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صحيفة مشوار تتعرض "لحملة ارهابية""

أول الكالم

نزيه الخطاطبة ":الحملة التي تستهدفنا هي
الخضاعنا وارهاب االخرين""
تتعرض صحيفة "مشوار" التي تصدر
في تورنتو لحملة من قبل منظمة
ث اتهمتها فيها بالعداء
بيناي بر ْ
للسامية ما أدى الى ان توقف حكومة
اونتاريو اعالناتها في الصحيفة،
بحسب قول الـ"بيناي برثْ" .
بيان المنظمة الصهيونية كان محور
لقاء اجريناه مع رئيس تحرير صحيفة
مشوار االستاذ نزيه خطاطبة رد ّ فيه

على ما جاء في البيان معتبرا أن
السبب هو " عدم رضوخنا ومواصلتنا
لنشر المقاالت والتقارير التي تكشف
جوهر هذه المنظمات وأساليب عملها
في كندا إضافة إلى ما ننشره من مواد
عن القضية الفلسطينية وممارسات
اإلحتالل اإلسرائيلي".

التفاصيل في الصفحة 4

الفعاليات واألنشطة ال ّرمضانية من الواقع الى الفضاء الرقمي!

فاطمة بعلبكي -مونتريال

للعام الث ّاني على الت ّوالي يأتي شهر
ظروف عصيبة
رمضان المبارك في
ٍ
جرّاء جائحة كورونا ،الت ّي خيّمت على
شعوب العالم ،وغيّرت نمط حياتهم
اليومي ،وقلبته رأسا ً على عقب! وكما
ن لشهر رمضان المبارك
هو معروف ،فإ ّ
خصوصيّة عند المسلمين في جميع

أنحاء العالم ،وله طقوسه وعاداته
وابتهاالته .بيد أن الجائحة ألقت بظاللها
وتبعاتها اإلقتصادية واإلجتماعية على
الفعاليات الرمضانيّة ،خصوصا ً في
دول اإلغتراب ،بسبب القيود الصحيّة
الصارمة ،والت ّي تتعارض بمعظمها
مع البرنامج الرمضاني اليومي .فكيف
تعيش الجالية المسلمة شهر رمضان
في مونتريال؟!

التفاصيل في الصفحة الخامسة

القرار القضائي حول القانون  : 21مخيب لآلمال ومثير
ويميز بين الناس!
لالستغراب
ّ
في اطار رصد ردود الفعل على القرار
القضائي حول القانون  ، 21الذي اعطى
لحكومة كيبيك الحق في تقييد الرموز
الدينية التي يرتديها موظفو الحكومة
لكنه استثنى من تطبيقه المدارس
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اإلنجليزية وسمح للنواب بارتداء الرموز
الدينية ،تواصلت "صدى المشرق" مع
عدد من الناشطين والناشطات في
الجالية ألخذ رأيهم بالقرار القضائي
فكانت هذه الردود منهم.

التفاصيل في الصفحتين  10و11

هل تمارس مصلحة الضرائب الكندية التمييز؟
بيان صادر عن المجلس
في
ٍ
الوطني للمسلمين الكنديين
( )NCCMأبدت المسؤولة عن
البرامج العملية فيه السيدة ناديا
حسن قلقها من وجود أدلة متزايدة
على انحياز مصلحة الضرائب
الكندية ضد الجمعيات الخيرية
اإلسالمية ،التي است ُهدِفَت في
عمليات التحقيقات التي تجريها
وكالة الدخل الكندية ()CRA
بشأن الجمعيات المستفيدة
من إيصاالت اإلعفاء الضريبي
لألفراد أو المؤسسات التي تقدم
التبرعات المالية...
واعتمدت السيدة حسن في
اتهامها هذا على حقائق معمّقة
كشفت عنها دراسة صادرة
من قسم الدراسات اإلسالمية
في جامعة تورنتو ،التي قادها
األستاذ المحاضر أنفر ايمون
( )Anver Emonفي أكثر من
عام ...وأشارت الدراسة إلى
أن التحقيقات المنحازة لوكالة
الدخل عادة ما تكون مسكونة
بالهواجس األمنية ،دون أن يعني
هذا (والكالم لبيان المجلس) أن
الجمعيات الخيرية اإلسالمية ال
ترتكب األخطاء ،إنما المقاربة
ُ
ملفات الجمعيات
التي تُفت َح فيها
المسلمة تختلف عن مثيالتها ،ما
يترك عالمات تساؤل واستفهام
بحاجة إلى أجوبة وتبريرات...
وقد دعا البيان قادة َ الجاليات
المسلمة على امتداد الوطن
للمشاركة عبر التواصل من ب ُعد
في يوم ي َّ
ُخصص لطرح المشكلة
مع سياسيين في الحكومة
األم (الفدرالية) لطلب وقف
التمييز واالنحياز ضد الجمعيات
االسالمية العاملة في الحقل
الخيري واالنساني ...وختم البيان

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

514 619-1575

بالدعوة إلى دعم المجلس الوطني
للمسلمين الكنديين ليكمل عمله
في محاربة التمييز والتنميط في
المستويات الحكومية المختلفة،
منها مصلحة الضرائب.
مصادر متابعة أفادت متحدثة ً
جمعيات
إلى "صدى المشرق" أن
ٍ
ومراكز َ إسالمية متعددة تعرضت
في السنوات األخيرة لتدقيق
المالي،
الضرائب
مصلحة
فعُوقِب بعضها بإيقاف الترخيص
المعطى لألعمال الخيرية بسبب
أخطاء إدارية ارتكبها متطوعون
ال يتقاضون األجور وليس لديهم
االطالع الكامل على قوانين
وتشريعات وكالة الدخل الكندية
(.)CRA
وبدال ً من تدريبهم على كيفية
إدارة المال في األعمال الخيرية
دون ارتكاب المخالفات ،أو
تنبيهِهم إلى مكامن الخطأ
لمعالجتها ،صبّت الوكالة جام
تحقيقاتها وتشكيكاتها ،فطالت
سنوات عديدة ،واستنزفت جهودا ً
وأوقاتَ وأمواال ً د ُفِعَت للمحامين
والمحاسبين ،ما يسيء الى أعمال
وأنشطة وجهود هذه المنظمات
العاملة في أوساط الجالية في
كندا لتحسين حضورها الديني
والتربوي والكشفي والرياضي
والخدماتي...
وكي ال يستمر هذا االجحاف
كان ال بد من التعاون مع جهود
المجلس الوطني للكنديين
المسلمين للوصول إلى حلول
مقنعة وتفاهمات ناضجة تخفّف
من سوء الظن القائم بين
الجاليات المسلمة  -من جهة -
ومصلحة الضرائب  -من جهة -
كي تكون المواطَنة هي األساس،
ال الخلفية العِرقية أو الدينية.
التحرير
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حسين حب هللا

بعد القرار القضائي بشأن القانون الواحد
والعشرين :هل هناك إمكانية للتغيير؟!
مرحلة جديدة بدأت في حياة الجالية مع صدور
قرار المحكمة العليا في كيبك بشأن دستورية
القرار الواحد والعشرين ،قد يكون ما بعدها
مختلفا ً تماما ً عما قبلها ،ما يدعونا إلى قراءة
متأنية للقرار بتفاصيله القانونية وانعكاساته على
واقعنا ،والبناء عليها لتحديد بوصلة تحركاتنا
القادمة ،وآلياتنا المتعلقة بوجودنا وبحياة بناتنا
وسبُل المحافظة عليهم أقوياء في وجه
وأبنائناُ ،
التحديات .فخيبة األمل التي عبرت عنها الجالية
من القرار ينبغي أن تكون محفزا ً لمزيد من
العمل ،ال إلى اليأس والخضوع.
لقد كان الفتا ً أن العنوان المشترك بين
المؤيدين والمعارضين للقانون الواحد والعشرين
هو "خيبة األمل" في قرار القاضي مارك أندريه
بالنشار ()MARC-ANDRÉ BLANCHARD
الثالثاء الماضي.
أعرب عدد ٌ من الناشطين البارزين في
فقد
َ
الجالية المتحدثين إلى "صدى المشرق" عن
عدم الرضا عن القرار الصادر عن محكمة كيبك
العليا "المخيب لآلمال والمثير لالستغراب،
الذي يميّز بين الناس".
نعم ،القرار كان مخيبا ً لنا كجالية ألنه بالدرجة
األولى أعطى لحكومة كيبيك الحق في تقييد
الرموز الدينية التي يرتديها موظفو الحكومة،
مثل المعلمين وضباط الشرطة والمدعّين
العامين.
قسم المواطنين إلى فئتين:
وفي الوقت نفسه ّ
فئة ال ي ُطبّق عليها القانون في المدارس
اإلنكليزية ،حيث يمكن للمسلمات ارتداء
الحجاب في أثناء العمل .وفئة أخرى عليها تطبيق
القانون الذي ينص على منع ارتداء الحجاب
في أثناء العمل في المؤسسات الرسمية ،وإال
مُنِعَت من التعليم بإذن من القضاء!
وهذا القرار القضائي مخيب لآلمال ألنه يستهدف
النساء المسلمات بشكل خاص ،وال يلتفت إلى
اآلثار السلبية التي سيتركها على مئات النساء
وأوالدهن بعد أن يجبرن على ترك العمل في
اختصاص بذلن جهدا ً كبيرا ً في سنوات طويلة
إلنجازه .وقد يكون من الصعب العمل في
مجال آخر أو التفرغ لتحصيل اختصاص آخر
قد يكون على حساب األطفال والعائلة والحياة
الشخصية .وهو ما سيضع الكثير من العائالت
على خط الفقر ويدخلها في أزمات اجتماعية ال
يحتاج إليها المجتمع الكيبكي ،سيما في زمن
انتشار الوباء.
هذا القرار كان مخيبا ً لآلمال كذلك ألن القضاء
الذي كان ي ُّ
ُعد الملجأ األخير إلنصاف النساء لم
ً
صفه َّ
ن ،بل تركهن هدفا لمنعهن من ممارسة
ي ُن ِ
أحد أبسط حقوقهن ،أي حق ارتداء لباس اخترن َه
او العمل بقناعاتهن الدينية.
كذلك الخيبة من القرار أصابت الجالية التي
يتكلم معظمها اللغة الفرنسية .ففي الوقت
الذي يحارب لوغو وحزبه للحفاظ عليها وتقويتها،
جاء القرار القضائي الجديد ليدعو الجالية
اإلسالمية بطريقة غير مباشرة إلى التوجه نحو
اللغة االنكليزية من خالل إرسال أبنائهم وبناتهم
الى المدارس االنكليزية للدراسة او العمل فيها،
ما قد يساهم في إضعاف اللغة الفرنسية ،وهو
ما ال يريده ليغو وحزبه.
المفارقة العجيبة الغريبة أن الخيبة في القرار
وصلت إلى رئيس وزراء كيبك فرانسوا ليغو،

الذي قال ب ُعيد إصدار القرار" :أشعر بخيبة األمل
في هذا الحكم ،وأجده غير منطقي" .وأضاف
ليغو" :ال أفهم لماذا قال القاضي إن الناطقين
باللغة اإلنكليزية في مجالس إدارة المدارس
اإلنكليزية يمكن أن تختلف قِيَمهم عن سكان
كيبيك اآلخرين".
صحيح أن القرار القضائي تمييزي بامتياز ويقسم
المواطنين ،لكن ليغو يريد له ان يكون شمولياً،
متنفس للمواطنين لممارسة
ال ي ُترَك فيه
ٌ
واجباتهم الدينية بذريعة تطبيق العلمانية،
ضاربا ً عرض الحائط بكل معاني الحرية وحقوق
اإلنسان .ويريد للظلم وقمع الحريات أن يكون
شامال ً في تطبيقه من دون أن يكترث إلى
أن القانون الواحد والعشرين يستهدف مئات
اآلالف من المواطنين من األديان المختلفة ،ال
المسلمين وحدهم.
ماذا يضير السيد لوغو ومن معه لو ارتدت
المسلمة الحجاب أو حمل المسيحي الصليب
او اعتمر َ اليهودي القلنسوة والسيخي العمامة؟
لذا ال ي ُفهم من مواقف لوغو المتشددة إال الكره
ُ
التمسك بعلمانية ابتدعوها.
للدين  -أيِّ دين  -ال
مواقف السيد لوغو فضال ًعن أنها انتهاك للحرية،

من تظاهرة ضد القانون  21في مونتريال

هي ستصيب النساء المسلمات بالخصوص
وتتسبب لهن بأزمات اجتماعية واقتصادية ألنها
ستتركهن بال عمل إن أردن التمسك بحقهن في
اختيار طريقة حياتهن ،وتفادي الرضوخ لطريقة
العيش التي يريد الحزب الحاكم فرضها عليهن.
نعم ،لوغو يتناغم مع الرأي العام الذي يحمل
َ
مواقف سلبية من المهاجرين ومن اآلخر بفعل
الحمالت اإلعالمية السلبية المدروسة على مر
السنين ،التي تصوّر المسلمات بالخصوص على
أنهن ال خيار لهن في ما يقمن به ،فضال ً عن
نعت المسلمين بشكل دائم بالتخلف والرجعية.
من هنا ،بعد القرار القضائي ،نحن أمام
مسؤوليات تقع على الجالية بشكل كبير .وكل
من موقعه مدعو إلى العمل لتغيير هذه الصورة
النمطية ،التي قد تأخذ منا سنوات طويلة،
ولكنها تحتاج إلى عمل متواصل ومتناغم
يتوز ّع بين اللجوء إلى القضاء وبين االنفتاح
على المجتمع الكيبكي بشكل أكبر ليرى أبناؤُه
حقائقَ غُيّبت عنهم .كما من المهم التحالف مع
من طاولهم القرار باإلجحاف من غير المسلمين
والتنسيق معهم لتحقيق قدر أكبر من النتائج.
لقد جاء في بيان القاضي بالنشار أن عدد

hhoballah@sadaalmashrek.ca

المسلمين في كيبك بلغ ربع مليون ،ي ُضاف
إليهم مئات اآلالف من اليهود والسيخ
والمسيحيين ،الذين حُرِموا من ممارسة حرية
تعليمات ديني ٍة ال تتعارض مع
اختيارهم تطبيقَ
ٍ
حقوق اآلخرين بأي شكل من األشكال.
"هناك إمكانية للتغيير إذا كنا جنبا ً إلى جنب
ضد القانون الواحد والعشرين .لكن علينا
ة هذا القانون
أن نستمر في معركتنا لمواجه ِ
الظالم أمام القضاء وأن ال نستسلم" ،كما
أجمعت آراء الشخصيات التي استطلعتها
"صدى المشرق" عقيب صدور القرار القضائي.
ومن المهم هنا ان نستفيد من أعدادنا تالحما ً
وتعاونا ً وتنسيقا ً وتكامال ً وتنافسا ً نحو الخير ،وأن
نتجاوز الخالفات واالنقسامات التي تحُول دون
تحقيق أي إنجاز حتى نعبر المرحلة الحساسة
والخطيرة بأمان .فالحقوق لن نحصل عليها ما
لم نضع أيدينا بأيدي بعضنا .وقد قالها يوما ً
عضو مجلس الشيوخ الكندي الراحل مارسيل
برودوم لمجموعة من الجالية التقاها" :قدموا
مطالبكم إلى المسؤولين وأنتم مجتمعون ،فلَن
يسمعوكم إذا كنتم متفرقين".
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صحيفة مشوار تتعرض "لحملة ارهابية""

نزيه الخطاطبة ":الحملة التي تستهدفنا هي الخضاعنا وارهاب االخرين""
صدى المشرق
تتعرض صحيفة "مشوار" التي تصدر
في تورنتو لحملة من قبل منظمة
ث ،التي تدافع عن اسرائيل،
بيناي بر ْ
اتهمتها فيها بالعداء للسامية ما أدى
الى ان توقف حكومة اونتاريو اعالناتها
في الصحيفة ،بحسب قول الـ"بيناي
برثْ"  .وقال بيان صادر عن المنظمة
ان الصحيفة " لها تاريخ طويل من
التحريض ضد اليهود"  .كما دعت
المنظمة الشركات الخاصة إلى أن
تحذو حذو الحكومة في اونتاريو.
وقال البيان " على مر السنين ،
أشادت مقاالت في المشوار بمذبحة
عام  2014في كنيس يهودي في
القدس  ،ووصفت اليهودية بأنها
"دين إرهابي"  ،وألقت باللوم على
اليهود في حدوث الهولوكوست
وقامت بتمجيد تفجيرات انتحارية ".
وجاء في البيان انه " ردا ً على تواصل
ث مع معلنيه  ،ضاعف
بناي بر ْ
خطاطبة من معاداة السامية وتشويه
الهولوكوست  ،حيث ساوى بين
الهولوكوست وما أسماه "المحرقة
الفلسطينية المستمرة للنكبة".
من ناحيته قال مايكل موشْتِن
 ،الرئيس التنفيذي للمنظمة
الصهيونية " ال ينبغي للشركات ذات
السمعة الطيبة أن تكسب المال من
معاداة السامية" .وأضاف "ال ينبغي
ألي محام أو وكيل عقارات أو مقاول
أن يظهر اسمه أو وجهه بجانب مقال
يقلل من شأن الهولوكوست أو يشيد
بأعمال اإلرهاب" .ووجه موشْتِن
الشكر " لهؤالء المعلنين  ،بما في
ذلك حكومة أونتاريو  ،الذين فعلوا
الشيء الصحيح بالفعل".
وذكر البيان انه " تمت إزالة جميع
طبعات "مشوار" المنشورة في الفترة
ما بين آذار  2016ونهاية  2020من
موقعها على اإلنترنت .ومع ذلك
 ،احتفظت بناي بريث بنسخ من
المقاالت المعنية.
بيان المنظمة الصهيونية كان محور
لقاء اجريناه مع رئيس تحرير صحيفة
مشوار االستاذ نزيه خطاطبة رد فيه
على ما جاء في البيان معتبرا ان
السبب هو " عدم رضوخنا ومواصلتنا
لنشر المقاالت والتقارير التي تكشف
جوهر هذه المنظمات وأساليب عملها
في كندا إضافة إلى ما ننشره من مواد
عن القضية الفلسطينية وممارسات
اإلحتالل اإلسرائيلي" ،كما قال
الخطاطبة لصحيفتنا .
ولفت الى انه " لسنا الوحيدين
ث حيث
الذين تهاجمهم بيناي بر ْ
يطلقون سهامهم على كل الناشطين
الفلسطينيين والعرب والكنديين
سواء كافراد او منظمات او اكاديميين
واعالميين بهدف قمعهم وارهاب
االخرين" ،معتبرا ان " منظمة
بيناي بريث واخواتها من العديد من
المنظمات الصهيونية االخرى تعمل
بالتنسيق مع اجهزة االمن االسرائيلية
ووزارة الخارجية و تعمل وفق خطة
القرار التعريف الدولي للهولوكوست
ومعاداة السامية  IHRAوربط ذلك
بانتقاد اسرائيل ،حيث يصبح كل من
ينتقد ممارسات االحتالل االسرائيلي
هو معاد ٍ للسامية".
واذ شدد الخطاطبة على اننا " ال
ننكر محرقة الهولوكوست " ،اكد
اننا " وسيلة اعالمية تلتزم بحرّية

رئيس تحرير صحيفة مشوار االستاذ نزيه خطاطبة

الرأي ووفق القانون" .وشدد على أن
"غالبية المعلنين في مشوار باألساس
فلسطينيون وعرب وبالتالي ال يتاثرون
بمثل هذه الممارسات االرهابية".
وأمل خطاطبة " من كل وسائل
االعالم الناطقة بالعربية عدم الخوف
من مواجهة هذه القوى مع تقديرنا
طبعا المكانيات واهداف كل وسيلة
اعالمية".

استاذ نزيه خطاطبة تتعرضونللهجوم بشكل دائم من منظمة
ث المناصرة السرائيل ..
بِيناي بْر ْ
ما هو السبب برايك؟

ما نتعرض له من حملة ارهابية
منظمة من قبل المنظمات الصهيونية
في كندا وخاصة منظمة بيناي بريث
والتي تهاجمنا بشكل دوري ومنذ
سنوات عديدة وذلك  -باعتقادنا ـ
بسبب عدم رضوخنا ومواصلتنا لنشر
المقاالت والتقارير التي تكشف جوهر
هذه المنظمات وأساليب عملها في
كندا اضافة الى ما ننشره من مواد
عن القضية الفلسطينية وممارسات
االحتالل االسرائيلي .وما اثار غضبهم
في الفترة االخيرة نشر مقاالت دورية
للكاتب واالسير السابق عيسى قراقع،
والتي تُنشر ايضا في وسائل اإلعالم
الفلسطينية المحلية والتي يتحدث
فيها عن تجربة األسرى ومعاناتهم.
منظمة بيناي بريث واخواتها من
العديد من المنظمات الصهيونية
االخرى تعمل بالتنسيق مع اجهزة
االمن االسرائيلية ووزارة الخارجية
و تعمل وفق خطة القرار التعريف
الدولي للهولوكوست ومعاداة السامية
 IHRAوربط ذلك بانتقاد اسرائيل،
حيث يصبح كل من ينتقد ممارسات
االحتالل االسرائيلي هو معاد للسامية .

سبق وتعرضنا في "صدىالمشرق" لحملة مماثلة من احدى
المنظمات المدافعة عن اسرائيل
في كيبك وجرت مقاضاتنا امام
نقابة الصحافة في كيبك ...هل
هناك أطراف اخرى في تورنتو او
غيرها تعرضت لما تتعرضون له ؟

لسنا الوحيدين الذين تهاجمهم
ث او المنظمات الصهيونية
بيناي بر ْ
االخرى حيث يطلقون سهامهم على
كل الناشطين الفلسطينيين والعرب
والكنديين سواء كافراد او منظمات او
اكاديميين واعالميين بهدف قمعهم

وارهاب االخرين ،من خاللهم االيحاء
بأن منظمة بيناي بريث قوية وذات
نفوذ قوي ،وانها قادرة على تحطيم
من تستهدفهم ونبذهم وتدمير
مستقبلهم .في الواقع هي ال تخيف
سوى الجبناء  ،وال تؤثر سوى على
بعض القطاعات والمؤسسات التي
قد يكون لها تاثير عليها او تتجنب
اثارة ضجة  .وقد الحظنا مؤخرا
ازدياد ظاهرة التمرد في المجتمع
والراي العام الكندي لصالح القضية
الفلسطينية ودعم حركة المقاطعة
 ،والقرارات المهمة التي صدرت عن
مؤتمر الحزب الديمقراطي الجديد
والتي تدعو الى انهاء االحتالل
االسرائيلي ومنع التعامل مع
المستوطنات وتعليق التعاون في
مجال بيع السالح لجيش االحتالل .
وبالتالي فالحملة التي تستهدفنا هي
محاولة الركاعنا واخضاعنا وارهاب
االخرين.

ما هو ردك على اتهام المنظمةللصحيفة بالعداء للسامية وما
تضمنه االتهام بان مقاالت عديدة
في صحيفتكم فيها اتهام للدين
اليهودي بانه دين إرهابي وتلوم
اليهود في حدوث الهولوكوست
وانكم قمتم باالشادة بما وصفته
بتفجيرات انتحارية ...؟

هذه الحملة ليست جديدة وهي
متواصلة منذ سنوات .وفي كل
مرة يقومون بتكرار نفس األكاذيب
واإلدعاءات باننا ننكر المحرقة
ومعادون للسامية وننشر مقاالت
تشجع على الكراهية وما الى آخره
من إدعاءات غير صحيحة  .فقد سبق
ونشرنا في اكثر من مناسبة باننا ال
ننكر محرقة الهولوكوست وليس
لنا اي مصلحة في ذلك  .لقد سبق
ونشرنا قبل سنوات دراسة لباحثة
روسية بعنوان خزاريا المخفية وهي
موجودة على االنترنت ،وبامكان اي
شخص االطالع عليها  ،حيث تشرح
بالتفصيل نشأة اليهود الغربيين
الذين تهوّدوا في امبراطورية خزاريا
في القوقاس جنوب روسيا في القرون
الوسطى قبل احتاللها من قبل روسيا
القيصرية  ،ومن ثم انتقلوا الى روسيا
وبولندا واوروبا وامريكا  .حيث تؤكد
الباحثة ومن خالل مصادر عديدة
عدم وجود أية عالقة تربطهم بيهود
الشرق االوسط  ،وتكشف دور الحركة

الصهيونية وقيادتها وتعاونهم مع هتلر
واستغاللهم للهولوكوست لتهجير
اليهود الى فلسطين وتحكّم قيادة
الصهيونية بالسياسة االمريكية.
ال اريد اإلطالة وشرح كل الجوانب،
ولكن ما اؤكد عليه ان "بيناي برثْ"
تكذب وتلفّق االدعاءات ،فنحن
وسيلة اعالمية تلتزم بحرية الرأي
ووفق القانون وننشر مقاالت تعبر عن
راي كتابها والتي ال تتوافق بالضرورة
مع راي بيناي بريث وتعتبرها مناهضة
السرائيل والسامية وتحريض على
العنف .

يقولون انكم قمتم بإزالة جميعطبعات "المشوار" المنشورة في
الفترة ما بين آذار  2016ونهاية
 2020من موقعكم على اإلنترنت
هل هذا اعتراف بالتهمة؟

المقاالت موجودة في صفحتنا على
موقع مشوار ميديا االلكتروني ولم
نحذفها ولن نحذفها وانما نقوم
بتطوير الموقع وتغيير القالب لتطوير
السرعة  ،وباالمكان وضع في مكان
البحث في قسم المجلة المطبوعة
اسم الملف مثال meshwar 270
فيظهر مباشرة يعني مشكلة فنية ال
اكثر  ،ولم نحذفها خوفا .فالمقاالت
اصال منشورة في وسائل اعالم اخرى
وليش نخاف؟ .مثال مقالة الدكتور
المرحوم عبد الستار قاسم بعنوان
اإلرهاب اليهودي  ...موجودة على
النت وهي مقارنة بين االرهاب
االسالمي واالرهاب اليهودي من خالل
مقارنة النصوص والممارسة  ،وكاتبها
محاضر في جامعة النجاح في نابلس
تحت االحتالل ولم يتعرض لالعتقال
بسبب نشر المقالة .فلماذا تعاقبنا
ث في كندا؟
منظمة بيناي بر ْ

نفقد اعالنا واحدا بسبب ذلك .حتى
ان الغالبية ردّوا على المنظمة بالقول
"اذا الكم شيئ تجاه الجريدة فاذهبوا
للمحكمة ولماذا تخاطبونا نحن ؟"،
وهذا ما يثير غضب قادة المنظمة
الذين يخشون من فقدان قوة الردع
التي يرهبوا االخرين بها  ،خاصة وان
هناك العديد من القوى اليهودية
الغير صهيونية والتي تبرز وبقوة
في كندا وتعارض سياسة واسلوب
ث،
البلطجة الذي تستخدمه بيناي بر ْ
حيث نشرت منظمة الصوت اليهودي
المستقل في كندا( Independent
 )Jewish Voices Canadaمؤخرا
تقريرا مغايرا لمعاداة السامية يتضمن
مثال  :نحن كيهود في كندا  ،نعلم أن
معاداة السامية قضية خطيرة ويجب
مكافحتها .لكن تسليط الضوء على
التقارير الزائفة للغاية لـ"بناي برثْ"
أمر مهم ألننا نعلم ً
أيضا أن الجماعات
الموالية إلسرائيل تستغل معاداة
السامية إلسكات الفلسطينيين
وحلفائهم.

في الختام هل لديكم كلمةتوجهونها للجالية ؟

ما تتعرض له جريدة مشوار من
حملة ال تستهدفها وحدها فقط وانما
تستهدف كل الجمعيات ووسائل
االعالم والناشطين الفلسطينيين
والعرب والكنديين .ولذلك فقد بادر
العديد من الجمعيات والناشطين
والمحامين باالتصال بنا لتقديم
المساعدة  ،وقمنا بارسال رسائل لكل
نواب البرلمان وسوف نواصل انحيازنا
لجانب قضية شعبنا الفلسطيني
والتمسك بحق ومبدأ حرية الراي
والتعبير  ،ونأمل من كل وسائل
االعالم الناطقة بالعربية عدم الخوف
من مواجهة هذه القوى مع تقديرنا
طبعا المكانيات واهداف كل وسيلة
اعالمية .

في بيان المنظمة دعوة لسحباإلعالنات من صحيفتكم تجاوبت
معها الحكومة في اونتاريو  ...؟
وهل قام معلنون آخرون بسحب
المنظمات الصهيونية تستغل حالة
اعالناتهم ؟

الجديد في حملة بيناي بريث كون
رئيسها التنفيذي ارسل مباشرة
ايميالت لكل المعلنين في جريدتنا
يهددهم بشكل مباشر ،ما يعتبر
ارهابا سافرا ومخالفا للقانون  .والحمد
لله غالبية المعلنون هم باالساس
فلسطينيون وعرب وبالتالي ال يتأثروا
بمثل هذه الممارسات االرهابية ولم

الضعف والفرقة والتشتت التي تعاني
منها الجالية الفلسطينية والعربية
وانخفاض مستوى التنسيق فيما بين
مراكز القوى الفاعلة فيها وبالتالي
فاننا نامل بزيادة التنسيق والتعاون
بين الجمعيات الفاعلة لتشكيل لوبي
فلسطيني وعربي لخدمة مصالح
الجالية والقضية الفلسطينية وكافة
القضايا العربية .
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الفعاليات واألنشطة ال ّرمضانية من الواقع الى الفضاء الرقمي!
فاطمة بعلبكي-مونتريال

للعام الث ّاني على الت ّوالي يأتي شهر
ظروف عصيبة
رمضان المبارك في
ٍ
جرّاء جائحة كورونا ،الت ّي خيّمت
على شعوب العالم ،وغيّرت نمط
حياتهم اليومي ،وقلبته رأسا ً على
ن لشهر
عقب! وكما هو معروف ،فإ ّ
رمضان المبارك خصوصيّة عند
المسلمين في جميع أنحاء العالم،
وله طقوسه وعاداته وابتهاالته .بيد
أن الجائحة ألقت بظاللها وتبعاتها
على
واإلجتماعية
اإلقتصادية
الفعاليات الرمضانيّة ،خصوصا ً في
دول اإلغتراب ،بسبب القيود الصحيّة
الصارمة ،والت ّي تتعارض بمعظمها مع
البرنامج الرمضاني اليومي .فكيف
تعيش الجالية المسلمة شهر رمضان
في مونتريال؟!
التداعيات اإلجتماعية كارثيّة!
ّ
شك فيه أن شهر رمضان
مما ال
المبارك هو شهر التواصل اإلجتماعي
وصلة األرحام ،من خالل موائد اإلفطار
والوالئم ،الت ّي يحرص المسلمون على
إقامتها لكسب الثواب من جهة،
وإعادة إحياء العالقات اإلجتماعيّة
د أواصر القربة وصلّة الرحم من
وش ّ
جهة أخرى.
كما تكثر موائد الرحمان خالل الشهر
الفضيل ،والت ّي حرصت العديد من
الجمعيات والمنتديات والمراكز
اإلسالميّة في مونتريال على إقامتها
للمّ شمل المغتربين ،خصوصا ً
المهاجرين الشباب الذّين يفتقدون
األجواء العائليّة ،بسبب بعدهم عن
أهلم وذويهم .ولكن مع األسف ،لم
يتمكّن أبناء الجالية اإلسالمية من
إقامتها هذا العام أيضا ً بسبب القيود
الصحيّة وحظر التجوّل المفروض في
مونتريال.
وبالرغم من أن اإلجراءات الصحيّة
ضرورية لسالمة األفراد خالل جائحة
كوروناّ ،
إل أنها أضرّت بشكل بالغ
بالعادات الرمضانيّة اإلجتماعية،
وزادت من عزلة المغتربين ،خصوصا ً
الجدد.
األنشطة الرمضانيّة الى الفضاء
الرقمي..
كعادته في كلّ عام ،يحرص المجمّع
اإلسالمي في مونتريال على إحياء
الفعاليات الرمضانيّة ،عبر برامج هادفة
وشاملة لجميع أفراد العائلة .الفرق
الوحيد للعام الث ّاني هو تحوّل هذه
البرامج من الواقع الى الفضاء الرقمي،
حيث شرّع المجمّع اإلسالمي بواباته
اإللكترونية ،عبر موقع اليوتيوب
وصفحة المجمّع الرسميّة على
الفيسبُك ،لبث البرامج الرمضانيّة.
وتصف مسؤولة النشاطات في
المجمّع الحاجة شمس مهدي
جابر البرنامج الرمضاني لهذا العام
بالمتكامل" ،قفزنا قفزة نوعيّه هذا
العام من حيث كمية ونوعية البرامج
واألنشطة الرمضانيّة ،والت ّي تطلّبت
وقتا ً طويال ً وجهدا ً مضاعفا ً إلعدادها،
وحرصنا أن تستهدف مختلف الفئات
العمريّة ،باإلضافة الى برامج موجّهة
الى العائلة بجميع أفرادها".
كما تشير جابر الى مروحة النشاطات
الت ّي يشملها البرنامج الرمضاني لهذا
العام ،والبداية من "نادي األصدقاء"
دم برنامج "هل هاللك" الذّي
الذّي يق ّ
يتم بث ّه مباشرة يوم األحد ،بالتزامن
مع عطلة نهاية األسبوع كي يتسن ّى
ألكبر عدد من األطفال مشاهدته،
بالتعاون مع كلّ من مدرسة "األجيال"
لتعليم اللغة العربية ،ونادي "اقرأ
وارتق" للقرآن الكريم .يستهدف هذا
ِ
البرنامج الفئات العمريّة ابتداء ً من عمر
ثالث سنوات ولغاية إحدى عشر عاماَ،
ويضم فقرات مختلفة ،تبدأ مع القرآن
الكريم ،يليها فقرة "حكاية وخبرية"
مع األخت خديجة شمس الدين ،ثمّ
دمها
الصغير" الت ّي يق ّ
فقرة "مطبخي ّ
فتيات من نادي األصدقاء ،ويعقبها
فقرة "فوانيس رمضانيّة" من إعداد
ّ
طلب من مدرسة األجيال،
وتقديم
يتبعها فقرة "رسم" بمشاركة صبايا
من الـ  ،))Youthوختاما ً فقرة ترفيهيّة
بعنوان "آلو عمو رمضان"،تتضمّن
أسئلة حول معلومات عامّة ،وقرآنيّات

ورمضانيات ،كما يتخلّلها إتصاالت
مباشرة ،مع جوائز أسبوعيّة لثالث
فائزين ،وهي من تقديم عبّاس حمّود
وزوجته جنان زهري.
أما األطفال من عمر  12عاما ًوما فوق،
فتمّ تخصيص برنامج "كبسوالت
رمضانيّة" لهم ،والذّي يحاكي سن
ّ
الشرعي ووجوب صيامهم.
تكليفهم
ويطرح البرنامج المفاهيم اإلسالميّة
والقيم الرمضانيّة ( كالصدقة
دث عن موضوع
وغيرها،)...كما يتح ّ
معيّن في كلّ حلقة ،ثمّ فقرة "من
دمها
أنا" ،وهي عبارة عن حز ّورة تق ّ
طفلة ،وتعطي من خاللها معلومات
عامّة ومواصفات عن أمر ٍ له عالقة
بموضوع الحلقة ،وعلى المتابعين
تحديد هويّته ،وإرسال اإلجابات
عبر البريد اإللكتروني ،ثمّ يتم فرز
اإلجابات الصحيحة ،ويقام سحب
أسماء الفائزين في نهاية شهر رمضان
المبارك .وختام البرنامج موعظة
دينية ومسألة فقهيّة.
مخصص للعائلة عبر
يوم السبت
ّ
دو يوسف" ،وهوعبارة عن
برنامج "ج ّ
حكاية ذات مغزى إجتماعي تحاكي
الكبار والصغار.
وتوضح جابر أن البرامج الرمضانيّة يتم
عرضها في فترة المساء ،بعد اإلفطار
وبعد دعاء اإلفتتاح مباشرةً .أمّا اإلقبال
والت ّفاعل على البرامج الرمضانيّة "فهو
ممتاز ،ونتلق ّى الثناء واإلشادة من
األهل بعد العرض مباشرة ،ويتم
شكرنا على الجهود المبذولة ،فضال ً
عن إطالعنا على ردود فعل أطفالهم
وترقّبهم بفارغ الصبر للبرامج" ،وفق
جابر.
البرنامج الديني المكث ّف منارة الشهر
الفضيل!
رمضان شهر العبادة والطاعة التهجّد،
وهو شهر ليالي القدر وصالة التراويح
وصالة الجماعة ،والت ّي أثّر قرار حظر
التجوّل  -المفروض في مونتريال
ابتداء ً من الساعة الثامنة مساء ً،

بالتزامن مع موعد اإلفطار -الى
تعذّر إقامتها وإحيائها بشكل مباشر
ن المجمّع
وعلى أرض الواقع ،ولك ّ
اإلسالمي حرص على تقديم برنامج
ليحصن
ديني افتراضي شامل،
ّ
الجانب الروحي والمعنوي للمغتربين
المسلمين خالل الشهر الكريم.
وبما أن القرآن الكريم ربيع القلوب،
"يتم يوميّا قراءة جزء من القرآن
الكريم حوالى الساعة السادسة بعد
دبر في القرآن الكريم
الظهر ،ويليه الت ّ
من خالل تفسير معنى كلمة واردة في
اآليات القرآنية" ،كما توضح جابر.
بعد اإلفطار مباشرة ،يتم بث دعاء
اإلفتتاح ،وبعده مباشرة تالوة آيات
دة دقيقتين
عطرة من القرآن الكريم لم ّ

من قِبل أبناء نادي "اقرأ
وارتق" ،للحديث عن مواضيع إجتماعية عبر
ِ
يعقبها محاضرة دينية وموعظة على محاضرات تلقيها األخت راغدة مراد،
امتداد أيام األسبوع ،يشارك بتقديمها تناولت في الحلقة االولى "لقاج
مجموعة رجال دين ،عن طريق البث كورونا" على سبيل المثال.
المباشر ،ومنهم الشيخ علي سبيتي ،ختاماً ،بالرغم من تأثير كورونا على
ّ
إل
والشيخ محمد عمراني ،والشيخ طارق المظاهر والعادات الرمضانيّة،
والسيد رياض المؤمن.
إدريس
ن قيم هذا الشهر الكريم يجب أن
أ ّ
ّ
ويشمل البرنامج الديني أيضا َ أمسيات تبقى ثابتة في وجدان المسلمين،
قرآنية ،تمّ تسجيلها من قِبل قرّاء خصوصا ً المغتربين ،وأن يحرصوا
دوليين ،منهم مصطفى شقير على تجديدها كلّ عام ،فشهر رمضان
وحمزة منعم ،باإلضافة الى قرّاء من فرصة إستثنائية للت ّوبة واإلقالع عن
مونتريال ،وهما الحاج
حسان قصير الذنوب ،ومحطّة سنويّة لصيانة الروح
ّ
ّ
الهشة!
والحاج فؤاد نحلة .وهناك أيضا ً برامج ورأب الصدع في النفوس
مخصصة إلحياء ليالي القدر ،فضال ً وعليهم أن يتذكروا دائما ًأن ّه في مقابل
ّ
عن بث دعاء كميل كلّ ليلة خميس .إقفال دورالعبادة ،باب الباري مشرّع
ليلة السبت عائليّة بامتياز ،تتطرّق ال يغلق!
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هشام على خطى باسم

هشام حداد هو اإلعالمي اللبناني الساخر
والمحبوب ،الذي حقق نجاحات مهمة في
السنوات األخيرة في بـــــرامج الــ " "talk show
الفنية واالجتماعية على تنويع سياسي خفيف
بمعنى " ." light politics
باسم يوسف هو اإلعالمي المصري الذي نفى
نفسه الى أمريكا بعد انقالب السيسي وبهتت
صورته وضعف صوته وهزل حضوره بعد ان
أصبح بعيدا عن هموم الناس ومشاكلهم
اليومية ،في الجغرافيا وفي السياسة!
ما بين هشام وباسم الكثير من المشتركات
الشخصية والعامة ،منها ما هو تكويني في
الجسد (الوجه تحديدا) والحضور الخفيف
الظل ،ومنها ما هو مكتسب نتيجة التجربة
والجهد وظروف البيئة والمجتمع والفرص
المتاحة!
ال شك انه على المستوى الشخصي والحضور
والنجاح فإن باسم يوسف متقدم على هشام
حداد بسنوات ضوئية ،في الشكل والمظهر
بما يخدم الكوميديا الساخرة ،وعلى مستوى
التحصيل العلمي والثقافي ،إضافة الى
الحضور الذهني السريع والنكتة العميقة
والبعيدة الغور المكتسبة من روح مصر وناسها
ومجتمعاتها التي تتقن فن النكتة الساخرة
المواربة او المباشرة حسب طبيعة الضغوط
التي يتعرض لها الشعب المصري!
كذلك ،فإن النجاح والصعود التاريخي لباسم
يوسف مع بداية الربيع العربي في مصر
وما حولها ،ومالحقة الناس لبرامج التواصل
االجتماعي ابتداءا ،وصوال الى الشاشة
الفضية ،وفي مجتمع مكثف وفكه مثل
المجتمع المصري حيث تزامن صعود باسم
على االعالم مع خروج الناس الى الشوارع في
اغلب العواصم والحواضر العربية بما سمي
في حينها بـ "الربيع العربي" السيء الذكر..
هذه الظروف والحوادث الكبيرة أوصلت عدد
المتابعين لباسم يوسف في سنوات الذروة في
عهد مرسي الى حوالي  30مليون مشاهد أي
حوالي ثلث الشعب المصري ،عدا الجماهير
العربية األخرى التي كانت تتابعه مباشرة على
التلفاز او عبر اليوتيوب!
لم ولن يقدر لهشام ان يصل لهذه األرقام
لمجموعة من األسباب أهمها ان لبنان ليس
مصر ،كما ان هشام ليس باسم ،والقضايا
التي كان يعالجها باسم أكبر بكثير من القضايا
التي يعالجها هشام ،كما ونوعا وعمقا ودقة،
أضافة الى أن تفاعل الناس مع الميديا بدأ
بالتراجع بعد أن ثبت تورط الكثير من هذه
الميديا في تزوير االحداث او اخفائها أو صناعة
بعضها كما حدث في سوريا مع بداية الربيع
العربي المشؤوم!
للذين ال يعرفون باسم يوسف ،خصوصا انه
اختفى عن الشاشات العربية بعد تجربة
قاسية ومرة مع االعالم الممول خليجيا ورحل

الى أمريكا مع عائلته حيث يذيع بعض
البرامج باللغة اإلنكليزية من منصات مختلفة
ومتعددة!
النجاح الكبير الذي حققه باسم يوسف هو
الحملة اإلعالمية الكبيرة والموجهة والحادة
والمباشرة على رئيس الجمهورية المنتخب
محمد مرسي ممثال لجماعة االخوان
المسلمين في مصر ،وقد تمكن باسم من
تحطيم وتهشيم "تابوه" التحريم الذي كان
يحيط بالرئيس حسني مبارك ومن قبله أنور
السادات ،فقد سلط باسم عشرات الحلقات
على مرسي وفريقه وطريقة إدارة االخوان
لحكم مصر وتمكن فعال من تمهيد الساحة
لالنقالب الذي قام به السيسي الحقا حيث
كان باسم قد نال من مرسي بالنقاط ،ليأتي
العسكر ويضرب االخوان ومرسي بالضربة
القاضية.
بعد انقالب السيسي ووصول العسكر الى
الحكم ،حاول باسم متابعة نفس أسلوب
"البرنامج" في تناول السيسي وحزبه من
العسكر ،يقول باسم عن هذه التجربة :ان
مرسي واالخوان كانوا حديثي عهد بالحكم،
فهم سذج ولربما كانوا يصدقون ان الذي
حصل في مصر ديموقراطية اوصلتهم الى
الحكم ،فسمحوا لي بتناول الرئيس والجماعة،
أما العسكر فهم في الحكم منذ  60سنة..
لذلك أوقفوا كل شيء بعد الحلقة األولى،
وألزموا المحطة بإيقاف برنامجه بعد أن كان
قد اتفق مع مدير ال  MBCالسيء الذكر علي
جابر ،وفر باسم الى االمارات ثم الى أمريكا..
وال يزال هناك!
ما يقوم به هشام عبر برنامجه على محطة
"صوت بيروت إنترناشيونال" هو نفس ما
قام به باسم مستبدال مرسي بعون واالخوان
بالتيار ،وال تبدو هذه المقارنة بريئة ،ويبدو ان
الرهان على الفرص التي يمكن ان تحدثها
هذه الحملة كبيرا ،وال اعتقد انها – فكرة
تقليد باسم في النيل من الرئيس  -من بنات
خيال هشام حداد او جيري ماهر ..وليست
طبعا من ابداعات بهاء الحريري.
فما يقوم به هشام حداد في التصويب على
الرئيس عون ومن خلفه وامامه وبين يديه
التيار ،هو محاولة حقيرة ورخيصة لمحاكاة
تجربة باسم يوسف التي نجحت بشهادة
واعتراف اعالميين وسياسيين كبار في مصر
وخارجها..
طبعا ،التنويع الذي يخرج به هشام في
بعض الحلقات في محاولة منه لإليحاء
بأنه "يعدل" في التطاول على السياسيين
وتناولهم والسخرية منهم ومن أدائهم ،هي
محاولة ساذجة وغبية ومكشوفة وال تنطلي
على بسطاء الناس من سويي الفطرة ،وهو –
بالمناسبة – لم يخرج بجملة سياسية مفيدة
بعد ،خالل حلقاته المتعددة التي تتناول

الرئيس والتيار ،كل ما هنالك هو أن هناك
إحساسا لدى السعودية الجديدة في لبنان
يقارب احساسها عشية االجتياح اإلسرائيلي
عام  1982ودخول الحريري االب على خط
السياسة والمال والخدمات ،كذلك فال بد
من تكرار تجربة الخراب فوق رؤوس الجميع
ليدخل بهاء من نفس البوابة التي دخل منها
رفيق ..انها لعنة السعودية وآل الحريري معا!
لهشام حداد ان يبيع النفس ،هذا حقه ،وله
ان يضع التسعيرة المناسبة ،فلكل اعالمي
في لبنان ومحيطه العربي ،وربما في كثير
من دول العالم الحر وغيره ،لكل اعالمي
سعر ،بعض يقبض ثمن قلمه عزا وكرامة
في السجون والمعتقالت ،او الترحيل عن
المنصات اإلعالمية الكبيرة ،وآخرون يقبضون
ثمن أقالمهم وأصواتهم وحضورهم بالريال
الخليجي او الدوالر االمريكي ..والسوق عرض
وطلب وبيع وشراء!
أحاول ان اقتنع ان هشام ليس بهذا السوء
لكي يهاجم الرئيس عون بهذا األسلوب القذر،
وليس بقلة الوفاء التي يخرج بها مقابل التيار
لكي يتنكر له بهذه الطريقة الرخيصة التي لم
تعد تجد فيه أي فضيلة او حسنة!
وليس بهذه السذاجة لكي يهاجم القاضية
عون بهذه الخفة وكأنه ال يعرف ماذا تحوي
داتا المعلومات في أرشيف شركة "مكتف"
وغيرها من الملفات المفتوحة بين يديها!
لكن الذي اعرفه جيدا ان المال الخليجي،
السعودي واالماراتي تحديدا ،مال قذر
بالمعنى القذر للكلمة ،فهو ال يرحم ،ويريد
من مستخدميه ان يخرجوا بأسوأ ما فيهم
الى الجمهور (نديم قطيش وديما صادق
نموذجان نافران وصادقان في تبنيهم ووالئهم
لسياسات مشغليهم) ،وبذلك يكشفهم عرايا
امام بيئاتهم ومجتمعاتهم الى حدود وخطوط
الال رجعة والال عودة الى الوراء ،منبوذين في
مجتمعاتهم وبيئاتهم وربما منفيين الحقا..
كما حصل مع باسم يوسف الذي يتعرض
للشمس على شواطئ لوس انجلوس!
نعم ،المال الخليجي وقح ،والمال الخليجي
المراهق أوقح منه ،خصوصا إذا كان من
النسخة الرابعة او الخامسة من هذه العائلة
الملعونة ،أو الجيل الثالث بالمعنى السياسي،
رفيق الحريري ،سعد الحريري ،احمد
الحريري ..واآلن بهاء الحريري الذي يريد أن
يجرب هو اآلخر في هذه الساحة – العاهرة
المنزوعة الشرف!
حبذا لو نسمع من هشام في حلقة كاملة
على التجربة السياسية الموعودة لصاحب
خطاب :يا قوم!
إذ في عام  2005وبعد االنفجار الذي اودى
بحياة رفيق الحريري ،خرج بهاء الى الناس
بخطابه الشهير :يا قوم!
أحسست حينها ان هذا الخطاب يخرج من
بطن التاريخ الى قلب بيروت ،وشعرت الغرف
السوداء أن الرجل لم يخرج من الخيمة
بعد ،فاستبدلته بسعد ،ومررت المحكمة
الدولية وما تبعها من افالس سياسي ومالي
لـ “الحريرية السياسية" ،أوصل البلد الى ما
هو عليه اليوم!
يا قوم ..يقول بهاء عبر هشام حداد في
"صوت بيروت إنترناشيونال" :إنني الوريث
الشرعي لهذه العائلة ،وأن لعنة آل الحريري
سوف تالحقكم ..طالما إسرائيل تعيش خطرا
وجوديا!
مالحظة :بعد التجربة القاسية التي تعرض لها
اإلعالميون في تيار المستقبل في التلفزيون
والراديو والجريدة ،هل هناك ضمانات من
بهاء ان هذه الحادثة لن تتكرر ..وأن القذارات
التي يتقيأ بها هشام مدفوعة الثمن حتما!

د .عيل ضاهر

سان:
الكوفيد
كاإل ْن َ
ِ
حنون واجتماعي
الناس يُق َ ِّ
درون الصداقة ويعتبرونها ملطّفة للعيش ،فإن
َ
ست الحياة .وهم ميالون للتآلف والتالقي،
انعدمت ق َ
يكرهون التباعد ويمقتون االنعزال .المعرّي وصف هذا
الميل بقوله:
د فَرْد ًا ل ََ
ما أَحْبَبْتُ بِالْخُلْد ِ انْفِرَاد ًا
وَلَو ْ أَنِّي حُبِيتُ الْخُل ْ َ
بيت شعر حولته العامة الى" :الجنة بال ناس ال تُداس"،
لنبذ العُزْلَة ُ وتمجيد وجود االخر كضرورة لتحمل صعوبة
العيش عن طريق التواصل والمالطفة والمماحكة
َّ ُّ
ب والهم وفك
والضحك والتفَكه ،كوسائل لت َف ْرِيج الكُر َ ِ
الغَمِّ وتمضية الوقت والتسلية ،لدرجة ان الناس في ايام
حظر اللقاءات وشحّها وتدني فرص التالقي وحظرها،
بسبب الكوفيد الفلتان من عقاله ،شحذ همته ،فقام
بتطوير تطبيق "زوم" و"سكايب" و"هانغ اوت" وحتى
"كلوب هاوس" واخوانهم ،كترضية افتراضية للتعويض
عن التالقي وجها لوجه مع اهله واصحابه وخالنه واقعيا
وفعليا.
لكن العالم االفتراضي مهما حاول ال يمكنه التعويض
عن الواقع الفعلي ،لن يغبر عليه ولن يصل الى كعبه
او يحل محله ال سيما خالل شهر رمضان .فهل لصالة
"زوم" افتراضية قدرة الحلول محل صالة عيد فعلية؟!
وهل لسهرة "سكايب" التعويض عن ليلة رمضانية
فعلية تتخللها صالة ولقاء حول شوربة عدس ،تليها
أطباق المحمر والمقمر وتتبعها صحون البقالوة وزنود
الست ويتم بعدها "الحبس" بفناجين الشاي "الرايحة
جية"؟! وهل ألي تطبيق افتراضي القوة للتعويض عن
امسية رمضانية فعلية تدوم لساعات يتخللها القيل
والقال وتركيب المقال ،هواية البشر المفضلة؟ لذا،
يمكن القول ان الكوفيد قد أصاب مقتال في محبي
التالقي وموائد الرحمن َ
ب عاشقي السمر والسهر.
وضر َ َ
فهذه امور ،بالنسبة للبعض ،فرض عين ،من مناسك
الشهر الكريم وشعائره ،التي بدونها تخف حالوته وتقل
بهجته وتفسد طعمته.
لكن رمضان الكريم أبَى إال ّ أن يظهر كرمه للعباد لِعِلمِه
أن العديد منهم ،مثل المقبور سياسيا ترامب ،يضربون
ُ
ي
بالقواعد الصحية عرض الحائط .لذلك فقد أوْحِ َ
لفرانسوا ليغو ،قبل حلول رمضان بقليل ،بتخفيض
اعداد الحضور داخل دور العبادة الى  25بعد ان كان
قد رفعه الى  250شخص على اعتاب اعياد الفصح
المسيحية واليهودية ،إكراما وهدية منه ألتباع هاتين
الديانتين! هدية تمثلت بالسماح لهم بالتالقي بأعداد
كبيرة في دور العبادة ،وهي خطوة نعيش تداعياتها
حاليا على شكل إزدياد في اعداد االصابات بالكوفيد.
ي فرنسوا ليغو جاء رحمة للمسلمين .فلو ابقت
إذا فوُحِ ّ
حكومة كيبيك على التجمعات الكبيرة التي كانت قد
خصت بها المسيحيين واليهود في اعيادهم ،لكان
الكوفيد قد ضرب المسلمين بقوة خالل رمضان حيث
االكل واالحاديث والرذاذ المتطاير في اماكن عبادة،
معظمها فاقدة للت َهْوية الصحيحة ،كان قد شكل فرصة
ذهبية للكوفيد ليسرح ويمرح ويطلع منهم َ
"شرْد ْ َمرْد".
فالكوفيد كالبشر حنون ،محب وإجتماعي يلتذ بالحَشْر
ن الناس ودَن َوْا من بعضهم
ويهوى التواصل .فكلما حَ ّ
ن الكوفيد اليهم ودنا منهم وقويت رغبته فيهم
كلما حَ ّ
صاق بهم.
واشتد شغفه لالِلْت ِ َ
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د .عيل حوييل ـ مونرتيال

ليلى الجبالي  :اقتحمت عالم الهندسة النووية وحصلت
على دكتوراه في زمن كان حكراعلى الرجال
العقول النسوية العربية المهاجرة رغم
ضآلة اعدادها  ،تستحق اكثر من وقفة
اجالل واكبار .فقد ابدت تلك النساء
جرأة بالغة في اقتحام المعاقل العلمية
والتكنولوجية التي كانت بمعظمها
حكرا على الرجال ،فنافسنهم في
التعليم الجامعي وتولي المناصب
االكاديمية والمهنية الرفيعة ومراكز
الدراسات واالبحاث وفي ميادين الخلق
واالبداع واالبتكار.
اما الغربة فقد كان وقعها عليهن ثقيال
لشدة المعاناة ووفرة المسؤوليات
العائلية من زواج وتربية اطفال وحرص
شديد على عدم تغريبهم وتهيئة
مستقبلهم فضال عما كن يتعرض
اليه احيانا على مقاعد الدراسة او في
مراكز العمل من تصرفات ال تخلو من
ايحاءات عنصرية .
" عالمة في برامج ومشاريع اندماج
الطاقة.اسست مفاهيم بيئية جذابة
في مستقبل االندماج النووي .
وساهمت مع كبار الباحثين في تطوير
معهد تكنولوجبا االندماج في جامعة
ويسكنسون وجعله رائدا في الهندسة
النووية" .بهذه الكلمات المختصرة
تنوّه احدى وثائق جامعة ويسكنسون-
ماديسون االميركية ببعض الجوانب
المشرقة من مسيرة ليلى احمد
الجبالي ( مواليد بني سويف ) ،اولى
العالمات المصريات االميركيات اللواتي
اقتحمن عالم الهندسة النووية وحصلن
على دكتوراه في زمن كان حكراعلى
اقرانهن الرجال.
حصلت الجبالي على بكالوريوس في
الهندسة النووية عام  1970في جامعة
االسكندرية .واثناء تعيينها معيّدة
 ،تلقت منحة تعليمية من جامعة
ويسكنسون – ماديسون االميركية
ونالت شهادة ماجستير في التخصص
ذاته عام  .1973ثم عادت الى جامعة
االسكندرية لتنال بكالوريوس في
الفيزياء ( ) 1976ودكتوراه في الهندسة
النووية عام .1979
وعام  1981عادت الى جامعة
ويسكنسون وتدرجت فيها من باحثة
مشاركة في قسم الهندسة النووية
(  )1984 1981-وعالمة مساعدة
( )1987 1984-ثم عالمة مشاركة
في قسم الفيزياءالهندسية ( 1987-
 ،)1991الى منصب كبير العلماء (
 ) 2006 1991واستاذة باحثة متميزةمن  2006حتى اليوم .
وشملت اهتماماتها النووية مجموعة
واسعة من االبحاث في المفاعالت
االندماجية ،وتحديد مستوى االضرار
من االشعاعات النووية ،واعادة
تدويرالنفايات المشعة او تصنيعها،

العاملين
المواد
الطاقة
التشغيل

وتصميم دروع واقية لحماية
من االشعاعات ،وادارة
المستعملة في مفاعالت
االندماجية وتفعيلها اثناء
وبعد تفكيكها.
تحديات االندماج النووي
تتركز ابحاث الجبالي بشكل اساسي ،
كما تقول في لقاء معها على"مصادر
الطاقة التي ال تنضب وتحاكي ما
يحدث داخل الشمس وان ما زالت في
دائرة االبحاث " .وترى " ان "مفاعالت
االندماج النووي تعتبر المصدر المثالي
للطاقة النووية بوقود ال ينفذ ،اكثرنظافة
وأقل تلوثا عن مصادرالطاقة االخرى
وخالية من انبعاثات ثاني اوكسيد
الكربون او النفايات المشعة طويلة
االجل" .مشيرة الى ان طاقة االندماج
تواجه تحديات كبرى ،اذ انها لن ترى
النورخالل العقدين القادمين.
وتقارن الجبالي بين مفهومي االندماج
واالنشطار النوويين ،وترى ان كليهما
نقيض اآلخر  .فاالنشطار النووي(
 )Fissionالمستخدم حاليا في
المحطات النووية لتوليد الكهرباء،
تتفتت خالله نويات اليورانيوم
باستعمال نيترونات فتطلق طاقة
هائلة يتم تحويلها الى تيار كهربائي .
انما ما يجري في االندماج النووي فهو
عكس ذلك ،اذ يوحّد النويات الصغيرة
للهيدروجين لتكوين نواة اكبر وتفاعله
يطلق طاقة ضخمة ،اضافة الى أن
االندماج ال يخلّف نفايات مشعّة كما
يحدث في االنشطار وذرّاته الخفيفة
اكثر توافرا من اليورانيوم .والمادة االولية
لالندماج هي الديوتريوم المتوفرة
في مياه البحار والمحيطات الى ما ال
نهاية لها في حين ان اليورانيوم ،وقود
االنشطار ،هو خام نادرالى حد بعيد.
اضافة الى ان االنشطار يسبب تلوثا
للبيئة نظرا الشعاعاته المرتفعة التي
تستمر لفترات زمنية طويلة تصل الى
مليارات السنين  .ومع هذه االمتيازات
لالندماج النووي اال أن أهم المشاكل
التي تواجهه تكمن في الحصول على
درجة حرارة عالية تبلغ ماليين الدرجات
المئوية لتسخين نظائر الهيدروجين
التي تشكل الوقود االندماجي.
وتعتقد الجبالي ان طاقة االندماج
ستغير مستقبل العالم في العقود
القادمة ال سيما في مجال توفرالوقود
وضمان االمدادات المستقبلية بالطاقة
للصناعات العمالقة والمدن الحديثة
واالقتصاديات التي تتنامى بسرعة .
وتميّز الجبالي بين نوعين من هذه
الطاقة  :طاقة االندماج المغناطيسي
وطاقة اندماج القصور الذاتي  .فاالندماج
المغناطيسي يتمتع بوجود قوى

مغناطيسية كبيرة تضغط على البالزما
الساخنة لتتم عملية االندماج بعيدا
عن الحوائط المحيطة بالبالزما  .ويعتبر
مفاعل االندماح المغناطيسي ( توكاماك
– )Tokamakاي الغرفة الدائرية داخل
مستحدثات مغناطيسية ،هو في الوقت
الحالي االكثر تقدما ،اال انه ما زال في
طور البحث والتجربة ولم يبلغ مرحلة
االستغالل االقتصادي وتفاعله يشبه
الكعكة مع بالزما بيضاوية الشكل
 .ويحتاج الى رفع حرارة البالزما الى
درجة اندماج نووي .ما يعني ان البالزما
ذات الحرارة العالية جدا ينبغي فصلها
وابعادها وعدم مالمستها مكونات
المفاعل خشية اتالفها والتسبب في
برودتها وانقطاع التفاعل االندماجي .
أمّا في اندماج القصور الذاتي  ،فتسلّط
اشعة الليزر ( او االيونات ) على اهداف
صغيرة تحتوي على الوقود المكون من
نظائر الهيدروجين لخلق بالزما عالية
الكثافة تحت ضغط عال  .وترى انه
رغم االختالف التام بين فيزياء الطاقة
االندماجية بالمغناطيسية والقصور
الذاتي ،اال ان هناك الكثير من التشابه
في تفاصيلهما الفنية .
وفي هذا الصدد تشير الجبالي الى ان
ابحاث االندماج المغناطيسي والقصور
الذاتي تواصلت على مدى سنوات
طويلة في الواليات المتحدة االميركية
واوربا واليابان وروسيا والصين وكوريا
والهند وكندا  .ويوجد اليوم مئات
المفاعالت التجريبية في هذه البالد.
بينما يعتبر مفاعل ( ايتر ) ITER-في
جنوب فرنسا اكبر مفاعل تجريبي
لالندماج المغناطيسي في العالم
يتوقع ان ينتج اولى عينات البالزما
عام .2024اما منشأة االشعال الوطنية
( )NIF- National Ignition Facility
التي تم تدشينها في كاليفورنيا عام
 ،2010فتعتبر مفاعال ضخما مبنيا على
الليزر ويعمل باندماج القصور الذاتي،
ويستخدم ليزر قوي لتسخين وضغط
كمية صغيرة من وقود الهيدروجين الى
النقطة التي تبدأ فيها تفاعالت االندماج
النووي .وهذه المفاعالت تعتبر
محاوالت جادة لمحاكاة عملية انتاج
الطاقة في الشمس من خالل مفاعالت
االندماج النووي بغية الوصول الى انتاج
تجاري للكهرباء وما يرتبط بها من
مصالح حياتية واقتصادية وتكنولوجية
وغيرها.
معالجة النفايات النووية
وفي سياق متصل تؤكد الجبالي
على ان االندماج النووي() Fusion
المنتج لتوليد الكهرباء " يتميز باالمان
والسالمة والبيئة الحميدة مقارنة مع
انواع اخرى من الطاقة ".ومع ذلك

د .ليلى الجبالي

تميل محطات االندماج النووي الى
انتاج كمية كبيرة من المواد المشعة،
ولكنها ذات عمر قصير اليتجاوز مئات
السنين ،قياسا الى ما تنتجه مفاعالت
االنشطار(  ) Fissionمن مواد مشعة
تستمر آجاال طويلة قد تصل الى ماليين
او مليارات السنين.
وترى ان" التعامل الصحيح مع المواد
المشعة مهم لمستقبل طاقة االندماج،
وان مشكلة التعامل مع مثل هذه
المواد قد تم التغاضي عنها في العديد
من الدراسات السابقة او تأجيلها الى
نهاية التشغيل للتخلص منها بدفنها
في باطن االرض علما ان طمرها في
حفر عميقة ال يحول دون تسربها الى
التربة ومصادر المياه وتهديد وجود
الكائنات الحية على سطح الكوكب
وهذا ما اكدته تقارير الوكالة الدولية
للطاقة الذرية عام  . "2007وتضيف
"في الواقع ان التخلص الجيولوجي
لمواد المفاعالت االندماجية (
واالنشطارية ) ليس خيارا بيئيا جذابا
 .لقد اقترحنا استراتيجية متكاملة
للتعامل مع المواد المشعة الناتجة
من المفاعالت االندماجية ،وبصورة
اكثر تحديدا اعادة تصنيع او تدوير
( ) Recyclingالمواد المشعة وتجنب
خيار التخلص الجيولوجي بغرض
االستفادة من هذه المواد الثمينة
لمرات عديدة وتقليل العبء االشعاعي
على االجيال القادمة".
وتشير الجبالي الى ان العديد من
بمفاعالت
المختصة
الصناعات
االنشطار تعمل حاليا على وضع
تقنيات متقدمة العادة معالجة الوقود
النووي المستعمل  ،علما ان الوكاالت
التنظيمية قد اصدرت مبادئ توجيهية
على مدى ال  15عاما الماضية لالفراج
( )clearanceعن المواد التي تحتوي
على قدر ضئيل من االشعاع الفتتة الى
ان مثل هذه التطورات ستكون ذات
اهمية كبرى لمفاعالت االندماج .
نشاط نووي دولي
تصدرت الجبالي كما تشير وثائق
جامعة ويسكنسون مواقع ريادية في
كبريات المؤسسات النووية االميركية
والدولية وساهمت بتطوير العديد من
ابحاثها وبرامجها وانشطتها.فهي رئيسة

المجموعة النووية في "مركز ابحاث
تكنولوجيا االندماج النوويFusion -
 " Technology Instituteفي جامعة
ويسكنسون  .ورئيسة المهام النووية في
"المشروع االميركي الوطني" لتصميم
مفاعل االندماج النووي(Fusion
Nuclear
 Science Facility ) FNSFالمعني بدراسة علوم طاقة
االندماج لتحديد احتياجات البرامج
البحثية ،ومندوبة الواليات المتحدة
االميركية لدى وكالة الطاقة الدولية
(International Energy Agency
 )– IEAلالشراف على دراسة النفايات
للمفاعالت االندماجية،
المشعة
عالوة على شهرتها كخبيرة دولية في
مجال التحاليل المتعددة االبعاد( 3D
) النتقال النيوترونات (.)Neutronics
كما تتولى رئاسة تحرير "النشرة
االخبارية نصف السنوية" التابعة
للجمعية االميركية النووية – قسم
الطاقة االندماجية ،وتشغل عضوية
مجلس تحرير مجلة " علوم وتكنولوجيا
االندماج" من  2011حتى اليوم ،كما
كانت رئيسة البرنامج الفني للجمعية
االميركية للطاقة االندماجية عام
 ، 2004وعضو اللجنة الفنية للمؤتمر
الدولي (ICENES- International
Conference
on
Emerging
 ) Nuclear Energy Systemsالذي
انعقد عام  2013في مدريد – اسبانيا
– حول الطاقة النووية وانظمتها،
وممثلة الواليات المتحدة االميركية
في برنامج التعاون على ادارة المواد
المشعة من المفاعالت االندماجية
مع اوروبا واليابان وروسيا وكوريا
الجنوبية .وعضو اللجنة الفنية للمؤتمر
االميركي لتكنولوجيا الطاقة االندماجية
()Technology of Fusion Energy
الذي انعقد مؤخرا في كاليفورنيا عام
 2014اضافة الى عضويتها في الجمعية
المصرية للمهندسين المهنيين.
وفي رصيدها العلمي اكثر من 250
بحث حول التحليل النووي ،وتصميم
بطانة الحماية من االشعاع ،وتفعيل
وادارة النفايات المشعة ،اضافة الى
سبعة فصول كتب تتناول دراسة وتطور
مفاعل االندماج النووي في الماضي
والحاضر والمستقبل .وهذه الفصول
واالبحاث العلمية منشورة بين اعوام
 1984و 2014في مجلد " موسوعة
الطاقة النووية – العلوم والتكنولوجيا
وتطبيقات" ومجلة علوم االندماج
Fusion
والتكنولوجيا(Science
ومجلة
،)and Technology
تصميمات طاقة االندماج ( Fusion
.) Engineering and design

رمضان كندا في زمن الكورونا

األمسيات الرمضانية يوميا ً باحتفالية
د .علي حويلي ـ مونتريال
خاصة للبذل والعطاء وجمع التبرعات
على رغم ان شهر رمضان المبارك ال والصدقات .فيتنافس الصائمون على
يحظى في كندا بالمظاهر االحتفالية تزكية إفطارهم بما تجود به أنفسهم
التي تعم العالمين العربي واالسالمي ،من مال يخصص ريعه لتجهيز بعض
كرفع الزينة واألعالم وأقواس النصر المؤسسات الخاصة بالجالية المسلمة
وإنارة الجوامع والشوارع وغيرها أو إنفاقها على مشروعات اجتماعية
من معالم الفرح والبهجة ،فإنه أو ثقافية أو إرسالها الى االوطان االم
يحتفظ برمزية تلك الشعارات داخل لأليتام والمحتاجين .والى هذه األجواء
والدينية الروحانية السمحة المفعمة بالخلقيات
التعليمية
المؤسسات
والسلوكيات واألدبيات الرمضانية من
والثقافية والتجارية "
فقبل حلول شهر رمضان تمتلئ جهة والتكافل االجتماعي واإلنساني
مخازن التموين بالمواد الغذائية من جهة أخرى ،تنهمك في المقابل
وشتى أصناف المأكوالت والحلويات مؤسسات إعالمية كندية عدة بمتابعة
والمشروبات التي تستورد خصيصا ً الصائمين في هذا الشهر لتنفذ من
للمناسبة .وتكتظ المساجد والمراكز خاللهم الى التعرف إلى أجواء شهر
والجمعيات الدينية بالصائمين ،أفرادا ً رمضان وشعائره وتقاليده .وتستضيف
وعائالت ،وتقام فيها المآدب الجماعية القنوات التلفزيونية رجال دين
العامرة وتقدم مجانا ً للجميع طيلة ومثقفين وطالبا ً ومراهقين وحتى
الشهر الكريم .وتتحول قاعاتها بعد أطفاالً ،ال للوقوف على معاناتهم من
اإلفطار الى ندوات للوعظ واإلرشاد الجوع والعطش وتجنبهم الملذات
ومحاضرات تطرح فيها هموم الجالية والشهوات كما يتبادر الى أذهان
ومشاغلها ...وغيرها من الموضوعات الكنديين ،وإنما لتقديم نموذج
التي تستوحى من المناسبة .وتختتم إسالمي يستحق التقدير واإلعجاب

مبادرات وقائية

واالحترام ويضفي مسحة إيمانية على
المجتمع الكندي المادي.
هذه الصورة الرمضانية المشرقة لم
يقدر لها ان تستمر هذا العام على
القها وبهجتها بعد ان امعن فيروس
كورونا فتكا في حياة البشر وتشريد
االسر عن بعضها البعض وارغامها على
االستجابة لنمط من العيش والسلوك
واالتعامل مع مفردات لم تكن يوما
من شعائر رمضان وادبياته ودفعها الى
االقامة الجبرية في امكتة لم تألفها
من قبل كالحجر والعزل والتباعد
االجتماعي .

انطالقا من القوانين والقرارا ات
التي اتخذتها دوائر الصحة الكندية
والكيبيكية لسالمة المواطنين وا
لحيلولة دون تفشي داء كورنا في
اوساطهم ،يسجل لكل من الناشطتين
(مروة خنافر )و ( عواطف زبيري )
باطالق مبادرة وقائية لسالمة ابناء
الجالية والحيلولة دون انتشار عدوى
كورونا في اوساطها,
تحت عنوان "رمضان انت ضيفي
الوحيد " حثت خنافر مسلمي كيبك
وكندا من مختلف األعمار واألصول
والجنسيات على االمتثال لتدابيرالعزل
والتباعد االجتماعي خالل شهر
رمضان ،وعدم التراخي في تطبيق
تعليمات السلطات الصحية الكندية.
واسندتها بشريط فيديو يخاطب
المسلمين بعبارة "اننا نصوم هذا
العام بطريقة مختلفة بسبب كورونا.
ويجب علينا القيام بكل شيء من
البيت" .وتوخيا ً اليصال رسالتها الى
عموم المسلمين في كندا تم تسجيل
الشريط بخمس لغات عالمية :العربية

واالردية

والفرنسية
واالنكليزية
باالضافة الى لغة االشارة.
اما المبادرة االخرى فاطلقتها الناشطة
الحقوقية عواطف زبيري ،خريجة معهد
العلوم السياسية في جامعة كونكورديا
في مونتريال ،تحت عنوان "دعوة الى
رمضان اخضر "  .وفيها تسلط الضوء
على افراط بعض العائالت االسالمية
في تحضيرر موائد االفطار ما يتسبب
بالهدر الغذائي السليم احيانا كثيرة
فضال عن امكانية تدوير االطعمة
وتحويلها الى سماد طبيعي .
في هذا السياق تشير زبيري،الى ان
اإلحصائيات في منطقة الشرق األوسط
اكدت انه في شهر رمضان عام 2019
"تمّ رمي  25%من األغذية الصالحة
في مستوعبات النفايات.كما طلبت
زبيري من أصدقائها ومتابعيها على
فيسبوك عدم نشر صور لموائد اإلفطار
الممتلئة باألطعمة المختلفة احترام ًا
لمشاعرالمساكين والمحتاجين خاصة
أولئك الذين فقدوا اعمالهم ووظائفهم
بسبب "جائحة كورونا ."19
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البقاء هلل

الحاج جمال فرحات

ببالغ األسى واللوعة ،وبتسليم بقضاء هللا
عز وجل  ،وافت المنية الحاج العزيز جمال
فرحات بعد اصابته بوباء كورونا.
المرحوم هو شقيق الدكتور رياض و الحاج
علي فرحات ،وزوج الحاجة ريما فرحات (
أم حسن) ،ووالد حسن ،محمد ،آدم وآية
فرحات.
وقد ووري الثرى الجمعة الفائت في الثالث
والعشرين من نيسان الجاري في تورنتو بعد
صالة الجمعة.

وافت المنية في لبنان ليل الثالثاء في
العشرين من نيسان الجاري الحاجة عفيفة
محمد علي دبوق .وقد ووريت ثرى جبانة
روضة الشهيدين في بيروت
اوالدها  :سعيد  ،حسين  ،حسن والحاج
عباس صعب ( مونتريال )
صهرها في مونتريال  :موسى عيسى
أخوتها في كندا  :علي دبوق (اوتاوا) و عفيف
دبوق (مونتريال)
وقد اقيم عن روحها الطاهرة مجلس عزاء
وفاتحة وذلك عند الساعة العاشرة من مساء
يوم االربعاء عبر صفحة الفيسبك التابعة
للمجمع اإلسالمي.

الحاج سامي حسن حجيج

انتقل الى رحمته تعالى االربعاء الفائت في
 21نيسان
المرحوم الدكتور الحاج سامي حسن حجيج
أوالده في اتاوا :محمد جواد ،نور الدين ،جاد،
حوراء
اوالده في لبنان  :الحاج حسن  ،الحاج لؤي ،
المرحوم الحاج مازن  ،أحمد ،ثريا،زهراء
اخواته في كندا  :الحاجة امال حجيج (اتاوا )
والحاجة سمر حجيج حيدر ( تورنتو)
ابن اخته في كندا :فضيلة الشيخ هيثم
حجيج

المرحوم الحاج مصطفى عبد النبي قشمر

انتقل الى رحمة هللا تعالى في لبنان المرحوم
الحاج مصطفى عبد النبي قشمر
( عمّ السيدة سوزان قشمر حرم سماحة
السيد نبيل عباس)
وقد وورى ثرى جبّانة بلدة الطيبة الخميس
في  15نيسان الجاري
زوجته  :السيدة فاطمة صالح
أوالده  :عدنان  ،طارق ومحمد
اخوته :وفيق  ،المرحوم احمد ،حسن  ،أكرم
وعلي
أخواته  :المرحومة زينب ،كوثر  ،صباح
وإنتصار

الحاج محمد رضا عبد الرز ّاق الخزاعي

فجعت الجالية العراقية في مونتريال بنبأ ورد
اليها االحد الفائت في  18نيسان عن وفاة
احد رجالها وأحد رواد مسجد اهل البيت(ع)
الذي مضى على وجوده في مونتريال قرابة
 40عاما
الحاج محمد رضا عبد الرزّاق الخزاعي ( ابو
مصطفى) والذي وافته المنية في بلده العراق
بعد ان ذهب لزيارته منذ عدة أشهر.
وعلمت "صدى المشرق" ان الوفاة اتت اثر
مضاعفات مرض كورونا.
وقد نعى مسجد اهل البيت (ع) في مونتريال
الفقيد الراحل الخزاعي  .ووري الجثمان
الطاهر صباح االثنين  19نيسان في بلده االم
العراق .

الحاجة سارة فرحات

وافت المنية في لبنان الحاجة الفاضلة سارة
فرحات اثر مضاعفات االصابة بوباء كورونا.
أبناء أخيها في مونتريال  :الحاج محمد ،
الحاج مصطفى ويحيى فرحات
بنات اخيها في مونتريال  :الحاجة آمنة ،
الحاجة ليلى وسينا فرحات.
وقد اقيم عن روحها الطاهرة مجلس عزاء
وفاتحة وذلك عند الساعة العاشرة من مساء
يوم االربعاء عبر صفحة الفيسبك التابعة
للمجمع اإلسالمي.

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال

www.ccmmontreal.com

في مولد كريم أهل البيت (ع)
أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب
المجتبی ،ثاني أئمة اهل البيت عليهم
السالم بعد رسول هللا صلی هللا عليه وآله
وسلم ،وسيد شباب أهل الجنة باجماع
المحدثين ،واحد اثنين انحصرت بهما ذرية
رسول هللا (ص) ،وأحد االربعة الذين باهی
بهم رسول هللا (ص) نصاری نجران ،ومن
المطهَّرين الذين أذهب هللا عنهم الرجس
ومن القربی الذين أمر هللا سبحانه بمؤدتهم،
وأحد الثقلين الذين من تمسك بهما نجا
ل وغوی.
ومن تخلَف عنهما ض َ
شب الوليد في كنف الرسول األعظم صلى
ّ
هللا عليه وآله ،وتغذى من معين رسالته
وأخالقة وسماحته وورث عنه (ص) هديه
وأدبه وهيبته وسؤدده ،مما اهله لإلمامة
التي كانت تنتظره بعد أبيه عليه السالم.
وقد صرَح بها جدَه في أکثر من مناسبة
حينما قال (الحسن والحسين إمامان قاما او
فاحب من يحبَهما).
قعدا ،اللهم إني احبَهما
َ
كما وتربى تحت ظالل الوصي علي بن أبي
طالب عليه السالم ،وفي رعاية الزهراء عليها
السالم ،ليأخذ من نبع الرسالة كلّ معانيها،
ومن ظالل الوالية كلّ قِيَمِها ومن رعاية

وحل
مشكلة
ّ

العصمة كلّ فضائلها ومكارمها.
لقد اجتمع في هذا االمام العظيم شرف
النبوة واإلمامة ،باالضافة إلی شرف الحسب
والنسب ،و وجد المسلمون فيه ما وجدوه
في جدَه وأبيه حتی کان يذکَرهم بهما،
فأحبوه وعظَموه ،وکان مرجعهم األوحد بعد
أبيه ،فيما کان يعترضهم من مشاکل الحياة
وما کان يستصعبهم من اُمور الدين ،السيما
بعد ان دخلت األمة اإلسالمية حياة حافلة
باالحداث المريرة التي لم يعرفوا لها نظيرا
من قبل.
وکان اإلمام الزکي المجتبی في جميع مواقفه
ومراحل حياته ،مثاال کريما للخُلق اإلسالمي
النبوي الرفيع في تحمل االذی والمکروه في
ذات هللا والتحلي بالصبر الجميل والحلم
الکبير ،حتی اعترف له ألد أعدائه  -مروان بن
الحکم  -بان حلمه يوازي الجبال .کما اشتهر
بالشجاعة والسماحة والکرم والجود والسخاء
بنحو تميَز عن سائر الکرماء واالسخياء.
ميالد مبارك وميمون لكل ابناء الجالية
نسال هللا تعالى ان نرزق في الدنيا زيارة
مشاهدهم المطهرة وفي االخرة شفاعة
جدهم النبي (ص) .

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..

اآلباء ياكلون الحصرم واألبناء يضرسون
مشكلة :لم يعجب والد خطيب ابنتي كالم
زوجي بأنه ال يرضى البنته أن تبيت في
بيت أهل خطيبها الن هذا خالف االعراف
والتقاليد العائلية .فيما أصر والد صهري على
انهما في عالقة شرعية وبينهما عقد فال ضير
في ان تبيت عندهم وانه ال يعتني بما تقوله
االعراف والتقاليد ،فيما يحرص العريسان ان
ال تؤثر العالقة المتشنجة بين االهل عليهما.
الن الذي عق ّد االمر هو اجراءت الحكومة
بمنع التجول مساء ما اعاق امكانية أن
يمضي احدهما سهرته في بيت اهل اآلخر
دون المبيت .فما هي النصيحة التي يمكن
أن تقدم لكال الجانبين اذ يتمسك كل طرف
بموقفه ورأيه دون االلتفات الى ما قد يلحقه
هذا التعنت من أذى في عالقة الخطيبين؟؟
سناء /وست آيلند
حل  :ال يمكن التمسك بمسألة العقد
الشرعي هنا لمصادرة والية األب على إبنته.
فهي لم تنتقل الى بيتها الزوجي بعد كي
يكون لرأي زوجها الحل والعقد،كما يقولون.

ولو ان العقد يعطي هذه الوالية لكان يتوجب
على خطيبها ان ينفق عليها فهل هو يفعل
ذلك قبل الزواج ؟ وكان عليها هي ان تمكنه
نفسها فهل هذا مرضي ومقبول حتى عند
والد العريس ؟ صحيح انها لو باتت عند
بيت عمها ستكون في غرفة مستقلة وفراش
مختلف ومع ذلك اال يحترم رأي والدها ولي
أمرها ومن رباها ورعاها حتى اصبحت يافعة
؟ المطلوب هو تفهم الظروف االجتماعية
الصعبة التي فرضتها اجراءات محاربة الوباء
واعتبارها ظروفا استثنائية قاهرة علينا
التكيف معها وتبديل بعض االعتبارات
والتنازل عن بعض الحيثيات كي نخفف من
اضرارها النفسية ونحفظ العالقات االسرية
والزوجية والرحمية بشتى السبل الممكنة
ومنها التعامل برحابة صدر وتفهم مطالب
االخرين وعدم التشبث بالرأي ومحاوالت
ايجاد الحلول الوسط ومداراة الناس في
التعامل فانها مما أمر هللا تعالى بها نبينا
االكرم محمد (ص) .

ليغو وشاريت يدعوان للحذر من كالم
"جورنال دو مونتريال" التحريضي

المرحومة الحاجة إلهام عبدهللا قاسم

إنتقلت إلى رحمة هللا تعالى المرحومة الحاجة
إلهام عبدهللا قاسم ( أم حسين )
زوجها  :الحاج علي رشيد خيرالدين
أبناؤها  :حسين ،حسن وأحمد خير الدين.
بناتها  :غادة ،أسمهان (مقيمة في مونتريال)،
جومانة وعايدة.
أخوتها  :محمد ،علي ،عدنان ،يوسف أبو
عالء(مقيم في مونتريال) ،المرحوم أحمد،
محمود ،حسين ،حسن  ،شادي.
أخواتها  :سميرة ،سهام ،خديجة قاسم
(مقيمة في مونتريال) زوجها حسين شعالن
 ،حنان قاسم (مقيمة في مونتريال) زوجها
عماد حمدان.
أصهرتها  :علي جابر ،خليل حمزة (مقيم في
مونتريال) ،فؤاد ضاوي  ،حسين ضاوي.
وقد ووري جثمانها الثرى عند العاشرة من
صباح اليوم األحد في الثامن عشر من شهر
نيسان في جبّانة قريتها كفرملكي.
الحاجة عفيفة محمد علي دبوق

المرحوم الحاج يوسف محمد حسن توبي

وافت المنية في لبنان األحد في الخامس
والعشرين من شهر نيسان الجاري المرحوم
الحاج يوسف محمد حسن توبي
زوجته  :الحاجة عليّة درويش
والد كل من  :وسيم  ،نادر  ،نهى  ،نوال  ،ناديا
 ،هال ( زوجها السيد اسد منصور -مونتريال) ،
فاطمة وسمر توبي
احفاده :سامي بن عبد هللا ( كيبك)  ،نسيم
منصور ود .هادي منصور (في مونتريال)
نتقدم من جميع عائالت المرحومين
وانسبائهم بأحر التعازي القلبية سائلين هللا
عز وجل ان يتغمدهم برحمته الواسعة وان
يسكنهم الفسيح من جن ّته وان يلهم ذويهم
الصبر والسلوان انه سميع مجيب.

الصفحة األولى من جورنال دو مونتريال

أُثير َ الجدل بشأن ما عرضته جريدة "Journal
 "de Montréalفي صفحتها األولى :صورة
ي هند ٍّ
لرئيس الحكومة جستن ترودو بِز ِ ٍّ
ي
مرفقة بعنوان "وصل إلينا الجرثوم المتحور
ّ
هل
الهندي" وعبارة تقول "إذا ً يا جستن،
سارعْنا لقطع الروابط مع الهند"؟
رئيس حكومة كيبك فرانسوا ليغو علَّق على
الصفحة صباح اليوم بالقول "إن علينا الحذر".
كما رأى الوزير الكيبكي لمكافحة العنصرية بينْوا

شاريت أن كالم الجريدة مقلق ومُدان ،وأعرب
عن قلقه من العواقب ،موضحا ً في حديثه عبر
تويتر" :شهدنا ارتفاعا ًفي اإلعتداءات العنصرية
التي يتعرض لها (الكنديون) صينيو األصل منذ
بداية الجائحة .وبتصوير األمور بهذا الشكل،
ي ُخشى أن يزداد التعصب".
ي ُذكَر أن ترودو ارتدى الزي الهندي التقليدي
الظاهر في الصورة لدى زيارته الهند عام ،2018
وقد طالته إنتقادات كثيرة حينها الرتدائه الزي.

N°525 • Mardi le 27 Avril 2021

إعالنات

 رم�ضان/2021  ني�سان27  الثالثاء- 525 العدد

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج
اﻟﻤﺮﺷﺪة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮﻢ ﺷﻘ

 وﻣﻤﺮﺿﺔ ﻣﺠﺎزة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻷﻳﻀﻴﺔ
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

(514) 836-5663 :ﻢ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ ﻋ¸ اﻟﻬﺎﺗﻒ¹ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗ

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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القرار القضائي حول القانون : 21
مخيب لآلمال ومثير لالستغراب
ويميز بين الناس!
ّ

في اطار رصد ردود الفعل على القرار
القضائي حول القانون  ، 21الذي
اعطى لحكومة كيبيك الحق في
تقييد الرموز الدينية التي يرتديها
موظفو الحكومة لكنه استثنى من
تطبيقه المدارس اإلنجليزية وسمح
للنواب بارتداء الرموز الدينية،
تواصلت "صدى المشرق" مع عدد
من الناشطين والناشطات في الجالية
ألخذ رأيهم بالقرار القضائي فكانت
هذه الردود منهم.

االستاذ حسن غية تعليقا على قرار المحكمة حول القانون :21
القاضي يداه مقيدتان ولكن هناك امكانية للتغيير
عند السابعة من مساء الثالثاء  20الجاري ومن
خالل بث مباشر عبر الفيسبُك علّق الشيخ حسن
غِيَّة على القرار الصادر عن محكمة كيبك العليا
بخصوص القانون  21شرح فيه حيثيات القرار"
مفسرا غير مبرر" ،كما قال في بداية حديثه.
في البداية شرح غِيَّة القرار معتبرا انه جاء " لالجابة
على اربعة قضايا ق ُ ِّ
د َمت للمحكمة كلها لإلعتراض
على القانون  21من قبل كل من  :إشراق نور الحق
والمجلس الوطني للمسلمين الكنديين والعديد
من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني
ومؤسسات أخرى منها إدارة المدارس االنكليزية".
وأضاف غِيَّة " ما جاء في االعالم ان القاضي حكم
بدستورية القانون  21وانه ليس بامكانه الغاء هذا
القانون لكنه عطّل بندين من بنوده ،اولهما :انه
ال يطبّق على المدارس الناطقة باللغة االنكليزية
وال يطبق على اعضاء البرلمان  .اما ما تبقى من
القانون بقي على ما كان عليه" .وأشار الى أن "
السؤال المحق هو لماذا التمييز بين المدارس
الفرنسية واالنكليزية ولماذا اإلبقاء على قانون
يميّز بصراحة بين المواطنين وينتج حالة من
االجحاف بحق العديد من المواطنين؟.

لماذا التمييز بين المدارس الفرنسية
واالنكليزية؟

وشرح غِيَّة االسباب بقوله "في البداية أعلن
القاضي ان هذا القانون يتعارض مع المادة األولى
من الميثاق الكندي للحدود والحريات الذي
يضمن الحقوق والحريات الواردة في بنوده" .
ولفت الى ان "القوانين تسن من قبل البرلمانات
لذا يحق للبرلمان ان ينتهك بعض الحريات
لكن بحدود معقولة يقرّها القانون  .وهذا ورد
في المادة االولى من الميثاق"  .وأضاف " في
المادة الثالثة والثالثين يقول الدستور انه يحق
للبرلمانات ان تصوّت على قوانين تخالف بعض
مواد الدستور ولكن عليها ان تعلن بصراحة ان
هذا القانون سيخالف الدستور ولكن يطبق رغم
مخالفته للدستور  .مثال المادة  33تقول بالحرف
ان المجلس التشريعي في مقاطعة ما يمكنه ان
يعلن بقانون برلماني او تشريعي حسب مقتضى
الحال ان القانون او الحكم الصادر سوف يتم
تطبيقه بغض النظر عن االحكام الواردة في المادة
الثانية او المواد من  7الى  15من هذا الميثاق".

ما هي المادة الثانية من الدستور ؟

وشرح المادة الثانية من الدستور بقوله "هي
المادة التي تضمن الحقوق الدينية" مشيرا الى ان
"المعارضة االساسية للقانون  21تقوم على انتهاكه
لحرية المعتقد والدين المضمونة من قبل الميثاق
في مادته الثانية  .ولكن كما رأينا ان المادة 33
تسمح للبرلمان ان يعلن انه يصوت لصالح قانون
رغم معارضته لهذا البند من الميثاق" .

لماذا هذه المادة في الدستور ؟

وشرح اسباب وجود هذه المادة في الدستور
بالقول " عندما يضطر المشرّع التخاذ قرارات
قاسية في ظروف خاصة يمكنه ذلك ولكن
وضع الدستور الكندي قيودا لكيفية استعمال
هذه المادة االستثنائية او المادة  33ومن هذه
القيود أوال ان يصرّح المشرّع في القانون الذي
يريد حمايته ان هذا القانون ي ُطَبَّق رغم مخالفته
للدستور ،ثانيا ان تحدد المواد التي سيخالفها هذا
القانون  .وثالثا لهذا االستثناء مدة قصوى هي
خمس سنوات الن المشرّع الذي عنده اكثرية
ومرتاح  ،كما هي الحكومة الحالية بإمكانها ان
تصوّت على القانون كما تشاء".وتابع موضحا "
لكن اذا كان القانون بالفعل قانونا جائرا سيسبّب
ردة فعل من قبل الناخبين والمدة القصوى
دستوريا لعمر الحكومات في كندا هي  5سنوات.
وبالتالي الدستور الكندي اراد بهذه الطريقة ان
المشرع الذي عنده قانون يخالف الدستور ويعترف
بذلك ويقولها بكل صراحة سيواجه الناخبين وعلى
الناخبين ان يختاروا اذا كانوا سيعيدون انتخاب
هذه الحكومة ام ال " .وأضاف ِغيَّة " لذلك في كل
مرة يكون هناك قانون يتم انتقاده امام المحكمة
النه ينتهك بعض الحريات تطبّق المحكمة اختبار

المادة رقم واحد وهو هل ان هذا االنتهاك للحرية
مشروع؟ وهل هو بحدود معقولة لرفع الضرر؟ و
اذا لم ينجح القانون في اختبار المادة رقم واحد
تعطل المحكمة هذا القانون ،اال اذا كان المشرّع
قد اختار حمايته باستعمال مادة االستثناء و هي
المادة رقم .33
واشار غِيَّة في حديثه الى ان " الذي قررته
المحكمة بالنسبة للقانون  21ان القانون ينتهك
الحريات بشكل عام وبشكل صارخ .ولكن المشرّع
او الحكومة الحالية اقرّت القانون  21واستعملت
المادة  33من الدستور الكندي لتمنع االحتجاج
امام المحاكم .وهي لم تحيد فقط مادة او مادتين
من الدستور الكندي وانما حيدت كل المواد التي
امكنها تحييدها وهي المادة الثانية والمواد من 7
الى  . 15ومن هنا وجد القاضي ان يديه مقيدتان
النه وجد ان هنالك انتهاك صارخ وان الضحايا
بشكل خاص هم النساء المسلمات" .

القاضي يداه مقيدتان

واكد غِيَّة على ان " الحكومة الكيبكية لم تربح
الدعوى"  .واشار الى ان " القاضي قال بشكل
صريح ان هذا القانون جائر ومميز و مجحف بحق
النساء المسلمات بشكل خاص .ولكن القاضي
اعلن ان يديه مقيدتان الن الحكومة استعملت
البند االستثنائي وال يستطيع ان يغيرها ويجب ان
يعود الناس للبرلمان او االنتخابات للتغيير  .لذلك
بقي القانون كما هو عليه .اما المادة الدستورية
التي اعتمدها القاضي للحكم بان القانون 21ال
يطبق على االشخاص المنتخبين هي المادة رقم
 3في الدستور و هي المادة التي تضمن الحق في
االنتخاب والحق في الترشح وعضوية البرلمان  .وال
يستطيع البرلمان ان يستثنيها الن المادة الثالثة
خارج المواد التي يمكن تحييدها ،حسب ما
نصت عليه المادة  33و هي مادة االستثناء التي
تسمح للبرلمانات بحماية قانون ما من المساءلة
القضائية رغم مخالفته لبعض مواد الدستور،
والتي هي بالتحديد المادة رقم  2و المواد من
 7إلى  . 15و من هنا نرى انه ال يمكن حماية
القانون من المساءلة القضائية اذا خالف المادة
رقم 3في الدستور كما هي الحال بالنسبة للقانون
 . 21ومن هنا قال القاضي ان القانون ال يطبق
على اعضاء البرلمان" .

استثناء المدارس اإلنكليزية

وبالنسبة للمدارس االنكليزية اشار غِيَّة الى ان
"المحكمة استعملت المادة  23التي تضمن
حقوق االقليات اللغوية وهي ايضا غير مشمولة
بالمادة الثانية او بالمواد من  7ال  15التي يمكن
استثناؤها" .وعقب بالقول" المشرّع الكيبكي لم
يستطع تحييد المادة  23الن االستثناء ال ينطبق
عليها والقاضي اقر ان القانون  21مجحف .وعليه
ال يستطيع المشرّع ان يحمي نفسه بالمادة
االستثنائية وال يمكنه ان يطبق القانون على
المدارس االنكليزية" .

ما هي النتيجة ؟

الحكومة اعلنت انها ستستأنف الدعوى امام
محكمة االستئناف واالطراف االخرى بال شك
ستستأنف امام القضاء ايضا  .واالمر متروك
للقضاء  ،لذلك هذه هي الجولة األولى وليست
األخيرة .

كيف يتم تغيير القوانين؟

اشار غِيَّة الى ثالثة امور ممكنة لتغيير القوانين
موضحا ان "القانون يتغير اذا تراجعت الحكومة او

البرلمان لسبب ما كتغيّر الظروف او تغير المصالح
االنتخابية مثال  .وهذا ما اشك انه سيحصل في
المستقبل القريب  .ال اظن ان الحكومة ستتراجع
عن القانون  21ألنه كان سالحا ماضيا بيدها
للوصول الى السلطة و هذا القانون له شعبية كبيرة
في االوساط الشعبية وبالتالي ال اتصور الحكومة
الحالية ستتراجع عنه"  .وأضاف " بقي أمران
آخران  :القضاء وكما قلنا اليوم المحكمة حكمت
باالبقاء على القانون  21ولكن هذا ال يعني ان
محكمة االستئناف او المحكمة الدستورية العليا
ستبقي عليه .هذا االمر لن ينته غدا او بعد غد .
سيستمر الصراع في المحاكم الى امد غير قصير"
.
اما الطريقة الثالثة للتغيير اضاف غِيَّة "هي
االنتخابات" .وذكر انه " في العام القادم هناك
انتخابات  .واذا أُعيد انتخاب الحكومة الحالية
سيستمر القانون واذا لم يتم انتخاب الحكومة
الحالية سيكون لكل حادث حديث  .لكن لألسف
وكما يرى الكثير من المحللين السياسيين الذين
يوافقونني الرأي ان الرأي العام في كيبك يؤيد هذا
القانون .وبالتالي نرى ان الحزب اللبرالي ال يعارض
هذا القانون صراحة وايضا االحزاب الفدرالية
يقولون ان هذا القانون غير عادل ،و لكنهم ال
يستطيعون وال يريدون ان يقوموا بشيء ما ضد
هذا القانون ،وذلك ألنهم ال يريدون ان يخسروا
اصواتا انتخابية في كيبك" .واشار الى ان " ما
يقوله الحزب اللبرالي الكيبكي هو انه " اذا وصل
الى السلطة سيحافظ على هذا القانون ولكن
سيلغي بند االستثناء وهو بحد ذاته انجاز .النه
كما رأينا في قرار المحكمة اليوم ان الذي حفظ
هذا القانون من السقوط هو استعمال االستثناء
الذي تنص عليه المادة  33من الدستور الكندي
 .وبمجرد الغاء االستثناء يمكن االحتجاج امام
المحاكم" .

ما هو المتبقي امامنا من حلول ؟

توجه ِغيَّة " الى اخواتي المسلمات المتضررات
اكثر من غيرهن من هذا القانون واتضامن معهن
واقول لهن ان من تريد منه َّ
ن االستمرار بمهنة
التعليم وال تستطيع ان تعمل في القطاع العام
الفرنسي ال يبقى امامها اال خياران :التوجه الى
القطاع الخاص الن هذا القانون ال يطبق على
القطاع الخاص او الى قطاع التعليم االنكليزي".
وشدد على انه " بالنسبة لنا كمواطنين في كيبك
نستمر في النضال لشرح وجهة نظرنا  .فلهذا
القانون شعبيته واذا كان هناك صدام عنيف مع
الحكومة الحالية من دون ان يكون هناك مواكبة
تثقيفية واعالمية ستكون لمصلحة الحكومة
الحالية التي تعتمد على موجة شعبية قوية تؤيد
هذا القانون".
ورأى ان " ما يجب ان نقوم به هو شرح وجهة
نظرنا عن طريق االعالم ووسائل التواصل
االجتماعي والحوار مع زمالئنا في العمل و مع
جيراننا" .واضاف" يجب ان نوصل فكرة المساواة
ونركز عليها .النه عندما نقول ان هذا القانون
يعارض حريتنا الدينية لن يؤثر كثيرا على الناس
النهم ال يهمهم الدين  .فكثيرا ما اسمعهم يقولون
نحن تخلّينا عن ديننا ال لنتبن ّى دين اآلخرين" .
وتابع حديثه بالقول " يمكننا ان نؤثر عليهم من
الناحية االنسانية الن الظلم امر يرفضه الكثيرون،
مشيرا الى انه " في التاريخ القريب خاضت
االنتخابات التشريعية عام  2014رئيسة الوزراء
السابقة وزعيمة الحزب الكيبيكي الذي كان
في السلطة آنذاك السيدة بولين مروا و قدمت
للناخبين مشروع شرعة القيم الكيبيكية التي
تعتبر تقريبا نسخة سابقة للقانون 21خسرت
االنتخابات مع انها كانت في تقدم في استطالعات
الرأي في بداية المعركة االنتخابية .االمر الذي
غيّر موازين القوى حينها كان التركيز على النساء
المتضررات من شرعة القيم الكيبيكية واالمهات
اللواتي سيخسرن عملهن والعائالت التي قد
تدمر" .وشدد الشيخ حسن غِيَّة على ان " الناحية
االنسانية واالجتماعية ستؤثر أكثير بكثير من
غيرها  .فعندما راى الناخب الكيبكي ان هناك
بشرا قد يتضررون تراجع عن تأييده لحكومة مروا

وسقطت مروا و سقط مشروعها في االنتخابات" .
واشار الى مسألة االنفتاح على اآلخر معتبرا انها
" مسألة مهمة " منبها الى ان " بعض االخوة
على مواقع التواصل االجتماعي يقولون ان كيبك
عنصرية وعلينا ان نخرج ونذهب الى مقاطعات
اخرى" .وقال " اتفهم موجة الغضب واالمتعاض
ولكن ليس هذا هو الحل  .ليس بامكان كل
الناس ان يتركوا  .يجب ان ال ننسحب بل ان
نستمر بمد اليد لآلخرين والتعاون مع اآلخرين
وعندنا حلفاء كثيرون في المجتمع" .ولفت الى ان
الذين توجهوا الى القضاء و حكمت المحكمة في
قضيتهم اليوم لم يكونوا فقط من المسلمين بل
كانوا من المسلمين و السيخ واليهود والكاثوليك
 .بالتحالف مع اآلخرين سنصل الى رفع الظلم
وتحقيق العدالة والمساواة" .
القانون  21و قرار المحكمة سيؤديان الى نتيجة
عكس التي تهدف اليها الحكومة في تصريحاتها:
وتوقع غِيَّة ان " الحكم الذي صدر اليوم سيعطي
نتيجة عكسية  .فهم يريدون ان يحافظوا على
سيادة اللغة الفرنسية في كيبك وان يحموا
ثقافتهم  .ما سيحصل ان الغالبية من المسلمين
اآلن يتكلمون الفرنسية وتطبيق القانون 21
سيدفع الذين بامكانهم ان يكونوا من المدافعين
عن اللغة الفرنسية والمروجين لها الى خيار تعلم
االنكليزية والذهاب الى المدارس االنكليزية .
تماما كما حصل مع االيطاليين في القرن الماضي
 .فعندما اتى االيطاليون وهم كاثوليك كان نظام
المدارس منقسما آنذاك الى ادارة المدارس
الكاثوليكية وادارة المدارس البروتستانتية .ولكن
الن االيطاليين ليسوا فرنسيين لم يقبلوهم في
المدارس الكاثولكية مما اضطر الطليان الى ان
يذهبوا الى المدارس البروتستانية االنكليزية .
وبالتالي رأينا ان االيطاليين اليوم اغلبهم يتحدث
االنكليزية  .وبالنسبة لنا اذا استمر الوضع على ما
هو عليه قد يصبح جزء كبير من الجالية االسالمية
هنا يتحدثون باللغة االنكليزية بدل الفرنسية .
هذه الحكومة بدل ان تخدم هدفها بالحفاظ على
اللغة الفرنسية وحمايتها  ،هي بطريقة غير مباشرة
ستدفع الناس الى ترك اللغة الفرنسية والتوجه
نحو اللغة االنكليزية" .
وتحدث غِيَّة عن " نقص حاد في عدد المعلمين
وعدد االطباء والممرضين واقصاء الناس بسبب
الحجاب او القلنسوة اليهودية وهو ما سيضر
باقتصاد البلد".
وشدد على اننا " عندما نطالب بالحفاظ على
حقوقنا ونعارض القانون  21هو ليس فقط للدفاع
عن المسلمين او عن حرياتنا  ،بل نحن ندافع عن
مصلحة المجتمع الكيبكي ككل .من مصلحة
المجتمع الكيبكي ان يستفيد من كل األدمغة
والكفاءات في كيبك .المجتمع بحاجة لنا وبامكاننا
دم الكثير  .لذلك اناشد القيمين على
ان نق ّ
السياسة في هذا البلد ان يدَعوا االيديولوجية جانبا
وان ينظروا الى االمور بطريقة عقالنية ومنطقية
ويفكروا بمصلحة المجتمع ككل".

نداء الى الجالية

وتوجه في ختام كلمته الى الجالية داعيا " جميع
االخوة واالخوات للتكاتف"  .وقال " نحن كجالية
مشرذمون .وهناك لالسف من يحارب بعضه بعضا
 .في األزمات نحن بحاجة الى ان نقف مع بعضنا
البعض  .الدعوى التي قدمها المجلس الوطني
للمسلمين الكنديين تحتاج الى الكثير من الدعم
والتبرع والمساعدة وبالتالي علينا ان نضع ايدينا
بأيدي بعضنا البعض لخدمة جاليتنا وللحفاظ على
ديننا وحقوقنا في هذا البلد  .وحدتنا هي قارب
النجاة وما دمنا مشرذمين لن ي ُحسب لنا حساب".
وختم بالقول " اود ان اشير الى ان القاضي في
الحكم الذي اصدره اليوم يشير الى ان عدد
المسلمين في كيبك في العام  2011كان ربع
مليون وان االسالم هو ثاني ديانة في كيبك .عددنا
ال يستهان به  .لسنا قلة و لكن علينا ان نكون
دين واال ستذهب جهودنا هباء منثورا".
متح ّ
وأخيرا أمل االستاذ حسن غِيَّة ان " يكون مستقبلنا
افضل من يومنا وان يعيش ابناؤنا في مجتمع
أفضل من المجتمع الذي نعيش فيه".
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ليطرح القانون  21على التصويت
الشيخ علي السبيتي ُ :
إمام المجمع االسالمي سماحة الشيخ
علي السبيتي قال تعليقا على القرار
لـ"صدى المشرق":
"قرار المحكمة يعكس وجهة نظر فئة
من المجتمع الكيبيكي وال يمثل شرعية
الحكم باسم غالبية الشعب .وهو جاء
بشكل استنسابي ال يريد ان يغضب
السلطة الحاكمة وال يريد ان يسد الباب
كليا امام الحريات الشخصية والدينية،

التي تكفلت بها شرعة حقوق المواطن
الكندية" .ورأى سماحته انه " لو كان
االمر يرتبط فعليا بالحرص على ثقافة
البلد وعاداتها وتقاليدها فليطرح على
التصويت الشعبي كما طرح مشروع
انفصال كيبيك عن الفيدرالية الكندية
في تصويت عام في اكتوبر سنة .1995
فقد نادى به الحزب الكيبيكي ظنا منه
انه يمثل رأي غالبية الشعب ثم كانت

النتيجة وقوف اكثر من نصف المصوّتين
الى جانب بقاء كيبيك مع الفيدرالية
ورفض االنفصال".
واضاف " واليوم حزب "التحالف من
اجل مستقبل كيبك" هو وريث هذه
الطبقة السياسية اليمينية كان عليه ان
يأخذ العبر من التاريخ السياسي القريب
للبالد .فرقي االمم والشعوب والحضارات
يكمن بتقبل االخر وتفهّمه والتعرّف عليه

ال باقصائه وعزله وتقييد حريته".
وختم السبيتي " لقد ولى زمن هذه
االفكار .و العالم يعيش اليوم ثقافة
الحوار والتضامن والتوحّد االنساني
للتغلب على مشاكل العصر من وباء
وفقر وجهل وحروب  ..علينا ان نطرح
افكار تستشرف المستقبل اآلمن
والمستقر بدال من طرق ابواب الماضي
البائد ومآسيه" .

المنتدى االسالمي الكندي  :ايهاب لطيف  :قرار المحكمة العليا في كيبك
القرار القضائي حول القانون حول القانون  21مخيب لآلمال ومثير لالستغراب!

 21يميز بين الناس !!
رئيس المنتدى االسالمي الكندي
سامر المجذوب قال في رده قال لـ
"صدى المشرق"  :القرار كان مفاجئا
بطبيعته حيث كان من المتوقع اما
الرفض للقانون او بقبوله بكامله  .اما
ان تتم الموافقة على القانون ولكن مع
استثناءات معينة فهذا يؤكد حقيقة
آمنا بها منذ البداية وهي ان هذا
القانون ـ بحد ذاته ـ فيه مشكلة  .فهو
اعطى استثناء للمدارس االنكليزية
ومجلس النواب الكيبكي فقط .
واالستثناء الذي اعطي للمدارس
االنكليزية سيؤدي الى المزيد من
التوتر ،الن اصل التحدي لهذا القانون
 ،ان كان على الصعيد المدني او
االعالمي او االجتماعي او القضائي،
فهو النه يميز بين الناس ويستهدف
بعض اعضاء المجتمع بسبب
خلفيتهم العقائدية وخياراتهم ".
وأضاف المجذوب " نحن نرحب بأي
استثناء النه يخفف بعض الضغط
عن قسم من المجتمع الكيبكي اال
ان هذا سيخلق انقساما على اساس
اللغة وسيثبت عملية التمييز حيث

ستصبح المرأة الكيبكية التي تتكلم
االنكليزية عندها مجال للتدريس
وهي ترتدي الحجاب بينما إمراة اخرى
محجبة ال تتكلم االنكليزية ليس
عندها هذا الحق. "!.
وختم المجذوب " سيكون هناك
استئناف لهذا القرار سيما انه بحسب
ظني ال يلبي تطلعات حكومة كيبك
من جهة واالفراد المعارضين للقرار
 21من جهة ثانية .االمر قد يأخذ
الوقت وااليام القادمة ستوضح االمور
بشكل اكبر" .

سالم الموسوي  :ادعو جميع
افراد الجالية الى االصطفاف
جنبا الى جنب ضد القانون 21
السيد سالم الموسوي الناشط
االجتماعي قال لـ"صدى المشرق ":
"حسب ما نشر في وسائل االعالم
 ،فإن قرار القاضي اليوم هو انتقائي
بامتياز! فمن جهة قد استثنى الحكم
المدارس االنكليزية الن القانون 21
ينتهك حقوق تعليم لغة األقليات
المحمية في البند الـ 23من ميثاق
الحقوق والحريات الكندي ،ولكنه
غض النظر عن انتهاك الحريات
االساسية المنصوص عليها في
البند الثاني من نفس ميثاق الحقوق
والحريات ،والذي ينص على التالي:
لكل فرد الحريات األساسية التالية:
أ) حرية الوجدان والدين؛
ب) حرية الفكر والمعتقد والرأي
والتعبير ،بما في ذلك حرية الصحافة
ووسائل االتصال األخرى؛
ج) حرية التجمع السلمي؛
د) حرية تكوين الجمعيات.
وكما نالحظ ،فان القانون  21ينتهك
الفقرتين (أ) و (ب).
والمالحظ ان الغالبية العظمى من
المتضررين من هذا القانون والحكم
الذي صدر اليوم  -هن الكيبيكيات
المسلمات المحجبات ،حيث انهن
يمثلن نسبة ال بأس بها من المعلمات
والمدرسات في النظام التعليمي
التابع للنقابات والمدارس الفرنسية.
واذ لفت الموسوي الى "ان وسائل
االعالم ذكرت ان وزير العدل
الكيبيكي سيمون جولين باريت صرح
بأن الحكومة غير متفقة مع الحكم
وستستأنفه النها تعتقد انه يصنف
الكيبيكيين الى مجموعتين" ،قال "
رغم اني أوافقه على فكرة التصنيف
الى مجموعتين ،اال اني اختلف معه
في ان الحكم يجب ان يساوي بين
جميع المواطنين باعطائهم كامل

حقوقهم حسب ميثاق الحقوق
والحريات .يجب ان ال يكون هنالك
ازدواجية في القوانين".
واكد الموسوي انه " يجب ان يستمر
نضالنا ومساندتنا للجمعيات التي
تصدت قانونيا للقضية ،وذلك لرفض
الحكم واستئنافه امام المحكمة
الكندية الفدرالية العليا ،وارجو ان ال
يضعضع هذا الحكم من قوة التحالف
القانوني الحالي بين الجمعيات ضد
القانون.
ودعا " جميع افراد الجالية الى
االصطفاف جنبا الى جنب ضد
هذا القانون ،حيث انه ما ضاع حق
ورائه مطالب"  .كما دعا " الحكومة
الكيبيكية مجددا الى الرجوع الى
القوانين الدولية والمحلية والعقل
والمنطق ،وحل هذا الموضوع وتوفير
مئات االالف من الموارد الضائعة في
المحاكم ،وايقاف الكراهية التي تسبب
بها هذا القانون الجائر ،واالستفادة
من الوضع االقتصادي الناتج عن
جائحة كورونا حيث ان تدوير االقتصاد
يحتاج كل الموارد البشرية بما فيهم
المسلمات المحجبات ومرتدي الرموز
الدينية من المسيحيين واليهود
والسيخ وغيرهم ،ال سيما وان الكادر
التدريسي في مقاطعة كيبيك يعاني
نقص واضح".

القاضي ولكن في المنظومة القانونية
التي تسمح للحكومات باستثناء
قوانينها من شرعة حقوق االنسان
التي هي الحماية الحقيقية لالقليات
والفئات األضعف في المجتمع".
وأكد " اننا سنستمر في معركتنا ضد
هذا القانون الظالم أمام القضاء ومع
 ،أو ضد  ،السياسيين وأيضا في
الشوارع والساحات ،حتى يسقط.
فهو وصمة عار على جبين المجتمع
الكندي والكيبيكي".

االستاذ ايهاب لطيف رئيس "حركة
حقوق المواطنين" قال لـ "صدى
المشرق" في تعليقه على القرار "لقد
أتى قرار المحكمة العليا في كيبك
حول القانون  21مخيبا لآلمال .ليس
هذا بل أيضا مثيرا لالستغراب  .لقد
استثنى القاضي المدارس االنجليزية
من تطبيق القانون على مدرسيها
ولكن المدارس الفرنسية ستطبق
القانون".
ورأى لطيّف " إن المشكلة ليست في

هنادي سعد  :المحكمة العليا قد تعكس
قرار القاضي حول القانون  ،21ولكن ..؟!
رئيسة جمعية " العدالة للمرأة " او (
“Justice Femme” - Femmes
pour le Dire - Femmes pour
 ) Agirالسيدة هنادي سعد علّقت
على القرار بالقول في حديث مع
"صدى المشرق" " :أصدرت المحكمة
العليا في كيبك اليوم قرارها لكنها
عَلَّقَت بعض المواد المتعلقة على وجه
الخصوص بمجالس المدارس الناطقة
باإلنجليزية و المسؤولين المنتخبين في
الجمعية الوطنية الكيبيكية (البرلمان
الكيبيكي)".
ورأت سعد ان " هذا القرار ينشئ
نظامين مدرسييَّن فيما يتعلق
بقانون علمانية الدولة (القانون .) 21
حيث يحق للموظفين في المدارس
اإلنجليزية ارتداء الرموز الدينية ولكن ال
يحق للموظفين في المدارس الفرنسية
ارتداء الرموز الدينية" .وعق ّبت بالقول "
بعبارة أخرى يرى القاضي أن الحكومة
مخطئة  ،لكنه يعتقد أن المحكمة
العليا هي التي يجب أن تقرر في نهاية
األمر".
واشارت الى ان " هناك استئنافا ،
ولكنه سيمر عبر المحكمة العليا
بحسب الطرق المفروض اتباعها،
وسيكون التركيز على موضوع البند

االستثنائي ( )Clause dérogatoire
الذي يسمح للحكومة باستخدامه في
حاالت خاصة  .وكون السيد لوغو يملك
االغلبية استخدم هذا البند وهنا تكمن
المشكلة االساسية" .
واذ الحظت ان "عامة الناس ستفهم
اننا خسرنا القضية  ...وهي قضية
معقدة جدا و للغاية بسبب طريقة
النص الذي يتضمن بند االستثناء ما
قد يعقد االمور للغاية"  ،لفتت الى ان
" علينا أن نفهم ً
أيضا أن هناك فرصة
جيدة لنا امام المحكمة العليا النها قد
تعكس قرار القاضي وتطلب سببًا أكثر
إثباتًا الستخدام شرط البند االستثنائي
(  . " )Clause dérogatoireلكنها
اعربت عن اسفها ألن " المعركة في
المحاكم الفدرالية قد تدوم سنوات
طويلة".
ودعت سعد " كل االخوات اللواتي
يرتدين الحجاب او اللواتي يرتدين رموزا
دينية ان يواصلن البحث عن العمل
سواء في المدارس الخاصة اواالنكليزية.
فهناك مدارس عامة تحتاج للمدرسات
حتى لو كن محجبات في ظل ازمة الوباء
والنقص الحاد في اعداد المعلمين
والمعلمات" ،مشيرة الى انها تعرف "
بعض المدارس الفرنسية التي تبحث

عن مدرسين ومدرسات".
واوضحت ان " هناك الكثير من
الصفوف خالية من االساتذة ،ومع ازمة
الوباء ارتفعت الحاجة بشكل كبير جدا،
سيما ان عددا كبيرا من المدرسين
قدموا استقاالتهم  .وهناك بعض
المدرّسين المسن ّين في المدراس
تركوها خوفا من الوباء  .لذلك هناك
فرص مفتوحة للمحجبات المتمسكات
بحجابهن".
ددت على ان "اي اقلية عرقية او
واذ ش ّ
دينية او اثنية معرضة للخطر بفعل هذا
القانون الذي يعزز التمييز الممنهج"،
لفتت السيدة سعد الى ان " علينا
ان نميّز بين العلمانية والقانون 21
ونعمل على التأثير على الرأي العام
ليعرف الفرق ولنحافظ على حقوقنا
التي تنص عليها شرائع حقوق االنسان
التي وضعتها كيبك قبل كندا  .وهذا ما
ندافع عنه" .

د .سميرة العوني  :نشعر بخيبة أمل من
قرار المحكمة ولن نستسلم
في بيان لجمعية "التواصل واالنفتاح
والتقارب بين الثقافات" ( ) C.O.R
ردا على سؤال من "صدى المشرق"
عن موقفها من القرار قالت رئيسة
الجمعية د .سميرة العوني "نحن نشعر
بخيبة أمل من هذا الحكم  ،ورغم
ذلك لدينا األمل سيما أن القاضي في
المحكمة العليا في كيبيك بالنشار قد
انتقد بشدة االستخدام المفرط للبند
االستثنائي من قبل حكومة " التحالف
من اجل مستقبل كيبك " .
وشددت العوني على " دعمنا لعلمانية
الدولة التي تضمن الحياد الديني
والمساواة بين جميع المواطنين
وحرية المعتقد والدين".
ورأت العوني اننا " نشهد انقسام ًا
جديدًا في كيبك سواء كان ذلك
بسبب الظروف الوبائية التي يعاني
منها الجميع أو بسبب الجانب المميز
لمقاطعة كيبيك داخل كندا  ،في
وقت نحتاج أكثر من أي وقت مضى
إلى توحيد جهودنا وأن نكون أكثر

اتحاد ًا مع بعضنا البعض "  .وسألت
" هل سيدفع هذا شبابنا من الجيل
الثاني للذهاب إلى الجانب الناطق
باللغة اإلنجليزية؟ إذن ماذا نفعل
بتقوية اللغة الفرنسية في كيبك؟
وبالقانون 101؟ وماذا عن القانون
المتعلق باستخدام اللغة الفرنسية في
العمل في كيبيك؟
واعتبرت انه "حان الوقت لتنحية
ديماغوجية الوزير جولين باريت جانبًا
والتفكير في التماسك االجتماعي
والعدالة للجميع".
ولفتت العوني الى ان "القاضي
بالنشارد اكد مرارًا في حكمه على
الطبيعة التمييزية والمفرطة للقانون
 21وما ينطوي عليه من قيود على
الحقوق والحريات .وهو أكد على
االنعكاسات السلبية لهذا القانون على
بعض األقليات الثقافية".
واشارت الى اننا " نحن النشطاء
سنأخذ الوقت أوال ً لتعميق فهمنا لهذا
الحكم والتصرف وفقًا لذلك .فالطريق

ال يزال طويال ً ،ولكن مهما طال الوقت
 ،لن نستسلم ألننا في بلد ديمقراطي
يحكمه القانون  ،حيث المواثيق
الكندية وكيبيك بمثابة ضمانات
لحماية حقوقنا وحرياتنا".
وختمت العوني بالقول " رسالتي الى
اللواتي تضررن من القانون  21ان
حافظن على رؤوسكن عالية و ال تخفن
من هذا القانون التمييزي  ،وضاعفن
طاقاتكن لمواجهة هذا التحدي"،
مشيرة الى انه " عندما نشعر بدعم
األغلبية الصامتة  ،فهذا يمنحنا األمل
 ،وهو مفتاح أي نجاح! ".

عملية اللقاح
ضد مرض

نريد جمي ًعا معرفة المزيد
عن لقاح كوفيد19-

كوفيد19-

لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟
ألنه يحمي من كوفيد 19-ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض
حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج ،فقد يموت البعض من كوفيد 19-أو يعانون
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي .يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيضًا

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

حافظ على المسافة
الخاصة بك

غطي وجهك
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قبل المسيح بـ  500عام  ....الفينيقيون أول
من اكتشف كيبك!...
متابعة صدى المشرق
جرى منذ ايام نشر وثائق عن اكتشاف
مهم يشير إلى أن الفينيقيين جاءوا
إلى كيبيك قبل  500عام من والدة
المسيح .االكتشاف اعلن عنه عالم اآلثار
من جامعة الفال  ،السيد توماس لي
وتم نشره في صحيفة) ) Le Soleil
في الثامن من شهر نيسان  /ابريل من
العام .1975
فقد توصل السيد توماس لي إلى هذه
النظرية بعد أن نجح في ّ
فك رموز نقوش
محفورة على ثالثة أحجار تم العثور عليها

شربروك (Sherbrooke
في منطقتي ِ
) وبوفوار ( ) Beauvoirفي الضواحي
الشرقية ( .) Cantons de l’Est
هذه األحجار محفوظة في متحف
Séminaire
Saint-Charles Borroméeفي شربروك ،واكتشفت
في مطلع القرن الماضي.
إعتقد الخبراء في البداية أن الرسائل
المنحوتة في هذه األحجار كانت من
عهد الفايكنج ( ، )Vikingلكن توماس
لي كان يعلم أن هذا لم يكن كذلك بعد
االتصال بعلماء آثار أجانب.
وكان الباحث في جامعة هارفارد ،

الدكتور باري فيل ( ،)Barry Fellهو
الذي تمكن أخيرًا من تفسير الكتابات.
ووفقا له  ،فإن هذه النقوش تنتمي إلى
لهجة ليبية من مصر القديمة.
وتم العثور على الحجارة األولى بالقرب
من نهر سان فرانسوا  ،حيث قيل أن
الفينيقيين قد هبطوا  ،تحمل النقوش
التالية:
الرحلة االستكشافية التي عبرت (البحر)
في خدمة الملك حيرام فاتح اإلقليم ،
ونقشت البرزة ونقشت هذا الحجر.
على الحجر اآلخر  ،الموجود في
( ، ) Beauvoirيمكننا القراءة  ،وفقًا

الخبر سبق ونشر في العام  1975في صحيفة ()Le Soleil

لتفسير السيد فيل "حانون  ،ابن تامو
 ،الذي وصل إلى هذا الجبل" .كان
حيرام ملكًا لصور  ،وهو ميناء قديم جدًا
استخدمه الفينيقيون  ،وحانو  ،مالح
شهير من قرطاج  ،قبل  500عام من
يسوع المسيح.

صدم عندما
وقال لي في مقابلة إنه ُ
تم الكشف عن نتائج بحث زميله في
جامعة هارفارد له .وهذا االكتشاف
واضاف " هذا الخبر أبقاني مستيقظًا".
ووفقًا له  ،فإن هذه األحجار لها أهمية
كبيرة ليس فقط في كيبيك ولكن ً
أيضا
لتاريخ البشرية.
لكن حتى اآلن يعتقد المتخصصون أن
شرق أمريكا قد اكتشف من األيرلنديين،
ومن غير المعلوم االسباب التي تقف
خلف تغييب هذه اإلكتشافات المهمة
لتاريخ البشرية ككل كما قال السيد لي.

التمويل الكندي ِللخوذ البيضاء إنتهى
متابعة صدى المشرق
كندا والتمويل

ل مجموعة "الخوَذ
أنهت كندا تموي َ
البيضاء" التي برزت في أيام الحرب
على سوريا ،وكانت آخر الدفعات
عبارة ً عن مبلغ  3,010دوالرات
شهرياً ،ي ُوزَّع بشكل  70دوالرا ً لك ٍّ
ل
من  43فردا ً عالقا ً في مخيم "األزرق"
األردني ل ِ ّلجئين بعد أن أخلتهم كندا
من سوريا في صيف .2018
وكانت كندا من أبرز الداعمين
الدوليين لمنظمة "الخوذ البيضاء"،
التي ادَّعَت المسارعة َ إلنقاذ المدنيين
المُصابين من بين الركام في أيام
االقتتال الشديد بين الحكومة
ومرتزقة
ومعارضيها
السورية
الجماعات التكفيرية اإلرهابية.
وبالتزامن مع اإلدعاءات القائلة بإنقاذ
عشرات اآلالف من األرواح بفضل
"الخوذ البيضاء" ،فاخرت كندا تكرارا ً
بتقديم ماليين الدوالرات بشكل
مساعدات سنوية إلى المنظمة
المذكورة التي ر ُ ِّ
شحَت أيضا ً لجائزة
"نوبل للسالم".
جزء ٌ من التمويل الكندي كان ضمن
برنامج لرفع نسبة النساء العامالت
ٍ
لدى "الخوذ البيضاء" من  2%إلى
 .10%وتشير الوثائق إلى أن كندا
دفعت  150$دوالرا ً لكل من 216
امرأة عاملة في المنظمة عا َمي 2017
و ،2018كما قدمت  650,000دوالر
لتمويل "المراكز المخصصة للنساء
حاصرة" في سوريا.
في المناطق المُ َ

وكانت وزيرة الخارجية آنذاك كرِستيا
فريالند ،أما الممثل الكندي الخاص
في سوريا فكان روبِن وَتلوفر.

فاروق حبيب

فاروق حبيب نائب المدير العام في
المنظمة قال في مقابل ٍة أجرتها معه
صحيفة ""The Globe and Mail
أن التمويل الكندي للمجموعة انتهى
بنهاية عام  .2019وكان التمويل
َّ
مخصصا ً "إلزالة األلغام والذخائر
غير المنفجرة التي تنفرد المنظمة
بإزالتها" وفقا ً لكالم حبيب ،و"لِخرط
المزيد من النساء في المنظمة".
َّ
المقدمة
ووفقا ً لبيانات الحكومة
لصحيفة "ذا غلوب آند مايل" فقد
بلغ الدعم الكندي السنوي للمنظمة
 4ماليين دوالر ،قدمت كندا آخر
دفعاته في آذار من عام ،2020
وقاربت  900,000دوالر.
نائب المدير العام في المنظمة ذكر
أيضا ً أن وزارة الخارجية الكندية كانت
تحدثت عن احتمال استئناف التمويل
بعد إجرائها مراجعة ً شاملة ً لسياستها
في الشرق األوسط ،لك َّ
ن كندا بدأت
بالمماطلة بعدها .ويرى حبيب أن
على كندا "أن تتعامل مع األمور
بجدية أكبر".
هذا بينما تتابع الواليات المتحدة
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدانمارك
تقديم الدعم لمنظمة "الخوذ
البيضاء" ،التي "اضطرت إلى التوقف
عن بعض أعمالها بسبب انقطاع
التمويل الكندي".

لو ميزورييه واألموال المفقودة

توقفت كندا عن تمويل المنظمة
بعد فترة وجيزة من انتحار ِ الشريك
المؤسس البريطاني جايمز لو
ميزورييه في تشرين الثاني من عام
 .2019وكانت السلطات الدانماركية
أطلقت في وقت سابق من العام
تحقيقا ً بشأن منظمة لو ميزورييه،
" ،"Mayday Rescueالتي كانت
أيضا ً تتلقى األموال من كندا إليصالها
إلى "الخوذ البيضاء" ،وفقا ً لتقرير "ذا
غلوب آند مايل".
وكان لو ميزورييه سحب مبل َ
غ
 40,000دوالر أميركي نقدا ً من
منظمته "لتغطية نفقات عملية إنقاذٍ"
ُ
ُ
ي فيها 422
أجرَيَت عام  ،2018أخل ِ َ
من العاملين لدى "الخوذ البيضاء"
وعائالتهم من جنوب سوريا قبل
أن تنتزع القوات المؤيدة للرئيس
السوري بشار األسد المنطقة َ من
المعارضة السورية .لكن لو ميزورييه
لم يق ِّ
دم اإليصاالت لتبرير المبلغ
ِّ
الذي أنفقه ،ما أثار تساؤالت ممولِيه.
ويقول بعض المتابعين إن وزارة
الخارجية الكندية َّ
فضلت اإلنسحاب
من الملف في حين وجدت الحكومات
األخرى جهات جديدة لتمويل "الخوذ
البيضاء".

"ظروف قاسية"

يذكر حبيب أن ظروف األفراد العالقين
في مخيم األزرق ساءت بعد انتهاء
آخر ِ الدفعات الكندية.
وكانت كندا المسؤولة عن تهريبهم إلى

بتزييف األشرطة المصوَّرة التهام
النظام السوري بعدد من الهجمات
الكيماوية على المدنيين ،كما نُقِلَت
أخبار وصور ٌ كثيرة تشير إلى تورط هذه
المنظمة مع المجموعات التكفيرية
اإلرهابية والمرتزقة وعملها في أنشطة
مُدانة كسرقة األعضاء.
وقد نقلت الصحافية الكندية إيفا
بارتلت الكثير من األخبار المفصلة
في هذا الشأن.

األفراد الكنديون المشاركون في
القتال

الصورة من صفحة الصحافية الكندية إيفا
وفقا ً لتقرير حكومي في أواخر
بارتلِت /تويتر ومفادها أن األدلة موجودة
على تورط الخوذ البيضاء في عدد من األعمال عام  ،2014غادر  130كنديا ً كندا
اإلجرامية في سوريا كسرقة األعضاء
لإلنضمام إلى تنظيمات إرهابية،
وي ُعتَقَد أن  30منهم يقاتلون في
األردن عبر الجوالن السوري المحتل،
سوريا".
وقد وعدهم المسؤولون الكنديون
آنذاك بتسريع معامالت هجرتهم إلى أما في كانون الثاني من عام 2019
كندا ،لكن ذلك لم يحدث أبداً ،ولم فذكر وزير األمن العام في كندا رالف
توضح الحكومة األسباب ،مكتفية ً غودايل أن "قرابة  250شخصا ً من
بتقديم سبعين دوالرا ً لكل فرد منهم المتطرفين الخطرين المرتبطين بكندا
بعد نشر "ذا غلوب آند مايل" تحقيقا ً قد غادروها ،وأصبح بعضهم مقاتالً ،أو
ِ
أحوالهم "السيئة" في منطقة جامعا ً لألموال ،أو مخططاً ،أو مروجا ً
عن
مخيم "األزرق" األمنية ،حيث يشتد للدعايات السياسية ،أو مجنِّداً ،أو
الحر وال تتوفر الكهرباء ،وفقا ً ألحد مدر ِّباً"..
المقيمين في المخيَّم.
ويعتبر حبيب أن "التخلي عن كما ما زالت كندا كغيرها من الدول
العائالت الثماني في تلك الظروف الغربية ترفض حتى الساعة عودة
ع خذل النساء النساء اللواتي انضممن
ب" وأن "الجمي َ
القاسية معي ٌ
للتنظيمات اإلرهابية ،وتدرس نزع
العائالت".
الجنسية منهن بالرغم من الدعوات
خلفية "الخوذ البيضاء"
المتعددة إلرجاعهن إلى كندا
ي ُذكَر أن "الخوذ البيضاء" اشت ُهِرت والتحقيق معهن وإعادة تأهيلهن.

إستثمارات هاربر في األمن الرقمي تصب في َب ْوتقة الموساد اإلسرائيلي

أحد أعضاء اللجنة اإلستشارية في أمضى أكثر َ من  30عاما ً في العمل
متابعة صدى المشرق
مر فيها بأي شكل
يمكن أن ي ُست َث َ
للموساد ،مترأسا ً ُ
ب االستخبارات
الشركة.
ستيفن هاربر
من األشكال ،كالشركات الروسية أو
شع َ َ
يعمل رئيس الحكومة األسبق ستيفن يقول فادن إن مؤسس الشركة يارون ومكافحة التجسس والشؤون الدولية،
الصينية"..
هاربر في شركة كندية لالستثمارات أشكنازي "له الكثير من المعارف في ومثل غاري بارنِيا نائب المدير
وفقا ً لموقع الشركة اإلسرائيلية
ة العمليات الخاصة في
في تورنتو ،استفادت منها شركة
الخاصة إلى جانب مسؤولَين كنديين المجتمع األمني اإلسرائيلي" ،منوها ً األسبق لشعب ِ
ة رؤساء َ سابقين في "بنجاح إسرائيل الكبير في تطوير الموساد.
"  "NanoLockاإلسرائيلية ،التي
سابقَين وثالث ِ
وكالة االستخبارات المركزية األميركية التقانة الحديثة لمصلحة القطاع كما جندت مدير وكالة اإلستخبارات
طوَّرت وسيلة ً لمنع األجهزة المتصلة
والقسم الخامس في االستخبارات الخاص والحكومة".
المركزية األميركية جايمز وُلِزي على منصات التواصل اإلجتماعي بالشبكة العنكبوتية من الدخول غير
العسكرية البريطانية وجهاز الموساد كما أن لوزير األمن العام المحافظ ومديرة القسم الخامس في جهاز ب ُغية َ جمع المعلومات ،أما الجزء المصرَّح به .شركة ٌ أخرى مستفيدة
األسبق
اإلستخباراتي اإلسرائيلي.
ست ُكوِل داي عمله في اإلستخبارات العسكرية البريطانية األكبر فهو مخصص للدفاع" .ويشيف هي "  " Assacالفرنسية ،التي
ْ
الشركة "  "AWZ Venturesالتي الشركة.
ستيال رمِنْغْتن .ويقول رِتشارد فادِن أن الشركة تعمل على تطوير "آليات أنتجت وسيلة ً لمنع التنصت والخرق
ْ
تتخذ مقرا ً لها في تورنتو تستثمر ُ الشركة واألمن والموساد اإلسرائيليَّين المدير األسبقُ لوكالة االستخبارات التحكم األمنية الرقمية للقطارات الرقمي تُست َخدَم في حماية أمن
في مجال األمن الرقمي اإلسرائيلي يشير يارون أشكِنازي
مؤسس األمنية الكندية إن وُلزي ورِمِنغْتن والطائرات" ،وهي تركز على تطوير الهواتف الذكية وسوق التشفير.
ُ
ني
ج
أجل
من
الشركة
إلى
انضما
في
إدارتها
األمن الشركة والشريك في
وتقانة
واالستخبارات
د الهجمات ،خصوصا ً نمو قياسي
َ
"التقانة لص ِّ
األموال.
الخدمة
أدى
أنه
إلى
الذاتية
سيرته
مساندة
من
وبالرغم
الشخصي.
تشير مديرية األمن الرقمي القومي
الرقمية منها".
ُ
الشركة
أعمال
عبة
ش
في
سنوات
عشر
العسكرية
لها،
البارزة
الشخصيات
من
العديد
إلى أن نمو شركة " "AWZ Ventures
ٍ
"إرتياح" فادِن
تتفادى الشركة لفتَ األنظار في كندا .حماية الشخصيات الرفيعة المستوى وفقا ً لموقع الشركة الرقمي ،إنطلقت فادن أعرب عن راحته لمساهمته في يتسارع بشكل قياسي بالرغم من
إنضم هاربر إلى الشركة عام  ،2019في وكالة األمن اإلسرائيلية ،فتسلم أعمالها عام  ،2016أما سجالت التقدم بمستوى التقانة في إسرائيل تداعيات الجائحة الجرثومية ،فقد
وهو شري ٌ
ك لها
ورئيس لجنتها قيادة فرق الحماية المخصصة لِعدد حكومة أنتاريو فتشير إلى تأسسها التي تعتبرها الحكومة الكندية شهد هذا القطاع زيادة ً قدرها 2.9
ُ
ً
ً
عام .2013
االستشارية ،وقد جمعا معا الئحة من رؤساء الحكومة اإلسرائيليين.
صديقة لها .وال تندرج إسرائيل بليون دوالر في  ،2020أي زيادة تفوق
ُ
مهمة ً من الشخصيات الكبيرة في إدوارد سنْشاين
الشريك المؤسس الشركة تدير أموال ً بقيمة  130ضمن دول حلف شمال األطلسي  70%مقارنة ً بالفترة نفسها من العام
مي مكافحة التجسس واألعمال.
ورئيس مجلس إدارة الشركة هو مليون دوالر وقد استثمرت في ( 17التي تضم كندا) ،وال منظمة العيون السابق .وبلغ معدل اإلستثمارات في
عال َ
أيضا ً مؤسس شركة " RioCan Realشركة ،وفقا ً لموقعها .ويقول فادن الخمس اإلستخباراتية التي تضم كندا هذه التقانة في إسرائيل  31%من
رِتشارد فادِن وست ُكوِل داي
 "Estate Investment Trustإن كل الشركات التي استثمرت فيها والواليات المتحدة وبريطانيا وأستراليا القيمة العالمية ،وفقا ً للمديرية.
يعمل لمصلحة الشركة أيضا ً لالستثمارات العقارية ،أي الشركة حتى الساعة هي إسرائيلية ،مُعرِبا ً
الصورة من صفحة هاربر /تويتر،
ونيوزيالندا.
ويظهر إلى جانبه وزير األمن العام
رِتشارد فادِن المدير األسبقُ لوكالة التي تملك المبنى الذي يضم شركة عن اهتمامه "بتقانة الشركة التي الشركات المستفيدة
ي ُست َخدَم أغلبها لمكافحة اإلرهاب".
الكندية " ."AWZ Ventures
األمنية
االستخبارات
ست ُكوِل داي (في الوسط)،
يشير فادن إلى "سياسة الشركة األسبق ْ
ومستشار األمن القومي األسبق وقد جندت الشركة مسؤولين سابقين كما يشير فادن إلى أن جزءا ً من الحازمة بشأن الشركات التي ال ثم رئيس حكومة ألبرتا جايسن كَني
في حكومة هاربر ،ويشكِّل فادن في الموساد مثل حاييم تومر الذي التقانة ي ُست َخدَم لمتابعة ما يجري
(شماالً)
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غسان عجروش  -مونتريال

معاقبة االنسان في لبنان !!!

صرحت "باكالو"  ،وهي عاملة منزلية
من الجنسية األثيوبية والتي تبلغ
من العمر  25عاما تعمل في بيروت،
بأن أرباب عملها تركوها خارج بوابات
سفارة إثيوبيا دون أي تفسير ،دون
أن يدفعوا لها راتبها أو حتى يسلموها
جواز سفرها .وقد تلقى العديد من
أبناء وطنها معاملة مماثلة خالل
األشهر القليلة الماضية .ونتيجة
لهذه الظروف ،توفي عدد غير معروف
من المعينات المنزليات عن طريق
االنتحار .برغم ما مرت به "باكالو"،
فقد رفضت الكشف عن أسماء من
تعمل لديهم على أمل أن تستعيد
في يوم ما بعد انتهاء األزمة وظيفتها
ومستحقاتها ،وقد أفادت بأن راتبها
الشهري الذي ال يتجاوز  300دوالر
مثل جزءا كبيرا من األموال التي
عاشت بها عائلتها بأكملها في إثيوبيا.
اذا  ،الرفاهية عند البعض والحاجة
عند البعض اآلخر الستقدام عامالت
الى بيوتهم وبيوتهن أصبحت من
الماضي  ،اال من بقيت أحواله
ميسورة وما زال باستطاعته تأمين
الدوالر األميركي ليدفع راتب العاملة،
التي بات راتبها حسب سعر الصرف
الحالي يصل الى عدة ماليين من
الليرات اللبنانية  .اذا كان مبلغ
الثالثمائة دوالر الذي تتقاضاه
العاملة األجنبية أو أقل فإنه ومع
تدهور األوضاع المالية واالقتصادية
بات هذا المبلغ في أيدي اللبنانيين
يساوي مبلغا كبيرا مع تجاوز سعر
الدوالر الى ما فوق االثني عشر ألفا
للدوالر الواحد .وبالتالي بات اللبناني
بحاجة الى هذا المال ليصمد أمام
الواقع المعيشي المزري .ومن جهة
أخرى تحوّلت هذه الى أزمة إنسانية
حيث أكثر من  250الفا من العامالت
دهستهم هذه األوضاع ورمت بهم

األقدار وقلة إنسانية مخدوميهم الى
رميهم في الشارع أو أمام سفاراتهم
وقنصلياتهم .
األوضاع اإلقتصادية في لبنان انقلبت
رأسا على عقب في وقت قياسي
قصير  .فبعد أن كانت شريحة كبيرة
من اللبنانيين تستعين بالعامالت
االفريقيات واالسيويات من أجل
المساعدة في تنظيف بيوتهم أو
االنتباه الى أطفالهم أو حتى أخذ
كالبهم خارج المنزل للترويح عنهم ،
بات عدد كبير منهم ينتظر المساعدة
من الخارج أو من الجمعيات
واألحزاب ،التي كالعادة تقوم مقام (
الدولة) في مثل هذه الظروف .والحق
يقال أن المغتربين اللبنانيين قد أبلوا
بالءا حسنا لجهة الوقوف الى جانب
أهلهم وأقربائهم وأبناء بلداتهم  .هذا
الواجب اإلنساني والشرعي في بعض
األحيان مكّن اللبنانيين من الصمود
حتى اآلن بوجه هذا الغالء الفاحش
الذي يعانون منه .بينما تستمر
المصارف باحتجاز أموال الناس وأخذ
ودائعهم دون وجه حق  .نعم  ،تنشط
الحمالت اإلنسانية والجهود الفردية
في غير مكان من العالم لجمع
األموال وارسالها الى االهل والقرى
تحت مسميات شتى والهدف هو
انساني بحت فيما الدولة ما زالت
تمنع نفسها من تأليف الحكومة بحجة
الحقوق والسعي الى امتالك زمام
التأثير االكبر في الحكومة الموعودة.
كل ذلك تحت أنين وأوجاع الناس
 ،وقد نخسر مساعدات من البنك
الدولي ومن دول رقّ قلبها لوضعنا
الحالي ولم ترقّ قلوب أصحاب القرار
بل ما زال التعطيل سيد الموقف.
ان تحويالت المغتربين اللبنانيين في
كل من قارتي أميركا وأوروبا تستحوذ
على القسم الكبير منها ،حيث يتوقع

أن تصل هذه التحويالت مع نهاية
العام الحالي الى أكثر من  8مليارات
دوالر ،وهو ما يدل على أن المغتربين
اللبنانيين هم أساس اقتصاد البلد،
ال سيما في هذه الفترة حيث
انهار القطاع السياحي والمصرفي
واالقتصادي واالستثماري ولم يبق
سوى أموال المهاجرين التي تتدفق
الى الوطن لدعم أهلهم وما الى ذلك .
انه من المؤسف جدا أن يصل اللبناني
الى ما وصل اليه اليوم  ،حيث وصل
أكثر من  % 60الى خط الفقر بل أن
استطالع أجراه برنامج األغذية العالمي
والبنك الدولي نهاية العام ،2020
يقول فيه :أقدمت  35%من األسر
المستجوبة على خفض عدد وجباتها
اليومية .ان السياسات االقتصادية
والفساد والسياسة وصوال الى الحصار
المفروض على لبنان لتركيعه من أجل
فرض شروط عليه سواء من ناحية
الحدود البحرية والنفط أو من ناحية
فرض حصار على فريق من اللبنانيين
هي الخضاعهم والتخلي عن المباديء
والحقوق المشروعة وأولها قضية عودة
االخوة الفلسطينين الى أراضيهم في
فلسطين المحتلة.
يستضيف لبنان ،وفق تقدير السلطات
نحو  180ألف الجئ فلسطيني ،وفق
بيانات رسمية ،رغم أن تقديرات
أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير
ويصل إلى حدود  500ألف.اليس
االجدى بالدول التي تقوم بحصار
لينان ماليا واقتصاديا ان تسعى الى
حل يعيد الحقوق الى أصحابها ويرجع
كل صاحب أرض الى بيته وداره
عوض اخضاع شعب بأكمله للعقوبات
من أجل تنفيذ مخطط شبيه لصفقة
القرن أو الوقوف في مصاف الدول
العربية التي وقعت مستند التطبيع
مع الدولة العبرية ؟.

علي إبراهيم طالب  -وندزور

 30سنة من الغربة
الكندية ..

قصتي تتمثل وباختصار شديد عندما
كنت في الوطن الحبيب شاءت
الظروف العديدة ان أحضر الى هذه
الغربة البعيدة جدا ً  ،التي اسأل هللا
تعالى صبحا ً وعشية أن ال ابقى فيها
وأعود للعيش في ذلك الوطن الحبيب
والغريب في آن معا ً .
حكاية غربتي الكندية هذه أصبح منذ
 30عاما ً بالتمام والكمال .حضرت
من ذلك الوطن المُعذّب الذي عانيت
فيه كمعظم سكانه من عذاب الحياة
والعيش .وعندما حضرت الى هنا
بدأت معي رحلة عذاب من نوع آخر،
هي العذاب في الغربة المريرة من اجل
ذلك الوطن .فأصبحت تلك الرحلة من
العذاب مزدوجة داخل الوطن وخارجه.
وهنا يتضاعف األلم والعذاب على كافة
مستويات هذه الحياة.
أواجه في حياتي اليومية في غربتنا
هذه بعض االشخاص الذين وصلوا الى
مرحلة بات فيها الوطن وأرض المولد
واألهل واألصدقاء وكأنه شيئ من
الماضي  .وان كان الوطن االم مؤلما
للبعض فهذا ال يبرر البتة هذا الجحود
وعدم الحب والتقدير ألرض األجداد،
مهما كانت الظروف الخاصة والمختلفة
بين شخص وآخر والتي دفعت المرء
لترك الوطن والسير في طريق الغربة
األليم من أجل مستقبل أفضل او حياة
اخرى عما عهده المرء في وطنه األم.
قال أمير الشعراء أحمد شوقي يوماً:
وطني لو ُ
شغلت بالخلد عنه
لنازعتني إليه بالخلد نفسي
ال أستطيع ما حييت نسيان تلك
القصة التي رويت أمامي منذ سنوات
طويلة وتقول :أن احد المواطنين
من احدى الدول العربية ،مقيم منذ
سنوات طويلة في احدى بالد اإلغتراب
التي تعطي الجنسية لكل مقيم على
أراضيها بشكل شرعي بعد مرور وقت
مُعين ،حيث يتم ذلك في حفل خاص
سلم فيه الجنسية لمن يستحقها.
تُ ّ
ولما جاء دور ذلك الشخص العربي
الستالم جنسيته الجديدة سألته
القاضية  :اآلن انت حصلت على
جنسية هذا البلد فماذا ستفعل بجواز
سفرك من وطنك االم ) ؟؟
فما كان من ذلك الشخص العربي

إال ورفع جواز السفر امام القاضية
وقام بتمزيقه وسط ذهول القاضية
والحضور .فما كان من القاضية إال
ان قامت بطرده من قاعة االحتفال
وحرمته من الحصول على تلك
الجنسية مدى الحياة ووجهت حديثها
الى ذلك الشخص بقولها ( اذا كنت
ال تحترم بلدك االم وموطنك ومسقط
رأسك وجواز السفر منه  ،كيف
تريدني أن أثق بك وأعطيك جنسية
هذه البالد .ان طلبك للحصول على
الجنسية مرفوض والى االبد وأدعوك
االن للخروج من هذه القاعة فورا .
واذا لم تفعل فأني سأستعين برجال
الشرطة ليفعلوا ذلك).
انها قصة حقيقية حصلت ولألسف في
احدى بالد االغتراب ومن رواها لي ال
يزال حيا يرزق .
الوطن :ما هو الوطن ؟ فندق نعيش
فيه لفترة ومن ثم نغادر؟  ،ام جواز
سفر  ،ام هو حقيبة سفر ندور بها
مطارات وبلدان العالم قاطبة ؟
علي
كتب
وطني الحبيب الغالي  :اذا
ّ
ّ
وعلى غيري من الناس أن نتعذب فيك
 ،فها نحن ال زلنا نتعّذب ألجلك .وهنا
لعمري تكون اآلالم والعذابات مضاعفة
تصيب القلب والعقل والضمير في آن
معا ً  .فلك كل الحب والمودة أيها
الوطن الحبيب فلم ولن تستطيع
المسافات البعيدة أن تمحو من قلبي
كل الحب والوفاء ألرضك الطاهرة
الحبيبة.
ال يعرف معنى الغربة الحقيقية اال من
تلظى بسياطها على كافة الصعد ولكل
شخص حكاياته وقصصه مع تلك
الغربة نفسها ..
على الخير والمحبة والمودة الدائمة
والسالم استودعكم هللا  ،ولقاؤنا
معكم يتواصل من خالل هذا الموقع
االعالمي جريدة صدى المشرق .
للتواصل مع الكاتب عبر البريد
االلكتروني
:
visionmag64 @Gmail.com
الصفحة الشخصية على موقع الفيس
بوك
FACEBOOK
PAGE : ALI IBRAHIM TALEB

حة
ص َف ٌة ُم ْر ِب َ
َو ْ
كرّار العاملي  -مونتريال
إنتاجي:
دخول في مشروع
قبل ال ّ
ّ
استثمار ،تجارة وغيرهما ،إن كان
العمل منفردا ً أو مع شريك ،المطلوب
ّ
الشأن دراسة الموضوع
من أصحاب
بهدوء ،ت َأ َ ٍّ
ن ورويّة ،ومراجعة ذوي
الخبرة في هذا المجال وذاك وسواهما
من المجاالت الّتي ترتبط بدرجة أو
المعني ،لمحاولة
بأخرى في الموضوع
ّ
الوصول إلى الوضعيّة المفصليّة الّتي
تدفع بصاحب الخيار الت ّخاذ قراره
وحسمه بين المضي قدما ً في العمل
المطموح له أو العدول عن الفكرة من
أساسها ورميها جانبا ً واالمتناع عن
دم نحو الت ّنفيذ العملي .وإن قرّر
الت ّق ّ
اقتحام ميدان االستثمار والذّهاب إلى
العمل ،تاليا ًاإلنتاج ،فستكون الوضعيّة
المفصليّة أيضا ً موجودة ،ولكن بهدف
سن اختيار ـ المنهجيّة
اختيار ـ بل ح ُ ْ

الّتي تشكّل خارطة طريق المشروع
من ألفه إلى يائه ،فالمُراد الحصول
على "وصفة مُرْبِحَة".
دراسة والت ّحصيل
في ميادين ال ّ
العلمي ،على اختالف المراحل
واألماكن :مدرسة ،ثانويّة وجامعة.
مهني وأكاديمي .هذا االختصاص
ّ
وذاك .علوم دينيّة ،حوزويّة ،أدبيّة،
تجريبيّة ،هندسيّة ،تطبيقيّة وطبّيّة.
د األدنى للطّالب والمتلق ّي هو
الح ّ
الن ّجاح ،والطّموح األبعد واألقصى
هو الت ّفوّق ،وكالهما بحاجة إلى عمل
كذائي ،مع اختالف صعوبة
رؤيويّ
ّ
وعمق كلّ حالة .بطبيعة الحال ،مسار
الن ّجاح أكثر ي ُسراً ،وسبيل الت ّفوّق أكثر
صعوبة ً ويتطلّب جهدا ً إضافيّاً[ ،وَفِي
ذَٰل ِ َ
ن].
سو َ
س الْمُت َن َاف ِ ُ
ك فَلْيَت َن َاف َ ِ
في الحالَيْن ،المُراد الحصول على
"وصفة مُرْبِحَة".
ّ
الشأن
ال بأس باالنتقال إلى واحة

السلطات في هذا العصر
العام ،حيث ّ
مُهَيْكلة وفق تقسيم تسلسلي متفرّع،
والخدمة العامّة مُوَز ّعة على غير
دد بين مسؤول
م تتع ّ
منصب والمها ّ
وآخر وبين َمعْن ِ ٍّ
ي وزمالئه .وأينما جاء
دي لتولّي
نصيب أحدهم في الت ّص ّ
وظائف خدماتيّة والقيام بأعمال
السياسة
تتعلّق بالمجتمع ككلّ ،من
ّ
ب مرورا ً بالرّياضة ،وليس
إلى الط ّ ّ
انتهاء ً باالجتماع واالقتصاد ،ومع عدم
السياديّة ودون إسقاط
نسيان القضايا ّ
د له من وضع
المسائل األخرى ،ال ب ُ ّ
والسير وفق تخطيط
منهجيّة عمل
ّ

معيّن ومدروس في إطار تسيير
ّ
كذائي
تنظيمي
الشؤون ضمن قالب
ّ
ّ
يرفع من فرص الحصول على نتائج
محمودة ،عواقب إيجابيّة وخواتيم
سليمة.
ددت المناصب ،تشعّبت
وإن تع ّ
الت ّطبيقات وتنوّعت اإلجراءات ،المُراد
الحصول على "وصفة مُرْبِحَة".
ال مانع بيسير ٍ من "الت ّعريج" على
ّ
الشقّ الطّبّي ،حيث المساحة
نوع من العِلل
غير
تحوي
ة
االستشفائي
ّ
ٍ
المرضيّة ،هذا يعاني من ألم ٍ وهذه
ضلة ،وذاك يشكو من نكس ٍة
تواجه مُع ْ ِ
وتلك في حال ٍة غير مريحة .وفي هذه
ي
ال ّ
دوّامة الطّبّيّة يتفرّع نوعان :جسد ّ
ونفسي .ولكلّ منهما أمراضه و َمن ْ هو
ّ
أهل ٌ لعالجها وضبط جموحها.
ونفسي ،وعلى
ي
وفي الن ّوعَيْن ،جسد ّ
ّ
تشعّب تفريعاتهما ،يحتاج المريض
إلى "وصفة مُرْبِحَة" من طبيبه،

ويحتاج هذا األخير بدوره إلى "وصفة
مُرْبِحة" متمث ّلة بحصوله من المريض
الصحّي
على كامل تفاصيل الوضع
ّ
سن تشخيص
ومعطياته لكي يُح ْ ِ
الصحيح،
الحالة قبل الخروج بالعالج ّ
تاليا ً الن ّتيجة المأمولة.
الساحة العروجيّة
وإلى الت ّزوّد د ُرْ ،إلى ّ
فَلْت َ
د الرّحال ،شهر ٌ فضيل ،أيّام
ُش ّ
مباركة وساعات ثمينة .من المفيد
أن تتوفّر بين يَدَي ْ اإلنسان المؤمن
"مواد ٌ أوّليّة" ت ُ َ
شكِّل "وصفة مُرْبِحَة"
بي إلى مواله
في سيره ّ
السلوكي الت ّقر ّ ّ
(تبارك وتعالى).
تطبيقي لِـ"وصفة مُرْبِحَة"
مثال ٌ
ّ
ع ُروجيّة ألهل الت ّزوّد:
خطبة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله
وسلّم) على لسان العلماء الربانيين
وتوصياتهم.
وللحكاية ت َتِمَّة [وَق ُ
سيَرَى
ل اع ْ َ
ملُوا ف َ َ
ِ
ن].
سولُهُ وَالْمُؤْمِن ُو َ
ملَكُم ْ وَر َ ُ
اللَّهُ ع َ َ
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إعداد فادي العوطة

القرب من الله تعالى
ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن
اإلمام زين العابدين (عليه السالم)" :وَا َ َّ
ن
ة ،وَاَن َّ َ
ل اِلَي ْ َ
ب
مساف َ ِ
َج ُ
ك قَ ُ
ريب ال ْ َ
الِراحِ َ
ك ال تَحْت ِ
ك إال ّ اَن ْ تَحْج ُبَهُمُ االْعمالُ د ُون َ
عَن ْ خَلْق ِ َ
َك".
خطاب ونداء على لسان إمام معصوم هو سيد
الساجدين والعابدين يشير فيه إلى المسافة
القريبة التي يحتاج إليها اإلنسان عندما يريد
الوصول إلى هللا تعالى الذي لم يحجبه عن
مخلوقاته إال ّ ذنوبهم وآثامهم.
وإذا ما أراد اإلنسان مخاطبة ربّه ،فإنه سبحانه
وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد ،وإذا دعاه
سأَل َ َ
ك عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
استجاب له﴿ :وَإِذَا َ
قَري ٌ ُ
يب دَعْوَة َ َّ
َ
َ
َجيبُوا ْ
ْ
ت
س
ي
ل
ف
ان
ع
د
ا
ذ
إ
اع
َ
َ
ج ُ
َ
ْ
ِ
ِ
بأ ِ
الد ِ ِ
ِ
َّ
َ
ُ
ن﴾.
لِي وَلْيُؤْمِن ُوا ْبِي لعَلهُم ْ يَرْشدُو َ
رمضان شهر القرب من هللا تعالى
فتح هللا تعالى أبوابا ً لعباده ،وجعل لهم طرقا ً
توصلهم إليه ،وقرّبهم منه ،وتزيل كل العوائق
والحُج ُب التي تمنعهم من ذلك.
شهر رمضان هو الميدان الذي فتح هللا فيه
أبواب الجنان ،وأغلق أبواب النيران ،وهو الشهر
الذي ينبغي على اإلنسان أن يستعيد فيه
وصل ما انقطع ،والسعي للقرب من هللا تعالى
فما هو القرب المطلوب تحقيقه؟ ومن هم
المقرّبون من هللا تعالى ،وكيف هي وسائله؟
وما هي شروطه؟ أسئلة كثيرة تدور في هذا
المحور الذي من خالل ما يمكن لنا معرفة
كيفية القرب من هللا تعالى.
ما هو القرب من هللا تعالى
ليس المقصود من القرب اإللهي القرب
المكاني الذي يتحقق بتقارب شيئين من حيث
المكان ،وال القرب الزماني الذي يحصل بتقارب
شيئين من حيث الزمان.
بل المراد والمقصود هو القرب الحقيقي
الذي يظهر في النفس البشرية حيث تتكامل
وترتقي على المستوى الروحي والمعنوي،
لتبلغ الدرجات العليا في سيرها وسلوكها إلى
هللا تعالى كما يقول في كتابه الكريم﴿ :ك َ َّل
إ ِ َّ
ن ،و َ َما أَدْر َ َ
َاب ا ْ
اك َما
ن كِت َ
لَبْرَار ِ لَفِي عِلِّيِّي َ
ِّ
ُّ
ُ
َّ
َ
َّ
ن﴾.
ب مرْقومٌ ،ي َ ْ
ن،كِت َا ٌ
شهَدُه ُ الْمُقرب ُو َ
عِليو َ
فالنفس اإلنسانية ال بد لها من حركتها على
الصراط المستقيم من بلوغ هدفها وهو القرب
من هللا تعالى الذي هو غاية المنى.
من هم المقرّبون
دد لنا القرآن الكريم في صريح آياته من
يح ّ
هم المقرّبون من هللا تعالى والذين نالوا هذه
المرتبة الرفيعة والدرجة الكريمة وذلك في قوله
ة
من َ ِ
صحَ ُ
مي ْ َ
اب ال ْ َ
تعالى﴿ :وَكُنتُم ْ أَزْوَاج ًا ث َ َلثَةً ،فَأ َ ْ
َ
ْ
ة َما
م
ْأ
ش
م
ال
اب
َ ِ
من َ ِ
صحَ ُ
صحَ ُ
َ
مي ْ َ
اب ال ْ َ
ة ،وَأ َ ْ
َما أ َ ْ
َ
ن ،أُوْلَئ ِ َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
ك
و
ق
اب
الس
ن
و
ق
اب
الس
و
،
ة
م
ْأ
ش
م
ال
اب
ِ
ُ
ِ َ
ِ َ
َ َ
صحَ
َ
أَ ْ
ات النَّعِيمِ﴾3.
ن،فِي جَن َّ ِ
الْمُقَرَّب ُو َ
في اآلية يقسم القرآن الكريم الناس يوم
القيامة إلى فئات ثالث:
 - 1أصحاب الميمنة :وهم السعداء ،والذين
كتبت لهم النجاة من العذاب يوم القيامة.
 - 2أصحاب المشأمة :عكس اصحاب الميمنة
 3السابقون السابقون  :وهم أولئك الذينفازوا وسعدوا ونالوا درجة القرب اإللهي.
ولم يصل هؤالء إلى مقام القرب اإللهي إال ّ
بعد القيام بخطوات عظيمة جعلتهم في ذلك
المقام.
فهم أولئك الذي تجن ّبوا كل المواطن التي
توجب القرب من المعاصي واإلنغماس بها،

وواجهوا إغراءات الدنيا ووسوسات الشيطان،
وصانوا أنفسهم عن كل الرذائل.
ويرسم لنا اإلمام الصادق(عليه السالم) منهجا ً
واضحا ً وهاما ً ي ُبعدنا عن المعاصي حيث يقول:
"مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه
العطشان ازداد عطشا ً حتى يقتله".
حب هللا في قلوبهم،
وهم أولئك الذين زرعوا
ّ
وفي الحديث القدسي" :يا بن عمران كذب من
زعم أن ّه يحّبني وإذا جن ّه الليل نام عن ّي أليس
ُّ
يحب خلوة حبيبه".
محب
ّ
كلّ
طرق الوصول إلى القرب اإللهي
ن الطرق إلى هللا تعالى هي
الكل يدرك ويعلم بأ ّ
بعدد أنفاس الخالئق ،وال يمكن ألي مخلوق أن
ِّ
يقسم رحمة هللا تعالى وفق أهوائه ومبانيه،
بل إنه تعالى قريب من عباده ،غير محتجب
عنهم ،وهناك من يمنع نفسه من الوصول إليه
ويضع الحواجز بينه وبين هللا تعالى.
ومن وسائل القرب إليه تعالى:
التفكّر في اآليات اإللهية :فكلّ ظاهرة من
ظواهر الكون تنطوي على آيات تدلّ على هللا
ن
ن يَذ ْكُرُو َ
تعالى وتعّرفنا به ،قال تعالى﴿ :الَّذِي َ
َّ
ن فِي
ى ج ُن ُوبِهِم ْ وَيَتَفَكرُو َ
الل ّ َه قِيَام ًا وَقُعُود ًا وَعَل َ َ
َ
َّ
ض رَبَّن َا َما خَلَق ْتَ هَذا
ق
ماو َ ِ
الس َ
خَل ْ ِ
ات وَاألر ْ ِ
َ
َ
ً
َ
اب النَّارِ﴾.
ذ
ع
َا
ن
ق
ف
َك
ان
ح
ب
س
ال
بَاط ِ
ُ ْ َ
ِ َ َ
العبادة والعمل الصالح :فالعبادة توأم اإليمان
والمعرفة ،والعبادة واألعمال الصالحة تجعل
اإليمان أكثر تكامالً ،وكلّما أصبح أكثر كماال ً
كلّما دنا من مقام القرب أكثر ،فالعمل الصالح
يرتقي باإليمان عاليا ً حت ّى ينال مقام القرب
اإللهي.
ب
صعَ ُ
د الْكَلِمُ الطَّي ِّ ُ
يقول هللا تعالى ..﴿ :إِلَيْه ِ ي َ ْ
ملُ َّ
الصالِحُ يَرْفَعُهُ.﴾..
وَالْعَ َ
األذكار واألدعية :وهذا ما أكدت عليه اآليات
والروايات ،فعن رسول هللا(صلى هللا عليه وآله
وسلم) أنه قال " :لما أُسري إلى السماء دخلت
الجن ّة ،فرأيت مالئكة يبنون لبنة من ذهب
ولبنة من ّ
فضة ،وربمّا أمسكوا ،فقلت لهم:
مالكم ربّما بنيتم وربّما أمسكتم؟
فقالوا :حتى تجيئنا النفقة؟
فقلت لهم :وما نفقتكم؟
فقالوا :قول المؤمن في الدنيا" :سبحان هللا،
والحمد لله وال إله إال ّ هللا وهللا أكبر ،فإذا قال
بنينا وإذا أمسك أمسكنا".
وفي رواية أن ّه عق ّب (صلى هللا عليه وآله وسلم)
على ذلك بالقول" :ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها
نيرانا ً فتحرقوها".

ليلة القدر

ف َ
شهْرٍ﴾.
﴿لَيْلَة ُ الْقَدْر ِ خَيْر ٌ مِّن ْ أَل ْ ِ
﴿فِيهَا ي ُفْرَقُ كُلُّ أَمْر ٍ حَكِيمٍ﴾.
إن أهم ما في شهر رمضان ليلة القدر وهي ليلة
خير من ألف شهر .وقد ورد في األخبار كونها خيرا ً
من جهاد ألف شهر وعبادتها خير من عبادة ألف
در فيها أرزاق
شهر .وبالجملة هي ليلة شريفة تق ّ
العباد وآجالهم ...وفيها نزل القرآن ،وهي ليلة
مباركة.
موانع القبول في ليلة القدر
وروي أنه ال ي ُرّد في تلك الليلة دعاء أحد إال دعاء:
 1عاق الوالدين.ماسة..
 2وقاطع رحمّ
 3ومن كان في قلبه عداوة مؤمن...ثواب إحياء ليلة القدر
روي عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال:
د قربك ،قال :قربي لمن
"قال موسى :إلهي أُري ُ
استيقظ ليلة القَدر ،قال :إلهي أريد رحمتك،
قال :رحمتي لمن رحِم المساكين ليلة القدر،
قال :إلهي أريد الجواز على الصراط ،قال :ذلك
دق بصدق ٍة في ليلة القدر ،قال :إلهي
لمن تص ّ
أريد من أشجار الجن ّة ،قال :ذلك لمن سبّح
تسبيحة ً ليلة القدر ،قال :إلهي أريد رضاك ،قال:
رضاي لمن صلّى ركعتين في ليلة القدر".
االستعداد لليلة القدر
وبنص القرآن المبين
دق بالدين،
وينبغي للمص ّ
ّ
أنْ يجتهد لليلة القدر بكل ما يقدر عليه من
الوسائل .ومن االجتهاد أن يكثر ويبالغ في الدعاء
أحب األعمال
لتوفيقها طول سنته ،وأن يرزق فيها
ّ
إلى هللا وأن يجعلها له خيرا ً من ألف شهر وأن
يقبلها منه ويكتبه فيها من المقرّبين ويرضى عنه
وي ُرضي عنه نبيّه وأئمته ال سيّما إمام زمانه عجل
هللا تعالى فرجه الشريف ..ومن االجتهاد أن
لباس
د العدة لتحصيل مقدمات العبادة من
ي ُع ّ
ٍ
دق به فيها على فقراء
مناسب وعطر ،وما يتص ّ
مخصوصين لصدقته ويتخير لها أدعية مناسبة.
وينبغي أن يزيد في شوقه إلى الفوز بكرامات
د له في هذه الليلة ،وأن يعيّن لليلته من
ما أُع ّ
األعمال ما هو أنسب لحاله وإخالصه وحضوره
وصفاته ورضا مواله ...ويجتهد أن ال يشتغل في
شيء من أجزاء ليلته عن هللا ولو بالمباحات.
كما أن عليه أن ال يغفل قلبه عن حقيقة ما
يقوم به من األعمال واألذكار حين اشتغاله بها.

ويسهل ذلك بأن يتفكّر إجماال ً في العمل قبل أنْ
يدخل فيه.
وبالجملة ،على السالك أن ال يستقلّ من الخير
ولو ذرّة فيتركه ألجل قلّته فيخسر وال يستكثر
شيئا ً منه فيعجب ،أو يتركه من جهة أن ّه ال يقدر
عليه بل يفعل منه كلّ ما قدر عليه ،ويستصغره
بعد فعله في جنب هللا .وال يستبعد أن يجيب
هللا دعاء عباده لمجرد صورة الدعاء ولو بلقلقة
اللسان ويعاملهم بكرم عفوه ،وإيّاه إيّاه أن ي ُقنط
أحدا ً من رحمة هللا ولو كان عمله مشوبا ً ببعض
األكدار ،لعلّه إذا لم يترك العمل قد يُوَفّق لبعض
النفحات اإللهيّة وينقلب األمر رأسا ً على عقب
فيفوز مع الفائزين.
د للمؤمن في أول الليلة من أن يبالغ
 ...وال ب ّ
في التوسل واالستشفاع بخفير الليلة من
المعصومين عليهم السالم ويذكر كلّ ما يحتاج
د في
إليه من التوفيق في أعماله وأحواله ويج ّ
تلطيف ألفاظ االسترحام واالستشفاع بهم عليهم
السالم.
وأعمال ليالي القدر نوعان :نوعٌ منها عام يؤدّى
في كلّ ليلة من الليالي الثالث ونوعٌ خاص يؤتى
خص كلّ ليلة من الليالي.
فيما ّ

نصائح رمضانية
"صوموا تصحوا"

من اهم النصائح للصائمين في هذا الشهر
الشرف ما يلي:

 اإلفطار التمهيدي على بضع حبات من التمرمع كوب ماء أو من الجالب أو قمر الدين أو
صحن من الشورباء.
 تناول الوجبة الرئيسية بعد أداء الصالة علىأن يكون هناك طبق أساسي واحد غير دسم
وخال من الدهون.
ِ
عدم النوم بعد اإلفطار مباشرة ألنه يؤدي إلىسوء هضم وتكوّن الغازات.
تناول الفاكهة الطازجة بدل الحلويات بعد 3-4ساعات من الوجبة الرئيسية ،فهي تمد الجسم
بالطاقة إضافة الى احتوائها على الفيتامينات
والمعادن.

 تناول الخضروات الطازجة بشكل يومي ألنهاغنية باأللياف التي تمنع اإلمساك وتزيد من
مناعة الجسم.
 اشرب الماء بعد اإلفطار بساعة ونصف ،وذلكبإعتماد جرعات صغيرة متكررة مع فترة راحة
بين الجرعة واألخرى وتجنب شرب الماء دفعة
واحدة.
تجنب المواد الدسمة والدهنية ألن هضمهايستغرق وقتا ً طويال ً وتضر بالقلب وتتكدس
على جدران الشرايين وتسبب السمنة.
 المشي قبل اإلفطار بساعة ونصف،فرصة التعوض لحرق الدهون المتكدسة في الجسم
منذ حوالي  11شهرا ًمع شرب السوائل بكميات
كافية خالل الليل.

احكام فقهية *
عملية تتوقف على تخدير اإلنسان مدة من
النهار  ..هل يجوز اإلقدام على إجراء هذه
العملية اختيارا ً في نهار شهر رمضان ويصح
صومه أو ال ؟ ..وماذا لو استمر التخدير طيلة
النهار ؟
إذا كان موجبا ً لالغماء فاألحوط لزوما ً التجنب
عنه من غير ضرورة  .ولو فعل فإن أفاق في
أثناء النهار مع سبق نية الصوم فاألحوط االتمام
والقضاء  .وإن لم يفق يجب القضاء على
األحوط .
انا صائمة وعندي موعد عند الدكتورة  ،وطلبت
مني فحص دم  ..هل أفطر ؟ وكذلك الفحص
الداخلي ؟
الفحص واخراج الدم اليفطران .
انا مريضة بالسكري  ،واتعامل بحقن األنسولين
 ..فما حكم اخذها في صباح شهر رمضان ؟..
وهل تعتبر حقن األنسولين من المفطرات التي
تبطل الصوم ؟

يجوز  ،وال تفسد الصوم .
أنا مصاب بمرض مزمن ولم أوفق للصيام
في شهر رمضان السابق  ،وال أدري إن كنت
سأصوم هذا العام أم ال  ،فهذا يرجع للمرض
ان كان سيشتد  ،ويصف لي الطبيب جرعات
هائلة من األدوية التي يجب أن أتناولها حتى
خالل نهار شهر رمضان .فما هو الحكم ؟
إذا إستمر بك المرض إلى شهر رمضان سقط
عنك القضاء  ،ووجبت الفدية بأن تدفع عن كل
يوم طعاما ً لفقير بمقدار  750غراما ً من حنطة
أو طحين أو خبز أو نحوها .
فتاة بلغت سن  20سنة ولم تكن محجبة ،
وتحجبت في سن العشرين وصامت الفترة
السابقة  ،فما حكم صيامها السابق  ،مع العلم
انها تحجبت وعلمت باهمية فريضة الحجاب ؟
ال يبطل الصوم بترك الحجاب  ،وان كان محرما ً
.
*على رأي سماحة المرجع السيد علي السيستاني

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.
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IS THERE A WAY TO CHANGE THE LATEST
COURT RULING OVER LAW 21?
Hussein Hoballah, Montreal
These are new times for our community, following Quebec’s Supreme
Court ruling over the constitutionality of Law 21. What’s coming might
be completely different from what’s
been. Accordingly, we need to examine
the articles of the ruling and how they
might affect our reality. Then we can
decide how to move on, how to plan
for our children’s future, and how to
shield them against challenges. After
all, our community’s disappointment
with the ruling ought to prompt harder work, not despair or submission.
Oddly, both the supporters and opposers of Law 21 have expressed “disappointment” with Judge Marc André
Blanchard’s verdict last Tuesday.
Speaking to “Sada al-Mashrek”, a
number of prominent community figures have expressed dissatisfaction
with Quebec’s Supreme Court’s “disappointing, discriminatory and incongruous” ruling.
The ruling indeed seems disappointing to our community; above all, it has
given power to Quebec’s government
to restrict the religious symbols worn
by public servants as teachers, police
officers and prosecutors.
Simultaneously, the ruling has divided
citizens into two groups. The English
schools have been excluded from the
law, and their teachers can still wear
hijaab while on duty. In contrast, the
other schools are asked to abide by
the law, ban on-duty teachers from
wearing hijaab, and resort to court if
the teachers refuse to take off their
hijaab!
The verdict is disappointing because
it targets Muslim women in specific,
overlooking the obstructions it will
bring about to hundreds of women
and their children. The women will be
forced to quit their jobs after they’ve
made big efforts to qualify for them.
Besides, it might be difficult for those
women to get different jobs or qualify for other vocations because that
might compromise their personal lives
and their families’. Such an aftermath
will impoverish many families, causing
social crises in Quebec, which are unwanted, especially in time of the pandemic.
There is yet another reason why the
ruling is disappointing. The judicial
system supposed to be the final resort for women seeking justice has

not done them justice. Instead, the
system has exposed them to prohibition from exercising one of their basic
rights: wearing what they chose to
fulfil their convictions.
As francophones make the majority of
our community, they, too, have been
unpleased by the court ruling. Whereas Legault and his party are fighting hard to reinforce French, the ruling is now inadvertently diverting the
Muslim community off to the English
schools, where their daughters and
sons can study or work. That is going
to weaken French, contrary to the aspirations of Legault and CAQ.
Quite ironically, Legault himself has
expressed dissatisfaction with the
ruling, saying soon after the court announcement, “The ruling has disappointed me. I find it irrational.” Legault
as well “can’t understand why the
judge thinks that EMSB’s Anglophones
might have values that differ from the
rest of Quebeckers’.”
The verdict is divisive, even very discriminatory, but Legault still wants
further impact. Citing the exercising
of secularism, he wants the verdict to
suffocate the citizens seeking to observe their duties. As such, he’s stepping on whatever freedom and human
rights mean and promoting an unjust,
coercive law. Hundreds of citizens of
different faiths, not just Muslims, are
now targeted by the law that Legault
wants to subject all to.
What harm could it bring Mr Legault

and his fan club to see a Muslim woman with hijaab, a Christian with cross,
a Jew with kippah or a Sikh with turban? Legault’s extreme stances can
only be interpreted in one way: it’s not
about the secularism they’ve come up
with, but about hating all different religions.
Not only do Legault’s stances violate
freedoms, but also they will hit Muslim women hard, both socially and financially. They will be left with no jobs
once they insist on exercising their
right to lead the life they choose, contrary to the life that CAQ wants to
impose on them.
It is noteworthy, though, that Legault’s opinion matches the public’s
that’s been pushed to see things and
the others negatively over the years
because of conspiring, inflammatory
propaganda. Muslim women, in particular, have been depicted as if of no
choice, and Muslims have been pictured as uncultivated and uncivilised.
Hereupon, our community ought to
tackle great responsibilities to deal
with the aftermath of the court ruling. Everyone is invited to take action
to change the prevailing stereotypes.
Although that might take years, continuous and coordinated work will do
the job of resorting to court and of
socialising better with the Quebeckers to make them see the facts that
have been concealed. To get an even
better outcome, we ought to affiliate
and coordinate with the non-Muslims
affected by the verdict.
According to Judge Blanchard’s statement, Quebec’s Muslims make a quarter million. Jews, Sikh and Christians
make hundreds of thousands. All have
been banned from observing their religious teachings, which never compromise others’ rights.
“Things might change if we stand by
each other against Law 21. But we’ll
need to continue the fight against this
unjust law in court, and we mustn’t
give up,” said prominent figures to
“Sada al-Mashrek” following the verdict. It is crucial that we make our
numbers matter by coordinating and
joining forces, seeking the best for all,
and resolving conflicts obstructing our
way. To overcome these dangerous
and fragile times and regain our rights,
we must work hand in hand. Late
Senator Marcel Prud'homme once
advised visitors from our community
to “come together to make officials
aware of your requests; they’ won’t if
you’re not allied.”
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Is CRA Following
Discriminatory
Policy?
In a statement by the National
Council of Canadian Muslims,
Chief Operating Officer Nadia
Hasan has shown concern over
increasing evidence on Canada
Revenue Agency’s profiling of
Islamic charities. It is believed
individuals or charities benefitting from charitable tax credits
have been targeted by CRA
audits…
To make this accusation, Ms
Hasan referred to an in-depth
joint research study conducted
with the University of Toronto’s
Institute of Islamic Studies,
which has been led by Professor
Anver Emon in over a year…
The study shows the CRAaligned audits are usually driven
by insecurities. According to the
NCCM, “this doesn’t mean that
Muslim-led charities never do
anything wrong… However, the
CRA profiles Muslim-led charities in ways that others aren’t.”
And that has raised questions
necessitating answers…
The statement called upon leaders of the Muslim community
across Canada to take part in
a virtual event to discuss the
issue with federal officials and
demand that the bias and profiling of charitable and humanitarian organisations be stopped…
The statement eventually recommended that support be
shown to the NCCM so that it
could maintain its work against
discrimination and stereotyping within different government
agencies, including CRA.
Observers tell “Sada alMashrek” that several Islamic
associations’ and centres’
activities have been audited by
CRA in the recent years; some
were punished by revoking their
charitable status after volunteers, who weren’t fully aware
of CRA’s regulations, had made
administrative errors.
Instead of instructing them on
the legal ways to run charity
money or help them to correct
the errors, the federal agency
ran loads of audits over years,
consuming much effort, time,
and money paid to lawyers and
auditors. So while seeking to
promote their services, including
religious, educational, scouting,
and sporting events, these community organisations have been
offended…
To stop this injustice, it is a
must to collaborate with the
NCCM in hopes of reaching
rational solutions and mature
understandings that limit the
misapprehensions between the
Muslim community and CRA.
At the end of the day, people
should be viewed as citizens, not
as ethnic or religious variants.
The Editors
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Halal

∫ÓM

3507 Boul. Concorde Est Laval

450.241.0470

www.lecromagnon.ca

suivez-nous

Spécial Ramadan
$19.99
Une assiette doner

5106 Jean Talon Est
514 376-1376

Poulet ou boeuf ou mixte

6878 Jean Talon Est
514 543-5430

Une soupe

Lentilles ou Harira

Une boisson (canette)

1678 Bl. L'Avenir, Laval
450 681-4747

