
فاطمة بعلبيك - مونرتيال

كورونا  فريوس  من  الثانّية  املوجة  بدء  أحد  عىل  خفّياً  يعد  مل 
يف كندا تزامناً مع بداية فصل الخريف، وتعترب مقاطعة كيبيك 
األكرث ترّضراً، خصوصاَ يف ظّل اإلرتفاع املطرد ألعداد املصابني 
املرحلة  تناسب  صارمة  إجراءات  استدعى  الّذي  األمر  بالوباء، 

الصعبة التي متر بها املقاطعة. 
يف  الصحة  ومسؤولو  لوغو  فرانسوا  كيبيك  وزراء  رئيس  وكان 
 2020 سبتمرب   28 يف  االثنني  مساء   - أعلنوا  قد  املقاطعة 
القصوى  التأهب  مرحلة  مختلفة  مناطق  ثالث  دخول  عن   -
باللون األحمر، وتضّمن اإلعالن الرسمي " دخول كل من منطقة 
 South شور  وساوث  الفال  ذلك  يف  مبا  الكربى،  مونرتيال 

Chaudiere-و كيبيك  مدينة  منطقة  اىل  باإلضافة   ،Shore
رئيس  رّصح  حيث  األحمر،  اإلنذار  مرحلة  إىل   Appalaches
قرارات صعبة وصارمة  قد حان التخاذ  الوقت  أّن  كيبيك  وزراء 

يف هذه املناطق"، نقالً عن كندا نيوز. 
منتصف  من  اعتباًرا  الّتنفيذ  حيز  دخلت  الجديدة   اإلجراءات 
ليل األربعاء، مع بداية شهر ترشين األول وستستمر ملّدة أربعة 

أسابيع، أي لغاية 28 من الشهر الحايل.
"صدى  قابلت  والتطورات  املستجّدات  آخر  عىل  ووقوفاً 
حسان   Jean Coutu صيدلية  وصاحب  الصيديل  املرشق" 

جواد، وإليكم تفاصيل اللقاء....
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أول الكالم

إميانويل  الفرنيس  الرئيس  قول  أثار 
يعيش  دين  "اإلسالم  أن  ماكرون 
العامل"،  أنحاء  جميع  يف  اليوم  أزمة 
ردوَد فعٍل غاضبة، فرمبا تكون املرة 
غريب  رئيس  فيها  يوّجه  التي  األوىل 
اتهامات لإلسالم كدين بشكل عام. 
فامذا يريد ماكرون أن يحقق من وراء 
مشاعر  استفزت  التي  ترصيحاته 

قرابَة ملياري مسلم؟؟
هي ليست املرة األوىل التي يتناول 
أن  إال  املوضوع.  هذا  ماكرون  فيها 
أهمية  املرة  هذه  إرتدْت  املسألة 
الرئيس  تطرق  جهة،  من  خاصة. 
أعدها  مفصلة  خطة  إىل  الفرنيس 
جهة  ومن  مشاورات،  سلسلة  بعد 
أخرى، أبدى رغبته يف تبني حكومته 
متهيداً  قانون  مرشوع  يف  إياها 
عن  يصدر  قانون  بصيغة  العتامدها 
الجمعية الوطنية )املجلس النيايب(.
والجدير ذكره أن هذه النوايا ليست 
خمس  منذ  طُرِحت  بل  جديدة، 
سنوات عىل األقل، تحديداً مع بدء 
رضبت  التي  اإلرهابية  العمليات 
)وتُجرى   2015 عام  مطلع  فرنسا 
حالياً، لشهرين ونصف، محاكمة 14 
شخصاً يعتربهم القضاء عىل عالقة 
مبا شهدته باريس مطلع شهر كانون 

الثاين/ يناير من العام املذكور(.
ستة  قبل  يأيت  اإلعالن  توقيت 
االنتخابات  موعد  من  تقريباً  أشهر 
مارس  آذار/  يف  املقررة  املناطقية 
االنتخايب  االستحقاق  وهو  املقبل. 
االنتخابات  معركة  قبل  األخري 
الرئاسية املقبلة املقررة لِعام 2022 
)يُذكَر أن حزب ماكرون ُمِني بالفشل 
وبعدها  األوروبية،  االنتخابات  يف 

األخرية(،  البلدية  االنتخابات  يف 
يأيت  املوضوع  هذا  أن  إىل  إضافة 
التي تستخدمها  القضايا  أولوية  يف 
أحزاب اليمني املتطرف يف حمالتها 

االنتخابية.
وقد أكد ماكرون حرصه عىل التأكيد 
   ... التعرض  ليس  املقصود   أن 

تتمة األوىل
وال  واملامرسة،  املعتقد  لحرية 
يف  املسلمني  جميع  استهداف 
لالسالم  ليس  التصدي  وأن  فرنسا، 
اإلسالمي"  "للتطرف  بل  كدين 
عاداتها  تفرض  أن  تريد  كعقيدة 
الجمهورية  قوانني  فوق  وقوانينها 
من خالل إقامة نظام متواٍز ومضاٍد، 
معرتفاً ان تقصري الدولة وترك االمور 
والضواحي  األحياء  التدخل يف  دون 
هذه  بناء  يف  تساهم  وكأنها  جعلها 
أحياَء  إقامة  خالل  من  االنفصالية 
مشاكل  مع  "غيتوات"،  منعزلة، 
واقتصادية  تربوية  وصعوبات 
التدخالت  عزز  مام  واجتامعية، 

الخارجية.
املرجعيات الدينية يف فرنسا ومنها 
رئيس  املوسوي  محمد  السيد 
املجلس الفرنيس للديانة املسلمة، 
الدين حافظ عميد مسجد  وشمس 
وأعربا  انفتاحاً  أبديا  الكبري،  باريس 
إال  ماكرون،  خطة  مع  تجاوبهام  عن 
مراعاة  بوجوب  طالب  املوسوي  أن 
الستعامل  املسلمني  حساسية 
رضورة  إىل  ودعا  العبارات،  بعض 
هؤالء  استهداف  او  عزل  تفادي 

بسبب ترصفات أقلية ُمدانة. 

ماكرون واتهام االسالم.. إالَم يهدف؟؟

التتمة يف الصفحة الثامنةالتتمة يف الصفحة الثامنة

موجة كورونا الثانّية تبدأ في كندا... وكيبيك تدق ناقوس اإلنذار األحمر!
نسب المصابين بكورونا من الجالية كبيرة !

التتمة يف الصفحة التاسعةالتتمة يف الصفحة التاسعة
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو 
الخميَس إعادَة تعيني الدكتورة منى منر 
يف منصب "كبرية مستشاري العلوم يف 

كندا".
منر  الدكتورة  ستواصل  الدور،  هذا  يف 
تعزيز العلم وفوائده للكنديني، وتقديم 
ووزير  الوزراء،  لرئيس  العلمية  املشورة 
ومجلس  والصناعة،  والعلوم  االبتكار 
األشهر  مدار  قدمت عىل  وهي  الوزراء. 
أحدث  بشأن  املشورَة  املاضية،  القليلة 
"كوفيد  أبحاث  يف  العلمية  التطورات 
للوباء  االستجابة  يف  للمساعدة   "19

العاملي.
كبريِة  منصَب  منر  الدكتورة  شغلت 
أيلول/  العلوم يف كندا منذ  مستشاري 
تجديد  وسيسمح   .2017 سبتمرب 
التي  اإلنجازات  عىل  بالبناء  تعيينها 
التي تشمل  األوىل،  حققتها يف واليتها 
علميني  مستشارين  مناصب  إنشاء 
وإرشادات  الفيدرالية،  املنظامت  عرب 
 2.8 بقيمة  استثامر  بشأن  وتوصيات 
مرافق  لبناء  الدوالرات  من  مليارات 
ساعدت  كام  فيدرالية.  وتقنية  علمية 
العلامء  توجيه  سياسة  تطوير  يف  منر 
الفيدراليني واإلدارات واملوظفني إلجراء 
البحوث الفيدرالية والعلوم واستخدامها 
إىل  النتائج  وإيصال  مسؤول،  بشكل 

الكنديني بشكل أفضل.
الدكتورة منر هي باحثة طبية متميزة يف 
مجال طب القلب. وقبل أن تصبح رئيسة 
مستشاري العلوم، أمضت أكرث من عرش 
يف  األبحاث  قسم  لرئيس  نائباً  سنوات 
مخترِب  مديرَة  كانت  كام  أوتاوا،  جامعة 

الوراثة الجزيئية وتجديد القلب. 
 200 من  ألكرث  مؤلفة  منر  الدكتورة 
العديد  يف  وعملت  أكادميي،  منشور 
االستشارية  واملجالس  اللجان  من 

العلمية الوطنية والدولية. 
من  العديد  بإنجازاتها  أشاد  وقد 
الشخصيات البارزة، فقال جاسنت ترودو، 
الثالثة  السنوات  رئيس وزراء كندا: "يف 

مشورة  منر  الدكتورة  قدمت  املاضية، 
أعضاء  ولجميع  يل  بثمن  تقدر  ال  خرباء 
ضامن  عىل  وعملت  الوزراء،  مجلس 
كامل  بشكل  الحكومية  العلوم  إتاحة 
للشعب. اآلن أكرث من أي وقت مىض، 
عىل  نعمل  بينام  املعركَة  العلم  سيقود 
التغلب عىل وباء "كوفيد 19" العاملي، 
دور  لعب  يف  منر  الدكتورة  وستستمر 
علمية  كمستشارة  دورها  يف  رئييس 

رئيسية".
والعلوم  االبتكار  وزير  ناحيته،  من 
أن  إىل  أشار  باينز  نافديب  والصناعة 
يف  محورياً  دوراً  لعبت  منر  "الدكتورة 
بشأن  الكندية  للحكومة  املشورة  تقديم 

السنوات  مدار  عىل  العلمية  املسائل 
يقدر  ال  مورداً  وكانت  املاضية،  الثالث 
 ."19 "كوفيد  جائحة  يخص  مبا  بثمن 
الدور  هذا  يف  ستستمر  أنها  يسعدين 
القرارات  اتخاذ  استمرار  لضامن  املهم 
العلمية القامئة عىل األدلة لتزويد صناع 

القرار يف الحكومة باملعلومات".
علقت  منر  منى  الدكتورة  ناحيتها  من 
بالقول:  تعيينها  إعادة  قرار  عىل 
يف  تعييني  إعادة  وترشفني  "تسعدين 
العلميني  املستشارين  كبرية  منصب 
وفريقي  "يسعدين  وأضافت:  لبلدنا" 
لصناع  املشورة  لتقديم  العمل  مواصلة 
ضد  معركتنا  نواصل  بينام  لدينا  القرار 

الوباء وبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً".
برئاسة  فوزه  قبل  وعد  ترودو  وكان   
بتعيني  أعوام   5 من  أكرث  قبل  الحكومة 
به  خاص  علمي  ومستشار  علامء  كبري 
بنحو  ذلك  قبل  املنصب  أُلغي  بعدما 

12 سنوات.
إعادة  املايض،  العام  خريف  تردود  قرر 
واختار  وعد،  كام  املنصب  تفعيل 
ونائبة  الربوفيسورة  منر،  منى  الدكتورة 
ومديرة  أوتاوا،  جامعة  وباحثة يف  رئيس 
وتجديد  الجزيئية  الوراثة  علم  مخترب 

القلب يف الجامعة املرموقة نفسها.
مستشار  لكندا  كان  أنه  بالذكر  جدير 
وطني علمي بني عاَمي 2004 و2008، 

ولكن الحكومة املحافظة السابقة برئاسة 
ستيفن هاربر ألغت هذا املنصب.

بريوت  يف  ولدت  منر  منى  د.  أن  يذكَر 
اندالع  إثر  لبنان  غادرت   .1957 عام 
عائلتها  مع  وهاجرت  األهلية،  الحرب 
املتحدة  الواليات  يف  كانساس  إىل 
شهادة  عىل  هناك  وحصلت  األمريكية، 
1977 من  الكيمياء عام  بكالوريوس يف 
صيف  ويف  الحكومية.  وتشيتا  جامعة 
مونرتيال  مدينة  منر  زارت   ،1977 عام 
الكندية لتبقى فيها إلكامل دراستها يف 
حصلت   ،1982 وعاَم  املدينة.  هذه 
الكيمياء  يف  دكتوراه  شهادة  عىل  منر 

العضوية الحيوية من جامعة مكغيل.

كندا

د. منر مع رئيس الوزراء الكندي 

إعادة تعيين د. منى نمر في منصب "كبيرة مستشاري العلوم في كندا"
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يف مقابلة اجرتها الزميلة فاطمة بعلبيك 
الصيدالين  أكّد  العدد  هذا  يف  تُنرش 
بني  كورونا  جائحة  إنتشار  جواد  حسان 
أبناء الجالية، خصوصاً يف منطقة شامل 
أبناء  من  اآلالف  التي يسكنها  مونرتيال 
الجالية اللبنانية واملغاربية بشكل عام، 
ما يدعونا إىل رضورة التنبه اىل خطورة 
وعىل  عام  بشكل  املجتمع  عىل  األمر 
بدء  تأكيد  بعد  خاص،  بشكل  جاليتنا 

املوجة الثانية من الجائحة. 
جاليتنا،  عىل  مؤامرة  األمر  يف   ليست 
عن  ناجم  هو  بل  خارجي،  تدخل  وال 
هذا  مخاطر  مع  الجدي  غري  التعاطي 
يرتك  ما  قليلون،  أفراد  به  يقوم  الوباء، 
دون  من  الناس  من  الكثري  عىل  أثره 
رحم  ذي  أو  وأخرى  جالية  بني  متييز 
من  أو  جار  أو  عمل  زميل  أو  صديق  أو 

شاكل. 
ترودو  جاسنت  الكندي  الوزراء   رئيس 
املوجة  "أن  الفائت  الشهر  أواخر  أعلن 
ليست  الكربى  مقاطعاتنا  يف  الثانية 
بالفعل،  بدأت  قد  بل  البدء،  بصدد 
قد  الذي  الخريف  أعتاب  عىل  ونحن 
يكون أسوأ بكثري من الربيع". وتشري كل 
اعداد املصابني  ازدياد  املعطيات إىل 

يف أكرث من مقاطعة. 
إصابة  املايض  السبت  ُسجلت   فقد 
مقاطعة  يف  بالوباء  أشخاص   1107
األيام  عن  كبري  ارتفاع  وهو  كيبك. 
املصابني  أعداد  إال  تُقاِبله  ال  السابقة 
أي  الفائت،  نيسان/أبريل   15 يف 
مسؤولو  يتوقع  كام  أشخاص.   1104
تصل  أن  أونتاريو  يف  العامة  الصحة 
حالة   1000 إىل  املصابني  أعداد 
وقت  يف  الشهر،  هذا  يومياً  جديدة 
عديدة  كندية  مقاطعات  فيه  سجلت 

ارتفاعاً يف أرقام املصابني.
جاليتنا  يف  واضحة  ليست   األرقام 
وقامت  اصيبت  بأكملها  عائالٍت  ولكن 
بحجر نفسها. كام أصيب العرشات من 
املصابني  من  الكثريين  ولكن  األفراد. 
من  بينهم  من  أن  رغم  للشفاء،  متاثلوا 
يبلغ  ان  دون  معاناته كبرية، من  كانت 

عن وفيات، والحمد لله. 
حكومة  دفع  الثانية  املوجة  يف   دخولنا 
رئيسية  مدن  ثالث  إعالن  إىل  كيبك 
يعني  ما  الحمراء،  املنطقة  ضمن 
إجراءات صارمة تلزم املواطنني بتدابريَ 
تساهم يف التقليل من انتقال العدوى 
الناس. وفرضت الحكومة من أجل  بني 
كانت  املخالفني،  عىل  غرامات  ذلك 
من  عدداً  طالت  التي  تلك  إحداها 
تجمع  يف  املشاركني  املتظاهرين 
السبت املايض يف مونرتيال، استنكاراً 
لوفاة مواطنة من السكان األصليني هي 
السيدة جويس إيتشاكان، بعد أن كان 

هؤالء املتظاهرون من دون كاممات.
التهاون  القضية مزحة وال يجوز   ليست 
التي  فاالجراءات  معها.  التعاطي  يف 
أكرث  يف  املختصة  األجهزة  بدأتها 
التعاطي  ينبغي  ومدينة  مقاطعة  من 
نتائج  تكون  ال  حتى  بايجابية،  معها 

الفحوصات إيجابية.
مناطق:  ثالُث  نُِقلَت  كيبك   يف 
كيبيك  ومدينة  ومحيطها  مونرتيال 
مستوى  أعىل  إىل  أباالتيش  وشوديريـ 
ارتفاعاً  املقاطعة  تسجيل  اثر  تأهب 
وهو  بالجرثوم،  املصابني  أرقام  يف 
يوماً   28 ملدة  جديدة  قيوداً  فرض  ما 
يف  أكتوبر(  األول/  ترشين   28 )حتى 

املناطق الحمراء.
 وهذه االجراءات هي :

 •حظر التجمعات املنزلية
اللهو  ونوادي  الحانات   •جميع 
ستكون  واملطاعم  )الكازينوهات( 
مغلقة، ولكن سيسمح لها بتأمني خدمة 

الطلبات الخارجية فقط.
وُدور  واملتاحف  املكتبات   •إغالق 

السينام واملسارح.
بني  املسافة  تكون  أن   •يحظر 
املجتمعني أقل من مرتين. كام ستكون 

األقنعة إلزامية يف أثناء املظاهرات.
 25 هو  به  املسموح  األقىص   •الحد 
إقامة  وأماكن  العبادة  دور  يف  شخصاً 
وحفالت  الجنازات  مثل  املناسبات، 

الزفاف .
كيبيك  مقاطعة  رشطة  أقامت   كذلك 
الطرقات  من  عدد  عىل  متنقلة  حواجَز 

انتشار  من  للحد  كيبيك  يف  الرئيسة 
رياضات  ملنع  توجه  وهناك  الجرثوم. 
القدم  وكرة  السلة،  وكرة  القدم  كرة 
يف  )الهويك(  الجليد  وكرة  األمريكية 
املناطق  ضمن  أنها  أُعلِن  التي  املدن 

الحمراء.
 قد يكون الناس مرهقني من اإلجراءات. 
التباع  مستعدين  ليسوا  أنهم  يبدو  لذا 
الوقائع  ولكن  العامة.  الصحة  توجيهات 
تدفعنا  يوم  بعد  يوماً  تتأكد  التي 
مع  أكرب  بجدية  التعاطي  رضورة  إىل 

الجائحة. 
هناك  ان  منا  البعض  يشعر   قد 
نرى  ال  لكننا  الحاالت،  من  الكثري 
نشهد  وال  مكتظة،  مستشفياتنا 
اآلن،  حتى  الوفيات  من  كبرياً  عدداً 

بأهمية  االستخفاف  عىل  يبعث  ما 
أهل  لكن  االجراءات.  بهذه  االلتزام 
من  التخفيف  أن  يؤكدون  االختصاص 
حاالت  يف  "ارتفاع  إىل  سيؤدي  القيود 
حاالت  وتزايد  أسابيع،  بعد  اإلصابة 
املزيد  وحدوث  املستشفى  دخول 
سمري  الدكتور  قال  كام  الوفيات"،  من 
سينها مدير طب الشيخوخة يف مجمع 
حديث  يف  تورنتو  يف  الصحي  سيناء 

ملوقع "يس يب يس". 
 ال نريد أن نكّرر أموراً يعرفها الناس. ولكن 
نذكّر مبا أعلنه رئيس الحكومة جوستان 
"اتخاذ  املواطنني:  ناشد  حني  تريدو 
الجرثوم، مبا  االحرتازية ضد  اإلجراءات 
األماكن  الكاممات يف  ارتداء  ذلك  يف 
هذا  اإلنفلونزا  ضد  والتلقيح  العامة 
لإلنذار  التطبيق  وتحميل  الخريف، 
إصابتهم  تأكدت  أشخاص  بوجود 
مستخدم  من  مقربة  عىل  بالجرثوم 
التي  االجراءات  من  وغريها  التطبيق"، 
يف  املختصة  الصحية  الجهات  تعلنها 

كل مقاطعة. 

"ليس  جواد:  الصيدالين  بقول   وأختم 
بجرثوم  مصاباً  أو  مريضاً  تكون  أن  عيباً 
اإلنسانّية  املسؤولّية  ولكّن  "كورونا"، 
عليك  تحتم  والدينّية  واألخالقّية 
إصابتك  تأكُّد  أو  إشتباهك  حال  يف 
بإجراءات  التقّيد   "19 "كوفيد-  بوباء 
جميع  مع  والتواصل  الّذايت،  العزل 
إحتكاك  عىل  كنت  الّذين  األشخاص 
عىل  وحّثهم  معهم،  مبارش  تواصل  أو 
إجراء الفحص وحجر أنفسهم إىل حني 
فإنّك  الطريقة  وبهذه  النتيجة،  صدور 
وإيّاهم تساهمون يف الحد من إنتشار 

الجرثوم".

آراء

حتى ال تكون نتائج الفحوصات ايجابية
 المطلوب التعاطي بإيجابية في مواجهة كورونا

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca
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والتباعد  اإلغالق  من  الرغم  عىل 
جائحة  تفرضه  الذي  اإلجتامعي 
»كوفيد19-« ال يزال مهرجان تورونتو 
مبوعده  ملتزماً  الدويل  السيناميئ 
السنوي الذي انطلقت دورته الخامسة 
)سبتمرب  أيلول  شهر  نهاية  واألربعون 

.)2020
يشار إىل ان املهرجان وإن مل يتخلّف 
برنامجه  عّدل  املعتاد،  موعده  عن 
باتت  التي  الحكومية  القيود  بسبب 
تفرضها جائحة "كورونا" عىل أكرث من 
الوقاية  هدف  عىل  فعالوة  صعيد. 
العامة وحامية الجمهور وأهل املدينة،  
املهرجان  إدارة  عىل  القيمون  اتخذ 
و"لوجستية"  فنية  تعديالت  جملة 

أهمها:
- تقليص عدد األعامل واالفالم 

- عرض معظم األفالم بشكل إفرتايض، 
عىل  اإلبقاء  مع  اإلنرتنت،  عرب  أي 
خاصة  حضورياً،  اآلخر  بعضها  عرض 
الخمسة  األيام  بربنامج  يتعلّق  ما  يف 
االوىل، ولكن مع إحرتام قواعد التباعد 
بعض  عرض  إىل  إضافة  اإلجتامعي. 
باحات  يف  الطلق  الهواء  يف  األفالم 

املهرجان الخارجية. 
- ملساعدته سيتواجد أكرث من خمسني 
مختلفة  جنسيات  من  خبرياً  أو  مديراً 
والتمثيل  السينام  صناعة  مجال  يف 
للمهرجان،  »سفراء«  بدور  للقيام 
برامجه،  تقديم  حسن  عىل  يسهرون 
ويتواصلون  اإلنرتنت،  عرب  يظهرون 

العرشة  األيام  طيلة  املشاهدين  مع 
التي لعروض املهرجان، بينهم املمثلة 

اللبنانية نادين لبيك. 
-إتاحة املجال للجمهور، بشكل خاص 
إِلجراء مقابالت ونقاشات  لإلعالميني، 
صحافية  مؤمترات  خالل  من  تفاعلية 
األفالم  ومنتجي  املمثلني  مع  مطّولة 
كاٍف  وقت  وتكَريس  واملخرجني، 
أو  إفريقية  أصول  من  الفنيني  للنقاد 
آسيوية، وللسكان املحليني األصليني، 
وذلك  الصاعدة،  النسائية  وللمواهب 
الشبكة  خالل  من  أو  مبارشة،  بصورة 

الرقمية والفضاء اإلفرتايض. 
»هوليوود«  يف  األول  الصف  -نجوم 
السجادة  عىل  العام  هذا  ميشوا  مل 
عرضت  التي  االفرتاضية  الحمراء 
رقمية  منصة  أن  علامً  اإلنرتنت،  عرب 
املتابعة  لتسهيل  أُقيمت  للمهرجان 
األفالم  عروض  واستضافة  والتواصل 
عالوة  الخاصة،  والفعاليات  والندوات 
أمنية  إجراءات  من  اتخذ  ما  عىل 
وأشار  القرصنة.  ملكافحة  متقّدمة 
إيرادات هذا  أن  إىل  املهرجان  منظمو 
يف   50 بنسبة  انخفضت  قد  العام 

املئة عن الدورة السابقة.
املواهب العربيةاملواهب العربية

األفالم  بعض  املهرجان  خالل  ُعرِض 
والعربية- العربية،  الوثائقية  واألرشطة 
برنامج  ضمن  املشرتكة،  األجنبية 
بروغرام«،  »ديسكوفريي  االكتشاف 
املؤلّفني  عىل  الضوء  يضع  الذي 

الجدد، ومن االفالم التي ُعرَِضت:
مرصي-  إنتاج  من  املرصي  املرصي -الوثائقي  -الوثائقي 
بعنوان  مشرتك  دامنريك  أملاين- 
اليك  »ليفت  أو  كابنت«،  يا  »عاش 
»مي  املرصية  »مي للمخرجة  املرصية  للمخرجة  جريل«،  إيه 
م يف  زايد«.زايد«. وهو أول عرض عريب يُقدَّ
هذا املهرجان العاملي. الفيلم يتحدث 
األثقال  لرافعة  اليومية  الحياة  عن 
وكيفية  »زبيبة«،  اليافعة  املرصية 
يومية،  متارين  إلجراء  استعدادها 
العاملية  البطولة  مرحلة  إىل  للوصول 
لرفع األثقال، مبساعدة مدربها الكابنت 
من  املخرجة  إستوحته  وقد  "رمضان". 
قصة املرصية الشابة »نهال رمضان«، 
األثقال  لرفع  العامل  ببطولة  فازت  التي 

عام 2003.
- الفيلم الربيطاين »ليمبو«، من تأليف 
شاروك«.  »بن  الربيطاين  وإخراج 
»أمري  املرصي  املمثل  بطولة  ومن 
طالب  بدور  يقوم  الذي  املرصي«، 
لجوء سوري يحرتف املوسيقى وإسمه 

حياة  وسط  نفسه  فيجد  »عمر«. 
من  ونائية  صغرية  جزيرة  يف  جديدة 
جزر إسكتلندا، ولكن يف حالة مطاردة 

مستمرة.

الطويل  الروايئ  الفلسطيني  الفيلم  الفلسطيني-  الفيلم   -
»غزة حبي«. وهو من إنتاج فلسطيني- 
وإخراج  مشرتك،  أملاين  برتغايل- 
نارص،  وعرب  طرزان  التوأمني  األخوين 
وبطولة سليم ضو وهيام عباس وميساء 
عبد الهادي... يروي الفيلم قصة صياد 
»عيىس«،  يدعى  غزة  يف  فلسطيني 
أثري  متثال  صيده  شباك  يف  يعلق 
يف  »أبوللو«،  إىل  يعود  قديم  يوناين 
حالة  فيه  يعيش  كان  الذي  الوقت 
غري معلنة من الحب، تجاه عاملة يف 
تدعى  سناً   تصغره  األلبسة  صناعة 
الستني  تجاوزه  من  وبالرغم  »سهام«. 
من العمر، فمجرى حياته قد تغري كلياً. 
يُشار إىل أن الفيلم قد استند إىل قصة 

حقيقة حصلت يف غزة عام 2014.

د.عيل حوييلد.عيل حوييل

أحدثت جائحة كورونا تغيريات كثرية يف منط الحياة 
وترصفاتهم  الناس  عادات  تغري  فيها  مبا  اليومية، 
وعالقاتهم العاطفية والزوجية. وأوجبت عليهم توخي 
الحيطة والحذر حتى ال يقعوا ضحية الجرثوم القاتل. 
يف هذا السياق، أجرى مؤخراً لفيٌف من العلامء يف 
جامعة هارفرد األمريكية دراسًة أوصت برضورة ارتداء 
تفادياً  الجنسية  العالقة  مامرسة  أثناء  يف  الكاممة 

النتشار جرثوم كورونا.
أسايس  بشكل  تنترش  العدوى  أن  الدراسة  وأكدت 
وبرضورة  التقبيل  بتجنب  ونصحت  اللعاب،  عرب 
الجنسية،  العالقة  مامرسة  وبعد  قبل  االستحامم 
من  وغريها  الذكري  الواقي  استعامل  عىل  والحرص 
االحتياطات الالزمة لقيام عالقة جنسية آمنة من دون 

مخاطر.
خالل  يف  الجنسية  الصحة  مكانة  "أن  أوضحت  كام 
والصحة  العامة  الصحة  بأهميتها  توازي  كورونا  فرتة 
النفسية. فالحميمية بني الثنايئ من شأنها أن تحمي 
العائلة وتعزز ترابطها خصوصاً يف خالل فرتة الحجر 
املنزيل. لذلك من املهم جداً أن يعرف الناس معايري 

الصحة الجنسية اآلمنة". 
املحدودة  الدراسات  من  "بالرغم  أنه  إىل  وأشارت 
يف هذا املوضوع، فجميعها أظهرت غياب الجرثوم 
وبالتايل  املهبلية،  اإلفرازات  أو  املنوي  السائل  من 
الجنسية  العالقة  عن  ناتج  عدوى  خطر  ألي  وجود  ال 
بني زوجني او رشيكني ال يحمالن الجرثوم، مع أهمية 
وضمن  حميمية  العالقة  تكون  ان  عىل  التشديد 

الرتايض والتوافق. 
الرتابط  هذا  عىل  الحفاظ  "أهمية  عىل  وشددت 
الوقاية  ومعايري  الرشوط  ضمن  والجنيس  العاطفي 
طريقة  إىل  التوصل  ميكن  لذلك  الالزمة.  الصحية 
هذه  عىل  الحفاظ  عىل  تساعد  معينة  ووضعيات 
خطر  من  والحّد  القلق  حّدة  من  والتخفيف  العالقة 
العالقة  أن  دوماً  الدراسة  وتذكر  العدوى.  انتقال 
الجنسية مهمة، وال خجل يف الحديث عنها ومصارحة 
الرشيك اآلخر والتفاهم بينهام بكل ما ميت إىل تلك 

العالقة السليمة ِبِصلة.
وصية كندية لألزواج 

كندا  يف  العامة  الصحة  قطاع  يف  املسؤولة  دعت 
ترييزا تام األزواج الكنديني إىل أخذ احتياطات جدية 
تشمل  املستجد  كورونا  بجرثوم  اإلصابة  لتجنب 
مامرسة  خالل  يف  الكاممة  ووضع  التقبيل  تفادي 

الجنس.
الجنسية  "العالقات  إن  مفصل  بيان  يف  وقالت 
"كوفيد19-"،  جائحة  خالل  يف  معقدة  تكون  قد 
رشيك  مع  يعيشون  ال  الذين  لألشخاص  خصوصاً 

حميم أو للذين يواجه رشيكهم الجنيس خطراً كبرياً 
من اإلصابة باملرض".

وأشارت إىل أن "األنشطة الجنسية التي تنطوي عىل 
أقل قدر من املجازفة يف خالل تفيش "كوفيد19-" 

هي تلك التي ميارسها الشخص منفرداً".
ويف حال إقامة عالقات جنسية "مع شخص ال يعيش 
عينها"،  االجتامعية  الدائرة  يف  أو  نفسه  املنزل  يف 
التقبيل والحرص عىل "عدم  عىل األشخاص تفادي 
تالمس الوجوه أو تقاربها". ويف هذه الحالة، ينصح 

بوضع "كاممة تغطي األنف والفم".

ولفتت تام إىل أن "األمر األهم يتمثل يف إقامة عالقة 
ثقة مع الرشيك الجنيس".

لوضعهم  األشخاص  مراقبة  إىل رضورة  أيضاً  ودعت 
الصحي بهدف رصد أي عارض متصل باإلصابة بوباء 
و"املواد  الكحول  تناول  من  والحد  "كوفيد19-" 

األخرى" التخاذ "القرارات الحكيمة".
األشخاص  الكندية  الصحية  املسؤولة  أوصت  كام 
يشمل  مبا  آمنة،  جنسية  "سلوكيات  باعتامد 
بشأن  املعلومات"  وتبادل  الذكري  الواقي  استخدام 

األمراض املنقولة جنسياً.

د. عيل حوييل

مهرجان تورونتو السينمائي العالمي:
أفالم عربية تعرض ألول مرة بشكل افتراضي

د. عيل ضاهر

"الحيص بيص" " 
""والكورونا ودابة 

االرض 
"الحيص بيص" لقب للشاعر العريب 
أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد 
عليه  أطلق  التميمي،  الصيفي  بن 
ألنه، ملا رأى الناس يف حرية وفوىض 
وإرتباك، قال: "ما للناس يف حيص 
"الحيص  ِباسِم  فلقبوه  بيص"، 
بيص". ومذ ذاك أصبح هذا اللقب 
يدل عىل تخبط املرء وتََشتُّت أفكاره 
وحريته عند تعرضه ألمر غري مألوف، 
فيقال: "فالن وقع يف حيص بيص"، 
مبعنى انه وقع يف عامل ضبايب أيامه 
ال  عادة  واملرء  خوف.  ولياليه  حرية 
بيص"،  "الحيص  يف  وقع  أنه  يعرف 
عليه  وتختلط  بالحرية  يشعر  لكنه 
األمور  بني  يفرق  يعود  فال  األمور 
عدم  املثال  سبيل  عىل  واالشياء، 
الخري  او  والباطل  الحّق  بني  التفريق 
والرش فتصبح الرشوة عادة، والنصب 
"شطارة"، وزرع الِفنت مفخرة، وتقليل 
أهل العلم مكرمة، ومتجيد أيب َجهل 

عظمة، وتفيّش املُنكرات سعادة.

الكورونا كّبد البرش خسائَر يف األرواح 
والنفوس. خسائر األرواح، كجراحات 
تنتهي  كونَها  إلتئاٌم  لها  السنان، 
لكن  باملوت.  او  بالشفاء  فرتة  بعد 
النفوس  خسائر  يف  تكمن  املشكلة 
وطويلة  عميقة  ندوباً  ترتك  التي 
نفسية  أمراض  شكل  عىل  تتمظهر 
التخبط  يف  وتوقعه  املرء  تربك 
والضياع، فيصبح البعد عن الصديق 
من  القريب  تعزية  وعدم  النعم  من 
املريض  عن  والتخفيف  الواجبات، 
العمل  بني  والخلط  املنكرات،  من 
يعني  مام  العادات،  من  والعطالة 
"الحيص  يف  املرء  يوقع  الكورونا  أن 

بيص".
من  عدد  تواجد  ظاهرة  وجاءت 
العامل  الجهلة والسفلة يف  الرؤوساء 
عىل  ترامب  مثل  شخص  وتواجد 
ضياع  من  لتعزز  دولة  أقوى  رأس 
الناس ووقوعهم يف "الحيص بيص". 
ينتظرون  الناس  أن  املعروف  فمن 
من أقوى رئيس دولة أن يكون صالحاً 
أَماَم  بهم  فإذا  ومتعقالً،  وعادالً 
شخص ماجن، متهور، مشهور بطرقه 
وعالقته  املال  جمع  يف  امللتوية 
للعلامء  وكرهه  بالنساء  املشينة 
وتقربه من الجَهلة والسَفلة. لذا فمن 
حرية  األمر  هذا  يغذي  أن  الطبيعي 
للوقوع  ويدفعهم  وضياعهم،  الناس 
أضفت  فإن  بيص"!  "الحيص  يف 
وميله  للفنت  ترامب  حّب  ذلك  إىل 
"لِلعنفصة" وعشقه للرصاخ، وتلذذه 
يف  وشغفه  املعاهدات  رفس  يف 
لبط القيم، وإنشداده لرتك املعروف 
يَرَتَاءى  عندها  املنكر،  نحو  وجنوحه 
"الحيص  يف  يقعوا  مل  أنهم  للناس 
وقت  يف  اصبحوا  بل  فقط،  بيص" 
مظاهره  من  الذي  األعظم،  الفساد 
أقوى  تحتل  األرض  من  دابة  خروج 
وتخربه  فتفسده  العامل  يف  مركز 
وهي  حكامه  من  بالعديد  وتتحكم 
والنهيق  ولبطهم  برفسهم  تقوم  حالياً 
بوجوههم! لكن الطامة الكربى ليست 
يف خروج الدابة وتكلمها مع البعض، 
وأمراء  ورؤوساء  ملوك  وجود  يف  بل 
عليها  ويفهمون  معها  يتواصلون 
أبهى  والله  إنها  أوامرها!  وينفذون 
الناس  ووقوع  الدابة  وجود  عالمات 

يف "الحيص بيص"!
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العالقات الجنسية في زمن كورونا
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تضم  لجنة "طاولة الحوار بني األديان" 
الثالثة  األديان  متثل  دينية  شخصيات 
واملسيحية  االسالم   : كيبك  يف 
ملواجهة  تأسست  وهي  واليهودية. 
خطر  و  الوباء  وجود  هو  و  قائم  "خطر 
العبادة  دور  ترك  إمكانية  هو  داهم 
مقفلة" ، كام يقول عضو اللجنة الشيخ 
لالطالع  التقيناه  الذي  غية،  حسن 
بدور  املتعلقة  املستجدات  آخر  عىل 
تخفيض  عن  الحديث  بعد  العبادة 
هذه  يف  التواجد  لهم  املسموح  عدد 
إطار  يف  العبادات  ملامرسة  األماكن 
الحكومة  تتخذها  التي  االجراءات 
 ،  COVID19 الـ  وباء  انتشار  ملواجهة 
التي  القرارات  ان   " ان  غية  أكد  حيث 
تصدر عن القيادات السياسية مل تكن 
تعكس  ما كّنا نتوصل اليه من اتفاقات 
والصحيني".  اإلداريني  املسؤولني  مع 
العبادة  دور  مساواة   " ان  غية  واعترب 
بالحانات والبارات صفعة لنا جميعا..". 
لكنه لفت اىل ان " جو الحوار والتعاون 
الذي ساد املوقف بعد موجة االحتجاج 
عىل القرار الحكومي امثر عن تغري يف 

املوقف الحكومي".

طاولة  عن  تحدثنا  ان  ميكن  طاولة -هل  عن  تحدثنا  ان  ميكن  -هل 
الحوار والتنسيق بني األديان؟ الهدف الحوار والتنسيق بني األديان؟ الهدف 
منها ؟ من هم اعضاؤها ؟ وما قامت منها ؟ من هم اعضاؤها ؟ وما قامت 

به حتى اآلن من نشاطات ؟به حتى اآلن من نشاطات ؟

كام يعرف الجميع، يف بداية الجائحة، 
أقفلت دور العبادة مبا فيها املساجد 
كام  و  أشهر  عدة  االسالمية  واملراكز 
إلعادة  تواقني  كمسلمني  نحن  كّنا 
اتباع  فكذلك  وعامرتها  مساجدنا  فتح 
نحن  نعرف  وكام  االخرى.   الديانات 
فيها  يقال  ما  اقل  مقاطعة  يف  نعيش 
ان حكومتها تحاول مقاطعة األديان كام 
كان واضحا عند إصدار قانون علامنية 
الدولة و املعروف بقانون 21.  موقف 
بشكل  األديان  من  الحالية  الحكومة 
املعروفة  الشخصيات  بعض  دفع  عام 
طوائف  عدة  يف  الدينية  األوساط  يف 
للحوار  مشرتكة  خطة  ووضع  للتشاور 
مع املسؤولني الحكوميني لحثهم عىل 
بها  الالئقة  املكانة  العبادة  دور  إعطاء  
الخاصة  املرافق  الئحة  عىل  ووضعها 
اعادة  يف  البحث  يتم  التي  العامة  و 
فتحها.  كانت نتيجة العمل املشرتك 
الذي قام به اعضاء طاولة الحوار متعدد 
الرؤية  حول  بروتوكول  إصدار  األديان 
املشرتكة للحفاظ عىل صحة رواد دور 
دور  فتح  عند  العامة  الصحة  و  العبادة 
من  الطويلة  الفرتة  هذه  بعد  العبادة 
الربوتوكول  هذا  تقديم  تم  و  االقفال. 
مكتب  يف  الحكوميني  للمسؤولني 
ليغو  فرانسوا  السيد  الوزراء  رئيس 

ووزارة الصحة العامة.
األديان  بني  الحوار  طاولة  تجمع 
الكاثوليكية  الكنيسة  عن  ممثلني 
والكنيسة اإلنجيلية والكنائس اإلنجيلية 
اليهودية  الطوائف  و  املعمدانية 
املختلفة واملساجد املختلفة واملركز 
يف  يعمل  الذي  للمسكونية  الكندي 
بني  الحوار  و  الكنائس  بني  الحوار 

األديان.
صحفيا  بيانا  الحوار  طاولة  أصدرت 
فيه  رشحت  يونيو   - حزيران   2 بتاريخ 
مع  حوارها  عن  ملخصا  و  أهدافها 
الحكوميني وأعطت اسامء  املسؤولني 
الحصول  أراد  ملن  باسمها  الناطقني 
هي  وهذه  إضافية  معلومات  عىل 
مورْي  بيري  املونسنيور  األسامء:  الئحة 
من جمعية أساقفة كيبيك الكاثوليك، 
بورك  لويس  د.  غية،  حسن  الشيخ 
كيبيك  شبكة  يف  التنفيذي  العضو 
اإلنجيلية، االن بيكار من مجلس اليهود 
الحسيديني يف كيبيك والحاخام روبن 
بيت  ارسائيل  بيت  جامعة  من"  بوبكو 

هارون". 

ازمة  ملواجهة  مؤقتة  لجنة  هي  ازمة -هل  ملواجهة  مؤقتة  لجنة  هي  -هل 
مرحلية ام انها مستمرة يف املستقبل مرحلية ام انها مستمرة يف املستقبل 

؟ وما هي آفاق عملها؟ ؟ وما هي آفاق عملها؟ 

طاولة  اعضاء  جميع  بني  اتفاق  هنالك 
رضورة  و  وجودها  جدوى  عىل  الحوار 
استمرار عملها و توسيع التمثيل فيها.  
خطر  ملواجهة  الطاولة  هذه  ُوجدت 
قائم و هو وجود الوباء و خطر داهم هو 
لفرتة  مقفلة  العبادة  دور  ترك  إمكانية 
عىل  حكومة  قبل  من  الالزم  من  أطول 
أقل تقدير ال تعطي للدين اهتامما يف 
برامجها.  و لكن جو التعاون الذي خيم 
يشجع  اإليجابية  النتائج  و  العمل  عىل 
هيئة  اىل  الطاولة  هذه  تحويل  عىل 
الدينية  املكونات  بني  للحوار  دامئة 
السلطات  مع  للحوار  و  املجتمع  يف 
السياسية للدفاع عن حقوق املتدينني 
العدل واملساواة  والعمل عىل تحقيق 
انتامؤهم  كان  ما  كائنا  املواطنني  بني 

الديني.
يف املستقبل القريب سيتم التواصل 
مع ممثيل املذاهب والطوائف االخرى 
وغريهم  وسيخ  وبوذيني  هندوس  من 
لدعوتهم لالنضامم لهذه الهيئة وتعزيز 
املتبادل  االحرتام  ثقافة  ونرش  التعاون 

والعيش املشرتك.

-جرت لقاءات بينكم وبني املسؤولني -جرت لقاءات بينكم وبني املسؤولني 
يف الحكومة يف كيبك هل ميكن ان يف الحكومة يف كيبك هل ميكن ان 
تضعونا يف أجواء هذه اللقاءت واىل تضعونا يف أجواء هذه اللقاءت واىل 

اين وصلتم ؟اين وصلتم ؟

اجتامع  عقد  مايو  آيارـ  شهر  أواخر  يف 
مسؤولني  و  الحوار  طاولة  اعضاء  بني 
وزارة  من  و  الحكومة  من  إداريني 
الدور  االجتامع عىل  ركز  لقد  الصحة.  
الريادي الذي تقوم به دور العبادة لنرش 
الوعي بني  روادها و حثهم عىل االلتزام 
صحتهم  عىل  للحفاظ  بالتعليامت 
اآلخرين  حياة  و  صحة  و  حياتهم  و 
أكدنا  أسلفنا  وكام  املجتمع  أبناء  من 
دور  تكون  ان  عىل  حريصون  اننا  لهم 
بؤرا  ليس  و  الوعي  لنرش  العبادة مراكز 
النتشار الوباء.  وأكدنا لهم عىل رضورة 
آمنة  بطريقة  العبادة  دور  فتح  اعادة 
يف  واإلنساين  الديني  دورها  لتؤدي 
التعاون  استمر  لقد  املجتمع.   خدمة 
والصحيني  اإلداريني  املسؤولني  مع 
لتنظيم  بروتوكول  نص  عىل  واتفقنا 
آمنة.   بطريقة  العبادة  دور  يف  العمل 
التي  القرارات  ان  ولكن الحظنا لالسف 
تصدر عن القيادات السياسية مل تكن 
تعكس  ما كّنا نتوصل اليه من اتفاقات 
والصحيني.  اإلداريني  املسؤولني  مع 
صدر  الذي  الحكومي  القرار  وجاء 
الثانية  باملوجة  سمي  ما  بدايات  مع 
مبساواة دور العبادة بالحانات والبارات 

صفعة لنا جميعا.

-كان هناك مساواة بني مراكز العبادة -كان هناك مساواة بني مراكز العبادة 
بيع  ومحال  السينام  ودور  بيع والحانات  ومحال  السينام  ودور  والحانات 
الخمور .. كيف تم التعاطي مع هذه الخمور .. كيف تم التعاطي مع هذه 

االشكالية وهل تم تجاوزها ؟االشكالية وهل تم تجاوزها ؟

 يف الحقيقة مل يساووا بني دور العبادة 
يف  العدد  الن  ذلك  و  السينام  دور  و 
يبقى  السينام و املسارح،  حيث  دور 
الناس يف اماكنهم و الحركة محدودة، 
و  شخصا  خمسني  و  مبائتي  حدد 
العبادة  دور  بني  الحكومة  ساوت  أمنا 
الناس  حيث  البارات،  و  الحانات  و 
يشرتون الكحول و يتعاطونها.  و حدد 
دور  و  البارات  و  الحانات  يف  العدد 
شخصا.   عرشين  و  بخمسة  العبادة 
غري  و  مجحفا  القرار  هذا  كان  طبعا 
الديانات  اتباع  و مهينا لجميع  منطقي 
الحوار   طاولة  عقدت  كيبيك.     يف 
نظرها  وجهة  لرشح  صحفيا  مؤمترا 
بيانات  عدة  أصدرت  و  العام  للرأي 
الطريقة  لهذه  رفضها  عن  فيها  عربت 
واملتدينني.   العبادة  دور  مع  بالتعامل 
من  تبعه  ما  و  الصحفي  املؤمتر  بعد 
تغطية إعالمية كثيفة الحظنا تغريا من 
األديان  مع  التعامل  يف  الحكومة  قبل 
بشكل عام و دور العبادة بشكل خاص.  
لقد اجتمع معنا الدكتور أوراسيو أرودا 
يف  مرتني  الصحة  لوزارة  العام  املدير 
معنا  اجتمعت  كام  واحد،  أسبوع 
السيدة دومينيك أنغالد، زعيمة الحزب 
املعارضة  زعيمة  و  الكيبييك  الليربايل 

مع  الكيبييك  الربملان  يف  الرسمية 
الليرباليني يف برملان  النواب  عدد من 
السيد  أيضا  معنا  اجتمع  و  كيبيك، 
يف  نائب  وهو  سيامرد  فرانسوا  ـ  جان 
التحالف  حزب  عن  الكيبييك  الربملان 
من اجل مستقبل كيبيك الحاكم و احد 
مؤسيس الحزب.  لقد كانت كل هذه 
االجتامعات إيجابية وعززت روح الحوار 
إلرسائها  نعمل  كّنا  الذي  والتعاون 
املتعددة  الحوار  طاولة  تأسيس  منذ 

األديان.

الحوار  طاولة  بني  توافق  هناك  الحوار -هل  طاولة  بني  توافق  هناك  -هل 
او اتباع الديانات حول قرار الحكومة ؟او اتباع الديانات حول قرار الحكومة ؟

ساد  الذي  والتعاون  الحوار  جو 
عىل  االحتجاج  موجة  بعد  املوقف 
العبادة  دور  الحكومي مبساوات  القرار 
يف  تغري  عن  امثر  البارات  و  بالحانات 
املوقف الحكومي.  لقد غريت الحكومة 
موقفها األويل ورفعت العدد املسموح 
به يف دور العبادة اىل مائتي و خمسني 
بينام  الحمراء  املناطق  خارج  شخصا 
شخصا  وعرشين  خمسة  العدد  بقي 
يف املناطق الحمراء.  و تجدر اإلشارة 
واملسارح  السينام  صاالت  أن  إىل 
يف  واملطاعم  والبارات  الحانات  و 
املناطق الحمراء تم إقفالها بينام سمح 
وان  املصلني  باستقبال  العبادة  لدور 
قبل  عليه  كانت  مام  أقل  بعدد  كان 
املناطق  هذه  اعالن  قبل  و  الجائحة 
املشاركني  جميع  حمراء.   مناطق 
لهذا  ارتياحهم  أبدوا  الحوار  طاولة  يف 
الحكومي  واالنفتاح  اإليجايب  التطور 

والتعاون بني الحكومة وطاولة الحوار. 

االخري  الحكومة  قرار  قرأتم  االخري -كيف  الحكومة  قرار  قرأتم  -كيف 
أماكن  يف  التجمعات  من  أماكن بالحد  يف  التجمعات  من  بالحد 

العبادة ومنها املساجد ؟العبادة ومنها املساجد ؟

لروح  مرتاحون  نحن  آنفا  قلت  كام 
االنفتاح و التعاون التي تسود املوقف 
نكون منطقيني.   ان  لكن علينا  و  اآلن.  
كان  ما  كائنا  جميعا  تهددنا  الجائحة 
كانت  ما  كائنة  و  الديني  انتامؤنا 
نرى  ان  وعلينا  السياسية  توجهاتنا 
الصحية  التعليامت  من  الهدف  ان 
والحفاظ  كمواطنني  حاميتنا  هو 
حرياتنا.  تقييد  ليس  و  صحتنا  عىل 
رفضا  يكن  مل  البداية  يف  احتجاجنا 
لعدم  رفضا  كان  وامنا  للتعليامت 
كام  اآلن  املنطق.   ولغياب  االنصاف 
املسارح  و  السينام  صاالت  أسلفنا، 
يف  املطاعم  و  البارات  و  الحانات  و 
املناطق الحمراء تم إقفالها بينام سمح 
ان  و  املصلني  باستقبال  العبادة  لدور 
قبل  عليه  كانت  مام  أقل  بعدد  كان 
املناطق  هذه  اعالن  قبل  و  الجائحة 
مناطق حمراء.  و العدد خارج املناطق 
وخمسني  مائتي  اىل  أعيد  الحمراء 
شخصا طبعا مع االلتزام بجميع قواعد 
النظافة و التباعد.  بعد هذه التطورات 

عن  نتحدث  ان  املعقول  من  يعد  مل 
بهذه  االنصاف.  وعدم  املنطق  غياب 
اإلخوة  جميع  أحث  فانني  املناسبة  
و  الدينية  املعابد  رواد  من  األخوات  و 
الصحية  بالتعليامت  بااللتزام  غريهم 
و  اآلخرين  حامية  و  أنفسهم  لحامية 

ندعو الله أن يرفع عنا الوباء و البالء.

تعرض  غرامة  عن  الحديث  تعرض -جرى  غرامة  عن  الحديث  -جرى 
فيه  واملصلني  املساجد  احد  فيه لها  واملصلني  املساجد  احد  لها 
بني  التباعد  قانون  بني ملخالفتهم  التباعد  قانون  ملخالفتهم 

املصلني ماذ جرى بالضبط؟املصلني ماذ جرى بالضبط؟

يف البداية مل يكن هنالك معرفة كافية 
كان  رمبا  و  التعليامت  تطبيق  بكيفية 
برضورة  مقتنعا  يكن  مل  من  هنالك 
فنتج  التعليامت  هذه  بتطبيق  االلتزام 
وصدور  املخالفات  بعض  ذلك  عن 
لكن  و  الرشطة.   قبل  من  غرامات 
املسؤولني  و  املسجد  هذا  إمام 
توزيع  وأعادوا  بواجبهم  قاموا  فيه 
وتكرارا  مرارا  رشحها  و  التعليامت 
يتجاهل  من  ان  الناس  يعرف  ليك 
يعرض  بها  يلتزم  وال  التعليامت  هذا 
ويتعرض  للخطر  اآلخرين  وحياة  حياته 
نقول  أن  بإمكاننا  القانونية.   للمالحقة 
لجميع  إنذارا  شكلت  الحادثة  هذه  أن 
ليك  االسالمية  املراكز  و  املساجد 
والحفاظ  الناس  لتوعية  الجهود  تعزز 
عىل  الحفاظ  و  الجميع  صحة  عىل 
نافعة.  ضارة  ُربَّ  مفتوحة.   مساجدنا 
و  االسالمية  املراكز  عام  واليوم بشكل 
االخرى  العبادة  دور  وجميع  املساجد 
تتبع  و  الحكومية  بالقرارات  ملتزمة 
التعليامت الصادرة عن املسؤولني يف 

وزارة الصحة بشكل جيد.  

صالة  الغاء  اعلنت  مساجد  صالة -هناك  الغاء  اعلنت  مساجد  -هناك 
الجمعة فيام حافظت مساجد اخرى الجمعة فيام حافظت مساجد اخرى 
األوىل  من  اليس   .. نشاطاتها  األوىل عىل  من  اليس   .. نشاطاتها  عىل 
سيوما  سيوما    2828 ملدة  املساجد  ملدة اغالق  املساجد  اغالق 

حرصا عىل سالمة الناس؟حرصا عىل سالمة الناس؟

طبعا القرار يرجع اىل إدارة كل مسجد.  
بوجود  تسمح  الحكومية  التعليامت 
عدد محدد من املصلني يف آن واحد 
فيها  مبا  العبادة  دور  من  دار  أية  يف 
التباعد.   بقاعدة  االلتزام  مع  املساجد 
الحمراء  املناطق  يف  االقىص  العدد 
كام قلنا هو خمسة و عرشون شخصا و 
يف املناطق االخرى العدد االقىص هو 
مئتان و خمسون شخصا.  طبعا معظم 
مساجدنا موجود يف مونرتيال و الفال 
و الضفة الجنوبية من ضواحي مونرتيال 
)ساوث شور( و مدينة كيبيك العاصمة 
التي هي كلها مناطق حمراء.  من هنا 
االقىص  العدد  عام  بشكل  انه  نرى 
به يف مساجدنا هو خمسة  املسموح 
عام  بشكل  هذا  و  شخصا  عرشون  و 
إقامة  من  الرشعية  الناحية  من  ال مينع 
اذا  لكن  و  الجامعة.   و  الجمعة  صالة 
من  ممكنة  الجمعة  صالة  إقامة  كانت 

الناحية الرشعية تبقى العقبات العملية 
و اللوجستية الخاصة بكل مركز و إدارة 
و  بأوضاعهم  أدرى  رواده  و  املركز  هذا 
ليتخذوا  خطاهم  يسدد  أن  الله  أدعو 
ومرضاة  العباد  لخدمة  السليم   القرار 

رب العباد.

-هل سجلت اية حالة اصابة يف الوباء -هل سجلت اية حالة اصابة يف الوباء 
يف اي من املساجد حتى اليوم؟يف اي من املساجد حتى اليوم؟

أي  عن  اآلن  نسمع حتى  لله مل  الحمد 
إصابة يف أي مسجد من مساجدنا مع 
اآلالف من املصلني  و رمبا  املئات  أن 
الجائحة.   بداية  منذ  مساجدنا  ارتادوا 
هذا يعود لفضل الله و لطفه أوال و يعود 
املساجد  عن  املسؤولني  اللتزام  ثانيا 
بالتعليامت  املساجد  هذه  رواد  و 
عىل  الحفاظ  عىل  حرصهم  و  الصحية 
كام  ولكن  الناس.   صحة  و  صحتهم 
املجتمع  هذا  يف  املسلمون  نعرف، 
يصيب  ما  يصيبهم  منه  يتجزأ  ال  جزء 
هنالك  كان  لقد  الناس.   من  غريهم 
الوباء  بهذا  اصيبوا  من  املسلمني  من 
املصابني  لجميع  و  لهم  الله  ندعو  و 
كائنا ما كان انتامؤهم الديني بالشفاء 
العاجل و نسأله اللطف و الفرج.  و كام 
اننا ال نستطيع ان نعزو للكنيسة  إصابة 
املواطن املسيحي وال ان نعزو للكنيس  
اصابة املواطن اليهودي ال نستطيع ان 
نعزو للمسجد إصابة املواطن املسلم.

كممثلني للزعامء الروحييني يف تجمع 
طاولة الحوار،  كّنا دامئا نكرر يف وسائل 
الحكوميني  املسؤولني  امام  و  االعالم 
اننا نريد ان تكون مراكزنا الدينية مراكز 
لنرش الوعي و ليس بؤرا النتشار الوباء. 
و أستطيع بكل تواضع ان أقول اننا ولله 
نجحنا  الجميع  تعاون  وبفضل  الحمد 
الجميع عىل  و نحث  يف هذه املهمة 
وااللتزام  الحذر  أخذ  يف  االستمرار 
بالتعليامت الصحية سائلني املوىل عز 

وجل اللطف والفرج.

-هل لديك كلمة أخرية-هل لديك كلمة أخرية

هشاشة  مدى  الوباء   هذا  أظهر  لقد 
مدى  أي  وإىل  املعارصة  حضارتنا 
مرتبطة  العامل  حول  الناس  مصائر 
نفس  نواجه  نحن  البعض.  ببعضها 
من  بيننا  مييز  ال   الخطر  هذا  الخطر. 
الدين.  يهددنا جميعا  او  العرق  ناحية 
نفس  نفعل  أن  علينا  متييز.  بدون 

اليشء.
الجسدية   ، الجدران  نحطم  أن  علينا 
ان  و  بيننا  تفصل  التي   ، النفسية  أو 
وبناء  مجتمعاتنا  إلنقاذ  جهودنا  نوحد 

مستقبل أفضل لنا وألبنائنا.

َذكٍَر  مِّن  َخلَْقَناكُم  إِنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  يَا   {

َوأُنَثٰى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا 

اللََّه  أَتَْقاكُم◌إِنَّ  اللَِّه  ِعنَد  أَكْرََمكُْم  ◌إِنَّ 

َعلِيٌم َخِبريٌ {

جالية

الشيخ حسن غية لـ""صدى المشرق"" : المشاركون في طاولة الحوار 
أبدوا ارتياحهم النفتاح الحكومة الكيبكية وتعاونها
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ـ  االمريكية  الغزوة  مسار  يقرأ  من 
عن  مبعزل  لبالدنا  الحالية  االطلسية 
السيطرة  الحالم  التاريخي  املسار 
الغربية يقع يف حبال الشبكة الدعائية 
حالة  تشكيل  ادوارها  اهم  من  التي 
اخرتاق لحاجز الوعي و رضب مقومات 

ارتكازه وطنيا-اخالقيا-ماديا...
باالجتياح  شبيه  هو  اليوم  نراه  ما 
١٩٨٢م  عام  -االطليس  االرسائييل 
،تطويع  يومها  املرشوع  كان  ،حيث 
فائدته  قلة  الفلسطيني-عىل  السالح 
ارادة  كرس  مساره-و  عن  انحرافه  و 
نواطري  مع  بالتكامل  الفلسطينيني 
الغاز و الكاز العرب الذين شكلوا غطاءا 
التي  البيضاء  الدار  قمة  عرب  رسميا 
عقدت قبل االجتياح مبارشة...اجتياح 
عىل  لعرفات  مزعومة  دويلة  اىل  ادى 
ظهر "حامر " صغري يف رام الله  ،وهذه 
عليه،حيث  تجنيا  وليس  هو  مقولته 
الحارس  دور  السلطة  رشطة  تلعب 
محاوالت  وتقمع  الصهيوين  للكيان 
اتفاقية  صلب  يف  ...وهذا  املقاومة 
كمب  اتفاقيات  عن  املنبثقة  اوسلو 

ديفيد املرصية -الصهيونية....
عام  الصهيوين  الكيان  انشاء  كان  اذا 
دميومة  و  ركائز  لتحقيق  جاء  م   ١٩٤٨
تلك  عرب  بالدنا  عىل  الغربية  السيطرة 
بالسالح  املدججة  الغربية  الثكنة 
واملسامة ارسائيل ، فان تهديد دعائم 
السيطرة الغربية سيكون مدعاة غزوات 
تلك  دميومة  عىل  للحفاظ  متكررة 
السيطرة، ومحاوالت انهاء وظيفة تلك 
الثكنة الصهيونية يعني تحرر بالدنا من 
ارضية االخرتاق امليداين ونقل الرصاع 
اىل مستوى من الندية يجعل من بالدنا 
بكامل  تتمتع  االمم  بني  مرموقة  مكانة 

مواصفات النمو و التقدم .
اذا الرصاع اليوم يدور بني بني مرشوعي 
تحت  ويندرج  التحرر  و  السيطرة 
عنوانهام ما تشهده جبهات الرصاع من 

كّر و فّر وحروب متنقلة ...
تلك  يف  بسيطا  تفصيال  ليس  لبنان 
الجبهة ، اذ ان دور املقاومة قد اصاب 
الغريب  املرشوع  عصب  يف  مقتال 
الثكنة  تلك  ابواب  خلّع  و  اعطب  اذ 
االمام  فعل  كام  متاما  ـ  العسكرية 
باب  خلع  عندما  السالم  عليه  عيل 
افقدها  و  ـ  وتشبيه  قياس  ...بال  خيرب 
التي  العصا  وكرس  التهويلية  وظيفتها 
املنطقة  لشعوب  بها  تلّوح  كانت 
البقائها تحت نري الهيمنة الغربية و ان 
املسامة  السلطوية  ادواتها  عرب  كانت 
...شاخ  انظمة و مملكات و مشيخات 

عليهاالزمن ... لبنان هذا االن يف عني 
الهدف  و  الغريب  االستهداف  عاصفة 
تقليم اظافر قوته باعتباره بلد املقاومة 
التي اذلت دويلة الصهاينة و طردته من 

االرض من دون قيد او رشط....
تداعياته  حيث  من  املرفأ،  تفجري 
توالها  سياسية  اخرتاق  قاعدة  شكل 
احتواء  بغية  امرييك  بتوكيل  الفرنيس 
دور املقاومة عرب تحجيم وجودها يف 
حكومة  تجربة  تكرار  و  الدولة  اجهزة 
مصريية  قرارات  اتخاذ  عرب  السنيورة 
تصب يف خدمة االرسائييل و من ورائه 

االمرييك...
وابتلع  تكرست  االول  الهجوم  موجة 
يف  ادبه  قلة  و  تهديداته  الفرنيس 
يف  حر  املقاومة-هو  مع  التخاطب 
ان  ،لكن  له  يحلو  مرتزقته كام  مخاطبة 
لن  امر  فهذا  املقاومة  عىل  يتطاول 
العطب  يعالج  انكفأ  مير-و  مل  و  مير 
حاول  كلام  ،وهو  دوره  اصاب  الذي 
لقلب  السيايس   الواقع  يتجاوز  ان 
ال  مبا  سيواجه  امليدانية  املعطيات 
وجه  يف  يرفع  الذي  ...السالح  يتمناه 
اللبنانيني هو سالح التجويع ،وان كانت 
مجاميع مرتزقة الغرب قد اوصلوا البلد 
اىل االفالس املادي و يريدون استثامر 
فمن  املقاومة  لرضب  الواقعة  هذه 
املواجهة  وسائل  ان  عندها  املؤكد 
بواجبات حفظ  للقيام  ستتعدل حينها 
..ولكل  املعتدين  كيد  رد  و  النفس 
و  االيت  الرصاع  طبيعة  يتخيل  ان  امرء 

ادواته...
ان ارتفاع معدالت الضغط عىل الواقع 
و  الفوىض  بداية  حدوده  االقتصادي 
اختالط االقتصادي باالجتامعي باالمني 
االدىن  بالشكل  بلد  يبق  لن  عندها  و 
املقاومة  سترتك  ...هل  نعرفه  الذي 

هذا الواقع لنصل اىل الفوىض؟
خالل  من  املقاومة  انجازات  تؤكل  لن 
فرئان الداخل التي حفرت تحت قلعتها 
تشغيلها  تنتظر  فعالة  مصائد  ،هناك 
تأيت  انها  يبدو  التي  االيام  قابل  يف 
البلد  يف  جرذ  يبق  لن  ،عندها  برسعة 
البلد  المن  فداءا  رقبته  وستسحق  اال 
العميلة  االدوات  تلك  شعرت  ،لقد 
خيانتها  عىل  تعاقب  مل  النها  باالمان 
املقاومة  حررت  عندما  ٢٠٠٠م  عام 
عىل  آخرون  تشجع  ،و  الجنوب  ارض 
العاملة حتى وصل  سلوك نفس درب 
البلد اىل درجة االختناق ...هل سيأيت 
اوكسجني الخالص عرب تفعيل مصائد 

املقاومة؟....   لننتظر و نرى 
و السالمو السالم

للبناين  ميكن  كيف  أخرى  بصيغة 
الشاطر أن يساهم "إيجابيا" يف الحرب 
املتحدة  الواليات  يف  القادمة  األهلية 

األمريكية – املتحدة اىل حني!
يقول توماس فريدمان الصحفي األشهر 
يف العامل الذي يكتب منذ الثامنينات 
يف  سيايس  ومحلل  ومحرر  كمراسل 
صحيفة نيويورك تاميز، يقول فريدمان 
املذيع  كوبر  أندرسون  مع  مقابلة  يف 
األمريكية،   CNN ألـ  محطة  يف  األشهر 
أنه بدأ حياته الصحفية كمراسل خارجي 
اللبنانية من  يف تغطية الحرب األهلية 
عام 1979 حتى عام 1982، ويبدو أنه 
بتغطية   – يقول  كام   – حياته  سيختم 
نهايات  يف  أمريكا  يف  األهلية  الحرب 

العام 2020!..
طبعا يتحدث فريدمان بسخرية يغلب 
يف  والرعب  والخوف  املرارة  عليها 
نفس الوقت، فهو يتحدث عن الرئيس 
املبارشة  األسباب  كأحد  ترامب 
ترصيحاته  بعد  خصوصا  للحرب، 
االنتخابات  بنتائج  املتعلقة  األخرية 

األمريكية الشهر القادم!..
السلطة  نقل  يرفض  إنه  يقول  فالرئيس 
تفخيخ  ويحاول  آخر،  رئيس  اىل 
عن  بالحديث  اآلن  من  االنتخابات 
التزوير وعن تدخل دول اجنبية عديدة 
يف  خصوصا  االنتخابات،  نتائج  يف 

التصويت االلكرتوين!
األمريكيني  يخري   – ترامب  أي   – وهو 
ويواصل  االنتخابات  يربح  أن  بني 
أو  الهاوية،  اىل  والعامل  أمريكا  قيادة 
غري  عنوان  تحت  باالنتخابات  يطيح 

رشعيتها.. وبالتايل الحرب!
حرب  مقدمات  مشارف  عىل  نحن  إذا 
وكوبر  فريدمان  ليس  أمريكية،  أهلية 
عىل  الحرب،  بهذه  يبرش  من  فقط 
العكس من ذلك، فإن أغلب املتفائلني 
األمريكيني  والكتاب  املحللني  من 
تحت  تهتز  واألرض  بالقلق  يشعرون 
األخرية  األشهر  أقدامهم، خصوصا يف 
العسكرية  االستعراضات  بدت  حيث 
املتسلحة  املتعددة  للميليشيات 
وكأن  بدا  األسلحة،  أنواع  مبختلف 
اىل  قريبا  تتحول  سوف  أمريكا  شوارع 
عىل  القتال..  محاور  من  مجموعة 
التقليدية،  األهلية  الحرب  مألوف 
اللبنانية  األهلية  الحرب  خصوصا 
املستدامة التي ال تزال تنتقل بالوارثة 

من جيل اىل جيل!..
أطاح  الذي  وكورونا  الحرب..  هي  إذا 
برتامب منذ أيام قد يعجل مبقدمات 
هذه الحرب ليحولها اىل واقع حقيقي، 
ورمبا قبل اجراء االنتخابات يف الثالث 

من الشهر القادم!..
اكتسب  الذي  اللبناين  االنتشار 
الخربات  املايض  قرن  النصف  خالل 
املتعددة يف التمهيد والتأهيل لخوض 
الحرب األهلية، ثم التحريض والتمويل 
والتسليح، وما بينهام ما تحتاجه الحرب 
وأسلحة  وأموال  ودعاية  شعارات  من 
خالل  من  ذلك  كل  ومرتزقة،  ورجال 
والخروج  والتجديد  االبداع  من  ألوان 

عىل املألوف يف إدارة الحروب!
دامئا  يقودنا  املقدمات  يف  الحديث 
يتكون  الذي  االجتامعي  النسيج  اىل 
منه املجتمع األمرييك ملحاكاة التجربة 
وإيجاد  خلق  يف  الفريدة  اللبنانية 
للحرب:  األساسية  املسببات  واجرتاح 

الدين والسياسة!
تداخل  يف  لبنان  كثريا  تشبه  أمريكا 
مع  ومتاهيهام  والديني  السيايس 

عنرصية بغيضة وقاتلة ومدمرة!
فالغريب يف الحالة اللبنانية ال يزال هو 
الحالة األمريكية،  الغريب وامللون يف 
بني  أدوار  تبادل  بعض  يحصل  قد 
الريف األمرييك الذي مييل اىل اليمني 
يتجه  كان  الذي  اللبناين  الريف  عكس 
ويسار  ميني  عن  نتحدث   – يسارا 
محاكاة  وليس  فقط  الفكرة  لتقريب 
يف  واليسار  اليمني  ملفهومي  حقيقية 
بالنسبة  وكذلك   – السيايس  االدب 
ومفردة  عنوان  كانت  التي  للطبقية 
فإنها  اللبناين،  التشقق  يف  أساسية 
قليال،  تختلف  األمرييك  النموذج  يف 
االكرب من املتعلمني  الطبقة  أن  حيث 
التقليدية  األمريكية  والربجوازية 
يف  فإنهم  األموال  رؤوس  وأصحاب 

محل آخر من حزب الحرب!
تبدأ الحرب بإيجاد األسباب املؤسسة 
إيديولوجية  تكون  ما  وعادة  لها، 
مشوبة مبسحة دينية تعمل لها أحزاب 
وفكرية  وإعالمية  وشخصيات سياسية 
ومالية ورأي عام، وهذه موجودة بكرثة 
األمرييك  اليمني  يف  قوة  وفائض 
الحزب  حول  ويدور  دينيا  املؤدلج 
املعركة  ويخوض  سياسيا  الجمهوري 
االقتصادية  األوليغارشيا  عن  نيابة 
منذ  سرتيت  ووول  واألسلحة  للنفط 
وتدعمه  الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية 
يف ذلك ميليشيات ريفية يف الوسط 
والجنوب األمرييك عىل عداء تام مع ما 
كل هو آخر، يف الدين واللون والعنرص 

والثقافة..
الحظ كيف أن هذا الكالم ميكن متريره 
يف  أمرييك  أو  لبناين  عنوان  تحت 

املقدمات!..
الحركة  وهي  امليليشيا،  تأيت  ثم 
العسكري  الذراع  متثل  التي  املسلحة 
أفكار  يحمل  الذي  السيايس  للحزب 
أو  الفينيقي  اللبناين  التفوق  ونظريات 

األمرييك األبيض!..
األهلية  الحرب  ابنة  هي  امليليشيا 
املبارش،  أداتها وسببها  الرشعية وهي 
االهلية  الحرب  يف  كذلك  وكانت 
الحرب  يف  جديرة  وهي  اللبنانية، 
هذا  تلعب  أن  األمريكية  االهلية 
حمل  قانونية  أن  حيث  بجدارة،  الدور 
السالح يف أمريكا جعلت من الشعب 
كل  عىل  ممتدة  ميليشيا  األمرييك 
اىل  املحيط  من  االمريكية  األرايض 

املحيط.. أهال بالكاوبوي!
قلنا إنه لن تعوز األمريكيني املقدمات 
املؤسسة للحرب، وقد تساهم جائحة 
هبوط  من  عنها  سينتج  وما  الكورونا 
السنة  بداية  مع  انهيار  أو  اقتصادي 
بني  الصدامات  اىل  إضافة  الجديدة، 
املشاعر  أججت  التي  والسود  البيض 
األسود  الرجل  مقتل  أثر  العنرصية 
جورج فلويد عىل يد الرشطي األبيض، 
كل ذلك سوف يقود اىل بوسطة عني 

الرمانة يف احدى الضواحي األمريكية!
عن  بالبحث  تبدأ  الثانية  املرحلة 
السيايس  الخطاب  وأسس  الشعارات 
يقود  سوف  الذي  املوجه  واإلعالمي 
العسكر اىل افتعال الجبهات املختلفة 
فوق مختلف األرايض اللبنا-ريكية، وال 
بد لهذه الشعارات أن تكون من العنف 

واملستوى  الفكرية  والقذارة  الديني 
الجامهري  الهابط ليك تحرض  الشعبي 
حروب  لخوض  العاطلني  من  الدنيا 

اآلخرين!..
التي  أنواع امليديا  وسوف تشارك كل 
يف  األهلية  الحرب  منذ  كثريا  تطورت 
ومدمرة  خطرية  أبعادا  لتأخذ  لبنان 
والفعل  والتأثري  االنتشار  ورسيعة 

واالنفعال!..
هناك  يكون  مل  التمويل  مستوى  عىل 
مشكلة عىل اعتبار ان األمرييك سوف 
املال  من  بحصته  منه  فرد  كل  يساهم 
رشكات  تبخل  ولن  الحريب،  للمجهود 
ملتطلبات  بدورها  بالوفاء  األسلحة 
جهدها  قصارى  تبذل  وسوف  الحرب 
متويل  يف  الخليج  امارات  إلرشاك 
الصحيح  اإلسالم  لنرش  الحرب..  هذه 
وشارلوت  وتالسا  تامبا  ضواحي  يف 

واوكالهوما!
األهلية يف  الحرب  تفتقد  طبعا سوف 
حسني  صدام  الثنايئ  متويل  أمريكا 
عىل  يبخال  مل  اللذان  القذايف  ومعمر 
الحرب األهلية يف لبنان باملال والرجال 
واالنشقاقات  والشعارات  واألفكار 
الحركات  عناوين  تحت  األحزاب  عن 

التصحيحية!..
وهذا ما تحتاجه امليليشيا يف أمريكا، 
املال الثوري الذي يوزع تحت عناوين 
اىل  تهدف  ثورية  وثقافة  دمياغوجية 
جثة  عىل  سرتيت  وول  اىل  الوصول 
متثال  اسقاط  عرب  األمرييك  االقتصاد 

الحرية عىل بوابة نيويورك البحرية!..
بني  كبريا  سيكون  التشابه  إذن.. 
فريدمان  توماس  يحتاج  ولن  الحربني، 
لتغطية  ذاكرته  لتنشيط  وكثريا  طويال 
الحرب يف أمريكا عىل ايقاعات الحرب 
اىل  شهرته  أطلقت  التي  لبنان  يف 

العامل!..
اللبناين ميكن  االنتشار  من  املساهمة 
متثل  وسوف  وفعالة  كبرية  تكون  أن 
الحروب  إدارة  قيمة إضافية يف طريقة 
لها  اضفنا  وإذا  األوطان،  خراب  اىل 
والرسقة  والرشوة  الفساد  اجندات 
والنهب املنظم التي أضيفت اىل خربة 
الحرب،  بعد  ما  مرحلة  يف  اللبناين 
لكل  القاتلة  الوصفة  تكون  قد  فهذه 
يف  ونشط  ومبدع  وجميل  جيد  ما 
املجتمع األمرييك العميق الذي ميكن 
من بناء امرباطورية حقيقية يف تجميع 
العامل  أنحاء  كل  من  البرش  من  شتات 

اىل أرض الحلم األمرييك!
يتجه  اللبناين  االمنوذج  محاكاة  يف 
املجتمع األمرييك اىل التدمري الذايت 
مثل أي انسان آيل يقوم بتدمري نفسه 
بعد أداء مهمته.. نتحدث باإليجاب عن 
املجتمع األمرييك لكيال نظلم األجيال 
املؤسسة – وان كانت العنرصية ال تزال 
تسود صفحات تاريخها – التي أقامت 
هذا الرصح الضخم من املدنية.. الذي 

يأخذه ترامب اىل الهاوية.
األيام  هذه  يستعد  الشاطر  اللبناين 
يف  القائدة  األحزاب  من  يقرتب  ليك 
يكون  ان  يصلح  فهو  االمريكية،  الحياة 
املستشارين  حلقة  يف  املقدمة  يف 
الحرب  يخوضون  الذين  القادة  حول 
يف  متمرس،  استشاري  االهلية، 
الشؤون السياسية والعسكرية واألمنية 

واإلعالمية والدينية والتحريضية..
يف تجارة السالح سيكون دوره محوري، 
فهو وسيط حاذق، لديه الخربة والجرأة 
والشجاعة حيث ال يجرؤ اآلخرون.  ويف 
والقتل  التعذيب  مقرات  وإدارة  األمن 
توزيع  ويف  الهوية،  عىل  والخطف 
والحواجز  املحاور  وافتعال  القناصة 
الطيارة وغريها من إدارة الحرب األمنية 
يف  السباقني  من  يعترب  العسكرية 
يف  متعددة  جبهات  عىل  السيطرة 
معاركها  واستدامة  متعددة  جغرافيا 

التدمريية لسنوات طويلة..حتى يركع

التتمة يف الصفحة السابعةالتتمة يف الصفحة السابعة

هوزأبجد

الحرب االهلية في أمريكا
)كيفية مساهمة االنتشار اللبناني فيها(

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

السعار االمريكي و عمالء غب 
الطلب

عادل حبيب ...والسالم

تفجري مرفأ بريوت من حيث تداعياته شكل قاعدة اخرتاق سياسية

آراء
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مؤمتر  اىل  ويذهب  األمرييك 
كامب  يف  جديد..  تأسييس 

ديفيد رمبا!
االنشقاقات  الخاصة،  اإلذاعات 
التجارية  األسواق  حرب  املسلحة، 
يف  املصارف  حرب  مانهاتن،  يف 
يف  الجبل  حرب  سرتيت،  وول 
ميشيغان ونورث كارولينا، انشقاق 
واليات  ومطالبة  األمرييك،  الجيش 
املكسيك  اىل  باالنضامم  الجنوب 
– جرنال أنطوان لحد – سوف يكون 
محاكاة حقيقية لألمنوذج اللبناين، 
فيغاس،  الس  يف  الفنادق  حرب 
عن  املنشقة  املنظامت  تفريخ 
وتنوع  األساسية  امليليشيات 
السياسية  الربامج  وتعدد  الوالءات 
عىل  اجنبية  وأطراف  قوى  ودخول 

خط الحرب واالمن واالقتصاد..
ونيويورك  بوسطن  بني  الطريق 
كانت  التي  الحواجز  أزيلت  آمنة، 
األبيض،  البيت  أمام  أقيمت  قد 
هاواي أعلنت انفصالها عن أمريكا 
رئيس  بانتخاب  تقوم  سوف  وهي 
القادمة،  األشهر  خالل  جديد 
أصل  من  املتبقي  الواليات  عدد 
وعرشون،  احدى  هو  والية   50
التحاقا  باالنفصال  أيوا  وتطالب 
وأعلنت  بها،  املحيطة  بالواليات 
الوالية،  اسم  تغيري  انجلوس  لوس 
كام رفعت لويزيانا العلم الفرنيس 
عاصمة  اورليانز  نيو  وأعلنت 
يف  غريبة  تحركات  ويرصد  لها.. 
أمريكا  فقدت  حيث  بورتوريكو 

سيطرتها عىل أراضيها البعيدة!
مكتمل  القمر  ان  فرح  ماغي  تقول 

هذا الشهر.. باي باي أمريكا!

متابعة صدى املرشق متابعة صدى املرشق 

مدينة  يف  االرمنية  الجالية  نظمت 
الثانية  عند  حاشداً  تجّمعاً  مونرتيال 
من بعد ظهر األحد يف الرابع من شهر 
دو  "باْلس  ساحة  يف  األول  ترشين 
كندا"، تضامناً مع آرستاخ، أي املنطقة 
التي  كاراباخ،  ناغورين  باسم  املعروفة 
والتي  وآذربيجان،  أرمينيا  عليها  تتناَزع 
بني  عنيفة  معارَك  مؤخراً  شهدت 
تركيا  فيها  دخلت  وآذربيجان،  أرمينيا 

الحرب إىل جانب آذربيجان .
التزاماً  مون  املُكمَّ املشاركون  حمل 
وباء  ملواجهة  املفروضة  بالقوانني 
واليونان.  وأرمينيا  كندا  أعالَم  "كورونا" 
عدد  رت  قدَّ املنظّمني  مصادر 
املشاركني بألَفي شخص غالبيتهم من 
األحزاب  شاركت  وقد  أرمنية.  أصول 
باإلضافة  مونرتيال،  يف  كلها  االرمنية 
الجاليات  من  واسعة  مشاركة  إىل 

اليونانية والعربية والهايتية.
عليها  املتظاهرون الفتاٍت كتب  حمل 
تتكرر  لن   1915" قوية"،  "أرتساخ 

أبداً"، و"حياة األرمن مهمة".
من  العديد  الكالم  عىل  تناوب 
الشخصيات األرمنية والكندية، وركزت 
الحكومة  رئيس  مطالبة  عىل  الكلامت 
الكندية جوستان ترودو ِبرضورة "اتخاذ 
والوقوف  الدائرة  الحرب  من  موقف 

بوجه اإلرهاب".
اإلعالمية  بالعربية،  لها  كلمة  يف 
ناتايل راستوكيان أكدت عىل  والكاتبة 
األرمن  جانب  إىل  الوقوف  "رضورة 
"أن  اإلرهاب"، معتربة  يف حربهم ضد 
وأضافت  اإلرهاب".  ضد  هي  الحرب 
راستوكيان: "نحن نريد السالم ... يف 
واليوم  محونا،  من  يتمكنوا  مل  السابق 

لن يتمكنوا من ذلك".
العضو  جينجينيان،  هراج  ناحيته  من 
األرمنية  الوطنية  اللجنة  يف  التنفيذي 
كلمته:  يف  قال  التجمع  تنظم  التي 
تُديَن  يك  الكندية  الحكومة  "نتواصل 
من  جزي  كاراباخ  ناغورين  آذربيجان. 
السالم  يف  الحق  ولها  األرمنية  األمة 

واالستقالل". 
بيع  وقف  إىل  الكندية  "الحكومة  ودعا 
األسلحة لرتكيا. وقال "حقيقة أن تركيا 

متورطة يف هذه الحرب تخيفنا".
هراتش  التظاهرة  يف  املشاركني  أحد 
عدم  أبدى  له  ترصيح  يف  تشيتيليان 
التي  ترودو،  حكومة  رد  عن  رضاه 
ميكنك  "ال  قائالً:  كافية،  غري  يعتربها 
من  يحدث.  ما  ترى  عندما  الصمت 
أطفايل  يعرف  أن  يل  بالنسبة  املهم 
ذلك، ورؤيتي الكثري من العائالت هنا 
يف  يشاركونني  اآلخرين  أن  يل  تؤكد 

رأيي".
آنّا بوشيان، التي شاركت يف التظاهرة 
قالت يف ترصيح لها: "يف التاريخ، ظّل 
الشعب  كان  عندما  كله صامتاً  العامل 
األرمني يُذبح. ال نريد أن يُعيد التاريخ 

نفسه".
فيه  تركيا  تُتََّهم  الذي  الوقت  ويف 
أرمينيا  بني  الدائر  القتال  يف  بالضلوع 
وآذربيجان، قال وزير الشؤون الخارجية 
إنه  شامبايْن  فيليب  فرانسوا  الكندي 
عىل استعداد لوقف تصاريح التصدير 
"حلف  حليفِة  لرتكيا،  العسكرية 
التحقيق  وجد  إذا  األطليس"،  شامل 
رة  املُصدَّ الكندية  "التكنولوجيا"  أن 

ُمساهمٌة يف انتهاِك حقوق اإلنسان.
املدة  عن  اإلفصاح  شامبايْن  ورفض 
ولكن  وزارته.  تحقيق  التي سيستغرقها 
الصحافة  وكالة  مع  أجراها  مقابلة  يف 
ستتشاور  كندا  إن  قال  الكندية، 
وغريه  األطليس"  شامل  "حلف  مع 
معلومات  أفضل  عىل  "للحصول 
يُقال عن  استخبارية ممكنة"، بشأن ما 

استخدام أجهزة االستشعار املعنية.
أي  ُوِجَد  "إذا  شامبايْن:  الوزير  وقال 
هذه  استخدام  إساءة  عىل  دليل 
لتعليق  استعداٍد  عىل  فأنا  التصاريح، 

أو إلغاء أيٍّ منها".
رداً عىل دعوات  وكالم شامبايْن صَدر 
والجالية  األسلحة،  مراقبة  هيئات  من 
حزب  وكذلك  كندا،  يف  األرمنية 
تصدير  لتعليق  الجدد،  الدميقراطيني 
كندية  رشكة  تصنعه  استشعار  جهاز 

يف مدينة بريلينجتون، أونتاريو، يُعَتَقد 
أن طائرات الهجوم الرتكية تستخدُمه.

نرش  بإعادة  تركيا  أرمينيا  اتهمت  وقد 
وباملشاركة  سوريا،  من  املقاتلني 
 "  F-16" طراز  من  مقاتلة  بطائرات 
تركيا  لكن  اآلذربيجانية،  القوات  لدعم 
نفت إرسال املقاتلني أو األسلحة إىل 

الرصاع.

ملحة تاريخية عن الرصاع اآلذربيجاين ملحة تاريخية عن الرصاع اآلذربيجاين 
األرمنياألرمني

آذربيجان  بني  الخالف  جذور  تعود 
وأرمينيا إىل عام 1923، عندما أعطت 
عهد  يف  السوفيايت  االتحاد  حكومة 
"ناغورين  منطقة  ستالني  جوزيف 

كاراباخ" رسمياً آلذربيجان .
عاد  وأرمينيا  آذربيجان  بني  الخالف 
االتحاد  انهيار  بعد  الواجهة  إىل 
من  كل  سعت  فقد  السوفيايت، 
ضم  إىل  حديثاً  املستقلتني  الدولتني 
أن  ترى  آذربيجان  لها.  املنطقة  تلك 
أراضيها،  داخل  تقع  "كاراباخ"  منطقة 
فيام تستند أرمينيا إىل أن أغلبية سكان 
تلك املنطقة من األرمن، مربرًة بذلك 

خضوعها لسلطتها. 
األول/ديسمرب  كانون   10 ويف 
االتحاد  انهيار  عقب   ،1991 عام 
"كارباخ"  منطقة  بدأت  السوفيتي، 
آذربيجان،  عن  ِباالستقالل  تطالب 
مل  هذا  ولكن  أرمينيا  إىل  واالنضامم 
ما  بدأت  ذلك،  من  انطالقاً  يتحقق. 
كارباخ"  مرتفعات  "حرب  ِباسِم  عرف 

حتى  الحرب  واستمرت   .1991 عام 
وقٍف  إىل  َل  تُُوصِّ حنَي   ،1994 عام 

إلطالق النار ضمن مساعٍ روسية .
حصلت  و2016   2008 عاَمي  بني 
آذربيجان  بني  عديدة  مناوشات 
بني  القتىل  عرشات  خلَّفت  وأرمينيا، 
تسوية  أي  إىل  التوصل  دون  الطرفني، 

تُنهي النزاع بشكٍل كامل. 
تلك  عادت  املاضية،  األيام  ويف 
املناوشات، ويؤكد األرمن أن آذربيجان 
من  تأجيجها  إىل  بادرت  التي  هي 
واضح  بشكل  تركيا  ودخلت  جديد.. 
وسط  البلدين،  بني  الحرب  يف 
عن  مصدر  من  أكرث  نقلها  معلومات 
من  املرتزقة  املقاتلني  تركيا  استقدام 
الدائر.  القتال  يف  للمشاركة  سوريا 
لحقوق  السوري  "املرصد  وقال 
السوريَّ  املرصَد  "وردت  اإلنسان": 
املرتزقة  بإقحام  تفيد  معلوماٌت 
معارك  يف  لرتكيا  املوالني  السوريني 
املفرتض  من  كان  أن  بعد  آذربيجان، 
حقول  حامية  عىل  َمهمتهم  تقترص  أن 

النفط هناك".
وأشار إىل أن عدَد املرتزقة يف آذربيجان 
حتى السبت الفائت بلغ عددهم 320 
السورية،  الجنسية  َحَملة  من  مسلحاً 

ونقلَتهم رشكات أمنية تركية.
حصيلة  إن  السوري  املرصد  وقال 
الخسائر البرشية يف صفوف "مرتزقة" 
الفصائِل املوالية ألنقرة، ارتفع إىل 72 
شخصاً عىل خلفية مشاركتهم الرئيسية 

املعارك  يف  آذربيجان  جانب  إىل 
كاراباخ. كام لفت املرصد  الدائرة يف 
إرسال  تعتزم  الرتكية  الحكومة  أن  إىل 
السوريني  املقاتلني  دفعة جديدة من 
وصول  املرتقب  ومن  آذربيجان،  إىل 

املئات يف األيام القليلة القادمة.
أن  السوري  املرصد  مصادر  وأضافت 
املسلحني الذين وصلوا إىل آذربيجان، 
املكون  من  الساحقة  غالبيتهم 
إىل  ذهبوا  سوريا،  يف  "الرتكامين" 
املكان بذريعة "القضية القومية"، كام 
جامعاٍت  مشاركَة  أخرى  مصادر  تؤكد 
أخرى من تنظيم "داعش" االرهايب يف 

القتال الدائر هناك.

دور إرسائييل دور إرسائييل 

الخميس  يوم  أرمينيا  قالت  ذلك  إىل 
إرسائيل  لدى  سفريها  استدعت  إنها 
األسلحة  مبيعات  بشأن  للتشاور 

اإلرسائيلية آلذربيجان.
وذكرت وكالة رويرتز أن آذربيجان أقرت 
الصنع  إرسائيلية  أسلحٍة  باستخدام 
عىل  األرمنية  القوات  مع  اقتتالها  يف 

ناغورين كاراباخ.
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  وقالت 
احتجاجاً  نغداليان،  آنا  األرمينية 
اإلرسائيلية،  األسلحة  صادرات  عىل 
"أسلوب العمل اإلرسائييل غري مقبول. 
سفريها  استدعاء  الوزارة  عىل  ويتعني 

يف إرسائيل".

مونرتيال - نزل اآلالف من املواطنني، 
نشطاء  وكذلك  سياسيون  فيهم  مبن 
شوارع  إىل  األصليني،  السكان  من 
للمطالبة  السبت  يوم  مونرتيال 
وهي  إيتشاكوان،  لجويس  بالعدالة 
مؤخراً  توفيت  أتيكاميكو  من  امرأة 
بعد  كيبيك  يف  مستشفى  يف 
املمرضات  إحدى  استهدفتها  أن 
املسرية  جرت  العنرصية.  باإلهانات 
فيه  أقيمت  الذي  نفسه  اليوم  يف 
جنازة إليتشاكوان يف "سان فيليكس 

دي فالوا".
األوىل  األمم  جمعية  زعيمة  وقالت 
البرادور  إقليم  ورئيسة  كيبيك  يف 
متهمون  "نحن  بيكار:  جيسلني 
يتعلق  األمر  لكن  موتها.  بتسييس 

بحقوق اإلنسان".
وزيرة  "غرَّدت"  املسرية،  انطالق  مع 
جونفييف  كيبيك،  يف  العام  األمن 
أنها  معلنًة  تويرت  موقع  عىل  غيلبو، 
يف  الرشعي  الطبيب  من  طلبت 
املقاطعة إجراء تحقيق عام يف وفاة 

إيتشاكوان.
إمييل  ساحة  يف  املؤيدون  تجمع 
غامالن لالستامع إىل خطب من قادة 
مثل غيسالن بيكار قبل بدء مسريتهم 
الثانية من بعد  الساعة  السلمية بعد 

الظهر بقليل.
توجهت  قد  إيتشاكوان  وكانت 
لطلب العالج من أمٍل يف املعدة اىل 
نهاية  جولييت  مدينة  يف  مستشفى 
األسبوع املايض. ويف مقطع مسجل 

ونقلته  بتصويره  قامت  )فيديو( 
املستشفى  يف  رسيرها  من  مبارشة 
سجلت تعليقات مهينة من عدٍد من 
ممرضة  منهم  الغرفة،  يف  األشخاص 
لكن  الحني.  منذ ذلك  طُرِدا  وموظف 
زوج  آالم  من  يخفف  مل  الطرد  هذا 
قال  الذي  دويب،  كارول  إيتشاكوان، 
زوجته  إن  صحافية  ترصيحات  يف 
أمٍل  بسبب  املستشفى  إىل  ذهبت 
يف معدتها يوم السبت و"ماتت بعد 

يومني".
وقالت ناكوسيت، املديرة التنفيذية 
ملأوى النساء األصليات يف مونرتيال، 
التي خططت ملسرية  املنظمة  وهي 
التي  العنف والعنرصية  السبت: "إن 
إيتشاكوان  جويس  منهام  عانت 
يف  ولكنهام  مكان  كل  يف  قامئان 
وأضافت  مرئيان".  غري  الغالب 
تسجيل  من  بشجاعة  متكنت  "لكنها 

وفضح  أرستها،  ملساعدة  مناشداتها 
منه  يعاين  الذي  واإلهامل  العنرصية 

السكان األصليون يومياً".
وقال املحامي جان فرانسوا برتراند إن 
عائلة إيتشاكوان عقدت يوم الجمعة 
مؤمتراً صحافياً مع محاميها، تناولت 
الخطوات  من  بالتفصيل سلسلة  فيه 
اتخاذها  يعتزمون  التي  القانونية 
األعامل  هذه  مثل  "توقف  لضامن 
العنف  من  واملتكررة  التمييزية 
السكان  بحق  تصوره  ميكن  ال  الذي 

األصليني".
ايتشاكوان،  وسأل كارول دويب، زوج 
املواقف  هي  "كم  العني:  دامع  وهو 
املامثلة األخرى التي مل تُسَتنكَر ألننا 

مل نعلم بحدوثها"؟ 
وقال دويب إنه من الواضح أن موظفي 
وال  زوجته  يهينون  كانوا  املستشفى 
يشء  يحدث  أن  ميكن  كيف  يفهم 

"يل  وأضاف   .2020 عام  يف  كهذا 
"أنا  وتابع:  أم".  بدون  باتوا  أطفال 

حزين. أنا حزين جداً".
جانيس  قالت  ناحيتها  من 
يف  األبحاث  منسقة  بيبو،  كافافوك 
الناس  "يدخل  إيسكويو:  مرشوع 
صحتهم  أجل  من  املستشفيات 
للمعاناة  وليس  ورفاههم،  وسالمتهم 
والعنف  والعنرصية  اإلهامل  من 
فلويد  جورج  مثل  "هذا  املحتمل". 
لكن  كيبيك،  يف  تايلور  بريونا  أو 
يف  العاملني  فإن  الرشطة،  من  بدالً 
الذين  العنرصيني هم  املستشفيات 

يرتكبون العنف بحق شعبنا".
أعلنت  كيبيك  حكومة  وكانت 
والدة  وفاة  أن  املايض  األسبوع 
موضوع  ستكون  السبعة  األطفال 
التحقيق  قايض  قبل  من  تحقيق 
الجنايئ، وأن تحقيقاً إدارياً سُيجَرى. 

ُمطاِلبًة ترودو بأن ""يقف ضد االرهاب"""
الجالية األرمنية تتظاهر في مونتريال تضامنًا مع آرستاخ 

المطالبة بالعدالة في قضية جويس إيتشاكوان

ناتايل راستوكيان 

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

بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة بحول الله..

السيطرة  اىل  الغرب  يف  االتهام  َه  ُوجِّ لطاملا 
والفقهي  الفكري  املشهد  عىل  الذكورية 
مبئات  هذا  اتهامهم  معززين  االسالم،  يف 
للحديث  غالباً  الرجال  الشواهد عىل تصّدي 
التي  تلك  حتى  الحّساسة،  املوضوعات  عن 
نفعا  يُجدي  يكن  ومل  املرأة..  بقضايا  ترتبط 

تقديم األعذار والتربيرات. 
بعض  أن  هو  ـ  يقال  كام  ـ  بلة  الطني  زاد  وما 
مسألة  عن  للدفاع  تُساق  كانت  التي  الرُّدود 
عن  مرتجمة  أغلبها  يف  كانت  مثال  الحجاب، 
نصوص كتبت بالعربية او الفارسية او االوردية 
ومحيٍط  مسلمة  بالد  يف  يعيش  لجمهوٍر 

متناجس نوعاً ما فكرياً وسلوكياً. 
وبناتنا  ألبنائنا  الغرب  يف  املطلوب  بينام 
باللغة  أجوبة  هو  فيه  وترْعرعوا  ُولدوا  الذين 
تحتاج  مصطلحات  دون  واملحكية  املتداولة 
إىل دراسة مسبقة لعلوم معينة، ودون تشويه 
الرتجمة  او تضعيفه بسبب عوامل  املضمون 
كثرياً  التي  املرتجم،  وثقافة  املتخصصة  غري 
واالصطالحات  املفاهيم  عن  بعيدة  تكون  ما 

الدينية. 

وها نحن اليوم بدأنا نشهد مناذج عن تصّدي 
هذا الجيل الذي ُوّجهت إليه اإلشكاالت وشعر 
أحياناً  واملاقتة  املستغربة  اآلخرين  بنظرات 
األخت  فانربت  واملحتشم.  املختلف  للزي 
إنكليزية  بلغة  لجيلها،  لتكتب  جابر  سحر 
وكيَف  وخصوصياته،  الحجاب  عن  معارصة، 
لآلخرين  م  يُقدَّ وكيَف  به،  املًلتزمات  تفهمُه 
اختالف  سبب  عن  دامئاً  يتساءلون  الذين 

لباس املحجبات عن غريهن يف املجتمع. 

مونرتيال  يف  االسالمي  املجمع  يف  ونحن 
من  آخرين  جهود  العمل  هذا  يطلق  أن  نأمل 
أبناء جاليتنا يك ميتشقوا األقالم ويدافعوا عن 
خياراتهم الثقافية والدينية بكل حرية واقتدار، 
عايشه  وما  الشخصية  تجربته  موقع  من  كل 
وواجهه من أسئلة – مستفهمة حيناً ومستنكرة 
بها  متسكنا  دينية  واجبات  بشأن   – أحياناً 
وتخىل عنها اآلخرون. مع متنياتنا لألخت جابر 
واإلخوة  األخوات  ولبقية  العطاء  من  باملزيد 
باملزيد من الهمة والنشاط عىل كل الصعد، 

لِكم املسؤوليات.  فقد حان وقت تحمُّ

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

سالم املوسوي ـ مونرتيالسالم املوسوي ـ مونرتيال

  تبدأ أحداث هذه القصة الحقيقية يف شهر أيلول 
القمعية  السلطات  قامت  عندما   ،1980 عام 
الحاكمة يف العراق آنذاك باعتقال عائلة كاملة، 
مبن فيها: الطفالن حيدر املوسوي )ذو السنوات 
باالضافة  سنتان(  )عمره  أحمد  وشقيقه  األربع( 
وأقرباء  ووالدتهام  جواد  السيد  والدهام  إىل 
آخرين. وأُوِدعوا يف سجون الحكم البعثي الرهيبة 
تدخلت  وقد  الدعوة.  حزب  إىل  االنتامء  بتهمة 
من  جدتهام  فتمكنت  آنذاك،  اإللهية  العناية 
الطفل  بتهريب  لتقوم  الرهيب  السجن  دخول 
بعد  الظامل  الحكم  قام  ثم  عباءتها،  تحت  حيدر 

ذلك بإعدام بقية املعتقلني.
حيدر  خاصة  العائلة،  من  الباقية  البقية  أن   إال 
الذي ُهرَِّب، ظل متأمالً أن شقيقه مل يُقَتل، فلم 
لتتسارع  شقيقه،  إعدام  تؤكد  وثائق  عىل  يُعرَث 

األحداث قبل أسبوعني تقريباً كالتايل:
عىل  أحمد  شقيق  املوسوي  حيدر  السيد   نرش 
صفحته الشخصية يف الفيس بوك منشوراً يذكر 
بالكامل،  فيه قصة إعدام عائلته وذكر أسامءهم 
صغرياً  طفالً  كان  الذي  أحمد  أخيه  صورة  ونرش 
آنذاك. انترشت قصتهم كالنار يف الهشيم ألنها 
البعض  عنه  يقول  الذي  باملايض  الناس  تذكر 
إنه كان جميالً! وكان مفادها للتذكري مبا حدث 
سياسياً،  االمر  كان  إذا  الصغار  ذنب  وما  فقط، 

فُهم أطفال وال يفقهون من السياسة شيئاً. 
النساء  احدى  إتصلت  تقريباً،  أيام  عرشة   وقبل 
يف  أحمد  الطفل  صورة  شاهدت  قد  )كانت 
إليهم  لتزف  حيدر  السيد  أقارب  بأحد  املنشور( 
أن أحمد حي يرزق وأنها هي من  الصاعق  الخرب 
لهم  رشحت  وقد  الفرتة!  هذه  طول  برتبيته  قام 
األحداث وقالت أن طفلني أحدهام بعمر السنتني 
واآلخر بعمر السنوات الخمس تقريباً ُعرِثَ عليهام 
ملقيني يف أحد شوارع منطقة الكرادة يف بغداد 
الكدمات  بعض  وعليهام   ،1980 عام  أواخر 
نقلهام إىل  ليتم  يُعرَف مصدرها،  واالصابات مل 
مركز الرشطة، حيث تكلم الطفل االكرب وقال أن 
اسمه فراس وأن الطفل ذو السنتني اسمه أحمد 
وهو ابن جريانهم. وكام جرت العادة آنذاك، فقد 
اقِتيَد الطفالن إىل دار املختار يف املنطقة لحني 
محبتهام  الله  أنزل  وقد  أهاليهام.  عىل  العثور 
غري  بشكل  تبناهام  الذي  املختار  قلب  عىل 
رسمي، فلم تكن لهام أي أوراق ثبوتية، وبعد أن 

ُعِجَز عن التعرف إىل أهاليهام.  
 ومرت أربعون سنًة من الفراق القرسي، وتم اللقاء 
السيدين حيدر وأحمد  الشقيقني  املرتقب بني 
دموع  لتختلط   ،03-10-2020 السبت  يوم 

الحزن بدموع الفرح.
أعدم  أن  بعد  أهله  إىل  فراس  عاد  فقد   وكذلك 
النظام القمعي أمه وأباه وعمه وسبعة من أرحامه. 

عاد فراس ليحيك للتاريخ إجرام اناس مل يفقدوا 
االنسانية فحسب، وامنا اناس بصموا بالدم عىل 
ال  الذي  املشهد  يتذكر  زال  ما  فهو  جرامئهم، 
ما  إىل  والفرحة  االعالن  أهله  وسيؤجل  يفارقه. 

بعد األربعني.
 قصة واحدة من آالف القصص الواقعية واألليمة 
من حقبة الحكم القمعي: أدعو الجهات املعنية 
املواد  إلنتاج  منها  لالستفادة  واالعالم  بالتاريخ 
)األفالم(  املسجلة  كاألرشطة  الفنية  اإلعالمية 
لتوثيقها  وغريها  الرقمية  والربامج  واملسلسالت 
حكَم  قمعي  ونظام  مظلمة  فرتة  عىل  شاهدًة 

املنطقة بالحديد والنار.
الله الشهداء وأسكنهم فسيح جنانه، وألهم   رحم 

أهاليهم جميَل الصرب والسلوان.

أطفالنا في زمن ""الكوفيد"""

الحجاب بأقالمهن

مشكلة: املتعارف عليه أّن لكلِّ منزل أسلوبه 
وقواعده ونظامه الخاص يف الرتبية والتعامل 
العلم  تحصيل  كيفية  يف  حتى  اآلخرين،  مع 
مع  واليوم  باملنزل.  االستذكار  وساعات 
جرثوم "الكورونا" الذي ألزم األطفال بالجلوس 
هل  يفعلون،  ما  يف  والتشارك  بالبيت، 
التي  التوجيهات  الضوء عىل  ميكنكم تسليط 
تساعد األهل يف تحمل أبنائهم وهم يقضون 

أوقاتاً طويلة يف املنزل؟                    
  كارول/ الفال 
حل: أيتها االم الكرمية اجعيل من فرتة الحجر 
جديدة،  قاعدة  لوضع  سبباً  أو  حجة  املنزيل 
مضمونها تكليف ابنك ببعض املهام املنزلية 
طفلك  حفزي  األطباق.  صنع  يف  واملشاركة 
عىل املساعدة يف جميع أنحاء املنزل: مسح 
الغسيل،  طي  الغبار،  تنظيف  األرضيات، 

املساعدة يف إعداد الطعام. 
إلعادة  الفرتة  هذه  يف  محوري  األرُسة  دور 
توزيع املهام داخل فضاء العيش معاً. شجعيه 
تركه  وتفادي  به،  يشعر  عاّم  الحديث  عىل 
من  للتخفيف  الشخصية،  لتأويالته  فريسة 
حدة شعوره بالخوف والخطر. حفزيه لِمطالعة 
ومَنّي  املصّورة،  واملوسوعات  القصص 
والرسم،  اليدويّة  بالِحرَف  االبتكار  روح  لديه 

والصباغة والعمل بعجينة الصلصال. 
اليوم أصبحت املرأة أُّماً ومعلِّمة ومديرة منزل 
مسؤولُة  أنّها  واألهم  تنظيف.  وعاملة  وطاهية 
الرتفيه عن األطفال، ماّم ضاعف من التوترات. 

أن  مرنة،  تكوين  بأن  الخرباء  ينصحك  لهذا 
وال  األوقات.  بعض  وحدهم  أوالدك  ترتيك 
ميكن  فال  القواعد،  بعض  تليني  يف  ترتددي 
املطعم  إىل  الذهاب  أو  الجّدات  إىل  اللجوء 
االستسالَم  احذري  لكن  الضغط،  لتخفيف 
عىل  الحصول  بشأن  امللّحة  لطلباتهم  التام 
قضاء  عىل  تساعدهم  التي  الرقمية  األجهزة 
لديهم  سيوِجد  ما  أرسع،  بشكل  الوقت 

اإلدمان. 
أسبوع،  كّل  البيت  من  للخروج  قاعدة  ضعي 
غريِ  مفتوح  مكان  إىل  يومياً  ساعة  أمكن  وإن 
مزدحٍم. اتركيهم يركبون الدراجة أو يجرون يف 
السباقات، أو يتزلجون أو يرسمون بالطباشري؛ 
النقي،  الهواء  بعض  عىل  بذلك  ويحصلون 
ويرصفون بعض الطاقة الزائدة. وللقراءة أيضاً 
اإلنرتنت،  عرب  القصص  لهم  إشرتي  قاعدة: 

واقرئيها معهم، وميكنهم سامعها بالصوت. 
واملكعبات  الرتكيب  بقطع  اللعب  شاركيهم 
وألعاب  األلغاز  وحل  واملغارات،  واملتاهات 
وهي  املقطوعة.  الصور  وأحجيات  الطاولة، 
لعبة رائعة لجميع األعامر. أطلبي منهم إعداد 
ألبومات الصور، وأخرجي صور العائلة الخاّصة 
مع رشح بسيط لبعض الطرائف واألحداث. وال 
داخل  بسيطة  بوسائل  ولو  الرياضة  من  مانع 

املنزل. 
لكن  بالتحديات،  وميلٌء  صعب  واقع  إنه 
ُعرف عن االنسان انه قادٌر دوماً عىل املواَءمة 

واالعتياد عىل الظروف الطارئة.

االفتراق:  من  عامًا  أربعين  االفتراق:  بعد  من  عامًا  أربعين   بعد 
حيدر وأحمد يلتقيان في بغدادحيدر وأحمد يلتقيان في بغداد

أول الكالم

عدم  عىل  جهته  من  شدد  فقد  حافظ  أما 
وإعالمياً  سياسياً  املوضوع  هذا  استغالل 
التفريق  مع  االنتخابية،  االستحقاقات  عشية 
بني الديانة املسلمة والتطرف العقائدي لدى 
عي اإلسالم، والعمل عىل فتح األحياء  بعِض ُمدَّ

املنغلقة ذات األكرثية املسلمة. 
فيام انتقد شيخ األزهر أحمد الطيب ما اعتربه 
عىل  الغربية  الدول  مسؤويل  بعض  إرصار 
استخدام مصطلح "اإلرهاب اإلسالمي". وحذر 
الطيب، من التأثريات السلبية الستخدام ذلك 

بالغة  إساءة  من  عنه  يرتتب  "ملا  املصطلح 
تجاهل  ومن  به،  واملؤمنني  اإلسالمي  للدين 

معيب لرشيعته السمحة".
يف  هنا  الجالية  يهم  الذي  السؤال  ويبقى 
الفرنيس  الرئيس  مواقف  ستصب  هل  كندا: 
املتطرفني  اليمينيني  نار  عىل  الزيت  هذه 
االعتداءات  هواجس  سيعيد  ما  كيبيك،  يف 
املحجبات  والفتيات  املساجد  عىل  األمنية 

خدمًة ملشاريع السياسيني االنتخابية؟؟ 

التحريرالتحرير

تتمة األولى
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تبّنتها  الّتي  الجديدة  اإلجراءات  أبرز  هي  تبّنتها -ما  الّتي  الجديدة  اإلجراءات  أبرز  هي  -ما 
مقاطعة كيبيك مبوجب اإلنذار األحمر؟مقاطعة كيبيك مبوجب اإلنذار األحمر؟

كام بات معلوماّ، فإّن حكومة كيبيك قد أعلنت 
سلسلة من اإلجراءات الجديدة والّصارمة مبوجب 

التحذير األحمر، والّتي تشمل:
استثناءات  مع  الخاصة،  املنازل  زيارة  -حظر 
تم  الذي  للعمل  واملقاولني  الرعاية  ملقدمي 
الخاصة  التجمعات  أّن  بالفعل، كام  له  التخطيط 
محظورة والتجمعات العامة لها سقف 25 شخصاً 

فقط.
وقاعات  واملكتبات  السينام  دور  كافة  -إغالق 
يف  الطعام  تناول  وغرف  املوسيقية  الحفالت 
املطاعم والحانات والكازينوهات كلها،  مع إبقاء 

خدمة Takeout متاحة للمطاعم.
مستحسن  غري  الحمراء  املناطق  خارج  -السفر 
دوريات  الرشطة  تقيم  أن  املتوقع  ومن  أيًضا، 

وحواجز لهذه الغاية.
ذلك  مفتوحة، مبا يف  تظل  أن  -الرشكات ميكن 
بالّنسبة  األمر  وكذلك  الشخصية،  العناية  مراكز 

للمدارس، حيث ستظل مفتوحة.

للّسيطرة  كافية  اإلجراءات  هذه  هل  للّسيطرة -برأيك  كافية  اإلجراءات  هذه  هل  -برأيك 
عىل املوجة الّثانّية؟عىل املوجة الّثانّية؟

تقيم  أن  تحاول  الحكومة  أن  فيه  شّك  ال  ماّم 
والصناعي  الصّحي من جهة  القطاعني  بني  توازناً 
ال  بالّتأكيد  ولكّنها  ثانّية،  جهة  من  والتجاري 
خالل  انتهجته  الّذي  الكامل  اإلغالق  خيار  تتبنى 
إقتصاديّة  الدولة خسائر  كّبد  ألنّه  األوىل  املوجة 
العديد من الرشكات  أّدى اىل إفالس  جّمة، كام 
الحد  الّسابقة ملحاولة  اإلجراءات  وتأيت  واألفراد. 
كنا  إذا  لوغو"  الفريوس، حيث رصح  إنتشار  من 
الحد  أردنا  وإذا  مستشفياتنا،  تغرق  أن  نريد  ال 
من أعداد الوفيات، فعلينا التحرك اآلن"، وتابع: 
اإلجراءات  بهذه  أسابيع  أربعة  أنفسنا  "نعطي 
الثانية،  املوجة  إيقاف  بإمكاننا  كان  إذا  ما  لرنى 
ولن  أستطيع  ال  لكنني  ذلك  نفعل  أن  حًقا  وآمل 
أقدم وعوًدا كاذبة". وأنا بدوري كشخص له عالقة 
غري  السابقة  اإلجراءات  أّن  أقول  الطّبي  بالجسم 
"حضانة  فرتة       خالل  تكمن  فالخطورة  كافّية! 
املرض"، حيث يصاب عدد كبري من األشخاص 
او قد  أية عوارض عليهم،  بالفريوس بدون ظهور 
يتأّخر ظهور العوارض، كأن تظهر بعد أسبوع من 
اإلصابة الفعلّية بالفريوس. نقطة أخرى مهّمة هي 
إختبارات  نتائج  اىل  نهايئ  بشكل  اإلرتكاز  عدم 
الكورونا، فإذا كانت نتيجة اإلختبار سلبّية هذا ال 
بالفريوس  لإلصابة  اإلنسان غري معرّض  أّن  يعني 
أي  ظهور  فور  اإلختبار  إعادة  ينبغي  لذا،  الحقاً، 
عارض من عوارض الفريوس الّتي باتت معروفة، 
اإلسهال  أو  السعال،  أو  الحرارة،  درجة  )كإرتفاع 
إّن  الخ...(.   والّتذّوق  الّشم  حاستي  فقدان  أو 
أّن  وطاملا  بحذر،  الوضع  تراقب  اآلن  الحكومة 
والسيطرة  املرض  مع  التعامل  عىل  قدرة  هناك 
خيار  تتبّنى  لن  فإنّها  املستشفيات،  يف  عليه 
الّسيطرة،  فقدان  حال  يف  ولكن  العام،  اإلقفال 
فحتامً سيكون هناك خيارات وقرارات أكرث حزماً 

ورصامًة.

يف  يصب  املدارس  إقفال  عدم  قرار  هل  يف -إذاً  يصب  املدارس  إقفال  عدم  قرار  هل  -إذاً 
هذه الغاية؟ وما تداعياته عىل األطفال؟هذه الغاية؟ وما تداعياته عىل األطفال؟

نعم أرى أن قرار عدم إقفال املدارس، والّذي كان 
صادماً بالّنسبة للكثريين، خصوصاً األهايل، وعدم 
املقاطعات،  كباقي  بعد  عن  التعلّم  خيار  إتاحة 
ففي  اإلقتصاد.  تعطيل  عدم  خانة  يف  يصّب 
حال إقفال املدارس، وتحديداً مراحل الروضات 
األهايل  عىل  سيتوّجب  واملتوسطة،  واإلبتدائّية 
التوّقف  بالحّد األدىن-   اآلباء  او أحد  العاملني – 
أطفالهم  مع  املنزل  يف  والبقاء  أعاملهم  عن 
التعويض،  نفقات  الدولة  وستتكّبد  لرعايتهم، 

وهذا يعني تبعات إقتصادية كبرية.
أقوى من مناعة  األطفال  فإّن مناعة  يف املقابل، 
باألمراض  لإلصابة  عرضة  أقل  ألنّهم  الراشدين، 
املناعة،  تضعف  الّتي  العوامل  أو  املزمنة 
التغذيّة، فضالّ  الكحول وسوء  كالّتدخني ورشب 
عن  الناجمة  والعصبّية  الّنفسّية  املشاكل  عن 
الّذين  األطفال  نسبة  أن  كام  الحياة.  ضغوط 
تعترب  األوىل  املوجة  خالل  بالكوفيد  أصيبوا 
وفاة  حالة  أي  يسّجل  ومل  كندا،  يف  ضئيلة 

عن  فضالً  أيضاً،  كندا  يف  كورونا  جّراء  لألطفال 
األطفال  يساهم  ومل  طفيفة،  كانت  العوارض  أن 

املصابني بالفريوس بنقل العدوى اىل ذويهم.
أما ما يتم تداوله عن ربط اإلصابة بفريوس كورونا 
الحاالت  فإن  األطفال،  لدى  "كاواسايك"  مبرض 
واألرقام الّتي ظهرت تستوجب املراقبة واإلنطالق 
الساعة،  حتى  تكتمل  مل  الدراسات  ولكّن  منها، 
وبالّتايل ال ميكن التعميم او الربط بني املرضني 

بصورة مؤكّدة!

-ما األسباب الكامنة وراء إعادة إنتشار املرض؟ -ما األسباب الكامنة وراء إعادة إنتشار املرض؟ 
وملاذا املوجة الّثانّية أخطر من املوجة األوىل؟وملاذا املوجة الّثانّية أخطر من املوجة األوىل؟

فبعد  الثانية،  املوجة  إنتشار  سبب  هو  اإلهامل 
الّنجاح يف الّسيطرة عىل املوجة األوىل، ومرورها 
خلق  األشخاص،  من  كبري  عدد  إصابة  بدون 
فضالً  باملرض،  اإلستخفاف  من  نوعاً  األمر  هذا 
يتبنون  األشخاص  من  كبرية  نسبة  هناك  أن  عن 
بكل  ويشكّكون  كوفيد19-  حول  املؤامرة  نظرية 
وحظر  القيود  رفع  إجراءات  أّن  كام  به.  يتعلّق  ما 
بداية  يف  الكنديّة  الدولة  انتهجتها  السفرالّتي 
شهر أيلول وعودة اإلختالط ساهم يف إرتفاع عدد 
منطقة  يف  خصوصاً  ملحوظ،  بشكل  اإلصابات 
كيبيك  ويف  السكّانية،  الكثافة  حيث  مونرتيال 

كذلك. 
أشخاص  عرشة  كل  أن  اىل  التوّقعات  وتشري 
 14 اىل  العدوى  سينقلون  بالكوفيد  مصابني 
الّنسب  أّن  أي  أسبوع،  خالل  آخرين  شخصاً 
خالل  أدىن  كحد  أسبوعياّ   1,4 بوترية  سرتتفع 
القدرة  عدم  الخطورة يف  وتكمن  الثانّية،  املوجة 
زمنّية  فرتة  خالل  األعداد  عىل  الّسيطرة  عىل 
وجيزة يف حال تفلّت األمور، خصوصاً وأن القدرة 

اإلستيعابّية للمستشفيات غري كافّية.

اإلصابة  من  الوقاية  أو  الحد  ميكن  اإلصابة -كيف  من  الوقاية  أو  الحد  ميكن  -كيف 
بالفريوس؟بالفريوس؟

ال بّد من اإللتزام بتعليامت وزارة الصّحة والتقّيد 
اإللتزام  لجهة  عنها،  الصادرة  اإلرشادات  بجميع 
التباعد  مسافة  وإحرتام  الكاّممات،  بإرتداء 
التعقيم  اىل  باإلضافة  )مرتين(،  اإلجتامعي 
املستمر...  وينبغي تطبيق هذه اإلجراءات عىل 
الّتجارية  املحال  وإلتزام  الّشخيص،  املستوى 
أو  الّتهاون  وعدم  بها،  مفتوحة  زالت  ما  الّتي 
اإلستخفاف أو تغليب املصالح اإلقتصاديّة عىل 
املداومة  خالل  من  العاّمة،  والسالمة  الصّحة 
عىل  حرصاّ  للعاملني  الكاممات  إستبدال  عىل 
سالمة اآلخرين. ويف حال ظهور أيّة عوارض يجب 
الكورونا،  إختبار  وإجراء  الصّحي  بالحجر  اإللتزام 
وبهذه الطريقة ال يساهم الّشخص بنقل العدوى 

اىل اآلخرين أو نرش املرض.

-هل صحيح أّن لقاح اإلنفلونزا يقي من كورونا؟-هل صحيح أّن لقاح اإلنفلونزا يقي من كورونا؟

املعرف  فمن  إطالقاً،  صحيح  غري  األمر  هذا  كال 
ما  عام،  كّل  نفسه  ويغرّي  متجّدد،  اإلنفلونزا  أّن 
وغالباً  سنويّاً،  املضاد  اللقاح  تطوير  يستدعي 
القاتلة  الفريوسات  أنواع  اللّقاح  يستهدف  ما 
فإّن  لذا،  باإلنفلونزا.  اإلصابة  عن  املسؤولة 
بالكوفيد  مرتبط  اإلنفلونزا  لقاح  أّن  عن  الحديث 
أو يحد من اإلصابة منه غري علمي وال ميت اىل 

الحقيقة بصلة.

الجالّية  أبناء  بني  الكورونا  إنتشار  صّحة  الجالّية -ما  أبناء  بني  الكورونا  إنتشار  صّحة  -ما 
اللبنانّية؟اللبنانّية؟

خالل  من  املعلومة  هذه  تأكيد  يؤسفني 
املصابني  فنسب  لدي،  واألرقام  املعطيات 
بكورونا خالل املوجة الثانية كبرية جداً، خصوصاً 
بؤرة  تعترب  الّتي  نورد  مونرتيال-  منطقة  يف 
معظم  يقطن  حيث  مونرتيال،  يف  حالياً  املرض 
املحال  يف  دوري  بشكل  ويلتقون  الجالية،  أبناء 
التجاريّة أثناء رشاء إحتياجاتهم الغذائّية ولوازمهم 
الّسالمة  بإجراءات  يتقّيدون  ما ال  األخرى، وغالباً 
ويصافحون بعضهم البعض ويتحّدثون عن قرب. 
فإّن  الجميع حميدة وطّيبة  نوايا  حتى وإن كانت 
بنقل  كفيل  علمه  بدون  واحد  شخص  إصابة 
بّد  الجالية، لذا، ال  أبناء  العدوى اىل كثريين من 
من الّترصف بوعي وحذر خالل الفرتة املقبلة، مع 

متنياتنا بالشفاء العاجل للجميع.

بتوجيهها  ترغب  أخرية  رسالة  هناك  بتوجيهها -هل  ترغب  أخرية  رسالة  هناك  -هل 
للقّراء؟للقّراء؟

هو:  توجيهها  أوّد  الّتي  الرّسالة  وفحوى  نعم، 
بكورونا،  مصاباً  أو  مريضاً  تكون  أن  عيباً  "ليس 
والدينّية  واألخالقّية  اإلنسانّية  املسؤولّية  ولكّن 
تحتم عليك يف حال إشتباهك أو تأكيد إصابتك 

الّذايت  العزل  بإجراءات  التقّيد    19 بكوفيد- 
والتواصل مع جميع األشخاص الّذين كنت عىل 
عىل  وحّثهم  معهم،  مبارش  تواصل  أو  إحتكاك 
صدور  حني  اىل  أنفسهم  وحجر  الفحص  إجراء 
النتيجة، وبهذه الطريقة فإنّك وإيّاهم تساهمون 

يف الحد من إنتشار الفريوس". 
سنصاب  كندا  يف  جميعناً  نظري،  وجهة  من 
ألنّنا  للهلع  داعي  فال  آجالً،  أم  عاجالَ  بالفريوس 
بهذه الطريقة سنطّور مناعة ضّده، وهو ما يعرف 
يف  اإلنسان  نجاح  حني  واىل  القطيع".  "مناعة  بـ 

نجاح  إثبات  عدم  ظّل  ويف  مضاد،  لقاح  اخرتاع 
العاملّية  اللقاحات"  "مشاريع  من  أي  فعالية  أو 
من  متتالّية  موجات  أمام  سنبقى  فإننا  املحتملة 
مستوى  يف  وانخفاضاً  إرتفاعاً  تشهد  املرض 

اإلصابات!
يف نهاية املطاف، وبعيداً عن الّنظرة التشاؤمّية، 
الله واسعة، وفور توّفر  العلم رحبة، ورحمة  آفاق 
والحياة  عهده،  سابق  اىل  العامل  سيعود  اللقاح 
اىل طبيعتها، وستطوى صفحة كورونا وتصبح من 

املايض.

الصيديل حسان جواد

نسب المصابين بكورونا من الجالية كبيرة !

كيبيك تدق ناقوس اإلنذار األحمر!
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كتب رئيس وزراء كندا جوستان ترودو 
مساء يوم الجمعة الفائت عىل صفحته 
"لو  التالية:  العبارة  "فيسبوك"  عىل 
كنت حياً لكان عمرك 45 عاماً، يا أخي 
كثرياً".  إليك  ونشتاق  نحبك  الصغري. 
يتذكر األخ األكرب جوستان أخيه األصغر 
عاماً   22 منذ  قىض  الذي  ميشال، 
بريتش  مقاطعة  يف  ثلجي  انهيار  يف 
األوسط  االبن  جثة  الكندية.  كولومبيا 
يومنا  حتى  عليها  يُعرَث  مل  ترودو  لِبيار 

هذا.
أي   - قلبه  وطيبة  الرجل  هذا  إنسانية 
مبشاكل  أوقعته   - ترودو  جوستان 
من  كان  أخطاء  وارتكب  متعددة، 
املمكن تجاوزها، إمنا الرئيس الشاب ما 
زالت تنقصه الخربة والحنكة السياسية 
لالنتقاد  عرضة  فكان  يبدو،  ما  عىل 
وللهجوم السيايس من خصومه، وهذه 
هي السياسة، أي انتظار خطأ املنافس 
حصل  ما  وهذا  صغرياً،  كان  مهام 

بالضبط مع رئيس وزراء كندا.
عام 2017 إتُِّهم جوستان ترودو بتبديد 
)دافعي  الكنديني  املواطنني  أموال 
جزيرة  إىل  بزيارة  قام  حني  الرضائب( 
الذي ميلكها صديقه  الباهاما  بيل يف 
آغا خان، يف خالل عطلة عيد امليالد. 
املبلغ 215 ألف دوالر مبلغ زهيد جداً 
كندا،  مثل  عظمى  دولة  إىل  بالنسبة 
يقولون  - كام  بألف  الشاطر  إمنا غلطة 
بتهمة  استجواب  إىل  ترودو  فتعرض   -
الخاص  لالستعامل  األموال  رصف 
من  نسبة  وأُعيَدت  النفوذ.  واستعامل 
ترودو  واعتذر  رُصَِفت  التي  األموال 

للكنديني.
تكرر خطأ الرئيس الوسيم - كام يصفه 
من  واحدة  ويف  أكرب  بخطأ   - البعض 
للجدل  إثارة  االستامع  جلسات  أكرث 
التي  النيايب،  املجلس  تاريخ  يف 

العدل  وزيرة  شهادة  محورها  كان 
السابقة  الكندية  العامة  واملدعية 
"جودي ويلسون-رايبولد" حول القضية 
 "SNC-Lavalin" برشكة  الخاصة 
الهندسية الكندية - ومقرها مونرتيال، 
تعرضت  أنها  "جودي"  زعمت  حني 
قبل  من  ومتواصلة«  »ثابتة  لضغوط 
ترودو"  "جاسنت  الحايل  الوزراء  رئيس 
مسار  دفع  ألجل  مساعديه  من  وعدد 
الرشكة  فيها  تواجه  التي  القضية، 
اتهامات باالحتيال ودفع الرشاوى، يف 
اتجاه اتفاق تقوم مبوجبه الرشكة بدفع 
الجنايئ.  الُحكم  لتجنب  مالية  غرامة 
النفوذ مرة  باستعامل  ترودو  اتُِّهم  فيام 
أخرى، وكان الهدف الرئييس - حسب 
إفادة ترودو - إنقاذ الكثري من الوظائف 

رشكة  منح  خالل  من  الكنديني  لصالح 
لرشكة  استثامرات   "SNC-Lavalin"
الليبي  الرئيس  نجل  ميلكها  ليبية 

الراحل الساعدي القذايف.
القضية جدالً واسعاً يف كندا  شهدت 
املاضية  الثالثة  السنوات  مدار  عىل 
منذ نقطة تحولها عام 2015، واعُترِبَت 
إلدارة  األبرز«  السياسية  »الفضيحة 
ترودو حتى اآلن، إمنا استطاع ترودو أن 
التي  "الكاريزما"  بفعل  عليها  يتغلب 
املعارضة  ضعف  وبفعل  بها  يتمتع 

وبرنامجها، وفاز ثانيًة بحكومة أقلية.
لرئيس  يغفرون  الكنديون  يكَد  ومل 
قام  حتى  خطاياه  الليربايل  الحزب 
بهفوة جديدة هذا العام، متثلت مبنح 
مبلغ  الخريية  تشاريتي"  "وي  جمعية 

ترودو  لوالدة  كندي  دوالر  ألف   300
السنوات  يف  كلامت  إللقاء  وشقيقه 
ترودو  زوجة  حصلت  كام  املاضية. 
1,500 دوالر كندي لقاء مناسبة  عىل 
جرت عاَم 2012، قبل أن يصبح زوجها 
اتُِّهم  وأيضا  الليربايل.  الحزب  زعيم 

جاستان باستعامل النفوذ.  
اىل  أدت  جديدة  فضيحة  أخرى،  مرة 
استقالة وزير املالية وإىل تقديم ترودو 

اعتذاره للكنديني.  
إذاً يف السياسة - كام يف الحياة - األمور 
الجيدة وااليجابية ال تُذكر أمام األشياء 
السلبية مهام كانت تافهة. رئيس وزراء 
بيضاء من خالل سياسته  أياٍد  له  كندا 
وعىل  املهاجرين  عىل  املنفتحة 
الالجئني  وعىل  الِعرقية  املجتمعات 

كثرياً  ترودو  إهتم  وغريهم.  السوريني 
إال  مناسبة  ترك  فام  املحلية،  باألمور 
وشارك فيها، وقَف ضد حكومة كيبك 
الواحد  القانون  مرشوع  أعلنت  حني 
ارتداء  مبوِجبه  متنع  الذي  والعرشين 
الدولة  وظائف  يف  الدينية  الرموز 
الواليات  العام. إمنا استقاللية  والشأن 
منعته من أن يحرز أي انتصار يف هذا 

املجال.
قدمت حكومته وما زالت أمواالً سخيًة 
ومؤخراً  كورونا  جائحة  فرتة  خالل  يف 
الحزب  مع  اتفاق  إبرام  إىل  اضطر 
الدميقراطي يجنب حكومته السقوط، 
مساعدات  الكنديني  بإعطاء  قىض 

مالية جديدة يف خالل فرتة الوباء.  
فلم  للدولة  الخارجية  السياسة  أهمل 
الساحة  عىل  بارٌز  دوٌر  لكندا  يكن 
رئيس  أمام  ضعيفا  وبدا  العاملية، 
دونالد  األمريكية  املتحدة  الواليات 
إلغاء املعاهدة الحرة  ترامب حني قرر 
واملكسيك  وكندا  أمريكا  بني  املوقعة 
مثل  الكندية  املنتوجات  وعرض 
مؤخراً  تراجع  فيام  والحديد.  الخشب 
األملينيوم  عىل  الرضائب  فرض  عن 
ألغوا  األمريكيني  ألن  تراجع  )مالحظة: 
الكندي  األملينيوم  عىل  الرضائب 
ستعلن  كندا  كانت  الذي  اليوم  يف 
عن  ناهيك  املقابلة(.  الرضائب  فرض 
الكندي  الوزراء  برئيس  ترامب  استهتار 
"غري  مبصطلح  ووصفه  علناً  وانتقاده 

الناضج".
جوستان  والعامل  الكنديون  أحب 
والهدر  الفساد  عامل  ويف  ترودو، 
تبدو  ال  ترودو  هفوات  واالستبداد 
العامل، بل ال  أمام ما يحصل يف  شيئاً 
املحاسبة  بالد  ففي  للمقارنة.  سبيل 
واملساءلة كل يشء يحسب وكل يشء 

يؤثر يف صندوق االقرتاع. لننتظر ونََر.

جوستان ترودو بين الطيبة والهفوات !

غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 

صورة لجوستان ترودو مع أخيه ميشال 

أَعامِق  يف  ِفطْرٌَة  الحريِة  اىل  الَتطَلُُّع 
يف  املَْسُجوُن  فالطائُِر  ؛  الَحيِّ الكائِِن 
لَُه  َسَنَحْت  إْن  َقَفِصِه  من  يَِفرُّ  َقَفٍص 
من  تَِفرُّ  الَوْحِشيَُّة  والَحْيواناُت  ُفرَْصٌة، 
عالٍَم  الحيوان اىل  أَْقفاِصها يف حدائِِق 
كُلُّ  فرصٍة.  أدىن  ُحصوِل  ِعْنَد  أَرَحب 
يََّة  الُحرِّ أَنَّ  اىل  ِبوضوحٍ  يُِشريُ  ذلَك 

َمْغروَسٌة يف كَْيُنونَِة املَوجوِد الَحيِّ .
االنسايِنِّ،  الكائِِن  اىل  ِجئنا  اذا  أَّما   
ِسلَْسلٌَة  الكائِن  هذا  تَأريَخ  أَنَّ  َفَسَنِجد 
وجِه  يف  والثورات  االنتفاضات  من 
مخلوٌق  االنساُن  والطُْغياِن.  االستبداِد 
واألغالَل  املفروضَة  القيوَد  يُطيُق  ال 
بالِنسَبِة  يَُّة  الُحرِّ يََّتُه.  ُحرِّ تُكَبُِّل  التي 
والهواء، ال غنى عنهام  لإلنساِن كاملاء 

. لحياِة الكائِن الحيِّ
َوَمهمُة الرَّسوِل )ص( كانت رفَع القيوِد 
أحراراً.  ليعيشوا  الناس؛  عن  واالغالِل 
اىل هذِه  اإلشارة  تعاىل يف  الله  يقول 

املهمِة العظيمِة :
اأْلُمِّيَّ  النَِّبيَّ  ُسوَل  الرَّ يَتَِّبُعوَن  {الَِّذيَن 
الَِّذي يَِجُدونَُه َمكُْتوباً ِعنَدُهْم يِف التَّْوَراِة 
َويَْنَهاُهْم  ِبالَْمْعُروِف  يَأُْمرُُهم  َواإْلِنِجيِل 
َويَُحرُِّم  الطَّيَِّباِت  لَُهُم  َويُِحلُّ  الُْمنكَِر  َعِن 
إِرْصَُهْم  َعْنُهْم  َويََضُع  الَْخَبائَِث  َعلَْيِهُم 
َفالَِّذيَن   ۚ َعلَْيِهْم  كَانَْت  الَِّتي  َواأْلَْغاَلَل 
النُّوَر  َواتََّبُعوا  وُه  َونرََصُ ُروُه  َوَعزَّ ِبِه  آَمُنوا 
الَِّذي أُنِزَل َمَعُهۚ  أُولَِٰئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن}. 

األعراف: االية: )157(. 
يَْفَعَل  أْن  يَِّة  الُحرِّ ِمَن  الَبْعُض  يَْفَهُم  َقْد 
ُحدوٍد  أو  قيوٍد  دوَن  يشاُء  ما  االنساُن 

وهذا  وموانَِع.  وعقباٍت  ُسدوٍد،  أو 
يَِّة. هذا هو  يًَّة. هذا نَْفُي للُحرِّ ليَس ُحرِّ

الُفوىض ِبَعْيِنها .
ضوابَط  بدون  يٌَّة  ُحرِّ تُوَجَد  أْن  مُيِْكُن  ال 
َفلَسنا وجوداٍت تعيُش  وقيود وحدود؛ 
يف فراغٍ وفضاٍء مفتوحٍ ال يحتوي عىل 

يشء.

يَِّة يَِّةَمجاالُت الُحرِّ َمجاالُت الُحرِّ

بْل  واحٍد،  َمجاٍل  يف  تََتَحرَُك  ال  يَُّة  الُحرِّ
كثريٌة،  َوآفاٌق  ُمَتَعِدَدٌة،  َمجاالٌت  لها 
يف  يَُّة  الُحرِّ فهناَك  واسَعٌة،  َوَفضاءاٌت 
ما  يف  والكَالِميِّ  الَفلَْسِفيِّ  املجاِل 
بَحَث  فقد  واالختياِر"،  "بالَجرْبِ  ُعرَِف 
الَفالِسَفُة واملتكلموَن يف هذه املسالََة 
قاَل  فبعٌض  فيها،  واختلفوا  بإسهاٍب 
وبعٌض  باالختيار،  قال  وبعٌض  بالجرب، 
فقالوا  اإلمامّيٌة،  واما  بالكَْسِب  قاَل 
جربَ  "ال  )ع(:  الصادق  إلمامهم  تبعاً 
والتفويَض، بْل أْمٌر بنَي أمريِن". وهناك 
يَُّة يف املجاِل املَديِنِّ، أي: مجال  الُحرِّ
فاالنساُن  املدنّيِة؛  الحياة  يف  التعامل 
ويتزوج،  ويَْشرَتي،  يبيَع  اْن  يف  حٌر 

ويتملك، ويرهن... إلخ.
حتى الرقيق الذي يَُتهُم االسالُم بإهداِر 
فاإلسالُم  الحرية.  يف  مجاٌل  له  آَدِميَِّته 
مل يكن يف ترشيعاتِه االستعباُد، وإمنا 
وتحرير  العتق  ترشيعاتِه  يف  وجد 
العبيد. االسالُم مل يُنشئ العبوديَة؛ بل 
كانت العبوديُة واقعاً ُدُولياً معموالً به، 

والحياة تقوم عليه .

االسالم أعطى للعبد هامشاً من الحريِّة 
بدفع  سيدِه  مع  املكاتبة  خالل  من 
مبلغٍ للسيد عىل ان يتحرر، ويف هذه 
الفرتة بإمكانه ان ميارس حريته املدنية 
هذا  عىل  حصل  اذا  حتى  ويعمل 
ترشيع  وهناك  حريتُه.  كسب  املبلغ 
"أنت  لعبده:  السيد  قال  إذا  التدبري 
امامها  فتح  الولد  وأم  وفايت".  دبر  حٌر 
سيدها  من  حملت  إذا  الحريّة  مجال 
ووضعت وليدها فانها تتحرر باعتبارها 
من  مورداً  خصص  والترشيع  ولد،  أم 
يرصف  الزكاة  باب  يف  الدولة  ميزانية 
يسمْح  واالسالُم مل  العبيد.  تحرير  يف 
حتى  عليه  والتجاوِز  العبِد  برضِب 
الله )ص( كام جاء يف  روي عن رسول 
صحيح مسلم: "من لطَم عبَدُه فكفارتُُه 

أن يَعِتَقُه". 
وهناك مجاٌل وفضاٌء آخر للحرية، وهو 
التحرر من استعباد الطغاة واملستبدين 
وسلبوا  االنساِن،  حريَة  صادروا  الذيَن 

إرادتُه .
وهناك مجاٌل آخر للحريِة وهو ان يتحرَر 
عقُل االنسان وإرادتُُه ونفسُه من التعلِق 

ِبالدنيا، الذي هو رأس كل خطيئٍة .

يَِّة يَِّةاإلماُم الحسني َوَفتُح فضاءاِت الُحرِّ اإلماُم الحسني َوَفتُح فضاءاِت الُحرِّ

الذي  السالُم،  عليه  الُحسنُي  اإلماُم 
يََّة وهي يف عنفوانها  واَجَه الدولَة األَُموِّ
فَتَح  وغطرستها،  وجيوشها  وقوتها 
الُحريِّة  فضاءاِت  كُلَّ  املُباركِة  بنهضَتِه 
الفلسفيِّ  املجاِل  ففي  مجاالتها؛  بكل 

والكالميِّ للحريِّة، كانت الدولُة االمويُّة 
كائٌن  االنساَن  وأنَّ  الجرب،  نظريَة  تتبنى 
مصريه  تغيري  عىل  قادر  غري  مجبوٌر 
قدٌر  الحاكم  وأنَّ  مستقبله؛  وتحديد 
االنساُن تغيريه. ويف  إلهي ال يستطيع 
نظرية  هناك  كانت  الفقهي  املجال 
"إمامة الغالب" الذي تجب عىل األمة 
أحاديُث  ووضعت  وبيَعَتُه،  طاعتُه 
بالظلم،  والرضا  الخنوع  ترشعُن  كثرية 
التي  للدنيا  االنسان  عبودية  وهناك 
أشار إليها االماُم الُحَسنْيُ عليه السالم :
يُن لَْعٌق َعىَل  نَْيا، َوالدِّ "إن النَّاَس َعِبيُد الدُّ
َمَعاِيُشُهْم  َدرَّْت  َما  يَُحوطُونَُه  أَلِْسَنِتِهمْ  
يَّانُوَن".  الدَّ َقلَّ  ِبالَْباَلِء  ُصوا  ُمحِّ َفإَِذا 
عىل  الناس  انفتح  الفتوحات  بعد 
االرايض  فملكوا  عليها،  وانكبوا  الدنيا 
واإلماء؛  والعبيد  والقصور  والعقارات 
الدنيا عبيداً، وأفقدتهم  حتى جعلتهم 
حريتهم، وكل ما جرى من كوارث عىل 
اإلمام  العبودية.  هذه  بسبب  األمة 
التضحية  بهذه  السالم  عليه  الحسني 
الفريدة حرر إرادة االمة من كل مجاالت 
فيها.  ترسف  كانت  التي  االستعباد 
مقولة  سقطت  الحسينية  الثورة  بعد 
ميكن  ال  إلهي  قدر  الحاكم  وأن  الجرب 
الخالص منه، وأن التمرد عليه مترد يف 
مقولة  وسقطت  اإللهي،  القدر  وجه 
عبدالله  لها  روَج  التي  الغالب"  "إمامة 
بن عمر: "نحن مع من غلب"، وُحررت 
األمة من عبوديتها للدنيا التي جعلتها 
بجيوشها  وتحركت  يزيد،  بيد  ألعوبًة 

وسبي  )ص(،  الله  رسول  ابن  لقتل 
الصوره  اطفاله عىل هذه  نسائه، وذبح 
الكالحة القبيحة البشعة التي مل يعرف 
هذه  البشاعة.  يف  نظرياً  لها  التاريخ 
تحررت  املستعبدة  املكبلة  االرادة 
عليه  الحسني  اإلمام  استشهاد  بعد 
املتالحقة،  الثورات  وبدأت  السالم، 
كثورة التوابني وثورة املختار وثورة أهل 
املدينة، وُفتحت كل فضاءات الحرية 
اإلمام  دماء  بربكات  األمة  هذه  أماَم 
الحسني )ع( الفاتح وأهل بيته وأصحابه 
صفحُة  طُِويَت  أن  إىل  نسائه،  وسبي 
الحكم السفياين لبني أمية وتاله الحكم 
رصخة  زالت  وما  والعبايس،  املرواين 
مستمرة  السالم  عليه  الحسني  اإلمام 

يف وجه الطغيان.
مفردات  تضمَن  الحسينيُّ  الخطاُب 
الحرية كام يف قوله عليه السالم: "إن 
تخافون  ال  وكنتم  دين،  لكم  يكن  مل 
دنياكم"،  يف  أحراراً  فكونوا  املعاد، 
وقوله )ع(: "الناس عبيد الدنيا والدين 
)ع(  وقوله  ألسنتهم"......  عىل  لعق 
إذ  أمك  أخطأت  ما  "والله!  للحر: 
يف  حر  والله!  فأنت  حراً،  سمتك 
اآلخرة"، وقوله عليه  الدنيا وسعيد يف 
إْعطَاَء  ِبَيِدي   أُْعِطيكُْم  الَ  "َواللَِه  السالم: 
لِيِل؛ َوالَ أُِقرُّ لَكُْم إْقَراَر الَْعِبيِد". هذا  الذَّ
هو الخطاب الحسيني، مفعٌم بكلامت 
وإرادتها من  األمة  تحرير  وكان  الحرية، 
براثِن الطغياِن هدفاً من أهداِف نهضتِه 

عليه السالم.

ِة الَمْفُتوَحة يَّ ُة وَفضاءاُت الُحرِّ وَرُة الُحَسْيِنيَّ الثَّ

زعيم الخيرهللا - ويندزور
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عرب  أرسلها  وإعجاب  محبة  تحية  إنها 
وكادح  عامل  كل  إىل  الكلامت  هذه 
ومجاهد يف سبيل لقمة العيش الحرة 
وعندما  األرض.  هذه  يف  والكرمية 
والكادحني  العاملني  عن  أتحدث 
للمرأة  ألن  الرجال  مثل  النساء  أعني 
الحياة،  ميادين  كل  يف  دوراً  العاملة 
حرة  مهنة  يف  تعمل  أكانت  سواء 
العيش  أرستها  ألفراد  وتؤّمن  ورشيفة 
تعمل  كانت  او  والهنيء،  الكريم  الحّر 
حتى  أو  مصنع،  يف  عاملة  أو  مزارعة 
فاملرأة  الرشكات.  أكرب  إلحدى  مديرة 
هي عامود املجتمع ودميومة استمراره 

ونجاحه.
تلك  من  وأجمل  أنقى  يوجد  وهل 
بجهاد  املتمثلة  االنسانية  الصورة 
وتعب العامل يف سبيل إسعاد عائلته 
الشاقة  الحياة  هذه  متطلبات  وتأمني 
يف كل مكان وزمان يف حياتنا الحارضة 

الحالية؟ 
يُروى أن الرسول األكرم محمد )ص( كان 
ينحني ويٌّقبل أيدي العامل فيستغرب 
هل  له:  ويقولون  األمر  هذا  حوله  من 
ينحني  نفسه  الله  رسول  ان  يعقل 

ويّقبل أيدي العامل؟ فريد عليهم: "إن 
هذه اليد يّحبها الله"، ويقول يف مكان 
آخر: "أعطوا العامل ّحقه قبل أن يجفَّ 

عرقه".
إنهم العامل والفالحون والكادحون يف 
سبيل لقمة العيش. عرشات املاليني، 
بل مئات املاليني من الذين يستمدون 
التي  الطيبة  سواعدهم  من  قوتهم 

تعطي للبرشية االستمرارية. 
تراهم يف كل مكان وزمان، هم العامل، 
ينترشون يف كل مصنع ورشكة وحقل 
ومؤسسة. هدفهم واحد موحد: عيش 
حر وكريم لهم وأِلفراد عائالتهم. واألمر 
سيان للجميع يف هذه الحياة ِباختالف 

التوقيت والبالد والعادات العامة. 
عامل  كل  يد  اىل  القلب  من  تحية 
من  وعرضه  العريب  الوطن  يف  وعاملة 
املحيط إىل الخليج، إىل كل يّد تعمل 
وقوة.  عالية  وّهمة  نشاط  بكل  ّوتكد 
عرق  قطرة  كل  إىل  التحية  والتحية 
وكادح رشيف  عامل  من جبني  تسقط 
الهانئ  العيش  عن  البحث  رحلة  يف 

واللقمة الرشيفة والحالل. 
ينترشون  و"شّغيلة"  وكادحون  عامل 

ومغاربها  األرض  هذه  مشارق  كل  يف 
يف الصباحات الباردة والحاّرة عىل حد 

سواء، ويف ساعات الليل الطويلة.
عدد  عن  أحد  سأل  هل  باملقابل 
العامل والكادحني يف طول هذا العامل 
وعرضه؟ هل سأل أحد عن عدد العامل 
حتى  حقوقهم،  وتُؤكَل  يُظلمون  الذين 
يف هذه البالد، فقد يجد آالف العامل 
أنهم – فجأًة، دون أي سابق إنذار ُمّسبق 
أعاملهم  فقدوا  قد   – الشوارع  يف 
ومصدر رزقهم يف لعبة الجشع والطمع 
اإلنساين التي يقدم عليها البعض بحق 

غريه من البرش.
الدوام،  عىل  الله  تّذكروا  الناس  أيها 
لِظلم  حالياً  اإلنسان  قدرة  دعت  وإذا 
أوالً  عليه  الله  قدرة  فلّيتذكر  اآلخرين 

وأخرياً. 
كل  أمام  واحرتام  خشوع  بكل  أنحني 
الرشيف  الحر  بالرزق  آمنت  عاملة  يد 
الرش  طرق  عن  وابتعدت  الطاهر 
من  الله  عباد  والنصب عىل  واالحتيال 

البرش. 
بألف خري  كل يوم والعامل والكادحون 

ومحبة. 

كيف يل ان اتحدث عن العامل وتعبهم 
الراحل،  الحبيب  أذكر  وال  وتضحياتهم 
تويف  الرشيف؟  العامل  ذلك  والدي، 
أحد  يف  عمله  إىل  طريقه  يف  وهو 
بالنسبة  األليم  شباط  شهر  صباحات  
الله تعاىل  1998، فرحمه  يل من عام 
ورحم كل اآلباء الذين انتقلوا اىل الرفيق 
لكل  العمر  طول  الله  وأسأل  األعىل، 
عامل وكادح يف هذه الحياة. إنه سميع 

مجيب الدعوات.  
الدامئة  واملودة  واملحبة  الخري  عىل 

والسالم، أستودعكم الله، ولقاؤنا معكم 
عىل  املوقع  هذا  خالل  من  يتواصل  
وإىل  الدامئة..  واملودة  واملحبة  الخري 

اللقاء القريب إن شاء الله تعاىل.
الربيد  عرب  الكاتب  مع  للتواصل 

االلكرتوين:
visionmag64 @Gmail.com 
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   علي إبراهيم طالب - وندزور

أيلول   29 يف  الواقع  الثالثاء  يوم  مساء 
املاليني  مئات  شاهد   2020 سنة  من 
العامل  وشعوب  األمرييك  الشعب  من 
األمرييك  الرئيس  التلفزة  شاشات  عىل 
ثانية،  رئاسية  لوالية  املرشح  ترامب 
والسيد بايدن مرشح الحزب الدميقراطي 
للرئاسة األمريكية، وكأنهام كانا يتصارعان 
عىل حلبة مالكمة، وكأن كال منهام كان 
بالرضبة  خصمه  عىل  القضاء  يحاول 
القاضية، أو كأنهام ديكان عىل مصطبة، 
لنتف ريش  وكأن كال منهام كان يسعى 
فرأى  العريب  الشعب  أما  وإذالله.  اآلخر 
أشهَر  يتشامتان  وهام  شخصيهام  يف 
عاشا  اإلطالق  شاعري هجاء مقذع عىل 
يف العرص األموي وهام: جرير والفرزدق.
التي  األوىل  املناظرة  هذه  كانت  لقد 
الرئاسية  لإلنتخابات  مرشحنْي  جمعت 
من  الثالث  يف  ستجري  التي  األمريكية 
كطحلب  املقبل،  الثاين  ترشين  شهر 
ماء ال أصل له وال ورق، فلم يغلب عليها 

إال الشتائم، وكأن الكالم الجميل الصادق 
املرشحنْي علقم.  بالنسبة إىل  املهذب 
أما الكالم الذي يخدش الحياء، وال يليق 
العامل  يف  دولة  أعظم  لرئاسة  مبرشحنْي 
فهو بالنسبة إليهام  كالعسل الرقيق عىل 

حد قول الشاعر أيب الشمقمق:
واإلفك  علقم...  أفواههم  يف  "والصدق 

مثل العسل املاذي".
السيد  فالرئيس ترامب يؤكد أن خصمه 
بايدن كان عديم الذكاء وأضعف طالب 
املؤخرة،  يف  دامئا  ويأيت  دراسته  يف 
كأم  الدميقراطي،  الحزب  اليوم  ويختاره 
الخيار، ليكون يف املقدمة عىل حد قول 

الشاعر:
"تسألني أم الخيار جمالً... مييش رويداً 

ويكون أوالً".
بالخرف،  مصاب  عجوز  أنه  أيضاً  ويؤكد 
واألحالم،  الهذيان  عامل  يف  ويعيش 
أمريكا  عظمة  عىل  يحافظ  أن  ميكنه  وال 
خالل  يف  عظمتها  عىل  هو  حافظ  التي 

واليته األوىل يف حني أن منافسه بايدن 
سبعة  خالل  يف  ألمريكا  شيئاً  يفعل  مل 
أن  ثالثاً  ترامب  ويؤكد  عاماً،  وسبعني 
فكيف  أبنائه،  تربية  يحسن  مل  خصمه 
الشعب  قيم  عىل  يحافظ  أن  ميكنه 

األمرييك. 
هجاء  يف  يقرص  فلم  بايدن  السيد  أما 
فرتامب  بقسوة:  عليه  والرد  ترامب 

ومهرج  بوعوده،  يفي  وال  يعد  كذاب، 
وهيئته  بحركاته  الناس  يضحك  وبهلوان 
وكالمه، واألفضل له أن يكون يف معرض 
يف  يقيم  وال  )السريك(  البهلوانيات 
غشاش  إنسان  وهو  األبيض،  البيت 
املستحقة  الرضائب  دفع  من  يتهرب 
التي  الرضائب  قيمة  أن  بدليل  عليه 
يدفعها  التي  الرضيبة  من  أقل  يدفعها 

ال  عنرصي  وشخص  املدرسة،  معلم 
الحقوق  يف  مواطنيه  بني جميع  يساوي 
للعلامء،  وعدو  وجاهل  والواجبات، 
يساعد  قد  األلبسة  مبيَِّض  أن  ظن  فقد 
وباء  من  التخلص  عىل  األمريكيني 

الكورونا.
َحنْي للرئاسة كانا من الهّجائني  إن املرشَّ
كالً  ألّن  املناظرين،  من  أبداً  يكونا  ومل 
بعنف  ومنافسه  خصمه  شتم  منهام 
ومن"كعب الدست"، وذم أفعاله وعدد 
سخطه  عن  به  عربَّ  جارح  بكالم  معايبه 
وتجاوز  مساوئه،  ذكر  يف  وأمعن  منه 
عن  وابتعد  مخاطبته،  يف  اللياقة  حدود 
شّط  ولقد  آرائه،  يف  واإلعتدال  التعقل 
اإلثنان كلياً عن الحقيقة ووقعا يف الزيغ 
إىل  الطامحون  املناظرون  أما  واملغاالة. 
يجادلون  الذين  فهم  املناصب  أعىل 
دامغة  وحجج  مقنعة  بدالئل  منافسيهم 
خصومهم  ويحاورون  ساطعة،  وبراهني 
بالشواهد التاريخية واملنطقية والنقلية.

يوسف زكريا - وندزور

أبو تراب كرار العاميلأبو تراب كرار العاميل

الّتواجد يف  مرّت فرتة ال بأس بها عىل 
الغربة، هل تتساءل عن سبب املكوث 
غري  تجد  قد  الوطن؟  أرض  عن  بعيداً 
عامل لذلك. تحصيل علمي أو انكباب 
يبعد  وال  العيش،  لقمة  مالحقة  خلف 
)َونِْعَم  تبليغي  إطار ديني  يكون يف  أن 

اإلطار(.
هل تكون الّسياحة هي الّسبب؟

استغراقها  توّقع  لعدم  ُمْسَتبَعد... 
معدودة...  أيّاٌم  فتكفيها  طويلة،  فرتًة 

ويُْقىَض األمر.
ولكن مهالً!! ليس هذا مورد الحديث، 
وكم  الرّتحال  سبب  ما  ـ  هنا  ـ  يهّمنا  ال 
املطلوب  بل  الزّمن،  أيّام  من  استغرق 
لنا  ميّهد  آخر  جانٍب  عىل  اإلضاءة 

الّتوّسع لفائدة أبعد ومكسٍب منشود.
فلو عزم املساِفر عىل العودة مؤّقتاً إىل 

مسقط رأسه
أو  قليلة  لفرتة  األم"  "بلده  زيارة  وقّرر 

متوّسطة األمد
سفر  بطاقة  يحجز  أن  الطّبيعي  فمن 
لخطَّنْي: ذهاباً وإياباً، ليك ـ عىل األرجح 

ـ يوّفر ماّديّاً.
نصيٍب  من  له  يُكَتب  ما  يّدخر  تالياً: 

مايل... ولو إىل حني.

هذا يف الّسفر الّدنيوي، من مكان إىل 
الفانية(،  )الّدنيا  العامل  ذات  يف  آخر 

ماذا عن سفر آخر وترحال مغاِير؟
تلك معادلة أخرى... ومقاربة مختلفة.

مبحطّة  مروراً  آلخر...  عامل  من  الّسفر 
بينهام.

املوت الظّاهري: بداية "نهاية مرحلة".
الّنهاية...  البداية/  هذه  قبل  ولكن 

مساٌر طويٌل وسبيٌل َمديد.
بإعطائنا  كفيلٌة  ومجرياته  تفاصيله 
"البداية/  ملاهّية  استرشافّية  ملحًة 
املتوّسط  العاملنَْي  ونوعّيَتْي  الّنهاية" 

والّذي يليه.
الّدرب...  يف  االستقامة  أحسَن  َفَمْن 
فالويل  وإاّل...  حميدة  عاقبًة  حصَد 

والّثبور و"بوائس األمور".
العالقة  عىل  بناًء  دان  تَُحدَّ والّنتيجتان 

مع رّب العوامل وخالقها.
له وحسن  العبوديّة... فهنيئاً  أتقَن  َفإِْن 
الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  {الَِّذيَن  مآب: 
)سورة   ")٢٩( َمآٍب}  َوُحْسُن  لَُهْم  طُوَبٰ 

الرعد(.
قول  ْل  َفلَْيَتأمَّ ذلك...  خالف  سار  وإن 
لَِجَهنََّم  نَُقوُل  {يَْوَم  وعال(:  )جّل  الباري 
َمِزيٍد}  ِمْن  َهْل  َوتَُقوُل  اْمَتأَلِْت  َهِل 

)٣٠(" )سورة ق(.

الّتفّوق... ضامن الّنجاح.
مع  العالقة  يف  الّتفّوق  إىل  بنا  فهّيا 

الخالق.
بالواجبات  االلتزام  األدىن:  الحّد 
الحّد  وهذا  املحرّمات،  عن  واالبتعاد 
هو مبثابة القاعدة ملا هو أرقى... وأكرث 

كامالً.
واملرء  عميق،  طموح  املؤمن  فللعبد 
الّسري  طريق  عىل  دربه  يشّق  الّذي 
والّسلوك إىل اللّه... له أهداف سامية 

ترشئّب لها أعناق العروِجيِّني.
الفريدة  الّسّبل  هذه  أوجه  ومن 
وفق  العمل  هو  املتمّيزة  واملقامات 

خّط واحد.
ما املقصود بذلك؟

: املُراد... بكلِّ بساطة... وبوضوح َجيِلّ
إعَمل الخري مع املخلوقني... وال تنتظر 

منهم َرّداً.
طبيعي  فهذا  بنظريه...  الخري  رّدوا  فإن 

وجّيد يف آن.
وإن مل يقابلوا اإلحسان مبثله... لسبٍب 
أو آخر، تافه أو غري ذلك، فال تُْعِط األمَر 
أهّمّية... وال تُِقم له وزناً، ولْيكن بناؤك 
فال  أساسه،  من  الرّّد  توّقع  عدم  عىل 
به، فحاجتك أسمى، أعىل،  حاجة لك 

وأرقى.

ربّها  عند  آخر...  مكان  يف  حاجتك 
مَيلُِك  َمن  يا  "َفأسألَُك  ومدبّرها 
لَِمِشيَئِتِه،  ُمسَتِجيَبٌة  َوِهَي  الحاجاِت، 
إراَدتِِه" )دعاء يوم اإلثنني  َوُمرسَِعٌة إىل 

لإلمام زين العابدين عليه السالم(.
فسبحانه هو املكاِفئ... وهو املُْعطي، 

الواِهب، واملُثيب.
فهم  الّناس،  أيدي  يف  ما  فتجاَهْل 
َعلَْيَها  َمْن  {كُلُّ  فناء  إىل  وممتلكاتهم 
الَْجاَلِل  ُذو  َربَِّك  َوْجُه  َويَْبَقى   )٢٦( َفاٍن 

َواإْلِكَْراِم} )٢٧( )سورة الرحمن(.
} وتعاىل  تبارك  اللّه  عند  فيام  واّرَغْب 

 ◌ بَاٍق  اللَِّه  ِعنَد  ◌َوَما  يَنَفُد  ِعنَدكُْم  َما 
ِبأَْحَسِن  أَْجرَُهم  َصرَبُوا  الَِّذيَن  َولََنْجِزيَنَّ 

َما كَانُوا يَْعَملُوَن} )٩٦(" )سورة النحل(. 
اللّه  مع  الخّط  هو  الواحد  الخّط  إِذاً، 
سفٍر  يف  كنَت  َفإِْن  اسمه(،  )تبارك 
حجز  يف  خطَّنْي  لتوفري  تسعى  دنيوي 
الّسفر  يف  منحاك  َفلَْتْجَعْل  واحد، 
األخروي مرتكزاً عىل خّط واحد... الخط 
الخط  لك  مُيَّد  أن  تتوّقع  وال  اإللهي، 

الّثاين... الخّط البرشي.
... فأهالً به َفإِْن ُمدَّ

َوإِْن مل مُيَد... فال حاجة إليه
"خطّان دنيويّان... وخّط أخروي"

ة وللحكاية تَِتمَّ
كِْر أَنَّ  بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ {َولََقْد كََتْبَنا يِف الزَّ

الُِحوَن} اأْلَْرَض يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّ

خّطان دنيوّيان... وخّط أخروي

هل كان ترامب وبايدن في مناظرتهما األولى من الهّجائين أم من الُمناظرين!
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متابعة صدى املرشق 
املحامية  الخرض  حزب  أعضاء   إختار 
بول  أنامي  تورنتو  مدينة  يف  املقيمة 
يف  النتائج  إعالن  بعد  للحزب،  زعيمًة 

أوتاوا منذ قليل.
حظاً  األوفر  املرشحة  بول،    وكانت 
جمعت  ألنها  النهايئ  التصويت  يف 
آالف   206  - األموال  من  قدر  أكرب 
من  عدد  تأييد  عىل  وحصلت   - دوالر 

املرشحني السابقني لحزب الخرض.
لحزب  سوداء  زعيمة  أول  هي   بول 
كندا،  يف  رئييس  فيدرايل  سيايس 
كانت  وهي  الحزب،  قيادة  تتوىل 
الحزب  بزعيمة  وثيق  بشكل  مرتبطًة 
السنوات  يف  ماي  أليزابيت  السابقة 

األربعة عرشة املاضية.
وجهت  بول،  إىل  املهمة  تسليم   قبل 
لبذل  للكنديني  حامسياً  نداًء  ماي 
"أزمة"  ملعالجة  الجهد  من  املزيد 
املستمرة  املعركة  إن  قائلة  املناخ، 
ضد "كوفيد 19-" ال ميكن أن ترصف 

االنتباه عن املخاوف البيئية امللحة.
كندا  يف  ولدت  التي  بول،   وزعمت 
ِباثني  فوزها  كاريبيني،  لِمهاجرين 
أقرب  مقابَل  صوتًا  وتسعنَي  ألفاَ  عرش 
منافس لها، دمييرتي السكاريس، وهو 
محاٍم آخر يصف نفسه بأنه "راديكايل" 
و"اشرتايك بيئي"، حصل عىل 10081 
صوتاَ بعد مثاين جوالت من التصويت. 
بإعالن  منوطة  النهائية  النتائج  وتبقى 

رسمي من الحزب األخرض. 
ناخباً   23877 إن  حزيب  مسؤول   وقال 
يف  بأصواتهم  أدلوا  الخرض  حزب  من 
إقبال بلغت 69  السباق - بنسبة  هذا 

يف املائة.
بول  إن  الجالية  يف  ناشطون   ويقول 
آخرون  ينتظر  فيام  الرسائيل،  منارصة 
إلعطاء  الالحقة  بول  مواقف  متابعة 
للحزب  الجديدة  الزعيمة  يف  رأيهم 

الذي يركز عىل القضايا البيئية.
لها  مقابلة  يف  أعلنتها  مواقف   ويف 
اليهودي"  الكندي  "السجل  موقع  مع 

  )Candaian Jewish Record(
يتبادالن  االتجاهني  "إن  بول:  قالت 
جانب  من  رصاعاً  ليس  وهذا  العنف، 
العامل،  "حول  وأضافت:  واحد"، 
جلس أعداء ألداء إىل الطاولة ملناقشة 
عىل  "يجب  مضيفة:  خالفاتهم"، 
ِبوسعها  ما  كل  تفعل  أن  إرسائيل 
وتابعت  هذه".  الحوار  فرص  لدعم 
أن  وميكن  سهالً  األمر  "ليس  قائلة: 
يستغرق الكثري من الوقت.. علينا فقط 
عدد  أكرب  وترك  العمل  يف  االستمرار 
وأشارت  مفتوحة".  األبواب  من  ممكن 
الغربية  الضفة  ضم  "اقرتاح  أن  إىل 
وهو  خاص،  بشكل  مقلق  إلرسائيل 
إال  يؤدي  لن  الدويل،  للقانون  انتهاك 
"هذا  وتابعت   املشاعر".  تأجيج  إىل 
خطأ إذا كنا نؤمن بنظام دويل قائم عىل 
قانوين  غري  ضامً  سيكون  املبادىء... 
للجهود  عكسية  نتائَج  إىل  وسيؤدي 
يف  سلمي  حل  نحو  للتحرك  املبذولة 

تلك املنطقة". 

االحتجاج الثايناالحتجاج الثاين

مجموعًة  وعرشين  خمٌس  إنضمت 
من  عدٍد  إىل  والعدالة  للسالم  عاملة 
كندا  يف  اتُِّخَذت  التي  التحركات 
األول،  ترشين  من  الثاين  يف  الجمعَة 
وذلك ضمن االحتجاج الثاين عىل خطة 
طائرة  ومثانني  مثانية  لرشاء  الحكومة 

حربية من طراز "أَف 35".
إليها  دعت  التي  التحركات  وتوزعت 
للنساء  الكندي  "الصوت  منظمة 
 Canadian( السالم"  ألجل  العامالت 
 )Voice of Women for Peace
وكولومبيا  أنتاريو  مقاطعات  عىل 
تحديداً  وكيبك،  ومانيتوبا  الربيطانية 
أمام عدٍد من مكاتب النواب من أحزاب 
والدميقراطيني  واملحافظني  األحرار 

الجدد.  
أمام  احُتجَّ  الذين  السياسيني  أبرز 
رئيس  نائُب  أنتاريو  يف  مكاتبهم 
كريستيا  املال  ووزيرُة  الحكومة 
فريالند، وزعيم املحافظني إِِرن أوتول. 

دعوات املحتجنيدعوات املحتجني

"رسايا  منظمة  من  أعضاُء  إلتقى  وقد 
من  بعدٍد   )PBI( َولية"  الدُّ السالم 
املجلس  أمام  املشاركني  الناشطني 
النيايب يف أوتاوا، داعني الحكومة إىل 
لتأمني  دوالر  بليون   19 مبلغ  رصِف 
ة  املُلِحَّ والبيئية  االجتامعية  الحاجات 
بدالً من رشاء الطائرات. بدورها، دعت 
للنساء" إىل  الكندي  "الصوت  منظمة  
قطاع  عرب  نة  املؤمَّ الوظائف  استبدال 

التسلح والتسليح بالوظائف البيئية. 

الجزء األول من الحملةالجزء األول من الحملة

به  قامت  الحملة  من  األول  الجزء 

املنظمة يف الرابع والعرشين من متوز، 
وعرشيَن  اثنني  يف  تحركاٍت  وضمَّ 
حزب  زعيمِة  مكاتب  منها  ناحيًة، 
ووزيِر  ماي،  إلِزابث  السابقة  الخرض 
والنائِب  سجان،  هارجيت  الدفاع 
وزعيِم املحافظني األسبق آندرو شري، 
واملجتمعات  التحتية  الُبنى  ووزيرِة 
كاثِرن َمكِّنا، ووزيرِة التنمية االقتصادية 
رئيس  ونائِب  منصف،  مريم  الريفية 

الحكومة كريستيا فريالند.

كلفة الطائرات الفعليةكلفة الطائرات الفعلية

صيانة  كلفة  تبلغ  أن  املقّدر  ومن 
كلفة  إىل  إضافًة  وتشغيلها،  الطائرات 
بليون  50 و60  بني  ما يرتاوح  رشائها، 
الكندية  الحكومة  أنفقت  وقد  دوالر. 
حتى اللحظة أكرث من 500 مليون دوالر 
لتطوير  ويل  الدُّ املَجمع  إىل  لالنضامم 
هذه الطائرات واستخدامها مع حلفائها 
األطليس،  شامل  حلف  ومع  املقربني 
وفقاً للمنظمة، التي تشري إىل أن كلفة 
تعادل  واحدًة  ساعًة  الطائرة  تشغيل 
الراتب السنوي ألي ممرض، أو معلم، 

أو عامٍل اجتامعي.

وحلف  املتحدة  الواليات  لضغِط  وحلف "ال  املتحدة  الواليات  لضغِط  "ال 
شامل األطليس"شامل األطليس"

كنديني  "كونَنا  املنظمة:  وتقول 
بضغط  نسمَح  لن  للسالم،  حافظني 
شامل  "حلف  أو  املتحدة  الواليات 
إلنفاق  علينا   )NATO( األطليس" 
عىل  الدوالرات  من  املتزايدة  الباليني 
الحروب  يف  املُستخَدمة  األسلحة 
الخارجية املدمرة كام يف رصبيا وليبيا 
الحفاظ عىل  بدالً من  والعراق وسوريا 

السالم واالستقرار العاملي".  

من إعداد فادي الهاروين من إعداد فادي الهاروين 

تعزيز  عن  الفدرالية  الحكومة  أعلنت 
الصغرية  للمؤسسات  مساعداتها 
القلق  فيه  يّخيم  وقت  يف  واملتوسطة 
بسبب  البالد  يف  األعامل  قطاع  عىل 
بوباء  اإلصابة  حاالت  يف  القوي  االرتفاع 

"كوفيد - 19".
رئيس  املايض  الجمعة  يوم  أكّد  فقد 
أّن  ترودو  جوستان  الليربالية  الحكومة 
يف  دوالر  مليون   600 ستضّخ  حكومته 
للمناطق.  صندوق املساعدة واإلنعاش 
مليون   962 إىل  املبلغ  هذا  ويُضاف 
يف  استثمرتها  أن  للحكومة  سبق  دوالر 

الصندوق.
لطأمنة  الفدرالية  الحكومة  وتسعى 
واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 
سيولة  مشاكل  تواجه  التي  الكندية 
من  جديدة  مرحلًة  تخىش  والتي  مالية 
اإلغالق فيام تعاود سلطات املقاطعات 
فرض إجراءات تقييدية ملواجهة املوجة 

الثانية من الجائحة.
"يف حال حدوث موجة ثانية من اإلغالق 
لعدد  قاضية  األمر مبثابة رضبة  سيكون 
يقول  املؤسسات"،  من  جداً  جداً  كبري 
نائب رئيس االتحاد الكندي للمؤسسات 
جاسامن   )CFIB – FCEI( املستقلة 

غينيت.
كّل  ويف  مونرتيال،  يف  األعامل  "رّواد 
فعالً  عملوا  كيبيك،  مقاطعة  يف  مكان 
بكّد من أجل اجتياز املوجة األوىل )من 
اليوم  لهم  نقوله  أن  نريد  وما  الجائحة(، 
وسنساعدكم  أمل،  هناك  التايل:  هو 
عىل اجتياز املوجة الثانية"، قالت أمس 
جويل  ميالين  االقتصادية  التنمية  وزيرة 
يف  مونرتيال  دوائر  إحدى  متّثل  التي 

مجلس العموم.
ع  سُيوزَّ إليه  املشار  اإلضايف  واملبلغ 
تنمية  وكاالت  قبل  من  كبرية  بنسبة 

للرشكات  ص  مخصَّ وهو  املناطق.  يف 
قطاعات  يف  العاملة  واملنظامت 
والتصنيع  السياحة  بينها  من  عدة، 

والتكنولوجيا.
رّواد  من  العديد  األمر  هذا  "يساعد 
يجب  لكن  األزمة،  اجتياز  عىل  األعامل 
برسعة"،  املبالغ  هذه  توفري  من  التأكّد 

يرى جاسامن غينيت.
معالجة  بترسيع  غينيت  يطالب  لذا 
طلبات االستفادة من صندوق املساعدة 
واإلنعاش للمناطق وبأن تتّم دون الكثري 

من "أكوام الورق والبريوقراطية".
الكندي  االتحاد  تقديرات  وحسب 
هناك  املستقلة  للمؤسسات 
ومتوسطة  صغرية  مؤسسة   160.000
العمل  عن  بالتوقف  دة  مهدَّ كندا  يف 
 ،"19  - "كوفيد  جائحة  بسبب  نهائياً 
لهذه  اإلجاميل  العدد  من   14% أي 
العاملة  واملؤسسات  املؤسسات. 
واملطاعم  والفنادق  السياحة  قطاع  يف 

دة أكرث من سواها. مهدَّ
اإلجراءات  من  الكثري  أّن  االتحاد  ويرى 
بحاجة  هي  الجائحة  ملواجهة  الفدرالية 

لتحديث.
االتحاد  يطالب  املثال  سبيل  فعىل 
الكندية  املساعدة  برنامج  بتمديد 
 AUCLC -( التجاري  لإليجار  الطارئة 
األربعاء،  يوم  انتهى  الذي   )CECRA
مع نهاية شهر أيلول )سبتمرب(، وبجعله 

أيرس مناالً للمؤسسات الصغرية.
عن  املزيد  معرفة  االتحاد  يريد  كام 
الطارئة  الكندية  اإلعانة  برنامج  متديد 
الهادف   )SSUC - CEWS( لألجور 
املؤسسات  ملوظفي  رواتب  لتوفري 

املترضرة من الجائحة.
يف  وعدت  قد  ترودو  حكومة  وكانت 
خطاب العرش منتصف األسبوع الفائت 
الصيف  "حتى  الربنامج  هذا  بتمديد 

املقبل".
فعلت  كام  املقاطعات،  قّررت  "إذا 
اقتصادية  قطاعات  إغالق  كيبيك، 
الربامج  تكييف  عندئذ  يجب  بأكملها، 
)مع الواقع الجديد("، يرى غينيت الذي 
الربامج  تكون  أن  "رضورة  عىل  يشّدد 

جاهزة برسعة".
الكندي  االتحاد  االتحاد  يطالب  كام 
برنامج  بتعزيز  املستقلة  للمؤسسات 
ليستطيع  للمؤسسات  الطوارئ  حساب 
دوالر   60.000 بقيمة  قرض  تقديم 
بدل  رشوطه،  املستوفية  للمؤسسة 
40.000 دوالر حالياً، وأن يكون باإلمكان 
إعانة  إىل  املبلغ  هذا  نصف  تحويل 

حكومية.

من   70% أّن  إىل  االتحاد  ويشري 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعمل 
بالكاد قادرة عىل  لكنها  حالياً يف كندا، 
ما  إيراداتها خالل فرتة  %30 من  توليد 

قبل الجائحة.
ومن جهتها تقّر الوزيرة جويل بأّن الوضع 
أّن  "نعرف  جداً".  جداً  "صعٌب  الحايل 
علينا القيام باملزيد، وسنقوم باملزيد"، 
يف  االقتصادية  التنمية  وزيرة  تؤكد 

حكومة األقلية الليربالية. 

)راديو كندا / راديو كندا الدويل()راديو كندا / راديو كندا الدويل(

لجنتا  تسلمت   - مرجعيون   - وطنية 
الصليب  يف  وحاصبيا  مرجعيون 
 . د  رئيسيها  بشخص  اللبناين  االحمر 
أمني  اسامعيل  والسيد  فرهود  انطوان 
مالية  هبة  االعضاء،  بعض  وبحضور 
الكندية  اللبنانية  الجمعية  من  مقدمة 
بقيمة  كندا   - إدوارد  األمري  جزيرة  يف 

2500 $ لكل لجنة .
الشكر  بجزيل  اللجنتان  وتقدمت 
كندا  يف  اللبنانية  للجالية  واالمتنان 
اللبناين  االحمر  الصليب  دعمها  عىل 
يف مرجعيون وحاصبيا ، ولعضو اللجنة 
الذي  الحداد  نجيب  شهاب  السيد 
عمل جاهدا لتأمني هذه الهبة ملركزي 

مرجعيون وحاصبيا.

أّنامي بول زعيمة للحزب األخضر: مناصرة إلسرائيل؟

""ال لشراء الطائرات الحربية، 
نعم لإلنفاق البيئي"""

هبة مالية من اللبنانيين في جزيرة األمير إدوارد 
للجنتي الصليب االحمر في مرجعيون وحاصبيا

600  مليون دوالر إضافية للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة لتصمد بوجه الموجة الثانية

مؤسسة خاصة يف العاصمة الفدرالية أوتاوا أغلقت 
أبوابها يف ظل جائحة "كوفيد - 19"  )فرانسيس فراْلند  

/ يس يب يس(
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اإلمام  اختزل  فقط،  يوم  نصف  يف 
من  معه  ومن  السالم  عليه  الحسني 
واإلباء  التحدي  قيم  كل  وصحبه  ولده 
والصمود، وكتب بخط عريض: “موت 

يف عز خري من حياة يف ذل“.
نعم.. إن مسرية حياة الحسني الطويلة 
مع جده وأبيه وأمه عليهم السالم كانت 
ساعات  أن  إال  ومتميزاً،  مرشقاً  جانباً 
األجىل  كانت  فيها  دار  وما  الطف 
املجتمعات  نفوس  يف  تأثرياً  واألكرث 
اإلسالمية وغريها، وكأن لحظة الشهادة 
قصة  فكانت  الوالدة!  لحظة  ذاتها  هي 
اهتامم  محط  عاشوراء  يف  البطولة 
منهم  كبرية  نسبة  أن  حتى  املوالني. 
بتفاصيلها  املقتل  رواية  يحفظون 
العزاء  مراسم  ويحيون  قلب،  ظهر  عن 
يف  وتطويرها  أدائها  عىل  ويواظبون 
الحدث  لحظة  ومنذ  سنوياً.  عاشوراء 
تلك بدأت زيارة عاشوراء التي يحييها 

العامل يف الـ 10 من املحرم الحرام.
تجاه  املؤمنني  قلوب  يف  حرارة  مثة 
بها  أخرب  السالم  عليه  الحسني  قضية 
وآله، يف  عليه  الله  األكرم صىل  النبي 
الحديث املشهور: “ان لقتل الحسني 
حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد ابدا” 
بشكل  املراسيم  امتداد  وراء  كانت 
لشهر  األول  اليوم  منذ  ورسمي  فعيل 
صفر  من   20 الـ  حتى  الحرام  محرم 
الخري، وتحديداً بعد اداء زيارة األربعني 
املعروفة والتي يتوافد خاللها املاليني 
الله  عبد  أليب  واملحبني  املوالني  من 
مرقده  قاصدين  السالم  عليه  الحسني 
يطرح  تساؤل  مثة  أن  إال  الرشيف، 
:”اذا كان مرصع الحسني عليه السالم 
العارش من محرم  زيارة مرقده يف  وراء 
بزيارة  يعرف  ما  منشأ  هو  فام  الحرام؛ 
كل  صفر  من   )20( الـ  يف  األربعني 

عام؟“
التساؤل  هذا  عىل  الجواب  ويكون 
التي  التأريخية  الحوادث  من  بجملة 
 20 الـ  وهو  التوقيت  هذا  مع  تزامنت 
املشرتك  الجامع  ليكون  صفر،  من 
السالم  عليه  الحسني  قضية  هو  فيها 
الحوادث  تلك  إىل  وسنشري  ومقتله. 
بعد أن نذكر جملة من الروايات الواردة 
وكذلك  تحديداً،  األربعني  يوم  يف 
ذلك  يف  السالم  عليه  الحسني  زيارة 
اليوم، ومنها ما روي عن اإلمام الحسن 
قال:  إنه  السالم،  عليه  العسكري، 
"عالمات املؤمن خمس: صالة إحدى 
والجهر  األربعني  وزيارة  وخمسني 
والتختم  الرحيم  الرحمن  الله  ببسم 
باليمني وتعفري الجبني“. ولعلها الرواية 
الرصيحة األكرث شهرة التي يُستدل بها 
الحسني  اإلمام  زيارة  استحباب  عىل 

عليه السالم بعد مرور أربعني يوماً من 
املندوب  العمل  هذا  وجعلت  مقتله 

عالمة من عالمات املؤمن.
أما الرواية األخرى التي وردت عن اإلمام 
والذي  السالم،  عليه  الباقر،  محمد 
عمره  مقتبل  يف  وهو  عاشوراء  شهد 
السالم:  عليه  يقول  حيث  الرشيف، 
“إن السامء بكت عىل الحسني أربعني 
صباحاً تطلع حمراء وتغرب حمراء….” 
اإلمام  زرارة عن  ينقل  أخرى  رواية  ويف 
“إّن  قال:  أنه  السالم  عليه  الصادق 
عليه  الحسني  عىل  بكت  السامء 
واألرض  بالدم،  صباحاً  أربعني  السالم 
بالسواد،  صباحاً  أربعني  عليه  بكت 
صباحاً  أربعني  عليه  بكت  والشمس 
بكت  واملالئكة  والحمرة،  بالكسوف 
اختضبت  وما  صباحاً،  أربعني  عليه 
رأس  أتانا  حتى  اكتحلت  وال  منا  امرأة 
عبيد الله بن زياد وما زلنا يف عربة من 
بعده“. وال عجب يف ذلك فإن األرض 
أربعني صباحاً كام  تبيك عىل املؤمن 
رصح بذلك النبي األكرم، فكيف بقتيل 

مثل الحسني؟!
عن  تتحدث  وغريها  الروايات  هذه  إن 
مع  والطبيعة  للكون  واقعي  تفاعل 
مقتل اإلمام الحسني عليه السالم وقد 
الذين  التاريخ ليك تصلنا نحن  سجلها 
مع  املؤمنني  تفاعل  رس  عن  نتساءل 
املواظبة  سنوياً  وإحيائه  األربعني  يوم 
هذا  يف  السالم  عليه  زيارته  عىل 

الوقت تحديداً.
من  جملة  يقدمها  تأريخية  حادثة 
لنشوء  كسبب  املتقدمني  علامئنا 
الـ  يف  الحسني  اإلمام  زيارة  مراسيم 
يوم  أن  مفادها  والتي  صفر،  من   20

األربعني هو اليوم الذي زار فيه جابر بن 
اإلمام  الله–  رحمه  األنصاري  الله  عبد 
عطية  برفقة  السالم  عليه  الحسني 
جابراً  أن  األخري  ينقل  حيث  العويف 
ثُمَّ  َفاْغَتَسَل  الُْفَراِت  َشاِطِئ  "ِمْن  دىن 
ِبإَِزاٍر َو اْرتََدى ِبآَخَر ، ثُمَّ َفَتَح رُصًَّة  ائَْتَزَر 
لَْم  ثُمَّ   ، بََدنِِه  َعىَل  َفَنرَثََها  ُسْعٌد  ِفيَها 
َدنَا  إَِذا  اللََّه ، َحتَّى  إِالَّ َذكََر  يَْخُط ُخطَْوًة 
َفَخرَّ  َفأَلَْمْسُتُه   ، أَلِْمْسِنيِه  َقاَل  الَْقرْبِ  ِمَن 
َفَرَشْشُت   ، َعلَْيِه  َمْغِشّياً  الَْقرْبِ  َعىَل 
َقاَل  ثُمَّ  َفأََفاَق،  الْاَمِء  ِمَن  َشْيئاً  َعلَْيِه 
اَل  َحِبيٌب   : َقاَل  ثُمَّ  ـ  ثثاََلثاً  ـ  ُحَسنْيُ  يَا   :
يُِجيُب َحِبيَبُه َو أىَنَّ لََك ِبالَْجَواِب َو َقْد 
ُشِحطَْت أَْوَداُجَك َعىَل أَثَْباِجَك.." إىل 

أخر هذه الكلامت املشهورة.
يتناقله  وما  أيضاً  الناس  بني  ويشتهر 
رواد املنرب الحسيني بأن يوم األربعني 
هو يوم عودة السبايا وقافلة والحسني 
كربالء،  إىل  الشام  من  السالم  عليه 
ثم  ومن  مرصعه  محل  إىل  ووصولها 

زيارته عليه السالم.

صفوة القول..
السالم  عليه  الحسني  األمام  زيارة  إن 
أن  ميكن  ال  ما  العظيم  الفضل  من  لها 
اختزالها  ميكن  وال  يحىص،  أو  يعد 
أيام  إن  و  خصوصاً  آخر،  دون  يوم  يف 
تعد  "ال  السالم  عليه  الحسني  زائري 
اإلمام  بذلك  يرصح  كام  آجالهم"  من 
يجعل  مام  السالم،  عليه  الصادق، 
وتنافس  تسابق  يف  املوالني  الشيعة 
يف  سواء  الزيارة  مراسيم  إلحياء  دائم 
حتى  أو  األربعني  أو  محرم  من  العارش 
عرفة  ويوم  شعبان  من  النصف  يف 

فضالً عن ليايل الجمعة املباركة .

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

إن عشق الجامل شغل بال الكثريين، فهل تفكر يف مصدر الجامل، فإنك إذا 
انتقلت من جامل املعلول إىل جامل العلة، فلن تستهويك هذه الشهوات 

الرخيصة؟!

روي عــن أمــري املــؤمــنــني )عليه الــســالم( أنــه قــال : صــلّــوا عىل 
محمد وآل محمد ، فــإّن الله عّز وجــّل يقبل دعاءكم عند ذكر 

محمد ودعائكم له ، وحفظكم إياه )ص ( .

قال النبي)ص(: دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإنك لن تجد فقد 
يش ء تركته لله عز و جل.

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

لماذا زيارة األربعين؟!لماذا زيارة األربعين؟!
دخلت  قال:  وهب  بن  معاوية  عن 
وهو  السالم  عليه  الله  عبد  أيب  عيل 
قىض  حتى  فجلست  مصاله  يف 
ربه  يناجي  وهو  فسمعته  صالته 
بالكرامة، ووعدنا  يا من خّصنا  ويقول: 
وجعلنا  الرسالة،  وحّملنا  الشفاعة 
السالفة  األمم  بنا  وختم  األنبياء،  ورثة 
وخصنا بالوصّية وأعطانا علم ما مىض 
وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس 
وزّوار  وإلخواين  يل  اغفر  إلينا،  تهوي 
الله  قرب أيب الحسني بن عيل صلوات 
عليهام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا 
ملا  ورجاء  برّنا،  يف  رغبة  أبدانهم، 
أدخلوه   ً ورسورا  صلتنا،  يف  عندك 
عىل نبّيك محمد صىل الله عليه وآله، 
وإجابة منهم ألمرنا، وغيظاً أدخلوه عىل 
أرادوا بذلك رضوانك. فكافهم  عدّونا، 
بالليل والنهار،  عنا بالرضوان، واكألهم 
الذين  وأوالدهم  أهاليهم  عىل  واخلف 
واصحبهم  الخلف،  بأحسن  خلفوا 
وكل  عنيد،  جبار  كل  رش  واكفهم 
ورش  شديد،  أو  خلقك  من  ضعيف 
أفضل  وأعطهم  والجن  اإلنس  شياطني 
ما أملوا منك يف غربتهم عن أوطانهم 
وأهاليهم  أبنائهم  عىل  آثرونا  وما 

وقراباتهم.
اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم 
النهوض  عن  ذلك  ينههم  فلم 
ً عليهم، فارحم  إلينا خالفا  والشخوص 
الشمس،  غريتها  التي  الوجوه  تلك 

التي تقلبت عىل  وارحم تلك الخدود 
وارحم  السالم،  عليه  الله  عبد  أيب  قرب 
رحمة  دموعها  جرت  التي  األعني  تلك 
جزعت  التي  القلوب  تلك  وارحم  لنا، 
واحرتقت لنا وارحم تلك الرصخة التي 
تلك  أستودعك  إين  اللهم  لنا،  كانت 
األنفس وتلك األبدان حتى ترويهم من 

الحوض يوم العطش.
بهذا  يدعو  عليه  الله  صلوات  زال  فام 
الدعاء وهو ساجد، فلام انرصف قلت 
الذي  هذا  أن  لو  فداك  جعلت  له: 
الله  يعرف  ال  ملن  كان  منك  سمعته 
 ً شيئا  منه  تطعم  ال  النار  أن  لظننت 
أبدا، والله لقد متنيت أين كنت زرته 
... فقال يل: ... فام الذي مينعك من 
زيارته؟ يا معاوية ال تدع ذلك، قلت: 
يبلغ  األمر  أن  أدر  فلم  فداك  جعلت 

هذا كله.
لزواره  يدعو  ومن  معاوية  يا  فقال: 
يف  لهم  يدعو  ممن  أكرث  السامء  يف 
األرض، ال تدعه لخوف من أحد، فمن 
يتمنى  الحرسة ما  تركه لخوف رأى من 
يرى  أن  تحب  أما  بيده،  كان  قربه  أن 
يدعو  فيمن  وسوادك  شخصك  الله 
وآله؟  عليه  الله  صىل  الله   - رسول  له 
أما تحب أن تكون غدا " ممن تصافحه 
املالئكة، أما تحب أن تكون غدا فيمن 
أما  به؟  فيتبع  ذنب  عليه  وليس  يأيت 
تحب أن تكون غدا فيمن يصافح رسول 

الله صىل الله عليه وآله. 

احكام فقهية *

فضل زيارة الحسين )ع(

يف الوقت الحارض يستفاد من الكحول يف الوقت الحارض يستفاد من الكحول 
األمر( يف صنع  واقع  األمر( يف صنع )و هو مسكر يف  واقع  )و هو مسكر يف 
)األدوية  سّيام  وال  األدوية  من  )األدوية كثري  سّيام  وال  األدوية  من  كثري 
أنواع  سّيام  )ال  والعطور  أنواع املرشوبة(،  سّيام  )ال  والعطور  املرشوبة(، 
الخارج(،  من  تستورد  التي  الخارج(، الكولونيا  من  تستورد  التي  الكولونيا 
او  العارف،  للشخص  تجيزون  او فهل  العارف،  للشخص  تجيزون  فهل 
وتهيئة  ورشاء  بيع  بذلك  العارف  وتهيئة غري  ورشاء  بيع  بذلك  العارف  غري 
واستعامل وسائر وجوه املنافع األخرى واستعامل وسائر وجوه املنافع األخرى 

للمذكورات؟للمذكورات؟
وأما  واالستعامل،  والرشاء  البيع  يجوز 
النسبة  كانت  إذا  يجوز  فإمنا  الرشب 

ضئيلة جدا بحيث ال توجب اإلسكار.

هل )اإلسبريتو( الذي يوضع عىل الشعر هل )اإلسبريتو( الذي يوضع عىل الشعر 
نجس أم طاهر؟ وهل تجوز الصالة فيه؟نجس أم طاهر؟ وهل تجوز الصالة فيه؟
عىل  باشتامله  يعلم  مل  ما  طاهر  هو 

النجس.

الفم(  )غرغرة  منتج  أّن  وجدت  الفم( لقد  )غرغرة  منتج  أّن  وجدت  لقد 
من  فهل  الكحول  مادة  عىل  من يحتوي  فهل  الكحول  مادة  عىل  يحتوي 

إشكال يف استخدامه؟إشكال يف استخدامه؟
الغرغرة  باستعامل  بأس  ال  الجواب: 

املشتملة عىل الكحول.

من  كثري  تركيب  يف  الكحول  من تدخل  كثري  تركيب  يف  الكحول  تدخل 
تناولها؟  يجوز  فهل  واألدوية،  تناولها؟ العقاقري  يجوز  فهل  واألدوية،  العقاقري 

وهل هي طاهرة؟وهل هي طاهرة؟
الكحول  إن  وحيث  طاهرة،  هي 
مستهلك  مبقدار  فيها  املستخدم 

يجوز تناولها أيضاً.

تجري الرشكات يف الغرب تجارب عىل تجري الرشكات يف الغرب تجارب عىل 
فهل  األسواق،  يف  طرحها  قبل  فهل األدوية  األسواق،  يف  طرحها  قبل  األدوية 
ظّن  إذا  مريض  عىل  دواء  تجربة  ظّن يجوز  إذا  مريض  عىل  دواء  تجربة  يجوز 
ملريضه  مفيد  الدواء  هذا  أن  ملريضه الطبيب  مفيد  الدواء  هذا  أن  الطبيب 
التجارب عليه من دون علم  انتهاء  التجارب عليه من دون علم قبل  انتهاء  قبل 

املريض؟املريض؟
ال بد من إعالم املريض بالحال، وكسب 
إالّ  عليه،  الدواء  تجربة  عىل  موافقته 
يف  تسببه  عدم  املؤكد  من  كان  إذا 
يف  يشك  وإمنا  جانبية،  مضاعفات 

فائدته.

*عىل رأي املرجع آية الله العظمى *عىل رأي املرجع آية الله العظمى 

السيد عيل السيستاينالسيد عيل السيستاين

إعداد خليل الحسيني 

خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 
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Zeinab Merai, Nabatiyyeh 
In the book: PM Mackenzie 
King in love with fascism 
before a sudden shift 
“Prime Minister William Lyon 
Mackenzie King met with Hit-
ler and was dazzled by him in 
1937. And as late as 1938, 
the prime minister was des-
perately trying to find peace 
with Hitler. They agreed on 
many points, and I detail this 
from his diaries in the book,” 
clarifies author Tyler Shipley 
during a Zoom meeting on 17 
September 2020 to launch 
his new book: Canada in the 
World: Settler Capitalism and 
the Colonial Imagination.
A shocking fact it may be to 
many who believe in Canadi-
an ideals, explains the author 
and professor of Culture, So-
ciety, and Commerce at the 
Humber Institute of Technol-
ogy and Advanced Learning 
to over a 150 participants, 
including Sada al-Mashrek. 
“But why does Canada sud-
denly change its mind? Does 
the Canadian ruling class 
suddenly have a moral crisis 
and decide that fascism is 
actually bad after all those 
years of actually supporting 
it? Of course not,” contin-
ues Tyler, who’s also written 
for academic journals and lo-
cal and mainstream media 
across North America and 
Europe, as he elaborates on 
his arguments in the book re-
cently published by Fernwood 
Publishing.
“The Socialist Project, the 
Centre for Social Justice, and 
the Canadian Foreign Policy 
Institute, three of the spon-
sors of the global digital book 
launch oppose the forces and 
relations that continue to 
undermine and erase indige-
nous peoples,” confirms host 
Tanner Mirrlees, an award-
winning teacher and a critical 
political economy of commu-
nications scholar. 
“This is an exceptional book 
that offers an accessible rich 
introduction to Canada’s co-
lonial engagements in the 
world since confederation…
Through a close examination 
of Canadian foreign policy, 
from crushing an indigenous 
rebellion in El-Salvador, 
peace-keeping missions in 
Congo and Somalia, cold-war 
missions in Vietnam and In-
donesia, and participation in 
the global war on terror, Tyler 
highlights continuities of 150 
years of history and probes 
the colonial imagination that 
has shaped Canada’s actions 
around the globe,” explains 
Tanner, who is also assistant 
professor in the Communica-
tion and Digital Media Stud-
ies Programme at the Uni-
versity of Ontario Institute 
of Technology and the author 
of Hearts and Mines: The US 
Empire's Culture Industry, 
and also Global Entertain-
ment Media: Between Cul-
tural Imperialism and Cultural 
Globalisation.
The beginning of a thread 
“This book is a combination 
of work I’ve been doing for 
more than a decade…” 
Telling his audience about 
the book he’s worked on for 
more than a decade, Tyler 
points out, “Fundamentally, 
every piece of Canadian con-
temporary foreign policy that 
I looked at has characteris-
tics that reminded me of co-

lonialism… So I started with 
Canada’s foundational foreign 
policy – its colonial policy [in 
reference to] the interac-
tion between the Indigenous 
Nations and the French and 
British settlers. Later, Cana-
da has its first experience in 
foreign policy in its relations 
with its indigenous nations. 
I emphasise this only be-
cause part of the project of 
colonialism over the past 150 
years has been to claim that 
Canada’s relations with in-
digenous nations is an inter-
nal affair.” 
“Two central dynamics”
“That is a foundational piece 
of foreign policy, in which I 
identify two dynamics that 
are central, and obviously 
there is more: a material eco-
nomic compulsion to steal 
this land and transform it 
into capitalist property, and 
to establish capitalist prop-
erty relations and the condi-
tions on this land for capital 
accumulation for the rich. 
The other half is this colonial 
imagination, and this is the 
sort of ideological belief that 
Europeans are providentially 
destined to rule the world 
according to this white su-
premacist idea: Europeans are 
more equipped and deserving 
to be at the top of the racial 
hierarchy. These were ideas 
explicitly articulated by the 
leaders of the European rul-
ing classes around the time 
that Canada was formed. 
That ideology remains cen-
tral to Canada’s relationships 
around the world and obvi-
ously to the dynamics within 
Canada as well.” 
“Cataloguing Canada’s 
Movement in the World” 
“The rest of the book is work-
ing its way through Canadian 
history and extending that 
analysis to see where it fits in 
Canada’s other engagements 
in the world…
What surprised me was that 
in every case that I took up, 
I found those dynamics; sup-
port for the broader capital-
ist project and a deep-rooted 
belief in the concept of white 
supremacy, the ideology that 
Europeans know best and 
Americans know best and 
deserve to be in charge… 
So the book catalogues Can-
ada’s movement through the 
world,” elaborates the Cana-
dian author, also mentioning 
he’s been sharing some mini 
vignettes through his Twitter 
and Facebook accounts to 
provide solid arguments, es-
pecially to those who believe 
that foreign policy is always 
on the right side. 
El-Salvador’s Dictatorship, 
Montreal-Based “Interna-
tional Power” & the Indig-
enous Uprising 
One of the happenings nar-
rated in the book, accord-
ing to Tyler, is the story of 
“El-Salvador in the 1930s: 
there is an indigenous upris-
ing against the dictatorship, 
and one of the main concerns 
that people have is with a 
Montreal-based company 
called “International Power” 
that has a virtual monopoly 
on electricity provision and 
is charging exorbitant rates; 
there’s no other provider, 
and it has a cosy relationship 
with the dictatorship. 
This popular uprising emerg-

es, this Canadian company 
is one of the many things 
that people are upset about, 
and the dictatorship in El-
Salvador asks Canada for 
help, which Canada happily 
sends. Canadian naval ves-
sels are sent to el-Salvador, 
they dock on the coast, the 
commander of the ships gets 
off and meets with the dic-
tatorship, then the Canadian 
navy and the command wait 
in the harbour while the Sal-
vadoran military commits a 
horrific massacre [against] 
this indigenous movement: 
people who were guerrilla 
fighters against the regime, 
also people who were indig-
enous and maybe supported 
or didn’t even support the 
movement…” 
“Canadian PM assists in 
committing massacre”  
In a book of a 1,000 pages, 
Tyler delves further into his-
tory, continuing the news, “It 
was Canadian ships docked in 
the harbour which arguably 
empowered the dictatorship, 
according to the dictatorship 
itself. The general of the Sal-
vadoran Armed Forces said 
that the arrival of the Cana-
dians provided a huge morale 
boost…
In fact, Canadian Prime Min-
ister Bennet was perfectly 
happy to assist the general 
in committing this massacre 
against what he called com-
munist Indians.”
“India can never be a 
nation” 
Yet another stark example 
on racism narrated by Tyler 
is “when India gains its inde-
pendence, Canadian maga-
zines say, India is not and can 
never be a nation; Canada is 
staunchly opposed to inde-
pendence in India, Pakistan. 
In fact, Canada is consistent-
ly opposed to decolonisation 
around the world, repeatedly 
lectures the colonised people 
of the world that they need 
a longer period of tutelage 
under European supervision, 
and Canada often criticises 
European powers for relin-
quishing power too soon.”
“PM Louis San Laurent 
salutes French colonial 
soldiers in Vietnam” 
“In Vietnam, when Vietnam-
ese forces defeat the French 
at Dien Bien Phu and declare 
an independent Vietnam, 
the Canadian Prime Minister 
Louis Saint Laurent gets up in 
parliament and laments the 
tragic end of the conflict at 
Dien Bien Phu and salutes the 
heroes, [by which] he means 
the French colonial soldiers. 
So here again you see Can-
ada siding with the forces of 
white supremacy,” stresses 
Tyler.
“The Korean War: a very 
misunderstood piece of 
history”
“This coincides with Cana-
da’s support for maintaining 
a capitalist world through-
out this period. Canada is 
very active in the Korean 
War, which is explicitly about 
making sure that Korea not 
join the socialist or commu-
nist bloc. The Korean War is a 
very misunderstood piece of 
history... 
I can say there was an indige-
nous Korean movement that 
had fought against Japanese 

imperialism and fascism and 
was trying to delve what they 
called the Korean People’s 
Republic. The Korean War 
was about interfering with 
that and making sure that 
wouldn’t be possible. The US 
propped up a dictatorship in 
the South under Syngman 
Rhee,” explains Tyler to the 
attendees of the virtual book 
launch. 
“No desperate need to 
criticise, but it’s confusing” 
“Another piece in the book 
that some people might be 
surprised by [is] the cases 
that are usually thought of 
as good examples: I work re-
ally hard to demystify those, 
not because I desperately 
want to criticise for the sake 
of criticising, but because 
it is confusing: If Canada is 
founded on cases of white 
supremacy and capitalism 
and colonialism, why would 
it suddenly, in 1939, become 
antifa and fight against Nazi 
Germany?” asks Tyler.  
“Assessment” 
“So what I do in the book is 
I assess some of those mo-
ments, the World Wars, the 
Suez Crisis, Vietnam, apart-
heid in South Africa, mo-
ments when we’ve been 
taught that Canada was right 
and did the right thing, and in 
some ways it did.”
“Nazi Germany threatens 
the British & American 
empires” 
It’s good that Canada fought 
against Nazi Germany. In the 
Second World War Canada 
ends upon the right side of 
history briefly, and there is a 
specific set of circumstanc-
es, particularly the threat 
that Nazi Germany posed to 
the supremacy of the British 
and the American empires in 
capitalism; that is what really 
shakes up the Canadian rul-
ing class and has them line 
up behind the allies and join 
the war effort. If it was sim-
ply abhorrence to fascism, 
you would have to ask: why 
was Canada permissive for 
the rise of fascism for nearly 
twenty years?” 
“Opposition to South Af-
rica apartheid, but not to 
the Israeli one”
“[Canada] supported the rise 
of Mussolini, and Franco in 
Spain. Even when individu-
al Canadians went to fight 
against fascism in Spain, the 
Canadian government op-
posed them and forced a 
strict force of neutrality in 
part because Hitler has asked 
William Lyon Mackenzie King 
to do that…
Why oppose apartheid briefly 
in South Africa but not op-
pose the same policies and 
principles in Israel?” 
“Barely out of the trees” 
Tyler reiterates his analyses 
are based on actual stances 
and quotes, not on personal 
assumptions: “I often pull di-
rect quotes; reading the book, 
you will see what Canadians 
said about people in Papua 
New Guinea; officials making 
claims that “they were barely 
out of the trees.” You will see 
the terms that Canadians 
used for people in the Congo 
when Canada was there on a 
peace-keeping mission. And 
of course that mission ends 

with a Canadian peacekeep-
er helping to have the Prime 
minister of the Congo Patrice 
Lumumba assassinated. 
“A reference for people on 
the Canadian left”
“I think and hope this book 
can be a really helpful refer-
ence for people on the Cana-
dian left; there [have been] a 
lot of books in the last 10-15 
years that are starting to re-
ally unearth different pieces 
of the Canadian story usually 
ignored, whether that’s on 
the colonial side with respect 
to Canada’s relations and 
treatment of indigenous na-
tions or more broadly on the 
foreign policy side. And that’s 
been especially the case 
more recently because the 
war on terror really started 
to expose Canada’s aggres-
sive posture in the world.”
“Canadian mining compa-
nies exploiting Guatema-
lans” 
“You will see the ways that 
Canadian mining companies 
have exploited Guatemalans 
in both the past and in the 
present. You’ll find Canada’s 
contribution to the over-
throw of the Guatemalan 
government in 1954, support 
for the dictatorships in the 
1980s, and so on...” 
“Jewish refugees trying to 
flee the Holocaust in the 
1930s and Canada saying 
no”
I actually had to explain a bit 
more about the history of 
these events in order to make 
sense of Canada’s position to 
understand how Canada has 
supported colonial policy with 
respect to the creation of Is-
rael. You really have to un-
derstand the anti-Semitism 
that is so active in the 1930s 
that leads to the rise of the 
Nazis, Canada’s relationship 
to that, and Canada’s anti-
Semitic relationship to Jew-
ish refugees, we’re trying to 
flee the Holocaust to come 
Canada and Canada says no. 
You have to understand what 
it is about the Zionist project 
to create Israel that appeals 
to Canada and so on…” 
“The Canadian colonial 
project”
“I understand the Canadian 
colonial project to be a con-
sequence and partially the 
creator of the rise of capital-
ism, the trans-Atlantic slave 
trade; the broader colonial 
project that begins in 1942, 
the conquest of all indige-
nous land. Canada is created 
in that context,” concludes 
the author of the new book, 
which, as David P. Thomas, 
author of Bombardier Abroad 
puts it, “fundamentally dis-
rupts the notion that Canada 
is a benevolent, helpful, mid-
dle power, and sets the re-
cord straight on the colonial 
and imperial aspects of the 
Canadian state.”

Thanks for taking the time to 
read this. You can learn more 
on the book and follow fur-
ther discussions in the com-
ing publications.  
The digital book launch can 
be found here: https://social-
istproject.ca/leftstreamed-
video/book-launch-canada-
in-the-world-tyler-shipley/
Stay tuned!

TYLER SHIPLEY PROBES WHAT SHAPES CANADIAN FOREIGN POLICIES IN HIS NEW BOOK: 
CANADA IN THE WORLD: SETTLER CAPITALISM AND THE COLONIAL IMAGINATION
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Hussein Hoballah, Montreal 

Interviewed by colleague Fatimah 
Baalbaki for this publication, 
Pharmacist Hassan Jawad has 
confirmed there is an outbreak 
among our community members, 
especially in North Montreal, 
where thousands of Lebanese 
and Arab Maghreb community 
members reside. 
That’s why we are supposed to 
consider how serious this is to 
the society in general and to our 
community in particular, now that 
it’s confirmed that the second 
pandemic wave is underway. 
There is neither conspiracy 
against our community nor 
foreign interference, but as a small 
number of individuals is belittling 
the dangers of this pandemic, 
it’s affecting many community 
and non-community members, 
families, friends, colleagues and 
neighbours… 
On 24 September, Prime Minister 
Justin Trudeau declared the second 
wave feared to hit our greater 
provinces wasn’t in the offing, but 
rather had indeed begun, “We're 
on the brink of a fall that could 
be much worse than the spring.” 
Indeed, all data shows greater 
numbers of cases in different 
provinces.
Last Saturday, 1,107 cases were 
reported in Quebec, signalling a 
dramatic increase compared to the 
earlier days, and met only by the 
cases reported on 15 April: 1,104. 
Ontario’s public-health officials 
estimate there will be a 1,000 
new cases every day. In parallel, 
numerous Canadian provinces 
have reported increasing cases.  
There are no clear numbers 
representing our community, 
but entire families have been 
infected and have had to isolate 
themselves. Tens of individuals 
have also been infected, with 

many healing. Some have, 
contrarily, suffered much. But on 
the whole, no deaths have been 
reported, thank God. 
With the second wave underway, 
the government of Quebec has 
red-zoned three major cities, 
enforcing strict measures on 
citizens so as to limit the risk of 
contagiousness. The government 
has, therefore, been fining any 
citizens in violation with the law, 
including a number of unmasked 
protestors who gathered in 
Montreal last Saturday to 
denounce the death incident of 
indigenous citizen Joyce Echaquan.
This is no joke, and it can’t be 
belittled at all. The measures by 
officials in different provinces and 
cities must be met with care lest 
Covid-19 tests turn out positive. 
In three of Quebec’s regions 
- Montreal and outskirts, 
Quebec City and the Chaudière-
Appalaches, maximum alarm 
has been raised following the 
province’s increasing cases. New 
restrictions that last until 28 
Oct have been declared in the red 
zones.
The measures:
• prevent indoor gatherings, 
• prevent bars, casinos and 
restaurants from receiving 
customers; only deliveries will be 
allowed,

• force the closure of libraries, 
museums, cinemas and theatres,
• force a two-meter distance 
between individuals as well as 
masks for protestors, 
• limit the number of worshippers 
to 25 during rituals and ceremonies 
like funerals and weddings.
The police in Quebec has as well 
set checkpoints on a number of 
main roads to limit the spread 
of the virus. Football, basketball, 
American football, and hockey 
games might also be halted in the 
red-zoned cities. 
People might have been exhausted 
by all the measures. That’s why it 
seems they are unwilling to follow 
public health guidelines. But the 
facts being confirmed day after 
day necessitate that we deal more 
seriously with the pandemic. 
Some among us might wonder 
why we see no overcrowdedness 
and no major deaths at our 
hospitals despite hearing of 
many cases, and they might 
underestimate the measures. But 
easing up the restrictions is going 
to raise the number of cases and 
hospitalisations and deaths in a 
matter of weeks, warns Dr Samir 
Sinha, Director of Geriatrics at 
Sinai Health and University Health 
Network in Toronto. 
We don’t want to repeat things 
people already know, but we 
remind of Prime Minister Justin 
Trudeau’s call to take the 
necessary protective measures, 
including masking faces in 
public places and getting the flu 
vaccination this autumn, as well 
as downloading the “Covid Alert 
App”, and also following any other 
guidelines declared by the public-
health officials of every province. 
I finally quote Pharmacist Jawad: 
“It’s not a shame to be sick or hit 
by Coronavirus, but it is a human, 
ethical and religious duty of yours 
to self-isolate if you suspect that, 
or if you have found that out. You 
must also inform all the people 
you’ve been in direct contact with 
and encourage them to take the 
test and stay in quarantine until 
their results are out. That way 
you will all be limiting the spread 
of the contagion.” 

LEST TESTS TURN OUT POSITIVE, LET’S 
ACT POSITIVELY IN THE FIGHT AGAINST 
CORONAVIRUS

Why Has President Macron 
Demeaned Islam??
French President Emanuel Macron says 
Islam is “a religion that is in crisis all over 
the world today,” eliciting rage. This might 
be the first time a Western president 
openly makes accusations against Islam. 
So why has he said so, enraging nearly 
two-milliard Muslims??
It’s not the first time Macron makes such 
talk, but this time, however, has been 
more in the spotlight. On one side, Macron 
has talked about a detailed plan reached 
after a series of consultations. And on an-
other, he aspires to get his government to 
endorse his plan in a bill that would later 
be ratified by the French parliament. 
It was five years ago when such intentions 
were revealed, particularly when terror 
struck Paris in 2015. Currently, trial is un-
derway to judge 14 defendants suspected 
of relating to the incident on 7 January 
2015. The judiciary will take as long as two 
months and a half to reach a verdict. 
Macron’s declaration comes approximate-
ly six months ahead of March’s regional 
elections, which precede the 2022 presi-
dential race. Noteworthily, Macron’s party 
lost the European elections before losing 
the last municipal elections. Besides, such 
declarations are usually brought to atten-
tion by far-right parties during election 
campaigns. 
Macron confirmed he did not mean to 
offend the freedom of faith and religious 
practices, nor to demean French Muslims. 
He added he did not wish to confront Is-
lam but the so-called “Islamist extremist” 
ideologies that have been trying to run, 
through a divergent system, their own 
rules and regulations, overlooking France’s 
regulations. 
The French president said France was at 
fault for overlooking the affairs of little 
neighbourhoods, which eventually led to 
separate ghettos with social, economic 
and educational issues, and all that made 
way for the intrusion of outsiders. 
France’s clerics, including Sayyed Moham-
med al-Moossawi who chairs the French 
Muslim’s Council, and the Rector of Par-
is’s Grand Mosque Shamsuddeen Haafith, 
have shown flexibility and declared they 
would collaborate with Macron’s plan. 
Yet, al-Moossawi has demanded that care 
must be taken when certain Muslim-re-
lated stances are made. The cleric as well 
warned against isolating Muslims or get-
ting them under attack due to the con-
demned acts of a minority.
In parallel, Haafith stressed the issue 
shouldn’t be exploited in politics and me-
dia ahead of coming elections, reminding 
of the difference between Islam and the 
radicalism that some alleging belonging 
to Islam show. He also said ghettos with 
Muslim majorities should be opened up. 
Sheikh of al-Azhar Ahmed at-Tayyib criti-
cised some Western officials’ insistence 
on using terms like “Islamist terror.” At-
Tayyib cautioned against using such terms, 
which indeed offend Islam and people of 
the Muslim faith, and which overlook Is-
lam’s compassionate legislations. 
A question that matters to the Cana-
dian Muslim community is: Are Macron’s 
stances going to ignite Quebec’s far-right? 
Will it, again, be feared that mosques and 
women in hijab might be attacked for the 
sake of politicians’ electoral plans?? 

The Editors
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