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أول الكالم

المناطق  عاشتها  التي  االخيرة  األحداث 
قطاع  حتى  وصوالً  المحتلة  الفلسطينية 
المشهد  على  بظاللها  ألقت  المحاصر  غزة 
السياسي الكندي، فالموقف الرسمي كثيراً 
اسرائيل  أمن  مع  الحازم  وقوفه  يؤكد  ما 
حليفِة كندا المقربة، دون إغفال المطالبة 
االستيطان  خطط  استكمال  عن  باالمتناع 
الفلسطينيين،  المدنيين  وبِحماية  والضم، 
وبمخالفِة الرغبة األمريكية في نقل السفارة 
موحدة  عاصمةً  بها  واالعتراف  القدس  إلى 

للكيان اإلسرائيلي... 
الجديد  الديمقراطي  الحزب  رئيَس  أن  إال 
استعدادها  مدى  إبداء  إلى  الحكومة  دعا 
لوقف المبيعات العسكرية إلسرائيل، سيما 
خصوصاً  الفلسطينين،  ضد  المستخدمةَ 
اإلنسان  لحقوق  اإلنتهاكاِت  تسجيِل  مع 
األسلحة  بسبب  والدولي  الكندي  والقانون 

المُباعة. 
هذا الكالم بدا مُحرِجاً للحكومة الليبرالية، 
فهو يكشف االلتزامات اإلقتصادية الفعلية 
لكندا إزاءَ إسرائيل، التي بلغت صادراتها إليها 
يقارب ٣،٨ بليون  ما  األخيرة  السنوات  في 
عتاد  بشكل  دوالر  مليون   ١٣ منها  دوالر، 
من  وطائرات  )إلكتروني(  ورقَمي  عسكري 

دون طيار وذخائر وقنابل... 
االعتراَض على  تاماً  األمر يشبه شبهاً  هذا 
والذخائر  واألسلحة  المدرعة  العربات  بيع 
ثبت  وقد  السعودية،  لِلمملكة  الكندية 
استخدامها ضد الشعب اليمني المحاصر. 
الخرق  بهذا  المنددة  فاألصوات  ذلك  ومع 
اتفاقيات  عن  الحكومة  تردع  لم  القانوني 
ماليين  مئات  البالد  اقتصاد  إلى  تُدخِل 
آالف  استمرارية  وتضمن  الدوالرات 

الوظائف... 
خجولةً  مواقَف  ترودو  حكومة  أبدت  إذاً 
األطفال  من  المدنيين  بقتل  التنديد  في 
من حي  السكان  وبِطرد  غزة،  في  والنساء 

على  وبِاالعتداء  القدس،  في  جراح  الشيخ 
المصلين داخل المسجد األقصى في شهر 

رمضان. 
لذا لجأت النائب عن منطقة سكاربورو في 
تورنتو السيدة سلمى زاهد وهي من الحزب 
توجيه عريضة  إلى  نفسه  الحاكم  الليبرالي 
نواب  من  عشرين  من  أكثر  توقيع  ضمت 
األحزاب المختلفة وشخصيتين من مجلس 
الشيوخ، يطالبون فيها السيد ترودو بموقٍف 
االعتداءات  بشأِن  وحزماً  وضوحاً  أكثر 
الفلسطيني،  الشعب  على  المتكررة 
له  مستقلة  دولة  ضمان  إلى  وبِالسعي 

تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة.  
الواضح  الكبير  الشعبي  التأييد  ولعل 
عنه  عبرت  الذي  الفلسطينية،  لِلحقوق 
المدن  معظم  في  الحاشدة  المسيرات 
عن  الصادرة  والبيانات  الرئيسية،  الكندية 
واألساتذة  والفنانين  البريد  عمال  نقابات 
عززَ  )التأييد(  أخرى،  وقطاعاٌت  والمعلمين 
موقف جاميت سنغ وحزبه المعارض، فبدا 
في  األخير  مؤتمره  قرارات  مع  منسجماً 

نيسان/ أبريل. 
الرسمي  الموقف  يزداد  األثناء  هذه  وفي 
بالمصالح  ترودو  يدي  لتكبيل  حراجة 
الخوف  في  ويُبالَغ  واالنتخابية،  التجارية 
التي  الصهيونية،  الضغط  جماعات  من 
على  والتهويل  الصراخ  ممارسة  تحسن 
رؤية  عنهم  لتحجَُب  السياسيين  أسماع 
الذي  العام،  الرأي  في  السريعة  التبدالت 
وعدوانيته  االحتالل  بممارسات  ذرعاً  ضاق 
الكبرى.  ودوله  الغرب  بتبريرات  المغطاة 
االحتالل  بِحماية  الدول  هذه  تعهدت  وقد 
أن  دون  من  أكثر من صعيد،  على  وكيانه 
حقوقه  أدنى  الفلسطيني  للشعب  تضمن 

المشروعة.
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فاطمة بعلبكي - مونتريال

وشهدت  القدس،  مدينة  عاشتهم  مريراً  يوماَ   11
االحتالل  قوات  مع  مواجهات  أعتى  خاللهم 
اإلسرائيلي، في حرٍب وصفها المحلّلون السياسيون 
إصرار  خلفية  على  السيادة"،  على  "معركة  بأنّها 
سلطات االحتالل على إخالء عائالت فلسطينية في 
حي الشيخ جّراح، من منازلها وتسليمها لجمعيات 

استيطانية.
وكانت شرارة المواجهة قد اندلعت على اثر اإلعتداء 
من  منعهم  ومحاولة  الفلسطينيين  عشرات  على 
التواجد في ساحة "باب العامود"، واشتدت حّدتها 
"حرق  إلى  متطرفة  إسرائيلية  جماعات  دعوة  مع 
العرب"، والتّداعي القتحام واسع للمسجد األقصى 

في 28 رمضان.
وفيما بدأ سريان اتفاق وقف إطالق النار في قطاع 
الجمعة  يوم  فجر  التنفيذ  حيّز  االتفاق  ودخل  غزة 
الذي  القصف  من  يوماً  بعد 11  أيار،  الموافق 21 
أدّى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين من بينهم 
أن  قياديون في حركة حماس من  75 طفال حذّر 

األيدي ال تزال "على الزناد". 
الصراع،  من  الكندي  الموقف  على  الضوء  إللقاء 
منطقة  عن  الكيبيكي  البرلمان  في  النائب  قابلنا 
Mercier والممثّلة عن حزب التضامن الكيبيكي 
النكبة وموقفها من  التي تحدثت عن  ربى غزال ، 
االحداث األخيرة في فلسطين وردود الفعل عليها 

في كندا. 
اصول  من  وهي  غزال،   اشارت  معها  اللقاء  في 
كنت  كيبيك  الى  وصلت  عندما   " فلسطينية،انه 
أُعطيت لي  أحمل معي شهادة لجوء ووثيقة سفر 
من قِبل السلطات اللبنانية ألّن أهلي كانوا الجئين 

بعناية  الوثائق  بهذه  أحتفظ  زلت  وما  لبنان،  في 
الفلسطينية،  اآلن كشاهد على هويتي  الى  كبيرة 

التّي أعتزّ وأفتخر بها جّدا". 
الجيل  من  الشباب  رؤية   " ان  الى  واشارت 
العربي  الجيل  وكذلك  كندا،  في  ولد  الذي  الثاني 
القضيّة  مع  متضامن  الجنسيّات  مختلف  من 
أنها قضية محقّة  ويثبت  مفرح،  أمرٌ  الفلسطينيّة، 
يؤثّر  لن  الزمن  وتقّدم  واأليّام  العقود  توالت  مهما 

التحريرالتفاصيل  في الصفحة الرابعةعلى شرعيّتها".

النائب في البرلمان الكيبكي ربى غزال 
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وهو يوم عطلة عامة في كيبيك لعامة السكان ، 
ويتم إغالق المدارس ومعظم الشركات.

في  األشخاص  من  العديد  يحضر  العادة  في 
والمناسبات  االحتفاالت  من  العديد  كيبيك 
التي  التاريخية  األنشطة  في  ويشاركون   ،
في  المقاطعة  أنحاء  جميع  في  تنظيمها  يتم 
المسيرات  االحتفاالت  تشمل  اليوم.  هذا 
ومراسم  العامة  والخطب  الموسيقية  والحفالت 
المجتمعات  من  العديد  تنظم  الجوائز.  توزيع 
أحداثًا  المجتمعية  والمجموعات  والمنظمات 
يوم  من  بالقرب  أو  في  تقام  مختلفة  وأنشطة 
تذكاري  عشاء  تنظيم  أيًضا  يمكن  الوطنيين. 

خاص خالل هذه العطلة.
لكن بسبب الوباء توقفت االحتفاالت العامة كما 
واقتصرت على نشاطات  االحتفاالت  غيرها من 

افتراضية على مواقع التواصل االجتماعي.
خلفية تاريخية

تم تحديد العطلة من قبل نائب حاكم مقاطعة 
رئيس  قاله  لما  وفقًا   ،  2003 عام  في  كيبيك 
الندري:  برنارد  آنذاك  الكيبكي  الحزب  وزراء 
1837- الوطنيين  نضال  أهمية  على  "للتأكيد 
1838 من أجل االعتراف الوطني بشعبنا ، من 
نظام  على  والحصول  السياسية  حريتها  أجل 

حكم ديمقراطي ".
للوطنيين  الوطني  باليوم  االحتفال  يتم  وعليه 
الفرنسية  المقاطعة  أنحاء  في كيبك في جميع 
إلحياء ذكرى الديمقراطية والنضال الوطني من 
أجل التحرر من الحكم البريطاني خالل -1837
1838. يمكن إرجاع إحياء اليوم إلى عام 1937 
سور  دوني  "سان  منطقة  مواطنو  نظم  حيث   ،

ريشيليو" االحتفاالت المئوية لعام 1837.
بعد حوالي 25 عامًا ، أقيمت احتفاالت سنوية في 
الوطنيين  الثاني / نوفمبر إلحياء ذكرى  نشرين 
البريطانية  االستعمارية  القوة  ضد  قاتلوا  الذين 
في المقاطعة. في عام 1982 ، أدركت حكومة 
كيبيك أهمية األحداث التاريخية التي وقعت في 
المقاطعة خالل 1838-1837. أعلنت الحكومة 
مرسوما يقضي باالحتفال بيوم الوطنيين في يوم 

األحد األقرب إلى 23 نوفمبر لتكريم الوطنيين.
لكن في 20 نوفمبر 2002 ، قررت حكومة كيبيك 
إقليمية  قانونية  عطلة  الوطني  اليوم  تكون  أن 
االثنين  يوم  الوطنيين  ذكرى  لتكريم  سنوية 
الذي يسبق 25 مايو من كل عام. يُحتفل باليوم 
الوطني باعتباره عطلة رسمية في المقاطعة منذ 
19 مايو 2003 ، ليحل محل عطلة أخرى تُعرف 

باسم ) La Fête de Dollard (، والتي أقيمت 
على شرف جندي القرن السابع عشر آدم دوالرد 
ديزورمو. ويقال في بعض االوساط ان اختيار يوم 
اليوم الن قسما  الملكة فكتوريا لالحتفال بهذا 
اليوم وال  بهذا  يعترفون  الكيبكيين ال  كبيرا من 

بالملكة فكتوريا ملكة على بالدهم
األخضر  الثالثة  األلوان  تذكر  اليوم  هذا  يتم 

"حزب  استخدمها  التي   ، واألحمر  واألبيض 
التاسع  القرن  ثالثينيات  باتريوت" خالل معظم 
عشر  . يظهر العلم الرسمي للمقاطعة أيًضا في 
خلفية  على  أبيض  بصليب  العلم  يتميز  اليوم. 
زرقاء. يتم عرض العلم في المناسبات الرسمية 
تحددها  التي  والظروف  والحاالت  األماكن  وفي 

اللوائح الحكومية.

وهو يوم عطلة عامة في كيبيك لعامة السكان ، 
ويتم إغالق المدارس ومعظم الشركات.

في العادة يحضر العديد من األشخاص في كيبيك 
العديد من االحتفاالت والمناسبات ، ويشاركون 
في  تنظيمها  يتم  التي  التاريخية  األنشطة  في 
تشمل  اليوم.  هذا  في  المقاطعة  أنحاء  جميع 
الموسيقية  والحفالت  المسيرات  االحتفاالت 
تنظم  الجوائز.  توزيع  ومراسم  العامة  والخطب 
العديد من المجتمعات والمنظمات والمجموعات 
أو  في  تقام  مختلفة  وأنشطة  أحداثًا  المجتمعية 
تنظيم  أيًضا  يمكن  الوطنيين.  يوم  من  بالقرب 

عشاء تذكاري خاص خالل هذه العطلة.
لكن بسبب الوباء توقفت االحتفاالت العامة كما 
نشاطات  على  واقتصرت  االحتفاالت  من  غيرها 

افتراضية على مواقع التواصل االجتماعي.
خلفية تاريخية

العطلة من قبل نائب حاكم مقاطعة  تم تحديد 
كيبيك في عام 2003 ، وفقًا لما قاله رئيس وزراء 
"للتأكيد  الندري:  برنارد  آنذاك  الكيبكي  الحزب 
من   1837-1838 الوطنيين  نضال  أهمية  على 
أجل االعتراف الوطني بشعبنا ، من أجل حريتها 
السياسية والحصول على نظام حكم ديمقراطي 

."
للوطنيين  الوطني  باليوم  االحتفال  يتم  وعليه 
الفرنسية  المقاطعة  أنحاء  جميع  في  كيبك  في 
الوطني من  والنضال  الديمقراطية  إلحياء ذكرى 
أجل التحرر من الحكم البريطاني خالل -1837

1838. يمكن إرجاع إحياء اليوم إلى عام 1937 
سور  دوني  "سان  منطقة  مواطنو  نظم  حيث   ،

ريشيليو" االحتفاالت المئوية لعام 1837.
بعد حوالي 25 عامًا ، أقيمت احتفاالت سنوية في 
الوطنيين  ذكرى  إلحياء  نوفمبر   / الثاني  نشرين 
البريطانية  االستعمارية  القوة  ضد  قاتلوا  الذين 
، أدركت حكومة  المقاطعة. في عام 1982  في 
كيبيك أهمية األحداث التاريخية التي وقعت في 
الحكومة  أعلنت  المقاطعة خالل 1837-1838. 

مرسوما يقضي باالحتفال بيوم الوطنيين في يوم 
األحد األقرب إلى 23 نوفمبر لتكريم الوطنيين.

لكن في 20 نوفمبر 2002 ، قررت حكومة كيبيك 
إقليمية  قانونية  عطلة  الوطني  اليوم  تكون  أن 
االثنين  يوم  الوطنيين  ذكرى  لتكريم  سنوية 
الذي يسبق 25 مايو من كل عام. يُحتفل باليوم 
الوطني باعتباره عطلة رسمية في المقاطعة منذ 
19 مايو 2003 ، ليحل محل عطلة أخرى تُعرف 
أقيمت  والتي   ،)  La Fête de Dollard ( باسم 
على شرف جندي القرن السابع عشر آدم دوالرد 
ديزورمو. ويقال في بعض االوساط ان اختيار يوم 
قسما  الن  اليوم  بهذا  لالحتفال  فكتوريا  الملكة 
وال  اليوم  بهذا  يعترفون  ال  الكيبكيين  من  كبيرا 

بالملكة فكتوريا ملكة على بالدهم
األخضر  الثالثة  األلوان  تذكر  اليوم  هذا  يتم 
"حزب  استخدمها  التي   ، واألحمر  واألبيض 
التاسع  القرن  ثالثينيات  معظم  خالل  باتريوت" 
عشر  . يظهر العلم الرسمي للمقاطعة أيًضا في 
خلفية  على  أبيض  بصليب  العلم  يتميز  اليوم. 
زرقاء. يتم عرض العلم في المناسبات الرسمية 
تحددها  التي  والظروف  والحاالت  األماكن  وفي 

اللوائح الحكومية.

كندا

""اليوم الوطني للوطنيين"في كيبك: مناسبة 
لتكريم التمرد ضد البريطانيين في عام 1837

لماذا يحتفل الكنديون 
بيوم فيكتوريا؟

"اليوم الوطني للوطنيين" او بالفرنسية )Journée nationale des patriotes ( هو مناسبة لتكريم التمرّد ضد البريطانيين في عام 1837. ويصادف يوم االثنين الذي يسبق الخامس 
والعشرين من أيّار / مايو ، بالتزامن مع يوم الملكة فيكتوريا ، من كل عام. 
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هل تغطي أنباء "العداء للسامية" في كندا ما حققته إنجازات أيار؟! 

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

مجداً  أعاد  أيّار...  فعلها  جديدة  مرة 
وبيع  والتآمر  التطبيع  بين  يضيع  كاد 
الوطن.. وبين اعتبار انتقاد الممارسات 
تهمة  الفلسطينيين  بحق  االسرئيلية 
كما  للسامية،  العداء  من  ونوعاً 
المُنتَجة  مستوطناتها  بضائع  مقاطعة 
وقت  في  الفلسطينية.  األراضي  في 
تُستغلُّ فيه اإلدعاءات بالعداء للسامية 
حرف  أجل  من   – زيفُه  ثبت  بعضها   -
الفلسطينيين  مآسي  عن  األنظار 
تشويه  أجل  من  وكذلك  ومعاناتهم، 
التي  الكبيرة  المظاهرات  صورة 
شهدتها المدن الكندية ضد ممارسات 

االحتالل.  
أيّار من عام 2021 سجّل نصراً جديداً 
على اإلحتالل االسرائيلي بعد نصر أيّار 
أيّار  نكبة  عارَ  ليمحو   2000 عام  من 
مآسي  لكل  أسست  التي   ،1948 عاَم 
به  يحيط  وما  الفلسطيني  الشعب 
الحروب  شهدت  ومناطق  شعوب  من 

والويالت ونزيف الدماء...
الشعب  تمكّن   2000 عاَم  أيّار  في 
اللبناني أن يزيح عن أرض وطنه احتالالً 
أُريَد من هذا  دام سنوات طويلة، وقد 
المقاومة  على  القضاءُ  بدايةً  االحتالل 
من  المزيد  اقتطاع  ثم  الفلسطينية 
األراضي وضمها إلى الكيان الصهيوني. 
الطريق  ذلك  في  االحتالل  واستخدم 
تنفيذِ  في  أمعنوا  لبنانيين  عمالء 
اللبنانيين  وإذالِل  االحتالل  سياسات 

الرافضين لالحتالل ومشاريعه. 
فشلت كل محاوالت إخضاع اللبنانيين، 
الذين وقفوا في وجهه بالصدور العارية 
العسكرية،  والمقاومة  المغلي  والزيت 
من  والعشرون  الخامس  أتى  حتى 
فيه  طُرد  الذي  العام   ،2000 عاَم  أيّار 
مهزوماً  منكسراً  خائفاً  ذليالً  اإلحتالل 
دون أن يحقق أي مكسب، حامالً معه 

الخيبة والعمالء.
سنة،  عشرين  من  أكثر  بعد  واليوم 
مجداً  الفلسطيني  الشعب  استعاد 
ترحم  ال  غاشمة  قوة  بين  يضيع  كاد 
تميّز  وال  كبيراً،  وال شيخاً  صغيراً  طفالً 
والمكاتب  والمدرسة  المستشفى  بين 
المكتب  وبين  جهة  من  اإلعالمية 
أعداء  فكلهم  والمقاتلين.  العسكري 
حقوقهم  ومصادرة  إبادتهم  تَِجب 
واألفعال  الوقائع  تؤكد  كما  وأرضهم، 

االسرئيلية. 
كانت  التي  وحدها  هذه  القوة  ليست 
بل  الفلسطينيين،  إخضاع  تحاول 
بكل  حاضراً  اللبناني  "السيناريو"  كان 
تطورت  طفيفة  تعديالت  مع  تفاصيله 
عبر الزمن. فكان المتخاذلون من بين 
أهل فلسطين والمتعاونون مع االحتالل 
يبثّون روح اليأس بينهم، مدَّعيَن أنه ال 
يمكن لنا أن نستعيد أرضاً سليبة وحقاً 
اغتُِصب وكرامة كانت تُنتَهك يوماً بعد 

يوم "ألننا ضعفاء وليس لنا حيلة".
بل  الداخل،  على  التآمر  يقتصر  لم 
دوراً  تلعب  المنطقة  دول  بعض  كانت 

المقاومة  على  التضييق  في  كبيراً 
للتسليم  إغرائها  ومحاولة  وحصارها 

بواقع االحتالل.
العالم  كان  بل  فحسب،  هذا  ليس 
ـ إال ما ندر ـ يقف داعماً لالحتالل  كله 
انتقاد  معها  أصبح  لدرجة  قوة،  بكل 
اسرئيل وما تقوم به بحق الفلسطينيين 
مستوطناتها  بضائع  ومقاطعة  ممنوعاً، 
الفلسطينية  األراضي  على  المقامة 
والدفاع عن  للسامية،  العداء  من  نوعاً 
الفلسطينيين تهمة. هذا في كندا كما 
والغربي  العربي  العالم  ـ  العالم  في كل 
على السواء ـ وكأنهما يعمالن في فرقة 
واستهدافها  مواقفها  تنّسق  واحدة 
أرضهم  ينسوا  لكي  للفلسطينيين 

وحقهم.
مزيّناً  العام  هذا  الفلسطيني  أيّار  أتى 
الدمار  آلة  على  باالنتصار  ليس   -
المزيد  بسط  ومشاريع  اإلسرائيلية 
من السيطرة االسرائيلية على األراضي 
في  احتاللها  وتثبيت  الفلسطينية 
كذلك  بل  فحسب،  الشرقية  القدس 
بشأِن  كله  العالم  في  الشعوب  بإيقاظ 
شعب  يعيشها  محقة  إنسانية  قضية 
ُشرّد من أرضه، فانتصر له كل األحرار 
كما  كندا  في  هبّوا  الذين  العالم،  في 
فاجأت  كبيرة  بأعداد  بأسره  العالم 
إلى  ـ  ساهم  ما  وهو  المراقبين.  كل 
األسطوري  الفلسطيني  الصمود  جانب 
مراجعة  في  ـ  الصلبة  ومقاومته 

عن  والتراجع  لحساباتهم  المعتدين 
ِّع  تضي كادت  بعدما  الحرب  استمرار 
بعد  الشعوب  بترويض  أحالمهم  كلَّ 
ترهيبها لتخلو لهم الساحة ويقضوا على 
أي تحرّك يؤرقهم ويريد أن يذكّر العالم 

باحتاللهم.
توحّد  جراء  من  كبيرة  كانت  الصدمة 
عشرات  وهبّة  كندا  في  الجالية 
نصرة  البحر  إلى  البحر  من  اآلالف 
للفلسطينيين، فلم يجد مؤيدو إسرائيل 
ليحرفوا  للسامية  العداء  شعار  سوى 
االنظار عن تحرّك الجالية ومعها أنصار 
استغالل  فحاولوا  االنسان،  حقوق 
من  للتخفيف  وهناك  هنا  إشكال 
غير مسبوق  تعاطف  رأوه من  ما  وطاة 
منه  تخلُ  لم  الفلسطينية  القضية  مع 

مدينة كندية.
الستغاللها  فرصة  يفوّتوا  لم  هؤالء 
قبل  حتى  إدانتها،  إلى  والمسارعة 
في  جرى  كما  تفاصيلها،  من  التأكد 
السبت  تورنتو في خالل تظاهرة جرت 
في الخامس عشر من أيّار، فقد ظهرت 
َّر على  في اليوم التالي في شريط مصو
مجموعةٌ  االجتماعي  التواصل  وسائل 
األعالم  يرتدون  بعضهم  األفراد،  من 
بسارية  رجالً  ويضربون  الفلسطينية 
بينهم  سياسيون  بعدها  سارع  علم. 
ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس 
أوتول  إرِنْ  المحافظين  حزب  ورئيس 
ورئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد ورئيس 

التعليق  إلى  توري  جون  تورنتو  بلدية 
جرى  ما  واعتبار  المصور  الشريط  على 
مما  التحقق  قبل  للسامية،  معاداة 

جرى. 
الوطني  المجلس  دفع  ما  وهذا 
إلى   )  NCCM ( الكنديين  للمسلمين 
السياسيين  من  العديد  "إن  القول 
إلى  "سارعوا  والصحفيين  والمعلّقين 
األولية،  اللقطات  على  بناءً  االستنتاج 
المستقل". وقال  التحقيق  انتظار  دون 
نلعبه  دور  جميعاً  "لدينا  المجلس 
ومعاداة  لإلسالم  الكره  مجابهِة  في 
السامية، وأي شكل من أشكال العنف 
للغاية  المهمّ  من  لكن  شوارعنا،  في 
ووسائل  السياسيون  قادتُنا  يُظهِرَ  أن 
والتعليق  اإلبالغ  على  الحرَص  إعالمنا 

بدقة".
تحقيق  خالل  من  الحقاً  تبين  فقد 
بشأِن  سي"  بي  "سي  موقع  نشره 
خالل  في  حصلت  التي  المشاجرات 
السبت  تورنتو  في  النكبة  يوم  تظاهرة 
الفائت أن ما بدا أنه اعتداءُ متظاهرين 
مؤيدين للفلسطينيين على رجل مسّن 
كذّبته  المسيرة  خالل  في  تورنتو  في 
الضحية في  أن  تظهر  "لقطات جديدة 
بالسالح ضمن  يلوّح  كان  الفيديو  هذا 
الكندي  الفرع  إلى  تنتمي  مجموعة 
في  إرهابيةً  مصنفة  يهودية  لجماعة 
الدفاع  رابطة  هي  المتحدة،  الواليات 

.")JDL( اليهودية

إن أي تعرض للمتظاهرين السلميين، 
من أي طرف كان المتعرضون، هو أمر 
أيّ  مرفوض ومستنكر ومُدان. كما أن 
اليهود  للمتظاهرين  إساءة  او  اعتداء 
هو  أخرى  مدينة  أي  أو  مونتريال  في 
ويجب  اإلطالق  على  مقبول  غير  أمر 
انتموا.  المتهمون ألي جهة  يُحاكَم  أن 
فحق التعبير يجب أن يكون مُصاناً كما 
في شرعة الحقوق الكندية، كما يجب 
معاقبة المُعتَدين على أي تجمع سلمي 

بما تنص عليه القوانين.
استغالل  أي  إن  ذاته،  الوقت  وفي 
رخيص لهذه الممارسات لحرف األنظار 
في  المتمثلة  الحقيقية  المشكلة  عن 
الشيخ  حي  في  به  قام  وما  االحتالل 
الفلسطينيين  بحق  وممارساته  جراح 
كندا  في  التظاهرات  تشويه  محاولة  أو 
هو مرفوض أيضاً ومُدان، كائناً من كان 

الذي يقف وراءه.

لكل  جديداً  أمالً  قدَّم  العام  هذا  أيار 
ال  العالم،  في  والعدالة  الحرية  أنصار 
زخماً  وأعطى  يُخفِيَه.  أن  ألحد  يمكن 
لحقوق  للمنتصريِن  كندا  في  جديداً 
في  أرضهم  من  والمحرومين  االنسان 
فلسطين. فهل سيؤسس ما جرى في 
الفلسطينيين  الستعادة  الشهر  هذا 
لتكريس حقهم في كندا  أرَضهم، كما 
في التعبير عن رأيهم بحريّة بعيداً عن 

التهم المعلّبة والتلفيقات المسيئة؟ 

أّي اعتداء او إساءة للمتظاهرين اليهود او غيرهم في مونتريال أو أي مدينة أخرى هو أمر غير مقبول على اإلطالق 
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ليوم   73 ال  الذكرى  أيار   15•
هذه  لِك  تعني  ماذا  النكبة، 

المناسبة؟ 
العام  من  أيار  عشر من  الخامس 
الثالثة  الذكرى  علينا  تمرّ   ،2021
الف فلسطيني  والسبعين لطرد 750 
منهم  ُسلبت  ان  بعد  منازلهم  من 
تدميرها  القرى تمّ  .. عشرات  ارضهم 
 .. قتلهم  تمّ  الشباب  من  الكثير   ..
نحن   ، اليوم  أسوداً.  يوماً  كان  لقد 
ماليين  ستة  نعّد  الفلسطينيون 
في  سيّما  ال  العالم  بالد  في  موزّعين 

أميركا الشمالية وأوروبا . 
هذا التّاريخ  نسمّيه نحن الفلسطينيون 
ال  مريرة  مناسبة  واألخيرة  "النكبة"، 
حياتنا  في  آثارها  تركت  وقد  تُنسى، 
يشكّل  التاريخ  هذا  اليوم.  حتى 
ومناسبة  حياتنا  في  مفصليّة  محطّة 
ولعائلتي،  لي  بالنّسبة  األهميّة  بالغة 
ولدت  التّي  لجّدتي  بالنسبة  خصوصاً 
حيّة  شاهدة  وتعتبر  فلسطين  في 
التي  المريرة  األحداث  جميع  على 
تحرص  لذا،  فلسطين،  دولة  عاشتها 
األحداث  متابعة  على  وأهلي  هي 
ويبذلون  الفلسطينيّة،  الساحة  على 
قُصارى جهدهم كي ال ننسى – نحن 
الفلسطينية،  القضية  الجديد-  الجيل 
ما  ودائماً  وأحقيّتها،  ومشروعيّتها 
أرض  الى  العودة  أمل  فينا  يبثّون 

الجدود وحب الوطن.
البرلمان  في  كنائب  بدوري  وأنا   
أسعى  موقعي،  ومن  الكيبيكي، 
القضية، من  الى خدمة هذه  جاهدة 
خالل الحديث عنها وإثارتها، كما تتم 
األخرى  اإلنسانية  المآسي  سائر  إثارة 
الهولوكوست  ومنها:  العالم،  حول 
وغيرها  األرمني  العرقي  والتطهير 
نرفضها  التّي  اإلنسانيّة،  الجرائم  من 

وندينها جملةً وتفصيالً.
•بالحديث عن تجربتك الشخصية 
مع القضية الفلسطينية، ما سبب 
الفلسطينية،  بالهوية  احتفاظك 

وما رمزيتها بالنسبة لِك؟
أنّي ولدت في لبنان، ونشأت  صحيحٌ 
العربية  اإلمارات  دولة  في  وترعرت 
الى  وصلت  عندما  ولكنّي  المتحدة، 
كيبيك كنت أحمل معي شهادة لجوء 
قِبل  من  لي  أُعطيت  سفر  ووثيقة 
كانوا  أهلي  ألّن  اللبنانية  السلطات 
أحتفظ  زلت  وما  لبنان،  في  الجئين 
اآلن  الى  كبيرة  بعناية  الوثائق  بهذه 
الفلسطينية،  هويتي  على  كشاهد 

التّي أعتزّ وأفتخر بها جّداً.
اليوم،  كنائب في البرلمان الكيبيكي 
ثقافات  مجموعة  من  مزيج  أنا 
فلسطينية،   – كيبيكية  فأنا  وهويّات، 
من  وجزء  وخليط  مسلمة،  وعربية 
وباعتبار  تقّدم،  مما  وإنطالقاً  الكل. 
حقوق  تحترم  ديمقراطية  دولة  كندا 
الرسمي  اإلنسان، وتدين عبر موقعها 
واإلحتالل،  اإلستعمار  أشكال  كافة 

الشعب  حق  تحترم  أن  بها  فأولى 
على  بسالم  العيش  في  الفلسطيني 
أرضه، وحقّه في الحياة كسائر شعوب 
العالم، والتّي كفلتها القوانين الّدولية، 
المواثيق  تحترم  أن  كندا  دولة  وعلى 
الرسمي  بموقفها  تلتزم  وأن  الدولية 

أيضاً.
األخيرة  األحداث  من  موقفك  •ما 
خصوصاً  فلسطين،  عاشتها  التي 

قطاع غزة؟ 
األخبار  متابعة  على  حريصة  كنت 
غزة،  قطاع  في  يدور  ما  لمعرفة 
التواصل  لوسائل  رصدي  خالل  ومن 
الضحايا  صور  ومشاهدة  اإلجتماعي 
المأساة  فإّن  واألطفال،  المدنيين 
ال  ألنه  بالحزن  وشعرت  جّدا،  كبيرة 
موقف  أو  نظامي  جيش  أي  يوجد 
تستطيع  حكومية  جهات  أو  رسمي 

حماية األبرياء والمدنيين العزّل.
العنف بشكل عام،  أنا ضد إستخدام 
النفس  عن  الدفاع  حاالت  في  ولكن 
مشروع،  حٌق  وهو  استثنائي،  فاألمر 
دون  لطرٍف  مقبوالً  اعتباره  يجب  وال 
اآلخر، فيتم تبريره إلسرائيل، واعتباره 
للفلسطنيين!!  بالنسبة  غير دستوري 
في  الحق  لديه  الفلسطيني  فالشعب 
الحياة، وهو أبسط الحقوق اإلنسانية.

الصراعات  معظم  في  وبرأيي 
يتحمّل  اإلسرائيلية  الفلسطينية- 
من  كبير  جزء  الدولي  المجتمع 
يكون  أن  ينبغي  حيث  المسؤؤلية، 
طارئة  قرارات  يتخّذ  وأن  حزماً،  أكثر 
من  العنف  أعمال  ضّد  ومُلزمة 
على  يحرص  وأن  األطراف،  جميع 
ففي  واألبرياء.  المدنيين  حماية 
على  الصاروخيّة  الهجمات  مقابل 
جويًا  قصفاً  األخيرة  شنّت  إسرائيل، 
األرواح  في  كبيراً  وخلّفت دماراً  عنيفاً 

والممتلكات.
لذا، على المجتمع الّدولي أن يضغط 
بوابة  عبر  المتنازعة  األطراف  على 
اإلقتصاد، من خالل مقاطعة البضائع 
من  المعتدية  لألطراف  والمنتجات 
الفتّاكة  جهة، ووقف تصدير األسلحة 
فإن  وإاّل  أخرى...  جهة  من  والقاتلة 
رئيساَ  يُعتبر شريكاً  الّدولي  المجتمع 

في أعمال العنف.
تظاهرات  خرجت  االولى  •للمرّة 
كندا  انحاء  جميع  في  حاشدة 
كيف  الفلسطينية،  القضية  لدعم 

تقرئين هذا المشهد؟
بلد  في  نعيش  كندا  في  نحن 
ديمقراطي يحترم آراء وحريّات جميع 
أحد  هي  والتظاهرات  المواطنين، 
لذا  المشروعة،  الديمقراطية  الوسائل 
االمواطنين  من  اآلالف  عشرات  خرج 
الكندية  المقاطعات  امتداد  على 
والتعبيرعن  سلمي  بشكل  للتظاهر 
ونصرةً  الفلسطيني  للشعب  دعمهم 
لقضيّتة، وهو مشهد حضاري وواعد، 
الحكومة  على  الضغط  منه  والهدف 
واضح  وموقف  جّدية  خطوات  التّخاذ 

يدين العنف.
العديد  مشاركة  أيضاً  الحظت  وقد 
هذه  في  اليهودية  المنظّمات  من 

وأنا  جيّدة.  خطوة  وهي  التظاهرات، 
والوسائل  الُسبل  وأؤيّد  أدعم  بدوري 
الديمقراطية للتعبير عن حريّة الرأي.

الجديد  الجيل  ارتباط  سبب  •ما 
بالقضية  اإلغتراب  بالد  في 
من  الرغم  على  الفلسطينية، 
الوطن  بأرض  الوثيق  اتصاله  عدم 

كالجيل القديم؟!
الشباب  فرؤية  جّدا..  جميل  سؤال 
من الجيل الثاني الذي ولد في كندا، 
مختلف  من  العربي  الجيل  وكذلك 
القضيّة  مع  متضامن  الجنسيّات 

الفلسطينيّة، أمرٌ مفرح، ويثبت أنها
العقود  توالت  مهما  محقّة  قضية 
على  يؤثّر  لن  الزمن  وتقّدم  واأليّام 

شرعيّتها.
مع  الشخصيّة  تجربتي  من  وإنطالقاً 
بأّن  الجزم  أستطيع  وأهلي،  جّدتي 
األحداث  عاش  الذّي  القديم،  الجيل 
اإلحتالل  ومآسي  الفلسطينيّة 
ينقل  أن  بعفويّة  إستطاع  والتهجير، 
حب هذه القضيّة الى الجيل الجديد. 
كان هذا األمر النقطة اإليجابية وسط 
نعيشها  كنّا  التّي  األخبارالسلبيّة 

ونشاهدها خالل الصراع األخير.
اإللتفات  يجب  مهمّة  مسألة  هناك 
حزب  في  ونائب  كعضو  فأنا  إليها، 
 Quebec( الكيبيكي  التضامن 
Solidaire( وزمالئي في الحزب لسنا 
مع نقل العنف من هناك )فلسطين( 
العنف  ونرفض  )كندا(،  هنا  الى 
اللفظي كذلك وكل أشكال الكراهيّة، 
الفلسطينيّة،  القضية  يخدم  لن  ألنّه 
اإلطالق.  على  واألطفال  األبرياء  وال 
ولكننا مع حرية الرأي والتعبير بشكل 

سلمي وحضاري.
الرسمي  بالموقف  رأيك  • ما 

الكندي من الصراع األخير؟ 
مقبول،  غير  أمر  الحياد  على  الوقوف 
الفيدرالية،  الحكومة  أدعو  لذا، 
جاستن  الوزراء  رئيس  رأسها  وعلى 
الى   العالمية-  الشعبيّة  ذو  ترودو- 
لنصرة  مستقبالً  شعبيته  استغالل 
يكون  وأن  وشفافيّة،  بوضوح  الحق 
للحكومة الكنديّة موقف صريح وحازم 
ومستقّل، بعيداً عن اإلدارة األميركية، 
بشكل  إلسرائيل  الداعمة  وسياستها 
مطلق وسافر منذ أيام الرئيس هاربر. 
وأن تحترم كندا "حقوق اإلنسان" التّي 
أنّها حجر األساس في  المفترض  من 

الّدستور الكندي!

 " المتّحدة  األمم  موقف  أنتقد  كما 
في  واإلفراط  والمُعيب"،  المُخزي 
استخدام حق "الفيتو" لمنع القرارات 
الدولية التي تدين العنف األسرائيلي.

إقتراحاً  قدمت  موقعي  من  وإنطالقاً 
ألعمال  الفوري  للوقف   )Motion(
التّنفيذ  حيّز  دخوله  )قبل  العنف 
وحاز  أيار(،   21 الموافق  الجمعة  فجر 
أعضاء  جميع  تصويت  على  اإلقتراح 
 National(الكيبيكي البرلمان 
البالغ   ،)Assembly of Quebec
صوّتوا  حيث  نائباً،   125 عددهم 

باإلجماع.

•هل من كلمة أخيرة توجهينها الى 
الرأي العام؟ 

رسالتي الى الرأي العام عموماً، وأبناء 
الجالية العربية خصوصاً، أن ال يخجلوا 
كمواطنين  دورهم  ممارسة  من 
والتعبير عن آرائهم، واستغالل نفوذهم 
الفيدرالية  الحكومة  على  الضغط  في 
التّخاذ موقف رسمي مشرّف، يتماشى 

مع القيم الكنديّة والدستور الكندي.
أهميّة  يدركوا  أن  المهاجرين  وعلى 
اإلنتخابات،  موسم  خالل  أصواتهم 
حّق  واستخدام  تأثيرها،  ومدى 
فعّالة،  ضغط  كوسيلة  األقتراع 
فأصواتهم لها دور مهم جّدا في نتائج 
فوز  وتحديد  الفيدرالية،  اإلنتخابات 
البالد  التّي ستحكم  الجهة  أو  الحزب 

في المستقبل. 
فعّالة،  وسيلة  أيضاَ  النصيّة  الرسائل 
فال يتردّدوا في كتابة الرسائل لرئيس 
الحكومة  الوزراء، لعرض موقفهم من 
موقعي  ومن  ومطالبهم.  الفيدرالية 
أهميّة  ذات  الطريقة  هذه  أن  أؤكد 

كبيرة.

المقابلة  ختام  في  اإلشارة  من  بّد  ال 
قضية  من  الّدولي  الموقف  أّن  الى 
على  الوقوف  وأّن  مُجحف،  فلسطين 

يتم  ففيما  مقبوالً،  يعد  لم  الحياد 
والجهود   الوسائل  بكافة  اإلستنفار 
معاداة  أشكال  من  شكل  أي  لرفض 
الغربيّة،  المجتمعات  في  الساميّة 
الشعب  معاناة  عن  الطرف  يتم غض 
ظل  في  ومآسيه،  الفلسطيني 
المتّحدة،  لألمم  الفعلي  الدور  غياب 
والمواثيق  للقوانين  السافر  واإلنتهاك 

الّدوليّة!
الخارجية  وفي هذا السيّاق حذّر وزير 
أن  من  المالكي  رياض  الفلسطيني 
إعالن وقف إطالق النار في قطاع غزة 
القائمة  التوترات  لتخفيف  يكفي  ال 
واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  بين 
"خطوة  الهدنة  إعالن  أّن  من  وبالرغم 
فلسطيني  لمليوني  ستتيح  إيجابية 
النوم بهدوء، لكنها ال تكفي  وحدها. 
مع  التعامل  حالياُ  العالم  على  ويجب 
المسائل المعقّدة المتعلّقة بمستقبل 
مدينة القدس وقيام دولة فلسطينية 

مستقلة".
المسؤولية  إسرائيل  الوزير  وحمّل 
ذات  محو الهوية  إلى  السعي  عن 
الّديني  والتنّوع  الثقافيّة  التعّددية 
"نعارض  قائال:  القدس،  لمدينة 
ذلك ونرفضه، وسنواصل العمل على 

الحيلولة دون حدوثه".

مقابلة

النائب ربى غزال:
الوقوف على الحياد غير مقبول!

على كندا إحترام موقفها الرسمي...

أدعو الحكومة الفيدرالية أن تحترم "حقوق اإلنسان" التّي من المفترض أنّها حجر األساس في 
الّدستور الكندي!
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تسببت رابطة الدفاع اليهودية في أعمال عنف 
الفائت وبحلول  في مظاهرة مساء يوم السبت 
صباح اليوم التالي كان مركز الشؤون اإلسرائيلية 
واليهودية )CIJA( وبناي بريث يدعيان أن رجالً 
تعرض  قد  عامًا   55 العمر  من  يبلغ  يهوديًا 
المؤيدين  المتظاهرين  أيدي  على  للضرب 
كل  قام   ، األحد  مساء  بحلول  للفلسطينيين. 
حزب  وزعيم  ترودو  جاستن  الوزراء  ئيس  من 
أونتاريو  إيرين أوتول  ورئيس وزراء  المحافظين 
دوغ فورد وعمدة تورنتو جون توري  وجمعيات 
معادية  أعمال  عن  بالتغريد  السرائيل  مؤيدة 
للسامية مزعومة في االحتجاجات. لكن أظهرت 
)التي  الرئيسية  "الضحية"  من  لقطات  االحد 
صادر  صحفي  بيان  غالف  على  بالفعل  ظهرت 
عن CIJA( وهو يمسك بسكين ويلوح بهراوة ) 

راجع الصورة المرفقة في الخبر).
 CBC( موقع  اليوم  نشره  تقرير  تحدث   فقد 
تظاهرة  خالل  حصلت  مشاجرات  عن   )News
ما  ان  الفائت  السبت  تورنتو  في  النكبة  يوم 
مؤيدين  متظاهرين  قبل  من  اعتداء  أنه  بدا 
للفلسطينيين على رجل مسن في تورنتو خالل 
أن  تظهر  جديدة  "لقطات  كذّبته  المسيرة 
الضحية في هذا الفيديو كان يلوّح بسالح ضمن 
لجماعة  الكندي  الفرع  الى  تنتمي  مجموعة 
يهودية مصنفة إرهابية في الواليات المتحدة".

وجاء في التقرير" في صباح اليوم التالي لتجمّع 
لالحتجاج  فيليبس  ناثان  ساحة  في  اآلالف 
من  المتضررين  الفلسطينيين  لدعم  السلمي 
على  فيديو  ظهر   ، األوسط  الشرق  في  العنف 
وسائل التواصل االجتماعي يظهر مجموعة من 

األفراد ، بعضهم يرتدون األعالم الفلسطينية ، 
ويضربون رجالً بسارية علم" .

مؤيدة  وجمعيات  السياسيين  مواقف 
السرائيل  

في  بما   ، النطاق  واسعة  فعل  ردود  ذلك  أثار 
ذلك من رئيس الوزراء الكندي جوستان تروردو 

الذي غرّد بالقول :
السلمي  التجمع  في  الحق  شخص  "لكل 
ال  لكننا   - كندا  في  بحرية  نفسه  عن  والتعبير 
أو  السامية  معاداة  مع  نتسامح  ولن  نستطيع 
ندين  نوع.  أي  من  الكراهية  أو  اإلسالموفوبيا 
رأيناه في  الذي  الدنيئ والعنف  الخطاب  بشدة 

بعض االحتجاجات في نهاية هذا األسبوع".
ارين  المحافظين  رئيس حزب  قال  تعليقه  في 
العنف ومعاداة السامية في  اوتول " إن أعمال 
مقلقة  كندا  في  أخرى  وأماكن  تورونتو  شوارع 
وغير مقبولة. أردد دعوات الكنديين للوقوف معًا 
الذين  أولئك  يواجه  أن  نتمنى  الكراهية.  ضد 
الكامل  المدى  األعمال  هذه  في  ينخرطون 

للقانون".

وعمدة  فورد  دوغ  اونتاريو  في  الوزراء  رئيس 
تورنتو جون توري ، أصدرا بيانين يدينان فيهما 
العديد  نشرت  كما  السامية.  ومعاداة  العنف 
يدين  مشتركًا  بيانًا  اليهودية  الجماعات  من 
العنف جاء فيه "إننا ندين بأشد العبارات أعمال 
التي  الوقحة  والكراهية  والتخويف  االعتداء 
تورنتو  في  اليهودية  الجالية  أعضاء  تستهدف 

وأنصار إسرائيل" .

الحقيقة في مكان آخر
مساء  ظهر  جديد  فيديو  مقطع  أن  يبدو  لكن 
األحد يروي قصة مختلفة عن اللقطات األولية.

أنهم  يبدو  ، شوهدت مجموعة ممن  في ذلك 
اتجاه  في  يسيرون  الفلسطينيين  أنصار  من 
اقتراب مجموعة أخرى ، واحد منهم  واحد مع 

على األقل مسلح بما يشبه العصا.
من  أعضاء  مع  شجار  اندلع   ، ثوان  بعد 
المزيد  الضربات مع ظهور  تبادل  المجموعتين 

من الهراوات أو العصي.
 ، الفيديو  بدء  من  تقريبًا  ثانية   20 مرور  بعد 
باللونين  مخططًا  قميًصا  يرتدي  رجل  يدخل 
األزرق واألبيض ) وهو علم اسرائيل ( حامالً ما 

يبدو أيًضا أنه هراوة ..
ثم يظهر الرجل ذو الرداء األزرق وهو يضع يده 
في جيبه شيئا ثم يسترجعه بينما يصرخ رجل 
يرتدي العلم الفلسطيني ، "ضع السكين أرًضا!"
كما يبدو في الفيديو أن شخًصا ما يضرب الرجل 
المجموعة  تتجه  بينما  األزرق في وجهه  باللون 

بعيدًا عن األنظار.
من  األقل  على  واحدًا  شخًصا  أن  أيًضا  يبدو 
مزينًا  قميًصا  يرتدي  الشجار  في  المتوّرطين 
وهي   ،)JDL( اليهودية  الدفاع  رابطة  بشعار 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  وصفها  مجموعة 
في  يمينية  إرهابية  جماعة  بأنها  االمريكي 
الواليات المتحدة ، ولكنها غير مدرجة على هذا 

النحو في كندا.
ردود فعل منّددة : على السياسيين التعليق 

بدقة
للمسلمين  الوطني  المجلس  دعا  ناحيته  من 
الكنديين ) NCCM ( اليوم االثنين شرطة تورنتو 
للتحقيق في التورط المحتمل لـ JDL ، قائالً إن 
العديد من السياسيين والمعلّقين والصحفيين 
"سارعوا إلى االستنتاج بناءً على لقطات أولية ، 

دون انتظار تحقيق مستقل".
وقال المجلس في تغريدة: "بينما لدينا جميعًا 
اإلسالموفوبيا  ضد  الوقوف  في  نلعبه  دور 
ومعاداة السامية ، وأي شكل من أشكال العنف 
في شوارعنا ، فمن المهمّ للغاية أن يكون قادتنا 
السياسيون ووسائل اإلعالم لدينا حريصين على 

اإلبالغ والتعليق بدقة".
الكراهية  مكافحة  لشبكة  التنفيذي  المدير 
الكندية ، إيفان بالغورد Evan Balgord قال لـ 
)CBC News(   إنه في حين سارع السياسيون 
وجماعات المناصرة إلى إدانة العنف ، لم تكن 
هناك إدانة لـ JDL ، التي يقول إن لها "تاريخًا 

طويالً من كونها مجموعة كراهية. "
من  مُنع   JDL مؤسس  أن  إلى  بالغورد  وأشار 
إلى  مؤسسها  دعا  أن  بعد  اإلسرائيلي  البرلمان 
ممارسة العنف ضد العرب ، وأنه في السنوات 

لظهور  التدقيق  من  لمزيد  خضع   ، األخيرة 
متحدثين مناهضين للمسلمين في فعالياتها ، 
سواء كانت افتراضية أو شخصية ، بما في ذلك 
جيالر  باميال  للمسلمين  المناهضة  الناشطة 
خيرت  المتطرف  اليميني  الهولندي  والسياسي 

فيلدرز.
في العام الماضي ، تم حظر رئيس المجموعة 
أيًضا من جامعة يورك في تورنتو بعد اشتباكات 
ومتظاهرين  إلسرائيل  مؤيدين  نشطاء  بين 
أعضاء  ذلك  في  بما   ، للفلسطينيين  مؤيدين 
العنصري  الفصل  ضد  طالب  تسمى  مجموعة 

اإلسرائيلي.
الفيديو  مقطع  إلى  إشارة  في   ، بالغورد  وقال 
اإلعالم  "وسائل   ، السبت  هجوم  يظهر  الذي 
وجماعات الدعوة اليهودية والسياسيون - كلهم   

اقتنعوا بشكل أساسي بكذبة اليمين المتطرف 
بشأن ما حدث في تلك المظاهرة".

بشأن  تورنتو  بشرطة   CBC News واتصلت 
يلوّح  وهو  المزعومة  للضحية  الجديد  الفيديو 
يحققون  المحققون  كان  إذا  عما  وسأل  بسالح 
في تورط محتمل من قبل JDL في الحادث. كما 
اتهامات  توجيه  كانت  إذا  عما  الشرطة  ُسئلت 

للرجل ممكنة.
شرطة  باسم  المتحدثة  أوزبورن  كوني  وقالت 
وتستمر  مستمرا  تحقيقا  يزال  ال  "هذا  تورنتو 
المتاحة  الفيديو  مقاطع  كل  في جمع  الشرطة 
اليوم  ذلك  في  والمنطقة  الحادث  مكان  من 

لتحديد الظروف الكاملة".
بالضحية   CBC News قناة  اتصلت  كما 

المزعومة مباشرة ، لكنها لم تتلق ردًا.
وردا على سؤال عما إذا كان رئيس وزراء اونتاريو 
دوغ فورد لديه أي رد على المخاوف التي أثيرت 
سابقة  تكون  أن  يحتمل  التي  تعليقاته  بشأن 
ألوانها ، قالت السكرتيرة الصحفية لفورد إيفانا 

ييليش "بيان رئيس الوزراء قائم".
عما  أيًضا  توري   )CBC News( شبكة  وسألت 
إذا كانت تعليقاته سابقة ألوانها فاجاب" تعليقي 
الخاص قال إن العنف ضد أي شخص سواء كان 
بدافع معاداة السامية أو ضد أي مجموعة أخرى 
التعليقات  تلك  أؤيد  وأنا  مقبول.  غير  أمر  هو 
التي هي أنه في أي مكان وفي أي وقت بغض 
النظر عن العملية ، بغض النظر عن أي جانب 
العنف  إن  توري في مؤتمر صحفي  وقال  أنت" 

في مدينة تورنتو غير مقبول ".

السابق  التنفيذي  الرئيس  قال  ناحيته  من 
 CBC للكونغرس اليهودي الكندي بيرني فاربر لـ
News إنه قلق من التطرف في أي جانب من 
الحق  " لكل شخص  وأضاف  الصراع".  جوانب 
ذلك  تم  طالما  المضاد  والتظاهر  الحضور  في 

بشكل سلمي. " .

كندا

فيديو يكذب خبر "اعتداء معاد للسامية" ويفضح مواقف 
سياسيين وجماعات مؤيدة السرائيل من الحادثة

الصورة من صفحة مركز الشؤون اإلسرائيلية واليهودية على التويتر

وهو يوم عطلة عامة في كيبيك لعامة السكان ، 
ويتم إغالق المدارس ومعظم الشركات.

في العادة يحضر العديد من األشخاص في كيبيك 
، ويشاركون  والمناسبات  االحتفاالت  العديد من 
في  تنظيمها  يتم  التي  التاريخية  األنشطة  في 
تشمل  اليوم.  هذا  في  المقاطعة  أنحاء  جميع 
الموسيقية  والحفالت  المسيرات  االحتفاالت 
تنظم  الجوائز.  توزيع  ومراسم  العامة  والخطب 
العديد من المجتمعات والمنظمات والمجموعات 
أو  في  تقام  مختلفة  وأنشطة  أحداثًا  المجتمعية 
تنظيم  أيًضا  يمكن  الوطنيين.  يوم  من  بالقرب 

عشاء تذكاري خاص خالل هذه العطلة.
لكن بسبب الوباء توقفت االحتفاالت العامة كما 
نشاطات  على  واقتصرت  االحتفاالت  من  غيرها 

افتراضية على مواقع التواصل االجتماعي.
خلفية تاريخية

مقاطعة  نائب حاكم  قبل  العطلة من  تحديد  تم 
كيبيك في عام 2003 ، وفقًا لما قاله رئيس وزراء 
"للتأكيد  الندري:  برنارد  آنذاك  الكيبكي  الحزب 
من   1837-1838 الوطنيين  نضال  أهمية  على 
أجل االعتراف الوطني بشعبنا ، من أجل حريتها 
نظام حكم ديمقراطي  والحصول على  السياسية 

."
وعليه يتم االحتفال باليوم الوطني للوطنيين في 
كيبك في جميع أنحاء المقاطعة الفرنسية إلحياء 
أجل  من  الوطني  والنضال  الديمقراطية  ذكرى 
التحرر من الحكم البريطاني خالل 1837-1838. 
يمكن إرجاع إحياء اليوم إلى عام 1937 ، حيث 
ريشيليو"  دوني سور  "سان  منطقة  مواطنو  نظم 

االحتفاالت المئوية لعام 1837.
بعد حوالي 25 عامًا ، أقيمت احتفاالت سنوية في 
الوطنيين  ذكرى  إلحياء  نوفمبر   / الثاني  نشرين 
البريطانية  االستعمارية  القوة  ضد  قاتلوا  الذين 
أدركت حكومة   ، عام 1982  في  المقاطعة.  في 
كيبيك أهمية األحداث التاريخية التي وقعت في 
الحكومة  أعلنت   .1837-1838 خالل  المقاطعة 
مرسوما يقضي باالحتفال بيوم الوطنيين في يوم 

األحد األقرب إلى 23 نوفمبر لتكريم الوطنيين.
لكن في 20 نوفمبر 2002 ، قررت حكومة كيبيك 
إقليمية  قانونية  عطلة  الوطني  اليوم  تكون  أن 
سنوية لتكريم ذكرى الوطنيين يوم االثنين الذي 
يسبق 25 مايو من كل عام. يُحتفل باليوم الوطني 
باعتباره عطلة رسمية في المقاطعة منذ 19 مايو 
 ( باسم  تُعرف  أخرى  ليحل محل عطلة   ،  2003
La Fête de Dollard (، والتي أقيمت على شرف 
ديزورمو.  دوالرد  آدم  عشر  السابع  القرن  جندي 
الملكة  يوم  اختيار  ان  االوساط  ويقال في بعض 
فكتوريا لالحتفال بهذا اليوم الن قسما كبيرا من 
بالملكة  وال  اليوم  بهذا  يعترفون  ال  الكيبكيين 

فكتوريا ملكة على بالدهم
األخضر  الثالثة  األلوان  تذكر  اليوم  هذا  يتم 
"حزب  استخدمها  التي   ، واألحمر  واألبيض 
التاسع  القرن  ثالثينيات  معظم  خالل  باتريوت" 
عشر  . يظهر العلم الرسمي للمقاطعة أيًضا في 
خلفية  على  أبيض  بصليب  العلم  يتميز  اليوم. 
الرسمية  المناسبات  العلم في  يتم عرض  زرقاء. 
تحددها  التي  والظروف  والحاالت  األماكن  وفي 

اللوائح الحكومية.

االتحاد الكندي لعمال البريد  :"يجب أال تظل كندا شريًكا متواطًئا في جرائم اسرائيل"
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واجهة  الى  فلسطين  عادت  وهكذا 
العالمي  المشهد  وتصدرت  االحداث 
وفرضت نفسها القضية األولى والمركزية 
كبيرة  قضايا  من  تبقى  فيما  والمحورية 

تشغل بال وهاجس المجتمع البشري!
وقد بدا في الشهور واألسابيع األخيرة من 
قد  الفلسطينية  القضية  ان  ترامب  عهد 
تالشت وذابت تحت وقع ضربات "صفقة 
عربي  اجماع  شبه  القت  التي  القرن" 
ذات  وقصر  عالمي  نظر  وغض  وسكوت 
محور  تعرض  ظل  وفي  فلسطيني،  اليد 
واقتصادية  سياسية  لضغوط  المقاومة 
األمريكي  المحور  شعر  وأمنية  وعسكرية 
الصهيوني الخليجي وملحقاته بأن الساحة 
أصوات  من  تبقى  ما  وأن  لهم  فرغت  قد 
وحق  بالقدس  تطالب  فلسطينية خجولة 
ولفه  تآكل  قد  الدولتين  وحل  العودة 
يمكن  وأنه  والهزال،  والضعف  الصمت 
المشبعة  الفلسطينية"  "القضية  تحويل 
والحرية  واإلنسانية  العدالة  قيم  بكل 
خالف  مسألة  الى  تحويلها  والقداسة.. 
األراضي  من  مجموعة  حول  "عقاري" 

المستقطعة من هنا وهناك!
نصرا  بأن  تحديدا  الصهاينة  العرب  وشعر 
المقاومة  محور  على  تحقق  قد  كبيرا 
القصية  ملف  بسحب  والممانعة 
تفريغ  وبالتالي  أيديهم  من  الفلسطينية 
خطاب وشعارات هذا المحور من قضيته 
اإلنسانية  القيم  لكل  الحاملة  المركزية 
منذ  المحور  هذا  أجلها  من  قاتل  التي 
لجبهة  إيران  اإلسالمية في  الثورة  انتصار 
قبل  ما  ومنذ  المحور،  هذا  من  عريضة 
عام 1948 لباقي أطراف هذا المحور وهي 

قليلة!
الذي  تحديدا  والخليجي  العربي  الفجور 
ومع  الفلسطينية،  القضية  مع  تعامل 
فلسطين، ومع الشعب الفلسطيني داخل 
فلسطين والشتات.. كان عالمة فارقة في 
تخلي هذه القبائل والعصابات من "البدو" 
وقذر،  واسود،  بشع  سوريالي  في مشهد 
هو  ما  كل  عن  تخليهم  وحقير..  وتافه، 
انساني ونبيل، ويشتمل على عداوة تامة 
مع ما كل ما هو حق وعدل وقيم إنسانية 

وأخالقية رفيعة!
وربما في جغرافيا  وفي ظروف غير هذه، 
كان  الفلسطيني  الشعب  غير  وانسان 
وتمحي  تمر  أن  القرن  لصفقة  يمكن 
الوجود  من  الفلسطينية  القضية 
والشعب  الخارطة  من  وفلسطين 
الفلسطيني من حقه اإلنساني في العيش 
حرة  دولة  ظل  وفي  ارضه  فوق  الكريم 
كامل  على  وذات سيادة  مستقلة  كريمة 
بهذه  الدولة  هذه  الفلسطيني..  التراب 
النقيض  هي  أخيرا  المذكورة  الصفات 
الغاصب  الكيان  لهذا  والوجودي  التام 
والمشوه والملتبس.. والخطأ زمانا ومكانا 

وقيمة وحقا بالوجود!
كان  الخليجي  الفجور  على  الحقيقي  الرد 
أوال بعدم وجود شريك حقيقي في مالقاة 
في  واألعراب  إسرائيل   – أمريكا  محور 

ولو  حتى  القرن،  صفقة  على  الموافقة 
كان شريكا متواطأ مثل أبو مازن وسلطته 

وأجهزته األمنية المتعاونة مع االحتالل!
على هذا القدر من الوعي السياسي قابل 
وأحزاب  سياسية  قوى  الفلسطينيون، 
ومقاومة وجماهير شعبية، قاوموا ورفضوا 
صفقة القرن التي رحلت مع خروج ترامب 

وعائلته من الحكم في أمريكا!
الضربة  شكل  والذي  ايالما  األكثر  الرد 
الصفقات  ولكل  القرن  لصفقة  القاضية 
الالحقة المشابهة أو البديلة هو االنتفاضة 
الداخل  لفلسطينيي  خصوصا  األخيرة 
فلسطين  أراضي  كامل  على  الموزعين 
فارقة  عالمة  هؤالء  شكل  فقد  المحتلة. 
حول  وتوحدهم  للمواجهات  خوضهم  في 
المسجد  رأسها  وعلى  المركزية  قضيتهم 

األقصى والقدس الشريف!
فلسطينيو الداخل الغير "موبوئين" بحمى 
أو  لله  راما  في  الفلسطينية  االنقسامات 
أساسية  رافعة  شكلوا  الشتات،  أو  غزة 
بالقضية  الدفع  إعادة  في  ومحورية 
في  االحداث  واجهة  الى  الفلسطينية 
التعاطف،  من  الكم  هذا  لتنال  العالم، 
كل  على  والدعم..  والمساندة،  والتأييد، 
يمكن  غريبة  مفارقة  وفي  المستويات. 
مع  وقف  الذي  اإلنساني  التنوع  مالحظة 
وحقوقهم  قضيتهم  في  الفلسطينيين 
المشروعة في القدس والمسجد األقصى 
فلسطين  أرض  كامل  وعلى  والمقدسات 

التاريخية!
الحرب ألكثر من  الكيان  يتحمل هذا  لم 
الثاني  األسبوع  بدايات  مع  أيام،  عشرة 
عن  الحديث  بتسريب  بدأ  الحرب  من 
واحد،  جانب  من  ولو  النار  إلطالق  وقف 
وكرتونية  وهزيلة  ضعيفة  إسرائيل  بدت 
العنكبوت،  بيت  من  وأوهن  ومكشوفة 
الفلسطيني  للشعب  يسجل  وقد 
ومقاومته وقواه الحية ومن خلفهم محور 
نصران  العالم  في  االحرار  وكل  المقاومة 
ويتفرع  ومركزيان  أساسيان  واضحان 

منهما انتصارات رديفة..
امام  إسرائيل  كشف  هو  األول  االنتصار 
ضربات وصواريخ المقاومة وبالتالي سقوط 
االعالم  وكل  الحربية  وآلته  العدو  هيبة 
الحديث  رافق  الذي  والضجيج  والصخب 
اسرائيل  لتبدو  الحديدية".  "القبة  عن 
كبيرة  أسلحة  ترسانة  تملك  عادية  دولة 
بعض  غير  لها  أهدافا  تجد  ال  ومتقدمة 
عن  ويتفرع  السكنية،  والعمارات  األبراج 
الحاد  السياسي  االنقسام  الحقيقة  هذه 
الذي يمنع نتانياهو من القدرة على تأليف 
من  احسن  حدا  ما   – أشهر  منذ  حكومة 
حدا، مثل عنا بلبنان – ثم عدم االنسجام 
والعسكرية  السياسية  القيادتين  بين 
ذلك  واألخطر من  بينهما،  الثقة  وانعدام 
اإلسرائيلي  المجتمع  انكشاف  هو  كله 
وافتضاح هزاله وضعفه وعدم والئه وعدم 
األمنية  وأجهزته  وجيشه  بدولته  ثقته 
بأحزابه  ثقته  وعدم  على حمايته  وقدرتها 
السياسية وقادته وتبرعه بكشف العورات 

االسرائيلي  المجتمع  لتماسك  الفاضحة 
واقع  في  حضور  لها  مركزية  دولة  في 
التي  الحشود  رغم  ومستقبلها  المنطقة 
وغيرهم  زايد  وبن  سلمان  بن  لها  يعمل 

من "البدو"!
أهم  وربما  بمستوى  كان  الثاني  االنتصار 
اإلعالمي  االنتصار  وهو  آخر  مكان  في 
االنتصار  الى  مباشرة  يؤدي  الذي 
وسحب  جر  الذي  واإلنساني  األخالقي 
وفنية  وسياسية  وإعالمية  ثقافية  شرائح 
العالم  انحاء  جميع  من  وغيرها  ورياضية 
كانت  لطالما  ومساحات  مناطق  وفي 
الدعاية الصهيونية قد اقفلتها على الرواية 

اإلسرائيلية والصهيونية لألحداث!
واألخالقي  المعنوي  االختراق  هذه 
لصواريخ  المدمرة  اآلثار  تأثيره  في  يوازي 
المدن  أهالي  أنزلت  التي  المقاومة 
العشرة  لحوالي  المالجئ  الى  الكبرى 
صناعة  مركز  تحديدا،  وهوليوود  أيام، 
تاريخيا  المحسوبة  أمريكا،  في  االعالم 
الصهيوني  الكيان  على  ودعائيا  وماليا 
وروايته ورؤيته للقضية الفلسطينية، هذه 
كثير من  انتفضت في خروج  الـ هوليوود 
فيها  االعالم  وصناعي  وفنانيها  ممثليها 
تأييدهم  او  اصطفافهم  او  صمتهم  عن 
للرواية اإلسرائيلية. األسماء أكثر من أن 
تحصى، وهذا اختراق مهم ألحد الحصون 
اإلعالمية التي تصنع وتشارك في تصنيع 

الرأي العام األمريكي والعالمي..
طبعا نحن ندرك ان هذه االختراقات على 
من  الكثير  تغير  لن  العالمي  المستوى 
الوقائع على األرض، وأن االنتصار ال بد أن 

ينجز بأيد فلسطينية أو حليفة وصديقة!
العسكري  االنتصار  االختراقان:  هذا 
"إسرائيل"  دولة  على  المعنوي  واألمني 
مجتمعها  وتخبط  عسكريا  وكشفها 
األخالقي  االنتصار  ثم  مؤسساته،  بكافة 
الفلسطينية  القضية  رواية  كتابة  وإعادة 
هذا  أصقاع  مختلف  في  فلسطيني  بحبر 
التأييد لهذه  الكوكب، وتوسيع مساحات 
القضية على مستوى كل الشرائح الثقافية 
وفي  واإلنسانية  واإلعالمية  والسياسية 
مختلف انحاء المعورة.. هذان االنتصاران 
ال بد يولدان نبض جديد إلعادة القضية 
الى  أرضا وشعبا ومقدسات  الفلسطينية: 
بد  وال  تستحق،  التي  العالمية  الواجهة 
لكل القوى الحية والفاعلة والغير منخرطة 
تؤسس  ان  الفلسطيني  االنقسام  في 
الواقعية  المنصات  إليجاد  سبق  ما  على 
جهة  من  الصواريخ  إلطالق  والحقيقية 

ورواية قصة فلسطين من جهة أخرى!
عن  للبحث  التاريخية  اللحظة  هي  هذه 
الفلسطيني،  الجانب  على  قوي  مفاوض 
كما حدث في نيسان 1996 وتموز 2006 
على  اللبنانية  المقاومة  حصلت  حيث 
حمت  اإلسرائيلي،  من  كبيرة  التزامات 
المدنيين وحررت األسرى وأعادت األرض 
ردع  عامل  وشكلت  المحتل  يد  وكفت 

حقيقي له!
والشعب  عاجزة،  ليست  فلسطين 
مستعد  وهو  قاصرا،  ليس  الفلسطيني 
يتقدم  أن  يبقى  التضحيات،  لكافة 
الحكيم،  الشجاع،  المخلص،  المفاوض 
الملتحم  الشريف،  العارف،  الصبور، 
لحظة  من  يستفيد  لكي  وشعبه  بقضيته 
الضعف والوهن في الكيان والتراجع عند 
العائدين الى  البدو  أمريكا.. والخزي عند 

ثقافة "الخيمة"!
محمد  الكبير  الراحل  المرحوم  اسألوا 

حسنين هيكل عن "ثقافة الخيمة"!

هوزأبجد

فلسطين الى الصدارة مجددا!

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

للتفاعل  المتابع  ان  فيه  ال شك  مما 
سواء  كافة،  االصعدة  على  السياسي 
المقاطعات  صعيد  على  او  الفيدرالية 
وضوح  فى  يرى   ، البلدي  وحتى  بل 
حالة تبني الرواية " االسرائيلية " لما 
يجري على ارض فلسطين، و خصوصا 
عقب طغيان احداث الحرب على غزة 
على أسباب وأصل التصعيد االخير، و 
و  األقصى  المسجد  على  االعتداء  هو 
محاوالت طرد عائالت فلسطينية من 

حي الشيخ جراح . 
بدأت  القدس  في  األحداث  تطور  مع 
التي  الخجولة  المواقف  بعض  تخرج 
من  يجري  ما  انتقاد  ظاهرا  تحاول 
اعتداءات دون التطرق بوضوح الى من 
يقف وراءها و ال ألسبابها الحقيقية .و 
غزة  على  العنيف  التصعيد  بدأ  ان  ما 
السياسية  المواقف  تتوالى  بدأت  اال 
من كل حدب و صوب مؤيدة الى حد 
للحرب   " "االسرائيلية  الرواية  كبير 
على  األسف  الى  اإلشارات  بعض  مع 
ان  و   . الطرفين  من  ضحايا  سقوط 
من  التي  التغريدات  بعض  ظهرت 
الممكن ان تعتبر اكثر تقدما، و لكنها 
بقيت ضمن هامش ضيق الى حدود 
المعلنة  المواقف  على  فيه  تؤثر  ال 

للقوى السياسية المختلفة.
التغطية  كانت  السياق  نفس  في  و 
في  االساسية  اإلعالمية  الوسائل  في 
البالد . بداية من تجاهل ما يجرى او 
الى  اساسية  الغير  األخبار  فى  جعله 
التناغم  الى حد بعيد مع ما رأيناه من 

مواقف سياسة مختلفة .
المواطنين  من  اآلالف  عشرات  نزول 
واألديان  األعراق  مختلف  من 
لعنصر  المكثف  والحضور  والمشارب 
المحيط  الى  المحيط   من  الشباب 
الوطن  ربوع  في  حاشدة  بمسيرات 
على  حرب  على  احتجاجا  الكندي 
غزة و التعرض لألقصى و حي الشيخ 
التوعية  حمالت  الى  اضافة  جراح، 
مباشرة  األخبار  وإيصال  والتضامن 
منصات  على  الحدث  ارض  من 
نفسه  فرض   ، االجتماعي  التواصل 
واقعا وليس اختيارا. كانت للتفاعالت 
صعيد  على  خصوصا  و  تأثيراتها  هذه 
يستطع  لم  الذي  المحلي،  االعالمي 
تجاهل هذا المسيرات الضخمة وكان 
التغطية بشكل مباشر من باب  عليه 

السبق الصحفي و للبعد الداخلي لهذه 
الفعاليات  .

ومع توالي المآسي التي كانت تجري 
التدمير  و  والنساء  األطفال  وسقوط 
الحقائق   بدأت   ، للبنيان  الواسع 
المريرة على ارض غزة تفرض نفسها 
تبني  استمرار  من  بالرغم  ذلك  و 
لكن  و   ،  " االسرائيلية   " الرواية 
التكلفة االنسانية على للحرب لم يعد 

باإلمكان تجاهلها بباسطة .
المحلي   الشعبي  التحرك  زخم  مع 
التي  اإلعالمية  التغطية  زيادة  و 
بدأت  للحرب  البشرية  التكلفة  تظهر 
محاوالت اإللهاء و تغيير البوصلة من 
المناوشات  بعض  ان  االدعاء  خالل 
االحتجاجات  اثناء  حصلت  التي 
التعديات  و  غزة  على  الحرب  على 
للطرف  المؤيدة  االخرى  و  بالقدس 
اآلخر انها شاهد على معاداة السامية 
تعليقات  بين  تنافس  حصل  و   .
لالنتباه  مُلفت  وبشكل  السياسيين 
السامية  ضد   " "باألحداث  بالتنديد 
لم  والتي  حصلت  انها  يزعم  التي 
من  شكل  بأي  بوقوعها  التثبت  يتم 
بداية،  االمر  في  الغريب  االشكال. 
الضخمة  الشعبية  االحتجاجات  ان 
سلمية  كانت  البالد  عمت  التي 
شعاراتها  جل  و  جدا  كبير  بشكل 
تعبيرا عن  و  احتجاجا  كانت  الرسمية 
الجوية  الغارات  ضحايا  مع  تضامن 
له  تتعرض  التي  العنيف  القصف  و 
شوارع ومخيمات وأزقة في قطاع غزة 
المحاصر منذ 15 عاما. و االمر االكثر 
لمعاداة  يروجون  من  ان  استغرابا 
السامية لم يلتفتوا الى ان االنتهاكات 
التي تعرض له األقصى كمسجد و في 
الطرف  يضع  المبارك  رمضان  شهر 
الديني  التحريض  خانة  في  المعتدي 

و ليس العكس .
بعين  اخذ  من  بد  ال  الخالصة  في 
الخارجية  السياسات  ان  االعتبار 
عوامل  و  متشعبة  مصالح  ترسمها 
موضوع  ان  الى  اضافة   . ضاغطة 
فلسطين له حساسيته و خصوصياته 
. هذا ال يعني على االطالق ان هكذا 
هى   ، صخور  في  محفورة  سياسات 
كما غيرها تتغير و تتحرك نتيجة عدة 
مقاالت  في  اليها  نتطرق  قد  عوامل 

الحقة ان شاء هللا .

نظرة في التفاعل السياسي 
واالعالمي الكندي مع مجريات 
األحداث االخيرة في فلسطين

 سامر المجذوب ـ مونتريال

الشباب عنصر اساسي في التظاهرات في كندا

الشباب عنصر اساسي في التظاهرات في كندا
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المتسلّطة  المتحدة  الواليات 
بطرق  تسلّطها  تفرض  والمتجبّرة 
عديدة من بينها ذراعها الطويل المجهّز 
بأكثر من 800 قاعدة عسكرية حاضرة 
لتطويع من يفكر بالخروج عن طاعتها. 
هذا ال ينفي وجود دول خاضعة طوعيا 
لها وتتمنى السماح لها بالبقاء خاضعة 
االضاحي،  تقديم  طريق  عن  وذلك 
مع  البدائي  االنسان  يفعل  كان  كما 
التم   "طعمي  طريقة  على  او  آلهته 
بن  محمد  )مليارات  العين"  بتستحي 
ال  وهذا  مثال(.  ترامب  الى  سلمان 
ينفي ايضا وجود دول اخرى وبطريقة 
امريكا  رضا  نيل  تحاول  مباشرة،  غير 
التي  زمان   ايام  رعية  طريقة  على 
الضيعة  زعيم  رضا  نيل  تحاول  كانت 
او  ابنه  تَغْنِيج  طريق  عن  المحلة  او 
رشوة خادمه او مداعبة كلبه ف"كلب 
البيك بيك" او كما كانت تفعل نساء 
الماضي بالوصول الى قلب الرجل من 
خالل َمعِدته او "تشتشة" ابنه المدلل 
الدول  من  )الكثير  الدلوعة  ابنته  او 
دلوعتها  امريكا عن طريق  ود  تخطب 
إبراهام بين إسرائيل  اتفاق  اسرائيل - 
واإلمارات والبحرين مثال(. كما وهناك 
االمريكي  يتماهي مع  الدول من  من 
على طريقة المخطوبين، حيث يجتهد 
لما يحبه  الحب  كل طرف على إظهار 
يبغضه  لما  والبغض  اآلخر  الطرف 
)كره كندا للصين وروسيا وايران قربة 

لعيون المتسلط االمريكي مثال(.  
ودول  كندا  مواقف  هي  هنا  يهم  ما 
الجارة  فكندا،  العربية.  المنطقة 
تسلك  امريكا،  احضان  في  النائمة 
اضاحي  تقدم   1- الطرق:  هذه  كل 
فيما  عليها  بضرائب مفروضة  )القبول 
الحليب  ومنتوجات  االخشاب  يخص 
تعادي   2- السيارات(؛  غيار  وقطع 
عيون  كرمال  وايران  والصين  روسيا 
في  كبيرة  مسؤولة  )إعتقال  أمريكا 
على  عقوبات  فرض  هواوي،  شركة 
 3- ايران(؛  العالقات مع  روسيا، قطع 
)دعم  إسرائيل  وتدلع  الصداقة  تقوي 
الشعب  تقمع  التي  إلسرائيل  كامل 
تجنيد  عن  الطرف  الفلسطيني، غض 
واداء  الجيش  الى  وضمهم  كنديين 
اسرائيل  في  العسكرية  الخدمة 
استعمال  عن  الصماء  األذن  وإدارة 
الموساد جوزات كندية مزورة إلغتيال 
ابوعلي  اغتيال  كمحاولة  فلسطنيين 
ضد  الوقوف  مشعل،  وخالد  سالمة 
تنصف  التي  المتحدة  االمم  قرارات 

الفلسطنيين(.
اما دول المنطقة العربية المرتعبة من 
جيرانها،  من  بعضها،  من  َشيء:  كل 
من  خصوصا  والخائفة  ناسها  من 
حاميها )حراميها( امريكا، تعتمد على 
واقتصادها  اراضيها  )تفتح  االضاحي 
معها  وتتماهى  وامنها(  وخزائنها 
)تغنج  –كراهية  حب  ثناتية  وتمارس 
وتجهر  امريكا،  دلوعة  إسرائيل، 
والصين(  وإيران  روسيا  بكراهية 
امريكا  امام  الشاطر  كالتلميذ  وتقف 
الطفولة".  حلم  يا  "سمراء  لها  لتغني 
بأنها  مشهورة  امريكا  ان  بما  لكن، 
انجلو  بيضاء  يعني   "WASP واسب"
اللون  تكره  بروتستانتية"  ساكسونية 
كلمة  العربان  بدل  فقد  لذا  االسمر، 

"سمراء" بكلمة "امريكا"، فغنوا:
امريكا يا حلم الطفوله يا منية النفس 

العليله
لي  وليس  حماك  الى  الوصول  كيف 

في األمر حيله
روحي  فهذه  رضاك  ذلّي  في  كان  ان 

ذليلة!

) سلسلة مقابالت شخصية تنشر 
علي  د.  الزميل  اجراها  مرة  الول 

حويلي (

نستذكركوكبة  ان  الضروري  من  لعله 
في  المقيمات  العربيات  عالماتنا  من 
على  الضوء  نسلط  وان  االغتراب، 
العلمية  ومكانتهن  حضورهن  أهمية 
قلما  التي  والمهنية  واالكاديمية 
تحظى في اإلعالم العالمي واالدبيات 
العلمية العربية بالقدر الذي يستحقنه 
من  واهتمام  وتكريم  تنويه  من 
يتجزأ  ال  جزءا  يشكلن  وألنهن  جهة، 
في  العربية  العلمية  الذاكرة  من 
منها  وتقديرا  ثانية.  جهة  المهاجرمن 
جريدة  تنفرد  المهاجرة  العقول  لهذه 
بنشرانجازاتهن   " المشرق  "صدى 
العلمية  ، وتقدمها تباعا للمرة االولى 

الى قرائها االعزاء. 
من  الكوكبة  هذه  وجوه  ابرز  ومن 

الرعيل األول : هدى عاقل
 

باالضطرابات  البشر  ماليين  "يصاب 
النفسية والتوترات العصبية، وتنتابهم 
اليهم  وينظر  والعزلة،  الحزن  مشاعر 
انهم مرضى يعيشون في دوامة  على 
من اليأس ال نهاية لها". بهذه العبارة 
الموجزة تختصر هدى عاقل االميركية 
السورية، جانبا كبيرا من ابحاثها حول 

االضطرابات العصبية.
وتابعت  دمشق  في  عاقل  ولدت 
في  والثانوية  االبتدائية  دراستها 
الرغم  .وعلى  الفرنسيسكان  مدارس 
االجتماعية  التقاليد  قسوة  من 
والدينية التي  كانت تحول في اواسط 
المرأة  استكمال  دون  الستينات 
في  وحدها  واالقامة  العالية   لعلومها 
في  دراستها  عاقل  الخارج،تابعت 
الجامعة االميركية في بيروت وحصلت 
علم  في  ماجستير  على   1969 عام 
بشهادتي  الحقا  وتوجتها  النفس. 
البيولوجي  النفس  علم  في  دكتوراه 
كاليفورنيا  جامعتي  في  المخ  وعلوم 

عام  وفي  االميركيتين.  وستانفورد 
1978 التحقت  بجامعة مشيغن التي 
النفسي  للطب  استاذة  فيها  تزال  ما 
وباحثة في بيولوجيا الدماغ  لالحاطة 
بالسلوكيات المعقدة وتكوّن العواطف 
والمشاعرفي المخ وكيفية تطورها في 

حاالت الفرح والتوتر.
مستفيضة  وابحاث  دراسات  بعد 
العالقة  رصد  الى   عاقل  توصلت 
والعاطفة.  المخ  بين  القائمة  الجدلية 
وتؤكد ان" المخ هو الحاضن والخزان 
االنسانية  المشاعر  فيه  تتكون  الذي 
وهو الذي يقوم  بتطويرها والتعبير عنها 
في حاالت القلق واالكتئاب والسترس 
والتشاؤم وغيرها من مظاهر التوتر"  . 
الحاالت  تلك  يفهم   المخ  ان"  وترى 
ويقوم بتحليلها  ويتدخل في تغييرها 
ويحذر من عواقبها. ويجري معالجتها  
من  بالعواطف  الخاصة  المناطق  في 
العصبية  الخاليا  من  شبكة  خالل 
بعضها  مع  تتعامل  و  به  ترتبط 
النتائج لم تقتصر على  البعض".هذه 
عليها  اجرت  وانما  النظري  الجانب 
والتجارب  االبحاث  من  عاقل سلسلة 
المختبر  في  واالنسان  الفئران  على 
الذي تتولى ادارته والمكون من فريق 
التقنيين  من  مجموعة  يضم   عمل 
واالطباء واالختصاصيين بعلوم النفس 

واالجتماع والكومبيوتر والجينات.
الدماغ  لبيولوجيا  دراستها  فخالل 
مخ  بين  فيها  قارنت  بتجربة  قامت 
انسان ميت ومخ انسان حي لمعرفة 
التاريخ  او  العاطفية  وجوه االختالفات 
ان  وتؤكد  منهما.  لكل  العاطفي 
من  كبيرة  درجة  على  جاءت  النتائج 
يعطي  الحي  االنسان  مخ  ألن  الدقة 
العصبية ال  فكرة جيدة عن االمراض 
سيما االكتئاب الذي يعاني منه حوالى 
مليارونصف انسان في العالم و60 في 
من  غالبيتهم  االميركيين  من  المئة 

النساء.
لجهة  اخرى  باختبارات  قامت  كما 
تحديد نشاط المخ في مناطق  الفرح 
وااللم فاستخدمت اجهزة التصوير ) ام 

المغناطيسي وصور  الرنين  او   ) آي  ار 
افالم الفيديو التي قارنت  فيها حاالت  
العرض  قبل  االشخاص  من  عدد 
في  المخ  تجاوب  ان  فوجدت  وبعده. 
مختلفا  كان  والحزن  الفرح  حاالت 
يأخذ  العمل.فهو  عن  ينقطع  ال  وانه 
ويحتفظ  اليه  ترد  التي  المعلومات  
ويستمع  بها  وينظر  ويجمعها  بها  
وفقا  بعضا  بعضها  مع  ويربطها  اليها  
وطريقة  الشخصية   االنسان  لتجربة 
تغيرات. من  عليها  يطرأ  وما  تفكيره 
وتشبه عاقل وظيفة المخ بالكومبيوتر 
اليه  يصل  ما  لكل  جوابا  يعطي  الذي 
المخ يملك  ان  من معلومات. وتؤكد 
السبب  كان  سواء  عاطفية  ذاكرة 
موجودا ام غير موجود . فالرجل الذي 
بعد شفائه  بااللم  تقطع ساقه يحس 
والذي يذهب الى الحرب ويعود منها 
اذا ما  الذعر والخوف  تنتابه حالة من 
يرون  الذين  او  دويا ألي صوت  سمع 
من  بحالة  فيشعرون  مزعجة  احالما 
القلق النفسي . باختصار تقول عاقل" 
وشبكة  االنسان  ذاكرة  هو  المخ  ان 
سلوكه  على  تؤثر  التي  المعلومات 

نفسيا وعقليا وجسديا".
على  كان  عاقل  انجزته  ابرزما  ومن 
به.  المخ  شعور  وكيفية  االلم  صعيد 
كهربائي  شريط  بادخال  قامت  فقد 
قليلة  بكمية  وزودته  الجلد  تحت 
المخ  استجابة  الطاقة.فالحظت  من 
المخ  ان  واستنتجت   . االلم  لوقف 
ومماثلة  مسكنة  كيماوية  مادة  يفرز 
التوتر  تخفيف  في  االندروفين  لدور 
عاقل  قدمت  التجربة  .وبهذه  وااللم 
 " ميشيغن  جامعة  وثائق  تشير  كما 
المواد  لدور  فيزيولوجي  دليل  اول 
في  ومساهمتها  الدماغ  في  االفيونية 
تخفيف االضطرابات العصبية .واكدت 
المخدرة  المواد  هذه  وجود  ان  على 
في الدماغ هي من وظيفته الطبيعية 

البيولوجية".
عاقل  تربط  اخرى  جهة  من 
بالعامل  المخ  في  تطورالعواطف 
تجاربها  اثبتت من خالل  الوراثي.فقد 

العاطفي  االستعداد  ان  توأمين،  على 
سواء  اآلخر  عن  يختلف  منهما  لكل 
النشاط  او  اوالحزن  الفرح  لجهة 
والمغامرة، على  المخاطرة  او  والطاقة 
الرغم انهما ينتميان الى الجين عينه . 
اما على الصعيد المهني فتتمتع عاقل 
فهي  وعلميا.  اكاديميا  هام  برصيد 
مديرة معهد العلوم العصبية الجزيئية 
الدراسات  برنامج  والسلوكية، ومديرة 
العصبية في جامعة  العلوم  العليا في 
االكاديمية  عضو  وهي  مشيغن. 
اللجنة  وعضو  للعلوم،  الوطنية 
الدولية،  الدماغ  لندوات  المنظمة 
وزميل الرابطة االميركية لتقدم العلوم 
. وفي حوزتها نصيب وافر من  جوائز 
الوطني  المعهد  جائزة  اهمها  التقدير 
جامعة  وجائزة ساشارن من  للصحة، 
المميز  االنجاز  وجائزة  كولومبيا، 
وابحاث  االدراكي  االعصاب  علم  في 
الفصام واالكتئاب وهي جائزة سنوية 
الدماغ  علم  في  العلماء  لكبار  تمنح 
وبيولوجيا االعصاب، وجائزة غولدمان 
نشرت  كما   . العلمي  للتفوق  راكيتش 
مجالت  في  علمية  ورقة   500 حوالى 
ومؤتمرات عالمية عالوة على تسجيلها  
تشخيص  حول  اختراع   براءات  ثالثة 
ومعالجة اضطرابات المزاج واالكتئاب .

علي حويلي

الفدرالية   الكندية  الحكومة  اعتمدت 
اللغوية  الثنائية  مشروع  إقرار  اخيرا  
األسس  "يضع  الذي   الرسمية 
الصالح  اللغتين الفرنسية واالنكليزية  
تقول  كما  القادمة"    50 ال  للسنوات 

الوزيرة االتحادية  ميالني جولي .
ان  على  الجديد   القانون  وينص 
مساواة  نحو  واإلنكليزية:  "الفرنسية 
في  الرسميتين   اللغتين  بين  فعلية 
الكندي   البرلمان  أن  إلى  يشار  كندا". 
كان قد أقر عام 1969 "قانون  ،اللغتين 
الرسميتين للحكومة الكندية وفي كافة 

الخدمات التي توفرها للمواطنين". 
عمل  القانون خطة  ان   " جولي  وتقول 
وثيقة  وهو  لنا  بالنسبة  أولوية  ذات  
إصالح طموحة ومتينة  تعزز التماسك 

االجتماعي والشعور باألمن اللغوي".
ويقضي القانون  أن  تحترم الحكومتين 
العمل،  لغة  والكيبيكة  الفيدرلية 
وعملية  الجدد  القادمين  واختيار 

اندماجهم.
هجرة  لسياسة  إطاراً  يشكل   كما 
للقادمين  دعماً  توفر  فرنكوفونية 
الوزن  على  للحفاظ  كندا  إلى  الجدد 
بالفرنسية خارج  للناطقين  الديمغرافي 
تراجعاً  يسجّل  الذي  كيبيك،  مقاطعة 

مستمراً.
إعطاء  ضمان  على    القانون  ويؤكد 
األولوية للغة الفرنسية في المؤسسات 

مسؤولية  تحت  الواقعة  الخاصة 
كالمصارف  الفدرالية،  الحكومة 
السكك  وشركات  االتصاالت  وشركات 
الحديد ، التي تضمّ أكثر من 50 موظفاً 
وفي  كيبيك  مقاطعة  في  والواقعة   ،
كبيرة  فرنكوفونية  كثافة  ذات  مناطق 
يشمل  كما  األُخرى.  المقاطعات  في 

القانون
محكمة كندا العليا  أعلى محكمة في 

البالد.
توحيد للسكان واللغة 

)عام  كندي  خراحصاء سكاني  آ  ويفيد 
اللغة  هي  الفرنسية  (،   أن   2016

لما  أي  كندياً،  لـ7,452,075  األم 
عدد  إجمالي  من   21,23% نسبته 
 34,767,255 البالغ  كندا  سكان 
اللغة األم  نسمة، فيما اإلنكليزية هي 
نسبته  لما  أي  كندياً،  لـ20,193,335 

%58,08 من إجمالي عدد السكان.
الوزيرة  تقول   المعلومات  لهذه  وطبقا 
االتحادية  الحكومة  على  "يجب  جولي 
اللغة.  ثنائية  أن تلعب دورا قياديا في 
ويجب أن يكون قضاة المحكمة العليا 
جزءا ال يتجزأ منها ، ويجب توحيد دور 
كندا،  إذاعة  الكندية،  اإلذاعة  هيئة 
ويجب   ثقافية،  رسمية   كمؤسسة 

تعزيز سلطات مفوض اللغات الرسمية 
في كندا".

على  فعالوة   ، للمهاجرين  بالنسبة  اما 
الكندي  المشروع  هذا  توأمة  ان  
غنى  مصدر  يشكل  الحيوي  اللغوي 
فرص  يوفرلهم   ايضا  فانه   ، لثقافتهم 
عمل افضل في سوق العمل ،واندماج 
وانفتاح  الكندي،  المجتمع  في  اسرع 
اسهل  على تعدد االلسنة الناطقة بغير 
مكانة  وتعزيز   ، واالنكليزية  الفرنسية 
هذه االلسن الجديدة  كاحدى اللبنات 
بابل  برج  مدماك  في    االساسية  

اللغوي الكندي  .

هدى عاقل .. ابحاثها تتركز حول 
االضطرابات النفسية والتوترات العصبية 

فرص عمل افضل واندماج اسرع للمهاجرين
الثنائية اللغوية في كندا : توأمة رسمية  بين لغتي 

موليير وشكسبير

د. علي ضاهر

  د. علي حويلي ـ مونتريال

امريكا يا منية 
النفس العليله

هدى عاقل
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الحاجة مريم علي المقدم الى مثواها في 
مونتريال

علي  مريم  الحاجة  المرحومة  عائلة  شيّعت 
في  حمزة  مقبرة  في  مثواها  الى  المقدم 
ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  عند  مونتريال 
جثمانها  على  الصالة  اّم  حيث  السبت  اليوم 
الطاهر امام المركز االسالمي اللبناني سماحة 

السيد نبيل عباس .
المقدم  علي  مريم  الحاجة  المرحومة  وكانت 
مدينة  في  تعالى  هللا  رحمة  الى  انتقلت 
العشرين  الفائت في  الخميس  مونتريال يوم 
ولدها هادي  الجاري في منزل  ايار  من شهر 

في مونتريال.
: هادي وهدى  والدة كل من  المرحومة هي 

المقدم 
صهرها : قاسم حمادة 

قاسم  وصهره  واخته  هادي  االخ  من  نتقدم 
حمادة وعائلته الكريمة وعموم اهالي بلدتي 
القلبية  التعازي  بأحر  البراجنة  وبرج  مليخ 
برحمته  يتغمدها  ان  وجل  عز  هللا  سائلين 
وان  الفسيح من جنته  وان يسكنها  الواسعة 
يلهم ذويها الصبر والسلوان انه سميع مجيب.

ذكرى أربعين المرحوم الحاج محمد جواد 
حب هللا 

لمناسبة ذكرى ذكرى مرور أربعين يوما على 
وفاة المرحوم االستاذ الحاج محمد جواد حب 
التاسعة  الساعة  عند  اقيم  أبوجواد(   ( هللا 
والنصف من مساء الخميس في العشرين من 
شهر أيار في المجمع االسالمي في مونتريال 

مجلس فاتحة وعزاء عن روحه الطاهرة .
زوجته : الحاجة آمنة حب هللا 

ابنه : جواد حب هللا 
بناته : أمل ، حنان وحورية حب هللا 

هللا  حب  حسين   ، كرنيب  ياسر   : اصهرته 
وهادي حب هللا 

حب  آل  وعموم  الفقيد  عائلة  من  نتقدم 
القلبية  التعازي  بأحر  والمهجر  لبنان  هللا في 
بواسع  يتغمده  ان  وجل  عز  هللا  سائلين 
وان  جنته  من  الفسيح  يسكنه  وان  برحمته 
يلهم ذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب

جالية

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

كما يحتفل اللبنانيون في الـ ٢٥ من شهر ايار 
اخراج  ذكرى  في  والتحرير،  المقاومة  بعيد 
اراضيهم  معظم  من  االسرائيلي  االحتالل 
التضحيات  من  عاما  عشرين  من  اكثر  بعد 
من  وجموع  الشهداء  من  وقوافل  والمعاناة 
االسرى وزفرات دموع االيتام والثكالى وأنين 
ولدت  المالحم  هذه  رحم  من  الجرحى. 
" ومنذ  يقهر  انه ال  هزيمة "جيش قيل عنه 
لم  جديد  فجر  لفلسطين  انبلج  النصر  ذلك 
النكبة  أيات  آنائه  في  تتلى  أن  يقبل  يعد 
دفتيه  من  رمى  بل  والهزيمة.  والنكسة 
أسفار البكاء والشكوى لالمم المتحدة ودول 
مجلس االمن، وقرر أن يهب منتفضا بشيبه 
وشبابه ونسائه ورجاله. وكان لفتية الحجارة 
االحتالل  جبين  رمي  الى  السبْق  شرف 
جنين  من  االنتفاضات  فتوالت  وادمائه. 
الضفة.  وكل  والقدس  ونابلس  الخليل  الى 
وسرعان ما تهيأت غزة لتكون الناصر والمؤازر 
أو  فلسطيني  ملهوف  استغاثة  لكل  والملبّي 
يراعون  ال  الذين  المستوطنين،  لصلف  ردع 
قدسية أو حرمة لمسجد أو كنيسة... وعلى 
جوا  تعانيه  الذي  القاسي  الحصار  من  الرغم 

عربية  أنظمة  ومن  العدو  ومن  وبرا  وبحرا 
الصمود  على  المقاومة  أصرت  مستسلمة 
أهلها  لحماية  وامكاناتها  قدراتها  وتطوير 
المقاومة  محور  من  وسند  وبمدد  وقضيتها 
الذي لم يدخر جهدا في ايصال المال والعتاد 
والخبرات والمعلومات والخطط والتدريب الى 
أن  استطاعوا  الذين  وفوارسها  غزة  شجعان 
المنطقة  في  االحداث  بوصلة  توجية  يعيدوا 
لتصفية  خليجي  اسرائيلي  دولي  تحالف  من 
القضية والتطبيع الكامل وتجاهل تام لحقوق 
عربي  اسالمي-  تحالف  الى  الفلسطينيين 
خطط  من  طريقه  في  زرع  ما  كل  يتجاوز 
نزاعات مذهبية وحروب طاحنة توقعوا لها ان 
تدوم ثالثين عاما فكان القضاء السريع على 
التكفيريين في العراق وسوريا وسقوط خطة 
الى  وزخم  بقوة  والعودة  الداخلي  التفتيت 
اتجاه القدس واالرض المباركة حولها لتكون 
هي العنوان ولتبقى هي قبلة التضحيات ورمز 
الدولية  االستعمارية  الهيمنة  من  االنعتاق 
االديان.  لكل  والوئام  السالم  مدينة  ولتعود 
مع  متجددا  موعدا  ايار  شهر  سيكون  فهل 

الحرية في كل عام !؟ 

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

هل سن اليأس يدعو لليأس ؟

أيار يجدد االنتصارات

ببالغ  النساء  بعض  تنتظر   : مشكلة 
ويتخوّفن  الطمث  انقطاع  مرحلة  القلق 
من فقدان الجاذبية في العالقة الزوجية 
او الشعور من تضاؤل االمل في اإلرتباط 
مع شريك حياة في حال كّن في وضع 
أخريات  نساء  تواصل  بينما  العزوبية، 
يمكن  فهل  اعتيادي.  بشكل  حياتهن 
تعميما  االمر  هذا  على  الضوء  تسليط 

للفائدة ولكم الشكر .
 ناديا - مونتريال
 
حل : هي مرحلة من حياة المرأة تنتهي 
معظم  تتعرض  الشهرية.  الدورة  عندها 
يسمى  الذي  الحيض،  النقطاع  النساء 
أيًضا سن اليأس أو اإلياس، خالل فترة 
تقع بين سن 45 و55 سنة. كما يتفاوت 
الدورة  تنتهي  إذ  الحيض،  انقطاع  طول 
الشهرية عند بعض النساء فجأة، بينما 
أخريات  نساء  عند  تدريجياً  تتناقص 
خالل عدة أشهر أو سنوات قبل توقفها. 
عند  الحيض  انقطاع  يصحب  قد  كما 
أو  منتظم  غير  نزيف  ثالثة  مجموعة 

مفرط.

إن سّن اليأس من المحيض يعد عالمة 
 ، والتكافل  إنتهاء سنوات اإلنجاب  على 
خالل  من  يعمالن  المبيضان  يعد  فلم 
إحدى  انضاج  الشهريةعلى  الدورة  تلك 
وينتج  للحمل.  الرحم  وإعداد  البويضات 
المبيضان  يقدمه  فيما  نقص  هذا  عن 

للجسم من هرمون االستروجين.

من  اليأس  مرحلة  أثناء  للعالج  إن 
المحيض هدفين محددين . أولهما ، أن 
يهدف العالج إلى تخفيف االعراض التي 
 ، وثانيهما   . الهرمونية  التغيرات  تسببها 
لتقليل خطر حدوث هشاشة  أن يعطى 
الجسم  أن  إذ  القلب  أمراض  و  العظام 
لألستروجين  الواقي  التأثير  من  يُحرم 
أن  كما   ، قبل  من  ينتجه  كان  الذي 
تتمتع المرأة بأسلوب حياة صحي يمكن 
العظام  يقلل خطر اإلصابة بهشاشة  أن 
الواقع  هذا  قبول  ان   . القلب  وامراض 
والتعامل معه بتعقل وعلمية يجعل من 
هذا السن سن يأس من الحمل ولكنه 
ليس يأسا من الحياة وما فيها من متع 
والخبرة  الحكمة  تزداد  انما  ومباهج 

والنضوج اكثر من أي وقت مضى .

مدينة  في  فلسطيني  أصل  من  امرأة  أصيبت 
وينيبيغ بالذهول وخيبة األمل بعد أن تعرضت 
لالعتداء ، وأُخذت ممتلكاتها ثم كبلّت الشرطة 
مع  للتضامن  تجمع  اثناء  األصفاد  في  يديها 
الفلسطينيين يوم السبت الماضي في المدينة.
وقالت أماني زيد ، 20 سنة ،التي شاركت مئات 
التشريعي  مانيتوبا  مجلس  خارج  المحتشدين 
الفلسطيني ان شخصا من  العلم  وكانت ترفع 
ان  حاول  إسرائيل  مع  متضامن  مضاد  تجمع 
تمسكت  لكنها  الفلسطيني  العلم  منها  ينتزع 

به بإحكام وعندها تصاعدت األمور.
االخبارية  سي(  بي  سي   ( لشبكة  زيد   وقال 
شعري.  تشد  السن  في  كبيرة  امرأة  "كانت 
ولكمني   .. بركلي  ويقوم شخص  علي  ويُداس 

رجل في رأسي من الخلف".
وابدت خيبة املها الن شرطة وينيبيغ " تعاملت 
ان"  زيد  واعتبرت  سيء".  بشكل  األمر  مع 
التركيز على  انحازت لإلسرائيليين مع  الشرطة 

الفلسطينيين."
وأضافت زيد إن عائلتها ساعدتها في النهوض ، 
وشرحت للشرطة التي كانت في مكان الحادث 
مكبلة  ظلت  لكنها   ، رأسها  في  أصيبت  أنها 

باألصفاد لمدة 10 دقائق".
أخذ متعلقات زيد

أدركت   ، األصفاد  من  زيد  سراح  إطالق  بعد 
ووشاحها  الشمسية  ونظاراتها  مفاتيحها  أن 
مفقودان ، وطلبت المساعدة من الشرطة في 

مكان الحادث.
في وقت الحق ، رصدت زيد الرجل الذي قالت 

إنه لكمها وطلبت المساعدة من الشرطة.
وعولجت  وكدمات  بخدوش  أصيبت  التي  زيد 
على  لي  حدث  "ما  قالت  المسعفين  يد  على 

وجه الخصوص لم يكن مقبوال على اإلطالق".
االعتداء  عن  للشرطة  محضرًا  زيد  وقدمت 

وطالبت ان تتم محاكمة الرجل.

تعليق الشرطة 
من ناحيته روب كارفر من شرطة المدينة قال 
كانت  زيد  إن  بيان  في   CBC News لشبكة 

عدوانية ، ولهذا تم تقييد يديها". 
اإللكتروني:  البريد  عبر  رد  في  كارفر  وقال 
لم  الشرطة  أن  شعر  مشارك  أي  ألن  "نأسف 
سالمة  على  الحفاظ  بهدف  موضوعية  تكن 
الجميع". ولفت الى ان "أي مواطن غير راٍض 
عن أعضائنا مرحب به لإلبالغ عن مخاوفهم إلى 
وحدة المعايير المهنية أو وكالة مراجعة تطبيق 

القانون إذا رغبوا في ذلك."

امرأة فلسطينية كندية 
تتعرض للضرب على رأسها 
من قبل مؤيدين السرائيل !

أماني زيد ، 20 سنة شاركت مئات المحتشدين خارج مجلس مانيتوبا التشريعي 

البقاء هلل



العدد 527 - الثالثاء 25 ايار 2021/ �شوال
N°527  • Mardi le 25 Mai 2021إعالنات



العدد 527 - الثالثاء 25 ايار 2021/ �شوال
N°527  • Mardi le 25 Mai 2021

في لم شمل العائالت مرة أخرى.
ُخذ اللقاح. 

  Canada.ca/vaccin-covid
1-833-784-4397

  يمكننا
 جميًعا

المساعدة

72300_4_Vac_ripple_print_10.2x14.2_ARA_FR.indd   1 2021-05-13   10:13 AM

إعالنات

في لم شمل العائالت مرة أخرى.
ُخذ اللقاح. 

  Canada.ca/vaccin-covid
1-833-784-4397

  يمكننا
 جميًعا

المساعدة

72300_4_Vac_ripple_print_10.2x14.2_ARA_FR.indd   1 2021-05-13   10:13 AM



العدد 527 - الثالثاء 25 ايار 2021/ �شوال
N°527  • Mardi le 25 Mai 2021إعالنات



العدد 527 - الثالثاء 25 ايار 2021/ �شوال
N°527  • Mardi le 25 Mai 2021

محمد شريف كامل*

في  اإلسرائيلية  القوات  بدأت  عندما 
في  المصلين  على  الرصاص  إطالق 
قوى  تتصور  لم  األقصى  المسجد 
أنه سيكون هناك رد فعل،  االحتالل 
خاصة وأن مهرجان التطبيع والتسبيح 
أضواءه  تنطفئ  لم  الصهيونية  بحمد 
بعد وسكان قصور العرب لن يقبلوا أن 
إسرائيل  بناء  في  استثماراتهم  تضيع 

الكبرى.
تجري  أن  االحتالل  رفض  ومع 
القدس  في  الفلسطينية  االنتخابات 
كنيسة  داخل  ذلك  كان  ولو  حتى 
ومع  األقصى،  والمسجد  القيامة 
حق  في  واالنتهاكات  اإلهانات  ازدياد 
العرب في األراضي المحتلة قبل وبعد 
1947 وعملية اإلخالء القصري ألهلنا 
بمقدور  يكن  لم  جراح،  الشيخ  في 
المقاومة الفلسطينية أن تقف صامته 
تزداد  االحتالل  بلطجة  وأن  خاصة 
العالم  في  قوة  أي  يوجد  وال  يوم  كل 
بالكلمات  حتى  وال  لهم  تتصدى 
صادما  المقاومة  رد  فكان  الناعمة، 

لالحتالل وزبانيته.
غزة  من  المقاومة  ازدياد صمود  ومع 
المحتل  أقدام  واشتعال األرض تحت 
 ،"1947 "أراضي  الداخل  في  حتى 
ُصدم المغتصب وأنتفض العالم الحر 
في أرجاء العالم منددا بالعدوان رافضا 
حتى  وصبيانه  المغتصب  ادعاءات 
الذي  األمريكي  الكونجرس  أرجاء  في 
عدوان  لكل  بالتصفيق  اكتفى  طالما 
نتاج  فرأينا  إسرائيلية.  مجزرة  وكل 
سنوات  استمر  الذي  الجاد  العمل 
عمر  إلْهان  أصوات  فكانت  طوال، 
أوكاسيو  وألكسندريا  طاليب  ورشيدة 
الذين  ساندوز  وبرني   )AOC( كورتيز 
نجحوا في اقناع العشرات من أعضاء 
بضرورة  الشيوخ  ومجلس  الكونغرس 
االعتبار  في  يأخذ  وأن  الموقف  تغيّر 
الدم الفلسطيني المراق منذ ما يفوق 

75 عام.
وتشابه الموقف في كندا وخرج العديد 
بنداءات  الكندي  البرلمان  أعضاء  من 
الرسمي  الخطاب  قليال  ولو  صححت 
الكندي. إال أن بعض أعضاء البرلمان 
تصوروا أنهم بصمتهم يؤثرون السالمة 
لهم  صوّر  كما  أو  يعنينا"،  ال  "فاألمر 

يحارب  المغتصب  الكيان  أن  البعض 
"اإلرهاب"، ولذا كان من الضروري أن 
المدني على طريق  المجتمع  يتحرك 
الضغط السياسي، فكان تحرك حركة 
 CRM-MDC( Le( المواطنين  حقوق 
 Mouvement des droit des

.citoyens
فقامت الحركة والتي تعمل من خالل 
تحالفات مع المجتمع المدني بحملة 
ضغط وتوعية ألعضاء البرلمان الذين 
تناسى  من  أو  يدرك  لم  من  منهم 
االنتخابية  لدائرته  يعود  عندما  أنه 
سيُسأل هل مثلتنا حقا؟ وبدأت حملة 
واالجتماعات  والمراسالت  االتصاالت 
مواقف  نوعيا في  تغييرا  أحدثت  التي 
العديد منهم. ونأخذ هنا مثال لحملة 
المواطنين  من  العشرات  فيها  شارك 
من المجتمع المدني بكافة توجهاتهم 

السياسية والدينية والعرقية.
حملة  هو  هنا  نسوقه  الذي  والمثال 
واضح  بموقف  والمطالبة  التوعية 
إيمانويال  للسيدة  وجهت  والتي 
 E m m a n u e l l a س لو بو و مبر ال
دائرة  عن  النائب   Lambropoulos
سان لوران، وقد بدأت الحملة برسالة 
التواصل تدعو  مفتوحة على صفحات 
المتابعين والمؤيدين لحقوق اإلنسان 
مطالبيها  مكتبها  مع  يتواصلوا  أن 
بوضوح  يتحدث  بيان  إصدار  بضرورة 
عن حق الشعب الفلسطيني والمعاناة 

المستمرة،
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
com/events/77348462997
7685?acontext=%7B%22e
vent_action_history%22%
3A[%7B%22mechanism%2
2%3A%22calendar_tab_ev
e n t % 2 2 % 2 C % 2 2 s u r f a c e
% 2 2 % 3 A % 2 2 b o o k m a r k _

calendar%22%7D]%7D

عن  تعبر  رائعة  االستجابة  وكانت 
المكالمات  وكانت  حقيقي،  وعي 
ومستوى  وفهم  تعبر عن وضوح  قوية 
تزايد  ومع  واللباقة،  اللياقة  من  عال 
تواصلت  النائب.  لمكتب  المكالمات 
الستطالع  بالحركة  ومكتبها  النائب 
الضغط  من  الحملة  فتحولت  رأيها 
الحوار  عن  نتج  حيث  التوعية،  إلى 

للقضية  النائبة  لفهم  حقيقي  تطور 
الفلسطينية وتاريخها وحقوق الشعب 
التالي من  البيان  الفلسطيني، وصدر 

النائب: 
https://www.facebook.com/
mdccrm/photos/pcb.128936
8028123839/128936629812

4012
قبلها  ومن  للنائب  الشكر  فوجب 
أثمرت  التي  الحملة  في  للمشاركين 
ولكن  عليها.  يُبنى  إيجابية  نتيجة 
لتكتمل الصورة يجب أال نتوقف هنا، 
فما كاد البيان يرى النور حتى انقضت 
قوى الصهيونية وأعداء الحرية تهاجم 
اإلرهاب  مع  بالعمل  وتتهمها  النائب 
أسباب  فلسطين  شعب  وتحميل 
المعتدي والمحتل،  الصراع وكأنه هو 
الحملة  تستمر  وأن  بد  ال  فكان 
بيانا  ليس  فاألمر  المشاركة.  وتستمر 
كذلك  ضغط  حملة  وليست  فحسب 
بل هي عملية تعليمية كاملة وشاملة 
والطريق طويل ويجب إال نتوقف.      

مصلحة  هناك  أن  الحركة  رأت  لذا 
حقيقية في االستمرار، خاصة وأنه مع 
وقف إطالق النار أصبح هناك ضرورة 
للعمل مع الحكومة الكندية للتحرك 
القضية  لمساعدة  عملي  بشكل 
يكون  وقد  الوعي.  ونشر  الفلسطينية 
المساعدات  من  البعض  له  يدعو  ما 
األسهل  ولكنه  أمرا ضروريا  اإلنسانية 
ولكن القضية تحتاج ألكثر من ذلك، 
تُنقي  أن  األقل  على  تستطيع  وكندا 
لها  االحتالل  استغالل  من  ساحتها 

على األقل من خالل:

•وقف استيراد المنتجات القادمة من 
المستوطنات غير الشرعية إلى كندا 

•وقف بيع السالح إلسرائيل
اإلسرائيلي  العسكري  التجنيد  •وقف 
والجامعات  الكندية  األراضي  على 

الكندية
 charitable الخيرية  الصفة  •إلغاء 
اليهودي  القومي  للصندوق   Status
 )Jewish National Fund )JNF
الذي يمول المستوطنات غير الشرعية

     
وسنستمر  للشارع  معا  خرجنا  لقد 
حقوقهم،  الفلسطينيون  ينال  حتى 

ذلك  من  أقوى  هو  ما  هناك  ولكن 
السياسات  وتعديل  الضغط  لتحقيق 
من شأن  نقلل  ال  نحن  الوعي،  ونشر 
وهو  للشارع  والخروج  المسيرات 
ولكن  وسيستمر،  وضروري  مطلوب 
على  القوية  باألحداث  محدود  تأثيره 
التراشق  يصمت  وعندما  األرض، 
الضرورة  ونزداد  تأثيره،  ينخفض 
والتي  والتوعية  الضغط  لحمالت 
وخالل  التراشق  قبل  تستمر ضرورتها 
القتال،  تهدأ جبهات  التراشق وعندما 
المأساة  فإن  القصف  ولوتوقف  ألنه 
مازالت  فالحملة  لذا  بعد،  تنتهي  لم 
من  معنا  المداومة  فرجاء  مستمرة 

أجل أهلنا وحقنا.

مهندس  كامل  شريف  محمد   *
مناصب  شغل  مشروعات،  ومدير 
مهنية عديدة، باإلضافة لكونه مدون 
المؤسسين  أحد  هو  وكاتب مستقل، 
حقوق  لحركة  االدارة  مجلس  وعضو 
المؤسسين  أحد  هو  المواطنين، 
الرسمي  والمتحدث  العام  واألمين 
المصري،  الثوري  للمجلس  السابق 
الكندي  االئتالف  مؤسسي  أحد  و 
الديمقراطية،  أجل  من  المصري 
من  العالم  حول  مصريون  وحركة 
احد  هو  والعدالة،  الديمقراطية  أجل 
في  المصرية   الطالبية  القيادات 
السبعينات، عضو نشط في العديد من 
الدفاع  والدولية  المحلية  المنظمات 
عن حقوق اإلنسان، باإلضافة النتخابه 
مفوض بمجلس إدارة المدارس بقطاع 

 4 لمدة  مونتريال  بجنوب  المدارس 
الجمعية  مؤسسي  أحد  هو  سنوات. 
للتغيير في مصر )كندا( قبل  الوطنية 
الثورة، وتجمع االعالم البديل بكيبيك 
– كندا، كذلك أحد مؤسسي والرئيس 
الكندي،  اإلسالمي  للمنتدى  السابق 
حركة  المؤسسين  أحد  انه  كما 
للحرب،  المناهضة  كندا   - كيبيك 
وأحد المؤسسين التحالف الكيبيكي-
والسالم  العدالة  أجل  من  الكندي 
في  نشط  عضو  وهو  فلسطين.  في 
العديد من منظمات المجتمع المدني 
والحريات  الحقوق  اتحاد  بينها  ومن 
مجلس  في  عضو  كندا.   – بكيبيك 
المسلمين  الكندين  لجمعية  األمناء 
مسلمي  ومركز  فلسطين،  اجل  من 
له  نشر  اإلسالمية(.  )االمة  مونتريال 
العديد من المقاالت حول العديد من 
القضايا المحلية والدولية بلغات ثالث 
والفرنسية(،  واالنجليزية،  )العربية، 
أجل  "من  مدونة  ومؤسس  ومدون 

مصر حرة".
للتواصل  يمكن  كامل  شريف  محمد 

معه عبر:
 e-mail:  ,1-514-863-9202
public@mohamedkamel.
 com, twitter: @mskamel,
blog: http://forafreeegypt.
blogspot.com/  https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
APresidentForEgypt/, https://
www.youtube.com/channel/
UCl3y4Hxgf05Xr0iDU68r8GQ

كندا

مجلس  في  كنديان  عضوان  وقع 
في  عضوًا  وعشرون  وأربعة  الشيوخ 
الوزراء  رئيس  إلى  رسالة  البرلمان 
تدعو  ترودو  جوستان  الكندي 
استخدام  إلى  الكندية  الحكومة 
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  العقوبات 

الفلسطيني. 
الرسالة " نكتب كمجموعة  وجاء في 
 24 ذلك  في  بما   ، البرلمانيين  من 
عضوًا في البرلمان واثنين من أعضاء 
في  معًا  يعملون   ، الشيوخ  مجلس 
بالسالم  حزبي  وغير  مشترك  التزام 
تركيزنا  ينصب  األوسط.  الشرق  في 
كمجموعة الصداقة البرلمانية الكندية 
االعتراف  تعزيز  على  الفلسطينية 
الفلسطيني  للشعب  اإلنسان  بحقوق 
وحمايتها. وانضم إلينا أيًضا برلمانيون 
نكتب  الصداقة.  مجموعة  خارج  من 
اليكم فور ورود تقارير عن إعالن وقف 
الشرق  في  األطراف  بين  النار  إطالق 
األوسط. نحن نراقب عن كثب ونأمل 
المبلّغ  النار  إطالق  وقف  يستمر  أن 
أرواح  من  المزيد  يُفقد  ال  حتى  عنه 

المدنيين".
الوضع  للكتابة  يدفعنا   " البيان  وتابع 
الحالي لألزمة المتصاعدة ، مع وجود 
 ، االتساع  بنزاع آخذ في  تهديد كبير 

يكون  أن  يمكن  ال  أنه  الواضح  ومن 
ظل  في  الدولتين"  "حل  هناك 
القانونية  غير  االستيطانية  التوسعات 
المستمرة عامًا بعد عام ، وإذا لم تكن 

هناك أراٍض للفلسطينيين. " .
ورأى البيان انه " لم يعد من المناسب 
االنتهاكات  تتجاهل  أن  لكندا 
المتعددة لحقوق اإلنسان الفلسطيني 
يجب  اإلسرائيلية.  الحكومة  قبل  من 
من  أبعد  هو  ما  إلى  كندا  تذهب  أن 
المجتمع  مع  والعمل  القلق  بيانات 
اإلخالء  عمليات  إدانة  الى  الدولي  
المستوطنات  وبناء   ، القسري 
 ، المتكافئة  غير  والمعاملة   ،
واالعتداءات على الصحفيين ، وقصف 
وفقدان   ، والطبية  اإلنسانية  المرافق 
باحترام  والمطالبة   ، المدنيين  أرواح 

القانون الدولي.
واعتبر الموقعون على البيان انه " من 
حكومتنا  تدين  أن  بمكان  األهمية 
والمستوطنات  االحتالل  الفور  على 
يكون  أن  يمكن  ال  القانونية.  غير 
أن  طالما   ، للقضايا  حل  هناك 
نفسها  األرض  على  تستولي  إسرائيل 
 ، الفلسطينية  للدولة  المخصصة 
مع  الفلسطينيين  السكان  وتهجير 

المستوطنين اإلسرائيليين".

 " انه  على  الرسالة  موقعو  وشدد 
يجب على كندا أن تصر صراحة على 
القانون  تحترم  أن  إسرائيل  على  أن 
الدولي في حالة النزاع. بعد كل شيء 
كما هي  كندية  اتفاقية جنيف هي   ،

قانون دولي."
كندا  أن  أيًضا  نعتقد   " بالقول  وتابعوا 
جوهرية  مساهمة  تقديم  يمكنها 
للسالم في المنطقة من خالل عرض 
كون  إن  السالم.  محادثات  استضافة 
هذا  في  ونزيهًا  موثوقًا  وسيطًا  كندا 
التحدث  يتطلب  الحرج سوف  الوقت 
بوضوح إلى أن حل هذا النزاع يتطلب 
آمنة  وفلسطينية  إسرائيلية  دولتين 
تعيشان  للحياة  وقابلة  سيادة  وذات 

معًا في سالم واحترام متبادل".
دعم  وراء  سعياً   " انه  البيان  واعتبر 
حقوق الفلسطينيين ، نطلب من كندا 
الدبلوماسية  األدوات  نفس  تطبيق 
سلوك  إدانة  في  استخدمتها  التي 
شينجيانغ  منطقة  في  الصين 
معاقبة  وفي   ، المضادة  األويغورية 
في  المتورطين  الروس  المسؤولين 

ضم شبه جزيرة القرم.
لقد أُزهقت أرواح أبرياء كثيرة ودمرت 
وشوهت بسبب هذا الظلم المتفاقم. 
بينما توجد معاناة كبيرة اليوم ، هناك 

والتغيير  اإليجابي  للعمل  فرصة  أيًضا 
البناء.

وفقًا  العمل  على  الحكومة  نحث 
التي  وااللتزامات  والمبادئ  للقيم 
والمجتمع  لبلدنا  الزاوية  تشكل حجر 

العالمي".
البيان  على  الموقّعين  بين  ومن 

جان  هللا  عطاء  سلمى  السناتور 
والسناتور محمد اقبال رافاليا والنواب 
سلمى زاهد، ماريو بوليو،اليزابت ماي 
آريا،  شاندرا   ، راتنسي  ياسمينة   ،
سوخ داليوال ، سوريّا مارتينز روادا ، 
دان  تِشنْ،  شونْ  بولريس،  الكسندر 

ديفس ومجيد جوهري.

برلمانيون لترودو: 
لم يعد من المناسب لكندا أن تتجاهل االنتهاكات المتعددة 

لحقوق اإلنسان الفلسطيني

إيمانويال المبروبولوس النائب الفدرالي عن دائرة سان لوران

رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية الفلسطينية النائب عن منطقة وسط سكاربورو سلمى 
زاهد

توقف القصف ولم تنتِه المأساة .. دعوة 
للمشاركة الفعالة في الضغط السياسي



العدد 527 - الثالثاء 25 ايار 2021/ �شوال
N°527  • Mardi le 25 Mai 2021إعالنات

الوقاية خ�� من قنطار عالج
��المرشدة الصحية مر�م شق

متخصصة في مجال الصحة األيضية، وممرضة مجازة ومتخصصة بالوقاية ومكافحة
العدوى

نتشرف بخدمة أبناء جاليتنا العر�ية بهدف المساعدة ع�� التوعية الصحية السليمة
وتقديم النصائح واإلرشادات الالزمة من خالل برامج توعية وتوجيه علمي صحيح

إذا كنت ترغب بالحصول ع�� جسم صحي وسليم ووزن مثالي ونظام غذائي متوازن
من أجل مناعة أقوى وإزالة  الّسموم وال®�اكمات

لمساعدت¹م يمكنكم التواصل معي ع¸� الهاتف:  836-5663
Coach en Santé Métabolique, Infirmière Clinicienne, spécialisée 
dans la prévention et le contrôle des infections.
Nous sommes honorés de servir les gens de notre communauté 
arabe dans le but de leur aider et de leur sensibiliser à prendre 
soin de leur santé et de fournir les conseils et les orientations 
nécessaires grâce à de solides programmes d'orientation 
éducative et scientifique.
Si vous voulez avoir un corps sain et un poids idéal, une alimenta-
tion équilibrée, pour une immunité plus forte et l'élimination des 
toxines, afin de prévenir des maladies, veuillez rentrer en contact 
avec moi pour vous donner les conseils nécessaires. 
Numéro de téléphone: (514) 836-5663
Facebook: Mariam Choucair

(514)

Livraison et commande en ligne
nuts-box.com 514-322-2107
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وتزهو  الشمس  تحتجب  آيار  في 
االنتصارات وتنكس الرايات 

في آيار األقحوان والورد الجوري يقفد 
لونه وحين يسأل يجيب : يحدث هذا 

عندما تمر جثامين الشهداء  
إبنها  تحمل  األم  وحدها  آيار..  في 

مرتين ..وليدا... ثم شهيدا
في آيار تستفيق العزة من سبات 

في آيار يكثر المتآمرون وحين انتصار 
يتدافع المهنئون والمستفيدون 

بالدماء  الحقول  تتعمد  آيار  في 
..والعدو واحد  .. والنصر مشترك

صار  والبارود   ، دم   الخبز  آيار  في   
دمية 

 تفجّر األفراح ، تسقط األبراج ،
 وأطفال الحواري باتوا يفرقون 

 بين أصوات المدافع والقنابل واللغم 
 هذا شهيد ، هذا طفل ، هذا جنين 

 وهذا القتيل كان ابن عم 
 وحدك يا فلسطين ال تفرقين بين دم 

ودم 
 وتعشقين العيد في عين الصغار 

 وتلمّين في حضنك الطهور والنذور 
 من قال ال ومن قال نعم 

 وتعلّمين وتبكين وتصرخين 
 وتناجين األرض والقمم  

غير  قممهم   .. لصنم  حياة  ال  ولكن 
قممكم    ، عدم  قممهم  قممكم... 

رجال وهمم .
25  أيار2000 ، 21 عاما مضى تحول 
حقيقة  فعل  والى  عادة  الى  النصر 
لقانا   المجاور  المدى  في   ، وايمان 
أرض   ، الراس  ومارون  جبيل  وبنت 
 21 ولد  وغزة   والقدس  فلسطين 
آيار جديد حيث نبضات تعلو ، خلف 
نقاط  نحن  و   ، آخر  فضاء   ، الفضاءِ 

ضوءٍ في عتمة هذه األمة. هذه االمة 
ال تريد أن تعترف بقدراتنا وال بقدرات 
منهم  مؤمنة  قلة  اال  فلسطين  شعب 
غلبت جامعة عربية مستسلمة راضية 
أطفال  بينما  المحتل  بجبروت  قانعة 

غزة كان لهم رأي آخر .
لألزمات  نسمح  لن   2000 أيار    25
لن   ، المجيد  التاريخ  هذا  تنسينا  أن 
من  يمحوا  أن  للمتطبعين  نسمح 
ذاكرتنا هذا اإلنجاز العظيم ، لن نسمح 
والمنفذين  والمدبرين  للخاطفين 
ينسونا  أن  والمحرضين  والساكتين 
ضد  المقاومة  استراتيجية  رسم  من 
المغيّب  االمام  انه  الصهيوني؛  العدو 
استشرف  الذي  الصدر  موسى  السيد 
ال  عدو  أمام  أننا  وعرف  المستقبل 
يمكن التهاون وال التهادن وال التطبيع 
حمل  الى  دعا  من  أول  فكان  معه  

االسرائيلي  العدو  ومقاومة  السالح 
مصرحا "مهما كانت قدراتنا بسيطة.. 
أظافركم  و  بأسنانكم  اسرائيل  قاتلوا 
أن  أمالً  كان سالحكم وضيعا..  مهما 
عليها  تتحطم  صخرة  الجنوب  يتحول 

مطامع العدو الصهيوني". 
اذا مع كل عام وكل نصر تصبح نتائج 
االستراتيجية  وتداعياته  التحرير  هذا 
والتاريخية، أكثر تألقاً وأكثر فعالية بل 
وأكثر حاجة ، وأكثر تصديقا لما بشر 
 2000 عام  فكان  اإلمام،  سماحة  به 
أن  المجردة  بالرؤية  لنا  ثبت  حيث 
انتفاضة  بعد  على  أصبحت  فلسطين 
األراضي  باستعادة  االمل  وأن   .
ولم  حلم  يعد  لم  والمحقة  المقدسة 

يعد  مستحيال .
والتحرير،  المقاومة  عيد  أيار    25
اإلنجاز  هذا  لتخليد  بحاجة  اننا 

 ، به  واإلحتفاء  وتخليده  العظيم 
التي  لألرض  ووفاءا  للمقاومين  وفاءا 
لألشخاص  ووفاءا  رفاتهم  احتضنت 
العمل  آمنوا وحملوا نهج وفكر  الذين 
الجهادي ووفاءا للناس واالمهات التي 
رفدت هذه المسيرة بأعزّ ما تملك اال 

وهي فلذات أكبادهن . 

أيار شهر االنتصارات

غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 

يدرُُس  الذي  العلمُ  هو  االجتماِع  علمُ 
الظواهرَ االجتماعيّةَ ، ويحاولُ تفسيرَها 
االجتماع  وعلمُ   . نَْشأَتِها  ظروِف  وبياِن 
من  اضافي  مُرَكٌَب  هو  الذي  الديني 
وهو   ، والدين  االجتماع   : هما  َشيْئيِن 
الدينيّةَ  الظواهر  يدرُُس  الذي  العلمُ 
وظُروَف نَْشأتِها . وهو علم حديث ظهر 
في النصف األوِل من القرِن العشرين .

دراسةَ  يحاول  الدينيِّ  االجتماِع  وعلم 
اجتماعيٍّة  كظاهرةٍ  َّةَ  الديني الظاهرةَ 
وتفسيرها على اساٍس ميدانيٍّ تجريبيٍّ 
وتجريدها من بعدها الالهوتي الغيبيِّ . 
وعلى هذا االساس قَدََّم علمُ االجتماِع 
متعددة في  وفرضياٍت  نظرياٍت  الدينيِّ 
تفسير  منها   . الدينيّة  الظاهرة  تفسير 
اساس  على  الدين  نشأة  دوركايم 
التفسير الطوطمي الذي فسر به نشوء 
من  استوحاه  الذي  البدائي  الدين 

كتابات ووثائق عن قبائل استراليا .
الديَن  )أَنَّ   : كانط  الفيلسوُف  ويرى 
كونُها  حيُث  من  بواجباتنا  الشعورَ  هو 
 ، ساميٍّة(.)1(  ٍَّة  الهي اوامرَ  على  قائمة 
 " كتابه  في  ديكارت  الفيلسوُف  ويرى 
مقالٌ في المنهج" : ) أنّهُ ينبغي لنا أن 
يتبين  مالم  حق  أنّهُ  على  شيئاً  النقبَل 
في  َّهُ  ولكن  . كذلك  انه  العقِل  ببداهِة 
من  أنَّ  يذكر  الفلسفة(  )مبادئ  كتابه 
واجبنا أن نتخَذ لنا قاعدةً معصومةً بأنَّ 
ما أوحى به هللا هوَ أوثُق بكثيرٍ من كلِّ 
ماعداه(.)2(، ويرى هيغل أن الديَن هو 
: ) فنٌ باطِنيٌّ يَُصوِرُ لنا الحقيقةَ االلهيّة 
الباطنيِّ  من الداخل عن طريق الشعورِ 
الديَن  ماخر  شالير  ويُعَرُِّف   ،  )3(  .)
ادراكُنا  الينالُهُ  لوجودٍ  ) خضوعنا   : بأنّهُ 
موجودٍ  الى  االنساِن  خُضوُع  َّهُ  أَوأَن  ،
ََّف تايلور الديَن  أَسمى منهُ ( . )4( ، وعَر
َّهُ : )االعتقادُ في الكائناِت  بشكٍل عام بأَن

الموجوداِت  في  االعتقاداُت  أَو  الروحيّة 
الروحيّة (.)5(، امّا ماكس مولر فيعرُّف 
َّهُ  َّهُ : ) الشعورُ بالالنهائي أَو بأَن الديَن بأَن
احساُسنا بالالمتناهي(. )6( ، اما اميل 
َّةَ  ِّلُ المدرسةَ الفَرَنِسي دوركايم الذي يمث
متماِسكَةٌ  مجموعةٌ   ( الديَن  بأّنَّ  فيرى 
من العقائدِ والعباداِت المتصلِة باالشياء 
المُقّدََّسِة آمرَةً وناهِيَةً بحيُث تؤلُِف هذهِ 
المجموعةَ وحدةً دينيّةً متصلةً بكلِّ من 

يؤمنوَن بها (. )7(
وهناك من فسر نشأَة الظاهرة الدينيّة 
في  يرى  االنساَن  ان   : اي   ، بالخوف 
حياتِهِ ظواهرَ يخاُف منها كالرعد والبرق 
هذه   ، والبراكين  والزالزل  والصواعق 
الحوادث تبعث الرعَب والقلَق في حياة 
ان  باالنسان  ذلك  فادى  ؛  االنسان 
يخترع قوةً تحميه من كل هذه الحوادث 
اسماها هللا . فالله وفق هذه النظريات 
اختراعٌ انسانيٌّ . وهناك نظرية فسرت 
نجهل  اننا  اي:  بالجهل  الدين  نشوء 
لها  والنجد  المفزعة  الحوادث  اسباب 
الجهل  عالمة  قوة  الى  فنلجأ  تفسيراً 
في ساحتها ؛ لتطمئن نفوُسنا . أمّا اذا 
التفسيرات  لنا  العلم ان يقدم  استطاع 
وهناك   . الدين  الى  فال حاجة  الكافيّة 
اساس  على  القائم  الماركسي  التفسير 
الماركسيّة  تبنته  الذي  الطبقي  الصراع 
التي  الطبقة  نتاج  الدين  ان  واعتبرت 
تملك وسائل االنتاج والتي تمتص جهد 
واحالم  بامانّي  وتخدرهم  العمّال  وعرَق 
كل  لهم  يحقق  آخرَ  عالماً  هناك  وان 
وكفاح  وعرق  اسًى وعذاب  ماعانوه من 
، ولذلك اطلق ماركس مقولتَهُ ) الدين 
الكريم  القراُن  امّا   . الشعوب(  افيون 
الدين  نشأة  تفسير  في  رؤيته  فيقدُم 
من خالل االية الكريمة في سورة الروم 
َّهِ  :)فَأَقِمْ وَجْهََك لِلدِّيِن حَنِيفًا فِطْرََت الل

لِخَلِْق  تَبْدِيَل  اَل  عَلَيْهَا  َّاَس  الن فَطَرَ  َّتِى  ال
َّاِس  ِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ الن َّهِ ذَٰلَِك الدِّيُن الْقَي الل

اَل يَعْلَمُوَن(. الروم : اآلية: 30 .
الديَن  وان   ، الهية  فطرة  الديَن  فيعتبر 
الكائن  لدى  فطريٍّة  حاجٍَة  عن  تعبير 

االنسانيِّ .
ان  المفكرين  االساس على  وعلى هذا 
الكريمة  أآَلياِت  خالل  من  يستنبطوا 
علم  الشريفة  النبويّة  واالحاديث 
اجتماٍع دينيٍّ اسالمي بامكانه ان يفسر 
لنا الكثير من الظواهر كظاهرةِ الصحوة 
وظاهرة  العنف  وظاهرة  االسالميّة 
اجتماعية  كظاهرة  لنفسرها  االنحراف 
لفهم  رؤيتنا  وفق  اجتماعيّاً  تفسيراً 

الظواهرِ االجتماعيّة .
المراجع

-------
-1 أحمد الخشاب ، االجتماع الديني ، 
مكتبة القاهرة الحديثة،القاهرة 1964، 

ص 75.
الفلسفة،  مشكلة   ، ابراهيم  زكريا   2-

دار القلم ، القاهرة 1962، ص 192.
-3 نفس المصدر السابق ، ص 93 .

-4 روجيه باستيد ،مبادئ علم االجتماع 
الديني ، ص 33.

-5  احمد ابو زيد ، تايلور ، مطبعة دار 
المعارف ، القاهرة ، 1957 ، ص 132.

-6روجيه باستيد ، مصدر سابق ، ص 
. 33

-7 علي سامي النشار ص 27 .

اما وقد وقفت حمم القذائف وغارات 
الطيران الحربي وقذائف البوارج الحربية 

على أهلنا االعزاء في غزة الصابرة ، 
فإن  آخر حصيلة للشهداء حسب 

وزارة الصحة الفلسطينية سجلت 259  
شهيدا و 8011 جريحا وتدمير االالف 

من البيوت السكنية المدنية ومنها عدة 
ابراج مدنية شاهد العالم بأسره كيف تم 

قصفها وتدميرها على الهواء مباشرة .
 صور الغارات الجوية  التي دمرت برج 
الجالء بقطاع غزة الذي يضم مكاتب 

العديد من وسائل اإلعالم الدولية، 
بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس 

وشبكة الجزيرة اإلعالمية، أضرت بصورة 
االحتالل حيث تم تداولها في شتى 
أنحاء العالم، الذي  شهد  مظاهرات 

منددة  بالعدوان في كل ارجاء العالم 
تقريبا ما عدا دول عربية  وأسالمية 

محددة !!
مما ال شك فيه ان اإلحتالل خسر 
بعض الرأي العام في ظل التعاطف 

الدولي مع الفلسطينيين بعد ان رأى 
الجميع  صور اشالء األطفال والنساء 
والمدنيين الذين طحنتهم آلة الحرب 

واإلجرام التي يتفنن بها االحتالل على 
الدوام  ..

من وجهة نظر اعالمية تعودنا من 
محطات فضائية عربية محددة ان 

تقف وبكل صالفة  وفجور الى جانب 
المحتل وتدافع  عنه وتستضيف قادة 
جيشه لشرح موقفهم ومبرراتهم دون 

ان تسمح للطرف المعتدى عليه بالظهور 
على شاشاتها والدفاع  عن  حقهم 

المشروع  بإبداء الرأي . حتى ان تلك 
الفضائيات  العربية لم  تنسى ان تصف  
الشهداء  الفلسطينيين وعلى مدار ايام 

العدوان بأنهم ) قتلى فلسطينيون ( 
وليسوا شهداء  ..

ولم  تذكر تلك الفضائيات  العربية  
نفسها السبب الرئيسي للعدوان نفسه 
.إن الصراع الحالي يتركز حول القدس، 
وقد فجرته القيود  التي فرضها االحتالل 

المفروضة على الصالة بالمسجد 
األقصى خالل شهر رمضان المبارك 
، وقضية العائالت العربية المهددة 

بالطرد من بيوتها في حي الشيخ جراح 
بالقدس، والعالم بأسره كان يشاهد  
كيف  يعتدي اإلحتالل على المصلين 

من نساء ورجال وأطفال   ..
لم  يذكر التاريخ ان أي احتالل ألراضي 

الغير استمر . فالغلبة ستكون في نهاية 
المطاف ألصحاب األرض الحقيقيين، 

ولو بعد أكثر من 73 عاما من اإلحتالل 
واإلرهاب والقمع  ..

ستنتصر ارادة الشعب الفلسطيني 
الباسل واإلحتالل الى زوال ولو بعد 

حين   ..
 على الخير والمحبة والمودة الدائمة 

والسالم استودعكم هللا ولقاؤنا معكم 
يتواصل من خالل هذا الموقع االعالمي 
جريدة صدى المشرق الغراء والى اللقاء 

القريب ان شاء  هللا تعالى
البريد  عبر  الكاتب    مع  للتواصل      
visionmag64 @         : االلكتروني 
                                   Gmail.com
الفيس  موقع  على  الشخصية   الصفحة 

بوك
 FACEBOOK PAGE :  ALI  

IBRAHIM  TALEB

ما بعد العدوان على غزةحاَجُتنا الى علِم اجتماٍع دينيٍّ
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أبو تراب كرّار العاملي - مونتريال

ثبات،  عنفوان،  شهامة،  المخرز:  ـ 
استسالم،  عدم  صبر،  شجاعة،  قوّة، 
مجابهة  المستضعفين،  نصرة  مثابرة، 

الظّالمين...
ـ الرّمّاح: مهالً مهالً، ما الخبر؟

ـ المخرز: لماذا قاطعتني؟
ـ الرّمّاح: ألنّك حمّستني وأثرَت فضولي 
الحماسي  الرّشق  هذا  سبب  لمعرفة 
جرت  ثوري  طابع  ذات  لمصطلحات 
الّشرفاء  ألسنة  على  تُْسَمع  أن  العادة 
ِّل محتوى  األحرار وبات مألوفاً أن تَُشك
دَيَْدنهم  أعزّاء  قادة  لخطابات  ثريّاً 
ومحاربة  الحّق  خندق  في  الوقوف 

المستكبرين بما أوتوا من قوّة وعتاد.

ـ المخرز: لك الحّق أن تتحمّس لمعرفة 
العالي  التّفاعلي  االندفاع  هذا  سبب 
عدواناً  أّن  تعلم  فعندما  المستوى، 
غاشماً ظالماً وفاحشاً في بشاعته يَُشّن 
لن  سوف  "فلسطين"  في  أهلنا  على 
تتردّد في الوقوف إلى جانبي ومؤازرتي 
ومساعدتي في البحث عن تعابير في 
المعجم كي تسّد فراغ عجزنا عن إيفاء 

المشهد البطولي حقّه المطلوب.
حماستك  على  ِّيك  أُحَي الرّمّاح:  ـ 
هذا  على  ِّئك  وأُهَن المبارَكة 
األمّة  قضايا  تجاه  الكريم  التّعاطف 
في  المظلومين  والمستضعفين 

مختلف بقاع المعمورة.
وحسن  لطفك  لك  أشكر  المخرز:  ـ 
للتّأمّل  وإيّاك  نفسي  وأدعو  تعابيرك، 

في هذا المشهد البطولي والخروج بما 
ر من الفوائد. تيسَّ

ـ الرّمّاح: جميلٌ ومفيدٌ أن تزيدني.
ـ المخرز: دخول "غزّة" على خطّ الّدفاع 
ِّين  والمقدسي القدس  عن  المباشر 
يعكس ظاهرةً جميلةً ومشهديّةً رائعةً 
أهمّيّة  ذات  وَحدويّة  رؤية  تُظْهِران 
بليغة وعميقة يُفهَم منها وحدة الحال 

ِّر. والمصير والمزيد الخَي
ـ الرّمّاح: من ناحية، غايةٌ في الجمال 
عن  دفاعاً  المشهد  "غزّة"  تقتحم  أن 
وأصحاب  ألهلها  ونصرةً  "القدس" 

الحّق فيها.
ناحية  من  تضيف  وماذا  ـالمخرز: 

أخرى؟
ـ الرّمّاح: من ناحية أخرى، مع جماليّة 

والّشجاعة  البطولي  التّدخّل  هذا 
النّوعيّة، إاّل أنّه ليس غريباً، بل متوقّعاً 
ومأموالً حدوثه النتماء كُلٍّ من "غزّة" 
حبيبة،  واحدة  أرض  إلى  و"القدس" 
جغرافيا مُوَحََّدة عزيزة وقضيّة مشتركة 

شريفة... "فلسطين".
مدينتَيْن  اشتراك  وعند  المخرز:  ـ 
فهما  موحّدة،  أرض  على  والتقائهما 
واحد،  جسدٍ  في  كعضوَيْن  تغدوان 
أحدهما  ويهّب  باآلخر،  كالهما  يرتبط 
يتوانى  وال  الحاجة،  عند  اآلخر  لنجدة 
عند  اآلخر  نداء  تلبية  عن  أحدهما 
لصيقان،  أَخَوان  الحاسم:  المفصل 

ملحمةٌ واحدةٌ ومصيرٌ ال ينقسم. 
للمغرضين  تقول  وماذا  الرّمّاح:  ـ 
واحد  شعب  بين  التّفرقة  حاولوا  إن 

وجهدوا إلى دّق إسفيٍن بين مكوّناته؟
الفشل،  مصيرها  محاوالٌت  المخرز:  ـ 
أن  الفلسطيني  الّشعب  من  ويُؤَمل 
الوعي  من  متقّدمة  درجة  على  يكون 
يتخطّيان  اإلدراك  من  عاٍل  ومستوى 
من  وغيرها  هنا...  من  عَفِنَة  ترّهات 

هناك.
َّهُ  وَالل َّهُ  الل وَيَمْكُرُ  [وَيَمْكُرُوَن  الرّمّاح:  ـ 

خَيْرُ الَْماكِرِيَن].
ـ المخرز: وكُلُّ نصرٍ... واألمّتان العربيّة 
واإلسالميّة وأحرار العالم بخير وتقّدم.
ـ الرّمّاح: قضيّةٌ عزيزةٌ وشعٌب مُوَحَّد.

ـ المخرز: وانتهى البيان.
وللحكاية تَتِمَّة

الذِّكْرِ  بَعْدِ  مِن  الزَّبُورِ  فِي  كَتَبْنَا  [وَلَقَدْ 
الِحُوَن] أَنَّ اأْلَرَْض يَرِثُهَا عِبَادَِي الصَّ

َوْصَفٌة ُمْرِبَحة 

استهداف االبراج في غزة كان يتم مشاهدته 
بشكل مباشر
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كتابه  في  فرحات  جهاد  يخ  الشَّ سماحة  أجاب 
من  الكثير  عن  األقصى"،  والمسجد  "الّشيعة 
المسجد  موقع  حول  َّزت  ترك الّتي  الّشبهات 
يعّي، حيث  األقصى في اإلسالم من المنظور الشِّ
يقال إنَّ الّشيعة ال يعتقدون أنَّ المسجد األقصى 
الّسماوات،  إلى  الّذي عرج منه رسول هللا)ص( 
هو نفسه الموجود حاليّاً في فلسطين، ولم يكن 
القبلة األولى وغير ذلك، ما جعل أستاذنا سماحة 
فضل  ِّد  السي المرجع  من  وبمباركٍة  الّشيخ، 
هللا)رض(، يتصدَّى لهذه الّشبهات، ويبيّن للعالم 

الحقيقة دون لبس، وبشكل علمّي وموضوعّي.
بشكٍل  الكتاب  هذا  بتلخيص  قمت  قد   ....
المسلمين  مفّسري  رأي  الكريم  للقارئ  يوضح 
من مدرسة أهل البيت)ع( حول موقعيّة المسجد 
األقصى، وهل إّن عروج الرّسول األكرم)ص( كان 
يزعم  كما  الرابعة  الّسماء  من  أم  فلسطين  من 
األولى  المسلمين  قبلة  كانت  وهل  البعض!؟، 
التّفصيل،  من  األقصى!؟وللمزيد  المسجد  تجاه 
يرجى قراءة الكتاب، ففيه تفصيل، وهللا من وراء 

القصد.
تفاسير الّشيعة

وأوّل مفّسر  الطائفة،  الطوسي: شيخ  الّشيخ   )1
للقرآن الكريم، من أعالم القرن الرابع الهجري، 
"المسجد  القرآن(:  تفسير  )البيان في  يقول في 
األقصى هو بيت المقدس، وهو مسجد سليمان 
بن داود... إنما قيل له األقصى، لبُعد المسافة 

بينه وبين المسجد الحرام".
الخامس  القرن  أعالم  الطبرسي: من  الّشيخ   )2
"أسرى  الجوامع(:  )جامع  في  يقول  الهجري، 
مدَّة  لتقليل  ليالً  قوله  َّر  ونك بمعنى،  وسرى 
اإلسراء، وأنّه أسري به في ليلة من جملة اللّيالي 
من مكّة إلى الّشام مسيرة أربعين ليلة، وقد عرج 
والمسجد  المقدس..  بيت  من  الّسماء  إلى  به 
األقصى هو بيت المقدس، ألنّه لم يكن حينئذٍ 
"فإّن  البيان(:  )مجمع  في  قال  مسجد".  وراءه 
القرآن  به  نطق  وقد  المقدس  بيت  إلى  اإلسراء 

وال يدفعه مسلم".
ابع  السَّ القرن  أعالم  من  الشيباني:  الشيخ   )3
الهجري، قال في )نهج البيان عن كشف معاني 
الى  الحرام  المسجد  من  "اإلسراء  القرآن(: 
المسجد األقصى عرفناه بنّص القرآن والمعراج، 
باركنا  }الّذي  وقوله  بالسنّة  عرفناه  يتبعه  وما 
حوله{ يريد حول المسجد األقصى.. والّذي جاء 
المسجد  من  كان  المعراج  أنَّ  أئمّتنا)ع(،  عن 
قول  ذكر  وقد  المعمور".  البيت  إلى  األقصى 
الّسّدي أّن المسجد األقصى هو بيت إيليا، يعني 

بيت المقدس.
التّاسع  القرن  أعالم  من  الكاشاني:  الشيخ   )4
"المسجد  التفاسير(:  )زبدة  في  قال  الهجري، 
حينئذٍ  يكن  لم  ألنّه  المقدس،  بيت  األقصى 
الرّسول)ص(:  عن  رواية  وذكر  مسجد".  وراءه 
بيت  إلى  انتهيت  حتى  ومضيت  وركبت   .."
الّصخرة،  إلى  بيدي  المقدس.. ثم أخذ جبرئيل 

ماء". فأقعدني عليها، فإذا معراج إلى السَّ

العاشر  القرن  أعالم  من  الطريحي:  الّشيخ   )5
"وقد  القرآن(:  غريب  )تفسير  في  قال  الهجري، 
ماء من بيت المقدس.. والمسجد  عرج إلى السَّ
َّه لم يكن وراءه حينئذٍ  األقصى بيت المقدس، ألن

مسجد".

وهناك من المفّسرين من تبنّوا مثل هذا الرّأي 
والسيّد  العاملي،  الجامع  أبي  ابن  مثل  أيضاً، 
شبّر، وأبو الفيض النّاكوري، وغيرهم من األعالم.

ومن مفّسري عصرنا، ممن ذهب إلى ما ذهب 
إليه كبار مفّسري الطائفة حول المسجد األقصى:

الكاشف(:  )التفسير  في  قال  مغنيّة:  الشيخ   )6
وهو  للّسجود،  محلّ  ألنّه  مسجداً  وسمّي   ...  "

أقصى لبُعده عن مكّة".
وله إشارات جميلة مهمّة، منها أّن إسماعيل أوّل 
في  يقعان  المسجديْن  وأّن  العربيّة،  نطق  نبّي 
الّشرق، وهما بنيا في عهد قديم، إال أّن المسجد 
الحرام هو األقدم، أقام قواعده إبراهيم الخليل، 
داود،  هللا  نبّي  قواعده  أقام  األقصى  والمسجد 
المسلمين،  فتوحات  وفي  سليمان،  بعده  ومن 
سمي  الخطّاب  بن  عمر  عهد  على  مسجد  بني 
مروان  بن  عبدالملك  عهد  وعلى  عمر،  مسجد 

مسجد قبّة الّصخرة... فراجع تفسيره.
)الميزان(:  في  قال  الطباطبائي:  السيّد   )7
وقدَّسه  المقدس  بيت  هو  األقصى  "المسجد 
هللا لبني إسرائيل، وقد سمّي المسجد األقصى 
لكونه أبعد مسجد بالنّسبة الى مكان النبّي)ص( 
فيها  الّتي  مكّة  وهو  المخاطبين،  معه من  ومن 

المسجد الحرام.
)األمثل(:  في  قال  شيرازي:  مكارم  الشيخ   )8
سفره  أي  النبّي)ص(،  إسراء  عن  تتحدَّث  "اآلية 
َّة المكرَّمة، إلى  ليالً من المسجد الحرام في مك

المسجد األقصى في القدس الّشريف".
9( السيّد فضل هللا: قال في )من وحي القرآن(: 
بالنّسبة  األبعد  الّذي هو  األقصى  المسجد  "إلى 
الّذي  المقدس،  الحرام، وهو بيت  الى المسجد 

للنّاس".  ورسالةً  لله،  عبادةً  فيه  األنبياء  عاش 
أسري  "لما  قال:  الّصادق)ع(  عن  رواية  وذكر 
حمله  المقدس،  بيت  إلى  هللا)ص(  برسول 
المقدس..."،  بيت  فأتيا  البراق،  على  جبرائيل 

والرّواية طويلة فيها تفصيل، فراجع.
َّة َّفاسير الرّوائي الت

للسيّد  البرهان  كتفسير  الروائيّة،  التفاسير  إّن 
واضحاً  رأياً  لنا  تقّدم  ال  وغيره،  البحراني  هاشم 
بتفسير  تقوم  ال  هي  بل  والّسورة،  اآلية  حول 
باآليات  مرتبطة  روايات  تذكر  إنما  اآليات، 
هو  ما  المجال،  هذا  في  يهمّنا  وما  وتفسيرها. 
َّة المسجد األقصى،  مرتبط بموضوعنا حول موقعي
في  َّق  مدق وغير  متعارضة  المذكورة  فالرِّوايات 
صحَّتها، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مرَسل، 
وغير ذلك، مما يستدعي التوقّف وعدم الخوض 
في مثل هذه التّفاسير إال بعد التّدقيق والتّأمّل 
والبحث، وال يمكن الحكم وتحديد رأي صاحب 

التّفسير لمجرّد ذكره لهذه الرّواية أو تلك.
قد  والموضوعة،  والّضعيفة  المرسلة  فالروايات 
هدفوا  إنما  أصحابها  ألّن  التّفاسير،  هذه  مألت 
أخرى،  تارة  التّبويب  وإلى  تارةً،  الجمع  إلى 
تماماً،  البحار  في  المجلسي  العالمة  فعل  كما 
الموضوع،  هذا  إلى  تفصيلّي  بشكل  أشار  وقد 
سماحة الشيخ جهاد فرحات، في كتابه "الّشيعة 
واضح  بشكٍل  َّل  ومث وبيّن  األقصى"،  والمسجد 

جّداً، فراجع.
قبلة المسلمين األولى

يدعو  مستفيض  وبشكل  الرّوايات،  ذكرت  قد 

نحو  كانت  المسلمين  قبلة  أّن  لالطمئنان، 
المسجد األقصى، وذكر الّشيخ فرحات جملةً من 

الرّوايات، أذكر منها روايتين:
إلى  رسول هللا)ص(  َّى  "صل ادق)ع(:  الصَّ عن   -١
سنة  عشرة  ثالث  َّة  النبو بعد  المقدس  بيت 
عيّرته  ثم  بالمدينة،  شهراً  عشر  وتسعة  َّة،  بمك
َّك تابع لقبلتنا، فاغتمّ لذلك غمّاً  اليهود، فقالوا إن
شديداً، فلمّا أصبح صلّى الغداة، فلمّا صلّى من 
الظّهر ركعتين، جاءه جبرائيل، فقال له: }قَدْ نَرَى 
ََّك قِبْلَةً تَرَْضاهَا  ِّيَن َماء فَلَنُوَل َُّب وَجْهَِك فِي السَّ تَقَل
أخذ  ثم  الْحَرَامِ{،  الَْمْسِجدِ  َشطْرَ  وَجْهََك  فَوَلِّ 
فقال  َّة...  مك إلى  وجهه  فحوَّل  َّبّي)ص(،  الن بيد 
يا  المقدس تضيع  إلى بيت  المسلمون صلواتنا 
كَاَن هللاُ  }وََما  عزَّ وجلَّ:  فأنزل هللا  رسول هللا؟ 
بيت  إلى  صالتكم،  يعني  إِيَمانَكُمْ{،  لِيُِضيَع 
 272 ج1،  الفقيه،  يحضره  ال  المقدس".[من 

ح845[.
-2 عن الحلبي عن أبي عبدهللا)ع( قال: "سألته 
المقدس؟  بيت  إلى  كان رسول هللا يصلّي  هل 
خلف  الكعبة  يجعل  أكان  فقلت:  نعم.  قال: 
إذا  وأمَّا  فال،  بمكّة  كان  إذا  أمّا  فقال:  ظهره؟ 
هاجر إلى المدينة فنعم، حتّى حوّل إلى الكعبة".

[الكافي، ج3، ص254، ح 16[.
الفقهيّة،  كتبهم  في  جميعاً  العلماء  ذكر  وقد 
األربعة،  المساجد  من  هو  األقصى  المسجد  أّن 
عن  ورد  ما  منها  ذلك،  حول  الرّوايات  لتضافر 
المسجد  األربعة؛  "المساجد  جعفر)ع(:  أبي 
الحرام، مسجد الرّسول، ومسجد بيت المقدس، 
ومسجد الكوفة. يا أبا حمزة، الفريضة فيها تعدل 
يحضره  ال  [من  عمرة".  تعدل  والنافلة  حجّة، 

الفقيه، ج١، ص229 ح684[.[
بعض اإلشارات القرآنيّة لبيت المقدس

َّذِي أَْسرَى بِعَبْدِهِ  . المسجد األقصى: }ُسبْحَاَن ال
األَقَْصى  الَْمْسِجدِ  إِلَى  الْحَرَامِ  الَْمْسِجدِ  مَِّن  لَياْلً 

َّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ{[اإلسراء: 1[. ال
• المكان القريب: }وَاْستَمِعْ يَوَْم يُنَادِ الْمُنَادِ مِن 

مَّكَاٍن قَرِيٍب{[قـ : 41[
• الرّبوة ذات القرار: }وَجَعَلْنَا ابَْن َمرْيََم وَأُمَّهُ آيَةً 
وَآوَيْنَاهَُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاِت قَرَارٍ وََمعِيٍن{[المؤمنون: 

.]50
األَرَْض  ادْخُلُوا  قَوْمِ  }يَا  المقدَّسة:  األرض   •

َّتِي كَتََب هللاُ لَكُمْ{. المُقَدََّسةَ ال
وأخيراً، أختم مع ثالثة من العلماء قد ذكروا بيت 

المقدس:
الّشيعة  "يعتقد  الغطاء:  كاشف  الّشيخ   )1
عليهم  نّص  الّذين  األنبياء  جميع  أنَّ  االماميّة 
القرآن الكريم رسل من هللا وعباد مكرّمون بعثوا 
لدعوة الخلق إلى الحّق، وأّن هللا سبحانه أسرى 
به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، ثم 
عرج من هناك بجسده الّشريف". [أصل الشيعة 

وأصولها.[
من  ثبت  أنّه  "اِعلم  القمّي:  عبّاس  الشيخ   )2
الحّق  أّن  المتواترة،  واألحاديث  الكريمة  اآليات 
تعالى أسرى برسول هللا في ليلة واحدة من مكّة 
َّمة إلى المسجد األقصى، ومن هناك عرج  المعظ

به إلى الّسماوات"[منتهى اآلمال، ص 78[.
رسول  عروج  "إّن  الّسبحاني:  جعفر  الّشيخ   )3
هللا في ليلة واحدة من المسجد الحرام في مكّة 
إلى  ومنه  فلسطين  في  األقصى  المسجد  إلى 
الّسماء". [العقيدة اإلسالميّة على ضوء مدرسة 
أهل البيت)ع(، ج ، ص 159].           )بتصرف(

قراءة في كتاب: "الّشيعة والمسجد األقصى"

خير الكالم ما نفع وأعلم 

قال اإلمام أمير المؤمنين علي )ع( : 
حقيقة اإليمان وأثره

- َما كُنَْت تَدْرِي َما الْكِتَاُب واََل اإْلِيَماُن وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ 
ابتدأ األمور فاصطفى لنفسه  نُورًا : إن هللا تعالى 
منها ما شاء، واستخلص منها ما أحب، فكان مما 
أحب أنه ارتضى اإليمان فاشتقه من اسمه، فنحله 
من أحب من خلقه، ثم بيّنه فّسهل شرائعه لمن 
لمن  عزّا  وجعله  جانبه  من  على  أركانه  وأعزّ  ورده 
وااله وأمنا لمن دخله، وهدى لمن ائتمّ به، وزينة 
لمن  وعصمة  انتحله،  لمن  ودينا  به،  تحلّى  لمن 
اعتصم به ، وحبال لمن استمسك به، وبرهانا لمن 
نطق  لمن  وحكمة  عرفه،  لمن  وشرفا  به،  تكلّم 
خاصم  لمن  وحجة  به،  استضاء  لمن  ونورا  به، 
به، وفلجا )ظفرا( لمن حاّج به،  وعلما لمن وعى، 
وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى، وحلما لمن 
ويقينا  تفكّر،  لمن  وفهما  تدبّر،  لمن  ولبّا  حّدث، 
توّسم،  لمن  وآية  عزم،  لمن  وبصيرة  عقل،  لمن 
وعبرة لمن اتعظ، ونجاة لمن آمن به، ومودة من 
لمن  وثقة  ارتقب،  لمن  وزلفى  أصلح،  لمن  هللا 
أحسن،  لمن  وصبغة  فوّض،  لمن  وراحة  توكّل، 
ولباسا لمن  وخيرا لمن سارع، وجنّة  لمن صبر، 

اتقى، وتطهيرا لمن رشد، وأمنة لمن أسلم، وروحا 
للصادقين.

دعائم اإليمان وأصله :
وعرفان  معمول،  وعمل  مقبول،  قول  اإليمان 
الصبر  على  دعائم:  أربع  على  اإليمان  بالعقول. 
واليقين والجهاد والعدل. اإليمان على اربعة أركان: 
والتسليم  هللا،  إلى  والتفويض  هللا،  على  التوكّل 
اإليمان  رأس  هللا.  بقضاء  والرضاء  هللا،  ألمر 

الصدق.
اإليمان أفضل األمانتين. وهو شجرة أصلها اليقين، 

وفرعها التقى، ونورها الحياء، وثمرها السخاء.  
ال إيمان كالحياء والسخاء، ال إيمان لمن ال أمانة 
له، ال إيمان لمن ال يقين له، ال حياة إالّ بالدين، 
العذب  فاشربوا  اليقين،  بجحود  إالّ  موت  وال 
الفرات ينبهكم من نومة السبات وإياكم والسمائم 

المهلكات. 
الهدى،  الحق سبيله  الحق، وأصل  فاإليمان أصل 
وصفته الحسنى، ومأثرته المجد، فهو أبلج المنهاج 
مشرق المنار. الصالحات مناره، والعفة مصابيحه، 
والموت غايته، والدنيا مضماره، فباإليمان يستدل 

على الصالحات.

إعداد فادي العوطة 

في اإليمان -1-

احكام فقهية *

محفوظة  الطبع  حقوق   ( عبارة  وردت  إذا 
للمؤلف أو الناشر ( على بعض المطبوعات 
.. فهل يجب اإللتزام بمضمون هذه العبارة 
؟ ومع فرض الوجوب .. فهل يجوز طبعها 
إذا توقفت المصلحة اإلجتماعية أو الدينية 
ال  األشرطة  هذه  ان  العلم  ومع  ؟  عليها 
فهل   .. فيه  نعيش  الذي  البلد  إلى  تصل 

يحق لنا النسخ ؟
إذا كان القانون يمنع من تجاوزها فال يجوز .

االصدقاء  أحد  مع  خالف  في  كنت  إذا 
زمن  منذ  حولنا  دار  الذي  النزاع  بسبب 
طويل ، وكنت أسمع العديد من الناس أن 
الدنيا  امور  بشأن  مع صديق  يختلف  من 
، فال يجوز عليه السفر او الصوم ؟.. فهل 
او الصوم ، ام ال يجوز؟  يجوز علّي السفر 
بيننا  مضت  الخالف  مدة  ان  ولعلمكم   (

عامين . (
من  اكثر  المؤمن  هجر  االحوط  على  يجوز  ال 
بالسفر  له  عالقة  ال  ذلك  ولكن   ، ايام  ثالثة 

والصوم فال مانع منهما .

البرامج  استنساخ  حول  األول  سؤالي 
مصدريها  يرفض  التي  الكبيوترية 

إستنساخها دون موافقتهم ؟
والثاني : هل يجوز حل شفرة البرامج التي 
دون  للحؤول  شفرات  أصحابها  لها  يضع 
نسخها ، أو استخدامها من قبل اآلخرين ؟ 
والسؤال اآلخر هو هل يجوز شراء البرامج 
التي تمت حل شفرتها من قبل أشخاص 
األسواق  أن  نعلم  ونحن  خصوصاً  آخرين 

مملوءة بمثل هذه البرامج ؟
في  فرق  هناك  هل   : األخير  والسؤال 
الشركات  بين  البرامج  لهذه  المصدر 

اإلسالمية وغير اإلسالمية ؟
او  ذلك  كل  من  يمنع  قانون  هناك  كان  اذا 
بعضه ، فهذا القانون ممضى ملزم عند سماحة 

السيد السيستاني حفظه هللا .

•على رأي المرجع آية هللا العظمى سماحة 
السيد السيستاني حفظه هللا



Hussein Hoballah 

Anew, May has been special, regain-
ing glory that could’ve been wasted 
by normalisation with Israel, by con-
spiracy and treason, or even by label-
ling as “anti-Semitic” any criticism of 
Israeli violations of Palestinian human 
rights or any boycott of products of 
settlements built on occupied Pales-
tinian lands. Allegations of anti-Semi-
tism, some of which have been proved 
false, are now being used to distract 
the world from the Palestinians’ suf-
fering and to defame the big rallies 
held in Canadian cities to protest the 
Israeli invaders’ violations. 
In May 2021, the aggressors were 
again defeated. An earlier defeat was 
in May 2000. Those facts compensate 
for the disgrace of the 1948 Nakba, 
which has set the ground for all kinds 
of tragedies, wars and bloodshed be-
falling the Palestinians and neighbour-
ing regions and peoples…
In May 2000, the Lebanese eventu-
ally expelled the invaders who’d oc-
cupied Lebanese lands for long. The 
Zionist invaders, in the first place, had 
been trying to destroy the Palestinian 
resistance ahead of annexing wider 
lands. Back then, the invaders recruit-
ed Lebanese spies who rushed to ac-
complish Israeli policies and humiliate 
any Lebanese opposing the invaders 
and their plots.   
But the Lebanese were never even-
tually subdued; the unarmed oppos-
ers paralleled the military resistance, 
fighting the invaders back with boiling 
oil. On May 25th, 2000, the assail-
ants and spies were forced to with-
draw, utterly humiliated, defeated and 
panicky. 
Twenty years later now, Palestinian 
glory is regained in spite of the ruth-
less power that shows no mercy to 
children or the elderly, and that realis-
es no difference between hospitals, 
schools, media offices and military of-
fices and combatants. To Israel, all are 
enemies that must be exterminated, 
and their territories and rights must 
be seized, and that’s confirmed by the 
Israeli course of action. 

Others were trying to subdue the Pal-
estinians, too. What had once been 
done in Lebanon was this time be-
ing exercised with slight differences; 
cowards among Palestinians and spy 
puppets were spreading hopeless-

ness, claiming that Palestinians were 
too weak to regain their stolen lands 
and violated rights and dignity. 
Some Arab states have as well done a 
lot to besiege the resistance and un-
dermine its line of action. They have 
also tried to tempt the resistance to 
give up on fighting the occupiers. 
The greater majority of the world has 
been so strongly backing the occupi-
ers that criticism of Israel’s violations 
of Palestinians’ rights is now forbid-
den. Even boycotting the products 
of the settlements built on Pales-
tinian lands is now considered “anti-
Semitic”, and defending Palestinians 
is perceived as a “wrongdoing”. This 
is today’s reality, be it in Canada, the 
other Western countries or the Arab 
ones. It looks like the West and the 
Arab worlds are collaborating to make 
the same stances, targeting Palestin-
ians to make them forget their lands 
and rights. 
This year, the Palestinians defeated 
the Israeli destruction mechanism, 
in addition to the plot to confiscate 
additional Palestinian territories and 
to finalise occupying East Jerusalem. 
Furthermore, Palestinians brought, in 
May, global attention to their right-
ful cause after they’ve been displaced 
from their lands. Surprising all ob-
servers, masses of the free-willed 
of the world, be they in Canada or 
elsewhere, have hurried to stand by 
Palestinians. That, in addition to the 
Palestinians’ great perseverance and 
unwavering resistance, has forced the 
aggressors to rethink their plans and 
halt their war. Earlier, the aggressors 
had been trying to terrify peoples and 
subdue them in hopes of destroying 
any opposition reminding the world of 
their invasion. 
Quite overwhelming it has been to 
see tens of thousands of Canada’s 
Muslim/Arab community members 
come together from all provinces to 
support Palestinians. Thence, pro-Is-
raelis have found no means to divert 
attention from that but to accuse 
the pro-Palestinian community and 
champions of human rights of anti-
Semitism. Making use of some recent 
street fights, they’ve been trying to 
diminish the unprecedented sympa-
thy shown to Palestinians in all Cana-
dian cities this time.  
Not missing a single chance, pro-Is-
raelis have condemned, without in-
quiry, incidents like Saturday’s; a day 

after the rally held on May 15th, a 
social-media video showed a group of 
people, some of whom were dressed 
up in Palestinian flags, beating a man 
with a flagpole. Soon, politicians, in-
cluding Prime Minister Justin Trudeau, 
Conservative leader Erin O’Toole, On-
tario Premier Doug Ford, and Toronto 
Mayor John Tory, commented on the 
post, calling the incident “anti-Semit-
ic” before probing into what had actu-
ally happened. 
The National Council of Canadian 
Muslims says that “many politicians, 
commentators and journalists have 
jumped to a conclusion depending on 
the opening video shots rather than 
waiting for an independent review. 
NCCM believes that all of us have a 
role to play in fighting Islamophobia, 
anti-Semitism and any form of street 
violence, but it is essential that our 
political leaders and media exercise 
honest reporting and commentating”. 
A CBC investigation published later 
concerning the fight that broke dur-
ing the Nakba Day protest in Toronto 
shows that new shots revealed dif-
ferent information: The old man ap-
parently being hit by pro-Palestinians 
has turned out to be a man waving 
a weapon. CBC as well points out he 
belongs to the Canadian chapter of 
the Jewish Defence League, which is 
blacklisted by the US.
Any attack targeting peaceful pro-
testers is absolutely condemned, no 
matter who the attackers are. Like-
wise, attacking or insulting the Jews 
of Montreal or any other city is com-
pletely unacceptable; any perpetra-
tors must be tried in court, no matter 
who they are.  As the Canadian Char-
ter of Rights and Freedoms states, 
free speech must be guaranteed. Any 
assailants targeting peaceful rallies 
must as well be punished, as state 
Canadian laws. 
Simultaneously, any absurd attempts 
to use such incidents to demonise 
pro-Palestinian rallies and distract 
attention from the real problem - Is-
rael’s invasion and perpetrations in 
the Sheikh Jarrah neighbourhood and 
other Palestinian regions - is abso-
lutely condemned, too, whoever the 
doers are. 
This year’s May has brought hope to 
all champions of freedom and justice 
of the world, and none can hide that. 
The month has also inspired Canadian 
champions of human rights and the 
displaced Palestinians. So will this set 
the ground for the recovery of Pales-
tinian lands and for free speech that 
won’t be falsely libelled? 

CAN CANADIAN NEWS OF “ANTI-SEMITISM” DISTRACT 
ATTENTION FROM MAY’S ACHIEVEMENTS?!
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Jerusalem’s Giving Trudeau 
Uneasy Time  
The recent incidents of the occu-
pied Palestinian regions, including 
the Ghaza Strip, have left reverber-
ations in Canadian politics. Cana-
dian officials have often confirmed 
their unwavering support for their 
close ally, Israel. They have, howev-
er, demanded that Israel cease its 
annexation and settlement plans, 
to protect Palestinian civilians, and 
to ignore the US request of mov-
ing the embassy to Jerusalem and 
of pronouncing Jerusalem capital of 
Israel…  
Jagmeet Singh, leader of one of the 
opposition parties, the NDP, has 
called on the Canadian government 
to show how ready it is to stop 
arms sales to Israel; according to 
international and Canadian law, the 
weapons have been being used to 
commit human rights violations 
against Palestinians.  
Singh’s addressing has embar-
rassed the Liberal government, 
exposing the real economic obliga-
tions Canada has taken on to Is-
rael. Recently, Canada has exported 
$3.8 billion-worth weapons, in-
cluding $13 million-worth military 
and digital ordnance, unmanned 
drones, munitions and bombs… 
This completely matches the oppo-
sition to selling Canadian armoured 
vehicles, arms and munitions 
to Saudi Arabia, following proof 
they’ve been being used against the 
besieged Yemeni people. The op-
position hasn’t, however, deterred 
the government from fulfilling 
agreements yielding hundreds of 
millions of dollars and maintaining 
thousands of jobs… 
Thereupon, Trudeau’s govern-
ment’s stances have been weak at 
denouncing killing Ghaza’s women 
and children, displacing the resi-
dents of Jerusalem’s Sheikh Jarrah 
neighbourhood, and attacking wor-
shippers in Masjid ul-Aqsa during 
the Holy Month of Ramadhan. 
A Liberal herself, Scarborough MP 
Salma Zahid has tabled a petition 
signed by over 20 MPs from dif-
ferent parties and two senators. 
The petition calls on PM Trudeau 
to make a clearer, firmer stance 
on the aggressions against the 
Palestinian people, and to work to 
guarantee an independent Palestin-
ian state, as relevant international 
resolutions state.  
Singh’s and the NDP’s position 
might have been encouraged by the 
great public support for Palestin-
ian rights, which has been reflected 
by large marches in the Canadian 
cities, and by the statements 
made by unions of postal workers, 
artists, academics, teachers and 
others. The outcomes of the NDP 
conference held in April as well 
match Singh’s current position. 
In the meantime, Trudeau’s official 
stance won’t be easy to make, as 
it’s governed by trade and eco-
nomic interests. Fear of the Zionist 
lobby is, as well, being exaggerated; 
the lobby has mastered intimidat-
ing politicians to prevent them 
from realising the rapid changes in 
public opinion. After all, people are 
sick of the Israeli practices and ag-
gressiveness and of the continuous 
justifications made by the biggest 
Western countries, which have 
vowed to take different measures 
to protect the Israeli aggressors 
and their entity, ignoring the Pales-
tinians’ most basic rights. 

The Editors

Canadian Jewish MP Anthony Housefather is one of the many 
politicians who denounced attacks on Jewish demonstrators 

in Montreal and other cities in Canada . Attacks that were 
denounced also by many in the Muslim communities in Canada
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج، فقد يموت البعض من كوفيد-19 أو يعانون 
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيًضا

دعونا نواصل حماية أنفسنا!
خالل األشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545
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 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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