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الشيخ حسن غية لـ""صدى المشرق"
ّ
يشكل خطرا كبيرا على المساجد
الوضع الحالي
صدى المشرق – مونتريال
في اطار مواجهة انتشار الوباء اتخذت
حكومة كيبك العديد من االجراءات
التي قيدت حركة الناس ،ما زاد من
آثار الوباء على الناس وزاد من تباعدهم
وابتعادهم عن المراكزالدينية .تحركات
عديدة جرت اعتراضا على بعض
االجراءات منها مسيرة كبرى السبت
الفائت  ،كما برز دور بارز لـ" طاولة
الحوار متعدد األديان" في التواصل مع
الحكومة الكيبكية سيما العضو فيها
الشيخ حسن غية للمطالبة بالتخفيف
من هذه اإلجراءات سيما مع اقتراب
شهر رمضان.
دد غية في لقائنا معه على
واذ ش ّ

الدعوة الى "احترام القوانين وااللتزام
بالتعليمات الصحية للحفاظ على
سالمتنا و سالمة الناس والحفاظ على
ارواحنا وارواح الناس"  ،قال " طلبنا من
المسؤولين ،وال زلنا نطالب ،زيادة عدد
االشخاص الذين يسمح لهم التواجد

في دور العبادة في آن واحد ليكون
 30%من قدرة استيعاب كل قاعة طبعا
مع االلتزام بقاعدة التباعد ،إلغاء حظر
التجول أو على األقل التخفيف منه "،
معتبرا ان " التخفيف من ساعات حظر
التجول اصبح مطلبا ملحا".

التتمة في الصفحة الرابعة

محمد برهون لـ""صدى المشرق":
على الجميع اعادة قراءة االولويات
صدى المشرق

والتربية والتعليم والهجرة" ،كما قال
االستاذ برهون لـ"صدى المشرق"
في لقاء اجرته معه للحديث عن
المؤسسة التي تضم " متطوعين
همهم كيفية الدفع واصالح وضع
الجالية المغاربية" ،وهي " ليست
بعيدة عما يجري في مقاطعة كيبك
فيما يخص القوانين التي تمس
بحقوق االقليات وخصوصا تجاه المرأة
وال سيما ما يتعلق بلباسها وديانتها".

في العام  2016جرى تأسيس
مؤسسة "جذور" بالفرنسية Racine
على يد االستاذ محمد برهون "
بالتعاون مع مجموعة من األطر
والكفاءات المغاربية بمقاطعة كيبك
" جذور " هي مؤسسة تضم مهنيين
ذوي اختصاصات في مجال القانون
وعلم النفس والتداخل االجتماعي

التتمة في الصفحة السابعة

AHMAD CHAMSEDDINE
Courtier hypothécaire

514 777-3535

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

• sadaalmashrek.ca
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أول الكالم
بين معاداة السامية والصهيونية :خلط متعمد
تبذلُ منظمة "بْناي بْرِث" جهودا ً
لدفع نواب المجلس النيابي في
مقاطعة أونتاريو لتبني تشريع تجريم ِ
النشاطات الموجهة ضد االحتالل
االسرائيلي المتمثلة بِمقاطعة
مؤسساته التعليمية وبضائعه
التجارية ،واعتبارِها شكال ًمن أشكال
معاداة السامية.
وحاليا ً تستكملُ هذه الجهود َ منظمة ٌ
أخرى تسمي نفسها "التحالف
الدولي من أجل تخليد ذكرى
المِحرقة" .وهي تركز جهودها على
المؤتمر العام في الشهر القادم
للحزب الديمقراطي الجديد ،من
خالل ممارسة الضغط اإلعالمي
والنفسي على أعضائه لدفعهم إلى
التصويت على اعتبار مقاطعة الكيان
االسرائيلي شكال ً من أشكال العداء
للساميَّة ،وبالتالي الوصول إلى
إسكات أصوات جميع الناشطين
في المجال اإلنساني لنصرة الشعب
الفلسطيني الرازح تحت االحتالل...
أما لماذا التركيز على الحزب
البرتقالي؟ هذا يعود بالطبع إلى
السمة الغالبة على العديد من أفراده
والناشطين البارزين في أوساطه على
أنهم ذوي خلفية يسارية تحفزهم
على اإلهتمام بالقضايا التي تتعلق
بالشعوب المضطهدة وبحقوق
الطبقات العمالية الفقيرة...
وبدا واضحا ً في تغريدات مركز
الشؤون االسرائيلية واليهودية على
تويتر أن هناك امتعاضا ً واضحا ً من
موقف شخصيتين أساسيتين في
سفند روبنسون وليبي
الحزب هما ْ
دايفيز ،اللذين تقدما بمشروع

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

514 619-1575

اقتراح للتصويت على منع ربط
معاداة إسرائيل بالسامية ،ما
دفع بجماعات الضغط الصهيونية
في كندا إلى مواصلة المزيد من
الضغوط من أجل إضعاف الجهات
المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل
الحزب الديمقراطي الجديد لمصلحة
االختراقات المستجدة المناوئة لها.
هذا النزال دفع بمثقفين كنديين
ع
إلى إطالق عريضة ضمت تواقي َ
أكثر من خمسمائة شخصية جامعية
من شرق البالد إلى غربها ،تندد
بمحاوالت منظمة "التحالف الدولي
لتخليد ذكرى المحرقة" إلسكات
لالحتالل
المعارضة
األصوات
االسرائيلي واعتبار ذلك مخالفا ً
لقوانين البالد وشرعة حقوق المواطن
التي ضمنت للجميع حرية التعبير
عن آرائهم السياسية ..كما نصت
العريضة على أن معاداة السامية
شكل من أشكال العنصرية ،تماما ً
كما هو التنكر لحقوق الشعب
الفلسطيني .ومن المرجح تصاعد
هذه الحملة وتوسعها في األوساط
الجامعية والثقافية الكندية ،سيما
بعد ما شهدته بعض جامعات
تورنتو من تنحية بعض األساتذة عن
وظائفهم بسبب مواقفهم المدافعة
عن حقوق الفلسطينيين في عيش
كريم...
فهل يفلت الحزب المعارض من
ي ذراعه وتغيير لون مواقفه
خطة ل َ ِّ
التاريخية تجاه قضايا الشعوب؟ أم
يلحق بركب الحزبين الكبيرين في
البالد :األحرار والمحافظين؟؟

التحرير
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اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج
اﻟﻤﺮﺷﺪة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮﻢ ﺷﻘ

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

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

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

Numéro de téléphone: (514) 836-5663
Facebook: Mariam Choucair
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السالم عليكم

حسين حب هللا

شهر الخير على األبواب:
ال تنسوا المؤسسات والمحتاجين في كندا وخارجها

hhoballah@sadaalmashrek.ca

يدا بيد نتجاوز الكثير من المحن

في المقابلة التي أجريناها مع عضو "طاولة والحقيقة أن األعباء المترتبة على أية مؤسسة
الحوار المتعدد األديان" الشيخ حسن غيّة منها الثابت ومنها المتغير .فالدفعة الشهرية
حول االجراءات الحكومية المتعلقة بمحاربة للمصارف او لِمق ِّ
دمِي القروض ثابتة ٌ ال تتغير،
الوباء ،أطلق غيّة صرخة لفت فيها إلى أن "أكثر وإن كان هناك تأجيل مؤقت في دفعها فهي
مساجدنا تعيش ضائقة اقتصادية ،واستمرار ستبقى في ذمّة المؤسسة .ومصاريف خِدْمة
الوضع على ما هو عليه يشكل خطرا ً كبيرا ً المساجد هي أيضا ً ثابتة ألن الذين يقومون
على هذه المساجد وعلى الدور البن ّاء الذي بها ال يمكنهم تحصيل معاشهم من مصادر
تلعبه في خدمة المجتمع" .وفي الوقت نفسه أخرى بعد ان عملوا في هذه المؤسسة او تلك
هناك معاناة كبيرة تحيق بأهلنا في بالدنا األم لسنوات طويلة وكانت هي المصدر الرئيس
ال ينبغي أن نغفل عنها ،سيما أن هناك من لهم ولعائالتهم .نعم ،هناك الذين كانت لديهم
بدأ بفتح الباب لمساعدة المحتاجين في تلك فرص أخرى تمكنهم من االستغناء عن مرتبهم
يقصروا
البالد ومنها لبنان ،الذي يعاني ما يعانيه بفعل الشهري من المؤسسة وكثيرون لم
ّ
تدهور سعر العملة الوطنية والفساد المستشري عندما أتيحت لهم هذه الفرصة ،سواء عبر
والضغوطات التي تمارسها أطراف خارجية ال مصادر بديلة أو من خالل برامج حكومية .لكن
الكثيرين ال تتوفر لديهم هذه االمكانية بفعل
تريد الخير لِلبنان وأهله.
كالم غيّة لم ي ُطلق على عواهنه بل هو ناجم عن وجودهم في هذه البالد من خالل عقود موقّعة
المعاناة التي بدأت تمر ّ بها بعض المؤسسات ال تتيح لهم االستفادة من أية مصادر أخرى ،ما
بفعل تأثيرات وباء "الكوفيد  ."19فمن الطبيعي شكل عبئا ً على هذه المؤسسات يهدد بقاءها
أن تعاني مساجدنا من شحّ الموارد ،كما هي في المستقبل ،إذا لم ي ُبادَر إلى رفدها بالدعم
حال المراكز الدينية األخرى بفعل توقف الناس المطلوب ،سواء من جانب الدولة أو من جانب
عن التردد إلى هذه المراكز العبادية وخلوّها مُرتادِي هذه المراكز الدينية.
من األنشطة التي كانت تُقام بشكل دائم قبل "فمساجدنا تعيش على تبرّعات المصلين .هذه
انتشار الوباء ،وإقرار إجراءات تمنع الناس من التبرعات تساهم في دفع مصاريف المسجد
التجمع خوفا ً من انتشار الوباء بين الناس .ومساعدة الفقراء والمحتاجين" ،كما قال غية
دث عنها العديد من أئمة المساجد في اللقاء مع "صدى المشرق" .وتراجع هذه
معاناة تح ّ
في جلسات خاصة وعامة ،لكن ال يبدو أنها التبرعات ال شك أنه ترك ويترك آثارا ً سلبية
كانت تلقى التجاوب المطلوب من مُرتادي هذه على المشاريع التي كانت تقام .والحاجة إلى
غياب األنشطة إعادة تفعيلها من قبل المؤمنين باتت ضرورية
المساجد ،ربما العتقادهم أن
َ
في هذه المؤسسات يعني أنه ال أعباء مالية للحفاظ على هذه األنشطة واستمرارها .فأي
تراجع في تلك الخدمات سيخلِّف آثارا ً سلبية
مترتبة يجب دفعها.

على الكثيرين الذين يرَون في دَور ِ المساجد ال مجال للخوض فيها في هذه الكلمة.
الماسة في كندا ال ينبغي أن تنسيَنا
عامال ً أساسيا ً في مساعدة الناس لتجاوز الحاجة
ّ
م ،سيما في لبنان واليمن
األزمات النفسية الناجمة عن وباء "الكورونا" ،أهلنا في البالد األ ّ
أي بِفعل الحجر الذي فُرض على الناس وما نجم وسوريا والعراق وغيرها من البالد التي تعاني
فترات من الفقر والجوع والحروب والظلم والفساد.
ع التقاءَهم
عنه من تباعد اجتماعي من َ
ٍ
طويلة ،ما شكل المزيد من الضغط النفسي في كندا هناك مؤسسات تنشط لجمع
التبرعات لهؤالء وإرسالها إليهم عبر الطرق
على العائالت.
ال شك أن التعلق بالله في معظم االحوال هو القانونية .وشهر رمضان فرصة ذهبية لكي يبادر
د يد العون  -ما أمكنهم ذلك
أمر في غاية األهمية ،ولكنه في ظل األزمة أهل الخير إلى م ّ
الناشئة عن الوباء هو أكثر إلحاحاً ،فالمساجد  -في الداخل والخارج ،سيما الميسورين منهم.
تلعب دورا ً مهما ً جدا ً في رفد النفوس باألمور وال نحتاج هنا إلى الحديث عن حاجة أهلنا في
الروحية التي تساعد االنسان على تجاوز المحن لبنان وغيره إلى المساعدة في هذه الظروف
التي يمر فيها ،ليبقى واقفا ً على قدميه في وجه العصيبة .فالحاجة بيّنة والعوز ال لبس فيه،
وأهل الخير بيننا ليسوا قلة وأصحاب األيادي
تحديات الوباء النفسية.
جدت ـ لن تكفي البيضاء ال تخلو منهم كندا.
إن مساعدات الدولة ـ إن و ُ ِ
وحدها في تغطية التكاليف ،سيما في نحن مقبلون على شهر رمضان في األيام القليلة
المؤسسات الكبيرة التي كانت تقوم بأنشطة القادمة ،وهو شهر العطاء والبذل واإليثار وشهر
جبّارة قبل انتشار الوباء ،ومنها ما ال يزال يقوم الصدقة ورعاية المحتاجين واأليتام .فحبذا لو
بأنشط ٍة عبر مواقع التواصل االجتماعي تلقى يلتفت أهلنا وعائالتنا إلى مساجدنا ومؤسساتنا
تفاعال ً مقبوالً ،وهو ما يحتاج إلى الدعم المادي الدينية والمحتاجين في كندا وخارجها لتقديم
الدعم لها بما أمكن .فكندا فيها الخير الكثير -
والمعنوي على السواء الستمراره.
وينبغي إلفات النظر هنا إلى أن "المساجد في كما أهلها ،وهي تفتح األبواب مشرعة وتسهّل
شهر رمضان تنظّم موائد اإلفطار الجماعية جمع التبرعات ،لصرفها سواء في الداخل او
لتعزيز روح اإلخوة والمحبة من ناحية ،ومن الخارج ،من خالل الجمعيات الخيرية المسجّلة
المختصة .وعليه فلْنبادر إلى
ناحية أخرى إلفطار المحتاجين من طالب لدى السلطات
ّ
محتاجي بذل ما أمكن ،و"ما نقص مال ٌ من صدق ٍة".
وأشخاص ال عوائل لهم وغيرهم من
ِ
المساعدة" ،كما جاء في المقابلة مع غية .نعم ،وهي ـ كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
هناك محتاجون في كندا من الذين ال يجدون وسلم :تدفع البالء ،وهي أنجح دواء ،وتدفع
مسكنا ً الئقا ً أو ملبسا ً مناسبا ً او مأكال ً كافيا ً القضاء وقد أُبرم إبراماً ،وال يذهب باألدواء إال
ي ُطعمون به عيالهم وأنفسهم ،ألسباب متعددة الدعاء والصدقة" .
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الشيخ حسن غية لـ""صدى المشرق"
طالبنا الحكومة بمعاملة دور العبادة باالحترام الذي تعامل به المرافق االخرى
تتمة االولى
صدى المشرق – مونتريال
ولفت الى ان " مساجدنا كانت مقفلة
في رمضان من العام الماضي و اكثر
مساجدنا تعيش ضائقة اقتصادية
و استمرار الوضع على ما هو عليه
يشكل خطرا كبيرا على هذه المساجد
و على الدور البناء الذي تلعبه في
خدمة المجتمع".

هل يمكن ان تضعونا بتفاصيل
القرار االخير المتعلق بزيادة عدد
الحضور في المراكز الدينية؟
العبادة .من هنا أخذت المحكمة في كيبيك و تحاور الحكومة للدفاع عن خطبة الجمعة اليوم التالي للحديث
المسلمون جزء ال يتجزأ من هذا المجتمع لهم ما لغيرهم و عليهم ما على غيرهم

يوم  12آذار -مارس أصدرت حكومة
كيبيك قرارا تسمح بموجبه لدور
العبادة باستقبال عدد اكبر من
الروّاد .بناء على هذا القرار سيكون
عدد االشخاص الذين سيسمح لهم
التواجد في آن واحد في كل قاعة لها
مدخل مستقل  25شخصا و ذلك
ابتداء من  26آذار -مارس بينما
العدد اآلن وحتى ذلك التاريخ هو
عشرة أشخاص.

هذا غير امام المسجد والعاملين
فيه؟

طبعا العدد ال يشمل اإلمام و المؤذن
و اإلداريين و العاملين على تسيير
األمور في المسجد .هذا العدد هو
لمن يأتي ألداء الصالة و يصلي و
يخرج بعد الصالة.

ماذا طرأ حتى زاد العدد المسموح
لهم بالحضور؟

كما نذكر يوم السادس من شهر
كانون الثاني -يناير أعلن رئيس وزراء
كيبيك اقفال دور العبادة ابتداء
من يوم السبت التاسع من نفس
فور صدور هذا اإلعالن
الشهر.
عقدت طاولة الحوار متعدد األديان
اجتماعا وأعربت عن عدم رضاها
عن قرار االقفال و دعت المسؤولين
الحكوميين الجتماع عاجل لبحث
القضية .خالل اتصاالتنا و اجتماعاتنا
مع المسؤولين الحكوميين وممثلي
وزارة الصحة أعربنا عن استيائنا من
اقفال دور العبادة في هذه األوقات
الصعبة التي يعيشها الناس .في
أوقات الشدة اكثر من اَي أوقات
اخرى يجد الناس أنفسهم في أشد
الحاجة للتقرب الى هللا و طلب
العون منه .لقد ركّزنا في لقاءاتنا
ان دور العبادة هي جزء من الحل و
ليست جزءا من المشكل .و أكدنا
لهم ان هذه المؤسسات تقوم بدورها
في خدمة المواطنين و االستماع
الى همومهم و مواساتهم وتوزيع
المعلومات والمساعدات الروحية
و المادية مع أخذ كل االحتياطات
الالزمة للحفاظ على صحة الناس
و ارواحهم .نتيجة لهذه االتصاالت
المكثفة أعلنت الحكومة يوم الجمعة
 22كانون الثاني -يناير السماح
لدور العبادة بفتح ابوابها من جديد
و لكن حددت عدد الحضور بعشرة
أشخاص .حصل في هذا المجال
بعض اللغط حيث فسر المسؤولون
الحكوميون اإلعالن بانه يعني عشرة
أشخاص في كل مركز بعكس ما
كان متعارفا عليه قبل االقفال حيث
كان العدد المسموح يطبق على كل
قاعة لها مدخل و مخرج مستقل.
تقدمت طائفة اليهود الحسيديم
بطلب الى المحكمة لتغيير القرار
بحجة انه اعتداء على الحرية الدينية
المضمونة في الدستور .يوم الجمعة
 5شباط -فبراير أصدرت المحكمة
قرارها حيث أكدت حق الحكومة
باتخاذ القرارات التي تراها مناسبة
للحفاظ على سالمة الناس وارواحهم
حتى ولو كان في هذه القرارات الحد
من بعض الحريات .ولكن المحكمة
أعلنت في ذات الوقت ان الحكومة
في قرارها تحديد عدد رواد المراكز
الدينية بعشرة أشخاص لم تعط
ددا لما هو المقصود بدار
تعريفا مح ّ

المبادرة بتعريف دار العبادة على أنه
يعني كل قاعة لها مدخل و مخرج
مستقل مع إعطاء الحكومة الحق
في إصدار تعريف آخر اذا شاءت.
الحكومة لم تصدر تعريفا آخر و هكذا
بقي عدد االشخاص الذين يسمح
لهم التواجد في كل قاعة لها مدخل
و مخرج مستقل في مراكزنا الدينية
عشرة أشخاص.
قرار الحكومة السماح لصاالت السينما
باستقبال  250شخصا في آن واحد
في كل قاعة في نفس الوقت الذي
كان العدد عشرة أشخاص في كل
قاعة في دور العبادة اثار حفيظة جميع
اعضاء طاولة الحوار كما اثار حفيظة
شريحة عريضة من المواطنين .لقد
رأى اعضاء طاولة الحوار في هذا القرار
دليال على أن الحكومة تزن بميزانين و
تكيل بمكيالين ووجدوا في هذا القرار
إجحافا بحق اآلالف من المواطنين
الذين يؤمنون بأن الدين ركن أساسي
من حياتهم .أصدرت طاولة الحوار
بيانات صحفية وز ّعتها على جميع
وسائل اإلعالم وعلى جميع أعضاء
الجمعية الوطنية الذي هو برلمان
مقاطعة كيبيك .و طلبت طاولة الحوار
من المواطنين االتصال بممثليهم في
برلمان المقاطعة لإلعراب عن عدم
رضاهم عن هذا القرار و مطالبتهم
بمعاملة دور العبادة باالحترام الذي
تعامل به المرافق االخرى .لقد ركّزنا
في بياناتنا ،ولقاءاتنا مع المسؤولين
الحكوميين ،و مقابالتنا مع االعالم
على الدور اإليجابي و البن ّاء الذي
تلعبه دور العبادة في حياة المواطنين.
الحكومة تهتمّ كثيرا بالصحة البدنية
للناس وهذا امر مهم و ضروري .و
لكن الصحة النفسية للناس مهمة
ايضا و ال تقل أهميتها عن اهمية
الصحة البدنية ،و دور العبادة تلعب
دورا أساسيا في مساعدة الناس على
الحفاظ على صحتهم النفسية .لقد
كانت رسالتنا واضحة .اذا كانت
الحكومة ترى ان الوضع الصحي في
البلد آمن بما فيه الكفاية للسماح
لدور السينما باستقبال 250شخصا
في كل قاعة فهو آمن بما فيه الكفاية
للسماح لدور العبادة باستقبال250
شخصا في كل قاعة .وإذا كانت
الحكومة ترى ان الوضع غير آمن
بما فيه الكفاية للسماح لدور العبادة
باستقبال اكثر من عشرة أشخاص في
كل قاعة فهو غير آمن بما فيه الكفاية
للسماح لصاالت السينما باستقبال
اكثر من عشرة أشخاص في كل قاعة.
مما ال شك فيه ان الحملة السياسية
و اإلعالمية المكثفة التي قامت بها
طاولة الحوار أعطت بعض النتائج
التي كن ّا نسعى إليها .أعلنت الحكومة
السماح لدور العبادة باستقبال
 25شخصا في كل قاعة لها مدخل
مستقل و ذلك ابتداء من يوم 26
آذارـ مارس كما قررت تخفيف قيود
منع التجول ابتداء من يوم  17آذار-
مارس.

اعلنت كندا وكيبك  11آذار يوما
لتكريم ضحايا كورونا ..طاولة
الحوار بين االديان اقامت لقاء
افتراضيا لالحتفال بهذا اليوم ..
لماذا اقمتم هذا اللقاء وماذا جرى
فيه ؟

طاولة الحوار تمثل العائالت الروحية

حقوق المواطنين المتدينين .هؤالء
المواطنون ،كغيرهم من المواطنين،
جزء ال يتجزأ من المجتمع .المواطن
المتدين و المواطن غير المتدين
شركاء في الوطن و عليهم أن يتعاونوا
و أن يعملوا يدا بيد لبناء هذا الوطن و
لخدمة جميع ابنائه .لهذا السبب ترى
طاولة الحوار ان التضامن مع عائالت
ضحايا الكورونا و العاملين في الحقل
الطبي للحفاظ على صحتنا و أرواحنا
أمر يهم جميع المواطنين كائنة ما
كانت اصولهم العرقية او انتماءاتهم
الدينية او قناعاتهم األيديولوجية.
لهذا نظمت طاولة الحوار لقاء افتراضيا
ليكون رديفا للنشاط الذي قامت به
الطبقة السياسة للتضامن مع ضحايا
الكورونا و عوائلهم و لتحية العاملين
في الحقل الطبي و شكرهم على ما
يقدمونه من خدمات جليلة للحفاظ
على صحتنا و ارواحنا.
لقد نظمت طاولة الحوار متعدد
األديان هذا النشاط بالتعاون مع المركز
المسكوني الكندي و كان لي شخصيا
شرف تقديم النشاط ممثال طاولة
الحوار بمشاركة السيدة كونستانس
فيانكور ممثلة المركز المسكوني.
لقد بدأ النشاط بدقيقة صمت تحية
لضحايا الكورونا و العاملين في الحقل
الطبي .بعد ذلك قدمنا كلمة رئيس
وزراء كيبيك السيد فرانسوا ليغو التي
سجلها خصيصا لهذا النشاط .بعد
ذلك كانت مشاركات لممثلين عن
معظم العائالت الروحية الموجودة
في كيبيك ،نذكر على سبيل المثال
ال الحصر ،االسالمية ،المسيحية،
اليهودية ،البوذية ،الهندوسية وغيرها.
كما تخلل النشاط مقاطع موسيقية.
لقد حضر هذا النشاط شخصيات
دينية معروفة في كيبيك من بينها
الكاردينال الكروا و الكردينال البين
و العديد من المطارنة و غيرهم من
الزعماء الروحيين.

كيف تجاوبت الجالية االسالمية
مع هذا اليوم؟

لقد تجاوبت الجالية مع هذا النشاط
بايجابية ومسؤولية وبرهنت على
ان المسلمين جزء ال يتجزأ من هذا
المجتمع لهم ما لغيرهم و عليهم
ما على غيرهم .باالضافة الى الدور
الذي قمت به شخصيا ممثال طاولة
الحوار في النشاط متعدد األديان،
شارك فضيلة الشيخ مسعد بلتاجي
إمام مسجد األنصار بتالوة آي من
الذكر الحكيم و شارك فضيلة الشيخ
يوسف فوفانا بدعاء باللغة الفرنسية.
نهار يوم الخميس 11آذار-مارس
الذي هو الْيَوْم الوطني للتضامن
نظمت عدة مساجد ،كمسجد األمة و
مسجد الروضة مثال ،وقفات تضامنية
امام المسجد مباشرة بعد صالة الظهر
كما زار ممثلون عن مسجد الروضة
مستشفى(  Coeur Sacréالقلب
المقدس) و قدموا الزهور للمرضى
و هذا ما القى استحسانا كبيرا من
قبل هؤالء الذين كانت عيونهم تذرف
دمعا وهم يتلقون الزهور .كما نظم
المسؤولون عن مسجد كيبيك الكبير
(مسجد الشهداء) ،بهذه المناسبة
الوطنية ،أذان الظهر خارج المسجد و
هذا ما يمثل سابقة مهمة في تاريخ
المسلمين في كيبيك .اضافة الى
هذه الفعاليات ،دعى مجلس أئمة
كيبيك خطباء المساجد لتخصيص

عن هذا النشاط و ضرورة التضامن
مع ضحايا الكورونا والعاملين في
الحقل الطبي.

بإحياء شهر رمضان المبارك.
لقد صدر قرار رفع عدد المصلين في
كل قاعة لها مدخل مستقل من عشرة
الى 25و رفعت ساعات حظر التجول
في المناطق الحمراء لتبدأ الساعة
التاسعة و النصف بدال من الساعة
الثامنة يوميا .هذه خطوات إيجابية
نثمّنها و نشكر كل من ساهم في احراز
هذا اإلنجاز من اعضاء طاولة الحوار،
و مسؤولين حكوميين ،و ممثلين
لوزارة الصحة ،و مواطنين من خالل
اتصاالتهم بممثليهم في البرلمان،
و األئمة األفاضل و المسؤولين عن
المراكز الدينية من خالل التزامهم
بالتعليمات الصحية و هذا ما ساعدنا
في مفاوضاتنا مع المسؤولين .طبعا
التسهيالت التي حصلنا عليها تشكل
خطوات في االتجاه الصحيح و لكننا
ال نزال في عملنا الدؤوب ليستطيع
اكبر عدد ممكن من الناس الصالة
في المساجد و لنستطيع احياء شهر
رمضان المبارك بشكل معقول برغم
وجود الجائحة .نسأل هللا تعالى أن
يبلغنا رمضان و أن يجعلنا من عتقاء
رمضان.

الكثيرون يسالون عن تأثير
االجراءات على احياء شهر رمضان
واالفطارات العامة والخاصة التي
باتت تعتبر سمة بارزة في الشهر.
هل هناك مسعى لتخفيف القيود
في هذا الشهر سيما الحظر ليال او هناك من يدعو الى المفاضلة بين
زيادة عدد المسموح بتواجدهم الحضور في المراكز الدينية واحياء
في المساجد؟
الشعائر وبين مخالفة القوانين ما
لقد نقلنا للمسؤولين الحكوميين هي االولوية برايك ؟

أن بداية شهر رمضان المبارك هذا
العام ستكون أواسط شهر نيسان-
ابريل .وأكدنا لهم أن رمضان بالنسبة
للمسلمين ليس مجرد شهر عبادة.
لهذا الشهر المبارك ثالث ابعاد
أساسية في حياة المسلمين ،البعد
التعبدي ،و البعد االجتماعي ،و البعد
اإلقتصادي .من الناحية التعبدية،
شهر رمضان هو شهر صالة و صيام
و قيام .من الناحية االجتماعية،
المسلمون في هذا الشهر يتزاورون و
يتقاسمون طعام اإلفطار و يشاركون
بعضهم البعض في إقامة العديد
من األنشطة االجتماعية .من النادر
في رمضان ان تتناول عائلة مسلمة
طعام االفطار لوحدها ،إما ان تدعوا
األقارب واالصدقاء لمائدتها أو تكون
مدعوة لتناول طعام االفطار على
مادة بعض األصدقاء او االقارب.
من الناحية االقتصادية ،شرحنا
للمسؤولين ان مساجدنا تعيش على
تبرّعات المصلين .هذه التبرعات
تساهم في دفع مصاريف المسجد
و مساعدة الفقراء و المحتاجين .في
رمضان تنظّم المساجد موائد اإلفطار
الجماعية لتعزيز روح اإلخوة و المحبة
من ناحية و من ناحية اخرى إلفطار
المحتاجين من طالب و أشخاص
ال عوائل لهم و غيرهم ممن يحتاج
في رمضان يكون
المساعدة.
المسلمون اكثر سخاء من اَي وقت
آخر في السنة .قبل الجائحة ،كانت
التبرعات التي تجمعها المساجد في
رمضان تساعدها على سد العجز
في الشهور االخرى .مساجدنا كانت
مقفلة في رمضان من العام الماضي
و اكثر مساجدنا تعيش ضائقة
اقتصادية و استمرار الوضع على ما
هو عليه يشكل خطرا كبيرا على هذه
المساجد و على الدور البناء الذي
تلعبه في خدمة المجتمع.
لقد طلبنا من المسؤولين ،و ال زلنا
نطالب ،زيادة عدد االشخاص الذين
يسمح لهم التواجد في دور العبادة
في آن واحد ليكون  30%من قدرة
استيعاب كل قاعة طبعا مع االلتزام
بقاعدة التباعد ،إلغاء حظر التجول أو
على األقل التخفيف منه لنستطيع اداء
صالة العشاء و الفجر في مساجدنا.
بعد االنتقال الى التوقيت الصيفي و
بما ان النهار يطول و الليل يقصر يوما
بعد يوم اصبح وقت العشاء بعد بدء
حظر التجول الساعة الثامنة مساء.
لهذا السبب اصبح التخفيف من
ساعات حظر التجول مطلبا ملحا .كما
اننا طلبنا و ال زلنا نطالب المسؤولين
بإقرار تسهيالت لشهر نيسان -ابريل
للسماح للمسيحيين واليهود باحياء
طقوس أعياد الفصح المسيحي و
الفصح اليهودي و السماح للمسلمين

ارى ان مجرد التفكير بالمفاضلة أمر
غير منطقي .طبعا نحن نعمل بكل
إخالص وبكل جهد وبال كلل و ال ملل
ليستطيع اكبر عدد ممكن من الناس
اداء شعائرهم في المسجد .ولكن
يجب أال يغيب عن بالنا أن ديننا دين
يسر .من ال يستطيع الصالة في
المسجد بإمكانه الصالة في البيت أو
في مكان آخر فكما قال الرسول عليه
الصالة والسالم جعلت لي االرض
مسجدا و كما قال هللا عز َّ و جلَّ في
القرآن المجيد ال يكلف هللا نفسا إال
وسعها.
إنني أدعو الجميع الحترام القوانين
وااللتزام بالتعليمات الصحية حفاظا
على سمعتنا كجالية .علينا أن نثبت
ألنفسنا و لآلخرين أننا مواطنون
مسؤولون وأننا نقوم بدورنا مع غيرنا
من شركائنا في الوطن للحفاظ
على سالمتنا جميعا .ولكن اهم
من الحفاظ على سمعتنا ،الهدف
من االلتزام بالتعليمات الصحية هو
الحفاظ على سالمتنا وسالمة الناس
و الحفاظ على ارواحنا وارواح الناس.
علينا اال ننسى ان للنفس البشرية
حرمتها في االسالم.

هناك حديث ان مسؤولي الصحة
ال يرون هناك داع للتشدد في
االجراءات ويدعون الى التخفيف
منها بينما ليغو رئيس الحكومة هو
من يتشدد  ...برأيك هل هناك
اختالف في اآلراء بين المسؤولين
هل هذه االجراءات ضرورية ؟

مما ال شك فيه انه عندما يعمل
الناس معا في أي مشروع ال بد من
وجود تعدد لآلراء .هذا التعدد ينتج
عن االختالف في االختصاصات و
الخبرات و االهتمامات و غير ذلك
و هذا امر طبيعي حتى بين اعضاء
الذين يعملون
الفريق الواحد.
في مواجهة جائحة الكورونا منهم
الطبيب ،و االداري ،و السياسي ،و
اختصاصي العالقات العامة و غيرهم
من المسؤولين .امام هذا التنوع
في االختصاصات ال بد من تنوع
في اآلراء .في بعض األحيان يبدو
ليغو حذرا او ربما متشددا اكثر من
المسؤولين في وزارة الصحة و في
احيان اخرى تجد ان المسؤولين في
وزارة الصحة اكثر حذرا او تشددا .و
لكنني أتصور انه يجب عدم التعميم
و عدم استخالص نظرية معينة حول
الموضوع .إنني أرى أن الموضوع ال
يتعدى كونه اختالفا في وجهات النظر
حول تقييم الخطر الناتج عن كل حالة
و كيفية مواجهة هذا الخطر .و أخيرا
نسأل هللا سبحانه وتعالى ان يرفع عنا
الوباء و البالء.
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عالمات عربيات  :سلسلة ننشرها تباعا
رباب كريدية  :اقتحمت عالم االلكترونيات الدقيقة
وعلوم الكومبيوتر
د .عيل ضاهر

مسبار األمل
واألمل
المفقود
إختلفوا حول قدرة المال وبراعته
في الشراء وتجادلوا في أخالقية
وصحّة إستعمال الفلوس لشراء
بعض األمور وتخاصموا حول
قابلية اوعدم قابلية بعض االمور
ألن تشترى وتباع .البعض قال ان
المال ساحر ،قادر على شراء كل
شيء ،بينما البعض اآلخر حصر
سحره وقيّد قدرته ،فقال :بالمال
يمكنك الحصول على سرير جميل
وفراش مريح وليس على نوم هنيء
وعميق؛ بالفلوس يمكنك الوصول
الى مناصب مهمة ومراكز رفيعة
لكنك لن تشتري ال اإلحترام وال
التقدير؛ كما يمكنك شراء ساعة
يد ولكن ال يمكنك شراء ساعة
تضيفها الى عمرك!
وبالرغم من االختالف حول قدرة
المال على الشراء وتعداد األمور
القابلة للشراء او تلك العصيّة
عليه ،وبالرغم من أخالقية شراء
بعض األمور او عدم اخالقيته ،إال
ان البعض ال تهمه هذه النقاشات
وال يلتفت اليها بل يترك المجال
واسعا ألمواله لتفعل فعلها،
فيسعى الى شراء ما يقع تحت
بصره ويسارع للحصول على ما
ينقصه او يشتهيه وكأنه يعيش
في عصر شعاره :بفلوسك بنت
السلطان عروسك .فبالنسبة
لهؤالء كل األشياء تباع وتشترى،
من اإلبرة الى القبّة ،من المدح الى
الذّم ،من الصغير الى الكبير ،ومن
الحب الى البغض ،الى الشرف
والعفة والرِفعة!
من المضحك الكالم عن شراء
صحف وإعالميين ،فهناك من
يعرض قلمه في سوق عكاظ .ومن
نافل القول ذكر شراء المثقفين
والشعراء والكتاب فهؤالء "على قفا
مين يشيل" كما يقول أهل مصر
المحروسة ،تجدهم معشعشين
في مضارب الخليج اإلسمنتية .وال
فضل في الكالم عن شراء العلماء
فهذا أمر معلوم ومتاح ومتداول.
دة األخيرة دخلت
لكن في الم ّ
سوق الشراء والبيع أمور جديدة،
برع فيها أمراء وحكام من الخليج.
فبعض هؤالء اشترى صفة المثقف
فدفع الُصدِر بإسمه دواوين وكتب
ومجلدات في العلوم وهو منها براء.
والبعض اآلخر لم يعجبه تاريخ
بلده فاشترى ماضيا وتراثا وتقاليد
كما واشترى لنفسه نمط حياة
فشرع في تقليد الغربيين والت َمثَل
بهم فأضاع اصله ولم يصبح غربيا،
شيَة
كالغ ُراب الذي اراد تقليد م ْ
دة
الحَجَل ،فنِسي َمشْيِت ُه! ومن ش ّ
ولعه بالشراء حاول شراء األمل،
فدفع لعلماء الهند والسند واليابان
والعم سام ،فجهزوا له مسبارا
اطلقوه ليبحثوا له عن األمل في
المريخ .لكن وفي غمرة سعيه
المحموم للشراء ،لم يقدر على
شراء امل الحياة والسعادة إلبنته
الشيخة لطيفة التي ارادت هي
ايضا إدخال االمل الى حياتها فلم
تجده في قصر ابيها ،فحاولت
دة مرات للتفتيش
الهروب ع ّ
عنه ففشلت ،وهي االن تعيش
مسجونة في أقبية قصر مجهز
بأجمل المشتريات وأغالها ،تفتش
عن امل بعيد عنها بعد األرض عن
المريخ! فيا ليت "مسبار االمل"
الذي اطلق نحو المريخ يفتش لها
عن أملها المفقود.

سلسلة مقابالت اجراها الزميل
د .علي حويلي
لعله من الضروري ان نستذكر،
بمناسبة العيد العالمي للمرأة الذي
انقضى قبل ايام ،كوكبة من عالماتنا
اللبنانيات والعربيات المقيمات في
االغتراب .وان نسلط الضوء على
اهمية حضورهن ومكانتهن العلمية
واالكاديمية والمهنية ،التي قلّما
تحظى في الميديا العالمية واالدبيات
العلمية العربية بالقدر الذي يستحقن
من تنويه وتكريم واهتمام من جهة،
وألنهن يشكلن جزءا ال يتجزأ من
الذاكرة العلمية العربية في المهاجر
 ،من جهة ثانية .وتقديرا منها لهذه
العقول المهاجرة تنفرد جريدة "صدى
المشرق " بنشرانجازاتهن العلمية
للمرة االولى الى
،وتقدمها تباعا
قرائها االعزاء.
فالعقول النسوية العربية المهاجرة
رغم ضآلة اعدادها  ،تستحق اكثر من
وقفة اجالل واكبار .فهي التي انتفضت
وتصدت لكل ما كان يكبل حريتها
من عادات وتقاليد عائلية واجتماعية
محافظة ويحول دون استكمال دراستها
او السفر الى الخارج واالقامة وحدها
ومتابعة تحصيلها العلمي وتحديد
خياراتها المهنية والمستقبلية .
كما ابدين جرأة بالغة في اقتحام
المعاقل العلمية والتكنولوجية التي
كانت بمعظمها حكرا على الرجال،
في التعليم الجامعي
فنافسنهم
وتولي المناصب االكاديمية والمهنية
الرفيعة ومراكز الدراسات واالبحاث
وفي ميادين الخلق واالبداع واالبتكار.
اما الغربة فقد كان وقعها عليهن تقيال
لشدة المعاناة ووفرة المسؤوليات
العائلية من زواج وتربية اطفال وحرص
شديد على عدم تغريبهم وتهيئة
مستقبلهم فضال عما كن يتعرض
اليه احيانا على مقاعد الدراسة او في
مراكز العمل من تصرفات ال تخلو من
ايحاءات عنصرية .
ومن ابرز وجوه هذه الكوكبة من
الرعيل األول  :رباب كريدية

رباب كريدية

قلة هن النساء امثال رباب كريدية
ورد (كندية من أصل لبناني) اللواتي
اقتحمن عالم االلكترونيات الدقيقة
وعلوم الكومبيوتر .وبفضل ذكائها
وإرادتها وتفوقها ،تبوأت أعلى
المناصب االكاديمية ،كما نالت

النهوض سريعا ً لمعرفة أسباب البكاء
منزلة عالمية في البحوث العلمية
ومعالجتها.
والتكنولوجية.
كما انجزت إنشاء نظام أمني
أنهت كريدية دراستها الثانوية في
الكتروني متطور .ويمكن استخدامه
بيروت ،مسقط رأسها ،وحصلت على
لحماية أجهزة المصارف المؤتمتة،
القاهرة لدراسة
منحة من جامعة
ما يؤدي إلى إحباط عمليات السطو
الهندسة الكهربائية ،حيث تخرجت
على تلك األجهزة ،مهما كان السطو
بشهادة البكالوريوس .وعادت إلى
منظماً .وي ُثبّت ذلك النظام في جهاز
بيروت لتتسلم وظيفة في وزارة
خفي يتصل مباشرة بدوائر الشرطة،
الموارد المائية والكهربائية .ولم يالئم
ويحتوي على كاميرات دقيقة الصنع
العمل الوظيفي طموحاتها .وسرعان
وذات قدرة فائقة على التقاط صور
ما قدمت استقالتها ،وسافرت إلى
اللصوص ومالمحهم الرئيسة من
الواليات المتحدة لمتابعة تحصيلها
زوايا متنوّعة ،إضافة الى تسجيلها
العلمي .وحصلت على شهادتي
على شريط فيديو .ومن المستطاع
الماجستير والدكتوراه من جامعة
استعمال النظام عينه في مراقبة صور
"بركلي" في والية كاليفورنيا عام
د .رباب كريدية
جوازات السفر.
.1974
بعد التخرج ،حاولت الحصول على من الرقبة إلى األطراف ،قد يحتاج الى مارست كريدية تدريس الهندسة
فرصة عمل في مجال اختصاصها .شيء أو قد يرغب في القيام بعمل الكهربائية وعلوم الكومبيوتر في
ولم يكن األمر سهال ً ألن "وصول ما .فتوصلت الى طريقة تمكن من جامعة "بريتش كولومبيا" ألكثر
امرأة إلى منصب أكاديمي أو علمي أخذ هذه المعلومات منه بواسطة من  37سنة .وحازت منها على
رفيع كان في اواسط السبعينات جهاز الكتروني يوضع على رأسه لقب بروفوسور .وتخرج على يديها
،أمرا ً بالغ الصعوبة"  .ودفعتها تلك كي يتلقى اإلشارات المرسلة من عشرات الطالب من حملة الماجستير
الظروف للسفر إلى زيمبابوي (أو الدماغ .وبعدها ،ن ُحلّل تلك اإلشارات والدكتوراه من جنسيات مختلفة.
روديسيا سابقاً) ،حيث عملت أستاذة بواسطة الكومبيوتر الذي ينقل هذه كما قدمت أكثر من مئة بحث
جامعية في كلية الهندسة ألربع المعلومات إلى إنسان آلي (روبوت) علمي إلى شركات أميركية وكندية
متخصص في توفير العناية لهذا النوع متخصصة في صنع الكابالت وأجهزة
سنوات ،هاجرت بعدها إلى كندا في
ّ
التلفزيون .وشاركت في أكثر من
العام  .1979فعُيّنت أستاذة للهندسة من المرضى".
الكهربائية وعلوم الكومبيوتر في وفي سياق متصل ،عملت كريدية على مئتي مؤتمر عالمي لاللكترونيات
جامعة "بريتش كولومبيا" وكانت أول تطوير نظام لمراقبة جودة االشارات الدقيقة .ونشرت مئات البحوث في
امرأة تشغل هذا المنصب .وتقطن  Signal Quality Monitoringمجالت عالمية متخصصة في العلوم،
راهنا ً مدينة فانكوفر ،على مقربة من  .Systemويتعامل هذا النظام وخصوصا ً الهندسة .وشغلت منصب
مع االتصاالت عبر كابل التلفزيون "مدير مركز البحوث والعلوم" في
الحدود الكندية  -األميركية.
والنقل المباشر والبث عبر األقمار جامعة "بريتش كولومبيا" لقرابة 11
نظم اإلشارات اإللكترونية
االصطناعية "ستاليت" .ويستعمل في سنة .وأشرفت على البحوث التي
خالل ما يربو على ربع قرن ،راكمت صناعة الصور وتنقيتها من الضحيج تقدم لقسم الهندسة الكهربائية
كريدية رصيدا ًمن االنجازات والبحوث والتشويش .وتستخدمه المحطات في تلك الجامعة .ونالت الكثير من
واالختراعات العلمية .فقد عملت التلفزيونية لتزويد المشاهدين صورا ً الجوائز ،منها وسام"الجمعية الملكية
على تطوير نظام "المؤشرات" ذات درجة عالية من النقاء.وتبسط الكندية" ،وجائزة "معهد المهندسين
المستخدم في المجاالت الطبية .كريدية هذه التقنية ،فتقول" :في للكهرباء وااللكترونيات"Institute
وتصف عملها بالقول" :أجريت بحوثا ً أحيان كثيرة ،تصاحب الصورة ذبذبات of Elictrical and Electronics
مقاطعة
وجائزة
متنوعة في مختبر صور األشعة غير مرغوب فيها ،فتصبح غير واضحة ،Engineers
للتأكد مثال ً من وجود مؤشرات الى ومؤذية للعين ،ويعمل النظام الذي "بريتش كولومبيا" للتفوق األكاديمي
إصابة الثدي بالسرطان .وبعد تحليل طوّرته على "تنظيف" الصورة وبطريقة عام .2008
تلك الصور ،أضع عالمة فارقة على سهلة ،إذ يمكن تثبيته على رقاقة
المنطقة المصابة ،ما يسمح لطبيب الكترونية توضع في جهاز التلفزيون ،وسجلت كريدية ست براءات اختراع
في كندا والواليات المتحدة ،ذات صلة
األشعة باكتشاف المرض بسرعة فيعطي صورا ً نقية".
ودقة فائقتين .وقبل اكتشافي هذه
بمراقبة الصور واإلشارات واإلصوات.
الطريقة ،كان الطبيب يحتاج إلى نوم األطفال واألمن االلكتروني
وتختصر تجربتها العلمية الطويلة في
وقت طويل إلجراء هذه العملية توصلت كريدية الى طريقة مبتكرة كندا بالقول" :ان الجامعات الكندية
والتأكد من صحتها".
لتحليل المعلومات الناجمة عن صوت تحتضن العلماء على اختالف إثنياتهم
وكذلك طوّرت تقنية لمساعدة األطفال أثناء نومهم ،من خالل وضع وثقافاتهم ،وتكافئ انتاجهم وتنوّه
المصابين بالشلل .وتصف كريدية جهاز الكتروني تحت مخدة األم أو برصيدهم العلمي وتفخر بإنجازاتهم
ما توصلّت إليه قائلة" :إن المريض األب وموصول بالكومبيوتر .ويرسل واكتشافاتهم وتوفر لهم عيشا ً كريما ً
الذي ال قدرة له على التكلم أو على الجهاز إشارات عند بكاءنالطفل ،يضمن حياتهم ويعزز مكانتهم قبل
التحكم بعضالته أو العاجز عن الحركة بحيث ينبّه أحد األبوين الى ضرورة بلوغهم سن التقاعد وبعده".

المهاجرون الجدد يغادرون كندا بسبب الوباء
وآثاره االقتصادية

د .علي حويلي ـ مونتريال

ادت جائحة كورونا الى اضطراب
الوضع االقتصادي وصعوبة الحياة
اليومية كندا  ،ما تسبب بمغادرة
العديد من المهاجرين الجدد
وعودتهم إلى بلدانهم األصلية  ،حيث
لديهم الكثير من الروابط االجتماعية
والعائلية.
في هذا الصدد ،كشف مكتب
االحصاء الكندي ان العديد من
المهاجرين الدائمين ممن اقاموا في
كندا لمدة تتراوح بين خمس وعشر
سنوات قد انخفضت اعدادهم في عام
 2020نتيجة انتشار وباء "كوفيد." 19
ويعقب على هذه الظاهرة  ،وبرت
فالكونر  ،الباحث في العلوم السياسية
بجامعة كالجاري بقوله "من غير
المألوف أن يعود المهاجرون إلى
بلدانهم األصلية في أوقات الركود
االقتصادي".ويضيف
" ولكن إذا فقدوا وظائفهم ،ليس
امامهم سوى العيش مع عائالتهم

وتوفير نفقات السكن  ،وربما يمكنهم
العثور على فرص عمل هناك" علما
يتابع "ان كثيرين ممن غادروا قد ال
يعودون اذا لم يتعاف االقتصاد الكندي
بسرعة " .ويلفت الى انه" كلما طالت
مدة بقائهم في بلدهم االصلي  ،كلما
قل احتمال عودتهم الى كندا ".
وعلى الرغم من أن وباء كورونا تسبب
في انخفاض الهجرة إلى كندا "بنحو
 40٪في عام  ، 2020اال ان الحكومة
االتحادية تسعى لقبول أكثر من
 1.2مليون مقيم جديد خالل العام
القادم" .وعلى الرغم من ان هذا
الرقم قد يبدو متفائال بالنظر الىى
قيود السفر واالنكماش االقتصادي
المستمر  ،اال ان فالكونر يرى انه "من
الصعب ان تصل الحكومة الى هذا
الهدف ".مشيرا الى انها تركز على
جعل المقيمين المؤقتين في كندا الى
مقيمين دائمين " .
مواقف متناقضة
اعلن وزير الهجرة الكندي ماركو
ميندديسينو ان جميع المقيمين

المؤقتين "ال يرغبون أن يصبحوا
مقيمين دائمين في كندا أو مواطنين
كنديين" مشيرا الى "إن بعضهم
هنا للعمل والدراسة ولكنهم سعداء
بالعودة إلى ديارهم ".علما انه يؤكد
على ان "هدف الحكومة دائما
هومحاولة زيادة عدد المهاجرين
ال سيما في مجال العمالة والرعاية
المتعلقة
والوظائف
الصحية
بالتكنولوجيا  ،ألن قلة عدد المهاجرين
سيؤذي هذه القطاعات ".
وأشار أندرو جريفيث  ،المدير السابق
"للمواطنة والتعددية الثقافية " في
وزارة الهجرة  ،إلى أن "المهاجرين
الذين يصلون أثناء الركود يشعرون
بالمعاناة االقتصادية  ،اكثر من أولئك
الذين يصلون عندما يكون االقتصاد
في حالة نمو"الفتا الى انه "من
الصعب جدا ان نرى شخصا عمل في
و طنه بمهنة معينة ويمكن ان يعمل
هنا في المهنة ذاتها ".
ويعتقد أن "من الصعوبة ان تحافظ
كندا على مستويات عالية من الهجرة

أندرو جريفيث  ،المدير السابق "للمواطنة
والتعددية الثقافية " في وزارة الهجرة

في وقت يعاني االقتصاد حالة من
الضعف في قطاعات حيوية" .ويحذر
من ان " رحيل المهاجرين قد يترك
مؤشرا خطيراعن فشل سياسات
االندماج خاصة ما عنى شر يحتي
النساء واالقليات المنظورة اللتين
تشعران بتدني فرص العمل ومعدالت
االجور قياسا باقرانهم الكنديين .
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للبحث صلة!

قطع الطرقات من تدبير بعض الغرف السوداء

تحت سقف عدم استخدام السالح
في الداخل ،وخطر الوقوع في الحرب
االهلية ،فتح سماحة السيد مروحة
الخيارات على مداها ،من التعاطي
الحازم مع قطاع الطرق ،الى منع
البلد من السقوط واالنهيار ،حتى ولو
كان ذلك من خارج سياق وآليات
النظام والمؤسسات.
وما بين هذين الخطين أعلن السيد
عن تقديم كل ما يمكن أن يساهم
في تذليل عقبات الخروج من االزمة
بأقل الخسائر الممكنة ،على مستوى
التوصيات واالقتراحات والتحذيرات
وصوال الى الحلول الكبرى "التي ال
نريد أن تطرح اآلن لكيال تصبح مادة
للسجاالت"!
في مروحة التوصيات والتمنيات
والحلول واالمالءات كان واضحا
أن السيد يقف في المحطات التي
يرى ان يد العبث والمؤامرة هي
التي تديرها وتحركها وتدفع لها ثمن
الدواليب!
وفي عجالة نتوقف عند مواقف ثالث
كان صوت السيد أعلى منه في
مواضع ومواقع أخرى:
أوال) في مسألة قطع الطرقات،
والتي كان واضحا أنها من تدبير
بعض الغرف السوداء في إدارة
حركة الشارع نحو التضييق على
حياة الناس تحت عنوان النزول الى
الشارع لحمل مطالب الناس ورفع
شعارات معاناتهم..
الغرف السوداء التي كانت تحرك
إطارات الحرائق لم تكن بالذكاء
الكافي لتغطية عملها تحت غطاء
أمواج بشرية تتدفق الى الشوارع
بعنوان الغضب من ارتفاع سعر صرف
الدوالر وغياب السلع األساسية
واحتكار البنزين وغيرها من االزمات
التي تغفو على كتف كورونا ..تغطية
قلة عدد "الثوار" الذين اقفلوا
الطرقات جاءت هذه المرة من قبل
قيادة الجيش تحت عنوان حق
"الناس" في التظاهر والتعبير عن
الرأي!
لم يكن رد سماحة السيد على هذه
اللفتة الطيبة من قائد الجيش تجاه
"الثوار" لينا او متسامحا ،مما يشي
بأن التهديد الذي اطلقه سماحته
تحت عنوان للحديث صلة ،كان له
ارتباط بحياة عشرات ومئات األلوف
من الناس العالقون في سياراتهم
من جهة ،ومن جهة أخرى إلسماع
"قادة" الجيش الموارنة بأن زمن
تقديم أوراق االعتماد في السنوات
األخيرة من عمر العهود من قبل
الجيش ألمريكا وغيرها من الدول
الصانعة والمشاركة في إيصال
"الرئيس الماروني" الى السلطة،
هذا الزمن ال يمكن ان ينطبق على
هذا العهد ،وعلى دور الجيش في
هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان
ومآالت السلطة والدولة والكيان
معا ،والتي تسير وتنحدر بسرعة نحو

المجهول!
إن الدور التي تطمح له أمريكا
لمستقبل الجيش في إدارة البلد
على خلفية الصدام الحتمي مع
المقاومة ،هو دور خبيث ومجرم
ومدمر ..للجيش أوال ،المؤسسة
الوحيدة الضامنة لوحدة الكيان مع
هذا االنقسام السياسي الحاد عموديا
وأفقيا!
ويشكل مقدمة ملتبسة ومشبوهة
لدور الجيش ،مما قد يشجع بعض
الرؤوس الحامية لمتابعة الفعل
المغامر وجر ّ الجيش الى التأسيس
لحرب أهلية تفر منها المقاومة
فرارها من األسد!
ويبدو ان الرسالة وصلت فحصل
االنسحاب النسبي من الشارع على
أمل التعويل على لقاء الرئيسين عون
والحريري بداية األسبوع ،وبالتالي
فقد تم انقاذ الجيش من هذا
االمتحان الصعب والمعقد!
ثانيا) في موضوع انهيار سعر الليرة
أمام الدوالر ،والذي يبدو ان الحاكم
رياض سالمة هو المتهم األول في
هذا الملف من غير إعفاء الغرف
السوداء من هذه التهمة ،خصوصا
ان اللعب هذه المرة كان على
المكشوف وفي نهاية األسبوع ومن
دون منطق مالي او تجاري معتبر.
المباشرة التي خاطب بها سماحة
السيد رياض سالمة تؤشر أيضا الى
ان السيل بلغ الزبى في هذا الملف
أيضا ،فإذا كان مبرر وجود الرجل
في موقعية الحاكم هو المحافظة
على قيمة الليرة الوطنية ،فإن
الهندسات المالية من التي اساءت
الى علم الهندسة بالقدر الذي
فشلت في إدارة الملف المالي في
لبنان ،وعلى مدى ثالثين سنة من
الفشل المتراكم والمتراص ،لم تعد
تكفي لوقف االنهيار اال بالقدر الذي
يستدعي وقوف الحاكم امام القضاء
وتفريع جعبته من المعلومات التي
تكشف للناس أين وكيف ولصالح
من خرجت من البالد!
في العالقة مع هذا الرجل ال يبدو
ان المقاومة معنية بمصيره بالقدر
الذي يفترض بالشعب اللبناني أن
يطالب باعتقاله ومحاكمته ومطالبته
باالعتراف عن مشغليه ابتداءا
بالحريري األب ،وذلك عبر تفريغ
رأسه على الورق لمعرفة مصير
حوالي  400مليار دوالر من أموال
الدولة والمودعين توزعت في بنوك
العالم خالل الثالثين سنة الماضية!
ثالثا :يقول وئام وهاب ان الرئيس
عون دخل في معركة ضد الفساد
وهو ال يملك أدواتها ،بينما الفاسدون
يملكون كل أسباب ووسائل وأدوات
هذه المعركة..
حين أعلن سماحة السيد حربه
على الفساد منذ حوالي السنتين،
كان لدى جمهور كبير من اللبنانيين
وخصوصا من جمهور المقاومة الثقة

بأن هذه المواجهة سوف تأتي بعض
أكلها ،وأن بعض رؤوس الفساد التي
أينعت قد حان قطافها ..فانتهينا
ببعض الفاسدين الكبار يشربون
القهوة في مكتب المدعي المالي
العام علي إبراهيم!
لم تكن تلك الخطوة اال مقدمة
لقياس موازين القوى التي تحمي
الفساد والفاسدين ،أما وقد تظهرت
بعض مراكز القوى التي تشكل
الخطوط الدفاعية عن "حزب
الفاسدين" ،والتي يبدو أنها عصية
على التوبة والمراجعة واإلصالح
فضال عن القبول بالمحاسبة وصوال
الى إعادة األموال المنهوبة..
لذلك وعلى خلفية هذا الفهم
نفترض أن التهديد من قبل سماحته
باالنتقال الى الخطة "ب" بعد فشل
رجال السياسة والمؤسسات في
الخروج من األزمة ،هو تهديد موجّه
الى أمريكا أوال ومن خلفها حلفها
العربي والخليجي تحديدا ،الذي إذا
أصر ّ في التضييق على لبنان من
خالل التضييق على الحريري في
التأليف وعلى "سيدر" في التمويل
وعلى األطراف الداخلية في اإلصرار
في الرفض على االنفتاح على سوريا
في قضايا إعادة النازحين وغيرها من
الملفات ..حينها ،فإن المقاومة مع
حلفائها في الداخل والمنطقة والعالم
سوف يذهبون بلبنان الى مكان آخر
ال عودة منه!
لذلك فإن المنطق يفترض ان الذين
يسمعون هذا الكالم ان يسارعوا
الى تذليل الخطوات امام الرئيس
المكلف بالتأليف والتمويل ..وإال
سوف يتقدم أحد متمولي بعلبك -
الهرمل من الجمهورية اإلسالمية
في إيران بطلب االستثمار في بناء
محطة كهرباء تغطي البقاع الشمالي
والجنوبي .ثم سوف يتقدم ممول
آخر لبناء محطة في الجنوب أو
الضاحية ..هل هذا يبدو في الشكل
فدرالية محتملة ،ممكن ،ولكن
السعودية واالمارات وقطر والكويت
لن يسمحوا بذلك ،وسوف يسارعون
الى قطع الطريق امام إيران من خالل
إطالق المبادرات التي نشك دائما
بمصداقيتها!
سواء جاء هؤالء او لم يأتوا ،فإن
كثير من اللبنانيين يتمنون ان
يفشل الحريري في تأليف حكومته
المحكومة مسبقا بالفشل ،وأن
تفشل حكومة حسان دياب في إيجاد
التغطية المناسبة إلعادة تفعيل
دورها في تسيير االعمال في سعتها
القصوى ،وأن يفشل رجال السياسة
في تدوير الزوايا والعودة الى المائدة
المستديرة او المؤتمر التأسيسي،
وان تفشل كل المبادرات الفرنسية
واألمريكية والعربية المشبوهة..
حينها نتمنى على سماحة السيد أن
يتقدم باسم المقاومة على مشروع
حل على شاكلتها :حكمة ،وعي،
تخطيط ،وضوح ،مبادرة ،شجاعة،
صدق ،شفافية ..وانخراط مع الناس!
لعلها من المرات القليلة التي يتمنى
فيها اللبنانيون أن تفشل جميع
المحاوالت اإلصالحية والترقيعية
للنظام ،على أمل انتقال سماحة
السيد الى الخطة "ب “ ،فلبنان الذي
يمتلك المقاومة أوال ثم الجغرافيا،
ثم التاريخ ،ثم الخبرات والعقول
ورؤوس األموال ،ثم النفط ،ثم المياه
والنفط ،ثم النفط ..فلبنان بهذه
اإلمكانيات والقدرات والثروات يحتاج
الى :فكرة مؤسسة ،ومشروع عاقل
جامع ،ومبادة شجاعة ..والكثير من
الدعاء!
ليكون حينها الوطن مظاهرة من
روايات الناس الذين كانت دماؤهم
أرخص ما قدم لمجد االنسان فوق
هذه األرض!
و"للبحث صلة" ،عبارة يجب التوقف
عندها طويال ..ابتداءا من االثنين 22
.2021 / 03 /

قراءة في االزمة الراهنة
و مخرج الصفعات الوحيد
هل يمكن ان نرى تعويما لالزمة
اللبنانية باالرتكاز الى معطيات الواقع
المحلي بمعزل عن موقع لبنان و
دوره في صلب الصراع بين محوري
المقاومة و الهيمنة؟
سعد ابن ابيه يتلطى خلف شروط
في الظاهر تبدو منطقية  ،نظرا
لحجم االنهيار المالي و االقتصادي ـ
الذي كان ابوه من اهم مسببات هذا
االنهيارـ وميشال عون العدو اللدود
التفاق الطائف يريد تفريغ الطائف
من محتواه و العودة المساك البلد
بصالحيات رئيسية مختبئا خلف
اتفاقه مع حزب المقاومة .وعندما
يحاول اساطين النظام الطائفي
التمسك بامتيازاتهم يرون في وجههم
حزب المقاومة المحشور بين ميشال
واضرابه من الطائفيين .فهو ال
يستطيع ردع عون عن تنفيذ مشروعه
وال هو بوارد الوقوف بوجه ارباب
النظام الطائفي  .و تخيّل ايها اللبناني
اين يمكن الولوج الى حلّ في ظل هذه
المعضلة....
هذه وقائع الحراك المأساوي اللبناني
في ظل االنهيار...السؤال ،هل
هذه المعطيات هي التي تتحكم
بادارة الصراع المحلي فقط؟ ام ان
المطلوب من لبنان التزامات معينة
في ظل الصراع في االقليم العربي و
االسالمي؟
لنعد بالوقائع -التي طالما شرحناها
بالتفصيل المملّ على مدى عقدين
من الزمن على صفحات هذه
الجريدة االغترابية-الى تاريخ الهروب
الصهيوني من لبنان تحت وطأة
ضربات المقاومة عام 2000م ،يومها
انتفى دور ووظيفة رفيق الحريري في
تهيئة لبنان لمتطلبات التسوية عبر
اغراق لبنان بالديون الهائلة من جهة
و تفريغ قدرة لبنان االقتصادية من
اية منعة تنافسية تصديرية او انتاجية
،اللهم سوى القدرة على منافسة
مالهي الدعارة االوروبية الستقطاب
المرضى الخليجيين و الترويح عنهم،
ضرب رفيق الحريري قطاعي الزراعة
و الصناعة و اشترى ضمائر ارباب
النظام الطائفي .و كان اول عمل بادر
اليه هو سرقة وسط بيروت من اهلها
واعطاهم بدلها تعويضات بخسة .و
السبيل الى ذلك رشوة نواب االمة
كلهم سوى نائبين او ثالثة فقط ،منهم
زاهر الخطيب و نجاح واكيم...
انتفاء الدور وفقدان الوظيفة أرغم
مشغليه االمريكان على االستثمار في
دمه مقتوال لموازنة الهزيمة الصهيونية
في لبنان ،ال توطين تساوي عند
االمريكي ومن خلفه الصهيوني ال
استقرار بل دفع نحو االنهيار  ....هذا
ما حصل من تاريخ تصفية الحريري
،حرب 2006م االمريكية القرار،
الصهيونية التنفيذ ،العربية الدعم
والمواكبة بالتحريض عبر االعالم
و شبكات ال "14حمار" اللبنانيين
 ،وصوال الى قفز االمريكيين الى
استنفاذ آخر مظاهر الضغوط القصوى
وبلوغها كافة شرائح الشعب اللبناني
بمن فيهم حمير العرس من اصحاب
السيادة و السؤدد و الحرية وكافة
تعابير التجليط على البشرية.
ظن االمريكان ان بامكان وكيلهم
رياض سالمة عبر تسهيل و تشريع
توطين جواسيس االمريكان في دهاليز
المصرف المركزي  ،القاء القبض على
منظومة و شريان تغذية المقاومة و

قطع موارد التمويل .تفاجأ االمريكي
و خاب مسعاه ،ارتفع في مستوى
االستهداف ،طالت اجراءاته مناصري
المقاومة في كافة ارجاء المعمورة
حيث تطال ايادي الشر االمريكية .
بكلمة استخدمت امريكا كافة حبال
الشنق و الخنق المالي و االقتصادي
بحق كل من يتفوه بكلمة داعمة
للمقاومة .طار ترامب و اتى شبيهه
في قراءة الهدف و المصالح و المغاير
في انتقاء االسلوب للحفاظ على عدة
الدجل التاريخية لالمبراطورية الناهبة
لخيرات العالم...
وصلنا الى الواقع الحالي الذي يتسم
باآلتي:
 1عجز امني وعسكري صهيونيعن ممارسة العربدة والسلبطة على
عباد هللا وفقا للدور والظيفة المعينة
في صلب انشاء الكيان الصهيوني
الغاصب ألرض فلسطين.
 2تظهير الدور والوظيفة االساسالنظمة العرب المتصهينة  ،ودفعها
الى ممارسة دور الكاسر للتوازن الذي
ارسته المقاومة في الميدان...
 3اعادة تدوير و تعويم ادوات التكفيركادوات تنفيذية لمخطط تدمير
محور المقاومة ،و تهيئة جغرافية
دول المحور العادة زرع مكونات
داعش و الخارجين من ارحام السلفية
التكفيرية...
4االمريكي ،على الساحة اللبنانيةما زال يستطلع امكانية االستمرار
بنهج سلفه ترامب في فرض الضغوط
القصوى ومراقبة مدى تأثيرها على
فرط البلد و ادخاله في اتون فوضى
قاتلة مفتوحة على حرب اهلية داخلية
تكفل الهاء المقاومة ...
 5ما حصل بين سعد ابن ابيه وميشال عدو الطائف  ،ان اللعب على
اوتار تنفيذ الرغبات االمريكية قد
تخطى حدا هدد بفرط البلد كامال....
لربما جاءت االيعازات الخارجية
بتهدئة اللعب داخليا الن االستفزاز
بوجه المقاومة بلغ حدا عبر عنه
السيد امين عام حزب المقاومة بان
الروح اصبحت عند "المناخير" .يعني
ان صفعة مدوية ستصيب الالعبين و
الكومبارس على الساحة اللبنانية....
 6يدوزن االمريكي ايقاع ادائه لبنانيامع الكارثة الالحقة بنفوذه في الخليج
 ،صهاينة الجزيرة العربية يعيشون
أسوأ كوابيسهم على أيادي احفاد
حيدرة  .اصبحت الحرائق في ارامكو
و القواعد الجوية الوهابية حدثا يوميا
،مما يعني تسارع االنهيار الداخلي
الوهابي و انعكاس ذلك على مجمل
خارطة الصراع في المنطقة...
 7يعرف اطراف اللعبة الداخليةاللبنانية في ما عدا المقاومة انهم من
دون اوامر امريكية مباشرة ال يمكنهم
المبادرة الى اتخاذ مبادرات ذاتية
لمصلحة البلد و االمثلة على ذلك ال
تعد وال تحصى...
لذلك هل يمكن تلمّس مخارج ذاتية
عند ارباب النظام الطائفي تدفع البلد
بعيدا عن تنفيذ رغبات االمريكان و
الصهاينة؟
ما هو ملموس و بالدليل "الشرعي"
ان التسويات تأتي بعد الصفعات ،و
السؤال هنا عن مدى و قوة الصفعة
القادمة في حال في حال وصلت الروح
الى اعلى مستوى من "المناخير"....
و على صافعي اهل الردة و الخيانة
الوطنية السالم
و السالم

N°523 • Mardi le 23 Mars 2021

مقابلة

العدد  - 523الثالثاء � 23آذار � /2021شعبان

مؤسسة جذور  ...مواقف ثابتة في الدفاع عن الحريات الفردية

محمد برهون لـ""صدى المشرق""":
تصاعد موجات العنصرية يحتم على الجميع
اعادة قراءة االولويات

األستاذ محمد برهون

حسين حب هللا  -صدى المشرق
تتمة األولى
وامام تصاعد موجات العنصرية واالفكار
اليمينية دعا برهون " الجميع اعادة قراءة
االولويات"  ،مشددا على ضرورة " تكثيف
الجهود لالنتقال من جاليات تقوم بدور تشاركي
ثانوي الى جاليات بن ّاءة تأخذ بعين االعتبار وزنها
على الساحة  ،سواء من الناحية االقتصادية
اوالسياسية او االجتماعية" .
االستاذ برهون له تاريخ طويل في العمل في
الشأن العام ،اذ كان رئيس لجنة الجاليات
الثقافية في الحزب الليبرالي في كيبيك لفترة
طويلة  ،حيث كان له تواصل مع مختلف
الجاليات االثنية مكن ّه من االطالع عن قرب على
مشاكلها واحتياجاتها.

استاذ محمد برهون ،الرئيس والمؤسسلمؤسسة جذور ،هل يمكن ان تعرّف القرّاء
بمؤسستكم الكريمة ؟

تم تأسيس مؤسسة جذور لتغطية النقص
الحاصل في المجال االجتماعي الذي يهم
الجالية المغاربية خصوصا مشاكل البطالة
والعنف المنزلي و الهدر المدرسي .مع تزايد
أعداد الوافدين و نشأة الجيل الثاني من أفراد
الجالية ،كان ال بد من إطار او مؤسسة تشتغل
حسب الضوابط المحلية ومتكونة من كفاءات
من ابناء الجالية لمواكبة هذه المتغيرات،
بالتعاون مع المؤسسات المحلية في قطاع
الصحة و الخدمات االجتماعية و التربوية و كافة
المؤسسات العامة.
تضم موسسة جذور مهنيين ذوي اختصاصات
في مجال القانون وعلم النفس والتداخل
االجتماعي والتربية والتعليم والهجرة .وكل
النشطاء فيها من المتطوعين ،همهم كيفية
الدفع بوضع الجالية المغاربية في مقاطعة
كيبك نحو األفضل .
انتقلت نشاطات المؤسسة من التداخل
االجتماعي بشكل فردي الى استراتيجية
مساندة ومواكبة عمل المؤسسات العامة
في كيبك بمعظم فروعها وخصوصا الصحية
واالجتماعية لتفهم مشاكل وهموم الجالية
وكذلك مواكبتها في حل بعض االشكاليات
التي تهم الشباب واسباب ارتفاع حاالت الطالق
والعنف المنزلي  .وذلك عبر الورشات التي
يشرف عليها متخصصون في هذا المجال،
وكذلك ندوات بالشراكة مع معاهدالبحث
االجتماعي و التكوين.

شخصيات نيابية وبلدية وجاليوية في خالل انشطة مؤسسة جذور

في قطاع الصحة والخدمات االجتماعية في
المقاطعة.
*االحتفال باليوم العالمي للمرأة للتذكير بقضية
حرية المرأة وكذلك االحتفاء بالمرأة المغاربية
المتألقة بكيبك وكندا .
* ندوات ومقابالت على مدار العام والمشاركة
الفعالة مع باقي جمعيات المجتمع المدني.
* برنامج اذاعي اسبوعي مباشر من اذاعة
.102.3FM RADIO CENTRE VILLE
* تقديم مذكرات بحث فيما يخص القضايا التي
تهم الجالية .
* دورات تكوين طيلة السنة للعديد من
المؤسسات الوطنية .

هل تركّزون على الجالية المغاربية بشكلخاص ؟

رغم ان المؤسسة تستهدف الجالية المغاربية
بشكل خاص لكنها تقدم يد المساعدة وتتعاون
مع عدد من الجمعيات العربية والجاليات االخرى
وذلك بهدف تبادل الخبرات  .قدمت المؤسسة
خدمات جليلة عند قدوم السوريين الى مقاطعة
كيبك خصوصا بتشارك مع السلطات الصحية
واالجتماعية.
في هذه األيّام العصيبة المتزامنة مع وباء كورونا
نحاول تقديم المساعدة للجميع دون تفرقة.

-بماذا تتميز جذور عن الجمعيات األخرى ؟

تتميز مؤسسة جذور بعملها االحترافي الجاد
وطاقمها المهني المتطوع المشكل من
الكوادر التي تشتغل في المؤسسات الوطنية.
تميز جذورمن خالل التعاقدات و الشراكات
االستراتيجية مع العديد من المؤسسات و
معاهد البحث و الجامعات و الحكومة المحلية .

تتعرض المرأة المسلمة في كيبكالى ضغوطات كبيرة بسبب حجابها...
هل لديكم توجه للدفاع عن حقوقها في
خياراتها؟

ال يمكن لمؤسسة جذور ان تبقى بعيدة عما
يجري في مقاطعة كيبك او في كندا فيما يخص
القوانين التي تمس بحقوق االقليات وخصوصا
اتجاه المرأة ،وال سيما ما يتعلق بلباسها وديانتها
.
مؤسسة جذور لديها مواقف ثابتة في الدفاع عن
الحريات الفردية وتقوم بتنظيم ندوات في هذا
الشأن وكذلك المشاركة الفعلية في العديد من
االنشطة المنظّمة من طرف الجمعيات المدنية.
يقوم عدد من الناشطين في المؤسسة
بلقاءات مع العديد من المسؤولين السياسيين
من مختلف االحزاب لتنويرهم وتزويدهم
بالمعلومات المتعلقة بوضعية المرأة وردود
افعال الجالية بخصوص بعض القوانين المضرة
بحقوق الفرد.

 ما هي ابرز نشاطاتها؟برأيكم ما هي التحديات التي تواجهمن ابرز االنشطة التي تقوم بها مؤسستنا:
ندوة سنوية في المجال االجتماعي بالتشارك الناشطين في الجاليات العربية واالسالمية
مع العديد من المؤسسات الوطنية العاملة بشكل عام ؟

تعيش مقاطعة كيبك بالخصوص موجات من
العنصرية تغذيها افكار اليمين  .الجالية العربية
واالسالمية بشكل عام تواجه تحدي االشتغال
جنبا الى جنب والمشاركة الفعلية وكذلك رسم
استراتيجية واضحة المعالم للدفاع عن حقوقها
ومكتسباتها التي يضمنها القانون الكندي .

كثرة وجود المؤسسات والجمعيات فيالجاليات هل هو دليل عافية ام له آثاره
السلبية ؟

ما يحدث اآلن هو تصاعد موجات العنصرية
واالفكار اليمينية ما يحتم على الجميع اعادة
قراءة االولويات
كثرة الجمعيات ال تعني خدمة الجالية ،مع
األسف العديد يشتغل تحت غطاء التنشيط
الثقافي بدون استراتيجية مما يزكي صورة
فلكلوريةعن الجالية خصوصا في نظر المجتمع
المحلي.
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وحل
مشكلة
ّ

البقاء هلل
عمر ٤٤عاما ً تاركا وراءه  ٣أيتام  .المرحوم الجىء
و هو ناشط من ابناء فلسطين  .يعرف عنه رحمة
هللا عليه حسن خلقه و مساعدته لآلخرين .
صلّي على جثمانه يوم الخميس في الثامن
وقد ُ
عشر من شهر آذار الجاري في مسجد  ICQووري
ثرى مقبرة المسلمين في الفال.

الشابة نور علي مالح في ذمة هللاببالغ من األسى واللوعة والتسليم بقضاء هللا،
تم االعالن صباح يوم السبت  20/3/2021في
تورنتو خبر وفاة فقيدة الصبا ،نور علي مالح
( ٢٣عاما) ،ابنة الحاج علي مالح (أبو ايمن)
والحاجة أم أيمن مالح ،وشقيقة األخوة ايمن
وحسين مالح ،والدكتورة وعد مالح .وقد ووريت
ثرى مقبرة وادي السالم قرب مدينة تورنتو عند
الثانية من بعد ظهر االحد في الواحد والعشرين
من شهر آذار الجاري .

وفاة الحاج حسين عبد هللا بروانتقل الى رحمة هللا تعالى المرحوم الحاج حسين
عبد هللا برو الذي وافته المنية في لبنان بسبب
مضاعات وباء الكورونا  .ووري المرحوم الثرى يوم
السبت  20/3/2021في جبانة الرمل العالي -
برج البراجنة .
أوالده  :ماجد برو ( وندزور)  ،علي برو (مونتريال)
 ،ربيع وبالل .
بناته  :ماجدة  ،هال  ،حنان وامل برو
اصهرته  :فيصل برو  ،حسن برو  ،أحمد العرب
وفريد برو

وفاة االستاذ علي مصطفىانتقل الى رحمة هللا تعالى األحد في الرابع عشر
من شهر آذار في مونتريال بعد صراع طويل مع
مرض عضال المرحوم االستاذ علي مصطفى .
زوجته  :المرحومة صالحة عقل
إخوته :الدكتور عبد الحسن مصطفى  ،الدكتور
عبد الكريم مصطفى  ،الدكتور القاضي مدعي
عام بعلبك ياسر مصطفى ،
أخواته  :االنسة ضحية مصطفى ،االنسة فاطمة
مصطفى  ،السيدة زكية مصطفى
أوالده  :الدكتور ربيع  ،الدكتور حمزة  ،الدكتور
وهب  ،الدكتور حيدر  ،المربية ندى مديرة
ثانوية لبايا الرسمية
صهره  :السيد علي حسين الخطيب
وقد اقيمت عند الساعة الثانية من بعد ظهر
يوم األربعاء  ،السابع عشر من شهر آذار ،صالة
الجنازة على جثمان المرحوم .وقد أ ّم الصالة إمام
المركز اإلسالمي اللبناني سماحة السيد نبيل
عباس بحضور صاحبي السماحة الشيخ محمد
نديم الطائي والشيخ علي السبيتي وأبناء المرحوم
ومعز ّين.
ونقل جثمان الفقيد في وقت الحق الى لبنان
حيث سيدفن في بلدة لبايا البقاعية.

المرحوم الحاج علي محمد جواد ي ُوارى الثرىفي النجف االشرف
وصل يوم الثالثاء الماضي  16/3/2021جثمان
المرحوم الحاج علي محمد جواد ( ابو حسين) الى
صلّي على جثمانه الطاهر
النجف األشرف حيث ُ
ووري الثرى في مقبرة وادي السالم في مدينة
النجف االشرف بناء ً لوصيته .
وكان المرحوم الحاج ( ابو حسين) جواد انتقل الى
رحمة هللا تعالى بعيد العاشرة من مساء الجمعة
في الخامس من شهر آذار في مستشفى CHUM
في مونتريال بعد صراع مع المرض.

وفاة الشاعر علي السيد احمدوافت المنية صباح يوم االربعاء في السابع عشر
من شهر آذار في مونتريال بعد صراع مع المرض
المرحوم الشاعر والكاتب علي محمد موسى
السيد احمد .
المرحوم كان يسكن في مدينة ويندزور التي
وصلها من مونتريال منذ سنوات طويلة لكنه
عاد الى مونتريال منذ قرابة السنة  .وقد تم نقل
الجثمان الى لبنان ليدفن في بلدته عيناثا كما
كان يتمنى قبيل وفاته.
وفاة الحاجة شفيقة كنج المحمدانتقلت إلى رحمة هللا تعالى نهار األحد الواقع
في  ٢١آذار المرحومة الحاجة شفيقة عبد المجيد
كنج المحمد (أم نعيم الفضل)
ارملة المرحوم حسن كامل بك الفضل .
أوالدها :الدكتور حسين وعلي ،المهندس محمد
( مونتريال) ،كامل والمرحوم نعيم
اصهرتها :الحاج حسين عبد اللطيف الجواد و
المرحوم الحاج محمد الجواد
وفاة نادر عوض في مونتريال بسبب كوروناانتقل الى رحمة هللا تعالى في مونتريال اثر
اصابته بفيروس كورونا المرحوم نادر عوض عن

نتقدم من عائالت وانسبائهم المرحومين بأحر
التعازي القلبية سائلين هللا عز وجل ان يتغمدهم
برحمته الواسعة وان يسكنهم الفسيح من جن ّته
وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان انه سميع
مجيب.

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..

التحرش باالطفال وحقوق االهل
مشكلة  :من جملة المفارقات الغريبة
التي يقع فيها المهاجرون الجدد الى هذه
البالد انهم قد يتصرفون بعفوية اعتادوها
مع اطفالهم في بلدانهم االم ولكن يساء
فهمها من اهل البالد الختالف العادات
والتقاليد ،مما يوقع االهل في مشاكل
قانونية صادمة لهم .اذ قد ال يتخيل
األب او األم  ،من أصول عربية أنه سيأتي
اليوم الذي يقف فيه امام القاضي متهما
بالتحرش الجنسي بابنه أو ابنته ،مما يترك
أثرا بالغا على صحته النفسية والعقلية.
وقد نقل لي صديق مؤخرا بانه كان ينتظر
زوجته مع ولده الصغير في داخل السيارة
في موقف مركز تجاري واذ به يفاجئ
ان الولد يشارف على التبول في ثيابه
فاخرجه ليقضي حاجته في الخارج على
نحو السرعة ونزع عنه سرواله وقضي االمر
وتنفس االب الصعداء ولكنه صعق بعد
مدة قصيرة بتعرضه لتحقيق من الشرطة،
التي تلقت بالغا من موظف الموقف بانه
شاهده في وضع يوحي بتحرشه بولده.
وهذا ما جعل صديقي يضيق ذرعا بالبالد
واهلها .فما هي نصيحتكم له ولغيره من
المهاجرين الجدد ؟؟

خالد  /مونتريال

حل  :ليس التحقيق دائما يعني اتهاما

نداء

مسبقا وتجنيا من الشرطة على صديقك
انما هو قيام بوظيفتهم لتلقيهم هذا
البالغ ،وان كان محتواه صادم ومؤثر
عاطفيا في االهل ،الذين ال تخطر ببالهم
هذه المعاني السيئة والمرضية بتاتا.
انما نظرا لحدوثها في هذه البالد وفي
اوساط متعددة وعلى مستويات اجتماعية
واقتصادية ودينية وسياسية قد ال يوحي
عنوانها بذلك .ولكنها ولالسف موجودة
لذا ال ينبغي اعتبار االمر مختلقا وموجها
الى فئة المهاجرين من دين او لون معين
انما هي بسبب اختالف العادات والتقاليد
الشائعة .فما فعله صديقك قد يكون
مبررا عنده ولكنه مستنكر وموضع اتهام
واشتباه عند البعض من ثقافات وتقاليد
مختلفة فال يمكننا التصرف امامهم بما
نراه اعتياديا وال يرونه كذلك ،فنقع في
اتهامات مزعجة.
وهنا نذكر كل القراء الكرام بان الخطوة
االولى المطلوبة هي اللجوء الى محام
مختص باالمور العائلية وطلب مساعدة
الجمعيات الخيرية التي فيها عادة
موظفين ومتطوعين من كافة الثقافات،
مما يسهل عليهم فهم حقيقة ما يجري
في االسر والعائالت وبالتالي الوقوف الى
جانب المتهم في الدفاع عن نفسه وتبرير
اعماله.

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال

www.ccmmontreal.com

بين رسالة الحقوق واالعالن العالمي
في ذكرى والدة االم علي بن الحسين عليهما
السالم حري بنا ان نقف عند أثر حقوقي قيم
من اثار هذا االمام الملقب بزين العابدين
لم يطلع عليه الكثيرون من المسلمين
وغيرهم بعد وهو المسمى برسالة الحقوق
والتي أورد فيها االمام خمسون حقا من
حقوق االنسان الفردية واالسرية واالجتماعية
والتي لو قورنت مع "اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان" الصادر عن األمم المتحدة عام
 1948بما يزيد عن  1300سنة ،لوجدنا انها
تميزت عنه بأمور:
َّ - 1نسقت رسالة الحقوق منظومة القيم
الفردية والمجتمعية في إطار تكاملي
مترابط ،ي ُبيِّن األولوية ،والصلة بين الحقوق،
ما يجعلها مؤثرة بطريقة تكاملية ،بينما
ذكر إعالن األمم المتحدة مواد َّ تتحدث عن
جوانب مختلفة ،من دون أن توجد شبكة
التواصل والعالقة بينها ،فهي حقوق مبعثرة.
 - 2ربطت رسالة الحقوق بين األداء المادي،والصلة الروحية بالله تعالى ،أي خاطبت
توازن دقيق وفعَّال،
الروح والجسد في
ٍ
فجعلت من الصلة بالله رادعا ً وحافظا ً لحسن
أداء الحقوق .بينما ركَّز إعالن األمم المتحدة
على الجوانب المادية فقط ،فكان أقرب إلى
النصائح من دون ضابط إيقاع ،وتوجيه لتعزيز

التطبيق العملي ،أو الردع عن المخالفة.
َّ
قدم اإلمام عليه السالم رسالته
- 3َّ
فصل
بتلخيص إجمالي في بدايتها ،ثم
الحقوق الخمسين واحدا ً بعد اآلخر ،في
ترتيب يعتبرونه في زماننا المعاصر أرقى أنواع
الكتابة للتقارير والرؤى .بينما تمت صياغة
إعالن األمم المتحدة بمقدمة عامة موجزة،
تبعها ثالثون مادة متنوعة.
 - 4أشبعت رسالة اإلمام عليه السالم كلحق بمستلزماته ،فتحدثت عن الحقوق
الخمسين على تنوعها ،بمنهجية واحدة،
فحقوق اللسان ،والصالة ،واألب ،والجار،
َّ
والمدعي ،وأهل الملّة ...إلخ ،قد استوعبت
األسس التي تنصفها ،في إطار التشريع
اإلسالمي ،بينما دمج إعالن األمم المتحدة
دة في بعض مواده ،كتوجيهات
بين أفكار ع ّ
من دون قواعد متكاملة ،رابطا ً مستند
الحماية للحقوق بالقانون بحسب كل دولة.
 - 5ال شك بأن إعالن األمم المتحدة إنجازإنساني ،حاول استخالص بعض القواعد
العامة التي تحاكي بنسبة مهمة الفطرة
اإلنسانية ،ولكن رسالة اإلمام زين العابدين
عليه السالم إنجاز ربَّاني ،يحاكي الفطرة
اإلنسانية بجميع متطلباتها ،ويرسم لها
معالم صالحها وسعادتها.
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مجلس علماء كندا ينتخب لجنتي االدارة واالمناء

iA Groupe financier est une marque de commerce et un
autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc. exerce ses activités.
* Cabinet de services financiers

."خدمة الجالية العزيزة
يذكر ان مجلس علماء كندا تأسس
 و هو يدعم الجاليات2017 في عام
المسلمة في كندا في األمورالروحية
450 662-6309, 694
 ويهدف الى ضمان. والدينية واإلرشاد
C. : 514 550-6000
iA
Groupe
financier
est
une
marque
de commerce
et un
وتعزيز
الدينية
الحفاظ على هويتهم
1 855 662-6309, 694
autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance
.المواطنة
F. : 1 855 684-9938 et services financiers inc. exerce ses activités.
amanie.saleh@agc.ia.ca
* Cabinet de services financiers كما يعمل المجلس على توفير منصة
للعلماء لاللتقاء ومعالجة القضايا التي
ia.ca
تؤثر على الجالية اإلسالمية ككل
 والمساعدة في تنسيق األنشطة،
 وبناء الجسور مع مختلف، اإلسالمية
.الجاليات

اجرى المجلس العام لمجلس علماء
كندا انتخابات لجنة االمناء واللجنة
 واصدر المجلس بيانا اعلن. االدارية
:فيه ان النتائج كانت كما يلي
 عليAmanie
 الشيخ:Saleh
رئيس الهيئة االدارية
السبيتي
Conseillère en sécurité financière
 السيد علي: المسؤول القانوني
Industrielle Alliance, Assurance
الجزائري
et services financiers inc.*
 الشيخ مازن: المسؤول الشرعي
1600, boulevard Saint-Martin Est
العلي
Tour A, bureau 350
مرتضى
علي
السيد
:
الحالل
مسؤول
Laval (Québec) H7G 4R8
الشيخ450:662-6309,
 العامة694
مسؤول العالقات
C. : 514 550-6000 محمد عمراني
محمد1 855
السيد
: االعالمي
المسؤول
662-6309,
694
F. : 1 855 684-9938 رضا القزويني
amanie.saleh@agc.ia.ca
الطائي
 الحاج علي:المسؤول المالي
: وضمت
ia.ca لجنة االمناء تم انتخابها
 الشيخ، الشيخ محمد نديم الطائي
 الشيخ زعيم، عبد السالم فرج هللا
،  الشيخ صالح الجياشي، الخير هللا
.الشيخ محمد عمراني
و المجلس "تقدم بجزيل الشكر
للجنة االدارية السابقة سائال هللا ان
يجزيهم بما قدموه خير الجزاء وان
يوفق ويسدد اللجنة الجديدة في
P20710G

- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance
accidents corporels
- Assurance
maladie grave
- Assurance
hypothécaire
- Assurance auto
et habitation
- Épargne-études (REEE)
- Épargne-retraite (REER)
- Épargne libre d’impôt
(CELI)
- Assurance voyage

- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance
accidents corporels
- Assurance
maladie grave
Amanie Saleh
- Assurance
Conseillère en sécurité
financière
hypothécaire
-Assurance
Assurance auto
Industrielle Alliance,
et habitation
et services financiers inc.*
- Épargne-études (REEE)
1600, boulevard Saint-Martin
Est
- Épargne-retraite
(REER)
Tour A, bureau 350 - Épargne libre d’impôt
(CELI)
Laval (Québec) H7G 4R8
- Assurance voyage

P20710G

À l’écoute
de vos besoins

À l’écoute
de vos besoins

APPEL À SOUMISSIONS!

Envoyez votre histoire avant le 31 mars pour participer à
un tirage au sort et gagner un Mini Google GRATUIT!
Vous vous identifiez comme une femme/fille,
personne transgenre ou non binaire
canadienne musulmane racialisée, qui a été
victime de haine, de racisme, d'islamophobie?
Si c'est le cas, nous voulons ENTENDRE VOTRE
HISTOIRE!

10 histoir
es
sélection
nées
recevron
t chacune
une somm
e de 100
dollars

Ne plus haïr, mais guérir : Des histoires que nous avons TOUTES besoin
de RACONTER et d’ENTENDRE!

Dans le cadre du projet d’Éducation antiraciste numérique 2
(D.A.R.E. 2) du CCFM, nous vous invitons à partager vos expériences
vécues de la haine, du racisme ou de l'islamophobie, qui VOUS ont
marquée pour toujours. Soumettez votre histoire sur notre
formulaire anonyme en ligne:

bit.ly/DeleteRacism
Dix histoires seront sélectionnées
dans le cadre de notre projet vidéo
et de notre campagne dans les
médias sociaux D.A.R.E.2.!
Pour toute question, contactez
firdaus.ali@ccmw.com
TE
D ELE
ISM
RAC
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تحية طيبة وبعد..

غسان عجروش  -مونتريال

ثورة لبنان تقتل جماهيرها
في  17تشرين األول اجتاحت لبنان
موجة من االحتجاجات استنكارا لتردي
األوضاع المعيشية في لبنان  .في
البدء نالت هذه المظاهرات العفوية
المحقة تعاطفا كبيرا ومشاركة واسعة
من كل أنحاء الوطن ومن كل فئات
الشعب الذي يتوق الى بلد معافى
سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وأمنيا...
الخ  ،الثورة أو التحركات الشعبية
بدأت بأخذ منحى طال المواطن
وتحركاته ومعيشته أكثر مما طالت
السلطة وحاصرت المواطنين الذي هم
من المفترض أن يكونوا سند هذه (
الثورة ) ونارها ونورها  .حاصرتهم في
الطرقات ومنعتهم من أشغالهم ومن
مستشفياتهم ومن عياداتهم ومن
اطبائهم ومن لقمة عيشهم .
اذا ً خسرت هذه ( الثورة ) عددا ال بأس
به من مدادها وشعلتها والكثير من
شعبها ونسائها ورجالها وأطفالها وأطلق
عليها البعض اسم ( ثورة قطاع الطرق
) ،أي خسرت جيشها الفاعل وجنودها
الحقيقيين  ،وتضاءل التعاطف معها
بشكل أو بآخر .ومن جانب آخر لم
يحدث أن قامت حركة ثورية بضرب
نفسها واطالق النار على رأسها مثلما
فعلت ثورة  17تشرين اللبنانية.
معظم الثورات في عالمنا العربي
على وجه الخصوص تواجه بالرصاص
وبالعنف المفرط وباالعتقاالت انما هذا
لم يحصل في لبنان الى حد ما وهذا
عائد الى وجود مساحة من الحرية

والى تفاعل من هم في موقع القمع
( الجيش -الشرطة ) مع الشعب الذي
هم منه وهو منهم وكالهما يعاني من
هذه األوضاع المعيشية المزرية .
انما المفارقة أن ما يسمى بالثوار قد
أوقعوا أنفسهم بشرك أعمالهم ومعظم
الذين سقطوا قتلى (شهداء ) خالل
هذه االحتجاجات كانوا على يد ( الثوار
) أنفسهم من خالل قطع الطرقات
حصرا ومنعهم من الوصول الى أعمالهم
أو بيوتهم ان كان في الجنوب أو في
الشمال أو في أي منطقة من المناطق.
في األسبوع األول من االحتجاجات
قتل حسين العطار وهو اول شهيد
للحراك الشعبي بعد محاولته مساعدة
الناس المتوجهة الى المطار على
يد قاطعي طريق المطار .وفي 14
تشرين الثاني سقط صريعا عالء أبو
فخر وهو أول الضحايا اثر شجار مع
شخص مدني تبين بعد أنه ضابط في
الجيش اللبناني أراد العبور على الطريق
الجنوبي من بيروت أي الحادث لم يكن
نتيجة أمر عسكري أو قمعي .وفي 25
تشرين الثاني من العام  2019أي بعد
شهر واحد قتل حسين شلهوب وسناء
الجندي على طريق الجنوب بعدما
ارتطمت سيارتهما بحاجز اسمنتي
وضعه ( الثوار) .وبعدها نفس العملية
وقعت على طريق جدرا التي أودت
بحياة خالد الغور .وآخرها وليس آخرا
سقوط الشابين الياس مرعب ونعمة
نعمة اللذين توفيا على إثر اصطدام

ح ِف ٌ
يظ َع ِليم
َ

أبو تراب كرار العاملي – مونتريال
مراكز متنوّعة وأماكن متكاثرة  .مناصب
عديدة ووظائف متع ّددة  .أمور العباد
العامّة واسعة االنتشار  .مصالح الخَل ْق
الحياتيّة متواجدة بشكل غير محصور
 ،وفي هذا العصر ،أنظمة سياسيّة
حاكمة ذات طابع تنظيمي معيّن ،يطغى
المؤسساتي ،حيث لل ّدولة
عليها الطّابع
ّ
هيكليّتها الوظيفيّة وتقسيمها اإلدراي.
للسلطات الحاكمة :تشريعيّة
فنجد فصال ً ّ
(مجلس النوّاب) ،تنفيذيّة (مجلس
الوزراء/الحكومة) وقضائيّة.
وال ننسى رئاسة الجمهوريّة ،وال تنسوا
بدوركم المحافظات ،األقضية والبلديّات.
وال تغفلوا عن ال ّ
شقّ العسكري والمسلك
األمني :جيش ،أمن داخلي ،أمن عام
وأمن دولة.
الصرح
وفي هذا الكيان اإلداري وذاك ّ
الكذائي ،قد تجد مناصب ،مسؤوليّات
ومهمّات وظيفيّة وغيرها من األدوار
الّتي تحتاج إلى َمن ْ ينفّذها ويحرص
سن سيرها ويراقب بج ّد واجتهاد
على ح ُ ْ
مسالك األمور في طيٌاتها إلى أن تصل إلى
خواتيمها المرجوّة.
وفي كلّ مورد من أماكن الخدمات العامّة
والّتي تُعْنى بال ّ
شأن العام ومصالح الخَل ْق،
من المُتَوَقَّع أن تجد َمن ْ هو مسؤوال ً عنه
والمُناط به تحمّل أعباء تسيير شؤونه.
ومن الطّبيعي أن يتمّ اختيار لكلّ منصب
عا ّم َمن ْ ي ُعْت َبَر من أهل االختصاص،
أي ْ َمن اختصاصه يتوافق أو يتطابق مع

المجال المعني به المنصب الّذي يحتاج
َمن يمسك زمامه ويدير شؤونه.
وعلى اختالف االختصاصات وتع ّدد
المجاالت وتنوّع العلوم والوجوه
وال ّ
شخصيّات وطرق إدارة المناصب
وتوجيه األمورّ ،
ن "المقام اإلداري
إل أ ّ
العام" ال يخلو من وضعيّة مشتركة تعمّ
مختلف مراكز المسؤوليّة المناط بها
االهتمام بال ّ
شأن العام والمصلحة العامّة.
ل اجْعَل ْنِي عَلَى خَزَائِن ا ْل َ
ض ◌ إِنِّي
ر
[قَا َ
ِ
ْ ِ
ٰ
حَفِيظ ٌ عَلِيم ٌ (( ])٥٥سورة يوسف).
{و قد علل سؤاله ذلك بقوله« :إني حفيظ
عليم» فإن هاتين الصفتين هما الالزم
وجودهما فيمن يتصدى مقاما هو سائله و
ال غنى عنهما له ،و قد أجيب إلى ما سأل
و اشتغل بما كان يريده كل ذلك معلوم
من سياق اآليات و ما يتلوها} [الميزان
في تفسير القرآن] "العالمة السيد محمد
حسين الطباطبائي (قدس سره)".
فالمركز االجتماعي العام ،على تع ّدد
وجوهه واختالفها ،ال ب ُ ّد أن يتحلّى
الصفت َيْن الجميلَت َيْن
المسؤول عنه بهات َيْن ّ
األساسيَّت َيْن :الحِفظ والعِلم.
المُهِمَّت َيْن
ِ
فيجب على المتص ّدي للوظيفة العامّة أن
يحفظ هذا المورد الّذي بين يَدَيْه.
كيف يحفظه؟
السرقة فيه ومنع
عن
باالمتناع
يحفظه
ّ
سرقة الغير له ،الحرص على عدم
تدهوره ،والعمل بج ّد وإخالص لتقديم
أفضل خدمة ممكنة للمواطنين ضمن
اإلمكانات المتاحة واألدوات المتوفّرة.
ولكي يتمكّن من تطبيق هذا المفهوم،

الشهيدان الياس مرعب ونعمة نعمة ضحيتا
قطع الطرقات

سيارتهما بشاحنة مركونة في وسط
طريق أوتوستراد شكا .المراقب يجد
أن كل ضحايا الثورة قضوا بسبب قطع
الطرقات ولم يسقط أحد منهم على
أبواب محاربة السلطة والفساد .لبنان
ليس كغيره من البلدان في شيء حتى
في التفاهم على الثورات وبمفهومه
للفساد  ،ثوار اتوستراد الدورة مثال
ال يحملون نفس شعارات ثوار طريق
الجديدة أو الجية وهلمّ جرا ...انما في
غير مكان من العالم يتماسك الشعب
على هدف واحد وإرادة واحدة وفي
معظم األحيان تحصل النتيجة المرجوة
في التغيير .
في عام  ،1986شارك الماليين في
العاصمة الفلبينية مانيال في مسيرات
سلمية في الثورة التي حملت اسم
"قوة الشعب" ،ولم تمر أربعة أيام حتى
سقط نظام ماركوس.
في عام  ،2003أجبر سكان جورجيا

الرئيس إدوارد شيفرنادزة على
االستقالة ،عقب ثورة الورود التي
اقتحم فيها المحتجون البرلمان
حاملين في أيديهم زهورا دون إراقة
قطرة دم واحدة.
وفي شهرنيسان عام  ،2019أعلن
كل من الرئيس السوداني عمر البشير
والرئيس الجزائري بوتفليقة التنحي
عن السلطة التي ظال ممسكين
بزمامها لعقود ،تحت ضغط الحراك
الشعبي السلمي.
وفي مطلع شهر شباط المنصرم حدث
انقالب عسكري في ميانامار استلم
بموجبه الجيش البالد وعين القائد
األعلى للقوات المسلحة الجنرال مين
أونغ هيلنغ ،رئيسا مؤقتا للبالد ،بعد
اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان
سوتشي وجرى نقل مسؤولية "التشريع
واإلدارة والقضاء" إلى مين أونغ
هالينغ .االحتجاجات العارمة والمحقة
كالتي في لبنان ال يختلف على أهدافها
اثنان انما تبقى ناقصة نتيجة تفرق
الرؤية الى الوطن والزعيم وحتى مفهوم
الوطن .إيريكا شينوويث ،الباحثة في
العلوم السياسية بجامعة هارفارد،
تؤكد أن العصيان المدني ليس خيارا
أخالقيا فحسب ،بل ثبت أيضا أنه أكثر
قوة وفعالية بمراحل من جميع أشكال
االحتجاج األخرى في تشكيل المشهد
السياسي العالمي .وقالت إن معيار
نجاح حركة التغيير هو قدرتها على
تحقيق جميع أهدافها ،وال تعد الحركة

ناجحة لو أطيح بنظام الحكم في
أعقاب تدخل عسكري أجنبي .ويتنافى
مع سلمية الحراك إلقاء قنابل أو وقوع
عمليات خطف أو إتالف البنية التحتية،
أو أي إضرار باألشخاص أو الممتلكات.
وهو ما يقوم به المحتجون في لبنان
من تكسير للمتلكات الخاصة من
مطاعم وبنوك ومحالت واشارات سير
..الخ .تعتبر شينوويث إن مجرد بلوغ
عدد المشاركين الحقيقيين المواظبين
إلى  3.5في المئة من إجمالي عدد
السكان ،فإن نجاح الثورة يتحقق ال
محالة.
في مشاهدة شخصية للثورة والثوار
نستخلص أنها لم ولن تصل الى نتيحة
وهي على هذا النحو من التفرقة في
األهداف والوسائل .واالهم من هذا كله
نظرة الجميع الى بناء الوطن وكيفية
ادارته في المستقبل  .هذه ( الثورة)
لم تنتج قائدا نظيفا حتى اليوم انما
متسلقون وحالمون بسلطة ستنتهج
نفس النهج الحالي بفارق األسماء .
فكيف لتاجر وصاحب مختبر ورئيس
مستشفى وصاحب مركز انساني فاسد
أن يسعى الى وطن نزيه ؟ رأينا كيف
يخز ّنون المواد الغذائية في عز الجوع
والحاجة وكيف يزورون فحوصات كورونا
وكيف يعاملون المسنين واألطفال في
المراكز وكيف يموت المواطن على باب
مستشفى النه فقير وكيف يقدمون
الوجبات المنتهية صالحيتها والسلسلة
تطول .

علي إبراهيم طالب  -وندزور

شهر اذار في
ذاكرتي المتعبة
يرتبط شهر اذار في مخيلتي بالكثير
من المناسبات والذكريات الجميلة،
وال سيما عندما يتعلق االمر بالوطن
الحبيب لبنان  .فشهر اذار هو شهر
المناسبات الجميلة بحق .و هو يعني
الربيع واالمل والفرح ،على الرغم مما
عانيناه و ال نزال حتى يومنا هذا .اكتب
هذه الكلمات في أواخر شهر اذار من
العام  2021في غربتي البعيدة هذه
عن الوطن التي جاوزت العقود الثالث
من السنوات الطويلة والمريرة والتي
فيها الكثير من االالم
واالحزان واالمور التي ال اريد ان
اتحدث عنها االن .ونحن في الحديث
مفهوم "الحِفظ" ،ال ب ُ ّد من عنصرَيْن:
عن شهر اذار حيث فيه الكثير من
أوّلهما :ضمير نقيّ ،
كف نظيف ،سريرة المناسبات السعيدة في لبنان الذي
طيّبة ،نيّة صافية وما شِئتَ فَعَبِّر من تفصلني عنه مسافة جغرافية كبيرة
مصطلحات وتعابير ذات توجّه مشابه.
تبلغ آالف الكيلومترات .
ثانيهماّ :
الصفة الث ّانية المشار إليها أعاله :كان مجرد حلول االول من اذار
العِلم.
يترك في نفوسنا مشاعر جميلة ،وال
فمن الواضح أهمّيّة وضرورة أن يكون سيما كأطفال ـ واتحدث هنا مرحلة
المتولّي لشؤون الخلق عالِما ً بمجال الدراسة االبتدائية في احدى مدارس
المنصب الّذي تحت إدارته ومُدْرِكا ً لما ضواحي بيروت حيث كنا نسكن قبل
ينبغي القيام به من مهمّات ،خطوات ،ان تضرب وطن االرز لعنة الحروب
مشاريع وغيرها من متطلبّات المنصب ،والقتال والعنف بين ابنائه على
راق ،مرتبة اختالفهم .ارتبطت ذاكرتنا اذن وال
فيرتقي بالمجتمع إلى مستوى ٍ
سامية ومكانة مرموقة ،ويجن ّبه الت ّدهور ،سيما في مرحلة الطفولة والمراهقة
االنفالت والخراب.
بشهراذار ارتباط جميل لما يحمله
وإذا توفّر العنصر األوّل دون الث ّاني ،هذا الشهر من مناسبات سعيدة كنا
قد تصدق عليه العبارة العامّيّة "إِجا ننتظرها على احر من الجمر .واذكر
لَيْكَحِّل ْها ...فَعَميها".
في مرحلة الدراسة االبتدائية ان
قد
ل،
و
األ
دون
ّاني
الث
وإذا توفّر العنصر
المدرسة كانت تعتبر شهر اذار مميزا
ّ
الهاوية
إلى
العباد
يذهب بأعناق
السحيقة .على كافة الصعد ،وكنا نحيي العديد
ّ
وعليه ،ال مهرب من ّ
الصفَتَيّن الكري َمت َيْن من المناسبات في ذاك الشهر وال
 :الحِفظ والعِلم
سيما حفلة عيد المعلم والتي لي مع
وس َف فِي ا ْل َ
[وَك َ َذٰل ِ َ
ر
ي
ل
ك َمكَّنَّا
ض يَت َبَوَّأ ُ هذه المناسبة تحديدا صوالت وجوالت
ِ
ُ
ُ
ْ ِ
ث يَ َ
مِنْهَا حَي ْ ُ
يب بِرَح ْ َمتِن َا َمن فيها الكثير من الجدية والطرافة في آن
شاء ُ ◌ ن ُ ِ
ص ُ
ن َّ َ
شاء ُ ◌ و َ َل ن ُِضي ُ
ن ( ])56معا .في التاسع من اذار يحتفل لبنان
ع أَجْر َ الْمُح ْ ِ
سنِي َ
(سورة يوسف)
وبعض الدول العربية على ما اعتقد
المسيرة العاطلة تُهبط صاحبها إلى أسفل بعيد المعلم وهو عيد جميل المعنى
سافلين والمسيرة الصالحة ترفع صاحبها ألناس نذروا انفسهم وحياتهم لتعليم
إلى أعلى عِلِّيِّين
االخرين .وكان هذا العيد يعني لي
[وَفِي ذَٰل ِ َ
ن]
شخصيا امورا كبيرة الني اعتبر المعلم
سو َ
س الْمُت َن َاف ِ ُ
ك فَلْيَت َن َاف َ ِ
وللحكاية ت َتِمَّة
هو انسان استثنائي اختار مهنة من
[وَلَقَد ْ كَت َبْن َا فِي الزَّب ُور ِ مِن بَعْد ِ الذِّكْر ِ أ َ َّ
ن اصعب المهن في الحياة .وهو الذي
ي َّ
ن]
كنا على الدوام نقول عنه انه كالشمعة
الصالِحُو َ
ا ْلَر ْ َض يَرِثُهَا عِبَاد ِ َ

التي تحرق نفسها من اجل اعطاء
النور و المعرفة لالخرين .هذا هو حال
المعلم .وعندما اقول المعلم اقصد من
الجنسين معلمين و معلمات وان كانت
المعلمات لهن في نفسي االثر العميق
و المحبة وال سيما الجميالت منهن.
واذكر واحدة من المرحلة االبتدائية
اسمها فيوليت و معلمة خارقة الجمال
اسمها آمال التي كان جمالها مميزا
الى درجة انني اعتبره شخصيا من
اسلحة الدمار الشامل .ولكن اللطيف
والجميل واالستثنائي دوما ما ان ننتهي
من حفلة عيد المعلم حتى ينهمك كل
تلميذ منا بمناسبة غالية وعزيزة على
قلب كل فرد منا وهي  21اذار وهو اول
ايام الربيع وعيد االمهات الحبيبات
العزيزات وكانت عقولنا الصغيرة تتفتق
عن افكار جديدة لنحتفل بأغلى مناسبة
على قلوبنا و هي عيد االمهات ،الذي
يحضر مع حلول الربيع الجميل .وما
بين مناسبة عيد المعلم وعيد االمهات
كانت تمر مناسبات كعيد الشجرة .
شهر اذار هو شهر المناسبات بحق
تعود بي الذاكرة المتعبة الى تلك االيام
الجميلة التي لم يتبقّ منها اال مالمح
تنطلق من قعر ذاكرتي بين الحينة
واالخرى لتذكرني بأيام ومناسبات
جميلة مضت .وأقول ليت بعضها
يعود لنعيش لحظات جميلة ومميزة
الى ابعد الحدود .
على الخير والمحبة والسالم استودعكم
هللا ولقاؤنا معكم يتواصل من خالل
هذا الموقع العزيز والى لقاء قريب.
للتواصل مع الكاتب عبر البريد
االلكتروني :
visionmag@hotmail.com
FACEBOOK
PAGE
:ALI
الصفحة
IBRAHIM
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إعداد فادي العوطة

كيف تكون البعثة النبوية في شهر رجب؟

قد يسأل سائل هذا السؤال :إذا كان أن ي ُخبر جبرئيل رسول هللا صلى
نبي ،وقد
القرآن قد نزل في شهر رمضان فكيف هللا عليه وآله عن هللا بأنه
ّ
يخبره بذلك منذ صغره ،كما كان
تكون البعثة النبوية في شهر رجب؟
الحال بالنسبة للنبي عيسى عليه
يمكن أن ي ُجاب عنه بما يلي:
َ
ل
ا
ق
(
والدته:
فور
قال
حيث
السالم،
نزول
على
أوالً :إن هناك ما يدل
َ
َاب وَجَعَلَنِي
القرآن إلى اللوح المحفوظ ..ثم هناك إِنِّي عَب ْ ُ
د اللَّه ِ آت َان َِ
ي الْكِت َ
ما يدل على نزوله إلى السماء الدنيا ،ن َبِيًّا) ..وكل فضيلة ثبتت لنبي من
ثم سورة ً سورة ،ثم صارت تنزل اآليات األنبياء ،فهي ثابتة لنبينا صلى هللا
تدريجاً ..وعلى هذا فيمكن القول عليه وآله ،كما دلت عليه الروايات..
بأن النزول الدفعي للقرآن قد كان وقد يكون المراد من البعثة ،هو بعثته
في شهر رمضان ،وفي ليلة مباركة ،كرسول وهي تتحقق بإخباره ولو في
هي ليلة القدر .ثم بدأ في السابع آخر حياته ..بأنه مبعوث إلى قومه،
والعشرين من شهر رجب ينزل سورة ً أو إلى البشرية كلها ..وال يحتاج ذلك
إلى نزول قرآن ..وفي هذه الحال قد
سورة ،وتدريجاً..
ثانياً :بالنسبة إلى البعثة في شهر يكون القرآن قد نزل عليه قبل ذلك
رجب نقول :إنه ال يجب أن تكون بسنوات ..كما أن من الممكن أن
البعثة مقترنة بنزول القرآن ،فيمكن ينزل القرآن على النبي صلى هللا
أن يبعثه هللا في شهر رجب ،ثم يبدأ عليه وآله مذ كان نبيا ً أي منذ صغره،
نزول القرآن بعد شهر ،أو شهور ،أو أو بعد ذلك بسنة أو بسنوات..
وثالثاً :إن األوضح واألقرب في
أكثر ،أو أقل ،ألن البعثة هي مجرّد

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

إعداد خليل الحسيني
خير الكالم ما نفع وأعلم

قال الرسول األعظم محمد (ص) :

من واسى الفقير من ماله ،وأنصفالناس من نفسه ،فذلك المؤمن حقا
 .إن هللا تعالى ليملي للظالم حتى إذا
أخذه لم يفلته .
طوبى لمن طاب خلقه ،وطهرت سجيته،وصلحت سريرته ،وحسنت عالنيته ،
وأنصف الناس من نفسه  .عدل ساعة
خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها
وصيام نهارها  .سبحان هللا الذي أعطى
حلمه فعفا  ،وعدل في كل ما قضى .
أعدل الناس من رضي للناس ما يرضىلنفسه ،وكره لهم ما يكره لنفسه  .سبعة
يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله
أولهم :اإلمام العادل ...
-إن أعظم المثوبة  ،مثوبة اإلنصاف .

في العدل واألنصاف

أعدل الناس من أنصف من ظلمه .أعدل الناس من أنصف عن قوة ،وأعظمهم حلما من حلم عن قدرة .
ثالثة ال ينتصفون من ثالثة أبدا  :العاقلمن األحمق  ،والبر من الفاجر  ،والكريم
من اللئيم  .إنك إن أنصفت من نفسك
أزلفك هللا .
ال تقوم الساعة حتى تمتلئ األرض ظلماوعدوانا ثم يخرج رجل من أهل بيتي أو
عترتي فيملؤها قسطا وعدال كما ملئت
ظلما وعدوانا .
ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك  ،و ماأحببته لنفسك فأحبه ألخيك تكن عادال
في حكمك  ،مقسطا في عدلك  ،محبا
في أهل السماء  ،مودودا في صدور أهل
األرض .

قال سوادة بن قيس للنبي (ص) فيأيام مرضه  :يا رسول اللّه إنك لما أقبلت
من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك
العضباء  ،وبيدك القضيب الممشوق ،
فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة ،
يقتص
فأصاب بطني  ،فأمره النبي أن
ّ
منه  ،فقال  :اكشف لي عن بطنك يا
رسول اللّه فكشف عن بطنه (ص) ،فقال
سوادة  :أتأذن لي أن أضع فمي على
بطنك  ،فأذن له فقال  :أعوذ بموضع
القصاص من رسول اللّه من النار يوم
النار  .فقال (ص) :يا سوادة بن قيس
اتعفو أم تقتص ؟ فقال  :بل أعفو يا
رسول اللّه  .فقال (ص) :اللهم أعف
عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيك
محمد .

مالمح اإلمام المهدي وصفاته (ع)

مالمح اإلمام المنتظر عليه السالم
وصفاته ،كانت كمالمح األنبياء
واألوصياء وصفاتهم ،فكان نور
اإلمامة ،وهيبة األنبياء تعلوان على
وجهه الشريف ،وقد جاء وصفه في
الروايات ما يلي:
 روى أبو سعيد الخدري ،عن النبيصلى هللا عليه وآله أنه قال" :ليبعثن
هللا من عترتي رجال أفرق الثنايا ،أجلى
الجبهة يمأل األرض عدال ،ويفيض
المال فيضا".
وكثير من أمثال هذا الحديث رواه
الحفاظ من أهل السنة عن النبي صلى
هللا عليه وآله في مالمح حفيده اإلمام
المنتظر عليه السالم وصفاته.
 روى اإلمام أبو جعفر الباقر عليهالسالم بسنده عن آبائه ،عن سيد
العترة الطاهرة اإلمام أمير المؤمنين
عليه السالم ،أنه قال وهو على المنبر:
"يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان،
أبيض اللون ،مشرب بالحمرة ،مندح
البطن ،عريض الفخذين ،عظيم
مشاش المنكبين ،شامة على لون
جلده ،وشامة على شبه شامة النبي
صلى هللا عليه وآله".
 ووصفه اإلمام أمير المؤمنين عليهالسالم مرة أخرى ،فقال" :إنه أجلى
الجبين ،أقنى األنف ،ضخم البطن،
أذيل الفخذين ،أبلج الثنايا ،بفخذه
اليمنى شامة".
والشيء المؤكد الذي نطقت به األخبار
التي أثرت عن النبي صلى هللا عليه
وآله وعن أئمة الهدى عليهم السالم أن
اإلمام المنتظر عليه السالم من أجمل
الناس وجها وأحسنهم سمتا ،قد
أشرق وجهه بنور اإلمامة ،التي تحنو
لها الجباه والوجوه.
شبهه بالنبي صلى هللا عليه وآله:
قد أثرت عن النبي صلى هللا عليه
وآله ،وعن أئمة الهدى عليهم السالم
كوكبة من األحاديث ،وهي تعلن شبه
اإلمام المنتظر بجده رسول هللا صلى
هللا عليه وآله ،منها:
 روى عبد هللا بن مسعود ،عن النبيصلى هللا عليه وآله ،أنه قال" :يخرج

رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه
اسمي ،وخلقه خلقي يمأل األرض
قسطا وعدال."..
 روى حذيفة ،عن رسول هللا صلىهللا عليه وآله ،أنه قال" :لو لم يبق في
الدنيا إال يوم واحد لبعث هللا فيه رجال
اسمه اسمي ،وخلقه خلقي ،يكنى أبا
عبد هللا ،يبايع له الناس بين الركن
والمقام ،يرد هللا به الدين ،ويفتح له
فتوحا ،فال يبقى على وجه األرض إال
من يقول ال إله إال هللا".
فقام إليه سلمان ،فقال :يا رسول هللا
من أي ولدك هو؟ قال صلى هللا عليه
وآله :هو من ولد ابني هذا ،وضرب
بيده على الحسين".
 روت عائشة ،أن النبي صلى هللا عليهوآله قال" :المهدي رجل من عترتي،
يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على
الوحي".
 روى جابر بن عبد هللا األنصاري ،أنرسول هللا صلى هللا عليه وآله قال:
"المهدي من ولدي ،اسمه اسمي،
وكنيته كنيتي ،أشبه الناس بي خلقا
وخلقا تكون له غيبة وحيرة تضل فيها
األمم ،ثم يقبل كالشهاب الثاقب
يملؤها عدال وقسطا كما ملئت جورا
وظلما".
 روى اإلمام جعفر الصادق عليهالسالم بسنده عن جده رسول هللا
صلى هللا عليه وآله أنه قال" :القائم
من ولدي اسمه اسمي ،وكنيته كنيتي
وشمائله شمائلي ،وسنته سنتي ،يقيم
الناس على ملتي وشريعتي ،ويدعوهم
إلى كتاب ربي عز وجل ،من أطاعه فقد
أطاعني ،ومن عصاه فقد عصاني ،ومن
أنكره في غيبته فقد أنكرني ،ومن كذبه
فقد كذبني ،ومن صدقه فقد صدقني،
إلى هللا أشكو المكذبين لي في أمره،
الجاحدين بقولي في شأنه ،والمضلين
ألمتي عن طريقته ،وسيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ينقلبون".
– روي عن اإلمام أمير المؤمنين عليه
السالم أنه قال" :إال أنه  -أي المهدي -
أشبه الناس خلفا وخلقا وحسنا برسول
هللا صلى هللا عليه وآله".

احكام فقهية *
عدم وجوب فحص محتويات الدواء األطباء إن الجالس جنبهم متضرر
كذلك ،إذا احتمل الجالس الضرر
قبل استعماله
احتماال ً معتدأ به نتيجة لقولهم؟
ال يجب الفحص والتأكد من عدم  .1إنما يحرم عليه التدخين ،إذا كان
ً
اشتمال الدواء على مواد محرمة شرعا يلحق به ضررا ً بليغا ً ولو في المستقبل،
قبل تناوله إياه ،وإن كان ذلك الفحص سواء أكان الضرر البليغ معلوما ً أم
والتأكد سهال يسيرا ً عليه.
مظنونا ً أم محتمال ً بدرجة يصدق معه
حرمة استعمال المخدرات
الخوف عند العقالء ،وأما مع األمن من
لقد بات معروفا ً ما للمخدرات من الضرر البليغ ولو من جهة عدم اإلكثار
ضرر بليغ على مستعملها،أو على منه ،فال بأس به.
 .2إذا كان االستمرار عليه يلحق به
المجتمع ككل ،سواء من ناحية
ضررا ً بليغا ً  -نحو ما مرَّ -لزمه اإلقالع
اإلدمان عليها ،أم من النواحي عنه ،إال ّ إذا كان يتضرر بتركه ضررا ً
األخرى .ولذلك فقد ش َّ
ن األطباء مماثال ً لضرر االستمرار عليه ،أو أشد
ودور الرعاية الصحية حملة شديدة من ذلك الضرر ،أو كان يجد حرجا ً
د ال يتحمل
عليها ،وحاربتها القوانين المنظمة كبيرا ً في اإلقالع عنه بح ّ
لشؤون المجتمع .فما هو رأي عادة.
 .3يجري عليه نظير التفصيل المتقدم
الشرع الشريف فيها؟
في المدخِّن المبتدئ.
يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من
موت الدماغ
الضرر البليغ ،سواء من جهة إدمانه،
أو من جهة أخرى ،بل األحوط لزوما ً يذهب البعض الى أن موت الدماغ
االجتناب عنها مطلقاً ،اال ّ في حاالت يعني موت اإلنسان ،حتى لو لم
الضرورة الطبيّة ونحوها فتستعمل يتوقف النبض في الحال إنما
بمقدارما تدعو اليه الضرورة ،وهللا سيتوقف بعد ذلك حتماً ،كما يقول
العالم.
األطباء ،فهل يعتبر ميتا ً من مات
أحكامه
و
التدخين
دماغه ولو بقي نبضه يتحرك؟

تقول التقارير الطبية إن التدخين
سبب رئيسي ألمراض القلب
والسرطان ،وقد يسبب قصر العمر،
فما هو حكم التدخين بالنسبة الى:

 .1المبتدئ؟
 .2المعتاد عليه؟
 .3الجالس جنب المدخنين ،وقد قال

حكمة العدد

العبرة في صدق عنوان (الميت)
الموضوع لعدد من األحكام الشرعية،
إنما هو بالنظر العرفي ،بأن يراه أهل
العرف ميتاً ،وهو غير متحقق في
مفروض السؤال.

* على رأي المرجع آية هللا
العظمى السيد علي السيستاني

قال اإلمام علي (عليه السالم):
من إذا عاد أخاه المؤمن خفّف الجلوس  ،إال ّ
إ ّ
ن أعظم العوّاد أجرا ً عند هللا ل َ َ
أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك .
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THE EROSION OF THE QUEBEC CHARTER
IS AN ATTACK ON OUR VALUES
By:
Saskia de Boer,
Documentary Film/TV
Writer
Stefan Christoff,
Artist and community
activist
Ehab Lotayef,
President, Citizens’
Rights Movement &
NL21 co-founder
March 21st is the “International Day for the Elimination of Racial Discrimination.” It provides an
opportunity for every nation to reflect on its evolution in the long battle
against bigotry, oppression and inequality. Here,
in Québec, we regard our
Charter of Rights and
Freedoms as proof of our
commitment to equality
and justice, but we must
also reckon with the fact
that we have recently
fallen short.
Québec knows the progress that can come from
a good reckoning. For
centuries, the Catholic Church exerted more
control than the will of
Québec’s own people; it
took a “Quiet Revolution”
and a social movement
of protest and mobilization to effect change. It
was with an eye to break
with tradition in favour
of breaking new ground
that the National Assembly enacted the Québec
Charter of Human Rights
and Freedoms, in 1975.
In that document it was
written that: “Every person is the possessor of
the fundamental freedoms, including freedom

of conscience, freedom of
religion, freedom of opinion, freedom of expression, freedom of peaceful
assembly and freedom of
association.”
This predates the Canadian Charter of Rights and
Freedoms by seven years.
We did not need the federal government to step
in and tell us what we
already knew. Yet nearly
45 years later, the CAQ
government chose to reverse course.
In 2019 they passed Law
21, which bans people
whose religious expression includes a hijab, kippah, or turban, among
others, from certain positions in the public service. This unjustifiably
violates the rights and
freedoms guaranteed by
the Quebec Charter.
In order to protect Law
21 from Quebec Charter based challenges, the
CAQ government used
the derogation mechanism in the Quebec Charter. It also modified the
Quebec Charter and the
“Act to foster adherence

to State religious neutrality”, thus weakening
the protections originally
offered to religious freedom and equality rights.
As we ponder the true
nature of Québec values,
it is worth noting that
the 1975 Charter was
adopted by the members
of the Québec National
Assembly unanimously,
while the 2019 amendments were passed by a
simple majority.
We believe that Quebec
should strive to remedy the mistakes of the
past and become a diverse and inclusive society. We are hopeful that
we will be able to fulfill
our boundless potential
and continue to progress
while we remain a society
that protects the rights
and freedoms of all its
citizens. This can only
be achieved by expanding
the protections provided
by our Charter, not eroding them.
*the original French version was published in
La Presse on Sunday,
March 21

D.A.R.E : ÉCRIRE POUR DÉNONCER LE
RACISME ET L’ISLAMOPHOBIE
Bonjour à toutes mes sœurs,
J’espère que vous allez bien
et que vous profitez du beau
temps. Enfin, le printemps!
Je vous écris pour vous annoncer une bonne nouvelle : le
lancement du projet D.A.R.E. 2
(Éducation antiraciste numérique 2) du Conseil Canadien des
Femmes Musulmanes (CCFM),
financé par le gouvernement du
Canada. Ce projet vise à mieux
faire connaître à la communauté les effets négatifs de la haine
en ligne vécue par les femmes
et les filles musulmanes et à
leur donner le pouvoir de la contrer de manière proactive.
Dans le cadre du projet, nous
voulons recueillir des histoires
d’expérience vécue de la haine,
du racisme ou de l'islamophobie.
Si vous avez subi une telle expérience, n’hésitez pas à nous
écrire. Veuillez soumettre votre
histoire en moins de 1 000
mots, par courriel. à l'adresse
suivante : samaa.elibyari@
gmail.com. Veuillez ajouter «
histoire - DARE 2» dans l'objet
de votre message.
Dix de ces histoires seront sélectionnées et présentées dans
le cadre de notre projet vidéo
et de notre campagne contre la
haine dans les médias sociaux
D.A.R.E.2. Ces histoires seront
également affichées sur le site
web du projet : www.daretobeaware.ca et promues dans
les médias sociaux. Les personnes dont les contributions
seront sélectionnées recevront
une somme de 100 $ pour leur
histoire écrite et 200 $ pour
les vidéos. (Les personnes dont
les histoires écrites seront sélectionnées recevront des informations et une aide pour
convertir leur histoire écrite
en une courte vidéo). SVP voir
l’annonce.
Si vous ne voulez pas que votre
identité soit dévoilée, nous respecterons votre choix. Vous
pouvez nous écrire en anglais
ou en français. Si vous aurez besoin d’une traduction de
l’arabe, par exemple, n’hésitez

APPEL À SOUMISSIONS!

Envoyez votre histoire avant le 31 mars pour participer à
un tirage au sort et gagner un Mini Google GRATUIT!
Vous vous identifiez comme une femme/fille,
personne transgenre ou non binaire
canadienne musulmane racialisée, qui a été
victime de haine, de racisme, d'islamophobie?
Si c'est le cas, nous voulons ENTENDRE VOTRE
HISTOIRE!

10 histoires
sélection
nées
recevron
t chacune
une somme
de 100
dollars

Ne plus haïr, mais guérir : Des histoires que nous avons TOUTES besoin
de RACONTER et d’ENTENDRE!

Dans le cadre du projet d’Éducation antiraciste numérique 2
(D.A.R.E. 2) du CCFM, nous vous invitons à partager vos expériences
vécues de la haine, du racisme ou de l'islamophobie, qui VOUS ont
marquée pour toujours. Soumettez votre histoire sur notre
formulaire anonyme en ligne:

pas à m’envoyer un courriel.
Ces histoires
pourraient inspirer
bit.ly/DeleteRacism
d’autres personnes et leur donner le courage, et la détermination de surmonter leur traumatisme.
Le Conseil canadien des femmes
musulmanes, en existence
depuis 1982 est une organisation à but non lucratif, avec des
chapitres dans les grandes villes
canadiennes et à Montréal.
Nous avons comme objectif la
pleine participation dans la société canadienne tout en étant
vigilantes dans la sauvegarde et
la valorisation de notre identité
comme femmes musulmanes.
Dans cette mission, nous sommes guidées par le message
coranique de la miséricorde et
de la justice de notre Créateur,
Allah.
Le CCFM a également mis en
place divers projets pour les
jeunes, et a lancé divers ateliers
pour inciter les hommes et les
garçons à mettre fin à la violence envers les femmes.
Les membres du chapitre de
Montréal se réunissent une fois
chaque mois pour échanger des
nouvelles qui concernent notre
communauté, planifier des activités et organiser des campagnes de soutien et de charité
pour les familles dans le besoin.
Nous sommes toujours heureuses d’accueillir des sœurs
qui voudraient se joindre à
notre chapitre. N’hésitez surtout pas à me contacter pour
plus d’information à samaa.
elibyari@gmail.com.
Dix histoires seront sélectionnées
dans le cadre de notre projet vidéo
et de notre campagne dans les
médias sociaux D.A.R.E.2.!
Pour toute question, contactez
firdaus.ali@ccmw.com
E
DELET
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En espérant recevoir bientôt
une réponse, je vous envoie
mes salutations les plus amicales. Samaa
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To our dear community
across Canada.
As you are aware our beloved
Nour Ali Mallah has left us to a
much better place. she was buried Sunday PM at the Al salam
cemetery of the imam Hussein foundation - Markham.
We thank all people who extended their support and sincere
condolences to Mallah Family.
Due to our health crisis and co-

vid-19 measures we apologize
for not holding any reception at
present date.
A virtual commemoration will
take place on March 23/2012
and March 27/2021 @ 8:30 PM.
Further details for Virtual links will provided ASAP.
Thank You to all for your sincere
support at this difficult time.
May Allah - God protect you
and yours.
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AS CHARITY MONTH NEARS, FORGET NOT OUR
INSTITUTIONS & THE NEEDY HERE & ABROAD

Hussein Hoballah
To address the government’s antiCovid-19 health measures, we have
interviewed Sheikh Hassan Guillet,
member of the “Interfaith Dialogue Assembly”, who has warned that “most
of our masjids are in bitter finances,
and that if things remain unchanged,
they will be greatly endangered, as
well as the constructive community
service they provide.” Concurrently,
people of our motherlands are suffering much, which is something we
can’t just overlook. Some people have
begun to aid the needy of our motherlands, including the Lebanese, who
are experiencing hard times due to the
continual currency decline, the widespread corruption, and the pressures
laid by foreign groups that wish Lebanon and the Lebanese no good.
Guillet hasn’t made unthoughtful
warnings, but has rather spoken in
reference to the Covid-19 setbacks
some institutions have begun facing.
The lack of resources for our masjids
and other religious centres is now a
reality; worshippers have stopped
visiting, no more religious ceremonies are being held like they had been
ahead of the pandemic, and gatherings have been officially restricted in
fear of outbreaks.
Though many imams had earlier spoken during private and public meetings
about the sufferance, the congregation did not pay enough attention,
perhaps thinking that the lack of
events would save the religious institutions the costs. Factually, every

institution has to meet regular and
occasional payments. Paying back a
loan to the bank or lenders is an unchanged monthly cost. Even when the
due date is pushed back, the institution will still have to make the payment. Maintenance spending is also
unchanged; maintenance staff who’ve
worked long enough in the institutions
can’t easily find other income sources
to sustain their families.
Many of those workers, finding a financial substitute or government aid,
have made use of the chance. Still,
many others can’t do the same; they
have come to Canada after signing
contracts that leave them no other
available financial resources. Therefore, the institutions’ financial burdens are now threatening their ability
to go on. Only support from the congregation or the government will allow
the institutions to go on.
“Our masjids depend wholly on the
worshippers’ donations, which are
used to maintain the masjids and
support the underprivileged,” says
Guillet to Sada al-Mashrek. The usual
projects held have now been affected
by the falling donations. That’s why
the believers need to reactivate the
projects. If narrowed down, those
projects will affect many people who
find psychological support in masjid
teachings; families in lockdown have
been apart from their acquaintances,
and have thus been under psychological pressure.
Unwavering faith in Allah is certainly
very nourishing. And as the pandemic
crisis continues, faith is now a greater

demand. Masjids’ teachings provide
their congregation with the necessary
spiritualties to overcome their misfortunes and psychological challenges
driven by the pandemic.
Government aid – if provided – won’t
be enough to cover the costs, especially those of major institutions that
had been doing outstanding work
ahead of the pandemic. Some of them
have, as well, been organising socialmedia events met with fair interaction. That’s why the institutions must
be financially and morally buoyed up.
Another crucial point is that “masjids
in the Month of Ramadhan set iftar
banquets to promote brotherhood
and amity among the mass, and to
feed the students or individuals that
receive support form none,” explains
Guillet. True, in Canada there are families who can’t find decent residence,
clothing or food for different reasons
that won’t be discussed now.
And though the need for financial assistance in Canada is great, we mustn’t
forget the people of our motherlands,
particularly in Lebanon, Yemen, Syria,
Iraq; they’ve been impoverished and
starved by war, oppression and corruption.
There are Canadian charities that actively collect the donations for deservers by legal means. The Month of
Ramadhan is a golden chance for the
people of faith, especially the wealthy,
to support the needy as much as they
can. The predicament of our acquaintances in Lebanon and other countries
is obvious. Without a second thought,
we need to back them up. Eventually, the charitable and good-spirited
among us in Canada are not just a
small number.
Soon enough, the Month of Ramadhan
will be here, and it’s the month of generous giving, selflessness, charity, and
care and kindness to the needy and
orphans. So how great it would be for
our fellows and families to remember
and support our masjids and religious
institutions and the misfortunate in
Canada and abroad!
Canada, like its people, is full of virtue, and it usually opens door wide
for donations spent locally and abroad
by the officially registered charities.
That’s why let’s do the best we can
to help. After all, “Charity never narrows money,” says Allah’s Messenger
Mohammed, blessed be he and his
Household. “Charity pushes away afflictions and is the best medicine. It
pushes away what has been firmly
destined, and nothing except supplication and charity can wash away
illnesses,” concludes the Holy Messenger.

•

514.593.0000

Anti-Semitism
or Anti-Zionism?
The Conflation Is
Deliberate
“B’nai B’rith” has been working to
push Ontario’s Legislative Assembly to adopt legislation that
would criminalise the anti-Israeli-occupation action represented
by the BDS movement and label
it as anti-Semitic.
Currently, the “International
Holocaust Remembrance Alliance” is carrying out the same
work and focusing on the NDP’s
next-month convention. The
IHRA is promoting propaganda
and psychologically pressuring
NDP members to push them to
label boycotting the Israeli entity
as anti-Semitic and vote against
it. If that happens, all humanitarian activists working to support
the occupied Palestinians would
be silenced…
Why is the orange party in
focus? That’s definitely because
many of the party member sand
activists are generally known
as left-leaning, concerned with
the oppressed peoples’ causes
and the poor labouring classes’
rights...
On Twitter, the CIJA clearly
showed clear discontent with
two major NDP officials, Svend
Robinson and Libby Davies,
who’ve drafted a resolution that
would prevent conflating antiZionism with anti-Semitism.
Canada’s Zionist lobby has,
therefore, been exercising further pressure to weaken the
pro-Palestine NDP members and
heighten the opposing pro-Israel
currents.
Accordingly, Canadian intellects
have launched a petition, which
has since been signed by over
500 academics across Canada,
to condemn the IHRA’s attempts
to silence any opposition to the
Israeli occupation, and to brand
that as illegal action violating
the Canadian Charter of Rights
and Freedoms, which guarantees
all citizens the right to express
political opinions… The petition
additionally states that antiSemitism is a form of racism,
just like denying Palestinians
their right is.
The campaign is probably going
to expand among universities
and scholars, particularly when
some of Toronto’s universities
have moved some professors off
their jobs simply because they’ve
backed the Palestinians’ right to
a decent living…
So will the opposition party survive the plot to pressure it into
changing its historic approaches
to the rightful causes? Or will
the NDPs follow the path of
Canada’s two major parties: the
Liberals and the Conservatives?
The Editors
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Halal

∫ÓM

3507 Boul. Concorde Est Laval

450.241.0470

www.lecromagnon.ca

suivez-nous

لنستمر في حماية
أنفسنا!

اسعلوا في كوعكم

اغسلوا أيديكم

حافظوا على مسافة
آمنة بينكم

ّ
غطوا وجوهكم

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

Québec.ca/coronavirus
20-210-232W

1 877 644-4545

