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هارون بوعزي يسعى لتمثيل الحزب في االنتخابات القادمة :

"كيبك سوليدير" الوحيد الذي
يستطيع حمل مشروع اإلصالح
صدى المشرق – مونتريال
"ألن العمل ضد أزمة المناخ ال يمكن أن ينتظر ...
وألن الحصول على سكن الئق ومدرسة عامة ورعاية
صحية جيدة حق ...ألنه يجب علينا العمل ضد
التحيز و العنصرية واإلسالموفوبيا بكافة أنواعها...
لكل هذه األسباب وغيرها .ألتزم اليوم بالترشح مع
حزب التضامن الكيبكي (  )QSفي دائرة "موريس
ريتشارد" " .هكذا اعلن الناشط السياسي االستاذ
هارون بوعزي سعيه للفوز بالترشح على لوائح حزب
" كيبك سوليدير "في االنتخابات المحلية القادمة.
وقال بوعزي في رسالة وجهها للجالية "حتى نتمكن
من إيصال صوتنا إلى المجلس الوطني في أكتوبر –
تشرين األول المقبل ،يجب أن أنجح في االنتخابات
الداخلية للحزب التي ستتمّ يوم  20افريل  -نيسان
والتي يصوت فيها أي شخص  ،كندي ام ال وعمره
دائرة وعضو في الحزب
يتجاوز  16عام ًا ويعيش في ال ّ
قبل  20مارس" .ولفت بوعزي اننا " نحتاج الى
مساعدتكم لنتمكن من االتصال بأصدقائكم الذين
يعيشون في الدائرة إلقناعهم بأن يصبحوا أعضاء
قبل  20مارس  -آذار .وإذا كنتم تسكن في الدائرة،
انخرطوا في الحزب االن او اتصلوا بنا".
صدى المشرق اجرت حوارا مع االستاذ بوعزي
طرحت خالله عددا من االسئلة حول ترشحه
واسباب اختياره لهذا الحزب والبرنامج اإلنتخابي
الذي سيحمله  ،وغيرها من االسئلة ..

التتمة في الصفحة الثانية
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أول الكالم

قافلة الحرية واالختراق الخطير
إن استخدام قانون الطوارئ ألول مرة
في تاريخ كندا من دون اعتراض كبير
وجدي من حزب المحافظين ،الذي
يتعاطف تقليديا ً مع أغلب مطالب
المحتجين ،والذي له رأي في االجراءات
الوقائية االحترازية التي فرضتها حكومة
الليبراليين بزعامة ترودو ،كشف وجود َ
معطيات ومعلومات تشكل خطرا ً على
األمن الوطني ال يمكن ألي حزب سياسي
أن يتحمل مسؤولية التغاضي عنه أو توفير
أي غطاء قانوني له...
فما بدا أنه حركة احتجاج سلمي وتعبير
مشروع في ظل مجتمع "ديمقراطي"
يريد أن يعود إلى ممارسة حياته الطبيعية
دون إكراهه على تلقي اللقاح أو ارتداء
الكمامات سرعان ما تحول إلى مظلة
تأوي إليها جماعات يمينية متطرفة
تعادي الحكومة وتريد إسقاطها ،على
ن من ألوان
خلفية قبولها المهاجري َ
وأعراق وديانات مختلفة ،ال سيما من
المسلمين..
وهذه ليست جماعة تعترض إعالميا ً أو
تحتج باألساليب السلمية ،إنما بعضها
يملك أفرادا ً مسلحين ويتبنى الهجمات
َ
تعرضت لها المساجد أو
اإلجرامية التي
العائالت أو تعرض لها األفراد المسلمون
في كندا ،حتى أن بعضها يمجّد مرتكبي
هذه الجرائم ويصفهم باألبطال الشجعان..
من األمور التي عجلت إعالن حالة
الطوارئ ودفع الشرطة بِفرَقها المُ َّ
عدة
للتدخل "التكتيكي" ومكافحة الشغب
إلى التدخل الصارم والحاسم هو اعتقال
األجهزة األمنية ثالثة عشر َ شخصا ًبحوزتهم
كميات من األسلحة والعتاد الحربي ،وهم
صدت
ينتمون إلى جماعات متطرفة ر ُ ِ
شعاراتُها مرفوعة ً في ساحات االحتجاج
في العاصمة أُتاوا.
ناهيك عن الماليين من الدوالرات
المحولة إلى حسابات بعض المنظمين،
التي مصدرها الواليات المتحدة
جهات
األمريكية ،تحديدا ً من أشخاص و َ ِ

منسوبة إلى الرئيس السابق ترامب ورموز
الحركة االحتحاجية التي نظمت اقتحام
مبنى "الكابيتول هيل" في واشنطن،
َ
مخاوف تكرار الحكاية نفسها
ما عزز
في تلة المجلس النيابي في أُتاوا ،التي
َّ
فضل روادها من السياسيين والنيابيين
أخذ االحتياطات األمنية أسوة برئيس
الوزراء بعدما حذرت األجهزة األمنية من
إمكانية تسرب السالح الى أيدي بعض
المحتجين..
هذه المخاوف واالحتماالت المقلقة
أطلقت يد رئيس الوزراء الكندي،
وقلبت المشهد من تعاطف جماهيري
مع مواطنين ينشدون العيش بحرية
إلى جماعات تخطط لِإلطاحة بحكومة
األحرار وكسر القرارات الصحية االحترازية
بشكل غير مدروس ومتدرج ...فجاءت
مواقف ترودو في كلمته أمام مجلس
العموم واضحة :االحتجاجات على التدابير
الصحية في كندا لم تعد "سلمية"،
وقد حان الوقت "السترجاع الثقة
بالمؤسسات".
وقال ترودو إن "هدف كل اإلجراءات ،بينها
اإلجراءات المالية التي ينص عليها قانون
الطوارئ ،هو مواجهة التهديد الحالي
والسيطرة على الوضع بالكامل" .وشدد
على أن "الحواجز واالحتالالت تشكل
تهديدا ً القتصادنا ولعالقاتنا مع شركائنا
التجاريين" .وفي رسالة وجهها إلى رؤساء
حكومات المقاطعات اعتبر ترودو أن
التحرك االحتجاجي "يهدد الديمقراطية"
ويدمر "سمعة كندا في الخارج".
فهل ستتغير سياسة دفن الرؤوس في
الرمال أمام حقيقة تهديد التطرف اليميني
يس ما جرى
لسالمة األمن الداخلي؟ أل َ َ
يدق ناقوس الخطر وعلى المشرّعين أن
ال ينتظروا عمليات قتل ودهس إضافية
كي يجرّموا كل المقدمات من الكراهية
والتحريض االعالمي الذي يؤدي إلى
ارتكاب الجرائم؟؟

التحرير
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هارون بوعزي " :للجالية حق اختيار مرشح يمثل قضاياها و
دورنا مهم داخل األحزاب للمساهمة في صنع القرار السياسي "
صدى المشرق – مونتريال
تتمة الصفحة األولى
بداية استاذ هارون بوعزي حبذا
لو تعرف قراء الجريدة والجالية
بحضرتك ؟

إنه لمن دواعي السرور أن أتقدم لقراء
جريدتكم والجالية بتعريف مقتضب.
أنا هارون بوعزي مهندس خريج
جامعة "بوليتيكنيك مونتريال"،
حيث قمت بالتدريس لمدة سنتين.
التحقت بعدها ومنذ خمس عشرة
( )15سنة بمؤسسة مالية تنتمي
للقطاع العام وهي بنك تنمية كندا
( ،)BDCوهي مؤسسة تهتم بخدمة
المؤسسات التجارية المتوسطة
والصغرى .أشغل اآلن منصب نائب
رئيس مساعد للمؤسسة المذكورة.
انخراطي التطوعي في الشأن العام
حب خدمة
جاء مبكرا ،لقد تشرّبت
ّ
الناس و النضال عن والدي رحمه
هللا ،ووالدتي المناضلة ،ايضا .كانت
البداية ،هنا في مونتريال ،منذ أكثر
من عشرين سنة عبر عملي التطوعي
في قضايا العدالة االجتماعية .ع ُرفت،
من بين ما ع ُرفت به ،من خالل
نضالي في إطار مكافحة اإلسالموفوبيا
وكذا العنصرية
الممنهجة .عبرت عن موقف إدانة
واضح بشكل مستمر عبر وسائل
اإلعالم بكل أشكالها وأطيافها،
وشاركت في مؤتمرات جامعية وأيضا،
بشكل خاص ،داخل لجان برلمانية
حيث علّقت على مشاريع قوانين
عدة.

التزمتم بالترشح مع التضامن
الكيبكي (  )QSدون غيره لماذا؟

حزب كيبيك التضامن ،كما يدل عليه
اسمه ،حزب يتبنى قضايا تمثل قيما
إنسانية و اجتماعية و سياسية نبيلة.
من ذلك ،تمثيال ال حصرا ،قضايا
السكن الالئق و الحق في الرعاية
الصحية الجيدة و التعليم عبر تثمين
المدرسة العمومية و تطويرها .أيضا
أزمة المناخ و تبعاتها الخطيرة و قضايا
التحيز و العنصرية و اإلسالموفوبيا
بكل تمظهراتها .األزمة في تزايد و
التهميش يتعمق.
انضمامي وعملي من داخل هذا اإلطار
السياسي نابع إذا من تبني الحزب
لرؤية واضحة سياسيا واجتماعيا،
برنامج الحزب شامل ومبتكر بمقاربة
حلول جذرية مع شجاعة سياسية لم
أجدها في غيره من األحزاب .حزب
كيبيك التضامن يمثل أرضية مناسبة
للعمل السياسي النظيف المتصالح
مع قيم العدالة االجتماعية ،قيم كانت
و ستظل محور اهتمامي السياسي و
عملي االجتماعي الدؤوب .بذلك يظل
الحزب الوحيد الذي يستطيع حمل
مشروع اإلصالح الكامل و المتكامل.

م اختياركم أم هناك خطوات
هل ت ّ
أخرى؟

تقتضي المبادئ الديمقراطية التي
يتبناها الحزب أن يختار األعضاء
المقيمون في الدائرة االنتخابية
مرشحهم .من ثم أخوض مع مرشحين
اثنين آخرين سباق الترشح لتمثيل
الحزب في االنتخابات التشريعية
المقبلة .بذلك تكون الخطوة األولى
هي الفوز في السباق الداخلي يومه
 20نيسان/أبريل القادم.

كيف يمكن للجالية أن تساعد في
دعمكم لتحقيق هدف الترشح و
االنتخاب ؟
دم القول ،هناك سباق داخلي
كما تق ّ
لتمثيل الحزب .و الدعم الثمين
يتمثل في االنضمام للحزب للحصول

خارطة المنطقة التي تضمها دائرة "موريس ريتشارد"

على الحقّ في اختيار المرشح .لنقل
أن للجالية حق اختيار مرشح يمثل
قضاياها و أن االنضمام للحزب هو
الخطوة األولى قبل الخطوة الثانية
و أقصد االقتراع العام .تاريخ 19
مارس هو آخر أجل للتمكن من
حق التصويت الداخلي ،و يكفي أن
يكون المنتسب بالغا (  16سنة) و ال
يشترط (مع التأكيد) أن يكون حامال
من الممكن
للجنسية الكندية.
االنخراط مباشرة على اإلنترنت على
الموقع التالي https://adhesion.
quebecsolidaire.net

في أي منطقة ترشحتم؟

دائرة موريس ريشارد والتي تضم حي
أنستيك ( )Ahuntsicو حدودها كما
هو موضح في (إرفاق صورة الدائرة)
تمتد من شارع سان لوران غربا إلى
بي 9شرقا و تحدها شماال حيث
الحدود المائية لمونتريال و جنوبا
الطريق السريع  40و طريق السكة
الحديدية إلى غاية سان ميشال،
لتتقلص إلى هنري بوراسا وتضم جزءا
من مونتريال الشمالية.

على من تتكلون و كيف هو حال
الجالية العربية المسلمة؟

 30%من سكان دائرة موريس
ريشارد هم أقلية مرئية و ثلثهم عرب
و ثلث آخر يشكله السود .ويمثل
المسلمون أكثر من  10%من سكان
الدائرة .نحن هنا في صلب التحديات
التي تحدثنا عنها آنفا .ولعل أبرز
تمسنا كجالية ،تنامي
التحديات التي
ّ
الكراهية و العداء.

إن قوتي كمرشح تتجلى في القدرة
على تجميع الناس من كل األطياف،
سواء كانت دينية عرقية أو اجتماعية.
عمق وعدالة القضايا التي أتبناها
يتجاوز كل إطار ضيق ،الهدف تكثيف
جهود الجميع من أجل المصلحة
الجماعية .و الجالية العربية المسلمة
كانت وستظل جزء ً من هذا الوجود
ولها حق ثابت ال نقاش فيه إن من
حيث االنتساب للمجتمع .فهي من
مكوناته ،ولها الحق في طرح تصورها
للشأن العام سياسيا و اجتماعيا.
هي فرصة لنشكل نموذجا يتبعه
آخرون في كل كيبيك ،نموذج جماعة
تتكاثف جهودها من أجل الحق
والعدالة االجتماعية والقيم اإلنسانية
السامية التي هي جوهر ثقافتنا.

والخدمات الالزمة لهذا الغرض.
 رفع الحد األدنى لألجور لتحسينمستوى و ظروف العيش و إنقاذ الناس
من تغول الفقر.
المقاولة في صلب اهتماماتنا و
المقاول قاطرة التنمية االقتصادية و
االجتماعية ،ما سوف تقدمه حكومتنا
يصب في هذا المنحى و بكل عمق.
كل هذا في إطار اقتصاد عمومي قوي
و شبكات تعاونية متطورة.
االستثمار في السكن االجتماعي.األزمة خانقة و هنالك أكثر من 35
ألف طلب على الئحة االنتظار .حان
الوقت لمعالجة المشكل .ازمة المناخ
تتفاقم و حان الوقت لطرح البدائل
و الحلول .حكومة كيبيك التضامن
جاهزة و تنتظر فقط منحها الفرصة.

لمشاكل متفاقمة جراء سياسات نحن
جميعا ضحاياها.
تعتزم حكومة كيبيك سوليدير ،حال
انتخابها ما يلي :
 جعل المراكز المحلية للخدماتاالجتماعية و الصحية داخل األحياء
مراكز صحية قريبة قادرة على تخفيف
العبء عن المؤسسات االستشفائية.
 االستثمار في المدرسة العموميةلتحسين ظروف التعليم و التعلم .و
نعلم أهمية المدرسة كوسيلة ارتقاء
اجتماعي.
 تمكين المسن ّين من البقاء فيمحيطهم العائلي واالجتماعي أكبر
وقت ممكن عبر تقديم المساعدة

نحن هنا و نحن جزء من فسيفساء
كيبيك .دورنا مهم داخل األحزاب
ليس فقط إليصال صوتنا إلى مراكز
القرار ،بل للمساهمة في صنع القرار
السياسي .األمر يتعلق بنا و باألجيال
القادمة التي يقع على عاتقنا واجب
تهيئة الظروف المالئمة الرتقائها
االجتماعي وتمتيعها بظروف الكرامة و
الصحة والعدالة االجتماعية.
االنخراط السياسي هو صمام أمان
مستقبلنا كجالية تعمل بجد واجتهاد
في كل مرافق المجتمع ،تصنع كيبيك
مع غيرها و تمارس حقها الثابت الذي
تضمنه القوانين والحريات العامة.
حضورنا هو حضور في الحياة اليومية

استاذ هارون ما هو برنامجكم في ماذا يمكن أن يفيد وجود شخص
من الجالية العربية المسلمة
االنتخابات؟
ما نق ّدمه هو حلول فعلية وفعالة داخل األحزاب الكيبيكية؟

للناس وهو قادر على تغيير ظروفنا
جميعا نحواألفضل .هو حضور المقاول
و العامل و الموظف وكل شرائحنا
االجتماعية داخل اإلطار الحزبي الذي
يحترم اإلنسان وحقه في العيش
الكريم.

هل لديكم كلمة اخيرة سيما
للشباب؟

انخراط شبابنا في الحزب يمكننا من
إسماع صوتنا للحزب و من داخله،
ثقافتنا تحثنا على خدمة الناس وتحتم
علينا األمر بالمعروف و استنكار كل ما
هو ظالم و عنصري و إقصائي .هنالك
مراكز قرار يجب ولوجها و نحن نعمل
على ذلك.
دوري أن أفتح الباب مع غيري اليوم
كي نلج مساحات السلطة العمومية،
كي نكون فاعلين سياسيا ،كي
نقرر مصير مجتمعنا معا و النرضى
بدور المتفرج .إنها مسؤولية هامة و
نستطيع معا تحملها والقيام بواجباتها
على أحسن وجه.
أعرف أن التحدي كبير لكن ثقتي
بجاليتنا و بعملنا الجماعي ثقة كبيرة
لم ولن تتزحزح.

شكرا لكم ومعا من أجل غد أفضل.
للمشاركة في الحملة  ،إملؤوا
https://
هذا النموذج هنا:
ببساطة
أو
bit.ly/3LZg7dc
اكتبوا الى هذا البريد اإللكتروني
.equipebouazzi@gmail.com
كما يمكنكم الذهاب الى هذا الموقع
للمزيد من المعلومات :
www.harounbouazzi.org
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السالم عليكم
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بين مقاطعة البضائع الروسية واالسرائيلية :معايير مزدوجة
ال شك أن أي اعتداء على أي دولة
ً
فضل عن احتاللها وتدمير بناها
فرض نظام آخر
ل
نظامها
وقلب
التحتية
ِ
ِ
هو موضع إدانة ،ويجب أن تُوفَّر َ أي
وسيلة لمجابهته ووضع حد له .لكن
من الضروري أن يكون هذا الموقف
واحدًا قبالة أي اعتداء يحصل ،بِغض
النظر عن المعتدي والمعتدَى عليه.
وإال فإن خلفية هذه المواقف ستكون
مشبوهة – على غير ما يحاوَل اإليحاء
به – وتخفي في طياتها مآرب تثير
عالمات استفهام كثيرة.
قبل البدء بـ"االجتياح" الروسي
ألوكرانيا استنفرت دول غربية كثيرة،
ال سيما كندا ،محذرّة من أي خطوة
عسكرية روسية ضد أوكرانيا .وفي
خالل مؤتمر ميونيخ لألمن في ألمانيا
هذا الشهر ،قالت وزيرة الخارجية
الكندية ميالني جولي "أنا هنا لتعزيز
أولويات السياسة الخارجية الكندية
الرئيسية ،بما في ذلك دعمنا الثابت
لحلف شمال األطلسي وأوكرانيا".
وبعد أن بدأت روسيا اجتياحها
ألوكرانيا وانتهاكها الواضح لسيادة
أوكرانيا ووحدة أراضيها ،أعلن رئيس
الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض
عقوبات على روسيا ،قال إنها ستفرض
"تكاليف باهظة على النخب الروسية
د من قدرة الرئيس
المتواطئة" وتح ّ
فالديمير پوتين على مواصلة تمويل
الغزو .وقال ترودو "إ َّ
ن هذه االعمال
غير المبررة تنتهك التزامات روسيا
بموجب القانون الدولي وميثاق األمم
المتحدة" ،الفتًا إلى أ َّ
ن اإلجراءات
الروسية ستواجَه بعواقب وخيمة.
وقال ترودو إنه سيجتمع مع شركاء
مجموعة السبع وسيعمل بسرعة
مع حلف شمال األطلسي وحلفاء
كندا "للرد بشكل جماعي على
هذه األعمال المتهورة والخطيرة،
بما في ذلك فرض عقوبات كبيرة
باإلضافة إلى التي أُعلِن َت بالفعل".
وأضاف ترودو "يجب أن تُحتَرَم
سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وأن

يكون الشعب األوكراني حرًا في تقرير
مستقبله".
ردود الفعل الكندية داخليًا حتى
اآلن تمثلت بشكل رئيسي بمنع
بيع منتجات الكحول الروسية ورفع
األعالم االوكرانية على المباني
الرسمية .فقد قال وزير المالية في
كيبك إريك جيرارد أن مؤسسة
الكحول في كيبك ( )SAQستزيل
المنتجات الروسية من أرففها "تضامنا ً
مع الشعب األوكراني" .كما أعلنت
كيبيك ً
أيضا أن العلم األوكراني سوف
يرفرف على سارية الجمعية الوطنية
حتى يوم األحد .كما سيُضاء صاري
مدرَج (االستاد) األولمبي بألوان
ال َ
أوكرانيا.
وقامت بلدية مونتريال برفع األعالم
األوكرانية فوق مدخل البلدية .وقالت
العمدة فاليري پالنت في "تغريدة"
لها أرفقتها بصورة عن العلم االوكراني
مرفوع ًا أمام مدخل مبنى البلدية
"تضامنا ً مع الشعب األوكراني
وجاليته في مونتريال ،يرفرف علم
أوكرانيا أمام قاعة المدينة .إن أفكارنا
مع كل ضحايا هذا الهجوم األبرياء".
وفي أونتاريو قال وزير المالية پيتر
بيثلينفالفي إن مكتب مراقبة
الخمور في المقاطعة ( )LCBOلن
يبيع الفودكا الروسية بعد اآلن.
وسئِل رئيس الوزراء دوغ فورد مرات
ُ
متعددة يوم الجمعة عن حظر الفودكا
الروسية ،فقال إن حكومته ناقشت
األمر في وقت سابق لكنها تعتقد أنه
سيكون "جزء ًا صغيرًا جدًا جدًا" مما
هو ضروري .وقال فورد إنه سيكون
على استعداد للنظر في جميع
اإلجراءات الواردة للضغط االقتصادي
على روسيا.
وكتب الزعيم الليبرالي في أونتاريو
ستيفن ديل دوكا إلى جورج سولياس
الرئيس التنفيذي لشركة LCBO
يطلب منه إزالة جميع المشروبات
الروسية.
وقال ديل دوكا في بيان يوم الجمعة

"حلفاؤنا في أوكرانيا يتعرضون لِهجوم
روسيا ويحتاجون لمساعدتنا" .وأضاف
"إن سحب الفودكا الروسية من أرفف
 LCBOهو إجراء فوري يمكن أن
تتخذه أونتاريو إلظهار تضامننا مع
شعب أوكرانيا".
وأعلنت متاجر الخمور في مقاطعات
أخرى اتخاذَها خطوات مماثلة ،فقد
أعلنت كل مؤسسات بيع الكحول
في نيوفنالند والبرادور على "تويتر"
أنها ستزيل المنتجات الروسية.
وسحبت شركة الخمر في نوفا
سكوشيا ( )NSLCالمنتجات الروسية
الصنع من رفوفها في أعقاب غزو
أوكرانيا .وقالت المتحدثة باسم شركة
" "NSLCبيفرلي وير في بيان "إنه
الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
وأضافت "لم نتردد لحظة في اتخاذ
هذا القرار".
هو "الشيء الصحيح" الذي ينبغي
عمله وهو "جزء صغير جدًا جدًا مما
هو ضروري" ،لكن السؤال الكبير
والكبير جدًا :لماذا ي ُطبَّق هذا "الشيء
الصحيح" في مناطق وفي مناطق
أخرى ال ي ُطبَّق؟!.
ال نريد العودة إلى تاريخ بعيد رغم أنه
يحمل شواهد كثيرة .فالتاريخ القريب
يحمل أمثلة كثيرة وقف فيها العالم
متفرج ًا ،بل في بعضها وقف مشاركًا
المعتدي في عدوانه ،وفي أخرى
دافع عن المعتدي أو ساوى بين
المعتدي والمُعتدى عليه ،بل وصل
إلى حد منع التعبير عن التضامن مع
المعتَدَى عليه.
م  1967إحتلت اسرائيل هضبة
عا َ
الجوالن ،وما زالت هذه المنطقة
تحت االحتالل حتى اليوم وال من
صوت دولي حريص على "سيادة

ووحدة األراضي" السورية يتحدث
عن األمر ،بل قام الرئيس األمريكي
دونالد ترامب عام  2019باالعتراف
بالسيادة االسرائيلية على الجوالن
المحتل!!
حين شنت الواليات المتحدة
االمريكية عام  2003عدوانها على
العراق واجتاحت أراضيه وتسببت
بقتل مئات اآلالف من المدنيين،
وقفت دول العالم بمعظمها – إال ما
ندر – الى جانب العدوان ،مع أن
الحجج للقيام بهذا العدوان ثبت أنها
كانت كاذبة ،بل ملفَّقة .ومر ّ العدوان
دون حساب وكأن شيئًا لم يكن وال
تزال الواليات المتحدة تتحكم بمصير
خيارات ال يريدها
العراق وتفرض عليه
ٍ
شعبه.
في العدوان االسرائيلي الذي استهدف
لبنان عام  ،2006حين اجتاح الكيان
الصهيوني األراضي اللبنانية وقصف
ودمَّر البنى التحتية اللبنانية ،وقفت
حكومة المحافظين الكندية موقف
الداعم لهذا العدوان رغم كل ما
فيه من وحشي ٍة واعتداء ٍ على حدود
قتل للمدنيين.
دولة مستقلة ومن
ٍ
ولم تنفع تدخالت الجالية اللبنانية
والتظاهرات العارمة التي انطلقت في
الكثير من المدن الكندية – أكبرها
كانت في مونتريال – في تغيير موقف
الحكومة آنذاك.
م  2011اندلعت الحرب في سورية
عا َ
بدعم غربي وعربي واضح وتدخ ّل سافر
في قضاياها ،وبدأ "المجاهدون" من
الجنسيات المختلفة يتقاطرون من
كل بلدان العالم – ال سيما كندا – إلى
سوريا لمحاربة النظام لتحصد الحرب
ماليين متعددة من القتلى والجرحى
ً
فضل عن تدميرها
والمشردين،
الكثير من المدن السورية.
م  2008اعتدى الكيان الصهيوني
عا َ
على غزة ولم يحرك العالم ـ ومعه
م  2021حين اعتدت
كندا ـ ساكنًا .وعا َ
سلطات االحتالل على حي الشيخ
جراح المحتل وعلى غزة المحاصرة

ً
خجول – دائم ًا
كان الموقف الكندي
يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.
م  2015بدأت الحرب على اليمن
عا َ
بتحالف دولي عريض ،فاجتاح
المعتدون األراضي اليمنية وتسبّبوا
بسقوط ماليين الضحايا بين قتلى
وجرحى ،ما أدى الى دمار مهول للبنى
التحتية والمنشآت المدنية والمنازل
والمدارس والمستشفيات وتسبّب
بمجاعة كبيرة ،لم تحرك الضمائر
حتى لمقاطعة البلدان المعتدية
او وقف صفقة األسلحة الكندية
للسعودية ،رغم تأكُّد ِ استخدام هذه
األسلحة في العدوان على الشعب
اليمني!
وبالرغم من اعتراف االمم المتحدة
باحتالل القدس الشرقية والضفة
وقطاع غزة من قبل الكيان
الصهيوني ،لم يبادر المسؤولون في
كندا إلى اإلعالن عن مقاطعة البضاعة
المصن ّعة في المناطق المحتلة .بل
تبن ّت الحكومة الكندية مذكرة تدين
مقاطعة البضائع االسرائيلية .وقال
ترودو إن حملة " "BDSال مكان لها
في الجامعات الكندية!
حتى اإلعجاب بمنشور يدعو لمقاطعة
البضائع االسرائيلية المصنعة في
مناطق مصنفة دوليًا أنها محتلة باتَ
ع إدانة تتطلب االعتذار ،كما
موض َ
حصل في مونتريال األسبوع الفائت!
الملفت في الدعوة إلى سحب الفودكا
الروسية من محالت بيع الخمور
الكندية أنها تصنع في كندا وليس في
روسيا .لكنها قوطِعَت ألنها روسية،
وسحِبَت من الرفوف في المحالت
ُ
المخصصة لبيعها.
إذا كنتم ال تريدون االنتصار للمُعتَدَى
ُ
ب
عليه والمحتلَّة
أرضه أو سح ْ َ
منتجات االحتالل من االسواق ،فعلى
األقل دعوا الحرية للناس لتقوم بما
تراه مناسبًا في مقاطعة البضائع التي
تُصنع في المناطق المحتلة .دعوهم
يعبِّروا عن رأيهم باالحتالل وما ينتج
خوف أو وجل.
عنه دون
ٍ
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المنتدى االسالمي الكندي يؤبن د .بشار الصلح :
خسرنا عمالقا وعامودا من اعمدة الجالية التزم وحدتها
صدى المشرق ـ مونتريال
نظم المنتدى االسالمي الكندي لقاء
تأبينيا لرئيسه السابق االخ د .بشار
الصلح رحمه هللا تعالى والذي وافته
المنية صباح التاسع من شهر شباط
– فبراير الجاري .حفل التأبين الذي
نقل مباشرة على صفحة الفيسبُك
الخاصة بالمنتدى  ،عند الساعة
السادسة مساء يوم االحد في 13
من شهر شباط – فبراير تحدث في
خالله عدد من الشخصيات الجاليوية
 .في القسم االول نعرض كلمات
زوجته السيدة ميساء المالكي وابنتيه
سمية وغالية و االخوين ابي بكري
الصايغ وسامر المجذوب من المنتدى
اإلسالمي ،الشيخ احمد قنديل
 ،الشيخ الدكتور عويس النجار،
"المؤسسة الدولية للتنمية واإلغاثة"،
الشيخ علي السبيتي  ،الشيخ حسن
غية  ،الشيخ سعيد فواز،حسين حب
هللا  ،الشيخ الحبيب المرزوقي و
سامر النيز.
خالل حفل التأبين تم عرض فيديو
مسجّل من مجموعة من طلبة احدى
مدارس تحفيظ القرآن الكريم في
افريقيا تخلّله دعاء للدكتور بشار
بالرحمة والقبول عند هللا
كانت بارزة خالل الحفل التأبيني كلمة
زوجة الراحل السيدة ام خالد التي لم
تقتصر فيها على الرثاء بل وجهت"
رسالة تتضمن خالصة لبعض ما
دأب عليه زوجي الغالي خالل مسيرة
حياته ،عسى أن تكون بمثابة قدوة
ومنارة للشباب المبارك  ،يستضيؤون
بها في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه
إن شاء هللا"  .وركزت الكلمات على
اننا " لن نوفيك حقك لما قدمته من
وتفان".
عطاء ووقت وجهد
ٍ
قدمت للحفل التأبيني السيدة نرمين
بربوش من المنتدى االسالمي الكندي
 ،التي رحبت بالحاضرين وتحدثت
عن دور الراحل الصلح في الدفاع عن
الجالية االسالمية وخدمتها.

ابو بكري الصايغ

بعد آيات من القرآن الكريم لفضيلة
الشيخ مسعد بلتاجي كانت الكلمة
لالستاذ ابي بكري الصايغ من
المنتدى االسالمي الكندي والتي قال
فيها  " :لقد فارق أخونا الكريم الدنيا
 ،بعد فترة طويلة من العطاء  ،تاركا ً
سيرة عطرة ،وذكرى طيبة ،وروحا ً
نقية ،وميراثا ً من العطاء والخلق
الرفيع  .الدكتور بشار الصلح هو من
أقدم وأنبغ وأطيب األطباء العرب ،
طبيب كندي من أصل سوري خدم
جاليته بكل إخالص وأمانة بدء ً من
تأسيس المنتدى اإلسالمي الكندي
في عام  1993ومن خالل الجمعيات
والمراكز اإلسالمية والمساجد ومن
خالل مركزه الطبي الخاص  ،مجمع
عيادات ابن سيناء التخصصي في
مونتريال" .

السيدة ميساء المالكي

ثم تحدثت حرم الدكتور بشار السيدة
ميساء المالكي (ام خالد) بكلمة مؤثرة
قالت فيها بعد ان قدمت التعازي
وللعائلة و"لكل أبناء الجالية العربية
والمسلمة في مونتريال وفي جميع
أنحاء العالم "مهما تكلمت عن زوجي
الحبيب الغالي "بشار الصلح" فلن
أوفيه حقه أبداً ،فقد كان نعم الزوج
ونعم األب ونعم االخ ونعم الصديق..
وأود أن أوجه رسالة تتضمن خالصة
لبعض ما دأب عليه زوجي الغالي
خالل مسيرة حياته ،عسى أن تكون
بمثابة قدوة ومنارة للشباب المبارك ،
يستضيؤون بها في هذا الزمن الصعب
الذي نعيشه إن شاء هللا .
 1كان شديد الحرص منذ سنواتشبابه األولى على وضع برنامج عمل
قريب المدى وبعيد المدى ،سواء
على المستوى اإليماني والروحي أو
على المستوى المهني الشخصي ،أو

على مستوى الخدمة العامة والعمل
العام ،
و كان يعمل جاهدا ً لتحقيق هذه
األهداف بالعمل الدؤوب اليومي دون
كلل أو ملل..
 2كان قليل الكالم إال بالخير  ،ودائمترديد اآلية الكريمة :أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم "ال خير في كثير من
نجواهم إلى من أمر بصدقة أو معروف
أو إصالح بين الناس".لكنه كان كثيرا
الفعل بعيدا ًعن القيل والقال.
 3عمل جاهدا منذ تأسيس "المنتدىاإلسالمي الكندي" على توحيد
وتجميع المسلمين على كلمة واحدة
وموقف واحد لتمثيلهم أمام السلطات
الرسمية في كيبيك ،والدفاع عن
حقوقهم السياسية والمدنية في كل
مناسبة او موقف يتطلب ذلك .
وكان همه هو وحدة الصف بغض
النظر عن الجنسية أو العرق أو الطائفة
أو أي اعتبار آخر قد يؤدي إلى الفرقة
أو الخالف .
وقد عمل جاهدا ً لتحقيق ذلك على
مدى سنوات طويلة.
4اهتم اهتماما ً شديدا ً بقضاياالشباب وهمومهم ،وكان شديد
اإليمان بهم و بقدراتهم واستعداداتهم
إلحداث التغيير والنهوض بمجتمعهم
 ،وعمل معهم من خالل العديد من
التجمعات الشبابية والتي عمل على
إنشائها ،لتحقيق ذلك .
 5كان خطابه يحمل دائما ً روحاإليجابية والتفاؤل واألمل و التطلع
إلى "الصورة الكاملة" والواضحة،
رغم وجود الصعوبات في كثير من
األحيان ،مع الحرص والتأكيد على
العمل الجماعي والدعوة إلى ذلك
بكل صدق وإخالص
 6كان شديد الحرص على تلقيالعلم والقراءة النافعة وحفظ القرآن
الكريم حتى آخر يوم في حياته دون
كلل ،وال يثنيه عن ذلك سفر أو
انشغال بأي من أمور الحياة اليومية.
أسأل هللا تعالى أن تكون مسيرة
حياته مثال ً أعلى وقدوة لشبابنا
وبناتنا إلكمال هذه الرسالة وحمل
لواء اإليمان والعلم والعمل والبذل
الذي كانا دائما ساعيا إليه بكل قوة
وتصميم.
عظم هللا أجرنا جميعا ً وجمعنا على
كلمة واحدة .
وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف
إلى جانبنا في هذه األيام الصعبة،
فأنتم األهل وأنتم السند بعد هللا
سبحانه وتعالى وفيكم الخير والبركة.
كما وأتقدم بالشكر الخاص لألخ
الفاضل "سامر مجذوب" رئيس
المنتدى اإلسالمي الكندي  ،الصديق
واألخ العزيز علي زوجي الغالي "بشار
الصلح" وعلي وعلى أسرتنا  ،حيث
عمال معا ً لعدة سنوات لتحقيق أهداف
المنتدى .و أشكر كل من شارك في
إحياء هذا الجمع المبارك وإلتاحتكم
لنا هذه الفرصة الطيبة."..

سمية الصلح

من بعدها كانت الكلمة لسميّة
الصلح ابنة المرحوم د .بشار الصلح
والتي قالت فيها " عرفه الجميع على
أنه دكتور بشار الصلح .كان لديه
الكثير من المسؤوليات .فهو الطبيب
 ،والمتبرع  ،واإلنساني  ،والسياسي
 ،والمستشار  ،والصديق  ،واألخ ،
واألب  ،والزوج  ،والجد  ،وأكثر من
ذلك بكثير .عرفناه على أنه "بابا"..
كبير القلب ...الشخص الذي يضعنا
على كتفيه  ،والذي يرقص معنا في
منزلنا  ،والذي علّمنا كيفية ركوب
الدراجة  ..الشخص الذي ي ُسمِعنا
األناشيد وغيرها في عمر ست سنوات
فقط ليغرس فينا حب فلسطين .كان
يجلس معنا كل يوم في وقت العشاء
حول طاولتنا الصغيرة المستديرة
للحديث عن يومه وكل ما تعلمه .ألنه
في كل يوم كان هناك شيئ جديد
يتعلمه ويعلمنا اياه .كان رقيق الكالم

نقيا متواضعا وفيّا خادما .رجل يده
في الخير ممدودة وصلته باآلخرين
محمودة وجمهوره في الجالية ي ُشهد
له بكل خير وتزكية واحسان  .جهوده
في الجالية مشكورة  .كان مهموما
بقضايا الجالية وصاحب همّة عالية
ال يَحمل في نفسه حقدا وال في
قلبه كبرا  ،يحترم الصغير والكبير ..
سبّاق في الخيرات مقدام في الشدائد
والمسرات  ..وهو رجل صاحب سيرة
ومسيرة ..بشوش الوجه يألف وي ُؤلف
 ،منحه هللا القبول فهو من خيار
الناس  ،مشهود له بالصالح والتقى
والنقى." ..

"المؤسسة
واإلغاثة"

لكنه حازم في معتقداته .كان يحب
الحياة والناس .هذا المجتمع كان
عائلته  ،كان قلبه يتالم من اجل كل
واحد منكم .وكان كل واحد منكم
مميزًا له ... .قال لي أحدهم ذات
مرة :ارفعي رأسك ألن بشار الصلح
هو والدك" .وخاطبت والدها بالقول
"بابا وهللا أنا فخورة بأن أكون ابنتك
 ،وأن تكون أبي .لقد جعلت من
الصعب جدًا السير على خطواتك37 .
عاما معك ليست كافية .أنا عطشى
للقصص عنك .لقد سمعت الكثير
من القصص الجميلة عنك في األيام
القليلة الماضية والتي لم تفاجئني.
يكمن جمال هذه القصص في أننا
لم نكن نعرف عنها قط .لم تقل
أبدًا ما كنت تفعله لآلخرين الكبار
أو الصغار .هذا ألنك كنت متواضعًا
وأحببت مساعدة اآلخرين .تمنيت
حبا يدوم طويال ً ..فداك الحب و رحل
الحبيب ..هللا يرحمك يا بابا  ..هذا
ليس وداعا يا بابا ولكن أراك قريبا إن
شاء هللا .احبك دائما".

غالية الصلح

اعقبها كلمة إلبنته غالية الصلح التي
قالت " سقطت الحجب وانكشف له
الحق المطلق .كان يطلب أن يكون
بالقرب من هللا حبيبه طوال حياته.
كرس حياته كلها في سبيل هللا ..
ليعود إلى خالقه بكل شوق .كان بابا
يستعد لهذه اللحظة طوال حياته.
هذه حقا ً خسارتنا  ،لكنه مكسب
بشار الصلح النهائي .الشيء الذي
كان يميز والدي هو كيف عاش حياته
كرجل روحي وديني ال هوادة فيها ،
ومع ذلك ال يزال يعيش مثل هذه
الحياة السعيدة والممتعة".
وختمت بالقول " إذا كان هناك
شيء واحد أود أن اقوله وكان رغبة
والدي  ،هو "الصلح خير" .أخذ والدي
اسمه عائلته بشكل جدي  .كان
يهدف دائم ًا إلى توحيد الناس في
إطار أهداف وخطط أكبر".

سامر المجذوب

رئيس المنتدى االسالمي الكندي
سامر المجذوب تحدث بكلمة
وجدانية من القلب عن العالقة القريبة
مع المرحوم د .بشار الصلح والفترة
التي تعرف فيها اليه وبدايات تاسيس
المنتدى فقال " اشهد هللا ان القلب
انكسر انكسارا غير طبيعي بفقدان
ابي خالد  .اعرف ابا خالد وام خالد
وحبيب قلبي خالد وسمية اللذان
لهما عندي وضعهم الخاص جدا جدا
 .فهم طالبي لسنوات  .وغالية كانت
طالبة في مدرسة المعرفة " .وتوجه
الى السيدة ام خالد بالقول " معزتك

وقيمتك وما قدمتيه لهذه الجالية ال
كنت انت وابو خالد
ينكره احد .لقد
ِ
مؤسسات في شخصين بكل ما
للكلمة من معنى  .كنتم آالت عطاء
ال تتوقف  .لم تخيّبوا ظن احد  .لم
يحصل ان خيّب ابو خالد ظن احد
على االطالق"  .وأضاف المجذوب
" كنا نسير عكس التيار السائد في
التسعينيات بالنسبة لبعض المواقف
والنقاشات التي كانت تثار في تلك
الفترة وكنا نواجهها بكل هدوء".
وختم بالقول "اختبرت دّ .
بشار ليال
ديات وفي الصعوبات
ونهارا في التح ّ
وفي الهدوء اذ ال يمكن ان تنزعج
من ابي خالد  .وهذه حالة نادرة بين
الناس .فلقد كان شخصا نادرا".

محمد الجندي

وكانت كلمة لالخ محمد الجندي من
المنتدى االسالمي الذي بعد ان قدم
التعازي للعائلة قال " كان د .بشار
خلوقا باسما سباقا دائما لعمل الخير،
وكان اول من ساند الكشاف المسلم
في انطالقته كما كان ولديه سمية
وخالد منضوين في الكشاف".

الشيخ احمد قنديل

في كلمته قال الشيخ احمد قنديل "
هذا الرجل الذي كانت االبتسامة ال
تفارق محيّاه ..والذي جعل هللا له من
اسمه نصيبا كان يصلح بين الناس .
كان ال يشارك في فتنة بل كان اذا
اشتعلت نار فتنة اطفأها  .كان مفتاحا
للخير مغالقا للشر  .من رأى االعداد
التي كانت في الجنازة ومن رأى
القلوب التي تدعو له في كل شبر من
األرض يرى فضل وخير هذا الرجل .
ما ترك بابا للخير اال وسعى فيه وما
ترك طريقا اال طرقه .كان مصاحبا
للمصحف حافظا لكالم هللا عز وجل
 .كان يحضر دورات شرعية وعلوم
القرآن الكريم كنت اقيمها في مسجد
الجسر برغم قيمته وقامته وانشغاالته
واعماله التي ال تنقطع سواء في مجال
الطب او الخير .حيث حصل في نهاية
الدورة على شهادة ادارة في علوم
القرآن وكان يتقلب في طلب العلم
اينما صار" .
ثم عرض مقطع فيديو عن تشييعه
في مقبرة المسلمين في الفال
السبت الفائت.

الشيخ الدكتور عويس النجار

الرئيس السابق لمجلس ائمة كيبك
وامام المركز االسالمي الكندي -
الجمعية قال في كلمته " ما رأينا
من الدكتور بشار اال كل خير ونشهد
له بكل خير وفضل جود واحسان.
كان طبيبا وانسانا خيرا طيبا تقيا

الدولية

للتنمية

بعده كانت الكلمة لـ Eduardo
 Alvesممثل "المؤسسة الدولية
للتنمية واإلغاثة" (  ) IDRFوهي
مؤسسة خيرية ستتولى االشراف على
انشاء شبكة للمياه في قطاع غزة من
خالل حملة تبرعات نظمها المنتدى
االسالمي الكندي كصدقة جارية
باسم الدكتور الصلح  .وقال ادواردو
ألفس " لقد عشت في بيت من دون
اب وكان الدكتور بشار بمثابة االب
لي والمرشد والنموذج .عندما يحضر
كنت اشعر دائما بالمحبة وحيث
يوجد الحب تكون الحياة .كل من
كان يتحدث عن د .بشار الصلح كان
كانه يتحدث عن اعز اصدقائه .كان
يهتم بمن يجلس معه ويبتسم اليه.
قررت ان اشارك في االعمال الخيرية
الن امي كانت يتيمة بعد ان تخلى
عنها والديها بسبب فقرهم ولم يكن
بمقدورهم االهتمام بها  .استطاعت
امي تجاوز محنتها بسبب اشخاص
مثل ّ
بشار الصلح  .الن امثاله كرّسوا
حياتهم وثروتهم وطاقتهم ووقتهم
لمساعدة الناس  .في السنوات
الخمس الماضية عملت مع ثالث
جمعيات خيرية رئيسية في كندا في
جميعها لم يوفر بشار الصلح اي فرصة
للمساعدة ولالستثمار في اآلخرة ."..
وتحدث عن مشروع انشاء شبكة
للمياه في قطاع غزة وقال " لقد قرر
المنتدى االسالمي بناءه كصدقة
جارية باسم الدكتور بشار وهو مشروع
مهم النه ـ بحسب علمي ـ هو المشروع
الوحيد الذي تقوم به مؤسسة خيرية
اسالمية في غزة  .وهذا المشروع
سيساهم في نهضة االقتصاد من
خالل تأمين المياه لـ  2250مواطن
 .وهذا في الواقع شبكة مياه لريّ
مناطق زراعية ،مما يساهم في النمو
االقتصادي وسيساهم في ايصال
المياه الى المستشفيات والمنازل .
هذه الشبكة ستكون لتكريم ذكراه
" .وشكر الذين تبرعوا لدعم هذا
المشروع " .وأُعلن خالل الحفل انه
تم جمع ما يقرب من  17000دوالر
وهو زيادة عن المبلغ المطروح لهذا
المشروع والذي كان         . 15000

الشيخ علي السبيتي   

في كلمته قال إمام المجمع االسالمي
في مونتريال سماحة الشيخ علي
السبيتي "نجتمع الليلة لتأبين فقيد
جاهد نفسه فاخذ بلجامها ،فتحلى
بالتواضع وسعة الصدر وخدمة العباد
 ..لقد عرفته مبكّرا من خالل كونه
الطبيب العائلي لي فكان الطبيب
الحاني والمسكون بالعناية والرعاية
والتفقد .وعرفته في بدايات تأسيس
المنتدى ،اذ حول عيادته الشخصية
الى مكان لالجتماع والتواصل
والتعاون لمصلحة الجالية وشؤونها
وشجونها ولطرح آمال االمة واالمها
 ،سيما في القضية االهم فلسطين.
فقدم انموذجا رياديا ال يفصل بين
مهنيته وعمله في الحقل الطبي وبين
العمل االسالمي واالجتماعي العام،
ن
وهذا قلما نجده عند امثاله … لقد س ّ
الفقيد الراحل في الجالية سن ّة حسنة
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تمث ّلت في التزامه القول والفعل في
وحدة المسلمين وتضامنهم وتعاونهم
على البر والتقوى فزرع فينا هذه
الروحية من نبذ التفرقة والعصبيات
المذهبية والتوحد حول قضايانا
المصيرية في المجتمع الكندي".

الشيخ حسن غية

ثم تحدث الشيخ حسن غية فقال "لم
يدر في خلدي في يوم من األيام منذ
أن تعرفت على الدكتور بشار الصلح
منذ ما يزيد على ثالثين عاما أنني
سأمشي يوما ما في جنازته و أنني
سأشارك في تأبينه .لقد كان هذا
األسبوع صعبا علينا جميعا و لكننا ال
نقول إال ما يرضي رب العالمين.
وأضاف " بشار زرع فينا فكرة المواطنة
و جعلنا ندرك اننا باقون في هذا البلد
و أن علينا أن نعمق جذورنا في ترابه
و أن نبني المؤسسات لخدمة هذا
الوجود و لحماية ابنائنا و اجيالنا
القادمة من الضياع .علينا أن نتصرف
كمواطنين في هذا البلد لنا ما لغيرنا
من حقوق و علينا ما على غيرنا من
واجبات".
كان الكثيرون من أبناء الجالية
المهتمين بالشأن العام في بداية
تسعينات القرن الماضي ،عندما
بدأنا العمل على تأسيس المنتدى
اإلسالمي الكندي ،إما ينصرفون إلى
العمل الديني البحت و يعملون على
تأسيس المساجد و التفرغ للعبادات
و الدروس الدينية أو ينصرفون الى
العمل السياسي و االجتماعي بعيدا
عن اإلهتمامات الدينية و الروحانية
و كأن هنالك طالقا بين اإلثنين،
و لكن بشار رسخ في األذهان من
خالل أقواله و أفعاله أنه ال تعارض
بين عمل اإلنسان آلخرته و عمله
لدنياه و ليس هنالك تعارض بين
أن يكون اإلنسان مسلما و أن يكون
مواطنا كنديا .لقد كبرت الجالية
كثيرا منذ ذلك الوقت واستفادت في
نموها و تطورها من هذه األفكار التي
كانت تبدو غريبة عندما كن ّا نعمل
على تأسيس المنتدى .لقد ساهمت
هذه األفكار في الدفاع عن حقوق
الجالية في مراحل مفصلية كثيرة من
تاريخها و ساعدتها على الصمود أمام
تحديات كبيرة نذكر منها على سبيل

المثال ال الحصر احداث الحادي عشر
من سبتمبر ،مسألة الحجاب ،قضية
هيروفيل ،لجنة بوشار تايلور ،شرعة
القيم الكيبيكية و القانون ".21

الشيخ سعيد فواز

امام مسجد االمة في مونتريال وممثل
دار الفتوى اللبنانية في كندا سماحة
الشيخ سعيد فواز قال في كلمته "
الدكتور بشار كان امة في رجل  .كان
طبيبا صحيا وطبيبا اجتماعيا  .كان
مبشرا كإسمه وصاحب حركة صلح
كإسم عائلته"  ..كان كلّما لقيني لم
أره عابسا قط  .لم نرى على وجهه
اال االبتسامة " .واستذكر فواز الزيارة
التي قام وفد من الجالية الى البرلمان
الكيبكي لمناقشة موضوع التربية
حيث كان صوت دّ .
بشار مدويا تحت
قبة البرلمان في الدفاع عن الجالية".
وتطرق الى دوره في حل مشكلة
داخل أحد المساجد حيث كان
لتدخله الدور الكبير في اطفاء النار
واعادة االمور الى نصابها ولوال فضل
هللا وتدخله لكان المسجد اقفل".

حسين حب هللا

رئيس تحرير صدى المشرق حسين
حب هللا قال " كان ال يرد سائال وال

يخيّب قاصدا .لدرجة انه حتى في
عز ّ مرضه لم يتوانى في التواصل مع
من قصده .وشخصيا اتصلت به في
االول من شهر ديسمبر ورغم مرضه
رد على رسالتي برسالة صوتية رغم
حالته الصحية الصعبة .ولست وحيدا
بل فعل ذلك مع غيري في الجالية.
لم يكن د .بشار ينتظر من يأتي اليه
ليسال الحاجة بل كان يبادر الى
المساعدة  .فهو كان كما ينقل عنه
المقربون يعالج الكثير من المرضى
بشكل مجاني ألكثر من  ٦اشهر في
السنة" .
واضاف حب هللا " هنا اود ان يكون
الوفاء في ان نبعث رسائل ايجابية
لروحه الطيب اننا سنعمل كل من
موقعه لالصالح فيما بيننا وهو الذي
لطالما عمل على وحدة الصف وجمع
الشمل وتقريب وجهات النظر ..نحن
ايها االعزاء امام تحديات كبيرة تهدد
وجودنا ومستقبلنا في هذا البلد وقف
في وجهها الراحل بكل ما اوتي من
قوة ،رغم ما اصاب الجالية نفسها
من اهتزازات من الداخل على مستوى
وحدتها وتناغم العاملين فيها  .لقد
سعى الراحل الصلح في جمع الشمل
واصالح ذات البين ونأمل ان يعمل
القيمون على اكمال هذا الطريق

بشار الصلح كما عرفته
محمد شريف كامل*

فقدان بشار الصلح حدث شديد
وثقيل على نفوسنا وقلوبنا جميعا،
وتشييعه لمثواه األخير أشد وأقصى
علي وعلى الجالية بأجمعها
شيء ٍ مر
ّ
منذ زمن طويل.
ّ
بشار كان الطبيب المهني الخلوق لكل
مرضاه ،وكان اإلنسان الحرالمخلص
لكل مجتمعه وللجالية العربية
واإلسالمية ،وكان شريك كفاح طويل
في المجال الجاليوي واالنساني.
لم يبخل يوما بجهده وكل ما يملك
للصالح العام .عملنا سويا قرابة 30
عاما ،تحاورنا كثيراً ،إختلفنا أحيانا
وإتفقنا أحيانا ولكننا كنا قادرين على
التوافق وإيجاد المساحة المشتركة.
لقد تابعت في األيام الماضية كل ما
كتب عنه ،ولم أجد أي كلمات تفيه
ما يستحق .ليس لتقصير من كاتبها،
فحتى هذه الكلمات لن تفيه حقه ،فما
هي إال خواطر اللحظة التي وجدت أن
مشاركتها قد تساعد في إلقاء الضوء
على بعض منه .فكل واحد منا قد
عرف من بشار جزء ضئيل عبر المجال
الذي تعامل معه من خالله ،فال ولن
يستطع أي شخص أن يحصرعطاءه
وإخالصه وتفانيه.
فال يوجد بيننا من يعرف كم هي آالف
الساعات التي فتح صدره وقلبه لمن
أحتاج لصدر يتسع لمشاكله وعقل
ينصح بتواضع ،كان يقوم بذلك الدور
مع مرضاه كطبيب ،مع كل من حوله
كصديق ،ومع شركاء النشاط الجاليوي
كشريك .كم حمل هذا الرجل من
أسرار لم يؤتمن إال هوعليها ،وال
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يمكن أن يتحملها إال هو؟.
ال أستطيع أن أدّعي أنني أعرف كل
شيء عنه ،وال أحد يستطيع ذلك،
وال أنني إتفقت معه في كل شيء،
ولكني أعتقد أنني من المحظوظين
بأن كُتب لي أن أعرفه وأعمل بالقرب
منه في كثير من األعمال ،وقد بدأت
رحلتي معه عبرقرابة ثالثة عقود مرت
بمراحل عديدة .فبداية لقائي به
كانت من خالل المنتدى األسالمي
الكندي عقب تأسيسه له بفترة وجيزة
وعملنا معا على ملفات شائكة ،على
المستوى المحلي في كيبيك وعلى
مستوى كندا وعلى المستوى الدولي.
فعلى المستوى المحلي مثَل بشار
ضمير الجالية وصوتها العاقل وعمل

جاهدا ً على تصويب البوصلة ،فكان
الصوت الرزين في المجلس الوطني
بكيبك ،ونحن نواجه محنة ما عرف
بتطوير التعليم في نهاية القرن
الماضي ،والحملة الشرسة ضد المرأة
المسلمة والحجاب بل وضد االسالم،
وكان صوتا قويا للجالية أمام لجنة
تقصي الحقائق التي عرفت باسم
"بوشارد  -تايلور".
ّ
بشار بقوة في وضع
لقد شارك
الجالية على الخريطة السياسية
من خالل سياسة اإلنفتاح على كل
األحزاب السياسية المحلية والقومية
بدون تفريط في الحق والعدل ودون
االرتماء في أحضان أي حزب ،وعمل
بكل جد لتشجيع أبناء الجالية على

وتحقيق االصالح لتقر عين الدكتور
الصلح .االمل كل االمل ان نهدي الى
روحه الطاهرة في القريب هدية قيمة
مغلفة بالتسامح والتجاوز عن زلل
بعضنا وبالصفح عن اخطاء وقع فيها
الكثيرون منا ،مهما كانت كبيرة  .من
المهم في ذكرى تأبينه ان نقول اننا
كرمى لروحك الطيب ووفاء لذكراك
الحسنة سنفتح صفحة جديدة قبل
ان يشمت بنا الشامتون ويسخر منا
كل من يتربص بنا الدوائر" .

الشيخ الحبيب المرزوقي

ثم تحدث امام مسجد ابي بكر
الصديق فضيلة الشيخ الجبيب
المرزوقي فقال " الدكتور صاحب
رسالة وهي المنتدى اإلسالمي وكان
صاحب هدف  ،مقصده هو تطوير هذه
التجربة ووضع ابناء الجالية المسلمة
في الطريق السوي السليم ليثبّتوا
هذا الوجود االسالمي المبارك ،الذي
اسس منذ زمن وكان له النصيب
االوفر لما يزيد عن ربع قرن في
دعم هذا المشروع بكل الوسائل
التي اعطاه هللا اياها ،مادية كانت
او روحية او دينية" .وقال المرزوقي "
ترك د .بشار لنا هذه الرسالة  ،رسالة
المنتدى كواجهة سياسية واجتماعية

المشاركة في العمل العام والخوض
في مجال العمل السياسي والحزبي.
لقد تميز بشار على الكثيرين في
إدراكه أن األقليات لن تنمو وتزدهر
ويتحقق لها اإلندماج المنشود
إال من خالل العمل الجاد لتنمية
المجتمع ككل والمشاركة الدؤوبة
ورفض اإلنعزال ونبذ عقلية الـ"غيتو".
لقد قام بدور محوري في لم شمل
الجالية عقب هجمات سبتمبر
للتصدي لحملة الكراهية ،ومثَل
الجالية االسالمية خير تمثيل
حين ترأس المؤتمرين الصحفيين
القوميين اللذين تم إذاعتهما عبر
كل اإلذاعات المسموعة والمرئية في
جميع أنحاء كندا من الشرق للغرب،
حين كادت أزمة الكاريكاتير المسئ
تطيح بالجالية اإلسالمية وحين
كادت االتهامات المكذوبة فيما عرف
بخلية الـ 17بتورنتو كجزء من الحملة
الظالمة المسيئه لكل الجالية العربية
واإلسالمية.
لم يغب بشار الصلح عن المشاركة
في وضع حجر األساس لحركة رفض
العدوان على العراق ولبنان ولم
يتأخر عن الدفاع عن حق الشعب
الفلسطيني والروهيىنغا واإليغور،
ولم يتقبل أبدا الوجه العنصري لكندا
خاصة فيما يخص الشعب األصلي
لشمال أمريكا ،وأمتد دوره من خالل
حركة المواطنة التي تحمس لها
وساهم في تأسيسها ووضع أسس
رؤيتها للعمل على مواجهة التفرقة
العنصرية وإنتهاك حقوق اإلنسان
في كل مكان والتي كانت من أواخر
أعماله التي ستظل تحمل أسمه

ودينية  ..وهذه رسالة وهي امانة
يجب المحافظة عليها وتطويرها بعد
ان سهر من اجلها الليالي ودافع عنها
وآمن بوجودها  ،وهو يرحل ويذهب
الى هللا طالبا منا مواصلة المسيرة".

سامر النيز

وكانت كلمة باسم الجمعية
اإلسالمية الكندية القاها االستاذ
سامر النيز الذي قدم التعازي باسم
كل أعضاء الجمعية ومؤسساتها ألهل
الفقيد وللمنتدى اإلسالمي الكندي
والمشايخ الكرام وكل أحبائه .وقال
النيز " يعز ّ علينا فراق أخ كريم كبير
في مقامه في نفوسنا وكبير في
عطائه لمجتمعه .مهما سطّرنا من
كلمات نعجز أن نوفيه حقه فنسأل
هللا أن يجزيه عنا خير الجزاء ويجعله
ممّن يصدق فيه وعده :إ ِ َّ
ن
ن الَّذِي َ
َّ
ع
آ َمن ُوا وَعَمِلُوا
ات إِنَّا َل ن ُِضي ُ
الصالِحَ ِ
ملً.
ن عَ َ
أَجْر َ َمن ْ أَح ْ َ
س َ
لم يكن طبيبا ممارسا لمهنته بل كان
يوظفها في فعل الخير والسعي له
واإلصالح بين الناس .كانت بسمته
رحمه هللا بلسما وكلماته مواساة.
كان كما ذكر فيه قدوة ونموذجا
وعلما وحجر زاوية في الكثير من
أعمال البر".

وتدين له بالفضل وتسير على نهجه
إحياءا ً لذكراه               .
ولم يتوقف دوره عند العمل العام
والعمل الطبي ،بل مثل بشار الصلح
لكل شخص من الجالية العربية
واإلسالميه دوراهاما على المستوى
الشخصي ،فكان لهم األب واألخ
والجد ،ولم يفرّق يوما بين الطوائف
وال األصول العرقية ،وعمل دوما
على التقارب الجاليوي وتوحيد قوى
الجالية ،فتطابقت أعماله على أرض
الواقع وأفكاره ومبادئه.
وعلى المستوى الشخصي جمعني
وبشار الصلح دوما الحب واالخوة
واالحترام المتبادل وبقي ذلك
هوسبيلنا للحوار والعمل المشترك.
أشهد انه لم يقصر يوما ،ولم يتردد
يوما في المضي في طريق الحق
والخير ومد يد العون لكل انسان.
لقد فقدت فيه كل هذا ،واألهم أنني
فقدت فيه الصديق واالخ الذي لم
تلده أمي.
رحم هللا بشار الصلح الذي شرفت
به مونتريال ،وألهم زوجته وأبناءه
الصبر واإلحتساب في رجل ال يعوض.
عزاؤهم وعزاؤنا فيه أنه ترك عشرات
اآلالف يدعون له ويفخرون به .لله ما
أخذ  ،ولله ما أعطى  ،وكل شيء عنده
بأجل مسمى ،فلنصبر ونحتسب،
وندعو هللا ان يرحمه ويسكنه فسيح
جناته وأن نتحسس خطاه علنا نلحق
به.
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د .علي ضاهر

د .علي حويلي – مونتريال

ّ
جو جبيلي يرصع منحوتاته
الخشبية بتشكيالت معدنية

الفنان جورج (جو) جبيلي كندي – لبناني .الفنية ،إذ تسن ّت له المشاركة في مباراة
سافر إلى كندا عام  1975على رأس بعثة عالمية للرسامين والنحاتين ،نظمتها مؤسسة
لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان لتدريب ( )SMBAللفنون الجميلة التابعة لمتحف
عناصرها على الوسائل السمعية البصرية ،اللوفر في باريس.
تمهيدا ً إلنشاء مشروع لوزارة التربية اللبنانية .وحظي جبيلي ،دون غيره من المشاركين،
وبقي في كندا الستقبال بعثة أخرى لكلية بعرض منحوتتين على شكل تمثالين ،أحدهما
الفنون .إال أن ظروف الحرب األهلية ( 1975-مصنوع من خشب الزيتون والثاني من خشب
التوت .وسرعان ما أصبح الفنان الوحيد
 )1990حالت دون عودته.
تمتع جبيلي بمؤهالت علمية ومهنية في العالم الذي أدخل الفن التشكيلي إلى
وفنية وأدبية رفيعة ،فهو كما يقال «مسبّع منحوتاته الخشبية ،ووشحها بألوان إكريليكية
الكارات» .تخرج أستاذا ً من دار المعلمين راقية ،وصبها في قوالب من البرونز المذهب،
في بيروت ،وفنانا ً من كلية الفنون اللبنانية ،وزيّنها بهياكل جذّابة من األلومينيوم والفوالذ،
ومجازا ً من كلية العلوم االجتماعية ،ومدرسا ً وحبكها بخيوط براقة متوازية ومتشابكة،
كنديا ً لمادة الوسائل السمعية البصرية في وصممها في تشكيالت رائعة جمعت األصالة
معاهد مونتريال ،وخبيرا ً في الطباعة وتحليل والتجدد في فنون الحضارات العالمية.
الخطوط والعالج النفسي خالل التنويم أسس غاليري جبيلي عام  2013في مونتريال،
المغناطيسي ،ومؤلفا ً وكاتبا ً وشاعرا ً وتاجراً .وتحتوي على بانوراما من المنحوتات ،بينها
وحاليا يملك معمال ً للنحت ،وغاليري لعرض على سبيل المثال تمثال ألحد أمراء جبل
منحوتاته الخشبية والبرونزية .وهو صاحب لبنان وعرائس وراقصات الفالس واللون
شركة"تي أم" المتخصصة في إنشاء المواقع الشرقي الشعبي وتنين صيني أرجواني ورجل
اإللكترونية وتصميم الرموز (لوغو) واإلعالنات النابالم المحروق والحصان التائه ،فضال ً عن
اللوحات التي تمثل الطبيعة وطيورها وكائناتها
للشركات والمؤسسات التجارية.
نشأ منذ صغره على الفضول والطموح ،وتربى المختلفة .ويراوح ثمن المنحوتة الواحدة التي
كما يقول في مقابلة خاصةـ على تقليد تباع في المتاحف الكندية والمعارض العالميةجده في صناعة الحجر والخشب ،كإصالح في نيويورك وأتالنتا وباريس ولندن بمبالغ
المحدلة والجاروش وصناعة أرجل الكراسي تتراوح بين  2000و  20ألف دوالر.
دوم ومقابض األبواب وغيرها من يذكر أن جبيلي أصدر أخيرا ًكتابا ًأنيقا ًباللغتين
ومقابض الق ّ
األدوات المنزلية والزراعية .وتطورت هوايته الفرنسية واإلنكليزية بعنوان (Joe Jbeily-
من الفطرة إلى االحتراف .وتعمّق في الدراسة  ،)Sculpteurوهو بحد ذاته لوحة فنية
المتخصصة إلى أن أصبح بعد إنشاء معمله ويختصر مسيرته الفنية والمهنية ،ويشتمل
عام " ،2005جرّاحاً" ماهرا ً للخشب ،وخبيرا ً على  119منحوتة خشبية وبرونزية تشع
في أنواعه وخصائصه ،وبارعا ً في تقنيات الحفر بألوانها الجذابة ،كما أصدر كتابا ً آخر بعنوان
وصناعة المنحوتات األثرية والحديثة بأشكالها « ،»Le Livre Crocheأي ما يسميه الكتاب
وأحجامها وألوانها وزخارفها المختلفة ،وعارضا ً "األعوج" الذي ينتقد المحرمات االجتماعية
في المتاحف والصاالت ،وتاجرا ً لمنحوتاته والدينية السائدة في المجتمع اللبناني
االغترابي.
داخل كندا وخارجها.
وكان العام  2010محطة مهمة في حياته

المهاجر من حرامي الى منقذ
ح في المواليد .فكرة الزواج
الغرب يعاني من ش ّ
ومؤسسة العائلة تداعت وغريزة األمومة
خمدت
ّ
إنطفأت بعد ان أصبحت "دقة قديمة" ولم تعد
مغرية ،فطفشت منها النساء ونبذتها ،لدرجة ان
مجتمعات بحالها تواجه نهاية الزيادة الطبيعية
لعدد سكانها.
د من تفاقم هذا الوضع لجأت دول الى
للح ّ
مروحة من التقديمات والتحفيزات والمساعدات
واألدبيات للحثّ على اإلنجاب ،بزواج او بدونه،
ولتجميل وجود األطفال وحُسن تأثيرهم على
النفس .لكن هذه الجهود ذهبت ادراج الرياح
د
ولم يتبقى لتعويض تناقص أعداد السكان وس ّ
د عاملة ضرورية لإلنتاج واالبقاء
الحاجة الى ي ّ
على رفاهية الشعوب سوى تجرّع سمّ استقبال
مهاجرين من مناطق "وَالَّدة".
بعض الدول تقبّلت تجرّع سمّ المهاجرين
فاستقبلتهم برضاها او مجبرة وبعضها االخر ما
زالت تكابر ،رافضة تلك الفكرة ،وان كانت أعداد
المهاجرين تدق أبوابها وتتغلغل في مدنها .وهذا
ما ينطبق على مقاطعة كيبيك الكندية .فهذه
المقاطعة واقعة في حيص بيص .فهي خائفة
على ذوبان ثقافتها الفرنسية في محيط إنكليزي
ضاغط ،وجاهدة للمحافظة على وجودها كأقلية
دة بتميزها ولغتها وثقافتها ،وقلقة
فرنسية معت ّ
من تراجع أعداد المتحدثين بلغتها خوفا من
تراجع وزنها الديمغرافي في المعادلة الكندية،
ومرعوبة من عدم توفير يد عاملة شابة ضرورية
لتطوير إقتصادها ورفاهيتها ،هذا من جهة،
لكنها ،ومن جهة أخرى ،تنظر الى ازدياد أعداد
المهاجرين ككارثة محتمة بالرغم من حاجتها
الماسة لهم .فالديمغرافيا تظهر ان معدل خصوبة
المرأة الكيبيكية ،الذي يدل على عدد األطفال
الذين تلدهم المرأة ،قد انخفض الى  1،7وهو
رقم أقل من  2،1المطلوب كي يجدد المجتمع
نفسه وال يبدأ حجم سكانه في التناقص .كما
والديمغرافيا ايضا الى انه من سنة  2000الى
 2020انحدر معدل الزواج من  4الى  1وتراجعت
أعداد المواليد من  11،2الى  9،5وارتفعت أعداد
الوفيات من  7،4الى  8،7لكل  1000شخص،
مع توقعات ان تفوق أعداد الوفيات على أعداد

المواليد خالل عقد.
بين الحاجة الى مهاجرين والخوف منهم وقعت
السياسة الكيبيكية في تناقض جعلها ال تثبت
على رأي :فمرّة تراها تريد تخفيض أعداد
دعي انها منفتحة
المهاجرين ثم تعود لرفعها؛ ت ّ
وديمقراطية تؤمن بالحرية وترحّب بالمهاجر ثم
ن قوانين مجحفة بحقهم تتعارض مع
تقوم بس ّ
شرعة حقوق االنسان؛ ترحب بهم وتدعو الى
قدومهم اليها ثم تماطل ببتّ أوضاعهم وتؤخر
حصولهم على اإلقامة والجنسية؛ تصرح عاليا
عن اعتناقها قواعد العلمانية ووقوفها على مسافة
واحدة من جميع األديان لكنها فعليا غارقة في
بحر من الرموز العائدة لديانة واحدة؛ تطلب من
األساتذة إزالة الرموز الدينية قبل الدخول الى
مدرسة "الصليب المقدس" وأكاديمية" القديس
يوحنا الذهبي الفم" حيث الصليب محفور على
الجدار؛ تنادي بحيادية الدولة لكنها تغلق أبوابها
في األعياد الدينية إكراما للمعيدين بالميالد
والفصح فقط! أال تؤثر هذه الرموز على الطالب
اكثر من تأثير مدرسة محجبة!
لكن بالرغم من كل هذا فإن صورة المهاجر في
العقل الجمعي ،إن في كيبيك او في دول أخرى،
قد تغيرت ،فإنقلبت من حرامي سارق للوظائف
الى منقذ من التدهور واإلندثار .والدليل واضح
تراه عندما تذهب الى أي مستشفى او مؤسسة
طبية ،والتي ما تحمل عادة اسما دينيا ،حيث
يواجهك جيش من مالئكة الرحمة مؤلف بأكثريته
من ممرضات محجبات او ملونات همهن اإلعتناء
بأهالي كيبيك!

الصورة من موقع Free Pic

معاداة النسوية في عصر التواصل االجتماعي

الناشطة اللبنانية دليلة عواضة تشارك
في حملة " اوقفوا العنف السيبراني "
علي حويلي  -مونتريال
تكشف الحقائق المحزنة التي يمكن استخالصها
من شبكات التواصل االجتماعي " عن فهم
عميق لديناميكيات الخطاب المناهض
للنسوية وتحليله من منظور العنف ضد المرأة
في مقاطعة كيبك ،سواء لجهة النساء اللواتي
يدافعن عن المساواة بين الجنسين او اللواتي
يتخذن موقفا بشأن ما يتعرضن لالهانات او
للتعليقات غير الالئقة" .هذا ما تؤكده الباحثة
الكندية ليا كليرمون – ديون (مؤلفة ومخرجة
افالم وثائقية وحائزة على شهادة دكتوراه في
العلوم السياسية من كلية العلوم االجتماعية في
جامعة الفال اضافة لزمالة ما بعد الدكتوراه في
جامعة كونكورديا ).
متخصصين
وباإلضافة إلى إجرائها مقابالت مع
ّ
في السؤال النسوي على اإلنترنت  ،قامت ديون
بفحص التعليقات الموجودة ضمن منشورات
"فيسبوك" لثالث شخصيات عامة  :السياسي
مانون ماسيه والصحفية جوديث لوسير
والناشطة دليلة عواضة ( كندية لبنانية مدافعة
عن قضية المرأة وحريتها في الدفاع عن حقوقها
او تعرضها ألية اساءة الى آدميتها اوتهميشها
االجتماعي او لتعرضها للعنف الزوجي او العائلي
او غيره )  .ومحصت ديون نحو  3000رسالة
كُتبت في هذا الشأن خالل العامين المنصرمين
 .والحظت أن مستخدمي اإلنترنت يلجؤون
الى تقنيات مختلفة لمهاجمة النسويات وتوجيه
اإلهانات الجنسية واإلخالقية والعنصرية عبر
الكاريكاتير او وسائل التواصل االجتماعي .
ووجدت ً
أيضا أن التعليقات المنقولة عبر وسائل
دة في "الخطاب المناهض
االعالم تتأثّر بش ّ
للنسوية لدرجة ان العنف والكراهية والتهديدات

دليلة عواضة

ضد المرأة قد اصبح امرا شائعا ".
الحل :التعليم
باالضافة الىى نشاطها االكاديمي ساهمت
ديون بإخراج فيلم وثائقي حول موضوع العنف
السيبراني" كرد فعل عنيف لكراهية النساء
عبر اإلنترنت في العصر الرقمي" .وسيعرض
هذا الفيلم قريبا في  دور السينما وفي إذاعة
كندا والقناة الوثائقية وفي مختلف المؤسسات
التعليمية.
يضاف إلى ذلك ستجري ورشة عمل لتوعية
المرأة في المدارس بتمويل من "االمانة العامة
للمرأة" كجزء من حملة تُقام في عموم كيبيك
تحت عنوان "أوقفوا العنف السيبراني ،نحن
نعمل منعا للتطرّف".

مصدر الصورة ويكيميديا كزمنز Cheikh -
Norte - https://commons.
_wikimedia.org/wiki/File:Dalila
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مجلس علماء كندا يحيي اربعين السيد علي مرتضى

سعى من اجل ارساء قواعد مجتمع
اسالمي في دار االغتراب
مقرّه خير مستقر ّ لقلوبنا وارواحنا  .رحل رحمه
هللا عن عالمنا وبقي منه بسمة طيبة وكلمة
طيبة كانت تجمع قلوب الناس وبقي منه شعاع
وامل مضيئ نستضيء بهديه ونمشي على ما
مضى عليه الى ان يجمع هللا بيننا وبينه في
دار رحمته ومغفرته  .رحمه هللا ورضي عنه
وارضاه وافرغ على قلوبنا جميعا الصبر العظيم
المفضي الى عظيم االجر وجبر ثلم القلوب
بسالمتكم جميعا ".
بعدها كان مجلس عزاء حسيني لسماحة
الدكتور السيد رياض المؤمن تناول في خالله
ن
ن الْمُؤْمِن ُو َ
اآلية القرآنية الكريمة (و َ َما كَا َ
لِيَنفِرُوا ْكَا ٓفَّة ً فَلَو ْ َل نَفَر َ مِن كُلِّ فِرْق َ ٍة مِّنْهُم ْ طَا ٓئِفَة ٌ
لِّيَتَفَقَّه ُوا ْ فِى ال ِّ
ين وَلِيُنذِرُوا ْ قَو ْ َمهُم ْ إِذَا رَجَعُوٓا ْ
د ِ
َ
ن ).
إِلَيْهِم ْ لَعَلَّهُم ْ يَحْذرُو َ

حفل اوتاوا

اقام مجلس علماء كندا حفلين تأبينيين في
في مسجد االمام علي(ع) في مدينة اوتاوا
ذكرى مرور اربعين يوما على ارتحال مرشد
افتتح الحفل التأبيني بآيات من القرآن الكريم
مؤسسة الزهراء(ع) في مدينة ويندزر ،عضو
للحاج يوسف مرعي.
المجلس ومسؤول لجنة الحالل فيه المرحوم
ثم كانت كلمة لمقدم الحفل الحاج أحمد
سماحة السيد علي مرتضى .االول في مسجد
هريش الذي قال :
الزهراء ( ع) في مونتريال والثاني في مسجد
"يا ايّها السيّد المعمّم بالضوء السالم عليك
االمام علي في مدينة اوتاوا .وذلك عند الساعة
يا شقيق الوطن والغربة السالم عليك
السابعة من مساء يوم االحد في  13شباط-
يا رفيق األسى واللوعة السالم عليك
فبراير .
ستبقى ايها السيّد حاضرا في عرش الذكريات،
حفل مونتريال
بعزم وحزم بقوة وثبات
في مونتريال افتتح الحفل التأبيني بآيات من ستبقى ذكراك تعبر ُ القلب والجراح ..ومن
عبيرها سيُشرق الصباح
الذكر الحكيم للحاج عبد هللا صفا .
ثم كانت كلمة لألديب الحاج بهيج سالمة الذي هنا زخمك ..هنا عزمك  ،هنا نبضك  ..هنا
قال " السيد علي مرتضى كان عالما ً علما ً صوتك يختصر المسافات ..
نشيطا مجاهدا ،عاش جنديا لنصرة المبادىء ستبقى ايها السيّد شعاعا  ..فعيناك عطر وعبق
وترك بصماته المباركة وآثاره الطيبة في كل وعلى أفنان الجرح طبق ،كنافذتان وبكل ضوء
ساحات االغتراب في شمال القارة االمريكية ملكان..
ن
 .كان انسانا مميزا بسيرته وسلوكه .ترك ما زلنا نتوّسم ثغرك الضاحك  ..ما زلنا نح ّ
وراءه سيرة طيبة تتجسد فيها كل معالم النبل الى صبرك وأناتك الى الريح الخجول في
والطهر والمحبة وااليمان وترك وراءه سيرة كفيك ..الى الحق يبتهل من اصغريك ..
جهادية ابتدأها منذ ان تفتحت براعم صباه عن يا مدى القلب والعين انت في الجموع والنواحي
باق
باق في الدموع واالضاحي  ..انت
شباب رشيد حتى آخر نفس من حياة قضاها  ..انت
ٍ
ٍ
بالجهاد  ،فكانت حياته ملحمة في التضحية في ليلي المفجوع وصباحي ..
والجهاد من اجل اعالء كلمة الحق ومن اجل سالم عليك ايها السيّد من بريق المنابر ..
ارساء قواعد مجتمع اسالمي في دار االغتراب سالم عليك من عين دمعها حائر  ..سالم
يحفظ ابناءنا واجيالنا من الضياع الفكري ومن عليك وعلى األستار في الكعبة  ..سالم عليك
الفساد الخلقي  .وانا اتلمس مكامن الطيب في وعلى األنصار في المواطن الصعبة  ..سالم
شخصية السيد علي مرتضى أعلى هللا مقامه عليك سيّد علي يوم ولدت وسالم عليك يوم
وجزاه هللا عنا خير الجزاء اشعر بالكلمات تخرج رحلت وسالم عليك يوم تُبعث حيّا"  .
على لساني كالزهر الندي فواحة بطيب افعاله بعدها كان مجلس عزاء حسيني لسماحة
وعابقة بكثرة عطاءاته  .فبأي آياته ي ُذكر وبأيّها الشيخ علي الخطيب تحت عنوان "العلماء
ّ
اذا ذكر ال ي ُشكر .ابغزارة علمه؟ ام طيب اخالقه امناء الرسل واألنبياء"   .
؟ ام لطف معشره؟ رحمه هللا كان انسانا مميزا يذكر انه وافت المنية العالمة السيد علي
بكل ما تعنيه الكلمة من معان .رحمه هللا مرتضى في لبنان قرابة الرابعة من عصر
واسكنه الفسيح من جناته وسقى الغيث تربة االربعاء في الخامس من شهر كانون الثاني اثر
انبتته وبارك هللا في ارض حملته ..وسيبقى مضاعفات وباء كورونا.

فقدان جواز سفر عراقي
اعلن االستاذ سعدي موسى كاظم الفهد
عن فقده لجواز سفره العراقي المرقم
 A3652578والصادر عن دائرة جوازات
بابل /جمهوريةالعراق بتأريخ . 2012/01/17

وتمنى االستاذ الفهد على من يجده
الرجاء اإلتصال على الرقم التالي:
6477646068
او تسليمه إلى أقرب مركز شرطة.
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الصورة من موقع وزارة الخارجية العراقية
سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال
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أهمية المبعث النبوي الشريف

ًّ
جدا ،وهو واقعة
المبعث النبويّ عظيم
عالمية ،إن ّه عهد وميثاق أخذه هللا تعالى
على كل األنبياء ﴿واِذ أخَذ هللاُ ميثـاقَ
م ٍة ثُمَّ
تب وَحِك َ
النَّبِيّي َ
ن لما آت َيت ُكُم مِن ك ِ ٍ
ص ِّ
دقٌ لِما َمعَكُـم لَت ُؤمِن ُ َّ
ن
جاءَكُم رَسول ٌ مُ َ
ـصرُنَّه﴾وخصائص هذه البعثة كانت
بِه وَلَتَن ُ
موجودة في الكتب السماوية السابقة
ً
فضل عن الخصائص لهذا النبي العظيم:
َّ
َّ
ة
يجدون َه َمكتوبًا عِن َ
دهُم فِي التوري ٰ ِ
﴿اَلذي ِ
وَاالِنجيل﴾.
وقد عرف الرسول (ص) بالصادق األمين
بين قومه ،وكان يختلي بغار حراء يعبد
هللا تعالى ،ويتفكّر في كل الوجود ،وحينما
بلغ األربعين من عمره الشريف ،آتاه نداء
ن
السماء ،في غار حراء ،وتفيد الروايات أ ّ
أوّل آيات القرآن الكريم التي قرأها جبرائيل
اسم ِ رَب ِّ َ
ك الّذِي
على نبيّنا (ص) هي﴿ :اقْرَأ ْ ب ِ ْ
ق * اقْرَأ ْ وَرَبُّكَ
نسا َ
خَلَقَ * خَلَقَ ا ْل ِ َ
ن مِن ْ عَل َ ٍ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ن َما
ا ْلَكْر َ ُ
نسا َ
م بِالقلم ِ * عَل َ
م * الّذِي عَل ّ َ
م ال ِ َ
لَم ْ يَعْلَمْ﴾
وبعد تلقِّيه ذلك البيان اإللهي ،وتحميله
هذه األمانة اإللهية العظيمة ،عاد إلى
أوحي
منزله وتدثر ّ في فراشه ،متأمّ ًل فيما
ّ
إليه ،جاءه الوحي ثانية ،وأمره بالقيام وترك
الفراش ،والبدء بالدعوة واإلنذار﴿ ،يَا أَيُّهَا
ك فَكَبِّر ْ * وَثِيَاب َ َ
دثِّر ُ * قُم ْ فَأَنذِر ْ * وَرَب ّ َ
ك
الْمُ ّ
فَطَهِّرْ)
وقد أشار اإلمام علي (ع) في نهج البالغة إلى

وحل
مشكلة
ّ

ل اللَه ِ
ذلك“ :اِلى اَن بَعَثَ اللَهُ مُحَمَّدًا ر َ ُ
سو َ
َّ
صلّى هللا عليه وآله لِ ِنجاز ِ عِدَتِه وَت َمام ِ ن ُبُوتِه
ن هللا تعالى
ن مِيثاقُه”أي إ ّ
َمأخُوذًا على النَّبيي َ
أخذ من األنبياء عهدًا وميثاقًا ،وأوصاهم بأن
يتعاملوا معه على هذا األساس.
ويصف اإلمام أمير المؤمنين (ع) الحالة
النبي (ص) إليها:
العامة لألمّة التي ب ُعث
ّ
سل ،وطول
“أرسله على حين فترة من الر ُ ُ
هجعة من األمم واعتزام من الفتن ،وانتشار
من األمور ،وتلظ ٍّ من الحروب ،والدنيا كاسفة
النور ،ظاهرة الغرور ،على حين اصفرار ٍ من
وأياس من ثمرها…في مثل هذه
ورقها،
ٍ
الظروف والتحديات الصعبة ،وفي وسط
ي الشريف،
الظلمات انبثق نور المبعث النبو ّ
هذه البعثة الهادفة إلى إخراج الناس من
الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى الهداية .
ن دور الوحي والرسالة هو توضيح الحقائق
إ ّ
للبشريّة ،وهذه الحقائق إذا ما آمنت بها
المجتمعات البشريّة المتنوّعة وعملت على
أساسها ،ستحلّ عليها الحياة الطيّبة .ما
معنى الحياة الطيّبة؟ إن ّها الحياة الجميلة
والمفيدة والمنشودة ،الحياة الطاهرة ،تتمث ّل
طهارتها بكونها مرغوبة وجميلة؛ ألن ّها تساعد
اإلنسان في السير على صراط الكمال ونيل
كلّ جمال وخير ،سواء في الدنيا أو في اآلخرة.
إذا تعرَّفت القلوب بهذه المعارف والحقائق،
ن الحياة
وتعلّقت بها والتزمت بمتطلّباتها ،فإ ّ
الطيّبة ستكون في انتظارها حتم ًا .

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..

أخوات زوجي ال يريدونني
تحب التعدي على ممتلكاتها أو ما
تعاني المجتمعات الشرقية رواسب وشوائب التي ال
ّ
متوارثة رغم تغير األجيال ،فهذه المجتمعات تظن بأنه يدخل في سياق الممتلكات .وتلك
التي استطاعت مسايرة التكنولوجيا ،بقيت الشخصية النرجسية قد تكون في الزوجة أو
نسبة كبيرة منها ذات عادات بالية تختبأ أخوات الزوج.
خلف مصطلحات (الحماة ،الضرة ،السلفة ،والعامل الثاني؛ يتعلق بالتنشئة االجتماعية،
والكنة وغيرها) ،والمفروض أن تكون الحماة والبحوث العلمية تشير إلى أنه تكثر الخالفات
تحمي وترعى واألم الثانية لزوجات أبنائها ،بين الزوجة وأسرة الزوج حينما يكون الزوج
ولكن ما يحدث خلف أسوار بعض البيوت مقربا من أخواته أو من األم فيجيء شخص
 ،يجعل الزوجة تصعق بوقوعها بين فكي من خارج األسرة وهي "الزوجة" فتجد األسرة
السنديان والمطرقة وبدل الحماة الواحدة ،بأنها تستحوذ على اهتمامه ومحبته فإن
تجد نفسها أمام حماوات من عمرها تقريبا ً ذلك يؤدي ال شعوريا ً إلى محاولة التفريق
يحاسبنها ويترصدن لها وهن أخوات زوجها ،بين الزوجين حتى يستعدن مكانتهن ،إال أن
فضال ً عن حماتها أم الزوج ،فماذا عليها أن ذلك مغاير إلى الطبيعة التي تقتضي مبدأ أن
نحب كل ما يتعلق بمن نحب وذلك ما يجب
تفعل حينئذ؟
وأرى انه البد من وضع حد لتدخ ّل أهل أن يحدث ،أما العامل األخير فهو متعلق
الزوج في حياة الزوجين ،وعدم إقحامهما في بالزوج ألنه يبدي محبته ووالءه لزوجته
المشاكل التي تخصهم؛ ألن هذه المشاكل أمام شقيقاته فيثير غيرتهن؛ وربما سعت
تنتهي بالصلح بين الزوجين وتظل نفوس الزوجة إلبداء اهتمام زوجها بها كنوع من
األهالي معبأة بالحزن والغضب على أحد الغبطة بذلك التعامل فتثير غيرة شقيقاته .
الزوجين ،فيقف أهل الزوجة في طرفها وحينما تكون لدى المرأة مشكلة اجتماعية
ويقف أهل الزوج يدافعون عن االبن ،وتتزايد كأن تكون مطلقة أو أرملة أو مختلفة مع
المشكلة بين األهل في حين أنها قد تكون زوجها فإن سعادة زوجة أخيها قد تثير
منتهية بالنسبة للزوجين ،وقد تظل األحقاد متاعبها فتسبب غيرتها وربما األم أثارت غيرة
سنين طويلة وقد تؤدي إلى انفصال الزوجين .األخوات بحديثها عن زوجة األخ.
والحلول لمثل تلك الصراعات من أهمها
لجَين  /غاتينو
إن قضايا الغيرة بين الزوجة وشقيقات الزوج كبت مشاعر الغيرة لدى أسرة الزوج بالتغلب
من القضايا الشائعة في المجتمعات العربية عليها وعدم إظهارها .وذلك يستلزم من
وكذلك األجنبية؛ فالغيرة ظاهرة منتشرة ،الزوجة أال تظهر احتفاء ومحبة زوجها لها
إال أن المشاكل الناتجة منها قد تؤدي إلى أمام أسرته حتى ال تثير غيرتهن  .وكذلك
االنفصال في بعض الحاالت ،ولذلك فإن على الزوج أن يخفي ذلك ،كما على الزوج
تلك الخالفات والصراعات تنشأ من عدة أال يتخلى عن تعامله الجيّد قبل الزواج مع
عوامل هامة ،أولها عوامل ذاتية تعود إلى أسرته ،بل عليه االستمرارية على ذلك؛
شخصيات من يدخل حلبة ذلك الصراع وعلى الزوجة تفهم تلك العالقة ومساعدة
،سواء كان شخصية الزوج أو الزوجة أو الزوج على القيام بها بقدر استطاعته دون
شقيقات الزوج؛ خاصة حينما تدور سمات مبالغة ،كذلك محاولة الزوجة كسب ود
تلك الشخصية في محيط الشخصية شقيقات زوجها بالهدايا والتقرب لهن وتفهم
النرجسية وحب االمتالك وهي الشخصية طبيعة شخصياتهن.
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تكريم الخريجين الجامعيين في اوتاوا ومونتريال :
في الجالية الكثير من القدرات واالمكانيات

االمكانية والقابلية للمزيد من التبحر في العلم
صدى المشرق – مونتريال
وللمزيد من اكمال الدراسة حتى الدرجات العليا
أقام المجمع االسالمي في مونتريال ومركز اهل فلماذا يحرم نفسه وجاليته وامته من هذه
البيت(ع) في اوتاوا حفال افتراضيا مشتركا تكريما الطموحات " .واردف السبيتي بالقول " ما أالحظه
لخريجين وخريجات من الجامعات في مدينتي في أكثر من حوار مع ابنائنا وبناتنا  ،خاصة من
مونتريال واوتاوا في مختلف االختصاصات هم في المرحلة الثانوية ويتهيؤون للدخول الى
والمستويات الجامعية لعام  2021بالتزامن الجامعات  ،ان الهاجس الذي يسيطر على
مع ذكرى والدة االمام الباقر (ع)  ،وذلك عند تفكيرهم انهم يريدون الحصول على المال
الثامنة من مساء أمس السبت الخامس من الكثير والتركيز على الوظيفة التي تؤمن مدخوال
أكبر " .واذ اكد السبيتي ان " االمر ال مانع منه"،
شهر شباط .
افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم قرأها لفت الى انه " لكن ليس هذا هو االساس " .واذ
السيد نور حسين الموسوي ثم كانت كلمة سأل "لماذا؟" ،أجاب فضيلته " النهم يَضرِبون
للسيدة زينب نبيل خنافر التي قالت "في ذكرى دائما المثل بالشخصياّت التي تملك االموال
والدة ِ االمام ِ الباقر (ع) ،سفير ِ العلم ِ والمعرفة ،الطائلة من دون ان تكمل دراستها ومن دون
ج لطالبِنا حصولهم على الشهادات العليا" .وعق ّب بالقول
نرحب بكم الليلة ،في
ُ
ِ
احتفال التخر ُ ِ
االعزاء ،في جاليَت َي مونتريال واوتاوا .طالب ُنا " ،في الحقيقة ان هذه االستثناءات ال تلغي
الوجهُ المضيء ُ في جاليتِنا وفخرُنا وعز ُنا" .قاعدة ان هذه االمكانات المادية جاءت من
وأضافت خنافر" لطالما أثنى نبينا (ص) وائمت ُنا خالل افكار علمية  .ولوال انهم لم يتمكنوا من
(ع) على العلم ِ و طلبِه  ...و اليوم ،طالب ُنا طلبوا بيع الناس تكنولوجيا قائمة على ابحاث علمية
يات وصلنا وجهود علمية لم يكن بامكانهم الوصول الى
م التح ّ
د ِ
م بالصبر ِ و الج ُهد ،رُغ َ
العل َ
ع هذه الدرجات من الثروة والغنى"    .
سنزر َ ُ
الى ما وصلنا اليه  ،و سن ُكمِلُ الدرب ،و َ
ج نبينا وائمتِنا ولفت فضيلته الى ان ما يريده االسالم من
ل العامر ...هذا نه ُ
بأيدينا المستقب َ
حرص آبائِنا.هذه رسالة ُ العلم ليس فقط الحصول على المادة .بالعكس
 ...و دعاء ُ امهاتِنا و
ُ
النجاح ي ُقدِمُها اوالد ُ جاليتِنا ،فشاركوني المباركة َ المطلوب ان يكون العلم بابا من ابواب التقرّب
ِ
لهم و لعائالتِهم والثناء َ على جهودِهم الجبَّارة"  .الى هللا  .لذلك يذكر هللا في كتابه العزيز (
يرفع هللا الذي آمنوا والذين اوتوا العلم درجات
الشيخ علي السبيتي
) .وهذا الرفع رفع معنوي لذلك قُرن بااليمان،
ثم كانت كلمة إلمام المجمع االسالمي الن من ي ُؤمن ثم ي ُؤتى العلم يَستخدم هذا العلم
فضيلة الشيخ علي السبيتي الذي استهلّ لصالح البشرية ولصالح رفع الحرمان والظلم
دد السبيتي
كلمته بالتبريك بوالدة االمامين من ائمة اهل والتخلف عن كاهل البشرية " .وش ّ
البيت االمام محمد الباقر (ع) واالمام الهادي على ان يكون العلم "وسيلة لتحقيق مسألة
(ع)  .وتحدث فضيلته عن اختيار مولد االمام إعانة الناس واغاثة الملهوف واظهار رحمة هللا
الباقر(ع) لالحتفال بهذه المناسبة فقال " نقول في عباده من خالل ما اعطانا قدرات عقلية
ألحبّتنا وبناتنا وابنائنا ان اختياركم لطريق العلم وذهنية " .مؤكّدا ان " المؤمن الذي يحرص على
ووصولكم لدرجات علمية حزتم عليها بالجد ان يكون له فضل واجر ٌ أفضلُ واكثر ُ من العابد ِ
والسهر والتعب ليس غريبا على تاريخكم وعلى  ،كما ي ُروى عن امامنا الباقر ( ع) ...فأجر العالم
هويتكم الدينية والفكرية والثقافية ،النكم اكثر من أجر سبعين عابد  ،كما في مضمون
تنتمون الى مدرسة فيها االمام الباقر الذي الرواية ".
تلتصق صفته بالمسألة العلمية"  .وأضاف" بَقْر ُ واذ اشار السبيتي الى حديث رسول هللا ( ص)
العلم هو الدخول الى بطنه والغوص في عمقه الذي قال فيه ان (العلم فريضة على كل مسلم
وهذه اشارة الى مدى التمكّن من العلوم  ،ال ومسلمة ) قال " هذا الحديث موجود من 1400
على سبيل المرور عليها ودراستها دراسة سريعة سنة وأكثر حيث يحثّ االسالم على طلب
من اجل الحصول على وظيفة او على لقب ،انما العلم" ،مشيرا الى ان المقصود ليس العلم
على سبيل فهم جذور العلوم واصوله واهدافه .الشرعي فحسب ولكن كل ما يخدم االنسان في
وهذا ما نود ان نحث ابناءنا وبناتنا عليه وهو حياته من علم نافع ،وبالتالي يجب ان يسعى
عدم االكتفاء ـ كما هو سائد اآلن عند بعض االنسان الى تحصيله من المهد الى اللحد ".
الشباب ـ ببعض الشهادات العلمية التي تمكننا السبيتي في كلمته اكد على ان "طلب العلم
من دخول سوق العمل " ،ملفتا الى " ان االمر وسبر أغواره هو سبيل من سبل التعرف على
ال مانع منه في المبدأ ،لكن من يجد في نفسه عظمة هللا سبحانه وتعالى ..حيث يمكّننا هذا

التعمّق من ان ننهض بأمتنا ونعود بها الى
مستويات الحضور والسؤدد والمنعة والقوة ".
واشار الى ان هذه الجالية فيها من القدرات
واالمكانيات الكثيرة وهي بحاجة الى التوجيه
والتوعية وجمع الشمل والعمل على االستفادة
منها وتوجيهها في االتجاه السليم ".
وعلى وقع انشودة " مبروك الفرح الغالي مبروك
االسم العالي  ..تخرّجنا وصرنا كبار  ...عم
نكتب اسامينا  ..عشهايدنا الحاميلنا وبلش أول
مشوار " تم عرض صور الخريجين والخريجات
واختصاصاتهم من جامعات مونتريال واوتاوا
والتي توّزعت على جميع االختصاصات
والمستويات العلمية.

كلمة الخريجين والخريجات

ثم كانت في الختام كلمة الخريجين والخريجات
القتها الخريجة زينب خنافر  ،اختصاص
ماجستير في الجغرافيا البيئية والهندسة
المدنية ،باللغتين العربية والفرنسية لفتت فيها
الى ان " رسالة اإلسالم هي التي رفعت مكانة
التعليم إلى مستوى الواجب الديني منذ البداية
ب العِلم ِ ف َ ٌ
رض علَى كلِّ مُسلم
حيث كان ( طل َ ُ
ومسلمة) كما انه في عدة آيات  ،يمجد القرآن
الكريم العلماء مرارًا وتكرارًا لتشجيع البشرية
ست َوِي
على طلب العلم :ومنها اآلية  :قُل ْ هَل ْ ي َ ْ
ن َل يَعْلمونُ" .ولفتت
ن يَعْلَمُو َ
ن وَالَّذِي َ
الَّذِي َ

خنافر الى " تاريخ اإلسالم هو شهادة مؤكدة
على حقيقة أن الدين يزرع المعرفة وهذا هو
السبب في أن المسلمين وخاصة في العصور
الوسطى كانوا دائم ًا في المقدمة وكانوا حاملي
لواء المعرفة والحضارة".
واكدت على ان " المعرفة هي أوال وقبل كل
شيء مصدر للثقة بالنفس .فعندما نعرف
المزيد  ،يمكننا المشاركة في وجهات نظرنا
وخبراتنا" .كما أشارت الى ان " المعرفة توفر
ً
أيضا المهارات التي تساعد على المساهمة في
المجتمع .وعندما نتعلم أشياء جديدة  ،فإننا
نوسع آفاقنا ،سواء كنا ندرس التاريخ اوعلم
األحياء او الرياضيات او الدين  ،فحينها سيكون
لدينا رؤية جديدة ونوسع معرفتنا بالعالم".
واشارت الى أن " كل ما نقوم به من التعلّم
 ،والذهاب إلى الجامعة  ،والقراءة  ،والقيام
بالتدريب  ،ليس فقط إلضافة معلومات إلى
عقولنا مثل ملىء صندوق فحسب ،بل هو ايضا
صياغة شخصيتنا ورؤيتنا للعالم".
يمكنكم مشاهدة الحفل عبر هذا الرابط :
https://fb.watch/a-R5EQViX6
صدى المشرق تبارك للخريجين والخريجات
متمنية لهم االستمرار في مسار تحصيل العمل
والعمل به  ،بما يعود بالنفع عليهم وعلى الجالية
رفعة وتقدما وعزة
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يوم علمي مفتوح في المجمع االسالمي لمساعدة الطالب
في اختيار اختصاصاتهم الجامعية
صدى المشرق ـ مونتريال

من هندسة الكهرباء والهندسة
المدنية والهندسة الكيميائية
،التعليم ،ادارة االعمال  ،التمويل
،علم النفس  ،علم التغذية ،العالج
الفيزيائي ،علم الجرائم ،الكومبيوتر
،االمن السيبراني ،الترجمة ،
بيع وشراء المنازل وغيرها من
االختصاصات الجامعية .حيث
االختصاصات
اصحاب
اجاب
على اسئلة الطالب الذين توافدوا
بالعشرات لالستفادة من اصحاب

في

وتجربتهم
االختصاصات
مجاالتهم العلمية .
خالل اللقاء كان هناك مداخلة
لالستاذ وسام موسى تحدث فيها
عن الطرق المناسبة للتقدم الى
وظيفة وسبل التعاطي مع اصحاب
العمل الباحثين عن موظفين
وكيفية تحصيل راتب افضل.
واتيحت الفرصة للمشاركين الخذ
الصور المناسبة لوضعها لهم على
صفحة الـ  LINKED INاشرف

عليها مصوّرون محترفون .
وكانت هناك وجبات طعام وشراب
دمت للحاضرين.
متنوعة وغنية ق ّ
كل التحايا والتقدير للجنة
النشاطات و لجنة الشباب young
 Muslimsفي المجمع االسالمي
 ،القيّمين على هذا العمل المميّز
والذين يبذلون جهودا كبيرة
في اوساط الشباب في مختلف
والدينية
العلمية
المجاالت
والترفيهية.

لمناسبة ذكرى والدة االمام علي الهمم وتولد الطاقات… وتكبيرة تحدثت عن النادي وبرامجه المتنوعة
عليه السالم اقام المجمع االسالمي اإلحرام توقظ فينا شعلة التألق لالجيال الناشئة .
حفال خيريا افتراضيا بهيجا وذلك واإلبداع… فعلى مر السنين جمعنا وبعد عرض لنشاط حفل التكليف
عند الثامنة من مساء السبت في جميل الخبرات… زرعناها بذور خير ٍ السنوي قدمت د .رشا شعيب نشاط
السادس والعشرين من شهر شباط في شتى المجاالت… سقيناها من "نادي القرآن الكريم" والفقرات التي
قدم خالله عرض لالنشطة التي تقام معين عطائكم غيثا ً يفيض علينا كل يحرص على تقديمها لالبناء والبنات
في المجمع واللجان التي تشرف عام ٍ بالخيرات… فحصدناها بيادر عز ٍ ليكون عندهم ثقافة قرآنية.
عليها تخللها كلمة المام المجمع في مجمعنا الحبيب… فنما كشجرة ٍ وقدم د .عباس حمود نبذة عن لجنة
طيب ٍة أصلها ثاب ٌ
ت وفرعها في السماء ،العالقات الخارجية والهدف من هذا
سماحة الشيخ علي السبيتي .
دمت للمناسبة الحاجة دينا رمال تؤتي أكلها كل حين… وتقتات من النشاط والحرص على بناء الجسور
ق ّ
وافت ُتحت بآي من القران الكريم ثمرها األجيال على مر األزمان… علما ً مع الجاليات والجهات السياسية .
للمقرىء الحاج فؤاد نحلة اعقبها وثقافة ً إسالمية… تبرزها للعالمين مسؤولة لجنة االنشطة في المجمع
انشودة ترحيبية تحت عنوان  :حللتمُ كأبهى هوية ،دعونا وإياكم نغوص في االسالمي الحاجة اسمهان بزون
اهال ً … نزلتمُ سهال ً … مجمع حلو ٌ أعماق تلك الشجرة الطيبة لنتعرف قدمت لمحة عن هدف االنشطة التي
بعض من أُكلها وآلية عمل كل تتضمن احياء المناسبات الدينية
على
وجود ُكم أحلى
ٍ
فرع من فروعها ،فمع تقرير ٍ مصور واالجتماعية والعائلية الخاصة والعامة
بعد عرض ألسماء المؤسسات
ٍ
التجارية الراعية للحفل قدمت لكافة لجان العمل في المجمع .
ثم كانت كلمة المام المجمع
لالنشطة المختلفة في المجمع اإلسالمي فلنشاهده سوياً".
السيدة دينا رمال فقالت "حين يبزغ ثم كان عرض لتقرير مصور عن بعض االسالمي ومما قاله "  ..وألن عليا
الفجر ويصدح األذان ..تتوضأ القلوب لجان العمل في المجمع االسالمي عليه السالم يمثل رمز الفتوة في
ُّ
وترص تحدثت خالله مديرة االجيال التابعة االسالم فاني أنتهز الفرصة القدم
والسواعد بطهر ماء اإليمان…
الصفوف وِجه قبلة الرحمن… وتعقد للمجمع الحاجة ليلى فرحات عن لكم ايها المشاهدون والمشاهدات
النيات جهرا ً باإلخالص واإلتقان… نشاط المدرسة ومراحل تطورها االعزاء ،سيما من جيل الشباب باقة
فعل ٌّ
ورد أقطفها من بستان علي الزاهر
ي قد أذَّن فينا أن اإلخالص خير وبرامجها .
ومن كانت الكلمة ثم االخت دينا بالحكمة والموعظة البالغة واالرشاد
العمل ..وحي على خير العمل ليست
حصرا ً ميقات صالة ..بل تشحذ فينا رمال مسؤولة نادي االصدقاء التي الذي يهدينا الى سعادة الدارين.

فأمير المومنين ال يقبل مقولة
البعض بان يترك االوالد ليخوضوا
غمار تجارب الحياة الفكرية لوحدهم
ويكابدوا معاناة الحصول على المعرفة
والوعي بمفردهم الن قلوبهم كما في
كالمه عليه السالم كاالرض الخالية
تقبل ما ي ُبذر فيها ".وأضاف " لذا
كان المطلوب من االهل المبادرة الى
زرع بذور الخير وااليمان فيها قبل
ان تقسو بفعل االفكار التشكيكية
والفلسفات االلحادية التي تسبقنا
الى عقولوهم واحالمهم ،فيبتعدون
عن اجواء التدين والتسليم لالمور
الفطرية البديهية .ال النهم ال يحبون
الخير وااليمان انما الن هناك من
شغل افكارهم بفرضيات ونظريات
تسلبهم االطمئنان والراحة" .وعقب
السبيتي بالقول " ثم يحذر االمام
عليه السالم الشباب من امور اربعة
تسكرهم اي تسلب منهم العقل
والوعي واالدراك وهي سكر الشباب
وسكر المال وسكر النوم وسكر
الملك .فيعيش الشاب او الشابة
غرور الجسد والصحة والجمال
واالغراء البدني دون ان يسال نفسه
عن حكمة الخالق الذي زوده بها

ومتعه بها .بل يتصرف وكانها من
ابداعات صنعه فتلهيه عن ذكر هللا
ومراعاة حدوده .وكذا غرور المال
الذي يجعله يعيش التبذير واالسراف
وعدم تقدير النعمة وعدم االلتفات
الى المحتاجين والفقراء ،وكأنه يشعر
ان ما حصل عليه هو بفعل كفاءته.
بينما هم ال يستحقون نعيم الحياة
فيعيش غرور التكبر والتعالي على
اآلخرين االقل حظا منه" .ثم ختم
كلمته بالتاكيد على "سلوك طريق
العلم الذي اعتبره علي عليه السالم
السبيل الى السؤدد" وان " قيامة
المجتمعات وامساكها باسباب القوة
والحضور المهاب الجانب انما يكون
بالعلم الذي يفتح لها افاق النجاح في
سبر اغوار ما صنع هللا في هذا العالم
الرحيب".
ثم كانت تكريم لمؤسسة آنا التي
"لم تتوانى عن دعم المجمع منذ
انطالقته" .ثم كانت فقرة االناشيد
والمدائح االسالمية مع "فرقة
االقمار".
واختتمت بفقرة بسحب التومبوال
شارك فيها حسين ريحان ويوسف
حب هللا .

اقام اللجنة الثقافية بالتعاون مع
لجنة الشباب young Muslims
في المجمع االسالمي يوما علميّا
مفتوحا في المجمع عند الساعة
السادسة من مساء يوم االحد في
السابع والعشرين من شهر شباط
،الطالع طالّب الكليّات والثانويّات
الذين ينوون متابعة الدراسة

الجامعيّة على المجاالت والمهن
المتاحة امامهم ولمساعدتهم
على اختيار االختصاص المناسب
لهم  .سيّما ان الكثير من الطالب
يعيشون قلق اختيار االختصاص
االنسب لهم .
االختصاصات توز ّعت بين الطب
العام ،طب العيون ،طب االرجل
 ،طب االسنان عالج النطق
،الصيدلة ،المحاماة  ،علم
القانون والهندسة على انواعها:

ٌ
المجمع االسالمي يقيم حفال خيريا :إحتفاء بوالدة
ٌَْ
االمير (ع) وعرض لمختلف االنشطة
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َ
سحب الطفل من محيطه العائلي هو آخر الحلول
ُ
التي يمكن اللجوء إليها
والخدمات اإلجتماعية في نْيوبرَنزوِك
صدى المشرق  -مونتريال
(N.B. (MIN. OF HEALTH) v. G.
 – ) ).(Jأن تدخُّل الدولة في شؤون
اثير لغط كثير حول مشروع القانون
العائلة ي ُعت َبَر استثناء ً ،وهو "تدخل
 15في كيبك والذي يتضمن تعديال
نطاق خاص وحميم" ،وي ُرى
فاضح في
ٍ
لقانون حماية االحداث ،وسط
كالتالي   :
الحديث عن ان هذا المشروع جاء
"تدخل الدولة المباشر في عالقة
ليلغي السلطة االبوية ،ما اثار استنفارا
األبوين والطفل ،عبر استخدام أسلوب
وسط الجالية ومخاوف كبيرة لدى
تمتحن فيه الدولة هذه العالقة
قسم كبير من االهالي  .سيما ان
نطاق
وتتحكم بها هو تدخل فاضح في
ٍ
تجارب سابقة مع مديرية حماية
خاص وحميم".
األحداث (  ) DPJللكثير من العائالت
بناء على التفسيرات الواردة التي
تؤكد الكثير من المخاوف  .هذه
تشدد على مبدأ إبقاء الطفل في
المخاوف لم تغب عن بال الحكومة
محيطه العائلي ،يؤكد المنتدى
حيث فتحت الباب امام االستشارات
مل
اإلسالمي الكندي وي ِ
صر على أن ي ُع َ
العامة من قبل المواطنين والهيئات
ً
بما يتوافق كليا مع مصلحة الطفل
المدنية والحقوقية ،وسمحت بتقديم
في إطار ِ الحفاظ على عالقاته العائلية.
هؤالء اقتراحاتهم امام البرلمان في
إذا ً ينبغي االهتمام بهذه التفسيرات
كيبك لمراجعتها ودراستها مع امكانية
المتعلقة بالحفاظ على الطفل في
االخذ بها قبل االقرار النهائي .
متنوعة من األقليات العِرقية أو تسمح لكل المشاركين بتقديم آرائهم محيطه العائلي وتفعيل هذه المسألة.
المنتدى االسالمي الكندي بادر الى مترجما الى اللغة العربية.
سحب
د وأحكامهم على سواها باعتبارها معيارا ً لهذا السبب يجب أن ي ُعت َبَر أن
َ
المرئية أو الدينية أو المهمَّشة عن َ
اعداد مذكرة قدمها الى البرلمان تشكّرات
ل
تعديل قانون حماية األحداث وغيره مقبوال ً وفعاال ً في اتخاذ القرار" .إضافة مديرية حماية األحداث ( )DPJالطف َ
ولعله الجهة الوحيدة في الجالية
ِ
دم شكرنا لكل األشخاص الذين من البنود التشريعية المطروحة عبر إلى ذلك ،يجب أن ال يتعارض مفهوم من محيطه العائلي هو آخر الحلول
نق ِّ
اإلسالمية التي اعدت مذكِّرة وقدمتها
عززوا تأمالتنا بالنسبة لمشروع القانون القانون الخامس عشر ( Loi sur laمصلحة الطفل مع إبقائه في محيطه التي ي ُمكن اللجوء إليها .وعليه،
إلى مفوضية الصحة والخدمات
يجب أن ي ُعت َبَر أ َّ
ن مصلحة الطفل في
االجتماعية في المجلس النيابي الخامس عشر .نشكر بالتحديد  protection de la jeunesseالعائلي .فإبقاء الطفل في محيطه
السيدة دالل ب ُخاري ،حامل ِة شهادة  et d’autres dispositionsالعائلي يجب أن ي ُعت َبَر عنصرا ً مهما ً إبقائه في محيطه العائلي أساساً ،ال
الكيبكي حول مشروع القانون
"الدكتوراه" في الحقوق ،والباحثة في  législatives proposées par leالستقرار العالقات واألحوال في حياة العكس .وبهدف توفير التوازن بين
الخامس عشر المطروح لتعديل قانون
مرحلة ما بعد "الدكتوراه" في قسم  .)projet de loi 15هنا نشير إلى الطفل ،وأن ي ُدرج ضمن مصلحة مصلحة الطفل والحفاظ على محيطه
َ
حماية األحداث وبنود تشريعية أخرى.
العلوم القضائية في جامعة كيبك أن هذه المجموعات المتنوعة تشكِّل الطفل .وفقا ً للتعديل المقترح في العائلي ،يجب أن يكون تدخ ّل مديرية
َ
المذكرة اعدتها من قبل المنتدى
في مونتريال ( )UQAMومؤلِّفة هذه جزءا ً ال يتجزأ من المجتمع الكيبكي المادة الخامسة من مشروع القانون حماية األحداث من األساس لتقديم
د .دالل ب ُخاري وهي حامل ِة شهادة
الخامس عشر ،فمصلحة الطفل المساعدة والعَون وكل الخدمات
"الدكتوراه" في الحقوق ،والباحثة في المذكِّرة.
ومن كيبك اليوم.
"تشكِّل اعتبارا ً جوهرياً" ،وليست هي األساسية ،ال للطفل وحده ،بل لوالديه
ِّ
مرحلة ما بعد "الدكتوراه" في قسم
المقدمة
مصلحة الطفل
االعتبار األوحَد .يمكن االستنتاج أن أيضاً ،وذلك بهدف إصالح المشاكل
َ
العلوم القضائية في جامعة كيبك في
يود المنتدى اإلسالمي الكندي تشكِّل مصلحة الطفل مبدئا ً أساسيا ً مصلحة َ الطفل ليست هي المصلحة القائمة التي استدعَت التدخل .كما
مونتريال (.)UQAM
ذ بعين االعتبار في التعديالت الوحيدة التي يجب أخذها بعين أن الغاية األساسية من تدخ ّل مديرية
أن يشارك عبر هذه المذكِّرة في أٌخِ َ
في المذكّرة الحالية" ،يعرِض المنتدى
د اتخاذ القرارات المتعلقة حماية األحداث هي البحث عن
المرتبطة
اإلستشارات
بمشروع العائدة إلى مشروع القانون الخامس االعتبار عن َ
اإلسالمي الكندي قراءَته لمشروع
القانون الخامس عشر ،المطروح عشر .وهذا المبدأ يحمي حقوق بالطفل ،بل هي عنصر من تركيبة الحلول التي تحافظ على الطفل في
القانون  15وي ُعرِب عن وجهة نظره
سن حالِه.
بالنسبة إلى بعض التعديالت ،كما لتعديل قانون حماية األحداث الطفل حماية ً جيدة ً بدون أدنى غير محددة .ينبغي في كل األحوال محيطه العائلي وعلى ح ُ ِ
وغيره من البنود التشريعية .يود شك .وعليه ،تستلزم مصلحة الطفل أن ي ُتفادَى إخضاع حقوق الطفل يرى المنتدى اإلسالمي الكندي ويؤكد
يق ِّ
دم بعض التوصيات المتعلقة ببعض
ِ
ل الطفل عن محيطه ليس
المنتدى أن يشارك في هذه العملية
وتوضيحات معينة ،خصوصا ً للتحليالت المتعلقة به.كما ينبغي أن فص َ
تغييرات
ٍ
ٍ
القانون
مشروع
يتناولها
التي
المحاور
د التحرك إلنفاذ مصلحة الطفل أمرا ً عادياً ،فهذا اإلنفصال بدون شك
"الديمقراطية"
ِ
بهدف التوصل إلى أن مفهوم حقوق الطفل مُبهم ٌ ،عن َ
الخامس عشر" ،كما جاء في مقدمة
م مفهوم غياب التراتبية المُطلَقة سيؤثر على الطفل والوالدين .ولهذا
قانون شمولي يأخذ بِعين اإلعتبار
ر
َب
ُعت
ي
وهو
مختلفة.
تأويالت
يحتمل
ٍ
َ
احترا
ُ
المذكرة التي تضمنت " التحليل
ِ
ِ
التنوع الثقافي العِرقي الذي يتشكَّل مفهوما ً يتناسب مع ذوق "كلِّ َمن بين الحقوق ،فهو ي ُعت َبَر عنصرا ً أساسيا ً السبب تحذِّر لجنة حقوق الطفل في
ِ
َ
للبنود التي يقترحها مشروع القانون
ي ُغنِّي على لياله" («  une boîte oùفي حِفظ الحقوق الشخصية ويشكل منظمة األمم المتحدة (le Comité
منه المجتمع الكيبكي.
قائم على التوافق مع المحوَرَين في المذكرة الحالية ،يعرِض المنتدى  chacun met ce qu’il souhaiteجزءا ً من النظرية الحديثة بشأن des droits de l’enfant de
التاليين :حقوق الطفل ،وحقوق األهل
حدد مصلحة الطفل الحقوق الشخصية .في هذا السياق  )l’ONUبوضوح من ضرر ِ فصل
اإلسالمي الكندي قراءَته لمشروع  .)» trouverت ُ َّ
وواجباتهم ومسؤولياتهم".
القانون الخامس عشر وي ُعرِب عن بإطار "مفهوم متحول ،يشمل خاصية ً يشدد إعالن فيينا لحقوق اإلنسان ( Laالطفل عن عائلته وتؤكد ضرورة َ إيجاد
ِ
ٍ
ونوّه المنتدى في المذكّرة بأن "حماية
ٍ
َّ
ً وجهة نظره بالنسبة إلى بعض متغيرة ً ال تسمح بتحديد ِ اإلطار بشكل  Déclaration de Vienne surالحلول البديلة .وقد بينت اللجنة رأيها
ِّ
ً
ٍ
ِ
األطفال تشكل واجبا ومسؤولية التعديالت ،كما يق ِّ
دم بعض التوصيات حاسم طالما وُجدَت" .وفيما يستخدم  )les droits de l'Hommeالصادر كالتالي:
ِ
الذين
فاألطفال
الجميع.
على عاتق
ٍ
ً
عواقب فصل الطفل
وخامة
إلى
"نظرا
ِ
ل المتعلقة ببعض المحاور التي يتناولها المشر ِّع هذا اإلطار ،ال بد له من عام  1993على ضرورة إيالء األهمية
سيشكِّلون مجتمع الغد ومستقب
د نفسها لجميع الحقوق الشخصية ،من عن والديه ،ال ينبغي أن ي ُتَّخَذ إجراء
َ مشروع القانون الخامس عشر .تحليل
اعتماد
شكل من أشكال السالسة عن َ
ٍ
كيبك يستحقون كل الحماية
األعراف القضائية ،فتطبيقها دون تفضيل أي حق منها أو مجموعة الفصل باعتباره الملجأ األخير ،فمثال ً
الالزمة ".وأكد المنتدى اإلسالمي المنتدى للبنود التي يقترحها مشروع تطبيق
د تعرّض الطفل لألذى الداهم أو
عن َ
ل أخرى يجب من الحقوق على سواها.
الكندي "تأكيدا ً كبيرا ً على أهمية القانون قائم ٌ على التوافق مع المحوَرَين يعتمد على مراعاة مسائ َ
ل
أي ضرر آخر ،ال ينبغي أن ي ُت َدخ َّ َ
ِّ
أخذ التنوع الثقافي والديني والهوياتي التاليين :حقوق الطفل ،وحقوق األهل تحديدها ،كَمصلحة الطفل .تفسر
ِ
األستاذة الجامعية المحاضرة الفاليه إبقاء الطفل في محيطه العائلي
لفصله عن والديه إن توفَّر إجراء ٌ آخر
وواجباتهم ومسؤولياتهم   .
بعين االعتبار ،كما انتماء َ األطفال
يرحِّب المنتدى اإلسالمي الكندي ( )La professeure Lavalléeهذا إبقاء الطفل في محيطه العائلي ال يقتضي التدخل بالمقدار نفسه
إلى مجموعات متنوعة من األقليات
ل حقوق لحماية الطفل .على الدولة قبل أن
العِرقية أو المرئية أو الدينية أو بِإجراء ِ التعديالت المتعددة المطروحة الرأي كما يلي:
مبدأ ٌ ينص عليه المؤتمر حو َ
عبر مشروع القانون الخامس عشر" ،في مجال الحقوق ،ال ي ُعت َبَر الرجوع الطفل ( Convention relativeتتخذ قرار الفصل أن تساعِد الوالدين
تعديل قانون حماية
د
المهمَّشة عن َ
ِ
م محتواها متغير وظَرفي  .)aux droits de l’enfantففي في القيام بمسؤولياتهما واسترجاع أو
البنود التشريعية وفي بعض األحيان يطرح األسئلة إلى مفاهي َ
األحداث وغيره من
بشأن بعض التعديالت ،التي تفتقر ،أمرا ً استثنائياً .فحقوقياً ،ي ُعت َبَر أن مقدمته ،ينص المؤتمر على أن تعزيز قابلية العائلة الحتواء طفلها،
ِ
المطروحة عبر القانون الخامس
ل الطفل
بتقديره ،إلى التوضيح والدقة .كما "أُطر المفاهيم المتغيرة المحتوى" "العائلة هي الوحدة األساسية في ما لم
تستدع الضرورة ُ فص َ
ِ
عشر".
يشدد المنتدى على أن مشروع حماية هذه هدفها ضمان توفير شكل من المجتمع والمحيط الطبيعي لنمو لحمايته .كما أن األسباب االقتصادية
ٍ
في مذكّرته "يؤكد المنتدى اإلسالمي
د تعديله وتنفيذه ،يجب أشكال المرونة في األعراف القضائية كل أفراده وحُسن حالهم ،خصوصا ً ال تبرر فصل الطفل عن والديه".
الكندي على أن ي ُعمل بما يتوافق كليا ً األحداث ،عن َ
َ
خصوصية
االعتبار
عين
تتلقى
أن
من
بد
وال
منهم،
األطفال
و"السلوكيات
العام"
"النظام
مثل
مع مصلحة الطفل .لهذا السبب يجب أن يأخذ ب ِ
استطالع خصوصية األطفال الذين
ً
أن ي ُعت َبر أن سحب مديرية حماية األطفال الذين يشكلون قسما من الحسنة" .لذا يترك
القانون صالحية الحماية والمساعدة اللتين تحتاجهما يشكِّلون قسما ً من األقليات
َ
َ
األحداث ( )DPJالطفل من محيطه األقليات ،والذين ينتمون إلى األقليات التعامل مع العُرف وفقا ً للظروف لتتمكن من لعب دورها كامال ً في
َ
د أن محيطها اإلجتماعي" .بهذا الخصوص ينوه المنتدى اإلسالمي الكندي
العائلي هو آخر الحلول التي ي ُمكن الدينية والعِرقية الثقافية ،وأن يفعِّل القائمة وقتَ النزاع القانوني .بي َ
اللجوء إلى إطار المفاهيم ( notion-تشير المادة الخمسمئة والتسعة بِما طُرِح في مقدمة قانون حماية
هذه الخصوصية.
ِ
اللجوء إليها".
مدَني في األحداث بشأن أهمية استطالع
ً
األطفال
حماية
بأن
ينوِّه المنتدى
د
ِ  )cadreلن يصعب كثيرا عن َ
إجماع والتسعون من القانون ال َ
ّ
ِ
التي
،
رة
المذك
في
المنتدى
ايضا قدم
ِّ
تشكل واجبا ً ومسؤولية ً على عاتق الرأي العام على جوهر محتواه ،الذي كيبك ( L’article 599 du Codeخصوصية األطفال الذين يشكلون
ِ
للبرلمان
الرسمي
الموقع
على
نشرت
ً
ِّ
الجميع .فاألطفال الذين سيشكلون يختلف عن الحالة التي يلزم فيها  )civil du Québecإلى أن "األب قسما من األقليات ،أي األطفال
شباط،
قبراير-
15
في
الكيبكي
وواجب رعاية طفلهما المنتمين إلى "األقليات العِرقية
واألم لهما حق
ل كيبك تحديد "األفضل للطفل".
مجتمع الغد ومستقب َ
ُ
سلسلة مالحظات وتوصيات آمال يستحقون كل الحماية الالزمة .عند كما ن ُشير إلى أن مفهوم مصلحة واإلشراف عليه وتعليمه ،وعليهما الثقافية" .وإنما يلتزم المنتدى
األخذ بها حين التصويت النهائي على
ظ األحوال والوقائع المختلفة التي الطفل ليس محددا ً في المادة تأمين معيشته وحمايته" .وفي السياق بتحليالت مذكِّرة مفوضية حقوق
لحا ِ
مشروع القرار المذكور .
والعمل الخامسة من مشروع القانون الخامس نفسه ،يؤكد قانون حماية األحداث اإلنسان وحقوق األطفال بالنسبة
ن األطفال ونشأَت َهم
المذكرة تم تقديمها الى اللجنة تهدد أم َ
ِ
إلبعادها عنهم ،ي ُصبح تفعيل قانون عشر التي تعرض إلجراء التعديالت في مادته  2.2أن "مسؤولية تقديم إلى "استطالع خصائص األطفال
ِ
البرلمانية التي تشرف على مراجعة حماية األحداث ضرورياً .لذا يؤكد على المادة الثالثة من قانون حماية العناية والحماية والتعليم للطفل تقع المهمَّشين واألطفال المنتمين إلى أي
مشروع القانون حيث وصلت المنتدى اإلسالمي الكندي تأكيدا ً األحداث .ولهذا السبب فالمنتدى على والديه قبل سواهما" .كما أن من األقليات العِرقية" ويؤيد التوصيات
الى جميع اعضاء اللجنة كما أكد
تفسر بوضوح المرتبطة بهذه المسألة .كما يرى
ِّ
كبيرا ً على أهمية أخذ ِ التنوع الثقافي اإلسالمي الكندي يدعو إلى الحذر المحكمة العُليا في كندا
المنتدى .
والديني والهوياتي بعين االعتبار ،ويشدد على أهمية اإلبتعاد عن تحليل – فيما يتعلق بالقضية التي قامت المنتدى أن خصوصية األطفال الذين
ِ
وهذا هو جزء مما ورد في المذكّرة
جي ووزارة الصحة
التتمة في الصفحة 12
كما انتماء َ األطفال إلى مجموعات مصلحة الطفل "وكأنها قوقَعة فارغة بين المدعوة جاي ِ
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تتمة الصفحة 11

•يوصي المنتدى اإلسالمي الكندي
الفقرة األولى" :وحقوقهما".
ً
ط مبدأ مصلحة الطفل بغيره من
يشكلون قسما من األقليات الدينية •تطرح المادة الحادية عشرة من برب ِ
ً
ً
في
خاصا
اهتماما
هم
تستدعي إيالء َ
ل العناصر المهمة أيضاً ،التي تشكل
مشروع القانون الخامس عشر تعدي َ
تتعلق
التي
والقرارات
كل التحليالت
المادة التاسعة من قانون حماية جزءا ً ال يتجزأ من مصلحة الطفل .إن
من
بد
ال
وعليه،
الطفل.
بمصلحة
األحداث .يرى المنتدى اإلسالمي إبقاء َ الطفل مع عائلته ،ووالديه ،وفي
الطفل
على
الحفاظ
أن
على
التشديد
الكندي أن عبارة "بأخذ رغباته بعين محيطه العائلي ومجتمعه ،وأهمية َ
وفي
مصلحته.
من
ر
َب
ُعت
ي
محيطه
في
َ
االعتبار" إشكالية ،فاألطفال في الحفاظ على هويته الثقافية والدينية
هذا السياق من الضروري أن ي ُحافظ
األطفال
أو
المبكرة
الطفولة
مرحلة
هما عنصران يستدعيان إجراء
على تواجد أطفال الجالية اإلسالمية
في محيطهم إن تطلب األمر القضائي الذين يعانون من صعوبات لغوية أو التحليالت األساسية التي تستحق
تواصلية ال يستطيعون التعبير عن األهمية نفسها كاألهمية التي تُولَى
فصلهم مؤقتا ً أو كلياً.
ً
يلتزم المنتدى اإلسالمي الكندي رغباتهم دائما .لهذا السبب يقترح لمبدأ مصلحة الطفل في كل القرارات
المنتدى إعادة صياغ ِة هذه العبارة
بالطفل،
المرتبطة
والتحليالت
بمفهوم اعتبار ِ مصلحة الطفل عنصرا ً
بهدف أخذ ِ هذه الخصوصيات بعين
ِ
المتخذة في إطار تطبيق قانون حماية
من التحليل الذي يلزم عن َ
وضمان الحفاظ على روابط
د اتخاذ االعتبار
ِ
األحداث.
ضمان
بهدف
أي قرار ٍ بشأن الطفل
ِ
ِ
معينة مع األشخاص الذين يعبّرون
•يوصي المنتدى بأخذ خصوصية
ومع
ونموه.
واستقراره
وحماية أمنه
الطفل.
نفس
في
ا
م
ع
ّ
األطفال الذين يشكلون قسما ً من
هذا يلزم ربط هذا االعتبار بعناصر
أخرى مهمة تشكل جزءا ً ال يتجزأ التوصيات
األقليات الدينية بعين االعتبار في
من مبدأ مصلحة الطفل .إن إبقاء َ •يوصي المنتدى اإلسالمي الكندي كل التحليالت والقرارات المرتبطة
الطفل ضمن عائلته ،مع والديه ،وفي بتحليل مسأل ِة الحفاظ على الطفل في بمصلحة الطفل .وعليه ال بد من
ِ
محيطَيه العائلي واالجتماعي ،وأهمية َ
محيطه العائلي باعتبارها عنصرا ً مهما ً اإللتفات إلى أن إبقاء الطفل في
الحفاظ على هويته الثقافية والدينية ،في استقرار الروابط والظروف في حياة مجتمعه ي ُعت َبَر من مصلحته .يوصي
د تطبيق قانون حماية المنتدى بِأن تُجعَل األولية لِتواجد
يصبان في التحليالت األساسية الطفل .وعن َ
ِ
القرارات المرتبطة أطفال الجالية اإلسالمية في محيطهم
التي يجب أن تُولَى األهمية نفسها األحداث واتخاذ
إن تطلب األمر القضائي فصلهم مؤقتا ً
كاألهمية المُوالة لمصلحة الطفل في بالطفل ،ال يجب أن تكون مصلحة
كل القرارات والتحليالت المرتبطة الطفل الوحيدة المأخوذة بعين أو كلياً.
تطبيق قانون حماية االعتبار ،بل يجب أن تُعت َبَر عنصرا ً •يؤيد المنتدى اإلسالمي الكندي
به في إطار
ِ
من تركيب ٍة غير محدودة .فالمواد التي التوصيات األولى والثانية والرابعة
األحداث.
تعالج مسألة مصلحة الطفل ينبغي أن والخامسة والسادسة والتاسعة
المالحظات
تُراجَع وتُعاد َ صياغتها كي تأخذ هذه والعاشرة والثانية عشرة والثالثة
في هذا القسم يقدم المنتدى المحاجَجَة بعين االعتبار .كما ينبغي عشرة والرابعة عشرة والخامسة
اإلسالمي الكندي مجموعة من تفادي التراتبية الكلية بين حقوق عشرة التي صاغتها مفوضية حقوق
د إجراء التحليالت المرتبطة اإلنسان وحقوق األحداث في مذكِّرتها
مالحظاته ويقترح إجراء بعض الطفل عن َ
د العمل لتحقيق بشأن مشروع القانون الخامس عشر
التعديالت على بعض االقتراحات بمصلحته .وال بد عن َ
َّ
المقدم لتعديل قانون حماية األحداث
المتعلقة بمشروع القانون الخامس مصلحة الطفل أن ي ُحتَرَم مفهوم غياب
إلى مفوضية الصحة والخدمات
عشر.
التراتبية بين الحقوق.
•تطرح المادة الثانية من مشروع •يوصي المنتدى باعتبار خيار سحب االجتماعية في المجلس النيابي
ِ
ِ
الطفل من الكيبكي في شباط من عام .2022
القانون تعدي َ
ل المقطع "ه" ( alinéaمديرية حماية األحداث
َ
قانون
من
األولى
المادة
 )eمن
محيطه آخر َ الحلول التي ي ُلجأ لها .التوصية األولى
التعريف
تقترح
وهي
األحداث.
حماية
فإبقاء الطفل في محيطه العائلي
التالي"" :ه) "األبوان" :األب واألم غير يجب أن ي ُرى في مصلحته أساساً ،ال توصي المفوضية بإعادة صياغة المادة
السادسة من مشروع القانون من أجل
المجرَّدَين من السلطة األبوية وأي العكس.
وصاية أخرى"؛ يأسف المنتدى لِطرح •يوصي المنتدى اإلسالمي الكندي التوضيح أن هدف التدخل في مسألة
هذا التغيير ويطالب بإبقاء التعريف عند العمل على توفير التوازن بين حماية األحداث ،الذي تتناوله المادة
َ
إيضاحات مصلحة الطفل وإبقائه في محيطه الرابعة من قانون حماية األحداث ،هو
األصلي ،مقترحا ً إضافة
ٍ
إبقاء الطفل في محيطه العائليّ ،
إل
األب
أن
بما
معينة إلى هذا التعريف
العائلي بأن تقدم مديرية حماية
(أو األم) المجرد مؤقتا ً أو جزئيا ً من األحداث عند تدخلها في المقام األول إنْ تناقض األمر مع مصلحته.
َ
سلطته األبوية قد يستعيدها.
المساعدة َ والعون وكل الخدمات التوصية الثانية
القانون
مشروع
•المادة السادسة من
الضرورية ،ال للطفل وحده ،بل
توصي المفوضية بتعديل مشروع
الخامس عشر تقترح اإلضافة َ
إلى
ً
ألبويه أيضا بهدف إصالح كل األحوال
القانون كي تتوضح طبيعة الخدمات
المادة  4.1من قانون حماية األحداث .اإلشكالية التي استدعَت التدخل.
التي يجب تقديمها للوالدين إلعانتهما
إن التعديل المذكور يتناول مسؤوليات فهدف تدخُّل مديرية حماية األحداث
في تولِّي مسؤولياتهما بشكل أفضل،
الوالدين بدون أخذ حقوقهما التي يجب أن يكون في المقام األول
وبالتالي إلى التوجه نحو إبقاء الطفل
يكفلها التشريع بعين االعتبار .يقترح البحث عن الحلول التي تُبقي الطفل
َ في محيطه العائلي .ولتحقيق هذه
المنتدى اإلسالمي الكندي إضافة في محيطه العائلي والتي تحافظ على
الغاية يجب أخذ مبدأ ِ إبقاء الطفل
العبارة التالية بعد العبارة األخيرة من حُسن حاله.

في محيطه العائلي بعين االعتبار،
وقد ورد َ تعريفُه في نصوص الحقوق
المحلية والدولية.

التوصية الرابعة

توصي المفوضية بتعديل المادة
السادسة من مشروع القانون
م مديرية حماية
لتضمينها التزا َ
األحداث بالتقييم الفعال لِمصلحة
الطفل ،وهذا يشمل الرابط الفعال
الذي يربط الطفل بأفراد عائلته
المُضيفة أو باألوصياء عليه بعد فصله
عن والديه.

التوصية الخامسة

توصي المفوضية بتعديل قانون حماية
األحداث بهدف توضيح التزام مديرية
د
حماية األحداث بإقامة المحاكمة عن َ
توجهها إلى فصل الطفل ،هذا في
حين أن الحكم المتعلق بِنقل الطفل،
المُشار إليه في المقطع الثالث من
المادة  91.1ليس مخصصا ً للعائلة
المُضيفة.

التوصية السادسة

توصي المفوضية بتعديل الفقرة
الثانية من المادة  76.1من قانون
حماية األحداث ،المتعلقة باإليواء
اإللزامي المؤقَّت .يجب أن يبيِّن
التعديل أن إطالة َ هذا اإلجراء أكثر من
ستين يوما ً مرتبطٌة بمعيار ِ "األسباب
وبإجماع األطراف
اإلضطرارية"،
ِ
المعنية أيضاً.

التوصية التاسعة

توضيح ماهية
األحداث من أجل
ِ
الصالحية الحصرية بيد ِ المحكمة
لتحديد ِ مصير الطفل والمشرفين
عليه ،وعدد ومدة اللقاءات المسموح
بها للطفل مع أي من األشخاص
المعنيين ،هذا بغياب التوافق بين
األطراف المعنية.

التوصية الثانية عشرة

توصي المفوضية بتعديل المادة
السادسة المُتناوَلة في المادة "4.3
ب" من مشروع القانون الخامس
الستبدال مصطلح "األقليات
عشر
ِ
بمصطلحَي
الثقافية"
العِرقية
"األقليات المهمَّشة" و"األقليات
العِرقية" للتعريف ،عبر هذا القانون،
بالمجموعتين ،وهذا باالستيحاء من
المادة األولى من قانون تحصيل
المساواة الوظيفية بين عامة الناس

(Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans des organismes
.)publics
التوصية الثالثة عشرة

توصي المفوضية بتعديل المادة الثالثة
من قانون حماية األحداث إلضاف ِة
خصائص الهوية الثقافية لألطفال
وألطفال األقليات العِرقية
المهمَّشين
ِ
إلى العوامل التي ينبغي أخذها بعين
د اتخاذ القرارات بموجب
االعتبار عن َ
هذا القانون ،وهذا من مصلحة الطفل
وهو يراعي حقوقه.

التوصية الرابعة عشرة

توصي المفوضية بتعديل المادة
توصي المفوضية بتوضيح أحكام ِ  11.4المُتناوَلة في المادة الخامسة
قانون حماية األحداث المتعلق ِة بحق عشرة من مشروع القانون بهدف
الطفل في التواصل مع غيره في كل التأكيد الفعلي بالنسبة لِحقوق
من الطروحات التالية )1 :من ُ
ع الطفل الوالدين وواجباتهما ومسؤولياتهما.
المنقول إلى المحيط البديل كليا ً وفي هذا اإلطار ،توصي المفوضية
من التواصل مع أي
شخص يجب أيضا ً باستبدال عنوان القسم الثالث
ٍ
َّ
م
مع
تحليل
أن يعتمد على
ق بشأن ( )section IIIبعبارة "حقوق وواجبات
ٍ
مصلحة الطفل؛  )2أي قرار ٍ بخصوص الوالدين إزاء طفلهما".
منع أي شخص من التواصل مع
الطفل المنقول إلى الوسط الحياتي التوصية الخامسة عشرة
موضوع في عهدة الوصي توصي المفوضية بتعديل الفقرة "ب"
البديل أو ال َ
عليه يجب أن يمر َّ عبر المحكمة؛ من المقطع األول من المادة 35.4
منع التواصل ( ))al. 1, par. b ,35.4التي تطرح
 )3أي قرار بخصوص
ِ
بين أي شخص مع الطفل المنقول العمل بالمادة الواحدة والعشرين من
إلى مركز ٍ إلعادة التأهيل أو إلى مركز ٍ مشروع القانون بهدف تحديد مدى
استشفائي يجب أن يتوافق مع ضرورة مراجعة حال الطفل .يهدف
أنواع المُعطيات
اإلجراءات الفعلية المحددة في المادة التعديل إلى تحديد
ِ
السرية التي تستطيع مديرية حماية
التاسعة من قانون حماية األحداث.
األحداث كشفها عبر مؤسسة ما أو
التوصية العاشرة
شخص ما أو اختصاصي ما ،وفي أي
توصي المفوضية بتعديل قانون حماية ظروف قد يحصل ذلك.

المحامي وليم خربوطلي

مشروع القانون  15سيلغي السلطة االبوية ..ادعاءات وافتراضات عارية عن
الصحة ام حقيقة؟!
بتاريخ  1كانون األول  2021تم إيداع
مشروع القانون  15في البرلمان
الكيبكي  ،الذي يقوم بتعديل قانون
حماية الشباب.
إيداع مشروع القانون أتى كتلبية
لجزء من توصيات لجنة لوران حول
اصالح قانون حماية الشباب والتي
عرضت تقريرها المؤلَّف من أكثر من
 500صفحة في ربيع عام .2021
تبعا لذلك قمت على مدة  3أسابيع
بتوضيح النقاط األساسية لهذا التقرير
عبر برنامج إذاعي في محطة ميديا
مغرب.
التقرير عرض بشكل مفصل المشاكل
التي تعتري قانون حماية الشباب
الحالي وتتلخص بالتالي:
 تشكل إدارة حماية الشباب DPJالجهة األولى للتدخل في حياة الطفل
بدل ان تقوم بذلك بصفة استثنائية
جدا وكآخر حل (آخر الدواء الكي).
 إشكالية التأخر في إيجاد حل كامل،جذري ،مستقر وطويل االمل لحماية
الطفل بسبب ما يسمى بـ "أالولوية
االبوية" (وليس السلطة االبوية كما
يروج له).
 نقص التنوع الثقافي واالثني لدىموظفي إدارة حماية الشباب.
 -عدم وجود خدمات فعالة لخدمة

درين من مختلف
األطفال المتح ّ
المجموعات االثنية ،الدينية ومختلف
أمم السكان األصليين.
إال انه لألسف ،ورغم الـ  500صفحة
المليئة بالمعلومات والمقترحات
القيمة لتحديث هذا القانون ،نقطة
واحدة فقط لم تتعد العشرة اسطر
في التقرير أقامت الدنيا ولم تقعدها،
وهي نقطة "إلغاء األولوية األبوية" من
القانون الحالي.
لألسف أيضا ،مروجي هذا االدعاء
الخاطئ ان مشروع القانون 15
جاء ليلغي السلطة االبوية ،هو عار
من الصحة ومبني على استنتاجات
خاطئة خالية من أي أساس قانوني.
بتعبير آخر ،هؤالء األشخاص شنوا
حرب داحس والغبراء من أجل محاربة
"عدو" وهمي غير موجود أصال.
طبعا ،مشروع القانون هذا ليس
كامال ،وال يلبي الكثير الكثير من
توصيات لجنة لوران ،اال ان مقالتي
هذه هي لتوضيح هذا اللغط الحاصل
حول ادعاء الغاء السلطة االبوية وكيف
انه عار من الصحة.
لكن في البداية ،دعوني اشرح بشكل
مختصر آلية اعتماد القوانين وكيف
وأين نحن اليوم من مشروع القانون
هذا.

كل مشروع قانون في كيبك يجب ان
يمر بالمراحل التالية قبل إقراره:
 اإليداع في الجلسة العامة للبرلمان. التصويت على المبدأ. االستشارات العامة من قبلالمدنية
والهيئات
المواطنين
والحقوقية.
 المناقشات مادة مادة من قبلالنواب في اللجان النيابية الخاصة.
 نقاش النسخة النهائية في الهيئةالعامة.
 التصويت عليه.طبعا ،استثنائيا ،يمكن للحكومة
ان تستعمل اكثريتها النيابية إلقرار
القانون في أي وقت تريده ،اال

انه وبسبب األهمية الكبرى لهذا
الموضوع ،ال اعتقد ان تقوم الحكومة
بذلك.
نحن اليوم امام مرحلة "االستشارات
العامة من قبل المواطنين والهيئات
المدنية والحقوقية" .أي انه يوجد
احتمال كبير جدا ان ال يتم إقرار هذا
القانون قبل االنتخابات المقبلة .بل
أيضا احتمال كبير جدا ووفقا لنتيجة
االنتخابات ان يعاد دراسة هذا
المشروع من اوله .أي لدينا أشهر قبل
اقراره في نسخته الحالية ،هذا إذا أقر
او لم يتم تعديله.
هناك امر آخر خاطئ يتم ترويجه
حاليا ،هو انه يوجد مهلة قصيرة
لالعتراض على هذا القانون (ليس
بقانون بعد ،أي ال يمكن االعتراض
عليه) وأنه يجب ارسال تواقيع ألحد
المحامين حتى يقوم "بالدفاع" عن
حقوق األهل .لألسف أيضا ،هذا
الموضوع هو مجرد بروباغندا وال توجد
اية إجراءات متاحة لالعتراض على
هذا المشروع ،ألنه ما زال مشروع
قانون .اال أن نظامنا الديمقراطي
يسمح لجميع المواطنين ان يرسلوا
الى اللجنة النيابة المعنية بدراسة
هذا المشروع وجهة نظرهم منه
واقتراحاتهم لتعديله ولماذا.

اآلن

في

صلب

دعوني ادخل
الموضوع.
ما هي إشكالية "الغاء السلطة
االبوية" هذه؟ هل فعال هذا المشروع
يريد الغاءها؟ هل تعبير "السلطة
االبوية" هو التعبير الصحيح؟
سوف ابدأ بالجواب على السؤال
األخير.
ال أريد ان افاجئ احدا ولكن
لمعلومات من يهمه االمر ،السلطة
االبوية لم يتم مسها ال من قريب وال
من بعيد في مشروع القانون هذا.
فالمادة القانونية التي تتحدث عن
هذه السلطة هي  2.2من قانون
المس
حماية الشباب وهي لم يتم
ّ
بها بتاتا في اقتراح التعديل الحالي.
بل على العكس ،يقوم هذا بالمشروع
بالتشجيع أكثر على مشاركة األهل
في جميع القرارات التي يمكن ان
تتخذها إدارة حماية الشباب.
ما اقترح تعديله وبشكل تقني بحت
هو نطاق تطبيق مبدأ "األولوية
االبوية" عند اتخاذ المحكمة لقرار
حماية الطفل وازالته من وسطه
العائلي .أي ان مبدأ األولوية االبوية ما
زال موجودا ولم يلغ ولكن التعديل هو
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ْ َ ُْ َ َ ٌ ْ ُ ْ ُ َ َ ٌ
الخوف غريزة والجبن رذيلة
وف
ن مُفْرَدَت َي ْ الخَ ِ
ميِّزو َ
الكثيرو َ
ن الي ُ َ
ن بي َ
كغريزة أَودَعَها هللاُ في أ ً
عماق الن َّ
ْس
ف
ٍ
ْ
ِ
ِ
االنسانِي َّ ِة  ،والغَريزة ُ
العيب فيها وانَّما
َ
سوء ِ استخدامِها  .الغَريز َة ُ
ُ
العيب في ُ
يجب أ َ
َ
ط
د
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م
ل
ع
ْض
َخ
ت
ن
َ
َ
ِ
ِ
قيق مضبو ٍ
ْ
ٍ
ٍ
 ،ال اِفراط َ فيه ِ والتفريط  .خلقَ هللا
َ
الخوف لكي ن َت َن َب َ َه ونحذر  ،ونكون
فينا
ووساوس
االعداء
خطط
من
يقظين
ِ
َّ
ابليس
ِ
ْس األمّارَة ِ
وتسويالت النف ِ
سوء .
بال ٌ
الخَ ُ
وف كما عَرَّفَه ٌ الج ُرْجان ُّ
ي  " :هو
صول َمكروه ٍ أَو ف َ ُ
حبوب
وات َم
توق ُ
ع حُ
ِ
ٍ
َّ
"  ،الخوف هو توقع انهُ َ يتعلق بأمر ٍ
ست َق ْبَل ِ ٍّ
ي  ،وهناك آيا ٌ
ت لذلك
ت أشار َ ْ
مُ ْ
 ،منها :
(إ ِ َّ
ن هَاد ُوا وَالن َّ َ
ن آ َمن ُوا وَالَّذِي َ
ن الَّذِي َ
صارَى ٰ
َّ
و َ َّ
ن بِالله ِ وَالْيَوْم ِ ْ
الخِ ِر
ن َمن ْ آ َم َ
الصابِئِي َ
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ل َ
وَعَمِ َ
خَو ْ ٌ
ن ) .البقرة:
ف عَلَيْهِم ْ و َ َل هُم ْ يَحْز َن ُو َ
َّ
َ
ن من الخوف
االية .)62(:فهوالء مُؤمن ُو َ
الواقع
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المُتَوَقَع ومن الح ُ ِ
ِ
َ
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ف
ُ
وقولُهُ تعالى َ ِ َ ِ ِ ( :
َّ
َّ
ن
ي
ذ
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ن
ست َب ْ ِ
شرُو َ ِ ِ َ
اللهُ مِن فَضْ لِه ِ وَي َ ْ
َّ
َ
لَم ْ يَلْحَقُوا بِهم مِّن ْ خَلْفِهم ْ أل خَو ْ ٌ
ف
ِ
ِ
ن ) .آل عمران:
عَلَيْهِم ْ و َ َل هُم ْ يَحْز َن ُو َ
ُ
يتحدث عن
اآلية .)170(:وهللاُ تعالى
الشهداء وهم يستبشرون بالذين لم
يلحقوا بهم وظلوا في دار الدنيا بأَنَّه ُم
ن
مُؤّمَّن ُو َ
ن من الخوف المستقبلي والحُز ْ ِ
النازل  .وقولُهُ تعالى  ( :أ َِ
شحَّة ً عَلَيْك ُْ
م
ن إِلَي ْ َ
ك
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شحَّة ً عَلَى الْخَيْر ِ أُولَٰئ ِ َ
ك
سن َ ٍة حِدَاد ٍ أ َ ِ
بِأَل ْ ِ
ن
مالَهُم ْ وَكَا َ
لَم ْ ي ُؤْمِن ُوا فَأَحْبَط َ اللَّهُ أَع ْ َ
ذَٰل ِ َ
سيرًا).االحزاب :االية:
ك عَلَى اللَّه ِ ي َ ِ
(.)19
وف مست َقبل ٍّ
ي لو
واآليَة ُ ت َتَحَدَث عن خَ ٍ
جود اذا وهي اداة شرط غير جازمة لما
يستقبلُ من الزمان .
الخَ ُ
وف هو غَمٌّ يعتري القلب ولكن
من توقع مكروه أ َ
محبوب  .أَمّا
فوات
و
ٍ
َ
ٌّ
واقع كقول هللا
الحُز ُ
ن فهو غَم من أمر ٍ
ٍ
تعالى على
لسان النبي (ص) لصاحبِه ِ
ِ
( :إ ِ َّل ت ُ
َنصرُوه ُ فَقَد ْ ن ََصرَه ُ اللَّهُ إِذ ْ أَخْرَجَهُ
َ
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صاحِبِه ِ َل تَحْزَنْ إ ِ َّ
ن الل َّ َه َمعَن َا
إِذ ْ يَقُولُ ل ِ َ
سكِين َتَهُ عَلَيْه ِ وَأَيَّدَه ُ بِج ُن ُود ٍ
ل اللَّهُ َ
فَأَنز َ َ
َّ
ن كَفَرُوا
ل كَل ِ َ
مة َ الذِي َ
لَّم ْ تَرَوْهَا وَجَعَ َ

ما هو قرين االنسان ؟

(القرين ) كلمة يرددها بعض الناس
ويقعد عاجزا ً عن كل عمل وي ُعرض
فيها عن حاجات الدنيا واالخرة ،مثل
الزواج او تربية األسرة واإلهتمام
بشؤونهم أو التكسب الحالل ليكف
به وجهه وعياله عن االستجداء او
العلم والتعلم ،أو التواصل العائلي
َّ واالجتماعي مع أسرته وابنائه
َّ
ُّ
ي الْعُلْيَا وَاللهُ
السف ْلَى ٰ وَكَل ِ َ
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ن الْقَوْم ِ الظالِمِي
ب نَجِّنِي مِ
قَا َ
َ
َ
قال عز من قائل* (( :و َ َمن ي َ ُ
عش عَن
(.)21
االية:
القصص:
ن نُقَيِّض لَهُ َ
شيطَانا ً فَهُو َ
فالخوف ليس مُعادِال ً للج ُبن  ،وانما ذِكر ِ الرَّح َ
م ِ
ُ
ْ ِ
لَهُ قَرِينٌ *)) (الزخرف .)36:أي من
ُ
ٌ
الخوف غريزة غرزها هللا في اعماق
ِ تعامى عن ذكر الرحمن ونظر إليه نظر
َّ
النفس االنساني ِة لتنبيهها وايقاظها
األعشى جئنا إليه بشيطان( ...فهو له
وتجنيبها المخاطر والمزالق  .وأَمّا الج ُبن
ْ ُ قرين) أي مصاحب ال يفارقه.
فهو رذيلَة ٌ اخالقيَّة ٌ تعني التهيب وعدم
فإن قلنا :كيف جاز أن يقيض هللا
االقدام واقتحام المواطن التي يَتَوَجَب
ُ ُ تعالى لهم قرناء من الشياطين وهو
َّ
الشجاعَة
ن تُقابلُهُ
االقدا ُ
م فيها  .الج ُب ُ
ينهاهم عن إتباع خطواته؟!!!.
وأَمّا الخَ ُ
وف فيقابِلُهُ الرَّجاء  ،كما في
نقول :معنى ذلك أن هللا تعالى بعد
قوله تعالى :
ان خلق لإلنسان عقال ً حجة باطنة
(و َ َل تُف ِْسدُوا فِي ا ْل َ
ص َلحِهَا
ض بَع ْ َد إ
ر
ْ
ْ
ِ
ِ
َّ وكرمه به عن سائر الخلق قال تعالى
معًا إ َّ
متَ الله ِ
ن رَح ْ َ
وَادْع ُوه ُ خَوْفًا وَط َ َ
ملْن َاهُم ْ فِي
قَريب مِّن الْمحسنين) ِ .االعراف :االية( : :وَلَقَد ْ كَرَّمْن َا بَنِي آد َ َ
م وَحَ َ
ِ ٌ
َ ُ ْ ِ ِ َ
ات
ن الطَّيِّب َ ِ
الْبَر ِّ وَالْبَحْر ِ وَرَز َقْن َاهُم ْ مِ َ
(.)56
َّ
َ
وَفضلْن َاهُم ْ عَلَى كَثِير ٍ مِمَّن ْ خَلَق ْن َا
ن و َ َّ
ن
آمُلُ أَنْ أكو َ
ضحْتُ الفارقَ بي َ
ْض ً
يل ()٧٠سورة اإلسراء )وجعله
الخوف كغريزة والج ُبن كَرذيلَة اَخالقيَّة  .ت َف ِ
ِ ٍ
ْ ُ َ ٍ
ٍ
مختارا ً في اعماله وبيّن له صراطه
الصورة من موقع  freepikالمستقيم ومنهاجه الحق والسبيل

علي إبراهيم طالب  -وندزور

تحية طيبة وبعد..

وقفة تأمل مع الضمير
عندما يستيقظ المرء من ّا كل صباح
ن
عليه ان يعلم ان هللا تعالى قد م ّ
عليه بيوم جديد في هذه الحياة.
في الوقت الذي تنهض فيه من
فراشك عند الصباح أعلم ان غيرك
من البشر في اماكن عديدة من هذه
الكرة االرضية ال يجد مكانا ينام فيه
وحتى ال وجود لوسادة اساسا ليلقي
رأسه عليها وينام .
عندما تتأفف من نوعية هذا الطعام
أو ذاك أعلم ايها الكائن البشري ان
ماليين األفواه الجائعة على مساحة
هذه الكرة االرضية ال تجد حتى الخبز
لتسد به رمقها.
عندما يقف المرء امام خزانة مالبسه
لوقت طويل محتارا ماذا يلبس وأي
االلوان تناسبه عليه ان يتذكر ان
اناسا عديدين ال يجدون قطعة قماش
واحدة يسترون بها ابدانهم من قسوة
الشتاء وحر الصيف.
كان هللا تعالى في عون كل انسان
معذّب ومشرّد وجائع في هذه الحياة .
االنسان الذي يعاني التشرد الدائم
والفقر المدقع ال بد من ان يجد دوما
القلوب الصافية والطاهرة التي عندما
تعطي بيمينها ال تدري بذلك يسراها .
دعوة الى الخير  ..دعوة الى الحب..
دعوة لالنسانية الحقة والعطاء الدائم
في كل حال ال يسعنا اال الدعاء الى
الباري عز وجل ان يحفظكم جميعا يا

كرام وان نشهد قريبا نهاية هذا الوباء
بأسرع ما يمكن انه سميع مجيب
الدعوات يا من اسمه دواء وذكره
شفاء يا هللا
على الخير والمحبة والمودة الدائمة
والسالم استودعكم هللا ولقاؤنا
معكم يتواصل من خالل هذا الموقع
جريدة صدى المشرق
االعالمي
الغراء .
للتواصل مع الكاتب عبر البريد
االلكتروني
:
visionmag64 @Gmail.com
الصفحة الشخصية على موقع
الفيس بوك
FACEBOOK PAGE : ALI
IBRAHIM TALEB

عبر األنبياء والرسل عليهم السالم
الحجة الظاهر واتم لهم الحجج البالغة
قال تعالى (( :قُل ْ فَلِلَّه ِ الْحُجَّة ُ الْبَالِغَة ُ
فَلَو ْ َ
ن ( )١٤٩سورة
شاء َ لَهَدَاكُم ْ أَج ْ َ
معِي َ
األنعام) فعند رفضهم للحق والهدايا
وطريق الصالح كانت سنن هللا
تعالى في خلقه العصاة ان خذلهم
ومنعهم من التوفيق لتصميمهم على
الكفر ودوام العصيان  ،فلم يبق لهم
قرناء سوى الشياطين حتى يردوهم
ويجعلونهم من األخسرين أعماال ً قال
تعالى ( :وَقَي َّ ْ
ضن َا لَهُم ْ قُرَن َاء َ فَز َيَّن ُوا لَهُم ْ
َّ
َ
َ
َ
ن أَيْدِيهِم ْ و َ َما خلْفهُم ْ وَحَق عَليْهِمُ
َما بَي ْ َ
الْقَوْلُ فِي أ ُ َمم ٍ قَد ْ خَل َ ْ
ت مِن ْ قَبْلِهِم ْ
ج ِّ
ن
س إِنَّهُم ْ كَان ُوا خَ ِ
اسرِي َ
مِ َ
ن ال ْ ِ
ن وَا ْلِن ْ ِ
( )٢٥سورة فصلت.
ويظهر من آية أخرى أن هؤالء
القرناء ال يفارقون أولياءهم حتى بعد
الممات،قال تعالى (( :حَتَّى إِذَا جَاءَن َا
ل يَا لَيتَ بَينِي وَبَين َ
ين
َك ب ُع َ
د ال َ
قَا َ
مشرِق َ ِ
َ
ن )) (الزخرف.)38:
فَب ِ َ
ئس القرِي ُ
وهذا القرين سيظهر لإلنسان بحسب
عمله الصالح أو السيء وسمي كذلك
قرين ،ألنه ال يفارق اإلنسان حيا ً
وميتا ً والى يوم القيامة قال تعالى
في سورة الصافات (:أَإِذَا مِتْن َا وَكُنَّا
ل
مدِين ُو َ
تُرَابًا وَعِظَام ًا أَإِنَّا ل َ َ
ن ()٥٣قَا َ
َّ
َ
َ
َ
ن ()٥٤فاطل َ
ع فرَآه ُ
هَل ْ أَنْتُم ْ مُطَّلِعُو َ
َّ
َ
فِي َ
سوَاء ِ الْجَحِيم ِ ()٥٥قا َ
ل ت َالله ِ إِن ْ
مة ُ رَبِّي
ين ()٥٦وَلَو ْ َل نِع ْ َ
كِدْتَ لَت ُرْد ِ ِ
ن الْمُح ْ َ
ن
ن ()٥٧أَف َ َ
ما نَح ْ ُ
ضرِي َ
لَكُنْتُ مِ َ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ل
ا
َا
َن
َت
ت
و
م
ل
()٥٨إ
ن
ن
ح
ن
ا
م
و
ى
ول
َ
َ
َ
ب َ
ْ ُ
ْ
ميِّتِي َ
ِ
ِ َّ
ن ()٥٩إ ِ َّ
ن هَ َ
ذا لَهُو َ الْفَوْز ُ الْعَظِيمُ
بِمُعَذبِي َ
ل هَ َ
ن (.)٦١
ل الْعَامِلُو َ
ذا فَلْيَع ْ َ
م ِ
()٦٠لِمِث ْ ِ
فعملك بعد االيمان والثبات عليه
وسعيك بارادتك واختيارك التي

كرمك هللا تعالى بها على سائر
خلقه هو الذي سيحدد قرينك
ويالزمك في كل المواطن التي تسعى
فيها فاهتمامك بنفسك واسرتك
ومجتمعك عبر ما يحتاجونه من
العلم والعمل والفضيلة هو من يحدد
قرينك .فإما شيطان يغويك ويرديك
في جهنم واما صالح يهديك وينجيك
ويدخلك الجنة  .فاآلن اآلن ما دام
فرصة العمر والعقل واإلرادة موجودة
وأشهر النور (رجب وشعبان وقريبا
شهر رمضان)قائمة على الرحمة
فاسعى لكل طاعة وفضيلة واترك كل
معصية ورذيلة وسر في خطى رضا
الرحمن تفوز بسعادة الدارين وتفرح
هللا عزوجل كما عن أبي عبد هللا
(عليه السالم) قال :إن هللا عز وجل
يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب كما
يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها.
كما في الكافي ج/٣ص ٢٣١عن أمير
المؤمنين علي عليه السالم  :إن ابن
آدم إذا كان في آخر يوم من أيام
الدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة مثل
له ماله وولده وعمله…قال :فيلتفت
إلى عمله فيقول :وهللا إني كنت فيك
لزاهدا وان كنت علي لثقيال فماذا
عندك؟ فيقول :أنا قرينك في قبرك
ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت
على ربك ،قال :فإن كان لله وليا أتاه
أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا
وأحسنهم رياشا فقال :أبشر بروح
وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير
مقدم ،فيقول له :من أنت؟ فيقول:
أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى
الجنة…

*الصورة من موقع زيادة

غسان عجروش – مونتريال

روسيا وأوكرانيا
لغتان يفقهها العالم كله

و رسمن األبجديات على صدر االنتظار

ومن خواطرنا أبطاال

الحرب و الحب

على شباب امتهنوا مقامات التحليق

ولحظات تعود بنا لزمن المفقود

األولى تقطع ألسن األحالم

عزفا على نايات المتاح

ونركب قارب ال يغرق بمحيط وال يتوه

تحرق االرض واالنسان

فهز ّهم امتزاج يقين الدم بالوطن

بالعواصف

و الثانية تفك قيد األجنحة

على أمهات بعن الوقت الرتجاءات

وال يتحطم بشالالت الحياة

و تطلق على اللسان في ترتيلة هللا

الغد

وال يموت من قلة الحب

على شرفة الحرب

بعودات مأمولة البريق

مسارات تدور حولها أفكارنا البريئة

أطل على االطفال

على آباء نفذت حكمتهم من طول

وأحالمنا الوردية

أتقاسم قلقهم

قامة الصبر

ال نريد حروبا حقيقية

على عجوز خفت نبضات قلبه

ياصانع السالح تمهل

ال نريد دمارا وال خرابا

على صبايا

هل لنا من وقتك كالم ؟

وال ثكالى وال مشردين

صبغن ضفائر األيام باألنوثة

نحن نحلم و نكتب

كفانا ما فعل بنا الوياء

خصلة خصلة

نبني من حروفنا ً أحالم

كفانا ما آخذ منا في عامين
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البعثة النبوية :إثارة التفكير وتهذيب األخالق

مةَ﴾ ،هذا
﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِت َ
َاب وَالْحِك ْ َ
هدف سامٍ .تزكية النفوس وتطهير
القلوب واالرتقاء باألخالق البشرية
وإنقاذ البشر من قمامة المعضالت
األخالقي
والضعف
األخالقيّة
والشهوات النفسية .هذا مقصد
وهدف.

ان للبعثة (النبوية) جهاتا وأبعاداً .حُزم
النور التي سطعت على البشريّة من
هذا الحدث  -البعثة  -ليست واحدة
بأمس
أو اثنتين ،لكن البشريّة اليوم
ّ
الحاجة لقضيتين ناجمتين عن البعثة:
إحداهما إثارة األفكار والتفكير ،والثانية
تهذيب األخالق .لو توفرت هاتان
المسألتان فسوف تؤمّن المطالب
المزمنة للبشرية .سوف تؤمّن العدالة
والسعادة والرفاه الدنيوي .المشكلة
األساسية كامنة في هذين الجانبين.

ب -إثارة التفكير

أ -تهذيب النفوس

قال صلى هللا عليه وآله وسلم:
"بعثت ألتمّم مكارم األخالق" ،وقال
القرآن الكريم﴿ :هُو َ الَّذِي بَعَثَ فِي

س ً
ول مِّنْهُم ْ يَتْلُو عَلَيْهِم ْ آيَاتِه ِ وَيُز َكِّيهِمْ﴾ .وبعد التزكية يقول:
ن رَ ُ
ا ْلُمِّيِّي َ

البعثة النبوية ونزول القرآن
قد يسأل سائل هذا السؤال :إذا كان
القرآن قد نزل في شهر رمضان فكيف
تكون البعثة النبوية في شهر رجب؟
يمكن أن ي ُجاب عنه بما يلي:
أوالً :إن هناك ما يدل على نزول
القرآن إلى اللوح المحفوظ ..ثم هناك
ما يدل على نزوله إلى السماء الدنيا،
ثم سورة ً سورة ،ثم صارت تنزل اآليات
تدريجاً ..وعلى هذا فيمكن القول
بأن النزول الدفعي للقرآن قد كان
في شهر رمضان ،وفي ليلة مباركة،
هي ليلة القدر .ثم بدأ في السابع
والعشرين من شهر رجب ينزل سورة ً
سورة ،وتدريجاً..
ثانياً :بالنسبة إلى البعثة في شهر
رجب نقول :إنه ال يجب أن تكون
البعثة مقترنة بنزول القرآن ،فيمكن
أن يبعثه هللا في شهر رجب ،ثم يبدأ
نزول القرآن بعد شهر ،أو شهور ،أو
أكثر ،أو أقل ،ألن البعثة هي مجرّد

أن ي ُخبر جبرئيل رسول هللا صلى
نبي ،وقد
هللا عليه وآله عن هللا بأنه
ّ
يخبره بذلك منذ صغره ،كما كان
الحال بالنسبة للنبي عيسى عليه
ل
السالم ،حيث قال فور والدته( :قَا َ
إنِّي عَب ُ َّ
َاب وَجَعَلَنِي
ي الْكِت َ
ْ
د الله ِ آت َان ِ َ
ِ
ن َبِيًّا) ..وكل فضيلة ثبتت لنبي من
األنبياء ،فهي ثابتة لنبينا صلى هللا
عليه وآله ،كما دلت عليه الروايات..
وقد يكون المراد من البعثة ،هو بعثته
كرسول وهي تتحقق بإخباره ولو في
آخر حياته ..بأنه مبعوث إلى قومه،
أو إلى البشرية كلها ..وال يحتاج ذلك
إلى نزول قرآن ..وفي هذه الحال قد
يكون القرآن قد نزل عليه قبل ذلك
بسنوات ..كما أن من الممكن أن
ينزل القرآن على النبي صلى هللا
عليه وآله مذ كان نبيا ً أي منذ صغره،
أو بعد ذلك بسنة أو بسنوات..
وثالثاً :إن األوضح واألقرب في

موضوع النزول الدفعي والتدريجي
للقرآن هو :أن القرآن قد نزل دفعة ً
واحدة على قلب رسول هللا صلى هللا
عليه وآله ،ولكن ّه لم يؤ َمر بتبليغه،
ثم صارت السورة ،ثم اآليات تنزل
تدريجا ً بحسب المناسبات ..وربّما
ي ُستأن َس لهذا الرأي ببعض الشواهد
ّ
المفضل ،عن
مثل ما ورد في رواية
اإلمام الصادق عليه السالم ،قال:
"أعطاه هللا القرآن في شهر رمضان،
وكان ال يبلِّغه إال في وقت استحقاق
الخطاب ،وال يؤدّيه إال في وقت أمر
ونهي الخ."..
النبي كان نبيا ً منذ صغره،
رابعاً :إن
ّ
أو قبل ذلك ،فقد رُوي عنه أنه قال:
«كنت نبيا ًوآدم بين الروح والجسد».
فال مانع من أن يكون القرآن قد نزل
عليه منذ بدء نبوَّته ،ثم صار ينزل
عليه صلى هللا عليه وآله نجوما ً بعد
أن بلغ األربعين ،لكي يبلّغه للناس.

احكام فقهية
هل تنتهي مدة عدة المطلقة الرجعية
بانتهاء الشهر الثالث أم برؤية دم
الحيض الثالث علما ً بأن دورتي
الشهرية غير منتظمة احيانا ً وقد
تأتيني كل أربعين يوم ؟

تنتهي العدة برؤية دم الحيض
الثالث حيث ان العدة ثالثة اطهار
ويحتسب الطهر المتخلل من
الطالق والحيض األول ويكفي فيه
مسماه ولو كان قليال ً .
علمت امرأة بوفاة زوجها بعد مرور
اكثر من عام  ,فهل تجب عليها العدة
ام ال ؟
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فعال تقني وليس جذري.
ولكن قبل شرح التعديل ،اود ان اشير
الى انه سواء عدل هذا المبدأ او لم
يعدل ،يظل مبدأ ومعيارا ثانويا فيما
يتعلق بقرار إزالة الطفل من وسطه
العائلي ،حيث ان المعيار الرئيسي
هو مصلحة الطفل .أي انه في حال
مصلحة الطفل تقتضي ابقاءه في
وسطه العائلي ،سيظل فيه .اما في
حال العكس فسيتم ازالته من هذا
الوسط .وهذا االمر بظل وجود او عدم
وجود هذا المبدأ.
سأنتقل اآلن الى شرح التعديل
المسبب لكل هذا اللغط وهو يتعلق
بالمادة الرابعة من القانون.
المادة الرابعة الحالية تقول التالي في
فقرتها األولى:

"Toute décision prise en
vertu de la présente loi doit
tendre à maintenir l’enfant
".dans son milieu familial

"كل قرار يتم اتخاذه بموجب هذا
القانون يجب ان يميل الى إبقاء
الطفل في وسطه العائلي".

تجب عليها العدة وتبدأ من يوم
بلوغ الخبر .

اذا تحقق الدخول مع العازل فهل
دة
دة بالطالق أو بانقضاء الم ّ
تجب الع ّ
في المتعة ؟

نعم تجب العدّة .

مدتها ؟ ..وما علي فعله  ،أي ما هو
المسموح وما هو الممنوع ؟..

نعم عليك العدة  ،وهي ثالثة
أطهار أحدها الطهر الذي طلقك
فيه  ،فتنتهي العدة برؤية الحيضة
الثالثة  ،والممنوع في هذه المدة
هو الزواج فقط .

امراة متزوجة ازالت رحمها بعملية
بحيث التنجب  ..فهل عليها عدة
طالق ؟

هل على الزوجة عدة عند طالقها اذا
كانت عقيمة  ،او كان زوجها عقيما ً ؟

لقد هجرني زوجي ألكثر من سنة
 ،واآلن قد حصلت على الطالق ..
فهل علي عدة ألعتدها ؟ ..وما هي

*على رأي المرجع آية هللا العظمى
السيد علي السيستاني

نعم .

المادة الرابعة المعدلة تقول في
فقرتها االولى:

"Toute décision prise en
vertu de la présente loi
doit viser la continuité des
soins ainsi que la stabilité
des liens d’un enfant et
des conditions de vie
appropriées à ses besoins et
à son âge. En conséquence,
le maintien de l’enfant dans
son milieu familial doit être
privilégié à condition qu’il
soit dans l’intérêt de cet
".enfant

"كل قرار يتم اتخاذه بموجب هذا
القانون يجب ان يهدف الى استمرارية
العالج (او الخدمات ،اإلجراءات)...
وثبات الروابط لدى الطفل والظروف
الحياتية المالئمة لحاجاته وعمره.
بالنتيجة ،إبقاء الطفل في وسطه
العائلي يجب ان يعطى األولوية بشرط
ان يكون ذلك في مصلحته"
الجزء األول من هذا التعديل

نعم عليها العدة .

معمول به ومطبق أصال في المحاكم
واالجتهادات غزيرة في هذا الموضوع.
أي ان التعديل جاء فقط ليؤكد ما هو
مطبق ومجمع عليه أصال.
أما الجزء الثاني ،فجديا لم أستطع ان
أجد الفرق بين "القرار الصادر يجب
ان يميل الى إبقاء الطفل في وسطه
العائلي" وبين "القرار يجب ان يعطي
األولوية إلبقاء الطفل في وسطه
العائلي" .فعليا ،أنا أجد لغويا ان
"إعطاء األولوية" (التعديل) هو اقوى
من "الميول الى( "...المادة الحالية).
بالتالي كل هذه الضجة هي برأيي
الشخصي والقانوني ليست اال زوبعة
في فنجان قهوة من الحجم الصغير!
أعود وأذكر أيضا ،ان مصلحة الطفل
تظل المعيار األساسي ألي قرار.
بعد كل هذا الشرح اود ان انير الى
المشكلة الحقيقية في مشروع
القانون هذا بشكل خاص ومشاكل
أخرى بشكل عام.
فلقد اعطى هذا القانون للسكان
األصليين الحق في إدارة مؤسسات
حماية الشباب الخاصة بهم وان

وقضيّة التفكّر أيضا ً قضيّة أساسيّة
تختص بنبيّنا ،فكل
ومهمّة ،وهي ال
ّ
األنبياء بعثوا إلحياء القوّة العاقلة
وطاقة التفكير لدى البشر .يقول أمير
المؤمنين عليه السالم في خطبة
في نهج البالغة" :ليستأدوهم ميثاق
فطرته ،ويذكروهم منسي نعمته...،

ويثيروا لهم دفائن العقول" ،بعث
األنبياء ليستثيروا دفائن العقول
وليستخرجوا كنوزها عند البشر في
ذواتهم وبواطنهم.
نحن البشر لدينا موهبة تفكير عظيمة
كامنة في داخلنا .حينما ال نتدبّر في
اآليات اإللهية ،وفي تاريخنا ،وفي
ماضينا ،وفي األمور والقضايا المختلفة
التي حدثت للبشرية ،وفي مشكالت
الماضي ،وفي عوامل االنتصارات
الكبرى للشعوب ،نبقى محرومين من
الكنوز المعنوية التي أودعها هللا فينا.
"ويذكروهم منسي نعمته ...،ويثيروا
لهم دفائن العقول" ،البشريّة اليوم
بحاجة لهذين األمرين.

ما هو الهدف االساسي
للبعثة النبوية المباركة
إن هللا سبحانه يقول واصفا مهمات
نبينا العظيم المبعوث رحمة
للعالمين﴿ :يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ .أي أنه
(صلى هللا عليه وآله) يقوم بثالثة
أمور في حق من بعث إليهم:
 - - 1تالوة آيات هللا على مسامعهم،
وإيقافهم على هذه اآليات والكلمات
اإللهية.
 --2تعليمهم ،بمعنى إدخال هذه
الحقائق في أعماق ضمائرهم
وقلوبهم.
 --3تزكية نفوسهم ،وتنمية قابلياتهم
الخلقية ،ومواهبهم اإلنسانية.
ولكن حيث إن الهدف األصلي
هو "التربية" لذلك قدمت على
"التعليم" مع أن الحال  -من حيث
الترتيب الطبيعي  -تقتضي تقديم
التعليم على التربية .إن الذين
يبتعدون عن الحقائق اإلنسانية
بالمرة ،ليس من السهل إخضاعهم
للتربية ،فالبد أوال من إسماعهم
آيات هللا مدة من الزمن حتى تذهب
عنهم الوحشة التي وقعوا فريسة لها
من قبل ،ليتسنى حينئذ إدخالهم في
مرحلة التعليم ،ثم يمكن اقتطاف
ثمار التربية بعد ذلك .ثم إن هناك
احتماال آخر في تفسير اآلية وهو أن
المقصود من التزكية هو التنقية من
رواسب الجاهلية والشرك ،ومن بقايا
العقائد الباطلة واألفكار الخرافية،
واألخالق الحيوانية القبيحة ألن
الضمير اإلنساني ما دام لم يطهر من
األدران والرواسب لم يمكن إعداده
وتهيئته لتعليم الكتاب اإللهي،
والحكمة والعلم الواقعيين ،تماما
مثل اللّوحة التي ال تقبل األلوان
الطفل المنحدر من السكان األصليين
يجب ان يتم ابقاءه ضمن ثقافته.
أما فيما يتعلق باألطفال المتحدرين
من األقليات األخرى ،فالمبدأ انه
"يفضل" ،وليس "يجب" ،ان يتم
إيجاد وسط عائلي مشابه لوسطهم
الحالي .فلماذا هذا التمييز؟ برأيي
الشخصي ،ولم أقم بدراسة الموضوع
قانونيا ودستوريا ،الحقوق واالمتيازات
المعطاة وفقا للدستور وقانون
الهنود (السكان األصليين) للسكان
اآلصليين ال تبرر مثل هكذا تمييز!
من ناحية ثانية ،هناك عائق كبير
يمنع أيضا إدارة حماية الشباب من
وضع الطفل المسلم في وسط عائلي
مشابه لثقافته ودينه وذلك لندرة
وجود عائالت مسلمة مستعدة للعب
دور الرعاية والعناية بالطفل المعنف
او المهدد من قبل اهله البيولوجيين،
لعدة أسباب ،السيما دينية وثقافية.
فكيف تريدون ان تقوم إدارة حماية
الشباب بوضع طفل مسلم في عائلة
تحافظ على دينه وتقاليده إن لم تجد
عائلة مستعدة لتولي هذا األمر؟

والنقوش الجميلة ما لم تنظف من
النقوش القبيحة أوالً .ولهذا السبب
قدمت التزكية في اآلية الحاضرة على
تعليم الكتاب والحكمة التي يراد بها
معارف اإلسالم العالمية ،ومفاهيمه
السامية.

متى تعرف قيمة البعثة النبوية؟ إن
أهمية هذه النعمة العظمى (البعثة
النبوية) إنما تتضح تمام الوضوح
وتتجلى تمام الجالء عندما يقاس
الوضع الذي آلوا إليه بالوضع الذي
كانوا عليه ،ومالحظة مدى التفاوت
بينهما وهذا هو ما يعنيه قوله" :وإن
كانوا من قبل لفي ضالل مبين".
وكأن القرآن يخاطبهم قائال :إرجعوا
إلى الوراء وانظروا إلى ما كنتم عليه
من سوء الحال قبل اإلسالم ،كيف
كنتم ،وكيف صرتم؟؟ إن الجدير
بالتأمل هو وصف القرآن الكريم
للعهد الجاهلي بقوله" :ضالل مبين"،
ألن للضالل أنواعا وأصنافا :فمن
الضالل ما ال يمكن معه لإلنسان
أن يميز بين الحق والباطل ،والخطأ
والصواب بسهولة ،ومن الضالل ما
يكون بحيث لو رجع اإلنسان إلى
نفسه أدنى رجوع ،وتمتع بأقل قدر
من اإلدراك والشعور إهتدى إلى
الصواب وأدرك الخطأ فورا .ولقد كان
الناس وخاصة سكان الجزيرة العربية
قبل البعثة النبوية المباركة ،ومجئ
الرسول األكرم (صلى هللا عليه وآله
وسلم) باإلسالم في ضالل مبين ،فقد
كان الشقاء والجهل ،وغير ذلك من
حاالت اإلنحطاط والسقوط والفساد
سائدا في كل أرجاء المعمورة في
ذلك العصر ،وهو أمر لم يكن خافيا
على أحد.
هناك إشكالية أخرى ومتعلقة بجو
االسالموفوبيا الرائجة في المجتمعات
الغربية بشكل عام وفي كيبك بشكل
خاص ،فهناك العديد من المسؤولين
لدى إدارة حماية الشباب يربطون
بين االلتزام الديني والراديكالية (لقد
قرأت هذا في تقرير رسمي في احدى
القضايا التي استلمتها) ،مما يصعب
من ناحية ثانية وضع الطفل لدى ما
ندر من عائالت مسلمة ملتزمة دينيا
مستعدة للعب هذا الدور.
هذا االشكال األخير يلقي الضوء على
مشكلة أخرى وهي النقص في التنوع
الثقافي ،العرقي والديني لدى موظفي
وأصحاب القرار في إدارة حماية
الشباب.
في النهاية أختم بالقول انه يا حبذا لو
تم استثمار كل هذه الطاقة والجهود
المبذولة على االعتراض على ادعاءات
وافتراضات عارية من الصحة ،في ما
هو فعال لمصلحة الطفل المسلم
وإيجاد الحلول المبنية على العقل
والمنطق وتطور الفكر البشري،
والسالم!
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هل لديك أي
أي
لديك
هل
استفسارات بشأن
بشأن
استفسارات
اللقاحات المضادة
المضادة
اللقاحات
لفيروس كورونا
كورونا
لفيروس
(كوفيد)19-؟
(كوفيد)19-؟
يو ّفر الخط الهاتفي  211الخدمات باللغة

لغة
200
وأكثر من
اإلنجليزية
باللغة
الخدمات
والفرنسية211
الخط الهاتفي
يو ّفر
يساعدك في
بحيث
أخرى،
علىلغة
العثور200
وأكثر من
والفرنسية
اإلنجليزية
إليها،
التي تحتاج
بحيث الموارد
المعلومات أو
العثور على
يساعدك في
أخرى،
تساعدك.
والتي
التي تحتاج إليها،
يمكنأوأنالموارد
المعلومات
والتي يمكن أن تساعدك.
هذه الخدمة مجانية وسر ّية.
هذه الخدمة مجانية وسر ّية.
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WHEN BOYCOTTING RUSSIAN OR
ISRAELI GOODS: DOUBLE STANDARDS
Hussein Hoballah,
Montreal

has destroyed many Syrian cities.
Since 1967, Israel has occupied the Golan Heights,
Any aggression against any
but no international voice
state, as well as any invahas bothered to sound
sion, infrastructure dealarm over Syria’s “sovstruction, or coup d’état,
ereignty and territorial
is definitely condemned,
integrity”. US President
and any possible means
Donald Trump even demust be used to confront
clared Israel’s sovereignty
that and put an end to it.
over the occupied Golan
But it’s crucial to have one
Heights!
standpoint when any agIn 2008, the Zionist engression takes place, no
tity assailed Gaza, and
matter who the aggresthe world including Canasors and the attacked are.
da, said nothing. In 2021,
Otherwise,
standpoints
when the occupying Israeli
would be inconsistent and
authorities assaulted the
questionable, even when
some try to make them be raised a few days atop very serious question is: Sheikh Jarrah neighbourthe National Assembly Why is this “right thing” hood and the besieged
sound consistent.
Before Russia invaded and that the Olympic Sta- being minded in some Gaza, Canada made feeble
Ukraine,
many West- dium would be lit with the places but unminded in stances, always treating
others?!
the assailants and the atern countries, especially Ukrainian flag colours.
Canada, showed alert and Montreal City Hall, too, We don’t wish to refer to tacked the same.
warned against any Rus- raised Ukraine’s flag. In a a distant time in the past In 2015, a broad internasian military action against tweet, Mayoress Valérie though it would be rich tional coalition launched
Ukraine. During February’s Plante said the move was with examples. Instead, war on Yemen. The aggresMunich Security Confer- made to show solidarity let’s examine the exam- sors invaded Yemeni terence, Minister of Foreign with the Ukrainian people ples of the recent history: ritories, wounding or slayAffairs Mélanie Joly said and their community in The world has simply been ing millions and severely
she was there to reinforce Montreal. “Our thoughts watching, sometimes aid- destroying infrastructure,
Canada’s foreign policy are with all the innocent ing aggressors in carrying civil facilities, houses,
priorities, including Cana- victims of this attack,” the out their aggressions, and schools and hospitals.
some other times treat- Though a wide-scale famda’s firm support to NATO mayoress said.
Ontario’s Finance Minis- ing the attackers and the ine ensued, too, no guilty
and Ukraine.
Following the invasion and ter Peter Bethlenfalvy said attacked the same way conscience pushed anyone
the obvious Russian viola- the Liquor Control Board and prohibiting any show to boycott the aggressors
tion of Ukrainian sover- of Ontario won’t be selling of solidarity with the op- or end the sale of Canadian
arms that Saudi was evieignty and territorial in- Russian vodka any longer. pressed.
tegrity, Canadian Prime Asked multiple times on Back in 2003, when the US dently using to attack the
Minister Justin Trudeau in- Friday about the ban, Pre- invaded the Iraqi lands and Yeminis!
troduced sanctions, which mier Doug Ford said the slew hundreds of thou- And even though the UN
he said would “impose provincial government had sands of civilians, only a now recognises that East
severe costs on complicit discussed the issue earlier few countries bothered to Jerusalem and the Gaza
Russian elites and limit but thought it would be “a say something. Most world Strip are occupied, CaPresident Putin's ability to very, very small part” of the countries stood by the ag- nadian officials haven’t
continue funding this inva- necessary measures, an- gressors even though it rushed to announce boysion… These unprovoked nouncing that he would be was proved that the ag- cotting the Israeli products
actions are in violation of ready to consider all avail- gression was based upon made in those occupied
Russia’s obligations under able measures to pressure fabricated reasons. The regions. Canada’s governUS simply got away with ment has even endorsed
international law and the the Russian economy.
For
his
part,
Ontario’s
Libthat and is still controlling a motion that condemns
Charter of the United Naeral Leader Steven Del Iraq’s destiny and impos- the BDS campaign, which
tions…”
Trudeau said the severe Duca wrote a letter to ing choices the Iraqi people Trudeau says has no place
on Canadian campuses!
consequences were meant LCBO’s President and CEO are unwilling to make.
to counter Russia’s ac- George Soleas, demanding And back in 2006, when Even liking a leaflet calling
tions, adding that he would that all Russian alcoholic the Zionist entity attacked for the boycott of Israeli
meet G7 partners and drinks be withdrawn. Del the Lebanese lands and products made in regions
work instantly with NATO Duca said Canada’s al- destroyed their infrastruc- internationally recognised
and Canada’s allies to “col- lies in Ukraine were “under ture, the Conservative as occupied is now a congovernment’s demned act that requires
lectively respond to these Russia’s attack” and need- Canadian
reckless and dangerous ed “our help” and added in stance showed support apology, just like last
acts, including by imposing a statement on Friday that to the aggressors, turning week’s incident in Monsignificant sanctions in ad- stopping the sale of Rus- a blind eye to the brutal treal!
dition to those already an- sian vodka was an instant slaughter of civilians and Oddly, the Russian vodka
nounced.” Trudeau iterated measure that Ontario the disrespect of the bor- withdrawn from Canadian
that “Ukraine’s sovereign- could take to show soli- ders of a sovereign nation. liquor stores is not made in
ty and territorial integrity darity with the Ukrainians. The massive protests that Russia but rather in Canamust be respected, and Liquor stores in other prov- ensued in many Canadi- da. However, it’s been boythe Ukrainian people must inces took similar steps. an cities by the Lebanese cotted because it’s called
especially Russian.
be free to determine their The Newfoundland and community,
Labrador Liquor Corpora- Montreal’s, could not make You may not wish to stand
own future.”
The Canadian commu- tion tweeted that it, too, the government change by the oppressed whose
territories have been ocnity has reacted mostly would be banning the sale that position.
by prohibiting the sales of of those Russian products In 2011, war broke in Syria, cupied, nor to remove the
Russian vodka and raising after Russia’s move. In a supported blatantly by the occupiers’ products from
Ukrainian flags atop official statement, NSLC spokes- West and the Arab World. the market. But you must
buildings. Quebec’s Finance woman Beverley Ware said Flagrant meddling with at least let people do what
Minister Eric Girard said that was “the right thing Syria’s affairs came along, they think is right when
the Société des Alcools to do. We did not hesitate too, and so-called “mu- it comes to boycotting
du Québec (SAQ) would for a moment in making jahideen” began flocking products made in occupied
to Syria from all over the lands. Let people tell what
withdraw Russian prod- this decision."
ucts to show “solidarity So that is “the right thing world, including Canada, to they think of occupiers and
with the Ukrainian people.” to do” and is “a very, very fight the regime. The war make relevant steps withQuebec as well announced small part” of the neces- has killed, wounded or dis- out any fear or intimidathat Ukraine’s flag would sary measures, but the placed several millions and tion.
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The Freedom Convoy & the
Serious Breach

The Emergencies Act has been invoked for the first time in Canada’s
history without being seriously opposed by the Conservative Party,
which normally sympathises with
most of the protestors’ demands,
and which has shown a certain position as to the precautionary health
restrictions imposed by Trudeau’s
Liberal government. Thereupon, information on a threat to national
security has been revealed, and no
political party can overlook that or
provide it with any legal cover-up…
What seemed like a peaceful protest and rightful expression of a
democratic society that wanted to
have a normal life again without being forced to get vaccinated or wear
masks soon turned into an umbrella
of anarchist far-right groups, which
seek to overthrow the government
now that it has brought in immigrants of different backgrounds,
races and faiths, especially Muslims…
Those groups do not normally depend on media or peaceful protests
to show opposition; some of them
are joined by armed members who
endorse criminal attacks against
Canadian Muslim families and masjids and glorify the criminals as if
they were courageous heroes…
The arrest of 13 people, who possessed firearms and a large quantity
of ammunition, and who belong to
extremist groups that chanted slogans during the Ottawa protests,
was a factor that urged the invocation of the Emergencies Act and the
tactical teams of the riot police.
Millions of dollars have also been
transferred to some protest organisers’ accounts from the US, particularly by people or groups linked to
former US President Donald Trump
and the masterminds of the protests that saw Washington’s Capitol Hill buildings broken into. It was
feared similar incidents would occur
on Parliament Hill, whose politicians
preferred to follow Prime Minister
Trudeau’s steps and take precautionary measures lest weapons fall
into some protestors’ hands…
Those disturbing concerns empowered Trudeau and replaced broad
sympathising with freedom-loving civilians with fear of anarchist
groups that would overthrow the
government and break the precautionary health measures abruptly…
Trudeau made a clear position as he
addressed the House of Commons,
saying that the protests were no
longer peaceful and that it was time
to regain “trust in institutions.”
The prime minister said all measures, including freezing some protestors’ bank accounts as decreed
by the Emergencies Act, were
meant to face the current threats
and to control the situation fully.
He confirmed that blockades and
“occupation” threatened Canadian
economy and relations with business partners. In a letter that addressed the Canadian premiers,
Trudeau said the protests were “a
threat to our democracy” and would
destroy Canada’s reputation internationally.
Will officials stop evading the reality of the far-right’s threat to national security? Aren’t the recent
incidents really alarming? Mustn’t
legislators act before more people
get killed or run down? Mustn’t media be banned from breeding crimeprovoking hate?
The Editors
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