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مراجعة للقانون الفدرالي  4-Cمع االستاذ فراس مريش :

قانون الـ  conversion therapyوضعنا
في زاوية ان نخجل ونخاف ..ال لن نخاف

حسين حب هللا  -صدى المشرق
اقر البرلمان الكندي في التاسع والعشرين
من تشرين الثاني الفائت قانون الـ
المخصص لمواجهة ما يعرف بالـ
C-4
ّ
او "عالج
Conversion Therapy
التحويل" الذي ينص على ان "من يقدم
المشورة الى شخص بعدم التحول الى
االجناس االخرى غير التقليدية والتي هي
غير االجناس بالوالدة سوف يجرّم" ،حتى لو
كان من اآلباء او رجال الدين كما ي ُفهم من
ظاهر نص القانون .ما يعني انه عندما يأتي
شاب ويشتكي ويقول انا ولدت ذكرا ولكن
اشعر انني أنثى .اذا قلت له انه من االفضل
ان تبقى ذكرا وقعت تحت طائلة العقوبة
في القانون  .هذا الموضوع كان محور لقاء
اجريناه مع المهندس فراس مريش أحد
مؤسسي مؤسسة الدار في أوكفل ،أونتاريو
والذي ينشط في متابعة القانون الى جانب

العديد من المساجد والمؤسسات .
المهندس مريش وصل الى كندا والى تورنتو
بالتحديد في العام  1995حيث درس في
جامعة رايرسن وتخرج منها في اختصاص
هندسة الميكانيك ،وهو يدير حاليا مكتبا
استشاريا للخدمات الهندسية .بدأ مريش
نشاطه الجاليوي منذ اكثر من  20عاما سيما
في الجانبين االجتماعي والسياسي  .كان
التركيز في بداية نشاطه على دعم الشباب
في مواجهة تحديات المعيشة في منظومة
األقليات.
في حديثنا عن موضوع القانون C-4استهل
المهندس مريش الحوار بالتأكيد على ان هذا
القانون ال ي ُناقَش بمعزل عن قانون "منهج
الثقافة الجنسية" في المدارس ،الذي شكّل
البداية لنشاط المهندس مريش السياسي،
إلدراكه اهمية العمل السياسي لحفظ الهوية.

التتمة في الصفحتين الثانية والرابعة

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

514 619-1575

نرحب بأبناء الجالية الكريمة
Contactez-moi dès aujourd'hui
)514(996-4021

• sadaalmashrek.ca
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أول الكالم

كندا في عام :إنجازات وإخفاقات
بذلت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو جهود ًا
للنهوض بحقوق اإلنسان في كندا ،لكن تحديات
خطيرة وطويلة األمد ،ال تزال قائمة   ،يتعلق
كانتهاك
العديد منها بحقوق الشعوب األصلية،
ِ
حقهم في الحصول على مياه الشرب المأمونة،
والعنف بحق نساء وفتيات السكان األصليين،
وانتهاك الحق في الغذاء في هذه المجتمعات
ِ
نتيجة لإلخفاق في التخفيف من تأثير تغيّر
المناخ..
في مجال حقوق اإلنسان في الخارج ،تكابد كندا
االنتهاكات التي ترتكبها شركات التعدين الكندية
ِ
ل الحكومة في تعليق مبيعات األسلحة
وفش َ
للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن .هذا
على الرغم من دعوات األمم المتحدة لالمتناع
عن تقديم األسلحة والدعم العسكري لطرَفَي
النزاع.
كما أخفقت حكومة ترودو في اتخاذ الخطوات
ذات المغزى إلعادة عشرات الكنديين ،معظمهم
من األطفال ،المحتجزين بشكل غير قانوني في
ظروف خطيرة منذ ما يقرب من عامين في سجون
ومعسكرات للمشتبه بانتمائهم إلى تنظيم
"داعش" وعائالتهم في شمال شرق سوريا..
في السنوات األخيرة ،شرعت الحكومة الفيدرالية
الكندية ،ووكالة خدمات الحدود الكندية ،وقسم
الهجرة التابع لمجلس الهجرة والالجئين في تطوير
السياسات إلصالح نظام احتجاز المهاجرين.
تتطلب اللوائح الجديدة من صانعي القرار مراعاة
مصالح األطفال في القرارات المتعلقة باحتجاز
َّ
ع األطفالُ مع
المهاجرين،
م َ
فيفضل أن ي ُج َ
عائالتهم في أماكن اجتماعية غير احتجازية،
ولكن وفقًا آلخر اإلحصائيات المنشورة ،ال يزال
األطفال رهن التوقيف القسري لمرافقة أهاليهم
المحتجزين.
وفي جلسة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة ،إنضمت كندا إلى  32حكومة أخرى
في إدانة سجل حقوق اإلنسان في المملكة
العربية السعودية والدعوة إلى إطالق سراح
جميع المعارضين السياسيين والنشطاء في
مجال حقوق المرأة ،والمساءلة عن االنتهاكات
ِ

الماضية ،ووضع حد للتمييز المستمر بحق
المرأة ..كما دعمت كندا البيانات المشتركة التي
تدين انتهاكات حقوق االنسان في الصين ،التي
هي عضو في مجموعات األمم المتحدة األساسية
التي تعالج أوضاع الحقوق في اليمن وسريالنكا.
كما ذكر َ تقرير صدر في أيلول /سبتمبر عن
مجموعة األمم المتحدة للخبراء الدوليين
واإلقليميين البارزين بشأن اليمن ،للمرة األولى،
كندا كواحدة ٍ من الدول التي تساعد في تأجيج
الصراع من خالل نقلِها األسلحة إلى المملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
ومن االخفاقات التي بدأ ناشطون حقوقيون
م كندا بتسليح وتمويل
الحديثَ عنها مؤخرًا قيا ُ
الكيان االسرائيلي .هذا بالرغم من الفظاعات
التي يرتكبها االحتالل في فلسطين عموم ًا
ً
خصوصا ،وبالرغم من الوعود التي أطلقها
وغزة
سياسيون في الحزبَين الليبرالي الحاكم
والمحافظ المعارض بالنسبة إلى السعي إلى
تجريم حركة المقاطعة لكيان االسرائيلي ،سيما
في األوساط الجامعية ،وإلى تبن ّي تعريف جديد
لمعاداة السامية يمنع أيَّ انتقاد او احتجاج على
إجراءات وسلوكيات قوات االحتالل وما ترتكبه
بحق الفلسطينيين.
أما النجاحات فتركزت على مواجهة تداعيات
الجائحة اقتصادي ًا من خالل توفير برامج دعم
للمتضررين في قطاع األعمال والشركات
الخدماتية ،وتأمين الكميات الكبيرة من اللقاح،
ما أعاد ثقة المواطنين بالحكومة التي كادت تهتز
مع بدايات األزمة الصحية والنقص الحاد في
إمدادات اللقاح والحاجات الطبية األخرى...
أما عن السنة القادمة ،فالمتوقع أن تكون الهموم
الداخلية المتعلقة بالتضخم االقتصادي وانتشار
المتحور الجديد وآثاره النفسية واالقتصادية أكثر َ
المسائل حضورًا في ميادين العمل الحكومي.
نأمل أن يحمل عام  2022تباشير َ األمل باحتواء
التهديد الجرثومي بكل أشكاله وعودة الحياة الى
طييعتها ،وكل عام وقراؤنا األعزاء بصحة تامة
وطمأنينة .نأمل أن نلتقي مجدد ًا في عدد جديد
في العام الميالدي الجديد.
التحرير
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مراجعة للقانون الفدرالي  4-Cمع االستاذ فراس مريش :

"قيل لنا أنتم آخر جيل من المحافظين االجتماعيين..
أنتم انتهيتم .أوالدكم لن يكونوا محافظين"
حسين حب هللا  -صدى المشرق
تتمة االولى

يشرح المهندس مريش االمر بالقول
" في العام  2014و لمواجهة هذا
المنهاج شكّلنا حلف العائلة (
) Canadian Family Alliance
الذي ضم مختلف االديان واالطياف
واإلثنيات ،حيث قام هذا التحالف
بتنسيق التظاهرات التي اقيمت امام
البرلمان في اونتاريو ونتج عنه لقاء
مع رئيسة وزراء اونتاريو في حينها
 Kathleen Wynneوانا كنت واحدا
من االهالي الذي التقوها باسم الحلف
آنذاك .لكن السيدة (وِيْنْ) كانت في
منتهى العجرفة ولم تسمع لنا نهائيا
 .صعّدنا الموضوع ونظمنا حملة
إلسقاط الحكومة في العام 2018
استنادا الى هذا الموضوع بالتحديد
فضال عن قضايا اخرى مثل الفساد
في حكومتها" .

اضافة الى هذه التحركات ما هي
أبرز النشاطات االعالمية التي
قمت بها شخصيا في مواجهة
قانون "منهج الثقافة الجنسية"؟

واذكر انه في العام  2015حاولنا ان
نقاضي الحكومة الن هناك مشاكل
كبيرة في " المنهج الجنسي" الذي هو
اساس القانون . C-4

برنامج  The Agendaمع Steve
 Paikinللحديث عن هذا الموضوع
بالتحديد .اضافة الى العديد من
المقابالت في الصحف والجرائد
واإلذاعات ،اهمها مع االستاذ
في جامعة نيويورك Jonathan
 Zimmermanمؤلف كتاب Too
 Hot To Handleالذي يتناول
هذه القضية ،والذي ذكر التفات
االكاديميين الى ظاهرة االقليات
الذين يقودون حمالت الرفض للتغيير
التي تخلى عنها المهاجر االبيض حتى
لو خالفت معتقداته .

هناك محطتان رئيسيتان فيه .
االساس فيه فصل القضية الجنسية
عن العائلة لتصبح خيارا وهوى.
فالجنس ليس اساسه التكاثر او
تأسيس عائلة .وتم دفع الطالب
للحكم على هذا االمر من ناحية
شعوره او هواه بالمطلق ،وهذه قضية
مهمة جدا  ...فالضابط الرئيسي
الختيارات الطالب في قضايا الجنس
والعالقات هو شعور الطالب وليس
المرجعية العائلية أو الدينية أو
الثقافية .المدارس في كندا مبنية
على اساس شيء اسمه االسلطوية
( )Anarchyأو سلطة األنا أو السلطة
الذاتية وليست المستمدة من عنصر
خارجي سواء كان من االهل أو من
الدين .أخطر ما فيه أنه يؤهل جيال
يستمد افكاره وآراءه في القضايا
الجنسية وكل ما يتعلق بها من شعوره
وليس من آبائه او الدين.
العامل الثاني ان منهاج الثقافة
الجنسية قدم نظرية الهوية الجنسية
والتوجّه الجنسي وفرضهم فرضا على
الطالب لكي يقبلوها كشيء طبيعي.
وبعدما كانت بعض االمور تطرح
في بعض الجامعات كخلل نفسي
اصبحت االن تقدم كأمر طبيعي ومن
عمر الروضة  .واألخطر أنه اعطى
صالحية للمدارس فوق صالحية اآلباء
في ان يبحثوا هذا االمر مع الطالب
ويعرضوه عليهم من غير الرجوع
لآلباء .وخلقوا في المدارس شي اسمه
المساحات اآلمنة او Safe Spaces
التي اساسها ان ي ُؤتى بالطفل وتناقش
معه القضية الجنسية وحقه الجنسي
ويعطى الخيارات ويوجّه جنسيا  .هذه
القضايا الرئيسية التي طرحها التعليم
سحب بعدها
الجنسي في الـُ 2012
ثم اعيد طرحه في العام  .2015وفي
العام  2017قامت اونتاريو بتعديل
دلوا فيه أمرا
قانون حماية الطفل وع ّ
في غاية الخطورة حيث سحبوا منه
حق ال ِّ
دين بعد ان كان من حق اآلباء
ان يعلموا ابناءهم دينهم ووضعوا
مكانه حق االعتقاد  .وحق االعتقاد
بما يريده الطفل يعني اذا اراد الصبي
ان يكون بنتا انتهى الموضوع  .هذه
كانت الضربة الثانية بعد الضربة
االولى التي كانت غسل االدمغة في
المدارس وجاءت الضربة الخاتمة في

في العام  2014تمت استضافتي ما هي ابرز نقاط منهاج الثقافة
لمرتين في تلفزيون  TVOضمن الجنسية؟

هذه الظاهرة تثير قلقهم ؟

ظاهرة ان االقليات من المهاجرين
الجدد الذين يقودون حمالت
االعتراض اثارت قلقا عند السياسيين
وعند بعض اصحاب االجندات .
ففي مناظرة في جامعة تورنتو كان
أحد المشاركين استاذا في الجامعة
وهو من " المثليين" سألني هل
ان " المحافظين االجتماعيين " ما
زالوا موجودين او انتهوا ؟ وقال لي
انه "أنتم آخر جيل من المحافظين
االجتماعيين ..أنتم انتهيتم .أوالدكم
لن يكونوا محافظين" .قالها علنا
وبكل قوة .وهذا الحوار موجود على
(https://youtu.be/
اليوتيوب
 . )hSrXQI000Bgيعني هذا الكالم
ان الجيل الجديد سلّم وسيسلّم
كما سلّم الجيل االبيض  ،بحيث
ان ابناءنا وبناتنا سيسلموا للقوانين
التي تتعارض مع دينهم ومبادئهم
واخالقهم وثقافتهم  ،من باب
المساواة وحقوق االنسان والعدل
وغيرها من الشعارات .

متى بدأ هذا الضغط يأخذ طريقه
بشكل جدي ؟

قبل العام  2015لم يكن المجتمع
الكندي تحت هذا الضغط المباشر
وهذا النوع من االجبار على القيام
بما يتعارض مع مبادئنا .بل كانت
،بالفعل الحرية موجودة  .انا في بيتي
كان لي الحرية وال يأتي أحد ليجبرني
على ما يتعارض مع ديني من "
شرعة الحقوق " وحرية الدين وحرية
المعتقد وحرية التعبير ،التي اتينا الى
هذه البالد على اساسها  .االن بدأت
هذه المسألة تتآكل بشكل خطير .

القانون  .C-4الذي يؤكد انه ليس من
حق االهل توجيه الطفل  .القانون
د له من العام
 C-4هو حصيلة لما اع ّ
. 2012
طبعا منهاج الثقافة الجنسية هو قانون
محلي وليس فدرالي على عكس
القانون  C-4الذي هو فدرالي  .وفي
كيبك موجود قانون منهاج الثقافة
الجنسية وعندما يطرح القانون C-4
في المستوى الفدرالي معناها ان
االرضية مهيأة في كل المقاطعات.
انا اجتمعت مع  3برلمانيين بينهم
وزيرين وناقشت المحامي مصطفى
فاروق من المجلس الوطني للمسلمين
الكنديين  NCCMوسالتهم هل
ترون اشكالية في القانون  C-4على
المسلمين قالوا في البداية ال  .الن
هناك قضية مهمة جدا في طرح
القضايا التي لها مدلول عند الكثيرين
ومدلول خطير جدا ويرصدها البعض
يضع نفسه في مأزق .

كيف ذلك ؟

   conversion therapyاو عالج
التحويل في االصل كانت ممارسة
بشعة وهي فعال معروفة عند الجيل
االبيض المهاجر االول على انها
ممارسة شرسة يتعرض فيها الشاب او
الفتاة المراد اصالحه لنوع من التعذيب
والضغط النفسي وااللم النفسي .فالـ
 conversion therapyكمصطلح
منبوذ  ،ومن الذكاء في الطرح الذي
اتبعته الحكومة او من هو داعم لهذا
المشروع انه عندما ي ُطرح امر منبوذ ال
يستطيع احد ٌ ان يخالفه  .لهذا حصل
هناك اجماع في البرلمان .

مصطلح
تعريف
هو
ما
 conversion therapy؟

الكثيرون اعتبروا ان الحكومة جرّمت
الجلسات التي تساعد الشاب ان
يتحول الى شاذ  .هذا مفهوم خاطىء
فسر الـ conversion
 .القانون
ّ
 therapyانها ايّ ممارسة او عالج او
خدمة تمنع او توجه االنسان الى ان
يبقى على الجنس المولود فيه.

يعني لو ان االنسان وُلِد ِ وهو ذكر
لكنه يعتقد انه انثى ..القانون
يقول انه ممنوع ان يتحول الى
انثى ؟

ال  ،القانون يقول انه ممنوع ان تجلس
معه لتمنعه من ان يتحول الى جنس
آخر  .يعني عندما يأتي شاب ويشتكي
ويقول انا ولدت ذكرا ولكن اشعر انني
أنثى ...اذا قلت له انه من االفضل
ان تبقى ذكرا ـ وهو الصحيح ـ وقعت

تحت طائلة العقوبة في القانون  .الـ
 conversion therapyهي جلسات
لمنع التحول الجنسي من االصل لما
هو مستجد  .االصل هو ما خُلقنا عليه
وفُطرنا عليه  .حيث ينص القانون انه
ممنوع ان تجلس معه وتمنعه من
التحول .
عندما سألت النواب انه كيف يقبلوا
بهذا االمر قالوا انه فقط للمتخصصين
من المعالجين النفسيين الذين
ي ُعرّضون هؤالء الناس لألذى  .فقلت
لهم ان القانون ال يقول ذلك  .انتم
فسر االمر في
فهمتوه هكذا .القانون ّ
مندرجاته  .فالقانون يضم وثيقتين:
االولى مشروع القانون والثانية
مشروع تعديل القانون الجنائي .
سر في القانون على انها تشمل
وف ُ ّ
االستشارة وتقويم السلوك  .من
يقدم االستشارة ومن يقوم بتقويم
السلوك غير اآلباء في الدرجة االولى
ومن ثم رجال الدين؟ .
المصطلحات الفضفاضة انكرها
وزير العدل الكندي دايفد المِت ّي ـ
وسيكون هناك لقاء لي مع الوزير بعد
رأس السنة .نواب الحزب المحافظ
انتبهوا لالشكاالت الموجودة في
القانون والبعض قالوا اننا ال نعترض
على  conversion therapyولكن
نخاف ان يشمل اآلباء ورجال الدين.
فكان رد وزير العدل الميت ّي ان "هذا
القلق ليس له اساس"  .طبعا كالم
الوزير غير صحيح  .القانون استخدم
مصطلحا مطلقا ولم يقيّده .
ايضا وزير العدل يقول انه open
 ended conversationاي مناقشة
مفتوحة تُستثنى من القانون  .نحن
ال نتكلم عن حوار بل عن رفض ديني
عقدي  .عندنا حالل وحرام  .الى
اآلن هم يلفّوا ويدوروا حول "الحوار
المفتوح"..
القضية المحورية اآلن هي ان القانون
ينص على الممارسة واالستشارة
وتقويم السلوك  .القضية الخطيرة
في القانون  C-4انهم اضافوا عبارة
" الكنديون من كل االعمار" وهذه
قضية خطيرة جدا  .وهذه لم يلتفت
اليها الكثير من النواب الذين صوّتوا
مع القانون  .واألدهى واألمر ّ في
القانون ان الذي يشير على شخص
بعدم التحويل الى االجناس االخرى
غير التقليدية والتي هي غير االجناس
بالوالدة سوف يجرّم .يقول القانون
ان السبب في المنع ألنه يؤذي
اآلخر الذي ينتمي الى االجناس غير
التقليدية ويشعره بالعار والدونية
ويسلب حقه بالمساواة والكرامة .
فانت عندما تُشعِر شريحة من ابناء او

بنات المجتمع بعدم المساواة فانت
تظلمهم وتؤذيهم  .واألخطر من ذلك
ينص على انه "خصوصا
ان القانون
ّ
من يستمد تخطئة االجناس االخرى
غير التقليدية من اساطير تخطئ هذا
الفعل" .حيث ذكر كلمة  Mythاو
االساطير .ولو اخذنا هذا الكلمة في
القاموس فهي تعني  :االخبار القديمة
التي ترتبط بقوى خارقة غير بشرية ،
يعني يتكلم عن الدين  .وزير العدل
الكندي ذكر انه في نهاية القانون
هناك استثناءات  .وهذه االستثناءات
تنص على انه لك الحق ان تحاور
الطفل وتعرض عليه رأيك واآلراء كلها
ولكن مع منع التوجيه او تفضيل رأي
على اآلخر .فقلت لوزيرة في الحكومة
كيف هذا االمر  .انا مسلم وديني
يحرّم هذا االمر وانتم تعرفون ما معنى
كلمة حالل وحرام والحرام يعني انه
خبيث وانا لن أُزيّن هذه المسألة .
ولو سألني طفلي لماذا هذه المسألة
حرام سأقول له ألنه خبيث وفيه اذى
وضرر .انا لن اتدخل في تجريم غيري
ولكن اقول هذا الفعل بالنسبة لي
حرام  .وهم وضعونا في مأزق االن.
ما ادّعوا انه استثناء هو طامّة كبرى
ألنها تفسح مجال أكبر للمدرسين في
المدارس وتعطيهم الحماية القانونية
لتجاهل حق اآلباء ونقاش موضوع
التحول مع طالب المدارس من غير
الرجوع لآلباء وكذلك تجرّم االباء
ورجال الدين ،الن ليس لهم الحق في
تفضيل جنس على آخر.

على ماذا تنص العقوبات الواردة
في القانون ؟

ينص القانون على ان اي ممارسة
او خدمة او معالجة ستكون عقوبتها
السجن لخمس سنوات .ايضا فان
اخراج طفل خارج كندا للعالج أو
االستشارة عقوبته السجن خمس
سنوات .وهذا االمر يحدث كثيرا في
جاليتنا  .اذ عندما يجد اآلباء ان أحد
اوالدهم يسبب له المشاكل يرسله
الى البلد االم للمساعدة في الرعاية .
كذلك ورد في القانون ان اي انسان
يروج لفاعلية فيها اعتراض على
التحويل الجنسي يعاقب بالسجن
سنتين  .يعني نحن  ،كمساجد  ،لو
أقمنا برنامجا نتكلم فيه عن الشذوذ
ونقول انه حرام سن ُعاقَب .

هذا يناقض الحق في حرية التعبير
وحرية الدين ؟

انا قلت للوزيرة التي التقيتها انا
عندي حق التعبير وحق الدين وهناك
تضارب واضح للقانون مع هذين
الحقين فكيف ستتعاملون مع هذا
االمر؟  .ديني يقول ان هذا االمر هو
خطأ فماذا اقول؟ هذه المسألة ليست
قضية شخصية بل في صلب ديني ؟
علي ان اتخلى عن ديني ؟ الوزيرة
هل
ّ
صدمت وقالت ال احد سيتدخل بينك
ُ
وبين ابنائك .وسالتني من سيعرف
ماذا يجري من احاديث بينك وبين
اوالدك في البيت ؟ فقلت لها اوالدي
يذهبون الى المدرسة  .وانا اقول
ألوالدي ان هذا االمر هو خطأ  .وفي
المدرسة خالل النقاش سيقول الطفل
للمعلّمة ان ابي أخبرني ان هذا االمر
هو خطأ  .يعني لن يبقى الحديث
حبيس جدران المنزل وال المسجد .
عندما تحدثت باألمر مع المحامي
مصطفى فاروق قال لي كنا في
مجموعة مؤلفة من اربعة مؤسسات
شاركت في نقاش القانون من بينهم
 3مسيحيين ( من الكنائس الصغيرة)
وانا من المسلمين لم نتمكن من
تغيير اي شيء.

التتمة في الصفحة الرابعة
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تحديات عام  2021كانت خطيرة ولكن؟!
نختم عام  2021الميالدي بِتحديات
متعددة واجهتنا ونحملها معنا الى
العام القادم .وهي تركت آثارا سيغير
بعضها مستقبلنا ان لم نتعامل معها
بما يتناسب.
لعل أبرزها على المستوى العام هو
عودة وباء "كوفيد  "19ـ لكن تحت
مسمى جديد هو "أوميكرون" ـ
لالنتشار وسط ارتفاع كبير في أعداد
المصابين في معظم المقاطعات
الكندية ،رغم كل التحذيرات
واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
الكندية كما حكومات دول العالم
بأسره.
لقد بذلت الحكومة الكندية وحكومات
المقاطعات جهود ًا جبارة في المراحل
السابقة وتمكنت من محاصرة الوباء
م الحالي شهدنا
والسيطرة عليه .فالعا َ
تراجعًا كبيرًا في أعداد المصابين
وأرقام الوفيات وعودة المستشفيات
الى العمل بشكل طبيعي ،إال أننا منذ
أسابيع عدنا الى نقطة الصفر لتعود
دد من جديد من
اإلجراءات إلى التش ّ
دون أن يعرف أحد المسار التصاعدي
الذي سيسلكه هذا الوباء .لكن في
الوقت الذي تقوم فيه الحكومات
بعملها بشكل مقبول في الكثير من
األحيان تحتاج المسألة من الجميع
التعاون وعدم التهاون في االلتزام
باالجراءات المطلوبة ،من ارتداء
الكمامات الصحيحة والمناسبة
وااللتزام بالتباعد الجسدي والتعقيم
واالبتعاد عن التجمعات الكبيرة.
وإال فسنخسر المزيد من األحبة
واألصدقاء والمواطنين وستكبر
معاناة المصابين التي ستنعكس
على محيطهم في المنزل او العمل او
الشارع.
هذا على الصعيد العام .اما في
م العام الحالي بإقرار
الخاص فقد اخت ُت َ
المجلس النيابي ومجلس الشيوخ
الكنديَّين باالجماع القانون "" C-4
او ما يعرف بقانون "عالج التحويل"
( ،)conversion therapyالذي
ينص على ان "من يقدم المشورة
إلى شخص لِنهيه عن التحول إلى
األجناس األخرى غير التقليدية ،التي
هي غير األجناس بالوالدة ،فسوف
يجرّم" ،على ما جاء في المقابلة التي
أجريناها مع الناشط الجاليوي االستاذ

فراس مريش وننشرها في هذا
العدد .خطورة هذا القانون ال تنحصر
في بنوده وحدها ،بل ً
أيضا في الجهل
الذي ينتشر وسط النواب الذين
صوّتوا عليه باالجماع ،وكذلك في
عدم اطالع معظم الجالية على هذا
القانون الخطير .لمزيد من المعلومات
يمكنكم مراجعة المقابلة مع األستاذ
مريش عبر هذا الرابطhttps:// :
www.sadaalmashrek.ca/
ar/Interviews/content/
b12e7388-0e01-4933-a449 ،245f35e947a3وكذلك عبر
تفاصيل هذا القانون من خالل
هذا الرابط الرسمي للحكومة
https://www.parl.
الكندية:
ca/DocumentViewer/en/44 .1/bill/C-4/first-readingلقد
تبين من خالل النقاشات مع بعض
النواب ،حتى الوزراء الكنديين
والناشطين انهم ال يرون مشكلة في
القانون ،الذي جاء على خلفية ان
"عالج التحويل" او الـ (conversion
 )therapyكان معروفا ً أنه "ممارسة
شرسة يتعرض فيها الشاب او الفتاة
المراد إصالحه /إصالحها لنوع من
التعذيب والضغط واأللم النفسيَّين"،
ما أعمى عيون الكثير من السياسيين
تناقض مع
عما تضمنه القرار من
ٍ
شرعة الحقوق ()Charter of Rights
التي تنص على الحق في حرية التعبير
وحرية الدين .فكما ي ُفهَم من ظاهره
ـ ي ُمن َع األهل من الحديث عن هذا
الموضوع واعتباره أمرًا غير مقبول.
وكذلك يحظر األمر على رجال الدين
في المساجد والكنائس وغيرها .ومن
يخالف األمر يتعرض للغرامة التي قد
تصل إلى سنوات متعددة في السجن.
هذا القانون وضع الجالية االسالمية
أمام مأزق قانوني وأخالقي كبير ،سيما
أن االسالم واضح في تحريمه للمثليّة
الجنسيّة .وهو يفرض عليها تحدي ًا
كبيرًا يستدعي منها تغيير أساليب
عملها وطرق المواجهات المتبعة.
متخصصة
نحن نحتاج إلى مؤسسات
ّ
في هذا المجال لمواجهة هذا التحدي
الجديد ومساعدة الذين يتعرضون
لهذه التجربة .لقد امتألت المناطق
ـ والحمد لله ـ بالمراكز الدينية وفي
َ
فاض عدد ُها .لذا ندعو
أغلب المدن

أهل الخير وأصحاب الخبرات إلى
التوجه إلى بناء مؤسسات جديدة
تحاكي مثل هذه التحديات .لنبني
مركزًا استشاري ًا للعائالت يضم بين
جنباته متخصصين في علم النفس
واالجتماع والقانون والدين وهُم كثر
 على ما قيل .المسجد والكنيسةوالمعبد وغيرها وجودها ضروري،
ولكن هذا التحدي الجديد يفرض
على الجميع اختالق أساليب مواجهة
تتناسب معه .وال مانع أن يكون
داخل المؤسسة الدينية ،ولكن
متخصصين يجمعون بين
بإشراف
ّ
العلوم العصرية والدينية كي يقدموا
المشورة الصحيحة للذين يحتاجونها
من األهالي الذين يمرّون بتجارب
قاسية وجديدة عليهم ،وسط أجواء
ضاغطة من اكثر من ناحية .هناك من
يتصدى لألمر من أهل العلم العصري
بشكل فردي ولكن من دون خلفية
دينية ثابتة ،ما يؤدي إلى الخروج
بنتائج غير مرضية ،وكذلك يحصل
حين يتصدى لألمر رجلُ الدين الذي
ال يملك خلفية علمية تؤهله لتقديم

حل يجمع بين العلم والدين بشكل وبين تحقيق الكثير من األهداف،
ٍّ
تحد بشكل فاعل.
متناسب ويراعي الواقع ،الذي يختلف وتعيق مواجهة أي
كثيرًا عن البلدان التي أتينا منها في وهذا يحتاج الى تحرك جاد من
الكثير من التفاصيل التي ال داعي اكثر من طرف في الجالية للمبادرة
إلى جمع الجالية واعادة التواصل
للخوض فيها في هذا الوقت.
التحدي اآلخر أمامنا الذي ال يختلف والتنسيق بين مؤسساتها .ليعمل
عن التحدي السابق هو القانون   كل في داخل مؤسسته ما يشاء من
الكيبكي الواحد والعشرين ( ،)Bill 21برامج ولكن ينبغي  -بل من الواجب
الذي كانت آخر ضحاياه المعلمة علينا  -أن نكون أمام التحديات صوتًا
فاطمة أنوَري ،التي فصلت من واحدًا أمام المسؤولين وأمام الجالية،
التدريس في صفها بسبب حجابها .التي بِتنا نشعر بالياس يتسرب الى
وهو ـ كما القانون الفدرالي ـ يشكل صفوفها من التحديات من جهة ومن
ضغطًا كبيرًا على الجالية ،سيّما الخالفات من جهة ثانية.
النساء فيها ،ويحتاج إلى طريقة عمل إننا في نهاية هذا العام نتمنى
دي وتبعث للجميع عام ًا قادم ًا بعيدًا عن األوبئة
مختلفة تواكب هذا التح ّ
الطمأنينة في الجالية ،التي بدأنا واألمراض ،وأن ي ُحفَظ الجميع هنا
نشعر بالتعب يسري في أوساطها والمتعلقون بهم في أوطاننا األم،
بعد أن تحولت القوانين الرسمية إلى وأن يكون عام ًا عامرًا بالطمأنينة
ادوات للقمع والضغط  لالنسالخ عن  -ال القلق ،والوحدة  -ال الشقاق،
والتواصل  -ال التدابر ،والتنسيق  -ال
الدين.
هذان التحديان وغيرهما يوازيهما تحد ٍ القطيعة ،والبصيرة ووضوح األهداف -
آخر برز َ هذا العام ،ولعله ال يقل خطرًا ال االبتعاد عن مصلحة الجالية      .
عنهما ،وهو حال التشرذم التي تضرب
أوساطنا ،وتمز ّق صفوفنا وتَحُول بيننا
الصورة من موقع freepik.com
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مراجعة للقانون الفدرالي  4-Cمع االستاذ فراس مريش :

من الخطأ ان نقطع عالقتنا باالبن اذا تبين انه لوطي ونرميه في الشارع
تتمة الصفحة الثانية

لألسف الكثيرون  ،ونتيجة خوفهم  ،ال
يمكنهم القيام بهذا الشيء.

ما اكده لي المحامي فاروق ان هذا
القانون غير دستوري .
اذن كيف يمكن لنا ان نواجهه؟
القوانين الغير دستورية ال يمكن
اسقاطها اال في حالة وجود قضية.
علي ان انتظر
لكن انا اسأل لماذا
ّ
حتى يدخل اآلباء في قضية امام
المحكمة حتى أحارب القانون قضائيا
 .هذا االمر ال يصلح .نحن نريد قانون
حماية  .اآلباء عندنا يخافون وانا ال
ألومهم  .الكثيرون منا ال يعرفون
ان لهم حقّ قانوني  .هذه المسألة
ساقطة من مفرداتنا  .وجود القانون
 C-4يضع االباء في حالة خوف  .وهنا
اضرب لك مثاال حدث مع احدى
األمهات حيث اتصلت بها احدى
المدارس من اجل نشاط ما يسمى
بالـ  Cross Dressingوهو نشاط
يقوم فيه الذكور بارتداء لباس االناث
والعكس ليحببوا االطفال بهذا النوع
من الممارسة  .وهذا االمر قطعا
حرام في ديننا  .صار هذا النوع من
االنشطة بشكل مكث ّف في المدارس.
اتصلوا باألم وقالوا تأكدي غدا ان
يكون الصبي مرتديا لباس االنثى
والبنت لباس الصبي .األم ال تعرف
حقها القانوني فقامت بتغييب الولد
عن المدرسة .وعندما سألوها في
اليوم التالي عن سبب غياب االوالد
عن المدرسة قالت انه كان عندنا
سئلتُ عن
موعد مع الطبيب  .انا ُ
االمر فقلت انه في المرة القادمة
عليها ابالغهم انه اياكم ان تطلبوا منا
هذا االمر ألنه مخالف لديننا  .لكن

 NCCMان نشرع فورا بحملة
لتحصين اآلباء واالمهات المسلمين
من الناحية القانونية  .فكل اصحاب
االديان من حقهم اعطاء رأيهم في هذا
االمر  .هذا هو مفتاح الحل  .هناك
من يريد اقامة مظاهرة لالعتراض على
القانون  .نحن جرّبنا هذا االمر وهو
ليس الحل  .نحن االن نريد حصان
قانونية.
اآلن بعدما تم تمرير المشروع في
البرلمان في التاسع والعشرين
من تشرين الثاني الفائت وبعدما
تمت المصادقة عليه في مجلس
الشيوخ باإلجماع من غير نقاش بات
من الممكن تجريم اي عالم دين او
والد رسميا اذا تحدث بالموضوع ؟
من ناحية التطبيق لم يطبق بهذه
السرعة حتى اآلن .ولكن من اراد
استخدام القانون فهو موجود.

التأثير على االطفال ،هنا يجب علينا
ان نحمي االطفال.

هذا يعني ان القانون غير دستوري لكن ما هو الحل برايك؟
؟
اتفقنا مع مجلس االئمة ومع الـ

ما هي نصيحتكم لألهل وللمساجد
لطريقة التعاطي مع هذا االمر ؟

انا قلت للعلماء ال تتحدثوا عن العقوبة
إلننا لسنا في دولة اسالمية .علينا ان
ال نتكلم في مسالة العقوبة .الحديث
عن العقوبة يقودنا الى ان ن ُصوّر اننا
ندعو الى العنف ،بل نتكلم في الحكم
ونحيلها للدين .انا لي الحق في القانون
في ممارسة الشعائر الدينية  .ديني
يقول ان هذا االمر حرام وال استحي
وال اخاف  .القانون وضعنا في زاوية ان
نخجل ونخاف .ال لن نخاف  .طالما ان
لنا الحق في الحرية الدينية علي ان
اقول  ،بكل قوة ،ان هذا االمر خطأ .

حتى في ظل القانون  C-4؟

الصفحة االولى من القانون C-4

هناك حاالت في الجالية اعلن فيها
مثال احد االبناء انه لوطي او البنت
انها سحاقية وهذا الفعل حرام
 ...ما هي نصيحتكم لالهل في
التصرف امام هذا االمر ؟

طبعا  .قلنا اننا ال نخجل في ان نقول
راي الدين .
هل واجهتكم حاالت من هذا النوع وما
هو تفسيركم لهذه الظواهر في بيوتنا ؟
طبعا  ،منذ زمن  .وهذا ليس باالمر
علي
الجديد .وعندما كانت تعرض
ّ
مثل هذه الحاالت اجد االهل خائفين.
فاقول لهم ان الولد لم يصحى من
النوم ليجد نفسه وقد قرر تحويل
جنسه  .بل اخذت المسالة سنوات
في عقل الطفل حتى وصل الى هذه
المرحلة .

ما اؤمن به وسمعت من الباحثين ما هي نصيحتك لألهل استباقا
والمتخصصين انهم يؤيدون هذا االمر للوقوع في هذه المشكلة ؟

وهو اوال من الخطأ ان نقطع عالقتنا
به ونرميه في الشارع  .بل ان ن ُبقي
الصلة ونؤكد له او لها اننا نحبهم وأننا
نبقى اهلكم مع التأكيد ان هذا االمر
في ديننا حرام واننا لن نقبله وانكم
في مسار خطأ ونرجو أن تبتعدوا عنه
 .وعندما ترجعون نحن موجودون الى
جانبكم  .لن نرمي الولد في الشارع
ولن نتبرأ منه لو حدثت هذه المسالة
 .ولكن في الوقت نفسه انا رافض
تماما لما تقوم به ولكن ما زلت ابني
او بنتي والباب مفتوح عندما تحتاجنا
 .اذا كان الولد خارج البيت علينا ان
نبقي حبل التواصل  .واذا كان يعيش
معهم ال نقوم بطرده او طردها ولكن
ال نقبل بممارسة اي فعل مخالف
الدين داخل البيت  .خارج البيت
ليس لنا سلطة .ولكن عندما يكون
هناك اطفال في المنزل يكون الوضع
مختلفا فيما لو كان هناك احتمال

النقطة االولى احذروا كل الحذر من
المدارس الن المدراس هي من تصيغ
عقل ومعتقد ابنائنا وبناتنا .فهي ال
تعلّم رياضيات وفيزياء فحسب ،بل
تعلم عقيدة وثقافة وتصيغ عقلية
وايمان الطالب.
النقطة الثانية ان استطعنا ان نحميهم
فلنفعل  .االن مطروح التعليم البديل .
لذا علينا سحب االوالد عندما نشعر ان
االمور تخرج عن السيطرة.
هناك من يقول انه يأخذ اوالده
لمدارس السبت واالحد لتعلم اللغة
العربية والدين ويسأل هل هذا يكفي؟
ال  .الن قوتهم في الطرح اقوى منا
والساعات التي يقضيها الطالب معهم
اكثر .المربّي الحقيقي للولد ليس
االهل .
هل نحن نجلس مع ابنائنا ونناقش
افكارهم ونقوم افكارهم ونجري معهم
حوارا حقيقيا لنفهم بماذا يفكرون ؟

علينا اعادة الحوار بين االهل واالبناء.
االن ُ
ضرب ناقوس الخطر .ويجب
على االهل ان يأخذوا قرارات حاسمة
لنستعيد تربية ابنائنا وبناتنا وال نترك
المدرسة تربّيهم .

هناك ضعف عند االهل في اسلوب
التربية ناجم عن نقص في الثقافة
والمعلومات ..هل يوجد في
جاليتنا مؤسسة يمكن اللجوء اليها
لتقديم النصيحة والمشورة من
خالل متخصصين في علم النفس
يملكون خلفية دينية سليمة ؟

لألسف ال يوجد هذا االمر  .الموجود
االن مبادرات فردية  .وانا ادعو الناس
الى ان ينتقوا المؤسسة الدينية التي
يلجؤون اليها بعناية شديدة الن
هناك الكثيرين من الجيل الثاني من
المسلمين الذين يحاولون ان يقدموا
هذه الرعاية لكن هناك خلل في
افكارهم وعقليتهم غير اسالمية .

هل حان الوقت إليجاد مثل هذه
المؤسسة ؟

طبعا  ،حان الوقت واعتقد ان لدينا
القدرة واالمكانيات لكن ما يمنعنا هو
الخوف.

هل لديكم اضافة أخيرة ؟

عندنا مشكلة كبيرة في الشخصية
العربية والمسلمة هو الخوف من
المطالبة بالحق  .لذا دائما اوصي
كل مسلم ومسلمة ان يبقوا اعزّاء .
الضعف والخوف ليسا من شيمنا .
انت مواطن صاحب حق  ...ال تخف
من ان تطالب بحقك واال ست ُسلب
حقوقنا ونحن خائفين  ...وصيتي ان
نعرف اننا اصحاب حق وان نطالب
بحقنا .
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تدريس اللغة العربية في مناهج كيبيك :
"قصاص" أم صلة وصل بالجذور ؟
د .علي ضاهر

سمسرة وسرقة
وأهل الحل والربط
قد أكون على خطأ او أجافي
الصواب او أت ّهم بالتعن ّت .ال يهم.
ليس ألنني ال أعير اهتماما آلراء
اآلخرين وال ألنني أضرب بأفكارهم
عرض الحائط ،بل ألنني ،وكغيري
تعصب
من الناس ،يساكنني
ّ
ويرافقني تحيّز وينازعني تحز ّب
الى بشر بعينهم ،يدفعني
للترحيب بقضايا وتفضيل مسائل
محددة ورفض أخرى ،فأرى نفسي
ميّاال لإلفتخار بإنجازات أبناء
منطقة الشرق األوسط ،كلهم،
ي األم
مهما كان لون األب او ز ّ
او رسالة رسولهم او نوع أكلهم
او قواعد لغتهم .لذا وبحثا عن
مادة لإلفتخار ،وما أقلها في هذا
الزمن الشرق أوسطي التعيس،
تفحص
فقد ربيّت في نفسي عادة
ّ
أسماء المبدعين والمتفوقين ،فإن
وقعت على إسم تفوح منه رائحة
شرق أوسطية فرحت ،وإن عثرت
على كنية تنبعث منها عطورهم
انفرجت أساريري.
ال أملّ وال أكلّ من متابعة
المجالت والدوريات باحثا عن
إسم ينشرح له صدري ويدغدغ
تعصبي .لكن وا أسفاه،
مشاعر
ّ
فمعظم األسماء الشرق أوسطية
تكره مجاالت العلم وتعادّي
التفوق وتنفر من اإلبداع .بل
وعلى العكس ،فهي تنجذب
الى مجاالت ترتعد لها الفرائص
وميادين ترتجف لها القلوب ،ال
مجال لذكرها ،كونها ال تصلح ال
للفخر وال للنصر.
لكن وبالرغم من هذه االجواء
المظلمة فلم أتراجع عن
التفتيش .سعيت مؤخرا لتوسيع
دائرة بحثي علّني أقع ولو بالصدفة
على إسم حققّ إنجازا معيّنا .ومن
محاسن الصدف ،وقع نظري على
قائمة أسماء أغنى اغنياء العالم
نشرتها مجلة فوربس األمريكية.
رحت أتصفحّها بلهفة علّني أجد
فيها ما يشفي غليلي ،سيما وان
هللا قد منَّ على تلك المنطقة من
خيرات ،لو تمّ حسن استعمالها،
دمت من األسماء الكافية
لق ّ
إلدهاش العالم في مختلف
المجاالت.

عند النظر الى تلك األسماء
إنفرجت أساريري وإنزاح الهمّ
عن صدري لعثوري بين أصحاب
المليارات على العديد من األسماء
الشرق أوسطية .تمعّنت جيدا
دة دهشتي وجدت ان
فيها ولش ّ
معظمها لم ينل شرف التواجد
على قائمة المجلة عن طريق
د والنشاط والعمل
الجهد والج ّ
بل بواسطة السمسرة والسرقة
والنهب .كما وجدت ان قسما
توصل الى حجز مكان له
منهم قد
ّ
عن طريق مصادرة عائدات بالده
الريعية من نفط وغاز ومعادن
وغيرها من الثروات التي منحها
الكريم لتلك الشعوب ،فقاموا
بسرقتها! سيّما وان نشاط معظم
ينصب
هؤالء وجهدهم وتعبهم
ّ
على التفنن بالسمسرة واإلبداع
بالسرقة واإلبتكار بالنهب! كما
ومن بينهم يبرز معظم المتنفذين
ويتنطّح أكثر أهل الحلّ والربط
دم أغلب أصحاب الكلمة
ويتق ّ
الفصل!

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية األذهان ،وإنما هو مبادرة حكومية
(  18كانون األول – ديسمبر )الذي   (وتحديدا من قبل الحزب الكيبيكي )
أحيته مؤسسة " الحركة االبداعية   ترمي أساسا ًإلى تسهيل تأقلم الناشئة
في كندا والعالم " وما يتضمنه من واندماجهم في المجتمع الكيبيكي.
اضاءات قيمة على   انشطة   العديد بمعنى أن تكون اللغة العربية معبرا ً
من الشعراء واالدباء والمثقفين العرب سلسا ً إلى المواطنة ،وفقا ً لما تشير
المنتشرين في  العواصم االعالمية  (.إليه أدبيات الهجرة الكندية.
دة لتعليم اللغة
لمزيد من التفاصيل يراجع جريدة لكن البرامج المع ّ
العربية ،يغيب عنها أي ب ُعد حضاري
صدى المشرق  لهذا االسبوع ).
في هذه المناسبة لعله من المفيد أو ثقافي أو أدبي أو جمالي يتعلق بلغة
القاء نظرة على موقع اللغة العربية الضاد .واألمثوالت التي تدرّس هي
في مناهج كيبك الرسمية والمدارس أقرب إلى التوعية واإلرشاد والتنشئة
والجمعيات الخاصة التابعة للجالية الوطنية .إذ يجري التركيز فيها مثال ً
على اإلشارات الكهربائية وعالمات
العربية في مونتريال.
قد يفاجأ المهاجر اللبناني أو العربي السير ونظام المواصالت وأحوال
بتخصيص حكومة مقاطعة كيبيك الطقس وحقوق المواطن وواجباته.
الفرنسية في كندا ،برنامجا ً في ومن اليسير على المرء أن يدرك
مناهجها التعليمية الرسمية  لتدريس تلك الدالالت من خالل اإلعالنات
اللغة العربية ألبناء المهاجرين وتعيين الحكومية في الشوارع واألندية
أساتذة متخصصين لتعليمها وتزويد والمدارس ومراكز التأهيل والترفيه
طالبها الكتب مجاناً .وتنفق على كل وغيرها ،لكونها تدعو إلى جعل
كل تلميذ مشروع مواطن ،تمهيدا ً
ذلك اكثر من مليوني دوالر سنويا.
يعرف هذا البرنامج المعمول به منذ ألن يصير مواطنا ً كنديا ً قلبا ً وقالباً.
العام  1987باسم"پيلو"Pelo -أي أما توزيع التالميذ في الصفوف
حق تعليم اللغات العائدة لإلتنيات فيجري ،كما تقول   احدى معلمات  
المختلفة في المدارس الرسمية اللغة العربية في مدرسة "كوت
في كيبيك .وال يتطلب األمر سوى دو نيج""على أساس تصنيفهم
أن يتقدم أولياء الطالب بطلب إلى إلى مستويات متفاوتة تبعا ً لدرجة
وزارة التربية يتضمن وجود خمسة إلمامهم بها" .وتشير إلى أن"الدروس
عشر تلميذا ً على األقل من أبنائهم ال تندرج في صلب التعليمي الرسمي،
في أي مدرسة ابتدائية أو متوسطة ،بمعنى أنها تعطى خارج أوقات الدوام،
حتى تتولى الوزارة تخصيص أساتذة إما في استراحة الظهيرة وإما بعد
لتعليمهم وتحديد ساعات التدريس( االنصراف" .وفي الحالتين يشعر
 150دقيقية ) ومضمون المناهج الطالب بأنه في حالة "أقرب إلى
الدراسية واألساليب التعليمية .وتشير العقاب وحجز الحرية" ،مقارنة بأقرانه
إحصاءات"لجنة المدارس الكاثوليكية الذين ينصرفون إلى اللعب واللهو أو
في مونتريال"إلى أن   عدد الطالب إلى منازلهم .ويولّد"هذا اإلحساس
المستفيدين من البرنامج حوالى  8النفسي لدى كثير من التالمذة كرها ً
آالف تلميذ وتلميذة  من الروضة الى للعربية ولمن يدرّسها أحياناً" ،كما
الصف السادس االبتدائي.
تقول إحدى األمهات في لجنة األهل
المدرسية.

تغريب الثقافة
لم يكن برنامج"بيلو" ثمرة أي جهد تجارب اغترابية

اغترابي عربي ،كما قد يتبادر إلى

على رغم أن المدارس الحكومية

من انشطة مدرسة االجيال في مونتريال

الكيبيكية تضم عددا ً ال يستهان
به من التالمذة العرب ،فهي تبقى
عاجزة عن استيعاب المزيد من أبناء
الوافدين والمقيمين وتلبية إقبالهم
الشديد على تعلم لغتهم األم .من
هذا المنطلق تأُسست خالل السنوات
الماضية مدارس عربية وإسالمية
د هذه الحاجة الملحّة،
خاصة لس ّ
علما ًأن هذه المدارس  تتمتع بهامش
واسع لتدريس اللغة العربية وحرية
اختيار مناهجها وتعيين معلميها
وطرق تدريسها وتنظيم نشاطاتها
الالمنهجية واعتماد الكتب المدرسية
التي تختار غالبا ً من بعض األقطار
العربية.
هذه المدارس   التابعة للمراكز
والجمعيات الدينية   ،تعرف  بـ"مدارس
السبت" أو "مدارس األحد" .وهي
تعتمد على عدد من األساتذة
المتطوعين الذين يفتقرون بغالبيتهم
إلى الخبرة التعليمية واألساليب

التربوية الصحيحة ،وبالتالي فهي ال
تقارن بالمدارس الحكومية أو الخاصة
سواء لناحية التنظيم أو االنتظام أو
المردود اللغوي .فاللغة العربية في
تلك المراكز ال تدرس لذاتها بل يطغى
د كبير.
عليها التعليم الديني إلى ح ّ
وينقاد اليها بعض التالمذة رغما ً عنهم
ويرون ان عطلتهم االسبوعية فرصة
للراحة واللهو والنشاطات الترفيهية.
والى ذلك فهؤالء التالمذة يستسهلون
النطق والتحدث بالفرنسية أو
اإلنكليزية أكثر من العربية ،ويشكو
كثر منهم"،من   غياب   وسائل
الترغيب وعناصر التشويق" ،خالفا ً لما
هو سائد في المدارس الكندية.
باختصار ،تبقى تلك التجارب
االغترابية على أهميتها في حاجة
ماسة إلى تطويرها وتحديثها وتعزيزها
بكوادر تعليمية متخصصة تقرب
الناشئة العرب رغبة وطوعاً  إلى لغتهم
األم.

ّ
ستاتستيك كندا  :المهاجرون يغيـرون معادلة
اللغات في كيبيك  ..والعربية في المرتبة الثالثة
د .علي حويلي  -مونتريال
دد
يمتاز المجتمع الكندي بتنوّعه وتع ّ
إثنياته ولغاته حتى بات بمثابة "هيئة
أمم شعبية" تتحدث بألسن عدة .إال أن
قانون اللغات رقم 101يعتمد "ثنائية
اللغة" ،وينص على أن الفرنسية
واإلنكليزية هما لغتا البالد الرسميتان
على قدم المساواة .ويضمن لألقليات
اإلتنية استخدام لغاتها الخاصة في
المقاطعات األنغلوفونية والفرانكوفونية.
أما آخر اإلحصاءات الكندية الرسمية  
كما يقول جان بيير كورييل رئيس
قسم االحصاء اللغوي في ستاتستيك
كندا ،فيشير إلى أن الناطقين باللغة
اإلنكليزية في كيبيك ارتفع من 9
إلى  9,6في المئة على حساب اللغة
الفرنسية التي ال تزال تتراجع بصورة
" دراماتيكية" كلغة أم وكلغة شائعة.
وهذا التراجع المستمر في " لغة موليير"
يأتي دوما ً لمصلحة " لغة شكسبير"
ويحدث قلقا ً كبيرا ً في صفوف الطبقة
السياسية وفي المؤسسات الكيبيكية
الثقافية واالجتماعية واالقتصاية
والتعليمية وغيرها.
أما في مونتريال فيؤكد كورييل أن
تراجع الفرنسية هو أقل مما هو عليه
في مقاطعة كيبيك ..ومرد ذلك
إلى أن مونتريال تعتبر المؤشر الذي
يحدد مستقبل الفرنسية في كيبيك،

ألنها تستقبل غالبية المهاجرين ومن
ابرزهم العرب الذين تشكل لغتهم
 18في المئة ،أي اللغة الثالثة بعد
اللغتين الفرنسية واإلنكليزية .ويرى
ان مونتريال   مدينة كوسموبوليتية
بامتياز .ثلث سكانها ناطقون بالفرنسية
ويعتبرونها مدينة فرانكوفونية ،وثلثاهم
يرون أنها مزدوجة االلسن أو متعددة
اللغات.

مستقبل الفرنسية

يالحظ كورييل أن تراجع الفرنسية ال
يقتصر على مدينة مونتــــريال وحســـب،
بل يتعداها إلى ضاحيتيها الشمالية
والجنوبية اللتين يتحـدث فيهما نحو 23
ألفا ً اللغة االنكليزية مقابل  38ألفا ً في

داخلها يتحدثون اللغة الفرنسية ،ويرى
أن مدينة "الفال" شهدت تصاعدا ً الفتا
في عدد األشخاص الذين يتكلمون
اللغة االنكليزية كلغة يومية إذ ازدادوا
من  14,6إلى  15,9بين عامي 2011
و2020
ويقول الرئيس العام لجمعية "سان
جان باتيست" مكسيم البورت إنه
يخشى على مستقبل الفرنسية في
كيبيك ،الفتا ً إلى أنها المرة األولى التي
تتدنى فيها إلى أقل من  80في المئة
كلغة استعمال منذ عام .1971
ويبدي البورت تخوفه من تغلغل
"االنغلوفون" في كيبيك مشيرا الى
"أن زعماءنا ال يعملون شيئا ً لتغيير
هذه الحال المقلقة" .وهو  يقرع جرس

اإلنذار حيال هذا التراجع المأسوي،
ال سيما في نطاق الخدمات العامة
باللغة الفرنسية .ويرى ان "إصالح
حال الفرنسية يتطلب جعلها الزامية
لجميع الراغبين بالعيش في كيبك".
ويعتقد " ان التغيير من لغة إلى أخرى
ليس سهالً  وليس كمن يخلع قميصه
ويستبدله بغيره".
في هذا السياق تؤكد جورجينا كوكوم
منسقة األعمال في المؤسسات
ّ
الفرانكوفونية في كيبيك أنه على
رغم التحوالت اللغوية التي تشهدها
ستحتفظ
الكندية"
المقاطعات
اإلنكليزية بمكانتها في برج بابل
الكندي مهما تراكم عليه من لغات
ضرائر".
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نصف ذاكرة للدخول الى عام جديد!

ونحن نطوي األيام األخيرة من هذا
العام المثقل باألزمات واألوجاع
وانسدادات األفق في السياسة
واالقتصاد والصحة واالجتماع وغيرها
من شؤون االنسان ،يتبدى لنا أن
بعض المشكالت واألزمات والدة
ألزمات أخرى ومشكالت أكبر وأعقد،
بلحاظ الوسائل واألساليب التي تحاول
بعض القوى الكبيرة او اإلقليمية حلها
لهذه المشاكل أو مقاربتها!
وأكثر من ذلك فإن التأزم الذي
يصاحب بعض المشكالت المحلية،
يطورها لتصبح مشاكل وطنية
وإقليمية ،ثم تتحول األزمات الفرعية
الى أزمات عالمية ،وتستولد بعض
االزمات الطائفية والمذهبية أزمات
سياسية وعسكرية وأمنية ..أو
العكس!
وهكذا يتحول االقتصاد الى حرب
جيوسياسية ،ويستخدم فيه الدين
والعرق واللون واالثنيات المتنوعة
ليتغذى المتحور الجديد من "كورونا
وتراجع
والصراعات
الحروب"
االيديولوجيات ..كل ذلك على أبواب
عام جديد!
ندخل الى العام الجديد مثقلين
بذاكرة لم تنج بعد من حصار الجائحة
لإلنسان ،حشره في الزاوية ،تقزيمه،
فرض القيود على حريته وأريحيته
االجتماعية ،تؤطر له أنماط عالئقه،
وتنظم له أوقات األكل والنوم واللقاح..
والملل!
ال يمكن لهذا االنسان الكوني ،الذي
كان قد وعد نفسه باالنطالق الى
عوالم أخرى يحتمل وجودها في زاوية
مظلمة أو منيرة من هذا الكون،
ال يمكن له ان يتواضع على أبواب
العام الجديد للدخول سويا مع كورونا
المتحور الجديد ،يدا بيد ،من نفس
الباب وفي نفس التوقيت ..على وقع
ساعة منتصف الليل ،أهال بك  -أيها
االنسان  -بنصف ذاكرة!
نصف ذاكرة لكي نتخفف من احمال
الذاكرة المحتلة بعام كامل من
الفراغ ،من اليأس الذي يالحق البشر
في يومياتهم البسيطة ،في العادي
من اليومي والمكرر والعادي ..لكي
يفسد هذا الطقس الذي تعودنا عليه،
ويفرض علينا شعائر صحية وعبادية
جديدة!
من أعمال الساعات األخيرة في هذ
العام التخفف من أعباء الذاكرة،
والتحكم بالضمير الغائب ،والتوسط
لدى األمل ،ومعاقرة االحالم
والمهدئات ..أن يتوب المرء من
بشريته المفرطة ،ثم يستأنف العمل!
حصاد العام الماضي ال تشي بالكثير،
نفقد الكثير من األهل واالصحاب
الذين شغلوا الذاكرة لسنوات طويلة،
تتوقف صحائف وصفحات مدوناتهم
في ذاكرتنا عند االتصال األخير،
أو اللقاء األخير ،او الوعد بلقاء لم

يحصل ..لن يحصل!
من أعمال هذه الليلة األمل ،الكثير
من االمل ،أمل يؤخذ شرابا ،وآخر
حبوبا ،وآخر تتنشقه مع الهواء،
وربما أمال على شكل تحاميل لذاكرة
جديدة ،وبعض االمل كمنشطات
للتقوي على األيام القادمة من الملل
والخسارات الكبيرة!
الذاكرة مثل حديقة تحتاج لزرع وماء
وسماد وانسان والكثير من االمل ،في
الحديقة احتماالت ثمر وزهر كثير،
واحتماالت جذوع وجذور وأوراق وثمار
يابسة أيضا ،واحتماالت المواسم
تنظم حياة الناس ،وتمهد الندفاعات
أخرى الحتالل الحيز المناسب على
صفحات العام الجديد وفوق ترابه،
فتخفف مما بلى من أثواب ذاكرتك
القديمة ،وخصوصا العام الذي
يمضي ،واترك مساحة كافية للعام
الذي يلي ..ربما تظبط معك!
جذور يابسة كثيرة في حديقة ذاكرتي
الخلفية ،أنشط في الساعات األخيرة
من هذا العام لكي أقتلعها من
فضائها ،لكي اعتاد على ذاكرة بسقف
أوطأ من اآلمال ،باحتماالت الفشل
والخسارة والغياب ،لكي أعتاد حياتنا
الجديدة ،حياة في قفص العقارب
واالفاعي والمتحور الجديد ،نحاصر
أنفسنا بالخوف والحذر والريبة والشك
والظن وكل موبقات الوهم!
أبذل جهودا جبارة لكي اقتنع بأن
كل ما أقوم به من جهود جبارة لكي
أحافظ عل سويتي إنسانا ..عاديا!
بعملية حسابية بسيطة ،حصاد عام
كامل ،ال تتجاوز بضع ساعات هي
الساعات التي نحياها حقا ،نمارس
فيها أعلى ما في سلم النشاط
اإلنساني ،وفق منظومتي القيمية
وفهمي المتواضع للنشاط اإلنساني،
فال أجد غير هذه الصالة التي تتسلل
من بين أصابع الشهور واأليام
والساعات ،مفردة ،محاصرة ،متهمة،
بخيلة ،قليلة ،هزيلة ،منزوعة الدسم،
منزوعة السالح ،موزعة بين الخوف
والرجاء ،والرغبة والرهبة ،محكومة
بالعمل ،واألمل ،والكسل ،والفشل!
نصف ذاكرة ،نصف إيجار ،نصف ثمن
لفواتير الكهرباء والمحروقات والهاتف
واألنترنت وغيره من مستلزمات
الحياة ،بنصف ذاكرة سوف أحكي
ألحفادي قصصا بدون نهايات ،سوف
أنام على جانب واحد من السرير ،ولن
اتابع كل أحالمي ،وسأذكر نصفها فقط
لزوجتي في الصباح ،سوف اختصم
معها على نصف القضايا في البيت
والشؤون العامة ..وربما سأمنحها
نصف قبلة قبل الخروج من البيت الى
نصف الطريق أللتقي بنصف صديق
على فنجان قهوة لشخصين!
أستعد لدخول عام جديد حذرا مثل
مصلح يدخل مدينة ال يتقن لغتها،
بنصف شريعة ،ونصف وعد بالجنة،

ونصف معجزة ،بعملة قديمة وأحكام
قيمة مرفوضة ،يعالج الناس بنصف
رجاء ونصف شفاء ونصف دواء!
الذاكرة كائن ملعون ،تالحقك
بصفحاتك السوداء من حياتك،
تذكرك بسقطاتك أمام نفسك وأمام
الناس وامام هللا ،وهي نفسها حصاد
كينونتها كبنت االنسان ،مجبولة على
النسيان ،كاشتقاق جميل للنسيان
من االنسان!
فاحرص عزيزي ان تختار ذاكرتك
اإلنسانية ،فيزداد احتمال المصالحة
مع نفسك في النسيان ،حينها..
تدخل العام الجديد من باب النسيان
الذي يؤهلك لكي تكون انسانا سويا،
متصالحا مع كينونتك اإلنسانية..
مستعدا لملء الفراغ في ذاكرة
جديدة بما تيسر من عمل صالح
وسيرة طيبة وخدمة للناس ورفع
الصوت بوجه ظالمات كبيرة وبشعة
ومجرمة ،يستعد محترفوها للدخول
الى عام جديد بنفس الوسائل
واألساليب والمؤامرات الخبيثة ،التي
 إضافة الى المتحور الجديد  -سوفتقلق راحة هذا الكوكب للـ  365يوم
القادمة!
وللتذكير فقط ،للقائمين على بوابة
الدخول في الليلة األخيرة الى عام
جديد ،لمن يحرصون على احياء
هذه الليلة حتى الصباح ،للعارفين
والمتعلمين على سبيل نجاة ،اكشفوا
عن "ويكيليكس" سيرتكم الذاتية
للعام الذي مضى ،ستجدون أسرارا
كثيرة ال يمكن البوح بها ،أعماال
قبيحة ال يستحب االعتراف بها،
موبقات كثيرة نستحي من االطالع
عليها ،فراغات كثيرة في صحائف
أيامنا ،ال يمألها إال الفراغ والكثير من
الصخب والضجيج والنوم!
أن ننشر صحيفة العام الماضي في
ليلتنا تلك ،ننظر الى بقعات الضوء
القليلة في سيرتنا ،نتملى منها،
نتذكر أحداثها ،وأشخاصها ،وسرديتها
الكاملة ..نعيد قراءتها مليا ،نختار لها
مقعدا فسيحا في ذاكرة العام الجديد،
نأمل أن نكررها ،أن نستزيد منها ،أن
تصيبنا عدوى الخير والعمل واألمل،
لندخل عامنا الجديد كما ولدتنا
أمهاتنا ..فنستأنف!
بنصف ذاكرة منتقاة ،نصف أمل
بإنجازات متبقية ،نصف جسد قادر
على العراك والمجاهدة والكدح" .يا
أيها النسان ،إنك كادح ..فمالقيه"!
"أيقنت أخيرا أن السلحفاة أكثر
حكمة من األرنب ..ال شيء يستحق
الركض!"
الصورة من
WIKIMEDIA COMMONS
Phil Whitehouse
Creative Commons
Attribution 2.0

سامر مجذوب  -مونتريال

القانون 21
و السيناريوهات الصعبة!

لم يعد يخفى على القاصي و الداني لعل هذه الكلمات تعكس حقيقة
ان القانون  21و الذي يمنع ما الصورة الكاملة للسياسة الفيدرالية
يطلق عليه "الرموز الدينية" في بعمومها و عبر التاريخ عندما يتعلق
عدد من الوظائف العامة و منها في االمر بكيبيك .
قطاع التعليم الرسمي و الذي اقرته اضافة الى ذلك وعقب فصل المعلّمة
الحكومة في كيبيك في منتصف عام فاطمة انوري من التدريس في مدينة
 ،2019اصبح   هذا التشريع قضية شلسي انبرت الكثير من مجالس
رأي عام على صعيد الوطني و هو على المدن في مقاطعة اونتاريو و غيرها
وشك ان يتحول الى معضلة سياسة في باقي مقاطعات الكندية الى
و دستورية  تعم فضاء الوطن الكندي .عرض المساهمة المالية في تكاليف
حكومة "التحالف من اجل مستقبل االجراءات القانونية الجارية حاليا ضد
كيبك"  CAQفي كيبيك كانت القانون  . 21هذه المبادرات واجهت
على دراية تامة ان إقرار القانون ردّات افعال غاضبة في كييبك من
 21يتعارض مع شرعة الحقوق ،و مختلف القوى السياسية و المدنية
لذلك اسرعت باستخدام البند  33حتى منها المعارضة لقانون  21لم ًا
من الدستور الكندي ما ي ُعرف باسم   يعتبرونه تدخال في شؤون كيبيك !  
 notwithstanding clauseلكي
الخط القضائي
يتم تجاوز بعض بنود شرعة الحقوق
يواجه القانون  21عدة قضايا امام
والتي كانت سوف تستخدم لكي يتم
المحاكم العليا من عدة جهات  .و
تحدي هذا القانون في المحاكم .
لكن من الواضح ان الخروج بالنتائج
البند  33من الميثاق الكندي للحقوق
المرجوة من المحاكم ما زال امامه
والحريات هو جزء من دستور كندا.
رحلة طويلة و معقدة جدا يجعل
ي ُعرف عموم ًا باسم بند االستثناء
التنبوء بنتائجها غير مضمونة  .اضافة
( ، la clause dérogatoireأو la
 ،الى انه اصدرت المحاكم قرارها
 clause nonobstantبالفرنسية) ،
بعدم شرعية القانون  ، 21عندها
ويشار إليه أحيانًا باسم سلطة اإللغاء
من المتوقع ان ي ُشعل مؤيدو القانون
 ،ويسمح للبرلمان أو المجالس
معركة دستورية شرسة مع اوتاوا
التشريعية في المقاطعات بتجاوز
تحت نفس المنوال ،اي التدخل
أجزاء معينة من الميثاق مؤقتًا.
بشؤون كيبيك و الكبيكيين .
اتى حرمان المعلّمة فاطمة انوري من
دخول الفصول للقيام بما هي تحمل داخل كيبيك
كل المؤهالت للقيام به من تعليم ال شك ان التأثير المباشر للقانون 21
تحت حجة القانون  21لكي يؤدي و توتراته المجتمعية في كيبيك اكثر
هذا القرار الى حالة عارمة من العطف بكثير من خارجها  .و نساء و فتيات
و التأييد لها على كل االصعدة  .اضف كيبيك هم "الضحايا" االساسيين
الى ذلك ان الحدث نفسه اعاد لمفاعيل هذا القانون  .الواقع
القانون  21و مفاعيله الى الواجهة .و السياسي في كيبيك يعطي حكومة
حقيقة ان اكثر المتضررين منه هم  CAQالمجال الواسع في التحرك و
نساء و فتيات كيبيك ليس لشيء انما   اتخاذ القرارات نظرا للتاييد الكبير من
للحرية التي يمارسنها في اختياراتهن ،قبل الناخبين  ،حسب االحصاءات
منها العقائدية واختيار اللباس الذي االخيرة .و تأتي حالة الضعف الشديد
يناسبهن و الذي يعتبرن انه يعكس التي يشهدها الحزب الليبرالي
الكبيكي ،الخصم التقليدي للـ ، CAQ
استقاللية توجهاتهم.
في ظل هذا التوتر المجتمعي تُطرح ليكون عامال مهما في إطالق الحكومة
الكثير من التساؤالت  ،ماذا بعد و الحالية مواقفها دون حرج او خوف من
ماهي السيناريوهات التي يجب ان اي ثمن سياسي .
تُتبع للخروج من عنق الزجاجة الذي استطاع فرنسوا ليغو ايجاد اجواء
في عموم كيبيك ان اي معارضة
يظهر اكثر تعقيدا مع مرور االيام .
او حتى نقد للقانون  21هو "اهانة"
الخط الفيدرالي
لكيبيك واالكثرية في داخلها   .هذا
منذ تأسيس الكونفدرالية الكندية
جعل االصوات المعارضة لهذا القانون
في عام  ١٨٦٧حتى يومنا هذا كان
تحسب الف حساب قبل الخروج
و ما زال لكيبيك وضعيتها الخاصة
العلني بمواقفها .
و الحساسة جدا داخل الجغرافية
السياسية في البالد  .و هذا يجعل اما بعد ،
اي جهة حاكمة في اوتاوا حذرة في ظل هذه االجواء و التي ظاهرها
جدا في الدخول المباشر بأي صدام يوحي و كأن االفق مسدود بالنسبة
مع اي خط سياسي يدير الحكومة للقانون  21و كأنه هناك حالة شلل
في كيبيك بغض النظر عن ماهية في مواجهته  ،ال بد من االشارة الى ان
هذا الخط و خلفياته  .و يزيد االمر هناك حقيقة سوف تكون لها الكلمة
صعوبة اذا كان خط السياسي الطاغي العليا ان الكيبكيين هم جزء من
ذو توجه انفصالي او سيادي بشكل الفيدرالية الكندية مما سوف يؤدي
عاجال ام اجال الى تدخل الحكومة
مباشر و غير مباشر .
يبقى التوجس من الفكر االنفصالي الفيدرالية  .اضافة الى كلمة الفصل
في كييبك هو سيّد الموقف بغض للمحاكم في نهاية المطاف .
النظر عن ظهوره على الساحة او و قد يحصل ان يّراجع الـ CAQ
سياساته لكي يحاول االستجابة
خفوته في فترات اخرى .
في تصريح له اثناء مؤتمر صحفي فى للدعوات و المبادرات لتخفيف حاالت
 13ديسمبر – كانون االول الحالي  ،االحتقان المجتمعي في كيبيك من
كرر جوستان ترودو موقفه المعارض خالل مراجعة بعض بنوده .
بشدة للقانون  21و احتمالية تدخل في الختام  ،من قال ان نيل الحقوق
السلطة الفيدرالية في التحدي بالتمني  ،انما هو عمل و جهد و
القانوني له اال انه استطرد  ،اي ترودو االستمرار .و االصل في االمور انه لن
 ،انه لن يعطي حكومة فرنسوا لوغو يموت حق وراءه مطالب .
العذر للتصادم بين كيبيك اوتاوا .
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أي
لديك
هل
هل لديك أي
بشأن
استفسارات
استفسارات بشأن
المضادة
اللقاحات
اللقاحات المضادة
كورونا
لفيروس
لفيروس كورونا
(كوفيد)19-؟
(كوفيد)19-؟
الخدماتباللغة
 211الخدمات
الهاتفي 211
باللغة
الخطالهاتفي
يو ّفيورّفرالخط
من200
وأكثر من
والفرنسية وأكثر
اإلنجليزية والفرنسية
200لغةلغة
اإلنجليزية
أخرى ،بحيث يساعدك في العثور على
أخرى ،بحيث يساعدك في العثور على
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها،
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها،
والتي يمكن أن تساعدك.
والتي يمكن أن تساعدك.
هذه الخدمة مجانية وسر ّية.

هذه الخدمة مجانية وسر ّية.
اتصل برقم .211

اتصل برقم .211

21-210-140W

21-210-140W
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تكريم البروفيسور ميشال كعدي برعاية
ّ
المدير المفوض لمنظمة أويسكو في كندا
الدكتور أحمد خشاب
أدما – لبنان

نظمت كليّة اآلداب في جامعة الحضارة
العالمية المفتوحة ( )ICOUوذلك بمناسبة
صدور مجموعة جديدة من مؤلفات الفقيه
اللغوي الكبير البروفيسور ميشال كعدي،
منها :الزهراء (ع) اولى األديبات  ،اإلمام زين
العابدين (ع) والفكر المسيحي ولبنان مجد
وتاريخ .وذلك في مقر المنظمة العالمية
لحوار االديان والحضارات (اويسكو)  ،بمشاركة
وحضور نخبة من الشخصيات األكاديميّة
والقانونيّة والثقافيّة واألدبيّة في مقدمتهم
رئيس جامعة الحضارة العالمية المفتوحة
السيناتور مخلص الجدة،الدكتور ميشال
جحا رئيس المجلس العلمي اإلستشاري في
الجامعة ،رئيس الجمعية اللبنانية لفلسفة
القانون العميد السابق لمعهد الدكتوراه في
الجامعة اللبنانية البروفيسور جورج سعد،
الدكتور أحمد خشاب المدير المفوض لجامعة
الحضارة العالمية المفتوحة في كندا وغرب
أفريقيا ،الدكتور منير حمزة ،الدكتور زاهي
ناضر ،الدكتورة رباب شمس الدين ،الدكتور
بشارة صليبا ،الدكتور علي حميّة ،الدكتورة
دة.
سونة فارس والدكتور زكريا الج ّ
والقى السيناتور الجدة كلمة أشاد بأهمية
البروفيسور كعدي ودوره في مجال الثقافي
واألدبي.
ثم ألقى بروفيسور ميشال جحا كلمة مثنيا
على دور الدكتور كعدي في إغناء الفكر الثقافي
واالدبي.
ّ
خشاب ،جاء فيها:
وكانت كلمة للدكتور أحمد
 ...من أيّ أبواب الث ّناء سندخل وبأي أبيات
القصيد نعبر ،وفي كلّ لمسة من جودكم
وأكفكم للمكرمات أسطر ،كنت والزلت
كسحابة معطاءة سقت األرض فاخضرّت،
وكالن ّخلة ّ
الشامخة تعطي بال حدود."..
ي ُذكر بأن البروفيسور ميشال كعدي أحرز

البقاء هلل

االستاذ نادر اخضر 5145699936
اآلسفون آل أخضر  ،آل فحص  ،عموم اهالي
بلدة جبشيت
نتقدم من عائلة المرحوم في كندا واالغتراب
ولبنان باحر التعازي القلبية ونسال هللا تعالى
ان يتغمده بعظيم عفوه وان يلهم اهله وذويه
الصبر والسلوان انه سميع مجيب

المرحوم أسامة العوسادي

البروفيسور ميشال كعدي (الى اليمين ) والدكتور أحمد خشاب

شهادة الدكتورة في فقه اللغة العربية عام
 ، 1983وفي العام التالي إجازة في الصحافة
من جامعة القاهرة.
إنصرف الى الكتابة والتعليم في الجامعات
والمعاهد الكبرى ،من ألقابه :فارس المنابر
وسيف الكلمة (جورج شكّور) ،وريشتو سيف َ
ع
منبر (سعيد عقل) ،والخطيب المفوّه ،خطيب
المناسبات والجامعات (تجميع األدباء).
له عشرات المؤلفات ،منها:
القصور اللغوي أسبابها وحاجات (جائزةاألديب متري نعمان للدفاع عن اللغة العربية
وتطويرها).
األباتي سعد نمر بين الرؤيا واالنفتاح.األب سمعان بطيش بين مذبحين.اإلمام الحسين قدوة ورسالة.اإلمام الرضا أبعاد روحية وعلميّة.اإلمام علي نهجا ً وروحا ً وفقهاً.اإلمام علي آفاق لكلِّ زمان.وقام البروفيسور ميشال كعدي بتوقيع الكتب
وذلك في  4ديسمبر 2021
ي ُذكر أن  IOISCWفرض على جميع الحاضرين
أن يتم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس COVID
 19وإجراء فحص  PCRقبل  48ساعة من
إطالق حفل التكريم.

* الصورة من موقع جامعة ( )ICOUو منظمة
(اويسكو)

لقاءات حافلة في لبنان لسماحة السيد
نبيل عباس محورها ساحة مونتريال

انتقل الى رحمة هللا تعالى المرحوم أسامة
العوسادي البالغ من العمر  59عاما اثر جلطة
دماغية  .والمرحوم هو شقيق االخ فيصل
العوسادي ( ابو أحمد ).
ولد اقيم مجلس فاتحة عن روحه الطاهرة
عند الساعة الخامسة والنصف من مساء
السبت في الثامن عشر من شهر كانون االول
– ديسمبر  .وذلك في مسجد اهل البيت  في
مونتريال .
نتقدم من اخينا فيصل العوسادي وعائلته
بأحر التعازي القلبية سائلين هللا عز وجل
له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان انه سميع
مجيب.

نداء

عاد امام المركز االسالمي اللبناني وممثل االلتفاف حول المركز اإلسالمي اللبناني وممثلية
المجلس االسالمي الشيعي األعلى في كندا المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في كندا لما
سماحة السيد نبيل عباس الى كندا بعد زيارة فيه المصلحة العامة .كما التقى سماحة السيد
الى لبنان دامت ثالثة أسابيع أجرى خاللها عباس العالمة الشيخ محمد كنعان رئيس
مروحة لقاءات رسمية وخاصة قام من خاللها المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان وذلك
بتعزية كل من نائب رئيس المجلس اإلسالمي بحضور عدد من السادة القضاة وانصب الحديث
الشيعي األعلى العالمة الشيخ علي الخطيب حول ضرورة بذل اقصى الجهود لخدمة مصالح
والمفتي الجعفري الممتاز فضيلة الشيخ أحمد الناس في احوالها الشخصية .كما التقى مفتي
صور وجبل عامل فضيلة الشيخ حسن عبدهللا
قبالن برحيل اإلمام الشيح عبد األمير قبالن .
كما قام بتعزية سماحة السيد حيدر الحكيم في منزله والذي استضافه على الفطور بحضور
نجل المرجع السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سماحة العالمة الشيخ مالك سليمان مسؤول
سره) .وقال بيان صادر عن المركز انه " استقبل حوزة اإلمام الحجة (عج) في بلدة البياض –
دولة الرئيس نبيه بري سماحة السيد عباس جنوب لبنان والذي التقاه في البياض مع عدد
وذلك بحضور مفتي صور فضيلة الشيخ حسن من السادة العلماء في الحوزة".
عبدهللا وكانت مناسبة لعرض آخر التطورات في وكان سماحة السيد قد زار األستاذ مصطفى
لبنان الوطن المثقل باألزمات .كما وضع سماحة فوعاني رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل
السيد دولة الرئيس في أجواء االغتراب عموما ً في مكتبه واشار المركز اللبناني في البيان الى
والكندي منه بشكل خاص ،وفي أجواء مونتريال ان األستاذ مصطفى فوعاني " أكد على أن
بشكل أخص وقد أكد دولته على ضرورة رص االغتراب هو الرئة التي يتنفس منها الوطن ال
الصفوف واالبتعاد عما يمكن أن يؤثر على وحدة سيما في هذه األوضاع الصعبة كما أكد على
ضرورة االلتفاف حول المركز اإلسالمي اللبناني
الكلمة".
واضاف البيان " كانت هناك سلسلة لقاءات مع في مونتريال كمؤسسة رائدة من مؤسسات
ن وجود أهل العلم في االغتراب
نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الجالية وثمَّ َ
ع من خاللها لما لوجودهم من دور ريادي في خدمة الناس
ض َ
العالمة الشيخ علي الخطيب و ُ ِ
في اجوائنا الكندية وقد أكد سماحته على ضرورة والتواصل معهم في احتياجاتهم اليومية".

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال

www.ccmmontreal.com

على أبواب عام ميالدي جديد هل يمكن التفاؤل؟
اإلحباط واليأس أخطر ما يهدد اإلنسان فهما
يعنيان الموت البطيء .وكما نعيش الواقع
بكل تفاصيله -في السراء والضراء -يجب أن
تكون عيوننا على المستقبل.
والظروف الصعبة هي التي تدفعنا إلخراج
أفضل ما لدينا ،وتكون المسؤولية أكبر ليس
فقط مسؤولية الشخص عن نفسه بل على
اآلخرين.
وفي أوقات الشدة ،نحرص على أن ال يتسلل
اإلحباط واليأس والقنوط الى نفوسنا ،ونفوس
المحيطين بنا .وعلينا دائما أن نستثمر
أفضل ما في الواقع وننظر إلى المستقبل،
حتى في أحلك الظروف ،وهذا منهج اإلسالم
في تربية الفرد والمجتمع.
وفي هذه الظروف التي نعيشها بسبب
انتشار فيروس كورونا تبرز الحاجة الى
التحلّي بالصفات الحميدة التي تمكننا من
الصبر والثبات وتجاوز الواقع ،وإن كانت هذه
الصفات والقيم واألخالق مطلوبة في كل
الظروف.
إن أقوى األسلحة التي يمكن أن يتسلح
بها اإلنسان في كل الظروف هي التفاؤل

وحل
مشكلة
ّ
سماحة السيد نبيل عباس مع نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى العالمة الشيخ الخطيب

المرحوم الشاب بالل نديم حمود

وافت المنية الخميس في السادس عشر
من شهر كانون االول  -ديسمبر في مدينة
وندزر الشاب بالل نديم حمود بعد صراع مرير
مع المرض .وقد ُ
شيّع السبت إلى مؤسسة
االمام الحسين (ع) عند الساعة الثالثة عصرا ً
صلّي على الجثمان الطاهر
 .وعند الخامسة ُ
في المؤسسة.
وفاة الحاج ابو نبيل االخضر
انتقل الى رحمة هللا تعالى المرحوم الحاج جرى تقبل التعازي مساء يوم االحد من
حسين احمد اخضر ( ابو نبيل ) الذي وافته الساعة السادسة الى الساعة الثامنة .
وتم نقل جثمان المرحوم اإلثنين من
المنية بعد صراع مع المرض  .
سيجرى الدفن نهار الثالثاء  28كانون اول المؤسسة الى مقبرة دار السالم في وندزر
 2021عند الساعة الواحدة   ( )13:00ظهرا ً الساعة التاسعة والنصف صباحا ً حيث ليوارى
الثرى عند الساعة العاشرة صباحا.
في جبانة بلدته جبشيت .
لتقبل التعازي يرجى االتصال عبر الهاتف على نتقدم من عائلة الفقيد في ويندزور وديترويت
ولبنان والجالية اللبنانية في بأحر التعازي
االرقام التالية:
القلبية سائلين هللا عز وجل له الرحمة
الحاج نبيل اخضر  5199927767
ولذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب .
الشيخ ناصر اخضر 70664433

والنظر الى المستقبل بأمل وثقة ،والتفكير
اإليجابيات واالبتعاد عن التشاؤم.
التشاؤم يجعل الشخص أسيرا للواقع
وصعوباته ،لذلك علينا في أصعب الظروف
أن ننظر الى الجانب المشرق للوصول إلى
أفضل النتائج على المستويين األسري
والمجتمعي.
والتفاؤل شعور مكتسب يمكن تنميته ،وهو
وقود يوصلنا الى النجاح والتميز ،وتزداد
الحاجة إليه في الظروف الصعبة سواء على
المستوى الشخصي أو المجتمعي؛ حيث
تتغير بعض أنماط الحياة ،ويضطر الشخص
إلى التخلّي عن بعض أو كثير مما اعتاد عليه
في الظروف العادية سواء باألمور المادية أو
غيرها ،كحرية التنقل في جميع االوقات ،أو
التواصل االجتماعي مع اآلخرين بدون تباعد
جسدي.
فاإلنسان المتفائل ال يمنعه الظرف الصعب
من االنشغال بالعمل واإلنجاز بدل السكون
واإلحباط .فهو أكثر قدرة على ضبط نفسه
ومشاعره وأعصابه في أصعب الظروف
وأدقّها .وهو يدرك أن "بعد العسر يسرا".

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..

روتين الحياة الزوجية
مشكلة  :يالحظ عند عدد من المتزوجين
الجدد معاناتهم من روتين العالقة الزوجية ،
بعد انقضاء سنوات قليلة على عمر انتقالهما
الى البيت الزوجي .خاصة في مجتمع تبدو
فيه االنشغاالت اليومية رتيبة ومكررة،سيما
في حياة الموظفين الذين يلتزمون بدوام
عمل ضاغط اجبرتهم الجائحة في العامين
المنصرمين على البقاء والعمل من المنزل.
مما جعل الزوجين يقضيان الوقت سويا دون
ان يكونا متفرغين لبعضهما  .انما يتسمّران
امام شاشات الكمبيوتر او على الهاتف
لمتابعة امور العمل .فما الذي يمكن فعله
لتفادي الملل والتذمّر واتجاه العالقة الى حالة
البرودة الخالية من التشويق واالثارة وحيوية
التواصل ،الذي يلقي بظلّه على احالم وردية
كانت تراود كل من الزوجين قبل اقترانهما ؟
ميرنا  /تورنتو
حل  1- :اكتبي التفاصيل حول رغبات
دث فيها
شريكك البسيطة في كلِّ مرة يتح ّ
شريكك عن مطعم جديد يرغب في زيارته
أو فيلم يتوقع عرضه أو أي شيء يرغب في
شرائه .قومي بتدوينه ويمكنك االحتفاظ به
كمالحظة على هاتفك الخلوي ،والنظر إليه
متى أردت إخراجه في موعد أو شرائه هدية

لشريك حياتك.
 2مفاجآت صغيرة من وقت آلخر بعداألشهر األُولى من العالقة ،يبدأ الروتين
الحب
والتعوّد على شريك حياتك؛ فيعد
ّ
الحقيقي أن يمكنك مفاجأة شريك حياتك
بحلوى مفضلة لديه ،أو إعداد حمام ساخن
بعد يوم شاق في العمل ،أو شراء تذاكر لهذا
الفيلم الذي تريدون رؤيته ،الذي كتبته في
دفتر المالحظات
   3حيلة لحل الخالفات أثناء الخالفات،دة  20دقيقة،
انتقلي إلى غرف مختلفة لم ّ
سوف يمنحك هذا بعض الوقت للتهدئة
واألهم من ذلك ،ال مانع من االعتذار
في كثير من األحيان ،ومحاولة إيجاد حل
للمشكلة معاً  .
 4أخذ إجازة زوجية مع كثرة الخالفاتالزوجية ،ال مانع من أخذ إجازة زوجية وفعل
شيء تحبّينه ،يمكنك التفكير في الحصول
على نزهة الى منتجع او ممارسة الرياضة في
الهواء الطلق   أو الذهاب الى فندق وايداع
االوالد عند والدتك او االقرباء وقضاء بعض
الوقت بشكل منفصل؛ حتى يهدأ الوضع
وتهدأ الخالفات الزوجية.
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نشاط مميز للحركة اإلبداعية  -كندا والعالم في اليوم
العالمي للغة العربية
في اليوم العالمي للغة العربية والذي
يصادف في الثامن عشر من كانون
األول/ديسمبر من كل عام ،وبدعوة
من الحركة اإلبداعية  -كندا والعالم
وعلى تحية اللغة العربية عبر القارات
 ..اجتمع الشعراء واألدباء والكتاب
حول العالم في مهرجان حافل بالشعر
واألدب والبالغة  ...والوفاء ،ما بين
كندا ،استراليا ،الواليات المتحدة
االميركية ،تونس ،الجزائر  ،فرنسا
ولبنان
هو لقاء العهد واإلخالص للغة الضاد،
لغة القرآن الكريم  ...واللغة األوسع
انتشارا في العالم
االحتفال بها ليس محصورا في يوم
واحد ،بل هي رسالة وأمانة نحملها
من جيل إلى جيل
تحية لألقالم التي سطّرت اروع معاني
الوفاء والعهد للغة جمعتنا على المحبة
المشاركون في هذا العرس األدبي
حسب الدول وحسب الترتيب
الهجائي على الشكل التالي:
من مونتريال ،كندا الشعراء :جان
كرم ،جويل عماد ،دارين حوماني،
رندة رفعت شرارة ،عايدة كرباج
من الواليات المتحدة االميركية:
الكاتبة أوجيني عبود حايك والسيدة
ايمان صباغ
من استراليا :الشاعرتين سوزان عون
ومريم شاهين رزق هللا
من تونس ،الشاعرة سامية خلف هللا
من الجزائر :الشاعرة مسعودة مصباح
من فرنسا :الشاعر الياس عجاقة
من لبنان :الشعراء واألدباء والكُتاب
السيدات والسادة:
أكرم شريم ،امال معوض فرنجية ،د.
جوزاف ياغي الجميل ،خليل مسلماني،
رانية مرعي ،سليمان يوسف ابراهيم،
سامية خليفة ،سامية رشيد ،شادية
جباعي ،صفا رفعت شرارة ،عبير ابو
جهجه ،د .عماد يونس فغالي ،فاتن
مرتضى ،فاطمة الساحلي ،فاطمة
عباس ،د .محمد بسام ،محمود علي
نور الدين
للمتابعة على الرابط:
h t t p s : / / y o u t u .
be/2QnrFgBGjF8
*** للتنويه :تم النشر حسب
الترتيب األبجدي ألسماء المشاركين
من كل بلد.

المشاركات

من مونتريال  -كندا

الشاعر جان كرم

قصيدة عن اللغة العربية

حكيتك تمتمي بلسان حالي
قريتك حرف المع بالمقالي
تعلمتك بصفي بزغر سني
كلمة عشقتك وصرتي حاللي
وبعرسي المنبري لما بغني
عروسي دوم بالعرس الجمالي
بحياتي ورحلتي ومشوار فني
كنتي نبع فكري عالتوالي
حرف الضاد فيكي عم يهني
سطعتي نورك بعتم الجهالي
إنتي لغتي وفيي ومني
إنتي خمر عنقود الدوالي
خدو هاإلعتراف اليوم عني
كتر ما حبك بقلبي تغلغل
صرت بالليل عم بحكي لحالي
اللغة تجمع وال تفر ِّق
وأنتم تستعرضون
ومزاياها
والضاد والقافية والمعنى
والترميز والسجع
والعمود واإلعراب
والتسطيح والتأويل  ..والنطق
والمطوالت
والبطوالت والفتوحات … وكل ما هذا
وذاك..
تذكروا أن اللغة تجمع وال تفر ِّق
وأن الفكر والعلم يحتاجان لغة
للتواصل واالنتشار..
وأن اإلبداع في األدب والشعر عماده
العربية

من استراليا

الشاعرة دارين حوماني

لك
لغتنا العربية  ..في
ِ
عيدك تحية ِ
ددت..
لطفولتك التي كلما كبرت تج ّ
ِ
ٌّ
دفق
لك
شق صغير في زمن تت ّ
تحيتي ِ
فيه الكلمات
يمكن غربلتها لتصير على مقياس
الحياة فقط
بعيدًا عن موت المعنى
وحيث كلمات كثيرة ستختفي في
الفضاء
لك لنكمل الطريق
ال نحتاج إال ِ
معك فقط ثمة احتمال لمشاهدة
ذواتنا وذلك الصوت الداخلي
المعلّق على تقويم تحت جدار القلب
يمكن اإلصغاء إلى الطبيعة من مكان
آخر
والتخفيف من صدأ أرواحنا
واألقنعة التي تتكثف فوق وجه
اإلنسان
في عيدك تحية ألحرفك التي تتشكّل
منها كتاباتنا
معها يمكن مواجهة العالم المظلم
مع قليل من الموسيقى والحب..

الشاعرة رندة رفعت شرارة

لغتنا  ..بين األلف والياء
شعر ٌ ونثر ،بينهما
بين األلف والياء ِ
حكايات ألف جيل وجيل .بينهما
الحب والبغضاء ،وبينهما الحلم
والغضب .بينهما األسود واألبيض،
وبينهما ال "أنا" وال"نحن" .بينهما
األنت و األنتَ  ،وبينهما الكل والجزء
ِ
بين األلف وحدها وغيرها من الحروف
أم وأب وأخ وأخت ،بينهما إبن وابنة
وعائلة وأهل وأقارب ،وبين الثمانية
والعشرين حرفًا تمازج وتكامل
وقصيدة وقصة ورواية  ..ومالحم من
إبداع  .بينهما العطف كما بينهما
النصب ،بينهما الجمع كما بينهما
الطرح.
فهل لنا بعد كل هذا الكم إال أن نقف
وقفة واحدة ونجزم بأن لغتنا قادرة على
أن تجمعنا بدل ت َفرُّقِنا ،وان بإمكانها
 لو شئنا  -ان توحِّدنا حولها بدلت َشرذُمنا ،وإال فأن القسمة ستكون
نصيبنا ولن يبقى إال أن يطرحنا الزمن
من حساباته ..وبدل أن نكون الفعل
والفاعل نصبح المفعول بهم ونغدو في
… أسوأ حال
نحن في زمن السؤال ،ما هو المصير؟
الجواب :أن نكون حرفًا واحدا وكلمة
واحدة  ..أن نلتقي على إسم الحق
وفِعل الوفاء .وأن نكون المبتدأ لنبقى
ً
جميل
عبر التاريخ أثرا مدوي ًا وخبرًا
تتناقله األجيال ،وتكون أيامنا كلها
احتفاال بمجد لغ ٍة هي رمز ُ الحياة،
ً
ومستقبل.
ماضيًا وحاضرًا

الشاعرة عايدة كرباج

الشاعر جويل عماد
اللغة

األحاسيس وأداواته الكسرة والفتحة
والمبنى والمعنى ،ال األلقاب والمنابر
والشهادات الوهمية..
فلنجتمع على ضمِّ القلب إلى القلب،
وليكن النصب تشكيال على الحروف
وليس على البشر ،ولنجزم بأن نلتقي
على محبة األوطان وليس على األنانية
وتغليب المصالح الفردية
هي اللغة  ...لسان القلب والمشاعر
 ..ونحن المؤتمنون عليها
فلنحمل األمانه بإخالص

ما الذي أكتبه من كلمات
عن اللغة العربية....
وجمال معانيها....
ابحث بين...ابجد هوز
وال ا ب ت ث
واغوص ببحور الشعر
وقصائد كتبت للتاريخ تخلد كاتبيها
لكلمات  ...تحاكي كلمات
ولغة األم  ...عربية شرقية
من جبيل منبع اإللهام
نور الثقافة أشرقت فيها
بلغة خالدة كتب
اإلنجيل والقرآن
ببالغة وايمان
الرب حاميها....

الشاعرة سوزان عون

صرخة اللغة ..األدباء والشعراء
والكت ّاب روّاد أممهم ،وهم الذين
قادوا ركب الحضارة ورفعوا مشاعل
التنوير ،وكانوا أطوادا ً شامخة ً
تتكسر
ّ
عليها مؤامرات أعداء األمم الحضارية
على مر ّ التاريخ والسنين .وهم اللسان
الناطق ألمتهم يَرِد ُ إليهم الظمآن
الصادي والريان العادي .هكذا كانوا
وهكذا يستشعر كل من يحمل رسالة
أدبية .والكتابة تجربة ذاتية لصورة
الواقع المنعكس على مرآة روح
الكاتب أو الشاعر وفكره ووجدانه،
تُترجمُ شعرا ً أو نثرا ً أو قصة أو رواية.
وبإخراج هذه الفكرة وترجمتها إلى
شعر أو نص أدبي ،سيشعر الكاتب
بتحقيق ذاته ،قهرا ً كان هذا المتحقق
أم فرحاً ،أم أي حالة شعورية تصيب
الكاتب وتتفاعل معه أو يتفاعل معها.
ومن هذا المنطلق ومن هذا التوجه،
وجدت أن من واجبي كشاعرة تكتب
باللغة العربية لغتها األم وتعيش في
بلد أجنبي كأستراليا ،تتصارع فيه
اللغة العربية مع لغات مختلفة وأولها
االنجليزية لتبقى على قيد الحياة وعلى
ألسن المغتربين العرب ،أن تنهض
وتتخلى عن صمتها ،وتفعل شيئا على
األرض إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،وتطلق
صرخة من آخر األرض عسى أن تصل
وتُسمع ويكون لها صدى.

الشاعرة مريم شاهين رزق هللا

لغتي

لو تعثرت بصخر الضياع
او لفحتني رياح الزمان
تتراقص على شفاهي مباسم الفرح
وتغرقني مواسم المطر ..
ومن على أجنحة الغيم
تسقط كلماتي على متن شراع
وتهطل دموع السعادة من عيوني
وفي زوايا األوراق أجد مكان إقامتي
مصباح فكر ٍ يتألأل
وعشب خلجات ينمو ..
من الواليات المتحدة االميركية

الكاتبة أوجيني عبود الحايك

الوقت الضائع من عمرنا ،عقاربه
تعزف بكسل ورتابة كأرض جرداء
فقدت سماد الروحانيّة.
دى فصول
مع اليراع نغامر ،نتح ّ
القحط ،نخط ّ لغتنا على جبين
الكينونة،
نقاط حروفها كاللؤلؤ وفواصلها
محطّات وثوابت ،قواعدها بحور تزدان
بالمعرفة .لغتنا مرآتنا ،نبيذ الفكر
المعت ّق تعكس حضارتنا وثقافتنا،
حرّاسها األدباء والمفكّرين.
ديات،
مهما واجهتها الصعاب والتح ّ
وكثرت وجوه المصالح والمراوغة
والنرجسيّة… تبقى شراع الحنين،
عاصفة من التعابير تقلب المقاييس،
رنين االقدمين ،صداهم ،هُوية أرضنا
وتاريخها ،أصولها الراقية ،طائر ال
ي ُسجَن أو ي ُدجّن إن ّما يحلّق عبر األثير،
يترك بصمة ،يترك شرارة من ألوان
استثنائيّة

السيدة إيمان صباغ

لغتنا الجميلة الرابطة بين االنام….
رديفة ألحوال النفس في توهجها
وانطفائها ،في برودها ولهيبها ،في
حماسها وانكفائها ،في تشتتها
وتبعثرها كما في انطوائها واندفاعها...

بها نتواصل ….نكتبها وتكتبنا نبحر في
بحورها نغوص وما أجمل الخوض في
عروضها وكم نعشق القوافي وهي تُمأل
من معينها إنها لغه الضاد بها القسم،
تشرح وتستوعب وبها تُدوّن كل احوال
النفوس تبكي من أبكاها وتضحك من
اضحكها تهب االماني رفيقه السمر
والشعر ….ونور للعقول ولغه كتاب
الرحمن الرحيم .
كل سنه ولغتنا البهية بألف خير نقرأ
كلماتها ونحملها من جيل الى جيل
من تونس

الشاعرة سامية خلف هللا بن
منصور

تسبقني الى جنازة الصمت
تتلو صالوات الحضور
بين شفتي واصابعي
يا لغة التكوين
ياجسد الوالدة
ازرعك كلمة
لتصبحي شجرة معنى
لغتي يا مهد همسي
يا نضج فاكهة القصائد
يا جنة المطر
في اوردة الخصب
كيف ال احبك
وانت صوتي
يقهر العدم
وبه اعلو واصدح
اغني.....
من الجزائر

الشاعرة مسعودة مصباح

ريشة وحرف

حرف هذا عندما يجود ُ
ٍ
أيُ
ل
صهي
خيل بالخير ِ تجود ُ
ُ
ٍ
و تحفر ُ غباب األرض حروفها
اإلحساس روحها
تصهلُ في فضاء ِ
ِ
ع ألحانا ً
موسيقى بالعزف ِ تُسمِ ُ
من نثر ٍ و شعر ٍ تعَبِر ُ و تجود ُ
بألوان البوح عشقا ً و حبا ً
ترسمُ
ِ
ِ
ليال رعود ُ وروحُ الف
و
أيام
مآسي
و
ٍ
ٍ
ليلة و ليلة
ُ
فنان
باإلحساس تعود ُ و ريشة
حروف
ٍ
ِ
دروب
للحياة
ُ
ُ
صوت
بلبل في السماء ِ مُغرد ٌ
ٍ
صفحاتَ
كتاب
يلون
ع
ربي ُ
ٍ
ُ
حكاية ٌ ترسمها
الحروف ورود ُ
عربي
لغتي و العزف
ُ
قحطان
د
عه
أبجدية من
ِ
ِ
ٌ
حروف بال حدود ٍ تجود ُ
من فرنسا

الشاعر الياس عجاقة

صرخة

كانت القواميس الورقية الوحيدة
لالطالع على ترجمة معاني الكلمات،
وامتلكنا جيّدها وأوسعها.
واليوم تقلص استعمال هذه
القواميس بوجود مثل هذه الترجمات
في غوغل .المؤسف ان مجامع اللغة
العربية لم تر رداءة هذه الترجمات،
وهي الرائجة عند ابنائنا.
نخجل من ترجمات الى لغة مستعربة
ومحدودة االنتشار ،والترجمة من
العربية الى الفرنسية وبالعكس أكبر
مثال.
والصرخة الى مجامع اللغة العر بية،
الى متى هذا االستهتار؟
والى متى تحجركم؟ اوالدنا ،ابناء
عصرهم ،وانتم في اي عصر تحيون؟
من لبنان

الشاعر أكرم شريم

ارسلت في عمق البيان يراعي
يروي الغالل بنهجه المتداع
ببساطتي ال المنجنيق بحوزتي
فالضاد مجدافي وسلك شراعي
ابحرت صرفا بالصروف يمدني
نحو بنحوي والخيال متاعي
لغتي عمادي ال اليدان وسيلتي
او بعض رسم يستدر صواعي
فمهمة االبداع تبدأ من هنا

حيث البالغة تشتهي اقالعي
ال العيد يأمرني بشد عزيمة
نحو التجلي او مدى االبداع
عن مقلتي مسحت رداءة دمعة
للوجد تنحت ريشة االيقاع
اني انتهيت وارتضيت بوقعتي
كانت ثمان ال جنى مصراعي
مشكاة خيلي للسجال توهجت
اني مسامحكم للي ذراعي

الشاعرة امال معوض فرنجية

ماذا أقول لها وهي لغة الروح وجسر
التالقي ودربنا للعبور اليكم
لغة الضاد التي جمعت الناس حول
العالم ،لغة المحبة التي تآلفت القلوب
على محبتها
انت لنا رفيقة األيام ،رسولة افراحنا
ِ
وبلسم أحزاننا ولساننا الذي يكتب
على الورق احالمنا وآمالنا..
يقولون هي األصعب بين اللغات
بقواعدها لكنها األغنى بمفرداتها
واألجمل بمعانيها واألدق بتعابيرها.
هي لغة السيف والقرطاس والقلم
وترانيم العشق والغزل على مر الدهور.
لغتنا العربية عظيمة القدر نثرا وشعرا
،احب لغتي العربية كنفسي لن افرط
بها ما دمت اتنفس الحياة واعشقها.
تحية للغتنا العربية في يومها العالمي
وفي كل يوم

األديب د .جوزاف ياغي الجميل

أبجدية الحب
ُ
فولدت
سمعتُ نداء قلبك
غرّدَت حواسي يوم رمقتِني بنظرة
فاستفاقت دمائي وردّد َ ً
ت قبل لساني
كلمة واحدة  :أحبك.
األلف أول حرف من ابجدية الوجود:
أنت.أشرقت علي شعا َ
وفرح
ِ
ع خير ٍ
ٍ
ورجاء .ونما الشعاع في قلبي فصار
فجرا شمسه ال تغيب.
الحاء حياة .قبلك لم أكن حيّاً ،وال
كان للمعنى وجود.
الباء مضافة الى األلف تصبح أبا /إلها
يليق له السجود.
الكاف ضمير مضاف الى الحب.
ُ
حددت مسار حياتي وحبي والقدر.
به
أحبك لغتي ،أبجدية الحب ،وأفتخر.

الشاعر خليل مسلماني

عالميج يا بو الميج يا بو الميجانا
انشالله منجمع عالمحبه حرفنا
جمعنا الحرف ،ع محبة نبينا
بهداية يوسف ،وعيسى نبينا
انجينا اللغات ،أفضلها نبينا
بلغتنا الرب خص الكتاب
بي يوم اللغه ال شتت جملها ()١
حروف التفرقه جمعت جملها ()٢
ياريت الحب عم تحمل جملها
ونوق العيس ترحل بالخراب
 -١جمالها
 -٢جمع جمله

األديبة اإلعالمية رانية مرعي

لغتنا الجميلة

موحّدة ُ األمّة  ..جامعة شمل ّ
الشعوب
العربيّة في زمن التفت ّت البغيض ..ال
تؤثّر فيها السياسة الضيّقة وال ينالُ
ددة في شبابها
منها مرور الز ّمن  ..متج ّ
 ..متألّقة في حيويتها ..
ن تاريخنا وتحفظ ُ حضاراتنا وتغني
تختز ُ
معارفنا وعلومنا وتترجمُ أحاسيسنا
دم
ل التق ّ
ومشاعرنا وتفتحُ أمامنا سب َ
واالزدهار ..
إن ّها اللغة العربيّة  ..متفرّدة ٌ بغناها
..زاخرة ٌ بجودها  ..ففي الحِكَم هي
شيخ ٌ جليل ينثر درر َ الكالم  ..وفي
ج تدلّلُ الكلمات وتراعيها
الغزل مغنا ٌ
ِ
ّ
أنين
ع
ج
ر
كوى
والش
األحزان
 ..وفي
ُ
َ
ٍ
وحنين  ..وفي الفرح
تتراقص وتزغرد ُ
ُ
جذلى ..وفي الفخر ِ شموخ ٌ وترفّع ..
ُ
الحروب قر ُ
وفيض إقدام
طبول
ع
وفي
ِ
ٍ
..
لغتنا الجميلة  ..العروة ُ الو ُثقى ..
الجامعة الموحّدة
العربي
المغرب
في
إذا نطقَ بها من
ّ
ِ
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الصدى في المشرق  ..في بالد
يتردّد ُ ّ
الشام ..في الخليج  ..في الكنان ِة
وجنوبها ..في جزيرة العرب ..في
فلسطين الجريحة ..
المبدعون من أدباء َ وشعراء َ يكتبون
ّ
بالضاد سر ّ الحياة  ..لغتنا الجميلة..
آخر معاقل الحرّيّة في زمن االنبطاح
 ..والهويّة في زمن اختالط األنساب
ال تغتالوها بأيديكم أيها العرب !

األديب سليمان يوسف ابراهيم

لغتي؛ شوقي وشغفي!!
سيّدة األلسن لغتي العربيّة ،شغف
وليالي
حياتي هي ،شغلتُ نهاراتي
ّ
والسعي خلف دقائقها ،حت ّى
في حبّها
ّ
باتت لي حبيبةً ،ال غن ّى عن العيش
بقربها وبين أعطافها!.
أحببتها حبّي لكرامتي ،وسأبقى على
حبّها العمرُ .فهل يقطع المرء ُ لسانه
ُ
ويستعيض عنه بآخرَ ،دون وخز
ضميرٍ؟ حاشا .فأنا عربيُّ  ألن لساني
كذلك ....وبالعربيّة تمايزت أوطاننا
تسمية ً عن سواها من أمصار األرض
وبلدانها فهل يجوز أن ننزع عن ّا وعنها
هويّةً ،أحبَّها الرّب ،فأنزل بها كتابه
رات على نبيّه؟!!
آيات ني ّ ٍ
ٍ
لبوسا دفئ إليه
ُك عن ّي
هل أنزع ِ
ً
عمري عي ً
شا وسيرة ً ومكانة ً بين أهل
ك عمره ،بضنى
المسكونة أديبًا وهب َ ِ
أيامه وسهر لياليه؟
بالطبع ومن غير مِن ٍة ُ :
ألف ال.
ِّ
رب ،اجعل يوم لغة ّ
الضاد يوم ًا حيًا في
األفئدة وعلى لسان أهل المعمورة ،ما
دامت ٌ
أرض حول شمها تدور.
عن ّايا؛ في ٢٠٢١ _١١_١٩

  الشاعرة سامية خليفة

الغفران
أيُّها المغتسلُ بمياه ِ
ِ
َ
ألم تدر ْ
ن للّغ ِة عليك حق ّا كما
ك أ ّ
الرّوحُ؟
أدران
هيا اغسل مساماتها ،من
ِ
التشويه ِ
واقطع ْ أشواطًا مثلي ،وتوجّه ْ نحو َ
الخمائل ِّ
السحري ِة
ِ
ح
ال تخترعْ معجم ًا غريبًا ،به تقتل رو َ
الكلمات
ِ
َ
عسل
من
ًا
د
شه
ك
حروف
كأس
امأل
ِ
َ
ِ
المفردات
ِ
وأسقِها ً
نبضا يشفي ُ
المهجات
شغ َُف
ِ
اقرأ في عينيَّ  رسالة َ شاعرة ٍ عاشق ٍة
حقول المعاجم ِ والقواعد
هائم ٍة في
ِ
تقيم التهجدات في صومع ِة اللُّغ ِة
العربي َّ ِة
تكلِّلُ قصائدها بأبجدي ٍة تسمو رفعة ً
غات
فوقَ كلِّ الل ُّ ِ
د فيها جراح ًا نازفة ً
تضمِّ ُ
بمديات الت َّ
حريف
ت
ِ
ِ
كلَّما طُعن َ ْ
والت َّ
غريب والتهجين.
ِ

الشاعرة سامية رشيد

إني أرى لغة الضاد تشكو الهم
والظنون

من لقاء للحركة االبداعية كندا والعالم في  27تشرين الثاني الماضي

من تطفّل قوم بحروف هجائيَّة
يعبثون،
على مدى األزمان كان ويبقى العالم
العربي ،منارة الشرق ،ومجالها الواسع
الرّحب ال شاطئ له ،،فلماذا جمالها
يشوّهون،
نطق بها وأشادها العلماء والمفكرون،
أنشدها الشعراء والفنانون المبدعون،
كما اصطفاها هللا فينا واختارها
للدين نور ًاٌ وهدىً ،وأنزل بها القرآن
الكريم ،مفتاح الحكمة والعلم
والمعرفة ومواعظ فقه وتفسير،
ّ
والشعر،
وسحر البيان،في فنِّ  النثر
والخطابة.
َ
أول يدركون؟؟
يا ليتهم كانوا يقرأون..
فعذرا ً يا لغات العالم!
غير لغتي األم في دواويني وأشعاري
لن يكون....

األديبة شادية جباعي

لغة القرآن

هي نصيحة نفيسة توازي درر الكون
مهداة إلى كلّ إنسان ..
ال تعش مهمّ ً
دهر في ذاك
شا أبد ال ّ
العالم الوسنان ..
اِنتفض ،وناهز نجومها البرّاقة تُحدث
في ذاتك الفيضان ..
قناديل هي تضيء ظلمة روحك،
ودليلك إلى خير عنوان ..
إن ّها لغتك العربيّة! إنهل من ينبوع
أصالتها أيّها الظّمآن ..
وأبحر في كنوز معرفتها ،فالرّكود
يبقيك عند ّ
الشطآن ..
ثُمّ اغرف ما شئت من ألوان عِلْمها،
د اإلدمان ..
وثقافتها ح ّ
بصن ّارة إدراكك اصطد فقهها ،ونجابتها
كالجمان والمرجان ..
واصغ بقلبك قبل عقلك إلى تناغم
ِ
حروفها الّتي تطرب اآلذان ..
فتستطيب نفسك وتستقبلها بحبور
من دون استئذان ..
غرّد ،وخض حرب حبرك بما يمليه
عليك الفؤاد واللّسان ..
بلهفة اِجترعها ترقَ بك ،وترشدك إلى
سبل األمان ..
واحذر ان تجرحها يوم ًا ،فيصيبك
الغزو وآالم الهوان ..
رصعه بتاج ملكة اللّغات ،لغة
علمك ّ
ّ
الضاد والقرآن ..

السيدة صفا رفعت شرارة

النقطه والحرف بيعملوا فرق كبير
حط النقط فوق الحروف بِيتو َ ّ
ضح
معاني كتير
نقطه آخر السطر بتنهي حديث ..
بيخلص التفسير
زيد حرف بتغير المعنى
او شيل من الحرب حرف بصير قلبك
االغنى
زيد عالحب حرف بتولع حرب للدني
تِفنى
مش فرق تفصحنت او كنت من عامة
هالشعب
بلِغتك عبِّر ،المهم كله حكي نابع من
القلب
خبي بجيبتك نقط وحروف
اكتب كالم منمق حب وغزل عن
حرقة الملهوف
وزع جمال لغتك عالدنى
خلي الكون يعرف قاموسنا قديشو
غني
وبعيد اللغه يحاللنا العيش الهني

الشاعرة عبير ابو جهجه

"عربيّة حروف الوحي"
وحْي ونبي وجبريل
ضيف الغار
وقرآن عم ينزل ّ
خل الن ّبي يق ْرا
طفّا عيون الجهل،
ضوّا عتم صحرا
حِمل البيان نبراس عز ّ ودار
ال الغِل وِئْد الحرف،
وال غدْرِة ِ األزمان
لغة العرب
تاج اللّغات ال ْ ما انحنى
شعر وبالغة،
وصروح المجد اللي انبنى
هيي الهويّة مهما
ريح العتب بتفرّق اإلخوان

األديب د .عماد يونس فغالي

لغتي
لغتي تملّكت لساني ،امتلكت
قلمي .مألت تفكيري وتعبيراتي!
لغتي ،العربيّة سيّدة ٌ قشيبة ُ األثواب،
مخزون،
غنيّةٌ!في ملء ِ خزانتها امتالء ُ
ٍ
آه ما أغاله!
ُ
الحروف أوتار ُ مشاعرَ،
في رن ّ ِة مخارجها،
مقاييس إنسانيّتها!
ع ميزان
ما أمت َ
ِ
ن كلماتها .تنوّعت فيها
أدبيّة ٌ فنو ُ
ُ
ُ
د
اختالجات القلوب.
وبنات األفكار تج ُ
أرائك التعابير والقوالب!
مطارحها في
ِ
َ
تغاضي ْ عن جهال ٍة
لغتي ،يا عربيّةُ،

فيك امتنا َ
دم! ألن ّهم
دعي
ع التق ّ
ت ّ
ِ
لغات الغير ثقافتهم،
وجدوا في
ِ
ّك تنحَين إلى زوال! فاضت
اعتقدوا أن ِ
ُ
عاءات ثقاف ٍة افترضوا أن ّها
فيهم اد ّ
موها في لسانهم "كْالسي"!
تم ّ
دنٌ ،أس َ
وتربّعوا على أمجادها الواهية .وقالوا
هم في "المود" اخترا َ
خابل وهمهم،
ع
ِ
ليتركوك سكينةً ،متحرّرة من وبائهم!
ِ
األدب وقريحة
د
مج
يا
لغتي،
د يا
وبع ُ
َ
ِ
ن
يا
الشعر.
وحي النبوّة ِ ولسا َ
َ
الملهمين ،هلمّي! اكتبي بالمداد
األحمر رسالة َ السير إلى العمق،
ابتعاد ًا إلى كبريات النفوس الصالحة.
حيث توقٌ دائم ٌ إلى ارتفاعات ،امتشاقَ
العُلى!

األديبة والناقدة فاتن مرتضى

لغت ُنا روحُنا المُشرِقة
ك
لغت ُنا روحُنا المُشرِقة  ،لن تلفحَ ِ
أنت صدى صالتِنا
ريحُ الغياب،
ِ
 ،وواحة ُ
ُ
ّور
خ
الب
ومسك
،
نا
د
وجو
ِ
ِ
ُ
لم
ع
ال
صورة
،
سة
د
ق
م
ال
ُنا
 ،مياه
ّ
ِ
ُ
ِ
إليك ،
ن ننتمي
ِ
والفِكر ِ والمحبّة  .نح ُ
وفي االنتماء أصالة  .ال تدَعي القلقَ
ك ،
ن نرف ُ
ي ُساوِر ُ ِ
ن حب ّ ِ
ع آذا َ
ك  ،فنح ُ
ّ
الضوء ِ ،
بك .
وفخرَنا
ِ
ِ
أنت احتفالُ
ك
ن أفكارَنا وقلوبَنا مذ كتب َ ِ
تسكني َ
جدران الذّكريات  .لن
أجداد ُنا على
ِ
معك بالمنفى  ،ولن ترحلي
نتشاب َ َه
ِ
ُ
ّ
األوطان
ة
أبجدي
أنت
،
باب
الض
في
ِ
ِ
ن كالجّبال
ّ
والصالة ِ
والحب  .ستشمخي َ
ّ
بوهج
د
 ،تصع ُ
إليك الرّوحُ  ،وتعود ُ
ِ
ِ
الكالم .

الشاعرة فاطمة الساحلي

لؤلؤة اللّغات
وسنبُلَتي
يا خبز َ قلبي ويا قمحي ُ
ّ
ُركان أسـئلتي
ت إلى ب
هل اســتجَب ْ ِ
ِ
ت
م
دا
م
لل
مـا
ك مـا هَدَأ َ ْ
ع فـي عيْني ْ ِ
ِ
َ
ِ
األهوال فـاتن َتـي؟
دهـاك من
مـاذا
ِ
ِ
ت
م األحْزا ُ
هيّا أجيبي ل َ
ن قد عصف َ ْ
ك وفي األحْشـاء ِ والرّئ ِة؟
فـي ناظِرَي ْ ِ
َ
ي
لك
د
صا
ح
ال
غي
يب
ن
م
ت بي ْ َ
َ
وأن ْ ِ
َ
َ
در ُ ْ ْ
ْ
منْزِلة
ما
ج
ال
يجني
َ
ل وكَي ْ يَـحظـى بـ َ
َ
ميّاس َمـعرفة ً
أدركْتُ في حَرْف ِ ِ
ك ال َ
ِ
ِ
ت يـا لُغَة َ
القرآن  ..مدرسـتـي
فكُن ْ ِ
ِ
ت
ألْهَمْتِنـي ج ُ َ
دد َ اإلرشـاد ِ فـائتلَق َ ْ
سـبُل ٌ تسـري بأَوْرِدتـي
في خافقي ُ
وهـا أنا أرتقـي العليـاء َ مفتخِرًا
منك كما تختالُ مِحبَـرَتـي
بالحرف
ِ
ِ
أنت لؤلؤة ٌ
ال تحزنـي أبدًا ذي
ِ
القلب يـا لغتـي
ّمـان وملء ُ
عبـر َ الز ِ
ِ

   األديبة فاطمة عباس

لغتنا        العربية
لغتنا العربية  ..هي الشجرة المثمرة
في بستان حياتنا ..
هي الخيط الذي نغزله على نول
مستقبلنا..
هي ترانيم نرتلها في معابدنا ..نصرخ
بها فوق منابرنا ..
هي الخمر المعت ّق في خوابينا..
فليتنا نفقه لخيرنا ونعود إلى ترميم و

بناء لغتنا..
مبتعدين عن فقاعات التصنع ..
علما أن نيل ثقافة اللغات األخرى
شيئ رائع..
لكن ليس لدرجة التنكر للغتنا
الرائعة..
فالحضارة لغة...
ولغتي أمتي.
والويلألم ٍةنسيتلغةالضاد

الشاعر د .محمد بسام

العربية في مهب اللغات
كل اللغات الى ادب  .....وبأي حرف
تُ
نكتب
ْ
اال حروف عروبتي  .....من الذهب
الى الخشب؟!
لغة كرمها هللا بالقرآن! اكبر اعجاز
ُّ
م
من خالَط
الس َ
في اللسان! لكن ك َ
العسل؟ وكمن زرع الزهر في البصل؟
صارت لغة َ قوم ودين ،وهوية ً
ٍ
ت من ادوات التعبير
لعالَمين؟ فخرجَ ْ
الى سياس ٍة ومصير؟ والعرب اصحاب
"كلمة"!
كان االقوام يستعْربون لينهلوا
الحضارةَ ،وسرائر البِشارة! فاغتر ّ
د سالكوها ،كآثم ي ُساق
اهلوها وارت ّ
الى نظارة؟
فلتُدْعِر العربية :نحوية ً او محكية؟
فلت ُطعَن في نحْوها وصرفها ،بشكلها
وحرفِها ،حركاتِه وسكناتِه؟
ُ
الحروف ،تحرّكت او
عربية ٌ بئس
سكِّنت؟ تواصلت وتقاطعت؟ إصالحها
ُ
بـ"اللتننة"* ولنبتديء باللبننة؟ كل
الحروف "تلتننت" اال هجاء ُ بني
اداب أو شعْر العرب؟
العرب،
ُ
فلْتنته ًك هوية ُ العرب ،تمسي بداوتُها
حطب؟ فلْيهتك قرآن العرب ،تغدو
ْ
الصالة ُ تخلفا بمتخلفين؟غرّهم بريق
الذهب؟
تطغو السياسة ُ على الكياسة كما
النجاسة؟ تُباع قضاياها في سوق
النخاسة كما الساسة؟! فما السبب؟
ساسة عرب للبيع وااليجار؟!
*اللتننة  :الكتابة بالحرف الالتيني؟.

الشاعر محمود نور الدين

العروس حروفُها تغشاها
مثلُ
ِ
البديع بروحه ِ غطّـاها
م
وشْــ
ُ
ِ
وتدور ُ راقصة ً على إيقــاعها
ن صداها
ن دو َ
ال تقبلُ التلحي َ
هي في الكناي ِة من مشاعر ِ وردة ٍ
َ
م العبير ُ َمــداها
ســ َ
وبالغة ٌ ر َ َ
ط
شمـس حرفُها إذ إنَّهُ
كخيو ِ
ٍ
لمَّــا تـالقى كِلــمة ً ضــوَّاها
متراكِبا ٌ
ت  ...في جَميل ِة ج ُمل ٍة
متنــاثرا ٌ
شـعرُها أشـهاها
ت ِ ...
يا ومضة ً نَف َ َ
م قلوبِنا
ذ ْ
ت َمسا َ
ن بالفـؤاد ِ غِـواها
حتى تمـك َّ َ
وأنت في
العقول
عن
ِ
أوَترحلي َ
ِ
ن ِ
الخيال بيان ُها وطواها؟
ج
ِ
لُجَ ِ
َّ
ً
ُ
ما عدت أحسبُها حروفا إنـما
سماها
ِ
في دارة ِ
األفالك نجمُ َ

"ومضات وجدانية لمشاعر الحب العصرية" في أمسية ثقافية للجمعية العراقية الكندية
في أمسية من أماسي مونتريال
الثلجية والتي صادفت يوم السبت
الجمعية
أقامت
،4/12/2021
العراقية الكندية فرع مونتريال،
في قاعة نهاد حديد للنشاطات
الثقافية ،أمسية شعرية تحت عنوان
(ومضات وجدانية لمشاعر الحب
العصرية) أحيتها شاعرات مبدعات
بقصائدهن
وعربيات،
عراقيات
الجميلة واالبداعية تحولت األجواء
الى أمسية دافئة سادت فيها المحبة
والمودة والكلمة الرومانسية الجميلة
والحروف العذبة التي تمر على القلب
لتبث فيه الحياة وتحرك الذهن
ليتابع موسيقى الشعر الجميل التي
أحيت االحاسيس والمشاعر في هذا
الطقس قارس البرودة ،مما افضى الى
تفاعل الجمهور الحاضر مع الشاعرات
في قصائدهن.
حضر األمسية القنصل العام للعراق
في مونتريال الدكتورة اغادير النقيب
ونائبها المستشار صادق الموسوي،
وعدد غفير من المثقفين واالدباء
والشعراء العراقيين والعرب.
بعد الترحيب بالجمهور الحاضر
الذي قدمه اإلعالمي القدير والمبدع
فيكتور دياب والتقديم للشاعرات،
بدأت الشاعرة الدكتورة سجال عبد
الوهاب الركابي (عضو اتحاد االدباء

والكتاب في العراق) من العراق وعبر
الزوم بإلقاء عددا ً من قصائدها بعد
أن قدمت شكرها لمن ساهم وشارك
وحضر هذه األمسية الجميلة من اجل
إيصال صوت الشعر النسوي الى كل
مكان ،وقالت رغم ان اتجاهها المهني
هو العلوم اال ان ذلك لم يمنعها من
كتابة الشعر.
وبعد ذلك تقدمت الشاعرة العراقية
فليحة حسن من أمريكا وعبر الزوم،
التي عبَّرت عن سعادتها للمشاركة
في هذه األمسية الشعرية الجميلة،
وأشارت الى أن المرأة في الشعر
القديم سواء االموي او العباسي
هي الملهمة للشعراء وإنها ال تكتب
الشعر عن الحب ،اال ان شاعرات هذه
األمسية كتبن قصائد عن الحب،
إذن الصورة اختلفت االن عما سبق.
وذكرت انها كتبت عن العشق في
زمن الحصار والحروب التي مرت على
العراق واالضطهاد الذي وقع على

جميع العراقيين .وحتى لو تكتب عن واعتبرت االمسية عرسا ً عراقيا ً ثقافيا ً في الرياضيات واللغة إنكليزية
الحب اال ان الكلمات تأخذها من من الشمال الى الجنوب وان ثقافتنا والحاسوب من كلية موهاك في كندا.
مرحلة الحب الى مرحلة الحرب .ثم هي التي جمعتنا وثوبنا الثقافي قدمت شكرها للدعوة للمشاركة في
هو حضن عراقي استوعب الجميع هذه األمسية الشعرية ،وأعربت عن
قرأت بعضا ً من قصائدها.
ثم جاء دور الشاعرة واإلعالمية ورحبت بجميع الحضور للمشاركة في سعادتها لهذا التجمع الثقافي في هذا
الجزائرية نزهة عزيزي ومن فرنسا هذه األمسية الجميلة .ثم القت عددا ً المساء مع وجوه جميلة طيبة ،وأنها
عبر الزوم ،إذ عبَّرت عن سرورها من قصائدها الحديثة المتميزة في ترى الذوق الشعري واالدبي في عيون
الحاضرين وهذا يجدد االمل والتفاؤل
بالمشاركة في هذه األمسية الشعرية شكلها ومضمونها.
العراقية ــــ العربية في بالد المهجر ثم جاء دور الشاعرة اللبنانية األصل في الحياة .ورحبت بالجمع الحاضر
من اجل تسليط الضوء على مشاعر الكندية الجنسية غادة ارناؤوط ،في هذا األمسية ،وأنها مسرورة بهذا
الحب في الشعر النسوي ،رغم انها المتخصصة باللغة العربية وكاتبة الحضور والتفاعل بين الشاعرات
ال تحب هذا التصنيف ألن الشعر هو وخبيرة سياسية وإعالمية وناشطة والجمهور .وبعدها القت مجموعة من
الشعر سواء نسوي او رجالي .وأكدت حقوقية في مجال حقوق المرأة قصائدها.
على أهمية إقامة مثل هذه االمسيات والطفل وسفيرة للسالم العالمي وخالل األمسية الشعرية قامت
للمبدعين والمبدعات .ثم القت عددا ً ورئيسة رابطة المبدعين في العالم الدكتورة بارعة شبيب (من سوريا)
وترجمت قصائدها الى العديد من المتخصصة بالصحة النفسية وتعليم
من قصائدها الرومانسية.
بعد ذلك أطلت على الجمهور الشاعرة اللغات العالمية .وقد عبَّرت عن مهارات التفكير العليا للمتفوقين
تجربتها
بتقديم
العراقية األصل الكندية الجنسية شكرها وتقديرها لدعوة الجمعية والمتميزين،
أروى السامرائي والمتخصصة في العراقية الكندية فرع مونتريال الجديدة بإدخال العلوم اإلنسانية
التربية والتعليم وحاصلة على شهادة وشرفها الحضور بين شاعرات جميالت في الشعر .وتحدثت عن الربط بين
عليا من جامعة هارفرد في طرق المعات .وأكدت على ان قصائدها الحب والذكاء الوجداني وبين الحب
التدريس التربوية والمرشحة لدراسة تركز على حب الوطن واالم واألب وعلم النفس ،وتحدثت عن الحب
الدكتوراه في جامعة كونكورديا وقصائدها ليست موجهة للرجل .ثم بالشمولية ،المحبة والحب اإلنساني،
حب الوطن واالم والعشق ،وان الحب
لدراسة هندسة الموارد البشرية .اقام القت عددا ً من قصائدها.
لها معهد العالم العربي في باريس في بعد ذلك تقدمت الشاعرة العراقية مجبول باإلنسان منذ تكون الجنين.
تشرين ثاني  2019أمسية شعرية األصل (من كردستان العراق) الكندية ثم تحدثت عن الحب كونه عملية
حضرها جمهور غفير من المثقفين الجنسية سوزان سامي جميل ،تجاذب بين شخصين .وجرى نقاش
واالدباء والشعراء العراقيين والعرب بكالوريوس هندسة زراعية من بين الدكتورة بارعة شبيب وبعضا ً من
والفرنسيين .قدمت شكرها للحضور جامعة الموصل في العراق ،ودبلوم الجمهور الحاضر.
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ْ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ
يعية
ال َدولة ُالط ِب َ ِ
طبيع
التحتاج الى ت ٍ

َّ
َ
تلك الدولة ُ الذي سيذوب يوما ً ما وتتساقط كل
ة
ال أعني
ة الطبيعي َّ ِ
بالدول َ ِ
ُ
القانون هذه المكونات المفروضة .الدولة ٌ
َ
أساس
على
أ
ش
َن
ت
التي
ْ
ِ
ِ
ج الى تطبيع ؛ النها
الطَّبيع ِّ
ي ،وإِنَّما أَعني بها الدولة َ التي الطَّبيعيَّة ُ التحتا ُ
بشكل طبيعي  ،فهي ليست
ت
تنشأ ُ نشأَة ً طبيعيَّة ً  ،وبعبارة أُخرى  :نشأ ْ
ٍ
هي تلك الدولة ُ التي تنشأ على ارضها غريبة عن ارضها وشعبها  .أَمّا الدولة ُ
االرض
وبين شعبها والتي تكون هي افرازا ً له المصطَنَعَة ُ فهي غريبة عن
ِ
تطلعات
ن لها حكومة ٌ تعبِّر ُ عن
 ،وتكو ُ
ِ
والشعب والتاريخ والجغرافيا  .هذه ِ
ِ
الدولَة ُ المُصطَنَعَة ُ هي التي تحتاج
شعبها.
هذه ِ هي الدولة ُ الطَّبِيعِيَّة ُ  ،ويقابِلُها الى تطبيع ؛ النها ليست طبيعيَّة ً .
الدولة ُ
َ
السالح  ،الدولة ٌ المصطنعة ُ هي التي تحتاج
المفروضة ُ بقوة ِ
ِ
ً
ُ
الدولة ُ الغريبة عن االرض والشعب الى تطبيع  .والتطبيع ٌ جريمة ؛ النها
ارض يجعلُ االمر الشاذ َّ والغريب طبيعيا ً .
 .الدولَة ُ التي اقيمت على
ٍ
ليست لها بقوة الحراب والسالح مهما فعل المطبعون فلن يستطيعوا
ة هذه الدولة ؛ ال َّ
ن ازمتها
والقهر  ،وفرضت نفسها على
شعب حلَّ ازم ِ
ٍ
ُّ
ع يعني
التمت اليه ِ بصل ٍة .ومثلُ هذه ِ الدولَة ازمة بنيوية وجوديّة  .التطبي ُ
ليس لها اسقاط ُ كلِّ الحواجز ِ بينك وبين العدو
الحراب ،
المفروضة بقوة
َ
ِ
ع لها واكبر الحواجز هو الحاجز النفسي ،
تاريخ ٌ متجذر ٌ ؛ ولذلك تصطن ُ
تاريخا ً من االساطير والحكايات  ،فالذي كنا نقول عنه انه عدو اصبح
ب لذلك تصطنع لها وضعه طبيعيا ً واصبح صديقا ً نبادله
وليس لها شع ٌ
شعبا ً من شذاذ االفاق من جهات المودة  .هللا تعالى يقول (:يَا أَيُّهَا
من َ
نآ َ
االرض المختلفة الذين ليس لهم الَّذِي َ
ُوا ل ت َتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُم ْ
موَدَّة ِ ).
تاريخ باالرض التي استوطنوها أَوْلِيَاء َ تُلْقُو َ
ن إِلَيْهِم بِال ْ َ
واليحسون باالنتماء لها ؛ ولذلك الممتحنة :االية. 1 :
يفرون منها بأدنى ازمة اومحنة تمر ولذلك اقول المستقبل لدول ٍة
بهم .وليس لها اقتصاد نابع ٌ من مصطنع ٍة مفروضة بقوة ِ الحراب ،
َ
د اقتصاد ُها والتأريخُ خير ُ شاهد ٍ  ،فكل القوى
واقعها ؛
ولذلك يعتم ُ
على المساعدات والهبات والمعونات االستعماريّة التي احتلت منطقتنا
 ،هي دولة ٌ ليست شبيهة ً بالدولة  ، ،ذهبت الى غير رجع ٍة  ،واصحاب
هي ملصقة الصاقا ً ومثبتة بالصمغ الحق واهل االرض سيعودون.

آراء

ّ
هويتي

معن سمحات ـ مونتريال

بسم هللا الرحمن الرحيم إنَّا أنزلناه ُ
قرأنا ً عَرَبيا ً لَعلكم ْ تعقِلون
غنية في الكلمات و المفردات ،طفرة
في االشتقاق ،جذورها تنغمس في
تاريخ الكوكب االزرق ،تعود الى
ثمانية أالف سنة خلت ،تتفرع منها
ستة عشر الف جذر ،تتميز بالمستوى
الخامس *الفريد من نوعه* ذاتية
الحرف و معناه.
اجتمعت في ثمانية و عشرين حرفا ً
و تميزت عن خمسة االف لغة اخرى
سميت بلغة
بحرف واحد لذلك ُ
الضاد.
إنها أم اللغات ،اللغة العربية.
 18من شهر كانون االول ي ُحتفى
باليوم العالمي للغة العربية حسب
قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة
الصادر في ديسمبر  -كانون االول
عام  1973و الذي بموجبه ي ُقر إدخال
اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية
في االمم المتحدة.
عند الحديث عن اللغة العربية تصبح
مهمة الكاتب صعبة جدا ً في التعبير
و اإلنشاء .فالمقال ال ي ُناقش حدثا
سياسيا او مسألة إجتماعية تستوجب
براعة و موهبة الكاتب في صقل
الج ُمل ادبيا ً فيقدم اوضح صورة في
افضل نص للقارئ ليستمتع في قراءة
الخبر بشغف .بل الموضوع عن اللغة
بحد ذاتها.
تالله ،إنه ألمر ي ُحيّر العقل و يعجز
القلم عن الكتابة في وصف اللغة
العربية و جمالها .و كي ال ابخسها
حقها في الوصف فال اروع من ان
اصف المعشوق بالمعشوق ألعبِّر عن
قيمته و مدى االعجاب به ،و هذا
السبيل الوحيد إلعتالء قمة هذه اللغة
العظيمة و الحديث عنها.
إذن إلكتشاف جمال هذه اللغة ـ
المتداولة بين نصف مليار انسان و
المعترف بها كلغة رسميا في  27دولة
و ترتيبها الرابع عالميا و تجمع امما ً
و شعوب مع اختالف جنسياتهم و
لغاتهم على ديانة واحدة ،االسالم .و
السفر في ذاكرة شعب نحت تاريخه
بكلمات و اشعار موسيقية و ابيات
شعر تناقلتها االجيال لمئات السنين
سمعيا ً منذ عصر الجاهلية الى
االسالم ،من حياة البدو الى الحضارة
ن
و العمارة ،حيث نشأت الدولة و ف ّ

الخط و علم النحو .بعد نزول الوحي
على الرسول االعظم (ص) إعتمد
العرب القرآن الكريم كمرجع اول للغة
العربية مثل ابي االسود و الفراهيدي
و سيبويه الخ...
و من جمال و قوة اللغة العربية هي
بحور الشعر و قواعده التي اكتشفها و
وضعها "الخليل بن احمد الفراهيدي".
فقد الحظ الفراهيدي ان ابيات الشعر
تصدر لحنا ًموسيقيا ًعند إلقائها .و بعد
دراسة المعلقات الشعرية و التدقيق
تمكن من اكتشاف هذه االلحان و
وضع مجموعة التفاعيل التي تُنظم
عليها ابيات الشعر و التفاعيل هي
االوزان .كان الشعراء قديما ً و خاصة
في عصر الجاهلية يلقون الشعر على
سجيتهم فلم يكن هناك علم نحو و ال
بحور شعر .و للمالحظة كلمة "أدب"
ال تعريف واضع لها عربيا باإلشارة الى
االدب العربي و ربما اخوض في هذه
التفاصيل في مقال اخر من باب تطور
اللغة العربية.
كيف اصف هذه اللغة و هي التي
تمتلك أحرفا ذاتية المعنى .اي ان
حرفا واحدا من احرف اللغة العربية
ي ُعبر عن كلمة او حالة ما  ،على
سبيل المثال حرف الحاء "ح" ،عندما
تلمس جسما حارا او لتنبيه طفلك
ان فنجان القهوة حار تقول له :احح
..و بالفعل حرف الحاء يدل على
الحرارة :حُمى ،حريق ،حميم ،حرارة.
و افضل من اشار الى هذه النقطة
الدكتور "مصطفى محمود" رحمه
هللا (برنامج العلم و االيمان).

اللغة العربية لغة متينة و قوية ال
اعوجاج فيها و إن بدأ التغريب يغزو
اوطان اللغة العربية إال انها باقية الى
يوم الدين .فهي لغة القران الكريم و
هذه اللغة ال تفقد قيمتها و الخاسر
من ي ُهملها.
سبق و ان تعرض العالم العربي
لحمالت تشويه قام بها مستشرقون
في القرنين الثامن العشر و التاسع
العشر من اجل التشكيك بلغة
القرآن عن طريق جهل العامة بلغتهم
و قواعدها و علومها و نحوها .و قد
اشار الى ذلك استاذ اللغة العربية
و االعالمي الكبير "اسامة فوزي" و
لطالما دحض هذه الحمالت الكاذبة
بالدليل بسبب تمكنه ومعرفته
الكبيرة بقواعد اللغة العربية ناهيك
عن اسلوبه المتميز.
يبقى السبيل الوحيد للمعرفة هو
الكتاب و القراءة فال افضل من
المطالعة لتغذية العقل و إنارة طريق
العلم للقضاء على جهل قد يظن
البعض انه اشبه بساعات الليل
الهادئ من اجل الراحة و النوم.
لغتي هويتي ،حافظ على هويتك...
و قد اجمع كبار العلماء و االدباء ان
افضل وسيلة لتعلم اللغة العربية ن ُطقا ً
و قواعدا ً هي قراءة القرآن الكريم.
و ارغب ان اختم هذا المقال بأفضل
الكالم :بسم هللا الرحمن الرحيم
¤اقرأ باسم ربك الذي خلق  ¤صدق
هللا العلي العظيم
maansamhat@gmail.com

علي إبراهيم طالب  -وندزور

العبث والفوضى على وسائل التواصل اإلجتماعي
اذا دقّق المرء العادي النظر في هذه
الحياة  ،فإنه لن يفاجىء بما يرى
ويشاهد فيها من أحوالها وأهوالها.
حيث اصبح االنسان ومع االسف
الشديد ارخص المخلوقات على وجه
هذه المعمورة .
اين اصبحت انسانية االنسان التي
اعطاها هللا تعالى لالنسان ،وميّزه بها
دون باقي المخلوقات بشكل عام ؟؟
اصبح االنسان رخيص الثمن وحياته
التي اعطاه هللا تعالى اياها أرخص من
ان تذكر في اسواق الجشع والطمع
في ابشع صورة وفي غير زمان ومكان
من هذا العالم.
اصبح االنسان العادي يقاس ومع
االسف الشديد بما يلبسه من مالبس
ّ
يرشه من عطور  ،وأين وفي أي
 ،وما
المناطق يسكن  ،هل عنده قصر كبير
او "فيال"؟؟ ما هو رصيده في البنك
وما هي حجم استثماراته وحجم
ممتلكاته ؟؟ اي نوع من السيارات
الفارهة والباهظة الثمن يقود ؟؟ هل
يلبس المجوهرات والساعات الباهظة
الثمن ؟؟ وتتوالى االسئلة هل وهل
وهل ...اسئلة طويلة ومتالحقة ال
تنتهي البتة .
وهللا انا اشعر ببالغ االسى والحزن
لما وصل اليه وضع الكائن البشري
في هذه الحياة  ،ولندع كل شخص
منا يتأمل قليال في احوال عالمنا هذا

ليرى المآسي في مشارق هذه االرض
ومغاربها على حد سواء.
هل نتحدث عن االمراض وانتشارها
السريع والمريع في كل الكرة االرضية
؟
وهل وباء كورونا هو مأساة العصر..؟
كل يوم ي ُكشف لنا عن متحور جديد
واصابات وموت محقق  ،حتى ان  دوال

عديدة أعلنت انها استسلمت تماما
امام هذا الوباء القاتل الغريب  ..
وماذا نقول عن الفقر المدقع ،الذي
يضرب اطنابه في اربعة اركان هذه
المعمورة ؟؟
العدالة هذه الكلمة السحرية التي
يطمح لها كل انسان في هذه الحياة ،
ويدفع الثمن الغالي والنفيس من اجل

احقاقها والعمل بجهد على انتشارها
وأن ان تسود في كل هذا العالم
اضحينا مع االسف نعيش في عالم
مادي بحت  ،بحيث غدت الحياة
المادية الجافة هي المسيطر على
عقول ونفوس بعض البشر ،على
حساب انسانية االنسان في كل
شاردة وواردة من حياة هذا االنسان
المعذب والمقهور في مشارق هذه
االرض ومغاربها على حد سواء  ،وهو
امر واقع وملموس شئنا ام ابينا.
كيف يبدو واقع االمة عامة ؟؟ انه
سؤال تبدو االجابة عليه جدا سوداوية
ويلفها التشاؤم من كل جانب مع
االسف  .وهذا هو الواقع الحقيقي
ودون اي اقنعة او مواربة .فالمشهد
بائس وحزين ،اذا ما الحظنا ان امة
العرب هي االكثر فقرا وأمية  .فالفقر
المدقع والرهيب يضرب اطنابه في
كل ارجاء تلك االمة على الرغم من
الثراء الفاحش للبعض والنفط والكنوز
الرهيبة الموجودة في تلك المنطقة،
ولكنها موجودة بيد القليلين من
الحكام الذين يعيشون الثراء الفاحش،
فيما شعوبهم تعيش الفقر الشديد
وكأنها تعيش على كوكب اخر .
وماذا نقول عن ارتفاع نسبة االمية
والجهل وقد قرأت مؤخرا احصائية عن
االمية في الدول العربية فكان االمر
والنتائج اقل ما يقال فيها انها تدعو

للخوف والهلع الرتفاع نسبة األمية
في أمة ( اقرأ ) ،والتي كانت خير امة
اخرجت للناس.
ما اريد قوله اننا قادمون على ايّام
مظلمة وحالكة وارى غيوما داكنة
تستقر فوق منطقتنا والقلق يسود
االمة بأسرها.
ليس االمر تشاؤما ،على العكس هذه
هي الحقيقة في عالمنا المضطرب
هذه الذي اضحى االنسان ارخص
االمور واالشياء قاطبة .
يتزامن نشر هذه الكلمات مع قرب
حلول عيدي الميالد المجيد  ،ميالد
الفادي الرسول عيسى ابن مريم (
عليه السالم )  ،وحلول العام الجديد   
  2022الذي  ال نعرف  ماذا  يخبىء  
لنا  من   مفاجآت وأمور .فاسأل هللا
تعالى التوفيق والمباركة لكل من يقرأ
كلماتي هذه .على كل حال ال يسعنا
اال الدعاء الى الباري عز وجل ان
يحفظكم جميعا يا كرام ،وان نشهد
قريبا نهاية هذا الوباء  ...انه  سميع
مجيب الدعوات ..يا من اسمه دواء
وذكره شفاء يا هللا   ..
على الخير والمحبة والمودة الدائمة
والسالم استودعكم هللا ولقاؤنا
معكم يتواصل من خالل هذا الموقع
االعالمي جريدة صدى المشرق الغراء
والى لقاء قريب ان شاء هللا تعالى    
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َ ْ ُ
من حاله أصعب انت ام سلمان المحمدي (رض) ؟!!!

* سماحة الشيخ حسان منعم

س لِ ْ
ان إ ِ َّل وأهم هذه الجهات جهتان :
قال تعالى * :وَأَنْ لَي ْ َ
لِن ْ َ
س ِ
سعَى  ،وَأ َ َّ
سو ْ َف يُرَى  ،ثُمَّ • األولى هم رجال الدين حماة الشريعة
سعْيَهُ َ
ن َ
َما َ
َ
َ
ي ُجْز َاه ُ الْجَز َاء َ ا ْلوْفَى  ،وَأ َّ
ن إِلَى رَب ِّ َ
ك وحصون اإلسالم والمستنقذون لعباد
هللا من حيرة الضاللة في عصر الغيبة
الْمُنْتَهَى *.
مما ال شك فيه ان المؤمن في والمبينون لحالل هللا وحرامه.
عصر غيبة إمامه (ع) يتعرض ألعظم •والجهة الثانية هو سعي الناس
البالءات والمحن والتحديات الفكرية بأنفسهم للتعلم وتنفيذ األحكام
شير ٌ َّ
ل
الدهَّا ُ
والروحية ولذلك هو بين الذوبان في وتفعيلها  .فقد رَوَى ب َ ِ
ن قَا َ
من ْ َ
َ
َ
 ل
ي
ف
ر
ي
خ
  :ل
ل أَب ُو عَبْد ِ اللَّه ِ (ع)
ِ
َ
طقوس اآلخرين وعاداتهم والحفاظ قَا َ
َْ
شير ُ إ ِ َّ
ل
صحَابِن َا يَا ب َ ِ
على هويته الدينية وأصالتها فكان يَتَفَقَّهُ مِن ْ أ َ ْ
ن الرَّج ُ َ
ج
ن بِفِق ْهِه ِ احْت َا َ
ثواب عبادته من أعظم العبادات أجرا ً مِنْكُم ْ إِذَا لَم ْ ي َ ْ
ست َغ ْ ِ
وثوابا ًكما في الحديث عن االمام الباقر إِلَيْهِم ْ (الى كل مخالف للنبي وآله
ج إِلَيْهِم ْ أَدْخَلُوه ُ فِي
(ع) :يأتي على الناس زمان يغيب والقرآن ) فَإِذَا احْت َا َ
َ
َ
اب َ
ض َللَتِهِم ْ و َ هُوَ ل يَعْلمُ.
عنهم إمامهم ،فيا طوبى للثابتين على ب َ ِ
فمن العبر المهمة والملهمة عبر
أمرنا في ذلك الزمان.
ومسؤولية الثبات على الدين تتطلب التاريخ قصة سلمان المحمدي (رض)
جهودا من جهات عدة مؤثرة في الذي وصل لمقام منا أهل البيت(ع)
عقيدة وسلوك اإلنسان وهم العلماء وهو كان من قومية فارسية وديانة
والوالدين والمدارس واإلعالم والمحيط مجوسية عابدة للنار في بيت عز وجاه  
واألصدقاء  .جاء عن رسول هللا (صلى ولكن إعمال عقله وسعيه المخلص
هللا عليه وآله)* :أال كلكم راع وكلكم والحثيث جعله يجوب البالد والعباد
مسؤول عن رعيته ،فاألمير الذي على حتى استعبدوه وباعوه في األسواق
ولكن بقي هدفه األسمى هو الوصول  
الناس راع وهو
مسؤول عن رعيته ،والرجل راع على للحق والهدى واتِّباعِه فوصل للنبي
أهل بيته وهو مسؤول عنهم ،والمرأة األكرم محمد (ص) وأسلم على يديه
راعية على بيت بعلها وولده وهي ونال مقاما ً رفيعا ً وسامياً   قال فيه
الرسول األكرم(ص)  :سلمان بحر ال
مسؤولة عنهم*  

ينزف ،وكنز ال ينفد ،سلمان من ّا أهل
البيت .
فلم يجلس سلمان المحمدي (رض)
في بيته ويخلد للراحة ولم يرم باللوم
على رجال الدين وفقدان المؤسسات
التبليغية والدينية ولم يستسلم
للرسوم والعادات القومية الفارسية
ولوجاهته اإلجتماعية او لغناه المادي
أو لطقوسه المجوسية او لتقاليد اآلباء
واألجداد  ،عرف الحق وأهله فاتبعه

القلب مصحف البصر
لقد زوّد هللا تعالى اإلنسان بالعين
ليعرف طريقه إلى العالم المحيط به،
وهي من أعظم النعم التي أنعم هللا
بها على الخالئق ،ولكن قد ي ُسيء
اإلنسان االستفادة من هذه العين،
فيقع في ظلمات كفران النعم ،وذلك
حين ي ُصر ّ على أن ي ُبصر بهذه العين
ما ي ُغضب الجبّار جلّ جالله ،فيعصيه
بنعمه بدل أن يشكره عليها .وربما
ن هللا تعالى
يتغافل أو يغيب عنه أ ّ
يقول وقوله الحق﴿ :إ ِ َّ
َّ
ع
ن
السم ْ َ
صر َ وَالْفُؤَاد َ كُلُّ أُولَئ ِ َ
ن عَنْهُ
وَالْب َ َ
ك كَا َ
سئُوالً﴾.
َم ْ

فمن يفتح عينه في الحرام ي ُعمي
ن الجزاء
هللا بصيرته عن الحقّ  ،أل ّ
ّ
غض بصره
من جنس العمل ،و َمن
فتح هللا بصيرته ،ومن أطلق بصره
أغلق هللا بصيرته ،وطمس على قلبه
والعياذ بالله ،وهللا تعالى يقول﴿ :قُل ْ
لِلْمُؤْمِنِين يَغ ُّ
ُضوا مِن ْ أَب ْ َ
َ
صارِهِم ْ
ك أَزْكَى لَهُم ْ إ ِ َّ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ْ ذَل ِ َ
ن
ن﴾ .نعم إ َّ
َ
ن
صنَعُو َ
هللا خَبِير ٌ ب ِ َ
ما ي َ ْ
هللا خبير بما يصنعون يرى أعمالهم
مهما دقّت وصغ ُرت ،ويعلم حركاتهم
وسكناتهم ،ومطَّلع عليها ال يغيب
ن َما
عنه شيء منها﴿ :وَهُو َ َمعَكُم ْ أَي ْ َ
صيرٌ﴾.
ملُو َ
ن بَ ِ
ما ت َع ْ َ
كُنْتُم ْ وَهللاُ ب ِ َ
وقد روي عن حكيم األمّة اإلمام أمير
المؤمنين علي عليه السالم أن ّه قال:

“من كرمت عليه نفسه هانت عليه وأحد وجوه معنى قول اإلمام أمير
شهوته” .هذا من كرمت عليه نفسه ،المؤمنين عليه السالم“ :القلب
ن القلب
وأمّا من هانت عليه نفسه ،وكانت مصحف البصر” هو :أ ّ
بدايته اتباع الهوى ،فسوف تكون صحيفة ينتقش فيه ما ي ُدرك بالبصر،
نهايته الذلّ والبالء المتبوع بحسب فاإلدراك البصري يقع بالقلب والبصر
ن البصر قلم يرسم
ما أتبَع هواه ،ويصير له ذلك عذابا ً آلية له ،فكأ ّ
المحسوسات في صحيفة القلب.
ي ُالزم قلبه ،وقديما ً قد قيل:
وممّا يجدر اإلشارة إليه مطلوب من ّا
مآرب كانت في الشباب ألهلها
عِذابا ً فصارت في المشيب عَذابا ً
أن نتدبّر المصحف الشريف القرآن
ومن المأثور من سيرة موالنا أمير الكريم” ،وما يحتويه من آيات،
المؤمنين عليه السالم ترحّمه على وكذلك يتوجّب علينا أن ن ُراقب ما
من ي ُسيطر على شهوته ،ويقمع يرِد عليه من أفكار ومفاهيم في كلّ
نفسه ،فيقول عليه السالم“ :فرحم زمان ،فإمّا أن نوافق عليها ونتبن ّاها،
اللّه رجال ً نزع عن شهوته ،وقمع هوى أو نردّها ون ُفندها ،فلماذا ال ن ُكلّف
ن هذه الن ّفس أبعد شيء أنفسنا بتدبّر ما احتواه القلب من
نفسه ،فإ ّ
منزعاً ،وإن ّها ال تزال تنزع إلى معصية صور ،وبمراقبة ما يرد عليه من أفكار
وواردات وصور جديدة ،وبالت ّالي
في هوى”.
ن
الرضى بها أو ردّها من حيث أتت .وإ ّ
مصحف البَصر
أيّ شخص قادر بما آتاه هللا تعالى
إن ّنا نتح ّ
دث عن موضوع مهمّ قد على أن يقوم بمفرده بعمليّات مراقبة
د
م
وهو
الناس،
من
الكثير
ابت ُلي به
ّ
َ
وفرز ،وتنظيم وتقويم لألفكار الواردة
العين بالنظر إلى ما حرّم هللا تعالى ،على القلب ،وبالت ّالي إلغاء موافقات
وقد ارتأينا أن نبدء هذا الفصل قديمة على استخدام أفكار قلبية
الهام بما روي عن موالنا اإلمام أمير سابقة ،وكلّ ذلك دون أن ي ُطلع أو
المؤمنين علي عليه السالم أن ّه قال :يَطلِع أحد على ما ي ُجريه في داخله،
“القلب مصحف البصر”  ،وقد ُ
ي وقد ورد عن اإلمام الصادق عليه
سمِّ َ
صحَ ُ
أي
صحِ َف،
ف مُ ْ
المُ ْ
السالم أن ّه قال“ :من رعى قلبه عن
صحَفا ً ألنَّه أ ُ ْ
ُّ
ً
بين
المكتوبة
ف
ح
للص
جامعا
ل
ُ
الغفلة ،ونفسه عن الشهوة ،وعقله
جُع ِ َ
َّ َّ
ً
القرآن
على
علما
وأصبح
ن،
َي
ت
عن الجهل ،فقد دخل في ديوان
الدف ْ
ُ
قرأت المصحف...
الكريم ،فيُقال
المتنبّهين”.

احكام فقهية
إقترض منی صاحب إحدی المعامل
مبلغا ً من المال ألجل شراء المواد
إلی مع إضافة
األولیة ،وبعد فترة ردّه ّ
مبلغ علیه من عنده برضاه الکامل،
ومن دون تعاقد بیننا علی ذلک ،وبال
توقع منی ،فهل یجوز لی أخذ هذه
الزیادة؟

علی إرجاعها
عوضا ً عن الدین ،فهل
ّ
إلیه؟ وهل یجوز لی مطالبته بمبلغ
أزید من مقدار الدین بسبب تغیّر
القیمة الشرائیة ،حیث کانت قیمته
الشرائیة فی ذلک الزمان أزید مما
علیه الیوم؟

ذلک حینما طالبته بالدین ،إدعی
بأنه أعطانی السجادة عوضا ً عن
الدین ،فهل یصحّ منه احتساب دفع
إلی أداءا ً لدَینه رغم أنه ما
السجادة
ّ
أعلمنی بذلک؟ وإذا لم َ
أرض بکونها

ما هو حکم دفع المال الحرام ألداء
َّ
الدین؟

إقترضنا ماال ً من شخص ،وبعد مدة
فُقِد ذلک الشخص ولم نعثر علیه،
فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟

یجب علیکم اإلنتظار والفحص
عنه لتسدید د َینه بدفعه إلیه أو
الی ورثته ،ومع الیأس من العثور
ال یکفی دفع السجادة أو غیرها ،علیه فیمکنکم مراجعة الحاکم
ً
فی مفروض السؤال حیث انه مما لیس من جنس الدین ،عوضا الشرعی بشأن ذلک أو التصدّق
لم یشترط دفع مبلغ زائد علی عن الدین من دون موافقة الدائن من قِبَل مالکه.
َ
ترض أنت
القرض ,بل دفعه المقترض علی ذلک .وما لم
مدین بنفقات
من عنده برضاه فال اشکال فی بکون السجادة عوضا ً عن د َینک هل یجوز مطالبة ال َ
وتکالیف المحاکمة التی بذلها الدائن
تصرفک فیه.
یجب علیک إرجاعها إلیه ألنها ال إلثبات دَینه واستیفائه منه؟
کان لی دَین علی أخی وکان قد تزال علی ملکه حینئذ .واألحوط
مدین شرعا ً تکالیف
دفع إلی سجادة عندما اشتریت بیتا ً التصالح فی مقدار تفاوت القدرة ال یضمن ال َ
ّ
المحاکمة التی یدفعها الدائن.
فتوهمت أنها هدیة منه لی ،وبعد الشرائیة.
ال یتحقق األداء بدفع مال الغیر،
مدین بذلک.
وال تفرغ ذمّة ال َ

*على رأي المرجع آية هللا العظمى
السيد على الحسيني الخامنئي

ولم يقل ال يوجد عنا برامج توعوية او
ال يوجد رجال دين او كتب مترجمة
للفارسية او وسائل وأساليب تعرفنا
الدين الحق ( ،وهذا ال يعني ان نهمل
كل وسائل التبليغ الحديثة والمتناسبة
والمحببة مع الزمان والمكان ووعي
الناس ) .
نحن اليوم رغم اإلمكانات المحدودة
ولكن حالنا أفضل بكثير من حال
سلمان المحمدي (رض) العلماء

متوفرون ويرشدون والكتب مطبوعة
ومترجمة للغات عدة ووسائل التواصل
واإلعالم المرئي والمسموع على
اختالفها بين أيدينا في كل العالم
ولكن عندما ال نسعى كما يجب (وكل
من جهته وواجبه )ونغرق ونستسلم
لطقوس اآلخرين وعاداتهم المخالفة
للدين والقيم اإلنسانية هذا يعني اننا
باختيارنا وصلنا الى ما وصلنا إليه
َّ
ضل َّ َ
ك
قال تعالى :
ع الْهَوَى فَي ُ ِ
(*و َ َل ت َتب َِّ ِ
ُّ
سبيل الل َّ
َّ
ن
ع
ن
و
ل
ض
ي
ن
ي
ذ
ال
ن
إ
ه
َ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ْ
ِ
عَن ْ َ ِ ِ
يل اللَّه ِ لَهُم ْ ع َ َ
ب َ
َسوا
ذا ٌ
ما ن ُ
شدِيد ٌ ب ِ َ
َ
سب ِ ِ
اب *).
يَو ْ َم الْحِ َ
س ِ
سا ُ
ن عَلَى ن َف ِْسه ِ
ل ا ْلِن ْ َ
قال تعالى ( :ب َ ِ
صيرَة ٌ ()وَلَو ْ أَلْقَى َمعَاذِيرَهُ*)
بَ ِ
عن مفضل بن عمر قال سمعت أبا
عبد هللا عليه السالم يقول  :عليكم
بالتفقه في دين هللا وال تكونوا أعرابا ً
فإنه من لم يتفقه في دين هللا لم
ينظر هللا إليه يوم القيامة ولم يزك له
عمال ً .
فالمؤمن الحقيقي هو الذي يؤثر في
محيطه وال يتأثر ويكون خيره ونفعه
لكل عباد هللا وخلقه جاء عن ابي
عبد هللا (ع) … :إن المؤمن أعز من
الجبل إن الجبل يستقل منه بالمعاول
والمؤمن ال يستقل من دينه شيء.

الدين ومنظوره للحياة

ال تحظى الحياة بأهميّة عالية لدى
الناس وحسب ،بل هي أمر جدير
باالهتمام لدى هللا عز ّ وجل أيضا.
وقد ضمن هللا بعض آيات القرآن
معان تنتطلق من مضامين الحياة
وأهميتها .ففي سورة طه بدأ هللا
يحكي عن خصائص الحياة في الجن ّة
د لها أربع
للنبي آدم (عليه السالم) وع ّ
ّ
خصائص﴿ :إ ِ َّ
ن لَ َ
ك أَال َّ تَج ُو َ
ع فيها
وَال ت َعْرى  * وأَن َّ َ
مؤُا فيها وَال
ك ال ت َظ ْ َ
َضحى﴾.وحذّره من أن يخرجه عدوّه
ت ْ
م إ ِ َّ
ن هذا
الشيطان منها؛ ﴿فَقُلْنا يا آد َ ُ
ج َ
عَدُو ٌّ ل َ َ
ن
ك فَال ي ُخ ْرِجَنَّكُما مِ َ
ك وَلِز َو ْ ِ
ة فَتَشْقى﴾ ..إن هذه اآليات
الْجَن َّ ِ
تبيّن أن هللا ومن منطلق حياة
دث معه
اإلنسان في الجن ّة ،قد تح ّ
عن هذه الحياة نفسها .إذن فالحياة
موطن اهتمام هللا عز ّ وجل ،حتى
ذاك القسم من الحياة الذي يشتمل
على احتياجاتنا األولية ولعلّنا نستطيع
أن نعبّر عنه باالحتياجات الحيوانيّة.

يزعم الكثير من الناس أن الدين
يعتبر الحياة أمرا ً سيّئا ً من األساس!
أو أنه يعتبرها أمرا بغيضا ال يليق بنا
الحديث عنه! بل يزعم البعض أن
الدين بصدد القضاء على هذه الحياة
بطريق ٍة ما!
لقد حذّر هللا في اآليات اآلنفة
الذكر آدم (عليه السالم) من أن
يخرجه الشيطان من الجنة ،فإن
أخرجه ستقترن حياته بالمشق ّة
ن
والصعاب؛ ﴿فَال ي ُخ ْرِجَنَّكُما مِ َ
ة فَتَشْقى﴾ .ثم قال آلدم بعد
الْجَن َّ ِ
َّ
ْ
َ
َّ
ُ
هبوطه إلى األرض﴿ :فإِما يَأتِيَنكم ْ
ضلُّ
ن اتَّب َ َ
ي فَال ي َ ِ
مِنِّي هُدىً ف َ َ
ع هُدا َ
م ِ
ن
م
و
﴿
ذلك:
بعد
قال
ْقى﴾  .
وَال يَش
َ َ ْ
عيشة ً
ض عَن ْ ذِكْري فَإ ِ َّ
أَعْر َ َ
ن لَهُ َم َ
َ
ضنْكا﴾.
يبدو جليّا في هذه اآليات من سورة
طه أن الموضوع األوّل هو موضوع
حياة اإلنسان ،وأن ّه ال ينبغي أن تكون
حياتنا مليئة بالمشق ّة والصعاب .وأن
أحد أهداف الهداية اإللهية الرئيسية
هو القضاء على الحياة المليئة بالعسر
والمشق ّة والضنك ،وأن اتباع هدى
هللا يمنح اإلنسان حياة مريحة.

دة مرّات
ي ُقلع عن حياته العادية ع ّ
في اليوم ويباشر عمال قد ال يعرف
حكمته وال يدرك فائدته .في حين
أن الصالة باإلضافة إلى ما تتركه من
آثار معنوية كبيرة ،ال تخلو من آثار
وفوائد مادّية لنا .أحدها هو ما أشار
إليه النبي (صلى هللا عليه وآله) حيث
َّ
"الص َلةُ ...رَاحَة ٌ فِي الْبَدَن").
قال:
قلّ ما ننتبه نحن إلى آثار الصالة
على الجسم وقلّ ما ننتبه إلى
فوائدها الدنيوية .وإن أراد المبلغون
دثوا عن هذه اآلثار والفوائد
أن يتح ّ
الدنيويّة للصالة قد يقال لهم " :لقد
نز ّلتم تلك الحقائق المعنوية الرائعة
من أوجها وقد أعطيتمونا إياها على
مستوى االحتياجات المادّية!"
وكذلك في صالة الليل التي تمث ّل أوج
معنويّاتنا ،حيث وردت روايات كثيرة
حول آثارها وفوائدها الدنيويّة .فعلى
سبيل المثال قال أمير المؤمنين
َّ
صحَّة ٌ
يل َم َ
(عليه السالم)( :قِيا ُ
م الل ِ
دن) .وقد صرّح بعض المحق ّقين
لِلْب َ َ
في األمراض الجسميّة وعلى أساس
دراساتهم ما يؤيّد كالم أمير المؤمنين
(عليه السالم).

دق أن صالة الليل
كثير من ّا ال يص ّ
مفيدة لسالمة جسمنا! إذ ليست
رؤيتنا عن الدين هي أننا ومن أجل
فعلى سبيل المثال إن الصالة هي العيش في حياة مريحة وسعيدة في
عمود خيمة ديننا ،وإن أهميتها هذه الدنيا بحاجة إلى الدين ،وانه قد
لمعلومة .ومن جانب آخر الكثير أعطي خير االرشادات للوصول إلى
من ّا ال يدرك شيئا ً من أسرار الصالة .هذا الهدف ،ممّا يعجز عن إعطاؤها
ولهذا قد يعتبرها البعض عمال ً تكراريا ً سائر الناس ،وإنما هللا هو القادر على
رتيباً ،وقد يصعب على اإلنسان أن هدايتنا إلى تحصيل الحياة األفضل.
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PAIX ET DIALOGUE

HASSAN GUILLET, Ingénieur et avocat à la
retraite, et imam
L'Homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Comme
on l'a souvent répété, l'ignorance mène à la méfiance, la méfiance mène à la peur, la peur mène à la
haine et la haine pourra mener à la violence. Pour
lutter contre la violence, il faut commence par la
lutte contre l'ignorance. La paix commence par le
dialogue et la connaissance d'autrui.
« Pour faire la paix avec autrui il faut être en
paix avec soi-même. Avant de tendre la main
à quelqu'un, il faut se libérer de ses préjugés
et se libérer de son propre égocentrisme en
essayant de connaître l'autre et accepter les
différences. »
L'humanité fait quotidiennement face à
d’importants défis. Les guerres, déclarées ou non,
entre des nations et à l'intérieur des nations menacent l'existence même de cette humanité. On
parle de paix mais on fait plus la guerre que la paix.
On fait des traités de paix entre certains pays ;
mais dans le fait ces traités ne sont que des alliances contre d'autres pays. Pour faire la paix avec
autrui il faut être en paix avec soi-même. Avant de
tendre la main à quelqu'un, il faut se libérer de ses
préjugés et se libérer de son propre égocentrisme
en essayant de connaître l'autre et accepter les
différences. Nous vivons l'un à côté de l'autre,
mais on ne se connaît pas. Malheureusement,
nous sommes une multitude de solitudes. Nous,
groupes et individus, vivons dans des coquilles qui
« nous protègent » des autres. Il faut sortir de
ses coquilles et démolir les murs qui nous séparent des autres. L'Homme est l'ennemi de ce qu'il
ignore. Comme on l'a souvent répété, l'ignorance
mène à la méfiance, la méfiance mène à la peur,
la peur mène à la haine et la haine pourra mener à la violence. Pour lutter contre la violence, il
faut commence par la lutte contre l'ignorance. La
paix commence par le dialogue et la connaissance
d'autrui.
Après cette introduction générale sur le dialogue
comme pierre angulaire de la paix, comme ce texte
paraît dans un journal dédié à la spiritualité et à la
religion, je vais diriger ma réflexion vers le dialogue
interreligieux.
LES DÉFIS DES CROYANTS
De nos jours les croyants font face à de grands défis. Le rejet de la spiritualité et des croyances religieuses dans nos sociétés occidentales s'accentue
de plus en plus. Il s'agit d'un rejet global et non
celui d'une religion en particulier. Non seulement
on revendique le droit des individus à ne pas croire
à une religion mais on veut aussi limiter le droit à la
pratique religieuse pour ceux qui continuent à avoir
la foi. Il est donc nécessaire de travailler ensemble
en gens de foi pour trouver des solutions globales
par le dialogue, la compréhension et la collaboration.

)/PHOTO CREDIT (Adam Jones from Kelowna, BC, Canada

Je vais, comme Québécois de confession musulmane, élaborer le sujet du dialogue interreligieux
sur trois angles différents mais complémentaires :
•Angle théologique : Les bases mêmes de la spiritualité diffèrent peut-être d'une religion à une
autre, mais elles ne se contredisent pas nécessairement. Le judaïsme, le christianisme et l'islam
croient toutes à un Dieu unique qui est le Créateur
de l'univers et vers qui nous allons tous retourner.
C'est Lui qui va juger si nos actes sur cette terre
étaient bons ou mauvais et si notre destination
finale sera le paradis ou l'enfer. C'est l'essentiel
des enseignements de Moïse, Jésus et Mohamed.
D'ailleurs le Coran, le livre sacré de l'islam, mentionne les noms des autres prophètes beaucoup plus qu'il mentionne le nom de Mohamed
lui-même. Voici le décompte: Abraham 69 fois,
Moïse 136 fois, Jésus 25 fois. Quant à la vierge
Marie, la mère de Jésus, elle est mentionnée 24
fois, 11 fois seule et 13 fois comme mère de Jésus. De plus, il y a tout un chapitre du Coran au
nom de Marie, chapitre 19, et un autre au nom
de sa famille, chapitre 3. Par ailleurs, le nom de
Mohamed est mentionné seulement 4 fois dans le
Coran et sa mère n'est pas mentionnée du tout.
De là on peut déduire que l'expression de tradition
judéo-chrétienne est erronée. Il faut plutôt parler
de tradition abrahamique qui doit inclure le judaïsme, le christianisme et l'islam.
•Angle pragmatique : Comme nous l'avons vu, la
base théologique des trois religions abrahamiques
est la même. Le Dieu de ces trois religions est le
même. C'est lui qui va nous juger tous au jour du
jugement dernier. On peut donc conclure que nous
travaillons tous pour le même patron. N'est-il pas
plus intelligent de travailler ensemble pour lui plaire
plutôt que de se quereller et attirer sa colère ?
•Angle historique : L'histoire nous a enseigné que
chaque fois que les humains travaillaient ensemble
et collaboraient entre eux ils faisaient des merveilles. On y voit une très belle démonstration par
la civilisation musulmane en Andalousie dont on
constate les réalisations jusqu'à nos jours. Ainsi par exemple, ces réalisations se manifestent,
entre autres, dans l'architecture arabe toujours
présente dans la péninsule ibérique et par les 4000
mots arabes qui enrichissent la langue espagnole.
L'Andalousie, sous le règne musulman qui a duré
presque huit siècles, était une société où les juifs,

https://commons.wikimedia.org

les chrétiens et les musulmans vivaient ensemble en paix et en harmonie. Ils ont créé une des
plus belles civilisations que l'humanité a connues.
Cependant, chaque fois que les humains se laissaient aveugler par le rejet de l'autre et les conflits,
ils ont engendré les guerres, les massacres, et la
destruction. On peut constater ce que les guerres
de religions et les inquisitions ont fait dans le passé et ce que Daech fait dans le présent.
Le choix doit être clair pour nous gens de foi : se
quereller et périr ou collaborer et s'enrichir. On doit
couper le chemin à tous ceux qui se servent de
l'ignorance pour dresser un écran de fumée devant
les yeux des humains et propager la culture de la
haine et du rejet de l'autre. Nous avons un destin
commun. Les êtres humains ont les mêmes aspirations indépendamment de leur appartenance
religieuse: trouver un travail, acheter une maison,
envoyer ses enfants à l'école, avoir une bonne santé, et s'assurer d'avoir une retraite confortable. Et
si on est croyant on aspire aussi à aller au paradis
après la mort.
UN JALON IMPORTANT
La rencontre du pape François avec le Grand Imam
de l'université Al-Azhar fut un jalon important sur
le chemin du dialogue et de la paix. Ces deux grands
hommes ont affirmé par les gestes et les paroles
que les religions n’incitent pas à la guerre et ne
sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité,
ni n’invitent à la violence. Ces malheurs sont le
fruit de la déviation des enseignements religieux,
de l’usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d’hommes de religion qui
ont abusé à certaines phases de notre histoire de
l’influence des sentiments religieux sur le cœur des
hommes.
Enfin je réitère que nous avons un seul Dieu qui
est notre Créateur à nous tous et à lui nous allons
tous revenir. Travaillons tous ensemble en harmonie pour lui plaire en sachant que le plus noble
d'entre nous auprès de Lui est le plus pieux :
« O hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et
d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah,
est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et
Grand Connaisseur ».
Cet article a été publié sur le site ( https://
www.cheminsfranciscains.ca/ )
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2021’S CHALLENGES HAVE BEEN CRITICAL
Hussein Hoballah,
Montreal
As 2021 nears its end, several challenges will be continuing through the coming
year. In case we don’t handle
them right, their aftermath
will change our future.
Perhaps the biggest public
challenge has been the recurring outbreak of Covid-19 in
another mutated form, Omicron. The number of infections has been high in most
Canadian provinces despite
all warnings and measures of
the Canadian government, as
well as foreign governments’.
The federal and provincial
governments have worked
so hard, containing the pandemic and controlling it. Last
year, the number of infections, deaths and hospitalisations decreased dramatically, and hospitals returned
to normal functioning. However, a few weeks ago, the
situation went wrong again
and measures had to be
tightened anew, with none
knowing how far the pandemic curve might rise.
Whereas governments are
doing their job right – in
many instances, everybody
has to show cooperation and
abide by the necessary measures like wearing the right
masks, social distancing, sanitising and avoiding gatherings. Otherwise, we will lose
more beloved people, friends
and citizens, and the infected
will be in greater suffering,
which will affect their circumstances at home or work
or in public.
When it comes to more specific affairs, another issue has
been on the table this year,
eventually leading Parliament
and the Senate to pass Bill
C-4, which forbids “conversion therapy and criminalises any attempt to advise
others on avoiding conver-

sion to unconventional genders unassigned at birth,” as
community activist Mr Feras
Marish has told “Sada alMashrek” in an interview included in this publication. The
law’s articles are dangerous,
but the trouble doesn’t end
here. Ignorance masks the
MPs who’ve unanimously
voted in favour of it. Besides,
the majority of our community members are unaware of
this dangerous law. Further
details can be found in the
link to the interview with Mr
Marish: https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Interviews/
content/b12e7388-0e014933-a449-245f35e947a3
Details on the bill can as well
be found on the Canadian
government’s: https://www.
parl.ca/DocumentViewer/
en/44-1/bill/C-4/first-reading
Discussions held with some
MPs, even ministers and activists show they have no

problem with the new law,
which has been passed on
the grounds that conversion
therapy is believed to be “a
gruesome practice tormenting or psychologically pressuring and hurting young
men or women” in hopes of
reforming them.
A lot of politicians have been
blinded from the fact that
the law contradicts the Canadian Charter of Rights and
Freedoms, which secures the
right to free expression and
religious freedom. Apparently, parents and clergymen in
masjids, churches and other
worship places are prevented
from discussing the concern
or considering it unacceptable. Any violation of the new
law would cause a multi-year
prison sentence to the violator.
Thereupon, the law has
brought a great legal and
moral dilemma upon the

Muslim community, especially when Islam is vocal as
to forbidding homosexuality.
The Muslim community now
face a serious challenge and
must therefore, change their
conventional action methods
and response measures.
We need expert institutions
that can face this new challenge and support those going through this experience.
Thank God, religious centres
are everywhere, and have become abundant in most Canadian cities.
So we call on the charitable
and the experienced to establish a consultative centre,
where psychiatrists, social
workers, legal experts and
clergymen can help families
tackle such challenges. After
all, it’s been said such specialists are many.
Masjids, churches and other
temples are necessary, but
this new challenge demands
that new methods be devised. Though the methods
could be applied within religious institutions, specialists would be needed there
so that modern professions
are combined with religious
ones, and so that good counsel is provided to parents experiencing difficult and new
experiences amid stressful
circumstances.
Though some modern professionals have individually
begun to tackle the issue,
they lack solid religious background, and the outcome of
their work is unsatisfying,
just like what happens when
a cleric of no scientific background interferes. Science
and religion need to be combined properly, and realities
must be examined, especially
when things here are very
different, in many aspects,
from things at our homelands. The details won’t be

discussed now, though.
Yet another similar challenge we’re facing is Quebec’s Bill 21, the last victim
of which has been teacher
Fatemeh Anvari, who has
been dismissed from her job
because she wears hijab.
Like C-4, Bill 21 does pressure our community, especially women. The challenge
must be handled differently
and equalised; peace of mind
must be brought back to our
community now that official
laws have turned into coercive, pressuring and exhausting methods of ripping people
apart from religion.
One more of this year’s serious challenges manifests
in the disunion among us,
which is preventing us from
reaching many goals and facing any challenge efficiently.
Therefore, real action must
be made by different community representatives so
that bridges may be rebuilt
and coordination among institutions may be regained.
Although every institution
might have its own programmes, it is essential that
we unite our voice before
politicians and our community. Despair has begun to hit
the community because of
the existing challenges and
disagreements.
As this year nears its end,
we wish everybody a healthy
year of no pandemics or illnesses. We pray for the safety of everyone here and their
kin at homelands, and for
peace of mind – not worry,
for unity - not discord, for
connections – not parting,
for coordination – not dissonance, for insightfulness
and firm aspirations – not
turning backs on our community’s interests.
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