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ما حدث يف بريوت يوم الرابع من شهر آب مل يكن يوماً عادياً يف تاريخ 
إىل  اللبنانية  العاصمة  من  كبرياً  مهوٌل قسامً  انفجار  فقد حول  لبنان، 
الجالية  حرك  حدٌث  والجرحى.  الشهداء  آالف  مخلفاً  منكوبة،  مناطق 
اللبنانية يف كندا التي هبت منذ اليوم األول للوقوف إىل جانب الوطن 
الكندي  اللبناين  التحالف  كان  املبادرين  أول  املنكوبني.  وأهله  األم 
عىل  دوالر  مليون   2.5 مبلغ  جمع  بهدف  تربعات  "حملة  بدأ  الذي 
الفدرالية مبلغاً مامثالً". كام أخربنا األستاذ  الحكومة  أن تدفَع  أساس 
الحملة واملساعدات  الذي أجرينا معه مقابلة حول هذه  محمد فقيه 

التي أُرِسلَت إىل لبنان. 
محمد فقيه رئيس مجلس إدارة رشكة مطاعم "بارامونت" الذي حركته 
رغم  الكندية  املساعدات  عىل  لإلرشاف  لبنان  إىل  فتوجه  الفاجعة 
ظروف وباء "كورونا" ألهداٍف منها "التأكيد للكنديني أن أموالهم ترصف 
يف املكان الصحيح. وهذا ما شّجعهم عىل املساهمة أكرث والتربع"، 
كام قال فقيه لجريدة "صدى املرشق"، لريتفع حجم التربعات إىل 8 

ماليني دوالر قابلتها الحكومة الكندية باملبلغ نفِسه.
كام أمثرت الجهود التي بذلتها الجالية اللبنانية مع الحكومة الكندية يف 
رفع حجم املساعدات إىل لبنان من خمسة ماليني إىل ثالثني مليون 
دوالر مرشحة للزيادة يف املستقبل. أيضاً أمثرت الجهود التي قامت 
بها الجالية يف حثِّ املقاطعات الكندية عىل دفع مبالغ وصلت إىل 

أربعة ماليني ونصف.   
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أول الكالم

شخصيات  جهود  أسهمت 
الجالية  من  عديدة  ومؤسسات 
تزخيم  يف  كندا  يف  اللبنانية 
األم،  ببلدها  الرسمي  االهتامم 
ترودو  السيد  حكومة  دفع  ما 
مساعداتها  حجم  زيادة  إىل 
إىل  دوالر  ماليني  خمسة  من 
الجهاِت  وصلت  بعدما  ثالثني 
املعنيَة احتجاجاٌت عديدة عىل 
تواضع املبلغ املرصود من وكالة 
للحكومة  التابعة  الدولية  التنمية 

الكندية... 
وسيدات  رجال  أعلن  فيام 
وعن  عينية،  تربعات  عن  أعامل 
تشمل  متنوعة  مساعدات 
الغذاء والدواء واملواد الرضورية 
املستشفيات  ملساعدة 
انتشار  وملواجهة  املترضرة، 
وباء كورونا. وقد بلغت حمولتها 
خمس طائرات بدأت تصل تباعاً 
إىل  تورنتو  من  مبارشة  رحلة  يف 
األوىل  هي  سابقة  يف  بريوت، 
تسيري  محاوالت  بعد  نوعها  من 
من  املسافرين  نقل  رحالت 
موريال إىل بريوت، التي عطلت 
فجأة عام 2003 بفعل االعرتاض 
بضعف  ع  املتذرِّ األمرييك 
مطار  يف  األمنية  اإلجراءات 

بريوت.. 
الرحالت  هذه  تتسبب  فهل 
الرحالت  موضوع  طرح  مبعاودِة 
كندا  بني  املبارشة  الجوية 

ولبنان؟ سيام أن معظم الرشكات 
اعتيادياً  نشاطاً  تزاول  االوروبية 
األوروبية  املطارات  أهم  بني 
ومطار بريوت دون هواجس أمنية 

أو تقنية تُذكَر؟؟
الرسمي  االهتامم  عودة  إن 
األكرث  املناطق  إىل  الكندي 
األوسط  الرشق  يف  سخونة 
كلبنان هو حاجة للحزب الليربايل 
تفعيل  يعاود  يك  الحاكم 
القضايا  يف  الكندي  الحضور 
خرست  بعدما  هذا  الدولية. 
كندا ترشحها ملقعد يف مجلس 
األمن ِبتخلفها عن ضامِن أصوات 
تلمس  مل  والتينيٍة  عربيٍة  دوٍل 
عىل  الكندية  السياسة  فعالية 
كام  العاملي.  األحداث  مرسح 
أن للسيد رئيس الوزراء رغبًة يف 
استمرار ضامن التأييد االنتخايب 
منها  ومؤثرة،  كبرية  لجالياٍت 
الجالية اللبنانية التي أشار ترودو 
إىل أنها تشكل مئات اآلالف من 
يف  يساهمون  الذين  الكنديني 

نهوض البالد ومنوها... 
الكندية  الخارجية  تبدد  أن  يبقى 
بأنها  اللبنانيني  بعض  هواجس 
األمريكية  باملهمة  تلتزم  ال 
لِمرشوع  بالرتويجِ  اإلرسائيلية 
لبنان،  يف  الفلسطينيني  توطني 
الوطن  هذا  وإغراِء  بتبنِّيه،  وال 

الصغري املثخن بالجراحات... 

لبنان في العناية الكندية

التتمة يف الصفحة الخامسةالتتمة يف الصفحة الخامسة

زاَد تقدير اللبنانيين لكندا وللمغتربين هنا 
ثًا "صدى المشرق"": بعد عودته من زيارة لبنان..محمد فقيه ُمحدِّ

                         التتمة يف الصفحتني التاسعة والعارشة                         التتمة يف الصفحتني التاسعة والعارشة

فقيه معاينا احد االبنية املترضرة يف بريوت
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مل يكن اللبنانيون يف كندا بحاجة إىل 
بريوت  يف  وقع  الذي  النوع  من  كارثة 
نكتشف  حتى  آب  شهر  من  الرابع  يف 
ومحبتهم  األم  لوطنهم  انتامئهم  حجم 
األوىل  اللحظة  فمنذ  هناك.  ألهليهم 
لوقوع جرمية املرفأ هبَّ الكنديون من 
أصل لبناين يف العديد من املقاطعات 
الكندية وتداعوا للبحث يف سبل دعم 
أجل  من  وسيلة  يوّفروا  ومل  بلدهم، 

مساعدته. 
مع  واالتصاالت  التحركّات  إنطلقت 
املستويات  كل  يف  القرار  مواقع 
الكندي  الوزراء  برئيس  بدءاً  السياسية 
حكومته،  يف  ووزراَء  ترودو،  جوستان 
مقاطعات  ورؤساء  فدراليني،  ونواب 
كندياً  دعامً  الجهود  فأمثرت  ونوابها، 
غري مسبوق وتضامناً شكّل عالمة فارقة 
يف تاريخ كندا. فبات ما جرى يف لبنان 
بعد  لسان  كل  عىل  الساعة  حديث 
اهتامم  من  واسعاً  حيزاً  األمر  احتل  ان 

اإلعالم ألوقاَت غري قليلة. 
فيه  أخذت  مادياً  دعامً  األمر  إنعكس 
كندا موقعاً متقدماً بني الدول الخمس 
األوائل التي دعمت لبنان. تُرجم كذلك 
وزير  بينها  لبنان،  إىل  وفوٍد كنديٍة  إىل 
ومتابعة  عسكري،  وملحق  الخارجية 
بريوت  يف  السفارة  طاقم  من  حثيثة 
الذي أُصيب يف مساكنه قرب املرفأ. 
نزلوا إىل األرض مساَهمًة يف التخفيف 

من آالم املفجوعني.
أهمية الدعم الكندي أنه أىت يف وقت 
حساس متّر فيه البالد بأزمة ناجمة عن 
فقد  إىل  أدت  كورونا،  وباء  تداعيات 
بعد  وظائفهم  املواطنني  من  الكثري 
كبرية  تجارية  مؤسسات  اقفلت  أن 
عىل  يُوجب  قد  ما  أبوابها،  وصغرية 

الحكومة أن تستخدم هذه األموال يف 
الداخل الكندي. 

هذا الدعم يعرب عن حجم قوة الجالية 
يف كندا وتأثريها لدى أصحاب القرار. 
ـ  ِعلُْمنا  كام  ـ  الكندي  الدعم  فبداية 
إال  فقط،  دوالر  ماليني  خمسة  كانت 
دوالر  مليون  ثالثني  إىل  ارتفعت  أنها 
بعد أن رفع ناشطون يف الجالية الصوت 
حقيقة  لهم  ورشحوا  املعنيني،  لدى 
املأساة التي رضبت لبنان. كام زادت 
التي  األموال  قيمة  الكندية  الحكومة 
مالينَي  التربعات  حجم  فيها  ستقابل 
ما  ذلك  كل  الدوالرات.  من  متعددة 
وعملها  الجالية  تحرك  لوال  ليجري  كان 

كََيٍد واحدة.  
الدعم الكندي مل يقترص عىل الحكومة 
تربطه  الذي  الحاكم،  األحرار  وحزب 
عالقات  رموزها  من  والعديد  بالجالية 
قوية. بل امتد اىل عدد من املقاطعاِت 
العون  يد  مّد  إىل  فيها  رؤساُء  بادر 
وكيبك  أونتاريو  يف  جرى  كام  لِلبنان، 
كذلك  وغريها.  وآلربتا  سكوشا  ونوفا 
قلب  يف  أيضاً  الكندي  الشعب  كان 
الشعبية  التربعات  فتدفقت  الحدث، 
من  دوالر  ماليني  مثانية  إىل  لتصل 
تذكر  اعرتاض  حاالت  ل  تُسجَّ أن  دون 
الحكومات  او  الفدرالية  الحكومة  عىل 
خارج  األموال  رصفها  جّراء  املحلية 

كندا.
يف  يشكك  أن  للبعض  يحلو  قد 
وهذا  للبنان  الكندي  الدعم  خلفيات 
فقد  باملساعدة.  املبارش  االهتامم 
التحليالت عن مرشوعٍ  تحدثت بعض 
لِتوطني للفلسطينيني يف لبنان تُِعدُّ له 
كندا بالتعاون مع بعض الدول الغربية، 
يف  اإلعالم  يف  أُثريَ  ان  سبق  أمر  وهو 

فأثار مخاوَف جدية. كام  أعوام سابقة 
حاول البعض ربط املساعدات بغايات 
الجالية  أصوات  لكسب  انتخابية 
ذاك  او  الحزب  هذا  إىل  اللبنانية 
الحزب سواء فدرالياً او محلياً، وهو أمر 
تستخدمه عادة االحزاب الستثامره يف 

وقته. 
منذ  االحداث  ملجريات  املتابع  لكن 
الدافع  أن  جيداً  يدرك  االنفجار  وقوع 
الحالية  الكندية  لالندفاعة  االسايس 
به  قامت  الذي  الفّعال  التحرك  هو 
الجالية، وقد قابله تجاوب كندي "من 
خاصة  مخططات  أو  َمساعٍ  أي  دون 
فقيه  محمد  السيد  أكّد  كام  خلفه"، 
يف حديثه إىل "صدى املرشق"، وهو 
وقوع  منذ  األمور  تطور  واكب  الذي 
االنفجار هناك، وأجرى - ومعه العديد 
اللبناين  التحالف  يف  الناشطني  من 
املسؤولني  ِبكبار  اتصاالٍت   - الكندي 
يف  لبنان  دعم  عىل  لحّثهم  الكنديني 
بريوت  اىل  توجه  الذي  فقيه،  محنته. 
مساعدات  تسليم  عىل  لإلرشاف 
أْن  عىل  شدد  لِلبناَن،  ُجِمَعت  كندية 
"مل يحدث أن موظفاً من طرف الوزراء 
تطرق  بريوت  يف  السفارة  أو  ترودو  او 
إىل ما تريده كندا، أو ما يخدم خطة ما 

للمجتمع الدويل".
كجالية  "نحن  الكندي  الدعم  هذا  إزاَء 
لبنانية ال ميكننا ان نفَيهم حقهم جراء ما 

يقومون به"، كام أكد فقيه لجريدتنا.
بشكل ُمواٍز كانت الجالية تتحرك عىل 
مؤسساٌت  فجمعت  صعيد،  من  أكرث 
مدينة  من  أكرث  من  عديدٌة  جاليويٌة 
الغذائيَة  واملوادَّ  العينيَة  املساعداِت 
إىل  حاويات  يف  وأُرسلتها  والطبيَة 
فيها  الجالية  هذه  ان  أثبَت  ما  لبنان، 

تتجاوز  ان  لها  وميكن  الكثري،  الخري 
خدمة  هدف  لتحقيِق  االنقسامات 
أيام  جانبه  إىل  والوقوف  األم  البلد 

محنته. 
كان  الجالية  ودعم  الكندي  الدعم 
لبنان. وقد أشار  موقع تقدير كبري يف 
لكندا  اللبنانيني  "تقدير  أن  إىل  فقيه 

وللمغرتبني هنا زاد بعد االنفجار".
مفادها:  اللبنانيني  إىل  رسالة  "أرسلنا 
ولكنكم  لبنان  خارج  نعيش  اننا  صحيح 
يف قلوبنا، وعندما ميّسكم األذى َفنحن 

اىل جانبكم"، كام قال فقيه. 
مل  فينا  فرٍد  كل  حال  تخترص  كلامت 
عرشات  مرور  رغم  لبنان  عن  يَتخلَّ 
الفساد  كل  ورغم  الغربة،  من  السنني 
الذي يعشعش فيه. فاألمل يبقى كبرياً 
بأن يتعاىف البلد ويقوم من كبوته ولو 

بعد حني.

تعكّرها  مل  اإليجابية  الصورة  هذه 
الجالية  يف  البعض  بها  قام  محاوالت 
لها  عالقة  ال  أمور  نحو  األنظار  لتوجيه 
لبنان  ملأساة  الحقيقية  باألسباب 
الوقت  هذا  يف  سبقها،  وما  األخرية 
الذي يتطلب اجتامعاً وتضامناً ووحدًة 
للتخفيف من معاناة اللبنانيني، الذين 
يحتاجون إىل القيام بأفعال حقيقية، ال 
إىل عنرتيات تحايك سياساٍت ال تريد 

الخري للبنان وتتناغم معها. 
املساعدات  ملواصلِة  مستعدة  "كندا 
يف  نستمر  أن  عىل  وزيادتها"..، 
إىل  يحتاج  فلبنان  واملتابعة.  التحرك 
جديرة  وجاليتنا  واملؤازرة،  املساعدة 
اليوم  أثبتت  كام   - املسؤولية  بهذه 
وباألمس، والحكومة الكندية الحالية لن 
َخرِبناها  كام   - مواطنيها  آمال  تخّيب 

يف أكرث من مناسبة.      

آراء

ك الجالية أثمر اهتمامًا كنديًا غير مسبوق تحرُّ

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

وزير الخارجية اللبناين رشبل وهبي مستقبال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبايْن يف مطار بريوت
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حسن  محمد  للشاب  ُقّدرت  الدراسة  أيام  منذ 
الحاج الهجرُة إىل كندا، حيث تعلّم واندمج بالثقافة 
ثم  فيها.   العمل  سوق  متطلّبات  وواكب  الكندية، 
َخت فكرة الحدائق الخرضاء الحقاً يف  حدث أْن ترسَّ
علومه  عن  النقطاعه  سبباً  وكانت  ووجدانه،  عقله 
وانرصافه للبحث عن مرشوع زراعي يجّسد طموحاته 

وآماله املنشودة يف الحقل الزراعي.
من  العديد  وضع  ودراساته،  ألبحاثه  واستكامالً 
عىل  الخرضاء  للحدائق  منوذج  إلنشاء  التصاميم 
مجمل  اإلعتبار  بعني  آخذاً  مونرتيال،  أبنيِة  أسطح 
التحديات التقنّية و"التكنولوجّية"، مبا فيها تغرّيات 
املناخ يف املنطقة، والتكلفة الباهظة للتدفئة والنقل 
والبيئّية  الفنّية  املشاكل  من  وغريها  والتعليب، 

والتحضريية.
عىل  للكشف  سنواٍت  ثالَث  بالتنقل  الحاج  واستمر 
أن  إىل  مونرتيال،  قلب  يف  الكبرية  األبنية  أسطح 
اكتملت لديه صورُة مرشوعٍ للحدائق الخرضاء انتهى 
أربعة  بعد  األّول  قطافه  وبدأ   ،2011 عام  به  العمل 

أشهر من العام نفسه.
اسم  وهو  "لوفا"،  الواعد  مرشوعه  الحاج  ى  وسمَّ
يف  زراعتها  تنترش  التي  الليفة،  نبتة  من  مستوحى 
الليف  منها  ويتدىّل  اللبنانّية،  القرى  من  العديد 

الطويل املستخدم لالستحامم أو التجارة. 
ويتألف املرشوع من بيوت بالستيكية شفافة تسمح 
ستائر  جوانبها  من  وتتدىل  الشمس  أشعة  بدخول 
أحواض  إىل  مقّسم  وهو   . الربودة  او  للحرارة  عازلة 
الدافئة،  للمزروعات  مخّصص  بعضها  طويلة، 
وبعضها اآلخر للباردة. وجميعها ترتوي بنظام "الزراعة 
باملاء" أو ما يُسّمى ِباسِم "تكنولوجيا هيدروفونيك"، 
عرب  آلياً  الري  وتوزيع  باملاء  السامد  عملّية خلط  أي 
يعني  ما  كلها،  املزروعات  األنابيب عىل  من  شبكة 
أو  تراب  أو  ماء  يلّوثه  ال  نظيفاً  يبقى  البناء  أّن سطح 

سامد..
الكيامويّة  املبيدات  استخدام  كلياً  الحاج  وتفادى 
الساّمة، معتمداً يف حامية املزروعات عىل الكائنات 
بأنّها  مزارعه   ومتتاز  املفيدة.  والحرشات  املجهرية 

واملياه،  للطاقة  استهالكاً  وأقّل  للبيئة،  صديقة 
وصحّية،  يومي(  بشكل  )تُقطف  طازجة  وخرضاواتها 

تحتفظ بكامل مكّوناتها الغذائية.

"لوفا" تتحدى "كورونا" "لوفا" تتحدى "كورونا" 

مونرتيال  يف  العالية  األبنية  أسطح  من  انطالقاً 
فارم"  "لوفا  رشكة  اليوَم  "لوفا"  أصبحت  وضواحيها، 
)lufa farm(، وهي تتألف من أربع واحات منوذجية 
للخضار  أكرب منتج  الخرضاء، وهي  الحرضية  للزراعة 
باملنتجات  مليئة  سالالً  لزبائنها  تقدم  التي  الدفيئة 
الطازجة يومياً، وتُسلَّم إىل 260 مركزاً تقريباً، عالوة 
بالسيارات  املستهلكني  إىل  مبارشة  توزيعها  عىل 

التابعة للرشكة. 
"تكنولوجيا"  أدوات  تطوير  "بعد  محمد:  يقول   
املعلومات بات بإمكان الرشكة تطوير نظامها الغذايئ 
من اإلنتاج والتخزين والتوزيع إىل املستهلك، وصوالً 

العامل". ويلفت  إىل تصديره إىل أي مكان آخر يف 
إىل أن "الرشكة تحتفظ اليوم - رغم انتشار وباء كورونا 
- مبوظفيها البالغ عددهم قرابَة 500 شخص، وتوفر 
لهم ظروفاً مهنية وصحية جيدة، باإلضافة إىل تأمني 

أجورهم طيلة فرتة انتشار وباء "كوفيد 19".
بداية  منذ  العمالء  أوضاع  الرشكة  تفهمت  كام 
الحجر الصحي، فأغلقت معظم مراكز توزيع السالل 
ونظمت عملية توصيل الطلبات اىل املنازل برسعة 
ملحوظة، علامً أن لدى الرشكة أكرث من 60 الف عضو 

مواظٍب عىل  رشاء سالل الخضار.
تستأثر  الحاج  اللبناين  مزارع  أن  بالذكر  والجدير 
َصت  ُخصِّ وقد  الكنديّة،  اإلعالم  وسائل  باهتامم 
مثل"الجنائن  جّذابة،  بعناويَن  واسعة  مساحات  لها 
و"السطوح  مونرتيال"،  سامء  يف  املعلّقة  الخرضاء 
تنبت الخرض"، و"شاب لبناين يُنشئ أّول دفيئة يف 

العامل يف مدينة مونرتيال".

د. عيل حوييل

مشروع  كندي جديد حول الروابط بين العنصرية وكورونا

محمد حسن الحاج يتحدى كورونا ومزارع "لوفا" تنتشر 
على أسطح مونتريال

د. عيل ضاهر

الحياد والسيادة 
وتضّيع الشنكاش
لبنان  يف  يجري  ما  سياق  يف 
مصحوبة  ومصائب  أحداث  من 
بطلبات علنية تحّث الخارج عىل 
الذي  "الحياد"  ان  يبدو  التدخل، 
البعض بات ملّحا. لكن  له  يسّوق 
نظرة بسيطة فاحصة تظهر ان هذا 
"الحياد" املطروح يُراد منه عكس 
ما  خالف  منه  ويُرجى  يعنيه  ما 
اما  قريبا.  مبوته  ينبئ  ما  يوحيه، 
وتختفي  فستخفت  حوله  الضجة 
حول  اثري  ضجيج  اختفى  كام 
الرتويج  حرى  مشابهة  مفاهيم 
شديدة  منطقة  يف  لتطبيقها 
صفيح  عىل  تعيش  التعقيد 
بيع  فيها  املستحيل  من  ساخن، 
واحدة  بفّضية  ولو  مفاهيم  هكذا 

او حتى بتنكة نفط أو قطران. 
الحياد  ملفهوم  رّوج  من  فأكرث 
املايض  يف  مامثلة  وملفاهيم 
بالخارج.  وثيق  ارتباط  عىل  كان 
البيولوجي  نسله  من  انحدر  ومن 
عىل  محافظا  زال  ما  الفكري  او 
االمانة وعىل تلك الرابطة الرحمية 
بالقوة  متده  كانت  التي  الحميمة 
اىل  الفرنيس  من  انزاحت  وإن 
اليانيك واتباعه يف املرشق، لذلك 
دفاتر  يف  يفتش  ينفك  ال  فهو 
مثل  مفاهيم  عن  العتيقة  جده 
الحياد ويتفلسف حولها ويرّوج لها 
ضعفه"  يف  لبنان  "قوة  كمفهوم 
الكَون"  الشاغلني  أرزة  "هالكَم  او 
"اعطونا  او  الرشق"  "سويرسا  او 
العامل"  يدهش  ما  وخذوا  الحياد 
او "النأي بالنفس" والتي ما هي اال 
مفاهيم تّم نحتها وتركيبها من قبل 
االم  بعض املشتاقني اىل حليب 
مسميات  تغريت  وإن   - الحنون 
تلك االم - سعيا وراء هدف يرمي 
محيطه  عن  لبنان  تغريب  اىل 
ان  وسلخه،  تاريخه  عن  وإبعاده 
سيام  جغرافيته،  عن  استطاعوا، 
كان  املفاهيم،  لهذه  الرتويج  وان 
يرمي  زال حاليا،  وما  يف املايض 
إلدخالها يف النفوس ودفع الناس 
إيهامهم  عىل  والعمل  لتقّبلها 
"سويرسا  يف  يعيشون  انهم 
ال  بلدهم  وان  فكريا  ولو  الرشق" 
فيها  يقع  التي  باملنطقة  له  صلة 
ألن  فيها  يعيش  من  يشبهون  وال 
اللبنانيني عبارة عن "شعب مالئ 
الدنيا وشاغل الناس" يرفل حاملا 

يف "قطعة سام تاين ما إلها".
او تناىس  من يرّوج للحياد، نيس 
ال  صيف"  ليلة  "حلم  انه  عمدا، 
ساخنة  منطقة  يف  تحقيقه  ميكن 
ال مكان فيها ملن يدغدغ مخيلته 
تطلقه  الذي  الطْرح،  الطَْرح  هذا 
بتاريخ  تتمّتع  زمر  واخر  وقت  بني 
بالخارج  وثيقة  بإرتباطات  يعّج 
يف  وفكريا  وماليا  ثقافيا  ومرمتية 
بيادق  قوال-  ترفع-  زمر  أحضانه، 
السيادة والحياد لتشّنف بها اآلذان 
بالوحل،  مترغها   - فعال   – لكنها 
والسيادة لسرت  بالحياد  وتتجلبب 
انها  منها  ظنا  مشبوهة  إرتباطات 
الشنكاش"  "تضييع  عىل  قادرة 
وحرف النظر من قضية العاملة اىل 

قضية الحياد. 

د. عيل حوييلد. عيل حوييل

20 حزيران  ترودو يف  الكندي  جوستان  الوزراء  رئيس  أعلن  
آلربتا،  مقاطعة  عىل  حاكمة  لَكهاين  سلمى  تعينَي  الفائت 
خلفاً لحاكمة املقاطعة السابقة لويس ميتشيل ونائباً لحاكمة 

كندا العامة. 
ويُعنيِّ الحاكمنَي يف املقاطعات الكندية الحاكُم العام لكندا، 

بناًء عىل توصية من رئيس الحكومة.
عائلُتها  منه  طردت  الذي  وطنها  أوغندا،  يف  لكهاين  ولدت 
مرتبة  مع  "البكالوريوس"  درجة  عىل  وحصلت   .1972 عاَم 
الرشف يف الكيمياء الحيوية الرسيرية من جامعة مانشسرت. 
سجلُّها حافل باالنجازات يف مجاالت الرعاية الصحية وحقوق 
االنسان وتعليم الصغار اللغة االنكليزية كلغة ثانية، وريادتها 
يف تعليم النساء وتوفري فرص العمل والخدمة العامة للعديد 

من املحتاجني.  
ألربتا  ميدالية  لكهاين  ُمنحت  التطوعية،  لخدماتها  وتقديراً 
عاَم  املاسية  إليزابيث  امللكة  وميدالية   ،2005 عاَم  املئوية 
2012. وحصلت عام 2015 عىل "دبلوم" فخري يف "قيادة 

املجتمع" من كلية "نوركِوْست" الكندية.
مبادراتها  واالنسانية  والثقافية  التعليمية  إنجازاتها  أبرز  ومن 
يف وضع برامج مخصصة لرعاية الشباب، ال سيام املحتاجني 
كعضو  املتميز  ونشاطها  دراستهم،  ملتابعة  املساعدة  إىل 
فاعل يف اللجنة االستشارية "لحركة السالم وحقوق االنسان" 
تأسيس  يف  مشاركتها  إىل  باإلضافة  الزمن،  من  عقد  قرابَة 
التنوع  للدفاع عن  نِشطة  داعية  وكَونِها  امرأة"،   1000 "حركة 

والتعددية واالندماج يف املجتمع الكندي.

شهادات كندية شهادات كندية 

"السيدة  ترودو:  قال  الجديد،  لِمنصبها  تهنئتها  معرض  يف 
من  واألرس  والنساء  الناس  لدعم  نفسها  كرست  لكهاين 
مقاطعتها  شعب  ستخدم  أنها  وأعلم  الجدد.  املهاجرين 

وبلدنا جيداً، وستظل مصدر إلهام لجميع الكنديني". 
يف  كندا  يف  الثانية  إليزابيث  للملكة  املعّينة  املمثلة  وهي 
عىل  سنوات  خمس  )مدته  املنصب  وبهذا  آلربتا.  مقاطعة 
وأول  آسيا،  جنوب  من  شخص  أول  لكهاين  أصبحت  األقل( 
يشغل  الكندي  التاريخ  يف  اإلسالمية  الديانة  من  شخص 
هذا  تشغل  امرأة  رابع  أنها  علامً  امللكة،  نائب  منصب 
املنصب يف آلربتا. وهؤالء األشخاص )نساًء أو رجاالً( ميثلون 
امللكة إليزابيث الثانية يف كندا، ويرشفون عىل آداء اليمني 

لرؤساء حكومات املقاطعات وحكوماتهم.

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
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مسجد أهل البيت)ع(مسجد أهل البيت)ع(

مجالس  )ع(  البيت  أهل  مسجد  أقام 
إحياء عاشوراء من 08-20 ولغاية -01
الفرتة  طيلة  املحارض  كان  وقد   .09
النارصي،  فضيلة الشيخ محمد مهدي 
الرواديد  املناسبة  إحياء  يف  وشارك 
نزار  والحاج محمد  الرتييك  ماجد  األخ 
والطبيب  سامي  عامر  والحاج  البرصي 
محمد  والشاب  الديواين  مصطفى 

الباهيل والسيد ليث الجزائري. 
فاتخذت  خاصة،  األجواء  وكانت 
الصحية  االحتياطات  املسجد  إدارة 
الصحة،  لِوزارة  وفقاً  اتباعها  الواجب 
جميع  عىل  املعقامت  كوضع 
املجلس،  يف  والتباعد  املداخل، 
تعقيم  إىل  باالضافة  الكاممات،  ولبس 
أماكن الجلوس باستمرار. وقد أضافت 
موقف  يف  كبرية  خيمة  املسجد  إدارة 
أكرب  أعداد  الستيعاب  السيارات 
الوقائية  السالمة  عىل  الحفاظ  مع 

والصحية.
هذا ومتيز املوسم هذا العام مبشاركة 
من  عاشوراء  برامج  يف  واسعة  شبابية 
واألدعية  القرآن  وقراءة  اآلذان،  رفع 
القصائد  يف  واملشاركة  والزيارة، 

الوالئية واألشعار.
ايهاب  األستاذ  املدين  للناشط  وكان 
لطيف قصيدة معربة من وحي املناسبة 
ألقاها ليلة عاشوراء يف املسجد تحت 

عنوان يف عباءِة الحسني. قال فيها :
يأتيني رسوٌل تلو رسول

يشكوَن : "سنوَن الظلِم تطول"
يَِعدوَن الجنَد ، الزاَد ، املال

يَِعدوَن النرصَة واألنفال
.... أتساءل َحَذراً: هل أخرج؟

مبدينِة َجدَي رِصُت رهني
واألمُر بأيدي املغتصبني

قد صاَر لُِدنيا وليَس لدين
والحُق طريٌد أو مسجون

.... أتساءل َغَضباً: هل أخرج؟
بدروِب الكوَفِة طُعَن أيب

ِمْن أرض الكوَفِة خرَج أخي
واليوَم تناديني الكوفة

أيكوُن مصريي مصريَ َعيل؟
.... أتساءل َقلَقاً: هل أخرج؟

تتغلغُل يف األرِض الظلمة
َمن غريي سيحيها  ... كلمْة

ال أخىش املوَت عىل حٍق
يرهبني تفريُق األمة

.... أتساءل َوَجالً: هل أخرج؟
هل أصُمُت؟ ... أرَضُخ للقهِر؟

لو أصُمُت ما أهوَن أمري!
.... سأحمُل كفناً وسأخرج

كم أخلَد موٌت من نفٍس
وأفنى الحذُر األكوان

قد تغدو رصخَة مكلوٍم
ترتدد بفضاء االزمان
نرباساً يف ليِل العهر

ودليالً يَهدي االنسان
املشاركني  لكل  الجزيل  الشكر 
أبدوا  الذين  واملؤمنات  واملؤمنني 
تعاوناً وتفهامً عالياً لإلجراءات الوقائية، 
صحية  أجواء  توفري  يف  ساعد  مام 

ومفيدة للجميع.
والعامالت  للعاملني  الجزيل  والشكر 
وللَّذين  املختلفة،  املسجد  لجان  من 
هيأوا األجواء وأعدوا الربامج والفقرات، 
الربيعي - يارس  خاصة الشباب: كاظم 
البحراين  حسني   - شالل  سنان   - أمري 
 - أحمد  - صادق  املسعودي  مهدي   -
العوسادي  أحمد   - املتني  حبل  عيل 
 - سلامن  فارس   - سعيدي  حسني   -
عبد   - الحافظ  جعفر   - الحافظ  عيل 
ولِكل  الكعبي،  عيل   - الكعبي  الله 
الحسينية  الخدمة  يف  املشاركني 

املباركة.
)مسجد اهل البيت()مسجد اهل البيت(

املجمع اإلسالمياملجمع اإلسالمي

أحيا املجمع االسالمي يف مونرتيال 
مناسبة محرم الحرام مبجالَس امتدت 

ثالث عرشة ليلة من مساء يوم 
الخميس يف العرشين من شهر آب 

حتى الثالثاء األول من أيلول. 

آيات  مع  كانت  ليلة  كل  إحياء  بداية 
الساعة  من  ابتداًء  الكريم  القرآن  من 
قراءتها  عىل  تناوب  مساًء،  التاسعة 
التي  "وارث"  زيارة  ثم  القراء،  من  عدد 
ُقرِئَت بلسان عدد من شباب املجمع. 
سامحة  قدمها  مواعظ   كانت  كام 

الشيخ عيل السبيتي. 
فقرأها  ليلة  العزاء يف كل  أما مجالس 
املؤمن،  رياض  الدكتورالسيد  سامحة 
املجمع  من  شباب  رواديد  وأعقبها 
فيها  شارك  حسينية  بلطميات 

الحارضون. 
محرم  من  العارش  يوم  املجمع  وأحيا 
يوَم استشهاد اإلمام الحسني وأصحابه 
معاوية،  بن  يزيد  جيش  يد  )ع(عىل 
وذلك عند العارشة والنصف من صباح 
آب،  شهر  من  الثالثني  يف  األحد  يوم 
فقرأ "املرصع" سامحة السيد املؤمن، 
الطعام  وتوزيع  الجامعة  واخُتِتم بصالة 
شهداء  أرواح  عن  املشاركني  عىل 

كربالء. 
العاشورايئ  "الربنامج  بُثَّ  كذلك 
الخامسة  عند  االنرتنت  عرب  لألطفال" 
مداخالت  وتضمن  يوم،  كل  عرص  من 
الحسينية  السرية  وقراءة  لألطفال، 
عن  ومسابقات  الفرنسية،  باللغة 

عاشوراء موجهة لألطفال. 
مراعاًة  السنة  هذه  إجراءات  وكانت 

لقوانني مواجهة وباء كورونا كام ييل: 
عرب  اإللزامي  التسجيل   -
لِئال  الحضور  يف  للراغبني  االنرتنت 
يَُتجاوز العدد املسموح به يف األماكن 

الداخلية، أي 250 شخصاً.
-فحص حرارة الحضور قبل دخولهم إىل 

قاعة املجمع 
-تعقيم اليدين عند الباب

-إرتداء الكاممات حتى أثناء الجلوس 
-التباعد املطلوب بني الحارضين 

-تأمني الخروج والدخول بطريقة آمنة  

املركز اإلسالمي اللبنايناملركز اإلسالمي اللبناين

الليايل  اللبناين  اإلسالمي  املركز  أحيا 
الحرام  محرم  شهر  من  األوائل  العرش 
الخميس  من  استمرت  ليلية  مبجالس 
تالوة  حتى   ٢٠٢٠ آب   ٢٠ يف  الواقع 
مرصع سيد الشهداء صباح يوم األحد 

الواقع يف ٣٠ آب الجاري.

بتالوٍة  التاسعَة  ليلياً  املجالس  بدأت 
من القرآن الكريم، تلَْتها موعظة ملمثل 
املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل يف 
اللبناين  اإلسالمي  املركز  وإمام  كندا 
تناول  عباس،  نبيل  السيد  سامحة 
السرية  وحي  من  قرآنية  مفاهيم  فيها 
حسيني  عزاء  مجلس  ثم  الحسينية، 
والقارئ  الحسيني  املنرب  لخادم 
املبدع فضيلة الشيخ رشاد األنصاري، 
اإلمام  بزيارة  املجالس  واخُتِتَمت 

الحسني )ع(.
الحاج  العرش  الليايل  الربنامج يف  قدم 
عيل شبيل، وتناوب عىل تالوة القرآن 
الكريم كل من الحاج فؤاد نحلة والحاج 
كل  الزيارة  قراءة  وعىل  بحسون،  أكرم 
أكرم  الحاج  نحلة،  فؤاد  الحاج  من: 
والحاج  صالح،  حسن  األخ  بحسون، 
الطفل  شارك  كام  عباس.  وهيب 
حسينية  بلطمية  بحسون  أكرم  محمد 

يف ليلة الطفل الرضيع. 
الفرنسية  باللغة  برنامج  ت  أُِعدَّ كذلك 
العربية  اللغة  يجيد  ال  وملن  للشباب 
لرشح مقاصد الثورة الحسينية، قدمها 
كل من الحاج فؤاد نحلة واألخت نعيمة 

خريباين. 
وقد اتخذ املركز كل إجراءات السالمة 
الوجه  قناع  ارتداء  حيث  من  العامة 
وتعقيم اليدين والتباعد االجتامعي يف 
َموضعَة الكرايس، كام ُوزَِّعت الضيافة 

بأكياس مقفلة للمؤمنني.
من  اللبناين  اإلسالمي  املركز  يتقدم 
عملوا  الذين  الكرام  واألخوات  اإلخوة 
بالشكر  ورعايتها  املناسبة  إنجاح  يف 
لهم  وجل  عز  املوىل  سائالً  الجزيل، 
البالء  هذا  ورْفَع  والثواب،  األجر  ولهن 
عن كاهل البرشية جمعاء.}ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{.       
)املركز اإلسالمي اللبناين()املركز اإلسالمي اللبناين(

مسجد فاطمة الزهراء )ع(مسجد فاطمة الزهراء )ع(

يف  )ع(  الزهراء  فاطمة  مسجد  أحيا 
مونرتيال ذكرى عاشوراء بربنامج ابُتِدَئ 
مِبساء الخميس يف العرشين من شهر 
ومجلس  الكريم  القرآن  فيه  تيُِلَ  آب، 
فضيلة  القارئ،  بلسان  حسيني  عزاء 

الشيخ حيدر الخفاجي. 

العارش  ليلة  حتى  املجالس  إستمرت 

يف  السبت  مع  املتزامن  محرم  من 
وصبيحة  آب.  من  والعرشين  التاسع 
أحَيت  آب  من  الثالثني  يف  األحد 
الباحة  املؤسسة العارش من محرم يف 
التابعة ملقربة حمزة يف الفال حيث تال 
"املرصع" الحسيني الشيخ الخفاجي. 

ابُتِدَئ  للنساء  برنامج  َص  ُخصِّ كذلك 
آب  من  والعرشين  الثاين  يف  السبَت 
والنصف  عرشة  الحادية  الساعة  عند 
صباحاً. واستمر حتى اليوم التاسع من 

محرم.

مؤسسة اإلمام الحسني )ع(مؤسسة اإلمام الحسني )ع(

يف مؤسسة االمام الحسني )ع( الخريية 
يف مونرتيال كانت املجالس الحسينية 

عرصاً  وشملت  االنرتنت،  عرب  تُبث 
بلسان  واالنجليزية  بالعربية  مجلساً 
الطباطبايئ،  خليل  السيد  الدكتور 
األخ  بلسان  الفرنسية  باللغة  ومجلساً 
حيدر موىس، ثم بعد املغرب مجلَس 
ألقاها  كربالئية  ومواعظ  حسيني  عزاء 
ومجلساً  طعمة،  غياث  السيد  سامحة 

بلسان فضيلة الشيخ حيدر الشاوي.
أُقيم  املحرم  من  العارش  اليوم  ويف 
الساعَة  املَقتل  وُقِرَئ  العزاء  مجلس 
الثالثني  يف  األحد  صباح  من  العارشَة 
الرجال  املؤسسة  واستقبلت  من آب، 
التقّيد  عىل  التأكيد  مع  والنساء 
بالنقاط  وااللتزام  الصحية  باإلجراءات 

التالية:
من   12 دون  األطفال  حضور  منع   -١

العمر
املجلس  طيلة  الكاممة  وضع   -٢

وتجنب املصافحة
والجلوس  األفراد  بني  التباعد  ٣-رعاية 
وقت  سواء  املعينة،  األماكن  يف 

املجلس أو عند اللطم
٤- تقديم الطعام عنَد انتهاء املجلس 

ووقَت الخروج من املؤسسة
الراجعني  املسافرين  دخول  منع   -  ٥
ِبفرتة  التزاماً  األخريين  األسبوعني  يف 

الحجر الصحي
٦- منع دخول املحمومني

من  طعام  أي  قبول  عن  االعتذار   -٧
الخارج بُغيَة إيفاء النذور أو غري ذلك

بن  الحسني  االمام  مقتل  قراءة  وكانت 
عاشوراء  يوم  يف  السالم(  )عليه  عيل 
والدكتور  الوزين  حسن  الحاج  بصوت 
لطميات  ثم  الطباطبايئ،  السيد خليل 
ومرثيات حسينية، وقراءُة زيارة عاشوراء 

مع الرادود الحسيني محمد البرصي.

كشافة ومرشدات املسلمكشافة ومرشدات املسلم

كام عوَّد سامحة الشيخ مصطفى خليق 
محرم  شهر  يف  مونرتيال  يف  الجالية 

وأيام عاشوراء املباركة، ويف ظل الوضع 
اإلستثنايئ الذي تشهده البالد يف ظلٍّ 
قيِّمة  مبواعَظ  سامحته  أطّل  الوباء، 
والناشئة  لألطفال  حسينية  ومجالَس 
صفحة  عرب  مبارشًة  الفرنسية  باللغة 
الفيسبوك الخاصة بكشافة ومرشدات 
ابتداًء  متواصلة،  أيام  ستَة  املسلم، 
ِبيوم الجمعِة الواحِد والعرشين من آب 
السادِس والعرشين  األربعاِء  لغاية يوم 

منه.
وقد سلّط سامحته الضوء يف مواعظه 
األهل  كإحرتام  مهمة  أمور  عىل 
والبصرية،  وقتها،  يف  الصالة  وأهمية 
مبا  واستغالله  الوقت  قيمة  وتقدير 
األمور  من  ذلك  وغري  اإلنسان،  ينفع 
يختم  كان  كام  املفيدة.  واملواضيع 

مواعظه مبجلس عزاء حسيني.

جمعية الرسالة اللبنانية الكندية جمعية الرسالة اللبنانية الكندية 

قامت جمعية الرسالة اللبنانية  بإحياء 
البث املبارش  العاشورائية عرب  الليايل 

عىل شبكة الفايسبوك و اعتىل املنرب 
شقري  عيل  الشيخ  فضيلة  الحسيني 
ومشاركة  املمّيز  باسلوبه  العاميل 
استمر  و  الله صفا  الحاج عبد  القارىء 
و  عرشة  الثالثة  الليلة  لغاية  الربنامج 
و  الكرمية  الجالية  ابناء  اإلخوة  متابعة 

محبي ايب عبد الله الحسني )ع (..

جالية

عاشوراء في مونتريال: احياء رغم أزمة كورونا 
محرم  فاجعة  ذكرى  مونرتيال  يف  االسالمية  الجالية  احيت 
الحرام التي استشهد فيها سبط النبي املصطفى )ص( االمام 
ايدي  عىل  نساؤه  وُسبيت  بيته  واهل  وأصحابه  الحسني)ع( 

جيش يزيد بن معاوية. االحياء أىت بالرغم من ازمة وباء كورونا 
وسط اجراءات احرتازية اتخذتها كافة املؤسسات االسالمية 
ملنع انتشار الوباء بني املشاركني. فيام كانت مجالس العزاء 

تبث طيلة الليايل ويوم العارش من املحرم مبارشة عرب مواقع 
التواصل االجتامعي ما ساهم يف مشاركة اكرب عدد ممكن من 

الجالية يف الربامج العاشورائية .

أول الكالم

والديون  باألزمات  ...والغارق 
باب  فتح  أو  املالية،  بالتعويضات 
يُراد  معينة  لبنانية  لفئات  الهجرة 
لها ترك بالد األرز ضمن التوجهات 
اصطُلِح  ما  تحقيق  إىل  الساعية 

عليه مؤخراً بصفقة العرص... 
الرسمية  واملؤسسات  الحكومة  إن 
الخربة  إىل  ماسة  بحاجة  اللبنانية 
الكندية يف مجال الشفافية واإلدارة 
أبناء  )من  العاملون  أما  النزيهة. 
والتحشيد  الضغط  عىل  الجالية( 
الرسمية  الجهات  مقاطعة  لفكرة 
سياسية  خلفيات  من  َفانطَلقوا 
لني  محمِّ الحايل،  للعهد  معادية 
اياه فساَد عهود طويلة ماضية منذ 
اتفاق الطائف، دون أن يلتفتوا اىل 
ترض  ال  السيئة  الدعاية  هذه  أن 
متعن  إمنا  معينة،  سياسية  بجهة 
موسسات  من  تبقى  ما  تدمري  يف 
عىل  العمل  يفرتض  رسمية 
اصالحها، ال عىل إسقاطها وإدخال 
تُحَمد  ال  وضياع  فراغ  يف  البلد 

عقباهام.
اللبنانيون  سيتمكن  فهل 
حزبيتهم  عن  التخيل  من  الكنديون 
وطنية  بروح  والعمل  وطائفيتهم، 
تدفع بالحكومة الكندية إىل مد يد 
دامئة  برامج  يف  واملساعدة  العون 
فعل  رد  من  بدالً  األمد  وطويلة 
األيام  املرفأ؟؟.  تفجري  مأساة  عىل 
أجوبة  عىل  الضوء  ستلقي  القادمة 
هذه األسئلة املوضوعيِة املتوازنِة.

التحرير                                                                

تتمة األولى
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وضعية  من  االمرييك  االنسحاب  مع 
املساكنة مع محور املقاومة من خالل 
مهدي  وأيب  سليامين  قاسم  اغتيال 
أمنياً  غلياناً  املنطقة  املهندس، تشهد 
ما  استخدام  عىل  معطوفاً  وسياسياً 
تبقى من أوراق ضغط يف جعبة ترامب 
وجهتها  تركزت  فقد  العرب،  وزبانيته 
باتجاه   ساحات املواجهة من سواحل 
ومضيق  الخليج  مياه  إىل  األحمر  البحر 

هرمز....
وضعية  هدم  أن  األمرييك  التصور  كان 
املقاومة  محور  سيدفع  املساكنة 
سقف  تحت  دفاعية  خطوط  بناء  إىل 
مترير صفقة القرن، أي تصفية القضية 
التطبيع  أبواب  وترشيع  الفلسطينية 
وتتويج إرسائيل عىل عرش املنطقة... 
"الكورونا"،  قبل  ما  حسابات  هذه 
الداخل  يف  ترامب  بناه  ما  وجميع 
وانقلب  واحدة،  دفعة  انهاَر  االمرييك 
وأظهرت  األمرييك،  الشعبي  املزاج 
تعززت  التي  الحادة  االنقسامات 
املتجذر  العنرصي  املناخ  من  وتغذت 
أصبحت  حالًة  األمرييك  االجتامع  يف 
فرَص  ومهددًة  ترامب  عىل  ضاغطة 
سوى  له  يبَق  فلَم  ثانية،  لوالية  عودته 
ضعفه  ليوازن  الخارجي  اإلنجاز  سبيِل 
عىل  أملَت  خطرة  وضعية  الداخيل، 
أوراق  من  تبقى  مبا  املقامرة  ترامب 
تعب  ساحٌة  هو  مبا  لبنان  يديه:  بني 
ملواكبة  تهيئتها  عىل  كثرياً  االمرييك 
الحريري  تسلم  تاريخ  من  مخططاته 
البلد  للحكم وبدئه بخطواِت رهن  األب 
وتكبيله بالديون ملالقاة تسوية القضية 
شطب  لقاء  بالتوطني  الفلسطينية 
البلد  تدمري  أن  اآلن  وجَد  الديون. 
الخارطة يتناسب مع حفلة  وشطبه من 
"بكانتونات" طائفية  التطبيع واستبداله 
إىل جذب  بينها كوصفة  ما  تتناحر يف 
التناحر  يف  وإغراقها  املقاومة  استدارة 

الداخيل...
األسد  عني  قاعدة  عىل  اإليراين  الرد 
وتدمريها أربك حسابات ترامب، ففتح 
أساس  عىل  لبنان  مع  حساباته  دفرت 
الضاربة  الذراع  هو  املقاومة  لبنان  أن 
ملحور املقاومة، وإسقاطه يف الفوىض 
برنامجها  سريغم املقاومة عىل تعديل 

وحرفه عن مواجهة إرسائيل...

من يراقْب تسلسل األحداث يف لبنان 
البياين  الخط  إمساك  عليه  يسهْل 
التصاعدي، فريى بوضوح أن املطلوب 
من كل هذا اإليقاع املتناغم لكل مرتزقة 
إىل  املقاومة  جّر  واحد....  أمٌر  الداخل 
أوحال التناحر الداخيل، مل تبَق وسيلة 
األمرييك وصوالً إىل رمي  إالّ استهلكها 
ورقة النعي للدولة اللبنانية.... يعني بدأ 
اللعب بالخرائط بعد استنفاِد املخزون 

العادي من الضغوطات املتنوعة...
نوايا  عن  كاشف  بوٌق  هو  مبا  الفرنيس 
النوايا  من  كمية  ضّخ  األمرييك  معلمه 
ترضخ  أن  إما  بلدنا...  تجاه  املبيتة 
املقاومة ملتطلبات إعادة تشكيل هوية 
لبنان كام يريدها الغرب، أو فليغرق يف 
أتون حرب داخلية مدمرة... مبعًنى آخر 
إن وجود ارسائيل ككيان وظيفي مل يَُعد 
الحالية...  املوازين  ظل  يف  معنى  ذا 
يجب كرس شوكة املقاومة حتى لو كان 
اإلقليمية  الجغرافيا  رسم  إعادة  الثمن 
الوحيد  املغزى      هو  هذا  مجدداً... 
وأمني  سيايس  فجور  من  يحصل  ملا 
املقاومة  اسقاط  بهدف  واقتصادي 

وتدمري بيئتها الحاضنة....
هل ميكن لهذا املخطط أن ميّر؟ 

بوصلة  السالم  عليه  الحسني  اإلمام 
األحرار، وتاج رأس املقاومني لِلظلم عرب 
ولكنها  بسيطة  معادلة  أرىس  التاريخ، 
إعطاء  بيدي  أعطيكم  ال  والله  حاكمة: 
يعني  العبيد....  فرار  أفّر  وال  الذليل 
بيد  بدئها  وقرار  حتمية  املواجهة  أن 
املقاومة مبا يتناسب مع تحقيق أهداف 
التاريخ...  الخالدة عرب  الحسينية  الثورة 
دعاهم  بالتأكيد،  حمقى  األوغاد  هؤالء 
سيد املقاومة إىل قراءة محددات عقل 
املقاومة ليك ال يخطئوا يف الحسابات 
عىل قاعدة سيده االمام الحسني عليه 
السالم عندما تأمل لحال من يقاتله من 
حطب  من  سيصبحون  كونهم  الجَهلة 
من  عىل  ولكن  قتاله....  بسبب  جهنم 
األرض  تطهري  داوود؟  يا  مزامريك  تتلو 
إلهية عندما  من الرجس البرشي قاعدة 
يأخذ الطغاة فرصتهم بالكامل وال  يبقى 
باالستئصال....  التعقيم  إال  حلول  من 
لبنان وإن طال  اليه يف  هذا ما سنصل 

الزمن. 
و السالمو السالم

آراء

)ع(  الحسني  قتل  الخامس:  املشهد 
توارى  وملا  محرم  من  العارش  ظهر 
األجساد الرتاب بعد، فأعلنت االمارات 
عن االتفاق الذي جرى مع الكيان لتطبيع 
العالقات بني البلدين.. والشعبني يف 
محاولة الحقة، وبيعت أالف النسخ من 
كتيب "تعلم العربية يف ليلة واحدة"، 
جديد  بقراءة  القرآن  من  نسخ  ووزعت 

عن محمد بن زايد!
طفله  الحسني  رفع  الرابع:  املشهد 
بياض  فبان  الشمس،  الرضيع يف عني 
الصواريخ  فتساقطت  الطفل..  نحر 
بسهام  مذبوحني  اليمن،  أطفال  عىل 
مل  الوريد..  اىل  الوريد  من  حرملة 
يسقط من دمائهم اىل األرض شيئا، إذ 
شفقها..  ليحمر  السامء  اىل  ارتفعت 

اىل األبد!
الفرات  ضفة  عىل  الثالث:  املشهد 
املاء،  من  وحصته  كفيه  العباس  ترك 
أهلها  عن  يذب  األنبار  نحو  واتجه 
دواعش االمويني الجدد يقودهم عبيد 
الله بن زياد بأمر من محمد بن سلامن 
ايب  بن  معاوية  بن  يزيد  بن  سعود  بن 

سفيان!
عىل  القوم  هجم  الثاين:  املشهد 
رشارة  فامتدت  فأحرقوها،  الخيام 
وقمحه  بناسه  لينفجر  بريوت  مرفأ  اىل 
ان  يريد  أحدهم  يهجم  ثم  وسمكه.. 
بنت  فاطمة  أذين  من  األقراط  يرسق 
تحت  الرابع  الحوض  فيقع  الحسني، 
ما  وغاز رسعان  بنفط  يفيض  سيطرته، 

تحول دما عبيطا!
قد  )ع(  الحسني  كان  األول:  املشهد 
قد  الحجيج  يكن  ومل  باكرا،  مكة  غادر 
بقافلة  وسار  بعد..  أضاحيهم  قدموا 
بنا  لحق  من  الرشق:  باتجاه  أضاح  من 
يبلغ  مل  بنا  يلحق  مل  ومن  استشهد.. 

الفتح!
القرن  فتح  عن  )ع(  الحسني  يتحدث 
الواحد  القرن  يف  أما  األول،  الهجري 
الرحمن  عبد  اعتىل  فقد  والعرشين 
الحرام،  املسجد  خطيب  السديس، 
مكة  يف  )ص(  الله  رسول  منرب  اعتىل 
ليتقيأ بخطبة من زنا املحارم يف العالقة 
بني بالط آل سعود واملؤسسة الدينية 

الوهابية القميئة!
لن  أنه  نزعم  األيام  بنا  تقدمت  كلام 
األسوأ،  يأيت  ثم  أسوأ من ذلك،  يكون 
ال ميكن ملرسح سيايس ينجسه قردان 

مثل محمد بن زايد ومحمد بن سلامن 
ببدر  وعدلناه  قريحته:  تنضب  أن 

فاعتدل!
يقول حامي الحرمني الرشيفني قبل أن 
لتصيل  عاهرته  يبعث  ثم  فجرا،  يزين 

بالناس: 
وال  جاء  بامللك فال خرب  لعبت هاشم 

وحي نزل!
هؤالء مل تكن مشكلتهم مع أهل البيت 
الله..  دين  أو  )ص(،  الرسول  أو  )ع(، 

هؤالء مشكلتهم مع الله بذاته!
هذا  يف  امللعونة  الشجرة  سعود،  آل 
دخولهم  عن  أعلنوا  أن  بعد   – الزمان 
كاممة  أكرب  بصناعة  غينيس  الئحة 
هذه  ملاذا  كاممة..  )نعم  العامل  يف 
األسبوع  تفرغوا  الخبيثة(،  االبتسامة 
يف  دجاجة  أجمل  الختيار  املايض 
ملاذا  دجاجة..  أجمل  )نعم  اململكة 
ذلك  كل  الصفراء(..  االبتسامة  هذه 
عن  ونفط"  "دم  كتاب  تحدث  أن  بعد 
من  لنخبة  سلامن  بن  محمد  استضافة 
بـ  واالتيان  املالديف  أصدقائه يف جزر 
العرشين  حوايل  لخدمة  عاهرة   150
العاهرات  وقعن  وقد  الضيوف،  من 
عام  الحديث  من  متنعهن  أوراق  عىل 
الحفالت  تلك  يف  قذارات  من  جرى 
واملالحقة  املسؤولية  طائلة  تحت 

القانونية..
استضافهم  الضيوف،  هؤالء  من  نخبة 
من  عودتهم  بعد  سلامن  بن  محمد 
املالديف يف مكة لتغيري كسوة الكعبة 

وغسل الحرم الرشيف!
العهر  أن تصف مستوى  لغة ميكن  أي 
مقدسات  مع  هؤالء  به  يتعامل  الذي 
األمة ونفطها وثرواتها وأموالها وناسها!

املرشفة،  الكعبة  اىل  املالديف  من 
يتخلصوا  ومل  الكعبة  سطح  يعتلون 
أجسامهم  يف  العالقة  القذارات  من 
)براديل  الكاتبان  يجرؤ  مل  وأرواحهم.. 
كل  ذكر  عىل  شيك(  وجاسنت  هوب 
ما  هناك،  حدثت  التي  الخالعات 
السوي  االنسان  يقبلها  ال  منها  رشح 
للحيوانات يف الغابات، أقذر ما ميكن 
وفاسق  داعر  مخيلة  به  تذهب  أن 
وشاذ ومهووس ومعتل ومختل وحقري 

وخنزير.. هنا تعجز اللغة!
من أين لهذا القلب ما يكفي من الدماء 
الحزن  هذا  عبء  تحت  يسقط  لكيال 
املتطاول، من أين للمحاجر هذا السيل 

من الدمع تحفر يف أخاديد الوجوه هذا 
الكم من الوجع.. وال تنضب!

أطرافها  تلملم  االمة  لهذه  اين  من 
وليبيا  واليمن  فلسطني  يف  املشتتة، 
وسوريا وكربالء، وأموال النفط تستبيح 
البرش والحجر واملقدسات.. وقد عدلوا 
سجن  يف  بالعائلة  فبدأوا  الظلم  يف 
ريتز كارلتون، ثم يف السفارة السعودية 
أرض  مساحة  عىل  ثم  إسطنبول  يف 
السجان،  يد  ميسك  سجان  الجزيرة: 
الخايل، ثم وزعت  الربع  البحر اىل  من 
مملكة الخري االموال والسالح والفتاوى 
الناكثني  فلول  من  اآلفاق  شذاذ  عىل 
كل  ليستبيحوا  واملارقني  والقاسطني 
وجميل  وقيمي  وبرشي  انساين  هو  ما 

يف امتنا!
يف الكتاب ما هو شخيص يتعلق بحياة 
االنحراف  من  فيها  مبا  القردة  هؤالء 
ما  وفيها  والفجور،  والخالعة  والشواذ 
سواء  الناس  حياة  يطال  مبا  عام  هو 
الجزيرة  شعب  أو  سعود  آل  عائلة  من 
العربية أو األمة اإلسالمية ويف مقدمها 
القضية الفلسطينية التي يراد يزين بها 

ومن أجلها..
 "orgy" املشهد يف الخليج مثل حفلة
ورجال  والتجار  الحكام  فيها  يشارك 
ما  اال  الناس  وبعض  واالعالم  الدين 
رحم ريب، فقد أباح يزيد املدينة لقائد 
من  فقتل  بلياليها،  أيام  ثالثة  عسكره 
الصحابة قراء وحفاظ القرآن واألالف من 
وقيل  واألبكار  النساء  واغتصبت  أهلها 
أوالد  من  وكذا  كذا  بسنة،  بعدها  ولد 
الزىن.. ثم حكم آل سعود، وتوزع هؤالء 
حفلة  تزال  وال  الخليج..  مشيخات  يف 
الحكام  أمام  مفتوحة  يف   "orgy“ الـ 
واالعالم  األموال  وأصحاب  العرب 

والثقافة منهم!
يوزع الكتاب بشكل كبري، فقد اختفي 
األسبوع األول من األسواق حني عرض 
عىل أمازون وغريها من محطات البيع، 
ثم امعانا يف مطاردة ترامب يف حملته 
عىل  التصويب  خالل  من  االنتخابية 
سلامن  بن  محمد  الفاجرين  صديقيه 
 ،MBZ زايد   بن  ومحمد    MBS
يف  القادمة  االنتخابات  يف  منه  للنيل 
اعتمد  مطاردته  يف  امعانا  نوفمرب،   3
من  وكثري   Target و   Walmart
ليصل  الشعبية  واملحالت  املكتبات 
األمريكيني  من  ممكن  عدد  أكرب  اىل 
صناديق  اىل  الذهاب  قبل  لقراءته 

االقرتاع!
يف  العرش  عن  يتحدث  الكتاب 
الصبيان  عن  واالمارات،  السعودية 
اعتالئه،  يف  طموحات  لديهم  الذين 
عن النفط واملال، عن النساء والفجور، 
إلراقة  بارد  بدم  والقتل  املؤامرات  عن 
الكوكب  هذا  جنبات  فوق  ساخن  دم 
ومؤسساته  وحكوماته  بدوله  املتفرج 

الحقوقية واإلنسانية وغريها!
وحقيقي،  مرعب  فوق  من  املشهد 
األعراف  كل  الثنايئ  هذا  استباح  فقد 
أنهم  وأثبتوا  الحدود،  كل  وتجاوزوا 
وموالني  ومخلصني  صادقني  تالميذ 
ليزيد وبن زياد وعمر بن سعد والشمر 

ونتانياهو.. واشهدوا يل عند األمري!
يصدر الكتاب يف توقيت يسء لرتامب 
ونتانياهو، لذلك فإن الرد الوحيد لهذا 
الثنايئ هو باصدار مذكرات جلب بحق 
ودهمهم  أيدهم  ومن  جميعا  هؤالء 
منصة  اىل  بفعلتهم  وريض  ونارصهم 
والتطبيع  الصهيوين  بالكيان  االعرتاف 
قبل  ممكن..  وقت  أرسع  يف  معه 

االنتخابات األمريكية!

كتاب يستحق ان يقتنى – وقد حجزت 
ابعاده  نسختي منه – ولكن يستحسن 
عن متناول الشباب تحت الـ 20 سنة، 
واملصابني  املرىض  من  والضعاف 

باألعراض القلبية..
ومثيل ال يبايع مثله!

هوزأبجد

دم ونفط!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

الفجور األميركي والرد 
القادم.... احتواء ام استئصال؟

عادل حبيب ...والسالم
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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..

مقاعدهم  إىل  بالعودة  التالمذة  آالف  بدأ 
وباء  من  الوقاية  إجراءات  ظل  يف  الدراسية 
تكون  يك  نترصف  أن  ميكن  فكيف  "كورونا" 
عودتهم آمنة؟.. يف ما ييل توصيات منظمة 

اليونيسف، نَودُّ مشاركتها مع أهلنا الكرام: 
املدارس  عىل  يتعني  التي  االحتياطات  ما 
اتخاذها ملنع انتشار جرثوم " كوفيد – 19"؟

متسقة  املدارس  فتح  إعادة  تكون  أن  يجب 
لكوفيد19-  العامة  الصحية  االستجابة  مع 
الطالب  لحامية  وذلك  املعني،  البلد  يف 

واملوظفني واملعلمني وأرسهم.
بوسع  التي  العملية  اإلجراءات  بني  ومن 

املدارس اتخاذها:

وإنهائه،  الدرايس  اليوم  بدء  يف  •التدّرج 
مختلفة  أوقات  يف  وينتهي  يبدأ  بحيث 

ملجموعات مختلفة من الطالب

•التدّرج يف أوقات تناول الوجبات
•نقل الصفوف إىل أماكن مؤقتة أو إىل خارج 

املبنى
بغية  فرتات،  عىل  املدارس  دوام  •تنظيم 

تقليص عدد الطالب يف الصفوف
جزءاً  الصحية  والنظافة  املياه  مرافق  ستكون 
عىل  املدارس  فتح  إعادة  من  األهمية  حاسم 
استغالل  اإلداريني  عىل  ويجب  آمن.  نحو 
الصحية،  النظافة  إجراءات  لتحسني  الفرص 
مبا يف ذلك غسل اليدين، واآلداب التنفسية 
بعد  بالذراع  والعطس  السعال  احتواء  )أي 
االجتامعي،  التباعد  وإجراءات  الكوع(،  ثَني 
واملامرسات  املرافق  تنظيف  وإجراءات 
تدريب  أيضاً  وينبغي  األغذية.  إلعداد  اآلمنة 
عىل  واملعلمني  اإلداريني  املوظفني 
ومامرسات  االجتامعي  التباعد  مامرسات 

النظافة الصحية يف املدرسة.

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com
صدى املرشق 

تستمر الجالية اللبنانية يف ابتداع سبل مساعدة 
املرفأ  رضبت  التي  الكارثة  بعد  لبنان  يف  أهلها 
استشهاد  إىل  أدى  مهول  انفجار  جراء  ومحيطه 
العرشات وجرح اآلالف، ووقوع دمار طاول أحياَء 
تحرّك  مل  الكارثة  هذه  بريوت.  يف  كثرية  وأبنية 
كذلك  دفعت  بل  وحدهم،  الجالية  يف  الكبار 
الصغار إىل البحث عن سبل تقديم املساعدة - 
وإن كانت رمزية - كتعبري عن حب ال يزال يسكن 
قلوب اللبنانيني، حتى صغارهم الذين ولدوا يف 

كندا. 
تنسيقها  تولت  مببادرة  األطفال  بعض  قام  فقد 
سعيد  الشيخ  سامحة  ابنة  فواز  دانية  السيدة 
بشأن  املرشق"  "صدى  حاورتها  التي  فواز، 
التوقف  ينبغي  معاٍن كثريًة  تحمل  التي  املبادرة 
من  تعكسه  لِام  عليها  الضوء  وتسليط  عندها 
من  صغار  أطفال  من  انطلقت  إنسانية  مشاعَر 
آالف األميال، لتصل اىل لبنان عىل جناح الحب 

والتعلق بالوطن األم مهام بعدت املسافات.
سألنا دانية سعيد فوازعن الفكرة كيف انطلقت 
يوم  بعد  املرشق":  إىل"صدى  متحدثًة  فقالت 

من وقوع االنفجار، كنت يف زيارة إىل أخي محمد 
 ،  ) سنوات   8( أنيسة  ابنته  فبادرت  تورنتو،  يف 
التي تأثرت بالجرمية الواقعة بالسؤال عام ميكن 
الفكرة  أن تفعله وهي ال متلك األموال. فجاءت 
أن تقوم بتصنيع بعض األساور وبيعها للناس يف 

تورنتو وإرسال ما يُجَمع إىل لبنان". 
وتابعت فواز: "عندما رجعت اىل مونرتيال أيضاً 
قام حمزة )10 سنوات ( ابن أخي محمد باعداد 
حامالت املفاتيح ورسم علم لبنان عليها لبيعها 
للناس. وقامت أخته سمية )5 سنوات ( بتجميع 
بعض األصداف وتلوينها، ثم عرضتها عرب موقع 
انستغرام فالقت تجاوباً من الناس. وكان يُذَهب 
بُعَد  لو  حتى  التربع،  يوّدون  الذين  بيوت  إىل 
لجمعية  أموال  من  ُجِمَع  ما  ُسلَِّم  وقد  املكان. 
"اإلغاثة اإلسالمية" )Islamic Relief( إلرسالها 

إىل لبنان". 
كانت هذه املبادرة من أطفال لبنانيني يف كندا 
إىل أهلهم وإخوتهم يف لبنان. حملوا ما صنعته 
أيديهم، طرقوا األبواب، وجمعوا بضع مئات من 
ويجهلون  بعضهم  يعرفون  أناس  من  الدوالرات 
أراد  ملن  مفتوحاً  يزال  ال  والباب  اآلخر.  البعض 

دعم هذه املبادرة.

أهل  ومدرسة  مسجد  مؤسسة  أحيت 
عبد  أيب  عاشوراء  ذكرى  )ع(  البيت 
الله الحسني )ع( خارج باحة املؤسسة 
بلدية  من  ترخيص  عىل  الحصول  بعد 
مدينة وندزور، أونتاريو، وذلك بحضور 
عدد كبري من أبناء الجالية. وكان عمالً 
تحيي  التي  األوىل  املرة  كونَها  مميزاً 
فيها الجالية يف وندزور ذكرى عاشوراء 

خارج املؤسسة. 
ابُتِدَئ املجلس بتعريف من األخ حسن 
ياسني، وتالوة من القرآن الكريم بلسان 

الزطي، ويف  الحاج سمري  األخ املُجيد 
بلسان  الحسينية  السرية  قراءة  الختام 
القارئ املبدع األخ الرادود الحاج عامر 
ع "زاُد أيب عبد الله" عن  الثامر. كام ُوزِّ
عامر،  عيل  أبو  الحاج  املرحوم  روح 
صاحب  منصور  غسان  األخ  وأرحام 
 Marina( مارينا  أسامك  محالت 
فرحات،  حسن  األخ  وأرحام   ،)Fish
محمود  مريم  الحاجة  واملرحومة 
َمت عن روحها أيضاً  حراجيل، التي ُقدِّ

خيمتان للمؤسسة. 

جهاد  سارة  األخت  تربعت  وقد 
وتوجهت  للمؤسسة.  بخيمة  قعفراين 
أهل  ومدرسة  مسجد  مؤسسة  لجنة 
بلدية  إىل  الخاص  بالشكر  )ع(  البيت 
الرتخيص،  ملنحها  وندزور  مدينة 
واملتربعني  الحارضين  جميع  وشكرت 
واملساهمني يف احياء هذه املناسبة 

األليمة مبصاب أهل البيت )ع(. 

)مؤسسة مسجد ومدرسة)مؤسسة مسجد ومدرسة
أهل البيت )ع( (أهل البيت )ع( (

أطفال من الجالية يقدمون المساعدة للبنان
أريد أن أهاجر ولكن...

ِلعودٍة آمنة الى المدارس

تصفحي  أثناء  موقعكم  مشكلة:مشكلة:وجدت 
اتهيأ  وأنا  الصادرة يف كندا،  العربية  الصحَف 
سمعت  ولكن  كندا،  اىل  عائلتي  مع  للهجرة 
وقوع خالف  أنه يف حال  االصدقاء  من بعض 
زوجي فإن القوانني املرعية يف البالد الغربية 
عموماً ستؤيد املرأة، وقد متنع الزوج من رؤية 
أوالده أو الحصول عىل حضانتهم بشكل كاٍف، 
أود  ال  ألين  األمر  هذا  من  أتأكد  أن  فأحببت 
حال  يف  الحالة  هذه  إىل  األمر  يب  ينتهي  أن 
وبني  بيني  قامت املشاكل  الله –  - ال سمح 

زوجتي، فهل من نصيحة؟؟
 عبد الحميد - سوريا عبد الحميد - سوريا

  
املخل.  التبسيط  بهذا  األمور  حل:حل:ليست 
نعم، قد تتمتع املرأة بحقوق ال تحصل عليها 
بعض  يف  بتاتاً  عليها  تحصل  ال  او  بسهولة 
ال  هذا  ولكن  العربية،  واملجتمعات  الدول 
يعني أن القوانني تتعمد إلحاق االذى والرضر 

بالرجل. 

املشاكل  بطبيعة  ترتبط  املسألة  إمنا 
من  األب  حرمان  إىل  تؤدي  التي  واالتهامات 
رؤية أوالده بشكل مريح او كام يتمنى، سيام 
او  اللفظي  العنف  يستخدم  كان  حال  يف 
فُيحكم عىل  والدتهم،  أو مع  الجسدي معهم 
أِلبنائه  أذية  أو  خطراً  يشكل  أنه  عىل  سلوكه 
لِزوجته. وقد يكون ال يعمل ويحصل عىل  أو 
مشرتكة  بحضانة  يتمتع  يك  مناسب  مدخول 
أخرى  أمور  اىل  إضافة  األم،  مع  متساوية  أو 

تؤدي إىل حرمانه أو إبعاده عن بيته وأرسته. 
بينام لو ثبت انه صاحب سلوك سوي وقادر 
عىل العمل والنفقة، فقد يحصل عىل الحقوق 
نفسها التي تحصل عليها املرأة مناصفًة، وقد 
ال تكون األحكام دامئاً عادلة أو كام يتمنى، لذا 

فهو بحاجة اىل محاٍم مقتدر ومتفهم.. 
من  منط  عىل  التعود  ينبغي  يشء  كل  وقبل 
مع  ينسجم  واالجتامعي  الفردي  السلوك 
ليشكل  الدينية  واملسلَّامت  االعتقادات 

قاعدة يحتكم الطرفان إليها عند الحاجة.    

ذكرى عاشوراء في مؤسسة ومسجد أهل البيت )ع( في ويندزورذكرى عاشوراء في مؤسسة ومسجد أهل البيت )ع( في ويندزور

-وافت املنية الحاجة حنيفة عبد الرازق حمود، 
أرملة املرحوم محي الدين حمود، ووالدة الحاج 
زهري واملرحوم الحاج بهيج والحاج عبد الرحمن 
حمود،  ومروان  غسان  والطبيب  وليد  والحاج 
)زوجة  الجندي  حمود  سناء  الحاجة  ووالدة 
مالك  الطبيبني  وجدة  الجندي(،  زهري  الحاج 

ومازن، وماهر ومايا الجندي. 
الصنجي وهو  الحاج عمر أحمد  -وافت املنية 
زكريا(.  )أبو  الصمد  يحيى  الحاج  شقيقة  ابن 
زوجته نغم حسن شمص. بناته: نغم ونور وناي. 

شقيقاه: محمد ودرويش الصنجي.
-انتقلت اىل رحمة الله تعاىل السيدة اوجيني 
طوين،  املرحوم  من:  كل  والدة  شديد، 
املرحومة تانيا، الدكتورة سلوى، األستاذ رفيق، 

واملهندس هادي األسمر.
وقد اقيمت الصالة لراحة نفسها عند العارشة 
21 آب يف كنيسة مار  من صباح الجمعة يف 
مارون وُووِريَت يف ثرى مدافن سانت دورويث 
)Ste- Dorothée(. كام تُُقبِّلَت التعازي يف 

 "Komitas Salon Funeraire" مركز الجنائز
آب  من  العرشين  يف  الخميس  يوم  عرص 

الفائت.

عيل  الحاج  املايض  االسبوع  املنية  -وافت 
االخ  عم  حسني(  )ابو  عجروش  حسن  ابراهيم 

غسان عجروش. 
رحمته،  بواسع  الراحلني  يشمل  أن  الله  نسأل 

وأن يلهم َذويهم الصرب والسلوان.

البقاء هلل

املرحومة اوجيني شديد
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حسني حب الله حسني حب الله 

تتمة األوىلتتمة األوىل

غولد  الوزيران  بذلها  التي  الجهود  "عن  تحدث  فقيه 
الكندية يف بريوت،  السفارة  أعضاء  وشامبايْن وأيضاً 
االنفجار،  بسبب  بريوت  يف  منازلهم  ترضرت  الذين 
23 شقة من أصل 29 من شقق أعضاء  فقد ترضرت 
السفارة". وشدد فقيه عىل أن "تقدير اللبنانيني لكندا 
وللمغرتبني هنا زاد بعد االنفجار. فكل اللبنانيني اليوم 
مرتاحون ألن كندا أثبتت جديتها من خالل ما قامت 
به السفارة والدولة الكندية، وعىل رأسها رئيس الوزراء 
ترودو". وأشار يف حديثه إىل أننا "أرسلنا رسالة اىل 
خارج  نعيش  أننا  صحيح  التايل:  مفادها  اللبنانيني 
لبنان ولكنكم يف قلوبنا، وعندما ميّسكم األذى فنحن 
التي وجهتها  الرسالة  "أن  إىل  لفت  إىل جانبكم. كام 
الكندية عربت عن جديتها وأن ال مخططات  الحكومة 
اللبنانيني  "تقدير  أن  إىل  اشار  وإذ  خلفها".  خاصة 
اىل  لفت  اإلنفجار"،  بعد  زاد  هنا  وللمغرتبني  لكندا 
وزيادتها..  املساعدات  ملواصلِة  مستعدة  "كندا  ان 
ونحن كجالية لبنانية ال ميكننا أن نَِفَيهم حقهم جّراء ما 

يقومون به".

-بداية سيد محمد فقيه حدثنا عن التحالف اللبناين -بداية سيد محمد فقيه حدثنا عن التحالف اللبناين 
الكندي؟الكندي؟

إىل  الجميع  بادر  بريوت  يف  االنفجار  وقع  بعدما 
بعدها  سالمتهم.  إىل  لإلطمئنان  بأهلهم  االتصال 
التأكيد عىل  بيني وبني روال داغر، وكان  اتصال  جرى 
أن نفعل شيئاً لبلدنا األم. حتى لو مل يكن بلدنا، كان 
همنا دامئاً أن نبحث عام ميكننا ان نفعله. يف البداية 
اللبنانيني  مستوى  عىل  التحرك  بشأن  النقاش  كان 
واستخدام عالقاتنا وطاقاتنا، وتوسيع دائرة املشاركني 
سعد،  أيب  شارل  )مثل:  آخرون  شاركنا  بعدها  معنا. 
تشارلز  حرب،  يوسف  بشري،  صالح  عّساف،  داين 
وغريهام  وهاليفاكس  مونرتيال  من  وغريهم(  قبوط، 
العديد من االتصاالت برسعة  أجرينا  من املدن. كام 
الفدرالية  الحكومة  مع  نفسه  الوقت  ويف  الجالية  مع 
هدف  يف  للبحث  املقاطعات  حكومات  من  وعدد 
واحد: مساعدة لبنان بعد االنفجار بأكرب مبلغ ممكن. 
بدأنا معاً حملة تربعات بهدف جمع مبلغ 2.5 مليون 
دوالر عىل أساس أن تقوم الحكومة الكندية بدفع مبلغ 

مامثل، ومل نكن مدركني حيَنها حجم الدمار.   

لبنان  إىل  الكندية  املساعدات  بدأت  لبنان -ملاذا  إىل  الكندية  املساعدات  بدأت  -ملاذا 
كان  هل  الحقاً؟  زيادتها  تقرر  ثم  متواضعة  كان بأرقام  هل  الحقاً؟  زيادتها  تقرر  ثم  متواضعة  بأرقام 
ملؤسسات الجالية دور يف الضغط عىل الحكومة أو ملؤسسات الجالية دور يف الضغط عىل الحكومة أو 

هناك عوامل أخرى؟هناك عوامل أخرى؟

أدَّى التحالف اللبناين الكندي دوراً كبرياً جداً. كام أدَّى 
أعلنت  آخَر. عندما  التحالف دوراً  أشخاٌص من خارج 
إىل  دوالر  ماليني  خمسة  تقديَم  غولد  كارينا  الوزيرة 
غري  املبلغ  أن  لنؤكد  باتصاالت  جميعاً  قمنا  لبنان، 
كاٍف. كام تواصلنا مع رئاسة الوزراء عرب أشخاص يف 
رئيس  إىل  اقرتاحاً  وقدمنا  الكندي  اللبناين  التحالف 
مبارشًة.  كندا  يف  اللبنانيني  مع  بالتواصل  الوزراء 
رفعنا الصوت أمام العديد من املسؤولني الفدراليني 
املختلفة،  املواقع  ويف  النواب  ولدى  واملحليني 
قائلني برضورة لعِب كندا دوراً أساسياً يف لبنان يفوق 
كندا  يف  أن  سيام  البداية،  يف  جرى  الذي  التحرك 
300 ألف لبناين، وفيهم من كبار رجال األعامل وكبار 
بعد  املوظفني.  آالف  لديها  التي  الرشكات  أصحاب 
داغ  اونتاريو  وزراء  رئيس  دفع  بريوت،  عن  فيديو  أول 
األخرى  املقاطعات  بعض  ويف  دوالر،  مليوين  فورد 
أيضاً ُدِفَعت مبالغ وصلت إىل اربعة ماليني ونصف. 
السيد ترودو طلب اسامء من الجالية للتواصل معها، 
اللبناين  التحالف  وقد اختار قرابة عرشة أشخاص من 
التايل  اليوم  يف  إليهم.  واستمع  غريه  ومن  الكندي 
أعلن ترودو رفع املبلغ إىل ثالثني مليون دوالر وارتفع 
املبلغ الذي ميكن ان تقابله الحكومة من مليونني إىل 

خمسة ماليني دوالر.  

لبنان.  والتوجه إىل  أعاملك  الذي دفعك لرتك  لبنان. -ما  والتوجه إىل  أعاملك  الذي دفعك لرتك  -ما 
مبادرة  كانت  أم  الكندية  الحكومة  اختارتك  مبادرة هل  كانت  أم  الكندية  الحكومة  اختارتك  هل 

منك؟منك؟

اتصال دائم مع وزير  املبادرة بدأت مني. كنت عىل 
مهتم  وهو  كثرياً  لبنان  يحب  الذي  كندا  خارجية 
أشخاص  مع  عالقات  لدّي  هناك.  جرى  ملا  كثرياً 
الحالية.  مواقعهم  يتخذوا  أن  قبل  من  الحكومة  يف 
منهم  طلبت  لبنان.  اىل  ذاهب  أين  الحكومة  أبلغت 
ان يكون هناك عمل عىل  أرادوا  التأييد والدعم وهم 
بشأن  كان  معهم  حديثي  كندا.  جدية  ليثبتوا  األرض 
تَبِييتها  من  بالرغم  فرنسا  متلكها  التي  الكبرية  الصورة 
املخططات،  هذه  متلك  ال  كندا  بينام  املخططات، 
للتدخل كطرف صادق ودعم األطراف  الرتويج  وعلينا 
التي تريد التدخل من دون مخططات معينة. الشعب 
بل  املادية،  للمساعدة  فقط  بحاجة  يكن  مل  اللبناين 

لِتلقي املساعدة من طرف يشعر معه باألمان، وكندا 
الدور  هذا  تلعب  أن  ميكنها  التي  االطراف  إحدى 
بشكل جيد، بينام هناك بلدان اخرى لها مصالح معينة 

ال تعطي هذا األمان.    

الدور  الدور هنا سؤال يطرح نفسه: هل كندا تقوم بهذا  هنا سؤال يطرح نفسه: هل كندا تقوم بهذا 
وتقدم هذه املساعدات من دون مقابل، أم هناك وتقدم هذه املساعدات من دون مقابل، أم هناك 
كندي  سعي  عن  طرح  ما  سيام  سياسية،  كندي خلفيات  سعي  عن  طرح  ما  سيام  سياسية،  خلفيات 
لتوطني الفلسطينيني يف لبنان وما شاكل كام يُشاع لتوطني الفلسطينيني يف لبنان وما شاكل كام يُشاع 

عن دول أخرى؟عن دول أخرى؟

بحسب معلومايت وصداقتي باألطراف داخل الحكومة 
الحكومة  ِباسم  الرسمي  الناطق  هنا  ولست  ـ  الكندية 
الكندية ـ وما رأيته عىل األرض، فهذا األمر غري صحيح. 
منذ اليوم األول لإلنفجار، حتى قبل ذلك، ولغاية هذا 
او  الوزراء  أن موظفاً من طرف  بيننا، مل يحدث  اللقاء 
ترودو او السفارة يف بريوت تطرق إىل ما تريده كندا 
بالعكس،  بل  الدويل.  للمجتمع  ما  خطة  يخدم  ما  او 
الشعب  اىل  اإلستامع  رضورة  يؤكدون  دامئاً  كانوا 
إىل  الكندي  الخارجية  وزير  نقله  ما  وهذا  اللبناين، 
الفرنيس  الرئيس  زيارة  اللبناين.  الجمهورية  رئيس 
إىل لبنان واجهت اعرتاضات يف الشارع اللبناين من 
إىل  شامباين  الوزير  زيارة  بينام  املظاهرات،  خالل 
مساعدات  عرض  كام  ترحيب.  موضع  كانت  بريوت 
اىل  واالستامع  اإلصالحات  تحقيق  برشط  لقاءاته  يف 
االنفجار حتى  منذ  واضحني،  لنكن  الشعب.  مطالب 
اليوم، يف كل املحادثات التي جرت مع املسؤولني، 
مل يُسأَل إال عن سبل مساعدة الشعب اللبناين. واؤكد 
انه وال باي لحظة تحدث معي أحد من املسؤولني يف 
الحكومة او سمعت او عرفت ان وزير الخارجية يريد 

اثارة موضوع توطني الفلسطينيني .      

-ما هي طبيعة هذه املساعدات: مالية أم غذائية؟ -ما هي طبيعة هذه املساعدات: مالية أم غذائية؟ 
أم ماذا؟أم ماذا؟

بعد  نتحدث  أن  من  أكرب  حدث  الذي  الدمار  حجم 
اين ذهبت األموال. يف  ثالثني يوماً عىل وقوعه إىل 
مجايَل  يف  األموال  ترُصَف  ان  املطلوب  كان  البداية 
الدم  فرائحة  وقع،  ما  آثار  وتنظيف  واإلنقاذ  اإلغاثة 
كانت ال تزال تفوح من مكان وقوع الكارثة حتى اليوم 
كانت  الثانية  املرحلة  بريوت.  يف  لوجودي  األخري 
موجودة  كانت  مشكلة  وهذه  الغذائية  املواد  تأمني 
من قبل، يف ظل األزمة االقتصادية التي ترضب لبنان 
ومشكلة  السياسية  املشاكل  إليها  تُضاف  تزال.  وال 
املصارف،  يف  املودعني  أموال  ومشكلة  "الكورونا" 
الصفر.  تحت  باتت  التحمل  عىل  املواطن  فقدرة 
مثالً.  الرغيف  سعر  عىل  الحفاظ  املهم  من  كان  لذا 
لذلك كندا كانت إحدى كبار املشاركني يف "الربنامج 
الطحني  بواخر  أحرضت  وهي  للغذاء"،  العاملي 
تجوع  ال  الرغيف يك  الحفاظ عىل سعر  لتساهم يف 
الناس. لذا كان ال بد أن ال نركز فقط عىل الغذاء، بل ان 
نقسم جهودنا ونعمل عىل ايجاد مركزية للعمل حتى 
املختلفة  املناطق  عىل  واملساعدات  االموال  م  نقسِّ

لتوزع بطريقة أفضل وتصل اىل الجميع. 
العائالت  إليواء  االبنية  بعض  لرتميم  حاجة  هناك 
املترضرة لتتمكن من النوم يف بيتها.  واملرحلة الثالثة 
هي إعادة االعامر. وهنا ألفت إىل أننا إن أردنا بناء برج 
طويلة، فكيف  فاألمر سيستغرق شهوراً  يف مونرتيال 
إذا اردنا ان نعمل يف منطقة مدمرة فيها مناطق اثرية 
ومؤسسات تجارية وأبنية سكنية؟ كام ان هناك مرحلة 
باالقتصاد  النهوض  الثالثة وهي  للمرحلة  رابعة مكملة 
ودعم الرشكات الصغرية لتتمكن من العودة اىل العمل 
تقديم  من  أفضُل  الصيَد  املرَء  فتعليُمك   واالنتاج. 

السمكة له.  
املساعدات  لِمواصلة  مستعدة  انها  اوضحت  كندا 
وزيادتها. وهذا ما تأكد من خالل ترصيحات للوزيرة 
كارينا غولد والوزير فرانسوا شامبايْن. وهنا اسمح يل 
نَِفَيهم حقهم  ان  لبنانية ال ميكننا  اننا كجالية  اقول  أن 
جراء ما يقومون به، وأقول هذا لِام أعرفه بشأن الجهود 
التي بذلها الوزيران، وأيضاً اعضاء السفارة الكندية يف 
بريوت الذين ترضرت منازلهم بسبب االنفجار، أي 23 

شقة من أصل 29.  
عند وصويل اىل بريوت التقيت اعضاء السفارة. كان 
وباء  اللبنانيني، ال سيام من  - كام كل  عندهم خوف 
"كورونا"، إضافًة إىل االرضار التي اصابت منازلهم، ما 
ذلك،  من  بالرغم  الفنادق.  يف  السكن  اىل  اضطرهم 
مساعدة  عىل  حريصني  وكانوا  األرض  عىل  تواجدوا 
اللبنانيني كام لو انهم منهم. كل طاقم السفارة الكندية 
عندما  التقدير.  كل  منا  ويستحق  جانبنا  إىل  وقف 
ان  وتطلب  جرى  ما  إلينا  تشكو  النساء  احدى  كانت 
مسؤويل  احد  كان  كندا،  إىل  الشنطة"  "يف  ترافقني 
السفارة إىل جانبي يستمع اليها ويبيك كام أنا. وكانت 
املناطق  من  املتطوعون  وفَد  فقد  رائعة،  مشاهدات 

املختلفة ملساعدة املترضرين. 

هناك..  اعرتاضات  واجهت  ماكرون  زيارة  ان  هناك.. قلتم  اعرتاضات  واجهت  ماكرون  زيارة  ان  قلتم 
كيف وجدتم رد فعل اللبنانيني إزاء الدور الكندي؟كيف وجدتم رد فعل اللبنانيني إزاء الدور الكندي؟

لكل مصيبة تحدث جوانُب سلبية كبرية، ولكن أيضاً 
الحدث.  مع  التعاطي  طريقة  سيام  ايجابية،  جوانب 
تقدير  أن  متأكد  أنا  كندا:  يف  املغرتبني  لكل  أقول 
االنفجار.  بعد  زاد  هنا  وللمغرتبني  لكندا  اللبنانيني 
كل اللبنانيني اليوم مرتاحون ألن كندا اثبتت جديتها 
الكندية،  والدولة  السفارة  به  قامت  ما  خالل  من 
قمنا  ما  خالل  ومن  ترودو  الوزراء  رئيس  رأسها  وعىل 
به كلبنانيني مبارشة بعد االنفجار. وهذا ما شعرنا به 
من خالل تواجدنا عىل األرض وجوالتنا عىل املناطق 
اللبنانيني  اىل  رسالة  أرسلنا  ناِسها.  ولقاء  املترضرة 
يف  ولكنكم  لبنان  خارج  نعيش  اننا  صحيح  مفادها: 
جانبكم.  اىل  فنحن  االذى  ميسكم  وعندما  قلوبنا، 
لبنان  خارج  وجودنا  أن  مفادها  صارخة  رسالة  وجهنا 
الكندية  لِلحكومة  بالنسبة  أما  ميكن ان يساعد كثرياً. 
فاملهم ان الرسالة التي وجهتها عربت عن جديتها وعن 

غياب أي مخطط خاص لديها.      

تدمرت  الذين  هجرة  ستسهل  أنها  أعلنت  تدمرت -كندا  الذين  هجرة  ستسهل  أنها  أعلنت  -كندا 
بيوتهم يف التفجري إليها، هذا يف الوقت الذي فقد بيوتهم يف التفجري إليها، هذا يف الوقت الذي فقد 
الوباء  تداعيات  بسبب  وظائفهم  كُرث  كنديون  الوباء فيه  تداعيات  بسبب  وظائفهم  كُرث  كنديون  فيه 
املؤسسات  من  الكثري  إقفال  مع  خاصة  املؤسسات التاجي،  من  الكثري  إقفال  مع  خاصة  التاجي، 
استقبال  خطوة  أن  ترى  هل  هو:  سؤايل  استقبال نهائياً...  خطوة  أن  ترى  هل  هو:  سؤايل  نهائياً... 

عملياً؟وهل  تحقيقها  ميكن  املترضرين  عملياً؟وهل اللبنانيني  تحقيقها  ميكن  املترضرين  اللبنانيني 
سيتقبل املجتمع هنا األمر؟ سيتقبل املجتمع هنا األمر؟ 

او  اعرتاض  اي  لليوم مل نسمع  هذا سؤال مهم جداً. 
سؤال مثل: ملاذا تدفع كندا للّبنانيني هذه املاليني 
ما  وهو  دوالر؟  مليون   35 اليوم  حتى  تجاوزت  التي 
وضع كندا بني الدول الخمس األوىل لجهة املبالغ التي 
نابعة  اليوم. وهي مساعدات  لبنان حتى  إىل  ُقدمت 
الحكومة  لوطنه ومن حب  الكندي  من حب املغرتب 
الكندية للمغرتب اللبناين الكندي. وهنا أذكّر مبا قاله 
رئيس الوزراء بتغريدة له: أشار اىل ان اللبناين الكندي 
بنى كندا معنا وترك بصامته يف ما باتت كندا عليه 
اليوم. وبعد اتصاالت مع رجال ونساء اعامل كنديني 
لبنانيني زاد ترودو حجم املساعدات 25 مليون دوالر. 
الحكومات  تقنع  ان  الصعب  من  للهجرة  بالنسبة 
هو  ما  بلد  يف  الحرب  ملشكلة  الحل  بأن  األجنبية 

الهجرة. 
ماركو  الكندي  الهجرة  وزير  ان  اىل  هنا  اشري  ان  واود 
ـ وهو شخص قريب منا واعرفه من قبل ان  مندسينو 
يكون وزيراً ـ وضع موظفني من كندا يف خدمة السفارة 
كانت  التي  اللبنانيني  معامالت  لترسيع  بريوت  يف 

عالقة. ثم قامت الوزارة بخطوة لجمع الشمل. ˿ 

ثًا ""صدى المشرق": محمد فقيه ُمحدِّ
"علينا ان نشحذ الهمم لتأمين المزيد من الدعم ِللبنان"

صور من جولة وزير الخارجية الكندي يف لبنان
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أكرب  كانت  هل  ُجِمَعت،  التي  لِلتربعات  أكرب -بالنسبة  كانت  هل  ُجِمَعت،  التي  لِلتربعات  -بالنسبة 
الحصص من الجالية اللبنانية يف كندا أم من غريها؟الحصص من الجالية اللبنانية يف كندا أم من غريها؟

من خالل خربيت يف مجال التربعات، سواء بعد سقوط 
املهاجرين  مسألة  او  ايران  فوق  األوكرانية  الطائرة 
السوريني، وقضايا املرشدين، وغري ذلك، اود ان أُبنيَّ 

مسألة مهمة: توجهي اىل بريوت كان لِثالثة أهداف: 
كمغرتبني،  اللبنانيني:  اىل  رسالة  نوّجه  ان  هو  األول 
قلبنا معكم، وهذا ليس كالماً فقط. فالشعب اللبناين 
تعب من كرثة الوعود والكالم. وعندما نزلنا اىل االرض 
التي  التضامن  رسائل  جدي.  عمل  هناك  ان  تأكدوا 
كل  تجعل  بريوت  يف  تواجدي  أثناء  يف  وصلتني 

لبناين يفتخر بخطوة النزول اىل األرض.
الذين  للكنديني،  الرسالة قوية  الثاين: كانت  الهدف 
من  هناك  الفساد:  من  الكثري  فيه  بلٍد  عن  يسمعون 
للتأكيد لهم ان اموالهم ترُصف  يثقون به عىل األرض 
يف املكان الصحيح. وهذا ما شّجعهم عىل املساهمة 

اكرث والتربع.
مسألَة  تبقي  ان  جداً  الصعب  من  الثالثة:  املسألة 
لبناَن حديَث االعالم والقنوات التلفزيونية وقتاً طويالً. 
اهم مسألة تساهم يف جمع التربعات هي البقاء يف 
لبنان ساعد يف  إىل  نزويل  الناس.  أعني  أمام  االعالم 
اهتامم االعالم بالحدث، بعكس ما قد يظنه البعض: 
"محمد فقيه اراد ان يظهر يف االعالم وحَده". املسألة 
ليست كذلك أبداً. وكان من املهم ان نرُِبز يف االعالم 
ووزير  الكندية  والسفارة  فقيه  محمد  نزول  اللبناين 
الخارجية الكندي إىل األرض لنؤكد ان هناك من يقدم 
إال  ليس   - الحب  موقع  وِمن  كبري  بشكل  املساعدة 

ذلك. 
من خالل خربيت اقول ان وجود اشخاص موثوقني عىل 
االرض مدعومني بالجهود التي بذلت يف كندا من كل 
اللبنانيني كل ذلك ادى اىل ان ترتفع قيمة التربعات 
اىل أكرث من مثانية ماليني دوالر كان من املهم جداً ان 

نبقي املسألة يف اإلعالم الكندي ألطول مدة ممكنة. 
كان من املهم ان نضع العلم الكندي عىل الشاحنات 
التي توزع املساعدات. كام كان من املهم ان نؤكد ان 

هناك من يريد ان يقدم دون مقابل. 

غري  املنظامت  خالل  من  متت  غري -املساعدات  املنظامت  خالل  من  متت  -املساعدات 
الجيش  مع  التعاون  من  املانع  ما   .. الجيش الحكومية  مع  التعاون  من  املانع  ما   .. الحكومية 
اللبناين مثالً - وهو مؤسسة ال غبار عليها - لضامن اللبناين مثالً - وهو مؤسسة ال غبار عليها - لضامن 

وصول املساعدات اىل جميع املواطنني؟وصول املساعدات اىل جميع املواطنني؟

التربع هنا يطلب وصالً رضيبياً. ومن  يريد  عادة من 
بها  معرتف  حكومية  غري  منظامت  تواُجد  املفروض 
حتى تسهل الحكومة األمر وتدفع مقابل ما يُجمع من 
التربعات. ولو مل نُقم بذلك لََحرمنا أَهلنا يف لبنان ان 
وكان  م.  يُقدَّ دوالر  كل  مقابل  دوالراً  الحكومة  تدفع 
ما  ألنهم  التربع  عن  سيحجمون  الكنديني  من  الكثري 
كانوا لَيحصلوا عىل وصل رضيبي. أيضا الكنديون هنا 
ال يريدون ان تُثار يوما ما قضية يُشكَّك من خاللها يف 
الكنديني اىل منظامت حزبية موضوعة  اموال  وصول 
عىل لوائح معينة بدالً من مستحقيها. كان من املهم 
يتحمل  به  موثوق  وجود طرف  من  الحكومة  تتأكد  ان 
الكندية للجمعيات  القوانني  املسؤولية للعمل ضمن 
الخريية. تصور لو مل تقابل الحكومة الكندية تربعاِت 
الصليب االحمر بأي سنت رغم أننا والصليب األحمر 
له  اللبناين  الجيش  طبعاً  دوالر.  ماليني  ثالثة  جمعنا 
كل الثقة، وهو يساعد هذه الجمعيات الكندية. فهو 
ساعد الصليب االحمر، مثالً، يف نقل ُمعدات تابعة 

له. 
إمنا ان ينزل الجيش ويتوىل توزيع املساعدات، فمن 
ميكنه محاسبة الجيش اللبناين هنا اذا ارتُِكَبت أخطاء 
ميكن  الكندية  الجمعيات  بينام  التوزيع؟  يف  معينة 

محاسبتها لو تبني يوما ما انها أخطأت يف عملها.

املترضرة  املناطق  بعض  كَوِن  بشأن  شكوى  املترضرة -هناك  املناطق  بعض  كَوِن  بشأن  شكوى  -هناك 
ان  قيل  فقد  تعليقك؟  فام  املساعدات،  تصلها  ان مل  قيل  فقد  تعليقك؟  فام  املساعدات،  تصلها  مل 
املشاهد املصورة التي نرُشت عن نشاطكم بدا فيها املشاهد املصورة التي نرُشت عن نشاطكم بدا فيها 
أنكم ركزتم حضوركم يف مناطق جغرافية معينة. هل أنكم ركزتم حضوركم يف مناطق جغرافية معينة. هل 
ألسباب  يعود  او  الكندية  الحكومة  من  بتوجيه  ألسباب هذا  يعود  او  الكندية  الحكومة  من  بتوجيه  هذا 

اخرى؟اخرى؟
هذا األمر غري صحيح أبداً. من اول يوم وصلت فيه اىل 
بريوت، كان الحديث ان هناك مناطق نالت اهتامماً 

اكرث من مناطق أخرى. 
ِبالسكان  والتقينا  نزرها،  مل  منطقة  نرتك  مل  أوال 
الزيارات  أن  عىل  وأرّص  معاناتهم.  إىل  واستمعنا 
شملتها  وطائفياً  جغرافياً  املناطق  توزيع  بحسب 
حرام.  الحديث  هذا  املئة.  يف  مئة  نفسها  بالنسبة 
وجود  عن  الناجم  الخطر  يتناىس  ان  يريد  من  هناك 
مل  ذلك  ومع  لبنان،  يف  يومياً  كورونا  حالة  ستمئة 
مينعنا وطاقم السفارة من التواجد عىل األرض. وهناك 
ث عن  من يحّول املسألة اىل مسألة طائفية، كام يُتحدَّ
نظرية املؤامرة التي ال تزال تعيش يف داخل الكثري من 

اللبنانيني. اؤكد لك ان األمر املطروح غري صحيح أبداً.
مل يطلب احد مني يف السفارة الكندية الدخول اىل 
يكن  مل  ثم  املنطقة.  تلك  تجنب  او  املنطقة  هذه 
مبناطق  االهتامم  يكون  ان  السفارة  يف  احد  وارد  يف 
او  املسيحيني  مناطق  حساب  عىل  املسلمني 
نعمل  كنا  املناطق حيث  بل دخلنا اىل كل  العكس. 
امر  اىل  ألْفُت  أيام.  مدة خمسة  اليوم  22 ساعة يف 
مهم وهو ان توقعاتنا يجب ان تكون ضمن املعقول. 
بدماٍر  يتطلب شهرين ونصف، فكيف  فاصالح حامم 

بهذا الحجم؟ 

-ماذا ميكن فعلُه للشاكني من غياب املساعدات؟-ماذا ميكن فعلُه للشاكني من غياب املساعدات؟

التي تقدم  الجمعياُت  إن تواجدت يف هذه املنطقة 
عنها  املسؤول  مراجعة  ميكن  الكندية،  املساعدات 
تقديم  يريد  من  تزويد  وميكن  اليه.  الشكوى  ورفع 

الشكوى بعنوان الجهة املختصة بهذه املسألة.

يف  كبري  بشكل  فيك  أثر  الذي  املشهد  هو  يف -ما  كبري  بشكل  فيك  أثر  الذي  املشهد  هو  -ما 
بريوت؟بريوت؟

تسَع  األنقاض  تحت  بقيت  التي  املرأة  مشهد 
العاجَزين  وابنهام  زوجها  اعني  أمام  وماتت  ساعات 
النبعة  ويف  عنها.  األنقاض  وإزالة  مساعدتها  عن 
شاهدت امرأًة تسكن يف غرفة واحدة مع بناتها األربع 
املتزوجات، وليس إىل جانب الغرفة إال حامم واحد. 
شعرت أنني بعد عوديت اىل املنزل سوف اغضب من 
غرفتهم  بلون  يتعلق  يش  اي  عن  سألوين  اذا  اوالدي 
سيئة  مشاهَد  عاينت  شاكل.  ما  او  الرسير  شكل  او 
اىل  يحتاجون  كُرُث  حيايت.  يف  مثلها  أشاهد  مل  جداً 

املساعدة وعلينا املساعدة، ال االكتفاء بالكالم.    

من  للمساعدات  الجوي  النقل  لخط  ميكن  من -هل  للمساعدات  الجوي  النقل  لخط  ميكن  -هل 
تسيري  طرح  يعاود  ان  مبارشة  بريوت  اىل  تسيري تورنتو  طرح  يعاود  ان  مبارشة  بريوت  اىل  تورنتو 
خط طريان مبارش لنقل املسافرين بعدما ألغي عاَم خط طريان مبارش لنقل املسافرين بعدما ألغي عاَم 

٢٠٠٤٢٠٠٤ بسبب الضغوط الخارجية؟؟ بسبب الضغوط الخارجية؟؟

ال معلومات لدي. وال اعتقد ان االمر اآلن من األولويات 
بالنسبة إلينا. قد يكون من املهم إثارته يف املستقبل. 

-هل لديك عودة قريبة؟-هل لديك عودة قريبة؟

اكيد. هناك مرشوع نعمل عىل انجازه. نحاول ان نقنع 
الحكومة الكندية بزيادة خمسة ماليني دوالر تُخصص 
كام  االنفجار.  من  املترضرة  الصغرية  الرشكات  لدعم 
قبل  مترضرة  كانت  رشكات  لتشمل  توسعتها  نحاول 
خرس  حالقة  لِمحل  نؤمِّن  مثال،  االنفجار.  من  سنتني 

كراسيه له 3 آالف دوالر مبارشة، ال عن طريق املرصف 
العمل  فرص  وتأمني  مجدداً  االنطالق  يف  ملساعدته 
للبنانيني. كذلك األمر مع رشكات أخرى مثل مكاتب 
نرى  أن  بعد  تأيت  قد  املسألة  السياحة وغريها. هذه 

كيف سُيعاُد بناء ما تهدم بفعل االنفجار.

-أي دور تستطيع الجالية اللبنانية الكندية تقدميه؟  -أي دور تستطيع الجالية اللبنانية الكندية تقدميه؟  

لبنان بحاجة للمساعدة اليوَم ومستقبالً، ولكن بحاجة 
أكرب إىل املساعدات املختصة. هناك طائرات شحن 
اشخاص  متِنها  عىل  املساعدات  يُرِسل  مبارشة 
مؤسسة  مثال  مريج.  ومحمود  محمود  عباس  مثل 
أمنت   )Lebanon Strong( قوي"  "لبنان  مثل 
مستوعَب مساعداٍت لفوج اإلطفاء بعد ان تواصلت 
مستوعب  َن  أُمِّ وايضا  يحتاجه.  ما  وعرفت  الفوج  مع 
املساعدات  تقدم  التي  املستشفيات  إلحدى 
مع  التواصل  اللبنانيني  عىل  "الكورونا".  ملرىض 
والحكومة  املقاطعات  يف  والنواب  البلديات  رؤساء 
املساعدات  من  املزيد  عىل  للحصول  "الفدرالية" 
بعد  وغريها.  املختلفة  التقنية  املجاالت  يف  لِلبنان 
مساعدة الخمسني مليون ال ينبغي ان ننام عىل الحرير 
ونكتفي، بل علينا ان نشحذ الهمم لتأمني املزيد من 

الدعم للبنان. 

-أخريا ما هي رسالتك للجالية يف كندا؟-أخريا ما هي رسالتك للجالية يف كندا؟

لاِم جرى، وأشكرهم عىل  اعّزيهم جميعاً  ان  اريد  اوال 
او عرب  باملال،  لبنان سواء  وقفتهم جميعا اىل جانب 
مواقع  خالل  من  او  رشكاتهم  يف  للتربع  الناس  دعوة 
الذي  بالدور  كثرياً  اترشف  انا  االجتامعي.  التواصل 
لعبته الجالية اللبنانية الكندية لدى الحكومة الكندية، 
والدور الذي لعبته امام اهلنا يف لبنان، حيث كانت 
فرصتنا ان نثبت لهم اننا نحبهم بطريقة حقيقية، ال عرب 

كالم عابر. امتنى ان نبقى كذلك دامئاً.   

ثًا "صدى المشرق": محمد فقيه ُمحدِّ
نحاول أن نقنع الحكومة الكندية ِبزيادة خمسة ماليين دوالر 

ص لدعم الشركات الصغيرة المتضررة من اإلنفجار ُتخصَّ

من املساعدات الكندية اىل لبنان
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واألربعون  الثانية  الذكرى  ملناسبة 
موىس  السيد  القائد  اإلمام  لتغييب 
جمعية  أقامت   ، ورفيقيه  الصدر 
الرسالة اللبنانية الكندية إحتفاالً مركزيًا 
يف مدينة أوتاوا يف قاعة مسجد اإلمام 
لبنان  سفري  سعادة  حرضه   ) ع   ( عيل 
يف كندا االستاذ فادي زيادة ، سعادة 
األستاذ  كندا  يف  اللبناين  القنصل 
اإلتحاد  رئيس   ، عيل  الشيخ  كامل 
القادري  نور  الدكتور  الكندي  العريب 
مونرتيال  يف  املستقبل  تيار  وفد   ،
برئاسة األستاذ باسم درباس ، وفد من 
الكندية  اللبنانية  اإلسالمية  الجمعية 
ووفود  الجندي  مالك  الدكتور  برئاسة 
من  وأحزاب  وجمعيات  أحزاب  من 

مدينة أوتاوا . 
النشيدين  بعزف  اإلحتفال  أفتتح 
الوطنيني الكندي واللبناين ونشيد أمل 
تالها  الكريم  القرآن  من  بينات  وآيات 

الحاج يوسف مرعي .

السفري زيادةالسفري زيادة

سعادة سفري لبنان ألقى كلمة باملناسبة 
يف  الداخيل  الوضع  عن  فيها  تحدث 
فيها  مير  التي  الدقيقة  واملرحلة  لبنان 
هذا  أمام  ونحن   " زيادة  وقال  الوطن. 
األزمات  خضم  ويف  القاتم  املشهد 
والتهديدات التي تعصف بوطننا لبنان 
نحن بحاجة اىل بوصلة تحّدد لنا اإلتجاه 
قائد  اىل   ، الدرب  لنا  ينري  ، اىل رساج 
مسرية نقتدي بها ، اىل فكر نستلهم منه 
، اىل قامة وعاممة بحجم وطن تفتح لنا 
الطريق ، اىل صدر يتلقى عنا السهام ، 
اىل يد تلتقطنا من تحت الركام ، نحن 

بحاجة اليك سيدي اإلمام" .
مزايا  عن  اللبناين  السفري  وتحدث 
أحدثت  التي  الثورية  ومسريته  اإلمام 
املفاهيم  وزعزعت  كبرية  هزّة 
التقليدية يف الفكر السيايس والثقايف 
ما  الذي  وفكره  اللبناين   واإلجتامعي 
تحديث  عملية  ألي  داراً  يشكل  زال 
حاجة  وعن  واملجتمع  للنظام  وتطوير 
لبنان اىل الشعارات التي رفعها سامحة 
من  والسبعينات  الستينات  يف  اإلمام 
التي ترتدد  القرن املايض وهي نفسها 
كل  يف  صداها  يسمع  والتي  اليوم 

اإلحتجاجات واإلعتصامات. 
كام تحدث زيادة عن مزايا اإلمام التي 
عيل  اإلمام  ونهج  ملسرية  إمتداد  "هي 
عليه السالم وهو الذي مل يسكت يوماً 
عن الظلم وال عن الحرمان وال عن الفساد 
ومل يسكت عن الفتنة ومل يسكت عن 

اإلحتالل" .

الربوفسور القادريالربوفسور القادري

العالقات  ملدير  كلمة  وكانت 
ورئيس  اوتاوا  جامعة  يف  االسرتاتيجية 
نور  الربوفسور  الكندي  العريب  اإلتحاد 
القادري أكّد خاللها مكانة االمام الصدر 
ما  و  اللبنانية  السياسة  يف  التاريخية 
أنتج فكره الذي سبق عرصه و استرشق 
كل األزمات التي ستمر بها االمة بوجود 
املغتصبني للقدس و فلسطني. وأعترب 

شخصية  الصدر  "االمام  ان  القادري 
االنسان ألخيه  لتغري مفهوم  أتت  نادرة 
بفرتة  و  العمل  و  االصالح  يف  االنسان 
قصرية أعطى املفهوم الجديد للصيغة 
يكون  ان  يجب  التي  العادلة  الوطنية 
املصاعب  مؤكداً  لها"،  منوذجاً  لبنان 
التي  التي واجهت اإلمام يف املهاّمت 
بقوله  مستشهًدا  عاتقه  عىل  أخذها 
بأن "دوره وقلمه سيبقى يغرف من بحر 

الحقيقة مهام كان مّراً " .

الفوعاينالفوعاين

وتوجه رئيس الهيئة التنفيذية يف حركة 
بكلمة  الفوعاين  مصطفى  االستاذ  أمل 
كندا  يف  املغرتبني  االخوة  اىل  متلفزة 
و لجمعية الرسالة اللبنانية الكندية حّيا 
إلنجاح  بذلت  التي  الجهود  خاللها  من 
عىل  الحارضين  كل  و  االحتفال  هذا 
رأسهم سعادة السفري اللبناين يف كندا 
مفّنداً  اللبناين،  الوضع  اىل  تطرق  وقد 
الرئيس  قدمها  التي  القّيمة  املبادرة 
اللبنانيني ىف  اىل  بها  توجه  والتي  بري 
ذكرى تغييب االمام الصدر وأن ال قيام 
مشاركة  خالل  من  اال  العادلة  للدولة 
التي  الحسابات  فوق  والتعايل  الجميع 
اىل  رسالة  ووّجه   . الوطن  تخدم  ال 
املغرتبني بالقول " ان لبنان بحاجة اىل 
النهوض  أجل  من  خرباتهم  و  طاقاتهم 
بلبنان وبعاصمته من جديد بعد انفجار 
االبيض  البحر  دّرة  بريوت  لتعود  املرفأ 
قد  و  قبل".  من  كانت  كام  املتوسط 
املقبل  العام  يكون  ان  الجميع  عاهد 
موعد اللقاء مبارشة مع االمام املغيب 
القضية املزمنة وأن يكون  و جالء هذه 

بني و طنه و محبيه يف كل مكان .

الحاج برشالحاج برش

ويف الختام توجه رئيس جمعية الرسالة 
اللبنانية الكندية يف مدينة أوتاوا الحاج 

عبدو برش بكلمة جاء فيها: 
املباركة  الشجرة  سليل  عىل  السالم 
املغيب  اإلمام  الذكرى  هذه  صاحب 
الصدر  موىس  السيد  القائد  املظلوم  
و  هدباً  و  نوراً  الشامخة  قامته  وعىل 
صالبة ، و عىل صاحب االمانة ،  جبل 
املحطّم  و  الرياح  تهزّه  ال  الذي  لبنان 
املؤامرات  كل  الصلبة  صخوره  َعىل 
االمانة  حامل   ، الفنت  و  املهاترات  و 
بإخالص دولة الرئيس األخ االستاذ نبيه 

بّري .
صاحب السعادة سفري لبنان يف كندا 
القنصل  وسعادة  زيادة  فادي  االستاذ 
كامل  األستاذ  أوتاوا  يف  اللبناين 
الجمعيات  الشيخ عيل واإلخوة ممثيل 
االحزاب  والدينية  الثقافية  األندية  و 
املقامات  أصحاب  والبلدية  الوطنية 
عليكم  السالم  واالخوة  األخوات  جميعاً 

ورحمة الله و بركاته .
و  عاماً  أربعون  و  إثنان   ، االمام  سيدي 
آل محمد  أنوار  من  نوراً   ... أنْت   َ أنت 
و  الحسينية  بعاممتك  نهتدي  إماماً  و 
االمة  أيقظت  التي  الوطنية  نهضتك 

فجعلتها عزيزًة أبّية . 

املنري  رساجك  و  قمراً  أربعون  و  إثنان 
عتمَة ليالينا الحالكة نأخذ من حكمتك 
التي وهبك الله بها و نرسم من عينيك 
بريَق أمٍل لوطٍن تائه بني أنياب الذئاب 
تُعطينا  و   ، والفاسدين  املفسدين  و 

دروساً يف الصرب و الثبات واإلنتصار . 
الغياب  طال  مهام   ، اإلمام  سيدي  يا 
و  أوسع  و  أكرث  فينا  يزداُد  فحضورك 
السنني و أنت  ... ال نهاب عدد  أكمل 
الَحّي يف قلوب املخلصني و املحبني 

وال خوف عىل نهجك املستقيم ما دام 
النبيه عىل دربك و نهجك ، املخلص 
ثروة  و  التعايش  وطن  صون  و  بحفظ 
لبنان وهو اآلخذ من نبعك الوطني إرث 
بَنيه والعمل  املواطنة الحقيقية لجميع 
الوطن  خارطة  ورسم  ُمجّدداً  بالنهوض 
الطوائف  لجميع  حاضناً   ، نريد  الذي 
عرب قانوٍن انتخايب نسبي ودائرة واحدة 
تحفظ  التي  العادلة  املدنية  الدولة  و 

حقوق املواطن و َمْن ميّثله .
مّنا  الوعد  و  العهد  لك  اإلمام  سيدي 
و  احداً  و  صفاً  اردتنا  كام  نبقى  ان 
اللبناين نحو  بأننا حركة  بنياناً مرصوصاً 
حركتنا  رئيس  جانب  اىل  و  األفضل 
مع  بري  نبيه  االستاذ  األخ  أمل  املباركة 
كل املخلصني الذين يسعون أن نكون 
ضد  و  الزمن  عني  مىلء   ، للوطن  كلنا 
القّذافيني  و  الحاقدين  املتآمرين  كل 
القدامى و الُجدد الذين يتطاولون عىل 
القامة الوطنية العزيزة عىل قلب  هذه 

املقاومة و الجيش و الشعب .
وأخريًا أيها الحفل الكريم نعرف محبتكم 
عمقكم  و  للمسرية  صدقكم  و  لالمام 
للوالء الصدري ، بإسمي و بإسم رئيس 
الكندية الحاج  اللبنانية  الرسالة  جمعية 
عيل سبيتي و جميع اإلخوة و األخوات 
الكريم  حضوركم  نشكر  الجمعية  يف 

جميعاً . 
عريف  اإلفتتاح   وكلمة  الخطباء  قدم 
رئيس  حمود  حسني  الحاج  اإلحتفال 
يف  الكندية  اللبنانية  الرسالة  جمعية 

مدينة تورونتو .

جالية

ذكرى اإلمام المغيب السيد موسى الصدر في أوتاوا :
أمام المشهد القاتم وفي خضم األزمات ...

نحن بحاجة اليك سيدي اإلمام""""



الجامُل قيمٌة من القيِم يف هذا الوجوِد، 
أساِس هذا  كُلُُّه عىل  الكوُن  َم  ُصمِّ وقد 
الَجامِل؛ فالجامُل فطرٌة يف هذا الوجود، 
الجميِل  التناسِق  هذا  يف  خلٍل  وأي 
العامل  هذا  موجوداُت  بِه  تنطُق  الذي 
يَُعدُّ ُقْبحاً َونَشازاً يف سيمفونيِة الوجود 

الجميلِة.
اِلسِم  تََجلٍّ  هَو  الكوِن  يف  الجامُل 
ُحسنى  الله  أسامِء  وكل  الجميِل، 

وجميلٌة. يقوُل اللُه تعاىل:
 ◌ ِبَها  َفاْدُعوُه  الُْحْسَنٰى  اأْلَْساَمُء  )َولِلَِّه 
 ◌ أَْساَمئِِه  يِف  يُلِْحُدوَن  الَِّذيَن  َوَذُروا 
األعراف:  يَْعَملُوَن(.  كَانُوا  َما  َسُيْجَزْوَن 

اآلية:180.
يف السامء جامل وزينٌة تُبهر الناظرين، 

يقوُل اللُه تعاىل:
مِبََصاِبيَح  نَْيا  الدُّ اَمَء  السَّ َزيَّنَّا  )َولََقْد 
َوأَْعَتْدنَا   ◌ َياِطنِي  لِّلشَّ ُرُجوًما  َوَجَعلَْناَها 
 ،5 اآلية:  ِعريِ(.امللك:  السَّ َعَذاَب  لَُهْم 

ويقول تعاىل:
نَْيا ِبِزيَنٍة الْكََواِكِب(.  اَمَء الدُّ )إِنَّا َزيَّنَّا السَّ

الصافات: اآلية: 6.
ويف االنساِن جامٌل يف الرتكيِب والقوام 

والخلق:
)لََقْد َخلَْقَنا اإْلِنَساَن يِف أَْحَسِن تَْقِويٍم(. 

التني: اآلية: 4.
هامدًة  تكون  حنَي  َجامٌل  األرِض  ويف 
وتزهو  فتنبت  املطر  عليها  وينزُل 

وتختاُل بجاملِها:
أَنَزلَْنا  َفإَِذا  َهاِمَدًة  اأْلَْرَض  َوتََرى   .....{

ِمن  َوأَنَبَتْت  َوَربَْت  اْهَتزَّْت  الْاَمء  َعلَْيَها 
ويف   .5 اآلية:  الحج:  بَِهيجٍ{.  َزْوجٍ  كُلِّ 

األنعام َجامٌل:
َوِحنَي  تُِريُحوَن  ِحنَي  َجاَمٌل  ِفيَها  )َولَكُْم 

ترَْسَُحوَن(. النحل: اآلية: 6.
وظائف  لها  والحمري  والبغال  والخيل 
القرآَن  ولكنَّ  الركوب،  منها:  عديدة 
والجامل  الزينِة  ذكر  يُغفل  مل  الكريَم 

فيها:
لِرَتْكَُبوَها  َوالَْحِمريَ  َوالِْبَغاَل  )َوالَْخْيَل 
النحل:  تَْعلَُموَن(.  اَل  َما  َويَْخلُُق   ◌ َوِزيَنًة 

اآلية: 8.
إنباتها  يف  الشجرة  عىل  الثمرة  حتى 
جامٌل  فيها  مثرًة  تكوُن  وعندما  جامٌل، 

وعند يَنعها فيها جامٌل:
اَمِء َماًء َفأَْخرَْجَنا  )َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السَّ
َخرِضًا  ِمْنُه  َفأَْخرَْجَنا  ٍء  يَشْ كُلِّ  نََباَت  ِبِه 
ِمن  النَّْخِل  َوِمَن  رَتَاِكًبا  مُّ َحبًّا  ِمْنُه  نُّْخِرُج 
أَْعَناٍب  ْن  مِّ َوَجنَّاٍت  َدانَِيٌة  ِقْنَواٌن  طَلِْعَها 
ُمَتَشاِبٍه   َوَغرْيَ  ُمْشَتِبًها  اَن  َوالرُّمَّ يُْتوَن  َوالزَّ
إِنَّ   ◌ َويَْنِعه  أمَْثََر  إَِذا  مَثَرِِه  إِىَلٰ  ◌ انظُُروا 
يُْؤِمُنوَن(.األنعام:  لَِّقْوٍم  آَليَاٍت  لِكُْم  َذٰ يِف 

اآلية: 99.
شفافٍة  بصائَر  اىل  بحاجٍة  والجامُل 
املَْعطوبُة  فالبصائُر  وإالّ  الَجامَل؛  تُدرُك 
ُقبحاً. يقول  ال تدرك الجامَل ورمبا تراُه 

الله تعاىل:
الِْجنِّ  َن  مِّ كَِثريًا  لَِجَهنََّم  َذَرأْنَا  )َولََقْد 
ِبَها  يَْفَقُهوَن  الَّ  ُقلُوٌب  َواإْلِنِس ◌ لَُهْم 
الَّ  آَذاٌن  َولَُهْم  ِبَها  يُْبرِصُوَن  الَّ  أَْعنُيٌ  َولَُهْم 

ُهْم  بَْل  كَاأْلَنَْعاِم  أُولَِٰئَك   ◌ ِبَها  يَْسَمُعوَن 
الَْغاِفلُوَن(. األعراف:  ُهُم  أُولَِٰئَك   ◌ أََضلُّ 

اآلية: 179.
َفأَجهزُة اإلدراِك لََديْهم ُمَعطّلٌَة، ليس لها 

قابلِّيٌة عىل إدراِك أيِّ يشٍء.
إشاعِة  عىل  أُحثُّ  انا  املقاِل-  هذا  يف 
ِة؛  األُمَّ أوساط  يف   - وثقافتِه  الجامِل 
الجامِل  ثقافِة  غياَب  أَنَّ  أعتربُ  ألنني 
فطرِة  َوتّّشُوَه  الجاميلِّ  الِحسِّ  وفقداَن 
الجامِل لدينا، جعلنا ال مُنَّيُز بنَي الجامِل 
يف  نرى  أننا  ذلك  من  واألسوأ  والقبحِ، 
يف  املوضوعّيِة  فقداُن  َجامالً.  الُقْبحِ 
الُحكِم عىل األشياِء قبٌح رصنا نراُه َجامالً.
وجود  الثبات  ودليٌل  معياٌر،  الجامُل 
أدري  ال  الكوِن،  لهذا  الخالِق  الجميِل 
الفالسفِة  براهنِي  يف  يوجد  ال  ملاذا 
ليكون  الجامل"  "برهاِن  ِباسم  برهاٌن 
الوجوِد  جامِل  من  لالستدالِل  برهاناً 
فنانوَن  هناَك  الجميِل.  الخالِق  عىل 
بأنه فٌن  العامل يشاُر إىل فنهم  يف هذا 
جميٌل وهم يدعون إىل الُعرِي واالباحّيِة، 
ملاذا؟ ألننا فقدنا حاسة الجامل، وذائقَة 

الجامل.
الجامل،  ِحسَّ  يعتمُد  ِفْقٍه  اىل  نحتاُج 
حتى  جاملِّيٍة،  ذائَِقٌة  لََديِه  فقيٍه  وإىل 
للَه.  به  نَديُن  ديٍن  إىل  الُقبحِ  يتحوَل  ال 
االمام  قتِل  بتربير  القايض  فتوى رشيحٍ 
قبيحٍة  فتوى  السالم  عليه  الحسني 
كيانها  باعت  قبيحٍة  نفٍس  من  صدرْت 

للشيطان بثمٍن بخٍس: دراهَم معدودٍة.
الرؤوس،  وقطعِ  بالقتِل  فتاواها  وداعُش 
منشُؤها  فتاًوى  والحرق،  والتفجري 
وثقافٌة  قبيحٌة،  نفوٌس  ووراءها  القبح، 

َهٌة. قبيحٌة ُمَشوَّ
ِحسٍّ  عىل  الفقاهِة  قيام  من  بد  ال 
األعلم  تعريف  يف  املشهور  جاميلٍّ. 
واألقدر  األقوى  بأنه:  املجتهدين  من 
استنباطاً، ولكن السيد اليزدي يف العروة 
استنباطاً(،  )األجوُد  بأنه:  عرفُه  الوثقى 
يف  جاملية  وذائقة  جودة  لُه  أن  أي 
له  الفقاهة  شم  ومصطلح  االستنباط. 

عالقة بالحاسة الجاملية للفقيه.

الجامُل يف الّنْهَضِة الُحَسْيِنَيِةالجامُل يف الّنْهَضِة الُحَسْيِنَيِة

الُحَسيِنيَُّة  النهضُة  تُدرَس  أْن  يجب 
إليها  أشارت  التي  الجامِل  مبعايري 

حينام  السالم  عليها  زينب  السّيدُة 
)روى  اللعنُة:  عليه  زياد  ابَن  خاطبت 
السّيد ابن طاووس: »أنَّ ابَْن ِزيَاٍد َجلََس 
يِف الَْقرْصِ لِلنَّاِس َوأِذَن إِْذناً َعاّماً، َوِجي َء 
ِبَرأِْس الُحَسنْيِ عليه السالم، َفُوِضَع بَنْيَ 
)ع( َوِصْبَيانُُه  يََديِْه، َوأُْدِخَل نَِساُء الُحَسنْيِ
عليها  َعيِلٍّ  ِبْنُت  َزيَْنُب  َفَجلََسْت  إِلَْيِه، 
السالم ُمَتَنكِّرًَة، َفَسأََل َعْنَها، َفِقيَل: َهِذِه 

. َزيَْنُب ِبْنُت َعيِلٍّ
الَِّذي  لله  الَحْمُد  َفَقاَل:  َعلَْيَها،  َفأَْقَبَل 
َفَقالَْت:  أُْحُدوثََتكُْم.  َوأَكَْذَب  َفَضَحكُْم 
الَْفاِجُر،  َويَكِْذُب  الَْفاِسُق،  يَْفَتِضُح  َا  إمِنَّ
َرأَيِْت  كَْيَف  ِزيَاٍد:  ابُْن  َفَقاَل  َغرْيُنَا.  َوُهَو 
ُصْنَع الله ِبأَِخيِك َوأَْهِل بَْيِتِك؟ َفَقالَْت: 
َما َرأَيُْت إِالَّ َجِميالً، َهُؤاَلِء َقْوٌم كََتَب الله 
َمَضاِجِعِهْم،  إِىَل  َفرَبَُزوا  الَْقْتَل،  َعلَْيِهُم 
َفُتَحاجُّ  َوبَْيَنُهْم  بَْيَنَك  الله  َوَسَيْجَمُع 
يَْوَمِئٍذ،  الَْفلُْج،  لِـَمِن  َفانْظُْر  َوتَُخاَصُم، 
)ابن  َمرَْجانََة(.  بَْن  يَا  َك  أُمُّ ثَِكلَْتَك 
يف  اللهوف  موىس،  بن  عيل  طاووس، 

قتىل الطفوف، ص 10-11(.
عليه  الحسنِي  اإلماِم  عىل  جرى  ما  كُلُّ 
كان  كربالء  يف  بيتِه  وأهل  السالُم 
جامالً يف الرؤيِة الزيَنِبيَِّة التي ترى ِبنوِر 
اإللهي،  بالجامل  املستنريِة  بصريتها 
وقطَع  جامٌل،  والسْبَي  جامٌل،  القتَل  أن 
الرؤوِس جامٌل، ورفعها عىل أسنِة الرماحِ 
الفنانوَن  يراُه  ال  الجامُل  هذا  جامٌل. 
الرؤوِس  يف  يََروَن  ال  ألنهم  كربالء؛  يف 
الطفولِة  يف  وال  جامالً،  املقطوعِة 
املذبوحِة من الوريِد إىل الوريِد جامالً، 
وال يف حرِق الخياِم جامالً، وال يف سبِي 

النساء جامالً.

الحسيني  الجامُل  ظهر  عاشوراء  يف 
بأبهى صورٍة، كام َعرّبَ عنُه الشاعُر محمد 

مهدي الجواهري بقوله:
وَجْدتَُك يف صورٍة  لـم  أَُرْع 

ِبأَْعظَـَم   منهـا   وال   أْرَوعِ
وماذا!  أَأْرَوُع  ِمْن  أْن  يَكُون               

لَْحُمَك   َوْقَفاً  عىل   املِْبَضـعِ
وأْن تَتَِّقي - دوَن ما تَرْتَئـِي-                 

عِ ـرَّ ـِل   الشُّ ضمريََك   باألُسَّ
وأن  تُطِْعَم  املوَت  خريَ  البننَي            

ـعِ ِمَن  "األَكَْهلِيـَن" إىل الرُّضَّ
"  ِمن   هاِشٍم              وخريَ  بني  "األمِّ

وخريَ  بني " األب " ِمْن  تُبَّـعِ
ُدوِر             حاِب بخريِ  الصُّ وخريَ  الصِّ

كَانُـوا   ِوَقـاَءُك،  واألْذَرعِ 

وإخوته  السالم  عليه  الحسني  يف  رأينا 
الظاهر،  )ع( جامل  بيته وأصحابه  وأهل 
 ، الّنَبِويُّ الجامُل  فيه  تجىل  فالحسني 
طالعٍ(،  قمٍر  ِفلقُة  وجهه  )كأنَّ  والقاسم 
هاشم،  بني  بقمر  يُلقب  كان  والعباس 
وعيل االكرب كان يشبه النبي )ص( َخلقاً 
جامُل  فيهم  وتجىل  ومنطقاً،  َوُخلُقاً 
والبطولة،  الّتضحية  وجامُل  املوقف، 
وكل القيم النبيلة. وتجلت يف أعدائهم 
عىل  والحرص  والطمع  الخسة  معادن 
الدنيا، كانوا تجليات للقبح بأشد الصور 
وذبحوا  الرؤوس  وقطعوا  قتلوا  تشوهاً، 
األطفال الرضع، وحملوا الرؤوس الطاهرة 
عىل أطراف الرماح فِطيف بها من كربالء 
تدرس  أن  بد  ال  الشام.  اىل  الكوفة  إىل 
ال  حتى  الجامل  لِمعايري  وفقاً  عاشوراء 
عليه  الحسني  "إن  تقول:  فتوى  تصدر 
السالم قتل بسيف جده"، وإن الحسني 
الحسني  االمام  زمانه.  إمام  عىل  خرج 
يف  الجامل  للوليد  أوضَح  السالم  عليه 
خصمه:  شخصية  يف  والقبح  شخصيته 
»أيها األمري إنا أهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة ومختلف املالئكة، وبنا فتح الله 
وبنا ختم الله، ويزيد رجٌل فاسق شارب 
معلن  املحرمة  النفس  قاتل  الخمر، 
ومثيل  املنزلة،  هذه  له  ليس  بالفسق 
وتصبحون  نصبح  ولكن  مثله،  يبايع  ال 
بالخالفة  أحق  أينا  وتنظرون  وننظر 
والبيعة«. )اللهوف يف قتىل الطفوف، 

السيد ابن طاووس، ص 17(.

تعتربُ  نِشزٌة  أصواٌت  اليوم  هناك 
خارجاً  السالم  عليه  الحسنَي  االماَم 
إمام  يزيد  أن  وتعترب  الرشعّية،  عىل 
إىل  انتهت  األصوات  هذه  املسلمني. 
ها الجاميلَّ مشوٌه،  هذه النتيجة، النَّ حسَّ
فصارت ترى الُقْبَح جامالً والجامَل ُقْبحاً.

يا سيَد  الشهداء،  يا سيََّد  سالٌم عليك 
بنهضتك  أَبَنت  الذي  أيها  يا  الجامل، 
أهل  وجامل  موقفك  وجامل  جاملك 
نهضتك،  وجامل  وأصحابك  بيتك 

وأبَْنَت قبح خصومك.
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بنافعة،  لبنان  ينفع  ال  من  كل  إن 
أخواته  من  غريه  يرض  مبا  وينتفع 
اليوم  يتصدر  اللبنانيني،  وإخوته 
بصفته  مأجورة  فضائية  شاشات 
أخبار  مذيع  أو  سياسية  برامج  مقدم 
أو ضيفاً، حتى غدت كل واحدة من 
ساحة  أو  ملك  كأنها  الشاشات  هذه 
أو منرب ألي شخص خلع عذاره وأطلق 
وتهافت  بالسوء  وأولع  الرش  يف  يده 
آراؤه  تكون  ما  وغالبا  املنكر،  عىل 
من  يشء  فيها  وليس  الدالئل  واهية 
الحق وال من ظله، وتتصف باملامحكة 

والتعنت واملشاغبة واملغالطة.
القول إن هذه الشاشات  ولذا ميكننا 
نزعوا  أحرار  إلعالميني  منرباً  تعد  مل 
وتشبثوا  القبح  عن  ونأوا  املنكر  عن 
واملوضوعية،  والصدق  بالحقيقة 
ولضيوف من اًصحاب الرسائر الطيبة 
أهل  جهابذة  ومن  الحسنة  رَي  والسِّ
العلم واملعرفة وذوي البصائر النافذة.  
اليوم:  يردد  املأجور  اإلعالم  هذا  إن 
والتغيري  الوقت" لإلصالح  لقد "صار 
املسترشي  الفساد  عىل  والقضاء 
أن  إال  اللبنانية.  الدولة  جسم  يف 
قدوره ال تجيش إال عىل اإلصالحيني 
إىل  الداعني  عىل  إال   تفور  وال 

باإلستقامة.  واملتمسكني  التغيري 
عىل  ويتهجم  عفريته  ينفش  وتراه 
كانوا  أصالحني  السلطة،  أهل  جميع 
جميعاً  أنهم  ويّدعي  فاسدين،  أم 
فساد  منظومة  ِسلك  يف  يندرجون 
ويطالبهم  اإلنهيار،  إىل  لبنان  تقود 
يستثني  وال  الحكم،  من  باإلستقالة 
وفخامة  بالده  رمز  حتى  أحداً،  منهم 
طيلة  املعروف  وهو  العتيد،  رئيسه 
حياته بنقاء الثوب والسرية واملوسوم 
تكلف  ولو  واإلستقامة،  بالنزاهة 
سبيالً.  ذلك  إىل  استطاع  ما  غريهام 
تسلمه  منذ  الوحيدة  رجائه  قبلة  اما 
 - وطنه  إنقاذ  غايتها  فكانت  الحكم، 
أتون  من   - العبادة  حتى  أحبه  الذي 

فساد العهود السابقة. 
العهد  اإلعالم  هذا  يتهم  حق  فبأي 
الحايل ويتجنى عليه ويحدجه بجرمية 
باخرة  عهد سابق رست خالل حكمه 
حمولتها،  وأفرغت  بريوت،  مرفأ  يف 
عىل  خطرة  مواد  عن  عبارة  هي  التي 
عنابره،  إحدى  يف  العامة،  السالمة 
العاصمة  نكبة  يف  السبب  وكانت 
ميكن  فهل  انفجارها؟  عند  بريوت 
ميكننا  وهل  كهذا  إعالم  إىل  الركون 
الحايل  العهد  ياُلم  به؟! وهل  الوثوق 

عىل كارثة ولدت يف عهده، وقد ُحبل 
بها يف العهد السابق؟! عىل حد قول 
بإسطنبول  "بتحبل  الشعبي:  املثل 

وبتخلف يف جبل لبنان". 

به  يطالب  ما  أن  جدالً  لنفرتض  لكن 
هذا اإلعالم املأجور قد تحقق وظهر 
يدير  الذي  فمن  الوجود.  حيز  إىل 
أطبق  وقد  وشجونه  الوطن  شؤون 

السلطتني  استقالة  بعد  الفراغ  عليه 
الترشيعية والتنفيذية؟ وهل أصحاب 
من  بهم  يثقون  والذين  اإلعالم  هذا 
طرق  وقطَّاع  ومتظاهرين  غوغائيني 
قادرون عىل ذلك، وهم عاجزون عن 
وبينه  وبينهم  بالحق،  إعالمهم  إدارة 
يف  لهم  مناص  ال  إن  شاسع؟!  بَون 
بتسليمه  اإلقرار  إال  املطاف  نهاية 
من  نعمتهم  ألولياء  صاغرين  طائعني 

ناهبي  من  وألسيادهم  املال،  حيتان 
أموال الدولة والشعب، ليستمروا يف 
عمليات نهبه حتى يرشف عىل التلف 
ندامة  يندمون  وعندها  والزوال، 
ألنهم  مندم"  ساعة  و"الت  الكسعي، 
وتبعيتهم  وتهورهم  بترسعهم  كرسوا 
يؤمنوا  مل  حرّة  رابعة  سلطة  قوس 
أسس  عىل  األوطان  بناء  يف  بقوتها 

العدالة والحق ومقارعة الباطل.

اإلعالم المأجور واإلعالم الحر في لبنان

يوسف زكريا - وندزور

ٌة عاُشوراُء َلْوَحٌة َجماِليَّ

زعيم الخيرهللا - ويندزور



ميكن  التي  العادات  وأبشع  أصعب 
ألي شخص أن يُبتىل بها هي التعصب 
مع  تعامله  ويف  حياته  يف  والتطرف 

باقي الناس .
اإلنسان  يؤمن  أن  العادية  األمور  من 
وإذا   ، ما  فكرة  أو  بعقيدة  العادي 
فإنه  لألمور  ومدركاً  عاقالً  إنساناً  كان 
به  يستطيع أن يوصل فكرته وما يؤمن 
بكل سهولة ويرس، ضمن  اآلخرين  إىل 

حدود املنطق واملعقول .
البرشية  املجتمعات  بعض  مشكلة 
تُبتىل  أنها  امللتبسة  العقائد  وبعض 
بأناس ال هّم لهم يف هذه الحياة إال بث 
الناس،  صفوف  بني  والبغضاء  الفرقة 
هي  وأمور  مواقف  إطالق  خالل  من 
والعنرصية. ويصاب  التطرف  غاية  يف 
يجد  عندما  والتعجب  بالدهشة  املرء 
مستعدة  الناس  من  العّينة  هذه  أن 
مسألة  يف  الحدود  أبعد  إىل  للذهاب 
نتائج  كانت  مهام  وتعصبها  تطرفها 

ذلك األمر عىل  كافة الصعد   .
ضد  شخصياً  الكلامت  هذه  كاتب   
ألي  والتطرف  التعصب  أشكال  كل 
من  األمر  هذا  أحصل  سواء  ما  أمر 
مجموعة  أو  زعيم  أو  مبفرده  شخص 
إنسان  ألي  أن  يعترب  ألنه    ، بعينها 
أي  ويف  الرصيح  برأيه  يديل  بأن  الحق 
الحرية  من  أجواء  ضمن  كان،  موضوع 
وليست  الحقيقية.  والدميقراطية 
يستعملها  التي  املزيّفة  الدميقراطية 
كل  ستارها  وراء  من  ليامرس  البعض 

أنواع اإلرهاب والقمع والعنف .
إذا كانت عند أي فرد ما فكرة معينة أو 
بكل  الناس  أمام  فليظهره  محّدد  مبدأ 
إذا  تحديد  الناس وحدها  حرية وعىل 
كان هذا األمر صائباً ومحقاً ، أو مجافياً 
والخداع  الكذب  إىل  وأقرب  للحقيقة 

والنصب .
عيّل  تحكم  أن  اإلنسان  أيّها  أردت  إذا 
إىل  تستمع  أن  عليك   ، أمر  أّي  ويف 
ما أفكّر به وما أحمله يف قلبي وعقيل 

تحكم  وال  إنسانية.  قيم  من  وضمريي 
أيها اإلنسان عىل أخيك يف اإلنسانية 
أين  أو  لباسه  عىل  كان  موقع  أي  ويف 
البنك  يف  رصيده  هو  وما   ، يعيش 
بعضكم  عىل  أحكموا  الناس  أيها   .
البعض بإنسانية اإلنسان داخل كل فرد 

منكم عىل كافة الصعد .
أنا أعتقد جازماً أن كل إنسان يستعمل 
هو  والتطرف  والحقد  التعصب  سالح 
شعارات  وراء  يتلطى  ضعيف  إنسان 
يحمل  ما  ليخفي  واهية،  وستائر 
من  كل  ضد  خفّية  أحقاد  من  بداخله 
مسألة  وحتى  والعقيدة  املبدأ  يخالفه 

الرأي أحياناً .
الفاجر   ( لبناين  عامي  مثل  يقول 
هذا  أن  وأعتقد   .) التاجر  مال  يأكل 
 . داعي لرشحه  وال  نفسه  يُفرّس  املثل 
أسلوب  يستعمل  الناس  من  فالبعض 
ضد  الشتائم  وأحياناً  والرصاخ  الزعيق 
أن  وباعتقادهم  الرأي  يخالفونهم  من 
إليصال  األسهل  األسلوب  هو  هذا 
أفكارهم أو أصواتهم وهم مخطئني إىل 

أبعد الحدود. 
أبعد الله عنا وعنكم أخوايت وأخويت من 
التعصب  أشكال  كل  الكرام  االصدقاء 

والتطرف والكراهية واالحتيال .
 أتقدم من جميع أبناء الجالية ومن يقرأ 
كلاميت هذه يف أي مكان بالدعاء إىل 
الباري أن يحفظكم  ويحميكم  وال سيام 
املحبة  وكل  التاجي،  الوباء  هذا  من 

والتوفيق للجميع .
 متمنياً للجميع أثواب الصحة والعافية 
والنجاح مع شكري الجزيل لكم  جميعا 

، وعىل الخري واملحبة نلتقي دوماً.
                                              عىل الخري 

واملحبة واملودة الدامئة والسالم 
 

الربيد  عرب  الكاتب  مع  للتواصل 
االلكرتوين:

visionmag64 @Gmail.com 
 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس 

بوك
FACEBOOK    PAGE  

ALI  IBRAHIM  TALEB
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بحثُت يف الشعِر
فلم أجد بيتاً يرقى ملأسايت

وقرأُت يف النرثِ
فام دنا سطٌر من انكسارايت

ورحلُت يف الزمِن
فلم أَر يوماً مراً كآهايت

ناديُت 
يا َعرَُب

فال أىت رٌد وال بَدا آيت
 

نبكيَك لُبناُن؟
بل أنَت تبكينا

ُصّمت مسامعنا
فال تناِدنا

 
يا قدُس يب شوٌق

والدرُب مسدوُد
والحُق منيٌس

والعدُل مفقوُد
والسيُف قد تاهت

عنُه أيادينا
 

نبكيَك لُبناُن؟
بل أنَت تبكينا

ُصّمت مسامعنا
فال تُناِدنا

 
يا مرُص يب أملٌ

والصمُت ُمردينا
وحني ننطُقها
فالكلُم تُخزينا
فأين مهربُنا؟

ومن َسُينجينا؟
... من َسُينجينا؟

 
نبكيَك لُبناُن؟
بل أنَت تبكينا

ُصّمت مسامعنا
فال تُناِدنا

 
ُخصيت مدافعنا

ُسبيت ضامئرنا
ضاقت بنا الدنيا

والقربُ يلفظنا
 

...
نبكيَك لُبناُن؟
بل أنَت تبكينا

أبو تراب كرار العاميلأبو تراب كرار العاميل

نحوها،  اتّجهت  العامل  قلوب 
األفئدة  َحزنت  معها،  الخلق  تعاطَف 
ب  تََعجَّ ملصابها،  العقول  واندهشت 
َحلَّ  ملا  املواِكبون  وانبهر  املراقبون 
يف  وطنها  أهايل  وعموم  أهلها  بها، 
الحلفاء  األصدقاء،  واالغرتاب،  الّداخل 
شعوب  املخلصون،  واملُقّربون 
َوأَِضْف  حريصون...  أقوام  متعاطفة، 
عليهم إن أردَت. عموم الجمع يف حالة 
تأثّر، وعىل مستوى متقّدم من الّتفاعل 

ودرجة مرتفعة من الّتضامن.
نعم... إنّها العاصمة الجميلة "بريوت"، 

مدينتنا الّشامخة... واملوطن العزيز.
له  ويا  حلّت  وفاجعة  وقعت  مصيبٌة 
مبهر! هذا  وانفجار  من حادث مؤسف 
املجريات،  سلكت  وهكذا  نصيبنا 
والّشعوب  لهزّات  ُمَعرَّضون  فالقوم 
باملَِحن،  واالصطدام  للبالءات  ُعرْضة 
أشكال  األخري  ولهذا  ابتالء،  دار  والّدنيا 
إن  ـ  نقول  وال  وتجلّيات شّتى،  دة  متعدِّ
لقدره  فإنّنا  اللَّه،  يسخط  ما  ـ  اللّه  شاء 
فنحن  ُمذِعنون،  وملشيئته  ُمَسلِّمون 
وهو  شأنه،  تعاىل  الحاكم  وهو  عباده 
الحالِم دام عطاؤه، وهو املُبَتيِل دامت 
حكمته،  دامت  الّسالِب  وهو  رحامته، 
وهو املُعِطي دامت بركاته، وكّل يشء 
أحسن  اللّه  فتبارك  مبقدار...  عنده 
ألطف  املَُدبِّرين،  أقوى  الخالقني، 
وجّبار  املَُتلَطِّفني،  أَْرأَف  ين،  املَُسريِّ

الّساموات واألرضني.
بالّرغم من ثقل املصاب وِعظَم الفاجعة 
وشّدة الّتأثّر، ال بّد لنا من إظهار الّثبات 
وإظهار  الغالية،  عاصمتنا  كثبات 

بني  الّتعاون  يد  وتكثيف  الّتعاضد 
وال  العزيز،  لِشعبنا  املختلفة  األطياف 
غرابة أن تشّدنا الكارثة ـ بكامل جوارحنا 
وأبهر  الّتعاطف  صور  أبهى  إظهار  إىل  ـ 
والّتعلّق  العشقي  الّذوبان  زخارف 
اللّحمة  هذه  وترسيخ  العتيد  الفطري 
فضالً  االنقطاع،  عن  العاصية  ـ  الوثيقة 

عن الّتصّدع ـ بني قلوبنا وعاصمتها.
العبارات  الخجولة،  الكلامت  أيّتها 
املتواضعة والّصور الّتشكيلّية، مسارك 
ِبضائع  ليس  دربك  الخفاء،  عن  بعيٌد 
العاصمة  إىل  متسرّتة،  غري  ووجهتك 
َفلَْتُشّقي  املجيدة  واملدينة  الحبيبة 
ـ  األشعار  أطوار  َولَْتّتخذي  الّسبيل، 
وإيّاِك  مركباً،  ـ  بُحورها  اختالف  عىل 
إبداعّية  منظومات  بتشكيل  تبخيل  أن 
ومن  علمّياً،  أساساً  تَّتخذ  البالغة  من 
رنّانة يف  تنسج مضامنَي  الحّب  أعامق 
قالٍب من اإلخالِص وصفاِء الّنّية وُحْسِن 

الرّسيرة.
أَْخرِبوا الحبيبة "بريوت":

األبهى  األجمل،  تبقي  أن  من  مهرب  ال 
واألشمخ، لرونقك مكانة راسخة وهامة 

المعة.
أَْسِمعوا العزيزة "بريوت":

َوَحِمَي  الظّروف  عليك  تكالبت  مهام 
الوطيس، ومهام اتٌخذت املَِحن أشكاالً 
مختلفة: عدوان خارجي، فساد داخيل، 
وباء فّتاك، َفْقر ُمْدقع، مصائب حياتّية، 
عنوان  سيبقى  طبيعّية...  كوارث 
ُحّباً صادقاً، عشقاً خالصاً،  عالقتنا بك 

وُعلقًة وطيدة.
أَبْلِغوا الّرائعة "بريوت":

يُْسَمح  ال  االنهزام،  عليك  ممنوع 
الّشموخ  يف  مكانك  بالّسقوط،  لك 

مع  فارضيب  العلياء،  يف  ومقعدك 
عقداً  الّثبات  مع  َوَوقِّعي  موعداً  الّصرب 

إىل تاريخٍ مفتوحٍ وأمٍد ممدود.
أَْرِسلوا إىل الفاضلة "بريوت":

الفّواحة  نسامتك  من  ِعطراً  لنا  أَْرِسيل 
وابعثي بها عرب األمواج لَِتْعرُب املحيطات 
إىل  وتَِصلنا  الّنقي،  سحابك  تحت 
أفئدتنا  يف  َفُتَعْشِعش  االغرتاب،  بقاع 
شوق  أَلَْهبها  كياناٍت  ومتأل  املشتاقة، 
أَبَْعدها  لِلعودة إىل أرض حبيبة،  اللّقاء 
بُْعد جغرايفّ ال ميكن له املّس باملسافة 

لعوامل  خاضعة  غري  ألنّها  الوجدانّية 
الزّمان، املكان، والظّروف الحياتّية.

أَْعلِموا الّشامخة "بريوت":
مليئة  الخارجّية،  هيئتك  كانت  مهام 
بدمار  ُمصابة  أو  والحدائق،  بالعمران 
لن  املصائب،  بركام  وُمْبَتلََية  الحرب 
وأساسه  متوضعها  عن  األفئدة  تربح 
وَديَْدنها  املشاعر  تتزحزح  ولن  حّبك، 
عشقك، والكيانات عىل ثباتها وعامده 

مجدك... ومزيد جميل.

سالٌم عليك يا جميلة
تحّية لتلك الوردة الفّواحة عىل ضفاف 

ذلك البحر الّرائع
ودمِت عزيزًة زاهية
يكسوك مجٌد رفيع

وتَُغطِّيك أَلْقٌة بهائّية
أيّتها الجميلة بريوت:

 قومي وانهيض... االنكسار ممنوع
ة وللحكاية تَِتمَّ

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

نبكيَك ُلبناُن

أّيتها الجميلة بيروت: قومي وانهضي... االنكسار ممنوع

إيهاب ُلطّيف

تساؤالت تؤلمني

   علي إبراهيم طالب - وندزور
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ذلك  تعني  الترشيعّية  الهداية  أّن  مّر 
اإلرشاد الّذي يتّم عن طريق الوحي وسّن 
املشّخص  والطريق  واألحكام،  القوانني 
الكريم  القرآن  تلّقي  هو  لذلك  املحّدد 
وسّنة املعصومني )عليهم السالم( ألجل 
ويقال  والحرام.  الحالل  عىٰل  التعرّف 
الطريق(  )إراءة  الهداية  من  النحو  لهذا 
بـ  عنها  يعرّب  الّتي  التكوينّية  الهداية  أّما 
)اإليصال اىٰل املطلوب( فليس لها حدود 
معّينة، وفيام ييل نُشري اىٰل بعض اآليات 

الناظرة اىٰل الهداية التكوينّية:
أ. ﴿َوَمن يُْؤِمن ِباللَِّه يَْهِد َقلَْبه﴾: يظهر من 
التكوينّية  الهداية  اّن  الكرمية  اآلية  هذه 
جزًء  يقطع  عندما  اإلنسان  بها  يحظٰى 

ومسافة من الطريق.
لََنْهِديَنَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُدوا  ﴿َوالَِّذيَن  ب. 
لإلنسان  توهب  الّتي  فالهداية  ُسُبلََن﴾. 
بعد اإلميان بالله والجهاد يف سبيله هي 

الهداية التكوينّية.
ج. ﴿َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهدًى َوآتَاُهْم 
تَْقَواُهم﴾. فالله سبحانه يكافئ الواجدين 
والعمل،  السلوك  أهل  من  للهداية 
وهذه  أيضاً،  هداية  هي  ومكافأتهم 
وجزائّية،  تكوينّية  هداية  الثانية  الهداية 
الطريق  بقّية  اكامل  يصبح  وبواسطتها 
عىٰل  حركته  وتكون  السالك،  عىٰل  سهالً 
باطنه  يف  يشعر  حيث  الجذب،  نحو 
العمل  نحو  مجذوباً  تجعله  برغبة  أحياناً 

الصالح.
وتارة يجعل الله بهدايته التكوينّية قلوب 
ومكافأة  كجزاء  املؤمن  اىٰل  متيل  الناس 
الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ  له: 
لَُهُم الرَّْحٰمُن ُوّد﴾ وعندها يكون  َسَيْجَعُل 
املؤمن محبوباً لله وكذلك محبوباً لخلق 
له  الله املحّبني  فإّن عباد  الله، ومن هنا 

يدعون له ودعاء القلب املحّب مؤثّر.
عىٰل  يُعطٰى  الّذي  الجزاء  مقابل  ويف 

للمهتدين  التكوينّية  الهداية  نحو 
طريق  أحد  اختار  إذا  واملجاهدين، 
والهدٰى:  البصرية  بعد  والعمٰى  الضاللة 
وواجه  الُْهَدٰى﴾  َعىَلٰ  الَْعَمٰى  ﴿َفاْسَتَحبُّوا 
امهاله  وبعد  والتكرّب  بالغطرسة  الله  دين 
مّدة يك يتوب لكّنه استمّر يف عناده ومل 
فهم  توفيق  منه  سُيسلب  فحينئٍذ  يتب 
﴿َسأرَْصُِف  الحّق:  وقبول  اإللٰهّية  اآليات 
ُوَن يِف األَْرِض ِبَغرْيِ  َعْن آيَايِت الَِّذيَن يََتكَربَّ
ويُعهد  دامئّي  رفيق  له  وسُيعنّي  الَْحّق﴾ 
إليه بواليته ﴿َوَمن يَْعُش َعن ِذكِْر الرَّْحٰمِن 

نَُقيِّْض لَُه َشْيطَاناً َفُهَو لَُه َقِرين﴾.
َوِكَتاٌب  نُوٌر  اللَِّه  ِمَن  َجاءَكُم  ﴿َقْد  د. 
رِْضَوانَُه  اتََّبَع  َمِن  اللَُّه  ِبِه  يَْهِدي  ٭  ُمِبنٌي 
تبنّي  الكرمية  اآلية  الَم﴾.هذه  السَّ ُسُبَل 
التكوينّية  الهداية  بني  االختالف  جيداً 
تتحّدث  جهة  من  ألنّها  والترشيعّية، 
الله  النازل من  املبني  والكتاب  النور  عن 
والّذي ذكر  الناس  لهداية جميع  سبحانه 
لِلنَّاس﴾،  ﴿ُهدًى  مثل:  اُخرٰى  آيات  يف 
﴿ِذكَْرٰى  و  نَِذير﴾  لِلَْعالَِمنَي  ﴿لَِيكُوَن 
عن  تتحّدث  اُخرٰى  جهة  ومن  لِلَْبرَش﴾، 
والتّواقني  التابعني  املؤمنني  هداية 
لرضوان الله، والسالكني سبيل الله الّذين 
بها،  االّ وعملوا  الله  اليرتكون طاعة ألجل 
يف  هؤالء  بأيدي  ميسك  سبحانه  فالله 
وسالم  بيرس  بهم  ويعرب  البقاء  مرحلة 

جميع عقبات الدنيا املخوفة واملهولة.
مراحل  يف  السالمة  هي  السالم(  (ُسُبل 
والبعث،  الوالدة واملوت  الثالث:  الحياة 
عيىٰس  النبّي  لسان  عىٰل  جاءت  والّتي 
املسيح )عليه السالم( وأيضاً عىٰل لسان 
مع  السالم(  )عليه  الشهيد  يحيٰى  النبّي 
يَْوَم  َعيَلَّ  الَُم  قليل من االختالف: ﴿َوالسَّ
َحّي﴾. أُبَْعُث  َويَْوَم  أَُموُت  َويَْوَم  ُولِدتُّ 

فالّذي يعيش بسالم فإنّه ميوت بسالم، 
ومن مات بسالم فإنّه يُبعث يوم القيامة 

الرصاط  اىٰل  الهداية  هي  وتلك  بسالم، 
رِصَاٍط  إِىَلٰ  ﴿َويَْهِديِهْم  املستقيم: 

ُمْسَتِقيم﴾.
)اإليصال  السالم  ُسبل  اىٰل  والهداية 
بطالبي  والخاّصة  بسالمة(  املقصد  اىٰل 
الهداية  ذاتها  هي  اإللٰهّي  الرضوان 
الترشيعّية  الهداية  فإّن  وإالّ  التكوينّية، 
األحكام  وتبليغ  األنبياء  بإرسال  تتّم  الّتي 

بواسطتهم فالتختّص باملؤمنني.
مبعنٰى  التكوينّية  الهداية  اّن  تنويه: 
مختّصة  بسالم(  املقصد  اىٰل  )اإليصال 
اىٰل  )اإليصال  فإّن  وإالّ  باملؤمنني 
مختّص  غري  العام  مبعناه  املطلوب( 
التكوينّية  بهدايته  الله  ألّن  باملؤمنني، 
يوصل الجميع اىٰل مقاصدهم، سواء كان 
هدف السالك إلٰهّياً أم شيطانّياً فالهداية 
جهّنم  نحو  والفاسقني  للكّفار  التكوينّية 
املالئكة:  وبواسطة  إلٰهّي  بأمر  أيضاً  تتّم 
ألّن  الَْجِحيم﴾،  رِصَاِط  إِىَل  ﴿َفاْهُدوُهْم 
الكّفار  يواجهها  الّتي  العذاب  أنواع  أحد 
طريقهم  يضلّون  انّهم  هو  القيامة  يف 
اىٰل مقصدهم »جهّنم« وبعد شوط من 
الحرية والتخّبط تأيت جامعة من املالئكة 
فتسوقهم اىٰل جهّنم. والهداية اىٰل جهّنم 
هداية تكوينّية دون شّك، ألنّه يف ذلك 
والتكليف  الترشيع  باب  يغلق  اليوم 
اّن  دوره، كام  وينتهي  اإلختيارّي  والعمل 
هداية  هي  الجّنة  اىٰل  الجّنة  أهل  هداية 
تكوينّية: ﴿الَْحْمُد لِلِّه الَِّذي َهَدانَا لِٰهَذ﴾.

َوَهاُروَن  ُموىَسٰ  َعىَلٰ  َمَننَّا  ﴿َولََقْد   . هـ 
الْكَرِْب  ِمَن  َوَقْوَمُهاَم  ْيَناُهاَم  ٭َونَجَّ
الَْعِظيِم ٭ َونرََصْنَاُهْم َفكَانُوا ُهُم الَْغالِِبنَي 
٭  الُْمْسَتِبنَي  الِْكَتاَب  َوآتَْيَناُهاَم  ٭ 
أي  الُْمْسَتِقيم﴾  َاَط  الرصِّ َوَهَديَْناُهاَم 
ونرصناهام  ٭  وهارون  موىٰس  منّناعىٰل 
التوراة وهديناهام  وآتيناهام  الحرب  يف 
الهداية  وهذه  املستقيم.  الطريق  اىٰل 

كانت  لو  ألنّها  ترشيعّية،  هداية  ليست 
هداية ترشيعّية مل تكن ملوىٰس وهارون 
بني  لجميع  شاملة  لكانت  بل  خاّصة 

ارسائيل.
ْح َصْدَرُه  و. ﴿َفَمن يُرِِد اللَُّه أَن يَْهِديَُه يَرْشَ
يَْجَعْل َصْدَرُه  يُِضلَُّه  أَن  يُرِْد  َوَمن  لِإِلْسالَِم 
امِء  السَّ يِف  َعُد  يَصَّ َا  كَأمَنَّ َحرَجاً  َضيِّقاً 
الَِّذيَن  َعىَل  الرِّْجَس  اللَُّه  يَْجَعُل  كَٰذلَِك 

الَيُْؤِمُنون﴾.
يفتح  هدايتهم  الله  يريد  الّذين  اُولئك 
واملنرشحة  املفتوحة  والقلوب  قلوبهم، 
العالية:  املعارف  فهم  عىٰل  القدرة  لها 
فخريها  أوعيٌة  القلوَب  هذه  »إّن 
أوعاها«]19[ وكّل من يريد الله أن يضلّه 
يجعل قلبه ضّيقاً، فالهداية للفئة االُوىٰل 
الثانية كلتاهام تكوينّية،  للفئة  والضاللة 
الطريق  يكون  الترشيع  نظام  يف  ألنّه 
مفتوحاً للجميع والهداية عاّمة للعاملني. 
الهداية  بعد  تكون  الّتي  الهداية  وأّما 
للسائرين  تظهر  والّتي  الشاملة،  العاّمة 
سعة  شكل  وعىٰل  الصحيح  الطريق  عىٰل 
شكل  عىٰل  وللمنحرفني  الصدر  ورشح 

ضيق الروح فهي هداية تكوينّية.
والصدر الواسع والقلب املنرشح كالبحر 
العظيم الّذي لو اُلقي فيه يشء مل يغرّيه 
القلب  ينقصُه.  مل  يشء  منه  اُخذ  وإذا 
الكبرية  للمصائب  اليحزن  املنرشح 
اىٰل  ينظر  ألنّه  الضخمة  للنعم  واليفرح 

الحالني بأنّهام امتحان واختبار إلٰهّي.
ِبالَْحقِّ  نََبأَُهم  َعلَْيَك  نَُقصُّ  ﴿نَْحُن  ز. 
ُهدٰى﴾  َوزِْدنَاُهْم  ِبَربِِّهْم  آَمُنوا  ِفْتَيٌة  إِنَّهْم 
آمنوا  وفتية  الكهف رجال عظام  أصحاب 
فهذه  هدايتهم،  يف  الله  فزاد  بربّهم 
الهداية الّتي تأيت بعد الهداية اإلبتدائّية 
هي  بل  األحكام،  تبيني  مبعنٰى  ليست 
وتسهيل  السالك  ورفد  تقوية  مبعنٰى 
حركته نحو الله، وهي الهداية التكوينّية.

ح. ﴿َوُهُدوا إِىَل الطَّيِِّب ِمَن الَْقْوِل َوُهُدوا 
الجّنة  أهل  هداية  الَْحِميد﴾  رِصَاِط  إِىَلٰ 
اىٰل القول الحسن والطّيب هداية تكوينّية 
يف  الجميع  أمر  سبحانه  الله  فإّن  وإالّ 
باألحسن  يتكلّموا  أن  الترشيعّية  الهداية 

ويتجّنبوا الكالم املؤذي والقبيح.
ط. ﴿إِنََّك الَ تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولِٰكنَّ اللََّه 
يَْهِدي َمن يََشاء﴾ يستفاد جّيداً من هذه 
التكوينّية  الهداية  إمتياز  الكرمية  اآلية 
املضمون  هذا  ونفس  الترشيعّية،  عن 
جاء يف آية اُخرٰى بهذا النحو: ﴿َوكَٰذلَِك 
أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروحاً ِمْن أَْمرِنَا َما كُنَت تَْدِري 
نُوراً  َجَعلَْناُه  َولِٰكن  اإِلميَاُن  َوالَ  الِْكَتاُب  َما 

نَْهِدي ِبِه َمن نََّشاُء ِمْن ِعَباِدَن﴾.
)من  خاّصة  بفئة  تتعلّق  الّتي  والهداية 
يشاء( هي الهداية التكوينّية ألّن الهداية 
ومهّمة  الناس.  لجميع  عاّمة  الترشيعّية 
النبّي هي تبليغ أحكام الدين اىٰل جميع 
 ، الَْبالَغ﴾  إِالَّ  ُسوِل  الرَّ َعىَل  ﴿َما  الناس: 
أثر  عىٰل  خاّصة  جامعة  االّ  هناك  وليس 
قلوبهم  تتنّور  الترشيعّية  الهداية  قبول 
ويُهدون اىٰل الرصاط املستقيم، وهناك 
الهداية  قبول  عن  متتنع  كثرية  جامعات 
ُخم،  غدير  يف  حصل  كام  الترشيعّية، 
حيث أعلن النبّي امتثاالً ألمر الله له: ﴿يَا 
ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إِلَْيَك ِمن َربِّك﴾  أَيَُّها الرَّ
)عليه  طالب  أيب  بن  عيّل  وواليَة  خالفَة 
السالم( اىٰل الناس، لكّن الجميع أعرضوا 
عنها االّ فئة قليلة                                                                 
آية الله الشيخ جوادي آميل –آية الله الشيخ جوادي آميل –
 بترصّف يسري بترصّف يسري

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

إن يف داخــلــك طــفــال، أال وهــي نفسك الــتــي بــني جنبيك، وتــحــتــاج منك إىل 
رعاية دامئة، حتى تصل إىل الرشد والبلوغ الباطني! فهل حاولت جعلها عىل 

قاطرة التكامل لتصل ولو بعد حني؟!

روي عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال : َمن صىّل صالة 
الفجر ثم قرأ : } قْل هو الله أحد { إحدى عرشة مرّة ، مل يتبعه 

يف ذلك اليوم ذنب ، وإن رغم أنف الشيطان .

روي عــن أمـــري املــؤمــنــني )عــلــيــه الـــســـالم( أنـــه قـــال : كــــامُل الــرّجــل 
بسّت خصال : بأصغريه ، وأكربيه وهيئتيه .

فأما أصــغــراه : فقلبه ولسانه ، إن قاتل قاتل بجنان ، وإن تكلم 
تكلم بلسان ، وأمــا أكـــرباه : فعقله وهمته ، وأمــا هيئتاه: فامله 

وجامله.

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

الهداية التكوينّية في القرآن الكريمالهداية التكوينّية في القرآن الكريم

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

-من دخل السوق فاشرتى تحفة فحملها إىل 
محاويج  قوم  إىل  صدقة  كحامل  كان  عياله 
وليبدأ باإلناث قبل الذكور ، فإن من فّرح ابنه 
 ، )ع(  إسامعيل  ولد  من  رقبة  أعتق  فكأمنا 
ومن  أقّر عينا ابن فكأمنا بىك من خشية الله. 
-زوجك وولدك أحق من تصّدقت به عليهم 

 .
وهو  نفقة  أهله  عىل  املسلم  أنفق  -إذا 

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

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

الله  إىل  فأحبهم   ، الله  عيال  كلهم  -الخلق 
أنفعهم لعياله . 

الله من  -جلوس املرء عند عياله أحب اىل 
اعتكاف يف مسجدي هذا .

-أن أول ما يوضع يف ميزان العبد نفقته عىل 
أهله . 

عىل  قرت  ثم  عليه  الله  وّسع  من  منا  -ليس 
عياله. 

-من بات كاالً يف طلب الحالل بات مغفور 
له .

احكام فقهية *

الزوجة وخدمة العيال هل الكذب مزاحا حرام بني االصحاب هل الكذب مزاحا حرام بني االصحاب 
سبيل  عىل  وذلك   ، سبيل والشباب  عىل  وذلك   ، والشباب 

الضحك ، وذلك برضا االطراف ؟الضحك ، وذلك برضا االطراف ؟

عىل  تدل  قرينة  تكن  مل  إذا  يجوز  ال 
يجوز  ال  بل   ، املزاح  مقام  يف  كونه 
أن  إال   ، االحوط  القرينة عىل  حتى مع 
ال يقصد االخبار، فيجوز حينئذ إذا مل 
كهتك  محرم  آخر  عنوان  عليه  ينطبق 

املؤمن .
نحن بعض الشباب يحصل بيننا سباب 
نسب  ال  ولكننا   .. املزاح  اثناء  وشتم 
بواقع التجريح وإهانة الكرامة ) كام هو 
يف  فهل   ) السباب  مبفهوم  معروف 

هذه الحالة يحرم السباب ؟

االهانة تحصل بذلك ال محالة فال يجوز 
وقد قال تعاىل ) والتنابزوا باأللقاب ( .

هل يحق للطبيب الذي يعلم مبرض هل يحق للطبيب الذي يعلم مبرض 
ذويها  او  البنت  يبلّغ  أن  ذويها الخاطب  او  البنت  يبلّغ  أن  الخاطب 

بذلك ؟بذلك ؟

إذا طلبت الفتاة أو أهلها رأي الطبيب 
اخبارهم  له  جاز  الخاطب  سالمة  يف 
برتتب  علم  إذا  إالّ  يجز  مل  وإالّ  بحاله 

مفسدة عظيمة عىل ترك االخبار .
هل استامع الغيبة ممن ال يرغب ابداً 

يف سامعها يعّد غيبة محرمة ؟
النهي  ويجب  الغيبة  استامع  يجوز  ال 
عن املنكر ان احتمل التأثري ومع عدم 

التأثري فاالحوط اظهار تنفره وامتعاضه 
من ذلك .

يشتمل  الذي  الكثري  املزاح  حكم  يشتمل ما  الذي  الكثري  املزاح  حكم  ما 
بقصد  وجزيئة  مبتذلة  نكت  بقصد عىل  وجزيئة  مبتذلة  نكت  عىل 

النية الحسنة ؟النية الحسنة ؟

كذب  عىل  يشتمل  كان  إذا  يجوز  ال 
أو غيبة أو هتك للمؤمن أو فحش من 
الكالم ، أي الترصيح مبا يستقبح ذكره 
غري  أو  الزوجة  غري  مع  أو  أحد  كل  مع 
تركه  األوىل  بل   ، املحرمات  من  ذلك 

مطلقاً .

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

إعداد خليل الحسيني 

خير الكالم ما نفع وأعلم

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

إعداد فادي العوطة 
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Hussein Hoballah, 
Montreal 

It didn’t need a blast 
like the one that struck 
Beirut’s port on 4 

August to make us realise 
how patriotic and loving 
the Lebanese community 
is. Right after the crime 
was committed in Beirut, 
Lebanese Canadians in 
different provinces rushed 
to discuss the best ways 
to stand by their mother-
land, doing all they could 
to help. 
Calls with all forms of 
government were made, 
starting with Cana-
dian Prime Minister Jus-
tin Trudeau, government 
ministers, premiers and 
federal and local MPs. The 
efforts made engrossed 
unprecedented Cana-
dian support and solidar-
ity, creating a milestone 
step for Canadian history. 
Now all are talking about 
that after the press had 
focused on it for a good 
deal of time. 
Eventually, financial sup-
port was made, and Can-
ada ranked among the top 
five countries standing by 
Lebanon. Canadian envoys 
as well visited Lebanon, 
including the foreign min-
ister and military attaché. 
Canadian embassy staff, 
whose homes in the port 
area were damaged, as 
well showed consistent 
support and were actively 
alleviating the pain of the 
afflicted. 
Canadian aid was particu-
larly significant because 
it came in difficult time 
ensuing the spread of 
the Coronavirus pan-
demic, which saw many 
citizens losing their jobs 
after closures by both 
big and small businesses. 
The Canadian government 
might have needed to use 

the aid money locally.
The support, in fact, 
shows how strong the 
Lebanese Canadian com-
munity is in Canada and 
how influential it is over 
decision makers. As far 
as we know, Canada had 
only allocated $5M by the 
time community activ-
ists appealed to officials, 
explaining to them how 
serious the tragedy was, 
and encouraging them 
to raise the sum up to 
$30M. The Canadian gov-
ernment also announced 
it would match by millions 
of dollars the donations 
made. That, all, wouldn’t 
have taken place hadn’t it 
been for the community’s 
unified action. 
As aforementioned, aid 
was not only provided by 
the government and the 
governing Liberals, who 
are in very good terms 
with the community and 
many of its prominent 
figures. Premiers in differ-
ent provinces, as Ontario, 
Quebec, Nova Scotia and 
Alberta also gave a helping 
hand, paralleled by dona-
tions by Canadian nation-
als. The public donations 
reached $8M, and no sig-
nificant opposition to the 
aid provided by the federal 
or local governments was 
recorded.  
Some have been skepti-
cal about the Canadian 
funding and immediate 
attention; some analysts 
believe Canada is collabo-
rating with other West-
ern countries to perma-
nently settle Palestinian 
refugees in Lebanon. The 
subject has already been 
reported by the press in 
recent years, resulting in 
serious fears. Some have 
linked the Canadian aid 
to federal or local parties’ 
interest in securing the 
votes of Lebanese Cana-

dians – as hopeful parties 
might usually do.
Upon observing the 
developments ensuing 
the blast, however, one 
would indeed realise that 
the immediate Canadian 
response has been mainly 
motivated by commu-
nity action. The Canadian 
response “is based on no 
particular intentions or 
plots,” confirms Mr Moha-
mad Fakih, who spoke to 
Sada al-Mashrek, having 
been on ground in Bei-
rut after the blast, and 
having had – alongside 
many other activists of 
the “Lebanese Canadian 
Coalition” – calls with 
senior Canadian officials 
to encourage them to 
stand by their distressed 
motherland. Having over-
seen the distribution of 
Canadian aid in Lebanon, 
Fakih confirmed “none 
of the staff working for 
ministers, Trudeau or the 
embassy discussed Cana-
dian intentions or fulfilling 
an international scheme.” 
“As members of the Leba-
nese Canadian commu-
nity, we can’t but praise 
them for the invalu-
able support they’ve 
shown,” confirmed Fakih 
while addressing Sada 
al-Mashrek. 
In parallel, the commu-
nity took various lines of 
action. Numerous com-

munity institutions in 
different cities collected 
materials, foods and med-
ical equipment, freight-
ing them to Lebanon. The 
community demonstrated 
a great sense of charity, 
what means it can over-
come divisions in order to 
stand by its motherland in 
difficult times. 
In Lebanon, the aid pro-
vided by Canada and the 
community has been very 
much appreciated. “The 
Lebanese have shown 
increased gratitude to 
Canada and the immi-
grants after the blast,” 
noted Fakih. 
“Our message to the Leb-
anese was: It’s true we 
live abroad, but you guys 
are in our hearts, and 
we’ll stand by you when 
you’re in pain,” continued 
the businessman, whose 
words represent every 
one of us despite decades 
of living away from home 
and the staggering cor-
ruption eating up Leba-
non. Hope that one day 
Lebanon will recover is still 
there, even if the recovery 
might take a while. 
This positive image has 
not been blurred by some 
community groups that 
tried to unearth issues 
unrelated to the recent 
Lebanese tragedy and the 
earlier period. These are 
times that necessitate 
unison and solidarity to 
comfort the Lebanese, 
who need real action, not 
harmful, politically-driven 
pretentiousness.
“Canada’s ready to sustain 
the aid and to increase 
it…” That is happening 
only if we maintain action 
and follow-up. Eventu-
ally, Lebanon needs to 
be backed, and our com-
munity has been acting 
responsibly in this regard. 
The Canadian government 
won’t disappoint its citi-
zens, either, just like we’ve 
seen in different times.  

COMMUNITY ACTION HAS BROUGHT ABOUT 
UNPRECEDENTED CANADIAN ATTENTION 

Lebanon Is Now Embraced by 
Canadian Care

The efforts made by numerous Leba-
nese Canadian figures and organisations 
have engrossed official responsiveness to 
their original homeland. Mr Trudeau’s gov-
ernment increased the level of aid from 
$5M to $30M after the groups in action 
were informed that the sum provided by 
the Canadian International Development 
Agency (CIDA) was too little… 
In the meantime, businesspeople an-
nounced they would donate the neces-
sary materials, including food, medicine 
and equipment for the damaged hospi-
tals and for the fight against Coronavirus. 
Five Toronto-Beirut flights carried the aid, 
breaking the norm of indirect flights; back 
in 2003, Washington aborted attempts 
to activate a direct Toronto-Beirut airline, 
citing “lack of security measures” at Bei-
rut International Airport…
So is it possible the recent flights might 
bring the issue of direct Canadian-Leba-
nese flights back to the table, especially 
when the most important European air-
ports are collaborating with Beirut Inter-
national Airport without worrying about 
any security or technical issues??
Bringing official Canadian attention back 
to one of the Middle East’s most chal-
lenging countries, Lebanon, will definitely 
make way for the Liberals in power to rep-
resent Canadian influence once again over 
international matters. Earlier this year, 
Canada failed to secure a two-year-long 
UNSC Seat as it was unsupported by Arab 
and Latin countries realising no global po-
litical Canadian effectiveness. 
Besides, Mr Trudeau wishes to secure 
further votes by big and influential com-
munities, including hundreds of thousands 
of Lebanese Canadians, who, according to 
him, have been contributing to Canadian 
prosperity…
Officials in charge of Canada’s foreign pol-
icy as well need to assure some doubtful 
Lebanese they are not partners of the US-
Israel plotters to permanently settle Pal-
estinian refugees in Lebanon. It is feared 
this might happen by providing reimburse-
ments to the people of this indebted, un-
stable and impoverished country, as well 
as facilitating the immigration of particu-
lar Lebanese groups to eventually fulfill 
the so-called “deal of the century…” 
The Lebanese government and official in-
stitutions do need Canada’s long experi-
ence in transparent, decent management. 
But some community members have 
been lobbying for the boycott of certain 
Lebanese officials. Pushed by political ri-
valry, they have been blaming the recently 
elected government for corruption grow-
ing ever since the “Taif Agreement.” Pro-
moting this offending propaganda, they’ve 
been unaware it would not only hit one 
political group hard, but would also de-
stroy any remaining official institutions 
that need reform. Otherwise, Lebanon 
would only be plunged into serious chaos. 
All in all, will the Lebanese be able to put 
aside their party and sect loyalties, and to 
show enough patriotism to encourage the 
Canadian government to support Lebanon 
through long-term programmes? Will they 
be able to stop reacting this way to the 
Beirut blast? Soon the answers to these 
reasonable questions will be revealed.  

The Editors
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