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مسيرة في مونتريال ضد العنف
ّ
المسلح بعد مقتل شاب مراهق

شبان يبدون رفضهم للعنف واألسلحة خالل مسيرة تخلي ً
ي سان
دا لذكرى توماس تروديل المراهق البالغ من العمر  16عام ًا و الذي قُتل في ح ّ
ميشيل في مونتريال 20 .تشرين الثاني نوفمبر .2021

سمير بن جعفر – مونتريال
شارك مئات المواطنين في مسيرة
في حي سان ميشيل بمونتريال
ترحّم ًا على مراهق قُتل قبل أسبوع
وهو ثالث شاب ي ُقتل منذ بداية
العام في المدينة.
أثار مقتل توماس تروديل  ،البالغ
من العمر  16عام ًا ،بالرصاص
قبل أسبوع في حي سان ميشيل
بمونتريال ،صدمة لدى الرأي العام
في مقاطعة كيبيك.
وللتنديد بهذا العنف وبانتشار

األسلحة النارية في المدينة ،تجمّع
الحي نفسه
يوم السبت الماضي في
ّ
حوالي  500شخص وفقًا لشرطة
مونتريال.
وتباينت األجواء في مطلع ظهيرة
ذلك اليوم بين الشمس المشرقة
والحزن الذي كان بادي ًا على وجوه
مئات األشخاص الذين تجمعوا
الحي بجوار متنزه جان
خلف مكتبة
ّ
فرانسوا بير الذي يتردد عليه سكان
هذا الحي متعدد الثقافات.
ووفقًا إلحصاءات عام  2017لمدينة
مونتريال يشكّل المهاجرون 42٪
الحي ،بما في
من سكّان
ّ

ذلك  21٪من المهاجرين الجدد.
الحي في
ووُلد معظم مهاجري
ّ
الجزائر ( )13٪وفييتنام ()10٪
وإيطاليا (.)10%
وبلغ عدد سكان الحي من خريجي
الجامعات  ٪ 27من الذين تزيد
أعمارهم عن  15عام ًا.
وكان متوسط دخل األسر الواحدة
 42.600دوالر في عام .2015
وبالمقارنة  ،كان متوسط دخل
األسرة في مونتريال  52.519دوالرًا
في العام نفسه.
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أول الكالم
مونتريال وازدياد العنف المسلح :هل من حلول؟
اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء
جاستن ترودو ورئيسة بلدية مونتريال
فاليري پالنت وتصدر الحديث في
تصاع ُ َد أعمال القتل بالسالح
خالله َ
في مونتريال وضواحيها يؤشر إلى
القلق الرسمي المتزايد من هذه
الظاهرة ،التي تشوه سمعة العيش
اآلمن في إحدى أهم المدن الرئيسية
في البالد وتفتح مجددا ً ملف
العصابات االجرامية المنظمة ،التي
حُورِبَت في الماضي وأُودع بعض كبار
رؤوسها في السجون ،فيما اضطر
أفرادها إلى االنتقال إلى العمل في
مدن ومقاطعات أخرى بفعل حمالت
الشرطة وتشددها في مالحقتهم..
وما يبعث على قلق االجهزة األمنية
هو أن معالم العصابات الجديدة لم
ت ُ َّ
حدد بعد .فهي في طور التشكّل
دد ،وهذا ما يفسر حدة الصراع
والتم ّ
من أجل فرض سطوتها في مناطق
جغرافية معيّنة لم تكن معروفة فيها
أو تسعى إلى التمدد فيها .فلم يعُد
االتهام يوجَّه إلى جاليات لطالما كان
لها تاريخ يعرفه القاصي والداني،
بل صارت للعرب – لألسف – أيضا ً
عصاباتُهم ،وقد برزت مؤخرا ً عقب
تبادل النيران بين شبان ومقتل فتاة
جزائرية األصل عرَضياً.
كما قُتِل عدد من الضحايا من أصول
لبنانية سابقاً ،وأُطلِقَت النار على بيوت
سكنية قاطنوها من جاليات عربية،
وأُجرِيَت عمليات خطف وسرقة بدأت
تؤرق المواطنين وتزرع في نفوسهم
الخوف والقلق من المستقبل...
اإلختصاصية في عالم الجرائم
والعصابات المنظمة النائب السابقة
ماريا موراني كانت قد تحدثت لهيئة
اإلذاعة الكندية عن هذا الموضوع
وقالت إنها غير متفاجئة بما يحدث

ألن االجراءات الرسمية لم تكن فعّالة
للقضاء على أصل ومبرر انتشار العنف
َ
توضع القيود المشددة
المسلح ،فلَم
على االتجار بالسالح وعلى تهريبه
عبر الحدود مع الواليات المتحدة
االمريكية ،كما ظهر التساهل في
أحكام السجن ،فخرج عدد من
المسؤولين عن هذه العصابات من
السجن ليعود إلى ممارسة األنشطة
اإلجرامية نفسها..
رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو
بدوره دعا المعنيين إلى التعاون مع
الجاليات في سبيل إيجاد الحلول
لتفاقم العنف المسلح في إشارة
إلى أن المتسببين به هم غالبا ً من
جاليات عِرقية معينة .وتبقى العبرة
في إجراءات التدخل المباشر لِمنع
هذه الحوادث قبل وقوعها ونزع فتيل
اشتعالها.
األستاذ في علم الجرائم في جامعة
مونتريال البروفسور مارك أالن
دعا إلى اإلنتقال من التحرك من
موقع رد ِّ الفعل على األحداث إلى
ِ
وضع خط ٍة طويلة األمد بالتعاون
ِ
مع موظفي الخدمات االجتماعية
وقيادات وجمعيات الجاليات لمعالجة
المشكالت ورصد إرهاصاتها في طور
تكونها ونشأتها .واعتبر أن السياسات
الحالية انفعالية وكثيرا ً ما تأتي عقب
حدوث المشاكل ،والمطلوب هو
التحرك لمنعها..
بانتظار خطط عملية ال تكتفي بزيادة
فرق الشرطة المتخصصة في مجابهة
ترتيب
الجريمة ،ال بد من أن ي ُعاد َ
ُ
أولويات العمل الحكومي ،فتواجَه
الرموز اإلجرامية في الحياة والطرقات
بدال ً من أن تُواجَه الرموز الدينية في
المراكز الرسمية العامة.

التحرير
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عودة الجمهور إلى معرض الكتاب في مونتريال

ي راوول داندوران لدراسات الشرق األوسط التابع لجامعة كيبيك في مونتريال وأستاذ
البروفيسور سامي عون رئيس كرس ّ
العلوم السياسيّة في جامعة شربروك خالل حفل توقيع كتابه في معرض الكتاب في مونتريال 27 .تشرين الثاني نوفمبر
.2021

سمير بن جعفر – مونتريال
عاد معرض الكتاب في مونتريال في صيغة
حضورية بعد نسخة  2020التي كانت افتراضية
بسبب جائحة كوفيد.-19
وقد انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات
النسخة الـ 44من هذا الحدث الثقافي المُميِّز
لخريف مدينة مونتريال .و(تواصل) استقبال
الجمهور إلى مساء االحد.
ووفقا للمنظّمين ،يشارك في المعرض ما ال
يقل عن  500دار نشر وأكثر من  1150مُبدع ًا
ومبدعة.
وألول مرة  ،ي ُقام المعرض في قصر المؤتمرات
لمونتريال .و في السنوات السابقة ،كان الحدث
ي ُقام في بناية ساحة بونافونتير التي تقع على
بعد  600متر غربًا.
لحصة  15-18لهيئة اإلذاعة
وفي تصريح
ّ
الكندية ،أوضح المدير العام لمعرض الكتاب
في مونتريال ،أوليفييه غوجون أن ’’[قصر
المؤتمرات] مكان كبير وبه تهوية جيدة جدًا‘‘ .
ن المنظّمين
وفي هذا السياق ،تجدر اإلشارة إلى أ ّ
يطلبون من الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 12
عام ًا أو أكثر التصريح بحالتهم اللقاحية ،كما
أن ارتداء قناع من كوفيد -19أمر إلزامي طوال
الزيارة التي ي ُنصح ّ
بأل تتجاوز ثالث ساعات.
وإلدارة تدفق الزوار ،تم وضع نظام حجز عند
شراء تذاكر الدخول.
وتقوم مضيفات بفحص جواز التطعيم لكل
زائر باستعمال هواتف ذكية وذلك بموجب
اإلجراءات الصحية المعمول بها في مقاطعة
كيبيك منذ مطلع أيلول سبتمبر .2021

م
معرض ها ّ

وبَر َمج منظمو المعرض هذا العام حوالي 2200
جلسة لتوقيع الكتب لمؤلفين كنديين .وبسبب
جائحة كوفيد ،-19لم تتم دعوة أي مؤلف أجنبي
هذا العام.
وشارك السبت الفائت سامي عون ،األستاذ
الفخري للعلوم السياسية بجامعة شيربروك
كرسي راوول داندوران لدراسات الشرق
ورئيس
ّ
األوسط التابع لجامعة كيبيك في مونتريال ،في
حفل توقيع أحدث كتاب له.
’’التفكير في المواطنة :العلمانية ،التعددية
واإلسالم‘‘ (Penser la citoyenneté :
 )Laïcité, pluralisme et islamهو عنوان
كتابه باللغة الفرنسية الذي نشرته مؤخّرًا دار
النشر ميديابول ( )Médiaspaulفي كيبيك
وفرنسا .ويوضح في مقابلة مع راديو كندا الدولي
أهمية االتصال المباشر مع قرائه " يسمح لك
المعرض بأن تكون على اتصال مباشر مع القراء
الذين يحبون الكتب والذين يسعون إلى توسيع
آفاقهم .ي ُمكّنهم هذا من مقارنة أفكارهم واختبار
قناعاتهم وطرق تفكيرهم .لكلّ هذه األسباب،
فإن معرض الكتاب هو منتدى مهمّ ًّ
جدا".
د
وباإلضافة إلى حفالت البيع والتوقيع ،ي ُع ّ
المعرض فرصة لحضور مناقشات بين الكتاب
وموائد مستديرة يكون فيها الجمهور مدعوًّا
للتفاعل.
ويشمل البرنامج  22مائدة مستديرة مدة كل
دث ثالثة مؤلفين حول
منها  45دقيقة حيث يتح ّ
ّ
منشط اللقاء.
موضوع يقترحه
ً
أيضا حضور مقابالت لكت ّاب
ويمكن للزوار
ومؤلّفين في صيغة قصيرة تستغرق كل واحدة
منها حوالي  15دقيقة .ويهدف هذا النشاط إلى
تعريف الجمهور بهؤالء الكت ّاب.

القرّاء الصغار

ولم ينس منظّمو المعرض القرّاء الصغار ذوي
الدخل المحدود أو الفقراء .فبالتعاون مع
مؤسسة محو األمية ،يشارك معرض الكتاب
في ( مبادرة القراءة كهدية ).
وتمّ تثبيت صناديق لجمع الكتب الجديدة في
ممرات المعرض .ويمكن للزوار شراء كتب
لألطفال دون سن  12عام ًا ووضعها في هذه
الصناديق.
وسيتم توزيع هذه الكتب من قِبل المؤسسة
ً
أيضا
على األطفال المحتاجين .ويمكن للزوار
التبرع بالمال على موقع المؤسسة.

الجناح الغربي

األدب المغربي في كندا حاضر بقوة هذا العام
في معرض الكتاب في مونتريال حيث أقام
المركز الثقافي المغربي كشكًا يبرز فيه إنتاج
الكت ّاب المغاربة من أصول مختلفة.
مجيد بالل ،كاتب يعيش في كندا منذ عام
 .1981أوضح في مقابلة مع راديو كندا
الدولي أنه ’’من المهم التواجد في أكبر معرض
فرنكوفوني في المقاطعة وحتى في كندا .هذا
مهم جدًا للمؤلفين الناطق باللغة الفرنكوفونية
(كلمات المتدخ ّل) ‘‘.
ويوضح المؤلف الذي نشر في عام 2019
مجموعة قصص مستوحاة من سيرته الذاتية
إلى حد كبير والتي تحمل عنوان (L'igloo des
ن المعرض’’ يتيح
 )errances Identitairesأ ّ
للناس الوصول إلى األدبيات التي تتحدث عن
الترحال وعن الهجرة والصدمات وجميع األشياء
المرتبطة باالندماج والعيش معًا‘‘ .
ويشاركه الرأي الكاتب والناقد األدبي مصطفى
بن فارس .وبالنسبة له  ،ال يزال األدب المغربي
مجهوال ًبالنسبة لبعض الناس .ويضيف’’ :يمكن
للكتاب أن يكون بمثابة جسر بين أولئك الذين
يكتبون والجمهور الذي يجهل هذا األدب‘‘.
ويوضح أيضا أن ’’التجربة المغاربية تهم القارئ
هنا في كندا ألن هناك أبعادا عديدة مشتركة
مع قراء كيبيك .على المرء فقط أن يفكر في
الجدل حول الهوية واآلخر والثقافة‘‘ .
كما دعا المركز الثقافي المغربي الكاتبة
والرسامة ماري دينيز دويون .وهي من مواليد
جزيرة هايتي و نشأت في الدار البيضاء بالمغرب
بعد أن فرت عائلتها من الديكتاتورية الهايتية.
وبعد اتمام دراستها في نيويورك ومحاولة فاشلة
في العيش في بلدها األصلي ،قررت المجيء
والعيش في كندا.
وهي متخصصة في منشورات األطفال حيث
تتعامل مع الهويات المتعددة وأمور أخرى
بطريقة ممتعة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  4إلى  12عام ًا.
وألّفت مؤخّرَا كتاب (Le pélican de
 )Tétouanالذي نشرته دار  Muzikiddyالتي
أسستها على اإلنترنت.
ثناء من رئيس الوزراء
حلم كل مؤلف هو أن تُقرأ كتبه ألطول فترة
ممكنة.
وهذا ما يعيشه حاليًّا الكاتب والصحفي
الكيبيكي غابرييل أنتيل الذي تلقى كتابه (Sur
 )la 132إشادة من رئيس حكومة كيبيك
فرانسوا لوغو على مواقع التواصل االجتماعي
فيسبوك وتويتر وذلك في اليوم األول من
معرض الكتاب في مونتريال
والكتاب وهو أولّ رواية األولى للمؤلف ن ُشر
في عام  .2012لكن هذا اإلشادة منحته حياة
أخرى .وفي كشك دار نشر هيليوتروب ،وُضعت

جناح المركز الثقافي المغربي بمونتريال في معرض الكتاب في مونتريال .من اليمين إلى اليسار  :الكاتب مجيد بالل ،الكاتبة
والناشرة ماري دونيز دويون ،الكاتب محمد ملوكي وزوجته والكاتب مصطفى بن فارس.

إشارة ’’كتاب مفضل لرئيس الحكومة ‘‘ على
النسخ المتوفّرة.
ولقيت الرواية نجاح ًا عند صدورها وأُعيد طبعها
دة مرّات ،كما أوضح المؤلف ،في مقابلة مع
ع ّ
راديو كندا الدولي.
دمتها الرواية
وما أثر في القراء هو اإلشادة التي ق ّ
لمنطقتي باسان لوران وغاسبيزيه  ،كما يشرح
المختص في السفر والذي نشر
هذا الصحفي
ّ
هذا العام مجموعة من قصص عن األسفار التي
قام بها قبل الجائحة ومن بينها سفره إلى تونس
()Sillonner les chemins du monde

معرض عائلي للكتاب

لن يشعر األطفال الذين يرافقون والديهم إلى
معرض مونتريال للكتاب بالملل .فباإلضافة إلى
شراء الكتب  ،يمكنهم المشاركة في مجموعة
متنوعة من أنشطة أدب األطفال مع مؤلفين

لهذه الفئة من القراء.
صابر غن ّاي وعمر إغنان صديقان هاجرا إلى كندا
من الجزائر .جاءا إلى المعرض برفقة أطفالهما.
زار صابر غن ّاي المعرض مع ابنه آدم .ومن جانبه
جاء عمر إغنان مع ابنه أكسل وابنة صديق آخر،
أناييس.
وهذه هي المرة األولى التي يحضرون فيها إلى
معرض الكتاب في مونتريال’’ .بفضل وسائل
التواصل االجتماعي  ،رأينا أن المعرض سيقام
في نهاية هذا األسبوع .رأيْنا أنه قد يكون مناسبًا
لألطفال .وهذا ما أرادوه ً
أيضا ‘‘  ،كما يقول عمر
إغنان.
و كان حصاد يوم االحد للعائلتين :مجموعات
من المانغا وروايات لألطفال.

(الصور من سمير بن جعفر )
المصدر (راديو كندا الدولي)
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السالم عليكم

حسين حب هللا
hhoballah@sadaalmashrek.ca

ّ
هل المسؤولون في كيبك جادون في مواجهة كل أشكال العداء والكراهية والتمييز؟
ال يتوقف مسلسل الكراهية والعداء
ِّ
بحق
والتمييز في كيبك وغيرها
المواطنين الذين يختلفون في
الدين أو اللون .من بين آخر هذه
الجرائم تعرُّض شاب وشابة أسودان
لالعتداء من قبل الشرطة في مدينة
كيبك وقيام أحد المواطنين بنشر
تهديد بقتل اليهود على صفحته
على الفيسبك .وهو ما يؤكد الحاجة
الى المزيد من االجراءات العملية
الصارمة بحق هؤالء الكارهين.
فقد انتشر فيديو على مواقع التواصل
ً
رجل يرتدي زي
االجتماعي يظهر
الشرطة ومعه عدد من زمالئه وهو
يركل الثلج نحو َ وجه صبي صغير.
ويمكن رؤية ضابط آخر وهو يوجه
ضربات متعددة بينما كان الصبي
مستلقيًا على األرض وهو مقيد .وفي
الوقت نفسه ،على ب ُعد أمتار سمعت
شابة سوداء تصرخ بينما كانت
الشرطة تسحبها عبر الثلج ،وهي تُشد
من شعرها.
الحادثة ،التي وقعت مساء الجمعة
في السادس والعشرين من تشرين
الثاني الجاري في مدينة كيبك ،ال
شك أنها كانت موضع إدانة من قبل
الكثيرين من السياسيين والناشطين
وفي مقدمتهم رئيس الوزراء فرانسوا
ليغو ورئيس بلدية كيبك برونو
مارشان ( )Bruno Marchandمع
وعود أطلقها األخير بالتحقيق فيما
جرى .وهو ما أكده رئيس جهاز
الشرطة في مدينة كيبك دني توركُت،
الذي قال إن شرطة كيبك ()SPVQ
فتحت تحقيقًا في االعتقال العنيف
الذين طال المراهقين األسوَدين
وتعمل على معرفة الدور الذي
لعبه كل من ضباطها في تدخلهم.
توركُت أضاف" :لن أتسامح أبدًا مع
أي تمييز ،لكنني أكرر ثقتي الكاملة
بشرطة مدينة كيبيك ...إنه أمر مقلق
وسنحاول تسليط الضوء على [ما
حدث] والحصول على إجابات محددة
بسرعة كبيرة".
تحقيقات قد تأخذ وقتًا غير قصير لكن
نأمل أن تتوج بمواقف جادة وإجراءات
ً
أول ،وتنزل
جذرية تكشف الحقيقة
أشد العقوبات بالمذنبين حال ثبوت
التهمة ،سيما أن االعتداءات التي

تطال المواطنين السود تتكرر بشكل
دائم في أكثر من مدينة من قبل
الشرطة وغيرها.
نعم ،المطلوب هو مواجهة مرتكبي
الجرائم والمخالفات الذين يتجاوزون
القانون بكل حزم ،بِغض النظر عن
لونهم او دينهم .ولكن المشكلة
التي تواجه المجتمع بشكل عام هي
في الصورة النمطية العنصرية التي
تترسخ في أذهان الكثير من الناس
وال سيما في قطاع الشرطة .فالمواقف
المستنكرة لما يجري وحدها ال
تكفي ،بل األمر يتطلب جملة امور
في مقدمها أن يكون هناك تثقيف
عملي للشرطة عبر إدخال المزيد من
االشخاص السود الى هذا الجهاز،
ورفع كفاءة ضباط الشرطة وتدريبهم
على ضرورة االلتزام بالقوانين المرعية
عند التعامل مع األفراد الذي يرتكبون
ً
خصوصا المتعرضين
مخالفات معينة،
للظلم والمهانة أكثر من غيرهم ،سيما
إذا عرفنا أن مواجهة الشرطة للسود ِ
َ
أعنف من مواجهة غيرهم
تكون عادة
من المواطنين البيض .وإال فإننا
لن نخرج من هذه الدوامة وسنبقى
نشهد المأساة تلو األخرى.
على صعيد آخر أُدين رجل من مدينة
تِرْوَا ريفيير ،التي تبعد عن مونتريال
حوالي  140كلم ،بتهمة التحريض
على الكراهية بعد أن هدد بقتل
اليهود في منشور على فيسبُك .ففي
كانون الثاني – يناير من عام ،2021
قارن باتريك الفوا ()Patrick Lavoie
اليهود َ بمجموعة من االستغالليين
والعنصريين .كما اقترح تفجير كنيس
يهودي في مونتريال ووضع الناجين
الباقين على متن طائرة و"التخلص
منهم".
في قرار المحكمة اتُهم الفوا بنشر
التصريحات في مكان عام للتحريض
على الكراهية لِمجموعة محددة.
وحصل على حكم مع وقف التنفيذ
وسنتين تحت المراقبة تضمنت
خدمة المجتمع اإللزامية.
هذا التحريض على الكراهية والترويج
للقتل عبر مواقع التواصل االجتماعي
ً
مقبول على االطالق،
أو غيرها ليس
وهو يحتاج الى عالجات جذرية ال
تقتصر على إنزال أشد العقوبات

صورة من مقطع فيديو يظهر رجال الشرطة يضربون ويدفعون الثلج في وجه شاب أسود بينما هو مثبت على األرض .المصدر :فيسبوك

بالمذنبين ،بل تمتد الى مراجعة
السياسة الحكومية العامة تجاه
المواطنين لتضع حدًا ألشكال التمييز
التي تحاول فرضها بين المواطنين
من خالل التصويب على مُرتدي
الرموز الدينية وإظهارهم كأشخاص
غير مرغوب فيهم في المجتمع .فإذا
كانت الدولة تسن مثل هذه القوانين
عتب على المواطن
التمييزية فال
َ
البسطاء.
ما نالحظه حتى اليوم أن األمور ال
تسير في االتجاه الصحيح بفعل
التعاطي الخاطىء مع مثل هذه
الجرائم ودوافعها .فقد شهدنا بعد

إقرار القانون الواحد والعشرين تعرض
ً
وأيضا اليهود
المحجّبات بشكل خاص
والسيخ لالعتداءات اللفظية ،حتى
الجسدية في بعض الحاالت في
الشوارع.
ما جرى ويجري على مواقع التواصل
االجتماعي وفي الشوارع بحق اليهود
وغيرهم من المواطنين من األديان
ً
منفصل
واألعراق األخرى ليس
عن التأثيرات التي تركها القانون
الواحد والعشرون .وهو في حالة
اليهود أيضا ً مرتبط بالعداء للسامية
المرفوض جملة ً
ً
وتفصيل كما نرفض
"اإلسالموفوبيا" .وأي عالج ال يلحظ

ً
ناقصا
هاتين المسألتين سوف يكون
ولن يساهم إال في تسكين الجروح
ً
بدل من تضميدها
واآلالم الكثيرة
بشكل نهائي.
كل التضامن مع الذين يتعرضون
للتمييز واإلعتداء والتهديد ،سواء
كان على خلفيات عرقية أو دينية.
د على أيدي المسؤولين لمراجعة
ونش ّ
األسباب الحقيقية لها والعمل على
مواجهتها في النصوص والنفوس،
ً
بدل من االختباء وراء إصبع العلمانية
لتحقيق أهداف تضرب التعددية
والحرية واألمن اإلجتماعي في
الصميم.
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د .علي حويلي ـ مونتريال

ظاهرة "التمييز المنهجي" في كيبك تعيق استقطاب
المهاجرين وبقائهم
د .علي ضاهر

ّ
حمام مقطوعة
ميتو
فرانسوا ليغو يرفض اإلعتراف بوجود
مؤسسات ومناهج وقوانين في كيبيك
ّ
عنصرية او مبنية على العنصرية .فهو
"ركب راسه" مستقويا بمواطنين
من ذوي أصول فرنسية نفخوا في
وسبّحُوه ُ في بحر من
تجاويف غروره َ
استطالعات الرأي تعطيه ،شخصيا
ولحزبه ،أفضلية مريحة في صناديق
اإلقتراع تسمح له بقول ما يشاء دون
أن تتمكن معارضة سياسية من
إعادته إلى صوابه.
وفرانسوا ليغو  -المستقوي بضعف
مناوئيه السياسيين وبخوف ينتاب
ذوي أصول فرنسية من فقدان
لغتهم ومن أنصهارهم في محيط
أنجلوسكسوني  -يمثل خشبة الخالص
لفئة مهمة منهم ،لذلك فهو يرفض
إلقاء تهمة العنصرية المؤسساتية او
المنهجية عليهم ناكرا وجودها في
المناهج والمجتمع والمؤسسات
والقوانين المرعية اإلجراء ،بالرغم
من تعرضه لحملة شنتها المعارضة
والصحافة وقوى أخرى تطلب منه
اإلعتراف بوجودها كونها تؤثر على
الخدمات التي يتلق ّاها السكان
األصليون واألقليات المتواجدة في
كيبيك ،كما جاء في توصيات الطبيبة
الشرعية جيهان كامل بخصوص وفاة
جويس إشاكوان.
إذا بالرغم من الحملة التي تعرّض لها
دى لها بقوة ،تماما
ليغو ،اال انه تص ّ
كما كان يفعل منذ بداية حكمه
لمقاطعة كيبيك .لكن جديده هذه
المرة فتمثل بمجابهة الضغوط
بإسلوب الهجوم كأحسن وسيلة
للدفاع .لذا فهو ،وبعد ان استنزف
كل وسائل الهجوم العادية ،وقف
رافعا بيده قاموس لغة فرنسية ليقول
لمنتقديه :تعالوا لنحتكم الى الكتاب
ولنفسر معنى "العنصرية الممنهجة
او المؤسساتية او النظامية" او غيرها
من العنصريات ،وهو بهذا يسعى الى
إغراق الناس في بحر من التفاسير
المتعددة والمختلفة للعنصرية،
محوّال وضع إجتماعي وإقتصادي
يؤثر على معيشة األقليات الى
قضية فذلكة كالمية حول تفسير
للمفاهيم ،ليس اكثر ،جاعال من
القاموس حدا بينه وبين معارضيه،
دافعا إياهم الى اللعب على الكلمات،
التسلي بها ،تفريغها من معناها،
لوي عنقها ،التجادل والتحاجج
حولها ،جعلها تقول الشيئ ونقيضه
حتى تصبح قضية العنصرية عبارة
عن سفسطة وصراخ ومسألة لغوية،
يفسرها على ذوقه ،يشرحها
الجميع
ّ
ّ
ويوضحها ،فتعمّ التفسيرات ويسود
صراخ الناس على بعضهم البعض،
ال أحد يكلّف نفسه عناء اإلستماع
إلى غيره ،فينتشر الملل والقرف
بين الناس من جدل بيزنطي عقيم،
يقتصرعلى كالم دون التزام بعمل
على األرض ،فنتحوّل القضية الى برج
بابل وتضيع "الطاسة" ،ونصبح كأننا
في" حمام مقطوعة ميتو" .إذ كيف
يمكن العيش سوية عندما ال نستطيع
حتى اإلتفاق على ما تعنيه المفاهيم
وتتحول القضية الى شروحات ال
إنجازات والى أقوال ال أفعال تساعد
على استئصال ممارسات عنصرية
مسيئة مزروعة في مؤسسات ومناهج
ونفوس ورؤوس؟!

"أصبحت كيبيك اليوم مجتمعًا أكثر انفتاح ًا على
العالم  ،لكنها ال تزال تواجه صعوبة في العثور على
عمل لمهاجريها".
هذه العبارة هي إحدى استنتاجات الدراسة
االجتماعية -االقتصادية التي نشرها حديثا معهد
البحوث االجتماعية االقتصادية والمعلومات ()IRIS
ومما جاء فيها" ،إن الحالة االجتماعية واالقتصادية
للمهاجرين غالبا ما تكون "أقل توهج ًا" من مواطنيم
الكيبيكيين .
في هذا السياق تشير جوليا بوسكا  ،الباحثة في
 IRISوصاحبة الدراسة  ،إلى أن المهاجرين ما زالوا
يعانون من "بعض التمييز في التوظيف" ،على الرغم
من المستوى العالي للمؤهالت التي يتمتعون بها "
وتضيف" :كثير من المهاجرين هم أكثر تعليما ً من
سكان كيبيك العاديين  ،لكنهم ال يجدون وظيفة".
ووفقًا إلحصاءات كندا في هذا الخصوص ،تشير الى
ان متوسط معدل البطالة للسكان المولودين في
كندا  ، 5.8٪مقارنة بـ  11.2٪للمهاجرين  ،أي أكثر
من الضعف.
هذه الظاهرة من "التمييز المنهجي"تؤثر بشكل
سلبي على المهاجرين خاصة األقليات المرئية او
الذين ال يحملون اسم ًا ينتمي " لعائالت كيبيكية
"  ،على حد تعبير بوسكا التي تؤكد" إنها مشكلة
موجودة في كيبيك أكثر من أي مكان آخر في

مصدر الصورة ويكيميديا كومنز ()I'maunionman

كندا" .وتضيف "عندما نقارن أنفسنا في كيبك
بأونتاريو أو كولومبيا البريطانية  ،نرى أن المهاجرين
حديثًا هناك هم اعلى معدل توظيف وأدنى معدل
بطالة ممن هم في كيبك ".
اما األشخاص الذين قد يحصلون على وظيفة عالية
فهم عادة من المهاجرين المؤهلين علميا او مهنيا
"  ،أي عندما يكون لدى هؤالء مستوى تعليميا أعلى
من المستوى المطلوب للوظيفة التي يشغلها .ووفقًا

إلدارة الهجرة في كيبيك لعام  ،2021كان معدل
التأهيل العلمي لجميع السكان العاملين ، 29.7٪
بينما وصل هذا المعدل للمهاجرين إلى .43٪
ومن جهة اخرى تؤكد الدراسة ان" النساء هن الجناح
االضعف بين المهاجرين وهن اللواتي يواجهن تمييزا ً
مزدوجاً :كونهن نساء ومهاجرات" .وبحسب الدراسة
 ،بلغت نسبة البطالة بين النساء المهاجرات 11.1٪
مقابل  6.2٪بين النساء الكيبيكيات .
يستنتج من هذه الدراسة ان النظام االمثل
الستيعاب المهاجرين وتحسين مستوياتهم العلمية
والثقافية والمهنية واالقتصادية يمكن ان يتجسد
في المقترحات التالية :
•اختيار المهاجرين تبعا لمؤهالتهم العلمية والمهنية
•منحهم فرصة لدخول سوق العمل وفقا لبرامج
المساواة في التوظيف .
•توظيف المهاجرين بما يتناسب مع تطور احتياجات
كيبك المادية واالقتصادية والبشرية
•تعميم وتكثيف دورات اللغة الفرنسية وزيادة المنح
المالية للمسجلين في هذه الدورات .
•اعتراف الحكومة الكيبيكية بشهادات المهاجرين
وتجاربهم المهنية واتخاذها تدابير فعالة لمواجهة
مشكلة التمييز العنصري بكافة اشكاله .
•تكثيف برامج التدريب والتوجيه واالنفتاح على
الثقافات االخرى .

آثار مدمرة لوباء كوفيد  19على تعليم الشباب
وقدرتهم االنتاجية
علي حويلي

تدابير عاجلة

وتوصي الدراسة باعطاء الشباب فرصة للتعبير عن احتياجاتهم وأفكارهم في عمليات صنع القرار،
واشراكهم في وضع السياسات والبرامج ،وإعادة الذين فقدوا وظائفهم أو عانوا من تقليصها ،
وضمان حصول الشباب على مزايا التأمين ضد البطالة ،وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي وصوال
الى صوغ سياسات وقائية عاجلة لتوفير فرص العمل .

مصدر الصورة صفحة الفيسبك التابعة للـ AIESEC

اصدرت منظمة العمل الدولية والرابطة الدولية لطالب
االقتصاد واالعمال والصندوق االستئماني للطوارئ
( )AIESECاخيرا دراسة مشتركة تحت عنوان "الشباب
وكوفيد  : 19اآلثار على الوظائف والتعليم والحقوق
والرفاهية ".
تشير الدراسة إلى أن موجات كورونا المدمرة ما زالت
تالحق الشباب منذ انتشار هذا الوباء وحتى اليوم .فقد
تضرر أكثر من  70في المائة من الشباب الذين يدرسون
أو يجمعون بين الدراسة والعمل جراء إغالق المدارس
والجامعات ومراكز التدريب .وتلفت المنظمة الى أن
تأثير الوباء على الشباب قد أدى إلى تفاقم عدم المساواة
وإضعاف القدرة اإلنتاجية على مسوى الوظائف والتعليم.
ولفتت الى ان  65في المائة من الشباب قد تعلموا أقل
منذ بداية الوباء بسبب التعليم عبر اإلنترنت والتعليم عن
بعد أثناء اإلغالق  .وتضيف " يزداد الوضع سوء ًا بالنسبة
للشباب الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل
 ،حيث ال يتيسر لهم وصول اإلنترنت الى منازلهم
او الى اماكن عملهم ما "يتسبب في حدوث صدمات
نفسية قد تدمر وظائفهم او فرص العمل المتاحة لهم .
ويرى غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان :
الفجوة الرقمية بين المناطق السكنية تتيح ل % 65
من الشباب من ذوي الدخل المرتفع متابعة تحصيلهم
العلمي عن بعد في حين يحرم  %ّ 18من الشباب
األخرين من هذه االمتيازات.
وتورد الدراسة ان  38%من الشباب قلقون على مستقبلهم
ولديهم شكوك حول آفاق حياتهم المهنية  .ومن المرجح
أن تخلق األزمة المزيد من العقبات في سوق العمل اذ
يعمد البعض الى الحصول على وظائف في الصناعات
المتأثرة بالوباء خاصة خدمات الدعم واالنشطة المتعلقة
بالمبيعات ما يجعلهم اكثر عرضة لالزمات االقتصادية.
وتؤكد الدراسة ان  % 42من الشباب الذين استمروا في
العمل قد شهدوا انخفاضا في دخلهم وان  % 50اصبحوا
عرضة للقلق واالكتئاب وان واحدا من كل  6شباب قد
توقف كليا عن العمل منذ بداية الجائحة .

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

يو ّفر الخط الهاتفي  211الخدمات باللغة
باللغة
الخدمات
والفرنسية211
الخط الهاتفي
يو ّفر
لغة
200
وأكثر من
اإلنجليزية
علىلغة
العثور200
وأكثر من
والفرنسية
اإلنجليزية
يساعدك في
بحيث
أخرى،
العثور على
يساعدك في
أخرى،
إليها،
التي تحتاج
بحيث الموارد
المعلومات أو
التي تحتاج إليها،
يمكنأوأنالموارد
المعلومات
تساعدك.
والتي
والتي يمكن أن تساعدك.
هذه الخدمة مجانية وسر ّية.
هذه الخدمة مجانية وسر ّية.
اتصل برقم .211
اتصل برقم .211

21-210-140W
21-210-140W

أحد األمور المزعجة لممارسة مهنة المحاماة
هو سماع المحامي للعديد من المشاكل التي
تدمي القلب من جراء الظلم الذي يعانيه
بعض األشخاص وخاصة النساء منها ،ولكن
هذا االزعاج الذي نشعر به كمحامين ال يقارن
ال من قريب وال من بعيد بما تعاني منه هذه
الضحايا.
طبعا الظلم هو صعب ومرفوض كائنا من كان
الظالم ،ولكن هو أصعب وأشنع عندما يأتي
من أقرب اقربائنا وخاصة من الشخص الذي
يفترض ان يكون سند وحامي والمرأة ،أي
زوجها.
لن أتكلم عن حكم الشرع المفصل عن
كيف يجب ان يعامل الزوج زوجته ،حيث ان
األحاديث والنصوص كثيرة حول هذا الموضوع
ولكن سأكتفي بالحديث الشريف "إنما النساء
شقائق الرجال ما أكرمهن إال كريم وما أهانهن
إال لئيم".
من هنا سأتطرق لموضوع حساس جدا ويعتبر
"تابو" في مجتمعاتنا العربية/المسلمة ،اال
وهو موضوع االغتصاب الزوجي ،ولكن ما هو
تعريفه؟
يمكن تعريف االغتصاب الزوجي بالتالي:
"الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين".
ولكنني سأوسع هذا المصطلح ل "العنف
الجنسي الزوجي" ألشمل كل شكل من
اشكال اكراه المرأة (او الرجل) على القيام
بعمل جنسي مع الزوج(ة) دون موافقتها او
موافقته.
بطبيعة الحال سأحصر كالمي حول مظلومية
المرأة في هذا الموضوع ألن أصال فكرة اكراه
الرجل على ممارسة الجنس مع زوجته في
مجتمعاتنا مدعاة للسخرية والضحك.
بداية سأعطي مثال بسيطا حول كيفية ارتكاب
هذا الفعل الشنيع والغير انساني.
الرجل يطلب من المرأة القيام بعالقة جنسية،
المرأة ترفض ،الرجل يكرهها عبر الضرب او
اإلهانة او التهديد بالطرد او ما الى ذلك من
األمور التي تجتاح مخيلته المريضة .هنا،
المرأة ال ناقة لها وال جمل ،وال تستطيع أصال
ان تتكلم حول هذا الموضوع ،ألنه ولآلسف
وفي كثير من الحاالت ،تمت تربيتها وغسيل
دماغها على انها هي وجسدها وحتى كرامتها،
ملكا للرجل .فتنصاع لتهديدات زوجها منعا
للفضيحة وتمارس الجنس معه غالبا باكية،
دون اية مراعاة لمشاعرها او رغباتها.
نعم هذه األمور تحصل كثيرا ،حتى هنا في
كندا ،في كيبك ،في منتريال ،في مجتمعاتنا!
أول شيء يجب معرفته هو انه في القانون
الكندي ،أي اعتداء يقوم به احد الزوجين
على اآلخر هو جريمة يعاقب عليها القانون
وذلك يشمل االغتصاب و/او العنف الجنسي
الزوجي .بالتالي ال مجال هنا ألي تفسير او
تخفيف من فداحة هذا االمر بل على العكس،
يمكن ذلك ان يعتبر عنصرا مشددا للعقوبة،
فال حاجة للتوسع بهذا الموضوع.
لكن ما اريد التوسع فيه هو عواقب ،مفاعيل
ووقع هذا النوع من العنف الزوجي على المرأة.
اال انه قبل الحديث عن هذا الموضوع يجدر
علينا ان نطرح السؤال التالي :لماذا يغتصب
الرجل زوجته؟
الدراسات أفادت انه يوجد عوامل متعددة

تدفع الرجل الغتصاب زوجته ،وتلخ ّص أبرزها
وفقا لألخصائية في علم النفس الدكتورة
جيزيل أبي شاهين:
ألننا نعيش في ظل مجتمع أبوي وهيمنةُ
حيث للرجل حقّ السيطرة بطريقة
ذكورية،
مطلقة على المرأة من أجل إرضاء احتياجاته
الجنسية ،وله الحق في استعمال السلطة
لفرض ما يريد.
اإلختالف في التربية لكل من الرجل والمرأة،فالرجل ينشأ على ممارسة العنف ،بينما المرأة
تتربّى على إطاعة زوجها والرضوخ له واالنصياع
ّ
يحضر األهالي أطفالهم
ألوامره ،ومنذُ الصغر
على هذه األدوار التقليدية .
نظرة المجتمع ،فهو ال يعترف إال بالحاجاتالجنسية للرجل ،بينما المرأة ليس لديها ولو
حق التعبير عن احتياجاتها.
انعدام التوعية الجنسية ما يؤدي إلى كبتوهذا بدوره يؤدي إلى العنف في العالقة
الجنسية.
الزواج باإلكراه (اإلجباري).اإلضطرابات النفسية للزوج الناشئة عنتعاطي الكحول والمخدرات.
كاف لدى كل من الشريكين
عدم وجود وعيٍ
للحديث والمصارحة عن احتياجاتهم الجنسية.
وتضيف أبي شاهين ان هناك صعوبة
لدى المرأة لمعرفة أنها تتعرّض لالغتصاب
الجنسي ،وليس لديها القدرة في الحديث
ن ذلك يحدث داخل
عنه أو تمييزه خصوصا ً أ ّ
إطار مؤسسة الزواج ،ونتيجة عدم وجود
معرفة بحقوقها وذلك لعدم وجود حوار يتعلق
بالمسائل الجنسية وغياب جمعيات تقوم
بالتوعية على هذا األمر ،ومن أسباب صعوبة
الحديث بالموضوع أيضا ً هو الخجل ،والخوف
من التفكك العائلي (الطالق) ،وعدم وجود
دعم عائلي للزوجة وعدم استقالليتها مادياً.
وأضيف شخصيا ،ان ما هو اخطر ،ان هذا
االمر يصبح امر طبيعي لدى المرأة بحيث انها
ترفض أصال او تنكر كونها ضحية هكذا فعل!
أما فيما يتعلق بتأثير ذلك على المرأة تضيف
ابي شاهين ان تأثيرات اإلغتصاب الزوجي على
الزوجة يمكن ان تنقسم الى:
تأثيرات النفسية :كالصدمة ،اإلكتئاب،اإلنعزال والشعور بالوحدة ،عدم الثقة بصورة
الرجل ،عدم اإلعتبار بالذات ،وقد تصل األمور
إلى محاولة اإلنتحار.
تأثيرات سلوكية :كحدوث مشاكل جنسية،الخوف من ممارسة الجنس ،البرودة الجنسية،
األكل بإفراط شديد ،التدخين بشراهة ،شرب
الكحول ،تعاطي المهدئات.
تأثيرات جسدية :كاألوجاع المزمنة وغيرالمبررة طبيّاً ،األلم في الرأس والضهر.
كل هذه المسائل تدعو الزوجة لرفض إقامة
عالقة جنسية مع زوجها ،ألنها تربط بين
العالقة والشعور بالخوف واإلنزعاج واأللم وعدم
الشعور باللذّة.
فبعد كل ما ذكر أعاله ،اعتقد انه علينا
كمجتمع عربي/إسالمي هنا في كندا ان نوعي
رجالنا ونساءنا حول خطورة هذا الموضوع وان
فرض الرجل نفسه على المرأة جنسيا هو فعل
شائن وغير انساني بل حتى غير حيواني حيث
انه حتى ذكر الكالب ال يمكن له ان يطأ االنثى
اذا لم تسمح له بذلك!

هل لديك أي
هل لديك أي
استفسارات بشأن
استفسارات بشأن
اللقاحات المضادة
اللقاحات المضادة
لفيروس كورونا
لفيروس كورونا
(كوفيد)19-؟
(كوفيد)19-؟
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طالل طه -مونتريال

مذكرات مواطن لبناني فقد ذاكرته!
أحب سيدة اغتصب الزمن أجمل
ما فيها ،لم يكن في حينها قد مات
البيك ،ولكن هكذا ننجيه ببدنه
ليكون عبرة ،اذ تحول الموت الى
وجهة نظر بعد ان أصبحت مشاعر
الحب منتهية الصالحية ،حط عصفور
فوق سالح تنوعت مصادره ،لم يحمه
من كورونا ،إذ كان قد عب كل ما في
هذا الجهاز من هواء سميك ،استعان
به على مد الذاكرة بما تيسر من
حبر قان ،ليسفحه على ما تبقى من
بياض األيام األخيرة قبل أن يرحل مع
العابرين!
لم يكن يخاف من الموت ،لكنه يخاف
ميتة تافهة ال يحسده اآلخرون عليها،
كان قد أوصى أوالده أن يدفنوا معه
بعض الكتب ،فالرحلة طويلة ،وقد
يضاء قبره بعمل صالح ،فيستغل ما
وسع من نور لقراءة مذكرات سياسي
تافه ليقضي على ما بقي له من أمل
بالجنة!
أحب الضيعة كثيرا ،وتعلق بحفرها
واشجارها وقططها الهزيلة ،يدخل
الضيعة من مدخلها الجنوبي بمالبس
االحرام ،يحط في دكان الحاج على
كرسي فقير ،يسمع نشرة أخبار ما
تبقى من جيله على قيد الحياة ،يدفع
ما عليه من دين ،ويستدين حاجته
من الطعام لنهاية األسبوع ..ويردد أن
الضيعة دائما فكرة جميلة!
يعود الى المدينة مثقال باألشجار
واألخبار البسيطة ،يفرغ من ذاكرته
األفكار الخاطئة ،وباألخص الشاذ
والرطب منها ،التي تحتل مساحة
واسعة في القرص الصلب في
جمجمته!
يستعين على قضاء حوائجه باإلخوان،

فيستدين منهم ما يسميه سيجارة
تحليق منخفض ،يداوي بها ذاكرته
المثقوبة ،فيحلق ليرى الدنيا من
فوق ،يمسح الشارع من نافذته فيرى
نقاط الناس تتحرك بسرعة فيطمئن
بانه قد اقترب موعد اإلفطار!
لم تكن هذه مدينته األولى ،ولن
تكون األخيرة ،فقد خسر مدينتين
في حياته ،ونهر وعدة جبال وإحدى
جميالت العرب ،كل ذلك كان قبل أن
يفقد ذاكرته في انفجار المرفأ!
هو لم يكن هناك ،لم يكن في المرفأ،
ولم يكن قريبا منه ،لم يكن في
بيروت ،وال في الجبل المطل ،كان
بعيدا ..في القطب الشمالي ،وسمع
بالخبر بعد حدوثه بأسابيع ،لكنه فقد
ذاكرته في ذاك اليوم ،الرابع من آب
لذاك العام!
فكرة كتابة المذكرات كانت سابقة
على انفجار المرفأ ،هو رجل بسيط،
عادي ،من جمهور الناس ،يهوى
المطالعة وجمع الطوابع سابقا ،وهو
اليوم يهوى كتابة المذكرات وجمع
األفكار السخيفة في كتاب ،كثير من
المشاهير يجمعون أفكارهم التافهة
في كتب ،وتدر عليهم أمواال طائلة،
فهو يريد أن يشارك في حملة التفاهة
ويغذيها ببعض العناوين السطحية
والشعارات المسطحة واألفكار البذيئة
لمذكراته!
في أيامه األخيرة كان يكثر من االحالم
التي تساعده على النوم ،استفاق
مبتسما وضاحكا في ذاك اليوم،
وكتب في مذكراته قبل أن ينسى:
خرجوا من الحفرة بعد منتصف الليل،
وكان هواء فلسطين كعادته في أيلول،
يوزع رطوبته على الطبيعة ..وناسها

الجدد الذين انضموا اليها ،كانوا أربعة!
كانت البسمات قد أخذت مطارحها
من الوجوه ،وراحت األفكار تزاحم
األجساد في الحركة ،أنصتوا الى الليل
قليال ،تحسسوا خارطة المكان ،تأكدوا
من حواسهم واعضائهم ،وكانت حاسة
الفرح ال يشوبها قلق أو تردد!
كانوا أربعة وخامسهم األمل ،وكانت
فلسطين تحيط بهم ..تحاصرهم،
وتتنزل عباءتها عليهم في الليل،
فتطل كوات نور بين الجبال ،هناك
فلسطين أيضا ،تنام جزءا من الليل،
تحرسها ادعية وصلوات لما تبدأ
بعد ..ساعات قليلة هي المسافة قبل
الوصول الى فلسطين يعرفونها ..قد
تحاصرهم أيضا!
شكرا لكم على المتعة التي وفرتموها
لنا خالل األيام القليلة من حريتكم،
عادوا لفلسطين التي يعرفونها جيدا
في السجون ،عادوا لحريتهم في
االقفاص والزنزانات ،كان اآلخرون
في الخارج قد جنحوا للسلم ،وكان
الثعلب حين يجنحون للسلم يجنح
للدجاج!
خرجوا من كهفهم ليجدوا آلهة
كثيرة تعبد في المخيم ،وأن العدو

مزايا القيادة الناجحة  :القدوة والتحفيز والتنمية البشرية ...
سامر مجذوب  -مونتريال
القدوة

أحد المفاهيم الرئيسية للقيادة الناجحة هو مفهوم
القدوة والتي تدور حولها عناصر نموذجية منها:
-١القدرة على التحفيز والتأثير االيجابي
 -٢الشغف وحب العمل
 -٣االلتزام واالهتمام بصحة وخير المجتمع المحلي
والمجتمع االكبر
-٤اإليثار والتضحية
-٥العمل الجَماعي وقبول االخرين
- ٦القدرة على التغلب على العقبات.
-٧االستمرارية وعدم االحباط او االنسحاب .
القدوة هو النموذج الذي ي ُحتذى به و الذي يركّز على
المصلحة الجماعية عوضا من التركيز على الذات.
عادة ما تكون للقُدوات أدوار نشطة في مجتمعاتهم
 ،حيث يعطون وقتهم و جهدهم ومواهبهم إلفادة
الناس  ،و لهم القدرة على التجنيد ولديهم مهارات
جيدة في العالقات العامة .و عادة ما يتميزون بالصبر
و االستمرارية.

التحفيز والتنمية البشرية

ي ُعد التحفيز في القيادة عامال ً رئيسيًا في الحفاظ
على العناصر الحيوية التي تساهم في أي مشروع أو
عمل ناجح أو حركة تطوعية .اضف الى ذلك اهمية
جعل اعضاء الفريق يشعرون باالحترام والتقدير
 ،وضرورة احساس المجموعة الناشطة انها جزء
اساسي في "ملكية" المشاريع التي يعملون عليها
 ،وإعطاء مساحة للتفكير الحر واإلبداع في تنفيذ
خطط العمل .تعمل هذه النقاط جميعا معًا كأساس
في تطوير نشطاء الفريق المعني بتحقيق االهداف
ليكون مستوى أدائهم أفضل وثقة أكبر في مواهبهم
اإلبداعية.

طرق متنوعة لإلدارة

هناك العديد من أساليب القيادة التي تعتبر الخطوط
الرئيسية ألساليب "اإلدارة" التي يمكن اتباعها
كعناوين مناسبة لمقاربات القيادة .من أساليب
القيادة المعروفة :
أوتوقراطية (أسلوب اإلدارة القسرية)
أسلوب اإلدارة التشاركية
أسلوب اإلدارة التفويضية
أسلوب االقناع في إدارة
ددة
اعتماد اسلوب قيادة يلبى حاجات مح ّ
من المهم التعرف على أنماط القيادة المختلفة

وفهمها  ،بما في ذلك الظروف التي تكون فيها فعّالة
في الغالب .ومع ذلك  ،من غير المرجح أن يكون
المرء قائد فريق ناجح ًا ببساطة عن طريق اتباع
أساليب القيادة التقليدية الموجودة بالفعل .ال تقتصر
القيادة على تقديم استجابة معينة في موقف معين.
انما يتعلق األمر باستخدام نقاط القوة والمواهب
والمهارات القيادية الطبيعية بطريقة أصيلة للتأثير
االيجابي على االخرين وتحفيزهم.
على طول الطريق في كل من الحياة المهنية والنشاط
التطوعي  ،على الرغم من أن كل منهما له خاصيته
المختلفة  ،إال أن كالهما  ،الوظيفي والنشاط
التطوعي ،يتطلبان إدارة كفوءة و المقدرة على صنع
القرار و بعث روح الجماعي والتوعية والعمل تحت
ضغط عامل الوقت و تحقيق نتائج نهائية ناجحة.
على مدار السنوات والخبرات التي يتم مراكمتها  ،قد
يتكيف المرء مع أنماط "إدارة" مختلفة وأحيانًا مزيج
من اثنين أو أكثر من تقنيات اإلدارة اعتماد ًا على
المشروع المقترح والموارد المتاحة واإلطار الزمني
وظروف العمل والنتائج المتوقعة.
في اطار االختيار من بين العديد من أساليب اإلدارة
 ،تخدم كل من القيادة التشاركية وأساليب القيادة
التفويضية المعنى الحقيقي لمفهوم القيادة الفذّة اذا
صح التعبير .اضافة الى ان هذا المزج بين اساليب
القيادة يخدم تنمية القدرات للعنصر البشري من
خالل زيادة الثقة بالنفس و اعطاء الحرّية للمهارات
الموهوبة و المكتسبة .من ناحية اخرى ،أسلوب
القيادة التفويضية يركز على اعطاء المجال و الفرص
العضاء فريق العمل الطالق المبادرات الخاصة بهم
بحرية و دون عوائق  .قد تكون استراتيجية المزج بين
اساليب القيادة ناجحة بشكل كبير إذا كان أعضاء
الفريق العامل أكفاء ومخلصين متواضعين وملتزمين
و بتحقيق اهداف المشروع و العمل المشترك .
على الرغم من أن كل من نهج القيادة التشاركية
والتفويضية لهما مزايا كبيرة  ،إال أنهما يواجهان
تحديات وصعوبات خاصة بهما ؛ منها انه قد يستغرق
التوصل إلى توافق في اآلراء وقتًا طويال ً للغايةً .
أيضا
 ،في بعض الحاالت  ،قد يؤدي الخالف بين األعضاء
إلى ضعف األداء  ،وتقسيم الجهود  ،وفي النهاية إلى
صعوبة في تحقيق األهداف األصلية.
يبقى المبدأ االساسي هو إشراك أعضاء فريق العمل
في عملية صنع القرار .وبالتالي يشعر أعضاء الفريق
بأنهم مشمولين ومشاركين ومتحمسين للمساهمة
في تحقيق النجاحات .عالوة على ذلك  ،يؤدي اختيار
القيادة الصحيحة إلى بناء فريق قوي وبناء طاقم
يمكنه تطوير األفكار وخطط العمل  ،وتعزيز بيئة
العمل اإليجابية.

يرى بعيون عربية ،فأصبحوا أهدافا
سهلة ،وصيادي الجوائز يرفعون آذان
المساجد ،ويصلون في الصف األول،
ويعبدون الها ال تعرفه فلسطين!
شكرا لكم أن شاركتمونا في مغامرتكم
الجميلة ،أيام قليلة ،اعادت الذاكرة
لهذا االنسان المعطوب ،تسلح
باألمل على احتماالت فلسطين
القوية ،من األرض تخرجون اليها ..ثم
تعودون والتراب قد غطى مالمحكم،
وتبتسمون أمام الكاميرات لتسجل
نصركم الباقي ،وتوزع سنابل الخير
على الجوعى ،وفرات الماء على
العطشى ،ونفحات الصحة على
المرضى ،وشذرات األمل على
المصلوبين فوق أخشاب األنظمة
والعسس واألجهزة!
يكتب مواطن مذكراته بحبر قان،
منذ أن فقد ذاكرته وهو يوزع نكاته
في كل االتجاهات ،يرقص على حبل
رفيع من أحالم النساء ،يحفر بيديه
قبرا لفائض من الذكريات القميئة،
يتقيأها في حفرته العميقة ،يتسلى
بمالحقة الكالب الشاردة والقطط
الكسولة ،يحرص على أداء الصالة في
أوقاتها ،ويتحدث عن القطار كأنه يراه،
يتخيله مكتظا بالمسافرين المتجهين
جنوبا ،البحر عن يمينهم ،والجبال
الى يسارهم ،وأحالم كثيرة تركض
أمامهم ..وال يلتقطونها!
جمهرة من النساء والرجال ،والفالحين
واللصوص والطالب ..والشرطة أيضا!
لكل حكايته وروايته يتلوها على رفيق
الطريق ،حكايا كاذبة ،وهذر كثير،
لكل منهم أسراره الكثيرة التي لن
يقولها ،لن يبوح بها ،وحده المواطن
الذي فقد ذاكرته ،يكتب مذكراته

taha_talal@hotmail.com

بصدق جارح!
كان يكتب مذكراته مثل صائد الفرص،
هوايته وغوايته في نصب أفخاخ اللغة،
وتجهيز العبارات بالعبوات ،ويضع
خلف كل كلمة أو جملة مفيدة حاجز
طيار أو قناص ،حيث إن الحفالت
الكبيرة تبدأ بموجات فرح يعقبها
إطالق الرصاص في الهواء ،فتقتل
جملة مفيدة برصاص طائش!
 ..ويعود المواطن الى كتابة مذكراته:
كان وجهه أليفا ،مالمحه واضحة،
يرسم ابتسامة خجولة ،لم تغادر
شفتيه منذ ساعات ،لم تعكر
الرصاصات التي مزقت ثيابه ضياء
عينيه ،يبدو في هدوئه كمن هو خارج
من صالة ،ال تزال أحالمنا األخيرة
مزروعة بين أنامله ،وفي هدوئه الذي
يطغى على المكان ،يبدو كمن يستعد
للخروج مجددا الى الحياة ..حياة
واحدة لشهيد ال تكفي لكي نمحي
هذا القدر من الخواء!
ترك المواطن صفحة مذكراته وخرج
مسرعا يالحق قطا شرسا اتهمه بأكل
عصفوره المدلل ،فوجأ القط بالتهمة،
لم يترك له المواطن فرصة ليدافع
عن نفسه ،قفز من فوق الجدار ،وقع
في حضن المدام ..فتلعثم المواطن
أمام شراسة الشرطة ،أقسم أن القط
هو الذي أكل البلبل األصفر ،ليكتب
الشرطي في المحضر :مواطن!
هكذا!
مواطن ..وكفى ،نقل بعدها الى
مصحة في الجبل ..ليتابع كتابة
مذاكراته البائسة!
قصص جادة وتافهة من مذكرات
مواطن فقد ذاكرته ورجولته وأمواله..
ولم يبق له غير القلم وذاكرة معطوبة!
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غسان عجروش -مونتريال

الى متى يا حضرات السفراء والقناصل !!!

عارف سالم رئيسا لحزب Ensemble
 :Montréalفرصة ربما لن تتكرر لسنوات

معن سمحات – مونتريال
السياسة َمثَلُها مثل الفصول االربعة ،تتكرر ،تارة
فرص و أخرى متاعب .نحن امام فرصة جديدة
ربما لن تتكرر لسنوات.
كما قرأنا في الصحف الكندية و العربية في
مونتريال فلقد تم تعيين عارف سالم رئيسا لحزب

Ensemble Montréal

شهدت دول االغتراب حيث يتواجد اللبنانيين
اهتماما الفتا باالنتخابات اللبنانية المزمع
اجراؤها في شهر آذار من العام المقبل  .عدد
كبير منا يريد وطنا على شاكلة األوطان التي
نعيش فيها ،في البالد التي استضافتنا ولم
نرى فيها اال دولة حقيقية وأمنا ونظاما وقانونا
ومساواة ...الخ .وعلى هذا األساس نرى أن
بناء األوطان يكون في التصويت الصحيح
واالختيار االصح والمشاركة الفعالة في
الحياة الديمقراطية  .واالهم أن تتكلل هذه
المشاركة بشفافية ألن ما ي ُبني على باطل
فهو باطل .فاذا كانت االنتخابات تتعرض
لصيف وشتاء وانحياز لطرف دون اآلخر فهذه
بداية ساقطة للتغيير وال تبشر بخير أبدا .
نحن المغتربون اللبنانيون بكل أطيافنا
وطوائفنا وأحزابنا ومؤسساتنا  ،ال أبالغ اذا
قلت اننا نواة هذا الوطن ( لبنان )  .نحن
ثروته البشرية واالقتصادية  .نحن كلبنانيين
في االنتشار ننحاز دائما الى هويتنا الوطنية
وللدولة المدنية وليس للطائفة او النظام
الطائفي بصورة عامة وعلى هذا حين نطالب
بالشفافية ألننا نعي جيدا ـ هدم األوطان يبدأ
حين تنهدم مؤسسة القضاء والعدالة في
أي دولة كانت  ،والقضاء ليس فقط القاضي
في قوس محكمته وال المحامي في منصة
مرافعته ،بل أن كل صاحب مركز من مراكز
القرار في الدولة ان كان وزيرا أو نائبا أو
سفيرا أو قنصال هو قاض وهو مسؤول أن
يحكم بالعدل ويتعامل من موقع مسؤوليته
بالتساوي بين المواطنين دون أن يخضع
لسلطته السياسية.
نحن اللبنانيون في االنتشار لسنا مهاجرين
في االغلب ( حسب رأيي ) ،ألننا لم نترك
الوطن باألساس سعيا وراء مال او جنسية او
لغة .بل هرب معظمنا من الفساد المستشري
في الدولة ومن الحرب ومن المحسوبيات
ومن ضيق فسحة االمل الوالدنا وأحفادنا
في وطننا األم  .لقد تركنا الوطن وفي القلب
غصة وفي العين دمعة وحلمنا كان دائما
بالعودة .وتمر السنون وال شيء يتغير .حتى
أن هذه المحسوبيات قد الحقتنا الى قعر
مغترباتنا حيث اشتكى ويشتكي عدد كبير
منا بانتهاك حريته الفردية وباختراق بياناته
الخاصة وباالتصال به في مكان عمله وبيته
وربما مكان عبادته أيضا .
منذ أعلن عن البدء التسجيل لالنتخابات
اللبنانية في السفارات والقنصليات حول
العالم وردت أخبار وفيديوهات وتسريبات
صوتية تشتكي من قيام أحزاب معينة
باالتصال بهم وحثهم على التصويت لهم  .في
المبدأ هذه العملية ليست مخالفة للقانون
 ،فالماكينات االنتخابية هذه هي وظيفتها
وهذا هو صلب عملها  ،انما اختراق البيانات
الفردية للشخص واالهتمام به حسب أهمية

دائرته وحثه على التسجيل واالنتخاب اما
بالترغيب عبر ( دفع المال  ،بطاقة سفر ،
وظيفة معينة  )...أو بالترهيب عبر ( التخويف
من الطرف اآلخر أو الدين أو الحزب الفالني
...الخ )  .وهذا أمر غير شرعي وغير شريف
 .هذا االمر حصل في فرنسا وفي بريطانيا
وفي المانيا وفي كندا أيضا وفي عديد من
الدول .وحين يسأل المتصل كيف حصل
على رقم الهاتف كان يجيب من السفارات
أو القنصليات وبعضهم يدعى أن لديه داتا
خاصة من انتخابات سابقة.
الحماوة في هذه المعركة االنتخابية هي
بين المغتربين المسيحيين وهذا ليس سرا.
المطلعون ينقلون خالل أحاديثهم أن نشاط
الماكينة العونية في دولهم غير مسبوقة،
نظرا للفشل الذريع الذي وصل اليه البلد ما
أفقدهم عددا كبيرا من شعبيتهم  .إذ إن هؤالء
يتصلون بمعظم المغتربين ،ويساهمون في
حلّ مشاكل بعضهم في التسجيل لإلنتخابات
وفي السفارات اللبنانية ،وهم بالتالي
يملكون "داتا" كاملة عن المغتربين في
معظم البلدان ،ويسعون إضافة إلستقطاب
بعضهم ،إلى السعي لدفع آخرين لم يسجّلوا
اسماءهم للسفر إلى لبنان خالل اإلنتخابات
المقبلة لإلقتراع  .وكذلك القوات اللبنانية
في مكان آخر عبر بعض السفراء والقناصل
يقومون بنفس الشي ويسرّبون المعلومات
الشخصية الى ماكيناتهم االنتخابية ويتصلون
هاتفيا بأبناء الجاليات اللبنانية.
الثابت في هذا الموضوع أن بعض السفارات
والقنصليات تمنح بعض األحزاب معلومات
عن المسجّلين لديها ومنها تنطلق حملة
( الغربلة) ان صح التعبير ،حسب أهمية
الدائرة .واالغرب أن بعض هذه االتصاالت
أتى من لبنان مباشرة .
ان وزارة الخارجية اللبنانية وبعض السفراء
والقناصل معنيون بتوضيح هذا األمر ألنهم
متهمون باألساس به وفي الدول التي فيها
قانون يحاسب هؤالء السفراء والقناصل
ويقالون من مناصبهم  ،وهم يعلمون ذلك
طبعا .انما نحن في بلد ال يحق ّق وال يحاسب
لألسف .في كل مرة نظن اننا هربنا من
الفساد ومن المحسوبيات ومن الطائفية
نخطيء الظن ،النه يالحقنا الى مغترباتنا .
الى متى يا حضرات السفراء والقناصل وأنتم
من المفترض أن تكونوا قدوة اللبنانيين في
بلدان العالم ؟ الى متى ستظلون مرتهنين
الى مرجعياتكم السياسية والى تياراتكم
الحزبية ؟ هل هكذا نستعيد لبنان وهل
هكذا تظهرون النموذج للبنانيين المقيمين
والمغتربين ؟ السنا ثروة لبنان االقتصادية
ومداده الثقافي والعلمي والسياحي والمادي
والبشري !!! هل هكذا يتم التعامل معنا
بغدر وهل هكذا يكون التغيير ؟.

خلفا َ للرئيس المهزوم دِني كودير.
إذا ً  ،تولى السيد سالم مهامه و بدأ االستعداد
ايضا داخل حزبه للتجهيز لالنتخابات البلدية
المقبلة التي حتما ً سيخوضها الحزب بكل قوة
من اجل استرجاع ما خسره خالل جولتين .و مع
ّ
ترشحه
إن السيد سالم لم يتخذ قراره بعد بشأن
لخوض االنتخابات لعام  2025كرئيس للبلدية ،
وربما ذلك ايضا ً سابق الوانه له و لحزبه ،إال ان
ثالث سنوات بالكاد كافية للجالية العربية بكافية
اطيافها الدينية والعرقية للتحضير و لتحشد
نفسها خلف السيد عارف سالم سواء من اجل
جمع تبرعات لالنتخابات  ،وتأمين المتطوعين
للعمل على االرض اثناء االنتخابات في كافة
المناطق في مونتريال الكبرى.

لم يسبق لي إن إلتقيت السيد سالم شخصيا و
دثني الكثير من ابناء الجالية ممن كانوا قد
لكن ح ّ
تواصلوا معه و عرفوه انه من خيرة الرجال حسب
شهادتهم و انا على يقين انه لو لم يكن رجال كفؤا
لما تبوأ هذا المنصب في بلد النظام و القانون .
تعيين السيد سالم فرصة اتت بمجهود شخصي
ناجم عن انتخابات شارك فيها الجميع و ساهمت
الظروف ايضا في تحقيقها لصالحنا.
ايا ً كانت االسباب ،علينا االخذ بهذه الوقائع و
تحويلها الحلم الى حقيقة عبر تخطيط و دراسة
شاملة وكاملة يرعاها اصحاب الخبرة من ناشطين
و مختصين كما اقول دائما  :ال تنحصر المسألة
بوزير او نائب لتلبية مطالب الجالية ،بل نحتاج
الى هذه المراكز ،التي تبدو ذي قيمة او هيبة اقل
من منصب نائب و لكنها فعل مباشر على االرض
يتابع متطلبات المواطن في كل بلدية
و للصعود الى االعلى  ،يجب صعود السلم من
الدرجة االولى خطوة خطوة.
اتمنى للسيد عارف سالم و لكل العرب الفائزين
والفائزات في االنتخابات التوفيق و النجاح في
مهامهم.
maansamhat@gmail.com
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جمعية الرسالة تحيي ذكرى الحاج نمر الخليل والحاج حسن سبيتي والحاجة مطيعة فياض

الحاج علي فاعور

جانب من الحضور

لمناسبة مرور اسبوع على وفاة القائد الجهادي " أصحاب السماحة االخوة االخوات اهل
المرحوم الحاج نمر الخليل المرحوم الحاج نمر العزاء...
الخليل والمرحوم الحاج حسن علي سبيتي نجتمع اليوم لنحيي ذكرى أليمة على قلوبنا
والمرحومة الحاجة مطيعة ابراهيم فياض  ..رحيل القائد المجاهد الحاج نمر الخليل وأم
اقامت جمعية الرسالة اللبنانية الكندية فاتح عهد اإلستشهاديين حسن قصير  ..واب
مجلس عزاء وفاتحة عن أرواحهم الطاهرة في كريم رحل عنا البارحة الحاج حسن سبيتي..
م مجاهدة مناضلة
قاعة مسجد الزهراء (ع) وذلك عند الساعة الحاجة مطيعة فياض أ ُ
السادسة من مساء يوم السبت في السابع صابرة قدمت أغلى ما عندها فداء ً ألرض جبل
والعشرين من شهر تشرين الثاني بحضور عامل .تغمدها هللا بواسع رحمته وأدخلها
حشد من الجالية .
فسيح جنانه
افتتحت المناسبة بآي من الذكر الحكيم وفقدت حركة امل منطقة الشياح كادرا ً من
دم لها االستاذ أبسل المجاهدين األبطال الذين دافعوا
للمقرىء الحاج عبد هللا صفا وق ّ
محمود معلم.
وصمدوا في وجه العدو وكل متآمر على وطننا
ومما جاء في تقديم المعلم :
العزيز  ..لبنان
سبُلَن َا وَإ ِ َّ
ن الل َّ َه الحاج نمر الخليل تاريخ ٌ من العطاء والتضحية
ن جَاهَدُوا فِين َا لَن َهْدِيَنَّهُم ْ ُ
"وَالَّذِي َ
ن
ي
ن
س
ح
والوفاء لهذا النهج  ،نهج السيد موس الصدر ،
م َ
لَ َ
ع الْمُ ْ ِ ِ َ
نهج حركة أمل المحرومين  ،نهج من كان وال
من هذه االية المباركة سطر ابو علي تاريخه يزال في خط الدفاع األول نصرة ً للمظلومين
القاني المليء بالتضحية و الوفاء.
ودفاعا ً عن األرض والعرض الى آخر نقطة دم
ماردا ً كنتَ فينا ،وتبقى قائدا ً مجاهدا ً  ،وحرّا ً ..
مقداما  ،ذا همّ ٍة في القمّة  ،شجرة صنوبر الحاج نمر الخليل كان نصيرا ًللفقراء و أبا ًرحيما ً
انبثقت هامتها من تراب األصالة في الضاحية ،للمساكين والعائالت المحرومة المتعففة التي
ن يوما ً عن واجب اليه د ُعيت  ،وانت لطالما وقف بحانبها الى أن فارقت روحه الدنيا.
لم تتوا َ
الذي لم تتهاون في الدفاع عن هذا الخط و حركة أمل حزينة اليوم بفقدك يا أبو علي
عن هذه المسيرة ..و انت الذي حفظت االمام وسيفتقدك أهل منطقتك وكل إنسان وقفت
الصدر في قلبك و وجدانك و كنت السباق بجانبه ومددت له يد العون دون منيّة محافظا ً
لمد يد العون للمحرومين و حفظت الوصية على ماء وجهه
ان كونوا مؤمنين حسينين .و ورسخت قاعدة بأمان هللا يا أبو علي الى جنان الخلد بإذن هللا
ت وفية لخط االمام مع رفقائك الشهداء األبرار
ان الشياح لن تنزاح  ،و بقي ْ
الصدر و عرينا السود هذه الحركة المباركة.
وكذلك ارتحل فجر البارحة اب عزيز مجاهد،
المُقلُ سيضنيها جمر الفراق  ،والدموع والد االخ العزيز الحاج علي سبيتي رحمه هللا
لن تطفي لهيب الحرقة  ،رحمك هللا يا نمر وألهم اوالده الصبر والسلوان .
الشياح  ،نم قرير العين في جوار الشهداء الحضور الكريم نشكر لكم مواستكم لنا
واألولياء والصالحين.
ونسأل هللا ان يتغمد من اجتمعنا ألجلهم
في شوقنا بحّة ٌ من أمل  ...دمعة ٌ من عليائنا برحمته الواسعة ألرواحهم وارواح المؤمنين
 ...أبو علي نِمْر ُ ساحاتِنا وخليلُ شهدائِنا  ..والمؤمنات ثواب الفاتحة تسبقها الصالة على
وتشرقُ
م -غاربة"
محمد وآله األطهار
شمسنا -اليو َ
ُ
وأمل بنصر هللا وعودة اإلمام القائد السيد
الحاج علي فاعور
موس الصدر ورفيقيه ".
المسؤول التنظيمي لمنطقة كندا في حركة واختتمت المناسبة بمجلس عزاء حسيني
امل الحاج علي فاعور القى كلمة جاء فيها :
لسماحة الشيخ ثائر الكوفي.

البقاء هلل

تقبل العزاء

نداء

في العاشر من كانون األول/ديسمبر من كل على الموارد المائية للفلسطينيين وتجريف
عام ،يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق المزارع وحرمان الفلسطيني من موارد رزقه.
اإلنسان ،وهو اليوم الذي اعتمدت فيه إن سياسة االستيطان التي تتبعها إسرائيل
الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  1948هي انتهاك لحقّ الشعب الفلسطيني الراسخ
في تقرير مصيره بما في ذلك الحقّ بالعودة
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
ورغم ان  48دولة كانت قد صوتت آنذاك وهو حقّ مكفول له بموجب القانون الدولي،
على االعالن اال انه اكتسب فيما بعد،وخاصة وميثاق األمم المتحدة واالتفاقات الدولية
بعد زيادة عدد الدول االعضاء في المنظمة األخرى .ولقد أصدرت األمم المتحدة قرارات
خاصة وغدا اهم وثيقة دولية وتقارير ال حصر لها فيما يتعلق بجرائم الحرب
الدولية ،اهميّة
ّ
في مجال حقوق اإلنسان والركيزة األساسيّة اإلسرائيلية وانتهاكات حقوق اإلنسان داخل
األراضي المحتلة .وقد حان الوقت لألمم
لكل الوثائق والصكوك الدوليّة الالحقة.
وبعد مرور  73عاما ً على هذا اإلعالن ،ورغم المتحدة لالنتقال من الكالم والحديث إلى
عقد الكثير من االتفاقيات والمعاهدات األفعال وإرسال إشارة واضحة إلى سلطات
د بعد
تبعا ً لذلك ،إال ّ ان حقوق اإلنسان األساسيّة الكيان المحتل (اسرائيل) بأنها لن تع ّ
تتراجع كثيرا ً في مختلف بقاع العالم تحت قادرة على انتهاك حقوق اإلنسان واإلفالت
حجج وذرائع شت ّى ،والمحزن هو تضاؤل من العقاب..
دور المنظمة الدوليّة في استعادة األمن وأما عن الوضع في اليمن فحدث وال حرج،
والسلم وبالتالي الحفاظ على حقوق اإلنسان حيث أدى عدوان التحالف السعودي عليها ،
وتنميتها ،على العكس من ذلك فمنظومة وهي أصال ً من البلدان األكثر فقرا ً في الشرق
دية يوما ً األوسط ،إلى تفاقم االحتياجات الناجمة عن
ديات ج ّ
دة تواجه تح ّ
األمم المتح ّ
بعد آخر وتبرز الحاجة الى لحظة تأمل أعوام ٍ طويلة من الفقر وانعدام األمن .وقد
دية على إخفاقات العقود الماضية وكيفية عطلت الحرب العدوانية حياة الماليين،
نق ّ
إيجاد السبل لتحويل نتائج هذا التفكير إلى وأدىت لوقوع خسائر ونزوح جماعي على
نطاق واسع ،فيما الوضع هناك يتدهور
مبادرات ايجابية.
ٍ
ومع االخذ بانجازات األمم المتحدة ووكاالتها سريعاً.
وآلياتها بعين االعتبار ،يرى مراقبون أن ويتحمل المدنيون العبء األكبر لألزمة ،مع
الحالة العامة لحقوق اإلنسان قد تدهورت وجود  20مليون يمني ممن يحتاجون اآلن
خالل العقود الماضية ،وتالشت حقوق لمساعدات إنسانية .أما األشخاص الذين
اإلنسان األسياسية واهمها الحق في الحياة أجبروا على الفرار من بيوتهم ،فهم معرضون
في مناطق عديدة من العالم .وبعض من للخطر أكثر من غيرهم .ويعيش أكثر من 4
أسوأ الحاالت تمثل جروحا عميقة وندوبا ً ال مليون شخص حاليا ً في ظروف صعبة بعيدا ً
عن منازلهم وهم محرومون من االحتياجات
تنساها البشرية بسهولة.
فالوضع في فلسطين يتدهور باستمرار األساسية.
مع زيادة االنتهاكات المنهجية والخطيرة لم يسبق وأن كانت البالد أكثر عرضة ً
لحقوق اإلنسان على نطاق واسع .ويستمر لالنزالق في براثن مجاعة واسعة النطاق،
انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في كافة فعشرات اآلالف يعيشون في ظروف أشبه
نواحي الحياة بدءا ً من الحق األساسي في بالمجاعة ،باإلضافة إلى عدد هائل  -يعادل
الحياة والعيش بكرامة ،الى كل الحقوق الـ 5ماليين شخص  -ممن يعيشون على
األخرى مثل الحق في الصحة ،التعليم ،شفير المجاعة ،علما ً بأن العائالت النازحة
الغذاء ،حرّية العبادة ،حرّية التجمع ،أكثر عرضة ً للمجاعة بأربعة أضعاف مقارنة
حرية التنقل واالعتقاالت التعسفية بما ببقية السكان في اليمن.
في ذلك للقصرّ .والظروف المأساوية التي تواجه اليمن كارثة إنسانية .ومن دون توفر
يعيش فيها السجناء...،الخ .ثم ما تمارسه المساعدة ،سوف تزهق حياة الكثيرين
سلطات اإلحتالل من التمييز المقن ّن ضد بسبب العنف أو األمراض التي يمكن
الفلسطينيين في حياتهم اليومية ،وهدم معالجتها أو االفتقار إلى الطعام والمياه
المنازل الفلسطينية والتشريد الداخلي ،هذا والمأوى .فأين هو االنسان وحقوقه في اليوم
فضال ً عن االعتداءات اإلسرائيلية السافرة العالمي العالن حقوقه ؟؟

وفاة والد الحاج علي سبيتي

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

كيف احمي ولدي من االنضمام الى العصابات ؟؟

وفاة الحاج محمود احمد ضاهر في مونتريال

إنتقل إلى رحمة ربه تعالى فجر يوم الجمعة
في السادس والعشرين من شهر تشرين
الثاني

www.ccmmontreal.com

في اليوم العالمي لحقوق االنسان هل تصان الحقوق ؟؟

وحل
مشكلة
ّ
وافت المنية في مدينة مونتريال الخميس
الفائت المرحوم الحاج محمود احمد ضاهر
( ابو ربيع).
عقيلته الحاجة ليلى رضا حسن
أبناؤه  :الحاج ربيع (زوجته غنوة ضاهر) وعلي
ضاهر
بناته  :الحاجة زينب  ،عناية وهبة ضاهر
صهره عفيف شرارة
وبهذه المناسبة أقيم عند الساعة الواحدة
والنصف من بعد ظهر يوم السبت في
العشرين من شهر تشرين الثاني مراسم
الجنازة على جثمانه الطاهر في مقبرة حمزة.
ونقل الجثمان الطاهر حيث وورى ثرى
جبانة بلدته عربصاليم جنوبي لبنان ظهر يوم
الجمعة في  26تشرين الثاني  .
نتقدم من عائلة الفقيد وانسبائه واهالي
عربصاليم في كندا ولبنان باحر التعازي
القلبية سائلين هللا له الرحمة والمغفرة
ولذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب.

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال

المرحوم الحاج حسن علي سبيتي (أبو
علي )

وقد ووري الثرى بعيد صالة اليوم الجمعة في
جبانة بلدته كفرصير
أوالده:
الحاج علي سبيتي في مونتريال (القائد علي )_
الحاج محمد سبيتي _ المرحوم محمود سبيتي
نتقدم من الحاج علي سبيتي وعائلته وعموم
آل سبيتي وانسبائهم واهالي بلدة كفرصير بأحر
التعازي القلبية سائلين هللا عز وجل له الرحمة
ولذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب.

ذكرى اسبوع المرحوم حسن رمّال

اقيم في المركز االسالمي اللبناني عند الساعة
السابعة من مساء السبت الواقع في 27
تشرين الثاني ذكرى مرور اسبوع على وفاة
المرحوم حسن عبد الكريم رمّال .
أوالده :طالل  ،صالح  ،علي وصبحي .
اشقاؤه  :المرحومين محمد وعلي  ،صبحي
والحاج حبيب .

مشكلة  :في ظل تصاعد المخاوف حول كثرة
حوادث القتل المسلح وانخراط شبان من
أبناء الجالية في صفوف عصابات الجريمة بتّ
أعيش قلقا متواصال يدفعني الى االتصال به
تكرارا للتاكد من سالمته وعن مكان وجوده
ومتى يعود الى البيت .وهذا ما ال يروق لشاب
في مقتبل العمر يود ان يبدو في عيون أقرانه
انه يتمتع بالحرية الكاملة وانه ال يتلقى
امالءات من أمه أو أبيه ،وكأنه ما زال طفال
 .فما الذي يمكن أن أفعله كي أنام مطمئنة
البال بأنه لن يكون يوما ما فردا من أفراد
هذه العصابات التي يتساقط افرادها قتال أو
جرحا أو يقبعون في السجون وشكرا لكم على
تفهمكم .

منى  -شمال موريال

حل  :ينصح المختصون بمعرفة العوامل
واالسباب التي تدفع الفتية لاللتحاق بعصابات
الشوارع ومنها التشويق واالثارة التي تجذب
الشاب اليافع الى حب المغامرة والمجاذفة
للخروج من حياة مملة ورتيبة ومنها السعي
للحصول على محيط حاضن بديل عن العائلة
التي تعاني تفككا بفعل طالق الوالدين او
شجارهما المستمر وعدم الشعور باالمان

العائلي في االسرة .ومنها ايضا الرغبة في
امتالك اسباب القوة وفرض الذات واالحترام
من خالل اقتناء السالح وجني المال .ومن
االسباب ايضا تعرضه للتهديد من آخرين
بسبب شجار او خالف على عالقة بفتاة او على
رفض دفع خوة مالية مما يجعله يلجآ الى
زمرة مقابلة تشعره بأنها طوق نجاته للدفاع
عن نفسه .وال شك أن الحرمان في بعض
البيوت من الحصول على ما يرغب في ريعان
شبابه من لباس وأحذية واجهزة تواصل غالية
الثمن ال يقدر االهل على توفيرها له يدفعها
الى اختيار طرق سريعة لجني المال ،ولو ادى
ذلك الى مجاذفته بروحه ،اذ أن الغرائز في
هذه السن تغلب قوة المنطق وتعقل االمور.
وال ننسى أن عشرة السوء هي البؤرة الخصبة
لكل هذه االجواء الفاسدة .وما عليك ايتها
األم القلقة اال العمل على توعية االبناء
وبالتعاون مع اخرين في االسرة او خارجها،
كما لو كان ولدك ينتمي الى نادي شبابي او
فريق رياضي او كشفي ،كي تتضافر الجهود
في سبيل التوعية حول مخاطر االنضمام الى
عصابات وصحبة تودي الى الموت وظروف
حياتية مأساوية .
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خطاب العرش :السيطرة على الجائحة ومكافحة التغيرّ
أولويات الحكومة الليبراليةّ
المناخي في ّ
العدد  - 536الثالثاء  22ت�شرين الثاين  /2021ربيع الآخر

دمت الحكومة الكنديّة برئاسة
ق ّ
جوستان ترودو خطاب العرش الذي هو
بمثابة برنامج عملها.
وقامت حاكمة كندا العامّة ماري
سايمون بقراءة خطاب العرش في
مجلس العموم وفق التقاليد المت ّبعة.
وحاكمة كندا العامّة ماري سايمون
هي أوّل فرد من السكّان األصليّين
تشغل منصب ممث ّلة التاج البريطاني
في كندا.
وحلّت مكافحة جائحة فيروس كورونا
د والنهوض باالقتصاد في
المستج ّ
الطليعة باإلضافة إلى مجموعة أخرى
من األولويّات.
دث خطاب العرش عن مكافحة
وتح ّ
التغيّر المناخي واالت ّفاقات مع حكومات
المقاطعات حول دور حضانة األطفال
والمصالحة مع السكّان األصليّين.
"رأيت التزام الكنديّين بالمصالحة
 ،و يريد السكّان األصليّون استعادة
تاريخنا وقصصنا وثقافتنا ولغتنا من
خالل العمل" ،كما ورد في خطاب

العرش الذي قرأته الحاكمة العامّة ماري
سايمون بثالث لغات :اإلنوكتيكوت
وهي إحدى لغات السكّان األصليّين،
واإلنجليزيّة والفرنسيّة ،وهما اللغتان
الرسميّتان في كندا.
يسعى الناس الذين ال ينتمون إلى
السكّان األصليّين إلى معرفة التأثير
الحقيقي للماضي واآلالم التي عانتها
أجيال من السكّان األصليّين ،ومعا ً
يسيرون على طريق المصالحة قالت
حاكمة كندا العامّة ماري سايمون.
ن الحكومة الكنديّة سوف
وأضافت أ ّ
تعمل على توثيق هذه العالقة من
خالل ات ّخاذ إجراءات على صعيد
الرعاية الصحيّة ومكافحة التغيّر
المناخي والبحث في جذور األحداث
التي جرت في المدارس الداخليّة
اإللزاميّة للسكّان األصليّين.
فمنذ بضعة أشهر ،كشفت مجموعات
من السكّان األصليّين عن مئات القبور
التي تعود ألشخاص مجهولين في
مواقع عدد من المدارس الداخليّة

حاكمة كندا العامّة ماري سايمون

السابقة.
وشكرت الحاكمة العامّة لدى قراءة
خطاب العرش الحكومة الكنديّة
والموظّفين على الجهود التي بذلوها
لِمكافحة الجائحة مشيرة إلى ما أدّت
إليه من خسائر ومصاعب على مدى
الثمانية عشر شهرا األخيرة.

وتابعت تقول إ ّ
ن مكافحة الجائحة تحلّ
في طليعة األولويّات ،والتطعيم هو
أفضل وسيلة للسيطرة عليها.
ويمكن تحقيق ذلك كما قالت الحاكمة
العامّة في خطاب العرش من خالل
تعزيز نظام الرعاية الصحيّة والدعم
للمسن ّين وقدامي المحاربين و ذوي
اإلعاقات.
كما تعهّدت الحكومة في خطاب
العرش بدعم اللغة الفرنسيّة والترويج
لها في كيبيك وخارجها ،من خالل
إعادة تقديم القانون المقترح حول
المساواة األساسيّة بين الفرنسيّة
واالنجليزيّة.
وقالت الحكومة في وقت سابق من
ن التكنولوجيا الرقميّة تشجّع
العام إ ّ
استخدام اإلنجليزيّة على حساب
الفرنسيّة ،ولهذه الغاية ،فإن ّها سوف
تعمل على تعزيز موقع اللغة الفرنسيّة
من خالل القانون الذي يضمن حقّ
العمل بالفرنسيّة في الوظائف واألعمال
التي تخضع للنظام الفدرالي وتضمّ

أكثر من  50موظّفا.
كما تعهّدت بمواجهة ارتفاع تكلفة
المعيشة والعمل مع المقاطعات
على توفير برنامج لتأمين أماكن بـ10
دوالرات في اليوم دور الحضانة.
ن الهجرة مهمّة في
وتعتبر الحكومة أ ّ
مرحلة التعافي االقتصادي ما بعد
الجائحة قالت الحاكمة العامّة ماري
سايمون في خطاب العرش.
وتعهّدت الحكومة كذلك بتعزيز العمل
للوقاية من الفيضانات وحرائق الغابات
والجفاف وتآكل السواحل وسواها من
عوامل الطقس الشديدة التي تفاقمت
بفعل التغيّر المناخي.
ن خطاب العرش هو
ونشير أخيرا إلى أ ّ
برنامج عمل الحكومة ،وتخضع على
أساسه لِتصويت بالثقة في مجلس
العموم.

(سي بي سي/بيتر زيمونيتش /ترجمة و
إعداد مي أبو صعب) راديو كندا الدولي
(الصورة من صفحة حاكمة كندا العامّة على
الفيسبُك )

ّ
مسيرة في مونتريال ضد العنف المسلح بعد مقتل شاب مراهق
سمير بن جعفر  -مونتريال

الطاولة ويتحدث عن الحلول ‘‘ ،كما
أضافت.
دت أن هناك حاجة إلى ’’
وبينما أك ّ
السالمة العامة لكل فرد في المدينة ‘‘
 ،فإنها تصر على أن ’’ السالمة العامة
يجب أن تكون بدون تمييز وبدون
تنميط عنصري .بالنسبة لي ،هذا مهم
دا‘‘ .
ج ّ

تتمة االولى

توماس تروديل ،جناي دوبويل بيلي
ومريم بونداوي

كان توماس تروديل يدرس في
المدرسة الثانوية الواقعة بجوار مكان
تجمّع الشباب واألهل والمواطنين من
جميع األصول الذين جاؤوا لتكريمه.
وبحسب ما أوردته هيئة اإلذاعة
الكندية  ،قد يكون مقتل الشاب
بسبب إطالق نار عشوائي عند عودته
ي
إلى المنزل في المساء .ولم يكن له أ ّ
سوابق عدلية.
ً
شخصا
ن
وأضاف المصدر نفسه أ ّ
أوقفه في الشارع ’’وتبادل معه بعض
الكلمات قبل أن ي ُطلق عليه الرصاص
في رأسه‘‘ .
وسار المشاركون في التجمع مسافة
 700متر من المدرسة إلى الموقع
الذي قُتل فيه المراهق وهم حاملين
الفتات ضد العنف واألسلحة النارية.
والتزم المجتمعون دقيقة صمت ترحّم ًا
على روح الفقيد.
وشارك المنظمون والسياسيون من
مختلف المستويات الحكومية (البلدية
واإلقليمية والفدرالية) بإلقاء كلمة
خالل التجمّع الذي سبق انطالق
المسيرة التي نظمها منتدى الشباب
في سان ميشيل هو منظمة تعزز
المشاركة المدنية لشباب الحي.
ددوا
دم الجميع تعازيهم للعائلة ون ّ
وق ّ
بالعنف واألسلحة النارية.
وعقب مداخلة بابلو رودريغيز ،وزير
التراث الكندي ،صرخ أحد المشاركين
ّ
قائل ’’ :نريد أفعاال ً ‘‘.
في التجمّع

ِّ
منشط في منتدى سان ميشيل
عبد هللا عزوز،
للشباب ،يحمل الفتة عليها صور لثالثة
مراهقين قُتلوا هذا العام في مونتريال خالل
مسيرة ضد العنف واألسلحة .من اليسار إلى
اليمين :ميريام بونداوي ،جناي دوبويل بيلي
وتوماس تروديل 20 .تشرين الثاني نوفمبر 2021

كما تحدث الشباب ومن بينهم عبد
هللا عزوز أحد الناشطين العاملين في
منتدى سان ميشيل للشباب.
ووجّه خطابه ’’للسياسيين والشخصيات
العامة الحاضرة في التجمّع أو الذين
يتابعونه على شاشات التلفزيون‘‘ .
دث بعده محمّد ميمون ،منسق
وتح ّ
المنتدى .وذكر أنه قبل بضعة أشهر ’’
نظمنا تكريما لروح مريم بونداوي .وكن ّا
لشاب آخر‘‘ .
نود ّ أال ننظم تكريم ًا آخر
ّ
ومريم بونداوي هي فتاة تبلغ من
العمر  15عام ًا قُتلت في  7شباط
فبراير الماضي (نافذة جديدة) برصاصة
طائشة في عملية إطالق نار اندلعت
في حي سان ليونارد المجاور .ودفنت
في الجزائر.
وفي األيام األخيرة ،في  18تشرين
األول أكتوبر ،قُتل شاب آخر ي ُدعى
جناي دوبويل بيلي ،طعنا ً حتى الموت
بجوار مدرسته في حي كوت دي نيج
نوتر دام دي غراس في مونتريال.
’’أحاول أن أكون قويا لكن ّي أرى حولي

شاركت بشرى من ّاعي ،مفوَّضة مكافحة
العنصرية في بلدية مونتريال ،في المسيرة ضد
العنف في حي سان ميشيل.

ي سان ميشيل
شهرزاد زادي المقيمة في ح ّ
شاركت في المسيرة ضد العنف في حيّها.

الكثير من الغضب والخوف بين
الشباب ‘‘ ،كما يقول محمّد ميمون.
وبالنسبة له ،فإن تنظيم هذه المسيرة
وهذا التجمع ’’ هو أوال ً وقبل كل شيء
لمواساة أسرة توماس تروديل وشباب
مدرسته بجوارنا وجميع رفاقه .لن
ندخل في حلقة مفرغة من العنف
ولن نسمح للشعور باالنتقام أو الشعور
بانعدام األمن أن يجعل شبابنا يذهبون
إلى السالح مرة أخرى‘‘ .
واستعرض محمّد ميمون األنشطة التي
قام بها شباب الحي خالل فترة اإلغالق
بسبب جائحة كوفيد ’’ .-19لقد حقق
شباب سان ميشيل إنجازات عظيمة
بدعم من المنظمات المجتمعية .لقد
دموا دعم ًا في اإلعالم اآللي لكبار
ق ّ
السن إلبقائهم على اتصال بذويهم
حي متضامن
وبالعالم الخارجي .نحن
ّ
وفيه الكثير من األشياء الجيدة ‘‘ ،كما
أضاف.
وساعد شباب آخرون في شراء وتسليم
البقالة لكبار السن ولعائالت في الحي.
كما ساعدوا في نشر وثائق وملصقات
الصحة العامة المتعلّقة بكوفيد.-19

ع بما فيهم
ويدعو هذا األخير الجمي َ
المجتمعيين
والناشطين
األهل
والمسؤولين المنتخبين إلى التفكير
في ’’هذه الظاهرة حيث نرى الشباب
الذين يريدون الحصول على األسلحة
والذين لديهم سهولة في استعمالها
لهدر األرواح‘‘ .
ن ’’ بعض الشباب
وأعرب عن أسفه أل ّ
يفتقرون إلى التفكير النقدي وبعد
النظر للتعرّف على المخاطر واالتصال
بشخص بالغ يمكنه مرافقتهم في
مواجهة مشاكل معينة‘‘ .
وحضرت التجمّع ب ُشرى من ّاعي،
مفوضة مكافحة العنصرية والتمييز
الممنهج في بلدية مونتريال .وفي
مقابلة مع راديو كندا الدولي قالت
ن ’’ العنف المسلح يطال المزيد من
إ ّ
األحياء في مونتريال‘‘ .
وأشارت إلى أنها عندما كانت تعمل
في حي شمال مونتريال  ،بدأت في
مالحظة آثار انتشار األسلحة النارية.
’’أنا قلقة ويجب على الجميع أن يكون
كذلك .يجب على أي شخص لديه
أثر على حياة الشباب أن يجلس إلى

أونتاريو تعلن عن أول حالتين من متغير :19-omicron COVID
" لن يفاجأ أي شخص إذا تم تحديد المزيد من الحاالت "
أفاد مسؤولو الصحة في أونتاريو اليوم
األحد أن شخصين من أوتاوا عادوا من
رحلة إلى نيجيريا ثبتت إصابتهم بمتغير
ً
أيضا باسم
 ، B.1.1.529المعروف
 omicronوالذي تم تحديده مؤخرًا بعد
تم اكتشافه ألول مرة في جنوب إفريقيا.
وهذه أول حالتين في كندا.
وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو
كريستين إليوت والمدير الطبي للصحة
الدكتور كيران مور في بيان مشترك إن
المصابين في عزلة وأن أوتاوا للصحة
العامة تتابع الموضوع.
وجاء في البيان "أونتاريو مستعدة

وجاهزة للرد على هذا البديل الجديد".
من ناحيته قال وزير الصحة الفيدرالي
جان إيف دوكلوس Jean-Yves
 Duclosفي بيان إنه تحدث مع نظيرته
في المقاطعة حول الحالتين .وقال "هذا
التطور يظهر أن نظام المراقبة لدينا
يعمل".
"مع استمرار المراقبة واالختبار مع
المقاطعات واألقاليم  ،من المتوقع
العثور على حاالت أخرى من هذا البديل
في كندا".

'مسألة وقت'

الى ذلك أخبر اختصاصي األمراض
المعدية الدكتور إسحاق بوغوتش موقع
 CP24بعد ظهر يوم األحد أنه ليس
منده ً
شا أن البديل موجود في أونتاريو.
وقال بوغوتش" :أعتقد أنه من العدل
أن نقول إن هذا البديل ربما ظهر منذ
أسابيع أو حتى أشهر .وبحلول الوقت
الذي تبدأ فيه في التعرف عليه  ،يكون
منتشرًا إلى حد كبير  ،خاصة بالنسبة
لعدوى فيروسية شديدة العدوى في
الجهاز التنفسي مثل هذا".
"أعتقد أنها كانت مجرد مسألة وقت قبل
أن نرى بعض الحاالت في كندا .ومثلما

قالوا في ذلك البيان الصحفي  ،لن يفاجأ
أي شخص إذا تم تحديد المزيد من
الحاالت في المستقبل القريب".
قال بوغوتش إنه ال يزال هناك الكثير من
األمور المجهولة حول أوميكرون  ،بما في
ذلك مدى فعالية اللقاحات المعتمدة
ضده.
ولدى سؤاله عما إذا كان يتعين على
الحكومة الفيدرالية تنفيذ المزيد من
قيود السفر  ،قال بوجوش إن هذه
السياسات ليست فعالة.
وقال" :إنني أقدر أن هناك حاجة ملحة
لفعل شيء ما .هناك حاجة ملحة

وفيما يتعلق بمسألة األسلحة النارية،
تعتقد بأنه من المهم ’’ سحب األسلحة
من التداول  ،ولكن في الوقت نفسه ،
يجب أن تكون هناك منظمات تعمل
على منع الشباب من التوجه نحو
األسلحة‘‘ .
وتشاطرها الرأي شهرزاد زادي المقيمة
ّ
مرشحة في
في الحي والتي كانت
االنتخابات البلدية األخيرة في نفس
الدائرة.
ن ’’الحل يكمن في
وبالنسبة لها ،فإ ّ
العمل مع الشباب حتى ال يغادروا
المدرسة ويتوقّفوا عن ممارسة الرياضة
مثال‘‘ .
ن ابنتها كانت
وتقول السيدة زادي إ ّ
زميلة للمراهق المقتول ’’ .ابنتي في
حالة صدمة بعد مقتل صديقها ‘‘ .
وأضافت أنها تخشى على أطفالها ’’ فقد
تصيب رصاصة طائشة أحدَهم .لقد
بدأنا نسمع باألسلحة النارية في الحي
منذ ثالث سنوات تقريبًا‘‘ .
وعلى الرغم من هذه المأساة  ،فهي ال
تنوي االنتقال من الحي الذي تعيش
فيه منذ  10سنوات ’’ .باإلضافة إلى
ذلك  ،فإن اإليجارات باهظة الثمن في
أماكن أخرى من المدينة‘‘ .

الصور من سمير بن جعفر (راديو كندا
الدولي)

للظهور بأننا نقوم بشيء ذي مغزى.
لكنك تعلمون  ،بمجرد إصابتكم بعدوى
فيروسية قابلة لالنتقال  ،فهذا يتجاوز
تلك الحدود بالذات".
وفيما يتعلق بما يجب القيام به لمنع
ظهور متغيرات جديدة  ،قال بوغوتش
إنه يجب إرسال المزيد من اللقاحات
إلى البلدان التي تكافح من أجل الوصول
إليها.
وقال "أعتقد أننا بحاجة إلى دفعة عالمية
هائلة لتمكين الوصول إلى اللقاحات في
أجزاء من العالم ال تستطيع الوصول إليها
أو بنفس القدر الذي نصل إليه".
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مدرسة االجيال في المجمع االسالمي تحيي عيد استقالل لبنان
كما في كل عام  ،أقامت مدرسة
األجيال صباح يوم السبت في السابع
والعشرين من شهر تشرين الثاني
"يوم التراث اللبناني" احتفاء ً بعيد
االستقالل اللبناني لكي تذكر التالمذة
بجذورهم واصول األجداد واآلباء من
خالل تعليمهم القيم اإلسالمية و
األصول العربية والتاريخية والتعرف
على المناطق الجغرافية من قرى ومدن
واماكن اثرية إضافة ً الى تسليط الضوء
بعض التقاليد والعادات واالطعمة
… وصوال الى غرس حب األوطان في
نفوس التالمذة.
وكان لكل صف برامج نشاطات
وفعاليات خاصة بالمناسبة حيث قدمت
المعلّمات شرحا عن البلدات والمدن

اللبنانية ومواقعها الجغرافية والمعالم
واالثار الموجودة في تلك المناطق (
قلعة بعلبك  -صور وصيدا وجبيل مغارة
جعيتا وغيرها) اضافة الى المناخ في
لبنان والحروب التي تعرّض لها .
كما ع ُرضت طاولة عليها بعض التحف
واالثريات اللبنانية مثل الجرة  -شجرة

أرز  -ابريق فخار …
وتم تلوين العلم اللبناني  -وشجر االرز و
الزيتون والصنوبر  -كما تعرف التالميذ
على المأكوالت المشهورة مثل  :التبولة
و اللبنة و الزعتر والكبة النية والمجدرة .
واستمعوا و رددوا النشيد الوطني
اللبناني و بعض االناشيد الوطنية ( ّ
يل

انتخاب هيئة ادارية جديدة في المركز
االسالمي اللبناني
اعلن المركز االسالمي اللبناني
في بيان له انه" بتاريخ السبت في
العشرين من شهر تشرين الثاني
الجاري د ُعيت الهيئة االدارية
العامة للمركز االسالمي اللبناني الى
االجتماع الختيار هيئة ادارية جديدة
للعامين المقبلين ." 2021-2023
واضاف البيان " بعد تالوة آيات من
القرآن الكريم ترآس الجلسة الدكتور
اسامة الحسيني الذي تال كلمة
االفتتاح مرحبا بالحضور الكريم من
الهيئة العامة للمركز والذين فاقوا
الـ  % 80من االعضاء المنتسبين
ددين الشتراكهم للعام 2021
المس ّ
 .ثم تال سكرتير المركز الحاج علي
شبلي البيان المالي وقدم المرشحون
انفسهم للحضور الكريم معرّفين

بدراساتهم واوضاعهم الوظيفية،
مؤكدين العزم على خدمة الجالية
الكريمة من خالل العمل في ادارة
المركز  .وقد زكى الحضور المرشحين
واصبحوا بذلك ادارة جديدة وهم
السادة التالية اسماؤهم  :الدكتور
اسامة الحسيني  ،السيد كصطفى
رمال  ،الدكتورة فرح متيرك ،
الدكتورة آمنة سمحات  ،السيد نايف

مصطفى  ،المهندس محمد موسى
 ،المهندس محمد حركة  ،السيدة
تهاني نور الدين والسيد ربيع رمال .
وفي الختام شكر سماحة السيد نبيل
عباس الحضور الكريم واكد على
الخطوط العريضة لعمل المركز وتمنى
لالداريين الجدد التوفيق في مهامهم
لخدمة الجالية من خالل بيتها المركز
االسالمي اللبناني".

ّ
نور عناية ّ رئيسة لالتحاد الكندي للمرأة
الفرنكفونية
انتخب االت ّحاد الكندي للمرأة
الفرنكفونيّة ( )AFFCالسيدة نور عناية
،وهي كندية من أصول فرنسيّة وسوريّة
تقيم في مدينة فانكوفر في مقاطعة
بريتش كولومبيا ،رئيسة جديدة
لالتحاد خلفا للرئيسة السابقة ليلي
كريست .وذلك يوم األحد الفائت خالل
انعقاد الجمعيّة العامّة.
و االت ّحاد الكندي للمرأة الفرنكفونيّة
منظّمة غير ربحيّة تنشط في التوعية
والترويج لِدور المرأة الفرنكفونيّة
ومساهماتِها في مجتمعها .وهو يدافع
عن حقوق  1.326مليون امرأة من
المجتمعات الفرنكوفونية واألكادية
في كندا .كذلك يسعى االتحاد لزيادة
الوعي وتعزيز دور ومساهمة النساء
الفرانكوفونية في مجتمعهن وحقهن
في العيش والتطور بشكل كامل باللغة
الفرنسية.
واألكاديّون هم كنديّون ينحدرون من
أصول فرنسيّة ،استوطنوا منطقة أكاديا
التي تقع على السواحل الشرقية لكندا
التي تضمّ مقاطعت َي نوفا سكوشا ونيو
برنزويك.
وكما عرّف عنها موقع االت ّحاد الكندي
للمرأة الفرنكفونيّة "شغلت نور عناية
منصب رئيس المجلس اإلداري
لجمعية أولياء األمور في مدرسة
 Rose-des -ventsفي مدينة فانكوفر
منذ سبتمبر  -ايلول  .2015وقد
شاركت لعدة سنوات في قطاع التعليم
للناطقين بالفرنسية وتناضل باستمرار
من أجل حصول الناطقين بالفرنسية
على التعليم المناسب في سياق
األقلية اللغوية .وللتأكيد على جهودها ،
تم ترشيحها كأحد الوالدين المتطوعين
لعام  2016/2017من قبل أولياء أمور

مدرسة .Rose-des-vents
شاركت نور ً
أيضا بشكل كبير في عملية
إعادة توطين الالجئين السوريين في
بريتش كولومبيا خالل تدفقهم من
 2015إلى  .2018عملت كميسرة
للمهارات الحياتية في جمعية خدمات
المهاجرين في كولومبيا البريطانية
 BC of ISSوكمترجمة في جمعية
فانكوفر للناجين من التعذيب Vast
التي تتابع الصحة العقلية لالجئين
الذين يصلون إلى كولومبيا البريطانية
المصابين بصدمات نفسية نتيجة
التعذيب والعنف السياسي وأشكال
االضطهاد األخرى على أساس العرق
والدين والهوية الجنسية والتوجه
الجنسي ..وتشغل منصب األخصائية
االجتماعية في منظمة Kiwassa
المجتمعية لتتمكن من إنشاء مشاريع
اجتماعية في المجتمع الفرانكفوني في
شرق فانكوفر.

تحمل نور شهادة في الهندسة
المعمارية والتصميم الداخلي ،
ِّ
ومؤسسة شركتين مختلفتين للتصميم
الداخلي وتعمل ً
أيضا كمنسق مشروع
في شركة  ، Pure Design Incوهي
شركة تصميم مشهورة في فانكوفر.
نور شغوفة بقضية المرأة والعدالة
االجتماعية والتعليم الفرانكفوني
في سياق األقلية اللغوية .بصفتها
ناشطة نسوية  .لديها اهتمام خاص
بالقضايا التي تؤثر على النساء
والفتيات وتشجعهن على االنخراط في
مجتمعاتهن .تُظهر تضامنها اليومي مع
النساء من حولها  ،عبر وسائل التواصل
االجتماعي  ،من خالل المشاركة في
المسيرات  ،وكذلك في المحافل
الوطنية والدولية".
* الصور من موقع االت ّحاد الكندي
للمرأة الفرنكفونيّة

العثمانية حتى االنتداب الفرنسي وصوال ً
الى االستقالل … حيث تفاعل التالميذ
وطرحوا االسئلة حول الموضوع .

نعمّر يا اوالدي … ).
واقيمت ورشة تفاعلية تحت عنوان "
دمها
لبنان بين االمس و الحاضر" ،ق ّ
أحد التالميذ القدامى الشاب مصطفى
حب هللا الذي شرح تاريخ لبنان بدء ً لقد كان يوما وطنيا لبنانيا بإمتياز عاش
من الفينيقيين الى الرومان وصوال الى معه التالمذة وقتا ممتعا تعرفوا خالله
العصر االسالمي ومنه الى السلطنة على بلدهم االم وتاريخه .

ُ
إيمان سيد :أولى المحجبات بين
مضيفات الطيران الكنديات
تتساءَل مضيفة الطيران المحجبة
األولى إيمان سيد ( 28عاماً) إن كانت
ست ُقبَل لتعمل في هذا المجال لو
تقدمت إليه قبل أن ترتدي الحجاب.
وتعمل المونتريالية مضيفة ً منذ ست
سنوات ،لكنها قررت ارتداء الحجاب
منذ أشهر ،وقالت في مقابلة أجرتها
معها قناة " "OMNI Television
إنها تعتقد أن تجربتها "ستدفع
شركات الطيران إلى استقبال المزيد
من المحجبات من أجل إظهار التنوع
الكندي في الجو"...
وأضافت سيد أنها لم تعتبر "الحجاب
عائقا ً في أي وقت من األوقات" وأن
رسائل كثيرة بدأت ترِدها من محجبات
"لم يك ُ َّ
ن يملكن الجرأة للقيام بهذه
الوظيفة" ،وألمحت إلى افتخارها

"بإلهامه َّ
ن"..
المديرة التنفيذية في "المركز الكندي
للتنوع والشمولية" (Canadian
Centre for Diversity and
 )Inclusionآن ماري فام (Anne
 )Marie Phamقالت في حديثها إلى
القناة إن القيِّمين على المؤسسات
لدحض
"عليهم أن يثقفوا أنفسهم
ِ
المفاهيم الخاطئة والعتبار التنوع
مكسباً ،ال عائقاً"..
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"الجمعية الكندية لمدرسي الجامعات" تعارض IHRA
اشادت منظمة "الكنديون من أجل
العدالة والسالم في الشرق األوسط"
( )CJPMEبـ "الجمعية الكندية
()CAUT
الجامعات"
لمدرسي
لدفاعها عن الحرية األكاديمية في
فلسطين من خالل معارضة تعريف
 IHRAالعملي لمعاداة السامية بعد
ان اتخذت الجمعية  ،التي تمثل
أكثر من  70000من أعضاء هيئة
التدريس والموظفين األكاديميين
في كندا ،موقفا حازما تم تبنيه
باإلجماع من قبل المندوبين في
اجتماع مجلس  CAUTضد تعريف

التحالف الدولي إلحياء ذكرى
الهولوكوست ( ، )IHRAوالذي يخلط
بين النقد واالحتجاج ضد إسرائيل
ومعاداة السامية وبالتالي ي ُفهَم على
نطاق واسع على أنه تهديد للحرية
األكاديمية.
وقال مايكل بوكيرت  ،نائب رئيس
" :CJPMEإن اتخاذ  CAUTموقفًا
مبدئيًا ضد  IHRAهو خطوة كبيرة
إلى األمام لحماية الحرية األكاديمية
في فلسطين وإسرائيل في الحرم
الجامعي" .وقال بوكيرت"يجب أن
نلتزم بمحاربة معاداة السامية في

كل مكان توجد فيه  ،ولكن دون
تبني أدوات ضارة مثل()IHRA
التي تنزع الشرعية عن الروايات
الفلسطينية وتسعى إلى وقف أشكال
النقد المناهض للعنصرية ومقاومة
االضطهاد اإلسرائيلي".

اتهام قادة جماعة  Lev Tahorباالعتداء
على األطفال واالستغالل الجنسي
قال ممثلو االدعاء في الواليات المتحدة إن
اثنين من زعماء طائفة Lev Tahorالتي
تم التحقيق فيها من قبل في كيبيك أدينا
باالختطاف واالستغالل الجنسي لألطفال.
وقالت السلطات األمريكية إن Nachman
 Helbransناخمان هيلبرانس وMayer
 Rosnerماير روزنر  ،وكالهما مواطنان
أمريكيان  ،زعيمان للطائفة المعروفة باسم
 . Lev Tahorوقد أدين االثنان يوم األربعاء
الماضي بتدبير خطة الختطاف قاصرين وهما
فتاة تبلغ من العمر  14عام ًا وصبي يبلغ من
العمر  12عام ًا  ،من والدتهما في وودريدج ،
نيو يورك.
كما أفاد بيان صادر عن وزارة العدل األمريكية
أن المتهمين قاما بتهريب األطفال إلى
المكسيك  ،حيث أعيدت الفتاة إلى "عالقة
جنسية غير قانونية مع رجل بالغ".
ويقول المسؤولون األمريكيون إن هيلبرانس
وروزنر توليا زعامة طائفة  Lev Tahorفي عام
 2017تقريبًا .كما إنهما دفعا طائفة Lev
Tahorمعًا لتبني "العديد من الممارسات
المتطرفة  ،بما في ذلك زواج األطفال
وممارسة الجنس دون السن القانونية".
كما زعم المسؤولون أنه في عام  ، 2017رتب
هيلبرانس البنة أخته  ،التي كانت تبلغ من
العمر  12عام ًا في ذلك الوقت  ،أن تتزوج من
رجل يبلغ من العمر  18عام ًا.
ويقول المسؤولون إنه بعد الزواج دينيا ً في
العام التالي ( لم يتزوج االثنان بشكل قانوني )
بدأوا على الفور عالقة جنسية بهدف اإلنجاب.
وفي خريف عام  ، 2018ورد أن والدة الفتاة

فرّت من مجمّع المجموعة ووصلت إلى
الواليات المتحدة في نوفمبر – تشرين الثاني.
وزعم المسؤولون أن المتهمين وضعوا بعد
ذلك خطة إلعادة الفتاة إلى مجمعهم السكني
في غواتيماال و "زوجها"  ،الذي كان يبلغ من
العمر حينها  20عام ًا.
وشارك المئات من ضباط إنفاذ القانون في
البحث عن الطفلين ،حيث تم تحديد موقعهم
في النهاية في المكسيك.
ويواجه كل من هيلبرانس وروزنر عقوبة
السجن مدى الحياة.
وكانت خدمات حماية الشباب في كيبيك
قامت بالتحقيق في قضية طائفة Lev
 Tahorقبل عدة سنوات  ،وسط مزاعم
بإهمال األطفال في مجتمع يضم حوالي 200
شخص  -نصفهم من األطفال  -في Ste-
 Agathe-des-Montsفي كيبيك.
خلص تحقيق تم إجراؤه عام  2013إلى أن
مساكن هذه المجموعة غير مؤهلة  ،وأن
احتياجات األطفال الصحية يتم إهمالها وأنهم
ال يتلقون التعليم المناسب .كما كانت هناك
مزاعم عن زواج القاصرات.
كما أمرت محكمة كيبيك بوضع  14طفال ً
من أطفال  Lev Tahorتحت الرعاية في
نوفمبر  ، 2013وفي الوقت نفسه فر أعضاء
الطائفة بين عشية وضحاها  ،واستقروا أوال ً
في منطقة  Chatham-Kentالواقعة جنوب
غرب أونتاريو .ولكن بعد أن نظرت محاكم
أونتاريو في القضية  ،اقتلعت المجموعة من
جذورها مرة أخرى  ،وبحلول صيف ، 2014
انتقل الكثيرون منهم إلى غواتيماال.

ُ
سكتوا مؤيدي فلسطين":
"لن يستطيعوا أن ي ِ
َ
القضاء أبطل الشكوى ِبحق ""Foodbenders
أبطل القضاء المحل ُّ
ي التهم السياسية التي
َّ
بشأن كِمبِرلي هوكِنز
قدمتها مدينة تورُنتو
ِ
( )Kimberly Hawkinsمالكة مؤسسة
" "Foodbendersلتقديم األطعمة وتأمينها
للمناسبات ،وكان المشتكون قد زعموا في تموز
من عام  2020أن هوكِنز تعاملت مع الطبيب
غوردن آربِس ( )Gorden Arbessبعنصرية.
أما في الواقع فكانت هوكِنز قد عرضت قُبَيل
الشكوى عبارة "أحب غزة" على واجهة مخبزها
في شارع " ،"Bloor St West 1162واعتبرت
آنذاك في حديثها لإلعالم أن العبارة موجَّهة
لنقد ِ الدولة اإلسرائيلية ،ال الشعب اليهودي.
بيد أن العبارة أثارت حفيظة عدد من السياسيين
مثل رئيس حكومة أنتاريو دوغ فورد ورئيس
بلدية تورُنتو جون توري ،باإلضافة إلى عدد من
المنظمات المؤيدة إلسرائيل مثل "بناي بْرِث"
( .)B’nai B’rithكما رد َّ بعض المجهولين على
العبارة بأعمال تخريبية.
المشتكون زعموا أن العبارة تتناقض مع قانون
البلديات في تورُنتو ،الذي يمنع أي مؤسسة
َّ
ص لها من التصرف بعنصرية مع أي شخص
مرخ ٍ
من عامة الناس.
ستيفن إِلِس ( )Stephen Ellisمحامي هوكِنز
رحَّب بالقرار الصادر في  15تشرين الثاني،
معتبرا ً أن "القضية من أساسها كانت باطلة
ومن الواضح أنها هدفها هو االضطهاد السياسي،
مح للمرء بأن ي ُظهِر دعمه
ففي مجتمعنا ال ي ُس َ
لفلسطين أو تضامنه مع حقوق الفلسطينيين
اإلنسانية أو مناقشتها".

كما رحَّب بالقرار عدد من المعنيين في
المنظمات اليسارية الكندية مثل "معهد
السياسة الخارجية الكندية" ( )CFPIومنظمة
"الكنديين العاملين للعدالة والسالم في الشرق
األوسط" ( )CJPMEو"الملفات الكندية" (The
 ،)Canada Filesمعتبرين أن تغلّب مؤسسة
" "Foodbendersعلى الدعوى القضائية
يعني أن "المروجين لِنظام الفصل العنصري
اإلسرائيلي لن يستطيعوا إسكات المتضامنين
مع الفلسطينيين إلى األبد".
وتعليقا ً على القرار القضائي ،جاء في بيان
للمدينة أن "الخبراء القانونيين بدأوا يعملون
على مراجعة القرار القضائي بتمعّن".
الجدير بالذكر أن المؤسسة ما زالت حتى ساعة
نشر الخبر تعرض صورة ً
لرجل يحمل علم
ٍ
فلسطين في واجهة صفحتها عبر منصة "تويتر".
مصدر الصورة The Canada Files/ Twitter

والحظت  CJPMEأن قرار  CAUTجاء
بعد اقتراحات مماثلة تم تبنيها من قبل
أكثر من ثالثين من جمعيات أعضاء
هيئة التدريس والنقابات األكاديمية
في جميع أنحاء كندا  ،وكذلك
من قبل "اتحاد أونتاريو لجمعيات
الكليات الجامعية" ( .)OCUFAفي
وقت سابق من هذا العام  ،دافعت
 CAUTعن الحرية األكاديمية في
فلسطين من خالل إصدار انتقاد
نادر لجامعة تورنتو إللغاء عرض
عمل بعد أن اشتكى أحد المانحين
الرئيسيين من منحة دراسية لمرشح

وظيفي بشأن االحتالل اإلسرائيلي
لفلسطين .في تلك الحالة  ،تدخلت
مجموعات مناصرة إلسرائيل بشكل
فعال في عملية توظيف سرية لمنع
تعيين المرشح.
لقد الحظ المركز في وقت سابق
كيف ينظر المؤيدون إلسرائيل
إلى التحالف الدولي إلحياء ذكرى
الهولوكوست ( )IHRAكأداة يمكن أن
تستخدمها الجامعات لتقييد نشاط
الحرم الجامعي لدعم الفلسطينيين
أو لمنع توظيف األكاديميين الذين
تنتقد منحهم الدراسية إسرائيل.

ُ
تورنتو :حقوق الفلسطينيين بين
وتنديد المنظمات
تأييد الطالب
ِ
ِ
المروجة إلسرائيل

يطالب تالميذ "ثانوية مارك غارنو" (Marc
" )Garneau Collegiate Instituteمجلس
مدارس تورُنتو" ( )TDSBباتخاذ خطوات
لمنع العنصرية الظاهرة بحق
ملموسة
ِ
الفلسطينيين في مؤسساته ،وقد َّ
قدموا الئحة
فيها تسعة مطالب.
وقد خرج أكثر من مئت َي تلميذ في الثاني عشر
من الشهر الجاري من المدرسة للمشاركة في
مظاهرة داعية إلى تحرير فلسطين ،نظَّمها
كل من المستشار التعليمي خافيير دافيال
( )Javier Davilaوالناشط والكاتب دَزمند
كُووْل ( ،)Desmond Coleاللذين لم يسلَما
من اإلنتقادات واإلهانات بسبب تنديدهما
المستمر بِانتهاك حقوق الفلسطينين.
مجموعة من التالميذ بِاسم "مجلس مدارس
تورُنتو لتحرير فلسطين" (Free Palestine
 )TDSBقالت إن أحد التالميذ ع ُلِّق عن
الدراسة الرتدائه الكوفية الفلسطينية ،ما دفع
عددا ً من التالميذ الرتداء الكوفية في الحادي
عشر من الشهر تضامنا ً معه ،وهذا تسبب لهم
بِرد فعل سلبي من عدد من الموظفين في
الثانوية .وقالت المجموعة في تصريح صحافي
في الخامس عشر من الشهر إن الحاجة إلى
َّ
اشتدت بعد تلك الحادثة.
التظاهر
أما المتحدث بِاسم مجلس المدارس رايَن بيرد
( )Ryan Birdفأنكر أقوال المجموعة الطالبية
في حديث إعالمي.
"المخاوف"

"مركز أصدقاء سايمن ويزنثل للدراسات
المتمحورة حول المحرقة" ( )FSWCأدان
المظاهرة ،زاعما ً في بيانه أن "الشعار الخطير
الذي رفعته المنظمة (فلسطين ستتحرر من
النهر إلى البحر) يدعو إلى تدمير إسرائيل وطرد
اليهود وقتلهم".
دو البيان بترويج بعض أعضاء
كما ندد مُع ِ ّ
الفريق التعليمي للمظاهرة عبر منصات
التواصل االجتماعي ،داعين مديرة التعليم
سل رولنز (Colleen Russell-
كولين ر َ ِ
 )Rawlinsإلى تقديم خطة عمل "تضمن حفظ َ
حقوق اليهود في المدارس التابعة للمجلس
َ
وتثقيف المعلمين والتالميذ منعا ً لمعاداة
الساميّة"..
ّ
أما مجلس المدارس فقال في رسالة أصدرها
في الخامس عشر من الشهر إن المعنيين
"يحرصون على تزويد الطالب بالمهارات
النقدية الالزمة كي يفهموا األمور المعقَّدة التي
تتنوع حولها اآلراء ،خصوصا ً مع تنوع الهويات
والتجارب المُ َ
عاشة"..
وقال المعنيون أيضا ً إن المظاهرة مرتبطة
بالمطالبة بحقوق الفلسطينيين وحرياتهم،
وتفسير شعاراتها قد يختلف مع اختالف
التجارب" ،مضيفين أن المجلس سيعمل مع
الموظفين والطالب "ليضمن فهم المعاني
ع سيطرة الكره على النقاش ال
المختلفة وليمن َ
جاري".
مصدر الصورة Wikimedia Commons
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"حتى نحافظ على استقالل لبنان"

مأساة كورونا والعالم حاليا

َ
مصاريف باهظة ً لحثهم على أكتب هذه الكلمات في األسبوع
ة
لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين كما
ضرب لنا رسولُ هللا (عليه الصالة الخزين ِ
َ
األخير من شهر تشرين الثاني 2021
ن العودة إليه.
الستقالل لبنان عن االحتالل و السالم) المثل ،عندما قال :لوأ ّ
ن فيه المال العام ،حيث تبدو صورة وباء كورونا صورة
الفرنسي وجّه ممثل دار الفتوى العام فاطمة بنت محمّد ٍ سرقت لقطع نري ُ
د وطناً ،ي ُصا ُ
يدخل إلى الحكم فيه الموظف براتبه قاتمة وغير واضحة االبعاد ..
للجمهورية اللبنانية في كندا سماحة محمّد ٌ يدها.
د وطناً ،ي ُقال فيه للحاكم ،ما و يخرج منه براتبه ،نتسابق على فقد حملت لنا االخبار يوم الجمعة
الشيخ سعيد يوسف فوّاز كلمة جاء نري ُ
د وطناً ،يتساوى فيه الجميع قاله مبعوث ملك الروم لسيدنا عمر خدمته و ال نتسابقُ
في  26تشرين الثاني الحالي اخبارا
لهدف آخر.
فيها " نري ُ
ٍ
ً
بالعدل و تنقى مقلقة عن ظهور نوع جديد من الوباء.
ُحصن
ي
وطنا
د
نري
عندما
عنه)
هللا
(رضي
الخطاب
بن
هللا
قال
كما
الواجبات،
و
الحقوق
في
ُ
ِ
ن أكرمكم عند هللا أتقاكم) رآه نائما ً على الرمال وحيدا ً (حكمت طرقاته من الظلم ،كما قال عمر بن حيث صن ّفت منظمة الصحة العالمية
تعالى (إ ّ
الساللة الجديدة لفيروس كورونا بأنها
الخطاب لوالي حمص آنذاك.
و كما قال سيدنا محمّدعليه الصالة فعدلت فأمنت فنمت يا عمر).
ُ
ن الكرامة ،محم َّ
ي مقلقة ،موضحة ً إنها "خامس متحور
د وطنا ً ال
يرفض الحاكم فيه نري ُ
و السالم (الناس سواسية ٌ كأسنان نري ُ
د وطناً ،مصا َ
َ
د األرض ،و يحمي منذ ظهور الفيروس" .وأطلقت على
المشط).
النصيحة كما قال سيدنا عمر بن الحدود ،ي ُعي ُ
د وطناً ،شعار ُ المسئولين فيه الخطاب (رضي هللا عنه) لرعيته يوم الكرامات ،النظافة ُ فيه من اإليمان المتحور الذي ظهر في جنوب إفريقيا
نري ُ
تسمية "أوميكرون"
(التواضع) الذي تعلمناه ُ من ميالد ب ُويع بالخالفة :ال خير فيكم إن لم كذلك حبهُ وحده".
د وطنا ً سيدا ً يأتي ذلك في وقت باشرت بعض
سيدنا المسيح (عيسى بن مريم) تقولوها و ال خير فينا إن لم نقبلها.
وختم الشخ فواز " نري ُ
د وطناً ،نفاخر ُ فيه بين األوطان حرا ً مستقال ً بكل معنى الكلمة ،الدول إيقاف رحالتها إلى عدد من
عليهما السالم.
نري ُ
الدول اإلفريقية وفرضت قيودا على
د فيه فوق القانون ،و يهرولُ إليه أبناؤه من غير تحميل شعارنا فيه لبنان أوالً".
نري ُ
د وطناً ،ال أح َ
السفر ،وهذا ما اعتبره وزير الصحة في
جنوب إفريقيا "يتعارض مع المعايير
التي وضعتها منظمة الصحة العالمية"،
مؤكدا ً "إننا ال نملك أي أدلة حتى
اآلن على أن المتحور الجديد لفيروس
كورونا سيؤدي إلى أعراض خطيرة
للغاية .ونحن نعمل بشفافية كبيرة إزاء
المتحور الجديد".
معن سمحات  -مونتريال
وكان المتحدث باسم منظمة الصحة
العالمية ،تيدروس أدهانوم غبريسوس،
اصبحت الحياة اإلجتماعية اليومية
اكد في وقت سابق إن المنظمة "تحتاج
عند البشر منذ القرن الثامن عشر
إلى أسابيع عدة لفهم المتحور الجديد
اكثر تعقيدا ً اجتماعيا ً مع زيادة عدد
لفيروس كورونا" ،الفتا ً إلى إن المنظمة
اتساع
سكان المدن و كثرة المظالم و
"ال تنصح بفرض قيود على السفر
ولكنه
الهوة بين الفقراء و االغنياء.
بسبب متحور كورونا اإلفريقي".
الفلسفة
كان عصرا ً لمع فيه نجوم في
وشدد غبريسوس على أن "متحور
"جون
مثل
و علوم االجتماع و اللغة
كورونا األفريقي يثير القلق" ،موضحا
غيرهم
و
"
بوفندورف
جاك روسو " او "
"إن منظمة الصحة تعقد اجتماعا
و
المؤلفات
من
الكثير
 .و قد اصدروا
الهاوية.
حافة
على
اصبح
العالم
ان
لو
االعالم
عبر
سواء
افكارهم
نشر
خالل
من أجل فهم أفضل للجدول الزمني
الدراسات و الكتب  ،خاصة في علوم او وسائل التواصل االجتماعي و تزيين من هذه النقطة ندخل الى باب االعالم للدراسات الجارية ،ولتحديد ما إذا كان
االجتماع و كان ابرزهم (روسو) حيث كل انحالل لالخالق على انه افضل و الشاشة الصغيرة و صناعة االفالم ينبغي تصنيف هذه الساللة باعتبارها
ُساهمت هذه الكتب الحقا في وضع ما تقدمه البشرية في هذا العصر و دورها في تزييف الحقيقة و جعل متحورا محل اهتمام أو متحورا مثيرا
أسس و انظمة الدولة الحديثة التي الماسي.
االبيض اسود في نظر العامة كإتباع للقلق".
حزبه
اسم
ذكر
دون
"غوبلز"
اسلوب
المتابعة
من
الكثير
بعد
و
سن ّت القوانين من اجل تثبيت الحكم ما اراه
على مسافة حوالي خمسة اسابيع من
ً
ان
بالعلم
االخذ
مع
دوليا
منبوذ
النه
وصل
حاليا
العالم
ان
التدقيق
و توزيع الثروات و االمالك بين اهم و
العام القادم  2022يبدو العالم كله
طبقتين في المجتمع :االغنياء و الى حالة من "اإلشباع" من كل العالم اجمع يلجأ لنظرية "غوبلز" ليال
الفقراء .اال ان ذلك ساعد على ظهور النواحي :العلمية  ،الثقافية ،االدبية نهارا وخاصة اعداؤه او كما يقول المثل
حالة من الالمساواة في المجتمع  .او الفلسفية .و المعنى ليس الوصول العربي :بدك العنب او تقتل الناطور؟
و قد تحدث عن هذه الحالة "جان الى اخر العلوم و التكنولوجيا بل العدد انتهى
قال "روسو" نهاية اي شعب تبدأ
جاك روسو" حين قال انها ادّت الى الهائل من البشر الذين درسوا في
اغتصاب االغنياء لألراضي و سرقتها الجامعات و الكليات و تخرجوا و انكبّوا بإنحراف اخالقه ،و مع ما نشهده من
من قبل الفقراء الخ...
على ابحاثهم سواء التابعة لحكومات انحراف ،لماذا ما زالت دول قائمة علي حويلي
او شركات خاصة ،و مع كل هذه بل قوية ،هذا يحتاج الى بحث طويل
عصر العلمانية و مواجهة االديان
ً
المنافسة العلمية التي ال تختلف كثيرا جدا و قد بدأت به و لكنه قد يستغرق يبدو اللبنانيون مولعين ،كالفرنسيين،
في عصرنا الحالي تبن ّى صقور الساسة عن المنافسة بين دولتين على الماء اشهراً.
باطالق التسميات على جمهورياتهم
العالمية و امراء الحرب مع ملوك
او الطاقة دخلت المجتمعات في بالعودة الى حاضرنا القاتم مع كل فيؤرخون لوالدتها ويجعلون كال ً منها
االقتصاد النظريات التي ذكرتها و لكن
نوع جديد من الحروب،حرب تديرها ما نعانيه من فساد اخالق و انحالل في نسق زمني تراتبي لحظة انتقالهم
قاموا بتحويرها و تعديلها بما يتناسب
ً
ً
شركات عمالقة تشكل ركنا اساسيا و مع ذلك نجحت الشعوب في اقامة من مفصل تاريخي الى آخر من
مع متطلبات المرحلة الحالية و بما
تاريخ
اي
يتغير
ال
التاريخ
ان
اال
الدول،
راى
الذي
الجديد
العالمي
النظام
من
حياتهم السياسية والوطنية .ففي عام
يخدم مصالح الدول التي تبنت هذه
الخارطة
عن
دول
اختفت
فقد
البشر،
و
المجتمعات
تطور
من
الحد
يجب
انه
 1943كانت والدة الجمهورية االولى
السياسة الهادّمة لالنسان ثقافيا ً
كما
البعض
بذلك
يشعر
ان
دون
ربما
جديد
نوع
تغذية
عبر
الوراء
الى
إعادتها
(عاشت  52عاماً) سجل فيها اللبنانيون
و اخالقيا ً و جعلته يعيش في غابة من الجهل .
حصل مع يوغوسالفيا وتشيكلوسوفكيا "نجاحا" ملحوظا في انتقالهم من
متحضرة ،غابة تختلف قليال ً عن
حرب الحضارات و سطوة صناعة (حديثا) .وبعد الحرب العالمية االولى دويالت الطوائف الى دولة الطوائف،
التي نعرف .بدل الشجر الذي يناطح
االفالم و فعّاليتها في قلب الموازين انهارت امبراطوريات .اذا االمر ليس او بتعبير اصح الى نظام فيديرالي
السحاب ،هناك عمارات تناطح
مقصورا فقط على الحروب القديمة طوائفي على خلفية تسوية بين اطراف
السحاب.عوضا ً عن الحيوان الذي
قائم
جديدة
ابحاث
من
نقرأه
ما
كل
كما بين الفرس و الرومان او العرب و الداخل والخارج اصطلح على تسميتها
ت ّحركه الفريسة ،نجد االنسان التي
و
العلماء.
من
سبقونا
من
علوم
على
دول
ابادة
تم
حيث
غيرهم
و
المغول
آنذاك بـ"الميثاق الوطني" .فكانت
تحركه شهواته وأنظمة و قوانين تجعل
عالم
في
ليتميز
بعيدا
الذهاب
اراد
من
مراعاة
مع
اخرى
دولة
ظهور
و
باكملها
اول عقد اجتماعي غير مكتوب بين
در المال
منه آلة في المصنع و رقما ً ي ُ ّ
القرار"
ّاع
"صن
له
ره
و
ص
كما
الشهرة
السكانية.
الكثافة
و
الزمن
فارق
ّ
اللبنانيــين..
ً
للحكومة ،إن فُقدت السيطرة عليه
يجد نفسه مجبرا ال خيار له سوى حكوماتنا الحالية  ،لم يعد بإمكانها في تلك المرحلة اثبت النظام اللبناني
اصبح وحش الغابة االسمنتية.
االنحالل االخالقي لينال شهرة زائفة اعادة عقارب الساعة الى الوراء و ال عجزا فاضحا في فهمه واستيعابه
مثل
من
إال ان مصدر القلق ال يأتي
( قد تكون افكار شاذة او نظريات يمكنها اختراع آلة الزمن و نقل  8لفكرة االستقالل ،فوقف عند حدود
روحي
ماهو
هؤالء النه تم تفريغ كل
من العدم ال تعتمد على اي واقع مليارات نسمة من زمن الى زمن استقالل الدولة من دون ان يتعداه
االنسان
يبقى
من داخلهم ،لكي
هذا
ان
الى
االشارة
مع
الخ)..
علمي
من اجل تعديل فهمهم او التحكم الى بناء دولة االستقالل بكل ابعادها
انسانا عليه بتغذية روحه الن ما يفرقه النوع من النظريات المنحط ّ
يلقى
ة
اجل
من
للعلوم
استيعابهم
بمستوى
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
عن باقي المخلوقات ،ليس العقل
رواجا لدى العامة بل اصبح ما يطلبه احياء الذي يرونه مناسبا .الن الكوكب ما اوقع لبنان تحت اعباء التراكمات
فحسب بل النفس التي ترافق العقل
و
المهني.
و
المثقف
حتى
،
الجميع
المفكرين،
و
بالعقول
و
بالبشر
يضج
التاريخية الموروثة والتناقضات
في كل حركة .و عندما اقول النفس،
ل
و
مط
شرح
الى
ايضا
احتاج
هنا
من
االمراض
ال
و
تكفي
تعد
لم
الحروب
ّ
وانتعاش
الحادة
االجتماعية
اتحدث عن القلب .القلب و العقل
االنحالل
ظاهرة
الظاهرة،
هذه
لنقاش
النمو
لكبح
الطبيعية
الكوارث
ال
و
العصبيات الطائفية والمذهبية التي
ً
يعمالن بشكل متوازن و دقيق جدا
االدبي الذي يعاني منه العالم اجمع السكاني .و اي حرب نووية ستضر كانت بمثابة صواعق موقوتة في
 ،ال يتغلب احدها على االخر ،و إن
و االسباب المعتمدة التي اوصلته الى بالدول العظمى فقط الن هذا السالح صلب الميثاق سرعان ما انفجرت
حصل ان تفوق القلب على العقل،
القاع.
بقدر ما هو سالح رادع لها بقدر ما في حربين طائفيتين عامي 1958
اصبح صاحبه طيب القلب .و إن
تعد
لم
الشهرة
،
زمن
في
اصبحنا
لحمايتها
نع
ص
خطرالنه
عليها
يشكل
ُ
و.1975
تفوق العقل على القلب ،اتمنى ان
العالم
باالخالق.
او
بالعلم
رتطبة
م
ينجو
قد
العالم
بقية
ربما
لتدميرها،
و
ُ
امام هذا المشهد المأسوي الذي
ي ُحكّم صاحب هذا العقل عقله كي
الشذوذ.
و
االخالق
انحالل
نحو
يتجه
الدول
هذه
لكن
و
نووية
حماقة
اي
من
انتهت اليه الجمهورية االولى كان
يصبح عادال ً وإال سينحاز للظلم بسبب حتى اصبحت هذه الظواهر نوعا من حتما ً
تنجو.
لن
اللبنانيون يتلمسون والدة الجمهورية
جبروت عقله .فإن كان على االنسان الفلسفة بل اسقاطات دخيلة على اذا ً يبقى السؤا
الثانية التي ابصرت النور خارج اراضيها
ان يخاف من شيئ فليخف من عقله و
كل العلوم دون استثناء .لذلك اصبح ل الصحاب القرار ،ماذا نفعل بثمانية والتي ارخ لها اتفاق الطائف عام 1989
ما يدور داخله.
الخطاب فارغا ال يجذب المستمع
مليارات نسمة تعيش على هذا ليصبح دستورا للبنان الجديد الواحد
تلك
هم
الصقور
يخشاه
إذن ما
و
االخالقي
المستوى
الى
يرقى
وال
الكوكب دون ان نثير غضبهم ،كيف
الموحد ارضا وشعبا ومؤسسات ووطنا
الفئة المؤمنة التي تدافع عن نفسها ال يحترم القوانين االدبية و العلمية نسيطر عليهم و نقيّد حريتهم من
نــهائــيا لــكل ابنــائه..
بأضعف االيمان و إن خلصوا الى ان  .وبات المثقف يشعر انه يتابع من خالل قوانين نجعلهم يطالبون هم
وتعود اللبنانيون ان يبنوا آماال كبيرة
مجادلتهم شبه مستحيلة ،رأو ان يسخر منه بالتحديد و يعمل على بتطبيقها؟
عند نهاية كل فصل مأسوي من
مضايقتهم و محاصرتهم امر سهل من إفراغ عقله من كل ما هو جميل كما maansamhat@gmail.com

السيطرة على العالم

بصورة مرعبة وال يستطيع احد تفسير
هذا الوباء المخفي الذي يضرب خبط
عشواء وبقسوة شديدة ال ترحم ..
الغريب في موضوع كورونا تلك
الحملة الكبيرة والتي تتزايد يوما بعد
يوم ضد اعطاء اللقاحات المضادة
للوباء وهو ما شهدناه ونشهده في
هذه المدينة الكندية وندسور التي
اصبحنا نرى تجمعات وتظاهرات
ضد اعطاء اللقاحات امام مراكز
التطعيم الرئيسية في المدينة من
قبل منظمي تلك التجمعات الذين
تعلوا اصواتهم يوما بعد يوم ضد
اعطاء اللقاحات للمواطنين عامة ..
ال يسعنا اال التضرع الى هللا تعالى ان
يرأف بالبشرية عامة والكرة األرضية
قاطبة وان يحفظكم جميعا يا كرام وان
نشهد قريبا نهاية هذا الوباء بأسرع ما
يمكن ،انه سميع مجيب الدعوات ..
يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا هللا..
على الخير والمحبة والمودة الدائمة
والسالم استودعكم هللا ولقاؤنا معكم
يتواصل من خالل هذا الموقع االعالمي
جريدة صدى المشرق الغراء.للتواصل
مع الكاتب عبر البريد االلكتروني
visionmag64 @Gmail.com :
الصفحة الشخصية على موقع الفيس
بوك
FACEBOOK PAGE : ALI
IBRAHIM TALEB
( الصورة من ويكيميديا كومنز)

لبنان والعبور الى الجمهورية الثالثة

تاريخهم السياسي والوطني ،فراهنوا
هذه المرة على "الطائف" وتوسموا فيه
خيرا وخاتمة الحزانهم وانقساماتهم
ونسيان ماعلق في نفوسهم من
موروثات الحقب السوداء..
ومهما قيل في انجازات الجمهورية
الثانية واخفاقاتها داخليا وخارجيا،
فإن "الطائف" الذي بنيت على اساسه
هذه الجمهورية ما زال حتى اللحظة
"وفاق الضرورة" والخيط الرفيع الذي
يصر اللبنانيون بمختلف اطيافهم
السياسية والطائفية والمذهبية
على التمسك به ويرون فيه خشبة
الخالص.
واليوم ثمة من يعتقد ازاء ما
يشهده لبنان من انقسامات حادة
بين االطراف السياسية ،والتسابق
المحموم في تجييش المشاعر
وانحدار السجال السياسي الى
مستوى غير مسبوق من االسفاف
والتحريض والغياب شبه الكامل
للسلطة وفقدان صدقية الحكم على
الصعيدين اللبناني والدولي ،ان كل
ذلك ينبئ ربما عن بشائر لمخاض
وطني يعيشه لبنان ساعة بساعة الى
حين موعد االنتخابات العتيدة سيان
بقي في احضان الجمهورية الثانية او
انتقل الى رحاب الجمهورية الثالثة.
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البصيرة والثبات
إذا لم يتحلّ اإلنسان بالبصيرة ،فهو
عرضة للخداع حتى لو كان يحملُ
إيمانًا فوارًا؛ عندما ي ُخدع لن يكون
هذا اإليمان في خدمة ذلك الهدف،
لذلك يقول أمير المؤمنين في معركة
صفين" :وقد فُتح باب الحرب بينكم
وبين أهل القبلة وال يحمل هذا العلم
إال أهل البصر والصبر".
ما أجمل كلمتي "الصبر" و"البصر"؛
وقد ركبتا من حروف مشتركة؛ لكن
معنى كل واحدة مختلف عن معنى
األخرى .حينها يكون ركنا الفالح
هذان في حمل راية الهداية حيث قال
أمير المؤمنين عليه السالم [عنهما]"
وال يحمل هذا العلم إال أهل البصر
والصبر" فال يستطيع أن يرفع هذا
العلم ويحمله على عاتقه إال من تتوفر
فيه هاتان الخصوصيتان؛ األولى:
البصيرة والثانية :االستقامة .البصيرة
الدينية واالستقامة اإليمانية.

البصيرة:

"قد جاءكم بصائر من ربكم"؛ معنى
البصائر ، :الوعي ،التنبه والتيقظ،
اإلرشاد والتوجيه ،رسم االتجاه والوجهة
"فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها"
(األنعام  ،)104باستطاعتكم أن تروا
هذه البصائر والدالالت الباهرة وأن
تت ّبعوها ،فتنتفعوا بها؛ ويمكنكم أن

والكتابي .ال تخطئوا .ي ُقال أن فالنا ال البصيرة هي البوصلة وكشاف النور

تغمضوا أعينكم وال تبصروا ،أو تبصروا
وتجحدوا فت ُلحقوا الضرر بأنفسكم.
إن أصعب مرحلة ت َمر ّ بها أية ثورة هي
عندما يمتزج الحق بالباطل؛ يقول
أمير المؤمنين عليه السالم بآه وألم:
"ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا
ضغ ٌ
ث ،فيمزجان فهنالك يستولي
ّ
الشيطان على أوليائه" .الحمد لله
نحن لسنا في مثل هكذا مرحلة.
فالصفوف والجبهات واضحة؛ وال تزال
الكثير من األصول والحقائق واضحة،
لكن ال تركنوا إلى بقاء األمور هكذا
دائما .ينبغي أن تكونوا يقظين .ينبغي
أن تتحلوا بعين البصيرة .يجب أن
تعرفوا أن سواعدكم هل هي في جنب

(يد) هللا أم ال؟؛ وهذا ما يحتاج إلى
البصيرة؛ ال تستخفُّوا بذلك.

فقدان البصيرة ضياع الطريق

إن أكثر ما يكون ضروريا لإلنسان في
ميادين الدفاع عن الدين هو البصيرة.
ينخدعون؛
للبصيرة
فالفاقدون
ويصبحون في جبهة الباطل دون
أن يشعروا ،تمام ًا كالذين كانوا في
جبهة ابن زياد ولم يكونوا من الفساق
والفجار إال أنهم لم يكونوا من أهل
البصيرة.
البصيرة تعني الدراية والرشد وضياء
القلب .ليس معنى البصيرة العلم
والتفطّن الصحافي واإلذاعي والعلمي

نظر لديه؛ أي ال رؤية سياسية .ال يفهم
وال يدرك؛ ال قدرة لديه على التحليل.
ليست البصيرة تلك الرؤية وذلك
النظر (المقصود) .ليس الميدان هنا
ذلك الميدان الذي يتطلب التحصيل
على
والقدرة
العلمي(الحوزوي)
التحليل السياسي والتجربة في العمل
السياسي ومثل هذه األمور .فالميدان
هنا يتطلب القوة المعنوية (االقتدار
المعنوي) .تعني البصيرة بصيرة
القلب ،أي فتح عين القلب؛ بمعنى
عدم االكتراث لألالعيب المادية
والدنيوية واالنتقادات السياسية
الهابطة ،ورميها -كمنديل ال قيمة له-
في سلة المهمالت؛ هذه هي البصيرة.
البصيرة تعنى وصل القلب بالله
وارتباطه به .البصيرة ان ترى هللا.
ما الذي يمكن أن نراه بعين القلب؟
يمكن أن نرى هللا" .ال تدركه األبصار
وهو يدرك األبصار" (االنعام)103 :؛
"ولكن تدركه القلوب بحقائق اإليمان"
تدركه القلوب وتراه باإليمان .فإذا ما
كانت القلوب مقفلة تكون معدومة
البصيرة ،فال ترى هللا .البصيرة تعني
ذلك الذي يرى هللا ويقاوم ويصمد.
فهذان الشرطان كافيان؛ األول:
البصيرة ،المعنوية ،التوجه؛ والثاني:
المقاومة والثبات.

الشباب الصالحين وقدرهم عند الله عز وجل
قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
ألبي ذر (رضي هللا عنه)" :يا أباذر
ما من شاب يَدَع لله الدنيا ولهوها،
وأهرم شبابه في طاعة هللا إال أعطاه
هللا أجر اثنين وسبعين صديقاً ،يا
أباذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل
في الفارين".
دق األنبياء
ن
الصديق من ص ّ
ّ
إ ّ
وتابعهم في القول والفعل أكثر من
غيره ،ويمكن توجيه هذه األحاديث
الواردة في ثواب األعمال واألفعال
بوجهين:
األول :أن يكون المراد الصديقين من
ن الشاب الصالح له
سائر األُمم ،أي ا ّ
ً
ديقا من سائر
أجر اثنين وسبعين ص ّ
األُمم.
ن كلّ عمل يستحق مقدارا ً
أ
الثاني:
ّ
من األجر والثواب وهللا تعالى يعطي

ن ما يعطيه
أضعافه بفضله ،فالمراد ا ّ
هللا لذلك الشاب الصالح يساوي
استحقاق أجر اثنين وسبعين صديقاً،
وهناك وجوه اُخر ونكتفي بهذين
الوجهين لكونهما أظهر من غيرهما.
روي بسند معتبر عن أبي عبدهللا
(عليه السالم) أن ّه قال :ثالثة يدخلهم
هللا الجنة بغير حساب ...إمام عادل،
وتاجر صدوق ،وشيخ أفنى عمره في
طاعة هللا عز ّوجلّ...
وروي عن رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) ان ّه قال :سبعة يظلّهم هللا عز ّ
وجلّ في ظلّه يوم ال ظلّ اال ّظلّه ،إمام
عادل ،وشاب نشأ في عبادة هللا عز ّ
وجلّ ،ورجل قلبه متعلق بالمسجد
إذا خرج منه حتى يعود إليه.
ل
ّوج
ز
ع
ورجالن كانا في طاعة هللا
ّ

فاجتمعا على ذلك وتفرّقا ،ورجل
ذكر هللا عز ّ وجلّ خاليا ًففاضت عيناه
من خشية هللا عز ّ وجلّ ،ورجل دعته
امرأة ذات حسب وجمال فقال :إن ّي
دق
أخاف هللا عز ّ وجل ،ورجل تص ّ
بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله
دق بيمينه.
ما يتص ّ
وروي عن أبي عبدهللا (عليه السالم)
شاب
ان ّه قال :من قرأ القرآن وهو
ّ
مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه،
وجعله هللا عز ّ وجلّ مع السفرة الكرام
البررة ،وكان القرآن حجيزا ً عنه يوم
ن كلّ عامل قد
رب إ ّ
القيامة ،يقول :يا ّ
أصاب أجر عمله غير عاملي ،فبلّغ به
أكرم عطاياك.
قال :فيكسوه هللا العزيز الجبار
حلّتين من حلل الجن ّة ،ويوضع على
رأسه تاج الكرامة ثم يقال له :هل

رب
أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن :يا ّ
قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من
هذا.
فيعطي األمن بيمينه ،والخلد
بيساره ،ثم يدخل الجن ّة فيقال له:
اقرأ واصعد درجة ،ثم يقال له :هل
بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول :نعم،
قال :ومن قرأه كثيرا ً وتعاهده بمشق ّة
ل
من ش ّ
دة حفظه أعطاه هللا عز ّ وج ّ
أجر هذا مرّتين.
وروي بسند معتبر عن أبي عبدهللا
(عليه السالم) أن ّه قال :ذاكر هللا
عز ّ وجلّ في الغافلين كالمقاتل عن
الفارّين ،والمقاتل عن الفارّين له
الجن ّة.
واألحاديث بهذه المضامين كثيرة.
عين الحياة ،العالمة محمد باقر
المجلسي (رحمه هللا)

إعداد خليل الحسيني

الكالم ما نفع وأعلم
خير ّ
قال النبي الحبيب المصطفى (ص ):

الجنة لها ثمن

الجن ّة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب ،ومالطها المسك األذفر،
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،وتربتها الزعفران .لما أسري بي إلى السماء دخلت
الجن ّة فرأيت فيها قيعان ،ورأيت فيها مالئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من
فضة وربما أمسكوا ،فقلت لهم :ما بالكم أمسكتم؟ .فقالوا :حتى تجيئنا
النفقة ،فقلت :وما نفقتكم؟ .قالوا :قول المؤمن :سبحان هللا والحمد لله وال
إله إال هللا وهللا أكبر ..فإذا قال بنينا ،وإذا أمسك أمسكنا..

األعمال التي تستوجب الجن ّة :

•من آثر على نفسه آثره هللا يوم القيامة الجن ّة.
ده أوجب هللا له بذلك الجن ّة.
•من عال يتيما حتى يبلغ أش ّ
•من مات وهو يعلم أن هللا حق دخل الجن ّة.
ّ
وكف
•من أسبغ وضوءه ،وأحسن صالته ،وأدّى زكاة ماله ،وخزن لسانه،
غضبه ،واستغفر لذنبه ،وأدّى النصيحة ألهل بيت رسوله (ع ) فقد استكمل
حقائق اإليمان ،وأبواب الجن ّة مفتحة له.
•ما جزاء من أنعم هللا تعالى عليه بالتوحيد إال ّ الجن ّة.
•إن في الجن ّة دار يقال لها دار الفرح ،ال يدخلها إال ّ من فرّح يتامى المؤمنين.
•إن ال إله إال ّ هللا كلمة عظيمة كريمة على هللا عز ّوجل ،من قالها استوجب
الجن ّة ،وإخالصه أن تحجزه ال إله إال ّ هللا عما حرّم هللا عزوجل .ومن قالها
كاذبا عصمت ماله ودمه ،وكان مصيره إلى النار.
وحين سأله أحدهم ما هو العمل لدخول الجن ّة؟.قال (ص) :إطعم الجائع،
ّ
فكف لسانك
واسق الظمآن ،وآمر بالمعروف ،وأنه عن المنكر ،فإن لم تطق
قصروا من األمل وثبّتوا آجالكم بين
إال ّ من خير ،فإنك بذلك تغلب الشيطانّ .
أبصاركم ،واستحيوا من هللا حق الحياء .تقبّلوا لي بستة أتقبّل لكم بالجن ّة:
ّ
وغضوا
إذا حدثّتم فال تكذبوا ،وإذا وعدتم فال تخلفوا ،وإذا ائتمنتم فال تخونوا،
أبصاركم ،واحفظوا فروجكم ،وكفّو أيديكم وألسنتكم.

المحرمون من الجن ّة :

أخبرني جبرائيل أن ريح الجن ّة يوجد من مسيرة ألف عام ،ما يجدها عاق،
وال قاطع رحم ،وال شيخ زان ،وال جار إزاره خيالء ،وال فت ّان ،وال منان ،وال
جعظري( الذي ال يشبع من الدنيا) .إن هللا تعالى آل على نفسه أن ال يسكن
جنته أصنافا ثالثة :راد على هللا عز ّوجل ،أو راد على إمام هدى ،أو من حبس
حق امرىء مؤمن.

ّ
كشاف النور ،البصيرة
البصيرة هي
هي البوصلة وهي الدليل إلى القبلة.
إذا تحرّك اإلنسان في الصحراء
بدون بوصلة ،فمن الممكن أن يصل
بالصدفة إلى مكان ،لكن االحتمال
ضعيف ،أما االحتمال األكبر فهو أن
ّات كثيرة
يتعرّض اإلنسان لمشق ٍ
بسبب الضياع والحيرة.
إن وجود البوصلة ضرور ٌّ
وخاصة
ي،
ّ
عند وجود عدو ٍّ يقف في مقابله.
إن افتقدتكم البوصلة ،قد تجدون
أنفسكم تحت حصار العدو وليس
دة الالزمة والتجهيزات
معكم الع ّ
المطلوبة للمواجهة ،عندها لن
ساكن .البصيرة
تستطيعوا تحريك
ٍ
ّ
وكشاف النور.
إذن ،هي البوصلة
البصيرة هي المن ّور في الفضاء
المظلم .البصيرة تدلّنا على الطريق.
البصيرة شرط ٌ الزم ٌ (ضروري) لتحقيق
النجاح الكامل ،ولكن ّها ليست شرطًا
كافيًا .وبتعبير– طالب الحوزة :-
البصيرة ليست العلة التامة للنجاح؛
فهناك شروط أخرى ضرورية ً
أيضا؛ إال
أن البصيرة هي الشرط الضروري .وإذا
ما توفرت جميع العوامل دون البصيرة
فإن الوصول إلى الهدف والنجاح
سيكون صعبًا جدًا.

احكام فقهية
أحكام لبس الذهب
هل تبطل الصالة بلبس الرجل
للذهب ؟
نعم تبطل .

هل يجوز للرجل لبس ساعة
داخلها أدوات ذهب أو سيرها
ذهبي ؟ ..وهل تجوز الصالة بها
؟

يجوز لبس االولى والصالة معها ،
واليجوز في الثانية .

ذكرتم في رسالتكم « الفقه
للمغتربين » انه يجوز لبس
الذهب االبيض للرجال ،فهل
تقصدون من الذهب األبيض
البالتين أم نفس معدن الذهب
االبيض الذي غُير لونه بسبب
مواد كمياوية ؟
الجواب :المقصود به البالتين وأما
الذهب إذا عولج لونه فال يجوز
لبسه للرجال .

ما حكم لبس الذهب في
الصالة بالنسبة للنساء ؟

يجوز .

هل يجوز لبس الساعة المذهبة
؟

اليجوز للرجل إذا صدق عليه لبس
الذهب .

ما حكم جواز لبس الساعات
المطلية بالذهب  ،او التي تحوي
ارقام من الذهب الخالص ؟
يجوز إال إذا صدق لبس الذهب .

ما حكم لبس ازرة االكمام اذا
كانت مصنوعة من الذهب
االبيض ؟ ..وما حكم الصالة
بها ؟

الجواب :االحوط لزوما ً ترك جعل
ازرار اللباس من الذهب  ،وال مانع
من الصالة فيه .

*طبقا لرأي المرجع آية هللا
العظمى السيد علي السيستاني
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DOZENS GATHERED TO CONDEMN THE TIES
BETWEEN CANADIAN UNIVERSITIES AND ISRAEL
Amany Mohanna-Montreal
Dozens of protestors gathered in
front of Roddick Gate on Nov. 12 to
advocate for Palestinian rights. The
protest -called Student-Speak Out
for Palestine- was hosted by organizations Solidarity for Human Rights
(SPHR) Concordia, SPHR McGill, Independent Jewish Voices (IJV), Palestinian and Jewish Unity (PAJU), and
Palestinian Youth movement (PYM).
According to Sarah Abdelshamy, an
organiser with PYM Montreal, the
main goal of the protest is raising
awareness of McGill and Concordia students and urging them to put
pressure on their universities administrations to divest from Israeli companies that contribute to the apartheid.
The Speak Out gathering comes at
the end of the downs for Boycott,
Divestment, and Sanctions BDS
week. This week is an annual event
that SPHRs Concordia and McGill
have organized since 2000. It provides many activities to promote the
Palestinian cause and culture.
For about 90 minutes, the protesters circled the speakers who called
for justice for the Palestinian people.
Specifically, they demanded the immediate liberation of prisoners, especially kids, held under administrative
detentions. It is a procedure committed by Israeli authorities to arrest individuals with no cases against
them for an unlimited time.
They also condemned the ties between Canadian universities and Israel. "They are involved at the same
time now with the Israeli apartheid
regime, and it's not only your money
that goes to Israel because of McGill

but also your research there. Some
of the research that you conduct is
being sent to Israel, including their
close ties to Ibis systems, which is
a weapons manufacturer," said Chadi
Marouf, the co-president of Palestinian Jewish unity and a SPHR founder.
Besides the Palestinian voices, the
Jewish activists had significant participation, “The mainstream institutional Jewish organisations would like
to pretend that there is a monolithic
block of Jewish narrative in Israel and
that is simply not true” said Tamara
Filyavich, membership engagement
coordinator at IJV. “It’s important for
us to show that there isn’t just one
voice speaking for all Jews in this narrative,” Filyavich said.
The protesters chanted slogans in
English, French, and Arabic along
with Palestinian Zzghrouta (a highpitched vocal sound representing
joy or salutation), and the organizers
distributed stickers and held banners

urged to boycott Israeli apartheid.
"We are asking for respect for the
rights of Palestinians, the right to
their country, their language, their
way of life. They are more and more
restricted in Israel because that the
occupied territories," said Emily Drysdale, a member of PAJU who was
engaged in distributing brochures
showing the decrease of Palestinian
territories during the last seven decades because of the Israeli colonization.
The attendees were diverse, including
Canadian and non-Canadian protesters. "This is a human rights violation;
I don't think you have to be Palestinian to be fighting for this cause; we
see massive injustice everywhere in
this world. There’s colonization here
in Canada, there's colonization there
in Israel, and Australia as well” said
Emily Hardie, a McGill student. “I
think we have to fight against these
massive injustices and oppression of

communities and peoples constantly
around the world for everyone," Hardie said.
Karim Farekh is an international student from Dubai whose ancestors
belong originally to Jaffa and suffered
from Palestinian diaspora "I thought
I'd come to show my solidarity for the
Palestinian people on a cause that I
care so deeply about something that
my grandparents went through their
exile in 1948," said Farekh.
In addition to event organizers, some
attendees were given the opportunity to share their words. Zeina Jhaish
is an education student and poet
who chanted a poem called My TV
Blood Cloud.
Jhaish emphasized the need for representing Palestine’s rich cultural
legacy. "I'm just here to continue
their legacy (of Palestinian poets) and
be a part of the diaspora community
in Montreal. I’m hoping to spread love
about our cause." Said Jhaish.
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ARE QUEBEC OFFICIALS REALLY SERIOUS
ABOUT FIGHTING ALL FORMS OF ANIMOSITY,
HATE & DISCRIMINATION?
Hussein Hoballah, Montreal
Hate, animosity and discrimination
against citizens of different colours
or races or religion have non-stop in
Quebec. Most recently, a black male
and female have been assailed by the
police in Quebec City, and a citizen has
threatened to kill Jews in a Facebook
post. Hence, it is urgent to conduct
more practical and stricter measures
against haters.
A social-media video shows a man in
a police uniform with a group of colleagues kicking snow into a young
boy’s face. Another officer can be seen
repeatedly kicking the boy, who was
handcuffed and held to the ground.
Simultaneously, a young female was
heard screaming a few meters away;
police officers were pulling her hair
and dragging her in the snow.
The Friday, Nov 26th incident has certainly been condemned by many politicians and activists, especially Premier
François Legault, as well as Quebec
City Mayor Bruno Marchand, who has
promised to investigate the incident.
Quebec City’s Police Chief Denis Turcotte has confirmed that a police investigation is being held into the conduct the police officers involved in the
violent arrest of the black teenagers.
Turcotte said he would “not tolerate any act of discrimination,” adding
that he “fully trusts in Quebec City’s
police… It’s worrisome, so we will try
to examine what’s happened and get
precise answers as quickly as possible.”
The investigations might not be concluded soon, but we hope they’ll lead
to serious and essential measures
that uncover the truth first and result in the strictest sentences possible as soon as the defendants are
proved guilty, especially when attacks
by police forces and others repeatedly
target black citizens in different cities.
It’s true offenders and law violators
should be strictly dealt with, no matter what their colour or faith is. But
the prevalent problem is the racist
stereotypes that many people, especially police officers, have adopted.
Denunciations do not suffice; other
measures are needed, including adding more black officers to police units
and upgrading police officers’ skills

A video shows a man in a police uniform shoving snow in the face of the youth as
)he's on the ground being arrested. (Instagram

and educating them on following the
required laws while dealing with offenders, especially offenders that
have been more exposed than others
to injustice and humiliation. Strikingly,
police forces usually deal with blacks
more violently than with whites. If this
matter is left unconsidered, things will
remain unchanged and a tragedy after
another will strike.
On another hand, a man from TroisRivières (approximately 140 km away
from Montreal) has been convicted
with inciting hate for calling for the
death of Jews in a Facebook post. In
January 2021, Patrick Lavoie compared Jews to “a group of racist abusers,” suggesting “bombing a Montreal
synagogue and placing the survivors
on a plane to get rid of them.”
The court ruled that Lavoie had post-

ed declarations in a public space to
incite hate against a particular group.
He has received a non-custodial sentence and been placed under a twoyear probation, including mandatory
community service.
Propagating hate and murder via social media and others is completely
unacceptable. Substantial solutions
are required and must not be limited
to strictly penalising the offenders.
Instead, the government’s policy in
dealing with civilians in general must
be re-examined to eliminate all forms
of discrimination against citizens of
religious attire, who’ve been pictured
as unwanted. Eventually, uneducated
citizens cannot be blamed when the
government itself enacts discriminatory laws.
So far we’ve seen that things are
not going on well; crimes and criminal motives haven’t been properly
countered. When Bill 21 got passed,
women in hijab, specifically, were insulted and even beaten in the streets
sometimes. Jews and Sikhs have as
well been attacked.
Street attacks and social-media provocative posts against Jews and citizens of other faiths and races aren’t
any different from the setbacks of Bill
21. Besides, anti-Semitism is completely reprehensible, just like Islamophobia is. Any response that doesn’t
tackle both issues is an incomplete
one, and it will only reduce the pain
rather than heal the wounds once and
for all.
We stand by whomever is being discriminated against, attacked or
threatened, no matter what his/ her
race or faith is. We ask of officials to
re-examine the root causes behind
all this, including racist convictions
and legal provisions. Multiculturalism,
freedoms and social security mustn’t
be hit hard in the name of secularism.
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Are there Any Solutions
to Montreal’s Escalating Gun Violence?
During a recent meeting, Prime
Minister Justin Trudeau and Montreal Mayoress Valérie Plante focused on the rising armed crimes
in Montreal and its suburbs. That
shows growing official concern
with the affair, which is threatening the security of one of the
major Canadian cities and bringing to attention, again, the issue
of organised criminal gangs. This
contrasts with the past, when
counter measures were taken and
some criminal masterminds were
imprisoned, and when police operations and manhunts pushed
gangsters to move their criminal
activity to other cities and provinces…
Security corps worry that the new
gangs’ structures are not yet fully
discoverable. The gangs are still
forming and expanding, emblazing
the fight for influence in areas of
interest or in ones where they’ve
been unknown. Whereas certain
communities used to be known as
home to gangsters, some Arabs,
too, have unfortunately formed
their gangs, intensifying the fight
recently and killing an AlgerianCanadian female by accident.
Earlier, victims of Lebanese origins
were killed, and bullets struck the
houses of Canadian Arabs. Abductions and thefts have also been
committed, and citizens have become alarmed and fearful of the
future…
Criminologist, organised crime
researcher and former MP Maria
Mourani has spoken to Radio Canada, saying the incidents are no
surprise to her; official measures
have been ineffective at eliminating the root causes of armed
violence, and restrictions have not
been tightened to halt gun trade
and trafficking at the borders with
the US. Prison sentences have
been mitigated, letting out a number of criminal masterminds, who
have resumed their criminal lives…
Premier of Quebec François Legault has asked officials to work
with communities to find solutions for the rising gun violence.
By that, Leagult has implied those
committing violence often originate from certain ethnic communities. But eventually, direct
intervention measures need to
be taken to uproot the causes of
criminal incidents.
University of Montreal’s Professor
Mark Allain believes that the recent policies are often devised in
the aftermath of problems. Therefore, Allain has called for replacing reactions to criminal incidents
with devising a long-term plan in
collaboration with social workers and community leaders and
associations. That way problems
can be dismantled since the very
beginning...
An effective plan cannot be limited
to increasing the number of crime
stoppers; the government must
set priorities to work on. That way
criminal symbols of the street can
be confronted instead of religious
symbols in public workplaces.
The Editors
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