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أول الكالم

دور  عىل  كندا  حازت  لطاملا 
السيايس  املرسح  يف  وسطي 
سمعة  عىل  وحافظت  الدويل، 
مؤسسات  دعم  مجال  يف  طيبة 
االغاثة  وجهود  املتحدة  األمم 
أن  إىل  السالم،  حفظ  وقوات 
املحافظني  حزُب  السلطة  استلم 
ستيفان  بزعامة   2006 عام 
هاربر، الذي طّبق سياسة االنحياز 
املحافل  يف  إلرسائيل  املطلق 
إىل  األعمى  واإلنقياد  الدولية، 
نصائح اليمني يف واشنطن. وهذا 
نفسه أدى اىل خسارة كندا َمقعداً 
يف  االمن  مجلس  يف  ثابت  غري 
التصويت الذي جرى عام 2010. 
يف  ترودو  السيد  فاز  وعندما 
 ،2015 االنتخابات الفيدرالية يف 
االنتخابية  وعوده  جملة  من  كان 
الوسط  يف  كندا  دور  تفعيُل 
الدويل ودخولها اىل أروقة مجلس 
الدول  بقية  مع  للتعاون  األمن 
وحقوق  السالم  لتعزيز  املعنية 
اإلنسان  الجنسني، وقضايا حقوق 
بصورة أوسع ... إال أن هذا الطموح 
أسبوع،  من  أكرث  قبل  بالفشل  باء 
للدول  مقعدين  عىل  ُصوَِّت  فقد 
ومقعد  املجلس  يف  الغربية 

إلفريقيا..
الكنديني  املراقبني  بعض  ويعزو 
من  عدٍد  إىل  كندا  خسارَة 
املتأخر  ترّشحها  منها  األسباب، 
الوقت  يعطها  مل  ما  للمقعد، 

عالقات  بحملة  للقيام  الكايف 
االعالمي  الرتويج  حتى  أو  عاملية 
فرتشحها  االنتخابات.  لهذه 
منافسٍة  لدوٍل  قياساً  متاخراً  جاء 

كالرنوج وإيرلندا. 
واألهم هو عدم االنصات الرسمي 
من  املعرتضني  صوت  إىل 
املواطنيني الكنديني من الطبقات 
املختلفة،  االجتامعية  والفئات 
اإلنحياِز  من  أوتاوا مراراً  نبهوا  فقد 
والوقوف  ارسائيل  تأييد  يف 
قضاياً  يف  حتى  جانبها،  اىل 
الدولية  القراراِت  مخالفُة  فيها 
الفلسطينيني.  حقوق  وانتهاُك 
الضغط  فهذا قد يريض جامعات 
ولكنه  كندا،  يف  االرسائيلية 
أكدت  أخرى،  رشائح  يغضب 
تقارير االستطالع أنها تشكل نسبة 

ثالثة كنديني من أصل أربعة. 
حكومة  يروا  أن  يرغبون  وهم 
الفلسطينيني  حق  تدعم  بالدهم 
عربَ  وذلك  مستقلة،  دولة  يف 
االغاثة  منظامت  دعم  مواصلة 
عديد  عىل  واملحافظة  الدولية، 
وبذل  السالم،  حفظ  قوات 
حل  يف  فعالية  واكرث  اكرب  جهود 
الرصاع  أبرزها  الدولية،  الخالفات 
الذي  االرسائييل،  الفلسطيني 
محايد  وسطي  وسيط  اىل  يحتاج 
بإمكانه كسب ثقة الطرفني يف أي 

مفاوضات مستقبلية. 

صدى املرشق ـ مونرتيال صدى املرشق ـ مونرتيال 

منذ أشهر دفعت أزمة جائحة كورونا باملسؤولني املعنيني إىل إقفال 
املؤسسات الدينية أسوة باالماكن التي يتجمع فيها الناس، حفاظاً عىل 

سالمتهم وحرصاً عىل عدم تفاقم املرض الذي أودى بحياة الكثريين. 
الطوائف  من  عدٍد  من  لجنة  تشكلت  متعددة،  أسابيع  منذ  ولكن 
لجنة  العبادة، فتشكلت يف كيبك  ُدور  بفتح  للحكومة  اقرتاحاً  أعدت 
الطوائف  الدينية من عدٍد من  من الشخصيات املعروفة يف األوساط 
الحكوميني  املسؤولني  مع  للحوار  مشرتكة  خطة  ووضعت  للتشاور، 
لحثهم عىل إعطاء دور العبادة املكانة الالئقة بها، ووضعها عىل الئحة 

املرافق الخاصة والعامة التي يُبَحث يف إعادة فتحها. 
شهر  من  والعرشين  الثاين  اليوم  أن  رسمياً  وأُعلِن  للطلب  اسُتجيَب 
حزيران )يونيو( هو موعد السامح للكثري من املؤسسات العامة، منها 
التجارية، بفتح أبوابها، ال سيام دور العبادة. ولكن كان الفتاً أن الحكومة 
الكيبكية يف إعالنها مل ترُِش إىل مسألة دور العبادة، ما أثار استياء يف 
تخللتها  طويلة  أسابيَع  األمر  لهذا  اإلعداد  عىل  عملوا  الذين  أوساط 

اجتامعات مع املسؤولني الحكوميني يف كيبك. 
املسلمون - كام غريهم - كانوا متلفهني إلعادة فتح املساجد ملامرسة 
أعاملهم العبادية من صالة الجمعة والصلوات اليومية جامعة، ففتحت 
من  الحد  يف  تساهم  محددة  قيود  وضع  بعد  أبوابَها  املساجد  أكرث 

انتشار الجائحة. 
سامحة  مع  إحداهام  مقابلتني:  أجرينا  املوضوع  هذا  عىل  لإلضاءة 
مونرتيال  اإلسالمية يف  األمة  إمام مسجد  فواز  الشيخ سعيد  العالمة 
مع  واألخرى  كندا.  يف  اللبنانية  للجمهورية  العام  الفتوى  دار  وممثل 
يف  البيت)ع(  أهل  مسجد  يف  املسؤول  املوسوي،  سالم  السيد 
مونرتيال، تطرقا فيهام إىل الخطوات التي اتُِّخذت ومدى اإللتزام بهذه 

االجراءات.           

خسارة كندا مقعَد مجلس األمن: المعنى والدالالت

التتمة يف الصفحة السادسة

المؤسسات الدينية تفتح أبوابها في كيبك
"الفرحة غمرتنا وندعو للمحافظة على هذه النعمة"

CHADI GANDOUR

514 619-1575

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

التفاصيل يف الصفحتني الثانية والخامسة التفاصيل يف الصفحتني الثانية والخامسة 
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تتمة الصفحة األوىلتتمة الصفحة األوىل

سامحة الشيخ  سعيد فواز بعد انقطاعٍ دام أشهراً سامحة الشيخ  سعيد فواز بعد انقطاعٍ دام أشهراً 
عدًة عن صالة الجامعة و الجمعة كيف ترون هذه عدًة عن صالة الجامعة و الجمعة كيف ترون هذه 

العودة؟العودة؟

رب  لله  والحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
املرسلني  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني، 
وبعد،  أجمعني،  آله وصحبه  سيدنا محمٍد وعىل 
عن  تعرب  التي  هذه  الكرمية  لفتتكم  لكم  نشكر 

اهتاممكم بالجالية عامًة وباملساجد خاصًة. 
ال شك بأّن الفرحة يف هذه العودة غمرتنا جميعاً، 
كام  لنا،  لتسهيلها  وتعاىل  تبارك  الله  شاكرين 
عرب  النعمة  هذه  عىل  للمحافظة  الجميع  ندعو 
هذا  املستقيم.  الرصاط  إىل  والعودة  اإلستغفار 
التنظيمية،  الناحية  من  ا  وأمَّ الدينية،  الناحية  من 
فإنني أدعو الجميع لإللتزام بالقوانني حتى ال نُحرم 
من هذه العودة وتعود املساجد لإلقفال القرسي 
إن حدث - ال قدر الله تعاىل - أيُّ خلٍل يف تنفيذ 

هذه القرارات.   

-هل كان لديكم الوقت الكايف لتحضري املسجد -هل كان لديكم الوقت الكايف لتحضري املسجد 
والطاقم العامل فيه لإللتزام باإلجراءات املطلوب والطاقم العامل فيه لإللتزام باإلجراءات املطلوب 

اتِّباع اإلدارة واملصلني إياها؟اتِّباع اإلدارة واملصلني إياها؟

أبوابها  بفتح  العبادة  لدور  بالسامح  علمنا  أن  منذ 
فوراً،  بها  إلتزمنا  معينٍة  برشوٍط  إليها  للوافدين 
فيه  أوضحنا  بياناً  فأصدرنا  عدته،  لألمر  وأعددنا 
واتباعها  إحرتامها  الواجب  والخطوات  الرشوط 
عىل  وأعلناها  املسجد،  إىل  الحضور  عند  عملياً 
صفحة املسجد يف "الفيس بوك"، كام أرسلناها 
عرب "الواتس أب"، وعلقناها باللغات الثالث عىل 
ال  حتى  والداخلية،  الخارجية  املسجد  مداخل 

يكون علينا أيُّ مأخٍذ أو تقصريٍ يف هذا املجال.

صالة  بصحة  يرُض  املصلني  بني  التباعد  صالة -هل  بصحة  يرُض  املصلني  بني  التباعد  -هل 

الجامعة؟الجامعة؟

صالة  أداء  يُصبُح  الطارئة  األمور  هذه  مثل  يف 
الجمعة والجامعة مبا تيرس وبالكيفية التي تحفُظ 
يف  ضري  فال  رشعاً،  املعتربُة  وهي  اإلنسان  حياة 
التباعد  يف  حرج  وال  الصفوف،  تسوية  كيفية 
املطلوب يف مثل هذه الحاالت، لذلك منذ اليوم 
وضعنا  حزيران(   22 يف  املايض  )اإلثنني  األول 
عالماٍت عىل أرض املسجد، راعينا فيها املسافة 
الجانبني ومن األمام  املفروضة بني املصلني عن 
ومن الخلف. هكذا كانت التعليامت، فكان كلام 
دخل أحٌد إىل املسجِد جلس ِوفقاً للرتتيب الذي 

أحدثناه عىل أرض املسجد.

أماكن  يف  سيام  للمساجد  تعقيم  هناك  أماكن -هل  يف  سيام  للمساجد  تعقيم  هناك  -هل 
السجود مثالً؟السجود مثالً؟

املسجد،  يف  شاملٍة  نظافٍة  بحملة  قمنا  لقد 
إىل  الوافُد  يُحرض  أن  عىل  بالحرص  أتبعناها 
كام  عليها،  ليصيل  الخاصة  سجاَدته  املسجد 
وضوٍء  عىل  الحضوَر  البيان  يف  الجميع  من  طلبنا 
ملنع  املسجد  يف  الوضوء  مرافَق  أقفلنا  ألننا 

استعاملها. 

تنظمون  فكيف  خمسون،  هو  املفرتض  تنظمون -العدد  فكيف  خمسون،  هو  املفرتض  -العدد 
هذا الحضور؟ هل بالحجز املسبق مثالً أو ماذا؟ هذا الحضور؟ هل بالحجز املسبق مثالً أو ماذا؟ 
خمسني  من  أكرث  العدد  كان  إذا  تفعلون  خمسني وماذا  من  أكرث  العدد  كان  إذا  تفعلون  وماذا 

شخصاً؟شخصاً؟

نعم، لقد كّنا واضحني يف بياناتنا باإللتزام بالعدد، 
املوضوع،  هذا  يف  مشكلًة  نواجه  مل  ولذلك 
اإلسالمية  األمة  مسجد  إىل  الوافدين  أّن  خاصًة 
الطالب،  ومن  املدينة  وسط  يف  العاملني  من 
مشكلٍة  أي  نواجه  ومل  األيام،  هذه  يف  قلٌة  وهم 
حتى اآلن، والحمد لله تعاىل ألّن الوافدين قّدروا 
الهاتف عن  البعض سأل عرب  القائم، وألّن  الظرف 

اإلجراءات قبل الحضور، وأيضاً عندنا طابقان. 
كام طلبنا عدم اصطحاب األطفال ألنهم محسوبون 
منازلهم،  يف  البقاء  املرىض  من  وطلبنا  عددياً، 
عىل  الحضور  اقترص  لقد  بالشفاء.  لهم  داعني 
أوالً،  يحرُض  ملن  والدخول  فقط،  والنساء  الرجال 
فال حجز يف مثل هذه األمور، وعند زيادة العدد 
حتى  خارجاً  ينتظر  يحرض  من  به،  املسموح  عن 
جامعٍة  صالة  إلقامِة  يدخُل  ثم  املصلني،  خروج 

جديدة.  

-هل واجهتم أحداً رفض مغادرة املسجد بعد أن -هل واجهتم أحداً رفض مغادرة املسجد بعد أن 
اكتمل العدد؟ وكيف كانت تنتهي األمور؟ اكتمل العدد؟ وكيف كانت تنتهي األمور؟ 

الحمد لله تعاىل، املتطوعون عند الباب يُسجلون 
الوافد  حْمل  ِمن  يتحققون  كام  الوافدين،  عدد 
ُمرتِدياً  وضوٍء،  عىل  كونِه  ومن  الخاصة  سجاَدته 
يديه  يُطهُر  ثّم  وجهه.  عىل  الواقَي  أو  الكاممة 
كاممًة  ونعطي  الباب  عند  نقدمها  التي  باملادة 
املطلوب.  العدد  يدخل  ولذلك  يحملها،  ال  ملن 

كام ذكرُت سابقاً، من يزيد ينتظُر خارجاً.  

-كان هناك مسعى من مجموعٍة مشرتكٍة من عدٍد -كان هناك مسعى من مجموعٍة مشرتكٍة من عدٍد 
أّن  املالحظ  لكّن  األمر،  هذا  إلنجاز  األديان  أّن من  املالحظ  لكّن  األمر،  هذا  إلنجاز  األديان  من 
اإلعالن عن  األمر حني  إىل هذا  ترُِش  اإلعالن عن الحكومة مل  األمر حني  إىل هذا  ترُِش  الحكومة مل 
السامح بفتح املساجد. كيف تفرسون هذا األمر؟السامح بفتح املساجد. كيف تفرسون هذا األمر؟

هذا األمر وإن مل ترُصح به الحكومة فإن القايص 
املتاحة،  اإلعالمية  الوسائل  كل  عرب   - والداين 
- رأى وسمع عن املطالبني  الخاصة منها والعامة 
بفتح ُدور العبادة. هذا أمٌر مل يِغب عن باِل أحٍد، 
لذلك كان األْوىَل بالحكومة أن تبني هذا األمر بأنه 
املراجع  تطمينات  مع  توافق  جامهريٌي  مطلب 

الصحية. 

عرب  واملواعظ  املحارضات  تجربة  كانت  عرب -كيف  واملواعظ  املحارضات  تجربة  كانت  -كيف 
وسائل التواصل اإلجتامعي؟وسائل التواصل اإلجتامعي؟

لقد كانت هذه التجربة ناجحًة بفضل الله تعاىل، 
وألول مرٍة أقوُم بها شخصياً بناًء عىل طلب العديد 
من اإلخوة واألخوات. لقد أكرمنا الله تعاىل بنرش 
هذه الدروس يومياً يف شهر رمضان املبارك، وأّما 

اآلن فإنني أقترُص عىل رسالتني أسبوعياً مع البث 
املبارش لخطبة الجمعة عرب "الفيس بوك"، الذي 
يعوُد فيه الفضل لله تعاىل أوالً، ثّم ألخٍت فاضلٍة 
لها األجُر يف نرش كِل كلمٍة تنرش يف هذا املجال، 
املبارش  بالبث   - تعاىل  الله  بإذن   - وسنستمُر 
ذكرُت  كام  أُسبوعياً،  ولرسالتني  الجمعة  لخطبة 
آنفاً. كانت تجربًة طيبًة القت اإلستحسان الكبري 

وردوَد فعٍل مشجعًة لها. 

-هل لديكم كلمًة أخرية؟  -هل لديكم كلمًة أخرية؟  

اُحيي جريدة صدى املرشق والعاملني فيها الذين 
لِتقدميهم  كبريًة،  العربية خدمًة  الجالية  يخدمون 
نفيس  وأحُث  متييز،  غري  من  للجالية  األفضل 
عربها  والتمرِس  قراءتها  عىل  والناشئة  وإخواين 
إلتقان لغتنا العظيمة، فنربُع فيها كام نربُع بغريها. 
إعالمياً  وأدامكم رصحاً  بكم  الله  وبارك  لكم  شكراً 

عملياً. 
عّنا  يرفع  أن  وتعاىل  تبارك  الله  إىل  نتوجه  إننا 
يشفي  وأن  موتانا  يرحم  وأن  الوباء،  هذا  جميعاً 
ننىس  ال  وأن  الطبيعية،  حياتنا  إىل  لنعود  مرضانا 
نرتك  تعاىل،  الله  بطاعة  فنستمر  النعمة  هذه 
املعايص ونسأُل الله تعاىل من فضله بأن نستمر 

يف طاعته حتى ال نتعرض لعقابه. 
الحبيبة  بالتوجه إىل جاليتنا  أما اآلن فاسمحوا يل 
معنا  التواصل  أراد  ومن  وحدتنا،  عىل  بالتأكيد 
أب"  "الواتس  وعرب  الهاتف  عرب  بخدمته  فنحن 
لينضم  بنا  فليتصل  بوك".  "الفيس  صفحة  وعرب 

إىل لوائح إتصاالتنا إن شاء الله تعاىل. 
لها  شاكرين  العاملة،  الطبية  للفرق  دعمنا  نجّدُد 
بني  املجهولني  الجنود  عىل  ونثني  به،  تقوم  ما 
اإلخوة  من  تعاىل  الله  عند  املعلومني  الناس، 
كبريٍ  بجهٍد   - مشكورين   - قاموا  الذين  واألخوات 
يف تأمني الحاجيات الرضورية ملن لزِم منزله لعدٍد 
من األسباٍب، سائلني الله تبارك وتعاىل أن يجعل 

هذا األمر يف ميزان حسنات الجميع.

الله تعاىل  الله بكم، والسالم عليكم ورحمة  بارك 
وبركاته.

مقابلة

الشيخ سعيد فواز 

سماحة الشيخ سعيد فواز  لـ """صدى المشرق"""":
 أدعو الجميع لإللتزام بالقوانين حتى ال ُنحرم من هذه 

العودة 

مطلوب حلام للعمل في الفال على العنوان  
3507 Boulevard de la Concorde E, Laval, QC H7E 2C6

 Boucherie Le Cro Magnon

مع دوام كامل ومعاش مناسب لإلستفسار الرجاء اإلتصال على الرقم

450-241-0470
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تستمر املنظامت املدافعة عن ارسائيل 
حرية  عىل  التضييق  يف  كندا  يف 
األصوات  استهداف  خالل  من  التعبري 
التي تكشف حقيقة الواقع يف األرايض 
مسلسل  آخر  املحتلة.  الفلسطينية 
االستهداف طال فيصل بهابهة، األستاذ 
للحقوق  "أوسغود"  بكلية  املساعد 
السابق  الرئيس  ونائب  يورك  بجامعة 
بأونتاريو،  اإلنسان  حقوق  ملحكمة 
ندوة  خالل  يف  بها  أدىل  تعليقات  بعد 
نظمتها جامعة رايرسون يف العارش من 
الجاري، وشارك فيها اىل جانب  الشهر 
التنفيذي  الرئيس  فاربر،  بريين  بهابهة، 
الكندي،  اليهودي  للكونغرس  السابق 
الشؤون  رئيس  نائب  مارسو،  وريتشارد 
ملركز  العام  واملستشار  الخارجية 
وشرييل  اليهودية،  والشؤون  إرسائيل 
نستل إحدى أفراد اللجنة التوجيهية يف 
املستقلة"،  اليهودية  "األصوات  تجمع 
السامية  معاداة  "محاربة  عنوان  تحت 
وراء  ما  إرسائيل:  منتقدي  إسكات  أو 
لِتبنِّي  لدفعها  الحكومات  عىل  الضغط 
ذكرى  إلحياء  الدويل  "التحالف  تعريف 
مبعاداة  املتعلق   )IHRA( املحرقة" 

السامية".  
"الصهيونية  بهابهة:  قال  له  مداخلة  يف 
لحقوق  قمع  هي  ومامرسة  كفكرة 
الفوقية  لضامن  الفلسطيني  اإلنسان 
اليهودية، وهي بالضبط كام يُحَتجُّ عليه 
الفوقية  وجِه  يف  املتحدة  الواليات  يف 

البيضاء"... 
لقيام  كافية  كانت  هذه  بهابهة  مواقف 
عليه،  بالهجوم  برث"  "بناي  جمعية 
اليهودية  الجالية  اىل  باإلساءة  فاتهمته 
حرمانه  إىل  الجامعة  داعية  كندا،  يف 
فيها.  اإلنسان  حقوق  مادة  تدريس  من 

بشكل  املدافعة  املنظمة  واستنكرت 
أعًمى عن إرسائيَل كذلك ما قاله بهابهة:  
بالغت  إرسائيل  أن  البعض  يؤمن  "قد 
املحرقة".  أحداث  عن  الحديث  يف 
واعتربت املنظمة أن كالم بهابهة إساءٌة 
الصهيونية  ان  باعتبار  اليهودية  للجالية 
الكندية  للهوية  الُعريِف  "الشكل  هي 
ت  اليهودية"، كام نقلت عن دراسة أُِعدَّ

عاَم 2018. 
هذا الهجوم مل يكن فيه األول من نوعه، 
يحاول  من  كل  ترتصد  املنظمة  فهذه 
وهي  ارسائيل.  إىل  انتقاداً  يوجه  ان 
أخرى  جمعيات  جانب  إىل   - تنشط 
وسائل  مراقبة  يف   - إلرسائيل  منارصة 
والتحركات  الجامعات  ومنابر  اإلعالم 
الجامهريية حني قياِم أي نشاط يتعلق 
أي  إلسكات  الفلسطينية،  بالقضية 
عىل  الضوء  يسلط  ان  يحاول  صوت 
له  يتعرض  وما  فلسطني  يف  يجري  ما 
الفلسطينيون من إذالل وحصار وسلب 

أراٍض منذ عام 1948.
التعبري  حرية  اسكات  محاوالت  ان 
األمر  يتعلق  عندما  سيام  ال  كندا،  يف 
مرفوض،  أمر  الفلسطينية،  باملسالة 
كام محاولة حرص التحدث ِباسم الجالية 

اليهودية يف كندا بجهة واحدة. 
إن  القول  عىل  ارسائيل  أنصار  فإرصاُر 
فلسطني  أرض  اعتبار  اليهود  حق  من 
حّقاً تاريخياً لهم، )إرصارُهم( ال يعطيهم 
الحق يف إجبار اآلخرين عىل قبول رأيهم. 
إذا  اآلخر  الرأي  إىل  االستامع  عليهم  بل 
كان حق االخرين يف التعبري عن رأيهم - 
أسوة بأي قضية أخرى ميكن أن تُثار أمام 
العرص.  - محفوظاً يف هذا  العام  الرأي 
فلسطني،  قضية  بحجم  بقضية  فكيف 
إىل  فيها  الصهيونية  النظرية  أدت  التي 

عام  منذ  أرضهم  من  الفلسطينيني  طرد 
1948؟ وال تزال الدولة التي قامت عىل 
الفلسطيني  الشعب  وحقوق  أنقاض 
حتى اليوم متارس أبشع أنواع الظلم بحق 
هذا  ليس  االصليني.  األرض  أصحاب 
يسلم  أن  للعامل  يريدون  بل  فحسب، 
بآرائهم وأن يُسكتوا من يقف إىل جانب 
هذا الحق تحت ذرائع وحجج ال تستقيم 

أمام املنطق العام.
كالم  ان  برث"  "بَني  منظمة  اعتبار  إن 
اليهودية يف كندا  بهابَْهة إساءة للجالية 
اليهودية  كالٌم رد عليه تجمع "األصوات 
نفسه  يقدم  الذي   )IJV( املستقلة" 
كالتايل: "مجموعة من اليهود يف كندا. 
نتشارك يف االلتزام بالعدالة اإلجتامعية 
اإلنسان.  لحقوق  العاملي  والتطبيق 
الدولية  الحركة  من  جزءاً  أنفسنا  نرى 
تضامناً مع النضال الفلسطيني من أجل 
العتقادنا  سوياً  نجتمع  املصري.  تقرير 
هذا  يف  اليهود  السكان  بني  الرأي  أن 
تدعي  التي  املنظامت  تعكسه  ال  البلد 
الكندية".  اليهودية  الجاليات  متثيل 
إىل  موجهة  مفتوحة  رسالة  أشارت  وقد 
يف  لينتون  روندا  يورك  جامعة  رئيسة 
25 حزيران/ يونيو 2020، من مجموعة 
"األصوت اليهودية املستقلة" يف يورك 
إىل أن "حلقة النقاش التي تحدث فيها 
ال مجتمَع  أْن  الضوء عىل  تسلّط  بهابهة 
يهوديَّ واحداً، وأنَّ "بناي برْث" ال متثل 
عىل   - كندي  يهودي  كل  رأي  حال  بأي 

الرغم من أن هذا هو ما تزعُمه".
الصهيونية  العقيدة  اعتبار  إن  وعليه 
ألن  صحيحاً  ليس  يهودي  كل  عقيدَة 

الكثري من اليهود ال يتبنون هذا الرأي.
بلد  انتقاد  كان  متى  هنا  نسأل  ان  ولنا 
فاستهداف  معني؟  لِدين  استهدافاً  ما 

السعودية أو ايران مثال ال ميكن ان يُعدَّ 
كدين.  االسالمي،  للدين  استهدافاً 
او  امريكا  انتقاد  يُعد  ان  ميكن  ال  كام 
استهدافاً  البيض  الحديث عن عنرصية 

للمسيحية عىل اإلطالق. 
تكون  أن  يجوز  ال  ذلك،  من  أكرث  بل 
محاربة داعش - مثال - محاربًة لإلسالم 
االجرامية  املنظمة  هذه  مامرسات  ألن 
قبل  االسالم  اىل  تيسُء  نشأتها  منذ 
واملسلمون  آخر.  أي  إىل  تيسء  أن 
مامرساتها  ضد  يقفون  بغالبيتهم 
أن  اعتبار  يجوز  ال  كذلك  اإلرهابية. 
عىل  ويعرتض  ارسائيل  يهاجم  من 
مامرساتها بحق الفلسطينيني يستهدف 
ما قامت وتقوم  إن  بل  اليهودي.  الدين 
فلسطني  اغتصاب  منذ  ارسائيل  به 
اليهودية  للتعاليم  معارٌض  اليوم  حتى 
العديد من  لها، وهو ما يؤيده  وميسٌء 

املنظامت اليهودية الدينية وغريها.

العديد  يف  تظاهرات  نُظِّمت  باألمس، 
قرار  تستنكر  العامل  يف  املدن  من 
الغربية  الضفة  الحكومة االرسائيلية ضمَّ 
الكثري  تعارضه  قرار  وهو  سيطرتها،  إىل 
اليهود  منها  وشعوبه،  العامل  دول  من 
جمعياتهم  أحد  ِباسم  تحدثت  الذين 
من  أول  مونرتيال  تظاهرة  يف  سيدتان 

أمس األحد. 

يقفون  الذين  يكف  ليك  األوان  آن  لقد 
األفواه.  كّم  عن  التعبري  حرية  وجه  يف 
فقد يكون لغريهم رأيهم املخالف، ومن 
التعبري  يف  الحق  لهم  يكون  ان  املنطق 
فهذا  ذلك.  لغريهم  الرأي كام  هذا  عن 
يجوز  وال  ألحد،  حرصياً  ليس  الحق 
الحكومة  وعىل  كذلك.  أبداً  يكون  ان 
اآلخر ألن هذا  الرأي  تستمع  أن  الكندية 
الحق محفوظ يف كل الرشائع والقوانني، 

ال يف كندا وحدها، بل يف كل العامل. 

آراء

حق التعبير ليس حصريا لفئة دون أخرى 

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

الدكتور بهابهة
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د. عيل حوييلد. عيل حوييل

مع وفاة أكرث من 5200 منذ بداية الوباء، خرست 
مقاطعة كيبيك بشكل واضح الحرب ضد الجائحة 
فمعدل   .)COVID-19( املستجدة  التاجية 
الوفيات، كنسبة مئوية لسكان كيبك، هو ثالث 
هو  كام  العاملي.  املستوى  عىل  معدل  أعىل 
أعىل بكثري من املعدالت املسجلة يف الواليات 
املقاطعات  وباقي  وفرنسا،  االمريكية  املتحدة 

الكندية.
حل  أينام  "كورونا"  يخلّفه  للغاية  محزن  سجلٌّ 
األب  غياب  بني  ميّيز  مل  الداء  فهدا  وارتحل. 
الحنون او األم الرؤوم او الجد العطوف او الصديق 
الذي ال يعّوض.. فهؤالء االشخاص مناذج مؤملة 

من ضحايا وباء العرص.  
)CHSLD( مذبحة يف مراكز املسنني

كانون   8 يف  املقلقة  اإلشارات  أوىل  ظهور  مع 
أبواب  "العدو"  دّق  حني  السابق،  )يناير(  الثاين 
يتمحور  الصحية  الرعاية  نظام  كان  الكيبيكيني، 
بتحويل   أوامَر  أُعطيت  التي  املستشفيات  حول 
الرعاية  مراكز  آالف املصابني مبرض كورونا إىل 
املخصصة   )CHSLD( االجل  الطويلة  السكنية 
لكبار السن يف مونرتيال، علامً أن هؤالء املرىض 
كانوا يفتقرون اىل عناية املمرّضني واملمرّضات 
الحاالت  هذه  مثل  يف  يتولون  ما  عادة  الذين 

الطارئة التدخَل الرسيع إلنقاذ املرىض. 
فرانسوا  الحكومة  رئيس  تدخل  من  الرغم  وعىل 
وزارة  استجابة  كانت  املشكلة،  ملعالجة  لوغو 
بطيئة   )MSSS( االجتامعية  والخدمات  الصحة 
اتخذتها يف وقت الحق  التي  والقرارات  للغاية، 
القوا  مريٍض   3400 إنقاذ  يف  فاشلة  كانت 
الرغم  عىل   " السكنية  "مركزالرعاية  يف  حتفهم 
من املوازنة املخصصة لوزارة الصحة، ومقدارها 

3400 مليار دوالر.
مذبحة جديدةمذبحة جديدة

رئيس  )عيَّنه  سافوا  دومينيك  الدكتور  يعلق 

الوزراء لوغو كطبيب ذي شهرة واسعة لالرشاف 
عىل إدارة العمليات الطبية( عىل هذه "الفاجعة" 

وقت  ال  بها  منر  التي  الحرب  حالة  "يف  بقوله 
برسعة  الطارئة  األمور  تحليل  ينبغي  بل  للرتدد، 

واتخاذ القرارات الجريئة ملعالجتها". 
 ،2020 عام  حرب  يف  نكون  "عندما  ويضيف: 
فهذا  الفاكس،  مثل  اتصاٍل  بأداة  العدو  ونواجه 
مؤرش فاضح عىل خسارتنا الحرَب، كام أنه داللة 
إداراتنا  يف  الذايت  القصور  ملستوى  قصوى 

الوطنية".
ويحذر سافوا رئيس حكومة كيبك فرانسوا لوغو 
بالقول "إنه سيتعني عليه من اآلن، قبيل حدوث 
املوجة الثانية من جرثوم "كورونا"، تقييم ما اذا 
الصحية  املؤسسات  يف  املسؤولني  جميع  كان 
تجنب  عىل  القدرة  لديهم  االجتامعية  والرعاية 

مذبحة كيبيكية أخرى"!

"تغيري النغمة" يف الهجرة 
الرسمي  املتحدث  كتب  العنوان  هذا  تحت 
كيبك  يف  التضامن  حزب  يف  الهجرة  باسم 
وزيرة  اىل  رسالة  فونتيسيلال  اندريس  النائب 
املعينة  واالندماج  والفرانكوفونية  الهجرة 
حديثا نادين جريولت قال فيها " أنا واثق من 
يف  انتظاره  طال  تغيريًا  سيمثل  وصولك  أن 

النهج واالسلوب  يف مؤسسة الهجرة .
ورؤية  إنسانية  وجود  وعدم  املرونة  عدم  "إن 
رأس  عىل  مكان  لها  يعد  مل  للهجرة،  نفعية 
إلستقدام   مؤاتية  ظروف  خلق  مهمتها   وزارة 
باملساهمة  لهم  السامح  و  الجدد  الوافدين 
ليس فقط لتلبية االحتياجات القصرية املدى 
لسوق العمل ، ولكن أيًضا ، وقبل كل يشء ، 
يف تعزيز ثقافة النسيج االجتامعي  وتعايشه 

البناء يف كيبيك.

"أنِت أيًضا وزيرة العالقات الدولية والفرانكفونية 
، وأنِت عىل دراية بأن إلغاء الحكومة من جانب 
 ، هجرة  ملف   15000 من  يقرب  ملا  واحد 
لقبول  كرشط  الكيبيكية   القيم  اختبار  وفرض 
الخطرية  الرضبات  من  يعّد  الجدد  املهاجرين 
سواء   ، الدويل  الصعيد  عىل  كيبيك  لسمعة 
بالنسبة للطالب املستقبليني أو العامل الذين 

يخططون لالستقرار عندنا.
أو  الدولية  العالقات  وزارات  أن  حني  "يف 
التعليم أو الصحة تنرش بعثات عىل مدار العام 
 ، املرشحني  والعامل  الطالب  أفضل  لجذب 
يبدو أن إدارة الهجرة يف كيبك  تعمل بشكل 
عكيس سواء من خالل إطالة أوقات املعالجة 
اإلقامة  إىل  الوصول  وجعل   ، الهجرة  لطلبات 
الدامئة مستحيال للعامل،  والحاجة  الصارخة 
و   ، الوظائف،  فئات  من  العديد  يف  اليهم  
الطالب  لجميع  املمنوحة  الوعود  عن  الرتاجع 

الطامحني ببناء حياة جديدة يف كيبك .
لتصحيح  يزال هناك وقت  ، ال  الحظ  "لحسن 
الصغرية  الرشكات  مستوى  عىل  الوضع 
والطالب  والنقابات  والعامل  واملتوسطة 
التي  واملنظامت  الخدمة  ومراكز  والجامعات 

تخدم املهاجرين واملحامني وغريهم . 

الهجرة  "آمل أن ميثل وصولك إىل رأس وزارة 
عميق  تغيري  بل   تغيريللواقع   مجرد  من  أكرث 
واألسلوب  النهج  يف  كيبك  تحتاجه  ما  لكل 
العمل  قطاعات  مختلف  يف  والتحديث 
واالنتاج والثقافة . ولدي قناعة بأنك ستكونني 

عىل مستوى هذه التحديات الكبرية.
اىل ذلك تجمع جمهور كبري من الطالب أمام 
الجمعية الوطنية يف كيبك يوم السبت الفائت 
للتنديد بإصالح" برنامج تجربة كيبيك."الذي 
االثنني.  امس  يوم  من   بدءا  تطبيقه  يرسي 
ويطالبون باعادة النظر يف مضامينة او التخيل 

عنه . ومن الشعارات التي رددها املحتجون :
- "إنهم يقدمون لنا وعوداً عظيمة ، ثم ينقلبون 

عليها ويبيعون أحالمنا"

ويسء   سخيف   " كيبك  تجربة  برنامج   "  -
ويعرقل مستقبل  الطالب األجانب  الطامحني 

مبرشوع االندماج يف مجتمع كيبيك.".
التي  جريولد  نادين  النائب  مناشدة  وجرت 
، تعديل  الهجرة  وزارة  تولت  مؤخرا مسؤولية 
او تغيري هذا الربناج مبا يؤمن مصالح الطالب 

والعامل االجانب والبقاء يف كيبك. 

د. عيل حوييل

في حربها ضد الجائحة التاجية
خسارة كارثية لكيبيك وتحذير من مذبحة أخرى

وجهة نظر كيبيكية لتحديث وزارة الهجرة

د. عيل ضاهر

َقِطيٌع، َبَشٌر وَمَناَعٌة
نرشها  فعىل  الوعي،  عىل  تؤثر  املفاهيم 
الرصاع  يدور  الوجدان  وتثبيتها يف  وترسيخها 
التي  الناعمة  الحرب  وما  الحروب.  وتنشب 
تكلف املليارات إال الدليل عىل ذلك. فكم من 
أموال رُصفت للنيل من شعار "أوَهن من بيت 
نظرة  قلبت  التي  مفاعيله  وعكس  العنكبوت" 
قسم كبري من اللبنانيني إىل انفسهم من حالة 
رصفت  جهود  من  وكم  قوة!  حالة  إىل  ضعف 
اللبنانية"  "الصيغة  مثل  شعارات  لتثبيت 
حارب  و"الطائف"!  التوافقية"  و"الدميقراطية 
حاله،  عىل  لبنان  إبقاء  يريد  من  لتكريسها 
استعامل  طريق  عن  للتقسيم،  جبنة  قالَب 
تلك الشعارات الرنّانة والجميلة التي ال تهدف 
والفنت،  للبغض  َواّلٍد  نظام عنرصي  لتمويِه  إال 

ودفعِ اللبنانيني للقبول به.
القطيع"  "مناعة  مفهوم  حال  هي  وهكذا 
ضيفاً  "الكورونا"  جرثوم  مع  مؤخراً  حل  الذي 
الحامية  عىل  يقوم  مفهوم  وهو  البرش.  عىل 
اكتساب نسبٍة كبريٍة من  من مرض عن طريق 
بحيث يستطيع  العدَوى  مناعة ضد  املجتمع 
بعد  طبيعي،  بشكل  حياتهم  مامرسة  أفراده 
إصابتهم بالفريوس، وبالتايل تتعرف أجهزتهم 
ما  إذا  محاربته  اىل  وتتوصل  عليه  املناعية 

حاول مهاجمتها مجدداً. 
"مناعة  مفهوم  حول  األراء  إنقسمت  كالعادة، 
إهانة  فيه  ورأى  هاجمه  من  منهم  القطيع". 
البرشية  الجامعات  لتشبيهه  لالنسانية 
بالجامعات الحيوانية، بالرغم من أن اإلنسانية، 
"اإلنسان  مقولة  عىل  تربت  قد  القدم،  منذ 
وحشية  فيه  وجد  من  ومنهم  ناطق".  حيوان 
متكني  سبيل  يف  للموت  جامعة  لتعريضه 
لألقوى  "البقاء  نظرية  حسب  للعيش،  أخرى 
ملعاملته  رفضه  اآلخر  والبعض  واألصلح". 
املََنايَا  "رأَيُْت  من  انطالقاً  بعبثية  الناس 
َوَمْن  مُتِـْتُه  تُِصب  َمْن  َعشـَْواَء  َخْبَط  )كورونا( 
كونه  آخرون  َفَيْهرَِم". كام كرهه  ـْر  يَُعمَّ تُْخِطىء 
يشكك بني الناس ويباعد بينهم ويحولهم إىل 

مشبوهني حاملني لجرثوم ينقلونه لغريهم. 
لكن مفهوم "مناعة القطيع" مل يغب يوماً عن 
به منذ أن  البرش. فهو قديم والبرشية عملت 
قيل إن "االنسان حيوان اجتامعي" يتأثر بأخيه 
االنسان ويرتبط بجامعة معينة، يقلد ويساعد 
السلوك  ومنط  فتفكري  بعضهم.  أفرادها 
الفردي يتكيف مع املحيط والثقافة، والسامت 
الفردية تتعدل وتتامهى مع سامت الجامعة، 
األخ،  ونرصة  التضامن  قَيم  فعلها  فتفعل 
هوية  لصالح  الفرد  هوية  محو  إىل  تدفع  التي 
الجامعة، وهو ما يظهر يف مواقف عديدة نورِد 

منها مثلني:
1( موقف الغرب من القضية الفلسطينية، ومل 
تنجح نضاالت الفلسطينيني وال عذاباتهم يف 
أنَّ  ذلك  الغربيني.  من  القليل  عىل  إال  التأثري 
الغرب ضد عذابات  القطيع" حّصنت  "مناعة 
بعد  بها، وذلك  يهتم  الفلسطينيني فأصبح ال 
االخبار  من  هائلة  كّميات  لضّخ  تعرض  أن 
او  "املحرقة"  عذابات  هول  عن  والدراسات 
بغريها،  يحّس  ال  وأصبح  "الهولوكوست" 
العذابات.  باقي  ضد  حصانة  عنده  خلق  ما 
فأجهزة مناعة الغربيني أصبحت تتعرف برسعة 
يسمعون  عندما  الفلسطينيني  عذابات  إىل 
التي  املضادة  األجسام  لديهم  فتتحرك  بها، 
هول  عن  والدراسات  االخبار  من  اكتسبوها 
عذابات  مبحاربة  فتقوم  "املحرقة"،  عذابات 
حاولت  إن  نفيها  او  وتهميشها  الفلسطينيني 

مهاجمتهم او حتى االقرتاب منهم!
2( وكذلك هي حال "مناعة القطيع" يف لبنان. 
فهو بلد يزخر باملناعات والحصانات والخطوط 
او  جامعة  او  مذهب  او  طائفة  فكل  الحمر. 
ربَّ  وحرامي  فاسد  كل  حتى  او  سيايس، 
مناعة قطيعٍ او خطوطاً ُحمَر خاصًة به، ال ميكن 
إخرتاقها او ملسها، فأصبحت بنيوية ومقْونَنة 
مفاهيم  شكل  عىل  بلِّقاحات،  طعمت  ثم 
غرست يف نفوس اللبنانيني، أهمها "الصيغة 
ودعَّمت  التوافقية"،  و"الدميقراطية  اللبنانية" 
"الطائف"، فتحول  كلها بعالج وهمي، اسمه: 

إىل مفهوم مقدس، ال ميس! 

النائب اندريس فونتيسيلال

À l’écoute  
de vos besoins

Amanie Saleh 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance  
et services financiers inc.*

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

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

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

accidents corporels 
-  Assurance  

maladie grave
-  Assurance  

hypothécaire
-  Assurance auto  

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

(CELI)
-  Assurance voyage
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مع اقرتاب االتتخابات االمريكية يف 
املتغريات  تلعب  املقبل  الخريف 
عن  الناتجة  االمريكية  الداخلية 
العنرصية  النزعة  تصاعد  و  كورونا 
صاخبة  اضطرابات  من  رافقها  وما 
ترامب  عودة  بوجه  سلبية  ،ادوارا 
االنجازات  ان  ثانية،ذلك  لوالية 
و  ترامب  حققها  التي  االقتصادية 
االنتخابية  قاعدته  خاللها  من  عزز 
رصيده  يف  وسجلت  تبخرت  قد 
٤٠مليون عاطل عن العمل،جعلت 
الخارج  باتجاه  تتجه  حساباته  من 
يهديه  لعله  مفقود  توازن  لتحقيق 

العودة املظفرة للوالية الثانية...

ترامب؟...الصني  فعل  ماذا 
،حتى  ترامب  عصا  ،مكرس 
النيل  عىل  قادرا  ليس  هو  االن 
سوى  التنافيس  حضورها  من 
تنفتح  التي  الدول  بوجه  بالبلطجة 
معها  االقتصادية  العالقات  عىل 
،فبمجرد  لبنان  هو  منوذج  وآخر 
اللبنانية  الحكومة  استجابت  ان 
لبعض  املجال  فتح  نقاش  لفكرة 
جاء  حتى  الصينية  االستثامرات 
طوفان التهديدات االمريكية للبنان 
بومبيو  من  مسؤوليها  بكالم  سواء 
،او  شيا  سفريتهم  اىل  شينكر  اىل 
من  لبنان  يف  ادواتها  رسن  بفك 
بقايا  ...و  الثورة  و  السيادة  ادعياء 
احراق  حاولوا  التكفرييني،الذين 

البلد بالفتنة الداخلية...

الحضور  عىل  امرييك  ضغط 
سياق  يف  مكان  كل  يف  الصيني 
لثنيها عن  الحرب االقتصادية معها 
نتيجة  يتآكل  الذي  نفوذها  وراثة 
كتل  نشوء  بفعل  الذايت  الضمور 
عاملية منافسة لالستفراد االمرييك 

بإدارة شؤون العامل....

امرا  نرى  الصيني  املثال  وعىل 
حيث  من  الروس  بوجه  مشابها 
الخروج  و  االقتصادية  العقوبات 
االنتشار  من  الحد  معاهدات  من 
منظومات  نرش  و  الصاروخي 
غريها  و  حدودها  عىل  صاروخية 
ملنع  الهادفة  االجراءات  من  الكثري 
الدويل  موقعها  اىل  روسيا  عودة 

املؤثر...

االمرييك  التاج  درة  ان  وحيث 
صدور  عىل  بالدنا  يف  هنا  ،رابضة 
الحركة  نرى  املنطقة  شعوب 
رضب  و  لحاميتها  املحمومة 

هيمنتها  بوجه  تقف  التي  القوى 
كورونا  تفيش  غطرستها...قبل  و 
لتصفية  املتسارعة  الخطوات  رأينا 
القضية الفلسطينية ،الدور الوهايب 
سقط بالرضبة اليامنية املباركة وهو 
الحفرة  من  ينتشله  من  اىل  بحاجة 
الفلسطيني  فيها،و  سقط  التي 
التوقيع  عىل  يتجرأ  مل  الرسمي 
عىل  الفلسطينية  املقاومة  بوجود 
امليدان،ومحاوالت  يف  سالحها 
الرتهيب  و  بالحصار  ايران  تطويع 
هيبة  كرس  اىل  وادت  فشلت 
فنزويال  اىل  الطريق  يف  االمرييك 
،وبقي له هذا اللبنان مبا هو عرين 
املقاومة التي اذلت جربوت امريكا 

و كيانها املدلل ارسائيل...

تشديد  زاوية  من  لبنان  يشهده  ما 
استهداف  و  االقتصادي  الحصار 
تهديد  و  للمقاومة  الحاضنة  البيئة 
تعادي  ال  لبنانية  سياسية  قوى 
بقايا  استنهاض  ،و  املقاومة 
االدوات من بقايا ١٤ آذار و الخليط 
العيش  له  يهنأ  ال  الذي  املرتزق 
الذي  اليسار  من  املمتد  بكرامة 
يرضع من سفارة عوكر اىل تكفرييي 
وربط   ، داعش  و  القاعدة  بقايا  و 
وربطها  النقد  صندوق  مساعدات 
بعزل  تتصل  سياسية  رشوط  بسلة 
الداخيل  الوضع  ،اوصل  املقاومة 
اجتامعي  انفجار  ،اما  حافة  اىل 
خطوات  اىل  املقاومة  مبادرة  او 
انقاذية جذرية باتت قريبة التحقق 

،
حبىل  مرحلة  يف  االن  اصبحنا  و 
ضوء  عىل  املفاجئة،اذ  بالتطورات 
االقتصادي  الصمود  قدرة  تآكل 
الرسمي ووصولها اىل قاعٍ ال قرار له 
واقع  يتغري  ان  جدا  ممكنا  ،يصبح 
ضحاها...وهذا  و  ليلة  بني  لبنان 
يف  اذنابهم  و  االمريكان  يرس  ال  ما 

لبنان...

املؤكد ان ما مل يستطع االمرييك و 
االرسائييل تحقيقه يف امليدان ،لن 
بتحقيقه  يحلم  ان  مطلقا  يستطيع 

بهذه الوسائل القذرة...

معادالت  ستتغري  متى  و  كيف  اما 
ارسار  من  رٌس  فهذا  الراهن  الوضع 
هذه  مسرية  يزين  الذي  النرص 
بركات  من  و  املضحية  املقاومة 
البواسل...من  مجاهديها  دماء 

يعش ير ...
و السالمو السالم

تتمة األوىل

عن  متعددة  أشهَر  دام  انقطاعٍ  عن بعد  متعددة  أشهَر  دام  انقطاعٍ  بعد 
صالة الجامعة والجمعة، كيف ترون صالة الجامعة والجمعة، كيف ترون 

هذه العودة؟هذه العودة؟
االمور  تيرست  أن  تعاىل  لله  الحمد 
العودة  باتجاه  بالسري  وأخذت 
التدريجية إىل منط الحياة الطبيعية، 
إجراءات  من  العديد  مع  بالطبع 
انتشار  عودة  من  للوقاية  السالمة 
شيئاً  تكرهوا  أن  "فعىس  الجرثوم، 

ويجعل الله فيه خرياً كثرياً".  
السالمة  إجراءات  أن  شك  بال 
الكثري  بها  الجائحة  فرضتها  التي 
عىل  وتحتم  والعرب،  املوعظة  من 
الساموية  بالتعاليم  االلتزام  االنسان 
عند  والتباعد  النظافة  رأسها  وعىل 
التغذية  حسن  حتى  األوبئة،  انتشار 

لتقوية الجهاز املناعي... 
الحياة  إىل  العودة  هذه  وضمن 
الطبيعية تأيت العودة إىل املساجد 
والدينية  االجتامعية  واملراكز 
االنسان  لحاجة  نظراً  وذلك  األخرى، 
املتمثل  االجتامعي  الجانب  إىل 
الروحي  والجانب  االخرين،  بلقاء 
املتمثل باالنقطاع اىل الخالق تعاىل 
يتضمن  مبا  )املسجد(،  بيته  يف 
املعبود  مع  روحية  وشائج  من  ذلك 

يصعب تواجدها خارج املسجد.

اتباعها  املطلوب  االجراءات  هي  اتباعها ما  املطلوب  االجراءات  هي    ما 
من قبل االدارة واملصلني؟من قبل االدارة واملصلني؟

بإجراءات  االلتزام  عىل  حرصنا 
طلبتها  التي  والوقاية  السالمة 
الجهات الصحية يف حكومة كيبيك، 
إجراءات  أي  من  االستفادة  مع 
وتدعم  مناسبة  نراها  إضافية  أخرى 
الواجبة.  الحكومية  اإلجراءات 
الكاممات  ارتداء  وجوب  وتضمنت 
األيدي  وتعقيم  املسجد،  داخل 
عىل  واملحافظة  الدخول،  عند 
مسافة مرتين بني املصلني، ووضع 
التصافحِ  مبنع  املكتوبة  االرشادات 
غري  املسجد  مرافق  إىل  والدخوِل 
يف  البقاء  وقت  وتقصري  الرضورية، 

املسجد.

الكايف  الوقت  لديكم  كان  الكايف هل  الوقت  لديكم  كان    هل 
العامل  والطاقم  املسجد  العامل لتحضري  والطاقم  املسجد  لتحضري 

فيه لاللتزام بالرشوط املوضوعة؟فيه لاللتزام بالرشوط املوضوعة؟
باالستعداد  بدأنا  لقد  لله،  الحمد 
تجهيز  ذلك  يف  مبا  باكراً،  للعودة 
إضافية  كاممات  من  نحتاجه  ما 

ومعقامت لأليدي وغري ذلك.

صالة  بصحة  يرض  أال  التباعد  صالة هذا  بصحة  يرض  أال  التباعد    هذا 
الجامعة؟الجامعة؟

بجواز  مرجع  من  أكرث  أفتى  لقد 
من  للحد  املصلني  بني  التباعد 
أرواح  الجرثوم والحفاظ عىل  انتشار 
الناس، وهذا ما يتناسب مع املنطق 
يجب  فاملصيل  وكذلك  والعقل. 
خالقه  إىل  منقطعاً  فكره  يكون  أن 
قلق  أي  يشوبه  ال  الصالة،  أثناء  يف 
او  العدوى  احتاملية  من  خوف  او 

غريها.

  هل هناك تعقيم للمساجد، ال سيام هل هناك تعقيم للمساجد، ال سيام 
يف أماكن السجود مثالً؟  يف أماكن السجود مثالً؟  

واملعقامت  تُعقَّم،  األبواب  مقابض 
بالنسبة  املداخل.  عند  توَضع 
ورقية  قطع  بتوفري  قمنا  للسجود، 
يكفي  حجمها  مصيل  لكل  نظيفة 
لوضع الكفني والجبهة حال السجود 
عند  املصيل  يلتقطها  عليها، 
الدخول ويتخلص منها عند االنتهاء 
يالمس  ال  الحالة،  بهذه  الصالة.  من 
املصيل أي يش آخر ما عدا قطعته 

الورقية الخاصة به.

فكيف  فكيف ،   ،5050 هو  املفرتض  هو العدد  املفرتض    العدد 
بالحجز  هل  الحضور؟  هذا  بالحجز تنظمون  هل  الحضور؟  هذا  تنظمون 
املسبق مثالً او ماذا؟ وماذا تفعلون املسبق مثالً او ماذا؟ وماذا تفعلون 

هل  هل   شخصاً؟    شخصاً؟   5050 العدد  تجاوَز  العدد إذا  تجاوَز  إذا 
واجهتم أحداً رفض مغادرة املسجد واجهتم أحداً رفض مغادرة املسجد 
بعد أن اكتمل العدد؟ وكيف كانت بعد أن اكتمل العدد؟ وكيف كانت 

تنتهي األمور؟تنتهي األمور؟
يف أول جمعة بعد فتح املسجد، مل 
فعودة  الخمسني،  الحضور  يتجاوز 
املسجد  يف  الصالة  إىل  الناس 
املصلني  بعض  وكان  تدريجية. 
يتصل بنا للتأكد من إمكانية الحضور 
الخمسني  إىل  العدد  وصول  وعدم 
أعتقد  بالصالة.  بااللتحاق  ليحظى 
االلتزام  رضورَة  متفهمٌة  الناس  ان 
باالجراءات، ولن ترتدد بعدم الدخول 
بخمسني  الصالة  بامتالء  أُبلَِغت  إذا 

. ُمَصلٍّ

مجموعة  من  مسعى  هناك  مجموعة كان  من  مسعى  هناك    كان 
إلنجاز  األديان  من  عدٍد  من  إلنجاز مشرتكة  األديان  من  عدٍد  من  مشرتكة 
هذا األمر، لكن املالحظ ان الحكومة هذا األمر، لكن املالحظ ان الحكومة 
االعالن  األمر حني  إىل هذا  ترُِش  االعالن مل  األمر حني  إىل هذا  ترُِش  مل 
كيف  املساجد.  بفتح  السامح  كيف عن  املساجد.  بفتح  السامح  عن 

تفرسون هذا االمر؟ تفرسون هذا االمر؟ 
الحكومة  هذه  تستمر  لألسف، 
ضد  املنصفة  غري  بإجراءاتها 
الديانات  معتنقي  وضد  األقليات، 
تعاليَم  املطبقني  املختلفة 
دياناتهم، خاصة املسلمني. إن عدم 
املجموعة  هذه  جهود  اىل  االشارة 
الحكومة  سياسة  من  جزء  هو 
ممثيل  عىل  التضييق  يف  ومنهجها 
مكانتهم  إعطائهم  وعدم  الديانات 
لشكر  الفرصة  هذه  أنتهُز  الطبيعية. 
شارك  الذي  غية،  حسن  االستاذ 
يف املجموعة وكان عىل تواصل مع 
الجالية، فنقل آراَءها اىل املجموعة 
ثم إىل الحكومة، ثم أوصل التوصيات 

املتفق عليها إىل الجالية.

املحارضات  تجربة  كانت  املحارضات كيف  تجربة  كانت    كيف 
التواصل  وسائل  عرب  التواصل واملواعظ  وسائل  عرب  واملواعظ 

االجتامعي؟االجتامعي؟
الحمد لله تعاىل، كانت تجربة غنية 
وبها العديد من الجوانب االيجابية، 
عىل  القدرة  عدم  من  الرغم  فعىل 
وفرت  فعلياً،  االجتامعي  اللقاء 
وسائل  عرب  والربامج  املحارضات 
وفرصاً  جوانَب  االجتامعي  التواصل 

مل تكن لتتحقق عرب غريها.  
عن  بعيداً  يسكن  من  هناك  أوال: 
املسجد  ارتياد  وكان  املساجد، 
املبارك  رمضان  شهر  يف  يومياً 
ملن  باألخص  باملشقة،  يتسبب 
الجائحة.  بسبب  عمله  يتوقف  مل 

وسائل  عرب  الربامج  متابعة  فكانت 
التواصل - كل من بيته - أسهل بكثري 
من الذهاب اىل املسجد. وعلمنا ان 
برنامج شهر رمضان  تابع  البعض قد 

كامالً ألول مرة. 
أصبحت  الربامج  متابعة  إن  ثانيا: 
ميكنه  فاملتابع  راحة،  واكرث  أسهل 
مشاهدة الربامج وهو يف منزله وعىل 
راحته، سواء عىل شاشة "التلفاز" أو 
الهاتف،  أو  "التابلت"  أو  الحاسوب 
وعنَد الطبخ أو االستلقاء أو الجلوس. 
االستامع  ميكنه  السيارة  يف  حتى 
وتالوة  واألدعية  املحارضات  إىل 
القرآن الكريم. وأصبح الشخص قادراً 
مسجٍد  من  أكرث  برامج  متابعة  عىل 
العامل  أنحاء  يف  أو  محلياً  مركز،  او 
املختلفة، سواء مبارشة أو تسجيالً، 

مبا يتناسب ووقت الفرد.
كون  ذلك،  اىل  أضف  ثالثا: 
يتكلمون  واملتحدثني  املحارضين 
ذلك  أتاح  التواصل،  وسائل  عرب 
الفرصة إلرشاك العديد من الشيوخ 
العامل  بقاع  من  واألطباء  واألساتذة 
املختلفة، فقد استفدنا يف برامجنا 
ومبدعني  أجالء  محارضين  من 
وفرنسا  وامريكا  كندا  من  أفاضل 
ِبلغات  وغريها،  والعراق  وايرلندا 
متعددة... وهذا حتام أغنى الربنامج 
وأضاف له تنوعاً مفيداً وأعطى طعامً 

خاصاً للربامج. 
املعرفة  زيادة  ننىس  ال  رابعا: 
لوسائل  اإليجايب  االستعامل  يف 
كبري  جمع  اكتسبها  التي  التواصل، 
طبيعية  كنتيجة  الجالية  أبناء  من 

لالستعامل املتكرر.

  كلمة أخرية؟كلمة أخرية؟
عىل  تعاىل  الله  مين  ان  أرجو 
الجائحة،  هذه  خطر  بزوال  البرشية 
الطبيعية،  الحياة  إىل  العودة  ومتام 
وأن يرحم الضحايا بواسع رحمته، وأن 
مين بالشفاء العاجل عىل املرىض، 
وأن يجنب الجميع كل سوء ومكروه. 
هذه  من  جميعاً  نستفيد  أن  كام 
الجهات  خاصة  الصعبة،  التجربة 
املعنية،  والسلطات  الحكومية 
التي  الثغرات  ملعالجة  تتوجه  لعلها 
انكشفت وأدت إىل وفاة العديد من 
السن  كبار  رعاية  ُدور  يف  الضحايا، 

خاصة. 
املرشق  صدى  لصحيفة  شكراً 
لتغطيتها ما يساهم يف رقي الجالية 

وازدهارها.

مقابلة/آراء

السيد سالم الموسوي المسؤول في مسجد أهل البيت )ع(: 

عدم االشارة إلى جهود المجموعة التي عملت 
على فتح المؤسسات الدينية جزء من سياسة 

الحكومة في التضييق على ممثلي الديانات
سنن التاريخ وارهاصات 

االنهيار

عادل حبيب ...والسالم
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يف  ولو  العلم  اطلب  سابقا:  وقيل 
الشعبية  ثقافتنا  يف  وقيل  الصني، 

املتوارثة: شو عم تحيك معي صيني!
وطننا  يف  الدائر  النقاش  خلفية  عىل 
أدوار  حول  والعامل  املنطقة  ويف  األم 
صينية محتملة، تخرج فيها الصني من 
جغرافيتها وحذرها التاريخي اىل العامل 
واالقتصاد  املال  خالل  من  الخارجي 
واملشاريع الخدمية واالنتاجية وغريها، 
مع  متجددا  قدميا  موقعا  لها  لتحجز 

الكبار.. ورمبا يف املقدمة!
الدائر  النقاش  تبسيط  عىل  يجرؤ  من 
والذي  الرسية،  واملطابخ  الغرف  يف 
ويف  املنابر  وفوق  العلن  اىل  ظهر 
التوجه  عن  تتحدث  التي  الشعارات 

رشقا!
هل ميكن التوصل بني القوى السياسية 
والحزبية  واملذهبية  والطائفية 
مسودة  اىل  الخارج  يف  ومشغليهم 
اتفاق للبحث يف امكانية التوجه رشقا، 

ونحو الصني تحديدا؟
هذا السؤال يحتاج اىل كثري من الجرأة 
ويحتاج  واملبادرة،  التقدير  وحسن 
للقفز فوق  الشجاعة  أوال اىل كثري من 
وزراء  برئيس  أطاحت  التي  املحاذير 
املهدي  عبد  عادل  السابق  العراق 
وبالفعل  عمليا   – رشقا  توجه  أن  بعد 
واتفاقات  معاهدات  عىل  والتوقيع 
مشاريع بقيمة 400 مليار دوالر تخرج 
املزرية  الحالية  أوضاعه  من  العراق 
املتقدمة،  الدول  مصاف  يف  لتضعه 
 – املفرتضة   – املشاريع  كانت  فقد 
تغطي الكهرباء والبنى التحتية والسدود 
واملطارات  والقطارات  والجسور 
واملدارس  واملستشفيات  واملرافئ 
والجامعات واالدارات الرسمية والسكن 
بها  تبادر  التي  املشاريع  من  وغريها 
الدفع  أو   B.O.T شكل  عىل  الصني 
هذه  العراقي..  النفط  من  اآلجل 
عبد  عادل  امتلك  التي  االتفاقيات 
استنفر  مام  لتوقيعها  الجرأة  املهدي 
قوى الرش يف الداخل واملنطقة والعامل 
فولكلورية  مبظاهرات  بالرجل  لتطيح 
السياسية  القوى  من  وغباء  وسذاجة 
الرجل،  عن  تحامي  مل  التي  العراقية 
الداخلية  للضغوط  عرضة  وتركته 

واالقليمية واألمريكية!..
موازين  ففي  طبعا،  العراق  ليس  لبنان 
القوى التي ميكن مقارنتها بسهولة بني 
البلدين ميكن التوصل اىل نتائج سلبية 

يف مقاربة امللف اللبناين الصيني!
واملقاربات التي تصلح لدراسة وتقييم 
البلدين  يف  والضعف  القوة  نقاط 
ينقصها  العراقية  بالتجربة  لالسرتشاد 
مبحركات  واملعرفة  الدقة  من  الكثري 
السياسيتني  العمليتني  يف  الدفع 
انهام  اعتبار  عىل  ولبنان،  العراق  يف 
الرتكيبة  حيث  من  مميزتني  ساحتني 
الدولتني  وتبني  واملذهبية  الطائفية 
الطائفية واملذهبية  لنظام املحاصصة 
محاولة  يف  ويحسن  الذكر!  اليسء 
العراق  أن يضاف اىل حساب  املقارنة 
كرافعتني  والنفط  املرجعية  وجود 
أساسيتني يف دعم العملية السياسية 

واالقتصادية – افرتاضا!

لدعوة  التوجه  قبل  نحن؟  اين 
افتتاح  يف  لالستثامر  املستثمرين 
الصينية  اللغات  لتعليم  معاهد 
الصينية،  الشعبية  والثقافة  واالتيكيت 
لندخل اىل الصني من األبواب العريضة 
وليس من النوافذ والزواريب الضيقة!..
يف السياسة واالقتصاد كام يف شؤون 
حاالت  يف  وخصوصا  أخرى،  حياتية 
كالوضع  والتآكل،  واالنهيار  الضعف 
الذي يعيشه ويتعرض له لبنان والعراق 
يف  والعامل،  املنطقة  دول  من  وغريها 
اىل  الوقوف  يستحسن  كهذه  حاالت 
الرشفاء  خصوصا  االقوياء،  جانب 
الذين  منهم  والصادقني  واملخلصني 
وعنفية  استعامرية  سوابق  لهم  ليس 
مسلمي  )ملف  ومنطقتنا  لشعوبنا 
تسييسا  أقل  لدراسة  يحتاج  اإليغور 

وأكرث واقعية واعتداال(!.. 
موقع  رصد  املايل،  امللف  ففي 
االقتصادية  بالشؤون  متخصص  رويس 
للتوقف  متهد  حثيثة  صينية  خطوات 
وذلك  االمرييك،  بالدوالر  التعامل  عن 
الذهب  من  كبرية  كميات  تخزين  عرب 
ألغراض اسرتاتيجية، من خالل رشكات 
تقوم  التي  الصينية  الذهب  تعدين 
يف  تعدين  ورشكات  مناجم  برشاء 
لتصبح  العامل،  من  مختلفة  مناطق 
يف  االصفر  للمعدن  منتج  أكرب  بذلك 
العامل، ويتابع املوقع بأن الصني دأبت 
عىل ارسال اشارات للعامل مفادها ان 
من  تنتهي،  ان  يجب  الدوالر  هيمنة 
الدائم  االعتامد  بأن  االحساس  موقع 
عىل الدوالر مع نظام العقوبات يعرض 
للخطر!..  العمالق  الصيني  االقتصاد 
خطط  لديها  الصني  ان  التقرير  ورأى 
الجديد  العاملي  املايل  النظام  لتغيري 
الذهب،  عىل  بكليته  يرتكز  آخر  اىل 
الحايل  النظام  مكان  سيأخذ  الذي 

املتهالك!..
عىل  أما  املايل،  املستوى  عىل  هذا 
الصني  فإن  االقتصادي،  املستوى 
وتجارية  اقتصادية  عالقات  تقيم 
املشاريع  عرشات  يف  وتساهم 
واملقاوالت يف  والخدمية  االستثامرية 
مقدمتها:  يف  العربية  الدول  من  كثري 
اضافة  واالمارات،  ومرص  السعودية 
اىل املساعدات التي تقدمها اىل دول 
مثل اليمن وسوريا ولبنان واألردن، وقد 
ازداد حجم التبادل التجاري بني الصني 
عام  باملئة   28 بحوايل  العربية  والدول 
الصينية  العقود  قيمة  وتبلغ   ،2018

مليار   35 حوايل  العربية  الدول  يف 
دوالر لنفس العام، وزاد التغول الصيني 
بحسب مراقبني يف العام 2019 حني 
مليار   1.2 مبلغ  مرص  الصني  اقرضت 
 68 بطول  كهربايئ  قطار  إلنشاء  دوالر 
التي  االدارية  العاصمة  اىل  يصل  كلم 
بقيمة  برجا   18 بناء  اىل  فيها  سيصار 
الصني منها  3 مليارات دوالر، قدمت 
%85 يف صورة قرض يبدأ سداده بعد 
السعودية  وقعت  كام  أعوام.  عرشة 
بقيمة  الصني  مع  تجارة  اتفاقية   12
ارامكو  نصيب  بلغ  دوالر،  مليار   28
إلنشاء  دوالر  مليار   10 حوايل  منها 
والصناعات  النفط  لتصفية  مجمع 
يف  االمارات  ووقعت  البرتوكيميائية، 
العام نفسه 16 اتفاقية مع الصني يف 
وال  والبيئة..  والنفط  االقتصاد  مجاالت 
قيمته  ما  استوردت  الصني  ان  ننىس 
العريب،  النفط  من  دوالر  مليار   107
أكرب  أصل  من  عربية  دول  ثالث  وتأيت 
الصني  للنفط اىل  خمس دول مصدرة 
وسلطنة  والسعودية  العراق  وهي 

عامن..
استثامراتها  يف  تتوسع  أيضا  والصني 
يف افريقيا بشكل كبري وهائل إذ يبلغ 
القارة  يف  الصينية  الرشكات  عدد 
السمراء حوايل عرشة آالف رشكة وتبلغ 
اململوكة  االفريقية  املنتجات  قيمة 
مليار   500 حوايل  صينية  لرشكات 

دوالر..
أما يف رشق آسيا فهناك هيمنة صينية 
بلغت صادراتها اىل هونغ  فقد  كاملة 
 147 اليابان  دوالر،  مليار   303 كونغ 
مليار دوالر، كوريا الجنوبية 109 مليار 
دوالر، فيتنام 84 مليار دوالر، الهند 77 
مليار دوالر، سنغافورة 50 مليار دوالر، 
تايوان 49 مليار دوالر، روسيا 48 مليار 

دوالر، ماليزيا 45 مليار دوالر..
الجهات  املانيا  تتصدر  اوروبا  ويف 
بقيمة  الصينية  للصادرات  املستقبلة 
78 مليار دوالر، ثم هوالندا بقيمة 73 
مليار دوالر ثم بريطانيا بقيمة 57 مليار 

دوالر..
الدول  مقدمة  يف  أمريكا  تأيت  ثم 
 382 بقيمة  الصني  من  املستوردة 

مليار دوالر!..
لهؤالء  وخصوصا  األهم،  املقاربة  أما 
الذين يتحدثون عن عالقتهم التاريخية 
والنظام  العرب  واالخوة  بالغرب 
االقتصادي الحر وغريها من الشعارات 
من  يراد  التي  والسخيفة  املمجوجة 
التوجه  فكرة  عىل  التهويل  خاللها 
هذا  من  تبقى  ما  انقاذ  ملحاولة  رشقا 
 – لهم  نقول  للبلد،  املتهالك  الجسم 
الكيان  وأغلبهم من املعجبني بأمنوذج 
يعتربونه  يزالون  وال  وكانوا  الغاصب، 
عىل  املنطقة  يف  املتقدم  االمنوذج 
لهم  نقول  املستويات،  مختلف 
فلننظر اىل العالقات التجارية الصينية 

الصهيونية!..
الصينية  التجارية  العالقات  اىل  فنظرة 
أن  تقول  أمريكية  بعيون  االرسائيلية 

االرسائيليني  بوجه  انفجرت  أمريكا 
"احتلت"  الصني  ان  اعتربوا  ألنهم 
يف  وخصوصا  االرسائييل،  االقتصاد 
مجال البنى التحتية والتكنولوجيا، وقد 
إما  بالقول:  ارسائيل  أمريكا  هددت 
الصني  مع  تجارتكم  تنظيم  تعيدوا  أن 
الصني  بأن  متعللني  نحن،  ننظمها  أو 
األخرى  الدول  مع  اتفاقياتها  تحرتم  ال 
وأنها  الفكرية،  الحريات  تحرتم  ال  وأنها 
تتجسس عىل اآلخرين بواسطة تقنياتها 
التي  األعذار  من  ذلك  وغري  املتقدمة 
متارسها أمريكا وارسائيل بشكل فاضح 

وواضح ومكشوف عىل اآلخرين..
الرشاكة  عقد  تجديد  بعد  ذلك  جاء 
 ،2021 عام  حتى  االرسائيلية  الصينية 
جرت  حيث   2013 عام  بدأ  الذي 
فيها  سمحت  التي  املثرية  الصفقة 
بتشغيل  صينية  لرشكة  ارسائيل 
االسطول  يتواجد  حيث  حيفا،  ميناء 
الغواصات  لقاعدة  واملجاور  األمرييك 
يفتح  فامليناء  االرسائيلية!..  النووية 
االبيض  البحر  امام  الصني  ابواب 
طريق  الفتتاح  يتهيأ  الذي  املتوسط 
الحرير القديم الذي يربط آسيا بأوروبا 
ويرشك حوايل 70 دولة يف اقتصادات 

مشرتكة أمريكا ليست واحدة منهم..
ارسائيل  الصيني يف  الحضور  ويتجىل 
التي  الصينية  االستثامرات  قيمة  يف 
موزعة  دوالر  مليار   25 الـ  تجاوزت 
صندوق  تأسيس  التايل:  الشكل  عىل 
االتصاالت  لالستثامرات،  سامسونغ 
الرشكات  مختلف  مع  واملشاركة 
واالنتاج  البحث  يف  االلكرتونية 
بناء  مثل  التحتية  البنى  واالستثامر، 
العام  النقل  والقطاع  اسدود  ميناء 
الطرق،  وشبكات  الحديدية  والسكك 
اضافة اىل السياحة التي بلغ فيها عام 
الف سائح صيني   200 2019 حوايل 
متيل  التي  التجارة  وكذلك  إلرسائيل، 

بشكل واضح لصالح الصني حتام!..
يف املشهد العاملي، والذي نحن منه، 
ونشكل بكل طوائفنا ومذاهبنا وفسادنا 
عن  متفرعة  صغرية  حارة  ووسخنا، 
زاروب متفرع عن شارع عام يف بكني، 
 5 يسكنها  التي  البنايات  احدى  يف 

مليون صيني!..
أن  فيه،  يبدو  الذي  املشهد  هذا  يف 
وتتآكل  تتهاوى  امرباطورية  هناك 
والخرف  والعجز  الضعف  فيها  ويدب 
صاعدة  وامرباطورية  وترامب،  والعته 
وسخية  ومتامسكة  ومتمكنة  وواعدة 
مصداقيتها  وأثبتت  ممدودة  ويدها 
عن  فضال  أصدقائها  مع  التعامل  يف 

حلفائها.. فأين نحن!
رئيسة  تاترش  مارغريت  عاتبت  قدميا 
امللك  ترّسع  حني  بريطانيا  وزراء 
االجتياح  بتأييد  االردن  يف  حسني 
بالنفطني  طمعا  للكويت  العراقي 
أعدت  أن  وبعد  والكويتي،  العراقي 
لتحرير  الحلفاء  مع  قواتها  أمريكا 
ملاذا  بالقول:  تاترش  عاتبته  الكويت، 

تقف يف جبهة الضعفاء؟
اللبنانيني وأهلنا  ونحن نسأل مواطنينا 
وأحباءنا وخصومنا: هل أمريكا قوية يف 
لالنسحاب،  تستعد  وهي  افغانستان 
ارادة  امام  العراق  يف  قوية  هي  هل 
الحشد الشعبي، هل هي قوية والسفن 
البحر  يف  ومترح  ترسح  االيرانية 
الداخل  يف  قوية  هي  هل  الكاريبي، 
هل  االجتامعي،  والفصام  كورونا  أمام 
اليمن،  السعودية واالمارات أقوياء يف 
هل مرص قوية يف ليبيا ومقابل أثيوبيا، 
ولبنان  غزة  أمام  قوية  ارسائيل  هل 

وسوريا..
مع  نقف  أن  تريدوننا  ملاذا  إذن، 
 ni هاو  ين  رشقا..  فلنتجه  الضعفاء؟ 

!hao
أنا أنصح أهايل عكار  وبهذه املناسبة، 
وطرابلس قبل أن ينزلوا غدا اىل وسط 
بريوت ملقاومة املد الصيني يف لبنان، 
)ص(:  الكريم  رسولنا  بقول  يأخذوا  أن 
اطلب العلم ولو يف الصني.. ثم اطلب 
الكهرباء، ثم أعد الئحة مطالبك وارفعها 
والصينية..  السعودية  السفارتني  اىل 

ويف هذا فليتنافس املتنافسون!
زيارة ألحد املنازل  مالحظة: كنت يف 
مدينة  يف  منطقة  أغىل  يف  الفخمة 
العريب  صديقي  بصحبة  مونرتيال، 
بقيمة  منزال  يشرتي  أن  يريد  الذي 
كان  الذي  الوكيل  دوالر،  مليون   3-4
يعرض البيت كان رجال مرصيا محرتما 
وكان هو صاحب البيت ويقوم بخدمة 
الزبائن والتعريف مبواصفات البيت – 
وبني  البيت  تنقلنا يف  القرص، وخالل 
بعض  اىل  يتحدث  كان  وغرفه،  أدواره 
الزبائن الصينيني بلغتهم )املاندرين(، 
عن  وسألته  ذلك  من  فتعجبت 
زبائن  أغلب  إن  يل  فقال  املوضوع، 
هذه املنطقة الفخمة هم من الصينيني 
وهم يشرتون نصف عدد البيوت التي 
ال  بعضهم  أن  ومبا  تقريبا،  هنا  نبيعها 
لذلك  االنكليزية،  أو  الفرنسية  يتكلم 
أكرث  يرتاحون  وهكذا  لغتهم  تعلمت 
الوكالء  من  أكرث  معي  التعامل  يف 

اآلخرين!..
فلوال  الوقت،  من  الكثري  لدينا  ليس 
باللغة  ليتفقهوا  نفر  فرقة  كل  من  نفر 
رجعوا..  إذا  أهلهم  ينذروا  ثم  الصينية 
بذلك نكون قد أمسكنا بأسباب القوة، 

لكيال نقف مع األعراب الفاشلني!
ومن نافل القول أن نطالب أيضا بتعلم 
والسورية  والفارسية  الروسية  اللغة 
لكم  الله  يفتح  السورية،  نعم  أيضا.. 

وعليكم!
•بعض املعلومات منقولة وبترصف!

هوزأبجد

تعلم الصينية في ستة أيام!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

أول الكالم

بشكل  تنحاز  هاربر  حكومة  كانت 
سافر إىل ارسائيل وتربّر لها حربها يف 
لبنان،  2006 عىل  متوز/ يوليو عام 
أي  دون  كنديني  مواطننَي  وقتلها 
اعتذاٍر او فتحِ أيِّ تحقيق. ومل تتبدل 
عهد  يف  كثرياً  الكندية  املواقف 
فظلت  ترودو،  بزعامة  األحرار  حزب 
"اللويب"  ضغوظ  من  الخوف  أسرية 
جارها  ومجاراة  جهة،  من  الصهيوين 

الجنويب من جهة أخرى. 

مع  الدبلوماسية  العالقات  فظلت 
كل من طهران ودمشق مقطوعة رغم 
الوعود االنتخابية بإعادة فتح السفارة 
املوقف  وبقَي  اوتاوا،  يف  االيرانية 
الحاكم  الرسمي  النظام  من  السلبي 
السياسات  من  وغريُه  فنزويال،  يف 
الدول  من  العديد  تشّجع  لن  التي 
ال  ألنها  لكندا  صوتها  إعطاء  عىل 
تريد أن ترى أمريكا أخرى يف مجلس 
استقالالً  متلك  دوالً  إمنا  االمن، 
سياسات  انتهاج  من  ميكّنها  سيادياً 
والسالم  األمن  تخدم  معتدلة 

العامليني. 

املؤملة  الصفعة  هذه  ستدفع  فهل 
إعادة  اىل  وحزبه  ترودو  وجه  عىل 
التي  الخارجية،  السياسة  يف  النظر 
الضعيف  الوضع  هذا  اىل  أوصلت 
يف أهم مؤسسة من مؤسسات األمم 

املتحدة؟؟    

التحريرالتحرير

تتمة األوىلتتمة األوىل
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زاهية املرصيزاهية املرصي
زاهية  السيدة  الفلسطينية  الناشطة   
املتحدثني،  أول  كانت  املرصي 
عملية  "بخطوات  كلمتها  يف  فطالبت 
الوعود  زمن  انتهى  فقد  وملموسة، 
املرصي:  وقالت  الفارغة".  والكلامت 
عىل  ليؤكِّد  إال  هو  ما  اليوم  "وجودكم 
األرايض  ضم  ملرشوع  التام  رفضنا 
فلسطني  إرسائيل.  إىل  الفلسطينية 
االحتالل عن  إزالة  أرض محتلة ويجب 
كل أراضيها وإعادة الحق إىل أصحابه. 
هذا  لِكل  والجوهر  األساس  هو  هذا 

الحراك".

رب غزالرب غزال
الكيبيك  التضامن  حزب  عن  النائب 
كلمتها:  يف  قالت  غزال  رب  اآلنسة 
إىل  يرمز  متثال  وخلفنا  اليوم  "نتظاهر 
املواطنني األوائل لهذه األرض، كندا... 
كثرياً.  يشبههم  الفلسطيني  الشعب 
أرضه  عىل  املحافظَة  يريد  أيضاً  هو 
بالقول:  وأردفت  حقوقه".  كل  ويريد 
خرست  كندا  أن  أيضاً  أقول  أن  "أريد 
وهي  املتحدة،  األمم  يف  مقعدها 
الفلسطيني  الشعَب  تساعد  تكن  مل 
وهذا  زمن..  من  حقوُقه  املنتَهكة 
الحاكم.  الحزب  قبل  من  كبري  تقاعس 
مع  ويقف  موقفه  يراجع  أن  منه  نأمل 
 - الفلسطينية  القضية  ألن  املظلومني 
بكل معانيها - متثل كل قضايا الحريات 
العدالة  العامل، وهي متثل معاين  يف 
من  الكثريُ  منها  املحروم  االنسانية 
"إرسائيل  غزال:  وأضافت  الشعوب". 
الفلسطيني  الشعب  حرية  تنتهك 
يحاسب  أحد  ال  لكن  الوسائل،  بشتى 
يف  الفلسطينية  الحقوق  عن  ويدافع 

مراكز القرار" .

ألكسندر بولريس ألكسندر بولريس 
الحزب  عن  الفدرايل  النائب 

الدميقراطي الجديد الفدرايل ألكسندر 
بولريس هاجم الحكومة الكندية لطريقة 
تعاطيها مع القضية الفلسطينية، التي 
وقال:  إلرسائيل،  كلياً  منحازة  يعتربها 
"إن يف جعبة الحكومة االرسائيلية خطًة 
لعزل الشعب الفلسطيني. لذا يتوجب 
علينا الوقوف متضامنني ضده. ويجب 
بحق  التعسفية  املامرسات  كل  رفض 
عرشات  من  الفلسطيني  الشعب 
إىل  سؤاالً  بولريس  ووجه  السنني". 
ترودو:  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس 
هل  القضية؟  هذه  حيال  تفعل  "ماذا 
إىل  والشعارات؟  بالكلامت  سنكتفي 
وهل  األيدي،  مكتويف  سنظل  متى 
مرشوع  لرنفض  الشجاعة  سنمتلك 
ستقوم  التي  التدابري  هي  وما  الضم؟ 
أوتاوا"؟ وختم مبقولة  الحكومة يف  بها 
قال:  الذي  مانديال  لنلسون  شهرية 
الشعب  يتحرر  عندما  أحراراً  "سنصبح 

الفلسطيني" .

دومينيك غانيوندومينيك غانيون

السيدة  الوطنية  النقابات  اتحاد  ممثلة 
كلمتها  يف  أعلنت  غانيون  دومينيك 
الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  عن 
وقالت: "نحن نتابع عن قرب كل األعامل 
غري العادلة التي تقوم بها إرسائيل بحق 
الفلسطينني". واعتربت أن "كل تخاذل 
هذا  عىل  مؤامرًة  يعترب  صمت  او 
حريته  تُسلب  التي  املظلوم  الشعب 
بالقول:  وتابعت  يوم".  كلَّ  وأرضه 
"أدعو الدولة الكندية إىل رفض مرشوع 
ومنع  الوسائل،  بكل  ومحاربته  الضم 
العادلة  العدائية وغري  كل املامرسات 
مؤكدة:  الفلسطيني"،  الشعب  بحق 
الشعب  هذا  عن  بالدفاع  "سنستمر 

حتى النهاية مهام طال األمد" .

ماريو بولييهماريو بولييه
الكتلة  حزب  عن  الفدرايل  النائب 
مناهضَة  أكد  بولييه  ماريو  الكيبكية 
بالتظاهر  "علينا  وقال:  الضم  مرشوع 
القضية  إزاء  التوعية  ونرش  واملقاطعة 
الوسائل  كل  واعتامد  الفلسطينية، 
الفلسطينية  القضية  لدعم  السياسية 

والحل العادل لها". 

األصوات اليهودية املستقلةاألصوات اليهودية املستقلة
"األصوات  تجمع  ِباسم  كلمة  وكانت 
اليهودية املستقلة"، أكدت عىل إدانة 
الكلمة:  يف  وجاء  الكندي،  الصمت 
االنضامم،  مرشوع  لرفض  كندا  "ندعو 
ة لدعم القضية الفلسطينية  ولِشدِّ الهمَّ
التي  حقوقهم  الفلسطينيني  وإعطاء 
كانت  لطاملا  التي  إرسائيل،  سلبتها 
الصوت  تسمع  ال  داعمًة،  لها  كندا 
الكثري  لدى  إن  ونقول  الفلسطيني. 

كبرية،  هواجس  الفلسطينيني  من 
فعملية  القانون  هذا  طُبِّق  حال  ويف 
األيام".  تقادم  مع  ستموت  السالم 
ما  القرن  صفقة  "أن  التجمع  واعترب 
عىل  فلسطني  لِسيادة  نهاية  إال  هي 
القابضَة  ارسائيُل  لتصبح  أراضيها  كل 
"مرشوع  أن  مؤكدا  يشء"،  كل  عىل 
عىل  حرب  إعالن  إال  هو  ما  االنضامم 
الفلسطينيني. من جهتنا سنظل ندافع 
الفلسطينية، ويجب عىل  القضية  عن 
بل  املؤامرة،  لهذه  تسمح  ال  أن  كندا 
يف  الفلسطيني  الشعب  تساعد  أن 

اسرتجاع أرضه وحقوقه املسلوبة" .

دميرتي لسكارس دميرتي لسكارس 
املرشح لرئاسة الحزب االخرض الفدرايل 
دميرتي لسكارس رأى ان كندا متعاونة 
مع نظام عنرصي. وقال "لست وحدي 
من يعترب هذا الكيان يف إرسائيل نظاَم 

الكبري  املفكر  أيضاً  فصٍل عنرصي، بل 
أسوأ  اعتربها  الذي  تشومسيك،  نعوم 
من نظام جنوب إفريقيا العنرصي. أيضاً 
الرئيسة السابقة لحزب الخرض الكندي 
زيارة إىل  بعد عودتها من  إلِزاِبث ماي 
التي  "الطريقة  قالت:   2018 عاَم  غزة 
يُتعامل فيها مع الفلسطينيني أسوأ من 
الطريقة التي تعامل بها النطام السابق 
مواطنيه".  مع  إفريقيا  جنوب  يف 
ال  كندي  سيايس  أي  كان  "إذا  وقال: 
فليس  العنرصي،  الفصل  نظام  يدين 
سيايس".  منصب  أيَّ  لِيتوىل  مؤهال 
وأكد تصميمه عىل الدفاع عن القضية 
الفلسطينية يف املستقبل بغضِّ النطر 

عن موقعه السيايس.    

وكانت كلامت للعديد من الناشطني، 
منها لدياال حمزة من "تحالف مقاطعة 
منظمة  من  خليل  وسوزانا  إرسائيل"، 

"اليهود والفلسطينيون املوحدون". 

النيايب  املجلس  يف  النائب 
رب  فلسطيني  أصل  من  الكيبيك 
وقالت  التجمع،  يف  شاركت  غزال 
املرشق  "صدى  إىل  حديث  يف 
ضمَّ  االرسائيلية  الحكومة  "قرار  إن 
الضفة الغربية اىل األرايض املحتلة 
الدويل.  القانون  مع  يتعارض 
"كورونا"،  جائحة  أزمة  من  وبالرغم 
أن  كندا،  منها  العامل،  دول  عىل 
تتحرك وتقف ضد هذا القرار الذي 

يشكل سابقًة خطرية جداً".

تقوم  ما  أن  تعتقد  كانت  إذا  وعام 
ملواجهة  كاٍف  الكندية  الحكومة  به 
غزال:  قالت  االرسائييل،  القرار 
"لألسف، أبداً، فهي لطاملا وقفت 
األمم  يف  ارسائيل  جانب  إىل 
املتعلقة  القضايا  يف  املتحدة 
بحقوق الشعب الفلسطيني. وهي 
مؤخراً مل تتمكن من الحصول عىل 
مؤخراً  األمن  مجلس  يف  مقعد 
أن  يجب  ما  وهو  السبب،  لهذا 
كيفية  يف  مجدداً  للتفكري  يدفعها 

عىل  السابقة  مكانَتها  استعادتها 
"عىل  وأضافت:  الدولية".  الساحة 
إن  ويقول  يقف  ان  ترودو  جوستان 
ما تفعله ارسائيل غري قانوين حتى 

يستعيد املكانة املفقودة". 

حكومة  تفعله  ان  ميكن  وعام 
كيبك، قالت غزال: "كيبك ليست 
بلداً، ولكن ميكنها أن توقف - مثالً 
إرسائيل  مع  التجارية  العقود  كل   -
القرار".  كتعبري عن معارضتها هذا 
الحزب  مع  "لألسف  وتابعت: 
املوجود يف الحكم ال أعتقد ذلك. 
نشكل  أن  ميكننا  كحزب  ونحن 
ضغطاً عىل حزب التحالف من أجل 

مستقبل كيبك ليقوم بذلك" .

كجالية،  به  القيام  ميكننا  عام  أما 
موجودين  دامئا  نكون  "أن  فقالت: 
وأن  حقوقنا،  عن  نسكت  ال  وأن 
حقوق  عىل  يُداَس  ان  نسمح  ال 
الفلسطينيني، وأن ال نقبل مبا جرى 

ويجري مهام طال الزمن". 

تجمع حاشد في مونتريال رفضًا لضم الّضفة الغربية إلى"إسرائيل"
"""سنصبح أحرارًا عندما يتحرر الشعب الفلسطيني""

غزال لـ """صدى المشرق"""": على ترودو أن يقف ويقول إن ما تفعله إسرائيل""" غير قانوني"

صدى املرشق ـ مونرتيال صدى املرشق ـ مونرتيال 

ضمَّ  االرسائيلية  االحتالل  حكومة  قرار  عىل  ضمَّ إحتجاجاً  االرسائيلية  االحتالل  حكومة  قرار  عىل  إحتجاجاً 

العربي،  الكيان  إىل  الغربية  الضفة  من  واسعة  العربي، أجزاء  الكيان  إىل  الغربية  الضفة  من  واسعة  أجزاء 
نظمت املؤسسة الفلسطينية الكندية تظاهرة عند منتزه نظمت املؤسسة الفلسطينية الكندية تظاهرة عند منتزه 
مئات  فيها  شارك  مونرتيال،  مدينة  وسط  يف  مئات فيليب  فيها  شارك  مونرتيال،  مدينة  وسط  يف  فيليب 

من  سياسية  شخصيات  فيها  وتحدثت  املواطنني،  من من  سياسية  شخصيات  فيها  وتحدثت  املواطنني،  من 
من  والنصف  الثالثة  عند  وذلك  وكيبكية،  كندية  من أحزاب  والنصف  الثالثة  عند  وذلك  وكيبكية،  كندية  أحزاب 

بعد ظهر أول من أمس األحد.بعد ظهر أول من أمس األحد.

زاهية املرصي

ماريو بولييه

ممثلتا الصوت اليهودي املستقل

 النائب يف املجلس النيايب الكيبيك رب غزال

دميرتي لسكارس

ألكسندر بولريس
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الخامس  يف  الخميس  مساء  املنّية  الخامس -وافت  يف  الخميس  مساء  املنّية  -وافت 
الحاج  الجاري  حزيران  شهر  من  الحاج والعرشين  الجاري  حزيران  شهر  من  والعرشين 
الحاجة  زوجته  فارس.  احمد  سعيد  الحاجة ماجد  زوجته  فارس.  احمد  سعيد  ماجد 
 : من  كل  والد   . فارس  امني  محمد  : سمرية  من  كل  والد   . فارس  امني  محمد  سمرية 
حسن  السيد  زوجة  نبيلة)   ، سهيل  حسن فارس،  السيد  زوجة  نبيلة)   ، سهيل  فارس، 
حسني  السيد  )زوجها  محاسن   ، حسني حموي(  السيد  )زوجها  محاسن   ، حموي( 
ابراهيم (، نبيل، محمد وسعيد. وقد ووري ابراهيم (، نبيل، محمد وسعيد. وقد ووري 
لبنان  يف  القرعون  بلدة  مقربة  يف  لبنان الرثى  يف  القرعون  بلدة  مقربة  يف  الرثى 
الجمعة يف السادس والعرشين من حزيران.  الجمعة يف السادس والعرشين من حزيران.  

والعرشين  الواحد  يف  األحد  املنّية  والعرشين -وافت  الواحد  يف  األحد  املنّية  -وافت 
من حزيران املرحوم الحاج عبد عون سلطان من حزيران املرحوم الحاج عبد عون سلطان 
سلطان  واحمد  مازن  من:  كل  والد  سلطان عيىس  واحمد  مازن  من:  كل  والد  عيىس 
ومراسم  الصالة  اقيمت  وقد  ومراسم عيىس.  الصالة  اقيمت  وقد  عيىس. 
التشييع يف مقربة حمزة الثالثاء يف الثالث التشييع يف مقربة حمزة الثالثاء يف الثالث 

والعرشين من حزيران .والعرشين من حزيران .

مونرتيال  يف  تعاىل  الله  رحمة  اىل  مونرتيال -انتقل  يف  تعاىل  الله  رحمة  اىل  -انتقل 
شهر  من  عرش  السادس  يف  الثالثاء  شهر يوم  من  عرش  السادس  يف  الثالثاء  يوم 
حزيران املرحوم الحاج محمد محمود طويل حزيران املرحوم الحاج محمد محمود طويل 
. حرمه السيدة وفاء رشيفة طويل. أوالده : . حرمه السيدة وفاء رشيفة طويل. أوالده : 
يوسف وسارة ويونس وايناس طويل. صهره يوسف وسارة ويونس وايناس طويل. صهره 
: محسن طاهريان. وقد ُصيّل عىل جثامنه : محسن طاهريان. وقد ُصيّل عىل جثامنه 
يوم  حمزة  مقربة  يف  الرثى  ووري  يوم الطاهر  حمزة  مقربة  يف  الرثى  ووري  الطاهر 

الجمعة يف التاسع عرش من حزيران . الجمعة يف التاسع عرش من حزيران . 
-وافت املنّية يف لبنان السيد مروان بهجت -وافت املنّية يف لبنان السيد مروان بهجت 
عر  عر السوقي شقيق رئيسة صالون ُهتاف الشِّ السوقي شقيق رئيسة صالون ُهتاف الشِّ
هتاف  الشاعرة  كندا  يف  اللبناين  هتاف الثقايف  الشاعرة  كندا  يف  اللبناين  الثقايف 
عىل  هتاف  السيدة  نعته  وقد  عىل السوقي.  هتاف  السيدة  نعته  وقد  السوقي. 
صفحتها عىل الفيسبوك بالقول : "يا حبيب صفحتها عىل الفيسبوك بالقول : "يا حبيب 
انا  لحظة  آخر  حتى  رافقناك  وروحي  انا قلبي  لحظة  آخر  حتى  رافقناك  وروحي  قلبي 
قدرنا  وما  يا خيي  وأمريكا  قدرنا وخيايت من كندا  وما  يا خيي  وأمريكا  وخيايت من كندا 
يصرب  الله  خيي..  يا  إمي  وحد  حدك  يصرب نكون  الله  خيي..  يا  إمي  وحد  حدك  نكون 
 .. الكبرية  هاملصيبة  عىل  إمي  يا  .. قلبك  الكبرية  هاملصيبة  عىل  إمي  يا  قلبك 
يا  انت  عمري  يا  خيي  يا  روحك  يرحم  يا الله  انت  عمري  يا  خيي  يا  روحك  يرحم  الله 
مروان يا حرسة قلبنا عليك يا خيي .. يا كّف مروان يا حرسة قلبنا عليك يا خيي .. يا كّف 
الكرم والسخا يا خّيي.. يا صاحب الحسنات الكرم والسخا يا خّيي.. يا صاحب الحسنات 
يا صاحب  محّب..  ويا  حنون  يا  يا صاحب املخفّيه..  محّب..  ويا  حنون  يا  املخفّيه.. 
البيت الواسع.. يا تعبان عىل رزق الحالل، البيت الواسع.. يا تعبان عىل رزق الحالل، 
يا  رشيف  يا  حميدة.  صفاتك  كل  يا ياليل  رشيف  يا  حميدة.  صفاتك  كل  ياليل 

يا صاحب  يا صادق.  يا امني  يا نقي  يا صاحب طاهر  يا صادق.  يا امني  يا نقي  طاهر 
الكلمة الحلوة والبسمة االحىل يا خّيي .. يا الكلمة الحلوة والبسمة االحىل يا خّيي .. يا 
خاطرنا  كرسة  يا  خّيي  يا  عليك  قلبي  خاطرنا حرقة  كرسة  يا  خّيي  يا  عليك  قلبي  حرقة 
  5757 ابن  الشباب  غنب  يا  حبيبي،  يا  ابن فيك  الشباب  غنب  يا  حبيبي،  يا  فيك 
رب  يا  خيي  يا  مروان  يا  قلبي  حياة  يا  رب سنة  يا  خيي  يا  مروان  يا  قلبي  حياة  يا  سنة 
رحمتك يا رب دخيلك صربنا يا الهي.. الله رحمتك يا رب دخيلك صربنا يا الهي.. الله 
يرحم روحك يا خيي ويجعلك ريب مع األبرار يرحم روحك يا خيي ويجعلك ريب مع األبرار 

والصديقني والصابرين يف جنان خلده..". والصديقني والصابرين يف جنان خلده..". 
يف  خيي  أحن  يا  وداعا   ، نلتقي  أن  يف وإىل  خيي  أحن  يا  وداعا   ، نلتقي  أن  وإىل 
السوقي  بهجت  مروان  املرحوم   ." السوقي الوجود  بهجت  مروان  املرحوم   ." الوجود 
من  القريبة  الشويفات  مدينة  يف  من ولد  القريبة  الشويفات  مدينة  يف  ولد 
العاصمة بريوت وحائز عىل بكالوريوس يف العاصمة بريوت وحائز عىل بكالوريوس يف 
الرياضيات والعلوم التجارية. شغل منصب الرياضيات والعلوم التجارية. شغل منصب 
رئيس قسم املحاسبة يف بلدية الشويفات رئيس قسم املحاسبة يف بلدية الشويفات 

ملدة ملدة 2525 سنة. سنة.

-وافت املنية يف مدينة اوتاوا الطفل حسني -وافت املنية يف مدينة اوتاوا الطفل حسني 
من  كل  حفيد  الكعبي  هاتو  محمد  من عيل  كل  حفيد  الكعبي  هاتو  محمد  عيل 
الحاج أبوعيل محمد هاتو والحاج أبو محمد الحاج أبوعيل محمد هاتو والحاج أبو محمد 
أليم. وقد  أثر حادث  السعدون عىل  أليم. وقد جاسم  أثر حادث  السعدون عىل  جاسم 
يف  االسالمية  اوتاوا  مقربة  يف  الرثى  يف ووري  االسالمية  اوتاوا  مقربة  يف  الرثى  ووري 

الثامن عرش من شهر حزيران.الثامن عرش من شهر حزيران.

مدينة  يف  تعاىل  الله  رحمة  اىل  نتقلت  مدينة -ا  يف  تعاىل  الله  رحمة  اىل  نتقلت  -ا 
علية  الحاجة  املرحومة  لبنان  يف  علية النبطية  الحاجة  املرحومة  لبنان  يف  النبطية 
أمني قبييس )ام عيل( زوجة املرحوم صالح أمني قبييس )ام عيل( زوجة املرحوم صالح 
، سناء  )ابو جواد(  أوالدها:عيل   . ، سناء حيدر طه  )ابو جواد(  أوالدها:عيل   . حيدر طه 
سلمى   ، قاسم(  )ام  سهيلة   ، حبيب(  سلمى )ام   ، قاسم(  )ام  سهيلة   ، حبيب(  )ام 
)ام محمد( ، وفاء )ام ريان(،أمال )ام أحمد( )ام محمد( ، وفاء )ام ريان(،أمال )ام أحمد( 

وهناء )ام حسن(.وهناء )ام حسن(.

القلبية  التعازي  بأحر  العزاء  آل  من  القلبية نتقدم  التعازي  بأحر  العزاء  آل  من  نتقدم 
ونسأل الله تعاىل أن يشمل الراحلني بواسع ونسأل الله تعاىل أن يشمل الراحلني بواسع 
جناته،  من  الفسيح  يسكنهم  جناته، رحمته،وأن  من  الفسيح  يسكنهم  رحمته،وأن 
انه سميع  الصرب والسلوان  انه سميع وأن يلهم ذويهم  الصرب والسلوان  وأن يلهم ذويهم 

مجيب.مجيب.

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

بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة بحول الله..

يف األول من متوز/ يوليو من كل عام، تحتفل 
العام  وهذا  للبالد.  الوطني  بالعيد  كندا 
لجهة  خاصة  إجراءات  كورونا  جائحة  تفرض 
التباعد  وفرض  الشعبية  التجمعات  تقليل 
عن  األنباء  توايل  بعد  سيام  ال  االجتامعي، 
الجارة  يف  باالرتفاع  اإلصابات  منسوب  عودة 
الجنوبية بسبب التهاون واالختالط املبالغ فيه 

يف األماكن العامة.. 
هذا  والثالثني  والخامس  املئة  العيد  ويأيت 
رئيس  أِلداء  بالرضا  عام  شعور  ظل  يف  العام 
الحظر  آلثار  بالنسبة  ترودو  السيد  الوزراء 
لدعم  واِلستعداده  الجائحة،  فرضته  الذي 
لتحمل  واملصالح  والرشكات  املواطنني 
األزمة االقتصادية، ما خفف من وطأة مشاكَل 
اجتامعية وأمنية كان ميكن أن تظهرها الحاجة 

اىل الغذاء والدواء وتكاليف الحياة االخرى. 
أداء  إىل  ه  ُوجِّ الفيدرايل  السخط  ان  إال 
دور  مراكز  خدمة  يف  الصحي  املقاطعات 
العجزة، التي أظهرت فشالً ذريعاً، ال سيام يف 

كيبيك وأونتاريو، ما استدعى تدخل الجيش 
ظلِّ  يف  مهامهم  عن  املوظفون  تخىل  بعدما 
نقٍص فاضح يف مستلزمات الحامية والتعقيم 

وغريها. 
وعليه، وقعت فظائع انسانية، كام عرب السيد 
ترودو. وهذا ما ييسُء إىل سمعة البالد التي 
تباهي دول العامل بنظامها الصحي وخدماتها 
املجانية التي يوفرها نظاٌم رضائبي صارم، دفع 
املسنُّون أمثان تكاليفه من جنى أعامرهم يك 
واملرض.  العجز  سنِّ  يف  حياتهم  عىل  نوا  يأمِّ
إىل  الفيدرالية  الحكومة  يدفع  قد  األمر  هذا 
لتغيري  املقاطعات  حكومات  عىل  الضغط 
الصحية،  الخدمة  مراكز  يف  السائد  النمط 
الخاصة  الرشكات  أمام  املجال  فتح  إىل  أو 

لتنافس املؤسسات الرسمية...

يف العيد الوطني، من املجمع االسالمي يف 
الوئام  بدوام  واألماين  التهاين  كلُّ  مونرتيال 

والسالم والتقدم واالزدهار.

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

نعى مسجد أهل البيت )ع( يف مونرتيال الفقيد 
الله  آية  شقيق  النارصي،  عيل  محمد  الدكتور 
سامحة الشيخ محمد باقر النارصي، وعم مؤسس 
الشيخ  سامحة  وإمامه  )ع(  البيت  أهل  مسجد 
يف  الراحل  ُووري  وقد  النارصي.  مهدي  محمد 
من  عرش  الخامس  يف  السالم  وادي  مقربة  ثرى 

شهر حزيران الجاري. 
وقال سامحة الشيخ النارصي يف كلمة وجهها عرب 
عّمنا  برحيل  ُفجعنا  االجتامعي:  التواصل  مواقع 
العزيز الدكتور محمد عيل النارصي - رحمه الله 
وغفر له ولنا وأثابه ملا عاناه من أمل الغربة والهجرة 
أزمة  واملعاناة. وكان وقع املصيبة أشد يف ظل 
توجيهات  عىل  بناًء  قدرتنا،  وعدم  "كورونا"  وباء 
املختصة،  الصحية  والدوائر  الدينية  املرجعية 
يناسب  مبا  والعزاء  الدفن  مراِسم  إقامة  عىل 

الفقيد الراحل ودوره العلمي واالجتامعي. 
ولكن بحمد الله ومنِّه متكَّنَّا من نقل الجثامن ايل 
يتمنى  كان   - الله  رحمه   - فهو  األرشف،  النجف 
أمري  ومواله  سيده  جوار  إىل  اليوم  فيه  يُدفن  أن 
املؤمنني )ع( وعند مرقد العبد الصالح كميل بن 

زياد.
لقد تفضل علينا املراجع والعلامء، واملؤسسات 
والعشائرية  والثقافية  والتعليمية  الدينية 
من  واألخوات  واإلخوة  والسياسية،  واالجتامعية 
يف  العزيز،  فقيدنا  درب  َورفاق  ومحبي  أصدقاء 
العراق وخارجه من أبناء محافظة ذي قار، والدول 

العربية، والجاليات املقيمة يف اململكة املتحدة 
الربيطانية وأوروبا، وكندا وأمريكا وأسرتاليا، الذين 
ووسائل  والرسائل  الهاتف  عرب  وتواصلوا  حرضوا 
واملواساة،  العزاء  لتقديم  االجتامعي  التواصل 
والصادقة  الكرمية  املشاعر  هذه  أمام  لنا  وليس 
إال أن نتقدم  نيابة عن الشيخ الوالد )حفظه الله 
واالحرتام  والشكر  بالدعاء  كلها  واألرسة  ورعاه( 
يحفظهم  أن  الله  ونسأل  بالجميل،  والعرفان 
ويرعاهم وأن ال يريهم مكروهاً. إنه سميع مجيب. 

وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم.

رحيل الدكتور محمد علي الناصري

البقاء هلل

هل زوجي نرجسي؟

كندا في عيدها الوطني

املرحوم الحاج عبد عون سلطان عيىس

الطفل حسني عيل محمد هاتو الكعبي

املرحوم الحاج محمد محمود طويل

الحاجة علية أمني قبييس

من تشييعه يف النجف االرشف

املرحوم النارصي 

مشكلة: مشكلة: هو دامئاً يف حالة من االعجاِب بنفسه 
والثقة املفرطة بقدراته.. يزدري اآلخرين بينام 
ال  الذي  واألذىك  األمهر  أنه  عىل  نفسه  م  يقدِّ

يعرف معنى الفشل.. 
يريدين أن أسمع له دون أي اعرتاض وأن أوافقه 
الرأي يف كل ما يقول. ولو اعرتضت فإن غضبه 
اللفظي والجسدي..  التعنيف  قد يدفعه إىل 
أحد  يطالبه  عندما  أنه  ذلك  كل  من  واألغرب 
بسبب األذى الذي يلحقه يب وباألوالد يتنكر، 
وكأنه ال يتذكر الذي فعله ويتحول إىل مظلوم 

يتهمه الناس مبا ليس فيه... 
أن  يل  ميكن  وكيف  أرضيه،  كيف  اعرف  ال 

أستمر يف العيش معه؟
إلهام/ وندزر إلهام/ وندزر 
كثرياً  أن  التخصصية  الدراسات  تفيد  حل:حل: 
من األزواج الرنجسيني يسعون بشكل ممنهج 
الزواج إىل محو شخصية  اليوم األول من  منذ 
بالذنب  املستمر  وإشعارها  كاملًة،  الزوجة 
يصيبها  قد  ما  وهو  الكفاءة،  وعدم  والدونية 

بتشويش فكري وعاطفي.
كام أن الرنجسية تعود بشكل كبري إىل أخطاء 
تعزيز  إىل  عمدت  التي  والنشأة،  الرتبية  يف 
إعالء الذات يف الطفل منذ والدته وشعوره بأنه 
متميز وأفضل من الجميع. الكثري من األمهات 
يعمدن إىل إعطاء أطفالهن جرعات من الدالل 

االبن  ميثل  الذي  للصبي،  خصوصاً  الزائد، 
فُتعطى  األرس،  من  كثري  إىل  بالنسبة  املدلل 
له األولوية يف كل يشء مقارنة بالفتاة، ويعتاد 
منذ صغره عىل أن طلباته ورغباته كلها مجابة. 
وعليه، ترّسخ فيه األم ثقافة أن املرأة - سواء 
لتخدمه  ُخلَِقت   - اإلبنة  أو  الزوجة  أو  األخت 
وأن  أخرى،  اعتبارات  أي  دون  رغباته  وتنفذ 
وجوده كرجل يعطيه الحق يف مامرسة هيمنته 

وجربوته عىل كل من حوله.
باإلضافة إىل تربيِة كثري من األمهات أوالدهنَّ 
يريدونها،  رغبة  أي  عن  التنازل  عدم  عىل 
ال  كرجل  مكانته  أن  يعترب  الولد  يكرب  وعندم 
تسمح له بالتنازل، وهو ما ينطبق عىل اختيار 
األرض  نساء  أن كل  ذاته  عروسه، فرتسخ يف 
جاءت  زوجته  وأن  أظافره،  من  ظفراً  يطلن  ال 

لتخدمه وهي تابعة له. 
تغيري  للزوجة  ميكن  هل  السؤال:  ويبقى 

سلوك هذا النوع من األزواج؟؟ 
حال  يف  باإلمكان  تقول  الحياتية  التجارب 
امتلكت القدرة عىل الصرب والتحمل، وسعت 
وفشله  ضعفه  لحظات  يف  وإشعاره  اِلحتوائه 
دونها.  تصلح  ال  حياته  وأن  لآلخر،  بحاجة  أنه 
ومع الوقت، قد ترتاجع حدة االنتفاخ الذايت 
بتواضع  والتعامل  الواقع  قبول  إىل  ليميل 

واحرتام.
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أحمد دبوقأحمد دبوق
يف  قصيدة  القى  دبوق  احمد  الشاعر 
قبل  كتبها  والتي  السامء  اىل  الطريق 
يوم واحد من املهرجان ومام جاء فيها :
ال  ضجيج  ال  السامء  اىل  الطريق  يف   

صخب ال خصومة وعداء 
ال صقور ال حامئم ال عامئم واتقياء

 ال سالسل ال عبيد ال فقراء واثرياء 
يف الطريق اىل السامء متتشق العدالة 

سيفها 
او  بيضاء  البرشة  اجناس  ال  أعراق  ال 

سوداء 
ال هذا قىض اختناقا او منع عنه الهواء 

مرضجا  سقط  حاجز  عىل  ذاك  وال 
بالدماء 

يف الطريق اىل السامء 
شمسها  تسطع  راياتها  الحرية  ترفع 
تفرد اجنحتها وتنشد كل من لبى النداء 
اىل  غزة  ومن  بغداد  اىل  مينوستا  من 

صنعاء 

غادة ارناؤوط غادة ارناؤوط 
ارناؤوط القت قصيدتها  الشاعرة غادة 

"ملهمتي" وجاء فيها :
معّمدا  حلامً  السامء  سندريال  تزورين 

مباء الشوق والتعب 
والظل  اللون  بني  الروح جاهدة  تسعى 

بحثا عن رس الكلمة  
عرف  ميسك  ذايت  يف  الحلم  ينعتق 

الحزن ميتطي صهيل القلب 
رموش  يف  السحريّة  نبتته  يغرس 

الصمت تؤرق حكايا شهرزاد
حبيبتي يتعّرى صوتك ندى يفتح باب 

القصيدة 
تحّج  انينا  الكلامت  مذبح  فوق  يتمدد 

اليه ابتهااليت 
جّنّية مّسني سحرها 

انفاسها نور وبخور 
تشق ثدي السامء 

تقيم صالتها األخرية يف معبد مجوين 
ينتحر الصمت يف صمتي 
انبعث نبيا ملدينة األحزان 

تنقر عىل نافذة ذايت قبلة نارية 
تحايك  اسطورة  تتامهى  الحب  توقظ 

ذاتها يف مرآة حلم رسمدي

   

جاسم مصاولجاسم مصاول

القنصل العراقي السابق الشاعر جاسم 

مصاول القى قصيدته "  شوق اىل امراة 
" ومام قاله :

ما ذنبي أن أموَت يف السكوِن
وتُعلَُق أحالمي يف الطرِق البائسِة

تخيلُت نفيس أسريُ يف أزقٍة
حملُتها يف أوجاعي

وحدائق من غريِ زهور
كم هي بعيدٌة روحي

عن مدٍن تركتها رابضًة خلف حامقايت
ورصاُخ امرأٍة

تُساِبُق ومضَة أفكاري
ومُتِرُغ جسدي يف جحيِم الصمِت
ترتعُب الحواُس أماَم نظرِة عينيها

تنفجُر براكنُي البكاِء أماَم لوعتها
تعتقُل الثلوُج حكاياتِها

شظايا الكؤوُس تطارُد أحالَمها  

بيار احمراين بيار احمراين 
األستاذ بيار احمراين قرأ قصيدة كتبها 
لزوجته يف الذكرى الخامسة والعرشين 

لزواجهام مطلعها يقول:
يا حلويت يا أم البنني

يا رفيقة املايض واآليت 
معا منذ خمس وعرشين   وحتى ساعة 

املامت 
يا  يا صديقتي  يا عشيقتي  يا حبيبتي 

فرح ايامي
 يا أملي يا قلمي يا حلمي يف يقظتي 

والسبات 
اصول  العاشقني  علّمُت  ِبحّبِك  انا 

الهوى وطيب الحياة 
قالوا صْفها قلت كيف يُحبس النور يف 

الكلامت ؟
كيف يُحبس العطر يف الكلامت؟ وهل 

بغري النور تُرسم مالمح االمريات؟ 
انا لو فعلت لحّن الحنني

 وسكر الخمر يف الخوايب 
وانتىش الوتر عذب الرنني 

وغار شذى الياسمني 
وتضوع العطر يف الروايب 

انا لو فعلت جنيت عىل الكلامت 

 جاسم دنديش  جاسم دنديش 
القى  والخطاط جاسم دنديش  الشاعر 
قصيدة بعناون " تفسري القوامة" فقال 

امنح لعقلك بعضا من السعادة 
فاالنثى مثل تفاسري العبادة 

وليست هي بعض من اشيائنا 
هي مثل الرتاتيل او رب زيادة 

أروى السامرايئ أروى السامرايئ 
الشاعرة أروى السامرايئ القت مقاطيع 
الحرية  كاتدرائية  عن  لها  قضيدة  من 

فقالت :
سانظر من اعىل لهؤالء الحمقى 

وأرمي التفاحة بني يدي االعمى  
ملمسها بني االصابع مثري 

فوق  العطر  انزالق  انعطافها  استدارتها 
انحائها

فوق  املنيس  الشعور  ذلك  اعرف 
سواتر االضالع 

رغبة تستفيق باحشايئ 
تخرج االفعال من جسدي كاألفعى 

تتلوى بني الهواجس والشهوة
مغاليق  تجوب  الراس  اىل  تصعد 

الخيال 
تزحف بني االحرف ونقاطي 

كيف ستوصلني الخطوط اىل املعنى ؟  

وليد حديد وليد حديد 
قصيدتني  القى  حديد  وليد  الشاعر 
 : بالقول  لها  قدم  فلسطني  عن  األوىل 
اتكلم  امنا  فلسطني  عن  اتكلم  عندما 
الحارض  عرصنا  يف  القضايا  قضية  عن 
فهل تنجح الصهيونية بتدمري الحضارة 
انها  والقول  سنة  سبعني  بعد  العربية 

حضارة خاصة ارسائيلية . وقال :
خطفك  وان  وحدك  لست  فلسطني 
ابطال الحق قد عانوا من  دجالون فكل 

االرس 
عثامن  كقميص  قصتك  فلسطني 

مزقوها حتى ال ينبت فيها الزهر 
الحرية  وتطلبني  ترصخني  وانت 
يف  ويعربدون  يرقصون  وهم  والعدل 

قصور العهر 
فلسطني  العريب  عاملنا  كل  فلسطني 
البحر  وانا طفل صغري هرب وغرق يف 
الثانية تحدث عن سبب  يف قصيدته 

كتابته للشعر وأهمية الشعر. 

عبد االله االهدلعبد االله االهدل
 من ناحيته عبد االله االهدل وهو شاعر 
مترد   " قصيدته  قرأ  مينية  اصول  من 
منذ سنوات  فيها  رّد  كان  التي   " الظل 
درويش  محمود  للشاعر  قصيدة  عىل 

كانت موجهة للشباب ومام قاله:
لهذا الخروج عصا موسوية 

وصوم وامياءة مرميية 
الرخوة  الغد األمس عكازه وهيأته  لهذا 

املرمرية
لهذي القراءات بوابة ملا ليس يأيت من 

البابلية 
ذاكرة  ألول  قدٍيٍم  شوٍق  مالمح  تعيد 

شاعرية 
انتظار   : همستني  يف  الجرح  وتختزل 

وقيثارة طللية
النشوة  ومينحه  اميانه  الحلم  يشاركه 

امللحمية 
غيثا  لتخبزين  االنبياء  دمعة  وتحرسها 

نبويا 

حسان عبد الله حسان عبد الله 
قصيدة  القى  الله  عبد  حسان  الشاعر 

عن لبنان قال فيها :
لبنان مّيزه رّب الورى قمام شاّمء   تلطم 

حد املنتهى القمم 
سلوا الغزاة لكم اودى بهم جشع
فوق الرمال وموج البحر يلتطم 

هنا خلقنا وما دين يفرقنا
ولقمة العيش نحميها ونقتسم 

فاالرز عرش جالل والهضاب بنا   تصان 
والسهل واآلفاق واألكم 

احتكرت    ما  النور  ارض  للمذاهب  ال 
وكل دين بحبل الله يعتصم 

منتزه     الرشق  ارض  التعايش  ارض 
للعابرين فان زلت بهم قدم 

وحدتنا    املدفون  كالغضب  نهب 
لبنان  واالرز والتاريخ والعلم 

موطننا    االرث  هذا  االرض  نربح  لن 
فليتق الله من للسيف يحتكم 

هرني زغيب هرني زغيب 
وجه  زغيب  هرني  الكبري  الشاعر 
هذه  دامئا  تتكرر  ان  فيها  متنى  كلمة 
السهرات الشعرية وقال" ارى كل هذه 
الوجوه مرشقة بفرح. الن الشعر يخلق 
الفرح  يخلق  ان  الشاعر  ومهمة  الفرح 
الشاعر   " زغيب  وقال  سامعيه".  يف 
ما  غريه.  مع  وليس  ذاته  مع   يتنافس 
مع  تتنافس  اليوم  قصيديت  ان  يعني 
ان  عليه  شاعر  وكل   . امس  قصيديت 

اليوم  قصيدته  لتكون  بنفسه  يهتم 
افضل من قصيدة االمس" . 

بشري قزيبشري قزي
قزي  بشري  منتدانا"  "تجمع  مؤسس 
شكر يف مداخلة خالل املهرجان جميع 
املشاركني وقال "هذه الحلقة سّجلت 
مقدمة  تكون  ان  وامتنى  كبريا  نجاحا 
الجميع  الشياء اكرب"، متمنيا "مشاركة 
من  فيها  نقوم  التي  االعامل  النجاح 
مونرتيال ، سيام اننا نبني شيئا مل يكن 
ما  اىل  لنصل  الجميع  بتضافر  موجودا 

نصبو اليه ". 

املطران ابراهيم ابراهيم املطران ابراهيم ابراهيم 
املطران ابراهيم ابراهيم خالل مداخلة 
بهذه  كثريا  رسرت  الحقيقة   " قال  له 
القصائد  وسمعت  اليوم  املشاركة 
الشاعر  مشاركة  وخصوصا  الجميلة 
هرني زغيب ". وقال " اشكركم جدا.. 
ذاتكم  يف  العربية  اللغة  تحيون  فانتم 
يف  فيه  نعيش  الذي  املجتمع  ويف 
النها  اللغة  هذه  متوت  ال  يك  كندا، 
غني  وكنز  خزّان  النها   .. بالبقاء  جديرة 

جدا وال يجوز ان نتخىل عنه".
اروى  الشاعرة  من  مداخالت  وكانت 
حناوي  ضحى  والسيدة  السامرايئ 
يف  و  الظاهر.  فدوى  والدكتورة 
جميع  فيكتور  االعالمي  شكر  الختام 

املشاركني. 

""" مهرجان منتدانا للشعر العربي""": تجربة واعدة
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لعدد من كبار الشعراء ... تجربة واعدة يُبنى عليها للمستقبل لعدد من كبار الشعراء ... تجربة واعدة يُبنى عليها للمستقبل 

سيام انه لعلها االوىل من نوعها يف كندا .سيام انه لعلها االوىل من نوعها يف كندا .

اول اللقاء الذي قدم له الزميل فيكتور دياب شارك يف القاء اول اللقاء الذي قدم له الزميل فيكتور دياب شارك يف القاء 
ابو  لؤلؤة  كرم،  حلوة  السيدات:  من  كل  القصائد  من  ابو عدد  لؤلؤة  كرم،  حلوة  السيدات:  من  كل  القصائد  من  عدد 
رمضان، اريج الصباغ ، سمر طارق والسادة : د. نديم قربان ، رمضان، اريج الصباغ ، سمر طارق والسادة : د. نديم قربان ، 

حسن الشيخ ، د.ملحم قزي ، مراد حنوش ، سيمون باسكال ، حسن الشيخ ، د.ملحم قزي ، مراد حنوش ، سيمون باسكال ، 
املحامي جوزف دورة، انيس بن عامر والزميلني غارو صليبيان املحامي جوزف دورة، انيس بن عامر والزميلني غارو صليبيان 

وبيار احمراين.  وبيار احمراين.  

والقى الشعراء أحمد دبوق ، جاسم مصاول ، عبد االله االهدل والقى الشعراء أحمد دبوق ، جاسم مصاول ، عبد االله االهدل 
، غادة ارناؤوط ، حسان عبد الله ، وليد حديد وهرني زغيب ، غادة ارناؤوط ، حسان عبد الله ، وليد حديد وهرني زغيب 

قصائد كتبوها قدميا وحديثا. قصائد كتبوها قدميا وحديثا. 

صورة عرب موقع زوم تجمع عددا من املشاركني  

جاسم مصاولاحمد دبوق

أروى السامرايئ أروى السامرايئ 

وليد حديدوليد حديد

بيار احمراين

فيكتور ديابعبد االله االهدل

هرني زغيب

غادة ارناؤوط



العدد 508 - الثالثاء 30 حزيران 2020/ذو القعدة 1441
N°508 • Mardi le 30 Juin 2020  إعالنات

ÉPICERIE | VIANDE | GRILLADES | TARTARE

suivez-nous

www.lecromagnon.ca

3507 Boul. Concorde Est Laval

450.241.0470

ملحمة ومشاويملحمة ومشاوي

Halal
∫ÓM



11 العدد 508 - الثالثاء 30 حزيران 2020/ذو القعدة 1441
N°508 • Mardi le 30 Juin 2020إعالنات



العدد 508 - الثالثاء 30 حزيران 2020/ذو القعدة 1441
N°508 • Mardi le 30 Juin 2020 آراء

طغت أخبار جائحة كورونا وتزايد عدد 
االخرى  االخبار  ضحاياها عىل جميع 
القنوط  روح  وانترشت  العامل.  حول 
سكان  من  بالبسيط  ليس  عدد  لدى 
املعمورة، وأضحى األغلب من الناس 
أو  محيطه،  بأخبار  أو  بذاته  منشغالً 
ِبقراءة آخر التقارير عن عدد املصابني 
أمور  وتدبري  دولته،  أو  مدينته  يف 
معيشته من مأكل ومرشب وملبس. 
مع  مفاجئ  بشكل  ذلك  وتواكب 
نرشات  من  متعددة  تقارير  اختفاء 
ضحايا  أخبار  سيام  ال  األخبار، 
االنسانية املعذبة يف أتون الحروب، 
األبيض  البحر  يف  الغرقى  أخبار  او 
أخبار  او  املهاجرين،  من  املتوسط 
االبتكارات العلمية الحديثة يف عامل 
االفراح  أخبار  اختفاء  كام  التقنية. 
االوليمبية  والبطوالت  واملهرجانات 
والسباقات العاملية ومدن السياحة. 
وأخبار  أخبار،  األخبار،  نرشات  يف 
الدوالر،  رصف  سعر  عن  فحسب 
الذهب  من  األونصة  سعر  وتقلب 
النفط،  أسعار  ومترُجح  والفضة، 
قراءة  وآخر  القادمة،  األشهر  وتسليم 
أمريكا  يف  البطالة  معدل  ملؤرش 
قبل  ما  عهِد  أخبار  من  تبقى  ما  هي 
وللبعض  يل  يتهيَّأُ  هكذا  او  كورونا، 
من متاِبعي أخبار الدنيا يف أكرث من 

قناة عاملية.  

التقلبات املوجعة بعد جائحة كورونا 
غيبت أخباَر إنسانيًة مهمًة جداً، ولها 
آثار طويلة األمد عىل األجيال، ومنها 
الدول،  من  عدٍد  يف  محلية  أخبار 
تقطن  حيث  من  عاملية  وأخبار 
جملة  من  مسلمة.  او  عربية  جاليات 
األخبار العاملية املتنحية عن الظهوِر 
ما وردين عرب مواقع ونرشات متعددة 
والعرشين  الواحد  القانون  إقرار  عن 
الذي  الكندية،  كيبيك  مبقاطعة 
النساء  عىل  يحظر  إقراره  مبوجب 
الديني،  التعفف  زيَّ  املُرتدياِت 
معنٍي  ديني  النتامء  ترمز  مالبَس  او 
ارتياد  الحجاب، )يحظر( عليهن  مثل 
يف  الرسمية  املدارس  يف  الصفوف 
عجيب  أمر  وهذا  كوبيك.  مقاطعة 
ألنه ال يتامىش وروح دستور بالد كندا 
البعض،  لدى  الوليد  الكندي  والحلم 
وألن معظم املهاجرين من أي مكان، 
ال سيام املسلمني منهم، قد هاجروا 
أخرى،  مناطق  عرب  او  االطليس  عرب 

يف  طمعاً  او  أماٍن،  دار  عن  بحثاً  إما 
استحصال كرامة مالية او تغيريِ منط 
الحياة لِام هو افضل، او صوناً لكرامة 
ذاتية. ويف حالة غياب تلك العوامل 
هنا  إىل  للتوجه  البرش  لبني  الجاذبة 
لتلك  التوجه  قيمُة  تنتفي  هناك،  او 

املدينة او املقاطعة او البالد. 
املرافقات  املسلامت  النساء 
، او مبفردهن، مل ترتحل أيٌّ  أزواجهنَّ
لتتنازَل مبجرد  الغرب  منهن إىل دول 
او  العقائدية  قناعاتها  عن  قلم  َجرَّة 
كرامتها النفسية او انتامئها اإلمياين. 
االختيار،  حرية  لها  امرأة  كل  نعم، 
إجباُرهن  بيشٍء  العدالة  من  وليس 
عىل خيار واحد يرسمه لهن من ليس 

لهن بقدوة. 
من جهة أخرى الحظت ان البعض من 
عدم  من  تذمر  والتقوى  الخري  اهل 
يف  الواحدة  الجالية  أبناء  مشاركة 
الدفاع عن مطالب أبناء جاليتهم يف 
الحياتية  حتى  الشؤون،  من  شأن  أي 

او  املعيشة،  غالء  مثل  العادية 
اساس  عىل  التوظيف  يف  املفاضلة 
من  الصدود  وهذه  العرق.  او  اللون 

البعض تدل عىل امرين :

- االمر االول: ذوبان البعض يف أنانية 
ذاته إىل حد خذالن اآلخرين يف كل 
مهم  حق  عن  وتنازله  املحقة  االمور 
مواطن  يف  التعبري  حق  هو  ومميز، 
حرية التعبري كام روج البعض لذلك. 
او يدل عىل منو جرثوِم اإلهامل يف 
بعض ابناء الجالية الواحدة. وكالهام، 
اىل  يحتاجان  الخذالن،  او  االهامل 
االسباب  وتشخيص  املوقف  تدارك 
فام  االوان.  فوات  قبل  ومعالجتها 
الشامل  يف  األفارقة  للسود  حدث 
االمرييك - مع كثري عددهم وفعالية 
بصمتهم يف مجاالت  وقوة  وجودهم 
املسرية  طول  عن  ينم   - متعددة 
وإمناِء  أهدافهم  من  جزء  لتحقيق 

كيانهم وإسامع مطالبهم.

- األمر الثاين: قد تتواجد صدود يف 
بعض  قبل  من  واملشاركة  التفاعل 
يف  هنالك  االسالمية  الجالية  أبناء 
الواحد  القانون  بإسقاط  املطالبة 
والعرشين بسبب كرثة االستقطابات، 
وحب الزعامة والبحث عن النجومية، 
وتنوع الرصاعات الكيدية لدى بعِض 
او  االجتامعي  املشهد  متصدري 
الجالية  ألبناء  الثقايف  او  الروحي 
الواحدة. وهذا األمر مدعاة لالجتامع 
وتفعيل  والتدارس،  بينهم  ما  يف 
خاصية التنازل عند البعض والتقليل 
أجل  من  املتضخمة  "األنا"  من 

مصلحة أبناء الجالية الواحدة. 

الجهود ألبناء  إن رص الصف وتضافر 
يف  أقلية  أو  الداخل  يف  مجتمع  أي 
املهجر  مطلب رئيس، ليس فحسب 
مرض  متدد  عىل  القضاء  أجل  من 
اقتصادي،  انهيار  تجاوز  او  "كورونا" 
املكاسب  عىل  للحفاظ  أيضاً  وإمنا 

من  املزيد  وجلب  االجتامعية 
املجتمع  ألبناء  واملنافع  الحقوق 
بأن  القول  أخترص  ذاته.  املتجانس 
ان  يود  من  أُُذن  يف  صادقاً  أهمس 
يسمع، ال سيام يف دول االغرتاب، ان 
يكلف  قد  التي  واملكاسب  الحقوق 
او  الحضور،  من  شيئاً  اآلن  تحصيلُها 
التوقيع عىل مناشدٍة، او االرصار يف 
قد  أيام،  لبضعة  الحثيثة  املتابعة 
الثمن.  يكلف مستقبال أشياَء باهظة 
ولنا ولكم وللجميع عربٌة يف ما يحدث 
بعض  السرتجاعِ  رصاعٍ  من  ونشاهده 
الحقوق لبعض امللونني يف الواليات 
الحدث"  صنع  "إنساٌن  املتحدة. 
يقرؤوا  بأن  اآلخرون  يعتز  إنسان  هو 
ويستلهموا من مسريته، فكن وكوين 
من أولئك حتى لو كنَت أو كنِت يف 
بالتي  وادفعي  وادفع  االرض،  أقىص 
الحقوق  عناوين  لتحقيق  أحسن  هي 
قدر  وجامعي  فردي  بشكل  والكرامة 

االمكان.

 م. أمير الصالح

هل فكـرت يوًما يف الكتابة؟ 
الّصـغر  منذ  تكتُب  فأنَت  أجل! 
لألطفال،  قصصاً  إنشاء،  مواضيع 
روايات، ذكريات، مرسحيات، خواطر، 
تساؤالت، ماورائيات، وأشعاراً. ال تعلم 
الهجرة،  عن  تكتب   أن  تُريد  كنَت  إذا 
والعالقات  العزلة  واالغرتاب،  الغربة 
والفصول  البرش  طبائع  أو  اإلنسانية، 
وكأنّك  تضحك  أنـك  أعلُم  األربعة. 
تقرأ لوحة فيها منتوجات للبيع. لنكمل 
عن  تكتب  تكتب،  ماذا  عن  حديثنا 
لحظًة،  أحالمك،  عن  تكتب  املطر، 
تكتب عن أحالمك؟!  لحظًة. هل حقاً 
أو أحالم تأخذها عن غريك! آه، حسناً، 
الذي  األوراق  سارق  عن  تكُتب  أنَت 
قّصة  ليكتب  اللوز  شجر  بني  يتلطى 
عن أحالمك. ال! ال تريد أن تكتب عن 

يشء.
ملن تكتب؟ لآلخر الذي يشبهك، لآلخر 

الذي يختلف عنك. كم يشبهك ذلك 
تبحثان  عنك.  يختلف  الذي  "األنت" 
ما  تعرفان  ال  ولكن  نفسه،  اليشء  عن 
هو. ال! أنَت تكتب لذاتك وعن ذاتك. 
يف  ذاتك،  مرآة  يف  صباحاً  تنظر 
رأسك،  تكلل  التي  البيضاء  الخيوط 
تزيّن  التي  املتعرّجة  الخطوط  ويف 
بالعمر  الّتقدم  زادك  كأنّـام  وجهك، 
رونقاً. هل اكتملت عندك الحكايات، 

نُضجت القراءات، واختمرت الّتجربة؟
كم من مرّة حققت أهدافاً، وأحسست 
أنّك امتلكت الّدنيا، وشعرَت أنَّ األرَض 
صنعت  هل  الواثقة!  بخطاك  تهتّز 
يطريون  تراهم  ورق،  من  ناساً  حولك 
آلخر،  كتٍف  من  هواء  نسمة  أّول  مع 
هم  الّسبب؟  يعرفون  وال  ويُصفقون 
يُبدعون يف نظريّات الّشـفافّية والّنـفاق 

وأنَت صارت تُضحكك املشاهدات. 
عن  تكُتَب  أن  أردت  كثرية  مرات  يف 

أن  حاولت  كيف  الهاوية،  يف  وقوعك 
دون  والّنهوض  الّثابتة  بخطاك  تسريَ 
ما  موضوع  عن  الكتابة  تنوي  جدوى، 
موضوع  إىل  الكتابة  تأخذك  وفجأة 
آخر. تكتُب عن روحك الهامئة وألوانك 

املجنونة. 
ومناقشاتنا  لقاءاتنا  يف  أخربتُك 
اللّغة.  مع  يبدأ  يشء  كّل  أّن  وقراءاتنا 
الّضائعة"  "الحروف  قصة  أخربتك 
يف  جاداً  تبقى  "إقرأ".  كلمة  أثر  وعن 
تخاف  تكتب،  أن  تريد  ال  قراراتك، 
وقصص  لغوية  أخطاء  يف  الوقوع 
بقّصة  ذكّرتني  املزاجية.  والّتاء  الهمزة 
مل  التي  وهي"،  يف"املارد  الفتاة 
الّرأِي  ثابِت  األستاِذ  دروُس  تعجبها 
الخصوصّيُة، فجعلت بينها وبني اللغة 
حاجزاً فاصالً، ال تريُد أن تقرأها وال أن 

تسمع عنها. لهم لغتهم ولها لغتها.   
مأخوذة من قصتي: "املارد وهي".

المارد وهي

إنسان صنع الحدث

 سلوى سعيد عباس ـ مونتريال



والغدوة  والبكور،  الرشوق  يف 
والضحى، والهاجرة والظهرية، والرواح 
والعيش  واألصيل،  والقرص  والعرص، 
النهار  بياض  ساعات  ويف  والغروب، 
الحكومة  رئيس  دولة  ميارس  وضوئه، 
لبنان مهامهم  العتيدة وأعضاؤها يف 
بجهود  ويقومون  اليومية  ونشاطاتهم 
وفهم  دراسة  يف  ويجّدون  جبارة 
تركتها  التي  املستعصية  املشاكل 
منذ  وراءها  السابقة  الحكومات  لهم 
سنة 2005، وقد ال يبالون لو أصيبوا 
حدود  وتجاوزوا  واإلرهاق  بالتعب 
يألوا  ال  أن  عندهم  فاملهم  اإلحتامل. 
أرسار  معرفة  إىل  اإلهتداء  يف  جهدا 
منها  يعاين  التي  اإلقتصادية  املآزق 
لبنان وكشف أحاجيها وإيجاد الحلول 

املناسبة لها. 
أما خري منوذج لهذه الحكومة الحالية 
فهو معايل وزير الصحة الدكتور حمد 
حسن، الذي أرب عىل جميع الوزراء 
وزارة   مهام  تسلموا  الذين  األكفاء 
الصحة يف العهود السابقة. لقد أسهَر 
"الكورونا"  وباء  ملحاربة  وقلبه  ذهَنه 
والحد من انتشاره يف جميع املناطق 
للتقليل  وسعه  غاية  وبذل  اللبنانية، 
عليه  القضاء  إىل  وسلك  أخطاره  من 
يف  جهداً  يّدخر  ومل  السبل،  كل 
من  اللبنانيني  صحة  عىل  الحفاظ 
ومن  واملذاهب  الطوائف  جميع 
وتأمني  واملشارب،  الطبقات  جميع 
والعالج  واإلستشفاء  الفحوصات 
من  بالرغم  لكن  منهم.  للمرىض 

واملصاعب  الشدائد  أكتاف  ركوبه 
الجبارة  الجهود  بذل  يف  واستمراره 
جذوره،  من  الوباء  هذا  الجتثاث 
املعارض  اإلعالم  عليه  استكرث  فقد 
بلدته  أبناء  تكريم  العتيدة  للحكومة 

إياه وحمله عىل أكتافهم.    
العتيدة  الحكومة  هذه  جهود  أن  غري 
إلصالح الوضع املعييش واإلقتصادي 
يف لبنان قد ذهبت أدراج الرياح، ومل 
بسبب  املحاولة  رشف  إال  لهم  يبَق 
قوة ضاربة من حكومات لبنانية سابقة 
بالعملة  استأثرت   ،2005 سنة  منذ 

بطرق  الدوالر،  وأهمها  الصعبة، 
واحتفظت  قانونية،  وغري  ملتوية 
بقسم منها لنفسها يف مصارف خارج 
تبقى عىل  ما  وأهدرت معظم  لبنان، 
منتجة،  أوغري  وهمية  مشاريع  تنفيذ 
مل  الذي  لبنان  مرصف  منها  وحرمت 
يعد مبيسوره - حارضاً - تأمني جميع 
الستخدامها  إليها  اللبنانيني  حاجات 

يف معامالتهم التجارية الدولية.
إن هذه الحكومات السابقة املتعاقبة 
العتمة  يف  تعمل  كانت  الحكم  عىل 
والزلفة  والزلة،  والفحمة  والسدفة، 

الليل  سواد  ساعات  ويف  والبهرة، 
طار  والسدفة   الزلفة  وبني  وظلمته،" 
الدوالر من القفة". أما يف النهار فكان 
عىل  يسرتخون  وأعضاؤها  رؤساؤها 
التي  جرامئهم  أن  ويعتقدون  أرائكهم 
النهار.  ميحوها  الليل  يف  ارتكبوها 
ويتهيئون  الكرّة  يعيدون  كانوا  ثم 
جديدة  إمنائية  مشاريع  لتحقيق 
دسمة  إضافية  ومداخيل  للوطن 
اإلقرتاض  طريق  عن  ومتويلها  لهم، 
والداخلية،  الخارجية  املصارف  من 
ضخم  دين  يف  الخزينة  أوقعوا  حتى 

مثانني  من  أكرث  إىل  قيمته  وصلت 
مليار دوالر.

هذه  ضد  املدين  الحراك  ثورة  إن 
هذا  تفيد  لن  العتيدة  الحكومة 
الحراك يف يشء."فال نفع من الرضب 
يف حديد بارد". أما الحل الوحيد فهو 
إصالح ذات البني بينه وبينها والوقوف 
معها - ال ضدها - ملحاسبة املرتكبني 
"أكلوا  الذين  السابقة  الحكومات  من 
البيضة وقرشتها"، واستسهلوا نقل ما 
يف جيب الدولة من عملة صعبة إىل 

جيوبهم.

حكومة النهار وحكومات الليل وثورة الحراك المدني

يوسف زكريا - وندزور

الفرنسية  الصحافة  وكالة  موقع  اتصفح  كنت 
اإلقتصادي    الوضع  عن  تقرير  أمامي  مر  عندما 
املريع الذي يشهده الوطن الحبيب لبنان.. يقول 

هذا التقرير حرفياً: 
"مع االنهيار االقتصادي املتسارع الذي أدى اىل 
املحلية،  العملة  قيمة  يف  مسبوق  غري  تدهور 
قدرتها  اللبنانيني  من  واسعة  رشائُح  وجدت 
عن  الكثريين  أعجَز  ما  برسعة،  تتآكل  الرشائية 

ملء براداتهم بالُخرَض واأللبان واللحوم".
وكالة  مصورو  التقط  املاضية،  األيام  خالل  ويف 
شبه  لربادات  صادمة  صوراً  الفرنسية  الصحافة 
بريوت  رئيسية هي  مدن  منازل يف  داخل  فارغة 
جنوباً،  وصيدا  شامالً  وطرابلس  وجبيل  وجونية 
اللرية.  وبتدهور  األزمة  بتداعيات  أصحابها  تأثر 
فمن كان راتبه يعادل 700 دوالر الصيف املايض 
عىل سبيل املثال، بات اليوم بالكاد يعادل مئتي 

دوالر.
أفهم أن الضغوط الدولية عىل الوطن الحبيب قد 
تكون هي السبب الرئييس لهذا التدهور املريع 
ننىس  أن  نقدر  هل  ولكن  لبنان،  يشهده  الذي 
اللبنانية  الحكومات  تتحملها  التي  املسؤوليات 

املتعاقبة منذ 30 سنة حتى اآلن عىل األقل؟ 
جهاز  اخرُتَِع  عندما  أنه  الطرائف  احدى  تقول 
لبنان،  عن  يوماً  الجهاز  ذلك  ُسِئل  الكومبيوتر 
وانفجر  السؤال،  الكومبيوتر  جهاز  يحتمل  فلم 
تناقضات  يستوعب  مل  ألنه  االتجاهات  كل  يف 

وتعقيدات ذلك البلد. 
أكتب هذه الكلامت يف األسبوع الثالث من شهر 
وقرأت  وسمعت  شاهدت  وقد   ،2020 حزيران 
املادية  والضائقة  الصعبة  االجتامعية  الحالة  عن 

الشعب  من  األعظم  السواد  منها  يعاين  التي 
اللبناين، ال سيام يف موسم "العذابات واآلالم"، 
الذي  املدارس  إىل  األوالد  دخول  موسم  وهو 
يأيت بهموم لألهل عىل مستوى تأمني االقساط 
عن  ناهيك  آخر،  بعد  عاماً  املرتفعة  املدرسية 
أسعارها  املرتفعة  والقرطاسية  الكتب  أسعار 
بشكل متسارع، جنوين، وغري مربر عىل االطالق.  
بعض  عىل  تلفزيونية  تقارير  يف  شاهدت 
التي  والغضب  األمل  رصخة  اللبنانية  الفضائيات 
الوضع  بسبب  املواطنني  قلوب  بها  تعترص 
عديدة  طبقات  تعيشه  الذي  املزري  املعييش 
ورشائح واسعة من الشعب اللبناين، فيام يّتلهى 
تهّم  ال  وقشور  تافهة  بأمور  السياسيني  بعض 

املواطن، فهي ال تُسمن وال تُغني من جوع.
دعوة من داخل هذا القلب املُتعب بآالم الغربة 
يف  من  ارحموا  أن  واألصدقاء  واألهل  الوطن  عن 
الحكمة  هذه  السامء.  يف  من  يرحمكم  األرض 
يتناساها هي  أو  أن ينساها  البعض  التي يحاول 
الحاكم عادالً يف كل قراراته، يشعر  التي تجعُل 
تجعله  التي  الضمري  وراحة  الداخلية  بالطأمنينة 

إنساناً حراً وعادالً .عفوك يا رب، عفوك. 
والسالم،  الدامئة  واملودة  واملحبة  الخري  عىل 
أستودعكم الله، ولقاؤنا معكم يتواصل من خالل 
الله  شاء  إن  القريب  اللقاء  وإىل  املوقع،  هذا 

تعاىل.  
للتواصل مع الكاتب عرب الربيد االلكرتوين:

visionmag64 @Gmail.com 
 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس بوك

FACEBOOK    PAGE  
ALI  IBRAHIM  TALEB

أبو تراب كرار العاميلأبو تراب كرار العاميل

انطلقت منافسات كرة القدم
بطوالت مختلفة ومسابقات متنّوعة

ليس  مستًوى  عىل  وتفاعٌل  متصاعٌد  حامٌس 
باملتديّن

ع القاّرات مبارياٌت تُقام عىل امتداد البالد وتََوسُّ
ِفرََقها  لتساند  املالعب  إىل  تتدّفق  جامهريُ 
تشجيعاً، ولتشّد من عزامئها، رافعًة معنويّاتها 

مبا تيرّس إىل ذلك سبيالً
ولكن مهالً... يف امليدان متنافسان، وللمقاعد 
تختلف  وقد  متعددة.  مداخُل  الجامهرييّة 
أسعار البطاقات بني بّوابة وأخرى. وعليه، عىل 
ع أن يأخذ بعض العنارص بعني االعتبار  املَُشجِّ
قبل الولوج إىل الّداخل، تالياً... ُحْسن الّتمركز.

فاملطلوب اختيار الجهة الّتشجيعّية املحسوبة 
عىل الفريق الذي يؤيّده. صحيح أّن املشاهدة 
العامل  أّن  بَْيَد  املختلفة،  الجهات  من  تتحّقق 
املعنوي يدفعه للجلوس يف الجانب املُعاِكس 

له. للخصم واملُؤيِّد للّنادي الّذي يَُفضِّ
له  يَُوفِّر  الّذي  الجانب  يختار  أن  يناسبه  وقد 
الغليل  تَشفي  امليدان،  عىل  لطيفة  إطاللة 

وتعطي اإلنعكاس املُراد.
وقد يستنسب األخذ بالحسبان العامَل املاّدَي، 
فيميض إىل ما يساعده عىل الّتوفري، وإن كان 
يتوق  ملشاِهٍد  تلبية  أقّل  رؤية  حساب  عىل 
شوقاً للظّفر مبنظر يتالءم مع حامسته وشديد 
بعد  عليها  يبني  الّتي  اعتباراته  َفلِكُلٍّ  مواكبته. 
ولو  مشرتكة  نتيجة  إىل  فرٍد  كّل  ليصل  الّتأّمل، 

من زواياً مختلفة:
"التََّمْوُضع الّصحيح"

أوضاع معيشّية صعبة... األحوال ضّيقة، بل من 
املمكن أّن الّضيق يسلك سبيل الّتصاعد دون 

بشائر َخرْي تُرَْصد للحّد منه وتَِبعاتِه املُؤثِّرة.
سعر رصف العملة الوطنّية إىل تدهور.

الّتهافت  تالياً...  الّصعبة،  العمالت  يف  ُشحٌّ 
وترََسُّب  املخزون  نفاذ  قبل  تيرّس  ما  لتحصيل 

الفرصة وضياعها.
الكهرباء، الجانب الّصحي االستشفايئ، أسعار 
األساسّية  سّيام  ال  االستهالكّية،  البضائع 
الّتي  العناوين  من  وغريها  العمل  فرص  منها، 
حول  تساؤل  موضع  جميعها  املواطنني،  تهّم 
أّدى إىل  مصريها بعد مرورها بفرتات عصيبة، 
أساليب  حول  ُمِحّقة  استفهام  عالمات  طرح 
املوضوعات  هذه  مع  القرار  أصحاب  تعامِل 

املُلِّحة... هل ِمْن حلوٍل يف املدى املنظور؟

إىل  الجامهري  تدّفق  املُستبَعَدة:  غريُ  الّنتيجُة 
وجه  يف  عالياً  الّصوت  لرفع  االحتجاج  ميادين 
أصحاب الّسلطة لدفعهم إىل الرّحيل، أو لحّثهم 
املواطن  إليه  يطمح  ما  نحو  سلوكهم  لتغيري 

عموماً، والفقراُء املساكنُي خصوصاً.
وعليه، تعليٌق ومالَحظة:

الّتظاهر  لهم  يحّق  حّقهم.  فهذا  األّول،  أّما 
األدىن  الحّد  املرشوعة.  بحقوقهم  للمطالبة 
عنهم  اللَُّه  ج  فرَّ فاألعىل...  األعىل  ثّم  منها، 
وعقولَهم  الُحكّام  قلوَب  ونّور  مطالَبهم،  وأنالهم 

مبا فيه خري البالد والعباد والّصالح للجميع.
مفادها  األّول،  عن  تَْبُعد  ال  الّتي  الّثانية،  بينام 
أّن للمطالبة أدبّياٍت وضوابَط ال ينبغي تجاهلها 
األهمّية،  إعطاؤها  واألفضل  بها،  والّتفريط 
تَُسوِّد  مشؤومة  ِفخاخٍ  تفادي  عىل  والِحرْص 
املشهد، وتُضفي هالًة سلبّية عىل مساٍر يُرْجى 

منه الخري والّصواب وتحسني األوضاع.
وبالّتايل، ببساطة ليست عسرية:

ال لِلتَّعّدي عىل األمالك العاّمة والخاّصة
لإلهانات  وال  للّسباب...  ال  للّشتم...  ال 

الّشخصّية
ال  للّدمار...  ال  للفوىض...  ال  للخراب...  ال 

للّتكسري... وال للحرائق
املشهد  جاملّية  عىل  حاِفظوا  باملقابل: 

املطلبي
ورفض  الحق  إظهار  لكيفّية  رائعة  صورة  موا  َقدِّ

الباطل
ة يف رفض الظّلم والّدفاع عن  أَْعطوا دروساً ُمَعربِّ

املظلومني ونرصة املُستضَعفني
إِذاً، اختاروا "التََّمْوُضع الّصحيح"

املوّزعة  وأحداثها  الحياة  معرتكات  ِخَضمِّ  يف 
درجات  اختالف  عىل  املجاالت،  شّتى  عىل 
الٌترصيحات  وتتباين  املواقف  تتعّدد  األهّمّية، 
هنا،  العلن.  إىل  املتشّعبة  الخطابات  وتخرج 
يرقى  سياديّاً،  ُحّراً  موقفاً  يّتخذ  أن  للمرء  بُدَّ  ال 
يف  مقعداً  له  ويحجز  العّز  خانة  إىل  بصاحبه 

دائرة الّشموخ.
مواقف تُريْض الله عّز وجّل

الّسكينة  فيه  وتبعث  اإلنسان  ضمري  تُريح 
والطّأمنينة

وتُكِْسبه فخراً يف الّدنيا... ونعيامً يف اآلخرة... 
وفوزاً بالّداَريْن معاً

ال تَحيدوا عن... "التََّمْوُضع الّصحيح"
ة وللحكاية تَِتمَّ

كِْر أَنَّ اأْلَْرَض  بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ ]َولََقْد كََتْبَنا يِف الزَّ
الُِحوَن[ يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّ

الوضع اإلقتصادي المريع في 
الوطن الحبيب لبنان..

َمْوُضع الّصحيح   علي إبراهيم طالب - وندزور التَّ
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آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ﴿يَا  تعاىل:  الله  قال 
ِكْفلَنْيِ  يُْؤتِكُْم  ِبَرُسولِِه  َوآِمُنوا  اللََّه  اتَُّقوا 
مَتُْشوَن  نُوًرا  لَّكُْم  َويَْجَعل  رَّْحَمِتِه  ِمن 
إَن  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  ﴿ِيا  وقال:  ِبِه﴾، 

تَتَُّقواْ اللَّه يَْجَعل لَّكُْم ُفرَْقان﴾
تيُضء  التي  هي  اإلميانّية  البصرية 
وتُبرّصه  طريقه  املؤمن  لإلنسان 
عىل  الَسرْي  من  متنعه  التي  العرثات 
البصرية  عمل  وإّن  املستقيم.  الرصاط 
يف القلب، هو أشبه بالكاشف الضويّئ 
الظُلْمة  يف  اإلنسان  يستعمله  الذي 
الحالِكة ليك يرى طريقه وال يتعرّث يف 
الذي  النور  ذلك  فالبصرية هي  َمْشِيه. 
الله تعاىل يف قلوب املؤمنني  يقذفه 
قلوبهم  تتعلّق  ال  والتي  املخلصني، 
إاّل بالله تعاىل، فيفرّقون بها بني الحّق 
والباطل ويَرْون النور نوراً والظُلْمة ظُلْمة. 
البصرية هي التي تكشف األشياء عىل 
حقيقتها فرياها املؤمن كام هي، فريى 
الدنيا من غري زينة وُزبرج، أي كام زيّنها 
هوى  زيّنها  كام  أو  للغاويْن،  الشيطان 

النفس يف األنُفس الضعيفة.
مجتمعًة،  تُْسِهم،  عوامل  عّدة  وهناك 
لدى  والوعي  البصرية  تكوين  يف 
هذا  يف  سنطرحه  ما  وهو  اإلنسان، 

الدرس.
األصول  اإلميانّية،  البصرية  مكّونات 

األساسّية
-1-1 أدوات املعرفة طريق إىل الله: أدوات املعرفة طريق إىل الله:

بيضاء خاليًة  يُولَُد كصفحٍة  اإلنساَن  إّن 
يحمل  وإمّنا  علوم،  أو  معارف  أّي  من 
هذه  لتلّقي  االستعداد  ذاته  يف 
املعارف والعلوم، وهي الفطرة، وذلك 
كام قال الله تعاىل: ﴿َواللُّه أَْخرََجكُم مِّن 
َوَجَعَل  َشْيًئا  تَْعلَُموَن  الَ  َهاتِكُْم  أُمَّ بُطُوِن 
لََعلَّكُْم  َواألَْفِئَدَة  َواألَبَْصاَر  ْمَع  الْسَّ لَكُُم 
يجعل  أن  اإلنسان  وعىل  تَْشكُُروَن﴾. 
الله  طاعة  مجال  يف  الحواّس  هذه 

تعاىل.
تعطيل  أّن  الكريم  القرآن  بنّي  وقد   
الحواّس عن املعرفة الحّقة بالله تعاىل 
ورمّبا  بالحيوانات،  اإلنسان  يُلِحق 
﴿َولََقْد  تعاىل:  قال  منها،  رّشاً  يكون 
َواإلِنِس  الِْجنِّ  َن  مِّ كَِثريًا  لَِجَهنََّم  َذَرأْنَا 
أَْعنُيٌ  َولَُهْم  ِبَها  يَْفَقُهوَن  الَّ  ُقلُوٌب  لَُهْم 
يَْسَمُعوَن  الَّ  آَذاٌن  َولَُهْم  ِبَها  وَن  يُْبرِصُ الَّ 

ِبَها أُْولَِئَك كَاألَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُْولَِئَك 
ُهُم الَْغاِفلُوَن﴾، فهم ال ينتفعون بيشء 
من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً 
للهداية، فشّبههم - سبحانه - باألنعام 
هم  بل  الحواّس،  بهذه  تنتفع  ال  التي 
تستجيب  قد  ألنّها  الدواّب،  من  أضّل 
لراعيتها إذا دعاها، وإن مل تفَقه كالمه 
ُخلقت  ما  تفعل  وألنّها  بخالف هؤالء، 
له، إّما بطبعها، وإّما بتسخريها، بخالف 
الكافر أو الفاسق، فإنّه ُخلِق ليعبد الله 
يف  حواّسه  استخدم  أو  وأرشَك،  فكَفر 

املعصية.
 

-2-2 االهتداء بَهْدي الثَقلني: االهتداء بَهْدي الثَقلني:
السابقة،  املعرفة  أدوات  أهّمّية  مع 
فهي ال تكفي حتى تتشكّل لدينا الرؤية 
منهج  من  بّد  ال  إذ  والواضحة،  الصائبة 
أو منظومة فكريّة شاملة نرجع إليها يف 
واملُلَتِبسة،  املُبهمة  األمور  تشخيص 
وتحديد خياراتنا املصرييّة والحّساسة 
عىل ضوئها. وال بّد أن يكون هذا املنهج 
ك  غري قابل للخطأ، وإاّل ال يصحُّ التمسُّ
واالهتداء به. وال يتوّفر هذا املنهج إاّل 
األنبياء  ومناهج  السامء  رساالت  يف 
وأهّمها  أعظمها  والتي  السالم،  عليهم 
منهج النبّي األعظمصىل الله عليه وآله 
وهام  الثقلَني،  باتّباع  املتمّثل  وسلم 
وآله  عليه  الله  صىل  والنبّي  القرآن 

وسلم واآلل عليهم السالم.
السالم  عليه  الكاظم  اإلمام  ويف وصّية 
بََعَث  َما  لهشام بن الحكم: "يا ِهَشاُم، 
اللَّه أَنِْبَياَءه وُرُسلَه إِىَل ِعَباِده إِالَّ لَِيْعِقلُوا 
أَْحَسُنُهْم  اْسِتَجابًَة  َفأَْحَسُنُهُم  اللَّه،  َعِن 
أَْحَسُنُهْم  اللَّه  ِبأَْمِر  وأَْعلَُمُهْم  َمْعرَِفًة، 
أَْرَفُعُهْم َدَرَجًة يِف  َعْقالً، وأَكَْملُُهْم َعْقالً 
َعىَل  لِلَّه  إِنَّ  ِهَشاُم،  يَا  واآلِخرَِة.  نَْيا  الدُّ
ًة  وُحجَّ ظَاِهرًَة  ًة  ُحجَّ  ، َتنْيِ ُحجَّ النَّاِس 
واألَنِْبَياُء  ُسُل  َفالرُّ الظَّاِهرَُة  ا  َفأَمَّ بَاِطَنًة، 

واألمَِئَُّة عليهم السالم...".

  -3-3 التجربة: التجربة:
التجارب، سواء كانت شخصّية عشتها 
فهي  غريك،  بها  قام  أو  بنفسك، 
هم  والناجحون  ومفيد.  ناجح  معلّم 
الفاشلة  تجاربهم  من  استفادوا  الذين 

والناجحة عىل حدٍّ سواء.

اإلمام  عن  روايات  عّدة  وردت  ولذا،   
عيّل عليه السالم تفيد أهّمّية التجربة، 
املعرفة  تكوِّن  التي  املصادر  من  وإنّها 
وبالتايل  الشخص،  عند  والوعي 

البصرية.
التجارب علم   قال عليه السالم : "يف 

ُمستأنف".
ُمستفاٌد".  علٌم  "الّتجارُِب  أيضاً:   وعنه 
السالم:  عليه  البنِه  السالم  عليه  وقال 
قلُبَك  يَْقسَو  َقْبل أَْن  ِباألََدِب  "َفباَدْرتُك 
رأِيَك  بِجدِّ  لَتسَتْقِبَل  لُبَُّك،  َويَشتِغَل 
التَّجارِِب  أهُل  كَفاَك  َقد  ما  األمِر  من 
بُغَيَتُه وتَجِربََتُه، فتكوَن قد كُِفيَت َمؤونََة 

الطَّلَِب وُعوِفيَت ِمن ِعالجِ التَّجِربَِة".
وقال عليه السالم: "َمن لَم يَُجرِِّب األُموَر 

ُخِدَع، ومن صارع الحّق رُصع".
 وقال عليه السالم: "َمن أْحكََم التَّجارَِب 

َسلَِم ِمن املَعاِطِب".
 وقال: "َمن َغِنَي َعِن التَّجارِِب َعِمَي عِن 

الَعواِقِب".
 وقال: "رأُي الرُّجِل عىل َقْدِر تَجِربَِتِه".

)حّب  تعاىل  بالله  العالقة  توطيد  )حّب   تعاىل  بالله  العالقة  توطيد   4-4-   
الله(:الله(:

ال شّك أّن أدوات املعرفة من َسْمع وبرَصٍ 
وعقل، واملنهج الفكرّي والعميّل الذي 
واالهتداء  والرشيعة  العقيدة  متّثله 
التي  اإلنسانّية  والتجارب  بالثَقلني، 
كلّها  الحياة،  يف  اإلنسان  حركة  متّثل 
والبصرية،  الوعي  صناعة  يف  تُسهم 
لكّن  وتوطيدهام،  أركانهام  وتشييد 
العالقة الوطيدة مع الله عّز وجّل، سواء 
من خالل معرفته وحّبه وطاعته، أو من 
تفتح  أنبياؤه،  به  جاء  ما  اتّباع  خالل 
للبصرية آفاقاً أوسع وأرحب، وهي من 
ومن  البصرية،  تشكيل  يف  األمور  أهّم 
إفاضة  ألنّها  البصرية،  تُحقَّق  ال  دونها 
العبد  عىل  وتُفاض  الله  من  نورانّية 
فإذا  تعاىل،  بالله  عالقته  يوطّد  حينام 

تأّملنا اآليات الكرمية اآلتية:
لََنْهِديَنَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُدوا  ﴿َوالَِّذيَن 

ُسُبلََن﴾، والهداية إىل الُسُبل بصرية.
َواللُّه﴾،  اللُّه  َويَُعلُِّمكُُم  اللَّه  ﴿َواتَُّقواْ 

والتقوى والورع بصرية.
َوزِْدنَاُهْم  ِبَربِِّهْم  آَمُنوا  ِفْتَيٌة  ﴿إِنَُّهْم 

ُهًدى﴾، واإلميان بصرية.

إن كنت تشكو من ضعف النفس، مقابل طغيان الشهوات، فعليك بتقويتها 
بإدخالها يف دائرة الرحمة اإللهية، بعمل الصالحات! فهال سارعت يف ذلك؟!

قـــال اإلمــــام الــحــســن )عــلــيــه الـــســـالم( : يــا بــن آدم !.. عـــّف عن 
محارم الله تكن عابدا ، وارَض مبا قّسم الله سبحانه تكن غنيا 
، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلام ، وصاحِب الناس مبثل 

ما تحب أن يصاحبوك به تكن عدال

عن عيل )ع( :   كَرْثَُة الِوَفاِق نَِفاٌق، وكَرْثَُة الِخالِف ِشَقاٌق.

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

كيف تقّوي البصيرة ؟كيف تقّوي البصيرة ؟

قال الحبيب املصطفى )ص(:قال الحبيب املصطفى )ص(:

حق القوة : حق القوة : 
ينال  ال   : زمان  الناس  عىل  سيأيت 
والّ  والتجرّب،  بالقتل  إالّ  فيه  امللك 
الغنى إالّ بالغصب والبخل، وال املحبة 
الهوى،  واتباع  الدين  باستخراج  إالّ 
الزمان ، فصرب عىل  فمن أدرك ذلك 
، وصرب  الغنى  الفقر وهو يقدر عىل 
عىل البغضة وهو يقدر عىل املحبة ، 
وصرب عىل الذّل وهو يقدر عىل العّز، 
آتاه الله ثواب خمسني صديقا ممن 

صدق يب...

حب الدنيا وملذاتها :حب الدنيا وملذاتها :
بطونهم  زمان،  الناس  عىل  سيأيت   -
آلهتهم، ونساؤهم قبلتهم، ودنانريهم 
يبقى  وال  متاعهم،  ورشفهم  دينهم، 
اإلسالم  ومن  اسمه،  إال  اإلميان  من 
درسه،  إال  القرآن  ومن  رسمه،  إال 
البناء،  من  معمورة  مساجدهم 
وقلوبهم خراب عن الهدى، علامؤهم 
األرض،  وجه  عىل  الله  خلق  أرّش 
حينئذ زمان ابتالهم الله بأربع خصال 
من  وقحط  السلطان،  من  جور   :
 . والحكام  الوالة  من  وظلم  الزمان، 
رسول  يا  وقالوا:  الصحابة  فتعّجب 

 : ص   قال  ؟  األصنام  أيعبدون  الله، 
نعم، كل درهم عندهم صنم .

عىل  أنهم  يّدعون  مسعود،  ابن  يا 
ورشائعي  ومنهاجي  وسّنتي  ديني 

إنهم مني برآء وأنا منهم برئ.
تخبث  زمان  الناس  عىل  سيأيت   -
فيهم رسائرهم وتحسن فيه عالنيتهم 
به  يريدون  ال   ، الدنيا  يف  طمعا   ،
ال  رياء  دينهم  يكون   ، ربهم  عند  ما 
يخالطهم خوف ، يعمهم الله بعقاب 
فال يستجيب  الغريق  دعاء  فيدعونه 

لهم...

تخيل عن القيم :تخيل عن القيم :
الفجأة  موت  كرث  بعدي  الزنا  كرث  إذا 
الله  أخذهم  املكيال  طّفف  وإذا   ،
الزكاة  وإذا منعوا   ، والنقص  بالسنني 
الزرع  من  بركاتها  األرض  منعت 
يف  جاروا  وإذا   ، واملعادن  والثامر 
الحكم تعاونوا عىل الظلم والعدوان ، 
الله عليهم  العهود سلّط  وإذا نقضوا 
عدّوهم ، وإذا قطعوا األرحام جعلت 
مل  وإذا   ، األرشار  أيدي  يف  األموال 
يأمروا باملعروف ومل ينهوا عن املنكر 
ومل يتبعوا األخيار من أهل بيتي سلّط 
عند   فيدعوا  أرشارهم  عليهم  الله 

ذلك خيارهم فال يستجاب لهم .

احكام فقهية *

الناس والزمان

له  أيتام وقد تاب .. فهل تقبل  الناس قد سبق وأن أكل مال  هناك شخص من 
التوبة ؟.. وهل هناك رشوط للتوبة ؟.. وهل ممكن أن تكون التوبة من دون الرجوع 

إىل االيتام ؟

تلفها  ومع   ، اصحابها  اىل  االموال  إعادة  عليه  ، ويجب  الله  ان شاء  توبته  تلفها تقبل  ومع   ، اصحابها  اىل  االموال  إعادة  عليه  ، ويجب  الله  ان شاء  توبته  تقبل 
فيدفع بدلها .فيدفع بدلها .

أهداين شخص هدية وهي عبارة عن منظر لزينة املنزل ، وعند اعطائه يل هذه 
الهدية ذكر بأنه قد اخذها من مكان عمله السابق ، فمنعاً لإلحراج قبلتها .. فام 
الحكم ؟.. هل يل بإستعاملها ، علامً بأنه من املحرج ارجاعها اىل هذا الشخص ؟

مل يجز لك القبول ، وعليك اآلن إرجاعه اىل مالكه .مل يجز لك القبول ، وعليك اآلن إرجاعه اىل مالكه .
الطفولة واملراهقة عن  أيام  لقد أخذت مبالغ من املال من أيب وامي وأخي يف 
طريق الرسقة ، واآلن أنا شاب عمري 28 سنة .. فام حكم الذي رسقته يف السابق 
، مع العلم بأنه من الصعب يل يف هذا الوضع أن أخربهم بأنني رسقت منهم ، 

ومع العلم ال أعرف مقدار هذه املبالغ ؟

ميكنك ان تدفع لهم املقدار املتيقن من دون أن تخربهم بذلك ، وإذا كنت واثقاً ميكنك ان تدفع لهم املقدار املتيقن من دون أن تخربهم بذلك ، وإذا كنت واثقاً 
برضاهم بترصفك ، فال يشء عليك .برضاهم بترصفك ، فال يشء عليك .

ماهو الحكم الرشعي اذا عملت عىل آلة او ماكنة او جهاز مرسوق ، علام اين اعرف 
العمل عىل مثل هذه األشياء ، وانا يف حالة محتاج فيها اىل عمل ليك اعيش و 

اكّون حيايت ، اعمل عليها ام ال ؟.. فام هو الحكم بالتفصيل لهذة املسالة ؟

اليجوز ، قال تعاىل : ) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ( .اليجوز ، قال تعاىل : ) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ( .

*عىل رأي املرجع آية الله العظمى السيد عيل السيستاين*عىل رأي املرجع آية الله العظمى السيد عيل السيستاين

إعداد خليل الحسيني 

خير الكالم ما نفع وأعلم
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Les lois antérieures ont 
contribué à une culture où 
la police assassine des noirs 
et des indigènes

Par Ehab Lotayef, coordina-
teur de la campagne contre 
la Loi 21

Jeudi 25 juin 2020

Tout est lié. Ce que nous 
avons vu au cours des 
dernières semaines, les 
meurtres de George Floyd 
au Minnesota, de Rodney 
Levi et de Chantel Moore au 
Nouveau-Brunswick, de Ray-
shard Brooks en Géorgie et 
de tant d'autres, ne se sont 
pas produits soudainement 
et ils ne viennent pas de nulle 
part. Ce qui a conduit à ces 
événements tragiques, et 
à bien d'autres dont nous 
avons été témoins plus silen-
cieusement au fil des ans, a 

commencé il y a des décen-
nies, voire des siècles.
Les lois du passé qui ont fait 
que les noirs et les indigènes 
sont des citoyens de seconde 
classe sont à l'origine de la 
violence dont nous sommes 
témoins.
Même après l'abrogation 
de ces lois et leur dispari-
tion des livres, leur essence 
reste ancrée dans la culture. 
Cela se transmet de généra-
tion en génération jusqu'à ce 
qu'il arrive un moment où la 
société décide qu'elle en a 
assez et qu'elle éradique de 
manière décisive les con-
séquences violentes perma-
nentes de ces lois passées. 
Cette éradication n'est pas 
un processus facile et le prix 
payé jusqu'à ce que cela se 
produise est énorme.

Nous nous levons maintenant 
et nous nous unissons pour 
éliminer les conséquences 
des lois passées qui ont con-
duit certains à croire que la 
vie des noirs et des indigènes 
n'a pas d'importance. Mais 
alors même que nous faisons 
cela, nous assistons au début 
de nouveaux cycles similaires 
à ceux que nous essayons 
de mettre fin. Des dirige-
ants tels que Donald Trump, 
Jair Bolsonaro et François 
Legault, entament de tels 

cycles.
Le premier ministre du Qué-
bec, qui nie l'existence du 
racisme systémique, a effec-
tivement légalisé la dis-
crimination il y a un an cette 
semaine en adoptant la Loi 
21, une loi qui discrimine les 
personnes qui peuvent être 
plus qualifiées et mieux équi-
pées pour certains emplois 
parce qu'elles choisissent de 
respecter leurs croyances 
religieuses et parce qu'elles 
portent des symboles reli-
gieux visibles.
Les musulmans, les juifs et 
les sikhs, ne sont pas actu-
ellement tués par la police 
dans les rues de Québec, 
mais l'histoire indique que la 
Loi 21, en faisant d'eux des 
citoyens de seconde classe, 
pourrait mener à cela dans 
un avenir pas trop lointain.
En effet, les enjeux sont 
insupportablement élevés. 
Si nous réussissons dans 
notre lutte contre la Loi 21, 
nous sauverons des vies qui 
pourraient autrement être 
perdues à cause du racisme 
dans des décennies, en 2050 
ou 2070. Si nous faiblissons 
ou cédons maintenant, nous 
serons responsables de ces 
morts futures.
La lutte pour les droits et 
l'égalité ne concerne pas 
seulement un groupe de per-

sonnes défini par leur couleur 
de peau, leur origine ou leur 
croyance. Ce n'est pas non 
plus un combat contre un 
groupe de personnes en par-
ticulier. N'importe qui peut 
devenir l'agresseur ou la vic-
time. Personne n'est libre si 
nous ne sommes pas tous 
libres et il n'y aura pas de lib-
erté tant que nous ne serions 
pas tous égaux.
Black Lives Matter ne signifie 
pas, et n'a jamais voulu sig-
nifier, que seules les vies des 
noires comptent. Cela sig-
nifie que la vie des noirs est 
tout aussi importante que 
n'importe quelle autre. Cela 
signifie que, lorsque les vic-
times sont noires, nous nous 
levons ensemble et nous éle-
vons la voix avec Black Lives 
Matter. Cela signifie que, 
lorsque les indigènes sont 

ciblés, nous crions de tous 
nos poumons Indigenous 
Lives Matter. Cela signifie 
que, lorsqu'un groupe est 
attaqué ou mis en danger, 
nous affirmons que leurs vies 
et leurs droits sont impor-
tants.
Le seul moyen de sortir de 
ces cycles de discrimina-
tion et de racisme est de 
les arrêter dès qu'ils com-
mencent, avant qu'ils ne 
nous coûtent douleur, souf-
france et pertes de vie. En ce 
qui concerne la Loi 21, nous 
sommes au début d'un de 
ces cycles. Il est temps de 
l'arrêter.

Traduction par: Fischer 
B e r n a r d ( h t t p : / / w w w .
fischer02003.over-blog.
com/2020/06/all-lives-mat-
ter.html)

FR. ROBERT ASSALY**
Functioning at the UN as 
Israel’s defense lawyer for 
its serial violations of inter-
national law has once again 
cost Canada a coveted UN 
Security Council (UNSC) 
seat. And rightly so, as the 
UN Charter unambiguously 
declares its objective as 
being “respect for interna-
tional law.”
It was widely accepted that 
former Prime Minister Ste-
phen Harper’s staunch sup-
port for Israel contributed 
to his defeat as he sought a 
UNSC seat a decade ago. And, 
only last month, UN appoin-
tee and recognized Canadian 
expert on international law 
Prof. Michael Lynk under-
statedly warned: “If Canada’s 
campaign for a council seat 
is once again unsuccessful, 
its taciturn approach to the 
Israeli-Palestinian conflict 
will surely have been a con-
tributing factor.”
In 2018, dozens of Canadian 
nongovernmental organi-
zations encouraged Prime 

Minister Justin Trudeau and 
then-Foreign Minister Chrys-
tia Freeland into bidding for 
the temporary UNSC seat. 
However, they cautioned on 
Palestine that it was “now 
more imperative than ever 
that Canada’s voting record 
at the United Nations is one 
that reflects the principles of 
international law.” Nonethe-
less, shortly thereafter, Free-
land announced that a UNSC 
seat would allow Canada to 
serve as an “asset for Israel.”
As Canada maintained 
months of silence in the face 
of worldwide condemnation 
over Israel’s threat of annex-
ing Palestinian territory, last 
month more than 100 Cana-
dian and international NGOs 
wrote to all UN ambassa-
dors to ensure that Canada’s 
recalcitrance in the face of 
international law governing 
Palestinian rights didn’t go 
unnoticed. Corey Balsam, of 
Independent Jewish Voices 
Canada, observed: “Trudeau 
speaks a lot about the impor-
tance of maintaining a rules-
based international order… 
but of course annexation is 
at complete odds with inter-
national law and those rules.”
But it was not always thus. 
Twenty years ago, when rose 
petals filled the fountain in 
front of the House of Com-
mons at the passing of Pierre 
Trudeau, Prime Minister Jean 
Chretien reflected: “On the 
international stage, he gave 
us a profile and stature well 
beyond our size and power. 

Wherever we were in the 
world, he made us feel proud 
to be Canadians.” Days later, I 
was called to a meeting with 
the prime minister, in which 
he sought insights and sup-
port for continuing to steer 
Canada’s course on the Pal-
estinian-Israeli conflict in the 
face of intense pressure from 
the Israeli lobby over Otta-
wa’s voting record the last 
time it sat on the UNSC. 
Now, the bloom is off the 
rose. Canadian former UN 
ambassador for disarmament 
Peggy Mason recently stated 
that Palestinian rights “mat-
ter in the voting. It played 
a role in our unsuccess-
ful 2010 campaign. It would 
have been unthinkable when 
I was ambassador — Canada 
voting with the US, Israel 
and sometimes the Marshall 
Islands — on UN resolutions 
where the entire rest of the 

UN is voting in favor.” She 
noted the hypocrisy of “iso-
lating ourselves in that way 
when we’re a self-declared 
champion of international 
law, yet our voting record 
doesn’t reflect that.” Cana-
da’s loss is the UN’s victory.
Canada’s failed campaign 
culminated with a desperate, 
if disingenuous, response to 
the NGO letter by the coun-
try’s ambassador to the UN: 
“This year, (Canada) voted 
yes on one more resolution” 
supporting Palestinian rights. 
This obscured the fact that it 
was one more than the pre-
vious zero under the current 
prime minister, while voting 
against 67.

Karen Rodman, of the law 
NGO Just Peace Advocates, 
observed: “Within Canada 
and internationally, civil soci-
ety has spoken. Being an 

‘asset for Israel’ while erod-
ing international law is not 
acceptable.”
Canada’s approach at the UN 
is out of step with the desire 
of most Canadians to be an 
international force for peace 
and human rights. An EKOS 
poll last week found that 74 
percent of Canadians oppose 
Israeli annexation, while 42 
percent even want to impose 
sanctions on Tel Aviv if the 
annexation plan proceeds.
The defeat ought to be a clar-
ion call for the Ottawa gov-
ernment to join the Canadian 
and international consensus 
on Israel and international 
law. 

**Fr. Robert Assaly is a dea-
con of the Montreal diocese 
and an ordained Catholic 
priest.
*was published on June 25, 
2020 by the Arab News.

LA LOI 21 DISCRIMINATOIRE DU QUÉBEC POURRAIT 
OUVRIR UN NOUVEAU CHAPITRE DE VIOLENCE

CANADA’S UN SECURITY COUNCIL DEFEAT A VICTORY FOR INTERNATIONAL LAW*
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TikTok is a social media 
app designed for creat-
ing and sharing short 

music videos. This social plat-
form was designed for the 
creation of self-made videos 
encompassing one common 
theme— music and dance. 
Users can record themselves 
lip-syncing to popular songs 
and create their own dance 
videos. Since its creation, 
TikTok videos have gone viral 
and the app has taken the 
youth by a storm. 
‘TikTok Challenges’ are a 
major trend on the app, 
where users create a hashtag 
and come up with a dance 
or idea accompanied by a 
popular song playing in the 
background. Once users take 
on this challenge, they film 
themselves dancing to the 
same song and release their 
own version of the dance. 
Somehow, TikTok has made 
its way into our homes and 
onto our children’s cell-
phones. It has become nor-
malized to the point that our 
own children are engaging in 
TikTok content at distressing 
rates— some even releasing 
their own videos and partici-
pating in dance challenges. All 
whilst parents are completely 
unaware. Since short-video 
apps make it dangerously 
easy for users to release 
their own content, our youth 
are using TikTok without 
considering the negative 
implications.
Social media platforms are 
not inherently bad. They 
are simply tools, and like 
any tool, when used prop-
erly, they can be very useful. 
However, when used improp-
erly, they can be very danger-
ous. That’s why its important 
to be attentive of the many 
dangerous trends coming our 
way, assess the harm they 
may inflict and guard our-
selves from them. 
When we observe the people 
around us participating in a 
bad action, we may become 
desensitized to it. We may 
get so wrapped up in the 
trend that we feel inclined 
to join in. If enough people 
get on board, this action 

becomes so normalized that 
we may not even recognize 
it as wrong. But just because 
everyone around us is doing it 
does not mean it is ok. 
Similarly, when our peers and 
friends take part in some-
thing— we may feel left out 
or isolated if we do not join in. 
But we must remember that 
blindly following trends with-
out evaluating their effects 
will likely harm us.
In some cases, we may even 
feel peer pressure to partici-
pate in something in order to 
‘fit in’. But there is no shame 
in standing out if we are pro-
tecting ourselves from harm. 
After all, what good is there 
in pleasing our friends if we 
are displeasing God?
It is also important to con-
sider the online identities 
we create for ourselves. 
Everything we post on social 
media is a reflection of us. 
From selfies to statements 
to statuses— everything we 
post creates an identity for 
us online. We must ask our-
selves— what kind of image 
are we broadcasting? 
Making mistakes is a normal 
part of growing up, but in 
this digital age, anything we 
do can be broadcasted and 
plastered on social media for 
hundreds to see. And once 
something is on social media, 
there is no going back. A mis-
take in the electronic era can 
be extremely risky and reach 
countless people. So why 
expose ourselves to such 
unnecessary harms?
We may face peer pressure 

and we may feel an urge to 
‘fit in’ but we must not be 
swayed. Do not cave into 
the social pressures to par-
ticipate in trends that have 
nothing to do with the iden-
tity you carry with pride. Apps 
will continue to be developed 
and trends will continue to 
arise. But we must overcome 
the external forces attempt-
ing to influence us— by deeply 
assessing the trends we con-
done and participate in. 
Parents; it is of vital impor-
tance to have these con-
versations with your chil-
dren. Talk to them about 
the dangers of unrestricted 
social media use, viral trends 
and peer pressure. Engage 
in meaningful dialogue with 
your children on the concept 
of identity. You may learn of 
their difficulties in carrying 
their Muslim identify whilst 
living in the West. Encourage 
and guide them to manifest 
their faith in all their actions. 
Strengthen them to feel 
proud of their beliefs rather 
than conceal them in shame. 
One essential component 
is to teach our children the 
rationale behind our reli-
gious ruling. Why do we wear 
the hijab? Why do we pray? 
Why do we place certain 
restrictions between gen-
ders? What is modesty really 
about?
When we begin to teach our 
children the reasoning and 
values behind Islamic teach-
ings— they no longer view 
them as restrictions and 
boundaries. Only when they 

understand the philosophy 
behind Islam can they real-
ize that it is not a limitation 
to their social endeavours. 
Rather, it is an opportunity 
for their future success and 
self preservation. 
When we understand our 
faith, we learn that it is true 
liberation. We are no longer 
drawn to the Western notions 
of ‘freedom’ which had previ-
ously chained us. Instead, we 
recognize our faith as the key 
to our protection, preserva-
tion and true happiness. 
To our dearest youth, to 
our coming generation, to 
our flame of hope for the 
future— we must be vigilant 
in the silent war that is being 
waged against us. Do not 
compromise your beliefs or 
your principles for the little 
satisfaction of a few likes or 
shares. Do not fall victim to 
popular trends which do not 

align with your faith. Do not 
conform, do not give in, do 
not kneel down and do not 
surrender. You are the war-
riors of our faith— the only 
ones with the power to carry 
the banner of Islam from one 
generation to the next. Our 
hope lies in you. 
While some will create their 
Vines and TikToks, some will 
filter their Snapchats and 
others will develop their Insta 
and Facebook platforms— we 
must remain alert.  The silent 
battle we wage is a battle of 
ideology. We must fight the 
very trends which endanger 
our faith and jeopardize our 
very beliefs. We were never 
made to ‘fit in’ or follow the 
trends. If carrying the flag 
of our faith makes us stand 
out, we stand with pride. For 
a man with a mission was 
never one who followed the 
crowd.

TIKTOK TERROR
THE SOFT WAR ON TIKTOK: THE DANCE APP INFILTRATING OUR HOMES 

#ThinkTwice

THE SOCIAL MEDIA CHECKLIST 
Questions to Consider Before Posting:
1.Does this go against my Islamic beliefs?
2.Is this trend harmful? 
3.Has it become normalized so it seems ok?
4.How will other perceive my post?
5.Is this something I could regret posting later?
6.Am I oversharing my personal life?
7.Am I compromising my modesty?
8.Would my parents approve of such a post?
9.Is it necessary? Is it beneficial?

Positive Uses for Social Media:
•sharing knowledge (religious, academic, scientific)
•Activism, advocacy, social justice
•sharing talent (photography, art, writing, cooking)

By Amani Elcheikh Ali-Ottawa
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Hussein Hoballah, Montreal 

Canadian pro-Israel organi-
staions continue to sup-
press the freedom of 

expression, targeting any voices 
that try to expose the reality of 
the situation in the occupied Pal-
estinian lands. Most recently, the 
target has been York University’s 
Osgoode Hall Law School’s Asso-
ciate Professor Faisal Bhabha, who 
also served as the Ontario Human 
Rights Tribunal’s vice chairman. 
Bhabha was subject to attack fol-
lowing his speech during a semi-
nar held by Ryerson University on 
10 June. Alongside the law pro-
fessor spoke former CEO of the 
Canadian Jewish Congress Ber-
nie Farber, also Richard Marceau, 
Vice President of External Affairs 
and General Counsel at the Cen-
tre for Israel and Jewish Affairs, 
and Sheryl Nestel, member of 
the national steering committee 
of Canada’s Independent Jewish 
Voices.  
The conferrers debated “Fighting 
Anti-Semitism or Silencing Critics 
of Israel: What’s Behind the Push 
for Governments to Adopt the 
IHRA Definition of Anti-Semitism,” 
making way for Bhabha’s words, 
“Zionism as an idea and as a prac-
tice is the suppression of Palestin-
ian human rights for the purpose of 
ensuring Jewish supremacy, and it 
is exactly what is being protested 
against in the United States 
against white supremacy…” 
Consequently, B’nai B’rith slammed 
Bhabha, accusing him of offending 
Canada’s Jewish community and 
calling on the university to sack 
him. The fervid pro-Israel organ-
isation as well denounced his 
words, “Accusing Israel of exag-
gerating the Holocaust could be, 
for some, a plausible argument.” To 
support its allegation, B’nai B’rith 
referred to a study made in 2018, 
which states that Zionism “is the 
normative form of Canadian Jew-
ish identification.”
The attack isn’t the first of a kind; 
B’nai B’rith and with other pro-
Israel organisations are always 
monitoring whomever tries to 
criticise Israel, and keep an eye 
on media outlets, university dis-
courses and public actions when-
ever it is about Palestine-related 
doings. Eventually, such organ-
isations seek to silence anyone 
trying to expose what’s happen-
ing in Palestine and the humilia-
tion, besiegement and occupation 
plaguing Palestinians since 1948.
However, to try to crack down on 
the freedom of expression in Can-
ada, specifically in the case of the 
Palestinian cause, is unacceptable. 
So is claiming that only one party 
speaks in the name of the Jewish 
Canadian community. 
While pro-Israelis insist Jews 

are entitled to Palestinian lands 
as a historic right, that doesn’t 
authorise them to force others 
to adopt their opinion. They rather 
have to listen to others’ opinions 
if people still enjoy the right to 
express views on public issues in 
these times. So how about when 
it comes to a cause as significant 
as Palestine? 
Back in 1948, Palestinians were 
expelled from their territories 
by a Zionist theory. Until the 
very moment, the state built on 
the smashed Palestinian lives 
and rights, is exercising all kinds 
of atrocities against the indig-
enous people of Palestine. It has 
also sought to subdue the world 
to the invaders’ views and to 
silence whomever stands by the 
oppressed, and its pleas and rea-
sons make no public sense. 
B’nai B’rith’s accusation has, thus, 
been confronted by Independent 
Jewish Voices, an organisation 
introducing self as such: “We are 
a group of Jews in Canada, who 
share a strong commitment to 
social justice and universal human 
rights. We come together in the 
belief that the broad spectrum of 
opinion among the Jewish popula-
tion of this country is not reflected 
by those institutions that claim 
to represent Jewish communi-
ties as a whole…” The group as 
well believes its members are part 
of the international movement 
showing solidarity to a rightful 
Palestinian destination. 
An open letter to York Univer-
sity President Rhonda Lenton on 
25 June 2020, sent by IJV’s York 
chapter states, “The panel discus-
sion that Bhabha spoke on high-
lights that there is not one, sin-
gular Jewish community, and that 
B’nai Brith, by no means, repre-
sents the opinion of every Cana-
dian Jew— though that is what 

they purport to do.”
Concurrently, claiming that Zion-
ism is every Jew’s creed is untrue; 
many Jews don’t just fit into this. 
It is our right to ask: Why on 
earth should criticising a country 
be perceived as criticising a cer-
tain faith?! Targeting Saudi or Iran, 
for instance, cannot be treated 
like targeting Islam. And so for 
censuring US actions or white 
supremacy, which cannot be con-
sidered anti-Christian acts. 
Even combatting ISIL (Daesh) by 
no means counts for fighting Islam; 
since it was founded, the terrorist 
organisation has offended Islam 
above all, and the majority of 
Muslims denounce ISIL’s barbaric 
practices. 
The pattern continues when it 
comes to Israel, so censurers can-
not be mistaken for haters of Jews. 
In fact, what Israel has done since 
it unlawful incursion into Palestin-
ian territories is disobedient and 
offensive to Jewish teachings – a 
fact also recongnised by many 
religious and non-religious Jewish 
organisations. 
Yesterday, protests were held 
in many cities to denounce the 
Israeli government’s plan to annex 
big parts of the West Bank – a 
decision opposed by many coun-
tries and peoples, including Jews. 
Two ladies even spoke on behalf of 
a Jewish group during the Montreal 
protest on this past Sunday. 
It is about time voice silenc-
ers stopped shutting people’s 
mouths. Normally, when others 
disagree, they maintain the right 
to show opinion. None owes an 
exclusive right when it comes to 
the freedom of expression, and 
none must. The Canadian govern-
ment really needs to listen to the 
other side, too, as state all consti-
tutions and laws nationwide and 
worldwide. 

NONE OWES EXCLUSIVE RIGHTS WHEN 
IT COMES TO FREEDOM OF EXPRESSION

What Does Canada’s Loss of 
UNSC Seat Signify?

Canada was continually an international 
political mediator, enjoying good reputa-
tion as to supporting UN organs, relief 
efforts and peace-keeping forces. Then 
things changed. Conservative leader Ste-
phen Harper came to power in 2006, 
adopting an unflinching pro-Israel global 
policy and blindly abiding by Washington’s 
rightists. Eventually, Canada won no ma-
jority vote for a two-year-long UNSC 
seat in 2010. 
Ahead of his win in 2015, Mr Trudeau had 
made a pre-election promise to upgrade 
Canada’s worldwide status and lead it 
to the Security Council again in order to 
reinforce peace and gender equality and 
promote human rights… Conversely, Can-
ada has recently lost another bid, with 
two seats gone to Ireland and Norway 
and another to Africa…
Some observers believe different factors 
contributed to the loss, including Cana-
da’s late bid for the seat, which left little 
time to conduct a campaign of global 
relations or to advocate for a Canadian 
seat. Competitors like Norway and Ire-
land had made their bids earlier. 
A more important underlying factor was 
ignoring the voices of Canadians of dif-
ferent backgrounds and classes; they had 
repeatedly warned Ottawa not to show 
blind support to Israel when international 
laws and Palestinian rights were violated. 
Though that pleased Canada’s Israeli lob-
by, it angered 3 out of every 4 Canadians, 
according to polls. 
The participants believe their government 
should stand by Palestinians’ right to an 
independent state. That, according to 
them, can be accomplished by continu-
ing to support international relief agen-
cies, maintaining peace-keeping forces, 
as well as making better and stronger 
efforts to resolve international conflicts, 
specifically the Palestinian-Israeli, which 
necessitates mediation by an unbiased 
party trusted by both sides in time of any 
future negotiations.  
To the Harper government, Israel was 
always the teacher’s pet. Back in 2006, 
Canada was unmoved by Israel’s war on 
Lebanon and slaughtering of Lebanese-
Canadian citizens. Neither was an apology 
made, nor was an investigation launched. 
Things didn’t get much of a change when 
the Liberals came to power; Trudeau’s 
government remained prisoner to pres-
sures by the Zionist lobby and to keeping 
in line with the southern neighbour.  
Diplomatic relations with Tehran and 
Damascus remained still, though it had 
been promised, prior to the elections, 
that Iran’s embassy in Ottawa would be 
reopened. Canada as well remained nega-
tive on Venezuela’s ruling regime and firm 
on policies that wouldn’t encourage many 
countries to vote for Canada. 
Eventually, a US replicate in the UNSC 
wasn’t desired, but rather countries with 
enough independence and sovereignty 
that would adopt moderate policies, con-
tributing to global peace and security. 
So is this painful slap in the face for 
Trudeau and his party going to make them 
reconsider their foreign policy, which has 
weakened Canada’s position in one of the 
most important UN organs?

The Editors

Professor Faisal Bhabha
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