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َ
ْ
حادثة عنصرية في مقهى "ستاربكس":
ماذا كنت ستفعل لو كنت حاضرا ؟
زينب مرعي ـ صدى المشرق

قلب مدينة
"وقف الضحية في
ِ
مونتريال متعر ِّضا ً للسخرية بسبب
وقت تواجد فيه
لغته االنكليزية في
ٍ
ثالثون أو أربعون شخصا ًفي المقهى،
م اكتفَوا بالجلوس؟!
فل ِ َ
كان ينبغي إبداء شيء ٍ من التضامن
مع الضحية ،فمن الواضح أنه لم
َ
أبيض البشرة"...
يكن
يقول مواطن كيبكي مهتم بالشأن
العام إنه "يريد لفتَ نظر الجاليتين

اإلسالمية والعربية في كندا إلى
حادث ٍة تنمّ عن اإلستغالل العِرقي
واإلستعالء على المهاجرين في
محيط جامعة "كونكورديا" في وسط
مونتريال".
َّ
فضل الباكستاني الكندي
وقد
المسلم الذي تحادث و"صدى
مه،
المشرق" أن ال يكشف اس َ
لذا سيُست َخدَم مصطلح "المواطن
الن ّبيه" في هذا المقال لإلشارة إليه.

Cristian Ungureanu/ Wikimedia Commons

التفاصيل في الصفحة الرابعة

المرشح "البلدي" عبد الحق ساري :حركة دؤوبة بين
التدريس الجامعي والعمل الخيري والنشاط السياسي البلدي
فاطمة بعلبكي -مونتريال
في أعقاب اإلنتخابات الفيدرالية
المبكرة التي شهدتها كندا الشهر
الفائت ،تستعد مقاطعة كيبيك
لخوض غمار اإلنتخابات البلدية في
غضون شهر ،وتحديدا ًفي  7نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل ،حيث ستتم
دعوة المواطنين في  1100بلدية الى
صناديق اإلقتراع إلنتخاب ممثليهم.
كما حثّ اتحاد البلديات في كيبيك
( )UMQالمواطنين المؤهلين على
ّ
الترشح ،خصوصا ً النساء والشباب

الذين تبلغ أعمارهم  35عاما ًأو أقل.
ّ
شك أن المعركة في مونتريال
وال
 العاصمة اإلقتصادية لكيبيك-ستكون محتدمة ،في ظلّ
اإلعالن عن البرامج اإلنتخابية
للحزبيْن الرئيسييْن المشاركيْن،
وهما(( Ensemble Montrealو
.))Project Montreal
ولتعريف الجمهور عن كثب على
المرشحين لإلنتخابات البلدية
وبرامج أحزابهم ،قابلنا في صدى
المشرق مرشح حزب
 ) )Ensemble Montrealعبد

المرشح عبد الحق ساري

دم بطاقة تعريف
الحق ساري ،وسنق ّ
في القسم األول من اللقاء معه..

التفاصيل في الصفحة الثانية
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أول الكالم
هاربر عراب التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل!
جذبت قصة قيام شركة "موانئ
دبي العالمية" في شهر حزيران
الماضي بقمع المعارضة لشركة
شحن إسرائيلية في بلدة كندية
صغيرة ٍ اهتمام العديد من
التقدميين في جميع أنحاء
العالم .ولم يكن هذا االهتمام
مجرد حدث منفرد – على ما
يبدو ،فقد سلطت وسائل اإلعالم
الكندية مؤخرا ً الضوء على
فضيحة أخرى للشراكة بين كندا
واإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي.
وفقا ً
"موندويز"
لموقع
رئيس
يحتل
األمريكي،
الوزراء الكندي السابق ستيفن
هاربر مركز الصدارة كرئيس
لشركة
االستشارية
للَّجنة
المراقبة
تكنولوجيا
انظمة
االسرائيلية"،"AWZ Ventures
ومقرها تورونتو ،وهي شركة
تقوم بإنتاج انظمة التعرف على
الوجه وأنظمة الكشف عن
الحشود والخدمات التي تقدم
ل األفراد.
معلومات سريعة حو َ
وقد ركزت وسائل اإلعالم الكندية
على قيام الشركة ببيع هذه
التكنولوجيا إلى اإلمارات ،وهي
دولة ذات سجل مقلق في مجال
حقوق اإلنسان .بقصد أو غير
قصد ،كشفت وسائل اإلعالم
ل دقيقة وغريبة عن هذه
تفاصي َ
الشركة ومجلسها االستشاري،
فاتَّضح أن لهذه الشركة شركات
متعددة تابعة لديها شخصيات

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

514 619-1575

سابقة في الموساد .وكان من
المالحظ أن رئيسة فرع الشركة
في اإلمارات لم تكن سوى
الدبلوماسية الكندية السابقة
والممثلة الرسمية لدى السلطة
الوطنية الفلسطينية كاترين
فيرييه فريشيت.
الكندية
الشركة
روّجت
اإلسرائيلية لبيع التكنولوجيا
في اإلمارات ،وقالت إنها ستقوم
ببيع التقنيات اإلسرائيلية إلى
دول أخرى في الشرق األوسط،
منها السعودية ودول في شمال
إفريقيا .وأثار وجود كاترين على
رأس الشركة وتحوّلها من مبعوثة
دبلوماسية كندية إلى "تاجرة
رفيع المستوى" في مجال األمن
السيبراني الكثير من األسئلة
عن "حيادية" السياسة الكندية.
لوحظ ،أيضاً ،أن ريتشارد
فادن ،المدير السابق لجهاز
االستخبارات الكندي ،يعمل
في الشركة ،وورد كذلك أن
الوزير السابق في مجلس الوزراء
المحافظ ستوكويل داي متورّط
ايضاً.
وأشار موقع "موندويز" إلى أن
الشركة اإلسرائيلية ،التي تتخذ
من كندا مقرا ً لها ،ستقوم مع
مجلس استشاري برئاسة رئيس
وزراء كندي سابق هو ستيفن
هاربر والعشرات من الجواسيس

التتمة في الصفحة الثالثة
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المرشح "البلدي" عبد الحق ساري :حركة دؤوبة بين التدريس الجامعي
والعمل الخيري والنشاط السياسي البلدي
تتمة االولى

فاطمة بعلبكي -مونتريال

•بداية ،كيف تعرّف عن نفسك؟

اسمي عبد الحق ساري ،وأنا من

األيتام" ،حيث كنت رئيسا ً للجمعية
منذ العام  2014ولغاية العام ،2019
وحاليا ً أشغل منصب نائب الرئيس،
وهي جمعية خيرية ،أرسلت خالل
العام  2020حوالى  800ألف دوالرا ً
الى كلّ من المغرب وتونس.

بفئة الشباب ،واغتنام مؤهالتهم
وكفاءاتهم ،وتسليط الضوء على
انجازاتهم .فعلى سبيل المثال لم
يوجد مرشح من الجالية المسلمة
عن منطقة (الفال) ال على المستوى
البلدي ،وال اإلقليمي كذلك!
وفي مونتريال هناك أقليّة لها مكانة
ن لدينا قوة
إجتماعية ،بالرغم من أ ّ
ضاربة وحضور جيّدان ،ولكن التمثيل
غير كافي وال يرتقي الى المستوى
المطلوب.

مواليد مدينة الرباط في المغرب• ،لماذا أنت مهتم بالشأن العام
حيث نشأت وتلق ّيت علومي المحلّي في كندا؟ وما مدى قربك
األكاديمية وأنهيت المرحلة الجامعيّة من الجمهور وإحتياجاته؟

في قسم تكنولوجيا المعلومات وعلم
الحاسوب ،كما عملت في وزارة المالية
(مديرية الميزانية) في المغرب.
التحقت بعد ذلك ببرنامج دراسي
في فرنسا ،ثمّ قرّرت السفر الى كندا
للدراسة ،حيث بدأت الماجستير
في "المدرسة العليا للتكنولوجيا"
Ecole
de
(technologie
 ،)superieure ETSوحصلت فيها
على دبلوم في الدراسات العليا.
وبعدها درست الـ  MBAفي جامعة
 ،UQAMوبعدها أتممت المنحة
الدراسية الت ّي تخوّلني الحصول
على شهادة الدكتوراه في اإلدارة في
جامعة مونتريال (Universite de
.)Montreal
أمّا على الصعيد المهني ،فقد بدأت
الت ّدريس الجامعي في كندا في كلية
علوم التدبير في جامعة UQAM
منذ العام  ،2007وما زلت أزاول
التدريس الى اآلن .عملت أيضا َ في
ميادين كثيرة في ما يخص تكنولوجيا
المعلومات ،حيث عملت في شركة
خاصة تعنى بتوزيع البترول ،كما
عملت في أقسام الصحة واألمان في
أماكن العمل ( ،)CNESSTوعملت في
مصلحة الشرطة في مدينة مونتريال
لمدة أربع سنوات ونصف ،وبعد ذلك
توجّهت الى السياسة ،وخصوصا ً في
ما يتعلّق بالشأن البلدي.
على صعيد موازٍ ،أنا من مؤسسي
الجمعية اإلسالمية لشمال أمريكا،
وعملت أيضا ً مع جمعية "شمس

بطبيعة الحال بصفتي مواطن كندي
أعيش أنا وعائلتي وأوالدي في هذا
البلد ،فاالهتمام بالميادين السياسية
واالجتماعية واالقتصادية هومن
صلب اهتماماتي ،وبالطبع ال أنسى
القضايا العربية في المغرب وتونس
وسوريا ولبنان ،وكذلك دول شمال
أفريقيا ،ولكن ّي حريص أيضا ً على
الجيل الصاعد في كندا وبمستقبل
أوالدي ودراستهم وبقضايا حقوق
المرأة في كندا ،وكذلك حقوق
الطفل .فكندا بلد منفتح ويرحّب
بالمهاجرين ،ومع ذلك يجب مراعاة
خصوصية المهاجرين وثقافتهم
وانتماءاتهم الدينية ،واحترام وجهة
نظرهم ومساعدتهم على التطور
دم والنجاح في المجتمع
والتق ّ
الكندي.

•ما سبب اهتمامك باالنتخابات
البلدية أكثر من الفيدرالية؟

برأيي تعتبر البلدية بمثابة حكومة
قرب من الجمهور ،كونها معنية
باحتياجات الناس اليومية وهمومهم
المعيشية ،فعلى سبيل المثال ما
يهم المواطنون الكنديون هي مسائل
النظافة ،وإزالة الثلج (شتاءَ) للتوجّه
الى العمل ،واألمن ،والمواصالت،
العامة،
والمسابح
والحدائق،
والمكتبات ،ودور العجزة الخ ...أكثر
من اهتمامهم بالشؤون السياسية
العامة .وجميع األمور السابقة هي

•ما رسالتكم؟

المرشح عبد الحق ساري

من اختصاص العمل البلدي ،الذي
يؤمن الراحة النفسية والبدنية
للمواطنين .وأعطي مثال ً حول أهمية
األمن ،فالبلدية هي التي تنظم عمل
الشرطة المحلية لضمان اإلستقرار
واستتباب األمن ،فبدون أمن ال
يستطيع المواطن العيش بسالم
وراحة وال يستطيع أن يتتطوّر في ظلّ
ظروف أمنية ونفسية غير مستقرّة.
لذا ،أرى أن االستحقاق االنتخابي
البلدي في غاية األهمية لتنظيم
أمورنا الحياتية اليومية.

•ما رأيكم بنتائج اإلنتخابات
الفيدرالية؟ وكيف تقيّمون أداء
الجالية على مستوى المشاركة؟

الغاية من اإلنتخابات الفيدرالية
المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء
جاستن ترودو هي حصوله على
األغلبية في الحكومة ،لتعزيز قوّته

وصالحياته ،ولم تحقق النتائج هذه
الغاية بالرغم من فوز الليبراليين.
األمر الجيّد هو المشاركة الكثيفة
في اإلقتراع من قبل الجالية العربية،
في منطقة  Montreal Nordو
 ،Saint Leonardوهذا أمر في
ويصب في مصلحة
غاية األهميّة،
ّ
الوزن اإلنتخابي للجالية العربية ومدى
قوة وحضور الجالية على الصعيد
السياسي .فمن ال يمتلك الحضور
السياسي ،واإلقتصادي واإلجتماعي
في المجتمع الموجود فيه يصبح
محط ضعف وال يؤخذ على محمل
الجدية.
وبرأيي على الجالية بذل المزيد من
الجهود للوصول الى مستوى أفضل.

أدعو الناس ،خصوصا ً أبناء الجالية
العربية ،الى المشاركة بكثافة في
العمل السياسي والحضور السياسي،
وبأن يكونوا فعّالين في المجتمع
الذي ينتمون إليه ،وبأن يشاركوا في
التصويت وممارسة حق ّهم في اإلقتراع
وإبداء الرأي كي يصبحوا قوة ضاربة
ومؤثرة ،وكي ال يخذلوا المرشحين
الذي يسعون الى خدمتهم وإيصال
مطالبهم وأصواتهم.
ختاماً ،تجدر اإلشارة الى أن ّه لن يكون
هناك تصويت بريدي في مونتريال
على غرار ما حدث خالل اإلنتخابات
الفيدرلية ،وذلك بعد رفض إدارة
فاليري بالنت  -العمدة الحالية
للمدينة -طلب اإلذن من حكومة
كيبيك لتقديم هذه الخدمة لكبار
السن في مونتريال ،وذلك الستحالة
تنظيمها بحلول الخريف ،وفق بالنت.
لذا ،نحث المواطنين على المشاركة
في اإلنتخابات البلدية ،التي ال تقلّ
أهمية عن األنتخابات الفيدرالية.

مالحظة :سنتطرق في القسم
•هل أداء الجالية على المستوى الثاني من المقابلة الى الحديث
التمثيل السياسي كافي اليوم؟
بالتفصيل عن البرنامج االنتخابي
ن ذلك ،ويجب اإلستثمار أكثر للمرشح عبد الحق ساري.
ال أظ ّ
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السالم عليكم

حسين حب هللا
hhoballah@sadaalmashrek.ca

ماذا بين السكوت عن الكراهية ورفع الصوت ضدها؟!
حسين حب هللا – مونتريال
ِّ
بحق المسلمين –
ال تتوقف اإلساءات
في كيبك بشكل خاص وكندا بشكل
عام – التي تنم عن كراهية دفينة في
النفوس تهدد أمن المجتمع والتعددية
والتسامح والتعايش .يساعدها في
ذلك ُّ
غض الطرف عنها وعدم المبادرة
إلى التحرك الفاعل من جهة ،وعدم
ست َهدَفين إلى رفع الصوت
مبادرة المُ ْ
والتقدم بالشكوى أمام السلطات
المختصة من شرطة ومحاكم وهيئات
مدنية وغيرها .وال يقف في وجهها
إال رفع الصوت واللجوء إلى القانون
لت ُحمى الحقوق وي ُدفَع الضرر.
حادثتان وقعتا في األسبوعين
الماضيين وقراران قضائين صدرا قبل
أيام قليلة يتطلبان وقفة تأمل لنأخذ
منها العبر للمستقبل.
ففي مقهى "ستاربكس" تعرّض أحد
المسلمين أواخر الشهر الماضي إلى
االهانة على يد أحد موظفي المقهى
أمام العشرات من رواده ،الذين الذ
أغلبهم بالصمت!
في المقابلة التي أجرتها صدى
المشرق مع أحد الشهود على ما جرى
في المقهى في جامعة كونكورديا
استغرب الشاهد كيف وقف عشرات
االشخاص صامتين أمام ما تعرض له
أحد الكنديين المسلمين في المقهى
من إهانات عنصرية ،متسائال ً عن
السبب الذي دفعهم إلى االكتفاء
بمشاهدة ما جرى.
الشاهد عبّر عن االمتعاض مما جرى
حين قال" :جميع الزبائن انتبهوا إلى
المواجَهة الجارية ،لكن لم يكلِّف أحد ٌ
منهم خاطره لِمساندتي والضحية ،بل
َ
أعرض بعضهم عن ّا ،فيما أخذ اآلخرون
يضحكون ،وكأننا كنا نق ِّ
ً
استعراضا
دم
لهم"!
وشدد في حديثه على أنه "لو اتخذ
شخصان أو ثالثة موقفا ً ما ذلك اليوم
لوصلَت للموظَّف أو لزمالئه رسالة
قوية جدًا ،مفادها أن عليهم التوقف
عما يفعلون ألنه سيتسبب لهم
بالمشاكل ،وقد يتوقعون أن ي ُواجَهوا
باستنكار ِ زبائن المقهى إن تكرر هذا
الموقف .لكنهم ذلك اليوم كانوا
صمت الجميع"...
متأكدين من
ِ
وفي موقف مقز ّز آخر ،تعقيبا ً على
قرار ترشيح فريق ريجي البوم
( )Régis Labeaumeالبلدي في
َ
المشارك
المؤسس
مدينة كيبك
َ
للمركز الثقافي اإلسالمي في كيبيك
بوفلدجة بن عبد هللا على الئحة
المجموعة في االنتخابات البلدية
المقبلة في مدينة كيبك ،وصف
حزب تحالف مواطِني كيبك (– )ACQ
الذي هو حزب بلدي في المدينة التي
ل فيها كارِه ٌ لإلسالم ستة َ مسلمين
قت َ

أول الكالم
تتمة األولى

السابقين بتسويق تكنولوجيا
األمن السيبراني والمراقبة
اإلسرائيلية لألنظمة العربية
الدكتاتورية ،علما ًبأ َّ
ن االستخدام
ِّ
الضار لهذه التقنيات وُثقَ بشكل
واضح في السنوات األخيرة ،بما
في ذلك استهداف الصحافيين
ألجل حقوق اإلنسان.
والنشطاء
ِ
هذه األخبار لم تلقَ صدى
عند جماعات حقوق االنسان
وال الجمعيات المدافعة عن
الديمقراطية والحريات االعالمية
ألنها ربما ستعرضها لهجمات
جماعات الضغط الصهيونية،
المشهود لها في كندا وتورنتو
بالذات بالتفرغ لمالحقة كل
صوت يرتفع في الوسط اإلعالمي
أو الحقوقي أو السياسي مؤيدا ً
لفلسطين وحقوق الفلسطينيين
ومنددا ً باالحتالل وجرائمه
ونظامه العنصري .فكيف لو
ارتبط األمر بشركات تكنولوجيا
أمنية تجني ماليين الدوالرات
وتوظف سياسيين ودبلوماسيين
بمداخيل مغرية؟ فمن يا ترى
سيقترب من عش الدبابير؟؟

التحرير

محمد فقيه خالل التحضير لتقديم  600وجبة مجانية للمحتاجين لمناسبة عيد الشكر

في المسجد قبل سنوات متعددة –
ن االسالمي بأنه "سرطان ينمو
الدي َ
ببطء داخل مجتمع كيبيك" .وجاء
في البرنامج الذي نشره الحزب على
موقعه باللغة الفرنسية تحت عنوان
"األسلَمة" أن "اإلسالم مخالف لقيم
كيبيك األساسية".
وأكد الحزب أنه لن يستقبل "أي
مرشح يؤيد أسلمة مدينة كيبيك
وسيبذل حزب " "ACQقصارى جهده
عبر سياسة اإلدارة البلدية لمواجهة
أسلمة مدينة كيبيك".
وقال آالن جياسون ،زعيم حزب
تحالف مواطني كيبك ومرشح رئاسة
البلدية أن بوفلدجة بن عبد هللا
يريد أسلمة مدينة كيبيك" .وأضاف:
"مدينة كيبيك تشهد حاليًا أسلمة
بطيئة تدريجية ماكرة".
بوفلدجة بن عبد هللا قدم شكوى
إلى هيئة "انتخابات كيبيك" يدين
فيها خطاب الكراهية في منصة
الحزب البلدي .لكن المؤسف أن
لجنة االنتخابات في المقاطعة قالت
إنها ال تملك السلطة لفعل أي شيء
حيال ذلك .ون ُقل عن المتحدثة
باسم الهيئة جولي سان أرنو (Julie
 )St-Arnaudقولها "ال يوجد في
قوانيننا ما ينص على سحب ترشيح
أي شخص ي ُدلي بتصريحات من هذا
القبيل" .وأضافت" :األمر متروك
للناخبين التخاذ خياراتهم عندما
يحين وقت االقتراع".

أمام هذا الواقع المؤلم تساءل كُثُر :بحق امرأة تعرضت إلحدى المحجبات
ماذا لو كانت مجموعة أخرى هدفًا في مطعم في كيبك باإلساءة ،وقد
لسموم هذا الحزب؟ هل ستكون ألزمها القرار بدفع مبلغ 15,300
النتيجة هي نفسها؟ أم أن هناك دوالر تعويضا ً عن األضرار األخالقية
ضرورة للتحرك العام واإلجراءات التي لحقت بالمرأة وبأسرتها.
الفورية؟ وإذا لم تملك المفوضية ففي  28أيلول /سبتمبر من عام
السلطة لفعل أي شيء حيال ذلك ،2018 ،حين كانت السيدة منى عامر
وزوجها يتناوالن العشاء مع أطفالهما
فلم ال تُمن َح تلك السلطة؟
نعم ،الوزير الكيبكي المسؤول عن الثالثة في مطعم تايالندي في مدينة
مكافحة العنصرية بنْوا شاريت أدان ـ كيبيك ،تعرضت لهجوم لفظي
بعد تواصل المنتدى اإلسالمي الكندي عنصري مهين من قبل امراة تدعى
معه ـ ما نشره حزب " ،"ACQوقال فيرونيك بيدار الفرانس (Bédard-
في "تغريدة"" :ال يمكننا أن نتسامح  )Lafrance Véroniqueكانت برفقة
مع مثل هذا الخطاب ،ناهيك عن أن أحد االشخاص.
يروّج له أي حزب سياسي مهما كان بعدها قدمت عامر شكوى إلى
المحكمة في  30كانون الثاني/
حجمه".
تغريدة ليست كافية لوضع حد يناير  .2019وقد أكد حُكم القاضي
(Justice
برونيل
لخطاب الكراهية المتمادي ،سيما أنها كريستيان
لم تُعقَّب بأي تحرك جاد ّ من حزب  )Christian Brunelleفي هذه
أسس للتمييز بين المواطنين ،حين القضية أن حرية التعبير حق مكفول
ّ
منع المسلمات المرتديات للحجاب للجميع ،لكنه ال يسمح بالتعبير عن
من العمل في المؤسسات الحكومية اإلهانات "على أساس على خصائص
في كيبك ،مما ساهم في تعميق فردية معينة مثل األصل العِرقي أو
الكره لِلمرأة المسلمة ويتطلب تحركا ً القومي".
عمل جديدة أسرة عامر في تصريح صحافي قالت
فاعال ً ويحتاج إلى آلية
ٍ
إنها لم تتابع القضية في المحكمة
من المهتمين بالشأن الجاليوي.
في المقابل صدر في األيام القليلة من أجل المال ،ولكن بدال ً من ذلك
درسا عن التسامح
الماضية قراران مميّزان برمزيتهما في لتعليم الجمهور
ً
مواجهة حملة الكراهية التي يتعرض واحترام اآلخر .وقالت "لقد فعلنا هذا
لجعل هؤالء يتوقفون عن فعل هذا
لها المسلمون.
القرار االول صدر األسبوع الماضي عن النوع من األشياء ،أي اإلساءة إلينا
محكمة حقوق اإلنسان في كيبيك وإلى جاليتنا".

ً
أيضا له دالالته هو الحكم
قرار آخر
بثمانية عشر شهرا ً من السجن
َّ
المرشح لرئاسة بلدية كالغري
على
( )Calgaryكيفن جونستن (Kevin
 )J Johnstonبسبب إصراره على
ِّ
مؤسس
التشهير بِمحمد فقيه،
سلسلة مطاعم "Paramount
 "Fine Foodsومديرها التنفيذي،
وتسميته "إرهابياً" و"قاتال ً لألطفال".
وسيُسجَن جونستن اعتبارا ً من الرابع
من كانون الثاني من عام  2022ثالثة
ل كل مخالف ٍة ارتكبها من
أشهر ٍ مقاب َ
المخالفات الست لقرار المحكمة (أي
ثمانية عشر َ شهراً).
م  ،2017وجه السيد جونستون
فعا َ
إلى فقيه سلسلة من االتهامات
ً
رافضا التراجع
الحاقدة والكاذبة،
عنها ،ما دفع فقيه لرفع دعوى قضائية
م  ،2019أصدرت المحكمة
عليه .وعا َ
قرارها وربح فقيه حكم ًا قضى بدفع
جونستون  2.5مليون دوالر لفقيه.
هل السجن هو حل كاف لمواجهة
الكراهية؟ ليس كذلك أبدًا .لكنه
واحد من الطرق لمواجهة الذين
يتخذون من حرية التعبير المتاحة في
كندا حجة ً إلظهار كراهيتهم لِمواطنين
كنديين آخرين .هو بداية تتطلب
متابعة لكل حادث ٍة لِنشر الكراهية
ولِمحاوالت تشجيعها من خالل
القوانين التي تشد عصب العنصريين
والكارهين والمعادين لآلخر الذي
يختلف معهم في الدين او العرق أو
اللون وما شاكل.
بين الساكتين عن الكراهية
والرافضين لها كرامة وطن ينبغي أن
ي ُحت َرم شعبه ،ومُواطن ال يجوز له أن
يَسكت عن حقه ،وجالية لن تضع
حدا ً للتطاول عليها دون العمل الجاد
تحت سقف القانون.

آراء

َ
ْ
حادثة عنصرية في مقهى "ستاربكس" في مونتريال :
ماذا كنت ستفعل لو كنت حاضرا ؟

"مع زيادة المخاطر ،ال بد من تعزيز ِ اإلجراءات
تتمة االولى
لدرئها ...ال بد ألفراد الجاليتين من تحسين
زينب مرعي ـ صدى المشرق
مهاراتهم بالنسبة لحماية أقرانهم من تلك
المخاطر .عليهم أن يحددوا األرقام الهاتفية
وعناوين البُرُد الرقمية ( )e-mailsالتي عليهم
الحادثة المونتريالية
التواصل مع أصحابها ،وعليهم أن يستفيدوا
"مررت بهذه التجربة المؤذية في الثالث
مرعية في أميركا الشمالية
من األنظمة ال َ
والعشرين من أيلول في حرَم جامعة
لتقديم شكاواهم بالشكل الصحيح .إذا ً فه ُم
"كونكورديا" التي تضم عددا ً كبيرا ً جدا ً من
ال يحتاجون لإلنفعال والصراخ ،بل لديهم
جامعة كونكورديا حيث وقعت الحادثة  ..الصورة من خيار ٌ آخر ،وإال فسيُترَك ك ٌّ
الطالب العرب ،بينهم اللبنانيون.
ل منهم وحيدا ً في
ويكيميديا كومنز  Jeangagnon /ويكيميديا كومنز /
كس"
"ستارب
جالس في مقهى
وأنا
َ
ٌ
مواقف كهذه" ،والتحذير للمواطِن المُقيم في
Jeangagnon
اق ( )baristaفي
س
َف
د
استه
()Starbucks
منطقة مونتريال الكبرى.
َ
ٍ
المقهى زبونا ً من المهاجرين الحديثي العهد " c a / r a c i s t - i n c i d e n t - b r o u g h t -عليكم أن تعرفوا كيف تحالِفون الضحايا.
بكندا ،واستغلَّ عِرقيت َه وأذلَّه أمام الجميع starbucks-16-million-in-negative- .إن شاهدتم شيئا ً فقولوا شيئاً ...بمتناولكم
أدركت حينها أنني سأندم إن لم أتحرك ،وفي )press-1.1085051
طرائق منهجية تستطيعون اتِّباعها عند
ي تكليف خاطري من المهم أن ي ُشار إلى أن شركة القهوة تقديمكم شكاواكم .من غير المنطقي ،مثالً،
قرارة نفسي علِمت أن عل َّ
أخرى
إشكاليات
في
وقعت
الدولية
األميركية
األمر
بي
وانتهى
باتخاذ الموقف المناسب،
أن تكون الشكوى لزمالء الساقي المُسيء،
متعددة من قبل ،بعضها كان مع
ُ
موقف دفاع ٍّ
المكان".
ي في
وأنا في
السقاة فمن الممكن أن يكونوا جميعهم أصدقاء
ٍ
الموظَّفين لديها.
فعليين ،وكذلك قد تكون الشكوى للمشرِف
حادثة أميركية مشابهة
المتواجد في المكان َمضيَعَة ً للوقت .فعليكم
"وَجَب أن أتدخَّل"
تظهِر صفحة "تويتر" التي يستخدمها هذا
أن تستدلوا إلى طريقة التواصل مع اللجان
يقول "المواطن النبيه" إن الضحية كان في
ن
الباكستاني الكندي المسلم اهتمامه الكبير الخمسينات من عمره ،مضيفاً" :لو لَم أتدخَّل المُشرِفة في الوكاالت التي تنظِّم شؤو َ
بالقضايا االجتماعية واإلنسانية ،وهو يقول
المطاعم والمقاهي وغيرها من المحالت
ن الساقي في
ن فروع لدعم ذلك الشخص ،ألمع
َ
إن عليه "التكلم عن هذه الحادثة كَو َ
المقصودة في كندا" ،والنصيحة للكيبكي.
"ستاربَكس" تتواجد بكثافة في كل مكان ،اإلساءة ِ إليه ،فهو كان غافال ًأصال ًعمّا يتعرَّض
ِّ
"إحتفظوا باألدلة والصور .سجلوا األشرطة
فإن كنتم في زيارة إلى مكة ،ستجدون واحدا ً له .علمت حينها أنهم قد يشكونني للشرطة،
المصوَّرة ( ،)videosوحددوا الوقتَ الذي
من مقاهي "ستاربَكس" فور خروجكم من أو يكذبون ،أو يلفِّقون خبرا ً ما ،غير أنني لم
تجري فيه الحوادث ،واحتفظوا بإيصاالت
المسجد الحرام ...فروع الشركة في كل أستطع أن أكتفي بالجلوس واإلطمئنان ألن
الدفع والمعلومات المرتبطة بالشهود اآلخرين
مكان ،لكن إحمرَّت عليها العين – كما ي ُقال سمعتي لم تتضرر...
كي تُؤخَ َ
ذ إفاداتهم إن تدخلت الشرطة في
إذا ًفقد ساندتُه وكُنا قبالة َ
الموظفين
من
فريق
ٍ
– بسبب حوادثها العنصرية وتعصبها".
هذه المسألة أو تحوَّلت إلى قضية قانونية
فعلياً ،في السادس عشر من نيسان من البِيض والقليل من الزبائن البِيض .من
ُحصل
الواضح أن ما بين ثالثين وأربعين شخصا ً أو إن حدث أي تطوّر ٍ آخر .كل ذلك ي ّ
عام  ،2018ع ُومِل بقساوة ٍ رجالن أسوَدان
بتثقيف النفس الذي تفتقر إليه الجاليتان
كانا ينتظران رفيقهما في أحد مقاهي تواجدوا في المقهى ساعتها".
اإلسالمية والعربية"...
"ستاربَكس" في مدينة فيالدِلفيا األميركية .يذكر "المواطن النبيه" أن الكثير من الزبائن
يؤكد "المواطن النبيه" على أننا "نحتاج إلى
وقد نشرت حينها الكاتبة والناشطة ميليسا كانوا عرباً ،فالمنطقة ي ُسكنها الكثير من
التعليم الذي يمكِّننا من المدافعة عن أنفسنا
دي بينو ( )Melissa De Pinoشريطا ً مصوَّرا ً اللبنانيين والجاليات العربية األخرى.
وعن المفتقرين إلى القوة أو األساس العلمي
انتشر سريعا ً وتسبب بغضب كبير .وأفادت "جميع الزبائن انتبهوا إلى المواجَهة الجارية،
الالزمين للدفاع عن أنفسهم"...
ِّ
دي بينو أن "الشرطة است ُدعِيَت أل َّ
ن الرجلين لكن لم يكلف أحد ٌ منهم خاطره لِمساندتي قد يلزم أن ي َّ
ُخصص يوم تدريبي في كندا
َ
أعرض بعضهم عنا ،فيما
لم يطلُبا شيئاً ،وقد أُخرجا من المكان مكبَّلَي والضحية ،بل
هذه المرة ،لكن في الواقع ال بد من فعل
ِ
أخذ اآلخرون يضحكون ،وكأننا كنا نق ِّ
دم
األيدي ألنهما عمليا ً لم يفعال شيئاً .كل
الكثير ِ لتغيير ِ العقلية اإلستعالئية التي لطالَما
استعراضا ً لهم!
من َت في كل المجتمعات ،حتى في التي
البِيض يتساءلون لِماذا ال يواجهون الموقف ال أريد أن أسيء الظن وأن أقول إنهم جميعا ً ك َ
َ
نفسه عندما يتصرفون بالطريقة ذاتها".
تتبجَّح بتطبيق القيَم المتعلقة بالمساواة
في اليوم التالي ،أعلنت شركة "ستاربَكس" جبناء ...الساقي كان يحاول إهانة َ المهاجر
َ ِ اإلجتماعية.
م لم
أنها ست ُقفِل أكثر من  8,000من فروعها في بالسخرية من لغته االنكليزية ...فل ِ َ
ي منهم كيف يساند المهاجر بموقف "لم تكُن تجربتي األولى"
يعرف أ ٌّ
ٍ
الواليات المتحدة عصر َ التاسع والعشرين
من أيار من ذلك العام "لتدريب الموظَّفين دفاع ٍّ
ي؟! لم يملِكوا الجرأة أو المعرفة الالزمة "لم تكن هذه تجربتي األولى .فالمسلمون
ِ
التمييز العرقي" كي يتدخلوا ،وكان ينبغي لِغير البِيض أن أو العرب الذين أراهم في مواقف كهذه هم
ومنع
على تفادي االنحياز
ِ
ِ
األسرع في اإلشاحة بأنظارهم ومحاول ِة
وأضافت الشركة أنها يتخذوا موقفا ً فوريا ً لدعم ِ الضحية".
في مقاهي الشركة.
ستدر ِّب قرابة  175,000من موظَّفيها "عليهم أن يتعلموا َ
م من غير الهرب منها .أعتقد أن من الضروري تغيير
كيف يبدون الدع َ
الشركاء في أرجاء الواليات المتحدة وأنها إثارة الفوضى والتسبب باستدعاء الشرطة" ،هذا الواقع" ،والكالم مما أدلى به "المواطن"
ستعتمد التدريب ذاته عن َد ضمِّ الشركاء والنصيحة من "المواطن النبيه" ،الذي يرى النبيه في حديثه إلى "صدى المشرق".
أنهم "كانوا يستطيعون اتخاذ َ موقف دفاعي "اإلكتفاء بالجلوس ومشاهدة ما يجري كان
الجدد إليها.
مسالِم ٍ وإنما قوي ومنطقي ،على أن يؤكدوا عمال ً ناما ً عن األنانية .لو اتخذ شخصان أو
َّ
"مسألة غير سهلة"
وجودهم في الوقت نفسه وي ُبدوا إلما َمهم ثالثة موقفا ً ما ذلك اليوم لوصلَت للموظف
يقول "المواطن النبيه"" :هذه كانت مسألة ً بكيفية متابعة المسألة وتقديم الشكوى" ...أو لزمالئه رسالة قوية جداً ،مفادها أن
عليهم التوقف عما يفعلون ألنه سيتسبب
غير سهلة .تخيلوا كم من المال تجني "ال بد من تعزيز ِ اإلجراءات لِدَرء ِ المخاطر"
لهم بالمشاكل ،وقد يتوقعون أن ي ُواجَهوا
"ستاربَكس" في يوم ٍ واحد" .بتقدير ِ شبكة
 "BNNآنذاك تسبب "اليوم "الجاليتان اإلسالمية والعربية آخذتان في باستنكار ِ زبائن المقهى إن تكرر هذا الموقف.
"Bloomberg
صمت
مبيعات النمو ،وكلَّما ازداد عدد أفرادهما انخرطَتا أو لكنهم ذلك اليوم كانوا متأكدين من
ِ
بخسارة
االنحياز
ة
لمكافح
التدريبي
ِ
ٍ
سجِّلَت الحادثة".
بقيمة  16.7مليون دوالر أميركي .لكن شاركتا أكثر في المسائل التي كانتا تتجنبانها الجميع ،ولهذا ُ
الشركة كانت لِتخسر كثيرا ًأيضا ًلو لم تتحرك من قبل .لقد جُرِّدَت نساء مسلمات من إذا ً فهذه هي المعزوفة نفسها :الكثير من
بعد الحادثة" .وأضافت الشبكة المتخصصة فرصه َّ
ن في اإلنتخابات في اللحظات األخيرة الكنديين من المسلمين والعرب التابعين
ن "مجموعة " – كما ي ُقال – ألنهن أَدلَين بآرائهن في بعض ( )apologistsيخافون من التحرك في
في مجال األعمال الكندية أ َّ
 "Apex Marketing Groupالتي تُعاين النزاعات.
المواقف التي يلزم فيها ذلك لِئال ي ُعت َبَروا
ِ
قدرت خسائر َ إذا ً فمع بدء أي جالي ٍة بالنمو واستكشاف "غير كنديين" في عالمهم الخيالي ،الذي
قيمة العرض اإلعالمي أيضا ً َّ
"ستاربَكس" بسبب التقارير اإلعالمية األحياء أو المناطق الجديدة ،يعر ِّض أفرادها ينعمون فيه "بالهوية الكندية الفاضلة"
أنفسهم إلى المخاطر التي لم يكونوا ليتعرَّضوا المتطلبة صمتهم في مواقف كهذه .أتساءَل
السلبية بِمبلغ  16مليون دوالر أميركي".
(  https://www.bnnbloomberg.لها لو لِزموا بيوتهم" ،والكالم للكيبكي.
ِّ
"يحسن" هويَّتهم الكندية.
إن كان الصمت
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اشكالية الحضارة االسالمية و
العربية مع "عبارة رجال الدين"
يترامى الى مسامعنا في الكثير من االحيان من
الناطقين بلغة الضاد استخدامهم مصطلح "رجال الدين
" ) clergy(religious menدون ادراكهم الساس هذا
المصطلح ومنشئه .وال شك في ان هذا اإلستخدام
اللغوي ال اصل له فى الحضارة العربية و االسالمية ،إنما
هو ترجمة من اللغات الالتينية لتعبير درج على استعماله
قبل عصر النهضة ،في العصور الوسطى األوروبية  ،للداللة
على الطبقة الحاكمة انذاك و التي كان جلّها محصور
بالكنيسة الكاثولوكية  .وفي المقابل كان يستخدم وصف
 lay menلإلشارة الى "عامة الشعب" او الناس العاديين،
الطبقة المحكومة انذاك .
و كان مفهوم التفرقة بين الفئتين المجتمعية فى اوروبا
 ،رجال الدين و عموم الناس  ،يحمل في طيّاته ابعادا
سياسية و طبقية مجتمعية و اقتصادية و دينية  .و منها
امر في غاية الحساسية وهو ان التواصل بين االنسان
"العادي " و خالقه ال بد ان يتم عبر "رجل الدين " و الذي
هو نفسه الحاكم و القاضي و صاحب اليد االولى بالقرار
السياسي  .هكذا نرى ان كل مقومات القوة بيد الفرد
الواحد " ،رجل الدين".
عندما اجتاح ما اصطلح على تسميته بعصر النهضة القارة
األوروبية كانت االنتفاضة العارمة بوجه كل ما هو متعلق
"بالحاكم ،رجل الدين " من نظام سياسي و اجتماعي و
قيمي و ثقافي محمال اياه قرونا من الظالم كانت تشهدها
أوروبا على اكثر من صعيد .
كما ذكرنا آنفا ً  ،ال يوجد في أم الكتب الحضارة العربية و
االسالمية اي استخدام لعبارة رجال الدين .إنما االستدالل
لمن له علم عميق بالعلوم الشرعية  ،بالعلماء  .كما هناك
علماء بالرياضيات و العلوم االجتماعية و االقتصادية ،
هناك من هو ملم بالعلوم الشرعية و اصول الفقه و
الحديث و غيره مما هو مرتبط في هذه العناوين.
لم يحصل في تاريخ الحضارة العربية و االسالمية بعموم
تاريخها ان حُكمت من قبل هيئات "دينية" بمعنى
الكلمة .فلم يكن هناك جسد ديني محدد قام بإدارة
البالد الشاسعة انذاك  .الحاكم في تلك الفترة  ،و ان
يكن البعض منهم له نصيب من العلوم الشرعية  ،اال انه
لم يكن له مدرسة مع اتباع باألالف لكي "يؤسس" من
خاللهم طبقة دينية حاكمة .
اضافة الى عامل في األهمية و أساسي محوري  ،ان
العقيدة االسالمية تقوم على اساس عالقة االنسان بخالقه
دون وساطة  .إنما هي عالقة مباشرة ال تتطلب رضى او
موافقة اي فرد باي شكل من االشكال  .و هذه الحقيقة
الثابتة تُسقط من يد اي حاكم ورقة يمكن التسلط بها
على رقاب الناس من حيث ادعائه بأنه الطريق الوحيد
لرضى الخالق على عباده .
هذا االشكال في تطبيق استخدام نفس العبارات في
الثقافة الغربية و ايضا في العربية واالسالمية يؤدي،
كما هو متوقع ،الى ارتباك و خلط كبير في المجتمعات
الغربية و التي تربط فكرة "رجال الدين " باإلرث الحضاري
الذي انتفضت بوجهه هذه المجتمعات منذ عدة قرون .
امّا استخدام عبارة رجال الدين عند الناطقين باللغة
العربية في عصورنا الحالية قد يعكس اهدافا سياسية
او محاولة ايجاد شرخ وهمي او هو ترجمة حرفية دون
معرفة اصل المعنى في الثقافة الغربية .
في الختام ال بد من دور لنا كأبناء و جزء من النسيج
المجتمعات الغربية ان نشرح لشركائنا في هذه
المجتمعات التي نعيش فيها هذا اللبس الذي يؤدي في
كثير من االحيان الى توترات ال داعي لها و الى استغالالت
سياسية من قبل التيارات الشعبوية و اليمينية المتطرفة .
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د .علي حويلي ـ مونتريال

"دولة النساء" تعلن الحرب على طغيان الذكورية في كندا
د .علي ضاهر

ُ
ُْ
كذ ِبكم قصير
حبل ِ

بأمر من الجار االمريكي المتعالي والمتسلط
والمتسلبط اعتقلت كندا "منغ وانتشو" ،المديرة
الماليّة لشركة هواوي ،النها تعاملت مع ايران،
يعني النها كسرت كلمة واشنطن المدمنة على
فرض العقوبات .الصين بالمقابل ردّت باعتقال
كنديين :مايكل سبافور ومايكل كوفريغ .ثم كان
توصلت واشنطن إلى تسوية مع"منغ وانتشو"،
ان
ّ
فأمرت كندا بإطالق سراحها .كندا ،مثل التلميذ
المطيع ،إلتزمت بأوامر جارتها المتنمّرة ،فقامت
قاضية كنديّة على الفور بإطالق سراح "منغ
وانتشو" .عندها أفرجت الصين عن الكنديين.
كان يمكن للقضية ان تنتهي عند هذا الحد وان
ينتهي معها ظلم طال الصينية "منغ وانتشو"
لكسرها كلمة امريكا كما طال الكنديين مايكل
سبافور ومايكل كوفريغ كرد فعل على الخنوع
الكندي للجبروت االمريكي .لكن الفكر الغربي
المتعالي الذي يطبع معظم النخب الغربية ومن
ضمها الكندية أبَى إال َّ أَنْ ان يطل برأسه .فقامت
قيامة رجال السياسة والمعلّقين والصحفيين
على التسوية ،وشعروا بأهانة ،ليس لخضوع
كندا إلمالءات واشنطن ،بل لزعمهم ان الصين
دعون انها األهم
تطاولت على القيم التي ي ّ
واألحسن واألرقى .فراحت النخب تعلّق على
تنازل قدمه الغرب المنفتح والحر ّ واألخالقي الى
الصين القاسية الظالمة المستبدة التي اعتقلت
مواطنين كنديين ،معتدية بذلك على عالم غربي
بريء ،طيّب ،محب للسالم ،مدافع عن الحرية
وحقوق االنسان ،بزعامة مالك الرحمة والمحبة،
الواليات المتحدة االمريكية ومن معها مثل كندا
وانكلترا وفرنسا وغيرها من الدول التي تطلق على
نفسها اسم العالم المتحضر ،وهو ،حسب رأيهم،
عالم ابتاله هللا وأوقعه بمعاناة وأجبره على التحمّل
تعسفية كارهة للحرية
والتعامل مع دول متوحشة
ّ
والسالم ولحقوق اإلنسان ،كالصين وروسيا مثال.
لو سلّمنا جدال مع النخب الغربية المتغطرسة
والقائلة ان الصين قامت بعمل تعسفي جائر
ظالم بعيد عن قيم اإلنسانية وحقوق اإلنسان
وانتهكت القوانين العالمية بإعتقالها شخصين
كنديين .فماذا يمكن القول عن تصرفات البلدان
الغربية بقيادة امريكا! وهل هي القيم الغربية
التي تنادي بها هي التي دفعتها الى :سرقة خيرات
العالم ،وحرق مدن اليابان ،وتفتيت العراق ،وقتل
عشرات االالف من البشر ،وهدم افغانستان،
ومحاصرة مئات البلدان وتجويع شعوب بأكمالها،
وحجز ومصادرة أموال وممتلكات الغير ،وبيع
أدوات القتل! وهل هي تلك القيم التي دفعتها
الى إبادة سكان امريكا األصليين وتمييز عنصري
بحقّ السكان السود والالتينيين وإنشاء غوانتانامو
وبوغريب وباغرام ،وإرسال المسيّرات التي تقتل
دون محاكمة وتمييز بين مذنب وبرئ ،وإقامة
أوطد العالقات مع أسوء الحكام ،وزرع مئات
القواعد العسكرية في مختلف ارجاء المعمورة،
وتقديم الدعم الثابت لمغتصب محتل على الرغم
من قرارات األمم المتحدة!
فبعد أحداث ايلول -سبتمبر التي تحجج بها الغرب
ن هجوم عالمي نمّقه بشعارات برّاقة وإنسانية،
لش ّ
انكشف زيفه .فقد شهدت تلك الفترة ،الممتدة
من ذلك التاريخ المشؤوم ،الذروة العالمية
لسيادة قيم ظن انه رسخها لدى من ال يفكّر مثله
تارة بالقوة وبالعقوبات وتارة بالتواطؤ والتآمر والرياء
وتارة اخرى بالحروب ناعمة والمتوحشة .فالفواجع
التي انتهت بها حمالته على أفغانستان والعراق
وليبيا وسوريا والتصرفات الحالية المقيتة ضد باقي
دول العالم او حتى داخل معسكره وبين أعضائه
تبعث على الشك والريبة بعالقته مع اآلخرين
وبصدق نواياه وتدعوه الى التوقّف عن اإلعتقاد
بأنه قادر على االستمرار في فرض ما يريده .فال
االقوال المنمّقة والمعسولة ،وال التلطّي وراء القيم
الجميلة والسامية ،وال التفوّه بشعارات حقوق
االنسان والحرية والمساواة والعدالة وال اللجوء
الى الحروب قادرة على إقناع اآلخرين ودفعهم
للتماهي معه .فالعالم لن يصبح غربيا ،ألنه الغرب
يستعمل كل هذه االساليب والشعارات بهدف
التغطية على السرقة والنهب واإلخضاع والقتل!
فكفى صراخا واتهاما للغير وقليل من التواضع
وبعض الخجل ،ايتها النخب .فقد انكشفتم.
س حبل الكذب قصير!
أَلَي ْ َ

في الوقت الذي تتباهى فيه كندا بأنها "دولة
النساء" في المحافل الدولية ،أعلنت الوزيرة
باتي
هاجدو"وضع حد لطغيان الذكورة على النسوية
( )Feministeوإصدار"مانيفستو" كندي يدعو
إلى "االعتراف بالمساواة في الحقوق وفرص
العمل بين الجنسين".
وتحصينا ً لمبادرتها ،تابعت هاجدو جوالتها
ومشاوراتها في معظم المدن الكندية بغية
وضع إستراتيجية وطنية تستند إلى برنامج
عمل شامل يحتاج إلى ورش عمل متخصصة،
وبناء صورة دقيقة لواقع المرأة اليوم في البالد
ومراجعة المفاهيم واألفكار والدراسات التى
يعود معظمها إلى عام .1982
وتنطلق هاجدو من معادلة مفادها أن "النسوية
عدالة" اي انها ال تعني االعتراف بضعف المرأة
وال النيل من ذكورية الرجل .بل تعني شيئا ً
واحدا ً قوامه أن الجنسين يستحقان معاملة
عادلة ومتساوية" .وبتعبير أوضح تضيف" :ان
النساء والرجال هم على الدرجة ذاتها من
المساواة في الحقوق والحصول على األجر عينه
عن العمل نفسه" ،مؤكدة على أنه "ينبغي
العمل بالمصطلح الجديد والدفاع عنه بقوة".
والالفت أن هذا اإلعالن حظي بدعم رئيس
الحكومة جوستان ترودو الذي اتخذ للمرة
األولى ،سلسلة مواقف جريئة وإجراءات تاريخية
وصفت بأـنها "رسالة مدوية" إلى الكنديين عبّر
فيها عن فخره وإعتزازه بـ "النسوية" إذ قال ":أنا
محظوظ ألنني تربيت على يدي أم كانت تؤمن
بالنسوية  ،وأب كان مدافعا ً قويا ً عن حقوق
الجميع نساء ورجاالً" .ولفت إلى أنه "علينا أال
نخاف من كلمة نسوية أو من عبارة المساواة

الصورة من صفحة الوزيرة هاجدو على موقع تويتر

في الحقوق وفرص العمل بين الرجال والنساء"،
مضيفا ً "ليست المساواة تهديدا ً إنما هي فرصة
للجميع" ،داعيا ً الرجال إلى أن يكونوا قدوة
ومثاال ً لتصحيح الخلل في معادلة المساواة
والحقوق الكندية.
وفي السياق عينه ،عيّن ترودو في عهده أول

امرأة ،وزيرة ونائبة ،شابة من أصول هندية،
للشؤون البرلمانية في الحكومة ،وهو منصب
تعاقب عليه برلمانيون من ذوي البشرة البيضاء
منذ  145سنة ،علما ً أن هذا التعيين جوبه
بانتقادات الذعة.
تشير إحصاءات مؤسسة اوكسفام " الى
ان المرأة تتقاضى نحو  72في المئة مما
يتقاضاه الرجل ،علما ً أنهما يقومان بالعمل ذاته
ويمتلكان الخبرات ذاتها .وتتحمل المرأة أعباء
أعمال إضافية من دون أي أجر يذكر.
وتؤكّد"أوكســفام " أن الفجوة المتمثلة بـ 72
في المئة لم تتزايد إال  2في المئة عما كانت
عليه عام  .2002ووفق إحصاءات ،لم يكن مرد ّ
التفاوت في األجور إلى عامل واحد ،كالدوام
الجزئي للنساء أو لساعات عمل أقل أو لنقص
في الخبرات المهنية ،بل لتضافر هذه العوامل
وغيرها أيضاً .علما ً أن تقرير المؤسسة اقتصر
على الوظائف الدائمة على مدار السنة لتأتي
نتائجه موثوقة وأكثر دقة.
ويشير "المركز الكندي للسياسات البديلة" إلى
عدم ارتباط األجور في كندا بأي عامل يقوم على
التمييز العرقي بين الجنسين ،على غرار تعامل
الواليات المتحدة مع األقليات السوداء .
ووفق «المركز» ،تضطر النساء في كندا للعمل
بعقد غير دائم وبفارق كبير عما يتقاضاه الرجل
 ،نظرا ً إلى حاالت الحمل التي تسبب مشكلة
ألرباب العمل ،إذ انهم ال يرغبون عادة بتوظيف
المرأة الحامل خشية زيادة أعباء الشركة المالية
والتكاليف الطبية وإجازة األمومة وغيرها.
أما مسألة المساواة في الحقوق واألجور وفرص
العمل،فال تتحقق " إال اذا كانت المرأة في قلب
التنمية االقتصادية الشاملة".

تنامي الغش في المؤسسات التعليمية الكندية
وشراكة حكومية  -جامعية لمكافحته
وتوضح بيترز كيفة العمل على مشروع مكافحة
الغش وتقول " بادئ ذي بدء  ،يقوم الباحثون
بجمع البيانات الكتشاف كيفية تصرف الطالب
بالنص االصلي .وتعمل أجهزة الكمبيوترعلى
التقاط جميع المحاوالت من الطالب المعنيين
بالغش أثناء كتابة عملهم .وتضيف "سننظر
أيضا في "اإلبداع الرقمي" ،وهو مصطلح
أنشأته الباحثة بيترز من خالل البحث عن
المعلومات المتنوعة الموجودة على اإلنترنت أو
في المكتبة ،والجمع بينها دون نسيان اإلشارة
إلى مصادرها بشكل صحيح".

مكافحة "آفة" الغش

الصورة من ويكيمديا كومنز ()Santeri Viinamäki

د .علي حويلي – مونتريال
في مواجهة "آفة" الغش التي ينتحلها العديد
من الطالب  ،تم تكليف أستاذة مختصين
للقيام بإيجاد طرق فعالة لمنعها في كيبك
 .ففي مؤسساتنا التعليمية تقول "مارتين
بيترز االستاذة في جامعة كيبك" لقد حدثت
زيادة مروعة في حاالت الغش واالنتحال في
مؤسساتنا التعليمية خالل العام الماضي وما
زالت مستمرة " .وفي مواجهة ذلك  ،تلقت
بيترز منحة قدرها  2.5مليون دوالر من
الحكومة االتحادية النشاء شراكة مع الجامعة
بشأن مكافحة الغش واالنتحال .
ويشارك في قيادتها  63باحثا من  28جامعة
في سبعة بلدان  ،للقيام بجمع البيانات

وتحديداالساليب الرادعة الجتثاث آفة الغش
في المدارس والمعاهد والجامعات .واشارت
بيترز الى فشل العديد من الدراسات السابقة
التي بحثت في هذا المجال" .فهناك طالب
يقومون بسرقة المعلومات طوعا ..وهناك
آخرون ينتحلونها قسرا ،ألنهم ال يملكون سبل
الوقاية من الغش التي ينبغي ان تبدأ في
المرحلة االبتدائية.
وترى بيترز أن االنتحال يمكن ان يكون بسيطا
مثل نسخ جملة او تدوين استشهاد أو إسناد
 ،أو اقتباس صورة دون اإلشارة إلى مصدرها
او اذا غير الطالب بضع كلمات من النص ،
معتقدا أنه يبتعد بما فيه الكفاية عن النسخة
األصلية ،علما ان جميع تلك المحاوالت "هي
االنتحال بعينه" على حد تعبير بيترز.

يستخدم الغش في كثير من األحيان في
االمتحانات كالطالب الذي ينقل بعض
المعلومات التي دونها على راحة يده او على
وريقة سرية أو ان يسأل زميله عن اإلجابة
الصحيحة ،علما ان الغش اصبح اكثر شيوعا
مع انتشارالجائحة والتعليم عن بعد.
مؤسسة
ووفقًا الستطالع أجرته اخيرا
جاكسون التربوية على طالب في الجامعات
والكليات الكندية  ،قد اظهر ان  73%قاموا
بالغش خالل حياتهم الدراسية و  58٪سبق
لهم الغش في أحد االمتحانات و  8٪ساعدوا
ً
شخصا ما على الغش.
بالفعل
واشار االستطالع ايضا الى قناعة العديد من
الظالب ب "ايجابيات" الغش كعامل يوفر
الوقت والجهد ،ووسيلة سهلة للوصول الى
النجاح  .ولكن قد يكون االمر كذلك احيانا
على المدى القصير ،انما له تبعات خطيرة قد
تودي بمن يغش الى السجن او لدفع غرامات
مالية فضال عن جعل مستواه الفكري متدنيا.
اما الخبراء في المؤسسة فيرون ان احد اهداف
مشروع الشراكة الحكومية  -الجامعية هو
على وجه التحديد في جعل المعلمين يدركون
اهمية تعديل الممارسات التربوية الحالية
عن طريق اقامة عالقات وطيدة مع الطالب
وجعلهم اقل عرضة للغش  ،غير ان انتشار
الوباء والتعليم عن بعد قد جعل استصال
هذه اآلفة امرا صعبا في مثل هذه الظروف
الحالية سيما اذا تعدى هذا السلوك المشين
حدود الدراسة وصل الى ميدان العمل والحياة
االجتماعية .
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جاسم مصاول من اروقة الدبلوماسية الى بحور الشعر
حسين الهاشمي-صدى المشرق ـ مونتريال شعراء العراق في ذلك الزمن الجميل ،فضال ً عن
قراءاتي لشعراء غربيين مثل اليوت ،عزرا باوند،
بعد اربعين عاما من العمل في وزارة الخارجية بودلير  ،رامبو ،المارتين ،آراغون ،لوركا ،غوته،
العراقية وتسن ّم مناصب عدة كممثل للعراق والت ويتمان وبابلو نيرودا.
في الخارج واخرها صوفيا في بلغاريا ٍقرر " ابو أعود وأقول ان الدبلوماسية ابعدتني كثيرا ً عن
ماهر" ان يضع اللقاءات مع ممثلي الدول مجال اهتمامي األول وهو األدب عموما ً والشعر
ورسمييها جانبا وان ينتقل الى مجالس الشعر خصوصاً ،وكنت أحلم ان أقيم مكانا ً يجتمع او
واالدب والثقافة ،التي لم ينقطع عنها طيلة يلتقي فيه نخبة من المثقفين العراقيين والعرب
تلك الفترة وليحط في مدن القوافي والحروف اليتحدثون فيه عن السياسة او المسائل الدينية
ويهجر عواصم العالم السياسية .قرر ان يرفع ألنني ومن خالل تجربتي الحياتية والدبلوماسية
المرساة لينطلق بقاربه البابلي في بحور الشعر شعرت بأنهما مصدر اختالف في الرؤى مما
التي كانت مجاذيفه معلقة مؤقتا ،لحين ان يؤدي الى االفتراق ولن تفسح لنا المجال باللقاء،
يودع الدبلوماسية ،.الشعر الذي كان يواكبه لذا وعند وصولي الى مونتريال في شهر تشرين
طيلة حياته العملية ظل مكبوتا كون العمل ثاني (نوفمبر) عام  2012شعرت بأن الحلم
سيتحقق ،وكان كذلك ،بعد أن عملت مسحا ً
الدبلوماسي شغله الشاغل ،اطلق سراحه
ليعيش عالما ابقاه مخفيا وان كان يطلق بعض ذاتيا ً للمشهد الثقافي في هذه المدينة الرائعة،
معالمه احيانا بقصيدة هنا وقصيدة هناك قررت ان أقيم امسيات ثقافية يجتمع فيها نخبة
فكانت الدهشة تعلو محيا من يعرفه فيتساءل من المثقفين والمهتمين بالثقافية من عراقيين
ان كان يمارس دبلوماسية القافية في مهامه ؟ وعرب ،لغرض ابراز الثقافة العربية في المشهد
التقيت بالدبلوماسي و الشاعر األستاذ جاسم الثقافي المونترياليوالكندي .والحمد لله
مصاول في مونتريال وحاورته عن بداياته استطعت أن أقيم امسيات ثقافية رائعة حسب
الشعرية وكيفية التوفيق بين عمله الدبلوماسي شهادات اغلب المثقفين العراقيين والعرب.
وعشقه لالدب و الشعر و الذي أرخه في دواوينه وكان من نتائجها ان أعطى حافزا ً لآلخرين في
ّ
إقامة فعاليات ثقافية عربية منتظمة إذ كانت
الشعرية فكان هذا الحوار.
في السابق على فترات متقطعة ،وخلقت جوا ً
•عرفتك مونتريال قنصال ً عاما ً لجمهورية من التنافس الثقافي الشريف واأللفة والتقارب
العراق للفترة 2012ــــ  2016وعرفتك بين العرب.وهذا النشاط الثقافي لم يتعارض
الساحة الثقافية فيها شاعرا ً واديبا ً من خالل مع واجباتي الدبلوماسية ،وكذلك كتابة الشعر
االمسيات الثقافية التي كنت تقيمها في او المقاالت األدبية التي نشرتها في عدد من
بيت العراق ،فمتى اكتشفت هذه الموهبة الصحف العربية في مونتريال او المواقع
الشعرية وفي اي عمر وماذا كانت تعني لك االلكترونية ،ألن األجواء العامة ساعدت على
يشتك أحد العراقيين بأن
ذلك كثيراً ،وأعتقد لم
ِ
وانت تمارس مهامك الدبلوماسية؟
معاملته الورقية لم تنجز ،بل كنتوجميع كادر
الشعر هو مركبي الذي أبحر به في عوالمي القنصلية العامة في مونتريال نقوم بواجباتنا
وأشرعتي التي أقاوم بها العواصف واتجاهات تجاه الجالية العراقية على أحسن ما يرام وهذا
الرياح .الشعر هو الواحة التي أستريح فيهامختفيا ً بشهادة الجميع .كما ان العمل الدبلوماسي ال
من زحمة الزمن ،وأقيم على ضفتها ألسقي يتعارض مع االدب ،الشاعر الكبير نزار قباني كان
افكاري من ماءها العذب ،وأسترد االلهام الذي دبلوماسيا ً في وزارة الخارجية السورية ،وكذلك
يهرب مني أحيانا ً ألسباب خارجة عن أرادتي َ،كان الشاعر عبد الوهاب البياتي مستشارا ً ثقافيا ً
ُ
مرة أخرى على المشهد الثقافي وأسترد طاقتي في السفارة العراقية في اسبانيا ،والشاعر غازي
المُستلبة ألطلَّ مرة أخرى على المشهد الثقافي القصيبي كان دبلوماسيا ً مثل بالده المملكة
وألتحق بالركب الذي أنا جزء منه .بسبب عملي العربية السعودية ،والشاعر السوداني محمد
الدبلوماسي لم أسافر يوما ً دون أن يكون معي مفتاح الفيتوري كان أيضا ً دبلوماسياً ،والشاعر
ديوان شعر ألحد الشعراء الكبار سواء العراقيين السوري عمر أبو ريشة كان دبلوماسياً ،والشاعر
او العرب او الغربيين ،وكتاب أدبي آخر أما في االرجنتيني بابلو نيرودا كان دبلوماسيا ً أيضا ً
النقد االدبي او الرواية .األدب هو العالم الذي وغيرهم.
أجد نفسيفيه وأحلقُ في فضائِه.مذ كنت طالبا ً
في الدراسة المتوسطة (االعدادي عند بعض •الشعر العمودي ام الشعر الحر هو االقرب
الدول العربية) ظهرت ميولي لألدب وربما قبل اليك ولماذا؟
هذا الوقت ،أتذكر وأنا طالب في آخر المرحلة أنا قرأت الكثير من التراث االدبي العربي
االبتدائية أول كتاب نوعي قرأته هو رواية (ألف القديم والوسيط والحديث وخاصة الشعر ،اال
َّ
ليلة وليلة) مما
ولد عندي خياال ً واسعا ً أفادني إن اتجاهي هو مع الشعر الحر او ما يسميها
كثيرا ً في قراءاتي وكتاباتي الالحقة ،ومن هناك بعضالمتعصبين للشعر العمودي بـ (قصيدة
بدأت الرحلة الطويلة في عالم األدب .كنت النثر) أو (الشعر المنثور) ،أحترم هذا الرأي
أكتب الخواطر األدبية في حينها حتى وصلت إال إنني اختلف معه.في الشعر العمودي يقع
الى مرحلة كتابة الشعر في آخر المرحلة الثانوية الشاعر تحت أسر الصوت الخارجي المكرر في
(الفرع األدبي) ،إذ طلب منا يوما ً أستاذ مادة آالف القصائد السابقة ،أما قصيدة الشعر الحر
اللغة العربية ان نكتب أي شيء (خاطرة او مقالة فتقوم على الصوت الشخصي الداخلي للشاعر
او قصيدة او خطاب)كجزء من نشاطات الطلبة وتتطلب منه ان يبتكر المفردات واستخدام
الصفية األدبية وتشجيعهم على الكتابة .أنا صور شعرية وايقاع داخلي ال يمكن ان يقوم بها
في حينها كتبت قصيدة مقفاه (شعر عمودي) في القصيدة العمودية ،وهذا الجو الشعري في
بحدود  8أبيات ،وأعجبت األستاذ كثيرا ً وقال قصيدة الشعر الحر يخلقه الشاعر نفسه في كل
لي بالحرف الواحد سأصبح شاعرا ً في يوم ِ ما.إال مرة يكتب فيها قصيدة .ان من حق الشاعر ان
انني لألسف فقدت نص هذه القصيدة كما يستخدم المفردات واالحساس الخاصللوصول
غيرها من كتاباتي بسبب التنقل من مكان الى الى القصيدة التي يريدها بحيث تحافظ على
آخر .ثم كتبت مقاالت نقدية أدبية عن الرواية وحدة فكرة القصيدة .إذن اللغة الشعرية في
والشعر في الصحف العراقية عندما كنت طالبا ً قصيدة الشعر الحر هو أداة ابداع وابتكار وخلق
في جامعة بغداد .بعد تخرجي من الجامعة وليست تعبير.
وااللتحاق بالعمل في وزارة الخارجية العراقية ويرى (ادونيس) الشاعر السوري الكبير ،ان
ابتعدت عن الكتابة تماما ً ألن الوقت ال يسمح شاعر قصيدة الشعر الحر هو من يخلق اشياء
بذلك بسبب الظروف التي مر بها العراق من العالم بطريقة جديدة ،وان لغة الشعر يجب ان
حروب عبثية غبية قادها النظام الديكتاتوري تكون لغة كشف وتساؤل ،فالشعر الحديث هو،
ضد شعبه وجيرانه الحقاً .يعني الهموم اآلنية بمعنى ما ،فن جعل اللغة تقول مالم تتعلم ان
التي كانت تالزمني مثل غيري من أفراد الشعب تقوله ،خالف اللغة في الشعر العربي القديم،
العراقي ابعدتني كثيرا ً عن الكتابة ،لكنني لم التي تقوم على التعبير ،بمعنى انها لغة تكتفي
اتوقف عن القراءة أبدا ً ألنها كانت منفاي الوحيد من الواقع ومن العالم بأن تمسهما مسا ً عابرا ً
مثل غيري من المثقفين والكتاب العراقيين،إذ رفيقاً ،وهذا ما يجهد الشعر الحديث في ان
كنت اقرأ لشعراء عراقيين كبار مثل بدر شاكر يستبدل بلغة التعبير لغة الخلق .لذا أقول مرة
السياب وعبد الوهاب البياتي و بلند الحيدري أخرى انا مع الشعر الحر ،ألنني أشعر بحرية أكبر
وحسين مردان وفاضل العزاوي وفوزي كريم في التعبير واختيار اللغة الشعرية الخاصة بي
وعبد الرزاق عبد الواحدالذين تتلمذت على وخلق الصور الشعرية لموضوع القصيدة.
قصائدهم وكتاباتهم،كما كنت اقرأ الكتب
األدبية (شعر ورواية ونقد أدبي) التي كانت تصلنا •هل تتذكر اول قصيدة كتبتها؟ وما هو اول
تهريبا ً من لبنان وسوريا ألنها كانت ممنوعة بأمر بيت شعري؟
من النظام الديكتاتوري ،مثل دواوين وكتابات نعم ذكرت ذلك في القسم األول من المقابلة،
الشعراء الكبار ادونيس وخليل حاوي وسعيد أول قصيدة كتبتها عندما كنت طالبا ً في
عقل وأنسي الحاج وعلي مهدي شمس الدين الصف السادس الثانوي/الفرع االدبي ،ضمن
ومحمد الماغوط وممدوح علوان وغيرهم الذين منافسة أدبية لطلبة الفرع االدبي أقامها أستاذ
أحدثوا ثورة في الشعر العربي الحديث مع اللغة العربية في حينها لمعرفة قدرة الطلبة

الدبلوماسي و الشاعر األستاذ جاسم مصاول

على الخلق واالبداع في اللغة العربية وكيفية
استخدام هذه اللغة العريقة والرائعة والجميلة
ذات البالغة الراقية في كتابة الشعر او القصة
او الرواية وحتى الخطابة ،لم تكن في الحقيقة
مسابقة بل طلب منا األستاذ ان نكتب أي شي
باللغة العربية سواء خاطرة او قصيدة او قصة
قصيرة أو خطابة وحتى مسرحية ،كان هو
يشجعنا كثيرا ً للكتابة وقراءة الكتب في مختلف
المواضيع األدبية.
طبعا ً ال أتذكر ماكتبت في ذلك الوقت وكانت
قصيدة قصيرة وضاعت مني خالل انتقالي من
مكان الى آخر في بغداد ،كما مر َّ زمن طويل.
وعند التحاقي بجامعة بغداد تفرغت للدراسة
وكتابة المقاالت األدبية عن شعراء وكتاب
قصص قصيرة ورواية.

•هذا االهتمام بالثقافة ليس وليد الصدفة
فكيف استطعت ان تؤجل انطالق هذه
الموهبة طيلة هذه الفترة؟

نعم اهتمامي بالثقافة ترعرع معي منذ كنت
طالبا ً في الدراسة المتوسطة (اإلعدادية) كنت
أقرأ كثيرا وفي العطلة الصيفية كنت اتردد على
المكتبات العامة لقضاء فترة الصباح الى الظهيرة
بمعدل اليقل عن  3أيام في األسبوع ،لقراءة
كتب االدب القديم والوسيط والحديث للنهل من
هذه العلوم األدبية الرائعة لصقل الموهبة ،حتى
انها افادتني كثيرا ً في عملي الدبلوماسي في لغة
كتابة التقارير والبحوث السياسية والمذكرات
الدبلوماسيةبأسلوب عربي سليم وقوي وليس
فيه أي ركاكة لغوية .وأنا لم أؤجل الموضوع،
بل كنت مع مجموعة من األصدقاء المهتمين
باألدبوالثقافة عموما ً وعلى نطاق ضيق جداً،
خوفا ً من النظام البوليسي القمعي في العراق
آنذاك،نلتقي بين فترة وأخرى ونتبادل الكتب
التي قرأناها وتجري بيننا نقاشات مفيدة حول
موضوع االدب العربي وخاصة الشعر والرواية،
وطبعا ً نتطرق الى سياسة األنظمة القمعية
العربية بدأ ً بالعراق ،وكيف كان المثقف العراقي
والعربي يعاني في ظل هذه األنظمة القمعية من
استالب فكري وامتهان وإذالل للفكر والثقافة
الرصينة .فالثقافة جزء من روحي والماء الذي
أشربه كل يوم ألستمر في الحياة انسانا ً منتجا ً
وليس هامشيا ً يتسكع هنا وهناك ،وبدون
الثقافة ال أعتقد ان الحياة تسير بشكل سليم.
الثقافة هي المحرك الرئيسي للحضارة والتطور
الفكري لإلنسان.

•ماذا اضاف العمل الدبلوماسي والتنقل
بين البلدان باختالف ثقافاتها وعاداتها الى
مخزونك الثقافي؟

بالتأكيد أضاف العمل الدبلوماسي الى مخزوني
الثقافي الكثير ،ألن في األصل السفر هو
ثقافة فكيف باإلنسان إذا يقي في بلد ما فترة
طويلة من الزمن تمتد ألربع سنوات من العمل
والتفاعل مع فئات عديدة من المجتمع ،بالتأكيد
سيكسب معلومات جديدة عن ذلك المجتمع،
فيما يتعلق بالعادات والتقاليد والتعامل مع
األجنبي ،فضال ً عن ثقافة ذلك المجتمع .لقد
عملت في بلدان اوربية وأفريقية وأسيوية ولكل
منها عاداتها وتقاليدها وثقافاتها أضافت الكثير
الى ثقافتي العراقية العربية.

•كيف تنظر الى الحالة الثقافية في
مونتريال؟

مونتريال هذه المدينة الرائعة اعتبرها عاصمة
الثقافة الكندية لما تتميز به من نشاطات ثقافية
متعددة على طول العام لمختلفاألثنيات العربية
واالسيوية واالفريقية واألمريكية الالتينية،
فكلها لديها مناسبات ثقافية خالل العام تنشط
فيها لتعطي مونتريال صورة موزائيكية ذات
ألوان متعددة لتحكي قصة مدينة تستوعب
الجميع بمختلف أصولهم العرقية من اجل بناء

مجتمع سلمي متحاب متعاون كي يكونوا جزءا ً
من البناء الحضاري في كندا.
اما ما يتعلق بالنشاطات الثقافية العربية أعتقد
انها جيدة جدا ً وتسير في االتجاه الصحيح
وضمن المستوى المطلوب من أجل التعريف
بالثقافة العربية ،وهناك حالة من التنافس بين
مختلف المنتديات الثقافية العربية في مونتريال
في تقديم نشاطاتها الثقافية وباستمرار وهذه
ظاهرة ممتازة ،من أجل االبداع ،وحبذا لو يصار
الى دعوة الشباب من الجيل الثاني او الثالث
للمشاركة في هذه النشاطات وتقديم أعمالهم
الشعرية او القصصية او أي موضوع ثقافي آخر
حتى لو كان باللغة التي يجيدها سواء العربية او
الفرنسية او اإلنجليزية.

•اي قصيدة تعتز بها؟ ولماذا؟

ليس لدي قصيدة محددة كي اعتز بها ،كل
قصائدي أعتز بها ،ألنها جزء من روحي ونتاجي
الفكر ،ولكل قصيدة قصة وصورة خاصة بها.
ألنني أرسم القصيدة باللغة الشعرية وبحروف
لغة الضاد الغنية بالكلمات البالغية والوصف
السحري الرائع .ولغتنا العربية تعطي للشاعر
مساحة واسعة في التعبير الشعري والخيال
الواسع لإلبداع.

•ما هي آخر نشاطاتك الثقافية في
مونتريال؟

أشارك في منتديات ثقافية عربية في مونتريال،
وعقدنا لقاءات ثقافية عديدة عبر تطبيق الزوم
خالل فترة وباء كورونا ،كما عقدنا لقاءين
شعريين في الهواء الطلق ،أعني في احدى
الحدائق ،في شهر أب الماضي ( )2021بدعوة
من صالون هتاف الشعر للسيدة الشاعرة
المبدعة هتاف السوقي صادق وزوجها الدكتور
الشاعر المبدع محمد صادق ،وحضر اللقاءين
عدد من الشعراء والكتاب العرب في مونتريال
وتم الحديث عن الشعر العربي والثقافة العربية
في بلد المهجر كما تم القاء عدد من القصائد.
كما شاركت في حفل افتتاح دار الدندشي
للطباعة والنشر في كندا التي تخللها توقيع
عدد من اإلصدارات العربية عن الدار لعدد
من الكتاب العرب .وستكون لنا لقاءات ثقافية
عديدة قادمة بعد تخفيف اإلجراءات الصحية
بشأن وباء كورونا.
أما من ناحيتي ،أخطط اآلن إلقامة أمسية
ثقافية عراقية بالتعاون مع القنصلية العراقية
العامة في مونتريال تتضمن معرضا ً للكتاب
العربي ومعرضا ً للرسوم العراقية لفنانين كنديين
من أصول عراقية ،يتخلله القاء قصائد لشعراء
عراقيين وربما عرب.
كما اكتب عمودا ً شهريا ً في مجلة خاتون
االلكترونية الصادرة في مونتريال في بداية
كل شهر وهي مجلة خاصة بالمرأة العراقية في
المهجر .كذلك انشر بعض المقاالت األدبية
والقصائد في مواقع ثقافية عراقية الكترونية
وجريدة الرسالة الصادرة في مونتريال.

•ما هي كلمتكم اخيرة لقراء صدى المشرق ؟

اتمنى للجميع كل الخير بدوام الصحة و السالمة
وان يزول هذا الوباء لتعود النشاطات الفكرية و
الثقافية وغيرها الى ما كانت عليه سابقا كما
واشكر هيئة التحرير في صحيفة صدى المشرق
التاحة هذه الفرصة للحديث عن الثقافة علما
انني أواظب على قراءتها منذ عام  2013حتى
اليوم وهي من الصحف المهمة في مونتريال،
وفقكم هللا وسدد خطاكم لخدمة الثقافة
العربية في بلد المهجر.
في نهاية لقائنا باالستاذ الكبير جاسم مصاول
شكرنا له هذا اللقاء متمنين له دوام التوفيق و
النجاح ولمزيد من العطاء الثراء الساحة الثقافية
في مونتريال .
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تشييع السيد قاسم بدران في تورنتو " :كان عنده
ّ
مستوى عال من الذكاء والعلم ويحمل هم االمة"
صدى المشرق ـ تورنتو
عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
االربعاء في السادس من شهر تشرين
االول /اوكتوبر جرى في مدينة تورنتو
تشييع جثمان المرحوم السيد قاسم
بدران الى مثواه األخير في مقبرة
وادي السالم في المدينة ،بناء على
وصيته .
بعد تغسيل وتكفين الجثمان في
مؤسسة االمام الحسين (ع) على يد
عدد من االخوة في جمعية الهدى
م فضيلة الشيخ علي
االسالمية أ ّ
السبيتي الصالة على جثمان الراحل
بمشاركة عشرات المصلين .
لمشاهدة التشييع يمكنكم عبر هذا
الرابط
/-https://fb.watch/8uaY2p9Ys
ومن ثم حمل المشيّعون النعش على
األكتاف ليُواري المرحوم السيد بدران
الثرى بعد تلقين الشيخ السبيتي له
الشهادة .
وبعدها اقيمت صالة الظهرين جماعة
حيث تحدث بينهما الشيخ السبيتي
مؤبّنا المرحوم بدران فقال " نحن
نودّع أخا قد ال نجد الكثيرين من
أمثاله  ...فقد كان السيد بدران
يحمل هم االمة والناس من حوله
وليس مخلوقا يأكل ويشرب وال يهتم
بما يجري من حوله  .كان له هذا
التاريخ رغم ان المرض واكبه لفترة
طويلة ..هذه الروحيات نحن نفتقد
لها وتتراجع كثيرا لصالح المشروعات
الشخصية  .فالبعض رغم التزامهم

المرحوم السيد قاسم بدران في الوسط مكرما من الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث اثناء مباراة
العلوم لعام 2018

عندما ننظر الى الهموم التي يحملونها
فال نجد فيها قضايا كبيرة  ،بل همّه
ان يتوّسع على المستوى الشخصي
وان يجمع ماال اكثر ولكن ال يحمل
هما رساليا يلتقي مع رساالت االنبياء
واألوصياء "  .وتابع " ما لفت نظري
انه خالل اللقاءات التي اجريناها
وجدت ان عنده مستوى عال من
العلم ويملك ذكاء ً خارقا ومع ذلك لم
ينبهر بالغرب."...
وعن آخر لقاء مع المرحوم بدران
قبيل وفاته قال فضيلته " في آخر لقاء

توديعي له تحدثنا عن هموم الجالية
خاصة ان عنده رؤية حول الموضوع
التربوي وتطوير المناهج في المدارس
االسالمية وقدرتنا على ان ننافس ما
هو موجود في الدول األخرى  ..هذه
الرؤية يملكها من عندهم طموحات
كبيرة والذين يأملون ان تعود أمّتهم
تسود وتستعيد دورها بين االمم
النه ال ينقصها اي شيء سوى اإلدارة
والقيادة الجدية والواعية" .
وتناول الشيخ السبيتي في حديثه
آخر وصية للمرحوم بدران فقال "

كانت وصيته ان تُحفظ اسرته من
بعده وان تحفظ دينها وان يكمّل
األوالد دراستهم ليساهموا في خدمة
ورقي أمتهم ".
ّ
وعن اسرة المرحوم اشار فضيلته الى
ان " زوجته د .فاديا هي مضحية
فقد تركت وظيفتها في لبنان كطبيبة
تخدم الفقراء والمعوزين وواكبت
عودته للعالج في هذا البلد وهي
تعرف انها قد تكون آخر تجربة يمكن
ان يخوضها على المستوى الطبي في
مواجهة المرض .واليوم هي ستضحي
من اجل تضمن ان تبقى العائلة في
خط رضى هللا"  .وذكّر بان " الفوز
الحقيقي هو ان يعيش اإلنسان دنياه
دون أن يخسر آخرته ودون ان تكون
هذه الدنيا هي السبب لخسران
اآلخرة ألي عذر من األعذار فاآلخرة
خير وأبقى .
في الختام واذ لفت الشيخ السبيتي
في حديثه الى ان ما يؤنس في الغربة
انه ما زال هناك أناس مستعدة
ان تكون الى جنبك في لحظة من
اللحظات ...ال زال هناك من يمكن
ان يواسيك ويقف الى جانبك" ،أشار
الى ان " هللا هيّأ للمرحوم السيد
بدران عددا من االخوة من تورنتو ومن
غيرها ومنهم من لم يكن له معرفة به
من قبل لتقديم الدعم المعنوي وغيره
له والحمد لله" .و قال " ال احب ان
اذكر االسماء حتى ال ننسى احدا،
سيما ان منهم من يحب ان يبقى
األجر بينه وبين هللا سبحانه وتعالى..
اجدد الشكر لكم وجزاكم هللا خير
الجزاء ".
بعدها توجه المشاركون الى مركز

جمعية الهدى اإلسالمية في سكاربورو
دم الطعام عن روح المرحوم.
حيث ق ُ ّ
يذكر ان المرحوم السيد قاسم بدران
عاد مع عائلته الى كندا العام الماضي
لمتابعة عالج اصابته بالسرطان و
لم يمهله المرض طويال حيث وافته
المنية عند العاشرة من مساء االثنين
في الرابع من شهر تشرين االول بعد
صراع مع مرض السرطان تاركا خلفه
زوجته الطبيبة فادية موسى واوالدا
ثالثة هم  :فاطمة ومحمد وزهراء   .
واقيم مساء السبت في التاسع من
شهر تشرين االول مجلس عزاء
حسيني في مركز الهدى االسالمي عن
روح المرحوم بدران ولمناسبة ذكرى
وفاة الرسول االعظم محمد (ص)
تخلله كلمة لسماحة الشيخ علي
عيديبي وسهرة اجتماعية مع تقديم
طعام العشاء عن روح السيد بدران
الطاهرة.
وكانت "الهيئة العلمية للعلوم
والبحوث" نعت "أحد أهم أعمدتها
األخ الصديق العزيز والباحث المتألق
السيد قاسم بدران (بدر الدين)..
بعد صراع مرير ومعاناة لسنوات
مع المرض في كندا  ."...وتقدمت
الهيئة بالعزاء " ألهله وزوجته وعائلته
وزمالئه الباحثين واألكاديميين في
الجامعة األميركية  AUBواللبنانية
والجامعات الكندية."..
من "صدى المشرق " أسمى آيات
العزاء لعائلته واصدقائه وزمالئه
واخوانه سائلين هللا ان يتغمده
بواسع رحمته وان يسكنه الفسيح
من جنته .
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إعالن بشأن إجراءات تسجيل الناخبين اللبنانيين
غير المقيمين على األراضي اللبنانية والراغبين
باإلقتراع في اإلنتخابات النيابية 2022
تعلن قنصلية لبنان العامة في مونتريال عن فتح
باب تسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين
على األراضي اللبنانية من تاريخ  ٠١/١٠/٢٠٢١لغاية
 ٢٠/١١/٢٠٢١وفقا ً لآللية التالية:
خالل مهلة تبدأ في األول من تشرين األول ٢٠٢١
وتنتهي في  ٢٠تشرين الثاني ( ٢٠٢١منتصف
الليل بتوقيت بيروت ،الساعة الخامسة بعد
الظهر بتوقيت مقاطعة كيبيك) ،على اللبنانيين
غير المقيمين على األراضي اللبنانية والراغبين
باإلقتراع في اإلنتخابات النيابية  ٢٠٢٢أن يقوموا
بتسجيل اسماءهم وذلك بإحدى الوسيلتين
التاليتين:
1التسجيل اإللكتروني :الدخول إلى الموقعالمخصص للتسجيلhttps://diasporavote. :
 mfa.gov.lbأو الدخول إلى موقع الوزارة www.
 mfa.gov.lbومنه إلى الصفحة المخصصة
للتسجيل ثم اتباع الخطوات التالية:
الخطوة األولى :إنشاء الحساب :إدخالالمعلومات الشخصية (اإلسم ،الشهرة ،الهاتف
والبريد اإللكتروني)
 الخطوة الثانية :تفعيل الحساب :يتلقى اللبناني(ة) غير المقيم (ة) رسالة نصية على البريد
اإللكتروني ويجب النقر على الرابط الموجود في
هذه الرسالة لتفعيل حساب التسجيل.
 الخطوة الثالثة :اختيار العنوان :إدخال معلوماتحول بلد اإلقامة ،البعثة التابعة له ،الوالية في
حال وجودها والمدينة حيث اإلقامة.

منها (المحافظة ،القضاء ،البلدة ،رقم السجل)....
 الخطوة الخامسة :تحميل المستندات اإللزاميةالمطلوبة.
المستندات اإللزامية التي يتوجب تقديمها
للتسجيل:
 بطاقة هوية أو إخراج قيد لبناني أو جواز سفرلبناني.
 سند إقامة في البلد األجنبي :جواز سفر كندي أوهوية كندية أو بطاقة إقامة دائمة أو رخصة قيادة
أجنبية أو إذن عمل أو دراسة (على أن يرفق إذن
العمل والدراسة بجواز السفر اللبناني).
 2الحضور شخصيا ً إلى البعثة المعتمدة لمكاناإلقامة مع كافة المستندات اإللزامية للتسجيل.
لمزيد من المعلومات ،ي ُرجى اإلتصال بالقنصلية
العامة على الرقم  2342 # )514( 2638-276أو
 الخطوة الرابعة :تحديد اإلسم في القوائم عبر البريد اإللكتروني:اإلنتخابية وبعد اختيار اللغة العربية ،تعبئة  consuliban@bellnet.caأو
اإلستمارة بالمعلومات الشخصية المطلوبة للتأكد  elections@consulibanmontreal.org

البقاء هلل

عز ّ وجل له الرحمة والرضوان ولذويه الصبر
والسلوان .

كورونا يفجع آل ناصر الدين في كندا من
جديد

وفاة الحاجة انعام كامل عالمة

انتقلت الى رحمة هللا تعالى في بيروت بعد
ظهر يوم السبت في الثاني من شهر نشرين
االول المرحومة الحاجة انعام كامل عالمة (ام
محمد) حرم المرحوم الحاج ابراهيم مروة
والدة الحاج محمد  ،سميح ،محمود ،مصطفى
،يوسف ،خليل  ،المرحوم احمد ،عدنان ،
الحاجة عبير  ،الحاجة منتهى والحاجة سميحة
مروّة .
وقد وور ي جثمانها الطاهر الثرى في جبانة
الرادوف في بيروت واقيم عن روحها الطاهرة
مجلس عزاء في مسجد االمام المهدي(عج)
في الغبيري االحد في العاشر من تشرين
االول .كما تقبلت العائلة في كندا التعازي في
منزل ابنها الحاج محمد مروّة في مونتريال ايام
الجمعة والسبت واالحد .
نتقدم من عائلة المرحومة الفاضلة الحاجة
انعام كامل عالمة في كندا وفي لبنان باحر
التعازي القلبية سائلين هللا عز ّ وجلّ لها
الرحمة ولعائلتها وذويها جزيل الصبر والسلوان
انه سميع مجيب.

وفاة والد االستاذ سليم فرحات

انتقل الى رحمة هللا تعالى المرحوم الحاج
حسين فرحات ( ابو علي)
والد كل من  :كاتب العدل في مونتريال
االستاذ سليم فرحات  ،علي ،عباس  ،المحامي
محمد  ،حسن  ،ربيع  ،شادي والمرحومة نداء.
وقد اقيم عند السابعة من مساء الجمعة في
الثامن من شهر تشرين االول مجلس فاتحة
وعزاء عن روحه الطاهرة وفي ذكرى ارتحال
خاتم النبيين الرسول االكرم محمد (ص) وذلك
في مسجد اهل البيت (ع)
نتقدم من االستاذ سليم فرحات وعائلته
واالصدقاء بأحر التعازي القلبية سائلين هللا

المرحوم د .حسين ناصر الدين

المرحوم الحاج حسن ناصر الدين

وافت المنية بعيد الثامنة من مساء االثنين
في السابع والعشرين من شهر ايول  /سبتمبر
في مدينة تورنتو بعد صراع مع وباء كورونا
المرحوم د .حسين ناصر الدين ( 26سنة )،
ابن المرحوم الحاج محمد علي ناصر الدين
(ابو هاشم) والذي كانت وافته المنية في 14
حزيران الفائت والمرحومة الحاجة مالك ناصر
الدين ( ام هاشم) التي وافتها المنية في 29
تموز الفائت اثر اصابتهما بوباء الكورونا.
المرحوم هو شقيق فضيلة الشيخ همام ناصر
الدين ،والحاج هاشم والحاج هيثم ناصر
الدين.
وقد ووري جثمان المرحوم د .حسين ناصر
الدين الثرى بعيد الساعة  12من ظهر
الخميس في الثالثين من شهر ايلول في مقبرة
وادي السالم قرب مؤسسة االمام الحسين (ع)
في تورنتو.

المرحوم الحاج حسن اسعد ناصر الدين

وكانت وافت المنيّة ايضا الثالثاء في 21
ايلول في بلدة سجد الحاج حسن اسعد ناصر
الدين(ابو حيدر) والد االخ حيدر ناصر الدين في
مونتريال وعم المرحوم د .حسين .
نتقدم من عائلة المرحوم د .حسين ناصر
الدين في كندا ولبنان ومن االخ حيدر ناصر
الدين بوفاة والده بأحر التعازي القلبية سائلين
المولى عز وجل لهم الرحمة ولعائلتيهما
واألصدقاء جزيل الصبر والسلوان انه سميع
مجيب.

نداء

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال

www.ccmmontreal.com

انتخابات المغتربين اللبنانيين وأمل التغيير
مع انطالق دعوة وزارة الخارجية والمغتربين
الى اللبنانين المهاجرين في أرجاء المعمورة
للتسجيل كي يتسنى لهم المشاركة في
االقتراع الختيار مجلس نيابي جديد
في نهاية الثالث من العام القادم تكثر
التساؤالت حول جدوى هذه المشاركة
وضرورتها ،سيما في الظروف االقتصادية
البائسة التي تعيشها البالد .وهنا يهمنا أن
نلفت االنظار أن ايصال شخصيات اغترابية
تتمتع بسمعة مهنية طيبة وتملك الخبرة
في مجاالت التنمية االدارية بحكم عيشها
في بالد متقدمة علميا واقتصاديا سوف
يرفع من مستوى نوعية النواب الذين بقي
بعضهم في لبنان يمثل عائالت توارثت
هذه المناصب عن اجدادها وآبائها دون ان
تمتلك ادنى المؤهالت التخصصية في مجال
التشريع الذي هو المهمة االولى ألي برلمان،
اضافة الى الحاجة الملحة في ايصال صوت
االغتراب وأهله المعنيين أساسا بالموضوع
االقتصادي ،الذي يدل عليه حجم تحويالتهم
المالية السنوية والتي تتجاوز ستة مليارات
دوالر بحسب تقارير البنك المركزي .وهذا
يحتم أن يكون لهم رأي في مصير الوطن

وحل
مشكلة
ّ

االم ومن تركوا خلفهم من أهل وأقارب
وأبناء جلدة يسعدهم ما يفرحهم ويحزنهم ما
يؤلمهم  ...كل ذاك رهن بعدم االنجرار وراء
العصبيات الطائفية او المناطقية او الحزبية
في التصويت للمرشحين المفترضين ،انما
باالطالع على سيرتهم الذاتية وامكاناتهم
العلمية ومناقبيتهم العلمية .واال فان البعض
قد يكون من اصحاب االموال في المهجر
ويطمح الى جاه سياسي من خالل استخدام
قدراته المالية للوصول الى كرسي النيابة.
وعندما يصل سيعيش هو وأسرته نشوة لقب
سعادة النائب دون أن يكلف خاطره خدمة
أبناء جاليته ومن أعطاه صوته بشيئ ...فهل
سيتمت ّع المنتشرون بهذا الوعي والموضوعية
في االختيار أم سيكونون صدى لبعض رياح
الوطن المسمومة والملوثة بذكريات الحرب
االهلية البغيضة وفوبيا االقصاء والتهميش
وااللغاء ؟؟
التجربة االولى الموعودة في اشراك
المغتربين في االنتخابات البرلمانية لعام
 2022ستجيب عن هذه التساؤالت بل
وأكثر ،على أمل أن نكون بمستوى االحالم
المعقودة في التغيير وبناء وطن قوي وعادل .

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

الزواج المختلط ما له وما عليه
مشكلة  :يقف االهل عاجزون أمام إختيار
أبنائهم لشريك حياة من غير أصولهم
العرقية أو الدينية فبعضم يعترض وبعضهم
يمتعض واخرون يعتبرون االمر حقا مشروعا
البنائهم في العيش مع من يلتقون معه على
قيم مشتركة أو ينجذبون الى اخالقه وطباعه
فأي المواقف هي االسلم برأيكم ؟؟
دارين /أتاوا
حل  :وظيفة األهل ليس أن يقرروا ألوالدهم
من يتزوج أو تتزوج ومع من يعيش ،لكن
تنويرهم حول األثمان التي ستولد نتيجة
هذا القرار وتوجيههم ،دورهم ليس منع
وحبس ،وليس رفع اليدين بشكل كامل،
وليس البت في الموضوع ،وظيفنهم التنوير
النابع من الظرف االجتماعي الذي نعيش
فيه وليس تخويفهم ،بل تعزيز إرادتهم ألخذ
القرار بشكل سليم.
ومن سلبيات هذا الزواج ما يلي :
•الدين هو التحدي األكبر في الزواج
المختلط ،ال سيما حين يكون دين أحد
الشريكين رافضا ً للزواج من خارج الدائرة.
د الدين واحدا ً من أبرز تحديات الزواج
يع ّ
المختلط وصعوباته.
•رفض العائلة من أهم صعوبات الزواج
المختلط؛ ذلك أن كثير من العائالت ترفض
فكرة أن يقترن أي من أبنائها أو بناتها ممن
هم خارج دائرة العِرق والجنسية والدين.
•من تحديات وصعوبات الزواج المختلط
كذلك ما ستعانيه من صور نمطية ستواجهها
من عائلتك وعائلة الطرف اآلخر ،ومن
المجتمع الذي تعيشان فيه ،وال تستغرب
أنك كثيرا ً ما ستضطر لسماع تعليقات
مستفزة أو استفسارات سمجة حول زواجكما

المختلط .في الحقيقة هذه واحدة من أكبر
سلبيات الزواج المختلط.
•تباع ُد الصفات والخلفيات الثقافية من أهم
وأوضح تحديات الزواج المختلط وصعوباته؛
ذلك أنه حين تبدأ عجلة الحياة في الدوران،
فإنك ستكتشف أن كثيرا ً مما أخفته
الرومنسية والمشاعر الجياشة من تباعد
بينكما ،هو موجود؛ ذلك أن كل منكما
قد أتى من خلفية ثقافية ودينية وعِرقية
مختلفة ،بكل ما تحفل به هذه الخلفيات
من تجارب .وإن لم يكن الصبر هو األساس
في العالقة الزوجية وتقديم التنازالت الكثيرة
أيضاً ،فلربما يكون مصير الزواج المختلط هو
الفشل.
أما االيجابيات فيمكن ان نذكر بعضها
باختصار :
•يحظى االبناء  ،بلغة ثانية ،وعادات ثانية،
غير تلك التي سيُحسبون عليها من طرف
األب أو االم .
•سيبقى عامل التشويق قائما ً في الزواج
المختلط؛ إذ لن تكف عن اكتشاف الجوانب
الجديدة كل حين ،ال سيما إن كنت تختلط
مع أهل الشريك وعالمه الثقافي وبيئته
األصلية .أنت بهذا تقلّل من احتماليات
الملل إلى الحدود الدنيا.
•سيحظى أطفالك في الزواج المختلط بفرص
صحية جيدة من حيث الجينات واالبتعاد
عن األمراض التي تنشأ من زواج الدوائر
الضيقة والمتقاربة ،باإلضافة لكون األطفال
من زواجات مختلطة يحظون بقدرات الفتة
في مرات كثيرة وبمظهر مميز؛ نتيجة تمازج
الجينات المختلفة ،ويعز ّز هذا ما سيختبرونه
الحقا ً من تمازج ثقافيتين.
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عملية اللقاح
ضد مرض

نريد جمي ًعا معرفة المزيد
عن لقاح كوفيد19-

كوفيد19-

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 أيضًا

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

حافظ على المسافة
الخاصة بك

غطي وجهك

اسعل في كمك

اغسل يديك

20-279-31W

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
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المهرجان الشهري للحركة اإلبداعية – كندا والعالم...
جمع الشعراء واألدباء والكتاب ما بين القارات
كتبت الشاعرة رندة رفعت شرارة

المهرجان الشهري للحركة اإلبداعية – كندا
والعالم ،والذي جمع الشعراء واألدباء والكتاب ما
بين القارات في لقاء حافل باإلبداع ما بين كندا،
الواليات المتحدة االميركية ،استراليا ،السويد،
الغابون ولبنان
انه لقاء الحرف بالحرف على اجنحة الفكر
والمحبة ،وعبر صورة حملت في تفاصيلها أسرار
تلك العالقة األبدية بين األنسان والبحر وما
تحمل من تفاصيل بعضها ي ُحكي وبعضها ال يقال
وال يدركه  ..اال اصحابه
كان السؤال :ماذا يقول البحر ،بل ماذا يفعل بنا
ولنا؟! ..لكل من ّا بحره وحكاياته
فهاتوا لنا قراءاتكم وإبداعاتكم بنصوص من
األدب والشعر
ماذا تقول لكم هذه الصورة؟!!
وتوالت المشاركات حتى فاقت كل التوقعات
فحقق نشاطنا لشهر ايلول نجاحه المنتظر .
المشاركون في هذا المهرجان األدبي على الشكل
التالي( حسب الترتيب الهجائي من كل دولة):
من مونتريال ،كندا الشعراء واألدباء  :ابراهيم
درويش ،جان كرم ،جويل عماد ،رندة رفعت
شرارة ،عايدة كرباج
من الواليات المتحدة االميركية :الكاتبة أوجيني
عبود حايك
من استراليا الشعراء :د .جميل الدويهي ،مريم
شاهين رزق هللا
من السويد :األديبة ليلى علي
من الغابون :األديبة عبير ابو جهجه
من لبنان :الشعراء واالدباء والسادة  :أشواق
بيضون ،أكرم شريم ،أمال معوض فرنجية ،إيمان
صباغ،د .جوزاف ياغي الجميل ،خليل مسلماني،
سليمان يوسف ابراهيم ،شادية جباعي ،صفا
رفعت شرارة،فاطمة عباس ،علي صلوخ ،عبير ابو
جهجه ،د.عماد يونس فغالي ،د .محمد بسام،
مي اسد سمعان،نجال ابو جهجه
تحية لفرساننا الذين حققوا بكلماتهم الصادقة
كل هذا النجاح والتميز
للمتابعة على صفحتنا على اليوتيوب عبر الرابط
التالي:
https://youtu.be/c_QBWwXMKvM
* مالحظة :تم نشر النصوص بالتدريج حسب
تاريخ نشر المشاركات وجاءت على الشكل التالي:

االديب ابراهيم درويش

رحلة الخيال في بحر من الطمأنينة و االمان،
تغتسل فيها عواطفنا من االنفعاالت السلبية
التي تجرنا إلى الحقد و الكراهية ،و تنزلق بنا إلى
عصبية تدمر اإلنسان فينا ،ثم تأتي على الوطن.
وبعد أن تغتسل من االنفعال ،وبكل هدوء ،ندع
عقلنا يغتسل من أدران الجهل كي يبدأ من
جديد عملية بناء مركبة األوجه :بناء انسان،
بناء مواطن ،بناء وطن.كي نعود الحقا إلى ركب
الحضارة والحياة ،فنمشي مطمئنين على سطوح
المحيطات ،تماما كما تتمايل هذه المراكب في
أحضان مياه دافئة

األديب د .جوزاف ياغي الجميل – لبنان

أنا البحر ُ
أنا البحر ُ
وفي قلبي السحر ُ
وقانو ُ
ن البعاد ِ
ت
امتدادا ْ
في رمالي
ِ
الدافئات حنينٌ
وأنينٌ
ت
وحكايا ْ
أنا بحر السندباد ِ
السهاد ِ
ت
السموا ْ
وتسأل من أنا؟
أنا المنايا والمنى
وفينيق الرماد
ت
الثقا ْ

األديبة فاطمة عباس – لبنان

نفسي في هذا الطفل! جمهرة األماني مراكبًا ،ال
ي إرادة ٍ وعزمٍ،
ُ
يهدأ لها شراعٌ بمجذاف َ ّ
ودوالب سفر ٍ
دروب وما عَت َُ
م
من فكرٍ ،يكشف لي مخابئء ال ّ
منها.

الشاعرة اشواق الصغير بيضون – لبنان

هنا مراكب األمان مزجاة
بال موانيء وال مرساة
أعبر يا بحر بي
بما تبقى منيإلى العالم الالمرئي
إلى المادة المظلمةالتي ال تخضع للقوانين والتجاذبات
هنا صغرت الروح
وضاق المدى !!!
ل سـارح ْ بالمدى،
وراكِب ِ
خَلَّف وَلَدْ…
مهاجر آلخِر هاأل َمد ْ
أجيال ْ عَم تمشي ْ ورا أجيالْ،
ورِزق ل ْ بحر َ ..
ل هاجروا
ع َ
انزرعوا بتاني أرض،
وبقلبه ُن… زَرَعوا البَلدْ!!
** حكايتنا ،حكايِة الهجرة األبديِّة خلف البحور
“خربشة َ
ع وراق العمر”
من ديوان:
ِ

األديبة ليلى علي ،السويد

خواطر
طفولة حالمة…
تتطلع الى األمل القادم من وراء البحار…وترسو
بأحالمها الوردية عند شواطىء األمن والسالم…
االنتظار بال أمل ،كالموت على قيد الحياة..
طفل انا انادي:
أيها البحر…خبئني…دثرني بين أمواجك…فظلم
العالم ال يرحم…

الشاعرة أمال معوض فرنجية -لبنان

يشدني االفق اليه يبادلني الحديث ويجادلني
فوق مياه البحر انثر همومي ووجعي ،فيرشقني
بقطرات تنعش روحي …تبلل جفوني …وتمتزج ..
بدمع عيوني ...تتراقص االمواج بخفة مع النسيم
لتسمعني نغمات تطرب آذاني ،تحمل عني كل
ما يثقل كاهلي .اقف امامها بسكون … تمسك
اصابعي لتجعلها تطال ..ضوء القمر ،اتعمشق
بخيوطه  ..اتمرجح بين الحقيقة والوهم والخيال.
مسحورة بأجمل االلوان يلفني صمت يعبر بدل
الكالم ،واعود الى الشاطئ حيث اقف ألعيش
عمري بأمان وسالم ..
من ديوان “عذراء الروح”

السيدة صفا رفعت شرارة – لبنان

بدي اعمل شختوره ابرم فيها المعموره
ارسم احالم وآمال وما تروح بالدي من البال
سافر زور سند وهند
ومهما طوّلنا بالبعد نرجع لبلد االحالم
ي سافر من اعوام ،على بالد العم سام
بي ِّ
عم انطر على المينا بلكي يطلّوا محبينا
لكن ما رح انطر دهر حتى ما موت من القهر
ي بالبحر
يمكن من هلق لشهر رح يرجع بي ِّ
وياخدني بالشختوره ونبرم فيها المعموره

الشاعرة مريم شاهين رزق هللا ،ملبورن،
استراليا

مدري بحر ! ويمكن حكاية هل عمر ..مشلوح
عالشطآن
دي على الحيطان من القهر والحرمان
مسامير بتص ّ
مواجك فكر..وقلبك بحر يا سيّد االزمان
وشوكان ياما كان ..كنا على المينا ..نخرطش
اسامينا
والريح تاخدنا ..تودينا …وما نسينا
حضن الفرح ..برجعة اهالينا !!!
وجاية يا مركب هل عمر ..تعبان
ورجع الصدى ساكن نبض فينا !!!
وعاقد ما صار السطر جوعان ..للعاطفة والحب
والتحنان
يا ريت ال وقفنا وال حكينا !!!!

الشاعرة عايدة كرباج ،مونتريال – كندا

لما يا بحر … ع شطك جينا
نحكي لمواجك كل ماَسينا
ومع كل موجة رايحة تحمل
دمع االشواق من مينا لمينا
ضاع العمر بي غربة االحزان
غرقنا يا بحر ونسينا النسيان
وبالقلب شعلة عاطفة وايمان
بيوم من االيام ترسي مراسينا
برمنا شطوط الدني وبيعدنا الزمان
يا ريت تحملنا وترمينا ع شواطينا

السيدة إيمان صباغ – لبنان

ست ُبحر يا صغيري الى عالم ٍ ال تعرف قراره ..عالم
غريب بعيد عن عالمك ستغري امواجه مشاعرك
ستزرعك خلف المسافات …سيُغتال شعورك
بالشوق الى ان تعتاد وستكبر يا صغيري وتطول
السنين وتنحت في الوجه خطوطا ً وأجمل ايام
العمر تمضي بين حنين وغربه
وطن
ال تنسى ان تروي حكايا عن
ٍ
حلمت بمغادرته وهو يسكنك .

الكاتبة اوجيني عبود الحايك ،الواليات
المتجدة االميركية

كلّما وقفت أمام مدادك الرحب ،أنزع عن ّي
الفتي..
ثوب المشيب وأرتدي ثوب األحالم
ّ
دى ضباب الحاضر… أغفو
دد ..أخشع ..أتح ّ
أتج ّ
على رمالك ،فتعود بي العقارب إلى الوراء ،إلى
رصيف مينائي الحبيبة ..أشعر بيد أبي تمسك
دني بطاقة سحريّة… وأتمن ّى أن أبقى
بي ،تم ّ
خرافي
صغيرة ،أسافر معك عبر مخيّلتي إلى عالم
ّ
نقي ،ال تحكمه الضغائن وتسوده األحزان  ..يا
ّ
بحر في العتمة أسمع هسهسة أمواجك ،يتوارى
النعاس ..فأخط ّ بحبر الروح على صفحة مياهك،
كلمات…

األديبة شادية جباعي – لبنان

البحر….
ّ
ي بك ،منذ
ما سر ّ تعلّقنا
الشديد ،وشغفنا القو ّ
الط ّ
فولة،والصغر ؟
ّ
أمامك يستحيل كلّ منا إلى ربّان سفينة ،أو
قبطان عظيم بوجه البدر….
ّ
الشمس على صفحة
تتكسر خيوط
في الن ّهار،
ّ
السحر….
مائك األزرق ،فتثمل عيوننا بذاك ّ
وفي اللّيل ،ترتاح من تعبك وعنائك ،وترت ّل
ّ
المفضلة على ضوء القمر…..
أغنيتك
صدرك الرّحب والواسع يبوّئك االئتمان على
القصة ،والحكاية ،والخبر…..
ّ
هادئ أنت في ظاهرك ،هائج عمقك ،مستعر
قلبك كالجمر….
سجنتَ في أغوارك أثمن الكنوز ،وحبست في
درك ِ َ
درر….
ك أغلى الجواهر وال ّ
والصخور يخبرنا مدى جبروتك،
تالطم أمواجك
ّ
وقوّتك ،وما تحمّل روحك من الهمّ والكدر….
نذرنا أنفسنا لتأمّلك ،فغموضك يثير خيالنا،
السهر…..
ويرمينا في عالم رونقك وقت ّ
أما آن األوان لتفصح لنا عمّا تكتمه عن ّا وتعلن
على المأل خفاياك الجمّة أيّها البحر؟!…..

الشاعر خليل مسلماني – لبنان
19/9/2021

وحده من ينتشلني من إندِالق براكين الحياة
األديب سليمان يوسف إبراهيم – لبنان
قلي  ..يا بحر ،وين بتودي
التي تتالعب بنا..يزرع رحيقه بين عشبة القلب
م فوق بيادر غربتي ترتيلة ً
ومركب شراعك وين بي هدي
أمان تبحر ُ بي فوق يمّ الوجود…..
وشهقة الرُّوح ..كي أرس َ
ٍ
ِ
ع بحر األحالم وانطالقها فوق يمّ األيام بلكي اﻷمل عا مركبك موجود
من لون األمل  ..من لونه األزرق الموشوم فوق شسو ُ
ى :تبقى أغالها وأشدها نضوج ًا في عا شط مرسى في حلم وردي
زبده المتعانق مع أمواجه ..وحده من يجعل من
َ
مراكب مُن ً
َ
تلك التي حمّلناها في أهراء القلب منذ خذني ع مطرح للحياة وجود
البال،
روحي شراع مسافر مع بخور القدر …….
طفولتنا…وجميعنا ،فوقَ يمّ الحياة بحّارةٌ ،ال تهدأ فيها فرح  ..مش دمع بتندي
الشاعرة رندة رفعت شرارة ،مونتريال – كندا
مرجو!!! مزروع فيها للعطور  ..ورود
لمجاذيفنا حركة ،حت ّى تحقيق المُبتغى ال َ
مراكب صغيرة ً وطيور  ..تعزف لحن ،نهوندي
مِشوار
ما تحق ّق فيه من أحالم ،بات
َ
خلّفت ُها ورائي ،وعيناي شاخصتان إلى اآلتي منها خذني ع مركب رحلتك وشرود
والعمر عَم بيدور
فوق يمّ الحياة ،معلقتان بِما سوف أخلِّيه من ومطرح ما بدك ،يا بحر ودي
بَحَّار بِيخَلِّف وَلَد
دت عا شي جزيره يكون فيها برود
شوار
بعدي ،إبان قرع جرس الرّحيل .آهٍ ،كم شه ِ ُ
بيسـلّمُه ل ْ مِ
ْ

لفحة هواها عطور بتعدي
أو عا جزيره صخرها جلمود
فيها البشر  ..عالخير مرتدي
شلحني عشط رمال فيه بنود
حبات رملوا ،حب ومودي
خذني ع مدى يكون مالو حدود
إنثر بدنيا السحر ،عطر الحرف
تا يطوف بحر الشعر ،من مدي

الشاعر جويل عماد ،مونتريال – كندا

ج البحر على الفراق
يتلوى مو ُ
ويتراقص مع عناق العشاق
ُ
شباكهم
ويرمي الصيادون ِ
كأنهم الفوارس لحظة اإلمتشاق
ويذهب المحبون في نزه ٍة
ُ
قوارب الحلم ِ واإلنسياق
في
ِ
لكل منا نظرتهُ الى البحر
لحظة الغروب وعند اإلنبثاق
فال تلم شاكيا ً
أو ضاحكا ً
العيون
فقلوب
ِ
ِ
تُغازلُ أهداب اإلشتياق…

األديب د .عماد يونس فغالي – لبنان

ل
البحرُ ،قا َ
تأتيه ،تقف على شاطئه ،على أعتاب عالم ٍ جديدٍ،
د َ
ثك يقول:
تصغي .البحر يح ّ
في ،سر ْ إلى عمقي ،تسمع ْ خبايا عمقك!َ
سر ْ ّ
َ
تنسب
تقودك،
أبحر ْ في مياهي ،إلى خفايا الدنيا
ْ
مزاجات البعيدِ ،تكلّم ْ َ
مرتجيات إليها
ك على
في
ِ
ٍ
تتوق!
أبحر ْ على مياهي ،آخذ َ
اكتشف ْها.
م
ْك إلى عوال َ
ِ
ناسها ،تغن ِ َ
ك .تصر ْ جديدًا في
تبيّن ْ وجوه َ
ِ
تصو ّ َ
ت!
راتك الحياة َ في مفاهي َ
م غفل ْ
َ
ن إلى أحب ّ ٍة ارتحلوا
ألجلك البحر ُ أنا أنقلُ الحني َ
عبري إلى المغارب والمشارق… وأحمل إليكَ
أشواقهم مدى األزرق الالمحدود ،في عبور ٍ المتناه ٍ
المتدادات ههنا إلى ها هناك…
ِ
ُ
َ
أترك
فيك أرمي حالي وحالتي…
نعم يا بحرُ.
َ
في لج ّ َ
هدأتك ألجأ ُ فترتاح
تك مُصابي فأبرء .إلى
َ
إليك نفسي!

األديبة عبير ابو جهجه – لبنان

سع لمدى
يا بحر يا قلب ع و ِ ِ
فيك لحكايا سافرت
ع شطوط ما فيها حدا،
ال الرمل قادر يدفِنا،
وال لموج قادر يبعدا،
وكِل ما إجيت إحكي حكايتي
د شراع لبكي
دمع ش ّ
بالقي ال ّ
وصارت لكلمات تغرق عالهدا…

الشاعر أكرم شريم – لبنان

طالع ع بالي ب الصمت طمّك
وعندي حكايا كتير احكيها
بس خوّفني حنق امّك
ما ظل فيها دموع تبكيها
عل سافرو وتعمشقو ب يمّك
او غيرهون اللي تحن ّطو فيها
ع المدح ما بقدر وال بذمّك
باقي ورايي ت عصا موسى
ّ
مخشبي كوسا
تنقر رؤوس
ت صفحتي من القهر اطويها

الشاعرة مي اسد سمعان -لبنان

يا بحر
ٌّ
جزر ٌ
ومد والرّحِيلُ و َموْعِد ٌ
ج ُّ
ن ويَخلُدُ/
في
س يَ ِ
ِ
روح مُلتَمِ ٍ
الصدى
مدَى روحُ ّ
رَجْع ٌ ي ُؤاخِي وال َ
والقلب مأوىً لله ُيام ِ ومعبَدُ/
ُ
ن تغْفو في البعيد ِ على رؤئ ً
والعي ُ
افقٌ يَحِ ُّ
ُ
يوصدُ/
ن
وألف أفق ٍ َ
صة َمشْبوبة ً
والرّملُ يَروي ق ِ ّ
عن ازرق ما انف َ َّ
ك يوم ًا يولدُ/
ٍ
ب
والشوقُ في ثغر ِ الرذاذ ِ معَذَّ ٌ
إذ ْ يرتمِي عِن َد ُّ
دْ/
الصخور ِ وي ُزب ِ ُ
ْ
ن
م
مؤ
قلب
َسلِّح ٌ برجاء ِ
مت َ
ٍ
ِ ٍ
ُ
ي أسجُدُ/
م
ا
ي
ه
من
د
ورو
وعلى
ِ
ٍ
َ َ
مة ٌ
ماء َ َ
يا بحر ُ كم ْ درَز ْ
ك غي َ
س َ
ت َ
ولكم ْ تغاوى في لُجَيْن ِ َ
ك فَرقَدُ/
أت ُ َ
راك دَمعا ً قد تكاثر َ واكت َسى
السماء ِ وصار مُزنا يَنهدُ/
لو َ
ن ّ
وسوانِحِي
القي اليك مواجعي َ
فلعلّ مِلح ًا من لَد َ
ُنك ي َُضمِّدُ/
لستُ
بخائف
األمواج
مشي على
أَ ِ
ٍ
ِ
ُ
نون واصعد/.
م
ال
ج
ج
ل
في
وأغوص
ُ
َ
ِ َ ِ
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المهرجان الشهري للحركة اإلبداعية – كندا والعالم ...ماذا يقول
البحر ،بل ماذا يفعل بنا ولنا؟!..

تتمة الصفحة رقم 10
األديب د .جميل الدويهي،
سيدني – استراليا

أنا والبحر
البحر لعبِه ،بس نحنا ما منشوف
اإليدين اللي عم يلعبو…
تغطّينا بالملح من زمان ،وصارت
أجسادنا متل الرمل .وأرواحنا عواصف
ما بتهدا… كيف قدرْنا نلبّق الجسد
عالروح… والعاصفه القويّه عالهيكل
اللي بيُوقع من نسمة هوا؟
الموجه غِن ّيّه مش أكتر .وكيف نحنا
منمشي عالموج وما منخاف؟ ولوين
د أحالمنا،
رايحين؟ ال في مطرح عا ق ّ
وال في حِيطان بتساع الصوَر…
والذكريات الباقيين.
قلّي البحر مرّه :كُون صديقي .فزعت،
ألن ّو هوّي كبير كتير ،وأنا زغير… ال يا
ت
ت من السفر ،وضجر ْ
بحر .أنا تعب ْ

من الضجر .رح عمّر عا هالشط ّ
خيمِه… وتغيب السفينه ورا الغيم
األزرق .والحديد يعت َق… خلّي بيناتنا
مسافه… وهيْك ال أنا بغْرق فيك… وال
ت فيّي بتغْرق.
إن ْ

األديبة نجال ابو جهجه – لبنان

كن ارجوحة لي ايها البحر
كي ازرع فيك الف وردة
دعني اعانق النوارس
في سفرها الطويل
وان اسافر في شراع الفرح لديك
أخبرني ايها الموج
كيف تولد االوطان
من رحم عينيك

الشاعر جان كرم ،مونتريال – كندا

رحت عا شط البحر بكير
كمش زبد إلعب مع الموجات
وإرسم على الرمالت طفل زغير

وطفل الرمل إحكي إلو حكايات
وشفت البحر عمالق حدي كبير
قلت خبرني شو عندك هات
بلش يخبرني عن إساطير
وشعب إنتصر بس شعب غيرو مات
وناس بتزت الحجر بالبير
ونسيوا الوفا بالبير والميات
ورجعت إسمع لحن ومزامير
وفقش الزبد يرقص على الرمالت
وبالجو مرقت جوقة عصافير
تزوزق نغم وترندحو ردات
وشفت حالي طير عم بيطير
عا كون ما تغنى بحب الذات
حتى تا إنسى البؤس والتعتير
والملعني واآلخ واآلهات
هيهات نرجع شعب واعي نصير
ومش كل ما مرقت سني منقول
هيهات عالماضي الحلو هيهات

الشاعر علي صلوخ – لبنان

رجعت يا بحر بيروت العظيمة
تأ اتغنا بمزاياك الجسيمة
واذكر صوت ستي اللي كان ينضح
بعلم ومعرفة وخبرة حكيمة
البحر يارجوتي للناس مربح
قدر ما جامع جواهر قويمة
وعا تربة ارضنا الخيرات بحبح
تا صارت للبشر أكبر غنيمة
ويحسنو قد ما األبصار تسرح
بترجع مع حلى اإلبداع قيمة
وبيكبر قلبنا فيها و يفرح
كل ما قبالنا تشد العزيمة
ودرب الهجر ياما عقول سوسح
لما بياسها صارت سقيمة
وشباب اللي هاجروا بيعدوا المطرح
وصفى رجوعهم حالة عديمة
انتصر بحر الحنان وصار يصدح
بصوت األم واألخت الكريمة
ورجع صوت الصدى عالشط يمرح
حتى يا بحر بيروت تبقى

سليم وكل أعمالك سليمة

الشاعر د .محمد بسام – لبنان
يا بحــر يا أفــقا طـوى أحْـماال …..
فــيْـــــضا ً مــــن اآلالم أو آمــاال
ضاقت بابــناء الحــياة ديارهـم …..
غرقوا بها وهـمـــومُهم تــتَـــتالى
ُ
ن خُلـ ْقُه ُم ……
من
حيث حكام ٍ تشيْط َ
قـد أوصــلـوهم ْ للجــحـــيم ِ مـــآال
حتى السهوب تصحّرت لكأنها …..
ت بحـياتــهم إذالال
قـــد أمـــعـنـــ ْ
ُ
أرضهم …..
ت علــيهم بالمـذلّة
هان ْ
ضمّــتهُــمُ ورعــــتْــهُــمُ اطــفـاال
فتطــلّعـوا للبــحر في أهــوالِه … .فلعلّ
خــل ْ َ
ن حاال
ــف البحر أحــس ُ
ٌ
بعض
العباب وكابدوا ظلماتِه …
مخَروا
َ
ٌ
بعض مضى ت َرحـاال
قضى
فلعلّـه يلـقى الكـرامة َ مقْــصدا … .أو
َ
الكـــفاف َمـــناال
أنـــه يلـــقى

"اللؤلؤ الفريد" قصائد عن الوطن والحب للشاعرة ريتا حبيب قازان
صدى المشرق  -الفال

وقّعت الشاعرة ريتا حبيب قازان كتابها
الجديد "اللؤلؤ الفريد" وذلك عند
الساعة السادسة من مساءالجمعة في
االول من شهر تشرين األول في قاعة
شاتو رويال في مدينة الفال بحضور
اكثر من  120شخص تقدمهم مطران
الموارنة في كندا بول مروان تابت،
دم في الكهنة األب ميشال
المتق ّ
فواز ،قنصاللعراق السابق في مونتريال
السفير والشاعر جاسم مصاول ،عضو
بلدية مونتريال عارف سالم  ،عضوبلدية
مونت رويال جوزيف دورا  ،عضو بلدية
الفال ألين ديب ،شخصيات جاليوية
وممثلون عن موقعي"الكلمة نيوز"
و"صدى المشرق" .
بعد عزف على البيانو للشاب آالن

الشاعرة ريتا حبيب قازان تلفي قصائجها من
كتابها الجديد "اللؤلؤ الفريد"

سفيرة المجلس االعلى للطفولة الشابة كريستا
ماريا ابو عقل

مطران كانت كلمة ترحيبية للكاتبة جنون المرأة داخلي فابحرت في
ريتا حبيب قازان وجهت في بدايتها " كتاباتي وكلّي ايمان ،اني في غربتي
كلمات شكر وثناء الى خالق االكوان زرعت الكالم على الشجر والحنين
الذي رسم جمال الليل وشقّ طريق تحت التراب والسؤال على اجنحة
القمر امامي  ..زيّن السماء بالنجوم المطر ...اتيتكم بباقة من اشعاري
البرّاقة ولوّن امسياتي  ...ساهم بنمو ّ اهديكم لتطويبي بين الشعراء...
فكري وأزال غيمة الجهل من فوق وادعوكم للتمتع بها والغوص في بحر
يجسد
راسي ..وقف سندا امام عتباتي واشعل كلماتي ،والعون على قلم ٍ لم
ّ

اال وجدانيات عميقة واحاسيس امراة
مرهفة".
واضافت باللهجة العامية " عم نحتفل
بهاالمسية باطالق كتاب "اللؤلؤ
الفريد" ...كتابات بتحفر ْ بوجدانّا
..اصدار بلون مميز بالشعر النثري
الجميل ..اسمحولي بداية رحّب
بسيادة مطران الموارنة بكندا سيدنا
المطران بول مروان تابت وحضرة اآلباء
االجالء وبرحّب بسفير العراق السابق
جاسم مصاول ،باعضاءالبلديات،
باالعالميين والكتاب واالدباء وكلّ
الحضور الكريم ..بشكر الفنانة رندة
حجازي اللي اضافت على هاالمسية
جمال لوحاتها ولمساتها الفنية
الخاصة ..بشْكر الصديقة جاكلين
جرجس وبشكر سفيرة المجلس االعلى
للطفولة كريستا ماريا ابو عقل اللي لح
ترافقنا بصوتها المالئكي بالمشاركة مع

آالن مطران على البيانو ..بشْكر شكر
كبير الجمهور المميّز اللي وجوده دعم
كبير النجاح هالعمل ...واكيد عيلتي
الصغيرة اللي واقفة دايما وراء نجاحي
واهال وسهال بالجميع"..
"لبنان الحبيب" كانت اولى القصائد
التي القتها الشاعرة ريتا من كتابها في
األمسية ومن ثم " همس الكالم" و"
المعطف" وعودة من جماد "  .وكانت
قصيدة أخرى مترجمة الى اللغة
الفرنسية اداء ميشيل قازان.
وقدمت سفيرة المجلس االعلى
للطفولة الشابة كريستا ماريا ابو عقل
باقة منوعة من اغاني فيروز.
يذكر ان الكتاب صادر عن دار الحاج
للطباعة والنشر ،ويقع في  150صفحة
باللونين االبيض واالسود زيّنت غالفه
حبة لؤلؤ فريد رسمتها ميشيل قازان.

لقاء بعد طول انتظار ..سهرة من سهرات العمر
رندة شرارة ـ مونتريال

وكان اللقاء بعد طول انتظار ،وبعد
أن أقفل الوقت أبوابه علينا ..
كان التحدي كبيرا ومنه خرجنا
بابتسامات عريضة رغم اآلالم التي
عشناها
يوم السبت الموافق في الثاني من

تشرين األول ،اجتمعنا في أمسية
ملؤها األحاديث والذكريات والكثير
من الشعر واألمل والوعد بأن يكون
الغد ساحة لقاء دائم بين األحبة …
اقطاب الثقافة والشعر واألدب.
باسمي وإسم الحركة اإلبداعية
 -كندا والعالم وكل من الزمالء

ريما الزيلع اللواتي حللن أهال في
دارهن ،ومعهن امضينا سهرة من
سهرات العمر حفلت بالشعر واألدب
وفلسفة الحياة والكثير من المحبة
واأللفة
شكر كبير على إطاللتكم الغالية…
وعلى الوعد ان تكون البداية للقاءات
تتجدد وتتوالى.

الشعراء حيدر قعفراني ،جويل عماد
واإلعالمي طارق المادح ،نقدم تحية
من القلب للصديقات:
الشاعرة بان القزويني ،السيدة نادا
عواد واإلعالمية فاطمة القاضي من
ملتقى "أقالم عربية" .
وكذلك لمدربة برامج الحياة السيدة

لؤلؤة ابو رمضان توقع كتابين  :فلسطين حاضرة
صدى المشرق – مونتريال

وقّعت الكاتبة لؤلؤة ابو رمضان
كتابيها "غجرية ومن غزة" و"مذكرات
مريم ويسر" وذلك خالل لقاء دعا له
"تجمع منتدانا الثقافي " في قاعة
نهاد حديد عند الساعة التاسعة من
مساء األحد في السادس والعشرين
من شهر ايلول الجاري بحضور حشد
من الشخصيات األدبية والجاليوية .
قدمت للمناسبة نائبة رئيس
تجمع منتدانا د .فدوى الظاهر التي
استهلت كلمتها بالقول" يسر تجمع
منتدانا الثقافي عقد هذه الندوة
تكريم ًا للصديقة العزيزة لؤلؤة ابو
رمضان بمناسبة اصدار كتابين لها ".
وقالت الظاهر " لؤلؤة احدى العضوات
النشيطات والمشاركات في جميع
فعاليات منتدانا ومن واجب تجمع
منتدانا الثقافي تكريم و تشجيع
جميع اعضائه المهتمين بالثقافة".
وتناولت د .الظاهر في كلمتها تعريفا
عن تجمع منتدانا الثقافي وكيفية

إنشائه وما هي أهدافه؟ حيث
قالت ان " تجمع منتدانا الثقافي
يضم نخبة من الشابات والشبان
كلّ فرد منهم يتميز عن غيره بصفة
معينة فنجد بينهم الشعراء واألدباء
واألساتذة
والكتاب
والمحامين
واألطباء واإلعالميين والمهندسين
ورجال األعمال وغير ذلك "  .واكدت
الظاهر ان من اهداف تجمع منتدانا
الذي "يحاول االبتعاد قدر االمكان
عن الخوض في المواضيع الدينية
والسياسية" هي "المحافظة على
اللغة العربية وتشجيع استعمالها في
بالد المهجر ،وكذلك طرح مواضيع
اجتماعية ثقافية والقيام بمناقشتها
إمّا كتابة ً او عبر وسائل التواصل
االجتماعي أوعبر لقاءات وندوات
يجتمع فيها األعضاء واالصدقاء من
اجل المناقشة".
ولفتت الى اننا "نعتبر منتدانا هو
األب الروحي لجميع أعضاء وأصدقاء
منتدانا  ..يضم الجميع تحت مظلته
ونشعر جميعنا بأننا ننتمي إلى أسرة

واحدة" .وأضافت "إن تجمع منتدانا
الثقافي يمد جسور الصداقة الى
جميع الجمعيات الثقافية الموجودة
في مونتريال وخارج مونتريال ويرحب
بصداقة الجميع".

"غجرية ومن غزة"

دمت له الشاعرة
"غجرية ومن غزة" ق ّ
هتاف السوقي والمهندسة سالم
عزارة وهو عبارة عن قصص قصيرة
تفوق العشرين قصة تقع في 215
صفحة ،وتتحدث عن خبرات عديدة
مرت في حياة لؤلؤة ابورمضان  ،سيما
حنينها الى فلسطين وأوجاع اهلها .
يبدأ الكتاب بإضاءة حول اهمية كتابة
القصص ونشرها في هذا الوقت
بالذات؟ .ويحتوي الكتاب على
صور ورسومات تشكيلية للكاتبة .
ويتضمن كذلك بعض الصور العائلية
في غزة واخرى مرسومة باليد .كما
تتناول تجربتها التي عاشتها منذ ايام
طفولتها في قطر حتى وصولها الى
كندا

الكاتبة لؤلؤة ابو رمضان

أما عن رسمة الغالف فهي احدى
لوحات لؤلؤة ابورمضان بعنوان المرأة
الطائرة .

"مذكرات مريم ويسر"

فيما "مذكرات مريم ويسر" هو عبارة
عن اربع قصص موجّهة لالطفال و
يقع في  34صفحة ملونة اختارت
رسومه ابنتها يسر لتحاكي من خالله
واقع واحالم األطفال بأسلوب تثقيفي

يعتمد الحوار بين فتاتين حول
اصوات الحيوانات وبعض المعلومات
المتعلقة بها..
إنتهى الحفل بقصائد للشعراء انيس
بن عمار ،عبداإلله األهدل ووليد
حديد.
ي ُذكر ان الكتابين صادران عن دار
الدندشي للطباعة والنشر وبالتعاون
مع دار يافا العلمية للنشر والطباعة
والتوزيع– عمان –االردن .
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علي إبراهيم طالب  -وندزور

زعيم الخيرهللا – زيندزور

َ ُ َ
الح ُقوقيةَّ
ودية والمراتب ُ
بين المراتب ُالو ُج َّ
األخالق
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
تَحَ َّ
ُ
د َ
ن عن الكائنات
ث
بعض فالسف ِ
ة االخالق الغربيي َ
بحيث تَح ُ ُّ
تمتلك إِحساسا ً وشعورا ً
ُ
ُ
شع ُ ُر
التي
س باأللم ِ وت َ ْ
باللّذَّة ِ  ،وقالوا  :بأَنها متساوِيَة ٌ أَخالقِيّا ً  .فهذا الفريقُ من
الطريق
عرض
قتل فَأرَة ٍ في
األخالق اليُفَر ِّقُ بين
ة
فالسف َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
انسان؛ أل َ َّ
المقياس عندهم هو االحساس
ن
قتل
ن
وبي
َ
َ
ٍ
ِ
ة
والشعور باللذة واألَلَم ِ ؛ ولذلك فجميع
الكائنات الحَي َّ ِ
ِ
تتساوى وفقَ هذا المقياس ؛ ولذلك الوجود لنظرة أ َ َّ
ن
ِ
ة على
ل هللاُ اليه ِ مهمة َ الخالف ِ
االنسان مخلوقٌ متفرد ٌ أوك َ
هذه ِ االرض  ،فهو اليتفوق على الكائنات ؛ بل انَّهُ جزء ٌ من
ع
ة وهذا الكون  ،وهو يخض ُ
لقوانين الطَّبيع ِ
الطبيع ِ
ة كغيره ِ
ِ
ة.
من
الكائنات الحَي َّ ِ
ِ
للكائنات
ة
ِ
ة الوجودي َّ ِ
مرت َب َ ِ
ن ال َ
وهذه ِ النَّظرَة ُ لم ْ ت ُ َ
ميِّز ْ بي َ
م
ة ،والمراتب الوجودية تستلز ُ
ة الحُقوقِي َّ ِ
ن المرتب َ ِ
الحَي َّ ِ
ة وبي َ
مراتب حقوقي ّ ٍة تستحقها كل مرتبة من مراتب الوجود؛
َ
فالمراتب الوجودية المختلفة تستلزم تفاوتا ً في المراتب
الحقوقية  ،امّا المراتب الوجودية للنوع الواحد فهي
لنفس النوع.
تتساوى مع المراتب الحقوقيَّة
ِ
ى مُحَ َّ
ددا ً  ،الفالسفة ُ
معن
ه
ب
انا استخدم المصطلح واعني
ِ
ً
د
ح بهذا المعنى  .أَقص ُ
ن المُصطَل َ َ
والعُرَفاء اليستخدمو َ
بمراتب الوجود  ،أ َ َّ
مراتب مختلف ٍة ،
ن الوجود َ على
َ
فالهيولى ( المادة االولى ) والتي هي مادة ٌ محضة ٌ خالِيّة ٌ
مراتب الوجود ،
ة صورَة ٍ  ،هي اَدنى مرتب ٍة في
من أَي َّ ِ
ِ
ويأتي الجماد وبعده النبات الذي هو أعلى رتبة ً وجوديَّة ً
من الجماد ويترتب على المرتبة الوجوديَّة للنبات مرتبة
ة الجماد.
حقوقيّة أعلى من مرتب ِ
ة النبات؛ ولذا
والحيوان لهُ مرتبة ٌ وُجوديَّة ٌ أَعلى من مرتب ِ
فهو يتمتع بمرتبة حقوقيّة تفوق مرتبة َ النبات  ،ويأتي
سلَّم ِ الوجود ِ
االنسان ليحتل أعلى المراتب الوجودية في ُ
ولذلك فهو يتمتع بمرتبة حقوقيّة تفوق المراتب الحقوقيّة
للحيوان والنبات والجماد .هذا في االنواع المختلفة ،
أَمّا في نفس النوع فتتساوى المرتبة الوجوديّة والمرتبة
الحقوقيّة ؛ فالنوع االنسان ُّ
ي على سبيل المثال يتساوى
افراد ُه ُ حقوقيا ً وان اختلفوا في مراتبهم الوجوديّة  .احد
العراقي انتقد االمام عليّا ً قائال ً :
أَعضاء مجلس النواب
ّ
انه يتحدث عن نفسه بتميّز ٍ عن بقية الناس  ،مثل قول
االمام علي عليه السالم في الخطبة الشقشقيّة:

االنسان يحتل أعلى المراتب الوجودية
الصورة من ويكيميديا كومنز Robert Strasser /

النائب لم
( ينحدر عني السيل  ،وال يرقى إلي الطير)  .هذا
ُ
ة الوجوديّة المير المؤمنين عليه السالم
يُفَر ِّقُ بين المرتب ِ
وبين المرتبة الحقوقيّة .
االمام علي (ع) يتحدث عن مرتبته الوجوديّة  ،وعن ملكاته
الذاتيّة  ،وهذه اليشاركهُ فيها أحَد ٌ  ،أمّا مرتبتُهُ الحقوقيّة ُ
فيتساوى فيها مع ابسط افراد رعيته  ،بل قد يأخُذ أَقَلَّ
السوق يوما ً هو َ وغالمُهُ قنبر فاشترى
من حقه  .فقد اتى
ِ
م فأَعطى
قميصين احدهما بدرهمين واالخر بثالث ِ
ة دراه َ
ِ
م لغالمه ِ واخذ القميص
القميص الذي ثمنُهُ ثالثة دراه َ
الذي ثمنه درهمين  .واعترض قنبر وقال له  :سيدي
انت ترتقي المنبر وترمُق ُ َ
ك الناس ُبابصارِها ،فالقميص
الذي ثمنه ثالثة دراهم يليق بك  ،فاجابه االمام (ع) :
وانك شاب ولك شرهة الشباب فهذا القميص يناسبك .
في المراتب الحقوقية للنوع الواحد تتساوى الحقوق رغم
االختالف في المراتب الوجوديّة .
فجوابنا الولئك الفالسفة الغربيين  :ان االنسان كائن
متفرد ٌ في خصائصه ومراتبه الوجوديّة ؛ لذلك كان
له التفوق واالمتياز على سائر الكائنات ؛ ال َّ
ن مراتبهُ
الوجوديّة َ تستلزم مراتب حقوقيّة تميزه على الكائنات
االخرى .وهناك قانون كوني  :ان االدنى يضحى به من
اجل األعلى.

قسوة قلوب بعض البشر
في هذه الحياة

الصورة من ويكيميديا كومنز

بعض الناس تستقوي على شخص يقوم
بعمله من أجل العيش الحروالكريم،
فتستقوي على عامل اوعاملة النظافة
مثال  ،او عامل وعاملة توصيل الطلبات
او موظف وموظفة اإلستقبال في اي
مطعم او مقهى او فندق وما الى ذلك ..
هذا العامل او العاملة يقومان بعملهما
في خدمة الناس وتقديم أفضل
الخدمات لهم فلماذا تعطي نفسك
الحق بإهانتهم او التقليل من شأنهم
دون أي أدنى حق او مبرر لذلك ..
حصلت امامي حادثة مشابهة صباح
هذا اليوم في أحد المقاهي ولله
الحمد جاء الرد صاعقا من كاتب هذه
الكلمات على ذلك الشخص العديم
اإلنسانية الذي أهان فتاة في عمر
الورود وهي تعمل كل الليل في سبيل
حياة كريمة ولقمة عيش كريمة.
وأبديت استعدادي لالدالء بشهادتي
في الموضوع في حال قررت تلك
العاملة رفع االمر لمدرائها في العمل او

حتى اذا قررت الذهاب الى المحكمة.
فشهادة الحق واجبة في هذه االمر
مهما برر ذلك المعتدي فعلته وأهانته
إلنسانة بريئة تقوم بعملها منذ منتصف
الليل وحتى ساعات الصباح..
دمتم بخير وعافية يا كرام  ..على
الخير والمحبة والمودة الدائمة والسالم
ا ستو د عكم هللا و لقا ؤ نا معكم
هذا
خالل
يتواصل من
الموقع االعالمي جريدة صدى المشرق
للقاءلقريبانشاءهللا                                                    
لى ا
الغراءوا ا
للتواصل مع الكاتب عبر البريد
االلكتروني
                                          
visionmag64 @Gmail.com :
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أبو تراب كرّار العاملي  -مونتريال

خاصة لها ،فهذه تجارة
شركات
ّ
وسعْيٌ خلف رزق مُبْت َغى وتحصيل
َ
لقمة العيش ،فالوضع طبيعي وال
خروقات المعة في المبدأ ،وإن كان
دولة االستيراد إن
األفضل أن تتولّى ال ّ
كانت الن ّتيجة توفيرا ً على المواطنين.

َّ
ُ
َ
ُ
نتصرة
ارتفاع نسبة البطالة و نقص اليد العاملة في مميزة ...وم ِ
ان واحد!

احد اسباب غالء االسعار ارتفاع كلفة النقل البحري  /الصورة  :مرفأ مونتريال  /الصورة من ويكي ميديا كومنز Robbie Sproule-

معن سمحات ـ مونتريال

في كندا و بالرغم من تعافي سوق
العمل و تعافي اإلقتصاد بعد تأزمهما
بفعل جائحة كورونا يزداد الضغط
على أرباب العمل و الشركات بسبب
النقص في اليد العاملة.
فما يزيد عن  54%من الشركات
الكندية تواجه مشاكل بسبب عدم
قدرتها على تلبية احتياجاتها من
العمالة لقلة اليد العاملة .و ما الحظه
المراقبون واعتبروه ظاهرة غريبة في
كندا نوعا ً ما ارتفاع نسبة البطالة و
نقص اليد العاملة في ان واحد .و
اعتبروا ايضا ان مشكلة نقص العمالة
ليست على وشك الحل و ال ي ُمكن
حاليا ً التنبؤ بتأثير هذه االزمة على
االقتصاد الكندي..
و مع ذلك اصبحت هذه المسألة
الشغل الشاغل لوسائل االعالم في
كندا و في اغلب دول العالم .و قد
ظهرت هذه االزمة مؤخرا في المملكة
المتحدة عندما شاهدنا الطوابير
على محطات الوقود  ،ليس بسبب
عقوبات امريكية و ال احتكار التجار
وال نقص امدادات النفط ،إنما بسبب
النقص في اعداد سائقي شاحنات

نقل الوقود و المحروقات .قد تختلف
المسببات من دولة الى اخرى اال ان
اصل االزمة هو نقص اليد العاملة.
على سبيل المثال ،ازمة شح الوقود
في بريطانيا يعود في احد اسبابه الى
خروجها من االتحاد االوروبي الذي
حرمها من فرصة توفير اليد العاملة
من الدول االخرى و خاصة المهاجرة
بسبب تعقيدات العبور و الهجرة
الخ...و لربما ستضطر بالنهاية الى
االستعانة بعمّال مهاجرين لتغطية
النقص الحاصل لديها.
اما في الشأن الكندي ،في مقاطعة
كيبيك مثال  ،فإن احدث التوقعات
الديموغرافية تتوقع انخفاضا في
عدد السكان الذين تتراوح اعمارهم
بين  15و  64عاما ً في غضون عشر
سنوات و هذا سينعكس بالتأكيد
سلبا ً على الشركات ،و خاصة على
صغار التجار سيما قطاع المطاعم و
مجاالت عمل ذوي الحد االدنى من
الدخل.
حاليا ً تلجأ الشركات الى إعطاء
ساعات عمل اضافية لتغطية النقص
و لكن هذا حلّ مؤقت و قصير
المدى ،بل هناك بعض المطاعم قد
اقفلت أبوابها وعلقت يافطات كُتب

عليها (مغلق بسبب نقص العمال)
 .وكذلك الحظنا ان بعض صاالت
الرياضة ألغت دوام العمل الليلي
لذات االسباب.
اما الحدث االكثر تأثيرا ً على
المستهلك الكندي هو غالء االسعار
بسبب ارتفاع كلفة النقل البحري.
فالعام الماضي كانت تكلفة شحن
الحاوية الواحدة من آسيا الى الغرب
الكندي تكلّف حوالي  5000دوالر
امريكي  ،بينما هذه السنة وصلت
التكلفة الى اكثر من  24000دوالر
امريكي .و غالبا ً ما تضطر سفينة
الشحن الى االنتظار اليام لتصل
احيانا المدة الى ثالثة لسابيع لتفريغ
حمولتها.
كل هذه العوامل مجتمعة ادّت الى
ارتفاع اسعار الكثير من السلع و تأخر
الكثير من الطلبات من وصولها في
موعدها المحدد .ي ُضاف الى ذلك
سيطرة الشركات العمالقة على
اقتصاديات العالم و سياسييه ،حيث
تعمل هذه الشركات على تعويض ما
خسرته من ارباح خالل عام الجائحة
و ما علينا نحن كبشر على هذه
الكوكب سوى ان نتمايل مع هبوب
الرياح كي ال ننكسر.

في يوم مشمش أو ماطِر ،يعتريه
الهدوء أو تجتاحه العواصف ،ال فرق
بين وضعيّة مناخيّة وأخرى ،وال تؤثّر
درة
صفاوة الطّقس أو حالته المتك ّ
على روح "الموضوع" وجوهره.
ب يدخلون أفواجا ً إلى مدرستهم
طال ٌ
في صباح من يوم دراسي اعتيادي،
ويسبقهم المعلّمون أو يلحقون بهم
أو ربما يتزامنون معهم في وقت
دخول ،وال ننسى قدوم المدير
ال ّ
والن ّواظر وغيرهم من العاملين
واإلداريّين .إلى هنا ،ال شيء ملفت
وال حدث استثنائي في البَيْن .أمّا
دخول طالب عائد من رحلة عالجيّة
عنيفة بعد صراع مع مرض عضال
أو سرطان فت ّاك أو "كورونا" قاتلة،
أو آخر عائد من مسابقة علميّة
خارج حدود الوطن مع جائزة أو
دخول
امتياز ونحوهما ،فهنا يكون ال ّ
ُست َقبل
استثنائيّاً ،ومن الطّبيعي أن ي ْ
"الخاص" استقبال األبطال
الوافد
ّ
صرين
ويُرَحَّب به ترحيب المُنْت َ ِ
وي ُواكَب مواكبة الفاتحين.

دولة عن
أمّا في حالة عجز ال ّ
االستيراد وتوفير "المطلوب" وتأمين
ّ
الشركات
وتموضع
"المعلوم"،
الخاصة بطريقة ال تلبّي حاجات
ّ
العباد ،وانتشار عادة مقيتة مضمونها
احتكار بعض أصحاب الن ّفوس
دنيئة للمواد ّ المهمّة ،فبروز مصدر
ال ّ
إلى العلن كي يكسر هذا المسار
دا ً لمعاناة العباد
االنحداري ويضع ح ّ
سيشكّل حالة من الت ّفاعل اإليجابي
والتٌرحيب الحيوي.
ضفنا العامل الخارجي متمث ّال ً
وإذا أ َ َ
بقررات جائرة وعقوبات ظالمة،
ن بروز المصدر إلى العلن
وعلمنا أ ّ
أذلّها وكسر شوكتها ،فسيكتسي
الت ّفاعل والت ّرحيب لباسا ً إضافيّا ً
ّ
الشموخ العزيز الرّافض لإلهانة
من
والممتنع عن الهزيمة.

إلى الن ّفط والمحروقات وأمثالهما،
ً ليس غريبا ً االحتفال بشاحنات
المواد ّ الّتي ت ُ َ
شكِّل عنصرا ً حياتيّا
ست َهجَنا ً
جوهريّا ً يصعب االستغناء عنه في المازوت اإليراني ،وليس مُ ْ
ّ
اللفِت بها ،بل المطلوب
الت ّرحيب
عصرنا الحالي إن لم يكن مستحيالً،
معاملتها كقافلة عز ّ تنسف عقوبات
حيث دائرة الحياة بأوجهها الرّوتينية
ّ الظّالمين ،ومسيرة شرف ترفع رؤوس
تعتمد على هكذا موادّ ،وحيث
المؤمنين.
استمرار المجريات الحياتيّة مُناط
ة،
بوجود هذه المواد ّ المفصلي ّ
ددا ً
ميدانٌ آخر للمواجهة ،ومج ّ
قوم
وحيث قد يتربّص الخطر بأرواح
ٍ الكلمة العليا هي للحقّ  ،وللحقّ
منتشرين على أسرّة مستشفيات
أهله ،والمسيرة مستمرّة ،ولروّادها
تحتاج إلى دعم مليء بتلك المواد ّ
من
صفات مح ّ
ددة وانتماء معروف (و َ َ
األساسيّة.
من ُوا فَإ ِ َّ
ن
ن آ َ
يَتَوَلَّ الل َّ َه وَر َ ُ
سولَهُ وَالَّذِي َ
ن).
ب اللَّه ِ هُمُ الْغ َالِبُو َ
حِز ْ َ
دولة بهذه الموادّ،
فعندما تأتي ال ّ
حالة
وال
طبيعي
واألمر
فهذه وظيفتها
وللحكاية ت َتِمَّة
السياق.
استثناثيّة في ّ
ِّ
َّ
(وَلَقَد ْ كَت َبْن َا فِي الزب ُور ِ مِن بَعْد ِ الذكْر ِ
َّ
وعندما تتوفّر المواد ّ عبر استيراد أ َ َّ
لَر ْ َ
نا ْ
ن)
ي الصالِحُو َ
ض يَرِثُهَا عِبَاد ِ َ
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ال تستخفوا بصغائر الذنوب!
روي عن اإلمام الباقر عليه السالم:
ُّ
وأشدها ما
"الذّنوب كلّها شديدة،
َّ
والدم ،ألنَّه إماَّ
ينبت عليه الّلحم
َّ
ب ،والجنة ال يدخلها
مرحوم ٌ وإمَّا معذَّ ٌ
إال طيّب".
فالذّنوب كلّها شديدةٌ ،أي بحسب
ذواتها ،ألنَّها مخالفة ٌ لألوامر اإللهية،
دتها ،وإن كان بعضها
وهذا هو وجه ش ّ
دها
د من بعضها اآلخر ،وأش ّ
أش ّ
حسب الرواية -ما ينبتُ عليه اللحموالدم الذي قد يشمل أكل الحرام
واإلصرار على المعصية من دون
تكفيرها بالتوبة.
فاإلنسان المرحوم هو من كفّرت
ذنوبه بالتوبة أو البالء في الدنيا،
وي ُقابله المعذّب ،وهو الذي لم تُكفّر
دمة ،والجن ّة
ذنوبه بأحد الوجوه المتق ّ
وخالص
ٌ
ال يدخلها إال طي ّ ٌ
ب ،أي طاهر ٌ
من الذُّنوب.

وعليه ،فالذنوب كلّها شديدةٌ،
وجميعها كبائر ،وال فرق بينها من جهة
مخالفة المولى سبحانه وتعالى ،وإن ّما
َّ
والصغائر هي أمور ٌ نسبية ٌ ال
الكبائر
ذاتيةٌ ،وإن ّما ن ُطلِقُ عليها لفظ الصغائر
باإلضافة إلى ما هو أكبر منها ،ون ُطلق
عليها لفظ الكبائر باإلضافة والنسبة
إلى ما هو أصغر منها.
فالجرح بالنسبة إلى القتل صغيرةٌ،
وبالنسبة إلى اللطم كبيرةٌ ،والزنا
بالنسبة إلى النظرة المحرَّمة كبيرةٌ.

وعليه ،ي ُفهم من الرواية المتق ِّ
دمة
ضرورة تجنُّب كلّ ذنب ي ُعلَم كونه
ذنبا ً حسب ما َّ
نصت عليه الشريعة
ُّ
اإلسالمية ،بل ينبغي تجنب كلّ ما
ي ُحتمل أن ّه كذلك ،وذلك لعظمة مقام
ن الجرأة
هللا تعالى وحقّ طاعته ،فإ ّ
َّ
المقدسة محتملة حتَّى مع
على ذاته
ن في
وجود االحتمال ،فمن احتمل أ ّ
الكأس خمرا ً فعليه عقال ً أن يمتنع
عن شربه ،ال لمفسدة الخمر وضرره
فحسب ،بل لعظمة هللا ووجوب
طاعته في كلّ الموارد ،حتى المحتملة

احكام فقهية
من أحكام قراءة القرآن*
هل يجوز أو ال يجوز قراءة القرآن
الكريم بالتجويد أو التالوة بصوت
مرتفع بحيث يسمع الجيران
الصوت  ،علما ً ان القارئ ال يقصد
اسماع الجيران  ،انما هو تعود
على تلك الطريقة في التالوة أو
التجويد ؟ ..وما هو الحكم الشرعي
عليه  ،اذا كان اصال ً يقصد اسماع
الجيران ؟
يجوز اإلسماع بل يستحب .

ما شروط الملبس المطلوبة أثناء
قراءة القرآن داخل المنزل بالنسبة
للرجل والمرأة ( من ناحية ارتداء
الحجاب ) ؟
ال يعتبر في قراءة القرآن لبس زي
معين  ،وال لبس حجاب للمرأة  ،إذا
لم تكن بحضور أجنبي .

أيهما أكثر ثوابا ً :قارىء القرآن  ،أم
المستمع إليه ؟
الثواب يتبع القصد والتوجه إلى هللا ،

ولعل المستمع يتأثر من القراءة أكثر
ممن يقرأ  ،فيحصل على ثواب أكثر ،
واما ذات العمل فال شك ان القراءة
أفضل .

بالنظر الى ان قراءة القرآن
مستحب بنفسه  ..فما هو معنى
كراهة قراءته من قبل أشخاص
مثل الجنب والحائض والنفساء ؟
( بمعنى قلة الثواب  ،أم أفضلية
تركها ) ؟
الكراهة على فرضها بمعنى أفضلية
الترك  ،ولكن سماحة السيد ال يرى
كراهة قراءة القرآن لهم .

كيف أهدي ختم القرآن ألبي ؟..
وهل يجوز أن أقسم القرآن وأهدي
كل قسم لشخص معين ؟
تنويه نيابة عنه أو تقرأه وتبعث بثواب
القراءة له  ،ويجوز التقسيم المذكور .

*على راي سماحة المرجع السيد
علي الحسيني السيستاني

إعداد خليل الحسيني

خير الكالم ما نفع وأعلم
قال رسول هللا (ص) في
العلماء

 أال أحدثكم عن أقوام ليسوا بأنبياءوال شهداء يغبطهم يوم القيامة
األنبياء والشهداء بمنازلهم من هللا
على منابر من نور؟ .فقيل :من هم
يا رسول هللا ؟ .قال (ص) :هم الذين
يحبّبون عباد هللا إلى هللا ،ويحبّبون
إلي ،وقال (ص) :يأمرونهم
عباد هللا
ّ
بما يحب هللا وينهونهم عما يكره
هللا ،فإذا أطاعوهم أحبهم هللا.
حب العلماء من حب األنبياء :
 من أعان طالب العلم فقد أحباألنبياء وكان معهم ،ومن أبغض
طالب العلم فقد أبغض األنبياء،
فجزاؤه جهنم وإن لطالب العلم
شفاعة كشفاعة األنبياء ،وله في جن ّة
الفردوس ألف قصر من ذهب وفي
جن ّة الخلد مائة ألف مدينة من نور،
وفي جن ّة المأوى ثمانون درجة من
ياقوتة حمراء..
 -سائلوا العلماء ،وخالطوا الحكماء،

وجالسوا الفقراء.
 افضلكم افضلكم معرفة. علماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل. طالب العلم ركن اإلسالم ،ويعطىإجره مع النبيين.
أهمية العلماء في النجاة من الفتن :
 ان الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفاوينجو العالم منها بعلمه .ان المالئكة
لتضع اجنحتها لطالب العلم.
ألن يهدي هللا بك رجال واحدا خيرمن أن يكون لك حمر النعم .وفي
رواية ثانية :خير لك من الدنيا وما
فيها.
صالح أمتي من صالح علمائها :
الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوافي الدنيا قيل يا رسول هللا :وما
دخولهم في الدنيا؟ .قال (ص) :اتباع
السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم
على دينكم.
 صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحتأمّتي ،وإذا فسدا فسدت أمّتي ،قيل:
يا رسول هللا ومن هما؟ .قال :الفقهاء
واألمراء.

منها.

ات ّقوا المحقّرات من الذنوب

ب كثيرة ٌ ومداخل
للشيطان أبوا ٌ
ن آدم ويستدرجه
مختلفةٌ ،يأتي منها اب َ
إلى المعاصي ،وإ َّ
ن أكثر
باب يتسلَّلُ
ٍ
منه إلى قلوب الناس هو باب احتقار
الذُّنوب واستصغارها من قِبَلهم،
وذلك بعد أن ييأس الشيطان من
إسقاطهم في كبائر الذنوب يسعى
جاهدا ً إليقاعهم في الصغائر ،بل قد
ي ُصرُّون عليها ،ألن ّها بحسب تصنيفهم

من صغائر الذنوب .لكن ّه لو ع ُلم مدى
خطورتها عليهم لما وقعوا فيها ولما
أصرّوا عليها ،روي عن رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم أن ّه قال" :ال
تنظروا إلى صغر الذنب ،ولكن انظروا
إلى من اجترأتم".
وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم:
"ات ّقوا المحق ّرات من الذنوب ،فإن ّها
ال تُغفر" ،قلتُ (أي الراوي) :وما
المحق ّرات؟ قال" :الرجل ي ُذنب الذنب
فيقول :طوبى لي لم يكن لي غير
ذلك" .وروي عن اإلمام الباقر عليه

السالم" :ات ّقوا المحق ّرات من الذنوب،
ن لها طالباً".
فإ ّ
وروي عن النبي األعظم صلى هللا عليه
وآله وسلم في وصيّته ألبي ذر" :يا أبا
ن الرجل ليعمل الحسنة فيت ّكل
ذر ،إ ّ
عليها ،ويعمل المحق ّرات حتَّى يأتي
ن الرجل
هللا وهو عليه غضبان ،وإ ّ
ليعمل السيّئة فيفرق منها ،يأتي آمنا ً
يوم القيامة".
فالمحق ّرات من الذُّنوب هي الذُّنوب
التي يحتقرها اإلنسان ويستصغرها،
ويستهين بها ،ويقول حسب ما ورد
في بعض الروايات "أُذنِب وأَستغفر"،
ُب َما ق َ َّ
دمُوا
وهللا تعالى يقول﴿ :وَن َكْت ُ
وَآثَارَهُم ْ وَكُلَّ َ
ام
م
إ
ي
ف
َاه
صيْن
شيْءٍ أح ْ َ
ُ
ِ
َ
ِ ٍ
ين﴾.
مُب ِ ٍ
فالذي ي ُحق ّر ذنبه ويستسهل أمره،
ن الذنب مهما كان صغيرا ً
أال يدري أ ّ
أو حقيرا ً فإنَّه من حيث كونه معصية ً
د أمرا ً عظيماً ،فال
لله العظيم فإن ّه ي ُع ّ
ينبغي للمؤمن أن ي ُحق ّر شيئا ً من
الذنوب ،فقد ال ي ُغفر له بسبب تحقيره
واستخفافه بها.
والصغيرة قد تقترن بقلّة الحياء وعدم
المباالة بها ،وترك الخوف واالستهانة
بالله العظيم واإلصرار عليها ،وهذا
 بالمناسبة  -ما يمنع من شمولَّ
الشفاعة للمذنب ،فتتحوّل هذه
الصغيرة إلى كبيرة ٍ من الكبائر ،كما
صرّحت الروايات.

لماذا يعقب اليسر العسر؟

يقول تعالى :﴿فَإ ِ َّ
ُسرا ً
ن َم َ
سر ِ ي ْ
ع الْع ُ ْ
* إ ِ َّ
ُسرا ً * فَإِذا فَرَغ ْتَ
ن َم َ
سر ِ ي ْ
ع الْع ُ ْ
َ
ِّ
َ
َ
ب﴾([.)]1
فَان ْ َ
ب * وَإِلی رَبك فارْغ ْ
ص ْ
ّ
ّ
ّ
هذه اآليات تبشر الن ّبي صلی الله عليه
وآله وسلّم بأعظم بشری ،وتقول:
فَإ ِ َّ
ُسرا ً ويأتي التأكيد
ن َم َ
سر ِ ي ْ
ع الْع ُ ْ
اآلخر:
إ ِ َّ
ُسرا ً ال تغتمّ أيّها الن ّبي،
ن َم َ
سر ِ ي ْ
ع الْع ُ ْ
فالمشاكل والعقبات ال تبقی علی هذه
الحالة ،ودسائس األعداء لن تستمر،
وشظف العيش وفقر المسلمين سوف
ال يظلّ علی هذا المنوال .الذي يتحمل
الصعاب ،ويقاوم العواصف سوف ينال
يوما ثمار جهوده ،وستخمد عربدة
األعداء ،وتحبط دسائسهم ،ويتمهّد
طريق التقدم والتكامل ويتذلل طريق
الحق.
ن هذه
بعض
المفسرين ذهب إلی أ ّ
ّ
اآليات تشير إلی فقر المسلمين
في معيشتهم خالل الفترة االولی
من الدعوة ،لكن المفهوم الواسع
لآليات يستوعب كلّ ألوان المشاكل.
أسلوب اآليتين يجعلهما ال تختصان
بشخص الن ّبي صلّی اللّه عليه وآله
وسلّم وبزمانه ،بل بصورة قاعدة
ّ
عامّة مستنبطة ممّا سبق.
وتبشر كلّ
البشرية المؤمنة المخلصة الكادحة،
وتقول لها :كلّ عسر إلی جانبه يسر،
ولم ترد في اآلية كلمة «بعد» بل
«مع» للداللة علی االقتران.
نعم ،كلّ معضلة ممزوجة باالنفراج،
وكلّ صعوبة باليسر ،واالقتران قائم
بين اإلثنين أبدا.
وهذا الوعد اإللهي يغمر القلب نورا
وصفاء .ويبعث فيه األمل بالنصر،
ويزيل غبار اليأس عن روح اإلنسان(.)1
وعن رسول اللّه صلّی اللّه عليه وآله و

ن مع العسر يسرا،
سلّم قال« :و اعلم أ ّ
ن الفرج مع
ن مع الصبر النصر ،وأ ّ
وأ ّ
الكرب.»...
ب أي إذا انتهيت من
فَإِذا فَرَغ ْتَ فَان ْ َ
ص ْ
أداء أمر مهم فابدأ بمهمّة اخری ،فال
مجال للبطالة والعطل .كن دائما في
سعي مستمر ومجاهدة دائمة ،واجعل
نهاية أية مهمّة بداية لمهمّة اخری.
وَإِلی رَب ِّ َ
ب ،أي فاعتمد علی اللّه
ك فَارْغ َ ْ
في كلّ األحوال.
اطلب رضاه ،واسع لقربه.
اآليتان -حسب ما ذكرناه -لهما مفهوم
واسع عام يقضي بالبدء بمهمّة جديدة
بعد الفراغ من كلّ مهمّة .وبالتوجه نحو
اللّه في كلّ المساعي والجهود ،لكن
المفسرين ذكروا معاني محددة
أغلب
ّ
لهما يمكن أن يكون كلّ واحد منها
مصداقا لآليتين.
قال جمع منهم :المقصود ،إن ّك إذا
فرغت من فريضة الصالة فادع اللّه
واطلب منه ما تريد.
أو :عند فراغك من الفرائض انهض
لنافلة الليل.
أو :عند فراغك من امور الدنيا ابدأ
الرب.
بأمور اآلخرة والصالة وعبادة
ّ
أو :عند فراغك من الواجبات توجه إلی
المستحبات التي حثّ عليها اللّه.
أو :عند فراغك من جهاد األعداء انهض
إلی العبادة.
أو :عند فراغك من جهاد األعداء ابدأ
بجهاد النفس.
أو :عند انتهائك من أداء الرسالة انهض
لطلب الشفاعة.
الحاكم الحسكاني -عالم أهل السنة
المعروف -روي عن اإلمام الصادق
السالم في «شواهد التنزيل»
عليه
ّ
في تفسير اآلية إن ّها تعني« :إذا فرغت

فانصب عليّا بالوالية».
القرطبي في تفسيره روی عن بعضهم
ن معنی اآلية« :إذا فرغت فانصب
أ ّ
إماما يخلفك»( .لكن ّه رد ّ هذا المعنی).
موضوع «الفراغ» في اآلية لم يذكر،
و كلمة «فانصب» من النصب أي
التعب والمشق ّة ،ولذلك فاآلية تبيّن
أصال عاما شامال .وهدفها أن تحث
الن ّبي باعتباره القدوة -علی عدم الخلود
إلی الراحة بعد انتهائه من أمر هام.
وتدعوه إلی السعي المستمر.
ن
انطالقا من هذا المعنی يت ّضح أ ّ
التفاسير المذكورة لآلية كلّها صحيحة،
ولكن كل واحد منها يقتصر علی
مصداق معين من هذا المعنی العام.
وما أعظم العطاء التربوي لهذا الحثّ ،
وكم فيه من معاني التكامل واإلنتصار!!
البطالة والفراغ من عوامل الملل
والخمول والتقاعس واالضمحالل .بل
من عوامل الفساد والسقوط في أنواع
الذنوب غالبا.
وحسب اإلحصائيات ،مستوی الفساد
عند عطلة المؤسسات التعليمية يرتفع
إلی سبعة أضعاف أحيانا.
السورة تبيّن بمجموعها
وبإيجاز ،هذه
ّ
الخاصة للن ّبي
رب العالمين
عناية
ّ
ّ
األعظم صلّی اللّه عليه وآله وسلّم،
وتسلية قلبه أمام المشاكل ،ووعده
بالنصر أمام عقبات الدعوة ،وهي
في الوقت ذاته تحيي األمل والحركة
والحياة في جميع البشرية المهتدية
بهدی القرآن.
ن األلف والالم
 1 -ممّا ذكرنا يت ّضح أ ّ
في (العسر) للجنس ال للعهد ،و(يسرا)
وردت نكرة ،لكن ّها تعني الجنس أيضا،
وتنكيرها في مثل هذه المواضع
للتعظيم.
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IMPORTANT NOTICE REGARDING FORTHCOMING LEBANESE
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN 2022
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The Consulate General of
Lebanon invites citizens / nes
lebanese / es residing in Quebec who wish to vote in the
2022 parliamentary elections,
to register on the electoral
lists between 01.10.2021 and
20.11.2021 at midnight Beirut time (17 pm Quebec time)
according to one of the following two procedures:
1-Electronic Recording:
It is possible to register online
directly on https://diasporavote.mfa.gov.lb or on the
election page on the website
of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants: www.
mfa.gov.lb, from 01/10/2021
to 20/11/2021, following the
steps below:
a-First step: account creation
(complete all personal information)
b-Second step: account acti-

vation. Clicking on the e-link
received by email at the end
of the first step is essential
to activate the account and
proceed following it.
c-Third step: Choose diplomatic or consular mission and
complete the exact address.
d-Step: Locate the name on
the voter registration (possible when Arabic is chosen
as a language), then complete
the information and verify
any error.
e-fifth step: download the
necessary documents for
registration.
The documents necessary for
registration are as follows:
a-Lebanese identity card OR
Lebanese civil status extract
OR Lebanese passport
b-proof of residence in Canada: Canadian passport OR
permanent resident card OR

driving license OR proof of
temporary residence (study
or work permit with Lebanese
passport)
2-In-Person Recording:
It is possible to register in
person with the Consulate
General in Montreal, showing
up with the required documents.
Note: Having a record in the
Consulate General does not
mean you are registered on
the voters lists. It is imperative to register specifically
for this purpose, within the
deadline.
For
further
information,
please contact the Consulate
General in Montreal at:
(514) 276-2638 ext 2342
or by email at : consuliban@
bellnet.ca or elections@consulibanmontreal.org

“MUSLIM & ARAB COMMUNITIES NEED TO BEEF UP THEIR SKILLS ON RISK CONTROL
MEASURES,” QUEBECKER WARNS AFTER CONCORDIA STARBUCKS ANTI-IMMIGRANT INCIDENT
Zeinab Merai, Sada al- Indeed, on 16 April 2018,
two black men waiting for a
Mashrek
friend at a Philadelphia Star“A victim was there, in the bucks were treated unfairly.
middle of downtown Mon- Writer and activist Melissa
treal, being humiliated for De Pino, who shared a video
his English while there were that went viral and triggered
thirty or forty people in the wide outrage recounted that
café. How come they kept “the police were called because these men hadn’t orsitting?!
The victim was clearly not dered anything. They were
a white man; it should have waiting for a friend to show
immediately triggered some up, who did as they were
taken out in handcuffs for
sort of solidarity…”
A concerned Quebecker says doing nothing. All the other
he wants to “disseminate white people are wonderamongst Muslim and Arab ing ‘why it’s never happened
diaspora an incident of ra- to us when we do the same
cial abuse and anti-immi- thing’.”
grant bigotry in the vicinity The very next day, Starof Concordia University in bucks announced it would
downtown Montréal, in or- close more than 8,000 of
der to make the Muslims and its stores in the US in the
afternoon of May 29th “to
Arab communities aware.”
Speaking to “Sada al- conduct racial-bias educaMashrek”, the Pakistani Ca- tion geared toward preventnadian Muslim has chosen ing discrimination” at the
to remain anonymous. That’s company-owned stores. The
why the term “Conscien- company also said that the
tious Citizen” will be used in training was going to “be
provided to nearly 175,000
the article to refer to him.
partners (employees) across
The Montreal incident
“I had an unpleasant experi- the country, and will become
ence on September 23rd at part of the onboarding proMontreal’s Concordia Uni- cess for new partners.”
versity campus, which has “A huge deal”
got a very large Arab student “This was a huge deal. Imagine the money Starbucks
body, including Lebanese.
I was at a Starbucks, and I makes in one day,” says
witnessed racial abuse and Conscientious Citizen. Conhumiliation of a new immi- cerning the “expense of the
grant at the hands of a Star- company’s day of anti-bias
bucks barista in front of ev- training”, “BNN Bloomberg”
eryone in the store. I knew I reported that it was “estiwould blame myself later if I mated by Bloomberg to cost
didn’t do something… I was around US$16.7 million in
thinking to myself, ‘Just get lost sales. But maintaining
out of your comfort zone the status quo would have
and stand up!’ So I ended up also been costly.” The Castanding up and creating a nadian business-news network as well mentioned that
little bit of a scene there.”
“according to “Apex MarA parallel US incident
The
Pakistani
Canadian keting Group”, which meaMuslim, whose Twitter page sures the value of media
shows a lot of dedication exposure, the company suffor humanitarian and social fered nearly US$16 million
causes says he wants “to in negative press reports.”
get the story out because (https://www.bnnbloomberg.
Starbucks is in everyone’s ca/racist-incident-broughtlife. Even if you go to Mecca, starbucks-16-million-inas soon as you get out of al- negative-press-1.1085051)
Masjid al-Harām [the Great Notably, the American mulMosque of Mecca], there’s a tinational coffee company
Starbucks… As much as they has fallen into several other
are present everywhere in controversies, including isthe world, they’ve also been sues with its own baristas.
in hot water because of their “I needed to step in”
“If I hadn’t stood up to supracial issues and prejudice.”

port that person, he would
have got insulted even more,
and he wasn’t even able to
understand what was happening to him,” Conscientious Citizen recalls, estimating the victim was in his
fifties.
“I knew they could have
called the police on me, lied
or made up an issue, but it
was just not possible to keep
sitting and say that ‘Oh, at
least my reputation is intact’
and keep myself safe… So
there we were: two people
surrounded by an all-white
employee base and quite a
few white customers. Obviously there were 30-40
people in the café at that
time.”
Conscientious Citizen says
a lot of the customers were
Arab; the area is populated
by many Lebanese and other
Arab communities.
“What I noticed is that they
all knew that I was having a
heated exchange, but none
of them bothered to support
me and the victim; they all
either looked the other way
or were laughing, as if we had
been putting a show there.
I want to give them the benefit of the doubt; I am not
saying they were all cowards… This barista there was
trying to humiliate the immigrant by insulting his English… How come no one knew
how to support a person
who was taking a stand?!”
Conscientious Citizen says
the customers “didn’t have
the courage or knowledge
to intervene. The other nonwhite people should have
immediately stood up and
supported the victim.”
“They should know how to
show support without creating a situation where the
police is coming in,” advises
he, saying they should do it
“peacefully but forcefully and
logically, making sure that
they have made their presence known and that they
know how to follow up and
where to complain…”
“Risk
control
measures
should be augmented”
“Muslim and Arab communities are growing in numbers. The more they grow,
the more they start getting

embroiled or involved in issues they have been skirting
so far. Muslim women have
been
stripped off the elections at
the last minute because they
had said something about a
conflict.
As the community grows
and starts to explore unchartered quarters or areas,
its members also expose
themselves to risks that one
does not take while sitting at
home,” says the Quebecker.
“As the risks increase, risk
control measures should
also be augmented… Other
community members should
beef up their skills on how
to protect them from those
risks. They should know what
number to call, what e-mail
address to contact or how
to complain properly using
North American protocols.
They don’t need to yell and
shout; they have a recourse.
Otherwise, it’s everybody
for themselves,” warns the
concerned Greater Montreal
resident.
“You should know how to
be an ally of the victim. You
see something happening,
say something… There are
scientific procedures to follow when you complain; you
wouldn’t want to complain
to the buddies of that employee… They all could probably be best friends outside
of the workplace. Complaining to his on-duty shift supervisor would be a waste of
time, too. You should learn
how to contact the oversight bodies of the agencies
regulating restaurants, cafes
and other customer experiences in Canada,” advises he.
“Take evidence and photos,
record videos, note down
the time, keep the receipt
and contact information
of other witnesses so that
they can be contacted if this
complaint becomes a police
matter, a lawsuit or anything
than a customer-service incident. So all of these things
come with education, which
Muslim and Arab communities lack...”
Conscientious Citizen emphasises that “we need to
be taught how to logically
stand up for ourselves and

Cristian Ungureanu/ Wikimedia Commons

for others who don’t have
the knowledge base or the
strength to stand up for
themselves…”
Perhaps an education day
should be held in Canada
this time, but ultimately, a
whole lot needs to be done
to change the supremacist
mentality that has forever
lain within all societies, including those boasting of
democratic values.
“Not my first experience”
“This wasn’t my first experience. The Muslims or Arabs
that I see usually in these
situations are the first ones
looking in the other way and
trying to get out of it, and
I think that really needs to
change,” Conscientious Citizen tells “Sada al-Mashrek”.
“Just sitting and watching
was selfish. If 2 or 3 people
had stood up the other day,
it could have sent a very
strong message to that employee or his colleagues: ‘We
need to stop because this is
going to create a situation
for us.’ Maybe next time they
plan to insult or denigrate
a human being they might
think there is going to be a
reaction from other people
in the café. They were sure
nobody would stand up, and
that’s why it happened.”
It’s the same old story: A lot
of apologetic Canadian Muslims and Arabs are afraid to
step in where needed lest
they be labelled as “un-Canadian” in their imaginary
world of "virtuous Canadianism", which requires that
you say nothing in a wrong
situation like this. Does that
make one a “better” Canadian? I wonder.
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A BIG SPACE – DIGNITY – LIES BETWEEN
SILENCE ON HATE & OPPOSING IT
Hussein Hoballah, Montreal
Offences against Muslims are nonstop, particularly in Quebec and generally in Canada, and they are exposing furtive hate within souls, which
threatens societal security, multiculturalism and tolerance. That is even
getting worse because it is being
overlooked and no real action is being made; the targeted people are not
raising their voices and complaining to
police forces, courts or civil groups…
But hate can only be faced when voices are raised and law is resorted to.
Only then can rights be protected and
harm be eliminated.
Reflection should be made upon two
incidents that happened in the last
couple of weeks and two court rulings
made in the recent days so that we
learn how to act in the future.
Around the end of September, a Muslim was humiliated by a Starbucks
barista while 30-40 customers in the
café remained silent about it!
Interviewed by “Sada al-Mashrek”, a
witness is outraged by the silence of
all those customers during the incident in the vicinity of Concordia University, wondering why they just sat
and watched what was happening.
Slamming their indifference, he says,
“They all knew that I was having a
heated exchange, but none of them
bothered to support me and the victim; they all either looked the other
way or were laughing, as if we had
been putting a show there!”
The witness stresses that “if 2 or 3
people had stood up the other day, it
could have sent a very strong message to that employee or his colleagues: ‘We need to stop because
this is going to create a situation for
us.’ Maybe next time they plan to insult or denigrate a human being they
might think there is going to be a reaction from other people in the café.
They were sure nobody would stand
up…”
Another outraging incident followed
Team Régis Labeaume’s decision to
join Boufeldja Benabdallah, the cofounder of the “Islamic Cultural Centre of Quebec” to their list of mayoral
candidates running for Quebec City’s
upcoming elections. The “Alliance Citoyenne de Québec”, a local party operating in the city where six praying men
were killed at a mosque a few years
ago, responded to the team’s decision by calling Islam “a cancer growing
slowly within the Quebec society”. A
section of the party’s platform, titled
“Islamisation” and published in French
on the party’s website, claims that
“Islam contradicts Quebec’s essential
values”.
The party confirmed it won’t receive
“any candidate who supports the Islamisation of Quebec”, adding that the
ACQ plans to create a municipal administration that “will do its best to
prevent the Islamisation of Quebec
City”.
ACQ leader and mayoral candidate
Alain Giasson alleged that “Boufeldja
Benabdallah wants to Islamicise Quebec” and that “Quebec City is being
Islamicised slowly, gradually and furtively”.
Boufeldja Benabdallah complained to
Elections Quebec against the hate
speech propagated by the party’s
platform. Unfortunately, however,
Elections Quebec said it had no authority to react. Spokeswoman Julie
St-Arnaud said “Election Quebec’s

Owner and CEO of “Paramount Fine Foods” Mohamad Fakih is preparing 600 meals for needy people this
Thanksgiving

rules do not state that candidacy can
be rescinded when a candidate makes
such statements.. The choice is up to
voters who make it to the election
polls.”
The bitter reality has made many
wonder what would have happened
had the party spit its venom at a different community. Would the same
reaction or an instant, official one
have been made? While Elections
Quebec has no power to act in such
cases, why doesn’t it get an authorisation to do so?
It’s true that Quebec’s Anti-Racism
Minister Benoit Charette condemned
ACQ’s statements after the “Canadian Muslim Forum” reached out to him.
Charette tweeted, “We can’t show
tolerance to such speech, nor should
any party – regardless of its size –
promote it.”
But that tweet won’t suffice to end
the ceaseless hate speech, especially when no serious action has been
shown by the party that backgrounded discrimination amongst civilians
(once it prevented Muslim women in
hijab from working in Quebec’s public services and sparked further anti-Muslim-women hate). That fact
necessitates that concerned community activists conduct serious efforts
and create a new strategy.
On the bright side, in contrast, two
significant rulings were made recently, opposing the anti-Muslim hate.
The first was made last week by the
“Human Rights Tribunal of Quebec”,
ordering a woman to pay $15,300 to
compensate for offending another in
hijab at a Quebec restaurant and for
the moral damages that had affected
the latter and her family.
Back on 28 September 2018, Mona
Amer was having dinner with her husband and three children at a Thai restaurant in Quebec City when a woman, named Véronique Bédard-Lafrance
and accompanied by a man, attacked
Amer with verbal racism.
On 30 January 2019, Amer complained to court, making way for a

ruling by Justice Christian Brunelle
that confirms that though freedom
of expression is a basic right for all,
it doesn’t mean that insults can be
made “on the basis of particular individual characteristics as ethnic or national origins”.
In a press conference, Amer’s family
said they pursued the lawsuit not for
the money but to educate people on
tolerance and respect. Amer stated
they did so to make those people refrain from insulting the people of different communities.
The second significant ruling is the
sentencing of Calgary mayoral candidate Kevin J Johnston for 18 months
of jail after he insisted on defaming
the owner and CEO of “Paramount
Fine Foods” Mohamad Fakih and calling him a “terrorist” and “baby killer”.
Johnston’s new sentence will begin on
4 January 2022: three months of prison for every one of six acts of contempt of court he has committed.
Back in 2017, Johnston made a series
of false, hateful statements about
Fakih and refused to stop doing that,
thus forcing Fakih to file a lawsuit. In
2019, the court announced its ruling and Johnston was ordered to pay
Fakih $2.5 million.
But does prison suffice to end hate? Of
course not. It is, however, one of the
ways to confront those who misuse
the freedom of expression in Canada
to show their hate to other Canadian
citizens. So prison is a starting point
that must be followed by watching
out for all hateful incidents and the
hatemongering sparked by laws that
embolden racists and haters of people
of different ethnicities or colours..
A big space lies between those who
are silent on hate and those who oppose it – a space defined by the dignity of motherlands and the citizens
and communities originating from
them, and that must be respected. No
citizen should remain silent on his/her
rights. No community can end violations against its members unless hard
work to enforce the law is done.
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Harper’s
Godfathering
Emirati-Israeli Normalisation!
Last June “Dubai Ports World”
contributed to a crackdown on
protestors from a small Canadian
town opposing the works of an Israeli shipping company. Garnering
the attention of many global progressives, the news was followed
by another scandal of CanadianEmirati-Israeli partnership, which
has lately been highlighted by Canadian media.
“Mondoweiss” reports that former
Prime Minister Stephen Harper
heads the advisory committee at
“AWZ Ventures”, a Toronto-based,
Israeli company that provides surveillance technology like facialrecognition and crowd-detection
systems, in addition to services
that offer real-time information
on individuals.
Canadian media have also focused
on the technology sold by this
company to Emirates – a country
of a troublesome human-rights
record. Whether they meant it or
not, media have disclosed a good
deal of peculiar details on the
company and its advisory council, including that former Mossad
spies are now working for subsidiaries of the company. Notably, the woman running the company’s Emirates subsidiary turns
out to be former diplomat and
Representative of Canada to the
Palestinian Authority Catherine
Verrier-Fréchette.
In addition to promoting the sales
of its technologies to Emirates,
the Canadian Israeli company has
announced it would be selling Israeli technologies to other Middle
East countries like Saudi Arabia
and others in North Africa. A lot
of questions on the “neutrality” of
Canadian foreign policy have been
raised now that Verrier-Fréchette
has turned from a Canadian diplomat to a senior cyber-security
businesswoman. Notably, CSIS
former Director Richard Fadden
and former federal Conservative
Minister Stockwell Day are working for the company, too.
“Mondoweiss” points out that
Harper’s advisory board and tens
of former spies will be promoting
the Toronto-based Israeli company’s sales of cyber-security tech
and Israeli surveillance to dictatorial Arab regimes. This disregards
the evidences revealed concerning
the misuse of such tech to target
journalists and human-rights activists in the recent years.
The news, however, has prompted no reaction by human-rights
or pro-democracy/ free media
groups, probably lest they get
attacked by Canada’s – particularly Toronto’s – Zionist lobby,
which is known for chasing after
every voice of journalism and of
human rights and political activists that favour Palestinian rights
and condemn the Israeli occupation and apartheid. It certainly is
more complicated when it’s about
multi-million-dollar, security-tech
companies hiring highly-paid politicians and diplomats. Who dare
come near the hornets’ nest?
The Editors
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المٶسسة الدرزية الكندية في كيبيك
تدعوكم إلى ندوة عبر اإلنترنت
يقدمها
األستاذ
لبيب فرج هللا
التعددية الثقافية في كندا :
نظره نقدية في ضوء التجربة
السبت  16اكتوبر 2021الساعة  2بعد الظهر )(EST
Zoom meeting log in:

https://us06web.zoom.us/j/83467432483?pwd=WU9NYVpsby9XL0s0Sk90QkdEWVNjdz09

Meeting ID: 834 6743 2483
Passcode: 159284
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