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أول الكالم

الوزراء  رئيس  دعوة  أن  مراقبون  يرى 
في  فيدرالية  انتخابات  إلجراء  الكندي 
سبتمبر  أيلول/  شهر  من  العشرين 
االعتيادي  ألوانها  سابقة  جاءت  الحالي 
من  المزيد  لكسب  منه  محاولة  في 
تشكيل  تخولّه  التي  النيابية،  المقاعد 
حكومة  في  فالبقاء  الغالبية.  حكومة 
الحزب  مع  التحالف  أسير  يجعله  أقلية 
الكيبكية  الكتلة  أو  الجديد  الديمقراطي 
وخطط  مشاريعه  تمرير  من  ليتمكن 

عمله في الندوة النيابية...
عدم  من  قائمةً  تبقى  الخشية  ولكن 
تكريس  إنما  كاسح،  فوز  من  التمكن 
الواقع القائم من خالل حكومة األقلية. 
إلى  أشارت  االخيرة  الرأي  فِاستطالعات 
للحزب  التأييد  نسبة  بين  ضئيل  فارق 
المحافظين  وحزب  الحاكم  الليبرالي 
االنتخابي  البرنامج  أن  سيّما  المعارض، 
لحزب األحرار ال يحمل معه وعوداً كبيرة 
تختلف كثيراً عن وعود بقية األحزاب... 

المالية  المساعدات  عن  فالحديث 
الذين  للمواطنين  بسخاء  قُدَِّمت  التي 
الجائحة،  خالل  في  أعمالهم  فقدوا 
إلى  المقدَّمة  الكبيرة  التعويضات  وعن 
أصحابها  اضطر  التي  واألعمال  المصالح 
عن  الذاكرة  يحجب  ال  اإلقفال،  الى 
التخبّط الذي عاشته البالد بداية انتشار 
من  عدد  وفاة  إلى  أدى  والذي  الوباء، 
نقِص  وإلى  الرعاية  دُور  في  السن  كبار 
الطبية  والمواد  الواقية  الكمامات 
عن  الحكومة  عجزت  التي  الضرورية 
توفيرها بفعل توقف اإلمدادات الخارجية 

لها من الواليات المتحدة والصين. 
المضاد  اللقاح  غياب  أكثر  األمر  وفاقم 
تصنف  كندا  جعل  ما  الكوفيد،  لجرثوم 
لِعدد  قياساً  النامية  الدول  عداد  في 

اللقاح ولِعجزها  تلقوا  الذين  المواطنين 
عن الحصول على أعداد كافية من اللقاح 
االمريكي ولاِلستعانة باللقاح البريطاني، 
بعد  بحذر  المواطنون  معه  تعامل  الذي 
في  بتجلطات  بتسببه  أفادت  تقارير 
إلى  الصحية  السلطات  ودفعت  الدم، 

تقليص استخدامه. 
واألمر الذي ال يحظى بشعبية كبيرة هو 
لمحاربة  المصانع  على  الضرائب  فرض 
تلتزم  لم  الكربونية في وقت  االنبعاثات 
في  كبيرة  صناعية  ودول  أميركا  الجارة 
"البروتوكوالت"،  بهذه  كالصين  العالم 
مما قد يصعب عملية المنافسة التجارية 
في السوق الصناعي العالمي. ومع ذلك 
يواصل حزب األحرار إطالق وعود قاطعة 
الصناعيين  تدفع  قد  المجال  هذا  في 
اإلرتماء  إلى  بهم  المرتبطة  والقطاعات 
الذي  المحافظ،  الحزب  أحضان  في 
يجاهر دوماً بتقديم مصلحة المؤسسات 
الكبرى ونمو االقتصاد على أي اعتبارات 

أخرى. 
وغيرها  النقاط  هذه  كل  تجعل  فهل 
هذا  صعباً؟  أمراً  الغالبية  بحكومة  الفوز 
سيما أن المزاج العام للكنديين ال يميل 
في  مبكرة  انتخابات  إجراء  ضرورة  إلى 
الرابعة  الموجة  بدء  عن  الحديث  ظل 
ما  المصابين،  أعداد  وازدياد  للوباء 
زعيم  وصفه  ما  ثمن  يدفع  يجعله  قد 
"أنانية  بعبارةِ  الديمقراطي  الحزب 
استعجل  قد  وشجعه"،  فيكون  ترودو 
تغيير  يضمن  أن  دون  االنتخابات 

المشهد الحالي؟؟ 
ومدى  االنتخابية  الحمالت  ِّر  تُوف قد 
الرأي  واستطالعات  معها  التفاعل 
ومدى دقتها صورةً قريبةً من الواقع في 
األسابيع القليلة المتبقية.. فلْنَنتظر.                                        

فاطمة بعلبكي – مونتريال 
أكّدت المصادر أن اإلنتخابات الفيدرالية الكندية لهذا 
العام – المتوقّع إجراؤها في 20 سبتمبر/أيلول -  هي 
األغلى تكلفة على اإلطالق، حيث تقّدر تكلفتها بنحو 
610 مليون دوالر. وتعود أسباب زيادة التكاليف الى 
عن  كورونا، فضالً  بفيروس  الخاصة  السالمة  تدابير 
اإلستعدادات واألعداد الكبيرة المتوقّعة من بطاقات 

اإلقتراع عبر البريد.
لإلنتخابات  مؤيد  بين  الكندي  العام  الرأي  وينقسم 
المبكرة وبين معارض لها، فما هو رأي مرشح حزب 
 Marc منطقة  عن   )NDP( الجدد  الديمقراطيين 
Aurele Fortin علي فاعور بهذه الخطوة؟ وما هي 

رسالته الى الرأي العام؟
الحائز  فاعور  علي  المرشح  قابلت  المشرق  صدى 
على إجازة في إدارة األعمال، والذي يتعاطى الشأن 
سياسي  "كمناضل  طويل  وقت  منذ  السياسي 
وإجتماعي"، وطرحت عليه مجموعة من األسئلة.   

هل أخطأ ترودو في استعجال االنتخابات؟
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المرشح علي فاعوريدعو الناخبين 
!NDP الى عدم خذالن الـ
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فاطمة بعلبكي – مونتريال 
تتمة االولى 

لحزب  اختيارك  سبب  •ما 
الديمقراطيين الجدد )NDP(؟

الجدد  الديمقراطيين  حزب  اخترت 
السياسية  توجهاتي  الى  األقرب  ألنه 
يتعلّق  ما  في  خصوصاً  واإلجتماعية، 
القضية  )أي  المركزية  بالقضية 
الحزب  عن كونه  الفلسطينية(، فضالً 
األقرب الى الطبقات الوسطى والفقيرة 
حزباً  باعتباره  الكندي  المجتمع  في 
اإلشارة  بّد من  وال  ويسارياً.  اشتراكياً 
في  اإلشتراكية  مفهوم  أّن  الى 
مفهوم  عن  يختلف  الكندية  األحزاب 
الى  تسعى  التي  الدولية  اإلشتركية 
في  اإلشتراكية  تهدف  التأميم، حيث 
كندا الى المساواة بين جميع شرائح 
على  المحافظة  وليس  المجتمع 
مصالح الشركات الكبرى على غرار ما 
تنظر  التي  الرأسمالية  األنظمة  تفعله 
ضاغطة  كقوى  األموال  مصادر  الى 
مع  السياسية،  القرارات  في  ومؤثرة 
قرارات  على  يسيطر  "لوبي"  وجود 
األنظمة  في  سياسته  ويرسم  الحزب 

الرأسمالية.
وأريد أن ألفت النظر الى أننا نتعاطى 
كمواطنين  الكندي  السياسي  الشأن 
كنديين، ونسعى في الوقت نفسه الى 
تقريب وجهات النظر بين السياسيين 

الكنديين واألقليّات
السابقة  غماراالنتخابات  •خضتم 
من  تشاركون  اليوم  أنتم  وها 
جديد، فهل ترون أمالً في تحقيق 

نتائج تؤهلكم بالفوز؟
أي  يترّشح  عندما  الحال  بطبيعة 
شخص لإلنتخابات فإنّه يأمل بالفوز، 
ولكن يبقى األساس في اإلستحقاقات 

اإلنتخابية هو مدى مشاركة المواطنين 
ونسب اإلقتراع لحسم النتيجة.

وعلينا  األقليّات  على  يتوجب  لذا، 
كجالية أن نشارك في اإلقتراع بكثافة 
ال  وأن  السياسي،  الفرق  نصنع  كي 
نبقى كحصان طروادة أي كقوة ثانوية 
في اإلنتخابات تخدم مصلحة الحزبين 
والمحافظين(.  الليبرالي   ( الحاكمين 
كنشطاء  اعتزمنا  الغاية  ولهذه 
بشكل  اإلنتخابات  خوض  سياسيين 
سنوات،  العشر  حوالى  مباشرمنذ 
وأن  الترّشح،  في  حقّنا  استخدام  عبر 
الجالية  نبقى مجرّد وسطاء، وعلى  ال 
وأن  المسؤولية،  قدر  على  تكون  أن 
ال  وأن  أين مصلحتها  العمق  في  ترى 

تخشى التغيير.
الجدد  الديمقراطيين  حزب  ويسعى 
اإلنتخابي  برنامجه  ترجمة  الى  جاهداً 
جميع  ليشمل  الواقع  أرض  على 
الطبقات  خصوصاَ  المجتمع،  أطياف 
والمتدني،  المتوسط  الدخليْن  ذات 
أهدافه  تحقيق  على  مثابراً  وسيبقى 
اإلنتخابات  نتائج  كانت  وإن  حتى 
سلبية، ألّن األمر برمّته مرهون بمزاج 

الناخب الكندي!
التصويت  أّن  من  مخاوف  •هناك 
لحزبكم سيخدم حزب المحافظين 
ويضعف حزب األحرار ما قد يساعد 
في فوز المحافظين، فماذا تقول؟ 

هذه  الليبرالي  الحزب  استغلّ  لقد 
المقولة في الموسم اإلنتخابي السابق 
باإلستحقاق  والفوز  لنفسه  للتسويق 
أن  هي  الحقيقة  ولكن  اإلنتخابي، 
األحرار(  أو  المحافظين   ( الحزبين 
هما وجهان لعملة واحدة، فما يقوله 
األحرار  يقوله  العلن  في  المحافظون 
أثناء عدوان  األمر جليّاً  بدا  وقد  سرّا. 
غزة،  قطاع  على  الغاصب  الكيان 
بانحيازهم  المحافظون  جاهر  حيث 

ذلك  في  اإلسرائيلي  الجانب  الى 
الكيان  األحرار  دعم  بينما  الصراع، 
يقفوا  أن  وحاولوا  ضمناً،  اإلسرائيلي 
على الحياد لدغدغة مشاعر الجاليتين 
العربية واإلسالمية ألهداف إنتخابية، 
السابقة  الحكومية  المواقف  أن  علماً 
للحزب الليبرالي كانت أكثر جرأة )في 
عهد األب بيير ترودو(، كما كان لدى 
السابقين  وقادته  الحزب  سياسيو 
مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية. 
ولكن ما يحصل اليوم يثبت أن هناك 
يرعاها،  األحزاب  هذه  داخل  لوبي 
ويبدو األمر من خالل مواقف النواب، 
المرشحين  بعض  إقصاء  يتم  كما 
داخل  ومساهماتهم  مواقفهم  نتيجة 

الجالية العربية.
الجديد  الديمقراطي  الحزب  في  أمّا 
وجود  على  معتادين  غير  فنحن 
خارج  من  ضاغطة  جهة  أو  مجموعة 
وسياساتها  قراراتها  تفرض  الحزب 
على الحزب عبر بوابة التمويل وغيره، 
فما يحّدد سياسة حزبنا هي القاعدة 

وليس العكس.
إختيار  معايير  برأيك  هي  •ما 

الحزب أو مرشحيهم؟
تراعي  أن  يجب  المتبعة  المعايير 

الحيثية في الترشيح الداخلي للحزب 
الشخص  ترشيح  قبول  يتم  كي  أوالَ، 
انخراط  من  التأكّد  ثمّ  وانتخابه، 
وما  السياسي  العمل  في  المرشح 
يسعى  وكيف  يتبنّاها  التي  المفاهيم 
أن  المنطقي  غير  فمن  تطبيقها.  الى 
يكون المرشح بعيداً عن الشأن العام 
الجمعيات  مع  عالقات  لديه  ليس  أو 

والمؤسسات الكندية السياسية.
أيضاً  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
وسلوكياته  المرشح  آراء  تعكس 
العامة،  القضايا  وأخالقه ومواقفه من 
أو  تعليق  يتم  األشخاص   فبعض 
مواقفهم  على  بناءً  ترشحهم  رفض 
على المنصات اإللكترونية، حيث يتم 
إستبعاد من تشكل آراءه ومواقفه عبئاُ 
على الحزب الذي يؤيده أو ينتمي إليه.

أو  لبناني عربي  •هل وجود مرشح 
يعني  أي حزب  على الئحة  مسلم 

التصويت له؟
أريد أن أوضح أمراً مهماً جّداً، وهو أنّنا 
في بلد علماني والسياسة فيه مدنيّة، 
المرشح  إنتخاب  يتم  أن  يجب  ال  لذا 
على أساس دينه أو إنتمائه فقط، بل 
يجب أن يتم التصويت للمرّشح الذي 

يخدم الشأن العام بشكل أفضل.
كما يجب أن يخضع المرشح بعد فوزه 
لمراقبة سلوكه بعد اإلنتخابات، وبناء 
عليه يتم إعادة التصويت له الحقاً أم 

إقصائه.
مرشحين  تنافس  تؤيدون  •هل 
الدائرة  نفس  في  الجالية  من 

االنتخابية؟
كانت  وإن  حتى  األمر  أحبّذ  ال  أنا 
الموسم  غرار  على  شرسة  المنافسة 
اإلنتخابي السابق الذي وصف ب"كسر 
العظم". وشخصيّاً رفضت الترّشح عن 
من  بالرغم  لبناني  مرّشح  فيها  دائرة 

اختالف توجّهاتنا السياسية.
في  الجالية  مشاركة  كانت  •كيف 
اإلنتخابات السابقة؟ وهل تتوقعون 
مشاركتها في االنتخابات هذا العام 

بشكل كبير؟
شاركت  السابقة  اإلنتخابات  في 
التوقّعات  فاقت  بنسبة كبيرة  الجالية 
األمر  يبدو  ولكن  أذكر،  ما  على 
وهو  الحالية،  اإلنتخابات  في  مختلفاَ 
قبل  التواقيع  جمع  أثناء  لمسناه  ما 
الناس  معظم  أبدى  حيث  الترشح، 
إنتخابات  اإلقدام على  إستياءهم من 
مبكرة، خصوصاً في ظلّ جائة كورونا.

كنّا  ديمقراطي  كحزب  أيضاً  ونحن 
يتم  ال  كي  المبكرة  اإلنتخابات  ضد 
هدر أموال الضرائب على تمويل هذه 
استخدامها  نفضل  وكنّا  اإلنتخابات، 
تضرّروا  الذّين  األشخاص  لمساعدة 

من الجائحة. 
نسب  تكون  أن  أتوقّع  ال  وعموماً 
الموسم  خالل  مرتفعة  اإلقتراع 
اإلنتخابي الراهن، خصوصاً في أوساط 
اإلثنيين،  غير  الكنديين  الناخبين 
يستطيعون حسم  ألنّهم وحدهم من 
اإلنتخابية كونهم  المعركة  النتائج في 

األكثرية.
•ما كلمتم األخيرة ؟

ال  أن  الكندي  الناخب  على  أتمنى 
هذه  الجدد  الديمقراطيين  يخذل 
المرة أيضاً كما حصل في اإلنتخابات 
السابقة، حيث خسرنا معظم المقاعد 
مهمة  دوائر  في  كيبيك  مقاطعة  في 
األصوات  فرق  وكان  وحساسة، 
تتغير  أن  المفترض  من  لذا،  بسيطاً. 
اإلنتخابات  هذه  في  اللعبة  قواعد 
نتمكن  وأن   ،)NDP( الـ  لصالح حزب 
من استعادة الدوائر التي خسرناها، أو 

معظمها على أقلّ تقدير.

المرشح علي فاعوريدعو الناخبين الى 
!NDP عدم خذالن الـ
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أسئلة داخلية وخارجية ال بد من طرحها في خالل الحمالت اإلنتخابية

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

حسين حب هللا ـ مونتريال
 

تعليقا على ما طُرَِح في العدد السابق 
على  التأكيد  عن  الصفحة  هذه  في 
االنتخابات  في  المشاركة  أهمية 
تأثيرٌ  لنا  يكون  لكي  أولي  كمدخل 
ويكون  السياسية  الساحة  على  وازنٌ 
الحمالت  في  االعتبارُ  ـ  كجالية  ـ  لنا 
من  العديد  وصلني  االنتخابية، 
َمن  بين  انقسمت  التي  التعليقات، 
في  الجالية  مشاركة  نسبة  أن  رأى 
وما  السابقة  الفدرالية  االنتخابات 
رأي  وبين  جيدة،  نسبة  كانت  سبقها 
كانت  المشاركة  هذه  أن  أكد  آخر 
وكل  المناطق.  معظم  في  ضعيفة 
طرف يستند في رأيه إلى األرقام التي 
في  صوتوا  الذين  لوائح  في  رُوِجعَت 
بعيداً  ولكن  انتخابية.  دائرة  من  أكثر 
أو ذاك،  الرأي  عن دقة وصوابية هذا 
ازدادت  كلما  األكيدة:  الحقيقة  تبقى 
االنتخابات  هذه  في  المشاركة  نسبة 
أكثر من  تمكنّا  وتبرعاً  وتطوّعاً  تصويتاً 
أن يكون صوتنا مسموعاً ورأينا معتَبَراً 

ووجودنا محترماً. 
هذا الصوت يحتاج لكي يكون مسموعاً 
لنسائِلهم  المرشحين  إلى  نوصله  أن 
ونطرح عليهم هواجسنا ونثير معهم ما 
إلينا احد ولن  يهمنا، وإال فَلن يلتفت 

يعرف أي طرف ما نريده.
لِمعالجة  الوطنية  "القمة  بعد 
اإلسالم("  )رهاب  اإلسالموفوبيا 
حصل  الماضي،  الشهر  عُقَِدت  التي 
المعروفين  الناشطين  أحد  بين  لقاء 
إحدى  وبين  الجالية  أوساط  في 
الشخصيات العاملة والمؤثرة من أحد 
ودار  الرئيسية،  السياسية  األحزاب 
وما جرى في  القمة  نقاش حول هذه 
خاللها وطريقة تنظيمها، وما نتج عنها 
من توصيات، وردود الفعل في أوساط 

الجالية عليها. 
ينقل الناشط أنه أخبر من التقاه ألكثر 
بسبب  نقلق  كما  أننا  ساعتين  من 
موضوع "اإلسالموفوبيا"، الذي يشكل 
الحكومة  وتواجهه  كبيراً  خطراً  علينا 
والحزب اللبرالي ومعهما أحزاب أخرى 
جداً،  ومتقدمة  عنها  مرضي  بطريقة 
الكثيرين  يساور  آخر  قلقاً  هناك  فإن 
عن  وشأنا  خطراً  يقل  ال  الجالية  في 
موضوع  وهو  أال  "اإلسالموفوبيا"، 
التبني الرسمي الكندي لتعريف العداء 
الدولي  "التحالف  أقره  كما  للسامية 
إلحياء ذكرى الهولوكوست )المحرقة(" 
دولة  استهداف  يعتبر  الذي   ،)IHRA(
إسرائيل نوعاً من أنواع العداء للسامية، 
االعتداءات  الناشطين ضد  يعرِّض  ما 
المدنيين  بحق  المتكررة  االسرائيلية 
في  ويضعهم  للخطر  الفلسطينيين 
دائرة االتهام بالعداء للسامية، وهو ما 
يُعتبر خطراً على مستقبلهم في العمل 

والدراسة وغيرهما. 

النقطة  هذه  حول  النقاش  عن  بعيداً 
المُجتَمِعَين،  بين  وصلت  أين  وإلى 
الكندية  الشخصية  كالم  في  لفت  ما 
ـ كما نقل الناشط الجاليوي ـ أنه التقى 
لم  أحداً  لكن  الجالية،  في  كثيرين 
اإلطالق  على  الموضوع  هذا  معه  يُثِر 
في  والتقى  بها  قام  التي  الجوالت  في 
خاللها شخصيات فاعلة في جاليتنا.  

عندما  علينا  أن  القول  يجدر  هنا  من 
من  السياسيين  أو  المرشحين  نلتقي 
تقتصر  ال  أن  األحزاب  من  حزب  أي 
المسالة على أخذ الصورـ  التي تفيدهم 
أكثر مما تفيدنا ـ علينا ان نطرح معهم 
ما يهمّنا من قضايا داخلية وخارجية. 
بين  التمييز  علينا  ذاته  الوقت  وفي 
القضايا التي يمكن للحكومة الفدرالية 
التأثير فيها وبين تلك التي تكون من 
وهو  المحلية،  الحكومات  اختصاص 
المتصّدين  من  عدد  إليه  لفت  امر 

للشأن العام في الجالية.
على  الداخلية  القضايا  تقديم  في 
بل  ـ  جاد  نقاش  العكس  او  الخارجية 
حادّ في بعضه ـ بين المهتمين، يأخذ 
حيزاً مهماً بين من يقدِّم الداخل على 
أن  يعتبر  من  وبين  القضايا  من  غيره 

مواقف كندا الخارجية هي األولى. 
مهمة  قضايا  هناك  الداخل  في  نعم، 
تجاذب  موضع  وهي  الجالية،  وتعني 
في  سواء  السياسية،  األحزاب  بين 
أو  البيئي  أو  االقتصادي  الجانب 
أو  الداخلي  السياسي  أو  االجتماعي 

غير ذلك. 
الصحية،  الرعاية  توفير  مثل  فقضايا 
والتعامل  المدفوعة،  الضرائب  وكمية 
مع الجائحة الجرثومية، وتأمين فرص 
والصدق  والشفافية  المحلية،  العمل 
لدى الحكومة الكندية، ومعالجة عجز 
الميزانية الحكومية، وتأمين اإلسكان 
المقدور عليه، ومكافحة العنصرية في 
وحماية  الهجرة،  وسياسة  المجتمع، 
كندا هي  في  الدينية  األقليات  حقوق 
قضايا في صلب اهتماماتنا وتؤثر على 
حياتنا بشكل يومي، لكن هناك قضايا 

خارجية أيضاً ال تقل أهمية عنها. 
تجدر  الخارجية  القضايا  إطار  في 
االشارة إلى اقتراِح "المنظمة الكندية 
مدينة  في  اإلجتماعية  الفلسطينية 
"األصوات  ومنظمة   )CPSA( لندن" 
اليهودية المستقلة" )IJV(: "أن يطرح 
على  المهمة  األسئلة  بعض  الناخبون 
أبوابهم  يطرقون  الذين  حين  المرشَّ

لتحصيل دعمهم، أبرزها: 
اإلتفاقيات  إلغاء  بلزوم  تعتقدون  •هل 
تلتزم  أن  إلى  إسرائيل  مع  التجارية 
أن  المهم  فَمِن  الدولي؟  بالقانون 
كندا  بين  التجارة  قيمة  أن  إلى  يُشار 
وإسرائيل قُدِّرَت بأكثر من 1.6 بليون 

دوالر عام 2020.
أن  لكندا  الجيد  من  أن  ترَون  •هل 
التي  البالد  مع  األسلحة  في  تتاجر 
ِّها معروف بخرق حقوق اإلنسان؟  سجل
بقيمة  هنا يُذكَر أن كندا أبرمت عقداً 

 Elbit" شركة  مع  دوالر  مليون   36
Systems" اإلسرائيلية التي تُستخَدم 

َّرة لقصِف غزة. طائراتُها المسي
الحكومة،  لدى  ممثلِيَّ  كنتم  •إن 
مُنتجَات  استيراد  منع  ستؤيدون  هل 
وهنا  الشرعية؟   غير  المستوطَنات 
يُشار إلى أن المستوطنات اإلسرائيلية 
الدولي،  القانون  بنظر  شرعية  غير 
إسرائيل  على  الضغط  كندا  وتستطيع 
إللزامها بالقانون عبر مقاطعة منتجات 
هذه المستوطَنات. وهنا أذكر أنه في 
من  عددا  جمع  صحفي  لقاء  خالل 
مونتريال  في  العربية  االعالم  وسائل 
فان  بيتر  الدولية  التجارة  وزير  مع 
أيام  في   )Peter Van Loan( لُووْن 
 ،2008 عاَم  هاربر  ستيفن  حكومة 
سألت صدى المشرق الوزير المختص 
سماح  كيفية  عن  اإلستيراد  بقضايا 
البضاعة  باستيراد  الكندية  الحكومة 
المصنّفة  المستوطنات  في  المصنّعة 
محتلةً حسب القانون الدولي، فأجاب 
بين  السالم  تؤيد  "كندا  بأن  حينها 
وحلّ  واالسرائيلين  الفلسطينيين 
من  خروجه  أثناء  وفي  الدولتين"! 
لم  "إنك  له:  قيل  الصحفي  المؤتمر 
فان  فقال  السؤال"،  هذا  على  تُِجب 
لُووْن بابتسامة واضحة: "أعرف ذلك".  
االسئلة  تلك  إلى  يضاف  أن  يمكن 
حول  عديدة  أسئلة  بين  من  سؤال 
صفقة األسلحة الكندية مع السعودية، 
المدنيين  قتل  في  تُستَخَدم  التي 

اعتبارِ  حول  سؤال  كذلك  اليمنيين. 
العداء  أنواع  من  نوعاً  إسرائيَل  انتقادِ 

للّساميّة ومدى مشروعيته.  
الرسالة  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 
المفتوحة التي وقعها 39 من األساتذة 
والدبلوماسيين  والخبراء  الباحثين 
السابقين، والتي أطلقها "معهد السالم 
 Institute for( الخارجية"  والوساطة 
يحثّون   ،)Peace and Diplomacy
الرسمية  األحزاب  كل  زعماء  فيها 
السياسة  مسائل  بأهمية  اإلقرار  على 
الخارجية والشؤون الدولية في حمالت 
اإلنتخابات الجارية حالياً، معتبرين أن 

"أمن كندا وازدهارها مرتبطان بها".
لإلطالع على الرسالة يمكنكم الذهاب 

إلى هذا الرابط: 
h t t p s : / / w w w .
sadaalmashrek.ca/ar/News/
content/2ec38c69-8b8b-

4927-ab15-e84c3dcd352d
أي  هو:  الرئيسي  السؤال  لكن 
المسألتين أَولى؟ وأيهما تُحدد موقفنا 
الخارجية؟  أم  الداخلية  األحزاب:  من 
هذا ما نودّ له أن يكون نقاشاً موسعاً 
داخل الجالية في األيام المقبلة حتى 
ِّنة  بي على  ونحن  االنتخاب  يوم  يأتي 
من أمرنا بالنسبة لِمن نختار وعلى أي 

قاعدة.
في صدى المشرق سنثير هذه االسئلة 
في األيام القادمة ونرحِّب بأي مشاركة 

من القرّاء في هذا النقاش.

ترودو خالل جولة انتخابية على مصنع VeriForm في اونتاريو ) الصورة من صفحة ترودو على تويتر(
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لالنتخابات  الدعوة  ضوء  على 
من   20 في  الفيدرالية  العامة 
ايلول / سبتمبر القادم ، يحث 
المنتدى االسالمي الكندي ابناء 
المواطنين الى  الجالية و عموم 
العملية  في  الكثيفة  المشاركة 
ممثليهم،  الختيار  الديمقراطية 
البرلمان  الى  مطلقة،  بحرية 

الفيدرالي .
المنتدى  يشارك  وبينما 
هموم  الكندي  االسالمي 
الوطني  التراب  على  المواطنين 
، يوّد في هذا الصدد ان يشير 
الى بعض النقاط ذات االهتمام 
من  يعتبرها  التي  و  الخاص 
في  أهمية  ذات  المقاييس 
و  االحزاب  المرشحين  اختيار 

الى اوتاوا .
المالي  الدعم  في  االستمرار    -
تضررا  االكثر  للمواطنين 
حجم  ذات  االعمال  واصحاب 

تأثروا  سلبا  الذين  و  صغير 
بإنتشار وباء كوفيد19- .

خطة  واضحة  وجود    -
للعجلة  الحياة  إلعادة  المعالم 
االقتصادية للبالد عقب الخروج 
المرحلة  في  كورونا  وباء  من 

القادمة .
- خطة عمل مع مواقيت محددة 
لمحاربة  ثابتة  سياسية  ارادة  و 
و  االسالموفوبيا  مواجهة  و 
العنصرية و ايديولوجية االحقاد، 
و التي باتت تشكل خطرا داهما 
في  المجتمعات  سالمة  على 

عموم التراب الكندى .
 - الوقوف و الدفاع عن الحقوق 
المدنية لكل الكنديين و في كل 
الظروف و في كل المقاطعات و 
خصوصا النساء و الفتيات منهم 
و ضرورة الرفض الكامل للتمييز 

ضدهم الي سبب كان .
العمل  ضرورة  تأتي  هنا  من 

الذي   ،  21 قانون  إلغاء  على 
في  خطيرة  سابقة  يعتبر 
في  و  الحديث  الكندي  التاريخ 
مفاعيل  ان  اذ  المقاطعات. 
المرأة  تستهدف  القانون  هذا 
بشكل مباشر بكرامتها كإنسان 
الحصول  و  بالمساواة  الحق  لها 
تمييز   دون  العمل  فرص  على 
كأنها  المرأة  مع  ويتعامل 
و  الثانية  الدرجة  من  مواطنة 

الثالثة و الرابعة .
السياسات  تُبنى  ان  ضرورة    -
كرائدة  الكندية  الخارجية 
الحجر  تكون  ان  و  للسالم 
األساس لها هو حقوق االنسان 
بتحديد  الشعوب  حرية  و 

مصيرها .
االسالمي  المنتدى  ويشدد 
مواطن  لكل  ان  على  الكندي 
االحزاب  اختيار  في  الحرية 
يحملون  الذين  المرشحين  و 

همومهم بجدية و اهتمام . 
االسالمي  المنتدى  يشجع  كما 
على  الجالية  ابناء  الكندي 
الحمالت  في  المشاركة 
التطوّع  خالل  من  االنتخابية 
حث  و  المالية  المساهمة  و 

و  عائالتهم  و  أصدقائهم 
ومحيطهم للمشاركة في إيصال 
القرار  صانعي  الى  أصواتهم 
و  القادمة  للسنوات  التشريعي 
في  التصويت  خالل  من  ذلك 

20 أيلول / سبتمبر القادم .

الكندية  "المنظمة  دعت 
الفلسطينية اإلجتماعية في لندن" 
"األصوات  ومنظمة   )CPSA(
 )IJV( المستقلة"  اليهودية 
استغالل  إلى  الكنديين  الناخبين 
اإلنتخابات  قبل  الباقية  األشهر 

لدعم حقوق الفلسطينيين.
يطرح  أن  المنظمتان  وتقترح 
المهمة  األسئلة  بعض  الناخبون 
يطرقون  الذين  حين  المرشَّ على 
أبوابهم لتحصيل دعمهم، أبرزها:

 أوالً: األسلحة
لكندا  الجيد  من  أن  ترَون  هل 

البالد  األسلحة مع  تتاجر في  أن 
ِّها معروف بخرق حقوق  التي سجل

اإلنسان؟
عقداً  أبرمت  كندا  أن  يُذكَر  هنا 
بقيمة 36 مليون دوالر مع شركة 
اإلسرائيلية   "Elbit Systems"
َّرة  المسي طائراتُها  تُستخَدم  التي 

لقصِف غزة.
 ثانياً: مُنتَجات المستوطنات 

الحكومة،  لدى  ممثلِيَّ  كنتم  إن 
استيراد  منع  ستؤيدون  هل 
غير  المستوطَنات  مُنتجَات 

الشرعية؟

المستوطنات  أن  إلى  يُشار 
بنظر  شرعية  غير  اإلسرائيلية 
كندا  وتستطيع  الدولي،  القانون 
إللزامها  إسرائيل  على  الضغط 
منتجات  مقاطعة  عبر  بالقانون 

هذه المستوطَنات.
 ثالثاً: التجارة

إلغاء  بلزوم  تعتقدون  هل 
إسرائيل  مع  التجارية  اإلتفاقيات 

إلى أن تلتزم بالقانون الدولي؟
بين  التجارة  قيمة  أن  إلى  يُشار 
من  بأكثر  قُدِّرَت  وإسرائيل  كندا 

1.6 بليون دوالر عام 2020.

العامة  اإلنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
منظمة  تدعو  كندا،  في  )الفدرالية( 
 )IJV( المستقلة"  اليهودية  "األصوات 
"صوتوا  بِاسم  لحملتها  اإلنضمام  إلى 
 ،)Vote Palestine( لفلسطين" 
وهذا عبر متابعة توصيفها للمرشحين 

الفلسطينيين،  حقوق  من  ومواقفهم 
حين  المرشَّ مساءلة  إلى  باإلضافة 
في  المسائل  من  جملة  عن  شخصياً 
يوم  قبل  الباقية  القليلة  األسابيع 

اإلنتخابات )20 أيلول(.
وفقاً للمنظمة، "تحدد منصة "صوتوا 

الطلبات  الحد األدنى من  لفلسطين" 
أو  الحاليين  النواب  إلى  الموجَّهة 
بناءً  وهذا  وأحزابهم،  المستقبليين 
والحمالت  الحالية  الضروريات  على 
األخيرة التي قام بها عدد من منظمات 

حقوق اإلنسان والناشطين".
اليهودية  "األصوات  وشددت 
حل  تأييد  "لغة  أن  على  المستقلة" 
الدولتين لم تعُد تكفي كندا، بل لقد 
خطوات  اتخاذ  إلى  تحتاج  كندا  باتت 
الفلسطينيين  حرية  لدعم  ملموسة 

والعدالة لهم".
المطالبة  إلى  المنظمة  تدعو  ما   أبرز 

به: 
َّين  العسكري والتعاون  التجارة  "إنهاء 
بالقانون  تلتزم  أن  إلى  إسرائيل  مع 
الطائرات  شراء  عقد  وإلغاء  الدولي، 
 Elbit" من شركة )drones( َّرة المسي
وإنهاء  اإلسرائيلية،   "Systems
كندا  في  الجاري  اإلسرائيلي  التجنيد 
التجنيد  تجريم  "قانون  إنفاذِ  عبر 

 Canadian( أجنبية"  دولة  لصالح 
.)Foreign Enlistment Act

مع  والخدمات  بالبضائع  التجارة  منِع 
كل  وإنهاء  اإلسرائيلية،  المستوطنات 
أشكال التعاون االقتصادي والعسكري 
وتجريد  المستوطنات،  مع  والدراسي 
الجمعيات )الكندية( الداعمة باألموال 
الجيَش اإلسرائيليَّ أو المستوطنات أو 

االحتالل من صفتها الخيرية.
ألجل  الدولي  القانون  إنفاذ 
األدوات  واستخدام  الفلسطينيين، 
الخارجية  والسياسية  االقتصادية 
)الدبلوماسية( من أجل إنهاء االحتالل 
فوراً ورفع الحصار عن غزة، واالعتراف 
جهودها  ودعم  الفلسطينية  بالدولة 
طريق  عن  التعويض  لتحصيل 
 ،)ICC( الدولية"  الجنايات  "محكمة 
األممية  القرارات  لكل  والتصويت 

الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
يتعلق  ما  في  التعبير  حرية  حماية 
الكنديين  حق  واحترام  بفلسطين، 

البضائع  "مقاطعة  حركة  دعم  في 
على  العقوبات  وفرض  واالستثمارات 
على  تعتمد  التي   ،)BDS( إسرائيل" 
وأشكال  السلمية  المقاومة  وسائل 
ورفض  )دستورياً(،  المكفولة  التعبير 
لذكرى  الدولي  "االئتالف  تعريف 
الّساميّة  لمعاداة  بالنسبة  المحرقة" 
معاداة  بمكافحة  واإللتزام   ،)IHRA(
بالنقد  خلطها  دون  من  السامية 
دون  ومن  إسرائيل،  إلى  الموجَّه 
ألجل  والنشاط  التعبير  بحرية  المسِّ 

حقوق الفلسطينيين اإلنسانية".
ِّي هذه المطالب  ِّد المنظمة أن تبن وتؤك
من شأنه أن يؤثر في مواقف الحكومة 

الكندية بالنسبة لفلسطين.
تنوع  أن  على  المنظمة  تشدد  كما 
عددهم  وتنامي  إليها  المنضمين 
المسؤولين  إلى  واضحة  رسالة  يرسل 
السياسية  واألحزاب  والسياسيين 
مفادها أن "الكنديين يريدون العدالة 

لفلسطين".

المنتدى االسالمي الكندي يحدد ابرز مقاييس 
اختيار المرشحين و االحزاب في االنتخابات القادمة

ل طرُحها على المرشحين  أسئلة مهمة ُيفضَّ
لالنتخابات قبل التصويت لهم

توا لفلسطين": ما مضمون حملة "األصوات  ""صوِّ
اليهودية" المستقلة" ُقَبيل اإلنتخابات؟

 Elbit اإلسرائيلية ) المصدر "Elbit Systems" َّعتها شركة َّرة صن في الصورة طائرة مسي
)Systems/ Twitter
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الناشطة  سكوشا  نوفا  في  الخضر  حزب  ح  رشَّ
اإلجتماعية رنا زمان، التي أخرجها الحزب الديمقراطي 
العامة  اإلنتخابية  الحملة  في  صفوفه  من  الجديد 
)الفدرالية( عام 2019 بعد أن قارنت إسرائيَل بألمانيا 

النازية.
الثالثاء  "تويتر"  منصة  عبر  زمان  َّدت  أك وقد 
دائرة  عن  الخضر  لحزب  الرسمية  حة  المرشَّ أنها 
 Dartmouth-Cole( هاربر  كووْل   – دارتمث 
التي  نفسها  الدائرة  أي  اإلنتخابية،   )Harbour
جرَّدها الديمقراطيون الجدد من الترشح عنها بسبب 

تعليقاتها.
وقد شكرت زمان حزب الخضر لتقديم هذه الفرصة 
صفوف  انقسام  من  بالرغم  ترشيحها  ويأتي  لها. 
الحزب في األشهر األخيرة بسبب اختالف المواقف 
 Annamie( بُول  أنامي  وزعيمتهم  األعضاء  بين 

Paul( بشأن القضية الفلسطينية.
 حديث زمان عام 2019:

في الرابع من حزيران من عام 2018 قالت زمان عبر 
"تويتر" إن "إسرائيل تُبيد الفلسطينيين إبادة جماعية 
إذاً،  أخبروني،  األرض.  في  تريد مشاركتهم  ال  ألنها 
ما المطلوب من الفلسطينيين؟ أَمطلوٌب ن يرضخوا 

للموت؟ ها هم يموتون حقاً! فأين قلوبكم"؟
وفي الثامن من أيلول من عام 2018 تساءلَت زمان 
إسرائيل  مع  التجاري  التعامل  إلى  كندا  "يدفع  عما 

دولة الفصل العنصري".

النازيين  تحاكي  "إسرائيل  كانت  إن  تساءلت  كما 
بعد أن رأت نجاحهم في القتل"، وأضافت: "السرعة 
كانت  إن  أتساءَل  تجعلني  إسرائيل  فيها  تقتل  التي 
النية أن يُقتَل أكثر من ستة ماليين فلسطيني؟ فغزة 
لالعتقاالت   )Auschwitz( "آوْْشفِتز"  معسكر  هي 

الجديدة وإسرائيل تمثل الحراس".
زمان  ساءَلت   ،2018 عام  من  األول  كانون  وفي 
البضائع  مقاطعة  حملة  لِمنع  تخطط  "هل  ترودو: 
أنها  زعمك  بعد  اإلسرائيلية  واالستثمارات 
األفراد  تعاقب داعميها من  وأن  للسامية،  مناهضة 
الفصل  دولة  لمصلحة  تنشط  وهل  والمنظمات؟ 

في  الخارق  سجلها  بسبب  إسرائيل  في  العنصري 
النافذة  الجماعات  جهود  بسبب  أو  اإلنسان  حقوق 

)lobby efforts("؟  
 أقوالها بعد فصلها من الحزب الديمقراطي الجديد 

بعد فصلها من الحزب الديمقراطي الجديد، أصدرت 
عبر "تويتر" قالت فيه: "أتأسف ألني لم  زمان بياناً 
ما  بسبب  الجديد  الديمقراطي  الحزب  حة  مرشَّ أعُد 
محاولتي  فشلت  إسرائيل.  فلسطين/  بشأن  قلته 
لكن  الماضي،  العاَم  الشأن  هذا  في  النقاش  لفتح 
اليوم!  محاولتي  نجحت  الراصدة  األطراف  بفضل 

فلِلنشاط ثمنه، وأنا مستعدة لدفعه".
مراجعتها  بعد  لإلعالم  اعتذارها  أبدت  فترة،  وبعد 
نشرت  أنها  إلى  مشيرةً  استخدمته،  الذي  التشبيه 
نيرانهم  اإلسرائيليين  القناصين  فتح  بُعَيد  تعليقاتها 
مسيرة  في  َّل  العُز الفلسطينيين  المتظاهرين  على 
العودة. وقالت إنها تواصلت مع "الزعماء واألصدقاء 
ما  في  آرائهم  عند  للوقوف  اليهودية"  الجالية  في 
األفعال  مقارنتي  أن  اآلن  "أرى  بعدها:  لتقول  جرى 
النازية لم تكن مالئمة، وكانت  بألمانيا  اإلسرائيلية 
 – للّساميّة  مناهضة  أنها  على  تُفهَم  وقد  مؤذية 

لألسف".
"لتوعية  كانت  تعليقاتها  أن  زمان  وأوضحت 
البنّاءَين...  والحوار  الحديث  في  وإشراكهم  الناس 
من  ضخم  عدد  لرؤية  اإلنفعاالت  غمرتني  فقد 
الفلسطينيين األبرياء يُرَمون بالنيران أو يُشوَّهون أو 

َّمت درساً  يُقتَلون في خالل مسيرة العودة. وقد تعل
هذا  استخدام  وتفادي  للحذر  بالحاجة  يتمثل  مهماً 

التشبيه في المستقبل".
أن  واقعاً  المؤسف  "من  أيضاً:  زمان  أقوال  ومن 
السياسي  النقاش  في  نستخدمها  التي  الكلمات 
الحالي لتوصيف الظلم غالباً ما تُعتَبَر أسوأ من الظلم 
جديد،  يوم  كل  مُضي  مع  أتعلم  أنا  ها  نفسه... 
ويتضح لي أن على الناشطين اإلجتماعيين أن ينتقوا 

كلماتهم بحذر شديد، فالكلمات تؤذي".
 رأي المنظمات المؤيدة السرائيل في كندا 

 )Michael Mostyn( موستِن  مايكل  رحب  حينها 
منظمة  من  الكندي  الفرع  لدى  التنفيذي  المدير 
المروجة   )B’nai Brith Canada( برِث"  "بناي 
للمصالح اإلسرائيلية بخطوة الحزب في إنهاء ترشيح 
األخرى التخاذ  السياسية  األحزاب  كل  داعياً  زمان، 
تعريف  "يخرق  مرشح  أي  بحق  مماثلة  خطوات 
مناهضة الّساميّة المقبول عالمياً". )يقصد التعريف 
لذكرى  الدولي  "االئتالف  وضعه  الذي  اإلشكالي 

.))IHRA( "المحرقة
واليهودية"  اإلسرائيلية  الشؤون  "مركز  رحب  كما 
)CIJA( بخطوة الحزب، واعتبر مدير المركز شمعون 
كوفلر فوغل )Shimon Koffler Fogel( أن الحزب 
الّساميّة  مناهضة  بمكافحة  التزامه  أظهر  "قد 
بتعليقاتها  علمه  بمجرد  سريعاً  زمان  إزاحة  عبر 

الحاقدة"...

الرسالة
والخبراء  الباحثين  األساتذة  من   39 َّع  وق
السابقين  )الدبلوماسيين(  الخارجيين  والوسطاء 
والوساطة  السالم  "معهد  أطلقها  مفتوحةً  رسالةً 
 Institute for Peace and( الخارجية" 
األحزاب  كل  زعماء  فيها  يحثون   ،)Diplomacy
السياسة  مسائل  بأهمية  اإلقرار  على  الرسمية 
الخارجية والشؤون الدولية في حمالت اإلنتخابات 

الجارية حالياً.
 المضمون

وهنا أبرز ما في الرسالة التي وُجِّهَت إلى رئيس 
إِرن  المحاقظين  وزعيم  ترودو،  الحكومة جستن 
جَغميت  الجدد  الديمقراطيين  وزعيم  أوتول، 
فرانسوا  إيف  الكيبكية  الكتلة  وزعيم  ِسنغ، 

بالنشيه، وزعيمة حزب الخضر أنامي بُول:
... "باإلضافة إلى التداول في المسائل المالية، 
الناخبين بمصداقية بشأن  بد من محادثتكم  ال 
مهم  جزء  فهذا  العالم،  في  ودورها  كندا  مصالح 

ِّالٍع على ما يجري. من إبقائهم على اط
فهذه اإلنتخابات تتزامن مع فترةٍ حساسٍة بالنسبة 
َّرت سلسلة  لدورِ كندا في الساحة العالمية، وقد أث
من التحديات من قُرٍب وبُعدٍ مباشرةً على وظائف 
النطاق  وضمن  ومعيشتهم.  وأمنهم  الكنديين 
كندا  أمن  سيعتمد  التّغيّر،  السريع  العالمي 
أحزابُها  بها  تحدد  التي  الكيفية  على  وازدهارها 

السياسيةُ سياستَها الخارجية وتفعِّلها.
كندا  بين  العالقة  في  اإلضطراب  يشير  كما 
إدارة  ظل  في  بدأ  الذي  المتحدة،  والواليات 
إدارة جو  في ظل  تاماً  انكفاءً  ينكفِئ  ولم  ترَمب 
تغييرَ  متقلب، ما يفرض  بداية عهدٍ  إلى  بايدن، 
الخارجية  للسياسة  بالنسبة  الكندية  األعراف 
صعود  فإن  هذا،  على  وعالوة  الدولي.  والنظام 
الصين سيترك آثاره على المصالح الكندية بطرق 

يصعب التنبؤ بها.
يتشكل  الذي  األقطاب  المتعدد  العالم  أن  كما 
العُظمى  القوى  بين  المتسارعة  المنافسة  من 
يفرض قيوده على قدرة كندا على تحديد وتأمين 
الجائحة  وبمجيء  ِسيادي.  كبلد  مصالحها 

الجرثومية، أصبح فعالً من األوضح أن الحياة في 
كندا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشؤون الدولية.

كيف  القادمة  الحكومة  توضح  أن  الضروري  من 
ستوجِّه عالقاتها الخارجية في السنوات القادمة. 
مجلس  لدى  مقعدٍ  حيازة  في  كندا  فشل  فبعد 
الزمن  من  عقد  غضون  في  ثانيةً  الدولي  األمن 
قد يشير إلى أن حضورها العالمي بدأ بالتراجع. 
آلية  إلى  الدولي، تحتاج كندا  النظام  ومع تقلب 

لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.
أما ان استمرت كندا في تهميش الدور األساسي 
لمناقشة سياستها الخارجية مع الكنديين، فهي 
مسيرها  تأمين  على  قدرَتها  للخطر  تعرِّض  قد 
الحياتي، كما قد تعرِّض للخطر جهوزيتها للعالم 

المتقلب بِازدياد.
إذاً في ظل هذه الظروف، ندعو ممثلي األحزاب 
المناظرات  في  المشاركة  إلى  الرسمية  الكندية 
هذه  بأهمية  واإلقرار  الخارجية،  السياسة  بشأن 
وإيالء  العامة،  كندا  مصالح  تأمين  في  السياسة 
وتقديم  المناسبة،  األهمية  الخارجية  المسائل 
الرؤى الموزونة بالنسبة لدور كندا في العالم في 

الحمالت اإلنتخابية الجارية".
ِّعين  من أبرز الموق

 )Peggy Mason( مايسن  بَغي  ِّعين  الموق بين 
ورئيسة  التسلح  لمنِع  السابقة  الكندية  السفيرة 
الدولية"، والنائب السابقة  "معهد ريدو للشؤون 
الحزب  لدى  سابقاً  الخارجية  الشؤون  وناقدة 
 Hélène( الفيرديير  هيلين  الجديد  الديمقراطي 
Guy Saint-( جاك  سان  وغِي   ،)Laverdière

الصين  إلى  األسبق  الكندي  السفير   )Jacques
لِلدراسات  مونتريال  "معهد  في  والباحث 
 )Bijan Ahmadi( أحمدي  وبيجان  العالمية"، 
والوساطة  السالم  "معهد  في  التنفيذي  المدير 
الخارجية"، وجون فوستر )John Foster( مؤلف 
 Oil and( العالمية"  والسياسات  "النفط  كتاب 
 David( كارمِنت  ودايفِد   ،)World Politics
Carment( األستاذ المحاضر في مادة الشؤون 
الدولية في "كلية نورَمن باترسن للشؤون الدولية" 

.)Carleton University( في جامعة كارْلتِن

رنا زمان: فصلها الديمقراطيون الجدد ِلتشبيهها 
حها الُخضر، فماذا في أقوالها؟ إسرائيَل بالّنازّية ورشَّ

رسالة إلى زعماء األحزاب:"تباحثوا مع الشعب في 
السياسة الخارجية فأمن كندا وازدهارها مرتبطان بها"

Rana ZamanSOS/ Twitter

50 المجلس النيابي الكندي  
 David Samuel/ المصدر(
)Wikimedia Commons

تين  ما موقع فلسطين في المنصَتين اإلنتخابيَّ
الجدد والمحافظين؟ ِللديمقراطيين 

الحزب  زعيم  يتعهد  اإلنتخابية،  لمنصته  وفقاً 
الديمقراطي الجديد جَغميت ِسنغ أنه في حال انتخابه 
األسلحة  من  كندا  مبيعات  سيوقف  للحكومة  رئيساً 
)في  الشرعي  غير  احتاللها  تُنهِي  أن  إلى  إلسرائيل 

األراضي التي تعترف األمم المتحدة بفلسطينيتها(.
منصته  فتقتضي  المحافظين  زعيم  أوتول  إِرن  أما 
الالجئين  عن  المساعدات  قطَع  اإلنتخابية 
لضمِّ  بالنسبة  إسرائيل  مخطط  وتأييد  الفلسطينيين، 
القدس الشرقية إليها، ومنِع النقد الموجه إلسرائيل في 
الجنايات  "محكمة  تحقيق  واعتراض  المتحدة،  األمم 

أوتول: "لطالما ساندت إسرائيل، وما زلت أفعل، وسأستمر الدولية" )ICC( في الجرائم الحربية اإلسرائيلية.
)Erin O’Toole/ Twitter ( ."دائماً في مساندتها
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قناة  السفينة، هل ستعبر  انتظار  في 
السويس بما يسمح بالقول بأن مصر 
تصرفت وفق احترام القوانين الدولية 
البحار  في  المالحة  حركة  تنظم  التي 

والمحيطات والممرات المائية!
االمتحان  هذا  في  مصر  ستنجح  هل 
للضغوط  سترضخ  أم  الصعب، 
والصهيونية  األمريكية  واالمالءات 
مشروعة  أسئلة  العربية..  والرجعية 
وملحة، وقد تطيح ببعض نتائج مؤتمر 
نجاحه  ومستلزمات  اإلقليمي  بغداد 

الممكنة!
أما إذا عبرت السفينة، ودخلت البحر 
تحت  فستصبح  المتوسط،  األبيض 
والصهاينة  والروس  األمريكان  أعين 

والعناية اإللهية!
ترسو  وقد  االحتماالت،  تتعدد  بعدها 

على ما يلي:
•أن يفاجأ اللبنانيون بأن هناك اتفاقا 
حصل مع الدولة اللبنانية، وأن الدولة 
هذه  توزيع  على  ستشرف  التي  هي 
األولويات  تصنيف  حسب  الكميات 
السيد  سماحة  عنه  تحدث  الذي 
تم  االتفاق  وهذا  كلمة،  من  أكثر  في 
الساعات  أو  األيام  اتفاق  خالل  من 
أمريكي من  األخيرة بحصول استثناء 
قانون الحصار على إيران لتزويد لبنان 
مع  حاصل  هو  كما  النفطية  بالمواد 

العراق وأفغانستان.. وهذا مستبعد!
رئيس  بشخص  الدولة  توافق  •أن 
الوزراء  رئيس  وربما  الجمهورية، 
لموقف  شكر  عن  كتعبير  المستقيل 
استدعائه  قضية  من  المقاومة 
االستنسابية  بالطريقة  للتحقيق 
وهذا  والمكشوفة..  المفضوحة 

مستبعد!
السفن  إنزال  المقاومة على  •أن تصر 
وتفريغها في بعض المرافئ اللبنانية، 
باط"  "قبة  مع  رسمية  موافقة  بدون 
لكسر  الجمهورية،  رئاسة  قبل  من 
الرئيس  به  يستهدف  الذي  الحصار 
قاع  الى  والوصول  الرئاسة،  وموقع 

األمن االجتماعي والخدماتي والغذائي 
سيصيب  مما  القادمة،  األيام  خالل 
مستبعد  وهذا  أوال..  الرئاسة  موقع 
بحسب فهمنا لطريقة عمل المقاومة 
تتجاوز  ال  التي  الداخلية  الملفات  في 

فيها حدود ما يلزم!
بانياس  مرفأ  الى  السفينة  تصل  •أن 
تشحن  ثم  حمولتها  وتفرغ  السوري، 
الحدود  عبر  وتنقل  صهاريج  في 
وموافقة  بعلم  اللبنانية  السورية 
المبالغ  دفع  مع  اللبنانية  الجمارك 
تصل  وحينها  الواجبة،  المستحقة 
اللبنانية  المناطق  على  وتوزع  سالمة 
عليها  ومتفق  مسبقة  خطة  ضمن 
تجارية  مؤسسات  مع  أو  الدولة،  مع 
وهذا  الخاص..  القطاع  من  ونفطية 

ممكن ومستحب ومرجح!
•أن تمر القوافل عبر الحدود السورية 
ودون  رضاها  وبدون  الدولة  بعلم 
تكون  أن  على  المستحقات،  دفع 
حاجة البلد هي العبارة والجسر الذي 
لـ  وشعبيا  رسميا  غطاءا  ويؤمن  يكفل 
"بالعدل"  توزع  ثم  الحياة"،  "قافالت 
ممكن  وهذا  الخاص..  القطاع  على 

وغير محبذ ومشكل في وجوه!
النفطية  المنتوجات  قوافل  تمر  •أن 
عليها  تشرف  ال  خاصة  ممرات  عبر 
الدولة حاليا، بعلم أو دون علم الدولة 
التجارية  المؤسسات  الى  تصل  ثم 
عملية  تتبنى  التي  الخاصة  والنفطية 
عدم  وربما  الدولة  بعلم  التوزيع 
رضاها.. وهذا ممكن وغير آمن وفيه 

شبهة!
خالل  القوافل  هذه  تتعرض  •أن 
مسيرها من سوريا، سواء قبل أو بعد 
لعمليات  اللبنانية  األراضي  دخولها 
يفتح  مما  وانتقام،  وتفجير  تخريب 
نوافذ لفتن طائفية ومذهبية ومناطقية 

نفطية!
مشروع  حينها  الحريق  يصيب  وقد 
نتائجه  يحول  بعطب  الحياة"  "قوافل 
سلبيات  الى  المرتقبة  اإليجابية 

مذهبية  فتن  مشاريع  منها  يتناسل 
ممكن  وهذا  وفئوية..  ومناطقية 
الحيطة  واتخاذ  له  التنبه  ويجب 

والحذر!
بحماقة،  أحدهم  تصرف  إذا  •أما 
السويس،  قناة  عبور  بعد  ونتحدث 
المتوسط،  الى  القافلة  تدخل  وحين 
فلسطين  بحر  بمحاذاة  وتسير 
اللبنانية  اإلقليمية  المياه  الى  عبورا 
أبواب  تفتح  قد  حينها  فالسورية، 
جهنم، وفي مكانين هذه المرة، وفق 
مفهوم وبعض منطوق سماحة السيد، 
فلسطين  داخل  البترول  خزانات 
السوداء  االوكار  وبعض  المحتلة، 
وهذا  اللبنانية..  الجغرافيا  داخل 

ممكن ومشروع ومطلوب!
البواخر  درس  من  نستفيد  وقد 
الى  المحيط  عبرت  التي  اإليرانية 
خمسة،  عددها  وكان  فنزويال، 
والقطع  والمعالجات  النفط  تحمل 
لمحطات  الحياة  إلعادة  الميكانيكية 
المعالجة النفطية في الدولة النفطية 
بأمان  السفن  عبرت  فنزويال.  الكبيرة 
في تحد صارخ لإلرادة األمريكية وفي 
الخلفية في  وفي حديقتها  دارها  عقر 

أمريكا الوسطى!
فنزويال  الى  وصلت  التي  البواخر  إذا، 
به  المسموح  أن  يعني  وهذا  خمسة، 
في لبنان على األقل خمسة، مع تنوع 

الرحلة واألهداف  الحمولة ومسار  في 
المباشرة وغير المباشرة أيضا!

فنزويال  الى  وصلت  خمسة  أقلها 
المشتقات  تحمل  كانت  النفطية، 
أنها  واألهم  منها،  عدد  في  النفطية 
كانت تحمل أيضا قطع واكسسوارات 
لمعالجة  كيمائية  ومواد  ميكانيكية 
النفط الفنزويلي وتحويله الى مشتقات 

خدمية لالستهالك!
يتحدث  اللبناني،  المسار  على 
مشتقات  عن  دائما  السيد  سماحة 
الحمولة  محتويات  يذكر  ولم  نفطية، 
الكالم  هذا  ينسحب  وقد  بالتحديد، 
التي  والثالثة  الثانية  الباخرة  على 
بدأت بالحمولة منذ يوم الجمعة، وإذا 
ربطنا كالم سماحته في الحديث عن 
أعجز  الذي  أربعة  رقم  البلوك  تلزيم 
الى  ثرواته  إخراج  عن  الفرنسيين 
وموثوقة  متخصصة  إيرانية  شركات 
والخبرة  الشجاعة  وتملك  ومضمونة 
قاسية  ضغوط  تحت  للعمل  واإلرادة 
وفي مناطق خطرة ومشتعلة وعدائية!
الى  العابرة  البواخر  مشروع  يتحول 
جدا  قريبا  البحر..  في  ثابتة  منصات 

من عوكر!
وفي تقديري أن حلف المقاومة الذي 
من  الحجم  بهذا  خطوة  على  يتفق 
إيران  فيها  تشترك  ألمريكا،  التحدي 
الطيبين  وأدعية  والمقاومة  وسوريا 

الفقر  رصيف  على  ينتظرون  الذين 
والعوز والحصار.. ال بد تلك خطوة لها 
ما بعدها، وقد أزعم أن السفن الثالث 
اآلن  حتى  عنها  الحديث  تم  التي 
للعمل  اإليراني   - اللبناني  والعرض 
رقم  البلوك  في  وجبيل  مقابل جونيه 
ومعنويا  ماديا  تكون جسرا  قد  أربعة، 
لكسر الحصار أوال ثم لتكريس العالقة 
المنفتحة على إيران وسوريا كرافعات 
واألمني  المعيشي  للوضع  انقاذية 
والسياسي  والمالي  واالقتصادي 

والوجودي للبلد!
نحن محكومون بالجغرافيا مع سوريا، 
وبالحرية والعزة والسيادة واإلمكانات 
وربما  الكثير  يراود  وقد  إيران،  مع 
حلم  األيام  هذه  اللبنانيين  أغلب 
العودة الى "الوصاية السورية" لتأليف 
عن  الحصار  لكسر  وإليرا  الحكومة، 
أمريكا  دار  عقر  في  كما حصل  لبنان 

مع فنزويال!
من  مهزومة  تخرج  التي  أمريكا 
أمام  تقف  أن  من  أعجز  أفغانستان 
إيران  من  القادمة  الحياة"  "قافلة 
ومعادلة  اللبناني  بالعلم  المنذورة 

الردع الشهيرة!
سفينتان قد تدخالن التاريخ، سفينة 
البشري  الجنس  انقذت  التي  نوح 
وسفينة  هللا،  مخلوقات  من  وغيره 
كل  من  لركوبها  "السياديين"  ندعو 

زوجين اثنين.. 
وفي ذلك دروس وعبر لألمم والدول 
والشعوب التي تريد أن تمتلك ثرواتها 
وارادتها،  الحقيقية  وحريتها وسيادتها 
تعبر  حين  االيرانية  البواخر  ودروس 
ستكون ابلغ تأثيرا في منطقتنا وعلى 
الى  أفغانستان  من  الممتد  النار  خط 
فالعراق  الخليج  ثم  فاليمن  إيران 

فسوريا فلبنان.. الى فلسطين! 

الى  سآوي  قال  معنا!  اركب  بني  "يا 
لك  عاصم  ال  قال  يعصمني!  جبل 

اليوم من أمر هللا".. اركب معنا!

بسم الله مجراها ومرساها

المصدر ويكيميديا  كومنز

في جدل الشوق مع الغياب.....فاز طيفك سيدي 
مفرداتك  فازت  الوهم....  مع  المنطق  في جدل   

موالي  
 في جدل الحاكم المستضيف  مع الضيف... فاز 

الغدر يا امامي   
الوفاء  المقاومين ..فاز   في جدل المحرومين مع 

يا أبا صدري
في جدل الجوع والقحط واالنهزام ... كنت وستظل 

زادُ ثباتِنا يا موسى الصدر  
النداءات  نهر  ضفة  على  االعوام  إبريق  انكسر  و 

وعلى سواحل االنتظار  
 الصدى رقيق وال من يجيب ،... أين االمام يا عرب 

؟ 
 لماذا كل هذا األسر ؟ 

 يسأل القمح فصولك الثالثة واالربعون  
 و تصمت القضية اللغز!!!  

وتنحني السنابل  وتسأل :
 أنّى لليم صبر على سكون األشرعه 

 أنّى لبطون األمنيات اكتفاء باآله 
 أنّى للفوانيس اشتعال بال زيت ونار 

 وأنّى لسؤال جف في الحلق متى تعود سيدي !!! 
 في وجع األوطان يمرّ ريحك ترياقا , ووصايا : أن 

احفظوا وطنكم قبل أن تجدوه في مزابل التاريخ 
 في وجع المواطنين تمسح وجه الحزانى والمرهقين 
: أن رسالتي الدفاع عن االنسان المحروم المعذب

ردده  والصوت  عاليا  صرخت  األرض  وجع  في 
جنوبه  ويبقى  لبنان  يبتسم  أن  نقبل  ال   : الصدى 

متألما 
يأيامها  سنة  وأربعون  ثالث  شوقنا  بياقة  تعبث 
المتشقق  الصيف  بلهفة  بانتظارك  ونظل  ولياليها 

ارتجاءات للمطر
صباحاتنا أنين ومساءاتنا توزع  الحنين إليك بقدر 
ابتسامة وحلم وأمل بالعودة ال ينعس وقوس قزح 

الثورات فال الصبح ضاحك وال قزح  يداهمه رنين 
طاله البلل 

المحروم  وان  وطنا  يبني  ال  العنف  أن  علمتنا   
والمظلوم هو عباءتك وعمامتك 

 علمتنا أن ال نعيش الى جانب الظالم " أي ظالم 
يغتصب  الذي  الداخلي،  الظالم  أو  إسرائيل  كان! 
يحرمك  الذي  سلطة.  كانت  ولو  حتى  حقوقك، 
الذي يمنعك فرصتك  لو كان حاكمًا.  من حقّك، 
في الحياة، ولو كان ما كان في أي مركز كان، هو 
الظالم. و»الحسين« ال يقبل أن تعيش أنت معه."

فمن يشعل الثورات إذا... ؟
ظلما  فينا  أمعنوا  وقد  ونستكين  نسكت  ولماذا 

وجوعا وفقرا وعوزا ؟
ونصمت مجدد ويأتي آب ليلسعنا 

ينحت وجهك على أريج الورد وسنابل المقاومين
يتحرش بساكن  الثورات ومحركها 

ويبّدل أوراق أشجاره بهفهفات انتظارك
يستلهم الفصول من زرقة عينيك 

ويقطف مذاق األيام من أنفاسنا رشفة رشفة 
عيناك آذان  الصبح وعناوين الصالة 

يرتشف النسيم الفجر منها 
وتقرأ العصافير طالعها 

نتوضأ بالشوق ونقيم صالة الغائب كل صبح ومساء 
نخض الترائب المحشوة ب رفاة المقاومين
فينمو اسمك وتزهر وصاياك عاما بعد عام

ما زال يغتالنا غيابك سيدي 
ويثير الشغب في كل تفاصيلنا 

يلبسنا ألوان تجتاح مواطن الفرح.
لسنا بخير يا سيدي االمام 

حصار من الخارج وحصارات من الداخل 
خبز ، ماء ، دواء ، محروقات ، كهرباء اما مفقود 

واما محتكر  
ايها  "انتم   : عنهم  قلت  الذين  الحكام  أما 

السياسيون آفة لبنان وبالؤه وانحرافه ومرضه وكل 
مازالوا  لبنان"  عن  ارحلوا  االزمة،  انكم  مصيبة، 
عما  واألحزاب  والمذاهب  األسماء  بين  يفلفشون 
أكثر حرمانا  والمحرومين  ونهمهم  يرضي جشعهم 

وأفظع معيشة وأدنى منزلة في العيش الكريم 
نصطدم   زلنا  ما  لك  غدرهم  فمنذ    ، العرب  اما 

بطعنات تلو الطعنات ...غدر وتطبيع ومؤامرات..
نكرر أمام العالم  قضيتك وأحجية اختطافك وليلة 

القبض على حريتك 
تجذبنا اآله وال نلقى جوابا 
فال نصحوا إال على خيبات

نتلو تراتيل الخذالن 
فنغدو بال مالمح 

وال ألوان
عربان عاثوا فسادا بأمنك وحريتك وكرامتك 

وما خجلوا وال استحوا من دمع المطر
ظنوا بأنها ربحوا 

وأن وهج بريقك قد خبا 
لم يعلموا أن الحليم إذا غضب

هزّ المدى
تفجر وانفجر

لتشّد سواعد الوطن
تحفظ كرامة األنسان

لشيء ما ال أعرفه
كيفما الحت بذهني مالمح تلك الصحراء الليبية

بكيت 
و تذكرت أني ريفي موجوع  االمام مسلوب الوطن

نحتاج يد هللا يا سيدي االمام 
علها تلطم هذا الفساد المكابر في شوارع األوطان

تكسر ظهر الظلم في ظهيرة االعراب 

عبثا  كفى  للفكر  قمعا  كفى  للحرية  حجرا  كفى 
بالمقامات

للفكرة قدسية
للحرية قدسية
للموت قدسية

لالنسان قدسية
وللتاريخ و إن لعبوا به أو أختطفوه 

وجه يصيح ولو بعد حين
سالم على صمودك سيدي

سالم على ظلمك ونارا على ظالميك
سالم على حامل مشكاة العلم

سالم على غد ال يهادن و ال يمل ، يمهل وال يهمل
 سالم على العمامة المظرزة بمشروع وطن حملته 

معك فسلبوك 
سالم على ضحكة صريحة

وسالم ألف سالم عليك أينما أنت يا موسى الصدر 
اننا باالنتظار 

موسى الصدر: زاُد ثباِتنا
غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 

طالل طه- مونتريالهوزأبجد
taha_talal@hotmail.com
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حقيبة  هناك  أنواع.  على  الحقائب 
وحقيبة  للجميع(  )ضرورية  السفر 
الطالب(  صفوف  في  َّهْر)شائعة  الظ
العصابات(  من  )محبّذة  ُّقود  الن وحقيبة 
النساء(  قلب  على  )عزيزة  اليد  وحقيبة 
والعقود  والعمالء  الخدمات  وحقيبة 
والمصارف  المصانع  أصحاب  )رفيقة 
او  َّة  الدِّبلوماسي والحقيبة  واألعمال( 
السياسيين(  من  )مرغوبة  الوزاريّة 
المحقق  )صديقة  الجثث  وحقيبة 

والحانوتي والقاتل(.
الرخيص  منها  كالناس  والحقائب 
والمتعالي،  المتواضع  ومنها  والغالي، 
فالجزدان  والمستورد.  المحلي  ومنها 
والمحبوب  المتفرنج  الحقيبة  عم  )ابن 
برنجي(  الفرنجي  ان  أساس  على 
والمركب  األصِل  )الفارسي  والكشكول 
بمعنى  وَكُوْل  حمل  بِمعنى  كَش  من 
تخويفهم  بعد  العرب  تركه  وقد  الكتف 
تركي،  أصل  )من  والشنطة  إيران(  من 
الفارسية،  چنته  من  بدورها  مشتقّة 
الباب  تأثير  بحكم  العرب  يستعملها 
العالي عليهم( والبقجة والصرّة والكِيس 
حواضر  من  تصنع  رخيصة  )حقائب 
المُعْثَر(  الفقير  يستعملها  البيت، 
)رفيقة  والجُعْبَة  والزوادة  والمحفظة 
والقِرَاب  والِجراب  والصياد(  العسكري 
)نسيب الحقيبة العربي الفصيح والذي 
التلفظ  من  بالضاد  الناطقين  يخجل 
انها  يقال  األخيرة،  )وهذه  والكّشة  به( 
برتغالية وتعني صندوقة، وكانت محبوبة 

من تجار أهل الشام المغتربين(. 
قلب  في  هاما  موقعا  الحقيبة  إحتلت 
وضمير البشر، فتفنّنوا في رسم أشكالها 
في  وبالغوا  ألوانها  اختيار  في  وأبدعوا 
تنويع  في  واجتهدوا  أسعارها  تحديد 
المتحدة  الواليات  رؤساء  محتوياتها. 
ُّعهم،  َّرَف وت بجبروتهم  وفرنسا،  وروسيا 
يجرّون معهم في ذهابهم وإيابهم حقائب 
سوداء فيها رموز وأزرار ومواقع األسلحة 
النووية. ملكة بريطانيا، بجاللة قدرها ال 
فيها  تضع  حقيبة  ومتأبطة  إال  تتحرّك 
مرآة وقلم حمرة وحبوب بطعم النعناع. 
يملك  قداسته،  بعظمة  الفاتيكان،  بابا 
وترحاله  حلّه  في  تالزمه  سوداء  حقيبة 
للقراءة.  يضع فيها شفرة حالقة وكتب 
حتى زكريا، حفيدي إبن السبع سنوات، 
ال يخرج من بيته أال وعلى ظهره حقيبته 
عال  مهما  إنسان،  فكل  المدرسية! 
شأنه او صغُر، تمسكن او تكبّر، يملك 
حقيبة وان كان سعرها مرتبط باألرزاق 
او بالتقطير او البذخ اوالفذلكه او الهبل 

او البساطة. 
بشخصية  تتأثر  الحقائب  محتويات 
صاحبها وعمله ومركزه ومقاصده. فعلى 
سبيل المثال، يقال ان أحد السياسيين 
أشكال  بمختلف  طافحة  غرفة  يملك 
انه  لدرجة  وأسعارها،  وألوانها  الحقائب 
أيام  ثالثة  استغرقت  رحلة  في  مرة، 
فقط الى باريس، حمل معه أعدادا من 
أنتونوف  طائرة  تستوعبها  ال  الحقائب 
الوحش،  بإسم  المعروفة   ،An-225
العالم.  في  شحن  طائرة  وهي أكبر 
طبع  قد  السياسي  ذلك  ان  وقالوا  كما 
محتويات  والقلقة  المتهورة  بشخصيته 
سجادة  ال  فيها  يضع  ال  فهو  حقائبه، 
وال  هللا  كتاب  وال  مِسبحة  وال  صالة 
كما  للقراءة،  كتب  وال  شعر  ديوان 
يفعل بابا الفاتيكان فرانسوا، بل يتنقل 
ولشراء  للرشوة  بمال  محشية  بحقائب 
المناوئين وشرائط  لربط  وبحبال  الذمم 
مخدرة  ومواد  األفواه  لتكميم  الصقة 
وبأكياس  المنشقين  لتقطيع  ومناشير 
وبوسائل  الجثث  إلخفاء  سوداء 

للتجسس والتنصت!

)سلسلة مقابالت شخصية اجراها الزميل د. 
علي حويلي(

لعله من الضروري أن نستذكر كوكبة من عالماتنا 
نسلط  وأن  اإلغتراب،  في  المقيمات  العربيات 
العلمية  ومكانتهن  حضورهن  أهمية  على  الضوء 
التي  والمهنية،  )األكاديمية(  العالية  والدراسية 
قلّما تحظى في اإلعالم العالمي واألدبيات العلمية 
العربية بالقدر الذي يستحقِقْنَه من تنويه وتكريم 
واهتمام - من جهة، وألنهن يشكلن جزءاً ال يتجزأ 
من الذاكرة العلمية العربية في المهاجر - من جهة 
ثانية. وتقديراً منها لهذه العقول المهاجرة، تنفرد 
جريدة "صدى المشرق "بنشر إنجازاتهن العلمية، 

وتقدمها تباعاً للمرة األولى إلى قرائها األعزاء.
ضآلة  رغم  المهاجرة  العربية  النسوية  فالعقول 
واكبار.  اجالل  وقفة  من  أكثر  تستحق  أعدادها، 
يكبل  كان  ما  لكل  وتصدت  انتفضت  التي  فهي 
واجتماعية  عائلية  وتقاليد  عادات  من  حريتها 
محافظة، ويحول دون استكمال دراستها أو السفر 
تحصيلها  ومتابعة  وحدها  واالقامة  الخارج،  إلى 

العلمي وتحديد خياراتها المهنية والمستقبلية.
كما أبَدين جرأة بالغة في اقتحام المعاقل العلمية 
بمعظمها  كانت  التي  )التكنولوجية(،  والتقنية 
حكراً على الرجال، فنافْسنَهم في التعليم الجامعي 
)األكاديمية(  العالية  الدراسية  المناصب  وتولي 
والمهنية الرفيعة ومراكز الدراسات واألبحاث، وفي 

ميادين اإلبداع واإلبتكار.
لشدة  ثقيالً  عليهن  وقعها  كان  فقد  الغربة  أما 
زواج  من  العائلية  المسؤوليات  ووفرة  المعاناة 
وتربية أطفال، وحرص شديد على عدم تغريبهم، 
إليه  يتعرضن  كنَّ  عما  فضالً  مستقبلهم،  وتهيئة 
العمل،  مراكز  أو في  الدراسة،  مقاعد  أحيانا على 

من تصرفات ال تخلو من اإليحاءات العنصرية. .
األول:  الرعيل  من  الكوكبة  هذه  وجوه  ابرز  ومن 

وداد عبده 
)أميركية  ان وداد عبده  القول  المبالغة  ليس من 
من أصل مصري( هي مثال للمرأة العربية الساعية 
الزمن في  من  . فهي قضت ردحاً  العلمي  للتألق 
مالحقة العِلم بين جامعات الغرب ومراكز بحوثه، 
بغية تحقيق هذا الهدف. وتلقّت، خالفا لغيرها ، 
دوماً.  نجاحها  على  راهنوا  الذين  أهلها  من  دعماً 
والرياضيات  الفيزياء  في  بكالوريوس  عبده  حازت 
من جامعة االسكندرية )1961(. وتابعت دراساتها 
هندسة  فدرست  انكلترا،  في  العليا  األكاديمية 
الكهرباء في"المعهد الملكي" في لندن )1963(. 
ونالت الدكتوراه في الفيزياء من جامعة "إكستر" 
جامعتي  في  الفيزياء  تدريس  ومارست   .)1967(
جامعة  الى  انتقلت  ثم  والموصل.  االسكندرية 
بحوث  في  انخرطت  حيث  األميركية،  "يوتاه" 
الجوي. وترى عبده ان ذلك  الفضاء والغالف  عن 
نقلها من دراسة مواد األرض الى البحث في مواد 
مجسات  يستخدم  فريق  ضمن  وعملت  الفضاء. 
تتعرف الى تركيب المواد من مسافات تتراوح بين 
دراسة  على  الفريق  وعمل  كيلومتر.   400 و   20

طبقة األوزون والذرات المشحونة كهربائياً فيه.
عادت  العراق،  في  قصيرة  فترة  العمل  وبعد 
األقمار  لتصنيع  شركة  في  لتعمل  أميركا  الى 
االصطناعية الصغيرة الحجم. وفي 1991، انضمّت 
األميركية"  والفضاء  الطيران  "وكالة  صفوف  إلى 
في  النفّاث"  الدفع  "مختبر  في  فعملت  )ناسا(، 
في  شاركت  حيث  كاليفورنيا،  والية  باسادينا، 
صنع قمر إصطناعي ُصمم ليوُضع في مدار حول 
 Mars"أوبزيرفر "مارس  اسم  وحمل  المريخ، 
دراسة  في  القمر  ويتخصص هذا   .   Observer
الذي  الجوي،  وغالفه  األحمر  الكوكب  جيولوجيا 
يتكوّن من ثاني اوكسيد الكربون والماء واالتربة. 
القمر  هذا  من  الرئيسي  الهدف  أن  عبده  وتبيّن 

االصطناعي يتمثّل في "فهم مناخ المريخ وتقلباته 
وعواصفه الترابية المعروفة عنه ومصدرها وتغيّرها 
مع فصول السنة، وانتاج خرائط مناخ يومية لتلك 
التي تصنع لكوكب األرض". ولكن هذا المشروع 

فشل تماماً.
من المريخ الى االرض

في 1993، انتقلت عبده للعمل في مشروع القمر 
ليتخّصص  صمّم  الذي   Terra االصطناعي"تيرا" 
مشتركاً  "تيرا" مشروعاً  ومثّل  األرض.  دارسة  في 
وأميركا.  واليابان  كندا  في  الفضاء  وكاالت  بين 
وركبت عليه خمسة اجهزة لدراسة الغالف الجوي 
الشمس  طاقة  تأثير  ولمراقبة  وسطحها،  لالرض 
على الطبقات الجيولوجية لألرض وغالفها الجوي. 
ظاهرة  دراسة  في  مساهمة  ذلك  ويتضمن 
في  عبده  مسؤولية  وتركّزت  الحراري.  االحتباس 
هذا القمر االصطناعي على العمل على أداة للتعرف 
طيفها ضوئياً.  تحليل  بواسطة  المواد  تركيب  الى 
وتتكوّن هذه األداة من تسع كاميرات ذكية تلتقط 
الصور من 9 زوايا مختلفة للحصول على معلومات 
كما  ضوئياً،  وخواصه  االرض  سطح  عن  دقيقة 
تراقب الجزيئات العالقة في الجو على هيئة رذاذ 
أيضاً  وترصد  الحرائق،  االتربة ودخان  متناثر مثل 
كيفية تفاعلها مع طاقة الشمس ألن بعض تلك 
في  )ويتسبب  الشمس  اشعة  يمتص  الجزيئات 
اآلخر طاقة  بعضها  ويشتت  األرض(  ارتفاع حرارة 
وتشير  الحرارة.  انخفاض  في  ويتسبّب  الشمس 
عبده الى ان هذه الجزيئات تؤدي دوراً مهماً في 
ظاهرة االحتباس الحراري، على رغم ان العلماء ال 

يعرفون كل أبعاد هذا الدور.
الدفع  الى"مختبر  عبده  عادت   2005 وفي 
النفاث" للعمل في مشروع قمر اصطناعي جديد، 
مخصص للمريخ أيضاً. ويتشابه مع مشروع قمر 
القمر  وتميّز  قبالً.  فشل  الذي  أوبزرفر"  "مارس 

إحتمال  بتركيزه على جمع معلومات عن  الجديد 
وجود أشكال حيّة على المريخ. 

وتعتز عبده بتحقيقها إنجازين علميين. جاء األول 
في العام 1982 أثناء دراساتها الذرات المشحونة 
بين  تمتد  الجوي  الغالف  من  طبقة  في  كهربائياً 
ارتفاعي 50 و350 كيلومتراً. وحينها، واجه الفريق 
تمثّلت  عبده مشكلة مستمرة  معه  عملت  الذي 
في عدم تطابق القياسات عملياً مع النتائج النظرية 
الخطأ  أن  عبده  واكتشفت  العلماء.  يتوقعها  التي 
تلك  عن  الموضوع  النظري  النموذج  في  يكمن 
التفاعالت  أحد  أن  والحظت  ومكوّناتها.  الطبقة 
ما  الرنين،  طابع  له  الطبقة  تلك  في  األساسية 
نظرياً  المتوقعة  تلك  تفوق  طبيعياً  يجعل سرعته 
نظر  وجهة  الفريق  وتبنى  أضعاف.  عشرة  بقرابة 
عبده، فحُلّت المشكلة. وتحقّق اإلنجاز الثاني أثناء 
عملها في القمر االصطناعي "تيرا"، الذي يتعامل 
مع مكوّنات شديدة التنوّع ومتفاوتة التركيب، في 

الغالف الجوي. 
ما  حسابياً،  الكومبيوتر  برامج  الوضع  هذا  وأربك 
أبرز ضرورة التوصل الى طريقة مغايرة في دراسة 
من  اشهر  ستة  وبعد  المتنوّعة.  الجسيمات  هذه 
استنبطت عبده معادلة سهلة  المُكثّفة،  البحوث 
تعطي  كما  كلها،  المكوّنات  على  تنطبق  ودقيقة 
معلومات عن كل منها كما لو أن كل جزيء دُرِس 
تحليل  الى  المعادلة  وأدت هذه  بشكل مستقل. 
المعلومات في وقت أقصر من ذي قبل. ومنحتها 

"ناسا"جائزة تقديرية على هذا االنجاز. 
تنقلت  عربية  كامرأة  تجربتها  عبده عن  وتتحّدث 
بين حواضر العلم في الغرب، فتقول"من الطبيعي 
اال  والغربة،  والوحدة  بالحزن  أحياناً  أحّس  ان 
الفشل.  او  الندم  او  باالحباط  ابداً  اشعر  لم  انني 
الغربية  األسئلة  من  نجوت  انني  ذلك  يعني  وال 
يسمعها  عندما  عربي  كل  تصدم  "المعهودة"التي 

من نوع: "كيف الحياة في الخيمة والصحراء"؟

وداد عبده انتقلت من دراسة مواد األرض 
الى البحث في مواد الفضاء

د. علي ضاهر

  د. علي حويلي ـ مونتريال

حقيبة البابا فرانسوا 
وحقائب غيره
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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..

التجارب السابقة كشفت عن فتور في الهمة 
المتزايدة  االعداد  تحويل  في  وعدم حماسة 
من ابناء الحالية العربية والمسلمة في كندا 
الى قوة تأثير سياسية، يسعى المرشحون الى 
واالسباب  رأيها.  على  والوقوف  رضاها  طلب 
عديدة منها أن الغالبية من األجيال المهاجرة 
االولى قدمت من بلدان ال تسود فيها ثقافة 
االقتراع.  طريق  عن  التغيير  او  االنتخاب 
الجمعي  الوعي  كي  من  نوع  هناك  فصار 
مركبة  تمثيلية  عملية  هي  االنتخابات  بأن 
يقدم  ال  صوتك  وان  سلفا،  النتائج  ومعدة 
وال يؤخر بشئ. وبالفعل هذا هو الواقع المر 
والمسلمة  العربية  الدول  من  العديد  في 
بشكل  تختلف  االمور  البالد  هذه  في  ولكن 
الى  االحزاب  بين  التنافس  يصل  اذ  كامل، 
بعض  في  الواحد  الصوت  استجداء  حد 
والمهم  حادا...  تنافسا  تشهد  التي  الدوائر 
هذا  وممارسة  المشاركة  أصل  هو  االمر  في 
المشاركة  هذه  تطوير  ثم  الدستوري  الحق 
لتصبح ضمن خطة عمل منّسقة تقدم شرحا 
واضحا حول سيرة المرشحين ومدى تعاونهم 
مع الجالية وتطلعاتها، الى ان تصل التجربة 

الى نضج وخبرة تؤهل بعضا من أبناء الجالية 
الى  مستندا  السياسي  العمل  غمار  لخوض 
مطالبها  تنقل  تجعلها  قوية  شعبية  قاعدة 
بكل  البرلمان  قبة  تحت  آرائها  عن  وتعبر 
الشخصيات  بعض  أن  إذ   .. وشجاعة  حرية 
كرسي  الى  ووصلت  المعترك  دخلت  التي 
الوزارة من العرب والمسلمين من  او  النيابة 
دون سند جاليوي اعتبرت نفسها في حل من 
أي تمثيل او التزام بقضايا الجالية وما يهمها 
السياسات  مستوى  على  االم  اوطانها  في 
الخارجية ناهيك عن القضايا الداخلية كمثل 
يتصل  وما  والتصنيف  والكراهية  التمييز 
بمسائل االرهاب والعنف المنزلي وغيرها... 
الفيدرالية  االنتخابات  موعد  اقتراب  ومع 
ال  فاننا  الحالي  الشهر  من  العشرين  في 
 ، الوضع  وواضحا في هذا  واعدا  تغييرا  نرى 
قررت  التي  العربية  االسماء  بعض  اال  اللهم 
على  بالجلوس  االكتفاء  وعدم  المشاركة 
التل ولكن دون تحضيرات شعبية وتحشيد 
وفارق  بقوة  نجاحها  فرص  من  يعزز  جاليوي 
معتبر في أصوات الناخبين.  فهل نتعلم من 

اخطاء الحاضر من أجل مستقبل افضل ؟؟

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

بيتي ليس فندقا

هل ستشارك الجالية في االنتخابات القادمة ؟

مشكلة: ابنتي تجاوزت العشرين من عمرها 
المادية  استقاليتها  ولديها  تعمل  وهي 
وتحجز لها في البيت العائلي الطابق السفلي 
بالكامل. انا والدتها أقدم لها كافة الخدمات 
وال  ورعاية  ونظافة  وكي  وغسيل  طعام  من 
أريد أن أمنن بذلك. فمعظم االمهات يفعلن 
الحزن  حد  الى  يزعجني  ما  ولكن  أفعله  ما 
شكر  كلمة  منها  أسمع  ال  أني  هو  والقهر 
وكأن  تشعرني  فهي  تقدير،  وال  امتنان  وال 
هذه الخدمات فرض علي فتؤذيني بكالمها 
شي  عندك  ما   ( لي  تقول  عندما  الجارح 
متعبا  يكون  ال  العمل  وكأن   ،) تعمليه  تاني 
اال خارج المنزل ومن خالل وظيفة مدفوعة 
االجر. وعندما أطلب منها اعانتي في أوقات 
تعود  ثم  واهية  بأعذار  وتتعذر  تتبرّم  فراغها 
ادراجها الى جناحها السكني الذي تترك لي 
اكتراثها  قلّة  بسبب  وترتيبه  توضيبه  مهمة 
وعدم اهتمامها. فهل سلوك ابنتي هذا أمر 

يطاق ؟؟
فاديا / اتاوا
 
حل : يعيش الجيل المتربي في بالد غربية 
ولو  الليبرالية  التربية  نمط  يعيش  الذي  او 
السلوك  في  ازدواجية  عربية  مجتمعات  في 
نمطين  تأثير  تحت  لوقوعه  نظرا  الشخصي 

فمن  احيانا.  المتناقضة  التربية  انماط  من 
ينعمون  شرقية  عائالت  اوالد  هم  ناحية 
يحلم  ال  مميزة  منزلية  وخدمات  بتقديمات 
الذين  الغربية  االسر  اوالد  من  مثيلهم  بها 
االعتماد  على  الـ18  سن  بعد  منهم  يطلب 
أحدهم  بسكنه  حتى  استقل  أنفسهم  ولو 
يؤدي  وهذا  بالغا.  صار  النه  بشؤونه  واهتم 
القرار  واتخاذ  بالرأي  استقالله  الى  تلقائيا 
والتخطيط للمستقبل. هذا تماما ما تمارسه 
مشروع  حق  هذا  ان  وبظنها  حاليا  ابنتك 
تعلمته في المدرسة وسمعت عنه من خالل 
حياة زمالئها وزميالتها الكنديين، على انه امر 
جد اعتيادي، دون االلتفات الى ان من تنظر 
اليهم كانموذح للتحرر من السلطة االسرية 
ال يحق لهم توقع أي خدمة او مساعدة من 
وهذا  وصعبة.  حرجة  حاالت  في  اال  االبوين 
ما ال يلتفت اليه ابناؤنا أو انهم يلتفتون اليه 
ولكن يفّضلون االستفادة من هذه االزدراجية 
محظيون  هم  ناحية  فمن  المعاييير.  في 
أخرى  ناحية  ومن  شاملة  أسرية  برعاية 
ينشدون استقالال تاما ال يسمحون معه حتى 
وهذا  شؤونهم  في  رأي  للوالدين  يكون  بأن 
بد  او محموال وال  أن يكون مقبوال  ال يمكن 
من مكاشفتهم باالمر بأن يختاروا واحدا من 

النمطين النه يصعب الجمع بينهما .

في  االسالمية  الحضارة  مركز  في  اقيمت 
السادسة  الساعة  عند  مونتريال  مدينة  وسط 
و النصف من عصر يوم الجمعة ندوة مشتركة 
و   ،MAC االسالمية،  الحضارة  مركز  بين 
موضوع"  تناولت  الكندي  االسالمي  المنتدى 
االسالموفوبيا.. الماضي و الحاضر واالنتخابات 
بحضور  اللقاء  تميز   . القادمة"  الفيدرالية 
عنصر الشباب بشكل ملفت والذين كانوا اكثر 

الحضور تواجدا وتفاعال خالل الندوة .
اإلسالمي  المنتدى  لرئيس  كانت  االفتتاحية 
مفهوم  شرح  الذي  المجذوب  سامر  الكندي 
المجتمع  على  خطورته  مبيّنا  االسالموفوبيا 
اإلرهابية  األعمال   " ان  الى  ومشيرا  ككل 
مسجد  مجزرة  من  كندا  في  حصلت  التي 
في  العائلة  ابادة  مجزرة  الى  سيتي  كيبيك 
دامغة  اال دالئل  اونتاريووغيرها  ليست  لندن 
سالمة  و  امن  على  االسالموفوبيا  تأثير  على 

المجتمع".
تطرق  المجذوب خالل الندوة الى اول مؤتمر 
صحفي عقده المنتدى اإلسالمي الكندي عام 
1994 على اثر طرد فتاة بعمر المراهقة تنتمي 
الى عائلة كانت قد تحولت لالسالم منذ فترة 
ليست بالطويلة من مدرستها العمومية بسبب 

لبسها الحجاب.
 واشار المجذوب الى مراحل انشاء اول لجنة 
عام 2009  الكندي  االسالمي  للمنتدى  تابعة 
بخطورة  التعريف  و  الوعي  نشر  مهمتها  كانت 
والتطرف.  للكراهية  كظاهرة  االسالموفوبيا 
التي  التحديات  "جملة  المجذوب  شرح  و 
واجهت اللجنة في عملها على االصعدة كافة 
و  االعالمية  و  االجتماعية  و  الجاليوية  منها 

السياسية" .
رسمي  طرح  اول  شهد   2010 عام  كان   و 
لموضوع االسالموفوبيا على الصعيد السياسي 
الرسمي و ذلك من خالل وفد شكله المنتدى 
اإلسالمي الكندي قابل فيه كل الكتل النيابية 
في البرلمان في أوتاوا.  في ذلك اليوم والول 
مرة في تاريخ كندا يعقد مؤتمر صحفي حول 
في  الصحافة  مركز  فى  االسالموفوبيا  موضوع 
البرلمان حيث تطرق المجذوب في حديثه الى 

الزيارة و تفاصيل اللقاءات التي حصلت .
"عام  انه  الى  كلمته  في  لفت   المجذوب 

له  كان  تاريخيا  و  مفصليا  تطورا  2016 شهد 
قضية  مع  التعامل  على  جدا  االيجابي  اثره 
بداية  تمثّل  الذي  و  كندا.  في  االسالموفوبيا 
في  قيام المنتدى االسالمي الكندي بعريضة 
قرابة  جمعت  الوطني  الصعيد  على  برلمانية 
مع  دؤوب  عمل  تبعها  توقيع،  الف  سبعين 
باقناعها  بالنجاح  تكلّل  الفيدرالية  االحزاب 
إدانة  مذكرة  الفيدرالي  البرلمان  بتبني 
االسالموفوبيا . و هذا الحدث ببعده السياسي 
هو حالة فريدة في العالم الغربي . و لعل من 
قضية  االسالموفوبيا  قضية  جعل  ثماره  اهم 
بمجموعة  متعلقا  امرا  ليست  و  كندية  وطنية 
مجتمعية واحدة ". المجذوب اشار الى انه " 
الخطوات  من  جملة  المهم  التحول  هذا  تبع 
الجدي  التعامل  الى  تهدف  المضمار  بنفس 
مع حالة الكراهية و الرهاب من االسالم التي 
تشهدها البالد وصوال الى القمة الوطنية حول 

االسالموفوبيا".
وختم المجذوب بالتركيز على مواصلة الجهود 
من  بالرغم   " انه  على  مشددا  المشتركة 
سبحانه  هللا  بفضل  تحققت  التي  اإلنجازات 
و  الصبر  و  العمل  ثم  من  و  بداية  وتعالى 
الطريق  ان  اال  الموضوع  حول  الجميع  تعاون 
و  زالت طويلة  الحد من االسالموفوبيا ما  الى 
تتطلب استمرارية و احترافية و عمال جماعيا"، 
مواجهة  هم  ابقاء  و  طرح  اهمية   " الى  الفتا 
و  االحزاب  اجندات  على  االسالم  من  الرهاب 

المرشحين لالنتخابات التشريعية الحالية" .
ابو حامد مدير  بعد ذلك كانت مداخلة الياد 
نوه  الذي  و  ماك،  االسالمية،   الحضارة  مركز 
اهمية  و  الندوة  في  للشباب  ملفت  "بتواجد 
حقوق  عن  الدفاع  في  بهم  المنوط  الدور 
الجالية في كيبيك وكندا" . و وأوضح ابو حامد 
ان "التفاعل الضعيف وعدم االكتراث الذي قد 
يصيب بعض الشباب بالنسبة لمجريات األمور 
مسقبلي  و  حالي  سلبي  تأثير  له  حولهم  من 
على محاربة االسالموفوبيا والحقوق االساسية 

البناء الجالية. "
و  مجذوب  سامر  من  كل  شدد  الختام  في  و 
اياد ابو حامد على ضرورة المشاركة في عملية 
التصويت بشكل كبير في االنتخابات المقبلة 

في العشرين من الشهر القادم .

حضور شبابي الفت في 
ندوة عن االسالموفوبيا

اياد ابو حامد  سامر المجدذوب
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

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

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

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19
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 Human Concern" منظمة  تعمل 
"اإلهتمام  "منظمة  أي   "International
القضاء  دفع  على  حالياً  العالمية"  اإلنساني 
الكندي إلى تجميد القرار القضائي األخير بحقها 
بما أنه سيمنعها من إصدار اإليصاالت بالتبرعات 

التي تتلقاها.
 "أضرار دائمة"

وفقاً للمنظمة التي تتخذ أوتوَا مقراً لها، فتعليق 
صالحيتها في إصدار هذه اإليصاالت عاماً كامالً 
وآلالف  للمنظمة  دائمٍة  أضرارٍ  إلى  سيؤدي 

المنتفعين منها.
 Canada( الكندية"  الدخل  "وكالة  وكانت 
بحق  قرارها  َّخذت  ات  )Revenue Agency
حسابات  في  تدقيق  َّك  شك أن  بعد  المنظمة 
المنظمة في أمرِ ستة منظمات أخرى على صلة 

بها.
 )CRA( الكندية"  الدخل  "وكالةُ  َّهمت  ات وقد 
المنظمة الكندية بمخالَفة القانون عنَد إصدارها 
دوالر   307,000 )بقيمة  بالتبرعات  اإليصاالت 

كندي( بِاسم المنظمات الست األخرى.
 المشاريع

مجالَي  في  الدعم  تقدِّم  المذكورة  المشاريع 
األيتام  وتعليم  الهند،  في  والصحة  التعليم 
وتنمية مهاراتهم في بنغالدش، ودعم األيتام في 

الصومال، والتعليم في كينيا.
 Human Concern" منظمة  وتقول 
الكندية  المنظمات  إن  أيضاً   "International
واألفراد  المجموعات  مع  تعمل  ما  غالباً 
فيها  تجري  التي  بالمجتمعات  المرتبطين 
المشاريع المذكورة، مضيفةً أنها لطالما التزمت 
بتوجيه مشاريعها الخارجية ومتابعتها كي تضمن 

أن الوسطاء الخارجيين ينفِّذونها وفقاً لتعليماتها.
 مجابَهة القرار 

قد  كانت  الكندية"  الدخل  "وكالة  جهتها  من 
في  َّمة  المنظ إلى  وجهتها  رسالة  في  أعربت 
بأن  االقتناع  عن  عجزها  عن  تموز  من  السابع 
أطرافاً  تمثل  المسجَّلة  غير  الست  المنظمات 
خارجيةً وسيطة تعمل بِاسم المنظمة الكندية، 
أو لمصلحتها. وإن لم تتراجع الوكالة عن قرارها، 
فسيستغرق حتى 13 تموز من عام 2022 حتى 

تنتهي صالحيته.
اإلدارة  لدى  القرار  على  المنظمة  اعترضت  وقد 
إلى محكمة  الوكالة، كما تقدمت  الداخلية في 
العمل  لتأخيرِ  بطلب   )Tax Court( الضرائب 
قد  الوكالة  تكون  أن  إلى  الجزائي  القرار  بهذا 

نظرت في االعتراض المقدَّم.
وقت  في  رفض  المحكمة  قضاة  أحد  لكن 
بالقرار  العمل  تأخير  الحالي  الشهر  من  سابق 
أخيراً  الخيرية  المنظمة  لجأت  وعليه  الجزائي، 
 Federal( العامة"  االستئناف  "محكمة  إلى 

Court of Appeal(، معتبرةً في طلبها المقدَّم 
لم  الضرائب  محكمة  قاضي  أن  للمحكمة 

يُنِصفها بإجراء محاكمٍة قبل إصدار قراره.
 "لالستمرار وإن قلَّ نطاق الدعم"

المنظمة  في  التنفيذية  المديرة  خان  محمودة 
أشارت إلى أن العمل جارٍ اآلن إلعانة المنكوبين 
من جرّاء الزلزال الذي ضرب هايتي مؤخراً، وعليه 

فالحاجة ماسة إليصال أموال المتبرعين إليهم.
بتقديم  المنظمة  اهتمام  إلى  خان  أشارت  كما 
المساعدات على أشكالها، إن "بشكل تقديمها 
العائالت  – لخدمة  اليمن – مثالً  في  إلى مخبَزٍ 
دعم  بشكل  أو  الحرب،  مناطق  في  العالقة 

الصغيرات"،  للفتيات  التعليم  تأمين  أو  األيتام 
مضيفةً أن قرار منعها من إصدار اإليصاالت عاماً 
"سيعرض هذا العمل المهم إلى خطر شديد".    

في  مستمرة  المنظمة  أن  خان  وأوضحت 
بقي  إن  تقليصها  على  ستُرغَم  لكنها  أنشطتها، 

قرار "وكالة الدخل الكندية" على حاله.
 "أوقفوا اإلجحاف في منهج الوكالة" 

من  ومجموعة  إسالمية  منظمة  مئة  قرابة 
الحكومة  رئيس  راسلت  المدني  المجتمع 
إلى  لدعوته  المنقضي  الشهر  ترودو  جستن 
وكالة  تعتمده  الذي  التدقيق  منهج  إصالح 
بحق  الوكالة  إجحاف  من  ترودو  منبهةً  الدخل، 
بإبطال  الخيرية اإلسالمية، ومطالبةً  المنظمات 

قرار الوكالة بحق منظمة "".
ديان  الدخل  وزيرة  كانت  نفسه،  السياق  وفي 
وافقت   )Diane Lebouthillier( لوبوتِييه 
لإلسالم"  الكره  لمعالجة  الوطنية  "القمة  في 
المحقق  من  الطلب  على  المنقضي  الشهر 
 taxpayers'( المفوض بشؤون دافعي الضرائب
 Francois( بْوالو  فرانسوا   )ombudsperson
Boileau( إجراء مراجعة ممنهَجة بشأن شكاوى 

الجالية اإلسالمية.

وقال بْوالو إنه سيقوم بالمطلوب وسيقدِّم إخطاراً 
كانون  من  األول  في  تحقيقه  بشأن  للحكومة 

الثاني المقبل.

القرار 
 Students’( "َّى "مجلس طالب جامعة مكغِل تبن
رسمياً   )Society of McGill University
"سياسة المقاطعة من أجل الحقوق اإلنسانية" 
هذا   )Divest for Human Rights Policy(

الشهر.
وبموِجب هذه السياسة سيتمكن المجلس اآلن 
من الضغط على إدارة الجامعة كي تقاطع عدداً 
المنتهكة  األطراف  مع  المتورطة  الشركات  من 

لحقوق اإلنسان.
 دستور المجلس 

"بإظهار  يلزمه  دستوره  أن  إلى  المجلس  يشير 
والعدالة  اإلنسان  حقوق  مسائل  في  القيادة 
سبق  الجامعة  طالب  بأن  ِّراً  مذك االجتماعية"، 
مقاطعين  مماثلة،  بحمالت  قاموا  أن  لهم 
واألخالقيات  المصداقية  تنتهك  التي  الشركات 
نظام  مع  المتعاملة  كالشركات  والكرامات، 

الفصل العنصري في جنوب إفريقيا..
ويضيف المجلس أنه حالياً يعمل على "مقاطعة 
بأشكالِه  الممنهَج  العنَف  ِّن  تمك التي  الشركات 
الضالعة  كالشركات  عبره،  األرباح  وتجني 
اإلستعمارية  للغايات  األراضي  سرقة  في 
أو  البيئة،  تدمير  في  الضالعة  أو  اإلستيطانية، 
في الجرائم الحربية أو الجرائم بحق اإلنسانية أو 

اإلبادة الجماعية".

 "لوكهيد مارتن" و"ِسيكورْسكي"
اتخاذَ  المجلس  ينوي  التي  الشركات  بين 
مارتِن"  "لوكهيد  شركةُ  بحقها  اإلجراءت 
تقديمها  من  بالرغم   )Lockheed Martin(
أصل  من  دوالراً   224,019.33 بمقدار  حصة 

المنح المخصصة للجامعة.
أحد  السعودي  الجيش  استخدم   2018 فعاَم 
 GBU-12 Paveway( الموجَّهة  صواريخهها 
متن  على  وهم  طفالً  أربعين  لقتِل   )II bomb
تسببت  كما  اليمن.  في  المدرسية  حافلتهم 
يمنياً  مدنياً   6,872 جرِح  أو  قتِل  في  أسلحتها 
اعتباراً من تشرين الثاني من عام 2018 بغارات 
السعودية الجوية، التي تدعمها الواليات المتحدة 
وكندا وبريطانيا، وهذا باعتراف "المفوضية العُليا 

.)OHCHR( "لألمم المتحدة
أسلحتها  استخدام  إلى  الطالب  مجلس  ويشير 
وإلى  العالم،  في  أخرى  شرسة  نزاعات  في 
"سيكورسكي"  شركة  طائرات  استخدام 
)Sikorsky( المتفرعة من "لوكهيد مارتن" لدى 
وفي  األميركية،  القوات  من  الخمسة  الفروع 

أربعين بلداً في العالم.
 "أوش كوش"

شركةٌ أخرى سيتخذ مجلس الطالب اإلجراءات 
 Oshkosh( كوش"  أوش  "شركة  هي  بحقها 
الشاحنات  ِّع  تصن التي   )Corporation
قدَّمت  وكانت  بلداً،   20 من  ألكثر  العسكرية 
غزو  فترة  في  المتحدة  للواليات  الشاحنات 
السعودي  الجيش  لحرب  كما  واحتالله،  العراق 

على اليمن.
الجيش  جنود  لنقل  شاحناتها  استُخدَِمت  كما 
من  أكثر  قتَل  وقد  وأسلحته،  اإلسرائيلي 
11,000 فلسطينياً منذ عام 1987، كما ارتكب 
والجرائم  الحربية  الجرائم  من  مخيفاً  مقداراً 
كاإلكثار  األخيرة،  العقود  في  اإلنسانية  بحق 
السجناء  من  والبالغين  األطفال  تعذيب  في 
الفلسطينين، وتهجير أعداد ضخمة من الشعب 
في  المدنيين  استهداف  وتعمُّد  الفلسطيني، 
وارتكاب   ،2014 عام  غزة  قطاع  على  هجومه 
مجزرة بحق أكثر من 190 مدنياً أعزَل في خالل 

االحتجاجات في غزة عاَمي 2018 و2019...
الكيفية

مكتبَي  عبر  سيُعَمل  الحملة  هذه  بموِجب  إذاً 
دفع  على  رئيسها  ونائب  الجامعة  رئيس 
الجامعة على قطع االستثمارات المرتبطة بهذه 
أو  االستثمارات  إنشاء  عن  واالمتناع  الشركات، 
ِّمون  القي يلتقي  وقد  معها.  الجديدة  العالقات 
الطالبية  بالجمعيات  المقاطعة  سياسة  على 
والمظاهرات  االحتجاجات  ِّمون  ينظ أو  األخرى، 
منصات  يستخدمون  أو  المختلفة،  والمناسبات 
وفقاً  الغاية،  لهذه  اإلعالمية  والقنوات  التواصل 

إلعالنهم.  
للعدالة  العاملين  "الكنديين  منظمة  أن  يُذكَر 
رحَّبت   )CJPME( األوسط"  الشرق  في  والسالم 

بهذه الخطوة.

هل ستتوقف الحكومة عن قطِع مساعَدات 
 "Human Concern International" منظمة

الخيرية عن المنكوبين؟

 Lockheed" لمقاطعِة "McGill" مجلس طالب جامعة
Martin" أكبر شركٍة للتسليح في العالم

Mahmuda Khan/ Twitter  المصدر

في الصورة تظهر مجموعة من الصواريخ الموجَّهة بحوزة الجيش األميركي، وهذا هو النوع الذي استُخدِم لقتِل األطفال اليمنيين 
)US Navy/ Wikimedia Commons  على متن حافلتهم المدرسية عام 2018. ) المصدر



�لعدد 531 - �لثالثاء 31 �آب 2021/ حمرم
N°531  • Mardi le 31 Août 2021مقابلة 

outerpond  الصورة من تويتر

فسحة امل وبصيص نور هي الرسائل االيجابية 
في  بالده  أهل  بين  مبارك  ناجي  نشرها  التي 
ومضامينها  بمفاعيلها  علّها  الحزينة  ربوعهم 
روح  بث  في  تسهم  ان  تستطيع  الهادفة 
المقيم  اللبناني  بين  ما  في  والتالقي  التعاون 
ونظيره المنتشر ايمانا منه  بالطاقات االنتاجية 
المحلية على العطاء  واالبداع لما تتمتع به من 
مواهب ومهارات على الرغم من الظلمة القاتلة 

في بالدنا االم لبنان.
هي كوارث،ال بل مآس،او ربما أكثر من ويالت 
بكثير هي العناوين الموحدة لمرحلة المخاض 
العناوين  ،هذه  لبنان  يعيشه  الذي  القاسي 
التي جمعت كل لبنانيي العالم على تقديم كل 
مساعدة ممكنة قد تساهم في انتشال االهل 
ناجي  هؤالء  جهنم،ومن  أتون  من  واالصدقاء 
هاله  والذي  لبنانية  أصول  الكندي من  مبارك 
لدعم  جهوده  كل  ،فسخّر  بلده  له  يتعرض  ما 
بها  يعلّم  التي  بصنّارته  علّه  اللبنانية  الشركات 
دائمة  يقدم خدمة عملية  ان  الصيد يستطيع 

بدل االنتظار واالنية في التعاطي.
حال  لواقع  مبارك  نظرة  من  بدأت  والحكاية 
االغتراب الذي لم يتوان لحظة واحدة عن تقديم 
التي  والحياتية  والطبية  الغذائية  المساعدات 
يفتقدها لبنانيو الداخل في مقابل غياب تأمين 
العاملة  الشركات  بين  ما  في  المفيد  التواصل 
ال  لبنان  في  الموجودة  وتلك  المغتربات  في 
سيما وانها تعاني من نقص في التصنيع،وفي 
لالستمرارية،فكانت  الالزمة  االموال  تأمين 
في  التواصل  تعزيز  هدفها  منصة  اطالق  فكرة 
ما بين شركات تعمل في لبنان واخرى عالمية 
يديرها او يشرف عليها لبناني منتشر وعلى كل 

المستويات العملية المطلوبة.
الجامعة  اللغة  هي  االنترنت  لغة  كانت  ولما 
،كانت  الحاجيات  مختلف  لتلبية  والضامنة 
الشركات  لتسجيل  وجدت  التي  المنصة 
تعدد  وعلى  خاللها  من  اللبنانية  كما  العالمية 
،المحاسباتية  االستشارية  اختصاصاتها 
،الهندسية سواء الداخلية او الكهربائية وغيرها 
الكثير من االختصاصات المطلوبة بهدف عرض 
شركات الخارج لحاجاتها في االستعانة بطاقات 
في  شروطها  تتوافر  مشاريعها،  لتنفيذ  محلية 
كلها  باتت  والتي  اللبنانية  الشركات  احدى 
الحياة،فيلتقي  الى  لتعود  فائقة  لعناية  بحاجة 
على  الطلب  عن  والباحث  الطالب  الطرفان  
خدمة عملية حصيلتها ان االولى تؤمن مطلوبها 
في ما الثانية تعود الى الحياة وبرواتب بالعملة 
العيش  لهم  يسمح  ما  لموظفيها  الصعبة 
بكرامة،وبهذا تكون المنصة قد ساهمت بجمع 
قطبين عمليين وساعدت في اعادة دورة الحياة 

مؤسس  يقول  ما  وفق  البالد  الى  االقتصادية 
ومطلق outerpond  ناجي مبارك.

الحياة  ضخ  هو  المشروع  من  وأضاف:"هدفنا 
والناشئة  الصغيرة  تلك  ال سيما  الشركات  في 
فالتسجيل  بالعمولة،  نتعاطى  ال  ونحن   ، منها 
،فنحن  باستمرار   مجاني  يبقى  المنصة  على 
الشركات  بين  تجمع  حقيقية  تواصل  وسيلة 
الشركات  وبالتالي  عمل  فرص  خلق  بهدف 
الشركات  التعامل مع  الخارج على  الكبرى في 
اللبنانية.ان ما نسعى اليه اليوم ،هو استحداث 
جهاز تواصل في اي بقعة في العالم خاصة مع 
غرف التجارة والصناعة ،فمن خالل أعضاء هذه 

الغرف باالمكان تطوير هذه المنظومة ."
التجارة  غرفة  مبارك  شكر  االطار  هذا  وفي 
برئيسها  ممثلة  الكندية  اللبنانية  والصناعة 
انطوان  ادارتها  مجلس  وعضو  خالد  ابو  شارل 
وقّعت  اغترابية  تجارة  غرفة  اول  كونها  طيار 
على اتفاقية تعاون حول هذا الموضوع ما يحفّز 
الشركات االخرى للتعاقد وهو ما يفتح االبواب 

امام الشركات اللبنانية للنهوض من جديد.
هي  مونتريال،ها  في  التجارة  غرفة  غرار  على 
كما  اليها  تنضم  هاليفاكس  في  التجارة  غرفة 
التي  االغترابية  الدول  في  الغرف  من  العديد 

استساغها المشروع وتعمل على دراسته.
أطلقت  مبارك:"  اجاب  المشروع  تمويل  وعن 
خبرتي  من  انطالقا  بنفسي  وموّلتها  الفكرة 
الهم  االستشاري  العمل  مجال  في  الواسعة 
من  مجموعة  وجود  ،لكن  العالمية  الشركات 
ابواب  العمل،فتح  بهذا  مؤمنة  االشخاص 
المساعدة على مصراعيه ،والذين لوال وجودهم 
تتبلور  ان  الفكرة  استطاعت  لما  جانبي  الى 

وتتوسع ."
الخاص  الموقع  تصميم  خّص  ما  في  اما 
 entelligence شركة  اهتمت  فقد  بالمنصة، 
العناية  اللبنانية بتصميمه آخذة بعين االعتبار 
والذي  بالمشروع  المتعلقة  التفاصيل  بأدق 
الطاقات  بين  ما  الربط  الى  وابدا  دائما  يهدف 

االنتاجية اللينانية وعلى مختلف االصعدة.
الحثيث  سعيه  الى  مبارك  أشار  الختام  وفي 
،هذه  العالمية  الى   outerpond اليصال 
تخدم  ان  بامكانها  التي  العملية  العالمية 
ما  في  التعاون  جسور  مّد  خالل  من  بالدنا 
الصغيرة  والشركات  المنتشرة  الشركات  بين 
الوطن،متمنيا  أرض  على  الموجودة  والناشئة 
التواصل  وشبكات  االعالم  وسائل  كل  على 
المنتشرة  والصناعة  التجارة  وغرف  االجتماعي 
العمل  خالل  من  المنصة  هذه  وجود  تعزيز 
على نشر رسالتها والتعامل معها كجهة منتجة 
بامكانها خدمة الطاقات اللبنانية الهائلة والتي 

بامكانها وحدها،نعم وحدها ان تصنع الفرق.”
لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الرابط 

www.outerpond.com: التالي
) alkalimanews.com (

 outerpond ناجي مبارك :هدفنا من
هو ضخ الحياة في الشركات الصغيرة 

والناشئة وبالعملة الصعبة

Livraison et commande en ligne
nuts-box.com 514-322-2107
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افتتاِح  من  العزيز  القارئُ  يَْستَغْرُِب  قَدْ 
وَيَتَساءَلُ   ، المُثيرِ  العنواِن  بهذا  مقالي 
 : والجواب  ؟  َّة"  إِيجابِي "أَنا  هناَك  هلْ 
نعم ؛ فالمُْشكِلَةُ ليست باألَنا وانما هي 
َِّة التي هي تضخمُ االنا وَتجَعلُها  باألنانِي
هو  وهذا   ، استقطاب  وَمركَزَ  محوراً 
القُرآُن  لنا  قَصَّ  الذيَن  الطُغاةِ  َمنطُق 
حكايَتَهم ، هذا هو منطُق فرعون الذي 
"االنا"  ، منطق  االنانيّة  بمنطِق  تحدث 
القُرآُن  حكى  كما  بقوله  المتضخمة 
ُّكُمُ اأْلَعْلَىٰ (.  الكريمُ عنهُ : )فَقَاَل أَنَا رَب
المنطق  وبذاِت   ، االية:)24(  النازعات: 
ابراهيم  مع خليل هللا  النمرودُ  تحدث 
حَاجَّ  َّذِي  ال إِلَى  تَرَ  أَلَمْ   (: السالم  عليه 
إِذْ  الْمُلَْك  َّهُ  الل آتَاهُ  أَنْ  ِّهِ  رَب إِبْرَاهِيَم فِي 
وَيُمِيُت  يُحْيِي  َّذِي  ال َِّي  رَب إِبْرَاهِيمُ  قَاَل 
قَاَل أَنَا أُحْيِي وَأُمِيُت ◌ قَاَل إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ 
فَأِْت  الَْمْشرِِق  مَِن  مِْس  بِالشَّ يَأْتِي  ََّه  الل
َّهُ  َّذِي كَفَرَ◌ وَالل بِهَا مَِن الَْمغْرِِب فَبُهَِت ال
َّالِمِيَن(. البقرة: االية:  اَل يَهْدِي الْقَوَْم الظ

.)258(
صاحُب  تحدَث  ذاتِهِ  المنطِق  وبهذا   
االنا  بمنطق  تحدَث   ، الجنتيِن 

المتضخمة المتعالية : 
وَهُوَ  لَِصاحِبِهِ  فَقَاَل  ثََمرٌ  لَهُ  )وَكَاَن 
 .) نَفَرًا   ُّ وَأَعَز َمااًل  مِنَك  أَكْثَرُ  أَنَا  يُحَاوِرُهُ 

الكهف:االية:)34(
استقطاب  مركز  الى  تحولت  اذا  االنا 
شهواتها  بكل  النفس  حوله  تدور 
خطرة  حالة  تشكل  فهذهِ  وأَهوائِها 
تنفلُت النفُس فيه من مركز استقطابِها 
ومحوراً  مركزاً  لتكون  "هللا"  الحقيقي 

لتعيش في أَوهامِها وضالالتها .
مركز  عن  تتحدُث  االيجابية  االنا 
وهذا   ، ارتباط  ومحور   ، استقطاب 
وأولياءُ  المرسلون  به  تحدث  المنطُق 
مريمُ  تحدثت  هكذا   ، الصالحوَن  هللاِ 

البتول الطاهرة :
ِّي أَعُوذُ بِالرَّحَْمِٰن مِنَك إِن كُنَت  ) قَالَْت إِن
ًّا(.مريم:االية: )18( ، هذه االنا التي  تَقِي
تحدثت بها مريمُ عليها السالُم " إِني" 
َّة ؛ النها مرتبطة بالمحور  هي انا ايجابِي

انا  ليست  هي   ، االستقطاب  بمركز   ،
 ، لتوازنها  وفاقدة  المركز  عن  منفلتة 
أَنا  فهي  ؛  بالمحور  مستعيذة  انا  هي 
َّة . وبذات المنطُق تحدَث خليلُ  ايجابِي
هللا ابراهيم عليه السالم كما حكى هللا 

تعالى عنه:
فَطَرَ  َّذِي  لِل وَجْهَِي  وَجَّهُْت  ِّي  )إِن
أَنَا  وََما   ◌ حَنِيفًا  وَاأْلَرَْض  َماوَاِت  السَّ
االية:)79(.  االنعام:   .) الْمُْشرِكِيَن  مَِن 

فالمحورُ والوجهة هي هللا تعالى .
يََدَك  إِلَيَّ  بََسطَت  تعالى:)لَئِن  وقوله 
إِلَيَْك  يَدَِي  بِبَاِسٍط  أَنَا  َما  لِتَقْتُلَنِي 
ََّه رَبَّ الْعَالَمِيَن  ِّي أَخَاُف الل أِلَقْتُلََك ◌ إِن
ابن  منع  الذي   .)28( االية:  (.المائدة: 
آدم من ان يقتل اخاه قابيل هو ليس 
المرتبطة  االنا  هي  وانما  المنفلتة  االنا 
بالمحور ، االنا التي تخاف هللا ، ونفس 
له  المنفلتة من محورها سوّلت  قابيل 

قتل اخيه فقتله .وقولهُ تعالى:
َّهُم مُّاَلقُو  َّذِيَن آَمنُوا ◌ إِن )وََما أَنَا بِطَارِدِ ال
ِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوَن(.هود:  ِّهِمْ وَلَٰكِن رَب

االية: )29(
دِّيِق  وقوله تعالى على لسان يُوُسَف الصِّ

عليه السالم :
◌ عَلَىٰ  َّهِ  )قُلْ هَٰذِهِ َسبِيلِي أَدْعُو إِلَى الل
وَُسبْحَاَن   ◌ َّبَعَنِي  ات وََمِن  أَنَا  بَِصيرَةٍ 
يوسف:   .) الْمُْشرِكِيَن  مَِن  أَنَا  وََما  َّهِ  الل

االية:)108(.
وحتى االيثار الذي يقابل االثرة واالنانية 
بالله   ، االرتباط  بمحور  مرتبط  ايضاً 
، يقول  الكريم  تعالى ومرضاته ووجهه 

هللا تعالى :
ابْتِغَاءَ  نَفَْسهُ  يَْشرِي  َمن  َّاِس  الن )وَمَِن 
بِالْعِبَادِ(.  رَءُوٌف  َّهُ  وَالل  ◌ َّهِ  الل َمرَْضاِت 

البقرة: )207(
نفسه  يقدم  وهو  السالم  عليه  فعلي 
)ص(  النبي  يبقى  ان  اجل  من  ايثاراً 
وتبقى رسالتُهُ ، كان يبغي مرضاة هللا 
المرتبطة  االيجابية  االنا  هي  هذه   ،
في  االستقطاب  ومركز  الوجود  بمحور 
هذا الوجود . وقمة االيثار الذي قدمه 
علي عليه السالم والزهراء البتول عليها 
السالم  عليهما  والحسنان  السالم 

والذي نزل فيه قرآنٌ يتلى :
مِْسكِينًا  ِّهِ  حُب عَلَىٰ  َّعَاَم  الط )وَيُطْعِمُوَن 
االية:)8(،  االنسان:   .) وَأَِسيرًا  وَيَتِيمًا 
َّهِ اَل  ََّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ◌ لل هم قالوا : ) إِن
نُرِيُد مِنكُمْ جَزَآءً واََل ُشكُورًا(. االنسان: 
االية: 9 ، هم قالوا: النريد منكم جزاءً 
الجزاء  اعطاهم  هللا  ولكن   ، والشكوراً 

االوفى وقال لهم :
َسعْيُكُم  وَكَاَن  جَزَاءً  لَكُمْ  كَاَن  )إِنَّ هََٰذا 

مَّْشكُورًا (. االنسان:)22(.

اذن : ليست االنا هي المذمومة ، وانما 
االنا  تضخم   ، المذمومةُ  هي  االنانيّة 
عليه  الحسين  واالمام   ، المذموم  هو 
االيام  ذكراه هذه  نعيش  الذي  السالم 
التضحيات  هذه  كل  قدم  )ع(  فانه   ،
من اجل هللا ومن اجل مرضاته تعالى 
حيث قال عليه السالم : اللهم ان كان 

هذا يرضيك فخذ حتى ترضى .

اللبنانيين ،  اشاهد كغيري من 
ما  عليهم الغربة ،  كتب  الذين 
ذل وقهر  الحبيب من  وطننا  يجري في 
محطات  العادي سواء على  للمواطن 
واالفران   الغاز  المحروقات او شركات 

ووووو ..
السؤال الذي يسأله المرء عن سبب هذه 
التي تصيب  المتالحقة  االزمات 
اللبناني المعذب والمبتلى  المواطن 
ما  السياسية التي أقل  الطبقة  بهذه 
بكل  ومجرمة   فاسدة  انها  عنها  يقال 

المقاييس االنسانية واالخالقية ..
يوجد تجار  في منطق التجارة 
مباشرة مع  هو  شرفاء طريقة تعاملهم 
الحالل من  فيعرفون  تعالى،  هللا 
الكذب  والحق من  الحرام والمنطق 

والجشع والطمع الشديد  ..
مع أطياف  خالل االختالط  من 
لك  يسأ ي  لكند ا لشعب  ا من 
ه  و هد شا ير  تقر عن  بعضهم 
وما  لبنان  التلفزيون عن  على 
او مجلة  مقال في جريدة  يحصل او 
ما  ما ويريدون منك معرفة 

يجري بالضبط  ..
بالد  في  نسبيا  الطويلة  اقامتي  خالل 
الغرب هذه ألكثر من 30 سنة ، أصبح 
عندي نوع من المعرفة األكيدة لطريقة 
سيما  وال  عامة  الغربي  االنسان  تفكير 
ونظرة  عام  بشكل  الحياة  الى  النظرة 

الغربيين لها وما الى ذلك . 
قد ال يصدق البعض ما قد تسمعه اذناه 
من بعض االسئلة التي يطرحها الكنديون 
واحيانا  الدقيقة  التفاصيل  وبعض  مثال 
عنها  يسألون  التي  والطريفة  المضحكة 
يجري  وما  والمسلمين  بالعرب  وتتعلق 

في تلك المنطقة العربية الملتهبة . 
مثال  الكندي  االنسان  تفكير  طريقة 
سيما  وال  عالميا  االخرين  قضايا  عن 
الصراعات في العالم تختلف من شخص 
بينما  ويتابع  البعض  يهتم  قد  اخر  الى 
تكون الغالبية العظمى في وضعية عدم 
العالم  االهتمام وان ما يحصل في هذا 
المضطرب والمجنون على المبدأ الغربي 

. CARES? WHO :

ليست المشكلة هنا ولكن عندما تواجه 
ما  كل  بان  امامك  ويقولون  عربا  اناسا 
يجري في عالمهم المفترض انه يحتوي 
ومسقط  واصدقائهم  واقاربهم  أهلهم 
عند  المتداولة  الكلمة  تصبح   ، راسهم 
نفسه  الكندي  المبدأ  وعلى  البعض 
آخر   (  : المرة  هذه  عربية  بلغة  ولكن 
انعم  هنا  اني  المهم  يجري.  ما  همي 
باالمان والعيش الرغيد وكل ما عدا ذلك 
يردد امامك مرارا وتكرارا نفس الجملة : 

) آخر همي ( .
في  نعانيه  الذي  القهر  هذا  كل  امام 
يسعنا  ال  المعذب  الوطن  تجاه  غربتنا 
لشعبنا  الفرج  تعالى  هللا  نسأل  ان  اال 
واالزمات  المحن  هذه  من  والخروج 
التي ما ان تنتهي واحدة منها اال وتكون 
الوطن  ذلك  زوايا  على  منتظرة  الثانية 

المعذب والشعب المقهور ..
لمحبة  ا و لخير  ا على 
الدائمة والسالم  والمودة 
استودعكم هللا ولقاؤنا معكم يتواصل 
المنبر والموقع  هذا  خالل  من 
االعالمي جريدة صدى المشرق الغراء .

البريد  عبر  الكاتب  مع  للتواصل 
االلكتروني:

visionmag@gmail.com
الصفحة الشخصية على موقع 

الفيس بوك
 FACEBOOK PAGE

: ALI IBRAHIM TALEB

ُة اأَلنا اأِليجاِبيَّ
كيف يتحول االنسان الى تاجر 

طّماع ، جشع ووحش كاسر

   علي إبراهيم طالب - وندزورزعيم الخيرهللا – زيندزور

أبو تراب كرّار العاملي - مونتريال

بعسيرٍ  وليس  االلتفات  صعباً  ليس 
مادّي  نوعَيْن:  للقرب  أّن  االنتباه 

ومعنوي.
فبلدان متجاوران: هما قريبان بالمعيار 

األوّل.
وجاران في نفس المبنى أو ذات الحّي 
أيضاً  يشملهما  الّشعبي:  والمسكن 

المنظار األوّل.
وطالبا علمٍ في قاعة دراسيّة مشتركة: 

يشكاّلن مصداقاً للنّوع األوّل.
وبذات  واحدة  شركة  في  وموظّفان 
الفرع ونفس القسم: من الواضح أنّهما 

مثال جَلِّي للمنحى األوّل.
في المقابل: شخصان تلتقي أفكارهما 
ومسلكيّاتهما على نحو مطّرد: قريبان 

بالمعيار الثّاني.
فردان يسكنان في بقعتَيْن متباعدتَيْن، 
الّدعاء  عن  يتوقّف  ال  أحدهما  أّن  إاّل 
والحاالت  الّدعاء  موارد  في  لآلخر 
يشكاّل  أن  غريباً  ليس  العباديّة: 

مصداقاً للقرب من المنظار الثّاني.
المعمورة  هذه  من  أرض  في  إنسان 
أو  يتّبع تعليمات جهة معيّنة  الواسعة 
أيّام  مرشد كذائّي باستمرار على مدار 
َّبِع  المُت َّف  يَُصن أن  يُستبعَد  ال  دهره: 

َّبَع وفق النّوع الثّاني. قريباً من المُت
مواطن يقبع في "ساحة ما" وال ينفّك 
حياتيّة  قضيّة  مع  عاطفيّاً  يتفاعل 
فال  المزيد:  ومثلها  أمياالً...  عنه  تبعد 
تتردّد في تصنيفه قريباً منها بناءً على 

المنحى الثّاني.
والتّساؤل  العنوان  إلى  صعوداً 
المطروح، ال يُْستَبْعَد أن يكون المعنى 
ـ واضحاً، وهو النّوع  المقصود ـ ضمنيّاً 
الثّاني )المعنوي( دون األوّل )المادّي(.

من  المادّي،  ـ  األوّل  المعيار  فوفق 
هم  "كربالء"  أهل  يكون  أن  الطّبيعي 

لما  األحرار" جغرافيّاً  "أبي  إلى  األقرب 
حاضنة  بقعة  من  "كربالء"  ِّله  تَُشك
ماذا  ولكن،  الّشهداء".  "سيّد  لضريح 
يتصّدر  وَمنْ  المعنوي؟  البُعْد  عن 

المشهد في هذا المجال؟
العالم،  اتّساع  امتداد  على  إحياءات 
من  وغيرها،  لطم  مواعظ،  نَعْيٌ، 
ِّقوا لها وكانوا من  الممكن أّن الكثير وُف
الفائزين بشرف خدمة "سيد الّشهداء" 

)ع(.. ولكن: َمنْ أقرب للحسين )ع(؟
أن  َّع  يُتَوَق ال  النّظريّة،  النّاحية  من 
الطّبيعي  فمن  صعبة،  اإلجابة  تكون 
أّن األقرب إلى "الحسين" )ع(هو األكثر 
ونهجه،  )ع(  "الحسين"  بخط  التزاماً 
واألعمق  بمسلكه،  تثبّتاً  واألشّد 
العملي،  مساره  اتّباع  على  حرصاً 
ومنسوب  عال  مستوى  وصاحب 
من  يكون  لكي  االهتمام  من  مرتفع 
التّطبيق  ميادين  في  الغعليّين  أتباعه 

وساحات التّنفيذ.
هو  )ع(  "الحسين"  أّن  المعلوم  ومن 
رسوله  بنت  وابن  وعال،  جلّ  اللّه  ولّي 

)ص(.
إلى  األقرب  أّن  المنطقي،  من  تالياً، 
"رّب  إلى  األقرب  هو  )ع(  "الحسين" 

الحسين".
هذا  في  الطّبيعيّة  النّتيجة  وعليه، 
المجال ال تبتعد عن المضمون التّالي:

األقرب إلى "الحسين" )ع( هو األقرب 
إلى "اللّه".

بترجمته  النّظري  بالمضمون  فَلْنَلْتَزِم 
"رّب  على  والتّصنيف  عملي،  لواقع 
الحاكمين  أحكم  وهو  الحسين"، 
وأعدل العادلين: }وَفِي ذَٰلَِك فَلْيَتَنَافَِس 

الْمُتَنَافُِسوَن{.
وللحكاية تَتِمَّة

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

ينتظرون دورهم لتعبئة البنزين في احدى 
محطات لبنان

معن سمحات - مونتريال

وزراء  رئيس  تصريحات  قرأت  عندما 
الشأن  في  ليغو"  "فرنسوا  كيبيبك 
إلستقبال  واستعداده  االفغاني 
بكلمته  افغان حيث خّصص  الجئين 
النساء منهم، ادركت مدى جدية هذا 
اإلنتخابية  بوعوده  باإللتزام  السياسي 
من  المراوغة علناً  الى  لو إضطرّ  حتى 
اجل إرضاء ـ و هنا وقعت في حيرة من 
أم  الناخب من اصول مهاجرة  ـ  امري 
الناخبين من مؤيدي حزبه، كما لو انه 
يتبع اسلوب الرقص على حبلين،من 
ناحية كسب تعاطف الجالية المسلمة 
المحرمات  من  هو  و  االخر  االمر  و 
في  فقط  ليس  و  كندا  في  االربع 
الدفاع  و  حقوقها  و  المرأة  كيبيك، 
شديدة  رسالة  تمرير  مع  حريتها  عن 
الكيبيكية  الكتلة  زعيم  الى  الوضوح 
اال و هي عدم الحاجة الى اي وسيط 
من اجل تمرير مشاريعه السياسية و 

قوانينه في اوتاوا.
منذ اليوم االول الذي تم انتخاب ليغو 
كيبيك،  في  حكومة  لتشكيل  فيه 
لحملته  الترويج  و  االستعداد  بدأ 
أحد  رأسها  وعلى  المقبلة  االنتخابية 
عنها  نتج  التي  االنتخابية  وعوده  اهم 
القانون 21 المتعارض كلياً مع مبادئ 
كندا و مبادئ الحريات في هذا البلد 
في ظل غياب الفت للحزب الليبرالي 

الكيبيكي.
و  القانون  لن ادخل في تفاصيل هذا 
ما نتج عنه من تضييق للحريات على 
فئة معينة من الناس و خاصة النساء 
هذا  من  للخروج  الحكومة  تخبط  و 
المأزق دون االقرار بأي خطأ. فال ارى 
فرقا كبيرا بين هذا القانون و عرّابه و و 
تصريحاته بخصوص الالجئين االفغان 

وحمايتهن  منهم  النسوة  خاصة  و 
افضل  حياة  لهن  تأمين  و  العنف  من 

حسب فهمه و منظوره لحياة افضل.
أفغانستان و بعد احتالل دام 20 عاماً 
الدمار  و  بالقتل  للشعب  ترهيب  و 
تتمكن  لم  الترغيب،  من  القليل  و 
الواليات المتحدة االمريكية من تغيير 
و  المسلم  البلد  هذا  تقاليد  و  عادات 
سيقدر  هل  تغريبه.  من  تتمكن  لم 
بضع  مع  ذلك  بفعل  "ليغو"  سيد 
من  االفغان  من  مئات  او  عشرات 
خالل ترغيبهم بحياة كريمة ثم يفرض 
عليهم قوانين ابرزها قانون 21 و منع 
في  العمل  و  االندماج  من  نسائهم 
بعض مؤسسات الدولة بسبب النقاب 
او الحجاب و التعرض لهن او لرجالهم 
او  اللباس  العامة بسبب  االماكن  في 
دون  ذلك  كل  الدينية؟.  الشعارات 

و  المسلمين  على  التحريض  ذكر 
االسالموفوبيا.

عامل  عن  نغفل  ان  ايضا  يجب  ال  و 
العادات و التقاليد و تأثير الهجرة على 
من  خوفا  بها  اكثر  تمسكنا  و  ذلك 
فقدانها او ربما هو الحنين الى الوطن 
و ذلك ال ينطبق فقط علينا كمسلمين 
ومدينة  االمم  كل  على  بل  عرب  او 
هذه  تنوع  على  شاهد  خير  مونتريال 

الثقافات و تمسك اهلها بها.
نعيشها  التي  الحالية  المعضلة  تبقى 
اليوم مع هكذا قوانين بفضل اشخاص 
امثال "ليغو" الذي يعاني من اعراض 
بشراسة  يدافع  والذي  "الماكرونية" 
عن القانون 21 و عن حقوق المرأة في 
الكثير  القانون  الذي حرم هذا  الوقت 
حياتهن  ممارسة  من  النساء  من 

بشكل طبيعي كباقي نساء كيبيك.

َمْن أقرب للحسين )ع(؟ السياسي و الوجه القبيح

الصورة من تويتر
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إن علم الغيب الذي اختص به األنبياء واألئمة 
المعصومون سالم هللا عليهم يعد أحد القنوات 

األخرى لمعرفة الحقيقة.
وآله(،  عليه  هللا  )صلى  األكرم  اإلسالم  فنبّي 
من  الكثير  الغيب،  بعلم  كشفوا،  الحق،  وأئمة 
األسرار الكامنة، وعلموا البشرية علوماً مختلفة، 
الفكرية  البشر  مجهوالت  من  كثيراً  وحولوا 
والعقائدية والعلمية الى معرفة صحيحة ويقين، 
فيه،  والتفكير  المستقبل  ماهية  وأوضحوا 

وتحدثوا عن الماضي بالقدر الذي ينفع في نضج 
اإلنسان وتكامله، وفسروا القرآن، كالم هللا، بما 
يلبي حاجات كل عصر وزمان، وشرحوا المبادى ء 
مع  االنسان  اليها  يحتاج  التي  العامة  والخطوط 
اإلجابات الشافية لكل التساؤالت بوضوح ويسر.

الغيب  علم  يؤديه  الذي  اآلخر  القيّم  والدور 
والعقل  الحواس  معطيات  تصحيح  في  يتمثل 
الغيب  علم  الى  محتاجون  اننا  أي  البشري، 
وتوظيف  الحقيقة  معرفة  قنوات  استخدام  في 

التقويم  نستطيع  لكي  وذلك  والعقل،  الحواس 
ونتعرف  سليمة،  بصورة  ونفكر  صحيح،  بشكل 
السالم:  عليه  علي  اإلمام  يقول  إذ  الحق،  على 
فأَلنا  تَفقُدونِي  أَنْ  قَبَل  َسلُوني  النّاُس،  "أَيَها 

ماءِ أَعلَمُ مِنّي بِطُرُِق األرِض" . بِطُرُِق السَّ
وباألسرار  بالغيب  العالم  اإلمام  يكون  فحين 
ليأخذ  االنسان  جانب  الى  الكون،  في  الكامنة 
بيده ويطلعه على حقائق نظام الوجود، لن يكون 

هناك أي انحراف أو اعوجاج فكري.
من  يستفيدون  اليوم  العالم  شيعة  هم  وها 
أهل  أحاديث  في  المتمثل  الهائل  المصدر 
البيت عليهم السالم وهي أساس الفقه والتفقه 
سائر  حرمت  وقد  هللا،  أحكام  واستنباط 
العظيمة  الثروة  هذه  من  والطوائف  المذاهب 

التي يعد "نهج البالغة" جزءاً منها.
يقول اإلمام علي عليه السالم في مواقف أئمة 
الحق: "... ال يُخالِفُوَن الحَقّ  واَل يَختَلِفُوَن فِيهِ، 
وَهُم دَعائِمُ اإلسالمِ، وَواَلئُج اإلعتِصامِ، بِهِمْ عَادَ 

الحَقّ  الى نِصابِهِ، وَانزاَح الباطِلُ عَن مُقامِهِ".
الى  الرائعة  العبارات  هذه  في  اإلمام  أشار  لقد 

عدة نقاط مهمة هي:
من  يعانون  وال  معصومين،  أئمتنا  كان  لما  أ - 
عقبات باطنية، فانهم ال يخالفون الحق، والحق 
المرء  أن  نعلم  أبداً. نحن  الحق  معهم وهم مع 
القران  من  استنباط كل شي ء  على  قادراً  ليس 

وبأحاديث  به،  بعالم  االستعانة  دون  الكريم 
األئمة  وبتفسير  األكرم)ص(،  اإلسالم  رسول 
عليه  اإلمام  يقول  السالم  عليهم  المعصومين 
ََّن  بَي أَنْزََل كِتاباً هادِياً  السالم: "إنّ  هللا ُسبحانَهُ 

رَّ فُخُذوا نَهَج الخيرِ تَهتَُدوا". فِيهِ الخَيرَ والشَّ
عن  عاجزون  الناس  عامة  أن  الواضح  ومن 
دون  تخصصي  علمي  كتاب  أي  من  االستفادة 
لذا فقد  العلم،  بخبير من أهل ذلك  االستعانة 
عليه  هللا  )صلى  األكرم  اإلسالم  رسول  قَرَن 
وآله( في حديث الثقلين الشهير القرآن الكريم 
عليه  هللا  صلى  قوله  في  المعصومين  باألئمة 
كِتاَب  َّقَلَيِن،  الث فيكُمُ  تارٌك  "إني  وسلم:  وآله 

اللّهِ وَعِترَتي".
والحقيقة،  الحق  طالب  أن  لو  القول:  وخالصة 
نظروا نظرة صحيحة الى حقائق نظام الخلق الحق 
ثم قاموا بتقويمها تقويماً صحيحاً في ظل الوحي 
وعلوم أهل البيت عليهم السالم، باالستعانة بما 
واستفادوا  والعقل،  الفكر  قوة  من  هللا  منحهم 
وقنواتها  المعرفة  سبل  من  االستفادة  أفضل 
الباطنية  العقبات  طريقهم  عن  وأزالوا  األخرى، 
والخارجية، لتمكنوا من معرفة الحق والحقيقة، 
ولم يختلفوا فيهما، ولتجنبوا الوقوع في أي خطأ 
ولم  ثمرة،  من  بحوثهم  نتائج  تخل  ولم  زلل  أو 
يضيعوا سنين طواالً يؤيدون الفرضيات الباطلة، 

بل لحثوا الخطى على الطريق القويم.

أنّه  - ال  إن كنت مؤمناً صالحاً   - البالء  أّن  إعلم 
أن  بّد  ال  نعمة  هو  بل  فقط،  الصبر  يستوجب 

تحمد هللا عليها وتشكره.
وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  روي  فقد 
نعمة  البالء  تعّد  حتّى  مؤمناً  تكون  "ال   : وسلم 
اآلخرة  في  نعمة  الدنيا  بالء  ألّن  محنة؛  والرخاء 

ورخاء الدنيا محنة في اآلخرة".
ومن هنا تعرف سرّ الروايات الّتي تذكر أّن هللا إذا 

أحّب عبداً ابتاله.
السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عن  رواية  في  بل 
َّه بالبالء  ألحد أصحابه: "إّن هللا إذا أحّب عبداً غت

غتّاً، وإنّا وإيّاكم لنصبح به ونمسي".
فالبالء خير لك ولصالحك ومنحة وهديّة من هللا 
تعالى. البالء حّب وعناية ولطف وكرم منه تعالى؛ 
وهل يرفض عاقل مؤمن عطايا هللا تعالى؟! وهل 
واللطف  النعمة  هذه  على  المرور  اإلنصاف  من 

اإللهّي من دون عظيم الحمد والشكر؟!
الّتي  المصائب  ووجوه  البالء  أسرار  بعض  هذه 

تَُصبُّ على المؤمن.
 آخر الدواء الصبر

بعين   - ترى  ال  هذا  كلّ  مع  نفسك  كانت  فإن 
بواطن  في  والصالح  والخيرَ  الرحمةَ   - اليقين 
هللا  أحّب  ما  تحّب  حتّى  والبالءات  المصائب 

لك، إذاً: ال بّد أن تعلم أّن اإلنسان ما لم يتجاوز 
المحن واالمتحانات اإللهيّة بالصبر وعدم الجزِع 
يوم  النجاة  له  يكتب  لن  والتأفِف  والشكوى 
والرضوان،  الجنّة  أهل  من  يكون  ولن  القيامة، 
إلى  أخلد  ممَّن  هو  بل  الصالحات،  والباقياِت 
وناله من نصيبها  الدنيا وغرورها،  األرض ومتاع 
اآلخرة  نعيم  من  نفسه  حَرَم  بل  وحُرِم  ناله،  ما 

وسرورها، وما ربّك بظاّلم للعبيد.
بالصبر يفوز ابن آدم ولن يحرمه ربّه منه. ومن 
النوائب  كانت  ولو  وثبّته  هللا  زاده  استزاده 
ترسي  الّتي  الجبال  تتحمّلها  ال  والمصائب 

دعائمها األرض وما فيها.
هللا  من  الصبر  يستمّد  أن  أراد  لمن  ويكفي 
تعالى أن يتفكّر في بشارة الصابرين من أصدق 
ابِرِيَن *  الصَّ رِ  الكريم: ﴿وَبَشِّ القائلين في كتابه 
إِلَيْهِ  َّا  وَإِن لِلّهِ  َّا  إِن قَالُواْ  أََصابَتْهُم مُِّصيبَةٌ  إِذَا  َّذِيَن  ال
ِّهِمْ وَرَحَْمةٌ  َّب رَاِجعوَن * أُولَئَِك عَلَيْهِمْ َصلَوَاٌت مِّن ر

وَأُولَئَِك هُمُ الْمُهْتَُدوَن﴾.
 مصابهم عليهم السالم يهوِّن كلّ مُصاب

هللا  صلى  هللا  لرسول  المحّب  المؤمن  فليذكر 
اإلمام  عن  ورد  كما  به  مصابه  وسلم  وآله  عليه 
الباقر عليه السالم لعمر بي سعيد الثقفّي: "إن 
في  أو  مالك  في  أو  نفسك  في  بمصيبة  أُصبت 

ولدك فاذكر مصابك برسول هللا صلى هللا عليه 
وآله وسلم فإّن الخالئق لم يصابوا بمثله قطّ".

وورد عن النبّي صلى هللا عليه وآله وسلم: "من 
فإنّها  بي  فليذكر مصيبته  عنده مصيبة  عظمت 

ستَهُون عليه".
عليه  علّي  باإلمام  مصيبته  المؤمن  فليذكر 
السالم ، والسيّدة الزهراء عليها السالم ، واإلمام 
الحسن عليه السالم ، وما جرى في كربالء مع 

بيته وأصحابه. فليذكر  ريحانة رسول هللا وأهل 
الحسين  اإلمام  الطاهرة من ولد  بالعترة  مصابه 
عليه السالم ال سيّما مصيبته بغيبة إمام زمانه 
على  وحزنه  وتألّمه  الشريف  فرجه  هللا  عجل 
الشرك  انتشار  وعلى  عليهم،  والجور  شيعته 
والترويج  والمذهب،  الدين  ومحاربة  واإللحاد 
للفساد والبدع، فإّن كلّ هذا يهوّن عليه ويخفّف 

عنه مصابه وما ألمَّ به.

اإلنسان وحاجته إلى علم الغيب وائمة الهدى؟

البالءات ِمَنح الله )عز وجل(

الخمسخير الكالم ما نفع وأعلم 

في ذكر هللا سبحانه
•قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : عليك بتالوة القرآن، وذكر 

هللا كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء، ونور لك في األرض .
•قال أمير المؤمنين عليه السالم:  اذكروا هللا في كل مكان

دخلتم  إذا  وجل  عز  ذكر هللا  أكثروا  السالم:  عليه  وقال  معكم  فإنه   
األسواق، وعند اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب، وزيادة في الحسنات، 

وال تكتبوا في الغافلين .

فإنها نعمة  أكثروا ذكر هللا على الطعام وال تطغوا  السالم:  وقال عليه 
من نعم هللا ورزق من رزقه، يجب عليكم فيه شكره وحمده .

- وقال عليه السالم إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكالم، وأكثروا 
ذكر هللا عز وجل .

•عن أبي عبد هللا عليه السالم قال: أشد االعمال ثالثة: إنصاف الناس 
من نفسك، حتى ال ترضى لها منهم بشئ إال رضيت لهم منها بمثله، 
ومواساتك األخ في المال، وذكر هللا على كل حال، ليس سبحان هللا 
والحمد لله، وال إله إال هللا، وهللا أكبر فقط، ولكن إذا ورد عليك شئ 

أمر هللا به أخذت به، وإذا ورد عليك شئ نهى عنه تركته.

•عن الصادق عليه السالم في حديث يقول في آخره: تسبيح فاطمة 
من ذكر هللا الكثير الذي قال هللا عز وجل: " اذكروني أذكركم"

إعداد خليل الحسيني

في ذكر هللا سبحانه

احكام فقهية *

وما  ؟..  اللغة  في  الخمس  هو  ما 
هو الخمس شرعاً ؟.. ومتى يكون 
يجب  من  وعلى  ؟..  الخمس 
أخمس  ال  كنت  اذا  ؟..  الخمس 
عن  يجزي  فهل   .. اتصدق  لكن 

الخمس؟
الخمس هو %20 من المال ، ويجب 
ونصفه   ، الفقراء  للسادة  نصفه  دفع 
كله  دفعه  ويجوز   ، وكيله  او  للمرجع 
يحصل  ما  بكل  ويتعلق   ، للمرجع 
عليه االنسان من مال ولم يصرفه في 
مؤونة سنته ، إال المهر ، وعوض الخلع 
، واإلرث ، ودية األعضاء ، وال يجزي 
عنه التصدق ، وال يجوز التصدق في 
بعد  إال   ، السنة  رأس  حل  إذا  المال 
دفع الخمس وإيصاله إلى المستحق .

الذي  الخمس  مبلغ  دفعت  •لقد 
من  استلم  ولم   ، علي  يتوجب 
علماً   ، ذلك  يثبت  رصيداً  الوكيل 
في  الخمس  قيمة  ذكر  تم  بانه 
 .. بي  الخاص  الخمس  دفتر 
دون  من  بذلك  الذمة  تبرأ  هل 
السيد  سماحة  مكتب  من  رصيد 
الشخص  بأن  علماً   ، السيستاني 

معروف لديكم ؟
أو   ، إجازته  وفق  أنه عمل  أحرزت  إذا 
الحق في مواضعه  أنه قد وضع  أحرز 
وعليك   ، سبق  فيما  مجاز  فأنت 
مع  وأما   ، مستقبالً  بالوصل  مطالبته 
عدم إحراز أي من األمرين فال سبيل 

للحكم ببراءة ذمتك
شخصاً  أقرض  شخصاً  ان  •لو 
مبلغاً من المال قبل حلول الحول 
بخمسة أيام ، على فرض انه سوف 
يستوفيها منه بعد حلول الحول .. 
بالنسبة  الشرعي  تكليفه  هو  فما 

إلى هذا المال المقرض ؟
الفتوى:

رأس  حلول  قبل  استيفاؤه  امكنه  إذا 
خمسه  أداء  لزمه  الخمسية  سنته 
بقيمته  تخميسه  بين  تخير  وإال   ،
الحالية وبين التأخير في أداء خمسه 

إلى حين استيفائه .

يدخر  أن  لشخص  يجوز  •هل 
لعدة  يخمسها  أن  دون  أمواله 
 ، بها  منزل  شراء  بقصد  سنوات 

وذلك للحاجة ؟

الفتوى:
ال يجوز ، والبّد من تخميسها .

القادمة  السنة  سأبدأ  طالب  •أنا 
 ، الجامعية  دراستي  هللا  شاء  إن 
على  ألحصل  أتوظف  لم  أنني  أي 
راتب ، ولكني أملك حساباً لي في 
والمال   ، صغيراً  كنت  مذ  البنك 
من  عليه  أحصل  فيه  أضعه  الذي 

األوجه التالية :
في  أقاربي  إياه  يعطيني  ما    1

األعياد على سبيل الهدية .
الذي  مصروفي  من  أجمعه  ما    2

يعطيني إياه والدي شهرياً .
والدي من  يزيد على حاجة  3  ما 

راتبه الشهري .
فهل يجب الخمس على هذا المال 
؟ وإن وجب ، فعلى أي قسم منه 

يجب ؟
على  عام  مر  ما  كل  تخميس  يجب 
في  تصرفه  ولم  اموالك  تحصيله من 

المؤونة .
على رأي المرجع آية هللا العظمى 
السيد علي السيستاني



Hussein Hoballah 

I used this column in the earlier publi-
cation to emphasise the necessity of 
our participation in the elections so 
that we, as a community, get politi-
cally recognised and listened to dur-
ing election campaigns. Since then, 
I’ve received many comments, some 
saying our community’s participa-
tion in the last federal election and 
earlier ones has been adequate, and 
some others saying the participation, 
in most regions, has been inadequate. 
Both opinions have been made in 
reference to the ballots in different 
federal ridings, however, apart from 
which opinion is right or more ac-
curate, there is a weighty truth: The 
further we participate in the elec-
tions – be it voting, volunteering or 
donating – the better our voices, 
opinions and presence get recognised 
and respected. 
To make our voices heard, we need 
to get candidates listening so that 
we can ask our questions and discuss 
our fears and interests. Otherwise, 
none will listen or recognise what we 
demand. 
Following last month’s “National 
Action Summit on Islamophobia”, 
a meeting was held by a prominent 
community activist and an active 
and influential member of one of the 
major political parties. How the sum-
mit went and was organised, and 
the resulting recommendations and 
community reactions were discussed 
during the meeting, which lasted over 
two hours.
The activist reports telling the party 
member that Islamophobia has made 
things hard for us and brought a great 
danger upon us, but that government 
officials from the Liberal Party and 
other parties have been tackling the 
issue satisfactorily and very progres-
sively. 
However, another issue, the activist 
points out, has been worrying many 
among our community, and it’s no 
less dangerous than Islamophobia: 
Canada’s official endorsement of the 
IHRA’s definition of anti-Semitism, 
which treats any criticism targeting 
Israel as anti-Semitic, and therefore 
intimidates activists acting to coun-
ter Israel’s aggressions against Pal-

estinian civilians, labels them as anti-
Semites, and threatens their career 
and education pursuits. 
Apart from how the discussion ended 
up, the community activist reports 
the party member has met a lot of 
known community figures during his 
visits but that was the first time, he 
said, anyone would discuss this issue 
with him.   
That’s why it’s imperative that we 
limit not our gatherings with the 
candidates or politicians of any party 
to taking pictures, which will benefit 
them more than they might benefit 
us. We must, instead, engage in dis-
cussions on the internal and foreign 
issues that matter to us. 
Simultaneously, we need to distin-
guish the issues the federal govern-
ment may work on from the ones 
that need the provincial govern-
ments’ work, as some of our com-
munity’s public-welfare advocates 
believe.   
As for which to prioritise: internal 
affairs or foreign ones, the debate 
among the concerned is growing 
stronger, sometimes too serious. 
Some see local issues are atop all 
priorities; whereas others believe 
Canada’s foreign policy is what mat-
ters first. 
Local issues are important; they do 
matter to our community, too, and 
they’re being debated by the political 
parties – be they economic, environ-
mental, social or related to internal 
politics…   
And very important to us are issues 
like providing healthcare, local job 
opportunities and affordable hous-
ing, in addition to tackling issues 
like the amount of taxes imposed, 
the pandemic, federal deficit, immi-

gration policy and transparency and 
honesty in the federal government, 
as well as protecting the rights of 
religious minorities and fighting rac-
ism in society. Though those issues 
influence our every-day lives, there 
are foreign-policy issues that are as 
important to us. 
Speaking of foreign affairs, London’s 
“Canadian Palestinian Social Asso-
ciation”, as well as “Independent Jew-
ish Voices” have recommended that 
voters ask some important ques-
tions when candidates may knock on 
their doors for support. Among the 
top questions are:
“Do you think it’s fair to cancel trade 
agreements with Israel until they 
comply with international law? Two-
way merchandise trade between 
Canada and Israel was valued at more 
than $1.6 billion in 2020.”
“Do you think Canada should be trad-
ing weapons with countries that have 
a record of violating human rights? 
Canada has a 36 million dollar con-
tract with “Elbit Systems”, an Israeli 
weapons company whose drones are 
used to bomb civilians in Gaza.”
“As my MP, would you support a ban 
on imports from illegal Israeli settle-
ments? Israeli settlements are il-
legal according to international law. 
Canada can pressure Israel to com-
ply with international law by applying 
sanctions to products made in those 
settlements.”
At this point, I recall the incidents of 
a press conference that brought to-
gether Arab media and former Min-
ister of International Trade Peter 
Van Loan. It was back in 2008 when 
the government was led by Stephen 
Harper, and “Sada al-Mashrek” asked 
Minister Van Loan,  how Canada 
could still accept to import products 
manufactured in territories consid-
ered occupied by international law. 
“Canada supports peace among Pal-
estinians and Israelis and the two-
state solution,” answered Van Loan. 
And when he was asked about his 
blurry answer while he was leaving 
the press conference, he made a big 
smile, adding he was aware he has 
made a blurry answer.  
In any case, another question should 
be asked concerning the Canadian-
Saudi Arms deal in time when Saudi 
Arabia has been using Canadian ar-
mament to kill Yemeni civilians. One 
other question, too, should be how 
legitimate it is to conflate criticising 
Israel with anti-Semitism… 
Now it must be pointed out that an 
open letter has been signed by 39 
scholars, experts, and former diplo-
mats and initiated by the “Institute 
for Peace and Diplomacy” to “urge all 
federal party leaders to recognise the 
importance of foreign policy issues 
and international affairs in the cur-
rent election campaign.” 
The signatories have as well ex-
pressed belief that “Canada’s secu-
rity and prosperity will be contingent 
on how its political parties define and 
enact its foreign policy.”
At the end of the day, which issues 
are more urgent, and which should 
guide our positions on political par-
ties: the internal or foreign? That’s 
what we’d like to see widely debated 
within our community assemblies so 
that when the Election Day’s there 
we can vote conscientiously. 
“Sada al-Mashrek” will raise these 
questions in the coming days, so 
we’ll be glad to listen to our reader’s 
standpoints. 
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Has Trudeau Rushed the
Elections?
Prime Minister Trudeau’s call for 
the federal Election Day to be held 
too soon, on September 20th, is 
an attempt at gaining more parlia-
mentary seats to form a majority 
government, observers say. That 
is, maintaining a minority govern-
ment forces him to join forces with 
the NDP or Bloc Quebecois to pass 
his schemes and agendas in parlia-
ment... 
However, some fear a majority gov-
ernment won’t be gained, leaving 
room for yet another term of office 
for a minority government. Recent 
polls have shown a slight difference 
between the support given to the 
governing Liberals and that to the 
opposing Conservatives, especially 
when the Liberals’ platform doesn’t 
include promises substantially dif-
ferent from the other parties’…  
After all, talk of the generous sup-
port benefits for the workers 
who’ve lost their jobs during the 
pandemic and the subsidies for the 
businesses forced to close doesn’t 
hide the chaos that Canada expe-
rienced when the pandemic first 
struck; Many elder-care home resi-
dents died, and Canada went short 
of masks and protective medical 
gear after the US and China had 
limited their supply. 
Things got even worse as Canada 
could not initially provide the re-
quired amounts of the Covid-19 
vaccines; Canada ranked among 
the group of developing countries 
in terms of the numbers of vac-
cinated citizens; not enough vac-
cine doses could be imported from 
the US, and AstraZeneca had to 
be brought to fill the shortage. 
Canadians, however, began to get 
sceptical of the British vaccine 
after multiple reports of Vaccine-
Induced Thrombotic Thrombocy-
topenia )VITT( surfaced, and health 
authorities had to minimise the ad-
ministration of AstraZeneca doses. 
Another issue that hasn’t earned 
Trudeau’s government much popu-
larity is imposing the carbon tax on 
Canadian industries in time when 
the neighbouring US and other big 
industrial countries like China have 
not implemented such protocols. 
That is, the tax won’t be facilitat-
ing things for Canadian products 
in competition with others in the 
global market. Still, the Liberals are 
making promises to impose further 
taxes, which might divert industri-
alists’ support from Trudeau and 
direct them to the Tories that have 
always favoured big corporations 
and economic growth over all. 
So are these issues and others go-
ing to make it harder for Trudeau to 
gain a majority government? Prob-
ably the Canadian public doesn’t 
think, too, it’s the right time for 
the elections since we’re amid the 
fourth COVID-19 wave and cases 
are growing higher. Trudeau might, 
thus, pay for his “selfishness and 
greed” as the NDP leader has put 
it, rushing the elections without 
guaranteeing an actual change.
Anyway, the election campaign and 
ensuing interactions and credible 
opinion polls will be giving us an 
idea of what we should be expect-
ing in the remaining few weeks... 
Let’s wait. 

The Editors

Trudeau during a campaign tour visit to the VeriForm 
plant in Ontario (Image via Trudeau's Twitter page)
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الوقاية خ�� من قنطار عالج
��المرشدة الصحية مر�م شق

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

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

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

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

(514)
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ملحمة ومشاويملحمة ومشاوي
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