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معرض "حكايا السوق" في ماكغيل :تصحيح الصورة عن فلسطين

صدى المشرق  ،مونتريال
على بعد قرابة  8,825كلم عن القدس المحتلة وبعنوان
"حكايا السوق :إستعادة الحيز ..مشاهد تصويرية
للحياة اليومية في األسواق الفسطينية" ،إحتضنت
جامعة ماكغيل في مدينة مونتريال هذه الحكايا في
معرض للصور إنطلق يوم االثنين في الواحد والعشرين
من شهر آذار ،وسيستمر حتى السابع من نيسان
م في مونتريال برعاية " the
القادم .هذا المعرض ي ُقا ُ
Research Group on Democracy, Space and
Technology of the Yan P. Lin Centre, and the
."Peter Guo-hua Fu School of Architecture

كما ساهمت في اإلعداد للمعرض مجموعة "McGill
 "Refugee Research Groupو جمعية "إنسانيات".
في حفل االفتتاح تحدث عدد من الناشطين والداعمين
للمعرض ،أبرزهم أستاذة الهندسة المعمارية في جامعة
َّ
قدمت المتحدثين.
ماكغيل د .آيبك تورلي ،التي
وتحدثت ديانا آالن األستاذة المشاركة في قسم علم
اإلنسان (األنثروبولوجيا) ومعهد دراسة التنمية الدولية
في جامعة ماكغيل والمؤسسة المشاركة في أرشيف
النكبة ،وهي منسقة التمويل والشركاء الداعمة في
مشروع حكايا السوق .كذلك تحدث "عضو فريق "حكايا
السوق" الباحث والناشط أمير مرشي وناشطون آخرون.

التتمة في الصفحة الثانية

هنادي سعد تعلن عن "سلة شهر رمضان" للتخفيف من معاناة
النساء في لبنان
صدى المشرق  -مونتريال

في ظل الوضع اإلنساني المتأزم في لبنان ال يترك
الكنديون من اصل لبناني بلدهم االم وأهله وأهلهم من
دون مد يد المساعدة ،ال سيما في شهر رمضان المبارك
 -شهر الخير والعطاء .فمع قدوم هذا الشهر الكريم -

كما في العام الماضي وقبله  -بادرت السيدة هنادي
سعد ومن خالل مؤسستها "العدالة للمرأة" (Justice
 )Femmeإلى االعالن عن "سلة شهر رمضان" بعنوان
" ،"EMPOWERING WOMEN TOGETHERالتي
ستعمل من خاللها على التخفيف من معاناة النساء
ً
مدخول يكفي
اللواتي ليس لهن معيل او ال يملكن
إلعالة أطفالهن.
التتمة في الصفحة الخامسة
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أول الكالم

الموقف الكندي من أوكرانيا بين االنسانية والمصالح
يتوقف المراقبون طويال ً أمام اإلندفاع
الكندي الرسمي في تأييد أوكرانيا في
مواجهة الغزو الروسي ألراضيها على أنه
ليس فعل تضامن إنساني بحت بقدر
كَونه مدفوعا ً بِمصالح الحزب الليبرالي
اإلنتخابية ،فالحزب يضع نصب عينيه
حاجته كحكومة أقلية إلى تأييد الجالية
األوكرانية الكبيرة في كندا ،التي يصل
عديدها إلى أكثر من مليون وثالثمائة
ألف شخص ،بينهم وزيرة المالية في
الحكومة الحالية وزيرة الخارجية في
الحكومة السابقة السيدة فريالند..
هذا إضافة إلى عالقة شخصية تجمع
بين رئيس الوزراء السيد ترودو
والرئيس األوكراني الذي يجاهر بهذه
الصداقة وباالتصاالت والمشاورات
المتواصلة بينهما ،إلى حد دفع بعض
المتحمسين في كندا لمواجهة روسيا
إلى اعتبار ِ العقوبات عليها أو المساعدات
كاف،
اإلنسانية والعسكرية لكييف غير
ٍ
ثم إلى الدعوة إلى إرسال قوات كندية
عسكرية تشارك األوكرانيين القتال ،ما
أثار تساؤالت شتى حول سبب تخلِّي
كندا عن دورها التاريخي في االحتفاظ
بالعالقات الدبلوماسية واستخدامها
في األوقات الصعبة للوصول إلى حلول
ترضي أطراف الصراع...
فطائرات مسؤولي الخارجية في دول
"حلف شمال األطلسي" (الناتو)،
كطائرات الواليات المتحدة،كانت
ِ
تحط وتغادر موسكو في جوالت حوار
وتفاوض في بداية اندالع الحرب ،بينما
ارتأت الخارجية الكندية الحديث عن
عقوبات تجارية واقتصادية على روسيا.
م ترودو عبارات قاسية في
واستخد َ
وصف الغزو الروسي ،ما أثار حفيظة
فالدمير پوتن والبعثة الدبلوماسية في
أتاوا ،التي سارعت إلى إصدار بيان
مسهب تشرح فيه حيثيات ما تتعرض
مي
له األقليات الروسية في إقلي َ
دونتسيك ولوهانسك على يد النازيين

ِّ
غض نظر رسمي أوكراني
الجدد ،مع
يوحي بوجود خطة مدبرة الستدراج
التدخل الروسي العسكري..
هذا المعنى ال يمثِّل وجهة نظر البعثة
الروسية فقط ،إنما هو متداول اليوم
في العديد من التحاليل السياسية
ط
الصحافية ،التي تشير إلى تخطي ٍ
أميرك ٍّ
ي منذ عام  2014إلدخال
روسيا في حرب استنزاف طويلة ،على
غرار ما جرى لالتحاد السوڤياتي في
أفغانستان ،يؤدي الى إفشال پوتين في
مسعاه الستعادة دور القطب العالمي
الموازي للهيمنة االمريكية الواحدة
القطب ،التي بدأت تعيش قلق مصيرها
مع تنامي قوة روسيا والصين ومن يدور
في فلكهما من دول إقليمية صاعدة
فشلت السياسات الغربية في تطويعها
وتركيعها ،كَكوريا الشمالية والجمهورية
االسالمية في إيران والجمهورية العربية
السورية ،التي على الرغم من الحصار
وقسوة الحروب التي فُرضت عليها فإنها
صمدت واستمرت ،وهي تعود لتفرض
حضورها في منطقتها ،فيما يتراجع
دور وحضور دول المحور األمريكي-
الغربي..
فالمسألة إذا ً أكبر من قضية إغاثة
انسانية لشعب أوكراني يدفع وحدَه
ن مخططات اآلخرين على أراضيه،
ثم َ
وإال لَكُن ّا رأينا هذا االندفاع والتعاطف
مع الشعب اليمني ،الذي دخلت
الحرب الخليجية عليه عامها الثامن،
خصوصا ً في ظل التقارير األممية
َ
التي توثِّقُ
الكوارث اإلنسانية َ المهولة
بحق العُزَّل .ومع ذلك لم نجد من
السيدتين المسؤولتين في الخارجية
والمالية الكنديتين هذا الذي صدر
عنهما تضامن ًا مع اإلنسانية المعذبة
في أوكرانيا! فهل هي القِيم التي توجه
ُ
سياسات المصالح؟؟
المواقف أَم

التحرير
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معرض حكايا السوق في ماكغيل:
تصحيح الصورة عن فلسطين

امير مريﺶ متحدﺛا في افتتاح حكايا السوق

صدى المشرق  ،مونتريال
تتمة االولى

بداية فكرة معرض حكايا السوق
الفكرة أطلقتها مجموعا ٌ
ت شبابية في الداخل
َ
واحتضنتها رابطة
الفلسطيني المحتل،
ع فتشمل المساهمين على
"إنسانيات" ،لتت ّس َ
امتداد األراضي الفلسطينية .ولعلها المرة األولى
التي ي ُقام فيها معرض موحَّد في أكثر من مدينة
فلسطينية ،متخطيا ً ومجتازا ً كل الحواجز التي
وضعها االحتالل.
تشتمل فعاليات المعرض في ماكغيل على
الصور "الفوتوغرافية" التي تُبرز يوميّات األسواق
الفلسطينية ،إضافة إلى تنظيم ندوات وفعاليات
ثقافية وفنيّة متعددة .الصور التي أُخذت من
صقت على جدار مغطى
األسواق الفلسطينية أُل ِ
بصفحات من أرشيف صدى المشرق القديم
الممتد إلى قرابة  25عام ًا .تحاول الصور أن
"تكون ممرًا عابرًا للحدود أو شباكًا يطل على
حضارتنا الفسطينية وثقافتنا الواحدة والمتنوعة
ومرآة نرى أنفسنا فيها من جديد" ،كما جاء
كتاب حكايا السوق الذي وُز ِّ َ
ع في المعرض في
الجامعة.
وهو كذلك محاولة لكي "نوصل فكرة الى الطالب
الذين يدرسون مجال الهندسة المعمارية وعلم
عمل االستعمار
ة
االجتماع بالنسبة إلى كيفي ِ
ِ
على تقسيم المجتمع وتغييره ،ومحاولة هندسته
من جديد عبر تشتيت المساحات الجغرافية
والفصل بينها .وفي المقابل كيف نعمل نحن
كفلسطينيين على تجذير ارتباطنا بأرضنا ونعيد
صياغة وصيانة وَعْينا في كل مرحلة يحاول فيها
االستعمار هدم هذا الوعي الموحد".
جامعة ماكغيل والقيِّمون على أرشيف النكبة
"دعموا مشروعنا في فلسطين" ،كما أخبر َ
"صدى المشرق"عضو ُ فريق "حكايا السوق"
الباحث والناشط أمير مرشي ،الذي يتابع دراسة
"الماجسيتر" في دراسات األديان في جامعة
شيكاغو في الواليات المتحدة ،والذي كان
ناشطًا في التحضير للمعرض في مونتريال.
مرشي استهلَّ حديثه مع صدى المشرق عن
انطالق الفكرة بالقول" :انبثق هذا المشروع من
مؤسسة "رابطة األنثروبولوجيين الفلسطينيين -
إنسانيات " ،فكان االهتمام منصبًا على كيفية
االستفادة من علم "االنثروبولوجيا" للوصول الى
الناس داخل وخارج فلسطين والتفاعل معهم،
لنبني معهم وعيًا جديدًا من خالل التواصل
ً
بدال
مع الواقع الحقيقي لحياة الفلسطينيين،
ممَّا ي ُقرَأ بشكل مجرد في الكتب .هذا الواقع
الذي ترويه صورة الحياة اليومية بشكل قوي
وحقيقي".
وأضاف مرشي" :بدأنا هذا المشروع في سبع
سبع
مدن فلسطينية ،فأرسلنا مصورين لتصوير
ِ
بلدات قديمة تاريخية ،أهلها غالبًا ممنوعون من
زيارتها في ظل الحواجز المنتشرة .رأينا أننا عبر
طريق الفن يمكننا إيجاد حالة وحدة بين هذه
األسواق ،أي عبر عرض الصور التي أخذناها
لعرضها خالل سبعة أيام مع فعاليات ثقافية

د .آيبﻚ تورلي تتحدث في افتتاح حكايا السوق

د .ديانا آالن في حفل افتتاح حكايا السوق

د جوًّا من الوحدة.
وفنية ،فاستطعنا أن
نوج َ
ِ
ً
أيضا إحياء السوق ألنه مهمّش
وكان الهدف
بسبب االستعمار والتهجير القسري واإلجراءات
التعسفية .هذا النشاط حُقِّقَ بفضل تفاعل
حركات شبابية شعبية في هذه البلدات ،هي
عبارة عن حركات شبابية موزعة على العديد من
المدن الفلسطينية كالتالي:
جمعية "شباب البلدة القديمة" وجمعية
"الجالية اإلفريقية" و"برج اللقلق" في مدينة
القدس ومجموعة "عكا  ،"5000و"جمعية
بليبل" و"مقهى ليوان الثقافي" في الناصرة
و"مشروع مساحات للثقافة والفنون" ،وشركة
"فريقك" في الخليل و"محترف شبابيك"
و"جمعية مركز غزة للثقافة والفنون" و"المنتدى
التنويري الثقافي الفلسطيني" و"مركز يافا
الثقافي" في نابلس ،و مجموعة "ناشطات" في
مدينة يافا.
أنا ابن الناصرة وتربيت فيها .كان السوق عبارة
عن ملجأ لنا بالرغم من وجود مراكز التسوّق
الكبيرة .كنا في السوق نشعر أننا في بيتنا وأنه
الملجأ لنا ولهويتنا التي يحاول االحتالل سلخها
عنا ،فكان يعمل على تدمير هذه األسواق .عندما
توجهت إلى أسواق الخليل شعرت بأنني في
األسواق التي أحب أن أرتادها بشكل دائم .وهي
تعاني المعاناة نفسها بفعل مضايقات سلطات
االحتالل ،ومحاوالت إخراج الناس من أرضها
واستبدال أصحابها بالمستوطنين،
وممتلكاتها،
ِ
كما يجري في الناصرة ،بل بشكل أسوأ.
لذا شعرنا أن علينا أن نعمل بشكل موحد بين
المدن أل َّ
ن الوحدة هي الحل لمشكلتنا في
فلسطين بالخصوص ،والسوق كان يجسد هذه
الوحدة من حيث وجود قواسم مشتركة عديدة
بين كل األسواق في المدن الفلسطينية..

الفلسطينيون على تجذير ارتباطنا بأرضنا ونعيد
صياغة وصيانة وعْينا في كل مرحلة يحاول فيها
م هذا الوعي الموحد .جامعة
االستعمار هد ْ َ
ماكغيل والقيِّمون على أرشيف النكبة دعموا
مشروعنا في فلسطين.

هل واجهتكم الصعوبات في عملكم؟

هي كنا حين نمر على الحواجز اإلسرائيلية
ونحن نحمل الصور؛ كانوا يوقفوننا ويخضعونا
للتحقيق ،إال ان ذلك لم يمنعنا من مواصلة
عملنا.

ما هو الهدف من إقامة هذا المعرض في
كندا؟

الهدف أن نوصل الصورة الصحيحة الى الناس
ن أ َّ
ن فلسطين هي
خارج فلسطين ،وأن نبي ِّ َ
وطن واحد  ،وليست ضفة فقط ،أو غزة أو
القدس أو الداخل .نلمس ذلك من خالل الحياة
اليومية للناس في البلدات القديمة وعبر طريق
الفعل الثقافي الذي هو في جوهره سياسي.
نريد أن نربط بين هذه المناطق المقطعة
فعل القيادات السياسية
بفعل االحتالل ،كما ب ِ ِ
ِ
الفلسطينية .نحن في عملنا نتجاوز الحدود التي
حاولوا إيجادها بين المدن الفلسطينية.
نحاول أن نوصل فكرة إلى الطالب الذين
يدرسون مجال الهندسة المعمارية وعلم
عمل االستعمار على
بشأن كيفية
االجتماع
ِ
ِ
تقسيم المجتمع وتغييره ،ومحاولة هندسته
من جديد عبر تشتيت المساحات الجغرافية
والفصل بينها ،وفي المقابل كيف نعمل نحن

هل ما زال حلم عودة فلسطين إلى أهلها
ممكنًا؟

اعداد من ارشيﻒ صدى المشرق تﻐطي الحائﻂ التي عرﺿت
عليه الصور قبل عرﺿها امام الجمهور

ال يمكن أن ال يتحقق هذا االمر .نحن نعمل في
فلسطين ليكون هناك وطن يعود إليه الناس
الناس من كل الشتات ومن الداخل ،ولو لم يكن
هذا الحلم ممكنا لَكن ّا استسلمنا ،فال يوجد أي
شيء يمنع ذلك أو يكسر إرادتنا .إصرارنا كبير،
وواقعنا وما يجري حولنا يمنعنا من أن نفقد
االمل ،فهو الشيء الوحيد الذي يساعدنا على
الحياة ،وعندما نفقد هذا األمل نفقد وجودنا.
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حسين حب هللا
hhoballah@sadaalmashrek.ca

رغم الحمالت والضغوطات دائرة رفض اإلحتالل اإلسرائيلي تتسع!
رغم كل الحمالت التي تقوم بها
الجماعات النافذة (اللوبيات) التي
تتولى الدفاع عن االحتالل االسرائيلي
في كندا ،التي تركز على استهداف
الجمعيات والشخصيات الناشطة
ضد ممارسات الكيان الصهيوني ،لم
تتراجع وتيرة هذه األنشطة ،بل هي
تزداد كل عام وتتسع.
في الكثير من األنشطة التي تقام في
كندا ،التي يتخللها فضح الممارسات
االسرائيلية ،تبرز منظمة منظمة
ث للتصدي له ،رافعة لواء
بيناي ْ بر ِ ْ
معادة السامية في وجه الناشطين
والمنظمين لترهيبهم ،دون فرق
بين سياسيين دوليين او جمعيات
محلية ،وفي الوقت ذاته ي ُستهدَف
المثقفون (األكاديميون) الجامعيون.
ث طلبت رسميًا
منظمة بيناي ْ بر ِ ْ
منتصف الشهر الجاري من بوب
راي ،سفير كندا لدى األمم المتحدة،
المساعدة في إقالة السيدة نافي پيالي
(( ) Navi Pillayمن جنوب افريقيا)
من رئاسة لجنة التحقيق األممية
بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان
المرتكبة في األراضي الفلسطينية
المحتلة وإسرائيل ،التهامها بالتحيز
الشديد لصالح الفلسطينيين ضد
االحتالل االسرائيلي .
وقال مايكل موشتين ،الرئيس
التنفيذي للمنظمة" :إن سجل
السيدة پيالي في إدانة إسرائيل
وممارسة الضغوط ضدها يظهر
بوضوح عدم مالءمتها كرئيسة
محايدة للجنة التحقيق هذه" ،ما
يعني أن إدانة اسرائيل ممنوعة وغض
الطرف عن انتهاكاتها لحقوق االنسان
في فلسطين ضرورة لغايات ليست
خافية على أحد.
وفي مونتريال دعت منظمة بيناي
ث – كندا جامعة ماكغيل إلى سحب
بر ِ ْ
التمويل من جمعية طالب الجامعة
 SSMUبعد أن صوتت الجمعية
لِتبن ّي ما اعتبرته المنظمة "سياسة
متطرفة للتضامن مع فلسطين ".
وقالت المنظمة المؤيدة إلسرائيل انه
طُلب من أعضاء جمعية الطالب في
جامعة ماكجيل ( )SSMUالمصادقة
على وثيقة تتهم إسرائيل باالنخراط
في "الفصل العنصري االستيطاني
االستعماري بحق الفلسطينين".
ن المنظمة عن اعتباره
اتهام لم تتوا َ
معاداة ً للسامية ،فجاء على لسان
مايكل موشتين ،ان "سلوك SSMU
لم يكن معادي ًا للسامية فحسب ،بل
كان مخالفًا لسيادة القانون".
موقف بيناي برث القته إدارة جامعة
 ،McGillفهددت بإنهاء اتفاقية
تمويل الجمعية الطالبية ،في خطوة
من شأنها حجب التمويل عنها بعد
أن اعتمدت سياسة التضامن مع

تجمع حاشد في المهرجان الفلسطيني في مونتريال السبت الفائت

فلسطين في استفتاء أجري في
الحرم الجامعي األسبوع الفائت.
ونقلت صحيفة الغازيت عن رئيس
جمعية الطالب في جامعة McGill
 )(SSMUدارشان دارياناني انه "على
الرغم من ضغوط إدارة ،McGill
لن نتراجع عن موقفنا" .وأضاف:
"سنفعل كل ما بِوسعنا للدفاع عن
هذه السياسة التي وُوفِقَ عليها
ديمقراطيًا ولِتنفيذها".
نعم ،لقد بات سالح معاداة السامية
ي ُرفع في وجه الذين ينتقدون
اسرائيل .وهذا ما جرى مع العشرات
من أعضاء هيئة التدريس في جامعة
تورنتو ،الذين وجهوا اتهام ًا للمبعوث
الخاص للحكومة الكندية الحياء
ذكرى المحرقة ومحاربة معاداة
السامية إروِن كُتلر"بالعنصرية بحق
الفلسطينيين" ،وذلك إثر خطاب
أَلقاه في الجامعة في  26كانون الثاني
"تناول فيه تعريف معاداة السامية،
معتبرًا ان النقد المشروع مرارًا
وتكرارًا إلسرائيل مثال ٌ على معاداة
السامية" كما قال األكاديميون .وأورد
االكاديميون في الجامعة أمثلة عديدة
وردت في الخطاب ،منها:
•قائمة قرارات األمم المتحدة التي
تنتقد إسرائيل النتهاكها حقوق
الفلسطينيين كمثال على معاداة
السامية.
•است ُخد ِ َمت إدانة إسرائيل ألفعالها
بحق الفلسطينيين في اإلعالن الصادر
عن "المؤتمر العالمي لمكافحة

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية
األجانب وما يتصل بذلك من
تعصب" برعاية األمم المتحدة كمثال
على معاداة السامية.
•تُستخدم اإلشارة إلى إسرائيل كدولة
فصل عنصري كمثال على معاداة
السامية.
لكن كُتلر رد على االتهامات بالقول:
"إن جميع االنتقادات الموجهة
إلسرائيل ليست معادية للسامية،
بل إن تمييز إسرائيل باعتبارها الجاني
الوحيد في انتهاكات حقوق اإلنسان
أمر تمييزي" .وأضاف" :هذا تحريف
مطلق لما قلته مرارًا وتكرارًا".
ووصف أكاديميون آخرون من أعضاء
هيئة التدريس بجامعة تورنتو في
االنتقادات الموجهة َ
رسالة مفتوحة
ِ
إلى كُتلر "باألكاذيب والمنطق
الملتوي والخطاب المعادي للسامية
".
وتأتي في هذا االطار الحملة التي
تشن على الدكتورة روال الجردي ،التي
قام بها الكاتب جونا فرايد ،وهو طالب
تاريخ مع مرتبة الشرف في جامعة
ماكغيل وزميل في لجنة التقارير
والتحليل الدقيق للشرق األوسط
( .)CAMERAفقد نشر مقاال في
جروزالم پوست تحت عنوان
جريدة ِ
"أستاذة مناهضة إلسرائيل تدرّس في
ماكجيل" ،هاجم فيه فرايد الكاتب
سماح إدريس واصفًا إياه "بالناشط
المناهض للصهيونية" واعتبر انه من
كان "من المتطرفين .وهو أسس

حملة مقاطعة أنصار إسرائيل في
لبنان لترهيب كل من يختلف معه"،
ليصل إلى التالي" :عملت األستاذة
روال جردي ابي صعب من جامعة
ماكجيل في مونتريال مع سماح
إدريس ،وأشادت به في مؤتمر حركة
المسار الثوري البديل الفلسطيني
(مسار بديل) في  6فبراير /شباط
إلحياء ذكرى إدريس".
وقال الكاتب" :عندما حاولت إبالغ
 The McGill Dailyأن أستاذة في
 McGillيبدو أنها يدعم اإلرهاب،
كتب لي محرروها أن "الديلي تحتفظ
بموقف مؤيد صريح لفلسطين" وعلى
هذا النحو ،ال يمكنها "نشر عمل
يتضمن توصيف بعض األشكال
المقاومة الفلسطينية كإرهاب أو
تطرف".
لكن رغم كل التهديدات ومحاولة
منع حرية التعبير ،ال يزال هناك
اصرار على إبراز الحقائق وكشف ما
يتعرض له الفلسطينيون على أيدي
قوات االحتالل بأشكال مختلفة،
فكان آخرها المعرض المصور
الذي ي ُقام حاليًا في ماكغيل تحت
عنوان "حكايا السوق :إستعادة
الحيز ..مشاهد تصويرية للحياة
اليومية في األسواق الفلسطينية"،
برعاية " the Research Group
on Democracy, Space and
Technology of the Yan P.
Lin Centre, and the Peter
Guo-hua Fu School of

 ."Architectureكما ساهمت في
اإلعداد للمعرض مجموعة "McGill
 "Refugee Research Groupو
جمعية "إنسانيات".
"الهدف من المعرض كان أن نوصل
الصورة الصحيحة الى الناس خارج
ن أ َّ
ن فلسطين هي
فلسطين ،وأن نبي ِّ َ
وطن واحد ،وليست ضفة فقط ،أو
غزة أو القدس أو الداخل .نلمس ذلك
من خالل الحياة اليومية للناس في
البلدات القديمة وعبر طريق الفعل
الثقافي الذي هو في جوهره سياسي.
نريد أن نربط بين هذه المناطق
فعل
المقطعة
بفعل االحتالل ،كما ب ِ ِ
ِ
القيادات السياسية الفلسطينية .نحن
في عملنا نتجاوز الحدود التي حاولوا
إيجادها بين المدن الفلسطينية"،
كما قال الناشط في المعرض امير
مرشي في مقابلة مع صدى المشرق
ننشرها في هذا العدد.
وفي جامعة بريتيش كولومبيا،
صوّت اتحاد الطالب  AMSفي
الجامعة لصالح حث الجامعة على
سحب استثماراتها من الشركات
المتورطة أو المتواطئة في انتهاكات
حقوق اإلنسان الفلسطيني .موقف
ردت عليه جمعية الطالب اليهود -
هالل  -في الحرم الجامعي معتبرة
ان "هذا االقتراح يمكن أن يغذي
معاداة السامية في الحرم الجامعي".
َ
ترك التشاور مع العديد من
وانتقدت
الجماعات اليهودية" ،في وقت تشاور
فيه االتحاد مع مجموعة يهودية هي
األصوات اليهودية المستقلة  IJVالتي
أيدت االقتراح.
وقال دانيال ساكس ،ممثل  IJVإن
"محاسبة دولة إسرائيل ليست إدانة
للطالب اإلسرائيليين أو الطالب
اليهود ،وسحب االستثمارات من
الشركات ذات العالقات المالية مع
الدولة اإلسرائيلية والمتواطئة في
احتالل الفصل العنصري هو احتجاج
مشروع وليس معاداة للسامية".
مهما يكن فانه " في يوم ِ األرض،
األرض،
يجتم ُ
األرض ،وأحباء ُ
ع أهلُ
ِ
ِ
ببيَّاراتِها
وبرتُقالِهـــا،
بزيتونِهــا
ن ال
وجها ..قائلين :وجهُ فلسطي َ
ومُر ُ ِ
يغيب ...فالغِ ُ
ياب محوْن َاه ُ من ذاكِرة ِ
ْ
الزمان و البالد ُ عِنْدَنا إمَّا فلسطين..
ن عندنا
وإمَّا فلسطين!!  ...فلسطي ُ
ن في جمعها ومُفردِها،
هي األوطا ُ
شمسها ونورِهـا ....فال
في
هي الدنيا
ِ
َ
يقرب ُها المغيب"!! كما قالت السيدة
هيلين الغضبان في المهرجان
الفلسطيني الثالث ،الذي احتصنته
كنيسة السيدة في مونتريال يومي
السبت واألحد الماضيين بالتزامن
مع إحياء يوم االرض .وهي ختمت
بالتأكيد على أن "الطريق طريقنا
واألرض لنا".

فرصة ذهبية لإلستثمار
مؤسسة تجارية عريقة في منطقة
 côte des neigesتضم مطعم لبناني
وفرن بيزا ومناقيش بكل منتجاتهم
المتنوعة ،اكثر من عشرين سنة في
خدمة الزبائن .
فرصة ال تتكرر كثيرا ،اذا كنت تبحث عن بناء
مستقبل تجاري مربح ومميز اتصل بنا :

514-513-9813
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د .علي ﺿاهر

د .علي حويلي – مونتريال

استراتيجية كندية لمكافحة
العنصرية واالسالموفوبيا

آلية كندية لمكافحة العنصرية والكره لإلسالم
(اإلسالموفوبيا)
علي حويلي  -مونتريال
أعلنت الحكومة الكندية اخيرًا أنها ماضية
في تطبيق استراتجيتها القاضية بمحاربة
العنصرية الممنهجة ،والوقوف إلى جانب
المجتمعات االسالمية ،وتأكيد عزمها على
اتخاذ االجراءات الكفيلة لمناهضة الكره
لإلسالم (االسالموفوبيا) وكل جرائم الكراهية.
يشار في هذا السياق إلى ان كندا كانت قد
جعلت تاريخ  29يناير (كانون الثاني عام
 )2021يوم ًا وطنيًا إلحياء ذكرى الهجوم على
مسجد مدينة كيبيك ،الذي ذهب ضحيته
عدد من المصلين .كما أنها تؤكد على أن
"اإلسالموفوبيا" حقيقة يومية في المجتمعات
المسلمة في كندا ،وأن مكافحتها تشكل جزء ًا
مهم ًا من آلية (استراتيجية) التصدي للعنصرية
المنهجية ،التي تشتمل على التنميط
العرقي والخوف وعدم التسامح واألفعال
المعادية للمسلمين ،واعتبارها مصدر تهديد
للمؤسسات األمنية والنظامية والمجتمعية.
وتشمل االستراتيجية ً
أيضا على حد قول وزير
التنمية بابلو رودريغيز "تمويل المجموعات
المجتمعية المعنية بالتدريب المهني،
وحمالت التوعية والتثقيف ،وتوعية الشباب
والخدمات القانونية ،والحماية من خطاب
الكراهية ،والتشديد على مبدأ المساواة
ومكافحة العنصرية الممنهجة بكل الطرق
في مجتمعنا وقوانيننا وبرامجنا ومؤسساتنا
وخدماتنا" ،مشيرًا إلى أن هذه اإلستراتيجية
الوطنية هي خطوة أولى أساسية في بناء دولة
أكثر احتضانًا لجميع الكنديين كي يشاركوا
فيها على قدم المساواة" .ولفت إلى أنه "حتى
يومنا هذا ،ال تزال مجتمعا ٌ
ع ضحية
ت تق ُ
للعنصرية الممنهجة والقمع والتمييز ولِمنعِها
من المشاركة الكاملة في مجتمعنا".
حقيقة أَم وهم
نظم مؤخرًا معهد الفلسفة في جامعة كيبيك

في مونتريال بالتعاون مع منظمة اليونيسكو
لقاء ً لدراسة األسس الفلسفية للعدالة
والمجتمع العادل (الديمقراطي) وموقع الكره
لإلسالم في اإلعالم الكيبيكي.
وشاركت في الملتقى جرائد ال بريس ،لو
دوفوار وجورنال دو مونتريال ،فقامت بنشر
الموضوعات على صفحاتها في خالل سنة،
وتمحورت جميعها حول اإلسالم والمسلمين.
وأشرف على تلك الموضوعات باحثون
مختصون بدراسة العنصرية في المجتمع
والكره لإلسالم (سوسيولوجيا العنصرية
واالسالموفوبيا) .وخلص هؤالء إلى تعريف
االسالموفوبيا على أنها "مجموعة من األفكار
واألفعال التي تدمج جميع المسلمين في
خصائص فطرية،
مجموعة واحدة وتمنحهم
َ
ع
وتعطيهم هوية جماعية ،وتنعتهم بطبائ َ
وصفات جامدة بهدف إقصائهم عن المجموعة
الكندية".
ي ُشار إلى أن تلك الصحف الثالث نشرت
بشأن
ما مجموعه  110أبحاث أُجرِيَت
ِ
"اإلسالموفوبيا" في عام واحد :البريس ،31
ولودوفار  ،16وجورنال دومونتريال  .63وهذه
القائمة لم تشمل إال األبحاث الطويلة التي
تمحورت حول االسالم والمسلمين.
تعلق أستاذة العلوم االجتماعية في جامعة
أوتاوا اميلي بوغار على هذه المحصلة
االعالمية بالقول" :إن االسالموفوبيا ظاهرة
حقيقية واضطهاد فعلي يعيشه المسلمون
يوميًا".
من جهتها لفتت وزيرة الهجرة الكندية
ميالني جولي إلى أن الحزب الليبرالي تلقى
عريضة وقَّعَها  70,000شخص ،تطالب نواب
مجلس العموم الكندي بشجب كل أشكال
"االسالموفوبيا" ،وبتكليف لجنة نيابية لدرس
واقع العنصرية والتمييز الديني الممنهج.
ِ

الصورة من Freepik

روسيا اصل الداء ام كبﺶ فداء
المتابع لألخبار يدهشه الهجوم المنظم والشامل
على روسيا .هو ال يرى وال يسمع اال التنديد بها.
من ال يندد بهذا الهجوم يرجم كما حصل إلستاذ
من جامعة مونتريال .ومن ال يوافق على سردية
الجهات النافذة يرذل ،كما يجري على منصات
التواصل .ومن يحمل اسما روسيا ينبذ ،كما تم
تبديل الكثير من اسماء األكالت والمحالت .كل
هذا يجري في بالد يقال انها راقية ،متسامحة،
ترفع راية الديموقراطية والحرية لكنها تمارس
ضغوطا خانقة تساوي المنع والحظرعلى كل من
يحاول الشذوذ عن الروية الرسمية فيستحي
او يخاف او يصرف النظر او يلتزم ،مما يسقط
المعارض ويقمع المختلف ،لدرجة انه لم تبق
جريدة ورقية او الكترونية اال وخطّت المقاالت
ضد الروسي ،ولم يشذ وزير غربي عن اتخاذ
عقوبات على الرئيس بوتين ،ولم يتخلف
معلّق إذاعة وتلفزيون عن رفع عقيرته في وجه
المعتدي .حتى الرياضة ،التي يقال انها بعيدة
عن السياسة ،انتفضت والفن ثار واألدب ذرف
الدموع والموسيقى صدحت كلها ضد روسيا
وبوتين .ووصل االمر الى جمعيات القطط
والكالب فلم تتخلّف عن القاعدة فطردت
القطط والكالب الروسية من عضويتها .وقيل ان
منتديات الخفافيش والجرذ لم تتوان هي االخرى
عن اإلدانة.
لن نذكر الواليات المتحدة صاحبة المصلحة في
تأجيج الصراعات حيث الحقد وصل الى صروحها
العلمية والذي ،على ذمة نيوزوييك ،دفع إحدى
جامعاتها الى شطب اسم كارل ماركس من احد
مراكزها البحثية استنكارا للعملية الروسية في
اوكرانيا ،فأي جهل هذا الذي يسيطر على مراكز
المعرفة والعلم االمريكية! كما ولن نذكر رئيسها
"جو النعسان" ،كما كان يسميه ترامب ،والذي
يختزن كرها عميقا لروسيا مبيت لديه منذ ايام
االتحاد السوفياتي ،بل لننظر الى القارة العجوز،
اوروبا ،التي أصيبت بالجنون وفقدت كل عالمات
الوقار فتخلت عن برقع كانت تغطي به عنصريتها
بشعارات براقة عن الراي والحرية والتعدادية
والديمقراطية كاشفة عن وجه عنصري قديم،
صوبته نحو الروسي ،لدرجة ان صحفها ذكرت
أن جامعة بميالنو ،قد الغت سلسلة محاضرات
عن أدب الكاتب الروسي دوستويفسكي ،وان دار
اوبيرا منعت مطربا روسيا وان معهدا فرنسيا قرّر
تغيير اسم سولجنتسين الى اسم اوكراني ،فأي
حمق هذا وأي عنصرية هذه التي تنهشها!
فما سبب هذه الهوشة الغربية؟ هل هو حب
اوكرانيا؟ هل هو الغرام بعيون األوكرانيات
الزرقاء؟ هل انسانية الغرب وكرهه للحرب وحبه
للسالم هو الدافع الى هذه اللوثة؟ ام ان وراء
األكمة ما وراءها؟
علم االجتماع يفسر هذه الهوشة الغربية ضد

روسيا بنظرية "كبش الفداء" التي تتمثل بحاجة
اإلنسان للبحث عن مذنب إللقاء اللوم عليه
ل
وتحميله مسؤولية األخطاء والمصائب التي تح ّ
به والتي يعجز عن حلها .فالغرب يمر ّ بمشاكل
كثيرة :تسارع أزماته اإلقتصادية؛ مزاحمة
اإلقتصاد الصيني؛ تململ فئات وازنة من
تدني مستواها اإلقتصادي واإلجتماعي وإرتفاع
معدالت التضخم؛ ظهور فيروس كورونا؛ تدهور
األمن؛ إزدياد عمليات القتل الجماعي وتفاقم
الجرائم العنصرية؛ صعود الفكر اليميني؛ تعرض
الرأسمالية لهجوم ورفض وتشكيك في عقر دارها:
السترات الصفراء في باريس وغيرها ،الهجوم
على مبنى الكابيتول في واشنطون ،محاصرة
البرلمان في أوتاوا ،حركات إحتالل وول ستريت،
اندالع أعمال العنف بحق األقليات وانتفاض هذه
األخيرة ،كحركة "حياة السود مهمة" ،إنتشار
حركات "مي تو"المناهضة للتحرّش والعنف
الجنسي ضد النساء؛ تبجيل الفردية وتفكّك
المجتمعات من الداخل الى مكوناتها الطبيعية،
لون او دين اوعرق؛ إزدياد معدل المواليد خارج
إطار الزواج؛ تدنى مستوى الوالدات؛ ازدياد اعداد
المهاجرين؛ تكاثر أطروحات المؤامرة؛ ظهور
الخطاب المعادي للعلم وإنتشار التهديدات ضد
المسؤولين والصحفيين؛ إستفحال ثقافة نبش
الماضي وإلغاءه؛ تزايد الرقابة في الجامعات؛
تصاعد ظواهر التطرف؛ إنتشار فئات التي تصرخ
بمجرد أن يطلب منهم أقل تضحية.
كلها مشاكل يتعرّض لها النظام الغربي
المسيطرعلى العالم وهي عالمات تدلّ على
تراجعه وتدهوره ،مما أرعب ساسته ونخبه
ودفعهم ،بسبب عدم قدرتهم على حلها
للتفتيش عن أسباب .وبما ان القاء اللوم على
الذات وتحمل مسؤولية التقصير ليست من
شيم الناس وال الجماعات ،فقد تمّ اإلستنجاد
بنظرية كبش الفداء لتحميله المسؤولية ولومه
على عيوبهم وأخطائهم وعجزهم وتقصيرهم،
فلم يجدوا انسب من الروسي للعب هذا الدور،
سيما وان الغرب االوروبي كان تاريخيا ينظر الى
الروسي نظرة كره ويتهمه بالوحشية .فالنظرة
السلبية الى روسيا قديمة ومتجذرة في الذاكرة
الجمعية االروبية وقد كانت موجودة أيام روسيا
القيصرية واشتدت ايام االتحاد السوفياتي
واستمرت الى ما بعده وما زالت مستمرة الى
يومنا هذا .فالغرب المربك والخائف على تفوقه
وسيادته العالمية التي تنساب من بين أصابعه
ينظر الى روسيا على انها أسيوية ومستبدة
وطامحة لحكم اوروبا ،مما يجعل منها تجسيدا
مثاليا لكبش فداء يرمي عليه تقصيره وعجزه،
لهذا يجب شيطنة الروسي وأبلسة كل ما عنده
وجعله العدو الذي يستحق الضرب.
فهذا هو منطق كبش الفداء الذي يفسر هذه
الهوشة الغربية!

الﺸباب والﻤﺸروﺑات السكرية :مﺸكلة ﺧطيرة
تستدعي تغيير ﺛﻘافة اﻻستهﻼك
د .علي حويلي  -مونتريال
صدرت دراسة دولية نشرتها حديثا
جريدة " لو دوفوار " المونتريالية ،
تحذيرا لجيل الشباب الكندي من
مخاطر استهالك المشروبات السكرية
والغازية وغيرها من مشروبات الطاقة
القائمة على العصائر .وشارك في
هذه الدراسة الموثقة فريق من
الباحثين ينتمون الى  51بلدا من
بينهم الباحثة الكندية النا فاندرلي
في "مركز التغذية والصحة والمجتمع
"في جامعة الفال.
في هذا السياق تشير منظمة الصحة
العالمية الى ان هذه الدراسة تضمنت
 48تحليال ركز فيها الباحثون على
البلدان التي" تتحمل أعلى عبء من
المشاكل الصحية المزمنة والمتصلة
بالنظام الغذائي " .
وقدر الباحثون أن االستهالك
اليومي للمشروبات السكرية بلغ،

في المتوسط 326 ،ملغ في البلدان
التي شملتها الدراسة .من هنا
توصي منظمة الصحة العالمية بأال
يتجاوز االستهالك اليومي للسكريات
(مجموع السكريات والسكريات

المضافة الموجودة طبيعيا في العسل
والعصائر وعصائر الفاكهة)  10في
المائة من السعرات الحرارية التي يتم
تناولها.
تقول النا فاندرلي " :هناك بعد

ثقافي يرتبط بشكل طبيعي في
بعض البلدان باستهالك المشروبات
السكرية .ومع ذلك ،فإن توريد
وتقنيات
السكرية،
المشروبات
واستجابة
والصناعة،
التسويق
الحكومات للحد من استهالك هذه
المشروبات ،سواء في حالة الحمالت
التعليمية أو الضرائب أو القيود
اإلعالنية ،فهذه جميعا تؤثر على
البيئة الغذائية وسلوك السكان".
وترى ان السكر المضاف في النظام
الغذائي يساهم في ارتفاع زيادة
الوزن والسمنة في جميع أنحاء
العالم .ويرتبط مع اضطرابات التمثيل
الغذائي مثل مقاومة األنسولين
ومرض السكري  ،فضال عن مشاكل
القلب واألوعية الدموية .وتؤكد ان
"المشروبات السكرية هي مصدر
مهم للسكر المضاف ،خاصة بين
المراهقين" اال انها تحذر من الخطأ
الشائع بأن المشكلة ستختفي من
تلقاء نفسها عندما يصبح المراهقون

بالغين علما ان عدوى السلوكيات
والعادات الغذائية التي تتشكل
خالل فترة المراهقة تنتقل إلى
مرحلة البلوغ .ولهذا السبب يجب
تكثيف الجهود للحد من استهالك
المشروبات السكرية بين الشباب.
وتتساءل الباحثة فاندرلي "هل من
الواقعي أن نهدف إلى القضاء على
استهالك المشروبات السكرية بين
الشباب؟" وتجيب "هذه قضية
صحية عامة ومهمة تتطلب تغييرا
في الثقافة .كما يدعونا دليل األغذية
الكندي إلى تجنب المشروبات
السكرية واستبدالها بما يجب أن
يكون مشروبنا المفضل :الماء".
وتتوجه الى الشباب بالقول " على
الشباب أن يفهموا أن المشروبات
السكرية هي مشروبات تستهلك
في المناسبات الخاصة وليس على
أساس يومي".

الصورة من Freepik
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هنادي سعد تعلن عن "سلة شهر رمضان"
للتخفيف من معاناة النساء في لبنان
تتمة األولى

التي يقدمها أهل الخير في كيبك،
قالت في حديث لنا معها" :مهما
يكن المبلغ الذي سيصل من خالل
التبرعات ،سواء أزاد َ أم ال ،فسيُوزَّع
على العوائل المحتاجة ".تؤكد سعد
أن هذه المبادرة شخصية انطالقًا من
واجباتها كلبنانية تجاه بلدها األم.
وجددت مناشدة اللبنانيين للعمل
على "مساعدة أهلنا في لبنان للخروج
من محنتهم التي يمرون بها" ،مشيرة
دون
إلى"أن اللبنانيين في الخارج يع ّ
بأكثر من  14مليون لبناني ،ولو قام
كل منهم بتقديم مساعدة ولو بمبلغ
د المحتاجين
زهيد ،ألمكننا أن نساع َ
ً
خصوصا النساء".
من اللبنانيين،
أما عن توزيع هذه المساعدات،
فتؤكد سعد في حديثها مع صدى

صدى المشرق  -مونتريال
اإلعالن عن المبادرة جاء عبر صفحة
السيدة سعد على الفايسبوك .وجاء
في االعالن أن "الحملة اإلنسانية هي
لجمع التبرعات التي من شأنها أن
تضيء شمعة في ظلمة نساء حرمتهن
الحياة من أدنى مقومات العيش،
مختارة بسلة شهر رمضان المبارك
تقديم ما يثلج قلوب  200امرأة".
وأضافت" :نتطلع إلى األيادي البيضاء
لمساعدتنا في مهمتنا التي سترفع
الجوع وتساهم في نشر األمل في
قلوب سيدات من بلدنا األم لبنان".
ت سعد ان تتمكن من تأمين
وإذ أمِل ْ
المبلغ المطلوب من خالل التبرعات

السيدة هنادي سعد

ً
أشخاصا موثوقين
ن "هناك
المشرق أ ّ
على األرض ،سيتولون مهمة توزيع
هذه المساعدات إلى المستحقيﯩن
بعيدًا عن االعتبارات غير اإلنسانية".
السيدة سعد لها تاريخ طويل في
تقديم المساعدات االنسانية في
كندا ،ال سيما للمسنين في وقت
الوباء وغيره ،ولكنها تؤكد لنا أن في
لبنان "هناك انهيار وحالة اقتصاية
صعبة ،وهناك افالس غير مسبوق،
والناس يعانون من الجوع والفقر .لذا
كانت األولوية التوجه اآلن إلى هؤالء
المحتاجين والوقوف إلى جانبهم".
واضافت "لن نتوانى عن تقديم ما
يمكننا القيام به للمساعدة لمن
يحتاجها ،سواء هنا في كندا البلد
الثاني لنا ،أو في لبنان البلد األم ".

الﻤهرﺟان الفلسطيني الﺜالﺚ في مونتريال  :اﻷرض
ﹸ ﹾ
ﹶ
ﱠ
ﱠ
لنـا ..و البﻼد ﹺعندنا إما فلسطين  ..وإما فلسطين
المهرجان
احتفاالت
انطلقت
الفلسطيني الثالث في مونتريال التي
ينظمها المركز الثقافي الفلسطيني
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم
امس السبت بالتزامن مع يوم االرض
في قاعة كنيسة السيدة في مونتريال
بحضور كبير من الجالية الفلسطينية
والعربية  ،بالتاكيد على ان " فلسطين
هي الزمان والمكان ،هي وجهُ السماء ِ
ن الحياة ْ النديِّ
الذي ال يغيب وشريا ُ
فينا" كما قالت مقدمة المهرجان
السيدة هيلين الغضبان  ...التي
شددت على اننا "سنبقى أوفياء َ لوعدنا
لعهدنا ولن ن َبْخَلْ"..
وعلى وقع النشيدين الكندي
والفلسطيني كان الحاضرون الذي
ملؤوا القاعة الكبرى للكنيسة يلوحون
والكندية
الفلسطينية
باالعالم
والكيبكة وقوفا ،لتقدم بعدها السيدة
هيلين الغضبان الحفل بكلمة قالت
فيها " في يوم ِ األرض  ،يجتم ُ
ع أهلُ
األرض  ،بزيتونِهــا
األرض ،وأحباء ُ
ِ
ِ
وبرتُقالِهـــا ،ببي َّ
وجها  ..قائلين
ر
م
و
ها
ارات
ُ
ِ
ُ
ِ
ياب
ن ال
يغيب  ...فالغِ ُ
 :وجهُ فلسطي َ
ْ
محوْن َاه ُ من ذاكِرة ِ الزمان و البالد ُ عِنْدَنا
إمَّا فلسطين  ..وإمَّا فلسطين !! ...
ن في جمعها
ن عندنا هي األوطا ُ
فلسطي ُ
شمسها
هي الدنيا في
ومُفردِها ،
ِ
َ
ونورِهـا  ....فال يقرب ُها المغيب !!".
الوطن
الغضبان اضافت " في مسيرة ِ
ِ
الطريق
نقف على قارع ِة
أعزائي ال
ْ
ِ
د الى الذاكرة
نرقب المسيرة َ أو ن َخ ْل ِ ُ
ُ
 ...إن الطريقَ طريقُنا واألرض لنـا ...
ن والمكانْ ،هي
ن هي الزما ُ
فلسطي ُ
ن
وجهُ السماء ِ الذي ال يغيب وشريا ُ
الحياة ْ النديِّ فينا  ...سنبقى أوفياء َ
لوعدنا لعهدنا ولن ن َبْخَل ْ  ......كرمى
سها
إصبَعُنا  ..يَحْر ُ ُ
لها نبقي على الزناد ِ ْ
بسيف و رمش عين وياسمينا  ..ولن
ٍ
ن
َ
نغيب أو نرحل ْ  ...ألن وجهُ فلسطي َ
هو األجمل !!."....
وتوجهت الى الحاضرين بالسؤال
ُّ
الحب لها
ع
"أحبائي  ....هل تراج َ
ُ
الخوف فينا
وتراخى فين َا األمل ،أم راود َ
فارسا ً من بالدي فترجّل  ..إعْذُرُوني
أســأل ْ ؟".
 ..إعْذُز ُوني إنني فقط ْ كنتُ ْ
وشددت على ان " تبقى فلسطين ُن َا
ن أو تأخّر َ طلو ُ
ع
ل الزما ُ
نشيدُنا  ..طا َ
الصباح  ."...واردفت بالقول " وجهُ
محراب الصالة ِ وصالة ُ
ن
ُ
فلسطي َ
القداسة ْ  ..وجمالُ القوافي في قصائد ِ

الحضور الكبير يلوّحون باألعالم الفسطينية والكندية والكيبكية
في المهرجان

علم فلسطين امام كنيسة السيدة

السيدة هيلين الﻐضبان

علم الشعوب االصلية مرفوعا في المهرجان

السيد ﻃارق ﻃه و Stuart Myiowمن الشعوب االصلية

النائب ربى ﻏزال والناشﻂ فريد سالم

العشاق والشهداء ْ  ...في خوابي َّ
جدتي
ِ
َ
ن غافية ً  ...فأيقظها
كان ْ
ت فلسطي ُ
ُ
المراكب على شواطيء ِ يافا ...
صوت
ِ
الكنائس
وأجراس
النوارس ..
و ِغناء ُ
ُ
ْ
ِ
طلوع الصباح ْ ..
ل
قب
ن
المآذ
هي
..
ُ
َ
َ
ِ
ي على الفالح ْ ح َّ
هي النداء ح َّ
ي على
الفالحْ" .
وختمت الغضبان بالقول " تحيا
فلسطين".
بعدها كانت فقرة االسئلة التي
تناوب على طرحها على الحاضرين
السيد طارق طه والسيدة هيلين
الغضبان حيث تمحورت االسئلة عن

تاريخ فلسطين  .وكانت جوائز رمزية
للرابحين .
ثم كانت فقرات فنية وتراثية بهدف
التأكيد على الهوية الفلسطينية
وتعريف أبناء الجاليات العربية
المختلفة بثقافة وتراثها .
الجالية الفلسطينية الحاضرة في
هذا المهرجان المتزامن مع يوم
االرض ال تزال تؤكد على امل التحرير
وعودة فلسطين الهلها وهو ما يتأكد
من خالل اصرار احد الحاضرين في
حديث لصدى المشرق معه على
التمسك بالهوية الفلسطينية رغم انه

عاش خارجها منذ عشرات السنين.
المتحدث العائد منذ مدة قريبة من
زيارة له لفلسطين المحتلة شملت
مناطق القدس وحيفا ويافا والناصرة
ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينية
المحتلة اكد على تمسك الجيل
الجديد بارضه ،عارضا صورا الحفاده
الصغار يرفعون شارات النصر بالزي
الفلسطيني التقليدي  ،مشيرا الى ان
"عودة االرض الى اصحابها باتت قريبة.
وهذا الجيل رضع حب فلسطين وتربى
على التمسك بحقه في ارضه وال
يمكن ان يتخلى عنها مهما جرى من

تآمر ومهما طال الزمن " .ويلفت الى
ان ابناء وبنات الشعب الفلسطيني في
االغتراب يواصلون دراستهم ويحققون
درجات متميزة وكثير منهم يصرون
على العودة الى وطنهم األم فلسطين
 ،ليخدموا وطنهم ويحفظوا وجودهم
ووجود اهلهم في تلك االرض الطاهرة
التي دنسها االحتالل.
ويوم االحد تواصل نشاط المهرجان
بحضور كبير تقدم النائب في البرلمان
الكيبكي من اصل فلسطيني ربى
غزال ،وتخلله انشطة فنية وتراثية
ابرزها العرس الفلسطيني والدبكة.
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طالل طه -مونتريال

taha_talal@hotmail.com

الكيان المؤقت!
المؤقت لغة هو "زائل ال يدوم"
وبمعنى "مرتبط بوقت محدد" حسب
معجم اللغة العربية المعاصرة ،وفي
تعبير آخر ،المؤقت هو ما يكون
وجوده وتكون ممارسته "مسندة الى
ترخيص عابر"!
و"الكيان المؤقت" هو المصطلح
الجديد الذي أطلقه سماحة السيد
على الكيان الغاصب في فلسطين،
والتأقيت كما التوقيت مع فارق
بسيط ،يخلص الى ارتباط وجود هذا
الكيان بمدة زمنية معينة!
ففي مفهوم الدولة الحديثة أنها:
أرض وشعب ومؤسسات ،واألرض
هي المساحة الجغرافية التي تحضن
هذه الدولة ،وترفع أعمدتها فوق
أرضها ،والشعب هو مجموع البشر
الذين يسكنون فوق هذه األرض،
وترتبط جذورهم التاريخية بها ،أما
المؤسسات فهي التي تنظم عالقة
هذا الشعب بهذه األرض وفيما
بينهم ،وبين من يجاورهم من
دول وشعوب أخرى من خالل عقد
اجتماعي وسياسي واداري!
بهذا المعنى ،واسقاطا على فلسطين
التي أريد لها أن تكون وطنيا قوميا
للشعب اليهودي ،نلحظ أن األعمدة
الثالثة للدولة ال تأتلف تحت خيمة
الدولة الحديثة بلحاظ عناوين عدة
منها:
•أن األرض في الكيان عنوان ضبابي،
غائم ،فضفاض وحمال أوجه ومتماد
وشره" :حدودك يا إسرائيل من
الفرات الى النيل"!
•وفي عنوان األرض أيضا ،تأخذ بعض
األراضي طابع القدسية المفرطة التي
يصبح التخلي عنها يسقط حكومات
وقد يفجر األزمات بين اليهود أنفسهم
على خلفيات دينية وتلمودية ..وفي
مكان آخر يصبح التخلي عن غزة
مثال ،أو جزء من الضفة هي عملية
سياسية مشروعة بعنوان مقايضة
بضع عقارات تفيض عن حاجة
الكيان من أجل األمن والسالم!
•وفي مكان أبعد ،يمكن أن تتخلى
"الدولة" تسامحا عن بعض أراضيها
المفترضة  -كما في سيناء  -في
مبادلتها باتفاقية كامب دافيد بسالم
موهوم ومزعوم!
•ومن هذه العناوين أن الرافعة الثانية
لمفهوم الدولة وهو الشعب ،يشكل
في حالة الكيان الغاصب تجميع لجزر
بشرية موزعة في دياسبورا واسعة
فوق الكوكب ،ومجموعة من األضاليل
التاريخية والدينية التلمودية ،وارتهان
لمنفستو سياسي كتب في المعابد
الشيطانية لمنظمات وعصابات سرية
وكارتيالت مالية وإعالمية وسياسية،
وهجين من الهويات العرقية واالثنية
واللغوية والثقافية والفولكلورية
المقتلعة من جذورها الحقيقية!
•أما في العنوان الثالث ،وفي
الحديث عن المؤسسات الناظمة
لعالئق البشر واألرض ،والبشر فيما
بينهم وبين جيرانهم ،فإن الكيان
قدم "عقدا اجتماعيا" بالمفهوم
العلمي السياسي يمثل أعلى مراحل
العنصرية والشوفينية والطبقية
واإلرهاب المؤسس على مجموعة
من النظريات السياسية والدينية
والثقافية  -االجتماعية ،وأكثرها
شذوذا وانغالقا ،التي جعلت الكيان
برميال من البارود معرض لالنفجار في
أي وقت وألي سبب!
•وفي العنوان الثالث أيضا ،لم يتمكن
هذا الكيان المؤقت من اقناع أحد
بديموقراطية فئوية أنانية عرجاء،
على العكس فقد نجح الكيان في
تقديم عقده االجتماعي كصاعق
تفجير ألصول الكيان ألنه لم
يحترم العنوانين االولين والرافعتين
األساسيتين لكيان الدولة  -أي دولة،
وهما الجذرين االصيلين :األرض
والشعب ،ولم يتمكن من تسويق
"عقده االجتماعي" في تنظيم عالقته

بجيرانه المفترضين ،وعليه تعامل
معهم على أساس أنه ثكنة عسكرية
تستعمل مأوى مؤقت لشعب تائه
يريد غرفة في فندق لعدة ليال أو
أسابيع ..أو سنوات!
لهذه األسباب الرئيسية واألساسية
وغيرها من األسباب الفرعية
والجزئية نتفاعل مع شعار ومصطلح
"الكيان المؤقت" ،إذ انه من الناحية
العلمية لمفهوم الدولة الحديثة
ال يؤمن الحدود الدنيا لبناء دولة
متماسكة مثل الدول والحضارات
واالمبراطوريات التي عاشت وصمدت
واستمرت لمئات وآالف السنين!
وألنه في نفس الوقت يخرج كعنوان
استراتيجي وسياسي لمرحلة حاسمة
من تاريخ المنطقة والكوكب ،وقد
ينسجم هذا المصطلح مع نبوءات
دينية وعلمية لما يسمى نهاية العالم
أو نهاية التاريخ كما أرادها فرانسيس
فوكوياما خصوصا حين حسم النصر
للديموقراطية والليبرالية الغربية إذ
افترض أنه لم يعد هناك من خصوم
لهما!
فمن المفيد ربما تذكيره بأن صعود
روسيا  -بوتين ،والصين وإيران ربما
يشكل تهديدا حقيقيا وليس افتراضيا
للليبرالية الغربية ونهاياتها المزعومة
والمفترضة!
وقد تسمح لنا الجغرافيا بأن نزعم
بأن هذه المساحات من الكوكب،
حيث مهد األنبياء ،وملتقى المدنيات
القديمة ،قد أسست لكيانات
وحضارات امتدت سلطتها في المكان
والزمان لقرون متطاولة ،كالفينيقية
والفرعونية واألشورية والكلدانية
واإلسالمية
والعربية
والفارسية
وغيرها من دول وأنساق اجتماعية
عريقة ال تزال جذورها ضاربة في
تاريخ حوض البحر األبيض المتوسط
ومنطقة الشرق األوسط ومحيطها!
ولم يكن هذا االمتداد اال لتصالح
بين العناوين الثالث التي ذكرنا في
تشكيل األمم وانسجام واتساق فيما
بينها ،لم يتمكن الكيان من اختراق
العمق الحقيقي إلنسان هذه المنطقة
الملتصق بترابها ولغاتها وأديانها
وعالقته بفضائها وسمائها!
ونسجل بأن إضاءة أحد أبراج خليفة
في االمارات بالعلم اإلسرائيلي أو
استضافة بعض الشخصيات الهزيلة
من الكيان ال يجب أن يعد اختراقا
بعد  75سنة من تأسيس هذا
الكيان ،فهؤالء الشذاذ من االعراب
يشعرون أيضا بأنهم فائض عن حاجة
المنطقة من الشرف والكرامة والعزة
والفخر ..كما ينحتها اليمني في صخر
األمة وعمارتها وحضارتها الممتدة الى
تنزل االنسان فوق هذا الكوكب!
بهذا المعنى ،جاء الكيان عزفا
منفردا ،ونشازا على نوتة موسيقية
أصيلة تضرب جذورها عميقا في
أرض فلسطين ،وهو لم يتمكن حتى
اآلن بالرغم من كل حفرياته التاريخية
والجغرافية واالركيولوجية التي تلبس
لبوس المقدس الديني ،ورغم كل
حمالت القتل والتشريد والتهجير
والتضييق على االنسان الفلسطيني
وتدمير البيوت وحرق البساتين
واقتالع األشجار وتزوير الحقائق
والوقائع وافتعال الحجج واالكاذيب..
لم يتمكن من تثبيت دعائم كيانه
ليخرج عن صيغة المؤقت ،والعابر،
والهش ،والمرحلي ،والزائف!
حكومة مؤقتة ،توقيف مؤقت ،سجن
مؤقت ،تسهيالت مؤقتة ،زواج

مؤقت ،عمل مؤقت ،مأوى مؤقت..
كيان مؤقت ،يعيد السيد الفرح
واأللق والحضور الشعبي لمصطلح
جديد سوف يحتل قادم األيام مما
تبقى من عمر هذا الكوكب!
يقول الراوي :عندما أُعلن عن قيام
دولة "إسرائيل" عام  ،1948دخلت
عجوز يهودية على امرأة فلسطينية،
وهي تبكي ،فلمّا سألْتها عن سبب
بكائها وقد فرح اليهود بتأسيس
دولتهم ،فقالت لها :إ َّ
ن قيام هذه
الدولة سيكون سببا ً في "ذبح
اليهود" ،ولن تدوم هذه الدولة
أكثر من  76سنة ،هذه الحكاية
سجّلها باحث فلسطيني في كتابه
َ
(زوال إسرائيل  ..2022نبوءة قرآنية
أم صدف رقمية) المنشور مطلع
تسعينيات القرن العشرين!
فاستنتج الباحث أ َّ
ن الـ  76سنة
المذكورة بالتقويم القمري المُستخدم
عند اليهود ،هي التي توافق 1443
بالتقويم الهجري و 2022بالتقويم
الميالدي ،وهذه الحكاية هي بداية
قصة الكتاب والنبوءة.
هذه نبوءة ال أتبناها وال أدعو اليها،
ولكني أعتقد بأن الكيان المؤقت
كمصطلح سياسي جديد أصبح أكثر
واقعية ومشروعية ومصداقية وراهنية
بعد أن أطلق أول صاروخ على أوكرانيا!
"أيها المارون بين الكلمات العابرة ..
احملوا أسماءكم وانصرفوا ..وأسحبوا
ساعاتكم من وقتنا ،وانصرفوا!
وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل
الذاكرة ..ايها المارون بين الكلمات
العابرة!
منكم السيف ..ومنا دمنا ،منكم
الفوالذ والنار ..ومنا لحمنا ،منكم
دبابة اخر ..ومنا حجر ،منكم قنبلة
الغاز ..ومنا المطر ،وعلينا ما عليكم
من سماء وهواء ،فخذوا حصتكم من
دمنا وانصرفوا ،وادخلوا حفل عشاء
راقص ..وانصرفوا ،وعلينا ،نحن ،ان
نحرس ورد الشهداء ،وعلينا ،نحن،
ان نحيا كما نحن نشاء ،ايها المارون
بين الكلمات العابرة!
كالغبار المر مُرّوا اينما شئتم ولكن،
ال تمرّوا بيننا كالحشرات الطائرة ،فلنا
في ارضنا ما نعمل ،ولنا قمح نربّيه
ونسقيه ندى اجسادنا ،ولنا ما ليس
يرضيكم هنا ،حجر ..او خجل ،فخذوا
الماضي ،إذا شئتم الى سوق التحف،
وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد ،ان
شئتم ،على صحن خزف ،لنا ما ليس
يرضيكم ،لنا المستقبل ولنا في ارضنا
ما نعمل ،ايها المارون بين الكلمات
العابرة!
ك ِّ
دسوا اوهامكم في حفرة مهجورة،
وانصرفوا ،وأعيدوا عقرب الوقت
الى شرعية العجل المقدس ،او الى
توقيت موسيقى المسدس ،فلنا ما
ليس يرضيكم هنا ،فانصرفوا ،ولنا
ما ليس فيكم :وطن وشعب ينزف
وطن يصلح للنسيان او للذاكرة ايها
المارون بين الكلمات العابرة!
آن أن تنصرفوا ،وتقيموا اينما شئتم
ولكن ال تقيموا بيننا ،آن أن تنصرفوا،
ولتموتوا اينما شئتم ولكن ال تموتوا
بيننا ،فلنا في ارضنا ما نعمل ،ولنا
الماضي هنا ،ولنا صوت الحياة األول،
ولنا الحاضر ،والحاضر ،والمستقبل،
ولنا الدنيا هنا ...واالخرة!
فاخرجوا من ارضنا ،من برنا ..من
بحرنا ،من قمحنا ..من ملحنا ..من
جرحنا ،من كل شيء ،واخرجوا ،من
مفردات الذاكرة ،ايها المارون بين
الكلمات العابرة!" محمود درويش

تحية طيبة وبعد..

غسان عجروش – مونتريال

"صدى المشرق"
كما أعرفها

العدد الرابع من صدى المشرق في العام 1997

"صدى المشرق " تشرق من الغرب
!!! هنا بدأت القصة كلها قبل خمسة
وعشرين عاما.
نقطة ضوء وسط العتمة  ،معا من أجل
جالية أقوى ..اسم على مسمّى اختاره
صاحب الفكرة وقرار التأسيس .وكم
كان الرهان على النجاح ضعيفا ولكن
اإليمان كان أقوى وبدأت المسيرة ،
لم يكن الريع االعالني المادي غاية
كغيرها من الصحف  ،بل كانت الحاجة
الى تقديم صحافة اغترابية بلغة
الضاد الى أهلنا وجاليتنا بل الى كل
الجاليات العربية  .يومها كان الوطن
ينزف دما  ،وفي وجع األوطان كان
ال بد من تحمل المسؤولية  ،وفي
شظف الغربة وقساوتها كانت الضوء
واألمل  ..كانت وما زالت تجرجر
صبحنا نحو الغدير وتوزع التفاؤل تارة،
والهدنات تارة أخرى وطورا تتحمل
الطعنات والحمالت عليها  ،وسمت
بمعاداة السامية مرارا حين نقلت
وجع الجنوب يوم كان الجنوب وأهله
ينزفان وقامت قيامة االعالم الكندي
عليها من كل حدب وصوب  ،ووقف
صاحب الجريدة ورئيس تحريرها
األستاذ حسين حب هللا يرد الهجمات
من هنا وهناك  ،خرج الى االعالم
مدافعا وموضحا  ،ولعله استدعي الى
السلطات متهما وفي كل الحمالت
خرج منتصرا متأبطا أعداد جريدته..
زاده الكلمة وسالحه القلم ومحاربوه
اما خصم أوجعته حقيقتنا أو شريك
في الوطن مازال يعيش عقلية اإللغاء
والتدمير والغيرة ..يحرض ويترجم
المقاالت ويلفت النظر الى كل فاصلة
ونقطة وعالمة استفهام والهدف
الغاءنا واقفال هذا الصوت المشرقي
الذي يصدح بالحقيقة فقط وال شيء
غير الحقيقة .
عمل الجريدة كان بدائيا جدا وكنا
نبعت مقاالتنا مكتوبة وبتسليم
اليد وكنا ننتظر تحميض الصور
الفوتوغرافية أيضا  ،التكنولوجيا
واالنترنت والفايسبوك والواتس أب
 ..والالب توب والتلفون الذكي لم
يكونوا بالوفرة والسهولة التي نعرفها
اليوم وكان على رئيس التحرير أن
يطبع المقاالت واالخبار ويصححها
ويدوزنها ويرسلها الى المطبعة بنفسه
الى جانب عمله اليومي  ،وكان
رئيسا التحرير األستاذ حسين حب
هللا مراسال ومحاورا ومصورا ومموال
أيضا كون حجم اإلعالنات ال يغطي
تكاليف اإلخراج والطبع والتوزيع
 .أذكر نفسي قارئا ومعجبا برسالتها
ومؤمنا بقضيتها ومن ثم كاتبا وحريصا
على بقاءها وتطورها وازدهارها  .وما
زلت حتى اليوم أرسل التحية الطيبة
تلو التحية من القلب وأعتذر ممن قد
مستهم آرائي بوجع ولكن من كان

سبيله الحوار والكلمة والقلم ال يالم .
في روايات النجاج يوبيال فضيا من
 25عاما يتوج مسيرة الجريدة دون
انقطاع  ،في صقيع البرد غزلت
"صدى المشرق" شال الصبح
لتشبع نهمنا الى معرفة أخبار الوطن
 ،وفي العواصف الثلجية كانت
تنحت طريقها الى المطبعة خبرا
خبرا ولقاءا لقاءا وكلمة كلمة وصورة
كلمات ال تُقال من أهل
صورة  .ثمة
ٍ
بيت الصحيفة التي أعد نفسي واحدا
منها ولكن أسمح أن تهجيها أناملي
وتستيغها دورتي الدموية  ،نبع كلماتي
يوشك أن يجف ال الحبر يطاوعني وال
اللغة تُزهر بالمفردات  ،ولكن الواقع
يجب أن يقال كما هو وال شيء
يأتي بالسهل كم مرة هدهدنا السهر
كي ننقل رأينا الى صدر صفحاتها
وكم مرة استعجلنا رئيس التحرير
بارسال مقاالتنا وكم مرة داهمنا
منتصف الليل ونحن نستعجل الكتابة
وكم مرة حجبت كلمتنا حفاظا على
وحدة الجالية والعيش المشترك وكم
مرة عاد الخبر خبرا كي ال نقع في
مطبات الفتنة وكم مرة كان الفائض
من الحماس تسرعا ربما وكان الحاج
"حسين" يصحح ويقوم ويالطف
ويبين ونقبل على مضض وبعد حين
نكتشف أنه كان على حق وأنه االوعى
واالقدر واالحرص بيننا .
خمسة وعشرون عاما وقد غزا الشيب
وجهنا وما زالت " صدى المشرق "
صبيّة تتألق بصفحاتها وألوانها وآرائها
وكتابها وتطورها بلغاتها الثالث مكملة
مسيرتها ال تتعب وال تنعس ..تقرّب
أبناء الجالية وال تبعدهم ..تحاور
الحليف والخصم  ،تنتقد القريب قبل
البعيد تنقل أخبار الجالية ونشاطاتها
والمسؤولين
الحكومات
تعرف
على مكامن الخطأ في مواقفهم
وتصريحاتهم وبعض قوانينهم تعترض
وتقف مع المتظاهرين مراسلة
ومتضامنة في آن معا  ،الجالية
اإلسالمية على صدر صفحاتها خطا
احمر والجاليات العربية و اللبنانية
خصوصا كل فرد منها مظلوما أو
مضطهدا هو قضيتها وهي صوته وكل
ناجح فيها هي صدى نجاحاته تحتضنه
وتفتخر به الى أي طائفة أو مذهب أو
عقيدة انتمى .
الخامس
عيدها
في
والعشرين نعاهدها أن نظل نفكر ُ
كطائر حر اليبالي بشاهق الجبال
نكتب حين
وال بعمق الصخر وأن
ُ
يجب ببأس الريح وأن نحاور برقة
والنسيم مع كل من خالفنا الرأي
وسنظل نرسم االمل بريشة محملة
بسر الموج وأن نحلم بسماء صافية
وأوطان معافاة ليس فيها خبر سوى
الحب وسالم للبشرية جمعاء .
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القنصلية العراقية في مونتريال تقيم احتفالية بمناسبة عيد المرأة

برعاية سعادة سفير العراق في اوتاوا
السيد وديع بتي ،وبحضور عدد من
السفراء والقناصل وممثلي الهيئات
الدبلوماسية العاملة في ساحة
عمل البعثة ،وعدد من الشخصيات
السياسية واالعالمية واألدبية والفنية
واالجتماعية ،وجمع غفير من أبناء
الجالية العراقية في مونتريال ،وتحت
شعار (نساء في ذاكرة التاريخ) ،نظمت
القنصلية العامة لجمهورية العراق
في مونتريال إحتفالية بمناسبة يوم
المرأة العالمي في قاعة المركز الثقافي
المغربي في مونتريال يوم السبت في
الثامن عشر من شهر آذار  -مارس
الجاري .
استهل الحفل بإنشاد حي للنشيد
ُ
الوطني لجمهورية العراق بصوت الفنانة
العراقية ميرنا حنا وعزف السالم الوطني
الكندي .ألقت بعد ذلك القنصل
العامة الدكتورة أغادير حسن النقيب
كلمة ،نقلت فيها تحيات معالي وزير
الخارجية السيد فؤاد حسين للجالية

العراقية والحضور ،وهنأت فيها النساء فيها المرأة العراقية ونساء العالم،
العراقيات ونساء العالم بهذه المناسبة معبرا ً عن تقديره ومقدما ً تحياته لكل
وقالت في معرض كلمتها" :إن اختيار النساء ومثمنا ً جهود القنصل العامة
االحتفال بيوم المرأة يأتي منسجما ً في مونتريال لما تقدمه من جهود
مع عراقة الحضور النسائي في مسيرة وابداع في مجال عملها ،محييا ً من
البناء الوطني في العراق" ،مؤكدة ً "أن خاللها النساء في كل العالم.
تواجد السيدات على رأس البعثات فيما جاءت مشاركة الخطاط العراقي
الدبلوماسية في الخارج هو رسالة مثنى العبيدي بلوحة فنية ،مخطوطة
حضارية للعالم أجمع ،تعكس مشهد بخط الثلث المركب ،ألغنية (سالم
االنفتاح والحداثة والتقدم في العراق" .عليك) بصوت الفنان العراقي كاظم
ألقى بعد ذلك كل من السيدة حرم الساهر ،التي قدمها بمناسبة مئوية
سعادة سفير العراق في كندا السيدة الدولة العراقية ،وعبر فيها عن سعادته
نادية بتي ،وعميد السلك القنصلي ،للمشاركة والتحدث بتلك المناسبة،
قنصل المكسيك في مونتريال السيد مُهدِيا ً اللوحة َ محبة ً لكل العراقيين.
أليخاندرو كاسترو ،وممثل مركز الجالية ع ُر ِ َ
ض في الحفل شريط (فيلم) وثائقي
العراقية السيد مؤيد الطالبي ،كلمات بعنوان "نساء في ذاكرة التاريخ" ،ركز
هنؤوا فيها المرأة العراقية والنساء في على النساء الملهمات اللواتي وجدن
أنفسهن أمام تحديات غير مسبوقة،
العالم بعيدهن العالمي.
ً
أيضا فعاليات فرضتها األوضاع األمنية واالقتصادية
قدمت خالل الحفل
ثقافية وفنية متنوعة ،منها مشاركة في العراق ،لكنهن استطعن إثبات
فنان اليونسكو للسالم العازف نصير كيانهن والصمود بوجه التحديات،
شمة عبر كلمة مرئية مسجلة ،هنأ فشكَّلن بذلك شارات بطولة وفداء في

رصيد المرأة في العراق.
إستذكر الحاضرون بعد ذلك الحادث
اإلرهابي األليم الذي تعرّضت له وزارة
ّ
الخارجيّة ،وما تسبّب به من استشهاد
عدد من موظفي الوزارة ،وجرح آخرين
على يد عصابات تنظيم القاعدة
اإلرهابي.
ّ
كما أٌلقِيَت في الحفل كذلك قصائد
شعرية للشاعرة المهاجرة هتاف صادر
السوقي ،التي قالت :
إلى الصديقات الغاليات في يوم المرأة:
تمردي  ...تمردي
ال تسكتي ال تصمتي
ٌ
ضعف ال تهابي أخيتي
فالصمت
ثم قالت :
رؤيـاك
أنت ،وحلمُ الكون
ِ
حسناء ُ ِ
سجايـاك
وبـيرقُ النور يـعـلو من
ِ
ج الطُّهرُ ،هلَّ إبا ً
على
ِ
جبينك ما َ
فوقَ
دنياك
الشمس
تخوم
د
وشا
َ
ِ
ِ
ِ
موكب الحلم ،كان البدر ُ مُت ّكئا ً
في
ِ
ِ
األصيـل يُـناجي زهْـو َ ل ُ
ـقياك
على
ِ
ِ

مؤيد الطالبي في حفل يوم المرأة العالمي:
للمرأة دور كبير وفعال في نشاطات وفعاليات مركز الجالية العراقية

رئيس مركز الجالية العراقية في مونتريال السيد مؤيد الطالبي

في خالل الحفل الذي نظمته
القنصلية العامة لجمهورية العراق في
مونتريال بمناسبة يوم المرأة العالمي
في قاعة المركز الثقافي المغربي في
مونتريال السبتَ في الثامن عشر من
شهر آذار ،كانت كلمة لرئيس مركز
الجالية العراقية في مونتريال السيد
مؤيد الطالبي ،الذي تقدم في البداية
"بالشكر الجزيل الى د .أغادير حسن
النقيب القنصل العام لِتنظيمها هذه
األمسية ،التي من خاللها نقدم التحية
لكل امرأة في عيدها".
وأضاف الطالبي" :تحية خاصة الى
المرأة العراقية التي تواجه الظروف
القاسية وهي ترسخ حضورها
ومشاركتها قي كل مجاالت الحياة

والبناء والسياسة والعلم واإلبداع ...ال
سيما تلك المواقف البطولية في دحر
اإلرهاب .وهكذا كان للمرأة الدور
الكبير والفعال في نشاطات وفعاليات
مركز الجالية العراقية منذ بداية نشاطه
قبل أكثر من ثالثين عام ًا ،التي تركزت
على إبراز جوانب التراث والفولكلور
العراقي الجميل ،كما ساهمت في
توطيد أواصر األلفة والمحبة بين أفراد
الجالية بكل مكوناتهم دون تمييز".
ع الطالبي ":إن أهمية مركز الجالية
وتاب َ
العراقية تتأتى من كونه المظلة التي
تحتضن كل أطياف الجالية العراقية
في مونتريال بكل انتماءاتهم الدينية
والقومية والسياسية .وفي بلد ككندا،
البلد المبني على التعددية العِرقية،

شعار مركز الجالية العراقية نقدما للقنصل العام د .النقيب

فإن دور مركزنا يزداد أهمية كونه
الرابط القوي بين أفراد الجالية كلهم
وبين الجمعيات والمؤسسات على كل
األصعدة  -سواء الفدرالية او الكيبيكية
او المحلية .لذا يسعى المركز الى ان
يؤدي دوره بكل همة وإخالص ليكون
ً
ممثل حقيقيًا للجالية العراقية".
الطالبي أضاف" :هنا ال بد من أن
أشيد بالتعاون الوثيق بين المركز
والقنصلية في مونتريال ،الذي يتمثل
في المساهمة في النشاطات وكذلك
الحضور الدائم ألعضاء القنصلية في
نشاطاتنا ،كما أود اإلشادة باإلختيار
الموفق والتصميم الجميل لبطاقة
الدعوة لهذا اإلحتفال ،الذي احتضنت
به خارطة العراق صورًا لنساء عراقيات

من مكوناته وطوائفه وقومياته
المختلفة ،وهن من اللواتي قدمن
الكثير لبلدهن ،في جميع المجاالت
والتخصصات والمهن ،وفي مقدمتهن
اللواتي ضحين بأنفسهن ودمائهن من
أجل رفع الظلم والحيف عن الشعب
العراقي بشكل عام ،وعن المرأة
العراقية بشكل خاص".
وختم الطالبي كلمته بتوجيه الشكر
"للقنصلية لِهذه اإللتفاتة الجميلة،
ونحن نتمنى استمرار هذه النشاطات
التي تجمع أفراد الجالية وتظهر الوجه
الناصع لعراق الحضارات ..شكرًا لكم
جميعًا" .ثم قدم شعار مركز الجالية
العراقية إلى سعادة القنصل العامة
الدكتورة أغادير النقيب.

َّ
أنت األنوثـة ُ تا ٌ
ِ
ج شـع من شـمـم ٍ
عـطايـاك
أنت األمـومـةُ! ما أبهى
ِ
ِ
واعـدت آد َم أُنْـسـا ً فـوق جـنَّـتـه ِ
ِ
وأحياك
آنـس الدنيا
سـبـحان مـن
ِ
َ
تبع ذلك تزيين هذه األمسية بعرض
أزياء من حقب زمنية وحضارية
مختلفة ،تحمل الطابع التاريخي
والفلكلوري للعراق وتعكس حضارته
وثقافته الموغلة في القدم.
في ختام الحفل وزعَت حرم سعادة
السفير السيدة نادية بتي بمعية
القنصل العامة د.أغادير حسن
النقيب الشهادات التقديرية لعدد من
السيدات العراقيات ،تثمينا ً لجهودهن
المشرفة التي بذلنها خالل مسيرتهن
المهنية والثقافية ،باالضافة إلى
الخدمات الجليلة التي قدمنها في
خدمة الجالية في المهجر .واختتمت
االحتفالية بأنشودة "كلنا العراق"،
تزامنا ً مع تبادل الحاضرين التهاني
والتقاطهم الصور التذكارية بهذه
المناسبة.
(القنصلية العراقية في مونتريال)

مدرسة نور االيمان
ِّ ُ
تهنئ المهندسة
سوسن الحكاك

تتقدم مدرسة نور االيمان إدارة وطالبا
بأحر التهاني للمعلمة المهندسة
سوسن الحكاك ،بمناسبة تكريمها
بشهادة تقديرية من الدكتورة
أغادير حسن النقيب القنصل العامة
لجمهورية العراق في مونتريال،
لجهودها المتميزة في تنشئة الجيل
الجديد وغرس مفاهيم االخالق
والقيم وأنواع المعرفة ،وذلك ضمن
االحتفالية التي أقامتها القنصلية
بمناسبة يوم المرأة العالمي.
كما نتقدم بالتهنئة لجميع السيدات
اللواتي كرَّمته َّ
ة
ن في االحتفالي ِ
ُ
التعليمية ُ والمراكز ُ
المؤسسات
العراقية األخرى.
(مدرسة نور اإليمان)
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رحيل والد فضيلة السيد عالء ابو الحسن
توفي مساء السبت الخامس من شهر آذار في
مستشفى النبطية في جنوب لبنان بعد صراع
مع المرض سماحة العالمة المحقق السيد فخر
الدين أبو الحسن نجل آية هللا السيد عباس أبو
الحسن أعلى هللا مقامهما .وكان الفقيد اماما
لبلدة الغازية والجوار قرابة نصف قرن  ،وقد
أسس فيها أكبر مكتبة من مكاتب جبل عامل
تضم أهم المصادر العلمية الدينية وغير الدينية
 ،وكانت له جهود في حوزة النجف األشرف يوم
درس على يد أعالمها قبل انتقاله إلى لبنان.
ومعروف انه كان من اكثر المعاصرين الملمّين
بتاريخ الشيعة وعلمائهم .وكان الفقيد مكتبة
متنقلة اينما حل ينعش الذاكرة بمعلوماته
العلمية الغزيرة  .
وقد نعى فضيلة السيد عالء الدين ابو الحسن
والده وقال في بيان النعي الذي نشره على
صفحته على الفيسبك" تسليما ّ بقضاء ِ هللا ِ
و قدرِه ِ ننعي اليكم وفاة َ العالمة العلم ْ الحُجّة
َّ
السيَّد فخر الدين ابو الحسن
المُجاهِد آية ُ هللا
الموسوي..عظم هللا اجورنا و اجوركم".
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احفاده في مونتريال  :علي  ،محمود ،مريم
وريهام
اآلسفون :آل بزي وعموم اهالي بنت جبيل
وقبريخا.
نتقدم من عائلة المرحومين في لبنان وكندا
باحر التعازي القلبية سائلين للفقيد الرحمة
ولذويه الصبر والسلوان .
وفاة االخ نور الدين التنير في مونتريال
انتقل إلى الدار اآلخرة راجي رحمة ربه األخ بسام
التنير والده  :المرحوم بإذن هللا تعالى ،نور
الدين التنير
والدته  :الحاجة سميرة الرفاعي
اشقاؤه  :هشام  ،هادي و حسام
زوجته  :سميرة حالق
أعمامه المرحومون بإذن هللا تعالى منير وعبد
الرحمن و عدنان التنير.
وقد اقيمت صالة الجنازة بعد صالة الجمعة في
الرابع من شهر مارس /آذار عند الساعة الثانية
والنصف ،في المركز اإلسالمي في كيبك على
شارع الفال في ضاحية سان لوران بعد تم الدفن
في المقبرة اإلسالمية في الفال.

ذكرى أسبوع المرحوم أحمد عبد الحسين دبوق
لمناسبة ذكرى مرور أسبوع على وفاة المرحوم
أحمد عبد الحسين دبوق اقيم عند الساعة الرابعة
والنصف من عصر يوم االحد في العشرين من
شهر مارس /آذار في قاعة مسجد فاطمة الزهراء
(ع) مجلس فاتحة وعزاء عن روحه الطاهرة .
اسبوع المرحوم د .السيّد علي ابو الحسن
السيّد علي
لمناسبة ذكور اسبوع على وفاة المرحوم د .السيّد
علي ابو الحسن السيّد علي اقيم في المجمع
االسالمي في مونتريال مجلس فاتحة وعزاء
عن روحه الطاهرة وذلك عند الساعة  7:30من
مساء الخميس في  10آذار تخلله قراءة القرآن
الكريم وكلمة المام المجمع سماحة الشيخ علي
السبيتي ومجلس عزاء لسماحة د .السيد رياض
المؤمن .
يذكر ان المرحوم بعد تخرجه كطبيب اسنان
عمل في خدمة الفقراء في بلده  ،من وادي ابو
جميل الى الضاحية الجنوبية ،دون ان ينسى
اهله في جبل عامل من خالل عيادته في مدينة
بنت جبيل! ...افراح عيناثا وفرقتها الفولكلورية
لم تكن تخلو من مشاركة وقيادة المرحوم لها..
اخوته في مونتريال  :السيد حسان (ابو بالل) ،
السيد محمود  ،السيد منير  ،واخته الحاجة ام
علي خنافر .
اخوته في اوتاوا  :السيد قاسم  ،السيد عصام ،
السيد هشام .

وفاة الحاج سعيد عالمة في اوتاوا
انتقل الى رحمة هللا تعالى في اوتاوا نهار الثالثاء
في الثاني والعشرين من شهر آذار الجاري الحاج
سعيد حسين عالمة
أوالده  :الحاج محمد  ،الحاج حسين  ،الحاج
احمد
بناته  :الحاجة جميلة زوجة الحاج كميل زريق،
فاديا زوجة ابراهيم رمضان  ،حنان زوجة حسين
الرومي
وقد تقبلت التعازي في مسجد االمام علي(ع)
في اوتاوا يوم االربعاء من الساعة العاشرة صباحا
وحتى الواحدة ظهرا حيث صلي على جثمانه
الطاهر ومن ثم توجه المشيعون الى مقبرة
المسلمين في  Manotickحيث وورى الثرى.

اسبوع المرحوم خليل بزي
لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة المرحوم
خليل بزي أقيم مجلس فاتحة وعزاء عن روحه
الطاهرة وذلك عند الساعة السادسة من عصر
يوم الخميس في  24آذار الجاري في قاعة
مسجد الزهراء في شمال مونتريال.
اوالده  :ليلى (في مونتريال) محمد  ،منير وحنان
صهره في مونتريال  :حسين سلمان

استهل الحفل التابيني بآيات من القرآن الكريم
للحاج عبد هللا صفا .
ثم القى الدكتور حسين مرعي كلمة العائلة قال
فيها  ":نجتمع اليوم في ذكرى مرور اسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي المرحوم أحمد عبد الحسين
دبوق ،رحمه هللا و جعل ثوابه الجنة و جمعه مع
من يحب من أهل البيت الطيبين الطاهرين"
 .واضاف مرعي " مضى أكثر من ثالثين عاما
على لقائنا ومعرفتنا به و بعائلته الكريمة بعد
قدومه مدينة مونتريال .لقد عرفته انسانا طيب
القلب ،دمث االخالق صبورا عند الصعاب،
كريم النفس يستقبل ضيوفه بابتسامة و كرم
الضيافة المعهودة لديه و لدى زوجته االخت
الكريمة زينب الصعبي .كان رحمه هللا يشارك
اآلخرين أفراحهم و أحزانهم ولكنه كان كتوما
ألحزانه ،قليل الشكوى ،إليمانه ان الشكوى
هي لله وحده .كان رحمه هللا كمن "يحسبهم
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال
يسألون الناس إلحافا ...كان مجاهداً ،فقد و
صف سبحانه و تعالى هجرة المؤمن سعيا وراء
الرزق بالجهاد فهاجر من لبنان حامال هموم
عائلته وأهله ووطنه الى دول عديدة و حط ّ به
الرحال أخيرا في مونتريال .كان للمرحوم شهرة
واسعة في مجال الخط العربي والرسم ،فقد كان
من كبار الخطاطين والرسامين في لبنان و العالم
العربي ،وله العديد من اإلنجازات المهمة في
هذا المجال .أما على الصعيد العائلي كونه خال
زوجتي ،لقد تربى أوالدي في منزله و تعلقوا به
و بعائلته كثيرا ويتوقون لزيارتهم ..لقد كان لي
أخا ً عزيزا ً و صديقا ً وفياً ،كنت استشيره في كثير
من األمور ،فكان خير معين .لقد باعدت بيننا
جائحة كورونا اللعينة و لكننا بقينا على اتصال
دائم .ترك فقدانه حزنا عميقا ً في صدورنا ،كما
ترك لدى الكثيرين من اقربائه واصدقائه في
كندا و أمريكا و لبنان أثرا طيبا ً ".
ختام الحفل التابيني كان مجلس عزاء حسيني
لسماحة د .السيد رياض المؤمن ثم تم توزيع
الطعام عن روح الفقيد.
وكانت وافت المنية المرحوم أحمد عبد الحسين
دبوق في مستشفى  Sacré-Cœurفي مونتريال
بعد صراع مع المرض  .واقيمت مراسم الصالة
والتشييع عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم
األحد  13آذار في قاعة و مقبرة حمزة اإلسالمية
في الفال.
والدته :المرحومة الحاجة فاطمة مقلد (أبو
ملحم) أم فؤاد
زوجته :السيدة زينب الحاج حسن الصعبي
بناته :السيدة سمر والسيدة سوسن دبوق
أشقاؤه :األستاذ فؤاد ،الحاج محمود ،د .محمد
و األستاذ حسان دبوق
شقيقاته :المرحومة الحاجة لمياء  ،المرحومة
الحاجة سكنة ،الحاجة لطيفة (أم علي) والحاجة
ميري دبوق
أصهرته  :السيد عبد الرحمن الكبيش والسيد
روني الخوري
أبناء أشقائه في مونتريال  :السيد علي دبوق و
السيدة أم محمد دبوق (زوجة الدكتور حسين
مرعي) والسيد أسامة دبوق.
نتقدم من آل المرحومين في كندا ولبنان بأحر
التعازي القلبية سائلين هللا عز وجل لهم الرحمة
ولذويهم الصبر والسلوان.

نداء

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال
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ما هو برنامجك في شهر رمضان ؟
في دعاء لالمام علي بن الحسين زين الصالة ـ المؤدِّين لها في أوقاتها على ما سن ّه
العابدين ع يقول «:اللّهُمّ صلِّ على محمّد عبدك ورسولك ،صلواتك عليه وآله ،في
وآله ،والهمنا معرفة فضله ـ حتى ال نتهاون ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتمّ
فيه باللهو واللعب والتجاهر باإلفطار ـ وإجالل الطهور ـ أن يكون غسلنا ووضوؤنا صحيحين ـ
حرمته ،والتحفّظ ممّا حظرت فيه ،وأعن ّا وأسبغه ،وأبين الخشوع وأبلغه» .ثم يتعرّض
ّ
بكف الجوارح واستعمالها فيه اإلمام زين العابدين (ع) للجانب االجتماعي
على صيامه
ّ
بالكف عن في شهر رمضان ،فيقول« :ووفّقنا فيه ألن
بما يرضيك ـ كلّ أعضائنا مكلّفة
كلّ محرّم ،وال يكفي أن نمتنع عن الطعام نصل أرحامنا بالبر ّ والصلة ،وأن نتعهّد جيراننا
والشراب ـ حتى ال نصغي بأسماعنا إلى لغو باإلفضال والعطية ،وأن نخلّص أموالنا من
ن
ن من عالمة المؤمن أن ّه يعرض عن اللغو التبعات ،وأن نطهّرها بإخراج الزكوات ـ أل ّ
ـ أل ّ
ـ وال نسرع بأبصارنا إلى لهو ـ إلى ما يشغلنا بعض الناس ال يخمّس أمواله ّ
إل إذا أراد
ج ،والخُمس واجب في
عن طاعتك بما حرّمته علينا ـ وحتى ال نبسط أن يذهب إلى الح ّ
ج وغيره ،وكلّ َمن ال يخرج المال
أيدينا إلى محظور ـ فال نحرّك بأيدينا ما أيّام الح ّ
حرّمته علينا ـ وال نخطو بأقدامنا إلى محجور ـ الشرعي من أمواله متعمّداً ،فإن ّه سارق
ال نمشي إلى هدف ال يرضاه هللا من أماكن ألموال اليتامى والمساكين ـ وأن نراجع َمن
الظلم والفجور ـ وحتى ال تعي بطوننا ّ
إل ما هاجرنا ،وأن ننصف من ظلمنا ،وأن نسالم
أحللت ـ ال ننزل إلى بطوننا ّ
َمن عادانا ،حاشا من عودي لك وفيك ـ ما
إل الطعام والشراب
الحالل ـ وال ننطق بألسنتنا ّ
إل بما مث ّلت ،وال عدا األعداء الذين يعادوننا ،ألن ّنا التزمنا
إل ما يدني من ثوابك ،وال نتعاطى ّ
نتكلَّف ّ
إل خطّك وانتمينا إلى دينك ـ فإن ّه العدو ّ الذي ال
الذي يقي من عقابك ،ثمّ خلّص ذلك كلّه نواليه ،والحزب الذي ال نصافيه ،وأن نتقرّب
من رياء المرائين ،وسمعة المسمعين ،ال إليك فيه من األعمال الزاكية بما تطهّرنا به
نشرك فيه أحدا ً دونك ،وال نبتغي به مرادا ً من الذنوب وتعصمنا فيه ممّا نستأنف من
سواك» .ثمّ يقول (ع)« :اللّهُمّ صلِّ على العيوب» .هذا هو المناخ الذي يريدنا اإلمام
محمّد وآل محمّد ،وقفنا فيه على مواقيت زين العابدين (ع) أن نعيشه في بداية هذا
الصلوات الخمس ـ ال نشتغل عنها ببعض الشهر ،وهو يعبّر عن خط ّ رسول هللا (ص)
أعمالنا ،فال نضيّعها ونهملها ـ بحدودها التي وخط ّ آبائه وأجداده (ع) .لذلك ،علينا قبل
ّ
نحضر مؤونة شهر رمضان ،أن نبسط
ددت ،وفروضها التي فرضت ،ووظائفها أن
ح ّ
التي وظّفت ،وأوقاتها التي وقّتت ،وأنزلنا مائدة الخير والحقّ والعدل ،وأن نتعبّأ في
فيها منزلة المصيبين لمنازلها ،الحافظين هذا الشهر تعبئة روحية ،بحيث يرانا هللا في
ألركانها ـ بحيث تكون عندنا ثقافة أحكام مواقع طاعته وال يرانا في مواقع معصيته.

وحل
مشكلة
ّ

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

كيف أهيئ أوالدي لصيام شهر رمضان ؟
مشكلة  :مع اقتراب شهر رمضان المبارك
ستكون ابنتي التي دخلت عامها التاسعة في
أول تجربة لها مع صيام شهر كامل تقريبا
وهي في نفس الوقت ايام دراسة ونهوض
مبكر وحياة اعتيادية لنا هنا في بالد المهجر
فما الذي علي فعله كأن من اجل تهيئتها
لخوض هذا الواجب الديني دون ان يسبب
لها النفور او التعب واالرهاق الجسدي ؟؟

وسام  /مونتريال

حل  :قد يكون في الصوم بعض من مشقة
بالنسبة للطفل ،وبشكل خاصة إذا كانت
هذه أول مرة يصوم فيها ،لذا علينا التأكد من
أن صحته جيدة وتسمح له بالصيام .وأنت
نتابعين ذلك جيدا ًطوال فترة صيامه ،وحتى
انتهاء شهر رمضان .إليك بعد األمور الواجب
فعلها لتحضير الطفل صحيا ً لرمضان:
•القيام بتدريب طفلك على الصيام ،قبل
فترة مناسبة من بداية شهر رمضان .ويكون
ذلك بالطبع بعد تناوله وجبة اإلفطار ،ثم
الصيام لعدة ساعات ،وزيادة هذه الساعات
بالتدريج ،حتى يتعود جسده على الصيام.
•كذلك يجب المباعدة بين الوجبات قبل
بداية شهر رمضان ،بحوالي أسبوعين،
زودي الساعات بين وجبات طفلك ،بشكل
تدريجي .على أن يشاركه جميع أفراد المنزل
في القيام بذلك.

•تأكدي من أن وزن طفلك طبيعي ،وأنه
ينمو جيداً .قبل أن يبدأ بالصيام.
•عودي طفلك عند اقتراب شهر رمضان،
علي أخذ قيلولة منتصف اليوم .سيساعد
ذلك جسمه على تحمل الصيام.
•اصنعي لطفلك وجبات صحية ومغذية
أثناء فترة الصيام .واحرصي على تناوله
وجبة سحور غنية بالبروتين والكربوهيدرات،
ليساعده ذلك علي تحمل الصيام ،وعلي
التقليل من الشعور بالجوع.
•ابعدي عن األغذية المصنعة ،واألطعمة
المحمرة ،فال تريدين إضرار صحة طفلك
أثناء الصيام.
•تجنبي كذلك إفراط طفلك في تناول
الحلويات والسكريات ،خاصة انتشارها
الكبير في شهر رمضان .اصنعي لطفلك
بدائل صحية ،مغذية وتمد جسمه بالطاقة
الالزمة للصيام.
•احرصي على تناول طفلك لكمية كافية من
المياه ،في الفترة ما بين اإلفطار والسحور.
حتى ال يصاب بالجفاف أثناء الصيام.
•ابقي عينيك علي الطفل أثناء الصيام،
لمالحظة أي عالمات للجفاف أو اإلرهاق
الزائد أثناء فترة صيامه.
علّمي طفلك كيف يساعد الصيام جسمه،
على التخلص من السموم الزائدة والدهون
كي يتحمس للقيام بالمطلوب منه مع
معرفته بفوائده الصحية.
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انتخاب ليليان نازار رﺋيسة لغرفة التﺠارة والصناعة
اللبنانية الكندية
عقدت غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية
في مونتريال  -كندا ،إثر انتهاء مدة والية رئيسها
شارل ابو خالد ،اجتماعها السنوي النتخاب أعضاء
الثقة ،في القنصلية اللبنانية ،بِحضور القنصل
اللبناني أنطوان عيد ،الملحقة االقتصادية في
السفارة اللبنانية فانيسا النداف ،رئيس الغرفة
شارل أبو خالد ،نائبي الرئيس ليليان نازار وايلي
أبي غانم وعدد من أعضاء الغرفة.
وفي كلمته رحب عيد بالحضور ،وقال :يسعدنا
ان يكون اول اجتماع مباشر لنا بعد سنتين من
االغالق بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا
مع غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية،
وفي هذه المناسبة ال بد لي من ان أشكر شارل
والجميع وأوكد على التعاون والدعم في ما بيننا
والغرفة بكامل أعضائها ،لنقول اننا جميعا نعمل
يدًا واحدة والهدف دائم ًا وأبدًا هو لبنان والتبادل
ً
بعضا من االمل لهذا البلد
التجاري الذي يعطي
الذي نحبه كثيرًا.
كما تحدث عن اآلمال المعقودة على االغتراب
اللبناني النتشال لبنان من كبوته ،متوقفًا عند
الكثير من المشاريع التي تحققت وعند مشاريع
أخرى رسمت وما بقي إال التنفيذ بانتظار عودة
الحياة الى طبيعتها ،مؤكدًا أن بيتًا من دون روح
ال حياة فيه والغرفة هي روح القنصلية ،ومعًا
سنحاول التقدم.
وختم بشكره الجميع لِنشاطهم وحيويتهم
وتعاونهم لما فيه مصلحة بلدنا األم ،وإبراز
صورته الجميلة في الخارج ،متمنيًا "دوام االتحاد
العمار لبنان ومساندته في كل األوقات".
بدوره شدد ابو خالد في كلمته على ان غرفة
التجارة والصناعة اللبنانية الكندية ليست

جمعية ،إنما هي مؤسسة تُعنى باالقتصاد الذي
يحتاج دعمنا الدائم واتحادنا الفعلي ،مشدد ًا
على أهمية أن يكون هناك مؤسسة مثلها في
كندا منذ عام  1989البراز أهمية ودور أرباب
العمل واالقتصاديين فيها أمام الدولة الكندية،
وبالتالي إلجراء االتصاالت الالزمة بين الشركات
العاملة في كندا ونظيرتها في لبنان ،ما يعطي
انطباع ًا وأهمية ً أكبر لحضور الجالية اللبنانية
في كندا ،وهو ما قامت به الغرفة في السنوات
الخمس االخيرة حتى بات ي ُحسب لوجودها
حساب ،وقد بتنا من االهمية والمسؤولية
ما يحتم عليهم الوقوف عند رأينا في أي من
القوانين الجديدة لما نمثلّه من قوة اقتصادية
فاعلة في البالد.
وتوقف ابو خالد عند العمل المؤسساتي ،الذي
يحتاج الى اشخاص مشهود لهم بالرؤية التنموية
والفكر االنتاجي الصحيح لتسهيل النجاحات
الكبيرة ،مُثنِيًا على فكرة قوة المؤسسة
وتماسكها كمؤسسة بعيدًا عن الفردية في
التعاطي ،فاألشخاص يتغيرون ،أما هي فثابتة،
معربًا عن سعادته إلحاطته باشخاص أقوياء
يؤمنون بالعمل الذي تقوم به الغرفة ،وهو ما
يؤكد صوابية االعمال التي قامت بها وأنها على
ازدهارها لسنوات وسنوات طوال.
ولفت ابو خالد إلى موضوع هام سجل في
السنوات الست االخيرة وهو مساهمة الغرفة
في تحويل العمل من فردي الى مؤسساتي،
كما جمع الكثير من المؤسسات حول الغرفة،
سواء أكانت من اصول لبنانية أو كندية يهمها
التعامل مع جاليتنا لما تتمتع به من ذكاء وخبرة
وحيوية.

الﻤنبر الليبرالي العراﻗي
يستضيف الﺸاعرة
أروى السامراﺋي
تﻐطية :جاسم نعمة مصاول
بناء ً على دعوة ٍ وجهها المنبر الليبرالي العراقي
لحضور أمسية للشاعرة الكندية العراقية
األصل السيدة أروى السامرائي يوم الجمعة
 ،25/2/2022تحدثت فيها عن تجربتها الشعرية
والتعبير عن افكارها ومشاعرها واهتمامها بكتابة
الشعر .أدار الحوار المدير في المنبر الليبرالي
الناقد االدبي واستاذ االدب الدكتور عقيل عباس.
وفي حديثها عن الشعر وتجربتها في هذا المجال،
اشارت السامرائي الى ان بدايتها كانت في قراءة
أعمدة الشعر العراقي والعربي وفي مقدمتهم
للشاعرة الراحلة نازك المالئكة والشاعر الراحل
إيليا أبو ماضي والشاعر الراحل محمود درويش،
فضال ً عن اهتمامها بقراءة الشعر العربي
الكالسيكي .وعند هجرتها مع عائلتها الى كندا
عام  1989قرأت للشاعر احمد مطر والشاعر
الراحل عبد الوهاب البياتي وكانت امنيتها ان
تكتب على طريقة األخير.
وخالل دراستها الجامعية كتبت ومضات شعرية
وخواطر عما كان يدور في مشاعرها عن بلدها
األصلي العراق وتعرضه للحصارات والحروب.
وذكرت انها بعد العام  2002بدأت تكتب الشعر
بطريقة احترافية وابتعدت عن الشعر الكالسيكي.
وفي العام  2011اقامت جمعية جلجامش
أمسية شعرية شاركت فيها بقصيدتين ،وخالل
هذه المشاركة تعرفت على الراحل الدكتور
جان عصفور أستاذ االدب في جامعة ميغيل
في مونتريال ،الذي استفادت منه كثرا في اثراء
تجربتها الشعرية ،اذ ابتعدت عن لغة الخطابة
في القصيدة واستخدام الذات ومشاركتها مع
اآلخر/القارئ .كما اتجهت في تلك الفترة لقراءة
الشعر اإلنجليزي .ثم أشارت الى تكريم الحكومة
الكندية لها عام  2012بمنحها القبول لدراسة
الماجستير في كلية التربية والتعليم في جامعة
اوتاوا.

ليليان نازار

وتناول كيف استطاعت الغرفة في خالل محنة
لبنان االقتصادية واالمنية ،ال سيما بعيد انفجار
بيروت اآلثم أن تقوم بواجبها تجاه اهلها في
لبنان ،من خالل جمع االموال وارسالها عبر
الصليب االحمر من جهة ،كما تقديم المنح
لمساعدة الطالب اللبنانيين في كندا ،إضافة
الى مشروع دعم المؤسسات اللبنانية الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،وهذا كله ما كنا لننفذه لو
لم نكن قوة فاعلة في كندا وبات يحسب لها
ألف حساب.
وختم ابو خالد باإلشارة الى اتصاالت دائمة
جارية بين الغرفة والسفارة والقنصلية اللبنانية
والملحقة االقتصادية اللبنانية من جهة لما
فيه مصلحة أبناء جاليتنا واهلنا في لبنان
على السواء ،وأخرى مع المؤسسات اللبنانية

رﺟل اﻻعﻤال ﺟﻤيل شعيﺐ مكرما
من ﻗبل رﺋيﺲ الﺠﻤهورية اللبنانية

في لقاء عائلي في دار السفارة اللبنانيّة في
أوتاوا غاب عنه الحضور الرسمي والجاليوي
واألصدقاء ،قلّد السفير اللبناني في كندا فادي
زيادة باسم فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة
العماد ميشال عون رجل األعمال والشريك
المؤسس لسلسلة متاجر "أدونيس" ومعامل
ّ
"فينيسيا" األستاذ جميل شعيب وسام
ّ
"فضي".
اإلستحقاق اللبناني من درجة
وقال زيادة" :تقديرا ً لمسيرتك المهنيّة المميّزة
في تعريف وتسويق الصناعات الغذائيّة اللبنانيّة
في كندا ،وعرفانا ً لعطاءاتك على مدى أكثر
من أربعين عاما ً في خدمة ومساعدة الجالية

ثم تحدثت عن تقنية كتابة القصيدة الشعرية
وكيفية إيصال ما يريده الشاعر الى المتلقي.
واختتمت امسيتها عن ثمرة العلم والمعرفة
بالقول :تولد المشاركة اإلبداعية النوعية نوع
من التواصل المجتمعي او المجتمع المصغر،
وتكوين هذا النوع من المجتمعات المصغرة او
تقارب عدد معين من االفراد يفتح ب ُعدا ً ثالثا
يكفل لهم جمالية التميز عن طريق اكتسابهم
هوية هجين عبر الزمن ،وهذه ما يعرف بنظرية
البعد الثالث.
وخالل التقديم والحوار القت الشاعرة عددا ً من
قصائدها.
شارك في الندوة عدد من المهتمين العراقيين
والعرب باللقاءات الثقافية وخاصة الشعرية
منها ومن مختلف البلدان عبر تطبيق الزوم
والفيسبوك.

التابعة للدولة في كندا لتدعيم سبل التواصل
العملي بين الحكومتين الكندية واللبنانية
ومؤسساتهما .فالدولة الكندية بكل مؤسساتها
حاضرة إلعادة إعمار لبنان ،والغرفة على تواصل
دائم معها ،وبانتظار اشارة البدء من المسؤولين
اللبنانيين يبقى الوعد سيد المواقف.
عرض مشاريع االعضاء االنتخابية ،بدأت
وبعد
ِ
عملية االقتراع ،فجاءت نتائجها على الشكل
التالي :ليليان نازار رئيسة ،ميراي شمعي نائبًا
للرئيسة ،إيلي أبي غانم نائبا للرئيسة ،الياس
ّ
كالس أمينًا (سكرتيرًا) عام ًا ،وبسام طوشان
لإلدارة المالية ،واألعضاء :كميل ابو المنى،
فادي أمين ،حسام حطيط ،غادة خليفة،
كريستيان رباط ،وبسام طوشان .
((alkalimanews

اكﺜر من  ٤٠عاما في ﺧدمة الﺠالية في كندا

السفير اللبناني في كندا يقلد رجل االعمال جميل شعيب
وسام اإلستحقاق اللبناني

الشاعرة الكندية العراقية السيدة أروى السامرائي

القنصل اللبناني متوسطا اعضاء من ﻏرفة التجارة اللبنانية
الكندية

اللبنانيّة وإرسال المساعدات الى لبنان خالل
الجائحة وبعد انفجار المرفأ ،إضافة ً الى
مساهمتك في إعادة ترميم وإعمار القنصليّة
العامة في مونتريال والسفارة في أوتاوا ،قرّر
فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون
منحك وسام اإلستحقاق اللبناني من درجة
ّ
"فضي" وكلّفني وشرّفني أن أقلّدك إيّاه وأن
دم منك بأحر ّ التهاني".
أتق ّ
ورد ّ السيد شعيب بكلمة شكر فيها فخامة
الرئيس على لفتته الكريمة بمنحه هذا الوسام
واصفا ً هذه المبادرة النبيلة كتتويج لمسيرته
العمليّة والجاليويّة مؤكّدا ً على مواصلة
العمل من أجل خدمة لبنان وقضاياه مع كل
المخلصين من أبناء الجالية.
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حضور كبير في ذكرى النصف من شعبان في المجمع االسالمي:

علينا ممارسة العدالة في حياتنا كي نكون بحق
من انصاراالمام المهدي(ع)

أحيا المجمع االسالمي في مونتريال
ذكرى النصف من شهر شعبان،
ذكرى والدة االمام المهدي عجل هللا
تعاله فرجه الشريف باحتفال بهيج
اقيم في قاعة المجمع عند السابعة
من مساء السبت في التاسع عشر
من شهر آذار بحضور كبير امتالت به
قاعة المجمع .ولم يتسنى للكثير من
العائالت المشاركة بعد ان بلغ عدد
الحاضرين الحد االقصى الذي يمكن
للقاعة استيعابه  ،سيما انه االحتفال
االول الذي يقيمه المجمع حضوريا
بعد تخفيف القيود التي كانت
مفروضة لمواجهة انتشار وباء كورونا،
حيث كانت االحتفاالت تٌقام افتراضيا
عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل
أكثر من سنتين .
افتتحت المناسبة بآي من الذكر
حسان قصير
الحكيم للمقرىء الحاج
ّ
دم لها الحاج أحمد بلّوط .
وق ّ
ثم كانت انشودة " القادم " لفتية
وفتيات نادي االصدقاء في المجمع
اإلسالمي ومطلعها:
ع النور ُ بمأل الكون   اضواء تبْشر
سط َ

بالخير
تنْبىء ُ بالمنقذ والعون القادم على
اجنحة الطير
الشيخ علي السبيتي
ثم كانت الكلمة إلمام المجمع سماحة
الشيخ علي السبيتي ومما جاء فيها
"في هذه الذكرى العطرة الميمونة
ي بنا كأهل أن نقدم مسالة غيبة
حر ّ
االمام المهدي (عج) وطول عمره من
خالل االمثلة القرانية التي ذكرت
طول حياة بعض االنبياء ال بل بقاءهم
على قيد الحياة كالسيد المسيح (ع)
وكيف ان أم النبي موسى (ع) تخلّت
عنه بوحي من هللا تعالى كي ينجو
م االمام
من بطش فرعون .وكذا أ ّ
الحجة التي أخفت حملها وسترته
عن عيون الظالمين المتربصين بذاك
المولود الذي يخرج من ولد فاطمة
ليمأل االرض قسطا وعدال" .واضاف
السبيتي " من الطبيعي أن يخشى
الظالمون والطغاة االمام المهدي وان
يسعوا للخالص منه فكانت الغيبة
لحفظه والعطاء البشرية فرصة ان
تتهيأ وتستعد لليوم الموعود يوم

تشرق االرض بنور ربها ويكون الدين
كله لله … " .السبيتي لفت الى ان
اعداد ابنائنا وبناتنا لهذه المهمة
الربانية العالمية يتطلب تعريفهم
باالمام ودوره في تركيبة الكون
وأن نؤكد لهم ان إذن هللا تعالى له
بالفرج انما يتوقف على مدى استعداد
البشرية لقبول العدالة والتسليم لها
ولو كان فيها جور على بعض الناس
 .ولكن ما مر ّ على البشرية سابقا وما
يمر اليوم ال يوحي بان هناك استعداد
أممي لقبول العدل ،اذا نجد الحروب
الكبرى التي اودت بحياة الماليين
جوعا وشردت وأساءت الى االنسان
من قبل أخيه االنسان ،الذي الى االن
لم يرعو ِ ولم يتغير بل تسيطر عليه
االطماع واالحقاد ،رغم ادعاء التطور
والعلم والتحضر" .واكد السبيتي على
ان "الحاجة الى إمام رباني عادل
دد تبقى حاجة انسانية من
وقائد مس ّ
اجل حياة آمنة ومطمئنة ،وما علينا اال
ان نسهم في االستعداد لهذا الحدث
العظيم عبر االخذ باسباب العلوم
والتمسك بالقيم الدينية االصيلة

كي يتسنى للبشرية ان تعيش معا ً هذه البوذيات :
بكل الوانها واطيافها وأعراقها  ،من يِر ِ ّ
ف بالمنتظر ْ عالي عَلَمه ُم   
صادق وال واحد وصل غاية عِلِمه ُم
خالل توحيد ٍ
ٍ
ٍ
خالص وتسليم ٍ
األب هم وعلمْه ُم (على
ن حملت ُها على نهج
ُ
للرسالة الخاتمة اذا ما احس َ
النهوض من جديد وعدم البقاء في امهم)
واقع التبعية والحاجة لالخرين ،انما االصل من فاطمة وحامي الحمية
باالستقالل الفكري والعلمي والثقافي
واالقتصادي .واال فان مقدمات هذا بصغر سني وغرامك الزماني
الخروج المبارك ال تكون متوافرة بعد يا مهدي بس طريقك الزم آني
… " .وختم السبيتي بدعوته الجميع والن بيك الشفاعة الزم آني  
الى ممارسة العدالة في الحياة انادي بالفرح صبح ومسية
الزوجية والعائلية واالجتماعية العامة
طلعت اول بحبك من يصلي
كي نكون بحق من انصاره واعوانه .
بعدها كانت انشودة "انت األمل" مع وابوس تراب قدمك من ي ُوصلي
المنشد علي حرب وفرقته ومطلعها  :خلفك عيسى قطعا من يصلّي
لي
كبرت األفالك وصاحت
يقول اجمل صالة بالدنيا ّ
بقدوم عزيز الزهراء
نيّاله اللي قرّت بالقيامة عيونه  
شوق في القلب لطلّته
ومنخطف لونه
والكل في حسابه
كالوردة يحييها الماء
ْ
بعدها كانت حكاية قصة والدة االمام هناك ال يفيدك ال مدريد ْ وال برشلونه
علي حامي الحمية   
ما يفيدك غير حب
المهدي المنتظر الغائب لالطفال.
ّ
دم الرادود محمّد البصري باقة الختام كان مع فقرة مسابقة ثقافية
ثم ق ّ
سمْحَات  .ثم تم
من التواشيح واالبوذيات في الذكرى قدمها االخ علي َ
الميمونة تفاعل معها الحاضرون .من تقديم طعام العشاء والحلوى .

ﹾ ﹾ
ﺑيناي ﹺﺑرث تطلﺐ من سفير كندا لدى اﻷمﻢ الﻤتحدة الﻤساعدة
في إﻗالة ﭘيﻼي من رﺋاسة لﺠنة التحﻘيﻖ اﻷمﻤية والسبﺐ..؟!
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ث رسميًا من
طلبت منظمة بيناي ْ بر ِ ْ
بوب راي  ،سفير كندا لدى األمم
المتحدة  ،المساعدة في إقالة السيدة
نافي پيالي ( Navi Pillayمن جنوب
افريقيا) من رئاسة لجنة التحقيق
األممية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان
المرتكبة في األراضي الفلسطينية
المحتلة وإسرائيل ،التهامها بالتحيز
الشديد لصالح الفلسطينيين ضد
االحتالل االسرائيلي .
ث في بيان
واعلنت منظمة بيناي ْ بر ِ ْ
انها ستقدم شكوى رسمية إلى رئيس
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة تطالب بإقالة پيالي ,وهي
تنضم بذلك الى جهود مجموعة من
المنظمات الصهيونية العالمية التي
تنسق مع حكومة االحتالل االسرائيلي
البعاد واسكات اصوات الناشطين
الدوليين المتضامنين مع فلسطين
وتتهمهم باالنحياز ومعاداة السامية.
تخف
ث ان پيالي لم
وتقول بيناي ْ بر ِ ْ
ِ

على مدى سنوات تحيزها ضد
إسرائيل ودورها في توقيع عريضة من
قبل ائتالف جنوب إفريقيا للمقاطعة
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
( ، )SA BDSبعنوان "عقوبات الفصل
العنصري في إسرائيل!" كما ان
پيالي القت محاضرة في مايو 2021
كشفت خاللها أن إسرائيل تعامل
الفلسطينيين بطرق غير إنسانية,
اضافة الى انها أجرت مقارنات بين
التمييز العنصري الذي تمارسه
إسرائيل والتمييز وسياسة االبارثهيد
الذي مارسته جنوب إفريقيا ,وتاكيدها
بان حكومة االحتالل االسرائيلي
تتعامل مع القانون الدولي "بازدراء
دائم".
وقال مايكل موشتين  ،الرئيس
التنفيذي لمنظمة بيناي برث  -كندا:
"إن سجل السيدة پيالي في إدانة
إسرائيل وممارسة الضغوط ضدها
يظهر بوضوح عدم مالءمتها كرئيسة

محايدة للجنة التحقيق هذه" .ويحذر
انه في حالة عدم عزل السيدة پيالي
من منصبها  ،فإن األمم المتحدة
تخاطر بإلحاق المزيد من الضرر
بمصداقيتها إلى جانب مصداقية
اللجنة".
وتدعو المنظمة الصهيونية الى إصالح
واسع النطاق لمجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة بما يتالئم مع
سياسة االحتالل االسرائيلي وعدم
انتقاده .
وأنشأ مجلس حقوق اإلنسان لجنة
التحقيق األممية أواخر أيار/مايو
 2021بعد نزاع دام بين إسرائيل
والفلسطينيين.
وشغلت پيالي منصب المفوضة
السامية لحقوق اإلنسان من 2008
حتى  ،2014كما أنها كانت قاضية
ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية
لرواندا.
وفي بلدها جنوب إفريقيا ،كانت

پيالي أول امرأة تفتح عام ،1967
مكتب محاماة في منطقتها ناتال
حيث دافعت خصوصا ً عن أشخاص
مناضلين ضد الفصل العنصري
ددت بالتعذيب ونجحت في انتزاع
ون ّ
حقوق من أجل سجناء جزيرة روبن،
حيث كان نلسون مانديال معتقالً.
وسمح قرار حصل في  28أيار/مايو
على تأييد  24عضوا ًفي مجلس حقوق
االنسان التابع لالمم المتحدة مقابل

معارضة تسعة أصوات وامتناع 14
عضوا ً عن التصويت ،بتشكيل "لجنة
التحقيق الدولية المستقلة والدائمة"
المكلفة النظر في تجاوزات القانون
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان التي
أدت إلى أعمال عنف في فلسطين
النص
في أيار/مايو الماضي .ويطلب
ّ
من المفوضية النظر في "كلّ األسباب
العميقة للتوترات المتكررة وانعدام
االستقرار وإطالة أمد النزاع بما في
ذلك عمليات التمييز والقمع المنهجي
المبنية على االنتماء الوطني أو العرقي
أو الديني".
وهذه المرة األولى التي يشكل فيها
المجلس لجنة تحقيق ال يتمّ تحديد
دم
مدة تفويضها مسبقاً .وينبغي أن تق ّ
اللجنة تقريرها السنوي األول في
حزيران/يونيو  2022خالل الجلسة
الخمسين لمجلس حقوق اإلنسان.
* الصورة من موقع االمم المتحدة

ﹾ
ﺑيناي ﹺﺑرث تدين التضامن مﻊ فلسطين في ﺟامعة  McGillترفﺾ
ﺟامعة ماكغيل!
"سياسة التضامن مﻊ
فلسطين" :لن يتﻢ التسامح!
ث – كندا جامعة
مونتريال – دعت منظمة بيناي بر ِ ْ
ماكغيل الى سحب التمويل من جمعية طالب الجامعة
 SSMUبعد أن صوتت على تبني ما وصفته بـ "سياسة
التضامن مع فلسطين المتطرفة"  .وقالت المنظمة
المؤيدة السرائيل انه طُلب من أعضاء جمعية الطالب
في جامعة ماكجيل ( )SSMUالمصادقة على وثيقة تتهم
إسرائيل باالنخراط في "الفصل العنصري االستيطاني
االستعماري ضد الفلسطينيين".
واعتبرت المنظمة ان"لغة الوثيقة واسعة جدًا لدرجة أنها
قد تجبر  SSMUعلى مقاطعة جميع األندية والجمعيات
اليهودية تقريبًا في الحرم الجامعي ".
ث
وقال مايكل موشتين  ،الرئيس التنفيذي لـ بيناي بر ِ ْ
"لم يكن سلوك  SSMUخالل األسبوع الماضي معادي ًا
للسامية فحسب  ،بل كان مخالفًا لسيادة القانون"" .ندعو

جامعة ماكجيل إلى التوقف فورًا عن تمويل  SSMUحتى
تلغي نتيجة االستفتاء " التي وصفها "بالزائفة".
*الصورة من صدى المشرق

اتحاد ﻃلبة في ﺟامعة ﺑريتيﺶ كولومبيا
يحﺚ الﺠامعة علﻰ سحﺐ استﺜﻤاراتها من
الﺸركات الﻤتواﻃﺌة في انتهاكات حﻘوق
اﻹنسان الفلسطيني
صوّت اتحاد الطالب  AMSفي جامعة بريتش كولومبيا
 UBCلصالح حث الجامعة على سحب استثماراتها من
الشركات المتورطة أو المتواطئة في انتهاكات حقوق
اإلنسان ضد الفلسطينيين.
ووافقت الجمعية الطالبية على كتابة رسالة تدين
"نظام الفصل العنصري في الدولة اإلسرائيلية واحتاللها
لفلسطين" داعية محلس المحافظين في الـجامعة إلى
سحب استثماراتهم من تسع شركات ،ظهرت في قاعدة
بيانات األمم المتحدة للشركات المشاركة في أنشطة
اعتبرت "بواعث قلق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان" في
تقرير صدر في أعقاب عمل بعثة دولية مستقلة لتقصي
الحقائق ،وشركات تم االستشهاد بأنها تنتهك حقوق
الفلسطينيين.
دم االقتراح من قبل ائتالف سحب االستثمارات المكون
وق ّ
من  20مجموعة طالبية  ،وتمت الموافقة عليه بعد
مناقشة استمرت ثالث ساعات .وكان االقتراح قد أقر ّ في
وقت سابق باإلجماع.
وقال يحيى عبد الغني ،وهو طالب فلسطيني في السنة
الرابعة في العلوم السياسية وعضو في ائتالف سحب
االستثمارات ،إن هذا االقتراح يمكن أن يثبت "أن جامعة
 UBCتهتم بالطالب الفلسطينيين وأنها مستعدة للقيام
بشيء ما".
في حين قال مؤيدو االقتراح إن هناك حاجة إلى اتخاذ
إجراءات ضد انتهاكات حقوق اإلنسان كما جرى في
النزاعات األخرى ،قالت مجموعات طالبية مثل جمعية
الطالب اليهود  -هالل في الحرم الجامعي إن هذا االقتراح

يمكن أن يغذي معاداة السامية في الحرم الجامعي
وانتقدت عدم التشاور مع العديد من الجماعات اليهودية
واإلسرائيلية.
ولم يتشاور االئتالف إال مع مجموعة يهودية واحدة وهي
الصوت اليهودي المستقل  IJVالتي أيدت االقتراح.
وقال دانيال ساكس ،ممثل  IJVالذي كان مؤيدا لالقتراح ،إن
"محاسبة دولة إسرائيل ليست إدانة للطالب اإلسرائيليين
أو الطالب اليهود ،وسحب االستثمارات من الشركات التي
لها عالقات مالية مع الدولة اإلسرائيلية والمتواطئة في
احتالل الفصل العنصري هو احتجاج مشروع وليس معاداة
للسامية".
* الصورة من موقع جامعة بريتيﺶ كولومبيا من خالل
موقع ويكيميديا كومنز

هددت إدارة جامعة McGill
بإنهاء اتفاقية تمويل اتحاد الطالب
الجامعيين (، )SSMUفي خطوة من
شأنها أن تحجب تمويل االتحاد بعد
أن اعتمد االتحاد "سياسة التضامن
مع فلسطين" في استفتاء أجري في
الحرم الجامعي هذا األسبوع.
ونقلت صحيفة الغازيت رئيس جمعية
الطالب ( )SSMUفي جامعة McGill
إن الجمعية تدعم "إرادة الجسم
الطالبي والتصويت الديمقراطي"
ويقول إن تهديد إدارة  McGillيقوّض
استقاللية االتحاد.
ومع ذلك ،تقول إدارة الجامعة إنها
تعتبر استفتاء " SSMUحول ما يسمى
بسياسة التضامن مع فلسطين غير
متسق مع دستور  "SSMUوتعتبر
أن هذه المبادرة من قبل SSMU
ستؤدي إلى االنقسام الذي يعزز ثقافة
النبذ وعدم االحترام على أساس
هوية الطالب أو معتقداتهم الدينية
أو السياسية  ،ويتعارض مع القيم
األساسية للجامعة المتمثلة في
اإلدماج والتنوع واالحترام ولن يتم
التسامح معه" ،وذلك وفقا لما كتبته
المتحدثة باسم الجامعة سينثيا لي في
بريد إلكتروني ،بحسب "الغازيت".
وأضافت أن إدارة الجامعة تنظر في
مزاعم وجود مخالفات في عملية
التصويت ،الفتة إلى أنَّه "إذا لم تتخذ
قيادة  SSMUإجراءات عالجية فورية
ومناسبة  ،بما يتفق مع التزامات
 SSMUبموجب مذكرة االتفاق
مع الجامعة  ،فإن الجامعة ستنهي
االتفاقية".
وكان الطالب في جامعة  McGillقد
صوّتو لصالح مقاطعة الشركات أو
المؤسسات "المتواطئة في الفصل
العنصري االستعماري االستيطاني
ضد الفلسطينيين" ،األمر الذي أثار
غضب الجماعات المؤيدة إلسرائيل
زاعمين أن عملية االستفتاء كانت غير
شرعية وترهب الطالب اليهود.
يذكر ان ما يزيد قليال عن  % 71من
األصوات عبر اإلنترنت التي تم اإلدالء
بها في الفترة من  15إلى  21آذار/
مارس كانت لصالح "سياسة التضامن
مع فلسطين".
وتطالب هذه السياسة ،التي ستدخل
حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات،
الجامعة عدم التعاون مع الشركات

والمؤسسات التي يقال إنها متواطئة
مع "نظام وحشي من سرقة األراضي
ونقاط التفتيش وهدم المنازل وتدمير
البيئة والترحيل والقتل خارج نطاق
القضاء على أيدي الجنود والشرطة
والمستوطنين".
اتحاد الـ  SSMUهو هيئة اختيارية
تمثل حوالي  24000طالب جامعي
في  ،McGillتمكّنه االتفاقية مع
الجامعة من تغطية نفقات التشغيل
ودفع تكاليف النوادي واألنشطة.
كما تسمح االتفاقية بإدارة النوادي
واألنشطة خارج مبنى الحرم
الجامعي  ،واستخدام اسم McGill
وتشغيل األنشطة المدرة للدخل في
الحرم الجامعي  ،وال سيما Gert's

.Campus Bar and Café

من جهة أخرى يؤكد رئيس الـ SSMU
الطالب دارشان دارياناني كما نقلت
عنه الصحيفة "إن اإلدارة ال تستطيع
أن تحدد من جانب واحد ما إذا كانت
 SSMUقد انتهكت دستورها" .وقال
إنه "في حالة التخلف عن السداد،
ينص االتفاق على  30يوما للطرف
المتخلف عن السداد لمعالجة
الوضع .وإذا اعترض أحد الطرفين
على التقصير  ،فإن االتفاق يدعو إلى
التحكيم".
وقال دارياناني "على الرغم من
ضغوط إدارة  ، McGillلن نتراجع
عن موقفنا" .وأضاف "سنفعل كل ما
في وسعنا للدفاع عن هذه السياسة
التي تمت الموافقة عليها ديمقراطيا
وتنفيذها" ،مشيرا إلى أنه إذا تم إنهاء
مذكرة االتفاق ،فسيجعل التمويل
"مرهقا"  ،لكن الجامعة ال يمكنها حل
 SSMUمن جانب واحد.
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 ٣أميركيين من داعﺶ خططوا لمهاجمة مسجد !
ذكرت معلومات من الواليات المتحدة
انه تم توقيف  3من انصار تنظيم
داعش االرهابي بتهمة التخطيط
لماجمة مسجد في مدينة شيكاغو.
فقد ذكر مكتب التحقيقات الفدرالي
في وثائق تم الكشف عنها أن مواطنا
أميركا ،يبلغ من العمر  18عام ًا
وآخرَين قاصرَين خططوا لتنفيذ هجوم
على مسجد للمسلمين الشيعة كان
سيُنفذ في نهاية شهر آذار الجاري.
وذكر موقع قناة "فوكس نيوز"
اإلخبارية أن الشاب ويدعى خافييه
پلكي من والية ماين كان يتواصل مع
قاصرَين يبلغان من العمر  17و15

عاما من والية كنتاكي ومدينة شيكاغو
عبر وسائل التواصل االجتماعي،
وخططوا لتنفيذ الهجوم على المسجد
في أواخر آذار.
وأوضحت الوثائق أنه كان قد جرى
اعتقال پلكي في  11شباط ،بعد
أن كان من المفترض أن يجلب
پلكي األسلحة النارية والذخيرة إلى
شيكاغو ،زاعما أنه أخبر أحد شركائه
أنه صنع عبوة ناسفة "لقتل مزيد من
الناس".
وقالت وثائق المحكمة "أوضح أحد
المراهقين أنهم سيدخلون المسجد
ويفصلون الكبار عن األطفال ثم

يقتلون البالغين".
وأوضحوا " أنهم إذا لم يكونوا قد
واجهوا قوات األمن في تلك المرحلة،
فإنهم سوف يواصلون طريقهم إلى
مسجد شيعي آخر أو كنيس يهودي
وتنفيذ نفس الخطة".
وأكدوا أنهم "لم تكن لديهم خطة

حريق مسجد قبا سببﻪ مشكلة
كهربائية  :الﺨسائر  ٥٠الف دوالر!
قالت شرطة مدينة لونغِي ْ إن حريقًا كان قد
وقع في وقت مبكر من يوم السبت داخل
مسجد في بروسارد كان على األرجح بسبب
مشكلة كهربائية.
حريق مسجد قبا في شارع Grande Allee
بدأ بعد الساعة الواحدة صباح ًا بقليل وعندما
وصل رجال اإلطفاء  ،كانت ألسنة اللهب تخمد
بالفعل بواسطة نظام الرش اآللي للمبنى.
األمر استغرق نحو  30دقيقة إلخماد النيران
وقدرت قيمة األضرار بنحو  50ألف دوالر.
وقالت مصادر شرطة لونغي ،إن الحريق نشأ
بالقرب من نقطة توزيع كهرباء داخل المبنى.
وأضافت أن لقطات كاميرات المراقبة تظهر
عدم وجود أحد وقت اندالع الحريق.
من ناحيته قال سماحة الشيخ سعيد فواز بعد
زيارته الى مسجد قبا أن أصل الحريق هو "مس
كهربائي عند باب القاعة الرياضية الداخلي".
واضاف الشيخ فواز " العمل جار إلعادة األمور
إلى نصابها ".

*الصورة من صفحة سماحة الشيخ سعيد فواز

يواجه رجل عدة اتهامات بعد أن قالت الشرطة
إن المصلين في مسجد في ميسيسوجا ،
أونتاريو  ،تعرضوا للهجوم فيما تعتقد السلطات
أنه "حادث بدافع الكراهية".
وكان دخل احد االشخاص إلى مركز دار
التوحيد اإلسالمي في ميسيساغا في وقت
مبكر من يوم السبت وأطلق رذاذ الفلفل تجاه
الناس ملوحا في الوقت نفسه بفأس  ،وفقًا
لشرطة پيل اإلقليمية .وقام بعض المصلين
في المسجد بتوقيف المهاجم ومن ثم تسليمه
الى الشرطة في المدينة .
و اتهم محمد معز عمر  24 ،عاما  ،باالعتداء
بسالح واستخدام مادة ضارة بقصد تعريض
الحياة للخطر أو إلحاق األذى الجسدي ،
وحيازة سالح لغرض خطير  ،والتلفظ بالتهديد
بالتسبب في الموت أو األذى الجسدي  ،وحمل
سالح مخفي وإيذاء للممتلكات الدينية.
ادانات
وقد صدرت العديد من المواقف المنددة
باإلعتداء على المسجد حيث أصدر رئيس
وزراء أونتاريو  ،دوغ فورد  ،بيانًا بعد ظهر
السبت يدين الهجوم .وقال دوغ في تغريدة
له " :قلبي يتوجه إلى جالية مركز دار التوحيد
اإلسالمي الذين تعرضوا للهجوم هذا الصباح".

واضاف "ال مكان في مقاطعتنا لمثل هذه
األعمال الشريرة والبغيضة .يجب أن نضمن
تقديم المسؤولين إلى العدالة ".
من ناحيته قال رئيس الوزراء الكندي جاستن
ترودو إن الهجوم على المسجد "مقلق للغاية".
واضاف في تغريدة له "أدين بشدة هذا العنف
 الذي ال مكان له في كندا  .كما أود أن أشيدبشجاعة أولئك الذين كانوا هناك هذا الصباح
".
وقالت عمدة ميسيسوجا  ،بوني كرومبي ،
إنها مصدومة وغاضبة من الحادث .وكتبت
كرومبي على تويتر "هذا الهجوم غير المبرر
على مكان عبادة أمر غير مقبول إطالقا وأنا
أدينه بشدة"" .أفكاري مع المصابين ومع
الجالية المسلمة بأكملها في المدينة".
في بيان  ،قال عمدة تورنتو جون توري إن أي
عنف ضد الجالية المسلمة أو أي جالية في
مكان عبادة "غير مقبول على اإلطالق".
وقال توري" :نقف مع الجالية المسلمة في
ميسيسوجا وتورنتو وكندا في أعقاب هذا
الهجوم" .وختم "يجب أن يستمر عملنا للتأكد
من أن الجميع يستطيع الصالة بسالم دون
خوف أو تهديدات أو عنف".
*الصورة من موقع مركز دار التوحيد

ﹼ
توجيﻪ االتهام الى محمد معز عمر
باالعتداء على مسجد ميسيساغا

للهروب بل أن تنتهي حياتهم بإطالق
النار عليهم من قبل سلطات إنفاذ
القانون".
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي
في شيكاغو ،بحسب ما نقلت قناة
الحرة ،إن عمالء مكتب التحقيقات
الفدرالي في شيكاغو صادروا عدة
أسلحة نارية ،بما في ذلك بندقية
ريمنجتون ،وسيوف وسكاكين وقوس
وسهام وعدة أعالم لداعش محلية
الصنع وأجهزة إلكترونية متعددة من
منزل الشاب البالغ من العمر  15عام ًا
بعد مذكرة تفتيش.
وأثناء حديثه إلى مكتب التحقيقات

الفدرالي ،قال احد الموقوفين البالغ
من العمر  17عام ًا إن پلكي "تحدث
عن جمع مواد لصنع ألعاب نارية
لمهاجمة شخص ما" ،مضيفًا أنه
"أخبره أنه يريد يقضي شهيدًا ويموت
أثناء القتال في سبيل هللا" ،كما
قالت قناة الحرة.
وخالل إجراء تفتيش في منزل پلكي
في فبراير  -شباط ،قال عمالء مكتب
التحقيقات الفدرالي إنهم عثروا على
ثالث عبوات ناسفة محلية الصنع في
غرفة نومه واثنين من أعالم داعش
المرسومة باليد.
الصورة من األف بي آي

علي العقل ﺿحية إطالق نار في كالغري
حددت شرطة كالغاري هوية ضحية إطالق
النار الذي وقع في كالغري في مقاطعة البرتا
االسبوع الفائت .وقالت الشرطة ان الضحية
هو علي العقل البالغ من العمر  21عاما  ،كان
يقود سيارة شيفروليه أفاالنش عندما توقف عند
اإلشارة الحمراء عند تقاطع احدى الطرق بعد
منتصف الليل بقليل .وقالت الشرطة إن سائق
سيارة أخرى توقف بجانب العقل وخرج منها
وأطلق عدة أعيرة نارية.
وجدت الشرطة في وقت الحق العقال ميتا
في مقعد السائق األمامي .وتقول الشرطة إن
المحققين يعتقدون أن العقل كان مستهدفا
بإطالق النار.
وفي بيان صحفي قال الرقيب شون جريجسون
من وحدة جرائم القتل بشرطة كالجاري "كان
هذا هجوم ًا عنيفًا بشكل ملحوظ على طريق
مزدحم في مدينتنا  .واضاف "بينما ال نزال في
وقت مبكر نسبيًا في التحقيق  ،فإننا نخصص
عدد ًا من الموارد لقمع المزيد من العنف
ومحاسبة المسؤولين".
وقد اقيمت جنازة العقل في يوم  24آذار  /مارس
في مسجد أكرم جمعة شمال شرقي كالغاري.

ويمثل وفاته سادس جريمة قتل هذا العام في
كالجاري.
يذكر ان العقل هو من اصول سورية وصل الى
كندا مع عائلته في العام  2016وكان يخطط
قبل مقتله لزياره اقاربه في سوريا.

!RAMADAN KARIM
Que
Qu
Q e ce mois saint vous apporte de la prospérité et de la joie

!RAMADAN KAREEM
May this holy month bring you prosperity and joy
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aref.salem@montreal.ca
514-855-6000 poste: 4042

4243, rue de Charleroi

Montréal (Québec) H1H 5R5

MONTRÉAL-NORD

Jean-Marc Poirier

Abdelhaq Sari

Chantal Rossi

Christine Black

Conseiller d'arrondissement Conseiller d'arrondissement

Conseiller de la ville

Conseillère de la ville

Mairesse-Mayor

City Councillor

christine.black@montreal.ca

Philippe Thermidor
Borough Councillor

District Ovide-Clermont
philippe.thermidor@montreal.ca
514-328-4000 poste: 5576

Borough Councillor

District Marie-Clarac

jean-marc.poirier@montreal.ca
514-328-4000 poste: 5575

City Councillor

District Marie-Clarac
abdelhaq.sari@montreal.ca
514-328-4000 poste: 5574

District Ovide-Clermont
chantal.rossi@montreal.ca
514-328-4000 poste: 5573

8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3B1

Suzanne De Larochellière

514-328-4000
poste: 5570

SAINT-LÉONARD

Arij El Korbi

Dominic Perri

Conseillère d'arrondissement Conseillère d'arrondissement

Michel Bissonnet Angela Gentile

Conseiller de la ville

Maire-Mayor

Borough councillor
District Saint-Léonard-Ouest
suzanne.delarochelliere@montreal.ca

Borough councillor
District Saint-Léonard-Est
arij.elkorbi@montreal.ca

514-328-8410

514-328-8410

Conseillère de la ville

michel.bissonnet@montreal.ca City Councillor

City Councillor
District Saint-Léonard-Est
District Saint-Léonard-Ouest
angela.gentile@montreal.ca domenic.perri@montreal.ca
514-328-8410
514-328-8410

514-328-8410
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زعيم الخيرهللا – زيندزور

َ
َُ
َ
ْ
ْ
َ
العل ِم
ثير من ِ
ليل من ِ
حاجتنا الى ق ٍ
الحكم ِة ،ال إلى ك ٍ
هَل ْ الب َ َ
شرِيَّة ُ -اليوم -في حاجَ ٍة الى كَثير ٍ من العِلمِ ،أَم الى
ُ
ُ
تعيش في عصر العلم،
ن الحِك ْ َم ِة؟ البشرية-اليوم-
قليل مِ َ
ٍ
المعلومات ،وعصر التقدم التقني (التكنولوجي).
وعصر تدفق
ِ
والسؤالُ الذي ي ُطْرَحُ بقوةٍ :هَل ْ استطا َع العلمُ أن يحل كلَّ
َمات االنسان؟ أم ازدادت مع التقدم العلمي تعقيداً؟ هل
أَز ِ
استطا ً
َ
يوقف الحروب أم زادها اشتعاال ً بانتاج أسلح ٍة
ع العلمُ أن
"بيولوجية" ونووية وكل أسلحة الدمار؟ هل استطا َع العلمُ أن
ع قد َم االنسان في الطريق الصحيح؟ هل استطا ً
ع العلم
يض َ
ن بحاج ٍة
أن يحد من اطماع االنسان وجشعه وأنانيته؟ هل نح ُ
إلى علم ٍ كثيرٍ ،أم الى حكم ٍة قليل ٍة نحلُ بها االزمات ونواجه بها
التحديات والكوارث االجتماعية واالقتصادية التي تواجه االنسان؟
التساؤالت ال ب َُّد من تحديد المقصود ُ من العلم
ِ
لالجابة على هذه ِ
ومن الحكمة .العلم :هو امتالك المعلومة وتحقيق االنجازات من
خاللها ،أمّا الحكمة ُ فهي أن تضع هذه المعلومة في الموضع
الصحيح.
"الفريد نوبل" المهندس الكيميائي اخترع الديناميت عام ،1867
ما أدى الى تفجيرات ،منها انفجار في معمل العائلة أدى الى
وفاة خمسة اشخاص بينهم أخوه االصغر "إيميل" ،فأوصى نوبِل
بجائزة نوبل للسالم ،التي تعطى لكل جهد علمي سواء في الطب
او الكيمياء او الفيزياء او المجاالت االنسانية لِيسهم في تحقيق
السالم تكفيرا ً عن اختراعه ِ المدمر .الفريد كان عالما ً وكان ذكيا ً
ولك َّ
ن علمهُ وذكاءه ُ لم يمنعاه من التسبب بالكوارث .علمهُ
تنقصهُ الحكمة التي توجه مسار هذا االختراع الهام؛ ليكون في
خدمة البشرية.
في الحروب المدمرة ،ال ينقص الجيوش العلم بأدوات الحرب
وفنون القتال ،وال استخدام آخر ما أنتجه العلم من أسلحة
الدمار ،وإنما تنقص هذه الجيوش الحكمة في استخدام هذه
األسلحة في موضعها الصحيح.
شاءُ ¤و َ َمن ي ُؤ ْتَ الْحِك ْ َمة َ
هللا تعالى يقول (:ي ُؤ ْتِي الْحِك ْ َمة َ َمن ي َ َ
َّ َّ َّ ُ
ُ
َ
اب).البقرة :اآلية:
فَقَد ْ أوت ِ َ
ي خَيْرًا كَثِيرًا  ¤و َ َما يَذكر ُ إِل أولُو ا ْللْب َ ِ
( .)269من يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيرا ً كثيراً ،ال من يؤتى العلم؛
م بالحكم ٍة قد يؤدي الى دمار البشرية .وهللا تعالى يؤتي
ألن العل َ
الحكمة من يشاء ،فالله تعالى آتى الحكمة لقمان ،العبد االسود
الذي ال يأبهُ به أحد ٌ ولكنه عند هللا كبير:
َ
ن اشْكُر ْ لِلَّه ِ  ¤و َ َمن يَشْكُر ْ فَإِن َّ َما يَشْك ُ ُر
(وَلَقَد ْ آت َيْن َا لُق ْ َما َ
ن الْحِك ْ َمة َ أ ِ

لِن َف ِْسهِ¤و َ َمن كَفَر َ فَإ ِ َّ
ن الل َّ َه غَن ِ ٌّ
ي حَمِيد ٌ ) .لقمان :االية .)12(:آتى
ن ولم يؤت فرعون إال السفه ،فادَّعى االلوهية
هللا الحكمة َ لقما َ
ُ
َ
ُّ
َ
ُ
َ
ِّ
َ
َ
ٰ
ن يَا أيهَا ال ْ َمل َما عَلِمْتُ لكم من ْ إِله ٍ غيْرِي
ل فِرْعَو ْ ُ
سفها ً ( :وَقَا َ
َّ
َّ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ين فاجْعَل لي َصرْح ًا لعَلي أطل ِ ُ َ
فَأَوْقِد ْ لِي يَا هَا َما ُ
ن عَلَى الط ِ
ع إِلى ٰ
ُّ
ن ) .القصص :االية .)38( :هذه
إِلَٰه ِ مُ َ
ن الْكَاذِبِي َ
وسى ٰ وَإِنِّي َلَظُنهُ مِ َ
الدعاوى دعاوى سفهية ،لم يؤته هللا الحكمة ،الحكمة يؤتيها هللا
من اصطفاهم وكرمهم.
نحن نحتاج الحكمة في عالقاتنا االجتماعية وفي بيوتنا التي
تنخرها من داخلها الصراعات بسبب فقدان الحكمة .المرأة
الحكيمة هي التي تستوعب غضب الزوج والرجل الحكيم هو
الذي يستوعب انفعاالت زوجته ،فمن السفه ان تتحول االسرة
الى ساحة للصراعات وتصفية الحسابات واالفتراءات وكَيل
االتهامات .قليل ٌ من الحكمة يكفي في حل مشكالتنا االسرية
والمجتمعية والسياسية واالقتصادية .إبليس كان عالما ً ولكنه لم
يكن حكيما ً اذ تحدث مع رب العزة والجالل بمنطق السفاهة:
ل َما َمنَعَ َ َ َّ
َسج ُ َد إِذ ْ أ َ َمرْت ُ َ
ل أَنَا خَيْر ٌ مِّنْهُ خَلَق ْت َنِي
ك  ¤قَا َ
(قَا َ
ك أل ت ْ
َّ
ين) .االعراف :اآلية .)12( :انه تحدث مع
مِن نار ٍ وَخَلَق ْتَهُ مِن طِ ٍ
ُ
المفروض أن يعرف حدوده
ربه الذي امره بالسجود آلدم ،كان
وان يعرف ان مقامه هو مقام العبودية وان مقام هللا هو مقام
الربوبية ،وان يطيع االمر االلهي ،ولكن فقدانه للحكمة قاده ُ الى
الشقاء االبدي.
حتى في الملك والحكم نحتاج إلى الحكمة ،فالله تعالى آتى داود
الحكمة مع الملك وفصل الخطاب:
َ
(و َ َ
ْ
اب) .ص :اآلية.)20( :
ط
خ
ال
ل
ص
ِ
شدَدْنَا مُل ْكَهُ وَآت َيْن َاه ُ الْحِك ْ َمة َ وَف َ ْ
َ
ِ
وفي الختام أذكّر بأننا نحتاج إلى الحكمة والبصيرة في التعاطي
مع المشكالت والتحديات التي تواجهنا ،وليس الى شحن رؤوسنا
بالمعلومات دون معرفة كيفية االستفادة من هذه المعلومات
وتوظيفها بالشكل الصحيح.

علي إبراهيم طالب  -وندزور

صرخة من قلب متعب..

نعيش في عالم غريب وعجيب من
ا لتنا قضا ت و ا أل مو ر ا لمختلفة
والمتقلبة كل يوم تحديدًا ..من
ناحيتي أحترم المسؤول في أي
دولة كانت سواء شرقية او غربية
لكن الذي :
•يحترم انسانية البشر ويقدرهم ..
•يسير بموكب متواضع ومحترم
وال يهين البشر على الطرق ..
•يسافر بالطائرة العادية مثل باقي
البشر في درجات عادية ..
•ال يتكبر على الناس ويتابع
قضاياهم بنفسه ..
•يحافظ على إنسانية االنسان
وعلى نفسه ً
اول وعلى باقي البشر
تاليًا ..
•الذي يعتبر المال العام أمانة وال
يخون تلك األمانة ..
•الذي يبقى انسانًا بكل ما لهذه
معان وعِبر ،مهما عال
الكلمات من
ٍ
مركزه .
ما أحوجنا في حياتنا هذه إلى
أن نعود إلى إنسانيتنا الحقة
وأن نتعامل مع بعضنا البعض
بكل إنسانية ،وترفّع عن األحقاد
والبغض الذي ينتشر بين الناس
بشكل غير معقول وغير مبرر على

االطالق..
دعوة الى الخير ..دعوة الى الحب..
دعوة لالنسانية الحقة والعطاء
الدائم
على كل حال ،ال يسعنا
الباري عز
الى
الدعاء
اال
و جل ا ن يحفظكم جميعًا يا
قريبًا نهاية
كرام ،وأن نشهد
ما
بأسرع
الوباء
هذا
يمكن  .إ نه سميع مجيب
الدعوات .يا من اسمه دواء وذكره
شفاء ،يا هللا.
والمودة
الخير والمحبة
على
الدائمة والسالم ،أستودعكم هللا،
ولقاؤنا معكم يتواصل من خالل
الموقع االعالمي ،جريدة
هذا
صدى المشرق الغراء ،وإلى اللقاء
القريب إن شاء هللا تعالى  .
  
الكاتب
مع
للتواصل
الرقمي
البريد
عبر
(االلكتروني)visionmag64 @ :
Gmail.com
الصفحة الشخصية على موقع
FACEBOOK
بوك
الفيس
PAGE:
ALI
IBRAHIM
TALEB
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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

Livraison et commande en ligne
nuts-box.com 514-322-2107

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.
اتصل برقم .211
اتصل برقم .211

21-210-140W
21-210-140W
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مسيرة حاشدة في أوتاوا تنديدا بالحرب العدوانية
التي تقودها السعودية على اليمن ..كندا مشاركة!

في الذكرى السابعة للحرب التي
تقودها السعودية على اليمن نظم
مئات األشخاص مسيرة حاشدة في
العاصمة الكندية اوتاوا حيث تجمع
المتظاهرون الذين قدموا من مدن
تورنتو ،مونتريال وأوتاوا ومدن أخرى
امام مبنى وزارة الشؤون الدولية
الكندية وانطلقوا منه إلى مبنى
البرلمان تعبيرا عن استنكار مشاركة
كندا في الجرائم السعودية ضد
اليمنيين األبرياء من خالل امدادها
بالسالح.
وردد المتظاهرون عبارات "العار  ،العار
آل سعود" " ،العار  ،العار لإلمارات"
في إشارة إلى األسرة الحاكمة في
المملكة العربية السعودية والى حكام
االمارات ،على الجرائم التي يرتكبونها
بحق المدنيين اليمنيين .
الالفتات التي كان يحملها المتظاهرون
كانت تعبيرا عن استنكار تسليح كندا
للسعودية  ،ومساعدتها في شن حربها

على اليمن من خالل صفقات السالح
 ،وقال المتظاهرون إن ذلك جعل
أوتاوا متواطئة في الجرائم السعودية.
كما رددوا "العار العار للحكومة
الكندية" ،باعتبار انها تقدم ما قيمته
 15مليار دوالر من المركبات المدرعة
الخفيفة ( )LAVsإلى المملكة العربية
السعودية والتي يتم استخدامها
ضد الشعب اليمني وكذلك مواطني
المملكة العربية السعودية في انتهاك
واضح لبنود االتفاقية.
تحدث في التظاهرة حسن مجتبى
رضوي الذي قال "قُتل أو ُ
شوه 10200
طفل منذ عام  .2015في عام 2019
 ،قالت اليونيسف إنه بحلول نهاية
[ذلك العام]  ،سيموت  50ألف
طفل لمجرد عدم وجود حليب .وفي
ستة أشهر من ذلك العام  ،كان
هناك  50ألف طفل وافته المنية ".
واضاف مؤكدا األسى الذي شعروا به
 ،ككنديين  ،تجاه موقف حكومتهم

"لقد تم دعم المأساة التي تحدث
منذ عام  – 2015من خالل تقديم
األسلحة من قبل الحكومة الكندية.
مليارات الدوالرات التي تجنيها
الحكومة الكندية من مبيعات تلك
األسلحة [التي] استخدمت لقتل
هؤالء األطفال البالغ عددهم 10200
".
وقالت بعض الالفتات التي تم رفعها
خالل المظاهرة إن السعوديين كانوا
مجرمي حرب وسلطت الضوء على
"نفاق" الحكومة الكندية عندما
تعلق األمر بدعم أوكرانيا أثناء قتل
أطفال يمنيين  ،من بين العديد من
العالمات األخرى التي تندد بعالقات
الغرب بالرياض.
وقال سماحة الشيخ علي السبيتي
في كلمة له ان "سمعة كندا ال
ينبغي ان تتلطخ على يد اولئك
الذين يفضلون عقود السالح على
الحفاظ على ارواح اطفال اليمن" ..

واعتبر "ان المجرمين الحقيقيين هم
اولئك الذين يدعمون هذه المملكة
من اليوم االول لتاسيسها "  .واضاف
السبيتي " بالرغم من تقارير االمم
المتحدة ومنظمات حقوق االنسان ال
زال الحصار يقف امام وصول االغذية
والمواد الطبية لليمنيين" .وتوجه الى
رئيس الوزراء الكندي سائال " لماذا
اسرعت لمساعدة الشعب االوكراني
ـ وهو امر يجب ان تقوم به ـ بينما
تغلق عيونك عما يجري ضد الشعب
اليمني وتغض الطرف عن حقوق
الفلسطينيين ؟ الناس تسال لماذا
هذا التمييز وتجاوز الحدود الدنيا
لالنسانية ؟ ".
وأكد حمزة كريم أن أوتاوا لديها
معايير مزدوجة عندما يتعلق األمر
باألطفال اليمنيين مقارنة باألطفال
األوكرانيين  ،قائالً" :بدال ً من إظهار
رئيس الوزراء جاستن ترودو وحكومته
التضامن واالهتمام بالشعب اليمني

مثلما يفعلون مع الشعب األوكراني
نراهم مستمرين في بيع األسلحة
للسعودية ليواصلوا قتل المدنيين في
اليمن ".
وقال السيد أمين الجعفري خالل
المظاهرة "سبع سنوات من إراقة
الدماء التاريخية  ،وسبع سنوات من
القصف على منازل األبرياء والضعفاء
وعلى األطفال و النساء وقصف
المدارس والمستشفيات ودور العبادة
 ..لماذا هذا؟".
كما لفت السيد الجعفري على
العقوبات والحصار التعسفي الذي
تفرضه الرياض وحلفاؤها  ،مشيرا ً إلى
أنها تشمل أيضا ً الحاجات األساسية
والضرورية للناس من أدوية ومواد
غذائية.
وكانت كلمات دعت الى التاكيد على
مظلومين اهل اليمن والحاجة الى
دهد دولي النقاذ المدنيين سيما
االطفال والنساء والشيخ
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الصوم  :ثورة على الذات والواقع

إن أول مادة في برنامج شهر رمضان
هو الصوم والذي يعني :اجتناب هذه
المفطرات ،المذكورة من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس بقصد امتثال أمرا
لله والذي فرضه عليك من أجل تنمية
نفسك وتقوية إرادتك.
وعليك يا عزيزي الصائم أن تكون
واعيا ألهداف الصوم ،منتبها إلى غايته
السامية عامال على تحقيقها وتوفيرها
حتى ال ينتهي عليك شهر رمضان إال
وأنت تمتلك إرادة قوية وصمودا فوالذيا
تستعين به على تحقيق طموحاتك
وتواجه به مصاعب الحياة ومتاعب
السير..
الصوم ...تدريب إيماني
قد يصل اإلنسان إلى مستوى رفيع
في الحياة ولكن عليه أن ال يستسلم
للجمود على ذلك المستوى والذي
ينشأ غالبا من الغرور إذ يوحي لصاحبه
باالكتفاء بما حصل ...فيبقى مكانه
واقفا بينما تسير الحياة ويتقدم
اآلخرون ..وفجأة يكتشف نفسه يهرول
إلى الوراء ويتأخر عن قافلة التقدم،
فالذي ال يتقدم ال يحتفظ بمكانه وإنما
يسير باتجاه معاكس لسير الحياة
التقدمي..
وكما في الفرد كذلك في األمة ..فقد
تحتل أمة مكانة سامية في العالم..
ولكن عليها أن ال تضخم واقعها وأن ال
تسمح للغرور بأن يستولي على أجوائها
فيؤول أمرها إلى الجمود بينما تجذ
األمم األخرى في منافستها والتفوق
عليها .وبعد فترة تفيق على واقعها
المتأخر المرير وترى نفسها متأخرة عن
موكب الحياة.
يجب أن تطالب نفسها كل يوم بتقدم
ملموس وإال فإن كل يوم يمر عليها.
يعني خطوة إلى الوراء .وهذا ما يعنيه
الحديث الشريف " :من تساوى يوماه
فهو مغبون ..ومن كان آخر يوميه
شرهما فهو ملعون ..ومن لم ير الزيادة
في نفسه فهو إلى النقصان ومن كان
إلى النقصان فالموت خير له من
الحياة".
والجمود هو عقدة التأخر لدى األمة
اإلسالمية في هذا العصر ..حيث
يستعصب كل فرد التخلي عن روتين
حياته والثورة على الواقع الضعيف
ويحلو له أن يحتفظ بالمستوى الذي
أحرزه من دون طموح إلى التقدم ..فهو
بهذا يفقد حتى ذلك المستوى الذي
أراد المحافظة عليه وكذلك غالبا ما
تنشأ في المجتمعات تقاليد واعراف
تكون مجافية لروح المبدأ ومصلحه
المجتمع ولكن قدمها واستمرارها
يجعل مخالفتها أمرا صعبا كقيودات
الزواج والسفر والعالقات العامة.

فما أحوجنا إلى التدرب والتمرن على
الثورة حتى نستطيع أن نتغلب على
واقعنا المريض ..ونثور على جمودنا
القاتل..
وما أحوجنا إلى التمرد على كثير من
العادات والتقاليد التي تعرقل مسيرتنا
اإلصالحية..
ويأتي شهر رمضان المبارك وهو يحمل
إلينا فريضة من أهم فرائض اإلسالم..
الصوم ..وهو يعني :ثورة على الواقع
الروتيني الذي نعيشه وتغييرا شامال
للحياة اليومية التي تؤطرنا طوال
السنة..
ومن هنا تأتي قيمة الصوم فهو تدريب
ثوري يمرن الفرد كيف يثور على واقعه
ويتخلص من اعتيادياته متى ما دعت
الحاجة إلى ذلك..
الصوم :حرمان هادف
اإلنسان هذا الكريم على هللا ..والذي
خلق هللا الكون ومافية من اجله
وسخره لخدمته..
هذا اإلنسان لماذا يفرض عليه هذا
الحرمان القاسي من طعامه وشرابه
ولذاته لمدة شهر؟!!
الواقع :أن فرض هذا الحرمان لم يكن
تشهيا وال اعتباطا فهو صادر عن جهة
حكيمة ال تعرف العبث والتشهي ،انه
حرمان هادف نابع من صميم مصلحة
اإلنسان وخيره ،وأقل ما نستطيع أن
شصوره أنه كالحرمان الذي يفرضه
الطبيب على مريضه ليس إال ليودع
المرض وبعانق الشفماء سريعا.
ونسجل هنا بعض النقاط التي يهدف
إليها هذا التكليف الشاق:
ا -يعيش اإلنسان طوال السنة يتقلب
بين اطباق اطعام الشهي والشراب
اللذيذ وفي أحضان الجنس الناعم،
فتشغله لذة هذه النعم وتستولي
على تفكيره ،فيغفل عن ما خلفها من
منعم متفضل وما تستلزمه من شكر
متواصل...
فاإلنسان قد ال يقدر النعم مادامت
متوفرة له وإنما يراها كشيء طبيعي
ناله باستحقاقه ال فضل ألحد عليه
به ..ولكن إذا فقد إحدى النعم فحينئذ
يشعر بقيمتها وبالفراغ الذي تركته
ومن هنا انطلقت الحكمة التي تقول:
الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال
يراها إال المرضى.
والصوم موعظة عملية يحرم فيها
اإلنسان من النعم التي تغمره طوال
السنة ويحس بألم الحرمان ..فيشعر
بقيمة تلك النعيم ويعرف قدرها ،ويفكر
في فضل المنعم عليه بها ..فيتوجه إلى
هللا ويشكره على تلك النعم ويطلب
إليه دوامها واستزادتها..
 2-نظام الحياة يقتضي وجود التفاوت

بين الناس اقتصاديا .فالناس ليسوا
في مستوى واحد من الطاقات والقوى
فمن الطبيعي أن يكون نصيب األقوى
من خيرات الكون أكثر من نصيب
الضعيف.
ولو كان الناس كلهم في مستوى واحد
لفقد التعاون والتفاعل بينهم لعمارة
الحياة .فالعامل إذا كان مليونيرا فعلى
ما يجهد نفسه في العمل ،والكناس
إذا كان ثريا فسوف لــــن يتنازل إلى
مستوى الكناسة ..يقول القرآن
َ
الحكيــم﴿:وَرَفَعْن َا بَع ْ َ
ض
ضهُم ْ فوْقَ بَع ْ ٍ
ضه ُم بَع ْ ً
ات لِيَتَّخِ َ
ذ بَع ْ ُ
سخ ْرِيًّا﴾
دَرَجَ ٍ
ضا ُ
الزخرف.32 -
ومن ناحية أخرى فإن هللا خلق الحياة
كمرحلة ابتالء وامتحان للبشر ،وتفاوت
المستوى االقتصادي شكل من أشكال
َ
ع بَع ْ َ
ض
االمتحان و ﴿وَرَف َ َ
ضكُم ْ فوْقَ بَع ْ ٍ
ات لِّيَبْلُوَكُمْ﴾ األنعام.165 -
دَرَجَ ٍ
وإذا كان من الحكمة وجود هذا
التفاوت االقتصادي فليس من العدالة
أن تستأثر فئة بخيرات الكون وثروات
العالم وتتفرج على بقية الناس يعانون
من ألم الفقر والحرمان!
فما هو العالج الصحيح لهذه المشكلة
اإلنسانية؟
الحضارة المادية بلونيها الرأسمالي
واالشتراكي أخفقت في حل هذه
ا!مكلة وأثبت الواقع فشلها.
فالمذهب الرأسمالي يوسع شقة
التفاوت بين الناس وينمي الطبقية
البغيضة في المجتمع بما يتيح لألثرياء
من حرية فردية تجعلهم يتفننون في
امتصاص ثروات المجتمع..
وكذلك المذهب االشتراكي الذي
يغذي روح الفرقة والعداوة بين طبقتي
المجتمع ،فهو يغرس في قلوب الحمال
الحقد والبغض على الطبقة الثرية
ويحكم على الطبقة العاملة أن تعيش
صراعا مستمرا ضد الطبقة األخرى،
وبالطبع ال تطيب نفوس األثرياء أن
تسلب منهم أموالهم بقوة وعنف!
باإلضافة إلى ما نتج عن هذين
المذهبين من مضاعفات خطيرة لم
تعد خافية على صعيد الواقع..
أما اإلسالم وهو الدين السماوي الخالد
فقد قدم للمشكلة عالجا إنسانا ً ناجحا
حيث فرض للفقراء النصيب الوافر في
أموال األثرياء ووضع الطرق السليمة
العادلة التي تضمن لهم حقوقهم.
وأول مرحلة يقوم بها اإلسالم في هذا
المجال هي :توليد التعاطف والتراحم
بين الطبقتين واستعمل لذلك نوعين
من األسلوب:
أسلوب فكري :ففي اآلثار اإلسالمية
كتابا وسنة أحاديث كثيرة تحث على
مراعاة الفقراء والمساكين وترغب في

أنعاشهم ورفع مستواهم المعيشي..
وأسلوب عملي :وذلك أن فرض على
اإلنسان فترة من الحرمان تذكره بتلك
األغلبية من الناس التي تعيش مثل
هذه الحالة طوال حياتها.
فاإلنسان في الصوم حينما يضنيه
الظمأ ويزعجه الجوع وترتفع عنده
درجة الحرارة الجنسية ..وحينما يحس
بألم الحرمان وقساوتة ..يفكر في
حالة هؤالء الفقراء والمساكين والذين
يعيشون هذه الصعوبة والحرمان دائما
وأبدا.
وحينما تتولد الرحمة وينشا العطف
فسيكونان بداية ناجحة لحياة تعاون
ورفاه للطبقتين.
يقول اإلمام الصادق عليه السالم":أما
العلة في الصيام ليستوي به الغني
والفقير ،وذلك ألن الغني لم يكن
ليحس الجوع فيرحم الفقير ألن الغني
كلما أراد شيئا قدر عليه ،فأراد هللا عز
وجل أن يسؤي بين خلقه وأن يذيق
الغني مس الجوع واأللم ليرق على
الضعيف ويرحم الجائع ".
وسئل اإلمام الحسين عليه السالم" :لم
افترض هللا عز وجل على عبده الصوم؟
فقال عليه السالم" :لجد الغني مس
الجوع فيعود بالفضل على المسكين ".
صوموا :تصحو
ليس تطفال من اإلسالم أن يعنى في
تشريعاته بشؤون الجسم كما يعني
بشؤون الروح ..الن ترمز بعض أحكامه
إلى الناحية الصحية لبدن اإلنسان..
فهو الدين الذي أعلن من أول يوم أنه
دين الدنيا واآلخرة والمادة والروح،
وليس كبقية األديان التي كانت تصرح
بتحيزها إلى أحد الجانبين على حساب
اآلخر..
اإلسالم يؤمن بأن العقل السليم في
الجسم السليم ،وبأن اإلنسان الذي
تتوفر لديه الصحة والحيوية في جسمه
باإلضافة إلى سالمة نحره وطهارة
روحه ..هذا اإلنسان يستطيع أن يقوم
بدوره في الحياة خير قيام ،وحينما
يتحدث القرآن الكريم عن المؤهالت
القيادية لطاغوت عليه السالم يقول:
﴿وَز َادَه ُ ب َ ْ ً
سم﴾ .
ج ْ
سطَة فِي الْعِلْم ِ وَال ْ ِ
لذا وضع اإلسالم أحكامه الوقائية
لتجعل اإلنسان بعيدا عن متناول
المرض واإلصابة والوقاية خير من
العالج ،فحظر على اإلنسان المواد
التي تعمل للفتك بصحته وإن كانت
تبدأ بأسلوب خفي ضئيل لتتفاقم فيما
بعد..
فحرم الميتة والدم ولحم الخنزير
والنجاسات والمسكرات ولبس الذهب
والحرير (بالنسبة للرجال)..
ولكن ليست المواد الضارة هي المصادر

الوحيدة لألمراض! فحتى المواد النافعة
قد تسبب لإلنسان أمراضا خطيرة!
وذلك حينما يفقد التوازن في تناولها.
فأكثر األمراض يكون سببها هو فقدان
االعتدال في األكل والشرب والجنس.
يقول أحد األطباء ":إن معظم الناس
يحفرون قبورهم بأسنانهم " وقام بعض
األطباء بدراسة دقيقة حول اإلنسان
المعاصر وأسلوب التغذية وصرح
بعدها :بأن الناس يأكلون ثالثة أضعاف
حاجتهم وهم بذلك يجلبون األمراض
ألنفسهم ".
فكيف يخطط اإلسالم للوقاية من هذا
المرض الخطير؟
انه يضع تعاليمه الحكيمة لتوعية
الناس نحو تغذية أفضل لتجنب
مضاعفات الغذاء ،فهذا القرآن الكريم
شرَب ُوا ْ وَال َ
يخاطب الناس﴿ :وكُلُوا ْ وَا ْ
سرِفُواْ﴾ ويقول صلى هللا عليه وآله
تُ ْ
وسلم" :المعدة بيت الداء".
ولكي يتعلم اإلنسان كيف يتغلب على
هذه المشكلة ،ويتدرب على التوازن
واالعتدال في أكله وشربه فقد فرض
عليه الصوم حيث يمتنع هو من نفسه
وباختياره عن الطعام والشراب قليلة
وكثير مهما كان الطعام شهيا أو كان
هو جائعا.
وتستمر به هذه الفترة التدريبية لمدة
شهر يتعود خاللها على التوازن ويتمرن
على ضبط النفس وتنظيم الغذاء فيأكل
ليعيش ال يعيش ليأكل..
ومن ناحية أخرى فالصوم يتيح للجهاز
الهضمي والذي يعمل باستمرار فرصة
ارتياح وهدوء بعد تعب طويل يستعيد
فيها نشاطه ليعود بعدها إلى العمل..
وكذلك فان الصوم -كما يقرر األطباء-
يقضي على البؤر الصديدية التي تتكون
داخل الجسم وتصب إفرازاتها السامة
في الدم غير أن اإلنسان قد ال يشعر
بها حتى يتضاعف خطرها ..وفي الصوم
عندما تقل المواد الغذائية في الجسم
وتدب األجهزة الداخلية في االستهالك
فتحتوي تلك الخاليا وتريح اإلنسان من
خطرها.
ويعرض األطباء قائمة من األمراض
التي يمكن أن يستعان بالصوم في
عالجها :كاضطراب الهضم البدانة
أمراض القلب القلق التوتر العصـبي
البول السكري ارتفاع ضغط الدم تذوب
الشحم ا لزائد...وبالتالي ،نجد كلمة
الرسول األعظم صلى هللا عليه وآله
ترتسم أمامنا بخط الواقع العريض:
صوموا تصحو.ويقول أمير المؤمنين
علي عليه السالم :الصيام أحـد
الصحيتين.1
 1من كتاب شهر رمضان برنامج رسالي
 /الشيخ حسن الصفار.
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وصية النبي للصائم
ورد عن النبي (صلى هللا عليه وآله) في
خطبته الخالدة ،ووصيّته إلى الصائمين
في استقبال شهر رمضان أن ّه قال..." :
أيّها الناس من حَ َّ
سن منكم في هذا
الشهر خُلُقَهُ ،كان له جواز على الصراط
يوم تزلُّ فيه األقدام ...ومن َّ
كف فيه
شرَّهَّ ،
كف هللا عنه غضبه يوم يلقاه".
من التقاليد واألعراف الشائعة عند
البعض في أيّام الصيام أن تصبح
أخالقهم وطباعهم مرهونة بما يعانونه
خالل النهار من ألم الجوع والعطش،
فإذا اقتربت من أحدهم يبادرك
بالقول "إن ّي صائم" وذلك تعبيرا ً عن
الحالة التي يعانيها والتي تجعل منه
إنسانا ً متوت ّر األعصاب ،فظّاً ،غليظاً ،ال
يستطيع أن يضبط إنفعاالته أمام تأثير
الحاالت السلبية التي قد تواجهه.
ومنشأ ذلك هو اإلحساس بالجوع
والعطش الذي يولّد لدى اإلنسان حالة

الفوضى والعصبية.
ولمثل هؤالء الناس كان الصيام،
ن شهر رمضان
ولمثل هؤالء نقول :إ ّ
الذي جعله هللا سبحانه وتعالى
مدرسة يدخل إليها الطالب في أوّله
ليخرج منها في آخره وقد حصل على
الدرجات الرفيعة ،والعالمة القصوى
نتيجة لتطبيقه لشروط الصوم وأحكامه
الظاهرة والباطنة.
وألجل الحصول على الدرجات الرفيعة
التي تجعلنا من الفائزين في هذا
الشهر الكريم ،ها هو رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله) يعطينا اإلشارة والعالمة
للسير في الدرب الموصل إلى النجاح،
إن ّه يخاطبنا جميعا ً ويقول لنا :أيّها
الصائمون الكرام إلتفتوا إلى أخالقكم
ن الخُلق في هذا
وطباعكم ،فإ ّ
س َ
ن حُ ْ
الشهر والسعي للتحلّي باألخالق
الفاضلة والمعاشرة الطيبة تؤدّي بكم

إلى الجواز على الصراط في الوقت
الذي تزلُّ فيه األقدام ،وإن أردتم
وشئتم المزيد فما عليكم ّ
إل أن تزيّنوا
ّ
بالكف عن األذى،
الجوع والعطش
وضبط النفس إزاء ما يثير الغضب،
ن ذلك يدل على سمّو النفس وكرم
فإ ّ
األخالق.
وقد دعانا هللا سبحانه وتعالى في
كتابه الكريم إلى الحلم وكظم الغيظ
دائما ً وباستمرار وفي كلّ الحاالت إذ
السيِّئَة ُ
سنَة ُ و َ َل َّ
َست َوِي الْحَ َ
قال﴿ :و َ َل ت ْ
َ
ن فَإِذَا الَّذِي بَيْن َ
َك
س
ح
أ
ي
ادْفَع ْ بِالَّتِي هِ َ ْ َ ُ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَة ٌ كَأَنَّهُ وَل ِ ٌّ
ي حَمِيم ٌ * و َ َما
صبَروا و َ َما ي ُلَقَّاهَا إلَّ
ي ُلَقَّاهَا إ ِ َّل الَّذِي َ
ن َ ُ
ِ
ذُو حَظ ٍّ عَظِيمٍ﴾.
فاألخالق هي التعبير الظاهري عن
الصورة الباطنة لإلنسان والتي يمكن
بأشكال مختلفة
أن تظهر لآلخرين
ٍ
على جوارحه الظاهرة للناس.

األخالق زينة الصائمين
عرّف علماء األخالق اإلسالمية بأن ّها
مجموعة األقوال واألفعال التي يجب
أن تقوم على أصول وقواعد وفضائل
وآداب مرتبطة إرتباطا ً وثيقا ً بالعقيدة
والشريعة اإلسالمية من خالل القرآن
الكريم وسن ّة الرسول األكرم (صلى
هللا عليه وآله) واألئمّة األطهار عليهم
السالم.
فاألخالق في اإلسالم ليست جزءا ً
من الدين بل هي جوهره وروحه
وعلى هذا األساس قامت توجيهات
النبي (صلى هللا عليه وآله) وأهل
بيته عليهم السالم لتؤكّد على هذه
الحقيقة الكبرى التي ينطوي عليها
ن القيم
اإلسالم وللتأكيد على أ ّ
ن الخُلق.
س ُ
الدينية جوهرها وروحها ح ُ ْ
فكلّ تشريع في اإلسالم وواجب
فرضه هللا تعالى أساسه وعماده
األخالق ،فكيف بالصوم الذي ي ُزيّنه
ن الخُلق من الصائم!
س ُ
حُ ْ
ن
وكفى بحُسن الخُلق شرفا ً وفضالً ،أ ّ
هللا عز ّ وجلّ لم يبعث رسله وأنبياءه
ّ
إلى الناس ّ
حلهم بهذه
إل بعد أن
والسجية الكريمة،
الخصلة الحميدة،
ّ
وزانهم بها ،فهي رمز فضائلهم،
وعنوان شخصياتهم.
وعلى هذا النسق جاءت التوجيهات
إلى بني البشر ،فعن النبي األكرم
(صلى هللا عليه وآله) أن ّه قال فيما
رواه الشيخ الصدوق في كتابه من ال
يحضره الفقيه "إن ّكم لن تسعوا الناس
بأموالكم فسعوهم بأخالقكم".
وعنه (صلى هللا عليه وآله) أن ّه قال
يوما ً لإلمام علي (عليه السالم):
أال أُخبرك بأشبهكم بي خُلقاً؟
قال :بلى يا رسول هللا.
قال :أحسن ُكم خُلقاً ،وأعظمكم حلماً،
دكم من نفسه
وأبرّكم بقرابته ،وأش ّ
إنصافاً".
وعن اإلمام علي (عليه السالم) أن ّه
قال" :لو كن ّا ال نرجو جن ّة وال نخشى
نارا ً وال ثوابا ً وال عقابا ً لكان ينبغي لنا
أن نطالب بمكارم األخالق فإن ّها ممّا
سبل النجاح".
تدلُّ على ُ
ن من أهم الفضائل والخصال
وإ ّ
واآلداب التي ينبغي أن يتحلّى بها
الصائمون في هذا الشهر الكريم
األخالق الحميدة ،فهي الزينة التي
يتزيّن بها جوعهم وعطشهم ،وهي
التعبير الواضح والصريح على حُسن
صيامهم ،ودليال ً على مرضاتهم
ورضاهم بأوامر هللا تعالى.
فصوم القلب كما ورد في الحديث
خير من صيام اللسان ،وصيام
اللسان خير من صيام البطن.
وصوم الجسد هو اإلمساك عن
األغذية بإرادة واختيار خوفا ً من
العقاب ،ورغبة في الثواب واألجر،
ن صوم النفس له ب ُعْدُه ُ اآلخر
ولك ّ
حيث هو إمساك الحواس الخمس
عن سائر المآثم ،وخلو ّ القلب من
جميع أسباب الشرّ.
فقد يقدر كلّ إنسان على صيام

الجسد ،ولكن ليس كلّ إنسان قادر
ن عملية
على صيام النفس ،إذ أ ّ
التحكّم بالطبائع واألخالق ليست
ّ
ن
إل من صنع األولياء والصلحاء .وأل ّ
كلّ إنسان قادر على إصالح نفسه
وتهذيب أخالقه ،باعتبار أن الخُلق
يمكن تبديله وتغييره إلى األفضل
واألحسن ولوال ذلك لما اجتهد
األنبياء واألولياء في الدعوة إلى مكارم
األخالق.
ن النفس اإلنسانية تحتاج
وأل ّ
إلى التأديب والتهذيب والترغيب
والترهيب ،قال تعالى﴿ :إ ِ َّ
ْس
ن النَّف َ
ألَمَّارَة ٌ ب ِ ُّ
ي﴾.
السوء ِ إِال َّ َما رَحِ َ
م رَب ِّ َ
سوَّاهَا *
ا
م
و
ْس
َف
ن
و
﴿
تعالى:
وقال
َ
ٍ َ َ َ
ح
مهَا فُج ُورَهَا وَت َقْوَاهَا * قَد ْ أَفْل َ َ
فَأَلْه َ َ
اب َمن د َ َّ
ساهَا﴾.
َمن ز َكَّاهَا * وَقَد ْ خَ َ
ألجل ذلك وضع هللا سبحانه وتعالى
لعباده المناهج والطرق التي تكفل
لهم الوصول إلى القمم في هذا
المجال ،فكان الصوم عبادة وفريضة
تكفل لإلنسان التحلّي بالقيم
األخالقية ،كيف ال وقد جعل سبحانه
وتعالى العلّة والغاية منه الوصول إلى
"التقوى".
النبي (صلى هللا عليه وآله) القدوة
لقد كان سيد المرسلين صلوات
هللا وسالمه عليه المثل األعلى
في حُسن الخُلق ،وغيره من كرائم
الفضائل والصفات ،حت ّى أن ّه استطاع
بأخالقه المثالية العالية أن يملك
العقول والقلوب ،واستحقّ بذلك ثناء
هللا تعالى عليه بقوله عز ّ من قائل:
﴿وَإِن َّ َ
ق عَظِيمٍ﴾.
ك لَعَلى خُل ُ ٍ
يقول أمير المؤمنين وأكثر العارفين
بسيّد األنبياء والمرسلين ،وهو يصوّر
لنا أخالق رسول اإلسالم (صلى هللا
عليه وآله)" :كان أجود الناس كفّاً،
وأجرأ الناس صدراً ،وأصدق الناس
لهجةً ،وأوفاهم ذمّةً ،وألينهم عريكةً،
وأكرمهم عشرة ،من رآه بديهة هابه،
ومن خالطه فعرفه أحبّه ،لم أر َ مثله
قبله وال بعده".
وحسبنا أن نذكر ما أصابه من
قريش ،فقد تألبّت عليه ،وجرّعته
ألوان الغصص ،حت ّى اضطرّته إلى
مغادرة أهله وبالده ،فلمّا نصره هللا
عليهم ،وأظفره بهم ،لم يشكّوا أن ّه
سيثأر منهم ،وينكل بهم ،فما زاد أن
قال لهم:
ماذا تقولون إن ّي فاعل بكم؟!
ً
أخ كريم.
قالوا :خيرا ،أخ كريم وابن ٍ

آداب الصائم

فقال :أقول كما قال أخي يوسف :ال
تثريب عليكم اليوم ،إذهبوا فأنتم
الطلقاء.
وهكذا كان األئمّة المعصومون من
أهل البيت عليهم السالم في مكارم
أخالقهم ،وسمو ّ آدابهم.
وقد حمل إلينا الرواة صورا ً رائعة
ودروسا ً خالدة من سيرتهم المثالية،
وأخالقهم الفذّة.
فقد روت لنا صفحات التاريخ المواقف
الخالدة التي تحكي لنا أخالق اإلمام
علي بن أبي طالب (عليه السالم)
وسيرته في الحلم والصفح ومعالي
األخالق.
فعندما ظفر بعبد هللا بن الزبير،
ومروان بن الحكم ،وسعيد بن
د أعدائه والمؤلبين
العاص ،وهم أل ّ
عليه ،عفا عنهم ،ولم يتعق ّبهم بسوء.
وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر
دة ،فأعرض
عليه من جيش ذي ع ّ
عنه ،وتركه ينجو بحياته حين كشف
عن سوأته إتقاء ً لضربته.
وحال جند معاوية بينه وبين الماء في
معركة صفين ،وهم يقولون له :وال
قطرة حت ّى تموت عطشاً ،فلمّا حمل
عليهم ،وأجالهم عنه ،سوّغ لهم أن
يشربوا منه كما يشرب جنده.7
ولقد أجاد الشاعر الفرزدق في تصوير
أخالق أهل البيت عليهم السالم
عندما قال:
من معشر ٍ حبهم دين وبغضهم **
منجى ومعتصم
كفر وقربهم
ّ
إن عُد ْ أهل التقى كانوا أئمّتهم ** أو
قيل من خير أهل األرض قيل هم
بهذه المعاني والقيم األخالقية
السامية التي تحلّى بها الرسول
األكرم (صلى هللا عليه وآله) وأهل
بيته الطاهرين يستطيع اإلنسان أن
دد معالم ومعاني الصوم الحقيقي،
يح ّ
ويجسدها عمال ً وفعال ً في سلوكياته
ّ
وعالقاته مع اآلخرين.
وبهذا يكون من السائرين في الطريق
السليم لتحقيق المعنى الحقيقي
للصوم.
فأيّ نفع لصوم مقرون بالغيبة
والنميمة واللسان البذيء.
وأي صوم يستطيع الصائم أن يقول
بأن ّه صوم لله وصاحبه ال يعرف من
اإلسالم وقيمه وتعاليمه ّ
إل اإلمساك
عن الطعام والشراب ،وهو بعيد كلّ
البعد عن أخالق النبي (صلى هللا
عليه وآله) وآدابه.

خاصة،
للصوم والصائمين أهمية
ّ
وقيمة سامية في سماء التشريع
اإلسالمي ،وما دام اإلنسان صائما ًفهو
مجلّل ومكلّل بوسام المجد والشرف،
ألن ّه مورد عناية هللا سبحانه وتعالى،
إذ أن ّه ناداه فلبّى النداء .ولهذا شرّف
هللا الصائمين وكرّمهم وأعطاهم من
فضله وعنايته ورحمته.
يقول اإلمام الصادق (عليه السالم):
"نوم الصائم عبادة ،وصمته تسبيح،
وعمله متقبّل ،ودعاؤه مستجاب.8"..
وعن الرسول األكرم (صلى هللا عليه
ن هللا وكلّ مالئكة ً
وآله) أن ّه قال" :إ ّ
بالدعاء للصائمين".9
وعنه صلوات هللا وسالمه عليه أن ّه
ن للجن ّة بابا ً يدعى الريّان ال
قال" :إ ّ
يدخل منه ّ
إل الصائمون".10
فإذا كنت أيّها الصائم قد حصلت
على هذه المزايا والعطايا الربّانية التي
أنعم هللا بها عليك لمجرّد أن ّك أطعته
في هذه الفريضة.
فتعالى معنا لنرتقي سويّا ً علّنا نزداد
ونحصل على المزيد من هذه العطايا،
وذلك من خالل العمل على التأدّب
يحب هللا تعالى
بأدب الصوم الذي
ّ
لعباده أن يتحلّوا به في هذا الشهر
الكريم.
وها نحن نضع بين ايديكم جملة من
اآلداب المهمّة التي ينبغي أن نكون
عليها في شهر الصوم ،على ضوء ما
ورد في الروايات الشريفة:
أوّالً :إستقبال شهر رمضان عن طريق
التوبّة والعودة إلى هللا ،واإلقالع عن
يحب التوابين
ن هللا
المحرّمات ،فإ ّ
ّ
والمستغفرين خصوصا ً في هذا
الشهر.
فعن اإلمام الصادق (عليه السالم)
قال:
"إذا تاب العبد توبة ً نصوحاً ،أحبّه هللا
تعالى فستر عليه في الدنيا واآلخرة.
قال الراوي :وكيف يستر عليه؟
قال :ينسي ملكيه ما كتبا عليه من
الذنوب ،ثمّ يوحي هللا إلى جوارحه
أكتمي عليه ذنوبه ،ويوحي إلى بقاع
األرض أكتمي عليه ما كان يعمل
عليك من الذنوب ،فيلقى هللا تعالى
حين يلقاه ،وليس شيء يشهد عليه
بشيء ٍ من الذنوب".11
ثانياً :تسخير جميع أعضاء الجسم
في طاعة هللا وإبعادها عن المعاصي
ن
وارتكاب اآلثام والذنوب ،فكما أ ّ
الطعام والشراب يفطران الصائم،
ن أيّة معصية قد تعرّض
كذلك فإ ّ
عبادتك وصومك للفساد والهالك.
فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك
وشعرك وجلدك ،وجميع جوارحك
عن المحرّمات بل عن المكروهات
أيضاً.
ثالثاً :التوجّه نحو العبادة ،والعزم
على مزاولة المستحبات واإلبتعاد
عن المكروهات ،واإلكثار من تالوة
القرآن واألدعية واإلستغفار .فقد روي
ن اإلمام زين العابدين (عليه السالم)
أ ّ
كان إذا دخل شهر رمضان ال يتكلّم
ّ
إل بالدعاء والتسبيح واإلستغفار

والتكبير.
ويكفيك أيّها الصائم أن الرسول
األعظم (صلى هللا عليه وآله) ّ
بشرك
ن هللا سبحانه
في مطلع هذا الشهر بأ ّ
وتعالى قد أقسم بعز ّته أن ال يعذّب
المصلّين والساجدين ،وأن ال يروّعهم
بالنار يوم القيامة.
ن من تطوّع فيه بصالة كتب هللا له
وأ ّ
براءة من النار ،ومن أدى فيه فرضاً،
كان له ثواب من أدّى سبعين فريضة
فيما سواه من الشهور...
رابعاً :تجن ّب لغو الحديث ،ومجالس
الفحش والسوء ،وأماكن الغيبة
والنميمة ،وترك الخصومة والمنازعة
والمشاجرة مع الناس ،فإن وصيّة
نبيّك إليك في هذا الشهر ونصيحته
دده إليك هي قوله (صلى
التي يس ّ
هللا عليه وآله):
"ما من عبد ٍ يصبح صائما ً فيشتم،
فيقول :إن ّي صائم ،سالم عليك ال
أشتمك كما تشتمنيّ ،
الرب
إل قال
ّ
تبارك وتعالى :إستجار عبدي من
شر ّ عبدي فأجيروه من ناري وأدخلوه
جن ّتي".
خامساً :التقرّب إلى هللا في هذا
دق على الفقراء
الشهر بالتص ّ
والمساكين ،ومساعدة المحتاجين،
ففي الحديث الشريف:
"فطرك أخاك الصائم أفضل من
صيامك".12
وفي خطبة النبي (صلى هللا عليه
وآله):
"أن من أكرم فيه يتيما ًأكرمه هللا يوم
يلقاه".
سادساً :صلة الرحم في هذا الشهر
ن رسول هللا (صلى هللا
الكريم ،فإ ّ
عليه وآله) وجّه عنايته نحو هذا األمر
الخطير ،وأرشدك إلى أن من وصل
رحمه في شهر رمضان ،وصله برحمته
يوم يلقاه ،ومن قطع فيه رحمه ،قطع
هللا عنه رحمته يوم يلقاه.
سابعاً :أيّاك وأن تغفل في أيّام
وليالي هذا الشهر الكريم عن مراجعة
ن هذا
الذات ،ومحاسبة النفس ،فإ ّ
ن
من أهم األعمال فيه ،فضال ً عن أ ّ
ذلك مطلوب من اإلنسان في كلّ يوم
"ليس من ّا من لم يحاسب نفسه في
كل يوم ،فإن عمل حسنة إستزاد هللا
تعالى ،وإن عمل سيئة إستغفر هللا
تعالى منها وتاب إليه".
فعليك أخي الصائم أن تلتفت
وتتبصر كيف تقضي هذا الشهر
ّ
ليلك ونهارك ،وكيف تصون جوارحك
وأعضاءك عن المعاصي والذنوب.
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YEMENIS AND SUPPORTERS HOLD MASS RALLIES TO
CONDEMN SAUDI-LED WAR OF AGGRESSION

Marking the seventh anniversary of
the Saudi-led war on Yemen, tens
of thousands of Yemenis marched in
Sana‘a, the capital city, to condemn
ongoing Saudi aggression.
There were similar rallies in other cities of Yemen.
To express solidarity with the oppressed people of Yemen, hundreds
of people in different cities of Canada
also held rallies.
Ottawa, the windy Canadian capital
city, as well as Hamilton held rallies.
In Ottawa, hundreds of demonstrators who have travelled from Toronto, Montreal, Ottawa and other cities
marched from Global Affairs Canada
(foreign ministry building) to Parliament Hill to remind politicians that
they are complicit in Saudi crimes
against innocent Yemeni people.
Canada is supplying $15 billion worth
of Light Armoured Vehicles (LAVs)
to Saudi Arabia that are being used
against the Yemeni people as well as
citizens of Saudi Arabia in clear violation of the terms of the agreement.
While claiming to uphold human
rights, successive Canadian governments including the current Liberal-led government, have turned a
blind eye to egregious Saudi crimes
against the Yemeni people.
The Saudis have also imposed a crippling siege of Yemen preventing food
and fuel from entering the country.
The UN says that since March 2015
when the Saudis launched the war
against Yemen, some 377,000 people
have died, a large number of them
children.
At least one million children are suffering from cholera, the highest infection of the preventable disease in
the world.
Despite Saudi barbarism, the people
of Yemen have not been cowed down.
On the occasion of the National Day
of Resilience, tens of thousands of
people marched in Sana’a on March

26 to reaffirm their steadfastness as
the Saudi-led war entered its eighth
year.
A day earlier (March 25), the Yemeni
revolutionaries hit Saudi oil facilities
at Ras Tanura and other cites with
missile-armed drones causing massive damage to such facilities.
The Saudi oil storage facilities near
Jeddah where the Formula-1 car race
practice was taking plac,e caused not
only damage but also panic.
The Formula-1 race was postponed.
On March 26 (the anniversary of the
Saudi-led war of aggression), Chairman of Yemen’s Supreme Political
Council Mahdi al-Mashat announced
a three-day halt to strikes against
Saudi forces and facilities.
These included a halt to ground operations as well.
Instead of responding to the offer of a
three-day truce, the Saudis launched
devastating air strikes against residential areas of Sana‘a on March 27.
A medical centre in the coastal town
of Makram on Kamaran Island was
attacked in the early hours of Sunday March 27, according to Yemen’s
Arabic-language al-Masirah television network.
The report added that six civilians,
including three children, were injured
in Saudi airstrikes.
Several other residential neighbourhoods were also bombed.
While the Saudis have on several occasions called for a ceasefire and end
to hostilities, when the Ansar-Allah
offered a three-day truce that could
be extended, the Saudis resorted to
their barbaric practices of targeting
civilians.
That is why the March 26 rallies in
Yemen pledging allegiance to AnsarAllah and vowing to continue the resistance until the aggressors are defeated was so important.
(Source crescent international)
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SOCIAL-JUSTICE ADVOCATE AZZA ROJBI: “BECAUSE I
AM IN CANADA I WANT MY VOICE TO BE HEARD”
Zeinab Merai, Sada al-Mashrek
Coming from Tunisia, which
has had a history of resistance
against the French occupation,
social-justice advocate Azza
Rojbi says the Palestinian cause
was her first while was still a
high-school student. Now she
organises with colleagues to
show solidarity to Yemen and
Cuba… Interviewed by Sada alMashrek, she discusses challenges that the Arab and Muslim
community members and activists face in Canada and explains
how she set foot into the world
of activism.
A poster for Palestine
“The case of Palestine is very
personal to a lot of people seeing the injustices and the silence
of the world. When I first came
to Canada, I just happened to be
walking in the street, and I saw
a poster about a rally in solidarity with Palestine. I was intrigued
and happy to see that people in
Canada cared about Palestine.
So that’s how I got involved in
activism and the social-justice
movement here,” recalls the author of US & Saudi War on the
People of Yemen (Battle of Ideas
Press, 2019).
Rojbi,

the

coordinator

with

Friends of Cuba Against the
Blockade-Vancouver points out
that Cuba has a very good relation with Palestine. “Palestinian students can study in Cuba
for free to be doctors… From
that launch pad, I learnt more
about the horrible blockade and
aggression against Cuba, and
all this happened at the same
time in 2011, when Tunisia was

in turmoil and people were in
the streets, so the timing was
right for me to see what was
happening back home and then
find people here that also cared
about the world.”
Challenges
As to the kind of challenges she’s
faced as an immigrant and activist, the secretary of Vancouver’s
anti-war coalition, Mobilisation
Against War & Occupation says,
“I think everybody that immigrates to Canada faces the same
general challenges. Language is
the first one, and when you first
arrive, you also come from a different culture and weather, so
you try to adjust to the new reality and work here...”
But things become more challenging when “you start reaching out to the public and talk
about issues. Sometimes you
find yourself in situations where
some racist people ask you why
you are talking to them about
those issues; they say you are
in Canada now and you should
overlook that. But the majority of people want to learn and
to listen,” says Rojbi, who writes
and researches on Middle Eastern and North African politics as
a member of the Editorial Board
of the Fire This Time Newspaper.
Asked how effective any par-

ticipation by Arab and Muslim
community members in Canada could get, especially when it
comes to Canada’s foreign policy
in relation to the Global South,
Rojbi emphasises that the community face hardships because
“when they first get here, they
need to survive and help their
families here and back home.”
She points out, too, that even
university graduates are not doing much better. “It’s really hard
to find a job at first. A lot of people come from our countries with
university degrees, and they’re
already experienced in jobs, but
they don’t get the equivalence
in Canada. So it’s hard for them
sometimes to find the time or
brain space to focus on fighting
for political issues.”
The activist says this exposes
racism in the immigration system in Canada. She herself has
had to replace her pharmacology studies in Tunisia with web
development in Canada because
university education is too expensive.
A third challenge the community
face is the mounting Islamophobia, believes Rojbi, “whether
that’s in Quebec, or here in British
Columbia, or any other province.
So I think, definitely, there is a
big potential if we, Middle Easterners and North Africans, come
together and unite our voice to
stand up strongly against the Islamophobia that we face in Canada, in addition to Islamophobia
abroad, which is promoted to
justify wars.
By depicting the “us versus
them” model, they use Islamophobia to scare people here from
people in Syria, Libya and Iraq,
and they justify the war by saying we’re going to bring those

people democracy and this and
that, which we know is not the
case.”
Important Voices
Rojbi believes her voice and her
colleagues’ are important because “generally, the majority of
Canadians don’t know a lot about
what’s happening in our countries. A lot of times you have to
name the country and say where
it is located because people don’t
have that much knowledge, but
when you start explaining to
them, things change.”
Rojbi explains that the most
important part about her life in
Canada is “to do this, because
the Canadian government is
part of a lot of these issues internationally. In the meantime,
some Canadians still believe
their government has a reputation of peacekeeping and very
good international relations. But
in reality Canada supported the
war on Afghanistan and Iraq and
the no-fly zone and bombing in
Libya. Historically, whenever war
is started by the US, Canada is
either fully involved or supporting in the background.”
“People ask why I advocate for
these issues, and I say I have to
do so because I am in Canada.
This government isn’t just sitting idle; it’s part of a lot of wars
and occupations and sanctions
against countries,” says Rojbi,
the member of No Bloqueo Vancouver, a group that opposes the
ruthless US/Canadian sanctions
on Cuba.
Azza Rojbi
Zoom screenshot by Sada
al-Mashrek

AZZA ROJBI: STAND UP FOR YEMEN
Zeinab Merai, Sada al-Mashrek “We believe if more people in
Canada understand what it
On March 26th and 27th, 2022, means when Canada continues
Mobilisation against War and to sell weapons to Saudi AraOccupation (MAWO), the Ye- bia and when more learn about
meni Community Association of what’s happening in Yemen, they
Canada, as well as Fire This Time will join us in opposing this war,”
Movement for Social Justice will says Rojbi, pointing out the same
be marking over 7 years of the organisers have also launched
brutal war that the Saudi-led a petition for the Parliament
coalition has started against the of Canada (https://petitions.
people of Yemen. People in Van- ourcommons.ca/en/Petition/
and
couver, BC and Hamilton, Wa- Details?Petition=e-3775)
terloo and Toronto, Ontario, as have created an online forum
well as Montreal, Quebec, will be that people all across Canada
taking action in response to the can use to send automatic emails to their MPs for the same
organisers’ call.
“We’ll be calling on the Cana- reason.”
dian government to stop arm- The young activist points out
ing Saudi Arabia,” says activist the organisers have chosen a
Azza Rojbi, recalling that “over 4 busy corner in Downtown Vanmillion Yemenis have been dis- couver, where they can reach
placed and that 70% of the Ye- out to people and make them
meni population, including 11.3 learn about the war on Yemen,
million children, are in desperate encourage them to sign the peneed of humanitarian assistance. tition and perhaps join an event
Even the UN calls this the worst in the future. (See the link if
human crisis, and the UN Hu- you wish to join action: https://
man Rights Council has named peaceandjusticenetwork.ca/canCanada now twice as one of the adastoparmingsaudi/).
states fuelling the war.”
Rojbi notes the action is part of The organisers will also be holdan ongoing campaign to pres- ing a webinar on March 31st to
sure the Government of Canada. showcase the actions taken in
“We know they are seeing the different cities.
pressure; they’re not reacting Rojbi is encouraging people to
because yes, unfortunately, our voice their opposition to the
pressure compared to that of big war on social media (#Canamoney, is not the same, but our daStopArmingSaudi, #DayOfAcvoice has to be heard,” says she. tion4Yemen, #YemenCantWait

about going to work in a warehouse that builds bombs. They
are doing the job just because
they need to survive,” says she,
noting that other options are
available.
“In time of the COVID-19 pandemic, for example, Canada
lacked vaccine-manufacturing
facilities, was running behind and
buying masks and had problems
finding hand sanitisers at the beginning,” Rojbi says, adding that
investments should be made
into such industries instead of
wars.
Pointing out that the Canadian
mainstream media is silent on
Yemen, Rojbi says, “We have
to talk about these issues everywhere and amplify them in
newspapers, whether in big, fancy mainstream media or community newspapers like Sada al“I don’t think any worker gets Mashrek. I think our community
up really excited in the morning do care about this.”
will be circulated), and she emphasises that “the Yemenis are
our people, so it’s our responsibility and duty as we live here to
be in solidarity with our brothers
and sisters in Yemen.”
While a lot of politicians argue
that Canada’s military industrial complex is providing scores
of jobs for Canadians, Rojbi says
this is the kind of “argument
that comes anytime you want
to make a change, whatever your
fight is, whether it’s against the
arms trade or the pipelines. They
say a lot of jobs will be lost.”
Rojbi points out that human
souls are the first casualties
of wars, and that Canada has
enough wealth and resources to
stop the arms trade and compensate the workers and train
them to find better jobs.
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MORE ARE SAYING NO TO ISRAELI OCCUPATION
DESPITE PRESSURE CAMPAIGNS!
Hussein Hoballah,
Montreal
Despite all campaigns run
by Canadian pro-Israel
lobbyists to defend the
Israeli occupation and
target associations and
activists that oppose the
Israeli entity’s practices,
opposition has not backtracked but is, instead,
growing every year.
Many of the events held in
Canada to expose Israel’s
practices are challenged
by B’nai B’rith Canada,
which weaponises antiSemitism to terrify any
activists and organisers,
be they international politicians, members of local
associations or academics.
B’nai B’rith officially requested, in mid-March,
that Canada’s Ambassador to the UN Bob Rae join
effort to discharge Navy
Pillay, UNHCR’s Chairwoman of the “Commission of Inquiry on the
Occupied Palestinian Territories”. South African Ms
Pillay was “highly biased
against Israel”, claimed
B’nai B’rith.
B’nai B’rith’s CEO Michael
Mostyn said as well that
Pillay’s “record of condemning Israel and publicly
lobbying against it clearly
demonstrates her unsuitability as an impartial
head of this Commission
of Inquiry.” This means
that condemning Israel is
forbidden and that overlooking its human-rights
violations in Palestine is
commanded; the motives
are obvious to all.
In Montreal, too, B’nai
B’rith pressed McGill University to cut off funding
sources of the Students’
Society at McGill University, which had voted for
a policy described by B’nai
B’rith as an “extreme Palestine-solidarity policy.”
The pro-Israel organisation said members of
the SSMU were asked to
endorse a document accusing Israel of exercising
“settler-colonial apartheid against Palestinians,”
which was perceived by
B’nai B’rith as “anti-Semitic” and by Mostyn as
“contrary to the rule of
law.”
In parallel with B’nai
B’rith’s call, McGill’s administration threatened
to end the agreement
that funds the SSMU,
following the referendum
the SSMU held in solidarity with Palestine last
week.
President of SSMU Darshan Daryanani told the
Montreal Gazette that
“despite the pressure

tee for Accurate Middle
East Reporting and Analysis (CAMERA). In a recent
Jerusalem Post opinion
article, “An anti-Israel
professor teaches at McGill”, he slams writer Samah Idriss, calling him an
“anti-Zionist activist” and
“one such extremist” who
“founded the Campaign
to Boycott Supporters of
Israel in Lebanon to intimidate anyone who disagreed with him.”
Fried also mentions that
McGill’s Professor Rula
Jurdi Abisaab worked with
Idriss and praised him at a
conference held on February 6th by the Palestinian
Alternative Revolutionary
Path Movement to commemorate the late writer.
Fried adds that once he
tried to “inform The McGill
Daily that a McGill Professor appears to support
terrorism, their editors
wrote me that ‘the Daily
maintains an explicitly
pro-Palestine stance’ and
as such, could not ‘publish
work that includes the
characterisation of some
forms of Palestinian resistance as terrorism or
extremism.’”
Despite all threats and
attempts to block freedom of expression, there
are people who insist on
using whatever means is
available to expose facts
• Calling Israel an apart- and the practices of Isheid state.
rael’s occupation against
However, Cotler claimes Palestinians. A photo exthat he did not consider hibition, “Souq Stories:
that any kind of criticism Reclaiming the Commons,
of Israel was anti-Semitic, Photographing Daily Life in
but that singling Israel out Palestine’s Historic Maras the only human-rights kets” has been launched
violator was biased. Cot- in McGill, co-sponsored
ler said his words have by the Research Group
been “repeatedly falsified.” on Democracy, Space and
An opposing group of U of Technology of the Yan P
T’s academics has as well Lin Centre, and the Peter
written a letter to defend Guo-Hua Fu School of ArCotler, calling the earlier chitecture" and presented
accusations “falsehoods, in association with the
twisted logic, and anti- McGill Refugee Research
Semitic rhetoric.”
Group and the Insaniyyat
Likewise, a campaign has association.
been launched against “Our purpose is to make
Professor
Rula
Jurdi people outside Palestine
Abisaab by writer Jonah see the right picture and
Fried, an honours-history to show them that Palstudent at McGill Uni- estine is one nation, not
versity and a 2021-2022 just the West Bank, Gaza,
fellow for the Commit- Jerusalem or the 1948

from the McGill administration, we will not stand
down. We will do everything in our power to defend and implement this
democratically approved
policy.”
Indeed, anti-Semitism is
being weaponised against
any critics of Israel. In
one of the cases, dozens
of faculty members at
the University of Toronto
have accused Irwin Cotler,
Canada’s Special Envoy
on Preserving Holocaust
Remembrance and Combatting
Anti-Semitism,
of “racism against Palestinians.” On January 26th,
Cotler made a speech at
the U of T to address anti-Semitism, but the academics say he “repeatedly
defined legitimate criticism of Israel as examples
of anti-Semitism.”
Citing examples, the academics say Cotler branded the following as antiSemitic:
• A list of UN resolutions
that criticises Israel for its
Palestinian-human-rights
violations;
• A declaration by which
the UN’s World Conference against Racism,
Racial
Discrimination,
Xenophobia & Related Intolerance condemns Israel
for its practices against
Palestinians;

Territories. We see that
in people’s daily life in the
old towns and in cultural
work, which is essentially
political. We want to connect these places, which
have been detached by
the Israeli occupation and
by the Palestinian political leaders. As we offer
our work, we overlook the
borders they’ve tried to
create between Palestinian cities,” says activist
Amir Marshi to Sada alMashrek (in an interview
included in this publication).
The Alma Mater Society
of the University of British
Columbia has voted in favour of urging the university to divest from companies involved, in any
form, in violations of Palestinians’ human rights.
Hillel Jewish Students’
Association have objected, claiming that the
motion might blaze antiSemitism on campus and
that many Jewish groups
were left unconsulted.
Representing Independent
Jewish Voices, which has
been reached out to and
has supported the motion, Daniel Sax confirms
that “holding the state of
Israel accountable is not
a condemnation of Israeli
students or Jewish students, and divesting from
companies with financial
ties to the Israeli state
and [ones] complicit in
apartheid occupation is
legitimate protest and not
anti-Semitism.”
Anyhow, “on Earth Day,
the people and lovers of
earth gather in olive and
orange orchards and in
meadows, saying: “Palestine is always mirrored..
We are not the ones who
might forget, and our
choice will always be Palestine, which means everything to us. Palestine is
the sun that never sets,”
as Ms Helen al-Ghadban
said during the Third Palestinian Festival held by
Montreal’s St Mary's Antiochian Orthodox Church
on Saturday and Sunday.
“The path and the land are
ours,” al-Ghadban confirmed.
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Is Canada’s Standpoint on
Ukraine Humanitarian or
Profit-Making?
Observers do doubt whether Canada’s
official keenness to support Ukraine
in fighting against Russia’s invasion is
purely an act of human solidarity or
serves the Liberal Party’s electoral interests; the party keeps in mind that
its minority government needs the
support of over 1,300,000 Ukrainians
who live in Canada, including Finance
Minister Chrystia Freeland, who also
served as former foreign minister…
Besides, personal ties exist between
Prime Minister Justin Trudeau and the
Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who boasts about this friendship
and the ongoing calls and communication with Trudeau. Such factors
have pushed some enthusiasts calling
for confrontation with Russia to argue that sanctions against Russia or
humanitarian and military aid for Kyiv
are insufficient. They have even called
on Canadian troops to fight alongside
Ukrainians. At this point, questions
have been raised concerning why
Canada has given up on maintaining
historic diplomatic ties and on using
those ties to get the warring parties
to a resolution…
Planes of the foreign ministers of
NATO-member states like the US had
been seen landing in Moscow for negotiation rounds around the beginning
of the war. Foreign Affairs Canada had
simultaneously spoken of economic
sanctions against Russia, and Trudeau
had used strong words to describe the
Russian invasion, provoking President
Vladimir Putin and Ottawa’s Russian
Embassy, which had instantly issued
a detailed statement, amplifying the
suffering inflicted by neo-Nazis upon
the Russian minorities in the Donetsk
and Luhansk regions. Ukraine, in the
meantime, had officially ignored the
matter, implying a plan had been devised to bait Russia into military intervention…
This isn’t only Russia’ interpretation;
it is circulating in a lot political analyses, which indicate that the US has
been planning, since 2014, to drag
Russia into a long-term exhaustion
warfare, which resembles the one
that the Soviet Union was dragged to
in Afghanistan. In this case, the ultimate purpose is to undermine Putin’s
pursuit to repolarise the world versus
the current unilateral US polarisation; the US now feels threatened by
the rising power of China, Russia and
analogous regional states, like North
Korea, Iran and Syria, which Western
policies have failed at subduing. Those
states have endured besiegement and
harsh wars, and now they’re regaining
regional influence, whereas the role
and influence of the US & the West
is waning…
Thereupon, it seems this involves
much more than humanitarian relief for the Ukrainian people, who are
being victimised on their own lands
because of others’ plots. If the case
were different, we would have seen
so much keenness and compassion
shown to the Yemeni people. After all,
the war led by Saudi Arabia & allies is
now over 8 years old, and the UN has
documented horrific human crises
befalling unarmed civilians.
We, however, haven’t seen Freeland
and Foreign Minister Mélanie Joly rush
to show affection to Yemenis like
they’ve done for the victimised Ukrainians! So are standpoints driven by
values or by interests?
The Editors
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لمناسبة حلو شهر رمضان المبارك تقدم
أسرة صدى المشرق من الجالية في كندا ومن
عموم المسلمين في العالم بأحر التهاني
والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان
ً
جميعا بالخير و البركة
المبارك أعاده هللا علينا
تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال

إعالنات

إعالنات

نبارك لكم هذا
الشهر الفضيل
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