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أول الكالم

السنة  أعمال  بدْء  في  كلمته  في 
الثالثة من الدورة السابعة في مجلس 
الملك  دعا  السعودي،  الشورى 
الدوليَّ  المجتمَع  مؤخراً  سلمان 
النووية  إيران  لبرامج  حد  وضع  إلى 
والصاروخية الباليستية. وقد عكست 
السعودي  القلق  منسوَب  تصريحاته 
مع  التفاوض  عودة  احتماالت  من 
وبقية  النووي  الملف  بشأِن  ايران 
مشاكل المنطقة التي تلعب المملكة 
فيها أدواراً أساسية، من البحرين إلى 

اليمن وسوريا والعراق. 
ترامب،  إدارة  إبان  تمكنت،  فهي 
على  توجهاتها  فيها  تفرض  أن  من 
السياسات الخارجية للبيت االبيض، 
من خالل معادلة المال مقابل إطالق 
حلفاء  هالت  درجة  إلى  ذلك  اليد. 
واشنطن، الذين أُسقِط ما في أيديهم 
يغطي  التي  الصفقات  يرون  وهم 
المعارض  قتل  جريمة  ترامب  بها 
الخاشقجي،  تركيا  في  السعودي 
الدوحة  بين  الخالف  وتكريس 
صورةَ  تهشيمه  رغم  هذا  والرياض. 
وإضعافه  الخليجي  التعاون  مجلس 
أتباع أميركا في المنطقة، وغيرها من 
أفكار الطيش الشبابي لكل من ولي 
عهد أبو ظبي ونظيره في الرياض... 

التقليدية  المدرسة  عودة  ومع 
الحكم  بمقاليد  لالمساك  االميركية 
 - الديمقراطي  الحزب  خالل  من 
سياق  عن  خارجاً  يُعدُّ  ترامب  فحتى 
يتوقع   - للجمهوريين  الحزبي  العمل 
المراقبون تبدالً في مقاربات واشنطن 
َّرْف  لملفات المنطقة، خالفاً لِغَض الط
كما  السعودي.  اإلمارتي  العبث  عن 
استعادة  واشنطن  محاولة  يتوقعون 

االنسان،  حقوق  شعارات  وقع 
الحروب،  ووقف  الهدنة  ووساطات 
وإطالق مشروعات كبرى إلعادة البناء 
األمريكية  الشركات  لكبرى  لِتكون 

حصةُ األسد فيها. 
الخليج  حرب  بعد  شهدناه  ما  هذا 
الحرب  ألحقته  ما  ترميمِ  في  الثانية 
حجم  أن  علماً  الكويت...  دولة  في 
بعشرات  يفوق  الحالية  المشروعات 
المرات، بل أكثر، ما كان عليه وضع 
إياها.  قوات صدام  غزو  بعد  الكويت 
السعوديةُ،  فيه  ألحقت  فاليمن 
وحلفاؤها، دماراً وخراباً كبيرين، كما 
والعراق  قبل.  من  سوريا  في  حصل 
ضخمة  نهوض  مشاريع  إلى  بحاجة 
وستعمل  قطفها.  من  الصين  مُنِعَت 
عليها،  اليد  وضع  على  بايدن  إدارة 
الرضا  طلب  إلى  يحتاج  كله  وهذا 
في  المقاومة  فصائل  ألن  االيراني 
هذه البلدان تتلقى دعم طهران، وال 
ترضى أن تسلم بالدها لقمةً سائغةً 

لشركات تحميها قوات غازِية...
هذه المشهدية يتوقع أن تأخذ حيّزاً 
إلنعاش  واشنطن  توجهات  في  مهما 
الصعود  مواجهة  في  اقتصادها 
وباالقتصاد  به  حل  ما  بعد  الصيني 
جائحة  بسبب  تراجع  من  العالمي 
كورونا... وعليه فاألنباء التي تحدثت 
عن صدمة وذهول سادا أروقة قصور 
عشية  والرياض  ظبي  وأبو  القاهرة 
األمريكية  االنتخابات  نتائج  صدور 
تبدالت  من  القلق  حجم  تعكس 
لمخططات هذه  تروق  ال  قد  قادمة، 
وطموحاتها  المتسلطة  األنظمة 

الجهنمية.              

فاطمة بعلبكي- مونتريال

ما زالت تداعيات إنفجار بيروت تلقي 
اللبنانيّة، حيث  الّساحة  بظاللها على 
المجتمع  الطوارئ  حاالت  تُعرّض 
اآلثار  عن  ناهيك  للخطر،  بأكمله 
ظلّ  وفي  األجل!  طويلة  المدمّرة 
والمعنيين  الحاكمة  السلطة  تقاعس 
هرعت   مسؤولياتهم،  تحمّل  عن 
الى  العالم  في  اللبنانية  الجاليات 
فردية  بصفة  المساعدات  تقديم 
تبرّع  حمالت  ذلك  أجل  من  وأطلقوا 
تعهّد  ما  في  المأساة،  لمواجهة 
بعضهم بإنشاء صناديق خاصة إلغاثة 

منكوبي انفجار مرفأ بيروت.  
التّي  الدوّل  أوائل  من  كندا  وتعتبر 

أرسلت  لبنان، حيث  هبّت لمساعدة 
الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة 
عقب  دوالر  مليون   2 بقيمة  تبرعات 
ترفع  أن  قبل  المشؤوم،  اإلنفجار 
 5 إلى  معدودة  أيام  بعد  السقف 

ماليين دوالر.
الرئيس  المغتربين  دور  من  وإنطالقاً 
فصل  أبواب  وعلى  أوطانهم،  بناء  في 
الشتاء والبرد القارس، أطلقت جمعية 
"أمسى" حملة إغاثة شتويّة لمساعدة 
ضحايا إنفجار بيروت. وبدورنا، أجرينا 
"أمسى"  جمعية  رئيس  مع  لقاء 
الضوء على حملة  مرّة إللقاء  محمود 
يلي  ما  وفي  أطلقها،  التّي  الطوارىء 

تفاصيل المقابلة:

جمعية  عن  حّدثنا  -بداية، 
ومن  تأّسست؟  متى  "أمسى"، 

هم أعضاؤها والمنتسبين إليها؟

هي   ،)  Amsa  ( "أمسى"  جمعية 
تأسيسها  تمّ  إسالميّة  جمعية 
شباب  بضعة  قبل  من   ،2016 عام  
الجنسيّة  من  غالبيتهم  وشابات، 
ذلك  في  الجمعية  ترأس  اللبنانية، 
الوقت المحامي علي حيمور. الرئيس  
أمّا  مرة،  محمود  للجمعية  الحالي 
اعضاء مجلس االدارة، فهم السادة: 

حسين  غندور،  زياد  حرب،  معمر 
عواضة  محمد  مراد،  ابو  عليا  برعط، 

وخالد سعد.                              
التتمة في الصفحة الثانية 

واشنطن تخلع ترامب والرياض تتوجس

الجالية اللبنانية لم تبخل كعادتها وكرمها فاق التوقعات

لبنان لمساعدة  شتوّية  إغاثة  حملة  تطلق   " ""أمسى"  جمعية 

Courtier hypothécaire

514 777-3535
achamseddine@multi-prets.ca
3899, autoroute des Laurentides, Bur. 203,
Laval, QC, H7L 3H7

AHMAD CHAMSEDDINE

ca
3,

CHADI GANDOUR

514 619-1575

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

التحرير



العدد 516 - الثالثاء 17 ت�شرين الثاين 2020/ربيع الأخر 1442
N°516 • Mardi le 17 novembre 2020

تتمة األولى 
فاطمة بعلبكي- مونتريال

-ما هي أهدافها؟
تعنى  كي  الجمعية  هذه  تأسيس  تمّ 
والرياضيّة  اإلجتماعيّة  بالنشاطات 

والترفيهيّة على مستوى العائلة.
حملة  فكرة  ولدت  ومتى  -كيف 
لمساعدة  االنسانيّة  الطوارىء 

ضحايا إنفجار بيروت؟
لبنان  الشعبي في  الحراك  عندما بدء 
أي  وجود  عدم  الحظنا   ،2019 عام 
اإلغاثة  وجمعيات  هيئات  من  تفاعل 
لبنان.  في  أهلنا  لمساعدة  الدولية 
لذا، بعد إنفجار بيروت كنا من االوائل 
الداعين لجمع تبرعات عينية الرسالها 
كجمعية  وبادرنا  المنكوبين،  الى 
شتويّة  اغاثة  بحملة  بالقيام  "أمسى" 
عالمية،  إغاثة  جمعية  مع  باإلشتراك 
قبل  من  التلكؤ  رأينا  عندما  خصوصا 
العالمية،  اإلغاثة  جمعيات  اغلب 
من  اللبنانية  الجالية  ان  العلم  مع 
لهذه  والمساعدين  المساهمين  اكرم 
من  وبالفعل جمعنا مبلغاَ  الجمعيات، 
الجمعية،  هذه  مع  وارسلناه  المال، 
تزيدعن  لمدة  مماطلة  واجهنا  ولكن 
التهديد  بعد  انتهت  اشهر  سبعة 

بالمحاكم بتوزيع المساعدات.
كذلك كان لنا تجربة سيئة أخرى مع 
على  اخذنا  لذا،  ثانية،  اغاثة  جمعية 
من  الهلنا  المساعدات  ارسال  عاتقنا 

دون وسيط او وكيل.
المرسلة  والعينات  المواد  أبرز  -ما 

خالل الحملة؟
كعادتها  تبخل  لم  اللبنانية  الجالية 
جمع  تم  فقد  التوقعات،  فاق  وكرمها 

حليب لالطفال،

غذائية،  لالطفال،ومواد  وحفاضات 
ومعلبات، ومواد مدرسية وقراطاسية، 

ومالبس جديدة.
كرسي   ٤٠ من  اكثر  ارسال  تمّ  كما 
قبل  من  بها  التبرع  تمّ  للمقعدين 
لجمعية  والداعمين  المؤسسيين  أحد 

"أمسى" محمد البسط.
-هل هناك مساعدات مالية أيضاً؟

ماديّة  مساعدات  هناك  سيكون  نعم 
بفضل  تمكّنا  وقد  لبنان،  في  ألهلنا 
الف   ٧٠ ناهزالـ  مبلغ  جمع  من  هللا 
بجمع  نقوم  زلنا   وما  كندي.  دوالر 

المزيد من التبرعات.
على  المشاركة  اقتصرت  -هل 
منطقة كالجري )مقر الجمعيّة(، أم 
مناطق  كان هناك مساعدات من 

ومقاطعات أخرى؟
 في البداية اقتصرت الدعوة على أهل 
تجاوباً  لمسنا  ولكنّا   ، كالجري  مدينة 
اللبنانية على صعيد  الجالية  قبل  من 

كافة المناطق، والمقاطعات.
 كما تمّ دعمنا وزيارة مركزنا من قبل 

جايسون  السيد  ألبرتا  مقاطعة  رئيس 
مالية  مساعدة  لنا  قّدم  الذّي  كيني 

بقيمة نصف مليون دوالر .
لنقل  المعتمدة  اآللية  -ما 
وما  لبنان؟  الى  المساعدات 

سعتها؟ 
حاويات  ثالث  في  التبرعّات  جمع  تمّ 
زنة  وبلغت  لبنان،  الى  بحراً  وإرسالها 
من  طنا   ٢٥ عن  يزيد  ما  حاوية  كلّ 

المساعدات.
معينة  صعوبات  واجهتم  -وهل 

خالل الشحن؟
خصوصاَ  الصعوبات،   بعد  واجهنا  
ولالسف  الشحن،  شركات  قبل  من 
قبل  من  لمسناها  األكبر  الصعوبة 
وبعض  اللبنانية،  شركةالشحن 

الموظفين الذين لم يرف لهم 
جفن في استغالل معونات الناس.

-كيف كان تعاطي الجهات الكندية 
الرسمية وموقفهم من الحملة؟ 

مستوى  على  كندا  نشكر  ان  بّد  ال 

التفاعل والتضامن الشعبي  والنظامي 
الذي لمسناه، 

ولم نلحظه من أغلب الجاليات العربية 
التي  الجاليات  خصوصاً  لألسف، 
على  اللبنانية  الجالية  بدعم   حظيت 
أزماتها. وأخّص  الصعد خالل  مختلف 
الملكية  الشرطة  من  كلّ  بالشكر 
خليل  نادر  اللبناني  والضابط  الكندية 
المعنوي  والدعم  المادّي  التبرّع  على 

والجهد الجسدي الذّي قّدموه لنا.
البنك  قام  فقد  معطياتنا  ووفق   
وارسال  بتعميم  الملكي  البريطاني 
في  وساهم  فروعه،  كتفة  الى  دعوتنا 
جمع مبلغ ١٥٠ الف دوالر ودفعها الى 

الصليب األحمر اللبناني. 
توزيع  عن  المسؤولة  الجهة  -من 
وهل  لبنان؟  في  المساعدات 
سيكون لديكم نشاط ميداني في 

هذا اإلطار؟
جمعية  الى  المهمة  أوكلنا  لقد 
ستتولى  لبنان،حيث  "اليازا"في  
وتقوم  باسمها  المساعدات  استالم 
أكبر  على  عادلة  بطريقة  بتوزيعها 
مع  باالشتراك  المتضرّرين،  من  عدد 

جمعيات اخرى موجودة على االرض.
اعضاء  لديها  "أمسى"  جمعية 
لنا  يكون  وسوف  لبنان  في  موجودين 
فريق  سيقوم  كذلك  ميداني،  تواجد 
بالذهاب  متطوعين  اشخاص   ٥ من 
الى لبنان ولكن تمّ تأجيل السفر، الن 
الحاويات لم يتم االفراج عنها بالتاريخ 

المحدد.
المستقبلية  مشاريعكم  عن  -ماذا 
تدعمه  الذي  "خطوة"  ومشروع 

الجمعية؟
موجودة  لبنانية  جمعية  "خطوة"هي 
تترأسها  االوسط،  البقاع  منطقة  في 
وبالتزامن  الدغيدي،  غوى  الدكتورة 
معنا  تواصلت  كرونا،  جائحة  مع 

مبادرتها  على  وأطلعتنا  الجمعية  هذه 
المنطقة،  أبناء  لتعليم  التعليميّة 
اجتمع  وبالفعل  الّدعم،  منّا  وطلبت 
طلب  على  ووافق  االدارة  مجلس 
المساهمة  في  وقمنا  "خطوة" 

والمساعدة ودعم هذا المشروع.
العينية  والمساعدات  الحاويات 
لمساعدة  اولى  خطوة  هي  والمادية 
اهلنا،  أمّا هدفنا اآلخر فهو مساعدتهم 
للعمل،  مجال  او  وظائف  تأمين  في 
نقوم  الغاية  هذه  الى  وللوصول 
بالتّنسيق مع بعض رجال األعمال من 
أصل لبناني وغير لبناني للحصول على  

فرص عمل واستثمار.
ترغب  أخيرة  كلمة  هناك  -هل 
بتوجيهيها للمغتربين وأبناء الوطن 

األم عبر منبرنا؟
لبنان وطن اكبر من مساحة جغرافية، 
لبنان البلد الذي خرج منه ما يفوق ١٥ 
بلدان  بناء  انسان ساهموا في  مليون 
وأمم اخرى وكان لهم الفضل في بناء 
الوطن الثاني الذي اعيش فيه اال وهو 

كندا.
وساعد  ساهم  المهاجر  اللبناني 
يساعد  ان  األجدر  ولكن  زال  الغيروما 
عن  النظر  بغض  لبنان  في  اهله 

المنطقة والدين والعرق.
الذي  اللبناني  الشعب  على  اتمنى 
في  للبقاء  ويجتهد  ويجاهد  يرابط 
الوطن الذي  تركناه،وان يتحلّى بالصبر 

ويبادر بالمحبة والمودة ألبناء وطنه.
مع  اليقف  المآلن  وبالفم  نقولها 
اللبناني اال من كان لبنانيا وهذه هي 

الحقيقة، فليكن
والحوار  بادب،  السياسي  االختالف   

باحترام. 
المهارات  صّدر  الذي  الوطن  لبنان 
والقدرات ال بد من ان يعود من جديد 
الذي  العالم  بناء هذا  كي يساهم في 

نحلم به.

مقابلة

الجالية اللبنانية لم تبخل كعادتها وكرمها فاق التوقعات
جمعية ""أمسى" " تطلق حملة إغاثة شتوّية لمساعدة لبنان

رئيس جمعية  )AMSA (محمود مرة
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الموقف  فهم  يحاول  المرء حين  يحار 
الفلسطينية  القضية  من  الكندي 
والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، 
وتختلط عنده األمور. ففي وقت يبدو 
مساعدة  في  جادّين  الكنديون  فيه 
إلى  يقفون  تراهم  الفلسطينيين، 
يتسبب  الذي  االحتالل  جانب 
للفلسطينيين.  اإلنسانية  بالمعاناة 
المساعدات  كندا  لهم  تقدم  فمرّة 
ومرة  واإلنسانية،  والمعنوية  المادية 
تقف إلى جانب االحتالل تحت عناوين 
فعلت  كما  التسييس،  عن  االبتعاد 
العالمية،  الصحة  منظمة  جلسة  في 
التي انعقدت يوم الخميس في الثاني 
حين  الثاني  تشرين  شهر  من  عشر 
صوتت ضد اقتراح يبحث في الظروف 

الصحية للفلسطينيين وتحسينها. 
التابعة  الفايسبوك  لصفحة  المتابع 
لدى  الكندية  الممثلية  لمكتب 
أنها  يالحظ  الفلسطينية  السلطة 
بها ممثلة  تقوم  التي  باألنشطة  تضج 
الفلسطينية،  السلطة  لدى  كندا 
تقوم  التي   ، ويتلوفر  روبن  السيدة 
بلقاءات متواصلة لدعم الفلسطينيين 

والتخفيف من معاناتهم.
فأوائل االسبوع الماضي، ومن مدينة 
َسلْفِيت، المدينة الفلسطينية الواقعة 
كم   62 البعيدة  الغربية،  الضفة  في 
المحتلة،  القدس  شمال  إلى  تقريباً 
فيديو  مقطع  وِتْلوفر  السيدة  بثت 
المدينة،  في  الزيتون  أحد حقول  من 
الكندية  المساعدة  عن  فيه  متحدثةً 
في موسم قطاف الزيتون والمساعدات 
للفلسطينيين،  تقّدمها  التي  األخرى 
التي  العربية  باللغة  حديثها  استهلت 

تتقنها بالقول: 
الزيتون  أقطف  سلفيت  في  هنا  "أنا 
الكندية".  القوة  أفراد  مع زمالئي من 
ثم قالت: "لقد أطلعَنا محافظ سلفيت 

بعض  على  كميل(  عبد هللا  )الدكتور 
يواجهها  التي  الخطيرة  التحديات 
الناس في هذه المنطقة، ليس فقط 
بل  الزيتون،  قطف  موسم  أثناء  في 
المستوطنات  بفعل  العام،  مدار  على 
يمارسه  الذي  العنف  ومخاطر 
"ال  بالقول:  وعقبت  المستوطنون". 
تزال كندا تشعر بقلق شديد إزاء هذه 
العام عاماً صعباً،  القضايا. وكان هذا 
تحديات  الفلسطينيون  واجه  فقد 
وصحية  وإنسانية  وأمنية  سياسية 
أزمة  بسبب  متوقعة  غير  جديدة 

"كوفيد"".
بالمعاناة  مباشر  اعتراف  إنه 
ممارسات  عن  الناجمة  الفلسطينية 
من  مباشرة  بتغطية  المستوطنين 
على  وتأكيد  االسرائيلي،  االحتالل 
الفلسطينيين  تواجه  التي  التحديات 

بسبب وباء "كوفيد". 
قطاف  موسم  في  الكندي  الموقف 
ماليين  عشرات  ومعه  الزيتون، 
كندا  تقدمها  التي  الدوالرات 
"للمساعدات  سنوياً  للفلسطينيين 
العاجلة  األولويات  ولدعم  اإلنسانية، 
االستجابة  خطة  في  حُدِّدَت  التي 
اإلنسانية لألمم المتحدة لعام 2020 
كما  وقطاع  غزة"،  الغربية  في  الضفة 
الكندية،  الممثلية  صفحة  على  جاء 
لم يُتَرجم بالروحية نفسها في اجتماع 
األسبوع  العالمية  الصحة  لمنظمة 
مذكرة  كندا  عارضت  حين  الماضي، 
كوبا،  من:  كالً  تمثل  وفود  اقترحتها 
قطر،  فلسطين،  لبنان،  العراق، 
تونس،  السورية،  العربية  الجمهورية 
األوضاع  متابعة  إلى  تدعو  وتركيا، 

الصحية للفلسطينيين وتحسينها.       
ففي اجتماع منظمة الصحة العالمية 
في  انعقد  الذي  والسبعين  الثالث 
الذي  نوفمبر،  الثاني/  تشرين   12

في  الصحية  األوضاع  فيه  رُوِجعَت 
بما  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي 
وفي  الشرقية،  القدس  ذلك  في 
طرحَت  المحتل،  السوري  الجوالن 
تنص،  ِّرةً  مذك الذكر  السالفةُ  الدولُ 
العام  المدير  بتقرير  علماً  أخذها  بعد 
على   ،2019 عام  المقدم  للمنظمة 
من  بمجموعة  العام  المدير  مطالبة 

التوصيات، ملخصها ما يلي: 
في  التقدم  عن  تقرير  تقديم   )1(
التقرير،  في  الواردة  التوصيات  تنفيذ 
إلى  الميداني،  الرصد  أساس  على 
الرابعة  العالمية  الصحة  جلسة 

والسبعين،العام القادم
الصحية  للخدمات  الدعم  تقديم   )2(

الفلسطينية 
)3( ضمان الشراء المستدام للقاحات 
لمنظمة  مسبقاً  المصدقة  واألدوية 

الصحة العالمية 
مع  الشراكات  تعزيز  مواصلة   )4(
األخرى  المتحدة  األمم  وكاالت 
الفلسطينية  األرض  في  والشركاء 
القدس  ذلك  في  بما  المحتلة، 
السوري  الجوالن  وفي  الشرقية، 
االستجابة  قدرات  تعزيز  إلى  المحتل 
تقديم  خالل  من  اإلنسانية  الصحية 
شامل  بشكل  والحماية  المساعدة 
وباء  خالل  في  مستدامة  وبطريقة 

"كوفيد" وبعده.
)5( تقديم المساعدة الفنية المتعلقة 
السوريين  السكان  إلى  بالصحة 
الجوالن  في  المحتلة  المناطق  في 

السوري.
المساعدة  تقديم  في  االستمرار    )6(
االحتياجات  لتلبية  الالزمة  الفنية 
بمن  الفلسطيني،  للشعب  الصحية 

فيه األسرى والمعتقلين.
في  الصحي  النظام  تطوير  دعم    )7(
األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في 

ذلك القدس الشرقية. 
الموارد  تخصيص  على  التأكيد    )8(
تحقيق  أجل  من  والمالية  البشرية 

تلك األهداف.
االقتراحات تركّزت على مسائل تتعلق 
والصحي.  االنساني  بالوضع  حصراً 
انعقد في  الذي  االجتماَع  تخلل  لكن 
الصهيوني  الكيان  على  هجومٌ  جنيف 
للفلسطينيين  معاملته  سوء  بسبب 
كما  غزة.  على  المفروض  والحصار 
العالمية  الصحة  منظمة  تقرير  انتقد 
الصحة  "مشاكل  بسبب  إسرائيَل 
بين  االجتماعية"  والنفسية  العقلية 
"سياسات  بفعل  الفلسطينيين، 
التي  التمييزية  التخطيط  وممارسات 
االحتاللُ  الفلسطينيين"  مع  يتّبعها 
من   "C" المنطقة  في  االسرائيليُّ 
الخاضعة  المحتلة،  الغربية  الضفة 

للجيش اإلسرائيلي.
ساعات،  أربع  دامت  نقاشات  بعد 
فنال  التصويت  على  االقتراح  عُرِض 
 32 وامتنع  صوتاً،   14 مقابَل   78
الدول  بين  من  التصويت.  عن  عضواً 
بالطبع   ، القرار  ضد  صوّتت  التي 
إسرائيل والواليات المتحدة والمملكة 
وكندا.  والبرازيل  وأستراليا  المتحدة، 
التي  الدول  بين  من  كان  فيما 
سويسرا،  نيوزيالندا،  فرنسا،  أيدته 

السعودية، إيران، والهند.
ِّر بعدم  بُر موقف كندا والدول األخرى 
واإلنسانية  الصحية  األمور  خلط 
وقت  في  السياسية،  بالقضايا 
جزء  االحتالل  سلطات  فيه  تتحمل 
لكن  الفلسطينيون.  يعانيه  مما  كبيراً 
أن  يرَون  كندا  في  لالمور  المتابعين 
الموقف الكندي هو رضوخ لضغوطات 
في  إلسرائيل  المؤيدة  الجماعات 
دوماً  مستعدةً  تكون  التي  كندا، 
للتصويب على الحكومة والسياسيين 

يدين  قرار  أي  اتخاذ  حال  في 
الممارسات االسرائيلية التعسفية ضد 
الفلسطينيين. وهذا ما يفّسر الصمت 
المطبق للنواب العرب والمسلمين في 
المجلس النيابي الكندي حين يتعلق 
وحين  الفلسطينية،  بالقضية  األمر 
الممارسات  إدانةَ  الموقف  يتطلب 
َّخَذ  االسرائيلية أسوةً بالمواقف التي تُت

في قضايا أخرى.
الى من  تحتاج  الفلسطينيين  معاناة   
يرفعها، ال من يدير ظهره لها. وشجرة 
الزيتون التي قالت عنها السيدة روبن 
ويتلوفر إنها "ال تزال رمزاً لألمل" أحرق 
من  اآلالف  منها  االسرائيليُّ  الجيش 

دون أن يوقفه أحد.
المشكور،  الكندي  المادي  والدعم 
حتى يستديم، ينبغي أن يُدعَّم بوقف 
حتى  الفلسطينيين  على  االعتداءات 
االحتالل  من  المعاناة  على  ينتصروا 

ومن الوباء على حد سواء. 
تصحيح  إلى  الكنديون  يبادر  فهل 
يكون  قادم  بتصويت  األخير  الموقف 
متوازناً في األمم المتحدة، تتميز فيه 
كندا عن دوٍل ال تريُد أن ترى معاناة 
الطرشاء  األذن  وتديرُ  الفلسطينيين 

لما يقوم به االحتالل؟ 

آراء

كندا تعترف بمعاناة الفلسطينيين ولكن تصّوت ضّدهم؟!

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية، السيدة روبن 
ويتلوفر تتحدث من احد حقول الزيتون في سلفيت 

في الضفة الغربية
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صدى المشرق ـ مونتريال 

شهر  من  الثاني  في  االثنين  بدأت 
تشرين الثاني المواجهة القضائية ضد 
القانون 21 في قصر العدل في كيبك 
حيث بدأ اختبار دستورية هذا القانون 
وسط شهادات من معارضين ومؤيدين 
الرموز  ارتداء  يحظّر  الذي  للقانون 

الدينية في المؤسسات الرسمية .
محامون  بدأها   21 القانون  مواجهة 
المجتمع  من  مجموعات  عدة  من 
باعتبار  كيبيك  محكمة  أمام  المدني 
غير  العلماني  المقاطعة  قانون  أن 
دستوري. الجهات التي قدمت طعونها 
المجلس   : هي  القانون  لمواجهة 
الكنديين  للمسلمين  الوطني 
)NCCM(، إئتالف الشمولية الكيبكي 
)Coalition Inclusion Québec(

في  اإلنكليزية  المدارس  مجلس 
المعلمين. واتحاد   )EMS( مونتريال 
تقديم  يتولون  الذي  المحامون  اما 
المرافعات والدفاع فهم المحامي إِرِك 
للمحاماة  "باور"  مكتب  مندلْسن، 
 IMK" مكتب ،)Power Law Firm(
LLP Law Firm"، ومكتب "ميتِشل 

غاتوسو" للمحاماة.
 لالطالع على الطعون الدستورية ضد 
القانون 21، ماهيتها ومفاعيلها التقينا 
وليم  السياسي  والناشط  المحامي 

خربوطلي فكان هذا الحوار..
او  رئيسية  شخصية  هناك  هل 
مكتب محاماة معين يقوم بالمهمة 
وتقع على عاتقه المسؤولية األولى 

في المرافعات؟
كل مكاتب المحاماة المشاركة لديها 
المسؤولين  المحامين  من  مجموعة 
الشهود،  استجواب  تحضير  عن 
جدير  لكن  والمرافعات.  والخبراء 
بالذكر أن المحامية نور فرحات تمثل 
لِلمحاماة  غاتوسو  ميتشل  مكتب 
فمنذ  المعلمين،  لِنقابة  الممثل 
هي  سنة،  قرابة  منذ  الطعن  تقديم 
األكبر  الجزء  بتحضير  قامت  التي 
الشهود  وتحضير  الطعن،  حجج  من 

واستجوابهم، وتحضير المرافعة. 
 5 لمدة  هي  المحاكمة  ان  علماً  هذا 
اسابيع متتالية، وهذه تعتبر مدة كبيرة 
ساعات  يتطلب  لها  والتحضير  جداً، 
المتواصل.  العمل  من  وساعات 
محاكمات  بإدارة  المكلف  فالمحامي 
حياة  دون  من  حرفياً  يصبح  كهذه 
اجتماعية طبيعية، فما بالكم في زمن 
بالتنويه  أرغب هنا  بالتالي،  "كورونا"؟ 
زميلتي  به  تقوم  الذي  الجبار  بالعمل 
األستاذة فرحات، فهي ال تحارب فقط 
الجالية  بِاسم  ولكن  موكليها  بإسم 
بالتالي  بأكملهن.  المحجبات  والنساء 
أقل ما يمكن أن يُقدَّم لها هو الدعم 

المعنوي. 
ِّمون  تقي وكيف  الشهود؟  هم  من 

شهادتهم حتى اآلن؟
والخبراء  الشهود  من  العديد  هناك 
أن  الذكر  يجدر  إنما  الطرفين.  من 
شاهد  إال  لديها  يكن  لم  العدل  وزارة 
قبل  اسبوعين  لغاية  فقط  اثنين  او 
خصومها  فاجأت  ولكنها  المحاكمة، 
بمجموعة من الشهود والخبراء  الحقاً 
المعروفين بوالئهم للحكومة ولقانونها. 
معروف  الشهود  بعض  أن  حتى 
بمعارضته للحجاب تحديداً، حتى في 

بعض األحيان بعدائه لإلسالم.

الشهادات المضادة هل هي قوية 
شهادات  تدحض  أن  وممكن 

المجموعة المعارضة للقانون؟ 
مكتبي  في  انشغالي  بسبب  شخصياً 
أتابع  أن  الفرصة  لي  تسنح  لم 
ولكني  واالستجوابات،  المرافعات 
على دراية بما يحصل بشكل عام في 
أثناء المحاكمات. ومصادري تؤكد لي 
حرفيين،  غير  العدل  وزراة  شهود  أن 
تتناول  ال  او  جداً،  بعيدة  وشهاداتهم 
بشكل مباشر وواضح الحجَج القانونية 
للطعون، وهو أمر إيجابي بشكل عام. 
هذا  مع  تتعامل  ال  العدل  فوزارة 
الموضوع كموضوع قانوني او موضوع 
رأي  كقضية  ولكن  حريات،  حماية 
تكون  أن  بد  القدرة ال  أنَّ  وترى  عام، 
لِفرض  الفرنسية  الثقافية  لألكثرية 
ألنها  العلمانية  بشأن  نظرها  وجهة 
بدالً  المجتمع،  في  األكثرية  تشكل 
الناحية  من  الموضوع  تقارب  أن  من 
كما  بحت  حريات  وحماية  القانونية 

تحاول أن تفعل الجهات الطاعنة.
لوحظ وجود اسم سيدة عربية بين 
الشهود المدافعين عن القانون... 
قبالَة  سلبي  دور  لشهادتهم  هل 

معارضي القانون؟ 
تونسية  المبروك،  نادية  إنها  نعم، 

األصل، وال يجب أن تُولَى الكثير من 
من  حدة  اقل  نسخة  فهي  االهمية. 
مشكلة  ولديها  حبيب،  بن  جميلة 
واضحة مع الحجاب، الذي هو بالنسبة 
عدد  عليها  يسيطر  سياسية  أداة  لها 
من الجماعات الدينية المتطرفة، كما 
تدَّعي. شهادتها، كباقي شهادات وزراة 
العدل، ليس لها هذا التأثير القانوني 

على الطعون.
في  المقدمة  الطعون  هي  ما 

المحكمة؟ 
الطعون المقدمة تتلخص بالتالي:

- إعادة النظر في تفسير المادة الثالثة 
االنسان  حقوق  شرعة  من  والثالثين 
"البند  بالفرنسية  المسماة  الكندية، 
 Clause dérogatoire,( الُملزِم" 
ou clause non obstant(. هذه 
للحكومات  تعطي  التي  هي  المادة 
على  المحاكم  رقابة  تعليق  في  الحق 
الحريات  من  بالحد  الحكومة  قيام 
والسابعة  الثانية  المواد  في  المذكورة 
حقوق  شرعة  في  عشرة  والخامسة 

االنسان. 
من  الطلب  على  يرتكز  هنا  الطعن 
المحكمة  اجتهاد  كسر  المحكمة 
منذ  به  المعمول  الكندية  العليا 
الحق  أن  وهو  سنة،  ثالثين  من  أكثر 
المعطى للحكومات وفقاً لهذه المادة 
هو حّق سياسي بحت، وبالتالي، عمالً 
يكون  ان  يجب  ال  السلطات،  بفصل 
على  شروط  وضع  في  دور  للمحاكم 
المادة.  بهذه  التذرع  عند  الحكومات 
وقبلت  المحكمة  ففي حال تشجعت 
كبيراً جداً  هذا الطعن، سيكون حدثاً 
في  فعملياً  القضائي.  الصعيد  على 
المادة  هذه  فيها  استُعمِلَت  مرة  كل 

كانت لحماية حرية األقلية من طغيان 
االكثرية، وليس كما هو الحال حالياً.

الثالثة  المادة  على  المرتكز  الطعن   -
والعشرين من شرعة حقوق االنسان، 
المدارس  من  المقّدم  الطعن  أي 
تحمي  المادة  هذه  االنكليزية. 
المحافظات من  في  اللغوية  األقليات 
محافظة  في  اللغوية  األكثرية  طغيان 
الناطقون  الكيبكيون  كيبك،  في  ما. 
بالتالي،  أقليّة.  هم  االنكليزية  باللغة 
الحكومة  أن فرض  تعتبر  الجهة  هذه 
هذا القانون على المدارس الحكومية 
الناطقة باللغة االنكليزية يُعتَبر تدخالً 
المادة  على  بناءً  الدستوري  في حقّها 
في  الشرعة  من  والعشرين  الثالثة 

إدارة مدارسها.
الثامنة  المادة  على  المرتكز  الطعن   -
اإلنسان  حقوق  شرعة  من  والعشرين 
أن  يجب  ال  إنه  تقول  التي  الكندية، 
يتسبب تطبيق أي قانوٍن بالتمييز بين 
الذكور واالناث. ذلك أنه من الواضح 
والعشرين  الواحد  القانون  تطبيق  أن 
المحجبات  النساء  على  فقط  أثر  قد 
الحكومية.  المدارس  في  المدرسات 
في  وقعْن  كثيراٌت  محجبات  فنساء 
بالنسبة  حاد  داخلي  صراع  حالة 
لاِلختيار بين احترام دينهن والبقاء في 
عملهن. بالتالي يجب نقُض دستورية 
هذا القانون وفقاً لهذه المادة، خاصة 
رقابة  من  بالحد  مشمولة  غير  أنها 

المحاكم عليها.
شيءٍ  تحقيق  في  أمل  هناك  هل 
أن  سيما  القانون،  هذا  قبالَة 
استخدمت  كيبك  في  الحكومة 

القانون غير الملزم؟... 
ان  على  الدستوريون  الخبراء  يتفق 

الحجج المثارة للطعن في هذا القانون 
فباستثناء  تحقيقها.  بالسهل  ليس 
الثالثة  للمادة  وفقاً  المقدم  الطعن 
باقي  اعاله،  المذكورة  والعشرين 
لألسباب  ربحها  الصعب  من  الحجج 

التالية:

الثالثة  المادة  في  النظر  إعادة   -
والثالثين سيؤدي إلى خضة سياسية 
تحديداً،  كيبك  وفي  كندا،  في  كبيرة 
ومن شأنه أن يحيي الحركة االنفصالية 
العميق، خاصة  من سباتها  الكيبكية 
العليا  المحكمة  اجتهادات  تغيير  أن 
أصعب  من  هو  السنين  عشرات  بعد 
االمور، ذلك أن تغييراً كهذا يجب ان 
يكون نتيجة إجماع مجتمعي واسع. 

 - المشكلة بالمادة الثامنة والعشرين 
الخبراء  بين  إجماع  شبه  في  هي 
حقاً  توِجد  لم  أنها  على  الدستوريين 
الحريات  في  أصالً  مذكور  غير  جديداً 
والسابعة  الثانية  المواد  في  المذكورة 
حالياً  القابلة  غير  عشرة،  والخامسة 
للطعن بسبب استعمال المادة الثالثة 
اقناع  هو  هنا،  فالتحدي  والثالثين. 
أوجَدت  قد  المادة  هذه  أن  القاضي 
حقاً ومبدأً دستورياً فوق كل المبادئ 
الرجل  بين  المساواة  هو  والحقوق، 

والمرأة، نظرياً وعملياً.
إلى  الدعوى  هذه  ستحتاج  هل 
الدعم المادي، ومن أين سيؤمنون 

هذا الدعم؟
عشرات  تكلف  الطعون  هذه  طبعا، 
للجهة  سواء  الدوالرات،  من  اآلالف 
بالنسبة  أما  للحكومة.  او  الطاعنة 
الوطني  المجلس  بالطبع  للتمويل، 
وائتالف  الكنديين  للمسلمين 
للتبرعات،  الكيبكي بحاجة  الشمولية 
التي  المدنية  الجمعيات  من  فهما 
وتعيش  االنسان  حقوق  عن  تدافع 
الباقية  األطراف  أما  التبرعات.  على 
األعضاء  واشتراكات  الدولة  ِّلُها  فتمو
لن  انهم  أعتقد  ولكن  خاص،  بشكل 

يرفضوا أن يُتبَرَّع لَها.
هل برأيك ستأخذ المحكمة وقتاً 
طويال قبل تحقيق نتائج ملموسة؟ 
الموضوع  هذا  يأخذ  سوف  طبعاً. 
إال  فيه  تفصل  ولن  وسنيناً،  سنيناً 
االشارة  تجدر  لكن  العليا.  المحكمة 
إلى أن تغيير الحزب الحاكم إلى حزب 
آخر معارض لهذا القانون من شأنه أن 
يسهل ويزيد من فرصة نجاح الطعون.
تلعبه  أن  يمكن  دور  هناك  هل 

الجالية في سير المحاكمات؟
الدعم  نعم:  اقول  أولي،  كجواب 
الدعم  المعنوي،  الدعم  المعنوي، 
الجمعيات  لهذه  خاصة  المعنوي، 
والمحامين  األشخاص  ولهؤالء 
الذين أخذوا  والناشطين من جاليتنا، 
الصدارة،  في  يكونوا  أن  عاتقهم  على 
إلى  االحوال  من  كثير  في  يؤدي  ما 
بسبب  المهني  بمستقبلهم  الضرر 

علنية مواقفهم. 
الباطل مهما  أن  أذكر  ان  أود  وأخيرا، 
أبداً  ننسى  ال  أن  يجب  وطال،  قوِي 
الباطل  تقول:}إن  التي  الكريمة  اآلية 

كان زهوقاً{، والسالم.

مقابلة

حوار مع المحامي وليم خربوطلي حول الطعون الدستورية ضد القانون 21
شهادات بعض العرب الى جانب هذا القانون ليس لها هذا التأثير القانوني على الطعون

المحامي وليم خربوطلي

"أرغب هنا بالتنويه بالعمل الجبار 
األستاذة  زميلتي  به  تقوم  الذي 
فقط  تحارب  ال  فهي  فرحات،  نور 
بإسم موكليها ولكن بِاسم الجالية 
بأكملهن.  المحجبات  والنساء 
بالتالي أقل ما يمكن أن يُقدَّم لها 

هو الدعم المعنوي".

"الحجج المثارة للطعن في هذا 
القانون ليس بالسهل تحقيقها"
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العربيات  النساء  من  لكوكبة  يسجل 
في  دراستهن  متابعة  على  إصرارهن 
إلى  وسعيهن  األجنبية،  الجامعات 
العلوم  بأحدث  المعرفة  اكتساب 
واستخدامِها  والتقنيّات،  والخبرات 
مسيرتهن  بناء  في  أساسيةً  ركيزةً 
ابنة  سليمان  هنادي  وتأتي  العلمية. 
اللبنانية  الكندية  واألربعين،  السابعة 
في المقدمة من جيل نسائي عربي له 

سماته العلميّة المميّزة. 
الثانوية  دراستها  سليمان  أكملت 
جوزيف"  سان  الكرمل-  في"مدرسة 
بكالوريوس  على  وحصلت  بيروت،  في 
األميركية  الجامعة  من  الكيمياء  في 
منحة  تلقّت   ،1985 عاَم  بيروت.  في 
تعليمية من جامعة ستانفورد في والية 
منها  نالت  التي  األميركية،  كاليفورنيا 

درجة الدكتوراه في الكيمياء العضويّة.
 .1990 عاَم  لبنان  إلى  عادت  بعدها، 
الجامعة  في  التدريس  ومارست 
لم  أمر  لكنه  سنوات،  ثالَث  األميركية 
الدراسية  طموحاتها  قدر  على  يكن 
للدراسة  بطلب  فتقدمت  والبحثية، 
فرنسا  الدكتوراه في  بعد  ما  في مرحلة 
لين،  ماري  جان  البروفسور  مختبر  في 
الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 

1987، وعملت معه عامين. 
بجامعة  سليمان  التحقت  بعدها، 
"ماكغيل" في مونتريال، كندا. وحملت 
تشمل  واسعة  علمية  جعبة  معها 
والتقنيّات  واألساليب  المعلومات 
الجعبة  هذه  لها  ومهدت  المتطوّرة. 
لتحقيق إنجازات في الكيمياء العضويّة 
وبسرعة  الحيوية.  بالمواد  المرتبطة 
مصافِّ  ضمن  سليمان  برزت  نسبيّة، 

مشاهير علماء الكيمياء.
التقنيات المتناهية الدقة والحمض 

النووي 
تتولى  سليمان  البروفسورة  تزال  ال 
الكيمياء  في  والبحوث  التدريس 
النووي  الحِمْض  وكيمياء  العضويّة 
الوراثي )DNA(، وقد احتفل العالم أخيراً 
العالمين  اكتشاِف  على  عاماً  بمرور 60 
جايمس واطسون وفرنسيس كريك إياه 
سليمان  وتدير  "ماكغيل".  جامعة  في 
 22 من  عمل  فريق  يضمّ  مختبراً  أيضاً 

شخصاً من طلَبة الدكتوراه وما بعدها.
دأبت سليمان على استخدام التقنيات 
 ،)Nanotechnology( المتناهية الدقة
على  المواد  مع  تتعامل  تقنيّات  وهي 
من  البليون  من  جزء  هو  ذريّ  مقياس 
وطوّعت  الكيميائية.  بحوثها  في  المتر، 
لتصنع  النووي  الحِمْض  من  جزيئات 
)نانوية(  الدقة  متناهية  أنابيب  منها 
يمكن استعمالها في تطبيقات متنوعة، 
تلك  استخدمت  الطبي،  المجال  ففي 

األمراض  من  مجموعة  لعالج  األنابيب 
هذه  وتتميّز  السرطانية.  واألورام 
بأنها،  الدقة  متناهية  الحيوية  األنابيب 
بعد زرعها في الجسم، تتصرف بوصفها 
أجهزة ذكيّة تستطيع البحث عن أمكنة 
السرطانية بدقة، وذلك تمهيداً  الخاليا 

للتخلص منها. 
المعلومات  هذه  سليمان  وبسطَْت 
"تشحن  فقالت:  تطبيقها،  وآليات 
معيّنة،  بأدوية  النووي  الحِمْض  أنابيب 
ثم تُدخَل إلى الجسم. وتتمثّل مهمتها 
دون  من  المريضة  الخاليا  قتل  في 
في  هذا  السليمة".  للخاليا  التعرض 
للسرطان،  التقليدي  العالج  مقابل 
الكيماوية  األدوية  على  يعتمد  الذي 
التي  المؤقتة،  اإليجابية  النتائج  ذات 
تضرب الخاليا السليمة والمريضة معاً، 
كما أنها ال تقضي على الخاليا المصابة 
يجعل  ما  كامل،  بشكل  بالسرطان 
العالج،  مقاومة  على  قادراً  السرطان 

ويُعاود إصابة المريض".
استنبطت  المشكلة،  هذه  ولحل 
أجزاء  من  مصنوعة  أنابيب  سليمان 
وأناطت  الوراثي،  النووي  الحِمْض  من 
السرطان،  خاليا  عن  البحث  َمهمة  بها 
وأشارت  قويّة.  أدوية  حمّلتها  كما 
إلى  تدخل  عندما  أنها  إلى  سليمان 
"نوافذ" صغيرة  تنفتح  السرطان،  خاليا 
المحمّلة  كي تفرغ منها شحنة األدوية 
ليست  الخطوة  وقالت:"هذه  فيها. 
تجارب  سلسلة  من  مرحلة  سوى 
من  للتيّقن  المختبر  في  نجريها  عملية 
صحتها ودقة نتائجها". وذكّرت بأن هذا 
نُِشرَ  عندما  عالمياً  تنويهاً  حاز  اإلنجاز 
الدولية  للسنة  الخاص  "التقرير  في 
 Special(  2011 عام  للكيمياء" 
 Report for International Year

.)of Chemistry
وجاء في هذا التنويه أن"هنادي سليمان 
حجر  بوصفه  الوراثة  حمِْض  في  تفكّر 
إليصال  ذكيّة  نُظُم  بناء  في  األساس 
بصورة  السرطان  خاليا  إلى  األدوية 
سليمان  أنجزته  ما  ويعتبر  حصريّة. 
على  المرتكزة  الكبرى  االبتكارات  أحد 
كيماوية،  أو  عضويّة  جزيئات  دمج 
النووي". كما  الحِمْض  بنية  وربطها في 
تناقلت هذا االبتكار مؤسسات ومجالت 
"الجمعية  منها  متخّصصة،  علمية 
 Royal Society( للكيمياء"  الملكية 
و"نانو  بريطانيا،  في   )Chemistry
أميركا،  في   )Nano Today( اليوَم" 
 )Quebec Science( "و"علوم كيبيك

في كندا، وغيرها.
ذهب يقصف السرطان

تعاونت  اإلنجاز،  لهذا  متابعة  في 
األطباء  مشاهير  بعض  مع  سليمان 

في أمراض السرطان، في إجراء تجارب 
أولية على خاليا حيّة أُخَِذت من مرضى 
هذه  وأثبتت  الدم.  بسرطان  مصابين 
في  سليمان  طريقة  نجاح  التجارب 
التعامل مع أمراض السرطان. وفتحت 
 ،2010 عاَم  أنِجزَت  التي  التجربة  هذه 
النهائية  المرحلة  إلى  للوصول  الطريَق 
بوصفها  الفئران،  على  االختبارات  من 
نموذجاً اختبارياً عما يمكن تطبيقه على 

اإلنسان. 
استخدمت  أنها  إلى  سليمان  ولفتت 
جزيئات نانويّة من الذهب وأدخلتها في 
أنابيب الحِمْض النووي التي يفترض أن 
مشيرة  السرطانيّة،  الخاليا  إلى  تحملها 
جزيئاً  يصبح  عندما  الذهب  أن  إلى 
أن  يستطيع  النانو،  بمقياس  صغيراً 
يمتّص الضوء ويحوّله إلى طاقة حرارية 

تعمل على تذويب خاليا السرطان.
على  بحوثها  سليمان  تركز  حاضراً، 
الوراثة  حِمْض  في  المنظومات  دراسة 
النووي، وهو مُكوّن رافق وجود اإلنسان، 
الحيّة كلها، تمهيداً إلعادة  الظاهرة  بل 
تركيبها بطريقة تخدم عالجات "النانو". 
فإنها  االختبارات،  نجاح هذه  وفي حال 
ستصبح صالحة لالستعمال في عدد من 
والرقميات،  والصناعة  الطب  مجاالت 

وطاقة الشمس، وغيرها.
وأكاديمياً  علمياً  تجربتها  حداثة  ورغم 
في"ماكغيل"، نالت سليمان عدداً كبيراً 
"كوتريل"  جائزة  أبرزها  الجوائز،  من 
وزمالة  والبحوث،  التدريس  في  للتميّز 
المتقّدم"،  للبحث  الكندي  "المعهد 
وجائزة  داوسون"  ويليام  و"كرسي 
التي  العضويّة  غير  للكيمياء  "ستروم" 
نالتها من"الجمعية الكندية للكيمياء"، 

وغيرها.
سليمان  انتُخبَت  مرتبط،  سياق  في 
عضواً في عدد من المؤسسات العلمية 
الكندي  غرار"المعهد  على  المتقّدمة، 
للبحوث المتقّدمة"، و"مؤسسة اإلبداع 
سليمان  وشاركت  كندا..  في  العلمي" 
الكيميائية  الجمعية  في"مجلة  أيضاً 
األميركية"، إضافة لكونها مستشارة في 
"مؤسسة قطر للبحوث"، ومشرفة على 
عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه. 
وال بد من القول أيضاً إنها حاصلة على 
ثالِث براءات اختراع مسجلة بِاسمها في 

كندا وأوروبا وأميركا.
"رصاصات سحريّة"

هنادي  الجامعية  األستاذة  حققت  إذاً 
سليمان، التي ترأس فريقاً من الباحثين 
في قسم الكيمياء في جامعة"ماكغيل"، 
تقدماً كبيراً في تطوير صناعة ما وُِصف 
قد  التي  السحريّة"،  "الرصاصات  بِاسم 
تتمكن يوماً ما من توصيل األدوية الى 
الخاليا المريضة بصورة دقيقة وحصرية. 

ارتكز  االختراق  أن  سليمان  وأوضحت 
التّخاذ  التقنيّات  عن  بحوث  على 
الحِمْض النووي وسيلة في أداء وظائف 
كليّاً.  الطبيعي  عمله  سياق  عن  تخرج 
بكون  االكتفاء  من  بدالً  أنه  وبيّنت 
للحياة  وراثية  َشفرة  الوراثي  الحِمْض 
نفسها، أمكن تطويعه في صنع كُتٍَل من 
المُكوّنات التي ال يزيد مداها عن بضعة 

"نانومترات". 
صنعت  األسلوب،  هذا  بِاستخدام 
األولى  النماذج  فريقها  مع  سليمان  
النووي،  للحِمْض  النانوية  األنابيب  من 
داخله  في  يحمل  غالفاً  تشبه  فباتت 
"بضاعة" مُحّددة: أدوية عالج السرطان. 
وال يزيد أكبر هذه األنابيب عن عشرين 
النانومتر  ان  نانومتر، مع مالحظة  ألف 
قطر  من  آالف  عشرة  من  جزءاً  يمثّل 

شعرة اإلنسان. 
تكون  أن  إال  يمكن  ال  اآلن،  حتى 
مجرد  النووي  للحِمْض  النانو  أنابيب 
على  ملفوفة  األبعاد،  ثنائية  "ورقة" 
شكل أسطوانة. ويتيح هذا األمر تطويع 
األنابيب، بل تشكيلها بِطرق ال تحصى. 
أنابيب  قدرة  المطواعية  هذه  وتخدم 
الحمض الوراثي النانوي في نقل األدوية 

إلى الخاليا المطلوبة. 
حقّقته  الذي  االنجاز  هذا  يمنع  لم 
إبداء  من  أعوام  ثالثة  قبل  سليمان 
نزال  ال  بقولها:"نحن  التحفّظ  من  نوع 
القادرة  األنابيب  صنع  من  بعيدين 
هذه  باستخدام  األمراض  عالج  على 
التقنية. ما أنجزناه يعتبر خطوة في هذا 
االتجاه. ويحتاج الباحثون إلى مزيدٍ من 
الجهود لمعرفة كيفية اتخاذ أنابيب نانو 
الحِمْض النووي، أداة تذهب الى خاليا 
السرطان، ثم تعود منها أيضاً. وقد نُشر 
"الكيمياء  مجلة  في  االكتشاف  هذا 
ونال  "ماكغيل"،  جامعة  الطبيعية"في 
"المعهد  بينها  متنوّعة،  أطراف  تمويَل 

الكندي للبحوث".

علي حويلي

يُقام في  بارز  لبناني  اغترابي  حدث كندي 
للثقافة  مكرّس  وهو  كيبك،   – مونتريال 
العربي.  والعالم  االنتشار  في   والفنون 
نخلة  جوزف  من  فردية  بمبادرة  تأسس 
)كندي من اصل لبناني( عام 2000 بغرض 
الحضارتين  بين  والحوار  اللقاء  تشجيع 

العربية والغربية.
يواصل  اليوم،  إلى  التاريخ  ذلك  منذ 
تتضمن  متنوعة  برامج  تقديم  المهرجان 
والموسيقى،  الرقص  فنون  من  باقات 
والثقافة،  واألدب  والسينما،  والمسرح 
واألنشطة الترفيهية. ويختار القائمون على 
تتمحور  عاماً  موضوعاً  عام،  كل  تنظيمه، 

حوله أنشطته الرئيسية.
كما يتميزالمهرجان بتألقه وفرادته كواحد 
الشمال  في  العالمية  المهرجانات  من 
األميركي. فهو المهرجان العربي األول الذي 
اغترابي  جهد  وأول  والثقافة،  الفن  يجمع 
المختلفة  األنشطةَ  عالية،  بحرفية  يقدم، 

بأساليب راقية من الحوار والنقاش وتبادل 
عرب  ومثقفين  كتاب  بين  واألفكار  اآلراء 
والهوية  العلمنة  وأجانب، حول إشكاليات 
والهجرة وصراع الثقافات واألديان وغيرها. 
مصممي  المهرجان  يدعو  ذلك  إلى 
َّاب  والكت والملحنين،  الرقصات 
والشعراء  األفالم،  وصانعي  المسرحيين 
الحوار،  فضائل  الستكشاف  والمفكرين 
والتحدث عن الموضوعات المثيرة للجدل 

في إطار احترام الرأي اآلخر. 
باختصار يتيح المهرجان إنشاء فضاء فني 

مخصص لِلقاء الهويات الثقافية من آفاق 
وإنتاج  ابتكار  خالل  من  وذلك  مختلفة، 
ونشر األعمال واألفكار المميزة. كما يدعو 

فناني كيبك
الثقافات  مع  للتبادل  األصول  جميع  من 

األخرى، واالطالع على تجارب اآلخرين.
بين فضاءين

تشير البيانات الصادرة عن إدارة المهرجان 
تحت  ينطلق  انه  إلى   2020 لعام  الحالي 
النطالقة  خالفاً  الواحد"  "الفضاء  عنوان 
وكان   .2007 عام  الصفر"  "الفضاء 

األمكنة  أزمة  حينذاك  يواجه  المهرجان 
المتعددة،  انشطته  إلقامة  المشتركة 
لزوم  كورونا  زمن  في  اليوم  أصبحت  التي 
الرقمية  النسخة  ان  يعني  ما  ـ  يلزم  ال  ما 
نسخته  عن  بديالً  أصبحت  للمهرجان 
التقليدية بكل ما يمت بصلة إلى برمجته 

وأنشطتة السابقة. 
بفرض  كيبيك  حكومة  قرار  مع  وتماشياً 
التجمعات  كل  وإلغاء  الجزئي  الحجر 
وباء  تفشي  خشية  المهرجانات  وأشكال 
العالم  مهرجان  على  لزاماً  اصبح  كورونا، 
العربي في مونتريال أن يقدم كل عروضه 
بين  الرقمية  نسخته  في  والثقافية  الفنية 
الحالي  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  و29   12
الكتشاف  الواحد  "الفضاء  عنوان  تحت 

عوالَم كثيرة".
ويؤكد القائمون على إدارة المهرجان على 
الصعوبات  كل  ومواجهة  عروضه  استمرار 
كوفيد  "جائحة   تفرضها  التي  والتحديات 
مع  التواصل  استمرار  على  وحرصه   ،"19
عبر  العربي  والعالم  كندا  في  جمهوره  

التقنية الرقمية. 

د. عيل حوييل

هنادي سليمان تعالج األمراض السرطانية بأنابيب من الحمض 
النووي

ألول مرة تحت وطأة كورونا
مهرجان العالم العربي في نسخة رقمية

د. عيل ضاهر

  فشل وتعجرف وكبش 
فداء 

كبش الفداء عادة قديمة تلجأ إليها 
األفراد،  كما  الجماعات،  او  األمم 
او  كارثة  او  بها مصيبة  تلمّ  عندما 
أزمة، فتفتش عن جماعة أو فئة أو 
يقترفه،  لم  بذنب  تُعاقبه  شخص 
أخطائها  مسؤولية  عليه  ملقيةً 
ومن  ومصائبها.  وأزماتها  وفشلها 
واألمم  والجماعات  األفراد  طبِع 
عن  بمسؤوليتها  اإلعتراف  تفادي 
المشاكل والمصائب، وكره اإلقرار 
بأن متاعبها من ُصنعِها، لذا تحاول 

البحث عن كبش يفديها.
للظروف،  تبعاً  يتبدل  قد  والكبش 
ويتغير تلبية للحاجات. هتلر وجد 
اليهود،  في  ألمانيا  عاّلت  سبب 
ترامب  عَجْز  كبش.  إلى  فحولهم 
عن  للتفتيش  دفعه  الكورونا  أمام 
 14 الصين.  في  فوجده  كبشه، 
خارجية  لمخططات  المنفذة  آذار 
مساعيها،  في  فشلت  فرّقتها، 
سالح  في  كبشها  فوجدت 
مصائبها  كل  فأرجعت  المقاومة، 
في  كبشه  وجد  السيسي  إليه. 
االخطاء.  كل  فحمَّلهم  اإلخوان، 
محمد بن سلمان وجد في معاونه، 
ماهر المطرب، كبشا لفداء فعلته 

الوسخة بحق الخاشقجي. 
الدول الغربية، التي تسعى لفرض 
وقيمها  ومفاهيمها  هيمنتها 
وقد  العالم،  على  معيشتها  وطرق 
فرَضتها، غير مستعدة للتخلي عن 
ذلك. كل من ينافسها او يجادلها 
ويُنبذ،  ياُلحق  سيطرتها  يرفض  او 
فيُنعت بالضال ويُوصف بالمتخلف 
عزله،  يجب  كالمعاق،  اليه  ويُنظر 
العالم  لتخليص  تصفيته  وأحياناً 

منه. 
ومقبوالً  فعّاالً  العزل  يصبح  وكي 
على  تُشّن  للجميع،  ملزماً  أو 
المعزول حمالت تحريض منظّمة 
وذمِّه،  لِكرهه  الترويِج  إلى  تهدف 
كل  تحميله  إلى  النهاية،  وفي 
مصائب البالد والعباد، بمعنى أنه 
يُحوَّل الى كبش فداء عليه تحمل 
القادة  وفشل  األزمات  مسؤولية 

وخيبتهم.
وجودِ  على  تدلّ  المؤشرات  كل 
اإلسالم  لتحويل  محمومة  حملة 
وراءها  القرن،  فداء"  "كبش  إلى 
المستور  منها  عديدة،  قوى 
الذاتي  ومنها  والمكشوف، 
بفاعلية  فيها  ويساهم  والخارجي، 
الدين  هذا  معتنقي  من  العديد 

بتصرفاتهم. 
بلد  كل  في  تتمظهر  الحملة 
المثلين  نورد  لذا  بشكل مختلف، 

التاليين: 
كيبيك الحائرة، التي تعيش ضائقة 
وزنها  وتَآكُل  الهوية،  مستوى  على 
داخل المعادلة الكندية، والتراجع 
الفرنسية،  اللغة  استعمال  في 
عليه  ترمي  كبش  عن  فتشت 
المحجّبات،  في  فوجدته  فشلها 
فسنّت القانون الواحد والعشرين. 
من  أكثر  على  المأزومة  فرنسا 
بأكثر  مخنوق  ورئيسها  صعيد 
حزبه،  شعبية  تدني  قضية:  من 
من  يقرض  متطرف  يمين  صعود 
تقّض  صفراء"  "سترات  ناخبيه، 
تذكره  ضواٍح  تحركات  مضاجعه، 
المهاجرين،  دمج  سياسة  بفشل 
الخارجية.  تأثير سياسته  وانحسار 
سبب  يحمّله  كبش  عن  فَتََش 
الذي  اإلسالم  في  فوجده  فشله، 
العاق  اإلبَن  الغربيين  أكثر  يعتبره 
تصرفات  ان  سيّما  ال  لألديان، 
البعض القبيحة بحق دينهم، التي 
المسلمين،  معظم  يستنكرها 
تُساعُِد الذي في نفسه حقدٌ دفينٌ 

على اإلسالم!

هنادي سليمان
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العربية  بالدنا  في  الميدانية  الوقائع  تثبُت 
التي تشهد اشتباكاً متواصالً بين أذرع محور 
المقاومة وبين االميركي و ادواته من صهاينة 
وفقاً  سيحسم  الصراع  ،ان  صهاينة  عرب  و 
آخر  بعد  يوما  تتجذر  التي  القوى  لموازين 
من  الرغم  على   ، المقاومة  محور  لصالح 
مساحة  على  تدفع  التي  الباهظة  االثمان 
االشتباك المذكور.. ولبنان الذي يعدُّ احدى 
سياسيا  و  امنيا  المشتعلة  الساحات  ابرز 
الصهيوني  بالعدو  ميدانيا  التصاقه  بحكم 
فارضاً انكفاءً صهيونيا مصحوبا بتقييد  قدرته 
لجيشه  التوسعي  الدور  ضرب  و  الهجومية 
المتهالك حتى وصل االمر الى مستوى اجراء 
مناورات دفاعية بحتة تحاكي مواجهة اقتحام 
االراضي الفلسطينية المحتلة...وبسبب هذه 
لبنانيا  المقاومة  لمحور  المتقدمة  الوضعية 
تأتي حملة االستهداف المدمرة لركائز الوطن 
التي  القوة  مصدر  من  للنيل  فقط  اللبناني 
ِّج لبنان بحماية قلّ نظيرها على مساحة  تسي
الحملة  هذه  واالسالمي.  العربي  العالم 
الموجّهة و المموّلة  امريكيا سوف لن تنتهي 
بتغير القيادة االمريكية و حلول رئيس مكان 
تتصل  االمريكي  التوجه  مرتكزات  الن  آخر 
المباشرة،  منها  سواء  الهيمنة  ارضية  بتوفير 
عبر  المباشرة  غير  او  الصهيوني  الوكيل  عبر 
ال  الذين  التافهين  العمالء  و  الخونة  اسطول 
يرون النفسهم قيمة اال مداسون تحت اقدام 

مشغليهم االجانب...
الخارجية  السياسة  في  الممكن  المتغيّر 
االمريكية الذي يمكن ان نلحظه مع مجيء 
رئيس آخر يتمثل في تدوير الزوايا الحادة التي 
فرضها اداء المعتوه الحالي الذي اظهر بكفاءة 
المبراطورية  الحقيقي  الوجه  النظير  منقطعة 
الشر االمريكية بعيدا عن مساحيق التجميل 
عدة  كافة  و  االنسان  حقوق  و  الديموقراطية 
الناس...  بسطاء  بها  يخدرون  التي  الدجل 
المتغير  مع  االشتباك  محددات  ان  لذلك 
االمريكي القادم سوف يرتكز على ما هو قائمٌ 
االن من توازن ميداني سوف تظهر تداعياته 
شهدنا  الذي  االشتباك  حاصل  على  بناءا 
اول انجازاته عام 2000م عند طرد االحتالل 
االسرائيلي من لبنان من دون قيد او شرط...
عجزت  الالحقة  االرتدادية  الهجمات  وجميع 
المعطوبة  الصهيونية  الوظيفة  استرداد  عن 
مع   اوباما  ابرمها  التي  الصفقة  الى  وصوال 
االخوان المسلمين الذين يأملون بسذاجة ان 
يُعاد تدوير الصفقة  مع بايدن ...ان الثابت 
االوحد الذي يمكن قراءة ابجديته هو تسارع 
بانهيار  ربطا  عديدة  ساحات  في  الحسم 

الميدانية  ادواتهم  عجز  و  االمريكية  القدرة 
هذا  اليهم  المعهودة  االدوار  استكمال  عن 
و  المواجهة  الدوات  تصويبا  ،و  جهة  من 
مواءمة  و  تنفيذاً  االشتباك  تحديث ساحات 
الشر  المبراطورية  الجديد  االداري  للعقل 
النظرة  و  باالداء  تمايزات  االمريكية...يعني 
حسب  االمبراطورية  مصالح  تحقيق  لكيفية 

كاريزما االدارة الحاكمة فقط ال غير...
لنرجع الى لبنان ،ان ما يؤخر ساعة الحسم 
الداخلي مردّه الى عوامل متعّددة منها رؤية 
المقاومة لطبيعة و شمولية ساحات المواجهة 
و طبيعة االمتداد االخطبوطي لشبكة الخونة 
في كافة مفاصل الدولة و المجتمع،و انكفاء 
تجاه  هجومية  وضعية  اتخاذ  عن  المقاومة 
عناصر االهتزاز الداخلي على الرغم من االذى 
الصديقة  البيئة  و  المقاومة  بجمهور  الالحق 
العقائدية  الصمود  مقومات  تملك  ال  التي 
باالضافة  هذا   . المقاومة  بيئة  في  المتوفرة 
الداخلية  الهموم  عن  االبتعاد  تداعيات  الى 
ابان فترة االدارة السورية بفعل ضغط الثالثي 
السوري خدام-كنعان-الشهابي لتغطية رفيق 
لالقتصاد  التدميرية  سياساته  و  الحريري 
اللبناني و تهيئته لمتطلبات التسوية للقضية 
الفلسطينية عبر تركيب الديون الباهظة التي 

اثمرت الخراب الحاصل االن....
البلد  سقوط  لمنع  هو  االن  االكبر  الهمّ 
وعودة االحتراب الداخلي الذي تغذيه االدارة 
يستدعي  ،وهذا  الصهاينة  لخدمة  االمريكية 
المقاربة التي نشهدها االن لقيادة المقاومة 

بخصوص الوضع اللبناني الداخلي..
واما نعيق الغراب الذي نسمعه من معراب ما 
واشنطن  المعتوه في  لتمنيات  اال صدى  هو 

وهو في فترة نزع الروح الرئاسية ...
ان الحّد االقصى الذي يمكن ان يحصل هو 
التوازن  لمعايير  وفقا  الحكومة  َّف  تُؤل ال  ان 
على  المقاومة حرصا  ترتضية  الذي  الداخلي 
بقاء البلد بصيغته السياسية الحالية ، وهذا 
وتيرة  وتسريع  االهتراء  من  المزيد  ثمنه 

االنفجار االجتماعي ...
لمحور  قراءة  اعادة  تحصل  ان  يمكن  هل 
الساحة  على  جديد  الداء  تمهيدا  المقاومة 

اللبنانية؟
هل توفر الضغوط القصوى التي يتعرض لها 

البلد نافذة العادة تظهير تلك القراءة؟
المفاضلة  في  الشرعي  الحكم  يتدخل  هنا 
بين الخيارات ،و في تحديد الخط الذي يسير 

عليه اهل المقاومة...

و السالم

آراء

الحالي،  الشهر  من  األول  األسبوع  نذرت  قد  كنت 
نذرته  نوفمبر على قول، كنت قد  او  الثاني  تشرين 
الثالث  في  األمريكية  االنتخابات  أخبار  لمتابعة 
الشهرين،  حوالي  منذ  تابعتها  انتقائي  بشكل  منه، 
ثم بشكل مكثف قبل أسبوعين، ومع بداية الشهر 
بين  االنتخابية  الحمالت  باصات  في  أتنقل  كنت 
الواليات والمدن.. وتولد لدي شعور شك لذيذ بأن 
"الديموقراطية" التي تبث عبر الفضائيات في أرجاء 
المعمورة هي ليست ذاتها التي تضغط فيها أمريكا 
سيأتي  كما  لممارستها..  وحكوماتنا  شعوبنا  على 

الحقا!
هذه المتابعة – عدا عن أنها هواية محمودة في زمن 
الحجر الكوروني – إال أنها تشكل مادة ثرية للتعرف 
هذه  ممارسته  خالل  من  األمريكي  الشعب  على 

اللعبة الرياضية المسلية.. للكبار فقط!
وبعض   Fox news والـ   CNN الـ  بين  أتنقل 
بعض  والطعام  للصالة  تاركا  األخرى  المحطات 
الشيق،  البرنامج  هذا  من  المستقطعة  األوقات 
أستدرج الى قاموس الترجمة ألالحق بعض الكلمات 
جيد،  بشكل  يسير  كان  ذلك  كل  والمصطلحات، 
بيني وبين  ومسل، ومشوق، وممتع.. وديموقراطي 

العائلة التي تريد بعض األوقات لبرامجها الخاصة!
فجأة..

رضا  الحاج  بقرات  تصدرت  السياق،  خارج  ومن 
ال  التوقيت  أن  وبدا  االجتماعي،  التواصل  وسائط 
المستوى،  بهذا  كبيرين  ملفين  لفتح  أبدا  يتناسب 
فضال عن أن تمتد القضيتان الى القضاء: في الملف 
األول وهو موضوع االنتخابات االمريكية التي شكك 
الثاني  الملف  في  او  وشفافيتها،  بصدقيتها  ترامب 
السيد  ببقرات  الخاص  األعالف  هنغار  موضوع  وهو 
رضا فرحات، الذي تحول الى قضية رأي عام بعد أن 
سقفا  ليجد  فجأة  استيقظ  الذي  القضاء  الى  وصل 
معدنيا مخالفا في خراج بلدة عربصاليم في الجنوب 

من الوطن الى الشمال من مليتا!
شعور  مع  بدأت  بل  القضاء،  عند  تبدأ  لم  القضية 
يستقر  ال  أعالف  الى  تحتاج  األبقار  بأن  رضا  السيد 
وخدمة  لذلك  األسواق،  من  تنفذ  وقد  سعرها، 
وفي  عنوانه  وهم  البقر،  يتصدره  الذي  لمشروعه 
لفصل  العلف  بعض  تخزين  من  بد  فال  أساسه، 

الشتاء.. لألبقار طبعا، وليس للقضاء!
الى سقف  يحتاج  والعلف  علف،  الى  تحتاج  االبقار 
فرحات  رضا  والسيد  الشتاء،  فصل  في  لتخزينه 
الذي عاد الى الوطن في "االتجاه المعاكس" لحركة 
يأت  لم  األخيرة،  السنوات  في  خصوصا  الناس، 
الى  يلجأ  أن  يريد  درويشا  محتاجا،  مفردا،  وحيدا، 

نبع الطاسة طمعا بماء وهواء..
وإرادته  وأمواله  واختصاصه  بشهادته  جاء  بل 
ما  قل  ملكات  وهذه  واخالصه..  وعزيمته  ومبادرته 

اجتمعت في فرد أو جماعة!
عاد رضا الى الوطن، او قل استجاب لدعوة العودة الى 
األرض، بما هي عنوان عز وقيمة، وبما هي مشروع 
وواجب  وحاجة  ضرورة  هي  وبما  وتنمية،  نهضة 
شرعي ووطني وأخالقي واجتماعي ومعيشي في زمن 

الحصار والقيود واإلشهار على لوائح اإلرهاب!
الى  وعاد  منهم،  خرج  الذين  الناس  الى  رضا  عاد 
جبالها  زين  والتي  جنباتها،  في  ترعرع  التي  األرض 
الشهداء  صلوات  وحجرها  وشجرها  ووديانها 
تلك  الى  عاد  ودماءهم..  وأوجاعهم  وأدعيتهم 
األرض التي تحررت من الغاصب بفعل الدم لينصب 
خيمة لبقراته.. فإذا هي ترضخ تحت حكم الفاسد 
والضعيف  والجبان  والمريض  والمرتزق  والمرتشي 
واللص والسارق.. والقاضي ورجل األمن ومن خلفهم 
رجل السياسة الذي يخاف من.. بقرات السيد رضا!

هذه البقرات ستفضحه، تفضح كسله وعاره وفساده 
السيد  بقرات  وانانيته وحقده ومرضه وشخصانيته، 
رضا أصبحت عنوانا لمرحلة ال يطيق فيها السياسي 
التعامل مع البقر، فضال عن البشر، فوجئ السياسي 
قد  وبقر  غنم  الى  بعضها  تحول  التي  الناس  بأن 
تفتعل لنفسها دورا في واقع هذه البيئة ومستقبلها، 
ورجل  فاسد  قاض  إذن:  البقر  على  الحرب  فلتشن 
يريد  وآخر  يعيش،  أن  يريد  وموظف  مأمور،  أمن 
"الدولة  تجمهرت  وهكذا  الزعيم  سلطة  يحمي  أن 
والنظام والقانون" في محيط عربصاليم في مواجهة 

أبقار السيد رضا!
لم يكن السيد رضا يبني قصرا لزعامته، وال صالونا 
وفساده،  لسرقاته  واجهة   – مؤسسة  وال  لوجاهته، 
بل كان يرفع سقفا لعلف أبقاره.. وهذا شعور طبيعي 
وتنظيم  إدارة  حسن  عن  وينم  ومصلحي  وإنساني 
ودراية وخبرة ورؤيا.. ما لم يعجب البعض في دوائرنا 
بناسها  والمعطوبة  الفاسدة  الرسمية  ومؤسساتنا 

وقوانينها وأنظمتها!
في الوقت الذي كانت قضية أبقار السيد رضا فرحات 
العامة  والصالونات  واألندية  األروقة  في  تتناول 
والخاصة، كانت عمليات الفرز في صناديق االقتراع 
في االنتخابات األمريكية تسير على قدم وساق، وال 
األعالف  كملف  تافه،  وملف  تافهة،  قضية  أن  يبدو 

واالبقار سيؤثر على مسار االنتخابات!
الذي حصل بعد اليوم األول من الفرز، أن خرج الرئيس 
االنتخابات  في  وفوزه  النتصاره  ليؤسس  ترامب 
الواليات وكل  الفرز في كل  ولما تستكمل عمليات 
عبر  بأصواتهم  أدلوا  للذين  وخصوصا  الصناديق 
البريد نتيجة جائحة كورونا، فالذي حصل أن هناك 
رئيسا فاسدا خرج على الناس ليعلن فوزه في إشارة 
واضحة لعدم فهمه للعملية االنتخابية وقصوره عن 
لدستور  الساذج  واستيعابه  االنتخاب  قوانين  قراءة 

الواليات المتحدة األمريكية! 
خيمة  بهدم  أمرا  أصدر  الذي  القاضي  أن  هل  ترى 
الخاص  المستشار  هو  رضا  السيد  أبقار  أعالف 
يتكلم  يشبهه،  قاضيا  أن  أم  ترامب،  للرئيس 
اإلنكليزية بطالقة، من أصول إيرلندية، أبيض وثري 
للرئيس  أوحى  الذي  هو  فلينت،  الري  مثل  وقذر 

بهدم هيكل الديموقراطية فوق رأس الجميع!
األمريكية  االنتخابات  عالقة  ما  سائل،  يسأل  وقد 
ممكن  سؤال  وهو  وأعالفها،  رضا  السيد  ببقرات 
ومشروع وذكي وفطن وملحّ وضروري، ألن المفارقة 
تبدو  قد  الملفين  هذين  بين  تجمع  التي  الغريبة 
من  الخروج  ولعل  العادي،  المراقب  على  عصية 
إصداره  يمكن  الذي  االشمل  التعبير  هو  الصندوق 

على حكم الربط بين هذين الملفين.
االمريكية  االنتخابات  فيه  تبدو  الذي  فبالقدر 
وميالن  األمريكي  والداخل  المحلية  في  مستغرقة 
كانت  بايدن  الديموقراطي  المرشح  كفة  ورجحان 
في التصويت والتصويب على شؤون داخلية بحتة، 
بالقدر ذاته فإن هناك ملفات كبيرة تتعلق بالسياسة 
تنعكس  الجديد  والرئيس  الفائز  للحزب  الخارجية 
فيها القرارات المتخذة على حياة مئات الماليين من 
البشر ومستقبلهم ومستقبل هذا الكوكب بكامله.. 
ونحن منهم في هذه البقعة المقدسة من الجنوب.. 

حيث تسرح بقرات رضا فرحات!
تأتي  االمريكية  السياسة  في  الخارجية  فالملفات 
الحديدي  االلتزام  رأسها  وعلى  ومقدمتها  أولها  في 
الشرق األوسط  بأمن إسرائيل وتفوقها ورؤية قضايا 
سوف  إسرائيل  فإن  آخر  بكالم  إسرائيلية،  بعيون 
تحتل مقعد وزارة الخارجية في الحكومة األمريكية، 
ويتفرع عن هذه األولوية الملف اإليراني وفي مقدمه 
االتفاق النووي ثم العالقة مع حزب المقاومة وحلفها 
في لبنان والمنطقة، ثم يتفرع عن هذا الملف الكبير 
والعراق  مثل سوريا  أهمية  أقل  وربما  أصغر  ملفات 

واليمن وفلسطين وغيرها!
طبعا هناك ملف العالقة مع الصين وروسيا، هناك 
أوروبا  في  الناتو  حلف  ملف  هناك  المناخ،  ملف 
وطريق  والغاز  النفط  هناك  المستقبلية،  وسياقاته 
تلف  التي  الكبيرة  الملفات  من  وغيرها  الحرير 
السماء  الى  وصوال  أقصاه  الى  أقصاه  من  الكوكب 

والفضاء الخارجي!
من  جزء  الخيمة  هذه  تحت  عرصاليم،  في  نحن، 
من  مجموعة  عبر  المقاومة  لمحاربة  أمريكي  ملف 
النووي  المشروع  ضد  يقفون  الذين  من  التافهين 

الخاص بأعالف بقرات الحاج رضا!
ومحطمة  وفاسدة  فاشلة  دولة  أننا  يعتقد  الذي 
وينتظر  االمريكية  السياسات  بسبب  ومعطوبة 
االنتخابات األمريكية لتلد له رئيس ديموقراطي أقل 
الرئيس الجمهوري  صخبا وصراخا وعتوا وحقدا من 
الجمهوريين  ألن  ومغفل،  وبسيط،  وساذج،  واهم، 
لبنان  في  ناسنا  على  العقوبات  يفرضون  الذين 
والقضاء  واألمن  السلطة  في  موجودون  والمنطقة 
والبلديات ويفرضون علينا عقوبات.. ويفرضونها على 

بقرات رضا فرحات أيضا!
ما الفرق بين العدو الحاقد والمريض والمعتوه وبين 
هؤالء التافهين المرضى الفاسدين الذين أهملوا كل 
الى  البحرية  األمالك  من  الفساد  جمهورية  في  ما 
الكهرباء الى تفجير المرفأ والدين العام وسرقة أموال 
الناس في البنوك وغيرها من جبال وأطنان الملفات 
النظارة..  أو  السجن  أحدا  بسببها  يدخل  لم  التي.. 
بل هم مدعوون دائما على شرب فنجان قهوة عند 
الذي "حط راسه  القاضي  القضاة، مثال هذا  بعض 

براس بقرات السيد رضا"..
السيد رضا فرحات،  بقرات  الموضوع،  لمتابعة هذا 
او غيره من مواضيع، يرجى متابعة اخبار االنتخابات 

االمريكية.. ألن البقر تشابه علينا!

هوزأبجد

االنتخابات االمريكية.. وبقرات الحاج رضا!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

الضغوط االمريكية ووالدة الخيارات 
البديلة

عادل حبيب ...والسالم
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صدى المشرق ـ مونتريال 

 Canal" أنتج تلفزيون وقناة المعرفة
الخطاب  عن  وثائقيا   "Savoir TV
يوم  َّة   غِي حسن  اإلمام  ألقاه  الذي 
فبراير2017   الثالث من شهر شباط- 
لتكريم شهداء العدوان اإلرهابي على 
مسجد كيبك الكبير الذي وقع مساء 
يوم التاسع والعشرين من شهر كانون 

الثاني-يناير 2017.
لكي  الوثائقي  هذا  انتاج  تم  لقد 
دراسة  في  أكاديمية  كأداة  يستعمل 
فن الخطابة في الجامعات في كيبيك.
 Canal" المعرفة  قناة  و  تلفزيون 
كندية  مؤسسة  هو    "Savoir TV
غير ربحية مكرسة لتطوير المعرفة و 
التي  التلفزيونية  محطتها  عبر  نشرها 
منذ 1984  الهواء  على  برامجها  تبث 
و في االنترنت. منذ إنشائها من قبل 
بعض الجامعات في مقاطعة كيبيك و 
المؤسسة  حتى اآلن استطاعت هذه 
عن  ممثلين  إداراتها  في  تضم  ان 
المعاهد  و  الجامعات  من  العديد 
فوق  ما  المستوى  في  التعليمية 
برامجها  خالل  من  تعمل  و  الثانوي  
المعرفة  ذوق  تنمية  على  المتنوعة 
 ، والمهارات  المعرفة  اكتساب  و 
و  والعلمية  العامة  الثقافة  وكذلك 
األكاديمية  و تغذية أفكار المواطنين 
حول القضايا التي تواجه المجتمع؛ و 
توفير  األساسية   مهامها  من  كذلك 
و  التدرب  و  للتعبير  للشباب  مكان 
في  المساهمة  و  المهارات  تطوير 
ايضا  مهامها  من  و  المجتمع.   حياة 
المؤسسات  مساعدة  تأسيسها  منذ 
تأثيرها  و  فعاليتها  لزيادة  التعليمية  
في جميع المناطق و تشجيع االبتكار 
جميع  في  المعرفة  وتطوير  انتاج  و 

الميادين.
أنتجته  الذي  الوثائقي  من  الهدف 
األستاذ  خطاب  عن  المعرفة  قناة 
على  الضوء  تسليط  هو  َّة  غِي حسن 
الجانب  إظهار  و  الجليل  الحادث 
البالغي و اإلنساني  للخطاب و كيف 
ببالغته  َّة  غِي حسن  االستاذ  استطاع 
يرتفع  أن  السامية  االنسانية  روحه  و 
عوائل  ليواسي  األليم  المصاب  فوق 
و  الجراح  الجرحى ويضمد  و  الشهداء 
يوحد المجتمع في مرحلة محورية و 

عصيبة من تاريخه.

إنتاجها  في  القناة  استعانت  لقد 
من  طالب  بمهارات  الوثائقي  لهذا 
و  المسرح في جامعة مونتريال  كلية 
بأساتذة جامعيين من ثالث جامعات 
من  آنكتيل  بيار  البروفسور  كندية:  
الغازي  الدكتور لحسن  اوتاوا،  جامعة 
في  الفرنسية  اللغة  بالغة  أستاذ 
جامعة كيبيك في مونتريال و الدكتورة 
كاترين كوتي و هي بروفسورة معتمدة 

في جامعة شربروك.
كلمات  كانت  الوثائقي  الفيديو   في 
َّة تقرأ من قبل طالب  اإلمام حسن غِي
كلية المسرح و من ثم يتم تحليلها و 
تقييمها من قبل األساتذة الجامعيين،
الفيديو من  في  دار  ما  إليكم نص  و 

كلمات و تحاليل:
مقدمة  باألحرى  او  المذيعة 

البرنامج:
أثناء   ،  2017 فبراير   / شباط  في 
مسجد  مجزرة  ضحايا  جنازة  تشييع 
حسن  اإلمام  ألقى  ربما   ، كيبيك 
التي  الخطب  أجمل  من  واحدة  َّة  غِِي

سمعتها في حياتي.
القوة  نرى  أن  للغاية  مؤثر  ألمر  إنه 
البشرية لهذا الرجل ، اللطف المذهل 
تجاه  وكرمه  كلماته  من  ينبع  الذي 

اآلخرين.
ال أعرف كيف ننجح في الحصول على 
هذه القوة عندما نكون في مثل هذا 
األلم ، لكن هذا اإلمام نجح في هذه 

المهمة الصعبة للغاية.
من  ألشخاص  ماسة  حاجة  هناك 
هذا  قاله  ما  إن  الرجل.  هذا  معدن 
أن  أريد  التي  كيبيك  يمثل  الرجل 

أعيش فيها.
مع  البرنامج،  هذا  في  بكم  اهاًل 
اإلمام  ألقاها  التي  الرائعة  الخطبة 

َّة في شهر فبراير 2017 في  حسن غِي
مسجد  مجزرة  ضحايا  جنازة  تشييع 

كيبيك.
َّة: كلمات حسن غِي

عز   ، الكريم  عبد   ، بكر  أبو   ، "خالد 
أسماء   ( إبراهيما   ، مامادو   ، الدين 

شهداء مسجد كيبيك ("
الى  متوجهة  البرنامج  مقدمة 

الدكتور بيار انكتيل:
بادئ ذي بدء ، أود أن أعرف ، عاطفياً 
فيما  آنكتيل،  بيار   ، كرجل   ، أنت   ،
بهذا  يتعلق  فيما   ، بالحدث  يتعلق 
الخطاب ، ما هو األثر ، دون اإلفراط 
األكاديمي  التحليل  أو  التفكير  في 
؛  كيبيكي  كمواطن   ، كإنسان  حقًا   ،
منذ البوليتكنيك ) هي كلية الهندسة 
التي  و  مونتريال  بجامعة  المرتبطة 
وقعت فيها مذبحة يوم السادس من 
قتل  لقد    .1989 األول  كانون  شهر 
إضافة  امرأة   15 المذبحة  هذه  في 
جريمته  اقترف  الذي  القاتل  إلى 
بسبب عدائه و حقده على النساء (،. 
أن  أعتقد  ال  المذبحة  هذه  باستثناء 
تلقيت  كيف  عنيف.  شيء  أي  لدينا 

هذا الخطاب بالنسبة للحدث؟
بيار آنكتيل ، جامعة أوتاوا:

عن  نتج   ، البليغ   ، الخطاب  هذا   
كبيرة  وصدمة   ، للغاية  كبيرة  معاناة 
للغاية الغتيال 6 أشخاص ألنهم كانوا 
مسلمين ، في مكان عبادة. في مكان 
من المفروض أن يكون له حرمته، و 
الناس الذين اجتمعوا بهدف الصالة و 
التأمل ، للتعبير عن إيمانهم بالسالم. 
إنها قيمة رمزية لهذا التقليد الديني. 

وفجأة: رعب.
اإلمام  أن  الواضح  من  فإنه  لذا 
كتفيه  على  يحمل  كان  َّة  غِي حسن 
و  المشاعر  من  الثقيل  الحمل  ذلك 
إلى  يتحدث  كان  عندما  المسؤولية 

العالم،
َّة: كلمات حسن غِي

ورأوا   ، القاتل  ورأوا   ، الدماء  "رأوا 
وكانت   ، أمامهم  يسقطون  آباءهم 

تلك صدمة كبيرة".
الدكتور لحسن الغازي من جامعة 

كيبك في مونتريال:
خطاب االمام بعد المجزرة مؤثر جدا. 
لم أعش هذه التجربة كشخص يحلل 
خطابًا ، لكنني عشتها بلحمي و دمي 
ذلك  في  حصل  ما  مشاعري.   و 
الوقت كان من األحداث النادرة التي 
حضرتها في كيبيك. هناك الكثير من 
األشياء التي حدثت في تاريخ كيبيك 
، ولكن هذا هو الحدث الذي شاهدته 

"مباشرة".
 ، اإلعالم  في  األحداث  شاهدت 
المسيرة  أيًضا للمشاركة في  وذهبت 
بارك  دو  أفينو  شارع  في  جرت  التي 

السبب  لهذا   ،"Avenue de Parc"
التي  الظروف  كل   ، الخطب  كل  مع 
القول  بإمكاني  الحدث  بهذا  أحاطت 

انني عشت الحدث بلحمي و دمي.
َّة: كلمات حسن غِي

البلد  هذا  اختيار  بإمكاننا  يكن  "لم 
البلد  هذا  اخترنا  لكننا   ، فيه  لنولد 
لنا  مستقبل  لبناء  و  فيه  للعيش 
اخترنا  نحن  أننا  وبما  فيه.  وألطفالنا 
هذا البلد ، فإننا نطلب من هذا البلد 

ان يختارنا أيضا. "
الدكتور لحسن الغازي:

و  بلحمي  التجربة  عشت  انني  كما 
دمي فقد أثر  هذا الخطاب فيَّ بشكل 
أن  القول   بإمكاني  انه  لدرجة  كبير 
هذا الخطاب ، في الواقع ، له نفس 
التأثير الذي يمكن أن يحدثه على أي 

جمهور.
نفس   في  ولكن  كثيرا  تأثرت  لقد 
من  مجرد  انني  احسست  الوقت 
السالح و شعرت ايضا انني في سالم 
ألن هذا الخطاب كان قادرًا على زرع 
الطمأنينة و  ارساء السالم و مساعدة 
و  بالطمأنينة  الشعور  على  الناس 
و  المأساة  من   الرغم  على  السالم 
المصاب و االلم  وأعتقد أن هذه هي 

قوة هذا الخطاب.
الدكتور بيار أنتيل:

نفسه  يعتبر  الذي  الشخص  كلمات 
جزءا  نفسه  يعتبر  و  متكاماًل  مهاجرًا 
من المجتمع الكيبيكي ثم  يكتشف 
فجأة ، بعد حدث عنيف كهذا الحدث 
، أنه ربما ليس مندمجًا جدًا ، و أنه 

ربما ليس مقبوال كما كان يتصور.
َّة : كلمات حسن غِي

هذا  باتجاه  ممدودة  أيادينا  أن  بما   "
فإننا   ، مجتمعنا  هو  الذي  المجتمع 
نطلب بقلب مفتوح من هذا المجتمع 

أن يمد لنا يده. 
ال   ، آخر  مواطن  كأي  مواطنون  نحن 
كأي  الحقوق  نفس  لنا  أقل.  وال  أكثر 
مواطن آخر، ال أكثر وال أقل. و علينا 
ال  آخر،  مواطن  كأي  الواجبات  نفس 

أكثر وال أقل "
الدكتور بيار آنتيل: 

الشيء اآلخر الذي يقوله اإلمام حسن 
هو   ، أيًضا  للغاية  مهم  وهذا   ، َّة  غِي
صالحون.  مواطنون  المسلمين  أن 
أناس  فهم   ، يلعبونه  دور  لديهم 
طيبون إلى حد كبير ، واألشخاص في 
اإلسالم الذين يشجعون العنف ليسوا 
بالنسبة له. إنهم  مسلمين حقيقيين 
الرفض من  أناس يستحقون   ، أشرار 
لدينا فقط  ليس  لذلك  اإليمان.  هذا 
هوية الشخص الذي يسعى لالندماج 
ولكن الشخص الذي يسعى لالندماج 
أن  يعتبر  والذي  الدينية  قيمه  مع 
القيم  بين  وانسجامًا  توافقًا  هناك 

الدينية اإلسالمية التي يمارسها عدد 
غير قليل من الناس في كيبيك ، كما 
قيم  ككل،  كيبيك  ومجتمع   ، نعلم 
األستاذ  عام.  بشكل  كيبيك  مجتمع 
َّة ال يرى قطيعة  أو صعوبة  حسن غِي
في االندماج كما قد يراها الشاب الذي 
جاء ليقتل المصلين في المسجد. ال 
اعتبر أن هناك  الشاب  شك ان هذا 
قطيعة ، وأنه أمر خطير ، و انه يجب 

عليه معاقبتهم. 
َّة:  كلمات حسن غِي

"عدونا هو الجهل. نحن نجهل  بعضنا 
البعض"

جامعة  من  كوتيه  كاترين  الدكتورة 
جنازة  في  اإلمام  خطاب  شيربروك: 
بحد  الخطاب  جدا.  خاص  المسجد 
بعض  له  وسيكون  جدًا  جيد  ذاته 
االمتداد لكن أعني البعض ألنه ليس 
وهذا  بالضبط.  توقعناه  الذي  النطاق 
جيد  ذاته  بحد  الخطاب  أن  يعني 
جدًا ، فنحن نرى أن اختيار الكلمات 
أنه  ونرى   ، شديدة  بحكمة  تم  قد 
ذلك.  إلى  وما  وكندا  بكيبيك  يذكرنا 
برغم هذا  ولكن   ، تمامًا  مناسب  إنه 
كله لن يكون له نطاق واسع جدًا في 
ألننا  تمامًا  خاص  أمر  وهذا  كيبيك 
لهم.  بالنسبة  تناوله  تم  أنه  نفترض 
ولكن  كيبيك.  سكان  إلى  موجه  إنه 
آخرين  بين  من  دوليًا.  انتقاؤه  سيتم 
هناك السيدة جا كا رولينج ،  مؤلفة 
المشهورة  بوتر  هاري  روايات  سلسلة 
عالميا نشرت بإعجاب مقتطفات من 
َّة  و أثنت عليه  خطاب اإلمام حسن غِي
كما اثنى عليه الكثيرون حول العالم. 

َّة:  كلمات حسن غِي
و  كامل  بشكل  مواطنون  "نحن 
لهذا  الكثير  نقدم  ان  باستطاعتنا 
المجتمع والمجتمع بحاجة لما نقدمه 
و كما أن المجتمع بحاجة لما نقدمه 

نحن بحاجة لهذا المجتمع ايضا". 
الدكتورة كاترين كوتي: 

يمكننا أن نسأل أنفسنا أسئلة كثيرة:
صدى  الخطاب  لهذا  يكن  لم  لماذا   

أكثر؟ 
يكون  ما  غالبًا  ربما   ، األساس  في 
مسألة   ، تلقيه  أجل  من   ، الخطاب 
توقيت ، "توقيت" ، زخم ؛ هل كان 
كان  هل   ، الستالمه  مناسبًا  الوقت 
وبعد  ؟  لتلقيه  استعداد  على  الناس 
ذلك ، هل يستطيع الناس الحصول 
الصدمة  فقط  ليس   ، حسنًا  ؛  عليها 
ذلك  بعد  ولكن   ، موجودة  زالت  ما 
في  أنفسهم  على  الناس  يتعرف  هل 

الحدث او في الخطاب ؟
انهم قد ال يتعرفون على أنفسهم في 
مختلف  أنه  ويجدون   ، الفعل  هذا 

تمامًا عما هم عليه. 
قام العديد منهم بالمقارنة مع مذبحة 
مذبحة  أعقاب  في  البوليتكنيك. 
البوليتكنيك ، لم يكن الناس يقولون 

اسم   ( ليبين  مارك  نحن جميعًا  هل 
ال  (؟  البوليتكنيك  مذبحة  مقترف 
هنا  حدث  لماذا   ، فظيع  إنه  قالوا   ،
يروا  لم  لكنهم  و  ؟   حدث  كيف  ؟  
على  وضحاها  عشية  بين  أنفسهم 
على  أو   ، محتمل  ليبين  مارك  أنهم 
هذا  أنفسهم  على  يطرحوا  لم  األقل 
السؤال بهذه الطريقة. وهذا هو سبب 
مذبحة  نسيان  محاولة  او  نسيان 
البوليتكنيك  نوعًا ما ؛ حتى ان احياء 
ذكرى مذبحة البوليتكنيك التي نقوم 
بها سنويا ، نالحظ انها أصبحت مجرد 
كالم ، إنه امر صعب ، يجب أن يكون 
إحياء  على  يجبرون  أشخاص  هناك 
الذكرى ألن خالف ذلك الناس ، يبدو 
أسرع  في  األمر  تجاوز  يريدون  أنهم 

وقت ممكن. 
َّة:  كلمات حسن غِي

"علينا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة ، 
ونسأل أنفسنا عما يمكننا فعله للتأكد 

من عدم حدوث ذلك مرة أخرى. "
الدكتور لحسن الغازي: 

ذات  الخطاب  هذا  فعالية  مسألة 
صلة. هل ينجح هذا الكالم في إرضاء 
إرضاء  عن  أتحدث  عندما  الجميع؟ 
الجميع ، فإنني أتحدث في الغالب عن 
هل  لكن  يهتمون.  الذين  األشخاص 
يأتي هذا الحديث إلرضاء األشخاص 
الذين يضعون أنفسهم أكثر في موقع 
األشخاص الذين يمكنهم ارتكاب هذا 
النوع من األعمال أو الذين يدعمونه؟ 
الحجة  أن هذه  أعلم  لكني  اعرف.  ال 
حول  بحث  هناك  تكفي.  ال  وحدها 
 ، الجدل  وفعالية   ، الجدلي  الخطاب 
والذي يظهر أنه ، في الواقع ، إذا كان 
لديك موقف أيديولوجي فمن الصعب 
على  نأخذ  أن  يمكننا  تغييره.  للغاية 
سبيل المثال الواليات المتحدة لعدم 
الذهاب بعيدًا ولكن أيًضا ألخذ مثال 
ننتمي  الذي  المجتمع  إلى  ينتمي  ال 
المثال  سبيل  على   ، رأينا  إذا  إليه. 
إلى  يتحدث  فهو   ، ترامب  خطاب   ،
قاعدته بغض النظر عن أخطاء ترامب 
بدعم  يحظى  دائمًا  فهو   ، الفادحة 

قاعدته. 
َّة:  كلمات حسن غِي

لألشرار  تحدث  ال  السيئة  "األشياء 
فقط. 

لألشخاص  تحدث  السيئة  األشياء 
 ، أيًضا. لكن كشخص جيد  الطيبين 
السيئة  األشياء  من  تتعلم  أن  عليك 
أال  على  تعمل  و  لك  تحدث  التي 

تحدث مرة أخرى. "

يمكنكم  الوثائقي  على  لالطالع 
مشاهدته على الرابط التالي:

h t t p s : / / s a v o i r . m e d i a /
resonances/clip/le-sermon-
de-limam-hassan-guillet

الشيخ حسن غية يلقي خطابه في تشييع شهداء مجزرة مسجد كيبك الكبير 

يستعمل كأداة أكاديمية في دراسة فن الخطابة في الجامعات في كيبيك
ة  وثائقي من إنتاج قناة و تلفزيون المعرفة لتقييم خطاب اإلمام حسن ِغيَّ
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تعالى  هللا  رحمة  الى  -انتقل 
المرحوم سماحة السيد ابراهيم 
حسن هاشم ، خال امام المركز 
مونتريال  في  اللبناني  االسالمي 
 . عباس  نبيل  السيد  سماحة 
الفقيد ووري جثمانه  تم تشييع 
في  السبت  يوم  الثرى  الطاهر 
تشرين  شهر  من  عشر  الرابع 
صريفا  بلدته  جبّانة  في  الثاني 

في جنوب لبنان . 

الحاج  لبنان  في  المنية  -وافت 
نايف مصطفى ) ابو محمد ( والد 
 ) الياس  ابو   ( محمد   : من  كل 

فاطمة   ، بالل   ، ، علي  ، ملحم 
، حنان ، زينب وسمر مصطفى. 
ثرى  الطاهر  جثمانه  وورى  وقد 
في  الغربية  زوطر  بلدته  جبانة 

جنوب لبنان. 

-انتقلت الى رحمة هللا تعالى في 
المتحدة  الواليات  في  شيكاغو 
سعاد  د.  المرحومة  االمريكية 
الحاج  زوجة  شقيقة  الجبوري 
صادق كاظم ) ابو حوراء ( ووريت 
االسالمية  المقبرة  في  الثرى 
مجلس  اقيم  وقد  شيكاغو.  في 
للنساء  الطاهرة  روحها  عن  عزاء 

البيت )ع( عند  في مسجد اهل 
في  االحد   مساء  من  السابعة 
الخامس عشر من شهر تشرين 

الثاني الجاري..
الثالث  اليوم  ذكرى  لمناسبة  ـ 
الحاج  المرحوم  رحيل  على 
والد   ) محمد  )ابو  علوية  قاسم 
المقيم  علوية  حسن  المهندس 
محمد  ،الشيخ  مونتريال  في 
والحاج  حسين  والحاج  علي   ،
الفقيد  عائلة  أقامت  عباس 
روحه  عزاء حسيني عن  مجلس 
الثاني  في  الخميس  الطاهرة 
الثاني  تشرين  شهر  من  عشر 
مساءً  والنصف  السابعة  الساعة 
مباشرة بعد دعاء كميل عبر البث 
جمعية  صفحة  على  المباشر 

الرسالة اللبنانية الكندية.

نتقدم من آل العزاء بأحر التعازي 
وجل  عز  هللا  سائلين  القلبية 
للراحلين الرحمة ولذويهم الصبر 

والسلوان انه سميع مجيب .

جالية

هذا باب نطل من خالله على المشاكل التي تحدث بين أبناء جاليتنا محاولين مشكلة وحّل 
.. وعليه نحن  والخبرة  بعد استشارة أهل االختصاص  المناسبة  الحلول  اقتراح 
نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها في األعداد القادمة بحول هللا..

 International( للتسامح  العالمي  اليوم 
دعت  يوم  هو   )Day for Tolerance
أعضاءها  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعيةُ 
 16 في  به  لاِلحتفال   1996 عاَم  الدول  من 
خالل  من  وذلك  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
من  كل  نحو  توجَّه  مالئمة  بأنشطة  القيام 
المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور )القرار 
51/95، المؤرخ 12 كانون األول/ ديسمبر(.

وجاء هذا اإلجراء في أعقاب إعالن الجمعية 
سنةَ   1995 عام  جعَْل   1993 عاَم  العامة 

األمم المتحدة للتسامح )القرار 48/126(.
مبادرة  على  بناء  السنة  هذه  اختارت  وقد 
من المؤتمر العام لليونسكو في 16 تشرين 
األعضاء  الدول  فاعتمدت   ،1995 الثاني 
وخطِة  بالتسامح  المتعلقة  المبادئِ  إعالن 
عمل متابعة سنة األمم المتحدة للتسامح. 

توِجز وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 
من  األعضاء  التزام   )A/RES/60/1(  2005
النهوض  على  بالعمل  والحكومات،  الدول، 
كل  في  وتقدمه  وحريته  اإلنسان  برفاه 
والحوار  واالحترام  التسامح  وتشجيع  مكان، 
والتعاون بين الثقافات والحضارات والشعوب 

المختلفة. 
الواحد  القرن  في  ونحن  يؤسفنا  ما  ولكن 
أن  الميالدي   2020 عام  وفي  والعشرين 
هناك من الشعوب واألحزاب السياسية التي 

بينها وبين التسامح بونٌ شاسعٌ. 
ففي مقاطعة كيبيك مثالً، يؤكد أستاذ علم 
االجتماع في جامعة كيبيك في مونتريال بول 
عيد في تقرير قُدَِّم إلى المحكمة المختصة 

بالقانون الواحد والعشرين المتعلق بالعلمنة: 
جماعة  المُعتَبرين  أكثر  هم  المسلمين  "إن 
دينية في كيبيك وبقية كندا، وهذا يعني أنهم 
العدائية  للمواقف  تعرضاً  المجموعات  أكثر 
والكره وسوء الفهم، كما أفاد استطالع الرأي 

المعتمد في هذه الدراسة". 
المسلمات  النساء  "إن  ايضاً:  عيد  ويقول 
كيبيك  في  المهمَّشة  الفئات  أبرز  بين  من 
التي  البطالة  معدالت  إلى  مشيراً  وكندا"، 
العام  الوطني  المعدل  عن  بضعفين  تزيد 
كيبيك يشككون  أن سكان  وأضاف  بينهن، 
عداءً  يحملون  ولكنهم  عموماً،  الدين  في 

خاصاً لإلسالم... 

أفال يجدر برجال السياسة واالعالم والقانون 
السعُي الجاد الحثيث لمعالجة هذه األفكار 
واألجواء التي تهدد العيش بوئام ومحبة في 
بدالً  هذا  البالد؟  سائر  وفي  المقاطعة  هذه 
على  والرقص  انتخابياً  منها  االستفادة  من 

حبالها لتحقيق غايات سياسية مرحلية. 
باألمم  حري  للتسامح  العالمي  اليوم  في 
توجه  أن  المعنية  ومنظماتها  المتحدة 
إلى  بالخصوص  واالعالمية  الثقافية  الجهود 
المجتمعات التي ما زالت بحاجة إلى االنفتاح 
على اآلخر، والتسامح معه في دينه وعاداته 
االكتفاء  من  بدالً  ذلك  المختلفة.  وتقاليده 
باطالق شعارات براقة ال تُرفَق بخطط وجهود 
حقيقية وفعلية تسهم في تشكيِل مجتمعات 
والتضامن  والسالم  األمن  تعيش  بشرية 

والتسامح.

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال نداء 
www.ccmmontreal.com

دعا الكونغرس الفلسطيني الكندي )PCC( وهو 
إنشاؤها  تم  للربح  هادفة  غير  وطنية  منظمة 
المواطنين   ، فلسطينيين  كنديين  أفراد  من 
الكنديين الى التواصل مع الزعماء السياسيين 
في كندا النه " ال ينبغي لنا عكس موقفنا من 
التقدم الذي أحرزته كندا العام الماضي " بشأن 

القضية الفلسطينية .
تتمتع   " الكونغرس  عن  صادر  بيان  وقال 
سنوات   10 من  ألكثر  حافل  بسجل  كندا 
مع  الفلسطينية  الحقوق  ضد  التصويت  في 
من  الرغم  على  المتحدة  والواليات  إسرائيل 
تصويت غالبية المجتمع الدولي لصالح الحقوق 
الفلسطينية. لكن رئيس الوزراء جاستن ترودو 
قرر العام الماضي التصويت لصالح حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصير ألول مرة منذ عام  

." 2006
الكندي  الفلسطيني  الكونغرس  بيان  وأضاف 
"نحتاج منكم أن ترسلوا بريدًا إلكترونيًا عاجالً 
ووزير  الوزراء  ورئيس  منطقتكم  نائب  إلى 
ال  أنه  لتخبروهم  المعارضة  وأحزاب  خارجيتنا 
ينبغي لنا عكس موقفنا من التقدم الذي أحرزته 

كندا العام الماضي بشأن هذه القضايا.
يُرجى استخدم هذا الرابط إلرسال رسائل البريد 
اإللكتروني هذه بسهولة وسرعة. وهي تستغرق 

أقل من دقيقة!
https://www.emailyourofficial.com/

CanadaVoteForPalestineAtTheUN
من   ، رسالتكم  إرسال  بعد   " البيان  وختم   

فضلكم ، ساعدوا في مشاركة الحملة واطلبوا 
من أصدقائكم إرسال رسائلهم".

 )PCC( الكندي  الفلسطيني  المؤتمر  ان  يذكر 
هو منظمة وطنية غير هادفة للربح تم إنشاؤها 
ومجموعات  فلسطينيين  كنديين  أفراد  من 
عن  النظر  بغض   ، الفلسطينيين  األعضاء  من 

خلفيتهم السياسية أو االجتماعية أو الثقافية.
يونيو   / االول من حزيران  في   PCC الـ تأسس 
عن  يدافع  موحد  مجتمع  بناء  برؤية   2008
 PCC الـ  مهمة  تتمثل  واحد.  بصوت  قضيته 
في تحديد حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني 
وتنسيق  ومتابعتها  عنها  والدفاع  عنها  والتعبير 

جهود مجموعات مجتمعنا.

صدى المشرق ـ مونتريال

الساعة   2020 ثاني  تشرين   14 تاريخ  في 
قامت  مونتريال،  توقيت  ظ.  ب.  الثالثة 
 Group InnovAction Politique( جمعية 
Groupe IAP( ، وهي جمعية تعنى بالتحليل 
السياسية  المشاركة  على  والحث  السياسي 
للجالية المغاربية بشكل خاص في كندا وكيبك 
حوار  بتنظيم  عام،  بشكل  العربية  والجالية 
حوال التمثيل البرلماني للجالية المغاربية خارج 
بالدهم االصلية وحول حقهم في المشاركة في 

االنتخابات الوطنية لبالدهم من المهجر. 
الدين  النائب نور  وقد تمت استضافة السادة: 
قارتي  في  الجزائرية  للجالية  الممثل  بالمداح 
اميركي واوروبا )باستثناء فرنسا(، تركيا وروسيا، 
السياسي  والناشط  اسبانيا.  من  مباشرة 
السيد محمد غراد مباشرة من تونس، والعالم 
السياسي المغربي السيد هشام موالي معتدد 
البريطانية  كولومبيا  محافظة  من  مباشرة 
العضو  بها  قام  فقد  الحوار  ادارة  أما  كندا.  في 
المؤسس وعضو مجلس االدارة لهذه الجمعية 

المحامي وليم خربوطلي. 

التجربة  عرض  تم  الحوارية،  الجلسة  اثناء 
الجزائرية والتجربة التونسية والتجربة المغربية. 
تطور  عرض  بالمداح  النائب  سعادة  ان  حيث 
واهمية  الجزائر  في  الديمقرطية  العملية 
التواصل مع الجالية الجزائرية من قبل بلدهم 
يعانيها  التي  الصعوبات  ايضا  وعرض  االم. 
ال  انه  ذلك  شاسعة،  جغرافية  منطقة  لتغطية 
ان  عليه  وانه  لتنقالته  موازنة متخصصة  يوجد 
يتحمل نفقات السفر من راتبه الخاص كنائب. 
السيد  قاله  لما  تأكيده  مع  غراد،  السيد  اما 
نواب  منها  يعاني  التي  المشاكل  بالمداح حول 
المهجر، اشار الى ان التمثيل البرلماني الخارجي 
على  يساعد  عام،  بشكل  او  التونسية  للجالية 
بين  والتجارية  الخارجية  العالقات  تحسين 
التونسيين المقيمين في المهجر و بلدهم االم.

السيد معتدد من ناحيته، ذكر انه نعم، المغرب 
ال  والمغاربة  تمثيل خارجي  اي  لها  ليس  حاليا 
يستطيعون حاليا المشاركة من مكان اقامتهم 
خارج المغرب في العملية السياسية في بلدهم 
تمثيل  هكذا  لديها  كان  المغرب  ان  اال  االم، 
في الثمانينات من القرن الماضي. ولكن وبعد 
 ،2011 العام  في  المغربي  الدستور  تعديل 
الحق  المهجر  في  المقيمين  للمغاربة  اصبح 
الدستوري في المشاركة باالنتخابات في بلدهم 
من  لحرمانهم  مبرر  اي  يوجد  فال  وبالتالي  االم 

حقهم هذا. 
منح  أن  على  المشاركون  اجمع  وبالختام، 
الحق  المهجر  في  المقيمين  المواطنين 
بلدهم  في  الديمقراطية  بالعملية  بالمشاركة 
في  لهم  خاصة  تمثيلية  قوة  ومنحهم  االم 
البرلمان، هو دليل احترام لهم وتأكيد على أنهم 
والواجبات بغض  الحقوق  جميعا متساوون في 

النظر عن مكان اقامتهم.

"""" ""تأكيد على أنهم جميعا متساوون بغض النظر عن مكان اقامتهم""
حوار حوال التمثيل البرلماني للجالية المغاربية في الخارج

األلعاب الرقمية: أي جيل تصنع؟

في اليوم العالمي للتسامح هل احترمَت المواثيق؟

أو من  الوحيد  هو  ابني  أن  أظن  ال  مشكلة: 
بين القالئل الذين يعيشون هذا الزمن إدماَن 
األلعاب الرقمية. بعضنا ما زال يلوذ بالصمت، 
او يبلع لسانه على االقل تحت عنوان أفضليِة 
بقاء األبناء في البيت على الخروج إلى عالم 

مليءٍ بالمخاطر واالحتماالت غير المريحة.
ولكن هل نهرب خوفاً من الغرق في مستنقع 
لنقع في آخر؟ فالبقاء في البيت صار يعني 
عزلة تامة في عالم األلعاب المبرمجة، التي 
تسلب عقول اليافعين وتركيزهم واهتمامهم، 
حتى أنها تنسيهم طعامهم وكل االهتمامات 

األخرى، فما العمل؟ 
محمد/ أُتاوا  
حل: إن األلعاب الرقمية تؤثر في كلّ مراحل 
تقدم حالة  الطفل، فهي  لدى  والنمو  التطور 
عضوية خاصة )بدءاً من جلسة الحاسوب أو 
أو غيرهما(،   )Play Station( اللعب منصة 
أنّها  كما  لها.  المصاحبة  الطقوس  كلّ  إلى 
سلفاً،  ومحددة  مجردة  بيئة  تقدم   - أيضاً   -
فبين  اللعبة،  تحدثه  الذي  األثر  على  تعتمد 
إلى  الطفل  يحتاج  عشرة،  والرابعة  السابعة 
االجتماعية،  والمعاني  الحقيقية،  المشاعر 

واألخالقية.
دائرة  إلى  مدفوعاً  نجده  بالعكس:  إنما 

أحاسيس العنف والتنافس غير االجتماعي، 
التفكير  انحسار  نجد  المراهقين،  حال  وفي 
الواعي  الذهني  النشاط  وانتهاء  الموضوعي، 
نتيجةً للغوص عميقاً في عالم تلك األلعاب 
وتفكيره  عقله  المراهق  حكّم  فإذا  الرقمية. 

تباطأَ لعبُه، ما قد يؤدي إلى خسارته... 
وعلينا أن ال ننسى آثار تواجد الطفل في بيئة 
غير صحية موبوءة بالمشاكل، كالعراك بين 
الحياة  وضغوط  الوالدين  انفصال  أو  األهل 
بشكل عام، أو تعرض الطفل للعنف الجسدي 
أو النفسي على يد األهل أو غيرهم، باإلضافة 
كتحصيله  به  الخاصة  بالمشاكل  مروره  إلى 

الدراسي المنخفض..
الرقمية  األلعاب  إدمان  كل ذلك يجعل من 
وسيلة للهروِب من الواقع ونسيان كل ما يمر 
به، ولِشحِن نفسه بطاقة ايجابية، بعيداً عن 

كل السلبية الموجودة حوله. 
لذا يكمن عالج إدمان األطفال على األلعاب 
صحيحة  صحية  بيئة  توفير  في  الرقمية 
من  هناك  فهل  فيها.  براحة  الطفل  ليعيش 
االهل من سيحمل األمر على محمل الجد؟ 
ثم  أبنائنا،  ستنسينا  الحياة  مشاغل  أن  أَم 
إسعادكم؟  ألجل  نعمل  نحن  لهم:  نقول 

فكيف يصدق القول الفعل؟؟

لصالح  التصويت  على  كندا  حث  في  شاركوا 
المتحدة األمم  في  الفلسطينيين  حقوق 

البقاء هلل

المرحوم سماحة السيد ابراهيم حسن هاشم

المرحوم الحاج نايف مصطفى
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لنستمر في حماية
أنفسنا!

اغسلوا أيديكماسعلوا في كوعكم

  حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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غّطوا وجوهكم

 هذه التعليمات إلزامية للجميع
 بدايًة من سن 10 عاًما فأكثر،
 وفي جميع أنواع المواصالت
 العامة واألماكن العامة الُمغلقة

كلًيا أو جزئًيا.
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زينب مرعي– صدى المشرق

ِشبلي  تايلر  المؤلف  األستاذ  أدلى 
في  مهمة  بوقائَع   )Tyler Shipley(
عُقِد عبر "زوم" )Zoom( مؤخَّراً  لقاءٍ 
إلطالق كتابه الجديد: كندا في العالم: 
والمخيلة  اإلستعمارية  الرأسمالية 
 Canada in the( اإلستيطانية 
 World: Settler Capitalism and

 .)the Colonial Imagination
المحاضر  األستاذ  مع  والنقاش 
والتجارة  واالجتماع  الثقافة  في 
والتعلم  للتقانة  هَمبر  "معهد  في 
 Humber Institute of( "المتقدم
 Technology and Advanced
ما  إلى  تحدث  الذي   ،)Learning
اللقاء،  في  مشاركاً   150 عن  يزيد 
وهنا  المشرق،  صدى  فيه  شاركت 
استكمالٌ ألبرز المسائِل المطروحة:  

النظام  على  السلفادور  في  ثورة 
شركة  مع  المتحالف  المتسلط 

"الطاقة الدولية" المونتريالية 
يروي تايلر أحداثاً جرَت في الثالثينات 
السكان  ثارَ  الماضي:  القرن  من 
النظام  السلفادور على  األصليون في 
المتسلط، ومن أبرز ما أثار استياءَهم 
الدولية"  "الطاقة  شركة  كون 
)International Power( المرتبطة 
قد  المتسلط  بالنظام  وثيقاً  ارتباطاً 
وفرَضت  الكهرباء،  تأميَن  احتكرَت 
في  المشتركين  على  باهظةً  رسوماً 

الشبكة. 
[مارتينيز]  الرئيس  استنجد  عندها 
بكندا، التي لم تتردد في مساعدته. 
إلى  الكندية  السفن  وبوصول 
السلفادور ورسوِّها عنَد شواطئه، توجه 
لِلقائه، وانتظرت  البحرية  القوات  آمر 
القوات البحرية ومسؤولوها في المرفأ 
ريثما يرتكب جيش السلفادور مجزرةً 
األصلي،  الشعب  تحرك  بحق  مريعةً 
على  متمردون  مقاتلون  فيها  فقُتِل 
أيدوا  ربما  أصليين  وسكان  النظام، 

التحرك أو لم يؤيدوه"... 
"رئيس الحكومة الكندي يساهم 

في ارتكاب المجزرة" 
صفحةً،   450 يحوي  الذي  كتابه  في 
مُكماِلً  التاريخ،  في  تايلر  يتعمق 
الخبر: "مرجَّحٌ أن السفن الكندية في 
السلطة، وهذا  قوَّت  التي  المرفأ هي 
القوات  فقائد  نفسها.  للسلطة  وفقاً 
المسلحة في السلفادور عينُه قال إن 
مجيءَ الكنديين أمدَّ حكومته بالدعم 

المعنوي الكبير... 
الحكومة  رئيس  كان  الواقع،  وفي 
لدعمه  جداً  سعيداً  بينيت  الكندي 

في ارتكاب تلك المجزرة بحق الذين 
وصفهم بالهنود الشيوعيين". 

تصيرَ  أن  أبداً  للهندِ  يمكن  "ال 
أمةً" 

حول  الفاضحة  األمثلة  من  آخر  مثلٌ 
تايلر:  عنها  يتحدث  التي  العنصرية 
استقاللها،  الهند  نالت  "عندما 
الهنَد  أن  الكندية  المجالت  أورَدت 
أن  أبداً  لها  يمكن  وال  أمةً،  ليست 
بشدة  تعارض  كندا  وأن  أمةً،  تصير 
تعارض  وعملياً،  الهند..  استقالل 
كندا باِستمرار المساعي للتخلص من 
ومحاضراتها  العالم،  في  االستيطان 
تنتهي،  ال  المُستعَمرة  للشعوب 
ومفادها أن هذه الشعوب تحتاج إلى 
فترةٍ أطول من الرقابة األوروبية. كما 
أن كندا كثيراً ما تنتقد القوى األوروبية 
في  السلطوية  تحركاتها  عن  لِتراجعها 

وقت مبكر". 
السلطنَتين  تهدد  النازية  "ألمانيا 

البريطانية واألميركية"
النازية،  ألمانيا  قاتلت  كندا  أن  جيدٌ 
ففي الحرب العالمية الثانية، اتخذت 
لكن  وجيزاً،  الصحيح  الموقف  كندا 
خاصةً  معينة،  لظروٍف  كان  ذلك 
عنجهيةَ  النازية  تهديد  بسبب 
واألميركية  البريطانية  السلطنتين 
التحرك  اقتصر  ولو  َّتَين..  الرأسمالي
الفاشية،  مواجهة  على  فعالً  الكندي 
فلَم تسامحت كندا مع تنامي الفاشية 

في عشرين عاماً من التاريخ"؟
جنوب  في  للعنصرية  "المعارضة 
للعنصرية  ليست  إنما  إفريقيا، 

اإلسرائيلية" 
اليوم،  أحداث  إلى  تايلر  ينتقل  هنا 
مشيراً إلى قضية مركزية: .. "دعمت 
فرانكو  كما  موسوليني،  قياَم  كندا 
أفراد  توجه  عندما  حتى  إسبانيا.  في 
إسبانيا،  في  الفاشية  لقتال  كنديون 
وفرضت  الكندية  الحكومة  عارضتهم 
الحيادية، وذلك يعود جزئياً إلى طلِب 
وِليَم اليِن  هتلر من رئيس حكومتها 

مكنزي كِنغ أن يفعل ذلك.. 
الفصل  نظام  كندا  عارضت  فلَِم 
العنصري في جنوب إفريقيا في حين 
والمبادئ  السياسات  تعارض  ال  أنها 
بها  تعمل  التي  ذاتها  العنصرية 

إسرائيل اليوم"؟ 
ِّي  يساري للكنديين  "مرجعٌ 

التوجهات"
كالمذكورة  بالوقائع،  الكتاب  يغتني 
سابقاً، لتصوير ما تقوم عليه السياسة 
يقول  هذا  عن  الخارجية.  الكندية 
قد  الكتاب  هذا  أن  "أرى  الكاتب:  

التوجه  ِّي  ليساري مهماً  مرجعاً  يكون 
كثيرةٌ  كتٌب  أُصدِرَت  وقد  كندا.  في 
في السنوات العشر أو الخمس عشرة 
الماضية، بدأت بكشف أجزاء مختلفة 
من الحكاية الكندية المُتجاهَلة عادةً، 
إن تعلق األمرُ بعالقات كندا الخارجية 
أو بمعاملتها للسكان األصليين. وقد 
أن  بما  مؤخراً  أكثرَ  المنظور  هذا  برز 
بكشِف  بدأت  اإلرهاب  على  الحرب 

وضعية كندا العدائية في العالم". 
محاوالِت  بالرفِض  تواجه  "كندا 
من  الهرَب  اليهود  الالجئين 

المحرقة في الثالثينات"
من  الغالبية  الهتمام  خالفاً 
السياسيين والنافذين الكنديين اليوَم 
يشير  واإلسرائيليين،  اليهود  بمصالح 
إمعان  من  بد  ال  مسألٍة  إلى  تايلر 
أتعمق  أن  ارتأيت  "واقعاً  فيها:  النظر 
كي  كهذه  أحداث  تاريخ  في  أكثر 
الكندي  الموقَف  أفضَل  بشكل  أحلل 
االستيطانية  السياسة  يدعم  الذي 
بد  فال  إسرائيل.  عليها  قامت  التي 
َّة البارز  امي من فَهم تيار مناهضة السَّ
السابق،  القرن  من  الثالثينات  في 
كما  النازيين.  صعود  إلى  أدى  الذي 
بذلك،  كندا  عالقة  فهم  من  بد  ال 
َّة، فحينها واجهت  امي ومناهضتها السَّ
كندا بالرفِض محاوالِت اليهود اللجوءَ 

إليها هرباً من المحرقة.
كندا  ما يشد  فهم  بد من  ال  وكذلك 

من جهة المشروع الصهيوني".. 
اليمين  لمصلحة  راجحةٌ  "الكفة 

المتطرف في كندا"
الصحافيين  أحد  من  إشارة  في 
الكتاب  إطالق  في  المشاركين 
َّه إلى  يُنب الرقمي، كاساندرا كسلنكو، 
بالوقائع  الكنديين  من  الكثير  "جهل 
قلةُ  وتُنتَقَد"  الكتاب"،  في  المذكورة 
المجهود الذي تبذله األحزاب المعتبرة 
الخضر،  كحزب  كندا،  في  يساريةً 
الجديد، بسبب  الديمقراطي  والحزب 
قوة الدعاية االستعمارية". كما يُحذَّر 
اليمين  لمصلحة  الكفة  "رجحان  من 

المتطرف في كندا". 
يوافق مؤلف الكتاب كاساندرا، مندداً 
اليمينية  الحكوماِت  كندا  بدعم 
المتطرفة، وبتقديم مصلحة المجمع 
شيء،  كل  على  العسكري  الصناعي 
وبِإبرام "أضخم صفقات األسلحة في 
َّة  ان التاريخ الكندي مع السعودية الشَّ
اليمن،  على  جماعيٍة  إبادةٍ  حرب 
على  معارضٍة  تحركاٍت  أيَّ  والقامعة 

أراضيها"..  
المدة  لطول  دهشته  عن  تايلر  ويُعرِب 
باألسلحة،  كندا،  فيها  أمدَّت  التي 
حكوماِت اليمين المتطرف في العالم ".
مشتركان  وتجربة  "صراع 
بالنسبة للمهاجرين والمجتمعات 

األصلية"
دعم  في  الناشطة  تشير  بدورها، 
اإلعالم المستقل لدى الطبقة العاملة 
سارة  الكبرى،  تورنتو  منطقة  في 
جعفري، المشاركة في إطالق الكتاب 
أيضاً إلى نقطة قد تهم كثيراً الجاليات 

العربية  الجاليتين  خاصة  المهاجرة، 
واإلسالمية: "أبناء المهاجرين، مثلي، 
العالم  من  مختلفة  أنحاء  من  اآلتين 
الثالث، يكبرون في ظل تلميع صورة 
التاريخ الكندي. لكن علينا أن نحدد 
مواقعنا في صراع الطبقات في البلد، 
والتجربة  الصراع  بواقع  نقر  وأن 
اللذين نتشاركهما والشعوب األصلية، 
وإن لم تُرِد الطبقة الرأسمالية لنا أن 
نلحظَ ذلك". وتدعو سارة الباكستانية 
التوعية  ونشر  "التضامن  إلى  األصل 
األمد  في  المجتمع  طبقات  في 

البعيد". 
"فلْنُخرِج من أذهاننا أسطورة المالك 
َمهمات  بشكل  َّرة  المُصو الكندي 

حفظ السالم"
األبحاث  معهد  في  المساعد  األستاذ 
األصليين  السكان  بشأن  والدراسات 
كوبيرن  فِلدن  أوتاوا،  جامعة  في 
نسبُه  العائد   ،)Veldon Coburn(
لدى  دعا  األصلية،  الشعوب  إلى 
األذهان  من  "اإلخراج  إلى  مشاركته 
َّرة  المُصو الكندي  المالك  أسطورة 
للعالَم بشكل َمهمات حفظ السالم"..

التاريخ  في  المعمَّق  للتأمل  دعوةٌ 
الكندي

تابعته  الذي  الكتاب،  بشأن  النقاش 
صدى المشرق، طال، واغتَنى باألمثلة 
التاريخية والتحليالت، وقد دعا مؤلفه 
ناشط  أو  حر  مواطن  كل  تايلر شبلي 
التاريخ  في  التأمل  إلى  العدالة  ألجل 

الكندي بعمق.

تحقيق

À l’écoute  
de vos besoins

Amanie Saleh 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance  
et services financiers inc.*

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

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

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

* Cabinet de services financiers P
20

71
0G

-  Assurance vie
-  Assurance invalidité
-  Assurance  

accidents corporels 
-  Assurance  

maladie grave
-  Assurance  

hypothécaire
-  Assurance auto  

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

(CELI)
-  Assurance voyage

À l’écoute  
de vos besoins

Amanie Saleh 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance  
et services financiers inc.*

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

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

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

* Cabinet de services financiers P2
07

10
G

-  Assurance vie
-  Assurance invalidité
-  Assurance  

accidents corporels 
-  Assurance  

maladie grave
-  Assurance  

hypothécaire
-  Assurance auto  

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

(CELI)
-  Assurance voyage

المؤلف تايِلر ِشبلي يعرِض ِلما يحدد سياسة كندا الخارجية في كتابه الجديد: كندا في العالم: 

الرأسمالية اإلستعمارية والمخيلة اإلستيطانية )الجزء الثاني( 
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أخف  قاعدة  أو  الشرين  أهون  قاعدة 
وقانوني  أخالقي  مبدأ  هي  الضررين 
االضطرار  عند  أنه  على  ينص  وفقهي 
اختيار  يجب  أمرين،  بين  االختيار  إلى 
األقل فسادا وضررا. و ذلك ينطبق على 
كثير من أمور الحياة . وال شك يشمل 
ببعيد  وليس  السياسية،  الممارسات 
التي  األمريكية  االنتخابات  ذلك  عن 
األولية  نتائجها  أعلنت  قد  كانت  وإن 
والتي لن تنتهي فصولها إال مع تسليم 
السلطة للرئيس المنتخب في 20 يناير 
كيف  وحده  هللا  إال  يعلم  وال   ،2021

ستمر تلك الفترة وما هي عواقبها.
الواليات  في  الحكم  أن  المعروف  ومن 
الجمهوري  الحزبان  يتداوله  المتحدة 
يمثالن  كالهما  وأن  والديمقراطي، 
مصالح الرأسمالية األمريكية. ولذا كلما 
شخص  أو  فكر  ذو  شخص  أي  أقترب 
يتم  الشعب  عموم  يمثل  ألن  يسعى 
ذلك  وينطبق  الوسائل،  بكل  محاربته 
ساندرز"  "برنى  ومنهم  الكثير،  على 
الوسائل  بكل  وقفه  تم  الذي  المرشح 

أكثر من مرة.
الصناعات  الجمهوري  الحزب  ويمثل   
الثقيلة وصناعات األسلحة، وحين يتولى 
الحكم يُحدث ضررا مدمرا بالعالم ومعه 
تعلو مكاسب الواليات المتحدة الناتجة 
المعهودة.  األمريكية  البلطجة  عن 
الديمقراطي  الحزب  بعده  من  ويأتي 
الذي يمثل الصناعات الخفيفة فتحاول 
وتبيض  األمور  بعض  إصالح  حكومته 

وجه الواليات المتحدة أمام العالم.
روالند  كثيرا،من  ذلك  على  واألمثلة   
قذف  عن  يتوانى  لم  الذي  ريجان 

نيكاراجوا، الى وجورج بوش األب واألبن 
العربية وحروب  المنطقة  وموقفهم من 
واحتالل  أفغانستان  وتدمير  الخليج 
العراق، وال أعتقد أن دور دونالد ترامب 
العالم  إفساد  من  به  قام  عما  ببعيد 
أن  جميعا  ونعلم  الدولية،  والعالقات 

.”Undo“ العالم الحي ليس به
 ولقد تفوق ترامب على كل سابقيه من 
تجرعته  الذي  السم  كان  اليمين حيث 
سنوات  األربع  المتحدة خالل  الواليات 
الماضية ما هو إال قليال من السم الذي 
ولكن  التاريخ.  طوال  العالم  به  تحقن 
ترامب وجه ذلك السم للداخل وللخارج 
الشعب  يدرك  بذلك  ولعله  معا، 
للعالم وأن  القليل مما أذاقه  األمريكي 
وأال  لألحسن  يتغير  ان  عليه  أن  يدرك 
العالم  الستغالل  الصمت  في  يستمر 

لصالح الفساد واالستغالل.   
االنتخابات  عن  للحديث  ونعود 
ترامب  بين  المفاضلة  وعن  األمريكية 
ال  أنه  عن  البعض  وحديث  وبايدن 
العرب  نحن   ، أننا  ويبدوا  بينهما.  فارق 
، لم نتوقف بعد عن تصنيف البشر إلى 
في  نعيش  ومازلنا  وشياطين  مالئكة 
عصر األبيض واألسود، ولم ندرك بعد 
أن الحياة تحكمها ألوان الطيف وليس 

لونان فحسب.
بين مالئكة وشياطين،  نفاضل  إننا ال   
فبايدين  كذلك  األمر  كان  إن  وحتى 
امام  ولكننا  مالئكة،  ليسا  وهاريس 
ومنهج  والبلطجة  القوة  منهج  منهجين 
السياسة والسيطرة المبنيان على القوة 
التي  الناعمة، ولألسف نسمع األقاويل 
تتردد بيننا مثل ما الفائدة من بايدن؟ 

من  هو  وأليس  فلسطين؟  هل سيحرر 
وهل  الصهيونية؟  إسرائيل  مؤيدي 
وهل  سلمان؟  بن  وجه  في  سيقفان 
سيحرران األسرى من سجون السيسي؟
نتوقف عن ترديد تلك  أن  أوال، يجب   
فلن  بالسذاجة،  تتسم  التي  األسئلة 
يٌنتخب  ولن  أهلها،  إال  فلسطين  يحرر 
رئيس ألمريكا ال يعترف بإسرائيل، ولن 
مصالحها  ضد  ألمريكا  رئيس  يعمل 
العربية  بالديكتاتوريات  المرتبطة 
أن  نحن  علينا  واألسيوية.  والالتينية 
نعزلهم وأال ننتظر ذلك من ماما أمريكا 
يمكن  ال  أنه  السادات  علمنا  التي 
عن  نتوقف  أن  وعلينا  أمامها،  الوقوف 
تقييم األمور بملف واحد وقضية واحدة.
رؤساء  كل  عن  ترامب  أختلف  لقد   
لكل  شك  وبال  المتحدة.  الواليات 
في  تظهر  شخصية  بصمة  رئيس 
ترامب  بصمة  ولكن  اإلدارة.  أسلوب 
سيئ  عقارات  سمسار  بصمة  كانت 
يدير  الضرائب،  من  ومتهرب  السمعة 
خالل  من  الدولية  والعالقات  البالد 
إيفانكا وكوشنر، وهما شخصان ال سمة 

لهما إال الرعونة والمنفعة الخاصة.
الشرق  لمتابعة  البعض  ويتعجب 
ولكنها  االنتخابات.  لتلك  االوسط 
فالعالم  طبيعي  أمر  البساطة  بمنتهى 
كله يتابع انتخابات أكبر وأقوى دولة في 
العالم، دولة تمارس البلطجة في عالم 
من  وتعجبنا  المصالح،  إال  تحكمه  ال 

ذلك يعود لعدة أسباب:
للحس  فقداننا  يتقدمها             -

الديمقراطي وعدم فهمنا آللياته
-          ومنها خوف األنظمة الدكتاتورية 

من تغيير منهج التعامل معها من ناحية 
وتصورنا أن مشاكلنا قد تحل على عتبة 

البيت األبيض من ناحية أخرى.
بايدن مثل ضرورة  بجانب  الوقوف  إن   
السمسار  ذلك  إلخراج  منها  مفر  ال 
األرعن من البيت األبيض. ألن كل يوم 
البيضاوي  المكتب  داخل  له  إضافي 
يعيشها  جديدة  لمأساة  إضافة  هو 
المتحدة  الواليات  وليس  ككل  العالم 
لن  مأساة  فحسب.  األوسط  والشرق 
تصحح حتى وإن كان التالي له مالكا لم 
ال  الناس  وحياة  فالسياسة  بعد،  يخلق 
يحكمها المثالية، ولكن علينا أن نتحلى 

بالمبادئ ونحن نتعامل معها.
عن  نتخلى  أال  المبادئ،  وأهم   
مما  الكثير  تحقق  التي  الديمقراطية 
تلك  أنجبت  فلقد  بعد،  نعرفه  ال 
للكونجرس شبابا يدركون  الديمقراطية 
وعن  الديمقراطية  عن  الدفاع  معنى 
األمريكي  الشعب  أعاد  وقد  الحقوق. 
"أيانا  من  كالً  أخرين،  ضمن  إنتخاب، 
كورتز  أوكازيو  و"الكسندريه  بريسلي" 
AOC" و"إلهان عمر" و"رشيدة طليب"، 
الفساد  أربع نساء بسيطات يقفن ضد 
وتدخل الرأسمالية. ووقوفنا ضد ترامب 
وأرجوا  الناشئة،  البراعم  تلك  يحمى 

القارئ أن يراجع مواقفهن ويتابعهن.
بل  البعض  يتعجب  ذلك  كل  ومع   
مليون   70 هناك  أن  من  ويتخوف 
ترامب.  لصالح  بصوتهم  أدلوا  أمريكي 
ولكن علينا أن ندرك أنه ليس جميعهم 
أوهمهم  ممن  أغلبهم  بل  مؤيديه،  من 
بغير  المصالح  أصحاب  وبعض  اإلعالم 
دور  عن  آخر  حديث  ولهذا  الحقيقة، 

سلبا  الديمقراطية  العملية  في  اإلعالم 
وإجابا.

أجل  من  نحن  نحارب  متى  ولكن   
الديمقراطية ونعمل لتحقيق مصالحنا، 
المأثور  بالقول  العمل  عن  ونتوقف 
بالظالمين  الظالمين  اشغل  "اللهم 
غير  في  سالمين"  بينهم  من  وأخرجنا 
وقته وغير محله ألننا غالبا الخاسرين. 
هي  إتباعها  يجب  التي  القواعد  وأهم 
أهم  من  وهي  الضررين،  أقل  قاعدة 
ال  أمر  الديمقراطي،  االختيار  قواعد 
أكثر  نختار  أن  أعتدنا  نعرفه نحن، فقد 

األضرار على حساب الديمقراطية.
بايدن  لتهنئة  الوقت  حان  لقد  وأخيرا   
وهاريس، ونحن نعلم تماما إنهم ليسوا 
مالئكة وقد ال يفعال الكثير، ولكن على 
األقل سيضعون نهاية لكل هذه األضرار 
وأصدقاؤه  وعائلته  ترامب  أحدثها  التي 
العمل  من  الكثير  هناك  الفاسدون. 
للقيام  لدفعهما  به  القيام  يتعين  الذي 
بعمل أفضل مما هما عليه، ولكن األن 
لن  المتحدة  الواليات  فإن  األقل،  على 
يحكمها رئيس متكبر جاهل متغطرس 

يبث الكراهية أينما حل.

رِسالةُ اآلباءِ نحوَ أَبنائِهم رسالَةٌ عظيمةٌ 
حٌق  لهم  فاآلباءُ  مقَدََّسةٌ؛  ومسؤوليةٌ 
على األبناء أن يبروهم ويحسنوا إليهم، 
َُّك أاَلَّ  كما في قوله تعالى: { وَقََضىٰ رَب
َّاهُ وَبِالْوَالَِديِْن إِحَْسانًا ◌ إِمَّا  تَعْبُُدوا إاِلَّ إِي
يَبْلُغَنَّ عِنَدَك الْكِبَرَ أَحَُدهَُما أَوْ كاَِلهَُما 
َّهَُما  َّهَُما أُفٍّ واََل تَنْهَرْهَُما وَقُل ل فاََل تَقُل ل

قَواًْل كَرِيمًا}. اإلسراء: اآلية: )23(.
آبائهم  على  لألبناء  ذاتِهِ  الوقت  وفي 
بها؛  ينهضوا  أن  اآلباءِ  على  حقوق 
يكونوا  أنْ  ليست  اآلباءِ  فمهمةُ 

فحسب،  االنجاب  مهمتهم  والدِين 
أبنائهم  تربيِة  عن  مسؤولين  وغير 
مع  به  نشترك  فاإلنجاب  وتوجيههم؛ 
الحيوانيِّة.  المملكِة  في  اآلباء  سائر 
المسؤوليّةُ،  عليهِ  تَتَرتُب  موقعٌ  َّةُ  األُبُو

والتوجيهُ والتسديُد. 
استخداَم  نسيء   - لألسف   - نحُن 
نفهمهُ  قد  األبوةِ  فموقُع  المواقع، 
واهتمامٌ  رعايةٌ  أنه  حين  في  تسلطاً 
وتسديدٌ ومسؤوليّةٌ، وقد نفهم القوامةَ 
في  الرأي  في  واستبداداً  تسلطاً 

ومسؤوليّةٌ،  واهتمامٌ  رعايةٌ  أنها  حين 
لقهر شعبه  موقعه  والحاكم يستخدم 
أن موقعه هو موقُع  وظلمه في حين 

الخادم، ال الطاغية والمستبد.
للمجتمِع  يُخرجوا  أن  اآلباءِ  رسالةُ 
في  تسهم  العقد،  من  خاليةً  أجياالً 
بناء الحياة. رسالتهم أن يُنتجُوا أجياالً 
أن  رسالتهم  سلبيّةً،  ال  متعاونةً، 
ويفجروها  أبنائهم  طاقاِت  يكتشفوا 
تبني  ايجابيّة  قوى  إلى  لتتحول 
المجتمَع وتسهم في تقدمهِ وازدهارهِ. 

جميٍل  شيءٍ  كلَّ  يُنَمُّوا  ان  رسالتهُم 
أطفالَهم،  يقمعوا  أنْ  ال  أطفالهم،  في 
وال أن يُخربوا كلَّ شيءٍ جميٍل أودعهُ 
هللاُ في كينونتِهم النقية. نريد أطفاالً 
متعاونين، ال أطفاالً مقهورين مرعوبين 

مكسوري اإلرادة. 
هذه  يُمارُس  االباءِ  بعُض  لألسف 
االبناءُ  أبنائه.  تربية  في  األساليَب 
يُخطئون، ولكن المهم هو كيف نختار 
معالجِة  في  الصحيحة  األساليَب 
الخطأ. القمُع والخوُف لَيْسا األسلوب 

االبن  يجعل  والذعر  الخوف  االمثل. 
يخضع ألبيه خوفاً، وإذا غابت سلطةُ 
فيه  يرغب  ما  الطفل  فعَل  األب 
اآلباءِ  بين  السليمة  العالقة  ويريده. 
المودةِ  على  تقوَم  ان  ينبغي  واألبناء 

واالحترام، ال على الخوف والرعب.

محمد شريف كامل - مونتريال

زعيم الخيرهللا - ويندزور

 في االنتخابات األمريكية تحقق أخف الضررين 

رِسالُة اآلباِء نحَو أبناِئهم

واجه رئيس التيار الوطني الحر جبران 
يكد  فلم  وصعباً،  حاراً  أسبوعاً  باسيل 
الغاضبين  الثوار  هجوم  من  يرتاح 
وقعت  حتى  هو"  هيال  "هيال  وشعار 
وقوع  األميركية  العقوبات  عليه 

الصاعقة. 
تقليل  حاول  السابق  الخارجية  وزير 
صحافي  مؤتمر  عبر  الحدث  أهمية 
عليه  تثبت  أن  أميركا  فيه  تحدى 
شيئاً، نافياً التهم والمزاعم األميركية، 
ما استدعى رداً من السفيرة األميركية 
التي  شيا"،  "دوروثي  لبنان  في 
باسيل  كالم  دحض  وتر  على  لعبت 
و"توريطه" في مكان آخر، فقالت إن 
استعداده  عن  "أعرب  باسيل  الوزير 
لفك ارتباطه بحزب هللا لكن بشروط 

معينة"... 
وعداً  تكون  قد  المعينة  الشروط 
أميركياً بالرئاسة اللبنانية لصالحه كما 
يفهم. إال أن هذه الخطة لن تنجح ألن 
الذي  االسفين  إعطاء  يريد  ال  الحزب 

سيتسبب بالشرخ بين حليفَي كنيسة 
مار مخايل .

العوني  البيت  داخل  من  أتى  آخر  ردٌ 
قصر  أروقة  من  تحديداً  الواحد، 
بعبدا من مستشار رئيس الجمهورية 
لشؤون العالقات العامة طوني حداد، 
الذي كشف أن صهر الرئيس يتدخل 
بالشاردة والواردة في القصر وله أزالمه 
)مثل طوني شقير المدير العام لرئاسة 
بكل  يزودونه  الذين  الجمهورية(، 
األحيان  بعض  وفي  الرئيس،  قرارات 
الرئيس  فخامة  ويقنع  بوجهها  يقف 
بعض  يوقع  ال  بأن  عون  ميشال 
أخرى.  ويجمد  يلغي  وبأن  المراسيم 
موضوعنا(،  ليس  إنما  خطير،  )وهذا 

بل األهم في ما خص العقوبات: 
عن   الدفاع  "حداد"  يستطع  لم 
الرئيس  أبلغ  "باسيل" كما قال، فقد 
باسيل  على  عقوبات  هناك  أن  عون 
وحاول إبعادها، لكّن األميركيين كانوا 
وفاسد"،  "كاذب  إنّه  عنه:  يقولون 

حداد  طوني  هل  السؤال:  يبرز  وهنا 
كان رجل المخابرات األميركية بالقصر 
الجمهوري اللبناني؟ وإال فَما سر هذا 
األميركية  اإلدارة  من  الوطيد  القرب 
باسيل  واتهام  هناك،  الى  وعودته 
هذه  وراء  بأنه  مباشر  غير  بشكل  له 
العقوبات؟ تجدر اإلشارة إلى أن حداد 
مكتب  رئيَس  مضى  وقت  في  كان 
واشنطن،  في  الحر  الوطني  التيار 
وشارك في طرح فكرة مشروع قانون 
الذي  اللبنانية،  السيادة  استعادة 
الشيوخ األمريكي  وافق عليه مجلس 
بقانون  أيضاً  يُعرف  وكان   ،٢٠٠٣ عام 

محاسبة سوريا )1559(. 
العقوبات  فرض  مع  لسنا  طبعا 
لبنانياً  أكان  فرد،  أي  على  االميركية 
ليست  أميركا  ألن  لبناني  غير  أو 
شرطياً وقاضياً لهذا العالم. نحن نعلم 
محاربة  تبتغي  ال  أميركا  سياسة  أن 
محاربة  وال  مكان  أي  في  الفساد 
مصالحها  لها  إنما  غيره،  في  اإلرهاب 

التي تدافع عنها أينما وُِجدت، وسيف 
العقوبات سيٌف يبقى مسلطاً على كل 
من يخالفها الرأي، سواء أكان فرداً أم 

بلداً. 
باسيل  الوزير جبران  أما في ما خص 
تكتسب  طالته  التي  العقوبات  فإن 
أهمية أخرى، وهي أن "الصهر" طامح 
اللبنانية،  الجمهورية  لرئاسة  جدي 
على  حتماً  ستؤثر  العقوبات  وهذه 
في  األقل  على  السياسية،  مسيرته 
سنتين  بعد  القادمة  الرئاسية  الفترة 
ممنوعاً  رئيساً  ننتخب  هل  تقريباً. 
لبنان والمشاركة في  من الخروج من 
القمم والمؤتمرات العالمية، بما فيها 
األمم المتحدة وجامعة الدول العربية 

مثالً؟ 
الوحيد،  العائق  القرار األمريكي ليس 
ال  أنه  جيداً  يعلم  فهو  باسيل  أما 
يملك "الكاريزما" وال التحالفات التي 
ستوصله إلى كرسي بعبدا، فهو خصم 
اللبنانية  السياسة  التيارات  لجميع 

)أمل  العتيد  الرئيس  ستنتخب  التي 
المستقبل   - القوات   - التقدمي   -
الجيش-   - الكتائب   - المردة   -
المستقلين(، فكيف سيتخطى رئيس 
التيار الوطني الحر جميع هؤالء؟ هل 
أظن،  ال  الوقت؟  عامل  على  يلعب 

فالثقة به معدومة .

هو  باسيل  جبران  ينقذ  قد  وحيد  أمر 
القضاء  الى  والتوجه  تهديده  تنفيذ 
األميركي ليواجه عبره   مزاعم اتهامه 
بالفساد والكذب. إن فعل وربح دعواه 
قد  يكون  األميركية  المحاكم  في 
سجََّل سابقة تكتب له، وهذا أمرٌ غير 
مستحيل برأيي، فعمه الرئيس، طلب 
يأخذ  كي  أدانته  التي  المستندات 
القضاء اللبناني مجراه في حال ثبتت. 
الحكم  ال  الرئيس،  سيدي  عفواً 
أن  قادر  اللبناني  القضاء  وال  اللبناني 
يحاسب باسيل أو غيره من القيادات 

اللبنانية. إحترم عقولنا "شوي"!!

ليلة سقوط حلم باسيل"

غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 

الصورة من ويكيميديا كومنز
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الدوام تطور جائحة "كوفيد  أتابع على 
 - شئت  ما  سمِّها   - "كورونا"  أو   ،"19
لبنان،  الحبيب  الوطن  صعيد  على 
بشكل  االصابات  أرقام  ارتفاَع  فألحظ 

مضطرد يومياً - لألسف الشديد  ..
أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في 
تقريرها اليومي ليوم الخميس الفائت، 
الثاني عشر من تشرين الثاني "تسجيل 
1,874 إصابة جديدة بجرثوم "كورونا" 
التراكمي  العدد  ليرتفع  المستجد، 
إلى  الماضي  لإلصابات منذ 21 شباط 

100,703 حاالت".
 1,833 "تسجيل  إلى  الوزارة  وأشارت 
بين  حالةً  و41  المقيمين  بين  إصابة 
الوافدين"، مشيرةً إلى "تسجيل اثنتَي 
الساعات  في  وفاة جديدة  حالة  عشرة 

ليرتفع  الماضية،  والعشرين  األربعة 
 ."775 إلى  للوفيات  اإلجمالي  العدد 
االستشفاء  حاالت  "عدد  أّن  وذكرت 
في الساعات المذكورة هو 837، بينها 
إلى  الفتةً  المركّزة"،  العناية  في   305
مخبريّة  فحوصات   13,605 "إجراء 
في  "كورونا"  بجرثوم  اإلصابة  لكشف 
فحصاً   827 منها  المذكورة،  الساعات 

في المطار".
مدير  حديثاً  أشار  آخر،  صعيدٍ  على 
المعدية  لألمراض  الوطني  المعهد 
المتحدة  الواليات  في  والحساسية 
أن  إلى  فاوتشي  أنتوني  األميركية 
هذه  إلى  مضراً  يبقى  لن  "الجرثوم 

الدرجة حتى مدة بعيدة".
جاءت تصريحات فاوتشي بعدما أعلنت 

و"بيونتيك"  األميركية  "فايزر"  شركتا 
هذا  من  سابق  وقت  في  األلمانية 
على  تعمالن  الذي  اللقاح  أن  األسبوع 
تطويره فعال بنسبة بلغت أكثر من 90 
اإلعالن  المتوقع  من  أن  كما  بالمئة. 

تطوره  للقاح  تجربة مشابهة  نتائج  عن 
شركة "مودرنا" األميركية.

مدار  على  "كورونا"،  جرثوم  يواصل 
جديدة،  إصابات  تسجيل  الساعة، 
العالم،  بلدان  في  وفيات  وكذلك 
دون  متواصل  بشكل  تتغير  فاألرقام 

توقف.
وكشف الموقع االحصائي "ورلد ميتر"، 
اإلحصاءات  رصد  في  المتخصص 
عدد  تجاوز  العالمية،  الجرثومية 
حتى  العالم،  في  بالجرثوم  اإلصابات 
منذ  مليونا،  الخمسين  السبت،  صباح 
ظهور الوباء ألول مرة في ووهان التابعة 
وبحسب  الصينية.  هوبي  لمقاطعة 
مليوناً  تخطت  فالوفيات  الموقع 

وثالثمئة ألف.   

إلى  العلم  يصل  أن  تعالى  هللا  نسأل 
عالج فعال ومؤكد لهذا الوباء الرهيب، 
بأسرها  في  االرضية  الكرة  ترك  الذي 

حالة صدمة وذهول..
الدائمة  والمودة  والمحبة  الخير  على 
ولقاؤنا  هللا،  أستودعكم  والسالم، 
الموقع  هذا  خالل  من  يتواصل  معكم 
صدى  جريدة  الكريم:  اإلعالمي 
المشرق الغراء، وإلى اللقاء القريب إن 

شاء هللا تعالى. 
للتواصل مع الكاتب عبر البريد الرقمي: 

visionmag@hotmail.com
الصفحة الشخصية على موقع الفيس 

بوك: 
  FACEBOOK PAGE :ALI

IBRAHIM  TALEB

ابراهيم خليل – كيبك

جبران باسيل شخصية لبنانية جدلية. 
اللبنانيين  المسؤولين  فهو كغيره من 
محب  بين  حوله،  الناس  انقسم 
األخير  األمريكي  القرار  لكن  ومُعادٍ. 
برأيي رفع من شأن باسيل. فاالتهام 
االمريكي هو وسام على صدره، يليق 
إنسان  هو  امريكا  تعاديه  فمن  به، 
ال  األمريكية  االدارة  ألن  شريف 
وما  والعمالء،  الفاسدين  إال  تصادق 

أكثرهم في لبنان!
قبل العقوبات األمريكية كنت معجباً 
المؤاخذات  بعض  رغم  بشخصيته 
على أدائه. لكن بعد القرار االمريكي 
وازداد  اإلعجاب  هذا  ازداد  بحقه 
احتقاري للسفيرة االمريكية الكاذبة، 
لِهذا  األمريكية  اإلدارة  خلفها  ومن 
اللبنانيين،  مع  بالتعامل  الصلف 
أبسط  وانتهاك  بهم  واالستخفاف 

قواعد "الدبلوماسية". 
زاد سخطي على الذين شمتوا بباسيل 
كل  عن  بعيدون  هم  كم  لي  وظهر 

هنا  يسعني  وال  الوطنية.  الصفات 
بعض  مع  الشاعر  قول  أردد  أن  إال 

التصرف: 
فإن  أفيقوا  بجبران  للشامتين  قل 

نوائب الدنيا تدور.    
الغضب  مشاعر  عندي  ارتفعت  كما 
بلعوا  لبنانيين  سياسيين  على 
االستباحة  هذه  أماَم  ألسنتهم 
ليؤكدوا بسكوتهم  لوطنهم  األمريكية 
هؤالء  العدوان.  هذا  من  جزء  أنهم 
الذين ال يحركون ساكناً عندما يكون 
حتى  إسرائيلياً،  أو  أميركياً  المعتدي 
بينما  المستويات.  أعلى  من  كان  لو 
عندما  كالذئاب  يهجمون  تراهم 
أو  إيراني  مسؤول  من  تصريح  يصدر 
وينهالون  لبنان،  حول  عادي  سوري 

باالتهامات والتلفيقات.

أعين  في  ارتفع  باسيل  جبران 
فتحية  اللبنانيين،  من  الكثيرين 
وعدم  ووفائه  وثباته  لِصدقه  له، 
األمريكية،  للتهديدات  رضوخه 
وتقديمه مصلحة لبنان على مصالحه 

الشخصية. 

وضع كورونا الصعب في وطننا الحبيب لبنان..

   علي إبراهيم طالب - وندزور

من  فريق  أطنب  التي  العولمة  إن 
ليست  محاسنها  تعداد  في  اللبنانيين 
بالواقع إال أمركة. أما غايتها الوحيدة فهي 
رهن  ليكون  لبنان  وطنهم  على  الهيمنة 
حتى  مصالحها،  لخدمة  وأداة  إشارتها 
وانهيار  أمنه  اهتزاز  إلى  ذلك  أدى  إن 

اقتصاده.
ولقد لجأت هذه العولمة أو األمركة إلى 

وسائل عديدة لتحقيق ما تصبو إليه؛
المأجور  اللبناني  اإلعالم  إغراء   -
لبنان  قادة  عن  السوء  إلشاعة  بالمال 
بين  والمقاومين  األحرار  من  الوطنيين 
علهم  بهم  والتشهير  ومؤيديهم،  ناسهم 
وينصاعون  بأمرها  ويأتمرون  يستكينون 

لمشيئتها.
من  واألذالء  المنحطين  والء  شراء   -

وحشدهم  اللبنانيين،  المواطنين 
القادة  بهؤالء  للتنديد  مظاهرات  في 
النعوت  بجميع  ونعتهم  الوطنيين، 

القبيحة التي هم براء منها.
- تأديب السياديين من القادة اللبنانيين 
خبزهم  يأكلون  كانوا  الذين  وأنصارهم 
بعرق جبينهم، وسحب البساط من تحت 

أقدامهم باللجوء إلى أمراء الحرب األهلية 
الذين  المصارف  وأرباب  المال  وحيتان 
قاموا بإفراغ  خزينة الدولة من كل عملة 
صعبة، واقتسامها في ما بينهم، وتهريبها 
إلى الخارج، وتركوا عملتهم الوطنية رهن 
اللبناني  الشعب  معظم  وألقوا  الطوارق، 

بين يديها وبين أيدي المقادير.
مقاوم  قائد  كل  على  العقوبات  فرض   -
يقل:"  ولم  لها  طاعته  يعلن  لم  شريف 
فلتكن مشيئتها". أما لو ُسئلت سفيرتها 
التي  والبراهين  األدلة  عن  لبنان  في 
الجائرة  العقوبات  هذه  فُرَِضت  بموِجبها 
هذه  إن  وقاحة:"  بكل  ألجابت  عليه 

األدلة والبراهين غير قابلة للنشر".
اللبناني  الشاعر  حلم  األيام  أحد  في 
الكبير سعيد عقل، رحمه هللا، أن وطنه 

فيه  ما  كل  وصار  العالم  لبنَن  قد  لبنان 
لبنانياً. فماذا رأى الشاعر في حلمه؟ 

والتقت  تحاورت  جمعاء  األرض  أمم   -
الواحد  الصمد  هللا  حضرة  في  جميعها 
جميع  في  والوئام  السالم  وعم  األحد، 

أنحاء األرض.
ومغربها  األرض  مشرق  في  الهضاب   -
الكون  وفضاء  هللا،  إلى  صلواتها  رفعت 
الفسيح هاَم بها، وناشدها أن تستمر في 
َمجامرَ،  تسامت  العالم  وجبال  الصالة، 
باب سمائه وضمها ضمة  لها  وفتح هللا 

وجد.   
انقطاع  دون  تدفق من  كالسيل  الحق   -
فاخضوضر  األرض،  مجاري  جميع  في 

فيها كل قفر.
األرض  زرعت  ومدنها  العالم  عواصم   -

أسوارها  أمام  وانهزم  وحضارة،  فكراً 
الحصينة كل باغ ومحتل، وكل فاتح جائر 

يبغي استعباد أهلها.
في  الزكي  أريجها  نشرت  لبنان  زهور   -
ملوك  زيّن  وبها  الكون،  أرجاء  جميع 
وكراسيهم،  عروشهم  وحكامها  األرض 
وجلسوا عليها وحكموا شعوبهم بالعدل، 
واضعين نصب أعينهم نصرة المظلومين 

واإلقتصاص من الظالمين.
لبنان  تعولم  زالت  ما  اليوم  أميركا 
العظيم،  لبنان  شعب  أما  بأمركتها. 
بقيادة فخامة رئيسه العتيد ميشال عون 
الذي قال كلمة حق ولم يمِش، فما زال 
يحلم كشاعره الكبير بلبنان الرسالة التي 
والخير  الحق  طريق  إلى  العالم  تهدي 

والجمال. 

يوسف زكريا - وندزور

عولمة لبنان ولبننة العالم

أبو تراب كرار العاملي ـ مونتريال
 

يا طالب العلم... عليك بأهله
إلى  فاذهب  الحكمة...  تبغي  َمنْ  ويا 

منابتها
فاقصدها  للموعظة...  تسعى  َمنْ  ويا 

ِّقيها عند مُطَب
ويا راغِباً بالمعروف... تَوَجَّه نحو باذليه

اللّه  بكتاب  تَأَمَّل  االنطالق...  وقبل 
تعالى:

َّبِعُوَن  فَيَت الْقَوَْل  يَْستَمِعُوَن  َّذِيَن  {ال
 ◌ َّهُ  الل هََداهُمُ  َّذِيَن  ال أُولَٰئَِك   ◌ أَحَْسنَهُ 

وَأُولَٰئَِك هُمْ أُولُو اأْلَلْبَاِب} )١٨(
]سورة الزمر[

"ذي  إلى  سابقة  مقالة  في  أشرنا 
الْقَرْنَيْن" واختالف األقوال فيه

َمرْجَعٌ  المشترك...  العامِل  أّن  إاّل 
ِّر صالحٌ وعملٌ خَي

هذا  مع  قصيرة  جولة  في  رأيكم  فما 
العبد الّصالح؟!

وإن كانت قصيرة... لكن مفيدة
فال تضارب بين الّصفتَيْن... وال تعارض 

بينهما
جاء في الخبر:

"عن وهب قال: وجدت في بعض كتب 
هللا عز وجل أن ذا القرنين لما فرغ من 
عمل السد انطلق على وجهه، فبينا هو 
يسير وجنوده إذ مر على شيخ يصلي 
انصرف من  بجنوده حتى  عليه  فوقف 
لم  كيف  القرنين:  ذو  له  فقال  صالته 
يروعك ما حضرك من جنودي؟ قال: 
كنت أناجي من هو أكثر جنوداً منك، 
صرفت  ولو  قوة  وأشد  سلطاناً،  وأعز 
قبله،  حاجتي  أدرك  لم  إليك  وجهي 
في  لك  هل  القرنين:  ذو  له  فقال 
بنفسي،  فأواسيك  معي  تنطلق  أن 

وأستعين بك على بعض أمري؟
قال: نعم إن ضمنت لي أربع خصال: 
فيها،  سقم  ال  وصحة  يزول،  ال  نعيماً 
وشباباً ال هرم فيه، وحياةً ال موت فيها، 
فقال له ذو القرنين: وأي مخلوق يقدر 
على هذه الخصال؟ فقال الشيخ: فإني 

وإياك".  ويملكها  عليها  يقدر  من  مع 
)بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة 
مؤسسة  عشر  الثاني  الجزء  األطهار/ 
الشيخ  العالمة  لبنان/   - بيروت  الوفاء 
هللا  "قدس  المجلسي  باقر  محمد 

سره"(.
تعامُل  من  نقتبسها  األولى  الفائدة 
الشيخ، فعند مناجاة الرّّب والّصالة بين 
خاّصة  الوضعيّة  أّن  يعني  هذا  يََديْه، 
بغير  بالك  تُْشغِل  فال  مميّز،  والموعد 
هذا التّوجّه الفريد، مهما كان الّشاغِل 
ينبغي  فال  المُزْعِج،  ِّر  والمُعَك الخارجي 

االلتفات إليه.
حِّسيّاً...  عنصراً  الّشاغِل  يكون  قد 

تَجاهَلْ وامِض في تضرّعك.
ِّر من خواطر باطنيّة...  قد يتكوّن المُعَك
مع  تواصلك  في  واستمِرّ  عليها  تَغَلّْب 

األهم.
كالم  من  نستلهمها  الثّانية،  الفائدة 
المثلّث  إلى  اإلشارة  حيث  الشيخ، 

الّذي يعكس ميزان "الحاكِمِيّة":
كَثرةٌ، عِزّةٌ وقوّة.

ومهما  ما،  جيٍش  عديد  بلغ  فمهما 
في  الجنود  عناصر  أعداد  تفاقمت 
أو غيرهما، سيبقى هذا  سريّة، حملة 
التّكاثر محدوداً، بل ال يُقاس وال يُقارَن 
الواحد،  باإلله  المرتبطة  الكثرة  مع 
ُّوَن  وَيُوَل الْجَمُْع  {َسيُهْزَُم  هيبته  فأمام 

الدُّبُرَ} )٤٥( ]سورة القمر[.
ففي محافل الحياة ومعتركاتها وخَِضمّ 
إلى  القوم  يحتاج  ال  قد  مشاكلها، 
مع  القليل  يكفيهم  قد  بل  الكثرة، 
باللّه  راسخة  وعقيدة  عميق  إيمان 

وقدرته.
المقاومة  تجربة  برهان:  وخير 
اإلسالميّة الّشريفة المباركة في لبنان: 
َّهِ كَم  َّهُم مُّاَلقُو الل ُّوَن أَن َّذِيَن يَظُن {قَاَل ال
بِإِذِْن  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَْت  قَلِيلٍَة  فِئٍَة  مِّن 
من  )جزء  ابِرِيَن}  الصَّ َمَع  َّهُ  وَالل  ◌ َّهِ  الل

اآلية ٢٤٨( ]سورة البقرة[. 
ومهما حاول المرء ساعِياً وراء الحكم، 
على  للحصول  الخطى  يحّث  وأخذ 

أو  كذائّي،  جاه  عن  وباحثاً  المنصب 
فمن  يدوم،  لن  كرسيٍّ  أو  فاٍن  لقٍب 
ورئاسته  زوال  إلى  أّن سلطته  الواضح 

إلى اندثار... بعد حين.
طلب  غير  من  الّسلطة  جاءته  فإن 
ومنحه اللّه حُكْماً إكراماً منه وتفّضالً، 
اللّه...  عباد  لخدمة  فرصةً  فليجعلهما 
وبذلك  وعال"،  "جلّ  إليه  التّقرّب  تالياً 
أعز  هو  بَِمنْ  بارتباطه  عزيزاً  يصبح 
َّةَ  الْعِز ◌إِنَّ  قَوْلُهُمْ  يَحْزُنَك  {واََل  سلطاناً: 
مِيُع الْعَلِيمُ} )٦٥(  َّهِ جَمِيعًا ◌ هُوَ السَّ لِل

]سورة يونس[.
لها  األخيرة  فهذه  القوّة،  إلى  وصوالً 
محدودةٌ  اإلنسيّة:  الزّاوية  من  بُعَْدان 

ومؤقّتة.
فحتّى لو تمكّن الحاكِم من تعزيز قدرة 
حكمه وقوّة سلطانه، من جيٍش، عتادٍ، 
وأسلحة وسواها، فمجمل هذه الكتلة 
مفعولها  ويضمحلّ  منكسرة  تنقلب 
 }" جالله  وعزّ  خالقها  جبروت  أمام 
الْحَكِيمُ  وَهُوَ   ◌ فَوَْق عِبَادِهِ  الْقَاهِرُ  وَهُوَ 

الْخَبِيرُ} )١٨(" ]سورة األنعام[.
إلى  وحاجياته  اإلنسان  أّن  شّك  وال 
وَيَبْقَى  فَاٍن )٢٦(  عَلَيْهَا  فناء: {كُلُّ َمنْ 
 )٢٧( وَاإْلِكْرَامِ}  الْجاََلِل  ذُو  َِّك  رَب وَجْهُ 

]سورة الرحمن[.
نحو  متّجهون  المخلوقين  أّن  رَيْب  وال 
ِّتُوَن} )٣٠(  َّهُم مَّي ٌِّت وَإِن ََّك َمي النّهاية: {إِن

]سورة الزمر[.
وهل تسأل عن حال المُلِْك والكون؟

يَنِسفُهَا  فَقُلْ  الِْجبَاِل  عَِن  "{وَيَْسأَلُونََك 
ِّي نَْسفًا})١٠٥( ]سورة طه[. رَب

عدم  الواضح  فمن  الحوار،  بقيّة  أمّا 
ِّه من الفائدة خُلُو

من  مزيداً  تستحّق  الكالم  وتَتِمَّة 
التّأمّل... والتّدبّر

وأصحاب  العقول...  لذوي  والفائدة 
َّأة النّفوس المُهَي

"مُرورٌ مُفيد"
وللحكاية تَتِمَّة

}وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ 
الِحُوَن{ اأْلَرَْض يَرِثُهَا عِبَادَِي الصَّ

ُمروٌر ُمفيد تحية لجبران باسيل

اللقاء الذي اسس للعقوبات 
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ممر  دار  هي  الدنيا  أن  المعروف  من 
يجب  مزرعة  وأنها  مقر،  دار  وليست 
اآلخرة.  في  الثمار  لنقطف  نزرعها  أن 
ومن هنا فإن أهم فائدة يحصل عليها 
اإلنسان من خالل الخدمة هي الفائدة 
في  الخدمة  فائدة  هي  فما  األخروية، 
اآلخرة؟ تشير الروايات إلى آثار الخدمة 
التي سوف تظهر في اآلخرة في العديد 

من الروايات.
 فعن أبي عبد هللا الصادق عليه السالم 
القيامة  يوم  منكم  المؤمن  "إن  قال: 
ليمرّ به الرجل له المعرفة به في الدنيا، 
ينطلق  والملك  النار،  إلى  به  أمر  وقد 
به، قال فيقول له: يا فالن أغثني فقد 
الدنيا،  المعروف في  إليك  كنت أصنع 
وأسعفك في الحاجة تطلبها مني، فهل 
المؤمن  فيقول  مكافاة؟  اليوم  عندك 
قال:  سبيله  خل  به:  الموكل  للملك 
فيسمع هللا قول المؤمن، فيأمر الملك 
أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله!".

وصلة  كان  "من  السالم:  عليه  وعنه   
في  سلطان  ذي  إلى  المسلم  ألخيه 
على  أعين  عسر،  تيسير  أو  بر  منفعة 

إجازة الصراط يوم دحض األقدام".
مع  مضى  "من  السالم:  عليه  وعنه   
جعل  فيها،  فناصحه  حاجة  في  أخيه 
النار يوم القيامة  هللا تعالى بينه وبين 
سبعة خنادق، والخندق ما بين السماء 

واألرض".
مسلم  قضى  "ما  السالم:  عليه  وعنه   
لمسلم حاجة إال ناداه هللا: علّي ثوابك 

وال أرضى لك بدون الجنة".
وال  رأت  عين  ال  ما  التي  الجنة  هذه   
أذن سمعت وال خطر على قلب بشر! 
وتشير الرواية عن الرسول األكرم صلى 
ثواب  إلى عظمة  وآله وسلم  هللا عليه 

أهل الخدمة فيها.
وآله  عليه  هللا  صلى  عنه  روي  حيث   
وسلم: "إن في شيعتنا لمن يهب هللا 
الدرجات  من  الجنان  في  له  تعالى 
الدنيا  تكون  ال  ما  والخيرات  والمنازل 
في  كالرملة  إال  جنبها  في  وخيراتها 
يرى  أن  إال  هو  فما  الفضفاضة  البادية 
أخا له مؤمنا فقيرا فيتواضع له ويكرمه 
ويعينه ويمونه ويصونه عن بذل وجهه 
له حتى يرى المالئكة الموكلين بتلك 
حتى  تضاعفت  وقد  والقصور  المنازل 
صارت في الزيادة كما كان هذا الزايد 
أريتموه  الذي  الصغير  البيت  هذا  في 
فيما صار إليه من كبره وعظمه وسعته، 
لنا  طاقة  ال  ربنا  يا  المالئكة:  فيقول 
فأمددنا  المنازل  هذه  في  بالخدمة 
بمالئكة يعاونوننا فيقول هللا، ما كنت 
تريدون  ألحملكم ما ال تطيقون، فكم 
عددا؟ فيقولون: ألف ضعفنا، وفيهم من 
تستزيد  المالئكة  تقول  من  المؤمنين 
وأكثر من ذلك  ألف ضعفنا  ألف  مددا 
وزيادة  صاحبهم،  إيمان  قوة  قدر  على 

إحسانه إلى أخيه المؤمن فيمدهم هللا 
هذا  لقي  وكلما  االمالك  بتلك  تعالى 
المؤمن أخاه فبرّه زاده هللا في ممالكه 

وفي خدمه في الجنة كذلك".
النار  أن  إلى  تشير  روايات  وهناك   

تصبح محرمة على هؤالء!.
عليه  الصادق  اإلمام  الرواية عن  ففي   
أخاه  ليتحف  المؤمن  "إن  السالم: 
قال:  التحفة؟  شئ  وأي  قلت:  التحفة 
وكسوة  وطعام  ومتكاء  مجلس  من 
له،  مكافأة  الجنة  فتطاول  وسالم 
ويوحي هللا عزوجل إليها أني قد حرمت 
طعامك على أهل الدنيا إال على نبي أو 
وصي نبي فإذا كان يوم القيامة أوحى 
أوليائي  كافئي  أن  إليها  عزوجل  هللا 
بتحفهم، فتخرج منها وصفاء ووصائف، 
لؤلؤ  من  بمناديل  مغطاة  أطباق  معهم 
فإذا نظروا إلى جهنم وهولها وإلى الجنة 
أن  وامتنعوا  عقولهم،  طارت  فيها  وما 
العرش  تحت  من  مناد  فينادي  يأكلوا 
إن هللا عزوجل قد حرم جهنم على من 
أكل من طعام جنته فيمد القوم أيديهم 

فيأكلون"
ما،  مناسبة  في  مؤمناً  خدم  إذا  هذا   
وأما من الزم الخدمة وقضى عمره في 
ذلك، فهذا له شأن آخر وكرامة خاصة 

عند هللا سبحانه وتعالى في اآلخرة.
 فعن النبي األكرم صلى هللا عليه وآله 
خلقهم  عبادا  تعالى  لله  "إن  وسلم: 
إال  نفسه  على  آلى  الناس،  لحوائج 
القيامة  يوم  كان  فإذا  بالنار،  يعذبهم 
وضعت لهم منابر من نور، يحدثون هللا 

تعالى والناس في الحساب".
 هذه الحقيقة التي تنعكس في كلمات 
حيث  سره(  )قدس  الخميني  اإلمام 
المقدمة  الخدمات  أقل  "إن  يقول: 
هللا  عند  تنفعكم  األكواخ  لساكني 

تبارك وتعالى".
في  ما  "فابذل  سره(:  )قدس  ويقول   
زاد،  خير  فذلك  خدمتهم  في  وسعك 
هللا  لدى  األعمال  أفضل  من  وهو 

تعالى".
 وقبل االخرة تظهر كرامة خدمة الناس 
أيضاً!  البرزخ  في  اإلنسان  يدي  بين 

فيسر بها أي سرور!
عن  الرواية  المواقف  تلك  وتشرح   
اإلمام الصادق عليه السالم: "إذا بعث 
مثال  معه  قبره خرج  من  المؤمن  هللا 
يقدمه أمامه، فكلما رأى المؤمن هوالً 

من أهوال يوم القيامة قال له المثال: 
بالسرور  وأبشر  تحزن،  وال  تجزع  ال 
يزال  فما  وجل  عز  هللا  من  والكرامة 
هللا  من  والكرامة  بالسرور  يبشره 
عز  هللا  يدي  بين  يقف  حتى  سبحانه 
به  ويأمر  يسيراً  حساباً  ويحاسبه  وجل 
له  فيقول  أمامه،  والمثال  الجنة  إلى 
المؤمن: رحمك هللا نعم الخارج معي 
بالسرور  تبشرني  زلت  ما  قبري!  من 
كان،  عز وجل حتى  والكرامة من هللا 
فمن أنت؟ فيقول له المثال: أنا السرور 
في  المؤمن  أخيك  على  أدخلته  الذي 

الدنيا خلقني هللا ألبشرك".
 وإن أفضل سرور يمكن أن ندخله على 
حوائجه  نقضي  أن  هو  المؤمن  قلب 

لتقر عينه بذلك.
إال  الثواب يظهر في االخرة،   ورغم أن 
بثواب  يعجل  وتعالى  سبحانه  هللا  أن 
الخدمة،  ألهل  اآلخرة  قبل  الدنيا 
ويعدهم برحمته فيها قبل ثوابه وفضله 
في اآلخرة، وهناك العديد من الروايات 

التي تشير إلى ذلك.
عليه  الصادق  اإلمام  الرواية عن  ففي   
وهو  مؤمن  على  يسر  "من  السالم: 
الدنيا  في  حوائجه  له  يسر هللا  معسر 
مؤمن  على  ستر  ومن  قال:  واالخرة، 
سبعين  عليه  هللا  ستر  يخافها  عورة 
عورة من عوراته التي يخافها في الدنيا 
في  وجل  عز  هللا  وإن  قال:  واالخرة، 
المؤمن في عون  المؤمن ما كان  عون 

أخيه".
 وعن النبي األكرم صلى هللا عليه وآله 
وسلم: "إن هللا في عون المؤمن مادام 

المؤمن في عون أخيه المؤمن".
إن هذه الخدمة الصغيرة التي يقدمها 
اإلنسان ستدخل في ساحة رحمة هللا 
تتضاعف  حتى  وكرمه  وتعالى  سبحانه 
وتكبر وتتحول إلى حدائق من رحمته، 
هللا تعالى أخبر بحقيقتها، لم يصلنا من 
خبرها إال إشارات، نسأل هللا تعالى أن 
يوفقنا لرؤية بركاتها في الدنيا واآلخرة.

 عن اإلمام الصادق عليه السالم: "من 
أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند 
جهده، فنفس كربته، وأعانه على نجاح 
بذلك  له  أوجب هللا عز وجل  حاجته، 
يعجل  من هللا  رحمة  وسبعين  اثنتين 
له منها واحدة، يصلح بها أمر معيشته، 
ويدخر له إحدى وسبعين رحمة ألفزاع 

يوم القيامة وأهواله".

على خطى المحاسبة والمراقبة فإننا سنطرح سؤاال في كل عدد ، يفتح 
بابا من هدى ، أو يسد بابا من ردى وسؤال العدد هو :

إن المؤمن المعتقد بأنه مستخلَف على المال، يسهل عليه اإلنفاق فيما 
أراده منه صاحب هذه األمانة.. فهل يا ترى يمّن اإلنسان على صاحب 
األمانة، حينما يردها إليه، وخاصة إذا كان صاحب األمانة متفضل عليه 

بذلك؟

روي عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( أنه قال : َمن 
صلّى علّي في كتاٍب ، لم تزل المالئكة تستغفر له ما دام 

اسمي في ذلك الكتاب .

َمن   : قال  أنه  وآله(  عليه  )صلى هللا  رسول هللا  عن  روي 
يُعطي  ما  أفضل  أعطاه   ، مسألته  عن  هللا  عبادة  شغلته 

السائلين .

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

السبيل إلى خير الدنيا واآلخرة
قال الحبيب المصطفى )ص( :

ِّبين من  -معَاِشرَ الناس ، إن عليّاً والطي
األصغر  الثقل  ، هم  ُصلبه  ولدي من 
والقرآن الثقل األكبر فكل واحد منهما 
لن   ، له  وموافق  صاحبه  عن  منبئ 
يفترقا حتى يردا علّي الحوض،اال إنهم 
أمناء هللا في خلقه وحكامُهُ في أرضه 

.
عزّ  هللا  أكمل  إنما   ، الناس  -معَاِشرَ 

وجلّ دينكم بامامته ...
-معَاِشرَ الناس ، هذا علّي أنَصركم لّي 
وأحقّكم بي وأقربكم إليَّ وأَعزّكم علّي 

، وهللا عزّ وجلّ وانا عنه راضيان ..
إمامةً  أدَعها  إني   ، الناس  -معَاِشرَ 
 ، القيامة  يوم  إلى  عقبي  في  ووراثةً 
وقد بلّغُت ما امرُت بتبليغه حجةً على 
كل حاضر وغائب وعلى كلِّ أحد ممن 
شهد أو لم يشهد ، ولد أو لم يولد ، 
الولد  والوالد  الغائب  الحاضر  ِّغ  فليبل

إلى يوم القيامة .
-خذوا بحجزة هذا األنزع ) علي ( فإنه 
 ، اتبعه  لمن  والهادي  األكبر  الصدِّيق 
ومن   ، دين هللا  من سبقه مرق من 
به  اعتصم  ومن   ، هللا  محقه  خذله 
أخذ  ومن  )بالله(  هللا  بحبل  اعتصم 
بواليته هداه هللا ، ومن ترك واليته 
 ، امتي  سبطا  ومنه   ، هللا  أضلّه 
ابناي ، ومن  الحسن والحسين وهما 

والقائم  الهداة  األئمة  الحسين  ولد 
وال   ، وتولوهم  فأحبوُّهم   ، المهدي 
دونهم  من  وليجة  عدوّهم  تتخذوا 
وذلة  ِّكم  رب من  غضب  عليكم  فيحلّ 
من  خاب  وقد   ، الدنيا  الحياة  في 

افترى .
-من أحب أن يتمسك بديني ، ويركب 
سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلّي ابن 
ِّه ،  أبي طالب وليعاد عدوه وليوال ولي
في  أمتي  على  وخليفتي  وصيّي  فإنه 
حياتي وبعد وفاتي ، وهو أمير )امام( 
 ، بعدي  مؤمن  كل  وأمير  مسلم  كل 
قوله قولي ، وأمره أمري ، ونهيه نهي 
 ، ناصري  وناصره   ، تابعي  وتابعه   ،

وخاذله خاذلي . 
وتعالى وهب  تبارك  إن هللا  علي  -يا 
والمستضعفين  المساكين  حب  لك 
اخواناً  بهم  فرضيت   ، األرض  في 
ولمن  لك  فطوبى   ، إماماً  بك  ورضوا 
لمن  وويل   ، فيك  وصّدق  أحبّك 

أبغضك وكذّب عليك .
يا علّي أهل مودّتك كل أواب حفيظ ، 
وأهل واليتك كل اشعث ذي طمرين 
ألبرَّ  وجلّ  عزّ  هللا  على  أقسم  لو   ،

قسمه . 
أماكن  أربعة  في  إخوانك  علّي  -يا 
فرحون : عند خروج أنفسهم وأنا وانت 
شاهدهم ، وعند المساءلة في قبورهم 

، وعند العرض ، وعند الصراط .

احكام فقهية *

يوجد شخص اقترض من آخر مبلغاً 
من المال للعالج ، وتم العالج ولكن 
المقترض نسى القرض الذي عليه ، 
وبعد عشرين عاما تذكر مبلغ القرض 
المال  صاحب  عن  السؤال  وبعد 
الرجاعه اليه ، تبين أنه قد انتقل الى 
هذه  في  يفعل  فماذا   .. هللا  رحمة 
للمتوفي  يوجد  انه  العلم  مع  الحالة 
أخوات وام وأخوان واليوجد أوالد ؟.. 

وهل عليه اثم في ذلك ؟
ربعه  يدفع  او  الوصي  الى  يدفعه 

للزوجة والباقي لألم وال إثم عليه .
ألحدهم  مبالغ  ذمتي  في  كانت  إذا 
من فترة طويلة وهو قد نسيها ، وأنا 
فهل   .. له  إرجاعها  عند  منه  مستح 

يصح ان اتصدق بها عنه وكفى ؟
ال يصح ، ويمكنك دفعها له أو إيصالها 
تسديد  بأنه  تعلمه  أن  دون  من  اليه 
للدين ، أو تدفعه لشخص آخر يؤديه 

إليه .
 ، بالدوالر  احداً  اقرض  ان  يجوز  هل 
واسترجع ذلك القرض بعملة اُخرى ، 
علماً انه يوجد هناك فرق وزيادة في 

القيمة المالية ؟
بالعملة  إال   ، المطالبة  لك  يجوز  ال 
التي اقرضته ، وال بأس بالتراضي على 

عملة اُخرى بعد القرض .
هل   .. اخيه  الى  دين  عليه  شخص 
أخيه  زوجة  الى  الدين  إعطاء  يجوز 
بانها تقوم بصرف  لتوصلها له ، علماً 
البيت  وأغراض  أغراضها  على  المبلغ 

دون علم زوجها احياناً ؟
ال تبرأ الذمة بذلك .

متوفين  ألشخاص  ديون  علينا  توجد 
في  ونحن   ، عناوينهم  أعرف  وال   ،
حيرة من أمرنا ألن هذه الديون التي 
بذمتنا ، علماً بأنها مبالغ بسيطة جداً 
ماذا   .. الوطن  خارج  اآلن  ونحن   ،

يتوجب علينا عمله ؟
الورثة  الى  الوصول  من  يئست  إذا 
ان  واألحوط   ، عنهم  بها  تصدقت 
 ، الشرعي  الحاكم  بإذن  ذلك  يكون 

وأنت مجاز بذلك .
*على رأي المرجع سماحة السيد 
علي الحسيني السيستاني

إعداد خليل الحسيني 
خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد فادي العوطة 

حب ووالء اإلمام )ع (



Hussein Hoballah 

Things get quite confusing round 
understanding Canada’s position on the 
Palestinian cause and suffering. Showing 
seriousness as to helping Palestinians, 
Canadians simultaneously stand by the 
occupation, which is placing Palestinians 
in agony.  
Canada, at times, offers them financial, 
moral and humanitarian aid, and at 
others, stands by the Israeli occupiers, 
claiming neutrality, just like it did on 
November 12th during an assembly 
of the World Health Organisation. 
That Thursday, Canada voted against 
a resolution to report on and improve 
Palestinian health conditions.   
Facebook followers can always see many 
events on the page of the Representative 
of Canada to the Palestinian Authority 
Robin Wettlaufer, who constantly joins 
meetings to support Palestinians and 
ease their suffering. 
Just a week or so ago, Representative 
Wettlaufer shared a video from an 
olive grove in the city of Celfeat, 
approximately 62 km to the north of 
Jerusalem, speaking on Canadian aid 
to Palestinians during the olive-harvest 
season, as well as other kinds of 
assistance, saying in mastered Arabic: 
”I’m here in in Celfeat, picking olives with 
Canadian-force colleagues.“ 
She then added, ”Celfeat Governor 
]Dr Abdullah Kumeil[ has informed 
us on some serious challenges posed 
by settlements and the risk of settler 
violence, faced by the locals during 
harvest season as well as the remaining 
time of year.“
Wettlaufer expressed Canada’s ”concern 
regarding those issues,“ recalling it had 
been ”a difficult year for Palestinians, 
who had faced unexpected political, 
security, personal, and health challenges 
due to the Covid-19 pandemic.“
Her words clearly recognised the 
Palestinian misery caused by direct 
occupation-backed settler practices, and 
they confirmed the Covid-19 challenges 
backlogging Palestinians.  
In addition to the recent stance made, 
the Representative Office of Canada 
says it annually provides tens of millions 

of dollars to the Palestinians to foster 
humanitarian aid, including the urgent 
needs defined by the UN’s 2020 Global 
Humanitarian Response Plan section 
pertaining to the West Bank and Ghaza. 
Nevertheless, Canada’s position as WHO 
officials met last week doesn’t come 
in line with that. Canada opposed a 
resolution, proposed by the delegations 
of Cuba, Iraq, Lebanon, Palestine, Qatar, 
the Syrian Arab Republic, Tunisia and 
Turkey, to report on Palestinian health 
conditions and improve them. 
As the Seventy-third World Health 
Assembly got held on Nov 12th, health 
conditions in the occupied Palestinian 
lands, including East Jerusalem and the 
occupied Syrian Golan were discussed, 
and the resolution aforementioned 
was presented. Having taken note of 
the Director General’s 2019 report, the 
countries mentioned earlier requested 
that he:
)1( report on progress in the 
implementation of the recommendations 
contained in the report by the Director 
General, based on field monitoring, 
to the Seventy-fourth World Health 
Assembly;
)2( provide support to the Palestinian 
health services..;
)3( ensure sustainable procurement of 
WHO prequalified vaccines and medicine 
and medical equipment to the occupied 
Palestinian territory in compliance with 
international humanitarian law and 
WHO norms and standards;
)4( continue strengthening partnerships 
with other United Nations agencies and 
partners in the occupied Palestinian 
territory, including east Jerusalem, and 
in the occupied Syrian Golan to enhance 
humanitarian health response capacities 
by delivering aid and protection in an 
inclusive and sustained manner during 
the Coronavirus pandemic and after the 
crisis;
)5( provide health-related technical 
assistance to the Syrian population in 
the occupied Syrian Golan;
)6( continue providing the necessary 
technical assistance in order to meet the 
health needs of the Palestinian people, 
including prisoners and detainees, in 
cooperation with the efforts of the 

International Committee of the Red 
Cross, as well as the health needs of 
handicapped and injured people;
)7( support the development of the 
health system in the occupied Palestinian 
territory, including east Jerusalem..;
)8( ensure the allocation of human and 
financial resources in order to achieve 
these objectives.
The requests focused only on 
humanitarian and health matters, 
ensuing a vocal attack during the 
Geneva assembly; the Zionist entity was 
censured for mistreating Palestinians 
and besieging Ghaza.   
The WHO report further criticised 
Israel for causing "mental health 
and psychosocial problems" for 
Palestinians due to the "discriminatory 
planning policies and practices towards 
Palestinians" in Area C of the occupied 
West Bank, which the Israeli military 
controls. 
After a four-hour-long debate, 78 votes 
supported the resolution, 14 opposed it, 
and 32 abstained. Among the opposers 
of course, were Israel, the US, the UK, 
Australia, Brazil and Canada. Contrarily, 
France, New Zealand, Switzerland, 
Saudi, Iran and India were among the 
favourers. 
It is said the opposing stance by Canada 
and other countries was made to 
separate political issues from health 
and humanitarian issues. Anyhow, the 
occupying authorities are mostly to 
blame for Palestinian suffering. 
And some Canadian observers believe 
Canada’s position has been influenced 
by the country’s Zionist lobby, which is 
always ready to target the government 
and any politicians if any decision 
to condemn Israel’s unjust practices 
against Palestinians is made. 
Well, that explains the silence exercised 
by many Arab and Muslim MPs when 
it comes to the Palestinian cause, or to 
denouncing Israeli malpractices, even 
though Canada usually condemns 
abuses by other states. 
Palestinians need a caring hand, not 
a turned back. Whereas depicted by 
Representative Wettlaufer as ”hope 
bearers“, thousands of olive trees have 
been, unopposedly, burnt by the Israeli 
military.
The appreciated Canadian financial aid 
needs to be accompanied by ending 
Israeli aggressions; only in that manner 
can Palestinians overcome what they’re 
simultaneously suffering because of the 
occupation and the pandemic. 
So will Canada rectify its recent stance 
with a rational vote next time the 
UN holds assembly? Will Canada act 
differently from countries that have 
turned their backs on Palestinian 
mishaps and on the Israeli occupation’s 
malpractices? 

CANADA ACKNOWLEDGES PALESTINIANS ARE SUFFERING, YET 
VOTES AGAINST THEM!

When Washington Overthrows 
Trump, Riyadh Fears It 

Addressing the Consultative Assem-
bly of Saudi Arabia, held for the 3rd 
year of the 7th course, King Salman 
has recently called on the interna-
tional community to terminate Iran’s 
nuclear programme and ballistic mis-
siles. 
Salman’s declarations reveal the lev-
el of Saudi worry that Iran’s nuclear 
programme might be renegotiated, 
alongside the rest of the ME issues, as 
Bahrain’s, Yemen’s, Syria’s and Iraq’s, 
in which the kingdom exercises influ-
ential roles.  
Saudi has been able to exercise power 
over the White House’s foreign poli-
cies; during the Trump administration, 
it has been money in return for con-
trol. That’s been the case, stagger-
ing Washington’s allies, who’ve been 
overpassed by Trump’s deals, which 
have concealed the murder of Saudi 
oppositionist Khashoggi in Turkey.
In the meantime, the Doha-Riyadh 
conflict has been soaring, the Gulf Co-
operation Council has been rubbished, 
and regional US affiliates have been 
weakened. Immature ideas of Crown 
Prince MBZ and his Saudi counterpart 
MBS have also been come up with…
As the traditional US governmen-
tal school of thought regains power 
through the Democrats, observers 
expect to see Washington handling 
ME affairs differently; even Trump has 
been considered an outsider to the 
Republicans’ course of action. It is 
expected that this time, any mischief 
by Saudi or Emirates won’t be over-
looked. 
It is also predicted that Washington’s 
going to reuse calls of human rights, 
intermediation in conflicts and truces, 
and the launching of massive recon-
struction projects, the greatest share 
in which is gained by giant US com-
panies. 
That was the case after the Second 
Gulf War, when remedy was made fol-
lowing Saddam Hussein’s invasion and 
destruction of Kuwait… Today’s proj-
ects, however, are more than tenfold. 
Havoc has been wreaked in Yemen by 
Saudi and affiliates, just like earlier in 
Syria. Iraq as well needs huge recon-
struction projects, from which China 
has been barred. 
So Biden’s administration will at-
tempt to get in charge after mending 
relations with Iran, which supports all 
regional resistance factions and won’t 
agree to serve the region on a platter 
to companies protected by invaders…
Observers anticipate this will be cru-
cial to Washington, which needs to 
revive its economy while in rivalry 
with China’s progressing economy. 
The pursuit follows economic de-
cline in the US and the world, which 
has been imposed by the Coronavirus 
pandemic… 
The news of the great shock that 
masked the fancy lounges of Egypt, 
Abu Dhabi and Riyadh as the US elec-
tions got concluded show how fearful 
those dictator regimes are of any new 
changes, which may alter their hellish 
aspirations.
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 Conseiller d’arrondissement      
Montréal-Nord           
District Marie-Clarac     
poste 5573 328-4000 514
jean-marc.poirier@montreal.ca

Alan DeSousa 
Maire                
Saint-Laurent          
poste 4005 855-6000 514
alan.desousa@montreal.ca

Dimitrios (Jim) Beis
Maire                   
Pierrefonds-Roxboro       
624-1400 514            
dimitrios.beis@montreal.ca

Christine Black         
Mairesse               
Montréal-Nord        
poste 4024 328-4000 514  
christine.black@montreal.ca

Mary Deros     
Conseillère de Ville            
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
 District Parc-Extension     
872-3103 514          

 mary.deros@montreal.ca    

Jacques Cohen            
Conseiller d’arrondissement      
Saint-Laurent             
 District Côte-de-Liesse     
poste 4300 855-6000 514

 jacques.cohen@montreal.ca

Yves Gignac            
Conseiller d’arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro      
District Cap-Saint-Jacques
624-1487 514        
yves.gignac@montreal.ca

Josué Corvil          
Conseiller de Ville          
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
District Saint-Michel      
872-0096 514      

 josue.corvil@montreal.ca

Francesco Miele          
Conseiller de Ville            
Saint-Laurent            

 District Côte-de-Liesse     
poste 4300 855-6000 514   
francesco.miele@montreal.ca

Catherine Clément-Talbot
Conseillère de Ville         
District Cap-Saint-Jacques
626-5295 514       
catherine.clement-talbot@

 montreal.ca

Chantal Rossi          
Conseillère de Ville  
 Montréal-Nord        
District Ovide-Clermont   
poste 5573 328-4000 514
chantal.rossi@montreal.ca

اطيب التمنيات للجالية اللبنانية بعيد االستقالل
BONNE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Lionel Perez           
Chef par intérim/Conseiller de Ville
Côte-des-Neiges-Notre-Dame
de-Grâce
District Darlington      
872-0251 514        

 lionel.perez@montreal.ca

Effie Giannou             
Conseillère de Ville           
Ahuntsic-Cartierville     
District Bordeaux-Cartierville   
872-2246 514           
effie.giannou@montreal.ca

      Suzanne Marceau         
Conseillère d’arrondissement
L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève
District Sainte-Geneviève   
626-3391 514           
suzanne.marceau@montreal.ca
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suivez-nous

www.lecromagnon.ca

3507 Boul. Concorde Est Laval

450.241.0470

ملحمة ومشاويملحمة ومشاوي

Halal
∫ÓM


