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CHADI GANDOUR

514 619-1575

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

يعيش االقتصاد االميركي تضخماً لم 
تشهده البالد منذ أربعين عاماً، يعبر 
أسعار  ارتفاع  خالل  من  نفسه  عن 
أمور  والمنازل، وهي  الوقود والطعام 
المواطنين.  معيشة  في  أساسية 
المال  توافر  إلى  األمر  الخبراء  ويعزو 
ال  التي  الحاجات  أو  السلع  لطلب 
سعرها  يعرِّض  مما  بكثرة،  تتوافر 

لالرتفاع. 
عن  بعيداً  ليس  الكندي  اإلقتصاد 
هذه الحال. فمعارضو حكومة ترودو 
يلقوَن اللوم عليها لدفعها المساعدات 
البالد  وإغالق  الوباء  انتشار  فترة  في 
على األشخاص والمصالح، ما أسهم 
اليد  في  نقص  مع  المال  توفير  في 
فصار  االنتاج.  في  وبالتالي  العاملة 
فيها  يكثر  غابة  على شكل  المشهد 
ما  الطرائد،  فيها  وتقل  الصيادون 

يجعل طلبها ثميناً... 
ليس هذا السبب الوحيد، بل يُضاَف 
ُّر عمليات الشحن من الصين  إليه تعث
الفارغة  الحاويات  تأخر عودة  بسبب 
من موانئ العالم نظراً لِنقص العمال 
"الكوفيد"،  وباء  بفعل  اإلقفال  أو 
التي  البضائع  في  شحاً  انعكس  ما 
يعتمد عليها السوق المحلي في كل 
من أميركا وكندا بشكل كبير، سيما 
ظل  الذي  واألثاث،  البناء  قطاع  في 
تأجلت  كما  مرتفعاً.  عليه  الطلب 
مواعيد تسليم الزبائن، ما زاد االرباك 
أسعار  ورفع  اإلسكان  قطاع  في 
االيجارات، وشهدت السوق العقارية 
إلى  وصل  سباقاً  الكبرى  المدن  في 
حد عرض البيوت للمزاد العلني مع 
استمرار المصارف التجارية في توفير 

القروض بالفوائد المنخفضة. 
كبار  تفضيل  هو  بلة  الطين  زاد  وما 
السن والمتقاعدين البقاءَ في منازلهم 
لإلنتقال  وبيعها  تركها  على  العائلية 

إلى مؤسسات رعاية المسنين بعدما 
وتراجعت  الوباءُ  بقاطنيها  عصف 
بمآٍس  تسبب  حد  إلى  الخدمات، 
وقلة  االهمال  عن  نتجت  إنسانية 
فإذا  والعامالت.  العاملين  توافر 
بالمعروض للبيع في السوق العقارية 
المعتاد  من  بكثير  أقل  المنازل  من 

في الظروف االعتيادية.. 
العامل  تشكل  إذاً  فالجائحة 
التي  األسباب  توالد  في  الرئيسي 
للسلوك  المسوغة  األفكار  تكون 
البشري، ما يخرج األمور عن منطق 
االقتصادية  والتحليالت  التوقعات 
فإن  كله  هذا  ومع  "الكالسيكية". 
تِف  الكندي  المركزي  البنك  حاكم 
يبدو  ال   )Tiff Macklem( ماكلِم 
متشائماً مما يحدث، إنما يعتبره في 
الذاتي  االقتصادي  التصحيح  سياق 
بل  جمود،  في  عادة  يبقى  ال  الذي 
الطارئة  والمعطيات  الظروف  يجاري 

ويتكيف معها. 
يشاطره  ال  التفاؤلية  النظرة  هذه 
الذين  الماليون،  المراقبون  إياها 
الحكومي على  اإلنفاق  أن  يعتبرون 
أن  َّن  بي الجائحة  من  المتضررين 
التحويالت المالية الرقمية تصل إلى 
المواطن ويصرفها على معيشته أيضاً 
أحداً  يرى  أن  دون  رقمية  بطريقة 
من  عزز  ما  فعلية،  نقوداً  يلمس  أو 
إمكانية نشوء اقتصاد رقمي ال يرتبط 
االنتاج  باقتصاديات  وثيقاً  ارتباطاً 
ووسائله واليد العاملة ومجهوداتها. 

تشكّل جديد  أبواب  على  نحن  فهل 
القتصاد مختلف يدفع الدوالرُ الورقي 
ال  الذي  األخضر،ٍ  سيما  ال  ثمنه، 
والمعادن  الذهب  احتياطات  تغطيه 
في  ترتسم  القادم  العام  الثمينة؟ 

أفقه معالم كثيرة. فلننتظر.

 التضخم المالي: كندا على خطى جارتها
أول الكالم عارف سالم متحدثًا إلى "صدى المشرق" بعد انتخابه 

:"Ensemble Montréal"  على رأس حزب
لدي القدرة لخوض هذا التحدي ولن 

نتطرق لقضايا ال عالقة لها بالسياسة 
البلدية..

المجمع االسالمي يكّرم العاملين في المجال 
الصحي في ذكرى والدة السيدة زينب )ع(

تكريم الشاعر الكبير محمد توفيق صادق : 
"شاعر ابّي عزيز كبير من بالدي.. ثائر ومناصر 

للحق وللحقيقة "

الشاعرة رندة رفعت شرارة : لماذا ال يأخذ 
األدب المهجري حقه في الرعاية ؟!

التفاصيل في الصفحة 04

التفاصيل في الصفحة 02

التفاصيل في الصفحتين 12-13

التحرير التفاصيل في الصفحة 13

نرحب بأبناء الجالية الكريمة 

)514(996-4021 

Contactez-moi dès aujourd'hui
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صدى المشرق ـ مونتريال

االمام  ابنة  زينب  السيدة  لمناسبة ذكرى والدة 
االسالمي  المجمع  اقام  السالم  عليهما  علي 
المجال  في  العاملين  خالله  كرّم  بهيجا  احتفاال 
عند  وذلك  كورونا،  جائحة  فترة  في  الصحي 
الثاني  في  األحد  مساء  من  السادسة  الساعة 
بحضور  ديسمبر   – األول  كانون  شهر  من  عشر 
السبيتي  علي  الشيخ  سماحة  المجمع  إمام 

والمكرّمين وحشد من الجالية .
المناسبة قدمت لها اآلنسة نور مصطفى فرحات 
جُمادى  من  الخامس  في  تُورق   " قالت  التي 
ليكون ذكرها بيننا أحلى عبادة... كالنخلة تفرد 
يتيم  كل  بها  ليستظلّ  ظلّها،  وتسقط  سعفها 
ومسكين وكل خائف وملهوف... تعطف على كل 
محتاج مّد يده ولم يجد معينا ... ثم تهمس في 
أذنه انا ابنة علي امير المؤمنين اقصدوني فوهللا 

ال اردكم خائبين."
في كلمته راى الشيخ السبيتي ان السيدة زينب 
 ، الكامل  االنسان  صفات  فيها  "اجتمعت  )ع( 
والذي  والصعاب  الشدائد  امام  ينحني  ال  الذي 
ال  والقرابين  والضحايا  واآلالم  المآسي  كل  رغم 
يَرى في ذلك كلّه اال جميال". وعبّر عن االعتزاز 
بالكادر الطبي وبالممرضات بالقول " ايها االحبّة 
الميدان  وسط  بقين  لنا  بأخوات  ونعتز  نكبر 
الجائحة  وبإيمانهن في اصعب ظروف  بحجابهن 
البعض  تخلى  كما  يهربن  ولم  يتخلين  لم   ..
وهرب وترك العَجَزة يموتون بردا وجوعا ومرضا".

الشيخ السبيتي 
الكريم  القرآن  من  آيات  مع  كانت  البداية 
الكلمة  كانت  ثم  قصير  حسان  الحاج  قرأها 
علي  الشيخ  سماحة  االسالمي  المجمع  المام 
السبيتي وجاء فيها " في هذه المناسبة العزيزة 
النبوي  البيت  وليدة  والجالل  العزة  بعزة صاحبة 
الشريف، الذي لم يقبل ابوها ان يسميها قبل ان 
يسميها جدها رسول هللا )ص( ولم يقبل جدها 
ان يسميها قبل ان ينزل بالوحي جبرائيل )ص( 
ليكون اسمها من رب العزة والجبروت". واضاف 
تبارك  ادّخرها هللا  التي  زينب  "  هي  سماحته 
وتعالى لتحفظ الوصية ولتحمل االمانة ولتحمي 
المسيرة من بعد اخيها الحسين عليه السالم . 
لم  التي  والصابرة  المعلّمة  غير  العالمة  فكانت 
اكذوبة  بفضح  والجديرة  القديرة  وكانت  تجزع، 
آل  اليتام  الراعية  المربية  وكانت  الظالمين، 
فاجتمعت  اجمعين.  عليهم  صلوات هللا  محمد 
ينحني  ال  الذي  الكامل  االنسان  صفات  فيها 
امام الشدائد والصعاب والذي رغم كل المآسي 
واالالم والضحايا والقرابين ال يرى في ذلك كله 
وفي  اآلمال  تولد  اآلالم  بين  فمن   . جميال  اال 
عتمة ديجور الليل يبزغ الفجر الصادق" . واشار 

ان  االنسان  يستطيع  هكذا   " انه  الى  السبيتي 
يتقبل  ان  ارادة  يملك  الحياة،  هذه  في  يستمر 
ما يحل بساحته دون ان ييأس ودون ان يقنط 
تبارك  بالله  الظن  وسوء  الشك  يعتريه  ودون 
االيمان  يتجلّى  . وهنا  وتعالى وعدالته وحكمته 
الصحيح وااليمان القويم . االيمان الذي ال تشوبه 
شائبة وال يخالطه ريب . االيمان الذي ينحدر من 
 .. يقينا  ازدادت  الغطاء ما  لها  انكشف  لو  هامة 
هي بنت من ؟... بنت علي ابن ابي طالب )ع( 
التي عصرتها اآلالم واسقطت  وبنت فاطمة )ع( 
الباطل ولم تدع  جنينها، لكنها لم تصمت على 
وال  يُستبدل  وال  يُترك  ال  الحق  وحيدا الن  عليا 
يمكن ان يعوّض عنه باي امر آخر، الن الحّق مع 

وعلّي مع الحّق ".
هي  هذه   " ان  الى  السبيتي  الشيخ  ولفت 
تكريم  مناسبة  في  اليوم  نستوحيها  التي  زينب 
الممرضة المسلمة وكل الذين يعملون في حقل 
يحتاجه  ما  اكثر  هو  حقل  في  بالناس.  العناية 
االنسان  حتى  انه  ودليلنا   .. اليوم  هذا  انسان 
الذي نعرفه في المجتمعات الغربية ال يعوزه دواء 
واالهتمام  العناية  تعوزه  لكن  لباس  او  طعام  او 
والرعاية . فيبقى يفتش عن لمسة حب وحنان 
،عن ابتسامة ،عن التفاتة، عن اي عطف انساني 
من قلب طبيب او من يدي ممرضة او من نظرة 
والعناية  الصحة  والدور  المستشفيات  في  عامل 
دواء   .. الحقيقي  الدواء  هو  هذا   .. النفسية 
يتهدد  مرض  اكبر  الن  االعتناء.  دواء  القلوب 
والقطيعة  التدابر  هو  اليوم  ومجتمعاتنا  اسرنا 
واالبتعاد والجفاء البعد قطع االرحام" . وخاطب 
المرض  الطبي فقال"  هذا  الحقل  العاملين في 
يعوزه اناس امثالكم ال يتخذون الوظيفة من اجل 
الوظيفة انما يعبّرون بالوظيفة عن حبهم لخدمة 
الناس وهي من اعظم العبادات ، ان يخدم العبد 
عبدا... ليريه من خالل هذه الخدمة رحمة هللا 
وعناية هللا ومحبته" . واشار في كلمته الى انه 
يظهر  ان  فعليه  هللا  خليفة  االنسان  كان  اذا   "
وتعامله  سلوكه  خالل  من  المستخلَف  صفات 
لنا  بأخوات  ونعتز  نكبر  االحبة  ايها  هنا  ونحن   .
في  وبإيمانهن  بحجابهن  الميدان  وسط  بقِيَن 
اصعب ظروف الجائحة .. لم يتخلين ولم يهربن 
العَجَزة يموتون  البعض وهرب وترك  كما تخلى 
وديني  اخالقي  التزام  فهذا   . ومرضا  وجوعا  بردا 
. هذه شهادة امام هللا انه طالما اني قادر على 
فال  واحد  اوكسيجن  بنفس  االنسان  مساعدة 

يجوز لي ان ارفع عنه هذا الجهاز" .
او  طبيبا  االنسان  يكون  "عندما  انه  الى  ولفت 
طبيبة او ممرضا او ممرضة فانه يفكر بطريقة انه 
عندما يتعرض انسان ما للمرض فان هللا سخرّه 
بيده  الدواء  حبة  وليعطيه  آالمه  عنه  ليخفف 
فرصة  ويعطيه  ويعطف  الكثيرون.  تركه  بعدما 
النفق  أقصى  في  عيونه  في  يلمع  وضوء  امل 

المظلم الذي يعيشونه مرضا وألما".
انا   " بالقول  للمناسبة  المنظّمين  الى  وتوجه 
بودّي ان اتقدم باسمكم جميعا بالشكر الخواننا 
دائما  النهم  االسالمي  المجمع  في  واخواتنا 
الحاضر  في  التاريخ  يستحضروا  الن  سبّاقون 
وان يستوحوا من تراثنا ما يعني واقعنا وحاضرنا 
االنسان  يحتفل  ان  الممكن  من  كان  النه   .
انها شيء  اساس  على  )ع(  زينب  السيد  بوالدة 
عليها  بزينب  اليوم  نحتفل  لكننا   . التاريخ  من 
السالم من خاللكن ومن خاللكم ايها الزينبيون 
المضحّون اصحاب االرادة الصلبة في ايام الشدة 
والبالء. وهكذا في مناسبات كثيرة يكونون هم 
السباقون في ان ينقلوا الروايات من بطون التاريخ 
والروايات لتحويله الى قضية تُعاش وشعار يُرفع 
ومشاعر واحاسيس وأفكار تختلط بواقعنا وحياتنا 

وتحديات وجودنا في هذه البالد ".
اشكر  "كما  سماحته  قال  الطبي  الكادر  والى 
اخواننا في الكادر الطبي الذين لم نسمع عنهم 

اال كل خير وكل تضحية وكل وفاء ".
وختم سماحته " كل عام وانتم بصحة لتخدموا 
من  تعطوا  لكي  وبعافية   ، الصحة  يحتاج  من 
عافيتكم لمن فقدها .. وبارادة صلبة كي تكونوا 

عونا للضعيف وسندا للمحتاج ".
د. مصطفى عبد هللا

هللا  عبد  مصطفى  للدكتور  الكلمة  كانت  ثم 
الذي بعد ان شكر الهيئة المشرفة على التكريم 
تناول  )ع(  زينب  السيدة  والدة  مع  تزامن  الذي 
والممرضون  االطباء  واجهها  التي  الصعوبات 
الفترة  هذه  في  الصحة  مجال  في  والعاملون 
فقال " كانت الصعوبات االساسية التي واجهناها 
هي التوتر في مواجهة هذا الوباء، الذي لم نكن 
دراسات  وجود  عدم  ظل  في  الكثير  عنه  نعرف 
االمر  تطلب  حيث   . معه  التعامل  في  تساعدنا 
. من  المستجد  الوضع  للتاقلم مع  وعيا وجهدا 
بعض  على  الحصول  من  تمكنا  عندما  بعدها 
المعلومات عن الوباء وكيفية تشخيصه ومعالجة 
لدينا  وكانت   . باالرتياح  نشعر  بدانا  عوارضه 
اهلنا وعوائلنا  الى  العدوى  ننقل  مخاوف من ان 
سيما انه كان هناك بعض الناس يتاثرون بشكل 
اخرى  الى مصاعب  الوباء".واشار  هذا  من  كبير 
بالقول " مع ازدياد اعداد المصابين ابتعد بعض 
بامراض مزمنة عن اطبائهم  المصابين  المرضى 
ما  الوباء  على  االطباء  ولتركيز  الوباء  من  خوفا 
بهذه  المصابين  لدى  المرض  تطور  الى  ادى 
االمراض. وعندما تم انتاج لقاحات بدات تخف 
الضغوط على المستشفيات رغم ان بعض الناس 
تشكك باهمية التطعيم وفاعليته " . لكنه اكد 
ان " التطعيم ضروي لكي نحمي انفسنا ونحمي 
اآلخرين"، مؤكدا ان منافعه أكبر من المساوىء 
" . كما اشار د. عبد هللا الى "  الحالة النفسية 

كانت  الناس  من  الكثير  اصابت  التي  الصعبة 
نتيجة العزلة والبقاء في المنزل وتراجع التواصل 
االجراءات  وبسبب  الوباء  ازمة  االجتماعي خالل 
الجديدة التي يتم تطبيقها من التباعد والتعقيم 
ولبس الكمامات التي لم تكن موجودة من قبل" 

.
عن  اطباء  تحدث  كما  ممرضات  تحدثت  ثم 
اعد  تسجيل  خالل  من  الوباء  مع  تجربتهن 
مسبقا وتم بثه خالل الحفل ، فقالت الممرضة 
مليئة  كورونا  مع  تجربتي  كانت   " ضاوي  مريم 
والتعب". والقلق  الخوف  منها  بالتحديات 

وهذا  السن  كبار  مع  اعمل  كنت  واضافت" 
يتطلب الكثير من الجهد والعناية. ولكن الحمد 
 " بالقول  وختمت   . مرحلة"  اصعب  قطعنا  لله 
رسالتي ان تشكروا هللا على نعمه وتحافظوا على 

صحتكم وال تبخلوا باعطاء حتى لو ببسمة ".
الى  له  اشار في كلمة مسجله  د. محمد كاظم 
القطاع  تواجه  كانت  التي  الكبيرة  "التحديات 
الصحي ومنها ازدياد األخطاء الطبية خصوصا في 
مجال التحاليل". لكنه قال " كان يتم مراجعتها 
الى  وصولها  قبل  المختصين  قبل  من  ووقفها 
بالجانب  االهتمام  الى  الجالية  ودعا   . االطباء" 
من  الكثير  عن  لالبتعاد  والمعرفي  العلمي 

االشاعات ".  
ثم تحّدثت الممرضة مريم خنافر عن تجربتها . 
بعدها وجّه د. وسام حريري نصيحة الى الناس 
اال  نعرفها  نعمة ال  الصحة  ان   " بالقول  استهلها 
جدا  صعبة  كانت  كورونا  فترة   . نفقدها  عندما 
من  فليس  الطبي  المجال  في  العاملين  على 
كل  غيرت  كورونا   . عايشه  كمن  بالوباء  سمع 
شيء وحتى التاريخ ، حتى بتنا نقول قبل كورونا 
ادعوكم  اجلنا  ومن  اجلكم  من   . كورونا  وبعد 
لاللتزام باالرشادات الصحية ، فدرهم وقاية خير 

من قنطار عالج " .
ثم تحدثت والدة الممرّضة مريم ضاوي الحاجة 
في  عاشتها  التي  التجربة  عن  ضاوي  جمال 
المنزل بعدما غابت ابنتها عن المنزل قرابة ستة 
 Gaspésie منطقة  الى  خاللها  توجهت  اشهر 
البعيدة جدا عن مونتريال . وقالت ضاوي " اهل 
مع  مسبقة  تجربة  لهم  يكن  لم  المنطقة  هذه 
المسلمين واستطاعت مالك ان تجّسد االسالم 
ناجحة  تجربتها  وكانت  الصحيحة  ومفاهيمه 

وتركت اثرا جميال في تلك المنطقة".
بعدها قام سماحة الشيخ السبيتي والحاج وفيق 
خليل بتقديم دروع تكريمية للعاملين والعامالت 
كتبت  لوحة  عن  عبارة  وهي  الطبي  الحقل  في 
احيا  فكانما  احياه  ومن   " القرآنية  اآلية  عليه 

الناس جميعا ".
من  باقة  علوية  حسن  المنشد  قّدم  بعدها 
اناشيد  الحفل كذلك  وتخلّل  والمدائح  االناشيد 

قدمتها "فرقة االقمار"  .

  جالية

المجمع االسالمي يكّرم العاملين في المجال الصحي في ذكرى والدة السيدة زينب )ع(:

"نكبر ونعتز بأخوات لنا بقيَن وسط الميدان 
بحجابهن وبإيمانهن في اصعب ظروف الجائحة"
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لقد أدت العنصرية الموجهة ضد افراد 
و مجموعات مجتمعية من "اجناس" 
عرقية و ثقافية و دينية مختلفة ، على 
أساس االعتقاد بأن هناك اعراقا اكثر 
إلى  القرون،  عبر   ، اخرى  من  تفوقا 
البؤس واالستغالل والعنف. ادى هذا  
الى   supremacy بالفوقية  الشعور 
 slavery العبودية  ايديولوجية  نشأة 
التي شهد عالمنا حالة انفالت لها في 
الجماعية  واالبادات  االستعمار  عصور 
من  كثير  في  حاضرة  كانت  التي 

مراحل تاريخ القديم و الحديث .
تواجه مجتمعاتنا الغربية هذا المرض 
الخطير  و  جدا  المقلق  االجتماعي 
نفسه  عن  يكشف  الذي  و   ، آن  في 
بشكل  وأحيانًا   ، مختلفة  بأشكال 

عدواني و دموي. 
للعنصرية  الرئيسية  المظاهر   أحد 
 . “األخر”  عن  النمطية  الصورة  هو 
كثير من  وهي ممارسة شوهدت في 
األحيان في شوارع مدننا والتي أعربت 
اعتراضها  عن  المدنية  المنظمات 
العديد  تقدم  قد  كان  و  عليها.  بشدة 
لرفع شكاوى  أسرهم  أو  الضحايا  من 
الهيئات  و  السلطات  إلى  رسمية 
التحيزات  توضيح  أجل  من  الحقوقية 
تحقيق  أمل  على  النمطية  والقوالب 

العدالة.
في اآلونة األخيرة ، كان هناك تصعيد 
ضد  الموجه  الكراهية  لخطاب  حاد 
خلفياتهم  أساس  على  مواطنين 
الى  االمر  وصل  والثقافية.  الدينية 
منصة  الكراهية  خطاب  أصبح  ان 
للعديد من األحزاب السياسية وبعض 
وأثناء  قبل  المنتخبين  المسؤولين 
المؤسفة  الحقيقة  العامة.  االنتخابات 
التعصب  لهذا  الفداء  كبش  أن  هي 
الذين ما  المواطنين  كان دائمًا نفس 
زالوا يعانون من الهجمات المعنوية و 
هجمات  إلى  تتحول  والتي  الجسدية 

شرسة على نحو متزايد.
في واقع األمر ، فإن خطاب الكراهية 
جماعات  ممارسته  إلى  تميل  الذي   ،
والمتطرف  اليمين  بعض  وأفراد 

التيار  الى  اضافة  خاص  بشكل  منه 
هذه  على  يقتصر  ال   ، الشعبوي 
الحشود فقط . لقد سمعنا تصريحات 
والمسؤولين  السياسيين  من  العديد 
أطياف  يمثلون  أنهم  يبدو  الذين   ،
 ، “معتدلة”  واجتماعية  سياسية 
باستخدام  أقرانهم  مع  يتنافسون 
ضد  الكراهية  خطاب  أشكال  بعض 
أساس  على  مواطنيهم  من  شريحة 
. و كأن خطاب  ثقافتهم ومعتقداتهم 
الكراهية اصبح أداة انتخابية يستخدم 
اي  من  القلق  دون  بساطة  بكل 
على  خطاب  هكذا  نتائج  و  اعتراض 

المستهدفين .

الشاغل النهائي هو أنه مع مرور الوقت 
أكثر  العام  المجتمعي  الوعي  ، يصبح 
كما  العنصري.  التعصب  مع  تسامحًا 
اجتماعي  توتر  إلى  بالضرورة  سيؤدي 
وغياب األمن والوئام بين ابناء مجتمع 

الواحد .
بالرغم من بعض المبادرات السياسة 
لحالة  التصدي  ظاهرها  التي  و 
هناك  أن  الواضح  من  االحقاد، 
للتصدي  السياسية  اإلرادة  في  نقًصا 
“االخر”   على   االحقاد  لحالة  بعمق 
ومعالجتها من جذورها . هناك حاجة 
حقيقية جدية  للمسؤولين المنتخبين 
والهيئات الحكومية على كل االصعدة 
والمجتمع المدني للعمل يدا بيد من 
وخطة  وأهداف  برؤية  الخروج  اجل 
الفلسفة  هذه  لمواجهة  واضحة  عمل 

الهدامة.
على  الضوء  إلقاء  الضرورة  من  إن 
التعبير  حرية  استخدام  إساءة  خطر 
والتحجج بها ، التي يمارس من خلفها 
هذه  ممارسة  و  نشر  الكراهية  دعاة 
الفكر المهين لالنسانية و تهدد السلم 

االهلي بين مجتمعات و االعراق.
الكراهية  لخطاب  السماح  ينبغي  ال 
المعنوي  العنف  على  بالتحريض 
آخرين  أشخاص  ضد  الجسدي  أو 
األيديولوجية  خلفياتهم  أساس  على 
والعرقية  والدينية  خطاب والجنسية. التعصب األعمى ليس رأيًا والسياسية  أن  كما  تمامًا   ، "جريمة"  الكراهية ليس حرية تعبير بل شر.بل 

التعصب األعمى ليس رأًيا بل "جريمة "، تماًما كما أن 
خطاب الكراهية ليس حرية تعبير بل شر مطلق

سامر المجذوب ـ مونتريال 
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حسين حب هللا ـ مونتريال

من  عشر  الخامس  في  االثنين  يوم 
عارف  األستاذ  دخل  الثاني  تشرين 
رئيًسا  اختيرَ  ان  بعد  التاريخ  سالم 
 ”Ensemble Montréal“ لحزب 
وزعيمًا للمعارضة في بلدية مونتريال 
أن “حصل على تفويض من 37  بعد 
الحزب  بناء  إلعادة  الحزب  في  عضوًا 
القادمة  باالنتخابات  للفوز  والتحضير 
عاَم 2025”. وصل إلى مونتريال عام 
الكثير،  عنها  يعرف  ال  وهو   1990
في  المعارضة  رأس  على  هو  واليوم 
لقائي  في  أكد  وقد  مونتريال،  بلدية 
في  نفكر  أن  “المفروض  أن من  معه 
 ،”2025 عام  االنتخابات  ربح  كيفية 
مسؤولية  “علّي  التالي:  على  وشدد 
لهذا  جيد  بشكل  الحزب  تحضيرِ 
المادية  الناحية  من  كان  إن  األمر، 
أو  برنامج  أو  او من خطة  المعنوية  أو 

أفكار جديدة”.
جهوزيته  على  المقابلة  في  وأكد 
أكن  لم  “لو  بالقول:  الجديد  للموقع 
“أعتقد  وأضاف:  خضتُه”.  لَما  جاهزًا 
التحدي.  القدرة لخوض هذا  أن لدي 
واأليام ستثبت إن كنت سأتمكن من 
أكمل  على  المسؤولية  بهذه  القيام 

وجه”.
على  بقاءَه  يؤكد  ولم  سالم  ينِف  لم 
المقبلة  االنتخابات  في  الحزب  رأس 
األمر  “سأترك  وقال:   2025 عام 
ستسير  كيف  لنرى  الحين  ذلك  إلى 

االمور”.
إلتقيته في مكتبه في بلدية مونتريال 
الثاني  تشرين   29 في  االثنين  مساء 
من  أول  فكنت  بانتخابه،  مهنئًا 
يستقبله من الجالية في المكتب بعد 
انتخابه وأجريت معه لقاءً أكد فيه أن 
االصوات التي حصل عليها “من تجمع 
جالية  من  وليست  األصول  متنوع 
معينة. هذا فخر لي ولجاليتي”. وأشار 
في حديثه إلى ان “كل وسائل اإلعالم 
وهذا  اللبنانية  أصولي  عن  تحدثت 
ان  “يمكن  مضيفًا:  كثيرًا”،  أفرحني 
تخرج اللبناني من بلده ولكن ال يمكن 
اللبناني”.  قلب  من  لبنان  تنزع  أن 
وفي الوقت نفسه أكد التالي: “سوف 
أعمل اليجاد مساحة لكل الناس في 
مع  تواصل  على  وسأكون  الحزب، 
مكان  هناك  وسيكون  الجاليات  كل 

للجميع داخل الحزب”.
في المقابلة أكد سالم ان أمامنا كجالية 
الجاليات  اقوى  من  نكون  ان  “فرصة 
إلى  الوصول  يمكننا  مونتريال.  في 
مواقع أبعد بكثير مما وصلنا إليه حتى 
فتحت  “أنا  التالي:  إلى  ولفت  اليوم”. 
شيء  وال  للشباب،  خصوًصا  الباب، 
يمنع من انتساب اآلالف من جاليتنا 

إلى عضوية الحزب”.
وعن موضوع تعريف “التحالف الدولي 
إلحياء ذكرى الهولوكوست” )المعروف 
معاداة  لمسألة   )”IHRA“ باسم 
السامية، الذي تبناه دني كودير، أكد 
رئيس الحزب أن “هذا الموضوع ليس 
“موضوع  وأضاف:  بلديًا”،  موضوعًا 
وكيبك.  لكندا  أتركه  الدولية  القضايا 
مكان  في  عملي  بالبلدية  كمعنيٍّ 
“نعم  التالي:  إلى  وأشار  مختلف”، 
كان هناك في الحزب الراغبون في أن 
التوجه ولم تنجح  للحزب ذاك  يكون 
فتح  نعيد  لن  اليوم  المسالة.  هذه 
لقضايا  نتطرق  ولن  المغلقة،  األبواب 
ال عالقة لها بالسياسة البلدية... لكن 
لن أحاول أن أوِجد نوعًا من االنقسام 
بين الناس.. لن أكون من االشخاص 
التي  القضايا  إيجاد  على  المشجعين 
وأقولها  الناس  بين  انقسامًا  تُحدث 
الناس  يجمع  من  صراحة:  بكل  لك 

سيَجد له مكانًا إلى جانبي ومن يثير 
االنقسام ليس له مكان الى جانبي”.   

من أين أتى عارف سالم؟
الشوف  منطقة  من  هو  سالم  عارف 
لكنه  بالتحديد،  عمّاطور  قرية  ومن 
وُلد في طرابلس. جّده كان ضابطًا في 
الدرك وكان يتنقل بين المدن والقرى 
للسكن  العائلة  دفع  ما  اللبنانية، 
فيها.  تزوّج  التي  طرابلس  مدينة  في 
كانت العائلة تقضي فصل الشتاء في 

طرابلس وتصيّف في بقاع كفرا.  
كانت  وكيف  كندا  إلى  وصل  متى 

البداية؟
مثل الكثير من اللبنانيين هرب عارف 
التسعينات.  في  الحرب  من  سالم 
وصل الى كندا في يوم ميالده في 13 
حزيران 1990. يقول سالم: “وصلت 
من  اقتُلِعَت  كشجرة  كغيري  هنا  إلى 
جديدة”،  أرض  في  وزُرِعَت  أرضها 
أبدًا.  البداية سهلة  تكن  “لم  مضيفًا: 
لالندماج  مختلف  جهد  الى  تحتاج 
وإقامة صداقات جديدة. عندما وصلنا 
الطقس كان مختلفًا عن  في حزيران 
لبنان  في  بينما  ماطرًا،  كان  لبنان. 
عندما  أيلول.  بعد  إال  الشتاء  ترى  ال 
الحرارة  مستوى  كان  الطائرة  هبطت 
من  خروجنا  وحين  درجة،   13 عنَد 
كان  شيء  كل  بالبرد.  شعرنا  المطار 
مختلفًا. عندما دخلت إلى منزل عمّي 
فتحت حنفية الماء فإذا الماء ساخن 
والكهرباء متوفرة، فيما كنا في لبنان 
عن  فضاًل  أساسه،  من  الماء  نفتقد 
الساخن، فقد كنا نعيش بدون  الماء 
بعد  األوقات..  من  كثير  في  كهرباء 
في  عملت  وصولي  من  أيام  تسعة 
وهنا   .)Dépanneur( صغير  متجر 
حين  معي  حدثت  طرفة  أستذكر 
دخلت سيدة تسأل عن زبدة الفستق 
ان  )Beurre de Peanut(. حاولت 
كيف  نفسي:  وسألت  تريد،  ما  افهم 
يمكن أن تجتمع الزبدة مع الفستق، 
فلَم يسبق لي تناول هذا المأكول من 
نظرة  إلي  نظرت  ال.  لها:  فقلت  قبل، 
أن  يعقل  تقول: هل  وكأنها  استغراب 
ال توجَد زبدة الفستق في المتجر؟ ثم 
وجدت  قريب حيث  رف  إلى  توجّهْت 
ما تريد، ونادتني لتقول لي أين وجدت 
زبدة الفستق، وهناك وجدُت المأكوَل 
بِنكهات وألوان متعددة. هذا يعطيك 
الوقت  في  البداية.  تكون  فكرة كيف 
أحّضر  كنت  العمل،  فيه  بدأت  الذي 
ومعادلة  الجامعة  إلى  للدخول  نفسي 
حصلت  التي  الشهادات  من  قسم 
عِلم  دراسة  أنهيت  لبنان.  من  عليها 
 )Microbiology( الدقيقة  األحياء 
أكن  لم  لكني  مونتريال،  جامعة  في 
المجال،  هذا  في  العمل  في  أرغب 
المختبرات  في  يتركز  العمل  فهذا 
ويمنعني من رؤية الناس، لذلك عدت 
الى الجامعة حيث أنهيُت الدراسة في 

مجال اإلدارة الدولية والتسويق”.
بعد  العودة  أساس  على   "غادرت 

3 سنوات" 
عندما غادر لبنان أخبر أهله وأصحابه 
أنه لن يكون مثل غيره من اللبنانيين 
وقال  يعودون.  وال  يغادرون  الذين 
بعد  ولكن  سأغادر  لهم  “قلت  سالم: 
الى  سأعود  واحد  ويوم  سنوات  ثالث 
حصلت  سنوات  ثالث  بعد  لبنان. 
اليوم  على جواز السفر الكندي ولكن 
يأِت  لم  فيه  سأعود  الذي  اإلضافي 
عاَمي  بين  العودة...  حاولت  بعد. 
إحدى  لبنان  زرت  و1998   1993
عشرةَ مرة.. حاولت ان أؤسس لعمل 
ال  بأنني  لقناعتي  وكندا  لبنان  بين 

لبنان،  عن  بعيدًا  أعيش  أن  يمكن 
لكن لألسف لم يتم ذلك”.

"إتخذت قرارًا بالبقاء في كندا"
سالم:  يقول  كندا  إلى  وصوله  عن 
وُلِدُت من جديد في هذا  أني  "أعتبر 
هذا  في  اإلنسان  أن  شعرت  البلد. 
البلد يعيش محترمًا بقدر كبير"، كما 
 1998 عام  بعد  معه.  لقائنا  في  أكد 
سالم  يحسم  أن  الضروري  من  كان 
األمر بين لبنان وكندا. "فال يمكن أن 
يعيش حالة مغايرة لإِلستقرار والتردد 
كما  كندا”،  أو  لبنان  في  العيش  بين 
المهاجرين  معظم  حال  لسان  هو 
عن  بحثًا  األم  بلدهم  غادروا  الذين 
سالم  اتخذ  وعليه  واألمن.  اإلستقرار 
القرار بالبقاء هنا ولكن: “على أن أتابع 
حياتي.  يوم من  لبنان آلخر  مساعدةَ 
بلده  من  اللبناني  تخرج  أن  فيمكن 
ولكن ال يمكن أن تنزع لبنان من قلب 
معي  أحمله  الشعار  وهذا  اللبناني، 
مع  عملت   2006 عام  كنت.  أينما 
الصليب األحمر في المطار لمساعدة 
بعد  كندا  إلى  الواصلين  اللبنانيين 
عملنا  المرفأ  انفجار  بعد  تموز.  حرب 
ما بوسعنا للمساعدة من خالل إرسال 
الى  المختلفة  والمساعدات  االموال 
لبنان. واآلن نعمل إلرسال األدوية الى 

لبنان".
العمل السياسي 

ترشح  السياسي  العمل  مجال  في 
سالم للمرة األولى عام 2004، لكن لم 
َّلت  يحالفه الحظ. في ذاك الوقت شك
أصوات الناخبين من الجالية اللبنانية 
في منطقة سان لوران 6,350 صوتًا. 
يصوتوا  لن  هؤالء  أن  يتوقع  يكن  لم 
"إنكم  للمنافسين:  يقول  وكان  له 
تلك  “أن  منه  ظنًا  وقتكم”،  تضيعون 
االصوات سوف تكون إلى جانبي. لكن 
التصويت من  الذين شاركوا في  عدد 
الجالية اللبنانية والعربية كان 1,180 
يصوتوا  لم  منهم  وكثير  فقط،  صوتًا 
لي. وهذه كانت غصة في قلبي ألني 
لم أكن اتوقع ذلك، بل كنت أتوقع أن 
يقف معي هؤالء. حينها لم تكن لدي 
أكن  ولم  اليوم  امتلكها  التي  الخبرة 
الئحة  على  ترشحت  أنني  إلى  متنبهًا 
وحّد  الذي  بورك،  بيير  بقيادة  حزب 
مدينة مونتريال بلديًا غصبًا عن إرادة 
عنّا.  األصوات  حجب  ما  وهو  الناس 
التي  العالقات  امتلك  أكن  لم  حينها 
امتلكها، لكن أعدت الكرّة من جديد 
الحظ  يحالفني  لم  ولكن   2005 عام 
رئيس  تواصل   2009 عام  مجددًا”. 
بلدية سان لوران الحالي آالن ديسوزا 
الترشح  إذا كان يفكر في  وسأله عما 
لالنتخابات مجددا فقال له سالم: "ال، 
أبدًا". فكان جواب السيد ديسوزا: "في 

السياسة ال ينبغي أن تقول ال”. وحاول 
من جديد لكن سالم قال له: “آالنْ، 

أنت تضيع وقتك، فأنا ال أريد الترشح 
االعمدة  على  صوري  تعليق  لمجرد 
لك  حاجة  وال  مكتملة  والئحتك 
الترشح في  بي”. عرض عليه ديسوزا 
منطقة "روزمون" )Rosemont( لكن 
فكّرَ  اإلصرار  بعد  األمر.  رفض  سالم 
ومحاوالت  نقاشات  وبعد  مليًا.  باألمر 
متعددة وافَق على الترشح في منطقة 
التي  لوران"ط،  "سان  في  الترشح 
ِّل فيها الجالية اللبنانية والعربية  تشك
عام  الفوز  من  َّن  فتمك كبيرة  نسبة 
للبلدية في  2009 بمنصب مستشارٍ 
مدينة سان لوران. والحقيقة كما قال 
من  يخرج  الذي  “اإلنسان  أن  سالم 

ثيابه يبرُد"..   
أستاذ عارف، متى كانت آخر مرة 

زرت فيها لبنان؟
في  كانت  لبنان  فيها  زرت  مرة  آخر 
عام 2010. عام 2011 فكرت بالزيارة 
لكن لم تتم. وعام 2013 صعُبَت زيارة 
لبنان بسبب االنتخابات بعدها. لغاية 
مغادرة  من  أتمكن  لم   2016 عام 
مونتريال بسبب مسؤولياتي الكثيرة، 
سيما أن السيد دني كودير كان على 
مونتريال،  في  والبلدية  الحزب  رأس 
االسبوع  في  أيام  سبعة  يعمل  وكان 
 2017 عام  في  الساعة.  مدار  على 
موجودة،  النية  كانت  بعده  ما  وفي 
لكن لم تتيسر الزيارة بسبب الظروف 

المعروفة.
عشر  الخامس  في  االثنين  يوم 
عارف  اختيرَ  الثاني  تشرين  من 
 Ensemble“ لحزب   رئيًسا  سالم 
Montréal” وزعيمًا للمعارضة في 
بلدية مونتريال. لماذا أُختِرَت لهذا 

الموقع؟
في  الموقع.  لهذا  أُختِرُت  صحيح، 
القبول  في  ارغب  اكن  لم  البداية 
من  الكثير  تلقيت  لكن  األمر،  بهذا 
بعد  والمؤيدة.  المشجعة  االتصاالت 
قررت  التفكير  في  وقتًا  أخذت  أن 
إلى  والدخول  التجربة  هذه  خوَض 
هذا المعترك بعد 12 سنة من العمل 
خاللها  في  اختبرت  التي  البلدي، 
الكثير من التجارب وحققت فيها أكثر 
لهذا  أترشح  ان  قررت  لذا  إنجاز.  من 
ولكن  سرّيًا  التصويت  كان  الموقع. 
حصلت على األصوات الكافية للفوز، 

فقد كنت محاًل للثقة بين زمالئي.
هل أنت جاهز لهذا التحدي؟

لو لم أكن جاهزًا لَما خضتُه. أعتقد أن 
لدي القدرة لخوض هذا التحدي، فال 
شك أن الصفات والقيَم التي يحملها 

المرشح تساعد كثيرًا. واأليام ستثبت 
بهذه  القيام  من  سأتمكن  كنت  إن 

المسؤولية على أكمل وجه.
في  الحزب  خسر  برأيك   لماذا 

االنتخابات االخيرة؟
من المؤكد أن أخطاء كثيرة ارتُكِبَت، 
لم  لو  الخسارة  تحدث  أن  يمكن  فال 
أوصلتنا  التي  وهي  األخطاء،  تُرتَكَب 
نضعها  أن  علينا  لكن  اليوم.  هنا  إلى 
أن  بعد  االمام  الى  ونتطلع  خلفنا 
أن  المفروض  جرى.  مما  تعلمنا 
عام  االنتخابات  رِبح  كيفية  في  نفكر 
ر  أحضِّ ان  مسؤولية  علّي   .2025
إن  االمر،  لهذا  جيد  بشكل  الحزب 
المعنوية  او  المادية  الناحية  من  كان 
او من خطة او برنامج أو أفكار جديدة. 
مع  تواصل  وعلى  موجودين  سنكون 
مكان  هناك  وسيكون  الجاليات  كل 
الحزب. ليس صحيحًا  للجميع داخل 
هو   ”Projet Montréal“ حزب  ان 
الحزب الوحيد الذي يمكنه استقطاب 
قريبًا من  المتطوعين. حزبنا سيكون 
كل الجاليات وهذا ليس موجودًا عند 

.”Projet Montréal“

ستكون  إنك  القول  يمكننا   هل 
القادمة على رأس  االنتخابات  في 

الحزب؟
الحزب  أعضاء  من  تفويض  عندي 
الحزب  بناء  والثالثين إلعادة  الثمانية 
القادمة  باالنتخابات  للفوز  والتحضير 
عاَم 2025. وإلى ذلك الحين سأترك 

االمر لنرى كيف ستسير االمور.
بالنسبة  حساس  موضوع   هناك 
موضوع  وهو  الجالية  من  كبير  لقسم 
إلحياء  الدولي  “التحالف  تعريف 
باسم  )المعروف  الهولوكوست”  ذكرى 
السامية،  معاداة  لِمسألة   )”IHRA“
الذي تبناه دني كودير وحزبه، ما اعتُبِر 
كجالية  يخدمنا  ال  موقف  إلى  انحيازًا 
إسالمية وعربية... هل تعتبر أن هذا 
عهدك  في  كان صحيحًا؟وهل  الخيار 

يمكن أن يُعاد النظر في الموضوع؟
بلديًا.  موضوعًا  ليس  الموضوع  هذا 
لكندا  أتركه  الدولية  القضايا  موضوع 
البلدية  في  فمسؤولياتي  وكيبك. 
مختلف.  مكان  في  عملي  أن  تعني 
نعم، تواجَد في الحزب الذين يرغبون 
ولم  التوجه  ذاك  لَه  يكون  أن  في 
نعيد  لن  اليوم  المسألة.  هذه  تنجح 
نتطرق  ولن  المغلقة،  األبواب  فتح 
لقضايا ال عالقة لها بالسياسة البلدية. 
الدولية  السياسة  ممارسة  أردُت  إن 
الحكومة  خالل  من  العمل  يمكنني 
أتخذ  أن  يمكن  وعندها  الفدرالية 
نوعاً  أوِجد  أن  أحاول  لن  لكن  موقفًا. 
هدفنا  الناس.  بين  االنقسام  من 
كحزب أن يعيش الناس مع بعضهم، 
ولن أكون من المشجعين على إيجادِ 
بين  انقسامًا  تُحدث  التي  القضايا 
الناس. وأقولها لك بكل صراحة: من 
بِجانبي  مكانًا  له  يِجدْ  الناس  يجمع 
مكان  له  فليس  اإلنقسام  يُثِر  وَمن 

بجانبي.
دني  أخطأ  تفضلت هل  ما  بلحاظ 

كودير في طرح الموضوع؟ 
دني  عن  بالنيابة  أحكم  ان  أريد  ال 
أخذ  كما  قرارًا  أخذ  هو  كودير. 
خسارته  في  ساهمت  كثيرة  قرارات 
يمكّنني  بوضع  لست  االنتخابات. 
لم  فهو  مواقفه،  على  الحكم  من 
أن  يمكنني  الحزب.  في  موجودًا  يعد 
مواقف  هناك  مواقفي.  على  أحكم 
أحكم  ان  أريد  وال  ُّخذت  ات كثيرة 
عليها. وليس بالضرورة أن يكون هذا 

الموقف أو 

:"Ensemble Montréal"  عارف سالم متحدثًا إلى "صدى المشرق" بعد انتخابه على رأس حزب

لدي القدرة لخوض هذا التحدي ولن نتطرق لقضايا ال 
عالقة لها بالسياسة البلدية..

االستاذ عارف سالم

التتمة في الصفحة 5 
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وفقًا  كيبيك   في  األمية  أرقام  تشير 
مؤسسة   “ رئيس  احصاءات  آلخر 
هوبردو،الى  اندريه   “ االمية  محو 
وظيفيًا  أميون  السكان  من   53٪ إن 
القراءة  دنيا من  انهم على درجة  )اي 
الوظائف(  لتولي  تؤهلهم   ال  والكتابة 
أو  القراءة  ، وأن ٪19  ال يستطيعون 

الكتابة”. 
في هذا السياق اطلقت “مؤسسة محو 
االمية” في مقاطعة كيبك اخيرا حملة 
حول  والتوعية  التأهيل  برامج  لزيادة 
المنتشرة  االمية  شبه  او  االمية  واقع 
“.ويشير  الجميلة  “المقاطعة  في 
الخدمات في  سليمان سايج مسؤول 
المؤسسة الى ان” اكثر من  2 مليون 
ونصف المليون شخص لديهم قدرات 
 ، والكتابة  القراءة  في  جدا  متدنية 
بينهم نسبة كبيرة من الشباب الذين 
وترويجا   .“ الحرف   يفكون  بالكاد 
المؤسسة  خصصت  التأهيل  لحملة 
 )   info – alpha( هاتفيا  خطا 

 . المساعدة  لالتصال وطلب  تشجيعا 
 5 نحو  االمية   محو  مشروع  ويكلف 
في  االجمالي  الناتج  دوالرمن  مليار 

كيبك.
المعلومات  ويعقب هوبردو على هذه 
بالقول “   “ ان كيبك في ورطة . فهي  
تحتضن  اسوأ طالب القراءة والكتابة 
 “ ب  الواقع  هذا  واصفا  كندا”  في 
ترى  عينه  السياق  .وفي   .“ المأساة 
بروليكس  فيرونيك  الباحثة  زميلته 
الناس  هؤالء  لدى  يكن  لم  إذا   “ انه 
بالقراءة  اإللمام  من  الالزم  المستوى 
بحدة  ذلك  فإن  والحساب،  والكتابة 

ذاته كارثة “.
دعوة للتعبئة

يرى هوبردو ان “ محاربة األمية يجب 
المدرسية.  البيئة  إطار  تتجاوز  أن 
فهي مسألة مجتمع. وفوق كل شيء 
المسؤولية  هذه  نترك  أال  يجب   ،
النهاية  وفي  والتعليم.  التربية  لوزارة 
قطاعات  جميع  لتعبئة  دعوة  إنها 

المجتمع”. 
وبدوره يؤكد موقع محو االمية على ان  
“ هناك خمس مستويات من االلمام 
بالقراءة والكتابة والفهم . .ويتابع”  في 
عام 2021 واجه 53.2 في المئة من 
اعمارهم  تتراوح  الذين  كيبك  سكان 
بين 16 و 65 سنة صعوبة في الوصول 
العتبة   “ يعتبر  الذي  المستوى 3  الى 
ان  يعني  وهذا  للعمل.   “ المرغوبة 
حوالى  نصف  سكان كيبك ال يعرفون 
الواردة  المعلومات  استخراج  كيفية 
في مقال  روائي طويل او في صحيفة 

او دراسة او دليل مطلوب لعملهم.
 ، لين  كامير  الين  يقول  جهته  من 
النائب االول لرئيس المجمع المركزي 
لمقاطعة كيبك  “ حان الوقت لوضع 
حد لمشاكل محو األمية. فهي قضية 
اجتماعية تعنينا جميعا، اطفاال وكبارا 
ملحة  حاجة  هناك  ان  يعني  وهذا   .
باهظة  تكاليف  تستدعي  للعمل 
ان  ويرى   “ ومالية  واقتصادية  بشرية 

المشكلة ال تقتصر على وزارة التربية 
وزارات  ايضا  تشمل  بل  والتعليم 
العمل  والتضامن االجتماعي واالسرة 
والهجرة والثقافة واالتصاالت وغيرها .   
رئيس  نائبة  بيلودو  بريجيت  وترى 
يجب  “انه  المعلمين    اتحادات 
التركيز على محو األمية منذ الطفولة 

المبكرة، والكشف عن المشاكل عند 
حدوثها، والتدخل المستمر في جميع 
منع  سيما  ال  التعليمية  المراحل 
قد  المبكرالذي  المدرسي  التسرب 
الفقر واالمية”. في  الصلة بين  يفاقم 
التعليم  “منظمة  اجرت  السياق  هذا 
أكبر  “وهي   كيبك  في  المركزي 
منظمة نقابية في مجال محو االمية .) 
ينتسب اليها اكثر من 65 الف معلم 
من جميع قطاعات التعليم في مراكز 
الخدمات ومجالس المدارس( .دراسة 
حديثة اظهرت ارتفاع النسبة المئوية 
و65   16 بين  أعمارهم  تتراوح  لمن 
في  مشاكل  من  يعانون  ممن  عاما 
المائة  في   47 ،من  والكتابة  القراءة 
في عام 2019 إلى 54 في المائة في 
تداعيات  من  الرغم  على   2021 عام 

وباء كورونا.

freepik.com الصورة من موقع

علي حويلي

كثير من الباحثين االجتماعيين يرون 
الكندي،  المجتمع  في  الشباب  أن 
والقلق  الضياع  من  حاالً  يعيشون 
األنا  بين  التوازن  وفقدان  النفسي 
والعنف  العبث  إلى  الجانحة  الذاتية 
الجنسية  واالنحرافات  والمخدرات 
على  القائمة  االجتماعية  األنا  وبين 
والتقاليد  والقيم  بالمثل  التمسك 

الخلقية والعائلية والدينية.
تشريعات تبيح الشذوذ

تبرئة  يمكن  ال  التوصيف  هذا  وأمام 
تكريس  في  تسهم  التي   الحكومات 
السلبية  المسلكيات  بعض  وترويج 
إباحة  تشريعات  امثال   والخطرة،  
أبناء  بين  بالزواج  السماح  أو  اللواط 
أو  إناثاً،  أو  ذكوراً  الواحد،  الجنس 
بتجاهل المؤسسات التربوية لفضائل 
وتكوين  والزواج  والعذرية  العفة 
الجنسية،  التربية  برامج  في  العائلة 
من  قوية  معارضة  يلقى  الذي  األمر 
والهيئات  الدينية  المرجعيات  قبل 
االجتماعية المحافظة وبعض األحزاب 

اليمينية.

العديد   أذهان  في  السائد  فالتصور 
من الشباب أن العفة مرادفة للتقاليد 
الجامدة،  الدينية   وللتعاليم  البالية 
الوراء  إلى  دعوة  هي  العذرية  وأن 
 .. واستهزاء  وتهكم  سخرية  ومثار 
الكندي  الطبيب  يشدد  المقابل  وفي 
ميشال روبيال على أن “ العذرية كانت 
وما تزال ، جزءاً من تاريخنا االجتماعي 
الى  .يشار   “ أن تكون كذلك  وينبغي 
كيبك حركة  في  اسس  قد  روبيال  ان 

اطلق عليها “ عفة كيبك “ ترمي الى 
اذهان  في  العالقة  االوهام  تلك  ازالة 

المراهقين حول العفة والعذرية . 
هنري  مؤخراً  بها  قام  دراسة  وفي 
الفال  جامعة  في  اليس  هافلوك 
تحت عنوان علم النفس الجنسي “  ، 
اشار فيها الى انه من خالل اللقاءات 
الشباب  من  الكثير  مع  والمقابالت 
بين 15سنة  أعمارهم  تراوحت  الذين 
أية  يقيموا  لم  هؤالء  ان  و20،الى 

الزواج  إلى  ويتوقون  جنسية  عالقة 
كبيراً  قسماً  أن  إلى  الفتا   الديني 
أو  دينية  في مؤسسات  ينخرط  منهم 
بحركات  يسمى  ما  في  أو  اجتماعية 

“أنصار العذ رية “.
التربية  في  الكندي  الخبير  اما 
الجنسية هيغو ديماس فيقول : “من 
اليوم  مجتمعاتنا  في  نرى  أن  الالفت 
مراهقين ومراهقات يتمسكون بالعفة 
الجنس  عن  الحديث  أن  ويعتبرون 
أمر معيب، وتحمرّ وجناتهم لسماعه. 
أنهم لم يلهثوا وراء الجنس  ويؤكدون 
أو  المدارس  زوايا  في  أو  الشوارع  في 
ترك  ذلك  أن  لدرجة  ؛  الحانات”  في 
فغدت  الشباب  لغة  على  واضحاً  أثراً 
البريء  الحب  نحو  حشمة  أكثر 
الشرعي؛  والزواج  المقدسة  والعذرية 

ما اعتبره هيغو أمراً “يثير االعتزاز”.
وفي السياق ذاته  يؤكد  هافلوك  ان 
نصف البنات اللواتي ينهين  دراستهن 
يواظبن  اللواتي  الفتيات  او  الثانوية  
على حضور القداس الديني، يحتفظن 
خالفاً  العشرين  سن  حتى  بعذريتهن 
في  عذريتهن  يفقدن  ممن  لغيرهن 
أسباب  ويعزو  عشرة.  الخامسة  سن 
ودور  واإلرشاد  التوعية  إلى  ذلك 

العامل الديني.
والعذرية   العفة  الى  الدعوة  ان  ويبدو 

تتلخص في األمور التالية :
- أن الثورة الجنسية حملت معها كثيراً 
من األوهام والمعتقدات الخاطئة التي 

استحوذت على مشاعر الناشئة.
- رفض المقولة الداعية إلى استعمال 
الحمل  لمنع  كوسيلة  الذكري  الواقي 
األمراض  انتقال  دون  الحؤول  أو 

الجنسية.
كفكرة  العفة  عن  يشاع  ما  رفض   -
إلى  ينظرون  من  وراءها  يحتمي 

الجنس على أنه شر بذاته.
- إن الجنس أمر طبيعي ولكن ينبغي 
المناسب ومع  الوقت  أن يمارس في 
ليس  فالمراهق  المناسب.  الشخص 
إلى  المستند  الكافي  النضوج  لديه 

ثقافة جنسية واعية.
- التنويه بالفتيات المسلمات اللواتي 
يحافظن غالباً، على العفة ويتمسكن 
بعذريتهن إلى يوم الزفاف من منطلق 
إيماني ومسؤولية الزوجة الصالحة في 
والمثل  القيم  واحترام  أبنائها  تربية 
االجتماعية السائدة.                        
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“ المقاطعة الجميلة في ورطة “
أكثر من 2 مليون ونصف أمي في كيبيك

  د. علي حويلي ـ مونتريالالعفة لدى الشباب  في المجتمع  الكندي

53٪ من سكان كيبك على درجة دنيا من 
القراءة والكتابة ال تؤهلهم  لتولي الوظائف

هل تساهم الحكومات في تكريس وترويج بعض المسلكيات والزواج بين أبناء الجنس الواحد

أخطاء  مجموعة  هناك  خاطئًا.  ذاك 
الحزب  خسارة  الى  أدى  ما  ارتُكبَت، 

خسارة كبيرة.
على  الجالية  فعل  رد  كان  كيف 

انتخابك على رأس الحزب؟
التي  االصوات  أن  األمر  في  الجميل 
حصلت عليها هي من تجمع متنوع 
األصول وليس من جالية معينة. هذا 
فخر لي ولجاليتي. كل اإلعالم تحدث 
أفرحني  وهذا  اللبنانية  أصولي  عن 

كثيرًا.       
تتوقف  لم  انتخابي  لحظة  منذ 
االتصاالت. إستغرَق ردّي على رسائل 
ذهبت  وأينما  كاماًل،  أسبوعًا  التهنئة 
بانتخابي.  الناس فخورون  شعرت أن 
به.  وأقوم  وبما قمت  بجاليتي  أفتخر 
في كندا تعلمت أن أكون على مسافة 
واحدة من الجميع. ومن المهم جدًا 
أن يصل لبناني إلى هذا الموقع وهو 
على تواصل مع الجميع وعلى مسافة 
انسانية  أن  أؤمن  انا  منهم.  واحدة 
االعتبارات.  كل  فوق  هي  االنسان 
نتعامل  اننا  لبنان  في  المشكلة 
قبل  طائفته  على  بناءً  االنسان  مع 

إنسانيته.
بعد  الجالية  من  تتوقع  ماذا 
تقدم  أن  يمكن  وماذا  وصولك، 

أن  سيما  سالم،  لعارف  الجالية 
الكثير من المرشحين من جاليات 

معينة تدعمهم جالياتهم؟
بكل صراحة، صحيح ما قلتَه، فعندما 
يصل اإليطالي تقف الجالية االيطالية 
زميلة  لي  الهاييتي.  وكذلك  خلفه 
الفلبينية  الجالية  من  الحزب  في 
 5,000 لتأمين  بِاستعدادها  أبلغتني 
الفلبينية.  الجالية  من  للحزب  عضو 
فقد  الموقع،  هذا  يُحتََضن  أن  أتوقع 
من  القادمة  المرات  في  نتمكن  ال 
بين  الوصل  صلة  أنا  إليه.  الوصول 
مونتريال،  في  العربية  الجاليات 
في  الثانية  اللغة  هي  العربية  واللغة 
اإلنكليزية.  اللغة  قبل  المدارس 
أقوى  من  نكون  ألن  فرصة  أمامنا 
ويمكننا  مونتريال،  في  الجاليات 
مما  بكثير  أبعد  مواقع  إلى  الوصول 
فتحت  أنا  اليوم.  حتى  اليه  وصلنا 
شيء  وال  للشباب  خصوصا  الباب 
جاليتنا  من  اآلالف  يكون  أن  يمنع 
قيِم،  هو  الحزب  الحزب.  في  أعضاء 
ويمكن للناس أن يدخلوا ويعملوا من 
خالل قيمهم وتفكيرهم. كما يتمكن 
النحات من التحكم بمنحوتته يمكننا 
ال سيما  كثيرًا،  األحزاب  في  نؤثر  أن 
في النطاق البلدي. في البلدية الحزب 
يذهب  وعندما  الرئيس،  حزب  هو 

فحزب  معه،  الحزب  يذهب  الرئيس 
كان  مثال   ”Vision Montréal“
أن  للناس  يمكن  بورك.  بيار  حزب 
تقدم الدعم المادي وأيًضا أن تشارك 
الحزب  صفوف  في  ووجودها  بقيمها 
من خالل التطوع واللجان وغير ذلك. 
لكل  مساحة  إليجاد  أعمل  سوف 

الناس في الحزب.
الجالية  مشاركة  تقيّم   كيف 
بشكل عام في االنتخابات البلدية 

االخيرة؟
لم تكن كما كنت أتوقع. عندما ترى 
يمكننا  شاركت  التي  الناس  نسبة 
أن  علينا  مشكلة.  هناك  إن  القول 
نسأل أنفسنا سؤااًل: ما هو الذي قمنا 
به بشكل خاطىء حتى يحِجم الناس 
اليوم  قلته  ما  وهذا  التصويت؟  عن 
في  الثاني(  تشرين   29 في  )االثنين 
كلمتي في المجلس البلدي. قلت إن 
للناس.  إيصالها  علينا  رسالة  هناك 
المجلس  أن  يعتبرون  كانوا  إذا 
كانوا  وإذا  إليهم،  االقرب  هو  البلدي 
يعتبرون أن شوارعهم ينبغي ان تكون 
صالحةً  مياههم  ويريدون  نظيفة، 
من  القمامة  إزالة  ويريدون  للشرب، 
في  المتراكمة  الثلوج  وإزالة  الشوارع 
إلى  يذهبوا  ان  فعليهم  الطرقات، 
هذه  أمام  اليوم  البلدي.  المجلس 

التواصل  للناس  يمكن  ال  المشاكل 
مع  بل  الفدراليين،  المسؤولين  مع 
يريد  عندما  البلدية.  في  المسؤولين 
الناس أن يجدوا حلواًل لهذه المشاكل 
اإلنتخابي  حقهم  يمارِسوا  أن  عليهم 
األصلية  بلداننا  في  مشروع.  بشكل 
عندنا نوع من الثقافة غير الصحيحة، 
ومفادها أن صوتنا لن يقدم أو يؤخر 
ستُنتَخَب  نفسها  المجموعة  وأن 
لدى  الثقة  َِّن  نُكو ان  علينا  مجدداً. 
وأن  يؤثر  بأن صوته  ونقنعه  المواطن 
يصوِّت بناء على قيَم معينة ولبرنامج 
قيمة  لديه  صوتك  به.  الثقة  لديه 
له  تصوت  الذي  الحزب  لدى  مادية 
لألسف  قادمة.  األربع  السنوات  في 
شاركوا  الذين  نسبة  أن  الحظنا 
قد  االنتخابات  هذه  في  الناس  من 
لو  جاليتنا.  في  سيما  ال  تراجعت، 
كانت جاليتنا أكثر فعالية لتمكّنّا من 
تحقيق نتائج أفضل ولَتمكنت جاليتنا 
الكثير من  الى  مِن إيصاِل َمن تشاء 
نسبة  تنخفض  وعندما  المواقع. 
التصويت لدى المواطنين بشكل عام 

يصبح لِصوت جاليتنا تأثيرٌ أكبر.

ألنهم  والناس  الجالية  نلوم  نحن 
ال يشاركون، فهل قام عارف سالم 
الكفاية  فيه  بما  والمرشحون 

الستقطاب الناخبين؟

في  سالم،  عارف  عن  النظر  بِغض 
االنتخابات الفدرالية وفي المقاطعات 
نقص  عندنا  البلدية  واالنتخابات 
هو  الشخص  ليس  المشاركة.  في 
بل على  بالجالية،  يأتي  أن  من عليه 
كما  للمشاركة  تذهب  ان  الجالية 
ترى  مثال  األخرى.  الجاليات  تفعل 
نسبة المشاركة عند الجالية اليهودية 
ما  إلى  وتصل  جدًا  عاليةً  واألرمنية 
يقرب من 90 بالمئة. غير أن مشاركة 
لنا،  وجود  وال  جدًا  ضعيفة  جاليتنا 
علينا  جدًا.  ضعيف  فتأثيرنا  لذلك 
عن  األم  البلد  في  خالفاتنا  نُبعِد  أن 
لدينا  يكون  أن  ويجب  هنا،  الساحة 
يجمع  كندا،  في  مشترك  قاسم 
نقدمه  موحد  مشروع  على  الجالية 

للسياسيين كي نحقق ما نريد.

كلمة أخيرة؟
أقول لكل الجالية أن كل إنسان في 
حلمه  يحقق  أن  يستطيع  البلد  هذا 
والعمل،  المثابرة  الى  يحتاج  لكنه 
المثابرة  أبدًا.  ييأس  ال  أن  وعليه 
اللذان  هما  اليأس  عن  واالبتعاد 
اليوم.  إليه  وصلت  ما  إلى  أوصالني 
الذين  األشخاص  من  الكثير  لدينا 
والطاقة  والقدرة  المؤهالت  يملكون 
خطوةً  األهداف  ولِتحقيق  للوصول 

فخطوةً.

تتمة مقابلة عارف سالم
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 ، الخلف  من  تأتيك  الطعنات  أقسى 
وماذا لو أتتك من األمام ممن ينتظرون 
بعض المواقف ليسجلوا نقاطا لهم في 
هنا  ؟.  الكيبكي  الكندي  المجتمع 
وأكثر  وأقسى  أقسى  الطعنات  تكون 
من  وحدهم  الضعفاء   . ووجعا  ألما 
أهداف  لتسجيل  الفرص  يتحينون 
كما  انما  ومجتمعاتهم.  بيئتهم  داخل 
فيه  خير  ال  من  الشهير  المثل  يقول 
الهله فهل يكون فيه خير لغيره ؟ أبدا 

 .
في ظل التعاطف الكبير الذي حصلت 
فاطمة  اإلنجليزية  اللغة  معلمة  عليه 
وظيفتها  من  طردت  التي  أنوري 
الثالث  الصف  في  الطفال  كمدرسة 
ترتدي  ألنها  اال  لشيء  ال   ، ابتدائي 
 ، متطوعة  علينا  أطلت   . الحجاب 
متفلسفة ، تبث كل سمومها وحقدها 
 ، والمسلمين  اإلسالمي  الدين  على 
األصل  الجزائرية  السياسية  الكاتبة 
جميلة بن حبيب في مقال كتبته في 
مما  الكيبكية   )  le soliel  ( صحيفة 
المعلمة  أي   ( ...مغلفة   "  : قالت فيه 
لتلوّث  اإلنسان  حقوق  من  برداء    )
المدرسة وعقول أطفالنا. ألن المعلمة 

هذه  فوق  الدينية  قناعاتها  تضع  التي 
مكان  لها  ليس  المهنية  االلتزامات 
بساطة.  بكل  المدرسية.  البيئة  في 
تستبعد  التي  هي  العلمانية  ليست 
هو  لإلسالم  المتشدد  التفسير  ولكن 
الطفلة  بالمقابل  سيستبعد...".  الذي 
الكندية الن ويلسون ) تلميذة فاطمة ( 
عمرها ربما سبع سنوات كتبت رسالة 
اليك  : " أشتاق  الستاذتها قالت فيها 
كثيرا كنت أستاذة رائعة ، كنت أحب 
الكتب  لنا  تقرئين  كنت  كيف  كثيرا 
تستطيعين  ال  أنك  العدل  غير  من   ..
حجابك  أن  أظن  فعليا   ، التدريس 

مدهش..."  
التدريس  مهنة  مارست  أنوري  فاطمة 
فقط  التدريس   ، أشهر  ثالثة  لمدة 
لم   ! تدريس  وأي   ، السامية  المهنة 
اللغة  وال  اإلسالمي  الدين  تدرس 
العربية  وال الثقافة اإليرانية التي تنتمي 
اإلنجليزية  اللغة  درست  بل  اليها. 
ألطفال وفتيات كندا. وأي شيء أسمى 

من ذلك ؟
حبيب  بن  جميلة  تتحدث  عما   ، اذا  
للمدرسة  تعطيه  وتسمّم  تلوّث  وأي  ؟ 
تلتزم  أن  من  الضرر  وما  ؟  وللتالميذ 

الدينية طالما  بقناعاتها  المدرسة  تلك 
على  حتى  وال  أحد  على  تفرضها  ال 
بلد  الى  السفر  طالبها األطفال ؟  هل 
الدينية  قناعاتنا  ترك  علينا  يحتم  آخر 
؟   والثقافية  واالجتماعية  واألخالقية 
الكندي  الدستور  حتى  وال   ، ال   طبعا 
دائرة  وال  االنسان   حقوق  شرعة  وال  

المواطنة الكندية ينص على ذلك . 

الكندي  االعالم  ان   ، يقال  الحق 
بمعظمه وبشقيه االنجليزي والفرنسي 
من  بكثير  القضية  هذه  مع  تعاملوا   ،
التضامن بل والشجب لما وصلت اليه 
خالل  من  كيبك  محافظة  في  األمور 
القانون 21 الذي صوتت عليه حكومة 
الرموز  لبس  تمنع  والتي  ليغو  فرنسوا 
هل  منهم  الكثيرون  وسأل  الدينية. 
وظيفته  من  معلم  أو  مدرس  سيطرد 
قالدة حول  في  الصليب  وضع  لمجرد 
العنق أو في اليد ؟  طبعا ال ومن غير 
المفروض أن يتم ذلك ألن التزام الفرد 
بدينه وبشعائره هو حق مقدس تكفله 

كل شرائع العالم . 
مع  والحكومي  الرسمي  التعامل  ان 
قضية المعلمة فاطمة انوري ) إيرانية 
األصل( تضع مقاطعة كيبك في مصاف 
العنصرية  الدكتاتورية  الحكومات 
والملفت ان كيبك هي الوالية الوحيدة 
باقي  دون  القانون  هذا  فرضت  التي 
تأخذ  لم  أنها  بل  الكندية  الواليات 
برأي الحكومة الفدرالية التي اعترضت 
ترودو  جاستن  الوزراء  رئيس  بشخص 
العليا  المحكمة  بيد  القضية  ووضعت 
، وان رد رئيس حكومة كيبك فرنسوا 

ليغو على موضوع المعلمة فاطمة كان 
خاليا من اإلنسانية ومن المهنية حين 
قال .." كان ينبغي على مجلس إدارة 
في  كمدرسة  يوظّفها  ال  أن  المدرسة 
الحائط  بعرض  ضاربا  األول"،   المقام 
تعاطف  و  التعليمي  القطاع  حاجة 
المدرسة واإلدارة والتالميذ وأهاليهم . 
في  ضروري  حصرا  التربوي  التضامن 
تكفي  ال   ، فاطمة  المعلمة  موضوع 
يكفي  وال  والشجب  اإلدانة  بيانات 
على  مدوّن  في  الشخصي  االعتراض 
بل  تويتر  على  تغريدة  أو  الفايسبوك 
أن  االعتراض الفعلي والمؤثر ـ بحسب 
رأيي ـ يكون حين يتوجه كل المعلمات 
الغطاء  واضعين  مدارسهم  أماكن  الى 
عن  تعبيرا  رمزيا  ولو  رؤوسهم  على 
زميلتهم  مع  وتضامنهم  رفضهم 
المعلمة فاطمة التي حرمت من مهنة 
التدريس التي أحبتها ودرست سنوات 
من أجل أن تحقق حلمها . هل سيطرد 
هؤالء  كل  ليغو  فرنسوا  الوزراء  رئيس 
من وظائفهم حينها أم أنهم سيوصلون 
أن  يجب  التي   الحقيقية  الرسالة 

تصله؟ .               
  الصورة من تويتر 

آراء

المعلمة فاطمة انوري

طالل طه- مونتريال

غسان عجروش- مونتريال 

taha_talal@hotmail.com

طالل طه ـ مونتريال
اثنان،  كانوا  واحدا،  مواطنا  يكن  لم 
تعاهدا منذ طفولة شقية أن ال يفترقا، 
أن  األقدار  وشاءت  كندا،  يردا  حتى 
كل  من  معنا،  اركبا  أن  النداء:  كان 
على  الطائرة  فصعدا  اثنين،  زوجين 
عجل، حقائب سفر فقيرة، وزاد قليل، 
وكتابي تعلم الفرنسية في ستة أيام! 

على باب الطائرة كان االمتحان األول، 
وجدال،  إشكالية  واألكثر  واألصعب، 
سعيد  اسمي  لهما  اخترت  قد  وكنت 
حال  بالضرورة  يكن  ولم  واسعد، 
والوصف  االسم  مطابقة  من  الحال 

للموصوف: سعيدا أو أسعد!
في  الضيعة  فرأى  خلفه،  سعيد  نظر 
خزان ذاكرته، حاراتها الضيقة، بيوتها 
الفقيرة، ساحتها المهجورة، من تبقى 
من ناسها الطيبين، والدواب.. الكثير 
وكالب  هزيلة،  قطط  الدواب،  من 
وال  أمل  وال  أفق  بال  وشباب  شاردة، 

مستقبل!
منهم  المقبرة  الى  أقرب  هم  عجائز 
الساحة  الى  يخرجون  منازلهم،  الى 
ودكان الحاج والحقل وأملهم بالعودة 
مشارف  على  صاروا  هم  يتضاءل، 
في  يحملهم  آخر،  قطار  الى  االنتقال 
لها  يسعى  بعضهم  أخرى..  رحلة 

جاهدا وحثيثا!
مسح سعيد خارطة الضيعة مرة أخرى، 
القرص  عالج  عجل،  وعلى  سريعا، 
ذاكرته،  في   )hard disc( الصلب 
ثانوية،  ذكريات  من  أمكن  ما  مسح 
ومحرجة،  وبذيئة،  وبالية،  وقديمة، 
 ،)delete files( مسح ملفات كثيرة
لوالديه،  كبيرة  صورة  على  وأبقى 
كبير،  بشنب  واألسود،  باألبيض 
مواربة،  وبسمة  خجول،  رأس  وغطاء 
وأصدقائه، صورة  أخرى إلخوته  صورا 
لسوق اإلثنين في عز نشاطه، للجامع 
القديم، للبيدر ملعبا لكرة القدم مرة، 
خيام  فيها  تحرق  لعاشوراء  وساحة 
للحسين شهيدا  مرات،  )ع(  الحسين 
الكثير  البلدة، يمنحها  ال يغادر فضاء 

من البركة والحضور!
كثير من الوجوه األليفة التي يأنس لها، 
الذاكرة،  من  مهجورة  زوايا  في  أبقاها 
على  التدرب  في  يوما  تنفع  علها 
باهتة  الجذر واألصل، صورا  المواطنة 
وبيوت  المتهالكة،  والبيوت  للحارات 

االفريقي  البر  بأموال  انتصبت  عز 
زاد  وأحاديث،  حوادث  نثار  البعيد، 
رحلته  في  نفسه  بها  يحصن  قليل 
قريبا  الكوكب،  شمال  الى  البعيدة 
من القطب، في طائرة تجري بهم في 
والغيم  الماء  وغيض  كالجبال،  غيم 
واستوت الطائرة على جودي المدينة، 
بنصف  مونتريال  في  سعيد  فحط 
أحمال  من  متخففا  أقل،  أو  ذاكرة 
الصقيع  الى  خرج  وقديمة،  كثيرة 
وآمال  عريضة  بأحالم  الصقيع  يواجه 

واسعة وشباب واعد!
حسما،  أكثر  جرأة،  أكثر  كان  أسعد 
متحررا من مدينة ال ينتمي لها، أبنية 
عالية وكثير من االسمنت وقليل من 
حرارة الناس ودفء المشاعر، الضيعة 
برؤية  لسعيد  سمحت  مسطحة 
واقفة،  المدينة  أعرض،  ومدى  أوسع 
الفروقات  تزداد  متكبرة،  متعالية، 
الكثير من  فيها مع علو األبنية، فيها 
مشاعر  االنسان،  من  والقليل  الناس 
االسمنت ال تنطق، ال تحب، ال تطارد 
والصبار  التين  تقطف  أو  العصافير، 
ذاكرة  في  ليس  شوكه،  في  شهيا 
أسعد غير كثير من السيارات الفخمة، 
بالصناديق،  المحملة  والشاحنات 
والوجوه التي تكرر نفسها في الشارع 

والمقهى والسينما!
جامدة،  شاحبة،  فقيرة،  أسعد  ذاكرة 
في  الخلفية  الشوارع  مثل  باهتة، 
المهمشين  الناس  مثل  المدن، 
غادر  األطراف،  في  والمهشمين 
كبيرة،  بأحالم  الضيعة  األول  جيلهم 
مقعدا  المدينة  أطراف  في  انتهى  ثم 
ممسوحة  بأحالم  هزيل  كرسي  على 

وسقوف واطئة وأفواه كثيرة!
ألقى  اسعد،  وقف  الطائرة  باب  على 
الخواء  غير  ير  فلم  الوراء  الى  بنظرة 
مطبعيا  أخطئ  أن  يمكن  )كان 
راء..  الواو  بقلب  الخواء  كتابة  في 
اللحظات  في  انتبهت  يحصل،  لم 
ليس هناك  األخيرة(، ال شيء مهم، 
ما يستأهل ذكره في هذه المدينة، ال 
صور، ال بشر، ال أماكن، ال حوادث.. 

ال دواب!
والوجوه  االسمنت  من  الكثير  فقط 
المتشابهة، ال تستحق أن تأخذ مكانا 
في حقيبته المألى بالكشك والصعتر 
والزهورات، لم يجد في هذا الوطن ما 
يستحق أن يحتل حيزا في حقيبة، أو 

في ذاكرة!
آخره،  عن   )hard disc( الـ  مسح 
 ،)reset( األولى،  عذريته  الى  أعاده 
يريد أن يبدأ من جديد، اسما جديدا، 

ولباسا مستحدثا،  هيئة  لغة جديدة، 
مكتسبة..  عادات  مختلفة،  لكنة 

وذاكرة ممحية!
بغير  أملسا،  المدينة  أسعد  دخل 
نتوءات وال تضاريس وال أحمال ذاكرة 

عفنة.. هكذا زعم! 
حط أسعد كسعيد في نفس المطار، 
الى  خرجا  الطائرة،  نفس  من  نزال 
نفس الصقيع، وواجها نفس المدينة 
أحدهما  مختلفة،  ذاكرة  باحتماالت 
بدون  سريعا  الصعود  على  يراهن 
أثقالها، وآخر يراهن على الصعود آمنا 

بأحمال ذاكرة منتخبة!
يحمل  كل  عراة،  المدينة  الى  وخرجا 
ستة  في  الفرنسية  تعلم  كتابه، 
واآلخر  بيمينه،  حمله  أحدهم  أيام، 
دروب  في  وسارا  بيساره،  كتابه  أتى 
والتحت،  الفوق  الى  تعرفا  متعرجة، 
والفقر،  والغنى  والشتاء،  والصيف 
والطمع،  والقناعة  والحزن،  والسعادة 
مرات  في  وتواجها  والرضا..  والسخط 

قليلة!
يلتقيا،  لكيال  كبيرة  المدينة  تكن  لم 
داخلية  بوصلة  كانت  الذاكرة  لكن 
صعبة،  أوقات  بعض  سعيد  تحرك 
بمسحة  أسيرا  الضيعة  الى  فتعيده 
حزن تجتاحه في ليالي الثلج والصقيع، 

ذاته،  ويجلد  داخله،  الى  فيلجأ 
قوقعته..  داخل  في  نفسه  ويسجن 
أما أسعد فمتحرر من طفولته وشبابه 
خفيفا  حرا،  ينطلق  القديم،  وتاريخه 
يسميه  ما  كل  من  مسطحا  كريشة، 
أحاسيس  ومشاريع  وحنين  مشاعر 
صنعا  أحسن  بأنه  يشعر  قديمة، 
أبواب  على  الذاكرة  أحمال  خلف  أن 
المدينة التي غادها ذات سنة بعيدة!

أنجبا،  تزوجا،  كبرا،  وأسعد  سعيد 
أخذت منهما الحياة أكثر مما أعطتهما، 
منحتهما ذاكرة جديدة، ذاكرة سعيد 
اختلط فيها ما تبقى من صور قديمة، 
منفاه،  في  الحياة  استحدثته  ما  مع 
تفرز  أن  مترهلة  ذاكرة  على  يصعب 
الصور  تختلط  الجديد،  من  القديم 
في  أيامه  آخر  يعيش  والذكريات، 
شمال المدينة ويخرج كل صباح الى 
وعيناتا،  عيترون  بين  ملتقى شارعين 
يشرب القهوة، يقطف الدخان، ويتابع 
أخبار الضيعة.. ويستنكر على البلدية 

عدم تنظيف الثلوج في الشوارع!
جديدة،  ذاكرة  لنفسه  افتعل  اسعد 
كلها  مستهلك،  وال  قديم  فيها  ليس 
باللغة  منتقاة،  وأحداث حديثة،  صور 
وقطط  نظيفة  بكالب  الفرنسية، 
أنيقة  وأماكن  باسمة  وجوه  لطيفة، 
وفاخرة، وطبيعة جذابة، وحياة نابضة، 

وشمس مشرقة.. صيفا وشتاءا!
واسعد،  بين سعيد  األخير  اللقاء  في 
أنفسهما،  عن  راضيان  الرجالن  بدا 
صعدا  حين  سوية،  رحلتهما  تذكرا 
الطائرة وحطا في هذه المدينة، خرج 
يريدها  بذاكرة  الحياة  الى  منهما  كل 

ويرضاها!
لم يسجل أحدهما نقطة على اآلخر، 
لم يقل سعيد بأنني بقليل من الذاكرة 
أسعد  يقل  ولم  حياة سعيدة،  عشت 

بأنني بال ذاكرة كنت أسعد.. حقا!
هناك  الوطن  أن  عليه،  اتفقا  ما 
يدفعك دفعا ألن تركب في أي طائرة 
أو قطار أو قارب في بحر هائج، بذاكرة 
بنصف  ممسوحة،  بذاكرة  مشبعة، 

ذاكرة، أو ذاكرة منتقاة.. ال يهم! 
قال يا بني اركب معنا، قال سآوي الى 
لك..  عاصم  ال  قال  يعصمني،  جبل 
كانت  أيا  معك،  تحملها  ذاكرة  من 

أحمالها!
freepik.com الصورة من

مذكرات مواطن فقد ذاكرته باكرا!

من الن ويلسون الى فاطمة أنوري ...حجابك مدهش

تحية طيبة وبعد.. 
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صدى المشرق - مونتريال

جالية  اجل  من  معا  "تجمع  اقام 
تأبينيا  احتفاال   " وفاعلة  موحّدة 
وذلك  ايوب  محمود  للدكتور  تكريما 
عند السابعة من مساء السبت  الرابع 
المجمع  في  االول  كانو  شهر  من 
االسالمي في مونتريال بحضور زوجته 
الدكتورة ليندا كالرك والدكتور مالك 
الشخصيات  من  وحشد  صعب  ابي 

الجاليوية . 

عبد  اسامة  الدكتور  للمناسبة  قّدم 
هللا وافتتحت بآي من الذكر الحكيم  
بصوت المقرىء الحاج عبد هللا صفا . 
ايوب قال د.  الراحل  في تقديمه عن 
التطرّف  ايوب  د.  رفض   “ هللا  عبد 
االسالمية”  الدولة   “ عن  قال  حين 
التطرف  وان  االسالم  تخالف  انها 
مشيرا  الدين،  في  مشكلة  يمثل 
االديان  بين  فريد  االسالم  ان  الى 
وكدولة  كدين  تأسس  النه  السماوية 
قال  آخر  مقام  وفي   . السواء  على 
االسالمي  األخالقي  النظام  قلب  ان 
مستذكرا  السالم  واساسه  الحب  هو 
احدكم  يؤمن  ال  )ص(  النبي  قول 
 . لنفسه  يحبه  ما  الخيه  يحب  حتى 
في  ساهموا  الذين  االوائل  من  كان 
االسالمية  للعلوم  اكاديمية  انشاء 
فتأسست  الشمالية،  امريكا  في 
متخصصة  كلية  اول   2016 عام 
في  الشيعية  االسالمية  بالدراسات 
جامعة  Hartford واصبحت اطروحة 
الدكتوراه التي اعدها مرجعا للدارسين 
الغربيين عن الدين االسالمي الشيعي 
نتحدث  ان  اردنا  اذا  عاشوراء...  وعن 
نحتاج  ومؤلفاته  ايوب  الدكتور  عن 
الكتب  الى ساعات طويلة لكي نذكر 
بها  قام  التي  والمقابالت  والمؤلفات 
استاذا  كان  لقد   . حياته  مرّ  على 
وباحثا في جامعات عدة في  محاضرا 

العالم “.  
المهنية  انشغاالته  من  بالرغم 
والتعليمية والبحثية الكثيرة لم يبخل 
في إعطاء ولو بعض من وقته لجاليتنا 
مونتريال  في  ومؤسساتها  الكريمة 
حيث ترأس المركز االسالمي اللبناني 
جامعا  وكان  القرن  هذا  مطلع  في 

وموحدا .
اما اليوم وبعد مرور عشرين عاما على 
وبعد  المركز  رئاسة  ايوب  د.  تولي 
في  يحصل  الذي  والقال  القيل  كل 
من  معا  تجمّع  في  نحن  االيام  هذه 
اجل جالية موحدة وفاعلة نعمل على 
استعادة هذا الصرح الى ابناء الجالية 
بعد ان تمت السيطرة عليه واستباحة 

كل مفاهيم العمل الجاليوي”.  
بعده تم عرض فيلم وثائقي من إعداد 
الضوء  سلّط  فيه  االسالمي  المجمع 

على مراحل مفصلية من حياته .
 الدكتور امتياز يوسف

 ثم كانت مسجّلة كلمة للدكتور امتياز 
يوسف الذي كان احد تالمذة الدكتور 
ايوب في العام 1988 وهو اآلن استاذ 
الفكر االسالمي في الجامعة االسالمية 
برنامج  ماليزيا  ومنسق  في  الدولية 

الدولي  المعهد  في  والبوذية  االسالم 
للفكر والحضارة االسلمية في ماليزيا 
للتفاهم  الوليد”  “مركز  في  واالستاذ 
والمتخّصص  المسيحي  االسالمي 
على  التركيز  مع  االسالمي  الدين  في 
شرق  وجنوبي  تايلند  في  االسالم 
الشخصية  عالقته  فيها  تناول   . اسيا 
بوالده  وصفه  حيث  ايوب،  بالراحل 
الدكتور ايوب  االكاديمي وكان يناديه 
يوسف.  قال  كما  االكاديمي،  بابني 
وتطرق الى حياة ايوب العلمية مشيرا 
الى انه كان عالما معترفا به عالميا وانا 
تعلمت منه الكثير في مجال المعرفة 
والعالقات الشخصية . احببت اجابته 
السنة  بين  الفرق  عن  سئل  عندما 
والشيعة قال أنا رجل مسالم وال أحب 

الجدال”.
من  مصورة  مقاطع  عرض  كان  ثم 
مقابله  من  ومقتطفات  حياته  سيرة 

اجرتها معه قناة الميادين.
 الشاعر فضل هللا

السيد  للشاعر  قصيدة  كانت   ثم 
مسمع  على  القاها  هللا  فضل  عصام 
في  وفاته  قبل  ايوب  الدكتور  الراحل 
وقال  كوثراني.  جعفر  السيد  منزل 
التقينا فيها  فضل هللا “ في آخر مرة 
باللغة  كتابا  سيصدر  انه  لي  قال 
لترجمته  جاهدا  وسيعمل  االنكليزية 
الى العربية . وقد طلب مني ان اكتب 
في  ليضعه  رايي  عن  فيه  اعبر  شيئا 
بعد  التقينا  وفعال  الكتاب.  مقدمة 
االخ جعفر  بالبعيدة عند  ليست  فترة 
ابو عبد( واعطيته ما كتبته   ( كوثراني 

وهو التالي :
يمنح  الذي  السامي  المفكر  الى 
األفكار ما ترجوه من سحر البيان ... 
الى الرجل الذي غدا عطاؤه كالشمس 
الى   .. والقريب  البعيد  بنورها  يحظى 
ايوب  محمود  الدكتور  والصديق  األخ 

اهدي هذه االبيات :
جال بالفكر اسرار الزمان
وللتاريخ في أحلى بيان

كبيرٌ قلّ ما في الناس يُلقى
له بالفكر والتأليف ثاني

ّ لعمرُك ليس للتاريخ اال
عميد الفكر نادرة الزمان
هو المحمود ايوب بفضل
تشير له االفاضل بالبَنان

وليس سواه بالتحقيق فيما
رى كفؤا لتفسير المعاني
له فكر يباهي الصبَح نورا

معانيه كأزهار الجنان
وللتاريخ ترجم باختصار 

فكان لذلك احسن ترجمان
علّي ثناؤه فرٌض الني

به نلت األماني باألمان
يوم  الى  مديحي  به  أطلت  لو  واني 

القيامة ما كفاني
Karim Grow الدكتور

للدكتور مسجّلة  كلمة  كانت   ثم 
من  تخرج  Karim Grow  الذي 
الجامعة االمريكية في بيروت وحصل 
جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  على 
Mc Gill في مونتريال وقام بتدريس 
االسالمية  والدراسات  العربية  اللغة 
ونيويورك  كولومبيا  جامعات  في 

المتحدة  الواليات  في  وفرجينيا 
والحضارة  للفكر  الدولي  والمعهد 
المپوروكلية  كواال  في  االسالمية 
االسالمية  Rajaratnam  للدراسات 
العديد  له  المعاهد.  من  وغيرها 
الفكر  تناولت  التي  المؤلفات  من 
االسالمي ،االخالق ، السالم االسالمي 

واالنقسام السني الشيعي.
في كلمته قال غرو “ اول مرة التقيت 
العام  في  كانت  محمود  الدكتور  فيها 
الدكتوراه  ادرس  كنت  عندما    1976
كان  االسالمية.  الدراسات  مجال  في 
يطبع  شخص  عن  يبحث  محمود  د. 
له بحث يريد نشره في اوروبا. عملت 
خاللها  اطبع  كنت  اشهر  لعدة  مع 
بحثه ونناقش ايضا العديد من االفكار 
والنقاط التي تضمنها بحثه الذي نشر 
تناول  والذي  معروفة  اصدارات  في 
في  لعاشوراء  التعبدية  “الجوانب 
الشيعة اإلثني عشرية و عذاب الفداء 
عمال  يزال  ال  والذي   ،  “ اإلسالم  في 
كالسيكيا اظن انه لم يسبقه اليه احد. 
اصبحنا اصدقاء ولكن كان بالنسبة لي 
كأخ كبير . بعد ذلك التقيته في العديد 
من االماكن في ظروف مختلفة سواء 
او  فيالدلفيا  او  نيويورك  جامعات  في 
لندن او بيروت، ال سيما خالل الحرب 
المپور  وكوال  وطهران  هناك،  االهلية 
واندونيسيا وهارتفورد ومونتريال التي 
السنوات  تلك  كل  . خالل  فيها  مات 
ساعدني كثيرا في المجال االكاديمي 

وعلى المستوى الشخصي” .
للكثير  ايوب  د.  تعرّض  غروْ”  واضاف 
من الصعوبات في حياته منه فقدانه 
حياته  من  مبكرة  مرحلة  في  البصر 
والذي تطلب منه جهودا كبيرة ليحقق 
 . اليه  وصل  ما  الى  ويصل  يريد  ما 
اضافة   ، منها  لغات  عدة  يتقن  كان 
والفرنسية  االنكليزية   ، العربية  الى 
واالندونيسية  الفارسية  وااللمانية 
وكان يتمكن من قراءة اللغة اليونانية 
بين  نادر  شيء  .وهذا  اخرى  ولغات 
هذه  في  المسلمين  المفكرين 
مع  واإللفة  اآلخر  معرفة  سيما  االيام 
التفكير  وطريقة  األخرى  الحضارات 
ال  مما   “ انه  الى  واشار  المختلفة”. 
مع  مرتاحا  محمود  كان  فيه  شك 
من  الكثير  بعكس  والتعددية  التنوع 

المسلمين هذه االيام “.

الحاج بهيج سالمة
جالية  اجل  التجمع من  كلمة   والقى 
بهيج  الحاج  االديب  وفاعلة  موحدة 
الوفاء  يقضي   “ قال  الذي  سالمة 
اقف  ان  فراس  ابا  يا  ذكراك  يوم  في 
من  صغتها  كلمات  ببعض  الرثيك 
والعقل  القلب  ومن  الروح  صفاء 
والضمير، وان اذرف دمعة حرة تخرج 
عليك  حرقة  اذللتها  االعماق  من 
ذوب  من  وسكبتها  وداعك  يوم  في 
تحية  لتكون  والمشاعر،  االحاسيس 
اجالل واكبار وتعظيم واحترام... لرائد 
من رواد العلم والكلمة والمعرفة وعلم 
من اعالمها الشوامخ الكبار ورجل من 
الشامخة  اعمدتها  ومن  جاليتنا  رجال 
العلي  الى  فاضرع  االغتراب.  دار  في 
القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان 

يفيض على جدثه فيوض رضوانه وان 
يشمله بعطفه وحنانه ورعايته ويدخله 

الفسيح من جناته”.
بين  ما  الناس  اكرم   “ واضاف سالمة 

الورى رجل
تقضى على يده للناس حاجات

كم مات قوم وما ماتت كرامتهم   وكم 
عاش قوم وهم في الناس اموات

كلنا نمر على رمال الزمن ونعبر جسر 
الفناء  دار  من  لنرتحل  الحياة  هذه 
رحمة  والبقاء،  الى  الخلود  دار  الى 
فمنّا  شيء.  كل  وسعت  التي  هللا 
مجرد  سوى  وراءه  يترك  من  ال  من 
سافيات  تلبث  ال  التي  اقدامه  آثار 
آثارها  وتزيل  عليها  تاتي  ان  الزمن 
. ومنا من  لها وال خبر  اثرا  وتصبح ال 
ونفوس  عالية  همم  اثار  وراءه  يترك 
وسيرة  كبيرة  جليلة  واثار  شامخة 
الرياح  عصف  تتحدى  حسنة  طيبة 
وتتحدى  المطر  ووقع  الرعود  وقصف 
وتخلد  والنسيان  الضمور  عوامل  كل 
عبر  الحياة  واالنسان..  للحياة  مُلكا 
الطويل واالنسان عبر وجوه  امتدادها 
الرفيعة  الهمم  هؤالء  ومن  الممتد.. 
رحمه  فقيدنا  كان  الشامخة  والقمم 
جنة  وجعل  وارضاه  عنه  ورضي  هللا 

الخلد مقره ومأواه”.
كفيفا  عاش  لقد   “ سالمة  وقال 
والبصيرة  العقل  بنور  يرى  كان  ولكن 
واالدراك وينشر الضوء والنور ويكشف 
او  منه  قرب  من  كل  امام  المرئيات 
تواصل معه .فكان تلك الشعلة التي 
اضاء ت الطريق امام كل العاملين في 
سبيل هللا ومن اجل كرامة االنسان.  

مع  لقاء  اول  عن  سالمة  وتحدث 
لبنان وقال “ عرفته  ايوب في  الراحل 
القرن  من  الستينيات  منتصف  منذ 
حيث  التآخي  اسرة  في  الماضي 
العاشر  ليلة  في  مبدعة  كلمة  القى 
جميع  اعجاب  نالت  محرم  من 
الحاضرين.. والتقيت به اكثر من مرة 
مونتريال  في  والتقينا  افترقنا  ان  الى 
الجهادية  المسيرة  الى  انضم  عندما 
الني مشينا خطاها على طريق العمل 
من  اكثر  منذ  واالجتماعي  االسالمي 
٣٥ عاما،  حتى كان المركز االسالمي 
جهود  ثمرات  من  ثمرة  اللبناني 
ضحّوا  الذين  امثالكم  من  الطيبين 
تكوين  اجل   من  والنفيس  بالغالي 
الى  المركز  ليتحول  اغترابي  مجتمع 
في  واالسالم  العروبة  قالع  من  قلعة 

هذا البلد ..”.  
المركز  ادارة  استلم   “ قائال  وتابع 
يد  وسعته  ما  وعمل  ثالث  لسنوات 
وضمن  يستطيع  بما  وضحى  القدرة 
والفسحة  له  المتوفرة  االمكانيات 
فكان  بها  يعمل  ان  له  المسموح 
والموقف  المنبر  فرسان  من  فارسا 
لي  كان  ثقافية  ندوة  نظّم   . والكلمة 
شرف تعريفها في أكثر من مرة . كان 
في  شديد  بتواضع  يتمتع  هللا  رحمه 
االوار  وكان  ونشاطه  وافعاله  اعماله 
تتوقف  ال  التي  والحركة  يهدأ  ال  الذي 

عن العطاء” .
ابا   “ بالقول  الكبير  الراحل  وخاطب 
فراس ان الحياة التي صارعتها تركت 
على شفاهي صورا من حكايات اثارت 

وشدتني  الشجن  كوامن  نفسي  في 
الى تلك المسيرة التي مشينا خطاها 
معا في طريق االسالم ومن اجل هذه 

الجالية الكريمة .
زكي  كان  فراس  ابا   “ بالقول  وعقب 
واسع  بعلم  يتمتع   .. والفوح  البوح 
رجل  وكان  واسعة  وثقافة  غزير  وعلم 
نشيطا  وعامال  االول  الطراز  من  حوار 
وكرامة  االسالم  رسالة  اجل  من 

االنسان ..
األمل  معه  فرحل  عالمنا  عن  رحل 
وبقيت  عالمنا  عن  رحل  العمل  وبقي 
ومحاضراته  العديدة  مؤلفاته  لنا 
الكلمات  تلك  لنا  وبقيت  القيمة 
تتالق  كانت  التي  المشرقة  المضيئة 
الطيبة  فالكلمة   . البّسام  ثغره  على 
وفرعها  ثابت  اصلها  الطيبة  كالشجرة 

في السماء” .
ارتحلت   ... فراس  “ابا  بالقول  وختم 
سخط  من  فارتحت  الدنيا  عالم  عن 
وتعبها..  ومشاكلها  وضجيجها  الدنيا 
المكان  الى  عرجت  فقد  الروح  واما 
عند  مرة  اول  في  منه  فاضت  الذي 
مليك مقتدر مع الطيبين والصادقين 

والعلماء والمجاهدين..
والمجتمعات  جاليتنا  ستفتقدك 
والعربية..  واالمريكية  الكندية 
والمعرفة  العلم  ساحات  ستفتقدك 
نحن  وسنفتقدك  والجهاد..  والثقافة 
وحواراتنا  وسرورنا  انسنا  مجالس  في 
يا  قلوبنا  في  حي  انت  ننساك..  ولن 

خير جليس وانيس..
االخوة  وباسم  باسمي  الختام  في 
جالية  اجل  من  معا   “ حركة  في 
الذين  الثلة  هؤالء   “ وفاعلة  موحدة 
حملوا الشعلة منذ اكثر من 35 عاما 
نعاهدكم ان نسير في طريق العمل ما 
دام منكم االقبال والتشجيع وما دام 

منا بقية من عمر “.

واخيرا يود تجمع “معا من أجل جالية 
موحدة” أن يشكر كل الذين ساهموا 
المرحوم  تأبين  ذكرى  احياء  في 

البروفيسور محمود ايوب..
المجمع  في  اإلخوة  بالذكر  ويخص 
وفنية  إعالمية  ولجنة  إدارة  االسالمي 
والدكتور امتياز يوسف و الدكتور كريم 

دوغالس كرو..
كالرك  ليندا  الدكتورة  زوجته  ويشكر 
والدكتور مالك ابي صعب لمساعدتهم 

في التحضير لهذا البرنامج..
والشكر واصل للدكتور أسامة عبدهللا 
عصام  والسيد  صفا  عبدهللا  والحاج 
فضل هللا والحاج الفاضل بهيج سالمة 

والحضور الكريم..
بخالص  مجددا  عائلته  من  ويتقدم 

التعازي والمواساة..
يمكنكم  الحفل  لمشاهدة 
 : الرابط  هذا  الى  الذهاب 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / c c m m o n t re a l f a c e /

videos/3114540958778144
 Hartford الصورة من *
Seminary حيث كان الراحل 
يدرّس الدراسات اإلسالمية والعالقات 
المسيحية – اإلسالمية

احتفال تكريمي للبروفسور محمود ايوب : كان بما 
يمتلكه من علم ومعرفة نادرا بين المفكرين المسلمين  

د. اسامة عبد هللا الدكتور Karim Growالشاعر عصام فضل هللاالحاج بهيج سالمةالدكتور امتياز يوسفالمرحوم د. محمود ايوب 
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الحاج احمد شحرور 
اسعد  احمد  الحاج  لبنان  في  المنية  وافت 

ملحم شحرور) ابو علي(
 ، حسين   ، علي  المتقاعد  العميد   : اوالده 

القاضي حسن ، محمد،محمود وابراهيم.
بناته : عال، المحامية هدى، د. ندى.

وقد تقبلت العائلة العزاء في المركز االسالمي 
اللبناني وتلي عن روحه الطاهرة القرآن الكريم 
في  االحد  يوم  عصر  من  الثالثة  الساعة  عند 

12 كانون االول .
الحاجة اميرة محفوظ

محيي  اميرة  الحاجة  لبنان  في  المنية  وافت 
ابو   ( نجار  يحيى  االخ  والدة  محفوظ  الدين 
علي( . وقد اقيم في المركز االسالمي اللبناني 
الطاهرة  روحها  عن  وفاتحة  عزاء  مجلس 
يوم  مساء  من  السادسة  الساعة  عند  وذلك 
المناسبة  . تخلل  االحد في 12 كانون االول 
آيات  قراءة  شبلي  علي  الحاج  لها  قدم  التي 

زين  نديم  الحاج  بصوت  الكريم  القرآن  من 
الدين ومجلس عزاء قرأه سماحة الشيخ علي 

الخطيب. 
المرحوم شوقي عواد

وافت المنية المرحوم شوقي محمد عواد وقد 
صلي على جثمانه الطاهر ووري جثمانه ثرى 
جبانة حمزة عند الساعة الثانية من عصر يوم 
اقيم عن  وقد   . االول  كانون  السبت في 11 
روحه الطاهرة مجلس عزاء وفاتحة وذلك عبر 
حيث  االسالمي  المجمع  من  المباشر  البث 

قرأ االخ ياسر االحمر مجلس عزاء حسيني.
اوالده: محمد وماجدة عواد 

اشقاؤه : فوزي ، غسان ، نادية وفادية عواد

نتقدم من ذوي المرحومين باحر التعازي 
الرحمة  لهم  وجل  عز  هللا  سائلين 

والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان 

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..

االسالمي  المجمع  أقامه  الذي  االحتفال 
حفيدة  والدة  ذكرى  لمناسبة  مونتريال  في 
زينب  السيدة  ) ص(  محمد  االكرم  الرسول 
والحسين  الحسن  وأخت  وفاطمة  علي  ابنة 
البرنامج  من  جزء  وتخصيص  كربالء  وبطلة 
المجال  في  والعامالت  العاملين  لتكريم 
يعزز  الذي  والمعنى  المغزى  من  فيه  الطبي 
الذين  أولئك  صفوف  في  المعنويات  من 
يقفون في الخط االول في مواجهة الجائحة 
والعناية  والمسنين  بالمرضى  والعناية 
الزمان  هذا  في  له  تتوافر  الذي  باالنسان، 
كل وسائل الراحة والطعام والدواء واللباس. 
والروحية،  النفسية  العناية  يفتقد  ولكنه 
من  والخوف  والحزن  بالتعاسة  يشعره  مما 
المراكز  على  نتمنى  والعزلة...وكم  الوحدة 
والمؤسسات االجتماعية والدينية أن تستفيد 
من المناسبات التاريخية وشخصياتها الرمزية 
الملهمة من أجل رفد مجتمعاتنا بكل ما يعزز 
بدل  االجتماعي،  والتضامن  النفسية  الحالة 
االستغراق في التاريخ من أجل شد العصب 
فائدة  دون  العصبيات  تحريك  او  المذهبي 
تترتب على عقل روح المخاطب، الذي يعيش 
في الماضي لبرهة من الزمن ثم سرعان ما 

يعود الى واقعه وحياته اليومية دون مخزون 
الحياة  تحديات  مواجهة  على  يعينه  داخلي 
ومصاعبها او يضفي عليه طمأنينة وأمان في 
محيط قلق ومضطرب. وما النموذج الزينبي 
ابناءها  رأت  إمرأة  عن  االروع  المثال  اال 
ومن  وهي  مصرّعين  بيتها  وأهل  وإخوتها 
العطش  يعانون  والنساء  االطفال  من  معها 
والحصار واالرهاب االموي. ومع ذلك وقفت 
لتقول  واصطبار  وعزة  وايمان  صالبة  بكل 
لالنسانية  رسالة  انها  جميال".  اال  رأيت  "ما 
جمعاء في كيفية أن ترى النور رغم الديجور، 
وان  ينزف  وهو  القلب  خفق  تسمع  وان 
تتحمل وجع الوالدة لتحضن وليدا يبكي في 
الحالك  الظالم  خالف  ترى  وان  فرح  لحظة 
بالحياة  االمل  فيتعزز  باتقاد  تسطع  شمسا 
وتنتفي روح اليأس والقنوط ويزدهي االيمان 
التشكيك  افكار  باجمل حلله، بعدما كادت 
مضاجع  تقض  وحكمته  وعدله  بالخالق 
نفتح  أن  ملهم  هو  ...فكم  والسهاد  الرقاد 
لم  ماء  من  جداول  تفيض  كي  التاريخ  ترع 
زينب  فهنيئا الحباب  للشاربين.  لذة  يتسنه 
والصبر  التضحية  نهج  نهجها،  ومستلهمي 

واإلعتناء وكل عام وانتم في خير وعافية.

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

هل يتجسس االهل على أبنائهم ؟؟

في مولد السيدة زينب )ع(: 
والدة روح التضحية

احترام  موضوع  طرحت  عندما   : مشكلة 
الخصوصية لالوالد من قبل أهلهم وانه أمر 
اعتراضات  جاءتي  وأخالقيا  دينيا  مشروع 
أزرع  كيف  تقول  بالخصوص  أمهات  من 
هذه االفكار بين أبنائهن، علما انهن يطلعن 
الهواتف  بمراقبة  سواء  خصوصياتهم  على 
وااللواح  الكمبيوتر  أجهزة  او  المحمولة 
االلكترونية لحمايتهم. ولما حاولت أن أقول 
وأن  الخصوصية  احترام  هو  االصل  أن  لهم 
وجود  عند  للحماية  التدخل  هو  االستثناء 
فهل   . كالمي  يستِسغْن  لم  ضروة  أو  داعي 
في  ومرفوض  مستهجن  أمر  هو  قلته  ما 
المجتمعات العربية واالسالمية ؟؟                                                            
تهاني / أتاوا 
حل : األبناء.. الشغل الشاغل لآلباء واألُمهات 
خصوصية  إلخضاع  الكثيرين  يدفع  ما  وهو 
األبناء للمراقبة بدافع الحب . إاّل أّن النتائج 
عصر  في  خاصة  كارثية  تكون  ما  غالباً 
و"الواتس  االجتماعية  والمواقع  التواصل 
األبناء  حماية  شعار  تحت  ذلك  كلّ  آب"، 
ومنع المصيبة قبل وقوعها، وهو ما قد يحوّل 
على  جواسيس  إلى  األُمّهات  أو  اآلباء  هؤالء 
الهاتفية  ومكالماتهم  وسلوكياتهم  أبنائهم 
اآلونة  وفي  أصدقائهم.  مع  ومحادثاتهم 
االعتماد  إلى  األسر  من  كثير  لجأت  األخيرة 
الهواتف  على  تثبت  جديدة  تطبيقات  على 
الذكية وتمكن اآلباء من االطالع على البريد 

ينشره  ما  وكلّ  باألبناء  الخاص  اإللكتروني 
على صفحات برامج التواصل االجتماعي. كما 
تنصت  أجهزة  تثبيت  إلى  اآلخر  البعض  لجأ 
على مكالماتهم مع أصدقائهم، مبررين ذلك 
أنّه بدافع الحب والخوف على أبنائهم. ويؤكد 
أبنائهم  لسلوكيات  اآلباء  مراقبة  أن  تربويون 
حّق مشروع وأسلوب تربوي تطالب به كافة 
وأّن  والحديثة،  التقليدية  التربية  نظريات 
المراحل  باختالف  يتباين  وشكلها  حدودها 
المشكلة في  تبقى  بها.  يمروا  التي  العمرية 
الرعاية  من  المراقبة  من  الهدف  يتحوّل  أن 
احترام  وعدم  وتسلط  فضول  إلى  واالهتمام 
لخصوصيات االبن، باتباع أساليب التجسس 
الصغير  واألخ  االصدقاء  كتجنيد  المختلفة، 
أو  األبوين  غياب  في  يحدث  ما  كلّ  لنقل 
ومالبسهم  وخزائنهم  مقتنياتهم  في  النبش 
يخصهم.  ما  كلّ  على  واالطالع  وكتبهم 
يترك  كي  مهذبا  يبقى  أن  يجب  فاالسلوب 
الى  االمر  تحويل  فان  واال  ايجابيا،  انطباعا 
ببراعتهم  االبناء  فان  وتذاكي  شطارة  معركة 
والتقنيات  البرامج  احدث  على  واطالعهم 
أهلهم  عن  ويخفون  المعركة  سيربحون 
شبكات  في  ويسمعون  يرون  ما  حقيقة 
من  الهدف  مع  يتعارض  وهذا  التواصل 
من  تكون  ان  يجب  التي  والمتابعة  االطالع 
والصراحة  المتبادلة  الثقة  أواصر  بناء  خالل 

والشفافية .

الحاج نمر  الذكرى السنوية االولى لرحيل  في 
الزهراء  مسجد  في  اقيم   ) خليل  ابو   ( خنافر 
)ع( عند الساعة السابعة من مساء االحد في 
الخامس من شهر كانون االول الجاري مجلس 

فاتحة وعزاء عن روحه الطاهرة . 
خنافر  افتتح  حسن  االستاذ  من  تقديم  بعد 
الحفل بآي من القران الكريم بقراءة من الحاج 
نجله  القاها  قصيدة  كانت  ثم  صفا  هللا  عبد 

الحاج حسين قال فيها :
“ابتاه...

عام مضى على الرحيل
والحزن يغدو وهللاِ ثقيل

ابتاه...
دعني ابوح بأسراري

ومما يختلج قلبي من حزٍن
مذ رحلت وتركتني عليل

ابتاه...
يا دمعة األشواق في العيون

ويا لوحة األحزان المعلقة على جدران القلوب
ماذا أقول لك وكيف اعبّر

بل بأي سرٍّ ابوح قبل اي سر
عام مضى يا ابتي...

وانا يتيم حزين كئيب
بسمتي امست تذبل على الشفاه

كما الزهور
لرحيلك  حزنا  العين...فتزهر  دمع  اسقيها 

وشوقاً للقائك
والقلب يعتصره الحزن

ابتاه...
دعني أخبرك انك حي فينا

فكيف لنا ان ننساك
جدران  على  كلوحات  معلقة  ذكرياتك  وكل 

منازلنا
وكيف لنا ان ننساك

وننسى بسمتك المعتقة بالحب والود والحنين
تغدو كوحيٍ نراها في الذكريات الخالدة

بدموع الجدران نراها

وروحك الطاهرة تسمو في كل حكايا السنين
تنام معنا وتستيقظ معنا في كل الصباحات

 وتحوم في زوايا الذكريات
طيبة  وكلمة  وادعة  بسمة  كانت  فحياتك 
ارواحنا  تنعش  مرت  ونسمة  حسنة  ومعاملة 

وترحل
هكذا كنت وهكذا انت

فيا ابتاه...
في ذكرى رحيلك االولى اعدك اننا لن ننساك 

وال نقول وداعا
بل الى اللقاء لنعود لحضنك مرهفين

في جنة هللا خالدين
والحمد لله رب العالمين".

ثم كان مجلس عزاء لسماحة الدكتور السيد 
رياض المؤمن . وفي الختام تم توزيع الطعام 

عن روح الراحل.
خنافر  نمر  الحاج  المرحوم  عائلة  من  نتقدم 
ومن  عيناثا  بلدة  واهالي  واالنسباء  واالقرباء 
الجالية في مونتريال باحر التعازي سائلين هللا 

له الرحمة ولهم الصبر والسلوان .

رحيل  على  األولى  الّسنويّة  بمناسبة  الذّكرى 
علي  مواهب  الحاجّة  الحسين)ع(  خادمة 
الحاّج  رحيل  على  أسبوع  مرور  وذكرى  أحمد 
سبيتي،  علي  الحاج  االخ  والد  سبيتي  حسن 
أقامت جمعيّة أيتام علي)ع( و جمعيّة الرّسالة 
في  لألخوات  عزاء  مجلس  الكنديْة  اللّبنانيّة 
وذلك  العالميّة،  الزّهراء)ع(  مؤّسسة  قاعة 
الواحدة  الّساعة  األوّل  كانون   ٣ الجمعة  نهار 
الّسيرة  تَلَت  حيث  الظّهر،  بعد  والنّصف 
الحسينيّة خادمة أهل البيت)ع( الحاجّة زينة 
زين فاعور، والّتي تناولت سيرة الرّاحلة مواهب 
فترة  طيلة  للجالية  قّدمته  وما  أحمد  علي 
إقامتها في مونتريال وشخصيّة الرّاحل حسن 

سبيتي اإليمانيّة، الطّيّبة والخادِمة للنّاس.
الرّسالة  أيتام علي)ع( وجمعيّة  تتقّدم جمعيّة 
المرحوَميْن  عائلتَيْ  من  الكنديْة  اللّبنانيّة 
الزّهراء)ع(  مؤّسسة  ومن  والمواساة  بالعزاء 
العالميّة بالّشكر على تقديمها المكان الكريم 
المساهمة  هذه  قبول  وجلّ  عزّ  اللّه  سائلين 

وعلوّ الّدرجات للفقيَديْن.

المرحومة  عائلة  من  تتقدم  المشرق  صدى 
المرحوم  وعائلة  أحمد  علي  مواهب  الحاجة 
والجالية  وانسبائهم  سبيتي  حسن  الحاج 
الرحمة  لهما  هللا  سائلين  والمواساة  بالعزاء 

والمغفرة والرضوان.

عام على رحيل الحاج نمر خنافر

احياء ذكرى الحاّجة مواهب علي 
أحمد والحاّج حسن سبيتي

البقاء هلل

المرحوم الحاج نمر خنافر

المرحوم الحاج حسن سبيتي  المرحومة الحاجة مواهب علي أحمد
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بمناسبة  العراق  احتفاالت  إطار  في 
الدولة  لتاسيس  المئوية  الذكرى 
ألعالن  الرابعة  والذكرى  العراقية 
أقامت  االرهاب  على  االنتصار  العراق 
في  العراق  لجمهورية  العام  القنصل 
حسن  اغادير  د.  مونتريال   - كندا 
في  احتفاالً  اقامتها  مقر  في  النقيب 
االول  كانون   10 بتاريخ  الجمعة  يوم 
المئوية  ذكرى  إلحياء  وذلك   2021
والذكرى  العراقية  الدولة  لتاسيس 
على  االنتصار  العراق  إلعالن  الرابعة 
باهتمام  حظى  والذي  االرهاب 
والدبلوماسية في  السياسية  األوساط 
االحتفال  مونتريال، حيث شارك في 
مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة 
كيبك ، باإلضافة إلى عدد من رؤساء 
السلك  وأعضاء  القنصلية  البعثات 
المنظمات  وممثلي  الدبلوماسي 
مونتريال،  لدى  المعتمدين  الدولية 
الجالية  أبناء  من  عدد  عن  فضالً 
العراقية والعربية وممثليهم وممثلين 
لمنظمات المجتمع المدني ، وأعضاء 

القنصلية العامة في مونتريال.
الوطني  النشيد  بعزف  الحفل  استٌهل 
القت  وبعدها  والكندي  العراقي 
هذا  في  كلمتها  العام  القنصل 
"االحتفال  أن  أكدت  حيث  االحتفال 

تعبيراً  يمثل  المئوية  بالذكرى 
بدولتنا  واالعتزاز  الفخر  عن  صادقاً 
المجتمعية  مسؤوليتنا  على  وتأكيداً 
في ترسيخ قيم ومعاني الوالء واالنتماء 
بين أبناء الوطن من خالل تنظيم هذه 

االحتفاالت والتي تؤكد هذه القيم".
عظيم  تاريخي  يوم  هو   " واضافت 
ومناسبة وطنية خالدة نعيش لحظاتها 
بالفخر واالعتزاز، فهي فرصة لنستلهم 
والتالحم  والوحدة  البطوالت  معاني 
وزرع قيم المواطنة الصالحة باالضافة 

الى تعزيز حضور الدبلوماسية العراقية 
واالرتقاء بها".

وأشارت في كلمتها الى تصريح معالي 
حسين  فؤاد  الخارجية  وزير  السيد 
والذي ترحّم على الشهداء الذين قضوا 
وعطاء  صبر  وحيا  العراق  عن  دفاعاً 
وهو  مكوناته  بمختلف  الكريم  شعبنا 
يستعيد حضوره واندماجه ويستكمل 
مع الحكومة جهودها في تعزيز االمن 
التكفيري  الفكر  ومحاربة  المجتمعي 

وجماعته.

ودعت في ختام كلمتها "العلي القدير 
المرابطة  االمنية  قواتنا  ينصر  أن 
الذين  الحبيب  عراقنا  ارجاء  كل  في 
 ." الوطن  شمل  ولموا  الظالم  هزمو 
البعثة  "ألعضاء  شكرها  وقدمت  كما 
تكللت  مخلصة  جهود  من  بذلوه  لما 
بالنجاح في إقامة هذا االحتفال الذي 
الحب  لمعاني  صادقاً  تعبيراً  يعد 
وجل  عز  "المولى  سائلةً   ،  " للوطن 
أن يديم على هذه البالد نعمة األمن 

واألمان واالستقرار" .

الحفل  على  القائمون  قدم  ذلك  إثر 
والخطاط  الفنان  قدمه  فنيأ  عمالً 
لهذا  العبيدي خصيصاً  مثنى  العراقي 
الحفل  فقرات  وتوالت   . االحتفال 
العروض  بعض  شملت  والتي  البهيج 
من  الوطني  باليوم  الخاصة  المرئية 
وغيرها  العراقي  االعالم  شبكة  انتاج 
تتغنى  التي  الفنية  االنتاجات  من 
بحب الوطن باالضافة الى عرض فيلم 
خالل  واإلنجازات  العراق  عن  وثائقي 

مائة عام على تأسيسه.

أدْما – لبنان

والنُظُم  الحقوق  كليّة  من  بتنظيم 
الحضارة  جامعة  في  والسياسة 
 )  ICOU  ( المفتوحة  العالمية 
القانون  لفلسفة  اللبنانية  والجمعية 
بجامعة  الحقوق  كلية  وبمشاركة 
الحقوق  كليّة  نظمت  الكندية   Laval
 )ICOU( والنُظُم والسياسة في جامعة
القانون  لفلسفة  اللبنانية  والجمعية 
الحقوق  كلية  وبمشاركة    ALIPHID
التكريمي  اللقاء   Laval بجامعة 
البروفيسور  القانون  لفيلسوف 
الدائم  األستاذ   Bjarne Melkevik
في كلية الحقوق بجامعة Laval  في 
إنجاز  بمناسبة  وذلك  كندا   – كيبيك 
من  جديدة  مجموعة  وطباعة  ترجمة 
اللغة  الى  القانون  فلسفة  في  أعماله 
المنظمة  مقر  في  وذلك  العربية، 
والحضارات  االديان  لحوار  العالمية 

)اويسكو(.
لبنان  بين  بالتزامن  االحتفال  وأقيم 
 ،"ZOOM  " منصة  عبر  وكندا 
من  نخبة  وحضور  بمشاركة 
والقانونيّة  األكاديميّة  الشخصيات 
والثقافيّة واألدبيّة في مقدمتهم رئيس 
المفتوحة  العالمية  الحضارة  جامعة 
رئيس  الجدة،  مخلص  البروفسور 
القانون  لفلسفة  اللبنانية  الجمعية 
في  الدكتوراه  لمعهد  السابق  العميد 

جورج  البروفيسور  اللبنانية  الجامعة 
رئيس  جحا  ميشال  الدكتور  سعد، 
في  اإلستشاري  العلمي  المجلس 
خشاب  أحمد  الدكتور  الجامعة، 
الحضارة  لجامعة  المفوّض  المدير 
وغرب  كندا  في  المفتوحة  العالمية 
الدكتور  منير حمزة،  الدكتور  أفريقيا، 
شمس  رباب  الدكتورة  ناضر،  زاهي 
الدين، الدكتور بشاره صليبا، الدكتور 
حمية،  علي  الدكتور  علموني،  جورج 
مشاركات  ومع  حرب  كلوديا  الباحثة 

."ZOOM " خارجية عبر منصة
اكد  كلمة  القى  الجدة  البروفسور 
بها  قام  التي  للقراءات  أنه "نظرا  فيها 
الجدير منح  أنه من  االساتذة، وجدنا 
الدكتوراه الفخرية له لما أعطاه لفلسفة 
القانون من أنسنة، وما قدمه للعالقة 
واالجتماع”.  والسياسة  القانون  بين 

.Melkevik وأشاد بأهمية
سعد  جورج  الدكتور  العميد  وأدار 
ودوره  به  بالمحتفى  منوها  الجلسة، 
باالشارة  القانون،  فلسفة  مجال  في 
كتب  خمسة  بترجمة  قيامه  الى 
العربية  الى   Melkevik للفيلسوف 

صدرت في بيروت.
منح  نص  جحا  ميشال  الدكتور  تال 
الشهادة، مثنيا على دور الفلسفة في 
االنسان  وتطور  البشري  الفكر  إغناء 

والمجتمع.
للدكاترة  مداخالت  كانت  ثم 

واالساتذة: رباب شمس الدين، منير 
صليبا،  بشارة  ناضر،  زاهي  حمزة، 

جورج عرموني ومرشد دندش.
القانون  فلسفة  الكلمات   وتناولت 
في   Melkevik آراء  وأهمية  والعدالة 
الصعيد  على  برز  حيث  المجال  هذا 
ترسيخ  الى  تهدف  بمؤلفات  العالمي 
انساني،  منطلق  من  العدالة  مبدأ 
االنسان  لخدمة  وجدت  القوانين  الن 

وتنظيم حياته.
من   Melkevik البروفسور  ورد 
بكلمة  كيبيك  في   Laval جامعة 
الحضارة  جامعة  رئيس  فيها  شكر 
الجدة،  البروفسور  المفتوحة  العالمية 
العميد  سعد  جورج  والبروفيسور 
والحضور  الدكتوراه  لمعهد  السابق 
فلسفة  "تكون  أن  الى  ودعا  الكريم، 
على  وتدرس  اختصاصا  القانون 
في  تتناوله  لما  الجامعات،  مستوى 

حياة المجتمعات على الصعد كافة".
بتوقيع  سعد  جورج  البرفيسور  وقام 
الكتب المترجمة من قِبله وذلك في 

1 ديسمبر 2021
 يُذكر ان IOISCW فرض على جميع 
بالكامل  الحاضرين أن يتم تطعيمهم 
وإجراء   COVID 19 فيروس  ضد 
من  ساعة   48 قبل   PCR الـ  فحص 

انطالق حفل التكريم.
و   )ICOU( *الصور من موقع جامعة 

منظمة )اويسكو(.

  Renaissance  أقامت جمعية ليونز الفال
لقاء فطور عائلي "من أجل لبنان" في صالة 
 Mission جمعية  لدعم   Le Paragon
المريمية  الرسولية  والحركة    Elodie
بشخص القيّم عليها الدكتور شهال حموي 
  District U1   حضرها رؤساء اندية ليونز
لوريت زيادة، انطوان مناسا، ليليان فرحات، 
ماركو ستوشرو، صوفي كاراجيانيس وحشد 

من ابناء الجالية اللبنانية.
لوريت  السيدة  ألقت  الكندي  النشيد  بعد 
الذي  بالحضور  فيها  رحبت  كلمة  زيادة 
اجتمع على العطاء والمساندة السيما في 
دعمه لهاتين المهمتين اللتين تمّسان كل 

الناس بعمق وقوة.
 Mission Elodie "اتخذت  قالته  ومما 
خطواتها األولى في العام 2018، وهو العام 
الذي غادرتنا فيه مالكنا الصغير "ايلودي" 
المهمة  هذه  على  اطلق  الذي  االسم  وهو 

االنسانية الرائعة.
من  قاتل  لهجوم   إيلودي  تعرضت  لقد 
لم  وهي  "السرطان"  الفتّاك  المرض  ذاك 
نجح  وقد  بعد،  السادس  عامها  تبلغ  تكد 
جسدها  تدمير  في  الخبيث  المرض  هذا 
في  وهي  بعيدًا  الموت  وأخذها  الصغير، 

الثامنة من عمرها.
األرض،  على  القصيرة  حياتها  خالل  وفي 
في  لطفل  استثنائيًا  إرثًا   Elodie تركت 
مثل عمرها هي التي لطالما رافقتها الطيبة 
واإليمان غير المشروطين والسالم والصفاء 
كتبت  وقد  مرضها  طوال  المتوهج  والفرح 
والحياة  األبد  إلى  ينتصر  الحب  أغنيتين: 

أفضل مع هللا".
وأضافت "بعيد انتقال ايلودي الى السماء" 
األولى  خطواتها   Mission Elodie بدأت 
األيتام  ترعى  التي  المؤسسات  بزيارة 
والمنحرفين،  وذهنيًا  جسديًا  والمعاقين 
العائالت  مع  ذلك  بعد  طريقها  لتجد 
المحتاجة التي يتزايد عددها يومًا بعد يوم، 
فحلم Mission Elodie هو تأسيس مركز 
المصابين  لألطفال  المهام  متعدد  مجاني 
بالسرطان حيث يمكنهم اللعب بحرية في 
ومكان  وآمن،  جيد  بشكل  مجهز  مكان 
استماع مخصص لآلباء الذين يعانون من 
ودون  لهم  أحباء  خسارة  أو  المرض  هذا 
والمالية  االجتماعية  االحتياجات  إغفال 
المستجدة،  االوضاع  على  تترتب  التي 
الدعم  تقديم  من  المركز  سيتمكن  حيث 
وسيضمن  الفقر  لمواجهة  لألسر  المادي 

حصولهم على عمل".
حوالي  حاليا   Mission Elodie وتدعم 

أكثر، من خالل صندوق  45 عائلة وأحيانًا 
غذائي غني ومتنوع يتم توزيعه مرة واحدة 
تقديم  على  تعمل  كما  عليهم،  الشهر  في 
المدرسية  والمساعدات  المالي  الدعم 
الحاجة  وفق  واألحذية  والمالبس  واألدوية 

المطلوبة.
 Club Laval لـ  سبق  "لقد  قائلة  وتابعت 
Renaissance ان تبرع بمبلغ  1500.00 
دوالرًا في العام 2020 وهو ما ساهم بتأمين  
أثناء  في  للطالب  محمولة  كمبيوتر  أجهزة 
عن  دراستهم  متابعة  من  ليتمكنوا  الوباء، 

بُعد.
المريمية، تحدثت  الرسولية  الحركة  وعن  
على  الحركة  هذه  أعضاء  "يعمل  قائلة 
خالل  من  المسيح  ويسوع  الذات  معرفة 
القديسين  وتبجيل  والثقافة  الصالة 
والنقاش حول الطاعة والتواضع والتجديد، 
تأمين  بين  ما  لبنان،  في  نشاطاتها  تتعدد 
الغذاء والملبس لالسر األكثر حرمانًا، كما 
الميالد،  عيد  خالل  لألطفال  الهدايا  شراء 

والعمل على التنشئة الروحية لألعضاء".
التي  الحادة  وفي سياق األزمة االقتصادية 
تضرب لبنان بشدة، فقد نجح نادي الفال 
Renaissance ومن خالل د. حموي في 
المريمية وذلك  الرسولية  مساعدة الحركة 
وبشكل  بتزويدهم  المحتاجة  األسر  بدعم 
شهري بما يحتاجونه من مواد غذائية، كما 
ساهمت التبرعات التي قام بها النادي في 
Go-Fund- العام 2020 ومن خالل منصة

Me بتحويل مبلغ 13،360.00 إلى الحركة 
دعم  كل  لتقديم  بدورها  سارعت  التي 

ممكن لهؤالء االسر.
الجهود  على  زيادة  اثنت  الختام  وفي 
المبذولة النجاح هذا اللقاء العائلي بامتياز، 

.  ) الكلمة نيوز(

القنصل العام لجمهورية العراق في 
مونتريال د. اغادير حسن النقيب 

تلقي كلمتها في الحفل

البرفيسور جورج سعد ) الى اليمين( والدكتور احمد خشاب  Bjarne Melkevik البروفيسور

السيدة لوريت زيادة

د. النقيب مع عدد من طاقم القنصلية العراقية في مونتريالد. النقيب مع سماحة الشيخ الطائي وسيادة االب ريمون

القنصلية العراقية العامة في مونتريال تحتفل بمئوية 
الدولة العراقية وذكرى االنتصار على االرهاب

لقاء تكريمي في لبنان لفيلسوف القانون البروفيسور 
الكندي Bjarne Melkevik والبرفيسور جورج 

سعد بحضور المدير المفّوض لمنظمة االويسكو 
اب

ّ
في كندا وغرب أفريقيا دكتور أحمد خش

ليونز Renaissance الفال تولم 
  Mission Elodie دعما لجمعية
والحركة الرسولية المريمية في لبنان
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أكد مجلس مدارس غربي كيبيك أن 
مدرّسة في الصف الثالث في مدرسة 
من  فُصلت  قد  االبتدائية  تشيلسي 
القانون  الى  استنادا  الدراسي  الفصل 
21 الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية 

للموظفين الحكوميين.
القرار اثار ردود فعل مستنكرة من كبار 
المسؤولين السياسيين الكنديين من 
ال  والجالية  والطالب  الطلبة  اولياء 

سيما المنتدى االسالمي الكندي.
ردود الفعل

ليغو 
فاطمة  المدرِّسة  استبعادِ  بُعَيد 
من   )Fatemeh Anveri( أنوَري 
الثالث  الصف  تدريس  في  وظيفتها 
اإلبتدائية”  تَشلسي  “مدرسِة  في 
 Grade 3 teacher at Chelsea(
في   )Elementary School
حكومة  رئيس  اعتبر  كيبك،  غرب 
المقاطعة أن مجلس المدرسة “أخطأ 

في توظيفها وهي محجَّبة”.  
اليوم  للصحافيين  ليغو  فرانسوا  وقال 
العلمانية  في مدينة كيبك إن قانون 
الواحد  "القانون  بِاسم  المعروف 
المفعول  سارَي  والعشرين"أصبح 
وكان   2019 عام  من  حزيران  منذ 
على مجلس المدرسة "أن يحترمه". 
“منطقي  القانون  أن  ليغو  وأضاف 

ومتوازن”.
فصلها  بُعَيد  أوكِلَت  أنوَري  المدرِّسة 
مشروٍع  على  بالعمل  وظيفتها  من 
 )literacy project( األمية  لِمحو 
“الشمولية  على  خالله  من  َّز  يُرك

واستيعاب التنوع”.
الجدير بالذكر أن بعض مواد القانون 
لكن  القانونية،  للتحديات  عرضةٌ 
يُلزِم  حكماً  أصدر  الكيبكي  القضاء 

بتفعيل القانون في الوقت الحاضر.
ترودو 

الوزراء  رئيس  أعلن  ناحيته  من 
الجمعة  يوم  ترودو  جاستن  الكندي 
أنه لم "يُغلق الباب" بشأن اإلجراءات 
القانونية ضد قانون كيبيك الذي كلّف 
الماضي  األسبوع  وظيفتها  مُعلّمة 

بسبب حجابها.
ألحد  ينبغي  "ال  ترودو:  مكتب  وقال 
أبداً  وظيفته  يفقد  أن  كندا  في 
بسبب ما يرتديه أو بسبب معتقداته 
الباب  نُغلق  "لم  وأضاف  الدينية". 

أمام المحكمة في المستقبل".
الوزير حسين 

والتنوّع  االندماج  وزير  قال  بدوره 
أحمد حسين إنه "من السابق ألوانه" 
إذا  عما  الفيدرالية  الحكومة  سؤال 
الذي  القانون  لمعارضة  تخطّط  كانت 

مضى عليه عامين.
مجلس مدارس كيبيك الغربية 

الرئيس  دالي"  "واين  قال  جانبه  من 
كيبيك  مدارس  لمجلس  المؤقت 
الغربية إنه تلقى سيالً من المكالمات 
اإللكتروني  البريد  ورسائل  الهاتفية 
العظمى  الغالبية  و  الحين  ذلك  منذ 

منهم تعارض هذه الخطوة.
أولياء الطالب 

في  والطالب  األمور  أولياء  وعبر 
مدرسة ابتدائية في ضاحية تشيلسي 
مونتريال  عن  تبعد  والتي  كيبك،   ،
الـ  تبعد حوالي  الساعتين كما  حوالي 
15 دقيقة من العاصمة الكندية اوتاوا 
من  معلّمة  إلخراج  صدمتهم  عن   ،

الفصل الدراسي الرتدائها الحجاب.
الصف  طالب  أمور  أولياء  ان  وذكر 
الثالث بالمدرسة تلقّوا بريدًا إلكترونيًا 
 - االول  كانون   3 في  الجمعة  يوم 
لن  المعلّمة  بأن  إلعالمهم  ديسمبر 
تكون في الفصل الدراسي بعد اآلن .

عدد  قام   ، الماضي   واألسبوع 
خضراء  شرائط  بوضع  االهالي  من 
لدعم  المدرسة  خارج  سياج  على 
قناةCTV   عن  ونقلت  المعلمة. 
 Amandaوالدة احد الطلبة السيدة أ
مروع  ألمر  إنه   " قولها   DeGrace
بصفتي أحد الوالدين رؤية هذا يدخل 
الصغير  مجتمعنا  داخل  التنفيذ  حيز 
قمنا  “ما   DeGrace واضافت جدا". 
إظهار  في  للمساعدة  طريقة  هو  به 
المعلمة  هذه  مع  والتضامن  الدعم 
 ."21 القانون  من  تضررت  التي 
الناس  من  نطلب  "نحن  وأضافت 

المهم  من  عاٍل.  بصوت  التحّدث 
إحداث  في  نساعد  أن  كمجتمع  لنا 
أجل  من  إجراءات  ونتخذ  التغيير 

حدوث هذا التغيير".
المنتدى االسالمي الكندي

من  الكندي  االسالمي  المنتدى 
طرد  بشدة  و  استهجن  ناحيته 
و  الحجاب.  ارتداء  بسبب  االستاذة 
في  الكندي  االسالمي  المنتدى  أشار 
تغريدة له عبر تويتر الى ان “ ما حدث 
يؤكد ان الضحايا المباشرين لمفاعيل 
القانون 21 هم فتيات و نساء كيبيك 
كنساء  حقوقهم  من  يحرمون  وانهم 
ويتم التمييز ضدهم بسبب تطبيقات 

هذا القانون المجحف”.
كما أطلق المنتدى االسالمي الكندي 
تم  التي  للمدرّسة  دعما  هاشتاغ 
احدى  في  التدريس  من  فصلها 
ارتدائها  بسبب  كيبيك  مدارس 

IamFatemehAnver# :للحجاب
ردود اخرى 

الكندية  الرابطة  قدمت  ذلك  إلى 
للحريات المدنية )CCLA( والمجلس 
الكنديين  للمسلمين  الوطني 
تدعم  مستندات  أخرى  ومجموعات 
 ، االستئناف  محكمة  أمام  حججهم 
األرجح  على  جلساتها  ستعقد  التي 

العام المقبل.
شاقة  قانونية  معركة  هؤالء  ويواجه 
بند يسمح  إلى  استندت  كيبيك  ألن 
تنتهك  تشريعات  بسّن  للحكومات 
الحقوق  ميثاق  من  أجزاء  بعض 

والحريات الكندي.
و قال إيميت ماكفارلين أستاذ العلوم 
الدعم  إن   ، واترلو  بجامعة  السياسة 
يُحدث  قد  الفيدرالية  الحكومة  من 

فرقًا.
على  األدلة  بعض  "هناك  وأضاف 
القضايا  في  الحكومة  تدخالت  أن 
الدستورية يمكن أن يكون لها بعض 

الوزن".
أفيف،  مندلسون  نوا  قال  بدوره 
مديرة برنامج المساواة في CCLA إن 
القضية ليست كيبيك أو كندا ، لكنها 

قضية حقوق إنسان عالمية.
وأضاف "في نهاية المطاف ، يتمّ طرد 
حقوق  هذه   ، وظائفهم  من  البشر 

أساسية يتمّ انتهاكها".

ذكر موقع  TVA  االخباري الخميس 
انه تم تغيير ملكية منزل يطلق عليه 
 Westmount's Downton“ اسم 
Abbey” مقابل 18.5 مليون دوالر ، 
مما يجعله أغلى عقار سكني تم بيعه 

في تاريخ كيبيك.
كان الرقم القياسي السابق 18 مليونًا 
 2020 عام  في  دفعه  مبلغ  وهو   ،
الرئيس   ،  Photis Peter Pascali
 ،  PyroGenesis لشركة  التنفيذي 
يقع في  لمنزل  وأنيت كوموروفسكي 
في   ،  Redpath-Crescent شارع 
منطقة Ville-Marie ، في مونتريال. 
المكوّن من 10  العقار  إدراج  يتمّ  لم 
شارع  في  حمامات   10 و  نوم  غرف 
Sunnyside Street ، وهو أحد أكثر 
األماكن المرغوبة في جزيرة مونتريال 
، في نظام Centris ، حيث يتم عادةً 
في  للبيع  المعروضة  المنازل  عرض 

كيبيك.
وسيط  قبل  من  الصفقة  تمت 
في  والمتخصص  البارز  العقارات 
المنازل الفاخرة في مونتريال جوزيف 
الموقع  عنه  نقل  الذي  مونتانارو. 
نظام  تم خارج  البيع  أن  أؤكد  قوله ” 
لخصوصية  واحتراما   .  Centris
البائع والمشترين ، لن أبدي جوزيف 

مونتانارو أي تعليقات أخرى”.
إن  البيع  فاتورة  البيع  عقد  ويكشف 
 Pinar Cetin هو  الجديد  المالك 
هللا  عطا  رامي  من  متزوجة  وهي   ،

والمؤسس  التنفيذي  الرئيس   ،
المشارك لمتاجر التجزئة الفاخرة عبر 
اإلنترنت Ssense ومقرها مونتريال.

Ssense شركة
المالبس  الخاصة  الشركة  تقدم 
اإلنترنت بشكل أساسي  الفاخرة عبر 
.وتبيع Ssense  أكثر من 700 عالمة 
تجارية الى أكثر من 150 دولة - بدءًا 
من حقيبة يد جيفنشي البالغة 6000 
دوالر إلى قميص مصمم كوري مقابل 

650 دوالرًا.
دوالر  مليارات   5 الشركة  قيمة  تبلغ 
تبيع  وهي   . 1500  موظف  ولديها 

أكثر من 700 ماركة مالبس فاخرة.
كما تسلم منتجاتها إلى 150 دولة

 من هو رامي عطا هللا؟
 39 العمر  من  هللا  عطا  رامي   يبلغ 
سنة  وهو من اصول فلسطينية ، وُلد 

في  مونتريال  إلى  ووصل  سوريا  في 
سن الخامسة عشر.

 Pinar من  هللا  عطا  رامي  تزوج 
العام  من  آب  أغسطس-  في   Cetin
بيع قصرالـ ، كما ينص صك   2014

.West Mount
تأسست  التي   Ssense  رئيس هو 
 2003 عام  منذ  مونتريال  في 
باالشتراك مع شقيقيه فراس وباسل 

Ssense بمساعدة والديهم. شركة
المالبس  الخاصة  الشركة  تقدم 
اإلنترنت بشكل أساسي  الفاخرة عبر 
.وتبيع Ssense وتبيع أكثر من 700 
عالمة تجارية الى أكثر من 150 دولة 
- بدءًا من حقيبة يد جيفنشي البالغة 
مصمم  قميص  إلى  دوالر   6000

كوري مقابل 650 دوالرًا.
دوالر  مليارات   5 الشركة  قيمة  تبلغ 
تبيع  وهي   . 1500  موظف  ولديها 

أكثر من 700 ماركة مالبس فاخرة.

كما تسلم منتجاتها إلى 150 دولة.

فصل مدّرسة في كيبك الرتدائها الحجاب : 
القانون "غير أخالقي"

أغلى عقار سكني تم بيعه في تاريخ كيبيك بقيمة 18.5 
مليون دوالر في مونتريال ... ما عالقة رامي عطا الله؟

معن سمحات - مونتريال

من  الكثير  و  الغرب  صّدع   لطالما 
المستشرقين و االعالم خاصةً رؤوسنا 
و  للسامية  العداء  و  السامية  بشأن 
المسألة  غدت  بل  للساميين.  كرهنا 
بات  و  المرء.  عليه  يُحاسب  جُرماً 
بعدائه  الفطرة  على  متهّم  العربي 
و  الشرسة  الحملة  ظل  في  للسامية، 
العرب  ضد  عالمياً  تُشن  التي  الكبيرة 
حقائق  تزييف  ظل  المسلمين  في  و 
يتم  لم  روايات  و  اساطير  خلق  بل 
ـ  تاريخياً  بها  التدقيق  و  منها  التحقق 
سبق ان ذكرت هذه المسألة في مقال 
 ( العالم  على  السيطرة  بعنوان  سابق 
االمر على  اختلط  ـ حتى  اعالم غوبلز( 
يعتقد  منّا  البعض  اصبح  و  العربي 
فعالً اننا شعب غير سامي. و مع عدم 
قلة  بسبب  سواء  الرد  على  قدرتنا 
الحيلة و ضعف االمكانيات او تجاهل 
الماكينات االعالمة و مثقفيها لخطورة 
االمر و تآمر بعض االنظمة العربية ضد 
شعوبها، ال بد من تسليط الضوء على 
لغاتها  و  شعوبها  و  اصلها  و  الساميّة 
لعلّ ذلك يعزز قدرة القارئ في دحض 
حق  عن  الدفاع  و  له  الترويج  يتم  ما 
تاريخي يُسلب من ثقافتنا امام اعيننا.

السامية اسم يُطلق على مجموعة من 
الشعوب في الشرق االوسط يتكلمون 
متقاربة  لكن  و  مختلفة  بلهجات 

تطورت الى لغات.
عرفت  التي  اللغات  هذه  قُسمت 
الجغرافي:  التوزيع  حسب  بالسامية 
قسمت  قد  و  جنوبية،  و  شمالية 
اللغة  هي  و  شرقية  الى  الشمالية 
اللغتين  من  كالً  تضم  التي  األكدية 
غربية  اخرى  و  االشورية  و  البابلية 
الكنعانية،  و  األوغارتية  اللغتين  تضم 
و  الفنيقية  و  العبرية  منها  تفرع  التي 
الى  الجنوبية  قُسمت  بينما  المؤابية. 
اليمن،  عربية جنوبية و هي لغة اهل 
اللغة الحبشية و الى عربية شمالية و 

هي اللغة العربية الفصحى.
 اما الشعوب السامية فهم :

الصحراء  في  عاشوا  و  •االراميون 
السورية

•العرب في شبه الجزيرة العربية.
المواجهة  الغربية  الجهة  في  •الحبش 

لليمن.
عاشوا  الذين  والفنيقيون  •الكنعانيون 
حتى  المتوسط  البحر  ساحل  على 

وصلوا لبنان و سوريا الحقاً.
•العبريون و يعود اصلهم الى العشائر 
من  و  العراق  حول  المترحلة  البدوية 
فقد  بالعبرانيين  هنا جاءت تسميتهم 
بين  بترحالهم  المناطق  يعبرون  كانوا 

بادية الشام و فلسطين و سيناء.
الشعوب  اقدم  هم  و  •األكديون 

السامية سكنوا بالد الرافدين.
من  كعرب  نحن  القول،  ، خالصة  إذا 
الشعوب السامية و يستحيل ان نكون 
لجذورنا.  كارهين  وال  ألنفسنا  اعداء 
بل و كما معروف عن العرب تفاخرهم 
وإيمانهم  باالرض  وتعلقهم  بالنسب 

القوي.
التي  الشعوب  بقية هذه   حالنا كحال 
الجزيرة  من  انطلقت  او  استقرت 
العربية و بالرغم من اختالف المؤرخين 
على اصول الشعوب السامية اال انهم 
الجزيرة  من  جميعهم  انهم  اجمعوا 
للريبة  انه  المثير  لكن  و  العربية 
)السامية(  مصطلح  استعمل  من  اول 
المستشرق  الباحث  هو  مطبوعاً 
 Augest( شلوتر  لودفيج  اوجست 
مقال  في   )Ludwig Shloester
قد  ١٧٨١و   . عام  الكلدانيين  عن  له 
سلّط الضوء على هذه النقطة الباحث 
الفلسطيني احمد الدبش المتخصص 
في التاريخ القديم في إحدى مقاالته. 
يقول شلوتر: من البحر المتوسط الى 
الفرات ، و من ارض الرافدين الى بالد 
كما هو معروف  العرب جنوباً، سادت 
و  السوريون  كان  لهذا  و  واحدة.  لغة 
شعباً  العرب  و  العبريون  و  البابليون 
)الحاميون(  الفنيقيون  كان  و  واحداً 
ايضاً يتكلمون هذه اللغة التي اود ان 

اسميها السامية.
و نسب هذه النظرية الى نفسه و دافع 

عنها .
الذي  إجابة  بدون  السؤال  يبقى  و 
لماذا  الدبش  احمد  الباحث  طرحه 
ابن  سام  الى  الشعوب  هذه  نُسبت 
نوح )ع( ، كما لو ان سام هو ولد نوح 
الوحيد و اليوم تم تجريدنا نحن كعرب 
و  واهية  بحجج  )سام(  اسم جدنا  من 
السباب سياسية و تحريض قائم على 
اكبر عملية تزوير في التاريخ البشري.

سلب االرض و الهوية و التراث و سلب 
النسب ايضاً.

 المصادر
باحث  و  )كاتب  الدبش  •أحمد 

فلسطيني في التاريخ القديم(
•تاريخ االدب العربي )٢٠٠٨(

•الحضارات السامية القديمة  )١٩٨٦(
•الساميون و لغاتهم  )١٩٩٠(

صدى المشرق - مونتريال

غادر السيد نقوال الصايغ المستشفى 
استدعت  جراحية  عملية  انتهاء  بعد 
غير  لفترة  المستشفى  في  بقاءه 
قصيرة حيث خضع للمراقبة والمتابعة 
لمستشفى  تابع  طبي  فريق  قبل  من 

Sacre Coeur في مونتريال. 
حالته  ان  معه  لنا  حديث  في  واكد 
الصحية ـ بحمد هللا ـ تحسنت كثيرا، 
المنزل  في  البقاء  الى  سيحتاج  لكنه 
لعدة اسابيع للتاكد من سالمة وضعه 

الصحي .
جراحية  لعملية  خضع  الصايغ  وكان 
رأسه  في  دماء  بقع  ازالة  الى  تهدف 
مستشفى  في  الشهرين  قرابة  منذ 
وخرج  مونتريال  في   Sacre Coeur
شهر  من  الثامن  في  االربعاء  منها 

كانون األول .
 ، نقوال  الحاج  او  الصايغ  ونقوال 
في  معروف  وجه   ، نناديه  كما 
عام  بشكل  العربية  الجالية  أوساط 
في  خاص  بشكل  والفلسطينية 
مونتريال وكندا. وهو أحد الشخصيات 
"المؤسسة  في  والناشطة  البارزة 
الكندية الفلسطينية في كيبيك" في 

مخضرم  كإعالمي  برز  كما  مونتريال. 
منصب  شغل  حيث  جاليوي  وناشط 
مار  كنيسة  في  اإلعالمي  السكرتير 
األرثوذكسية  األنطاكية  جاورجيوس 

في مونتريال.
الكندية  المؤسسة  وكانت  رئيسة 
الجزائرية بكبيك كندا )االفاق( زميلة 
السياسية  االنشطة  في  نقوال  الحاج 
تابعت وضعه في المستشفى وقدمت 
لتجاوز  امكنها من وقت وجهد  له ما 
االن  به.وهي  المّت  التي  االزمة 
على  واالشراف  له  رعايتها  تواصل 
واالهتمام  منزلها  في  الصحي  وضعه 
المستشفى  مع  التواصل  ومتابعة 

حين الحاجة .
والدعاء  السالمة  بدوام  التهنئة  منا 
بالصحة والعافية للحاج نقوال والشكر 
قاصب  الدكتورة  لمجهودات  والتقدير 

ووقوفها الى جانب الزميل الصايغ .  

 عدوًا لنفسي !
ُ

العداء للسامية : لست

نقوال الصايغ غادر المستشفى  بعد 
تماثله للشفاء

مدرسة تشيلسي القريبة من اوتاوا

نقوال الصايغ بعد خروجه من المستشفى
رامي عطالله

sothebysrealty. صورة المنزل من موقع 
 ca
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هل لديك أي 
استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(؟
يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة 

اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة 
أخرى، بحيث يساعدك في العثور على 
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، 

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.

 إعالنات
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استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(؟
يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة 

اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة 
أخرى، بحيث يساعدك في العثور على 
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، 

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.
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صدى المشرق ـ مونتريال 

عند الساعة الخامسة من مساء السبت 
االول  ديسمبر-كانون   11 في  الواقع 
كان اهل الشعر والثقافة على موعد مع 
تكريم "شاعر كبير يسجد المنبر تحت 
حنجرته  من  كلمة  كل  وتخرج  رجليه 
وحضور  صوت  على  متمايالً  عذباً  لحناً 
نهاد  قاعة  اليه  دعت  تكريمٌ   . الفتين" 
اللبنانية  الصداقة  وجمعية  حديد 
الدكتور  بالشاعر  الكندية  مخصص 
وحضور  برعاية  صادق  توفيق   محمد 
كيبيك  في  اللبناني  العام  القنصل 
د.  العراق  قنصل  وبحضور  عيد  انطوان 
اغادير حسن النقيب ،ممثل دار الفتوى 
فواز  سعيد  الشيخ  سماحة  كندا  في 
بلدية  في  المعارضة  رئيس  وحرمه، 
العراق  ،قنصل  سالم  عارف  مونتريال 
جاسم  االستاذ  مونتريال  في  السابق 
واعالمية  ادبية  وشخصيات  مصاول 

وجاليوية.
نهاد  قاعة  في  اقيم  الذي    االحتفال 
حديد تحدث فيه كلٌ من المشرف على 
وليد  الدكتور  الشاعر  حديد  نهاد  قاعة 
حديد، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية 
 ، حسامي  نزيه  المهندس  الكندية 
للجمهورية  العام  القنصل  سعادة 
انطوان  السيد  مونتريال  في  اللبنانية 
ابو شقرا  عيد،  الباحث االستاذ اسامة 
الفتوى  دار  الفنّوش، ممثل  غازي  د.   ،
اللبنانية في كندا فضيلة الشيخ سعيد 
صادق ،  سوقي  هتاف  ، الشاعرة  فواز 
توفيق  محمد  الدكتور  المكرم  الشاعر 

صادق.
الكلمات اكدت على اننا بهذا "التكريم 
حبّه  في  عمالق  شغوف  صادق  لشاعر 
بِأَنَّ  نشعر  الشرق  عروسة  لبيروت 
َّقَافَة وَاأْلَدَب في مُونْترِيال قَد َصعدا  الث
وذالك   ، وَالْكِبْرِيَاء  مُوّ  السُّ فِي  دَرَجَة 
َّكْرِيم واعترافاً بالمواهب".  فرحاً بِهََذا الت
للجمهورية  العام  القنصل  قال  وكما 
انطوان  السيد  مونتريال  في  اللبنانية 
بالد  بالدي،  من  مبدعا  نكرّم   " عيد 
، استقر في هذه  والنور  والعلم  الحرف 
االرض في هذه األرض الجميلة البريئة 
التي تشع بياضا كقلوب ساكنيها.. وهو 
صادق شاعر ابّي عزيز كبير من بالدي.. 

ثائر ومناصر للحق وللحقيقة ".
 قدم للمناسبة االعالمي الالمع فيكتور 
كثرت  دواوينه  ان"  عن  متحدثا  دياب 
ضائعة  مدن  عن  تفتش  وارتحلت 
الغالي  وبذل  شغلته  عربية  قضايا  عن 
والنفيس ألجلها عن حب صادق وإيمان 
أكثر  إليه  تتعرف  أن  إن شئت  عميق.. 
عالم  إلى  تحملك  رحلة  إلى  أدعوك 

الرقي والجمال".
عصام  الفنانان  قدمه  فني  مقطع   بعد 
الكلمة  كانت  دياب  وعصام  حداد 

لالستاذ وليد حديد
الدكتور وليد حديد

حديد  قال  بالحاضرين  الترحيب  بعد 
حَالِِة  مِنْ  بِالرَّغْمِ  الْيَوْم  مجيئَكُم  إن   "
َّكْرِيم لَهْو  َّقِْس الْمُتَبَدِّلَة إلَى هََذا الت الط
َِّة  َّة وَإِيَمانًا بَِدور هَذِه الْجَالِيَة الْعَرَبِي َمحَب
.إن  الْجَدِيد  الْكِنْدِيّ  الوَطَِن  هََذا  فِي 
بِنَائِه  لَهِي  الْمُجْتََمُع  هََذا  فِي  انجازاتَنا 
إنْ   ، َّوَاحِي  الن كُلِّ  من  وَذَلَِك  وَمُْشرِفُه 
او  علميًة  أَو  َّة  اقْتِصادِي أَوِ  َّةً  ثَقافِي كَانَْت 

حضارية .
ِّي أَفْتَخِرُ بِهََذا االنْتِماء وهذه الهوية. إِن

َّنَا  أَن  ، َسارَة  مُفَاجَأَة  عَنْ  أُخْبِرَكُمْ  أَنْ  أَوَدّ 
لْنَا إلَى تَأْلِيٍف لَجْنَة إِلِدَارَة القاعَة  قَد تَوَصَّ
شبابية  لَجْنَة  تَأْلِيِف  عَلَى  اآْلَن  وَنَعَْمل 
عَلَى  الْحِفَاِظ  منها  مُتَعَدِّدَة  أَهَْداف  ذُو 
َّانِي"  هويتنا وثقافتنا مِنْ خاَِلِل الِجيل الث

.
واضاف "حِين تلجأ الْكَلَِمات إلَى مُحَمّدٍ 
سيَمنَحَها  َّهُ  أَن تَعْرُِف   ، َصادٌِق  تَوْفِيٌق 
َّتِي  ال َّة  ِّي الْحُر وَيُعْطِيهَا  وَيُجَمِلَها  حَيَاة 

تَحْتاجُها .
تَوْفِيٌق  مُحَمّدٍ  إلَى  الْكَلَِمات  تلجأ  حِين 
إلَى  الْبُذُور  تلجأ  كََما  إلَيْهِ  تلجأ  َصادٌِق 
فواحة  زُهُور  إلَى  فتتحول   ، اأْلَرِْض 

بِالْجََمال وَالْعِطْر واألريج .
تَوْفِيٌق  مُحَمّدٍ  إلَى  الْكَلَِمات  تلجأ  حِين 
َّلُ إلَى أَناِشيد عُْشٍق ووطنيٍة  َصادٌِق تَتَحَو

وعروبة .

تَوْفِيٌق  مُحَمّدٍ  إلَى  الْكَلَِمات  تلجأ  حِين 
عَذْبَة  مِيَاه  رقرقة  إلَى  َّلُ  تَتَحَو  ، َصادٌِق 
ترتوي مِنْهَا مُخَيَلَِة العَاِشقَيْن شعراً ونثرًا 

وملحمة َشعْر .
فِي  وَاأْلَدَب  َّقَافَة  الث بِأَنَّ  أَْشعَرَ  الْيَوْم 
مُوّ  السُّ فِي  دَرَجٍَة  َصعَِدا  قَد  مُونْترِيال 
َّكْرِيم  الت بِهََذا  فرحاً  وذالك   ، وَالْكِبْرِيَاء 
َساحِرْ  َموْهِبَة   . بالمواهب  واعترافاً 

الْكَلَِمات مُحَمَّد تَوْفِيٌق َصادٌِق .
َمعًا  اسسناها  َّتِي  ال القاعَة  هَذِهِ  أَنَّ 
َّذِي هُوَ أَخِي  تَكْرِيمًا لمارد فِي حَيَاتِي ، ال
فِي  آخَرَ  مارد  بتكريم  توجناها  الْيَوْم   .

عْرِ وَاأْلَدَب" . الشِّ
المهندس نزيه الحسامي

عن  تحدث  حسامي  نزيه  المهندس 
الكندية  اللبنانية  الصداقة  جمعية 
جمع  هدفها  كان  الجمعية   " بالقول 
شمل اللبنانيين بكندا وتعريفهم بكندا. 
تطور  الشباب  وبهمة  الزمن  مرور  مع 
اللبنانية والعربية  الجالية  العمل لجمع 
المعروفة على  الجمعيات  واصبحنا من 
رصيد  عندنا  واصبح  الفدرالي  الصعيد 
واضاف  العربية".  الجاليات  كل  عند 
نكرّم  ان  خاص  شرف  لنا  الليلة  "هذه 
اللبناني  الشعر  رجاالت  من  رجال 
اسطورة  عنه  تحدث  ...رجل  والعربي 
ومهما  عقل.  سعيد  العربي  الشعر 
تحدثنا عن الدكتور محمد فهو قليل... 
نحن اليوم هنا لنصغي له.. لنغوض في 

بحر اشعاره ".
قنصل لبنان العام انطوان عيد

انطوان  للبنان  العام  القنصل  سعادة 
هناك  ليس   " قال  كلمته  عيدفي 
اجمل من اللقاء... شبعنا من اللقاءات 
نعود  ان  من  أحلى  وما   .. االفتراضية 
ونلتقي ونعيش حياة طبيعية". واضاف 
عيد " نجتمع في هذه االمسية لتكريم 
الشاعر  صادق  توفيق  محمد  السيد 
 .. ولبنان  لبيروت  والعاشق  والمثقف 
حتى  العامة  الوظيفة  في  تدرج  الذي 
البحري  للنقل  عاما  مديرا  اضحى 
قلمه  القلب  في  دائما  وحمل  والبري 
العديد  فألّف  وابياته،  وقوافيه  وشعره 
وقصائد  الغزل  في  منها  الدواوين  من 
الزمرد وسوق  واحجار  القمر  ديوان  من 
عكاظ وغيرها " . وعقب بالقول" ما برح 
عمالقا  شغوفا  صادقا  المكرّم  الشاعر 
الشرق..  عروسة  لبيروت  حبّه  في 
نكرّم   . والعالم  العروبة  عاصمة  بيروت 
والعلم  الحرف  بالد  بالدي  من  مبدعا 
والنور استقر في هذه االرض  في هذه 
االرض الجميلة البريئة التي تشع بياضا 

كقلوب ساكنيها ".
لبنان قال عيد "  الوضع في  تناول  واذ 
كم نحزن على هذا الوضع المزري الذي 
وصل اليه بلدنا الجبيب . فبدل تكريم 
والشعراء  االدباء  والمثقفين  الكبار 
لالسف  لبنان  في  اضحينا  والرّسامين 
نستعطي حبّة دواء لمريض ورغيف خبز 
لجائع . واالقسى من ذلك ان يصطّف 
على  واطفالنا  وشبابنا وشيوخنا  شاباتنا 
مستقبل  عن  بحثا  السفارات  ابواب 
افضل". وأضاف سعادته " عذرا حضرة 
اصبح  الكريم  والحضور  الكبير  الشاعر 
الدائم.  رفيقنا  واالسى  واأللم  الحزن 
السوداء  األيام  ان  ايمان  كلنا  ولكن 
 .. بيضاء  ايام  الى  وستؤول  ستزول 
ثقافتنا  ننكر  ال   " اننا  على  مشددا   ."

وهويتنا وحبنا وايماننا بلبنان".
وختم سعادته بالقول " اذا اراد اي طاٍغ 
ان يسقط  عليه  على شعب  يقضي  ان 
سيد  كنت  ولطالما  وشعرائه..  مثقفيه 
صادق شاعرا ابيّا عزيزا كبيرا من بالدي 

ثائرا ومناصرا للحق وللحقيقة ".  
 اسامة ابو شقرا

في كلمته قال الكتاب والباحث اسامة 
أشارك  أن  يُسعدني   " شقرا  ابو  كامل 
الكرام  السادة  من  النخبة  هذه  اليوم 
في تكريم كبيرٍ من بالدي، هو الصديق 

العزيز الشاعر د. محمد توفيق صادق. 
مما  بعًضا  إيفائه  من  أتمكن  أن  آماًل 
سبق له أن سلّفني إيّاه، في مناسبات 
عدة، من شعور المحبة وجميل الكالم 
وعَطِرِه. إذ ليس سهاًل على من أمضى 
قدرةُ  له  تكون  أن  األرقام،  برفقة  دهرًا 
األدباء والشعراء في التعبير عن الشعور 

واإلحساس.
   لم يجنح شاعرنا، محمد صادق، في 
الحديث،  بالشعر  سمّي  ما  إلى  شعره 
قواعَده  للشعر  باّن  وإيمانه  القتناعه 
وأوزانَه، فإن خال من أيٍّ منهما فال يكون 

شعرًا ولو »رصعوه باأللماس«.
األصيل،  بالشعر  تعلّقِه  رُغم  وعلى     
فلم يُنكر، على النثر جماله وروعته، إذ 
يقول: "قد يتصورُ بعُضهم أّن النثر الفنّي 
الشاعر  أّن  أو  الشعر  أقلُّ قيمة من  هو 
هو أعلى مرتبة من الناثر الفنّي المبدع. 
كثيرين  أوقعت  جسيمة  مغالطة  هذه 
فئةً  جعلت  أخطاءَ  في  المتعلمين  من 
من محبّي األدب أن تكتب الشعر نظمًا 

وافتعااًل، وليس سجية وانفعااًل...".
ملحمّي  توفيق صادق: شاعرٌ     محمد 
يعيش الشعر بكل جوارحه، بل هو نهر 
آمن  التي  بالكلمة  يحارب  الشعر،  من 
شعره  كلمات  السيف.  من  أقوى  بأنها 
بالقيم  المفعم  قلبه  أعماق  من  تنبع 

الدينية واإلنسانية والوطنية.
منفتح.  بعقٍل  دينه  بتعاليم  آمن     
فهم  وقد  والتعّصب.  التحجّر  يمقت 
الدين محبةً ال حربًا على اآلخرين، وأّن 
على  لعربيٍّ  "ال فضل  الناس سواسية، 

عجمّي إاّل بالتقوى".
   كما آمن بالعروبة، ويوم إعالن الوحدة 
بين مصر وسوريا، كان له عُرًسا، ويوم 

انفصلتا كاد يُجّن من شدة الحزن.
وعروبته  ودينه  بربّه  إيمانه  بصمات    
ولبنانه تظهر دومًا، ال على شعره فقط، 
بل على كلّ كلمٍة ينطق بها، وكلِّ خطوة 

يخطوها على دروب الحياة.
تكفيَني  فلن  أسترسل  أن  شئت  ولو 
يسمح  ال  فالوقت  طوال،  ساعاٌت 
أن  قبل  أرغب،  ولكنّي  باالستزادة، 
من  أُسمعكم  أن  في  كلمتي،  أختم 
شعره بضعة أبيات اخترتها من قصيدته 
نيران  أجّجت  التي  بيروت"،  تقتلوا  "ال 
من  انبعثت  ألنها  قلبي،  في  األسى 
دمرها  التي  بيروتنا،  على  قلبه  جروح 
تفجير 4 آب من العام 2020، إذ يقول:

بيروُت   * َميدانها  في  بيروت  تقتلوا  ال 
نائمةٌ على نيرانها

عن   * حكايةٌ  الزماِن  عمرِ  من  بيروت 
مهرجان العزِّ فوق حِصانها

ال تقتلوها في جنون مذاهٍب * شربْت 
دماء الحب من شريانها

 * زفافها  يوَم  الشرق  عروس  خُطِفْت 
وابتاعها الجالّد في أكفانها".

دكتور غازي الفنّوش
فنوش  غازي  د.  للطبيب  كلمة  وكانت 
 " صادق  الشاعر  مخاطبا  قال  الذي 
برقيق  المترعة  المتميزة،  أشعارك 
وبديع  اللغوي،  النسج  التعبير، وجميل 
التصوير  وعذب  الموسيقي،  الجَرس 
الشعري، وبراعته وتفرده. شعر  يتموج 
ضوءا، ويتواثب لمعانا وألألة وأنت تقرأه 

أو تسمعه.
شاعر أنيق مظهرا ومخبرا، لبناني عروبي  
ويتنفس  لبنان،  يشرب  العظم.  حتى 
لبنان في الصوت والصمت حيث يلوب 
فيمنح  بينهما  الصافي  البديع  شعره 

اللذة، ويعطي النشوة، والدهشة ".
وختم الفنّوش " الدكتور محمد صادق 
الصغير  واألخطل  عقل  سعيد  خليفة 
باألصالة  شعرُهُ  يمتاز  الخوري،  بشارة 
األدبي  أسلوبه  بها  يشي  التي  العربية 
وقوة السبك وأناقة عباراته وصوره التي 
تعكس عصور الشعر المضيئة في تاريخ 

األدب العربي..!!" .
الشيخ سعيد فواز

في  اثنى  فواز  سعيد  الشيخ  سماحة 

وليد  االخ  عند  خاصية  على   " كلمته 
روح  عن  العمل  هذا  جعل  بان  حديد 
اخيه . فهذه القاعة تحمل اسمه وهذه 
تنم عن بر الوالدين وصلة الرحم ومكانة 
االخ في حياة كل منا". كما اثنى الشيخ 
اللبنانية  الصداقة  جمعية  على  فواز" 
الكندية التي وبكل تواضع كنت معهم 
في اول اجتماع في بداية الثمانينات مع 
العمل  باكورة  وكان  قرقوطي.  أيّاد  االخ 
يومها اللقاء مع سماحة المفتي الشهيد 
الشيخ حسن خالد". ورحب سماحته " 
االخ  وجاري  اخي  شحيم  بلدتي،  بابن 
 . حرمه  والسيدة  صادق  توفيق  محمد 
وهو جار عزيز، سواء في لبنان او كندا 

في جنوبي مونتريال" .
 " كلمته  في  كذلك  اثنى  فواز  الشيخ 
اهمية  يعطي  الذي  العمل  هذا  على 
للشعر الموزون واالدب الرفيع في وقت 
 " وقال   ... الدروب  امامنا  من  ضاعت 
العام  حالنا  الى  فيه  ننظر  وقت  في 
وخاصة في بلدنا الحبيب لبنان نتطلّع 
بشائر  لنا  يحمل  لعله  مشرق  غدٍ  الى 
تربينا  التي  االصالة  الى  والعودة  الخير 
والى ما جُبل عليه مجتمعنا من  عليها 
في  مفقودة  اليوم  نراها  التي  المحبة 

بالد االرز."
"تقديمات  على  فواز  الشيخ  اثنى  كما 
منذ  معه  عشنا  الذي  فيكتور  االخ 

بدايات الـ "ال بي سي" في كندا".
قنصليتنا  مظلة  تحت  كلنا   " اننا  واكد 
رأسها جارنا  العامة في مونتريال وعلى 
االستاذ  الشوف  منطقة  في  العزيز 

انطوان عيد ".
 الشاعرة هتاف سوقي صادق

صادق  توفيق  محمد  الشاعر  زوجة 
صادق  سوقي  هتاف  الكبيرة  الشاعرة 
اياه "  بالقول مخاطبة  استهلت كلمتها 
الزوج  الى  الحبيب..  الى  الرفيق..  الى 
.. الى األخ .. الى االب محمد .. اشكر 
قصيدة  والقت  سويا  جمعنا  انه  هللا 

رائعة عنوانها آية االبداع.
عنوانها  اخرى  مميزة  بقصيدة  اعقبتها 

"ما عدُت أدري" جاء فيها : 
في محفِل الشعر واإلبداُع أطربني

ِ وراقني نشوةُ اإللقاءِ والنَغم
عمالُق شعرٍ وساحُ الفن ملعبُهٌ

ِ وفي المنابر نسرٌ في ذُرى القِمم
في غفلٍة منه فرَّْت نظرةٌ عصفْت
ِ ما بين هُدبي وعيني ثغرُ مبتسم

َّى في سرائرهِ ما بالُ قلبي تغن
وأشعَل العصَف ناراً في عروِق دمي

ً ما بالُ قلبي أصاَخ السمَْع محتشدا
ِ كلَّ الخاليا بصمٍت فيهِ مكتتم
ماذا وكيف وهل أنباهُ ما وجعي

طيٌف تراءى له في هدأةِ الحُلُم ؟
تُرى ! أيُنشُدني ؟ ال لسُت أعرفهُ
ِ وال سالمٌ همى في عَجْلِة الكلم

كم نظرةٍ هربْت من هُدبهِ وشكْت
رم بين الجموِع لعيني لوعةَ الضَّ

كيف التغاضي وفي جفنيهِ يحملُني
ِ الى بحارٍ من اإللهام والهَيَم

َّغاضي وأُفُق الموج يأخُذني كيف الت
على زوارق أحالم الهوى الرُّنُم

ُ كيف التغاضي وقلبي هبَّ طائرُه
ِ بين الضلوع كأنْ في واحِة النُجُم

ٍ نادمُت قلبَي واألشعارُ في قلم
في كلِّ حرٍف أراني صبوةََ القلم

يا جبهةً كجباِل العزِّ شامخةً
مم أهوى الصعودَ ويُغريني هوى الشَّ
ما عدُت أدري سوى روٍح تحاصرني

بالحبِّ بالعصِف باألشواِق والقِّيَم
 فيكتور دياب

توفيق  محمد  للشاعر  تقديمه  في 
فيكتور  االستاذ  الزميل  قال  صادق 
صادق  توفيق  محمد  "الشاعر  دياب 
كريم بطبعه بديع في شعره صديق في 
عمره شهب في فكره ... السيرة الذاتية 
للشاعر األصيل تبدأ من أول سطر من 
 . ومواضيعها  مالحمه  من  قصائده  
ومفرداتها  حروفها  فأتت  للبالغة  نادى 
من  شبع  متواضع  مطواعة...  طائعة 

له  اللغة  تقف  وبليغ   البسطاء  جرن 
القصائد على  .. يكتب  وإجالالً  احتراماً 
وقضايا  وأوطاناً  عذارى  قتخرج  الورق 
إلى عالم الواقع .. يسجد المنبر تحت 
حنجرته  من  كلمة  كل  وتخرج  رجليه 
وحضور  صوت  على  متمايالً  عذباً  لحناً 
في  قالها  كلمات  دائماً  الفتين...يردد 
حقه الشاعر الكبير الراحل سعيد عقل 
منذ  الشعر  في  نبوغه  اكتشف  الذي 
زرع  له  وطن  الشعر  كلمة  البدايات.. 
فأينعت  نوع  كل  من  ثماراً  أرضه  في 
اللقاء  منذ  الوطن...  جبين  على  زمرداً 
أذني  في  الوجود  همس  بيننا  األول 
عليه  المنعم  المفعم  الصديق  هذا  إن 
بقية  تشبه  ال  مفرداتها  بلغة   يحاكيك 
والعقل..  الفكر  من  قريب  المفردات 
والحس..دواوينه  القلب  في  شريك 
كثرت وارتحلت تفتش عن مدن ضائعة 
الغالي  وبذل  شغلته  عربية  قضايا  عن 
والنفيس ألجلها عن حب صادق وإيمان 
أكثر  إليه  تتعرف  أن  إن شئت  عميق.. 
عالم  إلى  تحملك  رحلة  إلى  أدعوك 
الشعر  موسيقى  إلى  والجمال  الرقي 
وجمال  الروح  بوح  حيث  الحقيقية 
الصورة الشعرية إذ في كل شطر صورة 
وفي كل صورة عبرة تأخذك إلى عبرات 

اللحظات الخالدة ..
بالقول " أن تكون  الزميل دياب  وختم 
من  القادم  تستلهم  أن  يعني  شاعرا، 
واألنغام  الحروف  تجسد  أن   ... األيام 
لكل  الحلول  تستنبط  أن  والصور... 
خاطرة وجملة وقضية... أن تخرج من 
إلى  الجملة  رحاب  إلى  الفكرة  سجن 
دنيا الفكر النير ..أن تكون شاعراً يعني 

أن تكون محمد توفيق صادق"
الشاعر محمد توفيق صادق

الشاعر  لسماع  متلهفا  كان  الكل 
"االخوة  شكر  ان  بعد  الذي  الكبير 
اصحاب القاعة والمشرفين التاحة هذه 
امتهانه  كيفية  عن  الفرصة"،  تحدث 
في  طالبا  كنت   " فقال  الشعر  لمهنة 
المعلمين وكان سعيد عقل يعطي  دار 
من  ملك  وهو  االسبوع  في  ساعتين 
ملوك الكالم . حيث كنت اشّدد على 
انه  سيما  الساعتين  هاتين  حضور 
شاعر عمالق وملك من ملوك الكالم، 
عني  قال  وهو  كثيرا.  فيه  تاثرت  وقد 
ان  الفريد  الشاعر  هذا  على  اتمنى   "
في  عندنا  الكون  تنزل  ملحمة  يكتب 
القرطاس" . والحمد لله اني كتبت هذه 
الملحمة وهي ال تزال حبرا على ورق". 

من  عددا  صادق  الشاعر  القى  بعدها 
تقتلوا  ال   " بقصيدة  افتتحها  قصائده 

بيروت" والتي فيها:
ال تقتلوا بيروت في ميدانها

بيروُت نائمةٌ على نيرانها
ٌ بيروت من عمرِ الزماِن حكاية
عن مهرجان العزِّ فوق حِصانها

عربيّةُ القسمات ِصنوَ هياكٍل
ممدودةٍ للعلمِ عبر زمانها

عربيّةُ الوجدان يوم عشقتها
ُّهر في فستانها حسناء نام الط

عربيّةٌ بيروت ضجَّ شبابها
فالبحر منتحرٌ على شطآنها

ال تقتلوها في جنون مذاهٍب
شربْت دماء الحب من شريانها

خُطِفْت عروس الشرق يوَم زفافها
وابتاعها الجالّد في أكفانها
بيروت كافرةً وسائبةً غدْت

معصوبة العينين في أوثانها
بيروت كافرةٌ ويوم تقّسمت

ماتت ومات الحق في ميزانها
 عذرًا لبيروت النضال فَسيفُها

بالنور يلمع من رؤى فتيانها
ْت كراَمتها يدٌ بيروت لو مسَّ

راحْت تدكُّ السجن في سجّانها
ً هي أمُّ لبنان المفجّر ثورة

والمدفُع الرّشاش من ألحانها
بيروت عاصمةُ العروبِة لم تزلْ

تشدو ويزهو األرز في لبنانها

تكريم الشاعر الكبير محمد توفيق صادق : "شاعر ابّي عزيز 
كبير من بالدي.. ثائر ومناصر للحق وللحقيقة "
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 من كلود صوما  ـ ميزان الزمان*
فاح عطر لْ "ورد"*

ْ قَبل لْ فَجر
و"ميزان"* حرف الِشعر

ْ َمّدْ وجَزر
وَضووا "قناديل" الحَكي

ْ لَيل الَسهَر
ما بحضن السَّ
غافي لْ قََمر

و”كلود” عَم بتسامِر
ِّجمات الن

تِجَمع ِشعِر
ْ تُقطُف دُرَر

ِّة* لْ غافيِة والَصبي
ْ فَر خَلف السَّ
شايحَة عيونا
على مينا*:

تاكي على
ْ حْفاف لْ خَطَر

ِّي دَمع عيون بتشت
وقلب ينَده ..

يا بََشرْ:
روحي اشتاقِت

لْ الوطَن
والَدمع عَم يهطل..

ْ َمطَر
يا ريت إغفى

وبالحِلِم..
َسملِح على

ْ جَر جذوع الشَّ
ولِمْ إفتّح

عيون األَملْ
القي بالدي

ساحِة مراجيح
وفاقوا قلوب ..

ْ ل مِن حَجَر
وصابيع إمِّي
تمَسح هموم

ْ لْ عُمر
ولبنان يِفرِد

جانِح الفرحَة
وَع طول:….

ْ يتحدَّى لْ قََدر
) الشاعرة رندة رفعت شرارة (

على  أدبية  لقاءات  الكالم"  *ورد:"ورد 
حلقات

لإلعالمي  الزمان"  موقع"ميزان  *ميزان: 
المسرحي  والكاتب  األديب  الصديق 

يوسف رقة
*قناديل: صفحِة قناديل سهرانة

ِّة: المقصود الشاعرة نفسها *الصبي
*مينا: ميناء بيروت

ولهفٍة  بشغٍف  تكتبه   ، يحبّها  كما   تحّبه 
هو   ، هي  وليست  اختارها  الذي  هو   ،
بعد  الثالث  ووطنها  األبدي  الشعر عشقها 
لبنان الحبيب وكندا . تّشربت روحها حبَّ 
الوطن المزروع في قلبها ، حتى جاء يومٌ 
أنه أجمل قصيدة  مؤكدةً  هاجرته بحسرةٍ 

شعرٍ في ديوان الكون !
ابنة البيت الجنوبي العريق ، ترعرعت في 
والثقافة  األدب  أجنحة  تحت  جبيل  بنت 
والفكر ، وجالت في ساحات العطاء ، ترفع 
نفحات  عطورها  ورود  تنثر   ، الكلمة  راية 
العربية  اللغة  محبة  وتزرع  وجمال  ابداع 

اينما وجدْت .
ظل الحرف رفيقها الدائم في بالد الصقيع 
رسائل  تحّمله   ، بريدها  وساعي  والثلج 
واألهل  الوطن  تراب  الى  والشوق  الحنين 

واألحبة .
مؤسِسة   ، شرارة  رفعت  رندة  الشاعرة 
الحركة االبداعية _ كندا والعالم ، الناشطة 
الثقافية ، اهالً بِك و “بخربشاتك ع وراق 

العمر “..

رنده رفعت شرارة ، من أنِت؟
 شاعرة وأديبة لبنانية كُتبت عليها الهجرة 
لبنان  ربوع  في  تسرح  كانت  طفلة   …
تستمع بما فيها من حب وجمال، نظرَت 
ترحل  اين  وتساءلت  السماء  الى  مليًا 
وجدت  فجأة  الفصول؟؟!  بين  الطيور 
نحو  بعيدا مع سرب مهاجر  تحلق  نفسها 
الغرب ليصبح لها هناك وطن ثاٍن شعرت 
لكن  األولى،  سنواتها  خالل  فيه  بالغربة 
يومًا  جذبها  الربيع  فراشات  إحدى  جمال 
… تأملتها وهي تطير فوق حقل من الزهور 
… شعور عذب غريب اجتاحها فقررت منذ 
الفراشة:  كتلك  تكون  ان  اللحظة  تلك 
وخواطرها  مشاعرها  تنقش  فرح  رسولة 
تبدل  هكذا  األمل.  ملؤه  مختلف  بشكل 
شعورها بالغربة وبات العالم مسرح إلهام 
وكتبت  الواقع  لنقل  حياتها  فكرّست  لها، 
الحب والشوق والحنين، كما كتبت هموم 

الناس واألوطان واألرض…
كل  في  وتراه  تكون  حيث  لبنان  يسكنها 
مطرح جميل حولها.. تشتاق اهلها ورفاقها 
فتحاكيهم بدمع العين وأمل اللقاء الدائم 
… تشتاق بحر بيروت فتمضي الكثير من 
وقتها في مدينة مونتريال/ كندا على ضفة 
نهر السانت لوران العظيم المترامي إلى ما 
بعد األفق، والذي رغم جماله ما استطاع 
يومًا أن يكون بديال لشاطئ بحرها األبيض 
المتوسط الحبيب، وال استطاع ان يغنيها 
به  يشعر  التي  العارمة  اللذة  تلك  عن 
وجهه  الموج  رذاذ  يالمس  حين  اإلنسان 
او حين يشم عطر تراب أرضه بعد المطرة 

األولى.
بالعطاء  زاخرة  طويلة  مسيرة 
والمسؤولية ،كنِت فيها نموذجاً للمرأة 
والخارج  لبنان  في  الناشطة  المثقفة 

..كيف تلخصينها بسطورٍ ؟
وال  الحياة  هذه  الى  منا  الواحد   يأتي 
دون  يعيشها  بعضنا  تكون…  كيف  يدري 
فيتركها  التعب  عناء  نفسه  يكلف  أن 
يسير  اآلخر  البعض  تريد،  حيث  تأخذه 
حوله  ينظر  ويواجهها…  يهادنها  معها، 
اتجاه  تبدأ مسؤوليته  وهنا  ويختار طريقه 
 … أحالمه  تحقيق  على  وقدرته  خياراته 
أهم الدروس التي علمتني اياها الحياة ان 
احب عملي مهما كان نوعه .. هكذا كانت 
المجاالت  في  ناجحة  العملية  مسيرتي 
المصرفية  أو  اإلدارية  سواء  خضتها  التي 
او حتى في مجاالت التعليم والتدريب .. 
الشعور بالنجاح يدفع اإلنسان الى التطور 
الشخصي  الصعيد  على  سواء  الدائم 
حتى  أو  العملي  الصعيد  على  أو  والعائلي 
هنا  ومن  والثقافية،  األدبية  مسيرته  في 
نهضة  في  المساهمة  على  إصراري  جاء 
هذا  يخوض  من  كل  مع  مهجرية  أدبية 
ونصل  معا  لنتكامل  العالم  حول  المجال 

الى ما نرجوه..
المرأة المهاجرة تحمل مسؤولية اكبر من 
ابناءها  تربي  ان  عليها  ان  خاصة  غيرها، 
عن  وعاداته  تقاليده  تختلف  مجتمع  في 
ألن  جاهده  فتعمل  األصلي،  مجتمعها 
نفوس  في  وتغرس  واقعها  مع  تتماشى 
ابنائها حب الوطن الذي ينتمون اليه بالدم 
والروح كما للوطن الذي ولدوا على أرضه، 
أصل  من  مواطنين  يكونوا  على  وتربيهم 
عن  وال  عنه  يتخلون  ال  عربي  او  لبناني 
عاداته ولغته … يسعدني نجاحي في هذا 
التحدي الكبير وافتخر بأني استطعت ان 
ِّمها ألوالدي  أحمل أمانة اللغة العربية وأسل

وللكثير من ابناء المهاجرين حولي..
 " والعالم  كندا   – اإلبداعية  "الحركة 
التي أسستها في كندا ، ماذا أضافت 

لمسيرتك الثقافية؟
 الحركة اإلبداعية –  كندا والعالم هي جزء 
مجموعة  مسيرة  من  كما  مسيرتي  من 
من الزمالء الذين وقفوا معي منذ اللحظة 
أن  استطعنا  معًا  النطالقتنا،  األولى 
في  األرض  على  الثقافي  نشاطنا  نمارس 
واستطاعت  المسافات،  عبر  او  مونتريال 
هذه الحركة الناشطة جمع عدد كبير من 
من  والفنانين  والكُتاب  والشعراء  األدباء 
كل مكان، وساهمت بمد الجسور األدبية 
بين بالد االنتشار واألقطار المختلفة حول 
المشاركين  العالم، كما ساهمت بتعريف 
أذكر  بعد.  فيما  وتواصلهم  بعضهم  على 
بالمناسبة اننا كنا اول من بدأ لقاءاته منذ 
القارات بحيث كان يشاركنا  سنوات وعبر 
لبنان  من  اصدقاء  مباشر  وبشكل  فيها 

والعالم عبر االنترنت..
نشاطنا،  من  الخامس  العام  ببدء  نحتفل 
والنجاح  باالستمرار  جدا  سعداء  ونحن 

الذي حققناه حتى اآلن..
انفتاحه  في  المهاجر  المثقف  دور  ما 
أنها  وباألخص   ، الثقافات  بقية  على 

فتحت له آفاقا شاسعة في المهجر؟
 للمثقف دور كبير في التعريف بحضارته. 
وأساسي.  ضروري  حوله  ما  على  انفتاحه 
نعيش في بلد يعتمد كثيرا على المهاجرين 
وال يفرض عليهم الذوبان فيه. المجموعات 
جميل  بشكل  تتمازج  و  تتفاعل  اإلثنية 
يحكمه  جميال  اجتماعيا  نسيجا  لتكوِّن 
“المثقف”  دور  يأتي  هنا  بعدل.  القانون 
وليتعرف  حضارته  على  حوله  من  ليعرِّف 
على الثقافات المتنوعة، محاواًل ان يؤدي 
المجتمع  ويعرف  الصحيح  بالشكل  دوره 
الجديد عن نفسه بالشكل المناسب وفي 
مع  يتناسب  ما  منه  يأخذ  الوقت  نفس 
عاداته ويمارسها دون ان يؤذي مشاعر من 
حوله او ان يتحول هو الى نسخة هجينة 
تضيع وتتالشى في محيطه الجديد، كما 
من  توعية  في  يساهم  ان  المثقف  على 
حوله – وليس ابناء وطنه فقط- على بعض 
المشاكل االجتماعية والمخاطر المتعددة 
الحرية  الشباب وفي ظل  خاصة في سن 

الممنوحة للفرد..
العريبة  اللغة  تعليم  أهمية  هي  ما 
العالم؟وهل  في  المهاجرين  ألبناء 
الحركة  في  مماثلة  تجربة  لديكم 

اإلبداعية – كندا والعالم؟
إلى  جيل  من  ننقلها  أمانة  العربية   اللغة 
لم  إذا  الصعبة  اللغات  من  هي  جيل، 
نحرص  لذا  الطفولة  منذ  الفرد  يتعلمها 
داخل  بها  التواصل  خالل  من  ذلك  على 
على  بالتركيز  أو  األصدقاء،  وبين  بيوتنا 
على  العربية  للبرامج  اوالدنا  متابعة 
ال  وحده  التعليم  ألن  التلفزة،  شاشات 
الدائم  السماع  مع  يترافق  لم  إذا  يكفي 
بالد  في  تنتشر  بها..  والتخاطب  للغة 
اللغة  لتعليم  السبت”  “مدراس  المهجر 
المهاجرين وكان لي تجربة  العربية ألبناء 

جميلة في هذا اإلطار..
نحن في الحركة اإلبداعية – كندا والعالم 
باللغة  نشاطاتنا  متابعة  على  نحرص 
المباشرة  باللقاءات  سواء  طبعا،  العربية 

الشهرية  النشاطات  او  االنترنت  عبر  او 
الفايسبوك  على  صفحتنا  عبر  المكتوبة 
األدباء  وتجمع  باهرا  نجاحا  تالقي  والتي 

والشعراء والكتاب حول العالم. …
العربية  لغتنا  الى  التحية  أوجه  بالمناسبة 
في يومها العالمي والذي يوافق في الثامن 
َّاب  عشر من هذا الشهر، وأدعو جميع الكُت
المكتوب بهذه  النشاط  الى مشاركتنا في 
بوك  الفايس  المناسبة عبر صفحتنا على 

على هذا الرابط :
على  صفحتنا  على  الحقا  سينشر  والذي 

اليوتيوب وهنا الرابط :

البداية  هي  العمر"  وراق  َع  "خربِشة 
الجميلة بعد كل هذا العطاء واالبداع 

،ماذا بعدها؟
بالمحكي  العمر” ديوان  َع وراق   “خربِشة 
ضمَّ بعض قصائدي وهو بداية لمجموعة 
الظروف  بسبب  تأخرت  ورقية  منشورات 
سيأتي  الوطن…  عن  وبعدنا  الشخصية 
تسمح  وحين  اتمنى  كما  الكثير  بعدها 
يعتقد  كما  ليس  فالمهاجر  الظروف، 
بها  يجمع  سحرية  عصا  يحمل  الكثيرون 
المال ويعيش حياته براحة مطلقة، بل هو 
مناضل يعمل ما ال يقل عن عشر ساعات 
يوميا ليؤمن لعائلته حياة كريمة ال تترك 
 .. واحالمه  لنفسه  الوقت  من  الكثير  له 
اليها  نرتاح  واحة  هو  والشعر  األدب  عالم 

كلما اتيح لنا.
والنثر  الِشعر  من  الكثير  الجعبة  في 
والتي  والغربة  األيام  وحكايات  والقصص 
الورق  على  لتكون  المالئم  الظرف  تنتظر 

وفي المكتبات..
وتحبّين  أطرحه  لم  سؤال  من  هل   ـ 

التكّلم فيه؟
ومكانته،  المهجري  األدب  عن   نعم، 
ِّاب  الكُت وتصنيف  تصنيفه  يمكن  وكيف 

والشعراء تحت راية النهضة المهجرية؟
ومكان،  زمان  كل  في  األدب  هو  األدب 
شخص  هو  االنتشار  بالد  في  يكتب  من 
أجبرته ظروف معينة على الهجرة، فمارس 
تأثير كبير  للغربة طبعا  هوايته حيث هو. 
تغييرا  تحدث  انها  اذ  األدبي  التوجه  على 
كبيرا في شخصية اإلنسان كما انها مصدر 
والحنين لألهل  الشوق  إلهام كبير بسبب 

واألوطان.
اذا ال  أرفضه  فأنا  التصنيف  اما من حيث 
رئيس في الِشعر واألدب وال مرؤوس، كلُّ 
يكتب من واقعه وحسب امكاناته وظروفه 
المعنوية،  او  المادية  او  الشخصية  سواء 
هناك الكثير من الكُتّاب المغمورين ولكل 
الذين  مبدعيها  العالم  عبر  مدينة  او  قارة 
ال يعرفون بعضهم البعض وال فكرة لديهم 
يمكن  ال  لذا   .. العالم  حول  زمالئهم  عن 
طرح تسميات ما وال تنصيب احد ما في 
موقع السيادة األدبية … األدب المهجري 
بعضه  مع  ويتكامل  دائمة  نهضة  في 

البعض حول العالم..

رسالة خاصة : 
عندي في الختام رسالة خاصة: أتمنى لو 
اننا نشعر برعاية وزارة الثقافة والمغتربين 
وسيلة  عن  نبحث  نحن  ولجهودنا،  لنا 
اثبت   .. عليها  القيمين  مع  للتواصل 
المهاجر وفي كل الظروف انه عماد وسند 
المهجري  األدب  يأخذ  ال  فلماذا  للوطن، 
الوسط  يتجاهل  ولماذا  الرعاية  في  حقه 

الثقافي دورنا واهميته؟.
هذا الكالم ينسحب على اغلب المجالت 
المتابعة  اإللكترونية  والمواقع  األدبية 
المناسبة  وبهذه  الثقافية.  للنشاطات 
التي  والمواقع  والمجالت  الصحف  اشكر 

تتابع نشاطنا بشكل متواصل..
اتاحة  على  الكريم  منبركم  اشكر  كما 
عن  المختلف  الحديث  لهذا  الفرصة 
تحية  واوجه  العادية.  المقابالت  روتين 
محبة وامتنان للصديقة الشاعرة المثقفة 
واسئلتها  طروحاتها  على  كلود صوما  جدا 

المميزة
تحدثت  التي  الربيع  فراشة  كلود  تشبه 
عنها سابقا وهي تنشر الثقافة واألدب كما 

الفرح واألمل حول العالم
تحية لها ولفريق عملكم فردا فردا..

قصيدة للشاعرة رندا رفعت شرارة
“ يا هالوطن… إنَت الحلم”

غطّا العَتم
 

ما وجهِ السَّ
ْ ضاج الَشجَر
َّع طريقوا ضي

الّضو
ما عاد عِرِف
من كمّ سنِة
ْ ناموا البََشر
بكرا بيجي
مارد بَطَل

بيمحي السواد
بيفتَح بوابك

ْ يا سهَر
بيصرَخ

ِب أعلى الصوْت
يا هالوطَن
أنَت الحلم
يلّلي على
ْ بالي خطَر
إنَت الندي
ْ قبل الفَجر

إنَت الّشمس
ْ إنَت القََمر
إنَت مبارِح

ْ ِل َصبَر
إنَت لْ بكرا

ْ اللي نَطَر
يغفا الحزنْ

ْ يوعى البَشر
يشرق ربيعِك

يا أرض
يمال الدِّني
ْ فرَح الزّهِر

وإرجع أنا طفلة
ْ إنطر مع سنين العمر

نسمِة عطر
. .

وتوصل إنِْت
تمرق َع مفرَق بيتنا

ْ حَر وقت السَّ
ويصير حبَك فرحتي…

وأحلى قََدرْ !!!
*هذا اللقاء مع الشاعرة رندة رفعت شرارة في 
الحلقة )2( من “ ورد الكالم “ مع اإلعالمية 
الزمان”  “ميزان  موقع  عبر  صوما  كلود 

لإلعالمي والكاتب المسرحي يوسف رقة

الشاعرة رندة رفعت شرارة : لماذا ال يأخذ األدب المهجري حقه في الرعاية ؟!

بيروُت رحلةُ أحرٍف وسفينٍة
حملْت الى الدنيا شذى رُبّانها

بيروُت ضارعةٌ تمدُّ ذراعها
إنجيَل حُبٍّ في هوى قُرآنها

بيروُت أحمُد والمسيحُ يُسبّحاِن
على صدى أجراسها وأذانها

بيروُت والجبلُ األشمُّ مقالعٌ
للنار والبركان من بركانها

بيروُت قلٌب والجنوُب دماؤها
بيروُت فيحاءُ الشمال تعمّدْت

بدمٍ وياقوٍت على تيجانها
ٌ بيروُت في حُصِن البقاِع منيعة

منصوبةٌ للشمس في أركانها
بيروُت حضُن العُرِب ، مهُد حضارةٍ

يتوالُد التاريخ في أحضانها
بيروُت رايةُ أرزةٍ فوَق العُلى

نستنشق األمجاد من أردانها
غنّيتها والشعرُ فيُض حنانها

ومواسمُ الثوّار فن بستانها
عارف سالم

مونتريال  بلدية  في  المعارضة  رئيس 
مقتضبة  بكلمة  تحدث  سالم  عارف 
قال فيها " تعرفت على الشاعر صادق 
 "centre loisir  " الترفيه  مركز  في 
لوران. وقال مخاطبا صادق  في سانت 
روح  من  عندك  ان  عرفت  هناك   "
وهو  ومن شموخه  عقل  الشاعر سعيد 
كل  سالم  شكر  ان  وبعد  اليك".  نقله 
القيّمين على حفل التكريم ختم بالقول 

والجميل  بلد.  يوجد  ال  ثقافة  بدون   "
اننا نقلنا الثقافة الى هذا البلد لنكمّل 
مثل  فلبنان   . المغترب  بلبنان  حياتنا 
وتوزعت  لبنان  في  جذورها  زُرعت  ارزةٍ 
أغصانها في كل انحاء العالم، ال سيّما 

كندا ".

 هدايا تكريمية 
ونزيه  حديد  وليد  السيدان  وقّدم 
حديد  نهاد  قاعة  باسم  الحسامي 
الكندية  اللبنانية  الصداقة  وجمعية 
لمسيرته  تقديرا  صادق  للشاعر  لوحة 

االدبية في لبنان وعالمنا العربي.
اغادير  د.  مونتريال  في  العراق  قنصل 
هدية  صادق  للشاعر  قدمت  النقيب 

بغداد".  "شناشيل  "عن  عبارة  وهي 
هدية  عن  ابحث  اليوم  كنت  وقالت" 
الذي يمكن  اثرا كبيرا. ولكن ما  تترك 
والقامة  الكبير  للشاعر  اقدمه  ان 
"شناشيل  من  اجمل  ارى  لم  الكبيرة؟ 

بغداد" ، التي تغنّى بها شعراؤنا.
قدم  دندشي  جاسم  والخطّاط  الشاعر 
له لوحة خط فيها بيده ابياتا من الشعر 

جاء فيها :
عصماء قبلي سطرت أقالم

وهل ينكر عن العاشقين هيام
فالقريض من روحي ومن قلبي

فريف العين سكناه فيالشاعر طاب له منبر ومقام
لمجد الضاد ان فارسها حسام

يعربيُّ الهوى والقوافي سكرى
وبشعرك تنعشنا وتهزم اإلعجام

ورود  باقة  له  قدمت  شبيب  بارعة  د. 
من  كل  لصادق  قدمت  كذلك   .
الخزوز  وناريمان  الفرا  لينا  السيدتين 

باقة زهور تقديرية.
الشعر  هتاف  صالون  قدم  و 
"الوسام  كندا  في  الثقافي  اللبناني 
محمد  الشاعر  اإلقليم  لمارد  الذهبي 
توفيق صادق، على مجمل اعماله التي 
له  حدود  ال  االبداع  من  عالما  رسمت 
كلمات  ونبوغه.  وموسيقاه  بقضاياه 
لك  شكرا   . حقك  توفيك  ال  الثناء 
اللوحة  في  جاء  كما  عطائك"،  على 

التقديرية .

صور من أنشطة الحركة االبداعية في كندا والعالم

f a c e b o o k . c o m / p r o fi l e .
php?id=100024936270438

y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCCeoyxuhEXVMcaKDqy5C2wQ
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والدة   ذكرى  لكم  نبارك  بداية 
العقيلة الهاشمية السيدة زينب بنت 

أمير المؤمنين علي  عليهما السالم 

الكبرى في  اإلنسانية  كرامتها  للمرأة 
اإلسالم ، و قد جعلها هللا في مستوى 
الرفيعة  اإلنسانية  الحظوة  الرجل في 
األوساط  كلّ  في  كانت  حينما   ،
وَضيْعَةَ  مُهانةً  الجاهلة  و  المتحّضرة 
الحياة سوى  لها في  ، ال شأن  القدر 
بُلغته  و  الرجل  وسلعة  لُعبة  كونها 
وشهواته.  لخدمته  الدنيا  الحياة  في 
فجاء اإلسالم و أخذ بيدها و صعد بها 
الموازي  الرفيع  مستواها  حيث  إلى 
لمستوى الرجل في المجال اإلنساني 
ِّلرِّجَاِل  ل  ... ﴿: تعالى  الكريم قال 
نَِصيٌب  َِّساء  وَلِلن اكْتََسبُواْ  مِّمَّا  نَِصيٌب 
مِثْلُ  وَلَهُنَّ   ... ﴿ ﴾ ... اكْتََسبَْن  مِّمَّا 

َّذِي عَلَيْهِنَّ بِالَْمعْرُوِف ... ﴾ . ال
فاالسالم عندما يتحّدث عن اإلنسان 
في  ليس  و  ـ  القرآن  في  وخاصة 
ـ  أنوثة  وال  ذكورة  اإلنسانية  حقيقة 
وأنثى  ذكراً  الجنس  عن  يتحّدث  إنّما 
عن  يتحّدث  عندما  و   . السواء  على 
كثير  على  تفضيله  و  اإلنسان  كرامة 
أودعها  التي  الودائع  ممّن خلق و عن 
فيه و  روحه  نفخ  االنسان  وعن  هذا 
لهذا  خلقه  في  نفسه  يبارك  عندما 
الذات  عن  يتحّدث  اإلنسان  إنّما 
بين  المشتركة  الرفيعة  اإلنسانية 
الذكر واألنثى من غير فرق . هو عندما 
َما  إاِلَّ  لإِْلِنَساِن  َّيَْس  ل : ﴿ وَأَن  يقول 
إِنَّ   ... ﴿ : يقول  عندما  َسعَى ﴾  و 
إلى  ... ﴾ و  أَتْقَاكُمْ  َّهِ  الل عِنَد  أَكْرََمكُمْ 
أمثالها من تعابير ال يفرّق بين ذكرٍ و 
ِّي الَ أُِضيُع عََمَل عَامٍِل  اُنثى : ﴿ ... أَن
مِّن  بَعُْضكُم  أُنثَى  أَوْ  ذَكَرٍ  مِّن  مِّنكُم 
بَعٍْض ... ﴾  .  ال ميز بينها و ال تفارق 
فيما يمتاز به اإلنسان في أصل وجوده 
مراتب  إلى  البلوغ  في  و  في سعيه  و 
الْمُْسلِمِيَن  تعالى: ﴿ إِنَّ  قال  كماله 
وَالْمُؤْمِنَاِت  وَالْمُؤْمِنِيَن  وَالْمُْسلَِماِت 
ادِقِيَن  وَالصَّ وَالْقَانِتَاِت  وَالْقَانِتِيَن 
ابِرَاِت  وَالصَّ ابِرِيَن  وَالصَّ ادِقَاِت  وَالصَّ
وَالْخَاِشعِيَن وَالْخَاِشعَاِت وَالْمُتََصدِّقِيَن 
ائَِماِت  وَالصَّ ائِمِيَن  وَالصَّ وَالْمُتََصدِّقَاِت 
وَالْحَافِظَاِت  فُرُوجَهُمْ  وَالْحَافِظِيَن 
أَعَدَّ  وَالذَّاكِرَاِت  كَثِيرًا  ََّه  الل وَالذَّاكِرِيَن 

َّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ . الل
ُّهَا  أَي : ﴿ يَا  تعالى  قوله  جاء  قد  و 
وَأُنثَى  ذَكَرٍ  مِّن  خَلَقْنَاكُم  َّا  إِن َّاُس  الن
االُنثى  على موازاة  قاطعاً  ... ﴾  دليالً 
مع الذكر في أصالة النوع البشري ، و 
بها عبر  ال تزال هذه األصالة محتفظاً 

تناسل األجيال .
نعم ، هناك خصائص نفسيّة و عقلية 
اآلخر  عن  أحدهما  ميّزت  وجسدية 
تفارقاً  أوجب  ممّا  الذاتي  تكوينها  في 
في توزيع الوظائف التي يقوم بها كلٌّ 
منهما في حقل الحياة ، توزيعاً عادالً 
يتناسب مع معطيات و مؤهاّلت كلّ 
من الذكر و األنثى ، األمر الذي يؤكّد 
شمول العدل في التكليف و االختيار 
الناشئة  الفوارق  هذه  في  لننظر  و   .
و  الخلق  تعالى في  من مقام حكمته 
دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ  وَلِلرِّجَاِل   ... ﴿. التدبير 

﴾ ...

أّن  نلحظ  عندما  قصيرة  وقفة   هنا 
النساء  على  الرجل  فّضل  اإلسالم 
قدر  من  حطٌّ  ذلك  في  !فهل  بدرجة 
الرجل  به  حُظي  كمال  أو  ؟  المرأة 

دونها ؟
و   ، أو ذلك في شيء  ليس من هذا 
إنّما هي تنظيم حياة األسرة وموافقة 
التي جُبِل عليها كلٌّ  الفطرة  مع ذات 

من الرجل والمرأة .
إّن معطيات الرجل النفسية و الخلقية 
كما   ، المرأة  معطيات  عن  تختلف 
المُرْهَفَة  االُنوثيّة  طبيعتها  تختلف 
الصلبة  الرجل  طبيعة  عن  الرقيقة 
أمير  اإلمام  قال  كما   ، الشديدة 
المرأة   “   ) الم  السَّ )عليه  المؤمنين 
ريحانة و ليست بقهرمانة “  . فنعومة 
طبعها و ظرافة خُلُقها تجعلها سريعة 
على   ، األمور  صعاب  تجاه  االنفعال 
خالف الرجل في تريثه و مقاومته عند 

مقابلة الحوادث .
مزاياها  و  حقوقها  في  فالمرأة 
وَلَهُنَّ  الرجل ﴿ ...  تعادل  اإلنسانية 
 .  ﴾ ... بِالَْمعْرُوِف  عَلَيْهِنَّ  َّذِي  ال مِثْلُ 
للرجل  لتكون  خلقتها  أصل  في  هذا 
زوجاً من نفسه أي نظيره في الجنس 
، فيتكافالن ويتعاونان معاً في الحياة 
الذي  مثل  فلها   . على سواء  الزوجية 
عليها من الحّق المشترك ، و هذا هو 
فيما  التساوي  أي  بالمعروف  التماثل 

يعترف به العقل و ال يستنكره .
الرجل في  الذي يتحمّله  لكّن الشرط 
األثقل  الشرط  هو   ، الزوجية  الحياة 
األشّق ، فضالً عن القوامة و الحماية 
مزاولة  في  الرجل  عبء  تثقل  التي 
الحياة . األمر الذي استدعى شيئاً من 
 ، الزوجية  الحقوق  نفس  في  التمايز 
ممّا أوجب للرجل امتيازاً بدرجة ﴿ ... 

وَلِلرِّجَاِل عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... ﴾ .
العقلية  القدرة  في  التفاضل  هذا  و 
جعل  الذي  هو  والنفقة  والجسدية 
موضع  األسرة  في  الرجل  موضع  من 
عَلَى  َّامُوَن  قَو . ﴿ الرِّجَالُ  القوامة 
عَلَى  بَعَْضهُمْ  اللّهُ  َل  فَضَّ بَِما  َِّساء  الن
بَعٍْض وَبَِما أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴾ .

في  األولى  سة  المؤسَّ هي  األسرة  إّن 
في  بناء  أحب  وهي  اإلنسانية  الحياة 
األسالم وقد اعتبر اإلسالم الزواج أمراً 

لإلنسان. فقد ورد عن  وكماالً  إيجابياً 
وآله(  الرسول األكرم) صلى هللا عليه 
وسلم: ”ما بُني بناء في اإلسالم أحّب 
التزويج، و هي  إلى هللا عزَّ وجلَّ من 
مراحل  تؤثّر في كلّ  التي  البدء  نقطة 
الطريق ، و التي تزاول إنشاء و تنشئة 
العنصر اإلنساني ، و هو أكرم عناصر 
هذا الكون في التصوّر اإلسالمي . و إذا 
كانت المؤّسسات ـ التي هي أقلّ شأناً 
و أرخص سعراً كالمؤّسسات المالية و 
الصناعية و التجارية و ما إليهاـ  ال توكل 
أمرها عادةً إالّ لألكفاء من استعدادات 
طبيعية لإلدارة و القوامة ، فاألولى أن 
َّبّع هذه القاعدة في مؤّسسة األسرة  تُت
التي تُنِشئ أثمن عناصر الكون ، ذلك 

هو العنصر اإلنساني .
الجانب  هذا  يراعي  الربّاني  المنهج  و 
الفطرة  به  يراعي  و  الكفاءة،  في 
لشطري  الموهبة  االستعدادات  و 
النفس ـ العقالني و الجسماني ـ ألداء 
كما   ، معاً  بهما  المنوطة  الوظائف 
يراعي به العدالة في توزيع األعباء على 
العدالة  و   ، الواحدة  األسرة  شطري 
األعباء  بنوع  منها  كلًّ  اختصاص  في 
المهيّأ لها ، المعان عليها من فطرته و 

استعداداته المتميّزه المتفرّدة .

على ما سبق ، كان تفضيل  و نتيجةً 
إلى  ناظرة  بدرجة  المرأة  على  الرجل 
هذه  و   ، األسرة  في  قوامته  جهة 
القوامة تعود إلى خصائص في تكوين 
وظيفته  و  والعقلية  الجسدية  الرجل 
 . الزوجية  الحياة  التي خوّلها له عرف 
عَلَى  َّامُوَن  قَو : ﴿ الرِّجَالُ  لآلية  فنعود 
عَلَى  بَعَْضهُمْ  اللّهُ  َل  فَضَّ بَِما  َِّساء  الن
وَبَِما  تكوينه ﴿ ...  ... ﴾  في  بَعٍْض 
... ﴾  حسب  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  أَنفَقُواْ 

وظيفتهم العائلية .
وَلِلرِّجَاِل   ... ﴿ : تعالى  قوله  وأمّا 
على  يوجب  ... ﴾  فهو  دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ 
 . أشياء  الرجل  على  و  شيئاً  المرأة 
ذلك أّن هذه الدرجة الرئاسة و القيام 
تعالى  بقوله  المفّسرة  المصالح  على 
بَِما  َِّساء  الن عَلَى  َّامُوَن  قَو : ﴿ الرِّجَالُ 
وَبَِما  بَعٍْض  عَلَى  بَعَْضهُمْ  اللّهُ  َل  فَضَّ
... ﴾  فالحياة  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  أَنفَقُواْ 
تقوم  ال  و   ، اجتماعية  حياة  الزوجية 

مصلحة هذه الحياة إالّ برئيس مُطاع 
أعلم  ألنّه  بالرئاسة  أحّق  الرجل  و   ،
بقوّته  التنفيذ  على  أقدر  و  بالمصلحة 
هو  كان  ثمّ  من  و   ، ماله  و  وعقله 
المطالب شرعاً بحماية المرأة و النفقة 

عليها .
وعلى الرغم من مكانة المرأة وقدسية 
العالقة الزوجية ومكانتها في اإلسالم 
إال إن هذه العالقة مهددة بين الجهل 
اآلباء  بعادات  والتمسك  بالدين 
الرجولة  وفرض  للماضين  المشينة 
على ضعفاء النساء وكله بحجّة الدين 
البعض  وصار  بريء،  منه  والدين 
في  األحكام  عناوين  بعض  يستغل 
وعاداته  بنزواته  فيها  ويعمل  الشريعة 
بوحشية  ويتعامل  المشينة  المتوارثة 
حق  له  ان  عنوان  تحت  زوجته  مع 
الفراش كما عليه حق النفقة وينتفض 
لالفراط في تحصيل حقه ضرباً وشتماً 
هذه  أستُغلت  ولالسف   ، وإدماءً 
إعالمية  وكاالت  قبل  الممارسات من 
للتشريعات  معادية  ومنظمات 
الدين  على  تشنّع  وصارت  اإلسالمية 
المرأة  تحرير  مسميات  تحت  وأهله 
اغتصاب  وإيقاف  األسرة  وسعادة 

الزوجة ووو...
أساسه  الزواج  ان  فيه  شك  ال  مما 
والقبول  التراضي وااليجاب  قائم على 
على  الحقوق  لها  مؤسسة  كأية 
 . تجاههم  واجبات  وعليها  الموظفين 
فعندما يؤدي العامل وظيفته يستحق 
من  المؤسسة  تمنع  وعند  حقوقه 
بالطرق  ويحصلونها  للموظفين  ادائها 
التي  القوانين  عبر  لهم  المشروعة 
او  سرّاق  انهم  لهم  نقول  ال  تحميهم 
للحقوق  بالنسبة  وهكذا  اغتصبوها. 
.كما  الزوجية  الحياة  في  والواجبات 
ان الشريعة اوجبت على الرجل النفقة 
بحياة كريمة  يليق  بما  بكافة جوانبها 
ألسرته كذلك هناك واجب التمكين 
مريضة  تكن  لم  ان  الزوجة  على 
على  مقدما  حقه  وجعل  معذورة  او 
فعنه  الوقت.  سعة  حال  في  العبادة 
ِّلَْن  تطو “)“ال  واله:  عليه  هللا  صلى 
صالتكن لتمنعن أزواجكن”(. بل عند 
)إذا  المالئكة  لعنة  مورد  هي  تمنعها 
فأبَت  فراشه،  إلى  امرأته  الرجل  دعا 

عصيانا، لعنتها المالئكة حتى تصبح( 
ضمن  الحق  بهذا  المطالبة  “وعند 
الضوابط الشرعية والتدرج في تحقيقه 
من الموعظة الحسنة الى الهجران وان 
لم ينفع فالضرب األشبه بالمسح مع 
الظرافة واللطافة كتنبيه النائم وليس 
او  الكسر  او  لإلدماء  يتعدى  ان  له 
الجرح او التشويه بل ان حصل احدها 
فهذه جريمة وحشية في كل الشرايع 

والقوانين الوضعية ويعاقب عليها .
تَخَافُوَن  تِي  وَالالَّ تعالى: ﴿ ...  يقول 
فِي  وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظُوهُنَّ  نُُشوزَهُنَّ 
الَْمَضاِجِع وَاْضرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فاََل 
ولألسف    ﴾ ... َسبِياًل  عَلَيْهِنَّ  تَبْغُوا 
الحق  هذا  يمارس  الرجال  بعض 
، ممّا  المرأة  والتوهين بشأن  بالعنف 
الذي  الجاهلي  العهد  وذلك  يتناسب 
عة  كان موضع المرأة فيه موضع الضِّ

غار. والصَّ
رجاالً  هناك  ان  كما  المالحظ   ومن 
زوجاتهم  مع  تعاطيهم  في  وحوشاً 
فكذلك هناك نساء تستغل القوانين 
حساب  على  المرأة  تساند  التي 
من  لإلنتقام  ومظلوميته  الرجل  حق 
زوجها، للتهرب من تعهداتها الشرعية 
االخرى  فهي  زوجها  تجاه  واالخالقية 
تمثل دور الجاهلية األولى وان عاشت 
واختلف  تحّضراً  البلدان  أكثر  في 
مخالف  فكالهما  والتسميات  الزمان 

للدين وللعهود وللقيم االخالقية  !
  

التفسير  لكُتُب  مراجعة  أدنى  وإن 
ذلك  في  الفقهاء  وكلمات  والِسيَر 
يتّضح أّن األمر )بالضرب( ليس بتلك 
العصر  عن  تُتُصوّر  كانت  التي  الحّدة 
تأثيره  وإمكان  المُظلم  الجاهلي 
الناصعة  اإلسالميّة  التشريعات  على 

البيضاء والسهلة السمحاء.
على  بالنفقة  الرجل  قِوامة  مسألة  ان 
عليها  وحقه  العاّم،  بشكلها  المرأة 
عند  بحيث  شاء  متى  بالتمكين 
تمنعها من دون عذر او مرض تَشمل 
ضربَها ضرباً مُبرِّحاً مُوِجعاً ! وكأنه قد 
نَزَل به الوحي والعياذ بالله. هذا غير 
صحيح ولم يقله فقيه في اإلسالم، بل 

المرأة ريحانة وليست قهرمانة
* سماحة الشيخ حسان منعم
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اإلسالم نصير المرأة وحاميها في هذه 
المسألة . وقد جاء تفسيره على لسان 
بما  الغراء  السمحة  الشريعة  صاحب 
لقلع  وتمهيداً  وقته،  في  هيّناً  يَجعله 

جذورالضرب على مدى األيّام:
بكونه  الَضرب  تفسير  في  جاء  أَواّلً:  
مُؤلِم،  وال  شديد  غير  أي  مُبرّح،  غير 
فيكون َضرباً خفيفاً ال يُؤلم، )والَضرب 
في  ال يكون َضرباً  إذا لم يكن مُؤلماً 
الحقيقة، وإنّما هو َمسحٌ باليد َمسحاً 
في ظرافة ! ومِن ثَمّ جاء تقييده بأن 
آلٍة  أو  خشٍب  وال  بسوٍط  يكون  ال 
التي  واك  السِّ عُودَة  عدا  ما  غيرهما، 
اسنانه  لتنظيف  الرجل!  بها  يستاك 
يعني ال ألم فيها وال أثر سوى التنبيه 
لحق الرجل الواجب والذي تعهدت به 

المرأة وقبلته في عقد زواجها .
داللة  ظاهر  مِن  يجعل  الذي  األمر 
الرجل  ُسلطة  ويَرفض  عقيمة،  اآلية 
واألذى  بالَضرب  زوجته  إيالم  على 

والظلم اعتداءًعلى كلّ حال(.

ومِن ثَمّ قال الشيخ أبو جعفر الطوسي 
غير  فإنّه  الضرب  وأمّا  سرّه(:  )قدس 
مبرّح، بال خالف ، قال اإلمام أبو جعفر 
واك( .  الباقر )عليه السالم( : )هو بالسِّ
جاء في فقه الرضا: )والضرب بالسواك 

وشبهه ضرباً رفيقاً(  أي برِفق.
اإلسالم  تعاليم  بعض  تتبعنا  ولو 
هو  األحيان  بعض  الرجل  أن  لوجدنا 
كما  والضرب  التأديب  يستحق  من 
وآله(:  عليه  اللّه  )صلّى  النبي  عن 
)إنّي أتعجّب مِمّن يَضرب امرأتَه وهو 
بالضرب أَولى،...( ، خاصة ان النساء 
بقوله  )ص(  الرحمة  نبي  وصية  هم 
نسائكم  أمر  في  وصيّتي  )احفظوا   :
وَمن  الحساب،  تنجوا مِن شّدة  حتّى 
لم يحفظ وصيّتي فما أسوء حاله بين 

يدي اللّه( . 
وثانياً : النهي عن ضربهّن ، والتشديد 
ِّف مِن  على المنع ، منعاً يجعل المُتخل
ِشرار األُمّة وليس مِن خِيارِهم ! جاء 
 ( اللّه )ص(:  الحديث عن رسول  في 

ليس أولئك خِياركم ( . 
فمن يمارس الضرب الوحشي لزوجته 
ليضاجعها فهذا إنسان مريض نفسيا 
المختصين  ولمراجعة  لعالج  وبحاجة 

اللّه  صلّى   ( النبي  عن  كما  لشفائه 
عليه وآله ( قال : ) أَما يستحي أحدكم 
أنْ يضرب امرأته كما يَضرب العبد ، 
يُضاجعها آخره  النهار ثم  أَوّل  يضربها 

 . )
نبي  ويتخذ   حقا  مسلما  كان  ومن 
الرحمة)ص( له قدوة فعليه ان يعرف 
ان رسول اللّه ) صلّى اللّه عليه وآله (  
ما ضرب خادماً له وال امرأةً وال ضرب 

بيده شيئاً .
األئمة  مِن  أحد  عن  يُؤثَر  ولم 
المعصومين ) عليهم السالم ( األطهار 
والتابعين  األخيار  الصحابة  مِن  وال 
بغََضاَضة  نساءهم  واجهوا  أنْ  األبرار 
فضالً عن الَضرب واللطم ، بل كانت 
والمودة  والغفران  العفو  شيمتُهم 

والرحمة .
بشأن  األكيدة  التوصيات   : وثالثاً 
واألخذ  كرامتها  على  والتحفّظ  المرأة 
بجانبها في عطٍف وحناٍن ورأفٍة ورحمة 
، بعيداً عن الغِلظة والشّدة ، بل حتّى 
منها ما ِسوى  مؤاخذتها على ما فَرَطَ 

العفو والغفران .
جاء في رسالة اإلمام أمير المؤمنين ) 
عليه السالم ( إلى ابنه الحسن ) عليه 
ريحانة  المرأة  فإّن   ...  (  :  ) السالم 
بكرامتها  تَعُْد  وال   ، بقهرمانة  وليست 
وال   ، بكرامتها  خُذ  أي   ، ) نفَسها... 
تَجعلها بحيث تضطرّ إلى أن تستشفع 
بآخرسواء أرحام أو أصدقاء أو وجهاء أو 
محاكم وغيرها  ، فلتكنْ كرامةُ نفسها 
لديك هي الشفيعة لها دون غيرها ، 
صفو  الى  يؤدي  المرأة  مداراة  ان  بل 
 ( الحديث:  في  كما  الرجل   عيش 
فدارِها على كلّ حال وأَحِسن الُصحبة 

لها ليصفوا عيُشك (  .
وأوصى اإلمام الصادق ) عليه السالم 
( يونس بن عمّار باإلحسان إلى زوجته 
 (  : قال  ؟  اإلحسان  وما   : فسأله   ،
قوله  معنى  ( وهو  ذنبَها...  واغفر   ...
بِالَْمعْرُوِف  وَعَاِشرُوهُنَّ   ...  ﴿ : تعالى 
والى  واشتمها  اضربها  وليس   ﴾  ...
ما هنالك مما يهينها ويظلمها ويذلها 

ويحطم كرامتها .
جبرائيل  وصية  كانت  المرأة  ان  بل 
)ع( دوما كما قال رسول اللّه ) صلّى 
جبرائيل  زال  ما   (  :  ) وآله  عليه  اللّه 
أنّه ال  بالمرأة ، حتّى ظَننُت  يُوصيني 

ِّنة (.   يَنبغي طالقُها إالّ مِن فاحشة مبي
 وقد لَعَن رسول اللّه ) صلّى اللّه عليه 
وآله ( َمن ضيّع حقوق امرأته ولمْ يراِع 
َمن  ملعون  ملعون   (: قال   ، جانبها 
خيّرُكم  و)خَيّرُكم  يعول(  ،  َمن  يضيّع 
وَمن   (.  ) وأنا خيّركم ألهلي   ، ألهله 

اتّخذ زوجةً فليُكرمها ( .
 فعن رسول اللّه ) صلّى اللّه عليه وآله 
( : ) كلّما ازداد العبد إيماناً ازداد حبّاً 

للنساء (  
هذه  مثل  في  بالحّب  والمُراد 
األحاديث : اإلشفاق واإلرفاق والمودّة 
على  المرأة  كرامة  على  والتحفّظ 
وليس   ، الرفيع  اإلنساني  مستواها 
وممارسة  الشهوة  جانب  إلى  النظر 
االستعباد والبطش فيها واإلدماء !!!، 
إلهية ترضى  . فال شريعة  وحاشا  كالّ 
غاب  شريعة  هذه  بل  يقبل  عقل  وال 

وانحطاط واستبداد .
بحدود  يكتفوا  ال  ان  الرجال  وعلى 
أحجاراً  العالقة  ستكون  وإال  الشريعة 
خشنة ال روح فيها خالية من المودة 
يؤدي  ما  لكل  اسعوا  بل  والرحمة 
والمودة  والمحبة  والتكريم  للتضحية 
فما  ـ  الرسول  سئل  فعندما  بينكما 
قال  ؟  حق  من  الرجال  على  للنساء 
 ) وآله  عليه  اللّه  صلّى   ( اللّه  رسول 
يَزل  ولم   ، جبرائيل  أخي  أخبرني   (  :
أنْ  ظَننُت  حتّى  بالنساء  يُوصيني 
 ! أفٍّ   : لها  يقول  أنْ  لزوجها  يَحلّ  ال 
في  وجلّ  عزّ  اللّه  اتّقوا   ، مُحمّد  يا 
 ، أيديكم  بين  عَوان  فإنّهّن   ، النساء 
أخذتموهّن على أمانات اللّه ـ إلى أنْ 
ـ فأشفِقوا عليهّن وطيّبوا قلوبهّن  قال 
حتّى يَقفَن معكم ، وال تُكرِهوا النساء 

وال تُسخِطوا بهّن ( . 
تلكمُ  مِن  ل  المتحصَّ فإّن   ، وبعد 
األحاديث المتوفّرة أّن للمرأة كرامتها 
أنْ  الرجل  وعلى   ، الرفيعة  اإلنسانيّة 
وال  يُشينها  وال  كرامتها  على  يحافظ 
 ، وظلماً  اعتداءً  يضربها  وال  يُهينها 
ويَجعل   ، معها  المعاشرة  ويُحسن 
مُتوازِيَين  َشريكَيِن  ونفسها  نفسه 
 ، العائليّة  الحياة  شؤون  إدارة  في 
 ، عادالً  توزيعاً  المسؤوليات  بتوزيع 
وال يُكرِهُها على شيء ، بل يستميل 
خاطرَها ويستميح جانبها ، ويُعاشرها 
وليست  ريحانة  فإنّها   ، ومُداراة  برِفٍق 

غضَّ  زلّة  منها  رأى  وإذا   ، بقهرَمانة 
قاق  الشِّ أحّس  وإذا   ، عنها  بصرَه 
معها  المُداراة  أَحَسَن  َّجاج  والل
 ، الرقيق  المُرهف  خاطرَها  ليَستميح 
فال يَغلظ وال يَحتّد معها ، فإنّهّن عَوان 
عليهّن  فأشفِقوا   ، لكم   ) خاضعات   (
وطيّبوا قلوبَهّن ، حتّى يَقفَن معكم ، 
)وال تُكرِهوهُّن وال تُسخطوا بهّن( ـ كما 
فداروهُّن   ( ـ  النبوي  الحديث  في  مرّ 
على كلّ حال ، وأحسنوا لهُّن الَمقال 
، لعلّهّن يُحِسّن الفِعال ( ـ كما مرّ في 
عليه   ( المؤمنين  أمير  اإلمام  كالم 
السالم ( ) فَمن اتّخذ زوجةً فليُكرمها 
، فإنّما هي لُعبة ، فيَمن اتّخذها فال 

يُضيّعها (.
 وأمّا الضرب فإنه يهدف لتنبيه الزوجة 
بأن زوجها يحبها ويرغب بها ويذكرها 
بأن عليها واجبات شرعية تعهدت بها 
بنفقتها  الرجل  تعهد  كما  عقدها  في 
كريمة  عيشة  من  تحتاجه  ما  لكل 
عزيزة هنية وان الرجل عنده حاجاته 
الضرورية وزوجته  اإلنسانية  الغرائزية 
هي ستره و لباسه وسكنه واستقراره  
وتحفظه من الضياع والتفلت في بحر 
الرذائل . فالشريعة منعت الرجل من 
باتّاً ، إالّ  الضرب المبرح لزوجته َمنعاً 
إذا كان غير مبرّح وال شائن ، ، وان 
بالعصا  يسمح  وال  باليد  الضرب  كان 
نحو  على  غايته  وغيرها  حادة  بآلة  أو 
المالمسة للتذكير بحقه التي تعهدت 

به بشرع هللا تعالى .
وان  الضرب  ترك  ذلك  مِن  واألَولى 
بالنبّي  اقتداءً  البتة  للتذكير  كان 
عليهم  المعصومين  واألَئمة  األكرم 
لَكُمْ  كَاَن  لقَدْ   ﴿ ، المصلّين  صلوات 
َِّمن كَاَن  َّهِ أُْسوَةٌ حََسنَةٌ ل فِي رَُسوِل الل
ََّه كَثِيرًا  ََّه وَالْيَوَْم اآْلخِرَ وَذَكَرَ الل يَرْجُو الل

 ﴾
لم  الحَسنة  األُسوة  هذه  ترك  ومن 
إِن  لنبّي اإلسالم . ﴿ قُلْ  متّبِعاً  يكنْ 
يُحْبِبْكُمُ  َّبِعُونِي  فَات اللَّه  ُّوَن  تُحِب كُنتُمْ 
خِياركم  وخِياركم   .  ﴾  ... اللّهُ 
لنسائهم ، والنبّي خيرُ الناس لنسائه 
فهو  لَطَمها  أو  امرأته  ضرب  وَمن  أاَل 
أحّق بالضرب واللطم ، ولم يكن مِن 
 ، شرارهم  مِن  ولعلّه   ، األُمّة  خِيار 

والعياذ باللّه .
العالمة  يقول  كما  ذلك  على  ونتيجة 

 : التمهيد  تفسير  صاحب  الراحل 
المرأة  ضرب  تجوّز  )التي  اآلية  كانت 
نسخاً  َمنسوخة  المطلق  بظاهرها   )
تلك  لها  الناسخ  كان   . تمهيديّاً 
 ، المرأة  بشأن  األكيدة  التوصيات 
واألخذ بجانبها والحِفاظ  على كرامتها 
، وكذا المنع عن ضربها على أيّ نحوٍ 
كان إالّ ما ال يُعّد ضرباً ، وهو بالعطف 
 ، اإليالم  إلى  منه  أَشبه  والحنان 
 ، األُمّة  وكبراءُ  الرسولُ  عَمَِل  وهكذا 

ممّن أُمِرنا بإتّباعهم على كلّ حال .
وأخيراً: ال بد ان ننتبه ألهمية الزواج 
ال  وان  وقوعه  قبل  وعهوده  وشروطه 
وللجمال  للدنيا  مصلحة  زواج  يكون 
ولننظر لمواصفات الرجل والمرأة التي 
على أساسها نعيش بزواج فيه سعادة 
الدنيا واآلخرة قبل ان نقدم عليه ففي 
هللا  صلى  اهللا  رسول  عن  الحديث 
من  جاءكم  “  ”إذا  وسلم:  وآله  عليه 
)إليكم(  وأمانته يخطب  دينه  ترضون 
فتنة في  تفعلوه تكن  إن ال  فزوّجوه، 
جاء  أنّه  وقيل   . كبير  وفساد  األرض 
رجل إلى االمام الحسن عليه السالم 
فقال:  ابنته،  تزويج  في  يستشيره 
َّها  “زوّجها من رجل تقّي، فإنّه إن أحب
أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها”، هذا 
في حق الرجل اما في حق المرأة فقد 
عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  جاء 
وآله وسلم: “  ”: “ “تُنكح المرأة على 
دينها،  وعلى  مالها،  على  أربع خالل: 
وعلى جمالها، وعلى حسبها ونسبها، 

فعليك بذات الدين” “ 
شريعة  موازين  على  نسير  فعندما 
العقالء  بحكمة  ونتصرف  السماء 
وندرس كل جوانب الزواج قبل اإلقدام 
ولخير  للصواب  نوفق  هللا  شاء  ان 
الدنيا واآلخرة، وعندها ال نجعل اللوم 
على الشريعة وأحكامها وال نصل في 
نزاعاتنا للعنف المدمي والمحاكم وإال 
ستصبح شريعتنا الغاية تبرر الوسيلة 

والعياذ بالله .

*خادم أيتام آل محمد عليهم السالم 
السيدة  محمد  آل  كريمة  وبجوار 

فاطمة المعصومة عليها السالم 
وشفاعة  ومغفرته  ربي  رحمتي  راجيا 
نبينا  أجمعين  الخلق  سادة  ساداته 
محمد وآله الطاهرين عليهم السالم 
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ََّن  تَكَو فيه  نعيش  الذي  كوننا  هل 
الذين  ؟  الُصدفَِة  طريِق  عن  وتَّشكََل 
 ، الحكيم  الخالق  وجود  ينفون 
البائِس  التفسيرِ  هذا  الى  يلجؤون 
نظريةُ  اليهِ  لَجَأَْت  التفسير  وهذا   .
يقول   . واتباعها  الداروينيِّة  التطور 
االحياء  عالم   " دوكيز  ريتشارد 
التطورية البريطاني " : ) انَّ الُصدْفَةَ 
والحَظَّ مَع االنتخاِب الطبيعيِّ وخالل 
وخالل   ، والتُعَد  التُحصى  مراحل 
على  حصلت  قد   ، مُتّمادِيٍَة  عُُصورٍ 
مثل  مُعِْجزاٍت  أَوجََدْت  التي  القُدْرَةِ 
ويقول  واالنسان(.  الديناُصوراِت 
قُرودٍ  ستةُ  جَلََسْت  لَوْ   (  : هكسلي 
على  تضرُب  َّْت  وظَل كاتبٍَة  آالٍت  على 
نستبعُد  فال  السنيَن  مالييَن  حُروفِها 
قصيدةً  االوراِق  بعض  في  نَِجَد  أَنْ 
كان  فكذلَك  ؛  شكسبير  قصائدِ  من 
لعمليّات  نتيجةً  اآلَن  الموجودُ  الكوُن 

ظلت تَُدوّرُ المادةَ لباليين السنين(.
َّةُ أْلُصدفَةُ العَرَِضي

الكون  هذا  في  لِلُصدفَِة  الوجودَ 
خاضعٌ  فيهِ  شيءٍ  كلُّ  اذ  ؛  الفسيح 
لنظامٍ دقيٍق ، نظام يقوم على اساس 
صدور المعلوِل عن عِلَتِهِ ، نعم هناَك 
التعبير  وهذا   " َّةُ  العَرَِضي الُصدْفَةُ   "
استعرتُهُ من السيد الطباطبائي رحمهُ 
هللاُ تعالى . ويقصد السيد الطباطبائي 
قد  انك  هي   ، العرضية  بالصدفِة 
تلتقي بصديٍق لك لم ترهُ منذُ سنين 
وزماٍن واحد  تلتقيان في مكاٍن واحدٍ 
وغالباً  اللقاء  هذا  ترتيب  دون  من 
ولكن   ، ُصدْفَةً  اللقاءَ  هذا  مانسمي 
حدَث  الحدث  هذا  اّن  اليعني  هذا 
الى  جاء  فصديقك   ، بالمقدماٍت 
وقصده  وبتخطيطه  بارادته  المكان 
وانت كذلك اتيت الى المكان بارادة 

تلتقي  أن  ولكن   ، وقصد  وتخطيٍط 
له  مخطط  غير  امرٌ  فهذا  بصديقك 
من  جرت  العملية  ان  اليعني  ولكن 

غير تخطيط وقصد وارادة .
عالمُ النفس السويسري " كارل يونغ 
الصدف  من  النوع  هذا  على  اطلق   "
وجودك  ان  به  ويقصد   ، التزامن"   "
في المكان تزامن مع وجود صديقك 
، فهي حالة تزامن واليسميها صدفةً .
التزامن  مصطلح  الى  اضيف  وأَنا 
بَه " كارل يونغ" مصطلحاً  الذي قاَل 
ليست  فهي   ،  " التماكن   " هو  آخرَ 
 " حالة  هي  وانما  فقط  َّةً  تزامني حالةً 
مالزمٌ  الزمان  الن  تماكنيّة"  تزامنيّة- 
نسبيّةُ  ذلَك  اثبت  كما  للمكان 
من  رابعٌ  بعدٌ  الزمان  الن  ؛  اينشتين 
ابعادِ المكان ؛ اذ اليمكننا تصورَ زماٍن 
بالمكاٍن . فانا اطلق على عملية هذا 
التزامن-  " بالصديق  العفوي  اللقاء 
وحدها  التزامن  العملية   ، التماكن" 

التي قال بها كارل يونغ .
للصدفِة  الوجود   : القول  وخالصة 
في حياتنا وفي تشكل الكون ، وانما 
 " التماكنيّة  التزامنيّة-   " حالة  هناك 
وهي لها اسبابُها وشروطُها وعللها ولم 

تاِت مصادفةً محضةً .

لن  فإنه   ، الحياة  هذه  في  النظر  العادي  المرء  دقّق  اذا 
يفاجىء بما يرى ويشاهد فيها من أحوالها وأهوالها. حيث 
اصبح االنسان ومع االسف الشديد ارخص المخلوقات على 

وجه هذه المعمورة . 
تعالى  هللا  اعطاها  التي  االنسان  انسانية  اصبحت  اين 

لالنسان ،وميّزه بها دون باقي المخلوقات بشكل عام ؟؟
اصبح االنسان رخيص الثمن وحياته التي اعطاه هللا تعالى 
الجشع والطمع في  اياها أرخص من ان تذكر في اسواق 

ابشع صورة وفي غير زمان ومكان من هذا العالم. 
اصبح االنسان العادي يقاس ومع االسف الشديد بما يلبسه 
من مالبس ، وما يرّشه من عطور ، وأين وفي أي المناطق 
يسكن ، هل عنده قصر كبير او "فيال"؟؟ ما هو رصيده في 
البنك وما هي حجم استثماراته وحجم ممتلكاته ؟؟ اي نوع 
من السيارات الفارهة والباهظة الثمن يقود ؟؟ هل يلبس 
المجوهرات والساعات الباهظة الثمن ؟؟ وتتوالى االسئلة 

هل وهل وهل... اسئلة طويلة ومتالحقة ال تنتهي البتة .
وضع  اليه  وصل  لما  والحزن  االسى  ببالغ  اشعر  انا  وهللا 
منا  كل شخص  ولندع   ، الحياة  هذه  في  البشري  الكائن 
يتأمل قليال في احوال عالمنا هذا ليرى المآسي في مشارق 

هذه االرض ومغاربها على حد سواء.
 هل نتحدث عن االمراض وانتشارها السريع والمريع في 

كل الكرة االرضية ؟
لنا  يُكشف  يوم  العصر..؟ كل  مأساة  كورونا هو  وباء  وهل 
عن متحور جديد واصابات وموت محقق ، حتى ان  دوال 
عديدة أعلنت انها استسلمت تماما امام هذا الوباء القاتل 

الغريب  ..
في  اطنابه  يضرب  الذي  المدقع،  الفقر  عن  نقول  وماذا   

اربعة اركان هذه المعمورة ؟؟
انسان  كل  لها  يطمح  التي  السحرية  الكلمة  هذه  العدالة 
الغالي والنفيس من اجل  الثمن  الحياة ، ويدفع  في هذه 
احقاقها والعمل بجهد على انتشارها وأن ان تسود في كل 

هذا العالم 
، بحيث  اضحينا مع االسف نعيش في عالم مادي بحت 
عقول  على  المسيطر  هي  الجافة  المادية  الحياة  غدت 
ونفوس بعض البشر، على حساب انسانية االنسان في كل 
شاردة وواردة من حياة هذا االنسان المعذب والمقهور في 

مشارق هذه االرض ومغاربها على حد سواء ، وهو امر واقع 
وملموس شئنا ام ابينا. 

كيف يبدو واقع االمة عامة ؟؟ انه سؤال تبدو االجابة عليه 
جدا سوداوية ويلفها التشاؤم من كل جانب مع االسف . 
وهذا هو الواقع الحقيقي ودون اي اقنعة او مواربة. فالمشهد 
بائس وحزين، اذا ما الحظنا ان امة العرب هي االكثر فقرا 
كل  في  اطنابه  يضرب  والرهيب  المدقع  فالفقر   . وأمية 
للبعض  الفاحش  الثراء  من  الرغم  على  االمة  تلك  ارجاء 
والنفط والكنوز الرهيبة الموجودة في تلك المنطقة، ولكنها 
الثراء  يعيشون  الذين  الحكام  من  القليلين  بيد  موجودة 
الفاحش، فيما شعوبهم تعيش الفقر الشديد وكأنها تعيش 

على كوكب اخر . 
قرأت  وقد  والجهل  االمية  نسبة  ارتفاع  عن  نقول  وماذا 
االمر  فكان  العربية  الدول  في  االمية  احصائية عن  مؤخرا 
والنتائج اقل ما يقال فيها انها تدعو للخوف والهلع الرتفاع 
نسبة األمية في أمة ) اقرأ ( ،والتي كانت خير امة اخرجت 

للناس. 
وارى  وحالكة  مظلمة  ايّام  على  قادمون  اننا  قوله  اريد  ما 
االمة  يسود  والقلق  منطقتنا  فوق  تستقر  داكنة  غيوما 

بأسرها. 
في  الحقيقة  هي  هذه  العكس  على  تشاؤما،  االمر  ليس 
عالمنا المضطرب هذه الذي اضحى االنسان ارخص االمور 

واالشياء قاطبة .
الميالد  الكلمات مع قرب حلول عيدي  يتزامن نشر هذه 
عليه   ( مريم  ابن  عيسى  الرسول  الفادي  ميالد   ، المجيد 
السالم ( ، وحلول العام الجديد   2022  الذي  ال نعرف  
ماذا  يخبىء  لنا  من   مفاجآت وأمور. فاسأل هللا تعالى 
التوفيق والمباركة لكل من يقرأ كلماتي هذه .على كل حال 
ال يسعنا اال الدعاء الى الباري عز وجل ان يحفظكم جميعا 
انه  سميع   ... الوباء  نهاية هذا  يا كرام، وان نشهد قريبا 
مجيب الدعوات.. يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا هللا   .. 
استودعكم  والسالم  الدائمة  والمودة  والمحبة  الخير  على 
هللا ولقاؤنا معكم يتواصل من خالل هذا الموقع االعالمي 
جريدة صدى المشرق الغراء والى لقاء قريب ان شاء هللا 

تعالى    
Freepik.com الصورة من 

معن سمحات ـ مونتريال
 

اسهل  وما  القوانين  سّن  في  ضير  ال 
يضرب  ثم  تحريره  و  قانون  اي  اعداد 
الحاكم بأمره بمطرقته ، معلناً تشريع 
صوت  سماع  لحظة  رسمياً  القانون 
المطرقة الخشبية. إنها قوانين خشبية 

من صناعة بشرية.
كان يا مكان، في ايام زمان، في احد 
وعلى  والحريات  النور  عاصمة  شوارع 
كان  بينما  و  العمارات،  إحدى  شرفة 
يستمتع  باريس  قضاة  من  قاضي 
الشرفة،  على  الوقت  بعض  بتمضية 
إذ يقع شجار في الشارع بين رجلين 
بينما  و  االخر.  احدهم  بطعن  ينتهي 
الجريمة  يهّم  مكان  من  االول  يفّر 
وبعدها  المصاب  إلنقاذ  المارة  احد 

عليه  القبض  لتلقي  الشرطة  تأتي 
بتهمة التعدي والقتل الحقاً بعد وفاة 

المجني عليه.
امام  البريء  يقف  ان  االقدار  شاءت 
يرتكبها  لم  بتهمة  ليُحاكم  القاضي 
القاضي  هو  الوحيد  البراءة  شاهد  و 
عليه  حكم  القاضي  لكن  و  نفسه 
الشرطة  قدمته  لما  وفقاً  باإلعدام، 
و  بالجريمة.  تورطه  تثبت  ادلة  من 
القاضي  الشهور و شعر  و  االيام  مرٍت 
بتأنيب الضمير، فأفصح عن قصته و 
عن ما حصل معه، لعل ذلك يخفف 
إحدى  خالل  و  بالذنب.  الشعور  عنه 
يرتدي  محام  عليه  دخل  الجلسات 
هذا  لماذا  القاضي  فسأله  اسودا  زيا 

اللباس الغريب في قاعة المحكمة؟
دائماً  اذكرك  كي  المحامي:  اجابه 

اودى  الذي  الظالم  حكمك  و  بذنبك 
..و  المشنقة  حبل  الى  بريء  بحياة 
اصبح هذا اللباس هو الزي المتعارف 
والشال  للمحامين  االن  الى  عليه 
االبيض يرمز الى نقطة االمل للعدالة 

المتبقية.
السكوت على القانون 21 هو جريمة 
الفاسد  القاضي  ذلك  جريمة  تشبه 
المظهر  جميل  لكن  و  الداخل  من 
إن  و  المجتمع،  في  رفيعة  مرتبة  ذو 
شعر بتأنيب الضمير و لكن بعد فوات 
عن  ليخفف  بالكالم  إكتفى  و  االوان 

نفسه.
مدرّسة  جريمة طرد  مثل  جريمة  كم 
هذا  تاريخ  في  سنسجل  عملها  من 
يكافح  ان  يُفترض  السباب  البلد 
تُصرف  و  القانون  و  النظام  اجلها  من 
ضد  التوعية  على  الدوالرات  ماليين 

العنصرية و التمييز الديني و العرقي.
على  محامية  او  نائب  ستدخل  هل 
رئيس الوزراء مرتدية حجاباً ال لتقول: 
الشعب  من  فئة  مع  اتضامن  انا 
لك  لتقول  لكن  و  مهمشة  اصبحت 
انك ظالم بحق هذه البالد و شعوبها 
و مستقبلها... ظالم النك تعمل على 
تشريع التمييز و العنصرية بين سكان 

كيبيك.
المؤمنين  على  االكبر  الرهان  يبقى  و 
يرفضون  الذين  خاصة  والمؤمنات 
فإن  المهينة،  الشروط  بتلك  القبول 
اكبر انتصار على هذا القانون هو عدم 

الخضوع له مهما كانت الظروف.
بسم هللا الرحمن الرحيم ¤و من يتِّق 

هللا يجعلْ لهُ َمخرجا¤
صدق هللا العظيم

maansamhat@gmail.com

االمام  مؤسسة  مرشد  كندا  الى  عاد 
سماحة  ويندزور  في  الحسين)ع( 
زيارة  بعد  شرارة  المنعم  عبد  الشيخ 
 . ولبنان  االشرف  والنجف  كربالء  الى 
وقد نظم سماحته هذه االبيات مقدما 

لها بكلمات قال فيها :  
أما وقد حطّت رحالي في كندا احببت 
أن اُشارككم ابياتاً نَظََمتها دموُع الوداع 
ليلة الجمعة الماضية عند خروجي من 
باب قِبلة امير المؤمنين عليه السالم 
وقد حان وقت مغادرتي أرض الرافدين 

الى لبنان ثم الى كندا: 

حاَن الفراُق وقلبي فارَق الجسدا
فكيف اُصبحُ في غير الغري غدا

 
وكيف أترُك أعتاَب األمير وما

َّت وما روحي اكتفت مددا نفسي ترو
وإذ اُودِّع أنوار الوصي أرى
أني اُودِّع من أيامَي الرغدا

أنأى واعقد آمالي بنظرته 

حاشاه يتركني مع ما أتيت ُسدى
واحسرتاه فلوال خدمة لهُمُ

لما رجعُت بآهاتي الى كندا
 

ً يا سادتي جُبُت أعتاباً مطهرة
أرجو رضاكم على عبدٍ لكم وَفَدا

ً يبوءُ بالذنب والتقصير معتذرا
وكلُ رجواه من الطافكم سندا

ً في حِلكة الزيغ والفوضى رأى قبسا
من نوركم فأتاهُ يبتغي رََشدا

وأسالُ هللا أن يَبقى الوالءُ لكم
رِداَي يعصمني، يُنجي بيوم رَدى

 
ويرتضيني إماُم العصر خادَمه

وإن قُصرُت، بألطاٍف يكُن عَُضدا حياتنا الحاضرة اليوم ..

ليلة وداع االمير قبل التوجه الى قانون اإلعدام 21
َمتها دموُع الوداع

َ
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َ
كندا :  ابيات ن

   علي إبراهيم طالب - وندزور

الشيخ شرارة والوفد الكندي اثناء زيارة المراقد المقدسة

هل يقاس المرء بمسكنه وملبسه ؟!

ِة 
َ

هل هناك وجوٌد للُصدف
في حياتنا؟

زعيم الخيرهللا – زيندزور
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الكذب من أسوأ الذنوب الّتي يُمكن 
للعبد أن يرتكبها. والكذّاب يفقد ثقة 
االجتماعيّة  العالقات  به؛ ألّن  الناس 
هي  الناس  يبتغيها  الّتي  السليمة 
وقد  الصدق.  على  القائمة  العالقات 
تُحذّر  الّتي  والروايات  اآليات  كثرت 
عند  مبغوضيّته  مبيّنة  الكذب  من 
ََّما  تعالى: ﴿إِن هللا  يقول  تعالى.  هللا 
َّذِيَن الَ يُؤْمِنُوَن بِآيَاِت  يَفْتَرِي الْكَذَِب ال
اللّهِ وَأُوْلئَِك هُمُ الْكَاذِبُوَن﴾، وهذا ما 
عليه  علي  اإلمام  عن  الرواية  أكّدته 
السالم: "جانبوا الكذب، فإنّه مجانب 

لإليمان".

صلى  هللا  رسول  عن  الرواية  وفي 
هللا عليه وآله وسلم: "أعظم الخطايا 

اللسان الكذوب".
السالم:  عليه  علّي  اإلمام  وعن 
"وتحفّظوا من الكذب فإنّه من أدنى 

األخالق"
ال تستخفّوا بألوان الكذب

هناك نماذج من الكذب قد يستخّف 
بها اإلنسان ويعتبرها غير سيّئة وقد 
كاسم  لتخفيفها  تسميات  يُعطيها 
نيسان...  أوّل  كذبة  أو  بيضاء  كذبة 

ذلك  رفض  على  اإلسالم  أكّد  وقد 
بجميع  الكذب  استسهال  وعدم 
عن  رواية  وفي  وألوانه،  مسمّياته 
أمّي  دعتني  قال:  عامر  بن  هللا  عبد 
عليه  هللا  صلى  هللا  ورسول  يوماً 
فقالت:  بيتنا،  في  قاعد  وسلم  وآله 
ها تعال أُعطك، فقال لها رسول هللا 
صلى هللا عليه وآله وسلم: ما أردت 
أُعطيه  أن  أردُت  قال:  تُعطيه؟  أن 
تمراً، فقال لها رسول هللا صلى هللا 
لم  لو  إنّك  "أما  وسلم:  وآله  عليه 

تُعطه شيئاً كُتبْت عليك كذبة"
األكرم  الرسول  عن  أخرى  رواية  وفي 
صلى هللا عليه وآله وسلم لمّا سألته 
إحدانا  قالت  إنْ  يزيد:  بنت  أسماء 

يُعّد  أشتهيه،  ال  تشتهيه:  لشيء 
ذلك كذباً؟ قال صلى هللا عليه وآله 
وسلم: "إّن الكذب يُكتب كذباً حتّى 

تُكتب الكَُذيْبة كَُذيْبَة".
عواقب الكذب وخيمة

على  وخيمة  وعواقب  آثار  للكذب 
اإلنسان، منها:

-1 الحرمان من الهداية: فإّن الكذب 
أشار  كما  الهداية،  نعمة  من  يحرمه 
هللا  يقول  ذلك،  إلى  الكريم  القرآن 
بَيْنَهُمْ فِي َما  ََّه يَحْكُمُ  تعالى: ﴿إِنَّ الل
ََّه اَل يَهْدِي َمنْ  هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُوَن إِنَّ الل
ََّه اَل يَهْدِي  َّارٌ﴾، ﴿إِنَّ الل هُوَ كَاذٌِب كَف

َمنْ هُوَ مُْسرٌِف كَذَّاٌب﴾.

القلوب: يقول  في  النفاق  إنبات   2-
فِي  نِفَاقًا  تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ  هللا 
قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بَِما أَخْلَفُواْ اللَّه 

َما وَعَُدوهُ وَبَِما كَانُواْ يَكْذِبُوَن﴾.
في  والعذاب  الدنيا  في  المهانة   3- 
اآلخرة: فعن اإلمام علّي عليه السالم: 
الدنيا  في  المهانة  الكذب  "ثمرة 
سبب  وأمّا  اآلخرة"،  في  والعذاب 
الكذّاب  فألّن  اآلخرة  في  العذاب 
وسيُجرّ  المأل،  أمام  كذبه  سيظهر 
تعالى،  هللا  وعده  كما  جهنّم  إلى 
الكذب  فألنَّ  الدنيا  في  المهانة  وأمّا 
إّن  إذ  وبهائه،  اإلنسان  بهيبة  يذهب 
ويشيرون  الناس  بين  منبوذ  الكاذب 
وعن  به،  ثقتهم  لعدم  باألصابع  إليه 
السالم: "من عُرف  عليه  علّي  اإلمام 
تجنّب  من  به،  الثقة  قلّت  بالكذب 

الكذب صدقت أقواله".
الليل: ففي  صالة  من  الحرمان   4-
عليه  الصادق  اإلمام  عن  الرواية 
الكذبة  ليكذب  الرجل  "إّن  السالم: 

فيُحرم بها صالة الليل".
هللا  رسول  الرزق: فعن  نقصان   5-
صلى هللا عليه وآله وسلم: "الكذب 
يُنقص الرزق"، وعن اإلمام علّي عليه 
السالم: "اعتياد الكذب يورث الفقر".

قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( 
ال  أباذر  »يا  هللا(:  )رحمه  ذر  ألبي 
يزال العبد يزداد من هللا بعداً ما ساء 

خلقه«.
صفة  على  يطلق  الخلق  ان  اعلم 
لها،  وعادة  للنفس  ملكة  أصبحت 
تعالى  هللا  عند  الحسنة  األخالق  واّن 
وكذلك  الحسنة،  األعمال  من  أفضل 
األعمال  أقبح من  السيّئة  األخالق  اّن 
السيئة، وربّما كانت عبادة ذي الخلق 
األخالق  ذي  عبادة  من  أكثر  السيء 
هللا  عند  األخير  درجة  لكن  الحسنة 

تعالى أرفع وأعلى من األوّل.
األخالق  على  االعتماد  كل   واالعتماد 
من  تنبعث  ال  التي  األعمال  دون 
ملكات النفس الحسنة بل سرعان ما 

تتبدل.
فطرياً  أمراً  يكون  قد  الخلق  ان  واعلم 
النفس  فطر  تعالى  هللا  ان  وذلك 
الصفات،  بعض  على  مجبولة  وخلقها 
وقد يكون بالكسب أيضاً وذلك بكثرة 
الصالحة،  األعمال  على  المداومة 
في  يكون  فانّه  مثالً  السخاء  في  كما 
البعض فطرياً بينما تجد البعض اآلخر 

وقد أصبح الشح سيماءه.
فاذا أراد ازالته البّد من المداومة على 
الطبع  يميل  لكي  واالنفاق  االحسان 
ويتجنب  والكرم  السخاء  نحو  البخيل 
وقد  خلقه،  السخاء  فيصبح  البخل 
الخلقة  أصل  بحسب  البعض  يميل 
بإغواء  نفسه  يبّخل  لكنّه  السخاء  نحو 
خلقه،  البخل  يصبح  حتى  الشيطان 
األخالق  سائر  في  األمر  وكذلك 

الحسنة.

أكمل من  الحسن  الخلق   إّن صاحب 
تحصيل  في  يجتهد  من  لكن  غيره، 
الخلق الحسن يحتمل أن يكون ثوابه 
يطلق  وقد  المشقّة،  لتحمّله  أكثر 
األحاديث  في  الوارد  الحسن  الخلق 
التي  الحسنة  الصفات  مطلق  على 
يطلق  وقد  للنفس،  ملكة  أصبحت 
به  يعاشر  الذي  الخُلق  خصوص  على 

الخَلق وكذلك الخلق السيىء.
أقبح  من  السيىء  الخلق  اّن  واعلم 
الصفات الذميمة، وتجد الناس متأذّية 
الحسن  الخلق  بخالف  صاحبه  من 
الصفات حيث يستر  فانه من أحسن 
جميع المعايب بل هو من أعظم أركان 
االيمان كما روي بسند صحيح عن أبي 
جعفر الباقر )عليه السالم( انّه قال: اّن 

أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً.
وروي عن رسول هللا )صلى هللا عليه 
ميزان  في  يوضع  ما  قال:  انّه  وآله( 
حسن  من  أفضل  القيامة  يوم  امرىء 

الخلق.
 وروي عن أبي عبدهللا )عليه السالم( 
هللا  على  المؤمن  يقدم  ما  قال:  انّه 
عزّوجلّ بعمل بعد الفرائض أحّب إلى 
هللا تعالى من أن يسع الناس بخلقه.

وقال )عليه السالم(: اّن حسن الخلق 
يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.

وروي عن رسول هللا )صلى هللا عليه 
أمتي  به  تلج  ما  أكثر  قال:  انّه  وآله( 

الجنّة تقوى هللا، وحسن الخلق.
السالم(  )عليه  عبدهللا  أبي  عن  وروي 
يميث  الحسن  الخلق  اّن  قال:  انّه 

الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.
وقال )عليه السالم(:... إّن البر وحسن 
في  ويزيدان  الديار،  يعمران  الخلق 

األعمار.
وقال )عليه السالم(: إّن الخلق منيحة 
فمنه  خلقه،  عزّوجلّ  هللا  يمنحها 
سجية ومنه نيّة، ]قال الراوي:[ فقلت: 
فأيّتها أفضل؟ فقال: صاحب السجيّة 
هو مجبول ال يستطيع غيره، وصاحب 
فهو  تصبّراً  الطاعة  على  يصبر  النية 

أفضلهما.
تبارك  هللا  انّه  السالم(:  )عليه  وقال 
الثواب على  العبد من  ليعطي  وتعالى 
حسن الخلق كما يعطي المجاهد في 

سبيل هللا يغدو عليه ويروح.

محمد  الشيخ  العالمة  الحياة،  عين 
باقر المجلسي )رحمه هللا(

اإلنسان  ورجوع  الرجوع،  هي  اإلنابة 
وجلَّ،  عزَّ  هللا  إلى  بالتوبة  يكون  َّما  إن
والتوبة هي الباب الذي يمكن لإلنسان 
من خالله أن يعود به إلى هللا عزَّ وجلَّ.

واإلنابة  التوبة  تكون  كيف  ولكن   
والرجوع إلى هللا عزَّ وجلَّ؟

 إّن باإلمكان تصوّر ذلك على نمطين:
ويرجع  إلى هللا  يتوب  األوّل، شخٌص 
الذنوب  ارتكاب  عن  فيُقلع  إليه، 
واآلثام، ويلتزم بالطاعات، ولكّن ذلك 
ال يكون منه مع إقبال القلب إلى هللا 
عزَّ وجلَّ، كما هو حال كثيرٍ من الناس 
يزهدون  َّهم  فإن العمر،  بهم  تقّدم  إذا 
في هذه الدنيا ال ألنَّ قلبهم قد تخلّى 
َّهم علموا بقرب  عن التعلّق بها، بل ألن
مغادرتهم لها وخروجهم منها، فهي قد 
وليس  منهم،  وخرجت  عنهم  تخلّت 

العكس.
إلى  يتوب  شخص  الثاني،  والنمط   
َّها بيد  َّه علم بقلبه أنَّ األمور كل هللا، ألن
الفوز  عزَّ وجلَّ هو  وأّن رضا هللا  هللا، 
غيره  وطاعة  به  الشرك  وأنَّ  العظيم، 
المراد  المعنى  هو  وهذا  عظيم.  ظلمٌ 
من الدعاء، فأنت تدعو هللا أن يرزقك 
توبةً، ولكنّها توبة الخاشعين المخبِتين 

الخاضعين إلرادة هللا.
الدعاء  هللا  أمين  زيارة  في  ونقرأ   
المخبِتين  قلوب  إنَّ  "اللّهمَّ  التالي: 
إليك  الراغبين  وسبل  والهة،  إليك 

شارعة".
بالوله  أصيبوا  المخبِتين  هؤالء  إّن   
"العشق المفرط" بالله عزَّ وجلَّ، فهم 
بقلوٍب  يُقبلون  هللا  إلى  إقبالهم  في 
لغير  وحباً  عشقا  ترى  وال  هللا  تعشق 

هللا عزَّ وجلَّ.
متى  إاّل  لإلنسان  يتحقَّق  ال  هذا  إّن   
أن  واستطاع  للحّق،  صدره  انشرح 

يُدرك الحق تماماً.
َّها المؤمن الصائم لنقرأ   بل تعاَل معي أي
المخبِتين  هؤالء  القرآن  يصُف  كيف 
َّذِيَن  رْ الْمُخْبِتِيَن * ال قال تعالى: ﴿وَبَشِّ
ابِرِيَن  إِذَا ذُكِرَ هللا وَِجلَْت قُلُوبُهُمْ وَالصَّ
وَمِمَّا  الَةِ  الصَّ وَالْمُقِيمِ  أََصابَهُمْ  َما  عَلَى 

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوَن﴾.
منها  صفتان  أربع،  صفات  هذه  إذا   
ترتبطان بالباطن وهي: الوجل )الخوف 
ترتبطان  وصفتان  والصبر،  الشديد( 
بالظاهر وهي: إقامة الصالة، واإلنفاق 
القرآن  يجعل  بل  هللا.  سبيل  في 
بهذا  مرتبطة  اإليمان  حقيقة  الكريم 
تعالى:  قال  وجلَّ،  عزَّ  الوجل من هللا 
هللا  ذُكِرَ  إِذَا  َّذِيَن  ال الْمُؤْمِنُوَن  ََّما  ﴿إِن
آياتُهُ  وَإِذَا تُلِيَْت عَلَيْهِمْ  وَِجلَْت قُلُوبُهُمْ 
 * َّلُوَن  يَتَوَك ِّهِمْ  رَب وَعَلَى  إِيَماناً  زَادَتْهُمْ 
رَزَقْنَاهُمْ  وَمِمَّا  الَةَ  الصَّ يُقِيمُوَن  َّذِيَن  ال
حَقّاً  الْمُؤْمِنُوَن  هُمْ  أُوْلَئَِك   * يُنفِقُوَن 
وَرِزٌْق  وََمغْفِرَةٌ  ِّهِمْ  رَب عِنَْد  دَرَجَاٌت  لَهُمْ 

كَرِيمٌ﴾.
 فهذا الوجَل هو قوام اإليمان الحقيقّي، 
وهذا الخوف ال يتحقَّق من اإلنسان إاّل 
مع حالة اليقين التي يعيشها اإلنسان 
هو  وجلَّ  عزَّ  أّن هللا  إلى  ترجع  والتي 
الكون  أمور  بيده  الذي  الوحيد  ِّر  المدب
َّق قلب اإلنسان  كلها، فينبغي أن يتعل

به فقط دون غيره.
َّف ذلك أن ينشرح صدر هذا   ولذا يتوق
اإلنسان لهذه الحقيقة، ويتلقّاها دون 

شك أو ريٍب.

إنابة المخبتينسوء الخلق والبعد من الله

عواقب الكذب وخيمة

خير الكالم ما نفع وأعلم 
في القلب

 عن اإلمام الصادق )ع( :
إعراب  للقلوب  هل  )ع(  سئل   -
فقال  هللا؟.  رسول  ابن  يا  وحركات 
أنْوَاٍع:  أرْبَعِة  على  القُلوب  إعْرَاُب  ع: 
فَرَفُْع  ووَقٌْف،  وخَفٌْض  وفَتْحٌ  رَفْعٌ 
القَلِْب في ذِكْر هللا، وفَتْحُ القَلِب في 
في  القَلِْب  وخَفُْض  هللا،  عَِن  الرِّضا 
االشتِغَاِل بِغَيرِ هللا، ووقُْف القَلِْب في 

الغَفلَِة عَن هللا.
ِّئَاِت  ي السَّ دَرَِن  قُلوبَكُم مِن  ِّرُوا  - طَه  
ِّرُوا  طَه الحََسنَاُت.  لَكُمُ  تَُضاعَُف 

َّه دَاءٌ مُوبي.  قُلوبَكُم مَِن الحِقْدِ فَإن
َّة المُؤمِِن في قَلْبِه، أالَ تَرَوَْن  •- إنَّ قو
نَحِيُف  البََدِن  َضعِيُف  تَِجُدونَه  َّكُم  أن
ويَُصوُم  َّيَل  الل يَقُوُم  وهو  الِجْسم، 

َّهارَ.  الن
ََّق  تَعَل الدُّنْيَا  بِحُبِّ  قَلبُهُ  ََّق  تَعل َمنْ   -
ال  هَمٌّ  خَِصال:  بِثاَلِث  َضرَرِهَا  مِنْ 
يُفْنَى، وأَملٌ ال يُدْرَُك ، وَرَجَاءٌ ال يُنَالُ. 
َّهَا تَزْرَُع في القُلُوِب  َّظْرَة، فإن َّاكُم والن إي
فِتْنَة،  لَِصاحِبِهَا  بِهَا  وكَفَى  هْوَةَ،  الشَّ
طُوبَى لَِمنْ جَعََل بََصرَهُ في قَلْبِهِ ولَمْ 

يَجْعَلُ قَلبَهُ في نَظَرِ عَيْنِهِ.

•- َمنْ رَعَى قَلْبَه عَن الغَفلَِة، ونفَْسه 
هْوَةِ، وعَقلَه عَن الجَهِْل، فقد  عَن الشَّ

ِّهِيَن. دَخََل في ديواِن المُتَنَب
في  هَوَاِت  الشَّ يُمِيُت  الَموِت  ذِكْرُ   -•
الغَفلَِة،  َمنَابَِت  ويَقْطَُع  َّفْس،  الن
تَعَالَى،  هللاِ  بِمواعِدِ  القَلَْب  ويُقوِّي 
الهَوَى،  أعاْلَم  ر  ويُكَسِّ َّبَْع،  الط ويُرِقُّ 

ِّرُ الدُّنيَا.  ويُطْفِئ نَارَ الحِرِْص، ويُحَق
الحَكِيمِ،  لِقَلِْب  مُمْحِقَةٌ  الغََضُب   -•
وَمنْ لَمْ يَمْلُُك غََضبَهُ لَمْ يَمْلُُك عَقلَهُ.

المؤمن  لقلب  أضرّ  شيء  ليس   -•
من كثرة األكل، وهي مورثة لشيئين 

الشهوة.  وهيجان  القلب  قسوة 
موضع العقل الدماغ والقسوة والرقة 

في القلب.
الجوف  في  يتلجلج  القلب  إن   -•
يطلب الحق فإذا أصابه أطمأن. َمنْ 
خَشَن  وَمنْ  قَلْبُهُ،  الَن  أْصلُهُ  كَرَُم 

عُنُْصرُه غَلظَ كَبُِده. 
من  للقلب  أفسد  شيء  من  ما   -•
الخطيئة، ان القلب ليواقع الخطيئة 
فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير 

اسفله أعاله وأعاله أسفله. 

إعداد خليل الحسيني

احكام فقهية 
إذا جاز تبني الطفل بعد والدته 
فلماذا ال يجري ذلك في الجنين 

بعد انعقاد نطفته ؟
حقه  في  تجري  ال  بالتبني  الولد 

احكام الولد .

سنة  عشر  ثمانية  حوالي  منذ 
وقد  ولد  وعندي  متزوجاً  كنت 
له  كأخت  انذاك  طفلة  تبنيت 
اآلن  وهي  ابني  مع  تربت  وقد 
تعتقد أني أبوها فهل يجب علّي 

أن اخبرها الحقيقة؟
ال بُدَّ من إعالمها بالواقع بطريقة ال 

ً تؤثّر على نفسيّتها سلبا

 ما حكم الشرع في تبني األوالد 
او  الزوج  قدرة  عدم  ثبت  إذا   ،

الزوجة على االنجاب ؟
ولكن   ، ذاته  منه في حد  مانع  ال 
األنساب  على  التحفظ  من  البد 

رعاية للحقوق واالحكام .

لو  أن  عن  استفسر  أن  أردت 
كانت امرأة هي وزوجها يريدان 
واحتضان  ورعاية   ، االهتمام 
طفل يتيم ، فيتم تربيته لديهما 
على  الصبي  هذا  حكم  فما   ..
المرأة التي كفلته وربته منذ أن 
عليها  يجب  هل  ؟..  طفالً  كان 
ان تتحجب عنه ، وتعامله كما 
عند  هذا  عنها  غريبا  كان  لو 
عند  كابنها  يصبح  أم   ، بلوغه 
عليها  محرماً  ويصبح   ، بلوغه 
لو  ماذا   .. آخر  سؤال  ولدي  ؟ 
 ، متزوجة  غير  المرأة  كانت 
يتيم  واحتضان  كفالة  وأرادت 

عندها ، واالهتمام به ؟
والغريب  فهو   ، لها  إبناً  يعتبر  ال 

سواء بالنسبة إليها .

•على راي المرجع آية هللا العظمى 
السيد علي السيستاني
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Samer Majzoub

Racism directed against individuals 
and societal groups of different 
ethnics, cultural and religious race 
backgrounds, based on the belief that 
one’s race is superior to others, has, 
over the centuries, led to misery, 
exploitation and violence. This feeling 
of supremacy led to the emergence 
of the ideology of slavery, which 
our world witnessed a state of 
disintegration during the colonial eras 
and the genocides that were present 
in many stages of ancient and modern 
history. 

Our Western societies are facing 
this very disturbing and dangerous 
social disease which manifests itself 
in various forms, sometimes in an 
aggressive and bloody way. 

One of the main illustrations of racism 
is the stereotype of the ”other“. It is 
a practice that has been seen so 
often on the streets of our cities and 
that civic organizations have voiced 
strong opposition. Many victims 
and their families have submitted 
formal complaints to authorities and 
human rights bodies in order to clear 
prejudices and stereotypes in the 
hope of achieving justice. 

Recently, there has been a sharp 
escalation of hate speech directed 
against citizens on the basis of their 
religious and cultural backgrounds. It 
came to the point that hate speech 
became a platform for certain political 
parties and even some elected officials 
before and during general elections. 
The unfortunate truth is that the 
scapegoat for such bigotry has always 
been the same citizens who continue 
to suffer moral and physical attacks 
that turn increasingly fierce. 

In fact, hate speech, which tends to 
be practiced by groups and individuals 
in certain main stream and social 
media, some of the advocates of the 
right in the political spectrum, and 
the extreme right in particular, as well 
as the populist trend, is not limited 
to these groups only. We have heard 
statements of some politicians, who 
seem to represent ”moderate“ political 
and social platforms, competing 
with their ”competitors“ by using 
some form of hate speech against a 
segment of their citizens on the basis 
of their cultures and beliefs. As if hate 
expression has become an electoral 

tool that is used simply without 
worrying about any objection and the 
consequences of such articulation on 
the victims of such discourses. 

The ultimate concern is that over time, 
the general societal consciousness 
becomes more tolerant of racial 
intolerance. It will also necessarily lead 
to social tension and lack of security 
and harmony among the people of the 
same society. 

Despite some political initiatives 
that appear to address the state of 
hatred, it is clear that there is a lack 
of decisive and practical political will 
at certain level to deeply address the 
state of hatred against the ”other“ 
and treat it from its roots. There is a 
real, serious need for elected officials, 
government agencies at all levels, and 
the civil society to work hand in hand 
and come up with a vision, goals and 
a clear action plan to confront this 
destructive philosophy. It is necessary 
to shed light on the danger of misuse 
of freedom of expression and invoking 
it, behind which the advocates of 
hatred practice the dissemination and 
practice of this ideology that insults 
humanity and threatens civil peace 
between societies and races. 

Hate speech should not be allowed 
to incite moral or physical violence 
against other people on the basis of 
their ideological, political, religious, 
ethnic, and sexual backgrounds. 
Bigotry is not an opinion but a 'crime', 
just as hate speech is not free speech 
but an absolute evil. 

BIGOTRY IS NOT AN OPINION BUT A “CRIME”, 
JUST AS HATE SPEECH IS NOT FREEDOM OF 
EXPRESSION BUT AN ABSOLUTE EVIL

The US Is Seeing 
Inflation & Canada’s 
Following Suit 

The US is seeing its biggest 
inflation since 40 years, with 
needs like fuel, food and housing 
on the rise. The rise is triggered by 
a cash flow paralleled by demand 
for limited items/ services, experts 
say. 
The situation with the Canadian 
economy isn’t different. The 
official opposition is blaming 
Trudeau’s government for offering 
benefits during the pandemic and 
lockdown time; money has been 
made available, but not the labour 
force nor products needed. The 
situation has become more like 
a jungle with lots of hunters and 
little preys, and that has intensified 
the need for those preys…
The obstructed shipments from 
China have worsened the situation 
even more. Container ships have 
returned empty from global ports 
amid labour shortages or pandemic 
lockdowns. Products necessary 
for local US and Canadian markets 
have been limited. Furniture and 
construction materials have highly 
been demanded. Besides, product 
deliveries have been delayed, 
bringing more confusion to the 
housing market and raising house 
rents. As commercial banks have 
continued to provide loans with 
low-interest rates, real-estate 
markets in major cities have seen 
competitions getting so tight that 
houses have been auctioned. 
An additional factor has made 
things much worse. The elderly and 
retired have chosen not to leave 
or sell their family homes, but to 
stay. Long-term care hasn’t been 
their choice; during the COVID-19 
pandemic, staff and services were 
missing, and the elderly were 
neglected or left to die. Therefore, 
much less houses have been listed 
for sale in comparison to those in 
regular circumstances… 
Thus, the pandemic has been 
affecting human behaviour and 
leaving no room for predictions 
and ”classic“ economic analyses. 
Governor of the Bank of Canada 
Tiff Macklem, however, doesn’t 
seem pessimistic about what’s 
happening. He rather believes 
that’s part of automatic market 
correction, which is subsequent 
to emerging factors and 
circumstances and is adaptive. 
But financial observers do not share 
the same optimistic perspective. 
They believe that the benefits 
provided by the government to 
the affected workers/ businesses 
mean something else: Citizens 
get financial transactions digitally, 
and they use the money digitally. 
They see none and touch no cash 
in the meantime. Probably in the 
making is a digital economy, which 
isn’t closely connected with the 
economic processes and means of 
production, nor with labour forces’ 
efforts. 
Are we about to step into a 
different economy that will devalue 
dollars? Is that so especially 
when green bills are unbacked by 
commodities like gold? Let’s wait 
for the coming year, for it bears a 
lot of changeable aspects. 

The Editors
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