدكتورة  تراأ�شها 

“اأ�شبوع التوعية بامل�شلمني”.
من  “التحالف  حــكــومــة  يف  وزراء  ادان  لــقــد  نــعــم، 

انت�شرت  الــتــي  الــتــعــلــيــقــات  كيبك”  م�شتقبل  اجـــل 

على مواقع التوا�شل الجتماعي، مثل وزير النقل 

فران�شوا بونارديل، ووزير القت�شاد بيري فيتزجيبون، 

ووزيرة العالقات الدولية نادين جريو. فراأى الوزير 

بوّنارديل يف ت�شريح له ان “بع�س النا�س يف املقاطعة 

لل�شحفيني:  وقــال  اأف�شل”.  تعليم  اإىل  يحتاجون 

“هناك م�شكلة مع بع�س الأ�شخا�س الذين يجروؤون 
التفكري يف ذلــك، والذين يجروؤون على كتابة  على 

كيبيك  �شكان  اأن  فيتزجيبون  الــوزيــر  وقــال  ذلك”. 

“بحاجة اإىل قبول التنوع”. األ يدرك هوؤلء الوزراء 
القائم  الــكــره  يحر�شهم  التعليقات  تلك  كاتبي  ان 

الذي غذاه القانون الواحد والع�شرين؟ اأَول يلتفت 

الـــوزيـــر فــيــتــزجــيــبــون ان هــنــاك تــنــاقــ�ــس كــبــري بني 

حديثه عن احلاجة اىل قبول التنوع واملوافقة على 

قانون ي�شيب من التنوع َمقتاًل؟

ان اف�شل تكرمي لل�شحايا يف ذكراهم هو “من خالل 

حمــاربــة الــكــره ِلــالإ�ــشــالم وغــــريه مــن اأ�ــشــكــال الــكــره 

ترودو  الــوزراء جو�شتان  رئي�س  كما عرب  والتمييز”، 

يف ر�شالة وجهها بالذكرى، ولي�س بالتم�شك بقوانني 

ر نار الكره بني املواطنني.  ت�شعِّ

ــقــات الــتــي نــ�ــشــرت عــلــى �ــشــفــحــة ليغو  اإحـــــدى امُلــعــلِّ

بعد  مــنــافــق!..  انتم  “كم  ليغو:  اإىل  كالمها  وجهت 

هــذا؟!  ن�شر  على  والع�شرين جتــروؤ  الواحد  القانون 

ما هذا التناق�س”؟ 

ـــر الــكــثــري الــكــثــري مـــن الــتــعــلــيــقــات  نـــعـــم، لــقــد ُنـــ�ـــشِ

التعليقات  حجم  لكن  ليغو،  كــالم  على  اليجابية 

امل�شيئة التي ُن�شرت، والت�شاعد يف حجم الكره غطى 

عليها لأنه يعك�س واقعًا يعاي�شه الكثري من امل�شلمني 

يف كيبك يوميًا، وهو ما يحتاج اىل تعاٍط خمتلف 

من جهة احلزب احلاكم ليعيد الطماأنينة اىل نفو�س 

املواطنني الكيبكيني، الذين ي�شعرون يوما بعد يوم 

انهم غرباء يف بلد عا�شوا فيه معظم ايام حياتهم، 

وهو ما عرب عنه ب�شٍدق ال�شيد بوفلجة بوعبد اهلل 

رئي�س م�شجد كيبك، حني قال يف ت�شريح �شحفي 

يف منا�شبة ذكرى جمزرة 29 كانون الثاين “ك�شخ�س 

يعي�س يف مقاطعة كيبيك منذ 51 عامًا... اأحلُم بغٍد 

ل يقول يل فيه احٌد: اأنت مهاجر« .
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الثالثة  الــ�ــشــنــويــة  الـــذكـــرى  علينا  مـــرت 

ملجزرة كيبيك الكبري التي كان �شحيتها 

اأرامـــل و �شبعة ع�شر  �شت �شهداء و �شت 

يتيما و �شهيد حي هو اأمين دربايل الذي 

تــركــه الــــعــــدوان مــعــاقــا مــــدى احلـــيـــاة، و 

الع�شرات من اجلرحى، و جالية مكلومة 

ووطنا ل يزال يعاين من تداعيات هذه 

اجلرمية ال�شنعاء.

لـــقـــد نـــظـــم الــــعــــديــــد مـــــن املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات 

الدينية و املنظمات املدنية و الفعاليات 

ت�شامنية  وقــفــات  و  اأن�شطة  ال�شيا�شية 

اأن العـــالم املرئي  لإحــيــاء الــذكــرى كما 

و املــ�ــشــمــوع و املــــقــــروء اظـــهـــر اهــتــمــامــا 

كـــبـــريا بــاملــنــا�ــشــبــة حــيــث راأيــــنــــا الــعــديــد 

املقابالت مع  و  املــقــالت  و  التقارير  من 

العديد من اخلرباء و النا�شطني.

 لـــكـــن كــــل هـــــذه الأنـــ�ـــشـــطـــة و الـــوقـــفـــات 

الــتــ�ــشــامــنــيــة و الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة و 

املقابالت لــن تعيد لأرمــلــة زوجــهــا و لن 

تعيد ليتيم اأباه و لن تعيد لل�شهيد احلي 

اأمين دربايل �شحته.  لي�س باإمكان اأحد 

الــوراء  اإىل  ال�شاعة  اأن يعيد عقارب  منا 

و لــن تــعــود الأمـــــور ملــا كــانــت عــلــيــه قبل 

التا�شع و الع�شرين من �شهر كانون  يوم 

الثاين ) يناير ) 2017.

�ــشــهــداءنــا اإىل  اأن نــعــيــد  نــ�ــشــتــطــيــع  لـــن 

اأن نعيد لل�شهيد  احلياة و لن ن�شتطيع 

اأنف�شنا  حلــمــايــة  لــكــن  و  �شحته  احلـــي 

و جمــتــمــعــنــا مــــن الـــعـــنـــف والـــكـــراهـــيـــة 

اآخـــرون ل بد  وحتى ل ي�شقط �شحايا 

الــدرو�ــس والــعــرب وهــذه  مــن ا�شتخال�س 

بع�شها: 

1- �شحايا العدوان الإرهابي جاوؤوا من 

بلدان خمتلفة.  مل يفرق ر�شا�س الغدر 

بني ابي�س و ا�شود و ل بني عربي و غري 

عــربــي.  هــذا مــا يــوؤكــد ان ال�ــشــالم لي�س 

حكرا على قومية دون اأخرى او بلد دون 

اآخــر فمحمد �شلى اهلل عليه و �شلم مل 

يبعث اىل قوم معينني و اإمنا بعث رحمة 

للعاملني.

2- مرتكب هذه اجلرمية النكراء كيبيكي 

من اأ�شول فرن�شية كاتوليكية.  و هذا ما 

يثبت ان اٍلرهــــاب ل ديــن لــه و ل وطن 

لــه و ل قــومــيــة لـــه. اٍلرهــــــاب عـــدو لكل 

الأديــــان و كــل الوطـــان و كــل القوميات 

.  كان كثري من النا�س يحاولون ال�شاق 

تهمة اٍلرهاب بامل�شلمني ملجرد ان بع�س 

املــ�ــشــلــمــني او مـــن يـــدعـــون ال�ـــشـــالم من 

املغرر بهم كانوا يرتكبون جرائمهم با�شم 

ال�ـــشـــالم. يــجــب ان يــعــرف اجلــمــيــع ان 

هوؤلء املغرر بهم ل ميثلون ال�شالم و ل 

امل�شلمني كما ان مرتكب جمزرة كيبيك 

و  الــكــنــديــني  ل  و  الكيبيكيني  ميــثــل  ل 

ل  انــه  الكاثوليك.   ل  و  الفرن�شيني  ل 

املــغــرر  اوؤلئـــــك  ان  كــمــا  ميــثــل ال نف�شه 

بهم ل ميثلون ال اأنف�شهم.  كندا بريئة 

الأبــريــاء يف م�شجد كيبيك و  مــن قاتل 

ال�ــشــالم بريئ مــن قتلة الأبــريــاء با�شم 

ال�شالم.

3 - �ــشــجــعــت مـــذبـــحـــة مـــديـــنـــة كــيــبــيــك 

الــبــعــ�ــس عــلــى حمـــاولـــة تــ�ــشــويــه �شمعة 

كيبيك من خالل حماولة اتهام كيبيك 

و الكيبكيني بكراهية الأجانب اأو كراهية 

الإ�شالم. يف هذا ال�شدد ، جتدر الإ�شارة 

اأنــه قبل مذبحة امل�شجد يف كيبيك  اإىل 

، كــان هناك قتل امل�شلني يف  عــام 2017 

الــكــنــيــ�ــشــة يف تــ�ــشــارلــ�ــشــتــون عـــام 2015 ، 

وبـــعـــد مــذبــحــة كــيــبــيــك وقـــعـــت مــذبــحــة 

الكني�س اليهودي يف بيت�شربغ  عام 201٨  

ا  �شخ�شً  51 بحياة  اأودت  التي  واملذبحة 

 2019 عـــام  نــيــوزيــلــنــدا  يف  م�شجدين  يف 

والعديد من املــذابــح الأخـــرى يف جميع 

اأنحاء العامل. مبا اأنه ل ينبغي حتميل 

جــمــيــع املــ�ــشــلــمــني مــ�ــشــوؤولــيــة اجلـــرائـــم 

يجب   ، امل�شلمني  بع�س  يرتكبها  الــتــي 

م�شوؤولية  الكيبيكيني  جميع  نحّمل  األ 

جمزرة م�شجد كيبيك.

نتجت  التي  اليجابيات  بع�س  مــن   -4

عـــــن جمــــــــزرة مـــ�ـــشـــجـــد كـــيـــبـــيـــك، رغــــم 

بــ�ــشــاعــتــهــا، و بــ�ــشــبــب الـــعـــمـــل الـــــــدوؤوب 

الذي قام به بع�س النا�شطني من اأبناء 

التعامل مع العــالم،  اجلالية يف حقل 

اأن  و�شائل العالم الرئي�شّية من �شحف 

و راديــو و تلفزيون بــداأت تتوخى احلذر 

و احلــــيــــاديــــة عـــنـــد مــعــاجلــتــهــا لأمـــــور 

تــهــم املــ�ــشــلــمــني.  يف املــا�ــشــي كــانــت هــذه 

ال�شالمي  ال�شاأن  مع  تتعامل  الو�شائل 

و اىل حد ما معادية  بطريقة متحيزة 

لـــالإ�ـــشـــالم و املــ�ــشــلــمــني.  كـــانـــت اأ�ــشــابــع 

قاطبة يف  امل�شلمني  اىل  تــوجــه  التــهــام 

كـــل مـــرة يــقــع فــيــهــا اعـــتـــداء مـــن طــرف 

م�شلم ما يف مكان ما من العامل و كاأن 

امل�شلمني يف كل اأنحاء العامل م�شوؤولون 

اَي مــكــان  اَي مــ�ــشــلــم يف  تــ�ــشــرفــات  عـــن 

من الــعــامل.  و كــان ال�ــشــالم، من وجهة 

نظر و�شائل العــالم هذه، دائما متهما 

او  امل�شلمني،  �شرذمة من  بــالرهــاب لن 

ممـــن يـــدعـــون ال�ــــشــــالم، تــقــوم بــاأعــمــال 

ارهــابــيــة.  كــان املــواطــن امل�شلم متهما و 

ل�شرح  املــجــال  لــه  ان يف�شح  دون  مــدانــا 

اإبـــراز احلقيقة،  فقلما  و  و جهة نظره 

كــان يطلب راأيـــه يف هــذه الأمــــور.  و اذا 

ما دعي احد ما لالإدلء براأيه، غالبا ما 

لالإ�شالم،  مــعــادون  اأ�شخا�س  يدعى  كــان 

و ان كــانــوا يف بع�س الأحــيــان يحملون 

اإ�ــشــالمــيــة، و يطلق على هــوؤلء  اأ�ــشــمــاء 

الأ�ـــشـــخـــا�ـــس األــــقــــاب »خـــبـــري بــالــ�ــشــوؤون 

اٍلرهــاب«  ب�شوؤون  »خبري  او  ال�شالمية« 

ما  و  القومي«  الأمـــن  ب�شوؤون  »خبري  او 

�شابه ذلــك مــن األــقــاب.  امــا الآن فاإننا 

نـــالحـــظ بــعــ�ــس احلـــرفـــيـــة و احلــيــاديــة 

يف الــتــعــامــل مــع الــ�ــشــاأن ال�ــشــالمــي.  و 

بداأنا نرى ظهورا اعالميا لكثريين من 

ال�شوؤون ال�شالمية  املطلعني فعال على 

و املدافعني عن حقوق امل�شلمني.  ولقد 

كـــان لــكــاتــب هـــذه الــ�ــشــطــور كــمــا يــعــرف 

الكثري من القّراء حظ وافر من الظهور 

الإعــالمــي للدفاع عن �شورة ال�ــشــالم و 

البلد.  بكلمة  امل�شلمني يف هــذا  حقوق 

د العــــــالم يف  خمــتــ�ــشــرة، بــعــد ان تـــعـــوَّ

املا�شي على الكالم عن امل�شلمني، ا�شبح 

تغيري  هــذا  و  امل�شلمني  مــع  يتكلم  الآن 

جـــذري عــلــى طــريــق اإظــهــار احلقيقة و 

احقاق احلق.

5- لقد اأ�شبحت القيادات ال�شيا�شية، اأو 

على الأقــل جمملها، ت�شعر انه من غري 

املمكن ال�شتمرار بتهمي�س امل�شلمني كما 

كان يح�شل يف املا�شي.  امل�شلمون جزء 

ل يتجزاأ من املجتمع ويجب ان يتمتعوا 

كاأي  ان يقوموا بواجباتهم  و  بحقوقهم 

ال�شيا�شيون  ا�شبح  لقد  اآخـــر.   مــواطــن 

بـــدرجـــات تختلف  لـــو  و  كـــالعـــالمـــيـــني، 

�شيا�شي  تــيــار  مــن  و  لآخــــر  �شخ�س  مــن 

و  م�شوؤولية  الكلمة  ان  ي�شعرون  لآخـــر، 

ما  على  لال�شتمرار  خماطر  هنالك  ان 

ال�شتخفاف مب�شاعر  من  عليه  اعتادوا 

�شريحة معينة من املواطنني الذين هم 

امل�شلمون.

ميكن  ل  حــلــفــاء  للم�شلمني  ا�ــشــبــح   -6

ال�شتهانة بوجودهم  فمنظمات املجتمع 

املـــــــدين مل تـــعـــد تــ�ــشــمــح بـــال�ـــشـــتـــفـــراد 

مبكونات املجتمع كل واحدة على حدة.

قـــــام الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــنـــائـــ�ـــس واملـــعـــابـــد 

اليهودية و امل�شاجد و منظمات املجتمع 

عــام 2019 بتكري�س  بــاملــبــادرة يف  املـــدين 

الأ�شبوع الأخــري من �شهر يناير من كل 

عام كاأ�شبوع توعية باحلقيقة الإ�شالمية 

يف املجتمع الكيبيكي. الهدف من اأ�شبوع 

التوعية الإ�شالمية، الذي �شهدت كيبيك 

دينًيا  لي�س  الثانية،  ن�شخته  العام  هــذا 

لغري  الإ�شالم  �شرح  منه  املق�شود  ولي�س 

مــد اجل�شور مع  امنــا هدفه  و  امل�شلمني 

الآخرين و التاأكيد على ان امل�شلمني يف 

كيبيك مواطنون كغريهم من املواطنني 

لهم ما لغريهم من حقوق و عليهم ما 

على غريهم من واجبات.

اإ�شالموفوبيا ت�شق  بـــداأت كلمة    -  7   

طريقها و لو ببطء نحو القبول و بداأت 

لو  و  ال�شيا�شية،  و  الــفــكــريــة  الــقــيــادات 

و  بــدرجــات تختلف مــن �شخ�س لآخـــر 

�شيا�شي لآخــر، تعرتف بوجود  تيار  من 

هــذه الآفـــة يف املجتمع.  و لكن النا�س 

يــخــتــلــفــون عــلــى حتــديــد املــ�ــشــار الـــذي 

يــجــب اتــبــاعــه لــلــقــ�ــشــاء عــلــيــهــا.  لقد 

حـــاول الــعــديــدون يف املــا�ــشــي الختباء 

الإرهــــابــــي على  العــــتــــداء  مــنــفــذ  وراء 

مــ�ــشــجــد كــيــبــيــك الـــكـــبـــري مــــدعــــني ان 

العمل فردي و انه يجب عدم ا�شتعمال 

هــــــذا العــــــتــــــداء كـــدلـــيـــل عـــلـــى وجـــــود 

الإ�شالموفوبيا يف البلد.  لكن الأحداث 

التي توالت قبل العتداء و بعده اثبتت 

ل  و  مــوجــود  الإ�شالموفوبيا  مــر�ــس  ان 

ميكن التغا�شي عنه ول يجوز الختباء 

مــن  لـــلـــتـــهـــرب  واحـــــــــد  �ـــشـــخـــ�ـــس  وراء 

العن�شرية  الدعاية  حملة  امل�شوؤولية.  

و حـــــوادث العـــتـــداء عــلــى املــ�ــشــلــمــني و 

كندا  �شهدتها  الــتــي  ال�شالمية  املــراكــز 

قــبــل و بــعــد املـــجـــزرة مل تــكــن مـــن فعل 

هــذا ال�شخ�س الــذي كــان منذ اقــرتاف 

جرميته و ل يــزال قابعا خلف جــدران 

ال�شجن.

 2019 الول-دي�شمرب  كانون  �شهر  ٨- يف 

الثالثني   ال�شنوية  الــذكــرى  كندا  احيت 

للمجزرة التي ذهب �شحيتها اربع ع�شر 

قاتل  يــد  على  البوليتكنيك  يف  طالبة 

مــعــاد لــلــنــ�ــشــاء. لــقــد قــامــت الــ�ــشــلــطــات 

الكتابة  بتغيري  مــونــرتيــال  يف  الــبــلــديــة 

كلمة  لت�شمل  الــتــذكــاريــة  الــلــوحــة  عــلــى 

»معاداة الن�شاء«.  لقد كانت هذه البادرة 

كـــبـــرية اإىل الأمــــــام  الــ�ــشــجــاعــة خـــطـــوة 

لــيــ�ــشــبــح جمــتــمــعــنــا جمــتــمــعــا نــا�ــشــجــا 

يحرتم نف�شه ويحرتم جميع مواطنيه. 

الذين  الأربــعــة ع�شر  الن�شاء  بــاأن  القول 

ُقـــتـــلـــوا يف الــبــولــيــتــكــنــيــك كــــنَّ �ــشــحــايــا 

كراهية الن�شاء اأمر بديهي، و لكن المر 

املجتمع  يكن  مل  �شجاعة  يتطلب  كــان 

قبل ثالثني  املــجــزرة  وقـــوع  عند  ميلكها 

عاًما.  لقد احتاج املجتمع ثالثني عاما 

لــكــي ميــلــك �ــشــجــاعــة تــ�ــشــمــيــة الأ�ــشــيــاء 

اجلرمية  �شبب  بــان  يعرتف  و  باأ�شمائها 

كــراهــيــة الــنــ�ــشــاء و احلـــركـــة الــنــ�ــشــائــيــة.   

الن�شائية  احلـــركـــة  مـــعـــاداة  بــــاأن  الـــقـــول 

موجودة يف املجتمع ويجب حماربتها ل 

يعني اأن جميع الرجال معادون للن�شاء 

اأو اأن كيبيك معادية للحركة الن�شائية. 

اإنها تقول بكل ب�شاطة اأن هذه الظاهرة 

وقــــوع  اإىل  وتـــــــــوؤدي  مـــــوجـــــودة  لـــالأ�ـــشـــف 

�ــشــحــايــا اأبــــريــــاء وعــلــيــنــا كــمــجــتــمــع اأن 

نحمي اأنف�شنا منها.

فران�شوا  كيبيك  وزراء  رئي�س  قــال  لقد 

جمــزرة  ذكـــرى  اإحـــيـــاء  منا�شبة  يف  ليغو 

البوليتكنيك: »14 امراأة فقدن حياتهن 

ملجرد كونهنَّ ن�شاء«.  يف هذا ال�شدد ل 

ي�شعنا اإل اأن نلفت انتباهه اىل ان �شهداء 

اي�شا  حــيــاتــهــم  فــقــدوا  كيبيك  م�شجد 

ملــجــرد انــهــم مــ�ــشــلــمــون.  لــقــد احــتــاجــت 

لت�شمي  لل�شجاعة   ال�شيا�شية  الــقــيــادة 

الأ�ــشــيــاء بــاأ�ــشــمــائــهــا عــنــد احلــديــث عن 

جمزرة البوليتكنيك  و ناأمل اأن تتحلى 

هــــذه الـــقـــيـــادة بــالــ�ــشــجــاعــة ذاتـــهـــا عند 

احلديث عن جمزرة امل�شجد و اأن تعرتف 

باأن �شبب هذه املجزرة هو ال�شالموفوبيا 

هو  البوليتكنيك  جمـــزرة  �شبب  اأن  كما 

كــراهــيــة احلــركــة الــنــ�ــشــائــيــة.  اإن هـــذا ل 

يــعــنــي اتـــهـــام كـــل الــكــيــبــيــكــيــني بــكــراهــيــة 

الن�شائية  احلــركــة  مــعــاداة  او  امل�شلمني 

اإمنــا يعني اأنــه ل�شوء احلــظ ، يوجد يف 

املــجــتــمــع مـــعـــاداة لــلــحــركــة الــنــ�ــشــائــيــة و 

اإ�ــشــالمــوفــوبــيــا و هــمــا  ي�شكالن  تــوجــد 

خـــطـــرا عـــلـــى حـــيـــاة الأبـــــريـــــاء و عــلــيــنــا 

كمجتمع اأن نحاربهما حفاظا على اأمن 

املجتمع و �شالمة ابنائه.

ال�شلبي  الــتــاأثــري  9- ل ميــكــن جتــاهــل  

الــقــانــون21(   ( الــدولــة  علمانية  لقانون 

الــنــ�ــشــيــج الجــتــمــاعــي يف كيبيك.  عــلــى 

اإ�ـــشـــافـــة ملـــا يــ�ــشــبــبــه نــ�ــس هــــذا الــقــانــون 

الكبيكيات  املــواطــنــات  لبع�س  ظلم  مــن 

امل�شلمات بحرمانهن من اإمكانية العمل 

لك�شب لقمة العي�س و امل�شاهمة يف بناء 

ـــــده هــذا  املــجــتــمــع فـــــاإن اجلــــو الـــــذي  ولَّ

الــقــانــون  ي�شبب �ــشــررا اكــرب مــن ال�شرر 

الــقــانــون نف�شه. ل�شوء  الــنــاجت عــن ن�س 

احلظ يت�شور البع�س اأن القانون يقول 

اأكــــرث بــكــثــري ممــا يــقــول الــقــانــون نف�شه 

لها  يتعر�س  التي  امل�شايقات  هنا  ومــن 

الن�شاء  وخــا�ــشــة  امل�شلمني  مــن  الــعــديــد 

املــ�ــشــلــمــات يف حــيــاتــهــم الــيــومــيــة. لقد 

الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  اأ�شبحت 

و  مــيــدانــا خ�شبا لن�شر خــطــاب احلــقــد 

الكراهية للم�شلمني.  خطاب الكراهية 

ال�شخا�س  حــ�ــشــابــات  عــلــى  يقت�شر  مل 

و املـــجـــمـــوعـــات املـــعـــروفـــة بــعــنــ�ــشــريــتــهــا 

و لــكــن مـــئـــات الـــر�ـــشـــائـــل الــعــنــ�ــشــريــة و 

�شفحة  على  ن�شرت  للم�شلمني  املعادية 

وزراء  بــرئــيــ�ــس  الــفــايــ�ــشــبــوك اخلـــا�ـــشـــة 

يــزال  الــــذي ل  لــيــغــو،  كيبيك فــرانــ�ــشــوا 

بــوجــود  يــرفــ�ــس العـــــــرتاف  حــتــى الآن 

اإن دعــايــة  الإ�ــشــالمــوفــوبــيــا يف كــيــبــيــك. 

الــكــراهــيــة يف و�ــشــائــل الإعــــالم وو�ــشــائــط 

الـــتـــوا�ـــشـــل الجـــتـــمـــاعـــي و املــ�ــشــايــقــات 

املــبــا�ــشــرة الــتــي يتعر�س لــهــا املــواطــنــون 

جتعلنا نخ�شى من  العودة اإىل الأجواء 

وقوع  قبل  كيبيك  �شائدة يف  كانت  التي 

�شك  �شاهمت بال  والتي  كيبيك  جمــزرة 

يف وقوع هذه املجزرة.

10- ل يزال الدور الذي يجب اأن تلعبه 

و�ـــشـــائـــل الإعــــــــالم و�ـــشـــبـــكـــات الــتــوا�ــشــل 

امل�شرتك  العي�س  الجتماعي يف م�شروع 

اأحـــــد اأكـــــرب الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 

م�شوؤولية  عاتقنا  على  تقع  جمتمعنا. 

جماعية لإيجاد توازن بني حرية التعبري 

واحلاجة اإىل مكافحة املعلومات امل�شللة 

وثـــقـــافـــة الــكــراهــيــة و�ــشــيــطــنــة الآخــــــر و 

العنف.

بتكرمي  الكندية  الــدولــة  مطالبة   -11

يوم  بتخ�شي�س  املطالبة  او  �شهدائنا 

وطني ملحاربة الإ�شالموفوبيا ل يكفي.  

نحن امل�شلمون الكنديون مطالبون قبل 

غــرينــا بــتــكــرمي ابــطــالــنــا واحــيــاء ذكــرى 

اذا  لــالآخــريــن.   املــثــل  لنعطي  �شهدائنا 

يحرتمنا  لــن  اأنف�شنا  نــحــرتم  مل  نحن 

الآخرون.  من هذا املنطلق فاإنني و بكل 

توا�شع اقرتح على اخوتنا القيمني على 

اإطالق  البلد  املراكز ال�شالمية يف هذا 

بع�س  على  ابطالنا  و  �شهدائنا  ا�شماء 

ليكن  ال�شالمية.   ومراكزنا  م�شاجدنا 

عندنا على �شبيل املثال مركز عزالدين 

�ـــشـــفـــيـــان ومـــ�ـــشـــجـــد ابـــــو بـــكـــر الــثــابــتــي 

ومـــدر�ـــشـــة خــالــد بــلــقــا�ــشــمــي ومــوؤ�ــشــ�ــشــة 

عبدالكرمي ح�شان ونادي ابراهيما باري 

وفريق مامادو باري الريا�شي وموؤ�ش�شة 

امين دربايل وهكذا، عندها باإمكاننا ان 

باإطالق  واحلكومات  البلديات  نطالب 

ا�شماء �شهدائنا على ال�شوارع و املكتبات 

واحلـــــدائـــــق الـــعـــامـــة لـــيـــعـــرف اجلــمــيــع 

ل  جــزء  اننا  القادمة  اجيالنا  وخا�شة 

تاريخنا  ان  و  املجتمع  هــذا  يتجزاأ من 

جزء ل يتجزاأ من تاريخه ونحن وغرينا 

من اأبنائه اخوة يف الن�شانية و�شركاء يف 

الوطن الذي ل بد من العمل امل�شرتك 

لبنائه وحمايته من العنف والكراهية.        

ليغو متحدثا يف احتفال الذكرى الثالثة ملجزرة كيبك يف املدينة

جمزرة م�صجد كيبيك الكبري بعد 

مرور ثالث �صنوات: درو�س وعرب

 ح�سن غية، مهند�س و حمامي متقاعد 

للإيجار

مطعم مناقي�ش 

 Downtown - املنطقة و�سط مدينة مونريال

للجادين فقط

514.999.9997
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حتقيق

فل�صطينيو كندا و�صفقة القرن: اجماع على رف�صها ومواجهتها
تتمة ال�سفحة االوىل

الدكتور نزيه خطاطبه: علينا تن�سيق 

اجلهود لت�سكيل »لوبي«

ملواجهة »اللوبي« ال�سهيوين

الرئي�س  مــوؤخــرًا  اأعلنها  التي  القرن  �شفقة 

المــريــكــي تــرامــب �ــشــاغــت بــنــوَدهــا ع�شابة 

الق�شية  ت�شفية  بــهــدف  ونتانياهو  تــرامــب 

الفل�شطينية وحتويل الو�شاع التي ان�شوؤوها 

اأمــر  اإىل  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�ــشــي  يف 

واقــــــع، مــ�ــشــتــغــلــني الو�ــــشــــاع الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة 

الداخلية ال�شعبة وحالة النق�شام والو�شاع 

الــعــربــيــة املـــزريـــة وانـــدفـــاع غــالــبــيــة النــظــمــة 

الــعــربــيــة لــلــتــطــبــيــع. الـــبـــنـــود الــرئــيــ�ــشــيــة يف 

�ــشــفــقــة الـــقـــرن، خــا�ــشــة الــقــد�ــس واحلـــــدود 

اتفاق  ب�شكل متعمد يف  ــلــهــا  اأجَّ والــالجــئــني، 

او�شلو املفاو�شون ال�شرائيليون والمريكان، 

وُمــــوِطــــَل يف املــفــاو�ــشــات الــتــي جــــرت يف ما 

لك�شب  املا�شية  الع�شرين  ال�شنوات  اأي  بعد، 

الــوقــت، حتى متكنت حكومة الحــتــالل من 

وتو�شيع  القد�س  لتهويد  ا�شتعداداتها  امتــام 

الفل�شطيني  ال�شعب  واإنــهــاك  امل�شتوطنات، 

وا�شتمالة عدد كبري من قيادته عرب م�شاريع 

وم�شالح اقت�شادية مرتبطة بالحتالل. 

�ــشــفــقــة الـــقـــرن تــتــ�ــشــمــن عــــــددًا كـــبـــريًا من 

ال�شروط والرتتيبات والأحكام والقيود التي 

الق�شية  ت�شفية  َفيعني  فعليًا  َذت  ُنفِّ ما  اذا 

اإعـــــالن  اأي امـــكـــانـــيـــة  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة وقـــتـــل 

املتبقية  الأجـــــزاء  وحتــويــل  م�شتقلة،  دولــــة 

الغور  �شم  بعد  الفل�شطينية  الأرا�ــشــي  مــن 

منف�شلة  “كونتونات”  اىل  واملــ�ــشــتــوطــنــات 

تــخــ�ــشــع لــ�ــشــيــطــرة الحــــتــــالل الإ�ــشــرائــيــلــي 

الأمــــنــــيــــة املـــبـــا�ـــشـــرة، فــيــمــا تـــ�ـــشـــرف �ــشــلــطــة 

ال�شوؤون  على  حملية،  ادارة  اي  فل�شطينية، 

من  جمموعة  ال�شفقة  وتت�شمن  الداريــــة. 

ال�شروط املفرو�شة على اجلانب الفل�شطيني 

تــنــفــيــذهــا مـــن اجـــل الــ�ــشــروع يف مــفــاو�ــشــات 

املــفــرو�ــس مــن احلــل،  لتحقيق هــذا ال�شقف 

وهي:

 العرتاف باإ�شرائيل كدولة لل�شعب اليهودي، 

العرتاف مبدينة القد�س ب�شطريها ال�شرقي 

ب�شيادة  القبول  لإ�شرائيل،  عا�شمًة  والغربي 

و�شم اإ�شرائيل للغور، التعهد ب�شحب اأ�شلحة 

حما�س واجلهاد، �شمان عدم وجود اأي منهم 

فل�شطينية م�شتقبلية، قبول  اأي حكومة  يف 

بحيث  اجلــــدار  بنقل  الفل�شطيني  الــطــرف 

ي�شم عددًا من القرى والأحياء الفل�شطينية 

يف الداخل املحتل، و�شمِّ قرابة ن�شف مليون 

ال�شرائيلية  اجلن�شية  يحملون  فل�شطيني 

املـــقـــرتحـــة،  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة  الـــ�ـــشـــلـــطـــة  اىل 

املقاومة  اأي  اأ�شكاله،  “الإرهاب” بكل  ورف�س 

وموافقة  وال�شعبية،  امل�شلحة  الفل�شطينية 

التي حتافظ  الفل�شطينيني على الرتتيبات 

على امن ا�شرائيل. اأما عن ق�شية الالجئني، 

ــنــون يف الــــدول الــعــربــيــة عــلــى نفقتها  فــُيــَوطَّ

تعوي�س  مــو�ــشــوع  �ــشــُيــطــَرح  فيما  اخلــا�ــشــة، 

“اإ�شرائيل”  يف  ــنــوا  ُوطِّ الذين  العرب  اليهود 

الــقــرارات  كــل  والتخلي عــن  عــام 194٨،  بعد 

الدولية اخلا�شة بالنزاع العربي ال�شرائيلي، 

واعتماد قرار دويل جديد يفيد باإنهاء النزاع  

بعد اإقرار ال�شفقة. 

كـــمـــا يــتــ�ــشــح مــــن الـــبـــنـــود الـــتـــي عــر�ــشــنــاهــا 

وع�شرات البنود والقيود الخرى اأن ال�شفقة 

نظام  اىل   الفل�شطينية  الأرا�ــشــي  �شتحول 

ف�شل عن�شري )“ابرثايد”( جديد. ل يجب 

ال�شفقة  اإن  والــقــول  مــن خمــاطــره  التقليل 

فاإف�شالها  للتطبيق.  قــابــلــة  وغـــري  �شتف�شل 

يــحــتــاج اىل جــهــود كــبــرية مـــن قــبــل ال�شعب 

تواجده،  واأماكن  قطاعاته  بكل  الفل�شطيني 

تبداأ اول بالتخلي عن اتفاق او�شلو وتوابعه 

بذلك، خا�شة  الفعلي  العمل  اإنهاء  واإعــالن 

املقيت،  النق�شام  واإنــهــاء  المــنــي،  التن�شيق 

وت�شكيل اطـــار قــيــادي جــامــع لــقــيــادة حــراك 

�ــشــعــبــي بــكــل انــــــواع املـــقـــاومـــة لـــزعـــزعـــة امــن 

امل�شتوطنني وقوات الحتالل، واإعادة العتبار 

للق�شية الفل�شطينية على ال�شعيد الدويل. 

وهنا يكمن اأي�شًا دور اجلاليات الفل�شطينية 

يف اخلارج، خا�شة يف كندا، من خالل تن�شيق 

الفل�شطينية  والأطـــر  اجلمعيات  كــل  جهود 

والعربية لت�شكيل �شاغٍط )“لوبي”( ملواجهة 

“اللوبي” ال�شهيوين وممار�شة ال�شغط على 
الــراأي  احلكومة والــنــواب، ون�شر الوعي لدى 

الفل�شطينية،  الق�شية  املحلي بجوهر  العام 

املــقــاطــعــة كاأ�شلوب  اإ�ــشــافــة اىل دعـــم حــركــة 

رئــيــ�ــشــي لــلــ�ــشــغــط عــلــى حــكــومــة الحــتــالل 

ال�شرائيلي .

نورا التاجي : وحدتنا كجالية هي 

العن�سر االأول واالأخري لكي ن�ستطيع اأن 

نو�سل �سوتنا

�شتنهي  التي  الكارثة   « ال�شفقة هي  ان  راأت 

ق�شية فل�شطني اإىل الأبد. لن تكون فل�شطني 

هناك. من خالل تاريخهما وخربتهما ترامب 

وكــو�ــشــر �ــشــخــ�ــشــان يــعــتــمــدان عــلــي تقييم 

الأمور ماديًا. لقد ف�شحهما التعبري... 

ولكنها  تكملة  لأنها  اأمريكا �شفقة  تعتربها 

وال�شهيونية  اإ�شرائيل  ملكا�شب  تتمة  لي�شت 

فل�شطني  دولـــــة  اإعــــــالن  الــعــاملــيــة.  فمقابل 

املتقطعة  الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  باقي  على 

واملـــحـــتـــلـــة مبـــ�ـــشـــتـــوطـــنـــات تـــ�ـــشـــم اأكـــــــرث مــن 

التي  400،000 م�شتوطن لهم م�شتوطناتهم 

م�شتوطن   200،000 اإليها  ن�شيف  ُتـــزال،  لن 

 يف القد�س ال�شرقية، اأعدادهم تزداد كل يوم..

فالقد�س  �شتكون؟  واأيــن  اأيــن هي فل�شطني؟ 

كاملة  عا�شمة  تــرامــب  اأعلنها  وغــربــًا  �شرقًا 

بها اخلدعة  لُت�شتكمل   2017 عام  لإ�شرائيل 

 الــ�ــشــهــيــونــيــة الـــتـــي اأ�ـــشـــ�ـــشـــوا بـــهـــا دولـــتـــهـــم. 

كــمــا راأيـــنـــا يف اخلــريــطــة الــتــي عــر�ــشــوهــا يف 

يــعــر�ــشــوه  ان  يـــريـــدون  مـــا  “ال�شفقة”  هـــذه 

“بالبنتو�شتانات”  ــى  يــ�ــشــمَّ مـــا  هـــو  عــلــيــنــا 

 : �ـــــشـــــيـــــ�ـــــشـــــرتطـــــون  و  الـــــــــدولـــــــــة   لإعــــــــــــــــالن 

الـــعـــربيـــة مــ�ــشــتــوطــنــات  الــــدولــــة  تــ�ــشــم  اأن   -

 ال�شفة التي متثل 60%   ر�شميًا حتت حكمها.

- األ يكون هناك اأي ذكر اأو قبول للكالم عن 

عودة الالجئني .

م�شتوطنات  تبنَي  بـــاألآ  اإ�ــشــرائــيــل  تــِعــد  اأن   -

 جديدة مدة اأربع �شنوات فقط... ثم ماذا؟!..

ورجوعًا اإىل كلمة “�شفقة” مرة اأخرى، فمن 

املــهــم جـــدا اأن نــتــذكــر الــعــبــارة الإ�ــشــرائــيــلــيــة 

الــكــاذبــة الــتــي بــنــت عليها الـــدولـــة الــعــربيــة 

اغت�شابها لأرا�شي فل�شطني التاريخية. اأمل 

الإحــتــالل  لتربير  كذبتهم  ويــزيــدوا  يــعــيــدوا 

 بالقول “اإن الفل�شطينيني باعوا اأرا�شيهم”؟

ليقولوا  املزعومة  القرن  �شفقة  اأعــدوا  لقد 

ذلك مرة اأخرى، “ماذا يريد الفل�شطينيون؟! 

لهم  �شنوفر  ال�شفقة  هــذه  على  وافــقــوا  اإذا 

م�شاريع باأكرث من 50 بليون دولر اأمريكي... 

وظيفة...و...و...و”...  مبـــلـــيـــون   ونــــعــــد 

“اإن�شوا  يـــــقـــــولـــــون:  كــــاأنــــهــــم  فـــبـــاخـــتـــ�ـــشـــار 

قــ�ــشــيــتــكــم يـــا فــلــ�ــشــطــيــنــيــني، و�ــشــنــدفــع لكم 

“�شنقنع  ذلـــــك:  مـــن  الأوقــــــح  اأو  ب�شخاء”، 

 بـــالد اخلــلــيــج والــ�ــشــعــوديــة بـــاأن تــدفــع لكم”.

هـــــنـــــاك نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة جـــــــدا واأ�ــــشــــا�ــــشــــيــــة: 

ــــلــــون ويــــحــــتــــفــــلــــون بــــــهــــــذا الــــعــــر�ــــس  يــــهــــل

الـــــــــــذي تـــــــــاآمـــــــــروا مـــــــع الــــــــدولــــــــة الــــعــــربيــــة 

 عــلــيــنــا بــــه، ثـــم يـــقـــولـــون اإنـــــه ملــ�ــشــلــحــتــنــا... 

مــنــذ اأن بــــــداأت مـــفـــاو�ـــشـــات الـــ�ـــشـــالم ومــنــذ 

اأو�ــــشــــلــــو، تــعــتــرب اإ�ـــشـــرائـــيـــل نــفــ�ــشــهــا دائـــمـــا 

يف مــــوقــــف الــــقــــوة وتــ�ــشــتــ�ــشــعــف الــ�ــشــلــطــة 

وتـــ�ـــشـــتـــ�ـــشـــعـــف الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــني... تــعــطــي 

وعـــــودًا ل تـــِف بــهــا وتــقــدم حــقــوقــًا ت�شحبها 

 بـــعـــد ذلــــــــك... ولـــكـــن لـــكـــل �ـــشـــيء حــــــــدودًا.. 

يــ�ــشــدقــه عــقــل: مــن ي�شمع حديث  �ــشــيء ل 

اأن  واأعوانهما يظن  ال�شيد كو�شر  اأو  ترامب 

ا�شرائيل هي �شاحبة الأر�س عرقيًا وتاريخيًا 

وكاأنها تتكرم وتتنازل لتعطي الفل�شطينيني 

جــــــزءًا �ـــشـــغـــريًا يــعــيــ�ــشــون عــلــيــه، ثـــم تــتــكــرم 

وت�شرف لهم بع�س الغذاء واملاء..

والآن اأنا اأ�شاأل: 

اأفـــــر�ـــــشـــــٌة لـــنـــجـــاح عــــر�ــــس يــتــ�ــشــمــن فــقــط 

 طـــــــرفـــــــًا واحــــــــــــــــدًا مـــــــن طـــــــــريف الــــــــنــــــــزاع؟! 

اأفـــــــــر�ـــــــــشـــــــــٌة لــــــنــــــجــــــاح اتـــــــــفـــــــــاق يــــفــــر�ــــشــــه 

 الــــــــقــــــــوي عــــــلــــــى الـــــ�ـــــشـــــعـــــيـــــف فـــــــر�ـــــــشـــــــًا؟!

واأخريا كجالية عربية وبالأخ�س فل�شطينية 

ويجب  واأ�شا�شية  م�شوؤوليتنا مهمة  كندا،  يف 

املوؤ�ش�شات  قــررت  اأ�شهر  نعَيها، فمنذ عدة  اأن 

املختلفة  كــنــدا  مقاطعات  يف  الفل�شطينية 

عربية  موؤ�ش�شات  ومعها  لها،  اإئتالف  تكوين 

اإنـــ�ـــشـــان اأخـــــــرى. والآن  ومــوؤ�ــشــ�ــشــات حـــقـــوق 

�شيئة  اأو  �شعيدة  كــانــت  اإن  منا�شبة  كــل  ويف 

ر�شالة  اأو  بــيــانــًا  ن�شدر  ال�شفقة،  هــذه  مثل 

امل�شوؤولني  مــع  ونــتــوا�ــشــل  مبوقفنا،  مــوحــدة 

الأمــر. لــزم  اإن  وتو�شيحها   لإظــهــار مواقفنا 

مــــن مـــ�ـــشـــوؤولـــيـــاتـــنـــا اأيــــ�ــــشــــًا الـــ�ـــشـــعـــي لــنــ�ــشــر 

الــــتــــوعــــيــــة املـــــدنـــــيـــــة بــــــني اأبـــــــنـــــــاء الـــ�ـــشـــعـــب 

الــكــنــدي، كـــبـــارًا و�ـــشـــغـــارًا، لــُنــعــِرف ق�شيتنا 

وجــــمــــيــــع قــــ�ــــشــــايــــا حـــــقـــــوق الإنــــــ�ــــــشــــــان يف 

العربي”.     الــــعــــامل  يف  بـــــالـــــذات   الـــــعـــــامل، 

واأخــــــــــريًا ولـــيـــ�ـــس اآخــــــــــرًا، وحـــدتـــنـــا كــجــالــيــة 

الأول  العن�شر  هــي  عــربــي  اأ�ــشــل  مــن  كندية 

�شوتنا  نــو�ــشــل  اأن  ن�شتطيع  والأخري لكي 

ونحقق ما ن�شبو اإليه. 

نقوال اأ. �سايغ: �سفقة العار

هذه لي�شت �شفقة القرن، بل ت�شمى �شفقة 

الـــــعـــــار، لــيــ�ــس فـــقـــط عـــلـــى الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني 

العربية،  اأقــطــارنــا  معظم  على  بــل  فح�شب، 

ت�شميتهم  ـــت  حـــقَّ اإن  احلـــــال  بــطــبــيــعــة  هــــذا 

بعرب.

اخليانة لي�شت باجلديدة، فمنذ قرابة مائة 

عام واحلركة ال�شهيونية، بدعم من بريطانيا 

الأمـــريـــكـــيـــة  والإدارات  اآنـــــــــذاك  الـــعـــظـــمـــى 

املتتابعة، �شاهمت يف حتقيق ال�شرخ العربي، 

اأي منذ احلرب العاملية الثانية وبعد انك�شار 

احلكم العثماين عام 1917.

والــ�ــشــهــايــنــة  الأمــريــكــيــة  الإدارة  تــتــمــكــن  لـــن 

ال�شفقة  تــلــك  بتحقيق  عليها  امل�شيطرين 

اخل�شي�شة التي ل متت للتاريخ ول للح�شارة 

ول لالن�شانية ب�شلة بتاتًا، بل جمرد ا�شتكمال 

لــلــ�ــشــيــطــرة عــلــى كـــل الأقــــطــــار الــعــربــيــة لأن 

ال�شماح لأي قطر  ال�شهيوين هو عدم  املبداأ 

قوية، معتمدًة على  تكون  اأن  دولــة عربية  اأو 

نف�شها. من الناحية الأخــرى قام ال�شتعمار 

اخلــالفــات  بتنمية  وغــربــًا  �ــشــرقــًا  ال�شهيوين 

العرقية وتغذيتها من اأجل ا�شتمرار ال�شراع 

بـــني الأ�ـــشـــقـــاِء اأبـــنـــاء الــلــغــة الــــواحــــدة، ودعـــم 

القومية  الهوية  وجتاهل  الدينية  اخلالفات 

الرغم من  الــذي على  التعي�س،  العامل  لهذا 

ال�شربات التي يتحملها مل ي�شُح من غفلته 

اإل بعد فوات الأوان.

مــهــمــة اجلـــالـــيـــات الــعــربــيــة هــنــا هـــي وحـــدة 

التع�شب  بعيدًا عن  الأوىل  بالدرجة  كلمتها 

الــراأي احلزبي بعيدًا من  والإقليمية وفر�س 

امل�شلحة العامة.

الكتب  يف  متواجد  وا�شمها  باقية  فل�شطني 

ال�شماوية... واليهود ال�شهاينة ل عالقة لهم 

الفراعنة  اإنهم عبيد  بل  تاريخيًا،  بفل�شطني 

العربانيني. جــاوؤوا من م�شر  با�شم  وي�شمون 

بــاجتــاه �شينا اإىل جــبــل مــــوؤاب عــنــد احلـــدود 

ملو�شى دخول  ُي�شمح  والأردن، ومل  احلجازية 

مــا اأ�ــشــمــوه بــاأر�ــس املــيــعــاد. تــويف هــنــاك، واأول 

الفل�شطينيني والعربانيني  معركة جرت بني 

جرت يف مدينة اأريحا.

ق�شة طويلة.. مل ي�شمح العرب للفل�شطينيني 

جــــربوا على 
ُ
اأ بحماية اأر�ــشــهــم ووطــنــهــم، بــل 

اللجوء اإىل ما كتبه اهلل لهم..

امل�شاحلة  تتم  اأن  �شريطة  فل�شطني،  �شتبقى 

بكل  الفل�شطينية  والــزعــامــات  القيادات  بني 

�ــشــدق واأمــــانــــة حــر�ــشــًا عــلــى بــقــاء الــنــ�ــشــال 

واملقاومة ال�شريفة مب�شاعدة الأ�شقاء العرب 

املخل�شني.

على الإدارة واملقاومة الفل�شطينية فورًا:

�شحب العـــــرتاف بــكــيــان الحـــتـــالل واعــتــبــار 

فــلــ�ــشــطــني حمــتــلــة مــــن الـــبـــحـــر اإىل الــنــهــر 

النــ�ــشــحــاب مــن جــمــيــع التــفــاقــيــات املــربمــة 

بني كيان الحتالل وال�شلطة، مطالبة م�شر 

�شحب  العدو  مع  التفاقيات  ِباإلغاء  والأردن 

ورف�س  الأمريكية  الإدارة  بالكامل عن  الثقة 

الق�شية  ملف  اإعـــادة  �شالم،  كو�شيط  قبولها 

حدود  على  دولتان  فاإما  املتحدة،  الأمم  اإىل 

امل�شيحيني  ت�شم  واحـــدة  دولـــة  اإقــامــة  اأو   ،67

العي�س  منهم  اأراد  مــن  والــ�ــشــود،  واملــ�ــشــلــمــني 

معنا.

الأرا�ـــشـــي  يف  الفل�شطينيني  عـــدد  فـــاق  لــقــد 

مــلــيــون   14 الــــعــــامل  مـــلـــيـــون ويف   7 املــحــتــلــة 

فـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــي! هــــــذا الـــــعـــــدد يـــ�ـــشـــكـــل خـــطـــرا 

دميـــوغـــرافـــيـــا عـــلـــى كـــيـــان الحــــتــــالل الــــذي 

فان  لــهــذا  م�شتمر.  تــنــازل  تــعــداده يف  ا�شبح 

القدرة الإلهية هي التي تقف للعدو واأعوانه 

الو�شول  عــن  متخلفني  وجتعلهم  باملر�شاد 

اىل حل، ففي النهاية لن ي�شح اإل ال�شحيح.

ِبــالــوقــوف  مطالبة الــ�ــشــعــوب الــعــربــيــة احلـــرة 

مثل  املتعار�شة  العربية  الأقــطــار  جانب  اىل 

العراق و�شوريا وليبيا، ودعم الوحدة الوطنية 

بــاأن  القا�شية  الــقــاعــدة  واحــــرتام  اللبنانية، 

الـــديـــن هلل والــــوطــــن لــلــجــمــيــع، كــمــا اأتـــقـــدم 

بــالــ�ــشــكــر اخلــالــ�ــس لل�شيد حــ�ــشــن نــ�ــشــر اهلل 

والقيادة اللبنانية على مواقفها من الق�شية 

ورف�س �شفقة القرن اخل�شي�شة.

اعتدال مطري : لن يتنازل ال�سعب 

الفل�سطيني عن حقه يف املقاومة 

منذ فرتة والرئي�س المريكي دونالد ترامب 

يـــلـــوح بــ�ــشــفــقــة الـــقـــرن هـــو و�ـــشـــهـــره جــاريــد 

كو�شر الذي ينتمي بفكره وعقيدته للكيان 

ال�شرائيلي...

ما يطلق عليه ا�شُم �شفقة القرن هو عملية 

وهو  الفل�شطينية،  للق�شية  وت�شفية  انهاء 

مــ�ــشــروع اقــتــ�ــشــادي بــبــنــود �ــشــيــا�ــشــيــة ُيـــدَفـــُع 

او  ا�شت�شارة  بـــدون  ــتــنــاَزُل  وُي الثمن  مبوجبه 

موافقة ا�شحاب الر�س والق�شية...

الكتل  �شم  هي  للم�شروع  ال�شيا�شية  املالمح 

الغربية و�شم الغوار  بال�شفة  ال�شتيطانية 

وبـــقـــاء الــقــد�ــس حتـــت الــ�ــشــيــطــرة والــ�ــشــيــادة 

لالحتالل...

رفـــــ�ـــــس واإلــــــــغــــــــاء حــــــق الـــــــعـــــــودة لـــالجـــئـــني 

الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــني ولـــيـــبـــحـــثـــوا عـــــن اأوطــــــــان 

اي مطالبات  واإ�ــشــقــاط  بــالــ�ــشــتــات...  بــديــلــه 

بالتعوي�شات ..

واأهـــــم املــطــالــب امُلــــــراد حتــقــيــقــهــا نــــزُع �ــشــالح 

املقاومة الفل�شطينية ..

بــــالــــطــــبــــع هـــــنـــــاك الـــــــوعـــــــود القــــتــــ�ــــشــــاديــــة 

الوعود  وامل�شاريع واتاحة فر�س العمل، وهي 

القت�شادية نف�شها التي وعدوها باأو�شلو ومل 

ذ منها �شيٌء... ُينفَّ

الرئي�س  مطلبها  بها  يــعــدون  التي  املــلــيــارات 

تــخــلــي الــ�ــشــعــب الــفــلــ�ــشــطــيــنــي عـــن �ــشــالحــه 

وتركيعه وك�شر اإرادته... وعدم املطالبة بحقه 

باحلياة...

الــــدول الــعــربــيــة للتطبيع مع  نــاأتــي لــهــرولــة 

الفل�شطينية  الإرادة  اإ�شعاف  وهدفها  العدو 

يف ال�شتمرار وهزميته معنوّيًا... 

واآخــــــــر عـــمـــلـــيـــات العـــــــــرتاف والـــتـــطـــبـــيـــع يف 

يجب  اقت�شادية  ال�شفقة  ان  ومبا  ال�شودان. 

ان نبحث عن العائد القت�شادي وال�شيا�شي 

ل�شفقة القرن بالن�شبة للم�شاركني بها..

فقد ارتــبــطــت مبــ�ــشــروع الــقــرن، الــبــومي، وهو 

مــ�ــشــروع اقــتــ�ــشــادي بــاملــلــيــارات، وقـــد يتجاوز 

ي�شم  مــ�ــشــروع  وهــو  دولر،  مليار  خم�شمائة 

وفل�شطني، ومتوله  الردن وم�شر  اجــزاء من 

دول اخلليج العربي و�شينمي اقت�شاديات دول 

على ح�شاب ال�شعب الفل�شطيني وق�شيته...

لــن ميــــر.. ولـــن متــر مــ�ــشــاريــعــهــم بــــاأن ي�شبح 

الــعــدو هــو الــ�ــشــلــة بــني الــ�ــشــرق والـــغـــرب كما 

ي�شبح  لن  �شابقا.  راي�س  كونداليزا  �شرحت 

العدو بهزمية املقاومِة �شرطيَّ املرور مبنطقة 

القوة  مقومات  كــل  ويحقق  العربي  اخلليج 

القليمية مبوافقة بع�س من الدول العربية 

...

�شِعَفت الدول العربية بالنزاعات القليمية 
ُ
اأ

والـــداخـــلـــيـــة لــيــتــحــقــق لـــلـــعـــدو ال�ـــشـــتـــقـــرار 

والقوة لي�شبح هو اكرب قوة مبنطقة ال�شرق 

الو�شط...

تــدمــري متعمد ل�شوريا  وهــــذا مــا حـــدث مــن 

والــــعــــراق ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن، والــــــدول الــبــاقــيــة 

ا�شتنزاف  والهدف  داخلية،  زعزعة  تعي�س يف 

هذه الدول اقت�شاديًا وع�شكريًا...

ُيــ�ــشــقــط احلـــق الــ�ــشــرعــي املــكــفــول بــالــقــوانــني 

الدولية لل�شعب الفل�شطيني، وُيتناَزل عنه..

الفل�شطيني عن حقه يف  ال�شعب  لن يتنازل 

املقاومة و�شرعية ال�شالح، وحق الفل�شطيني 

اأن يتم�شك بالثوابت الوطنية. لن نتخلى او 

نتنازل عن حقنا املكفول يف العي�س بكرامة. 

بــاحلــق  بــالــتــمــ�ــشــك  اإل  تـــكـــون  والـــكـــرامـــة ل 

والـــوطـــن، و�ــشــفــقــة الــقــرن مــا هــي اإل �شرقة 

وطن...

اما بالن�شبة لفر�س جناحها بالن�شبة لل�شعب 

الفل�شطيني فهو الوحيد القادر على اف�شالها 

با�شراره على التم�شك بار�شه و�شموده بوجه 

التخلي عن مقاومته  باملقاومة وعدم  العدو 

... والهم بوحدته ووحدة ف�شائله امام هذا 

املــ�ــشــروع لــتــكــون اجلــبــهــة الــوحــدويــة لل�شعب 

اعـــدائـــه...  امـــام  و�ــشــلــبــة  قــويــة  الفل�شطيني 

وهــــــذا يـــرتتـــب عــلــيــنــا كــجــالــيــة فــلــ�ــشــطــيــنــيــة 

انـــواع التطبيع مع  وعــربــيــة اي�شا رفــ�ــس كــل 

اي جهة متثل او لها �شلة بالعدو وان نعلن 

�شفقة  واي  ال�شفقة  لــهــذه  رف�شنا  جميعا 

هــدفــهــا حـــرمـــان الــ�ــشــعــب الــفــلــ�ــشــطــيــنــي من 

التخلي عن هذه  او  املزايدة عليه  او  حقوقه 

الــوطــن. علينا  اعــداء  للتطبيع مع  احلقوق 

اخلــــروج مبــظــاهــرات لــرفــ�ــس هـــذه ال�شفقة 

فــاحلــكــومــات تـــدر�ـــس نــبــ�ــس الــ�ــشــارع وكيفية 

لذلك  ال�شفقات.  هــذه  ملثل  رف�شه  او  تقبله 

يــجــب عــلــى اجلــمــيــع اخلــــــروج لــلــتــعــبــري عن 

رف�س التخلي عن فل�شطني وطن الحرار.

احمد قي�ش : القد�ش وقف ا�سلمي 

م�سيحي وال اأحد ي�ستطيع التنازل 

عنها

�شفقه القرن هي حم�شلة موؤامرة راعيها 

الــوليــات املتحدة الأمــريكــيــة واإ�ــشــرائــيــل.. 

اأبطالها دونالد ترامب وبنيامني ناتانياهو  

مــع رمـــوز الــلــوبــي الــ�ــشــهــيــوين يف اأمــرييــكــا 

ممثلة بكو�شنري �شهر ترامب ..

ان �ــشــيــا�ــشــات تـــرامـــب املــنــحــازة لإ�ــشــرائــيــل 

اإىل حماولة  القد�س  اإىل  �شفارته  من نقل 

فـــر�ـــس تــ�ــشــويــة مـــنـــحـــازة �ـــشـــاربـــة بــعــر�ــس 

احلـــائـــط  الــــقــــرارات الـــ�ـــشـــادرة عـــن الإمم 

ل�شالح  ال�شعوب  ارادات  تتحدى  املتحده 

الكيان ال�شهيوين .

لي�س كل ما يطرح يوؤخذ به فاإرادة ال�شعوب 

ومقاومتها والإرث الن�شايل املقاوم ل�شعبنا 

امل�شاريع  وجلميع  الت�شوية  �شفقات  �شد 

وغـــريهـــا هي  الـــقـــرن  ك�شفقة  الــتــ�ــشــفــويــة 

تعود على  �شعبنا  �شاقطة ل حمــالــة....ان 

اإ�شقاط كل املوؤامرات وال�شفقات امل�شبوهة. 

القد�س هي عا�شمه فل�شطني وهي لي�شت 

للبيع هــي لإبــنــائــهــا . وهــي وقــف ا�شالمي 

م�شيحي ل اأحد ي�شتطيع التنازل عنها.

�ـــشـــفـــقـــه الـــــقـــــرن ولـــــــدت مـــيـــتـــة و�ـــشـــيـــكـــون 

م�شريها مزبله التاريخ ك�شابقاتها بف�شل 

رف�س �شعبنا واإجماع كل ف�شائل �شعبنا من 

�شلطة ومعار�شة. كما ان  وحدته ومقاومته 

لها لهو اوىل الب�شائر لإ�شقاطها .

ان املــ�ــشــوؤولــيــه املــنــوطــه عــلــى �ــشــعــبــنــا هي 

وحــدتــه الــتــي ظــهــرت وهـــو اإجنــــاز ونــ�ــشــر و 

القرن  �شفقه  فر�س  نتيجه حماوله  هــذه 

املـــهـــزومـــه .بــــالــــوحــــده واملــــقــــاومــــه نــ�ــشــقــط 

�شفقه القرن ومثيالتها .

عاليا  الــ�ــشــوت  رفــع  يتطلب  اإ�شقاطها  ان 

يف جميع امليادين ال�شعبية وال�شيا�شية يف 

الوطن وال�شتات واأي�شاآ التحركات ال�شلميه 

من  موحده  ر�شاله  لنو�شل  والإعت�شامات 

�شعبنا وجميع ال�شعوب العربيه وال�شديقه 

اإىل العامل ال�شعبي والر�شمي ان �شفقتكم 

ولــــــدت مــيــتــه فــ�ــشــعــب فــلــ�ــشــطــني وجــمــيــع 

الإ�شالميه  وال�شديقه  العربيه  ال�شعوب 

وملن  ولنتانياهو  لرتامب  تقول  وامل�شيحية 

الأبــديــه  وعا�شمتها  فل�شطني  ان  والهـــم 

القد�س لي�شت للبيع هي لنا جميعاآ و مل 

ولن تكون �شلعه يف بزار جتارتكم اخلا�شره 

فــــاإىل مــزبــلــه الــتــاريــخ اودعـــوهـــا مــعــكــم...

وبكل  لــهــا  ومــقــاومــتــنــا  ال�شامله  بــوحــدتــنــا 

الو�شائل ن�شقطها. 
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...وال�سالم

ال�صفقة واالحالم املووؤودة

عادل حبيب

احلديث  معر�س  يف  عادة  امل�شطلح  هذا  ي�شتعمل 

عن الأمرا�س التي ت�شيب الأج�شاد بلحاظ فقدان 

واجلراثيم  البكترييا  بع�س  اأمام  املناعة  م�شتوى 

والع�شاء  الأج�شام  ت�شيب  التي  والفريو�شات 

واخلاليا!..

من  يختلف  الج�شام  هذه  لدى  املناعة  وم�شتوى 

�شخ�س لآخر، كما يختلف من عن�شر لآخر ومن 

بيئة لبيئة، وتختلف مقاربات الج�شام يف مواجهة 

لظروف  التقدير  من  جزء  ويعود  الفريو�شات 

وغذائية  وعالجية  و�شحية  وبيئية  مو�شوعية 

معينة!..

فيما  اأما  والأج�شاد،  بالأج�شام  يتعلق  مما  هذا 

املقاربات  تكون  فقد  والأفكار،  بالعقول  يتعلق 

التطابق يف  ال�شبه اىل  خمتلف يف جانب، وكثرية 

جوانب اأخرى!

اأداء اجلالية يف ما هو عام ومعني مبنظومة حقوق 

ومطالب اجلالية ي�شري ب�شكل جيد اىل ممتاز، من 

حيث نوعية الأداء والنفري العام، ومن حيث الكوادر 

ال�شيا�شي  ال�شاأنني  يف  تتحرك  التي  والقابليات 

الن�شطة  هذه  متظهرت  وقد  العام،  واحلكومي 

والفعاليات يف و�شائل العالم املختلفة، وبرزت على 

امل�شتوى الفدرايل والكيبكي واملحلي ب�شكل ممتاز، 

التوا�شل  و�شائل  م�شتوى  على  امل�شاركة  اأن  كما 

الجتماعي توؤدي دورها يف اي�شال فعاليات ونتائج 

هذا احلراك اىل فئات اجتماعية وثقافية جاليوية 

خمتلفة ووا�شعة!..

يتعلق  الذي  هو  اجلالية  تعانيه  الذي  العجز 

لنداء  جماهريها  وا�شتجابة  الداخلي،  بحراكها 

قدرة   - واأ�شوب  اأو�شح  ب�شكل   – اأو  املوؤ�ش�شات، 

اأبناء  ال�شتجابة حلاجات  املوؤ�ش�شات يف  ونية هذه 

اجلالية!..

طبعا هناك حالة طردية بني اجلالية وموؤ�ش�شاتها، 

بو�شوح  اإل  ت�شتقيم  اأن  العالقة  لهذه  ميكن  ول 

دور كل منهما يف مقاربة دور املوؤ�ش�شات الغرتابية 

تقدم  بلد  يف   – مدين  جمتمع  موؤ�ش�شات  وهي   –
اخلدمات  كافة  وموؤ�ش�شاته  املختلفة  حكوماته 

والفنية  والريا�شية  والثقافية  والعلمية  الرتبوية 

اخلدمات  كافة  تقدم  وغريها،  واملالية  وال�شحية 

ي�شدح  وبالتايل  اأرا�شيها،  على  املقيمني  لكل 

ال�شوؤال عاليا: ما هو دور موؤ�ش�شات اجلالية اإذن!

هذا هو ال�شوؤال املركزي، املطلوب الإجابة عليه من 

قبل املوؤ�ش�شات ومن يقوم عليها اأول، ثم بالتجاوب 

اأبناء اجلالية يف حاجتها فعال  قبل  والعالن من 

لهذه املوؤ�ش�شات، وملاذا؟

هل هناك تق�شري يف اجلانب العلمي يف املوؤ�ش�شات 

العامة؟

هل هناك تق�شري يف اجلانب الرتبوي؟

يف اجلانب الخالقي والقيمي والديني؟

يف اجلانب الثقايف والفني والريا�شي؟

هل هناك تق�شري يف اجلانب املايل؟

اأ�شئلة متعددة وم�شروعة و�شرورية، والإجابة على 

عن  يتفرع  ملوؤ�ش�شاتنا  حاجتنا  يف  املركزي  ال�شوؤال 

ا�شتفادة  الإجابة على كل من هذه الأ�شئلة ومدى 

اجلالية واأبنائها منها!..

خالل  من  ال�شئلة  هذه  على  الجابة  وحلني 

والراأي  الفكر  وا�شحاب  والنا�شطني  النخب 

اجللو�س  من  احلني  ذلك  اىل  والتجربة،  واخلربة 

خلف طاولت البحث والدرا�شة وا�شدار الدرا�شات 

�شتبقى  حينه،  اىل  والهادفة..  واجلادة  املعمقة 

ت�شربها  خطرية  لفريو�شات  عر�شة  اجلالية 

وبناتها  اأبنائها  يف  مناعتها..  نق�س  مواطن  يف 

والأجيال القادمة من اأحفادنا!

اجلالية اإذن تفقد مناعتها اأمام فريو�شات وجراثيم 

ال�شحي  واأخالقية قاتلة، ول يفيد احلجر  فكرية 

ميكن  ل  الفتاكة  اجلراثيم  فهذه  اأبنائها،  على 

املرئية  الو�شائط  بكل  تنتقل  وهي  عليها،  احلجر 

والال�شعور  ال�شعور  عرب  وغريها،  وامليتافيزيقية 

والغيبوبة، ول يفيد معها كل اأنواع امل�شادات التي 

تقدمها موؤ�ش�شاتنا البائ�شة!..

والثقايف  والفكري  الخالقي  الجتياح  فحجم 

يف  وخ�شو�شا  الع�شر،  هذا  لإن�شان  والعقيدي 

الأخرية، يفوق كل  الثالثني  اأو  الع�شرين  ال�شنوات 

القدمي  تاريخها  مدى  على  الب�شرية  اأنتجته  ما 

العالمية  املادة  من  املوجات  فحجم  جمتمعا، 

لدى  املناعة  ح�شون  كل  تكت�شح  التي  املوجهة 

ان�شاننا، ل يفيد معه كل اأ�شكال احل�شني والت�شوير 

ورفع اجلدران اأمام هذه الهجومات الكا�شحة!..

ومع  لدوره،  والوعي  والإميان  اليقني  غياب  ومع 

والأهداف  الغايات  املتنوعة  املادة  وكمية  غزارة 

حتوي  مكتبة  يف  �شائعا  الن�شان  يغدو  واملرامي، 

عدة  وبلغات  منظمة  الغري  الكتب  الف  ع�شرات 

الفكار،  يخاطب  ما  منها  معقدة،  وم�شطلحات 

والأغلب  والحا�شي�س،  امل�شاعر  يخاطب  ما  ومنها 

فيها ما يخاطب الغرائز وال�شهوات!..

يقف  املتكافئ،  غري  ال�شراع  من  اخل�شم  هذا  يف 

ميلكون  ل  عرايا،  مك�شوفني،  وبناتنا  اأبناءنا 

اأ�شلحة املواجهة ول دروع الدفاع عن النف�س.. غري 

»�شرح  لـ  لها  يدعى  التي  الثقافية«  »الدورات  هذه 

�شيتم  والتي  البتالء«،  ذات  ال�شالمية  املفاهيم 

التعليق عليها بكل اللغات احلية واملحكية!..

قبل  رماه  الذي  لولده  والد  ياأتي  اأن  الفجور،  قمة 

ثالثني عاما اأمام باب الدير، ليقول له: اأعرف اأنني 

واعرف  املا�شية،  �شنة  الثالثني  خالل  بك  غدرت 

واأعرف  لك،  وح�شانتي  اأبوتي  عن  تخليت  اأنني 

متاما اأنك مل تتمتع برعاية تربوية ودينية، واأنك 

تركت ال�شالة وال�شوم وهجرت دينك، وابتعدت عن 

اجلالية وتعربت بعد هجرة، وتزوجت من اأجنبية، 

واأجنبت اأولدا ل ي�شبهوننا.. اأعرف كل ذلك! 

لكنني اليوم: اأعدك باأنني �شاأعقد لك لقاءا، م�شاء 

كل جمعة، لأعطيك درو�شا باللغة العربية العامية 

وبع�س الفرن�شية وبع�س المثال ال�شعبية والنكات 

ال�شمجة.. علك ت�شرتجع دينك اأو وعيك اأو �شيئا 

من ذاكرتك املووؤدة!

»دورات ثقافية«، فقد وجدت لأبناء اجلالية مدر�شا 

ل اأعرفه، ول اأعرف ما ميلك من علم وثقافة ووعي 

وعقيدة، ول�شت متاأكدا من �شالحيته لهذا الدر�س 

لأ�شوب  هناك  اأكون  �شوف  تاأكد،  ولكن  واملوقع، 

التي..  املقد�شة  �شريعتنا  اأحكام  وفق  مفاهيمه 

تذكرتها الآن، بعد ثالثني �شنة ل�شرورات م�شلحية 

ي�شيق املكان والوقت لنقا�شها!..

ت�شدقوا  اأن  اجلالية،  اأبناء  انتم  منكم،  واملطلوب 

على  وكونوا  واأولدكم،  باأموالكم  تاأتوه  واأن  ذلك، 

تربيتهم  �شاأح�شن  زعيم:  يقول  مبا  وهو  يقني، 

كاأنهم  ومفاهيمهم..  عقيدتهم  على  وال�شهر 

اأولدي!

يقول  الثقافية،  الدورات  �شرية  على  وباملنا�شبة، 

ابدا..  تاأتي  ل  اأن  من  متاأخرا خري  تاأتي  اأن  املثل: 

واجلالية تقول: خري اأن ل تاأتي اأبدا!

هوزاأبجد

فقدان املناعة!

طالل طـــه

taha_talal@hotmail.com

التي  بالوكالة  احلروب  من  طويلة  �شنوات  بعد 

اتفاقية  اىل  بالرتكاز  ال�شر  امرباطورية  خا�شتها 

اىل  الدويل،ا�شطرت  الخوان  تنظيم  مع  العار 

�شعوب  �شد  الخرية  الورقة  لعب  اىل  النتقال 

،التفتيت عرب‹الثورات  املنطقة ال�شالمية-العربية 

موؤاتية  الفر�شة  ان  المريكي  امللونة‹....يعتقد 

ل�شرب امل�شمار الخري يف نع�س هذه المة عرب �شلخ 

تاريخها وتتويج ال�شهاينة ملوكا عليها....

هجوميا  طابعا  اتخذ  المريكية  احلروب  م�شار 

اعقبها  ما  و  لبنان  من  ال�شهيوين  الندحار  عقب 

الذي  والوهن  العطب  نتيجة  �شهيوين  �شبات  من 

ال�شهيوين.  الهجومي  امل�شروع  مفا�شل  ا�شاب 

ا�شتعادة  مقومات  �شخ  و  التن�شيط  حماولت 

و  2006م  لبنان  حربي  يف  نتائجها  جربت  العافية 

التو�شع  اآلة  يف  العطب  من  غزة...املزيد  يف  بعدها 

املعلم  على  العباء  من  املزيد  والقاء  ال�شهيوين 

من  المرباطوري  النفوذ  افول  لتدارك  المريكي 

املنطقة... دارت اليام وح�شلت ال�شفقة -العار مع 

التنظيم الخواين حتت �شعار ‘الربيع العربي‹.....

التفتيت  حرب  دخلت  العربي  الربيع  �شعار  حتت 

اآخر...و  اىل  عربي  بلد  من  املتنقلة  المريكية 

الهدف اعادة تظهري قوة الوكيل ال�شهيوين واعادة 

ام�شاكه باملنطقة و خرياتها....املوقع ال�شوري علق 

كل  تنفع  مل  و  املتوح�شة  المرباطورية  بلعوم  يف  

النظمة  تولتها  التي  الطارئة  ال�شعاف  حماولت 

الوهابية يف اخلليج بال�شراكةمع ال�شم�شار امل�شري 

،اليمن يف و�شٍع ا�شطوري حيث قلب معادلت جبارة 

وبات رقما �شعبا يف معادلة حمور املقاومة ،حالتان 

و  المرباطورية  قيادة  عقل  مقيما يف  قلقا  �شكلتا 

�شفقة  عليها  انبنت  التي  احل�شابات  جميع  ن�شفا 

العهر مع الخوان....

ا�شبح  املنطقة  عر�س  على  ال�شهيوين  التتويج 

بحاجة اىل تدخل مغاير ملا انطوت عليه ال�شفقة 

مع الخوان...التفتيت بالثورات امللونة هي الو�شفة 

منه  تعاين  الذي  الن�شداد  لعالج  المرباطورية 

م�شاريع ال�شيطرة على املنطقة...

لبنان و العراق ،البلدان اللذان يعي�شان امل�شاكنة مع 

الفعى المريكية نالهما الغدر المريكي ،ل�شباب 

اذناب  »التعاي�س«مع  املقاومة  قوى  ارت�شت  متنوعة 

امريكا يف مركب واحد وحتملت خماطر ان تثقب 

تلك الذناب املركب وتغرقه،و عندما حان التوقيت 

لتحرق  العا�شفة  جاءت  لالنقالب  المريكي 

الخ�شر و الياب�س يف البلدين املت�شابهني يف املوقع 

مع  احلكم  ادوات  ....الهرتاء يف  التنوع  و  الدور  و 

الداخل  م�شائل  مالم�شة  عن  املنكفئ  الت�شخي�س  

الع�شكرية  الدفاع  مل�شائل  امل�شهودة  الكفاءة  بنف�س 

�شمحا لالمريكي مبراكمة املعطيات القت�شادية و 

تعومي  الهدف  ...و  التفتيت  حرب  ل�شن  ال�شيا�شية 

الكيان ال�شهيوين .. .

الهانة  درجة  اىل  يتواقح  ان  لرتامب  كان  ما 

الر�شية  لول  باكملها  منطقة  ل�شكان  اجلماعية 

قهوة  ارت�شاف  مع  الهانة  بلعت  التي  اخل�شبة 

الوقاحة هي ما متيز �شفقة  ال�شباح...العلنية يف 

القرن...ثمن  �شفقة  امل�شماة  الع�شرية  الن�شب 

افتتاح ال�شتارة عن م�شرحية ال�شفقة كان بت�شفية 

قادة املقاومة يف العراق ،هكذا كان ظن املخرج الخرق 

،طلقة البداية هي ذاتها طلقة الرحمة على احالم 

عرب  ال�شريرة...التفتيت  المرباطورية  م�شاريع  و 

لبنان منوذجا،�شيجعالن  و  ،العراق  امللونة  الثورات 

لالحالم المريكية نهاية ماأ�شاوية  ..

لعادة  املبادرة  ياأخذ  الفل�شطيني  ال�شعب  هو  ها 

ت�شويب متو�شعه �شمن حمور املقاومة بعد �شنوات 

غربة تفتتت فيها عبقرية عرفات عن ولدة »القرار 

ا�شبح  ان  النتيجة  امل�شتقل«فكانت  الفل�شطيني 

الفل�شطيني م�شردا يف ما تبقى من وطنه  ال�شعب 

و مقطعة او�شاله بامل�شتوطنات التي �شت�شبح جزءا 

من الدولة اليهودية  بالعرتاف و التمويل العربي .

امللونة   .. التفتيت  ....ثورة  الخوان  �شفقة 

عن  ....العالن  القادة  بدماء  الدموي  الفتتاح 

�شفقة القرن ...

ترجتف....و  ال�شيطان  قرون  على  باكملها  املنطقة 

املنطقة.اوىل  ابناء  هم  ال�شفقة   �شي�شقط  من 

بالرباك  �شجلت  المريكي  الرتاجع  بدايات 

ال�شعبية  الت�شدي  وترية  ارتفاع  نتيجة  املبا�شر 

و  �شورية  يف  يح�شل  ما  الفل�شطينية...ي�شاندها 

و  ...العراق  ال�شراع  ر�شم خرائط  اعادة  اليمن من 

التاديب  ا�شارة  بانتظار  �شاخن  �شفيح  على  لبنان 

لذناب امريكا....

احالمهم  بعيدا...و  نراه  و  قريبا  يومهم  يروا  انهم 

�شتموت كما قال ال�شيد اخلامنئ:ان �شفقة القرن 

�شتموت قبل ان ميوت ترامب......   

و ال�شالم

SARA JAFFAL
Courtier immobilier

C. 514.581.5116
B. 514.333.3000

sara.jaffal@remax-quebec.com
RE/MAX 3000 Inc.
9280 boul. L'Acadie
Ahuntsic-Cartierville

(Montréal), Qc, H4N 3C5
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ــون كــنــديــون اأخـــــريًا قلقهم  اأبــــدى تــرَبــويُّ

وخ�شيتهم من تنامي الغ�س يف اجلامعات 

الكندية، وو�شفوا خطورة هذه الظاهرة 

تنت�شر  بــداأت عدواها  املر�شية بجرثومة 

�شيئًا ف�شيئًا يف اأو�شاط الطالب، وت�شمم 

ما  وتلطخ  وقيمهم،  واخالقهم  افكارهم 

الكندية  واجلامعات  الهيئات  به  حتظى 

من ر�شيد علمي. 

فـــفـــي الــــعــــام احلــــــايل قـــامـــت جلـــنـــة مــن 

الــكــنــديــة املتكلمة  املــقــاطــعــات  جــامــعــات 

بـــالنـــكـــلـــيـــزيـــة والـــفـــرنـــ�ـــشـــيـــة بــتــحــقــيــق 

م�شجلني  وطالبة  طالب  الــف   15 �شمل 

ان  الــتــحــقــيــق  واأظــــهــــر  يف 42 جـــامـــعـــة. 

عـــددًا كــبــريًا مــن الــطــالب قــد اأقـــدم على 

حـــــــالت غـــ�ـــس مـــتـــنـــوعـــة. و�ــــشــــرعــــان مــا 

 11 يف  “ال�شاذة”  احلــالــة  هــذه  َفت  اكُت�شِ

مــوؤ�ــشــ�ــشــة جــامــعــيــة، تــبــني مــنــهــا ان 46 

يف املــئــة مــن الــطــالب والــطــالــبــات جلـــاأوا 

ل�ـــشـــتـــكـــمـــال  اللــــــكــــــرتوين  الـــغـــ�ـــس  اىل 

و1٨  ول�شق”،  “ق�س  بطريقة  اأبحاثهم 

يف املــئــة يف امــتــحــانــاتــهــم الــنــهــائــيــة، و٨ 

يف املــئــة �ـــشـــاعـــدوا زمــــالء لــهــم يف كــتــابــة 

مالية. مــبــالــَغ  لــقــاء  املنزلية   واجــبــاتــهــم 

درا�ـــــشـــــة  كـــ�ـــشـــفـــت  ذاتـــــــــه  الــــ�ــــشــــيــــاق  ويف 

موؤخرا”راديو  اأجــــراهــــا  ا�ــشــتــقــ�ــشــائــيــة 

CBC / Radio-  كندا - �شي بي �شي

طالب   7000 مــن  اأكــــرث  ان   ”Canada
العامني  بالغ�س يف  عــمــلــوا  قــد  جــامــعــي 

الرتبويني  “اخلرباء  ان  علمًا  املا�شيني. 

العدد اكربمن ذلك بكثري”.  ان  يوؤكدون 

ووفـــقـــًا لــلــدرا�ــشــة، فــمــن بـــني اجلــامــعــات 

ُدعَيت  التي  واخلم�شني  الأربـــع  الكندية 

الذين  الطالب  عن  اإح�شائيات  لتقدمي 

“خيانة  ت�شميه  مــا  ب�شبب  ر�شميًا  بـــوا  اأدِّ

الأمانة”، اثنتان واأربعون موؤ�ش�شة فقط 

وافقت على ذلك..

مزاد علني

عــددًا  تلك اجلامعات  مــن  بع�س  ك�شف   

من الأ�شاليب والتربيرات التي كان يلجاأ 

يف  الغ�س  ملمار�شة  الــطــالب  بع�س  اإليها 

�شبيل  على  منها  الكادميية،  واجباتهم 

املثال: 

** قـــيـــام الـــطـــالـــب مـــوريـــ�ـــس مـــاكـــني يف 

دولر   100 مبلغ  »ِبــدفــع  غليف  جــامــعــة 

رفاقه مقابل كتابة  املتميزين من  لأحد 

الــبــحــث الـــواحـــد. وذات �ــشــدفــة وجـــد يف 

اأحد املواقع اللكرتونية اإعالنًا ُكتب فيه 

اأبحاثك الدرا�شية«.  »اأطلب امل�شاعدة يف 

وكانت هذه امل�شاعدة ت�شتمل على لئحة 

لعدد  تبعًا  �شنفت  البحوث  من  مطولة 

وم�شتواها  اإجنـــازهـــا،  ومـــدة  �شفحاتها، 

الأكـــــادميـــــي، واأ�ـــشـــعـــارهـــا الـــتـــي تـــراوحـــت 

العـــالن  وت�شمن  دولر.   100 و   50 بــني 

»قابلة  اأخــرى  مل�شاعدات  تفا�شيل  اأي�شًا 

ومنط  »عمٌل  باأنها  ُو�شفت  للم�شاومة«، 

حياة وم�شدر رزق«.

احلاجة اأم الغ�ش؟

** تربير الطالب �شتيف اتيان، امل�شجل 

ق�شم  اوتاوي”-    – “كيبك  جــامــعــة  يف 

العلوم الجتماعية - ال�شنة الرابعة، اىل 

اأن  “كان طموحي  بقوله:  للغ�س  جلوئه 

نــهــي عــامــي الــدرا�ــشــي بــنــجــاح، واح�شل 
ُ
اأ

عــلــى �ــشــهــادة جــامــعــيــة تــوؤهــلــنــي ِلــدخــول 

حتول  كانت  احلــاجــة  لكن  العمل،  �شوق 

بــدوام  اأعــمــل  “اأنا  واأ�ــشــاف:  دون ذلك”. 

جـــزئـــي، واأكـــ�ـــشـــب بــعــ�ــس املـــــال لــتــ�ــشــديــد 

نـــفـــقـــات الــ�ــشــكــن والـــهـــاتـــف والـــكـــهـــربـــاء 

والــنــقــل. وكــــان عــلــي ان اتــــرك اجلــامــعــة 

او اأن اجلــاأ اىل الغ�س الــذي كــان خياري 

الأخري”. ويف زعمه اأن جلوء الطالب اىل 

على  ال�شطو  متاثل  “مغامرة  هو  الغ�س 

امل�شرف، فاإما ان ينجح وي�شعد، واإما ان 

يف�شل وُيعاقب”.

** وثمة من يربر الغ�س بطريقة اخرى، 

ايفون  اونتاريو”  “جامعة  يف  كالطالب 

على  ي�شاعدنا  “ما  يقول:  الــذي  غنتون 

الــغــ�ــس احـــيـــانـــًا وجـــــود بــعــ�ــس املــراقــبــني 

عن  يــتــحــركــون  ل  الـــذيـــن  “الك�شاىل” 
كرا�شيهم، ول يتورعون عن قراءة جريدة 

ادارة  ان  والـــغـــريـــب  كـــتـــاب.  مــطــالــعــة  او 

املعلمني،  عــن  بـــدًل  ت�شتعني،  اجلــامــعــة 

ملهمات  املراقبة  اجــور  لهم  تدفع  بطالب 

ي�شتهينون بها”.

تدابري احرتازية

واأمــــام تف�شي هـــذه الــنــمــاذج مــن حــالت 

وانتقالها  الطالبية  الو�ــشــاط  يف  الغ�س 

مــــن جـــامـــعـــة اىل اخــــــــرى، اخـــــذ بــعــ�ــس 

اجلـــامـــعـــات تـــدابـــري احــــرتازيــــة وزجـــريـــة 

مـــن خـــالل تــ�ــشــكــيــل جلـــان مــ�ــشــرتكــة من 

املثال،  �شبيل  فعلى  والــطــالب.  ال�شاتذة 

يقول املتحدث با�شم “جامعة مونرتيال” 

تــاأديــبــيــة  لـــوائـــح  “لدينا  فــيــلــون:  مــاثــيــو 

ملــعــاقــبــة الــــطــــالب املـــتـــورطـــني بــالــغــ�ــس. 

التحذير،  اىل  التوبيخ،  تتدرج من  وهي 

الطرد  و�ــشــوًل اىل  املــوؤقــت،  الف�شل  اإىل 

جِنَز 
ُ
النهائي، وعدم العرتاف باأي عمل اأ

ت�شل  العقوبة  ان  اىل  ويلفت  بالغ�س”. 

“اخليانة  درجـــة  اىل  احلـــالت  بع�س  يف 

العــــرتاف  بــعــدم  الــقــا�ــشــيــة  اجلامعية” 

فيها  العمل  العلمية، وجتميد  ب�شهادته 

مدة ع�شر �شنوات”.

وتعدد  بتنّوعه  الكندي  املجتمع  ميتاز 

عـــرقـــيـــاتـــه ولـــغـــاتـــه حـــتـــى بـــــات مبــثــابــة 

»هــيــئــة اأمم �ــشــعــبــيــة« تــتــحــدث بــاألــ�ــشــن 

الكندي  اللغات  قانون  اأن  اإل  متعددة. 

اللغة«،  »ثنائية  يعتمد  والــواحــد  املــئــة 

والإنكليزية  الفرن�شية  اأن  على  وين�س 

قدم  على  الر�شميتان  البالد  لغتا  هما 

العرقية  لــالأقــلــيــات  وي�شمن  املــ�ــشــاواة. 

ا�شتخدام لغاتها اخلا�شة يف املقاطعات 

املــتــكــلــمــة بــالنــكــلــيــزيــة والــفــرنــ�ــشــيــة. 

الإج�شاءات  »موؤ�ش�شة  اإح�شاء  وي�شري 

جمــمــوعــة  اإىل   201٨ لـــعـــام  الــكــنــديــة« 

مــن مــعــّدلت الألــ�ــشــن الــتــي ينطق بها 

الــكــنــديــون واملــجــمــوعــات الــعــرقــيــة من 

من  املئة  يف   60 اأن  فيظهر  املهاجرين، 

ال�شكان يتكّلمون بالإنكليزية و24.5 يف 

املئة بالفرن�شية، و21 يف املئة يتحّدثون 

اأخـــرى،  بلغات  املــئــة  يف  و16  باللغتني، 

اأ�شهرها العربية وال�شينية والإيطالية 

والأملانية وال�شبانية والكريول وغريها.

كــــيــــبــــك فــتــ�ــشــري  اأمــــــــــا يف مــــقــــاطــــعــــة 

اأن  اإىل  الر�شمية،  الكندية  الإح�شاءات 

قد  الإنكليزية  باللغة  الناطقني  ن�شبة 

املــئــة على  اإىل 9.6 يف   9 مــن  ارتــفــعــت 

حــ�ــشــاب الــلــغــة الــفــرنــ�ــشــيــة، الـــتـــي “ل 

اأم  كلغٍة  ب�شكل مت�شارع”  تــزال ترتاجع 

امل�شتمر  الــرتاجــع  وهــذا  �شائعة.  وكلغة 

دومـــًا مل�شلحة  يــاأتــي  “لغة موليري”  يف 

كبريًا  قلقًا  ويحدث  �شك�شبري”،  لغة   “
الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة،  الـــطـــبـــقـــة  يف �ــــشــــفــــوف 

ويف املــوؤ�ــشــ�ــشــات الــكــيــبــيــكــيــة الــثــقــافــيــة 

والتعليمية  والقت�شاية  والجتماعية 

وغريها.

حــــــــول هــــــــذه الـــــــــزيـــــــــادة، يـــــقـــــول جــــان 

بــيــريكــوريــيــل رئــيــ�ــس قــ�ــشــم الإحـــ�ـــشـــاء 

الإحـــ�ـــشـــاءات  “موؤ�ش�شة  يف  الـــلـــغـــوي 

كــيــبــكــي  األـــــــف   102 “اإن  الكندية”: 

بــالــلــغــة النــكــلــيــزيــة مقابل  يــتــكــلــمــون 

149 األفًا يتحدثون باللغة الفرن�شية”. 

ويلفت اإىل اأن الناطقني بالفرن�شية يف 

كيبيك وفقًا لقانون 101 يقارب عددهم 

٨5 يف املئة، يف حني اأن 12 يف املئة من 

الثنائية  اإىل  ب�شلة  ميتون  ل  �شكانها 

اللغوية الفرن�شية - الإنكليزية.

اأمــــا يف مــونــرتيــال، فــيــوؤكــد كــوريــيــل اأن 

تــــراجــــع الــفــرنــ�ــشــيــة هــــو اأقــــــل ممــــا هــو 

ذلك  ومـــرد  كيبيك.  مقاطعة  يف  عليه 

الــذي  املــوؤ�ــشــر  اأن مــونــرتيــال تعترب  اإىل 

كيبيك،  يف  الفرن�شية  م�شتقبل  يحدد 

لأنها ت�شتقبل غالبية املهاجرين، ومن 

اأبـــرزهـــم الـــعـــرب الـــذيـــن تــ�ــشــكــل لغتهم 

املــــئــــة، وحتـــتـــل بــذلــك  اكــــرثمــــن 1٨ يف 

الفرن�شية  اللغتني  بعد  الثالثة  املرتبة 

والإنكليزية. 

وي�شري اآخر اإح�شاء لغوي يف مونرتيال 

“كو�شموبوليتية”  مــديــنــة  اأنـــهـــا  اإىل 

بــــامــــتــــيــــاز. فـــثـــلـــث �ـــشـــكـــانـــهـــا نـــاطـــقـــون 

بالفرن�شية ويعتربونها مدينة فرن�شية 

مــزدوجــة  اأنــهــا  يـــرون  وثلثاهم  الل�شان، 

ومتعددة اللغات. 

م�ستقبل الفرن�سية

تتفاوت الدعوات الر�شمية الرامية اإىل 

متخوف  بــني  الفرن�شية  الــلــغــة  تــعــزيــز 

النــكــلــيــزي  وتــغــلــغــل  م�شتقبلها  عــلــى 

الرئي�س  يــقــول  كما  كيبك،  يف  الل�شان 

باتي�شت”  جـــان  “�شان  جلمعية  الــعــام 

مــكــ�ــشــيــم لبــــــورت، او حـــيـــال تــراجــعــهــا 

املــــــاأ�ــــــشــــــاوي عــــلــــى حـــــد قـــــــول الـــنـــائـــب 

وجعلها  حــالــهــا  اإ�ــشــالح  او  الكيبيكي، 

يف  بالعي�س  الراغبني  جلميع  اإلــزامــيــة 

التحالف  “حزب  حلكومة  وفقا  كيبك 

م�شوؤولني  ان  علمًا  كيبك”.  اأجـــل  مــن 

اآخـــــريـــــن يــــــرون ان الـــتـــغـــيـــري مــــن لــغــة 

اىل اأخـــــرى لــيــ�ــس �ــشــهــال ولــيــ�ــس كخلع 

القمي�س وا�شتبداله بغريه.

ومـــن جــهــتــهــا، تـــوؤكـــد جــورجــيــنــا كــوكــوم 

املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات  ـــقـــة الأعـــــــمـــــــال يف  مـــنـــ�ـــشّ

اأنــــه  كــيــبــيــك  يف  “الفرانكوفونية” 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــولت الــلــغــويــة 

الـــتـــي تــ�ــشــهــدهــا املـــقـــاطـــعـــات الــكــنــديــة 

“�شتحتفظ الفرن�شية مبكانتها يف برج 
من  عليه  تــراكــم  مهما  الكيبكي  بــابــل 

لغات �شرائر”.

د. علي حويلي

د. علي �ساهر

 ُ ا اأَنَزَل الَلّ اأ�صماء َمّ

ِبَها ِمن �ُصْلَطاٍن

يقال ان اللغة العربية م�شهورة بقدرتها 

ف الأمور  على نحت الكلمات التي تو�شّ

العثور  يف  املهتمني  ي�شاعد  ممــا  بــدقــة، 

على التعاريف الوا�شحة والالزمة التي 

تعربِّ باإحكام عما يجول يف روؤو�شهم من 

اأفــكــار ومــا يواجههم من حتــديــات. لكن 

لــبــنــان مـــوؤخـــرًا زرع ال�شك  مــا جـــرى يف 

يف هــذا القول وكــاد ان يقلب راأ�ــشــًا على 

عــقــب مــ�ــشــاألــة قـــــدرة لــغــة الـــ�ـــشـــاد على 

نــحــت الــكــلــمــات الــوا�ــشــحــة، واملــفــاهــيــم 

الــتــي ل ُلــبــ�ــس فــيــهــا، ل �ــشــيــمــا ان بــاب 

نحت املفاهيم واإطــالق التو�شيفات قد 

اأمــام من هــّب ودّب  ُفتح على م�شراعيه 

لــدخــول مــعــرتك الــبــالغــة، فــفــلــت امللق 

يظن  مــن  كــل  وتنّطح  الطا�شة  و�شاعت 

نف�شه قادرًا على ربط حرفني ببع�شهما 

البع�س، لإطالق ا�شم على ما يجري يف 

لبنان.

والطق�س،  الفق�س  حمبي  من  البع�س، 

و�شف ما يجري يف لبنان با�شم«احلراك«، 

الــــطــــرب والأنــــ�ــــس  �ــشــّيــمــا وان حـــفـــالت 

املــ�ــشــحــوبــة بــالــرقــ�ــس مـــا فـــارقـــت لــيــايل 

الــ�ــشــاحــات وتــطــلــبــت مـــن �ــشــاحــبــهــا فن 

احلـــركـــة؛ حمــطــات تــلــفــزيــونــيــة، بــقــيــادة 

مرا�شلني بقدرات لغوية وعلمية مبكية، 

اأدرجــــت مــا يــجــري حتــت عــنــوان »لبنان 

يــنــتــفــ�ــس«، مبــعــنــى ان تــلــك املــحــطــات، 

بــالــالوعــي انــتــفــ�ــشــت عــلــى مــن يتهمها 

بــاأنــهــا مــرهــونــة اىل الــــــدولر الــنــفــطــي؛ 

والــبــعــ�ــس، مــن الأغــــرار الــذيــن مل تنبت 

حلاهم بعد، اأحّبوا مفردة »متّرد«، كونها 

قريبة من »اأمرد«؛ اأما البع�س، من الذين 

ملرجعياتهم،  مطيعني  حياتهم  اأمــ�ــشــوا 

ان  فقالوا  الطاعة  عن  اخلــروج  فاأحبوا 

ما يجري هو »ع�شيان«. وهناك البع�س، 

كلمة  اأ�شبغ  اإ�شالمي،  اإنطالقا من عمق 

»�شحوة«. كما هناك من حمّبي التاريخ 

مــن و�ــشــف مــا يــجــري بــا�ــشــم »الــعــامــيــة« 

الفالحية«  »العاميات  حّبهم  من  وذلــك 

التا�شع  القرن  يف  لبنان  يف  �شادت  التي 

الــعــ�ــشــر. وهــنــاك اأيــ�ــشــًا مــن يــقــول انها 

رف�س« وطني.  او«متلمل  �شعبية«  »حالة 

واأخــريًا منهم من ي�شّر على انها »ثورة« 

ويـــحـــرد ويـــزعـــل اإن مل تــ�ــشــف وتــ�ــشــرخ  

باأعلى ال�شوت ان ما يجري يف لبنان ل 

يقل عن »ثو ثو ثورة«. 

النتيجة ان كل واحد، ولغاية يف نف�شه، 

على  فاأطلقها  تنا�شبه  مفردة  ا�شتحلى 

ما جرى. وهذا ما اأحبه املرتّب�س واملمول 

العقول  يف  فو�شى  خللق  ي�شعى  الـــذي 

و�شط ازدحام الأو�شاف والتعاريف، كما 

خــلــق فــو�ــشــى يف الـــقـــيـــادات، فــدفــع اىل 

دخول معمعة الت�شميات �شّراب الطبل، 

من اأن�شاف مثقفي املنا�شبات واحلفالت 

وال�شهرات  الإجتماع  علماء  اأربـــاع  ومــن 

ومــن اأخــمــا�ــس النخب ومــنــّظــري الـــراأي 

الــعــام، مــن غــري الــقــادريــن عــلــى الــتــفــّوه 

يزغلوها  ان  دون  واحـــدة  عربية  بجملة 

بــكــلــمــات اأجــنــبــيــة او يــحــ�ــشــوهــا بـــــاأدوات 

مـــعـــرفـــيـــة خـــاطـــئـــة، حـــتـــى ظــــّنــــوا انــهــم 

�شيبويه  من  اأهــم  وانهم  النحاتني  اأئمة 

او انــهــم ابـــن مــنــظــور الــعــ�ــشــر احلــديــث، 

فــاأطــلــقــوا الـــعـــنـــان ملــعــارفــهــم الــ�ــشــحــلــة 

و�شرعوا يف تو�شيف الأحــداث، فتعّددت 

الـــتـــو�ـــشـــيـــفـــات وتــــنــــّوعــــت الـــتـــحـــديـــدات 

وانــهــالــت الــتــعــريــفــات، لــكــن مــا هــي اإِلَّ 

نَزَل 
َ
ا اأ اأ�شماء �شّموها هم ونا�شحوهم مَّ

 ِبَها ِمن �ُشْلَطاٍن!
ُ َّ
اهلل

د. علي حويلي

كيبك مملكة اللغات.. والعربية يف املرتبة الثالثة

الغ�س يغزو اجلامعات الكندية.. 

والبحث مبئة دوالر
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جالية

• ملنا�شبة مرور ثالثة ايام على ا�شت�شهاد 
احلاج عمار دروي�س �شقيق احلاج عادل 

درويــ�ــس، اأ�ــشــقــاء زوجــتــه: احلــاج ن�شري، 

و�شام، عادل، جواد، وح�شني احلاج، اأقيم 

�شباط  �شهر  الأول من  ال�شبت يف  م�شاء 

اجلــــاري يف املــجــمــع ال�ــشــالمــي جمل�س 

عزاء وفاحتة عن روحه الطاهرة.

يف  تــــعــــاىل  اهلل  رحــــمــــة  اىل  انـــتـــقـــل   •
الثاين من  مونرتيال يوم اخلمي�س يف 

�شهر كانون الثاين املرحوم علي �شقور، 

اأولده  ال�شيدة جــومــانــا طــاهــر،  حــرمــه 

املرحوم  ُووِري  َوقــد  اآيــة، وح�شن.  �شارة، 

يف ثـــرى مــقــربة حــمــزة يـــوم الــ�ــشــبــت يف 

الـــرابـــع مــن الــ�ــشــهــر ذاتــــه. كــذلــك اقيم 

مــ�ــشــاء الــ�ــشــبــت يف احلـــــادي عــ�ــشــر من 

الزهراء  الثاين يف م�شجد  �شهر كانون 

)ع( جمــلــ�ــس عــــزاء وفــاحتــة عــن روحــه 

الطاهرة.  

• ملنا�شبة وفاة احلاج وهبي علي حمدان والد ال�شيدة زينب حمدان، اأقيم م�شاء ال�شبت يف اخلام�س 
الــثــاين الفائت يف املجمع ال�ــشــالمــي جمل�س عــزاء وفــاحتــة عــن روحــه  والع�شرين مــن �شهر كــانــون 

الطاهرة. 

• ملنا�شبة مرور �شنة على وفاة املرحوم احلاج م�شلم �شلهب )اأبو اأكرم( اقيم م�شاء الحد يف ال�شاد�س 
والع�شرين من كانون الثاين يف م�شجد الزهراء جمل�س عزاء وفاحتة عن روحه الطاهرة.

ال�شبت يف  قيم م�شاء 
ُ
اأ الدين،  بــدر  والــدة احلــاج بهجت  وفــاة احلاجة زينب علي �شبيتي  ملنا�شبة   •

عن  وفاحتة  عــزاء  ال�شالمي جمل�س  املجمع  الفائت يف  الول  كانون  �شهر  من  والع�شرين  احلــادي 

روحها الطاهرة.

قيم 
ُ
اأ والدة ال�شيد جمدي رمال،  را�شد حوماين  املرحومة لطيفة  وفاة  ا�شبوع على  • ملنا�شبة مرور 

عزاء  اللبناين جمل�س  ال�شالمي  املركز  الثاين يف  كانون  �شهر  من  ع�شر  احلــادي  ال�شبت يف  م�شاء 

وفاحتة عن روحها الطاهرة.  

اجلالية  يف  المهات  بع�س  تتهام�س  م�شكلة: 

العمر  فتيات يف مقتبل  بغ�شب وحزن حكايات 

�شحية  وقعن  حمدودة  اجتماعية  خربة  وذوات 

ا�شتخدموا  اي�شا  ابناء اجلالية  اغراء فتية من 

يف  العائلية  امل�شاكل  او  �شخ�شيتهن  �شعف 

العالقات  �شباك  يف  بهن  ليوقعوا  اهلهن  بيوت 

ت�شتفيق  ما  غالبا  والتي  املحرمة  اجلن�شية 

بعدها الفتاة وقد تورطت بحمل غري �شرعي او 

بخوف  اأو  طويال  ت�شتمر  مل  عاطفية  بخديعة 

املجتمع  ف�شيحة  او  الوالدين  وقلق من غ�شب 

فكيف ميكن اأن نت�شرف اإزاء هذه احلالت كاأهل 

او كمربني تربويني ؟؟

�شناء / موريال 

والروحي  العاطفي  الفراغ  يكون  عندما  حل: 

عن  الفتاة  تفتي�س  وراء  ال�شبب  هو  املنزل  يف 

عالقة خارجه باأي ثمن كان ظنا منها انها ت�شبع 

اجلانب العاطفي مع �شاب ي�شمعها كل الكلمات 

اأو  اأبيها  ت�شمعها من  التي ل  واجلميلة  العذبة 

املزيد  لي�س  اخلطاأ  لتاليف  املطلوب  فاإن  اأمها 

تاأنيبها  يف  والغالظة  الق�شوة  ابداء  عرب  منه 

وحما�شبتها على ما اقرتفت من ذنب قد يعترب 

التهاون  ابداء  ول  ميحى  ل  عارا  البع�س  عند 

وكاأن �شيئا مل يحدث امنا اتخاذ اجراءات عملية 

جتعلها ت�شعر بالمان واحلماية لنها يف موقف 

�شعف وخوف قد ي�شتغله ال�شاب اليافع املتهور 

كي ميار�س عليها مزيدا من البتزاز وال�شتغالل 

وتبديل  والرعاية  بالعناية  احاطتها  وذلك عرب 

و�شطها الدرا�شي او و�شط العمل الذي ميكن ان 

ومراقبة  امثاله  او  ال�شاب  نف�س  مع  فيه  تلتقي 

الهل  ت�شرف  حتت  وو�شعها  الت�شال  و�شائل 

احلري�شني  على  والقرباء  ال�شدقاء  او 

على  نعتمد  اأن  لنا  ميكن  من  او  م�شلحتها 

ظروف  هكذا  مثل  يف  وم�شاعدتهم  حكمتهم 

ح�شا�شة و�شعبة وهذا ل يعني ترك ال�شاب الذي 

دون  كبرية  واخالقية  دينية  م�شوؤولية  يتحمل 

رادع او حما�شبة بل ان اخطار والديه وا�شحابه 

قد يكون احدى ال�شاليب التي ميكن ان تردعه 

ويكمل  يريد  ما  يفعل  اأن  ميكن  ل  انه  وت�شعره 

املرتتبة  التبعات  حتمل  دون  الإعتيادية  حياته 

على �شلوكه ال�شهواين ووعوده الكاذبة .

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

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

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

من يحمي البنات اليافعات ؟ 

ال�شالمية  الثورة  بداية  منذ  ايران  �شهدت 

تاأ�شي�س  تاريخ  من  الرابع  العقد  انتهاء  حتى 

من  ملحوظا  تطورا  ال�شالمية  اجلمهورية 

التي  الفرتة  تعترب  اذ  والنوعية،  الكمية  حيث 

من�شي بها الآن نقطة حتول مهمة يف التاريخ 

حاليا  نقطعها  التي  واخلطوة  ليران،  العلمي 

العلمي  التطور  لنمط  كبريا  حتول  ت�شكل 

يف  الإرتقاء  من  ايران  متكنت  حيث  البالد،  يف 

وجودة النتاج العلمي بعد التطور يف كمية هذا 

النتاج.

العلمي  النتاج  يف  ايران  ح�شة  اىل  وبالنظر 

التي ت�شل اىل 2 يف املئة عامليا واي�شا ح�شتها 

يف الإ�شت�شهاد املرجعي العلمي الذي يبلغ نحو 

3 يف املئة عامليا، ن�شتطيع القول ان اجلمهورية 
ال�شالمية باتت يف مرحلة انتاج العلمي عايل 

اجلودة، ومتهد الر�شية للعب دور فعال مبجال 

التقنيات احلديثة على امل�شتوى العاملي واكمال 

النتاج  اىل  التو�شل  حتى  الإبداع  �شل�شلة 

العلمي عرب ال�شركات املعرفية.

فوفقا ملوقع web of science العاملي لالإنتاج  

العلمي، اأن اجلمهورية ال�شالمية قدمت حتى 

بينما  علمية،  وثيقة  ومئة  الف   2000 العام 

و�شل هذا العدد حتى عام 2019 وح�شب اآخر 

وثيقة.   الف   58 اىل  املوجودة،  الح�شائيات 

الدويل  الت�شنيف  ح�شب  جاء   2016 العام  يف 

اأف�شل  �شمن  اإيرانية  جامعات   8 للتاميز 

اجلامعات على م�شتوى العامل ويف العام 2017 

 29 حوايل   2019 العام  ويف  جامعة   18 نحو 

 2020 العام  يف  الأخري  الرتتيب  ويف  جامعة 

نحو 40 جامعة.

مراجع  بيانات  قاعدة  موؤ�ش�شة  رئي�س  واأو�شح 

حممد   )ISC( الإ�شالمي  العامل  علوم 

جامعات   3 حوايل  هناك  اأن  دهقاين،  جواد 

 Leiden اإيرانية كانت تندرج �شمن ت�شنيف 

ليدن  جامعة  به  تقوم  الذي   Ranking
بهولندا يف مركز العلوم والتكنولوجيا، مبينا 

جامعة   26 هناك  احلا�شر  الوقت  يف  اأنه 

يف  الوقت  نف�س  ويف  الت�شنيف،  يف  اإيرانية 

، تقدمنا من جامعتني خالل   QS ت�شنيفات 

العام 2016 اإىل 6 جامعات عام 2020. وهذه 

حمفزا  تكون  ان  يجب  والإجنازات  الأرقام 

تبقى  اأن  لها  يراد  التي  وال�شعوب  الدول  لكل 

باأن  امل�شتوردة  للب�شائع  ا�شتهالكية  �شوقا 

املبدعة  ال�شبابية  طاقاتها  دفع  على  ت�شمم 

اإىل ميادين العلوم والبحث العلمي كي تتمكن 

تعزيز  وبالتايل  ومنوها  نه�شتها  تاأ�شي�س  من 

مقدرات  على  والعتماد  الوطني  ا�شتقاللها 

اأبنائها والذين ل ينق�شهم الذكاء ول الإرادة 

وتوفري  والرعاية  الحت�شان  اإىل  بحاجة  اإمنا 

امليزانيات ال�شنوية للجامعات ومراكز الأبحاث 

الهتمامات  �شلم  اآخر  يف  جعلها  من  بدل 

�شتبقى  ذلك  دون  ومن  احلكومية  الر�شمية 

ب�شريا  خزانا  والإ�شالمية  العربية  البلدان 

ينزف بطاقاته من الأدمغة املهاجرة اإىل الغرب 

لتبحث عن مكان ي�شتفيد من اإبداعاتها ويوفر 

لها احلياة الكرمية .

ايران تقدم علمي رغم احل�صار

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

www.ccmmontreal.com

اُتــهــم عــــادل احلــلــبــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 20 عــامــًا 

بجرمية قتل من الدرجة الثانية ال�شهر الفائت، كان 

�شحيتها والده البالغ 51 عامًا، وذلك يف منزله يف 

مدينة بالنفيل القريبة من مونرتيال. وقد اعترب 

املحامي ايريك برنييه اأن هناك اأدلة كافية لتوجيه 

ال�شرطة  ا�ــشــُتــدِعــَيــت  فــقــد  البــــن.  للحلبي  الــتــهــم 

بعد   2:15 ال�شاعة  عنَد  الإقــامــة  اإىل مقر  املحلية 

ظهر الأربــعــاء بعد تلقي تقرير عــن نــزاع يــدور يف 

الداخل وعن �شخ�س يف اأزمة. وُنِقل التحقيق اإىل 

مركز ل�شرطة كيبك يف وقت مبكر من امل�شاء. وقد 

ا�ــشــتــجــَوَب املــ�ــشــتــبــَه حمــقــقــون حمــلــيــون لــعــدد من 

ال�شاعات.

اأقــامــت  )ع(،  زيــنــب  الــ�ــشــيــدة  ولدة  ذكـــرى  مبنا�شبة 

اأيتام علي)ع(” ن�شاطًا ترفيهّيًا للعائالت  “جمعّية 
وذلــك  “مونرتيال”،  مبــديــنــة  األعاب”  “مدينة  يف 

م�شاء اخلمي�س 2 كانون الثاين 2020 )ليلة اجلمعة 

7 جمادى الأوىل 1441 هجرية(، وقد �شاد الن�شاَط 

َع الطعام واحللوى على  جــوٌّ من املــرح والــفــرح، وُوزِّ

حب ال�شيدة زينب )ع(.

)جمعّية اأيتام علي)ع((

اتهام عادل احللبي بقتل والده

ن�صاط ترفيهي للعائالت

البقاء هلل

للبيع

Westmount مطعم لبناين يف منطقة

موقع مهم,  ا�ستثمار عائلي, مدخول جيد. 

للتوا�سل اجلّدي 

514 424 7879
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اأعــــلــــن مــكــتــب رئــيــ�ــشــة بـــلـــديـــة مـــونـــرتيـــال والــلــجــنــة 

التنفيذية فيها يف بيان �شادر عنهما انه يف اخلام�س 

اأعــ�ــشــاء جدد  ت�شعة  اخــتــرَي  املا�شي  ال�شهر  مــن  ع�شر 

التطرف  منع  »مــركــز  جمل�س  يف  الداريــــة  الهيئة  يف 

يــتــحــدرون من   “  )  CPRMV( الــعــنــف اإىل  املــــوؤدي 

“اأو�شت  البيان  يف  وجـــاء  متنوعة.  ثقافية  خلفيات 

اللجنة التنفيذية ملدينة مونرتيال يف خالل اجتماع 

عــقــدتــه يف اخلــامــ�ــس عــ�ــشــر مـــن �ــشــهــر كـــانـــون الــثــاين 

كــارولــني  اأعــ�ــشــاء جـــدد هـــم:  الــفــائــت بتعيني خم�شة 

واألي�شا  ِلْن، ريال مينارد، بنويت باجي، �شهد �شلمان، 

وي�شاجني”. فيما اأو�شت وزيرة الأمن العام جانفياف 

غــيــلــبــو، مــن جــانــبــهــا، بتعيني كــل مــن عــائــ�ــشــة ديــالــو، 

َ مراقبان  فران�شني دوبوي، ومار�شيل �شافارد. كما ُعنيِّ

اثنان يف جمل�س الإدارة اجلديد، هما يوهان ديروم من 

مدينة مونرتيال، وجريوم غانيون نائب املدير العام يف 

وزارة الأمن العام.

يف  العنف”  اإىل  املـــوؤدي  التطرف  منع  “مركز  تاأ�ش�س 

ذلك  2015 مببادرة من مدينة مونرتيال. منذ  عــام 

احلني وبدعم من البلدية ووزارة الأمن العام، ي�شهد 

املركز تطورًا �شريعًا. يف الوقت نف�شه، تطورت ظاهرة 

الــتــطــرف وظـــهـــرت جــهــات فــاعــلــة جـــديـــدة يف جمــال 

الوقاية. 

علن يف وقت لحق تعينُي املحامية �شهد �شلمان 
ُ
وقد اأ

وعلقت  املـــذكـــور.  املـــركـــز  الداريــــــة يف  للهيئة  رئــ�ــشــيــة 

بــالــقــول:  الــفــيــ�ــشــبــوك  �ــشــلــمــان عــلــى �شفحتها عــلــى 

اإدارة  َ رئي�شًة ملجل�س  عــنيَّ
ُ
اأ اأن  دواعــي �شروري  ملن  “اإنه 

مدينة  يف  العنف”  اإىل  املـــوؤدي  التطرف  منع  “مركز 
مونرتيال”، واأ�شافت “تنتظر جمل�َس الإدارة حتدياٌت 

كبرية، لكننا نت�شرف بامل�شاهمة يف حتقيق مهمته يف 

جميع اأنحاء كيبيك... �شكرًا للثقة”.

قـــيـــمـــت يف 
ُ
يف اإطـــــار ا�ــشــبــوع الــتــوعــيــة بــاملــ�ــشــلــمــني، اأ

املوؤ�ش�شة الكندية الفل�شطينة يف كيبك عند ال�شابعة 

من م�شاء الثنني ندوة حتت عنوان »التحديات التي 

تواجه امل�شلمني يف اطار التعددية«. �شارك فيها كل 

ح�شن  وال�شتاذ  بيلي�س  فرانك  ال�شابق  النائب  من 

غية، وقدمت فقراتها رئي�شة املوؤ�ش�شة الف�شلطينية 

وح�شرها  التاجي،  نــورا  ال�شيدة  كيبك  يف  الكندية 

ح�شد من املهتمني.  

ا�شتهل غــيــة كــالمــه بــالــقــول: »الــ�ــشــبــب يف مــا حــدث 

يــوؤدي اىل  اأن »اجلهل  الــكــره«، معتربًا  يف كيبك هو 

الكره«. وتابع غية: »منذ ذلك اليوم م�شاجد عديدة 

اقامت اإجراءات اأمنية، ولكن هذا ل يكفي لنحفظ 

نلتقي  وان  قــلــوبــنــا  نــفــتــح  ان  عــلــيــنــا  مــ�ــشــاجــدنــا. 

اأقمنا ن�شاطات متعددة  النا�س ون�شرح لهم.. ولهذا 

جمعية  اربــعــون  والكنائ�س..  امل�شاجد  يف  هــذه  مثل 

وموؤ�ش�شة ت�شرتك معنا يف ن�شاطنا«...

ودعــا اىل ان نكون وا�شحني: »مــا جــرى لي�س حول 

مواطنني  اعتبارنا  اىل  املواطنني  لــنــْدُع  ال�ــشــالم... 

مــثــلــهــم. نـــحـــن �ـــشـــركـــاء يف املــــواطــــنــــة«. واأ�ـــــشـــــار يف 

كنا  بومباردييه  يف  كنت  »عندما  انــه  اىل  مداخلته 

نناق�س ال�شفقات التجارية، وحول الطاولة كنا من 

كل الجتــاهــات، ومل يكن لأحــد م�شكلة يف مناق�شة 

الزبائن او املــوزعــني«. وقــال: »عندي حلم: ان تكون 

جمتمعاتنا يف امل�شتقبل كما هي حال مدار�شنا، فيها 

من كل العرقيات والأديان، يتوا�شلون ويتعاونون«.. 

بيننا  ايــ�ــشــًا عندنا م�شكلة  »نــحــن  انــنــا:  ولــفــت اىل 

ان  وراأى  وعرقيات«،  اجتاهات  اإىل  منق�شمون  لأننا 

»علينا ا�شالح �شلوكنا.. علينا ان مند يدنا للجميع 

وان نــفــتــح قــلــوبــنــا لــلــجــمــيــع.. اجلـــمـــيـــع عــنــدهــم 

على  ت�شجع  وكندا  معنا..  م�شرتكة  واهـــداف  هموم 

التعددية”.

من ناحيته النائب ال�شابق بيلي�س قال يف مداخلته: 

“نحن نخاف مما ل نعرفه. اجلرائم ت�شتهدف اليهود 
وال�شود واللواطيني، لكنها يف ت�شاعد �شد امل�شلمني. 

اليوم امل�شلمون م�شتهدفون. منذ 30 �شنة كان ال�شيخ 

قام  اأحدهم  ولأنَّ  تعرفهم  العامة مل  لأن  الهدف  هم 

النا�س  اليطاليون.  ا�شُتهِدَف  قبلهم  ارهــابــي.  بعمل 

الــوقــت.. ويف ال�شابق كــان هناك قــانــون ل  تتعلم مــع 

يريد ا�شتقدام الكاثوليك الذين و�شفوا بالرهابيني”. 

وان  ل  يــقــولــوا  ان  املــ�ــشــلــمــني  “على  ان  عــلــى  و�ـــشـــدد 

يتحركوا لتغيري ال�شورة النمطية. �شيكون المر ممال 

الدين. هذا  او  نف�شه من احلياة  النمط  كنا على  لو 

بل  واقعنا،  ي�شاعد  لــن  بابنا  اإقــفــال  جميل...  التنوع 

علينا ان ننفتح على النا�س وان نن�شر الوعي بينهم”.

ودعــا  احلا�شرين،  بــني  للنقا�س  الــبــاب  فتح  بعدها 

ان  اىل  “النا�س  ال�ــشــئــلــة  احــــد  عــلــى  رده  يف  غـــّيـــة 

يطردوا اخلوف وان يبلغوا ال�شرطة اذا ما تعر�شوا 

لأي تهجم او تعليقات حاقدة عرب مواقع التوا�شل 

الجتماعي... وان ن�شيء �شمعة اف�شل من ان نلعن 

ان نتحرك جميعا - كل  مــرة.. علينا  الــف  الظالم 

اي  ان يقدمه  ن�شتهني مبا ميكن  - ول  من موقعه 

واحد منا”.

اأعــــلــــن »جمـــلـــ�ـــس نـــ�ـــشـــاء مــــونــــرتيــــال« اأنــــه 

�شيحتفل يف الثالث من اآذار القادم بتكرمي 

تاأثريًا  »الأكـــرث  امـــراأة هن  خم�س وع�شرين 

جمموعة  ميثلن  الــكــنــدي«،  املجتمع  فــى 

َتنْي من ِعرقيات ومواقع 
َ
متنوعة من ن�شاء اأ

يف  م�شاهمات  ولــهــن  ومــهــنــيــة،  اجتماعية 

ب�شماتهن  تــركــن  كــمــا  بــــاملــــراأة،  الــنــهــو�ــس 

يف خـــالل الــعــام املــا�ــشــي وو�ــشــل بع�شهن 

املهنية،  حياتهن  يف  لفتة  م�شتويات  اإىل 

واخـــــرتقـــــن احلـــــواجـــــز لــيــ�ــشــبــحــن اأمــثــلــة 

وا�شحة على قدرة الن�شاء على ذلك.

واعترب املجل�س »ان هوؤلء الن�شاء مناذج 

ميكن القتداء بها يف خلق وبناء وقيادة 

لي�شتفيد  املخ�ش�شة  والربامج  املبادرات 

الــلــواتــي  ان منهن  كــمــا  الآخـــــرون.  منها 

ك�شرن احلواجز وبلغن مواقع لفتة على 

م�شتوى العامل، ُتظهر املدى الذي ميكن 

ان ت�شل اإليه املــراأة. كما جند ان هوؤلء 

ال�شخ�شي  نفوذهن  ا�شتخدمن  الن�شاء 

مــــن اجـــــل اإحــــــــداث تــغــيــري عـــلـــى نــطــاق 

وا�شع«.    

ومن بني الن�شاء امُلختارات، برزت ثالثة 

�شعد،  هنادي  عربية:  ا�شول  من  ا�شماء 

وكارو لطفي، وكاورل داغر. 

هنادي �سعد 

الإن�شان  نا�شطة يف جمــال حقوق  �شعد 

يف مــقــاطــعــة كــيــبــك ورئــيــ�ــشــة ملــوؤ�ــشــ�ــشــة 

»الــعــدالــة لــلــمــراأة«. اأنــ�ــشــاأت هــنــادي �شعد 

الكيبكي  احلـــزب  قــيــام  بــعــد  موؤ�ش�شتها 

بـــــاأول حمـــاولـــة حلــظــر الـــرمـــوز الــديــنــيــة 

نــ�ــشــاطــهــا  �ــشــعــد  وا�ـــشـــلـــت   .2013 عــــام 

ملكافحة  للمراأة« املكر�شة  »الــعــدالــة  يف 

جــمــيــع اأ�ـــشـــكـــال الــتــمــيــيــز �ـــشـــد املـــــــراأة، 

�شيما بــعــد اقــــرار حـــزب »الئـــتـــالف من 

الواحد  الــقــانــون  كيبك«  م�شتقبل  اجــل 

ر�شميًا  ُحِظَر  مبوجبه  الــذي  والع�شرين 

ارتــداء الرموز الدينية على املعلمات يف 

اأجــهــزة  وغــريهــن يف  الر�شمية،  املــدار�ــس 

ال�شرطة و�شلك الق�شاء التابع للدولة، 

ومــوؤ�ــشــ�ــشــتــهــا قــــدمــــت، وتــــقــــدم، الـــدعـــم 

امل�شلمات  للن�شاء  والنف�شي  الــقــانــوين 

الــقــانــون.  لــهــذا  �شحايا  يقعن  الــلــواتــي 

مـــن بـــني اجلـــهـــود الــتــي بــذلــتــهــا تــاألــيــف 

وتـــوزيـــع املــنــ�ــشــورات، واإقـــامـــة ور�ـــس عمل 

الن�شاء حول حقوقهن وكيفية  لتثقيف 

الــنــاجــمــة عن  املــ�ــشــايــقــات  التغلب عــلــى 

الـــكـــره لــال�ــشــالم. وتـــقـــوم الــ�ــشــيــدة �شعد 

اأي�شًا بتوثيق حــوادث العــتــداءات التي 

تتعر�س لها الن�شاء امل�شلمات.

كارو لطفي 

 Isلـموؤ�ش�شة الــتــنــفــيــذيــة  املــــديــــرة  هـــي 

منظمة  وهــي   ،Boring“  ”Apathy
خــــرييــــة غــــري حـــزبـــيـــة تــــدعــــم الــ�ــشــبــاب 

حياتهم  يف  التغيري  �شانعي  لي�شبحوا 

الــيــومــيــة. تــعــمــل لــطــفــي عــلــى املــ�ــشــتــوى 

الــوطــنــي لإ�ـــشـــراك الــ�ــشــبــاب الــكــنــدي يف 

الــدميــقــراطــيــة. يف الــفــرتة الــتــي �شبقت 

العام  جرت  التي  الفدرالية  النتخابات 

واإعــادة  بناء  املا�شي، عملت لطفي على 

هــيــكــلــة املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة وتــفــعــيــلــهــا وحــقــقــت 

حملة  اأكــرب  كانت  لقد  ملمو�شة.  نتائج 

على  النا�س  لتحفيز  املوؤ�ش�شة  بــه  تقوم 

الآن، وقد  امل�شاركة يف النتخابات حتى 

مبا�شرة.  كندي  مليون   2.4 اإىل  و�شلت 

برنامج  تو�ّشع  اأي�شًا  املا�شي  العام  �شهد 

The Rise - وهو برنامج يقوده �شباب 
انـــطـــلـــق مــــن مـــنـــاطـــق حمـــــــدودة لــيــقــدم 

للجاليات  �شبابية  خدمة  جتــارب  اليوم 

واإدموننت  واأوتـــاوا  مونرتيال  املتنوعة يف 

وتـــورنـــتـــو وفــانــكــوفــر ونـــونـــافـــت. وهــنــاك 

قيادة  حتــت  النمو  مــن  املــزيــد  بالتاأكيد 

كـــــارو؛ لــقــد عــمــلــت بــالــفــعــل عــلــى زيــــادة 

اإيـــــــرادات املــنــظــمــة مبـــقـــدار 12 �ــشــعــفــًا، 

ـــت الــفــريــق مــن مــوظــفــني متفرغني  ومنَّ

اإىل اأكرث من 25 موظفًا، مما ادى ب�شكل 

يف  ال�شابات  الن�شاء  تعيني  اإىل  ا�شا�شي 

التاأثري  منا�شب  ويف  الــقــرار  �شنع  اأدوار 

يف جمتمعاتهن.

روال داغر 

 Cisco Systems« �شركة  رئي�شة  هــي 

تـــوزيـــع  يف  املــتــخــ�ــشــ�ــشــة   ”Canada

الأجزاء الإلكرتونية ومعدات الت�شالت 

الإلكرتونية باجلملة. عام 2019، قبيل 

 “ الزرق  “الثنني  بـــــا�ــشــم  يـــعـــرف  مــــا 

)الإثنني الثالث من �شهر كانون الثاين، 

الــــذي ُيــعــتــرب الــيــوم الأكــــرث اإحــبــاطــًا يف 

العام(، �شاركت رول داغر يف مقال ن�شرته 

 ”The Globe & Mail“ �ــشــحــيــفــة 

جمال  يف  الكبرية  ال�شخ�شية  معاناتها 

الــ�ــشــحــة الــعــقــلــيــة كـــامـــراأة �ــشــابــة نــ�ــشــاأت 

اللبنانية.  الأهــلــيــة  احلــــرب  فــو�ــشــى  يف 

وجـــهـــت داغــــــر دعــــــوة لــلــعــمــل مــــن اأجــــل 

مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــلــذيــن يــعــانــون من 

و�شلت  وقــد  العقلية،  ال�شحة  حتديات 

ق�شتها اإىل 3.5 مليون. يف اأثناء عملها، 

�شجعت داغر الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

القيادة  وفريق  روبنز  ت�شاك  “�شي�شكو” 
على  الــ�ــشــوء  ت�شليط  عــلــى  التنفيذية 

م�شتوى  على  العقلية  ال�شحة  م�شاألة 

اإىل  ال�شركة  دفــع  الــعــامل، مما  منتديات 

تـــقـــدمي نـــــدوات داخــلــيــة عـــرب الإنـــرتنـــت 

كاآلية دعم لـِلعاملني.  

املحامية �صهد �صلمان رئي�صة للهيئة االدارية 

يف »مركز منع التطرف املوؤدي اإىل العنف« 

يف »اأ�سبوع التوعية بامل�سلمني«

»اجلهل يوؤدي اإىل الكره وعلينا اأن ننفتح على 

النا�س واأن نن�رش الوعي بينهم«

جالية

هنادي �سعد وكارو لطفي و روال داغر

ثالثة كنديات من ا�صول لبنانية من بني اأكرث الن�صاء الكنديات متيزًا لعام 2020

كارو لطفي رول داغرهنادي �شعد
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Simplement ...!

»حلويات مهرو�سة«: 

اأول حمل حلويات عربية يف كندا

خربة اأثمرت اجلودة والتنوع باأف�صل 

املواد االولية

�صدى امل�رشق  - مونرتيال

قبل عام 1970 انعدمت حماّل احللويات العربية يف 

كندا، حتى و�شلها ال�شيد ناظم مهرو�شة )ابو ماهر( 

مهاجرًا اىل مونرتيال ذاك العام، حامال معه خربة 

منذ  العائلة  تناقلتها  احللويات  جمال  يف  طويلة 

عام 1820. عمل مع ال�شيد »ابو ماهر« العديُد من 

ال�شخا�س الذين افتتحوا حمالت للحلويات خارج 

مونرتيال ويف مقاطعات كندية اأخرى، لتنت�شر اليوم 

يف كل الرا�شي الكندية احللويات ال�شامية وكذلك 

اللبنانية والعربية ب�شكل عام. 

كانون  �شهر  والع�شرين من  ال�شبت يف اخلام�س  يوم 

امل�شلمني«،  ب�شاأن  التوعية  »ا�شبوع  اإطار  ويف  الثاين 

املحل  مهرو�شة”،  “حلويات  يف  ن�شاط  عن  علن 
ُ
اأ

لكادي  �شارَعي  تقاطع  عنَد  موؤخرًا  افُتتَح  الذي 

 )Cote Vertu( فورتو  كوت  مع   )l‘Acadie(

ا�شحاب  من  باثنني  التقينا  لوران.  �شان  مدينة  يف 

الذي  رنكو�شي،  خالد  ال�شيد  مهرو�شة«:  »حلويات 

يتوىل �شوؤون الدارة العامة، و«ال�شيف« اأن�س رنكو�شي 

الذي يتوىل “ال�شراف على �شناعة احللويات، التي 

اتقن تعلمها على يد ال�شيد ناظم مهرو�شة يف عدد 

من ال�شنوات بعد ان خ�شع لدورات درا�شية يف هذا 

املجال”، كما ابلغنا ال�شيد ان�س يف خالل اللقاء. 

من   6 بينهم  موظفًا،   36 يعمل  اجلديد  املحل  يف 

كما  الفرن�شية.  باحللويات  خمت�شون  العرب  غري 

�شاهم النتقال اىل املحل اجلديد يف تاأمني وظائف 

�شيما  ل  مونرتيال،  اىل  العرب  القادمني  من  لعدد 

من �شوريا.        

تناول  الزبائن من  ا�شافة اىل وجود م�شاحة متكن 

احللويات  ت�شكيلة  تو�شعت  املحل،  داخل  احللويات 

بها  ا�شتهرت  التي  احللبية  احللويات  اىل  لُت�شاَف 

»حلويات مهرو�شة« يف اأكرث من خم�س واأربعني �شنة 

حلوياٌت �شورية، لبنانية، اأردنية، فل�شطينية، وتركية. 

عن املواد الولية التي ُت�شتخدم يف ت�شنيع احللويات 

املواد  هذه  »معظم  الرنكو�شي:  خالد  ال�شيد  قال 

ولهذا  �شعرها.  مهما غال  اأجودها  نختار  كندا.  من 

جتد ان ا�شعارنا تزيد عن غرينا«. ويف مثاله ِل�شرح 

املق�شود هنا: »لدينا معمول على انواعه من ف�شتق 

وجوز ومتر. التمر ل ن�شرتي املطحون منه، بل احلبة 

�شناعة  يف  ل�شتخدامه  ونفرمه  فننظفه  الكاملة، 

احللويات  انواع  رنكو�شي  ويعدد  وغريه«.  املعمول 

املوجودة لديه فيقول: »لدينا اليوم هنا انواع كثرية، 

الهري�شة  الف�شتق،  الكنافة مع  الب�شمة وهي  منها: 

وهي اأكلة �شامية، مترية وهي متر مع الهال ويغطيان 

من  امل�شنوع  بعجني  وحلم  البلبل  ع�س  باملك�شرات، 

رقائق العجني، اقرا�س الكبة والأوزي امل�شافة اإليها 

ال�شمنة املهرو�شة. كما لدينا ال�شحلب والبوظة التي 

تتميز بنكهة خا�شة غري موجودة يف اأي مكان اآخر. 

هذا ف�شال عن الكنافة باجلبنة والق�شطة والعوامات 

وامل�شبك واأنواع اأخرى«. 

غري  احللويات  ب�شاأن  رنكو�شي  خالد  وي�شيف 

احللويات  من  عديدًة  اأنواعًا  »نقدم  العربية: 

الفرن�شية باإ�شراف »�شيف« فرن�شي«.

فيقول  عمله  يف  يواجهها  التي  ال�شعوبات  اما 

امل�شاكل،  او  ال�شكاوى  من  عمل  اي  يخلو  »ل  عنها: 

لإر�شاء  ال�شعي  اإطار  يف  والتحديات  وال�شعوبات 

كل  لإر�شاء  جاهدين  ن�شعى  الزبائن.  جميع 

الذواق وال�شتماع ملالحظات الزبائن لنقوم بعدها 

بتحقيق رغباتهم«. ووعد ب�شناعة »حلويات خا�شة، 

مبادة  ال�شكر  ف�شُي�شَتبَدل  ال�شكري،  ملر�شى  قريبًا، 

»ال�شكرين« يف بع�س املنتوجات«. 

رنكو�شي:  خالد  يوؤكد  ال�شحية  الرعاية  جمال  يف 

اإل بعد  املوؤ�ش�شة  اأولوياتنا النظافة، فال نقفل  »من 

اجراء عملية تنظيف �شاملة. كما اننا تعاقدنا مع 

متابعة  على  ت�شرف  بالتنظيف  متخ�ش�شة  �شركة 

باملعايري  اللتزام  من  للتاأكد  النظافة  م�شاألة 

»ميكن  انه  ويوؤكد  البلدية«.  ت�شعها  التي  ال�شحية 

من  عندنا،  يتناوله  ما  ان  اىل  الطمئنان  للزبون 

يتناوله يف  كاأنه  الطعم،  ف�شاًل عن  النظافة،  حيث 

بيته«.

»فيهم  بل  العرب،  على  الزبائن  نوعية  تقت�شر  ل 

عند  جتربتهم  يتناقلون  الذين  الفرن�شيون  اأي�شًا 

يوم«.  بعد  يوما  اعدادهم  ازدياد  فرى  »مهرو�شة« 

املاأكولت  على  انفتاحهم  ان  رنكو�شي  يوؤكد  وهنا 

التقارب  من  ويزيد  العن�شرية  �شبح  يبعد  العربية 

الفرن�شيني«.  من  ونظرائهم  الكيبكيني  العرب  بني 

وي�شيف »يف خالل عملنا مل نواَجه باأي مالحظات 

عن�شرية«.

رئي�شية  وجبة  على  احلفالت  تلبية  اليوم  »تقت�شر 

ا�شا�شية وهي �شلع اخلروف على ارز او فريكة«. اأما 

نوؤمنها  »اإننا  رنكو�شي:  فيوؤكد  احللويات  جمال  يف 

القادم  يف  واجلديد  والعرا�س«.  احلفالت  جلميع 

الكنافة يف  او  البوظة  »تاأمني طاولة  هو  اليام  من 

وتوزيعها  عليها  بال�شراف  ليقوم  احلفالت  خالل 

وي�شيف:  على احلا�شرين موظفون من مهرو�شة«، 

»يف حزيران القادم �شنفتتح تّرا�س خارج املبنى ي�شع 

خم�شة وثالثني �شخ�شًا«. 

املبيع  يف  مهرو�شة«  »حلويات  ا�شحاب  يفكر  ل 

باجلملة، ولكن ي�شعون قريبًا »لفتتاح فرع جديد يف 

املنت�شرين  الزبائن  لتلبية طلبات  مدينة مونرتيال 

على  احل�شول  يف  الراغبني  بعيدة  مناطق  يف 

منتوجاتهم«. 

الرفاعي،  فايزة  بال�شيدة  التقينا  زيارتنا،  خالل  يف 

زبونة  »اأنا  فقالت:  جتربتها  عن  �شاألناها  التي 

عر�شي  يف   .1970 عام  منذ  مهرو�شة«  »حلويات 

عام 1975 ا�شرتينا احللويات من هنا.. مع الوقت 

ازدادت انواع احللويات التي ي�شنعونها. يف ال�شابق 

كانت �شوريًة خال�شًة، اأما اليوم فهي متنوعة وت�شم 

واأ�شافت:  والكاتو«.  وال�شوكولتة  البوظة  اأي�شًا 

اآخر.  مكان  من  الفرن�شية  احللويات  ن�شرتي  »كنا 

اأما اليوم فن�شرتيها من هنا حيث يعدها طباخون 

فرن�شيون ماهرون«. 

وت�شري الرفاعي يف حديثها معنا اإىل ان »احللويات 

ففي  وغريهم.  العرب  بني  احلواجز  تك�شر  العربية 

خالل الزيارات التي اأقوم بها اإىل اأ�شدقائي، اأحمل 

تنال اعجابهم،  التي  العربية  دائمًا احللويات  معي 

وي�شاألون عن املكان لق�شده وال�شراء منه«. عن احللو 

»الكرابيج  تقول:  بتناوله  تن�شحنا  التي  املف�شل 

بالف�شتق والبوظة«، لتختم بالقول »اأ�شعر هنا بكرم 

ال�شيافة وكاأنني يف بيتي«.  

ال�شيدة الرفاعي 
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باتري�شيا  الكندية  ال�شحة  وزية  ا�شدرت 

هاجدو بيانا حول فريو�س كورونا جاء فيه 

» منذ اأن اأعلنت ال�شني اكت�شاف احلالت 

الأوىل امُل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، 

املقاطعات  مع  كثب  عن  نعمل  ونحن 

ال�شحة  ومنظمة  الكندية،  والأرا�شي 

وهذه  الدوليني.  وال�شركاء  العاملية، 

التح�شريات تعني اأن الكنديني م�شتعدون 

للحد من انت�شار هذا الفريو�س يف كندا، 

ففي امل�شت�شفيات الكندية اأنظمة وتدابري 

امُلعدية  قوية للحد من انت�شار الأمرا�س 

وحلماية العاملني يف قطاع ال�شحة. 

من  للتخفيف  التدابري  ِخَذت  اتُّ وقد 

خطر انتقال وانت�شار الأمرا�س يف كندا، 

كفريو�س كورونا امل�شتجد، ومنها مرا�شلة 

الوافدين عرب الأك�شاك يف مطارات تورنتو 

لتذكريهم  الدولية  ومونرتيال  وفانكوفر 

اخلدمات  م�شوؤويل  من  اأي  باإبالغ 

�شبيهة  بعوار�س  �شعروا  اإن  احلدودية 

بعوار�س الإنفلونزا، وكذلك ُيعَمل ب�شوؤاٍل 

الذكية  الأك�شاك  عرب  ال�شحي  للك�شف 

التي ي�شتخدمها امل�شافرون الدوليون. 

من ال�شهر املا�شي، مت رفع عدد امل�شوؤولني 

م�شوؤويل  ملعاونة  املتواجدين  ال�شحيني 

تلك  يف  وامل�شافرين  احلدودية  اخلدمات 

املطارات، ويف حني ما يزال خطر تف�شي 

فريو�س كورونا امل�شتجد متدنيًا يف كندا، 

اأطبائهم  اإعالم  على  الكنديني  اأحث 

اأي  اإىل  �شافروا  قد  كانوا  اإن  املخت�شني 

و�شعروا  ال�شني  يف  املوبوءة  املناطق  من 

الإنفلونزا.  عوار�س  ت�شبه  بعوار�س 

الإنرتنت  عرب  املعلومات  من  للمزيد 

مراجعة:  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  ب�شاأن 

Canada.ca/coronavirus
اأو الت�شال بخط املعلومات التايل:

1-833-784-4397 
املتعلقة اجابت  امل�شائل  ولتو�شيح بع�س 

الوزيرة على عدد من ال�شئلة وهي: 

تف�شي  مع  للتعامل  م�شتعدة  كندا  هل  �س: 
فريو�س كورونا امل�شتجد؟

ج: نظامنا ال�شحي مهياأ جيدًا للتعامل 

مع اأي اإ�شابات يف كندا، ونحن نتخذ كل 

التدابري الوقائية الالزمة ملنع انت�شار هذا 

كل  يف  يكون  ما  باأف�شل  وُيعَمل  الوباء، 

امل�شت�شفيات الكندية لعزِل املر�شى الذين 

املر�س، ويبقى اخلطر  بعوار�س  ي�شعرون 

ونظامنا  للكنديني،  بالن�شبة  متدنيًا 

ال�شحي جمهز ملنع تو�شع املر�س. 

الكنديني  املر�شى  حالة  ف  تو�شَ كيف  �س: 
امل�شابني بالفريو�س؟ 

معزولون،  به  امل�شابني  الكنديني  كل  ج: 

بالن�شبة  اخلطر  ويبقى  العناية،  يتلقون 

للكنديني حمدودًا، ونحن مهيوؤون جيدا 

للتعامل مع هذا الفريو�س يف كندا، ففي 

وتدابري  قوية  حتكم  اأنظمة  امل�شت�شفيات 

املر�س  انت�شار  من  للحد  بها  ُيعَمل 

وحماية اجلهاز الطبي.

�س: كم يتطلب تاأكيد اأي اإ�شابة حمتملة؟
ج: تبقى احلالة غري موؤكدة اإىل اأن يوؤكد 

الدقيقة  الأحياء  علم  خمترُب  النتائَج 

هذه  وت�شتغرق  ِوينِيبغ،  يف  الوطني 

العملية 24 �شاعة عادًة. 

العاملية  ال�شحة  منظمة  اأعلنت  اإن  ماذا  �س: 
حالة طوارئ دولية ب�شبب هذا الفريو�س؟ 

ج: اجلهود التي تقوم بها كندا للتعامل 

بها  يقوم  والتي  تتوازى  الو�شع  مع 

الفريو�س  دفع  واإن  الدوليون،  ال�شركاء 

طوارئ  حالة  اإعالن  اإىل  باملنظمة 

ملنع  تو�شياتها  �شت�شدر  فهي  دولية، 

منه،  للحد  اأو  العامل،  املر�س يف  انت�شار 

بكل  قطعًا  ملتزمة  ال�شاعة  حتى  وكندا 

تو�شيات املنظمة.

�س: اأَُلقاٌح لفريو�س كورونا؟ 
يتعاَفون  باملر�س  امل�شابني  اأغلب  ج: 

مبفردهم، وقد يو�شي الطبيب املخت�س 

لذا  املر�س،  عوار�س  لإزالة  بخطوات 

على اأي كان التوا�شل مع اجلهة الطبية 

املخت�شة اإن خ�شَي وجود هذه العوار�س، 

بع�س  �شيب 
ُ
اأ منطقة  اإىل  �شافر  قد  اأو 

اأفرادها اإ�شابات حادة بالفريو�س، وكلما 

بِكر يف حت�شيل العالج، كرُبت الفر�شة 
ُ
اأ

لل�شفاء. 

عند  بها  تقومون  التي  التدابري  ما  �س: 
احلدود؟

املطارات  يف  متنوعة  تدابري  َخذ  ُتتَّ ج: 

تورنتو  الثالثة،  الرئي�شية  الكندية 

ه  �شُتوجَّ وفانكوفر:  ومونرتيال 

ر�شائل  املطارات  هذه  يف  للم�شافرين 

والفرن�شية  بالإنكليزية  اإ�شافية 

من  اأيٍّ  تنبيه  منهم  تطلب  وال�شينية، 

�شعروا  اإن  م�شوؤويل اخلدمات احلدودية 

الإنفلونزا،  عوار�س  ت�شبه  بعوار�س 

وكذلك �شُيطَرح على الوافدين اإىل كندا 

�شوؤال عند الأك�شاك، و�شيتمكن املعنيون 

الآتني  امل�شافرين  على  التعرف  من 

ربط  عرب  ال�شينية  ووهان  مدينة  من 

�شجالت الرحالت اجلوية ببع�شها.  

يفعلوا  اأن  الكنديون  ي�شتطيع  ماذا  �س: 
كورونا  فريو�س  انت�شار  خطر  لتقليل 

امل�شتجد؟
متدنيًا  اخلطر  يبقى  عام،  ب�شكل  ج: 

بالن�شبة للكنديني. اإن �شافر اأحدكم اإىل 

مقاطعة هوِبْي يف ال�شني و�شعر بعوار�س 

الحتكاك  يتفادى  اأن  فعليه  الفريو�س، 

الطبية  اجلهة  مع  ويتابع  بالآخرين 

يف  تواجد  قد  كان  اإن  خا�شة  املخت�شة، 

احلية،  احليوانات  ك�شوق  حيوانية  بيئة 

اأو اإن كان على متا�س مع �شخ�س مري�س، 

�شيَب باحلمى اأو ال�شعال اأو 
ُ
ل �شيما اإن اأ

�شعوبة يف التنف�س. 

من اإعداد �سمري بن جعفر 

الكنديني  من  الأوىل  الدفعة  و�شلت 

الذين كانوا عالقني لعدة اأيام يف مدينة 

منت  على  كندا  اإىل  ال�شني،  يف  ووهان 

احلكومتان  ا�شتاأجرتهما  طائرتني 

الكندية والأمريكية.

وو�شلت املجموعة الأوىل �شباح اجلمعة 

)الفائت( يف حدود ال�شاعة ال�شاعة 6:30 

بتوقيت ال�شرق الكندي اإىل ترينتون يف 

ثانية  جمموعة  توقفت  بينما  اأونتاريو، 

يف مطار فانكوفر بعد حوايل 45 دقيقة.

من  امل�شتاأجرة  الطائرة  منت  على  وكان 

�شخ�شا   176 الكندية  احلكومة  طرف 

من مواطنني كنديني ومقيمني دائمني.

اخلارجية  وزير  املا�شي  اخلمي�س  وقال 

القائمة  اإن  �شامبان  فيليب  فران�شوا 

الأ�شلية التي و�شعتها احلكومة حتتوي 

على 211 ا�شًما ، لكن بع�س الأ�شخا�س 

امل�شّجلني مل ياأتوا اإىل املطار.

بوؤرة  ووهان،  مدينة  مغادرتها  وبعد 

طائرة  ا  اأي�شً توقفت  كورونا،  فريو�س 

 Hi ل�شركة  التابعة   A330 اإيربا�س 

للتزود  فانكوفر  مطار  يف   Fly Malta
بالوقود.

اأقلعت الطائرة الأخرى التي ا�شتاأجرتها 

بعد  ال�شني  من  الأمريكية،  احلكومة 

�شاعات قليلة من الأوىل.

ولن تنتهي معاناة هوؤلء الكنديني عند 

النتظار  عليهم  و�شيتعني  احلّد.  هذا 

ا�شتئناف حياتهم  اآخرين قبل  اأ�شبوعني 

انت�شار  خطر  ولتجنب  الطبيعية. 

يف  اجلميع  �شيظل  كورونا،  فريو�س 

يوًما يف غرف   14 ملّدة  ال�شحي  احلجر 

فرتة  وهي  ترينتون،  قاعدة  يف  نزل 

يف  عائلة  كل  و�شتقيم  املر�س.  ح�شانة 

غرفة خا�شة.

يومّي  بفح�س  الطبي  الطاقم  و�شيقوم 

لظهور عالمات  الأ�شخا�س حت�ّشبا  لكّل 

القاعدة مبخترب.  الإ�شابة. ومت جتهيز 

املر�س،  عالمات  ما  �شخ�س  اأظهر  واإذا 

ترينتون  م�شت�شفيات  اإىل  اإر�شاله  �شيتم 

اأو بلفيل  يف اأونتاريو.

اأن  الكندية  امل�شلحة  القوات  وحاولت 

الإمكان  قدر  مريحة  قاعدتها  جتعل 

للعائدين الذين �شيق�شون هذه الإقامة 

الق�شرية هناك.

والتلفزيون  فاي  الواي  خدمة  ووّفرت 

والأفالم والثالجات واأجهزة امليكروويف. 

ومنظفات   ، مناديل مطهرة  �شتوّزع  كما 

الألعاب  وكذلك   ، واحلفا�شات  الغ�شيل 

وكتب التلوين لالأطفال.

اأعلنت عنها  التي  البيانات  اآخر  وح�شب 

ت�شّبب  فقد  العاملية  ال�شحة  منظمة 

637 �شخ�شا يف  فريو�س كورونا يف وفاة 

ال�شني، وموت �شخ�س واحد يف الفلبني 

و  ال�شني  يف  �شخ�شا   31.211 واإ�شابة 

270 عرب العامل.
بفريو�س  الإ�شابات  عدد  بلغ  كندا،  ويف 

يف   3( موؤّكدة  حالت   5 اإىل  كورونا 

اأونتاريو و2 يف بريتي�س كولومبيا(.

جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�س  واأّكد 

لنظريه الأمريكي دونالد ترامب هاتفًيا 

اأّن بالده “قادرة متاًما” على التغلب على 

فريو�س كورونا ، بح�شب ما اأوردت و�شائل 

اإعالم ر�شمّية.

ت�شن  ال�شني  اإّن  لرتامب  �شي  وقال 

“حربا �شعبية” �شد الفريو�س من خالل 
�شارمة  و”اإجراءات  وطنية”  “تعبئة 
للوقاية وال�شيطرة” على كورونا، بح�شب 

الوطني  التلفزيون  نقلها  ت�شريحات 

“�شي �شي تي يف«.
ال�شني  اأنباء  وكالة  اأفادت  جهتها،  من 

ا  اأي�شً دعا  �شي  باأّن  الر�شمية  اجلديدة 

رّد فعلها  اإىل ان يكون  الوليات املتحدة 

على انت�شار الفريو�س “منطقًيا«.

وقال البيت الأبي�س من جهته اإن ترامب 

على  ال�شني  بقدرة  “ثقته”  عن  عرّب 

الت�شدي لفريو�س كورونا امل�شتجد خالل 

حمادثاته مع نظريه ال�شيني.

وكانت ال�شني انتقدت الثنني الوليات 

املتحدة ب�شدة لفر�شها قيودا على دخول 

املواطنني ال�شينيني اإىل اأرا�شيها ب�شبب 

الذعر”  بـ”بث  وا�شنطن  واتهمت  كورونا، 

يف رد فعلها على انت�شار الفريو�س.

اأعلنت اجلمعة  املتحدة  الوليات  وكانت 

غري  ومنعت  �شحية  طوارئ  حال 

املقيمني القادمني من ال�شني موقتا من 

مواطنيها  اأو�شت  كما  اأرا�شيها.  دخول 

حال  يف  ومغادرتها  ال�شني  زيارة  بعدم 

كانوا موجودين فيها.

)راديو كندا الدويل / �شي بي �شي 

/ اأ ف ب(

بيان لوزيرة ال�سحة الفدرالية باتري�سيا هاجدو ب�ساأن فريو�س كورونا امل�ستجد:

مهيوؤون جيدا للتعامل مع هذا الفريو�س يف كندا

فريو�س كورونا: و�صول اأّول دفعة من الكندّيني

بعد اإجالئهم من ال�صني

وزيرة ال�شحة الفدرالية باتري�شيا هاجدو

طائرة برازيلية تنقل مواطنني برازيليني من ال�شني 

اأبناء حركة اأمل يف كندا  يجيبون على ر�صالة الرئي�س نبيه بري
الغيم  هدبات  على  املمتد  الفرح  م�شاء 

حلمًا اأخ�شَر  

م�شاء الن�شيم املباح ل�شوت املاآذن ن�شفه 

نور ون�شفه الآخر جتاويد قراآن  

 « فل�شطني   « الأ�شا�س  الق�شية  م�شاء 

التي ما زالت تلم النذور  

م�شاء القائد  الذي ميلك ع�شر حوا�س 

ويف كل حا�شة يهدينا وطنًا 

منا... �شباح احلركيني الذين ي�شابقون 

الفجر من اأجل اللقمة احلالل  

ارحتلوا  الذين  احلركيني  �شباح  منا.. 

عن الوطن ومل يرحلوا  

حملوا  الذين  احلركيني  �شباح  منا.. 

جنبات  وبني  حقائبهم،  يف  الوطن 

ب  قلوبهم علم وميثاق وق�شية اإمام مغيَّ

�شيدي الرئي�س .. 

�شيد احل�شور  واأنت  حتاكينا من غياب 

ول�شيق القلب والوجدان 

قبة  لنا  انك�شفت  نداءك  مل�شنا  حني 

ال�شماء  

الفجر  كما  معانيك  نلتهم  �شارعنا 

ي�شابقه ال�شياء  

َكَلْوِن امل�شاء  

َكخرير املاء  

َكعطر احلناء  

على ورقٍة زرقاء بلون احللم 

من  عيوننا.. من قلوبنا 

نكتب اإليك... 

النور يرحتل اإىل حيث اأنت 

حيث عيناك جنمتان، اأتقنتا منذ البدء 

حيلة اجلاذبية العظمى 

لقطرات ال�شياء... 

التفاهم  بحرب  الأوطان...  بناء  وحيلة 

والوجدان 

نتحلق حولك  كفرا�شات 

�شمعنا  وجنيبك:  نداوؤُك..  وياأتينا 

واأطعنا  

قالع  خلف  من  الرئي�س  القائد  �شيدي 

عينيك 

ل  وموج  حمار  و  بحار،  ت�شكن  حيث 

يهداأ..... وثوار 

و اأحاديث بلغات اجلان 

باء  األف  وقامو�س  اأوطان،  معجم 

املقاومة  

و �شط اأمان... ووحي من لبنان 

خلف قالع عينيك 

اأعجوبة و تاريخ من الوقفات بني بيادر 

الأمم ت�شرخ: لن نبيع فل�شطني بثالثني 

من الف�شة  

قافلة من نداءات وقوافل من ال�شهداء  

ولون هزم العرافات وكل تنديدات العرب 

وا�شتنكاراتهم  

خلف قالع عينيك 

يوقظ  ريح  وهبوب  ف�شيح،  كون 

بو�شلة  عن  تاهوا  كلما  ال�شت�شالميني 

القد�س 

ل اقرتاف ي�شتحق �شوى املحال 

كاأن نطوي موج عينيك 

كلما عط�شنا  القلب  نخبئه يف جيب  و 

للحياة بكرامة  

كيف جمعت �شيدي هذه اخل�شال  

و تركت العامل عاريًا بال اغت�شال 

اأكرثهم  ولكن  طريقهم  للعرب  َعْنونت 

على غري ر�شد وعلى غري هدى 

بقرونهم �شفقوا لل�شفقة؛ كيف ي�شري 

املاء ماًء اإن ف�شد الهواء؟ 

بية تلمع  كيف ُتباع الأر�س ويف يد ال�شِّ

احلجارة؟ 

�شعب  حمو  على  يخط  اأن  حلرٍب  كيف 

را�شخ برتابه؟ 

 كيف تبعرثون اأبناء وطن يف اأوطان؟ 

ود�شتورًا،  ميثاقًا  مرفو�شون  نعم،   

وح�شبنا و�شية المام مو�شى ال�شدر 

قيمنا  وملتقى  قبلتنا  هي  القد�س  »ان 

وجت�شيد وحدتنا ومعراج ر�شالتنا. اإنها 

قد�شنا وق�شيتنا، وجهاد الفل�شطينيني 

يف �شبيل حتريرها جهادنا وم�شوؤوليتنا«. 
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جالية 14

�سدى امل�سرق ـ اوتاوا

الت�شنيف  كــنــدا حــزب اهلل يف  اأدرجــــت 

الكندي »للمنظمات الإرهابية« يف 10 

مبراجعة  وقامت   .2002 الأول  كانون 

ت�شرين   21 الــالئــحــة يف  عــلــى  و�ــشــعــه 

ا�شتندت  الــثــاين مــن عــام 2018. وقــد 

احلكومة الكندية يف قرارها هذا على 

خــطــاب األـــقـــاه الأمـــــني الـــعـــام لــلــحــزب 

“ح�شن ن�شر اهلل”، دعا فيه اإىل “�شرب 
املــ�ــشــالــح الإ�ــشــرائــيــلــيــة يف كــل مكان” 

الــتــي نفاها  الــكــنــديــة،  الـــروايـــة  ح�شب 

احلــــزب. ويــــرد يف الــفــقــرة حـــول حــزب 

اهلل من بني التهم ان »الهدف النهائي 

حلــزب اهلل هو حترير القد�س وتدمري 

اإ�شالمية �شيعية  واإقامة دولة  ا�شرائيل 

يف لبنان”. 

واأعلنت كندا رف�شها طلبات للحكومة 

الــلــبــنــانــيــة بـــاإزالـــة احلــــزب عـــن لئــحــة 

الرهــاب، فقد اأكــد ال�شفري الكندي يف 

بريوت “مي�شال دوفال” ان بالده قررت 

اإبقاء “حزب اهلل” على لئحة الأحزاب 

املـــــحـــــظـــــورة رغـــــــم الــــطــــلــــب الـــر�ـــشـــمـــي 

اإىل  اللبنانية  احلكومة  قدمته  الــذي 

كــنــدا بــالــعــدول عــن الــقــرار، وتقدميها 

لالأمني  خطاب  عن  ووثائق  م�شتندات 

ن�شر  “ح�شن  الــ�ــشــيــد  لــلــحــزب  الـــعـــام 

عمليات  اإىل  يــــدُع  انـــه مل  تــوؤكــد  اهلل” 

ا�شت�شهادية خارج فل�شطني. 

به  اأدىل  تــ�ــشــريــح  يف  »دوفــــــــال«  وقـــــال 

حينها اإن بالده »قررت اإبقاء حزب اهلل 

على لئــحــة الحــــزاب املــحــظــورة فيها 

رغــــم الــطــلــب الــر�ــشــمــي الــــذي قــدمــتــه 

عــن هذا  لــلــعــدول  اللبنانية  احلــكــومــة 

الـــقـــرار«. واأكــــد اأن بــــالده اتــخــذت هــذا 

القرار ولن ترتاجع عنه«.  فيما لبنان 

يعترب حزب اهلل حزبًا �شيا�شيًا �شرعيًا؛ 

وميثله اأكرث من ع�شرة نواب يف املجل�س 

حلفائه  مع  وي�شكل  اللبناين،  النيابي 

الكرثية النيابية يف املجل�س. 

كــمــا اأدرجـــــت كــنــدا لــــواء الــقــد�ــس على 

لئــحــة الرهــــاب يف الــ�ــشــابــع ع�شر من 

بتهم   2012 عــــام  مـــن  الول  كـــانـــون 

خمتلفة.

الـــ�ـــشـــهـــر املـــــا�ـــــشـــــي، اأعــــلــــنــــت جــمــعــيــة 

»املـــــدافـــــعـــــني الــــكــــنــــديــــني عـــــن حـــقـــوق 

العــداد  يجري  عري�شة  عن  الن�شان« 

لــهــا لــتــقــدميــهــا اىل املــجــلــ�ــس الــنــيــابــي 

الكندي لرفع حزب اهلل ولــواء القد�س 

عـــن لئـــحـــة الرهـــــــاب. لـــالطـــالع على 

املـــو�ـــشـــوع اتــ�ــشــلــنــا بــرئــيــ�ــس اجلــمــعــيــة 

فرا�س النجم، املقيم يف اأوتاوا، واأجرينا 

معه حديثًا، فذكرنا يف بداية احلديث 

التي  اجلمعية  عن  موجزة  مبعلومات 

يــرتاأ�ــشــهــا: »«املــدافــعــون الــكــنــديــون عن 

حـــقـــوق الإنــــ�ــــشــــان« مــنــظــمــة انــ�ــشــانــيــة 

عـــالقـــات مع  نــبــنــي  كـــنـــدا.  م�شجلة يف 

ل  الــتــي  الــقــوانــني  لــنــغــرّي  ال�شيا�شيني 

تتنا�شب والعدالة العاملية«.

املوؤ�ش�شة،  بها  التي تقوم  عن الن�شطة 

قــــال الـــنـــجـــم: »مــــن �ــشــمــن الأنــ�ــشــطــة 

تنظيم مظاهرات �شلمية يف منا�شبات 

رئي�شية، مثل يوم النكبة الذي يحتفل 

فيه اأن�شار اإ�شرائيل بتاأ�شي�شها، ون�شمي 

مــظــاهــراتــنــا »الــوقــفــة �ــشــد ا�ــشــرائــيــل«، 

ويـــ�ـــشـــارك مــعــنــا فــيــهــا بــعــ�ــس الــيــهــود، 

اإ�شافة اىل مظاهرات احتجاجية �شد 

مواقف او احــداث جتــري، مثل احلرب 

ال�شعوديَة.  كندا  وت�شليح  اليمن  على 

كــمــا جنــمــع مــ�ــشــاعــدات لــتــوزيــعــهــا يف 

املــنــاطــق الــتــي حتــتــاج اىل املــ�ــشــاعــدة، 

مــثــل الــيــمــن وغـــــزة ونــيــجــرييــا؛ نــقــدم 

مــ�ــشــاعــدات غــذائــيــة وطــبــيــة وغــريهــا. 

اأي�شًا ننظم توقيع عرائ�س من خالل 

النرتنت وَننقلها اإىل ال�شيا�شيني«.

بعري�شة لزالــة حزب  تقدمتم  موؤخرا 

اهلل ولواء القد�س عن لئحة الإرهاب. 

حدثنا عن هذه اخلطوة.

بــعــد ا�ــشــتــ�ــشــارة الــكــثــري مـــن املــتــابــعــني 

منهم  كبرية،  جمعيات  يف  والنا�شطني 

احلـــــاخـــــام يـــ�ـــشـــرائـــيـــل دايـــــفـــــد وايـــ�ـــس 

)Yisroel Dovid Weiss( النا�شط 

�ـــشـــد الــ�ــشــهــيــونــيــة، بــــداأنــــا بــتــجــمــيــع 

ولواء  اهلل  ا�شَمي حزب  لرفع  التواقيع 

القد�س يف احلر�س الثوري عن لئحة 

الرهــــــــــاب الـــكـــنـــديـــة. اخــــرتنــــا هــاتــني 

املجموعتني بعد اأن اعُتِدَي على �شيادة 

ــــوِوَزت العـــراف والقوانني  الــعــراق وجُتُ

رمز  هــو  �شليماين  ان  �شيما  الــدولــيــة، 

حماربة الرهاب واملحتلني، وهو كان يف 

حرب متوز يف لبنان ف�شاعد يف الدفاع 

عنه يف وجه الحتالل ال�شهيوين. كما 

وخادعة  كاذبة  كلها  املوجهة  التهم  اأن 

على  لل�شغط  ا�ــشــرائــيــلــي  بــتــحــريــ�ــس 

مــن يــوؤيــد حــركــات املــقــاومــة يف الــعــامل 

مـــن املــ�ــشــلــمــني وغــــريهــــم. اأ�ـــشـــيـــُف اأن 

اجـــل  مــــن  الآن  قـــائـــمـــة  الـــ�ـــشـــغـــوطـــات 

و�ـــشـــع احلـــر�ـــس الــــثــــوري عــلــى لئــحــة 

الرهـــاب يف ظــل احلــديــث عــن توا�شل 

بعد  والكندية  اليرانية  احلكومة  بني 

�شقوط الــطــائــرة الوكــرانــيــة، فــاأعــداء 

اإيران َي�شعون مِلحا�شرتها. 

وهل ترى فر�شًا لنجاح هذه اخلطوة؟

هــــذا  يف  نـــنـــجـــح  ان  يف  امـــــــل  عــــنــــدنــــا 

املطلوب من اجلاليات  ولكن  املو�شوع، 

الوقوف  اللبنانية،  خ�شو�شًا  العربية، 

اإىل جــانــبــنــا يف هـــذه اخلـــطـــوة. فلي�س 

الت�شويه  الــ�ــشــكــوت عــنــد هـــذا  مــقــبــول 

وهذه اخلدع التي ت�شتهدف من يدافع 

عن الأر�س والوطن وال�شعب.

هـــــل هــــنــــاك طـــــــرق قــــانــــونــــيــــة اأخـــــــرى 

لالعرتا�س على و�شع حزب اهلل ولواء 

القد�س على لئحة الرهاب؟ 

تــقــدمي  اإىل  املــ�ــشــتــقــبــل  يف  ــنــ�ــشــعــى  �ــَش

دعوى ق�شائية �شد احلكومة الكندية 

يف هــــذا املـــو�ـــشـــوع بـــا�ـــشـــراف حمــامــني 

جتري  احلكومة  ان  �شيما  خمت�شني، 

مراجعة دورية لالئحة التي وردت فيها 

اإرهــابــيــة.  انــهــا  على  نفت  �شُ منظمات 

وقد جتد احلكومة يف حلظة ما ان هذا 

اإىل  ويــحــتــاج  �شحيحًا  يكن  المـــر مل 

العالقات  يــوؤثــر على  انــه  او  املــراجــعــة، 

اإىل  فت�شعى عندها  الـــدول،  بع�س  مع 

�شحب الإ�ــشــمــني مــن لئــحــة الرهـــاب. 

فـــبـــعـــد مـــراجـــعـــتـــنـــا بـــعـــ�ـــس املـــحـــامـــني 

الــبــارزيــن، اأكـــدوا �ــشــرورة هــذا التحرك 

و�شرعيته لأن ال�شكوت اأي�شا قد يوؤدي 

اىل الــتــمــادي يف الــظــلــم، وقـــد يــطــال 

كيانات اخرى مثل احل�شد ال�شعبي.         

هل تتعر�شون لل�شغوطات ب�شبب هذه 

ب�شكل  ن�شاطاتكم  وب�شبب  العري�شة 

عام؟

نواجهها،  �شعوبات  هــنــاك  اأن  �شك  ل 

الكندية، وهذا  املخابرات  ل �شيما من 

امر بديهي، فهي تقوم بزيارتنا وطرح 

اي�شا  ال�شغط  ويــاأتــي  ال�شئلة.  بع�س 

من ال�شهاينة، الذين ميتلكون عالقات 

وال�شرطة،  ال�شيا�شيني  من  الكثري  مع 

كـــمـــا يـــبـــعـــثـــون الـــر�ـــشـــائـــل ويـــ�ـــشـــدرون 

الــبــيــانــات �ــشــدنــا، ويــر�ــشــلــون الــر�ــشــائــل 

عرب الربيد اللكرتوين. باملقابل علينا 

ان نعمل ونن�شط كما يفعلون ونتوحد 

حول هذه المور. 

الــنــا�ــس مــن يخ�شى توقيع  هــنــاك مــن 

العري�شة، فما هو ردكم؟

هناك انا�س يخافون من باب ان تت�شل 

بهم املــخــابــرات ولــكــن هــذا امــر عــادي. 

واريــــد ان اقـــول اأن مــن املــهــم ان ندفع 

يتكاتف  وان  المـــــام،  اىل  املــلــف  بــهــذا 

امل�شاألة ويعرب عن  املجتمع حــول هــذه 

امللف  كــاَن  ال�شماء  ازدادت  كلما  راأيـــه. 

اأقوى.

النيابي، �شنطرح م�شاألة  املجل�س  اأمــام 

خوف النا�س من توقيع العري�شة، وهو 

ب�شبب و�شِع احلكومة هذه اجلماعات 

على لئحة الرهــاب. ومن الغريب ان 

يخ�شى النا�س يف بلد احلريات النا�س 

الــتــعــبــرَي عــن راأيـــهـــم. نــريــد لــلــنــا�ــس ان 

اأرادوا  واإذا  يبعدوا عنهم قيود اخلوف، 

العي�س بحرية يف بلد يتغنى باحلريات 

فعليهم ان ينزعوا هذه القيود.

هل لديكم كلمة اأخرية؟

اأدعـــــو كـــل اجلـــالـــيـــات، ل �ــشــيــمــا رجـــال 

الـــديـــن مـــن كـــل الــطــوائــف ال�ــشــالمــيــة 

وامل�شيحية التي حتب اوطانها، الذين 

قــدم  قــد  �شليماين  ان  جــيــدًا  يــعــرفــون 

الــكــثــري يف مــواجــهــة داعــ�ــس، ويــعــرفــون 

مــا قــدمــه للبنان والــعــراق، )اأدعــوهــم( 

نثبت  ان  علينا  ــه.  حــقَّ يعطوه  ان  اإىل 

موقفنا يف هذا الوقت احل�شا�س واملهم 

لأن ال�شغوطات كبرية. علينا ان نكون 

اأحـــــــــرارا يف مـــواقـــفـــنـــا يف بـــلـــد يــحــرتم 

اأن ينزع هذه  احلريات، وعلى الن�شان 

العمل  لنا  وينبغي  يــديــه.  عــن  القيود 

الكندية ب�شكل منظم  القوانني  �شمن 

وجدي حتى ن�شل اىل اهدافنا، كل من 

موقعه. 

نحن نحتاج اىل الدعم املايل، فعندنا 

عليها،  نعمل  التي  امللفات  من  الكثري 

كما نحتاج اىل الدعم الب�شري امل�شارك 

اإتــاحــة  على  ون�شكركم  الن�شاطات.  يف 

الفر�شة لنا لهذا اللقاء. 

متابعة �سدى امل�سرق 

�ــشــحــب زعـــيـــم املـــعـــار�ـــشـــة الــر�ــشــمــيــة يف 

مونترييال ليونيل برييز مذكرة تطالب 

مـــونـــرتيـــال بــتــبــنــي تــعــريــف »مــنــاهــ�ــشــة 

ال�شامية« الذي اأ�شدره »الحتاد الدويل 

لذكرى املحرقة« )IHRA(، وذلك بعد 

البلدية  رئي�شة  اقــرتاح  برييز  رف�َس  اأن 

فــالــريي بــالْنــت اإيـــــالَء املــو�ــشــوع درا�ــشــة 

اإ�شافية. 

وقــــال لــيــونــيــل بــرييــز وهـــو زعــيــم حــزب 

“القرتاح �شخيٌف  “معًا مونرتيال” اإن 
املــعــقــود يف  املــجــلــ�ــس  لــقــاء  ويف  جدًا”. 

الــثــامــن والــعــ�ــشــريــن مــن كــانــون الــثــاين 

قـــ�ـــشـــى القــــــــــــرتاح بـــــالإتـــــيـــــان بــلــجــنــة 

“ملناه�شة  مونرتيايل  بتعريٍف  داخلية 

قرابة  املجل�س  اأم�شى  وقــد  ال�شامية”، 

التي  املــذكــرة  يناق�س  وهــو  �شاعة  ن�شف 

حتتوي اأربعة ع�شر بندًا يف مقدمتها. 

بـــاأن  مــقــتــنــعــًا  “ل�شت  بـــرييـــز:  واأ�ــــشــــاف 

ِللجنة بلديٍة املعرفُة واخلربُة الالزمتان 

احتاجت  فقد  كهذه،  م�شاألة معقدة  يف 

اإحــــدى وثـــالثـــون دولــــة اإىل اثــَنــي ع�شَر 

التعريف”،  هــــذا  اإىل  ِلــلــتــو�ــشــل  عـــامـــًا 

اإىل موقع  لــبــرييــز يف حــديــثــه  والـــكـــالم 

 )CJN( اليهود”  الــكــنــديــني  “اأخبار 
اأعتقد  الأمـــل.  “اأ�شعر بخيبة  واأ�ــشــاف: 

الــ�ــشــيــا�ــشــيــة،  الإرادة  يف  نــقــ�ــس  بـــوجـــود 

وقد ا�شت�شلم حزب “م�شروع مونرتيال« 

لـــلـــ�ـــشـــغـــط مــــــن اإحـــــــــــدى املـــجـــمـــوعـــات 

الهام�شية«. 

املجل�س  قــيــاَم  �شبقت  الــتــي  الأيــــام  ويف 

يف الـــ�ـــشـــابـــع والـــعـــ�ـــشـــريـــن مـــــن كـــانـــون 

“الأ�شوات  مــنــظــمــة  اأطــلــقــت  الـــثـــاين، 

كــنــدا  يف   )IJV( امل�شتقلة”  الــيــهــوديــة 

حــمــلــة ملــنــاهــ�ــشــة تــبــنــي هـــذا الــتــعــريــف، 

وترى املنظمة اأنه لو ُعِمَل به ف�شيخنق 

مــطــاَلــبــٍة  واأي  لإ�ـــشـــرائـــيـــل  انـــتـــقـــاد  اأي 

وقد  الفل�شطينية،  الق�شية  مبــو�ــشــوع 

ان�شمت اإىل املنظمِة »املوؤ�ش�شة الكندية 

الفل�شطينية”، كما بع�ُس اأع�شاء احتاد 

اأقيَمت  الغاية  ولتلك  الكندي،  العمال 

وقدمت  البلدية،  مبنى  خــارج  تظاهرة 

امل�شتقلة”  اليهودية  الأ�شوات  “جمعية 
الأ�شئلة يف  فرتة  اعرتا�شاتها يف خالل 

فرتة اجتماع املجل�س. 

وكـــان كــل مــن »مــركــز الــ�ــشــوؤون اليهودية 

و”احتاد   )CIJA( والإ�ـــشـــرائـــيـــلـــيـــة« 

الإ�شرائيلية”  الـــيـــهـــوديـــة  الــــ�ــــشــــوؤون 

حــــثَّ  قـــــد   )Federation CJA(

التعريف،  تبني  على  البلدية  جمل�س 

ولو ح�شل ذلك لكانت بلدية مونرتيال 

تــبــنــيــه. ويف  الأوىل يف كــنــدا مــن حــيــث 

“عن  املنظمتان  عــربت  مــ�ــشــرتك،  بــيــاٍن 

ال�شتياء ال�شديد ِلكون بالنت مل تتخذ 

موقفًا اإزاء مناه�شة ال�شامية”، ووجهتا 

اإلــيــهــا النــتــقــاد كــوَنــهــا اقــرتحــت اإرجـــاع 

املجل�س  رئا�شة  تتبع  جلنة  اإىل  املــذكــرة 

ال�شت�شارية، التي ُت�شرف على العمليات 

التي تقوم بها الهيئات الدميقراطية يف 

املواطنني  م�شاركة  على  كما  مونرتيال، 

يف ذلك. 

ويف �ـــشـــيـــاق مـــ�ـــشـــابـــه، كـــانـــت مـــذكـــرتـــان 

اأخــريــان لتبني تعريف الحتــاد الــدويل 

مـــتـــا يف فــانــكــوفــر  )املــــذكــــور بــــدايــــًة( قـــدِّ

وكـــالـــغـــري الــــعــــاَم املـــا�ـــشـــي قــــد قــوبــَلــتــا 

باملعار�شة ويف نهاية الأمر اأقرت كالغري 

“باليوم  فيها  تــعــرتف  لــة  مــعــدَّ مبــذكــرة 

مــن غري  لكن  املحرقة”  لــذكــرى  العاملي 

ِذكـــــــِر الحتـــــــاد الــــــــدويل، اأمــــــا فــانــكــوفــر 

فاأرجعت الأمــر اإىل اإحــدى جلانها. ويف 

الــثــامــن والــعــ�ــشــريــن مــن كــانــون الــثــاين، 

تورنتو على قرار  اأجمع جمل�س فوغن، 

يق�شي بتبني تعريف الحتاد، ما يجعل 

كندا من حيث  الأوىل يف  هــذه  البلدية 

تبنيه. 

واأو�ـــشـــح بــرييــز الــيــهــودي النــتــمــاء من 

التعريف  هــذا  تبني  اأن  مغربية  ا�ــشــول 

اأمرًا  لي�س  املعا�شرة  ال�شامية  »ملناه�شة 

رمزيًا فح�شب. فحتى اإن مل يُكن ملِزمًا 

احلي  الر�شمي  التعريف  فهذا  قانونيًا، 

ق�شم  على  املثال،  �شبيل  على  يوؤثر،  قد 

ال�شرطة املخت�س بجرائم احلقد وعلى 

»مركز منع التطرف”«. كما اأ�شار اإىل اأن 

مها حزبه اأي�شًا قد دَعت  املذكرة التي قدَّ

املدينة اإىل توكيل املعنيني فيها ب�شوؤون 

تعريفاٍت  بــاإ�ــشــدار  وال�شمولية  الــتــنــوع 

حـــيـــة لـــالأ�ـــشـــكـــال الأخـــــــــرى مــــن الـــكـــره 

مقعدًا   20 احلــزب  ولهذا  والعن�شرية. 

مـــن بـــني 64 يف جمــلــ�ــس الــبــلــديــة، اأمـــا 

حزب »م�شروع مونرتيال« فبحوزته 35. 

مــــــن جــــهــــة اأخـــــــــــــرى، نـــــوهـــــت مــنــظــمــة 

“الأ�شوات اليهودية امل�شتقلة” مبجل�س 
اإىل  واأ�ـــشـــارت  لعمله،  مــونــرتيــال  مدينة 

َلت 300 ر�شالة اإىل  ر�شِ
ُ
النت�شار بعد اأن اأ

م�شت�شارين يف البلدية تطالبهم برف�س 

تبني هذا التعريف. وقال املن�شق املحلي 

الـــ�ـــشـــريـــك يف املــنــظــمــة كــــــوري بــْلــ�ــشــم: 

»نعتقد يقينًا اأننا كيهود نرتبط ارتباطًا 

وثيقًا باأمن و�شالمة املجتمعات الأخرى 

التي ي�شتهدفها الكره والتع�شب، وذلك 

ي�شمل ال�شعب الفل�شطيني”. 

وبـــالـــعـــودة اإىل تــعــريــف الحتـــــاد الـــذي 

تبنته عام 2016 الــدول الأع�شاء فيه، 

ال�شامية  »مناه�شة  اأن  على  ين�س  فهو 

قد  اليهود،  اإىل  معينة  بنظرة  تتج�شد 

وقد  الــيــهــود،  على  باحلقد  عنها  يــعــربَّ 

ُيـــواَجـــه الــيــهــود و�ــشــواهــم بــاخلــطــاب اأو 

ممتلكاتهم،  وكذلك  احلاقدة،  الأعمال 

كــمــا مــعــاهــد اجلــالــيــة الــيــهــوديــة وُدور 

عبادتها«. 

املحرقة”  لـــذكـــرى  الــــــدويل  و«الحتــــــــاد 

�َشت عام 1998،  �شِّ
ُ
منظمٌة غري حكومية اأ

اإن�شمت  الــيــوم.  ع�شوًا   34 ت�شم  وهــي 

2009، ويف حــزيــران  عـــام  كــنــدا  اإلــيــهــا 

تعريَف  ر�شميًا  احلكومة  تبنت  املا�شي 

ا�ــشــرتاتــيــجــيــاتــهــا  مـــن  “كجزٍء  الحتـــــاد 

ملناه�شة العن�شرية«، لكن ذلك مل ينل 

�شوَت الأغلبية يف جمل�س العموم. 

“اأ�شكال  اأن  التعريف  يــذكــر  حــني  ويف 

مـــنـــاهـــ�ـــشـــة الـــ�ـــشـــامـــيـــة قـــــد تــتــ�ــشــمــن 

كيان  كوَنها  اإ�شرائيل  دولــة  ا�شتهداف 

اأن توجيه  اليهود«، فهو يو�شح  يجمع 

توجيه  “ي�شابه  اإ�شرائيل  اإىل  النتقاد 

النــتــقــاد اإىل اأي بــلــد اآخــــر، وعــلــيــه ل 

ميــكــن اعـــتـــبـــاره مــنــاهــ�ــشــًا لــلــ�ــشــامــيــة، 

لــكــن اإن اتــهــم الــيــهــود بــكــنِّ ولٍء اأكـــرَب 

ُنــِعــَتــت  اإن  اأو  بــلــدهــم،  لإ�ــشــرائــيــَل مـــن 

الــعــامــلــة  او  بــالــعــنــ�ــشــريــة  اإ�ـــشـــرائـــيـــل 

انـــُتـــِقـــَدت  اإن  اأو  املــــزدوجــــة،  بــاملــعــايــري 

بالكنايات املتواترة املناه�شة لل�شامية، 

بــالــنــازيــني، فــذلــك غري  ـــت  ـــوِرَن ُق اإن  اأو 

م�شموٍح به”.

»مناه�سة ال�سامية قد تت�سمن 

ا�ستهداف دولة اإ�سرائيل«

بلدية مونرتيال ترف�س تبني تعريف 

»مناه�صة ال�صامية” وفقًا »لالحتاد 

الدويل لذكرى املحرقة”

رئي�س جمعية “املدافعني الكنديني عن حقوق االن�سان” فرا�س 

النجم متحدثاً مع “�سدى امل�سرق”:

العري�صة لرفع حزب الل ولواء القد�س عن الئحة االرهاب 

�صتنجح اإذا وقفت اجلالية اإىل جانبنا

فرا�س النجم مع احد رجال الدين اليهود 
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جمرد  لي�س  راأيي  يف  الوطن  حب  »اإن 

واإمنا  نحييه،  علم  او  نغنيه،  ن�شيد 

يتمثل يف كل ما ننجزه كي يكون هذا 

والف�شل«)الدكتور  الجمل  الوطن 

�شباح قباين( 

هذه الكلمات هي لالأديب والدبلوما�شي 

وهو  قباين،  �شباح  الدكتور  ال�شوري 

يف  قباين،  نزار  الراحل  ال�شاعر  �شقيق 

نطرته وروؤيته يف حب الوطن.

هل ي�شتطيع اي فرد من هذه الب�شرية 

وم�شقط  ملوطنه  يتنكر  اأن  جمعاء 

الب�شر  من  قليلة  فئة  اإل  اللهم  راأ�شه؟ 

م�شتعدٌة  جمتمع  اأي  يف  تراها  قد 

خليانة تراب الوطن و�شعبها، والتعاون 

مع العدو يف الأذى واخلراب والدمار يف 

حق وطنها واأهلها و�شعبها. 

مع  يتالزم  ان  يجب  امر  الوطن  حب 

�شريان الدماء يف ال�شرايني الن�شانية، 

لوطنه  فيه  خري  ل  الذي  فالإن�شان 

لالآخرين.  فيه  خري  ل  واأمته  و�شعبه 

وقد طالعنا يف كتب التاريخ والق�ش�س 

امل�شهورة اأمورًا وحكايا عن اأنا�س باعوا 

وخانوا  بخ�شة،  باأثمان  �شمائرهم 

او  عابرة،  �شهوات  �شبيل  يف  اأوطانهم 

احتقار  اإل  يجنوا  فلم  زائلة،  اموال 

وعار  لأجلهم  وطنهم  خانوا  الذيَن 

و�شعوبهم،  اأهلهم  من  اخليانة  و�شفة 

بعد  حتى  ال�شفة  تلك  وترافقهم 

الدنيا.  هذه  من  ورحيلهم  مماتهم 

اإذا   - احلبيبة  الكلمة  هذه   - الوطن 

يف  لها  املرادفة  الكلمة  جند  ان  اأردنا 

كل قوامي�س هذا العامل، فلن جند اإل 

كلمة اخلري والعدل، ومن ذلك ال�شقي 

التاريخ  لعنة  يتحمل  اأن  يريد  الذي 

وامل�شتقبل بخيانة وطنه اأو اإيذاء اأبناء 

�شعبه؟!

الأ�شبوع  يف  الكلمات  هذه  اكتب 

احلايل من  �شباط  �شهر  الأول من  

يف  يح�شل  ما  واأ�شاهد  عام2020 ، 

اأدري  ل  الذي  املجنون،  العامل  هذا 

ي�شري.  ظلمات  اأي  ويف  يتجه  اين  اإىل 

ي�شتطيع  ل  العربي  العامل  يف  المور 

ال�شطور  بني  ما  قراءة  او  فهمها  املرء 

تتنحى،  روؤ�شاء  تتهاوى،  اأنظمة  فيها: 

ومنها يقتل، واأ�شبحت المور مفتوحة 

على كل الحتمالت، ول يدري اأحد - 

المور  تتجه  اأين  اإىل   - تعاىل  اهلل  اإل 

القرار يف  اأ�شحاب  اذا خرج  اإل  هناك، 

ماذا  للنا�س  و�شرحوا  العظمى  الدول 

يجري هناك، واإن كان الن�شان العادي 

جتري  وامور  ثورات  انها  يعرف  بات 

نفط  من  تبقى  ما  على  لال�شتيالء 

عربي يف تلك املنطقة امل�شطربة، غري 

امل�شتقرة حتى اجل غري معلوم! ي�شعر 

العربي  الدم  يرى  وهو  بالأ�شى  املرء 

المم  لعبة  يف  مكان  كل  يف  يهرق 

مباليني  اأهم  النفظ  في�شبح  الكربى، 

الدول  موائد  على  الدماء  من  املرات 

اخلبيث،  اجلديد  وال�شتعمار  الكربى 

غري  يف  جديد  من  براأ�شه  يطل  الذي 

من  العربي،  الوطن  ذلك  من  مكان 

املحيط حتى اخلليج. 

اإىل ان يق�شي اهلل اأمرًا مفعوًل، ن�شاأله 

هذا  �شرور  من  بعبيده  الراأفة  تعاىل 

هذا  والوطان،  المم  لتبقى  الزمان 

خمططات  يف  تختِف  ومل  بقيت  ان 

واأطماع ال�شرار، وما اأكرثهم!

الدائمة  واملودة  واملحبة  اخلري  على 

وال�شالم، ا�شتودعكم اهلل. لقاوؤنا معكم  

يتوا�شل من خالل هذا املوقع  العزيز، 

واىل  الغراء،  امل�شرق  �شدى  جريدة 

اللقاء القريب اإن �شاء اهلل تعاىل. 

الربيد  عرب  الكاتب  مع  للتوا�شل 

اللكرتوين:

                                  visionmag64 @Gmail.com
 FACEBOOK PAGE: ALI
IBRAHIM TALEB

اأبو تراب كرار العاملي

ممار�شات حياتّية يومّية تقليدّية

حالة �شلمّية ت�شود البالد

واإذ بق�شية تخ�س الأّمة... وتهّزها

فتندفع اجلماهري الغا�شبة... واملعرت�شة

وتعلن موقفها بال�شكل املتاح

ماذا نقول يف و�شع كهذا؟

منظر جميل، موقف كرمي، اإطاللة مهمة، متو�شع مطلوب، ح�شور هادف وتواجد 

َيِقظ...

فتحية لها... من القلب... واإىل القلب

ولكن... اأن تكون يف حالة حرب مفرو�شة عليك ظلمًا وعدوانًا

واأنت ت�شتب�شل يف الدفاع عن اأر�شك، �شرفك، اأهلك وكرامتك...

وباإمكانيات متوا�شعة مقارنة مبا يف حيازة العدو

واإذ بك تخرج ن�شرًة لالأّمة وق�شاياها املحقة

بهتافات �شادحة، قب�شات مرفوعة، مواقف ُم�َشّرفة وجتّلّيات رائعة

ماذا نقول يف و�شع كهذا؟

ن�شيف على الّثناء ال�شابق:

اأّمة م�شتيقظة، �شعوب �شريفة واأوطان ترف�س اخلزي والعار

�شعب رائع، متاأّلق ومتمّيز

منا�شبة الكالم؟

اأهاًل بكم يف اأر�س اليمن العزيز

قد جاء يف اخلرب )يف املا�شي القريب(:

تنديدًا  حا�شدة  تظاهرات  ثنني،  الإ �شعدة  وحمافظة  �شنعاء  العا�شمة  �شهدت 

بجرمية اغتيال قائد فيلق القد�س قا�شم �شليماين ونائب رئي�س احل�شد ال�شعبي اأبو 

مهدي املهند�س ورفاقهما.

وجاء يف اآخر )يف املا�شي الأقرب(:

دمنة  وو�شط  باجلند  جبل  بن  معاذ  جامع  من  اليوم  اجلمعة  �شالة  بعد  انطلقت 

خدير والراهدة مبحافظة تعز م�شريات جماهريية حا�شدة وغا�شبة �شد حماولت 

ترامب ت�شفيَة الق�شية الفل�شطينية واإعالَن �شفقه القرن. 

واأي�شًا يف املا�شي القريب، يف مورد اإ�شايف:

م�شرية جماهريية حا�شدة ب�شنعاء توؤكد رف�شها »�شفقَة ترامب«، وتاأييدها الق�شيَة 

الفل�شطينيَة.

ف�شالٌم... واألف �شالم

اإىل اأر�س اليمن

�شعب اليمن

اأحرار اليمن

�شرفاء اليمن

اأبطال اليمن

�شجعان اليمن

وتراب اليمن...

ة وللحكاية َتِتمَّ

وَن. احِلُ ْر�َس َيِرُثَها ِعَباِدَي ال�شَّ
َ
نَّ اْلأ

َ
ْكِر اأ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ َوَلَقْد َكَتْبَنا يِف الزَّ

معنى االنتماء للوطن

اخلرب... يف اأر�س اليمن

   علي اإبراهيم طالب - وندزور
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يـــقـــال:« احلـــركـــة بـــركـــة« لأن احلـــيـــاة يف 

احلركة اخلري  هــذه  ُتنِتج  فقد  احلركة. 

واخلــ�ــشــب والــنــمــاء والــتــطــور والإزدهـــــار 

ا�شتخدمها  مــا  اإذا  وطــن  لأي  والــرخــاء 

عليها  واعتمدوا  اإيجابي،  ب�شكل  اأبــنــاوؤه 

بــطــريــقــة مــنــا�ــشــبــة ملــ�ــشــلــحــتــه وتــقــدمــه 

واإعــالء �شاأنه بني الأوطــان الأخــرى، ول 

ت�شّلبت  مهما  الفكر  جــامــدو  ي�شتطيع 

اأفــــكــــارهــــم، والــــظــــاملــــون مــهــمــا ا�ــشــتــدت 

اأحـــكـــامـــهـــم، واجلــــهــــالء مــهــمــا تــفــاقــمــت 

جـــهـــالـــتـــهـــم، تـــعـــطـــيـــَل مــــ�ــــشــــرية حـــركـــة 

وطــن  اأي  �شعلتها يف  واإخـــمـــاد  تــنــويــريــة 

اأول وبها ثانيًا.  اأبنائه باهلل  اآَمن معظُم 

ثـــم اإن هـــذه احلـــركـــة �ــشــوف تــنــ�ــشــئ لهم 

مفعمًا  غــدًا  اآجـــاًل،  اأم  ولوطنهم،عاجاًل 

بــــالأمــــل والــــتــــفــــاوؤل واحلــــيــــاة الــرغــيــدة 

اأمــ�ــَشــهــم، الـــذي غــرق  ل ي�شبه يف �ــشــيء 

يف عــتــمــة اجلـــهـــل والــتــقــالــيــد الــبــالــيــة، 

وغابت  واجلــمــود،  ال�شكون  عليه  واأطبق 

عــنــه �شم�س الــعــدالــة واحلــــق واملــعــرفــة. 

للقيد  بــد  اأن ينجلي ول  لليل  بــد  »فــال 

ابُتِلَي الوطن ببالدة  اأما لو  اأن ينك�شر«. 

اأبــنــائــه، وقا�شى مــن توقف  وركـــود عقول 

�شكون  مــن  وكــابــد  ونــ�ــشــاطــهــم،  حركتهم 

مطبق ل يفارقهم يف نومهم ويقظتهم، 

الــعــقــم، ويــ�ــشــحــر اجلــدب  فــقــد ي�شيبه 

اأر�شه، ويعرتيه الف�شاد، وتنهار مقوماته 

عليه  وي�شتحوذ  الأخــــرى،  تلو  الــواحــدة 

الفناء والزوال.

اأو  نــقــابــيــة  اأو  �ــشــيــا�ــشــيــة  حـــركـــة  كـــل  اإن 

ثقافية اأو فكرية اأو اإ�شالحية اأو مدنية 

يف وطننا احلبيب لبنان...قد تعود عليه 

اإيجابية  اإن كانت حركة  باخلري العميم 

تنويرية. اأما اإن ا�شطبغت هذه احلركات 

بال�شلبية والظالمية وتلونت بالغمو�س 

واأعـــداء  لــلــخــارج  والتبعية  والع�شوائية 

لبنان، فهي اأ�شد �شررًا عليه من البالدة 

والقعود  والتكا�شل  والــ�ــشــكــون،  والــركــود 

والتقاع�س.

مــنــذ اأربـــعـــة اأ�ــشــهــر تــقــريــبــا قـــام احلـــراك 

اإ�شم  اأطــلــق عليها  ثــوريــة  املــدين بحركة 

وكـــــان هـــدفـــه منها  تــ�ــشــريــن،   17 ثـــــورة 

الــقــ�ــشــاء عــلــى الــفــ�ــشــاد واملــحــا�ــشــ�ــشــة 

واملح�شوبية يف اأجهزة الدولة اللبنانية، 

وا�ـــشـــتـــبـــدال نــظــامــهــا الــطــائــفــي بــنــظــام 

عـــلـــمـــاين، واإحــــــــــداث تـــغـــيـــريات جـــذريـــة 

يف ُبــنــاهــا الإقــتــ�ــشــاديــة والإجــتــمــاعــيــة 

ليكون  والبيئية،  والرتبوية  وال�شيا�شية 

لوطنه لبنان دولة قادرة وعادلة حتت�شن 

جميع اأبنائها، وتوؤمن لهم على اختالف 

طــبــقــاتــهــم ومـــ�ـــشـــاربـــهـــم �ــشــبــل الــعــيــ�ــس 

الكرمي. غري اأن هذا احلراك زاد الطني 

بـــّلـــة، وكـــــان كــمــن »يــبــنــي قــ�ــشــرًا ويــهــدم 

ِم�شرًا«، وكانت حركته الثورية كم�شحوق 

�شعبه  اأمـــام  �شورته  لتجميل  ا�شتعمله 

الــلــبــنــاين، فـــزادهـــا �ــشــحــوبــًا وقــبــحــًا، اأو 

فاأ�شابهما  عينيه  عــلــى  و�ــشــعــه  َكــكــحــل 

بالعمى. 

ثــم بــعــد مــ�ــشــي اأربـــعـــة اأ�ــشــهــر عــلــى هــذه 

احلركة تبدت اخلالفات والتباينات بني 

اأطــرافــهــا، و�ــشــار كــل طـــرف« يغني على 

رئي�س  بــعــودة  يــطــالــب  بع�شهم  لـــيـــاله«. 

احلــكــومــة الــ�ــشــابــق اإىل احلـــكـــم، واآخــــر 

احلالية،  »التكنوقراط«  حكومة  يرف�س 

زاعمًا اأن اأع�شاءها لي�شوا اإل م�شت�شارين 

لـــلـــوزراء يف احلــكــومــة الــ�ــشــابــقــة. لكنهم 

جــمــيــعــًا جـــــــاوؤوا بــالــفــحــ�ــس مـــن الــقــول 

الـــثـــوريـــة. �شتموا  والــفــعــل يف حــركــتــهــم 

املطربة جوليا بعد بث اأغانيها الوطنية 

وهتكوا  و�ــشــبــوا  �شاحاتهم،  يف  والــثــوريــة 

اأعـــرا�ـــس الــنــا�ــس وخــا�ــشــوا يف اأ�ــشــرارهــم 

وخــ�ــشــو�ــشــيــاتــهــم، واأحــــرقــــوا الإطــــــارات 

عر�س  يف  �شياراتهم  واأوقــفــوا  املطاطية، 

الــطــرقــات، واقــتــلــعــوا حــجــارة الأر�ــشــفــة 

اأولــج بحمايتهم، ومل  ورمــوهــا على من 

يحتفظوا بقليل ماٍء يف وجوههم، وكاأن 

الأمـــــر فــو�ــشــى بــيــنــهــم، وكـــــاأن حــركــتــهــم 

فــهــي قد  اإيــجــابــيــة.  �شلبية، ل  الــثــوريــة 

و�ـــشـــعـــت لـــبـــنـــان يف حـــالـــة مــــن الـــركـــود 

واجلمود على جميع الأ�شعدة، فاأوقفت 

اأحيانًا كل حركة فيه حتى حركة املرور، 

وقــ�ــشــت عــلــى كـــل حــركــة حــ�ــشــاب اإيــــداع 

و�ــشــحــب يف مــ�ــشــارفــه، وخــفــفــت حــركــة 

مـــرافـــئـــه اجلــــويــــة والـــبـــحـــريـــة، وجــعــلــت 

حركة اأ�شعار ال�شلع يف ارتفاع حاد وقيمة 

عملته الوطنية يف هبوط �شديد.

اإن هـــذه احلــركــة الــثــوريــة الــتــي قـــام بها 

احلـــــــــراك يف لـــبـــنـــان قـــــد تــــكــــون حـــركـــة 

من  ميار�شها  من  فيها  ينتقل  بهلوانية 

اآخــر ومن فكرة اإىل عك�شها،  اإىل  موقف 

اأيــ�ــشــًا حــركــة لولبية تــدور  اأو قــد تــكــون 

حول حمور ثابت هو الفو�شى اخلالقة، 

الأمريكية  ال�شيا�شة  ا�شتخدمتها  التي 

بـــالأمـــ�ـــس يف الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة وكــانــت 

وبــــــاًل عــلــى �ــشــعــوبــهــا، ويــعــتــمــد عليها 

القرن  �شفقة  يف  ترامب  الرئي�س  اليوم 

لت�شفية الق�شية الفل�شطينية وتوطني 

اأحالم  الفل�شطينيني يف لبنان وحتقيق 

الكيان ال�شهيوين.

بــاحلــركــات الــتــنــويــريــة تــقــوى الأوطـــــان 

وتـــزدهـــر وحتــــل الـــربكـــة عــلــى �ــشــعــوبــهــا. 

والبهلوانية  الــظــالمــيــة  بــاحلــركــات  اأمـــا 

واملــــ�ــــشــــّخــــرة لــــلــــخــــارج فــــال خــــري ويــ�ــشــر 

وبحبوحة، بل �شر وع�شر وحرمان.

احلركة بركة اإال حركة احلراك املدين يف لبنان

يو�سف زكريا - وندزور
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األ انبئكم بعد ذلك مبا يزيد يف الــرزق؟ قالوا: بلى، يا امري املوؤمنني، فقال: اجلمع بني ال�شالتني يزيد 

يف الــرزق، والتعقيب بعد الغداة وبعد الع�شر، و�شلة الرحم، وك�شح الفنا، وموا�شاة الأخ يف اهلل عز وجل، 

والبكور يف طلب الرزق، وال�شتغفار، وا�شتعمال المانة، وقول احلق، واإجابة املوؤذن، وترك الكالم يف اخلالء، 

وترك احلر�س، و�شكر املنعم، واجتناب اليمني الكاذبة، والو�شوء قبل الطعام، واكل ما ي�شقط من اخلوان. 

كل ذلك يزيد يف الرزق. 

- يف �شعة الخالق كنوز الرزاق. 

- قول احلق يزيد يف الرزق. 

- من ا�شتعمل الرفق ا�شتدرَّ الرزق. 

- ح�شن التدبري ينمي قليل املال، ل فقَر مع ح�شن التدبري.

- من ي�شمن يل خ�شلة واحدة اأ�شمن له اربع خ�شال: من ي�شمن يل �شلة الرحم ا�شمن له حبه اأهله، 

وكرثة ماله، وطول عمره، ويدخل جنة ربه.

- ال�شكر و�شلة الرحم يزيدان النعم ويف�شحان يف الجل.

- من اعطي ال�شكر مل ُيحرم الزيادة وال�شكر بذر النعم وال�شكر زيادة.

- موا�شاة الخ يف اهلل عز وجل تزيد يف الرزق. 

- َمن ح�ُشنت نيته زيد يف رزقه. 

ـــْدَوُة ا�ــشــم مــن اقــُتــدَي بــه، اإذا ُفِعل   »الـــُق

مثل فعله تاأ�ّشيًا، وفالن  ُقْدَوٌة، اأي ُيقتدى 

ـــَوُة، فقالوا هي  �ـــشْ
ُ
اْلأ اأّمـــا يف معنى  به”. 

يــكــون  اّلـــتـــي  احلـــالـــة  وهــــي  “كالقدوة، 
الإن�شان عليها يف اّتباع غريه”.

التبعّية  هو  والتاأ�ّشي  فالقتداء  وعليه، 

قول  مــن  ب�شّنته  والت�شّن  بــه  للُمقتدى 

اأو فعل عمومًا، وهو املعنى ال�شطالحّي 

اأي�شًا. فالقتداء هو طلب موافقة الآخر 

اإىل  تنتمي  �شخ�شّية  واّتـــبـــاع  فــعــلــه،  يف 

املقتدي،  بها  يــوؤمــن  التي  نف�شها  القيم 

وعادة ما ميّثل �شخ�س املقتَدى به قدرًا 

اأتباعه  وال�شمّو عند  والرقّي  املثالّية  من 

وحمــّبــيــه. والـــقـــدوة تــنــطــوي يف داخــلــهــا 

على نــوع مــن احلـــّب والإعــجــاب اللذين 

يجعالن املقتِدي يحاول اأن يطّبق كّل ما 

ي�شتطيع من اأقوال املقتدى به واأفعاله.

الــقــدوة  ال�شالم  عليها  فاطمة  ال�شيدة   

احلقيقّية

وموقعها  الــقــدوة  معنى  اّتــ�ــشــح  اأن  بعد 

البحث  علينا  وخ�شائ�شها،  حياتنا  يف 

والــواقــعــي لقدوة  املــ�ــشــداق احل�شن  عــن 

كّل موؤمن وموؤمنة يف هذه احلياة، يقول 

ــِئــَك  ْوَل
ُ
اهلل عــّز وجــّل يف حمكم كتابه: {اأ

ــَداُهــُم اْقـــَتـــِدْه ُقــل  ــُه ــِب  َف
ُ ّ
ـــِذيـــَن َهــــَدى اهلل الَّ

ِذْكــَرى  لَّ  اإِ ُهــَو  اإِْن  ْجـــًرا 
َ
اأ ُلــُكــْم َعَلْيِه 

َ
�ــْشــاأ

َ
اأ لَّ 

ــنَي}. تبنّي لنا هــذه الآيــة الكرمية  ِلــْلــَعــامَلِ

وتــعــطــيــنــا فــكــرة وا�ــشــحــة عـــن الــنــمــوذج 

الــذي ينبغي علينا القــتــداء بــه، وهــم {

}، ويف مو�شع اآخر يقول 
ُ ّ
ِذيَن َهَدى اهلل الَّ

 ِ
َّ

ــوِل اهلل عــّز وجــّل: {َلــَقــْد َكــاَن َلُكْم يِف َر�ــشُ

 َواْلــَيــْوَم 
َ َّ
ــاَن َيــْرُجــو اهلل ـَـن َك ــَوٌة َح�َشَنٌة ملِّ �ــشْ

ُ
اأ

اأن النبي   َكِثرًي}، وتبنّي 
َ َّ
َوَذَكــَر اهلل اْلآِخــَر 

الأ�ــشــوة  هــو  و�شلم  واآلـــه  عليه  اهلل  �شلى 

والــنــمــوذج الأحــ�ــشــن والأمّت، ولــكــن لي�س 

ملن  بــل  احلــــال،  الــنــا�ــس بطبيعة  جلميع 

كـــان يــرجــو اهلل والــيــوم الآخــــر وذكـــر اهلل 

فــاإّن الر�شول �شلى اهلل  كثريًا. وبالتايل، 

الــقــدوة احلقيقية  هــو  و�شلم  واآلـــه  عليه 

لــكــّل مــوؤمــن مــتــدّيــن ومــوؤمــنــة مــتــدّيــنــة. 

وكذا هو احلال بالن�شبة لأهل بيت النبي 

�شار  ومـــن  و�ــشــلــم،  واآلــــه  عليه  اهلل  �شلى 

ال�شالم قدوة  على خطاهم، فهم عليهم 

كّل تائق نحو الكمال احلقيقي واجلمال 

الواقعي ومالذه.

 والإ�ـــشـــالم الــعــزيــز، كــِديــن، قــد مــّن على 

املـــوؤمـــنـــات اأيــ�ــشــًا اأّن قــــّدم لــهــّن منــوذًجــا 

كاماًل من الن�شاء، يلحظ خ�شو�شّياتهن 

املختلفة،  بــاأبــعــادهــا  حــيــاتــهــن  ــد  ويــجــ�ــشّ

وهــــــذا الــــنــــمــــوذج هــــو الـــ�ـــشـــيـــدة فــاطــمــة 

الزهراء عليها ال�شالم. فال�شّيدة فاطمة 

عليها ال�شالم هي بنت الوحي والر�شالة، 

�شّيد اخللق،  تــرّبــت يف حجر  التي  وهــي 

فـــكـــانـــت الــــنــــاطــــق الـــعـــمـــلـــّي واملــــرتجــــم 

ال�شلوكّي لالإ�شالم يف احلياة، كما يقول 

الإمام اخلمينّي قد�س �شره: “اإّن الأبعاد 

لــلــمــراأة  تــ�ــشــوّرهــا  الــتــي ميــكــن  املختلفة 

فاطمة  �شخ�شية  ولالإن�شان جت�ّشدت يف 

الـــزهـــراء عليها الــ�ــشــالم. مل تــكــن امـــراأة 

عادّية، كانت امراأة روحانّية ملكوتّية”... 

فــعــنــدمــا نــّطــلــع عــلــى �ــشــريتــهــا الــعــطــرة 

التي  اأغــلــب اجلــوانــب احلياتّية  اأّن  جنــد 

قد   - كّلها  نقل  اإن مل   - املـــراأة  تقا�شيها 

مّرت بها عليها ال�شالم، حيث تقّدم لنا، 

ب�شلوكها النابع من الذوبان يف الإ�شالم، 

الأ�ــشــ�ــس والــقــواعــد - على اأقـــّل تقدير - 

التي ينبغي اّتباعها يف احلياة لاللتحاق 

بــهــا وحتــقــيــق الـــهـــدف مـــن اخلـــلـــق. اإّن 

ال�شالم هو طريق  الزهراء عليها  طريق 

العظمة، هــو طــريــق ر�ــشــا اهلل عــّز وجــّل 

اأّن  اأحــد  لنا  العلى. ول يقولّن  واملــراتــب 

الــ�ــشــيــدة فــاطــمــة عــلــيــهــا الــ�ــشــالم كــانــت 

الكامل  اإّل  عنها  يــ�ــشــدر  فــال  مع�شومة 

هــذه حال  ولي�شت  الفعل،  اأو  القول  من 

الـــنـــا�ـــس، فــكــيــف ميــكــن اأن َيـــْقـــتـــدي غري 

تكليفًا  ذلــك  األي�س  باملع�شوم؟  املع�شوم 

مبا ل ُيطاق؟

اإىل نف�شه ووجــدانــه  الإنــ�ــشــان  رجـــع  لــو 

لوجد اأّنه ي�شتطيع اأن ل يع�شي، ولكّنه 

يــركــن اإىل الــ�ــشــيــطــان ونــفــ�ــشــه الأّمــــــارة، 

اأمــر  واملــعــا�ــشــي  الـــذنـــوب  عــن  فالع�شمة 

مقدور للجميع واإن احتاج اإىل جماهدة، 

املع�شوم  الظاهرّي  ال�شلوك  هــذا  اأّن  اإّل 

العديد  اإّن  بل  باملع�شوم،  ًا  خُمت�شّ لي�س 

ــا  مـــن مـــراتـــب الــعــ�ــشــمــة الأخـــــــرى اأيــ�ــشً

ُمــتــاحــة لــالإنــ�ــشــان، وهـــو اأمــــر نــ�ــشــهــده يف 

ـــان اأن  �ــشــري الـــعـــلـــمـــاء. فــقــابــلــّيــة الإنـــ�ـــش

اإن ورد،  يــعــ�ــشــم نــفــ�ــشــه تــدفــع الإ�ـــشـــكـــال 

عليهم  اهلل  خــلــق  مـــن  لــلــكــّمــل  كــــان  واإن 

الــ�ــشــالم مــن الأنــبــيــاء والــ�ــشــيــدة فاطمة 

ي�شطفيهم  اهلل  اأّن  خ�شو�شّية  والأئــمــة 

ويــعــ�ــشــمــهــم، ولـــديـــهـــم مــــراتــــب عــ�ــشــمــة 

ة بهم، ولي�س هذا حمّل البحث،  خمت�شّ

والــكــالم،  العقائد  علم  يف  يبحث  واإمّنــــا 

فنكتفي بالإ�شارة.

احكام فقهية 

ما يزيد يف الرزق

فاطمة الزهراء )ع( : القدوة

روي عن اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( اأنه قال : َمن �شّلى �شالة 

الفجر ثم قراأ : {قْل هو اهلل اأحد} اإحدى ع�شرة مّرة ، مل يتبعه 

يف ذلك اليوم ذنب ، واإن رغم اأنف ال�شيطان .

على خطى املحا�شبة واملراقبة فاإننا �شنطرح �شوؤاال يف كل عدد ، يفتح بابا من 
هدى ، اأو ي�شد بابا من ردى و�شوؤال اليوم هو :

تاأن�س  اأن  ال�شيطان، كيف ميكنها  تاأن�س مبزامري  التي  النفو�س  اإن 

اإل القلوب  الــتــي هــي حــقــائــق عــالــيــة، ل مت�شها  بــاآيــات الــرحــمــن، 

املطهرة؟!

اأنــه قــال : اغتنم خم�شًا قبل  روي عــن ر�ــشــول اهلل )�شلى اهلل عليه واآلـــه( 

خم�س : بابك قبل هرمك ، و�شّحتك قبل �شقمك ، وغناك قبل فقرك ، 

وفراغك قبل �شغلك ، وحياتك قبل موتك .

اإ�صال نف�صك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

اإذا دخل �شخ�س منزاًل مفتوحًا غري مكتمل وغري م�شكون، وكان املنزل معرو�شًا للبيع وكان دخول ال�شخ�س بغري نية 
املنزل  �شكل  يف  بل  كليًا،  يكن  مل  واإن  االإقتبا�س  له  يجوز  فهل  البيت..  وهند�شة  ت�شميم  من  للإقتبا�س  بل  ال�شراء، 

الداخلي فح�شب؟
يجوز اإذا علم ر�شا املالك

هل ي�شرتط يف من يخنت االأطفال اأن يكون م�شلمًا اأم ال؟.. ثم هل يجب على امل�شلم الب�شملة وذكر اهلل يف اأثناء عملية 
اخلتان؟.. وما حكم اخلاتن واملختون حينئذ؟

ل يجب الإ�شالم، ول الذكر.

اأمانات غري م�شروطة مبدة �شلمني اإياها اأ�شدقاء عرفتهم يف اخلارج، ثم �شافروا، وطال �شفرهم اأكرث من 3 �شنوات، وال 
اأعرف اأي �شيء عنهم، واالآن اأنا اأعطي من مبلغ االأمانة �شدقة، واأقول هذه على نية اأ�شحابها.. فما احلكم يف هذا؟.. 

ويف حالة انق�شاء املبلغ ما العمل؟ واإذا عادوا .. ما احلكم معهم؟
ل يجوز لك الت�شدق، بل يجب حفظها لهم.

هل جتوز الدرا�شة يف املدار�س التي قد ت�شتمل على موا�شيع منافية لعقيدتنا؟.. وهل يجوز الغ�س فيها؟
ل مانع من الدرا�شة مع الأمن من ال�شالل، ول يجوز الغ�س.

*على راأي املرجع اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين 

 خري الكالم ما نفع واأعلم

اإعداد فادي العوطة 

اإعداد خليل احل�سيني 
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كندا

Zeinab Diab*

Dans la foulée des débats 
sur la laïcité et les valeurs 
québécoises qui durent déjà 
depuis deux décennies au 
Québec, l’adoption de la Loi 
21 semble être le remède 
à ce mal de société.  Or, le 
contexte de son adoption 
a été fortement marqué 
par des discours ethno-
centriques non-inclusifs. 
Pour les personnes directe-
ment concernées par celle-
ci, la question semble de 
loin être réglée et plusieurs 
groupes ont fait savoir leur 
désaccord que ce soit par 
des actions de revendica-
tions collectives, par des re-
cours judiciaires ou encore 
en quittant le Québec tout 
simplement.  Il semble  donc 
y avoir des compréhensions 
et des motivations différ-
entes dans les deux camps 
quant au fait religieux et à 
sa visibilité dans la sphère 
publique. Une immersion 
dans différentes logiques 
culturelles et religieuses au 
Québec est de mise pour 
saisir la portée d’une telle 
Loi sur les groupes con-
cernés.  
«Comme doctrine, la la-
ïcité est un phénomène sin-
gulièrement lié à l’histoire 
républicaine française, à 
la construction d’une gou-
verne atypique dans le 
monde occidental, dans ses 
relations avec la société ci-
vile, son ordonnancement 

centralisé des reproduc-
tions culturelles, sociales et 
économiques et sa produc-
tion unitaire d’une citoyen-
neté informée par un projet 
rationaliste et républicain 
hégémonique dans la Cité.» 
(ZYLBERBERG 1995 : 37)
La laïcité est souvent asso-
ciée à la France et davantage 
au pôle du christianisme 
pour reprendre les propos 
de Lefebvre (1998 :64).  
Dans un sens plus large, ce 
terme évoque la séparation 
de l’État et de l’Église et 
dans ses recherches, Parent 
(2011 :VII) présente la la-
ïcité  autour de quatre prin-
cipes, soit: « -la séparation 
de l›État et des Églises, -la 
neutralité de l›État, -la lib-
erté d›expression, incluant 
les libertés de conscience et 
de conviction (croyances), 
ainsi que -l›égalité des ci-
toyens.»
Au Québec, l’utilisation de 
ce terme est devenue très 
courant depuis quelques 
années et son emploi a été 
fait de façon abusive par 
certains groupes ou partis 
politiques en période électo-
rale pour rallier les troupes.   
Ainsi comme le mentionne 
Bernier (2016 : 278), il y 
a «un nombre important 
d’enjeux soulevés par le dé-
bat qui a cours depuis 2006 
et, de manière plus inten-
sive, depuis la proposition 
de la Charte des valeurs du 
Parti québécois en 2013.» 
À l’heure actuelle au Qué-

bec, la laïcité n’est plus 
qu’un débat de société, ni 
même un souffle dans une 
campagne électorale, elle 
s’est concrétisée en une lé-
gislation, soit la Loi 21 qui a 
été adoptée le 16 juin 2019 
par l’Assemblée Nationale 
du Québec.  
Le gouvernement de la CAQ 
adopte ainsi une laïcité 
fermée qui « occulterait 
ce que toute sphère pub-
lique existante comprend 
d’éléments propres à une 
culture et une religion par-
ticulière.» (Bernier, 2016 : 

278) 
Selon Bernier (2016 : 278), 
une laïcité ouverte per-
mettrait une vision plus 
inclusive et éviterait une 
vision unique du monde, et 
permettait de «contribuer 
à la préservation de la di-
versité comme source de 
richesse.» Par ailleurs, une 
telle approche permettrait 
«une égalité dans la dif-
férence» pour reprendre les 
termes de Lamy (2005).  
Quoi qu’il en soit, il ressort 
que peu d’emphase a été 
mis sur la compréhension 

des personnes portant des 
signes religieux et impactées 
directement par une telle 
Loi. Il appert aussi qu’une 
approche interculturelle, in-
terreligieuse et intervisio-
nelle basée sur le dialogue 
et la compréhension tel que 
prôné par Brodeur (2018) 
serait un pas très important 
pour cerner les impacts de 
l’application de la Loi 21 sur 
une société aussi diversifiée 
que le Québec.  
*Candidate au PhD en sci-
ences des religions, Univer-
sité de Montréal

More than a thousand 
people rallied outside 
the US Consulate in 

Toronto today to denounce 
Trump’s so-called deal of 
the century that the pro-
testers dubbed “steal of the 
century”.
Called by Palestine House 
and a number of peace or-
ganizations in Canada, the 
rally categorically rejected 
the outrageous proposals 
contained in the deal.
Reflecting the colonial na-
ture of the “deal”, the Pales-
tinians were not even con-
sulted.
A number of rabbis from 
Neturei Karta were also 
present. This group of hon-
orable Jewish rabbis and in-
deed many other honorable 
anti-Zionist Jewish people 
were present at the rally in 
solidarity with the Palestin-
ians and their just rights.
Since 2017, the Palestin-
ians have cut off all con-
tacts with the Trump re-
gime because he unilaterally 
declared Jerusalem as the 
“capital” of Israel. Apart 
from a few two-bit player 
countries dependent for 
survival on US largesse, no 
major power has accepted 
Trump’s embassy move.
Many in fact have de-
nounced Trump’s unilateral 
actions in total disregard of 
Palestinian rights and inter-
national law.

Trump’s so-called deal of 
the century has been craft-
ed under direction from Ne-
tanyahu. He got his wish 
list in its entirety: Jerusalem 
completely under Zionist 
control, recognition of il-
legal Zionist settlements 
as “legitimate” and for the 
Palestinians a mere 15% of 
the total territory of original 
Palestine split into Bantu-
stans.
Is it surprising that even 
Mahmoud Abbas, President 
of the Palestinian Authority 
and hitherto a US-Zionist 
puppet also denounced the 
deal. He said he would not 
sell Palestine for all the gold 
in the world.
Unveiled on January 28 in 
Washington DC with Israeli 
Prime Minister Benjamin 
Netanyahu standing next 
to him, Trump said it was a 
‘good deal’ and would bring 
peace for Israelis and Pales-
tinians.
Far from bringing peace, the 
Trump-Netanyahu deal is a 
recipe for further violence 
and disaster for the region.
The Palestinians were asked 
to sign their own death 
warrant. Would it surprise 
any person with even an 
iota of sense to understand 
that they would not. And 
yet, Trump and his son-in-
law Jared Kushner, a real es-
tate tycoon who crafted the 
181-page deal under Netan-

yahu’s direction, berated 
the Palestinians for reject-
ing this nonsensical deal.
It has also exposed the Ara-
bian rulers yet again as pup-
pets of the US and Israel. 
Palestinians in Gaza and 
the West Bank roundly con-
demned the Arabian rulers 
for their treachery.
Even American politicians 
have denounced Trump’s 
deal and warned that it 
would only lead to more 
violence. Democratic presi-
dential contenders Bernie 
Sanders, Elizabeth War-
ren and even Joe Biden 
denounced it. Former US 
President Jimmy Carter also 

condemned it.
Palestinians of all stripes 
have vowed to come to-
gether and launch a new 
intifadah against another 
gross injustice.
The timing of Trump’s an-
nouncement is also reveal-
ing. He was facing an im-
peachment trial in the US 
Senate while Netanyahu 
had just been indicted on 
three counts of fraud in Is-
rael.
Netanyahu is heading for 
another election in March 
while Trump faces a tough 
fight in November.
Both men have tried to di-
vert attention from their 

crimes by stabbing the Pal-
estinians. For 72 years, the 
Palestinians have not dis-
appeared and they will not 
disappear with this non-
sensical deal. Instead, they 
have been brought together 
by this deal transcending all 
political differences.
Trump and Netanyahu may 
have triggered another inti-
fadah in Palestine one that 
would be more determined 
and lasting than the previ-
ous ones. And this time, 
they would not find many 
Palestinians collaborators 
either to support their ne-
facrious agenda.   

(crescent international)

La Loi 21, des pistes de réfLexion

thousands at toronto raLLy denounce 
trump’s ‘steaL of the century’



any tehran-ot-
tawa rapproche-
ment in the off-
ing?

As the Ukrainian jetliner 
crashed in Tehran, with 
176 passengers on board, 

including 63 Canadians, the 
Canadian and Iranian parties 
had to reconnect and cooper-
ate to identify the victims and 
return the deceased Canadi-
ans to their parents. Ottawa 
proposed sending a team of 
detective emissaries to look 
into the horrible incident. The 
Islamic Republic welcomed, at 
once, the proposal, and decided 
to facilitate the mission of the 
investigative team. In that lay 
mutual desire for rapproche-
ment, which some analysts, 
however, interpreted only as a 
matter of technical coopera-
tion to tackle the tragedy. 
In the meantime, others believe 
this signifies a gradual, peace-
ful beginning to reactivate cor-
respondence between both 
countries. Back in 2012, the 
Conservative government led 
by former Prime Minister Ste-
phen Harper ended diplomatic 
relations and brought serious 
tension to the bilateral rela-
tions; the Tories helped Ameri-
can citizens file lawsuits, which 
eventually led to verdicts that 
saw multi-million-dollar Iranian 
property on Canadian grounds 
confiscated. The Iranian Foreign 
Ministry considered that the 
unprecedented act was in vio-
lation of international agree-
ments and norms. 
Following the crash, the media 
pointed out to the calls made 
by Canadian Minister of For-
eign Affairs François-Philippe 
Champagne with his Iranian 
counterpart, Foreign Minister 
Mohammad-Javad Zarif. The 
ministers later met in the Sul-
tanate of Oman, where they 
both agreed to maintain con-
tact between expert teams 
from both countries’ foreign 
ministries to help investigate 
the Ukranian flight. A state-
ment issued by the Iranian For-
eign Ministry stated that views 
were exchanged during the 
meeting as to issues of tech-
nical, consultative and legal 
cooperation between Iran and 
the countries that lost citizens 
in the tragic incident. It was 
also agreed upon to arrange for 
another meeting of both minis-
ters in time for that…
Earlier, Canadian Prime Minis-
ter Justin Trudeau had officially 
slammed Iran for “downing” the 
plane; however, he later made 
statements blaming the Amer-
icans, who had escalated ten-
sions by assassinating Major 
General Qassem Soleimani and 
his counterparts near Baghdad 
International Airport. Canada’s 
wish to stay away from the 
US’s extreme alignments in the 
Middle East has emerged: Not 
long ago, such alignments have 
brought suspicion within Arab 
and Islamic states regarding 
Canada’s position, made Cana-
da lose her seat at the UN Se-
curity Council and also brought 
tension to diplomatic and trade 
relations with different coun-
tries, especially Iran and Syria. 
So will the blood of the victims 
slain by mistake or jamming 
and conspiracy break through 
the stifled Tehran-Ottawa re-
lations??  

The editors
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Hussein Hoballah

A third anniversary has been 
marked to remember men who 
were praying at Quebec’s Grand 

Mosque when Alexandre Bissonette 
opened fire just because they were 
Muslims, killing six of them. Tribute 
was paid in Quebec City on 29 January; 
whereas Prime Minister Justin Trudeau 
did not attend the observance, Que-
bec’s Premier François Legault and 
federal and local parliamentarians and 
municipal officials and clerics did. 
On the same day, Legault posted, on 
Facebook, photos of the observance, 
as a well as a letter of solidarity, in 
which he addressed Quebec’s Mus-
lims, saying he had taken part in re-
membering the attack that struck the 
mosque three years ago, when alarm-
ing news came of a vengeful incident 
that wouldn’t have been thought to 
happen in Quebec. “To all the friends 
and relatives of the victims, I want you 
to know that all of Quebec is at your 
side,” concluded Legault. 
It is unsurprising to show compassion 
for the victims of a tragedy that did 
not only hit Quebec, but all Canadian 
entirety, and has been reverberated in 
all countries of a world that is today 
suffering from such terror attacks. 
These responsible words of Legault’s 
come from someone of great respon-
sibility in a province where hate is on 
the rise, particularly hate targeting 
Quebeckers of Muslim background or 
of different features or colours. 
What confirms this sad truth is that 
following Legault’s posts on Face-
book, anti-Muslim comments began 
to surge; some even speculated that 
“two shooters, including a Muslim” 
had taken part in the attack. Oth-
ers, likewise, called Muslims “vermin”. 
Legault’s staff helping with the page 
worked hard to remove the com-
ments, but the remarks continued to 
outpour… 
Legault then made a comment con-
firming, “Quebec is not immune to ha-
tred,” adding that hatred had no place 
there and that Quebec’s real identity 
lay within the people who had showed 
up to express solidarity with the vic-
tims… “Its people stand in solidarity 
with Muslims in the province,” com-
mented he, sending as well a state-
ment to Montreal’s La Presse, “Hate 
and intolerance do not have their place 
in Quebec.” 
But it seems that until the moment 
Legault has not realised – or does not 
want to – that Islamophobia exists, 
even though he could tell so because 

of the derogatory comments posted 
on social media every day. He does not 
want to admit such anti-Muslim sen-
timents exist; last year he even denied 
the entire thing.
Why does Legault want to make this 
sound like a trivial issue, even though 
it is dramatically surging? “A small 
minority”, claimed he, was continu-
ously using social-media platforms to 
propagate vengeful sentiments. “We 
have to denounce these people. They 
don’t represent Quebec.”  Paralleled, 
his statements must be supported by 
certain mechanisms and measures to 
put an end to this growing hate, espe-
cially that Quebec’s government has 
made no steps to combat hate. 
Perhaps a priority measure is to re-
consider Law 21 that targets women 
in hijab in particular; reports show that 
women in hijab have been increasingly 
offended or cursed at in streets and 
schools. Such a fact is confirmed by 
more than a concerned association, 
such as “Justice Femme” headed by 
Ms Hanadi Saad, who’s been lately de-
clared one of the 25 most influential 
Canadian women. Other associations 
confirming so, too, are the “Montre-
al Council of Women” and the C.O.R 
(intercultural communication, con-
cord and tolerance) led by Dr Samira 
al-Aouni, one of the founders of the 
“Muslim Awareness Week”.  
Via social media, CAQ Ministers like 
Transport Minister Bonnardel, Econ-
omy Minister Pierre Fitzgibbon and 
International Relations Minister Na-
dine Girault have condemned the 
comments. Bonnardel, for instance, 
admits that “there is some peda-
gogy that needs to be done,” further 
telling reporters, “There is a problem 
with certain people who dare to think 

that, who dare to write that.” Minister 
Fitzgibbon also declares, “Quebeckers 
need to accept diversity.” Still, don’t 
those ministers realise that those 
commenters are actually pushed by 
the existing hate, which has been ig-
nited by Law 21? Doesn’t Minister 
Fitzgibbon realise that his talk on the 
need for multiculturalism contradicts 
approving of a law that has hit multi-
culturalism hard?  
The best tribute that can paid to the 
victims is “by fighting Islamophobia and 
other forms of hatred and discrimina-
tion,” as Prime Minister Trudeau wrote 
in a letter to mark the anniversary; 
Tribute cannot be paid by clinging to 
laws that ignite hate among citizens.
One of the commenters has responded 
to Legault by saying, “How hypocrite 
you are!!! After Law 21, you dare to 
publish this??? How contradictory!” 
Yes, so many positive comments have 
been made in response to Legault’s 
statements; nevertheless, the derog-
atory comments made and the grow-
ing hate mask the situation because 
they reflect the reality many Muslim 
Quebeckers live every day, and that 
demands different actions by the rul-
ing party so that they can bring com-
fort back to Quebec’s citizens, who, 
day after day, feel estranged in a 
country where they’ve spent most of 
their lives. 
That’s what has been openly reported 
by Head of Quebec’s Grand Mosque 
Boufeldja Benabdallah  during a press 
release held in honour of the massacre 
victims on 29 January, «I dream of a 
tomorrow where I, someone who has 
lived in the province of Quebec for 51 
years, will no longer be called ‹You, im-
migrant.»  

“i dream of tomorrow when i’m no 
Longer caLLed immigrant”
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