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متابعة صدى املرشق
 

املعنية  الوزاريّة  اللجنة  املايض  االسبوع  عقدته  صحفي  مؤمتر  خالل  يف 
بايت هايدو ومديرة  الكنديّة  الصّحة  وزيرة  كّل من  ِبفريوس كورونا، بحضور 
كريستيا  الحكومة  رئيس  نائب  أكدت  تام،  ترييزا  د.  العاّمة  الصّحة  وكالة 
فريالند أّن الحكومة ِبكامل االستعداد ملواجهة احتامل تفّش وباء فريوس 
كورونا يف البالد. وأوضحت فريالند أّن الحكومة سوف تستمّر يف التنسيق 
مع حكومات املقاطعات ملواجهة كّل االحتامالت. وبعد أن اكدت أّن يف 
عىل  فريالند  شددت  العامل،  يف  الصحيّة  األنظمة  أفضل  من  واحداً  كندا 
مهمة اللجنة الوزاريّة املعنية بفريوس كورونا: التأكد من استعداد كندا ألّي 

احتامل، ومواجهة التطورات بشكل يومي.
مقاطعة  يف  كورونا  بفريوس  إصابة   26 فيه  لَت  ُسجِّ الذي  الوقت  ويف 

أونتاريو، و21 إصابة يف مقاطعة بريتيش كولومبيا، وثالثة 

إصابات محتملة يف مقاطعة كيبك واصابة محتملة يف مقاطعة نيو برنزِوك 
يف  دليَل  »ال  أن  إىل  العاّمة  الصّحة  وكالة  مديرة  تام  ترييزا  د.  أشارت   ،
الوقت الراهن عىل انتقال الفريوس وسط الكنديني«. ولفتت اىل ان »كّل 
الحاالت مرتبطة ِبوافدين من الصني وإيران ومرص«. ودعت املواطنني إىل 
الطوارئ يف حال  التوّجه إىل مراكز  بالتعليامت األساسيّة وعدم  »االلتزام 

التسبّب  عدم  من  والتأكّد  الطوارئ،  بخدمة  االتّصال  قبل  األعراض  ظهور 
مبضاعفات سلبيّة عىل كّل العاملني واملوجودين يف املراكز الصحيّة«.

من  الفيدرالية  الحكومة  كندا  يف  مستشفياٌت  حذرت  وقد 
عىل  قادراً  يكون  ال  قد  الصحي  املجال  يف  القائم  الواقع  أن 
يف الجديد  كورونا  فريوس  استمر  إذا  املرض  هذا  عىل   التغلب 

التفش هنا.  
التتمة يف الصفحة الخامسة                           

أول الكالم

وتستعمر  تظلم  أن  كندا  مصلحة  »من 
للمصادر  للوصول  األصليني،  السكان 
أراضيهم  يف  املوجودة  الطبيعية 
وأوطانهم التاريخية«. هذا التعليق الذي 
ستيورات،  سوزان  الدكتورة  به  ادلت 
عن  املُناِفحة  وهي  تورونتو،  جامعة  من 
كندا،  يف  حقوق السكان األصليني 
وجدالً  ضجة  حينها  أحدث   ،2017 عام 
يف  الشعبي  املستوى  عىل  كبريين 
طويالً  تاريخاً  األذهان  اىل  أعاد   البالد، 
الذي  واالعتداء  والتهميش  اإلقصاء  من 
يف كندا،  األصليون  السكان  له  تعرض 
الحمر« يف  »الهنود  ون  يُسمَّ كانوا  الذين 

املايض.
وهم  كندا،  يف  هؤالء  صور  تتجىل 
السكان،  إجاميل  من   4% يبلغون 
والعزلة،  والبطالة،  الفقر،  مبشاكل 
الجرمية  معدل  وارتفاع  السكن،  ونقص 
سامت  وهي  األمن.  وعدم  ضدهم، 
أصبحت  التي  مناطقهم  يف  واضحة 
استخراج  عن  ناجمة  مبخاطر  مهددة 
املعادن وقطع األخشاب والتلوث البيئي 
التقديرات  بحسب  كذلك  والخصخصة. 
من  امرأة   4,000 تعرضت  الرسمية 
االغتيال  أو  لالختفاء  األصليني  السكان 
أن  دون  األخرية،  الثالثني  السنوات  يف 
 تجتهد الرشطة يف فك طالسم القضايا.

بشكل  منترشة  فهي  االنتحار  ظاهرة  أما 
املحميات،  يف  الشباب  لدى  مرعب 
لدى  منها  أضعاف  بستة  أكرب  ونسبتها 
املشاكل  هذه  وبسبب  السكان.  بقية 
ترييزا  القبائل  إحدى  زعيمة  أعلنت 
الطعام  عن  إرضابها   2013 عام  سبنس 
وقد  قبيلتها،  مطالبات  تحقيق  أمل  عىل 

إىل  إثره  عىل  نُِقلَت  شهر،  ملدة  استمر 
املستشفى. 

طرق  قطع  من  مؤخراً  البالد  شهدته  وما 
سكك الحديد وخطوط القطار ما هو إال 
تعبري عن تفاقم املشكالت املزمنة، التي 
الوزراء السيد ترودو عندما  أقر بها رئيس 
يف  عاملي  سيايس  منرب  أعىل  اعتىل 
بعد  له  خطاب  اول  يف  املتحدة،  االمم 
فوزه يف االنتخابات االوىل لتوليه منصب 
املنفذة  الخطوات  ان  إال  الوزراء،  رئيس 
الوعود  مستوى  دون  ظلت  االرض  عىل 

واآلمال املنتظرة.. 
وقد يُفاَجأُ بعض القرّاء، سيام املهاجرون 
ميكن  كيف  بالتايل:  كندا،  اىل  الجدد 
االجتامعية  بتقدمياتها  تشتهر  لدولة 
الدخل  لذوي  املساعدات  وبرامج 
منظامت  يف  ومساهامتها  املحدود، 
أن  العامل،  حول  أممية  وإغاثية  إنسانية 
يِّئ يف تعاملها  يكون لها هذا السجل السَّ
مع مواطنني يُفَتض ان يكونوا رشكاء يف 
خريات البالد ومواردها؟ فهذا مام قد يؤثر 
االنسان  حقوق  مجال  يف  سمعتها  عىل 
تُدَرج  عندما  سيام  لها،  الناصعة  والنظرة 
من  العامل  يف  االوىل  الدول  مصافِّ  يف 

حيث جودة الحياة وتوافر الفرص.. 
فهل يكشف هذا االمر عن خلل مزمن يف 
إرث  انه  أم  الداخلية،  املوضوعات  إدارة 
سيؤول  أنه  األوائل  ظن  قديم  استعامري 
التهميش  سياسات  وتطويه  النسيان  إىل 
مسؤويل  أمام  إن  املمنهج؟؟  والنبذ 
اختبار  خصوصاً،  املرشعني  البالد، 
حقيقي يف تدارك وضع مأزوم ال يتحمل 
املزيد من اإلغفال والتأجيل، بل ال بد أن 
يوَضع عىل سلم األولويات يف أي مسًعى 

حكومي جاد يف القريب العاجل. 
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1( سيدة وايس، من املذهل قراءة كتابك 
فهال  الشخصية،  رحلتك  واستكشاف 
املعلومات  ببعض  بتزويدنا  تفضلِت 

األساسية؟
يهوديًة  العمر،  مقتبل  يف  طفلة  كنُت  إذ 
الفايش،  االحتالل  سادها  التي  فرنسا  يف 
النازيون وأرادوا قتيل، وأتساءل  استهدفني 
كيف بقيت حية بعد هزمية النازيني. ومبرور 
عقود من الزمن جمعت أجزاء قصتي: لقد 
أنقذت  حِييُْت بفضل حركة تضامن واسعة 

آالفاً كثرية من األوالد اليهود.
لاِم  الحركة كانت منوذجاً  تلك  أن  وأدركت 
نحتاجه اليوم ملواجهة املشاكل كالعنجهية 
واالستعامر،  العرقي،  والتطهري  البيضاء، 
لكتابة  َزين  حفَّ ما  وهذا  املُناخي،  والتهديد 

قصتي.

2( تواجدِت يف الخطوط األمامية للتحدِث 
التظاهرات  يف  الفلسطينيني  شجون  عن 
العامل  فام  واملُنتديات،  والجامعات 

الحاسم يف عملك ونشاطك؟
لِلدولة  التعاطَف  كََنْنُت  شبايب  يف 
مع  ذلك  من  تباعدُت  لكنني  اإلرسائيلية، 
شاركت  التي  االستعامرية  الحرب  نشوب 
ثم   ،1956 عام  مرص  ضد  إرسائيل  فيها 
 ،1959 عام  أي  عرشة،  الثامنة  ببلوغي 
فلسطني  يف  األصيل  الشعب  أن  علمت 
ذاك  أراضيه.  مغادرة  عىل  أُجرِبَ  قد  كان 
ما نسميه االستعامَر  كان االستعامر! وهذا 
ناشطًة ألجل  أمسيُت  وعليه  اليوم،  العرقي 
مؤمنة  فلسطني،  إرسائيل/  يف  العدالة 

مببدأ تساوي حقوق الشعبني. 
عىل  الفلسطينيني  ِباسم  نشاطي  ويقوم 
الديانتان  عليه  تنص  الذي  “الكونية”  مبدأ 
اليهودية واإلسالمية، أي أننا بأفعالنا ال بد أن 

نلبي حاجات كل شعوب العامل.
وتطرد  تنهب  التي  اإلرسائيلية  السلطات  إن 
زوراً  عي  تدَّ الفلسطينيني  وتقتل  وتروع 
أنني  بيد  اليهود،  كل  ِباسم  هذا  تفعل  أنها 
ككثري من اليهود األخرين، أقول إن “هذا ال 

ميثلني”. 

من  عدد  يف  وتحدثِت  اسُتضفِت   )3
تقيِّمني  فكيف  اإلسالمية،  املؤسسات 
عالقتك باملجموعات والناشطني من ذوي 

الخلفية املسلمة؟ 
عن  ودفاعي  االجتامعي  بنشاطي  بقيامي 
ديانات  من  أشخاص  مع  أعمل  فلسطني، 
عن  عملت  وقد  اإلسالم،  منها  متعددة، 
ومؤسسات  مسلمني  ناشطني  مع  كثب 
فهم  املسلمني،  زماليئ  ر  أقدِّ إسالمية. 
خصوم بارزون للعنرصية، التي من أشكالها 
مناهضة السامية التي يُستهَدف بها اليهود.

4( كان عملك جوهرياً يف الدفاع عن يوم 
مدينة  مجلس  يف  وفداَ  وجمعِت  القدس 
تورنتو دفاعاً عن الفلسطينيني ومراسم يوم 
السياسيون  يرضخ  حني  يف  هذا  القدس. 
أو  الصهيونية  املجموعات  لضغوط 
الداعمة إلرسائيل، فام سبيل مواجهة حملة 

الرتهيب والتخويف هذه؟
للحكومة  املتطرفني  املنارصين  بعض 
عىل  التشويش  يحاولون  اإلرسائيلية 
االدِّعاِء  عرب  الفلسطينية  بالحقوق  املطالبة 
السامية(،  )يعادي  اليهود  يعادي  ذلك  أن 
الدعوة  هو  التزوير  هذا  عىل  األفضل  والرد 
أشكال  كل  تُجاِبُه  دٍة  موحَّ ملعارضٍة 
للمسلمني  الكره  مجابهُة  ومنها  العنرصية، 
يوم  منظِّمي  مع  تعاوين  ولدى  ولليهود. 
التفتُّ  الفلسطينيني،  عن  للدفاع  القدس 
الجامهري.  ثقافة  بشأن  مهمٍة  مسألٍة  إىل 
بني  الفرق  يدركون  ال  الناس  من  فالكثري 
والثقايف  الديني  املوروث  أي   - اليهودية 
نظرية سياسية  التي هي  الصهيونية  وبني   -
تروِّج للظلم يف إرسائيل/ فلسطني. وعليه، 
عىل  بفعالية  القدس  يوم  منظمو  يعمل 
رشح الفرق بني هذين املنظورين للجامهري 

عن  فيعربون  املبارشة،  وغري  املبارشة، 
ذلك بشعار “اليهودية، ال الصهيونية”!

تعريف  إلعادة  محاوالت  5(أُجِريَْت 
انتقاد  أي  يطوِّق  بشكٍل  السامية  مناهضة 
بتعريف  لإلدالء  يدفعك  فامذا  إلرسائيل، 

مناهضة السامية، وكيف تعرِّفينه؟
متثيالً  السامية  مناهضة  اعترُِبَت  لطاملا 
للكره املكنون لليهود بسبب دينهم، ويشري 
قامويس “مرييَم َوبْْست” إىل املصطلح عىل 
التمييز  أو  لليهود،  املكنونة  “العدائية  أنه 
عرقية،  دينية،  مجموعة  كونَهم  بحقهم 
مختلفة ثقافياً”. بينام بعض القوى الداعمة 
مناهضة  تعريف  عىل  تعمل  إلرسائيل 
إرسائيل  “انتقاد  تشمل  أنها  عىل  السامية 
ألنها أعلنت نفسها دولًة يهودية”، لكن هذه 
عن  االنتباه  تشتت  وهي  ُمضلِّلة،  الحملة 
الكره  هو  الذي  املتنامي  الحقيقي  الخطر 
للشعب اليهودي. و”إعادة التعريف” تقسم 
املعارضني ملناهضة السامية، وتعيقنا عن 

الدفاع الالزم الفعال. 
البيض  املتشددون  يستغله  لليهود  الكره 
املسلمنَي  عىل  العنرصية  هجامتهم  يف 
وامللونِة برشتُهم واملهاجريَن، وعلينا أن نردَّ 
للوحدة ملجابهة كلِّ  الحاجة  باإلرصار عىل 

أشكال العنرصية، ومنها مناهضة السامية.

إلرسائيل  الداعمة  الجامعات  تسعى   )6
إن  الناشطني ألجل فلسطني،  إىل إسكات 
املجتمع،  يف  ناشطني  أو  تربويني  كانوا 
املحرقة”  لذكرى  الدويل  “االئتالف  عرب 
انتقاد  أي  َوْصِم  ومحاولة   ،)IHRA(
عىل  فامذا  السامية.  مبناهضة  إلرسائيل 
هذه  ملجابهة  فعلُه  فلسطني  داعمي 

املحاولة؟ 
السامية  ملناهضة  التعريف”  “إعادة 
اقتحها “االئتالف الدويل لذكرى املحرقة” 
بذلته  دويل  مجهود  وهو   ،)IHRA(
إرسائيل،  سياسة  تدعم  التي  الحكومات 
التعبري  عن حق  مداِفعٍ  أيِّ  تريد وصم  فهي 
مبعاداة  الفلسطينية  الشؤون  يف  والتداول 
للرأي  حديثاً  استطالعاً  لكن  اليهود، 
كندا  يهود  من   40% قرابة  أن  إىل  يشري 
اإلرسائيلية.  الحكومة  ألمر  مطمئنني  غري 
وعليه، فهذه املنظامت وحكومتنا الداعمة 
اليهود يف هذا  بآراء  ُملمًة  إلرسائيل ليست 
البلد. منظمة “األصوات اليهودية املستقلة” 
)IJV(، وهي ذات فروع كثرية يف كندا، تقود 
الشكل من أشكال  املعارضة يف وجه هذا 

الهيمنة، وتعلق عىل األمر كالتايل: 
أونتاريو  حكومة  قرار  ويُقلقنا  فعالً  “يُسيئُنا 
مرشوع  عىل  املوافقة  عىل  باإلجامع 
القانون 168 املُسمى ِباسم “قانون مكافحِة 
الجلسة  يف  اتُِّخَذ  الذي  السامية”  مناهضة 
شباط،   28 يف  بارك  كوينز  يف  الثانية 
تعريف  لتبني  يسعى  القانون  ومرشوع 

االئتالف الدويل املغلوط املُشوَّش. 
كوينز  يف  التصويت  كثرياً  أملَنا  خيب  وإذ 
بارك، فنحن يف منظمة “األصوات اليهودية 
التزامنا  عىل  نحافظ  كندا  يف  املستقلة” 
ومبجابهة   ،168 القانون  مرشوع  مبجابهة 
بصورة  السامية  ملناهضة  االئتالف  تعريف 
مكافحُة  الرضوري  من  بأن  ونؤمن  أشمل، 
البيضاء  والعنجهية  السامية  مناهضِة 
والتضامن  التعبري  حرية  حامية  مع  بالتزامن 

مع الحقوق اإلنسانية الفلسطينية. 

لجيٍش  القانوين  غري  من  أن  بالرغم   )7
فقد  كندا،  يف  بالتجنيد  يقوم  أن  أجنبيٍّ 
قام “جيش الدفاع اإلرسائييل” يف ترشين 
يف  للتجنيد  مببادرات  املنقيض  الثاين 
مبناهضة  ذلك  معارضة  وُوِصَمت  تورنتو، 

السامية. ما تعليقِك؟  
يف ترشين الثاين عام 2019، رعى خصوٌم 
اجتامعاً  الفلسطيني  للشعب  متشددون 
الدفاع  “جيش  لتمجيد  يورك  جامعة  يف 
ممنهج  بشكل  يضايق  الذي  اإلرسائييل”، 

ويقتل  عليه  ويعتدي  الفلسطيني  الشعب 
الطالب  من  املئات  تجمهر  وقد  أبناءه، 
لكن  العمل،  هذا  عىل  سلمياً  لالعتاض 
لفلسطني  مناهضون  متشددون  هاجمهم 
“رابطة  هي  حاقدة  ميينية  جامعٍة  من 
الدفاع اليهودية” )JDL(، وقد جرحوا بعض 
هذه  عىل  ورداً  السلميني،  املتظاهرين 
بفروعها  يورك  جامعة  إدارة  أدعو  الشناعة، 
عن  التعبري  يف  الطالب  حق  عن  للدفاع 
بحرية،  فلسطني  إرسائيل/  بشأن  مواقفهم 
للحرب  املروجني  أن  أضيف  أن  أيضاً  وأود 
الجامعة،  حرم  يف  التواجد  يف  لهم  حق  ال 
فكل ما يفعلونه بذلك هو متثيل أداِة حرِب 

بلد آخر.
َمكغيل  جامعة  طالب  عىل  اعتُِدَي  لقد 
للفلسطينيني،  بالعدالة  مطالبتهم  بسبب 
ويف 16 شباط، قدمت الرسالة التالية إىل 
الطالبية  “الحياة  مدير  نائب  البو،  فابريس 

والتعلم” يف الجامعة: 
تقارير  وصلتني  الكنديني،  من  “ككثري 
كانوا  السامية  ُمناهيض  أن  تزعم  إعالمية 
يهودية  إنني  مكغيل.  جامعة  يف  يتحركون 
ناجية من املحرقة، وقد أمضيت عمري يف 
وبالنسبة  اليهودي،  للشعب  الكره  مكافحة 

لتقاريَر كهذه، أرى أنها ُمقلقة فعالً.
لقد راجعت التقارير الواردة يف هذا السياق 
جامعة  يف  قامت  التي  الجدليات  بشأن 
وضمنها  الدرايس،  العام  هذا  يف  مكغيل 
رسالتك يف الثاين من كانون األول من عام 
2019 إىل أرسة مكغيل وطالبها، ومل أجد 
إمنا  هنا،  السامية  مناهضة  عىل  إثبات  أي 
السياسة  بشأن  انفعايل  جدل  هو  أراه  ما 
ينتقدون  فالذين  فلسطني.  إرسائيل/  يف 
يواجهون  باتوا  بشدة  اإلرسائيلية  الحكومة 

تهامً مزورة مبناهضة السامية.  
وال تؤدي هذه التهم املزيفة إال إىل تعريض 
الشعب اليهودي للخطر من خالل إضعافه 
السامية  مناهضة  أعامل  عىل  التكيز  عن 
“الكره  تعني  السامية  فمناهضة  الحقيقية. 

لليهود بسبب يهوديتهم”.
أما بالنسبة للفلسطينيني، فكل محاولة منهم 
تُنَعت مبناهضة  اآلن  باتت  أحزانهم  إلظهار 

ما  عانوا  قد  الذين  الفلسطينيون  السامية. 
عانوه تحت الحكم اإلرسائييل يواجهون اآلن 

محاولة رشسًة إلسكاتهم كلياً. 
هو  وسواها  مكغيل  جامعة  يف  نحتاجه  ما 
املدافعة بحزٍم عن حق التحرك السيايس، 
اإلرسائيلية،  السياسات  مع  تواجه  إن  حتى 
الفعالة  للمقاومة  مسبق  رشط  فهذا 

ملناهضة السامية الحقيقة”.

كونكورديا  جامعة  يف  مؤخراً  تحدثِت   )8
واجهوا  الذين  املسلمني  “املقاومني  عن 
َفحَموا  الثانية،  العاملية  الحرب  يف  النازية 
“املسجد  وعن  عنهم”  ودافعوا  اليهود 
اليهود”،  إليه  آوى  الذي  باريس  يف  الكبري 

فهال تفضلِت بالتوضيح أكرث؟
املسلمني  دوِر  بشأن  موثَّقاً  الكثري  أجد  مل 
مع  لكنني  فرنسا،  يف  النازية  مقاومة  يف 
الكثري  وجدت  ومقاباليت،  بأبحايث  قيامي 
قدمه  الذي  الدعم  أن  تشري  التي  األدلة  من 
املسلمون إلنقاذ الشعب اليهودي من هتلر 

كان بارزاً. 
ومؤسسات.  أفراداً  آنذاك عمل املسلمون 
فرنسا  سكان  من  املسلمون  فاملدنيون 
ويف  املقاومة،  حركة  يف  بقوة  ساهموا 
أخربتني  ُخبِّئُت،  حيُث  الريفية  املقاطعة 
شاهدت  طفولتها  يف  أنها  كيف  امرأة 
يناهضون  مسلحني  مسلمني  مقاومني 
عنهم  ويدافعون  سواهم،  يحرسون  النازية، 

يف مقابل اعتداءات الجنود النازيني. 
ويف الوقت عينه، أمَّن مسجد باريس الكبري 
مغادرة  يف  إياهم  معاوناً  لليهود،  املأوى 
وإيجاد  النازيون،  احتلها  التي  املدينة 
األمان يف الريف. كام قدم املسجد لليهود 
والوثاق  والكوفيات،  الثياب،  املضطََهدين 
واإلرشادات  والطعام،  املزورة،  الشخصية 
والدعم  والحب،  اآلمنة،  املنازل  إىل 

املعنوي. 
املسلمني  شجاعة  عىل  الدليل  رأيُت  وقد 
حيث  فرنسية،  عسكرية  مقربة  زياريت  لدى 
نُِقش عىل أرضحة ربع الجنود الهالُل، فلقد 
املسلمني  الجنود  من  اآلالف  عرشات  قُِتل 

لدى مكافحتهم لتحرير فرنسا من النازيني. 

من  عرباً  كانوا  فرنسا  يف  املسلمني  أغلب 
تقارير  أيضاً  وصلتني  لكن  أفريقيا،  شامل 
متعددة حول مسلمني شاركوا يف املقاومة 
الفرنسية ملجابهة النازية وقد أتَوا من االتحاد 

السوفيايت.
أبداً،  النازيون  يحتلها  التي مل  الجزائر،  ويف 
زجِّ  عىل  الفرنيس  االستعامر  إدارة  عملت 
األمر  وهذا  االعتقال  معسكرات  يف  اليهود 
استمر حتى بعَد سيطرة الجيشني األمرييك 
والربيطاين عىل املنطقة. واليهود كانوا قد 
لجأوا إىل شامل إفريقيا منذ قروٍن هرباً من 
إسبانيا.  يف  إياهم  املسيحيني  اضطهاد 
يف  بهم  الجزائريون  املسلمون  رحب  وقد 
الفيشية  )فرنسا  عاشوا  حيث  بلدهم، 

واليهود، مارَس وباكْْسنت، -191 197(.
لألسف، بعد هزمية النازيني، انقلبت الدولة 
وشنَّت  املسلمني  حلفائها  عىل  الفرنسية 
الجزائري  التحرك  وجه  يف  وحشية  حرباً 
املسلمني  مساهمة  ولكن  لالستقالل، 
وسواهم من املهاجرين يف الكفاح ملجابهة 
التاريخية  السجالت  من  أُغِفلَت  النازية 

الرسمية.

9( هال تفضلِت وأعلمِت قرَّاَءنا بشبكة من 
املؤيدين  اآلخرين  اليهوديني  الناشطني 

لفلسطني؟ 
وهي  كندا،  يف  كثرية  منظامت  تعمل 
اإلنسان  حقوق  ألجل  يهودية،  نواة  ذات 
األصوات  “منظمة  إىل  أنتمي  الفلسطينية. 
ذات  وهي  كندا،  يف  املستقلة”  اليهودية 
أنحاء  يف  والجامعات  املدن  يف  فروع 
البضائع  مقاطعة  “حملة  وتدعم  كندا، 
واالستثامرات اإلرسائيلية ومعاقبة إرسائيل” 
االضطهاد  نظام  مجابهة  بُغيَة   )BDS(
اإلرسائييل.  العنرصي  والتمييز  والفصل 
كندا  يف  العاملني  رأس  عىل  ومنظمتنا 
مناهضة  تعريف  إعادة  عىل  لالعتاض 
السامية التي قد تتمُّ بشكٍل يهدد حقنا يف 
الدفاع عن الفلسطينيني. شكراً إلجراء هذه 
 Holocaust( املقابلة وإياي وتقديم كتايب
إىل   )to Resistance: My Journey

جاليتكم. 

سوزان واْيس: »ينطلق نشاطي ألجل فلسطين من مبدأ »الكونية« 
الذي تنص عليه الديانتان اليهودية واإلسالمية«

وايس خالل تظاهرة احتجاجية امام جامعة ماكغيل الشهر الفائت

سوزاَن وايْس، الناشطة اليهودية ألجل الحقوق الفلسطينية، ومؤلفة: 
“من املحرقة إىل املقاومة: رحلتي”  )فريْنُْود، 2019( قدمت اإلجابات 

التالية عىل أسئلتنا. 
فبالرغم من اللجوء إىل رواية مناهضة السامية اليوم بشكل واسع لتوجيه 

رضبة قوية إىل أيٍّ من منتقدي إرسائيل، تقول وايس املعروفة بشفافيتها 
التي تسري  العادلة  املعاملة غري  ترفض  اآلخرين،  اليهود  كَكثري من  أنها 
بها السلطات اإلرسائيلية، وعالوة عىل ذلك فهي تدعم احتفاليات يوم 
الحقيقية،  السامية  مناهضة  املسلمني ملكافحة  مع  والتعاون  القدس، 

وأي شكل آخر من أشكال العنرصية. 
بها  حفظت  قوية،  بذاكرة  الثامنني  قاربت  التي  وايس  سوزاَن  وتتمتع 
األحداث العاملية الكربى التي أسست للجور السائد اليوَم، وعليه فهي 

مصممة عىل إحداث التغيري.

حسني حب الله
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للمرأة،  عاملياً  يوماً  آذار  من  الثامن  يوم  َد  ُحدِّ
بهدف مساعدة دول   1913 اعتُِمَد عام  وقد 
العامل عىل القضاء عىل التمييز بحق املرأة، 
املشاركة  تحقيق  عىل  النساء  مساعدة  كام 
الحياة  جوانب  يف  واملتساوية  الفاعلة 
املختلفة. ويف بعض البلدان االسالمية اخترَي 
)ص(  محمد  االعظم  الرسول  ابنة  والدة  يوم 
املسلمة،  للمراة  كيوم  )ع(  فاطمة  السيدة 
ميكن  منوذج  من  الزهراء  السيدة  متثله  لاِم 
للمرأة، االقتداء به، وللرجل أيضاً، فهي كانت 
متثل ارقى منوذج نسوي يف العفة والحشمة 
العلم والثقافة والتبية  والتقوى، وكذلك يف 

والسياسة.  
عرشات  منذ  املبذولة  الجهود  كل  رغم  لكن 
املرأة  تزال  ال  الصعيد،  هذا  عىل  السنني 
مجتمعاتنا  يف  سواء  االجحاف،  من   تعاين 
االسالمية والعربية ويف جاليتنا، او يف الدول 

عي رفع هذا اللواء. الغربية التي تدَّ
املسلمة  املرأة  تعاين  عام،  بشكل  كندا  يف 
او  والعربية معاناة كبرية سواء ضمن جاليتها 

املحيط الذي تعيش فيه. 
بشكل  تتحرك  املرأة  تزال  ال  الجالية  ففي 
وهي  االحيان،  من  الكثري  يف  وفردي  خجول 
بُرِّز  فقد  االخرية.  األعوام  يف  تقدماً  حققت 
تخّص  التي  القضايا  يف  حتى  الرجل  دور 
عن  تراجعها  منها  عديدة  ألسباب  املرأة 
او  الرجل  ومحاولة  جهة،  من  بدورها  القيام 
الساحة  يف  يتحركون  الذين  الرجال  بعض 
غري  انها  ـ  رمبا  ـ  هؤالء  العتقاد  عليها  التقدم 
مؤهلة ملواجهة الواقع. فيأخذ الرجل املبادرة 
ليعطي انطباعاً سلبياً يف املجتمع بأنه يُديرها 
املرأة  فيه  برزت  وقت  يف  هذا  لها.  قرار  وال 
وإن  الرجال،  عىل  فيها  تقدمت  أنشطة  يف 
كان عدد هؤالء الناشطات قليالً قياساً لحجم 

وعدد النساء والصبايا يف كندا.
يف  كبرية  نسائية  طاقات  اليوم  منلك 
املختلفة،  والثقافية  العلمية  املواقع 

وحققن  برزن  وقد  السياسية،  حتى 
بهن  واعتف  لهن  تُسجَّل  كبرية  انجازات 
التقدير دون  جاليتنا  يف  وبَقني   غرينا، 

الذي يستِحْقَنه.
من  الثالث  يف  تحديداً  املايض،  األسبوع 
آذار، احتُِفَل يف مدينة تورنتو بخمس وعرشين 
امرأة كأكرث النساء تأثرياً يف املجتمع الكندي، 
من  »أَتنَْي  نساء  من  متنوعة  مجموعة  ميثلن 
ولهن  ومهنية،  اجتامعية  ومواقع  ِعرقيات 
تركن  كام  باملرأة،  النهوض  يف  مساهامت 
بعضهن  املايض ووصل  العام  بصامتهن يف 
املهنية،  حياتهن  يف  الفتة  مستويات  إىل 
واختقن الحواجز ليصبحن أمثلة واضحة عىل 
قدرة النساء عىل ذلك«. من بني تلك النساء 
لبنانية  أصول  من  كنديات  نساء  ثالث  برزت 
َوروال داغر،  هن: هنادي سعد، كارو لطفي، 
وقد تحدثنا عن إنجازاتهن يف العدد املايض.

متلكه  مبا  واجهت  سعد  هنادي  السيدة 

عدد  ودعم  وبتعاون  محدودة،  قدرات  من 
القانوَن  والناشطني  الناشطات  من  قليل 
املرأة،  يستهدف  الذي  والعرشين،  الواحد 
بالرغم  عنها  ودافعت  املسلمة  بالخصوص 
فكانت  والعائلية،  الخاصة  انشغاالتها  من 
لبيتها،  لتلك االنشطة أكرث مام تعطي  تعطي 
لذا استحقت - بجدارة - هذا االختيار، الذي 
انه يحملها  لنا معها  قالت بشأنه يف حديث 

مسؤولية مضاعفة للميض يف مسارها.     
تتوىل  التي  لطفي،  كارو  هي  الثانية  املرأة 

 Isلـمؤسسة التنفيذية  املديرة  منصب 
خريية  منظمة  وهي   ،Boring“  ”Apathy
صانعي  ليصبحوا  الشباب  تدعم  حزبية  غري 
لطفي  تعمل  اليومية.  حياتهم  يف  التغيري 
الشباب  إلرشاك  الوطني  املستوى  عىل 
خصوصية  وهي  الدميقراطية.  يف  الكندي 
هذا  عربية  أصول  من  امراة  تتبوأ  أن  متميزة 
يف  مهمة  انجازات  حققت  فقد  املوقع، 
املؤسسة  إيرادات  زيادة  منها:  موقعها، 

الذي  الفريق  ومنَّت  ضعفاً،   12 مبقدار 
إىل  املتفرغني  املوظفني  من  معها  يعمل 
أكرث من 25 موظفاً، مام أدى بشكل اسايس 
صنع  أدوار  يف  الشابات  النساء  تعيني  إىل 
مجتمعاتهن. يف  التأثري  مناصب  ويف   القرار 

داغر،  روال  هي  اختريَت  التي  الثالثة  املرأة 

 Cisco Systems« رئاسة رشكة تتوىل  التي 
األجزاء  ِبتوزيع  املتخصصة   »Canada
اإللكتونية  االتصاالت  ومعدات  اإللكتونية 
نرشته  مقال  يف  تحدثت  وهي  بالجملة. 
عن   »The Globe & Mail« صحيفة 
الصحة  مجال  يف  الكبرية  الشخصية  معاناتها 
العقلية كامرأة شابة، ووجهت من خالل ذلك 
للذين  الدعم  دعوة للعمل من أجل مزيد من 
وقد  العقلية،  الصحة  تحديات  من  يعانون 

وصلت قصتها إىل 3.5 مليون. 
وجود  عىل  يؤكد  به  قُْمن  وما  النساء  تلك 
طاقات كبرية موجودة بيننا تحتاج اىل الدعم 
غريهن،  قبل  النساء  من  أوال  والتشجيع، 
يسّجلون  ـ  شك  ال  ـ  الذين  الرجال  من  ثم 
إنجازات كبرية يف الصعد املختلفة من خالل 
املرأة  فيام  فيها.  يعملون  كبرية  مؤسسات 
تحقق إنجازاتها بشكل فردي، ولو اُستفيَد منها 
بشكل اكرب يف االطار العام لَُحقَِّقت انجازات 

أكرب بكثري من التي نراها.
الكثرَي  منفردًة،  تواجه،  أساسية  قوة  املرأة 
يقف  ان  اىل  تحتاج  وهي  التحديات،  من 
من  ليس  بظلها،  ويتفيأ  جانبها  إىل  الرجل 
باب الضعف والحاجة، بل ألنها جزء اسايس، 
وهي نصف املجتمع ومن »اوكلَت إليها مهمة 
يكون  ان  للمجتمع  ميكن  وال  الرجال«.  صنع 
قوياً إال اذا كانت هي قوية. واذ كانت ضعيفة 

فان الرجل لن يكون قوياً أبداً يف مجتمعه.   
واقتاحات  افكاٌر  العجالة  هذه  يف  يرِد  ما 
قابلة للنقاش، وليست اسقاطات يُراد فرضها 
عىل املرأة، تهدف اىل تحريك املاء الراكد. 

مالمئاً  تراه  وما  بطروحاتها  تبادر  ان  وللمرأة 
لواقعها.

مسائل  عىل  تعمل  ان  تحتاج  املرأة  يوم  يف 
متعددة، منها: 

تعيش 	  الذي  باملجتمع  ثقافتها  تعميق 
سبل  لتعرف  تواجهها  التي  والتحديات  فيه 
انفتاحاً  يتطلب  وهذا  بوجهها.  الوقوف 
فيه. تعيش  الذي  املحيط  عىل   اكرب 

مؤسسات 	  يف  أكرب  دوراً  املرأة  تأخذ  ان 
الرجل  جاليتنا بشكل عام. وهذا يتطلب من 

مساندة وتأييداً.
والنهوض 	  شؤونها  تنظيم  هي  تتوىل  ان 

مع  وبالتعاون  اوالً،  وتحركها  بإرادتها  بواقعها، 
الرجل لتحقيق أفضل النتائج، وذلك من دون 
كام  ديننا،  عن  التخيل  او  مبسلَّامتنا  املسِّ 

يحاول البعض خوفاً وتراجعاً تحت الضغط.  
يف 	  قضاياها  عن  الدفاع  مبادرة  تأخذ  ان 

وفكره  خياراته  عليها  يفرض  أن  يريد  من  وجه 
الواقفون  يريد  كام  ثقافتها،  من  ليخرجها 
كيبك.  يف  والعرشين  الواحد  القانون  وراء 
فاذا أمكنها ان تكون بارزة يف ساحات العلم 
فلَم  والعمل،  واالجتامع  والسياسة  والثقافة 
أسوًة  متقدمًة  مواقَع  الجالية  يف  تتوىل  ال 
تقتنع  ان  اوال  عليها  الخيار  هذا  بالرجال؟ 
هي به، وعىل الرجال ان ال يقفوا يف طريقها 
حتى نتمكن من مواجهة االزمات التي تطالها 

بالخصوص وتفرض نفسها عىل الواقع.
االرادة،  ُوِجَدت  متى  مستحيل  هناك  ليس 
التعاون  مع  بالتوازي  املرأة  لدى  والتصميم، 
والتفهم مع ومن الرجل، ال التنافس والتناكف 

معه.  
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د. عيل حوييل

أطلقت وزارة الهجرة واملواطنة الكندية أخرياً 
إبرام  فيها املواطنني من  تحّذر  إعالنية  حملة 
عقود الزواج املزيّف داخل كندا او خارجها، 
الكندي.  السفر  جواز  عىل  اإلقبال  تزايد  إثر 
طلبات  بني  واضحاً  فرقاً  الوزارة  والحظت 
وعرضت  االحتيال،  وزواج  الرشعي  الزواج 
تحت  فيديو  رشيط  اإللكتوين  موقعها  عىل 
يُظهر  املزور”،  الزواج  ضحيَة  تقْع  “ال  عنوان 
قصصاً واقعية تورط بها العديد من الكنديني 
الزوجني  أحد  انفصال  نتيجة  الجنسني  من 
الهجرة   وزارة  ودعت  كندا.  إىل  قدومه  بعد 
مثل  يتجنبوا  أن  إىل  الكنديني  املواطنني 
تفادياً  ليس  فيها،  املشكوك  الزيجات  هذه 
للمساءلة القانونية وحسب، وإمنا لاِم يتتب 
عليها من ترحيل وغرامات مالية باهظة وإلغاء 
الصدد،  هذا  ويف  الدامئة.  اإلقامة  مفاعيل 
ينص قانون الهجرة واملواطنة عىل أن”األجنبي 
الذي يتزوج من مواطنة كندية أو مقيمة إقامة 
دامئة لغرض الدخول إىل كندا بطريقة الغش 
والحصول عىل الجنسية الكندية، يُعترب زواجه 

باطالً وجرميًة يعاِقب عليها القانون”. 
املتخصص  هانفيلد  ستيفان  املحامي  يرى 
الكندية  الحكومة  قرار  أن  الهجرة  قضايا  يف 
والزواج  موجود،  فاالحتيال  ساذجاً،  “ليس 
وتقف  رابحة  وتجارة  شائع  أمر  املال  مقابل 
أن  إىل  هانفيلد  ويشري  خفية”.  مافيا  وراءها 
دوائر الهجرة “اكتشفت يف العامني السابقني 
يشتبه يف  مونتيال  52 شخصاً يف  من  أكرث 
أجل  من  اإلنتنت  عرب  مدبر  بزواج  تورطهم 
مجموعة  يشكلون  وهؤالء  كندا.  يف  البقاء 
وبلدان  مونتيال  تعمل بني  منظمة  من شبكة 
وغريها،  األوسط  والرشق  أفريقيا  شامل 
عرش  وخمسة  لـثالمثئة  مزيفة  زيجات  أبرمت 
ذهاباً  الطائرة  تكاليف  لهم  ودفعت  شخصاً، 
وإياباً ونفقات اإلقامة والتصوير، باإلضافة إىل 
كندا  إىل  عودتهم  لدى  َمت  قُدِّ التي  الوثائق 
ومثة  بينهم.  قدمية  عالقة  وجود  عىل  كدليل 
وأجنبية مل  زيجات صَورية تحدث بني كندي 
يلتقيا بعَد عقد الزواج، ومل يحصل بينهام أيُّ 
ارتباط فعيل أو قانوين. وإذا ما اكتُِشَف أفراد 

هانفيلد  يقول  كام   - فإنهم  الشبكات،  هذه 
ثالث  بني  تتاوح  لفتة  بالسجن  -”يُعاقَبون 
باهظة،  مالية  غرامة  ودفع  سنوات،  وخمس 

وإسقاط حق الكفالة عن الكنديني منهم”.
الكندية  والهجرة  املواطنة  دائرة  تُْجري  كام 
لألزواج  االقامة  مراجعة دقيقة لصحة طلبات 
االجانب عىل يد ضباط متخصصني مبتابعة 
بني  والتمييز  واالحتيال،  والكذب  الغش 
ويستخدمون  واملزيف،  الحقيقي  الزواج 
الثبوتية،  الوثائق  من  للتحقق  متعددة  طرقاً 
ِبهم،  للمشتَبَه  ميدانية  بزيارات  كالقيام 
بالطلبات  املتقدمني  مع  شخصية  ومقابالت 
أن  الهجرة  محامو  ويؤكد  معهم.  واملتواطئني 
تُسجَّل  التي  املفتضني”  “الزوجني  أجوبة 
لكل منهام عىل ِحدة يف أثناء املقابلة، نادراً 
ما تكون متطابقة، ال سيام أن محققي الهجرة 
والتفاصيل  املعلومات  بكل  جيداً  يدققون 
اإلقامة  وثائق  من  حوزتهام،  يف  التي  واألدلة 
املالية  والتحويالت  والكهرباء  الهاتف  وفواتري 

وأماكن السياحة والسفر وغريها.
خاصة  القرائن،  تلك  صحة  عدم  حال  ويف 
والعيش  كندا  يف  البقاء  الزوجة  إثبات  عدم 
ملدة  واحد  سقف  تحت  الكندي  زوجها  مع 
اإلقامة  عىل  الحصول  بعد  كاملتني  سنتني 
وتعتربه  الزواج  بإلغاء  الحكومة  تقوم  الدامئة، 
باطالً. ويف حال تلقت الزوجة يف خالل تلك 
املساعدات  مكتب  من  مالية  مبالغ  الفتة 
االجتامعية، فعليها أن تسددها بالكامل قبل 

ترحيلها.
الزواج  إعالن  أن  الكندية  املحاكم  وتؤكد 
األرسة  وتكوين  مقدس،  رباط  هو  الرشعي 
أوليات  طليعة  يف  يأتيان  األطفال  وإنجاب 
الهجرة، لذلك تحذر املواطن أو املقيم الدائم 
الذي يلتقي أحداً ما يف بلد آخر أو يف رحلة 
سياحية أو عىل اإلنتنت، بشأن توخي الحيطة 
إىل  واملجيء  للزواج  يخطط  كان  إذا  والحذر 
ليست  الكندية  الجنسية  أن  وتؤكد  كندا، 

سلعة تباع أو تشتى بأي مثن.

حول  لألفالم  الدويل  »املهرجان  يفتتح 
»نحنا  بفيلم  والثالثني  الثامنة  دورته  الفن« 
أوجر)مخرجة  لربيدجيت  أمريات«  َمّنا 
امريكية غطت أحداث »الربيع العريب« يف 
)مخرجة  عزام  وإيتاب  عريب(  بلد  من  أكرث 
سورية(. الفيلم وثائقي تسجييل يُعرَض يف 
أكرث من صالة داخل مونتيال وخارجها يف 
)مارس(  آذار  و29   17 من  املمتدة  الفتة 
القادم. واكتسب اهتامماً دولياً بعد اختياره 

رسمياً يف أكرث من مهرجان عاملي.
التنفيذي  املدير  يوديل  فيليب  ويرى 
وإخراجه  جداً  رائع  الفيلم  ان  للمهرجان 
وإخالص  بأمانة  يروي  وأنه  للغاية،  جميل 
وسط  اختفت  التي  واآلمال  االحالم  قصة 
سوريا  يف  واالمنية  السياسية  االضطرابات 
ومنطقة الرشق االوسط، ويكشف عن عرض 
خاص للفيلم ناطق باللغة العربية مع ترجمة 

باللغة االنكليزية.
نساء  أربع  قصة  يتابع  أمريات«  لسنا  »نحن 
مخيم  يف  وجودهن  أثناء  يف  سوريات 
يف  غارقات  وهن  بريوت،  يف  لالجئني 
اليونانية  انتيجون«  »سوفوكليس  مرسحية 
منها  ويستْمدْدَن  مأساتهن   تعكس  التي 
فسحة جديدة من الشجاعة والقوة، وعالجاً 
التي مَرْرن  آثار الحرب واألزمات  للشفاء من 
لرحلة  ومؤثراً  ملوناً  رسداً  الفيلم  ويَُعدُّ  بها. 
هؤالء النساء املفعامت بالشجاعة والنزاهة 
من  نفوسهن  يف  يخلف  ولاِم  واإللهام، 
الحياة  ومواصلة  واالنتامء  للتعبري  مساحة 
وإعادة أفراحهن املنسية. كام يسلط الفيلم 
مع  املتحركة  الرسوم  تشابك  عىل  الضوء 

يف  النساء  وشجاعة  واألمل  الفرح  لقطات 
ويعربالفيلم  اإلجباري.  آلثارالنزوح  التصدي 
ألول مرة بشكل علني عن مثل هذه األفكار 
من  العديد  لدى  واألحالم  والذكريات 
القابعات  والزوجات  واألخوات  األمهات 

خارج حدود الوطن.
مع  »عملت  اوجر:  تقول  السياق  هذا  يف 
الالجئات  لنجمع  الفيلم  هذا  عىل  عزام 
السوريات من كل صوب ليتحدثن وينفتحن 
عن  بالحوار  معهم  ويتشاركن  اآلخرين  عىل 
والخوف  )اإلسالموفوبيا(  اإلسالم  رهاب 
والكره. فهذه الطريقة هي الوحيدة للتغلب 

عىل مثل هذه املفردات املقيتة«.
إطار  يف  جاء  الفيلم  عرض  ان  إىل  يُشار 

التابع  اآلمن«  املالذ  »مطبخ  فعاليات 
املهاجرين  برعاية  تهتم  أمريكية  ملؤسسة 
عمل،  فرص  إيجاد  عىل  ومساعدتهم 
وتقديم  وجامعية،   فردية  مبادرات  وخلق 
يف  خاصة  وخدماتية،  مادية  مساعدات 

مجال الطبخ والطعام.
الوجوه  لبعض  مشاهَد  الفيلم  يتضمن 
يوسف  عبري  سيام  ال  السورية،  النسائية 
)مواطنة سورية من درعا( شاركت يف طهي 
العنب  ورق  من  أطباق  وتحضري  الطعام 
غنوج«  و«بابا  الجبنة،  ومعجنات  املحش 
السورية.  املأكوالت  من  وغريها  والحمص، 
وما  عبري  معاناة  من  جانباً  الفيلم  ويكشف 

خلَّفته من ظلم وقهر.

د. عيل حوييل

كندا ترفض »زواج المصلحة« والجنسية 
الكندية ليست سلعة

 »نحنا َمّنا أميرات«:
عالج من خارج الوطن

 جسور: تضع الحروف
تحت نقاط حائرة! 

انقسم املشاركون يف املخيم )مخيم جسور 
مجموعات،  أربع  اىل   )2020 لعام  الشتوي 
كل  تتكون  للصبايا،  واثنتان  للشباب  اثنتان 
وكان  فردا.   20-30 حوايل  من  مجموعة 
املنظمة  اللجنة  طلب  حسب   – املوضوع 
من  ويعترب  الجالية  يهم  مرشوع  اختيار   –
مجموعة  كل  عن  ممثل  واختيار  األولويات، 
كان  وملاذا  وحيثياته،  املرشوع  يعرض  ليك 
ومن  األولويات،  من  يعترب  وملاذا  االختيار، 
هي الجهة املستهدفة منه من رشائح الجالية، 
املرشوع  هذا  حيوية  ومدى  متويله،  وكيفية 

وامكانية الربح يف االستثامر فيه؟.. 
األمرييك  الربنامج  من  جاءت  الفكرة  أصل 
عىل  يقوم  الذي    Shark Tank الشهري 
الذين  الكبار  املستثمرين  من  وجود مجموعة 
والسلع  الجديدة  األفكار  أصحاب  يشجعون 
يف  إلطالقها  لتمويل  تحتاج  التي  املبتكرة 
هذه  يف  ويستثمرون  فيدفعون  األسواق، 
نسبة  أو  االرباح  من  حصة  مقابل  املشاريع 
جسور  اختارت  وهكذا  الرشكة،  ملكية  من 
ثالثة من اإلخوة للعب دور املستثمرين الذين 
إطالق  يف  الجالية  شباب  مساعدة  يودون 
مشاريعهم وطموحاتهم وتحويلها اىل مشاريع 

خريية ونفعية.. 
املجموعة األوىل من الفتيات اختارت مرشوع 
صيفي  سباحة  نادي  مرشوع   ،Aqua Club
وشتوي مع نشاطات مائية متنوعة، شعورا من 
محرومات  الجالية  نساء  بأن  النسايئ  الفريق 
الناحية  تغطي  التي  الخدمات  هذه  من 
لكل األعامر  الرياضية واالجتامعية والتفيهية 
واألجناس.. طرح املرشوع مل يكن موفقا من 

الناحية املالية واالستثامرية.. 
من  الثاين  الفريق  قبل  من  الثاين  املرشوع 
 ،Hot Line الساخن  الخط  كان  األخوات 
الحاالت  أصحاب  مكاملات  يستقبل  الذي 
والعصبيني  النفسيني  املرىض  من  الخاصة 
خاصة،  مرضية  حاالت  يعيشون  الذين  ومن 
من  واالختصاص  الخربة  ألهل  املجال  ويتيح 
املرىض  مع هؤالء  التواصل  من  الجالية  أبناء 
الذين رمبا ال يتاح لهم التحدث عن أمراضهم 

ومشاكلهم بلغتهم األم.. 
عىل أهمية املرشوع مل يعترب أولوية من قبل 
اللجنة الفاحصة وليس له مردود مايل واضح، 

مع أن كلفته رمبا تكون محدودة.. 
الشباب،  من  وكانت  الثالثة  املجموعة 
خاص  مخيم  رشاء  مبرشوع  تقدمت 
والجمعيات  املراكز  ملختلف  يتيح  بالجالية، 
الخاصة  لنشاطاتها  استعامله  واملؤسسات 
أبناء  ملعظم  افتتاحه  وميكن  املشتكة،  أو 
من  واملجموعات  العائالت  من  الجالية 
والدينية  الثقافية  للربامج  والشابات  الشباب 
والعائلية  واالجتامعية  والتبوية  والرياضية 

وغريها.. 
الفكرة  لوضوح  اللجنة  تنويه  املرشوع  والقى 
وتيرس  سهولة  وكذلك  واألولوية  والحاجة 

الجانب املايل واالستثامري منه..      
الشباب  من  وكانت  األخرية  املجموعة  أما 
يحتوي  متكامال،  مرشوعا  أختاروا  الذين 
التي  األبنية  من  مجموعة  أو  كبري  بناء  عىل 
وقاعة  واملدرسة  الرياضية  املالعب  تتضمن 
تغطي  التي  األقسام  من  وغريها  االحتفاالت 
والثقافة  الدينية  الجالية  أنشطة  مختلف 

والرياضية والتبوية واالجتامعية وغريها..  
املجموعة  هذه  لدى  واضحا  املرشوع  وكان 
بأولويته عىل صعيد حاجات الجالية وامكانية 
والقى  له،  واالستثامري  املايل  الدعم  تأمني 
املستثمرة  اللجنة  من  واضحا  وتنويها  تجاوبا 
التي وعدت بدعم هذا املرشوع وإطالق عليه 

 ..Méga Community Project  تسمية
إلطالق  الجالية  يف  الشباب  يتقدم  وهكذا 
األفكار وتبنيها والعمل عىل وضعها يف مواقع 
من  األول  الجيل  بأن  منهم  شعورا  التنفيذ، 
وأفكاره  وطاقاته  قدراته  استنفذ  قد  الجالية 
مؤسسات  من  ايدينا  بني  والذي  وابداعاته، 
هي حصيلة نصف قرن تقريبا من حط األقدام 
األوىل للرعيل األول من أبناء هذه الجالية!.. 

تنتقل املسؤولية للجيل الثاين والثالث، ويف 
مخيم “جسور” أطلقت األفكار والحروف التي 
تبحث عن نقاط واضحة لتزينها!..                
جسور

من االنشطة يف املخيم 
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51 حالة من حاالت  فيروس كورونا في كندا

التوقيت الصيفي: الموقف مختلف في بعض المقاطعات الكندّية في البالد

تتمة االوىل

أن  عىل  الفيدرايل  اإلرصار  من  الرغم  وعىل 
للتعامل  جيًدا«  »مستعد  الصحي  النظام 
املؤكدة  الحاالت  من  املتزايدة  األعداد  مع 
بحاجة  إنها  املستشفيات  تقول  كندا،  يف 
نطاق  »توسيع  أجل  من  اآلن  املساعدة  إىل 
بشكل  التنفيس  الجهاز  فريوس  اختبارات 
املختربي  التحليل  يف  والتعاون  كبري«، 
املستشفيات  مع  برسعة  البيانات  لتبادل 

األخرى، وحامية املوظفني.
وغريها  األقنعة  يف  النقص  ذلك  اىل  يُضاف 
من معدات الحامية الشخصية، ونقص موثق 

يف أرسِّة الرعاية للحاالت الحرجة.
نقابة  رئيس  كلوتييه،  إميل  بول  وأكد 
من  أكرث  تجمع  التي   ،HealthCareCAN
الرعاية  وشبكات  املستشفيات  أكرب  من   50
صحايف:  ترصيح  يف  البالد  يف  الصحية 
طأمنة  يحاولون  الفيدراليني  املسؤولني  »إن 
الوضع..  عىل  يسيطرون  أنهم  إىل  الكنديني 
يف  يعملون  وكأشخاص  كخرباء  نعرف  لكننا 
النظام خالَف ذلك«. وقال كلوتييه: »أعتقد 
يف  جدارتها  أوتاوا  لتظهر  حاجة  هناك  أن 

تحمل املسؤولية«.
وقال كلوتييه »إن املستشفيات تسيطر عىل 
لكن  ضئيل.  اإلصابات  عدد  ألن  اآلن  االمور 
»إن  وتابع:  تصمد«.  فلن  االمور  ساءت  إذا 
الضغوط املزمنة عىل املستشفيات واضحة 
وتزايد  السكان،  شيخوخة  متطلبات  مثل: 
اإلدمان،  وعالج  العقلية،  الصحة  احتياجات 
وارتفاع معدل اإلرهاق بني املهنيني الصحيني 
الذين  للمرىض  املتطلبة  واألرسِّة  الطبيني، 
يجب نقلهم إىل رعاية طويلة األجل أو مراكز 
إعادة التأهيل، ونقص املساحة يف املجتمع 
بالنسبة لهم، والبنية التحتية املتحللة«. وقال 
يواجهه  ما  إىل  إضافة  هو  كورونا  »فريوس 

النظام اآلن«.
التطوير  يف  التعاون  املستشفيات  وتحاول 

الرسيع والتحقق من صحة أساليب املخترب.
احتامل  مواجهة  اطار  متصل ويف  يف سياق 
تفش كورونا يف كندا، وللحفاظ عىل قدرة 
تفّش  حال  يف  للتدّخل  املسلّحة  القّوات 

من  الكثري  تغيّب  احتامل  بسبب  الوباء 
أصدر  عملهم،  عن  العسكريني  املوظفني 
الجرنال  الكندي  الجيش  يف  األركان  رئيس 
التجّمعات  بإلغاء  أوامَر  فانس  جوناتان 
العسكريّة الضخمة يف القواعد العسكريّة يف 
بالفريوس. وشدد  اإلصابات  ارتفع عدد  حال 
الشخصيّة  بالنظافة  االهتامم  رضورة  عىل 
غري  واإلجازات  التنّقالت  كّل  ومراجعة 

الرضوريّة ألفراد القّوات البحريّة والجويّة.
املرض،  انتشار  من  الكبرية  املخاوف  ورغم 
ال  ان  من  التأكد  عىل  الفحوصات  تقترص 
الذين  أولئك  عىل  كورونا  مبرض  اصابة 
يُظِهرون األعراض وقد عادوا من السفر من بلد 
يتفىش فيه املرض، كالصني وايران، وايطاليا 

وفرنسا، والهند ومرص، وكوريا...
حالة   51 اكتُِشَفت  كندا،  يف  انه  يذكر 
املستجد  كورونا  فريوس  حاالت  من  تقريباً 
يف  معظمها  اآلن،  حتى   )COVID-19(
ومل  الربيطانية؛  وكولومبيا  أونتاريو  مقاطعات 

يُبلَّغ بأي وفيات.
 

كيبيك 

ويف كيبيك، تأكدت اإلصابة بثالث حاالت من 
فريوس كورونا املستجد بحلول يوم الجمعة، 
واحدة يف مدينة مونتيال، وثانية يف منطقة 
مونترييجي،  منطقة  يف  وثالثة  لوريي،  مونت 
إيران  وافدين من  أتت من مسافرين  جميعها 

والهند وفرنسا. 
مونتيال  يف  اكتُِشَفت  حالة  اول  وتعود 
عرب  املايض  الشهر  ايران  من  عادت  المرأة 
اجراء  بعد  بالفريوس  إصابتها  تأكدت  قطر، 
فحوصات لها يف املستشفى اليهودي العام، 
لتعود بعدها إىل منزلها يف عزلة ذاتية طوعية.

كارل  املستشفى  ِباسم  املتحدث  وقال 
استنتاج  إىل  األطباء  توصل  »لقد  ثرييولت: 
عزلة  يف  املنزل  إىل  العودة  تستطيع  أنها 

ذاتية«.
كيبك  يف  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  أما 
السكان  أحد  ان  فكشف  ماراندا،  روبرت 
الهند،  إىل  سافر  الذي  لوريي،  مونت  يف 
مصاب بالفريوس، وقد نُِقَل إىل املستشفى 
إدارة  وقالت  مونتيال.  يف  اليهودي  العام 

املستشفى إن املريض يف حالة مستقرة وهو 
يف الحجر الصحي.

وبشأن الحالة الثالثة، ُعلِم أن رجال من منطقة 
عىل  كان  فرنسا  من  عودته  بعد  مونتيجي 
هو  وكام  بـالفريوس،  مصاب  بشخص  اتصال 
معتاد، سُتَسل عينات اختبار من املريض إىل 
وينيبيغ  الدقيقة يف  لألحياء  الوطني  املخترب 
اتَّبع  »)املريض(  للوزارة  بيان  وقال  لتحليلها. 

اإلجراءات املُوىص بها لجهة العزل«. 
الخميس  يوم  اكتُِشَفت  التي  الحاالت  إحدى 
يف  امرأة  يف  كانت  الربيطانية  كولومبيا  يف 
الخمسينيات من عمرها مل تسافر مؤخراً، ومل 
الوافدين  باملسافرين  وثيق  اتصال  عىل  تكن 
هرني،  بوين  الدكتورة  وقالت  كندا.  إىل 
األمر  إن هذا  املقاطعة،  الصحة يف  مسؤولة 
»مقلق للغاية«، ألنه يشري إىل حاالت إضافية 

تُكتََشف. 
مقاطعة  يف  الصحيّة  السلطات  وتحّقق 
يف  لسيّدة  محتملة  إصابة  يف  برنزويك  نيو 
الثامنني من العمر عادت من رحلة إىل الهند، 
بإصابتها  لالشتباه  املستشفى  إىل  وأُدِخلت 

بالفريوس.
ويعتقد أن الطريقة الرئيسية النتقال الفريوس 
املواطنني  بني   )COVID-19( املستجد 
عطس  لدى  التنفيس  الجهاز  قطرات  هي 
مثل  الوثيق  واالتصال  ُمصاب،  سعال  أو 
املصافحة أو ملس الوجه بعد مالمسة سطح 

ملسه املُصاب. 
مدير  مساعد  جالربت،  إيف  الدكتور  وأكد 
عىل  كيبيك،  مقاطعة  يف  العامة  الصحة 
أثناء  يف  بالذراع  واألنف  الفم  تغطية  أهمية 
فوراً،  يُرَمى  مبنديل  أو  العطس،  أو  السعال 
أو  بالصابون،  متكرر  بشكل  اليدين  وغسل 
إذا كان  الكحول  استخدام معقم يعتمد عىل 

الغسيل غري ممكن.
معلومات  أكدت  التجاري،  املجال  ويف 
آثارها  تركت  قد  الفريوس  أزمة  أن  متقاطعة 
االسواق  بدأت  فقد  االقتصاد،  قطاع  عىل 
من  العديد  يف  املرض  تفش  بآثار  تشعر 
وكوريا وغريهام،  الصني  الدول، ال سيام يف 
املنتجات  تدفق  ويؤثرعىل  أثر  الذي  األمر 
قد  ما  البلدان،  تلك  من  الصناعية  واملواد 

يؤدي إىل ارتفاِع االسعار.

أونتاريو 

االسبوع  اواخر  أونتاريو  مقاطعة  وأكدت 
حاالت  من  جديدتني  حالتني  الفائت 
يف  اإلجاميل  العدد  رفع  مام  الفريوس، 

املقاطعة إىل 28 حالة.
صحايف  بيان  يف  الصحة  مسؤولو  وأعلن 
من  العرشينات  يف  رجالً  أن  الجمعة  مساء 
عمره عاد من إيطاليا يف 3 آذار/ مارس وتوجه 
إىل قسم الطوارئ مبستشفى مونت سيناي. 
من  عمرها  من  الستينيات  يف  امرأة  وعادت 
إيران يف 2 آذار/ مارس، وتوجهت إىل قسم 
الطوارئ مبستشفى ماكينزي ريتشموند هيل. 
اإلجراءات املناسبة يف  إنَّ  وقال املسؤولون 
يف  املريضني  وكال  اتُِّبَعت،  املستشفيني 

املنزل مبعزل عن الناس.

تِْم ُهورتِْنْز 

مرشوبات  عمالق  أعلن  متصل،  سياق  يف 
سيتوقف  إنه  ُهرتنز«  »تْم  كندا  يف  القهوة 
إلعادة  القابلة  الكؤوس  قبول  عن  مؤقتاً 
االستخدام التي يحرضها الزبائن، وذلك خوفاً 

من انتشار فريوس كورونا.
 1.8 لتقديم  خططاً  أيًضا  الرشكة  وعلقت 
مجاناً  االستخدام  إلعادة  قابل  كوب  مليون 
لهذا   Roll Up the Rim كجزء من مسابقة

العام.
وتأيت هذه الخطوة املؤقتة بعد قرارات مامثلة 
 The Second Cupو ستاربكس  قبل  من 

.Ltd
أن  من  الرغم  إنه عىل  تِم هورتنز  إدارة  وتقول 
يف  تغيريات  بأي  يوصوا  مل  الصحة  مسؤويل 
بعد  التغيري  تجري  فهي  الحالية،  إجراءاتها 
بها  الخاصة  املطاعم  أصحاب  إىل  االستامع 

والتعليقات التي تصلها من زبائنها.
وتقول الرشكة إنها ستؤخر توزيع األكواب التي 
يُعاد استخدامها، والتي كان من املقرر منحها 
هذا  من  الحق  وقت  حتى  األسبوع،  هذا 
مرشوب  تقديم  عىل  ستحافظ  لكنها  العام. 
القهوة وغريها يف كأس الورق القابلة إلعادة 

التدوير.

من جهتها، كانت مقاهي »ستاربوكس« قد 
حيز  ستضع  بأنها  املايض  االسبوع  أعلنت 
انتشار  ملكافحة  وقائية  تدابري  جملة  التنفيذ 
فريوس كورونا بينها الرفض املؤقت لألكواب 
وأصدرت  هذا  االستخدام.   املتعددة 
االجتامعات  كل  بإلغاء  تعميام  ستاربوكس 
الكربى بني املوظفني حتى نهاية شهر آذار/
مارس الحايل كام ألغت كل رحالت العمل.

 Bulk يف سياق متصل، أعلنت أيضا محالت
قبول  عن  توقفها  عن  بالجملة  للبيع   Barn
كانت  والتي  االستخدام  املتعددة  األوعية 
تشجع زبائنها عىل استخدامها لهدف حامية 

البيئة.

تحذير للكنديني 

العامليّة  الشؤون  وزارة  حّذرت  ذلك  إىل 
الكنديّة املواطنني من السفر إىل إيران بسبب 
انتشار فريوس كورونا يف تحديث أجرته عىل 
تحذيراتها السابقة، التي دعت فيها الكندينّي 
ونصحت  الرضوري،  غري  السفر  تجّنب  إىل 

بتجّنب السفر إىل إيران.
للكندينّي  تحذيراً  الوزارة  أصدرت  أن  وسبق 
الرحالت غري الرضوريّة  إىل الصني،  بتجّنب 
منه  انطلق  الذي  اإلقليم  إىل  الرحالت  وكلِّ 

الفريوس.

دعم حكومي 

الحمعة  الكندية  الحكومة  أعلنت  ذلك  اىل 
الفدرالية  الصحة  وزيرة  بلسان  الفائت 
بقيمة  إضايف  متويل  عن  هايدو  باتريشا 
حول  سنتان  مدتها  ألبحاٍث  دوالر  مليون   20
ملرض  املُسبِّب  املستجد  كورونا  فريوس 
إىل  املبلغ  هذا  ويُضاف   ، »كوفيد19-«. 
قد  الحكومة  كانت  دوالر  ماليني   7 مبلغ 
أعلنت تخصيصه لهذه األبحاث ووجدت فيام 

بعد أنه غري كاٍف
يف  بحثياً  فريقاً  املبلغ47  هذه  وستساعد 
أدوات  وتقييم  »تطوير  يف  كندية  جامعة   19
»كوفيد19-«  ملرض  ولقاحات«  تشخيص 
ملواجهة  استاتيجيات«  و«إيجاد 
باملرض  املتعلقة  الخاطئة«  »املعلومات 
و«الوصِم والخوف« الناجمنْي عن اإلصابة به.

من إعداد مي أبو صعب 

يعود  الصيفي  بالتوقيت  العمل  حول  الجدل 
إىل الواجهة من حني آلخر، ال سيّام مع اقتاب 

موعد تغيري الساعة يف كّل سنة.
واملعارضون،  مؤيّدوه  الصيفي  للتوقيت  و 
ويؤكّد كّل منهم حسب موقعه عىل إيجابيّات 

تغيري الساعة وسلبيّاتها. 
العامليّة  الحرب  إىل   التوقيت  تغيري  ويعود 
اإلنتاج  لتعزيز  حينه  يف  وهدف   ، األوىل 
وجرى  الطاقة،  استهالك  تكلفة  وخفض 
التخيّل عنه يف نهاية الحرب ليعود من جديد 

خالل الحرب العامليّة الثانية.
العمل  بدأ  و  زمنيّة،  مناطق  سّت  كندا  ويف 
عام  شاملة  بصورة  الصيفي  التوقيت  بقانون 

.1942
الكبري،  الكندي  الشامل  يوكن يف  إقليم  ويف 
دفع الجدل الذي يثريه تغيري التوقيت برئيس 
حكومة املقاطعة ساندي سيلفر إىل استطالع 

رأي السّكان بشأنه.
ترشق الشمس شتاء يف وايت هورس عاصمة 

 Claudine/العارشة صباحا يوكن يف  إقليم 
Samson/Radio-Canada

وصّوت  شخص،   4800 االستطالع  وشمل 
الحفاظ  لصالح  آراؤهم  املستطلعة  أغلبيّة 
ما  السنة،  طوال  تغيري  دون  التوقيت  عىل 
سيقّدمون ساعاتهم  املقاطعة  أبناء  أّن  يعني 
من  الثامن  يف  السنة  هذه  األخرية  للمرّة 
العمل  بدء  موعد  وهو  الجاري،  مارس  آذار 
بالتوقيت الصيفي يف كّل من كندا و الواليات 

املتّحدة.
الجمعيّة  يف  النائب  غالينا  باولو  وكان  
الترشيعيّة يف إقليم يوكن قد اقتح يف مذكّرة 
بالتوقيت  العمل  وقف   2017 عام  رفعها 

الصيفي يف يوكن.
استطالع  يف  املوضوع  الحكومة  وطرحت 
وقال  الفائت،  فرباير  شباط  يف  أجرته  للرأي 
إنّهم   آراؤهم  املستطلعة  من  باملئة   93
تغيري  دون  التوقيت  عىل  الحفاظ  بفّضلون 
التوقيت  اعتامد  إمنهم  باملئة   73 واختار   ،

الزمنيّة  الهادي  املحيط  ملنطقة  الصيفي 
.Pacific daylight time

الزمنيّة  املنطقة  توقيت  اإلقليم  اعتمد  وقد 
للمحيط الهادي عام 1973، بعد أن كانت له 
بالتوقيت  العمل  به وبدأ  منطقة زمنيّة خاّصة 

الصيفي عام 1980.
و باإلضافة إىل إقليم يوكن، فإّن  سسكتشوان 
بالتوقيت  تعمل  ال  الكندي  الغرب  وسط  يف 
منطقة  املقاطعة  اختارت   وقد  الصيفي، 
توحيد  جرى  أن  منذ    HNC الزمنيّة  الوسط 
 50 تغيري الساعة يف كندا قبل ما يزيد عىل 

عاما.
ذلك أّن  خّط الطول يفصل سسكتشوان إىل  
املقاطعة  اختارت  وقد  زمنيّتني،  منطقتني 
العمل مبنطقة وسط كندا  الزمنيّة دون تغيري 

طوال السنة.
ويف ألربتا، قّدم  توماس دانغ عضو الجمعيّة 
الجديد  الدميقراطي  الحزب  عن  الترشيعيّة 
العمل  لوقف  فيها  يدعو   2017 عام  مذكّرة 
ولكّن  املقاطعة،  يف  الصيفي  بالتوقيت 

النّواب مل يوافقوا عليها.
العمل  وقف  إىل  الدول  من  العديد  وتدعو 
بهذا  دعوات  مثّة  و  الصيفي،  بالتوقيت 
يف  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  يف  املعنى 
الهادي  عىل  املطّل  الكندي  الغرب  اقىص 

ويف عدد من الواليات األمريكيّة، كام أّن اتّحاد 
الساعة. تغيري  بعدم  ينصح  الكندي   النوم 

راديو كندا الدويل

 يس يب يس/ راديو كندا
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من  مجموعة  اىل  السابقة  املقالة  يف  توصلنا  قد  كنا 
املعطيات والنتائج التي تحتاج كل منها اىل دراسة معمقة 
ودقيقة وشفافة للتوصل اىل أفكار واحتامالت وفرضيات 

حلول.. 
قلنا أن اللبناين عجز عن بناء وطن باملفهوم واالصطالح 

العلمي للكلمة..  
وقلنا أن مفهوم اللبناين عن الوطن مبا هو أرض وشعب 

ومؤسسات، غائم وضبايب وحائر ومتدد..  
دستور  هي  مبا  الدولة  بني  يفصل  ال  اللبناين  أن  وقلنا 
نيابية  مجالس  هو  مبا  الحكم  وبني  ومؤسسات  وقوانني 

ووزارية وقضائية وإدارات عامة.. 
املهاجر  يف  القانون  يحتم  الشاطر  اللبناين  أن  وقلنا 
واملغتبات، أما يف بلده األم فيعود اىل مخالفة القانون 

وعدم احتامه وااللتفاف عليه.. 
الوطن ومؤسساته وناسه،  الذي يرضب  الفساد  أن  وقلنا 
خارجي  هو  ما  وفيه  وذاتية،  جينية  وادوات  رشوط  فيه 

وموضوعي.. 
وقلنا أن املؤسسة العليا للفساد التي تكونت عرب قرون 
الخاصة  قوانينها  ارساء  من  متكنت  “األجنبي”  حكم  من 
التي تحمل يف طياته فهمها للوطن ودور املؤسسات فيه 

وسريورة الناس ودورهم فوق هذا التاب.. 
اليوتويب  البطل  ميثل  الذي  “الزعيم”  أن  قلنا  وأخريا 
الفقرية،  الشعوب  لدى  الشجاع  والفارس  االغريق،  لدى 
والتاجر  القدمية،  الديانات  لدى  والناسك  واملتصوف 
ميكيافيليل،  لدى  و”األمري”  الفينيقيني،  لدى  الشاطر 
لبنان خليطا هجينا من كل هذه الشخصيات  يصبح يف 
بحيث أن املواطن العادي مهام تنوعت اهتامماته وبنيته 
الزعيم..  ودارة  مجلس  اىل  يعود  نراه  والثقافية،  الفكرية 
الذي يوزع املكرمات والوظائف واألرايض عىل الناس يف 

الدنيا واآلخرة!.. 
ومؤسسات،  وشعب  أرض  مبا  أوال،  الوطن  مفهوم  يف 
واختزاله  املعنى،  هذا  تسخيف  من  اللبنانيون  متكن 

وتفريغه من معانيه السامية.. 
فاألرض يف شبعا مثال ال تعني طبقة كبرية من اللبنانيني، 
والجبال  الخريطة، واألرض  يعرفون موقعها عىل  ورمبا ال 
احتلتها  التي  والشاميل  الغريب  البقاع  تالل  يف  والتالل 
جبهتي النرصة وداعش، مل تكن تشكل أرقا لرشيحة كبرية 
الوطن  مساحة  عىل  املهملة  واألطراف  اللبنانيني،  من 
من  جادة  التفاتة  تستحق  ال  وعكار  والبقاع  الجنوب  يف 
يف  منا  الذي  الصغري  لبنان  منذ  الجمهورية  مؤسيس 

 .1943
براحة  العيش  من  اللبنانيني  نصف  من  أكرث  متكن  وقد 
االحتالل  خالل   ،2000 عام  اىل   1982 عام  منذ  بال 
لبنان، ومل يرف جفن  ربع  ثم  ثلث  ثم  االرسائييل لنصف 
واملذهبية  والطائفية  االجتامعية  الرشائح  من  لكثري 
والحزبية والثقافية والسياسية، فلم تشكل هذه الجغرافيا 
الواسعة وهذا التاب املقدس وهذه البقعة من الوطن، 

مل تشكل هاجسا يستحق االهتامم واإللتفات والعمل .
من  والفكريني  السياسيني  “املبرشين”  بعض  متكن  وقد 
املدفون،  جرس  اىل  بريوت  وسط  من  متتد  دولة  تخيل 
األكرث طموحا يضمون أجزاءا محددة من الجبل اىل هذه 
الدولة املسخ، والحديث عن دولة بحجم اللوكسمربج أو 
يوما  الذي مل يتجشم  الخاص  لديه جمهوره  امارة موناكو 
عناء الوصول اىل صيدا جنوبا، فضال عن النبطية وصور 

وبنت جبيل.. أو بوابة فاطمة مثال! 
-  تجرأوا  السنيورة منوذجا  الذين حكموا حديثا –  بعض 
واسعة  مساحات  عن  التخيل  يف  الخوض  عىل  بسهولة 
يف  عمالقة  ثروات  عىل  تنطوي  التي  البحرية  املياه  من 
قربص  مثل  وهزيلة  هجينة  دولة  لصالح  والغاز  النفط 

مبارشة، ولصالح الكيان الغاصب مداورة!.. 
بعض  يريد  كان  الذي  املسؤول  اللبناين  متكن  وقد 
من  لبنان  يف  تواجدهم  أيام  السوريني  من  املكاسب 
التساهل يف حق لبنان يف مياه نهر العايص الذي ينبع 
رفض  والذي  السورية،  األرايض  اىل  ويجري  لبنان  يف 
املسؤول  هذا  عرض  يقبل  مل  الذي  السوري  الوزير  هو 

اللبناين.. الشاطر والفاسد والخائن! 
لذلك يف ثالثية الوطن: أرض وشعب ومؤسسات، تنكرس 
هذه الثالثية مع االطاللة األوىل عىل مفهوم األرض لدى 
طبقات  عن  نتحدث  وقد  اللبنانيني،  من  واسعة  رشائح 

واالجتامع،  والتدين  والثقافة  الفكر  يف  منهم  متقدمة 
العصبيات  بعض  تقودها  التي  الدنيا  الطبقات  وليس 

والتحزبات الضيقة!.. 
أما يف الحديث عن الشعب، إقرأها شعوب، فهو خالصة 
البرشية  واالنزياحات  الهجرات  تعاقب  من  السنني  آالف 
السفر  وهذا  الصحراء،  مواجهة  ويف  املتوسط  حول 
معه  تحركت  بل  فقط،  جسد  هجرات  يكن  مل  البرشي 
استقراها  وكان  املختلفة،  والهويات  والديانات  األفكار 
يف هذه البقعة من األرض ملواصفات جغرافية ومناخية 
ذاتيا من هوية  الجغرايف جزءا  التكوين  متقدمة، جعلت 
الصغرية  الجغرافيا  هذه  تكون  أن  فبدل  لذلك  اللبناين، 
واملتخالفة،  املختلفة  الهويات  لهذه  جامعا  عامال 

أصبحت عامل تفاخر وتفريق ورشذمة.. 
ال نريد أن نرفض قيمة الحنني اىل مسقط الرأس ومالعب 
رافق  الذي  االنغالق  ولكن  والبلدة،  الحي  ورفاق  الصبا 
لحروب  مهد  واألحاسيس  املشاعر  من  الجزئيات  هذه 
أهلية متواترة، وال يبدو أن فتيل اشتعالها قد انطفأ بعد.. 
البرش  أقفلت عىل  نفسها،  أقفلت عىل  التي  الجغرافيا 
املعجب  املغرور،  الكائن  هذا  يتمكن  مل  لذلك  أيضا، 
بذاته، والواثق من قدراته وامكاناته الذاتية، مل يتمكن من 
االنتامء اىل جغرافيا قريبة من بيئته، فضال عن مواطنني 
يجاورونه يف نفس االقليم أو البلدة أو الضيعة أو الشارع 

أو البناية!.. 
ألي  األساسية  الرافعة  يشكل  الذي  الشعب  فمفهوم 
كل  ورغم  ومراوغ،  به  ومشتبه  ومزغول  مفهوم  وطن، هو 
الشعارات والكليشيهات واليافطات والخطاب السيايس 
فكرة  عىل  يؤكد  الذي  والديني  واالجتامعي  والثقايف 
ورغم كل صيغ  ومؤسساته،  بأرضه وشعبه  الوطن  وحدة 
األديب  هذا  يتمكن  مل  التعايش،  مفهوم  عىل  التأكيد 
صياغة  يف  شارك  الذي  والكاتب  والفيلسوف  والشاعر 
قوانني األمم املتحدة ورشعة حقوق األنسان مل يتمكن من 
أمام جموح  الصمود  قادر عىل  اجتامعي”  “عقد  صياغة 
سنوات،  عرش  من  ألكرث  والسياسية  الدينية  العصبيات 
مام يضطرنا يف كل مرة نصل اىل مشارف الحرب األهلية 
طائف  اىل  نحتاج  واملقدمات..  األسباب  ألسخف 

هناك.. وطوائف أصغر هنا وهناك!.. 
ودورها يف  مفهومنا عن املؤسسات  يكون  لن  وبالتايل، 
أفضل  األرض  هذه  فوق  الشعب  لهذا  الخدمات  تقديم 
حاال من مقاربتنا لدور األرض والشعب يف ثالوثية الوطن 

املقدسة!.. 
املؤسسات التي تأسست ومنت من خالل هذه العالقة 
يرى  ال  الذي  والشعب  والشعب،  األرض  بني  املزغولة 
اىل  أقرب  فهو  للوطن  بانتامئها  يعتف  وال  بعيدة  أرضا 
عدم  عىل  عطفا  فيها،  املؤسسات  وجود  من  حرمانها 
اعتافه بناس هذه األرض املوزعني يف األطراف البعيدة 

عن شارع موين!.. 
واملقدسة  املوعودة  األرض  يف  املؤسسات  وجود 
وتقوم  الدسم  كاملة  مؤسسات  أنها  يعني  ال  الوطن  يف 
أغلب  يف  هي  بل  واملواطن،  الوطن  خدمة  يف  بدورها 
الحاالت جزر طائفية ومذهبية وجغرافية وعصبية لبعض 
تكريس سلطته  الزعيم يف  منها  يستفيد  التي  التنفيعات 

وبالتايل رؤيته للوطن! 
املوظفني  من  اآلالف  عرشات  تضم  التي  املؤسسات 
35- حوايل  يتقاضون  واالنتاج  العمل  عن  العاطلني 

%40 من امليزانية السنوية للبلد، األحياء منهم واألموات 
أكرثها  يف  وهي  واملغتبات،  املقاهي  يف  واملوزعون 
لهذه  املؤسسات  حاجة  عن  تفيض  برشية  حموالت 
وال  مكاتب  وال  مهام  لهم  ليس  الذين  البرش  من  األعداد 
دوامات عمل، فضال عن أنها أوكار للفساد والفاسدين.. 
الجادة  واملعطيات  األمثلة  يف  التوسع  وقبل  وهكذا، 
والصادمة يف الحياة السياسية لهذا الوطن الذي تكتمل 
صورته يف عدم وجود مفهوم جامع للوطن بأرضه وناسه 

ومؤسساته.. وأبطاله! 
وطنه  تاريخ  اللبناين  فيه  يقرأ  موحدا  كتابا  إن  وبالتايل 
عىل  التوافق  أو  الكتابة  عن  فضال  الطباعة  عىل  عيص 
بطل؟  أو  لحد عميل  لبنانية،  أرض  مضمونه.. هل شبعا 

وأين موقع الشهداء يف تاريخنا الحديث؟ 
عفوا.. عن أي شهداء تتحدث؟ شهداؤنا أم شهداؤهم؟ 

عفوا وطن.. أراك باللباس الداخيل! 

هوزأبجد

في المسألة اللبنانية )2(! 
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اللبنانية  الحكومة  قررت  يتيمة  تبقى  ال  ان  نأمل  خطوة  يف 
الديون وفوائدها، هي خطوة تعرب عن  ان متتنع عن سداد 
اىل مطرح  اللبنانية ووصولها  االزمة  تشغيل  انسداد مخارج 
مبا  السيطرة  ادوات  تدوير  اعادة  او  الشامل،  االنفجار 
الفينيقية  بطوائفه  التعيس  البلد  لهذا  ر  يُقدَّ ما  مع  يتناسب 

وبغطرسة طواقمه السياسية...
منعت  ذاتها  بحد  هي  التي  الخطوة،  تلك  سبقت  لقد 
آذار،  شهر  سندات  ُدِفَعت  لو  فيام  للبلد  النهايئ  االنفجار 
معركة قاسية تجندت فيها عصابة النهب الحريرية وتوابعها 
يف الطوائف املختلفة والعابرة لالصطفاف املذهبي، التي 
الصهيوين.  وذيله  االمرييك  االكرب  للمعلم  الوالء  يجمعها 
الطبقة  مصالح  بشبكة  املساس  ملنع  هدفت  معركة 
هذه  تضع  التي  البلد،  مفاصل  عىل  املسيطرة  السياسية 
كل  فيها  تجندت  االمرييك.  املرشوع  خدمة  يف  السيطرة 
رفيق  استلم  ان  منذ  ونفوذ  مواقع  من  الحريرية  راكمته  ما 
عىل  بتنا  اننا  حصل  ما  يعني  هل  السلطة.  ة  ُسدَّ الحريري 
البلد؟... هل سينتج  فالق تغيري سيايس سوف يغري وجه 
بناء  إلعادة  االقتصادية  الوجهة  يف  تبدل  القرار  هذا  عن 
سياسية  تحوالت  عتبة  عىل  نحن  هل  سليم؟...  اقتصادي 
سوف تردم الطبقة السياسية الحالية تحت ركام فسادها... 
فاصطفت  اللبنانية،  القبائل  ذهنية  تغريت  هل  وباألحرى 
خلف وعي مغايٍر ملا نشأت عليه من الزبائنية واالرتزاق من 

كعب صباط الزعيم؟ 
ليس من كل االسئلة الواردة ما يفيد بأن شيئاً قد تغري... ال 
أغلبية الطوائفيني قد رذلوا اشباههم الذين يتكلمون ِباسمهم، 
وال انزاح الواقع السيايس اىل مكان يعرب عن حقيقة امليزان 
الفعيل للقوى. ذلك ان املقاومة ما زالت تتعفف عن منازلة 
شعبها  مصلحة  وتأخذ  االمرييك-االرسائييل  عدّوها  ادوات 
وبلدها بالحسبان، وهي تغرّي املحيط حولها وتتك االذناب 
تتلوى يف الداخل، والذين هم متفقون سياسياً مع املقاومة 
االمل  يديم  االولوية، مام  فلَها  الداخلية،  تأرسهم حساباتهم 

واملخاض عىل حساب خالص الناس وأرزاقهم....
ما تغرّي فقط هو وصول طريق املديونية اىل حافة االنفجار، 
– لالمرييك  معظمها  وارتهان  السلطوية  التكيبة  ظل  يف 
سبيل  يف  الدين  استثامر  عىل  قدرتها  وعدم  الصهيوين، 
اىل  الدين  سالح  تحول  للمقاومة.  السيادي  القرار  تطويع 
بشطب  موعوداً  كان  األب  الحريري  ذايت.  دمار  سالح 
الدين مقابل التوطني، لذلك نرى االسترشاس االمرييك يف 
ِبربنامج  يُلتَزَم  مل  اذا  للبلد  اعدام  كمنصة  الدين  استعامل 

الحدود مبا  النفط وترسيم  التوطني، مع إضافة مستجدات 
يريح الكيان الصهيوين.

وجود  حول  تتمحور  االمرييك  األداء  يف  األساسية  النقطة 
مصلحة امريكية يف تفجري الداخل اللبناين، وشطب البلد 
ويفسح  االمرييك  الدول. من هنا هل سينكفئ  عن خارطة 
املجال لبعض االبر املنشطة، أم سرنى أداًء هجومياً ملحور 

املقاومة ينتشل فيه لبنان من براثن الوحش االمرييك؟
يراقب  وهو  املقاومة  حدود  عىل  الصهيوين  الكيان  وجود 
من  تصطك  االرسائيلية  الركب  يجعل  سورية  يف  تفعله  ما 
الرعب.... رساقب حررتها املقاومة يف حرب ليلة واحدة، 
املذلة  يلقى  وهو  تركيا  جيش  عىل  “الناتو”  قلب  وانفطر 
و... الصفعات متاماً كجيش ندميه الصهيوين، وهو يقيس 
الفلسطيني  الشامل  ينتظر  ما  مع  رساقب  يف  حصل  ما 
ارس  من  املنطقة  تلك  يستد  ان  املقاومة  قرر عقل  ما  اذا 
الصهاينة... األمرييك تصله اصوات النحيب من تل ابيب، 
اصال  هو  املصطنعة.  الدولة  لتلك  يقدمه  شاٍف  دواَء  وال 
جرّب ما يستطيعه وحارب كل ما ميت بصلة لهؤالء البرش، 
ومل تنكرس شوكتهم. معادلة ضغط الداخل اللبناين إلصابة 
البيئة  آذت  هي  املطلوب..  اىل  تؤِد  مل  واهلها  املقاومة 
تستطع  مل  ولكنها  العامل،  التشيع”عرب  وحاربت”  الحاضنة 
رضب العصب املقاوم ألنه يف مكان آخر... القوم يفتشون 
عن حقيقة فايروس الكورونا: إذا ما كان جزءاً من حرب حيوية 
عىل  كبلدين  والصني  ايران  باالساس  طالت  )بيولوجية( 
واكتُِشَفت  ادواتها  صّحت  اذا  حرب  االمرييك.  املهداف 
عنيفة  لهزات  عرضة  برمته  االريض  الكوكب  يكون  اسبابها 
تغري من وجهه، وعندها لن يبقى لقبائل الوطن “الفينيقي” 

ما تتنازع عليه...
لقد تزامنت صفقة القرن مع انتشار الفايروس لتشغل الناس 
بأوجاعها فتستمرئ االدوات االمريكية املزيد من خطواتها. 
ابن سلامن يرضب رضبته ويصفي معانديه يف الحجاز، وهو 
ما زال يحارص - بأمر االمرييك - ايَّ محاولة ملساعدة لبنان 
بُغيَة تركيع و مصادرة القرار السيادي.... واملعني هنا حرصاً 

تركيع القرار املقاوم.
بناًء عليه يتجه الوضع اللبناين إىل تعويم ما لصيغة املساكنة 
عدم  عامدها  املقاومة،  وبني  إرسائيل   - امريكا  اذناب  بني 
ترك البلد ميوت اقتصادياً ولكن ليس وصوالً اىل معافاته... 
بقراءة  مرتبط  املقاومة  قبل  من  مجدداً  باملساكنة  الرضا 
الواقع االقليمي برمته، ومدى التغيري املرتقب يف ساحات 

املواجهة مع االمرييك.. والسالم.

MOUSSA & MANCERIU,
Notaires, s.e.n.c.r.l

Me Radwan Moussa
Notaire et conseiller juridique

1695 boulevard Laval, suite 104,
Laval, (Québec) H7S 2M2

Tél: 450.490.3338
mmnotaire.com • cjuridique.com

,ájQÉ≤©dG Oƒ≤©dG áaÉc
áeÉ©dGh á°UÉÿG ä’ÉcƒdG
Êóe êGhR ,á«°UƒdGh çQE’G

 المساكنة مجددًا....
هيكلة الدين العام نموذجًا

عادل حبيب ...والسالم



العدد 500 - الثالثاء 10 اآذار 2020/رجب 1441
N°500 • Mardi le 10 Mars 2020إعالنات

.á«fÉ› á«ÑW äGQÉ°ûà°SG 

.IöûÑdÉH ájÉæ©dGh π«ªŒ á«FÉ°üNG 

.ájhOCÓd ójóŒh ÚeCÉJ 

.Ö«ÑW ¤G ´ƒLôdG ¿hO øe ôØ°ùdGh è◊G äÉMÉ≤d ÚeCÉJ 

.AÉ©HQCG πc ≥Ñ°ùe óYƒe ¿hóH ∫hÎ°ùdƒµdGh …ôµ°ùdG ¢üëa òNC’ á°Vô‡ 

.Qƒ°üdG ÒÑµJh Ò¡¶àd Èàfl 

• Préparation et Renouvellement des Médicaments.
• Cosmétique • Laboratoire Photos.

4102 Jean Talon Est • Coin Pie 9
Tél. 514.725.8989 • Fax. 514.725.7474

OGƒL ¿É°ùM ‹ó«°üdG

ºµàeóN ‘ ôaÉæN Gó«dGO á«f’ó«°üdGh

4629 Boul. Lévesque E,
Laval, Qc H7C 1M8

450.661.2233

Simplement ...!

ROULA KADI
514.388.1588 ext 246 • roula@skylawn.net

 Cell: 514.655.5678

HEBA BOMBACHI
514.388.1588 ext 234 • hebaskylawn@gmail.com

 Cell: 514.660.8339

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

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

»Hô©dG Üô¨ŸG ∫hOh

SKYLAWN TRAVEL

EXCELLENT SERVICE POUR VOYAGER
PARTOUT DANS LE MONDE

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



العدد 500 - الثالثاء 10 اآذار 2020/رجب 1441
N°500 • Mardi le 10 Mars 2020 جالية

انتقلت اىل رحمة الله تعاىل املرحومة الحاجة ناهية السيد عيل زيبارة. أوالدها: الشيخ عيل، حسني، 	 
وائل، وحكمت التنوخي. صهراها يف كندا: غازي سبيتي وفادي عواضة. وقد ُووِري جثامنها يف ثرى روضة 

الشهيدين يف بريوت الخميس يف الثامن من آذار الجاري. 

أوالدها: 	  )أبو عيل(،  وفاة املرحومة فدوى أحمد حميّد، زوجها احمد حرب  ملناسبة مرور اسبوع عىل 
عيل، محمد، نورا، وهيا حرب، أقيم مجلس فاتحة وعزاء عن روحها الطاهرة يف املركز االسالمي اللبناين عند 

السادسة والنصف من مساء السبت يف األول من آذار.

ملناسبة ذكرى مرور أربعني يوماً عىل وفاة املرحوم الحاج عيل عواضة )أبو حسني( ابنته: الحاجة جامل 	 
عواضة زوجة الحاج عيل ضاوي، صهره الحاج عيل ادريس )أبو حسني(، ويف ذكرى وفاة املرحوم الحاج 
ابراهيم سكييك، شقيقته يف كندا الحاجة ام محمد بعلبيك زوجة الحاج بالل بعلبيك )اوتاوا(، وخال األخت 
مريم بعلبيك زوجة األخ أحمد زهري )مونتيال(، أقيم مجلس فاتحة وعزاء عن روحهيام الطاهرتني يف املجمع 

االسالمي عند السابعة والنصف من مساء السبت يف األول من آذار.

نتقدم من آل العزاء بأحر التعازي القلبية، ونسأل الله ان يتغمد املرحوِمني بواسع رحمته، وأن يسكنهم 	 
الفسيح من جنته.

م: يف اليوم العاملي للمرأة والذي يحتفل به يف الثامن 
ما  جملة  يف  نسمع  عام  كل  من  اذار  مارس  شهر  من 
نسمع من شعارات هو رضورة متكني املرأة دون توضيح 
فاذا  منه.  املقصود  او  حدوده  او  التمكني  هذا  طبيعة 
حقوقها  واعطائها  املرأة  انصاف  اىل  دعوة  االمر  كان 
االرسية  املشاكل  من  املزيد  ومحليا  عامليا  نشهد  فلَم 
؟..هل  الزواج  وقلة  الطالق  وكرثة  العائيل  والتفكك 
حياة  من  تبقى  ما  لتدمري  هو  او  للتحسني  هو  التمكني 

أرسية وإجتامعية منسجمة ؟؟
بالل / اوتاوا 

انصافها  هو  التمكني  من  املقصود  بالل  اخ  نعم   : حل 
بعض  ويف  العمل  سوق  يف  الرجل  مع  ومساواتها 
االحكام والقوانني التي يعتربها البعض مجحفة بحقها. 
واساس اعتبار هذا اليوم يوما عامليا للمرأة هو  خروج 
عىل  اعتاضا  نيوروك  مدينة  شوارع  يف  النساء  االف 

ظروف العمل الغري االنسانية، مطالبات بتقليل ساعات 
الدعوات  بعدها  من  توالت  ثم  االجور.  وزيادة  الدوام 
يف الواليات املتحدة وبعض دول العامل اىل احياء هذا 
أما ملاذا مل   .. ودورها  املرأة  بتضحيات  لالشادة  اليوم 
سوءا؟  وازدادت  واالرسية  العائلية  الظروف  تتحسن 
فليس بالرضورة أن يكون السبب هو حصول املرأة عىل 
بعض مطالبها، امنا كيفية التوازن بني أهمية املرأة يف 
أرستها اوال وبني دخولها اىل معتك العمل، يك تساعد 
نفس هذه االرسة وتبني شخصية فاعلة ومريدة يف آن 
او  االولويات  مراعاة  عدم  يف  يكون  عادة  والخلل  معا. 
وناجحة.  سليمة  ارسة  بناء  حساب  عىل  فيها  املبالغة 
فالتطرف يكمن تارة يف قمعها ومنعها عن مامرسة دورها 
االنساين الطبيعي يف املجتمع ومرة بسبب ايهامها أن 
حريتها تكمن يف متردها عىل االعراف والتقاليد ورفضها 
االنتاجي  بالجانب  واكتفائها  واالمومة  الزوجية  لدور 

واالستهاليك الطاغي يف هذه االيام .

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..

21 مارس الجاري اىل آخره ستشهد مدينة  من تاريخ 
وتربوية  وثقافية  اعالمية  نشاطات  سلسلة  مونتيال 
ملناسبة “اسبوع العمل ضد العنرصية”، الذي تتبناه 
والثقافية  الجاليوية  املراكز  من  وعدٌد  املدينة  بلدية 
ظل  يف  االنشطة  هذه  أهميّة  وتكمن   .. والحقوقية 
حوادث  من  الكيبيكية  االوساط  وتشهده  شهدته  ما 
مبختلف  العداء  مشاعر  تنامي  تعكس  وسلوكيات 
اشكاله املعربَّ عنها مبعاداة السامية ورُهاب االسالم 
او  العرق  او  اللون  يف  املختلفني  ضد  والعنرصية 
العدوان  متظهراتها  اقىس  وكانت  الدين.  أو  الجنس 
املسلح عىل مسجد مدينة كيبيك الذي أودى بحياة 
من  آخر  عددا  وترك  املسلمني  املواطنني  من  عدد 
الحوادث  عن  عدا  املصلنّي،  صفوف  يف  االصابات 
او  العبادة  اماكن  يف  والعبث  تخريب  يف  املتكررة 
مقابر اليهود واملسلمني واالساءة اللفظية للمحّجبات. 
التواصل  مواقع  عىل  التعليقات  آخرا  وليس  واخريا 
املسلمني  بقتل  التهديد  تصل حد  والتي  االجتامعي 
والدعوة اىل طرْدهم من البالد .. وال ننىس ما تعرض 
له املجّمع االسالمي يف مونتيال من مضايقات لدفعه 

بارتدائهن  واالحتفاء  الفتيات  تكليف  حفل  الغاء  اىل 
عبارات  بأقذى  املجمع  المام  والتعرض  الحجاب 
أقامها  التي  الفكرية  الندوة  اثر  والتوهني عىل  االهانة 
والتي  العلمنة،  قانون  حول  املايض  العام  املجمع 
الربملان يف كيبيك  فيها عددا من اعضاء  استضاف 
..وقد  تايلور  شارلز  املعروف  الفيلسوف  اىل  اضافة 
دعونا حينها اىل رضورة اصدار الترشيعات والقوانني 
التي تجرّم  كل اشكال العنرصية يك ال تستغل حرية 
يالحظ  كام  والتحريض.  الكراهية  نرش  يف  التعبري 
والتلفزيونية  االذاعية  املحطات  بعض  يف  بوضوح 
ترّوج وتختلق اكاذيب مفتعلة يك تكرّس الصور  التي 
الشائعة حول املسلمني ونظرتهم اىل املرأة  النمطية 
وعدم اندماجهم يف املجتمع الجديد .. نجدد الدعوة 
والنداء اىل كافة أبناء الجالية لتعزيز املشاركة يف هذه 
االنشطة ومطالبة السياسيني بالحاجة اىل االنتقال من 
مرحلة إبداء التعاطف والتضامن مع ضحايا العنرصية 
اىل مرحلة العمل عىل معاقبة املسيئني اىل العيش 
من   ( تقول  الحكمة  ألن  االجتامعي  واألمن  املشتك 

أِمن العقاَب أساَء األدَب ( .

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

مناسبة يوم املرأة العاملي، أقامت السفارة العراقية يف 
لزوجات  الدويل  اوتاوا  نادي  منظمة  مع  بالتعاون  أوتاوا، 
احتفاال  الكنديات،  والسيدات  والدبلوماسيات  السفراء 
الفائت يف  الجمعة  يوم  أوتاوا  السفري يف  دار سكن  يف 

السادس من شهر آذار الجاري. 
يف  املعتمدين  السفراء  زوجات  االحتفال  حرضت 

الدبلوماسيات  اوتاوا، إضافة اىل مجموعة من السيدات 
عقيلة  عرضت  اللقاء  خالل  ويف  الكنديات.  والضيفات 
السفري السيدة نادية البتي لدور املرأة العراقية عرب التاريخ 
َم عرض عن  القديم والحديث يف كل املجاالت. كام قُدِّ
حرم  قامت  ثم  العصور،  عرب  ووجباته  العراقي  املطبخ 

السفري بإعداد إحدى الوجبات العراقية امام الحضور.

يف  االسالمي  للمجمع  التابعة  األجيال  مدرسة  نظمت 
األبناء  “سالمة  عنوان  تحت  للتوعية  ورشة  مونتيال 
التاسع  يف  السبت  صباح  وذلك  االنتنت”،  عرص  يف 
والعرشين من شباط الفائت يف قاعة املجمع الرئيسية. 
العرش  السنوات  أبناء  من  املدرسة  تالمذة  فيها  شارك 

فام فوق وجمٌع من األهايل. 
أليسا  الدكتورة  االختصاصية  بإرشاف  نُظمت  الورشة 
متعددة  أمور  عىل  محارضتها  يف  ركزت  التي  سكالر 

أهمها:
استعامل . 1 ساعات  ضبط  اىل  االهل  أنظار  لفت 

عىل  كبري  تأثري  له  فذلك  االطفال،  عند  االنتنت 
التحصيل املدريس وحاجة النوم.

عىل . 2 االستقواء  أو  املضايقات  بشأن  التنبه  رضورة 
عرب  الولد  لها  يتعرض  ان  املمكن  من  التي  األقران 
االلعاب.  حتى  أو  املواقع  بعض  خالل  من  االنتنت 
تسهيالت  يقدم  االنتنت  ان  “صحيح  سكاالر  وقالت 

باملقابل هناك مفاسد ومخاطر  ولكن  وخدمات جمة، 
يجب عىل االهل ادراكها وعدم ترك االوالد بدون مراقبة 
وقوع  متنع  التي  النصائح  من  الكثري  وقدمت  وإرشاد”. 
وترشح  االفتاضيني،  املغرضني  لبعض  فريسة  االوالد 
معلومات  من  كثري  اىل  إضافة  منهم،  الحامية  كيفية 
ومشاركة  الجميع،  منها  استفاد  التي  والقيمة  املهمة 
االنصات  ساد  وقد  التالميذ،  من  ومشجعة  حامسية 

واالنتباه والتفاعل.
يُذكَر ان د. أليسا سكالر ترشف عىل مرشوع استشاري 
والتكنولوجيا  األطفال  عىل  عمله  يركز  مونتيال  يف 
تقدم ورش  أنها  باملخاطر. كام  والسلوكيات املحفوفة 
عمل لآلباء واألمهات واألطفال واملربني. سكالر حاصلة 
الثقافية،  والدراسات  االتصاالت  يف  دكتوراه  عىل 
وتدرّس يف مجال االتصاالت يف جامعة كونكورديا. كام 
عملت يف مجال املخاطر التي يتعرض لها املراهقون 
روائية  كاتبة  وهي  ماكجيل.  جامعة  يف  منها  والوقاية 

حاصلة عىل عدد من الجوائز. 

شارك فريق التكواندو التابع للمجمع االسالمي يف بطولة رميون 
“كلود  مركز  قي  اقيمت  التي  الشتاء،  فصل  ملنتصف  مراد 
روبيارد” الريايض يف الثاين والعرشين من شهر شباط الفائت، 

والتي شارك فيها 700 متباٍر ومتبارية. 
َوفَد من املجمع 28 تلميذاً وتلميذة، وفاز كريم الحسني، ريّان 
شمص، عيل عبيد، عيل املحمد، ومحمد عيل الحاج بخمس 

ميداليات ذهبية.  
كبري  املجمع  فريق  مدريب  بارشاف  كانت  املجمع  ومشاركة 

قاسم  خليل،  نعمة  حمود،  زينب  سبيتي،  مهدي  املدربني 
يونس، ويوسف حب الله. 

 CCMM Ultimate فريق  يف  املدربة  شاركت  ذلك،  إىل 
Taekwondo للفتيات زينب حمود يف بطولة US Open التي 
السابع والعرشين من  االمريكية يف  اورالندو  اقيمت يف مدينة 
شهر شباط الفائت. وواجهت حمود الرياضية عزيزة تشاميربز، 
بطولة. وقد سجلت حمود  أكرث من عرشين  التي شاركت يف 

منافسة متميزة من دون ان تتمكن من تحقيق الفوز. 

)ع(  املؤمنني  أمري  والدة  ذكرى  ملناسبة 
األصب،  رجب  شهر  من  عرش  الثالث  يف 
نشاطاً  )ع(”  عيل  أيتام  “جمعيَّة  أقامت 
عائليّاً ترفيهيّاً لألطفال يف مدينة ألعاب يف 
الخامس  الخميس يف  يوم  مونتيال، وذلك 
من شهر آذار، وقد عمَّ الّنشاَط َجوٌّ من الفرح 

والبهجة.

 جمعيَّة أيتام عيل )ع(

 مدرسة األجيال تنظم ورشة “سالمة األبناءالسفارة العراقية تحتفل بيوم المرأة العالمي
في عصر االنترنت“

البقاء هلل

للبيع
Westmount مطعم لبناين يف منطقة

موقع مهم,  ا�صتثمار عائلي, مدخول جيد. للتوا�صل اجلّدي 

514 424 7879

خمس ذهبيات لفريق تكواندو المجمع االسالمي

تمكين المرأة بأي معنى ؟نشاٌط عائليٌّ ترفيهيٌّ لألطفال

جانب من الحضور

ريان امين شمص   عيل املحمد

اسبوع العمل ضد العنصرية 
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بتي  وديع  الدكتور  كندا  يف  العراقي  السفري  سعادة  بحضور 
وحشد من الجالية العراقية، أقامت الجمعية املهنية العراقية 
الكندية األحد يف الثالث والعرشين من شهر شباط الفائت 
ندوة بعنوان »املنفذ لالقتصاد العراقي، االستثامر واالتفاقية 
العراقية الصينية« يف أوتاوا، قدمها الخبري االقتصادي ورئيس 
الرضوي،  احمد  الدكتور  العراق  يف  السابق  االستثامر  هيئة 
الذي استعرض يف كلمته املحطات الجوهرية يف االقتصاد 
العراقي منذ خمسينيات القرن املايض إىل وقتنا الحارض، ثم 

عرَّج عىل تقييمه لالتفاقية العراقية الصينية مبا لها وعليها .
وديع  الدكتور  كندا  يف  العراقي  السفري  سعادة  أكَّد  وقد 
وصحية  سليمة  بيئة  توفري  رضورة  عىل  مداخلٍة،  يف  بتي، 
لالستثامر يف العراق كون جذب وتشجيع االستثامر هو الحل 
رضورة  إىل  مشرياً  البلد،  يواجهها  التي  للتحديات  االنجح 
االستفادة من التجارب العاملية املعارصة، خاصة أن العراق 
تتطلبها عملية  التي  واملادية  البرشية  األسَس  ِبامتالكه  يتميز 

النهوض االقتصادي. 

قامت جمعية »سوا« بتنظيم دورة تدريبية تركزت حول دور 
مجالس االدارة يف الجمعيات والرشكات وحقوق وواجبات 
الساعة  وحتى  صباحا  التاسعة  الساعة  من  أعضائها، 
الجاري،  آذار  من  األول  يف  السبت  عرص  من  الخامسة 
بحضور  مونتيال«  شامل  يف  الشباب  »مركز  يف  وذلك 
ورجال  مختلفة  جاليوية  جمعيات  من  اعضاء  من  العدد 
اعامل ومهتمني . ارشف عىل الدورة عضو الهيئة االدارية 

برشح  قام  الذي  خربوطيل  وليم  املحامي  »سوا«  يف 
أعضاء  مبهمة  تحيط  التي  القانونية  للنصوص  تفصييل 
اهمية  واملوازنة،  املايل  التخطيط  اهمية  االدارة،  مجلس 
الصفات  بالتكلم حول  واخريا ختم  االستاتيجي  التخطيط 
الشخصية واملهنية التي يجب ان يتحىل بها رئيس وأعضاء 
مجلس االدارة. ورعى الندوة يف جزء منها النائب الفدرايل 

عن منطقة شامل مونتيال اميانويل دييبورغ .

املؤمنني  أمري  مولد  ذكرى  اللبناين  اإلسالمي  املركز  أحيا 
وبهيج  حاشد  احتفال  يف  )ع(  طالب  ايب  بن  عيل  اإلمام 
وذلك عند السابعة من مساء السبت الواقع يف السابع من 
الجالية بهذه املناسبة  أبناء  آذار حيث شارك املئات من 

العظيمة.
الشيف  اعده  الذي  العشاء  الجميع  طعام  تناول  أن  بعد   
القرآن  مباركة من  بتالوة  الربنامج  ابتدأ  الحاج جواد جواد، 

الكريم للحاج أكرم بحسون وابنته ديانا ووابنه محمد، تالها 
عباس،  نبيل  السيد  لسامحة  املناسبة  وحي  من  كلمة 
وباقة من التواشيح واألناشيد للحاج فؤاد نحلة تفاعل معها 
مسابقة  الربنامج  تخلل   . الجميع  اعجاب  ونالت  الحضور 
الحفل  اعتتم  املؤمنني..  أمري  اإلمام  سرية  عن  ثقافية 
الفائزين. عىل  والهدايا  الجوائز  وتوزيع  التمبوال  بسحب 
املركز االسالمي اللبناين

اللبنانية الكندية بياناً عقب  أصدرت الجمعية اإلسالمية 
الجاري  آذار  شهر  من  الرابع  يف  االدارية  هيئتها  اجتامَع 
اإلسالمية  للجمعية  اإلدارية  الهيئة  »اجتمعت  فيه:  جاء 
سيام  ال  الحالية،  األوضاع  وتدارست  الكندية  اللبنانية 
حالياً،  املنترشة  األوبئة  من  والحذر  الحيطة  اتخاذ 
لبنان،  الغايل  وطننا  بها  مير  التي  االقتصادية  واألوضاع 
والحاجة امللحة إلخواننا يف الوطن األم. بناًء عليه ارتأت 

الهيئة اإلدارية:
شهر  يف  السنوي  اإلفطار  إقامة  عن  االستعاضة  أوالً: 
إلخواننا  دعامة  يكون  ان  عىل  العام  هذا  من  رمضان 

اللبنانيني يف لبنان.
والجمعيات  األحزاب  عىل  القيميني  اإلخوة  دعوة  ثانياً: 
شهر  يف  اإلفطارات  عن  االستعاضة  يف  لِمشاركتنا 

رمضان بتحويل املبلغ لدعم اخواننا يف لبنان.
ثالثًا: مساعدتنا يف التواصل مع ابناء الجاليات اللبنانية 

يف العامل لجمع دعم مايل يُخِرج لبنان من أزمته. 
وختم البيان بالقول »نتقدم من اخواننا يف كندا وأفراد 
املبارك،  رمضان  بشهر  باملباركة  العربية  الجاليات 
مبتهلني إىل الله ان يكون شهر خري وبركة وَجْمع شملنا 
جميعاً يف طاعة الله، وكل عام وأنتم بخري«. وقد وقََّعه 
والرئيس  الجندي  مالك  الدكتور  الجمعية  رئيس  كل من 

الفخري الحاج زهري الجندي.

إلحاقاً بتعميم وزارة الخارجية واملغتبني ِبرقم 87/3/2020 تاريخ 	 
ييل: ما  مونتيال  العامة يف  لبنان  قنصلية  توضح   ،06/03/2020 

الصادر   44 رقم  النيابية  اإلنتخابات  قانون  من   33 باملادة  عمالً   -
هو  األولية  اإلنتخابية  القوائم  نرش  إن   ،17/06/2017 بتاريخ 
عرب  املذكورة  القوائم  تحديث  إىل  يهدف  سنوي  روتيني  إجراء 
قيودهم،  صحة  من  والتحقق  عليها  اإلطالع  من  املعنيني  متكني 
النيابية. اإلنتخابات  يف  املشاركة  إىل  الدعوة  ذلك  يعني  أن   دون 
الراغبني  اللبنانيني  املواطنني  العامة  اللبنانية  القنصلية  تدعو   -
باملشاركة يف اإلنتخابات النيابية اللبنانية املقبلة لإلطالع عىل القوائم 
www. التايل اإللكتوين  املوقع  عىل  املنشورة  األولية  اإلنتخابية 
dgcs.gov.lbll العائد للمديرية العامة لألحوال الشخصية اللبنانية، 
بهدف التأكد من صحة املعلومات الواردة، و يف حال وجود خطأ ما 
املناسب  التصحيح  بتعبئة طلب  التقدم  القيود،  أو  املعلومات  يف 

أو  شخصياً   ،10/03/2020 تاريخ  قبل  اللبنانية  القنصلية  لدى 
Elections@: التالية العناوين  عىل  اإللكتوين  الربيد  بواسطة 
consuliban@bellnet.ca و   ConsuLibanMontreal.org 

وتقديم أحد املستندات التالية:
 -إخراج قيد لبناين فردي أو عائيل

 - هوية لبنانية
 - جواز سفر لبناين قيايس حيوي )بيومتي(

جميع النامذج واستامرات التصحيح موجودة ضمن فقرة: 
»اللبنانيون غري املقيمني«عىل موقع املديرية العامة لألحوال 

https://www.dgcs.gov.lb/arabic/forms- : الشخصية
files 

للمزيد من العلومات، يُرجى اإلتصال بالقنصلية اللبنانية عىل الرقم: 
.#2342 2638-276-514 

املنظامت  من  مجموعات  بني  قامت  الندية  أن  يبدو 
بالتويج ملصالح إرسائيل يف كندا بسبب رسالة  املوكلة 

إىل جامعة تورنتو.
من  عدٌد  تبنى  العنرصي،  التمييز  مجابهة  فبذريعة 
تورنتو  جامعة  أساتذة  وجهها  مفتوحة  رسالة  املجموعات 
املجموعات  هذه  ومن  جريتْلِر،  مرييك  مديرها  إىل 
»مركز أصدقاء سامْين وايزنثَل« )FSWC(، الذي ترصف 
باستقاللية عن اآلخرين وأصدر ترصيحه اإلخباري الخاص 
أزعج  الذي  األمر  الرسالة،  نرش  من  يوم  قبل  باملوضوع 

منظمة “بناي برِث” بفرعها الكندي.
إزاء  أقوى  »موقف  باتخاذ  الجامعة  تطالب  والرسالة 
مناهضة السامية«، وعليه، تتهم »بناي برِث« مركَز وايزنثل 
بتضليل العامة واالستحواذ عىل ملكية اآلخرين الفكرية يف 
سعي منه لنيل التقدير لجهة عمله عىل حثِّ جامعة تورنتو 
عىل التعامل مع »معاداة السامية السائدة يف الجامعة«. 
ويف رسالة وجهها املدير التنفيذي يف »بناي برث« مايكل 
موْسنت إىل املدير التنفيذي الرئييس يف مركز وايزنثل آيف 
 ،)CJN( »لها موقع »أخبار الكنديني اليهود ِبن لولو وحصَّ
يقول موسنِت إن املركز قد خيب أمله بسبب انشقاقه عن 

اآلخرين وسعيه لالستئثار بالتقدير، وجاء يف كالمه:
“تقدميُك عمَل بناي برث وغريها من املنظامت عىل أنه 

عمُل مركزَك أمٌر مزيٌَّف ومضلٌِّل”. 
هذا وكانت املجموعات التي تعاونت عىل كتابة الرسالة 
معينة،  منظمة  اسَم  الرسالة  تحمل  ال  أن  اتفقت عىل  قد 
بل ستطلقها كل املجموعات عليها يف الوقت نفسه عرب 

مواقعها، وفقاً لكالم موْسنت. 
وأضاف موسنت إن الرسالة كتبتها بناي برث وساهم فيها 
أعضاء الكلية وعدد من أعضاء املجموعات األخرى، ولكن 
إىل  إلضافتها  البناءة  االقتاحات  يقدم  مل  وايزنثل  مركز 

الرسالة بالرغم من أنه ُدِعَي لذلك.
خالفَت  »لقد  لولو:  بن  إىل  رسالته  يف  موسنت  وأضاف 
العامة،  املنفعة  ألمر  مكتٍث  غري  واألخالقية،  املهنية 
توجيه  الفضل يف  وادَّعيَت  تفاهمنا،  وقد خرقت رشوط 
الرسالة والقيام بهذه املبادرة، وخالفَت ُحسن ظن الجالية 

بَك«.
أما بالنسبة لألساتذة يف جامعة تورنتو، وأغلبهم من كلِّيَتَي 
أن  بعد  حملتهم  بدأوا  قد  فكانوا  األسنان،  وطب  الطب 
إن  تورنتو«  جامعة  خريجي  »اتحاد  ِباسم  متحدث  قال 
يف  اليهود  اتحادات   - »هالل  مبادرة  تتبنى  لن  الجامعة 
كندا« للتويج لطعام »كورش« )املُحلَّل لدى اليهود( يف 

الجامعة بسبب دعم تلك االتحادات إلرسائيل.
أكرب،  من مشكلة  أن هذا »جزء فحسب  األساتذة  ويزعم 
اليهود  وتُرِهب  الجامعة  يف  السامية  مناهضة  يف  تكمن 
إرسائيل«.  تناهض  وحمالت  مجموعات  تواجد  بسبب 
مناهضة  تعريف  وتبني  لقائهم  إىل  ِجريتْلِر  دعوا  وعليه، 
السامية الذي اقتحه »االئتالف الدويل لذكرى املحرقة« 
)IHRA( الذي كان سيضغط عىل الكلية إليقاف األنشطة 

“املناهضة للسامية” يف حرم الجامعة. 
من  عدداً  األساتذة  هؤالء  أرشك  مجهودهم،  ولتوكيِد 
برث  بناي  منها  الرسالة،  كتابة  يف  اليهودية  املنظامت 
شباط،   26 يف  الرسالة  فنرش  املركز  أما  وايزنثل.  ومركز 
منوِّهاً فيها بعمل األستاذين ستيوارْت كاِمِنتْْسيك وهاورْد 

تِيِنْنبوم وسواهام.
رشوطها  املختلفة  »للمنظامت  كاِمِنتْْسيك:  قال  بدوره، 
وأهدافها وخطط عملها. إننا مرسورون لدعِم مركز وايزنثل 
قرار كل  ونحتم  الرسالة عرب موقعه،  بتويج هذه  قضيَّتَنا 
غري  أو  مبارش  بشكل  الرسالة  بتبني  وخياراتها  املنظامت 
التعليمي يف  اإلطار  هة من  النهاية هي موجَّ مبارش، ففي 
برث  بناي  ممتنون إلدارة  ونحن  إدارتها،  إىل  تورنتو  جامعة 
أي  من  نتلقاه  دعٍم  ألي  وشاكرون  العمل،  هذا  لدعمها 

منظمة أو جهة إعالمية أخرى«.  

ندوة للجمعية المهنية العراقية الكندية 

»سوا« نظمت دورة تدريبية حول مجالس االدارة

احياء والدة االمام علي )ع( في المركز االسالمي اللبناني

قرارات للجمعية اإلسالمية اللبنانية الكندية

يٌة بين بناي برث ومركز أصدقاء ساْيمن وايزْنَثل  ندِّ
بشأن رسالة إلى جامعة تورنتو

جالية

توضيح من القنصلية اللبنانية في مونتريال حول إعالن تصحيح القوائم اإلنتخابية األولية

 الحاج زهري الجندي

جامعة تورنتو ) ويكيميديا(
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أبو تراب كرار العاميل

َسيٌْل نورايِنٌّ جارف
عبٌق فّواٌح يغزو أفئدة املُِحبّني
تعليٌق هنا... ومشاركة هناك

ال تُْكرِثِ الّتيّث... َواْستَِق الخرب من أرض مجاورة
ذهبوا لها كِراماً بََررة... وِبهاماٍت شامخة

إىل أَْن...
إىل أَْن ماذا؟

إىل أَْن عادوا!!
ولكن مَتَهَّل

واآلن... ال بأس مبزيٍد من الّتيّث
لَِم؟

لتظهري الِعرَب، رفع املعنويّات وشّد الِهَمم
بعد التّأّمل:

أيُّ عودة... بل أيُّ ارتقاء
اإلجابة عند الجمهور الحبيب:

عاد األعزّة... بعد أن ضّحوا

وارتقى األحبّة... بعد أن لبّوا
رشٍف...  عن  اإلشعاعي  الَفيْض  فانجىل 

ومفاده:
اتِّساع قامئة املجد

وارتفاع أعداد قافلة أسياد الوجود
ومزيد من الِعزِّ لبالدنا

والبرشى بأّن القوم الُخلَّص عىل ثبات
واألحرار عن رصاطهم غري منحرفني

وأرشف الّناس عىل شعارهم... ثابتون: حيث 
يجب أن نكون... سنكون

قُْم يا ثرى الوطن... واستقبل عرسانك
وارتفعي أيّتها األيادي بالّنعوش

رفقاً أيها املَُشيِّعون... ورفاق الّسالح
أَنْزِلوهم بهدوء... وأَهيلوا الّتاب

وداعاً أيها األحباب
ة وللحكاية تَِتمَّ

]َولََقْد كَتَبَْنا يِف الزَّبُوِر ِمن بَْعِد الذِّكِْر أَنَّ اأْلَرَْض 
الُِحوَن[ يَرِثَُها ِعبَاِدَي الصَّ

يد  يف  فوقية  سلطة  هي  “األوليغارشية” 
عامة  عن  جهة،  من  أفرادها،  يتميز  عصبة 
العريق  ونسبهم  الفاحش  برثائهم  الشعب 
املذهبي  وتعصبهم  الديني،  وتزمتهم 
أحزابهم،  ملصالح  الصارخ  وتحيزهم 
األكرث  أخرى،  جهة  من  أنفسهم،  ويعتربون 
الوطن  شؤون  بإدارة  تضلعاً  واألشد  متكناً 
وسياسته. أما إخوتهم املواطنون فام عليهم 

إال اإلنقياد لهم واإلمتثال ألوامرهم.
ويُقال أن هذه األوليغارشية أو سلطة األقلية 
وحلت  زمنها  ووىلَّ  وتفتَّتَْت  بَلِيت  قد 
يف  الشعب  حكم  أو  الدميقراطية  مكانها 
لبنان منذ أن نال استقالله. إال أن من يجيد 
النقاط  وضع  ويتقن  السطور  بني  ما  القراءة 
األوليغارشية  هذه  أن  يعرف  الحروف  عىل 
ما زالت يف أوج مجدها وأعىل مراتبها يف 
لبنان املستقل. فهي قد تسللت إىل حكمه 
وأفرغته  مبكوناته،  وعبثت  الدميقراطي، 
وقبل  أمره  عىل  ُغلِب  حتى  مضمونه  من 
بتقاسم السلطة بينها وبينه... ولقد حدثت 
وكانت  كثرية،  ثورات  املستقل  لبنان  يف 
الدميقراطي  حكمه  إنقاذ  املعلنة  أهدافها 
األوليغارشية.  أنياب  من  وانتزاعه  وتحريره 
بالفشل  جميعها  باءت  الثورات  هذه  أن  إال 
ألنها كانت تبطن غري ما تظهر، فكانت ظهرية 
فكانت  علناً،  لها  وخاذلة  رساً  األوليغارشية 
نهاراً،  مبعاداتها  وتتظاهر  ليال  تخادنها 
بدليل أنها كانت ترفدها وتدعمها يف نهاية 
إىل  وتضيف  “ميليشياتها”،  بأمراء  املطاف 
وهذا  جديدة،  ضاربة  قوة  التقليدية  قواها 
جمع  الذي  الطائف،  اتفاق  يف  حصل  ما 
أمراء “امليليشات” وكبار املتمولني وزعامء 
يف  واتُِّفق  واملذاهب،  والطوائف  اإلقطاع 
الدميقراطي  الحكم  بنتيجته  وعاد  بينهم،  ما 
بقيود  مكبال  القدمني  حايف  لبنان،  إىل 
مىض،  وقت  أي  من  أكرث  “األوليغارشية” 

يِْه. مثلام عاد ُحَنني إىل بيته من دون ُخفَّ
ثورة  لبنان  يف  قامت   2005 سنة  ويف 
“ثورة  إسم  أصحابها  عليها  أطلق  جديدة 
عىل  السورية  الوصاية  فاستبدلت  األرز”، 
تبقى  ما  عىل  “األوليغارشية”  بوصاية  لبنان 

كل  فكان  الدميقراطي،  الحكم  من  فيه 
اإلثراء غري  إىل  اإلنطالق برسعة  يريد  لبناين 
كنفها  يف  ويعيش  صوبها  يزحف  املرشوع 
مستجدياً رِضا أربابها. أما من متسك بالحكم 
املحافظة  وأراد  اللبنانيني،  من  الدميقراطي 
بعرق  خبزه  عىل  والحصول  وجهه  ماء  عىل 
من  فكان  وطنه،  يف  بكرامة  والعيش  جبينه 
الخشبي،  العهد  إبّان  أما  القتاد.  دونه خرط 
نجحت  فقد  الفراغ،   وأعقبه  سبقه  الذي 
أربابها  فاستوىل  باهراً،  نجاحاً  األوليغارشية 
وطوائف  “ميليشات”  وقادة  حرب  أمراء  من 
وطريوها  لبنان،  ثروات  عىل  مال  وحيتان 
يف  تُقام  كانت  التي  املهرجانات  عىل 
موها عىل الجمعيات  مناطق نفوذهم، وقسَّ
جميع  عىل  وقضوا  لهم،  التابعة  واملجالس 
أنهم  حتى  الدميقراطي،  حكمه  مكونات 
لبنان  إىل  تسلل  الذي  اإلرهاب  مع  تعاملوا 
لبناين،  وكأنه طرف سيايس  معه  وتفاوضوا 
التي  الخارجية،  أمريكا  لسياسة  واستسلموا 
الدول  “ِبأوليغارشيتها” عىل معظم  هيمنت 
العربية ومنها لبنان، فأذعنوا ألوامرها واتَّبعوا 

تعليامتها بحذافريها.
رئاسة  عنيد  جرنال  تسلم   2016 سنة  ويف 
عىل  القضاء  وقرر  اللبنانية،  الجمهورية 
إلعادة  والخارجية  الداخلية  “األوليغارشية” 
شعبه  إىل  الدميقراطية  أو  الشعب  حكم 
اإلرهاب  دحر  أوالً  عليه  فكان  اللبناين. 
األمن  تثبيت  وثانياً  لبنان،  من  وإخراجه 

إنتخابات  إجراء  وثالثاً  ربوعه،  جميع  يف 
موازانات  وضع  ورابعاً  انتظارها،  طال  نيابية 
وملا  ونفقاتها...  الدولة  لوارادات  سنوية 
ثالث  خالل  يف  اإلنجازات  هذه  ُحقَِّقت 
وضع  إىل  اإلنطالق  أراد  عهده  من  سنوات 
رشها  استفحل  التي  “لأِلوليغارشية”  حد 
هذا.  يومنا  إىل  اإلستقالل  منذ  وفسادها 
الخارجية  “األوليغارشية”  هذه  أن  إال 
الرئيس  فخامة  من  توجست رشاً  والداخلية 
ابنها  إىل  فأوعزت  عون،  ميشال  العامد 
حكمه  إلسقاط  بثورة  ليقوم  املدين  الحراك 
املدين  الحراك  هاجم  ولَِئ  اإلصالحي، 
عىل  كان  أنه  إال  ثورته،  يف  “األوليغارشية” 
الذي هاجم  الخبيث،  الولد  فمرّة  شاكلتها. 
عىل  وكان  حضنه  يف  ترّب  حنظلة،  والده 
أبيه،  رس  “فاإلبن  العرب.  تروي  كام  مثاله، 
إال  تلد  ال  والحية  العصية،  عصا  من  وإن 

الحية، ومن شابه أباه فام ظلم”.
الحراك املدين جنى عىل نفسه وعىل وطنه 
“فاألوليغارشية”  أذنيه”.  يف  كان  “عقله  ألن 
بثورته،  القيام  عىل  حثّته  التي  الداخلية، 
مصارفها  يف  املودعة  أمواله  نهبت 
أبوابها،  عىل  وأذلته  الخارج  إىل  وهّربتها 
ته  حضَّ التي  الخارجية،  و”األوليغارشية” 
تحارص  النهاية،  إىل  ثورته  يف  امليض  عىل 
اإلفالس  وتضعه عىل شفري  إقتصادياً  وطنه 
“عىل  العرب:  قالت  وقدمياً  واإلنهيار... 

نفسها جنت براقش”. 

ة  أقماٌر ُمِشعَّ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

äÉëª°S º°UÉY

Estimation
Gratuite

514.717.8118514.717.8118

“األوليغارشية“ والديمقراطية في لبنان 

يوسف زكريا - وندزور
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قال رسول الله )ص(:
ومذاكرته  عبادة،  تعاىل خشية، وطلبة  لله  تعلمه  فان  العلم  تعلموا   -
تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتّعلمه ملن ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله 
قربة، ألنه معامل الحالل والحرام، ومنار سبل أهل الجّنة، وهو األنيس 
والدليل  الخلوة،  يف  واملحدث  الغربة،  يف  والصاحب  الوحشة،  يف 
األخالء.  عند  والتزين  األعداء،  عىل  والسالح  والرضاء،  الرساء  عىل 
وأمئة  قادة  الخري  يف  فيجعلهم  أقواماً  به  وتعاىل  سبحانه  الله  يرفع 
تُقتَفى آثارُهم ويُقتَدى بفعالهم، ترغب املالئكة يف خلتهم وبأجنحتها 
وهوامه،  البحر  وحيتان  ويابس،  رطب  كل  لهم  يستغفر  متسحهم، 
ومصابيح  الجهل  من  القلوب  حياة  العلم  ألن  وأنعامه،  الرب  وسباع 
بالعلم منازل األخيار والدرجات العىل  األبصار من الظلم، يبلغ العبد 
يف الدنيا واآلخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام، 
تاِبعه،  إمام والعمل  به توصل األرحام وبه يعرف الحالل والحرام، هو 
ويُلَهمه السعداء ويُحرُمه األشقياء. فطوب ملن مل يحرمه الله منه حظه.

من  العلم  فاطلبوا  ومسلمة،  مسلم  كّل  عىل  فريضة  العلم  طلب   -
عبادة،  وطلبه  حسنة،  لله  تعليمه  فإّن  أهله،  من  واقتبسوه  مظانّه، 

واملذاكرة به تسبيح.
- ليس امللق من اخالق املؤمن إال يف طلب العلم. من سلك طريقاً 

يلتمس علامً سلك به طريق الجّنة.
نتعلّمه  العلم  من  باب  فيمقتوك.  مُتارِهم  وال  بركبتيك  العلامء  ثاِن   -

أحّب إلينا من ألف ركعٍة تطوعاً.
الجّنة،  إىل  سائق  له  فأنا  فيه  مبا  وعمل  وعلّمه  القرآن  تعلم  من  أال   -

ودليل إىل الجّنة. 
- ما من رجل علّم ولده القرآن إال تّوج الله أبويه يوم القيامة بتاج امللك، 

وكُِسيا حلتني مل يَر الناس مثلهام.
- العامل بني الجّهال كالحّي بني األموات، وإن طالب العلم ليستغفر 
له كل يشء حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع الرب وأنعامه، فاطلبوا 

العلم فإنه السبب بينكم وبني الله عز وجل .

هناك دورة إلهية تقام مسابقتها يف كل عام 
تبلغ ذروتها يف ليلة القدر، وما بعد ليلة القدر 
إىل يوم العيد فتة ملحقة بالدورة، ليلتحق بها 
وبسابقتها من مل يلتحق، ثم توزع الجوائز يف 

يوم العيد.
تبدأ  القدر  ليلة  دروة  اإللهية،  الدورة  هذه 

بإطاللة هالل شهر رجب.
هذا  أرسار  بعض  عىل  الوقوف  من  بد  ال 
أنوارها  تعاىل  الله  التي يهب  الشهر املبارك 
للرجبيني، عّل هذا القلب بربكة أجواء البعثة 
مؤهالً  يصبح  رجب،  يف  األمري)ع(  ومولد 

بعض الشء، ولدى الله تعاىل املزيد.
شهر رجب شهر مجهول، وألننا نجهله فنحن 
نتعاطى معه كغريه من الشهور، ولو كنا نعرف 
قيمته النتظرناه بفارغ الصرب، والغتنمنا فرصته 

اإللهية الفريدة.
شعبان  ولشهر  خاصة  شخصية  الشهر  لهذا 
تعاىل،  الله  لشهر  وكذلك  خاصة  شخصية 
تتضح  متميزة  شخصية  معاً،  الثالثة  ولألشهر 

بيُرس معاملها من الروايات لدى مراجعتها.
ليلة من شهر  أول  من األعامل املستحبة من 
شهر  ذكر  من  فيها  اإلنسان  يُكرث  أن  رجب، 
شعبان وشهر رمضان، ألن الشخصية واحدة، 
وألن الدورة طيلة هذه األشهر واحدة. صحيح 
أن كل أيام السنة ينبغي أن تكون أيام عبادة، 

ولكن هناك امتياز ألياٍم ولياٍل عن غريها.
مالمح  بعض  هذه  شهر  أبواب  عىل  نحن  إذاً 

أهميته وعظمته.
الدورة  هذه  من  الهدف  هو  ما  والسؤال: 

اإللهية التي تبدأ بأول ليلة من شهر رجب؟
العاصون،  ليتوب  ثالثة:  األهداف  الجواب: 

ويلحق املقرصون، ويسبق العاملون.

رمبا تسمع من عامل من علامئنا كالماً يكشف 
الضالل،  أصحاب  عىل  حرقته  شديد  عن 
يريد  ألنه  ملاذا؟  عليهم،  يتحرق  املنحرفني، 
إىل  يرجعوا  أن  يريدهم  والهداية،  الخري  لهم 

الله عز وجل.
الحرقة  هذه  يحمل  علامئنا  من  عامل  كان  إذا 
التي  الحالة  هي  فكيف  الضالل،  أهل  عىل 
يعيشها اإلمام املنتظر عجل الله تعاىل فرجه 

الرشيف، أو أي من املعصومني؟
وكم هي الرحمة اإللهية تجاه هؤالء العاصني؟

بعث الله عز وجل إىل فرعون موىس وهارون 
وقال لهام: ﴿فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو 

يخىش﴾.
)صىل  الحبيب  املصطفى  رسوله  وأرسل 
الله، إىل من؟ إىل  وآله( خري خلق  عليه  الله 
قوم فيهم أبو جهل الذي هو بنص رسول الله 

)صىل الله عليه وآله(: أعتى من فرعون.
لنا نحن  الله تعاىل للعاصني؟  كم هي رحمة 
معارش العاصني. أيها األحبة، ينبغي أن نطمع 
عىل أبواب شهر رجب. إن الله عز وجل يريد 
والعبد  شهري  )الشهر  برحمته،  يشملنا  أن 
يقول  تعاىل  كأنه  رحمتي(.  والرحمة  عبدي 
واضح  هو  كام   – الثواب  جزيل  للمستكرثين 
ملاذا   – رجب  لروايات  مالحظة  أدىن  من 

تتدخلون بيني وبني عبادي املريدين يل؟
إن الله سبحانه وتعاىل يريد هذه الفرصة:

-1  ليتوب العاصون: الذنوب متنع من التوبة، 
فإذا ُوفِّق اإلنسان لعمل صغري يف شهر رجب 
الذنوب،  من  هائلة  تراكامت  عنه  وأُسِقطت 
فرمبا أصبح مؤهالً للتوفيق للتوبة، وإذا تاب 

فإن الله عز وجل يقبل توبته.
-2 أيضاً، ليلحق املقرصون: رُب إنسان يحمل 

أن  أعرف  إلهي  قلبه:  هامً مربحاً يف سويداء 
املستحبة  والصلوات  مستحبة،  القرآن  قراءة 
ما أكرثها! الصوم املستحب كم هو عظيم! 
أعرفها،  اآلخرة  زاد  هي  التي  األمور  األذكار، 
أدخر آلخريت شيئاً،  إلهي مقرص، مل  يا  لكني 

ل الزاد ليوم املعاد. مل أحصِّ
تَُصب  الذي  األصب  رجب  شهر  هو  وها 
الفرصة  بداية  إنها  صباً.  إلهي  يا  فيه  الرحمة 
متاماً  املقرصون.  يلحق  ليك  الفريدة  اإللهية 
كام يهتدي الفرد منا يف املجال الدنيوي إىل 
مجال عمل ما، فريبح يف اليوم مئات اآلالف 
طيلة  وضياعاً  كسالً  بذلك  فيقوض  مثالً، 
مع  الثواب  باب  يف  األمر  كذلك  سنوات. 
إطاللة هذا الشهر املبارك. إننا أمام التدقيق 
يف التعامل مع فرصة استثامر نوعي “ليلحق 

املقرصون”.
 -3 وليسبق العاملون: واملراد بالعمل السابق 
إننا  ثم  بطال.  عداه  فمن  آلخرته،  العامل  هو 
الحّث عىل  الغالب إىل  نحتاج عادة ويف  ال 
نرقع  عليها.  حريصون  فنحن  لدنيانا،  العمل 
دنيانا بتمزيق ديننا، فال ديننا يبقى وال ما نرقع.

التي  األمور  حتى  لدنيانا.  الجهد  كل  نبذل 
من  عليني،  أعىل  إىل  ترفعنا  أن  شأنها  من 
قبيل قضاء حوائج الناس أو من قبيل الرحمة 
والكتابة،  التدريس  قبيل  من  أو  لآلخرين، 
نُدِخل فيها عنارص األنا واألنانية، فننسفها يف 
الحصيلة  هي  فام  عليها،  نقيض  نسفاً،  اليمِّ 

التي تبقى؟
التعرض لنفحات الله تعاىل:

إذا كان هذا  “ِبالعامل” من يعمل آلخرته  يُراد 
العامل جاداً، إال أن هناك عوائق تقف أمامه، 
تتيح  الفريدة  اإللهية  الفرصة  فهذه  ذلك  ومع 

له أن يسبق. أيها الحبيب، الطبيب الرؤوف، 
وباملؤمنني  بطبه”،  دوار  “طبيب  هو  ومن 
)صىل  الحبيب  املصطفى  أي  رحيم،  رؤوف 
أيام  لربكم يف  »إن  لنا:  يقول  وآله(  عليه  الله 
تُعرضوا  وال  لها  فتعرضوا  أال  نفحات،  دهركم 
يتضور  ابنك  تجد  عندما  أنك  كيف  عنها«! 
من األمل وتريده أن يرشب الدواء وتتكلم معه 
الدواء،  هذا  إرشب  بني،  يا  برفق،  بحنان، 
من شدة  يتصبب عرقاً  تجده  أو  ملصلحتك. 
الحر وتقول له: تعرض لهذا الهواء البارد، لهذا 

النسيم العليل.
أن  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  يريدنا  كذلك 
نتعرض لنفحات ربنا عز وجل يف شهره، لكننا 

نرّص عىل أننا لسنا بحاجة، وال نريد.
الخاطئ سداً  الشيطاين  يقيم املنهج  وأحيانا 
عز  الله  لنفحات  التعرض  وبني  بيننا  كبرياً 
وجل، فيقال مثالً: هذه الروايات التي تحدثنا 
التعاطي  ميكن  ال  غريب  عجيب  ثواب  عن 
ثم  معقولة،  غري  أمور  إنها  بإيجابية.  معها 

نُعرض عنها!
عن  اإلعراض  معنى  الحبيب،  أيها  يل  فرس 
رجب  شهر  يأيت  شعبان.  وشهر  رجب  شهر 

عنه!  بالحديث  معنيني  غري  وكأننا  ومييض، 
كيف كان علامؤنا األبرار من السلف الصالح، 
وكيف هم علامؤنا اآلن يف تعاطيهم مع هذا 
الشهر ومع هذه الدورة اإللهية؟ إذا نظرت يف 
سرية العامل بالله- ألن هناك فرقاً كبرياً، فرق 
باإلسالم  العامل  بني  والسامء  األرض  بني  ما 
برنامجه يف شهر رجب  تجد   – بالله  والعامل 
عبادياً  برنامجاً  رمضان  وشهر  شعبان  وشهر 
واألذكار،  واألدعية  الصلوات  ألن  حافال، 
الشهر، بل يف  الصوم يف هذا  باإلضافة إىل 
هذا املوسم كله، ملء السمع والبرص. يقول 
رجب  “شهر  الرحمة:  عليه  الطويس  الشيخ 
تعظمه  الجاهلية  كانت  الربكة،  عظيم  شهر 
األصم.  الشهر  وهو  بتعظيمه،  اإلسالم  وجاء 
وال  فيه  تُِغري  تكن  العرب مل  ألن  بذلك  سمي 
ترى الحرب وسفك الدماء، وكان ال يُسَمع فيه 
حركة السالح وال صهيل الخيل، ويسمى أيضاً 
الرحمة  فيه  الله  يصب  ألنه  األصب،  الشهر 

عىل عباده”.
الرحمة بدون صب من الله عز وجل هي هذه 
الرحمة  كانت  إذا  فكيف  العظيمة،  الرحمة 

تَُصب َصباً؟

احكام فقهية 

في العلم والتعلم 

إغتنام أمطار الرحمة في رجب األصب

روي عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال: الصالة ليلة الجمعة 
ويوم الجمعة بألف حسنة ويرفع له ألف درجة، وإّن املصيل عىل 

محمد وآل محمد ليلة الجمعة يزهر نوره يف الساموات إىل أن تقوم 
الساعة، ومالئكة الله يف الساموات يستغفرون له، ويستغفر له 

املمَلَك املوكل بقرب النبي )ص( إىل أن تقوم الساعة.

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

ال عجب يف سامحة اإلسالم، وتقديره لحق اإلنسان عىل أخيه اإلنسان، فإن 
صاحب الرشيعة هو يف أعىل درجات الرأفة والشفقة.. أفال يحسن بنا أن نتخلق 

بأخالق الله تعاىل، لنكون من الدعاة إىل الله تعاىل بغري ألسنتنا؟!

قال أمري املؤمنني عيل عليه السالم: “اتَُّقوا بَاِطَل اأْلََمِل، فَرُبَّ 
ُمْستَْقِبِل يَْوٍم لَيَْس مِبُْستَْدِبٍر، َوَمْغبُوٍط يِف أَوَِّل لَيْلِِه قَاَمْت َعلَيِْه بََواكِيِه 

يِف آِخرِِه”.

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

هل يجوز العمل كمدرب يف محل يبيع مواد مختلفة من بينها الخمر ولحوم غري مذكاة؟.. 

والربادات  الرفوف  البضائع يف  تنظيم  بل  الرشاء،  أو  للبيع  مبارشة  فيه  ليس  العمل  أن  علامً 

ونحو ذلك. 

ال يجوز العمل يف ما يتعلق بالخمر، ويجوز يف غري ذلك .
إذا ارسل لنا شخص يسكن يف الخارج مبلغاً من املال لرشاء حاجيات له من هنا.. فهل يجوز 

أن نأخذ أرباحاً عىل تلك الحاجيات )20 30-( باملائة دون إخباره بذلك؟ ثم ماذا لو كنا قد 

ارشنا له بذلك؟ وماذا لو طلب منا رشاء األشياء ثم أرسل لنا املبلغ الذي طلبناه؟

ال يجوز إال مع إخباره او صريورته متعارفاً بحيث يظهر من كالمه عرفاً إذنُه بذلك.
بالدفع  سعرها  من  أكرب  باألقساط  السلعة  سعر  بأن  علام  باألقساط..  للرشاء  الحكم  هو  ما 

الفوري؟

يجوز وليس من الربا.
الناحية الرشعية، ووظيفته عبارة عن عرض وطلب املمتلكات  السمسار جائز من  هل عمل 

للبيع والرشاء؟

تجوز السمرسة مبعنى الداللة وأخذ االجرة.
اذا عمل املسلم بوظيفة محاسب، وهي عملية استالم النقود فقط، وكان من ضمن املبيعات 

لحم الخنزير، فهل يف عمله هذا حرمة؟ علامً بأن ال عالقة له بعملية التسليم، واملتبايعني من 

غري املسلمني؟

ال مانع من استالم النقود.

عىل رأي املرجع آية الله العظمى السيد عيل الحسيني السيستاين

 خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 
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Suzanne Weiss, Jewish advocate 
for Palestinian human rights and 
author of “Holocaust to Resis-
tance: My Journey” (Fernwood, 
2019), contributed the follow-
ing response to our questions.
Though the “anti-Semitism” 
narrative is today being made 
bait at large to hit back hard on 
any criticisers of Israel, outspo-
ken Weiss says she, like many 
other Jews, refuses the Israeli 
authorities’ unjust treatment 
and supports, instead, al-Quds 
Day, as well as collaboration 
with Muslims to fight real anti-
Semitism and any other form of 
racism.
Now nearing eighty, Suzanne 
Weiss still enjoys a strong 
memory of major global inci-
dents that have shaped today’s 
injustices and is therefore de-
termined to make a difference. 

1) Mrs Weiss, it is amazing to 
read your book “Holocaust to 
Resistance: My Journey” and 
learn about your personal 
journey, so would you please 
briefly share some background 
info on it?
When I was an infant child, a Jew 
in France under Fascist occupa-
tion, the Nazis targeted me to 
be killed. After the Nazi defeat, 
I wondered how I had survived. 
Over the decades, I pieced the 
story together: my survival was 
the work of a broad movement 
of solidarity that saved many 
thousands of other Jewish chil-
dren. 
I realized that this movement 
was a model for what we need 
today to confront today’s prob-
lems of white supremacy, ethnic 
cleansing, colonialism, and the 
climate threat. That motivated 
to write my story. 
2) You have been at the front 
lines speaking up for the 
plights of Palestinian rights, 
at rallies, and university Cam-
puses and forums. What’s the 
deciding factor in your work & 
activism?
As a youth I was sympathetic to 
the Israeli state. But I was alien-
ated by Israel’s participation 
in the colonialist war against 
Egypt in 1956. Then, at age 18, 
in 1959, I learned that the in-
digenous population of Palestine 
had in fact been forcibly driven 
off their lands. That was colo-
nialism! Today, we call it ethnic 
cleansing. I became an advocate 
for justice in Israel/Palestine 
based on equal rights of its two 
peoples. 
My activism on behalf of Pal-
estine is based on the principle 
of “universalism” found in both 
Jewish and Islamic faiths – that 
is, our actions must serve the 
needs of all the world’s peoples.
The Israeli authorities that dis-
possess, expel, brutalize, and 
kill Palestinians claim – falsely 
– that they do this on behalf of 
all Jews. Like many other Jewish 
people, I say, “Not in my name.” 
3) You’ve been a guest and 
speaker at various Islamic in-
stitutions, how do you evalu-
ate your relationship with 
groups and activists of Muslim 

background?
In my social activism and de-
fense of Palestine, I work to-
gether with people of many 
faiths, including Islam. I have 
collaborated closely with Mus-
lim activists and Muslim or-
ganizations. I value my Muslim 
friends as consistent opponents 
of racism, including anti-Semi-
tism, which is a form of racism 
directed against Jewish people.
4) You were instrumental in 
the campaign to defend al-
Quds Day and made a deputa-
tion at Toronto City Hall in de-
fence of Palestine and al-Quds 
Day events, and while politi-
cians are getting influenced by 
Zionists and pro-Israel groups, 
how might this campaign of 
fear and intimidation be con-
fronted?
Some extremist supporters of 
the Israeli government try to 
disrupt advocacy of Palestinian 
rights by falsely claiming that 
it is anti-Jewish (anti-Semitic). 
The best response to this slan-
der is to call for a united op-
position to all forms of racism, 
including hatred of Muslims as 
well as hatred of Jews. 
In my collaboration with al-
Quds leaders in defense of Pal-
estinians, I learned an impor-
tant lesson on education of our 
ranks. Many people confuse Ju-
daism – a religious and cultural 
tradition – with Zionism, which 
is a political theory promoting 
inequality in Israel/Palestine. 
The al-Quds leaders effectively 
explain the difference between 
these two concepts to their 
ranks and the broader public and 
express it in the chant: “Judaism, 
not Zionism!” 
5) There were attempts to re-
define anti-Semitism to en-
compass any criticism of “Is-
rael”; why and how would you 
define anti-Semitism?
Anti-Semitism has always been 
understood as signifying hatred 
directed against Jewish people 
because they are Jewish. My 
Merriam-Webster dictionary 
explains the term as signifying 
“hostility toward or discrimina-
tion against Jews as a religious, 
ethnic, or racial group.”
Some pro-Israel forces seek 
to “redefine” anti-Semitism 
as meaning criticism of Israel 
because it has declared itself 
a Jewish state. This campaign 
miseducates and distracts at-
tention from the very real 
and growing danger of hatred 
against Jewish people. The “re-
definition” divides opponents of 
anti-Semitism and obstructs an 
effective defense. 
The hatred of Jews is used by 
White Supremacists in their 
racist attacks against Mus-
lims, people of colour, and im-
migrants. We should reply by 
insisting on the need for unity 
against every form of racism, 
including anti-Semitism. 
6) Pro-Israel camps are at-
tempting to silence pro-Pal-
estine activists, whether aca-
demics or community leaders, 
by pushing IHRA and attempt-
ing to label any criticism to 
“Israel” as anti-Semitism. How 
should Palestine supporters 

counter their attempt?
This “redefinition” was proposed 
by the IHRA – International Ho-
locaust Remembrance Associa-
tion. It is a world-wide effort by 
governments supporting Israel’s 
policies. They want to brand 
anyone who defends the right 
to speak and discuss Palestin-
ian rights as anti-Jewish. But a 
recent opinion poll shows that 
almost 40% of Jews in Canada 
are critical of the Israeli govern-
ment. The pro-Israel organiza-
tions and government are out of 
touch with the views of Jewish 
people in this country. 
Independent Jewish Voices, a 
Canada-wide network that 
leads opposition to this form of 
thought control, comments:
“We are deeply dismayed and 
concerned with the decision by 
Ontario’s  Government’s deci-
sion to unanimously approve Bill 
168, the Combating Anti-Sem-
itism Act, on its second reading 
at Queen’s Park [February 28]. 
The Bill seeks to adopt the In-
ternational Holocaust Remem-
brance Alliance’s (IHRA) flawed 
and controversial definition of 
anti-Semitism. 
While the vote at Queen’s Park 
was extremely disappointing, IJV 
Canada remains committed to 
the fight against Bill 168, and 
against the IHRA anti-Semi-
tism definition more broadly. 
We believe that it is crucial to 
fight anti-Semitism and white 
supremacy, while at the same 
time protecting freedom of ex-
pression and standing up for 
Palestinian human rights.”
7) Even though it’s illegal for 
a foreign military to recruit 
in Canada, last November the 
IDF held recruitment drives 
in Toronto, the opposition to 
which was called “anti-Semi-
tism”; what is your comment 
on that? 
Last November 2019, extrem-
ist opponents of the Palestinian 
people sponsored a meeting at 
York University to glorify the Is-
raeli Defense Force (IDF), which 
systematically harasses, at-
tacks, and kills Palestinian peo-
ple. Hundreds of students rallied 
to peacefully express their op-
position to this action.
They were attacked by anti-Pal-
estine extremists of a rightist 
hate group, the Jewish Defense 
League (JDL), who wounded 
some peaceful protestors. In 
response to this atrocity, I call 
on university administrations at 
York University and elsewhere 
to defend the right of students 
to express their views freely on 
Israel/Palestine. 
I would like to also add that 
the agents of war have no right 
to be on campus, all the more 
in that they represent the war 
machine of another country.
The students of McGill Univer-
sity have come under attack be-
cause of their defense of justice 
for the Palestinians. On February 
16, I presented the following a 
letter of support for the stu-
dents to Patrice Labeau, Vice-
Provost of Student Life and 
Learning, McGill University:
“Like many Canadians, I have 
heard media reports of alleged 

anti-Semitism within McGill 
University. I am a Jewish Holo-
caust survivor and I have en-
gaged throughout my life in 
combating hatred of Jewish 
people. For me, such reports are 
very alarming.
I have reviewed relevant reports 
on controversies at McGill this 
school year, including your let-
ter of December 2, 2019 to 
the McGill community. I find no 
evidence of anti-Semitism here. 
What I see is a passionate de-
bate on the politics of Israel/
Palestine. 
Unfounded charges of an-
ti-Semitism are being made 
against those making strong 
criticisms of the Israeli govern-
ment. 
These irresponsible charges 
serve to put Jewish people at 
risk by weakening our ability to 
focus on genuine acts of anti-
Semitism, that is, “hatred of 
Jews because they are Jews.”
As for the Palestinians, their ev-
ery attempt to voice grievances 
is now branded as anti-Semitic. 
The Palestinians, who have suf-
fered so much from Israeli rule, 
now face an implacable attempt 
to silence them entirely.
What we need at McGill and 
elsewhere is a firm defense of 
the right of political advocacy, 
even if directed against Israel’s 
policies. This is a precondition 
for effective resistance to genu-
ine anti-Semitism.”
8)  Lately, at Concordia Univer-
sity you talked about “armed 
anti-Nazi Muslim resistance 
fighters in WWII, standing 
guard, defending them against 
the Nazi soldiers” and “the 
Great Mosque of Paris giving 
refuge to Jews.” Would you 
please elaborate on that?
I have not come across much 
written history of the role of 
Muslims in the anti-Nazi re-
sistance in France. However, in 
my research interviewing par-
ticipants, I found much evidence 
that the aid of Muslim in saving 
the Jewish people from Hitler 
was crucial.
Muslims acted both as individu-
als and through institutions. 
Muslim civilians living in France 
contributed much to the resis-
tance effort. In the rural district 
where I was hidden, a village 
woman told me how, as a young 
girl, she had seen armed anti-
Nazi Muslim resistance fighters 
standing guard, defending them 
against the Nazi soldiers.
Meanwhile, in Paris, I was told, 
the Great Mosque of Paris gave 
refuge to Jews, assisting them 

in leaving the Nazi-occupied city 
and finding safety in the coun-
tryside. They gave the persecut-
ed Jews clothing, the keffiyeh, 
false papers, food, directions to 
safe houses, love, and moral en-
couragement. 
I saw the evidence of Muslim 
courage when visiting a French 
military cemetery, where a 
quarter of the soldiers’ grave-
stones bore the Muslim cres-
cent. Many tens of thousands of 
Muslim soldiers died fighting to 
free France from the Nazis. 
Most Muslims in France were 
Arabs from North Africa. But I 
heard several reports of Mus-
lims in the French anti-Nazi 
resistance who came from the 
Soviet Union. 
In Algeria, which was never oc-
cupied by the Nazis, the French 
colonial administration acted 
on its own to put Jews in con-
centration camps, and this con-
tinued even after the U.S. and 
British armies conquered the 
region. Jews had come to North 
Africa centuries earlier as refu-
gees from Christian persecution 
in Spain. Muslim Algerians wel-
comed them then, and thereaf-
ter. (Vichy France and the Jews, 
Marrus and Paxton, pps 191-
197.]
Sadly, after the defeat of the 
Nazis, the French state turned 
against its Muslim allies and 
waged a brutal war against 
Algeria’s movement for inde-
pendence. The contribution of 
Muslims and other immigrants 
to the anti-Nazi struggle was 
omitted from official historical 
accounts.

9) Would you also please share 
with our readers the network 
of other Jewish supporters of 
Palestine?
Many Jewish-based organiza-
tions in Canada work for human 
rights for Palestine. I belong to 
Independent Jewish Voices Can-
ada (IJV), which has branches in 
cities and universities across the 
country. IJV supports the cam-
paign for Boycott, Divestment, 
and Sanctions against Israeli’s 
apartheid system of exclusion, 
separation, and discrimination. 
IJV is taking the lead in current 
Canada-wide efforts to oppose 
“redefininganti-Semitism in a 
way that threatens our right 
to advocate for Palestinians. 

Thank you for interviewing me 
and introducing me and my 
book Holocaust to Resistance: 
My Journey, Fernwood Publish-
ing, to your community.

SUZANNE WEISS : MY ACTIVISM ON BEHALF OF PALESTINE IS BASED ON THE 
PRINCIPLE OF “UNIVERSALISM” FOUND IN BOTH JEWISH AND ISLAMIC FAITHS

Mrs. Weisse protesting at Mcgill university in Montreal Last month
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Hussein Hoballah

The 8th of March has been declared Wom-
en’s International Day and was announced 
back in 1913 to help the countries of the 
world eliminate discrimination against 
women and to help women participate 
effectively and equally in all fields of life. 
In some Muslim countries, the birthday 
of Holy Messenger Mohammed’s blessed 
daughter Lady Fatimah has been chosen 
as a day for Muslim women; Lady Fatimah 
has represented a role model for women 
as well as for men; she has been the best 
feminist, chaste, virtuous, pious, edu-
cated, literate, cultural and political role 
model. 
Despite all efforts since decades, women 
are still facing injustice, be it in our Muslim 
and Arab communities or in the Western 
countries that claim advocacy for wom-
en’s rights. 
In Canada in general, Muslim and Arab 
women suffer greatly, whether amongst 
communities or their surroundings. Within 
the community, women are still act-
ing shyly and individually at most times 
although they have made some progress 
in the last few years. 
Men’s roles have been made significant, 
even in women’s causes, and that’s 
because of different reasons, including 
women’s refrainment from performing 
their roles and the attempts of some men 
to stay ahead upon belief that women 
are incapable of facing the reality. In such 
cases, men take the initiatives, unfortu-
nately leaving the impression that women 
are governed by men and can make no 
personal decisions. 
In the meantime, women have shown con-
spicuous activity, surpassing men, even 
when the number of such female high-
achievers is little compared to the number 
of young and older women in Canada.
Today, we enjoy big feminine capacities in 
different scientific and cultural fields, even 
political ones. They have been noticeable 
and led to great achievements that oth-
ers acknowledged even before we did, 
and they have remained underestimated 
within our community. 
Last week, particularly on the 3rd of 
March, Toronto celebrated 25 women as 
the most influential within the Canadian 
community; they were chosen from dif-
ferent races and social positions and 
professions and have upgraded women’s 
status. They left their marks last year, and 
some of them have reached outstanding 
levels in their careers; they have over-
come barriers to become clear examples 
on women’s capacities. 
Among those women were three Cana-
dians of Lebanese origins: Hanadi Saad, 
Caro Lotfi and Rola Dagher, whose 
achievements we discussed in the previ-

ous publication. 
Despite her limited resources and the 
support of only a little number of male and 
female activists, Saad has confronted Bill 
21 that targets women, especially Mus-
lims. She has defended Muslim women 
despite her personal and family respon-
sibilities, dedicating more time and effort 
to that than to her own home. That’s why 
she does deserve to be chosen, and she 
believes that choosing her has even made 
her more responsible for keeping up her 
line of action.
Caro Lotfi is the executive director of 
“Apathy is Boring”, a nonaligned non-profit 
organisation that supports youth to make 
them change makers in everyday life. Lotfi 
works nationwide to engage Canadian 
youth in democracy. It’s conspicuous for 
a woman of Arab origins to have reached 
this position. She has increased by 12 fold 
the income of her organisation, grown 
her team of full-timers to more than 25, 
making enough room for young women to 
be decision makers and social influencers.
Rola Dagher, president of Cisco Canada, a 
leader in IT, networking and cyber-secu-
rity solutions, has addressed in an article 
published by the Globe and Mail her great 
personal sufferance, and discussed her 
mental health as a young woman, mak-
ing use of that to call for more support 
to people facing mental-health challenges. 
Her story has reached 3.5 M.
What those women have done confirms 
the presence of big capacities within us. 
That must be supported and encouraged, 
first by women, then by men, who are 
definitely making different achievements 
in different fields through big institutions 
they work for, whereas women are mak-
ing their achievements individually and will 
definitely make greater ones if they are 
given more public attention. 
Women constitute a main force, but they 
are being left to face lots of challenges 
individually. A woman needs a man by 

her side, making use of her achievements, 
not out of weakness, but because she’s 
a main constituent and she’s “the other 
half” and has been made to bring men up. 
No community can be strong unless its 
women are strong; otherwise, no man will 
be strong enough within the community. 
These are just discussable ideas and sug-
gestions, not generalisations on women. 
The point is to change this slow-motion 
situation. Women can come up with any 
convenient proposals. On International 
Women’s Day, they need to do several 
things, including:
- Acquiring more education on the society 
where they live and the challenges they 
face so that they can deal with them, and 
that means more openness,
- Taking a greater part in our community’s 
organistions in general, and that requires 
men’s support,
- Organising women’s affairs by them-
selves and doing something to change 
their reality in collaboration with men to 
achieve the best results. That could surely 
be done without giving up on religious 
codes - unlike what some have done due 
to intimidation or pressure - to make the 
initiative to defend their causes against 
whomever wants to impose choices and 
ideology to exterminate their culture, as is 
the case of Quebec’s Bill 21 makers. 
As long as women have shown up in the 
fields of education, culture, politics, soci-
ology, professionalism, why don’t they 
lead advanced community positions, just 
like men do?
This is a choice that women must be 
first convinced with, and men must not 
obstruct their way so that we can face 
the serious crises that are particularly 
challenging women.
Where there’s a will, there’s a way; that 
applies for women who do realise that 
they and men should collaborate and 
understand each other rather than com-
pete in rivalry. 

Aboriginals 
Canadians 
Overlooked

It is of Canada’s interest to 
oppress and colonise the indig-
enous peoples to get to the 

natural resources in their historic 
homelands, said, in 2017, Uni-
versity of Toronto’s Dr Suzanne 
Stewart, an advocate for Canada’s 
indigenous peoples’ rights. Back 
then, her quote sparked great 
controversy in the country and 
brought back to memory a long 
history of alienation, marginalis-
tion and aggression suffered by 
the aboriginals, who used to be 
called the “Red Indians”.
The peoples, who make 4% of the 
entire Canadian population, are 
plagued by poverty, unemploy-
ment, isolation, homelessness, 
victimisation by high-crime rate, 
and insecurity. All that is clear in 
their areas, which are now facing 
several dangers due to the extrac-
tion of metals, logging, environ-
ment pollution and privatisation. 
Official accounts, likewise, point 
out that 4,000 indigenous women 
have disappeared or been mur-
dered in the last 30 years, yet 
the police has not worked hard 
to uncover these mysteries. And 
when it comes to the suicide rate 
among the youth in reserves, it’s 
quite terrifying: six times greater 
than that among the rest of Cana-
dians. 
Because of such problems, former 
chief of the Attawapiskat First 
Nation Theresa Spence, went on 
hunger strike in 2013 in hopes of 
claiming her tribe’s requests, and 
she was rushed to hospital in a 
month. 
The recent blockage of railways 
only expresses the consistently 
rising problems, which Prime Min-
ister Trudeau acknowledged once 
he spoke on the uppermost UN 
political stage after the first elec-
tions that saw him into office. 
However, the actual steps have 
been much less than anticipated.
Some readers, particularly the 
newcomers to Canada, might 
be shocked: How can a country 
known for social providence and 
aid programmes for low-income 
makers, as well as contributions to 
UN relief and humanitarian organ-
isations, have such a bad record 
when it comes to citizens sup-
posed to be partners in the coun-
try’s riches and resources? 
Eventually, that might downgrade 
Canada’s human-rights record 
and blur her clear image now after 
it has been ranked among the 
world’s first as to life quality and 
opportunities. 
So does this show a consistent 
flaw in managing internal affairs, 
or is it an old colonial legacy 
overlooked through systematic 
marginalisation and alienation? 
Canadian officials, particularly law 
makers, are ahead of a real test: 
a situation of sufferance that can 
take no more overlooking or post-
ponement, but must be labelled 
a priority should the government 
decide to act seriously in the near 
future.    
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