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التصويب على الحجاب من بوابة االسالموفوبيا
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Vendredi le 26 Février 2021

أول الكالم
لقاء بايدن ِبترودو :هل ِّ
يعدل السياسة الخارجية لكندا؟

فاطمة بعلبكي -مونتريال
ألول مرة ،منذ بدء االحتفال بيوم
الحجاب العالمي تحوّل الحدث إلى
موضوع شائع على مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث دعمت النساء
الجهد في إحياء هذه المناسبة في
جميع أنحاء العالم ،خصوصا َ في ظل
تزايد الحمالت المناهضة للحجاب
في الغرب.
واستكماال َ
السابقة،
للتحقيقات
ّ
النساء
آراء
من
المزيد
سنعرض
ّ
الناشطات في المجاالت الدينيّة
والتربوية واإلجتماعية ،وذوات العلم
في الدراسات الحوزوية والعلوم
القرآنية لمناقشة موضوع الحجاب في
اإلسالم ،ودحض الفرضيات المغلوطة
حوله.
التفاصيل في الصفحتين  4و7

من يدفع المخلصين في جاليتنا إلى التخاصم والعداء؟
فشل وساطات اإلصالح بينهم؟
ومن ُي ِ

حسين حب هللا  -مونتريال

حتى فترة قريبة كان ي ُضرب المثل
بمدينة مونتريال لكثرة مؤسساتها
ومساجدها وتنوعها والنجاحات التي
تحققها هذه المؤسسات ،سواء كانت
مؤسسات مستقلة أو عاملة ً تحت
مظلة واحدة او متعاونة ً في ما بينها.
وذلك بالرغم من االختالفات الكثيرة
والخالفات العميقة التي لم تتجاوز
يوما ً سقفا ً معيناً .فكان هناك تنافس
وسباق على استقطاب أبناء الجالية

من دون ان يتحول الخالف واالختالف
الى التراشق واإلتهام العلني بفساد ٍ
هنا او تجاوز ٍ هناك ،او إساءة

AHMAD CHAMSEDDINE
Courtier hypothécaire

514 777-3535

achamseddine@multi-prets.ca
ca
3899, autoroute des Laurentides, Bur. 203,
3,
Laval, QC, H7L 3H7

استخدام موقع هنالك ،أو خيانة او
عمالة او دخول طابور خامس على
الخط لتسقيط هذا الطرف او ذاك.
التتمة في الصفحة 3

اللقاء المرتقب بين الرئيس وإيجاد حل سياسي .فيما تواصل
االميركي المنتخب جو بايدن كندا تسليم شحنات المدرّعات
ورئيس الوزراء الكندي جاستن والسالح الى المملكة السعودية،
ترودو ست ُطرح فيه القضايا في خرق واضح للقوانين الكندية
المشتركة بين البلدين ،سيما والدولية بالنسبة لِبيع المعدات
التنقل والتجارة عبر حدود البلدين القتالية المُستخدَمة في الحرب
العدوانية أو في قمع حرية
الجارَين والقرارت المتعلقة بها.
وهذا يشكل أولوية للمواطنين المواطنين.
في كال البلدين ،لما لها من وال مبرر ألوتاوا في االستمرار إال
تأثير مباشر على إنتاج األخشاب األطماع المالية والخوف من رد
المواشي فعل ولي العهد بن سلمان ،الذي
وتأمين
والحبوب
والمعادن والطاقة وغيرها بعدما سبق لكندا أن خبرته في قضايا
كانت اإلدارة االمريكية السابقة متعددة ترتبط بحقوق اإلنسان
اتَّخ َ
ذت قرارات صارمة لم تلقَ قبوال ً ولجوء المواطنين السعوديين إلى
كنديا ً كامال ً في حينها ،ما أطال أمد كندا ،بينهم شخصية أمنية كبيرة
المفاوضات بين البلدين في معركة تطالب الرياض بتسلمها..
وهناك أيضا ً الملف اإليراني
"ديبلوماسية" طويلة وشاقة...
كل هذا ال يمنع طرفَي اللقاء من الذي زاد تأزما ً بسبب اتهامات
التوقف عند السياسات الخارجية كندا إليران بشأن إسقاط الطائرة
التي ستعتمدها واشنطن في األوكرانية بعيد اغتيال أميركا اللواء َ
العالم ،والتي عادة ما تالقيها قاسم سليماني في مطار بغداد،
أوتاوا في منتصف الطريق .ففي وما عقبها من رد إيراني صاروخي
العالقة الكندية المتأزمة مع استهدف القواعد األمريكية في
الصين قد تكون أوتاوا سبقت العراق ،وترافق مع رفع درجة
بدفع منها ،أي التأهب إلى أقصاها بين القوات
واشنطن بأشواط
ٍ
بعدما أصدرت أميركا قرارا ً قضائيا ً المسلحة االيرانية ،ما أسهم في
باعتقال المديرة التنفيذية لشركة ارتكاب خطأ بشري أودى بحياة
االتصاالت الصينية العمالقة ركاب الطائرة وأكثرهم من أصول
"هْواوي" ،ونفذته كندا عبر إلقاء ايرانية ويحملون جنسية كندا.
القبض عليها في مطار فانكوفر وعلى الرغم من ان الحادثة كانت
فرصة لتبرير إعادة العالقات
الدولي.
أما في ملف الحرب السعودية "الدبلوماسية" بين البلدين لتقديم
االماراتية على اليمن وبعد أن الخدمات القنصلية واإلنسانية
أفشل الصمود اليمني االسطوري لذوي الضحايا ،فإن أوساطا ً في
آلة الحرب المدعومة أمريكيا ،ها الخارجية الكندية أصرت على
هي واشنطن تدعو إلى وقف النار

التتمة في الصفحة 7

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

514 619-1575

إعالنات
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السالم عليكم

حسين حب هللا

من يدفع المخلصين في جاليتنا إلى التخاصم والعداء؟
فشل وساطات اإلصالح بينهم؟
ومن ُي ِ

hhoballah@sadaalmashrek.ca

تتمة الصفحة األولى
لعل بعض الخالفات كانت تحدث وراء
الكواليس ،ولكن بقيت الى حد كبير محصورة
ضمن أطر معينة وفي اجواء خاصة دون ان
تخرج الى العلن بشكل واسع .وحين كان يشتد
الخالف بين هذا الطرف او ذاك كان اهل الخير
يدخلون على الخط لِلَملمة الموضوع ووضع حد
قبل ان تتفاقم االمور .كان هذا يحصل عندما
كنا نعمل في ما بيننا وننسق ضمن جاليتنا
دون أن نسمح للمصطادين في الماء العكر
بالولوج في خالفاتنا وصب الزيت على النار.
كان ذلك من باب الحرص على وجودنا باعتبار
أننا جالية ،صغيرة حديثة العهد في هذا البلد
ومستهدفة في وجودها .أقصى حد للخالف كان
لجوء المتخاصمين ضمن المؤسسة الواحدة
إلى االنشقاق وتأسيس كيان جديد واالنطالق
بالعمل بالطريقة التي تراها هذه الجهة متناسبة
مع واقعنا الجديد .رغم كل االشكاالت التي
كانت تثار هنا وهناك ،كان ثمة من يدخل
على الخط لرأب الصدع وبرء الجرح وحقن دم
الفُرقة .وكانت التدخالت االيجابية تحفظ بعض
الود وتبقي على ماء الوجه وترفع بعض الشأن
للجالية التي أتت من مشارب وبلدان وثقافات
متنوعة ،ولكن يجمعها دين واحد وهموم
مشتركة.
اليوم نحن أمام تاريخ بدأ ي ُكتب بطريقة مغايرة
تماما ً إن بقي الحال كما هو عليه اليوم ،ويجعلنا
امام الجاليات األخرى موضع سخرية وشماتة
وشفقة وحسرة.
سيسجل هذا التاريخ عجيبة من عجائب الدنيا
تضاف إلى العجائب السبع ،هي  -بكل وضوح
 أن الجالية االسالمية في مونتريال – لألسف– المستهدفة في وجودها من داخلها ومن
خارجها ،التي سجلت نجاحات مهمة مؤخراً،
بدأت تأكل بعضها وتتناحر أمام المأل ،رغم أن
المصائب تشتد والتحديات تكبر والمتربصين
عند كل زاوية ينتظرون هفوة هنا وخالفا ً هناك
ليزيدوا من حمالتهم التي لم تتوقف يوماً.
هذا االستهداف يتمظهر في اكثر من حالة منها
وليست محصورة بالتالي:
 قيام الحكومة المحلية ـ رضوخا ً لضغطسن القوانين التي تستهدف
الشارع ،ربما ـ ب ِ َ
الجالية وتسخر من شعائرها وتضيّق عليها.
 حمالت كره متواصلة وصلت إلى حد قتلستة من خيرة أبنائها في أثناء صالتهم في
مسجد كيبك.
 قيام بعض المحسوبين على الجالية ،بينهمناشطون سابقون وحاليون ،بالمشاركة في
الحملة بخلفيات منها ما هو معروف بما يحمله
أفرادها من عداء لكل ما يرتبط بجاليتهم،
تنفيس ع ُقد ذاتية ومشاكل
ومنهم من يريد
َ
خاصة وشخصية وإلقاءَها على عاتق الجالية،
من الذين وجدوا من يلجؤون إليه ليرعاهم
ويؤمن لهم الدعم المادي والمعنوي واالعالمي.
 إستمالة ناشطين من خالل إغراءات معينةإلبعادهم عن ساحة عملهم.
 تطويع بعض الممثلين عن الجالية في الساحةالسياسة والجاليوية ،فوصل األمر ببعضهم إلى
تغيير قناعاته ،والتنازل عن بعض المسلمات،
وركوب موجات توحي بأنها في مصلحة الجالية.

تحديات القانون  21وغيره تفرض التعاون ال التناحر والوحدة ال االنقسام واللقاء ال القطيعة

 التضييق على المؤسسات التي تتعارض مع األستاذ سامر المجذوب والناشطين فيه ،ونعرف مصلحة في أن يعمّق الخالف بين الطرفينسياسات الحكومات المتعاقبة من خالل دعم إخالصهم وتفانيهم واالنجازات التي تحققت ويصب الزيت على النار .وإال فلماذا فشلت كل
هذه المؤسسة وتهميش تلك ،وإغداق األموال بفضل جهودهم ،وهي ليست محصورة بالقيام الوساطات التي قام بها مجلس أئمة كيبك بين
هنا وحجبها هناك ،باستخدام سياسة العصا بحملة على مستوى كندا للتحضير لعريضة الطرفين؟ ولماذا فشلت آخر محاولة من فترة
والجزرة لترويض أصحاب االحالم في تحقيق حملت اسم " "E411عام  2016وتحصيل قريبة حين كان من المتوقع أن ي ُوجَد مخرج
سبعين ألف توقيع عليها ،وكانت هي العريضة من هذه االزمة؟ ومن وماذا يمنع اللقاء بينهما
أهداف تتناغم مع حقوقهم وتطلعاتهم.
ن تجرّم الذين الكبرى في تاريخ كندا التي ن ُشرت على موقع وجها ً لوجه لمناقشة حقيقة األمر؟ ولماذا تتم
 تبني الحكومة الفدرالية قواني َالمجلس النيابي وتبن ّاها المجلس .ثم أدت الى حمالت تشهير مفزعة وت ُ َ
نشر على نطاق واسع
يعارضون اإلحتالل االسرائيلي.
 تبني وسعي بعض القوى البلدية إلى سن إدانة أولى وثانية للكره لإلسالم ،وعلى أثر ذلك بما يؤدي إلى حالة من االحباط واالرتباك فيقوانين تتعارض مع حق الجالية في التعبير عن تبني المجلس النيابي مذكرة ً بِاسم ِ " "M103عموم الجالية؟ ولماذا ي ُت َراشق من بعيد لينقل
فيها توصيات للعمل ضد الكره لإلسالم ،وصوال ً طرف ما لهذا الطرف قوال ً يزيد من الخالفات،
معاناة أهلها في وطنهم االصلي.
فضال ً عن التحديات الداخلية التي تهدد عائالت إلى تحقيق انجاز شارك فيه آخرون ،تمث ّل وينقل آخر قوال ً ال يزيد العالقة إال تأزماً؟
كثيرة في الجالية بضياع اوالدها في متاهات بجعل يوم  29كانون الثاني /يناير يوما ً وطنيا ً أسئلة أراها محق ّة ً تحتاج إلى أجوبة واضحة ال
االنحراف وفقدان الهوية ،والتي تتطلب تعاونا ً إلحياء ذكرى الهجوم على مسجد مدينة كيبيك لبس فيها ألننا اليوم أمام مرحلة مختلفة جدا ً
وخطيرة على جاليتنا تنذر بانزالق نحو هاوية لن
لتأمين أسباب الحفاظ على الهوية والتمسك والعمل ضد الكره لإلسالم.
كذلك أعرف الدكتورة سميرة العوني كامل يتمكن احد من الخروج منها إال مشوها ً ومعه
بها.
إن الخالفات التي استعرت في الجالية مؤخراً ،المعرفة والسيدة سماء األبياري ودورهما كل القضايا التي يدافع عنها وصورة الدين الذي
َّ
ندعي تمثيله .واألشخاص الذين طالما كنا نرى
التي لم تكن موجودة ظاهرا ً من قبل ،والتي ونشاطهما الدؤوب في الدفاع عن الجالية عبر
بدا وكأنها بين المنتدى االسالمي الكندي منابرها ،كما عن الجاليات االخرى والمؤسسات فيهم األمل والرهان بعد هللا ينالُ بعضهم من
وشخصيات نسائية من خارج المنتدى ،ال تبشر الكيبكية ،إضافة ً إلى مشاركتهما في الكثير من بعض ،بعد أن تحولت الخالفات إلى تراشق
أبدا ً بالخير ،وهي تخفي في داخلها قضايا أكبر ،األنشطة التي تساهم في مد الجسور واللقاء مع واتهامات وتخوين ولجوء إلى القضاء وتهديدات
قد ال نعرف اليوم أَبعادها وقد تخفي خلفها أياد ٍ الجاليات غير المسلمة .وهما لعبتا دورا ً مهماً ،بالويل والثبور وعظائم األمور .وباتت أيادي أهل
الحرص على الجالية ومصلحة طرف هنا ك ٌّ
ل من موقعها في الدفاع عن قضية الحجاب الخير مقيّدة ورأيهم غير مسموع.
ظاهرُها
ُ
والقانون الواحد إذا لم ي ُتدارَك الواقع المرير قد تصبح أيّامنا في
ة عليه
او هناك .ولكنها حتما ً ال تحمل خيرا ً للجالية في مواجهة الحمل ِ
ِ
القريب العاجل عَدَداً ،وجمعنا بَدَداً ،وإنجازاتنا ال
وتأتي بنتائج عكسية عليها ال تخفى على ذي والعشرين والكره ِ لإلسالم.
هذه المعرفة بالطرفين تدفعني إلى التساؤل يكترث لها أحد ،فتلعن الجالية من كان السبب
لب.
ّ
أعرف جيدا ً المنتدى االسالمي الكندي ورئيسه ـ بكل صدق وحرقة وألم ـ عن طرف آخر له في ذلك!
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اإلسالمية!
هوية رسالية لتعزيز القيم
الحجاب
ّ
ّ
صدى المشرق
ألول مرة ،منذ بدء االحتفال بيوم الحجاب
العالمي تحوّل الحدث إلى موضوع شائع
على مواقع التواصل االجتماعي ،حيث دعمت
النساء الجهد في إحياء هذه المناسبة في جميع
أنحاء العالم ،خصوصا َ في ظل تزايد الحمالت
المناهضة للحجاب في الغرب.
السابقة ،سنعرض
واستكماال َ للتحقيقات
ّ
النساء الناشطات في المجاالت
المزيد من آراء
ّ
الدينيّة والتربوية واإلجتماعية ،وذوات العلم في
الدراسات الحوزوية والعلوم القرآنية لمناقشة
موضوع الحجاب في اإلسالم ،ودحض الفرضيات
المغلوطة حوله.

أهميّة ورمزيّة الحجاب في الدّين اإلسالمي

أشارت رئيسة الهيئة النسائية في مؤسسة
اإلمام الحسين (ع) والمديرة المعاونة والمدرّسة
في معهد اإلمام الرّضا للقرآن الكريم في وندزر-
اونتاريو الحاجة آيات شمس الدين شرارة الى
ن الحجاب فريضة إلهية ورد حكمها وحدودها
أ ّ
في القرآن الكريم ،ومن هنا يأخذ أهميته ،فهو
كسائر الفرائض الدينية يشكل لُبنة في تكامل
الفرد وسالمة المجتمع وأمانه .وأضافت " :بما
ان مسؤولية حفظ األمان المجتمعي تقع على
عاتق كل مكلف من افراد المجتمع ،فان المرأة
المسلمة المكلفة مسؤولة كما الرجل المسلم
المكلف عن تحقيق األمان االجتماعي .و هذا
األمان ال يتحقق اال بقوانين وحدود تنظم سائر
جوانب التعامل بين الناس على اختالفهم ،بما
في ذلك الجنسين في عالقاتهم".
ن الحجاب بجميع حدوده،
وأوضحت شرارة أ ّ
الظاهرية التي ينظمها التشريع ،والباطنية التي
تحكمها التقوى ،أساس في تأمين اإلختالط
اآلمن ،وبالتالي األمان اإلجتماعي " ،أما رمزيته
فتكمن في إعالن الحجاب للهوية الدينية للمرأة
الملتزمة به ،كما يرمز الى تبن ّيها للمنظومة
الفكرية و العقائدية لإلسالم".
بدورها صرّحت الطالبة في جامعة الزهراء (
التاريخ _ الشريعة االسالمية ) وفي جامعة
المصطفى العالمية للدراسات االسالمية ( حوزة
ن
الشهيدة بنت الهدى سابقا ً ) كوثر المنشد أ ّ
"الحجاب هوية رسالية عظيمة عند المسلمين
وغيرهم من أتباع الرساالت السماوية ،لذلك
يجب ان تعرف المرأة المسلمة أن الحجاب هو
تكريما َ لها وليس إنقاصا منها ،وإعالء لقيمتها
وليس للحط منها ،وحماية لها من النظر إليها
على انها عورة فقط ووقاية لها".
ن الحجاب يندرج
كما لفتت المنشد الى أ ّ
ضمن منظومة ذات قيمة ال تفصل بين النظري
والتطبيقي ،فاإلسالم لم يأمر بالحجاب مع
السماح باإلنحالل األخالقي ،بل أمر به مقرونا
بكامل األخالق" ،ومما ال شك فيه أيضا أن
اإلسالم حين فرض الحجاب لم يفرضه فقط
لقيمته الرمزية كزي فقط أو كقطعة قماش على
الرأس أو كلباس يستر معالم أنوثة المرأة ،بل
د من سلوك متزن وأخالق وحشمة مصاحبة
الب ّ
تليق بقيمته .فهو قبل أن يكون رداء خارجيا ً
يواري زينتها ومفاتنها فهو إعالن عن طاعتها
واستجابتها المطلقة ألمر خالقها (يَا أَيُّهَا النَّب ِ ُّ
ي
ِّ َ
ك وَبَن َات ِ َ
اج َ
ن
ك وَن ِ َ
ن يُدْنِي َ
ساء الْمُؤْمِنِي َ
قُل لزْو َ ِ
َ
َ
ن ذَل ِ َ
ن مِن جَ َلبِيبِه ِ َّ
عَلَيْه ِ َّ
ن ف َ َل
ك أدْن َى أن ي ُعْرَف ْ َ
ن اللَّهُ غَفُورا ً رَّحِيماً).
ن وَكَا َ
ي ُؤْذَي ْ َ

الحجاب
والثقافة...

بمفهوم

الدين

والسياسة

ن الحجاب فريضة ذكرت في
أكّدت شرارة أ ّ
القرآن الكريم ،كما ذكرت حدودها ،فالله عز
وجل تارة يأمربه بشكل صريح ،كما في سورة
َ
اج َ
األحزاب اّية ﴿ 59يَا أَيُّهَا النَّب ِ ُّ
ك
ي قُل ْ ألزْو َ ِ
وَبَن َات ِ َ
ن عَلَيْه ِ َّ
ن مِن
ك وَن ِ َ
ن يُدْنِي َ
ساء الْمُؤْمِنِي َ
ن ذَل ِ َ
جَال َبِيبِه ِ َّ
ن
ن وَكَا َ
ن فَال َ ي ُؤْذَي ْ َ
ك أَدْن َى أَن ي ُعْرَف ْ َ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيم ًا﴾ ،فهذا أمر تشريعي من الباري
يأمر من خالله النبي نساء األمة المسلمات
جميعا َ من دون تمييز بينهن ،بالت ّستُّر
والصدور .ويشرح
بالجالبيب وعدم إظهارالجيوب
ّ
َّ
بالصالح
أن تست ّرهن هذا أقرب إلى أن ي ُعرفن
ن الف ُ َّ
والستر فال يتعرَّض له ُ َّ
ساق .كما
والعفاف
ّ
بيّن القرآن األمرالتشريعي بتعديل غطاء الرأس-
الخمار -الذي كان يلبس حينها ،وذلك بتغطية
الرقبة وفتحة الصدر به ،من خالل قوله تعالى
ن بِخُمُرِهِ َّ
ن
في سورة النور اّية ( ..." )31وَلْي َ ْ
ضرِب ْ َ
عَلَى ج ُيُوبِهِن".
ن زِين َتَه ُ َّ
ن إِال
ي
د
ُب
ي
ال
و
"..
تعالى:
وأما قوله
َ
ِْ َ
ن أ َْ
ن أَو ْ أَبْن َائِه ِ َّ
ن أَو ْ آبَاء ِ بُعُولَتِه ِ َّ
ن أَو ْ آبَائِه ِ َّ
لِبُعُولَتِه ِ َّ
و

ن أَو ْ إِخْوَانِه ِ َّ
أَبْن َاء ِ بُعُولَتِه ِ َّ
ن أَوْ "..فهو نهي تشريعي
صريح من قبل هللا تعالى على عدم جواز إبداء
الزينة ومواضع الزينة ،اال لمن ذكر في اآلية
الكريمة.
ن في اآليات المذكورة داللة
وذكرت شرارة أ ّ
واضحة على األوامر والنواهي المتعلقة بالموضوع
لمن يفهم اللغة العربية ،ورأت "أن من يعتبر
الستر الشرعي المصطلح عليه بِـ (الحجاب)
موروثا ثقافيا بحتا وليس له عمق ديني ،إنما هو
جاهل أو متجاهل لمصادر التشريع التي على
رأسها القرآن الكريم و الحديث الشريف والسن ّة
المباركة .وأمّا من يقول بأنه بدعة سياسية،
فإنه غير مطلع على تاريخ الحجاب على
اإلطالق ،و ال على مصادر التشريع ،و ال حتى
على الثقافة اإلسالمية .انمّا هو مدع من غير
دليل .و خسرانه األكبر انه مستند في ادعائه
على فهم بعض الجاهلين لإلسالم وحاالت خلل
في فهم الحجاب مرتبطة بنصوص غير صادرة
عن النبي أوأهل بيته تؤسس لفهم مغلوط في
كثير من جوانبه ".
من جهتها بيّنت المنشد اإلختالف في شكل
دول والثقافات
الحجاب واسمه باختالف ال ّ
"فالحجاب في ايران اسمه شادر وله شكل
معين ،أمّا في العراق او لبنان فهوالعباءة
والمانتو ،وفي باكستان والهند لديهم زي خاص
بهم ،وهنا في كندا تلبس النساء الحجاب بما
يرونه مواكبا ً للموضة مع احترام حدود الشرع"،
ن هللا عزوجل لم يعطي
وتعتقد المنشد أ ّ
للحجاب صورة واحدة حتى ال تتقيد النساء به
بشكل معين ويسبب لهن االحراج" ،والمهم
فيه مراعاة الستر الكامل والحشمة بشرط ان
ال يكون لباس شبهة يجلب لمن ترتديه قلة
االحترام واألذية مثل لبس النقاب في الدول
الغربية واالماكن التي ال تألفه ( مع احترامي
لهن ) فهذا الحجاب غير وارد في الغرب ويخلف
عالمات االستفهام والقانون ربما يرفضه" .
ن الحجاب واجب شرعي
وش ّ
ددت المنشد على أ ّ
مثبت باآليات القرآنيّة والتفاسير" ،الحجاب
أقرّته جميع الرساالت السماوية وذكر في
القرآن الكريم بشكل واضح كما ان هناك مدح
وتشويق له سواء الحجاب الظاهري او الحجاب
الباطني المقرون بالعفة ،وهو ليس موروث
ثقافي ولو أسلمنا جدال ً انه موروث ثقافي ما
المانع في ذلك! طالما يؤمّن للنساء احترامهن
ولم ينقص من قيمتهن االنسانية والمعنوية؟!"،
متسائلة اذا كان الحجاب إهانة للنساء فهل
التعري تكريما ً لهن ؟!

من هذا القبيل" ،فالحكم الشرعي أن المكلف
اذا منع من ممارسة دينه بسبب قانون ما
كالقانون ٢١مثال ،فإما أن يعمل على اإلقامة في
مكان مختلف ال توجد فيه هذه اإلشكالية ،أو
أن يتحمل صعوبة ترك المجاالت الذي يمنع
من ممارسة دينه في أماكنها .و في مثالنا أن
ال تعمل المرأة المسلمة في األماكن الرسمية،
ففرض قانون ظالم يمنع حرية دينية ال يعطي
مشروعية دينية له".
ن الحجاب -
في السيّاق نفسه ،رأت المنشد أ ّ
بغض النظر عن وجوبه او عدمه  -أصبح اليوم
دعون حرية التعبير،
د امام من ي ّ
مسألة تح ّ
ن الحجاب لم يمنع اي فتاة من
" خصوصا ً وأ ّ
التقدم العلمي ومواكبة التكنلوجيا ،اليوم عندنا
في الجالية العربية فتيات في سلك المحاماة
والطب والتمريض والهندسة ،وهناك كم
هائل من الموظفات والعامالت .انا ال اقول ان
دربهن كان مفروشا بالزهور والرياحين لكن رغم
الصعاب بقين متمسكات بالحجاب ووصلن
الى أعلى المراتب  .الجالية المسلمة اصبح
لها بصمة وعطاء في كل مجاالت الحياة فمن
المستحيل التنكر لذلك والكثير من الجاليات
االخرى تدعم حرية الرأي واحترام الرمز الديني
( مع العلم الحجاب فرض ديني ) وهذا سيكون
نصر لكلمتنا  ...فمتى كانت الغاية تبرر الوسيلة
!!!!؟؟ ؟ اال في الضرر الذي يصل الى حد ازهاق
الروح فهنا للشرع المقدس رأي آخر" .

مسك الختام رسالة...

وجّهت شرارة في نهاية حديثها رسالة للمرأة
المسلمة عموماً ،والتي تعيش في المجتمعات
الغربية على وجه الخصوص ،فحواها أن
"حجابنا هو خيارنا ،وهدفنا منه هو رضا خالقنا
بشكل أساسي ،وليس ألي مخلوق الحق في أن
يجبرنا على مخالفة ديننا وعرقلة سيرنا في طريق
التكامل .أما الجانب األنثوي فينا فليس مشاعا

الحاجة آيات شمس الدين شرارة

السيدة كوثر المنشد

أمام كل أحد .نحن صاحبات القرار في سماحنا
لمن يطلع عليه ،وقرارنا هو اإللتزام بحدود ربنا
الحكيم الرحيم الذي نثق بحكمته ورحمته بنا،
وبالمجتمع ككل" .وقرنت الحجاب بالمسؤولية،
"نحن كنساء محجبات ،سفيرات لإلسالم في
مجتمعاتنا ،وحجابنا هو رسالة نحملها ،ونحمل
من خاللها القيم اإلسالمية من محبة وسالم
وصدق وإخالص كرم وأمانة وتعاطف ومودة...
حجابنا هو مصدر قوة لنا ،و تأدية لتكليفنا و
ممارسة لدورنا التكاملي في بناء مجتمع سليم
و آمن إجتماعيا .صحيح اننا في مجتمع يرانا
مختلفين عنه ،ولكن هذا ال يمنعنا ابدا من
أن نساهم في سمو هذا المجتمع ،وتطوره من
خالل عطائنا الفكري ونتاجنا المادي والمعنوي".
ختمت المنشد حديثها أيضا َ باعتبار الحجاب
راية إسالمية في معركة اثبات الذات" ،ومن
تحْمل هذه الراية هي الفتاة او االبنة صانعة
االجيال والملهمة لهم .وأخيرا ً الحجاب ليس
التخلي عن مواكبة الحضارة ودفن الجسد
تحت قماش معين وإنما االعتدال في الملبس
الجميل ،وال بأس بمواكبة الموضة ضمن خط
االحتشام الكامل ولكي نعطي صورة جميلة عن
االسالم والذي هو دين الجمال".

الحجاب والنساء :واجب أم خيار؟!

تطرّقت المنشد الى مسألة مهمّة قد ي ُساء
فهمها ويحاول المصطادون في الماء العكر
الت ّصويب على قضيّة الحجاب من خاللها" ،
لألسف وبسبب ثقافتنا (المغلوطة) التي في
بعض األحيان تحتم على الفتاة لبس الحجاب
بمجرد وصولها سنا ً معينة وضغط األهل عليها
دون أن يحددوا لها معنى ذاك الغطاء أو قيمته
فترتديه الفتاة كتقليد شبه فطري وال تعي
اهميته او قداسته!" ،أمّا الحل فيكون من
خالل "دور األم واالهل في التربية ،ألن التربية
جزء والحجاب جزء آخر ،فاألمر يبدأ بالمتابعة
والتوجيه بدل اإلرغام والتشديد كي تدرك الفتاة
الحقا ً ما لها وما عليها وما هو معنى الحجاب
بمضمونه العميق انطالقا من تهذيبها وتربيتها".
ن مفهوم الحجاب تشوّه
وقد اعتبرت المنشد أ ّ
"لدرجة أصبح مجرد خرقة تستر بعض الشعيرات
متناسيين بذلك أن الحجاب الظاهري البد أن
يرافقه الحجاب الباطني :أي حجاب النفس
ن سترالجسم من الفتن غير كاف
والروح ،أل ّ
في الحقيقة إذا لم يتوافق مع العفة الداخلية،
خصوصا ً وأنن ّا كمسلمات في الغرب هدف لمن
ينتظرون الفرصة ليفتحوا أفواههم للنيل من
ن حجاب الجسم مهم،
االسالم .من هنا فإ ّ
لكن حجاب الروح أهم وكل واحد منهما مكمل
د من توفّر كليهما".
لآلخر ،وال ب ّ

الحجاب بين الضرورات والمحظورات

نفت شرارة أن تكون مقولة الضرورات تبيح
المحظورات مبررا ً لمخالفة األحكام الشرعية
الثابتة" ،وان ّما الضرورة تقدر بقدرها وفي موردها
الخاص ،وبالتالي فال يباح على أساسها اال ما
يشكل ضررا ال يتحمل عادة ،وهذا الضرر يفوق
ضرورة المحافظة على الحكم الشرعي األولي.
كجواز أكل الحرام دفعا للموت جوعا (ثمّ على
المكلف ان يبحث عن الحالل بعد ذلك)".
وتابعت :مسألة الحجاب و القانون  ٢١ليسا

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج
اﻟﻤﺮﺷﺪة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮﻢ ﺷﻘ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻷﻳﻀﻴﺔ ،وﻣﻤﺮﺿﺔ ﻣﺠﺎزة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻌﺪوى
ﻧﺘﺸﺮف ﺑﺨﺪﻣﺔ أﺑﻨﺎء ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋ  اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺻﺤﻴﺢ
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋ  ﺟﺴﻢ ﺻﺤﻲ وﺳﻠﻴﻢ ووزن ﻣﺜﺎﻟﻲ وﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﻮازن
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺎﻋﺔ أﻗﻮى وإزاﻟﺔ ّ
اﻟﺴﻤﻮم واﻟ®اﻛﻤﺎت

ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗ¹ﻢ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ ﻋ¸ اﻟﻬﺎﺗﻒ(514) 836-5663 :

Coach en Santé Métabolique, Infirmière Clinicienne, spécialisée
dans la prévention et le contrôle des infections.
Nous sommes honorés de servir les gens de notre communauté
arabe dans le but de leur aider et de leur sensibiliser à prendre
soin de leur santé et de fournir les conseils et les orientations
nécessaires grâce à de solides programmes d'orientation
éducative et scientifique.
Si vous voulez avoir un corps sain et un poids idéal, une alimentation équilibrée, pour une immunité plus forte et l'élimination des
toxines, afin de prévenir des maladies, veuillez rentrer en contact
avec moi pour vous donner les conseils nécessaires.

Numéro de téléphone: (514) 836-5663
Facebook: Mariam Choucair
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د .عيل حوييل
منظومة البلدان األكثر تقدم ًا
األفضل تعليما  ..عرضة لألمراض النفسية والعصبية
د .عيل ضاهر

ح ْجر صحي
َ
وح ْجر سياسي
َ
الحَجْر مصطلح انتشر في الفترة
األخيرة واحتلّ مكانة مرموقة
بين الناس .وبالرغم من وجود
بعض الفروقات في استعماالته
إال انه يفرض القيود على حركة
د من
البشر ونشاطهم ،يح ّ
تنقلهم ،يجبرهم على التباعد،
يفصل بينهم ويحث ّهم على
اإلنفراد بأنفسهم واإلنزواء في
بيوتهم والتخفيف من اإلتصال
ببعضهم البعض وذلك سعيا
إلعاقة انتشار األمراض المعدية
كالكورونا مثال.
والحَجْر يقترب من المنع
ويالمس العزل ويصاحب
الوقاية ويتآخى مع الصيام.
فالصيام يعتبر منعا شرعيا
دد أوقات
دا طوعيا يح ّ
وس ّ
دخول الطعام والماء الى الفم
ومالمسة اللسان واإلستقرار
في المعدة التي هي بيت الداء.
واذا كان الصيام في فلسفته ال
يقتصر على عدم األكل والشرب
فقط بل من الضرورة ان يطال
ّ
كف
قضايا أخرى ومن بينها
أذى اليد واللسان واإلبتعاد عن
الشتم والن ّم وهجر اإلساءة،
فالحَجْر ايضا يجب توسيعه
للحد ،ليس فقط من انتشار
األمراض ،بل ليمنع ايضا
انتشار الموبقات والمهلكات.
َّ
الشرع هو المنْع،
فالحَجْر في
كأن ي ُمنع الصغير من التَّصرُّف
لصغ َر ٍ السن حتى البُلوغ ويحجر
على المجنون حتى اإلفاقة من
السفيه إلى
الجنون ويحجر على َ
ّ
يكف عن السفاهة ويحجر
أن
على المؤذي حتى يتوقف عن
األَذِيَّة .وما أكثر الذين يجب
الحَجْر عليهم كي يستريح
المجتمع منهم ومن شرهم!
بعض البلدان تعج بالمؤذيين
المفروض الحجر عليهم .مثال،
فائدة العرب ستكون جليلة
لو تمّ الحجر على حناجراكثر
المطربين الذين يخدشون
االذان باصواتهم واغانيهم
الهابطة او تم الحجر على
افواه اغلب مراسليي ومحللي
المحطات المرئية والمسموعة
الذين يعيثون في الهواء كذبا
ّ
وكف أَذَاهُم ْ بمنعهم
ونفاقا
ف بِحناجرهم التي
ن الت َّ َ
صر ُّ ِ
مِ َ
يرتفع فحيحها بقدر ما تزداد
ارصدة حساباتهم؛ والفائدة
ستكون كبيرة لو تمّ الحَجْر على
ن
أصحاب المصارف ومنعهم مِ َ
ات المودعين؛
الت َّ َ
ف بِمُمْت َلَك َ ِ
صر ُّ ِ
والفائدة ستصبح عظيمة لو تمّ
الحجرعلى السماسرة والوكالء
ينهبون
الذين
والوسطاء
ويسرقون ويتقاسمون لقمة
عيش الشعب هم ومشغليهم
من السياسيين.
وعلى ذكر السياسيين فيا حبذا
لو تمّ الحجر على معظمهم
وعزلهم إلرتاحت الشعوب من
قرفهم ونهبهم وبلطجيتهم.
امّا بالنسبة لسياسيي لبنان
فأعظم فائدة ال يمكن ان
تتحق ّق اال بفرزهم والحَجْرعلى
معظمهم ومنعهم من التصرّف
بأموالهم وممتلكاتهم ،ومن
ضمنها ملكيتهم لشعب لبنان
المقسم ،حسب مندرجات
ّ
الصيغة الطائفية السارية
المفعول ،الى محسوبين وزبائن
وتابعين ورعية!

تتوافق بعض الدراسات الصادرة عن من شأن أي مشكلة صحية عقلية أو
منظومة الدول المتقدمة كالواليات نفسية يتعرض لها طالبنا خاصة في
المتحدة االميركية واليابان ومجموعة الفترة التي يستعدون فيها لالنتقال من
االتحاد االوربي في رؤيتها المشتركة سنة جامعية الى اخرى او من نهاية
حيال ما تسميه " نظرة حول الدراسة إلى سوق العمل" ،محذرة
التعليم"  .ومفادها ان شريحة كبيرة من "مخاطر تراكم هذه العوارض
من طالبها الموهوبين والمتفوقين في المقلقة على مستقبل الشباب العلمي
دراساتهم الجامعية ،يعانون من ازمات والمهني" .وترى أن على المسؤولين
خلقية واجتماعية ومهنية ونفسية ما ورجال األعمال تنظيم لقاءات متواصلة
يؤثر سلبا على مستقبلهم االكاديمي مع ممثلي الطالب واإلصغاء إلى
مشاكلهم الدراسية وغير الدراسية
والمهني .
ومن المثير للدهشة ان تتقاطع تلك  ،وإلى ما يدور في أذهانهم من رؤى
الدراسات العالمية مع دراسة كندية وطموحات ،سيما "أن أكثر من  55في
جرت نهاية العام الحالي في اربع المئة لديهم انحرافات خطيرة تصل
جامعات فرانكوفونية وانغلوفونية حول أحيانا ً إلى حاالت عصبية هيستيرية".
اصابة العديد من طالبها المتفوقين مشروع" كورسا"
ايضا بأعراض مماثلة  ،بمعنى انه كيف برنامج تثقيفي توعوي“"اون الين "
يكون الطالب في منظومة تلك الدول فرضته جائحة كورونا .ويهدف الى
للطالب الذين
المتقدمة واألفضل تعليما مصابين تقديم المساعدة
في نفس الوقت بحاالت نفسية يعانون من التوتر النفسي والقلق
واالرهاق في عدد من الجامعات
وتوترات عصبية مقلقة؟.
الكندية.ويعمل من خالل استراتيجية
معاناة  30ألف طالب
موحدة يشارك فيها اساتذة وطالب
وفي السياق الكندي اجرت " المنظمة مروا في تجارب مماثلة  .في هذا
البروفسورسيمون
يقول
الكندية للجامعات والمنظمات الصحية الصدد
" مقابالت مع أكثر من  30ألف غريغوار المسؤول عن هذا المشروع
طالب وطالبة في العديد من الكليات انه " ينظم بين الحين واآلخر ورش
والمعاهد والجامعات الكندية .ومما عمل يتم من خاللها تشخيص حاالت
جاء فيها أن "هؤالء الطالب المتفوقين الطالب المصابين بشتى انواع التوترات
في علومهم ،واجهوا حاالت من النفسية  ،وانه قد تم تشخيص
التوتر والقلق واإلرهاق والعزلة وصوال ً اكثر من  6في المئة من الطالب
إلى التفكير باالنتحار جراء عجزهم ممن تتراوح اعمارهم بين  19و29
عن مواجهة المسؤوليات والتحديات سنة .وغيرهم ممن تشكل اصابتهم
األكاديمية والمهنية التي تعين عليهم النفسية مصدر قلق على حياتهم
ودراستهم االكاديمية
إنجازها خالل عامهم الدراسي"وذكرت الشخصية
أن ما يقارب من 90في المئة منهم  .ويلفت غريغور الى ان التركيز في
شعروا باإلرهاق ،في حين أن أكثر من معالجة هؤالء الطالب "يقتصر على
 50في المئة وقعوا في حالة يأس مساعدتهم النفسية بدال من الرعاية
شديد ،وحوالى  63في المئة أصيبوا العالجية ".وتحديدا على خلفياتها
باإلحباط باالضافة الى 5و 9في المئة وبواعثها االجتماعية واالقتصادية
فكروا جديا باالنتحار  ،اعترف منهم والتعليمية والمالية وسواها.
1،3في المئة بأنهم اقدموا فعليا على فالطالب الكنديون يعانون من تفكك
المحاولة اكثر من مرة ".
األسرة ،إذ ما أن يبلغ أحدهم سن
وتعلق الدكتورة سو تينغ تيو،مديرة الثامنة عشرة حتى ينفصل عن أهله
إداة الصحة والرعاية االجتماعية في أو هم يرغمونه أو يشجعونه على ذلك
جامعة" رايرسون"
من منطلق أنه أصبح مسؤوال ً عن
في تورونتو بالقول " :ينبغي أال نقلل تدبير شؤونه بنفسه من دون حاجة

لمساعدة أحد .فعليه أن يتحمل أعباء
السكن والمعيشة والدراسة وأن يوفر
المال الالزم لتغطية تلك النفقات إما
بالحصول على قرض مالي أو من عمل
بدوام جزئي أو صيفي.
وعلى المستوى األكاديمي يلجأ
العديد من طالب الجامعات والمعاهد
المهنية إلى تغييراختصاصهم ،إما
لسوء اختيارهم لفرع لم يفلحوا به،
أو لعجزهم عن التوفيق بين الدراسة
والعمل ،أو ألسباب أخرى قد تحول
دون متابعة المقررات الجامعية
واالكتفاء ببعضها ما  ،يؤخر حصولهم
على اإلجازة الجامعية وضياع سنة أو
أكثر من حياتهم الدراسية.
أما المشكلة الكبرى التي يواجهها
معظم الجامعيين فهي الخشية من
وقوعهم في شرك البطالة التي تتراوح
في أوساطهم بين  5في المئة و 12في
المئة علما ان البطالة تصيب نسبة
كبيرة من الخريجين الذين ينتمون
الى ما يعرف ب " االقليات المنظورة
" ومنهم العرب الذين تصل معدالت
البطالة في صفوفهم الى 18في المئة
 .ويرى هؤالء أن إقدام الحكومة على
تمديد فترة المتقاعدين بضع سنوات،
حرم شريحة كبيرة من الخريجين من
دخول سوق العمل وضخه بدم شبابي
حار.
وتجنبا ً للوقوع في براثن البطالة يلجأ
العديد من الطالب إلى خيارات صعبة

كالعمل في مهن متواضعة وذات أجور
متدنية وفي مجاالت ال تمت بصلة
إلى علومهم أو السفر إلى الواليات
المتحدة األميركية أو إلى بعض الدول
العربية ال سيما الخليج ما يجعل كندا
تتحول شيئا فشيئا من بلد مستورد
للكفاءات إلى بلد طارد لحامليها.
واضافة الى ما يتعرض له الطالب
المتفوقون من مشكالت موضوعية ،
ثمة مشكالت ذاتية اخرى تتراكم في
نفوسهم وتجعلهم عرضة لالضطرابات
السلوكية والنفسية التي تنطلق من
خصائصهم وسماتهم وتكويناتهم
،
االجتماعية واالسرية والتربوية
كالحساسية المفرطة و قوة المشاعر
والعواطف  ،والنزعة الكمالية التي
تترجم في نزعة االستعالء والتفرد
والتي تصل الى حدود التكبر والتعجرف
والتعقيد واالبتعاد عن اآلخرين وعدم
تقبلهم اية نصيحة او نقد يمس
حياتهم االكاديمية او المهنية وغير
ذلك مما يندرج تحت مسمى "
االعاقة االجتماعية "
تجدر االشارة في هذا السياق الى معاناة
العديد من الطالب العرب المشهود
لهم بتفوقهم في رحاب الجامعات
الغربية والتي يمكن اختصارها بمعاناة
الغربة التي تشتمل على العديد من
مظاهر العزلة والوحدة والقلق والخوف
من الضياع والمستقبل وسواها من
التوترات النفسية والعصبية .

الك ُ
ُ
سكس يوحد المغاربة غذائيا ويفرقهم سياسيا
علي حويلي
اعلنت منظمة اليونيسكو العالمية
اخيرا عن دخول المعارف والمهارات
والممارسات المتعلقة بالكُسكُس في
قائمة "التراث غير المادي للبشرية".
يشار الى ان الكُسكُس هورمز لطبق
شعبي خاص بدول شمالي افريقيا.
دخل رسميا في الئحة التراث الثقافي
لمنظمة اليونيسكو بعد ان قدمت
اليها اربع بلدان عربية مغاربية طلبا
لالشتراك هذا السباق العالمي.
حمل هذا الملف المتعلق بإنتاج
واستهالك الكُسكُس ،كل من الجزائر
والمغرب وموريتانيا وتونس  ،وهي دول
لطالما شككت كل منها في أبوتها لهذا
الطبق الموروث من االجداد واالسالف
،والمصنوع من القمح القاسي أو
الشعير أو سميد الذرة ،والذي يقدم
بطريقة ماهرة مع الخضار واللحوم
واألسماك.
وعبر ممثلو الدول األربع في اجتماعهم
مع منظمة اليونيسكو عن سعادتهم
وفخرهم بهذا االعتراف الغذائي
الثقافي خالل حفل رسمي عرض على
موقع اليونيسكو.
ففي البلدان المغاربية يتذوق ،
"النساء والرجال  ،الصغار والكبار
 ،المقيمون والرحل  ،من العالمين
الريفي والحضري ،ومن المهاجرين
ايضا ،يتذوقون هذا "الطبق الرمزي"

الذي يقدمه امهر الطهاة في أكثر
المطاعم شهرة عالمية.

اسماء متعددة لطبق واحد

يعتبر الكُسكُس احدى اهم السلع
الغذائية االكثرانتشارا في المجتمع
المغاربي  .فهو وان تعددت صفاته
واسماؤه وطرق طهيه ،فهو حاضر في
جميع المناسبات العائلية والثقافية،
وفي مناسبات االفراح واالتراح .
وتشرف على تحضيره ومراقبته
االمهات واالخوات وسائر الخبيرات
في عالم الكُسكُس.ففي المغرب
يجري طهيه في مطاعم مدينة الرباط
القديمة ،وفي يوم الجمعة بالذات
كأشهر طبق لدى جميع العائالت
سواء كانت فقيرة او غنية .
اما في الجزائر فتوجد انواع عديدة
من الكسكس تقوم العائالت
بتحضريها منذ زمن بعيد .واصل
كلمة الكُسكُس تعود الى جماعات

البربر.وتعرف بمصطلحات عديدة منها
( لفظة كسكسو( حبوب ملفوفة جيدا
)او ( سيكسو )او( كوسكي ) .اما سكان
الصحراء الغربية فيسمونها  -اوو -اي
طعام باللغة االمازيغية  .وفي الجزائر
وتونس يطلق عليها كلمة " نعمة " او "
العناية االلهية".

خالف جزائري مغربي

في شهر ايلول ( ىسبتمبر ) عام
2016اثار اعالن الجزائر تقديم ملف
الكُسكُس الى منظمة اليونسكو،
حفيظة جارتها المغربية.ما جعل هذا
االعالن يؤسس لمنافسة سياسية
ودبلوماسية وثقافية كبيرة عبرت عنها
وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بندودة
بقولها " ان الجزائر كانت من االسالف
االُول لنشأة طبق الكُسكُس " .في
حين
يعتبر ذواقو هذا الطبق ان النوع
المغربي هو األفضل بمكوناته التي

تحتوي على سبع خضراوات وبهارات
لذيذة .
وبعد ثالث سنوات  ،وتحديدا في شهر
آذار ( مارس ) عام  2019اتفقت أربع
دول مغاربية ،ألول مرة  ،حول تقديم
ملف مشترك الى منظمة اليونيسكو
تحت عنوان " الكُسكُس المغاربي
طبق شعبي"  .فكانت تلك المبادرة
بداية لتقارب سياسي لم يحصل من
قبل  .وهكذا اصبح طبق الكُسكُس
عنصر توحيد بين تلك الدول  ،وان
احتفظ كل منها بطريقة تحضيره
وبخصائصه المميزة في الطهي.
وهكذا توصل المغاربة بعد طول
انتظار الى قناعة وطنية مفادها  :ان
الجميع يعتبرون انفسهم من عالم
واحد و الكُسكُس من شمالي افريقيا
وهو اوال واخيرا الملك الجامع .
ما جمعه الكُسكُس افسدته
السياسة
لم تدم تلك التمنيات الوحدوية طويال
.اذ سرعان ما توترت العالقات بين
المغرب والجزائرحول بناء منطقة
مغاربية كبيرة في الصحراء الغربية ،
وهي مستعمرة إسبانية سابقة تطالب
بها المملكة المغربية وانفصاليو جبهة
البوليساريو.
وبقيت الخالفات حول مصير هذه
المنطقة الصحراوية الشاسعة تعرقل
تنفيذ اتحاد المغرب العربي (الجزائر
والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا) الى
اليوم .

N°521 • Vendredi le 26 février 2021

آراء

العدد  - 521اجلمعة � 26شباط  /2021رجب1442

أبجد هوز

طالل طـــه

...والسالم

عادل حبيب

taha_talal@hotmail.com

اغتيال خاشقجي ..أغبى عملية في التاريخ!

ال يزال النبض الداخلي لهذه العملية
يتحرك ،ويقود العناوين اإلعالمية
العالمية فترة بعد أخرى ،خصوصا
في الذكرى السنوية التي تقترب من
الثالثة ،أما الحراك األكبر فكان وسوف
يمسي الحدث األهم بعد نجاح بايدن
في االنتخابات األمريكية واصراره
وادارته الجديدة على فتح هذا الملف
العتبارات نعود الحقا لذكرها!
ال شك أن هذه العملية التي تم
التحضير لها لشهور طويلة ،كانت
وستبقى لفترة متطاولة في الزمن
تعتبر أغبى عملية "أمنية" "سرية"
على االطالق في االغتيال السياسي!
فبعد عدة ساعات من دخول الصحفي
جمال خاشقجي الى القنصلية
السعودية في إسطنبول واختفائه
هناك ،كانت الكرة األرضية في
أطرافها األربع تعرف القاتل ،ولديها
كم كبير من المعلومات حول هوية
وتفاصيل عملية القتل ..وبكل اللغات
المحكية فوق هذا الكوكب ،كلها تشير
الى الدب الداشر ولي العهد محمد بن
سلمان!
التخطيط للعملية بدأ  -في رواية -
بعد تزويد كوشنر لمحمد بن سلمان
في زيارة عاجلة الى الرياض بخبرية
وصول رسالة من مجموعة من أمراء
سعوديين يعترضون على والية العهد
للصبي بن سلمان ،وربما يخططون
ويطالبون اإلدارة االمريكية بالتدخل
لتصحيح الوضع ،هذه الرسالة وصلت
الى إدارة ترامب عبر "المعارض"
جمال خاشقجي الذي كان يقيم حينها
في واشنطن ويكتب في الـ "واشنطن
بوست"..
الرسالة التي من المفترض انها عالية
السرية ،والتي تتعلق بأحد أهم الحلفاء
في المنطقة العربية والشرق أوسطية
وعلى مستوى العالم ،وصلت الى
مكتب "العائلة" في البيت األبيض،
عائلة ترامب التي كانت تدير الحكم
مثل أي شركة تجارية أو عقارية كـ
"!"family business
ومثل أي مخبر وضيع تحرك كوشنر
وعمه ترامب للنميمة لدى محمد بن
سلمان وبيعه أو تسليفه المعلومة،
وبالتالي ابتزازه وتكبير الفاتورة عليه
وعلى نظامه وتدفيعه مسبقا ثمن
حلمه بالوصول الى سدة الحكم في
المملكة!
وهكذا وصلت الالئحة لبن سلمان،
فكان ما كان من دعوة الموقعين على
الرسالة وغيرهم من المعترضين الى
احتفالية هجينة وفريدة في الحكم في
القرن الواحد والعشرين ،في فندق الـ
"ريتز كارلتون" ،حيث استضاف االمراء
من أوالد عمومته وغيرهم من كبار
العائلة وكبار التجار وتمت محاسبتهم
واهانتهم
وتعذيبهم
ومعاقبتهم
وتجريدهم من أغلب ممتلكاتهم
وثرواتهم المنقولة وغيرها..
الذين كانوا في المملكة وصلوا باكرا
الى الفندق ،بعضهم تأخر قليال ألنه
كان خارج المملكة كالوليد بن طالل
وآخرين ،أما جمال خاشقجي فكان في
أمريكا ورفض العودة الى السعودية،

رغم االغراءات الكيرة التي قدمت
له ،ومنها أن الملك يريد أن يقابله
شخصيا للبحث معه في مستقبل
المملكة!
استضافة الفندق أتت أكلها في اخالء
الساحة للدب الداشر محمد بن
سلمان ،لكن غريزة االنتقام والروح
الحاقدة والنفسية المريضة دفعت بن
سلمان للتخطيط مع أخيه الذي كان
سفيرا للملكة في واشنطن لالنتقام
من خاشقجي بطريقة ما ،خصوصا
بعد ان رفض عدة مرات الدعوة للعودة
الى المملكة ،فهو الوحيد الذي لم
يعاقب من أسماء الالئحة المعترضة
على وجوده في واجهة الحكم بالقوة
مع وجود أبيه وبالفعل بعد رحيله
المحسوب!
وكان صوت جمال قد بدأ يعلو في
بعض الكتابات واإلشارات خصوصا
فيما يتعلق ببعض سياسات محمد
بن سلمان الذي كان الحاكم الفعلي
للملكة بدل الملك الذي تتحكم به
مجموعة من العلل واالمراض!
من المطالبة ببعض الحريات،
الى انتقادات بسيطة لحرب اليمن
ومحاصرة قطر واعتقال الحريري بقوله
في مقال :ان السعودية تثير الفوضى
في لبنان!
كل ذلك راكم مجموعة من األحقاد
والهواجس لدى األمير الشاب الذي ال
يأنس لهذا الترف من الحريات!
وقد كان من حسن حظه ربما،
والحقا من سوء طالعه ،أن اإلعالمي
المخضرم الدكتور أسامة فوزي أذاع
حلقة مباشرة على الهواء في قناته على
اليوتيوب حذر فيها جمال خاشقجي
من محاولة اغتيال تخطط لها السفارة
السعودية في واشنطن ،وحين أذيع
الخبر وسمعت به السفارة احجمت
عن فعلتها وغيرت مخططها نحو تركيا،
وفي نفس الوقت كان رد فعل جمال
خاشقجي باردا ومتذاكيا وغبيا في
مكان ،إذ اعتبر أن أسامة فوزي أو أبو
نضال :يبالغ قليال  -مازحا!
طبعا ،يحق ربما لجمال خاشقجي أال
يأخذ االمر على محمل الجد ،فهو وأبيه
وعمه وعائلته من األصول التركية
هم أوالد النظام ،وبعض اآلراء التي
أطلقها خاشقجي في بعض الندوات
أو في التغريدات او على صفحات
الواشنطن بوست لم تكن تتبنى
سياسات تغيير ودمقرطة النظام ،وال
المطالبة بالحريات السياسية والفكرية
واالجتماعية واالقتصادية ،الشخصية
الفردية أو العامة ،ولم يتناول موضوع
حقوق االنسان في المملكة اال من
باب بعض التمارين الرياضية في
عرض بعض األفكار العامة في الساحة
األمريكية خدمة ألجندات وتقديم
أوراق اعتماد لدى المؤسسة واألجهزة
في البيت األبيض!
وكيف لجمال أن يخاف من النظام
وهو ال يتبنى مشروعا اصالحيا تغييريا
مثل الذي يتبناه معارضون سعوديون
آخرون يتوزعون في أوروبا واألمريكيتين
ومناف أخرى حول العالم ،فجمال
خاشقجي يعترض على بعض الشؤون

التفصيلية التي ترتبط بواقع ومستقبل
المملكة على حقيقتها ،ومن سوء
حظه أن تفصيال بسيطا يرتبط بأحقية
وجهوزية وقدرة محمد بن سلمان
على قيادة وإدارة دفة الحكم في
المملكة ..هذا التفصيل كان جزءا من
خطاب جمال خاشقجي الذي يخرج
عاليا وعلى منصات إعالمية كبيرة
كالواشنطن بوست!
ما جرى في تركيا ،في إسطنبول،
في السفارة تحديدا ،أصبح على كل
شفة ولسان ،ويمكن ألي مخيال
نشط أن يتصور ما جرى خالل
النصف ساعة األولى التي دخل فيها
جمال الى السفارة :ترحيب مهذب،
شاي ومجامالت ،سؤال عن العائلة
واالحوال ..ثم فتح خط مباشر مع
بن سلمان ،يطلب منه العودة الى
المملكة ،فهو مرحب به والمملكة
تحتاج اليه ،جمال يرفض بأدب
وتهذيب ،لعله يناور ،وبدأ يدرك حجم
الورطة التي ساق نفسه اليها ،ثم
بدأت لهجة بن سلمان ترتفع ،وجمال
يحس باللهيب الحار في رقبته ،يراوغ
في حدود الممكن ،يفقد بن سلمان
أعصابه ،يصرخ بالحضور :آتوني
برأسه!
ما جرى بعدها تقول جينا هاسبل،
مديرة المخابرات المركزية االمريكية
(سي آي إيه) التي سافرت الى
إسطنبول بعد أسابيع من الجريمة ،أن
ما سمعته في التسجيل الصوتي ،كان
مقززا ..أو عبارة قريبة من ذلك!
أما مديرة االستخبارات الجديدة،
أفريل هنز فقد تعهدت بنشر التقييم
وااللتزام بالقانون في جلسة المصادقة
على تعيينها بالكونغرس .وردّت على
سؤال أحد النواب قائلة“ :سنلتزم
بالقانون” ،حيث رفضت إدارة الرئيس
السابق دونالد ترامب تلبية طلب
الكونغرس بهذا الشأن.
وهذا ما ينتظره المتابعون حول العالم،
خصوصا الوسط اإلعالمي الذي ال يريد
للمجرم أن يفر بجريمته دون عقاب،
فهو يتوقع من إدارة بايدن ان تلتزم
بخطابها االنتخابي وبوعودها في
معالجة هذا االمر بشفافية وبما يسمح
به القانون استجابة لصوت العدالة
الذي دفنه ترامب تحت حذاء المصالح
األمريكية العليا!
نعم ،ألمريكا مصالح عليا في المملكة
ومعها ،ولكن ليس مع هذا الصبي
االرعن ،كما يقول كثير من األمريكيين
وخصوصا في مجلسي الشيوخ
والنواب ،ومعاقبة هذا "أبا منشار" جزء
من المصالحة االمريكية مع نفسها،
وتأكيدا لشعارات طوباوية عالية يرفعها
األمريكيون في مواجهة خصومهم..
فاألولى أن يبدأوا مع الحلفاء..
خصوصا أن الجريمة كان مقدرا لها أن
تحدث في أمريكا!
يقول وكيل النيابة العامة السعودية
بعد االعتراف بالجريمة ما نصه :لقد
تمت تجزئة الجثة من قبل الفاعلين
القتلة!
نعم ،لقد تمت "تجزئته" ،وذهب
الرأس الى يزيد بن سلمان!

الكيان العنصري اللبناني و
االنفجار المرتقب

لم يمر ّ على البشرية نظام سياسي السريري ما زال يعاني من عصابات
تابع و ذليل و مرتهن للخارج بامه اهل النظام العنصري ،رغم هذا
وابيه مثل النظام العنصري اللبناني .الكم الهائل من المصائب اليومية
نظام ينحر مواطنيه للحفاظ على التي يتلقاها المواطنون وال يجدون
صيغة التبعية والزبائنية المغطاة سبيال لدرء خطرها عنهم  .و ال يبدو
بلعبة التوازن الطائفي والمذهبي ان هناك وسيلة للخالص سوى
 .منذ ان اُختر َ
ع هذا النظام ليكون بكسر الرؤوس الحامية على ضفتي
صنوا ً للكيان الصهيوني وشبيها ً الصراع العبثي...البلد تم نهبه و
عنصريا له لم تتبدل وظيفته وكان افالسه من قبل الطبقة الصهيونية
محال ً دائما ً لتنفيس الصراعات دفاعا الحاكمة...نعم طبقة صهيونية بال
عن شبيهه الصهيوني ومنعا لحشره .مبالغة ،الن الذي يدمر بلده او الذي
خليط ٌ عجيب من المرتهنين للخارج يمنع نهوضه هو صهيوني بامتياز  .ها
والمتناحرين في ما بينهم ،للفوز هو وزير خارجية ايران االسالم يقول
بنسب االمتيازات  .هكذا كانت ان الضغط االمريكي على الحكومة
سيرتهم حتى وصل االمر الى افالس اللبنانية منعها من االستفادة من
الصيغة و الوظيفة و انتفاء الدور و المساعدات االيرانية ،كما ادى
سيستتبعه والدة لبنان آخر يعبر ُ الضغط االمريكي الفشال صفقة
عن توازنات الصراع في المنطقة المساعدات العسكرية الروسية قبل
مع المشروع الصهيوني بعد سلسلة عدة سنين  .طبقة مرتهنة المريكا
الضربات التي تلقاها ذلك المشروع بال سبب مباشر سوى الرغبة العدمية
و التي ادّت الى اختالل الدور الوظيفي بحب االستعباد واالسترهان  .طبقة
ب للكيان الصهيوني و معه كهذه ماذا يرتجى منها ؟ طبقة
الذي رُك ّ َ
لصوص تتميز باحقر الصفات وارذلها
صنوه اللبناني....
انه عصر االنزياحات الكبرى في تتحكم بالنظام اللبناني و تحمل
االقليم  .صعود اسالمي في ايران الخناجر وال تجد احدا لطعنه سوى
دخل مرحلة القطاف بعد اربعين من حرر االرض من الصهاينة ...ماذا
عاما من الحصار و الحروب االشغالية يرتجى من هكذا نماذج؟
التي فرضت على الدولة االسالمية الذي يتابع السجال بين فريقي عون
المحمدية العلوية ،صمود سوري و الحريري يكفر بالطرفين ،اذ عندما
مقاوم بدأ يأخذ شكل الهجوم العكسي تالقت مصالحهما تقاسما الدولة
بعد استكمال متطلبات الدفاع بينهما وعندما اختلفا دمرا الدولة
المادية مدعوما من محور المقاومة بالعدل و المساواة ،وكالهما يربّحان
الذي خرج من معمودية النار منتصرا اللبنانيين جميلة انهما يعمالن
على الرغم من الجراحات االليمة التي لصالح الوطن ...الوباء الفيروسي
المّت به  ،و مالقاة العطب الوظيفي المنتشر هذه االيام ليس هو فقط
الصهيوني واالرتداد الى داخل االسوار من يميت اللبنانيين ،بل ما يميته
ماديا و االنتشار السياسي واالمني اكثر هو الطاعون المذهبي و الطائفي
في مشيخات الكاز المحمية امريكيا ،الذي يحمله سياسيو لبنان بمختلف
للتموضع امنيا في خاصرة الجمهورية طوائفه و يضخونه في شرايين البلد
االسالمية .في مفارقة مخزية حيث ...
اتاح غلمان النفط و نواطير الكاز هناك امر واحد يمكن يأخذ البلد الى
الصهاينة من اهل الخليج للصهاينة شيئ من االستقرار و يتمثل بمدى
الخروج من شرنقة الوضعية الدفاعية تيقن الغرب من ان االنهيار اذا ما
التي حشرته فيها المقاومة اللبنانية حصل سوف يضع البلد تحت امرة
 ...اليمنيون تكفلوا بردم خطوات محور المقاومة و سوف تصفى مراكز
العار الخليجية وضربوا الرديف النفوذ الغربية والصهيونية  .هذا
الصهيوني القابض على رقاب المصير هو فقط ما سيفرمل وتيرة
اهل الجزيرة العربية عبر الحركة الضغوط و يتيح العودة الى المساكنة
الصهيونية الوهابية  .وما نشهده في بين تلك الطبقة المستزلمة للغرب و
مأرب اليمنية هو بداية انحسار للدور بين المقاومة ...
الوهابي وعملية تدحرج للتداعيات هل سنشهد حلحلة ما ام ان االنفجار
داخل مملكة الظالم الوهابي وصوال سيطيح بكل تلك الكذبة الممجوجة
للرؤوس الحامية من تلك الساللة التي اسمها الكيان العنصري
اللبناني؟....
المشؤومة ...
لبنان الذي وصل الى مرحلة الموت
و السالم
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التصويب على الحجاب من بوابة االسالموفوبيا
ما العالقة بين الحجاب ورهاب اإلسالم؟
فاطمة بعلبكي -مونتريال
صدى المشرق

إستكماال َ للتحقيقات الت ّي تطرقنا
خاللها للحديث عن إشكالية الحجاب
اإلسالمي في المجتمعات الغربية
عموما َ وكندا خصوصاً ،ومحاولة ربطه
بأفكار وفرضيّات دخيلة على اإلسالم
وقيمه ،وحصره بصورة نمطيّة مرتبطة
بإضطهاد األنثى وقمعها ،وتصويرها
كشخص مسلوب اإلرادة ومحصورة
بدورها داخل األسرة فقط ،وصوال َ الى
التشكيك به كفريضة دينيّة!!!
وقد عرضنا الكثير من اآلراء القيّمة
التي حرصت على تفنيد جميع
الشبهات حول الحجاب ،ولهذه الغاية
المتخصصة في قسم
أيضا َ استضفنا
ّ
العقيدة والحائزة على شهادة ماجستير
في العلوم اإلسالمية نعيمة مقدول،
والت ّي عملت سابقا ً كمدرّسة لمادتي
اللغة العربيّة والتربية اإلسالميّة في
مدرستي ابن سينا ودار اإليمان في
مونتريال ،باإلضافة الى عملها في
ن
المدارس العمومية ،والت ّي اعتبرت أ ّ
الت ّصويب على الحجاب إن ّما هو جزء
ال يتجزأ من منظومة العداء للدين
اإلسالمي بذريعة "اإلسالموفوبيا"!
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

برأيك ما أسباب الحمالت
ِ
المناهضة للحجاب في الغرب
وفي كندا ،خصوصا بعد إقرار
القانون ٢١؟

حريتها ويفرضون عليها الت ّخلي عن
لباسها اإلسالمي وعن إسالمها بدعوى
نيلها حظها الوافر من الحقوق .
ومن أسبابه أيضا العنصرية الممنهجة
والتطرف ،كما يحصل في مقاطعة
كيبيك ،خصوصا بعد إقرار القانون
 21الذى يمس األقليات الدينية
عامة ،والمحجبات بالدرجة األولى،
فهو قانون يقيّد الحريّة الشخصيّة
التي من المفروض يكفلها الدستور
الكندي .هذه العنصرية و التطرف
تغديه لألسف بعض االلسن و األقالم
ووسائل اإلعالم ،التي جعلت من
المسلمات هدفا لها ،برغم تغن ّيهم
بالحريات والت ّعدد العرقي و الثقافي،
إال أنهم يبقون شديدي الحساسية
وغير متسامحين في مسألة الحجاب .

كيف يتعارض الحجاب مع تسليع
كان المسلمون  -وال يزالون -ضحية المرأة ألهداف تسويقية وتجارية
وعرضة لهجمات متكررة من الغرب
على معتقداتهمم ورموزهم الدينية ،بحتة؟

وقد نال المرأة المسلمة نصيب بدل أن تكون المرأة ـ كما أراد لها
من هذا العداء ،ال لسبب إال ّ ألن ّها هللا ـ جوهرة غالية مصونة ،أصبحت
اختارت وبكامل حريتها أن تعيش ولألسف سلعة معروضة لمن هب
دينها والتزامها كما ارتضاه لها ودب  ،ودرج في المجتمعات ما يعرف
خالقها ،فالحجاب ليس كما يعتقد بتسليع المرأة أو تشييء المرأة  ،وهو
كثيرون خرقة تضعها المرأة المسلمة معاملة النساء والنظر إليهن كشيء
جسدها في الترويج
على رأسها وحسب ،بل أعمق من بإستخدام
ذلك ،إن ّه هويتها ،خلقها ،حياؤها  ،والتسويق للمنتجات لزيادة األرباح،
واستخدامها كأداة عرض جنسية،
وتطبيقها ألمر هللا تعالى ....
ومن أسباب هذا العداء ،الخوف حيث يكون إختيار األفضل بناء ً على
غير المبرر من اإلسالم والحضور الجسد األكثر تعريا ً  ..فقد اختزلت
اإلسالمي في بالد الغرب ،و خوفهم( المرأة في مجرد جسد ،وأصبح أرباب
حسب وجهة نظرهم ) من أسلمة المال وتجار الرقيق يسعون جاهدين
مجتمعاتهم .لقد تجاوز العداء من متشدقين بالحرية والتحرر ليبقوا تلك
مسألة الثوب (أي الحجاب) إلى المرأة رهن مكاسبهم و مطامعهم ،إذ
االسالم دينا ً وحضارة ً وحضورا ً وتمثيال ً بالغوا في اإلهتمام بها وبجسدها،
 ،هذا االسالم الذي تترجمه المرأة وتمكّنوا من التغرير بالكثير من النساء
بتمسكها بقيم اإلسالم وتمّسكها ( لألسف ) لتحقيق أهدافهم ،وحوّلوا
بحجابها ،رافعة بذلك ( دائما من أجسادهن إلى سلعة تباع بأرخص
منظورهم) راية الت ّحدي مادامت االثمان ،لتمطر عليهم بالماليين،
تتطاول على القيم الغربية الداعية وسعوا إلى إبعادها عن دينها وحجابها
إلى الحرية والمساواة ،فهي ترفض لبلوغ مساعيهم  ،في حين أن ديننا
الرضوخ ألوامر المؤسسات الحكومية الحنيف حفظ لها كرامتها و جسدها،
وغيرها ،وهم بدورهم يتعدون على حين أمرها الباري جلّ وعال بستر

أول الكالم
تتمة االولى
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ن " (النور.)31
ن لَعَلَّكُم ْ تُف ْلِحُو َ
الْمُؤْمِن ُو َ
إذا ً قضي األمر ،إن ّه تشريع إلهي يقرأ
ن المولى قال :
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المؤمنين والصحابيات ونساء التاريخ فَقَد ْ ضل ضلل مبِينًا " في ( سورة
الطامعون من مرضى القلوب.
من المسلمات خير دليل حيث األحزاب اآلية .)36
كيف يحمي الحجاب طبيعة المرأة
األنثوية وتكوينها بدون أن يكون تصدرن مجالس العلم واشتغلن في أخيراً ،ما الرّسالة التي توجهينها
األسواق وك ّ
ن مستشارات الزواجهن للمرأة المسلمة والمحجبة في
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حتى
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وأس
وأمراء،
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من نِعم هللا عز ّ وجل أن حبا المرأة من ذلك .
ن
بالجمال واألنوثة ،وهذا من كمال وحت ّى يومنا هذا مازالت نساء "وَلِلَّه ِ الْعِزَّة ُ وَلِر َ ُ
سولِه ِ وَلِلْمُؤْمِنِي َ
خلقه وليس إنتقاصا ً لها ،وهذان مسلمات متحجّبات يعتلين مناصب ( ".....سورة المنافقون  ،)8أستشهد
"ابتغ ِ
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بث ّها هللا فيه  ،كما بثّ في المرأة الحجاب لديهن أدنى عائق.
عينا  ،فلك ِأجر الرضا والتسليم
حب التزيّن إلظهار جمالها وأنوثتها،
فالمرأة والرجل مكمالن لبعضهما ما رد ّك على من يعتبر الحجاب واإلنقياد لله".
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كالهما فيقول  :إ"ِ َّ
ن
سلِمِي َ
ن الْمُ ْ
َات الدنيا هي عبادة هللا ،وكما ذكرنا آنفا لنفسك ،تبتغين به وجهه الكريم،
ن وَالْمُؤْمِن ِ
م ِ
سل ِ َ
ات وَالْمُؤْمِنِي َ
وَالْمُ ْ
الصادِقين فإن النصوص القرآنية خاطبت الرجال وال تتركي أي قانون وضعي يثبطك
َات و َ َّ
ن وَالْقَانِت ِ
ِ َ
وَالْقَانِتِي َ
ات والنساء على حد سواء  ،والقرآن أوّل اويحيد بك عن دربك ورسالتك.
ن و َ َّ
ات و َ َّ
و َ َّ
الصابر َ ِ
الصادِق َ ِ
الصابِرِي َ
د ِقين مصادر التشريع الذي نخضع ألوامره ال تركني لمساعيهم ،بل اصبري
ِّ
شعَ ِ
ن وَالْخَا ِ
وَالْخَا ِ
ات وَالْمُت ََص ِ َ
شعِي َ
ات لتحقيق مهمة العبادة ،فالمرأة وصابري ورابطي وتأكّدي أن ّك حتى
ن و َ َّ
ات و َ َّ
وَالْمُت ََص ِّ
م ِ
دق َ ِ
الصائ ِ َ
الصائِمِي َ
ات المسلمة تتعبّد لله عز ّ وجل بما أُمرت إن لم تنالي نصيبك في هذه الدنيا،
ن فُرُوجَهُم ْ وَالْحَافِظ َ ِ
وَالْحَافِظِي َ
د به ،فكما أمرنا هللا بالصالة والزكاة و فستنالين أجر صبرك على هذه
َّ
ات أَع َ َّ
ن الل َّ َه كَثِيرًا وَالذَّاكِر َ ِ
وَالذاكِرِي َ
نصب
من
تالقيه
ما
وعلى
العبادة
َ
اللَّهُ لَه ُم مَّغْفِرَة ً وَأجْرًا عَظِيم ًا" في باقي العبادات ،أمرنا بالحجاب والستر
ٍ
وتعب وإستهزاء ٍ وسخري ٍة عند هللا،
سورة (األحزاب  ، )35وهذا من كمال والعفاف ،فعلى كل إمراة مسلمة أن
ٍ
عدل هللا ومساواته  ،اذ يقول أيضا ترى في حجابها قالدة تجمّلها ،وعبادة فأنت من قال هللا تعالى فيهم:
ُّ
َ
صارهِم ْ تزيدها رفعة ومكانة ،وأن تتساءل " قُل ْ يَا عِبَادِي الَّذِي َ
ن آ َمن ُوا اتَّقُوا رَبَّكُم ْ
 ":قُل لِّلْمُؤْمِنِي َ
ن يَغ ُضوا مِن ْ أب ْ َ ِ
ُّ
سن َة ٌ
سن ُوا فِي هَذِه ِ الدنْيَا حَ َ
ن أَح ْ َ
ك أَزْكَى لَهُم ْ ◌ بينها وبين نفسها إن كان حجابها كما لِلَّذِي َ
َ
َ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ْ ◌ ذٰل ِ
ٰ
ما يُوَفَّى َّ
يقول البعض أنه عادة وموروث ثقافي وَأَر ْ ُ
ن
الصابِرُو َ
ض اللَّه ِ و َ ِ
اسعَة ٌ إِن َّ َ
ُ
إ ِ َّ
ن ( )30وَقل
صنَعُو َ
ن الل َّ َه خَبِير ٌ ب ِ َ
ما ي َ ْ
اب*" )الزمر ،(10
َ
ن توارثته عبر الزمن ،فان كان كذلك  ،أَجْرَهُم ْ بِغ َيْر ِ حِ َ
ُ
س ٍ
َّ
ْ
ه
ار
ص
ب
أ
ن
م
ن
ض
ض
غ
ي
َات
ن
م
ؤ
م
ْ
َ ِ ْ َْ ِ ِ
لِّل ْ ُ ِ ِ َ ْ
اصبِرُوا
ن آ َمن ُوا
ْ
ن فأولى لها وأحق أن تبقى على عادات وأيضا ً "يَاأَيُّهَا الَّذِي َ
َ
َّ
َّ
َ
ه
َت
ين
ز
ن
ي
د
ُب
ي
ل
و
ن
ه
ج
ن فُرُو
ُ
ُ
َ
ِ
َ
وَيَحْفَظ ْ َ
ْ َ ِ
ابائها وأجدادها و ان تفخربه ،أم أنه و َ َ
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ن"( آل عمران  ،)200وكذلك
كما قول نبينا الكريم في الحديث  :تشريع سماوي من رب العالمين  ،تُف ْلِحُو َ
صبَرُوا وَعَمِلُوا
ن َ
(النساء شقائق الرجال) ،رواه أبو داود  .وأمر تمتثل له كما امتثلت له من اآلية التالية" :إ ِ َّل الَّذِي َ
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ك لَهُم ْ َمغْفِرَة ٌ وَأَجْر ٌ
ن النساء قبل قدواتنا من نساء وبنات النبي
فيُفهم من هذا تبعا ً أ ّ
متساويات مع الرجال في الكرامة والصحابيات ،ونحن من بعدهن اذ كَبِيرٌ" (هود .)١١
والواجبات خاطبنا خالقنا في اآلية الكريمة ":يَا وقد نقل عن الفضيل بن عياض
والحقوق
االنسانية،
َ
ساء ِ حكمة من أبلغ الحكم لما نحن فيه:
ك وَبَن َات ِ َ
اج َ
بحسب فطرة هللا التي فطر كال عليها أَيُّهَا النَّب ِ ُّ
ك وَن ِ َ
ي قُل ْ ألزْو َ ِ
ن "إلزم طرق الهدى وال ّ
يضرك قلة
ن مِن ْ جَالبِيبِه ِ َّ
ن عَلَيْه ِ َّ
ليتم التعايش بينهما .
ن يُدْنِي َ
الْمُؤْمِنِي َ
ن" السالكين ،وإيّاك وطرق الضاللة ،وال
وكثيرة هي النصوص الشرعية التي ذَل ِ َ
ن فَال ي ُؤْذَي ْ َ
ك أَدْن َى أَن ْ ي ُعْرَف ْ َ
تغتر بكثرة الهالكين" .
تخاطب الجنسين معا ،فالله جلّ (سورة األحزاب .)59
َات لنثبت بدورنا على الطريق...
وعال كفل للمرأة حقوقها ،كما بيّن لها و قال الباري أيضاً" :وَقُل ْ لِلْمُؤْمِن ِ
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وحل
مشكلة
ّ

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..

البقاء هلل

مثلي!
إبني يصدمني بقوله أنه
ّ

مشكلة  :كنت قد سمعت من الذين سبقوني
في تربية أسرة في مجتمع غربي عن بعض
المخاطر التي قد تعترض طريقهم في تربية
وتوجيه أبنائهم ،ومنها أن المحيط السائد
يشجع االوالد ،سيما اليافعين منهم على
ممارسة حريتهم وفق رغباتهم وأهوائهم وأن
ال شأن للوالدين بهم وأنهم عند بلوغ سن
قانونية معينة يمكنهم ترك مسكن االسرة
واالستقالل عنها .وبالتالي الحصول على
كامل االختيار في ممارسة أي سلوك مهما
كان .اذ ليس في حياة هؤالء الشباب شيء
اسمه عيب أو أحد يجب مراعاة مشاعره
أو استشارته واالخذ برأيه النه اكبر سنا ،
وبالتالي أكثر خبرة في الحياة .انما هي تجارب
شخصية تخاض بكل تهور واندفاع وكثيرا ما
تؤدي الى دفع ثمن باهظ من حياة ومستقبل
هؤالء الفتية .وأنا اليوم أشعر تماما بثقل هذا
الثمن الن ابني المراهق صدمني بقوله بأنه
مثلي في ميوله الجنسية وأن علينا أنا وأمه
أن نقبل االمر بكل رحابة صدر ..لكنني أعيش
في داخلي ألما ال يوصف .فهل يمكن تقديم
بعض النصائح في هذا الخصوص ؟؟
فهمي  /مونتريال
حل  :في الفترة االولى عليك أن تعمل اكثر
على فهم افكاره وميوله ،هل هو فعال مثلي،
هل لديه انجذاب خفيف للجنس االخر ،أم انه
مجرد اضطراب نفسي أو رغبة في تقليد وسط
ما إلثارة االنتباه واالهتمام .
الخطوة التالية ستكون في الذهاب الى
مستشار مختص ،لمعرفة ما يتوجب على
العائلة فعله لتجنب حصول مضاعفات نفسية
او ضغط نفسي على الفتى.

نداء

الخطوة الثالثة هي الجلوس معه ،والحديث
دي عن الموضوع ،اطالعه على ارائك
بشكل ج ّ
واالطالع على ارائه ،واالتفاق على شيء ما
بخصوص حالته .في الحالة المثالية ستتفق
على انه مثلي الجنس ،وان المثلية موجودة
عند البعض  ،ولكنها ليست حالة اعتيادية لذا
ال يمكنه ان يتصرف على هذا االساس في
الخارج ... ،ومن ثم تتفق على عدم دخوله
في عالقة دون علمك .وبمجرد ان اصبحت
الصراحة دستورا بينكما فعندها ستكون
في الطريق الصحيح  ...الصراحة والصدق
يساعدان في المضي نحو ايجاد حلول واقعية.
ومن المهم ان تحاول قدر االمكان ابعاده عن
العالقات الجنسية المباشرة ،على االقل في
الفترة االولى التي يكتشف فيها نفسه كي ال
يتعلق في احاسيس جنسية يعيش اجواءها
ألول مرة ،فيظن انه اكتشف سر السعادة
واكسير اللذة  .اذ انه لم يختبر امورا مشابهة
من قبل اال انه مأل ذهنه ومخيلته بعشرات
الفيديوهات والمشاهدات التي جعلتها يحلم
بعالم غير واقعي من عالقات منحرفة ،قد
ال يلتفت الى انها صورت في استوديوهات
مدفوعة الثمن وانها أخرجت فنيا بطريقة
تحمل خصائص ابهار المشاهد وجعله اسيرا
لها ومدمنا على متابعتها الهداف تجارية
بحتة .وهذا غيض من فيض ما يمكن
أن تتحدث معه حوله بكل هدوء ومنطق
وموضوعية ،كي ال ينحاز عاطفيا ووجدانيا الى
ادعائه  .ولو كان التعامل معه فيه من التوتر
والعصبية والتهديد والوعيد الذي قد يسيطر
على تفكير االهل الول وهلة فانه ال يفيد في
هذه البالد ،انما قد يزيد الطين بلة.

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال

www.ccmmontreal.com

أين نحن من عبادة علي (ع)
حدد اإلمام (عليه السالم) ألوان العبادة في وحول التزامه بقيام صالة الليل طول عمره
ن قوما ً عبدوا هللا رغبة ،الشريف ي ُروى عنه (عليه السالم) انه قال:
كلمة خالدة« :إ ّ
النبي
ن قوما ً عبدوا هللا «ما تركت صالة الليل منذ سمعت قول
فتلك عبادة التجار ،وإ ّ
ّ
ن قوما ً عبدوا (صلى هللا عليه وآله وسلم) :صالة الليل
رهبة ،فتلك عبادة العبيد ،وإ ّ
هللا شكرا ً فتلك عبادة األحرار» .وكانت نور» .فقال ابن الكواء :وال ليلة الهرير؟! قال
عبادته (عليه السالم) من النوع األخير( ،عليه السالم)« :وال ليلة الهرير» .وإلى جانب
حيث تصدر كحصيلة للشعور بأهلية المعبود تعاهد اإلمام (عليه السالم) ألمر الصالة فقد
واستحقاقه لها .ولكثرة قيامه للعبادة ليال ً كان كثيرا ً ما يوصي بات ّباعه بتعاهد أمره،
يحدثنا أحد الراوة حيث قال« :بت ليلة وأدائها في أوقاتها وتعريفهم بأهميتها وآثارها
عند أمير المؤمنين (عليه السالم) فكان في شخصية المسلم .فها هو يدعو المؤمنين
يصلّي الليل كلّه ويخرج ساعة بعد ساعة ،من أصحابه« :تعاهدوا أمر الصالة وحافظوا
فينظر إلى السماء ويتلو القرآن فمر ّ بي بعد عليها واستكثروا منها وتقرّبوا بها فإن ّها كانت
هدوء من الليل فقال :يا نوف أراقد أنت على المؤمنين كتابا ً موقوتا أال تسمعون إلى
سئلوا ما سلككم في
أم رامق؟ قلت :بل رامق أرمقك ببصري يا جواب أهل النار حين ُ
أمير المؤمنين .قال :يا نوف طوبى للزاهدين سقر قالوا لم نك من المصلين».
في الدنيا الراغبين في اآلخرة أولئك الذين في ذكرى والدة أمير المؤمنين (ع) أجمل
اتخذوا األرض بساطا ً وترابها فراشا ً وماءها التهاني وأزكى التبريكات لكل الذين عشقوا
طيبا ً والقرآن دثارا ً والدعاء شعارا ً وقرضوا العبادة وترفعوا عن الغرق في بحر الدنيا
من الدنيا تقريضا ً على منهاج عيسى بن والشرب من مائها المالح ،الذي ال يروي
بل يزيد الشارب عطشا ،في عالم تنهش
مريم.»...
علي (عليه السالم) في شدة الناس بعضها بعضا من اجل المال والسلطة
كان
وهكذا
ّ
تمسكه بمنهج األنبياء والثروة .فهل نستلهم عليّا في زهده وتقواه
وعظيم
بالله،
تعلّقه
ّ
(عليهم السالم) .إن ّه ترجمة صادقة لعبادة وعدله وشجاعته أم انه أمر صعب مستصعب
محمّد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله ال يقدر عليه اال ملك مقرب أو نبي مرسل أو
عبد امتحن هللا قلبه لاليمان ؟؟.
وسلم) وزهد المسيح (عليه السالم).

المرحومة انتصار سالمة رمضان

وافت المنية فجر يوم الثالثاء الفائت المرحومةانتصار سالمة رمضان ( ام وسام)
زوجها  :السيد ابراهيم سالمة
أوالدها  :وسام  ،سارة  ،الرا ورنا
أخوتها في كندا  :السيد محمد والحاجة سمر
رمضان
صلّي على جثمانها الطاهر وووريت الثرى
وقد ُ
عند الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس في
الثامن عشر من شهر شباط الجاري في مقبرة
حمزة .وأُقيم عند الواحدة من بعد ظهر االحد في
الواحد والعشرين من شهر شباط مجلس عزاء
عن روحها الطاهرة تم بثه عبر صفحة الفيسبُك
التابعة للمركز االسالمي اللبناني حيث تال السيرة
الحسينية فضيلة الشيخ علي الخطيب
انتقل الى رحمة هللا تعالى في لبنان الحاج محمدخليل عبد هللا ( ابو أحمد )
زوجته الحاجة فايزة عبد هللا
اوالده  :المقدم أحمد والدكتور اسامة (مونتريال)
والدكتور أيمن
بناته  :آمال زوجة علي عودة  ،إلهام زوجة محمود
عبد هللا وأميمة زوجة حسين حرب
اشقاؤه  :الحاج احمد (ابو محمد ) الحاج حسين
(ابو علي ) و المرحوم الحاج علي ( ابو حسين )
صلي على جثمانه الطاهر في نادي االمام
وقد ُ
الصدر الحسيني في بلدة سرعين الفوقا وووري
الثرى عصر يوم الثالثاء السادس عشر من شهر
شباط الجاري في جبانة البلدة.
انتقلت الى رحمة هللا تعالى الحاجة الفاضلةخديجة فياض طالب زوجة المرحوم الحاج احمد
حسين طالب
ابناؤها السادة علي  ،الحاج محمود ،الحاج
عباس(مونتريال) ،الحاج حسن.
بناتها :الحاجة صباح  ،الحاجة سعاد ،وجيهة
اصهرتها:الحاج ابراهيم خنافر(مونتريال)،حسين
السحمراني .جرى الدفن نهار الثالثاء الماضي
16شباط 2021في جبانة بلدتها الطيبة.
انتقلت الى رحمة هللا تعالى اليوم االثنين
المرحومة الحاجة منى جميل عبدو قصير  .شقيقها

في مونتريال الحاج علي قصير
جرى الدفن نهار الثالثاء  16شباط  2021عند
الساعة الحادية عشر والنصف ( )11:30قبل الظهر
في جبانة بلدتها دير قانون النهر.
انتقل الى رحمة هللا تعالى المخرج العراقي بعدمضاعفات فيروس كورونا المرحوم الدكتور فارس
مهدي علوان ( ابو حيدر) وذلك نهار االثنين في
القالق عشر من شهر شباط الجاري
ابناؤه  :حيدر(مونتريال)  ،أحمد  ،علي وزين
العابدين
اشقاؤه  :سعد مهدي  ،سالم مهدي وصالح مهدي

الحاجة فاطمة قاسم سمحات

وافت المنية في مدينة لندن ـ اونتاريو الحاجةفاطمة قاسم سمحات .
أوالدها  :سمير (أوتاوا)  ،علي ( هاملتون) ،الحاج
احمد (لندن – اونتاريو) ،ابراهيم (لندن – اونتاريو)
وزهراء سمحات ( أوتاوا).
وقد اقيم مجلس عزاء وفاتحة عن روحها الطاهرة
عند الساعة السادسة والنصف من مساء األحد في
الواحد والعشرين من شهر شباط بث عبر صفحة
الفيسبُك التابعة للمجمع االسالمي في مونتريال .
تخلل الذكرى كلمة لفضيلة الشيخ محمد عمراني
ومجلس عزاء لالخ ياسر االحمر .
وسينقل جثمانها الطاهر الحقا هذا االسبوع الى
لبنان.
وافت المنية المرحومة الحاجة نفيسة خليلالصمدي
والدة  :الحاج محمد علي  ،الحاج يحيى (مونتريال
)  ،رامز  ،جهاد ( مونتريال) والمرحوم بالل
أشقاؤها  :المرحومون حسن  ،اسماعيل وابراهيم
شقيقاتها  :الحاجة عائشة والمرحومة فاطمة
وقد اقيمت الصالة عن روحها الطاهرة ووريت
الثرى في جبانة الشهداء في لبنان اليوم االثنين
بعد صالة العصر.
نتقدم من عوائل المتوفين وانسبائهم بأحر التعازي
القلبية سائلين هللا ان يتغمدهم برحمته الواسعة
وان يسكنهم الفسيح من جنته وان يلهم ذويهم
الصبر والسلوان.
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تكريم خريجين جامعيين في كندا :
"ليكن تفكيركم كيف يمكن ان نساعد الناس وكيف نكون اوفياء لكندا"
صدى المشرق – مونتريال
أقام المجمع االسالمي في مونتريال
وجمعية الهدى االسالمية في مدينة
تورنتو حفال افتراضيا تكريما لخريجين
وخريجات في مختلف االختصاصات
والمستويات الجامعية لعام  2020في
المدينتين بالتزامن مع ذكرى والدة
االمام الباقر (ع)  ،وذلك عند الثامنة
من مساء السبت  13شباط الجاري
. 2021

مصدر األمل والطمأنينة في كل وقت.
نتغلب على المصاعب بالثقة  ،بالله
الذي وضع لنا طرقًا مليئة بالنعيم أكثر
مما نستحقه  ..وهذه الليلة هي مثال
جيد  ،اذ انه حتى في ظل الوباء وفي
ظروف غير مسبوقة  ،نحن محظوظون
لالحتفال بالطالب في جاليتنا الذين
ساروا إلى النجاح رغم كل ذلك ."..
وكانت كلمة للخريجة فاطمة خنافر
من مونتريال المتخرجة في مجال
التصميم الداخلي

الشيخ علي السبيتي  :كونوا في
الدكتورة رشا شعيب  :أنتم بالفعل
خدمة الناس
سفراء جاليتنا من أجل مستقبل
ثم كانت كلمة إلمام المجمع االسالمي
أفضل وأكثر إشراقًا

افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم
للسيد نور الموسوي ثم كانت كلمة
للسيدة رشا شعيب  ،دكتوراه في فيزياء
الطاقة العالية ،التي قالت " نحتفل
اليوم باإلنجازات العظيمة لطالبنا ،
وجهودهم الرائعة  ،والرحلة العظيمة
التي شرعوا فيها  .الليلة نهنئهم ،
ونربت على أكتافهم  ،ونتمنى لهم
كل التوفيق في مستقبلهم" .وقالت
شعيب" الطريق إلى النجاح ليس
سهال أبدا .أنا متأكدة من أنه كانت
هناك العديد من الليالي قضيتموها
دون نوم  ،ولحظات عديدة من التردد
 ،وأيام من الترقب للنتائج النهائية .أنا
متأكدة ً
أيضا من وجود آباء مشغولين ،
يحاولون المساعدة والدعم  ،ويصلّون
من أجل اليوم الذي سيصعد فيه
ابناءهم وبناتهم الكبار على المسرح
بلباس التخرج الستالم الشهادة التي
كانوا يعملون بجد لتحقيقها" .وفي
ذكرى اإلمام الباقر (ع) قالت " أنتم
الطالب هنا لتخبروا إمامكم بأنكم
حملتم اسمه وتراثه" .وأضافت" أنتم
الباحثون عن المعرفة :الكيميائيون ،
وعلماء األحياء  ،والكت ّاب  ،والشعراء
 ،وأكثر من ذلك بكثير .أنتم بالفعل
سفراء جاليتنا من أجل مستقبل
أفضل وأكثر إشراقًا" .وعقبت بالقول"
لقد قطعتم شوطًا طويال ً بهدى هللا.
بعد كل شيء  ،فإن هللا دائم ًا هو

فضيلة الشيخ علي السبيتي الذي قدم
في البداية التهاني والتبريكات بوالدة
االمام الخامس من ائمة اهل البيت
االمام محمد الباقر (ع) .وتحدث عن
اختيار مولد االمام الباقر لالحتفال
بهذه المناسبة وقال " هناك علقة
وعالقة وتشابه واستلهام فكر ِ إمام ٍ من
صفاته انه باقر ُ العلوم .بَقَر َ العلْم بق ْرا
اي دخَل في عمْقه ووسطه وسبر اغواره
واستحوذ عليه .وليس ادلّ من ذلك
ان الجامعة االسالمية التي اشتهرت
في زمن االمام الصادق (ع) بدأ
التحضير لها في زمن االمام الباقر (ع)
 .وهذه الجامعة كان روادها شخصيات
من كافة المذاهب ومن كافة العلوم .
وكان الناس فيها يجمعون بين فنون
العلوم الدينية والدنيوية " .واوضح
السبيتي ان هذا " ال يعني ان بقية
االئمة (ع) لم يهتموا بالعلم انما
الظرف التاريخي وامكانية العمل لم
تكن متاحة في مراحل أخرى .ولو اتيح
دموا
االمر لالئمة (ع) في كل العصور لق ّ
للبشرية نماذج كثيرة تخدم المجتمع
االنساني ".
أشار السبيتي الى ان " الحضارة ليست
في االبنية " ،اعطى مثاال على صعود
االمارات الى المريخ " الذي لم يعكس
امتالكهم للفكر والثقافة والعلوم التي
تؤهلهم لذلك".وعقب بالقول " كان
هذا تعبيرا عن استخدام الثروة في
شراء القدرات العلمية ..بينما حقيقة

الحضارات هي عندما تمتلك الشعوب
االدمغة والشخصيات التي تسهم في
تطوير االفكار وحيازة العلوم في شتى
مجاالتها ،التي تتمظهر على شكل
انجازات سواء عمرانية او طبية او
فلكية او رياضية وما شاكل ".
ولفت فضيلته الى أن " اهل البيت (ع)
مُنعوا من ان يشكّلوا الدولة وان يقودوا
الشعوب واالمة االسالمية  .لذا ال
يمكننا ان نحاكم من حاولت السلطات
ان تقصيهم فباتوا بين مقتول او
مسموم او مسجون " .لكنه اكد انهم
" رغم ذلك وفي الفرصة القصيرة التي
اتيحت لإلمامين الباقر والصادق (ع)
انتجت مدرستهما شخصيات مثل:
نصير الدين الطوسي في مجال الفلك
والنوبختي في علم االجتماع وابن سينا
في الطب وجابر ابن حيان في الكيمياء
واليعقوبي في الجغرافيا والمسعودي
في التاريخ ،وأسماء عديدة اخرى كانوا
تالمذة االئمة ،حيث سنحت هذه
الفرصة الذهبية برفد الفكر االنساني
بانواع العلوم " .وذكّر بان" الكثير من
العلوم في عصرنا الحالي في الصيدلة
والطب والكومبيوتر وغيرها اساسها
هذه العقول المسلمة التي ابدعت
واسست واستفادت من هذه البيئات
سسها اهل البيت (ع) ".
التي وضع أ ُ ُ
و"حتى ال نبقى في التاريخ" لفت
فضيلته الى اننا نعيش اليوم نفس
المشكلة وقال " فلتسمح القوى الكبرى
للشعوب ان تختار ممثليها الحقيقيين
وان ترتبط باالئمة الصالحين وان
ال يروّج للفكر الظالمي التكفيري ،
حينها يعود المسلمون الى حواضرهم
العلمية ،ينهلون من علوم اهل البيت
(ع) وائمة المذاهب االسالمية الذين
تتلمذوا على يد االمام الصادق (ع)
 .حينها سترون الناس في سالم...
لتبدأ ارهاصات الحضارة بالعودة".
وتحدث الشيخ السبيتي عن " تجربة
الجمهورية االسالمية ـ ونحن في ذكرى
انتصارها انه خالل  42سنة كلها تآمر
وحروب وحصار ـ  ،حيث استطاعت
هذه الدولة ببركة انفاس اهل البيت
(ع) ان تصل الى تحقيق انجازات

المجمع اإلسالمي ينظم حفله الخيري
ّ
السنوي في ذكرى والدة اإلمام علي (ع)

أقام المجمع االسالمي حفله الخيري السنوي في بأنشطة متنوعة من قبل الجميع الحياء هذه
أجواء ذكرى والدة االمام علي (ع) باحتفال بهيج المناسبة بأكثر من لغة"  .وتناول السبيتي في
تم بثه على صفحتي المجمع على الفيسبُك كلمته موضوع الظلم الذي يمسنا جميعا مؤكدا
واليوتيوب  .افتتح البرنامج بآيات من الذكر على ضرورة ان يكون كل واحد منا " للظالم خصما
الحكيم للمقرىء الحاج حسان قصير بعدها وللمظلوم عونا" كما اوصى االمام علي ولديه
انشودة ترحيبية من زهرات المجمع "حللتُمُ اهال ً االمامين الحسن والحسين عليهم السالم .وأشار
سماحته الى ان "من عنده مشروع زواج وعالقات
نَز َلتُمُ سهال ً مُجَمّع ٌ حلو ٌ وجود ُكم أحلى" .
بعد تقديم نبذة عن مسيرة المجمع االسالمي وعمل عليه ان يلتفت الى معايير الظلم واالشياء
ونشاطاته لالخت دينا رمّال كانت كلمة المام التي يمكن ان يخطىء فيها مع اآلخرين" ،داعيا
المجمّع اإلسالمي فضيلة الشيخ علي سبيتي الى "مراجعة العالقة مع أمير المؤمنين من هذه
بارك في بدايتها ذكرى والدة االمام علي (ع) وقال القاعدة سواء في البيت او المجتمع او العمل او
" لعل هذا االحتفال المبكر يجعلنا نكتسب فرصة العالقات العامة".
اضافية بالتعريف بشخصية ربانية كعلي ابن
طالب(ع) باب علم الرسول(ص) الذي ال يكفينا ثم كانت فقرة االناشيد لفرقة االقمار اعقبها
الوقت للوفاء بحقه"  .ولفت الى "ان برنامجا ليوم سحب تومبوال واعلنت اسماء الفائزين بالعديد
واحد في االسبوع ال يكفي" ،داعيا الى "القيام من الجوائز القيمة .

ّ
مصاف
علمية ضخمة والوصول الى
الدولة المتطورة علميا في المجاالت
كافة من طبّية وصناعية وغيرها ،رغم
الجوع والتآمر والحصار واغتيال العلماء
والخوف والقلق ".
وأكد على " ان كل شاب يقتحم كل
الصعاب التي تقف في وجهه ليتعلم
وليصر ّ على العلم والحصول على
الشهادات العليا ينبغي ان ال يكون
همه ان يختار االختصاص الذي
يحقق اعلى نسبة دخل فقط " .وقال
" ليكن تفكيركم كيف يمكن ان
نساعد الناس والبشرية وكيف نكون
اوفياء لكندا التي فتحت لنا صروح
العلم في مختلف المجاالت ،ليكون
العلم وسيلة لخدمة الناس والهدف ان
نرضي هللا  .فالملتزم يعمل ليال نهارا
ليكون في خدمة الناس " .فاالسالم

كما قال السبيتي " يريد ان يصنع
شخصا متوازنا  ..والنموذج الذي يريده
االمام الباقر (ع) النموذج الذي يجمع
الى الفقه والسيرة  ،الطب والهندسة
والصيدلة والفلك والعلوم اإلنسانية
والصيدلة والمحاماة والشعر والفلسفة
وغيرها ".
ثم كانت كلمة للخريجة في الدراسات
الطبية سارة الحاج من تورنتو
واختتم الحفل بكلمة للدكتورة شعيب
قالت فيها موجهة كالمها للخريجين
"المستقبل أمامكم .لقد قطعتم شوطًا
ً
أيضا رحلة
طويال ً  ،ولكن أمامكم
جديدة كاملة  . ..في كل خطوة على
الطريق  ،ادعوكم الى الحفاظ على
ثقتكم بالله  ،وأن تتمثلوا بنهج أئمتنا
 ،وأن يكون كل ما تفعلونه عن قصد
وبهدف".
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غسان عجروش  -مونتريال

عذرا لكم  ،لقد سبقكم موسى الصدر !!!
في  18شباط  1975في مثل هذه
اآليام المباركة من فترة الصوم ،
اعتلى رجل دين مسلم منبر كنيسة
اآلباء الكبوشيين في بيروت وألقى
عظة بمناسبة الصوم الكبير  ،أمام
اجتمعنا
المذبح المقدس قال :
من أجل اإلنسان الذي كانت من
أجله األديان ...كانت األديان واحدة
حيث كانت في خدمة الهدف الواحد
دعوة إلى هللا وخدمة لإلنسان ،وهما
وجهان لحقيقة واحدة .ثم اختلفت
عندما اتجهت إلى خدمة نفسها...
هذا الرجل المعمم كان االمام موسى
الصدر  46..عاما مضى على هذا
الخطاب التاريخي  ،خطف موسى
الصدر وخلدت كلماته في وطن بحاجة
كل يوم الى هذا التنبيه الذي تتراجع
فيه المحبة واالنسانية بين البشر يوما
بعد
بعد يوم .
 46عاما نقول لك الوطن يا سيدي ال
حيث تركَت وليس تماما كما أنت،
ربما كان ناقص حاسة فأصبح بحاجة
الى حواس أو زائد خيبات ال فرق ،
َ
رغيفك على ذاك
المهم أنك تركت
المذبح المقدس ليأكلوا منه تركت
ابتسامتك في قوس الكنيسة المباركة
وفي جيبك األيمن وصايا وطن و في
األيسر انفتاح وتعايش.
أي لبنان أتيت لتبني يا سيدي وقد
منعوك ؟ يا أخ األنسانية و ابن
الفكر المنفتح من ألبسك هذه

األساطير؟كنت تدرك أن القتل ليس
انتهاء ً فقط بل يليها دمار وخراب
وفواجع و أن المتاريس أصغر من
أن ترد على حنكة الحوارفكيف
للوطن المريض أن ال يحمل نور
عينيك ولشوارع القرى والدساكر أن
ال تفوحك ؟ كيف للضوء أن ال يلبس
مالمحك و للقمح أن ال ينتحل كل
تفاصيلك المباركة ؟ من أنت حتى
تمأل مدننا عزة وكرامة من أنت حتى
دخلت كنائسنا وعلى مذبحها علمتنا
معنى هللا ومن منابر مساجدنا علمتنا
الشريعة والدين بطريقة السهل
الممتنع ؟ من أنت كي تترصد
األحالم في رائحتك و تشرق نكهتك
في فم كل األشياء ؟ من أنت كي
يظل وجهك صالة الضوء في فجر
الدهشات.
ويأتي الجواب  ،في كل زوايا الوطن
تركت لنا مدرسة في الوطنية  ،بدءا
من القسم العظيم من بعلبك :
بجمال لبنان وجباله،
أقسمت
بجنوبه وشرقه وشماله ...أن ال نوفر
جهدا إلحقاق الحق وإبطال الباطل،
ومحاربة الطغيان والنضال على أعداء
الوطن
ومن دير األحمر قلت لهم  :إن كل
طلق ٍة تطلق على دير األحمر أو القاع
أو شليفا انما تطلق على بيتي وقلبي
وعلى أوالدي”
ومن اعتصام العاملية في بيروت قلت

لهم اخترت الصيام واالعتصام...
ذلك لكي أضع حدا للعنف ،ونتغلب
على السالح ،ونصون وحدة وطننا،
ونحمي جوارنا ،ونوفّر قوتنا وبأسنا
لعدونا.
اذا ،هذه هي عناوين بناء الوطن ،
باألمس القريب تفاخر بعض السذج
أنهم اقتحموا الضاحية  ،وانهم
حققوا انجاز تشابك االيدي من أجل
الوحدة اإلسالمية ْ  -المسيحية ومن
أجل االلتقاء  ،ومن أجل التعايش
واعتقدت وسائلهم اإلعالمية أنها
سطرت حدثا نوعيا فريدا  ،عذرا
لكم !! لقد سبقكم موسى الصدر
منذ  46عاما خلت وبال شاشات
وبال استعراضات وبال كاميرات وبال
استثمارات دماء  .سجلتم انتصار

دخول الضاحية الجنوبية آمنين
بأعداد ( نوعية ) وزراء وسفراء ورجال
دين ولكن مهال  ،من منعكم من
التجول في طرقات الفقراء والبسطاء
والطيبون |؟ من صد عنكم أبواب
بيوت هللا إن كان مسجد الحسنين
"ع" أو في كنيسة ماريوسف في حارة
حريك أو مار الياس في المريجة كي
تقيموا صلواتكم في حديقة منزل؟
من تخافون منهم قد صفحوا حتى عن
العمالء والجواسيس ومنهم األعداء
في تحرير عام  2000وما تسجلون
من اختراق واقتحام وتحد انما هو
وهم .
في هذه العجالة ال بد في نهاية
الكالم من تصويب كالم صدر عن
المحامية بشرى الخليل التي فضلت

معمر القذافي على نبيه بري وكامل
االسعد على نبيه بري  ،فيما خص
المقاومة أوال السيد حسن نصر هللا
هو ابن مدرسة حركة أمل وكادر من
كوادرها وهو من تالمذة موسى الصدر
وحوارييه وثانيا قرى الجنوب وحقوله
ومياهه وجباله تحمل رفات المقاومين
وأسماءهم وانتماءاتهم ليست بحاجة
الى شهادة منك وثالثا وأخيرا  ،ماذا
قدم أجدادك االقطاعيين للجنوب
وأي طرقات رصفتم وأي مياه أوصلتم
وأي مدارس بنيتم وأي مياتم أسستم
.؟ جل انجازاتكم انتخاب بشير
الجميل رئيسا وتوقيع اتفاق  17آيار
فال عجب أن تكوني الى جانب صدام
حسين ومعمر القذافي ..حشرك هللا
مع من تحبين .

وليام خربوطلي -محامي ،وسيط ومحكم

كفانا عزال للمهاجرين
نحن الكيبيكون المتحدرون من
التنوع العرقي  ،ال نختلف عن باقي
سكان كيبيك .نحن ندفع ضرائبنا.
يذهب أطفالنا إلى نفس المدارس.
لدينا أقارب في المستشفى .نستخدم
الطرقات والمواصالت العامة للوصول
إلى العمل .نحن نهتم بمستقبل
اللغة الفرنسية في هذه البقعة من
القارة األمريكية التي نعرف أنها فريدة
ومتميزة .نحن نعيش  ،مثل أي
شخص آخر  ،البؤس المصاحب لهذا
الوباء.
لماذا إذا ً كثيرًا ما نحصر ونحجم
الكيبكي المتحدر من التنوع في دور
"محارب العنصرية" الذي يجب أن
يدافع عن نفسه طوال الوقت؟ نعم
عال بالظلم.
يجب أن نندد بصوت
ٍ
لكن  ،كما تعلمون  ،نحن قادرون
ً
أيضا وقبل كل شيء على التحدث
عن كل شيء .اآلالف من األشخاص
المختلفين عرقيا ً مثلي لديهم آراء
ثمينة حول مواضيع متعددة .النقل
والتعليم والصحة والتنمية المستدامة
والثقافة ومستقبل كيبيك والزراعة:
قم بتسمية الموضوعات  ،يمكننا
التحدث عنها بدقة وذكاء.
بالمناسبة  ،نحن فئة من السكان
متعلمة تعليما ً عاليا ً  ،بل إننا في
بعض األحيان مؤهلون أكثر من الالزم

لألعمال التي نمارسها .أنا ال أعاني
من هذا لكوني رئيس شركة محاماة
 ،لكني أعرف الكثير من المهاجرين
الذين لديهم وظائف أدنى من
مهاراتهم.

تغيير النظرة

في كثير من األحيان  ،يكون رد الفعل
في وسائل اإلعالم هو التالي :ظهور
حالة من التنميط العرقي؟ قضية
تمييز؟ الظلم العنصري؟ بسرعة
! اتصلوا بالمتحدث الرسمي للعرق
الفالني او األصول الفالنية .إنه يشبه
إلى حد ما مطالبة سكان كيبيك
الفرنسيي االصل بالتعليق فقط
على القضايا المحيطة باللغة  ،على

سبيل المثال .يشتكي الكثيرون ،
وهم محقون  ،من هذا النوع الخانق
لتنسيق األدوار .
يشبه سكان كيبيك المنحدرون من
خلفيات متنوعة الممثلين المحكوم
عليهم دائم ًا بلعب نفس الدور مرارًا
وتكرارًا.
نحن الكيبيكيون المهاجرون نوع ًا ما
مثل وليام شاتنر (الممثل الذي لعب
دور الكابتن كيرك في سلسلة ستار
تريك وانطبق عليه الدور لدرجة انه لم
يعد يستطيع لعب أي دور آخر) في
وسائل اإلعالم والسياسة .مثل نجوم
هوليوود العظماء الذين رأوا نجوميتهم
فقط في الدور الذي شهرهم  ،ال
ينظر صانعو اإلعالم إلينا إال كضحايا

ددين بالظلم العنصري .مرة
ومن ّ
أخرى  ،يجب علينا التنديد  ،ولكن
هل يمكننا الخروج من رقعة العشب
الصغيرة هذه والذهاب للعب  ،مثل
جميع سكان كيبيك  ،في ملعب
الكبار؟
هناك بالطبع إعالميون ومعلقون
منحدرون من التنوع العرقي تتم
دعوتهم من حين آلخر إلى لجان
نقاش .لكن  ،لألمانة  ،نادرا ً وغالبًا
ما يظهرون على الشاشة وإن ظهروا
يكون ألنهم شغلوا مناصب سياسية
من قبل فقط ال غير .أين هم
المخضرمون المنحدرون من التنوع
 ،على ثقل ماتيو بوك-كوتيه وجوزيه
لوغو وبول جورنو (محللون ومعلقون
يحسب لهم حساب)؟ ليس لهم
وجود على أثير اإلعالم .

مساحة يجب أخذها

أنا مقتنع بأنني لست الوحيد الذي
يشعر بالضيق في هذا الممر المحدد
ً
أيضا بأن
المسار مسبقًا .أنا مقتنع
جميع سكان كيبيك متعطشون
لسماع أصوات جديدة تحمل الكلمة
عال .اإلعالميون األعزاء ،
بصوت
ٍ
كونوا جريئين .لديكم التزام أخالقي
لتنويع لوحاتكم .ال أقصد بالتنوع
العرقي دعوة المهاجرين فقط .لكن

أال ترون أهمية وجود تنوع عرقي
من مجرد وجود شخصيات كيبيكة
متحدرة من اصول فرنسية على الهواء
أو على الشاشات .هل يمكنكم على
األقل أن تحاولوا أن تكونوا أكثر عدال ً
بإعطاء فسحة لنا؟
أغتنم الفرصة ألطلب من األشخاص
مثلي  ،الذين يشعرون بضرورة
الخدمة العامة والتطوع  ،أن يتقدموا.
جاءتني الرغبة في خدمة المواطنين
قبل بضع سنوات  ،بعد قراءة كتاب
لوسيان بوشار (رئيس وزراء كيبيك
سابقا من  1996لـ " )2001رسائل
إلى سياسي شاب"  ،الذي ن ُشر في
عام  .2012كانت هذه القراءة قوة
دافعة قوية بالنسبة لي .ألهمتني
الكلمات التالية بشكل خاص:
"إذا كنت أكتب لك  ،فذلك ألنني
آسف لعدم الرضا العام من العملية
السياسية وللحكم القاسي الذي يبدو
لي أن جيلك  ،على وجه الخصوص
 ،يحمله على المسؤولين المنتخبين.
أريد أن أقنعكم بأهمية ونبل المشاركة
السياسية" .
إلى كل من لديه القدرة والموهبة ،
أقول "شارك" .اطرق أبواب اإلعالم
 .استثمر في األحزاب السياسية التي
تناسب نظرتك وقيمك .عبر عن
نفسك .كيبيك بحاجة لك.
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زعيم الخيرهللا  -ويندزور

الد ْو َل ِة
اإلستِ ْبدادِ َّي ُة َو َم ْف ُ
وم َّ
َّ
ه ُ
الد ْو َل ُة ِ
ضرورة ُ وُجود ِ َّ
هَل ْ َّ
ُ
الدوْلَة ُ
الدول َ ِة
االستبداديّة من افراد ِ مفهوم ِ
َّ
ن مفهو َم َّ
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الدوْلَة ُ ضرورة ٌ مجتمعيّة الغنى
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س ُ
الدوْل َ ِة اليَت َّ ِ
خارجة ٌ تَخَ ً ً
للمجتمعات عنها  ،وهذا ماأشار اليه امير
لها ؛ فهي
ِ
صصا عن مفهوم ِ
تعريف َّ
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ُ
المؤمنين علي عليه السالم ( :ال بد للناس
الدول َ ِة ينطبقُ عليها
الدول َ ِة ؟ وهل
من أمير بر أو فاجر  ،يعمل في إمرته
أم ال؟ وهل هناك ضرورة للدولة؟ وهل
ف فكرة َ َّ
هناك مجتمعات لم ت َعْر ِ ْ
المؤمن ،ويستمتع فيها الكافر ،ويبلغ هللا
الدوْل َ ِة؟ .
َ
فيها األجل ،ويجمع به الفئ ،ويقاتل به
فَهْمُ هذه ِ االسئِل َ ِة  ،يُقر ِّب ُنا من معرفة
العدو ،وتأمن به السبل،
دخول الدولة االستبدادي ّ ِة في مفهوم
ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى
الدولة وتعريفها أم ال؟
ُ
يستريح به بر ويستراح من فاجر )( .نهج
التعريف الماهويُّ للدول ِة هو
ن
إِذا كا َ
ن
تعريفُها بأَجزائِها وَمُكَوَناتِها  ،بالشعب
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ي  .وماتحدثت به المدارس التي
ن جامعا مانعا  ،اي تدخل  ،اما الوضوء فهو ليس جزء ً من اجزاء
ُ المجتمع ِّ
يجب ان يكو َ
كل اجزاء ومكونات الدولة في التعريف الصالة  ،والداخال ً في مركبها االعتباري الدول ِة ؛ ال َّ
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ن مفهو َم الدولة مفهوم ٌ مُ َ
ك تتبنى الفوضوية واالتجاهات الماركسيّة
ُ
ج عن ماهيتها االعتبارية ؛ يشترك مع افراده في الوجود
ويختلف في من ان الدولة َ ضرورة ٌ أوجدها الصرا ُ
ع
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ب الوجود ِ .
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والي ُدخِلُ الخار َج .
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االرض  ،الشعب  ،والحكومة  ،أَمّا از ٍ
َ
َّ
ٌ
ُ
ٌ
تعريف
في
التدخل
هذه
القيم
ة
ومنظوم
الدول ُّ
ي فهو ليس ج ُزء ً من في مركبها الحضاري حسب تعبير االستاذ
االعتراف
البالدول ِة التي هي موجودة وراسخة بوجود ِ
ُ
ُ
ٌ
ة
الدول
اتجاهات
حدد
ت
وانما
،
الدولة
ِ
ورسوخ عناصرها ومكوناتها .
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الدولة ُ بحاجة الى العُنف  ،وهي تحتكر
َ
العنف المشروع حسب تعبير ماكس فايبر
الذي عَر َّ َف الدولة َ بانها ( :منظمة ٌ سياسية ٌ
إلزامية ٌ مع حكومة مركزية تحافظ على
االستخدام الشرعي للقوة في إطار معين
َ
العنف
من األراضي) .الدولة ُ تحتكر ُ
ح وتحتكر ادارة المال العام
وتحتكر ُ السال َ
وكل امر ٍ كل ٍّ
ي جامع  .الدولة االستبداديّة
لخلل في بِنيتِها تتجاوز ُ حدودَها في
ٍ
تكريس القمع  ،وتتغولُ على مواطنيها .
كلُّ المجتمعات عرفت فكرة َ الدولَة ،
وعرفت كيف تدير شؤونها وتحل خالفاتها
وهناك مرجعية تحتكم اليها في فض
النزاعات  ،ومارست العنف في تطبيق
بعض االعراف والقواعد لحسم النزاعات .
ولكنها كانت افكارا ًبسيطة ً نتيجة لبساطة
هذه المجتمعات وعدم تعقيدها .
وفي الختام  ،اليمكن ان نصف الدولة َ
االستبداديّة َ بأنَّها الدولة  ،بل هي دولة ٌ
مخت َلَّة ٌ وتعاني من ازمات بنيوية حادة ومن
خلل في مركبها الحضاري  .هي دولة ٌ ،
ن
ولكنَّها ليست الدولة التي يطمح االنسا ُ
الى تحقيقها  ،انما يطمح االنسان الى
ل
دولة تستجيب لطموحاته وتحقق العد َ
والحريات والحقوقَ والكرامة َ االنساني َّ ِة .
ِ

علي إبراهيم طالب  -وندزور

الح ْك ُم لألقوى ...واألعقل
ُ

هل سيقضي العلم واألبحاث على وباء كورونا قريبا ؟؟

وتتجسد في تأمين
التقاء مشتركة
أبو تراب كرار العاملي  -مونتريال
ّ
معيشة المقيمين وتوفير حياة كريمة
ـ الرّمّاح :ما لي أراك منهمكا ً بين لهم ،فلماذا هذا االختالف على
دوام؟ وبشكله الحاد ّ الّذي يظهر
األوراق تقلّبها وبين الكلمات تبحث ال ّ
ص ٌّ
ي وال إمكانيّة إلزالته؟
عن ضال ّ ٍة فيها أو فكرة بين طيّاتها؟
وكأن ّه ع َ ِ
ـ المخرز :أشهر ٌ بال حكومة ،هذه ـ المخرز :تساؤل مشروع وفي محلّه،
لوحدها أزمة .فكيف إذا أضفنا عليها واختصار الحال أن ّه مع اشتراك
حال البلد المتردّي ،أوضاع العباد العناوين بمضامين شبيهةّ ،
ن
إل أ ّ
المترن ّحة والمعطيات االقتصاديّة الّتي الت ّطبيق دونه حواجز ،آراء مختلفة
ددة توصلنا إلى حائط
ال تجد إلى الرّسو ّ على بر ّ األمان من ومسارات متع ّ
ّ
بالشلل...
مسدود وتصيب حال البالد
سبيل؟
وأهال ً بك في المشاكل!!
ـ الرّمّاح :هل نسيتَ الوباء الفت ّاك؟
ـ المخرز :أبداً ،فتحتُ لك المجال ـ الرّمّاح :وما حلولها؟ أال من اقتراحات
إلبعادها عن الطّريق والمُضي قُدُماً؟
إلضافته.
ـ الرّمّاح :وهل خليط من األوراق والحبر إذا أُتيح ألوراقك الممتلئة بالكلمات
َّ
صالنك
مع ما
ّ
المتراصة أن تتكلّم ،هل لديها شيء ٌ
تيسر من الت َدبّر سيو ِ
مفيد تبوح به؟
إلى وضعيّة تأمل منها خيرا؟
ـ المخرز :عند تشابك األمور ـ المخرز :ال بأس أن تعتبرني نائبا ً عن
د من محطّة هذه الكلمات المخطوطة ،أو ناطقا ً
وتداخل المعطيات ،ال ب ّ
تأمّليّة ،فما بالك إن كن ّا في ساحة باسمها ...فما رأيك؟
سعَة ...أسمعك.
"فسيفسائيّة" كميداننا الوطني في ـ الرّمّاح :رَح ْ ٌ
ب وَ َ
ـ المخرز :الحّلّ بتطبيق عنوان هذا
"بلد األرز"؟
فاصعَد لألعلى واتلوه علينا...
ـ الرّمّاح :ويزيد الوضع تعقيدا ً إن الن ّقاشْ ،
أُضيفت إلى المساحة المحلّيّة على أمل أن تجد آذانا ً صاغية.
تأثيرات قادمة من اإلقليم وأخرى من ـ الرّمّاح" :الحُكْمُ لألقوى ...واألعقل".
ـ المخرز :ال بأس بك بالقراءة...
خلف المحيطات ...فماذا تقول؟
صبْتَ يا صديقي.
ـ المخرز :وتتعمّق األمور تصلّبا ً مع أ َ َ
الساحة اللّبنانيّة ،معلوم ٌ
صعوبة في المرونة قد ترتفع تدريجيّا ً ـ الرّمّاح :وفي ّ
َمن ْ هو األقوى...
ّ
الشخصيّة
در المصالح
عندما تتص ّ
واألهداف الفئويّة مشهديّة الت ّناطح ـ المخرز :عذرا ً على المقاطعة...
السياسي والمناكفات الكذائيّة الّتي وواضح ٌ َمن ْ هو األعقل.
ّ
ٌ
طرف واحد يجمع
تحول دون انفراج األزمة ،وتمضي ـ الرّمّاح :وهو
الصفت َيْن.
ّ
بأمور العباد والبالد إلى مجهول قاتم
ّ
ن
م
و
"
الحكيم
كر
ذ
ال
في
ورد
المخرز:
ـ
ومصير مشؤوم ...فماذا تُضيف؟
َ
َ
ْ
ن آ َمن ُوا فَإ ِ َّ
ن
ـ الرّمّاح :على الرّغم من تواجدنا في يَتَوَلَّ الل َّ َه وَر َ ُ
سولَهُ وَالَّذِي َ
ضمِّ خليط متشعّب االنتماءاتّ ،
خِ َ
ن ([ ")٥٦سورة
ب اللَّه ِ هُمُ الْغ َالِبُو َ
إل حِز ْ َ
ن الوضع ال يخلو من استغراب ...المائدة].
أ ّ
ـ الرّمّاح :وانتهى البيان.
م؟
أتدري ل ِ َ
ـ المخرز :األولويّة لتوضيحك وليس وللحكاية ت َتِمَّة
لظن ّي ،فال تتردّد في المتابعة.
ِّ
َّ
ـ الرّمّاح :إذا الهدف واحد ٌ ،ويتمث ّل [وَلَقَد ْ كَت َبْن َا فِي الزب ُور ِ مِن بَعْد ِ الذكْر ِ
ي َّ
بخدمة المواطِن ،وإذا توجد نقطة أ َ َّ
ن ا ْلَر ْ َ
ن]
الصالِحُو َ
ض يَرِثُهَا عِبَاد ِ َ

أخبرتني صديقة عزيزة وهي طبيبة عن
الظروف الصعبة والمتعبة التي تعيشها
هي ومعظم الكوادر الطبية حول العالم
منذ انتشار وباء كورونا الذي اصاب
الكرة االرضية بأسرها وكيف انها تقضي
األيام والليالي المتواصلة في عملها
دون ان ترى عائلتها ووالديها لفترات
طويلة ..
في وقت يكون االنسان العادي في
منزله وتحيط به كل اسباب الراحة
تعاني الكوادر الطبية في المستشفيات
والمراكز الصحية من اإلرهاق والتعب
المتواصل لخدمة المرضى وتقديم
الشفاء العاجل لهم ..
تحية من القلب الى كل طبيب وطبيبة
وممرضة وممرض وكل عامل وعاملة
والى كل العاملين في المستشفيات
وفي كل األقسام بشكل عام والمهمات
..
ال تنسوا هؤالء األبطال من دعائكم
وصلواتكم لهم بطول العمر والصحة
والعافية الدائمة ..
انه سميع مجيب الدعوات ..
رجاء رجاء رجاء اإللتزام والتقيّد
بالنصائح الطبية واإلجراءات للحد من
انتشار وباء كورونا في الوطن الحبيب
الغالي لبنان وقبل فوات األوان وانتشار
الوباء بشكل كبير ال سمح هللا تعالى ..

نداء ورجاء ..خاصة الى ابناء الوطن
الحبيب لبنان  ..بعد تطورات حالة
كورونا في وطننا الغالي وارتفاع حاالت
االصابة بالوباء في األشهر الماضية
وبشكل كبير جدا ..
يعيش العالم بأسره تحت وطأة وباء
رهيب يضرب الكرة األرضية بأسرها
وحصد حتى االن عشرات االالف من
الضحايا جراء هذا الوباء وعذابات ال
تحتمل للمصابين في المستشفيات
وعلى أجهزة التنفس الصناعي ..
هي دعوة انسانية من داخل هذا
القلب الذي ال يتمنى لكل البشر اال
الخير والسعادة والفرح وهللا تعالى
يشهد على ذلك ..
دعوة صادقة لإللتزام بالمنازل قدر
االمكان وعدم حضور او المشاركة في
أي تجمعات او مناسبات مهما كانت
تلك المناسبات وفي أي مكان ما ..
قد يقول قائل انه مضطر للخروج
الى العمل او لشراء حاجيات وأدوية
يحتاجها في الحياة  ،صحيح ولكن
المحافظة على الحياة وعدم التعرض
للخطر من جراء ذلك الوباء هو واجب
انساني وأخالقي الى أبعد الحدود ..
علينا ان نستمع وننفذ التعليمات
الصادرة عن المراجع الطبية والصحية

كل في مكان سكنه على امتداد هذه
الكرة األرضية قاطبة ..
كلماتي هذه أوجهها الى كل من يقرأ
كلماتي هذه واسأل هللا تعالى لكم
جميعا الصحة والعافية الدائمة يا رب
..
أتمنى ان تصلكم كلماتي هذه وأنتم
تنعمون بأثواب العافية والصحة
الدائمة ..
وكما كان موقع الستارة اإللكتروني من
وندسور كندا معكم في كافة األوقات
والمناسبات على اختالفها فهو سيكون
معكم حتى اجتياز هذه المرحلة
الصعبة والعصيبة من حياتنا الحاضرة
بإذن هللا تعالى ..
هللا يحميكم جميعا يا كرام الناس ..
محبتي واحترامي للجميع ..
على الخير والمحبة والسالم استودعكم
هللا ولقاؤنا معكم يتواصل من خالل
هذا الموقع العزيز (جريدة صدى
المشرق الغراء  -مونتريال) .
للتواصل مع الكاتب عبر البريد
االلكتروني :
visionmag@hotmail.com
FACEBOOK PAGE :ALI IBRAHIM
 TALEBالصفحة الشخصية على موقع
الفيس بوك
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منهج االستدالل القرآني في مسألة البعث والمعاد
تشكل قضية إعادة إحياء الموتى
بعد فنائهم وبليهم تحديا ً كبيرا ً للعقل
البشري فهو أمر مذهل يشكل عند
اإلنسان المؤمن قلقا ً معرفيا ً وفضوال ً
كبيرا ً لرؤية هذه األعجوبة كيف يعود
العظم البالي جسدا ً كامال غضا ً طريا ً
نضرا متكلماً .حتى أن إبراهيم ع
حدا به فضوله وذهوله أن يسأل هللا
تعالى ( ربي أرني كيف تحيي الموتى؟)
حتى يطفئ غليل فضوله وجذوة قلقه
ويطمئن عقله الذي ما توقف يتصور
هذه المسألة المهولة .إبراهيم ع لم
يسأل ربي هل تحيي الموتى؟! هو
مؤمن بذلك لكن يريد أن يرى كيف.
وقبل ذلك سرد اعتراضات المنكرين
على المسألة.
" أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد".
باستغراب يعترض المنكرون على
فكرة البعث ،هل يحصل هذا بعد
تحولنا إلى تراب؟؟!! ال هذا أمر بعيد
ال يمكن تحققه.
" وأقسموا بالله جهد أيمانهم ال
يبعث هللا من يموت" .نعم هم
بعد مراجعات مرتكزاتهم الذهنية ال
يمكنهم إال إنكار المسألة بعد عدم
قدرتهم على تصورها.
" وقال الذين كفروا هل ندلّكم على
رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق
إنكم لفي خلق جديد" .وهنا يظهر
االستهزاء بإخبار النبي (ص).
لذلك ولمعرفة هللا تعالى بأن فكرة
المعاد أمر ال يتعقله اإلنسان لو خلي
دون إخبار هللا له فقط ساق هللا
تعالى مسلكين من االستدالل على
البعث والمعاد مسلك مادي ملموس
ومسلك عقلي معنوي.
أوال ً  -المسلك المادي المحسوس
والمشهود أيضا على ثالثة أقسام:

 1-أدلة مادية مضى حدوثها:

القرآن الكريم أخبر بوقوعها في
الماضي وهي قصة الرجل الذي أماته
هللا تعالى  100عام ليثبت قدرة هللا
تعالى على إحياء الموتى.
قال تعالى ":أو كالذي مر على قرية
وهي خاوية على عروشها قال أن ّى
يحيي هذه هللا بعد موتها فأماته هللا
مئة عام ثم بعثه"

 2-أدلة مادية ما زالت قائمة:

تتركز هذه األدلة على إجراء تفكر
وقياس بين أحداث واقعة والبعث.
قال تعالى ":وضرب لنا مثال ً ونسي
خلقه قال من يحيي العظام وهي
رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة"
عملية ربط بين قدرة هللا تعالى على
خلق اإلنسان من الالشيء وقدرته
على إحيائه بعد موته فالقادر على
الخلق ابتداء قادر من باب أولى على
إعادة خلق اإلنسان بعد وفاته.
" ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة
ن
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إ ّ
الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على
كل شيء قدير" كما رأيتم كيف أحيى
هللا تعالى أرضا ًميتة كذلك يبعث هللا
تعالى اإلنسان بعد موته.
" أوليس الذي خلق السماوات واألرض
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو
ّ
الخلق العليم" تفكر أيها اإلنسان بهذا
النظام الكوني العظيم الدقيق الذي
يدل على قدرة ال متناهية لهذا الخالق
العظيم فهكذا خالق يمكنه إحياء
الموتى وبعثهم.

 3-أدلة مادية مستقبلية:

أيضا ً أخبرنا هللا تعالى عن مستقبل
المكذبين يوم القيامة.
" ولو ترى إذ وُقفوا على النار فقالوا يا
ن
ليتنا نُرَد ّ وال ن ُكذِّب بآيات ربنا ونكو َ
من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا
ن من قبلُ ولو رُدّوا لعادوا لما
ي ُخفو َ
ن ُهوا عنه وإنهم لكاذبون "
ثانياً -المسلك العقلي المعنوي:

قال اإلمام زين العابدين (ع) :
فلوال أن الشيطان يختدعهم عنطاعتك ما عاصك عاص  ،ولوال أنه
صوّر لهم الباطل في مثال الحق ما
ضلّ عن طريقك ضال  ،فسبحانك ما
أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو
عصاك .
إلهي أشكو إليك عدوا يضلّني،وشيطانا يغويني ،قد مأل بالوساوس
صدري  ،واحاطت هواجسه بقلبي ،
يعاضد لي الهوى  ،ويزيّن لي حب الدنيا
 ،ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى .

(من مناجاة الشاكين)
اللهم إنّا نعوذ بك من نزغات الشيطانالرجيم وكيده ومكائده ومن الثقة
بأمانيّه ومواعيده وغروره ومصائده
...اللهم واشغله عنا ببعض أعدائك ،
واعصمنا منه بحسن رعايتك...اللهم ال
ن
تجعل له في قلوبنا مدخال وال توطن ّ
له فيما لدينا منزال...اللهم صلّ على
محمد وآله واجعل آباءنا وأمهاتنا وأوالدنا
وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا
من المؤمنين والمؤمنات منه في حرز
حارز ،وحصن حافظ ،وكهف مانع،
والبسهم منه جننا واقية ،واعطهم عليه

ماذا علينا أن نفعل في شهر
رجب األصب؟

يقف بنا الجواب على هذا السؤال،
اعتمد أيضا ً اتجاهين:
الذي يجب على كل مكلف داخل
 1حكمة هللا تعالى:إلى حرم هذا الشهر المبارك أن
أيضا ً المتفكر في هذا الكون العظيم يطرحه على نفسه ،عند خمسة أمور،
يدرك الحكمة والغائية الموجودة فيه وسنسترشد بكلمات العالم المتعبد
فال يمكن أن يكون لكل شيء غاية والمتهجد وسيد المراقبين السيد ابن
من إيجاده إال اإلنسان خُلق عبثا ًيحيى طاووس رضوان هللا عليه:
ُحاسب على أفعاله .األمر األول" :فكن مقبال ً على مواسم
ويموت دون أن ي َ
" أفحسبتم أن ّما خلقناكم عبثا ً وأنكم هذا الشهر بعقلك وقلبك" ،مطلوب
إلينا ال ترجعون"
إذاً :شد االنتباه ،فشهر رجب له
بينهما
وما
واألرض
السماء
" وما خلقنا
خصوصيته الفريدة .إنه بداية
العبين"
االستعداد الخاص لليلة القدر .فمن
فال بد من وجود البعث والمعاد وفقا ً ال يعرف عنه شيئا ًفليحاول أن يتعرف،
للحكمة اإللهية.
ومن يعرف فليعمل وليحاول أن يزداد
معرفة ،لينتبه إلى المزيد من أهمية
 2عدل هللا تعالى:هذا الشهر.
ال يمكن للعادل أن يساوي بين األمر الثاني" :معترفا ً بالمكارم
المؤمن والكافر وبين الظالم والمظلوم المودعة فيك من ربك" ،إذا وجدت
فهذا ال يقبله ال عقل وال شرع.
رواية ثوابها عظيم ،فال تنكر ،ألن
وعملوا
" أم نجعل الذين آمنوا
اإلنكار بدون دليل كالقبول بدون
الصالحات كالمفسدين في األرض أم دليل .ال تنكر! وإنما اجعل بينك وبين
نجعل المتقين كالفُجّار"
هذه الرواية مقياساً .إرجع إلى كلمات
" أم حسب الذين اجترحوا السيئات العلماء فهم المختصون أو استفت
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا مرجع تقليدك عن العمل بهذه
الصالحات سواء محياهم ومماتهم الروايات .أما أن تحكم بما يقتضيه
ساء ما يحكمون".
مزاجك ،فاعلم أن هذا من وادي الرد
قدمت
التي
اآليات
وغيرها الكثير من
على هللا تعالى ورسوله وأهل البيت
وقصص
مناظرات
بشكل
االستدالالت
صلى لله عليه وعليهم.
واحتجاج ليحث العقل البشري على األمر الثالث :العمل" :مالئا ً أوقاته"،
متابعة التفكر والتدبر وابتداع أمثلة
جديدة حسية وعقلية على المعاد
والبعث ألن اإليمان بهذا الموضوع
يؤثر على سلوك اإلنسان فمن يؤمن
بأنه سيُحاسب على أفعاله وأقواله ال
يستوي مع من ال يؤمن بذلك.

"من ذخائر طاعتك لموالك ورضاه".
إمأل ساعات شهر رجب وأيامه ولياليه
بالعمل.
األمر الرابع" :واجتهد أن ال تبقى في
المنزل الذي تعلم أنك راحل عنه"،
أي إحذر أن تفوتك القافلة .إبذل كل
جهد ممكن لتكون من خيرة العاملين
في هذا الموسم اإللهي العظيم.
األمر الخامس" :فاستظهر – رحمك
هللا – استظهار أهل اإلمكان في
الظفر باألمان والرضوان" .والمراد
باالستظهار االحتياط .فال يكن
منطلقك إلى العمل الجد فقط ،بل
غاية الجد وبمنتهى االحتياط.
عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله):
«إن هللا تعالى نصب في السماء
السابعة ملكا ً يقال له الداعي ،إذا
دخل شهر رجب نادى ذلك الملك
كل ليلة منه إلى الصباح :طوبى
للذاكرين ،طوبى للطائعين ،يقول
تعالى :أنا جليس من جالسني ومطيع
من أطاعني وغافر من استغفرني.
الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة
رحمتي ،من دعاني في هذا الشهر
أجبته ومن سألني أعطيته ومن
استهداني هديته وجعلت هذا الشهر
حبال ً بيني وبين عبادي ،فمن اعتصم
بي وصل إلي» .الشهر شهري والعبد
عبدي والرحمة رحمتي.

احكام فقهية *

ما هو حكم البيرة الخالية من
الكحول ؟

إعداد خليل الحسيني
خير الكالم ما نفع وأعلم

عداوة الشيطان لإلنسان

إعداد فادي العوطة

إذا كان المراد ماء الشعير الذي ال
يوجب سكرا ً وال نشوة فهو حالل .

اسلحة ماضية  ( .الصحيفة السجادية )
ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقارالصغيرة ،وأن يستحوذ علينا الشيطان،
ّ
يتهضمنا السلطان.
أو ينكبنا الزمان ،أو
( الصحيفة السجادية )
اللهم إن ّي أعوذ بك من الكسل والفشل،والهم والحزن ،والجبن والبخل ،والغفلة
والقسوة ،والذلّة والمسكنة ،والفقر
والفاقة ،وكل بليّة والفواحش ما ظهر
منها وما بطن  .وأعوذ بك من عمل ال
ينفع ،ومن بطن ال يشبع ،ومن قلب
ال يخشع ،ومن دعاء ال يسمع  ( .من
دعاء أبي حمزة الثمالي ).

ما هو حكم التدخين إذا عرف
المدخن إنها سوف تضر به
مستقبال ً ؟

حرام .

هل يجب التثبت والتحري من
حلية اللحوم والدواجن المشتراة
من المسلم التي يبيعها على انها
مذكاة وان كان هذا المسلم غير
معروف بالتدين وأحيانا ً ظاهره
واضح بعدم االلتزام ؟

إذا علم بكونه مضرا ً له ضررا ً بليغا ً ال يجب إذا اقترنت يده بما يقتضي
كالموت أو ما يقاربه فإنه يحرم عليه تصرفه فيه تصرفا ً يناسب التذكية .
 .وإال ّ فال يحرم بذاته وإن كان ينبغي يع ّ
د نوع من األطعمة في المطاعم
اإلجتناب عنه .
االسالمية ويدعي البعض بانه

ما حكم تناول األطعمة المستخدم
في أعدادها الواين  ، Wineوهل
هناك فرق بين كونه مضاف إلى
طعام يؤكل باردا ً وطعام لن يؤكل
حتى يتعرض الواين إلى طبخ
بدرجة حرارة الغليان ؟

يستفاد في طبخه من دهن
الخنزير ولكن البعض االخر ينفي
ذلك ..فهل يجوز االكل ؟

يحل االكل مالم يتقين باشتماله على
الدهن النجس .
*على رأي المرجع السيد علي السيستاني

Opinion
CESSONS DE CANTONNER LES
IMMIGRANTS DANS LES MÊMES RÔLES

panels. Mais, avouonsle, ils sont rares et sont
bien souvent à l’écran
parce qu’ils ont occupé
une fonction politique
auparavant. Où sont les
équivalents, issus de la
diversité, des Bock-Côté, Josée Legault ou Paul
Journet ? Pas sur nos
ondes, en tout cas.
UN ESPACE À PRENDRE
Je suis convaincu de ne
pas être le seul à me
sentir à l’étroit dans ce
corridor prédéfini. Je suis
également convaincu que
l’ensemble des Québécois a soif d’entendre de
nouvelles voix qui portent le verbe bien haut.
Chers diffuseurs, soyez
audacieux. Vous avez
l’obligation morale de diversifier vos panels. Par
diversité, je n’entends
pas par là qu’il ne faille
inviter que des personnes
immigrantes. Ce ne serait pas plus représentatif que de n’avoir que des
personnalités de souche
à l’antenne ou à l’écran.
Mais pouvez-vous, au
moins, essayer d’être davantage représentatifs ?
Je demande également
aux personnes comme
moi, qui sentent l’appel
du service public, de se
manifester.
Le goût de servir mes
concitoyens m’est venu
il y a quelques années,
après avoir lu le livre de
Lucien Bouchard Lettres
à un jeune politicien, paru
en 2012. Cette lecture
a été un puissant moteur pour moi. Ces mots
m’ont particulièrement
inspiré : « Si je t’écris,
c’est parce que je me
désole de la désaffection générale envers la
démarche politique et du
jugement sévère que ta
génération, en particulier, me semble porter sur
les élus. Je veux te convaincre de l’importance
et de la noblesse de
l’engagement politique. »
À tous ceux qui en ont
la capacité et le talent,
je dis : « impliquez-vous
». Frappez aux portes
des médias. Investissez
les partis politiques qui
vous ressemblent le plus.
Exprimez-vous. Le Québec a besoin de vous.

Will the Biden-Trudeau Summit Moderate
Canada’s Foreign Policy?
Anticipated, the meeting of the newly elected
US president Joe Biden with Canadian Prime
Minister Justin Trudeau will make way for the
discussion of issues of common interest for
both countries, specifically the US- Canada
transport and trade and any related decisions.
The talks are a priority for the citizens of
both countries since they directly influence
trades like lumber, grains, cattle and energy.
The former administration had made decisions unwelcomed fully by Canadians, which
turned the negotiations between both countries into a long, arduous diplomatic battle…
In addition, Trudeau and Biden are expected
to discuss Washington’s foreign policy, which
is usually paralleled by Canada. Prompted by
Washington, Canada has probably been acting more strictly than the US when it comes
to the tense Canada- China relations; following an order by US judiciary, Canada arrested Meng Wanzhou, the CEO of the Hitech “Huawei” as while she was transiting
Vancouver International Airport.
Concerning the Saudi- Emirati war on Yemen, the Yemenis’ resilience has impeded the
US- backed war industry, and so Washington
is now calling for ceasefire and a political solution. Canada, in the meantime, is still shipping armoured vehicles and arms to Saudi
Arabia and obviously violating Canadian and
international laws, which prohibit selling
weaponry to war criminals or suppressors of
people’s freedoms.
The only reasons still pushing Ottawa to do
so are Ottawa’s financial ambitions and the
fear of Saudi Crown Prince Mohammed Bin
Salman, whose violations of human rights
have been exposed in different incidents;
Saudi fugitives have sought refuge in Canada, including a senior intelligence officer that
Riyadh is trying to reclaim…
Another foreign-policy issue is the worsening case of the downed Ukrainian plane. US
drones had assassinated General Qassim
Soleimani in Baghdad International Airport.
Soon afterwards Iran struck two US bases
in Iraq, and gave a maximum-alert order to
the Islamic Revolutionary Guards Corps. A
mistake was, thus, elicited, claiming the lives
of the passengers, most of whom were Iranian Canadians.
Even though the incident was a pressing chance for rapprochement so that both
countries could provide consular and humanitarian services for the victims’ families,
some Canadian Foreign Ministry officials insisted on distrusting Iran’s measures. Iranian Prime Minister Mohammed Javad Zarif
has even been recently accused of being the
speaker in a leaked voice record the Canadian
intelligence has obtained. In the record, it is
stated there might have been different reasons for the downing of the Ukrainian plane,
contrary to Tehran’s authorities’ statement.
Consequently, Iran has denied CBC’s recent
allegations, stressing Iran’s readiness to cooperate according to international laws and
refusing any fabricated intelligence leaks.
Whereas Washington has declared readiness to return to talks on the nuclear deal
with Tehran, Canada will be pressured by
the Zionist lobby and the Iranian opposition
groups that have been providing fabricated
information and creating tensions to prevent
any possible rapprochement. That’s the case
even though Canada’s big Iranian community
does need the diplomatic ties between both
countries.
So who’s going to change the Liberals’
minds? Will Washington be a step ahead
of Ottawa as to doing what makes sense
and bringing back ties with Tehran? Will
Ottawa remain prisoner to a monarchy
which has shown more haughtiness than
the US’s? Or will the Biden- Trudeau summit yield a more moderate foreign policy?

* AVOCAT, MÉDIATEUR
ET ARBITRE

The Editors

WILLIAM KORBATLY*

N

ous, Québécois issus de la diversité,
ne sommes pas
différents de l’ensemble
des Québécois. Nous
payons nos impôts. Nos
enfants vont dans les
mêmes écoles. Nous
avons des proches à
l’hôpital. Nous empruntons les routes et les
transports en commun
pour nous rendre au travail. Nous avons à cœur
l’avenir du français en
cette terre d’Amérique,
que nous savons unique
et distincte. Nous vivons,
comme tout le monde,
les misères associées à la
pandémie.
Pourquoi, alors, nous
cantonnez-vous
trop
souvent dans le rôle de
pourfendeurs du racisme
? Évidemment, il faut dénoncer haut et fort les
injustices. Mais, savezvous quoi, nous sommes
aussi et surtout capables
de parler de tout. Des
milliers de gens comme
moi, issus de la diversité, ont des avis éclairés
sur une foule de sujets.
Transport,
éducation,
santé,
développement
durable, culture, avenir
du Québec, agriculture :
nommez les sujets, nous
pouvons en parler avec
justesse et intelligence.
Après tout, nous sommes une catégorie de la
population très diplômée,
parfois même surqualifiée
pour les métiers que nous
exerçons. Ce n’est pas
mon cas, étant à la tête
d’un cabinet d’avocats,

mais je connais beaucoup
d’immigrants qui exercent des métiers en deçà
de leurs compétences.
DES
RÉFLEXES
À
CHANGER
Trop souvent, dans les
médias, le réflexe est le
suivant : un cas de profilage racial se pointe ?
Un cas de discrimination
? Une injustice à caractère racial ? Vite ! On
appelle le porte-parole
attitré d’origine X ou Y.
C’est un peu comme si
on demandait systématiquement aux Québécois
de souche de ne commenter que les questions
entourant la langue, par
exemple. Beaucoup se
plaindraient, à juste titre,
de ce casting étouffant.
Les Québécois issus de
la diversité sont comme
ces acteurs condamnés

à jouer toujours le même
rôle, encore et encore.
Nous sommes en quelque
sorte les William Shatner
(l’acteur qui incarnait le
capitaine Kirk, dans Star
Trek) de la sphère médiatique et politique. À
l’instar des grands bonzes de Hollywood qui ne
voyaient le comédien que
dans le rôle qui l’avait
rendu célèbre, les décideurs médiatiques ne
nous voient que dans le
rôle de victimes et de dénonciateurs d’injustices
raciales. Encore une fois,
il faut dénoncer, mais
peut-on sortir de ce bout
de pelouse et aller jouer,
comme tous les Québécois, sur le terrain de jeu
des grands ?
Il y a, certes, des commentateurs issus de la
diversité invités de façon occasionnelle sur des
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WHO’S INDUCING RIVALRY & ENMITY AMONG OUR COMMUNITY’S
DEVOTED MEMBERS? WHO’S SPOILING RECONCILIATIONS?
Hussein Hoballah, Montreal

U

ntil a while earlier, Montreal
was just the example on cities
with a variety of institutions,
masjids and communities, and on the
success made by these institutions,
whether they worked independently,
collaboratively or cooperatively. That
was true despite a good deal of discordant perspectives and serious
disagreements which never crossed
the line. Competition to bring in community members was strong, but
the discordance and disagreements
didn’t turn into mutual blames or allegations of public corruption, misdealing, treachery, espionage, or even
bringing in insidious parties to strike
opponents.
So the disagreements happening
beyond the lights largely remained
confined to certain limits and times,
narrowly escaping to the public.
Whenever the disagreements grew,
good Samaritans intervened to resolve things before they grew too
serious. So resolutions were reached
with us working together and coordinating things within our community,
disallowing the malevolent to emblaze our discords. We were aware
we had to protect our small community that had formed only recently
in Canada and had been surveilled
by adversaries. The worst it could
get for the conflicting community
members was to depart from their
mother institutions and initiate new
ones. Then they would do what they
thought was right to tackle the new
reality. So despite all the discords
here and there, there was always
someone who intervened to pacify
things and heal wounds and prevent
grave divisions. Those constructive
interventions maintained some amity and self-honour and backed the
position of our community, which
had come from various cultures,
countries and backgrounds but had
one religion and common concerns.
Contrastingly, a completely different history has been being formed.
If things remain unchanged, this new
history will depict us as mockable,
derisory, pathetic and mournful to
other communities.
The new history will manifest a new
utter absurdity, which clearly is that
Montreal’s Muslim community com-

The challenges of Law 21 and others require cooperation, unity and coordination

ponents have begun to attack each
other following the community’s recent, remarkable successes. This is
happening to the community that’s
unfortunately targeted by foes on
the inside and outside, in time when
adversities and challenges are growing worse and the malevolent are
watching every single miscalculation
so that they embolden their incessant campaigns.
The anti-community plots surface in
different forms, including:
• the provincial government’s making
of laws, perhaps due to public pressure, to target our community, restrict it and ridicule its rituals;
• Incessant hate campaigns, which
led to slaying six of the best community members who were praying at
Quebec’s Grand Mosque;
• Participation by so-called community members, including former and
current activists, in the campaigns;
that is happening either because of
their vengefulness against all-community-related facets, or their selfissues and personal problems, which
they wish to blame on the community that has opened doors to care
for them and back them financially
and morally and via media.
• Enticing activists with certain bargains to make them quit their activism;

• Volunteering some community representatives into the political and
community arenas, whereby some of
them have changed their convictions,
giving up on certain inviolabilities and
joining engagements falsely pictured
as pro-community;
• Restricting institutions whose policies do not match the consecutive
governments’; whereas certain institutions are backed or funded, others
are marginalised or unfunded. Enticements are as well made to recruit
some dreamers, who wish to fulfill
personal rights and aspirations by
yielding to their enticers’ pursuits;
• The federal government’s endorsement of laws which incriminate opposition to the Israeli occupation;
• And the endorsement, as well as
the plans of some municipal powers
to draft laws contrasting our community’s right to express concern
over the sufferance of its people in
their motherland.
In parallel, interior challenges are
threatening to many community
families, who fear their children might
divert from the accepted codes of
behaviour and lose their identities.
That fact actually necessitates cooperation to provide resilient grounds
for preserving identity.
Hereupon, the discords emblazed
within the community recently,
which hadn’t surfaced earlier, bring
no good tidings. As the Canadian
Muslim Forum appears to be in confrontation with prominent female
outsiders, it seems more serious issues are hidden. Though we might be
unaware of the consequences today,
the conflicts might be hiding plans
that are pictured as pro-community
or supportive of certain community
groups. But they are definitely not
bringing any good to the community, and their setbacks can be clearly
seen by the sane.
I know the CMF, its president Samer
Majzoub and its active members well.
We know their devotion and commitment, and the achievements their
efforts have led to. For instance, they
ran an across-Canada campaign back
in 2016 to set foot for the launching of “Petition e-411” and collecting 70,000 signatures, making it the
greatest petition in Canadian history.
Adopted by parliament, it led, twice,
to the condemnation of Islamophobia and eventually to the parliament’s endorsement of “Bill 103”,

which included recommendations
against Islamophobia and later led to
an achievement in which others took
part: January 29th was declared the
“National Day of Remembrance of
the Quebec City Mosque Attack and
Action against Islamophobia.”
I also know Dr Samira Laouni very
well, and Ms Samaa al-Abiari and
their roles and tireless action to
make use of the community stage to
defend it. Both women have as well
participated in many bridge-building
events and have set room for meetings with non-Muslim communities.
So each has had an important role in
defending hijab against the anti-hijab
campaign, “Law 21” and Islamophobia.
Knowing the people on both sides
very well, I am compelled to ask,
sincerely and very painfully, whether
there is a third party that’s benefiting
off deepening and flaming the discord
between them. Otherwise, why have
all mediations by Quebec’s Council of
Imams failed? Why has the council’s
last attempt to resolve the situation failed? Who and what is preventing both parties from meeting
face-to-face to discuss things like
they should? Why are appalling, large
defamation campaigns being made
when they’re frustrating and confusing the community in general? Why
are accusations being made from
a distance when they’re creating a
wave of blazing gossips?
I believe these are thoughtful questions that must be answered very
clearly, for today we’re facing a very
different and threatening stage,
which might lead our community to
an abyss. If that happens, none will
get out in good shape, nor will all the
defendable causes and the image of
the religion we claim we represent.
People we used to see as big change
makers, after God, are now exchanging harm; the discords have resulted
in blames, accusations of treachery,
filing lawsuits, in addition to all kinds
of outrageous threats. And the good
Samaritans can now do noting as
they’re being left unheard.
If this rancorous reality is left unchanged, we will be completely destroyed in the near future, and none
will bother to appreciate our achievements. In that case, the community’s
only going to curse whomever was
the instigator!
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لنستمر في حماية
أنفسنا!

اسعلوا في كوعكم

اغسلوا أيديكم

حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

ّ
غطوا وجوهكم

هذه التعليمات إلزامية للجميع
ً
بداية من سن  10عامًا فأكثر،
وفي جميع أنواع المواصالت
العامة واألماكن العامة المُغلقة
كليًا أو جزئيًا.

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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