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بعد االحداث االخيرة في فلسطين
وتفاعالتها جاليويا هل نلتقط هذه
اللحظة التاريخية؟
نظمت "صدى المشرق" عند السادسة من عصر يوم
السبت في الخامس من شهر حزيران ندوة افتراضية
عبر موقع زوم تناولت موضوع تفاعالت احداث
فلسطين االخيرة كنديا وعالميا وكيفية االستفادة منها
لتفعيل نصرة القضية الفلسطينية في كندا وايجاد
نموذج وآلية عمل اللتقاط هذه اللحظة التاريخية.
شارك في الندوة التي ادارها حسين حب هللا كل من
االساتذة  :حسن غية ،سامر مجذوب  ،طالل طه ،
لبيب فرج هللا  ،مالك ابي صعب ووليد حديد .
تركز الحديث خالل الندوة على اهمية القضية
الفلسطينية في ظل " تغير واضح في المناخ
السياسي العالمي " واالجماع الذي جرى حولها في
الساحة الكندية وغيرها من الدول .وجرى التشديد
على اهمية انخراط الشباب في التحركات الداعمة
للفسطينيين وضرورة رعايتهم  .كما اجمع المشاركون
على ان "التحرك الواسع للجالية في المقاطعات
والمدن الكبرى كان غير مسبوق وأعاد النبض الفعّال
للمطالبة بالحقوق الوطنية في فلسطين" .
كذلك جرى تناول "تحرك اللوبي الصهيوني في كندا
ضد الناشطين لتشويه سمعتهم والتشهير بهم كما
جرى في جامعة ماكغيل"  .كما جرى الحديث عن
سبل مواجهة ما يتعرض له الناشطون .
النواب العرب والمسلمين في البرلمان الكندي
ومواقفهم كانت محور نقاش خالل الندوة حيث جرى
تقييم تجربتهم ومقارنتها بتجربة نواب آخرين يعملون
بكل جد ونشاط في دفاعهم عن اسرائيل مع اهمية
طرح اسئلتنا على النواب بكل وضوح .
مواقف األحزاب الكندية المختلفة مما جرى في
فلسطين تناولتها عدد من المداخالت بالنقد
والتحليل .
الموضوع اإلعالمي الكندي كان حاضرا في الندوة
حيث لوحظ ان هناك تطور ملفت وايجابي في خالل
االزمة حيث " تجرأت قناة السي بي سي ان تنشر

حجم مشاركة شباب الجالية في التظاهرات فاجأ الكثيرين

تقريرا عن حي الشيخ جراح وتتحدث فيه بالعنوان
العريض عن حي الشيخ جراح والنضال ضد االحتالل
االسرائيلي".
الجمعيات المدنية من خارج الجالية جرى التعليق
على مواقفها فهناك "حجم تاييد واسع بين الكنديين
وعلينا ان نعرف كيف نستثمر هذا التأييد".
وتطرق الحديث الى " واقع الجالية الحالي والمجتمع
الذي نعيش فيه وما هي السبل الممكنة والطرق التي
يجب اتباعها للحصول على افضل النتائج".
حضر الندوة ايضا د .طنوس شلهوب واالستاذ محمد
السعيدي من جمعية " انسانية بال حدود.
وتم خالل الندوة تقديم العديد من االقتراحات فيما
يتعلق بالمرحلة والمقبلة .وأعقبها نقاش حول االفكار
المطروحة وتم االتفاق على لقاء آخر لمتابعة ومناقشة
النقاط المطروحة بين المشاركين والحديث عن
الخطوات التالية المزمع متابعتها.

تفاصيل المداخالت في الصفحات الرابعة والخامسة
والسادسة
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أول الكالم
الكنيسة والحكومة وهول المأساة!

ظهرت حقيقة مأساوية هزت وصدمت خسرناهم".
الشعب األصلي الهندي في جنوب ي ُشار إلى أن أوتاوا قدمت اعتذارا ً
مقاطعة كولومبيا البريطانية ( Britishرسميا ً عام  2008عما وصفته "لجنة
غرب كندا .فوفقا ً الحقيقة والمصالحة" (Truth and
 )Columbiaفي
ِ
َ
)Reconciliation
كشف مسح ٌ Commission
لِما ذكرته وكاالت األنباء،
بوصف "اإلبادة الجماعية الثقافية"،
لألراضي في موقع "مدرسة كاملوبْس
ِ
ج أولية وذلك في إطار تسوية وصلت قيمتها
الهندية الداخلية" سابقا ً نتائ َ
ع
تُظهر رفات  215طفال ً مدفونا ً في إلى مبلغ  1,9مليار دوالر كندي د ُف ِ َ
لطالب سابقين.
الموقع.
ٍ
ولم يتوقف االكتشاف عند هذا الحد .وقال البابا فرنسيس إن "األلم" يعتصره
فغالبا ًما كان األطفال يتعرضون لالعتداء بعد اكتشاف رفات االطفال ،ودعا إلى
الجنسي والجسدي ،وكثير منهم  -كما احترام حقوق الشعوب األصلية وثقافتها.
يتضح  -دفعوا حياتهم لِكونِهم مختلفين وفي حديثه إلى الزوار والسياح في
ثقافيا ً عن المستعمر ِ ذي نمط الحياة ساحة القديس بطرس في خالل
عظته األسبوعية ،حث فرنسيس
الغربي األوروبي.
العثور على الرفات أظهر َ حقيقة اإلجرام الزعماء السياسيين والدينيين في كندا
 ،والتي تؤكد الظروف القاسية والمروّعة على "التعاون بكل عزيمة" من أجل
التي عاشها السكان األصليون منذ عقود تسليط الضوء على ما حدث والسعي
في إحدى مؤسسات النظام المعروفة إلى المصالحة وتضميد الجراح .وقال
بِاسم "المدارس السكنية الهندية" ،فرنسيس إنه يتعاطف مع "الشعب
التي سلمت مفاتيح إدارتها للكنائس الكندي الذي أصيب بصدمة من هذه
الكاثوليكية ،التي كانت بدورها تفصل األخبار المروعة".
أطفال السكان األصلين عن ثقافتهم لكن البابا لم يقدم اعتذارا ً مباشرا ً عما
وتنشئتهم ،وتربيهم على مبادىء حدث وهو ما طالب به بعض الكنديين.
وفي المقابل قال رئيس الوزراء الكندي
الثقافة السائدة.
أعرب رئيس الوزراء جاستن جاستن ترودو إن على الكنيسة
من جهته
َ
ترودو عبر تويتر أن اكتشاف الرفات الكاثوليكية تحمل المسؤولية عن دورها
"يفطر قلبي" ،مضيفاً" :هذا الفصل في إدارة الكثير من تلك المدارس.
المظلم والمشين من تاريخ بالدنا فهل ستبقى هذه القضية االنسانية كرة
يشكِّل ذكرى مؤلمة" .من جانبها تتقاذفها أقدام السياسيين ومسؤولي
أعادت الوزيرة الكندية للعالقات بين الكنيسة وك ٌّ
ل يسعى إلى التبرؤ من
العرش والسكان األوائل ،كارولين هذا العمل المشين؟ هل سيحدث هذا
بينيت ،التأكيد على رسالة ترودو ،بدال ً من التعاون الجاد والفعال لتضميد
ومنع تكرار
معلنة تقديم الدعم الحكومي للعائالت جراحات السكان األصليين
ِ
والمجتمعات األصلية من أجل "شفائها هذه الجرائم بحق أي شعب آخر في
في الوقت الذي نكرّم فيه أقاربها الذين أنحاء العالم؟
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hhoballah@sadaalmashrek.ca

المرحلة القادمة قد تخبىء مفاجآت خطيرة!
في خالل أيام العدوان اإلسرائيلي
على غزة الشهر الماضي خرج اآلالف
في كندا في تظاهرات عارمة شملت
معظم المناطق الكندية ،في سابقة
وحّدت الجالية حول قضية فلسطين،
رغم االختالفات بين أطيافها ،وأحيت
من جديد في النفوس ما يعمل الكثير
من السياسيين على طمسه  -سواء
من خالل تجريم انتقاد اسرائيل
واعتباره معاداة َ السامية ،أو تجريم
مطالب الشعب الفلسطيني باستعادة
ِ
حقوقه المسلوبة فوق تراب أرضه ،أو
دعم مصالح إسرائيل سياسيا ً ونيابيا ً
ِ
وانتخابياً.
فالمتابع النعكاسات هذه األحداث
على الساحة الكندية يمكنه أن يسجل
مالحظات مهمة وايجابية سجلت
مرحلة جديدة ستكون مختلفة عما
قبلها اختالفا ً جذريا ً ولكنها قد تأتي
بِارتدادات خطيرة إذا لم ي ُلتَفَت وي ُتنبَّه
لتلك االرتدادات .
فبعيدا ً عن المأساة االنسانية التي
حدثت في خالل العدوان االسرائيلي
على غزة ،المتمثلة بسقوط ضحايا
بينهم العشرات من األطفال في غزة،
إضافة إلى سعي االحتالل الى طرد
أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم
بطرق يَدعي أنها قانونية من أجل
تهويد الحي ،كانت مشاركة ُ العنصر
الشبابي من المولودين في كندا الفتة ً
في التظاهرات التي خرجَت للتنديد ِ
بِاإلعتداءات .وهو تحول كبير ال ينبغي
أن يفوت القيمين على ساحة الجالية
ُ
االلتفات إليه وتوجيهه في االتجاه
الصحيح ليكون متماشيا ً مع خدمة
األهداف التي تصب في مصلحة
الجالية.
المسألة االخرى الالفتة أيضا ًهي جرأة
الشعارات التي رفعت ضد االحتالل،
بعد أن ظن معظمنا أنه لم يعد لمثل
تلك الشعارات مكان في الواقع
الكندي والعالمي ،في ظل محاولة
جادة من أحزاب السلطة السياسية
أو المعارضة فرض الحرم على انتقاد
االحتالل وعلى مقاطعة بضائعه.
كانت الفتة ً أيضا ً
ُ
مواقف شخصيات
تقول
ومحلية
كندية
نيابية
لالحتالل االسرائيلي :كفى .فالحزب
الديمقراطي الجديد ـ بعد المواقف
األخيرة في مؤتمر ِ الحزب العام ـ كانت
مواقفه واضحة بالنسبة لِضرورة اتخاذ
موقف كندي من صفقات األسلحة مع
الكيان الصهيوني .والحزب األخضر
انقسم بشكل واضح في مواقفه،
فخرج بعض النواب بتصريحات تنتقد
اسرائيل بشدة ،مع رفض استخدام
االتهامات بمعاداة السامية لمنع
النقد المشروع النتهاكات حقوق
اإلنسان واعتباره أمرا ً مسيئا ً وخطيراً.
ووقّع عضوان كنديان في مجلس
الشيوخ وأربعة وعشرون عضوا ً في

الشعارات المرفوعة في التظاهرات لم ترق النصار اسرائيل ف يكندا

المجلس النيابي رسالة إلى رئيس
الوزراء الكندي جوستان ترودو ،بينهم
نواب من الحزب اللبرالي وأحزاب
أخرى تدعو الحكومة الكندية إلى
استخدام العقوبات للدفاع عن حقوق
اإلنسان الفلسطيني.
ولفت البيان إلى انه "لم يعُد من
المناسب لكندا أن تتجاهل انتهاكات
الحكومة اإلسرائيلية المتعددة لحقوق
اإلنسان الفلسطيني" ،ودعا الحكومة
الكندية إلى "الذهاب إلى ما هو
أبعد من بيانات القلق والعمل مع
المجتمع الدولي على إدانة عمليات
اإلخالء القسري ،وبناء المستوطنات،
والمعاملة غير المتكافئة ،واالعتداءات
على الصحافيين ،وقصف المرافق
وإزهاق أرواح
اإلنسانية والطبية،
ِ
المدنيين ،والمطالبة باحترام القانون
الدولي" .واعتبر الموقعون على
البيان أنه "من األهمية بمكان أن
تدين حكومتنا على الفور االحتالل
والمستوطنات غير القانونية".
وال ننسى مواقف نائب حزب التضامن
الكييبكي في المجلس النيابي في
كيبك ربى غزال ،التي ما زالت تذكِّر

الجميع أنها ابنة ُ شعب ُ
شرّد من أرضه
وهو الجىء في الكثير من دول العالم،
وهي التي عندما وصلت إلى كيبيك
كانت تحمل معها شهادة لجوء ووثيقة
سفر أُعطيت لها من قِبل السلطات
ن أهلي كانوا الجئين في
اللبنانية "أل ّ
لبنان ،وما زلت أحتفظ بهذه الوثائق
بعناية كبيرة الى اآلن كشاهد على
هويتي الفلسطينية ،الت ّي أعتز ّ وأفتخر
داً" ،كما قالت غزال في مقابلة
بها ج ّ
لها مع صدى المشرق في العدد
الماضي.
التحول الجديد هو لحظة تاريخية
ينبغي لنا الوقوف عندها ،ثم المضي
قدما ً في التحرك الجاد والمدروس،
بعيدا ًعن الحماس واالنفعال والتسرع
ليبقى ضمن الضوابط التي ال تسمح
ألحد بالنفاذ منها واستغاللها للقضاء
عليها في بداية تحركاته .فما كان قبل
أيار من عام  2021ال يجوز بأي حال
من االحوال أن يكون كما بعده.
فمواقف االحزاب والنواب المؤيدين
إلسرائيل وجماعات الضغط الصهيونية
كان واضحا فيها االستغالل والتركيز
على مسألة العداء للسامية ،وذلك

ض بعض
من خالل التركيز على تعر ُّ ِ
التجمعات أو المؤيدين إلسرائيل
للرشق بالحجارة ،أو مراقبة بعض
الشعارات التي أطلقها المتظاهرون
وربطها بالعداء للسامية لحرف األنظار
عن الجرائم االسرائيلية .وهو ما ي ُظهر
الخطة القادمة لمواجهة التحركات
المناصرة للقضية الفلسطينية.
فقوة ونفوذ الجماعات النافذة
المؤيدة إلسرائيل وخبرتها في
إسكات معارضيها وخوف الكثير من
السياسيين يجعلنا نتوقع منها كل
شيء للوقوف في وجه التحوالت
الجديدة ،ليس أقلها ما جرى
ِّ
بحق الطالب
في جامعة ماكغيل
المؤيدين للقضية الفلسطينية .وهي
قضية خطيرة ال ينبغي أن تمر مرور
الكرام دون التوقف عندها والتحذير
من تبعاتها في إحدى أهم المؤسسات
التربوية في كندا.
فقد نشر موقع تابع لجمعية
"الطالب الداعمين لحقوق االنسان
الفلسطيني"  -فرع جامعة ماكغيل
( - )SPHRتقريرا ً كشف تعرّض
الطالب المؤيدين للفلسطينيين في

الجامعة للترهيب من جماعات مؤيدة
السرائيل .الموقع كشف عن وجود
قائمة متداولة في الحرم الجامعي
َّ
أعدتها ـ على ما يبدو ـ مجموعة ٌ من
الطالب الصهاينة في ماكغيل ،تحتوي
على أسماء ومعلومات شخصية لعدد
ال يحصى من الطالب المؤيدين
لفلسطين في الجامعة" .ولفت
دي
التقرير إلى أن "أحد أهداف مُع ِ ّ
الالئحة هو مراقبة وتوثيق الطالب
المشتبه في تعاطفهم مع فلسطين.
ارتعاب الطالب
وتحدث التقرير عن
ِ
م
عندما "اكتشفوا أن أسماءهم وأرقا َ
هواتفهم الشخصية قد تُدُووِلَت على
موقع رقَمي ينص على أنهم يقدمون
خدمات جنسية مقابل التعويضات
المالية .كما استخدم اإلعالن أوصافا ً
حقيرة ً وعنصرية ً بحقهم ،وسعى إلى
تشويه سمعتهم على أنهم معادون
للسامية".
فتح معركة بهذا األسلوب الرخيص
والمخالف لكل القوانين واألعراف
واألخالقيات العلمية والثقافية يشير
إلى حجم التأثير السلبي الذي تركته
التظاهرات العارمة ،التي كان الطالب
والشباب عمادها ،وهو يؤكد أنهم لن
يوفروا أي وسيلة في مواجهتهم مهما
كانت غير اخالقية ،وهي لن توفر أي
جهة معارضة لالحتالل سواء كانت
نيابية أو إعالمية أو تربوية أو غيرها.
وهذا يتطلب مواجهة متأنية ومدروسة
لما تقوم به هذه الجماعات ،تبدأ أوال ً
بتحصين كبير لساحتنا والناشطين
ن استهدافهم
فيها ،واحتضانهم حي َ
من خالل التعاون مع محامين
مناصرين للقضية الفلسطينية للدفاع
عن الذين تستهدفهم الجماعات
النافذة المؤيدة إلسرائيل لِئال ي ُترَكوا
وحدهم.
ومن المهم جدا ً محاولة تحصين
الساحة من أي تصرفات صبيانية غير
مدروسة يقوم بها بعض المتحمسين
من جاليتنا ،فقد تستغلها جماعات
الضغط والتشهير المترصدة لكل
نشاط مُعاد ٍ إلسرائيل .فليس مقبوال ً
منا أي اعتداء جسدي أو لفظي أو غيره
على أي مواطن كندي بسبب دينه أو
معتقده السياسي .بل من الضروري
احترام حق اآلخرين في التعبير عن
آرائهم مهما كانت مخالفة آلرائنا.
وعلينا أن نقف في وجه من يريد أن
يعبر عن مواقفه من بيننا بطرق ال
تتناسب مع القوانين المرعية في كندا
واآلداب الدينية التي نؤمن بها.
المرحلة القادمة قد تخبىء مفاجآت
تريد االنقضاض على ما حُقِّقَ حتى
اليوم .فالحذر مطلوب واالستعداد
لتلك المفاجآت بما يتناسب معها
ضروري جداً ،حتى نحافظ على ما
ُ
نجز َ ونصون مُحقِّقي هذه اإلنجازات.
أ ِ
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هناك حجم تاييد واسع بين الكنديين
وعلينا ان نعرف كيف نستثمر هذا التأييد
د .مالك ابي صعب*
القضية المركزية ال تزال قضية
فلسطين  .يمكن ان نختلف حول
سوريا وحول ليبيا وحول ايران لكن
ليس هناك خالف بان هناك في
فلسطين استعمار ومحاولة سلخ
شعب عن ارضه ال زال يصارع
المشروع الصهيوني منذ العام .1917
ما لفت نظري هو التحول في الرأي
العام الغربي واالمريكي تحديدا  .قبل
 11ايلول كنا نقول رأينا بصراحة بكل
شيء ،حتى اننا كنا ننتقد آرييل شارون
واالعتدءات على لبنان ونعلن تأييدنا
الي مقاومة للعدوان االسرائيلي .
لكن بعد  11ايلول حدثت تهديدات
ومالحقات وغير ذلك .و كان من
الصعب الدخول الى الصف حيث
كنت ادرس مادة التاريخ المعاصر في
الشرق االوسط في جامعة اكرن في
الواليات المتحدة من دون ان نشعر
بحجم الضغط علينا .
ال شك ان الوضع في كيبك الوضع
مختلف نوعا ما عن امريكا  .فالشعب
هنا لديه مشكلة مع الحكومة
االمريكية والحكومة االسرائيلية .
طبعا ال يفكروا بنفس الطريقة التي
نفكر فيها  .وقد شهدنا نزول 250
الف متظاهر في كيبك احتجاجا على
عدوان تموز في الـ  . 2006واعتقد
ان هذه البيئة ستكون ايجابية اتجاه
نشاطنا في المستقبل .
المالحظة الثانية انه كان هناك
انخراط لألجيال الشابة وبالذات
الصبايا من خالل المشاركة في
االنشطة التي ترفض ما تقوم به
اسرائيل ضد الفلسطينيين  .وهذه
الظاهرة علينا ان نعمل على رعايتها
تطويرها  .وهنا ال بد ان اسجل ان
هناك فجوة بين جيلنا وجيل الشباب

وعلينا ان نردم هذه الفجوة  .في آخر
تجمع اقمناه في "مجلس تنسيق
النشاطات الداعمة لفلسطين" حاولنا
ان تقدم اكبر عدد ممكن من الصبايا
والشباب لتكون لهم االولوية في
الحديث والتعبير  .نحن الكبار لسنا
بحاجة للتعبئة  .ما يهمنا هو هذا
الجيل .
ما يهمنا كذلك هو الكنديين من غير
العرب والبحث عن سبل التواصل
معهم  .نريد الى نستقطب جارنا في
المسكن وزميلنا في العمل او الدراسة
وغيرهم .
المسالة الثالثة هي كيفية تطوير
نضاالتنا  .هناك منظمة اسمها BDS
 Quebecوهي مفتوحة للجميع

لكن ال يوجد من بيننا اي عضو فيها
 .نحن عندنا انصار وليس شرطا ان
يكونوا بالكامل ضد اسرائيل بل ضد
ما تقوم به اسرائيل  .يهمنا هؤالء
الناس الذين هم زمالء في الجامعة
وطالب وفي الجمعيات حيث علينا ان
نطور عالقتنا معهم .انا اقترح التواصل
والتنسيق مع المجموعات االخرى
التي تعمل في نفس اإلتجاه في
مونتريال وخارجها بما فيهم الـ BDS
التي تضم نخبة مميزة من غير العرب
.هناك اكاديميون يؤيدوننا ويشاركون
في التظاهرات ضد اسرائيل .
ايضا من المفيد ان الفت الى ان
التضامن الذي ابديناه كعرب ضد
الحملة العنصرية التي تعرض لها

السود في امريكا كانت موضع تقدير
منهم في كندا  ،حيث شاهدنا الكثير
من السود منخرطين في التحركات
التي جرت ضد االعتداءات االسرائيلية
 .لذا علينا التواصل معهم ومشاركتهم
في تحركاتهم وقضاياهم ايضا.
وهناك مجموعات من السكان
األصليين تضامنت معنا  .ومنهم
زمالء تعليم في الجامعة يشارك معنا
من دون اي سؤال  .هناك اساتذة
يدرسون في الجامعة صوتوا معنا .
كما كان هناك تاييد من من مثليي
الجنس .
هناك ايضا االتحادات النقابية التي
لعبت دورا كبيرا في التظاهرات التي
جرت في العام . 2006

هناك األحزاب ايضا حيث علينا
اإلنفتاح على االحزاب الكندية.
في الخالصة هناك حجم تاييد واسع
وعلينا ان نعرف كيف نستثمر هذا
التأييد  .ومن الضروري جدا ان يكون
تركيز التواصل على غير العرب من
الكنديين.
واألهم ان ننقل التظاهرات الى
مستوى ارقى .فالتظاهرات التي تجري
مثال امام القنصلية االسرائيلية تقام
بعد ان تكون القنصلية قد اقفلت
ابوابها بينما من المهم ان يكون
النشاط اكثر تأثيرا  .وهنا الفت الى انه
من المهم ان يكون هدفنا الحكومة
الكندية لكي توقف انحيازها السرائيل
وتوقف بيع االسلحة السرائيل.
التحدي الكبير امامنا هو مسألة ربط
نشاطاتنا بتهمة معاداة السامية ما قد
يؤدي الى ان نطرد من وظائفنا وان
نحال الى القضاء وغير ذلك  .وايضا
التهم القائمة اآلن اما اننا من اتباع
حماس او معادون للسامية .
من الضروي ان نشكل مجموعة من
االساتذة والمحامين وكتابة وثيقة
قانونية تكشف ان معاداة السامية
مسالة غير قانونية وخطيرة  .ويجب
العمل باي طريقة سواء من خالل
طرحها في اإلنتخابات او اي طريقة
اخرى لتفنيد هذه المسالة والوقوف
في وجهها ..
واذا استطعنا احداث اختراق في هذا
المجال سيكون انجازا كبيرا.
*( مداخلة للدكتور مالك ابي صعب
استاذ مادة التاريخ المعاصر في
الشرق االوسط في جامعة ماكغيل
خالل الندوة االفتراضية التي اقامتها
صدى المشرق السبت الماضي حول
احداث فلسطين االخيرة وكيفية
االستفادة منها لتفعيل نصرة القضية
الفلسطينية في كندا)

مشاركة جيل الشباب فاجأنا قبل ان
يفاجىء اآلخرين
سامر المجذوب*
اريد ان اشير في البداية الى ان
موضوع فلسطين كان الى حد بعيد
التعرض لها يعد من المحرمات
السياسية اذا صح التعبير  .الوجود
العربي او المسلم لم يكن له كلمة
في موضوع فلسطين عند صانع القرار
.
بين العدوان على غزة في العام 2014
والعدوان الذي جرى في ايار الفائت
نرى هناك فارقا كبيرا في التعاطي
مع هذا الحدث سواء كان التعاطي
االعالمي او السياسي او الشعبي او
الجاليوي .هناك و بالرغم من بعض
المالحظات و رغبتنا بتأثير اكبر اال انه
حصل تطور ايجابي الى حد بعيد .
من جملة هذه التطورات االيجابية
والملفتة كانت مشاركة جيل الشباب
من الجيل الثالث والرابع والذي فاجأنا
قبل ان يفاجىء اآلخرين .
بالنسبة لالحزاب الكندية المسألة
واضحة للجميع  .كان التحدي االكبر
هي الحزب الليبرالي  .تاريخيا يوجد
حزبان حكما في كندا :اما المحافظين
واما الليبرال .االحزاب االخرى لها
اهميتها سيما انه يمكنها ان تأخذ
حريتها في اتخاذ المواقف ويمكن
لإلعالم ان يغطي مواقفها ،كما هو
حال حزب الديموقراطيين الجدد،
الذي تكلم بحرية مطلقة بموضوع
فلسطين  .حزب المحافظين خرج
بموقف واضح ال لبس فيه مؤيد
للكيان .
الحزب اللبرالي وقع في حيرة لعلها

لم تكن تخطر على باله  .هنا دعونا
نميز بين مواقف الحزب اللبرالي في
مواقفه الداخلية مع الجالية الكندية
المسلمة والعربية والسياسة الخارجية
 .الكثيرون يعرفون ان الحزب مارس
سياسة انفتاح في الداخل على الجالية
العربية واالسالمية الى حد بعيد مع
بعض المالحظات التي مررنا بها
وبعض التحديات  .بشكل عام مقارنة
بالسنوات الماضية الوضع في ظل
الحزب اللبرالي افضل بكثير داخليا
حيث اقر وجود االسالموفوبيا في
المجتمع وحاول فتح باب الوظائف
امام الجالية في البرلمان  ،حيث
اننا حين ندخل اليوم الى مجلس
النواب نجد الكثير من المحجبات
و ابناء الجالية يعملون في مكاتب
النواب والمجلس النيابي نفسه .
اضافة الى ثالثة وزراء مسلمين في
الحكومة الفيدرالية .هذا االنفتاح
له عدة اسباب منها ان عدد العرب
والمسلمين يقارب المليون ونصف.
فال بد ان يكون هناك صوت لهؤالء
في مواقع القرار  .اضافة الى ان رئيس
الحكومة نفسه اتى من عائلة تؤمن
بالتعددية الثقافية و الدينية.
اشكال الحزب اللبرالي  ،كما هو
اشكال االحزاب السياسية في العالم
الغربي هو موضوع العالقة مع الكيان
 .حيث نرى االمور مختلفة كليا  .فقد
رأينا الحزب اللبرالي في موقف ال
يحسد عليه ،حيث وقع بين تحديين:
االول هو انه ال يستطيع ان يخرج عن
الموقف التقليدي لكندا  ،المتحالف
مع الكيان لسنوات طويلة  .والثاني

ال يمكنه تجاهل نزول عشرات اآلالف
الى الشوارع متضامنين مع القضية
الفلسطينية  .وهو ما انعكس في
مواقف النواب التابعين للحزب في
البرلمان ،ما ادى حالة من االرباك
والضعف كانا واضحين للجميع بين
اعضاء المجلس النيابي والوزراء من
العرب والمسلمين في الحزب اللبرالي
 .ومن يعرف دهاليز العمل السياسي
داخل األحزاب السياسية يعرف ان
هكذا قرارات يفكر النائب فيها الف
مرة قبل ان يتخذها .
قد نكون تفاجانا ان الكثير من النواب
من اصدقاء الجالية اخذوا مواقف
متقدمة أكثر بكثير من النواب من
ابناء الجالية  .نحن من خالل التواصل
مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس
الوزراء وجدنا انهم كانوا بحالة حيرة
وتحت ضغط غير طبيعي النهم لم
يتوقعوا هذا العمل الكبير على االرض
وخروج المواطنين باعداد كبيرة  ،االمر
الذي كان له تأثير كبير على بعض

المواقف التي اتخذها بعض النواب
في الحزب .
اللوبي الذي يساند الكيان بدأ  -بعدما
نزلت الجالية الى الشارع باعداد
الفتة – يتواصل مع رئاسة الوزراء
ووزارة الخارجية للضغط عليهم  .كما
بدأ يستهدف اشخاص بعينهم .وهذا
ما الحظناه مثال في جامعة ماكغيل
حيث اصدرت جمعية الـ (  ) SPHRفي
ماكغيل تقريرا عن استهداف النشطاء
الذين يؤيدون القضية الفلسطينية
بطرق مختلفة وخطيرة منها تشويه
السمعة ومحاولة استدراجهم المور
ال اخالقية  .هذا عدا عن استهداف
السياسيين الذين اتخذوا مواقف
مؤيدة للفلسطينيين والضغط عليهم
بشكل غير طبيعي.
من أهمية االنتباه ان الهدف هو
تحقيق مكتسبات و ال يتم هذا بتهديم
إنجازات تم تحقيقها سابقا  .العمل
السياسي يتطلب وعى و حكمة و
حنكة في العالقات و تحديد الصديق

و الحليف من غيره .
كان هناك تطور ملفت وايجابي في
الموضوع اإلعالمي خالل االزمة حيث
تجرأت قناة السي بي سي ان تنشر
تقريرا عن حي الشيخ جراح وتتحدث
فيه بالعنوان العريض عن حي
الشيخ جراح والنضال ضد االحتالل
االسرائيلي .كان هناك وسائل إعالمية
أخرى أيضا قدمت تقارير الفتة قد ال
تكن بالمستوى المطلوب ولكنها
كانت افضل من السابق .
ال بد من استمرار الجهد و العمل على
كل االصعدة السياسية و اإلعالمية و
الشعبية ببعد وطني كندى  .و عادة
تأتي النتائج تراكمية مع مرور الوقت .
*(مداخلة لالستاذ سامر المجذوب
 ،رئيس المنتدى االسالمي الكندي
خالل الندوة االفتراضية التي اقامتها
صدى المشرق السبت الماضي حول
احداث فلسطين االخيرة وكيفية
االستفادة منها لتفعيل نصرة القضية
الفلسطينية في كندا)
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على الحكومة الكندية التوقف عن بيع السالح الى اسرائيل و شرائه منها
حسن غيّة*
المواجهة االخيرة بين اسرائيل و
الشعب الفلسطيني أبرزت حقائق
كانت غائبة عن كثير من الناس و
غيرت موازين القوى على أرض الواقع
ما فيها الساحة
و على الساحة الدولية ب ِ َ
الكندية .أول الحقائق التي كانت
مغيبة و أبرزتها المواجهة األخيرة هي
مركزية القدس و المسجد األقصى
في الصراع العربي االسرائيلي .عندما
أعلن الرئيس ترامب ما أسماها
بصفقة القرن و عن قراره بنقل
السفارة األميريكية إلى القدس صرح
بأن الكثيرين حذروه من ردّة فعل
الشارع العربي و لكن شيئا لم يحدث
ب على ذلك بأنه على يقين بأن
و عق َّ َ
صفقة القرن ستشكل الحل النهائي
لقضية الصراع في الشرق األوسط.
األحداث التي توالت في الشرق
األوسط كنتيجة مباشرة او غير مباشرة
لسياسات ترامب زادت من ثقة الرجل
بصحة هذه السياسات .من اهم هذه
األحداث كانت موجة التطبيع بين
عدة دول عربية و اسرائيل برعاية
اميريكية و نقل السفارة األميركية
بدون اَي ردّة فعل تذكر في العالم
العربي و قرار اسرائيل اعالن القدس
الموحدة العاصمة االبدية إلسرائيل
اضافة الى ضمها للعديد من االراضي
الفلسطينية التي كان يجب ان تقام
عليها الدولة الفلسطينية ضمن إطار
حل الدولتين المنصوص عليه في

اتفاقية أوسلو .هذه األحداث أوحت
للكثيرين بان القضية الفلسطينية
تسير الى نهايتها التي كانت تتوق لها
الحركة الصهيونية منذ عقود أال و هي
ترويض العرب و القضاء على الهوية
الفلسطينية و انتزاع اهمية القدس و
المسجد االقصى من الوجدان العربي
و االسالمي.
لقد تم تجزئة الشعب الفلسطيني الى
ثمانية اجزاء على األقل .الفلسطينيون
داخل الخط األخضر تم تقسيمهم الى
ثالثة أقسام :الدروز و البدو و ما يسمى
باالسرائليين العرب .الفلسطينيون
في الضفة الغربية تم تقسيمهم الى
ثالثة أقسام ايضا حسب المناطق
التي رسمتها اتفاقية أوسلو الثانية:
منطقة ( أ ) و منطقة ( ب ) و منطقة (
ج ) .يضاف الى هذه األقسام الستة
فلسطينيو غزة و فلسطينيو الشتات.
هذا باالضافة الى الخالفات السياسية
بين السلطة الفلسطينية في رام هللا
و حماس في غزة و الصراعات بين
التيارات المختلفة داخل حركة فتح
كالصراع بين تيار محمود عباس و تيار
محمد دحالن و غيرها من الصراعات.
في هذه األثناء كانت اسرائيل مطمئنة
البال وعلى يقين انه ليس هنالك
أي عائق امام سياستها التوسعية و
لذلك استمرت بمصادرة االراضي
الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من
بيوتهم وبناء المستوطنات الى درجة
ان عدد المستوطنات وصل اآلن
إلى أضعاف ما كان عليه عند توقيع

اتفاقيات أوسلو وعدد المستوطنين
االسرائليين في الضفة الغربية أصبح
اآلن يقارب النصف مليون.
ولكن جاءت المواجهة االخيرة لتثبت
ان حسابات الحكومات اإلسرائيلية
المتعاقبة و حسابات الرئيس السابق
ترامب كانت خاطئة .في هذه
المواجهة توحد الشعب الفلسطيني
بكل اطيافه في الداخل و الخارج،
في جميع ارجاء فلسطين التاريخية
و في المخيمات و الشتات .لم يكن
لهذا الشعب قيادة توحده و لكن
وحدته القضية .لقد كانت انتفاضة
الشعب الفلسطيني في كل مدن
و قرى فلسطين التاريخية ،و التي
أشعلت شرارتها االعتداءات المتكررة
على المسجد األقصى ،أمرا جديدا و
مفاجئا لصناع القرار في القدس و تل
أبيب .ان تمسك االنسان الفلسطيني
في اللد و حيفا و يافا و عكا و أم الفحم
و غيرها بهويته الفلسطينية غيرت
موازين القوى و اثبتت ان ما كان
يسمى بالتعايش السلمي لم يكن
اال أضغاث احالم النه من المستحيل
احالل السالم بدون تحقيق العدالة
و المساواة بين المواطنين .هذه
المعادلة الجديدة أشد خطورة على
اسرائيل من صواريخ حماس .من هنا
يتعين على المسؤولين االسرائليين ان
يعرفوا ان الحل يجب ان يكون سياسيا
مبنيا على العدل و احترام اآلخر ال على
القوة العسكرية و االنتصار على اآلخر.
و اثبتت هذه المواجهة ايضا ان السالم
يجب ان يتحقق بين مكونات سكان

فلسطين التاريخية و اال لن يكون
هنالك سالم مهما كان عدد الدول
العربية التي توقع معاهدات سالم مع
اسرائيل وتطبع معها .هذه المواجهة
اثبتت ايضا ان االستيطان يهدد وجود
اسرائيل و ليس فقط أمنها .ان هذا
االستيطان اذا لم يتوقف سيقضي
على مشروع حل الدولتين الذي
بنيت على اساسه اتفاقية أوسلو التي
دعت إلقامة دولة فلسطينية بجانب
دولة اسرائيل .بناء المستوطنات
على االراضي التي من المفترض ان
تؤسس عليها الدولة الفلسطينية
جعل من إقامة هذه الدولة أمرا شبه
مستحيل .ان المجتمع الدولي بما
فيه كندا ،والذي ال يزال يطالب
بحل الدولتين يقف اآلن على مفترق
طرق ،اما ان يقنع اسرائيل بوضع حد
لسياستها التوسعية و التوقف عن
مصادرة االراضي الفلسطينية و طرد
الفلسطينيين من بيوتهم ،خاصة ان
المجتمع الدولي مجمع على عدم
شرعية هذه الممارسات ،و إما على
المجتمع الدولي التوقف عن دعم
اسرائيل ماديا و عسكريا .لقد قبل
الفلسطينيون في اتفاقية اوسلو عام
 1993بإقامة دولتهم على 21%
فقط من ارض فلسطين التاريخية و
كان من بنود هذه االتفاقية ان يتم
التوصل خالل خمس سنوات عبر
المفاوضات الى اتفاق حول القدس و
المياه و الالجئين .و لكن المفاوضات
بين طرفين غير متكافئتي القوى لم
تؤدي حتى اآلن إال إلى مزيد من

مصادرة االراضي و زهق لألرواح و لم
ت َر الدولة الفلسطينية النور وإمكانية
أقامتها تتضاءل يوما بعد يوم .اذا كان
المجتمع الدولي جادا فعال في التوصل
الى حل ،عليه التوقف عن تسليح
الطرف االقوى إلجباره على احترام
حقوق االنسان و االلتزام باتفاقية
جينيف و تطبيق القانون الدولي و اال
فان المفاوضات العبثية ستستمر الى
ان يصل الجميع الى حائط مسدود.
نحن كمواطنين كنديين ال نستطيع
ان نفرض حال في الشرق األوسط
و لكن بإمكاننا وعلينا ان نطالب
الحكومة الكندية بالتوقف عن بيع
السالح الى اسرائيل و شراء السالح
من اسرائيل و منع استيراد منتوجات
المستوطنات التي هي باعتراف كندا
و اعتراف المجتمع الدولي و االمم
المتحدة غير شرعية و مخالفة للقانون
الدولي .نحن ال نطالب كندا بالوقوف
مع طرف ضد طرف .نحن نطالب كندا
بالوقوف مع القانون الدولي والدفاع
عن حقوق االنسان و هذه المبادئ هي
من صميم قيمنا ككنديين.

*(مداخلة للمحامي والمهندس
حسن غية خالل الندوة االفتراضية
التي اقامتها صدى المشرق السبت
الماضي حول احداث فلسطين
االخيرة وكيفية االستفادة منها
لتفعيل نصرة القضية الفلسطينية
في كندا)

ال بد من السعي الى تناغم اوضح وأعمق مع النواب العرب والمسلمين
لبيب فرج هللا*
بداية اود ان اشكر جريدة صدى المشرق واإلخ
حسين حب هللا على إستضافة هذا اللقاء واشكر
أيضا الزمالء األعزاء المشاركين في هذه الندوة
لحضورهم والغنائهم اللقاء بأرائهم ومقترحاتهم .
مداخلتي ستحيط بمجمل األسئلة المطروحة
للنقاش وصوال الى وقفة مع بعض اإلسهاب على
مواقف األحزاب الكندية تمهيدا لطرح رؤية للعمل
تدور حول ضرورة تطوير العمل وتغيير التكتيك في
التحرك بعد عقود من االلتصاق بنهج شبه ثابت
ومحدد.
لن أكرر ما قاله زمالئي وسأكتفي بطرح الخالصات
التي اعتبرها قواعد هامة ودليل عمل للتحرك
المتجدد.
كان االعتداء األخير على قطاع غزة الرابع من
حيث التراتبية العددية ولكنه في الصف األول في
النتائج ،اذ انه جاء استكماال لعمل نضالي كبير
بدأ في تحرير جنوب لبنان عام  2000واستمر
مع حرب ال  33يوما عام  2006الى حروب
غزة األربعة وادى الى تغييرات إستراتجية كبيرة
في االعالم والسياسة على نحو الخصوص محليا
وعالميا .

 1-في اإلعالم

أ-شمل التغيير كبريات الفضائيات والصحف
العالمية األمريكية منها واألوروبية في توجه
مستجد لمخاطبة الرأي العام الغربي حول ما
يجري في غزة والضفة الغريبة .
ب -كتابات لصحافيين وتعليقات لمعلقين
واستضافات لمقدمي برامج معروفة خاصة في
الوياليات المتحدة لناشطين فلسطينيين بصورة
خاصة يتحدثون عن االحتالل والعدوان ومعاناة
الشعب الفلسطيني من سياسات التمييز والنمطية
ج -نواب وسياسيون يجاهرون بمواقف الفتة وغير
معروفة سابقا في كندا وأمريكا وأوروبا .
د -يضاف الى ما تقدم تقرير هيومن ريتس واتش
الذي تحدث عن سياسات فصل عنصري في
األراضي الفلسطينية المحتلة .

 2-سياسيا

أ -تغير واضح في المناخ السياسي  :سياسيون
يتحركون ووثائق توقع ورسائل ترفع الى كبار
المسؤولين.
ب -تحول غير مسبوق في المناخ السياسي في
الواليات المتحدة حيث بدأت مالمح ظهور قوة
موازية في الحزب الديمقراطي تسعى بجد وفعالية
لدعم المسألة الفلسطينية.

ج  -دعم اكثر من  50شخصية سياسية أوروبية  6-كيف يمكننا اإلستفادة من هذه اللحظة  7-الموقف من النواب العرب والمسلمين.
لقرار مجلس حقوق االنسان والمحكمة الجنائية التاريخية

الدولية للتحقيق في جرائم ضد اإلنسانية ارتكبتها
سلطات االحتالل في األراضي الفلسطينية
المحتلة،
د -تكوّن عناصر سياسية ضرورية إلستحداث
تغيير في الخطاب السياسي كمقدمة للتغيير في
السياسة
ه -تحرك مجموعة من النواب واعضاء مجلس
الشيوخ في كندا الذين رفعوا رسالة الى رئيس
الوزراء الكندي يطالبونه فيها بإتخاذ مواقف
اكثر شدة واكثر وضوحا لدعم حقوق الشعب
الفلسطيني .

 3-جاليويا

تحرك واسع غير مسبوق في المقاطعات والمدن
الكبرى شارك فيه اآلالف حيث عبر هذا الحراك
عن وحدة هدف وموقف وأعاد النبض الفعّال
للمطالبة بالحقوق الوطنية في فلسطين .

4-اللوبي المؤيد إلسرائيل

تحركت هذه المجموعات إلستيعاب الظروف
المستجدة المحرجة محليا عبر كبريات مؤسساتها
ومؤيديها من سياسيين ونواب ووزراء عبر استخدام
ما في ترسانتها من جرعات معاداة السامية
ومعدات الحديث عن حقوق الدفاع عن النفس.

 5-مراجعه سريعة لمواقف األحزاب الكندية

أ -الحزب الليبرالي الكندي :
موقف يدعو الى حل الدولتين في العلن ويظهر في
ظل قيادته الحالية مواقف تحاكي مواقف رئيس
الوزراء المحافظ السابق السيد ستيفن هاربر
والليبرالي بول مارتن في دعم مواقف اسرائيل في
األروقة الدولية وخالفها.
ب-حزب المحافظين
أعلن انه مع اسرائيل حتى تثبيت حل الدولتين
بالطرق السلمية .
ج -الحز ب الديمقراطي الجديد
نظرا لقرار مؤتمر الحزب العام الذي انعقد مؤخرا
والذي قضى بدعم حقوق الشعب الفلسطيني
في األراضي الفلسطينية المحتلة ومقاطعة
المستوطنات اقتصاديا اضطر زعيم الحزب ان
يطلب من رئيس الوزراء ان يوقف بيع األسلحة
إلسرائيل ،على سبيل المثال.
د -حزب الخضر
قيادته ومستشاروه يعزفون على وتر حل الدولتين
ومعاداة السامية بينما اثنين من نوابه يدعمون
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والنائب
الثالث يقف في الوسط

مما ال شك فيه ان سلسلة األحداث والتطورات
االخيرة في االعالم والسياسة تفسح المجال
لفرصة تاريخية بحيث ان استطعنا اإلمساك بها
عن طريق تغيير اُسلوب العمل على المستوى
السياسي واإلنتخابي والشعبي نكون قد بدأنا
بالخطوة األولى في رحلة التغيير الطويلة للمطالبة
بحقوقنا التمثيلية ومواجهة أنواع القمع االنتخابي
والسياسي ووضع خريطة طريق لمواجهة النمطية
والقوانين المتمثلة بتعريف معاداة السامية عن
طريق تشكيل تكتل من مختلف مكونات المجتمع
الكندي .

اما فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية فالحراك
يتوقع ان يتجه نحو ممثلي الشعب الكندي ال فقط
نحو الممثليات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية
وبذل جهود مباشرة مع ممثلي الشعب للمطالبة
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ارضه
الوطنية انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة
ومبادىء حقوق االنسان .

ال بد من السعي الى تناغم اوضح وأعمق مع
النواب العرب والمسلمين حيث النواب يقولون
ان ال جالية تلبي الحاجة االنتخابية والجالية تقول
ان النواب ال يمثلون مصالح ومسائل الجالية
وقضاياها  .وهذا الموضوع ال بد من الوقوف عنده
بتفصيل اوسع في مناسبة اخرى.

 8-آلية العمل

أ -اتباع مبدأ القوة الموازية والعمل من داخل
األحزاب.
ب-تشكيل كتل ناخبة وازنة.
ج -االنفتاح ووضع السياسي المناسب للمهمة
المناسبة.
د -تشكيل نموذج عمل يمكن نقله الى خارج
مقاطعة كيبك.
*( مداخلة للناشط السياسي والجاليوي والباحث
االستاذ لببيب فرج اهللا خالل الندوة االفتراضية
التي اقامتها صدى المشرق السبت الماضي حول
احداث فلسطين االخيرة وكيفية االستفادة منها
لتفعيل نصرة القضية الفلسطينية في كندا)
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ما ينقص فلسطين في كندا ..هو نحن
طالل طه*
بعد اإلنجاز الكبير الذي تحقق في
"الجولة" األخيرة من الحرب بين
فلسطين والكيان الغاصب ،كان ال بد
لكل االحرار في العالم من االستجابة
لهذه االنتفاضة والثورة التي شارك
فيها أغلب القوى الشعبية والسياسية
الفلسطينية مما ساهم في تحقيق
مجموعة من اإلنجازات توقف ناشطون
في مدينة مونتريال امام هذا االختراق
الكبير وتداعوا لإلجابة على نداء
القضية المركزية في هذا العالم التي
تمتد على مسافة قرنين من الزمن منذ
مؤتمر بازل الى وعد بلفور ثم الهجرة
الصهيونية الى اسرائيا الى نكبة 1984
وما بعدها..
كل ذلك جعل من هذه القضية
اإلنسانية التاريخية الجغرافية السياسية
الدينية والثقافية التي تستبطن كل
قيم الحق والعدل والحرية في العالم..
الندوة التي عقدت من اجل القضية

الفلسطينية كانت تستهدف مجموعة
من المفاهيم واألهداف وصوال الى
السبل الناجحة والنجعة للوصول اليها..
وكان مختصر مشاركتي في هذه الندوة
يتمحور حول كيفية المشاركة في دعم
القضية الفلسطينية التي ال بد أن
تصبح القضية األساسية والمركزية في
حياة الجالية وفي سياستنا الخارجية
ككنديين مهتمين في المشاركة في
العملية السياسية والقرارات المتخذة
في هذا الشأن من قبل حكوماتنا
الكندية..
•التأكيد على تحديد األهداف التي
تسعى الجالية لتحقيقها لرسم الخطط
واألجندات والتي تتناسب وحجم هذه
األهداف.
•التأكيد على تأليف نوع من التنسيق
بين مجموعات وشخصيات ناشطة
ومهتمة وتضع في أولويات عمالها
القضية الفلسطينية
•توزيع العمل ليتم على مستويات
وأساليب ثالث:

•مركز دراسات وأبحاث يهتم بتوثيق كل
ما يتعلق بالقضية الفلسطينية يمكن
ان يكون مرجعا لكل المهتمين بهذه
القضية وباللغات العربية والفرنسية
واإلنكليزية
•لجنة إعالمية واسعة تعمل على
اعتماد كل الوسائط اإلعالمية الممكنة
إليصال صوت فلسطين وناسها الى
مختلف الشرائح السياسية والثقافية
واالجتماعية والفنية ،والرياضية،
والدينية ،وغيرها..
•لجنة تعمل على تفعيل وممارسة
عملية مقاطعة البضائع والشخصيات
والفنانين وكل ما يتعلق بالتعاون مع
الكيان الغاصب..
•لجنة مالية لتأمين الحد األدنى من
مصاريف هذه األنشطة والفعاليات.
وال بد من تفعيل التعاون بين االعالم
ومركز الدراسات لالستفادة من
مادته التوثيقية ،إضافة الى ان لجنة
المقاطعة تستفيد أيضا من التوثيق
المتعلق بالشركات التي تتعامل مع

الكيان إضافة الى الشخصيات في
مختلف المواقع والفعاليات ،كما أنها
أيضا تستفيد من اإلمكانيات اإلعالمية
إليصال صوتها هي أيضا!
اآلمال كبيرة بحجم التوقعات التي
يحلم بها المقدسيون وعائالت حي
الشيخ جراح وعموم أهالي فلسطين في
فلسطين والشتات..
نثمن المشاركة الجادة التي تناول
فيها السادة هذا الموضوع ،والقواسم
المشتركة التي بدت واضحة في سياق
الندوة ،وعليه يمكن تعليق اآلمال
والتفاؤل بهذه البداية للبناء عليها
ودعوة كافة الجمعيات والمؤسسات
والشخصيات للمشاركة في هذا الفعل
اإلنساني المبارك والمقدس..
في مونتريال ،ومنذ زمن بعيد فلسطين
حاضرة ،تغيب لبعض الوقت لتعود
أقوى وأبهى ،ما يرفع منسوب األمل في
مقاربة هذه القضية هو التأييد الكبير
الذي تحظى به القضية الفلسطينية
على مستوى مواطنينا الكنديين في

والية كيبك ،والناطقين بالفرنسية
تحديدا..
وفي الجولة األخيرة بدا أن القضية
الفلسطينية لها جمهورها ومناصريها
والمتعلقين بمعاناتها اإلنسانية ،من
المثقفين والفنانين والسياسيين
واإلعالميين والرياضيين وشرائح
اجتماعية أخرى واسعة..
الذي ينقص فلسطين في كندا ..هو
نحن ،ال بد من التحرك ،وإيصال صوت
فلسطين وناسها الى مديات أوسع
وأبعد..
مع الدعاء بالسداد والتوفيق شرط
اإلخالص والتوجه الصادق واألهداف
الواضحة..
*( مداخلة للناشط الجاليوي االستاذ
طالل طه خالل الندوة االفتراضية التي
اقامتها صدى المشرق السبت الماضي
حول احداث فلسطين االخيرة وكيفية
االستفادة منها لتفعيل نصرة القضية
الفلسطينية في كندا)

علينا مواجهة الخصم بسالحه
وليد حديد*
أوال ً ال بد لي ان اشكر جريدة صدى المشرق
لدعوتي ولدعوة اصدقائي ورفاقي التي اعتز
بصداقتهم والعمل معهم خالل السنوات
الماضية .لقد ساهموا كطالب جامعيين
وكناشطين في العمل السياسي والنقابي
واالجتماعي.
ان كان الشعب الفلسطيني هو الخط االول
للدفاع عن القضية في داخل االرض المحتلة.
السؤال كيف يمكن ان نضع القضية الفلسطينية
على الخط االول في االغتراب؟.
لقد حان الوقت كجالية عربية في االغتراب
ان نقف وقفة مع الذات لنعرف قوتنا وضعفنا
وننظر الى االمور بنظرة تحليلية ومجردة .اننا
في هذا المجتمع نسعى الى العدالة والتساوي
في الواجبات والحقوق.
اليوم نطرح كيف يمكن مساعدة القضية
الفلسطنية التي هي من اهم القضايا اإلنسانية
في القرنين العشرين والواحد والعشرين.
من خالل هذه القضية نستطيع تقييم
الديموقراطية وحقوق االنسان والقانون الدولي.
لقد مز ّقت جغرافية العالم العربي وذلك بإرادة
وتخطيط دولي بعد الحرب العالمية األولى .وجاء
وعد سايكس بيكو لخلق الكيان الصهيوني في
فلسطين والذي هو غريب عن التعايش اليومي
في المنطقة.
ان الكثير من العرب في االغتراب يريدون
العمل من اجل تصحيح هذا الخطأ التاريخي
الذي لحق بشعب كان آمنا ً ومسالماً .السؤال
الذي يطرح نفسه بشقيه
الشق االول :كيف يمكن للبشرية عامة وللعرب
خاصة تصحيح هذا الظلم واالجحاف؟
الشق الثاني :ما هو واقع الجالية الحالي
والمجتمع الذي نعيش فيه وما هي السبل
الممكنة والطرق التي يجب اتباعها للحصول
على افضل النتائج؟
اوال ً ال بد من عرض بعض ميزات واقع الجالية
والدول التي نعيش فيها.
 -١اننا نعيش في دول تعتمد على القانون في
ادارة الدولة ،ومنها المساواة وتكافؤ الفرص.
 -٢ان هذه الدول هي رأسمالية بالدرجة االولى،
اي المال يسيطر على اإلعالم وعلى اكثر المرافق
االدارية واالقتصادية والسياسية.
 -٣ان هذا المجتمع مجتمع علماني.
 -٤هذه الدول بطرحها الحالي تحمي دولة
اسرائيل حتى وان كانت دولة تتبجح بعنصريتها
التي تتناقض مع التركيبة الداخلية لهذه الدول
وميثاقها .ان التناقض واضح وهذا يعارض
ميثاقها.
 -٥ان الجالية العربية مفككة ولم تحدد اهدافا
مشتركة في االغتراب .فهي ما تزال ضعيفة من
النواحي التنظيمية بالرغم من االعداد الهائلة
من الجمعيات والتنظيمات .وهذا ضعف يحتاج

للعمل والتثقيف والمثابرة.
 -٦القناعات السلبية للشعب الكندي عن
العرب ،وعدم فهمه للقضية الفلسطينية.
والخلط بين مفاهيمه الخاطئة عن االسالم
وخلطه بين العرب واالسالم .هذا يرجع لقوة
وديمومة االعالم الصهيوني واصدقائه.
 -٧االعتقاد بان دولة اسرائيل هي دولة
ديموقراطية ،علمانية ،نظامها شبيه بنظامه.
بالرغم انها دولة دينية ،عنصرية ،وال تحترم ال
القوانين الدولية وال حقوق االنسان،
الهدف هنا تغيير الراي العام وتصحيح انطباعه.
امام هذا الواقع والتحديات ،نسأل السؤال
التالي .ما هو العمل وكيف نحقق العدالة في
فلسطين .ما هو الممكن مرحليا وما هو الهدف
على المدى البعيد .اسمحوا لي ان اطرح بعضها:
اوال ًيجب ان نكلّم البشر بلغتهم ،وهذا يعني ان
نعمل على التالي:
 -١ننطلق في الطرح والمزاولة من خالل الفكر
والممارسة والمعتقدات  ،واخص هنا منها دولة
القانون ،حقوق االنسان.
 -٢الوصول الى تنظيم قوى ضاغطة وقوية من
خالل بناء المؤسسات العربية .اننا في قاعة
نهاد حديد وفي تجمع اراء وتحديات نحاول ان
د اليد
نساعد بناء هكذا مؤسسات .لذلك نم ّ
الى الجميع ومن يشاطرنا الرغبة في تقوية
مكانة الجالية وذلك لخدمة اهدافها.
 -٣استعمال االعالم المتاح ،لذلك من
المتوجب ان نقيم دراسة علمية الدوات
التواصل االجتماعي اي ايجاد مختصين في
هذه اآلليات وتدريب االفراد والجمعيات على
االستعمال الصحيح من خالل دروس خاصة
وعامة.
 -٤االنخراط في العمل السياسي ومساعدة
المرشحين في المجالس النيابية والنقابية
والبلدية.
 -٥مواجهة الخصم بسالحه .ان مأساوية
الشعب الفلسطيني تضاهي الهولوكوست .ان
الهولوكوست حصلت من خالل نظام النازية
وقائده هتلر وفي مدة قصيرة من الزمن .اما
تهجير وقتل الفلسطينيين الممنهج قد ابتدأ
من القرن الماضي ومنذ ذلك الحين لم يتوقف
بالرغم من تعاقب الحكومات االسرائيلية.
اذن المقارنة بين اإلثنين ضرورية بما ان
المجتمع والحكومات يعتقدان بحصول وظلم
الهولوكوست.
 -٦التوعيه وتجميع الطاقات العربية.
 -٧تحديد االطر ودستور اخالقي تتفق عليه
المجموعات العربية.
 -٨هناك خطر حقيقي في الجالية من تقدم
السن عند الرعيل االول ،لذلك يجب العمل مع
الشباب للتحضير االنتقالي لقيادتهم.
 -٩العمل على الربط ما بين الجمعيات الثقافية
والسياسية واالجتماعية ورجال االعمال.
وفي الختام اشكر القيمين على هذا اللقاء واقول

ان البحر مؤلف من نقط ماء ،وفيه تصب االنهار
والمطر .ليكون بحرا ً فيه الخيرات والكوارث .
من هنا دور واهمية القبطان .كذلك المجتمع
مجموعة افراد فيه المؤسسات والجمعيات
والحكومات وفيه الطاقات التي تستطيع تطويره
وتقدمه.

*( مداخلة للشاعر والناشط الجاليوي الدكتور
وليد حديد خالل الندوة االفتراضية التي اقامتها
صدى المشرق السبت الماضي حول احداث
فلسطين االخيرة وكيفية االستفادة منها لتفعيل
نصرة القضية الفلسطينية في كندا)
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د .علي حويلي ـ مونتريال

ألفت نصراوي :معرفة رقمية واسعة
وعشرات االبحاث والمقاالت العلمية
( سلسلة مقابالت شخصية تنشر ألول
مرة اجراها الزميل د .علي حويلي )

جمع :د .علي ضاهر

أقوال إسرائيليين في
مصير بلدهم
روغل ألفر  ،كاتب ،هآرتس" :إن اسرائيل تحفر قبرها بيديها
إذا استمرت في حروبها العدوانية وعدم اعترافها بحق
الفلسطينيين في دولة".
جدعون ليفي ،كاتب ،هآرتس" :ال أحد عنده جواب عما
سيكون وجه الدولة بعد عشرين عاما ،بل يوجد من يشككون
في مجرد وجودها حتى ذلك الحين".
ليزي دورون ،كاتبة ،مقابلة " :أشعر باالكتئاب ،حياتي كلها
مليئة بالحروب .فخالل طفولتي عاصرت حربا وعندما كنت
أما عاصرت حربا وحاليا أنا جدة وقد عاصرت حربا .أشعر أن
الحروب لن تنتهي ،بل أعتقد أن هذا المكان ربما يكون غير
مناسب لمستقبل عائلتي".
ناحوم برنياع ،كاتب ،يديعوت أحرونوت" :ان إسرائيل وجود
مفتوح للجدل".
إبراهام تيروش ،كاتب ،معاريف" :هل أوشكت الدولة أن
تكون مشهدا ً عابراً"؟
آري شبيت ،كاتب ،هآرتس" :إذا كان الوضع كذلك ،فإنه
ال طعم للعيش فى هذه البالد ،وليس هناك طعم للكتابة
فى هآرتس ،وال طعم لقراءة هآرتس .إذا كانت إسرائيل
واليهودية ليست عامال ًحيويا ًفى الهوية ،وإذا كان هناك جواز
سفر أجنبى لدى كل مواطن إسرائيلى ،ليس فقط بالمعنى
التقنى ،بل بالمعنى النفسى أيضاً ،فقد انتهى األمر ..يجب
توديع األصدقاء ،واالنتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين أو
باريس"
بيني موريس ،مؤرخ":هذا المكان سيتردى كدولة شرق
أوسطية ذات أغلبية عربية .العنف بين المكونات المختلفة
داخل الدولة سيزيد .العرب سيطالبون بعودة الالجئين.
واليهود سيظلون أقلية صغيرة .أقلية مضطهدة أو مذبوحة،
كما كان حالهم  ...كل من يستطيع من اليهود سيهرب إلى
أميركا والغرب".
ناتان زاخ ،شاعر" :تأكل الهوية المشتركة وتحولها إلى حطام
ستحتاج إعادة جمعه إلى مئات السنين األمر الذي يضع
عالمات سؤال كبيرة حول مستقبل هذه الدولة".
يغيئال سارنا ،صحافي استقصائي ،يديعوت أحرنوت ،كتب
رواية عنوانها ( ،)2023وتنتمي إلى األدب الديستوبي ،نوع
من أدب النهايات" :أعتقد أنه إذا استمر اليهود المتدينون
المتعصبون في محاولة تحريك األقصى وبناء الهيكل ،فإن
قصة إسرائيل ستنتهي ،ألنه في كل مرة تم فيها بناء الهيكل
جاء الخراب .أعتقد أنه يوجد في جينات اليهود هذا الخوف
من حصول كارثة".
إسرائيل أومان ،عالم إسرائيلي ،جائزة نوبل في االقتصاد" :ان
عددا ً كبيراً ،وأكثر مما ينبغي من اليهود ال يدركون لماذا هم
موجودون هنا ،إذا لم ندرك لماذا نحن موجودون هنا ،وأن
إسرائيل ليست مجرد مكان للسكن فيه ،فإننا لن نبقى".
يائير لبيد ،زعيم حزب "هناك مستقبل"" :إسرائيل ال تعاني
من أزمة سياسية فحسب ،بل من أزمة بنيوية".
أفراهام بورغ ،رئيس البرلمان اإلسرائيلي سابقا " :إسرائيل
اصطدمت بجدار والناس يرفضون االعتراف بذلك .اسأل
أصدقاءك إن كانوا على يقين من أن أبناءهم سيعيشون
هنا ،كم منهم سيقول نعم؟  50%على أقصى تقدير .بعبارة
أخرى ،النخبة اإلسرائيلية انفصلت عن هذا المكان ،وال أمة
دون نخبة".
نتنياهو ،رئيس وزراء" :أن التغيرات اإلستراتيجية التي
تشهدها منطقة الشرق األوسط تهدد إسرائيل وتضاعف
المخاطر عليها"؛ "اسعى ألن تصل إسرائيل إلى العام مائة
من عمرها"" .إن مملكة الحشمونائيم نجت فقط  80عاماً،
ونعمل على ضمان أن إسرائيل سوف تنجح هذه المرة
والوصول إلى  100سنة" (مملكة الحشمونائية دولة يهودية
عاشت  77عاماً ،وكانت نهايتها على ايادي الرومان".
موشيه ديان ،عسكري وسياسي" :إن عمر إسرائيل محدود
وعلينا أن نطيله أطول مدة ممكنة".
مناحيم بيغن ،رئيس وزراء سابق":أن إسرائيل لن تعيش
طويال ً  ...الكتب القديمة تؤكد ذلك".
أمنون روبنشتاين ،بروفيسور شغل منصبي وزير القضاء
والتعليم في حكومتي رابين وباراك" :المؤسسة اإلسرائيلية ال
يمكنها البقاء مطلقا ًبسبب نوعين من التهديد :خارجي يمثله
فشل المؤسسة اإلسرائيلية في ردع الفلسطينيين والشعوب
العربية عن مواصلة تهديدها والتربص بها ،والتهديد الداخلي
المتمثل في الفساد ،وتآكل منظومة القيم".
أبراهام تيروش ،منصب سكرتير في حكومة مناحم بيغن:
"االنهيار يتمثل في فشل المحافظة على قوة الدفع التي
تعتبر الهجرة اليهودية على رأسها .فنتائج دراسة أجريت في
أوساط اليهود األمريكيين دللت على أن  50%من الشباب
اليهودي األمريكي ال يهمهم إذا مُحيت المؤسسة اإلسرائيلية
عن الوجود".
يوفال ديسكين ،رئيس سابق لجهاز "الشاباك" ،يديعوت
أحرونوت" :إسرائيل لن تبقى للجيل القادم".

لعله من الضروري ان نستذكر كوكبة من
عالماتنا العربيات المقيمات في االغتراب،
وان نسلّط الضوء على أهمية حضورهن
ومكانتهن العلمية واالكاديمية والمهنية ،التي
قلّما تحظى في اإلعالم العالمي واالدبيات
العلمية العربية بالقدر الذي يستحقن ّه من
تنويه وتكريم واهتمام من جهة ،وألنهن
يشكلن جزءا ال يتجزأ من الذاكرة العلمية
العربية في المهاجر من جهة ثانية .وتقديرا
منها لهذه العقول المهاجرة تنفرد جريدة
"صدى المشرق " بنشرانجازاتهن العلمية ،
وتقدمها تباعا للمرة االولى الى قرائها االعزاء.
ومن ابرز وجوه هذه الكوكبة :ألفت نصراوي

اميركية تونسية سافرت الى اميركا عام 1986
 .تابعت دراستها العالية في جامعة ميسوري –
كولومبيا ونالت فيها شهادتي بكالوريوس في
الهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر عام
 ، 1990وماجستير في الهندسة الكهربائية
عام  1992ودكتوراه في هندسة الكومبيوتر
وعلوم الحاسب اآللي عام . 1999
بعد التخرج التحقت كأستاذ مساعد في
جامعة ممفيس ( ) Memphisوالية تينيسي.
ثم التحقت بجامعة لويز فيل ( ) Louisville
وتدرجت فيها من استاذ مساعد الى مشارك
الى دائم في قسم علوم وهندسة الكومبيوتر،
وتولت منصب استاذ كرسي في التجارة
االلكترونية ( E-commerce Endowed
) Chairومديرة ومؤسسة لبرنامج " اكتشاف
المعرفة –Knowledge Discovering
) ومديرة مختبر تنقيب البيانات (Web
 ) Miningالذي أسسته عام . 2001
والى ذلك فهي المديرة التنفيذية للفنون
البصرية في جامعة لويزفيل ومديرة الشؤون
االدارية والمالية في جامعة كنتاكي للفنون (
.)Kentucky School of Art
معرفة رقمية واسعة
التنقيب في الويب ( يختلف عن التنقيب
في االنترنت اي الشبكة المعلوماتية التي
تشمل ضمنها ما يسمى الشبكة العنكبوتية
اي  Web Mining -والتنقيب في
البيانات (  ) Data Miningو تخصيص او
شخصنة الويب ( Web Personalization
) او استرجاع المعلومات (Information
 )Retrievalو التعليم اآللي ( Machine
 .)Learningوتتلخص هذه العناوين في
البحث والعلم في مجال اكتشاف المعرفة

ومجموعات البيانات الكبيرة وغير المتجانسة
واستخراج البيانات واسترجاع المعلومات
والتركيز على نظام خوارزميات متطور وتدفق
البيانات المتعددة الوسائط اضافة الى
استخراج البيانات من الصور الشمسية لدعم
ابحاث الفيزياء الفلكية (في وكالة الفضاء
االميركية ( ناسا).
انشطة مهنية وتقديرات
تنشط نصراوي في عضوية عدد من الجمعيات
العلمية مثل (  -IEEEجمعية مهندسي
الكهرباء وااللكترونيات ورابطة الحوسبة
اآللية – - ACMوجمعية استخراج البيانات
وتحليلها .) SIGKDD-
جوائز
وتحظى بعدة جوائز من اهمها جائزة المؤسسة
الوطنية العلمية للتوظيف (The National
 )Science Foundation Careerوجائزة
مؤسسة العلوم للشباب المتميز وجائزة
افضل بحث في مؤتمر الهندسة الدولي عام
 2001حول "التطورات النظرية في مجال
الذكاء الحسابي في الشبكات العصبية
االصطناعية ".
كما ان في رصيدها المهني اكثر من 110
ابحاث و 35مقالة منشورة في مجالت
وصحف علمية متخصصة وعدد من فصول
الكتب .فضال عن تنظيمها لعدة ورش
عمل ومؤتمرات دولية في المنتدى الدولي(
 ) SIGKDDلتطوير العلوم واكتشاف المعرفة
والتنقيب في البيانات.
"مختبر ويب مايننغ"
تقول نصراوي  :انها العضو الوحيد في الهيئة
التعليمية الذي يعمل في مختبر جامعة
لويز فيل( ويب مايننغ ) الذي اسسته عام
 .2001وتلخص عملها في المختبر بقولها"
قد يحتاج الشخص العادي الى وقت لمعرفة
بعض البحوث او المصطلحات التكنولوجية
مثل " خوارزميات التجميع – Clustering
 " algorithmsو " تحليالت الويب ( Web
 )Analyticsاو اكتشاف حركة البيانات
غيرالمتجانسة في الوسائط المتعددة  ،انما
هذه المسائل هي من بديهيات عملي الذي
يهدف الى مساعدة الشركات والوكاالت
الحكومية على ايجاد انماط ضمن كميات
كبيرة من البيانات بهدف تقديم خدمة افضل
لزبائنها".
اما دور المختبر فتقول " يقوم المختبر
بتطوير خوارزميات ذكية الستخراج البيانات
والتعلم اآللي " مشيرة الى ان " مؤسسات
االعمال والعلماء والحكومات يقبلون بشكل
متزايد على هذه االنواع من التقنيات التي

تعتمد على البيانات الكتشاف المعرفة تلقائيا
او اكتشاف انماط اخرى داخل كميات كبيرة
من البيانات .وهذه المعرفة تتيح للناس
كيفية استخدام البيانات وتحليلها وتصفح
الويب والتنبؤ بمصالحهم المستقبلية وغيرها
من العمليات االخرى  .وفي مقدمتها" ويب
مايننغ " .Web Mining
تقول نصراوي" مع بداية القرن الحادي
والعشرين ،ازدادت المواقع اإللكترونية
وأصبحت المعلومات المتوافرة على الشبكة
هائلة وشاملة ،حيث أصبح للمؤسسات
واألشخاص مواقع في غالبية الدول،
وحتى النامية منها ،وكثرت قواعد البيانات
والمدونات والموسوعات والوثائق ".وتضيف "
ونتج عن ذلك تعثر محركات البحث في إيجاد
المعلومة المطلوبة من ضمن المعلومات
الكثيرة والمخفية أحيانا ،لدرجة وصل البعض
إلى تشبيه الباحث في اإلنترنت كمن يلقي
شباكه في البحر ،ويلتقط األشياء البسيطة
ويترك الكنوز الغالية دفينة في األعماق".
وفي غمرة تلك التعقيدات التي تحول دون
الوصول الى المعلومة المطلوبة ،ظهرت تقنية
التنقيب في الويب"  ".Web Miningوأهم
معلومة تتعلق بهذه التقنية هي التنقيب في
البيانات ،وهو مفهوم يعتمد على استخراج
معلومات مفيدة غير معروفة سابقا ،أو
باألحرى ،تحليل البيانات ومن ثم استخراج
المعلومات المفيدة منها ،التي تشكل اللبنة
المناسبة للحصول على المعرفة القيّمة ،التي
تساعد على اتخاذ القرارالمطلوب من قبل
المعنيين باألمر.
ذلك ألن كمية البيانات المخزنة هائلة،
ومحتواها كثير ومتعدد الجوانب ،وآتية من
أجهزة تابعة لمراكز كثيرة أو مواقع متعددة
وبأنظمة مختلفة .ولتحسين فعالية التنقيب
في الويب ،الذي يعتمد على قواعد التصنيف
والتجميع ،وقواعد االشتراك بحسب اهتمام
المستخدمين ،يتم تقسيم المعلومات إلى
مساحات تتضمن محتوى الموقع ،بنية
البحث ،تصرف المستخدمين.
ومن الجدير ذكره بأن استخدامات التنقيب
في الويب كثيرة ،حيث تساعد في الكشف
عن الغش أو التزوير في بطاقات االئتمان،
وفي معرفة عدد المشاهدين لبرنامج
تلفزيوني ،وفي تحليل اهتمامات وحاجيات
المجرمين وبالتالي المساعدة على تحديدهم،
وفي معرفة أسباب استعمال الناس لشركة
هاتفية دون غيرها ،وفي معرفة النشاطات
الشخصية المرافقة لدراسة الطالب في
الجامعات،وغيرها من المعلومات االخرى..

بيروت في عيون "مغتربة" فرنسية
علي حويلي
"على الرغم من ان لبنان ليس بلد اغتراب
بالمعنى التقليدي الشائع  ،فان اتخاذ
قرار الهجرة إليه يعتبر مغامرة .فالظواهر
السياسيةو االقتصادية واالجتماعية اضافة
الى الوضع الجغرافي للبلد يخلقان مخاطر
وصعوبات كثيرة .فالجالية الفرنسية لديها
أكثر من  25000شخص في البالد واستقبال
المغتربين من قبل السكان المحليين
ممتاز""
هذا ما خلص اليه موقع” vivre a beyrouth
“ الفرنسي في تحقيقه عن هيلين ،احدى
الصحفيات الفرنسيات المغتربات في لبنان
والتي اتخذت من بيروت اقامة لها طيلة 15
عاما. .تتحدث هيلين عن حياتها االغترابية
باهتمام بالغ وبشهادات مثيرة للدهشة عن
بيروت واهلها.ووصفت لبنان بعبارة مختصرة
بقولها "هذا البلد الصغير ...واسطة العقد
بين الشرق والغرب والوحيد الناطق بالفرنسية
".
قررت هيلين أن تعيش في لبنان "أألرض
المليئة بالحياة ،من أجل الهروب من الواقع
الفرنسي الرتيب  .فاالنتماء إلى المجتمع ال
يعني البقاء فيه الى ما شاء هللا .ففي لبنان ال
تنتابني مشاعر الغربة خاصة بيروت المدينة
التي ال تنام ،والتي ما ان يصيبها ضرر
من الداخل او من الخارج تلملم جراحها
وتعيد بناء ما تهدم في اليوم التالي وتستأنف

الحياة بشكلها الطبيعي على رؤية االختناقات
المرورية التي يصاحبها الضجيج من كل نوع
ومن كافة انواع المركبات السيارة .
رحلة بال عودة
منذ انظالقتها نحو لبنان قررت هيلين ان
تشتري تذكرة سفربدون عودة .وحضرت
عدة االغتراب اللبناني ،،وسجلت بعض
عناوين اصدقاء "مهنة المتاعب" في بلد
يفتقر الى دولة انما من السهل االستقرار
فيه رغم الضجيج " السياسي " الذي ال
ينقطع ليال ونهارا وفي شتى المناسبات .
وقدر لي على الرغم من صعوبة ايجاد فرصة
عمل او العثور على أجر الئق اومركز وظيفي
ذي مكانة اجتماعية وسكن هادئ ومريح ،
ان شعرت اخيرا بانني قد استقريت تما ما
في مدينتي الثانية بيروت.
اوكانني كل تلك السنوات كنت انظر الى
الوراء من خالل شاشة فيلم جعلتني فحورة
"بالثراء اللبناني " الذي حققته لي سنوات
االغتراب..
الكل سواء " قوانين او بدون اوراق
تؤكد هيلين ان هناك في لبنان بالطبع
قوانين؛ لكن بمفاعيل متناقضة بمعنى
اقامة بأوراق ثبوتية او بدونها ال فرق .
فالمطوب شيء والمقبول شيء آخر اي ان

كل اجنبي يجب أن يكون لديه بطاقة عمل
وكذلك تصريح إقامة .انما في الوقت عينه
قليل جدا من النافذين يلتزمون بها .
الفسيفساء االستثنائية للمجتمع اللبناني
 .في الشوارع ،يمكنك أن ترى الفتيات
يرتدين الثياب بطريقة مثيرة ،والمحجبات
يمشين الى جانب السافرات بشكل عادي
وطبيعي وفي ايام اآلحاد والجمعة يستمتع
في بيروت بأـصداء أجراس
المؤمنون
الكنائس التي تختلط بدعوات المؤذنين في
المساجد.
مبالغات لبنانية
بالتأكيد ،يتمتع اللبنانيون بقدرة كبيرة
على التحدث بلغات أجنبية ويبالغون احيانا
بترحيب االجنبي خاصة الجنس اللطيف اذ
يمطرونه بعياراتهم الشعبية على غرار " مرحبا
 ،كيفك اهال وسهال ؟" انا في خدمتك "....
متعة الخروج ليال
تعجب هيلين باجواء بيروت الليلة وسهراتها
في احضان المقاهي
الطويلةالممتعة
التقليدية التي تقطع سكوتها "كركرات"
الشيشة وتجاذب اطراف الحديث على
الطاوالت والشرفات التي ال ينقطع مدها
بالقهوة التركية وما يصاحبها من مناقشات
في السياسة اللبنانية والعربية والشرق
اوسطية وسائر اقطارالعالم دون نسيان
ما يجري من تناقضات في الحياة اليومية
والعامة في الضاحيةالجنوبية لبيروت احدى
اكثرالضواحي شهرة باكتظاها البشري
وانتمائها الديني والعقائدي.
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علي العوادي قضى غرقا
في بحيرة في اونتاريو

نداء

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال
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البعد الروحي في شخصية االمام الخميني
هناك من سمع الكثير عن مواقف االمام
الخميني السياسية ومقارعته لدول
الهيمنة واالستعمار ودعمهم لنظام الشاه
اال ان القليل من يعرف عن البعد الروحي
في شخصيته وفيما يلي نذر قليل من
بحر زاخر ...

متابعة صدى المشرق
تم انتشال جثتي شخصين بعد أن استجابت
أطقم اإلنقاذ لسفينة تغرق في منطقة شمال
شبه جزيرة بروس (Northern Bruce
 .)Peninsulaوقالت شرطة مقاطعة أونتاريو يوم
أمس السبت انه حوالي الساعة  6:30صباح ًا ،
أجريت عملية بحث وإنقاذ بعد ورود أنباء عن
تعرض السفينة للخطر في بحيرة هورون بالقرب
من طريق دونالد.
وتم تقديم المساعدة من مركز تنسيق اإلنقاذ
المشترك في ترينتون  ،وخدمات الطيران ،
ووحدة البحث واالسترداد تحت الماء  ،وفريق

االستجابة للطوارئ التابعين لشرطة اونتاريو
والوحدات المتتصة في مدينة بروس (..) Bruce
و أفاد مكتب الشرطة في اونتاريو مساء السبت
أنه تم العثور على جثتي شخصين في مكان
الحادث .تم حجب هوياتهم حتى يتم إخطار
أقرب األقارب.
وقالت الشرطة إنه سيتم الكشف عن مزيد من
المعلومات فور توفرها.
وعلمت "صدى المشرق" ان احدى الجثتين تعود
الى الشاب السيد علي حيدر العوادي  .وسيتم
تغسيل المرحوم في مسجد الرسول األعظم (ص)
ومن ثم الدفن في مقبرة وادي السالم في تورنتو
على ان يحدد الموعد الحقا.

يوسف ضحية القفز بالمظلة
في غاتينو
تم التعرف على مهندس شاب من مدينة أوتاوا
باعتباره الضحية الثانية بعد حادث تحطم مظلته
في منطقة جاتينو يوم السبت في  29ايار الفائت
والذي أودى ً
أيضا بحياة مدربه في قفزة ترادفية.
الضحية يوسف عفانة  28 ،سنة  ،تخرج من
جامعة كارلتون كمهندس للطاقة المتجددة
والمستدامة في عام  .2017وكان يعمل كمحلل
مبرمج لما يقرب من ثالث سنوات مع لجنة
الخدمة العامة الكندية.
انطلقت باسم الضحية حملة تمويل جماعي
لجمع التبرعات لمشروعين من المساعدات
اإلنسانية قام بها محمد بياعة ،وهما حفر بئر
في بلد يحتاج الى ذلك وكفالة األيتام في العراق
واألردن موطنه.
وقد تم بالفعل جمع ما يقرب من  53الف دوالر
لهذه المشاريع على منصة  Go Fund Meحتى
كتابة هذا الخبر.
وفي بعض التفاصيل التي تم نشرها ان يوسف
عفانة ومدربه  ،جريج هاي  31 ،عام ًا  ،من سكان
ثاندر باي  ،أونتاريو  ،قُتال في وقت مبكر من بعد
ظهر يوم السبت في قفزة ترادفية مع شركة GO
.Skydive
ووفقًا للمعلومات المتداولة فقد تم تحرير المظلة

الرئيسية من كيس الحزام  ،وتم تفعيل نظام
االحتياطي  ،لكن المظلة االحتياطية ظلت
محاصرة داخل حقيبة النشر الخاصة بها  ،مما
تسبب في الغرق المميت.
وتجري الشرطة  ،ومكتب الطب الشرعي في
كيبيك  ،ولجنة المعايير تحقيقات في محاولة
لتحديد األسباب والظروف الدقيقة المحيطة
بهذه المأساة.
يذكر أن حادثًا مشابه ًا وقع في  8حزيران من
العام  2015في  ، GO Skydiveعندما سقطت
ً
أيضا على األرض  ،نجيا
مدربة وشخص معها
من الموت  ،لكنهما ما زاال يعانيان من إصابات
خطيرة.

إسالم قدرز الذي وجد جثة قرب
مونتريال سيدفن االحد في الجزائر
نقلت معلومات صحفية عن عم الطالب الجزائري
الذي وجد جثة في منطقة راودن إسالم قدرز ان
جثمانه سيصل يوم غد السبت الى الجزائر حيث
ستتم مراسم دفنه يوم األحد بمقبرة الزبيرية،
والية جيجل مسقط رأسه ،بعد ان كان مقررا
أن يوارى جثمانه الثرى السبت في الخامس من
حزيران  ،وهو نفس يوم ميالده اال ان الدفن
تأجل السباب طارئة.
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن حليم
قدرز أن جثمان ابن أخيه إسالم الذي نقل يوم
أمس الخميس في الثالث من حزيران من مطار
مونتريال الدولي عبر شركة الطيران التركية
سيصل إلى مطار هواري بومدين الدولي مع
منتصف نهار غد السبت قادما من اسطنبول
حسب البرنامج المقرر لوصوله.
وكانت عائلة إسالم قد ناشدت السلطات العليا
للتدخل من أجل كشف اسباب الوفاة او القتل
لشاب في زهرة شبابه وعنفوان عطائه ،كما
ألحّت أن يفرجوا عن أخيه مصعب القادم من
فرنسا لحضور الجنازة والمتواجد في الحجر
الصحي بفندق مازافران.
وكان الشاب “إسالم قدرز” البالغ من العمر 21
عاما مختفيا منذ الثالثاء الماضي  25أيار ،حيث
سرت شائعات انه مات غرقا قبل أن يتم العثور
عليه من قبل شرطة كيبك في غابة بمنطقة
راودِن جثة هامدة .وبحسب أقاربه  ،فإن آخر

مرة شوهد فيها كانت في منطقة راودِن  ،على
بعد  60كيلومترًا شمال مونتريال حيث وجدت
سيارته بعد ان فقد اثره..
وقد لوحظ غياب التغطية االعالمية الكندية
لمقتل قدرز اليام عدة رغم اكتشاف الجثة  .وفي
هذا االطار قال االستاذ سامر المجذوب رئيس
المنتدى االسالمي الكندي في تعليق له على
الحادثة االليمة " حقيقة امر ال اجد له تفسير
على االطالق و غريب جدا جدا هي حالة الغياب
الكلي عن اية وسيلة اإلعالمية او حتى في مواقع
الشرطة الرسمية اي إشارة الى هذا الحدث،
الذي انتشرت تفاصيله على منصات التواصل
االجتماعي بشكل مكثف و نقلته مواقع اخبارية
جزائرية باللغة الفرنسية" .واضاف المجذوب "
ترك هذا الغياب الكثير من تساؤالت و خصوصا
اننا نتكلم هنا عن "مقتل" شاب في الواحد
والعشرين من عمره في منطقة سياحية معروفة
جدا في كيبيك" .

كان اإلمام شديد األنس بالقرآن ،يتوجه
بكل وجوده لقراءته والتدبر في آياته
ومعانيه وعلى الرغم من كثرة مشاغله
فقد كانت تالوة القرآن من الفقرات
الثابتة في برنامجه اليومي المنظم بدقة،
وكان يلتزم بتالوة ما يتيسر له منه عدة
مرات في اليوم وكان يختمه كل شهر
مرة .عندما كان في النجف األشرف
أصيب اإلمام بمرض في عينه فطلب
منه الطبيب أن يستريح من تالوة القرآن
بضعة أيام فابتسم اإلمام وقال :أنا أريد
العين من أجل تالوة القرآن فما جدوى
أن تكون لي عين وال أتلو بها القرآن؟
كان اإلمام ملتزما ً بإقامة الصالة في أول
وقتها ،يرتدي أنظف ثيابه عند إقامتها
وكان يولي النوافل أهمية خاصة وقد

وحل
مشكلة
ّ

امتاز بذلك منذ بدايات شبابه.
كان دقيقا ً للغاية في إقامة الصالة،
شديد االهتمام بأسرارها المعنوية .كان
يتغير حاله عند حلول وقت الصالة وكانت
ابتسامة خاصة تظهر على محياه في تلك
اللحظات ،تجعل كل من يراه يشعر أنه
في انتظار لحظات يعشقها بكل وجوده،ال
يمكن ألي شيء أن يؤخره عنها .بالرغم
مما عرف به اإلمام من جالدة وصبر في
مواجهة المصائب إال أن الدموع كانت
تنهمر على وجنتيه بغزارة ويجهش بالبكاء
بحرقة بمجرد بدء الخطيب الحسيني
بتالوة مجالس العزاء ،التي كان اإلمام
يشارك فيها ويشجع الناس على حضورها
وكان يزيد هذه المجالس حرارة بحضوره.
طوال مدة إقامته في النجف األشرف كان
اإلمام يخرج كل ليلة وفي جميع فصول
السنة لزيارة أمير المؤمنين عليه السالم
ويطوي المسافة من منزله إلى المرقد
المطهر مشيا ً على األقدام وكان يقول.
واللَّه إن من الظلم أن ينام اإلنسان ظمآنا ً
على ساحل بحر علم أمير المؤمنين عليه
السالم.

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..

االفراط في استخدام القانون!
مشكلة  :كنا نسمع في الصحف والبيانات
السياسية عن اعتراض منظمات حقوقية
على دول تستخدم ضد مواطنيها المعارضين
لسلطتها القوة المفرطة على ان هذا
االستخدام المبالغ فيه مخالف للقوانين
واالتفاقات الدولية .ولكن من الذي
سيعترض في الجالية على استخدام بعض
النساء قوة الشرطة بشكل مفرط الى درجة
انه لو اتصل بهن شخص يريد ان يتوسط
في حل نزاع زوجي فالرد عليه يكون بإخبار
الشرطة .ولو اراد الزوج ان يقترب من المنزل
لرؤية اوالده فيبادرن الى إعالم الشرطة .ولو
شككن بأمر دون دليل قاطع فانهن يتصلن
بالشرطة ويروين لهم قصصا تجعل من
الرجل الزوج مجرما ال يصلح سوى أن يرمى
في غياهب السجون .فالى متى يستمر هذا
االستقواء بالشرطة والقانون دون أن تكون
الغاية استتباب االمن والهدوء والتفاهم في
القضايا الخالفية ؟؟
سالم  /مونتريال
حل  :تهدف القوانين والقوى المعنية

بتطبيقها ومراعاتها وهي الشرطة الى توفير
االمن والسالمة للمواطنين  ...ولكن امكانية
أن تستغل هذه القوانين وي ُساء استخدامها
واردة وخاصة اذا كان من يلجأ اليها يعيش
حالة من الغضب او االنفعال او التفكير
باالنتقام .فال ينبغي أن يتاح له استخدام
تجن او اجحاف
الشرطة بشكل تعسفي فيه
ٍ
بالطرف اآلخر ،الن هذا قد يضمن نصرا أو
غلبة مؤقتة ،ولكنه يراكم الشعور بالغبن
والمظلومية الى مرحلة االنفجار المفاجئ،
الذي نسمع عنه في االنباء العاجلة عن
اختطاف اوالد وقتلهم او قتل زوجات مع
اوالدهن .فهذه الجرائم قد يكون لها اسباب
مختلفة ال نريد ان نبررها انما االضاءة على
بعض ما يؤدي اليها ـ سواء بقصد او من دون
قصد .فيا حبذا لو تفكر أي امرأة مرتين قبل
حملها للهاتف لالتصال بالشرطة ،النها قد
تشعر بأن لها السطوة وبجانبها السلطة اال ان
التعامل باالحسان هو الذي يجلب االحسان
وان التفاهمات الناضجة هي التي تضمن
حياة هادئة ومستقرة وليس االستقواء
والقمع واستغالل االخرين .

إعالنات
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فلسطين بعيون كندية!
ال شك ان اإلنجازات الكبيرة التي
تحققت في الجولة األخيرة من الحرب
بين فلسطين والكيان الغاصب ،استفزت
وأثارت الكثير من المواقف والتصريحات
واالفعال والدراسات في كال الجانبين
وعلى الضفتين ،المؤيدين للكيان وهم
قلة فوق هذا الكوكب – على ما نعرف،
وجمهور عريض من المؤيدين للقضية
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
فوق أرضه التاريخية في فلسطين!
وكندا ،ومونتريال تحديدا لم تكن بعيدة
عن هذا االنفعال والتفاعل مع الحدث
الفلسطيني في أرقى وأسمى تجلياته ،في
الحرب التي ألهل الخبرة آراء فيها وأقوال،
وللصهاينة عبرة ومراجعات كثيرة لرتق
ما انفتق من القبة الحديدية وغيرها من
منظومات الردع!
وفي الكسب المعنوي الكبير الذي
تظهر بالشكل اإلعالمي الذي بدا منحازا
وملتصقا ومندكا في بعض األحيان مع
الرواية والسردية الفلسطينية للحدث!
مظاهر الدعم والتأييد والمتابعة اللصيقة
للحدث الفلسطيني كانت كبيرة ومتنوعة
ومختلفة هذه المرة ،من حيث المقاربة
ومن حيث اتساع جمهور المؤيدين
والمعلنين والمطلقين صراحة مواقف
التأييد في بيئات ومناطق فعل ووعي
لطالما كانت بعيدة ومقفلة على الرواية
الفلسطينية لألحداث..
قفي أمريكا ،وداخل الحزب الديموقراطي
الحاكم نفسه ،ومقولة توماس فريدمان
الصحفي الشهير في الواشنطن بوست
خير مؤشر على ما نقول :إن بايدن قد
يكون الرئيس الديموقراطي األخير الداعم
لدولة الكيان!
في هوليود حيث سيطر اللوبي والمال
الصهيوني على هذه المنصة اإلعالمية
الفنية الثقافية المهيمنة والمسيطرة
منذ بدء ومعرفة االنسان لصناعة
السينما ،كثيرون خرجوا سابقا على
الرواية الصهيونية للجريمة في فلسطين
مثل مارلون براندو وفانيسا ريد غريف
وربما جين فوندا وميل جبسون وداستن
هوفمان في مكان آخر ،ودفعوا اثمان
كبيرة لقاء مواقف ناقدة لممارسات
دولة االحتالل ودعما لحقوق الشعب
الفلسطيني..
على المستوى السياسي واإلعالمي
والرياضي وغيرها من قطاعات شعبية
واسعة انفتحت عقولها وقلوبها ومشاعرها
على الوجع واأللم والجرح الفلسطيني
المفتوح على الموت والدم منذ عام
 1936وعلى المؤامرة وتضييع الحقوق
منذ مؤتمر بازل بزعامة هرتزل تحضيرا
لوعد بلفور الذي مهد لهذه الجريمة
التاريخية المستمرة والمتواصلة منذ
حوالي القرنين من الزمن ،على مرأى
من المؤسسات الدولية بكل أسمائها
وعناوينها وشخصياتها التي شاركت
في التعمية على هذه القضية ،الى
حربين عالميتين كانت فلسطين فيهما
حاضرة بقوة على طاولة المقايضة
والبيع ،ثم انتقال هذه القضية الى أيدي
العرب والمسلمين وجامعتهم العربية
واإلسالمية ولجان القدس واالقصى
التي ساهمت بدورها في تضييع األرض
والحقوق والتنازل عنها رويدا رويدا وصوال
الى ما سمي بصفقة القرن التي ساعدت
على فرز وتظهير الداعمين حقا لفلسطين
وحقوق الشعب الفلسطيني ،ممن عمل

وساهم وتآمر على الشعب الفلسطيني
وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه وحقه
اإلنساني في العيش الحر الكريم!
خروج الشعب الفلسطيني في كتله
األربعة :في القدس وفلسطين ،1948
في غزة ،وفي الضفة ..وفي الشتات،
جعل من توحد الشعب الفلسطيني خلف
مقاومته ،رغم األصوات النشاز وخارج
السياق والتاريخ والجغرافيا ،رغم ذلك..
فإن الجولة األخيرة اوجدت معادالت
تربط القدس بغزة والضفة ،وتجعل من
غزة حاميا ومدافعا عن المقدسات وعن
فلسطينيي  ،1948وهذه معادلة جديدة
ساهمت في توحيد الهم الفلسطيني،
ومنعت اإلعالم الخارجي من االستثمار
على االنقسام الفلسطيني خصوصا عبر
شيطنة حركتي حماس والجهاد وربطهما
باإلرهاب وفق الخطاب والسردية العربية
– الخليجية لألحداث!
في كندا كما في أمريكا ،حيث
الجغرافيا واللغة والسياسة والتاريخ
تقارب وتماهي بين شعبي البلدين
ومؤسساتهم وشخصياتهم وناشطيهم
السياسية واإلعالمية ،والثقافية ،والفنية،
والرياضية..
في كندا أيضا بدا واضحا حجم التحول في
مقاربة وفهم واقع القضية الفلسطينية
ومعاناة الشعب الفلسطيني ،وكان ذلك
على مستويات وعلى امتدادات شعبية
متنوعة ،على المستوى السياسي بدا
بعض التردد والتأييد الحذر للممارسات
االسرائيلية ،في بعض األحزاب السياسية
بدا النقاش عاليا وخرج الى العلن عبر
انقسامات عامودية ومواقف متناقضة
معلنة ،شرائح ثقافية وفنية ورياضية
واجتماعية ومهنية رفعت الصوت وبدت
أكثر جرأة في التصويب نحو إسرائيل
وانتقاد ممارستها االجرامية كمقدمة
إلدانتها في السياسة ،والفكر ،والقيمة،
واإلنسانية..
هذا الخروج على النمط والعادي في
مقاربة الكنديين للجولة األخيرة من
الحرب والدفع بمواقف مؤيدة وداعمة
للشعب الفلسطيني استدعت من اللوبي
الصهيوني في كندا ممثال بمؤسساتهم
الناشطة ،وعشية وقف اطالق النار،
والتحقق من النصر الفلسطيني المطلق
والناجز في هذه الجولة على الكيان،
استدعت تحركا على كل المستويات عبر
الضغط على السياسيين في الحكومة
وخارجها ،والعمل على اخراج الملفات
وممارسة سياسة العصا والجزرة بشكا
مكشوف وفاضح ،واستدراج البعض
الى تصريحات مؤيدة للكيان ال تعكس
اإلرادة والمواقف الحقيقية لهذا البعض،
على المستوى اإلعالمي بدا واضحا
محاولة سرقة هذا االنتصار والحد من
تداعياته الجماهيرية عبر سياسات
متعددة ومتنوعة ،أقذرها وليس أقلها أو
آخرها هي محاولة الضغط على الناشطين
والداعمين للقضية الفلسطينية في

جامعة  McGillعبر ما سمي بالالئحة
السوداء التي عممت على منابر ومنصات
إعالمية لتشويه صورة هؤالء الناشطين
وصوال لتعرضهم للتهديد بالقتل
وبالفضائح الجنسية واألخالقية!..
كل هذه العهر والوسخ الذي لم ولن
يفاجئنا صدورا عن مؤسسات صهيونية
ناشطة على الساحة الكندية لطالما
دافعت عن االجرام الصهيوني في
فلسطين ولبنان ،كل ذلك لم يردع ولم
يفت من عزيمة ناشطين على ساحة
مونتريال من التداعي الى ندوة موضوعها
الوحيد واالساسي هو كيف يمكن – بعد
سكوت أصوات الرصاص والمدافع – دعم
القضية الفلسطينية ،القضية المركزية
واألساسية المتبقية من آثار الصراعات
الكبرى في الحرب العالميتين والحرب
الباردة وصوال الى حروب االلهاء والتدمير
في الشرق األوسط ،وتدمير الدول العربية
واإلسالمية بصدد خدمة الكيان الغاصب
وتفكيك المجتمعات والدول من حوله،
وصوال الى االيمان بسيطرته المطلقة على
انسان وجغرافيا وثروات المنطقة!
ماذا بعد؟
سؤال ملح وممر اجباري لمعرفة وتحديد
وتصويب وجودنا اإلنساني في هذه
الرحلة السريعة من العمر ،في هذا البلد
الذي قدم لنا كل التسهيالت الممكنة
للعيش الحر الكريم ،ولممارسة حقنا
اإلنساني والوجودي في االيمان ،واألفكار،
والمواقف ،والمشاعر..
قضية فلسطين قضية أممية ،خرجت عن
أن تكون قضية فلسطينية ،او عربية ،او
إسالمية ،او غيرها ..هي قضية إنسانية
بامتياز ،قضية جاذبة وتشكل ميزان
قيمة انسانية في الدعم والتأييد ،أو سوية
مرضية في تأييد ودعم المغتصب والقاتل
والمجرم ،وهي في ذلك مؤشر لمدى
انتظام العدل البشري..
ونحن في كندا أولى من غيرنا في اغتنام
هذه الفرصة انسجاما مع التقديمات
والراحة النسبية والفضاء المفتوح على
الحريات العامة وخصوصا السياسية
منها..
لسنا في معرض عرض كافة الخدمات
التي تقدمها لنا الحكومة الكندية وغيرها
من المؤسسات الخدمية في البلد ،مما
يعفينا من كثير من مصاعب يوميات
انساننا في العالم العربي واإلسالمي وكده
وسعيه لمالحقة الخدمات الضرورية
من ماء وكهرباء ،ومواصالت ،وطبابة،
وتعليم ..كل ذلك متاح وموجود وبأفضل
المعايير العالمية جودة وخدمة وكلفة..
ما تبقى من وقت ،وهو كثير ،يجب
االستفادة منه في الوقوف مع القضايا
الكبيرة ،قضية بعمر قرنين من الزمان،
قضية يسهم فيها التاريخ سلبا وإيجابا،
تتصارع فيها األديان اثباتا وقبوال وقداسة،
ويختلط فيها السياسي مع األيديولوجي،
والعسكري واألمني مع االقتصادي،
والتراثي،
والتربوي،
واالجتماعي،
والفولكلوري ..كل ذلك يجتمع في صراع
مكتمل العناصر وقضية واحدة مكتملة
الشروط ،قد يجد فيها كل انسان فوق
هذا الكوكب مساحة الهتمامه واستنطاقا
إلنسانيته وحسه البشري المرهف!
في مونتريال ،بدأنا الخطوة األولى على
امل االستمرار في تأكيد حضور هذه
المدينة في وجدان فلسطين ..وفي
مستقبل انتصارها الموعود!

قائمة سوداء إلرهاب الطالب المؤيدين
لفلسطين في جامعة ماكجيل!! والجامعة
متواطئة ؟
متابعة صدى المشرق
نشر موقع تابع لجمعية " الطالب
الداعمين لحقوق االنسان الفلسطيني"
 فرع جامعة ماكغيل (  ) SPHRتقريراكشف عن تعرّض الطالب المؤيدين
للفلسطينيين في الجامعة للترهيب
من جماعات مؤيدة السرائيل .وجاء في
التقرير انه " في  29أيار  -مايو ، 2021
اتصل احد الطالب في جامعة ماكغيل
بجمعية  SPHR McGillليبلّغهم
عن وجود قائمة متداولة في الحرم
الجامعي تم إعدادها ـ على ما يبدو ـ
من قبل مجموعة من الطالب الصهاينة
في ماكجيل  ،وتحتوي على أسماء
ومعلومات شخصية لعدد ال يحصى
من الطالب المؤيدين لفلسطين في
الجامعة" .وأضاف التقرير " وفقًا
دموا ،
للعديد من الشهود الذين تق ّ
ربما تكون القائمة موجودة منذ عقود".
ولفت التقرير الى ان " أحد أهداف
دي الالئحة هو مراقبة وتوثيق
مع ّ
الطالب المشتبه في تعاطفهم مع
فلسطين .حيث تم استخدام القائمة
للتعبئة السرّية ضد المرشحين الذين
يترّشحون لمناصب في جمعية طالب
جامعة ماكغيل (  ، ) SSMUمن الذين
وصفهم مستخدمو القائمة بأنهم
"معادون إلسرائيل" " .واذ أشار التقرير
انه " عندما اكتشف بعض الطالب ان
اسماءهم في هذه القائمة  ،سعوا
للحصول على مساعدة من عميد
الطالب ،الذي رفض شكواهم على
أساس أنهم "يفتقرون إلى األدلة"،
الحظ هؤالء الطالب انه مباشرة بعد
تواصلهم مع العميد  ،بدؤوا في تلقي
رسائل نصية من اشخاص مجهولين
يستفسرون عن نشاطهم الجنسي ،
حتى أن البعض حاول "تنسيق موعد"
لهم ".
وتحدث التقرير عن رعب بين الطالب
عندما " اكتشفوا أن أسماءهم ورقم
هاتفهم الشخصي قد تم تداولهما على
موقع الكتروني ينص على أنهم يقدمون
خدمات جنسية مقابل تعويض مالي.
كما استخدم اإلعالن أوصاف حقيرة
وعنصرية ضدهم وسعى إلى تشويه
سمعتهم بأنهم معادون للسامية".
واكدت الـ (  )SPHR McGillقلقها
على سالمة الطال ّب الذين تم إدراج
أسمائهم ومعلوماتهم الشخصية في
ً
أيضا
هذا المستند .وقالت "نحن
منزعجون بشكل كبير من توقيت هذا
الهجوم الشرس على الطالب .وبالنظر
إلى أن الهجوم وقع بعد أيّام قليلة فقط
من سعي الطالب للحصول على دعم
مؤسسي من العميد  ،فمن المؤكد أن
المهاجمين كانوا يسعون إلى ترهيبهم
وإسكاتهم".
دث التقرير عن ان " هذه القائمة
وتح ّ
هي دليل وحيد على سياسات المراقبة
واألذى والعنف التي تتعامل معها
الجماعات الصهيونية" .
تواطؤ مجلس إدارة  SSMUفي ترويع
الطالب المؤيدين لفلسطين:
وذكر التقرير انه " وفقًا للشهود ،
يتمتع العديد من أعضاء مجلس
إدارة الـ  SSMUبإمكانية الوصول إلى
هذه "القائمة السوداء"  ،والتي تم
تداولها منذ عقود  ،وقد اختاروا عن
عمد إبقائها مخفية عن أقرانهم وعامة
الطالب في  ."McGillوكشف التقرير
ان " األفراد الذين قد يكونون على
علم بالقائمة أو لديهم إمكانية الوصول
إليها أو ساهموا فيها هم ممثل ومدير

الفنون تشيب سميث وممثل ومدير
الفنون أليكس كاراسيك والمتحدثة
باسم  SSMUورئيسة مجلس اإلدارة
لورين هيل" .واضاف التقرير " القائمة
في حوزة ليبي ويليامسون والمديرة
السابقة وممثل العلوم جوردين رايت".
وأكد التقرير انه " وفقًا للعديد من
الشهود  ،القائمة موجودة منذ
عقود  ،وتم "تمريرها" بانتظام إلى
مجموعة مختارة من قادة الطالب
 ،من أجل مساعدتهم في استبعاد
وقمع الطالب المؤيدين لفلسطين في
جامعة ماكجيل . .على سبيل المثال
 ،ي ُزعم أن نتائج العديد من انتخابات
 SSMUفي السنوات السابقة قد
تأثرت باإلجراءات المتضافرة للعديد
من األفراد والمنظمات  ،الذين سعوا
لتقديم مرشحيهم ضد الطالب الذين
تم وضعهم في القائمة على أنهم
"مناهضون إلسرائيل" ".
مطالب جمعية (  ) SPHRـ فرع
جامعة ماكغيل
اما مطالب جمعية " الطالب الداعمين
لحقوق االنسان الفلسطيني"  -فرع
فتلخصت
جامعة ماكغيل ( ) SPHR
ّ
بما يلي:
 1أن على كل أولئك الذين أخفواوجود هذه القائمة الكشف عن
محتويات القائمة لجميع الطالب
المدرجين فيها.
 - 2أن على جميع أولئك الذين أخفوا
وجود هذه القائمة الكشف عن جميع
المستخدمين اآلخرين لهذه القائمة
وإدانتهم  ،بحيث يمكن مساءلتهم من
قبل  SSMUوإدارة .McGill
 - 3على جميع أولئك الذين
أخفوا وجود هذه القائمة  ،علنًا
االعتذار عن اإلخفاء المتعمد لوجود
مثل هذه القائمة البغيضة  ،والتي
تعرض السالمة الشخصية للطالب
الفلسطينيين وغيرهم من الطالب
الذين يعانون من العنصرية في الحرم
الجامعي للخطر.
 - 4أن على كل أولئك الذين أخفوا
وجود هذه القائمة وجميع المسؤولين
المتواطئين اآلخرين ان يستقيلوا
على الفور من مناصبهم في ضوء
هذه الخيانة المروّعة لمسؤولياتهم
الدستورية تجاه ناخبيهم في .McGill
 - 5أن تبدأ إدارة  McGillتحقيقًا
كامال ً وتحاسب منشئ ومستخدمي
هذه القائمة علنًا.
 - 6أن تعتذر إدارة الجامعة عن تهيئة
بيئة يستطيع فيها الصهاينة في الحرم
الجامعي إنشاء مثل هذه القائمة
وتعميمها.
 - - 7أن على رئيس الجامعة ونائب
المدير األكاديمي ان يعتذر بعد ان
ساهم في البيئة السامة المذكورة
أعاله وشجّعها.
 - - 8أن تعيد اإلدارة النظر في موقفها
البغيض من خطابنا المفتوح األخير
وااللتزام بمطالبنا التي من شأنها أن
تساعد في جعل حرمنا الجامعي أكثر
أمانًا.
لالطالع على التقرير كامال باللغة
االنكليزية https://mcgillsphr.medium.com/a- :

blacklist-is-terrorizing-pro-palestine-students-atmcgill-8708f525b533https://mcgillsphr.medium.
com/a-blacklist-is-terrorizing-pro-palestinestudents-at-mcgill-8708f525b533
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إطالق كتاب "اللغة العربية الفصحى مقيمة ومغتربة"
في تجمع منتدانا الثقافي**
أسس
في صدور وعقول تالمذتِه ِ
َ
خالد عبد الباقي*
اللغة العربية السليمة ومحبته لها ،
َّ
خصه هللا به من
ومكتسبًا منها ما
تحية من القلب الى جميع المنظمين
علوم ٍ تحليلية تركت له صيتًا واسعًا من
والمشاركين
التقدير تعدى وطنه األم الى العولمة.
نشكر اوال منتدانا بشخص الصديق
 3المهندس خالد عبد الباقي الذياألخ بشير قزي والفاضلة الدكتورة
ثابر على دراسة وتعلُّم اللغة العربية
فدوى الظاهر على تخصيص هذه
وتعليمها في الوطن والمهجر،وله
الندوة والعمل على تنظيمها ،وثانيا
ً مقاال ٌ
جماليات
ت عديدة ٌ فيها وفي
ِ
الشكر لكل المشاركين األفاضل اينما
ي مقارنة ً
ي التراث ِّ
الشعر ِ الخليل ِّ
ن اقامتِهم اميركا كندا
كانت اماك ُ
ث ،واجتهادا ٌ
ت
بالشعرالنثري الحدي ْ
وارحب
كما
العربي
العالم
بريطانيا
حول كيفية تسهيل تعلُّم ِ اللغ ِة
باألستاذين النائبين في البرلمان
وكتابتهَا وله ديوانا شعر ِ والثالث الى
الكندي فيصل الخوري وزياد أبو لطيف النور قريبًا كما وإ َّ
ن محبة َ اللغ ِة العربية
سائلين المولى ان يكون عملُنا هذا
ُ
التراث
هو شغلُهُ الشاغلُ ليبقى هذا
مدماكا في بناء المحافظة على اللغة
ً
نابضا بالحياة ِ
العربية الفصحى في بلداننا العربية
عَطْفًا عَلَى هَ َ
وف المُتَرَاكِم ِ مِن
ذا الخَ ِ
كما في بلدان اإلغتراب.
ُّ
ً
َ
اع َ
وشرز َ َم ِة اللغ َ ِة  ،وَرَغ ْبَة مِنَّا فِي
ضي َ ِ
والتكافل،
األبعاد،
بجهد ثالثي
ِّ
م ِة الحَق ، ،رَأيْتُ
والتضامن ،وتوزيع عادل ومتفق المُحَافَظ َ ِة عَلَى الكَل ِ َ
َمع اإلخوين حسان ووسام أنْ ن ُْصدِر َ
عليه  للمواضيع الواردة فيه ،تم
ُّ
صحَى
ي مشترك ،كِت َابًا يَلجَأ ُ إلَيْه ِ طَال ِ ُ
ب اللغ َ ِة الف ُ ْ
بعون هللا اصدار عمل لغو ٍّ
ُسرٍ.
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وخَفَايَاهَا ب ِ ُ
سه ُول َ ٍة وَي ْ
وس َّ
َ
وأضف ْن َا
ف والنَحْو،
الصر ْ ِ
والمصادف في الثامن عشر من أوْجَزْن َا دُر ُ َ
َّ
َ
َ
ات
م
ل
ك
ل
ة
ح
ي
ح
الص
ة
َاب
ت
ك
ال
َ
ِ
ِ
شهر كانون اول لعام   2020أال  وهو عَلَيْهَا طَرِيْقَة ِ
ْ َ ِ ِ َ ٍ
ً ال تَج ُوز ُ إال َّ بِهَا ،ثُمَّ أت َيْن َا بِقَوَاع ِ َد إعْرَابِي َّ ٍة
كتاب (اللغة ُ العربيَة ُ الفصحى مقيمة
مُخ ْت ََصرَة ٍ تحت عنوان "مُلخَّص عام
ومغتربةً)إعداد وتأليف كل من
في اإلعْرَاب"،أتبَعن َاه ُ بِدَرس مُوجز ٍ عن
األساتذة الثالثة
معَاني
ِ
حُ ِ
وحروف الجر ِّ الزائدة ِ
روف ال َ
 - 1وسام فؤاد جرداق باح ٌ
ستَطِي ْ ُ
ع القَاِرئ ُ أنْ
ث شذّب واألصلي ِة ،حيث ي َ ْ
مه وخفاياه ُ يَعُود َ مباشرة ً إلَيْهَا عن َد كِت َابَتِه ِ أليِّ
التاريخ واقتطف معال َ
ليصي َ
ٍّ
تشهد
مؤلفات
غ منها وعنها
ٍ
البحث
ة
مشق
دون
وص
ُص
الن
ن
م
َص
ن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
في
او
العربية
اللغة
في
إن
لعطاءاته
وبئس
م
ع
ن
م
أحكا
وذكرنا
والتمحيص
َ
ِ
َ
َ
ِ
ملحمة أوغاريت التي استغرق اعدادها وك ٍّ
ل من  -حاشا حبَّذا حتى حيث خال
َّ
اثنتا عشرة سنة ً وله من المؤلفات
رب  -ونون الوقاية وأحكامها ،وتَرَكْن َا
َ
الشعرية  -سفر ٌ الى الموانيء البعيدة  -كِت َابَة الهَمْزَة ِ إلى قِسم ِ اإلمْالء ِ وك َ َ
ذل ِ َ
ك
وابحا ٌ
ممْدُودَة  ،والتَّاء َ
مق ُْصورَة َ وال َ
ث في اللغات القديمة وهو عضو األل ِ َف ال َ
َّ
َ
َ
َ
اللبنانيين
الكتاب
اتحاد
في
ناشط
َ
ج
ماذ ِ َ
مف ْت ُوحَة  ،وقدمْن َا ن َ َ
مرْب ُوطة وال َ
ال َ
َ
د مِنْهَا المُ َدر ُِّس والتِلْمِيذُ
والعرب.
َّ
ستَفِي ْ ُ
إمْالئِية ي َ ْ
َّ
 - 2األديب األستاذ
ما تَرَكْن َا القِس َ
سوَاء،ك َ َ
حسان عبدهللا عَلَى حَد ٍ َ
م األخِير َ
الجامع ُّ
اللغة
دروس
ب
خص
ي الذي
َ
ّ
َ
ْ
ن
غ
ر
ي
ن
م
ل
،
وض
ر
ع
ال
م
ل
ع
ل
َ
ب أنْ يَكُو َ
ِ
ْ ُ
ِ َِ
ِ َ ُ
ًّ
بجينات
وبيان
ة
وبالغ
ونحو
صرف
من
ِ
ْ
َ
ُ
َ
ٍ
اع
و
أن
وف
ًا،
د
ي
ج
م
ا
ي
اث
ر
ت
ا
ي
ل
ي
ل
خ
ا
ر
ع
ا
ش
قَ
ً
َ
ْ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ً
ْ
َ
ْ
ِ
ِّ
ماتِهَا
التحليل العميق والمتابع ِة المرهَفَة بُحُوره ِ
الشعْرِيَّة  ،وأوْز َانِهَا وت َق ِ
ْسي َ
ِ
ً
ما ولم ْ يَفُتْن َا
لفترة قد تربو على الثالثين سنة المُخ ْت ََصرَة وَجَوَاز َاتِهَا ،ك َ َ
قضاها في التدريس الجامعي الثانوي
إيْرَاد َ مُخ ْت ََصر ٍ مُفيد ٍ ومُجْد ٍ عَن عِلْم ِ
َ
َ
َ
والتدريب في كلية التربية ،زارع ًا الف َ
صاح ِة والبَالغ ِة شارحي َ
ن وبإيْجَاز ٍ

َما يحْتويه ِ هَذا العِلمُ من
َ
أقسام ٍ
مام بهَا ولو
يَ ُ
ن اإلل َ
جب على المُت َمكِّني َ
ُصوص
ن
د
ا
ر
بإي
الكتاب
باخ ْتِصار ،وأنْهَين َا
َ ِ
َ
ٍ
صائد ِ ُ
ض الق َ َ
لشعَراءٍ ق ُ َد َماء َ
تطبيقي ٍة لبَع ْ ِ
ِّ
َ
ي الجمالي
ن
ف
ال
َحليل
الت
ومُحْدَثين َمع
ّ
ِ
ن
لكل
العروضي
َص على حَد ٍ
النحَويّ
ّ
ِ
ٍ
سوَاء .
َ
ما وتجدر ُ َ
استقين َا
كَ َ
اإلشارة ُ هُنا أنَّنا ْ
من "القرآن الكريم" الكثير َ من
واستشهَدن َا بآيَاتِه ،وحَلَّلن َا في
األمثِل ِة،
ْ
َ
قِسم ٍ خَ
اآليات
اص
ِ
البعض من هَذه ِ
ٍ
ُّ
الكريم ِة  ،إن من ناحي ِة اللغ َ ِة والن َحو ِ
معين الذي
يان والبَالغ َ ِة باعتبارِه ِ ال َ
والب َ ِ
ينضب للُّغ ِة العربية .
ال
ُ
إ َّ
ن هَ َ
د
صفَهُ أحَ ُ
ما و َ َ
ذا الكِت َ
َاب ك َ َ
المُهْتَمِّين "معظمُ اللغة العربية فِي ْ
ُ
دفتيه ٍ " إذ أنَّهُ اشْت َ َ
م َ
ل عَلَى ع ُلوم ِ
َّ
ف
اب واإلمْالء ِ
الصر ْ ِ
والنَحْو ِ واإلعْر َ ِ
والبالغة والبيان ،وطَرِيق َ ِة كِت َاب َ ِة اللُّغ َ ِة
الستَة َ
ي ِّ
وضي َّ ِة وبُحُور ِ ِ
العَر ُ ِ
الشعْر ِ العَرَب ِ ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ام
ك
ح
وأ
ا
ه
َان
ز
أو
ع
ي
ْط
َق
ت
ة
ق
ي
ر
ط
و
عشرَ،
َ
ِ
ِ
َ
ْ ِ ْ
ِ
ْ ِ
ذلك".
سائل يقول "اللغة العربية
ولرب
ٍ
الفصحى مقيمة ً ومغتربةً" هو عنوان
كتابكم ما هو المقصود بهذه التسمية
؟ المقصود أ َّ
د كم
ن كتابَنا هذا يفي ُ
في العالم العربي كما ويفيدُكم في
بالد اإلغتراب ،هو ليس للمبتدئين
ولكنه مرجع ٌ نعود ُ اليه عندما تتعثر ُ
معنا معرفة ُ حرك َ ِة الكلم ِة – بالفتحة
أو الضمَّة أو الكسرة ٍ -او موقِعِهَا من

علي فاعور مرشحا عن الحزب
الديموقراطي الجديد في
االنتخابات القادمة

َّ
سيُقلِقُ
السي ْ ُف َمن ْ ذَمُّوْا و َ َمن ْ نَعَقُوا
اإلعراب أوتتعثَّر ُ كتابة ٌ الهمزة –في أول
َ
ِ
َّ
َّ
 ،وسط أو آخر الكلمة ،او تتعثَّر ُ معرفة ُ الضاد ُ فِي ْ خَطَر ِ التعْتِيْم ِ ويْحَكُمُ
مجْدِهَا،رَدْع َّ
الضيْمِ ،واخ ْت َرِقُوا
البحر ِ الذي ن ُظم ْ
ت عليه قصيدة ٌ من هُبُّوا ل ِ َ
ِ
َّ
ٌ
َّ
مِز َقٌ
ب  ،إنا أمة
القصائد الخليلية الى آخر ما هنالك
َمقُوْلَة َ الغ َر ْ ِ
ل ت َرْزَحُ هَذِي األمَّة ُ المِز َقُ
 ،مع التنويه أن عدد الصفحات قد فِي الجَه ْ ِ
ل مُق ْبِلَة ٌ
ك ،إ َّ
صادِر ْ َمقَال َ َ
يربو على األربعماية وخمسين صفحة
َ
ن الخَي ْ َ
وَفو َ
سرَحُ في خِلْجَانِه ِ العَلَقُ
مقاس17في ... 24
ُك ي َ ْ
إ َّ
َ
َ
َ
جئ ْتَ مُق ْتَحِم ًا
ن
م
ا
ي
،
َك
ان
س
ل
ر
ص
ا
ح
ا
ذ
ه
الل
خ
ن
م
َ
ِ
ن ما نتوقُ إلَيْه ِ ِ
َ ِ ْ ِ َ
َ ْ ِ
ِ
المرجَع الل ُّ
ط المُب َ َّ
اث ،دَمِي ي ُفْدِيْه ِ والحَ َدقُ
َو
غ
ط  ،كَنْز َ التُر َ ِ
س ِ
سي ْ ِ
ي الب َ ِ
َ
ِ ّ
ِ
ن ع ُلُو َم األرْض قَاطِبَة ً
مة وَاعْلَم ْ بِأ َّ
ال العَرَبِيَّة المُقِي ْ َ
هُو إفَادَة ُ األجْي َ ِ
َّ ِ
ت بِهَا وَحَوَتْهَا الضاد ُ والفِرَقُ
ما المُ َدر ِِّسين حَاق َ ْ
اجرَة ِ مِنْهَا ،ك َ َ
والمُه َ ِ
صيلِهِم ْ إ َّ
ن العَبَاقِرَة َ األف ْ َ
والت َالمِ َ
ذاذ َ َمنْبِتُه ُم
ستَوَي َ ِ
ات تَح ْ ِ
ذة في مُ ْ
اإلبْتِدَائِي َّ ِة والثان َوي َّ ِة والجَامِعِيَّة ،وحتَّى في َّ
الشرق مِنْهُ إلَى غَمْر ُّ
الدن َا انْطَلَقُوا
ْ ِ
ِ
ِ
َسةً،
ً
ْ
َّ
األُدَبَاء،والشعراء منهم والكُتَّاب.
فِي العِلْم ِ فلسفة ،فِي الرقم ِ هَنْد َ
ِّ
سى أن يَرعَاكُم هللاُ في فِي الط ِ ِّ
الشعْر ِ كَم
سةً ،فِي
ب
َمدْر َ َ
سعْيُن َا للخير ِ فعَ َ
َ
ُّ
َ
ُ
َ
مقُوا
س
ى
ح
ص
ف
ال
ة
غ
الل
ى
ل
ع
ة
سعْيكُم للمُحَافظ
ِ
ِ
َ
ْ َ
َ َ
َ
وتُرَاثِهَا الفِكريِّ آملين أن تَحْمِلُوا كتابنا لُغ َتِي ،العُرُوبَةُ ،حُلْمِي أُمَّتِي وَطَنِي
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ايار الفائت الساعة الثانية والنصف)
للمرة الثانية على التوالي  ،تم
اختيار االستاذ علي فاعور من
قبل الحزب الوطني الديمقراطي
( ) NDPلتمثيله في االنتخابات
الفيدرالية المقبلة في Marc
 .- Aurèle Fortinوسيخوض

فاعور االنتخابات المقبلة في هذه
الدائرة التي يمثلها في الوقت
الحالي النائب عن الحزب اللبرالي
. Yves Robillardومن المتوقع
ان تجري االنتخابات في االشهر
القادمة بحلول شهر آب القادم .

للمسافرين من كندا الى لبنان َ :م ْن ّ
تلقوا
هنادي سعد تترشح
لعضوية بلدية  Brossardجرعتي لقاح ُي َ
عفون من اختبار الCPCR
اعلنت السيدة هنادي سعد عن
ترشحها في االنتخابات البلدية
المقبلة لعضوية بلدية بروسارد ،
التي تقع الى الجنوب من مونتريال
على الئحة فريق ،Brossard Uni
كمتحدثة رسمية باسم الحزب فيما
يتعلق بملف العائالت وكبار السن
ومكانة المرأة .
ّ
ترشحها قالت سعد
في اعالن
"ترشيحي هو ميثاق حب لمدينتي
 ،لبروسارد .الموضوع الرئيسي
لترشيحي هو بناء مشروع اجتماعي
يتمحور حول تعميق الديمقراطية
والحقوق االجتماعية والمساواة .أريد
أن أستمع إلى المواطنين والمواطنات.
أنا مستعدة لجعل  Brossardتتألق
بتنوعها  .معكم  ،أتطلع إلى نقل
قيمنا في الشمول والتضامن إلى
مجلس البلدية ".
ستعمل السيدة هنادي سعد على
الترويج ألهداف  Brossard UNIمن
خالل مقترحات الحزب والمشاريع
التجريبية له والمقترحة للعائالت
وكبار السن باإلضافة إلى المقترحات

الجديدة التي ستقدمها في األسابيع
المقبلة  ،وهي رؤية تستجيب
الحتياجات وواقع سكان .Brossard
تقيم هنادي في بروسارد منذ  30عام ًا
 ،وتساهم كرئيسة لجمعية العدالة
للمراة "Femmes pour le Dire -
 ، "Femmes pour Agirفي الدفاع
عن حقوق المرأة في كيبك.
و منذ بداية انتشار وباء كورونا ،
التزمت منظمتها بتقديم مساعدات
تدعم كبار السن .
وكانت هنادي سعد اختيرت في العام
 2020كواحدة من أفضل  25امرأة
مؤثرة في كندا  .وهي معروفة بعملها
الميداني ومساهماتها في الدفاع عن
المرأة بشكل خاص وحقوق االنسان
بشكل عام .

في تحديث متعلّق باإلجراءات
الوقائية المعمول بها والمطلوبة من
قبل السلطات اللبنانية عند السفر
إلى لبنان اصدرت القنصلية اللبنانية
العامة في مونتريال تعميما هامّا إلى
الجالية اللبنانية جاء فيه:
 يتعيّن على جميع الركاب  ،باستثناءاألطفال دون سن  12عام ًا  ،اجراء
اختبار فحص سلبي قبل مغادرتهم بلد
االقامة خارج لبنان واستالم النتيجة،
في غضون  96ساعة قبل الوصول
الى لبنان .كما ي ُطلب من القادمين
ً
أيضا إجراء اختبار الكوفيد
الى لبنان
عند الوصول إلى بيروت واإلبالغ عن
العنوان الذي ستتمّ فيه اإلقامة خالل
الحجر اإللزامي لمدة  72ساعة.
 الركّاب الذين تلق ّوا جرعتين مناللقاح قبل  15يوم ًا على األقل من
مغادرتهم مُعفَون من اختبار الـPCR
قبل الرحلة  ،ولكن يتعين عليهم
الخضوع لإلختبار عند وصولهم إلى
بيروت.
 يجب على جميع الركاب  ،باستثناءاألطفال الذين تقل أعمارهم عن 12
عام ًا  ،إكمال نموذج التسجيل المتاح

على https://covid.pcm.gov.lb
قبل رحلتهم  ،وتقديمه عند مكتب
تسجيل الوصول في مطار المغادرة
 ،بعد استالم اإلذن عبر الرسائل
القصيرة أو البريد اإللكتروني.
 -يجب على جميع الركاب تنزيل

تطبيق " "CovidLebTrackالذي
ستطلبه سلطات المطار اللبنانية.
 يوصى بشدة أن يتحقق المسافرونبانتظام من المعلومات الموجودة على
مواقع شركات الطيران الخاصة بهم
لمتابعة أي تغييرات.
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األسـدي لتوثيق التراث
جائزة
ّ

فئة  :التراث غير المادي اللبناني السوري
الجائزة :

•مبادرة خاصة من "أصدقاء جمعية
العاديّات" في كندا بالتعاون مع
"تجمّع منتدانا الثقافي" في مونتريال
لتوثيق التراث غير المادي المشترك
بين لبنان و سورية ،على خطى من
سبقنا من الباحثين كأمثال سالم
الراسي ،الشيخ سمعان خازن اإلهدني
 ،األب فرديناند توتل وهنري زغيب.
•تمنح الجائزة في الذكرى الخمسين
ّ
العلمة السوري خير الدين
لرحيل
األسدي ( )1900-1971الذي كرّس
جهده لجمع و توثيق التراث غير
المادي.
•يرفق التكريم بمبلغ تشجيعي يعادل
دد وفقا ً
الخمسمائة دوالر كندي يس ّ
لألنظمة والقوانين المرعية.

الهدف :

•تقدير رمزي ،أدبي وأخالقي،
للعاملين على جمع وصيانة التراث
ونشره في لبنان.
•تكريم باحث ،أو مجموعة من
الباحثين اللبنانيين ،لقاء عمل علمي
أصيل حول التراث غير المادي.
•حثّ األجيال الجديدة وتشجيعها
على متابعة حركة جمع و دراسة
وتوثيق التراث و نشره.

المشاركة و الترشيح :

•يحق ألي شخص ،تجاوز الثامنة
عشرة من العمر ،المشاركة أو ترشيح
من يراه مؤهال ً لهذه الجائزة.
•يحق ألية مجموعة من األشخاص،

hotmail.com
•د .ناهد كوسا @nahedkoussa
videotron.ca

لجمعية أو لمؤسسة ترشيح أشخاص
مؤهلين لنيل هذه الجائزة.
•أن يكون لبنانيا ً و مقيما ً في لبنان،
يحمل الجنسية اللبنانية فقط خالل
سنة مشاركته أو ترشحه.
•يشترط في المؤسسات والجمعيات
والهيئات التي ترغب في المساهمة
في الترشيح أن تكون لبنانية وجهازها
اإلداري قائما ً على األراضي اللبنانية.

شروط التقديم :

•يحق للمشارك تقديم عمل واحد
فقط في هذه الفئة.
َ
المرشح أن
•يتوجب على المشارك أو
يكون عمله العلمي :
•دراسة مقارنة للتراث غير المادي
المشترك بين لبنان و سورية :
كالمفردات العامية ،األمثال الشعبية،
الحكم والنوادر واألشعار والمالحم
والموسيقا ،كما المهن اليدوية
المتوارثة والتقاليد الشعبية و كل ما
دار في فلكها.
•أن يكون القسم األعظم من العمل
جديداً ،ال يتجاوز زمن تحريره اإلثني
عشر شهرا ً من تاريخ تقديمه.
أن يكون بجهد خاص ،غير
•
منقول أو مترجم أو مقتبس.
دمة و المراجع و الفهارس
•عدا المق ّ
الملحقة ،يجب أال تقل عدد كلمات
النص عن ثالثين ألف كلمة.
•تعطى األفضلية إلى األبحاث التي
تعتمد على معلومات تمّ جمعها
ميدانيا ً و ليست مستقاة من مراجع
مدوّنة سابقاً.
•يعتبر نص اتفاقية حماية التراث

السيدة جابر سعد من مكتب اليونسكو في
بيروت تشرف على هذه الفئة من جوائز
األسدي في لبنان

الثقافي غير المادي لمنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(يونسكو  )UNESCOقاعدة لتقييم
دمة( .ملحق خاص
األعمال المق ّ
النص)
مرفق في نهاية هذا
ّ

طريقة وتاريخ التقديم :

•يفتح باب المشاركة أو الترشيح
وتقديم األعمال ابتداء ً من تاريخ هذا
اإلعالن.
دم الطلب بالبريد االلكتروني
•يق ّ
إلى إدارة لجنة التحكيم حصرا ً على
العناوين التالية في آن واحد :
القزي
بشير
•األستاذ
forummountadana@gmail.
com
@fzaher
•د .فدوى الظاهر

"التراث الثقافي غير المادي"

باإلنجليزية
The Intangible Cultural Heritage
و بالفرنسية
Le Patrimoine Culturel Immatériel

العادات التي لها صلة بمفهوم "التراث
العالمي" و "التراث المشترك" بين
كافة المجتمعات اإلنسانية رغم
اختالفاتها.

كان لمنظمة األمم المتحدة للتربية و
العِلم والثقافة (يونسكو )UNESCO
دور كبير في تحقيق هذا التوسع
بحيث لم يعد يقتصر مفهوم "التراث"
على المعالم التاريخية ومجموعات
القطع الفنية واألثرية فقط ،وإنما
ليمتد و يشمل أيضا أشكاال ً تراثية
أخرى ،مختلفة" ،غير مادية" ال تقل
أهمية عن سابقاتها كالتقاليد الشعبية
أو أشكال التعابير الحيّة الموروثة
من أسالفنا والتي تداولتها األجيال،
الواحد تلو اآلخر وصوال ً إلينا ،تلك

ي ُقصد بعبارة "التراث الثقافي غير
المادي" الممارسات و التصورات و
أشكال التعبير و المعارف و المهارات
التقليدية ،و ما يرتبط بها من
آالت و قطع ومصنوعات و أماكن
ثقافية ،التي تعتبرها الجماعات و
المجموعات ،وأحيانا األفراد ،جزءا من
تراثها الثقافي .هذا التراث الثقافي
"غير المادي" المتوارث جيال عن
جيل ،تبدعه الجماعات والمجموعات
البشرية من جديد بصورة مستمرة بما
يتفق مع بيئتها وعاداتها وتفاعالتها

حماية التراث الثقافي غير المادي
اتسع نطاق مفهوم "التراث الثقافي"
بشكل كبير خالل القرن العشرين ،و من وجهة نظر اليونسكو :

مع الطبيعة و تاريخها  ..ينمّي لديها
اإلحساس بهويتها التاريخية و الشعور
باستمراريتها ،و يعزز من احترام التنوع
الثقافي و القدرة اإلبداعية البشرية.
يعاني حاليا ً هذا النوع التراثي "غير
المادي" بالهشاشة ،حيث يتطلب
الكثير من الرعاية والمتابعة الدائمة
بشكل كاف كي ال يتعرض للتشويه أو
ٍ
المحي أو االنقراض في ظل العولمة.
حسب ميثاق منظمة اليونسكو،
ال يؤخذ في الحسبان سوى التراث
الثقافي غير المادي الذي يتفق مع
الصكوك الدولية القائمة المتعلقة
بحقوق اإلنسان و مع مقتضيات
االحترام المتبادل بين الجماعات
والتنمية
واألفراد
والمجموعات
المستدامة .وعلى ضوء التعريف
الوارد أعاله يتجلى "التراث الثقافي
غير المادي" في المجاالت التالية :

مفصلة
دم مع البحث سيرة ذاتية
•تق ّ
ّ
عن المشارك تتضمن :عنوان إقامته،
عنوانه االلكتروني ،رقم هاتفه.
مفصلة
•يرفق البحث برسالة خطية
ّ
تشرح العوامل التي تؤهل مؤلف
البحث لنيل الجائزة.
دم نسخة الكترونية واضحة
•تق ّ
عن العمل (صور ،نصوص ،وثائق،
تسجيالت ،الخ ).إلى العناوين
السابقة.
•يغلق باب المشاركة أو الترشيح في
األول من شهر تشرين األول /أكتوبر
 ،2021بتوقيت بيروت.
•ي ُرفض طلب التقديم عند عدم
مراعاة أحد البنود أو إحدى الفقرات
السابقة.

تاريخ و مكان تقديم الجائزة:

واألجداد ،كما تشجيع المؤسسات
والجمعيات واألندية األخرى على
المبادرة بخطوات مماثلة ،أكثر أهمية
وأعلى شأناً ،في مختلف ميادين العلم
واألدب.
مونتريال /كندا ،األربعاء  23آذار/
مارس 2021
______________________________
()1أصدقاء جمعية العاديات في كندا:
جمعية ثقافية علمية جاليوية خاصة،
تعنى بشؤون التراث السوري .ليس
لها ربح مادي ،تأسست في مونتريال
عام 2014
( )2صفحة خير الدين األسدي ّ
علمة
حلب :صفحة أدبية ثقافية في
شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك،
تحمل اسم خير الدين األسدي،
تعنى بالشأن التراثي لمدينة حلب و
لقاطنيها عبر العصور .تنشر مواضيعها
منذ عام 2008

•تعلن لجنة التحكيم نتائج التقييم ()3جمعية العاديات في حلب:
في كندا ،في األول من شهر كانون جمعية سورية أهلية ،غير حكومية،
األول /ديسمبر عام .2021
تعنى بالتراث العمراني وغير المادي،
•تمنح الجائزة في التاريخ األقرب إلى تأسست عام  1924تديرها نخبة من
ّ
العلمة
يوم  29كانون األول في ذكرى رحيل الثاقفين والباحثين .شغل
ّ
العلمة األسدي.
األسدي فيها منصبي ْ نائب الرئيس و
ً
تبعا
لبنان،
في
الجائزة
تسليم
•يتم
أمين سر ّ مجلس إدارة الجمعيّة حتى
لوجود أو مكان إقامة الفائز.
وفاتهwww.aladeyat.org .
أخيراً ،نأمل من وراء هذه المبادرة
الحثّ على البحث والتوثيق بشكل
علمي واقتفاء تراث اآلباء
منهجي
ّ

أشكال التعبير الشفهي ،بما في ذلكاللغة كواسطة للتعبير عن التراث.
 التقاليد الشفهية من حكم و أشعارو مالحم.
فنون و تقاليد أداء العروض والمهرجانات الشعبية.
العادات والتقاليد االجتماعية بمافيها الطقوس و االحتفاالت وأساليب
المعيشة.
المعارف والممارسات المتعلقةبالطبيعة و الكون.
المهارات المرتبطة بالفنون الحرفيةالتقليدية.
يشير ميثاق منظمة اليونسكو إلى
ضرورة "صون" التراث غير المادي
باتخاذ كل التدابير الرامية إلى ضمان
استدامة التراث الثقافي المحلي
للمجموعات اإلنسانية ،بما في ذلك
تحديد هذا التراث و تسجيله وإجراء

*استخدمت صيغة الذكر في النص
لسهولة اإلنشاء وهذا ال يعني مساسا ً
أدبيا ً لصيغة المؤنث.

البحوث بشأنه والمحافظة عليه
وحمايته وتعزيزه و توثيقه وإبرازه
ونقله ،ال سيما عن طريق التعليم
النظامي وغير النظامي ،و إحياء
مختلف جوانب هذا التراث.
أخيراً ،يشكل التراث الثقافي غير
المادي ،رغم عامل الهشاشة التي
يتعرض لها ،ركيزة مهمّة في الحفاظ
على التنوع والتراث الثقافي في عصر
العولمة المتزايدة و يساعد على الحوار
بين الثقافات ويشجّع على االحترام
المتبادل بين الشعوب و التعرّف على
طريقة عيش اإلنسان "اآلخر" على
هذا الكوكب   .
الحفاظ على التراث ليس حماية
للهويّات الثقافية المحلية فحسب
بل حماية لتنوع الثقافات والهويّات
للبشرية جمعاء  ..وبات من أولويات
منظمة اليونسكو في المجال الثقافي.

توزيع ورود في مونتريال تحمل اسماء الشهداء االطفال في فلسطين

بمبادرة من قبل مجموعة من فتيات
الوحدة الشبابية في المجمّع اإلسالمي
في مونتريال ،تم توزيع عدد كبير من
الورود باسم الشهداء األطفال الذي
ارتقوا إثر العدوان اإلسرائيلي األخير
على غزة  ،و ذلك يوم أمس السبت
في الخامس من حزيران في منطقة

مرفأ مونتريال القديم (Vieux-
 . )portحملت كل وردة اسم
وصورة أحد األطفال الشهداء إضافة
إلى شارات تحمل شعار فلسطين
حرة “ . ”Palestine libreكما و تم
توزيع كتيّب يحتوي على معلومات
عن القضية الفلسطينية إضافة إلى

إرشادات إلى كيفية دعم القضية،
واسماء الشركات التجارية التي يجب
مقاطعتها والخيارات البديلة عنها و
الكتب والمواقع التي يمكن مراجعتها
لمزيد من المعلومات عن القضية
الفلسطينية ،وذلك باللغتين الفرنسية
و االنجليزية.

لقيت المبادرة ترحيبا وتعاطفا ملحوظ
عند المواطنين والمواطنات  .ولم يخلو
الموقف من استفهامات وأسئلة طرحها
المارّة على الفتيات بما يخص الوضع
في فلسطين وما يجري على الشعب
الفلسطيني .كما و تهدف المبادرة
لتسليط الضوء على االعتداءات والظلم

الجاري على األراضي الفلسطينية
من قِبَل االحتالل اإلسرائيلي و نشر
الوعي لدى الشارع الكندي و الكيبكي
بشكل خاص عن هذا الظلم واالنتهاك
للحقوق اإلنسانية ،سيما ما يتعرض
له األطفال في غزة بشكل خاص و
فلسطين بشكل عامً
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Livraison et commande en ligne
nuts-box.com 514-322-2107

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج
اﻟﻤﺮﺷﺪة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮﻢ ﺷﻘ

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

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

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

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

العدد  - 528الثالثاء  8حزيران � /2021شوال
تحية طيبة وبعد..

غسان عجروش  -مونتريال

والدة األمل

 ٤حزيران  ١٩٢٨والدة النور  ...ولد
االمام موسى الصدر
كانت الوالدة عافية للروح و نبوءة أمل
و الوقت حديقة خلفية للحدث

ال حديث يشبه والدة رجل سيحتل
الجهات
وسيصوب الى أول حياة المحرومين
والمستضعفين والثائرين  ..ويهدي

علي إبراهيم طالب  -وندزور

فلسطين العز
الثوار موج البحر
رسمت سيدي منذ يوم والدتك خريطة
للعبق الثوري و المطر
وقرأت فاتحة بركة السماء والماء
كنا نسبح بال أطراف
وكنا نطوف بال أشالء
وكنا نعمل بال اتعاب
و سبحتُ نحونا بِنيّة الغارقين في نهر
الياسمين
وأسست لنا حركة ميثاقها بركة
قمحي أنت ،وبيادرنا جافة  ،ومحاصيلنا
ينتهكها البيك..
وإذ بك تحط ب مورجك على سهولنا ...
ندي ؛ باسق القامة ؛ وسيم الطلة،
عيناك من بحور
و زهر الصبح جائع للندى ..وكنت انت
يا سيدي اإلمام...
مسحت بيدك على حقولنا فباتت غنية
باللوز و السكّر
مملوءة بالظباء الفاخرة و فِطرة الغابة
الماكرة
و صدرك مواسم النجاة
مشدودة كل عيوننا لفصلك القمري
نقرأ مزاميرك من المهد
ونتلو صلواتنا خلف محرابك الدري
ونظل من عام الى عام نشتهي حزيران

ليس الكيان المحتل الغاصب بتلك
القوة والشجاعة التي يعتقدها البعض
من االعراب  .بل ان حالة الوهن
والذل التي يعيشها البعض من االعراب
والمسلمين أوجدت هذا االمر كواقع
بالنسبة للبعض منهم .
وصل األمر بالبعض من االعراب بالدفاع
عن المحتل الغاصب ومساندته بكل
الوسائل ،وال سيما بعض وسائل االعالم
المشبوهة والمعروفة االنتماء والتمويل  
.
وصل االمر ببعض االعراب وال سيما
وسائل اعالمية معينة ومشبوهة في
آن معا الى إدانة الضحية ومن ينزل
على رؤوسهم االطنان من المتفجرات
والصواريخ وتحميلهم مسؤولية ما
يحصل .
أخطر ما في االمر جعل المواطن العربي
العادي يقبل بأن تمر هذه االخبار وكأنها
عادية جدا مثل :
ان مصر وقطر تتوسطان مثال مع العدو
لكي يقبل بوقف اطالق النار مثال .مع
ان العدو يتألم من سقوط صواريخ على
مستعمراته التي احتلها من الشعب
الفلسطيني صاحب االرض نفسها .
على كل حال سيكتب التاريخ من هو
المتآمر والذليل في هذه االمة  ،ومن
هو الشريف والصادق

رغم أنف بعض االعالم المشبوه
والمتأمر بشكل علني على الشعب
الفلسطيني الشقيق والمظلوم.
تحية لكل شريف ومقاوم عرف هدفه
ولم يضيع البوصلة في زمن البترودوالر
الكريه.
تحية الى غزة وأهلها والى كل تراب
فلسطين الحبيبة الغالية .
على الخير والمحبة
والمودة الدائمة والسالم..
استودعكم هللا ولقاؤنا معكم
يتواصل من خالل هذا المنبر والموقع
اإلعالمي جريدة صدى المشرق الغراء
مع الكاتب عبر البريد
للتواصل
االلكتروني visionmag64 @         :
                                   Gmail.com
الصفحة الشخصية على موقع الفيس
بوك
FACEBOOK PAGE :
ALI
IBRAHIM TALEB

السعودية و الحكومات الغربية  ....رشاوى الدم
هاشم البحراني
(تمزيق العالقة مع الرياض لن
يساعدنا في الواقع على تعزيز مصالحنا
او قيمنا  ..يتعين علينا ونقوم بذلك
فعال ان نتعامل كل يوم في جميع
انحاء العالم مع قادة البلدان الذين
يقومون باشياء نجدها اما مرفوضة
او بغيضة ولكن في ما يتعلق بتعزيز
مصلحتنا فعليا و النهوض بقيمنا من
المهم التعامل معه .").
ال يمكننا اعتبار ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان قاتال رغم تقرير
االستخبارات االمريكية الن ذلك لن
يساعدنا على تعزيز مصالحنا وقيمنا
 ،هذا محتوى جواب وزير الخارجية
االمريكي على سؤال لمحطة
تلفزيونية اميركية حول اذا ما اذا كان
يعتبر ولي العهد السعودي قاتال في
قضية الصحفي خاشقجي وعلى ضوء
تقرير لالستخبارات االميركية يصف
بن سلمان بانه المسؤول عن اغتيال
خاشقجي.
اذا كل شعارات حقوق االنسان
والديمقراطية و الحرية ما هي اال
اكاذيب وخداع وانها ال تعني شيئا
اذا لم تحقق مصالح اميركا كما وان
استخدامها هو السباب سياسية وال
عالقة لالنسانية بها فالرئيس الروسي
قاتل كما يصفه الرئيس االمريكي
و الصين ديكتاتورية النها حكومة
الحزب الواحد والجمهورية االسالمية
االيرانية دولة مارقة وسوريا يجب ان
تزول من الخارطة الن كل هؤالء ال
يحققون مصالح امريكا وال يشاركونها
قيمها الالمشروعة  ،واذا كان هذا
ديدن الحكومة االمريكية ومعها اوربا
الغربية فما بال حكومتنا الكندية
التي تدعي الدفاع عن حقوق االنسان
والحرية و الديمقراطية الى ان تقف
الى جانب حكومة تتبنى االرهاب
والفكر الوهابي المتطرف اال وهي
الحكومة السعودية ؟
واذا كانت المصالح السياسية و
االقتصادية معروفة وواضحة فياترى
ما هي القيم التي تجمع امريكا
والحكومة الغربية ومنها كندا مع
السعودية وهي الدولة التي :
تأسست على الدم ويكفي انها الدولة
الوحيدة في العالم التي تضع اداة
قاتلة على علمها الرسمي وهو السيف
وهي اشارة واضحة الى حقيقتها

الدموية البشعة والقاسية و الهمجية.
الدولة الوحيدة في العالم التي يشير
اسمها الى اسم العائلة التي تحكمها
بالقوة و الدم وهي السعودية نسبة
الى العائلة ال سعود .
تبنت ونشرت الفكر االرهابي الوهابي
التكفيري الذي كلف شعوب العالم
مئات االالف من الضحايا االبرياء
واسست تنظيمات ارهابية كالقاعدة و
داعش وجبهة النصرة ومولتها واغلب
ارهابيوها يحمل جنسيتها .
دولة ديكتاتورية تحكمها عائلة
واحدة تستولي على كل اموال الدولة
ويتوارث االبناء الحكم فيها رغم عدم
اهليتهم ال االنسانية وال الثقافية واال
السياسية .
دولة ال تعترف ال بالديمقراطية وال
بالحرية وال بحقوق االنسان .
دولة تقطع رؤوس مواطنيها في
الشوارع وتجلدهم في الساحات
العامة بحجة تنفيذ احكام قضائية .
دولة تحول سفاراتها وقنصلياتها
الى مسالخ بشرية واقبية تعذيب
لمعارضيها وترسل كبار مسؤوليها
العاملين بمكتب ولي العهد الحتجاز
مواطن يحمل جنسيتها وتخنقه

وتقطع جسمه بالمشنار ثم تحرقه في
فرن ثم يستقبل رئيسها الملك ابناء
المقتول تلفزيونيا ليقول بانهم تنازلوا
عن حق ابيهم القضائي .
دولة ترسل طائراتها لتقصف دور
الحضانة والمدارس وباصات المدارس
واالسواق والمناطق السكنية وقاعات
االعراس و االفراح بل وحتى المقابر
وكما يحدث في اليمن الكثر من ستة
سنوات .
مع كل هذه الموبقات والجرائم
والالنسانية فما هي القيم التي تكلم
عنها وزير الخارجية االمريكي و التي
اشار الى انها مشتركة مع السعودية
وبالتالي تمنعه من اعتبار ولي عهدها
قاتال رغم ان تقرير استخباراته يشير
الى ذلك؟
بال شك ان هذه الصفات هي فعال
التي تجمع امريكا واغلب حكومات
اوربا مع السعودية  ،اوليس امريكا
هي من اختطفت عشرات االالف من
المواطنيين من افريقيا وجلبتهم قسرا
الى امريكا وامتهنت كرامتهم وحقوقهم
واستعبدتهم؟ اوليست امريكا هي
التي شنت الحروب على شعوب
كثيرة واستخدمت االسلحة المحرمة

دوليا كقنابل النابالم ضد الشعب
الفيتنامي والنووي ضد الشعب الياباني
؟ كما تفعل السعودية ضد اليمن
وضد الشعب البحريني باستخدامها
لالسلحة االمريكية و الكندية و االوربية
في مجازر االبادة الجماعية للشعبين
اليمني و البحراني .
اوليست فرنسا الزالت تحتفظ بمئات
الجماجم البناء الشعب الجزائري
الذي قاوموها اثناء احتاللها لبلدهم
؟ اوليس القضاء البريطاني الذي
يضرب به المثل لنزاهته هو الذي
منع التحقيق في رشاوي عقد اليمامة
بين السعودية وبريطانيا الن ذلك
يضر بالمصالح البريطانية ؟ كما تمنع
المحاكم السعودية سماع شكاوى
المواطنات السعوديات من التعذيب
الذي يتعرضن له داخل السجون
السعودية بل وحتى االغتصاب ؟
واذا كانت كل هذه االنتهاكات
السعودية
واالفعال
واالعمال
الالنسانية ال تهم الحكومات الغربية
ومنها امريكا النها تقبض رشاوى الدم
السعودية من خالل صفقات شراء
االسلحة فما بال حكومتنا الكندية
تتغاضى عن كل الجرائم السعودية

؟ واذا كنا ال نسأل هذا السؤال اذا
كانت الحكومة بيد حزب المحافظين
النهم يشبهون االمريكان فما بال
حزب االحرار الذي يدعي دفاعه عن
حقوق االنسان ؟ هل ان جريمة قتل
خاشقجي هي اقل بكثير من موضوع
المعارض الروسي المعتقل و الذي
ادانت حكومتنا روسيا بشدة وهددت
بعقوبات ضدها اذا لم يفرج عنه ؟
الم تسمع حكومة ترودو ببشاعة
وقسوة وهمجية ما جرى للصحافي
جمال خاشقجي في قنصلية المملكة
العربية السعودية في اسطنبول من
خنق وتقطيع اوصال وحرق ؟ الم
تسمع حكومتنا بالمجازر التي ترتكبها
الحكومة السعودية ضد الشعب
اليمني واالبحريني وبعضها باسلحة
كندية ؟ هل القيم الكندية هي
نفسها القيم االمريكية التي تحدث
عنها وزير الخارجية االمريكية ؟ هل
المصالح هي االساس وان شعارات
حقوق االنسان والديمقراطية ما
هي اال ادوات انتقام من حكومات
ال تقدم مصالح امريكا على مصالح
شعوبها وان الحكومة الكندية تتعامل
بازدواجية مع هذه المفاهيم ؟
بالمحصلة النهائية فان كل شعارات
حقوق االنسان والحرية و الديمقراطية
التي ترفعها الدول الغربية تتهاوى اما
رشاوى الدم السعودية ومنها كندا بكل
اسف حيث الزالت االسلحة الكندية
تتدفق على السعودية لتستخدم ضد
اطفال اليمن والبحرين  ،ترى كيف
كانت حكومتنا ستتعامل مع اي
دولة اخرى لو ارتكبت تلك الجريمة
المروعة و البشعة بحق خاشقجي ؟
هل كانت ستتغاضى كما فعلت مع
السعودية ام انها كانت ستطالب حتى
االمم المتحدة بالتدخل ؟
انها بكل اسف رشاوى السعودية
للحكومات الغربية ومن ضمنها
الكندية بشراء االسلحة وبعقود
خيالية مقابل السكوت عن كل جرائم
الحكم السعودي بحق شعبها وشعوب
المنطقة بل و العالم كله  ...انها
رشاوى الدم من نظام عائلي همجي
يقوده شاب نزق متعطش للدماء
ومهووس بالسلطة يقدم الرشاوى
لحكومات تسمي نفسها ديمقراطية
لتسكت عن جرائمه وقبحه وارهابه
 ....يا حكومتنا الكندية توقفوا عن
استالم رشاوى الدم .
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البشارات بنبوة خاتم االنبياء(ص) في العهد القديم
البشارة األولى :حين جمع يعقوب (عليه السالم)
أبناءه ،وأراد أن يخبرهم بما يؤول إليه أمرهم
في آخر األيام ،قال لهم« :ال يزول قضيب
من يهوذا أو مشترع من بين رجليه حتى يأتي
شيلون ويكون له خضوع شعوب»[.[1
فقد بين لهم أنه عند شيلون ينتهي حكم بني
يهوذا وشريعتهم ،ويكون األمر كله بيده ،وتعمل
األمم والشعوب بطاعته وشريعته ،وهذا واضح.
إال أن األمر المهم بيان من هو المقصود بكلمة
شيلون ،وما هي مواصفاته ،بعدما تبين أن
حكم بني يهوذا (أي بني إسرائيل) حكم مؤقت
ينتهي بمجيئه ،وهذا ما ال خالف فيه بين علماء
الكتاب المقدس.
إنما وقع الخالف بينهم في كيفية تطبيق هذه
النبوءة على شخص أو أشخاص معينين،
قال اآلباء اليسوعيون ،تعليقا على هذه
العبارة« :النص ومعناه موضوعا جدل حاد،
يدور الكالم على مجيء رجل تكتنفه األسرار
(وتطيعه الشعوب) فالنبوءة تنتظر ملكا مسيحيا
مثاليا»[.[2
ولهذا فقد ترجم بعضهم كلمة شيلون في النص
بـ(إلى أن يأتي صاحبها) ،وبدل عبارة ويكون له
خضوع الشعوب ،ورد في الترجمة السبعينية
والسريانية والفلغاتا «وإياه تنتظر األمم»[.[3
وأما المعنى الحرفي لكلمة «حتى يأتي شيلون»
هو «إلى أن يأتي من له األمر»[.[4
فالمراد بالنبوءة إذن مسيح آخر الزمان ،ويرى
اليهود أنه لم يأت بعد ،وأما المسيحيون فحاولوا
تطبيقها على السيد المسيح (عليه السالم)،
ظنا منهم أنه آخر مبعوث للبشرية ،وافترضوا
أن شيلون لقب له (عليه السالم) ،رغم اعترافهم
بأنها لم تستعمل كلقب له في غير هذا المورد،
وأنها ليس لها معنى واضح ككلمة[.[5
وإذ أخذنا بعين االعتبار أن السيد المسيح لم
يرسل إلى جميع األمم ،بل أرسل إلى خصوص
بني إسرائيل ،كما صرح نفسه بذلك ،ويشهد به
كتاب األناجيل ،وتقدمت النصوص الدالة على
ذلك ،تبين أن العبارة غير ناظرة إليه أصال ،ألن
من له األمر هو من تنتظره األمم.
ولما لم يرسل من األنبياء إلى جميع األمم
سوى النبي األعظم (صلى هللا عليه وآله) ،دل
ذلك على أنه المراد بالنبوءة.
وسيزداد هذا األمر وضوحا ،عند مالحظة
البشارة الثانية من بشائر العهد القديم.
وقد يقال :إن هذه العبارة ال تدل على أن من
له األمر ليس من سبط يهوذا ،فهي كما تحتمل
أن ال يكون شيلون من نسله ،تحتمل كذلك
أن يكون منهم ،فإرادة السيد المسيح (عليه
السالم) غير بعيدة ،وتتعين عند قيام القرائن
عليها.
إال أن هذا الكالم غير صحيح ،ألنه باإلضافة إلى
ما تقدم ،من اختصاص دعوته ببني إسرائيل،
وعموم دعوة شيلون المذكور ،فإنه مخالف
لصريح كالم المسيح ،حين أنكر أن يكون

مسيح آخر الزمان من نسل يهوذا ،فقد جرت
محاورة بينه وبين الفريسيين ،أجمع عليها
اإلنجيليون ،تقول« :وفيما كان الفريسيون
مجتمعين سألهم يسوع ،قائال ماذا تظنون في
المسيح ،ابن من هو؟ قالوا له ابن داود ،قال
فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائال ،قال الرب
لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك
موطئا لقدميك ،فإن كان داود يدعوه ربا
فكيف يكون ابنه ،فلم يستطع أحد أن يجيبه
بكلمة .ومن ذلك اليوم لم يجرؤ أحد أن يسأله
بتة»[.[6
وهذه العبارة األخيرة ذات داللة مهمة ،على
ما لم يجرؤوا على سؤاله إياه ،فإنهم خافوا من
توضيح األمر الذي عرفوه ،وال يريدون كشفه
أمام المأل ،وهو يتعلق بمسيح آخر الزمان
الموعود.
كما أن امتناعهم عن سؤاله فيما بعد ال يصح،
إال إذا حمل على هذا المعنى ،حيث إن سيرته
الثابتة في األناجيل األربعة تدل على عدم
توقفهم عن سؤالهم وتحديهم له ،وجرأتهم
عليه ،وتواضعه أمامهم.
البشارة الثانية :يخاطب هللا تعالى فيها موسى
(عليه السالم) ،فيقول« :أقيم لهم نبيا من وسط

إخوتهم مثلك وأجعل كالمي في فمه فيكلمهم
بكل ما أوصيه به ،ويكون أن اإلنسان الذي ال
يسمع لكالمي الذي يتكلم به أنا أطالبه»[.[7
لقد حاول المسيحيون أن يطبقوا هذه النبوءة
على السيد المسيح (عليه السالم) أيضا،
وهي محاولة يائسة بدورها ،ذلك أنها ذكرت
مجموعة مواصفات لهذا النبي ،ال ينطبق شيء
منها على السيد المسيح (عليه السالم) ،وهذه
المواصفات هي:
ألف :أنه من إخوة بني إسرائيل وليس منهم،
وأما السيد المسيح فيرون أنه من نسل يهوذا.
باء :أنه مثل موسى (عليه السالم) ،بمعنى
أنه صاحب شريعة ،والكتاب المقدس يصرح
أنه ليس في بني إسرائيل نبي كموسى ،وأنه
أفضلهم على اإلطالق ،خصوصا في النسخة
السامرية للتوراة[.[8
وأما السيد المسيح فلم يكن صاحب شريعة
حسب زعمهم ،وأنه كان يتعبد وفق الشريعة
الموسوية ،ويأمر أصحابه بذلك.
جيم :أن هللا تعالى يجعل كالمه في فم هذا
النبي ،ومعنى ذلك أن معجزته الدالة على
نبوته ،عبارة عن قوانين وأحكام تشريعية،
يمكنها الثبات مع الزمان ،وليست مجرد تصرف

قال أمير المؤمنين علي (ع):
 عقل المرء نظامه ،وأدبه قوامه ،وصدقه إمامه،وشكره تمامه ،العقل في القلب - ،والرحمة في
الكبد ،العقل لم يجن على صاحبه قط ،والعلم
من غير عقل يجني على صاحبه ،العقل ملك
والخصال رعيته ،فادا ضعف عن القيام عليها
وصل الخلل إليها...
حرام على كل عقل مغلول بالشهوة ،أن ينتفعبالحكمة.
رأس العقل مجاهدة الهوى ،ألن العقل يملّككالزمان ،والهوى يستعبدك للزمان...
دهُم عَن كُلِّ دَني َّ ٍة .ال يكمل
ّاس أَبعَ ُ
أعقَلُ الن ِالعقل إال ّ باتباع الحق.
زكاة العقل احتمال الجهّال.ردع النفس عن زخارف الدنيا ثمرة العقل.قل.
 َمن لَم يُهَذِّب ن ََفسهُ لَم يَنتَفِع بِالعَ ِ
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•وكم من عاقل أسير تحت هوى أمير.

سماحة الشيخ علي رضا بناهيان – بتصرّف

وهذه كلها مواصفات ال تنطبق إال على نبي
اإلسالم (صلى هللا عليه وآله) ،فهو المقصود
بها حتماً.
[ ]1سفر التكوين49/10 :
[ ]2العهد القديم ،ص ،145تعليقة رقم()6
[ ]3السنن القويم في تفسير أسفار العهد
القديم ،ج ،1ص276
[ ]4التفسير التطبيقي للكتاب المقدس،
ص121
[ ]5التفسير الحديث للكتاب المقدس ،سفر
التكوين ،ص251
[ ]6إنجيل متى41-42 /22 :
[ ]7سفر التثنية18-19 /18 :
[ ]8سفر التثنية10-12 /34 :

احكام فقهية *

إعداد فادي العوطة
خير الكالم ما نفع وأعلم
في العقل

في عالم التكوين ،ال يتسنى االطالع عليها إال
لمن عاينها ،كما هو الحال في معجزات السيد
المسيح (عليه السالم).
دال :إن بني إسرائيل مأمورون بالتزام هذه
األوامر الجديدة ،التي عبر عنها بأنها كالم هللا،
وبمراجعة األناجيل األربعة يتبين أنها خالية عن
كل ما يمت إلى هذا الكالم بصلة.

هل يجوز إطعام األطفال شيئا ً نجسا ً ؟
وهل يجب ردعهم عن تناوله ؟

أما األعيان النجسة كالدم  ،فإن كانت مضرّة
بهم ضررا ً بالغا ً حد الخطر على أنفسهم  ،أو
ما بحكمه  ،فال يجوز إعطاؤها لألطفال  ،بل
يجب ردعهم عنها .
نعم  ،يجب ردعهم عن أكل النجس مطلقا ً
وإن لم يكن مضرا ً بهم  ،كذلك فيما إذا
ثبت مبغوضية نفس العمل مطلقا ً  ،كشرب
المسكر مثال ً .
وأما المتنجّسات ؛ فإن كانت من جهة تنجّس
أيديهم  ،فال بأس بذلك  ،وإن كانت من جهة
تنجّس سابق  ،فال مانع من إعطائها إذا لم
يناف حق الحضانة والوالية .
ِ
ال يجوز أكله اال ّ مع االستهالك  ،ومنه
الموردان المذكوران  ،فيجوز األكل في األول
واإلستعمال في الثاني .

ما هو حكم البيرة الخالية من الكحول ؟

إذا كان المراد ماء الشعير الذي ال يوجب سكرا ً
وال نشوة فهو حالل .

ما هو حكم التدخين إذا عرف المدخن إنها
سوف تضر به مستقبال ً ؟

إذا علم بكونه مضرا ً له ضررا ً بليغا ً كالموت أو
ما يقاربه فإنه يحرم عليه  .وإال ّ فال يحرم بذاته
وإن كان ينبغي اإلجتناب عنه .
الوصية األولى
إخالص النية
أساس
ن إخالص النية في كل قول وفعل ،
إ ّ
ٌ
لمرضاة الرب المتعال  ..وينبغي البحث عن
كل دواعي الشرك الخفي في العبادة  ..فمن
تلك الدواعي الخفية:
* تحقيق الذات.
* اإلحساس باللذة بما ال يستند إلى رضى
المولى.
هل يجب التثبت والتحري من حلية * التخلص من المشاكل الخاصة في الحياة
اللحوم والدواجن المشتراة من المسلم  ،ال رغبة للتفرغ للعبودية بل لمجرد الدعة
التي يبيعها على انها مذكاة وان كان والراحة.
ن التخلص من الشوائب
هذا المسلم غير معروف بالتدين وأحيانا ً ومن المعلوم أ ّ
بجميع أقسامها  ،يحتاج إلى البصيرة بالنفس
ظاهره واضح بعدم االلتزام ؟
ال يجب إذا اقترنت يده بما يقتضي تصرفه فيه أوال ً  ،وبتلك الشوائب ثانيا ً  ..وذلك مما ال
يوفق له إال الذين دخلوا دائرة الرعاية اإللهية
تصرفا ً يناسب التذكية .
المباشرة .

ما حكم من أكل لحم خنزير وهو ال يعلم
قبل أن يأكله ؟
يغسل ظاهر فمه وما أصابه .

•على رأي المرجع آية هللا العظمى سماحة
السيد السيستاني حفظه هللا
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SERIOUS HAPPENINGS MIGHT BE AHEAD!
Hussein Hoballah, Montreal
In time of Israel’s aggression against
Ghaza last month, thousands across
Canada took to the streets. The
massive rallies brought our community members – despite their different prospects –together for one
cause: Palestine. The rallies as well
enlivened what many politicians have
been trying to bury by outlawing any
criticism of Israel and labelling it anti-Semitic, by criminalising the Palestinians’ attempts to reclaim their
confiscated lands and rights, or by
politically, parliamentary and electorally supporting Israel’s interests.
Any observer of Canada’s recent
events can make important, encouraging notes on this stage, which will
be radically different from the previous one. It may, however, draw some
serious repercussions if things are
not considered very carefully.
The recent aggression against Ghaza
has killed dozens, including children.
And to Judaise the Sheikh Jarrah
neighbourhood, the invaders have
been trying to dislodge the residents
by so-called “legal” means. Across
the oceans, significant participation
in anti-aggression protests has been
made by our community’s Canadian-born youth. This fact is a major
transformation that our community
leaders must not underestimate;
they should rather guide the new enthusiasts in order to reach the goals
that best serve our community.
Significantly, too, anti-occupation
slogans were made during the protests. For a while, most of us had
thought those slogans existed no
more in the Canadian and global
communities; the ruling and opposing parties have been forever trying
to criminalise any criticism of Israel
and the BDS campaign.
The stances of local Canadians and
parliamentarians demanding that the
Israeli occupiers stop their crimes
are also significant. Following the
party’s general convention, the NDP
has made clear stances, necessitating that Canada suspend its arms
trade with the Israeli entity. As for
the Green Party, it has clearly been
divided, with some members making
strong criticism of Israel and refusing resorting to accusations of antiSemitism to silence legal criticism of
human rights violations or to label
that criticism as offending and dangerous.
Two Canadian senators and 24 par-

liamentarians from different parties,
including the Liberals, have signed a
letter addressing Prime Minister Justin Trudeau and calling on the government to sanction Israel in support
of Palestinian human rights.
The signees tell the government that
it is no longer acceptable to overlook
the Israeli government’s violations of
Palestinian human rights. They also
call on the Canadian government to
do more than just showing concern,
and to work with the international
community to slam the forced evictions, construction of settlements,
inequality, attacks against journalists, bombarding civil and medical
facilities, and wasting of civilian life,
and to demand that international
law be respected. The signees as well
believe it is essential that the government immediately denounce occupation and the illegal settlements.
The stances of Québec Solidaire’s
MP at the National Assembly of
Québec, Ruba Ghazal, are not to be
forgot, either. She still reminds everyone she belongs to people who’ve
been displaced from their lands and
have sought refuge in many countries. When she came to Québec,
MP Ghazal had a refugee certificate
and a travel document issued by
the Lebanese authorities. “My parents sought refuge in Lebanon, and I
still care about keeping these documents because they are witness to
my Palestinian identity, of which I am
so pleased and proud,” Ghazal told
“Sada al-Mashrek” in an interview
published a couple of weeks ago.
The new transformation is a historic
juncture that we must reflect upon
in order to take well-planned action,
away from any overexcitement or
haste. That way we can work within
certain boundaries so that none can
exploit any miscalculation to terminate our initiatives. The situation
ahead of May 2021 mustn’t at all remain the same.
Obviously, the standpoints made by
pro-Israel parties and MPs have been
exploiting any slips to make antiSemitism claims. Their focus has
been on stones thrown at some rallies and pro-Israelis, and on slogans
chanted by protesters; those have
been labelled as anti-Semitic to distract attention from Israel’s crimes,
and thus this reality warns of the
plot to counter pro-Palestine actions
in the offing.
After all, the fear of many politicians
and the power and influence of the

pro-Israel lobby and its expertise
in silencing any opposers make us
expect everything from the lobby,
which will try to counter any new
transformations. For instance, proPalestine McGill students have been
targeted, and that is so serious that
its setbacks can’t be overlooked and
undiscussed, with it happening at
one of Canada’s highest institutions.
On their website, “Students in Solidarity for Palestinian Human Rights
(SPHR)” report that students supporting Palestinian human rights
have been being terrorised by proIsrael groups. The website as well
reports discovering “a list circulating
on campus – seemingly compiled by
a group of Zionist McGill students”
and containing “the names and personal information of countless proPalestine students at McGill.” SPHR
adds that one of the list’s goals “is to
surveil and document students suspected of pro-Palestine sympathies.”
SPHR also mentions that those
students were horrified once they
discovered that “their names and
personal phone numbers had been
circulating on a website stating that
they were offering sexual services in
exchange for monetary compensation. The ad deployed vile, racist, and
orientalist tropes against them and
sought to smear them as anti-Semites.”
Beginning such an unethical, unlawful, strange battle shows how bad
the massive protests – mainly led by
young students – have been for the
lobbyists, whom are expected to do
anything they can to challenge such
protests, no matter how unethical
things get. Nor will they refrain from
targeting any anti-occupation group
– be it in parliament, media or education…
What could be done now to ward
off pro-Israel lobbyists? Well, things
must be carefully planned. Our line of
action and activists must be guarded well; they must be backed up by
pro-Palestine lawyers once they’re
targeted by those lobbyists. We just
can’t leave them alone.
It is crucial that our line of action not
allow any childish behaviours that
some feverish members of our community may show. Otherwise, those
behaviours will be exploited by the
lobbyists and defamers who are trying to destroy any anti-Israel actions.
We can make no physical, verbal or
any kind of attack against any Canadian citizen of any faith or political doctrine. We must rather respect
others’ rights to express their opinions, even when they’re so different
from ours. We must also challenge
any member of our community if he/
she seeks to go against Canadian law
and our religious moral code.
The next stage may be hiding shocking plots made to destroy the
achievements we’ve made so far.
Caution is needed, and making the
right steps to confront those shocks
is essential. That way we can preserve what’s been achieved and the
achievers.
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The Church, Government
and Terrifying Tragedy!
A tragic fact has lately
struck British Columbia’s
First Nations. Reports tell
of a ground-penetrating
scan that has exposed the
remains of 215 children in
the surroundings of what
used to be “Kamloops Indian
Residential School” in the
Canadian west.
The children were often
abused physically and sexually, and many – obviously –
paid their lives just because
they were of cultures that
differed from the colonisers’
western, European cultures.
Finding the children’s remains shows the level of
criminality that the first
Nations were faced with decades ago at the Indian residential schools, which were
run by Catholic churches
that separated the children from their culture and
standards and re-educated
them in accordance with
the prevailing culture.
Prime Minister Justin
Trudeau took to Twitter
to say that the discovery
“broke his heart” and that
it was a “painful reminder
and a tragedy.” Minister of
Crown-Indigenous Relations
Carolyn Bennett confirmed
Trudeau’s message, announcing the government
would offer support for the
affected families and First
Nations so that “they may
heal while their lost ones
are honoured.”
Back in 2008, Ottawa made
a formal apology for what
the “Truth and Reconciliation Commission” described
as “cultural genocide”, with
$1.9 billion paid to former
students in settlement.
Pope Francis said he was “in
deep pain” for the discovery
and called for respecting the
culture and rights of indigenous peoples. During his
weekly sermon, which was
attended by tourists and
visitors of “Saint Peter’s
Square”, the Pope encouraged Canadian political and
clerical leaders to show
“willful collaboration” to
highlight the incident and
to pursue reconciliation and
cure.
The Pope also showed
“sympathy for the Canadians shocked by the tragic
news.” He, however, did not
make a direct apology for
the incident – like some Canadians had asked. Trudeau,
in return, said the Catholic
Church had to bear responsibility for its role in running
many of those residential
schools.
So when will politicians and
church officials stop blaming
one another for this heinous
tragedy and deal with the
human cause responsibly?
Will they collaborate seriously and effectively to heal
the wounds of the indigenous peoples and prevent
similar crimes against any
other peoples of the world?.
The Editors
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