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أول الكالم

دونالد  االمرييك  الرئيس  قرار 
عن  التمويل  بقطع  ترامب 
محمالً  العاملية،  الصحة  منظمة 
بالده  تزويد  عدم  عواقب  إياها 
حول  الرضورية  باملعلومات 
جائحة كورونا وسبل منع انتقالها 
من الصني ودول أخرى إىل بالده، 
اعتربه املحللون توظيفاً سياسياً 
الرئاسية  االنتخابات  معركة  يف 
املتحدة  الواليات  يف  القادمة 
يف شهر اكتوبر. فرتامب يخىش 
انتشار  تداعيات  تسبب  أن 
واالرباك  ضحاياه  وحجم  الوباء 
به  التعامل  كيفية  يف  الواضح 
وخسارته  شعبيته،  تراجع  اىل 
منافسه  مع  الرئايس  للسباق 
الذي  بايدن،  جو  الدميقراطي 
اىل  االخرية  االحصاءات  تشري 

تقدمه عليه.. 
تأثريات  القرار  لهذا  يبقى  لكْن 
امللحة  بالحاجة  ترتبط  خطرية 
ملحارصة  الدويل  التعاون  اىل 
فالجهود   .19 الكوفيد  جائحة 
ال  حدة  عىل  دولة  لكل  املحلية 
لصعوبة  استمراره  امكانية  متنع 
اقفال الطرق الدولية للسفر ونقل 
لحاجة  واالشخاص،  البضائع 
االسترياد،  اىل  اقتصادياً  الدول 
ال سيام للبضائع الطبية التي زاد 
اىل  ووصل  مؤخراً  عليها  الطلب 
اللحظات  حد فقدانها يف احرج 
دور  يأيت  وهنا  االوقات..  وأمّس 

نظراً  العاملية  الصحة  منظمة 
االختصاصيني  شبكة  المتالكها 
الجغرايف  واالنتشار  الصحيني 
رصد  من  ميكنها  الذي  الواسع 
ومتابعة وتقييم وتوّقع أي عدوى 
رسيعا  ينترش  أن  ميكنه  وباء  أو 

بني القاّرات الخمس. 
عن  املسؤولية  تحميلها  أما 
الحايل  العاملي  الصحي  الوضع 
سيام  ال  االمور،  اليه  آلت  وما 
اىل  يحتاج  فهذا  امريكا،  يف 
سبب  تبني  مستقلة  تحقيقات 
االخفاق يف عدم التحذير املبكر 
وضوح  وعدم  الوباء  انتشار  من 
املعلومات حول كيفية انتشاره. 
باملالمة  يلقي  البعض  أن  إذ 
تتحل  مل  كونها  الصني  عىل 
االرقام  بنرشها  التامة  بالشفافية 
حول  الحقيقية  واملعلومات 
عىل  وتكتمها  بها  حل  ما  حجم 
املوبوءة،  مناطقها  يف  االوضاع 
وباء  أنه  لالخرين  ُخّيل  حتى 
داخيل يخّص شعبها ويطال عرقا 
بدأت  أن  اىل  معينة،  ثقافة  او 
وايطاليا  ايران  بغزو  الجائحة 
ناقوس  عندها  ليدق  وغريها 

الخطر العاملي متأخرا.
بعد  قرارها  واشنطن  تراجع  فهل 
للفوىض  أم تؤسس  االنتخابات، 
يفاقم  مام  الدويل،  التعاون  يف 
التعاون  جهود  ويضعف  االخطار 

االممي ملواجهتها؟؟

صدى املرشق - مونرتيال صدى املرشق - مونرتيال 

بالرغم من مرور عرشين عاماً عىل تحرير الجنوب والبقاع الغريب 
االعتزاز  يعيشون  اللبنانيون  يزال  ال  االرسائييل،  االحتالل  من 
الحياة،  "يستحق  الذي  وشعبه  لبنان  حققه  الذي  اإلنجاز  بهذا 

ويستحق الحّرية والّتحرير".
ومن املؤكد أن التحرير "ليس ُملكاً لفئة او طائفة ألن تضحيات 
كل الشعب اللبناين من طوائفه املختلفة أدت إليه". ففي هذا 
اليوم "ال ميكنك إال أن تشعر بالفخر والكرامة لتحقيق انسحاب 
ارسائيل دون اتفاقيات مذلة مسبقة"، يف انجاز "شارك العديد 
من اللبنانيني من جميع األطياف" يف تحقيقه، بعد ان" أنهكت 
بها  قامت  التي  بالعمليات  العدو  قوى  اإلسالمية  املقاومة 

ضده". 
لكن  الوجوه"،  ومتعددة  قصوى  أهمية  ذا  كان  "الحدث  هذا 
التجربة  هذه  اإلجتامعي".  التغيري  مبسألة  يقرتن  أن  "يجب 
التي "مثَّلَت أروع تجربة يف تاريخ لبنان واملنطقة" تدفعنا إىل 
وقوداً  كانت  التي  الزكية  الدماء  أمام  وتواضعاً  خجالً  "اإلنحناِء 

لشعلة الحرية والكرامة". 

"عام 2000 كانت فرحة النرص تغمر 10,452 كلامً مربعاً. مل 
"أين  يسأل  من  هناك  لكن  ُرِقياً".  وكان  كف«  »رضبة  تحصل 
ولَّت الفرحة" بعد أن عمت "زّفة النرص التاريخي الذي أضاءت 
فيه أنوار الحق وتألقت فيه شمس الحرية والكرامة". لكّنه بعُض 
"الوفاء ملن سقط شهيداً، ومن بقي يغذي أرض اآلباء واألجداد 
بجرحٍ ما زال نازفاً يف ظل التعديات اليومية عىل أرضنا جواَ وبحراً 
وبراً". فال شك أن "الدفاع كان مقدساً، ومقدساً يبقى، ومقدساً 
كلام  والحرسة  بالفرح  املمزوج  "الدمع  فيه  مثٌن  الثمُن".  يبقى 
املنبعثة  األرسى  ورصخات  التعذيب  آالم  الجنوبيون  اسرتجع 

ليالً من معتقل الخيام، الذي ُعرِف بوحشية سّجانيه".

هذه باختصار املواقف التي سطرتها شخصيات لبنانية يف عيد 
التحرير، إلتقت عنَد االعتزاز بهذا اليوم .

مواقف متميزة لشخصيات إعالمية، ثقافية، وناشطة يف جاليتنا 
ها بعد  ننقلها إىل قرائنا، علّنا نعطي هذه الذكرى بعضاً من حقِّ

عرشين سنًة عىل مرورها.            

التفاصيل يف الصفحات التفاصيل يف الصفحات 8-9-10-118-9-10-11

CHADI GANDOUR

514 619-1575

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

chadighandour@hotmail.com

www.suttonquebec.com chadighandour@hotmail.com

Courtier immobilier résidentiel

واشنطن ومنظمة الصحة العالمية

التحرير

عيد فطر مبارك

ماذا تقول الجالية اللبنانية عن ذكرى يوم 
التحرير في الخامس والعشرين من ايار؟

25 ايار
عيد التحرير
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من  الكنديني  النواب  بعض  نشاط  أتابع 
بإعجاب  اللبنانية  وبالذات  عربية  اصول 
عىل  كبري  انفتاح  من  أالحظه  مبا  كبري 
غري  األخرى،  الجاليات  تخص  قضايا 
اللبنانية. ولكني اُصاب ـ كام الكثريون من 
الجاليةـ  بصدمة وخيبة أمل كبريين عندما 
تهم  قضايا  إىل  اإللتفات  هؤالء  يتجنب 
جاليتهم، التي لطاما قالوا إنهم يرتشحون 

لخدمتها ومتثيلها وحمل همومها.
أيار  شهر  يف  متابعتي  خالل  فمن 
من  لثالثة  الفيسبك  لصفحات  الفائت 
لبنانية،  أصول  من  الفدراليني  النواب 
ميثلون أحزابهم يف مدن كندية منترشة 
أن  الحظت  مختلفة،  كندية  ومقاطعات 
مناسبات  بثالث  احتفى  انفتاحاً  اكرثهم 
من  األول  ففي  أخرى.  جاليات  تعني 
فيصل  النائب  هنأ  املايض  الشهر 
"شهر  بـحلول  اليهودية  الجالية  الخوري 
فرصة  يعد  الذي  اليهودي"،  الرتاث 
بشأن  القادمة  األجيال  وتثقيف  لتذكري 
اليهود  الكنديون  لعبه  الذي  الدور املهم 
عن  وبعيداً  كندا.  يف  يلعبونه  زالوا  وما 
لهذه  الخوري  اختارها  التي  الطريقة 
التهنئة وتركت تساؤالت يف الجالية، فإن 
الكندية  اليهودية  الجالية  إىل  االلتفات 
مسألة طبيعية ومطلوبة ورضورية للتعبري 
بذلته من  ولدورها، وملا  لها  التقدير  عن 
عرشات  يف  كندا  بناء  يف  كبرية  جهود 

السنني التي مرت. 
سجل  أيضاً  أيار  من  عرش  التاسع  ويف 
االستاذ الخوري مقطع فيديو يف الذكرى 
يف  املسلح  النزاع  النتهاء  عرشة  الحادية 
 ،2009 عاَم  انتهى  الذي  النكا،  رسي 
الضحايا  من  اآلالف  سقوط  فيه  وكان 
املدنيني من التاميل والعسكريني، وهو 
ما يعرف بيوم "مولليفايكال". وهي لفتة 

الجميل  فمن  واإلشادة،  بالتقدير  جديرة 
واملناسب أن نتذكر كل اطياف الشعب 
بالدها  يف  تعانيه  كانت  وما  الكندي 
جانبهم  إىل  ونقف  ويالت،  من  األصلية 

ونحتفَل معهم.
الشهر  يف  املناسبات  واستمرت 
قبل  من  االهتامم  والحظت  املايض، 
هم  لبنانية،  اصول  من  نواب  ثالثة 
ابو  وزياد  طبارة  مروان  الخوري،  فيصل 
الذي  فيشيفانكا"،  "يوم  مبناسبة  لطيف 
الشعب  لكفاح  مهم  تذكري  مبثابة  يُعترب 
األوكراين دفاعاً عن سيادته ودميقراطيته 
وحريته، وفيه يرتدي األوكرانيون وأصدقاء 
أوكرانيا حول العامل قميصاً مطرزاً أوكرانياً 
كرمز للوحدة والكرامة والحب. اهتامم ال 
ميكن ان نقول إال انه لفتة معربة من هؤالء 
النواب إىل هذه القضية التي تعني كثرياً 

الجالية االوكرانية يف كندا.       
وجاء يوم عيد الفطر يف الرابع والعرشين 
التهنئة بالعيد من  من شهر أيار، فكانت 
النواب  معظم  من  كام  النواب،  هؤالء 

األحزاب  من  واملحليني  الفدراليني 
املعايدة من  كانت  والرؤساء.  املختلفة 
ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس 
بدور  وإشادتها  مضمونها  يف  متميزة 
املسلمني يف محنة وباء كورونا. وكذلك 
فعل رئيس حزب املحافظني آندرو شري.

وهنا ال بد ان نشري إىل أن الرئيسة الجديدة 
للحزب اللربايل الكيبيك دومينيك انغالد 
مل تهنِّىء الجالية االسالمية يف كيبك يف 
اوساط  امتعاضاً يف  أثار  ما  الفطر،  عيد 
الجالية االسالمية يف كيبك، وترك اكرث 
من عالمة استفهام ينبغي توضيحها من 
املسؤول  وفريقها  انغالد  السيدة  جهة 
رئيس  أن  لوحظ  كام  التقصري.  هذا  عن 
الكيبكية فرانسوا ليغو مل ينرش  الحكومة 
تهنئة  أيَّ  الفيسبوك  عىل  صفحته  عىل 

بالعيد. 
التايل، أي الخامس والعرشين  اليوم  يف 
اللبنانيون  فيه  يحتفل  الذي  أيار،  من 
لبنان  من  االرسائييل  الجيش  باندحار 
بدماء  كتبت  مرحلة  لنهاية  ويؤرخ 

التي  ومعاناتهم  وعذاباتهم  اللبنانيني 
عام  حتى   1978 عام  منذ  استمرت 
وإرهاٌب،  مجازُر،  فيها  ارتُِكَبت   ،2000
وأنا  توقعت  للّبنانيني.  وسجٌن  وتهجريٌ، 
قبل  ـ  األعزاء  نوابنا  من  االنفتاح  أرى هذا 
ان اطالب سياسيني آخرينـ  أن نرى إشارة 
اليوم كام فعلوا مع  األقل إىل هذا  عىل 
جاليات أخرى. ولكن ما جرى هو تجاُهل 
بالنسبة  اهمية  يقل  ال  أنه  مع  اليوم  هذا 
املناسبات  أهمية  عن  اللبنانيني  ملعظم 
األخرى لغريهم. ال داع أبداً للمقارنة ولكن 
االدىن  بالحد  ـ  نوابنا  من  ذلك  نتوقع  كنا 
يسعون  أنهم  أكدوا  طاملا  الذين  وهم  ـ 
أجل  من  النيايب  املجلس  إىل  للوصول 
حمل هموم الجالية، وإذ بالبعض منهم مل 
ينَس الجالية فحسب، بل وصل به األمر 
إىل أن يتنكر ملعرفته ببعض مؤسساتها 
حرصاً  الناشطة،  وشخصياتها  الفاعلة 
عىل عدم تعريض "الكريس" التي سعى 
والنفيس  الغايل  أجلها  من  وبذل  إليها 

للخطر!

به  يفتخر  ما  لبنان  تاريخ  يف  يوجد  ال 
هذا  من  وأوضح  وأفضل  أكرث  اللبنانيون 
أن  اللبنانيون  فيه  أثبت  الذي  اليوم، 
أكرث  بوجه  ووقوفهم  ونضالهم  صربهم 
عزًة  أمثَر  العامل  يف  وحشية  الجيوش 
تنساه  أن  لألجيال  ميكن  ال  وفخراً  ونرصاً 
مهام طال الزمن. وعندما نقول عن الجيش 
وحشية،  االكرث  الجيش  إنه  االرسائييل 
يف  سجلتها  التي  الحقيقة  باب  من  فهو 
التي  وشاتيال،  صربا  مجازُر  وحده  لبنان 
بينهم   - املدنيني  من  اآلالف  فيها  قىض 
إرسائييل  بإرشاف  ذبحاً   - ونساء  أطفال 
فيهام  سقط  وما  قانا  ومجزرتا  مبارش، 
الوحشية  واملامرسات  ضحايا،  من 
وأنصار  وعتليت  الخيام  معتقالت  يف 
عن  فضال  املدنيني،  املعتقلني  ضد 
حصار القرى يف الجنوب والبقاع الغريب 
القرى  عىل  اليومي  بالقصف  واالعتداء 

املحاذية للرشيط املحتل. 
الخامس  يوم  يف  كان  املعاناة  تلك  كل 
شبه   2000 عام  من  أيار  من  والعرشين 
نهاية لها بعد ان طُرَِد اإلحتالل االرسائييل 
ومعه العمالء والخونة الذين كانوا وصمة 
لالحتالل  أداة  وكانوا  لبنان،  تاريخ  يف 
يف بسط يده وتنفيذ مشاريعه، والذين 
اليوم  عنهم  بالعفو  البعض  يطالب 

والسامح بعودتهم اىل لبنان!
قد نتفهَّم االعتبارات التي يربّرها البعض 
نوابنا  يتخذها  التي  املواقف  بعض  يف 
اليوم،  هذا  تجاوز  ولكن  وهناك،  هنا 
بالجالية  استهانة  هو  اعتبار،  أي  تحت 
يف  لها  فخراً  تعتربه  ومبا  اللبنانية، 
إذا  القريب. وينبغي عىل نوابنا  تاريخها 
لفرحها  يفرحوا  ان  كانوا ميثلون جاليتهم 
لِفرح  يفرحون  كام  به  تعتّز  مبا  ويعتّزوا 

جاليات أخرى.  

آراء

لماذا ال يفرُح نواُب جاليتنا لفرِحها؟!
حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca
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د. عيل حوييلد. عيل حوييل

ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  أعلن 
 Warp" ِباسِم  جديد  لقاح  تطويَر 
الربق"،  "رسعة  مبفعول  أي   ،"Speed
وكشف  "كورونا".  جرثوم  ملكافحة 
أخرياً يف مؤمتر صحايف تعينَي العالِم 
يف  السالوي  منصف  املغريب  العريب 
منصِب كبري املستشارين لقيادة هذه 

العملية. 
الحافل  سجله  عن  حديثه  أثناء  ويف 
األوبئة،  ومكافحة  العلمية  باالنجازات 
مناعة  عامل  السالوي  "إن  ترامب  قال 
معروف عاملياً، وإنه ساهم يف تطوير 

14 لقاحاً جديداً عىل مر 10 أعوام". 

من  األوىل  الدفعة  انتاج  "إن  وأضاف: 
لقاح جرثوم "كورونا" سيكون يف متوز 
تزويد  عىل  عالوة  املقبل،  )يوليو( 
الواليات املتحدة االمريكية بإنتاج 300 
مليون جرعة قبل نهاية العام الحايل". 
التكليف  هذا  عىل  السالوي  وعلق 
أخدم  أن  "إنه رشف عظيم يل  بالقول: 
بالدنا والعامل يف هذا املسعى الكبري".
ُولد السالوي )امرييك من أصل مغريب- 
وهي  أغادير،  مدينة  يف  عاماً(   60
املحيط  ساحل  عىل  مغربية  مدينة 
الدكتوراه  األطليس. حصل عىل درجة 
من  واملناعة  الجزيئي  األحياء  علم  يف 
جامعة بروكسل الحرة. وأكمل دراسات 

ما بعد الدكتوراه يف جامعة هارفارد.
يف  استقر  الثامنينات،  أواخر  يف 
وُعنيِّ  االمريكية.  املتحدة  الواليات 
رئيساً لقسم اللقاحات يف رشكة األدوية 
كالين"  سميث  "غالسكو  العمالقة 
 ،)GlaxoSmithKline )GSK(
والتطوير  االبحاث  عمليات  وترأس 
العاملي فرتًة طويلًة. وشارك بني عاَمي 
2015 و2917  يف اكتشاف 14 لقاحاً 
الرحم،  عنق  ورسطان  املالريا،  ضد 
تطوير  يف  كام  الرئوية،  واملكورات 
لدى  واألمعاء  املعدة  التهاب  لقاحات 

االطفال. 

فريوس  لقاح  تطويره  جانب  وإىل 
عملية  "إن  السالوي  يقول  كورونا، 
عىل  أيضاً  سرتكز   "Warp Speed"
املصابني  لألشخاص  األدوية  تطوير 
إضافًة  بالفعل،   "19 "كوفيد  بجرثوم 
إىل "تحسني" اإلختبارات التشخيصية 

للمرض.
تطوير  من  "واثق  أنه  السالوي  وأكّد 
لقاحه الجديد بحلول نهاية عام 2020، 
"بيانات  من  مؤخراً  رآه  ما  إىل  مستنداً 
جرثوم  لقاح  مع  رسيرية  لتجربة  مبكرة 
البيانات  هذه  جعلتني  وقد  كورونا، 
سنقدر  بأننا  الثقة  من  باملزيد  أشعر 
من  املاليني  مئاِت  بضعِ  تقديم  عىل 

الجرعات بحلول نهاية عام 2020".
"صدمة" و"فخر" و"مباركة"

أثار تعيني ترامب عالِامً عربياً مسلامً - 
خاصة يف زمن "كورونا" – يف منصب 
جدالً  آخر،  عامل  أي  به  يحَظ  مل  كبري 
واسعاً داخل أمريكا وخارجها. وتراوحت 
والرتحيب  الذهول  بني  املواقف 

واملباركة.
الصحايف  للمؤمتر  متابعته  فعند 
ُذِهل  والسالوي،  ترامب  جمع  الذي 
ميشيغن  جامعة  يف  التاريخ  أستاذ 
التعليق  "موقع  )محرر  كول  خوان 
والعامل  اإلسالم  لشؤون  املستنري" 
"لقد  وقال:  الوراء  إىل  ورجع  العريب( 
بذلك بعد إدالء ترامب  فوِجْئُت كثرياً 
اإلسالم  رهاب  حول  مبالحظات 
بشأن  للغاية  خطرية  لغة  واستخدام 
وأضاف:  األمريكيني".  املسلمني 
التفت  عندما  ترامب  فاجأين  "لقد 
إىل أمرييك مسلم، وعيَّنه لقيادة فريِق 
أن  ميكن  مهمة  وأعطاه  إنقاذي،  عمٍل 
للرئاسة،  كمرشح  أخرى  مرة  تعيده 
بإنقاذ أمريكا". وأنهى  رمبا قبل تفكريه 
كول تعليقه بالقول: "أعتقد أن خطابه 
يكن  مل  األمريكيني  املسلمني  بشأن 
كونه  إىل  أقرب  كان  وإمنا  صادقاً، 
الذي  الكره  الستغالل  سياسية  خدعة 
لِلمسلمني  االمريكيني  بعض  يكنُّه 
11 أيلول )سبتمرب( عاَم  منذ هجامت 

."2001
ربا عيل  تقول  الفعل  ردود  ويف سياق 
أصل  من  أمريكية  )أستاذة  فهمي 
واين  بجامعة  الطب  كلية  يف  سوري 
والرئيسة  ديرتويت،  يف  ستايْت 
السابقة للرابطة الوطنية للطب العريب 
ترامب  دونالد  "تعيني  إن  األمرييك( 
زمالئه  بني  كبرياً  فخراً  أثار  السالوي 
"أنه  إىل  مشرية  األمريكيني"،  العرب 
اعتبار  أي  عن  النظر  بغضِّ  رائع،  خيار 
السالوي  الدكتور  أن  سيام  ال  آخر، 
ممتازة،  وأكادميية  علمية  خلفية  لديه 
عالوة عىل الكثري مام ميكن أن يقدمه 
يُنهي  قد  لقاحٍ  لجهة  البحث  هذا  يف 
وختمت  نعيشه".  الذي  الكابوس 
بالقول: "مذهل لنا كأمريكيني عرب أن 

نرى نتائج هذا العمل الشاق اليوم".
يد  عىل  فأتت  الكربى  املباركة  أما 
البيت األمرييك جاريد كوشرن،  عراب 
وهو  ترامب،  الرئيس  ومستشار  صهر 
بعد  السالوي  الدكتور  اختار  الذي  
جهد كبري ملنصب كبري املستشارين 
لِكَونه من مشاهري  البيت األبيض،  يف 
مبكافحة  املتخصصني  الصحة  علامء 
أفضل  كبديل  ورمبا  "كورونا"،  جائحة 
إلياس  األمرييك   العريب  العامل  عن 
الصحة  معاهد  قاد  الذي  زرهوين، 

األمريكية يف عهد جورج بوش األب.

زمن  يف  مسبوق  غري  تنافس  يجري 
الواقية  األقنعة  ارتداء  عىل  كورونا 
بواسطة  او  يدوياً  املصنوعة  سواء 
ما  ورسعان  الحديثة.  الخياطة  آالت 
العالمات  من  العديد  إليها  أُدخل 
من  النوع  لهذا  العاملية   التجارية 
"االزياء" املستحدثة خصيصا لحامية 
الفئات  ورجاالً  نساًء   - األشخاص 
الدعوة  ان  لدرجة  املختلفة.  العمرية 
االمر  مبثابة  باتت  االقنعة  ارتداء  إىل 
هذه  ان  والالفت  االلزامي.  اليومي 
االقنعة لوفرة رواجها العاملي اصبحت  
أسعارها  وتدين  بجودتها  تتميز 
وتعدد  وأناقتها  ارتدائها  وسهولة 

أشكالها وألوانها.
االقنعة   مصانع  دأبت  جهتها  ومن 
متتاز  مثالية  تصاميم  بانتاج  تتبارى 
وسهولة  والراحة  واالناقة  بالجودة 
معظم  حاجات  وتلبي   واالستعامل، 
الطبقات  فيها  مبا  املجتمع  رشائح 

الشعبية وامليسورة. 
املحموم  السباق  هذا  يف  وتدخل 
االقنعة الفنية الغنية بالرسوم التعبريية 
واملخصصة لالشخاص الذين يعانون 
فرتات  عن  ناجمة  نفسية  متاعب  من 
املراكز  او  املنازل  الطويلة يف  الحجر 
الصحية، او االقنعة السوداء املصنوعة 
من القطن العضوي واملخصصة غالبا 
اىل  بها  التربع  ويجري  االعاقة  لذوي 

الجمعيات الخريية.
بامثان  تباع  الصنع  يدوية  اقنعة  ومثة 
او  املحدود  الدخل  لذوي  زهيدة 

للتربع بها للمستشفيات العامة.  
النامذج،  هذه  من  النقيض  وعىل 
 - التي  الفضية،  االقنعة  تزدهرتجارة 
كام يوحي اسمها -مخصصة للطبقات 
السياسية والغنية واملنسوجة بخيطان 
بخصائصها  وتشتهر  مثينة.  فضية 
والروائح  والرطوبة  للبكترييا  املضادة 

الكريهة.
جامعة  لطالب  العائد  النموذج  أما 
رشبروك فيجري تصميمه واعداده من 
بتكنولوجيا  متخصصة  مجموعة   قبل 
عىل  توزيعه  ويجري  واالبتكار  االبداع 
الكندية  الجامعات  وطالبات  طالب 

ويباع باسعار رمزية.

لزوم ما ال يلزم لزوم ما ال يلزم 
الجامهريي  التهافت  الرغم من  وعىل 

وتلبية  الواقية،  االقنعة  رشاء  عىل 
الكندية  الصحية  الدوائر  لدعوات 
والعاملية وتأكيدها عىل كونها وسيلة 
ان  يبدو   ،19 كوفيد  وباء  ملكافحة 
االمرييك  الرئيس  ومنهم  البعض، 
اي  فيه  يرى  "ال  اوباما  باراك  السابق 
فائدة صحية" خالفا    لتطبيق قواعد 

غسل اليدين والتباعد االجتامعي.    
هاربس،  الربيطانية جيني  الطبيبة  أما 
يف  املواطنني  استخدام  من  فتحذر 
قد  انه  وتؤكد  الوجه  ألقنعة  الشوارع 
وترى  اصابتهم.  احتامل  من  يزيد 
جيدة  فكرة  ليست  االقنعة  وضع  ان 
مراكز  معلومات  مبتابعة  وتنصح  
الصحية  باالرشادات  والتقيد  الوقاية 

الصادرة عنها.

د. عيل حوييل

إكتشاف واعد للخالص من وباء ""كورونا""

عالٌم مغربي يطور لقاحًا جديدًا، أُينِقذ "رئاسَة """ ترامب""" و""أميركا""؟

""صرعة"" األقنعة الواقية تغزو األسواق 
الكندية

د. عيل ضاهر

إنتقام مسلم 
سنة 2017، وّقع دونالد ترامب مرسوماً 

امام  املتحدة  الواليات  بإغالق  قىض 

العديد من الشعوب، البعض منها عىل 

الجنسية والبعض اآلخر  او  العرق  أساس 

عىل أساس الديانة. الهَدَف من املرسوم 

من  األمة  "حامية  ترامب،  حسب  كان، 

الواليات  إىل  األجانب  اإلرهابيني  دخول 

املسلمني،  من  يعني،  املتحدة"، 

تهمة  اليهم  وّجه  قد  كان  وأنه  خصوصا 

كونهم "مشكلة حقد خطرية" لبالده.

صدور  قبل  معروفة  كانت  ترامب  تهمة 

حملته  بداية  منذ  فهو  املرسوم. 

اإلنتخابية، ويف سعيه لكسب األصوات، 

املسلمني.  ضد  حقده  وّجه  قد  كان 

وعن  شعبيته،  ربَّ  كرههم  ظهر  فعىل 

وتسويدها  سمعتهم  من  النيل  طريق 

فخطبه  له.  املؤيدة  األصوات  كّدس 

باملواقف  مليئة  زالت  وما  كانت 

العنرصية من املسلمني؛ كلامته كانت 

كانت  التي  مداخالته،  بكرههم؛  طافحة 

الذي  والجو  وعنرصه  أصله  عن  معرّبة 

نضحت  فيه،  يعيش  ومازال  فيه  ترعرع 

التأييد  يغرف  وانه  خصوصا  بكرههم، 

كره  عىل  ترّب  متعصب  جمهور  من 

املسلمني واالسالم. فهو قد اعتمد يف 

كراهية  إستغالل  عىل  السياسية  خدعه 

تجاه  االمريكيني  بعض  نفس  يف  كامنة 

تلك  مثل  وإىل  واملسلمني.  االسالم 

كان  االسالم  تكره  التي  الرعاع  من  الزَُمر 

عىل  للحصول  سعيه  يف  خطابه  يوجه 

من  القليل  لوال  قيل:  وقد  أصواتهم. 

غبار  ورّشة  الحياء  من  والنادر  العيب 

لكان أحكم  باقية لديه،  أخالقي ما زالت 

املسلمني  امام  األبواب  جميع  إقفال 

حتى  وسّد  والفتحات  النوافذ  وَسكََّر 

من  أنصاره  وعد  قد  كان  فهو  املسام. 

دخول  بحظر  فقط  ليس  العنرصيني 

املسلمني، بل وحلف ميينا معظام عىل 

سجل  بوضع  به  خاص  مقّدس  كتاب 

بإصدار  وأقسم  األمريكيني  للمسلمني 

من  املتحّدرين  أسامء  فيه  ن  يَُدوَّ كتاب 

مراقبتهم  من  ليتمكن  اسالمية  أصول 

اقتىض  إن  وترحيلهم  منهم  واإلقتصاص 

االمر، حتى ولو كانت ترصفاتهم مالئكية 

بكّد  بعيدة  مّدة  منذ  هناك  ويعملون 

الذي  البلد  تقدم  سبيل  يف  وجّد 

يعيشون فيه. 

انه  ترامب  من حظ  كان  ان  ادري  لست 

نكث بوعد ترحيل املسلمني األمريكيني 

بعيدا  انه مل يذهب  له  أمه  دعاء  من  او 

إىل حّد تنفيذ كل ما قطعه يف خطاباته 

من عهود او من بخته انه مل يضع سجال 

معينة  بنشاطات  القيام  من  مينعهم 

وظائف  اىل  الوصول  من  يحرمهم  او 

محّددة. النه ويف 15 ايار/ مايو من سنة 

الكورونا،  عىل  الحملة  ضمن   ،2020

وعامل  البارز  الباحث  تعيني  عن  أعلن 

"منصف  السيد  املشهور،  املناعة 

األصل،  واملغريب  املسلم  سالوي" 

إلدارة  عّينه  األمريكية،  الجنسية  حامل 

األمريكية  املتحدة  الواليات  مرشوع 

الكورونا.  ملكافحة  لقاح  وتوزيع  لتطوير 

تعيني هذا املسلم، جاء ضمن ما يسمى 

بعملية "Warp Speed" لترسيع جهود 

تطوير اللقاح. فرتامب يعّول كثريا عىل 

الرسعة يف إيجاد لقاح ضد الكورونا حتى 

البيت  البقاء يف  يضمن لنفسه إستمرار 

األبيض. فإيجاد لقاح بعجلة يساعده يف 

يراهن  ما  وهذا  اإلقتصاد  إطالق  إعادة 

الرئاسة  انتخابات  يف  للفوز  بقوة  عليه 

االمريكية املقبلة. 

املهمة  لهذه  سالوي  منصف  تعيني 

رقبته  سلّم  ترامب  ان  يعني  الخطرية 

ملسلم وأعطاه مفتاح السباق اىل البيت 

املسلمني  عىل  لحاقد  فكيف  االبيض. 

كره  عىل  السياسية  سريته  بنى  والذي 

رقبته  يسلّم  ان  واملسلمني  االسالم 

ملسلم وهو الذي قال عنهم سابقا انهم 

لبالده  خطرية"  حقد  "مشكلة  يشكلون 

ثقته  يضع  ان  له  وكيف  شخصيا.  وله 

عن  أقواله  كل  كانت  اذا  إال  مسلم،  يف 

املسلمني واالسالم إفرتاء ودجل! وكيف 

الجوالن  ومانح  القدس  لبائع  يعقل 

شخصية  يعني  ان  الفلسطينيني،  وقامع 

مسلمة لتأيت له بلقاح ينقذه من خسارة 

والحقد  االنتقام  من  يخاف  اال  الرئاسة! 

او التخريب! ام ان الرسعة يف اكتشاف 

اللقاح، الذي يتوقف عليه مصري حصوله 

قد  الثانية  للمرة  امريكا  رئاسة  عىل 

لحست عقله وكشفت كذبه امام نفسه!

أمنية  تكون  ان  األحداث  غرائب  من 

الرئاسة  اىل  ثانية  مرة  بالوصول  ترامب 

متوقفة عىل مسلم، كام توقفت أمنيته 

الرأسة  سّدة  اىل  الوصول  يف  مرة  اول 

انها والله  عىل كره االسالم واملسلمني. 

ترامب.  الشعبوي  مفاجآت  من  مفاجأة 

املعادية  بترصيحاته  رصعنا  ان  فبعد 

لغة  واستخدامه  واملسلمني  لإلسالم 

أمرييك  بتعيني  يفاجئنا  ضدهم،  سيئة 

قد  ما  وهو  وبرسعة،  لقاح  إلنتاج  مسلم 

يحّدد مصريه واستمرار حياته السياسية. 

انسان يف  يلعبه  قد  دور  أخطر  ان  يبدو 

اىل  وسلّم  يد  يف  وقع  ترامب،  حياة 

التي  هي  القدر  سخرية  أتكون  مسلم. 

ان  ام  أعامله!  رش  يف  ترامب  أوقعت 

اىل  دفعه  بنفسه  واهتاممه  نرجسيته 

مبادئ  حساب  عىل  كان  ولو  ذلك، 

أم  فضية!  ب30  بيعها  كتاجر،  ميكنه، 

هي لعنة حلّت عىل ترامب الذي أقفل 

فدخلوا  املسلمني،  امام  امريكا  أبواب 

اىل  الوصول  يف  رغبته  شّباك  من  اليه 

رئاسة امريكا للمرة الثانية، ولو جاء ذلك 

عىل حساب ما يؤمن به! 

أعلم ان ضمري منصف السالوي املهني 

سأقوله،  مبا  يقوم  ان  يرفض  واإلنساين 

الفرضيات املستحيلة،  باب  ولكن، ومن 

ألنتقمت  منصف  مكان  كنت  لو  اقول: 

من ترامب ووضعت العيص يف عجالت 

اتهموين  ولو  حتى  اإلنتخابية،  حملته 

يشفع  ما  لكن  املذمومة!  الغدر  بصفة 

يل ويخفف من تبعات رذيلة الغدر التي 

يؤمتن  ال  ترامب  ان  يف  تتمثل  اقرتحها 

وما  وابيه  امه  لبيع  مستعد  يشء،  عىل 

متنّمر  بنفسه،  معتد  نرجيس  له،  ليس 

وبلطجي، دينه املال يسحبه من جيوب 

الحرامية، كام وميثل الغدر بعينه وعليه 

ان يتذوق ما ينضح به! لذا فهو يستأهل 

ان يغدر به وينتقم منه!

السالوي،  منصف  يكون  قد  ولكن 

ببواطن  مني  أعلم  املسلم،  املغريب 

لذا  األمريكية، وهو حتام كذلك.  األمور 

ترامب ال  باإلنتقام من  تكون خطته  فقد 

تتضمن الغدر، بل تتمثل يف اإلرساع يف 

التوّصل اىل لقاح ضد الكورونا مام يؤدي 

األهوج  الرئيس  هذا  انتخاب  إعادة  اىل 

اىل  تدفع  التي  سياساته  يف  ليمعن 

طريقة  والله  وهذه  بلده.  أحوال  تدهور 

منصفة من منصف املسلم لإلنتقام من 

ترامب ومن جرامئه ومن نرجسيته. بالله 

يسّجل  ان  من  اسوأ  هناك  هل  عليكم، 

ترامب  رئاسة  عهد  يف  انه:  التاريخ 

تدهورت االمرباطورية االمريكية وتسارع 

أفول نجمها!!!
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إنطلقت تظاهرات عديدة يف عدد من 
الكندية مع اندالع االحتجاجات  املدن 
يف جميع أنحاء الواليات املتحدة بعد 
مينيابوليس،  يف  فلويد  جورج  وفاة 
يف  سوداَء  شابة  ووفاة  مينيسوتا، 

تورنتو.

مونرتيال مونرتيال 
فقد تظاهر آالف األشخاص خارج مقر 
إلدانة  األحد  مساء  مونرتيال  رشطة 

عنف الرشطة مع السود.
إن  مونرتيال  يف  املتظاهرون  وقال 
يف  السود  قتل  من  تفلت  الرشطة 
مؤكدين  وكندا،  املتحدة  الواليات 
لكشف  وسيلة  أيضاً  كان  االحتجاج  أن 

ارتكاِب التنميط العرقي يف مونرتيال.
ِبأمِر  تذكر  الفتاٍت  املتظاهرون  وحمل 

فلويد، وكذلك الكنديني السود الذين 
يف  الرشطة  حضور  لدى  حتفهم  لقوا 
كورشينسيك  ريجي  وبينهم  كندا، 
سقطت  سوداء  امرأة  وهي  باكيه،   -
مبنى  من  والعرشين  الرابع  الطابق  من 
يوم  الرشطة  تدخلت  عندما  سكني 
وفاتها،  اىل  أدى  ما  املايض،  األربعاء 
برصاص  قتل  الذي  كوريوالن،  وبيري 
الرشطة يف مبنى سكني يف مونرتيال 

عام 2017.
مدينة  وسط  يف  املتظاهرون  سار 
مساًء،  الثامنِة  عنَد  ولكن  مونرتيال. 
الصوت  مكربات  عرب  الرشطة  أعلنت 
واستخدمت  قانوين  غري  االحتجاج  أن 
لتفريق  للدموع  املسيل  الغاز 
معظم  تفرق  وبينام  املتظاهرين. 
لَت  وُسجِّ آخرون،  بقي  املتظاهرين، 
الشوارع  بعض  يف  شغب  أعامل 
عدسات  ورصدت  مونرتيال.  وسط 

املحالت  نوافذ  تكسريَ  املصورين 
كاثريين،  سانت  شارع  يف  التجارية 
من  خاصة  رسقة،  عمليات  إىل  إضافة 
َث  .وتُُحدِّ املوسيقة  اآلالت  لبيع  متجر 
واألبواب  النوافذ  يكرسون  ملثمني  عن 
املوسيقة  اآلالت  ويرسقون  الزجاجية 

من داخل املتجر.
أدانت  األحد،  تغريدات  سلسلة  يف 
"العنف  بالنت  فالريي  البلدية  رئيسة 
املنهجي".  والتمييز  والعنرصية 
أو  الوضع  عن  النظر  "بغضِّ  وقالت: 
األصل أو لون البرشة، يحق لكل شخص 
ومنصفة،  عادلة  معاملة  يتوقع  أن 
الصدد  هذا  يف  تنازالت  أي  أقدم  ولن 
يف  بالنت  وأكدت  مونرتيال".  يف 
يف  "تشارك  مونرتيال  أن  تغريدتها 
مرشوع كبري ملكافحة التنميط العرقي 

واالجتامعي".

تورنتوتورنتو
وكان آالف األشخاص شاركوا يف تجمع 
السبت  تورنتو  مدينة  وسط  حاشد 
يف  العنرصية  عىل  لالحتجاج  الفائت 
جميع أنحاء العامل، واملطالبة بإجابات 
كورشينسيك  ريجي  بوفاة  تتعلق 
عاماً   29 العمر  من  البالغة  بايك   -
التجمع  ويأيت  تورونتو.  يف  واملقيمة 
من  عدد  سقوِط  أعقاب  يف  السلمي 
الرشطة يف كل  فيه  تورطت  الوفيات، 

من كندا والواليات املتحدة. 
ريجي  عائلة  قالت  ذلك،  غضون  يف 
كورشينسيك - بايك إن ما بدأ بطلب 
انتهى  للمساعدة   911 الطوارئ  خط 
بوفاتها؛ سقطت كورشينسيك - بايك 
يف  تورنتو  يف  رشفتها  من  األربعاَء 
يف  والرشطُة  والعرشين  الرابع  الطابق 

منزلها. 
باكيت  كورشينسيك-  وفاة  وأثارت 
ردود فعل واسعة النطاق واهتامماً عرب 
اإلنرتنت بعد أن أثارت إحدى قريباتها 
التواصل  وسائل  يف  قضيتها  وأمها 
أساس  عىل  وفاتها،  بعد  االجتامعي 
ويف  الرشفة.  من  دفعتها  الرشطة  أن 
بيان صدر يوم السبت، قالت محامية 
العائلة  أفراد  إن  سينغ  كانيا  العائلة 
"ينتظرون اآلن أدلة من التحقيق قبل أن 

َل إىل أي استنتاجات أخرى". يُتَوصَّ
"ال  املتظاهرون:  هتف  تورونتو،  يف 
و  الرشطة"  "أوقفوا  آخر"،  أسوَد  إلرداِء 

"ال عدالة ، ال سالم"، سائريَن يف شوارع 
وسط املدينة وهم يرتدون أقنعة واقية 
وقدرت  التاجي.  الجرثوم  انتشار  ملنع 
 3,500 بني  تراوح  الحشد  أن  الرشطة 
و4,000، وقالت إنه مل يترصف بعنف.

شاركوا  املئات  إن  الرشطة  قالت  كام 
يف احتجاجات مامثلة يف هاليفاكس 

يوم السبت. 

فانكوفر فانكوفر 
أمام  الناس  من  اآلالف  تجمع  كذلك 
معرض فانكوفر للفنون بعد ظهر األحد 
الرشطة  عنف  عىل  السلمي  لالحتجاج 
ومتييِز العرق االبيض، أْي بعد أيام من 
الواليات  أنحاء  االحتجاجات يف جميع 
فلويد.  جورج  وفاة  عىل  املتحدة 
وقالت رشطة فانكوفر إن الحشد وصل 
إىل قرابة 3,500 محتشٍد عنَد الساعة 
املدينة،  بتوقيت  مساًء  السادسة 
وكانت جميع الشوارع املحيطة مغلقة 

أمام حركة املرور.
وارتدى العديد من املتظاهرين أقنعة 
الوجه، وحملوا الفتات تدين ما يتعرض 
السود، ورددوا شعارات منها "حياة  له 
سالم".  وال  عدالة  و"ال  مهمة"  السود 
التظاهرة  إن  املنظمني  أحد  وقال 
لتبادل  املحيل  السود  ملجتمع  فرصة 
تجاربهم الخاصة، وإظهار التضامن مع 
املتحدة،  الواليات  يف  املتظاهرين 
بها  يُعاَمُل  التي  بالعنرصية  واإلقرار 

السود يف كندا.

إىل  الهادف  نشاطها   )Justice Femme( للمرأة"  "العدالة  جمعية  تواصل 
السن.  كبار  بني  خصوصا  "الكورونا"،  وباء  عن  الناجمة  املعاناة  من  التخفيف 
عىل  بجولة  الفائت  أيار  شهر  من  والعرشين  الرابع  يف  األحد  الجمعية  فقامت 
الجمعية  من  أعضاء  وعزََف  ليونارد.  وسان  لوران،  سان  ميشال،  سان  مناطق 
100 وجبة  بتوزيع  التي يسكنها كبار السن، كام قامت  األبنية  أمام  املوسيقى 

طعام لِبعض العاملني والعامالت يف القطاع الصحي يف هذه املناطق. 

جالية

كندا تتضامن مع المحتجين في الواليات المتحدة 
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مسبوقة  غري  العام  هذا  العيد  احتفاالت 
او  الديني  الشق  منها  سواء  بطريقتها، 
الدينية  الناحية  فمن  االحتفايل.  الجانب 
الجامعة  صلوات  غابت  الصلوات  وإقامة 
بسبب االحتياطات املطلوبة جراء املخاطر 
واقترصت عىل  "كورونا"،  وباء  الناجمة عن 
مواقع  عرب  نقلت  التي  العيد  تكبريات 
وصالة  العيد  وخطبة  االجتامعي،  التواصل 

الجامعة بغياب أعداد املصلني. 
األهايل  املراكز  من  العديد  واستقبَل 
الحلوى  مع  الهدايا  لتقديم  املراكز  خارج 
كام  لِلسيارات.  فوزعوها  ألطفالهم، 
سواء  الفطرة،  زكاة  املراكز  استقبلت 
صناديق  يف  او  االكرتوين  التحويل  عرب 
مخصصة ُوزَِّعت يف املؤسسات التجارية.

الشيخ السبيتي الشيخ السبيتي 
صفحَتي  عرب  بُثَّت  التي  العيد  خطبة  يف 
االسالمي  للمجمع  التابعتني  الفيسبك 
إمام  أكد  تورنتو،  يف  الهدى  وجمعية 
عيل  الشيخ  سامحة  االسالمي  املجمع 
واملساعدة  الكربات  تنفيس  "أن  السبيتي 
يف  سيام  ال  للناس،  واملعنوية  املادية 
مستويَي  عىل  الكبري  األثر  لها  األم،  البالد 
نسيان  "عدم  عىل  وشدد  واآلخرة".  الدنيا 
بهم  واالهتامم  برعايتهم  الله  كلّفنا  من 
كاأليتام واملساكني واملضحني من أجلنا". 
رئيس  إىل  التحية  السبيتي  الشيخ  ووّجه 

لِرسالة  ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء 
التهنئة التي وجهها للجالية يف بداية شهر 
"ال  وقال:  العيد،  يف  وكذلك  رمضان، 
يسعنا إال أن نرد التحّية مبثلها". وأثنى عىل 
ترودو "لِتحمله للمسؤولية الكبرية يف هذه 
بها  متر  التي  والعصيبة  الحرجة  الظروف 
كندا والعامل، من خالل برامج املساعدات 
تقَع  لئال  اتجاه  من  أكرث  يف  أطلقها  التي 
األمن  الناس يف ضيق يؤدي إىل خلل يف 
فضيلته:  وقال  والغذايئ".  االجتامعي 
"هذه التفاتة موّفقة والكثري من دول العامل 

تتطلّع إىل هذه التجربة". 
الله أن يديم األمن واإلزدهار  وقال: "نسأل 
وإىل  عليه،  كانت  ما  إىل  البالد  تعود  وأن 
ال  قد  وخصوصيات  تنوع  من  فيها  ما 
الكثري من املجتمعات، ال سيام  تتوفر يف 
عىل  كلمته  يف  وأثنى  منها".  العربية 
من  الصحي  األمن  عىل  يحافظون  "الذين 
املمرضني واملمرضات، واألطباء والعاملني 
يف األقسام الصحية ألنهم ينقذون االرواح، 
املدافعني  دور  عن  دورهم  يقل  ال  وهؤالء 

عن األرض".      
السبيتي: "قلبنا ال  العاملي قال  الشأن  يف 
األرض  اغتصاب  لفاجعة  أملاً  يعترص  يزال 
التي  والقدس،  فلسطني  يف  املقدسة 
خالل  من  الفائت  الجمعة  بيومها  احتفينا 
الالجئني  ماليني  عودة  حق  عىل  التأكيد 
آبائهم  أرض  يف  ليعيشوا  واملرشدين 
الشعب  مأساة  تناول  كام  وأجدادهم". 

مثل  "دولة  لِكوِن  أسفه  وأبدى  اليمني 
الحوار  حول  مؤمترات  تحتضن  اإلمارات 
بني األديان، يف الوقت الذي نرى فيه بلداً 
الظلم  أنواع  ألبشع  يتعرض  جاراً  مسلامً 
من  والتجويع  والحصار  واالضطهاد  والقتل 

دون أي ذنب". 

السيد عباس السيد عباس 
سامحة  اللبناين  االسالمي  املركز  إمام 
التي  العيد  خطبة  يف  عباس  نبيل  السيد 
اللبناين  الشأن  تناول  الفيسبك  عرب  بُثَّت 
سامحة  وقال  الجاليوي.  وكذلك  والعريب 
بالجهود  ننوه  أن  بد  "ال  عباس:  السيد 
يف  املسؤولون  ويبذلها  بذلها  التي  الطيبة 
كيبك  او  كندا  مستوى  عىل  سواء  كندا، 
رئيس  بالذكر  "نخص  وتابع:  مونرتيال".  او 
ترودو،  جوستان  املهذب  الشاب  الوزراء 
ونُشد  ليغو،  فرانسوا  كيبك  وزراء  ورئيس 
لاِلستمرار يف هذا املضامر  أيديهام  عىل 
االنساين".  ولِلضمري  تعاىل  لله  اقرب  ألنه 
كام وجه التحية إىل "الصابرين يف بيوتهم"، 
داعياً إياهم إىل "استغالل الوقت باألشياء 
املفيدة، سواء بعبادة الله أو نفع العيال". 

ويف الشأن الجاليوي قال السيد عباس: "إن 
وضعنا الجاليوي يحتاج إىل عملية تحصني 
ضد ما حملناه معنا من أوطاننا األم، الذي 
واالنقسام  التفكك  من  حال  يف  يجعلنا 
والفرقة، ال نقوى معه عىل مواجهة الحارض 
بحاجة  "إننا  وتابع:  ألجيالنا".  واملستقبل 
نعمل  وما  نقول  ما  يف  النظر  إعادة  إىل 
يف  ومؤثر  كريم  وجوٌد  لنا  يستقيم  حتى 
هذا املجتمع املتنوع". وأكد أن من "أهم 
تطابق  هو  السوح  هذه  يف  النجاح  رشائط 
تحويل  "أن  عىل  وشدد  والباطن".  الظاهر 
الجالية إىل جزر صغرية غري متواصلة وغري 
الرب  غضب  يستوجب  مام  لهو  متالقية 
ويؤدي إىل الخرسان يف الحياة الدنيا ويف 

الواقع". 

الشيخ فواز الشيخ فواز 
إمام مسجد األمة االسالمية سامحة الشيخ 
ملناسبة  وجهها  كلمة  يف  فواز  سعيد 
نتمتع  الذي  "األدب  قال:  السعيد  العيد 
الله  إىل  الدعوة  سبيل  هو  اإلسالم  يف  به 
االسالم  إىل  الدعوة  كانت  فإذا  مبعاملتنا. 
بالعمل،  كذلك  فهي  مطلوبة،  بالقول 

فندعو الناس إىل االسالم ونعطيهم الفكرة 
معهم،  بتعاملنا  اإلسالم  عن  الصحيحة 
للملهوف  وإغاثتنا  للجميع  وباحرتامنا 
 - رأينا  فإذا  واأليتام،  ومساعدة املحتاجني 
مثالً - شيئاً يؤذي املارة يف الطريق رفعناُه 
وقال  اإلميان".  من  ذلك  ألن  الطريق  من 
يجدون  عندما  الناس  من  "كم  فضيلته: 
مسلم  صاحبها  أن  ويعرفون  طيبة  معاملة 
ما سمعوه  بعد  اإلسالم  إىل  نظرتهم  تتغري 

من بعض وسائل االعالم"! 

البيت الفلسطيني يف تورونتو البيت الفلسطيني يف تورونتو 
الفلسطيني  البيت  رحب  العيد  يوم  ويف 
الفلسطينية  الجالية  بأعضاء  تورونتو  يف 
ووزَع  الفطر،  عيد  أيام  أول  يف  والعربية 
وأرَُسهم  األطفال  عىل  والحلويات  الهدايا 
مع  املركز،  أمام  بسياراتهم  ميرون  وهم 

مراعاة القواعد االجتامعية للتباعد.
برامجها  ألغت  املراكز  معظم  وكانت 
رمضاَن،  لشهر  املخصصة  املعتادة 
واستعاضت عنها بربامج متنوعة نُِقلَت عرب 

مواقع التواصل االجتامعي.

احتفاالت عيد الفطر عبر األثير

""العدالُة للمرأة" "" تخفف من 
معاناة "كورونا" على طريقتها 

به  يُحَتفل  الذي  العاملي  القدس  يوم  ملناسبة 
كل  من  رمضان  شهر  من  األخرية  الجمعة  يف 
عام، نظّم املجمع االسالمي يف مونرتيال ندوة 
حوارية شارك فيها إمام املجمع فضيلة الشيخ 
عيل السبيتي واملحلّل السيايس الزميل عادل 
درويش، وأدارها االستاذ حسني نعمة، ونُقلت 
وقائعها عرب الفيسبوك يوم الجمعة يف الثاين 

والعرشين من شهر أيار املايض.
ندوة  املجمع  أقام  التحرير  يوم  وملناسبة 
حواريًة، استضاف فيها االعالمية اللبنانية غدي 
رّمال صعب،  فرنسيس، وحاورتها األخت دينا 
وُعرضت  نعمة،  حسني  األستاذ  إىل  باإلضافة 
التاسعة والنصف  الفيسبوك عند  وقائعها عرب 
من  والعرشين  الخامس  يف  اإلثنني  مساء  من 

شهر أيار.  

يف  العاملون  به  يقوم  ملا  التقدير  إطار  يف 
وممرضات  ممرضني  من  املستشفيات 
"كورونا"  جائحة  ملكافحة  وعاملني  وأطباء 
املستجدة، ويف أجواء شهر رمضان املبارك، 
قام مطعم "شاورما اكسربس" الواقع يف مدينة 
قرابة  مونرتيال  عن  تبعد  التي  دراموندفيل، 
مئة كيلومرت، بتقديم خمِسمئة بطاقة لوجبات 

للعاملني يف مستشفى سانت  مجانية  طعاٍم 
سلَّم  وقد  الفائت.  األسبوع  املدينة  يف  كروا 
املستشفى  يف  املعني  لِلمسؤول  البطاقات 
وحسني  خليل  حسني  الحاجَّني  من  كل 
الساحيل. وقد عرب املسؤلون يف املستشفى 
املبادرة  لهذه  تقديرهم  عن  فيها  والعاملون 

القيمة. 

المجمع االسالمي يحيي يوم القدس 
ويوم التحرير والمقاومة

500 وجبة مجانية لمستشفى درامندفيل من 
"شاورما اكسبرس"

من ندوة يوم القدس

االعالمية فرنسيس
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مظاهرات  من  يجري  ما  يتابع  الذي  للمراقب  ميكن  ال 
ومن تدحرج سلبي للوضع االمني يف امريكا، وخصوصا 
ونهب  حرق  اعامل  من  يصاحبه  وما  الكربى،  املدن  يف 
العامة..  املؤسسات  وبعض  للرشطة  ومهاجمة  وتكسري 
وادارة  االمريكية،  االدارة  يواجه  أن  اال  للمتابع  ميكن  ال 
ترامب تحديدا، مبجموعة من االسئلة االخالقية اوال، ثم 
وخصوصا  والسياسية،  واالقتصادية  واالمنية  االجتامعية 
االمريكية  لإلدارة  الخارجية  بالسياسة  يتعلق  ما  يف 

املهمومة بحقوق االنسان يف ارجاء املعمورة!
شؤون  يف  واملكشوف  والقذر  الفاحش  التدخل  فحجم 
يف  وخصوصا  االمريكية،  للسياسة  املناهضة  الدول 
املحافظني  حزب  فيها  وصل  التي  األخرية  السنوات 
التي  الغطرسة  ترامب، يكشف مدى  برئاسة  الحكم  اىل 
الغني  العنرصي،  األبيض  بقيادة  االدارة  اليها  وصلت 
الخارج  يف  السياسات  هذه  ان  الحقا  ليتبنّي  والقذر، 
يف  اشارة  اول  عند  داخلية  سياسات  تكون  ان  ميكن 

تقاطع شارعني فرعيني!..
املدن  يف  املحلية  االدارات  بها  تدير  التي  فالطريقة 
والعنرصي  والغبي  االحمق  الخطاب  ثم  ومن  والواليات، 
هذه  توزعه  الذي  العنف  ان  أخرى  مرة  يثبت  لرتامب، 
االربع،  االرضية  الكرة  جهات  يف  الهوجاء  العظمى  القوة 
وضد  االمرييك،  الداخل  يف  ذاته  تستعمله  ان  ميكن 
وحاقد  وفاضح  وفّج  مكشوف  عنرصي  بشكل  مواطنيها 

ومنهجّي ومربمج!..
الشعب  عورة  يغطي  أن  ميكن  الذي  الوحيد  الضوء 
من  الواسعة  املشاركة  هو  االمريكية  واالدارة  االمرييك 
وخصوصا  االحتجاج  مظاهرات  يف  "البيض"  االمريكيني 
االقلية  عىل  محسوبة  الغري  املدن  يف  خرجت  التي 

السوداء!
ووجودية،  سة  مؤسِّ أسئلة  امام  ومكشوفة  عارية  أمريكا 
عىل  املوضوعة  الدول  نادي  اىل  تنضم  ذلك  يف  وهي 
الشكل  يف  كبرية  النقالبات  املعرضة  الدول  الئحة 
طور  يف  ذلك  يف  وهي  والوظيفة.  واملوقع  واملضمون 
تقع  االساسية  واملسؤولية  معّمقة،  أسئلة  عىل  االجابة 
"االنسان"  يزال  ال  والتي  والواعية  املثقفة  النخب  عىل 
وظيفتها االوىل وهّمها االساس، هذه النخب التي متكّن 
عىل  السيطرة  خالل  من  تغييبها،  من  املحافظني  حزب 
وربطها  واملؤثرة  الطليعية  الدراسات  ومراكز  اوال  االعالم 
بالسياسات الخارجية املجرمة. وكذلك من خالل افتعال 
املناهضة  االصوات  من  تجعل  التي  املستمرة  الحروب 
اصواتا خائنة وعميلة او متخاذلة، وخصوصا يف الحروب 
الحفاظ عىل أمن  العنوان األمني يف  التي تدخل تحت 

الشعب االمرييك واالرايض االمريكية..
طبعا، املسؤولية االكرب تقع عىل الحزب الدميوقراطي، 
النخبة االكرب من املؤثرين  أنه يضم  الذي من املفرتض 
الخارجية  املحافظني  لسياسات  املضاد  الشارع  يف 
الشعب  ولحمة  القومي  األمن  تهدد  التي  والداخلية، 
باراك  وصول  هو  الفريد  منوذجها  كان  التي  االمرييك 
اىل  الدميوقراطي  الحزب  يف  لألقليات  ممثال  اوباما 
الحكم، الذي مّثل يف حينها رضبة قاسية ألمريكا العميقة 

التي تتمثل يف املحافظني بأبشع صورهم! 
اىل  للنزول  تاريخية  فرصة  امام  الدميوقراطي  الحزب 
هذا  لقيادة  امنا  للرسقة،  ال  للتخريب،  ال  الشارع، 
والخلفيات  وااللوان  االعراق  املتنوع  الشعبي  الغضب 
الفكرية والثقافية والسري به اىل اسقاط ترامب انسانيا، 
االنتخابات  يف  إلسقاطه  متهيدا  وحكوميا،  وأخالقيا 
الحكم  من  املحافظني  حزب  إلزاحة  كمقدمة  الرئاسية 
اىل االبد.. طبعا نحن لسنا يف معرض التبسيط لإليحاء 
والدسائس  للحروب  ميال  أقل  الدميوقراطيني  بأن 
أمريكا  خاضتها  التي  الحروب  ان  خصوصا  واملؤامرات، 
يف الخارج توزعها املحافظون والدميوقراطيون بالعدل.. 
ميكن  الذي  العدو  او  الخصم  اختيار  معرض  يف  لكننا 
ومعاهدات  اتفاقيات  اىل  والوصول  معه  التفاهم 
خطط  ورسم  اشتباك  قواعد  ووضع  سياسية  ومامرسة 
واجندات عمل ميكن احرتامها والوثوق باألشخاص الذين 

ميهرون هذه االتفاقات بتواقيعهم!
يوحي  الذي  العاملي  االقتصادي  الوضع  ان  اىل  اضافة 
بالتأزم واالنفجار، مضافا اىل جائحة الكورونا التي ال ميكن 
وقلة خربة  وبله  التنبؤ مبضاعفاتها، معطوفة عىل حمق 
امريكا  يف  االوىل  الشخصية  ومسؤولية  ودراية  وحنكة 
النووي.. كل ذلك يشكل خطرا  الزر  والتي متلك ارسار 

عىل أمن وأمان هذا الكوكب!
لذلك فإن الشعب االمرييك يتحمل مسؤولية كبرية يف 
الحياة  استمرار  النظر يف شانه وموقعه ودوره يف  اعادة 
فوق هذا الكوكب اليسء الحظ. إن أسئلة كبرية ال بد ان 
تواجهها امريكا. ولإلجابة عنها فإن الشعب االمرييك كان 

ومن املفرتض ان يستفيد من تجربة العزل التي أمنها لنا 
الصديق كورونا، للتفكر يف واقع حال الدولة االمريكية، 
أو األمة كام يسميها األمريكيون the nation. ويف واقع 
أوال،  ناسها  مع  تعاطيها  يف  االمريكية  واالدارة  الحكومة 
باحتياجاته  واالهتامم  االنسان  انسانية  احرتام  مدى  يف 
االمرييك  االقتصاد  حقيقة  يف  التفكري  وكذلك  األولية، 
وآليات عمله وقدرته عىل تأمني هذا املستوى الكاذب 
وأخريا  االمرييك.  الفرد  عىل  املرتاكم  الديْن  رفاهية  من 
يف ما هو الدور االممي والعاملي، السيايس واالقتصادي 

والفكري واالخالقي، الذي تقوم به امريكا يف الخارج!..
عن  إذا صدرت  بها  الوثوق  ال ميكن  االسئلة  أجوبة هذه 
تشغل  التي   establishment أو  التقليدية  املؤسسة 
مراكزها ودوائرها االعالمية املمولة من صانعي وراسمي 
الداخل  يف  والقذرة  الخطرة  السياسات  هذه  ومنفذي 

والخارج..
فعىل الشعب االمرييك ان يبحث عن االجوبة الحقيقية 
ال  بأنه  الحقيقي  الوعي  يف  اوال،  االنساين  انتامئه  يف 
دون  الرفاهية  من  املستوى  هذا  عىل  يحافظ  أن  ميكن 
لسياسات  ميكن  ال  وانه  واخالق،  وعدل  حق  رشوط 
اىل  طريقها  تجد  ان  اآلخرين  لرثوات  املمنهجة  النهب 
طغمة مالية مهيمنة ومسيطرة ومتحكمة، ال ميكن لهذه 
يبقى  وأن  تستمر،  ان  املداورة  او  املبارشة  الرسقات 
املستفيد االسايس منها هذه الطغمة بعد توزيع الفتات 
عىل الشعب االمرييك.. الذي يقوم بانتخاب شخصيات 

كريهة كهذا الرئيس!
أمن  عن  مسؤولة  ما  مكان  يف  االمريكية  فالدميوقراطية 
فإن  ولذلك  االستمرار.  عىل  وقدرته  ورفاهيته  الكوكب 
الشعب االمرييك، فردا فردا، مسؤول بشكل مبارش عن 
بعض  يعيدوا  ان  ميكن  الذين  مسؤوليه  اختيار  حسن 
والصحي  واالقتصادي  السيايس  واالمن  للسلم  التوازن 
والبيئي العاملي.. وذلك بإسقاط ترامب يف االنتخابات 
االمرييك  للشعب  حقيقي  "ممثل"  واختيار  القادمة، 
العسكر  ويعيد  اراضيها،  اىل  االمريكية  الجيوش  يعيد 
التي  القوانني  تفعيل  ويعيد  عائالتهم،  اىل  االمريكان 
تجرّم العنرصية، ورمبا اعادة كتابة عقد اجتامعي يلحظ 
حقوق االقليات من خالل رؤية جديدة للواقع السيايس 
واالقتصادي واالجتامعي فيام عليه امريكا بعد عقود من 
وثائق حقوق االنسان التي فرضها الحقوقيون االمريكيون 

يف نضاالتهم املرتاكمة!
كورونا  القادمة،  وتداعياته  املأزوم  االقتصادي  الوضع 
الذي  واالهامل  االمرييك  الصحي  النظام  وانكشاف 
االمريكيني  وخروج  الشوارع  مظاهرات  ثم  عليه،  يبدو 
من  واسعة  طبقات  نسيج  يف  املتفشية  العنرصية  ضد 
بوجه  مفتوحة  كبرية  ملفات  ثالث  االمرييك..  الشعب 
الكبري  التحدي  لها  اضفنا  وإذا  وحزبه،  وحكومته  ترامب 
الذي قامت به إيران يف إيصال سفنها البرتولية الخمس 
التحدي  هذا  عليه  يرتتب  وما  املحارصة،  فنزويال  اىل 
واالرادة  والقدرة  الهيبة  مستوى  عىل  مضاعفات  من 
واالنسحاب  الوجود  ملفات  اىل  إضافة  واملصداقية، 
كل  العراق..  والحقا  وسوريا  افغانستان  من  االمرييك 
ذلك يجعل من اعادة انتخاب ترامب مهزلة دميوقراطية 
يستحق بعدها الشعب االمرييك ما يستحق من غضب 

ونقمة من شعوب االرض!..
فالترصف بوعي وحكمة، وحفظا لوحدة الواليات املتحدة 
يزال  ال  الذي  األمرييك  الحلم  لشأنية  وحفظا  األمريكية، 
الذي  هو  العامل،  يف  واملرتزقة  املغفلني  بعض  يغري 
يجعل من جديد امريكا امة تستحق ان تكون قوية وقادرة 
وعدالة  العدل..  بقوة  واالسهام  الحياة  وتستحق  ومرفهة 

القوة!
اىل  مسؤول..  االمرييك  والشعب  عارية..  اآلن  أمريكا 
عقد  اىل  ويتوصل  الجديد  التأسييس  مؤمتره  يعقد  أن 

اجتامعي واخالقي وانساين!

هوزأبجد

أمريكا عارية!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

يف  االسالمية  الثورة  انترصت  يوم 
االتحاد  خارجية  وزير  وصل  ايران 
شيفاردنادزة  ادوارد  السوفيايت 
رئيسه  اىل طهران حامال رسالة من 
الخميني  االمام  اىل  غورباتشوف 
يدعو  شيئ  ال  هنا  الراحل....اىل 
للعجب،امنا ما اثار العجب هو ما 
سمعه ادوارد الذي اصفّر لون وجهه 
و هو يسمع كالم االمام حول قرب 
بلحاق  مشفوعة  الشيوعية  انهيار 
رجع   ... بها  االمريكية  االمربيالية 
هي  وما  بالده  اىل  شيفاردنادزة 
االتحاد  يتفكك  و  شهور  عدة  اال 
دفة  امريكا  تعتيل  و  السوفيايت 

قيادة العامل مبفردها
تحقق القسم االول من وعد االمام 
تحقق  ارهاصات  نرى  اليوم  نحن  و 
... كثرية  الوعد  الثاين من  القسم  
يف  حصلت  التي  التحوالت  هي 
تعّمر  ،مل  االخرية  الثالثة  العقود 
،تحت  طويال  االمريكية  االحادية 
ارتأت  ايلول   11 احداث  غطاء 
ان  االمريكية  الرش  امرباطورية 
النفط  منابع  يف  املبارش  التواجد 
سيكفل  تشديد الحصار عىل ايران 
طالبان  و  صدام  نظامي  فشل  بعد 
الدولة  اسقاط  مهمة  تنفيذ  يف 
ايران.... يف  الناشئة  االسالمية 

اىل  اوباما  وصل  حتى  االيام  دارت 
اولويات  يف  عّدل  و  الرئاسة  سدة 
الخطر  شّخص  حيث  االمرباطورية 
االتفاق  وّقع   . الصني  يف   ، هناك 
من  اىل  وذهب  ايران  مع  النووي 
يعتقد انه يهدد زعامته عىل قيادة 
برسعة  ينمو  العامل....الصيني 
يستعيد  الرويس  و  صاروخية 
وموازين  الضائع  مجده  و  مكانته 

القوى تتغري يف ميادين الرصاع ..
يف غفلة من الزمن جاء اىل السلطة 
به  يتسرت  له  قناع  ال  من  امريكا  يف 
صادقا  كان  عيوبها...ترامب  عىل 
التعبري  يف  مبارشا  و  نفسه  مع 
املرتبّعة  الرش  عنها...امرباطورية 
و  الهنود  ماليني  جامجم  عىل 
االفارقة الذين اقتلعتهم من اوطانهم 
تغرق يف ازماتها . ويف الوقت عينه 
ترجع اىل تلبُّس رداء العنرصية ....

الصني  بوجه  خارجي  استرشاس 
هوجاء  وخطوات   ، وايران  روسيا  و 
الفلسطينية  القضية  لتصفية 

تعويم  ،اعادة  القرن  صفقة  عرب 
االدوات التكفريية وتكثيف التواجد 
و  العراق  يف  املبارش  العسكري 
حيث  املجتمعات  ،تفجري  سورية 
تطال ايدي مخابراتها ،رعاية الحرب 
ركبت  ملونة  ،وثورات  اليمن  يف 
يف  واستثمرت  البرش  اوجاع  عىل 
و  مقاومة  وقوى  انظمة  اسقاط 
عىل  السيطرة  خدمة  هو  الهدف 
استعبادها  و  الشعوب  مقدرات 
االمرييك  التجربُّ  ذروة  يف   ...
مخلوق  االرضية  الكرة  تستضيف 
يرضب  و  البرشية  يرعب  شبح 
"حيث يجب "وتبدأ مهزلة الوهم و 
القوة الخارقة بالتمزق و االضمحالل 
العمل  عن  العاطلني  ماليني    ...
الف   100 حصيلة  مع  امريكا  يف 
قتيل مع كساد اقتصادي مع ضياع 
صحي ...وصفة سحرية للكوميديا 
السوداء نرى منوذجا عنها  باالنفجار 
الشعبي املحقون و انتشاره الواسع 

يف ظل الوباء املنترش...
ان مدى االهتزاز الداخيل يف امريكا 
سوف يؤثر عىل القبضة العسكرية 
وحيث   . الخارج  يف  االقتصادية  و 
الوباء  عىل  للسيطرة  امكانية  ال 
تستمر  سوف  االن  حتى  املنترش  
وستتعاظم  عنه  املتولدة  االزمات 
املتناقضات بني السلطة ومواطنيها 
معادلة  تتولد  هكذا   . الخائبني 
عودة  مقدار  ان  مفادها  جديدة 
يلتهي  محيل  مجتمع  اىل  امريكا 
بازماته يتحدد مبوجبه تحررا عامليا 
من غطرسة القوة االمريكية و نشهد 
العسكرية- القبضة  يف  ارتخاءاً 

لتسود  التعّددية  وتعود  االمنية 
الدولية وفق موازين قوى  السياسة 
الذي  الواعد  ناشئة متهد للسقوط 

اطلقه االمام الراحل...
قريبا....يخربنا  اليوم  نرى هذا  هل 
الواحد االحد بتاريخ االمم من قبلنا 
كيف كفرت بانعم الله ،وكيف كان 
الغطرسة  و   ، دواءا  االلهي  العقاب 
االمريكية ليست استثناءا يف قانون 

الخالق املدبر...
من  االمم  لتاريخ  واعية  قراءة  نحو 
قبلنا تزرع يف وعينا االمل بتحقيق 

النرص ولو بعد طول الصرب 

و السالمو السالم

سنن التاريخ وارهاصات 
االنهيار

عادل حبيب ...والسالم
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يف  مونرتيال  يف  السيدة  كنيسة  يف -نعت  مونرتيال  يف  السيدة  كنيسة  -نعت 
الطّيَب  الجاري  أيار  شهر  من  عرش  الطّيَب التاسع  الجاري  أيار  شهر  من  عرش  التاسع 
الذكِر األب جان املر، الذي خدم االبرشية يف الذكِر األب جان املر، الذي خدم االبرشية يف 
االرثوذكسية  جاورجيوس  القديس  االرثوذكسية كنيسة  جاورجيوس  القديس  كنيسة 
كام  ونصف،  سنوات  ست  مدَة  كام كَشامس  ونصف،  سنوات  ست  مدَة  كَشامس 
يف  ككاهن  سنة  عرشة  إحدى  مدة  يف خدم  ككاهن  سنة  عرشة  إحدى  مدة  خدم 

الكنيسة. الكنيسة. 
أوتاوا،  أبرشيات  يف  أيضاً  جان  األب  أوتاوا، عمل  أبرشيات  يف  أيضاً  جان  األب  عمل 
نيويورك  والية  لشباب  ومديراً  كندا،  نيويورك رشق  والية  لشباب  ومديراً  كندا،  رشق 
األب  "كان  األب .  "كان   .2000-20052000-2005 من  الفرتة  من يف  الفرتة  يف 
واليشء  الكنيسة.  يف  للضوء  مثاالً  واليشء جان  الكنيسة.  يف  للضوء  مثاالً  جان 
الذي فاق تواضَعه كان لطفه"، كام  الذي فاق تواضَعه كان لطفه"، كام الوحيد  الوحيد 

جاء يف نعي الكنيسة .جاء يف نعي الكنيسة .

ابن  بوهالل،  اللطيف  عبد  املنية  ابن -وافت  بوهالل،  اللطيف  عبد  املنية  -وافت 
يف  مبفرده  مات  وقد  والخمسني،  يف الثانية  مبفرده  مات  وقد  والخمسني،  الثانية 

شقته قبل يوم العيد يف مدينة مونرتيال. شقته قبل يوم العيد يف مدينة مونرتيال. 
املغرب  بلده  إىل  نقله  يتيرس  مل  املغرب وفيام  بلده  إىل  نقله  يتيرس  مل  وفيام 
املستجدة  األوضاع  بسبب  هناك  املستجدة ودفنه  األوضاع  بسبب  هناك  ودفنه 
من جراء وباء "كورونا"، ُدِفَن يف مقربة الفال من جراء وباء "كورونا"، ُدِفَن يف مقربة الفال 
الفائت  أيار  التاسع والعرشين من شهر  الفائت يف  أيار  التاسع والعرشين من شهر  يف 

بحضور بعض أصدقائه وجمعية دفن املوىت بحضور بعض أصدقائه وجمعية دفن املوىت 
املسلمني يف كيبك. وقد تكفلت القنصلية املسلمني يف كيبك. وقد تكفلت القنصلية 

املغربية يف مونرتيال بتكاليف الدفن.املغربية يف مونرتيال بتكاليف الدفن.
بها  تربّع  صدقة  ُوزَِّعت  لذكراه  بها وتكرميا  تربّع  صدقة  ُوزَِّعت  لذكراه  وتكرميا 
من  أربعون  فأُطِعَم  الفقيد،  أصدقاء  من أحد  أربعون  فأُطِعَم  الفقيد،  أصدقاء  أحد 

املحتاجني يف مدينة مونرتيال.املحتاجني يف مدينة مونرتيال.

CHUMCHUM مستشفى   يف  املنية  مستشفى  -وافت  يف  املنية  -وافت 
املرحوم  األحد  أمس  من  اول  مونرتيال  املرحوم يف  األحد  أمس  من  اول  مونرتيال  يف 

رضوان بن النصري بعد رصاع مع املرض. رضوان بن النصري بعد رصاع مع املرض. 

نسأل الله أن يشمل الراحلني بواسع رحمته، نسأل الله أن يشمل الراحلني بواسع رحمته، 
وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان.وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان.

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

بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة بحول الله..

تتخذ األمم املتحدة الخامس عرش من شهر حزيران 
بشأِن  للتوعية  عاملياً  يوماً  عام  كل  من  )يونيو( 
معاملة املسنني. وميكن تعريف إساءة معاملتهم 
إجراء  غياب  أو   — متكرر  أو   — واحد  ’’فعل  بأنها 
فيها  تُفرَتُض  عالقة  أي  خالل  ِمن  ينَفُد  مناسب، 
الثقة، فيتسبب باألذى أو اإلحباط لشخص مسن‘‘. 
أشكاالً  املسنني  معاملة  إساءة  تتخذ  أن  ميكن 
والعاطفية  والنفسية  البدنية  اإلساءة  مثل  مختلفة 
نتيجة  تكون  أن  ميكن  كام  واملالية.  والجنسية 

إهامل مقصود أو غري مقصود.

يف أجزاء كثرية من العامل، تُساُء معاملة املسنني 
قريب،  وقت  حتى  تذكر.  استجابة  أو  إدراك  دون 
مجهولًة  الخطرية  االجتامعية  املشكلة  هذه  كانت 
مسألة  األغلب  يف  تُعترب  العام،  للرأي  بالنسبة 
من  املسنني  عىل  االعتداء  يزِل  ومل  خاصة. 
يف  وتُتجاَهل  أهميتها  من  يُقلَّل  التي  املحرمات، 

جميع أنحاء العامل. 
أن إساءة معاملة  أن األدلة ترتاكم لإلشارة إىل  بيد 
ولعل  هامة.  ومجتمعية  صحية  مشكلة  املسنني 
وأنتاريو  كيبيك  مقاطعَتي  يف  مؤخراً  ف  تكشَّ ما 
مراكز  يف  الغربية  البالد  مجمل  ويف  خصوصاً، 
خدمتهم،  يف  وتقصري  إهامل  من  املسنني  رعاية 
الجنود  إن  بالقول  يعرب  ترودو  الوزراء  رئيس  جعل 
رعاية  يف  استثنائياً  الفرتة  هذه  )املساهمني 

املسنني( رأوا أموراً مروعة. 

بدور  لحقت  التي  املعاناة  حجم  يكشف  وهذا 
جائحة  انتشار  عقب  لحتفهم  تُركوا  الذين  العجزة، 
او  عطشاً  مات  بعضهم  أن  حد  إىل   ١٩" "كوفيد 
جوعاً بعدما فقد الخدمات املفرتضة من موظفني 
بعدما  وعائالتهم  أطفالهم  وسالمة  سالمتهم  آثروا 
لعدم  إما  الالزمة،  الحامية  وسائل  لهم  تتوفر  مل 

التزود بها بشكل كاٍف أو لفقدانها من االسواق.. 
إن التوعية الحقيقية بشأن هذه املسائل اإلنسانية 
والوجدانية الحساسة تبدأ من خالل اختيار مرشحني 
االنتخابية  ووعودهم  أعاملهم  جدول  عىل  يضعون 
ورفع  الصحية،  الخدمات  نظام  تحسني  أولويَة 
التمرييض،  الجسم  يف  والعامالت  العاملني  أجور 
والخدمات والعناية الطبية بدالً من إنفاق املاليني 
الشوارع  وتزيني  االستعراضية  االحتفاالت  عىل 
والجسور. هذا فيام تشهد قطاعات أساسية أخرى 

اقتطاعاٍت مالية وتقليَص عدد املستخدمني.
إن ما جرى مؤخراً وما زال يف مراكز رعاية املسنني 
ويف املستشفيات عموماً لَمدعاة إىل إعادة النظر 
يف املنظومات السياسية وطروحاتها، التي بالغت 
يف إثارة مواضيع دينية وعرقية وثقافية ال تسمن أو 
املصريية  املسائل  أهملت  فيام  جوع،  من  تغني 
دون   - جميعاً  املواطنون  يحتاجها  التي  الحساسة 
الصحية والغذائية  السالمة  استثناء - وعىل رأسها 
والنفسية، فهل سنشهد والدة جيل سيايس جديد 
مع  وانسجاماً  واقعيًة  أكرثَ  ومشاريَع  يحمل هموماً 

متطلبات الحياة العرصية؟؟

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

محمد  هاشم  أبوعدنان  الحاج  الفقيد  املنية  وافت 
الجمعة  سامل يف مونرتيال بعد رصاع مع املرض يوم 
الفائت يف التاسع والعرشين من شهر أيار. حفيده يف 
مونرتيال الرادود محمد نزار هاشم )البرصي( وقد صىل 
السبيتي يف  الشيخ عيل  الطاهر سامحة  عىل جثامنه 
مقربة حمزة االسالمية بَُعيد الواحدة من بعد ظهر األحد 
الجثامن  وسينقل  أيار  شهر  من  والثالثني  الواحد  يف 
هناك. ليدفن  الحق  وقت  يف  األرشف  النجف   اىل 

سامحة  وإمامه  )ع(  البيت  أهل  مسجد  رثاه  وقد 
أنه  إىل  أشارت  بكلامت  وأصدقاؤه  النارصي،  الشيخ 
وحصدت  الله  سبيل  يف  الكثري  أعطت  "شخصية 
وابتسامة  النبيل  "الخلق  وأظهرت  الناس"،  حب 
"إنسان مل  فهو  والطهارة".  والوفاء  الحب  تعني  كانت 
يذكر أحداً بسوء، ومل يؤِذ برشاً. فال ميوت َمن حياته 
عزوجل. الله  بيت  خدمة  يف  يختمها  وأعامله   خري 

أن  وحاشاه  رحيم  لرب  ذهبت  أنك  سلوانا  عدنان،  أبا 
يجزيك بغري الجنة".

الشيخ النارصي الشيخ النارصي 
سامحة الشيخ محمد مهدي النارصي رثا الراحل بقوله: 

"وداعاً يا حاج.. 
وإنساناً..  وصديقاً  أخاً  كان  فلقد  أرثَُوه،  أن  عيل  يعز 
أي  وقبل  املسجد  بعد  ُزرتُه  كندا  إىل  أتيُت  فكلام 
يف  كان  برشاً.  يؤِذ  ومل  بسوء،  أحداً  يذكر  مل  أحد... 
وسيلة  أي  عن  يبحث  وأخاً  وخادماً  إماماً  املسجد 
املهمة.  لهذه  ُخلق  كأنه   - متربعاً   – املصلني  لخدمة 
صربه  ارزقنا  اللهم  له..  شفيعًة  املساجد  اجعل  اللهم 
وإخوانه  منذراً  واجِز  الناس،  مع  وخلقه  البالء،  عىل 
وشفِّع  وفادته  فأكرم  إليك،  وافد  إنه  اللهم  به.  لِربّهم 

محمداً وآله لَه".
مسجد أهل البيت )ع(مسجد أهل البيت )ع(

اللجنة االدارية يف مسجد أهل البيت )ع( نعت الفقيد 
بالقول: "ال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم... نودع 
الله  سبيل  يف  الكثري  أعطت  تأريخية،  شخصية  اليوم 
فكرية  منظومة  متثل  وكأنها  الناس  حب  وحصدت 
اجتامعية قلَّ نظريها؛ مثل الوفاء والعفة واألثرة وصدق 
وإتقان  والرزانة  والهدوء  الصرب  منه  تعلمنا  االلتزام.. 
العمل حتى ُخلِّدت نفسه بضامئر الناس. تحمل العناء 
بصمت، وكتب يف ذاته الوحدانية، ورسم يف وجدانه 

حب آل البيت )ع(.. 
برىض  وتعّفر  الخلود،  ذمة  يف  حبيبنا  العني،  قرير  نَم 
العني  نوُر  الله يف مقعد صدق عند مليك مقتدر... 

أبو عدنان".
الزبيديالزبيدي

فيها:  قال  بكلامت  نعاه  الزبيدي  محمود  األستاذ 
"رحمك الله يا أبا عدنان. كنت معنا يف مسجد أهل 
السالم – عظيامً يف محياك وصادقاً  عليهم   - البيت 
يف دعوتك لآلخرين بخلقك النبيل. ابتسامتك كانت 
تعني يل الكثري... تعني الحب والوفاء والطهارة. كنت 
واملسجد سيان أقصدهام. ايتها الشيبة الكرمية التي 

البرصي  أيها  الله.  التواضع والصرب والحب يف  علمتنا 
كيف ترحل عنا ونحن مل نرتِو منك بعد؟ 

أملَّت  التي  الغربة  جراحات  رغم  ومربياً  وأخاً  أباً  كنت 
مزالق  أمام  الصمود  منك  نستمد  جبالً  كنت  بك. 
الحياة. فال طعم بعدك، يا أبا عدنان، لهذه الحياة، فكُن 
قرير العني. فَسيلتقيك إخوة الدرب من شهداء البرصة 
بشكل خاص والعراق بشكل عام، الذين سبقوك. وهم 
أبا  عليك  سالم  عليهم.  امليمون  مقدمك  ينتظرون 

عدنان مذ عرفناك وعايشناك يف حلو الحياة ومرها. 
األعىل  بامللكوت  تلتحق  وانت  أبا عدنان  يا  تنسانا  ال 
من الدعاء بحسن العاقبة، فقلبك السليم ينفتح عىل 
الله وينفتح الله عليه. وسالم عليك يوم ترحل إىل رب 
رحيم وأنت تحمل يف قلبك آهات السنني وظالمات 
املعذبني. وسالم عليك يف الخالدين إن شاء الله مع 
الصرب  ومحبيك  ذويك  الله  وألهم  محمد،  وآل  محمد 

واالميان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
د. الربيعيد. الربيعي

من  ميوت  ال  الراحل:  رثاء  يف  قال  الربيعي  عادل  د. 
حياته خري وأعامله يختمها يف خدمة بيت الله عزوجل، 
كان  أفضل مام  مكان  إىل  وذهب  فارقنا  قد  هو  وإمنا 
الحاج  عدنان  أيب  سفر  نبأ  من  وصلنا  ما  ذلك  فيه... 
هاشم... وهذا ما يجعلنا وأوالده مطمئنني ويخفف من 
حزن الفراق، ال سيام ان املستقبلني له هم محمد وآل 
محمد )ص(. فهنيئاً له وهنيئاً ألوالده ومحبيه... ودمتم 

ساملني.
البحراينالبحراين

الحاج قاسم البحراين من ناحيته قال: "أعظم الله أجورنا 
وأجوركم بفقدان األخ الكبري واملتواضع والقلب الحنون 
كنخيل  شامخاً  كنت  والسنون.  الغربة  عذبته  الذي 
واقف،  وهو  إال  ميوت  ان  يأيب  الذي  الشامخ  البرصة 
الله  خدمت  لقد  عزوجل.  الله  لغري  اإلنحناء  يعرف  ال 
وخدمت  أمني،  مخلص  وبقلب  خدمة  خريَ  بيته  يف 
الحسني )ع( يف بيته رغم تعب العمر ومتاعب السنني.  
سلوانا أنك ذهبت لرب رحيم، وحاشاه أن يجزيك بغري 
الحنني، وشفيعك عيل  إليها  يقودك  كان  التي  الجنة 
والحسني )ع( اللذين خدمت يف بيتهام وبكيت عىل 

أتراحهام وفرحت ألفراحهام.
رحمك الله يا أبا عدنان، وشملك بعطفه ورحمته وهو 
وأمهام  والحَسنان،  عيل  لك  وشفع  املّنان،  الحّنان 
فاطمة سيد النسوان، ووالدها محمد خري خلق الرحمن 

)ع(.

وجه النائب الفدرايل عن منطقة جنوب كيتشرن 
رسالة  طبارة  رشيد  مروان  اللربايل   الحزب  يف 
يف التاسع عرش من شهر ايار إىل كل من رئيس 
الشؤون  ووزير  ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء 
ضم  حول  شامبايْن  فيليب  فرانسوا  الخارجية 
لألرايض  الجانب  األحادي  االرسائييل  الكيان 

الفلسطينية. 
اإللكرتوين  الربيد  أكتب هذا  الرسالة:  وجاء يف 
الربملانية  الصداقة  مجموعة  رئيس  بصفتي 
الكندية للتعبري عن قلقي العميق وقلق العديد 
الضم  تقارير  بشأن  اآلخرين  الكنديني  من 
وادي  من  الغربية  للضفة  املقرتح  اإلرسائييل 

األردن إىل شامل وجنوب أريحا.
الغربية.  بالضفة  غنيٌة  زراعيٌة  أرٌض  األرُض  هذه 
إمكانية  متاماً  يدمر  فسوف  الضم،  حدث  إذا 
كندا  سياسة  مع  يتعارض  الذي  الدولتني  حل 
واحد سيكون غري  الضم من جانب  إن  القدمية. 
أو  يحرتم  ولن  الدويل  القانون  مبوجب  قانوين 

يعرتف بتوافق اآلراء الدويل حول حدود 1967.
القانون الدويل ضم األرايض من قبل قوة  يحظر 
من  املخطط  هذا  فيه.  لبس  ال  بشكل  االحتالل 
قبل الحكومة االئتالفية اليمينية نتنياهو وغانتس 

سوف يخرق قرار 1967 بشكل كامل.
الدول  من  والعديد  األورويب  االتحاد  وجدد 
األوروبية ، مبا يف ذلك فرنسا واململكة املتحدة 
اإلرسائيلية  الحكومة  لتطلع  معارضتها  وأملانيا، 
الغربية. وقال جوزيب  إىل ضم أجزاء من الضفة 
بوريل، وزير خارجية االتحاد األورويب، إن االتحاد 

الدبلوماسية"  قدراتنا  "كل  سيستخدم  األورويب 
الضفة  ضم  من  القادمة  إرسائيل  حكومة  ملنع 

الغربية.
لشبه  روسيا  ضم  حكومتنا  أدانت   ،2016 عام 
تشابه  أوجه  أرى  الحالة  هذه  يف  القرم.  جزيرة 
املبادئ  نفس  تطبيق  كندا  عىل  يجب  دقيقة. 
عىل إرسائيل وفلسطني. يجب أن نخرج برد قوي 
إذا  العقوبات،  مثل  حازمة  إجراءات  نتخذ  وأن 

ومتى استمرت إرسائيل.
األطراف(  جميع  )من  آخرين  نائبا   18 مع  كنت 
يف فلسطني وإرسائيل يف أبريل 2018. التقينا 
الذين  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  من  بالعديد 
والظلم  التمييز  وإنهاء  السالم  رؤية  يريدون 
والعيش حياة مزدهرة وسلمية لحياتهم العائالت 
خالل  غائبة  كندا  تكون  أن  ميكن  ال  وأنفسهم. 
بانتهاك  أال تسمح إلرسائيل  ويجب  الوقت  هذا 

القانون الدويل دون عقاب.
يجب أن ننضم إىل رشكائنا الدوليني ونطرح بياناً 
قوياً يعارض هذا الضم وانتهاكه للقانون الدويل، 

مؤكًدا أنه يعيق أي فرصة لحل الدولتني".

النائب طبارة: يجب أال تسمح كندا رحيل الحاج هاشم محمد سالم
إلسرائيل بانتهاك القانون الدولي

البقاء هلل

التاجر الفاجر

في اليوم العالمي للتوعية بشأِن معاملة المسنين

االب املر

عبد اللطيف بوهالل

رضوان بن النصري

النائب طبارة

م:م: ميلك لساناً "طيباً" يطلق من خالله كالماً معسوالً، 
ويغدق عىل ضحاياه من الوعود ما يجعلهم يعيشون 
السهل  بالربح  عهم  فيطمِّ األوهام،  من  عامل  يف 
واليسري كَيام يتمكن من مدخراتهم. وبعد أن يستحوذ 
عليها ينقلب إىل انسان آخر ميارس املكر والخديعة 
وما  ويعدك،  الكاذبة  الوعود  ويطلق  والتسويف، 
أِبالقسوة  أتعامل معه:  أحتار كيف  إال غروراً.  يعدك 
بالليونة  أم  ومقاطعتي؟  مني  للتنفر  مربراً  فيتخذها 
الكثريين  وحقوق  بحقي  واستخفافاً  تساهالً  فيزداد 

أمثايل؟.. 
االبواب  أمامي  ت  ُسدَّ بعدما  شاكياً  إليكم  أكتب 
ُع  يتذرَّ مرة  كل  ويف  بوجهي  مراراً،  الهاتف  وأُغلق 
أن  إمنا  أرباحاً،  منه  أريد  ال  ذنب...  من  أقبح  بعذر 
وبغيايب  جبيني  بعرق  جمعته  الذي  رأساميل  أسرتد 
لكنه  وليلية.  نهارية  دوامات  يف  وأوالدي  أرسيت  عن 
فكيف  األمانة،  قيمة  وال  املشاعر  معنى  يعرف  ال 
أترصف؟؟                    يحيى / لونغي، جنوب موريال  يحيى / لونغي، جنوب موريال 
أوساط جاليتنا  فيها يف  أول مرة نسمع  ليست  حل:حل: 
العربية عن أشخاص قدموا أنفسهم للناس عىل أنهم 

البلد  يف  متعددة  واستثامرات  تجارات  أصحاب 
باملال  مبشاركتهم  لهم  املستمع  ليغروا  وخارجه، 

وأخذ أرباح شهرية أو سنوية عليه. 
وعادة ما يقصدون أناساً ال ِقَبَل لهم باألعامل التجارية 
الكربى وال خربة لديهم يف كيفية مزاولتها، فيسلِّمون 
قانوناً،  ومسجل  واضح  استثامري  عقد  دون  مالهم 
وما  والصداقة  واملعرفة  الثقة  من  أساس  عىل  إمنا 
- خجالً  أنها متنع  اصحابها  يظن  عناوين،  من  شاكل 
كاتب  عند  تسجيله  أو  القرض  توثيق  طلب  من   -
املقرِض  خطأ  فهذا  الكريم.  القرآن  أمر  كام  بالعدل، 

او املستثمر. 
عن  ورد  ما  بحسب  فهو  املقرتض  التاجر  ذنب  أما 
بالفجور والعدوان - ما مل  الله )ص( موصوف  رسول 
والحرام،  الحالل  عند  يقف  يك  االتجار  فقه  يتعلم 
والخيانة.  الغدر  ويخىش  واألمانة،  الصدق  ويلزم 
فالنبي )ص( يخاطب أمثاله بقوله: "يا معرش التجار، 
إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجاراً إال من اتقى الله 
وبر وصدق". صدق رسول الله عليه وعىل أهل بيته 

أفضل الصالة والتسليم.

م: ميلك لساناً "طيباً" يطلق من خالله كالماً معسوالً، 
ويغدق عىل ضحاياه من الوعود ما يجعلهم يعيشون 
السهل  بالربح  عهم  فيطمِّ األوهام،  من  عامل  يف 
واليسري كَيام يتمكن من مدخراتهم. وبعد أن يستحوذ 
عليها ينقلب إىل انسان آخر ميارس املكر والخديعة 
وما  ويعدك،  الكاذبة  الوعود  ويطلق  والتسويف، 
أِبالقسوة  أتعامل معه:  أحتار كيف  إال غروراً.  يعدك 
بالليونة  أم  ومقاطعتي؟  مني  للتنفر  مربراً  فيتخذها 
الكثريين  وحقوق  بحقي  واستخفافاً  تساهالً  فيزداد 

أمثايل؟.. 
االبواب  أمامي  ت  ُسدَّ بعدما  شاكياً  إليكم  أكتب 
ُع  يتذرَّ مرة  كل  ويف  بوجهي  مراراً،  الهاتف  وأُغلق 
أن  إمنا  أرباحاً،  منه  أريد  ال  ذنب...  من  أقبح  بعذر 
وبغيايب  جبيني  بعرق  جمعته  الذي  رأساميل  أسرتد 
لكنه  وليلية.  نهارية  دوامات  يف  وأوالدي  أرسيت  عن 
فكيف  األمانة،  قيمة  وال  املشاعر  معنى  يعرف  ال 

أترصف؟؟       يحيى / لونغي، جنوب موريال 
أوساط جاليتنا  فيها يف  أول مرة نسمع  ليست  حل: 
العربية عن أشخاص قدموا أنفسهم للناس عىل أنهم 
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لبيب فرج الله*لبيب فرج الله*

التحرير  عىل  تنقيض  عاماً  عرشون 
األرايض  من  واسعة  أجزاء  واستعادة 
حضن  إىل  عليها  ومن  مبا  اللبنانية 

الوطن. 
بالغ  مفرتقاً  الحدث  هذا  شكل  لقد 
إىل  املعارص  لبنان  تاريخ  يف  األهمية 
إنه  القول  فيها  نستطيع  التي  الحدود 
اىل  تقدم  التي  الكربى  الهدايا  إحدى 
لبنان الكبري عىل أعتاب املئوية األوىل 
عام  من  أيار   25 بعد  فام  لتأسيسه. 

2000 ليس كام قبله.
نتجت  فَقْد  التباين،  لهذا  أسباب  مثة 
ظاهرات  جملة  الحدث  هذا  عن 

ومتغريات حريٌّ بنا أن نذكر بعضها.
لقد كان الحدث ظاهرة جديدة لبعض 
العامل ألنه كان  من دول  العرب وعدداً 
الحدث األول الذي ينسحب فيه جيش 
مسبقة،  مذلة  اتفاقيات  دون  إرسائيل 
ووادي  دايفيد  كامب  يف  حصل  كام 

عربة وأوسلو – مثاالً، ال حرصاً.  
الشعب  لدور  كانت  الثانية  والظاهرة 
املؤمنة  الوطنية  بطالئعه  اللبناين 
الذي  االنسحاب  وترسيع  بإحداث 
مجلس  لقرارات  تنفيذاً  ال  حصل، 
إيقاع  عىل  حصل  الذي  بل  األمن، 
املواجهة مع قوى االحتالل وأدواته يف 

املناطق التي كانت تحت سيطرته. 
يرّوج  الذي  والتحليل  الكالم  كرثة  إن 
تنفيذاً  جاء  االنسحاب  هذا  إن  ملقولة 
خاصة  الدويل،  األمن  مجلس  لقرارات 
أرض  عىل  لهام  قيمة  ال   ،425 القرار 
الواقع. فقوة االحتالل ودولتها مل تنفذ 
قرارات مجلس األمن عرب كل تاريخها، 
واآلن يتهيأ لها أن تنفذ قراراً دولياً بعد 

ميض قرابة عقدين عىل صدروه. 
نهايُة مقولِة قوة  أما املتغريات فغرَّتها 
مرحلة  من  فانُتِقَل  ضعفه،  يف  لبنان 
مرحلة  إىل  الخائف  الضعيف  اللبناين 

اللبناين املواجه واملنترص.
قواعد  اختالف  أيضاً  املتغريات  ومن 
اإلشتباك، َفلَم تعد املواجهة نزهة نزق 
عسكرية، بل باتت لها تبعات ال بد من 
أخذها بالحسبان ألن موازين املواجهة 

اختلفت.
مسلسل  أن  نرى  تقدم،  مام  وبالرغم 
اخرتاق حرمة األجواء واملياه واألرايض 
اللبنانية بني اآلن واآلخر ال يزال مستمراً 
الذي  الرتهيب  مسلسل  من  جزء  ألنه 
يتعرض له لبنان - وطناً وشعباً  وجيشاً 
- من آلة الحرب االرسائيلية. لآلن هذا 
التعرض ما هو إال جزء من اسرتاتيجية 
إبقاء  إىل  ترمي  وعسكرية  سياسية 
والسيطرة  االستيطان  رهينَة  املنطقة 

لنهب البالد والعباد.

إبقاء حقل  الحاجة إىل  ومن هنا تكمن 
الواقع  الستطالع  مفتوحاً  التجارب 

واإلستعداد للتعامل معه.
متاسك  إىل  الحاجة  تصبح  هنا  ومن 

لبنان - شعباً وجيشاً ومؤسساٍت - أكرث 
إلحاحاً. وتلك هي الهدية الثانية لِلبناَن 
سيداً  يبقى  يك  مئويته  يف  الكبري 
وعامله  محيطه  مع  ومتفاعالً  منفتحاً 

العريب.
الجالية  يف  وثقايف  سيايس  الجالية *ناشط  يف  وثقايف  سيايس  *ناشط 

اللبنانية والعربية ويف الساحة الكنديةاللبنانية والعربية ويف الساحة الكندية

بعد عشرين عامًا على تحرير لبنان من االحتالل االسرائيلي 
 ال تزال فرحة النصر واإلعتزاز تغمر لبنان بأسره

م إلى لبنان الكبير التحرير إحدى الهدايا الكبرى التي ُتقدَّ

حسني حب الله  - مونرتيالحسني حب الله  - مونرتيال

يحتفل  عام  كل  من  أيار  شهر  من  والعرشين  الخامس  يحتفل يف  عام  كل  من  أيار  شهر  من  والعرشين  الخامس  يف 
الذي  االرسائييل  االحتالل  من  لبنان  تحرير  بذكرى  الذي اللبنانيون  االرسائييل  االحتالل  من  لبنان  تحرير  بذكرى  اللبنانيون 

بدأ عاَم بدأ عاَم 19781978..

بدحر  حلامً  اللبنانيون  حقق  بدحر   حلامً  اللبنانيون  حقق   20002000 عام  من  اليوم  هذا  عام ففي  من  اليوم  هذا  ففي 
مستحيل،  شبه  كان  لبنان،  أرايض  عن  اإلرسائييل  مستحيل، الجيش  شبه  كان  لبنان،  أرايض  عن  اإلرسائييل  الجيش 
فأُنِهَيت عذابات اللبنانيني يف الجنوب والبقاع الغريب ومناطق فأُنِهَيت عذابات اللبنانيني يف الجنوب والبقاع الغريب ومناطق 

أخرى. أخرى. 

استطالع  خالل  من  اليوم  هذا  تستذكر  املرشق"  استطالع "صدى  خالل  من  اليوم  هذا  تستذكر  املرشق"  "صدى 
والثقافية  اإلعالمية  والوجوه  الناشطة  الشخصيات  بعض  والثقافية آراء  اإلعالمية  والوجوه  الناشطة  الشخصيات  بعض  آراء 
بعد  التاريخي  اليوم  هذا  يف  تقولُه  عام  بسؤالها  الجالية  بعد يف  التاريخي  اليوم  هذا  يف  تقولُه  عام  بسؤالها  الجالية  يف 
عرشين عاماً عىل التحرير، فكانت هذه املشاركات املتنوعة عرشين عاماً عىل التحرير، فكانت هذه املشاركات املتنوعة 

يف خلفياتها وتوجهاتها ومقارباتها.. يف خلفياتها وتوجهاتها ومقارباتها.. 
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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

غادة أرناؤوط*غادة أرناؤوط*

لبنانية  أعالماً  رافعة  سيارات  مواكب 
وراية املقاومة اإلسالمية، أغاٍن ثورية، 

حركة غري طبيعية، ماذا يحدث؟ 
الجنوب  أرض  تحرير  إنه  النرص...  إنه 

من آخر جندي إرسائييل..
يف 25 أيار يحتفل اللبنانيون يف ذكرى 
تحرير الجنوب من االحتالل االرسائييل، 
الذي اندحر عام 2000 تحت رضبات 
التي أنهكت قواه  املقاومة االسالمية، 
ضده،  بها  قامت  التي  بالعمليات 
فاضطر إىل االنسحاب بال قيد او رشط. 
فال  بامتياز،  تاريخي  يوم  اليوم  هذا 
العرس  إنه  نسيانه.  لبناين  ألي  ميكن 
سجن  من  األرسى  تحرير  انه  الوطني، 
االحتالل  نري  الوطن من  الخيام وتحرير 
بالفرح  الدمع املمزوج  االرسائييل. هو 
آالم  الجنوبيون  اسرتجع  كلام  والحرسة 
املنبعثة  األرسى  ورصخات  التعذيب 
ُعرِف  الذي  الخيام،  معتقل  من  ليالً 

عىل  شهد  والذي  سّجانيه،  بوحشية 
قصص التعذيب، وقد لُطَِّخت جدرانه 

بدماء املعتقلني من أبناء الوطن ... 
تشعر  أن  إال  ميكنك  ال  اليوم  هذا  يف 
لو  نتمنى  كنا  اللذين  والكرامة،  بالفخر 
حافظ لبنان عليهام، لو حافظ عىل هذا 
استطاع  لو  والبطويل،  التاريخي  النرص 
اللبناين أن يشعر بطعم الفرح يف كل 

عام وبالفخر بأنه لبناين! 
ملاذا مل يحّصن املسؤولون لبنان داخلياً 
يف  داخلياً  اإلنتصار  هذا  يستثمروا  أو 
ودعم  العلمية  للبحوث  مراكز  إنشاء 
بهموم  واإلهتامم  والصناعة  الزراعة 

الشعب اللبناين؟! 
إقتصادياً  بالوطن  النهوض  أليَس 

وإجتامعياً هو أيضاً انتصار عظيم؟! 
ملاذا هجرة شبابنا الدامئة؟ وكأنه كُِتب 
الفراق  مرارة  يعيشوا  أن  األهل  عىل 
والغربة مرتني: مرة يف الوطن الذي مل 
يؤّمن لهم أدىن الحقوق اإلنسانية، ومرة 
أخرى عند غياب فلذات أكبادهم وهم 

بأمّس الحاجة لهم يف كربهم!.. 
اللبنانيني  جميع  وّحد  أيار   25 يوم 
املختلفة،  وطوائفهم  بأطيافهم 
من  األكرب  الحّيز  تأخذ  الطائفية  واليوم 
اللعبة  أساس  وهي  اللبنانيني،  حياة 

السياسية! 
كنت  انتصارنا،  دام  لو  أمتنى  كنت 
أمتّنى وأنا يف بالد املهجر أن أقول بكل 

فخر: أنا لبنانية وهذا لبنان...
موجوداً  األمل  زال  ما  ولكن  أقولها،  لن 
ِبأن يأيت اليوم لنتخلّص من االستعامر 
بني  وفرّق  لبنان  دّمر  الذي  الطائفي 
بلبناَن وطناً  أؤمن  زلت  ما  أبناء شعبه. 
فرق  ال  داً،  موحَّ واحداً  وطناً  للجميع، 
آخر  عىل  ألحٍد  فضل  وال  أبنائه،  بني 
وعن  عنه  والدفاع  للوطن  باإلنتامء  إاّل 

مصالحه. 

حقوقية  ناشطة  ،شاعرة،  حقوقية *إعالمية  ناشطة  ،شاعرة،  *إعالمية 
كندا  يف  العاملي  السالم  سفرية  كندا ،  يف  العاملي  السالم  سفرية   ،
بالد  يف  املبدعني  رابطة  مؤسسة  بالد ،  يف  املبدعني  رابطة  مؤسسة   ،
املهجر و العامل املهجر و العامل 

وليد حديد*وليد حديد*

وقفات  الشعوب، هناك  يف حياة كل 
حدث  ليربز  التاريخ  فيها  يتجمد 
أجل  من  انتصار  أو  بطولة  أو  معني 
شهر  وما  واألرض.  والحرية  الكرامة 
الشعب  ِباستثناٍء.   ٢٠٠٠ عام  من  أيار 
اللبناين انترص من خالل األبطال الذين 

استطاعوا تحرير جنوبه من اإلحتالل. 
قصوى  أهمية  ذا  كان  الحدث  هذا 
اإلنسان  أن  أولها  الوجوه.  ومتعددة 

الحريب  التفوق  من  أهم  وإرادته 
والجيوش النظامية. ثانياً أن اإلحتالل ال 
بد أن ينتهي مهام بلغت املدة الزمنية 
العنجهية  أن  ثالثاً  للمحتل.  والعذر 
تدوم،  ال  التفوق  وأساطري  والقوة 
وإمنا املعادلة التي تجمع بني العدالة 
لهي  والحرية  الكرامة  وتحقيق  واإلرادة 

أقوى بكثري. 
بهؤالء  أفتخر  وكعريب  كلبناين  إين 
أو  حدود  بدون   - أعطوا  الذين  االبطال 
رشوط - حياتَهم لحامية أهلهم وأرضهم 
وكرامتهم، وهذا ما سيشهد التاريخ به 

ما  ننىس  ال  أن  واجبنا  من  لذلك  لهم. 
أعطونا وأن ال ننىس ملاذا استشهدوا. 
ويجب أن ال ننىس وجوَب العمل عىل 
الحر األيب واملُحرر من كل  الوطن  بناء 

اغتصاب.

واالجتامعي  العمل  وناشط يف  واالجتامعي *شاعر  العمل  وناشط يف  *شاعر 
الصعيدين  عىل  والسيايس  الصعيدين والثقايف  عىل  والسيايس  والثقايف 
الكندي والكيبيك.الكندي والكيبيك.

إجتامعات  صالة  للجالية  إجتامعات قدم  صالة  للجالية  قدم 
بإسم  واالجتامعية  الثقافية  بإسم للنشاطات  واالجتامعية  الثقافية  للنشاطات 
أخيه املتويف املحامي نهاد حديد.أخيه املتويف املحامي نهاد حديد.

د. مالك ايب صعب*د. مالك ايب صعب*

إحتفل لبنان منذ أيام معدودة بالذكرى 
العرشين لتحرير أجزاًء كبرية من أراضيه 
اإلرسائييل  الجيش  ِقبل  من  املحتلة 
وهي مناسبة تحمل الكثري من املعاين 
الوطنية امللهمة. فمن املعاين املهمة 
واإلسالمية  الوطنية  املقاومة  لتجربة 
الذريع  الفشل  هي  لبنان  تحرير  يف 
ملقولة "أن قوة لبنان يف ضعفه" والتي 
تهاوت برسعة بعدما وصلت الدبابات 
اإلرسائيلية اىل بريوت وذلك يف صيف 
لبنان  عالقات  كل  تنفع  فلم   .1982
معظم  مع  والسياسية  الدبلوماسية 
عىل  العدوان  ردع  يف  العامل  دول 
لبنان وكذلك يف إجبار القوات  سيادة 
الغازية عىل اإلنسحاب منه بدون قيد 
القيام  او رشط. بل إن الذي متكن من 
شابات  من  غفرية  أعداد  كانت  بذلك 
يف  إنخرطت  التي  لبنانيني  وشباب 
أطلقت  وإسالمية  يسارية  أحزاب 
بذل  يف  وتسابقت  مسلحة  مقاومة 
تحرير  سبيل  يف  والرخيص  الغايل 
واألرض.  األهل  عن  والدفاع  وطنها 
تجربة  الثاين يف متايز  املعنى  ومتثل 
التي  عن  هذه  والتحرير  املقاومة 
من  األربعينيات  بداية  يف  سبقتها 

اللبنانيون  ثار  عندما  السابق،  القرن 
معركة  يف  الفرنيس  اإلحتالل  ضد 
إستقاللهم  عىل  للحصول  سياسية 
سعيد  الشهيد  فيها  سقط  والتي 
بلدة  من   )1908-1943( فخرالدين 
التاميز  إن  لبنان.  عني عنوب يف جبل 
كان  منه،  أسايس  جانب  يف  هذا، 
هاتني  لقيادة  اإلجتامعية  األصول  يف 
املعركتني فاألوىل كانت بقيادة نخب 
الطوائف  مثلّت  وإقتصادية  سياسية 

اللبنانية والرشكات املالية الكربى بينام 
حزبية  نخب  الثانية  املعركة  قادت 
مبعظمها  مثلّت  وإسالمية  يسارية 
وعاملية  وسطى  إجتامعية  فئات 
معركة  لكن  املهمشة.  املناطق  وأبناء 
بإنتصار  تُوجت  األوىل  اإلستقالل 
نظاماً  بنت  والتي  قادتها  التي  النخب 
 4% منه  إستفاد  وإقتصادياً  سياسياً 
فقط من اللبنانني وبقي يرتّنح سياسياً 
فتم   1958 سنة  يف  أوالً  سقط  حتى 

لفرتة  اإلنعاش  تحت  وعاش  ترميمه 
قصرية لكنه عاد وسقط سقوطاً مدوياً 
يف سنة 1975. أما املعركة التحريرية-

إنتهت  والتي  الثانية،  اإلستقاللية 
معظم  من  املحتل  بطرد   2000 عام 
األرايض اللبنانية، مل تؤِد اىل قيام نظام 
سيايس وإقتصادي تستفيد منه معظم 
الفئات املنتجة والفقرية والتي قّدمت 
التحرير  أجل  من  الجسام  التضحيات 
إقتصادياً  سياسياً  نظاماً  تشكَّل  بل 
إستفادت منه فئة مل تصل حتى اىل الـ 
%4 كام حصل يف السابق. لقد أرىس 
للنهب  قواعد  الجديد  النظام  هذا 
من  الساحقة  األغلبية  وإفقار  والفساد 
الشعب اللبناين. إن معركة اإلستقالل 
بالسوق  لبنان  إنخراط  عمّقت  األوىل 
يكن  مل  أنه  عنى  مام  الغربية  العاملية 
إقترص  شكلياً  بل  ناجزاً  إستقالالً 
ومؤسسات  آليات  بعض  إيجاد  عىل 
النخب  تلك  هيمنة  تؤمن  سياسية 
فبالتايل  املجتمع.  عىل  اللبنانية 
لبنان  تحرير  مسألة  أن  القول  نستطيع 
تقرتن  أن  يجب  الخارجي  العدو  من 
من  وذلك  اإلجتامعي  التغيري  مبسألة 
الكريم  العيش  يؤمن  نظام  بناء  أجل 
وتتشابه  املجتمع.  مكونات  لسائر 
مع  األوىل  اإلستقالل  معركة  نتائج 

الثانية من حيث اإلفرتاق الحاصل بني 
اإلجتامعية  واملسألة  الوطنية  املسألة 
تحقق  الذي  التاريخي،  األنجاز  أن  إذ 
ربوع  معظم  من  اإلحتالل  جيش  بطرد 
لبنان، مل يوازيه تغيرياً يف بنية النظام 
السياسية واإلقتصادية مام يُفرس أيضاً 
نشوب األزمة الراهنة التي تسري بلبنان 
ال  الحقيقي  التحرير  إن  اإلنهيار.  نحو 
الجغرايف  املجال  عىل  فقط  يقترص 
بل يجب أن يؤدي اىل إستقالل فعيل 
يقوم  ودميقرطي  متطور  سيايس 
ويحرر  السياسية  الطائفية  إلغاء  عىل 
نظام  وعىل  املكبوتة  الناس  طاقات 
إقتصادي مستقل يقوم عىل بناء قطاع 
وليس  منتج  صناعي  وقطاع  زراعي 
قروض  او  الخارج  من  عطاءات  عىل 
أحفاد  لدفعها  سيضطر  ضخمة  مالية 
أحفادنا. إن مسألة التحرير متالزمة مع 
يف  نحتفل  أن  فلنأمل  التغيري  مسألة 
وناجز  بإستقالل حقيقي  القادمة  املرة 
يف  جامثاً  يزال  ال  إحتالل  من  وبتحرير 
أجزاء غالية من وطننا الحبيب او ال يزال 

يهيمن عىل سامئنا ومياهنا اللبنانية. 

*استاذ التاريخ يف جامعة ماكغيل *استاذ التاريخ يف جامعة ماكغيل 

وليم خربوطيل*وليم خربوطيل*

بدون أدىن شك، إن عيد التحرير 
ومدعاة  بامتياز  وطني  عيد  هو 
منذ  لبناين.  مواطن  لكل  فخر 
لِلبناَن  االرسائييل  االحتالل  بدء 
يف  التحرير  ولِغاية   1978 عام 
العديد  شارك   ،2000 أيار   25
األطياف  جميع  من  اللبنانيني  من 
واألديان، يداً بيد وكتفاً عىل كتف 
مواطن  كل  النرص.  هذا  لتحقيق 
بأخرى.  أو  بطريقة  ساهم  لبناين 

بالدم، منهم من  منهم من ساهم 
ساهم  من  ومنهم  باملال،  ساهم 

بالصالة والدعاء. 
عربة  يكون  ان  يجب  العيد  هذا 
عرب  فقط  كلبنانيني:  جميعاً  لنا 
أقىس  تجاوز  ميكننا  وحدتنا 
كل  عىل  واالنتصار  الصعاب 
عىل  اعتداء  أو  خطر  أو  تهديد 
من  كائناً  وسيادته،  لبنان  مصالح 

كان املعتدي وألي جهة انتمى.

  *محاٍم وناشٌط سيايس   *محاٍم وناشٌط سيايس 

يوم 25 أيار وّحد جميع اللبنانيين بأطيافهم وطوائفهم المختلفة

أفتخر بهؤالء األبطال الذين أعطوا حياتهم لحماية أهلهم وأرضهم وكرامتهم

التحرير على طريق اإلستقالل

التحرير صنعه كلُّ مواطن لبناني
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ال  أننا  أم  نفسه،  التاريخ  يعيد  هل 
فنعيش  فهمه،  فُنيسء  قراءته،  نُحِسن 
قامتاً  مستقبالً  ونبني  مأزوماً  حارضاً 

لألجيال القادمة؟ 
قبل تناول التاريخ ومقاربته، ال بُّد يل أن 
أشري إىل أنني وأنا أخطُّ كلاميت هذه، 
يغمرين شعور بالفخر بأن أُعطَى وأُمَنح 
املقاومة  عيد  وأقارب  أتناول  أن  رشف 
صفحات  عىل  أُذكر  وأن  والتحرير 

تحتفي باألحرار وتُكرّمهم.
كم من األعياد هي التي نحتفل ونحتفي 
بها عىل مدار العام؟ وطنية أم دينية أو 
حتى إجتامعية من دون حتى أن نشهد 
اليوم  فإنني  لذا  األعياد!  هذه  والدة 
حيايت  يف  الوحيد  العيد  عن  أكتب 
عرشين  قبل  والدته  شهدت  الذي 
العيد  هذا  أرى  عام  بعد  وعاماً  عاماً، 
الوقت  يف  عوُده  ويشتّد  ويكرُب  ينمو 
املريضة  النفوس  عليه  تتألب  الذي 

والضعيفة من كل حدب وصوب.
بالعودة اىل التاريخ، إذا كان هناك من 
من  هناك  يكون  أن  من  بد  فال  يقرأُه 
من  بّد  ال  التاريخ  يُكتب  وليك  يكتبه. 
وعيد  التاريخ،  هذا  أحدهم  يَصنع  أن 
املقاومة والتحرير ليس يوماً لإلحتفال 
جغرافية  بتحرير  وال  مقاومة  ببندقية 
األرض ولكنه إحتفال بتاريخ ُصِنَع بِفكر 
حّر رشيف، ليدخل إليه من يستحق من 
بحّرية  تُؤمن  التي  اإلرادة  األحرار وذوي 
اإلنسان جسداً وفكراً، فاألرض تأب أن 
فاألرض  األحرار،  أيدي  عىل  إال  تتحرر 
ُمستعَبد،  بشعب  تليق  ال  املحررة 

أن  له  مُيكن  ال  املستعَبد  والشعب 
ر أرضاً ُمحتلة. يُحرِّ

ِحربُه  وال  لبنانياً  ليس  اليوم  قلمي 
إنسانيان،  اليوم  قلمي وحربي  جنويب، 
فيوم املقاومة والتحرير ليس سوى يوم 
وصول الشعلة "األوملبية" إلينا، ُشعلة 
ُشعلٌة  والعنفوان،  والكرامة  الحرية 
يف  أدخل  ولن  قبلنا  كُرث  من  وصلتنا 
األسامء، حملوها فأضحى واجباً علينا 
يوم  كل  ويف  اليوم  هذا  يف  إضاَءتها 
اإلنسانية  مسؤوليتنا  من  وأضحى  آٍت، 
ُمشعة  وّهاجة  نُسلّمها  أن  والتاريخية 

لألجيال القادمة.
كم حاول اإلنسان ومتّنى عرب التاريخ أن 
تفكّرنا  لو  الزمن؟  عرب  للسفر  آلة  يبني 

قليالً لوجدنا أن عيد املقاومة والتحرير 
فهذا  الزمن،  للسفر عرب  اآللة  تلك  هو 
اليوم هو الذي يحملنا، أقلّه، إىل نهاية 
مآيس  فنستحرض  العرشين،  القرن 
أن  كادت  ما  التي  األّم  بالدنا  شعوب 
أجنبي،  مستعمر  عن  إستقاللها  تنال 
الهويّة والنسب، حتى وقعت  معروف 
الهويّة،  معروفة  جهات  إحتالل  تحت 
نكّلت  والنسب،  الحسب  مجهولة 
أرضنا  ُحرمات  وإنتهكت  بشعوبنا 
وآبائنا،  بأجدادنا  ونكلّت  وبيوتنا، 
خرية  وسجنت  أطفالنا  دماء  وأراقت 
فيها  يُقال  ما  أقّل  ظروف  يف  شبابنا 
إنسانية.  وغري  بربَرية،  وحشية،  إنها 
بالفكر  قاوم  من  كل  وقتلت  واغتالت 

بأن املقاومة هي  العلم  والبندقية، مع 
الساموية  الرشائع  تكفله  مرشوع  حّق 
آلة  بحّق،  هو  العيد  وهذا  والكونية. 
بداية  إىل  نَقلنا  الزمن،  عرب  للسفر 
القرن الواحد والعرشين فَشهدنا وكلّنا 
فخٌر، تحريَر اإلنسان قبل األرض، حني 
تفاؤل  بأن  شبابنا  خرية  من  ثثُلّة  آمنت 
اإلرادة ال بد من أن يتغلب عىل تشاؤم 
العقل، فكان التحرير. وهذا العيد هو 
املستقبل،  إىل  الزمن،  للسفر عرب  آلة 
لوطني  ليس   - أفضل  مستقبل  إىل 
غالية  منه  وال ملنطقة  فقط،  لبنان  األّم 
وعزيزة عىل قلبي وأعني جنوبه - ولكن 
إىل مستقبل أفضل لشعوب كثرية من 

حول العامل.
الحريّة  الشعلة، شعلة  كانت هذه  إذا 
يف  اللبناين  الجنوب  اىل  وصلت  قد 

ستعرب،  فإنها  العرشين،  القرن  نهاية 
األرضية  الكرة  جنوب  إىل  عربت،  وقد 
التّواقة  الشعوب  كل  إىل  قاطبة، 
الباحثة  وحريّة،  وعدالة  بكرامة  للعيش 
اإلجتامعية  والعدالة  املساواة  عن 
والضعيف  القوي  ملفهوم  ِوفقاً  ليس 
ولكن طبقاً للمفهوم اإلنساين والعدالة 

اإللهية.
إىل َذوي كل الدماء الزكية التي كانت 
هذه:  والكرامة  الحرية  لشعلة  وقوداً 
أنحني خجالً وتواضعاً أمام تضحياتكم، 
لنضالكم  حامياً  أكون  أن  آمالً 
وهذا  واللسان،  بالقلب  وإنتصاراكم 

أضعف اإلميان.
*شاعر ناشط بني ابناء الجالية واللبنانية *شاعر ناشط بني ابناء الجالية واللبنانية 
االجتامعي  الصعيدين  عىل  االجتامعي العربية  الصعيدين  عىل  العربية 
والثقايفوالثقايف

مقابلة

سلوى سعيد عباس*سلوى سعيد عباس*

تعود الذاكرة يب يف ذكرى التحرير إىل 
عاشها  التي  الحرب  وويالت  املعاناة 
اللبنانيون يف الحرب األهلية ومسلسل 

املعارك الذي بدأ ومل ينتِه.
ال أحد يعلم من أين جاءت أقوام قايني 
التي بنت أوكارها بني األخوة. مل تفهم 
إنسان،  األقوام ما ميّيز فرادة كل  تلك 
يريد  سالم  أيَّ  يعرف  أحد  يعد  ومل 

وكيف يعيش.
 لو فعالً أرادوا الخري لبرتوا كل اختالف، 
ولكنهم بالعكس أرادوا لآلخر أن يتالىش 

كالبخار ويصبح طيَّ النسيان. 
تحالفات،  بأمر  تسمع  يوم  كل  يف 
وانشقاقات  واتفاقات،  واختالفات، 
هوجاء  لحرٍب  ساحًة  لبنان  من  جعلت 
يف  العيش  وصّعبت  الحياة  خنقت 

لبنان الحبيب. 
نحب  "نحن  درويش:  محمود  يقول 
سبيالً  إليها  استطعنا  ما  إذا  الحياة 
ونرسق من دودة القّز خيطاً لنبني سامًء 

لنا ونسّيج هذا الرّحيال".

إىل  االطمئنان  بعد   :١٩٨٢ حزيران   ٦
التي ولدت منذ ساعات  الطّفلة  صحة 
إدارة  طلبت  والدتها،  وصحة  قليلة 
املغادرة،  الوالد  من  املستشفى 
ال  الجوية  والغارات  يقرتب  فالقصف 

تهدأ.
الفور أمسك بذراع زوجته وحمل  عىل 
وغادروا.  حامته  ساعدته  طفلته. 
حتى  املنزل  إىل  يصلون  كادوا  ما 
قصفت  التي  الطائرات  صوت  سمعوا 

املستشفى.
مل  ابنتها  دموعها.  الجّدة  حبست 
الوالدة،  بعد  ما  آالم  من  بعد  تتعاىف 
الّتهنئة  بطاقات  قراءة  من  تتمكّن  ومل 
ومل  الورد،  باقات  مع  جاءتها  التي 
تتمكّن من تأّمل املالبس الزّهريّة اللون 
عىل مولودتها، حتى أنّها مل تتمكّن بعد 

من إرضاع طفلتها. مل، ومل، وألف مل.
الجّدة جاءت خصيصاً من بالد االغرتاب 
مع زوجها يك يكونا إىل جانب ابنتهام 

احتفاًء بوالدتها.
الحقائب،  الجّدة  وّضبت  املساء  يف 
فاألمور ليست عىل ما يرام وتستدعي 

العليم.  الله  أين؟  إىل  ولكن  الرّحيل، 
لذلك  فيه،  ملجأ  ال  الّصهر  مسكن 
املحالت  أحد  مستودع  من  اتخذوا 
ليلتهم  يف  يحميهم  ملجأً  الّتجاريـة 
بالقنابل  سامؤها  امتألت  التي  تلك 

املضيئة. 
عادوا  قليالً،  األوضاع  هدأت  أن  بعد 
يف  ابنتها  فساعدت  املسكن،  إىل 
وبعد  بطفلتها،  واالهتامم  االستحامم 
الجّدة  بدأت  حالهام  إىل  االطمئنان 

بتحضري الطّعام وحلوى "املغيل". 
الطّائرات  كان صوت  الّصباح  يف ذلك 
يف  ولكن  مسموعاً  يزال  ما  والغارات 

البعيد. 
للسؤال   - - حذرين  األقرباء  بعض  جاء 

عن الوالدة ورؤية املولودة الجميلة.
بالطـبع أجهزة املذياع العامل بالبطّارية 
مكان  من  تُحَمل  كانت  تنطِفئ..  مل 
وسري  املستجّدات  ملعرفة  مكان  إىل 

املعارك. 
ودباباٍت، وخرج  ُسِمع صوت شاحناٍت 
الطّرقات  إىل  رشفاتهم  إىل  الّناس 
فوجدوا قافلة من الّدبابات. نادى الجد 
غرفة  باتجاه  وركض  للمغادرة،  الجميع 
نوم ابنته، ثم حمل حفيدته، أما الّصهـر 
حقيبًة  حملت  والجّدة  زوجته،  فحمل 

فيها مستلزمات الطّفلة. 
الّزراعية  باتجاه األرض  الجموع  ركضت 
الطّائرات  فوقها  ومن  الّسهول،  وبني 

تقصف الّدبابات.
إىل أين يركضون؟ هم يجهلون! ركضوا، 
تاهوا.. وجدوا جموعاً تاهت معهم يف 

الحياة، تبحث عن أوطان، عن أمان.  

أما كان يوجد يف حياتهم ما يستحق أن 
تنبض الحياة فيهم ألجله؟ هل ستعتذر 
منهم  يوماً؟ هل سيعتذر  منهم  الحياة 
األكفان؟  منهم  ستعتذر  هل  الحلم؟ 
أمل تكن تليق بهم الحياة؟ هل ستعتذر 

منهم دودة القّز؟ 
يستحق  الحياة،  يستحق  شعب  نحن 

الحّرية والّتحرير.

 *نالت جدارة يف العلوم االجتامعية -  *نالت جدارة يف العلوم االجتامعية - 
الّتعليم  يف  عملت  اللبنانّية،  الّتعليم الجامعة  يف  عملت  اللبنانّية،  الجامعة 
والتقني.  األكادميي  والخاص،  والتقني. العام  األكادميي  والخاص،  العام 
اللبناين"  الّثقايف  "الّصالون  اللبناين" أّسست  الّثقايف  "الّصالون  أّسست 
لبنان   - الرسل  سيدة  مدرسة  لبنان يف   - الرسل  سيدة  مدرسة  يف 
مونرتيال"،  يف  الّثقايف  مونرتيال"، و"الّصالون  يف  الّثقايف  و"الّصالون 
الثقافية  بـالشؤون  كالهام  الثقافية وُعنَي  بـالشؤون  كالهام  وُعنَي 
واالجتامعية. أسست وترأست العديد واالجتامعية. أسست وترأست العديد 
ومونرتيال،  لبنان  يف  القّراء  نوادي  ومونرتيال، من  لبنان  يف  القّراء  نوادي  من 
العربية  الكتب  بقراءة  النوادي  العربية فُعنيت  الكتب  بقراءة  النوادي  فُعنيت 
ومناقشتها. أسست وترأست "جمعية ومناقشتها. أسست وترأست "جمعية 
يف  الثقافية  اللجنة  يف  عضو  يف ِصلة".  الثقافية  اللجنة  يف  عضو  ِصلة". 
القنصلية اللبنانية يف مونرتيال. القنصلية اللبنانية يف مونرتيال. 

طالل طه*طالل طه*

يف الحديث عن التحرير يف يوم عيده 
الوطن  يف  هناك،  هو  ما  فصالن: 
األم، يف ما هو آين واحتفايل ومدعاُة 
الفعل  يوميات  واستحضاُر  وعزة،  فخر 
صعب،  اىل  تحول  الذي  املستحيل 

رشوط،  وبدون  ناجز..  ثم  ممكن،  ثم 
املستوى  عىل  مستدام  هو  ما  ويف 
مع  الرصاع  ومستوى  االسرتاتيجي 
ميثل  وما  ومن  واملغتصب،  املحتل 

من قوى يف املنطقة وخارجها!..
يف  هنا،  هو  ما  يف  الثاين  الجزء  ويف 
مونرتيال، يف هذه املدينة املتصالحة 
تزال  وال   – كانت  التي  نفسها،  مع 
والفخر  العز  ملواقف  طيباً  صًدى   –
واملقاومة، يف أشكال ومواقف تعبريية 
حسب  واختلفت  تنوعت  ورمزية 
التفاعل  وحرارة  والظروف  االمكانات 

والتواصل..
لبنان  يزال  ال  هناك،  آين  هو  ما  يف 
يف  ذاته  عىل  ينقسم  حاله،  عىل 
والتفصيلية،  القضايا املصريية  أغلب 
حتى  وعمودياً  أفقياً  الناس  ويختلف 
وكياين  ومصريي  وطني  هو  ما  عىل 
اصبحوا  وقد  ها  وعام؛  وسيادي 
املدارس  وأقساط  العيش  لقمة  رهائن 

ذلك  مع  واالستشفاء.  الدواء  وكلفة 
والحزبية  واملذهبية  الطائفية  تزال  ال 
والشخصانية  والعائلية  والعشائرية 
اليومي  يف  بأدائهم،  تتحكم  والفئوية 
واالسرتاتيجي، يف السياسة واالقتصاد 
واالجتامع والدين والثقافة.. لو شاء الله 

لجعل الناس أمة واحدة!
يف ما هو مستدام واسرتاتيجي، وهذ 
واالسترشايف،  واملصريي  املهم  هو 
هو  عام  تعويض  حالة  ميثل  الذي 
خراب يف الجزء األول، فهو مستقر يف 
خطابه السيايس العام، ويتقدم بثبات 
وإرادة،  وجرأة  وحسم،  وحزم  ووضوح 
أخرى  إرادات  مع  ومَتاٍه  وتكامل  ومنو 
يف املنطقة والعامل.. وعليه فهو رافعة 
ومستعد  والعدالة،  القصاص  مليزان 
من  الفلسطينية  القضية  عىل  لإلطالل 

موقع الوعد االلهي.. الذي نراه قريباً!
فإذا  مونرتيال  استفاقت  هنا،  فيام 
وقد  الجالية  أبناء  من  أبنائها  من  كثري 

وقراهم  وبلداتهم  مدنهم  أصبحت 
ومغَتصبة،  محتلة  وأرضهم  ومزارعهم 
ذلك كان يف الخامس من حزيران عاَم 

..1982
أبناء  من  الرشفاء  املدينة  استنهضت 
وأعلنوا  االغلب،  األعم  وكانوا  الجالية، 
غري  املطلق  التام  وانحيازهم  والَءهم 
الوطنية  املقاومة  ملرشوع  املرشوط 
واالسالمية واملدنية، التي أخذت موقع 
خرجت  التي  الفلسطينية،  املقاومة 
عربية  مدن  يف  وتوزعت  بريوت  من 
بوصلتها،  ضاعت  أن  بعد  عديدة، 
اللبنانية  السياسة  وحول  يف  وغرقت 

والعربية املحلية، العبثية والضيقة..
نفسها،  نسيج  من  املقاومُة،  انطلقت 
الفكري  بيئتها وناسها، ومرشوِعهم  من 
والثقايف والروحي واألخالقي التاريخي، 
واضحَة االهداف، قوية االرادة، راسخة 
والعدة  العدد  من  بقليل  العزمية. 
متكنت  واملادية  البرشية  واالمكانات 

املحتل،  عىل  وجودها  فرض  من 
يف  الخاصة  خطَّتها  لتنفيذ  وسوقه 
اىل  وصوالً  التدريجي،  االنسحاب 
اليوم الذي خرج فيه آخر جندي مقفالً 
خلفه بوابة فاطمة، تاركاً العمالء األذالء 
املقاومة  وأخالقية شباب  رحمة  تحت 

وبيئتها.. إذهبوا فأنتم الطلقاء! 
يحتفل الوطن واالغرتاب ِبعيد التحرير 
لبنان  تاريخ  يف  تجربة  أروع  مثَّل  ألنه 
تجربة  بعد  الحديث،  املنطقة  وتاريخ 
فجاء  إيران،  يف  االسالمية  الثورة 
األمة  حاجة  قدر  عىل  التاريخي  النرص 
زمن  عن  للتعويض  النقي  الهواء  من 
قرون  منذ  نفسه  راكم  الذي  الهزائم، 

فوق ربوعها..
بها  يطل  نافذة  عام  كل  من  أيار   25
عىل  العامل  يف  واألحرار  املقاومون 
فلسطني والقدس.. فهي أقرب!                  

*كاتب وناشط سيايس، ثقايف و *كاتب وناشط سيايس، ثقايف و 
اجتامعي اجتامعي 

شعب يستحق الحياة

َل أروع تجربة في تاريخ لبنان والمنطقة عيد التحرير مثَّ

تاريخ تمت صناعته بِفكر حّر شريف
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رؤوف نجم*رؤوف نجم*

السطور  هذه  أكتب  أن  قبل  قليالً  ترددت 
يك ال أكون مغرداً خارج الرسب، وال مجرد 
مصفق ضمن مجموعة. سأترك تلك األمور 

لغريي.
للتحرير،  العرشين  الذكرى  يف  اليوم 
مساحة  امتداد  عىل  لبنان  تحرر  أن  وبعد 
غري  الجنود  كل  من  مربعاً  كلامً   10,452
املتحدة  األمم  قوات  بخالف  اللبنانيني  
لبنان  بني  الحدود  ملراقبة  عليها  املتواَفق 
مهام   - فالحقيقة  املحتلة،  وفلسطني 
كانت التأويالت والتحليالت التي تقول ان 
إرسائيل انسحبت من جانب واحد - جوابها 
األبد  لها إىل  بقاَء  أْن ال  أن إرسائيل فهمت 
تحت  االنسحاب  إىل  واضطرت  لبنان،  يف 

والعمليات  والدويل  الداخيل  الضغط 
العسكرية املتتالية ضدها. فُحررت األرض. 
لفئة او طائفة ألن  وهذا التحرير ليس ملكاً 
تضحيات كل الشعب اللبناين من طوائفه 
مل  التي  تلك  حتى  اليه،  أدت  املختلفة 
تحمل السالح، إمنا فتحت ذراعيها ومنازلها 
والهاربني  والنازحني  للمهجرين  وأراضيها 

من الحرب فأدَّت قسطها من التحرير.
غري أن ما يجري اليوم عىل بعض األرايض 
جيش  به  يقوم  كان  مبا  يذكِّر  اللبنانية 
زراعة  من  للمواطنني  منعٍ  من  االحتالل 
يفرض  واملنطق  عليهم.  واالعتداء  أرضهم 
نفسه، مبعنى أنه لو أدت عمليتان للنتيجة 
ذاتها فهذا يعني ان العمليتني متساويتان 
 Deux quantités égales( .يف ما بينهام
 à une troisième sont égales entre

elles.(. أال يدعو ذلك للتساؤل؟
من  لبنان  لُخلوِّ  العرشين  الذكرى  يف 
صغرية  فئة  زالت  ما  العسكري،  االحتالل 
لها  إخوة  تهّجر  اللبنانية  الجبال  أعايل  يف 
يف املواطنة، وترهبهم بالسالح، وتستعمل 
أسلوب اغتصاب األرض. نقول فئًة صغريًة 
مثل  الكبار يشجبون  املسؤولني  أن  لعلمنا 
يستنكروها  مل  وان  الرعناء  االعامل  تلك 
اعتبار املسيحيني  كاٍف، فال ميكن  بشكل 

إجالؤهم  يجب  أعداًء   - املسيحيني  كل   -
عن  املادي  والتعويض  البعض  إلرضاء 
رواتب غري مدفوعة، او إلعالن جبال لبنان 
وطبعاً  إسالمية.  جمهورية  إلنشاء  مقدمًة 
ان  أين ميكن  يتخيل إىل  أن  ال ميكن ألحد 

تؤدي مثل تلك األوهام.
تغمر  النرص  فرحة  كانت   2000 عام 
»رضبة  تحصل  مل  مربعاً.  كلامً   10452

كف« وكان ُرِقياً.
لبنان،  يف  إرسائييل  هناك  ليس  اليوم 
وأصبح  السوري،  الجيش  انسحب  وبعده 
ولّت  فأين  أنفسهم،  يحكمون  اللبنانيون 
ال  الشعوب  إن  االستقالل؟  وأين  الفرحة؟ 
تقتات بالكالم واألحالم واستذكار األمجاد. 
دامئة  حاجة  يف  استمرارية  عملية  فالحياة 
للقوت واملال لتستمر يف الدوران. وتوقُّف 
عن  الدولة  وتوقف  املوت.  يعني  الحركة 
الوطن،  موت  يعني  الحاجيات  تأمني هذه 

واليوم ال ُقوَت وال ماَل يف لبنان.
ونفرح.  عنفواناً  ومنتلئ  نتذكر  ان  جميل 
انتصاراتها  تستذكر  العامل  شعوب  فكل 
تحاسب  ذلك  مع  لكنها  وتعيِّد.  وتفرح 
مسؤوليها وال تداهنهم، تعمل عىل تطوير 
أخطاء  تربر  وال  إليها  ُسلِّمت  التي  األمانة 
من  تقتص  التجاوزات،  تحارب  زعامئها، 

شعب  بالعفو.  لهم  تطالب  وال  املجرمني 
يعرف  وال  الحركة  عن  متوقف  اليوم  لبنان 
مسؤولوه كيف يديرون وطناً مستقالً سيداً 

حراً ُمحرراً.
كله  العامل  عىل  انترصنا  لو  ينفع  فامذا 

وخرسنا وطننا؟ 
إمنا  احتالل،  لبنان  يف  يعد  مل  صحيح 
لبعضهم!  أعداَء  اللبنانيني  كل  أصبح 
»لبنانه  يحرر  ان  منهم  كل  حاول  لو  فامذا 
حرباً  ذلك  يعني  أال  أعدائه؟  من  الخاص« 
حررناه  الذي  لبنان،  بنهاية  إال  تنتهي  ال 
الفرنسيني واإلنكليز واإلرسائيليني  قبالً من 
والصوماليني  والفلسطينيني  والسوريني 
شئت  ما  وعدد  عدَّ  ذلك  وقبل  والليبيني، 
إىل ما قبل التاريخ الحديث؟ أليست كلها 
ذكريات ومناسبات لالحتفاالت وصخرة نهر 

الكلب خري شاهد؟
يصنع  الذي  وهو  آٍت  الحقيقي  التحرير 
األوطان، ويبدأ بتحرير النفوس من االحتالل 
التي  واملذهبية  الطائفية  عنيُت  الوهمي، 
الحقيقي  فالتحرير  الضالل«،  هي »أبغض 
أرضك،  من  عدواً  تخرج  أن  يف  فقط  ليس 
وتقدم  لخريِ  األرض  تلك  تستثمر  أن  بل 

الشعوب التي تعيش عليها ومعك.
ال ميكن لإلنسان أن يفهم التحرير إن مل يكن 

هو محرراً وحراً. وال ميكن أن نصنع وطناً ال 
مكان فيه للعيش والعمل والرخاء. وال ميكن 
إليها  ننتمي  أرض  قطعَة  وطناً  نسمي  أن 
ننتمي إىل زعيم ومذهب وطائفة  ما  بقدر 

نختزل بهم الوطن.
لألوطان مقوماٌت اجتامعية وسياسية تًبنى 

عليها.
بورشارت  ماتياس  الرتبية  فيلسوف  يقول 
تاريخاً  أسالفنا  كتب  »لقد  األملاين: 
وحكايات عن األرض واملدن. ونحن بدورنا 
نتابع هذه املسرية، ونستأنف الكتابة. لهذا 
السبب ميكن اعتبار الوطن طبيعة وثقافة، 
وجذوراً وماضياً ومستقبالً، متسكاً بالقديم 

وتحوالً نحو الجديد«.
ونحن يف لبنان لنا الكثري من الحكايات غري 
املفاهيم،  متعدد  تاريخ  ولنا  املشرتكة، 
لنا جيوش متعددة كلها رشعية تحت نظر 
الدولة، لنا ثقافات مختلفة نقرأ من خاللها 
األحداث مبا يناسبنا. جذورنا متتد لتلتف 
من الخليج إىل الخليج حول أعناقنا. تقتلنا 
وتستعبدنا،  لتعوَد  منها،  فنتحرر  ونعود 
بعيدٍة  أرٍض  من  ونحتفل  ونتذكر  نتحرر  ثم 
ارمتينا يف أحضانها، تبنيناها وصارت وطناً 
يف غياب الوطن.                                                          
*صحايف ونارش جريدة الحدث يف كندا*صحايف ونارش جريدة الحدث يف كندا

الحاج بهيج سالمة*الحاج بهيج سالمة*

يف هذا اليوم املجيد األغر، يوم التحرير، 
فيه  املجاهدين  لِوثباِت  اهتزت  الذي 
متأل  والفرحة  أتقدم،  الوجود،  أعطاُف 
من  والتربيكات  التهاين  بأحر  كياين، 
اإللهي  النرص  لهذا  الكرمية  جاليتنا 
تم  الذي  العظيم  النرص  هذا  املظفر. 
الذين  األبطال،  املجاهدين  أيدي  عىل 
فنرصهم  عليه  الله  عاهدوا  ما  صدقوا 
ذلك  فكان  األرض.  يف  أقدامهم  وثّبت 
ذلك  وهزمية  املؤيد  اإللهي  اإلنتصار 
الجيش الذي ال يُقهر ـ كام يُزَعم ـ وكانت 

فيه  أضاءت  الذي  التاريخي  النرص  زّفة 
الحرية  شمس  فيه  وتألقت  الحق  أنوار 

والكرامة.
وسهاُمنا  سوابَق  خيولُنا  كانت  ولقد 
فخرج  قواطَع،  وسيوُفنا  خوارَق 
خاسئني  أذلًة  الجنوب  من  اإلرسائيليون 
تلك  يغمر  الضياء  وبقي  صاغرين، 
والضياء،  بالنور  والروايب وميدها  الوهاد 
تدل  زنابَق  إىل  شهدائنا  أرواح  وتحولت 
هدي  مشاعل  وإىل  األرِض  عافية  إىل 
اللبنانيني  يف  تبعث  وراحت  وإميان، 
واألنفة  والعزة  الصربَ  العرب  وجميع 

والكربياء.

ألنجاد  وتعظيم  وإكبار  إجالل  تحية 
الفداء،  وكتائب  الذمار  وحامة  الغارة 
الذين جعلوا الشهادة جرساً إىل مواكب 
زاهر  مستقبل  ومفاتيح  والكرامة  العزة 
الشهداء  أرواح  عىل  والسالم  بالحرية... 
الذين رَووا بدمائهم ثرى الجنوب ولبنان 

أن  إال  أرواحهم  أبت  والذين  بأكمله، 
متوت غريزًة ِمئناَف فأعادوا لسيف عيّل 

بريقه واللمعاَن.
تحية ألهلنا الذين صمدوا يف الجنوب، 
الفداء  وكتائب  املعركة  جنود  فكانوا 
الساح  يف  ثبتوا  وقد  العرب،  أّمة  لكل 
كل  واندحرت  األقدام  كل  زلَّت  حني 
وال  رمٌح،  لهم  الَن  فام  ثبتوا  الجيوش... 
رغم  عزم،  لهم  انثنى  وال  منت،  لهم  كَلَّ 

أنهم وحدهم يف الساحة ُمفرَدون. 
للمجاهدين  والتحيات  والسالم 
أبطال  الصامد،  جنوبنا  يف  املرابطني 
يف  الحياة  رمز  ميثلون  الذين  املقاومة 

القوة يف شعب  وعنوان  لن متوت،  أمة 
ال يركع.

إىل  املقاومة،  سيد  قال  كام  إرسائيل، 
السامء. فقد جاء يف  لعدالة  زوال طبقاً 
القرآن بعد اإلنجيل أن األرض لله يورثها 
لله  سنني  بضع  يف  الصالحني..  عباده 
يفرح  يومئذ  بعد..  ومن  قبل  من  األمر 
املؤمنون بنرص الله فينرص من يشاء وهو 

العزيز الرحيم.
*فبجراحات الشهداء تكرب الثورات، فُهم 
بعث  وهم  الوفاء..  ولحن  الحق  انبثاقة 
الُهدى وحتف العدى وجيش السامء.        
* أديب ناشط يف الجالية اللبنانية* أديب ناشط يف الجالية اللبنانية

فيكتور دياب*فيكتور دياب*

نافذة  من  األمل  يطل  الذكرى  هذه  يف 
الصغري،  الوطن  هذا  برجاالت  الفخر 
بوقوفهم  البطولة  مالحم  سطروا  الذين 
الظلم  وجه  يف  الرشف  ساحات  يف 
ما  للوطن  وأعادوا  واملكائد،  والعدوان 
حاول البعض أن يرسقه يف عتمة الليل 
أعضاء  كل  النهار، جامعني  ويف وضح 
أيادي  فرَّقتها  التي  املمزق  الجسد 

البغض يف بوتَقة الوطن الواحد.
ربيع  يرشق  التاريخي  اليوم  هذا  يف 

معه  حامالً  عام،  كل  بشمسه  التحرير 
رحم  من  يخرج  واعد  ِبَغٍد  جديداً  أمالً 

التضحية يف سبيل األرض واإلنسان.
َمْن  الذاكرة املشهدية  تُغيُِّب  ما  كثرياً 
م أغىل  صنع البطولة وروعة الذكرى وقدَّ
ما ميلك - روَحه - ومل يبخل بقطرِة َدم.

دماًء  الوطن  أرض  سقت  محبته  ألن 
زكيًة وتضحياٍت كبريًة.

أعطت للتاريخ منعطفاً جديداً..
من هنا الوفاء ملن سقط شهيداً، ومن 
بجرحٍ  واألجداد  اآلباء  أرض  يغذي  بقي 
ما زال نازفاً يف ظل التعديات اليومية 

عىل أرضنا جواَ وبحراً وبراً. 
يبقى  التحرير  عىل  عاماً  عرشين  بعد 
الظلم  بيد  مرهوناً  الوطن  مصري 
يبقى  املقابل  يف  إمنا  والظاملني، 
رشف رْفِض اإلمالءات الخارجية حارضاً 
ـ  الوسائل  بكل  التصدي  ميادين  يف 
كلمًة ومواقف وتحديات ـ للوصول إىل 
بر األمان، الذي ينشده كل أبناء الوطن، 
الخارجية  األيادي  بهم  تلعب  الذين 
مبتعدين  الضيقة،  الفئوية  واملصالح 
الحفاظ  وهو  أال  األسمى،  الهدف  عن 
ُسقَيت  إنجازاٍت  من  تحقق  ما  عىل 

الحقيقية  البسمة  لتعود  طاهر   بدم 
عىل وجه كل مواطن يحلم بوطن يشبه 
العز  ساحات  يف  املتجلية  البطولة 
والكرامة. فتحية إكرام للذي زرع الفخر 
يف أرجاء جنوبنا الغايل وانتقل إىل دنيا 
األرض  مَّ  هَّ حامالً  بقي  وملن  الخلود، 

وهموم املواطن يوماً بعد يوم.

أكرث  منذ  لبناين  كندي  أكرث *صحايف  منذ  لبناين  كندي  *صحايف 
اإلعالم  حقل  يف  يعمل  عاماً،  اإلعالم   حقل  يف  يعمل  عاماً،   ٣٧٣٧ من من 
املريئ واملسموع، وقد هاجر إىل كندا املريئ واملسموع، وقد هاجر إىل كندا 
منذ منذ ٣٠٣٠ عاماً. عاماً.

خالد عبد الباقي*خالد عبد الباقي*

وللعامل  للعرب،كام  تأكد  أن  ...وكان 
انه   ، املجيد  التاريح  هذا  أجمع،بعد 
العزائُم"  تأيت  العزم  أهل  قدر  عىل   "
فأسطورة الجيش الذي ال يُقهر تالشت 
تحت اندفاع الهامات البرشية بسيوفها 

وبنادقها واجسادها وحممها، دفاعاً عن 
الغاصب  والشعب،داحرين  األرض 
ميدهم  الصادق  الوعد  وكأنَّ  املحتل، 
والصمود  التضحية  آيات  بأسمى 

والتصدي ، ويعلمون علم اليقني : 
 "كان الدفاُع مقدساً ، ومقدساً يبقى، 

وكان مقدساً، ومقدساً يبقى الوطْن
يبقى،  ومقدسا  مقدسا،  الدفاع  كان   
وكان مقدسا، ومقدسا يبقى الثمْن ". 

والجرح  السنون،  وتتواىل 
ينزف،والصوت املدّوي يف دفاعه عن 
السالم  مواينُء  وكأمنا  يْهُفُت،  الحق 
بعض  أمام  املرايس،  متعذرة  تزال  ال 
 ، الداخلية  الفلسطينية  اإلنقسامات 
واإلرتدادات الخارجية العربية العاملية، 
ولعمري سيأيت الوقت الذي تعود فيه 
اىل  والالجئون  أهلها،  إىل  فلسطني 
والعجرفة  الغطرسة  وتنكفُئ  ديارهم، 

ثروات  يف  اإلرسائيلية،   واألطامع 
الوطن البحرية والربية ،ويف استباحتها 
وعملها  ملزارعنا،  واحتاللها  ألجوائنا 
الداخلية  الفنت  افتعال  عىل  الدؤوب 

الطائفية املذهبية البغيضة.
 وعليه ندعو أن يبقى أبطالنا عىل أتم 
جهوزيتهم يف الدفاع والتضحية ضمن 
والجيش  الشعب،  كل  الشعب  مقولة 
كل الجيش، واملقاومة كل املقاومني، 

عىل مدى الوطن الحبيب .
ومن أصقاع اإلنتشار " نناديكم،! نُشدُّ 
تحَت  األرَض  ونَُقبُِّل   ! أياديكم  عىل 

نعالكم ، ونقول نفديكم...  
*مهندس وشاعر كندي لبناين، أصدر *مهندس وشاعر كندي لبناين، أصدر 
يف العام يف العام 20182018 يف مونرتيال ديوانني  يف مونرتيال ديوانني 
العتيق"  الورق  من  "ُعْمٌر  العتيق" شعريّني:  الورق  من  "ُعْمٌر  شعريّني: 
البال،  خوايب   يف  َعّتْق  نسيان،  البال، و"من  خوايب   يف  َعّتْق  نسيان،  و"من 
ترحال الفتى األسمر".ترحال الفتى األسمر".

التحرير ليس أن ُتخرج عدوًا، بل أن تستثمر األرض المحررة لخير الشعوب

ثبتوا فما الَن لهم رمٌح وال َكلَّ لهم َمتن

الهدف األسمى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات 

سيأتي الوقت الذي تعود فيه فلسطين إلى أهلها
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الشيخ أحمد قبالن

لـــبـــنـــان الــكــبــيــر

املحامي وليم خربوطيل املحامي وليم خربوطيل 

ضجت  األيام  من  عدِد  منذ 
مبا  السياسية  اللبنانية  الساحة 
اإلعالمية  الوسائل  بعض  ته  سمَّ
املفتي  فجرها  التي  "القنبلَة" 
أحمد  الشيخ  املمتاز  الجعفري 
عيد  خطبة  إلقاء  أثناء  يف  قبالن 
قبالن  املفتي  أعلن  فقد  الفطر. 
معناه  ما  الفطر  عيد  خطبة  يف 
بُِني  التي  اللبنانية  الصيغة  أن 
عليها لبنان الكبري مل تعد تصلح، 
صيغة  إيجاد  يجب  وبالتايل 

جديدة. 
الرأي  انقسم  الحال،  بطبيعة 
مرحب  بني  اللبناين  العام 
هذه،  النظر  لوجهة  ومعارض 
طرح  إلعادة  كذريعة  واتُِّخذت 
موضوع سالح حزب الله وإمرته، 
تخوين  من  ذلك  مع  يأيت  وما 
من  السالح  هذا  ينتقد  من  لكل 
بالعاملة  واالتهام  منارصيه،  قبل 

إليران لكل من يعارضه. 
ألنه  السالح  ملوضوع  أتطرق  لن 
السياسة  فيه  تختلط  موضوع 
يُقاَرَب  أن  وأْعقُد من  واملشاعر، 

يف مقالة أو رأي. 
خطبة  يف  إليه  اشري  ان  أود  ما 
الفكرة  هذه  هو  قبالن  املفتي 
ان الصيغة اللبنانية كام عرفناها 
ولغاية  الكبري  لبنان  إعالن  منذ 
متناسبة  تعد  مل  الطائف  اتفاق 

ومتجانسة مع الوضع الحايل. 
نعم انا موافق مع ما قاله املفتي 
قبالن يف ما يخص هذه الصيغة. 
عىل  يحملني  ما  ميكن  نعم، 
ليس  القناعة  لهذه  الوصول 
يحمل  ملا  مامثل  بالرضورة 
هذا  قوله.  عىل  قبالن  املفتي 
األخري لديه توجه سيايس واضح 

ال اتفق معه بشكل كامل. 
اللبنانية  الصيغة  اىل  بالعودة 
من  الكثري  بلسان  أتكلم  وانا 
وعاشوا  ولدوا  الذين  جييل  أبناء 
من  التي  اللبنانية  الحرب  خالل 
باتفاق  انتهت  انها  املفروض 
أعمق  هي  املشكلة  الطائف، 
انها  سيايس.  اتفاق  من  بكثري 
البطريرك  الراحل  وصفها  وكام 
إزالة  يجب  انه  املشكلة  صفري، 
وليس  القلوب  من  الطائفية 
استشهد  وهنا  السياسة.  من 
ان  الصدر  موىس  االمام  بقول 
"الطوائف نعمة والطائفية نقمة". 
اتفق  ما  انه  كلبنانيني  مشكلتنا 
عليه كحل سيايس إلنهاء الحرب 
بالتوزيع  يتعلق  فيام  االهلية 
األوىل  الفئة  ملوظفي  الطائفي 

الدستورية،  املؤسسات  ورئاسة 
أصبح جزءاً من تقاليد ومعتقدات 
وعادات الشعب اللبناين بحيث 
ان  ميكن  به  املساس  مجرد  ان 

يُشعل نزاعا اهليا ثانيا. 
امام هذا الواقع، ما هو الحل؟ 

إعادة  هو  نظري  لوجهة  وفقا 
النظر يف الصيغة اللبنانية بشكل 
تأسييس  مؤمتر  وعقد  جذري 
اللبنانية  للجمهورية  جديد 
جديد  اجتامعي  عقد  وانشاء 
مبني عىل تفرد السلطة املدنية 
بالحكم وتنظيم جميع أمور األمور 

الحياتية للشعب اللبناين. 
االجتامعي  العقد  هذا  بالتايل 
الذي  الدستور  يصبح  الجديد 
التمييز  ومينع  الحريات  يضمن 
عامل  أي  او  والطائفي  العنرصي 
مراكز  جميع  يف  آخر  متييزي 
الخاصة  الحياتية  واألمور  الدولة 
والعامة، حتى ولو أدى ذلك اىل 
اللبناين  السيايس  النظام  جعل 
يرى  من  ورجاء،  فدراليا.  نظاما 
يف كالمي هذا دعوة اىل تقسيم 
لبنان ومبثابة عاملة، مع احرتامي 
عليكم.  مردودة  فهي  آلرائكم، 
كبار الدول الدميقراطية هي دول 
هناك  يصبح  وعندما  فدرالية، 
انقسام عامودي يف البلد خاصة 
فيام يتعلق بالعادات والتقاليد، 
الحل  هي  تصبح  الفدرالية 
مبصلحة  يتعلق  ما  باستثناء 
العالقات  مثل  العليا  الدولة 
الخارجية واألمور السيادية. ولكن 
هذه األخرية ال يجب ان متنع او 
تأمني  رضورة  امام  عائقا  تكون 
للشعب  األساسية  الخدمات 
واملاء  والصحة  كالكهرباء 
وتحصيل العيش الكريم من دون 

أي متييز او تحميل من نية. 
هذا  من  سئمت  كشخص،  أنا 
عىل  يبقي  ان  يريد  الذي  الهراء 
الجمهورية  رئيس  ان  معادلة 
ورئيس  مارونيا،  يكون  ان  يجب 
ورئيس  شيعيا  النواب  مجلس 
هذه  إن  سنيا.  الوزراء  مجلس 
رسطانية  معادلة  هي  املعادلة 
لن تنتهي اال بالقضاء عىل لبنان 
الرسالة  ولبنان  اللبناين  والنسيج 
يوحنا  البابا  الراحل  وصفها  كام 
اىل  اىت  عندما  الثاين  بولس 
ان  يجب  قيادي  مركز  أي  لبنان. 
يكون وفقا ملعيار واحد فقط، اال 
هو الكفاءة، الكفاءة ثم الكفاءة. 

أنهي كالمي بالدعوة اىل ما نادى 
أي  قبل  الصدر  االمام موىس  به 
نضع  ان  وهو  اال  آخر،  سيايس 

دامئاً لبنان أوال والسالم.

ورغم  فرتة  منذ  أيضاً،  معلوم  هو  اكام 
الطّب، رصنا نسمع  العلم وتقّدم  تطّور 
بشعار "موت الرّحمة". غريب جداً هذا 
الّشعار! يعمُل اإلنساُن ويشقى ويتعُب 
ويف  ومجتمِعه،  لعائلته  الكثريَ  ويقّدُم 
أصبَح  ألنّه  الرّحمة  موت  يأتيه  الّنهاية 
يجهل  آخر  املكان ملريض  ليخيَل  عبئاً 

مصريه.
حروباً  يصنعوا  أملْ  االستغراب؟  وملَ 

ويدّمروا املجتمعات والثقافات؟ 
ولكن هل هذا الوباء موّجه للقضاء عىل 
العجزة وكبار الّسن وعىل الّذين يعانون 

من حاالت مستعصية؟
فوائُد؛ عىل من  مصائب قوم عند قوم 

ينطبُق هذا املثل يف ظّل هذا الوباء؟
عىل من هبطت أسهم رشكاتهم؟ أََعىَل 
كلَّها؟  األحياء  منتجاتهم  تغزو  الذين 
من  عىل  بالفائدة؟  سيعود  من  عىل 
صّنعه؟هل سُيَسيطَر عىل الوباء؟ متى؟ 
نحن  أين  إىل  الّدواء؟  لديه  من  وكيف؟ 

ذاهبون؟ وماذا ننتظر؟ 
عرب  مساًء  "تونينا"  بالسيدة  اتصلت 
وإذا  أحوالها  عن  وسألت  الواتساب 
الهاتف  وصلُت  ليشء.  تحتاج  كانت 
بشاشة التلفزيون، وكذلك فعلت هي، 
بالورق  ولعبنا  معنا  الّسهرة  وأمضت 
االتصاَل  وأنهينا  والّسحر،  الخفة  ألعاَب 

عندما شعرْت بالنُّعاس.    
ولكن  املنزلّية،  العزلة  يف  األيّاُم  توالِت 
منذ اليوم األول، وضعْت والديت قامئًة 
بها،  نتشارك  الّتي  املنزلية  باألعامل 
أن نقوَم  التي يجب  بالّنشاطات  وقامئة 

بها.
أُقفلت مدرسة الّتزلج التي كنت أرتاُدها 
الّرياضية؛  املراكز  أُقفلت  سبت.  كّل 
حّتى األجزاء املخصصة لِلَوح التزلج يف 
رشيطاً  حولها  وضعوا  العامة  الحدائق 

يحّذر من تجاوزه.
أيّار،  شهر  حتى  املدارس  إقفال  َد  ُمدِّ
مبتابعة  سنبدأ  آذار   ٣٠ من  بدءاً  ولكن 
األهل  كان  اإلنرتنت.  عرب  الّدروس 
يكرهون اإلنرتنت والوقت الذي ميضيه 
أوالدهم عربها ألنّه يعزلهم عن محيطهم، 
وال يتشاركون حياتهم بشكل طبيعي مع 
ذويهم. ولكن بفضل "الكورونا" والحصار 
الّتي فرضته علينا، أصبح األهل يشكرون 

الله عىل وجود االنرتنت.
عتبُت كثرياً عىل الحّي الذي نحن فيه؛ 
القطاُع الّصحي يجعُل املواطَن يف حالِة 
تزايٍد  يف  "الكورونا"  وإصابات  انتظار، 
م  واملعقِّ الكاّممات  بانتظار  زلنا  وما 
الكحويل؛ أال توجد مواد أولية للتّصنيع؟ 
األحياء  تعقيم  الّصـعب  من  كان  هل 

وتوزيع الكّمـامات وتوفريها؟
ها،  هناك شعوٌب تحبُّ الحياَة وتستحقُّ
والخري؛  الحياة  صناعة  يف  سّباقة  وهي 
تراها  املحدودة  إمكاناتِها  من  بالرغم 
أَقفلْت مداخلَها بسواتَر ترابيٍة، وعيَّنت 
شباناً من أحيائِها ومتطّوعني ألخذ حرارة 
ومعرفة  سيارته،  وتعقيم  إليهم،  القادم 
يريد، وما سبب قدومه،  من هو، ومن 
يُتََّصل  كان  الحّي  أبناء  من  كان  وإذا 
هويّة  من  للّتأكد  املسؤولني  مبجلس 
الّشخص قبل دخوله الحي. كام أخذت 
عاتقها  عىل  األحياء  يف  الجمعياُت 
واملعّقامت  واإلعانات  الدواء  تأمني 
لسكانها.  والكاّممات  واملنظّفات 
مسؤوليِتها  من  كان  األحياِء  وبعُض 
من  للحّد  وتوزيعها  الكاّممات  خياطة 

انتشار الوباء.
كّل ذلك حصل يف سنة ٢٠٢٠.

من الّنشاطات الّتي كّنا نقوم بها امليش 
كل يوم مّدَة ساعة عندما تكون الّشمُس 
املرء يف  يحتاُجه  ما  وأكرث  ذروتها،  يف 
أين  ولكن  د،  الفيتامني  هو  الفرتة  هذه 

أنت أيّتها الّشمس الخجولة؟ 
بوجه  نسري  ونحن  األيّام  أحد  يف 
الّشمس ويف الهواء الطّلق سألُت أخي: 
البرش  من  تنتقُم  الطّبيعة  أّن  ترى  "هل 
لكرثة فتِكهم بها؟ هل ترانا الطّبيعُة وباًء 

يُِخلُّ بتوازنها البيئي؟ هل خّففت العزلة 
والّضجيج  املصانع  األعامل  وتوّقف 
وحركة الّسري من التلّوث ومشكلة ثقب 

األوزون؟ 
ثّم  عام  مئة  البرَش  الطّبيعة  تتحّمُل  هل 
أنّها  أم   ،٢٠ الرّقم  يف  الرّس  هل  تثور؟ 
حرب جرثومية - تلك التي تخّوف منها 
ليس  العامل  ألنَّ  يف٢٠١٥  غايْتس  بيل 

مجهزاً ملواجهتها"؟ 
"تونينا"  بالسيدة  اتصلت  مساًء 

وسألتها:
 "هل الرس يف الرقم ٢٠؟ فكّل مئة عام 

يرضُب البرشيَة وباٌء يفتُك بها".
ضحكت وقالت:

 "أجل، أال تعلُم أّن "ليليت" تزوُر األرَض 
واملوت  املرض  حاملًة  عام،  مئة  كّل 

لتنتقَم من أبناء وبناِت حواء"؟
 قلت لها: 

"ومن هي املدعوة ليليت"؟  
 قالت:

كانت  األساطري،  ترويه  ما  "حسب 
زوجة آدم قبل حواء. ُخلقْت مع آدم من 
تحبَّ  مل  لكّنها  كثرياً،  وأحّبته  األرض، 
فهربت  آلدم،  بالرّضوخ  ترَض  ومل  الخري 
منه وتزّوجت الّشـر، وأصبحت تلد للّشـر 
مئَة طفٍل يف اليوم، ولكّن األطفال كانوا 
ميوتون. ظّنت "ليليت" أّن آدم هو من 
يقتُل أوالَدها ألنّها رفضت العودَة إليه". 
ثّم  املاء،  من  قليالً  تونينا  رشبت 
وحيداً،  آدم  يبقى  ال  "ولِيك  أضافت: 
عن  بديالً  ضلعه  من  حواء  الله  خلق 
منها  أجمل  حواء  وجاءت  "ليليت"، 
"ليليت"  عليها  حقدت  لذلك  بكثري، 
عام  مئة  كّل  ذريّتها  تزور  بأن  وتوّعدتها 

لتنرش وباًء يقتُل البرش". 
ما آملني جداً يف زمن "الكورونا" 

ويف  الحّي،  هذا  إىل  وصويل  منذ 
بها  نقوم  كّنا  التي  املتكررة  الّزيارات 
مع معلمتنا إىل مركز املسنني، تبنّيُت 
الورديّة.  قّبعتها  تفارق  ال  كانت  مسّنًة 
يل؛  تبّسمت  التقيُتها  مرّة  أّول  يف 
كثرياً.  لها  اشتاق  الّتي  بجديت  ذكّرتني 
قربَها  جلسُت  الّسّيدة.  نحو  ذهبُت 
بأنّها  فأجابْتني  اسِمها،  عن  وسألُتها 
من  والكثريَ  الحديَث  تبادلنا  "تونينا". 
والحارض  املايض  عن  الطريفة  األخبار 
ورصنا  واألهل،  والّتعليم  واملستقبل، 
الظّل، رسيعة  كانت خفيفَة  صديقني. 
الّنكتة. أخربتني أنّها كانت تُدّرُس مادة 
إحدى  يف  القديم  والّتاريخ  الحضارات 
الجامعات، وكانت وحيدًة، مل تتزّوج وال 

أقرباء لها.
زمن  يف  إاّل  لها  زيارايت  أقطع  مل 
"الكورونا" بعد أن طلب مركز املسّنني 

مّني ذلك.
"الكورونا"،  الّصامت،  القاتل  هذا  بعد 
هي  هل  العامل؟  عىل  سُيسيطر  من 

مؤامرة مدبّـرة، أم هو غضب الطّـبيعة؟
ويبقى أن أضيف أّن من صنع "الكورونا" 
جّيد،  قارئ  فهو  ُمخَتلقة،  كانت  إذا 
الخري  سبيل  يف  مهارته  استخدم  وليته 
البعض  "تونينا":  تقول  البرش!  وسعادة 
يَرون ِبعني العقِل الحّق والخري، ولكّنهم 

ميـّالون بطباعهم إىل الرّش".
لكّل  وتوظيفها  قراءاتنا  إعادة  علينا 

طارٍئ.
وارتداء  ثقافة.  الّنخوة  ثقافٌة.  الّنظافُة 
من  عادة  سيصبح  والقّفازين  الكاّممة 

عادات الّنظافة.
جديد  عهٍد  نحَو  منطلقون  نحن  فهل 

عهد الّنظافة، نظافة دواخلنا وأفكارنا؟
من  عرش  الحادي  يف  املساء  ذلك  يف 
الّتلفاز  بشاشة  الهاتُف  نيسان، وصلُت 
واتصلت بالسيدة "تونينا" وكنت عىل 
بعيد  لالحتفال  باملركز  مسبق  اتفاق 
شاشة  عىل  رؤيتها  لدى  مولودها. 
ومعها  املوظّفة  دخلت  التلفزيون، 
شمعة،   ٨٨ عليه  صغري  حلوى  قالب 
الطّويل  العمر  لها  ومتنينا  فغّنينا 
والّصحة، ورقصنا وضحكنا وأخذنا الكثري 
من الّصور الذاتية مع "تونينا". شكرَتنا، 

ثّم قالت يل:
التحوالت  كتاب  يف  تقرأ  أن  تنَس  "ال 

بقلِم "بابليوس اوفيدوس ناسو"".
قلت لها: 

"أعدك أن نقرأه معاً بعد زمن "الكورونا" 
ونتناقش بشأنه يف حديقة املركز".

قالت يل:
"أشعر بالّتعب؛ ال أعلم ما يب".

قلت لها:
إىل  وتخلدي  لرتتاحي  أتركك  "إذاً 

الّنوم". 
قالت وهي تضحُك:

"ال، ال، إبَق معي؛ ال أريُد أن أنام ألنّني 
إن منُت فقد تأيت "ليليت" ليالً لتنتقم 
مني، فام أحببتها يوماً ألنّها متأل قلوَب 
لرغباتِها،  ينقادوا  يك  فراغاً  البرش 
اآلخرين،  عن  عزٍل  إىل  وتقودهم 

وتدفعهم باتجاه مخالف للحياة".
قلت لها:

"هل أستطيُع أن أسألك يف أمر"؟
قالت: 

"إسأْل ما يحلو لك، ولكن قبل أن تسأل، 
يا جاد، يجب أن أخربَك أنّني لو تزوجُت 
حفيداً  ألمتّنى  أكْن  مل  وأنجبُت  يوماً 

غريك.
ماذا تريد أن تسأَل"؟

تبّسمُت وقلُت:
"هل أحببِت يوماً"؟
عىل الفور أجابت:

نرتبط.  مل  "ليليت"  وبسبب  "نعم 
ضحكْت  ثّم  يوماً".  منها  سأنتقُم 

وأغمضْت عينيها.
أن  الّشاشة  عرب  املوظفة  يل  أشارت 
أنهي اإلتصال مع "تونينا" ألنّها تجاوزت 

ساعة نومها.
ومتنيُت  "تونينا"،  إىل  قبلًة  أرسلُت 
وأقفلت  سعيداً،  وعيداً  هنيئاً  نوماً  لها 

الهاتف. 
صباح األحد يف الّثاين عرش من نيسان 
والديت،  فرّدت  املنزل،  يف  الهاتُف  رّن 
تغرّيْت  حتى  لحظات  إاّل  هي  وما 
هل  متى؟  "كيف؟  وسألت:  مالمحها 
باألمس  لِجاد،  رسالًة  أتركْت  تألّمت؟ 
جملتها  تُكمل  أن  تستطع  ومل  كّنا"… 

فانهمرْت دموعها. 
رحيلك.  بخرِب  ُصِعقُت  "تونينا"، 
بعد  ما  إىل  اإلنتظاَر  تستطيعي  مل 
"ليليت"  من  االنتقام  أردت  "الكورونا". 

وفّك رموز أسطورة الحياة.

زمن الكورونا 

 سلوى سعيد عباس ـ مونتريال
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زمن الكورونا 

ملوٌك أو آلهة؟ملوٌك أو آلهة؟
إحدى  الواقع يف   )Silicon Valley( السيلكون  وادي  يشكّل 
األمريكية،  كاليفورنيا  والية  يف  فرنسيسكو  سان  خليج  مناطق 
 High( الحالة األكرث انطباقاً ملعنى أن تكون التكنولوجيا العالية
تتجه  التي  املستقلة«  الذاتية  »القدرة  هي   )Technology
ولوازمه.  وبيئته  »ساكنه«  فيه  آخر«  »عامل  وصياغة  لتفصيل 
وغريها،  العمالقة  التكنولوجيا  رشكات  تقيم  الوادي،  هذا  يف 
التي يفوق عددها ألَف رشكة، مثل "غوغل"، و"ياهو"، و"آبّل"، 
جامعة  وفيه  و"تويرت"...  و"فايسُبك"،  و"تِْسال"،  و"إنتل"، 
والباحثني،  واملربمجني  الوادي  علامء  تخّرج  التي  ستانفورد 
واملعاهد،  األبحاث  ومراكز  الحيوية،  التقانة  مختربات  وفيه 

.NBIC :وتتجسد فيه وحدة الحروف األربعة
ملوك الوادي، هم أصحاب هذه الرشكات وماّلكها، وعلامؤها، 
الخوارزميات  أوصلوا  من  هم  واملهندسون...  واملربمجون 
بالفضاء  يتحكم  من  تحديداً  وهم  الرقمي،  الرحم  تشكيل  إىل 
أماكنهم  ويرتبون  وميرحون  يرسحون  جنباته؛  يف  السرباين 

ومكان إقامتهم القادمة!
مثل  يترصفون  بل  نبالء،  أو  أمراء  أو  كملوك  يتحركون  ال 
قلب  ــ  إلكرتونية  برقاقة  ــ  بإمكانهم  كان  إن  ال؟  مل  »اآللهة«! 
وظيفة "املُنهي" )“Terminator”( من االتجاه لقتل جون كونر 
هنا،  ]اإلشارة  حاميته!!  عىل  العمل  إىل   )John Connor(
أوُل رشيط  أُنِتَج  التي  السينامئية  السلسلة  من  واملثل  رمزية، 
هو  حينها  مستقبيل  تخييل  زمن  يف  ولكن   ،1984 عام  لها 
عام 2029، وهو العام نفسه الذي يقول عنه راي كروزويل إنه 
سيشهد وصول العقل اإللكرتوين إىل مرتبة العقل البرشي، ثم 
سيتجاوزه. فهل هذا التوافق الزمني ما بني سيناريو سيناميئ 

وأبحاث عامل مستقبيل هو مصادفة محض!![
إن شيفرة »الكائن« القادم الرقمية هي، مع غريها من شيفرات 
عامل ما بعد اإلنسانية، بني أيدي هؤالء امللوك الذين ينظرون 

إىل أنفسهم مبقياس »القدرة« كبرش غري عاديني!
نحن كبرش نرتيض املوت، أما »غري العاديني« و»اآللهة« فال 

يرتضون املوت أبداً.

الهندسة التخيلية لعامل ما بعد اإلنسانية:الهندسة التخيلية لعامل ما بعد اإلنسانية:
كيف ميكن تخّيل عامل ما بعد اإلنسانية؟

هل ميكن تصّور مشهد منه؟ مبكوناته؟ بأشخاصه؟
هل سبق أن رأيناه يف السينام؟

ما عالقته بالتوّضع الذي فرضه جرثوم كورونا؟
نحٍو  عىل   ،)Stay Home( املنزل  لُزوم  وضع  يبدو  وملاذا 

خاص، متواطئاً مع ذلك العامل... القادم؟!
يف  مكوناته  ويشّيد  اإلنسانية  بعد  ما  عامل  سيتأسس  نظرياً، 
تصوراً  متتلك  أن  يفرتض  التي  التخيلية«،  »الهندسة  حقل 
»واقعه«.  وتشييد  لبنائه  تتجه  الذي  العامل  عن  متكامالً 
وإْن كانت يف النهاية »متأل الفراغ« إاّل أنها  والهندسة عموماً 
والثقافية  الفلسفية  خلفيتها  تعكس  بل  حشواً،  تحشوه  ال 
ــ  العملية  األبعاد  تأمني  عن  فضالً  واألخالقية،  والجاملية 
ستنهي  التي  املجّسمة  وإبداعاتها«  »لِتصميامتها  الوظائفية 

فراغاً ما.
من  األول  اإلنسان  خروج  منذ  إنه  القول  ميكن  املعنى،  بهذا 
»كهفه«، بدأ »يهندس« فراغ الطبيعة ويعكس عىل املكونات 
التي يتصورها حالَته بكل جوانبها. النقطة املركزية الدامئة التي 
وميلك  يقيم  الذي  »الكائن«  هي  التصورات  عليها  تتأسس 

هذا العامل، وإىل اآلن هو: اإلنسان.
ال  سيشغله  الذي  الكائن  بأن  اإلنسانية،  بعد  ما  عامل  يقطع 
إنسان  متقدماً، فهو  كائناً  بل  الحايل،  اإلنسان  يكون  أن  ميكن 
بّد  ال  آخر«  ــ  معّدل  »واقع  إىل  يحتاج  ذلك  وعىل  معّدل... 
من إنجازه يك يشكّل البيئة املناسبة له. وبهذا املعنى يتواطأ 
 - التي  البيت«  يف  »البقاء  وضعية  فيفرض  "كورونا"،  جرثوم 
وفقاً لقراءتنا - قدمت خدمة عملية، ال مثيل لها، لعامل ما بعد 

اإلنسانية وهندسته التخيلية الخاصة به.
نصف  من  أكرث  اتخذه  الذي  البيت«  يف  »البقاء  توّضع  أّدى 
سكان األرض، وعىل نحٍو تلقايئ إىل صياغة مشهد ميكن أن 
تستند إليه »الهندسة التخيلية« املعنية بتصميم عامل ما بعد 
اإلنسانية، ويشكّل هذا املشهد بذاته ومبا أفىض إليه »عملية 

متكاملة« تبدو عنارصها وفق النسق اآليت:

::EvacuationEvacuation أوالً ــ إجالء البرش ــ أوالً ــ إجالء البرش ــ
أدت حالة »البقاء يف البيت« إىل إنجاز وظيفة وقائية لتجّنب 
التي تجمع  االجتامعية  للوضعية  وفقاً  وُمعٍد  وباٍء هائجٍ رشس 
البرش يف الحياة الطبيعية. لكن هذه الحالة، يف جانبها اآلخر، 
شكّلت أوسع عملية إجالء للبرش من األماكن العامة التي بدت 

فارغة خالية.
بهذا املعنى، أدت عملية اإلجالء، إىل صياغة »الواقع« دون 
برش، أي أنتجت »فراغاً إنسانياً« يف الواقع، ما أدى إىل مشهد 

استثنايئ غري مسبوق.

::RealityReality ثانياً ــ القطيعة مع الواقع ثانياً ــ القطيعة مع الواقع
تسببت هذه الحالة، بإنتاج قطيعة شبه تامة مع الواقع »خارج 
البيت« الذي أمىس مخيفاً مرعباً ومصدراً للمرض.. واملوت؟ 
كل  أو  أسبوعياً،  بيته  من  اإلنسان  فيها  يخرج  واحدة  مرة  إن 
من  خشيته  منسوب  من  تزيد  حاجياته،  يؤّمن  يك  أسبوعني 
»الواقع« وترفع درجة خوفه منه، وستدفعه يف النهاية العتامد 
ينفذ  أنه  متاماً  يعني  ما   ،)En Ligne( اإللكرتوين  التسّوق 

متريناً مبارشاً وعملياً عىل تكريس التعود عىل حالة القطيعة 
الذي  للمنهج  وفقاً  معه  العالقة  بإعادة  والتفكري  الواقع،  مع 

يقّربه ويُقيص خوفه يف آن. 

:):)Virtual RealityVirtual Reality( ثالثاً ــ االستسالم »للواقع االفرتايض )ثالثاً ــ االستسالم »للواقع االفرتايض
»لِلواقع  االستسالم  بدت حالة  »الواقع«،  مع  القطيعة  مقابل 
االفرتايض« كبديل وحيد عن »غائب«، فهذا الواقع املخيف 
أليفاً  سيكون  البيت،  باب  من  يبتدئ  الذي  والبعيد  املرعب 
وأميناً وقريباً، بل طوع بنانك من وراء »الشاشة الصغرية« يف 
هاتفك العجيب. وعىل ذلك سيجد املقيم يف املنزل نفَسه 
ملعطيات  متاماً  ومستسلامً  االفرتايض«،  »الواقع  يف  مقيامً 
ــ  خدمات  ــ  تسّوق  ــ  دراسة  ــ  ]عمل  السرباين  الفضاء  ووسائط 

طبابة ــ اجتامعيات ــ ترفيه... إلخ[.

:):)Social distancingSocial distancing( رابعاً ــ التامسف االجتامعي )رابعاً ــ التامسف االجتامعي
يتشكل التامسف االجتامعي يف مستويني، األول هو الساكن 
الذي يُالحظ يف حالة »العزل املنزيل«، حيث التزام اإلنسان 
ببيته يؤمن تلقائياً املسافة املطلوبة ألمانه. والثاين املتحرك 
وهو الحالة التي يُرى فيها األشخاص وهم يتحركون يف الخارج، 
عىل أبواب املتاجر أو يف االجتامعات... أو غريها. ويف هذه 
الحالة تفرض منهجية التامسف رشوطها بأاّل تقل املسافة بني 
شخص وآخر عن املرتين، وأاّل يدخل إىل املتجر إاّل عدد محدد 
محسوب استناداً إىل املساحة اإلجاملية للمتجر، وأاّل يجلس 

يف قاعة االجتامع إاّل عدد محدد وموزع وفقاً لِلمبدأ نفسه.
ــ كام هو شائع  التامسف هنا ال يؤدي إىل »تباعد اجتامعي« 
بناء  تعيد  ومختلفة  اجتامعية« جديدة  يفرض »هندسة  بل  ــ 
الشكل االجتامعي وفق حالة وفلسفة ومنهجية وسائط »الواقع 
العامة وساحاته  أماكنه  التواجد يف  الذي ميكن  االفرتايض«، 
و»االحتشاد واالزدحام« فيها دون خوف، ودون رعٍب من وباء 

يستحيل عليه اخرتاقه.

خامساً ــ املجال الفردي الجديد:خامساً ــ املجال الفردي الجديد:
نقصد باملجال الفردي، هنا، تلك املساحة الالزمة للفرد ــ يف 
حدها األدىن ــ يك يتحرك فيزيائياً يف مختلف حاالت التوّضع 
الجسامين: الوقوف ــ الجلوس ــ التمدد ــ الحركة يف أثناء امليش 

أو العمل، »حركة الرجلني واليدين«.
إذا كان »الواقع االفرتايض« يتيح للفرد مجاالً واسعاً ال يقاس 
لِمشهد  ووفقاً  »الواقع«  فإن  املسافة،  أو  املساحة  بوحدة 
»التامسف: 2 مرت« يعطي للفرد مجاالً جديداً أوسع من ذلك 
هل  وضيق.  وارتجالية  بعشوائية  محكوماً  كان  الذي  القديم 
يقدم هذا املشهد »مثاالً حياً« للهندسة االجتامعية املعنية 
إعادة  تحاول من جهتها  التي  اإلنسانية،  بعد  ما  بعامل  بدورها 
تشكيل التوّضع االجتامعي وفق مواصفات »الكائن املعّدل« 

جينياً وتقنياً؟
ما هي مقاييس هذا الكائن؟ حجمه؟ حركته؟

 Arnold( شوارزنيِغر  آرنولد  بحجم  مثالً  هو  هل 
فيلم  يف  وتحرك  وعاش  ظهر  كام   )Schwarzenegger

"املُنهي"؟
يف  املحسوبة  املفرتضة  السكانية  الكثافة  هي  ما  وتالياً: 

الكيلومرت املربع الواحد؟
هل األماكن املزدحمة تناسب هذا الكائن؟

املدن  حول  الفقر  وأحزمة  العشوايئ  السكن  تجمعات  هل 
الكربى ميكن أن تكون جزءاً من العامل القادم؟ أم يفرتض حذفها 
األمراض  استبعاد  ميكن  هل  أخرى؟  مبواصفات  واستبدالها 
السارية واملعدية مع هذه الدميغرافيا املحتشدة والضعيفة؟.

هل الشيخوخة كحالة انسانية لها مكان يف العامل الجديد؟.
سادساً: الدميغرافيا املتجددة:

يف  كورونا  وباء  يزال  وال  قّدمها  وخاصة،  ملفتة  مؤازرة  مثة 
نسخته الراهنة )Covid-19(، لعامل ما بعد اإلنسانية، وذلك 
وأصحاب  والعجزة  السن  كبار  لرشيحة  املبارش  باستهدافه 
األمراض املزمنة، وهو االستهداف نفسه لعامل ما بعد اإلنسانية 

ورشكات التقانة الحيوية التي تعمل يف اإلطار الذي يستبعد 
املرض والعجز والشيخوخة عن الدميغرافيا املتجددة القادمة؟ 
بعد  ما  عاملَ  الغريب،  األداء  بهذا  كورونا،  وباء  يساعد  أال 
اإلنسانية عىل ترسيع خطواته، عرب تدمري ما ميكن تدمريه من 
املناطق الضعيفة: كبار السن واملرىض من املجتمع اإلنساين؟ 
وهو   ،)Herd immunity( القطيع"  األخذ »مبناعة  يكون  أال 
خيار دارويني ما، نوعاً من العمل الذي يؤدي تلقائياً إىل تدمري 
الوصول إىل »الدميغرافيا  أمل  الضعيفة« عىل  »الدميغرافيا 

القوية.. الواعدة« التي ستشغل وتُقيم يف ذلك العامل؟
اآلن: أّدت هذه العملية املتكاملة واملتضامنة بعنارصها، إىل 
بتطبيق  اإلنسانية،  بعد  ما  لعامل  التخيلية«  »الهندسة  تزويد 
حي لرؤيتها، هو يف الواقع أشبه »مِبناورة حية« أعادت تشكيل 
القادم،  الجديد  العامل  ملواصفات  وفقاً  االجتامعي  التوّضع 

وخصوصاً وتأسيساً وفقاً لِمواصفات شاغله ومن سيقيم فيه.
وسواء أكان كوفيد 19 مولوداً طبيعياً أو مخربياً، يبقى أنه عىل 
األقل »ِبفاعليته« أعطى زخامً استثنائياً للتوليف التكنولوجي ــ 

الفلسفي املشكّل لحركة عامل ما بعد اإلنسانية.
اإلنسان وإنسان ما بعد اإلنسانية:

التي حققها  اإلنجازات  ملقاربة  مناسباً  األخالق  يبدو سؤال  ال 
وسيحققها كوفيد 19 لصالح خيار ما بعد اإلنسانية، ذلك ألن 
وسينقيض  اإلنسانية  عامل  إىل  منَتٍم  مبضمونه  السؤال  هذا 
الخاصة  أسئلته  الجديد  العامل  فيام سيؤسس  افرتاضاً،  معها 

وقيمه ومثله العليا وأخالقياته ما بعد اإلنسانية.
وإذا كان »إنسان اإلنسانية« محكوماً مبا أنتجته، منذ بدئها، من 
الدينية،  وغري  الدينية  املصادر  املتنوعة  مساقاتها  يف  ثقافة 
الفلسفية واألدبية، عدا العلمية عموماً، واألخالقية خصوصاً... 
ومجسات  لذاتها،  اإلنسانية«  »وعي  تشكّل  كلَّها  التي 
ما  »إنسان  سيبتدئ  ثقافة  فبأي  »كينونََتها«..  الستشعارها 

بعد اإلنسانية« تأسيَس وعيه لذاته وتعريفاً لكينونته؟
قادمة  مواجهة  رؤية  ميكن  هل  آخر،  رؤيوي  مستًوى  ويف 
ستحصل ما بني اإلنسان وإنسان ما بعد اإلنسانية، استناداً إىل 

منطق تاريخ علم اإلنسان )االنرتبولوجيا(؟
مبارش،  ثنايئ  رصاع  شكل  عىل  بالرضورة  ليست  مواجهة، 
سريّجح  التي  والكفاءات«  »بالخيارات  واحتدام  سباق  ولكنها 
نسخة  يف  العقل«،  ــ  »الوعي  فارُق  األخرى  عىل  منها  واحدة 
مستجدة عن مشهدية املواجهة ما بني اإلنسان العاقل وإنسان 
الذي هو   - العاقل  اإلنسان  لصالح  التي حسمت  النياندرتال، 

نحن - بانتصار خياره وكفاءته، بعد حقبة تعايش بينهام.
ستبدأ  أو  اآلن،  بدأت  هل  التساؤل:  ميكن  لذلك،  واستتباعاً 
بعد  ما  وإنسان  اإلنسان  بني  ما  التعايش  حقبة  جداً  قريباً 
اإلنسانية قبل أن ينترص هذا األخري بخياراته وكفاءاته وتخطيه 
»بعقله  وخصوصاً،  لإلنسان،  )البيولوجية(  الحيوية  الحدود 
أرجحية  ستعطيه  التي  اإللكرتونية،  بالرقاقة  املدجج  وعيه«  ــ 

مباليني ورمبا مليارات املرات عىل وعي وعقل اإلنسان؟
تساؤالت تخص مصري اإلنسانية وإنسانها: موتاً أو حياًة؟

قبل أن تخرج من البيت:قبل أن تخرج من البيت:
عليك أن تعود إىل فيلم ماكس مور ومن معه، لتقرر إن كنت 
من الجيل األخري الذي سيموت مثل »إنسان« فتبقى مع بُول 
)Paul(، أو الذي سيولد مثل »إنسان ما بعد اإلنسانية« فتغادر 
لتدعمك  التكنولوجية  للقابلة  رأسك  لتفتح   )Anna( آنا  مع 
القادمة بعد أن تنجح باختبار عدم إصابتك بأي  الحياة  برقاقة 

مرض إنساين مزمن.

إنتبه!إنتبه!
"كورونا" بنسخته الراهنة، ورمبا القادمة، ال يزال يعمل بفاعلية 
تبدو  التي  »اإلنسانية«  من  الضعيفة  املناطق  الكتساح 
الذين  اإلنسانية  بعد  ما  »آلهة«  مذبح  عىل  يقدم  ـ»كقربان« 
الزمني  باملخطط  االلتزام  فقدوا صربهم، ومل يعد مبقدورهم 

القديم. آَن وقتهم قبل األوان!!

أيها العالم القديم.. وداعا

ما بعد اإلنسانية على األبواب! ) الحلقة األخيرة( 

 نزار سّلوم – مونتريال
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ابنتي  للفرعون:  ترامب  أمريكا  قالت 
بناء  يف  وسخرّتها  استعبدتها،  املختارة 
تحضري  يف  األمّرين  وأذقتها  األهرامات، 
الذكور  أوالدها  وطرحت  واللِب،  الطني 
يف نهر النيل... والوقت حان لتكون عادالً 

ومنصفاً.
فلسطني  شعب  امللك:  لجاللة  وقالت 
أحالمها،  عليها  ويفسد  ابنتي،  يؤرق 
إىل  تقف  فال  البحر.  يف  رميها  وينوي 
العون. هو شعب  يد  له  جانبه، وال متدَّ 
فج مادي النزعة معاٍد لكل حضارة، وعليه 
لِسام،  عبداً  جَعله  وقد  الرب،  غضب 
ساميون.  وشعبها  وابني  وشعبك  وأنت 
وليبَق  ورشيعته،  الرب  أمر  تخالف  فال 
ويديك  يديها  بني  الفلسطيني  الشعب 

إىل يوم الدين.

الرشيفني:  الحرمني  لخادم  وقالت 
الحصينة  قالعها  دكَّ  املسلم  شعبك 
وطردها من يرثب ومن خيرب، وحرمها من 
لها  له ما كان  الخصيبة. فأخلت  واحاتها 
بآبار  غنية  حقول  ومن  وافرة  مواسم  من 
ظالمة  ترفع  أن  عليك  واليوم  النفط... 
كلَّ   - فلسطنَي  وتعطيها  عنها،  شعبك 
فاثأر  شئت،  إن  أما،  -عوضاً،  فلسطني 
من أيب تراب باضطهاد أحفاده. فهو الذي 
بينك  القتسمت  ولواله  شوكتها،  كرس 

وبينها شبه الجزيرة والهالل الخصيب.
يا مواليت.  وطاعة  الثالثة: سمعاً  وأجاب 
إن  رسه  يف  يقول  كان  منهم  كال  أن  إال 
من  مناص  ال  لكن  املنال،  صعبة  رغبتها 
لن  أعوج  منطق  مع  فالحوار  تلبيتها، 

يفيدنا بيشء.

الحرمني:  وخادم  للملك  الفرعون  وقال 
أمريكا  ما  أدراكام  وما  ترامب...  أمريكا 
أما  عني.  تقاومه  ال  مخرز  هي  ترامب! 
ينصاع  أن  فعليه  رشها  يأمن  أن  أراد  من 
بوصية  الحائط  عرض  رضب  ولو  ألمرها، 
العرب األوىل: "أُنرص أخاك ظاملاً كان أم 

مظلوماً".
يف  املقدسة  البغية  هي  جاللته:  وقال 
قرصه،  يف  حاكم  يبقى  ال  األمم.  هياكل 
مل  إن  ملكه  مخلوع  ملك  يستعيد  وال 
ينبطح أمام رغباتها، وال يتسلم ويلُّ عهٍد 

عرشاً إن مل ينجح يف إرضائها.
ترافق  قرينة  هي  الحرمني:  خادم  وقال 
حكام األمم الناشئة. تخنقهم يف املهود 
إذا ما أزعجوها برصاخهم، وإذا ما جذبوا 
جدائلها  تتحول  أمرا  لها  وخالفوا  شعرها 

إىل أفاعٍ سامة وتقيض عليهم فوراً، وإذا 
يف  تضعه  حقيقتها  أحدهم  كشف  ما 

قفص اإلتهام وتحكم عليه باإلعدام.
وأمراء  وملوكاً  فراعنة  العرب،  الحكام 
يف  متادت  أمريكا  أن  جيداً  يعرفون 
حيلة.  بأيديهم  ما  لكن  األعوج.  منطقها 
إن  عليهم  جداً  وخيمة  تكون  العواقب 
الفجوَة  بالوثائق  تُظهر  فهي  صّدوها. 
ِبواٍد  فُهم  شعوبهم،  وبني  بينهم  الهائلة 

وشعوبهم يف واٍد آخر.
لها؟  الحكام: ملاذا ال نخضع  وقال هؤالء 
سليامً؟  األعوج  منطقها  نعترب  ال  وملاذا 
الخضوع  ففي  الرقاب؟  نحني  ال  وملاذا 
بسهولٍة  ونقيض  العروش  لنا  تبقى 

مبؤازرتها عىل كل ثورة.
فلسطني  باهظاً...  الخضوع  مثن  وكان 

أيديهم  من  تضيع  ومقدساتها  بقدسها 
يوماً بعد يوم وفيها أمثن ما يف عروبتهم 

من قَيم. 
بينها  ومن  العربية  الدول  بعض  أما 
لبنان، التي مل تتنازل عن قيمها العربية، 
الخناق  يضّيق  اإلقتصادي  فالحصار 
منها  واحدة  ألي  وال خالص  رقابها،  عىل 
ومقاومتها  وجيشها  شعبها  بوحدة  إال 

للوقوف بوجه أي منطق أعوج

المنطق األعوج
يوسف زكريا - وندزور

أكتب هذه الكلامت واليوم هو اإلثنني املتزامن مع 
25 أيار 2020، وهو - بال أدىن شك - يوٌم مجيٌد، 
ويوُم عز وفخر لكل كائن برشي يف هذه الحياة. يف 
25 أيار عيُد املقاومة والتحرير يف لبنان، وأيُّ عيد!

الحبيبة  أرضنا  من  الخروج  عىل  العدو  أُرِغم  آنذاك 
الرشفاء  املقاومني  رضبات  أمام  املقدسة، 

والصادقني، وطبعاً ليس ذلك اختياراً.
طبعا اللبنانيني اختلفوا بشأِن كل يشء، حتى بشان 
باالستغراب  يشعر  املرء  يعد  ومل  املالئكة،  جنس 
ألي يشء، حتى لِتحديد العدو، الذي احتل األرض 

واعتقل األهل ومارس كل االرهاب والقتل .
مكونات  بني  السيايس  الخالف  أتفهم  قد  يعني 
بني  وخالفية  سياسية  أمور  بشأن  اللبناين  املجتمع 
 - اللبنانيون  يختلف  أفهم ملاذا  ال  ولكن  اللبنانيني، 
وقد  نفسه،  العدو  بشأن   - منهم  البعض  َفلْنُقل  أو 
اللبنانيني من  واعتقل  واستباح  األرض، وقتل  احتلَّ 

كل الطوائف.
كان التحرير - وإن مل يعرتف البعض بذلك - تحريراً 
وهذا  واحدٌة،  صفعٌة  فيه  تُشَهد  مل  والئقاً  نظيفاً 
من  - حتى  الصديق  قبل  العدوَّ   - الجميع  فاجأ  أمر 
ما  وهو  وطنه،  خيانَة  وارتكب  االحتالل  مع  تعامل 
معظم  عليه  يتوافق  الذي  اللبناين  الدستور  يقوله 

اللبنانيني - حسب ما أعتقد .
من  قسم  عىل  ينكر  لبنان  داخل  البعض  وظل 
والحرمان  االحتالل  من  عاناه  ما  عاىن  اللبنانيني 
حاالت  يف  فيها  الدفن  من  حتى  أراضيه،  رؤية  من 
يومها  املسؤولني  ببعض  األمر  ووصل  عديدة، 
االعياد  العيد من الئحة  بإلغاء هذا  قراٍر  إىل إصدار 

الرسمية اللبنانية!!
عىل كل حال من مل يِعْش تلك الظروف من االحتالل 
والنرص  بالعز  يشعر  أن  يستطيع  ولن  مل  واملعاناة 

والسعادة لإلنجاز العظيم بالتحرير املبارك .
يوَمها  وعمالئه  االحتالل  حواجز  عىل  ميرَّ  مل  من 
ويِعش الذل والقهر الذي كان مُياَرس، ال سيام عىل 
املعابر املؤدية إىل املنطقة املحتلة، مل ولن يعرف 

املعنى الحقيقي للتحرير املبارك .

وعسقالن  والخيام  أنصار  معتقالت  يدخْل  مل  من 
عاناه  ما  ويعاِن  املحتلة  فلسطني  داخل  ومجدو 
التحرير  هو  ما  يعرف  ولن  مل  والوطنيون  الرشفاء 

ومعنى ذلك التحرير .
املحتل  الحدودي  الرشيط  ابن  أنا  َعيلَّ  كان  هل 
نداءات  أو  األمن،  مجلس  قرارات  أنتظر  أن  يومها 

األمني العام لألمم املتحدة لينجز التحرير مثالً؟؟
عىل  يعمل  مصالح  له  منافٌق،  الغربية  االمم  بعض 
الغالية أكرب مثال  املحافظة عليها، وهذه فلسطني 
عىل ازدواجية املعايري لدى بعض هذا الغرب، فقد 
رُشَِّد شعبها يف مشارق هذه االرض ومغاربها، وهو 
1948 حتى يومنا  يعيش املأساة منذ ما قبل عام 

هذا .
عىل كل حال فإن يف هذه الحياة منذ األزل طريقان: 
واإلباء،  والكرامة  العز  اىل  ويؤدي  الحق  اسمه  واحد 
وطريق آخر اسُمه الباطل ويؤدي إىل املهانة والذل 

والعبودية .
قدموا  الذين  الشهداء  ألرواح  واالحرتام  السالم 
التي  واالحزاب  الفصائل  كل  من   - الطاهرة  دمائهم 
الحبيب  لبنان  وعزة  كرامة  عن  دفاعاً  العدو  قاتلت 
- لنصل جميعاً ويصل الوطن إىل هذا اليوم املجيد 

والعظيم والرائع .
والعرب  اللبنانيون  أيها  بخري  جميعاً  وأنتم  عام  كل 
والقتل  األمل  هذا  ومن  يشء،  كل  من  الرغم  عىل 

الذي يُسود منطقتنا تلك .
املهم أن يبقى الوطن  ..غداً سيكون أفضل .

والسالم،  الدامئة  واملودة  واملحبة  الخري  عىل 
خالل  من  يتواصل  معكم  ولقاؤنا  الله،  أستودعكم 
  - الغراء  العزيز: جريدة صدى املرشق  هذا املوقع 

مونرتيال، وإىل اللقاء القريب إن شاء الله تعاىل. 

للتواصل مع الكاتب عرب الربيد االلكرتوين:
visionmag64 @Gmail.com 

 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس بوك
FACEBOOK    PAGE  
ALI  IBRAHIM  TALEB

كرار العاميل, مونرتيالكرار العاميل, مونرتيال

كنَت  وإن  عموماً،  العرب  من  كنَت  "إن 
من  كنَت  وإن  خصوصاً،  املسلمني  من 
املؤمنني بشكل أخّص، يف كل األحوال، 
تُْحرِض  أن  بعد  بجواري  واجلس  شارِكْني 

كتاب الله تعاىل".
تِالِوٍة ترتيلّية يرسح  "هل سنقوم بحلقِة 

معها فكرنا إىل عوامل جميلة؟"
تجلب  أن  تنَس  ال  تأيت...  أن  "وقبل 
الله  آيات  يرشح  تفسرييّاً  كتاباً  أيضاً 

ويساعدنا عىل الّتأّمل بها".
ترتيٍل  ِمن  نطاقاً  أوسع  املسألة  "إذاً، 
عْذب... فام رأيك أن يكون اختيار اآليات 

املُراد تفسريها من حّصتي؟"
أصبَت...  فقد  نطاقاً  أوسع  أنّها  "أّما 
وال  حّصتي  من  فليس  اآلخر  الّشّق  وأّما 

حّصتك".
"؟؟؟... !!!!"

"ال داعي لالستغراب وال للّتعّجب... بَْل 
الخاّص  الحوار  بدء  قبل  الوصول  عليك 

مع سامحة األمني العام".
ـ  والتفسري  الحوار  ـ  املسألتان  "إِذاً، 

مرتبطتان.
تالياً، تشويٌق آخر يُرْخي بظالله.

فأحد الّتشويَقنْي هو كالُم سامحته نفُسه 
وتزويد  واقعّية  إفاضات  من  يحويه  مبا 
املصداقّية  من  هالٍة  مع  تراُفقاً  تحلييل 

واملنطق الّسليم.
فال  لنا...  بتوضيحه  فعليك  اآلخر...  أما 

ترََتَدَّد باملُبارَشَة".
املرّة  هذه  أنّها  إال  أخرى،  مرَّة  "أََصْبَت 

إصابة مزدوجة.
نعم... يوجد ترابط... إضافة إىل تشويق 

إضايف حارض.

هذا األخريـ  أي الّتشويق اإلضايفـ  مرتبط 
بكالم الله املَُعلَّق يف مكان إقامة الحوار، 
الّتأّمل  تستحّق  بذاتها  املسألة  فهذه 

والّتوّقف عندها.
الباري  بكالم  األماكن  تزيني  الجميل  من 
يف  كان  إن  بالك  فام  وعال"،  "جّل 
عباد  إطاللته  ينتظر  صالٌح  عبٌد  املكان 
املُقّربون...  وأولياؤه  الّصالحون  الله 
الظّاملون  يرَتَبّص  اآلخر،  املقلب  ويف 

ُمنصتني لكالمه ولجديد توجيهاته.
"تزيني  إىل  بالنسبة  لطيفتان  فائدتان 

إلهي" كهذا:
إحداهام شكلّية:

بكلامت  الظّاهري  االنعكاس  فدعم 
مباركة أفضل من الفراغ أو من الجامدات 

وحَدها.
صحيح ـ مثالً ـ أّن الورود جميلة، وكذلك 
مجاورتها  ولكن  ة،  املَُعربِّ الّرسومات 

جامالً  الوضع  يزيد  بخالقها  يرتبط  لِام 
واإلطاللة بهاًء.

منها  تتفّرع  رسائلّية  ـ  مضمونّية  األخرى 
تفريعتان:

إحداهام ُمتَِّصلة بشخص سامحة األمني 
الّربّاين  املسار  تُظِْهر  قد  فهي  العام، 
الّسامحة  صاحب  وفقه  يسري  الذي 
و"خاّصته املناِضلة" و"الحزب الّنوعي"، 
الخّط  لهذا  اإللهّية  الخلفّية  تعكس  وقد 
املُبارَك الذي يشّق ُسُبل الّنجاح وتحقيق 

ة. املكاسب الَخريِّ
العدو،  إىل  رسائيل  طابع  ذات  األخرى 
ِمامَّ  املُستوفاة  الّرسائل  إىل  فإضافة 
معاٍن  توجد  الّسّيد،  سامحة  به  يتفّضل 
من  لَْحظُها  ميكن  ُمعترَبة  بداللة  َقيِّمة 
معاينة الكالم اإللهي املُِزيِّن للمشهديّة، 
أَِضف إليها معًنى إضافّياً متعلّقاً بتوقيت 
إقامة الحوار الكريم واتّصاله بذكًرى مهّمة 

وحدث َقيِّم.
هل أطلُت عليك؟"

. "أبداً، أحسنَت الّتوضيح... تظهريٌ ُمَعربِّ
ولكاتب الّسطور يشٌء يُضيفه... َفلْنرتك 

له الخامتة.
ما رأيك"؟

"َرْحٌب وَسعة".
أيّها الحبيبان:

ذكرى كرمية... َحَدث تاريخي
عبٌد صالح

لساٌن صادق
قائٌد شامخ

ُمْرِشٌد حبيب
أمنٌي عىل األرواح والعيال واألوطان

أهالً بكم "يف حرضة الّتشويق األميني"
ة وللحكاية تَِتمَّ

]َوَمن يََتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفإِنَّ 
ِحزَْب اللَِّه ُهُم الَْغالُِبوَن[

ُ فيها عن  األعياُد عنَد األمِم والشعوِب، مناَسباٌت تعربِّ
انفعاالِت  من  انفعاٌل  هو  والفرُح  وابتهاِجها،  فرِحها 
 ُ النَّْفِس، يرتك آثاَرُه عىل الِجسِم، والشعوُب عادًة تَُعربِّ
عن فرحها بتعابريَ جسميٍة مختلفٍة. والَفَرُح إّما أَن يكوَن 

ُمنضبطاً أو ُمنفلتاً .
ُمْنَضِبطًَة  األعياِد  يف  أَفراُحنا  تكوَن  أْن  االسالُم  َوَحرََص 
مَتَنُع  وُحدوٍد  بأٌطٍُر  َوُمؤطَّرًة  وأخالِقّيٍة،  ِقَيِميٍَّة  ِبضواِبَط 

انفالَت الَفَرحِ وخروَجُه عن الضواِبِط املرسومِة.
والَفَرُح يف أعياِد املسلمنَي لَُه مربراتُُه؛ فنحُن نَفَرُح ألننا 
بنا إىل الله الذي تفضل علينا برحمته  ُصمنا لله، وتقرَّ
وفضله، وضاعف األجَر لنا يف هذا الشهر، وجعل فيه 
نا أْن نفرَح، ولكنَّ فرَحنا  ليلًة خرياً من ألِف شهر. من حقِّ

منضبٌط بالضوابِط والحدوِد االلهيِة.
لصالة  بيوتنا  من  نخرج  أن  وقبل  عبادٌة،  أَعيادنا  يف 
وأَدعية  العيد،  العيد، هناك غسٌل مستحٌب يف يوم 

خاصة، وإخراٌج لزكاة الفطرة .
يوُم العيِد عندنا كمسلمنَي نبدأَُه عىل اسم الله .

األعياُد عند الُشعوِب االخرى يكوُن فيها الفَرُح منفلتاً، 
ال ضوابَط وال حدوَد لُه. األعياُد عندهم مناسباٌت تُطلَُق 
ِباسم  الُحرُمات  كلُّ  وتُنَتَهك  ِعقالِها،  من  الغرائُز  فيها 

الفرح.
الَفَرُح يف القرآِن الكريِم

وهو  محمود،  فرحٍ  إىل  الَفَرَح  صنََّف  الكريم  الُقرآُن 
الفرُح الذي يكوُن منَضِبطاً بضوابَط أخالقّيٍة تحميه من 
حينام  مذموٍم  وفرحٍ  الُحدوِد،  عن  والخروجِ  االنفالِت 
الذي تجاوز كلَّ  الحدوَد. عن قارون،  ينفلت ويتجاوز 
الحدود، والذي قال له قوُمُه ال تفرح ألن فرحه مذموٌم 

تجاوز فيِه الحدوَد، يقوُل اللُه تعاىل :
)۞ إِنَّ َقاُروَن كَاَن ِمن َقْوِم ُموىَسٰ َفَبَغٰى َعلَْيِهْم . َوآتَْيَناُه 
ِة  الُْقوَّ أُويِل  ِبالُْعْصَبِة  لََتُنوُء  َمَفاتَِحُه  إِنَّ  َما  الْكُُنوِز  ِمَن 
الَْفرِِحنَي(،  يُِحبُّ  اَل  اللََّه  إِنَّ   . تَْفَرْح  اَل  َقْوُمُه  لَُه  َقاَل  إِْذ 

الَقصص: اآلية:76.
وعندما يكوُن هناَك فضٌل إلهيٌّ ورحمٌة، يأمُر اللُه عبادُه 

بالَفَرح، كام يف قوله تعاىل:

لَِك َفلَْيْفرَُحوا ُهَو َخرْيٌ مِّامَّ  )ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبرَْحَمِتِه َفِبَذٰ
يَْجَمُعوَن(، يونس: اآلية: 58.

بإخوانهم  الله، ويستبرشون  والشهداُء يفرحوَن بفضل 
الذيَن مل يلحقوا بهم، كام يف قول الله تعاىل:

ِبالَِّذيَن  َويَْسَتْبرِشُوَن  اللَُّه ِمن َفْضلِِه  )َفرِِحنَي مِبَا آتَاُهُم 
ُهْم  َواَل  َعلَْيِهْم  َخْوٌف  أاَلَّ  َخلِْفِهْم  ْن  مِّ ِبِهم  يَلَْحُقوا  لَْم 
يَْحزَنُوَن(، آل عمران: اآلية: 170. وأحياناً يكون استمراُر 
البطُر  لِإلنساِن  النعمة من باب االستدراج، فال ينبغي 
أو تجاوُز الحدود يف الفرح الذي يقود إىل البطر؛ يقول 

الله تعاىل:
ٍء  أَبَْواَب كُلِّ يَشْ َعلَْيِهْم  َفَتْحَنا  ِبِه  ُذكُِّروا  َما  نَُسوا  )َفلَامَّ 
ُهم  َفإَِذا  بَْغَتًة  أََخْذنَاُهم  أُوتُوا  مِبَا  َفرُِحوا  إَِذا  َحتَّٰى 

ْبلُِسوَن(، األنعام: اآلية: 44. مُّ
وُزخرُِفها ألنها  الدنيا  بالحياِة  يغرتُّ  أن ال  االنساِن  وعىل 

متاٌع زائٌل، وما عنَد اللِه خريٌ وأبقى؛ يقول الله تعاىل:
ِبالَْحَياِة  َوَفرُِحوا   ۞ َويَْقِدُر  يََشاُء  لَِمن  ْزَق  الرِّ يَْبُسُط  )اللَُّه 
الرعد:  َمَتاٌع(،  إِالَّ  اآْلِخرَِة  يِف  نَْيا  الدُّ الَْحَياُة  َوَما  نَْيا  الدُّ
والفخر؛  الُخَيالِء  إىل  الفرُح  يقوُد  وأحياناً   .26 اآلية: 

ولذلَك نهى اللُه تعاىل عنُه، كام يف قوله تعاىل:
)لِّكَْياَل تَأَْسْوا َعىَلٰ َما َفاتَكُْم َواَل تَْفرَُحوا مِبَا آتَاكُْم ۞ َواللَُّه 

اَل يُِحبُّ كُلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر(، الحديد: اآلية: 23.
الهادُف  الفرُح  يتحدُد  الكرميِة  اآلياِت  هذه  خالل  من 

املنضبُط من الفرحِ املنفلت من كلِّ الضوابِط. 
 ويف الختام الصائم يفرح بالعيد ألنَّ لُه فرحتنِي، فرحة 
عنَد ِفطرِه وفرحٌة عند لقاء ربِه. هذا فَرٌح محموَد، وأمري 
املؤمنني عليه السالم أعطى العيد بعداٌ ِقَيمياً اخالقّياً، 
وهو كون اليوم الذي ال نعيص اللَه فيه عيداً، كام جاء 

يف نهج البالغة عن عيل عليه السالم:
)قال أمري املؤمنني عليه السالم يف بعض األعياد: إمنا 
هو عيد ملن قبل الله تعاىل صيامه، وشكر قيامه، وكل 
البالغة/ نهج  عيد(،  يوم  فهو  فيه  الله  يعىص  ال  يوم 

الحكمة/428.
وأمتنا يف  العيد  ان يعيد هذا  الله  أسأُل  الختام  ويف 

عزٍة ومنعٍة وانتصاراٍت .

25  أيار ثمن للعز والكرامة 
اإلنسانية الخالدة

العيُد بيَن الَفرِح الُمْنَضِبِط 
والفرِح الُمْنَفِلِت

زعيم الخيرهللا   علي إبراهيم طالب - وندزور

"في حضرة الّتشويق "" األميني" ""
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وردت يف القرآن نقطة مهمة جداً- يف 
اإلسالمي  املجتمع  ببناء  يتعلق  ما 
 - العظيمة  اإلسالمية  القيم  وتحقيق 
استقامة  أي  االستقامة؛  مسألة  وهي 
ويرفعون  الحقيقة  ينشدون  الذين 
االستقامة  بها.  وامللتزمون  رايتها 
تحقيق  اإلنسان  ليستطيع  رضورية 
العظيمة. ال سبيل للوصول إىل  املثل 
باستقامة  إال  واملثل  القيم  من  الكثري 

الشعب الدامئة مع مرور السنني..
 أهمية االستقامة؛ تنزل املالئكة

رائج  كمفهوم  االستقامة  مع  يُتعامل 
ليس  األمر  أن  إال  مهم؛  وغري  ومتداول 
األهمية  فائق  مفهوم  فهو  كذلك؛ 
وحساس؛ تربز أهميته يف العمل أكرث 
مبراتب من ذلك اليشء الذي يتصوره 
تعني  االستقامة  ذهنه.  يف  اإلنسان 
﴿وأن  املستقيم  الرصاط  عىل  الثبات 
ألْسَقيناُهْم  الطَِريَقة  َعىل  اسَتقاُموا  لَو 
َماًءا غدقاً﴾، أي إذا استقاموا عىل هذا 
االتجاه  نفسه، وكانوا يف هذا  الرصاط 
يتأثروا  ومل  طريقهم  يبدلوا  ومل  عينه، 
النتائج  سترتتب  حينها  بالظروف؛ 
ما  هذا  األخروي.  والثواب  الدنيوية 
الله  ربنا  قالوا  الذين  ﴿إن  القرآن  يقوله 
املالئكة  عليهم  تتنزل  استقاموا  ثم 
نزول  رشف  تحزنوا﴾،  وال  تخافوا  أالّ 
وال  تخافوا  ال  أن  ومخاطبتهم  املالئكة 
تحزنوا. متى يحصل هذا الرشف؟ عند 

اإلنسان:  يقولها  كلمة  هي  االستقامة. 
إىل  الجميع  ينظر  إثبتوا،  إستقيموا، 
أن  أال  وطاعة.  سمعاً  ويقولون  بعضهم 
مسألة  العمل  ميدان  يف  االستقامة 

هامة جداً. 
قالوا  الذين  ﴿إن  الكريم:  القرآن  يقول 
عليهم  تتنزل  استقاموا  ثم  الله  ربنا 
يعني  الله﴾  ﴿ربنا  فقولهم  املالئكة﴾، 
اإلقرار بالعبودية لله والتسليم له؛ وهذا 
أمر يف غاية العظمة؛ لكنه ليس كافياً، 
حسن  فهذا  الله(  )ربُّنا  نقول  فحينام 
فيه،  نطلقها  الذي  األوان  لذلك  جداً 
الذي  الله(  )ربّنا  إذا نسيناها فإن  لكننا 
أطلقنا اليوم لن تجدينا نفعاً يف الغد، 
أي  استقاموا﴾،  ﴿ثم  يقول  فهو  لذلك 
الطريق.  هذا  عىل  وميضون  يثبتون 
عليهم  "تتنزل  أن  إىل  يؤدي  وهذا مام 
املالئكة"؛ وإاّل فال تتنزل عليهم مالئكة 
الله للحظٍة جيدة أو آٍن جيٍد واحٍد، وال 
متتد  وال  الهداية  نور  اإلنسان  يدرك 
نحوه يد العون اإللهي، وال يبلغ اإلنسان 
فرتًة  صلح  ]إن  الصالحني  العباد  مقام 
هذا  مواصلة  من  بّد  فال  توقف[؛  ثم 
استقاموا﴾،  ﴿ثم  يف  وامليض  الدرب 
وإذا ما أردتم أن تتحقق هذه االستقامة 
بناء  يهبط  أن  من  دامئاً  الحذر  فعليكم 
مستواه  عن  هذا  املعنوية  وميزان 

املطلوب.
االستقامة؛ التحرر من الحزن والخوف

مفردة  تربز  املفردات  هذه  بني  من 
الله  ربنا  قالوا  الذين  ﴿إن  "االستقامة" 
أالّ  املالئكة  عليهم  تتنزل  استقاموا  ثم 
يكونون  إنهم  أي  تحزنوا﴾،  وال  تخافوا 
يف  األعىل  بامللكوت  اتصال  عىل 
عىل  يحصلون  حيث  هذه،  دنياهم 
ونفسياً  وفكرياً  روحياً  معني ال ينضب 
حزن؛  وال  خوف  عليهم  يستويل  فال 
التي  األخطار  من  يأيت  إمنا  فالخوف 
رمبا تتهدد اإلنسان. فإذا ما تحرر املرء 
من الخوف، فحينها مييض يف طريقه 
الجرأة  من  مبزيد  هدفه  نحو  ويتقدم 
ال  وعندما  عالية،  وبروحية  واالقتدار 
فهو  والحزن  الخوف  اإلنسان  يعرتي 

بسبب أنه ال يفقد شيئاً...
ونبارش  صالحة،  مّنا  كثريين  نوايا  إّن 
ال  قد  أننا  إال  صالحة،  بنوايا  العمل 
التي  النوايا،  بهذه  االحتفاظ  نستطيع 
قد تصطدم يف الطريق ببعض املوانع 
وأحيانًا  واالضمحالل،  بالتآكل  وتبدأ 
القلب  تجر  معارضة  قوية  جاذبة  تأيت 
مكمن  هو  الذي  القلب   - نحوها 
النوايا. ورسعان ما تدركون اختفاء النّية 
عن  الشخص  ينحرف  وحينها  وتبّدلها، 
كانوا  أشخاصاً  أّن  رأيتم  وإذا  مساره، 
أنهم  حني  يف  اللَُّه﴾  ﴿َربَُّنا  يقولون: 
حالياً يتوجهون نحو عبادة األصنام بدالً 
من توجههم اىل الكعبة، وانقلبوا عىل 
إمنا  درجة.   180 الَخالّبة  شعاراتهم 

الحفاظ  من  متكّنهم  عدم  بسبب  هو 
عىل مبادئهم؛ فقد ظهرت يف الطريق 

جذبات وميول.
 فاستقم كام امرت

الهدف:  هذا  ننىس  ال  أن  علينا 
الطريق  ضالل  عدم  تعني  اإلستقامة 
األمر  هذا  إن  الهدف.  نسيان  وعدم 
دقيق ومهم إىل درجة أن الله تعاىل مع 
الله عليه وآله( قد  النبي )صىل  عظمة 
نويص  أن  علينا  ونحن  أيضاً  به  أوصاه 

أنفسنا بذلك.
كام  "فاستقم  تعاىل:  الله  أوىص  لقد 
الخطأ  أمرت ومن تاب معك". إحذروا 
وضاللة الدرب. إن الحديث عن ضاللة 
ومعقد  مبهم  عام  حديث  هو  الطريق 
أن  يّدعي  شخص  كل  اليشء؛  بعض 
الطريق من هنا، قد يتصادف أن يكون 

منهام  واحد  وكل  أخوان  أو  صديقان 
عن  مختلفة  وأسس  وذوق  نظرة  لديه 
اآلخر يف مجاالت سياسية واقتصادية؛ 
أن طريقه هو  عي  وكل واحد منهام يدَّ
هذا  ترى  يا  فهل  الصحيح.  الطريق 
الطريق؟!  عىل  االستقامة  معنى  هو 
كال، حتامً هناك اختالفات يف الطباع 

واألذواق.
يدي  بني  تقفون  صالة  كل  يف  أنتم 
يوم  كل  ويف  مرتني  وترددون  الخالق 
عرش مرات عىل األقل "إهدنا الرصاط 
يدعو  العادة  يف  اإلنسان  املستقيم". 
املستقيم  الرصاط  منه  ويطلب  الله 
"فاستقم كام  تكون  واالستجابة  دامئاً، 
العاملني  نحن  لنا  وبالنسبة  أُمرت". 
أكرب  مسؤوليتنا  تكون  واملسؤولني 

وحملنا أثقل.

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

إن البحث عن رشيك العمر من خالل مواقع املحادثة رساب ال يركن إليه؛ فإن 
الذي يعرض نفسه يف العلن له أمر مريب وغري سوي يف الباطن.. فأين نهي 
القرآن عن الخضوع يف القول، وخاصة يف زمان كرث الذين يف قلوبهم مرض؟!

روي عن رسول الله )صىل الله عليه وآله( أنه قال: َمن قرأ يف 
عقيب صالة الجمعة فاتحة الكتاب مرة، و}قل هو الله أحد{ 
سبع مـــرات، و}قــل أعــوذ بــرب الفلق{ سبع مـــرات، }وقــل أعــوذ 
برب الناس{ سبع مــرات، مل تنزل به بلية، ومل تصبه فتنة إىل 

الجمعة االُخرى.

عن أمــري املؤمنني عيل بن أيب طالب )ع( انــه قــال " ال َراَحـــَة َمَع 
َحَسٍد" .

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

اإلقرار بالربوبية واالستقامة اإلقرار بالربوبية واالستقامة 

قال اإلمام الصادق )ع(:قال اإلمام الصادق )ع(:

الناس أربعة: رجل يعلم ويعلم أنّه يعلم، فذاك عامل 

أنّه يعلم، فذاك  يعلم  تعلَّموا منه، ورجل يعلم وال 

نائم فأنبهوه، ورجل ال يعلم ويعلم أنّه ال يعلم، فذاك 

أنّه ال يعلم  جاهل فعلّموه، ورجل ال يعلم وال يعلم 

فذاك أحمق فاجتنبوه.

السالم  عليه  الله  عبد  أيب  عن  عمر  بن  مفضل  عن 

قال: يا مفضل: ال يفلح من ال يعقل، وال يعقل من 

ال يعلم، وسوف ينجب من يفهم، ويظفر من يحلم.

والعلم جّنة والصدق عز، والجهل ذّل. والفهم مجد 

والعامل  للمودة،  الخلق مجلبة  والجود نجح، وحسن 

بزمانه ال تهجم عليه اللوابس، والحزم مساءة  الظن. 

شقي  والجاهل  العامل،  نعمة  والحكمة:  املرء  وبني 

بينهام. والله ويّل من عرفه، وعدو من تكلفه. من مل 

يصدق قوله عمله فليس بعامل.

ينبغي للمؤمن أن ال ميوت حتى يتعلم القرآن أو أن 

يكون يف تعلمه. العلم يحدث يوماً بعد يوم وساعة 

بعد ساعة.

خزائن،  العلم  يسألون.  ال  ألنّهم  الناس  يهلك  إمنا 

واملفاتيح السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنّه يؤجر 

واملستمع،  واملتكلم،  السائل،  أربعة:  العلم  يف 

واملحّب لهم.

يغدو الناس عىل ثالثة صنوف: عامل ومتعلم وغثاء، 

الناس  وسائر  املتعلمون  وشيعتنا  العلامء  فنحن 

غثاء.

عليكم بالتفقه يف دين الله وال تكونوا أعراباً، فإنّه من 

مل يتفّقه يف دين الله مل ينظر الله إليه يوم القيامة 

ومل يُزكِّ له عمالً.

ال خري يف من ال يتفقه من أصحابنا يا بشري! إن الرجل 

منهم إذا مل يستغِن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج 

إليهم أدخلوه يف باب ضاللتهم وهو ال يعلم. لوددت 

أّن أصحايب رُضبت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا.

احكام فقهية *

في العلم والتعلم 
الذي حلف عىل يشء من دون تعيني زمان، كيف يتخلص من هذا اليمني لو أراد الذي حلف عىل يشء من دون تعيني زمان، كيف يتخلص من هذا اليمني لو أراد 

ذلك؟ذلك؟
إذا خالف اليمني مرة، وجبت الكفارة وبطلت اليمني .

ما حكم من أقسم بالله يف وقت الغضب ورجع عن قسمه؟
إذا اشتد به الغضب حتى سلبه قصده او اختياره فال ميني له .

إذا حلف مييناً بأنه إذا مل يتحقق العمل الكذايئ فلن يتزوج بفالنة.. فهل هو ملزم إذا حلف مييناً بأنه إذا مل يتحقق العمل الكذايئ فلن يتزوج بفالنة.. فهل هو ملزم 
بالعمل به، وهل زواجه منها حرام إذا مل يتحقق العمل، وهل يجوز له الحنث ودفع بالعمل به، وهل زواجه منها حرام إذا مل يتحقق العمل، وهل يجوز له الحنث ودفع 

الكفارة؟الكفارة؟
ال تنعقد اليمني بذلك وزواجه منها حالل.

مثالً  متتاليني  أسبوعني  يصوم  بأن  عهداً  الله  عاهد  قد  شخص  هناك  كان  مثالً إذا  متتاليني  أسبوعني  يصوم  بأن  عهداً  الله  عاهد  قد  شخص  هناك  كان  إذا 
لغرض ما، وهو)أي العهد( فيه طاعة لله ومل يستطع الوفاء بهذا العهد فام الحكم؟ لغرض ما، وهو)أي العهد( فيه طاعة لله ومل يستطع الوفاء بهذا العهد فام الحكم؟ 

أي هل هناك كفارة لرفع هذا العهد؟أي هل هناك كفارة لرفع هذا العهد؟
ال بد من الوفاء بالعهد ألنه مل يقيده بزمان خاص فإن مل يستطع إىل آخر عمره مل 

يكن عليه يشء .

إين قد وعدت نفيس أن أترك فعالً معيناً مدَة أسبوع. ولكن بعد ميض يومني، إين قد وعدت نفيس أن أترك فعالً معيناً مدَة أسبوع. ولكن بعد ميض يومني، 
وجدت أين ال أستطيع أن أترك هذا الفعل مدة أسبوع.. فهل يجوز يل أن أقطع وجدت أين ال أستطيع أن أترك هذا الفعل مدة أسبوع.. فهل يجوز يل أن أقطع 
هذا الوعد، وأِعد نفيس وعداً آخر، أي أِعد أين ال أفعل ذلك الفعل مدة يوم أو هذا الوعد، وأِعد نفيس وعداً آخر، أي أِعد أين ال أفعل ذلك الفعل مدة يوم أو 
يومني؟.. فهل تجب الكفارة لذاك؟.. وهل وعد النفس تنطبق عليه أحكام وعد يومني؟.. فهل تجب الكفارة لذاك؟.. وهل وعد النفس تنطبق عليه أحكام وعد 

اآلخرين نفسها؟اآلخرين نفسها؟
ال أثر لوعد النفس، وال يشء عليك .

لو حلف زوج عىل زوجته بأنها لو فعلت كذا وكذا، فإنها تحرم عليه إىل األبد.. لو حلف زوج عىل زوجته بأنها لو فعلت كذا وكذا، فإنها تحرم عليه إىل األبد.. 
فهل يف مخالفتها ألوامره، حرمة فعلية أم ال؟فهل يف مخالفتها ألوامره، حرمة فعلية أم ال؟

ال أثر لهذا الحلف . 

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

 خير الكالم ما نفع وأعلم

إعداد خليل الحسيني 
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Following some Arab Cana-
dian MPs on social media, 
especially Lebanese Canadi-

ans, I am highly impressed by their 
straight openness as to non-Leb-
anese communities’ issues. But I 
am hit hard and disappointed, as 
many community members are, 
when those MPs overlook issues 
of importance to their community; 
they’d always claimed they would 
be true representatives serving 
and advocating for the community.
In May, I kept trace of the Facebook 
activity of three federal Lebanese - 
Canadian MPs who represent their 
parties in various Canadian cities 
and provinces, and I noticed that 
the most outspoken has cele-
brated three of the other commu-
nities’ observances; as last month 
began, MP Fayçal al-Khoury con-
gratulated the Jewish community 
on the “Jewish Heritage Month”, 
which is perceived as a chance 
to remind younger generations of 
the role of Jewish Canadians, and 
to educate them on it. Aside from 
the doubt-raising way al-Khoury 
made his wishes, it is natural and 
imperative to recognise the Jew-
ish community and its big efforts 
contributing to Canada’s rise in 
the recent decades.  
On 19 May, too, Mr al-Khoury 
made a video to mark “Mullivaik-
kal Remembrance Day”, the 11th 
anniversary of the end of the 
armed conflict in Sri Lanka, which 
ended in 2009, claiming the lives 
of thousands of Tamil civilians and 
militants. That, too, is a com-
mendable, good-sighted stance; it 
is lovely to remember all Canadian 
communities and the sufferance 
they’ve gone through back in their 
homelands, and to stand by them 
and participate in marking their 
observances.  
Further occasions were held last 
month, and I noticed that MP 
al-Khoury, again, plus Lebanese-
Canadian MPs Marwan Tabbara 
and Ziad Abultaif, had expressed 
wishes for “Vyshyvanka Day”, which 
marks the Ukrainians’ struggle for 
their sovereignty, democracy and 
freedom, and on which Ukraini-
ans and international friends wear 
an embroidered Ukrainian shirt 
to show unity, dignity and love. 
We can only perceive those MPs’ 
stances as mindful care shown to 

a cause that really matters to the 
Ukrainian Canadians. 
Then came Eid ul-Fitr, on 24 May, 
and those MPs expressed their 
wishes, as did many federal and 
provincial politicians from differ-
ent parties. Prime Minister Jus-
tin Trudeau’s was special, com-
mending Canadian Muslims’ role in 
response to the Coronavirus pan-
demic. Similar words were made 
by Tory leader Andrew Scheer, too. 
It must now be said that Quebec 
Liberals’ new leader Dominique 
Anglade did not express any wishes 
to Quebec’s Muslim community as 
to Eid ul-Fitr, dismaying the com-
munity and raising uncertainties 
that Ms Anglade and her staff need 
to clear out. Also noticed was Que-
bec’s Premier François Legault’s 
silence; his Facebook page showed 
no felicitations at all. 
Just the second day, the 25th of 
May, the Lebanese reminisced on 
the expulsion of Israel’s military 
from Lebanon and the end of a 
stage of bloodshed, sufferance 
and adversity (1978-2000). Back 
then, massacres were committed, 
and the Lebanese were terrorised, 
displaced and imprisoned. 
Musing on our dear MPs’ openness, 
I expected we would see them – 
before other Canadian politicians 
– commend that day, just like 
they did to mark the other com-
munities’. But, in fact, the day was 
overlooked though it did matter 
to the Lebanese as much as other 
celebrations mattered to oth-
ers. We don’t even need to com-
pare; we’d been expecting that 
our community MPs – at least – 
would observe the day. Eventually, 
they’ve always confirmed they 
sought parliament to stand for our 
concerns. Then some didn’t just 
forget about the community; they 
even denied any acquaintance with 
its recognised institutions and 
activists. Otherwise, their hard-
won, invaluable “seats” would be 
endangered!
There is nothing that matters 
more to the Lebanese and brings 
them pride than this day; the Leb-
anese have made it crystal clear 
that their patience, struggle and 
resistance to the world’s most 
barbaric military blossomed, yield-
ing fruits of unforgettable dignity 
and triumph.  

And once we say the Israeli mili-
tary showed such great barba-
rism, we rely on actual happenings 
in Lebanon, not to mention else-
where: During the Sabra-Shatila 
Massacres, thousands of civilians 
– including women and children 
– were slaughtered under direct 
Israeli supervision. Later came the 
Qana Massacres that slayed many. 
Civilian detainees were brutalised 
in the concentration camps of al-
Khiyam, Itleet and Ansaar. West 
Beqaa and Southern towns were 
besieged, and the towns by the 
occupied borderline were shelled 
every day. 
The 25th of May ended most of 
the sufferance; the Israeli occupi-
ers were expelled, along with their 
disgraceful, treasonous Leba-
nese agents that had helped the 
occupation to take hold of power 
in Lebanon. It is very absurd that 
today, though, some are asking 
for exonerating those agents and 
allowing them back into Lebanon! 
We might understand some justi-
fications made as to certain blurry 
situations, but not recognising 
this day – no matter what the 
reason is – means the commu-
nity and its recent history’s pride 
are being underestimated. If they 
do represent our community, our 
MPs must share our happiness and 
honour, just like they do to other 
communities. 

Washington & the WHO

US President Donald Trump 
has decided to defund the 
World health Organisation, al-
leging the agency hadn’t pro-
vided the US with the nec-
essary information on the 
Coronavirus pandemic and the 
means to prevent its diffusion 
into the US from countries 
like China. 

Analysts believe the deci-
sion is a political manoeuvre 
ahead of October’s presiden-
tial race. That is, trump wor-
ries the pandemic’s setbacks 
and victim toll and his admin-
istration’s confused response 
would depopularise him and 
make him lose the race versus 
his Democratic rival Joe Biden, 
who is ahead, according to re-
cent polls…

Trump’s choice, however, sig-
nifies dangerous implications; 
there’s urgent need for inter-
national cooperation to curb 
the Coronavirus pandemic. If 
acting alone, no state would 
be able to stop the spread, 
for it is difficult to block in-
ternational travel and trans-
portation routes; economies 
demand imports, especially 
medical equipment, which has 
been highly demanded lately 
and unfound in the most tur-
bulent times… 

That’s why the WHO has to 
act; it possesses a network 
of medical professionals along 
vast geographic spaces and 
is, thus, capable of monitor-
ing, assessing and predicting 
the spread of any contagion 
or pandemic striking the five 
continents fast. 

Before the WHO is blamed 
for the current global circum-
stances, especially the US’s, 
independent enquiries must 
be held as to the reason why 
no early alert and informa-
tion on the outbreak had been 
publicised. 

Some have been blaming Chi-
na for not being transparent 
enough as to the real casualty 
toll and its actual status, in 
addition to hiding facts about 
its plagued regions. Others 
even thought it was a local 
epidemic that only affected 
the Chinese or certain ethnici-
ties or cultures. So only when 
the pandemic began to invade 
Iran, Italy and other countries 
was an international alert 
made. 

Hence, is Washington going 
to reconsider its decision af-
ter the elections? Or is it go-
ing to mishandle international 
cooperation, enfeebling it and 
amounting dangers??

The Editors

WHY DON’T OUR COMMUNITY’S PARLIAMENTARY 
REPRESENTATIVES SHARE OUR CELEBRATIONS?! 
Hussein Hoballah, Montreal
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