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فاطمة بعلبيك _مونرتيال  

يعد  اإلرتفاع املطرد ألعداد املصابني مبرض كورونا يف كندا، مل  يف ظل 
 ، يوميٍّة  بوتريٍة  األرقام  الئحة  تتصّدر  التّي  كيبيك  مقاطعة  تفّشيه يف  خفيّاً 
خصوصاً بعد ترصيح رئيس حكومتها فرانسوا لوغو حول رداءة األحوال يف 
لذا،  أّي وقٍت مىض،  الكربى وضواحيها الرشقيّة أكرث من  مدينة مونرتيال 

والبقاء  العاّمة  بالتّوجيهات  اإللتزام  الكنديني  ينبغي عىل جميع املواطنني 
متّحدين لتخطّي األمر. وقد أبدت الجالية العربيّة واللبنانيّة منذ بداية األزمة 
بإرشادات  تقيّدها  عرب  الكنديني،  املواطنني  جميع  سالمة   عىل  حرصها 
الّسالمة العاّمة والحجر املنزيل، ومؤخراً انخرط عدد من املؤسسات التّابعة 

لها يف العمل التّطوعي للحد من إنتشار كورونا.             
التتمة يف الصفحة الثانية

أول الكالم

يتوقع العديد من علامء االجتامع والسياسة 
العامل  يف  حالياً  املتفيش  الوباء  يرتك  أن 
شتى.  وسياسية  واقتصادية  اجتامعية  آثاَر 
املدير  نائُب  شايْك،  كوري  وتستدلُّ 
للدراسات  الدويل  للمعهد  )سابقاً(  العام 
املوضوع  يف  ذلك  عىل  االسرتاتيجية، 
الواليات  إىل  يُنظر  لن  بالقول:  السيايس  
اآلن،  بعد  دويل  زعيم  أنها  عىل  املتحدة 
ولن يُنظر إليها عىل أنها رائدة دولية بسبب 
وغياب  لحكومتها  الضيقة  الذاتية  املصلحة 

الكفاءة الفادح. 
العاملية  اآلثار  تخفيف  املمكن  من  كان 
تقديم  خالل  من  كبري  حد  إىل  الوباء  لهذا 
املعلومات  من  املزيَد  الدولية  املنظامت 
السابقة، األمر الذي كان سيعطي الحكومات 
حيث  إىل  املوارد  وتوجيه  إلعداد  الوقت 
هذا  شايْك  وترى  إليها.  الحاجة  تشتد 
تنظيمه،  املتحدة  للواليات  ميكن  كان  شيئاً 
مهتمة مبصالحها  كانت  أنها  يدل عىل  مام 
يف  واشنطن  فشلت  لقد  حينها.  وحدها 

اختبار القيادة، وصار العامل أسوأ حاالً.
روبن  فيقول  االقتصادي  املوضوع  يف  أما 
لرشكة  التنفيذي  والرئيس  املدير  نِبْلِْت، 
تْشايْثَم هاوس، أن الفريوس قد يكون "القشة 
لِلعوملة  بالنسبة  البعري"  التي قصمت ظهر 
االقتصادية  القوة  أثارت  وقد  االقتصادية. 
والعسكرية املتنامية للصني بالفعل تصميَم 
فصل  عىل  املتحدة  الواليات  يف  الحزبني 
الصني عن التكنولوجيا الفائقة التي متتلكها 
الواليات املتحدة وامللكية الفكرية، ومحاولة 

إجبار الحلفاء عىل أن يحذوا َحْذوها. 
املتزايد  والسيايس  العام  الضغط  إن 

الكربون  انبعاثات  خفض  أهداف  لتحقيق 
اعتامد  حول  تساؤالت  بالفعل  أثار  قد 
اإلمداد  الرشكات عىل سالسل  من  العديد 
فريوس  يجرب  اآلن،  لكن  طويلة.  ملسافات 
والرشكات  الحكومات  املستجد  كورونا 
عىل  قدرتها  تعزيز  عىل  واملجتمعات 
العزلة  من  طويلة  فرتات  مع  التعامل 

االقتصادية الذاتية.
نيكوالس  يرى  االجتامعي  الصعيد  وعىل 
برينز، األستاذ بكلية الحكومة بجامعة هارفرد، 
السابق  السياسية  الشؤون  وزير  ونائب 
أكرُب  الجائحَة  أن  األمريكية،  الخارجية  بوزارة 
عمقها  لجهة  القرن،  هذا  يف  عاملية  أزمة 
عىل  شخص  كل  مهددة  الهائل،  وحجمها 
وجه األرض. يقول: حتى اآلن، كان التعاون 
الدويل غري كاٍف عىل اإلطالق. فإذا كانت 
الواليات  العامل  يف  األقويان  الدولتان 
التخيل  تستطيعان  ال  والصني  املتحدة 
مسؤوليتهام  بشأن  الكالمية  حربهام  عن 
فقد  أكرب،  بفعالية  وقيادتهام  األزمة،  عن 
تضاءلت مصداقية البلدين بشكل كبري. كام 
مل يتمكن االتحاد األورويب من تقديم املزيد 
مليون   500 إىل  املوجهة  املساعدة  من 

مواطن.
العديد  فبدا من خالل  االيجايب  الوجه  وأما 
 - اإلنسانية  الروح  قوة  عىل  األمثلة  من 
السياسيني  والقادة  واملمرضات  لألطباء 
يُظهرون املرونة  الذين  العاديني  واملواطنني 
يف  األمل  يوفر  وهذا  والقيادة.  والفعالية 
العامل  أنحاء  جميع  يف  والنساء  الرجال  أن 
التحدي  لهذا  استجابة  يتضامنوا  أن  ميكن 

االستثنايئ.                
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المؤسسات االسالمية تتطوع إلنجاز االعمال الميدانية
هل يؤرخ "كورونا" لعالم جديد؟الكندّيون يدًا بيد في مواجهة كورونا... 

التحرير

“السفارة اللبنانية في أوتاوا مستعدة للوقوف إلى جانب المصابين بفيروس كورونا"”"

الصفحة السابعة
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كيبيك تعيش حالة الطوارىء...

برضورة  بالنت  فالريي  مونرتيال  عمدة  رصّحت 
منذ  املدينة  يف  الّسارية  الطوارىء  حالة  متديد 
بزيادة  آذار، مبا يسمح  الواقع يف ٢٧  الجمعة  يوم 
الستّة  األحياء  يف  خصوصاً  الرّشطة،  دوريّات 
يف   "١٩- "كوفيد  لـ  ساخنة  كنقاط  تصّنف  التّي 
Côte- و   ،Côte-Saint-Luc(:وهي مونرتيال، 

و   ،des-Neiges/ Notre Dame de Grace
 LaSalle و   ،Mont-Royal و   ،Ville-Marie
أّن  علامَ   ،  )Rosemont-La-Petite-Patrieو
املناطق األخرى غري محّصنة، بل عرضة لإلنتشار 
ضباط  يكون  أن   املتوقع  ومن  للفريوس.  الّسيع 
بشأن  التّوجيهات  تطبيق  يف  حزماً  أكرث  الرّشطة  
إغالق مراكز العمل غري الرضوريّة وإحرتام مسافة 
ماليّة  وتحريرغرامات  )مرتين(،  اإلجتامعي  البُعد 
ترتاوح قيمتها ما بني 1000 و 6000 دوالراً كندياً 

للمخالفني من األفراد أو الرّشكات.
أهمّية العمل الّتطوعي خالل األزمات 
األعامل،  وإنجاز  األهداف  لتحقيق  وسيلة  اإلتّحاد 
وتسخري  األدوار  تكامل  عىل  قامئة  الحياة  فسّنة 
اإلتحاد  أهميّة  وتربز  البعض،  لبعضهم  البرش 
والحروب  األزمات  خالل  بشّدة  التّطوعي  والعمل 

والكوارث ... 
ويعرّف التّطوع – وفق موقع النجاح- بأنّه " العمل 
أو الجهد الّذي يقّدم دون مقابل أو عوض ماّدي، 
بدافع تحّمل مسؤوليّة معيّنة وتقديم خدمة إنسانيّة 
خلق  اىل  التّطوعي  العمل  ويسعى  للمجتمع، 
روح إنسانيّة  تعاونيّة بني أفراد املجتمع الواحد". 
وإنتشاره  وثقافُة،  وعياً  التّطوعي  العمل  ويتطلّب 

يف املجتمع يرمز اىل تحرّضه ورقيّه. 
املصادر  أحد  من  التّطوعية  األعامل  وتعترب 
املهّمة إلشاعة الخري بني الناس. وإذا كان العمل 
التّطوعي الفردي – القائم عىل إعتبارات أخالقيّة 
فإّن  مطلوباً،   – دينيّة  أو  إنسانيّة  أو  إجتامعيّة  أو 
وأدّق  تقّدماً  أكرث  املؤسيس  التّطوعي  العمل 
حال  هو  كام  املجتمع،  يف  تأثرياً  وأوسع  تنظيامً 
أبرز  العربيّة، فام هي  للجالية  التّابعة  املؤسسات 

خططها وبرامجها يف ظّل أزمة كورونا؟!

Justice Femme تتصّدى 
للمامرسات العنرصيّة!

 Justice Femme أكّدت رئيسة ومؤِسسة جمعية
"عدالة املرأة" هنادي سعد حرص الجمعية عىل 
قد  التّي  العنرصي  التمييز  أشكال  كل  محاربة 
"سواًء  كورونا  أزمة  خالل  لها  املواطنون  يتعرّض 
أو  الخدمات،  أو  العمل،  أو  اإلسكان،  مجال  يف 
عرب  نرشتها  رسالة  ويف  القانونيّة".  اإلجراءات 
باللّغتني  فايسبوك  موقع  عىل  الجمعيّة  صفحة 
الفرنسيّة واإلنكليزيّة للوصول اىل أكرب عدٍد ممكٍن 
اإلتّصال  ، حثّت سعد املواطنني عىل  القرّاء  من 
بالجمعية مبارشة عرب الهاتف أوعىل عنوان الربيد 
خاصة  رسالة  إرسال  خالل  من  وإّما  اإللكرتوين، 
عرب فايسبوك للتّبليغ عن أي حاالت عنرصية عىل 
حيث  ايديولوجيّة...  أو  دينيّة  أو  عرقية  خلفيات 

تتكّفل الجمعيّة بحلّها عىل الفور. 
بأربع   - للمواطنني  معلومات  الجمعيّة  تقّدم  كام 
لغات )الفرنسيّة، واإلنكليزيّة، والعربيّة واإلسبانيّة(- 
 ، الراهن  الوقت  يف  القانونيّة  حقوقهم  حول 
الحكومة  صعيدي  عىل  املاليّة  كاملساعدات 
تأجيل  يف  وحّقهم  املقاطعة،  وحكومة  الفيدرالية 
املساعدات  عىل  والحصول  املنزل،  إيجار  دفع 
إهتاممها   دائرة  الجمعيّة  وتوّسع  وغريها.  الغذائيّة 
عام،  بشكل  املترّضرة  والعائالت   األفراد  لتشمل 
وال يقترص نشاطها عىل الّنساء فقط يف ظّل األزمة 
الرّاهنة، كام تعلن عن فتح أبوابها أمام املتطّوعني.
 :)CCL( مركز لورانسيان اإلجتامعي

خّط ساخن بثالث لغات!

 )CCL( اإلجتامعي  لورانسيان  مركز  مدير  كشف 
املركز  تطّوع  عن  النيز  سامر  الّروضة  ومسجد 

بالتعاون مع مركز Mac Give Montreal مع خط 
الّسن،  كبار  إحتياجات  لتلبية    Montreal 211
حيث سيتم الرّد عىل املكاملات باللّغات الثاّلث: 
لضامن  "وذلك  والعربيّة،  واإلنكليزية  الفرنسية، 

مساعدة أكرب عدد ممكن من األشخاص".
كام أطلق مركز لورانسيان التّابع للجمعيّة اإلسالميّة 
مدنيّة  وهيئات  جمعيات  مع  بالتعاون  الكنديّة 
حلول  إقرتاب  مع  الغذائيّة  املساعدات  برنامج 
شهر رمضان املبارك بعنوان "السلل الغذائيّة" أو 
األساسيّة  الغذائية  املواد  تتضمن  "سلّة رمضان"، 
بعض  يف  توزيعها  يتم  كندياً،  دوالراً   ٦٠ بقيمة 
يف  سلّة  مبعّدل  وضواحيها،  مونرتيال  مناطق 
الّشهر للعائلة وذلك لضامن حصول أكرب عدد من 

املحتاجني عىل املساعدات. 
 جمعّية الّرسالة: ترفع لواء

 )وتكافلوا(...

أشار منّسق الربنامج التّطوعي يف جمعيّة الرّسالة 
اللّبنانيّة الكنديّة سعيد فواز اىل تواصل الجمعيّة 
مع البلديات يف مدينة مونرتيال "وإبداء استعداد 

وتأّهب جمعيّة الرّسالة ووضعها كل متطّوعيها 
يف خدمة املراكز التّي تحتاج الّدعم واملواكبة، 
لتسهيل خدمات الجاليّة مع الجهات املختّصة 

يف هذه الظّروف الّصعبة".
عرض  عىل  البلديات  موافقة  اىل  فواز  ولفت 
من  والتّأكد  التّطوع  إستامرات  مأل  بعد  الجمعيّة 
العمل  بارش املتطّوعون  الّشخصيّة. كام  البيانات 
الواقع يف ٣٠  اإلثنني  نهار  إبتداًء من  عىل األرض 
آذار، حيث سيعملون عىل مدار أيّام األسبوع يف 
األعامل  وتشمل  البلديات،  تحّددها  التّي  األماكن 
وتوضيب  للمحتاجني،  الطّعام  توصيل  التّطوعيّة 

الصناديق، ومساعدة املرىض وكبار الّسن.
:)CCMM ( املجّمع اإلسالمي 

" خدمة الّناس نعمة وعبادة"...

أوقات  اإلجتامعي يف  التكافل  أهميّة  عن  "تعبرياً 
املحنة، يقّدم املجّمع اإلسالمي خدمات تطوعيّة 
لألفراد أو كبار الّسن من أبناء الجالية الّذين يتعّذر 
الرّضورية  املستلزمات  لتأمني  الخروج  عليهم 
أطلقها  التّي  املبادرة  فحوى  ودواء" هو  غذاء  من 
مواٍز  مونرتيال. ويف سياٍق  اإلسالمي يف  املجّمع 
للعمل عىل األرض بنّي  حسني نعمة -أحد األخوة 
العاملني يف املجّمع- أهميّة حمالت التّوعيّة التي 

التواصل  وسائل  منّصات  عرب  املجّمع  يطلقها 
اإلجتامعي، كالفايسبوك والواتسآب، ودورها يف 
املعلّقات  خالل  من  كان  إن  املتابعني،  تثقيف 
أو  كورونا،  فريوس  حول  معلومات  تتضّمن  التّي 
واملمرّضني  األطباّء  مع  املبارشة  اللقاءات  عرب 
عىل  املتابعني  إلطالع  الفايسبوك  صفحة  عرب 
آخر مستجّدات املرض يف املستشفيات وأروقة 
اىل  باإلضافة  أسئلتهم،  عن  واإلجابة  الطوارىء 
تستضيف  والتي  السبت  بليلة  الخاصة  الفقرة 
املعلومات  كافة  لتقديم  الجالية  ابناء  من  أطباء 
املتعلّقة بالفريوس باللّغتني العربيّة والفرنسيّة. وال 
بّد من اإلشارة اىل املواعظ الّدينيّة  واملحارضات 
اإلجتامعيّة واألرسيّة مع فضيلة الشيخ عيل سبيتي 
والخميس،  الثالثاء  نهاري  املؤمن  رياض  والسيّد 

ومساء الّسبت.
مبادرة املؤسسات اإلسالمّية يف 

كيبيك: يف اإلتحاد قّوة...

مبادرة  عنه  متّخض  هادف  جامعٌي  عمٌل 
املؤسسات اإلسالميّة يف كيبيك لدعم األشخاص 
يف  "حملت  التّي   ،١٩  – كوفيد  من  املترّضرين 
يحث عىل  الّذي  الحنيف،  اإلسالم  تعاليم  طيّاتها 
وإغاثة  الّضعفاء  وعون  الجامعي  والعمل  التّعاون 
املجتمع  أبناء  من  اآلخرين  ومساعدة  امللهوفني 
لونهم،  أو  أو عرقهم  دينهم  الّنظرعن  الواحد بغض 
كام  والوطني"،  اإلنساين  الواجبنب  مع  وانسجاماً 
ومنّسق  الكندي  اإلسالمي  املنتدى  رئيس  رّصح 

املبادرة سامر املجذوب.
عنوان  حملت  التّي  املبادرة  من  أّوليّة  وكخطّوة 
مؤسسات  ست  تعاون  تّم  املنزل"،  يف  "إبقوا 
لورانسيان  مركز  وهي  كيبيك،  يف  إسالميّة 
اإلسالميّة  للحضارة  الكندي  واملعهد   ،)MAC(
واملجّمع   ،)  ICC-Brossard(ومركز  ،)CIIC(
اإلسالمي يف مونرتيال، ومسجد األنصار واملنتدى 
اإلسالمي الكندي. وعلّل املجذوب سبب إختيار 
فضالّ  الجغرايف،  التقسيم  اىل  املؤسسات  هذه 
عن مصداقيّة املؤسسات املذكورة، مع العلم أن 
املبادرة لن تبقى محصورة بها، بل ستكون مفتوحة 

أمام إنضامم عدد أكرب من املؤسسات الحقاً.
املعلومات  مشاركة  عىل  املبادرة  برنامج  ويقوم 
التّوجيه  خالل  من  واملساعدة  والنصائح، 
اىل  املشرتيات  الطلبات/  وتوصيل  واإلستشارة، 
املنازل، وإعانة األشخاص املعوزين واألكرث حاجة، 
خصوصاُ )املسّنني، والعائالت واألرس املكّونة من 
أب أو أم فقط، وذوي اإلحتياجات الخاّصة، فضالً 
صحيّة،  مشاكل  من  يعانون  الّذين  األشخاص  عن 
باإلضافة اىل األفراد الجالسني يف الحجر الّذايت(.

ال بّد من اإلشارة يف نهاية املطاف اىل أّن األزمات 
بالفعل وليس  الّناس وحقيقة إميانهم  تُظهرمعادن 
القول فقط، فاألديان الّسامويّة تحّث عىل التعاون 
الله  "يد  سامي  مبدأ  اإلسالم  ويف  واملساعدة، 
التّي  الرّشيفة  األحاديث  تكرث  كام  الجامعة"،  مع 
تُشيد بالتعاضد والتكافل بني البرش، ومنها " كان 
الله يف عون العبد، ما دام العبد يف عون أخيه". 
وعليه نستنتج أنّه كلاّم ابتعد اإلنسان عن التّعاليم 
الّدينيّة وفطرته اإلنسانيّة، سقط يف هاوية الحرمان 
وبالّرغم   ، فـ "كوفيد – ١٩"  اإللهي...  اللّطف  من 
من رشاسته، يبدو أنّه قد أيقظنا من غفلتنا، وأزال 
وخور  حجمنا  ِصغر  فأرانا  أبصارنا،  عن  الغشاوة 
وجّل،  عّز  الله  إرادة  أمام  املطلق  وعجزنا  قّوتنا 
ولكن يف اإلتحاد قّوة، متنحنا األمل وتجعلنا نجايف 
عبادي  سألك  )وإذا  تعاىل  قوله  ونتذكّر  القنوط 
دعاِن(،  إذا  الّداعِ  دعوة  أجيب  قريب  فإّن  عّني 

فلرنفع أيدينا بالّدعاء ... لعّل الفرج قريب!!!
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مقابلة

فاطمة بعلبيك _مونرتيال 
تتمة االوىل

المؤسسات االسالمية تتطوع إلنجاز االعمال الميدانية
الكندّيون يدًا بيد في مواجهة كورونا... 
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ال شـــــك ان وبــــــــاء كـــــورونـــــا نـــــرش ويـــنـــرش 
الرعب بني الناس ملا يسببه من ازمات 
مل يَــْعــتــد الــبــرش عــىل ُســبــل مــواجــهــتــهــا. 
ــذا الـــــظـــــالم الــــــــذي يـــبـــدو  ــ ــ ــــط هـ ــ لــــكــــن وسـ
دامـــســـاً، بــــرزت نــقــاط ضـــوء كــثــرية ميكن 

اإللتفات إليها.   
ــأن الــقــيــامــة تــقــرتب.  ــ هــــذا الـــعـــام بــــدأ وكـ
يكفي أن وباء فريوس كورونا نرش الرعب 
يف كل بقعة من بقاع االرض ملا سببه 
من أمراض وموت وفقر وعوز، وللعبء 
الـــذي شكله عــىل كــثــري مــن الــحــكــومــات 
ــتــــعــــدة ملــــواجــــهــــتــــه،  الـــــتـــــي مل تــــكــــن مــــســ
ففشل بعضها، ونجحت أخــرى بنسب 
أحد  يكن  تجربة مل  انها  متفاوتة، سيام 
مــســتــعــداً لــهــا وتـــحـــدٍّ غـــري مــســبــوق. وقــد 
كــشــفــت هـــذه الــتــجــربــة الــلــثــاَم عــن دول 
ــزال تــتــعــامــل مـــن مــوقــع الــحــقــد تــجــاه  ال تــ
الدول التي ال تخضع لسلطتها، كام هي 

الحال بني أمريكا وإيران. 
فــريوس كــورونــا كذلك أبــرز تحدياً كبرياً 
الـــحـــجـــر  لـــــجـــــأت اىل  الـــــتـــــي  لــــلــــعــــائــــالت 
ــنــــزيل، ومــــا ســيــكــون لـــذلـــك مـــن آثـــار  املــ
سلبية قد تظهر بشكل ساخر بني طيات 
الــنــكــات، الــتــي تنترش بــسعــة الـــربق بني 
الناس عرب وسائل التواصل االجتامعي، 
ــكــــون لــهــا  ــيــ ولـــكـــنـــهـــا يف واقـــــــــع األمـــــــــر ســ
تداعيات كبرية يطال متاسك العائالت 
إذا مل يُتعاَط معها بوعي وحكمة. وقد 
يــكــون لــهــذا الــحــجــر أيـــضـــاً أرضار صحية 
ــــراء الــبــقــاء الــطــويــل يف املـــنـــازل دون  جـ
خطة معدة من قبل األهل لهم ولألوالد. 
كذلك فــان إغــالق املساجد والكنائس 
واملعابد والخوف الذي يريد البعض ان 
يصوره بطابع سلبي قد يؤثر عىل التزام 
الناس الديني جراء ابتعادهم عن بيوت 

الــعــبــادة. كــام أظــهــر الــفــريوس جشعاً ال 
مثيل له بني بعض التجار الذين استغلوا 

حاجة الناس. 
كـــل هــــذه املـــخـــاوف صــحــيــحــة وواقــعــيــة 
يف جـــزء كــبــري مــنــهــا، ولــكــن يف املقابل 
ــيـــأس يــتــســلــل إىل  ال يــنــبــغــي ان نــــرتك الـ
نفوسنا، وال ينبغي أن نقارب الواقع بنحو 
ســلــبــي فــحــســب، بـــل هـــنـــاك ايــجــابــيــات 

عديدة برزت مع هذا الفريوس.      
ــيــــات انــــــه كـــشـــف عــن  ــابــ مــــن هــــــذه االيــــجــ
مــــعــــادن حــقــيــقــيــة لــــــدى انــــــــواع مــخــتــلــفــة 
ــنــــاس، ســيــام يف الـــقـــطـــاع الــطــبــي  مـــن الــ
حيث االطباء واملمرضون واملسعفون 
واملــــتــــطــــوعــــون )ذكــــــــــــوراً وإنـــــــاثـــــــاً( قـــامـــوا 
ويــقــومــون كـــل يـــوم بــعــمــل جــبــار وجــهــود 
نذكرهم  أن  علينا  حقهم  ومـــن  عظيمة، 
ونذكر دورهم قبل أي أحد. فهم الجنود 
املخلصون الــذيــن مل يــهــربــوا مــن ساحة 
املـــعـــركـــة بـــالـــرغـــم مـــن املـــخـــاطـــر الــكــبــرية 
ــال  ــقـ ــــي يــــواجــــهــــونــــهــــا، واحــــــتــــــامل انـــتـ ــتـ ــ الـ
ــيــــهــــم مـــــن املــــصــــابــــني بـــهـــذا  الــــــعــــــدوى الــ
الوباء. وهم تعرضوا لإلصابة، بل سقط 
مــنــهــم شـــهـــداء يف هــــذه "املـــعـــركـــة" يف 
سنحاول  املــــرىض.  أرواح  إنــقــاذ  سبيل 
ــادم أن نــلــقــى شــيــئــاً من  ــقــ يف الـــعـــدد الــ
الــــضــــوء عــــىل بـــعـــض مــــا يـــقـــومـــون بــــه يف 

املستشفيات.  
أيضاً برز يف هذا االجواء متطوعون من 
الـــجـــالـــيـــات املــخــتــلــفــة يف كــيــبــك، فقد 
ــة ومـــؤســـســـات  ــويـ ــيـ ــالـ ــــز جـ ــــراكـ شـــكـــلـــت مـ
ــاً مــــن املــتــطــوعــني  ــانـ ــــدٌة لـــجـ ــــديـ خـــرييـــة عـ
ملــســاعــدة املــحــتــاجــني، دون النظر اىل 
ديــانــتــهــم او ِعــرقــهــم، وقـــد ألــقــيــنــا الــضــوء 
ــــذا الــــعــــدد لــتــمــكــني  عــــىل بــعــضــهــا يف هـ
املــحــتــاجــني مـــن تــحــصــيــل املــســاعــدات 

التي يريدونها، سيام كبار السن. وهذه 
ــــادرة ســـاهـــمـــت وتـــســـاهـــم يف نــرش  ــبـ ــ املـ
ــــن االجـــتـــامعـــي والــتــفــاعــل بـــني أبــنــاء  األمـ
تفكيك  الكندي، ويف  املجتمع  وبــنــات 
الــصــور النمطية التي عمل عــىل نرشها 
بــعــُض املــتــطــرفــني يف الـــفـــرتة الــســابــقــة، 
والتي نأمل ان تنجيَل بشكل كامل بعد 
أن ينجح العامل يف االنتصار يف الحرب 

عىل كورونا. 
ومـــن الــتــجــار مـــن تــعــامــل بــانــســانــيــة تــجــاه 
مــا يــجــري، وهــو مــا لفتنا إلــيــه يف العدد 
املايض، فقد قامت رشكة "باراماْونت" 
تجاه موظفيها مببادرة تحفظ حقوقهم، 
وتجاه زبائنها بطرح أسعار مناسبة تراعي 
الــوضــع الــقــائــم. وعــقــد صــاحــبــهــا محمد 
فــقــيــه االثـــنـــني املــــايض يف الـــرابـــع عرش 
من شهر آذار يف منطقة تورنتو اجتامعاً 
لــكــبــار املـــســـؤولـــني يف رشكـــتـــه، وأصــــدر 
ــيـــهـــات لِـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــىل حــقــوق  ــتـــوجـ الـ
املوظفني واالمتناع عن خفض ساعات 

ــلـــهـــم. كـــــام وضــــــع وجـــــبـــــات جـــديـــدة  عـــمـ
ــاً مــن  ــبــ ــيــ بــــأســــعــــار مـــخـــفـــضـــة القـــــــت تــــرحــ
الــزبــائــن. وكــذلــك حـــوََّل مــالــك مجموعة 
ــاذ عــبــاس مــحــمــود  ــتـ "ْدريــــــم مـــايْـــْنـــد" االسـ
واملــوظــفــون يف مــطــعــم "وايْــــِفــــْريِل" يف 
شــارع "ألِْغن" مطاعَم ميلكها اىل مكاٍن 
ــة لــتُــشــَحــن  ــذيــ ــاألغــ لــتــعــبــئــة الـــصـــنـــاديـــق بــ
إىل ُمــحــتــاجــيــهــا بــســبــب تــفــيش فـــريوس 
العملية  وأُطلق عىل  كورونا املستجد. 
 Operation( ــة"  ــ ــزيـ ــ رمـ "عـــمـــلـــيـــة  اســـــم 

  .)Ramzieh
ــا قـــــام بــه  كــــام ال بــــد مــــن االشـــــــــارة اىل مــ
بلدية شــامل مونرتيال عبد الحق  عضو 
تــربٍع براتبه لصالح جمعيتني  ســاري من 
خــرييــتــني تــعــمــالن يف خــدمــة الــعــائــالت 
الـــتـــي اصــابــتــهــا تـــداعـــيـــات "كــــورونــــا" يف 

مونرتيال واملغرب العريب.  
صحيح أن املساجد والكنائس واملعابد 
أقفلت أبوابها مؤقتاً يف وجه املصلني، 
ولكن أيضاً الحظنا أن الكثري من الناس 
بــدأَ بالعودة اىل الــديــن. كام الحظنا ان 
تُبثُّ  التي  الدينية  متابعي املحارضات 
مـــبـــارشة عـــرب الــفــايــســبــوك تــلــقــى متابعة 
ــا كـــــان الــكــثــري  ــتـــجـــاوز يف كـــثـــري مــنــهــا مــ تـ
مـــن املـــراكـــز يــحــصــل عــلــيــهــا حــيــنــام كــان 
مــفــتــوحــاً أمــــام املــصــلــني، فــهــذا الــفــضــاء 
الجميع وال يتطلب  أمــام  بــات مفتوحاً 
حــــضــــوره الـــكـــثـــر مــــن الـــعـــنـــاء. فـــفـــي كــل 
مــــحــــارضة تــنــظــمــهــا هـــــذه املـــؤســـســـة او 
ــابــــعــــن يـــتـــجـــاوز  ــتــ ــلــــك بـــــــات عـــــــدد املــ تــ
األلــــف يف وقـــت كـــان املـــحـــارض نفسه 
ــــقـــــي دروســـــــــــــــه عــــــــى الـــــــــعـــــــــرات او  ــلـ ــ يـ
املئات يف أحسن االحوال. وهذا االمر 
يــتــطــلــب مــتــابــعــة بــعــد ان تـــعـــود االمــــور 
الـــروري  بــات مــن  إىل طبيعتها، فقد 

ان تخصص املــؤســســات الــديــنــيــة حــيــزاً 
مـــهـــامً مـــن نــشــاطــهــا لــيــكــون عـــرب وســائــل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــامعـــي، وإن كــــان لــهــذه 
األمر محاذيره يف أيام "الدعة والراحة"، 
فهناك متطرفون يف كندا يرتصدون كل 
مــن يختلف معهم يف الـــرأي لــاليــقــاع به 

وتسجيل هفواته والتشهري به.  
ــــذه الــــفــــرتة هـــدنـــة بــني  أيــــضــــاً ســجــلــت هـ
الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة واملـــعـــارضـــة، ســـواء 
يف كندا بشكل عام او يف املقاطعات 
او الــبــلــديــات، فَــانــصــبَّــت جــهــود الجميع 
ملـــــواجـــــهـــــة تــــــحــــــدي كـــــــــورونـــــــــا، وهـــــــــو مـــا 
فــســح املــجــال أمـــام الــحــكــومــات للرتكيز 
عــــىل اكـــتـــشـــاف الــــثــــغــــرات، ومـــــا يــعــاين 
ــتـــفـــرغ لــتــحــقــيــق ما  ــنــــون، والـ مــنــه املــــواطــ
يــحــتــاجــه الــــنــــاس، والـــعـــمـــل عــــىل تــأمــني 
كل املستلزمات التي تساعد الكنديني 
ملواجهة الفريوس القاتل. وهنا ال بد أن 
الـــوزراء الكندي  نوجه التحية إىل رئيس 
الــــــــوزراء  تــــــــرودو وإىل رئــــيــــس  جـــوســـتـــان 
الــكــيــبــي فــرانــســوا لــوغــو وجــمــيــع رؤســـاء 
الـــحـــكـــومـــات يف املـــقـــاطـــعـــات الــكــنــديــة 
ورؤســـاء الــبــلــديــات، وذلـــك لِــام قــامــوا به 
مــن جهود جــبــارة تغطي بعَض التقصري 
الـــذي بــرز هنا او هــنــاك بفعل التحدي 
الكبري الـــذي ميثله "كـــورونـــا"، الـــذي قد 

يتجاوز طاقة الكثري من الحكومات.
يف مواجهة هــذا التحدي الكبري نحتاج 
إىل العمل معاً، وكذلك إىل األمل، فال 
واالرتــبــاك  والسلبية  للتشاؤم  نستسلم 
والـــــخـــــوف. ولـــنـــنـــظـــر اىل الــــضــــوء داخــــل 
النفق، الذي حتامً سيكرب ليبدد الظالم 
ــيــــكــــون املــســتــقــبــل  ــعـــد حــــــني، وســ ولــــــو بـ
أكرث ارشاقاً وأماناً بإذن الله. فلعّل الله 

يُحِدث بعد ذلك أمراً.     
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أفراد  بني  تعاون  مثرة  لكونه  ليس  بامتياز،  مغريب  فيلم  "آدم" 
عائلة فنية يف االخراج واالنتاج والتمثيل والسيناريو فحسب، 
إمنا يف رؤيته الواضحة الداعية النعتاق املرأة من مجتمع ُمثقل 

بالتقاليد.   
متثيل  من  وهو  املغربية.  اللهجة  ذات  بالعربية  ناطق  الفيلم 
عيوش.  نبيل  زوجها  وانتاج  كتابة  ومن  توزاين  مريم  واخراج 
يتميز بتقدميه تجربًة إنسانيًة رائدة للسينام النسوية املغربية، 

وببساطته وسالسة موضوعه ووضوح شخصياته.
املحنة واحدة 

مغربيتني:  المرأتني  قاسيتني  تجربتني  حول  الفيلم  يتمحور 
الرشعي.  اإلطار  خارج  حامل  واالخرى  زوجها  مات  واحدة 
البيضاء.  الدار  مدينة  من  القديم  الحي  يف  مجرياته  وتدور 
وهذا الحي معروف بتقاليده ذات الطابع املتزمِّت. فمن غري 
املألوف مثالً ان  تدخله امرأة شابة حامل ال يعرفها أهل الحي، 
او أن تسري فيه امرأة أخرى مبفردها لقضاء حاجاتها املنزلية، 
كل  من  الفضولية  النظرات  تحارصهام  الحالتني  كلتا  ففي 

حدب وصوب، وقد ال تنجوان من عواقب وخيمة.
مرحلة  يف  وهي  املدينة،  إىل  الريف  من  الوافدة  فساميُة، 

متقدمة من الحمل الناجم عن عالقة جنسية خارجة عن إطار 
الزواج الرشعي، تقوم بالبحث عن عمل يوفر لها حياًة كرميًة، 
فتضطر  ذلك،  دون  تحول  الحمل  من  املتقدمة  حالتها  أن  إال 
إىل  تعود  أن  أمل  عىل  طويلة  فرتة  املدينة  يف  للبقاء  سامية 

ارستها وتلد يف كنفها وتحت رعايتها.
أما الثانية "عبلة"، وهي أرملة تقيم مع ابنتها )8 سنوات( بعد 
وفاة زوجها، فتعتمد عىل نفسها يف تدبري شؤون الحياة من 
نافذة  عرب  املارة  اىل  وبيعه  الخبز  أنواع  من  تصنعه  ما  خالل 

من منزلها.
هذه  أن  إال  عبلة.  من  املساعدة  طلب  إىل  سامية  لجأت 
وقبولها  ابنتها   رغبة  عند  نزلت  ولكنها  كثرياً،  ترددت  األخرية 
عالقة  املرأتني  بني  نشأت  ما  ورسعان  وجيزة.  لفرتة  كضيفة 
يوم من منطلق  بعد  يوماً  وتتوطد  تدريجياً  تنمو  بدأت  صداقة 

قناعة وحاجة كل منهام لألخرى.
تغطية  إىل  وتعمد  زوجها.  وفاة  بعد  الزواج  ترفض  "عبلة" 
رأسها، وترفض أن تتزين، أو أن تبدي مالمح الفرح عىل وجهها 
الذي مل يَنل الفراق من جامله. وهي ترفض كل عرض لالرتباط 

بإنسان آخر كأمنا تتامدى بقمع أنوثتها. 

تجد  ال  التي  أزمتها  بسبب  االكتئاب  من  فتعاين  سامية  أما 
من  تتمكن  وال  قريتها،  إىل  العودة  تستطيع  ال  فهي  حالً،  لها 
يطل  طفل  بحياة  املجازفة  ميكنها  وال  املال،  لقلة  اإلجهاض 
عىل العامل ُمثقالً بإرِث ما خلَّفته أمه من فقر وعار، أقله كونَه 
التخلص منه وتركه يف  زنا. لذلك فهي ترص عىل رضورة  ابن 

ملجأ ألطفال األيتام.
انتصار االمومة واالنوثة

يبدو ان الفيلم غري معنيٍّ مبايض سامية، وال من أين جاءت، 
وملاذا  منه،  حملت  الذي  الرجل  هو  ومن  لها،  حصل  وماذا 
فالرجل شبه غائب عن  األسئلة.  تخىل عنها، وغري ذلك من 
الفيلم، ورمبا كان عمداً. فهذا ليس فيلم الرجل، بل املرأة يف 

ماضيها وحارضها وأحزانها وأفراحها.
املأكوالت،  تصنيع  لُبنى  تعليم  يف  سامية  تنجح  تدريجيا 
يف  الحياة.  وِبُحب  السابقة،  همومها  عن  بالتخيل  وتقنعها 
املقابل تنجح لبنى يف إقناع سامية بالتمسك بأمومتها وعدم 
من  املشرتك  التامهي  هذا  وقع  وعىل  وليدها.  عن  التخيل 
الدرامي، تنترص األمومة عىل  التعبري  الرقيقة وبراعة  املشاعر 
املحنة، واألنوثة عىل القهر االجتامعي، واملرأة عىل التقاليد.

والوزراء  النواب  النساء  من  عدد  االخرية  الفرتة  يف  تعرض 
الكييكيات لحملة ممنهجة من الرتهيب واالساءة عىل مواقع 

التواصل االجتامعي.
الجمعية  عضو  البري،  كريستني  النائب  قامت  األثر  وعىل 
اىل  شكوى  بتقديم  الكيبيي،  التضامن  حزب  يف  الوطنية 
"نتحدث  قالته  ومام  رشبروك.  مدينة  يف  الرشطة  قسم 
اليوم عن العنف "اإللكرتوين" الذي يطال النساء خصيصاً.. 
زمياليت من النساء والنواب كُنَّ يتأثرن جداً من تنامي ظاهرة 
التحرش والكره التي يتعرضن لها دون أن يستِطعن فعل أي 
شكًوى  الخصوص  بهذا  "قرأت  وأضافت:  بشأنها".  يشء 
متها إحدى النساء العامالت معي. وكانت كلامتها  مؤثرة  قدَّ

جداً، ولكنها تستحق اإلفصاح عنها لتوعية الجميع".
الرشطُة،  الجد  محمل  عىل  أخذتها  شكواها  أن  وأوضحت 
ضحايا  من  العديد  أوساط  يف  السائد  لالعتقاد  خالفاً 
مقنعة  أدلة  جمع  رضورة  عىل  وأكدت  والعنف.  االستقواء 

والتحيل بالصرب. 
العلني  تنديدها  خالل  من  سواء  البري،  تجربة  أن  ويبدو 
بالرسائل البغيضة التي كانت تتلقاها، أو من خالل تقدميها 
الشكوى إىل دوائر الرشطة، قد فتحت الطريق أمام العديد 

من الضحايا، ما دفع الجمعية الوطنية الكيبيكية إىل اصدار 
قانون للتنديد باالستقواء عىل املرأة "إلكرتونياً".

مواقف شاجبة
لرشطة  سلَّمت  قد  أنها  روا  ناتايل  الثقافة  وزيرة  أكدت   
بني  تتلقاها  كانت  التي  الحاقدة  الرسائل  من  كيبك عدداً 
احرتام  رضورة  لكم  أبني  ان  "أريد  ُمعلِّقًة:  واآلخر،  الحني 
املؤسسات، فنحن بعيدون عنها كلَّ البعد منذ زمن طويل. 
أتلقى  وأنا  العام  السيايس  املسح  عىل  ظهوري  ومنذ 
بالشتائم  مليئًة  رسائَل  االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل 

واالساءة والبذاءة والحقد..
كام تعلمون، الشخصيات العامة، مبا يف ذلك السياسية، 
جميعها مستهدفة عىل الشبكات االجتامعية ومن الرضوري 

اإلبالغ عن ذلك". 
بلدية  رئيسة  بالنت  فالريي  شجعت  القضيتني،  عىل  ورداً 
وقالت:  الشكاوى.  تقديم  عىل  التحرّش  ضحايا  مونرتيال 
أالَّ  الجميع إىل  أدعو  القيام بذلك.  الصواب  أنه من  "أعتقد 

يُُغضوا الطرف عن ذلَك مطلقاً".
كام شجعت كارولني قديس مؤسسة "حوكمة املرأة"، التي 
تساعد النساء عىل مواجهة الهجامت عىل وسائل التواصل 

"ُمقلِقٌة  وقالت  معلقة:  اإلبالغ،  عىل  الضحايا  االجتامعي، 
الهجامُت التي قد تتعرض لها النساء يف الحقل العام". 

ولإلشارة، فقد واجهت الوزيرة ميالين جويل، عندما كانت 
وزيرة للرتاث يف عام 2017 تهديدات بالقتل، بعد أن دعمت 
مجلس  يف  )االسالموفوبيا(  اإلسالم"  "رهاب  ضد  اقرتاحاً 
الخيالة  لرشطة  شكوى  جويل  ميالين  وقّدمت  العموم. 

الكندية امللكية )RCMP(، وأُدين صاحب التهديدات.

د. عيل حوييل

"“ آدم"” فيلم مغربي ينتصر للمرأة في مجتمع مغلق

وجوه نسائية كيبيكية ُيسَتقَوى وُيحَقد عليها

د. عيل ضاهر

دونالد ترامب 
واالستقواء 

على اآلخرين 
والكورونا

عىل  أطلق  من  أول  من  أعلم  ال 
اليوم  حتى  زالت  ما  التي  بريطانيا، 
اسَم  العظمى،  بلقب  تحتفظ 
عنها  تغيب  ال  التي  االمرباطورية 
ان  هو  أعلمه  ما  لكن  الشمس. 
التي  باأللقاب  تهتم  ال  الشمس 
ما  اىل  تنتبه  وال  االنسان  يستعملها 
بالتسميات  تكرتث  وال  منها،  يريده 
التى يشتقها منها ليتداولها يف حياته. 
اسم  عليها  يُطلََق  أن  يهّمها  ال  بل 
"شمس" او "قمر" او "مريخ" او حتى 
"ترامب". كام أنها ال تلتفت إىل من 
يعبدها، كام كانوا يفعلون سابقاً يف 
وزناً ملن  تقيم  وال  الحضارات،  بعض 
ظناً  أنَّثوها  وقد  القمر،  عليها  يفضل 
منهم أن يف تأنيثها إنزاال من قيمتها، 
ناسني ان "ما التأنيث إلسم الشمس 
للهالل".  فخٌر  التذكري  وال  عيٌب... 
وال  معها  تنفع  ال  األمور  هذه  فكل 
تعنيها. والدليل عىل انها مل تهتم ملا 
تسميات  من  عليها  االنسان  يطلقه 
وما يستعريه منها من صفات أنها قد 
التي  بريطانيا،  عن  بوجهها  أشاحت 
حجمها  اتِّساع  بسبب  تسمى  كانت 
التي  "اإلمرباطورية  ِباسم  وقوتها 
فأدارت  الشمس"،  عنها  تغيب  ال 
تلك  عاصمة  أن  بحيث  ظهرها  لها 
عظمى  كانت  التي  اإلمرباطورية 
أصبحت تُسمى مدينة الضباب. هذا 
حديد  من  بيد  ترضب  كانت  ان  بعد 
يعيص  من  وتقاصص  أرادت،  كيفام 
عىل  وتعاقب  شاءت،  كيفام  أمرها 
يقدر  ان  دون  أحبت،  كيفام  هواها 
أحد عىل مخالفتها. يعني أنها، بلغة 
العرص الحايل، كانت تستقوي عىل 

سواها.

ثم كان أن أفل نجم بريطانيا وتقلصت 
ابنتها  فورثتها  االستقواء،  عىل  قدرتها 
االمريكية،  املتحدة  الواليات  البكر 
وأخذت منها شعلة االستقواء، ورشعت 
وترهيب  التسلط  يف  بإستعامله 
اآلخرين لتَْحقيق َمآِرِبها. ثم جاء ترامب 
و"بلطجيته"  وعدوانيته  برنجيسته 
ومزاجه "التشبيحي" املحب ملامرسة 
أنواع  وكل  والتحرش،  واإلساءة  العنف 
كاإلكراه،  املتعمد،  اإلرضار  أساليب 
والرتهيب  والتسلط،  والتالعب، 
بهدف تحقيق املكاسب، فام كان منه 
إال ان طّور مفهوم االستقواء وحّوله إىل 
طريقة تعامل أساسية يعتمد عليها يف 

سياساته الخارجية ملواجهة غريه.
إال ان ترامب واجه مؤخراً عدواً مل يكن 
يحسب له حساباً، تسلل إىل بيته رغم 
إىل  لجوئه  ورغم  ذلك  نفي  محاولته 
ِباستعامل  دامئاً  الهواء  يف  التلويح 
سيف االستقواء. وبينام كان هذا العدو 
يتسلل بقوة ويرضب بشدة بيتَه، سارع 
دونالد إىل رفع سالحه املفضل، سيف 
لتعاسة  يا  لكن  بوجهه.  االستقواء، 
يسمى  الذي  العدو  فهذا  دونالد! 
"كورونا" هو فريوس ال يُستقَوى عليه، 
اىل  يلتفت  وال  "بالبلطجة"  يكرتث  وال 
"التشبيح"، مام ادى اىل إصابة ترامب 
بنكسة شديدة، فوقف أمام مرآته ينظر 
ويندب حظه،  نفسه وميسح خده  اىل 
الصيني"  "امليكروب  يشتم  أخذ  ثم 
إنتخابه،  إعادة  لتقويض  يسعى  الذي 
"تتنمرون"  التالية:  املقولة  ناسياً 

فتضحك منكم األقدار! 
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من إعداد سمر بن جعفر 
قالت شبكة أونتاريو ملقدمي خدمات دعم 
إليها  تلجأ  التي  األماكن  عدد  إن  الضحايا 
تراجع.  يف  األرسي  العنف  ضحايا  النساء 
ولهذا السبب قررت حكومة أونتاريو تقديم 
وفئة  الفئة  هذه  ملساعدة  دوالر  ماليني   4

الضعفاء يف املجتمع.
املحاكم  بني  األموال  تقاسم  وسيتم 
واملنظامت التي تقدم خدمات مثل اإلقامة 
 2,7 والوجبات والنقل. وسيتم توزيع مبلغ 
مليون دوالر عرب خمسني منظمة مجتمعية 

تقدم املساعدة للضحايا.
يف  العاملني  األموال  هذه  وستساعد 
الخطوط األمامية ، عىل سبيل املثال ، يف 
الاليت  للنساء  ممتدة  فندقية  إقامة  توفري 

يضطررن ملغادرة منزل الزوجية.
فكتوريا  مركز  من  فاران،  غايتان  وتقول 

املالجئ   أن  "أعلم   : سادبري  يف  للنساء 
كوفيد  بسبب  جديدة  تدابري  اتخذت  قد 
التي  املرأة  تخضع  أن  املرجح  19.ومن 
ملدة  الصحي  للحجر  مأوى  إىل  تذهب 

أسبوعني يف غرفة صغرية. "
النساء  بعض  أن  فاران  غايتان  وتضيف 
األطفال  مع  املنزل  يف  البقاء  يفّضلن 
وتحّمل الزوج امليسء ، وهو أبعد ما يكون 

. حالًّ
كلية  يف  األستاذ  البيري،  سيمون  ويؤكّد 
أن  أوتاوا  جامعة  يف  االجتامعية  الخدمة 
الوصول إىل املوارد أصبح أكرث صعوبة يف 

سياق جائحة كوفيد 19.
و يعتقد األستاذ البيري أن فريوس كورونا ال 
بل  فحسب،  العائالت  لجميع  قلًقا  يخلق 
يخلق أيًضا ظروفًا من انعدام األمن والعزلة 
الذين  واألطفال  للنساء  بالنسبة  والضعف 

يعيشون يف سياق من العنف.
أونتاريو  حكومة  خّصصت   ولإلشارة، 
عىل  املحاكم  ملساعدة  دوالر  مليون   1,3
مواصلة العمل عن بعد.   راديو كندا الدويل  

ليونيل  منزل  إىل  مونرتيال  رشطة  استُدِعيَت 
بلدية  يف  الرسمية  املعارضة  زعيم  برييز، 
صغرياً  عائلياً  احتفاالً  أقام  أن  بعد  مونرتيال، 
مبناسبة خطبة ابنته األربعاء يف خضمِّ املعركة 

مع وباء كورونا الذي يجتاح العامل. 
وقال برييز يف بياٍن إنه وزوجته وأوالده األربعة 
)عرب  مصوَّرًة  مكاملًة  أجَروا  معهام  املقيمني 
الفيديو( بابنته وخطيبها املقيَمني يف نيويورك، 
يف  املوسيقى  بعزف  األصدقاء  أحد  قام  كام 

باحة املنزل األمامية. 
والديَّ  حتى  أحداً،  ندُع  "مل  برييز:  وأضاف 
اللَّذين يعيشان عىل مقربة منا. وهنَّأَنا الجرياُن 
منازلهم  باحات  من  أو  رشفاتهم  عىل  من 
األمامية، كام توقف برهًة، لتهنئتنا، بعُض أفراد 

العائالت املارَّة أو السائِقة".
التجمعات  كلَّ  كيبك  حكومة  منعت  وقد 
الكبرية بُغيَة إبطاِء انتشار املرض الذي يسبببه 
لكل  يحق  وعليه،  املُستجد،  كورونا  فريوس 
بوط  الضُّ وتحرير  التدخل  الرشطة  وحدات 

للمخالفني.
العامة  الصحية  السلطات  دعت  ذلك،  إىل 
قوانني  احرتام  إىل  املونرتياليني  مونرتيال  يف 
اإلصابات  بعدد  مذكِّرًة  االجتامعي،  التباعد 

امللحوظ يف املنطقة. 
مع  تعاونت  عائلته  إن  قال  برييز،  إىل  بالعودة 
حاملا  املوسيقى  وأوقفت  الرشطة،  أفراد 
إبالغها  بعد  أي  منزله،  إىل  الرشطة  وصلت 

بإقامته االحتفال. 

من  املزيد  مونرتيال  رشطة  تقدم  ومل 
حاالت  بشأن  التعليقات  أو  املعلومات 
عىل  حفاظاً  وذلك  بالفريوس،  املصابني 

يتهم.  رِسِّ
احرتمت  عائلته  إن  أيضاً  برييز  كالم  يف  وجاء 
أثناء  يف  املطلوبة  االجتامعي  التباعد  أُطَر 
ُشخَِّصت  الذي  ابنه  إنَّ  وأضاف  احتفالها، 
بالفريوس كان قد غادر املنزل مؤقتاً،  إصابته 

لكنه أمرَه بالعودة إليه. 
كام أشاَر  ُمستشار املدينة عن َمحلة دارْلِْنْغنت 
يف كوت دو نيج – نوتْر دام دو غراس إنَّ برييز 
معرفتهام  بعد  نفسه  يعزل  كان  كالُهام  وابنه 

بشأن إصابة اإلبن. 
وأشار برييز إىل تفهمه النصيحة بشأن االبتعاد 

هذه  خالل  يف  العائلية  االجتامعات  عن 
أن  يتوقع  يُكن  مل  أنه  وأضاف  الصحية،  األزمة 
وقال:  لتهنئتهم،  الجريان  من  العديد  يتوقف 
"لو استطعُت الرجوع بالوقت، لَُقْمُت بفعيل 

باختالٍف، وبحذٍر أكرب".
تطالُب  بالنت  فالريي  مونرتيال  بلدية  رئيسة 

برييز باالعتذار
فالريي  مونرتيال  بلدية  رئيسة  أعربت  بدورها، 
يف  نظريها  ترصف  من  استيائها  عن  بالنْت 
العمل البلدي، حينام ُسِئلَت عن الحادثة يف 
وقالت:  الخميس  ُعِقد  صحايفٍّ  مؤمتر  خالل 
يسود  عندما  مناسبة  إقامة  املقبول  غري  "من 

الوباء، بل يلزَُم أن يلتزَم الجميَع بيوتهم".
إن  لذا  ُمعلَّقة،  اآلن  الجميع  "أشغاُل  وتابعت: 

طلبنا من أهايل مونرتيال أن يفعلوا ذلك، فال 
زعيم  عىل  أيضاً  القوانني  هذه  تنطبق  أن  بد 
أن  ُمذكِّرًَة  القانون"،  فوَق  أحد  فال  املعارضة، 
مثاالً  السياسيون  يشكل  أن  يتوقع  الشعب 
طالبت  وعليه،  القوانني،  ويتبعوا  لغريهم 
بالنْت برييز باالعتذار فوراً إىل أهايل مونرتيال. 

من إعداد زبر الجازي 
حول  خرائط  و  بيانات  جوجل  رشكة  نرشت 
وذلك  الناس  فيها  يتجمع  التي  العامة  األماكن 

من اجل مقاومة تفيش فريوس كورونا.
دولة   131 ساكني  املعلومات  هذه  وتشمل 
من بينها كندا. وهي معطيات مستقاة حسب 
خرائط  مثل  تطبيقاتها  و  خدماتها  من  غوغل 

غوغل. واكدت الرشكة انها احرتمت خصوصية 
يف  للبيانات  جمعها  خالل  املستخدمتني 
املناطق العمومية املعتلة) أسواق ، املحطات 
 ، الشغل  اماكن   ، العمومي  النقل  وسائل  و 

الساحات العامة و املنتزهات (.
وقالت الرشكة انها تسعى إىل امداد السلطات 

من  الناس  تحركات  حول  مبعلومات  الصحية 
مكافحة  يف  خططها  معاينة  و  متابعة  اجل 
بينها  من  والتي  القاتل  كورونا  فريوس  انتشار 

التباعد االجتامعي.
االتحاد  العدل يف  مفوضة شؤون  طلبت  وقد 
التقنية  رشكات  الفائت  الخميس  يوم  األوريب 

الكربي مثل غوغل و فيسبوك بامداد السلطات 
الصحية مبعلومات حول مستخدميها من اجل 
الوقت  يف  انتقدت  و   . الفريوس  مقاومة 
جوجل  و  االجتامعي  التواصل  مواقع  نفسه 
الكاذبة حول  األخبار  مقاومة  تقصريها يف  يف 
فريوس كورونا.                    راديو كندا الدويل 

كندا
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وكالة االستخبارات األمنية الكندية للمضي في خطتها لجمع بيانات مفصلة بشأن الكنديين

الشرطة في منزل زعيم المعارضة في بلدية مونتريال!

كوفيد 19: واحٌد من كّل عشرة مصابين عزلة النساء ضحايا العنف األسري تتفاقم في سياق جائحة كوفيد 19
في أونتاريو يعمل في الرعاية الصحية

فيروس كورونا :غوغل ترصد األماكن التي يتجمع فيها الناس

الكندية خطتها  األمنية  االستخبارات  وكالة  تتابع 
تضم  التي  البيانية  القاعدات  واستخدام  لجمع 
معلومات الكنديني الشخصية، كام تشرُي وثائق 
إن  االستخبارات  وكالة  وتقول  حديثاً.  كُِشَفت 
هذه املبادرة التي باتت ُممكنة عرب ترشيع أمني 
جمع  من  الوكالة  ستُمكِّن  املاضية  السنة  أُقرَّ 
معلومات وفرية لكشف أي معطيات مل يُكن من 

املمكن كشُفها يف ما مىض. 
الحريات  مجال  يف  الناشطون  يخىش  وعليه، 
املَدنية من سلطِة جمعِ قاعدات البيانات هذه 
والتدقيق فيها. تِم َمْكُسوْريل، املنسق الرشيك 
للمجموعة الدولية لالرشاف عىل أحوال الحقوق 
املدنية )ICLMG( التي مقرها يف أوتَاوا، قال 
عىل  إن  الكندية"  "الصحافة  حديث ملوقع  يف 
الحكومة أن توضح للكنديني بشكل أفضل ماهيَة 
املعلومات التي باتت الوكالة تستطيع تطويعها، 

البعض  الخطأ يف تشخيص  احتامل  مع  خاصة 
عىل أنهم يشكلون تهديداً لألمن. 

تفعل  أن  الحكومة  عىل  إن  مكُسوْريل  وأضاف 
ذلك لتضمن للكنديني حامية حقوقهم، متسائالً 
إن "كُنا نريد امليُض يف هذه الحالة التي تجمع 
من  ضخمة  كميات  االستخبارات  وكاالت  فيها 

املعلومات وتحتفظ بها".
"الصحافة  ملوقع  كُِشَفت  التي  الوثائُق  وتشري 
عىل  االطالع  "قانون  مبوجب  الكندية" 
قدمت  االستخبارات  وكالة  أن  املعلومات" 
وزير  إىل  املنقيض  متوز  يف  القانون  مرشوع 

األمن العام آنذاك، رالف غودايل. 
أن  غودايل  من  االستخبارات  وكالة  طلبت  وقد 
البيانات  قاعدات  من  معينة  فئات  عىل  يوافق 
األهلية  ملنح  وذلك  بالكنديني،  املتعلقة 

لربنامجها لجمع املعلومات.

الوكالة  مديُر  أرسلها  التي  املذكرة  يف  وجاء 
تحليل  إن  غودايل  الوزير  إىل  ِفيْنيُو  دافيد 
للوكالة،  رئيسية  تحقيق  أداة  سيشكل  البيانات 
الت ومالحظة  وسيمنحها القدرة عىل إقامة الصِّ
باالعتامد  لِتَلْحظها  تُكن  التي مل  بعض املسائل 

عىل وسائل التحقيق التقليدية.
العام  األمن  لوزير  يحق  الخطة،  هذه  مبوجب 
إن  البيانات  جمع  فئات  من  أيٍّ  عىل  املوافقة 
الوكالة،  تحقيقات  ملواءمة  رضورياً  ذلَك  رأى 
الفدرايل  االستخبارات  مفوَّض  يراجع  أن  عىل 
يف  للنظر  النهايئ  الوزير  قراَر  بْلُوف  بْيري  جان 

مدى صوابه.   
ومبجرد أن تجمع الوكالة مجموعًة من البيانات، 
يحدد موظف معني إن كانت املجموعة تندرج 
ميكن  وال  عليها،  ُموافَق  معلوماتية  فئٍة  ضمن 
تطويع هذه املعلومات قبل انتهاء فرتة تقييمها. 

إىل محكمة  بطلب  التقدم  الوكالة  أن عىل  كام 
مبجموعة  االحتفاظ  شاءت  إن  الفدرالية  كندا 

بيانات مرتبطة بالكنديني. 
مالحظة  يف  غودايل  لدى  مسؤولون  وقال 
الخطة  لهذه  األوىل  السنة  إن  له  وجهوها 
خاللها  يف  م  يقدِّ للتعلم"،  "عملية  ستشكل 
الفدرالية  واملحكمة  االستخبارات  مفوض 
مالحظاتهام بشأن البنود الجديدة املذكورة يف 

القانوِن العاملة بِه وكالُة االستخبارات.
األوىل  السنة  أنها  "مبا  املالحظة:  يف  وجاء 
املعلوماتية،  الفئات  هذه  فيها  تحددون  التي 
االستخبارات  مفوض  سيفس  كيف  يتَّضح  مل 

واملحكمة الفدرالية القانون الجديد".
املَنويُّ  املعلومات  فئات  بشأن  التفاصيل  أما 
جمُعها، ومنها سبب كلٍّ منها، فقد ُمِحيَت من 

املذكرات ألسباب أمنية. 

"ينبغي أن تقترص املجموعات البيانية املسموح 
جلياً  املرتبطة  املعلومات  عىل  بتحصيلها 
عىل  ال  الكنديني،  ألمن  الحقيقية  بالتهديدات 
االسخبارات  وكالة  تساعد  قد  التي  املعلومات 
يف التعرف إىل التهديدات املُحتََملة"، والكالم   

لِلناشط مْكُسوريل.
معينة  بيانات  مجموعُة  تتضمن  قد  فمثالً 
معلوماٍت بشأن كنديني يسافرون من وإىل بالٍد 
إن  مكسوريل  يتساءل  وهنا  الوكالة،  نظر  تحت 
النوع  الوكالة بهذا  كان من املنطقي أن تحتفظ 
من املعلومات يف حني قد ميلُك كنديون كُرُث 

األسباَب املرشوعة للقيام بتلك الرحالت.
بشأن  أكرث  التوضيح  الوكالة  عىل  إن  وقال 
"أعتقد  وأضاف  الوكالة،  تحَذرُها  التي  املناطق 
أنهم يستطيعون القيام بذلك دون اإلرضار بأمن 

كندا القومي". 

من إعداد فادي الهارون 
يس"  يب  "يس  عليها  حصلت  معلومات  تفيد 
)هيئة اإلذاعة الكندية باللغة اإلنكليزية( أّن واحداً 
يف   "19 "كوفيد  بوباء  مصابني  عرشة  كّل  من 

أونتاريو يعمل يف مجال الرعاية الصحية.
صفوف  يف  مؤكدة  إصابة   229 ُسّجلت  فقد 
األطباء، واملمرضني، واملسعفني، وُعاّمل الدعم 
الطويلة  الرعاية  مؤسسات  وموظفي  الشخيص، 
األجل للمسنني، والعاملني يف سائر مهن الرعاية 
من   9,6% نسبته  ما  أي  أونتاريو،  يف  الصحية 
فجر  حتى  الـ2392  املؤكدة  اإلصابات  إجاميل 
عدد  حيث  من  كندا  مقاطعات  كربى  يف  اليوم 

السكان وحجم االقتصاد.
وهذا العدد يف اإلصابات يف صفوف العاملني 
تخىش  وقت  يف  جداً،  مقلق  الصحة  قطاع  يف 
عدد  يف  شديد  ارتفاع  من  املستشفيات  فيه 
املقبلة،  األسابيع  يف   "19 بـ"كوفيد  املصابني 
األيام املقبلة حسبام قال أمس رئيس  ال بل يف 
حكومة أونتاريو دوغ فورد مستنداً إىل معلومات 

سلطات الصحة العامة يف املقاطعة.
الدكتور  قال  الجميع"،  لسواعد  بحاجة  "نحن 
يف  متخصص  طبيب  وهو  بوغوش،  اسحق 
تورونتو  مكافحة األمراض املعدية يف مستشفى 
العام )TGH(، تعليقاً عىل هذا العدد الكبري من 

املصابني.
"ونحتاج لجميع هؤالء العاملني يف قطاع الصحة 
يف  املرىض  من  أكرب  عدٍد  رؤية  نتوقع  ألننا 
القليلة  األسابيع  يف  والعيادات  املستشفيات 

املقبلة"، أضاف بوغوش.
وزارة  يف  الطبيني  املوظفني  كبري  قال  وأمس 
إّن  وليامز  ديفيد  الدكتور  أونتاريو  يف  الصحة 
جديدة  معطيات  تنتظر  الصحية  السلطات 
لتحديث توقعاتها حول عدد اإلصابات يف الفرتة 
املقبلة ومنحى انتشار الوباء، مضيفاً أّن الحاالت 
يجعل  بشكل  العدد  كبرية  تكون  قد  املتوقعة 
الوضع يف أونتاريو يقرتب من الوضع الذي عرفته 

إيطاليا.
وأشار دوغ فورد إىل هذه النقطة أمس يف إحاطته 

اإلعالمية اليومية إذ قال إّن "القليل من األشياء" 
"الخراب  عن  أونتاريو  يف  الحايل  الوضع  تفصل 

الذي رأيناه يف دول كإسبانيا وإيطاليا".
بفريوس  املؤكدة  اإلصابات  عدد  أّن  إىل  يُشار 
كورونا املستجّد، املسبّب ملرض "كوفيد 19"، 
تجاوز 110 آالف حالة يف كّل من إيطاليا وإسبانيا 

حسب البيانات املتوفرة فجر اليوم.
عدد  أونتاريو  يف  الصحة  وزارة  تحدد  ومل 
املصابني يف كّل واحدة من مهن الرعاية الصحية 
يف املقاطعة. لكّن بعض املراكز املحلية التابعة 
هذا  يف  أرقاماً  نرشت  العامة  الصحة  لسلطات 

املجال.
يف  الواقعة  أوتاوا،  الفدرالية  العاصمة  ففي 
إصابة   28 تسجيل  عن  األرقام  أفادت  أونتاريو، 
الرعاية  ُعاّمل  صفوف  يف   "19 بـ"كوفيد  مؤكدة 
الصحية واملستجيبني األوائل من ضمن إجاميل 
املدينة  سكان  صفوف  يف  املؤكدة  اإلصابات 

البالغ عددها 194 حالة.
عىل  وكندا  أونتاريو  مدن  كربى  تورونتو،  ويف 
حد سواء، أفادت األرقام عن تسجيل 31 إصابة 
الصحة،  قطاع  يف  العاملني  صفوف  يف  مؤكدة 
12 طبيباً و13 ممرضًة و6 عاملني  توزعت عىل 
إجاميل  أصل  من  الصحة،  قطاع  من  آخرين 
املدينة  سكان  صفوف  يف  املؤكدة  اإلصابات 

البالغ عددها 818 حالة عىل األقل.
يف  العامة  الصحة  هيئة  باسم  املتحدثة  وقالت 
اإلصابة  حاالت  معظم  إّن  بروميل  ليونور  تورونتو 
بالفريوس  أُصيبوا  ألشخاص  هي  املدينة  يف 

خالل سفٍر يف الخارج.
السفر، ال  الرئييس لإلصابات هو  السبب  وكون 
العدوى املجتمعية، يوفّر شيئاً من "راحة البال" 
يقول الدكتور بوغوش. لكّن الطبيب املتخصص 
من  بعضاً  أّن  إىل  ينبّه  املعدية  األمراض  يف 
هذا  وأّن  الصحية  بالرعاية  صلٍة  عىل  اإلصابات 
يف  العاملون  يحصل  مل  إذا  يتفاقم  قد  الوضع 
من  املالمئة،  الحامية  لوازم  عىل  الصحة  قطاع 

أقنعة وقائية وسواها. 
 )يس يب يس / راديو كندا / راديو كندا الدويل(

ليونيل بريز ) اىل اليمن(
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من  فيه  مبالغ  تفاؤل  هو  كورونا  بعد  ما  عن  الحديث 
تقول  التي  النبوءات  من  مجموعة  افرتاض  عىل  قبيل، 
أن كورونا سوف تنتهي مفاعيله يف شهر نيسان – عىل 
هو  الحقيقي  الوباء  أن  افرتاض  عىل  ينطوي  وهو  قول، 
غاز السارين وليس كورونا. واالفرتاض الثاين أنني لست 
مصابا به، واالفرتاض الثالث أنني سأخرج ساملا معاىف.. 
كام  هو  سارين   – كورونا  قبل  ما  أن  األخري  واالفرتاض 

بعده!
الزام  الوباء عجيبة، فقد متكن من  أن قدرة هذا  ال شك 
أكرث من نصف مخلوقات هذا الكوكب من التزام بيوتهم 
والعمل وفق أجندته يف الطعام والرشاب والنوم والعمل 

وكافة األنشطة البرشية األخرى!..
وهو يف الوقت الذي كان له التأثري الكبري عىل األجساد 
وأسلوب  حركتها  تقييد  يف  الكوكب،  نصف  تعداد  لدى 
يف  املساحات  أغلب  احتل  شك  بال  فإنه  حياتها، 
ومشاعرهم  الكوكب  هذا  فوق  البرش  أبناء  كل  عقول 

وأحاسيسهم ووجدانهم!..
الفكرية  املنطقة  مالمسة  من  الوباء  هذا  متكن  فقد 
والشعورية والحسية والوجدانية يف الصميم، وقام بهزّها 
الخوف  من  الشعورية  امللكات  كل  منها  وأخرج  بعنف، 
والرْعب والقلق والحنق والغضب والحسد والهلع وعدم 
الشعور باألمان وعدم اليقني واألنانية وحب الذات ونكران 
البرشية  الصفات  من  وغريها  بالدنيا  والتمسك  اآلخر 
املذمومة. ويف نفس الوقت اظهر عند بعض الناس، وإن 
كانوا أقل من اآلخرين، الصفات االيجابية من نكران الذات 
والحب  والعطاء  والشجاعة  والكرم  والتضحية  واإليثار 
واملطلوبة..  املمدوحة  واألخالق  الصفات  من  وغريها 
لكنه يف الحالتني، سواء وضع االنسان نفسه يف الجانب 
املرشق من الصورة، أو يف الجانب القاتم واملظلم منها، 
فإن هذا االنسان توجه اىل القدرة العظيمة بخشوع وهيبة 

وضعف وحاجة.. وإميان!
أهم ما نتج عن هذا البالء والوباء أنه أعاد الناس للتفكري 
وبالصوت  جدا،  وقريبة  قريبة،  أصبحت  التي  باآلخرة، 
والصورة التي نقلت االحداث مبارشة من أرض املعركة، 
النوم  الكوكب، وصوال اىل غرف  وهي هنا مساحة هذا 

واالماكن األكرث أمنا، افرتاضا!..
كورونا كان خري معلّم فهو مل يتحدث عن املوت والحياة 
والجنة والنار والثواب والعقاب عىل نحو نظري وافرتايض 
نقل مبارش، وعىل  لنا بشكل حّي،  نقله  أنه  بل  ومنربي، 
الناس  وجعل  أنواعها،  بكل  امليديا  عرب  الساعة،  مدار 
واملعافني  واملرىض،  املرض  مع  مبارش  متاّس  عىل 
واألصّحاء، ونقل لنا املأساة بكل تشويقها وأملها ورعبها.. 

نقل الواقع كام هو!
أصبحت الحياة البرشية مجرّد أرقام. فلم مييّز الوباء بني 
كبري وصغري، وان كانت شهيّته لكبار السن أكرث بسبب 
وال  أعاملهم..  سجل  يف  املعصية  الئحة  به  طالت  ما 
رمبا  أكرث،  الرجال  من  انتقامه  كان  وإن  وامرأة  رجل  بني 
الكون  إدارة هذا  الذكوري عىل  املجتمع  تغليب  بسبب 
تنتهي،  التي ال  البيئة  بشكل يسء، وخصوصا يف جرائم 
وال بني غني وفقري، أو عامل وجاهل.. لقد كان وباًء عادال 
يف تعاطيه مع البرش، وكان واعظا بغري لسان، ومربيا بغري 
عصا، ومدربا بغري رصاخ.. كان داعيا صامتا للعودة اىل 

الفطرة!
كورونا اعطانا ما يكفي من الوقت للتفكري واملراجعة، ال 
عىل سبيل جلد الذات وإيالم النفس إمنا للتفكري بهدوء، 
القيم  ومنظومات  واملعيشية  الحياتية  البيانات  ووضع 
املسائلة  موضع  وضعها  مبصائرنا،  تتحكم  كانت  التي 

واملحاسبة واملكاشفة.. ثم العربة والعربة واالعتبار!..

وقدرة  فطرة  من  االنسان  يف  ما  أجمل  كورونا  أخرج  لقد 
جديد،  من  املتابعة  ثم  التفكري،  وإعادة  التوقف  عىل 
األول..  جذرها  اىل  األمور  إلعادة  االيجابية  البيئة  وخلق 
العائلة، وأنذر عشريتك االقربني، خصوصا للذين أخذتهم 

الحياة اىل مطارح بعيدة عن دفء املنزل والعائلة!.. 
يف  األب  أو  الرجل  يختطفها  ساعات  ليست  فالعائلة 
"الشؤون  لبعض  للتفرغ  االسبوع  نهاية  يف  أو  النهار  آخر 
شؤونهم  عن  والسؤال  االطفال  مالعبة  مثل  التافهة" 
التعارف  إعادة  ورمبا  أكرث،  عليهم  والتعرف  وشجونهم، 
مع ربّة البيت وخلق بعض االجواء الجديدة واملختلفة.. 
أمور تافهة رمبا بنظر البعض، لكنها يف عمقها هي جوهر 

العالقة يف الخلية االوىل وهي العائلة!
وطاملا نحن نتحدث عن الخاليا، إن كورونا ألزمنا بتفكيك 
كل الخاليا االجتامعية األخرى يف العمل والنادي واملركز 
الخلية  لصالح  واملقهى  وامللعب  والكنيسة  واملسجد 
االساسية وهي العائلة، إلعادة تركيب وتوليف هذه الخلية 
ومعاودة االنطالق بها من جديد.. إذا شاء كورونا لنا ذلك، 

قل إن شاء الله!
يأخذ  اإلجباري  الحجر  يف  العائلة  مع  العالقة  طول  ويف 
ليتفرغ  الدنيا  شؤون  يف  والفكر  العقل  إجازة  االنسان 
ورافعة  وأساسية  اآلخرة، وهي جوهرية  أمور  للتفكري يف 
رحلة  من  األخري  الشوط  ملتابعة  البرشي  الكائن  لشأن 
الذات  استنقاذ  العمل عىل  وبالتايل  املعذبة،  االنسانية 

من الفراغ والعتمة واملجهول يف قيد مصائرنا!
القدير،  الخالق،  العالقة مع  تنظيم  لنا كورونا رشف  أعاد 
وقفت  الوباء،  رضب  حني   ، الذي  الجبار..  القوي، 
البرشية تنظر اىل فوق. عاد للدين – كل األديان – موقعه 
يف حياة الناس، وأخذ محلّه يف مواقع االرتكاز يف العقل 
والقلب والوجدان، واحتل املساحة التي يجدر أن يحتلها 
أنه وضع  ذلك  من  واألهم  للبرش.  الطبيعية  الظروف  يف 
نفسه عىل جدول األعامل اليومي للبرش، يف التفكر، يف 
التأمل، يف التقييم والتقويم، يف العبادة من صالة ودعاء 

وبكاء..
وإذ يعود الرب الخالق ليأخذ محلّه يف قلوب البرش، تنظر 
البرشية اىل فوق، حيث القّوة التي تدير حركة الحياة فوق 
هذا الكوكب وحوله، تتوسل إليه بكل اللغات واملشاعر 
األنبياء  بكل  لديه  وتتشفع  والدموع،  واألحاسيس 
أن  والشهداء..  والصالحني  واألولياء  واألمئة  والقديسني 
املرور  حركة  تنظيم  ويعيد  اطمئنانها،  األرض  لهذه  يعيد 
والدواب،  البرش  بني  الخريات  توزيع  ينظم  وأن  فوقها، 
الذين  من  وينتقم  ومناخها،  بيئتها  اىل  أساء  ملن  ويغفر 
والبيولوجية  النووية  األسلحة  من  املاليني  مئات  كدسوا 
تخزين  تناسوا  أو  ونسوا  وغريها،  والتقليدية  والتدمريية 

الكاممات الطبية وبعض أجهزة التنفس!..
لقد كان امتحانا صعبا للبرشية، التي بدت يف قمة هزالها 
ال  تنفس  جهاز  أو  كاممة  مثل  بدائية  حاجة  أمام  عارية 
تقف  وهي  الدوالرات،  من  عرشات  بضع  تصنيعه  يكلف 
الكواكب  اىل  بوصولها  البرش  وعىل  الله  عىل  متشاوفة 

األخرى، ونفاذها اىل رس الخلق وروحه!..
لقد عاد االنسان بائسا ويائسا اىل العرص الحجري األول، 
التي عجز عن  الجامحة  الطبيعة  أمام  العراء  مكشوفا يف 

تفكيك شيفرة مفردة صغرية حقرية فيها!..

ما يريده مّنا كورونا – ويف عجالة – ومل يبق لديه الكثري 
من الوقت ليُْفِرج عنا، ما يريده هو أن نتأّدب يف حرضة 

الخالق، ونعيد ترتيب أولوياتنا من العائلة اىل اآلخرة!..
لله درّك كورونا.. لقد أعدت للدين دوره وألقه وكنت خري 

واعظ!

هوزأبجد

كورونا واعظا!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com
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وتبعرثه  1989م  عام  السوفيايت  االتحاد  سقط  ان  منذ 
امليدانية  االمريكية  بالقيادة  الغرب  و  متناثرة  دول  اىل 
،استولوا  الحداثة  لفالسفة  املعريف  التنظري  ،ومبواكبة 
و  القيم  منط  وفرضوا  تفرعاتها  بكافة  الحياة  مناحي  عىل 
للحضارة  املفرتضني  لالعداء  معايري  وحددوا  االستهالك 
و  فوكوياما  فرانسيس  كتب  االطالع  يريد  -ملن  الحديثة 
صموئيل هنتنغتون وغريهام حول رصاع الحضارات و نهاية 
سلسلة  عرب  فيها  الواردة  النظريات  عالجا  حيث  التاريخ 
اعداد متالحقة من صدى  قبل عدة سنوات يف  مقاالت 
املرشق-وعليه انطلق الوحش الغريب البتالع ما تبقى من 
"اعداء"،رأينا موجة العداء لالسالم ،محارصة دولة االسالم 
املركزية يف ايران وكذلك الصني وروسيا. وتوالت الحروب 
والتحكم  النفط  ملنابع  املبارش  االحتالل  لتربير  املفتعلة 
باالقتصاد العاملي ،وكخالصة ،االطباق عىل حركة البرش 
عىل كوكب االرض و فرض املشيئة االمريكية كرب اعىل 

للبرش يتحكم مبصائرهم و حياتهم....
الغريب  متتالية،الجهد  عقود  ثالثة  طيلة  الحال  كان  هكذا 
و  املوارد  عىل  واالستحواذ  السيطرة  فكرة  لخدمة  مكرس 
بنشوة  املغذى  الهوس  ....كان  املحتملني  االعداء  خنق 
باالمثان  املتعلقة  االنذارات  و  التحذيرات  يطمس  النرص 
النظام  تخريب  يف  االعمى  االندفاع  جرّاء  دفعها  املتوقع 
التقلبات  ظواهر  من  عنه  ينتج  وما  لالرض  االيكولوجي 
املناخية الحادة و تصاعد االحتباس الحراري .....مبوازاة 
للتطويع  ادوات مساعدة  السيطرة وبغرض استيالد  حمى 
و التاديب تصاعدت عمليات انتاج عدة الحرب الجرثومية 
و انترشت كالفطر معامل االبحاث البيولوجية يف البلدان 
املحيطة بروسيا و الصني وحصلت عدة كوارث منشؤها 
تفلت فريوسات من تلك املعامل كام حدث يف اوكرانيا 
و جورجيا .حوادث كان العامل الربيطاين مارتن ريس مؤلف 
يف  حذر  قد  ٢٠٠٣م  االخرية"الصادرعام  "ساعتنا  كتاب 
كتابه )مصادفة؟( من كارثة بيولوجية ستحصل عام ٢٠٢٠ 
عمد  عن  او  خطأ  جراء  مواطن  مليون  عىل  ستقيض  م 
للفريوسات  االستنساج  و  التطوير  و  االبحاث  تقدم  نتيجة 
كنا قد ارشنا اىل عينات  السابق  العدد  البكترييا ،ويف  و 
من الحرب الجرثومية التي خاضتها امريكا ضد من ال ترىض 

عليهم من دول و شعوب...
رافق  الذي  خصوصا  واالمريي  عموما  الغريب  السعار 
عملية السيطرة عىل مقّدرات االمم ،كان يدفن تحت ركام 
اطمئنان  هناك  القادمة...كان  الخراب  انذارات  مطامعه 

حوادث  عىل  السيطرة  ووهم   ، الداخلية  الجبهة  قوة  اىل 
املعارف  من  الحاصل  االشباع  نتيجة  عاليا  كان  الزمن 
ولذلك  يوصفان.  ال  صلف  و  غرور  يعني   . التكنولوجية 
كانت الدول الغربية تبتعد عن االستثامر يف االنسان وما 
يحافظ عليه . وجاء االمتحان......بعد سلسلة فريوسات 
من  منها  جاء  االنتشار  محدودة  ولكنها  وتحذيرية  قاتلة 
محدودية  وانكشفت  الكارثة  وحصلت  االنتشار  استطاع 
انظمة  بوجه  الصحية  الفقاعة  وانفجرت  الغربية  الحضارة 
الحكم الغربية دفعة واحدة من دون توفر العدة املناسبة 

للمواجهة...
حصل ما جميعنا مطلع عليه بنسبة او باخرى ،ونحن االن 
متى  املعروف  غري  من  كبريين  اضطراب  و  تخبّط  وسط 

تكون نهاية هذه الرتاجيديا ..
الطبية ملواكبة  الجهوزية  كندا استفاقت عىل كارثة عدم 
حدث بهذا االتساع و الضخامة...اصال النظام الطبي يف 
مثل هذه  فكيف يف  الويالت  من  يعاين  العادية  الحاالت 
االزمة . رئيس الحكومة املحلية يف كيبيك يقول انه تعلم 
 . تامني حاجاتنا  نكون مستقلني يف  ان  للمستقبل  درسا 
درس تعلمه سيد لوغو بعد القرصنة الوقحة التي مارستها 
، شأنها شان  كندا  واردة اىل  بشان شحنات طبية  امريكا 
الدول  بني  اخالقي  فلتان  الدول.  لبعض  مامثلة  شحنات 
عاما   30 له  كُرَِّس  حضاري  منوذج  من  الغرب  حولت 
لتعميمه كاسلوب حياة ليتحول اىل مجموعة عصابات من 

القراصنة !!!
مدّويا  حضاريا  سقوطا  يعني  االخالقي  السقوط  هذا 
الغلبة  عن  السفسطات  تلك  كل  ركامه  تحت  ستدفن 
الحضارية و سينتحر فالسفة الغرب من الهم و الغم نتيجة 
"كورنة" نظرياتهم االستعالئية و انسداد مجاريها التنفسية 

...
نحن امام عامل جديد تُرَسُم معامله عىل وقع مأساة انسانية 
تلّف الكرة االرضية حيث يبقى االمل معقودا عىل صاحب 
الرسالة االسالمية ...مخلص البرشية من االنانية و العبودية 
حفيد رسول اله العاملني ،حيث تصادف هذه االيام ذكرى 
مولده املبارك عجل الله فرجه الرشيف ...سينتهي هذا 
الوباء بعد درس قاٍس لكل قساة القلوب و لكل املتجربين 

وسيكون الغد املرشق لكل الحاملني بالعدالة و الحرية ..
ابعد الله عنا و عنكم البالء و الوباء وجعلنا الله ذخرية و 

خمرية المام الحق و العدل ... 
و السالم
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عادل حبيب ...والسالم



العدد 502 - الثالثاء 7 ني�شان 2020/�شعبان  1441
N°502 • Mardi le 7 Avril 2020

حسن حب الله - صدى املرق 

الطالب  عىل  آثارها  كورونا  فريوس  ازمة  تركت 
اللبنانيني املقيمني يف العامل، ال سيام يف كندا 
حيث طالب هؤالء الدولة اللبنانية مبساعدتهم 
عىل  العيش  سبل  ضاقت  بعدما  العودة  عىل 
الكثري منهم بفعل انقطاع التمويل عنهم، أو دب 
بينهم.  املرض  انتشار  امكانية  من  الذعر  فيهم 
ملطالب  اللبنانية  الحكومة  استجابت  ولهذا 
"الحّد  أن  أكدت  ان  بعد  ولكن  املغرتبني  عودة 
من االنتقال وبقاء املواطنني يف أماكن إقامتهم، 
وسالمة  لسالمتهم  أماناً  أكرث  هو  كانت،  أينام 
ذويهم وعائالتهم". وأعلنت أن عىل من يرغب 
اىل  العودة  يف  الطبيعي  حّقه  مبامرسة  منهم 
املحّددة يف  والتدابري  اإلجراءات  يتّبع  أن  لبنان 
إجراء  بالعودة  الراغبني  فَعىل  القرار،  هذا  منت 
يف  لبنان  خارج  للفريوس  املخربي  الفحص 
عليه  لتصادق  السفر،  قبل  أيام  ثالثة  غضون 
وعليهم  اللبنانية.  القنصليات  أو  السفارات 
العودة  لغرض  خاّصة  استامرة  "تعبئة  كذلك 
املعلومات  عن  الترصيح  تتضّمن  لبنان،  إىل 
وزارة  وجعلت  شخص".  لكل  األساسيّة 
الخارجية األولوية لَِذوي الوضع الصحّي والُعمري 
اإلجتامعي  الوضع  ذات  ولِلعائالت  الحساس، 
لبنان مبوجب  غادروا  الذين  واألفراد  الضعيف، 

تأشرية فيزا مؤقتة أو قصرية األمد، ثم للباقني".
اتصلنا  التفاصيل  من  املزيد  عىل  لالطالع 
زيادة  فادي  االستاذ  اوتاوا  اللبناين يف  بالسفري 
التايل:  سعادته  أكد  وقد  حواراً،  معه  وأجرينا 
الجالية.  ابناء  بني  حالة  بأي  السفارة  تُبلَّغ  "مل 
جداً  القليلة  الحاالت  بعض  بوجود  عرفنا  ولكن 
السية  نحرتم  أننا  كام  بالفعل.  شفيت  التي 
االعالن  يريدون  ال  الذين  االهل  ورغبة  الطبية 
معنا  "التواصل  إىل  دعاهم  لكن  االصابة".  عن 
يف  جانبهم  اىل  لنكون  املساعدة  لزَِمتهم  إن 

محنتهم". 
بالنسبة  األولويات  د  تُحدَّ كيف  السفر  سعادة 

للراغبن بالعودة؟ 

اللبنانيني املقيمني يف  أوالً: السامت املؤقتة، 
أو  مؤقتة  سمة  مبوجب  غادروا  الذين  لبنان، 
قصرية األمد، نظراً لصعوبة تحملهم أعباء اإلقامة 

من فنادق ومصاريف أخرى.
ثانياً: ذوو الحاالت املَرضية والسيدات الحوامل 
الفئة  هذه  تشمل  واملسنون.  عائالتهم  مع 
الدقيق  الصحي  الوضع  ذوي  اللبنانيني  أوالً: 
هؤالء  ويُنَقل  كورونا،  بفريوس  املصابني  غري 
العائلة املسؤولني عنهم  افراد  برفقة  األشخاص 
هذه  تشمل  كام  أوالد(.  زوجة،  )زوج،  مبارشة 
العائلة  أفراد  برفقة  الحوامل  السيدات  الفئة 
)الزوج واألوالد(، باإلضافة اىل املسنني مع أفراد 
عائالتهم النواتية )زوج، زوجة، أوالد(، والسيدات 

. املسافرات مع أوالدهن الُقرصَّ
بالدرجة  الفئة  هذه  وتشمل  الطالب،  ثالثاً: 

اللبنانيني الدوليني الذين لديهم  األوىل الطالب 
أي   ،)International Status( دولية  صفة 
إقامة  وال  كندي  سفر  جواز  ميلكون  ال  الذين 
دامئة، ال سيام أن هذه الفئة تعاين من صعوبة 
تكاليف السكن  تلقي األموال املُحوَّلة لدفع  يف 

واألقساط والحاجات االساسية.
مؤخراً  عملهم  فقدوا  الذين  اللبنانيون  رابعاً: 

بسبب أزمة كورونا، وعددهم يتزايد باستمرار.
خامسا: العائالت اللبنانية التي ترغب بالعودة.

ذوي  واألشخاص  اللبنانيني  باقي  سادساً: 
اإلقامة الصالحة يف لبنان. غري أن األولوية ضمن 
اإلقامة  ذوي  لكلِّ  ثم  للبنانيني،  هي  الفئة  هذه 

الصالحة يف لبنان.
جميع  نقل  من  الطائرة  متكن  عدم  حال  يف 

األشخاص ضمن الفئة ذاتها يف الوقت نفسه، 

مسؤولية  تقع  من  وعى  األولوية  تُحدد  كيف 

تطبيقها؟ 

اىل  باالستناد  الحالة،  هذه  يف  األولوية،  تُحدد 
الرتتيب االبجدي السم العائلة بالحرف الالتيني. 
لِتطبيق  املسؤوليُة  اللبنانية  للسفارات  وتعود 

هذه اآللية.
ما وضع الطلبة اللبنانين وسواهم من الزائرين 

من دون جنسيات كندية، يف كندا؟ ما مستوى 

حاجاتهم للعودة واملساعدة؟

ِببَْدِء األزمة بدأنا بعملية مسح للرعايا اللبنانيني، 
الذين  باإلضافة اىل  الدوليني،  لِلطالب  ال سيام 
لديهم سامت سياحية، وطلبنا منهم من خالل 
ومواقع  اللبنانية  للبعثات  االلكرتونية  املواقع 
لكل  رسائل  توجيه  وعرب  االجتامعي،  التواصل 
الجامعات الكندية إليصالها إليهم وتسجيلهم يف 
البعثات، وتعبئة االستامرات ملعرفة حاجاتهم. 
جاءت  لألولوية  وفقاً  مطالبهم  أن  لنا  تبني  وقد 

عىل الشكل التايل:
اللبنانيّة  املصارف  من  التحويالت  -1تسهيل 

خصوصاً للطالب الدوليني.
قيمَة  اللبنانيّة  املصارف  بزيادة  -2املطالبة 

املبالغ للبطاقات اإلئتامنية.
-3طلبات للعودة اىل لبنان، ال سيّام فئة الطالب 
والوالدة  للزيارة  جاؤوا  الذين  كام  "الدوليني"، 

والسياحة، وحاالت أخرى ألسباب متعّددة. 
لتجزئة  الجامعات  لدى  للتوسط  -4طلبات 

االقساط.
-5القلق من طردهم من املساكن الجامعية، ال 
سيام يف حال ساءت االمور وتفىش املرض يف 

هذه املساكن. 
فقدوا  الذين  "الدوليني"  الطالب  -6بعض 
لدى  جزيئ،  بدوام  يعملون  وكانوا  وظائفهم 
مثل  االساسية  الحاجات  يف  نقص  بعضهم 

املواد غذائية.
السفارُة  تتخذها  التي  االجراءات  هي  ما 

فروس  انتشار  ظل  يف  القنصليُة  والبعثاُت 

الخدمات  تقديم  صعيد  عى  أي  كورونا، 

القنصلية؟ 

السلطات  اتخذتها  التي  االجراءات  مع  متاشياً 
املراجعني،  سالمة  عىل  وحرصاً  الكندية 
مونرتيال  يف  العامة  والقنصلية  السفارة  قامت 
وادمنتون  هاليفاكس  يف  الفخرية  والقنصليات 
الدوام  بتعديل  وفانكوفر  وكالغاري  وتورنتو 
بتقديم  استمرت  ولكنها  املعتاد،  الرسمي 
املجال  وفتح  الربيد،  عرب  القنصلية  الخدمات 
عىل  بناًء  االستثنائية  الحاالت  يف  لالستقباالت 
الستقبال  ساخنة  خطوط  ووضع  مسبق،  موعد 
واالرشادات  الخدمات  وتقديم  االتصاالت 

للمراجعني.
يف  ما  بدور  الجالية  لتقوم  مسًعى  يوجد  هل 

دعم املحتاجن؟

ورؤساء  املؤسسات  من  العديد  مع  تواصلنا 
الطوائف وأعيان الجالية، ووضعناهم يف أجواء 
انتشار  تداعيات  بعد  للجالية  الراهن  الوضع 
من  بيِّنة  عىل  طبعاً  وهم  كورونا،  فريوس  وباء 
مع  اليومي  تواصلهم  بحكم  التحديات  هذه 
لتقديم  استعداد  كل  أبدوا  وقد  الجالية.  أبناء 
بالشكر  أنتهز هذه املناسبة ألتقدم  املساعدة. 
من  طالباً  او  ما  او عجوزاً  عائلة  من ساعد  لكل 
البعثات  رؤساء  أن  كام  الكرمية.  الجالية  ابناء 
الجالية ضمن  يتواصلون مع فعاليات  القنصلية 
عىل  حالة  كل  ملعالجة  الجغرافية  صالحياتهم 
كل  لتقديم  استعداد  عىل  دامئاً  ونحن  حدة. 

مساعدة الزمة ضمن االمكانيات املتاحة. 
هل املطارات الكندية مفتوحة للعودة؟ 

املطارات الكندية الرئيسية مفتوحة لعودة الرعايا 
آذار  شهر  يف  عاد  وقد  الخارج،  من  الكنديني 
مئات اآلالف من الكنديني اىل بالدهم. وبحلول 
الكندية  الطريان  رشكة  َت  سريَّ آذار  شهر  نهاية 
رحلة  ألف  من  أكرث  وحدها   )Air Canada(
رحلة   300 عرب  وذلك  الكنديني،  الرعايا  إلعادة 
كام  الكندية.  املطارات  من  رحلة  و850  دولية 
 ُ تُسريِّ أن رشكات طريان تجارية عديدة ما زالت 
وتورنتو.  مونرتيال  من  سيام  ال  عادية،  رحالت 
بني  مبارش  طريان  خطَّ  ال  معلوم:  هو  كام  لكن 
القادمة ستتضح كيفية  كندا ولبنان. ويف االيام 

إعادة الرعايا اللبنانني من كندا. 
إذا بقيت املطارات الكندية مقفلة، هل هناك 

يف  املختصة  السلطات  من  للطلب  امكانية 

كندا فتح املطارات؟

كندا عضو يف مجموعة الدول السبع ومجموعة 
هاتني  لِمقررات  ووفقاً  العرشين،  الدول 
املجموعتني، لن تُوقَف رحالت االمداد، ال سيام 
املطارات  أن  أعتقد  االساسية.  املواد  لنقل 
الركاب  إجالء  لرحالت  مفتوحة  ستبقى 

 .)repatriation flights(
يف حال تأمنت العودة، هل سيخضع العائدون 

للفحوصات هنا قبل سفرهم؟ 

وبقاء  االنتقال  من  الحد  بأن  التأكيد  يهمني 
هو  كانت  أينام  اقامتهم  أماكن  يف  املواطنني 
وعائالتهم.  ذويهم  وسالمة  لسالمتهم  أماناً  أكرث 

الطبيعي  حقه  مبامرسة  منهم  يرغب  من  وعىل 
التي  واالجراءات  التدابري  يتبع  أن  العودة  يف 
الوزراء  مجلس  )مقررات  الصحة  وزارة  وضعتها 

الفقرتان األوىل والثانية(.
أبناء  لَت إصاباٌت بفروس كورونا بن  هل ُسجِّ

الجالية اللبنانية؟

الجالية.  ابناء  بني  حالة  بأي  السفارة  تبلغ  مل 
جداً  القليلة  الحاالت  بعض  بوجود  عرفنا  ولكن 
السية  نحرتم  اننا  كام  بالفعل.  شفيت  التي 
الطبية ورغبة االهل الذين ال يريدون االعالن عن 
يف  مؤمتنون  أننا  اؤكد  ان  اريد  وهنا  االصابة. 
الحفاظ  عىل  والقنصيل  الدبلومايس  السلك 
عىل خصوصية كل مريض، وندعوهم للتواصل 
معنا إن لزمتهم املساعدة لنكون اىل جانبهم يف 

محنتهم. 
يف حالة وجود وفاة - ال سمح الله - هل ميكن 

تلَك  كانت  حال  يف  لبنان  إىل  الجثامن  نقل 

وصية املتوىف؟

من ناحية السفارة ال يوجد اي عائق. نحن عىل 
أهبة االستعداد للقيام بكل االجراءات القانونية 

لتنفيذ  اللبنانية  املطلوبة من السفارة والبعثات 
رغبة أهل املتويف بتنفيذ الوصية، ولكن العوائق 

"لوجستية" أكرث منها قانونية.
 هل لديكم كلمة اخرة؟

أشكر جريدة صدى املرشق إلتاحة هذه الفرصة 
للتواصل مع ابناء جاليتنا العزيزة. أقدر عالياً ما 
انتشار  من  للحد  توعية  حمالت  من  به  تقومون 
فريوس الكورونا، وأغتنم هذه املناسبة ألقول إن 
هذه املحنة التي تعصف بالعامل بأرسه ال تفرِّق 
بني بلد وحزب وطائفة ومذهب، لذلك يجب أن 
نكون مرتاصني موحدين متعاونني - يشدُّ بعُضنا 
أزر بعٍض، ومند يد العون لكل مريض او طالب 
الكندية  الدولة  اشكر  ان  أريد  كام  مساعدة. 
انتشار  من  للحد  والفعالة  السيعة  اِلستجابتها 
الوباء، وأحيي الجسم الطبي الكندي لِتضحياته، 
واملمرضات  واملمرضني  االطباء  يد  وأشدُّ عىل 
الجالية، الذين هم يف خط  أبناء  والصيادلة من 
إنهم  الرشسة.  الحرب  هذه  يف  األول  الدفاع 
بهم  أعتز  وإنني  وكندا،  للبنان  املضافة  القيمة 

وأفتخر ألنهم سفراُء لِلبناَن واالنسانيِة.  

حسن حب الله - صدى املرق
 

االستاذ  مونرتيال  شامل  بلدية  عضو  قام 
متربعاً  مميزة،  مببادرة  ساري  الحق  عبد 
براتبه الذي يحصل عليه كل اسبوعني، أي 
1800 دوالر تقريباً ملساعدة املحتاجني 
آثاراً  تركت  التي  كورونا  أزمة  خضم  يف 

سلببة عىل الكثري من العائالت. 
ملْسُت  معه:  اتصال  يف  ساري  وقال 
خسارة  بفعل  الناس  لدى  ماسة  حاجة 
كُرُثٍ أعاملهم، سواء يف كندا او خارجها، 
الكثري من  وقد ازدادت الضغوطات عىل 
العائالت. وعليه، تربعت براتبي ملصلحة 
كندا  يف  :األوىل  خرييتني  جمعيتني 
  les Fourchettes de l'espoir وهي 
الناس  عىل  املساعدات  توزع  التي 
 Soleil هي  والثانية  هنا.  املحتاجني 
األيتام  تُِعنُي  التي   des Orphelins
واملحتاجني يف املغرب وتونس وافريقيا 

بشكل عام". 

منصَب  توليه  قبل  من  ساري  وينشط 
االجتامعي  العمل  يف  البلدية  مستشار 
االضواء،  عن  بعيداً  الخريية  والجمعيات 
لكن هذه املرة آثر اإلعالن عن مبادرته "من 

أجل تشجيع اآلخرين عىل عمل مامثل يف 
املؤسسات  لدعم  املتزايدة  الحاجة  ظل 

التي تقدم يد العون للمحتاجني". 
قال  تجاوباً،  املبادرة  هذه  مالقاة  وعن 
التجار  أحد  قام  لله،  "الحمد  ساري: 
الدعَم  وموظفوه  م  فقدَّ مامثلة،  مببادرة 
بتقديم  آخر  قام  كام  خريية،  لجمعيات 
اليهودي  للمستشفى  مهمة  مساعدة 

املرىض  تستقبل  وهي  مونرتيال،  يف 
املصابني بداِء كورونا".

العربية  الجالية  وسط  حاجة  وجود  عن 
ساري:  قال  مونرتيال  يف  واالسالمية 
هم  االوىل  فئتان:  الحاجة  "أصحاب 
كنديني،  املجنَّسني  غري  الزائرون  الطلبة 
الذين فقدوا عملهم الجزيئ بسبب توقف 
يقومون  كانوا  التي  األعامل  من  الكثري 
والفئة  نفقاتهم.  من  جانب  لتسديد  بها 
تتوىل  التي  خصوصاً  العوائل،  الثانية: 
النساء إعالتها بسبب الطالق او اإلنفصال 

عن الزوج او ما شاكل". 

الشباب  من  مجموعة  "تولَّت  وأضاف: 
األموال  لجمع  مببادرة  القيام  الجالية  يف 
ومساعدة هاتني الفئتني من خالل توزيع 
بني  ما  يومياً  تقدر  كانت  حصص غذائية 
قام  كام  غذائية".  حصة   200 اىل   100
بعض املساجد واملؤسسات يف شامل 
قاربت  مالية  مبالغ  بتخصيص  مونرتيال 
ألَفي دوالر ساهمت يف تسديد إيجارات 
الجزيل  "بالشكر  ساري  وتوجه  املنازل. 
اىل هذه املؤسسات التي مل تردَّ طلبات 

املحتاجني بعد أن أبلغتُها بأسامئهم".
الجالية  نداء اىل  الختام وجه ساري  ويف 

التي  بالتوجيهات  االلتزام  "برضورة 
فبذلك  املختصة،  السلطات  تصدرها 
والتهاون  الوباء،  هذا  نواجه  أن  ميكننا 
قد  التوجيهات  هذه  مع  التعاطي  يف 
عىل  وشدد  سلبية".  نتائج  إىل  يؤدي 
رضورة التواصل بني أبناء الجالية ومتابعة 
وختم  لهم".  العون  يد  ومد  املحتاجني 
تستمر  وباألمل  أمل  "الحياة  بالقول: 
ال  ان  وعلينا  كبري،  بالله  امياننا  الحياة. 

وأهلنا  تعرضنا  مواقع  يف  أنفسنا  نضع 
للخطر". 

يُذكَر ان ساري انتُِخب عام 2017 تحت 
راية حزب َدين كودير، وهو الناطق باسم 
املعارضة يف البلدية يف مسائل السالمة 
أوكام  جامعة  يف  محارٌض  وهو  العامة، 
)UQAM( ومستشاٌر يف مجال التقنيات 

الجديدة، وهو من أصول مغاربية.

مقابلة

"السفارة اللبنانية في أوتاوا مستعدة للوقوف إلى جانب المصابين بفيروس كورونا"
السفير زيادة متحدثًا إلى"صدى المشرق": يجب أن نشد أزر بعضنا 

البعض ونمد يد العون لكل مريض أو طالب مساعدة

عبد الحق ساري يقّدم راتبه لمساعدة المحتاجين

 

for further information please call the following:

Mohd. Abu Assi (514) 824-7009 - Nora Taji: (514) 378-9775

CPFQ: (514) 956-1685

يرا �ق� يما �ف يت� يا � ين� ال �فلسط� ل ط�ف إك�ف

عبد الحق ساري
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وهيبة  الحاجة  املرحومة  تعاىل  الله  رحمة  اىل  -انتقلت 
ابراهيم صربا، زوجة املرحوم الحاج حسني محمد رمال، 
ووالدة رئيس الهيئة االدارية يف املركز االسالمي اللبناين. 
وقد ووري جثامنها الطاهر يف ثرى جبانة بلدة الدوير بعد 
ظهر الخميس الفائت يف الثاين من شهر نيسان الجاري.
الفهد.  آالء  املرحومة  تعاىل  الله  رحمة  اىل  انتقلت   -  
برشى.  الحاجة  ووالدتها  الفهد  كاظم  الحاج  والدها 
الحاج ميثم، وأحمد  الحاج عيل،  الحاج محمد،  إخوتها: 
َ عىل جثامنها وُووريت الرثى يف مقربة  الفهد. وقد ُصيلِّ
حمزة يف الفال الثالثاء يف الواحد والثالثني من شهر آذار 

الفائت.
يوم  مساء  مونرتيال  يف  تعاىل  الله  رحمة  اىل  -انتقلت 
حمد  ذيبة  الحاجة  الفائت  آذار  من  والعرشين  الخامس 
)أبوعاطف(.  عواضة  محمود  الحاج  املرحوم  زوجة 

يوسف،  الحاج  ابراهيم،  االستاذ  الحاج عاطف،  أوالدها: 
الحاج عفيف، الحاج عباس، الحاج عيل َووسيم عواضة. 
الحاجة صباح،  الحاجة حنان،   ، الحاجة عواطف  بناتها: 
حسني  الحاج  أصهرتها:  عواضة.  اميان  والحاجة  مريم 
علوية، محمود ضاهر، حسن قطيش واملرحوم ابو عيل 
الغزاوي. وقد ُصيل عىل جثامنها َوُووِريَْت يف ثرى مقربِة 
شهر  من  والعرشين  السابع  يف  الجمعة  الفال  يف  حمزة 

آذار الفائت.
السيد  املرحوم  الفقيد  تعاىل  الله  رحمة  اىل  -انتقل 
عبد الحميد املؤمن، والد سامحة السيد الدكتور رياض 
املؤمن )أبو ذر(، وذلك عىل أثر مرض عضال. وقد أقام 
الفقيد  روح  عن  وعزاء  فاتحة  مجلس  اإلسالمي  املجمع 
يف بث مبارش عرب الفيسبوك ابتُِدئَ بقراءة دعاء كميل، 
ثم أُتِبَع مبجلس عزاء قرأه األخ يارس األحمر، فكلمة إلمام 

املجمع االسالمي سامحة الشيخ عيل السبيتي.
-انتقل اىل رحمة الله تعاىل األربعاء يف الرابع والعرشين 
من آذار الفائت املرحوم الحاج خالد صبحي ضاهر، جد 

األخ مصطفى ضاهر.
بريتيش  مقاطعة  يف  تعاىل  الله  رحمة  اىل  -انتقلت 
كولومبيا والدة األخ محمد الجندي ، عضو مجلس االدارة 
ندى  السيدة  ووالدة  الكندي  االسالمي  املنتدى  يف 
صباح   ذلك  و  املنتدى،  يف  والناشطة  الجندي،العضو 

السبت يف الثامن والعرشين من شهر آذار الفائت.
نتقدم من آل العزاء بأحر التعازي القلبية، ونسأل الله ان 

يتغمد املتوفن بواسع رحمته، وأن يسكنهم الفسيح من 

جنته.

مشكلة : يشكل بقاء االوالد يف املنزل هذه االيام 

للتعرض  وتجنبا    19 كوفيد  وباء  النتشار  نظرا 
لالصابة به هاجسا مقلقا لالهل الذين اعتادوا عىل 
رعاية ابنائهم لساعات يف كل يوم وليس عىل مدار 
الساعة. اضافة اىل مشكلة عدم اعتياد االوالد الذين 
يرغبون عادة بالحركة وبذل جهد جسدي ومامرسة 
الحجر والعزل املنزيل. فكيف ميكن  الرياضة عىل 
دون  تواجهنا  التي  املشكلة  تحويل هذه  كأهل  لنا 
سابق انذار اىل فرصة مفيدة وتجربة فريدة. هل لكم 
الشكر  االفكار املساعدة ولكم  ببعض  أن تشاركونا 

سلفا ؟ 
   عناية / موريال 

حل : هل فكرتم بالتعليم املنزيل !؟ وهل تعلمون 

ان ماليني  االوالد حول العامل يتلقون تعليمهم يف 
معا  كليهام  او  والدهم  او  والدتهم  يد  املنزل عىل 
به  كخيار  الخيار مسموح  ان هذا  تعلمون  ؟ وهل 

يف  بها  املعرتف  التعليم  مناهج  يف  تعليمي 
االنتقادات  ورغم  ؟  الكندية   املقاطعات  معظم 
املنزيل  التعليم  يختار  ملن  توجه  التي  والسلبيات 
االعتيادية،  الظروف  يف  املدريس  التعليم  عىل 
انهاء  عن  والحديث  ابوابها  املدارس  اقفال  فان 
العام الدرايس مبكرا هذه السنة يجعل من الفكرة 
خيارا مثاليا ال ثاين له .. والتجربة خري برهان. فلو 
مستوى  تحسني  يف  مفيدة  انها  ـ  كأهل   - أثبتم 
االستيعاب والرتكيز عند التلميذ وتتالىف تأخره عن 
فاته  ما  واستدراك  واالستيعاب  الفهم  يف  أقرانه 
تعتمدونها طريقة مثىل  املاضية فقد  الفصول  يف 
للدراسة ، فيام لو تسمح ظروفكم بذلك. حتى ولو 
عاودت املدارس نشاطها وفتحت ابوابها يف العام 
الدرايس القادم. وصدق االمام عيل ع عندما قال 
َة تََوقِّيِه  ما معناه : "إَِذا ِهبَْت أَْمراً فََقْع ِفيِه، فَِإنَّ ِشدَّ

أَْعظَُم ِمامَّ تََخاُف ِمْنُه". 

محاولن مشكلة وحّل  جاليتنا  أبناء  بن  تحدث  التي  املشاكل  عى  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..

لعّل الوباء الذي يجتاح العامل حاليا قرّب الينا مفهوم 
والهموم  واآلالم  اآلمال  ووحدة  اإلهتاممات  عامليّة 
تتشارك  التي  القليلة  املرّات  من  ولعلّه  والتطلعات. 
فيها البرشية يف تحديات ال تفرّق الشامل الغني عن 
الرشق  عن  الرأساميل  الغرب  وال  الفقري،  الجنوب 
االشرتايك، أي العودة اىل كينونة انسانية رصفة تذوب 
معها الفروقات الطبقية واإلجتامعية واملعرفية وتحّل 
والعدم  الوجود  قضايا  ببديهيات  ترتبط  أسئلة  مكانها 
التضحية  أو  والتباعد  التضامن  أو  والبقاء  الفناء  او 
أطر  صياغة  يف  تساهم  افكار  وكلّها  واالستسالم. 
أي  األول،  الفلسفي  معناها  يف  لإلنسانية  تعريف 
القبائلية  الجامعية  التشكيالت  قبل  ما  مرحلة  يف 
لتالمس  واألممية  والقومية  والوطنية  والعشائرية 
وجدان اإلنسان ووعيه الفطري لوجوده ودوره ومهمته 
واهداف خلقه ومسؤولياته يف هذا العامل .. وعندما 
املخاطر  وتحوط  التحديات  وترتاكم  االسئلة  تتزاحم 

ويزداد منسوب القلق املصريي ال بد من اللجوء إىل 
ركن حصني يشّكل يف لحظتها رمزية سفينة نوح يف 
هم  وحدهم  والناجون  االمواج.  متالطم  لّجي  بحر 
صحراء  وسط  يف  نجاة  مراكب  جّهزوا  الذين  أولئك 
الذهول والتيه، اميانا منهم أن وعد الله حق وان اللّحاق 
التمسك باألمل  الناجني هو ما يحدو بهم اىل  بركب 
وإنشادهم الخالص، ولو يف بطن حوت يف ظلامت 
ودنيوية  دينية  األمل هو صياغة  .. هذا  فوق ظلامت 
املعتقدات  مختلف  تتبناها  التي  املهدوية  لفلسفة 
أن  بصيغ وتصورات مختلفة ومضمون متشابه، ميكن 
يف  والتوحد  والتواصل  للتعاون  جامعا  حافزا  يشكل 
ُملئت  بعدما  والخالص  واالمل  الرّجاء  مرشوع  تقديم 
النظريات  تجارب  من  ويأسا  وقنوطا  فسادا  األرض 
الوضعية واإلبتكارات االرضية التي ادعت موت اإلله 
ونهاية التاريخ. فهل كورونا وتداعياته هي بداية تخيّل 

االنسان عن طغيانه وجربوته ومنروديته ؟؟

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

عىل  السعودي  العدوان  لبدء  السادسة  الذكرى  يف 
بتوقيت  الثانية صباحاً  الساعة  الذي ُشنَّ عند  اليمن، 
والعرشين  السادس  يف  الخميس  يوم  من  السعودية 
2015، نظمت منظمة  من شهر آذار )مارس( من عام 
بالتعاون  االنسان"  حقوق  عن  الكنديني  "املدافعني 
مع "املنظمة العاملية للدفاع عن ضحايا اإلرهاب يف 
آذار  من  والعرشين  السادس  يف  الخميس  يوم  كندا" 
العاصمة  يف  السعودية  السفارة  أمام  تجمعاً  الفائت 

اوتاوا. 
بالعدوان  منددًة  شعاراٍت  املتظاهرون  رفع  وقد 
الكندي  السالح  صفقة  بوقف  ومطالِبًة  السعودي 
التحتية  البنية  الستهداف  يُستَخدم  الذي  للسعودية، 
والنساء  االطفال  وباألخص  اليمني،  والشعب  اليمنية 

واملنشآت الحيوية واملؤسسات الدولية. 
وقال فراس النجم، رئيس منظمة "املدافعني الكنديني 
غري  السعودي  النظام  "نُدين  االنسان":  حقوق  عن 
والبحرين  اليمن  شعوب  بحق  وإجرامه  الرشعي 
له  ترصيح  يف  وأضاف  وغريها".  واإلحساء  والقطيف 
يف خالل التجمع: "كل مجرم وكل طاٍغ سوف يسقط". 
وأكد النجم اننا "لن نرتك هذه القضية ولن تُثِْنينا مسألة 
الكورونا عن متابعتها". وشدد النجم عىل "ان الشعب 
بفك  يطالب  وهو  أحد  عىل  االعتداء  يريد  ال  اليمني 
رفع  عن  نتوقف  "لن  التايل:  إىل  الفتا  عنه"،  الحصار 

الصوت للدفاع عنه". 

وقفات  تنظيم  عىل  اعتادت  املنظمة  أن  يُذكر 
الحكومة  العدوان، وعىل مطالبة  احتجاحية يف ذكرى 
الكندية بوقِف بيع السالح للسعودية، واتخاِذ اإلجراءات 

الالزمة لوضع حد لالجرام الذي متارسه السعودية بحق 
الشعب اليمني. 

من ناحيته، ممثل "املنظمة العاملية للدفاع عن ضحايا 
االرهاب يف كندا" طالب يف ترصيح له "ِبإلغاء عقود 
األمم  لدى  وبالتدخل  السعودية،  مع  املربَمة  التسليح 
لردع  حازمة  قرارات  التخاذ  األمن  ومجلس  املتحدة 
النظام السعودي عن اعتداءاته الغاشمة عىل الشعب 

اليمني". 
العسكرية  املركبات  كندا  بيع  صفقة  قيمة  وبلغت 
املدرعة إىل اململكة العربية السعودية 15 مليار دوالر.

الرسمية،  الكندية  اإلذاعة  هيئة  نرشته  ما  وبحسب 
الجدَل  أثارت  التي  الصفقة  حول  تفاصيل  من  حينها، 
من  جزءاً  فإن  طويلة،  فرتة  الكندي  العام  الرأي  لدى 

املركبات الخفيفة املذكورة ُجهَِّز "باألسلحة ثقيلة".
وُوقِّعت الصفقة يف ترشين الثاين )نوفمرب( 2014 يف 
ستيفن  املحافظ  السابق  الكندي  الوزراء  رئيس  عهد 

هاربر.
الصفقة  أن  أيضاً  الكندية  اإلذاعة  هيئة  ذكرت  وقد 
النوع  من  املدرعة  املركبات  من  كبرياً  عدداً  "تشمل 
الثقيل، املخصصة للهجوم، إضافًة لصفقة صيانة من 
شأنها أن تجعل الرشكة املصنعة تقوم بتشكيل فرق لها 

يف مواقع متعددة يف جميع أنحاء اململكة".
هاربر  السابق  الوزراء  رئيس  أن  املعلومات  وذكرت 
عليها  أطلق  بينام  "بالشاحنات"،  مرًة  اآلليات  وصف 
"سياراٍت  اسَم  ترودو  َجسنت  الحايل  الحكومة  رئيس 
بالصور  موثقة  معلوماٌت  أكدت  كام  الدفع".  رباعيِة 
السعودية  القواِت  استخداَم  اليمنية  الحكومة  نرشتها 

األسلحَة الكنديَة يف العدوان عىل املدنيني اليمنيني.

محمد  الشيخ  سامحة  البيت  اهل  مسجد  إمام  وجه 
املسلمني  اىل كل   " نداء   ) زهراء  )ابو  النارصي  مهدي 
واملؤسسات  املراكز  كل  اىل  املهاجر  وكافة  كندا  يف 
واملساجد والحسينيات"، دعا يف مستهله اىل " كلمة 
سواء ان ال نعبد اال الله ..". مشريا اىل ان "  ان االبتالء 
واالمتحان نعمة يف بعض جوانبه"، وقال " عىل املسلم 
النفس  مستوى  عىل  السليم  البناء  يف  يستغله  أن 
والجامعة واملجتمع الذي نعيش فيه، وال سيام اننا رسل 
لرسالتنا ورسولنا". ودعا سامحتُه اىل االستفادة من هذه 
الظروف العصيبة يف بناء التالحم واعطاء صورة لآلخرين 
املسلم  بان  مجتمع  او  دولة  سواء  املسلمني  غري  من 
انسان عميل وايجايب" .وتابع النارصي " ال بد ان ننظّم 
تواصلنا مع البلديات ودوائر الصحة ومنظامت املجتمع 

املدين باننا حارضون للمشاركة والخدمة يف هذه البالد 
التي آوتنا فأصبحنا جزًء منها.. ونحن مستعدون لخدمة 
واألموال،  والدماء  بالوقت  والتربع  السن واملرىض  كبار 
انطالقا من إنسانيتنا وديننا وأوامر نبينا وأمئتنا ، أمئة أهل 
والسالم". ولفت  السلم  البيت وعلامء االسالم ومنطق 
وتقديم  التواصل  اعادة   " اهمية  اىل  النارصي  الشيخ 
املسلم  وغري  املسلم  فيهم  مبا  الناس  لكل  الخدمات 
للخري  واسع  باب  ذلك  يف  فإن  امللتزم  وغري  وامللتزم 
وإيجايب تجاه البلدان التي نعيش فيها وتجاه ابنائنا الذين 
الظرف رصف  اقتىض  لو  البالد، وحتى  نشؤوا يف هذه 
االسالم  علامَء  فإن   ، ضوابطها  ضمن  الرشعية  الحقوق 
خري  لكل  الله  وفقكم   " بالقول  وختم   . ذلك"  يجيزون 
وحفظكم زعوائلكم من كل سوء مبحمد وآله الطاهرين ".

في ذكرى العدوان السعودي على اليمن
دعوة لوقف صفقة السالح الكندي 

للسعودية

الشيخ الناصري يدعو الى تقديم 
الخدمات لكل الناس

البقاء هلل

التعليم المنزلي.. هل فكرتم به ؟

المهدوية في زمن الكورونا

صدى املرق  

صدى املرق – مونرتيال 

املرحومة الحاجة وهيبة ابراهيم صربا
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• Préparation et Renouvellement des Médicaments.
• Cosmétique • Laboratoire Photos.

4102 Jean Talon Est • Coin Pie 9
Tél. 514.725.8989 • Fax. 514.725.7474
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ROULA KADI
514.388.1588 ext 246 • roula@skylawn.net

 Cell: 514.655.5678

HEBA BOMBACHI
514.388.1588 ext 234 • hebaskylawn@gmail.com

 Cell: 514.660.8339
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SKYLAWN TRAVEL

EXCELLENT SERVICE POUR VOYAGER
PARTOUT DANS LE MONDE

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



العدد 502 - الثالثاء 7 ني�شان 2020/�شعبان  1441
N°502 • Mardi le 7 Avril 2020

عرب  اشاهد  وأنا  السؤال  هذا  نفيس  سألت 
شاشة التلفزيون وعىل بعض وسائل  التواصل 
تنزه  ومشاهَد  لتجمعاٍت  صوراً  االجتامعي  
البالد  وبعض  لبنان  يف  الشارع  اىل  وخروج 
العربية االخرى، عىل الرغم من كل النداءات 
من وزارات الصحة واملراجع الطبية املختصة 
يف  إال  الخروج  وعدم  املنزل  مالزمة  برضورة 

الحاالت القصوى والطارئة..
يطيق   ال  الخاصة  بطبيعته  االنسان  ان  أعرف 
فرتًة  واحد  مكان  يف  البقاء  وال  االحتجاز، 
نراه  من  طويلًة، ولكن  للرضورة أحكاٌم، وما  
واألماكن   الدول  بعض  يف  الناس  مخالفِة 
املنازل  مبالزمة  والنصائح   االرشادات 
أمرٌمروٌع، قد  تنتج عنه نتائج خطرية اىل أبعد 
وباء رسيع  أمام  أننا جميعاً  الحدود، ال سيام 
االنتشار، وهو ما نالحظه من رسعته يف أرجاء  

الكرة االرضية.
وأطباء  باحثني  من  املعنيون  يجد  ان  إىل 
العامل  عىل  خيَّم  الذي  الوباء  لهذا  عالجاً 
بأرسه وكشف التقصري املريب عىل الصعيد 
اىل  الدعاء  توجيه  إال  يسعنا  ال  الصحي، 

هذه  يف  عامة  بالبرشية  يرأف  أن  تعاىل  الله 
الظروف الصعبة واملصريية..

حامكُم الله وعائالتكم ومن تحبون يا كرام..
عىل الخري واملحبة واملودة الدامئة والسالم، 
من  يتواصل  معكم  ولقاؤنا  الله،  أستودعكم 
صدى  جريدة  العزيز،  املوقع  هذا  خالل 
اللقاء  وإىل  مونرتيال،   - الغراء  املرشق 

القريب إن شاء الله تعاىل.

 للتواصل مع الكاتب عرب الربيد االلكرتون: 

visionmag64 @Gmail.com
 الصفحة الشخصية عى موقع الفيس بوك

 FACEBOOK PAGE:                                    
ALI IBRAHIM TALEB

رياح الطمع كانت تهّب وتحمل الُعصافة من 
بيادر العامل، وخاَل الطامعون من بَِني البرش 
كانت  التي  العصافة  بهذه  استئثارهم  أن 
تكسبهم  قد  أطامعهم  رياح  لهم  تجمعها 
السامء،  نعم  عن  وتغنيهم  األرض،  خريات 
من  ويتمنونه  يشتهونه  كانوا  ما  لهم  وتحقق 

ثراء وصحة وسعادة وحياة رغيدة.
مل يفكر الطامعون، لو مرة واحدة، يف السري 
أنها   وتوهموا  أطامعهم،  رياح  اتجاه  عكس 
وتقف  الساعة،  مدار  عىل  لصالحهم  تعمل 
تجمع  كانت  هي  الدوام.  عىل  جانبهم  إىل 
أصفر  تنب  حطام  من  مكونة  عصافة  لهم 
متوزية،  شمس  أشعة  تحت  ويتوهج  يتألق 
به  ميألون  خالصاً  ذهباً  يظنونه  كانوا  وهم 

خزائنهم، ومل يصدقوا ما قيل:
"ليس كل ما يلمع ذهباً".

رياح  مع  الذهاب  عىل  عزموا  الطامعون 
بالله  إميانهم  وتالشوا.  فذهبوا  أطامعهم، 
جمع  عىل  تهالكهم  وراء  توارى  خالقهم 
خلف  اختفت  وإنسانيتهم  الرثوات، 
والفرح  قلوبهم،  من  وىلَّ  والُحّب  شجعهم، 
بصريتهم  يف  والنور  نفوسهم،  من  طُِمس 
وبرصهم غار يف جهالتهم وضاللتهم، وظهر 
الوحش الكامن يف داخلهم عىل وجوههم، 
محياهم،  وتجهَّم  بشاشتهم  فغاضت 
وأحسوا بالظأم الشديد ويف البحر أفواُههم، 
وباتوا عىل الطوى وعىل موائدهم كلُّ ما لذ 
وطاب، وعرفوا بعد فوات األوان أن خزائنهم 

ما هي إال إهراءات، وذهبهم ليس إال تبناً أو 
"هشيام تذروه الرياح". 

أبطال  العامل أيضاً رجال ونساء  بيادر  وعىل 
الطمع،  رياح  وجه  يف  وجرأة  بحزم  وقفوا 
عن  وابتعدوا  األنانية،  عن  كلياً  وانرصفوا 
جميع أنواع اإلستئثار وحب الذات، وحادوا 
عن طرق الرش، وتفانَوا يف محبة الله وخلقه، 
وفية  صادقة  شجاعة  كبرية  بقلوب  وتحلَّوا 
مخلصة تخلو من العيوب والشوائب، وكأن 

لدى كل منهم قلباً من ذهب.
والنساء  الرجال  كان هؤالء  البيادر  من هذه 
الحنطة،  وَحب  التنب  من  تبقى  ما  يجمعون 
وقد قنعوا مبا قُِسم لهم، واعتربوا أن القناعة 
كنز ال يفنى، ورَثَْوا لحال أناس أعطوا القيادة 
عليهم  فجرّت  أطامعهم  لرياح  واملقادة 
الوبال يف نهاية املطاف، وجعلتهم خابطي 
كلام  فكانوا  عشوات.  وراكبي  جهاالت 
حاولوا إصالحهم والحد من طمعهم تضاعف 
يف  إمعانهم  وازداد  العامية،  يف  توغلهم 

الجهالة، واشتد تقديسهم لرياح أطامعهم. 
ونساء  رجال  من  األبطال  هؤالء  ترك  لقد 
إصالحهم،  من  يئسوا  أن  بعد  الطامعني 
لكنهم ثبتوا عىل مجابهة رياح أطامعهم مبا 
مسريتهم  وتابعوا  إمكانات،  من  لهم  تيس 
واألوبئة  األطامع  من  تخلو  أوطان  بناء  نحو 

الجسدية والروحية. 
التنب  ميزجون  واألرياف  الصحاري  يف  هم 
هذا  من  ويصنعون  واملياه  والرمل  بالطني 

للفقراء  املساكن  بها  يبنون  حجارًة،  املزيج 
السبيل واملترشدين، مسبحني بحمد  وأبناء 
الله صباحاً ومساًء ومستظلني دامئاً برحمته 

الواسعة.
يف  ويلقون  ينترشون  الحقول  يف  وهم 
أن  الله  من  راجني   ، الَحبَّ صالحٍة  تربٍة  كل 
الطامعون  أما  مواسمهم.  يف  الربكة  يضع 
لن  لكنهم  أطامعهم،  زرع  يف  فيستمرون 
الحروب  الفنت وزوابع  إال عواصف  يحصدوا 

يف العامل.
وطبيبات  أطباء  مستشفى  كل  يف  وهم 
وممرضون وممرضات يسهرون عىل مداواة 
يتامثلوا  حتى  خبيث  وباء  كل  من  املرىض 
صحتهم  كامل  إىل  ويرجعوا  للشفاء 

وعافيتهم إن شاء الله.
كل  يقاوموَن  محتل  وطن  كل  يف  وهم 
السرتجاعه  ويثورون  وخرياته  بأرضه  طامع 
تحرََّر  فإْن  واإلستقالل.  السيادة  حضن  إىل 
قيد  عىل  ومكثوا  مقاومتهم  بفضل  وطنهم 
الحياة كانوا أبطاله امليامني، وإن استشهدوا 
يف سبيل عزته وكرامته فهم "عند ربهم أحياء 

يرزقون".
وهامة  الفضل  وأعيان  املجد  غرة  وهم 
وتقدير،  إكبار  تحية  كل  منا  ولهم  الرشف، 
أيدي  عىل  اليوم  عاملنا  لصار  فلوالهم 
يلتهمون  مأكول"،  "كَعْصٍف  الطامعني 
يف  به  يحتفظون  ذهباً  تبنه  ويعتربون  حبّه 

خزائنهم.  

آراء

بني  الحياة  هذه  يف  اإلنسان  تحرّكات  تختلف 
صعود وهبوط... وامليُض يف خطٍّ مستقيم. 
ِبلِحاظنَْي  الثالثة  املسارات  لهذه  ويُْنظَر 

ُمختلَفنْي:
واآلخر:  الفيزيايئ.  املاّدي  الجانب  أحدهام: 

الجانب الّروحي املعنوي.
أّما األول: فهاتان تفريعتان:

من  الخايل  املَُجرَّد  املسار  حيث  إحداهام 
بني  يجمع  ترابَط  ال  حيث  الباطنيّة،  القيمة 
يف  املرء  بها  مييض  التي  ه  التَّوجُّ َحركيّات 

يوميّاته املتكّررة.
إىل  "أ"  النقطة  من  ينقله  كذايّئ  صعوٌد  فهذا 
اآلخر  وذاك  األمر.  وينتهى  "ب"...  النقطة 
"ج"  النقطة  من  متوضعه  يغرّي  هبوطّي  طريق 
ثالث  أو  املهّمة.  وتُقىَض  "د"...  األخرى  إىل 
ذات طابع استقامّي ـ دون نزول وصعود ـ يوصله 
انطالق  باحة  يف  يتمركز  أن  بعد  مقصده  إىل 

ما... ونقطة عىل الّسطر.
اللِّحاظ  مع  مشرتك  طابع  فذات  األخرى،  أّما 
الّروحي املعنوي، حيث الّصفة املشرتكة تُظِهر 
نهاية املطاف  ري تودي يف  السَّ لنا أن استقامة 
رَي املَُشوَب  السَّ إىل االرتقاء يف املقصد، وأن 
بالثّغرات سيهبط بنا إىل درجات َدنِيٍَّة. وعليه، 
يف التّفريعة الثّانية للجانب املاّدي إضافة إىل 
الجانب الّروحي نورِد ما ييل: ال تخلو املسلكيَّة 
والذي  الّشأن  صاحب  مراقبات  من  املُتَّبََعة 

هويّته يف الجانب املاّدي تختلف عن نظريتها 
يف املسلك املعنوي.

هو  الثّاين  ويف  برشي،  كائن  هو  األول  ففي 
جبّار الساموات واألرض. 

صعوٌد  ُمتاحان:  خياران  الّسبيل...  نهاية  ويف 
وهبوط

ففي التّفريعة الثّانية من الّشّق املاّدي:
ُمَوظَّف يُواِظب عىل حسن عمله مع إظهار أينع 
صور اإلتقان وجودة اإلنتاج، فيحصل عىل ترقية 

منصبيّة وزيادة راتبيّة... ورمبا املزيد.
ويف الجانب الّروحي: عبٌد يتفاىن يف الترّّضع 
نورانيّات  يف  التّوّغل  يف  ويتلّذذ  خالقه،  إىل 
وقضاء  الخلق  خدمة  ينىس  وال  العبوديّة، 
ويعزّه  َعلِيّاً  مقاماً  الله  فريفعه  حوائجهم، 
َوالرَُّسوَل  اللََّه  يُِطعِ  }َوَمن  واآلخرة.  الدنيا  يف 
النَِّبيِّنَي  َن  مِّ َعلَيِْهم  اللَُّه  أَنَْعَم  الَِّذيَن  َمَع  فَأُولَِٰئَك 
َوَحُسَن   ◌ الِِحنَي  َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ

أُولَِٰئَك رَِفيًقا{.
الّزيارة  من  نحن  فأين  شعبان:  شهر  يف  زلنا  ال 
الّشعبانيّة الرّائعة؟ وأين أهل االنقطاع إىل الله؟ 
االرتقاء؟  أهل  فأين  قريب:  الفضيل  والشهر 

وأين أهل العروج؟ .. إىل الّصعود... هيَّا بنا.
ة.. وللحكاية تَِتمَّ

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

بتعجٍب  يشاهد  الناس  من  الكثري  لعل 
مسابقات  تتضمن  تحذيرية  فيديوهات 
اإلنرتنت.  فضاء  عرب  تطلق  التي  التحدي 
التحديات  مبسمى  التحديات  تلك  تعرف 
الرائجة عرب اإلنرتنت، وتحظى بشعبية وتفاعل 
من  بالبسيط  ليس  عدد  يف  عاملي  ورواج 
واالستغراب  للدهشة  مثري  أمر  وهذا  الدول. 
والرتبويني  واألمهات  اآلباء  من  الكثري  لدى 
قبل  ُعرف  ما  الكثري  يتذكر  املجتمع.  وعلامء 
الثلج،  كرات  سطل  بتحدي  متعددة  سنوات 
العامل  يف  رواجاً  االكرث  كانت  التي  والجملة 

.)ice bucket( حينذاك
يتعمد  حركٍة:  بشأن  تحذير  وصلني  حديثا 
الشباب املرافقنَي أحَد زمالئهم إسقاَط طالٍب 
ضحيٍة بعد ركله عىل قدميه من الخلف قبل 
قفزته.  من  نزوله  رحلة  يف  االرض  تالمسا  ان 
وحديثاً ظهرت منافسة جديدة وهي القفز من 

سيارة وهي يف حالة السري بشكل اندفاعي. 
وقبلها ظهرت منافسات و تحديات منبثقة من 

العامل االفرتايض، بعناوين مختلفة: 
 Cinnamon, Huh, Mannequins,
 Gangnam, In My Feeling, Harlem
 Shake, Kylie Lips, Flipping the

Bottle, Shiwawa.... الخ. 
لتلك  مشرتكا  عامال  اجد  ان  حاولت 
التحديات التي تطلق عرب االنرتنت، املوجهة 
للشباب، فلم اجد سوى نقطتني محوريتني: 

١-حب الشهرة عرب اإلعالم املوازي  لكسب 
أكرب عدد من املتابعني.

٢- تضخم  الشعور "ِباألنا" 
فإنها  الظواهر  لتلك  املرافقة  الفعاليات  أما 
بعضها،  يف  الحياء  "تابوهات"  كس  تتضمن 
والجرأة يف القيام بأعامل اقرب لحالة التمرد، 
الجسد  وهز  بالرقص  الزائدة  الطاقة  وإفراغ 
املصاحبة  العالية  األصوات  وإطالق  والهرج، 

للحركات.
تطلق  ان  امتنى  كهذه  تحديات  ملواجهة 
االغلبية الصامتة تحديات اكرث منفعة وجدية، 
كخط  وتعمل  الشباب  تستقطب  بحركات 
الفارغة  الصاخبة،  الفريوسية  للتحديات  مواٍز 
من املحتوى الهادف. قد تنطلق مبادرة هنا او 
هناك، وقد يقول قائل ان النداء أىت متاخراً. 
ونعلق بالقول: ان تصل متاخرا خرٌي لك من ان 

ال تصل ابداً.

االنساينِّ  بالكائِن  الفلسفات  غالَت 
مستغِنياً  بذاتِه،  مكتفياً  وجوداً  فجعلتُه 
الفلسفِة  هذِه  وحي  من  خالِِقِه.  عن 
روح  ومن  اإلله"،  "موَت  نيتشه  أعلََن 
عن  االستغنائية  ونَزعِتها  الفلسفِة  هذه 
الوجوِد  استقالليَّة  سارتر  أعلن  الخالق، 
مدارسِه  بجميعِ  كُلُُّه  وااللحاُد  االنساينِّ. 

مُيَثُّل نزعًة استغنائيًة.
كلُّ هذِه املدارِس الفلسفيِّة ال تُعربعن 
بالعجِز  املوسومِة  املخلوِق  حقيقِة 
عن   ُ تَُعربِّ إمنا  واالحتياج،  والفقِر 
"إيديولوجيات" وأزماٍت نفسيٍّة وظروف 
لنا  قدموها  ولكنَّهم  اصحابُها،  عاشها 
كفلسفاٍت بعد ان جردوها من أبعادها 

الذاتيَِّة.
القراُن الكريُم وحقيقُة العجِز االنسانِّ

هذِه  بوضوٍح  يَُقرُر  الكريُم  القراُن 
االنساينِّ؛  العجِز  حقيقَة  الحقيقَة، 
الحمل  فرتِة  اّمِه يف  بطِن  فاالنساُن يف 
ُن  يُؤمَّ يشٍء  كلُّ  تاٍم،  عجٍز  حالِة  يف 
حاجاتِه  وكل  والتنفس،  الغذاء  من  لُه 
تعاىل عن طريق  الله  معتمٌد فيها عىل 
املرحلُة  هذه  ألُّمِه.  السيِّ  الحبل 
الزمنية هي مرحلُة العجِز التام، وبعدها 
مرحلة الوالدة: يأيت اىل الدنيا وهو يف 
والديه  عىل  معتمداً   ، تامٍّ عجز  حالة 
به.  املحيطني  وعىل  االوىل،  بالدرجِة 
ن  مِّ أَْخرََجُكم  )َواللَُّه  تعاىل:  اللُه  يقول 
َوَجَعَل  َشيْئًا  تَْعلَُموَن  اَل  َهاتُِكْم  أُمَّ بُطُوِن 
لََعلَُّكْم   . َواأْلَفِْئَدَة  َواأْلَبَْصاَر  ْمَع  السَّ لَُكُم 
االحتياُج  وهذا   .78 النحل:  تَْشُكُروَن(. 
مرحلة  يف  االنساَن  يالزُم  ال  والضعُف 
مراحل  كل  يف  بل  فحسب،  الطفولة 
فيها  يقُف  محطات  فهناك  الحياة، 
االنساُن ضعيفاً عاجزاً، كام ان الضعَف 
طبيعٌة انسانيٌّة. يقول الله تعاىل: )يُِريُد 
اإْلِنَساُن  َوُخلَِق   . َعنُكْم  َف  يَُخفِّ أَن  اللَُّه 

َضِعيفاً(. النساء: اآلية: 28.
ن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل  )اللَُّه الَِّذي َخلََقُكم مِّ
بَْعِد  ِمن  َجَعَل  ثُمَّ  ًة  قُوَّ َضْعٍف  بَْعِد  ِمن 
ٍة َضْعًفا َوَشيْبًَة◌يَْخلُُق َما يََشاُء . َوُهَو  قُوَّ

الَْعلِيُم الَْقِديُر(. الروم: اآلية: 54.
والفقُر الزٌم ذايتٌّ لالنساِن ولكلِّ مخلوٍق 

يف هذا الوجوِد. يقول الله تعاىل:
 . اللَِّه  إِىَل  الُْفَقرَاُء  أَنتُُم  النَّاُس  أَيَُّها  )يَا 
اآلية:  فاطر:  الَْحِميُد(.  الَْغِنيُّ  ُهَو  َواللَُّه 

.15
فََقاَل  الظِّلِّ  إِىَل   ٰ تََوىلَّ ثُمَّ  لَُهاَم  )فََسَقٰى 
َخرْيٍ فَِقرٌي(.  ِمْن  إِيَلَّ  أَنزَلَْت  لاَِم  إِينِّ  رَبِّ 

القصص: اآلية: 24.
االنسان  أشاَر اىل ترضع  القرآن  أن  كام 

حاالت  ويف  االزماِت،  يف  الله  إىل 
ذهاب  مبجرد  ولكن  والضعف،  العجز 
عليه  كان  ما  إىل  االنساُن  يرجع  األزمِة، 
قبل األزمة. يقول الله تعاىل: )فَِإَذا َركِبُوا 
يَن  يِف الُْفلِْك َدَعُوا اللََّه ُمْخلِِصنَي لَُه الدِّ
إَِذا ُهْم يرُْشِكُوَن(. إِىَل الرَْبِّ  اُهْم  فَلاَمَّ نَجَّ

العنكبوت: اآلية: 65.
االنساُن يف حالِة نومِه يعيش حالَة عجٍز 
تجعل  التي  هي  االلهيُة  فالعنايُة  تام، 
وجهازَه  عمل،  حالة  يف  الدمويَة  دورتَه 
تاٍم،  بشكٍل  وظائفه  يؤدي  التنفيسَّ 
بالنسبة  وكذلك  منتظمًة،  قلبه  ودقاَت 
حالة  يف  هو  إذاً  جسمه.  أجهزة  لكل 
عي االستغناء  ، ولكنه ينىس ويدَّ عجٍز تامٍّ

واالستقالليّة عن الخالق.
الّتداعياُت الخطرُة لالستغناِء عن اللِه

املخلوقاِت،  فقِر  حقيقَة  عرفنا  أَن  بعَد 
أن  نريد  االنسايّن،  الكائن  خصوصاً 
التاّمة،  االستقالليّة  لِلحالة  هل  نعرف: 
آثاٌر  الخالق  عن  املطلق  ولاِلستغناء 
ماذا  لننظَر  االنسان؟  حياة  يف  ُمَدّمرٌَة 
يقوُل القرآن الكريم. القرآن يتحدث عن 
اآلثار املدمرة لالستغناء عن الله. يقول 

الله تعاىل:
اإلنسان  إن  )كال  الطغيان:  حالة   1-
العلق:  استغنى(.  رآه  أن   • ليطغى 

اآليتان: 6-7.
َعىَلٰ  أُوتِيتُُه  َا  إمِنَّ )قَاَل  الغرور:  حالة   2-
ِعلٍْم ِعنِدي . أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك 
ِمْنُه  أََشدُّ  ُهَو  َمْن  الُْقُروِن  ِمَن  قَبْلِِه  ِمن 
ًة َوأَكْرَثُ َجْمًعا . َواَل يُْسأَُل َعن ُذنُوِبِهُم  قُوَّ

الُْمْجرُِموَن(. القصص: االية: 78.
َربُُّكُم  أَنَا  -3 حالة ادعاء الربوبية: )فََقاَل 

(. النازعات: اآلية: 24. اأْلَْعىَلٰ
ِفْرَعْوُن  )َوقَاَل  االلوهيّة:  ادعاِء  -4 حالُة 
ْن إِلٍَٰه َغرْيِي  يَا أَيَُّها الَْمأَلُ َما َعلِْمُت لَُكم مِّ
فَأَْوِقْد يِل يَا َهاَماُن َعىَل الطِّنِي فَاْجَعل 
ُموَسٰ  إِلَِٰه  إِىَلٰ  أَطَّلُِع  لََّعيلِّ  رَصًْحا  يلِّ 
القصص:  الَْكاِذِبنَي(.  ِمَن  أَلَظُنُُّه  َوإِينِّ 

اآلية: 38.
ا َعاٌد فَاْستَْكرَبُوا  -5 حالُة االستكبار: )فَأَمَّ
يِف اأْلَرِْض ِبَغرْيِ الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا 
ًة . أََولَْم يََرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو  قُوَّ
ًة .وَكَانُوا ِبآيَاتَِنا يَْجَحُدوَن(. أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّ

لَْت: االية:15. فُصِّ
والحاجَة  العجَز  إن  القول:  وخالصة 
املخلوقنَي،  سامِت  من  سمٌة  والفقَر 
القوة  امكانات  رغم  االنسايّن  والكائن 
التي اودعها الله فيه؛ فهو كائٌن ينطوي 
عىل العجِز والفقِر الذايت والحاجِة إىل 

خالقِه الغنيِّ املُطلَِق.

ا بنا إلى الّصعود... هيَّ

لماذا يتجاهل الناس ضرورة مالزمة منازلهم؟؟

   علي إبراهيم طالب - وندزور

ُعصافة وَحب حنطة على بيادر العالم

يوسف زكريا - وندزور

تهذيب التحديات في العالم االفتراضي 

 م. أمير الصالح

اْلَعْجُز الّذاِتيُّ من لوازِم المخلوِق 

زعيم الخيرهللا - ويندزور

كرار العاميل - مونرتيال
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من  الكثري  اإلسالمية  املصادر  سجلت 
األحاديث الرشيفة املروية عن الرسول األكرم 
صىل الله عليه وآله وأمئة أهل البيت عليهم 
غيبة  وقوع  حتمية  عن  أخربت  التي  السالم، 

اإلمام املهدي ـ عجل الله فرجه.
كائن   : وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  قال 
يف اُمتي ما كان من بني ارسائيل حذو النعل 
من  عرش  الثاين  وان  بالقذة،  والقذة  بالنعل 
اُمتي  ويأيت عىل  يُرى،  ال  يغيب حتى  ولدي 
من  وال  اسمه  إال  اإلسالم  من  يبقى  ال  زمن 
القرآن إال رسمه، فحينئذ يأذن الله له بالخروج 
صىل  قال  ثم  الدين.  ويجدد  اإلسالم  فيظهر 
الله عليه وآله: طوىب ملن أحبهم وطوىب ملن 

متسك بهم، والويل ملبغضهم. 
َمن  قال:  أنه  وآله  عليه  الله  صىل  عنه  وروي 
ميتة  مات  غيبته  يف  ولدي  من  القائم  أنكر 

جاهلية.
بعثني  والذي  وآله:  عليه  الله  صىل  وقال 
بعهد  ولدي  من  القائم  ليغينبَّ  بشرياً  بالحق 
لله  ما  الناس  يقول  حتى  مني  إليه  معهود 
آل محمد من حاجة، ويشك آخرون يف  يف 
والدته، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه، وال 
إليه سبيالً بشكه فيزيلَه عن  يجعل للشيطان 

ملتي ويخرجه من ديني... 
وجعل   ... وآله:  عليه  الله  صىل  وقال 
بأمري  لَيوصوَن  أمئًة،  الحسني  صلب  من 
أهل  قائم  منهم  التاسع  وصيتي،  ويحفظوَن 
يف  يب  الناس  أشبه  اُمتي،  ومهديُّ  بيتي 
غيبة  بعد  ليظهَر  وأفعاله،  وأقواله  شامئله 
ويظهر  الله  أمر  فيُعلن  مضلّة،  وحرية  طويلة 

دين الحق... 
من  للغالم  بد  ال  وآله:  عليه  الله  صىل  وقال 
غيبة، فقيل له: ولَِم يا رسول الله؟ قال: يخاف 

القتل.
وقال صىل الله عليه وآله: املهدي من ولدي 
يأيت  االُمم،  فيها  تضل  وحرية  غيبة  له  تكون 
عدالً  فيملؤها  السالم  عليهم  األنبياء  بذخرية 

وقسطاً كام ُملِئت جوراً وظلامً.
ضمن  قال  السالم،  عليه  عيل  اإلمام  وعن 
حديث: ... ولكني فكرُت يف مولود يكون من 
ظهري، الحادي عرش من ولدي، هو املهدي 
ملئت  كام  وعدالً  قسطاً  األرض  ميأل  الذي 
جوراً وظلامً، تكون له غيبة وحرية يضل فيها 

أقوام ويهتدي فيها آخرون...
وقال عليه السالم: وإن للغائب منا غيبتني، 
عىل  يثبت  فال  األخرى،  من  أطول  إحداهام 

إمامته إال َمن قوي يقينه وصحت معرفته.
بن  الحسن  اإلمام  عن  أيضاً  ذلك  يف  وُرِوي 
عيل عليه السالم، وروي عن اإلمام الحسني 
األمر  هذا  لصاحب  قال:  أنه  السالم  عليه 
تطول  إحداهام  غيبتان  املهدي(،  )يعني 
وبعضهم: ذهب،  مات،  بعضهم  يقول  حتى 
وال يطلع عىل موضعه أحد من ويل وال غريه 

إال املوىل الذي ييل أمره.
يف  قال:  السالم  عليه  السجاد  اإلمام  وعن 
وقال  العمر،  طول  وهو  نوح  من  سنة  القائم 

عليه السالم: إن للقائم منا َغيبتني، إحداهام 
أطول من األخرى.

آل  لِقائم  السالم:  عليه  الباقر  اإلمام  وعن 
محمد غيبتان، إحداهام أطول من األُخرى.

بلغكم  إن  السالم:  الصادق عليه  اإلمام  وعن 
عن صاحبكم غيبة فال تنكروها. إن للقائم مّنا 
غيبة يطول أمدها... ألن الله عز وجل أىب إال 
أن يُجِري فيه سنن األنبياء عليهم السالم، وأنه 

ال بد، يا سدير، من استيفاء مدد غيباتهم.
القائم  أنا  السالم:  عليه  الكاظم  اإلمام  وعن 
من  األرض  يطهر  الذي  القائم  ولكّن  بالحق، 
أعداء الله وميألها عدالً كام ملئت جوراً هو 

الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها...
ضمن  قال  السالم،  عليه  الرضا  اإلمام  وعن 
حديث عن القائم: ... ذاك الرابع من ولدي، 
الله يف سرته ما شاء، ثم يظهره فيمأل  يغيّبه 
جوراً  ُملئت  كام  وعدالً  قسطاً  األرض  )به( 

وظلامً.
ضمن  قال  السالم،  عليه  الجواد  اإلمام  وعن 

حديث: ... ما مّنا إالّ قائم بأمر الله وهاٍد إىل 
دين الله، ولكن القائَم الذي يطهر الله عز وجل 
وميألها  والجحود  الكفر  أهل  من  األرض  به 
الناس  عىل  تخفى  الذي  هو  وقسطاً  عدالً 

والدته، ويغيب عنهم شخصه....
وعن اإلمام الهادي عليه السالم قال: ... إنكم 

ال ترون شخصه...
الظاملني  دار  عن  صاحبكم  غاب  إذا  وقال: 

فتوقعوا الفرج.
وعن اإلمام العسكري عليه السالم قال: والله 
إن صاحب هذا األمر يحرض املوسم كل سنة، 
يعرفونه...  وال  ويرونه  فيعرفهم،  الناس  فريى 
وقال: إبني محمد هو اإلمام والحجة بعدي، 
أما  جاهلية،  ميتة  مات  يعرفه  ومل  مات  َمن 
إنه له غيبة يحار فيها الجاهلون... وقال: ... 
الله  صىل  الله  رسول  َسميُّ  إنه  هذا،  إبني 
قسطاً  األرض  ميأل  الذي  وكَِنيُّه،  وآله  عليه 
يف  مثله  وجوراً...  ظلامً  ملئت  كام  وعدالً 
القرنني،  ذي  ومثل  الخرض  مثل  االُّمة  هذه 

والله ليغينب غيبة....
واألحاديث الرشيفة بهذه املعاين كثرية جداً 
السالم  عليهم  البيت  أهل  طرق  من  متواترة 
والكثري منها مروي بأسانيَد صحيحٍة، وهي من 
أوضح األدلة عىل صحة غيبة اإلمام املهدي 
وكونها بأمر الله عز وجل، وقد ثبت صدورها، 
طويل،  بزمن  الغيبة  وقوع  قبل  تدوينها  بل 
لصحة  مثبتة  لها  مصدقة  الغيبة  فجاءت 
من  الوحي  ينابيع  من  وصدورها  مضامينها، 
كانت  لو  وتعاىل، حتى  تبارك  الغيوب  عالم 
مرسلة أو كان مثة نقاش يف بعض أسانيدها.
عليه:  الله  رضوان  ـ  الصدوق  الشيخ  قال 
بغيبته  أخربوا  قد  السالم  عليهم  األمئة  إن 
عنهم،  نُقل  ما  يف  لشيعتهم  كونها  ووصفوا 
الكتب  يف  َن  وُدوِّ الصحف،  يف  واستُحِفظ 
املؤلفة من قبل أن تقع الغيبة مبائتي سنة أو 
أقل أو أكرث، وليس أحد من أتباع األمئة عليهم 
كتبه  من  كثري  يف  ذلك  ذكر  وقد  إال  السالم 

الكتب  وهي  مصنفاته،  يف  ودّونه  ورواياته، 
عند  مدونة مستحفظة  باألصول،  تُعرف  التي 
شيعة آل محمد من قَبل الغيبة مبا ذكرناه من 

السنني...
فال يخلو حال هؤالء االتباع املؤلفني للكتب 
الغيبة،  أن يكونوا قد علموا مبا وقع اآلن من 
فألفوا ذلك يف كتبهم ودوَّنوه يف مصنفاتهم 
اللب  أهل  كونِها، وهذا محال عند  قبل  من 
كتبهم  يف  أسسوا  يكونوا  أن  أو  والتحصيل، 
وتحقق  ذكروا  كام  األمر  لهم  فاتفق  الكذب 
ديارهم  بُعد  عىل  كذبهم،  من  وضعوا  كام 
ومحالهم،  أقطارهم  وتبايُن  آرائهم  واختالف 
فلم  األول،  الوجه  كسبيل  محال  أيضاً  وهذا 
أمئتهم  عن  حفظوا  أنهم  إال  ذلك  يف  يبَق 
صىل  الله  رسول  عن  للوصية  املستحفظني 
كونِها  وصفة  الغيبة،  ذكر  من  وآله  عليه  الله 
ما  املقامات،  آخر  إىل  مقام  بعد  مقام  يف 
دونوه يف كتبهم وألفوه يف أصولهم. وبذلك 
الباطل  إن  الباطل  وزهق  الحق  فلج  وشبهه 

كان زهوقاً.
كانت  فقد  أيضاً:  املفيد  الشيخ  ويقول 
األخبار عمن تقدم من أمئة آل محمد عليهم 
السالم متنارصة بأنه ال بد للقائم املنتظر من 
يُعرف  األخرى،  من  أطول  إحداهام  غيبتني، 
العام  يعرف  وال  القرصى،  يف  الخاُص  خربَه 
خدمته  توىل  َمن  إاّل  الطوىل  يف  مستقراً  له 
موجودة  بذلك  واألخبار  أوليائه...  ثُقاة  من 
يف مصنفات الشيعة اإلمامية قبل مولد أيب 
عليهم  وجده  وأبيه  العسكري  اإلمام  محمد 
الوكالء  ميض  عند  حقها  وظهر  السالم، 
 - الله  رحمهم   - سميناهم  الذين  والسفراء 
وباَن صدق رواتها بالغيبة الطوىل، وكان ذلك 
من اآليات الباهرات يف صحة ما ذهبت إليه 

اإلمامية ودانت به يف معناه....
وهذا االستدالل يصدق يف إثبات صحة كلتا 
األحاديث  ألن  والكربى  الصغرى  الغيبتني 

الرشيفة تحدثت عنهام وعن تفصيالتهام.

احكام فقهية 

األحاديث الدالة على غيبة االمام المهدي عليه السالم

روي عــن اإلمـــام الباقر )عليه الــســالم( أنــه قــال: َمــن قــرأ ســورة 
املائدة يف كّل خميٍس مل يلبس إميانه بظلٍم، ومل يرشك أبداً.

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

إن كــنــت تــشــكــو مـــن ضــعــف الــنــفــس، مــقــابــل طــغــيــان الـــشـــهـــوات، فعليك 
بتقويتها بإدخالها يف دائرة الرحمة اإللهية، بعمل الصالحات! فهال سارعت 

يف ذلك؟!

قال رسول الله )ص(: يا ابن مسعود، من اشتاق إىل الجنة سارَع 
إىل الخريات، ومن خاف النار ترك الشهواِت، ومن ترقَّب املوَت 
أعرََض عن اللذات، و من زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات. 

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

الديني األعىل  ورَدت مكتَب سامحِة املرجع 
السيد السيستاين )دام ظلّه( هذه املسألُة:

حول  التالية  األسئلة  عى  اإلجابة  يُرجى 

املتوفن بوباء "كورونا":

1. املسلم املتوىف بهذا املرض هل يجب 

أن  يكفي  أَو  األموات  من  كغره  تغسيله 

م؟ وماذا إذا مل تسمح السلطات ِبَتْيِميِمِه  يَُيمَّ

كيس  يف  تضعه  الطبية  فاملالكات  أيضاً، 

من  ومتنع  حافظة،  كيميائية  مواد  مع  خاص 

فتح الكيس قبل الدفن؟

مساجده  بإمساس  تحنيطه  يتيرس  مل  2.إذا 

السبعة بالكافور فهل له بديل يُعَمل به؟

3.هل يجب تكفينه باألثواب الثالثة؟ وماذا 

الذي  الكيس  بفتح  السلطات  تسمح  مل  إذا 

َن بها؟ يُغطى به لُيكفَّ

تُحَرُق  اإلسالمية  غر  البلدان  بعض  4.يف 

جثث املتوفن بالكورونا، فهل يجوز السامح 

أهله  عى  يجب  أو  املسلم  جّثة  بحرق 

املامنعة إذا وسعهم ذلك؟

5.ما حكم وضعه يف صندوق )تابوت( ودفن 

الصندوق يف األرض؟

دفن  مُيكن  انّه  اإلختصاص  أهل  6.يقول 

املتوىف بالكورونا يف أماكن الدفن املتعارف 

عليها يف البلد، وال حاجة إىل إجراء استثنايئ 

ألّن  غره،  أو  القرب  عمق  ناحية  من  لذلك 

الفروس يعتمد عى الخاليا الحّية يف بقائه، 

الفروس  يبقى  قد  املصاب  موت  وبعد 

ساعاٍت، ولكن ال ميتلك طريقة للخروج من 

الجسد، ثم يَتلف. فيكفي اتخاذ االحتياطات 

ودفنه  املصاب  جثة  نقل  عملية  يف  الطبية 

والكاممات  الطبيبة  القفازات  ارتداء  من 

العازلة ونحو ذلك، وال خوف بعد الدفن من 

انتقال العدوى إىل غره. ويف ضوء ذلك، ما 

ُحكم املامنعة من دفن املتوىف بالكورونا يف 

املقابر العامة يف البلد ــ ولو يف مكاٍن معزول 

عن سائر القبورــ خالفاً لوصّيته أو رغبة ذويه؟

الجواب

 بسم الله الرحمن الرحيم
انتقال  لخوف  تغسيله  يتيّس  مل  1.إذا 
الحّي  بيد  م  يُيَمَّ أن  تيّس  فإن  منه،  العدوى 
ذلك،  يتعنّي  للقفازات  استخدامه  مع  ولو 
السلطات  منه  منعت  أو  أيضاً  يتيّس  مل  ولو 

املختّصة، ُدِفن بال ُغسٍل وال تيّمٍم.
2.يسقط التحنيط عندئٍذ وال بدَل منه.

ولو من فوق  الثالثة  باألثواب  تكفينه  3.يجب 
ن  الكيس، ولو مل يتيّس تكفينه بها جميعاً كُفِّ
متام  يغطّي  الذي  كاإلزار  منها،  باملتيّس 

البدن.

املسلم،  امليّت  جثامن  حرق  يجوز  4.ال 
املامنعة،  وغريهم  ذويه  عىل  ويجب 
الرشع  يف  يجب  ما  وفق  دفنه  واإلرصارعىل 

الحنيف.
أن  اإلمكان من  بد مع  5.يجوز ذلك، ولكن ال 
األمين  الجانب  عىل  الصندوق  يف  يوضع 
يوضع  كان  لو  كام  القبلة  إىل  وجُهُه  هاً  موجَّ

عىل الرتاب.
املامنعة من  السؤال  مفروض  يجوز يف  6.ال 
السلطات  وعىل  العاّمة،  املقابر  يف  دفنه 

املعنيّة تسهيل األمر يف ذلك، والله العامل.
رأي اإلمام الخامنئي 

السؤال: إذا تويف شخص عى أثر إصابته 

مبرض الكورونا املعدي، الذي يرى 

املتخصصون أنه رسيع الرساية واالنتشار، 

فام حكم تغسيُل ميت كهذا وتكفينه 

والصالة عليه؟

الجواب: مبجرد اإلصابة بهذا املرض ال تسقط 
األحكام الواجبة تجاه امليت، وبناًء عليه يجب 
الواجبة  التكاليف  من  األدىن  بالحد  القيام 
مع  عليه،  والصالة  وتكفينه  تغسيله  لجهة 
واستعامل  الصحية  اإلجراءات  جميع  مراعاة 
ذلك  اقتىض  لو  حتى   – الوقائية  الوسائل 

رصف النفقات املالية.
يجب  الرتتيبي  الغسل  ِر  تعذُّ صورة  ويف 
مُيَِّم  الغسل  تعّذر  فإن  ارمتاسياً،  تغسیله 
امليت بيده مرة بدالً من الغسل مباء السدر، 
الكافور، ومرة بدالً  ومرة بدالً من الغسل مباء 
من الغسل باملاء الخالص مع مراعاة الرتتيب 
ولو من فوق املالبس،  ُحنِّط –  ثم  املتقدم، 

ثم كُفِّن وُدِفن.

إعداد فادي العوطة 

SARA JAFFAL
Courtier immobilier

C. 514.581.5116
B. 514.333.3000

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

(Montréal), Qc, H4N 3C5



Quand cette crise sera 
terminée, j’irai faire une 
marche. À tâtons, je march-
erai loin et longtemps. En 
marchant, je serai attentif 
aux sons de mes pas. Je tra-
verserai Montréal d’est en 
ouest ; je marcherai loin et 
longtemps. Attentivement, 
je regarderai tout ce qui 
m’entourera. Je sais qu’à ce 
moment-là, tout sera beau 
et précieux.
Nabil Tarhini  - ANJOU

J’identifierai de la beauté 
là où, dans le passé, il n’y 
en avait pas. Je sais que je 
serai ému par toutes sortes 
de choses. Comme par les 
nombreux piétons sur la rue 
Sainte-Catherine et le trafic 
sur la 40. Je verserai sûre-
ment une larme en voyant 
des gens sur mon chemin. 
Je les saluerai en levant la 
main. Et quand nos che-
mins se seront croisés, je 
leur dirai : « La vie est belle, 
n’est-ce pas ! » Après cette 
crise, la vie sera encore plus 
belle.
Après les crises, la vie est 
toujours plus belle.
Quand cette crise sera ter-
minée, je sortirai de la mai-
son, confiant. Et à ceux qui 
seront inquiets, je déclarerai 
: « On nous l’avait pourtant 
affirmé que ça irait bien ! 
» Je sortirai la tête haute. 

Fier d’être un homme. Je ne 
porterai plus la honte en 
moi. Une honte face à notre 
planète et du mal qu’on lui 
a infligé. Je ne demanderai 
plus pardon aux animaux 
qu’on a mis en danger, voire 
même en extinction.
Après cette crise, la honte 
s’estompera et la Terre 
guérira de tout le mal qu’on 
lui a fait. L’eau sera claire 
et transparente, le ciel sera 
d’un bleu opaque et l’air sera 
frais tout le temps. La Terre 
ne sera plus malade. On 
sera fiers puisque ça nous 

aura pris 100 ans pour la 
pousser vers l’agonie, mais 
en un an de confinement, 
nous l’aurons guéri pour les 
100 prochains ans.Assumer 
notre petitesse
Quand cette crise sera ter-
minée, j’assumerai ma peti-
tesse face à l’au-delà. Je 
ne serai jamais plus indif-
férent devant le frou-frou 
des étoiles, ni le silence de 
la lune, ni les caresses du 
vent, ni la majestuosité du 
soleil. Cette petitesse que 
je pensais avoir compris à 
travers les mots d’Hubert 

Reeves qui a dit un jour que 
la vie n’a pas besoin de nous 
pour continuer. Après cette 
mésaventure sanitaire, je 
reprendrai mon véritable 
rôle en tant qu’homme. 
J’oserai croire qu’on devra 
revoir la véritable concep-
tion de la vie. Nous allons 
devoir y penser collective-
ment.
Ne sommes-nous pas 
devenus tous un peu phi-
losophes depuis quelque 
temps ?
Après cette crise, je 
n’adulerai que la science. 

Mon lieu de culte sera 
l’hôpital. Et je n’aurai de 
passion que pour les infirm-
iers, les médecins. Je leur 
vouerai un culte pour ne 
jamais plus oublier ce qu’ils 
ont fait pour nous. Pour 
que nos enfants et les-
enfants-des-enfants-de-
nos-enfants se rappellent 
jusqu’à la fin des temps, 
qu’un jour, les voix se sont 
tues, que nous avons vécu 
chacun chez soi, que les 
anges sont allés au front et 
la Terre avait pris une pause 
pour que vivent les peuples.
Quand cette crise sera ter-
minée, je n’aurai plus peur 
de mon voisin. Et mon voisin 
n’aura plus de peur de moi. Je 
n’aurai plus peur d’éternuer 
en pleine rue, maudissant 
par le fait même ce coro-
navirus. Je redeviendrai 
libre et je demanderai qu’on 
enlève le masque des mots 
du dictionnaire. Et j’exigerai 
le même sort du papier de 
toilette.
Quand cette crise sera ter-
minée, je sais que je march-
erai souvent et longtemps.
Et qui sait, peut-être que 
le silence dans lequel nous 
vivons aujourd’hui nous 
manquera. Vraiment.

( La presse)

By Ameer Al-Saleh

Semi-commercial TV chan-
nels have been scaring the 
global audience of the so-
called “Islamic terrorism”. 
All types of media have suc-
cessfully been creating hate 
and generating Islamopho-
bia. Anti-Islamic ideologists, 
extreme fascists, biased 
liberals, and biased analysts 
have been investing a lot to 
capitalize their observations 
on fanatic & radical doings 
and fatal mistakes. 
Rogues have been issuing 
devilish fatwas (rulings), 
showing support to terrorist 
acts and intentionally refer-
ring these acts to Islam. As 
if they were the only rep-
resentatives of Islam, they 
have expelled or executed 
others’ voices; the majority 
of Muslims have been kept 
in silence and mainly victim-
ized by terrorists. 
For the sake of those kept 
away from the simple 
facts of Islam and Prophet 
Mohammed’s basic guid-
ance, let me share the fol-
lowing facts: 
-Islam does instruct its fol-

lowers to perform wudu 
(wash) before doing their 
five daily, obligatory prayers. 
That means true Muslims 
rinse their mouths and 
noses; wash their faces 
and arms (starting with 
the elbows), and wipe their 
heads and forefeet five 
times a day. That is great 
sanitization, isn’t it?
-Islam does prohibit earning 
interest on money. 
-Islam does encourage peo-
ple to support orphans and 
the poor. This is applicable 
to all Abraham-related reli-
gions. In contrast, nowa-
days, “cure versus cost” is a 
big controversy. 
-Islam does prohibit eating 
unhealthy & haram food. For 
example, Islam forbids eat-
ing insects such as bees, 
spiders; some animals as 
pigs, dogs, bats, lions, foxes, 
tigers; and some fish such 
as sharks, etc. For further 
information kindly refer to 
respected Muslim scholars’ 
books. 
-Islam does emphasize the 
social integrity of human 
beings. Human life cannot 
be traded. 

-Islam does respect human 
life.
After the COVID-19 out-
break, all of the aforemen-
tioned durable Islamic val-
ues have been strongly 
demanded; the World 
Health Organization (WHO) 
has been trying, for weeks, 
to encourage all citizens 
across the globe to stick to 
hygienic practices in hopes 
of stopping the spread of 
the COVID-19 virus.

None of the anti-Islam pro-
pagandists has ever men-
tioned how worthy Islamic 
instructions are. We know 
that Prophet Mohammed’s 
recommendations were 
delivered to mankind four-
teen centuries ago. Unfor-
tunately, Muslims have 
failed to promote these 
hygienic guidelines glob-
ally, and propagandists have 
been hiding anything worthy 
about Prophet Mohammed. 
We ask both parties to have 
courage to bring to the pub-
lic the Prophet’s teachings 
and not to deny him credit.  
Today’s discussion for 
some countries is a trade 

of human lives versus cure 
costs. It was widely shared 
through the media as a logo 
made by some “the cure 
cannot be worse (by far) 
than the problem.”
I am here not to promote 
any beliefs or religion val-

ues. Still, appreciation to 
good practices must be 
addressed properly and in 
timely manner. So let me 
say thank you so much, 
Prophet Mohammed, for 
your 14-century-old merci-
ful & hygienic guidelines.

MOHAMAD KOJOK
514.243.8191
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Quand cette crise sera terminée

Great Guidance by a Great Person

Bordeaux rue Sainte-Catherine ( Wikimedia)
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Hussein Hoballah, Montreal

It’s crystal clear that the Corona-
virus pandemic has been horrify-
ing people; none had been familiar 

with all the consequences of this 
pandemic, and despite this gloom, 
there are some glad tidings. 
This year it seems like Judgement 
Day’s coming closer; Coronavirus has 
horrified people in every single corner 
of the world and brought about dis-
ease, death, poverty, adversity. The 
virus has also overburdened many 
unprepared governments, some of 
which have failed, while some others 
have – kind of – managed to fight 
back. It’s a new experience and an 
unprecedented challenge none has 
been readied for. The incidents have 
also unmasked governments that 
still show hate to other unaffiliated 
countries, as is the case of the US 
and Iran.
Coronavirus has as well created a big 
challenge for self-isolating families, 
who are showing from time to time, 
in social-media viral jokes, great set-
backs which might hit hard at family 
unity if they are not tackled thought-
fully and wisely. Family isolation 
might also cause health issues due 
to prolonged stay at home without 
any previous plans made by parents 
for them and their children. And as 
mosques, churches and other tem-
ples have closed their doors, some 
are pessimistically warning that the 
closure might downgrade people’s 
religious commitments. The virus 
has as well unrevealed some traders’ 
unparalleled insatiability now that 
they have been exploiting people.
All these fears are based upon facts 
and relatively tangible; however, we 
mustn’t make way for hopeless-
ness, nor must we act like everything 
around us were quite damaging, for 
the virus has also brought about 
benefit.
Among those benefits is showing 
the good spirits of different kinds of 
people, particularly health-care pro-
fessionals: Doctors, nurses, medics 
and male and female volunteers have 
been doing great work every day, and 
we’re obliged to them. We do realise 
they’re the courageous soldiers who 
insisted on staying in the battlefield 
though the virus is highly contagious. 
Some of them have been infected, 
even martyred while trying to save 
the lives of the diseased. In the next 
publication, we’re going to highlight 
part of what they’re doing at hospi-
tals. 
Furthermore, volunteers from dif-

ferent Quebec communities have 
shown up; many community centres 
and charities have formed volun-
teer committees to help the needy, 
regardless of their faiths or races, and 
that we have highlighted in this pub-
lication to help bring necessities to 
the needy, in particular to the elderly. 
The initiative has been contributing 
to public safety and to interaction 
among Canadians, and it has proved 
false the stereotypical images pro-
moted by extremists- images we 
hope are completely destroyed when 
the world has successfully won the 
battle against the pandemic.
Some traders have shown humani-
tarianism while tackling the ongoing 
incidents, something which we dis-
cussed in the previous publication. 
For instance, Paramount Fine Foods 
has taken the initiative to protect 
the rights of all employees and to 
give customers discounts to help 
them overcome these difficult times. 
In a meeting held with his senior 
executives on Monday, 14 March, 
Paramount Fine Foods chain res-
taurateur Mohammad Fakih gave his 
directions to protect the rights of his 
employees, banning his executives 
from reducing the employees’ shifts. 
He also provided new meal prices, 
something which the customers did 
like. In parallel, Dream Mind chain 
restaurateur Abbas Mahmoud and 
the employees at Algon Street’s 
Waverly have launched “Operation 
Ramzieh”, turning restaurants he 
owns to a place where food is packed 
and delivered to the needy in time of 
the COVID-19 pandemic.
Conspicuous is what Montreal North 
city councillor Abdul Haq Sari has 
done, too: Donating his salary to two 
charities serving affected Montreal 
and the Maghreb families.  
It’s true that mosques, churches 
and temples are currently closed, 
yet we’ve seen many people taking 
notice of religion again. For instance, 
sermons broadcast live on Facebook 
have been viewed by many more than 

when sermons were made in centres 
open for prayers. Eventually, cyber 
space is now open to everybody, 
and it doesn’t take much to keep 
up with it. Now over a thousand are 
viewing a lecture in time when the 
same preacher would only reach out 
to tens or a maximum of hundreds 
in centres. This demands follow-up 
when things are back to normal. It 
is now essential that these religious 
institutions create bigger space for 
their activities on social media even 
though when it was all “peaceful 
and quiet”, there were extremists in 
Canada warning against such activi-
ties. Eventually that kind of people 
are always there to keep an eye on 
whomever is different, set him up, 
exploit any mishaps and defame 
them. 
The recent times have also made 
way for truce between central gov-
ernments and oppositions, be it in 
federal, provincial or municipal Can-
ada. Everybody’s efforts have been 
concentrated on fighting Coronavi-
rus, making way for governments to 
look into gaps and citizens’ suffer-
ance and to focus on people’s needs 
and requirements that would even-
tually help fight the lethal virus. Here, 
we have to praise Canadian Prime 
Minister Justin Trudeau, Quebec Pre-
mier François Legault and all other 
premiers and mayors for the efforts 
they’ve shown, making up for some 
undone work here and there because 
of the insufferable pandemic, which 
many governments may not be 
potent enough to fight.

To confront this great challenge, we 
need to work together. We also need 
hope. We must not give in for pes-
simistic inactiveness, confusion, or 
fear. Let’s gaze at the light inside 
the tunnel, for it shall grow stron-
ger until it eventually breaks the 
darkness. Even if it will take some 
time, the future will be, God willing, 
brighter and safer. In Allah’s hands is 
everything. 

Is Coronavirus Re-
shaping the World?

Many sociologists and politicians 
believe that the Coronavirus 
pandemic will leave behind vari-
ous social, economic and political 
modifications. 
Politically speaking, Corry 
Schake, Deputy Director-Gen-
eral at the International Insti-
tute for Strategic Studies (IISS) 
believes that the US won’t be 
seen as an international leader 
anymore, nor will it be seen as 
a global pioneer now that it has 
shown selfish governance and 
staggering inaptness. 
This pandemic’s global draw-
backs could have been greatly 
reduced had international organ-
isations provided more informa-
tion in advance, which would’ve 
given the government enough 
time to make the right resources 
available where needed. 
This was something the US 
could’ve organised, but it hasn’t. 
It has only been interested in US 
welfares. Washington, concludes 
Schake, has failed the leadership 
test, and the world is now worse.
Robin Niblett, Chatham House’s 
director and chief executive 
believes the pandemic might 
have been the breaking point in 
terms of economic globalisation. 
China’s growing economic and 
military force has indeed made 
both major US parties deter-
mined to detach China from 
the upgraded technology owned 
by the US and from intellectual 
property, and also determined 
to force allies to make the same 
approach. 
The growing public and political 
pressure to reduce carbon emis-
sions has indeed raised questions 
on many companies’ dependence 
on long-distance supply chains. 
But now the Coronavirus pan-
demic is forcing governments, 
companies, and communities to 
reinforce the ability to deal with 
long periods of economic self-
isolation, says Niblett.
Nicolas Burns, former Under 
Secretary of State for Politi-
cal Affairs and Professor of the 
Practice of Diplomacy and Inter-
national Politics at Harvard’s 
John F Kennedy School of Gov-
ernment says the pandemic has, 
in social terms, been this centu-
ry’s greatest crisis. Verily mas-
sive, it threatens every person 
on Earth. 
Burns believes that so far inter-
national cooperation hasn’t 
been sufficient at all, and when 
the world’s greatest countries, 
the US and China, can’t stop 
pointing fingers at each other 
in terms of responsibility for 
the crisis and can’t take better 
lead, both countries’ credibility 
has dramatically fallen. Nor has 
the European Union been able to 
provide further help to 500 mil-
lion citizens. 
Yet the bright side of it is the 
strength of the human spirit of 
doctors, nurses, political lead-
ers and commoners, who’ve 
been showing flexibility, efficacy 
and leadership. That provides 
hope that men and women all 
over the world can consolidate 
in response to this unparalleled 
challenge. 
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