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"يوم الحجاب العالمي" فرصة لرفع الوعي حول
الحجاب!

:التمسك بالحجاب
سارة فقيه نور الدين
ّ
مسؤولية المسلمات في الغرب...

في الصفحة الرابعة

مدرسة االمام المهدي(عج) في نياغرا:
تفوّق علمي واهتمام بالتعليم الديني ضمن
برنامج يلحظ االنخراط الناجح في المجتمع
الكندي

في الصفحة السابعة

ال لتجنيد الكنديين في الجيش اإلسرائيلي وإن
نُمِّقَت صورَتُه

" الجنود اإلسرائيليون يحضرون إلى المدارس
ليحدثوا الطالب عما يصفونه بالشجاعة ودفاع
الجيش عن اليهود"

في الصفحة العاشرة

AHMAD CHAMSEDDINE
Courtier hypothécaire

514 777-3535

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

• Journalsada@yahoo.com • 514.593.0000

• sadaalmashrek.ca

Mardi le 09 Février 2021

أول الكالم
في الذكرى الثانية واألربعين للثورة :إيران إلى العالمية
في الحادي عشر من شباط/
فبراير من كل عام تحتفل
جماهير الشعب االيراني بذكرى
انتصار ثورتها عام  1979بقيادة
اإلمام الخميني على نظام الشاه
الملكي المدعوم أمريكياً .ومنذ
تلك اللحظة المفصلية في تاريخ
المنطقة واألحداث تترى ومحورها
إيران ،بدءا ً بمحاوالت إجهاض
الثورة في مهدها عبر دفع النظام
العراقي إلى غزو األراضي اإليرانية
والتهديد بالوصول إلى طهران،
وترافق ذلك مع حمالت اغتيال
وتصفية جسدية لكبار القيادات
الثورية بأيدي منظمة "مجاهدي
خلق" المعارِضة ،التي أودت بحياة
شخصيات أساسية وقيادات مهمة.
تثن هذه الخسائر
ومع ذلك لم
ِ
الفادحة قيادة الثورة عن أهدافها،
سيما بعد ثماني سنوات من حرب
ضروس بلغت فيها األمور حد
استخدام صدام التكريتي أسلحة ً
كيميائية ً محرمة ً دوليا ً مع غطاء
دولي وفر له دعما ً ماليا ً خليجيا ً
وبشريا ً مصريا ً وسودانيا ً وعتادا ً
أمريكيا وفرنسيا ً والمانياً ،وكأنه
تحالف دولي غير معلن هدف إلى
القضاء على الجمهورية الفتية،
التي أخرجت بلدا ً مهما ً وكبيرا ً
له موقعه الجغرافي االستراتيجي
من معسكر أمريكا ومحورها إلى
نموذج مستجد من االستقالل لم
ي ُعهَد من قبل.
فالثورة لم تحمل لواء االشتراكية
والمعسكر المقابل .بل أصرت
على إسالميتها وما زالت ،ما جعلها

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

514 619-1575

تواجه حصارا ً اقتصاديا ً خانقا ً
دفعها إلى تبنِّي سياسة االعتماد
على اإلنتاج الوطني للوصول إلى
االكتفاء الذاتي في معظم المجاالت
الحيوية ،سيما في العلوم التي
مكن ّتها من دخول النوادي العالمية
في مجال الطاقة النووية وإنتاج
االدوية لالمراض المستعصية،
التي كان آخرها اللقاح المخصص
للجرثوم التاجي المستجد.
ال يزعج هذا صنا َ
ع القرار في
واشنطن ولندن وباريس بقدر ما
تفعلُ المواقف الحاسمة والمبدئية
للنظام اإليراني الداعم لحركات
المقاومة في مواجهة االحتالل
في فلسطين ولبنان وأفغانستان
والعراق واليمن ،وتفشيل المشروع
االمريكي السعودي في إقامة
خالفة داعشية تقسم العراق
وسوريا ،وتفرق المنطقة في
أتون حروب مذهبية توقع قادة
عسكريون أمريكيون أن تستمر
ثالثين سنة.
كل ذلك لحماية كيان االحتالل
االسرائيلي الذي بات يشعر
بأن تفوّقه العسكري وعنجهيته
المشهودة لن تستمر .
من هنا كان ال بد لالدارة االمريكية
الجديدة اللجوء َ الى مقاربة مختلفة
تخفف من خاللها غلواء االدارة
السابقة وتورطها في مشاريع
تهورية لنتنياهو وابن سلمان،
والعودة إلى منطق الواقعية الذي
يفرض على الجميع حقيقة أن
الجمهورية االسالمية اليوم هي في

التتمة في الصفحة العاشرة

إعالنات
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السالم عليكم

حسين حب هللا
hhoballah@sadaalmashrek.ca

هن األجدر في المواجهة
في اليوم العالمي للحجاب :النساء ّ
خ ُ ِّ
ص األول من شهر شباط من تستغل "أخطاء" بعض العائالت في
ص َ
كل عام يوما ً عالميا ً للحجاب تقديرا ً التعاطي مع بناتهن .فاإلعالم يتحفنا
لماليين النساء المسلمات اللواتي بين الفينة واألخرى بتقارير عن قيام
اخترن ارتداءَه ،في ظل اإلساءات األهل بفرض الحجاب على بناتهن.
والتهكم والضغوطات التي يتعرضن وهو يكون في الكثير من الحاالت
لها في الكثير من دول العالم ،سواء مبنيا ً على االختالق ،أكثر منه على
في مواقع العمل أو الدراسة أو في الواقع ،واستغالل رخيص لمشكلة
الشارع أو غير ذلك .تقول السيدة عائلية يحاول هذا اإلعالم حشر أنفه
ناظمة خان التي أطلقت فكرة هذا فيها وتسليط الضوء عليها بطريقة
اليوم عام " :2013نشأت في مدينة يوجّه فيه سها َمه على الحجاب خدمة ً
ِ
نيويورك ،وعانيت من قدر كبير من لمخططات المتعصبين ،الذين ال
التمييز بسبب حجابي" .خان كانوا تروق لهم رؤية انتشار الحجاب بين
ينادونها في المدرسة اإلعدادية بٍاسم ِ المسلمات في هذا البلد.
"باتمان" أو "نينجا" .وعندما دخلت ويلتقي هذا األمر مع وقوع بعض
الجامعة بعد الحادي عشر من أيلول ،المسلمات في فخ السير بحملة
كانوا ينادونها بِاسم "أسامة بن الدن اإلساءة لالسالم والحجاب ـ عن قصد
او غير قصد ـ من خالل استدراجهن
أو اإلرهابية".
ما عانته السيدة خان هو نموذج لما بإرادتهن وبغيرها إلصدار تصريحات
تتعرض له الكثيرات من المحجبات ونشر كتابات تتحدث عن "تجارب
في دول العالم وال سيما في كندا مريرة" عانينها من خالل فرض
وباألخص في كيبك ،حيث بات الحجاب عليهن منذ الصغر للترويج
د تأكيدُها في
التمييز بحق المحجبات بقرار رسمي لفكرة ،لطالما أُري َ
يمنعهن من ممارسة العمل في أوساط المجتمع الكيبكي والكندي،
مؤسسات الدولة .ي ُستكمل هذا األمر مفادها أن الحجاب ليس خيارا ً للنساء
بحملة ممنهجة تتوزع على جبهات والبنات ،بل هو فرض من األبوين او
متعددة ال يجوز إغفالها في مقاربة الزوج وما شاكل .وهو تحد ٍ يكون جديا ً
الموضوع لكي نعرف حجم التحدي إذا كانت من تتصدره تمثل عنوانا ً في
الجالية أو تحتل موقعا ً بارزاً.
الذي يواجهنه.
الجبهة األولى خطيرةٌ ،تتمثل بحملة لكن الملفت في بعض الحاالت ـ
مستترة بأسماء معروفة إلعالميين لألسف ـ ان هناك من يريد أن يبرر
ومثقفين وتربويين وناشطين تشكك لنفسه خروجه عن خط سار عليه في
بمشروعية الحجاب وأصل فرضه السابق ،محاوال ً إقناع من حوله بالنهج
في الدين االسالمي .وهذا يضع الذي انتقل اليه من خالل تبريرات
كل العلماء والمثقفين في جاليتنا وأكاذيب واختالقات ال واقع لها.
أمام مسؤولية الرد الواضح على كل يعاونه في ذلك حب الظهور والشغف
اإلشكاالت النظرية التي تُثار ،والتي باألضواء ،ووقوف المتصيدين بالماء
قد يتصور البعض أنها اشكاالت لها العكر إلى جانبه.
يدعم هذا التوجه أيضا ً بعض النساء
واقع يدعم هذه األفكار.
جبهة أخرى تتمثل بحمالت إعالمية اللواتي أتين من بالدنا يحملْن عداء

من حفل التكليف في المجمع االسالمي في العام
2014

وكرها ً لإلسالم ،وال يتورّعن حتى عن
الكذب في سبيل نشر هذا الكره
بين المواطنين من غير المسلمين،
فت ُستغَلُّ شهاداتهن للتصويب أكثر
فأكثر ،ليس على الحجاب فحسب
بل على الدين أيضاً ،خصوصا ً أن
منهن من كانت في بالدها تحمل
أفكارا ً إلحادية .وتشاركهن أيضا ً في
هذا الجانب شخصيات ذكورية تحمل
األفكار نفسها وتمارس التضليل نفسه
لتحقق أهدافا ً وُضعت بعيدا ً عن
األضواء لتحقيقها .وال نتحدث هنا عن

نظرية المؤامرة بقدر ما نتحدث عن
مشاهدات من خالل متابعة بعض
األنشطة لبعض الشخصيات التي
تحمل أسماء اسالمية وتتحرك تحت
عناوين إسالمية ،ولكن كل ما يصدر
عنها في مواقع التواصل او الشبكة
العنكبوتية يصب في إطار الحرب
على المعتقدات االسالمية تحت
ذرائع واهية وخلفيات ال لبس في أنها
مدروسة ومخطط لها.
والجبهة الثالثة هي التضييق على
المحجبات من خالل االعتداء
الجسدي ،كما حدث أكثر من مرة
وفي أكثر من مقاطعة ،سواء في كيبك
أو ألبرتا أو غيرهما .ولعل هذه الجبهة
أقل خطرا ً من غيرها ألن القوانين
عادة تجرّم االعتداء الجسدي على
ع حد ٍ لهذه االعتداءات
اآلخرين ،ووض ُ
قد يكون سهالً ،وان كان توقفه يبدو
صعبا ً ألن النفوس المريضة والحقد
الذي يعتمل في النفوس ،الناجم عن
الكره لالسالم ،كما لآلخر عند هؤالء،
لن يتوقف.
لكن لنعترف بحقيقة أن الحرب التي
تُ َ
شن علينا هي حرب ناعمة وأصحابها
يتلطون خلف شعارات مضلِّلة ،وهي
خطيرة جدا ً ألنها تحقق االختراقات
في أكثر من ساحة .وهذا ما نالحظه
في تأثر العديد من المحجبات بهذه
الحرب التي تدفعهن إلى الضعف
والتخلي عن حجابهن .فضال ً عن أن
الخوف الناجم من تلك الضغوطات
يدفع األهالي إلى االمتناع عن قبول
الحجاب خوفا ً عليهن
ارتداء بناتهن
َ
من التعرض لالساءة والضغوطات
واحتمال عدم توظيفهن بعد انتهائهن
من الدراسة .قد يكون هناك رأي يريد
أن يتفهم هذه المسألة بحدود معينة،
ولكن عندما يصبح االمر ظاهرة فإن

المسألة تحتاج إلى التعاطي معها
بطريقة جادة ومسؤولة من خالل دعم
األهالي والوقوف إلى جانبهم وحثهم
على التمسك بما يرونه صحيحاً.
إن مسؤولية المراكز والمؤسسات
اإلسالمية كبيرة جدا ً في مواجهة هذه
الجبهات والحرب على بناتنا ونسائنا.
و تتحمل النساء الواعيات في الجالية
مسؤولية كبيرة في مواجهتها ،ألنهن
األجدر بذلك ،ما يعني إعطاءَهن دورا ً
أكبر في ساحات العمل الجاليوي،
وتأسيسهن للمنابر التي تبيّن رأيهن
وواقعهن إلى جانب الرجال.
المجتمع هنا بغالبيته مجتمع
متسامح وقريب ،لكن قسما ً منه
يخضع لالعالم المتطرف واألفكار
اليمينية العنصرية وهو لم يسمعنا.
ويحتاج أن نقدم له صورة ونموذجا ً
يعيد من خاللهما قراءته لحقيقة ما
تقوم عليه أفكار مواطنين ومواطنات
ينتمون إلى هذا البلد كما اقرانهم،
ويحملون همّ المجتمع كما اآلخرين،
وساهموا ويساهمون في بناء مستقبل
وطنهم مثل غيرهم ،بل ربما أكثر.
وهنا أود ان أشير إلى أهمية دور
اإلعالم في تغيير النظرة العدائية
تجاه ديننا وعناوينه التي من أبرزها
الحجاب .مسؤوليتنا كبيرة جداً .وكل
تقصير من أي قادر هو إضعاف للجالية
ولوجودنا ولمستقبلنا ومساهمة غير
مباشرة في استهدافنا .نعم ،نحتاج
إلى إعالم يخاطب شركاءنا في هذا
الوطن بلغتهم.
مهما كانت نسبة النجاح فستساهم
في التخفيف من هذا الكره .قد يأخذ
ذلك وقتاً ،لكن مع النوايا الصادقة
والتكاتف يمكننا أن نحقق الكثير،
فهل من مجيب؟
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""يوم الحجاب العالمي"" فرصة لرفع الوعي حول الحجاب!

التمسك بالحجاب مسؤولية المسلمات في الغرب...
ّ
فاطمة بعلبكي – مونتريال
صدى المشرق

بالتزامن مع ذكرى " يوم الحجاب العالمي"
في االوّل من شهر شباط/فبراير ،ومع ازدياد
الحمالت المناهضة للحجاب في المجتمعات
دد الديني واضطهاد
الغربية وكندا وربطه بالتش ّ
اإلناث ،ومع محاولة الت ّرويج لفرضيّات دخيلة
على الدين اإلسالمي باعتبار الحجاب بدعة
سياسية وموروث ثقافي فقط ،ارتأينا في "صدى
المشرق" سؤال (من كان به خبيرا) ،والحديث
عن قضية الحجاب بلسان نساء محجّبات من
أهل العلم إليضاح الصورة الكاملة ورفع الوعي
حول الحجاب وتغيير الصورة النمطية عنه.
ولهذه الغاية حاورنا األستاذة والمنسقة في
المناهج التعليمية لتعليم القرآن الكريم في
"مؤسسة المهدي التعليمية" في نياغرا،
والحائزة على دبلوم في ادارة المكاتب سارة
فقيه نور الدين ،وفي ما يلي تفاصيل اللقاء
معها...

-ما أهميّة الحجاب في الدين االسالمي؟

علينا اوال ان نفكر في فلسفه الحجاب في
الدين االسالمي لنفهم اهميته في الدين
الحنيف .إن إدراك الطبيعة البشريه للرجل
والمرأة واالنجذاب الفطري الغريزي بينهما
يحتم على كليهما أن يرسما حدودا انسانية في
التعامل بينهما .أي ان المرأة الواعية يجب ان
تدرك بأن الرجل بطبيعته الفطرية ينجذب الى
بدنها ومفاتنها اذا كانت مكشوفة ،فيحوّل جلّ
اهتماماته ولو بغير قصد الى طبيعته الغرائزية
بدال من أن يكون محور اهتمامه بها اهتمام
إنساني بحت .من هنا جاءت أهمية الحجاب
في الدين اإلسالمي لتنظيم الغريزة الطبيعية
بين الرجل والمرأة ضمن ضوابط إنسانية
واخالقية ،لضمان ان تكون المعاملة بينهما
معاملة انسانية بعيدة عن المثيرات الطبيعية.

هل الحجاب أمر قطعي في االسالم علىغرار الفرائض األخرى كالصالة والصوم؟

ثانيا ،إن هللا تعالى خلق المخلوقات ليبتليَهم
ويختبرهم ،وفرض على كل مخلوق تكليفا
وحدودا اتجاه المخلوقات األخرى ،وكل ذلك
ليختبر مدى طاعتهم وعبادتهم وخضوعهم،
فابتلى المرأة بالرجل كما ابتلى الرجل بالمرأة ،
وابتلى االوالد باآلباء ،واآلباء باالوالد...وهكذا،
فهذه سنة الخلق .فمن هنا يجب ان نفهم بأن
هللا ابتلى المرأة بالرجل ،فأمرها أن تتحجب وال
تتزين أمامه ليستقيم نظام المجتمع أخالقيا
ولكي ال يفسق الشبان وتفسد النساء ،كما
ابتلى الرجل بالمرأة بأمورعدة.
دسة
ثالثا ،ان كل حكم من الشريعة المق ّ
خلفه مصلحة سواء علم بها المكلف أم جهلها،
فالمرأة المؤمنة عليها ان تعلم مصلحة حجابها
بأبعاد متعددة اخالقية واجتماعية بل حتى
اقتصادية وغير ذلك  ،وان لم تشخص او تدرك
بالتفصيل تلك المصالح ،فإن المشرع هو هللا
الحكيم الذي ال يصدر التشريع عنه جزافا ،وانما
لحكمة قد تُعلم وقد تخفى علينا.

هل مبدأ الضرورات تبيح المحظوراتينطبق على مسألة الحجاب ،في ظل
تزايد عدد النساء اللواتي يخلعن الحجاب
لالندماج في سوق العمل في كندا
والمجتمعات الغربية؟ خصوصا ً بعد صدور
القانون  21في كيبيك والذي يحظر ارتداء
الحجاب والرموز الدينيّة في الوظائف
العامة والرسمية؟

أبداً ،ان الحجاب هو بحد ذاته مبدأ وجوهر
وليس خيارا ً خيّرنا به هللا عز ّ وجل لنبيح خلعه
لضرورات دنيوية .وكذلك ،وفي أغلب االحيان
هناك بدائل أخرى متاحة للمحجبة ،فيجب
عليها ان تبحث عن هذه البدائل وبنفس الوقت
يجب عليها مواجهة هذا القانون بشراسة.
ان تضييق الخناق على المحجبة هو جريمة
فتمسكنا
يعاقب عليها قانون حقوق اإلنسان.
ّ
بالحجاب واجب أخالقي وديني ،ويجب علينا
جميعا ً محاربة هكذا قوانين بكل ما أوتينا
من قوّة ،ومواجهة كل من يقف وراءها قانونيا ً
وسياسياً.

االستاذة سارة فقيه نور الدين

تزامنا َمع مناسبة "يوم الحجاب العالمي"،نعم ،ثبت ان الحجاب حكم شرعي قطعي ما الرّسالة الت ّي توجهينها للمرأة المسلمة
مُجْمع عليه .وهوعبادة تُثاب المرأة عليها ،في المجتمعات الغربية؟

كأي نوع من العبادات التي يتقرب بها العبد
الى خالقه .ونذكر بعض اآليات الشريفة في انصح اخواتي في المجتمعات الغربية وكندا
باإللتزام بحجابهن والحفاظ عليه باعتباره
الحجاب بمفهوميه الخاص والعام.
تجد القرآن الكريم ينهى المرأة عن ترقيق جوهرا ً وقيمة إنسانية وأخالقية عظيمة وليس
الصوت فيما لو كان يوجب ميل الرجل من مجرّد غطاء او عادة ورثوها من أمهاتهن او
ْ
يتمسكن بالحجاب وال يقعن
ع مجتمعاتهن ،وأن
ّ
الجهة الغرائزيةَ ( :
َّفل ت َ
م َ
َخضع◌ َ
ول فَیَط َ
ن بِل ق َ ِ
ن قَوال ً مَّعرُوفاً) -سورة بفخ الرجال او التجار الذين ال يخافون هللا وال
لَّذِی فِی قَلبِه ِ َمرَض وَقُل َ
يعيرون اي إهتمام ألي اخالق او قيم ويحاولون
األحزاب .32
وينهاها عن بعض الحركات واألوضاع الموجبة ان يستخدموهن كأداة الشباع غرائزهم فقط او
ن كسلع تجاريه ألطماعهم.
َات يَغ ْ ُ
ض ْ
لما ذكر ،يقول تعالى( :وَقُل ْ لِلْمُؤْمِن ِ
ض َ
ن كما يجب على األهل غرس المفهوم الحقيقي
ن فُرُوجَه ُ َّ
صارِهِ َّ
ي
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ُب
ي
ال
و
مِن ْ أَب ْ َ
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ن والفلسفة العميقة للحجاب في الفتيات ،عبر
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ْ
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َ
َ
َ ِ ْ
َ َ ِ ْ َ
ن ِ
ن أَو ْ الت ّقرب اليهن وتنمية العفّة والحياء فيهن،
ن إِال لِبُعُولَتِه ِ َّ
ن زِين َتَه ُ َّ
َّ
ي
د
ُب
ي
ال
و
ن
ه
وب
ُي
ِ
َ
ُ
ْ َ
عَلَى ج ِ ِ
وعدم الت ّساهل معهن منذ الصغر من أن يبدين
ن أَو ْ آبَاء ِ بُعُولَتِه ِ َّ
آبَائِه ِ َّ
ن) النور.31/
أيضا بحجاب المسلمات في هذه زينتهن ومفاتنهن على ما حرّم هللا .علّموهم
ً
ويأمر هللا
ك أنهن جواهر ثمينه التقدر بثمن ،وان هللا يحبهن
ِّ َ
اج َ
اآليه من كتابه العزيز (يَا أَيُّهَا النَّب ِ ُّ
ي قُل لزْو َ ِ
ن مِن ويخاف عليهن لذلك فرض الحجاب عليهن.
وَبَن َات ِ َ
ن عَلَيْه ِ َّ
ك وَن ِ َ
ن يُدْنِي َ
ساء ِ الْمُؤْمِنِي َ
ن ◌ رافقوا بناتكن وال تدعهن يقلدن غيرهن ممن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ٰ
ن فل ي ُؤْذي ْ َ
جَ َلبِيبِهِن ◌ ذلِك أدْن َى ٰ أن ي ُعْرَف َ
أضل هللا .ازرعوا فيهن ان يكن قادة وسادة
ن اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيم ًا) األحزاب.59/
وَكَا َ
فخالصة الحجاب قطع دابر الفتنة واالفتتان احرار ولسن اتباع لكل من سوّلت له نفسه
بين الجنسين ،هذه هي فلسفة الحجاب إفسادهن .اذا رأيتم منهن أي انحراف ،رجاء ً ال
العميقة ،وهذا ما تفتخر به النساء المقتديات تتركوهن أبدا لعل هللا عز ّ وجل يهديهن فيرجعن
الى صوابهن ويفهمن عظمه األحكام االلهية.
بالزهراء"ع" والسيدة زينب "ع".
أخيراً ،أيتها المرأة ،كوني قدوة وأثبتي وجودك
قد يتساءل البعض :لماذا تتحمل المرأة بعلمك ورجاحة عقلك وفهمك وحكمتك،مسؤولية الرجل؟ اذا كان الرجل يتضرر من وكوني السبّاقة في توعية رفيقاتك ومحيطك.
مشاهدة المرأة بمفاتنها فلماذا ال نكلّفه قوّي ارتباطك بالله وستصلين الى مرحله
تشكرين هللا كثيرا على هذه النعمة الكبيرة
هو بأن ال ينظر إليها؟
التي فرضها عليك وهي نعمة الحجاب المبارك.
أوال ،المرأة تحب أن تكون متزينة بشكل عام،
واعلمي أن الحجاب هو لصالح المجتمع وقطع
ان كان أمام النساء أو إلرضاء الذات ،وهذا
دابر الفتنة واالفتتان بينك وبين الجنس االخر،
مقبول اذا كان ضمن الحدود والضوابط .ولكن
هذه هي فلسفة الحجاب العميقة ،وهذا ما
المرأة في العمق والفطرة تحب التزيّن ليعجب
تفتخر به النساء المقتديات بالسيدة الزهراء"ع"
بها الرجل أو إلثارته ،وهذا امر طبيعي ،فالمرأة
واتق هللا ان كنت تؤمنين
والسيدة زينب "ع"
ِ
قد تهمل نفسها من التزيّن امام أترابها ولكن
بالله واليوم اآلخر.
يصعب عليها ذلك أمام الرجل.
يقول هللا تعالى( :أومن ي ُن َّ
ة وهو
َشأ في الحِلْي َ ِ
صام غير ُ مُبين) ،فالمرأه تنمو وتنشأ ترّقبوا المزيد من آراء المحجبات من أهل
في الخِ َ
وتكبر على التحلّي والتزيّن  ،ألن طبيعتها كأنثى العلم واإلختصاص في العدد المقبل...
طبيعة الجاذبة للرجل .ال نستطيع كنساء أن
نقول أنا أبرز مفاتني ألغري الرجل وهو عليه أال
ينظر ،ولو أن هللا سبحانه وتعالى امره بذلك!

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج
اﻟﻤﺮﺷﺪة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮﻢ ﺷﻘ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻷﻳﻀﻴﺔ ،وﻣﻤﺮﺿﺔ ﻣﺠﺎزة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
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

ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗ¹ﻢ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ ﻋ¸ اﻟﻬﺎﺗﻒ(514) 836-5663 :

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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د .عيل حوييل
االستغالل الجنسي للقاصرات :
انتهاك آلدمية االنسان ومكافحته اولوية وطنية
د .عيل ضاهر

صدق الغرب
العظيم
المُستمع لمختلف طرق التواصل
بين الناس من أيام القيل والقال
الى زمن الواتس آب والفيسبوك،
والمُراجع لشتى أنواع وسائل
اإلعالم من العصر الحجري وأيام
الدخان الذي كان يطلقه سكان
كندا األوائل للتواصل بين قبائلهم
الى زمن تويتر وإنستاغرام،
والمُطالع لخطب وتصاريح وآراء
علماء النفس الغربيين في
الواليات المتحدة وكندا واوروبا،
والمُستأنس بكل هذه الطرق
بنشرالمعلومات
المتخصصة
ّ
التي تصل الى االنسان على
توصل اليه الغرب،
شكل يقين
ّ
ينتهي به األمر الى قبول كل ما
يقوله الغرب وكأنه كالم منزل ،ال
ّ
شك فيه وال ريب ،ال يقوى عليه
الدهر وال تصيبه النازِلَةُ .فالغرب
يتوصل الى فكرة او نظرية
عندما
ّ
ّ
يفضل نظاما
او طريقة عيش او
سياسيا على آخر ،فما على العالم
اال التصديق والقول" :صدق
الغرب العظيم".
أول واكثر الرافعين لشعار "صدق
الغرب العظيم" ،هم حكّام
دول الشرق ،وبصورة خاصة
المحميات المنبطحة في الخليج
والجزيرة ،والتي تظن ان الغرب
سينقذها من ضاللها المبين ومن
االيرانيين واليمنيين والعثمانيين
ويخلّصها من مصابها اللعين عن
طريق رميها لقمة سائغة بين
أحضان اسرائيل المغرمة بغترات
دة
الحكام واالمراء ،والتي من ش ّ
محبتها سوف تعصرهم عصرا،
بالمعنى الحرفي للكلمة ،كما
يعصر المحب المشتاق حبيبه
عندما يلتقيان بعد طول فراق.
فالغرب ،وإستنادا الى نظرية
نشرها وسوّق لها وأدخلها في
الرؤوس عن رؤيته لتفسيرأعمال
توصل الى
العنف وعمليات القتلّ ،
نوعين من الدوافع فقط ال غير:
امّا الجنون او اإلرهاب ،وذلك
تبعا لدين مرتكب العمل العنفي
او منفّذ العملية اإلجرامية .فإن
كان المنفّذ من عائلة مسلمة
فهو إرهابي ،اما إن كان من عائلة
غير مسلمة ،يهودية ،هندوسية،
او سيخية مثال ،او كان من أصل
مسيحي خصوصا ،عندها يكون
المنفّذ مجنونا او مخبوال او معاقا
او معتوها .بمعنى آخر ،واعتمادا
على نظرية الغرب واستنتاجاته،
يمكن القول ان بين المسلمين
ال يوجد ال مجانين وال مساطيل
وال مخابيل وال معاقين ،كلهم
أصحاء ،ال عيوب فيهم ،يتمت ّعون
بكامل قواهم العقلية ،لكنهم
إرهابيون وإرهابيون فقط ويقومون
بأعمال العنف .وبالمقابل ،ال
إرهاب عند باقي األديان ،بل
ان الجنون منتشر والخبل ممتد
والهبل مسيطر والعُتْه قابض
على عقولهم ويعيث فيها فسادا
مما يدفعهم الى القيام بأعمال
العنف.
المحصلة وحسب الغرب
في
ّ
وما توصل اليه من إستنتاجات
يمكن القول :ان اإلسالم ال يخلق
مجانين وال يؤدي ال الى الخبل وال
الى العُتْه .فصدق الغرب العظيم!

باتت االعتداءات الجنسية على وفرتها
في مقاطعة كيبك  ،تتصدررصفحات
الجرائد والمجالت ومواقع االنترنت.
ولم تعد لخطورتها ي ُكتفى بعبارات
الشجب واستنكار الرأي العام وحسب،
ّ
تقض مضاجع
وانما باتت قضية
المسؤولين وترغمهم اخيراعلى تبني
مكافتحها كأولوية وطنية .
في هذا االطار ،قدمت اللجنة الخاصة
في الجمعية الوطنية ( البرلمان ) في
كيبك والمعنية باالستغالل الجنسي
للقصر( ذكورا واناثا )  58 ،توصية
ّ
في تقريرها المؤلف من  139صفحة.
وجرى اقرارها باالجماع تحت عنوان
" مكافحة االستغالل الجنسي اولوية
وطنية ".
وتعقيبا على هذه التوصية قال فرانسوا
لوغو رئيس الحكومة الكيبيكية في
مؤتمر صحفي " اريد ان اؤكد لكل
من شارك في هذه اللجنة انه لن
تتم االستهانة بهذه القضية "مشيرا
الى ان "جينيفييف جلبو  ،نائبة
رئيس الوزراء ووزيرة األمن  ،ستتولى
مسؤوليتها في دوائر العدل والسالمة
العامة والتعليم والصحة والخدمات
االجتماعية " .ومن جانبها وعدت
جلبو بتحقيق "نتائج ملموسة" في
خريف عام  .2022وفي طليعتها "
سالمة شبابنا ومكافحة االستغالل
صر " ،وذلك من خالل
الجنسي للق ُ ّ
" خطة عمل تتم مراجعتها دوريا من
قبل لجنة وزارية مشتركة يتم بموجبها
تقديم تقرير الى الجمعية الوطنية كل
عامين" .

بريق امل

في هذا السياق اوصت روز سوليفان
 (،عضو في جمعية مساعدة النساء
المستغالت جنسيا  ،وكانت قد
غادرت عالم الدعارة بعد تعرضها
العتداء جنسي عنيف ) اللجنة
البرلمانية في الجمعية الوطنية

الكيبيكية بوضع تعديل تشريعي
يضمن حياة افضل لضحايا االستغالل
الجنسي ،ال سيما النساء والقاصرات
 ،وذلك من خالل منحهن مساعدة
اجتماعية تحول دون وقوعهن في
دائرة الفقر والدعارة .

جروح ال تندمل

اما النائبة الفيدرالية السابقة ماريا
موراني ( كندية من اصل لبناني )
فترى ان "االستغالل الجنسي الذي
يطال النساء واالطفال جريمة شنيعة
وجروحها بليغة ال تندمل مدى الحياة
"  .وطالبت الحكومة الفيدرالية
بتحصينهم ورعايتهم بتدابير وقائية
وبفرض عقوبات جسيمة على
المتاجرين بآدميتهم سيما ،وان
الكثيرين منهم يتعرضون لالصابة
بأعراض نفسية بالغة .

تحصين القاصرات

من جانبه اعلن مركز الشباب في
الفال "حربا على االستغالل الجنسي
للقاصرات " منوّها بتعاونه الجاد مع
رجال الشرطة في المدينة ،وتكثيف
الجهود المشتركة الستئصال هذه
اآلفة االجتماعية .
واشار رئيس برنامج مكافحة االنحراف
في مراكز الصحة والخدمات في الفال
جان فالون الى ان" هناك نظام
اجتماعي كامل يشارك في استمرار
هذه الظاهرة الشاذة  ،سواء بتغاضي
الفنادق الكبيرة والصغيرة او بسهولة
الحصول على المشروبات الكحولية
في اكثر من مكان" .
واشار فالون الى ان هذا التعاون
الحاصل بين الشرطة ومركز الشباب،
قد سهل مؤخرا القاء القبض
على  10أشخاص قد ارتكبوا عبر
"في
االنترنت،اعتداءات جنسية
عملية نوعية ،اعتبرت األولى من
نوعها في كيبيك" .ويؤكد على عزم

الشرطة بمالحقة اي معتد ٍ جنسيا
وتقديمه الى المحاكمة.
ومن جانبه ذكر سيرج غايغنارد مدير
التحقيقات الجنائية في شرطة الفال

" إن القانون الجنائي يحظر اي اتصال
مع اي شخص دون  18عاما ً لغايات
جنسية ،وان العقوبة على ذلك تتراوح
بين  6أشهرو  10اعوام.

اساتذة كنديون يكشفون الجانب المظلم من """صناعة""
الطالب الدوليين
علي حويلي
يتزايد الطالب الدوليون الوافدون
الى كندا سنة بعد سنة حتى اصبحوا
مصدر " صناعة "رابحة تقدر بحوالى
 21،6ملياردوالر ،اي أكثر مما
تدره صادرات قطع غيار السيارات
أو الخشب أو الطائرات .وعلى الرغم
مما تحظى به كندا من رصيد تعليمي
عالمي  ،فإن هذه السوق التعليمية
الكندية الشاسعة لها "جانب مظلم"
 .فهي تسمح آلالف الطالب األجانب
بالحصول على اإلقامة الدائمة
من خالل تلقيهم دورات تعليمية
وتدريبية تكلف أسعارا مرتفعة تصل
إلى  000،24دوالر .هذا ما اشارت
إليه دراسة كندية ن ُشرت في 28
كانون االول ـ ديسمبر في جريدة " لو
دوفوار " المونتريالية .
يشار الى ان عدد الطالب الدوليين
قفز بنسبة ، 68٪بين عامي 2014
و  ،2018وفقًا لالستراتيجية الدولية
االتحادية للتعليم .اي ما ال يقل عن
 721،205طالب من بلدان أجنبية
( وهو رقم قياسي!) كانوا يدرسون
في الجامعات أو الكليات الكندية
في عام  ،2018وفقا ألرقام الحكومة
االتحادية.

قبل وبعد

في كيبيك ،كان يتم استدعاء الطالب
االجانب  ،على وجه الخصوص ،من
خالل إلغاء القيود التنظيمية للرسوم
الدراسية لهؤالء الطالب من قبل
حكومة فيليب كويارد قبل عامين.
وكانت الكليات والجامعات الكيبيكية

الدائمة ،ومن ثم الحصول على
الجنسية الكندية .ترى ميغز " لن
أقول إن الدراسة هنا هي طريقة
أسهل للهجرة .ولكن من المؤكد أن
جزء ًا من هذه الصناعة يتكون من
أشخاص يأتون في كثير من األحيان
من الهند والذين سيحصلون على
النقاط التي يحتاجونها للتأهل لإلقامة
الدائمة" .وتلفت الى ان "هذا الباب
المفتوح للهجرة يفسر في جزء كبير
منه وجود الطالب من أصل هندي أو
صيني أو أفريقي أو أمريكا الالتينية
على األراضي الكندية "

تفخر باجتذاب "قاعدة دولية متنامية
من " الزبائن " من خالل جودة
برامجها .كما أن بعض الكليات
الخاصة في المقاطعة كان لديها
غالبية كبرى من الطالب الدوليين.
وكتبت آن ميشيل ميغز ،المديرة
السابقة "للتخطيط والمساءلة في
إدارة الهجرة والتنوع واإلدماج"
".،سيكون من الرائع عام  2021النظر
الى زيادة الملتحقين الجدد بسبب
سمعة مؤسسات التعليم العالي لدينا
فقط .وهذا ما يعني ان التعليم الدولي
اصبح صناعة حقيقية .وتضيف " من
الواضح أن إمكانية اإلقامة الدائمة
والجنسية الكندية هما مجردعملية
بيع ،تتجاوز بكثير قيمة التعليم في
نظامنا التربوي ".

الهجرة بالعملة

يشير خبراء الهجرة الى أن حكومة

ليغو والوحدة الدائمة لمكافحة الفساد
تحققان في توظيف طالب دوليين في
اثنتي عشرة كلية خاصة .وتمأل هذه
المؤسسات خزائنها من خالل توفير
تدريب مهني قصير ،معظمه باللغة
اإلنكليزية ،للطالب الوافدين من اله
ند.
وتتقاضى هذه الكليات ما يصل إلى
 000،24دوالر أمريكي لهؤالء الطالب
مقابل برنامج البكالوريوس في
الدراسات المهنية .وتتعامل العديد
من المؤسسات مع شركات التوظيف
في الخارج ،التي تجمع ما يصل إلى
 30في المائة من الرسوم الدراسية
التي يدفعها كل طالب .ويندد خبراء
التعليم بهذا "الترويج" للتعليم الذي
من شأنه ان يقوض قيمة شهادات
كيبيك.
هذه التدريبات للطالب الدوليين
واسرهم تمهد لهم الطريق لإلقامة

وتضيف" :إنه ألمر محزن لهؤالء
الطالب الذين يفرض على البعض
منهم رسوم إضافية تحت التهديد
بفقدان تصاريح دراستهم".

نوع من ابتزاز

ويرى مارك ستوب ،وهو استاذ درّس
في ساسكاتشوان وألبرتا وكولومبيا
البريطانية وواحد من المعلمين
الذين لهم تجربة في تدريب الطالب
الدوليين ،ان استدعاء الطالب
الدوليين هو شكل من أشكال
"االبتزاز" " .فغاية الطالب أن يصبحوا
من المقيمين في كندا ،وهذا ما
يجلب الشباب غير الكفوء إلى مقاعد
الدراسة عندي .وهم يجلسون في
الصف الخلفي ،متمنين الحصول
على عالمة النجاح .ومنهم لم يتعلم
الكثير .فهذا ليس خطأهم أو خطئي،
بل ألن التعليم بعد الثانوي أصبح
بوابة العبور الى كندا".
صدق الغرب العظيم
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االغتيال السياسي ..سياسة قذرة!
لم يغب عن ساحاتنا في لبنان
والمنطقة االغتيال السياسي ليعود
ويتصدر المنابر والشاشات والصفحات
والتغريدات مع عملية اغتيال الناشط
لقمان سليم!
فعمليات االغتيال ما فتئت تجتاح
ساحاتنا وتمارس بنا وعلينا على كل
المستويات وفي مختلف االتجاهات
ولكثير من األسباب ،بشكلها الواضح
والمكشوف والمباشر وبأشكال أخرى
غامضة وسرية وخفية!
فتعريف "االغتيال" بما هو عملية
قتل منظمة ومتعمدة تستهدف
شخصيات ذات تأثير سياسي أو فكري
او ديني او عقائدي ،يعتبره منظمو
عملية االغتيال عائقا امام مشاريعهم
وأفكارهم وأهدافهم المختلفة ،ال
يكفي للتعريف االشمل لمفهوم
االغتيال كاصطالح يستعمل في بعض
األحيان في اطار مجازي للتعريف
بأنواع أخرى من عمليات االغتيال
المعنوي التي تتعرض لألفكار واألديان
والقضايا والشخصيات االعتبارية في
كل المجاالت حيث االغتيال ال يأخذ
بالضرورة شكل التصفية الجسدية
الفردية ،بل يمكن أن يتضاعف كما
ونوعا ليتحول الى عملية اغتيال لقضايا
ومؤسسات واقتصاديات شعوب
ومستقبل أمم وأوطان!
إذا ،التعريف الحقيقي والواقعي
لمفهوم االغتيال السياسي ينقسم الى
نوعين :جسدي ومعنوي.
في الجسدي ،ونقول في الصغرى،
هناك محطات كثيرة عبر التاريخ لها
رمزيتها الدينية والسياسية والفكرية
والعقائدية واألدبية وغيرها..
ويتحدث المؤرخون عن أول عملية
اغتيال تمت في التاريخ هي قتل
هابيل لقابيل ،ثم توالت بعدها
عمليات التصفية الجسدية ،خصوصا
مع بني إسرائيل حيث قتلوا وقتل
بعض ملوكهم وأمرائهم..
وقد تمت مجموعة من عمليات
االغتيال سبقت مولد السيد المسيح
(ع) ،خصوصا في الصين حيث
حصلت اغتياالت عديدة بين امرائهم
وعائالتهم المتصارعة على النفوذ،
ومنها أيضا اغتيال الملك الفرعوني
توت عنخ آمون بتهمة محاولته تبديل
اآللهة بـ "آتون" كإله واحد!
كذلك حصلت اغتياالت عديدة لدى
الفرس والرومان ،ومع والدة السيد
المسيح (ع) وانتشار المسيحية
حصلت عمليات اغتيال عديدة مثيرة
للجدل!
ومع انتشار اإلسالم توسعت وتطورت
عمليات االغتيال فكان أن اغتيل ثالثة
من أربعة خلفاء بعد وفاة الرسول (ص)
الذي تعرض هو بنفسه لعدة محاوالت
اغتيال باءت بالفشل ،فبعد عمر
بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي
بن أبي طالب (ع) ،تعرض الخليفة
الخامس الحسن بن علي (ع) لعملية
اغتيال بالسم ،ثم أضحى المسرح
اإلسالمي ساحة لعمليات االغتيال
السياسي والفكري والثقافي والمذهبي
التي راح ضحيتها المئات بل اآلالف،
وتحول شعار" :ان لله جنودا من عسل
على لسان معاوية بن ابي سفيان" الى
أمثولة وشعار براق ومتقدم في العمل
باالغتيال السياسي ..ضد الخصوم
والمناوئين!
أما في العصر الحديث فقد تم اغتيال
خمسة من القياصرة الروس في اقل
من  200سنة ،وفي القرنين األخيرين
تحديدا تمت مجموعة كبيرة من
عمليات االغتيال التي لها طابع مؤثر
محلي وعالمي كان لها الدور الكبير
في تغيير اتجاهات السياسات ومصائر
الشعوب واألمم ،ويمكن البدء مع
اغتيال ابراهم لنكولن في الواليات
المتحدة األمريكية ثم اعقبه اغتيال
ثالثة رؤساء آخرين ،وكان األخير هو
اغتيال الرئيس جورج كينيدي المثير
للجدل والذي ال يزال غامضا ومريبا
حتى اآلن ..وفيه أقوال!

االغتيال األكثر دراماتيكية في التاريخ
هو اغتيال الدوق النمساوي في
سراييفو الذي أطلق شرارة الحرب
العالمية األولى ،التي ذهب ضحيتها
الماليين من البشر والتي أسست
للحرب العالمية الثانية التي انتهت
بهزيمة المانيا وتحولت الحروب فوق
األرض الى حروب في الخفاء تحت
األرض وسميت الحقا بـ “الحرب
الباردة" التي كانت عمليات االغتيال
الموزعة فوق خريطة الكوكب هي
الطبق الشهي فوق مائدة السياسة
وااليديولوجيا في حركتها!
فعمليات االغتيال التي تمت اثناء
هذه الحرب ،نذكر منها وهي كثيرة
جدا ،بعضها نجح وكثير منها لم ينجح
في تصفية الخصوم :اكبر عد من هذه
االغتياالت قام بها جهاز المخابرات
األمريكية والموساد اإلسرائيلي ،كما
ونوعا ،منها مجموعة من المحاوالت
الغتيال كاسترو وتشي غيفارا قبل
إعدامه وسلفادور الليندي ،إضافة
الى جريمة اغتيال الرئيس كينيدي
المتهمة بها المخابرات االمريكية،
مالكوم اكس ومارتن لوثر كينغ،
وآخرين من الرؤساء والزعماء في آسيا
وافريقيا ،أما الموساد اإلسرائيلي فقد
تطول الئحة االغتيال الناجحة منها
والفاشلة ،ومنها :القادة الثالثة في
فردان ،غسان كنفاني ،أبو جهاد ،أبو
علي سالمة ،أبو علي مصطفى ،الشيخ
احمد ياسين ،عبد العزيز الرنتيسي..
وحديث عن تورط الموساد في موت
الرئيس ياسر عرفات ..والالئحة تطول!
على الساحة اللبنانية أيضا ،شكل
االغتيال السياسي جزءا ومفردة من
الحرب األهلية وما قبلها وبعدها ،وقد
توزعت شروره في كل االتجاهات،
والقراءة الجادة والرصينة تؤكد وتشير
الى دور واضح للموساد اإلسرائيلي
للعب بحرية وهو مطلق اليدين على
الساحة اللبنانية السهلة االختراق!
وفي الحديث عن االغتيال السياسي
شؤون وشجون وإطالة ال بد
منها ال تسمح بها هذه المقالة.
وكذلك االغتياالت المعنوية بحق
الشعوب واالوطان والقضايا الكبرى
والشخصيات المهمة والمؤثرة ال مجال
لها في هذه العجالة أيضا!
وبالعودة الى مفهوم االغتيال المعنوي
الذي كما يصيب االفراد يصيب أيضا
الجماعات واألوطان ..والمقاومة
المنتصرة على المشروع الصهيوني
والمشروع الداعشي الوهابي لن تترك
ابدا لالحتفال بهذه االنتصارات ،وهي
تعرف ،وناسها يعرفون أيضا ،أن للنصر
أحيانا طعم مر أيضا ،لكنه ليس مرا
بالقدر الذي هو طعم الهزيمة ،وقدر
هذه العصبة من الذين اسقطوا
أسطورة الميركافا أو عربة الرب كما
يريدها اإلسرائيلي ،قدرهم أن يكون
يأخذ االغتيال أشكاال متعددة ومتنوعة
منذ عملية اغتيال السيد عباس
الموسوي الى الحاج عماد مغنية الى
المحاوالت الحثيثة التي يقوم بها
االعالم اللبناني والعربي والعالمي
لشيطنة المقاومة وسيدها ومجاهديها
واغتيالهم جسديا ومعنويا وتسخيف
انتصاراتهم وبطوالتهم وشهدائهم
وحكاياهم وروايتهم!
واليوم ..دعنا من حفالت الزجل
والدبكة والهرج والمرج التي تتصدر
االعالم اللبناني والعربي المأجور
والموظف في خدمة الصهيونية
واالمبريالية ،الذي يسبق األحداث
بإلقاء تهمة أي عملية اغتيال أو حادث
ذي طبيعة عسكرية أو أمنية أو غيرها،
بألقاء التهمة على حزب المقاومة
وبيئته وجمهوره..
يتساوى في ذلك ،في هذا العبث
والفجور السياسي واإلعالمي سياسيون
واعالميون متزنون وجادون مع آخرين
من المقاولين اإلعالميين وخدم
الدرجة الثانية والثالثة في الفنادق
الرخيصة ،ويتحول الخبر السياسي
واألمني والمادة اإلعالمية الى عاهرة

رخيصة لها سعرها وثمنها وطقوس
رخصها وسفالتها!
ورغم كل هذا الضجيج اإلعالمي واألثير
المفتوح على مداه والصخب والصراخ،
لم يتمكن هذا االعالم من تقديم
"جملة قضائية مفيدة" خالل األربعين
سنة الماضية تقريبا في تثبيت تهمة
واحدة بأدلة واضحة ومحكمة لها
وزنها القضائي وحيثيتها الجرمية على
المقاومة ومجاهديها!
طبعا ..بعيدا عن مهزلة المحكمة
الدولية في قضية اغتيال الرئيس
رفيق الحريري التي تنقل فيها ملف
االتهام من النظام السوري الى الضباط
األربعة ،وحين فشل االتهام السياسي
في أدائه في الملفين تحول الى اتهام
حزب هللا في التفافة هزلية لم تقنع
الفريق القائم على أداء هذه المسرحية
الهزلية .لذلك عمدوا الى تأجيل اصدار
حكمهم األخير ..الى توقيت آخر
مشبوه ،لتبقى سيفا مسلطا على حزب
المقاومة وبيئته الستنفار األحقاد
المذهبية حين الحاجة والضرورة!
ان محاولة اغتيال المقاومة "معنويا"
كمشروع استنهاض وطني وقومي
واسالمي وانساني ،والتعريف بهذه
االيقونة في الممارسة السياسية
والعسكرية واألمنية واالجتماعية
الفريدة  -رغم مالحظات في أدائها
في الملف السياسي الداخلي -
وتعميم ثقافتها األخالقية على
الشعوب والمجتمعات هو الممارسة
الحقيقية والثابتة والمؤكدة ،محاولة
االغتيال هذه ال تحتاج الى شهود
وال أدلة جنائية وجرمية فهي معلنة
وصريحة ومكشوفة بلسان القائمين
عليها والداعين والممولين لها،
وهم معروفون بأسمائهم وصفاتهم
وأوكارهم وألوان ألبستهم الداخلية،
ومكشوفون أمام الناس ،في الماضي
والحاضر والمستقبل!
فمشروع المقاومة الممتد من باب
المندب الى األنبار الى غزة الى حدود
فلسطين الشمالية ال يعترضه ويقف
في طريقه لقمان سليم ،مع احترامنا
للرجل وتقديرنا أن موتا عبثيا تفتعله
األجهزة لمحاربة المقاومة بالناس
أحياء وأموات ال يخرجنا من حزننا
اإلنساني وصمتنا أمام رهبة الموت..
أيا كانت وجهته!
نعم ..لقمان سليم وآخرون من
قبله (جبران تويني ،بيار الجميل،
سمير قصير ،وليد عيدو )..وآخرون
كثر من بعده من الذين فشلوا في
تحقيق إنجازات تذكر في الوقوف
أمام المقاومة ،رغم المبالغ الهائلة
التي صرفت لهم وعليهم ،فشلوا في
حياتهم في اإلنجاز .لذلك سيتحولون
في مماتهم الى وقود لفتن ومحاوالت
استدراج حروب مذهبية وأهلية ،عل
جزءا من االستثمار فيهم وعليهم
يعود على المشغلين بالنفع والعزاء
التعويض بمداواة الفشل بفتح أبواب
الجحيم ..على الجميع!
تقاطع الخروج األميركي من المنطقة
ووصول بايدن الى سدة الحكم في
أمريكا واحتماالت العودة المؤكدة
الى االتفاق النووي مع إيران مع أثمان
باهظة ستدفعها األنظمة الخاسرة
في المنطقة ،على رأسهم السعودية
وإسرائيل ودول الخليج وبعض االعراب
الذين الحقوا أنفسهم بقافلة التطبيع
مع الكيان..
هذه الدول الخاسرة تريد ان تخفف
من االثمان الباهظة التي يراد لها ان
تدفعها بالضغط على المقاومة في
لبنان باستخدام آخر األوراق الممكنة
لديها ،وهم حلفاؤها وأدواتها ،وذلك
من خالل تسعير نار الفتنة بدمائهم
في وجه المقاومة وبيئتها ومجتمعها..
فنصيحتنا للمقاومة في األسابيع
واالشهر القادمة أن تؤمن الحماية
الشخصية مجانا لكل معاريضها قبل
أن تصل إليهم أيدي الفتنة والقتل..
اللهم احفظ خصومنا من كل سوء!

""ان العدو قارب ليتغفل،
فخذ بالحزم"""

اعلن بايدن انهاء الدعم االمريكي للعدوان السعودي على الشعب اليمني!!

منذ انتصار الثورة االسالمية في
ايران و تحقق وعد الرسل بنمو
بذرة الدولة الممهدة للظهور لالمام
المهدي عليه السالم،و العالم الغربي
يجتهد في محاربة الدولة الوليدة بعد
اطالعه على خطورة نهجها التحرري
و مبدئية الشعارات التي ترفعها،
بحيث تنوء الجبال عن حملها .
لم يترك الغرب بأمه و أبيه و ليس
فقط امريكا  ،وسيلة ً لم يجربها  .لم
يترك اختراعا دمويا ً اال و انزله ساحة
الصراع ،من طالبان و قبلها القاعدة
الى صدام "حامي حمى العروبة"
الى الذين باعوا دينهم بوعد اوباما
بوراثة عجائز االنظمة العربية ،الى
نهاية المطاف بخلع قفازات الحرية
و الديموقراطية و حقوق االنسان و
تجربة الوجه البشع المريكا من دون
تلك المساحيق الخادعة .ترامب كان
نموذج تلك المرحلة االخيرة من
االستهداف المركز لدولة االسالم...
ماذا كانت النتيجة؟ جاءنا وريث نهج
اوباما ،العودة مجددا الى حفلة التنكر
ذاتها،ايها العالم لقد عدنا ،قالها بايدن
بكل ثقة،عاد الى اين؟هل اجرت
المتهالكة مراجعة
االمبراطورية
الهدافها؟ هل ثبت بالملموس عقم
عقيدة السلب والنهب المموه بغطاء
الديموقراطية و حقوق االنسان؟ ال
يبدو ان هناك مراجعة وال من يحزنون
..عاد الرجل-النهج الستعادة الدور
المعطوب جراء ازالة القناع عن الوجه
االمريكي البشع عبر تجربة ترامب،
استعادة غطاء الوجه الستعادة الدور
الضائع هو الهدف...ولذلك كامل
عدة النصب و االحتيال و الخبائث
االنسانية كلها ستستعاد و بدموية
ابشع من الماضي...
كيف ستترجم خطوات استعادة الدور
المعطوب؟ من بوابة استعادة اجواء
الحرب الباردة مع روسيا و الصين
واالدعاء بجاهزية انهاء الحرب على
اليمن  ،و التودد اليران حول برنامجها
النووي  ،ومقاربة مشتركة مع فرنسا
لالزمة اللبنانية  ،اعادة تفعيل اتفاقات
دولية دفاعية و مناخية  ،العودة الى
التحالفات المتينة مع اوروبا  .هذه
كلها مالمح لخطة استعادة الدور
و تأمين الجناح الخارجي لالدارة
الجديدة و التفرغ للشأن الداخلي
المأزوم ،الذي ضرب عميقا في جذور
االمبراطورية التي اصابها العفن ...

لقد كان الفتا سرعة بايدن في
استعداء الروس و الصينيين .ال يريد
خوض حروب عسكرية مباشرة و
لكن احتواء للنفوذ العادة تركيب
مداميك الهيمنة االمريكية ،العودة
التفاقية ستارت نموذجا .العودة
لميزان تجاري معقول مع الصين
هو هدف ،واالدوات متعددة ليس
آخرها العودة التفاق المناخ لضبط
استهالك الوقود بما يؤدي لتحجيم
النمو االقتصادي...
في الصراع مع محور المقاومة  ،تفيد
التجارب مع عدوانية امريكا ان ال
ثقة مطلقا باية ادارة امريكية بعيدا
عن الخطوات الملموسة  .مثال،اعلن
بايدن انهاء الدعم االمريكي للعدوان
السعودي على الشعب اليمني ،
في السابع من شهر شباط الجاري.
صفعة يمنية مدوية على وجه الجيش
السعودي في مأرب  .االمريكي امام
خيارين احالهما مرّ .اما مد يد
المساعدة و اما السكوت  ،و في كلتا
الحالتين هو خاسر .الضرب المتواصل
لقوافل الدعم اللوجستي في العراق
مستمر على نفس الوتيرة منذ ما قبل
رحيل ترامب ،ضمور النفوذ االمريكي
المجاور اليران هو هدف للتنفيذ
بمعزل عن هوية االدارة و اقنعتها
التي تتستر بها،االشتباك في سورية
سيلتهب ربطا باالستعداد الروسي
لضمان ما تحقق من وجود اشبه
بالحلم على شواطئ المتوسط،اما
في لبنان فال يوجد مصلحة امريكية
باستكمال مشروع الضغط القاسي
الذي مارسه ترامب النه ببساطة قد
الحق الضرر بادوات امريكا و شتت
قواهم و خلخل قواعد ارتكازهم عند
جمهورهم....
على ضوء هذه العجالة فان المشهد
العام مفتوح على تعزيز اوراق القوة
لمحور المقاومة مع تقدم ميداني
في سورية و العراق  ،مع بروز معالم
تسوية مرحلية في لبنان تواكب
التراجع االمريكي .اما في ايران فان
الحذر هو سيد الموقف و عنوانه قول
االمير علي عليه السالم :ان العدو
قارب ليتغفل ،فخذ بالحزم...وها هي
ايران في عشرة الفجر التي شهدت
والدة دولة نهج االمير عليه السالم،و
من احق بها بالحزم في وجه شياطين
االرض اجمعين ...

و السالم
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مدرسة االمام المهدي(عج) في نياغرا:
تفوق علمي واهتمام بالتعليم الديني ضمن برنامج يلحظ االنخراط
ّ
الناجح في المجتمع الكندي
حسين حب هللا

صدى المشرق

نسبة ً إلى هدفنا وسعينا لتربية أجيال
يكونوا في المستقبل أنصارا ً لإلمام
الحجّة (عج) تيمنا ً باإلمام المهدي
عجل هللا تعالى فرجه الشريف.

تحت عنوان "يدا بيد" اطلقت إدارة ما هي المراحل الدراسية التي
في
مدرسة االمام المهدي(عج)
تدرّس حاليا؟

مدينة نياغرا االسبوع الماضي حملة
لجمع التبرعات لدعم المدرسة وتأكيد
استمرارها في دورها الريادي في حفظ
األبناء والبنات في المدينة وتنشئتهم
تنشئة اسالمية ضمن برنامج مدرسي
دد المشرفون على
عصري  .وقد ح ّ
منْوي جمعه
المدرسة سقفا للمبلغ ال َ
وهو  100الف دوالر كندي.
للتعريف بالمدرسة ونشاطاتها اجرينا
مقابلة مع مديرة المدرسة السيدة
زينب صالح الحائزة على شهادتين
علميتين :األولى في التعليم في
مرحلة الطفولة المُبكرة Early
 .Childhood Educationوالثانية
في اإلدارة  .وهي في الوقت الحاضر
تتابع دراسة الماجستير في مجال
اإلدارة التعليمية.
االمام
مدرسة
مدرسة
تت ّبع
المهدي(عج) المنهاج الكندي ولكن
دمة .و"تتميز عن غيرها
بطريقة متق ّ
من المدارس العامة في مقاطعة
ن صفوفها تضم عددا ً قليال ً
اونتاريو أ ّ
من التالميذ ،وهذا ما يتيح لنا الفرصة
إلعطاء الدعم لكل تلميذ ٍ على حدة
بشكل متطورٍ" ،كما
وتعليم المنهاج
ٍ
قالت السيدة صالح.
طالب المدرسة ابرزوا تفوقا وتميزا
ظهر من خالل " مشاركة الطالب
في المسابقات والمباريات العالمية
المتعلقة بمادة الرياضيات والعلوم
ن
واللغة اإلنكليزية" .و" لكن لم تتس ّ
لنا الفرصة أن نشارك حُضوريّا في
المباريات العام الماضي بسبب
جائحة فيروس كورونا المُستجد".
يخص المباريات العالمية
وفي ما
ّ
التي أُجريت عن ب ُعد ،والتي ثابر
الطّالب على المشاركة فيها اكدت
صالح انه" احتلّ أكثر خمسة طالب
من مدرستنا المركز األوّل في
المباراة العالمية Caribou Math
 .Competitionكما شارك ثمانية
ّ
طلب في معرض العلوم المحلي او
ما يعرف بـ Regional Science
 ،Fairوتمّ قبول المشاريع الثمانية
التي قاموا بتقديمها" .وتولي المدرسة
التعليم الديني اولوية خاصة ضمن
برنامج يلحظ االنخراط الناجح في
المجتمع الكندي.

تأسيس المدرسة

P20710G

في اجابتها على سؤال عن التأسيس
تأسست مدرسة
قالت السيدة صالح ّ :
اإلمام المهدي(عج) في العام 2015
وكانت فرعا ً من فروع "جمعية ولي
العصر" .أُجبرت الجمعية في العام
 2018على إغالق أبواب هذا الفرع
بسبب المشاكل والضائقة المادية
التي مرّت بها .ولكن بعد إصرار اإلخوة
مواصلة
اإلستمرار و
Amanie
في اللجنة على Saleh
en sécurité
Conseillèreمدينة
مع جالية
financièreاجتمعوا
الطريق ،
نياغرا وأقرّوا ضرورة استمرار التعليم
Industrielle Alliance, Assurance
الستمرار
والمثابرة
المدرسة
et services
financiers
في هذه*inc.
التعليم فيها ،إذ أن ّها بمثابة أولوية
1600, boulevard Saint-Martin Est
يتسن ّى
أجلA,أن
350من
بالنسبة للجالية،
Tour
bureau
Lavalولُزوم
صالحة
H7Gتربية
أطفالنا
)(Québec
لنا تربية 4R8
عال.
مستوى
ذات
662-6309,
تلق ّيهم دراسة 694
ٍ 450
وجهود
ويعود فضل ذلك إلى
دعمC. :
514 550-6000
والجالية1 855
التدريسية662-6309,
694
وجمعية
الهيئة
1 855 684-9938
األخيرة F. :أمّنت
ولي العصر .هذه
amanie.saleh@agc.ia.ca
األساسية
المستلزمات واالحتياجات
ia.ca
استمرار
كافة للمدرسة ،ما ساهم في
التعليم في المدرسة .وباشرنا بأوّل
سنة تدريسية في العام .2018

سميت بمدرسة اإلمام المهدي(عج)
ُ

ماذا عن الطاقم التعليمي ؟

بدأ الجزء األكبر من الطاقم التعليمي
الموجود في مدرسة اإلمام المهدي
(عج) مهنة التدريس منذ افتتاح
"مدرسة ولي العصر" واستمروا في
التعليم في مدرستنا .ي ُعزى االستمرار
في التعليم في هذه المدرسة إلى
الطاقم التعليمي الذي ي ُعد الفضل
األول بعد هللا عز وجل .فمنذ أن طلبنا
مواصلة التعليم في المدرسة ،كان
ٍّ
تام
الطاقم التعليمي على استعداد ٍ
بشكل تطوّعي بسبب األوضاع
للعمل
ٍ
المادية التي مرّت على المدرسة
ليتقاضى المعلّمون والمعلّمات أجرا ً
زهيداً .وهؤالء المضحون ال يمكن
إيفاءهم حقهم وسداده مهما فعلنا.

هل تتبعون المنهاج الكندي
في التدريس ؟و كيف تصنّف
مدرستكم بين المدارس في
اونتاريو؟

يتعلّق موضوع زيادة عدد الصفوف
بزيادة عدد التالميذ إذ أن ّنا على
استعداد لزيادة خمسة صفوف إذا ما
التحق بمدرستنا ّ
طلب ج ُدد.

من طالب المدرسة

ماذا عن الطاقم التعليمي ؟

بالنسبة للطاقم التعليمي ،فهو يتمت ّع
بقدرات عالية بالتدريس ألن معظم
المعلّمات يمتلكْن خبرة في هذا
المجال نزيد عن خمس سنوات.

ما هي
تت ّبع مدرستنا المنهاج الكندي ولكن تواجهونها؟

اهم

العوائق

التي

دمة .ما يميّزها عن غيرها
بطريقة متق ّ
من المدارس العامة في مقاطعة تُشكّل الضائقة المادية العائق
ن صفوفها تضم عددا ً قليال ً األساس الذي نواجهه ،فيعتمد الدخل
اونتاريو أ ّ
بشكل أساس ٍّ
ي على األقساط الشهرية
من التالميذ ،وهذا ما يتيح لنا الفرصة
ٍ
إلعطاء الدعم لكل تلميذ ٍ على حدة ما ي ُعد مبلغا ً رمزيا ً مقارنة بنظيره في
المدارس الخاصة األخرى الموجودة
بشكل متطورٍ.
وتعليم المنهاج
ٍ
نحن نمتلك صفوفا ً مجهزة تماما ً في المقاطعة .لذا نحتاج إلى دعم ٍ
ومختبر علوم بأدواته كافة ً ومكتبة مادي لتخطّي هذه المشكلة بإذن
ٍ
متنوعة من الكتب الثقافية والدينية هللا.
والتعليمية واألكاديمية لكلّ األعمار .هل هناك اقبال من االهالي في
ً
وتضمّ المدرسة ملعبا لألطفال في نياغرا للتسجيل في مدرستكم؟
الباحة مجهّز بشكل كامل وناد ٍ رياض ٍّ
ي
مجهز باألدوات الرياضية كلها ومختبر في أيامنا هذه ،يتعلّم  ٩٩في المئة
من أطفال الجالية في مدرستنا،
كمبيوتر.
كذلك نشارك في المسابقات فنشهد إقباال ً ملحوظا ً ونتمنى من هللا
والمباريات العالمية المتعلقة بمادة عز ّ جلّ أن نكون عونا ً للعوائل القادمة
الرياضيات والعلوم واللغة اإلنكليزية .إلى المنطقة وأن نتيح فرص التعليم
ألطفالهم في خضم بيئة إسالمية
ن لنا الفرصة في العام
ولكن لم تتس ّ
حاضنة شاملة ً للتربية والتعليم
ا
ضوري
ح
للمشاركة
والجاري
المنصرم
ُ
ّ
دم .وذلك ليسيروا على طريق
المتق ّ
فيروس
جائحة
بسبب
المباريات
في
الدين وعلى نهج أهل البيت (ع)
يخص
ما
وفي
ستجد.
م
ال
كورونا
ّ
ُ
ويكونوا من أنصار اإلمام المهدي
ُ
المباريات العالمية التي أجريت عن (عج) ،ويكونوا جزء ً من المجتمع
ب ُعد ،ثابر الطّالب على المشاركة فيها .الكندي في الوقت نفسه.
وفي العام السابق ،احتلّ أكثر خمسة
طالب من مدرستنا المركز األوّل في كيف تتعاملون مع ازمة الوباء ؟
المباراة العالمية Caribou Math
 .Competitionكما شارك ثمانية
ّ
طلب في Regional Science
 ،Fairمعرض العلوم المحلي وتمّ
قبول المشاريع الثمانية التي قاموا
بتقديمها ولكن لسوء الحظ ّ إلتغت
- Assurance vie
- Assurance invalidité
المباراة .وفي هذا العام ،شاركت
- Assurance
طالبة من الصف الثاني أساسي
accidents corporels
بمسابقة الرياضيات واحتلّت المركز
- Assurance
maladie grave
األوّل.
Amanie Saleh

À l’écoute
de vos besoins

كيف يتم إعداد الطالب دينياً؟

الهيئتان االدارية والتعليمية

هل هناك مشروع لزيادة عدد
الصفوف؟

- Assurance
Conseillère en sécurité
financière

hypothécaire

نت ّبع في التعليم منهاجا ً دينيا ً من
صفوف الروضات إلى الصف الثامن
أساسي .ونقوم بتنظيم احتفاالت
للمناسبات الدينية كافة ً (والدات،
ذكرى استشهاد ائمة ،أعياد).
450 662-6309, 694
ونستغل الفرصة من خالل هذه
C. : 514 550-6000
de commerce
et un
التالميذ
المناسبات لتعليم
القيم 1 855 662-6309, 694 iA Groupe financier est une marque
autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance
اختيارF. : 1 855 684-9938 et services financiers inc. exerce
الدينية واألخالقية وطريقةses activités.
amanie.saleh@agc.ia.ca
القدوة في حياتهم ليسيروا في * Cabinet de services financiers
نهجهم .وفي الوقت نفسه ،نحاول
ia.ca
إقامة هذه المناسبات بطريقة تعود
بالفرح والتسلية على الطالب ليتعلّقوا
بها أكثر ،لدرجة أنهم أصبحوا ينتظرون
-Assurance
Assurance auto
Industrielle Alliance,
et habitation
*et services financiers inc.

)- Épargne-études (REEE
1600, boulevard Saint-Martin
Est
- Épargne-retraite
)(REER
Tour A, bureau 350 - Épargne libre d’impôt
)(CELI
Laval (Québec) H7G 4R8
- Assurance voyage

P20710G

ما هو سبب اطالق اسم "اإلمام
المهدي(عج) " على المدرسة ؟

تشمل المراحل الدراسية من صفوف
الروضات إلى الصف الثامن أساسي
 .ونتبع المنهاج الكندي في عملية
التدريس وباإلضافة إلى تعليم القرآن
واللّغة العربية والتربية الدينية .

ّ
ونحضر
بشوق عارمٍ.
هذه االحتفاالت
ٍ
مسابقات ترفيهية ومباريات رسم
أو تعبير أو رياضة .تشمل هذه
التحضيرات أنشطة متعددة ومتنوعة
د ،مثل الرسم والزراعة.
إلى أقصى ح ّ
دم الدعم للطالب لبناء
وهنا نق ّ
شخصيته في خالل األنشطة التي
يقوم بها في االحتفاالت كصعوده الى
المسرح أو القاء الخطب من وحي
المناسبة أو التمثيل في المسرحيات
فن ُشرك الطالب كلهم بهذه األنشطة
من دون استثناء .ويشاركون في
التزيين والتحضير وهذا ما يساعدهم
على بناء شخصيتهم وتعزيز ثقتهم
بأنفسهم  .وهذا ما شهدناه بعد تخرج
تالميذ من الصف الثامن ،إذ لم
يواجهوا أية مشكلة عندما انخرطوا في
المجتمع الكندي فكانوا بثقة كاملة
بالنفس وشخصية قوية كما أصبحوا
متألقين ومتميّزين أكاديمياً.

من معرض العلوم والكتب

بعون هللا تعالى ،استطعنا البدء في القطاع األكاديمي والديني في
االفتراضي
بالتعليم
االلكتروني الوقت ذاته .يتم ذلك من خالل ات ّباع
منذ بداية جائحة فيروس كورونا منهاج مكث ّف ومتماسك .عالوة ً على
المستجد ،فكن ّا السباقين في ات ّباع ذلك ،نسلّط الضوء على العمل لبناء
التعليم عن ب ُعد وذلك منذ  23شهر شخصية التالمذة ليكونوا قادة في
آذار من السنة المنصرمة واستمرينا المجتمع .هذا ما يتطلّب الجمع بين
وصوال ً لنهاية العام الدراسي .وفي القيم اإلسالمية واألخالق الحميدة
بداية هذه السنة ،ات ّبعنا القوانين واالحترام والسالم واللطف ليصبحوا
المفروضة من المقاطعة .وليومنا قدوة في المجتمع الكندي .ونؤمن
هذا ،نت ّبع التعليم االلكتروني المباشر الدعم أيضا ً للمعلمات لتحفيزهن
بهدف الحفاظ على مبدأ التعليم على التقدم والنجاح في العملية
وتجن ّبا ً لتأثّر التالميذ سلبيّا بأي
ً التدريسية ،وذلك بالقيام بدورات
شكل كان ،سواء تعليميّا ً أم أكاديميا
تدريبية على مدار العام وتوفير
والحفاظ على العالقة االجتماعية
ن على مصادر كثيرة
بين االستاذ والتلميذ والتالميذ بين الحصول له ّ
بهدف التألّق والتطوّر واتقان الطرق
بعضهم البعض.
التعليمية المستجدة .وادارة الصفوف
كلمة اخيرة ؟
وتطوير الطالب .كما ن ُجري في كل
دة ثالثة
لم
ّفة
مكث
تجهيزية
دورة
سنة
ّ
وفي الختام ،نؤمّن في مدرستنا بيئة
تعليمية دينية تقود الطالب إلى الت ّميّز أسابيع قُبيل بداية العام الدراسي.

À l’écoute
de vos besoins
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance
accidents corporels
- Assurance
maladie grave
- Assurance
hypothécaire
- Assurance auto
et habitation
)- Épargne-études (REEE
)- Épargne-retraite (REER
- Épargne libre d’impôt
)(CELI
- Assurance voyage
iA Groupe financier est une marque de commerce et un
autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc. exerce ses activités.
* Cabinet de services financiers
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فواز يشكر العاملين في المجال
الشيخ ّ
الصحي والمؤسسات اإلنسانية
اصدر ممثل دار الفتوى في كندا فضيلة الشيخ
سعيد فواز بيانا حيا فيه العاملين في المجال
الصحي والعاملين في المؤسسات اإلنسانية
ولألخوة العاملين واألخوات العامالت في
هذا العمل االنساني ومن يدعمهم .وجاء في
البيان :
"وسط ما نمر به هذه االيام على الصعيد
الصحي واالجتماعي والمادي في اماكن إقامتنا
وفي بعض بلداننا  ،نجد العديد من الجمعيات
الصحية واالنسانية تنبري للمساعدة من غير
تفريق بين إنسان وإنسان  ،ألن الخلق كلّهم
عيال هللا واحبّهم الى هللا انفعهم لعياله  .تحية
للعاملين في المجال الصحي الذين يفكرون
فقط بالمرضى لمواساتهم ومساعدتهم على
تخطّي هذه المحنة  .وتحية الى العاملين في
المؤسسات اإلنسانية واإلجتماعية لمساعدة
الفقراء واالرامل واأليتام يرجون بذلك وجه
هللا وقربا منه وطمعا برحمته  .الى جانب
هؤالء ينبري بعض االخوة واألخوات في عمل
تيسر من التبرّعات وإيصالها
شخصي لجمع ما
ّ
الى اناس محتاجين قد ال تعرفهم المؤسسات
اإلنسانية ،في بادرة شخصية نحو األهل
والجيران واألصدقاء  .فكل الثقة في هؤالء
لمساعدتهم ألن العمل االنساني ال يحتاج إذنا ً
من أحد .ثم إن هذا العمل مسؤولية جسيمة
بين القائمين عليه وبين هللا تبارك وتعالى .

وحل
مشكلة
ّ

من يعطي يعطي في سبيل هللا  ،وهللا يتقبّل
من المتقين .
تحية لمجموعة األخوات العامالت اليوم بيننا
في هذا العمل االنساني عبر ما لمسناه هنا
وفي بالدنا  ،كما تحية الى األخوة الذين
يقومون بهذا العمل على الصعيد الشخصي
ايضا هنا  .وقد لمست شخصيا ما قاموا به
سابقا ويثابرون حاليا على متابعته.
بارك هللا بالجميع ووفق الجميع وبارك هللا
رب
ايضا بمن يدعمهم يبتغي بذلك مرضاة
ّ
العالمين".

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..

القلق والتوتر كيف اخفف منهما ؟؟
مشكلة :
ربما يسبب التوتر اإلصابة بالمشكالت
الجسدية بالمستقبل مثل األمراض القلبية
وارتفاع ضغط الدم ،واالصعب هو انعكاس
هذا التوتر على كامل االسرة التي تتفاعل
سلبيا مع الصراخ والكلمات النابية ونوبات
الغضب التي تصيب االب او الزوج والتفه
االسباب أحيانا .فهل يمكن ان تقدموا
لقرائكم  ،وزوجي واحد منهم  ،نصائح قد
تساعده على تخفيف توتره والسيطرة على
غضبه ،رحمة بعالقتنا واوالدنا الذين ال اعلم
الى متى سيصبرون على أجواء المنزل هذه
ولكم الشكر .

جميلة ش /موريال

حل :

يعتبر الكافيين من المواد المنبهة والتي
توجد في بعض المشروبات مثل الشاي،
الشوكوالتة ،مشروبات الطاقة ،والقهوة
مما يزيد من الشعور بالتوتر والقلق السيما
العصبية الزائدة ،ولهذا ينصح األطباء
بالتقليل من تناولها للتخلص من التوتر

نداء

والعمل على تعديل الحالة المزاجية .ويجب
اإلبتعاد عن األطعمة التي تحتوي على
السكريات والدهون ،واستبدالها بالخضروات
والفواكه واألطعمة التي تحتوي على األوميغا
 3مثل األسماك الدهنية ،مما يقلل من
الشعور بالتوتر .وقد يصاب اإلنسان بالتوتر
كاف
والقلق نتيجة عدم الحصول على قسط
ٍ
من النوم ،مما يؤثر على الحالة المزاجية
ومستوى الطاقة فضال على عدم القدرة
على التركيز .ولهذا يجب الحصول على
عدد الساعات الالزمة للنوم يوميا على أن ال
تقل عن  8ساعات يوميا .ومن المهم النوم
في مكان هادئ خافت اإلضاءة واإلبتعاد
عن األجهزة التكنولوجية الحديثة التي قد
تتسبب في عدم قدرتك على النوم.
وال ننسى اخيرا أن العبادة وقراءة القران
والدعاء واللجوء الى هللا تعالى لطلب العون
على مكاره الحياة وصعوباتها وبث الهموم
والشكاوى الى الباري عز وجل والتضرع اليه
والبكاء خشية وحبا ورقة وشوقا ،له عظيم
االثر في حصول االطمئنان والهدوء والتوازن.
فهل يفعل زوجك هذه االمور أو بعضا منها
على االقل ؟؟

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال

www.ccmmontreal.com

في مولد بضعة النبي االكرم (ص) عبرة وحجة
للصديقة فاطمة الزهراء(ع) سمة من
سمات خلقها العظيم .فهي لم تكن يوما ً ما
بمعزل عن أمة أبيها ،وهي التي نشأت في
بيت رسول هللا (ص) والرسالة المحمدية
السمحاء ،التي جاءت إلنقاذ مجتمع خيّم
عليه ظالم الجهل واستحوذت عليه العصبية
القبلية .وليس أدل على ذلك من وقوفها
(ع) الى جانب رسول هللا(ص) في كل قضية
مواس
وموقف ،فقد كانت منذ صغرها خير
ٍ
ألبيها وهو يتعرض ألذى الحاقدين على
الرسالة الجديدة .وبعد رحيله الى الملكوت
االعلى  ،ما فتأت تدافع عن الدين والرسالة
والقيم التي ب ُعث من أجلها ،مبشرا ً ونذيرا،
ومعرفة ما هو الحق ،واإلعتراف بهذا الحق هو
من األخالق السامية النبيلة التي يتحلى بها
اإلنسان .وفاطمة(ع) أولى بهذه السمة وهذا
الخلق الرفيع ،ألنها نشأت على الحق .فهي
على حق ومع الحق.
الزهراء(ع) هي نموذج الفضائل ،وقد قال
رسول هللا(ص)( :فاطمة بضعة من ّيَ ،من
سرّها فقد سرّني ومن ساءها فقد ساءني،
علي).
فاطمة أعز ّ الناس
ّ
ان سيدة نساء العالمين كانت في مناقبها

وأخالقها تشبه الرسول (ص) وكانت دائما ً
معه وكانت له (أم ابيها) .ورد في الروايات
أنها لم تبق بعد أبيها صلى هللا عليه وآله
اال بضعة اشهر ،مستديمة الحزن والبكاء،
متلقية من المصائب واألذى واآلالم ،ما هللا
عالم به .ومع ذلك كله فقد حرص زوجها
أمير المؤمنين علي (ع ) على الصبر وتجرّع
المر والعلقم صونا للدين الطري العود
وحفاظا على وحدة المسلمين ،اذ لم يكن
في مبادئه وقيمه االنتقام والثأر الشخصي،
انما تقديم مصلحة الرسالة التي أؤتمن عليها
من حاملها رسول هللا على أي شيء ولو
كان مؤلما وموغرا في االذى كاالعتداء على
زوجه وأم أوالده وشريكة نضاله وتراب قبر
أبيها لم يزل نديا  ...وهذا درس بالغ وحجة
دامغة لكل الذين يتحملون مسؤوليات
رسالية في جاليتنا بأن يتعالوا على ما هو
شخصي ويصبروا على االذى في جنب هللا
كي يتفرغوا في عقلهم ومشاعرهم للتصدي
للمهمات الكبرى والقضايا المصيرية التي
عليها يتوقف الوجود المسلم في الغرب إما
حضورا فاعال ومحترما وإما جماعات مشرذمة
ال يهاب جانبها وال يوقف على رأيها ولنا في
التاريخ عبرة وحجة .

البقاء هلل
بمزيد من األسى واللوعة والتسليم بقضاء هللانعى آل المولى في مونتريال المربية الحاجة
ليلى أنور مولوي
أوالدها  :المهندس عارف  ،المهندس عمر ،
المهندس عبد هللا ،ربى ورفاه مولوي.
اشقاؤها  :االستاذ شاكر ،فؤاد  ،غازي ،
المرحومون رياض والشيخ فيصل وفوزي مولوي
صلّي على جثمانها الطاهر بعيد صالة
وقد ُ
الظهر اليوم الثالثاء  ،الثاني من شهر شباط في
مسجد الجمعية في وِست آيالند ووريت الثرى
عند الثانية من بعد ظهر اليوم في المقبرة
االسالمية في مدينة الفال.
انتقلت الى رحمة هللا تعالى المرحومة ربابمنير الذهبي زوجة المرحوم الحاج محمد علي
غالي
اوالدها :زياد غالي  ،سهى غالي زوجها
ابراهيم الذهبي  ،سهير غالي زوجها المهندس
نزار بدران ،أمينة غالي زوجها رباح الذهبي
والدكتورة رنا غالي زوجها الدكتور مازن الغول.
أشقاؤها  :المرحوم سهيل  ،المرحوم علي ،
نهاد  ،المرحوم سمير والمرحوم مفيد الذهبي
صلي على جثمانها الطاهر ووري جثمانها
وقد ُ
الثرى يوم االثنين في االول من شهر شباط
الجاري في المقبرة المخصصة للمسلمين في
الوست آيالند.
انتقلت بالوفاة الى رحمة هللا تعالى السيدةمريم السيد محمد صبح ارملة المرحوم السيد
وهبي صبح .
اوالدها السادة :خليل  ،عباس  ،يوسف
ابراهيم وعلي .
اشقاؤها السادة  :المرحوم محمود  ،سليم
ورضا
اصهرتها  :السيد جمال صبح ،محمد جابر
وناصر ماجد .
وقد ووري جثمانها ثرى جبانة بلدتها كفردونين.
انتقل بالوفاة إلى رحمة هللا تعالى في مدينةمونتريال الجمعة في التاسع والعشرين من
شهر كانون الثاني بعد صراع مع المرض
المرحوم الحاج خليل بزي (ابو بسام).
أخواه  :السيدان سليمان بزي (أبو كفاح)
وإبراهيم بزي (أبو علي) المقيمان في مدينة
وندسور..
أخواته  :المرحومة الحاجة رسمية  ،صبحية
 ،الحاجة هنية ،المرحومة غريبة والمرحومة
هيام
أوالده  :بسام  ،خالد ،علي ومحمد
بناته  :ابتسام ،عبير  ،مهى ونسرين
وقد ووري الثرى في جبانة حمزة .

في جنوب لبنان المرحوم الحاج حسن عكوش
( ابو عبد هللا)  .المرحوم الذي بلغ من
العمر  93سنة هو والد كل من  :الحاج عبد
هللا عكوش ( صاحب مطاعم الباشا) ،الحاج
ابراهيم ،أحمد  ،الحاج موسى ،محمد ،الحاج
علي ،خليل ،وحمزة .
نتقدم من عائلته وأهالي كفرصير بأحر التعازي
القلبية سائلين هللا ان يتغمده برحمته الواسعة
وان يسكنه الفسيح من جنته وان يلهم ذويه
الصبر والسلوان.

المرحوم الحاج حسن عكوش

انتقل الى رحمة هللا تعالى مساء االربعاء في 27كانون الثاني الفائت في مونتريال المرحوم
توفيق بليق بعد صراع مع المرض ..
زوجته السيدة سهير القاروط .
اخواه :المهندس محمد واحمد بليق
ابنتاه  :ليليان ونادين بليق
وقد ووري الثرى في جبانة حمزة .

المرحوم توفيق بليق

لمناسبة مرور اسبوع على وفاة المرحوماالستاذ الحاج محمد نايف عواضة ( ابو نايف)
اوالده  :تحية ،نايف ،سالم ،ابراهيم،
دالل،حسين  ،فاطمة  ،علي  ،ايمان وحسن
أقام ولده ابراهيم عواضة ،المقيم في مونتريال
مجلس عزاء قرأه الحاج ياسر األحمر وبث على
صفحة الفيسبُك التابعة للمجمع االسالمي
وذلك عند الساعة الثانية والنصف من بعد
ظهر االحد في السابع من شهر شباط الجاري .

المرحوم الحاج خليل بزي

انتقل الى رحمة هللا تعالى مساء يوم الخميس( بتوقيت بيروت ) في  28كانون الثاني الفائت

المرحوم الحاج محمد نايف عواضة
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شباط شهر الكنديين السود ،فماذا ِّ
يمثل؟
َّ
مقدرةً ،عام  ،1988ثم سمَّته "شهر التراث
(ابتداء ً بحرب عام )1812
شهر تاريخ السود
وفقا ً للحكومة الكندية ،التي تضيف اإلفريقي" عام .1996
تخصص كندا شهر َ السود لالحتفال
َّ
قدمت "رابطة أونتاريو
م ،1993
والمساهمات التي قدمها أن قسما ً من الكنديين قد ال يعلم عا َ
باالنجازات
أن السود است ُعبِدوا في األراضي التي االجتماعية لتاريخ السود" مذكرة ً
ً
لجعل
تاريخيا
السود
الكنديين
مجتمع
ً تشكِّل كندا اليوم ،أو كيف ساهم إلى أونتاريو كي تقوم بخطوة ٍ مماثلة.
كندا أكثر تنوعا ً
تعاطفا
وأكثر
بثقافاتها،
َّ
قدمت رئيسة
محاربو العبودية في إرساء قواعد وبنجاح المذكرة،
وازدهاراً ،وفقا ً للحكومة الكندية.
المجتمع الكندي الحالي المتنوع الرابطة آنذاك ،روزمِري سادلِيِر ،فكرة
اإلقرار بشهر تاريخ السود في أرجاء
الشامل.
تاريخ السود في كندا
وعليه ،ي ُحتَفَل في هذا الشهر كندا إلى النائب جين أوغستين،
قامت مجتمعات السود بدورها في باإلنجازات التي يقدمها منذ ذلك الكندية السوداء األولى في المجلس
تشكيل التراث والهوية الكنديَّين الحين الكنديون السود وبمثابرتهم النيابي.
الملح والمترجم ماثيو وعزمهم وروح االبتكار التي يملكون ،وفي كانون األول من عام  ،1995أعلن
ّ
منذ مجيء ِ
دا كوستا إلى كندا في أوائل القرن وذلك في بلد ٍ يقدم فرصة االزدهار مجلس العموم رسميا ً شهر شباط
ْ
شهرا ً لالحتفال بتاريخ السود استجابة ً
للجميع.
السادس عشر.
لمذكرة ٍ قدمتها أوغستين ووافق عليها
ُ
ن شهر تاريخ السود؟
لكن تاريخ السود في كندا لم يكن كيف أعل ِ َ
المجلس باإلجماع.
مُعت َرفا ً به أو محتفَال ً به في البداية،
َّ
عام  ،1978أ ُ ِّ
قدم
ست "رابطة أونتاريو وفي شباط من عام ،2008
س َ
ويشير موقع الحكومة الكندية إلى أن
االجتماعية لتاريخ السود" ( ،)OBHSاألسود األول في مجلس الشيوخ
"الموالين" (لبريطانيا) الذين قدموا
َّ
وقدم مؤسسوها مثل الدكتور دانييل الكندي دون َلد أوليفر مذكرة ً تقضي
إلى كندا بعد الثورة األميركية واستقروا
هِل ووِلسن برُكس مذكرة ً تطالب باالعتراف بمساهمات الكنديين
في األراضي التي تشكل "المقاطعات
مدينة تورنتو بإعالن شباط رسميا ً السود وإعالن شباط شهرهم ،وقد
البحرية" (الشرقية) اليوم كانوا من شهرا ً لتاريخ السود .وعا َ
م  ،1979وافق عليها مجلس الشيوخ باإلجماع،
أصل إفريقي.
أصدرت تورنتو أول
تصريح رسمي وتبناها في الرابع من آذار .2008
ٍ
السود
الجنود
تضحيات
كما لم تكُن
كندي في هذا الشأن.
وبهذا أتمت كندا موقفها النيابي من
الحرب
أوقات
في
األصل
اإلفريقيِّي
أما نوفا سكوشا فاعترفت بهذا الشهر هذا الشهر.

شرطة مونتريال تعتذر لمواطن اسود ُ
اتهم خطأ بمحاولة قتل
برّأت شرطة مونتريال رجال ً اتُهم خطأ
بمحاولة قتل ضابط شرطة األسبوع
الماضي  ،واعتذرت رسميًا له وألسرته.
وقال قائد الشرطة سيلفان كارون ،
متحدثا خارج مقر الشرطة مساء اليوم
الجمعة  ،إن القوة تلقت نتائج تحليل
الحمض النووي خالل النهار التي تؤكد
براءة مامادي كامارا.
وقال كارون(" :هذه النتائج) تسمح
لنا بتبرئة السيد كامارا ألسباب
موضوعية"  ،مشيرًا إلى أنه يريد من
سكان مونتريال أن يعرفوا أن كامارا
ليس لديه ما يخجل منه.
في تصريح موجز  ،قدم كارون اعتذارًا

علنيًا لكامارا وقال إنه يعتزم االجتماع
قريبًا مع عائلته لالعتذار شخصيًا "عن
كل المضايقات المرتبط باألحداث
المؤسفة التي وقعت في األيام
األخيرة".
في بيان بعد فترة وجيزة  ،قال متحدث
باسم مكتب المالحقات الجنائية في
كيبيك  ،المعروف باسم  ، DPCPإن
األدلة الجديدة تعني أن قضية كامارا
اآلن "أُقفلت بالتأكيد".
جاءت التطورات الجديدة بعد أن ضم
رئيس الوزراء جاستن ترودو صوته إلى
آخرين طالبوا بمزيد من اإلجابات حول
ما حدث بالضبط األسبوع الماضي.
وخالل مؤتمر صحفي  ،وصف ترودو

اعتقال كامارا بأنه "مقلق" ودعا إلى
بذل كل الجهود لضمان إلقاء المزيد
من الضوء على الحادث.
قال ترودو " :تُثار عدة أسئلة  ،ال سيما
بالنسبة للسلطات المختلفة المتورطة
في هذه القضية"  ،مشيرًا إلى أن
االعتقال حدث أثناء ركوبه بابينو.
"نحن بحاجة إلى معرفة حقيقة ما
حدث".
وكان تم القبض على كامارا  31 ،عام ًا
ليال
 ،األسبوع الماضي وقضى ست
ٍ
في السجن بعد اتهامه بنزع سالح
ومهاجمة ضابط شرطة مونتريال.
بعد لحظات فقط من توقيف وحجز
تذاكر كامارا في ضاحية بارك في 28

كانون الثاني  /يناير  ،تعرض ضابط
الشرطة لهجوم عنيف من الخلف أثناء
عودته إلى سيارته الدورية .وتم أخذ
بندقيته منه في هذه العملية ولم يتم
العثور عليها بعد.
تم القبض على كامارا في مكان
الحادث لكنه حافظ على براءته منذ
ذلك الحين .ولكن تم إطالق سراحه
يوم األربعاء عندما أدت أدلة جديدة
 معظمها لقطات مراقبة على الطرقالسريعة سجلت وجود شخص ثالث
في مكان الحادث .
وحتى اآلن لم يتم القبض على الجاني
الحقيقي بعد.

مامادي كامارا
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ال لتجنيد الكنديين في الجيش اإلسرائيلي وإن ُنمِّ َقت صو َر ُته
الحاخام اليهودي دايفدِ ميفاسير  :كان الجنود اإلسرائيليون يحضرون إلى مدارس أوالدي
(في فانكوفر ) ليحدثوا الطالب عما يصفونه بالشجاعة ودفاع الجيش عن اليهود

وصلت وزير العدل والمدعي العام في كندا دايفِد الميتي ألفا رسالة على األقل تعارض تجنيد الكنديين في
الجيش اإلسرائيلي( ،الصورة من صفحة الوزير على تويتر)

ِسفُن إدغَر كرود َنر وثالثة مراقبين أممين آخرين بصواريخ المقاتالت اإلسرائيلية في حرب تموز عام ( ،2006الصورة من
مدخل القاعدة األممية حيث قُت ِل الرائد باييتا ه ْ
وِكِميديا كومنز )

زينب مرعي
مقتل كنديين وسواهم بأيدي كنديين
"باييتا ،ال أسمعك! في الخط
مشكلة ...إن كنت تسمعني أريدك
أن تعلم أني أحبك! أَبخير ٍ أنت؟
سأضطر إلقفال الخط لعلَّك تتمكن
من االتصال بي مجدداً ،فلست
أسمع صوتك ،لكني ال أرغب في
إقفال الخط .أحبك" ...كلما ٌ
ت قالتها
سفُن إدغَر كرودَنر
زوجة الرائد باييتا هِ ْ
وهي قلقة ،والكالم نقله الصحافي
االستقصائي الراحل روبِرت فِسك عام
.2016
وكان الرائد في َمهمة أممية لحفظ
السالم في لبنان عام  2006حين
اتصل بزوجته في أونتاريو خشية ً من
أن ال يتمكن بعدها من مكالمتها.
وسرعان ما ورد َ خبر مقتله ومقتل
سبعة لبنانين كنديين من آل
األخرس بصواريخ المقاتالت الجوية
اإلسرائيلية.
آنذاك ،انضم عشرات الشباب
الكنديين إلى القوات اإلسرائيلية في
حربها على لبنان ،وفقا ً لما ذكره موقع
"أخبار اليهود الكنديين".
وفي السياق نفسه ،تعمل الجماعات
الصهيونية النافذة على استغالل
سفارتها وقنصليَّت َيها ،والمدارس
ِّ
لحث الشباب
والجامعات في كندا
والشابات على التجند في الجيش
اإلسرائيلي.
معارضة ٌ قانونية ٌ للتجنيد لمصلحة
الجيش اإلسرائيلي
يخفف من وطأة الخبر اجتما ُ
ع الجهود
لمعارضة التجنيد اإلسرائيلي غير
القانوني الدائر في كندا ،خصوصا ً أن
القانون المتعلق بالتجنيد لمصلحة

القوى الخارجية ينص على اآلتي:
"في كندا ،ي ُعت َبَر جانيا ً أي شخص
يجنِّد فردا ً أو مجموعةً ،أو يستميلهما
لالنخراط في القوات المسلحة ألي
جيش أجنبي كما في غيرها من القوات
المسلحة العاملة في الدولة نفسها،
أو لقبول عمول ٍة أو شراك ٍة معها" .وال
ي ُست َثن َى من القانون إال المواطنون
اإلسرائيليون غير الكنديين.
وعليه ،تبنَّت الحملة َ والندوة َ المرادفة َ
ة التجنيد غير
من أجل معارض ِ
القانوني منظما ٌ
ت كندية وغير ُ كندية
فاق عدد ُها الخمسين ،منها "مصلَّى
الهادي ،رابطة أونتاريو الفلسطينية
العربية ،اليهود العاملون لحق عودة
الفلسطينيين ،الكنديون العاملون
إلحقاق العدالة والسالم في الشرق
َّ
جدات أوت َوا الثائرات،
األوسط،
المجلس الكندي الفلسطيني ،كنيسة
شارع باثيرست المتحدة (تورنتو)،
ائتالف كيبك لمقاطعة البضائع
واالستثمارات اإلسرائيلية ومعاقبة
إسرائيل ،ائتالف هاملتن إلنهاء
الحرب ،االتحاد الكندي لعمال البريد،
واألصوات اليهودية المستقلة".
متابع في الثالث من
وقد احتشد 500
ٍ
شباط الجاري عبر "زوم" و"فايسبك"
للتداول في مسألة التجنيد ،التي
تجاهلتها المواقع اإلعالمية الرئيسية،
ل محامي الدفاع في المحكمة
كما قا َ
الجنائية الدولية في مونتريال ،جون
فِلبُت ،والحاخام المقيم في هاملتن،
دايفِد ميفاسير.
وفي الوقت نفسه تُدُووِلَت عبر "تويتر"
""#NoCanadians4IDF
عبارة
(أي :ال النخراط الكنديين في جيش
"الدفاع" اإلسرائيلي).
صل إلى الوزير الميتي
الخبر أو ِ
والشرطة الكندية

حتى الساعة ،وُجِّهَت ألفا رسالة على
األقل لوزير العدل دايفِد الميتي،
رسلَت أوال ً إلى روب
منها سبعمئة أ ُ ِ
َّ
مكتب مفو َ
ة
رئيس
أورايلي
ة شرط ِ
ض ِ
ِ
ِ
ب
الخيالة الملكية الكندية .وقد طُول ِ َ
المسؤوالن تكرارا ً بالتحقيق في
التجنيد الدائر في كندا لمصلحة ما
ي ُسمَّى "قوات الدفاع اإلسرائيلية".
أما الندوة فرَعَاها موقع "الملفات
الكندية" ()The Canada Files
ومجلة "الربيع" االشتراكية (Spring
 ،)Magazineوالندوة جزء ٌ من
الحملة والشكوى الرسميت َين اللتين
أُطلِقتا خريفاً.
كيف تُصوَّر إسرائيل للشباب الكندي
في نظام التعليم اليهودي
يشير الحاخام دايفد ِ ميفاسير إلى أن
المدارس اليهودية التي كان أوالده
يرتادونها في فانكوفر درَّستهم بشأن
إسرائيل "التي تشكل ألغلب اليهود
أرض
جزءا ً من الحياة .فهي بمثابة
ِ
األجداد ومعقل قصص التوراة ،وهي
في صلواتنا ..كذلك تضمَّن التعليمُ
مسألة الجيش اإلسرائيلي ،وكان
الجنود اإلسرائيليون يحضرون إلى
مدارس أوالدي ليحدثوا الطالب
عن المعارك وما يصفونه بالشجاعة
والبطولة ودفاع الجيش عن اليهود.
وظلَّ ذلك يتكرر حتى أنهى أوالدي
المرحلة الثانوية.
يؤدي أفراد من الجيش اإلسرائيلي
خدمتهم في معظم صروح الدراسة
اليهودية في كندا" ...فوظيفتهم
تقتضي التواصل مع أبناء قوميتهم
في الخارج والتعليم في المدارس
اليهودية كي يبنوا رابطا ً بين يهود
كل عام وانتم
العالم وإسرائيل".
بألف خير
يشير
لكن بناء ً على تفكيره النقدي

الحاخام دايفد ِ ميفاسير :ال ينبغي أن يكون في مدارسنا التي تدعمها جاليتنا اليهودية

ميفاسير إلى ما توصل إليه" :تساءَلتُ
عن األمر ،فلَم أقتنع بما يجري.
وبمرور السنوات ،علِمت المزيد بشأن
حقيقة أفعال الجيش اإلسرائيلي
اليومية في كل فلسطين ،التي ال
تنحصر بالضفة الغربية أو بغزة ...مِن
اقتحام منازل الناس ليالً ،إلى جَر ِّ
أسرَّتهم ،ونصب الحواجز
األطفال من ِ
لمنع
المناطق
كل
في
على الطرقات
ِ
الناس من السفر من قرية أو بلدة ٍ إلى
وإعمال
أخرى ،واعتقال الناس تعسفاً،
ِ
العنف ،ومنع المزارعين والمتسوقين
الفلسطينيين من حماية أنفسهم من
عنف المستوطنين ،فما إلى ذلك...
هذا ال ينبغي أن يكون في مدارسنا
التي تدعمها جاليتنا اليهودية ،وال أن
يكون جزءا ً من التعليم الذي نق ِّ
دمه
ألوالدنا"...
موت الجميع و"تنميق
طريق
"تمجيد"
ِ
ِ
صورته"
"إذا ً بعد كل هذا التمجيد والتنميق
لصورة الجيش تذهب فئة ٌ قليلة ٌ
من الكنديين اليهود بعد تخرجها
إلى االعتقاد بوجوب االنضمام إلى
الجيش اإلسرائيلي كي تخدم الشعب
اليهودي .وهذا ما يفعله العشرات كل
عام" ،والكالم للحاخام.
"ففي أذهانهم صورة منمَّقة ،لكن
سيتبين أن تجربتهم ليست في
الواقع مشرقة ً ومُسعِدة ً وحامية ً
لليهود .يتصرفون وهم غير واعين
لما يفعلونه بالفلسطينيين ،أي أنهم
غارقون فحسب في تجربتهم.
وهنا أشير إلى أن االنتحار شكَّل
السبب الرئيسي لموت الجنود
م المنقضي .وفي
اإلسرائيليين العا َ
 ،2019انتحر َ ثالثة ٌ من المجنَّدين
األجانب .لكن ال أحد يأتي على ذكر

هذا الواقع في نظام التعليم اليهودي
خاصتنا.
وعليه ،أعتقد أن علينا وعلى الجالية
بعمق ،والصدق
اليهودية اآلن التفكير
ٍ
مع أنفسنا ...فهل هذا ما نريده
في مدارسنا التي تدعمها منظماتنا
اليهودية؟
والحقيقة أن المنظمات الكبرى لدى
الجالية اليهودية تمكنت في عقود ٍ من
الزمن من بناء ما يكفي من التأثير
ة
في أوساط الحكومة الكندية لدرج ِ
تكوين الحصانة التامة لهذا النوع من
األنشطة ،فال أحد يسائلها"...
بيد أننا "ال نستطيع أن نكتفي بالقعود
بانتظار تغير األحوال" ،والكالم
سمول مُضيفة الندوة،
لرايتشل
ْ
وإحدى أعضاء منظمة "العالم بدون
حرب".

للموضوع تتمة ،فشكرا ً للمتابعة!

أول الكالم
تتمة االولى
صلب المعادالت اإلقليمية
والدولية ،بعد أكثر من عقدين
والصبر،
التضحيات
من
والصمود ،فال يمكن ألي منصف
إال أن يقف إجالال ً واحتراما ً لقيادة
وفي سيكتب
حكيمة ولشعب
ّ
تاريخا ً جديدا ً في عالم متغير ال
يعترف إال باألقوياء.
في حال استطاع نظام ٌ مقتدر ٌ
مصمم ٌ على تحرير القدس
وإرجاع الحقوق الفلسطينية أن
يواصل مسيرة تقدمه وتعاونه مع
كل الفصائل والقوى المناهضة
لالحتالل...

التحرير
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زعيم الخيرهللا  -ويندزور

ُ
الدولة َوالقبي َل ُة
مسبوق  ،ظاهرة ُ
تبرز ُ -اليو َم – وَب َ َ
ل غير ِ
ٍ
شك ْ ٍ
بروز ِ النَّز ُ
ي
َعات القَبَلِي َّ ِة في وطننا العرب ِّ
ن
خصوصا ً ليبيا والعراق  .الكثيرون يدعو َ
الى تحجيم القبيل َ ِة  ،بل يدعون الى الغائها
 .انا ال أدعو الى الغاء القبيل َ ِة ؛ ال َّ
ن هذا
أَمر ٌ غير ُ مُمْكنٌ ؛ فالقبيلة ُ مُكَوَّنٌ اَساسيٌّ
ي
في مجتمعاتِنا وخصوصا ً مجتمعنا العراق ِّ
ن القبيل َ ِة
 .وهنا ال ب َُّد لي من
التفريق بي َ
ِ
ي  .القبيلة ُ كَمُكَو ٍَّ
َ
ن
ن
والقَبَل ِ ِّ
اعترف به ِ القرا ُ
اس إِنَّا خَلَق ْن َاكُم ْ مِن ْ ذَك َ ٍر
الكريم يَا أَيُّهَا الن َّ ُ
وَأُنْثَى وَجَعَل ْن َاكُم ْ ُ
ل لِتَعَارَفُوا
شعُوبًا وَقَبَائ ِ َ
َّ
َ
َّ
إ ِ َّ
ن أَكْر َ َمكُم ْ عِن ْ َد اللَّه ِ أتْقَاكُم ْ إِن الل َه عَلِيم ٌ
خَبِيرٌ)( .الحجرات  . )13وأمير المؤمنين
علي (ع) دعا المرء الى اكرام ِ عشيرته ِ :
(وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به
تطير ،وأصلك الذي إليه تصير ،ويدك
التي بها تصول).
فالقبيلة ُ
َمعي ال مشكلة َ
جت
م
كمكون
ُ
ّ
ٍ
فيها ؛ ولك َّ
ن المشكلَة َ في القبلي ّ ِة
كطريق ِة تفكير ٍ ومعايير في تفضيل الناس
وتقسيمهم الى سادة ٍ وغير سادة ٍ ؛ ال َّ
ن

صلُحُ معيارا ً في
التفضيل ؛ النّهُ
ب الي َ ْ
الن ََس َ
ِ
امر ٌ اعتبار ٌّ
ٌ
مفروض  .ال اَحَ َد من ّا اختار
ي
ن
نسبهُ وأباه ُ وامَّهُ  ،وبَلَدَه وقوميتَهُ ولو َ
عينيه ِ  ،هذه ال تصلح معايير للتفضيل
بين الناس ؛ النها غير اختيارية ومعايير ُ
َّ
البد ان تكون اختياريّة ليست
التفضيل
ِ
االنسان ؛ ولذلك جعل
مفروضة ً على
ِ

هللا معيار التفضيل واألكرمية هو التقوى
 ( :ان اكرمكم عند هللا اتقاكم )  .ال َّ
ن
التقوى قيمة حقيقية اختياريّة وليست
من االعتباريات .
ن ن ُري ُد للقبيل ِة أنْ تأخ َذ حجمها
نح ُ
الطبيعي  ،وتؤدي دورها المناط به  ،وال
تتجاوز حدودها وتتغول لتبتلع الدولة

 .وظيفة ُ القبيلة ان تسهم في استقرار القانونية ؛ حتى التتجاوز هذه االجزاء
المجتمع وحل المشكالت التي لم تستطع حدودها وتلتهم الكل .
َّ
ي الجامع
الدولة حلها  .نريد من القبيلة ان تكون
البد ان تبقى الدولة ُ تمثّلُ الكُل ِّ ِّ
مُجْت َ َمعا ً اهليّا ً والاقول مدنيّا ً ؛ الن ذلك في االحتكار المشروع والقانوني للسالح
ليس بامكان بنية القبيلة ونمط تفكيرها والتعليم  ،وان ال يتجاوز الجزء حدوده
ان تنتجه  .ان تكون مجتمعا ً اهليّا ً رديفا ً  ،القبيلة التتجاوز الحدود القانونيّة في
القانون وحرمة َ استخدام السالح واالموال والموارد
للدولة يُعَلِّمُ افرادَه ُ احترا َم
ِ
االخرى ؛ لكي ال تتغول القبيلة وتبتلع
المال العام ِ .
ِ
القبيلة جزء ٌ من كل  ،الدولة كل ٌ جامع الدولة  .وفي الختام الننسى الدور الذي
العراق في التاريخ
والقبيلة جزء من هذا الكل  .ترسيم هذه لعبته قبائلُنا في
ِ
الحدود بين القبيلة والدولة ضرور ٌّ
ي جدا ً في تحرير البلد من االحتالل االجنبي
 .وظيفة ُ الدول ِة االحتكار ُ المشرو ُ
ي وتأسيس الدولة العراقية  ،ووقوفها في
ع لِلكُل ِّ ِّ
ِّف
الجامع  ،الدولة ُ تحتكر ُ السال َ
ح وتحدد ُ وقتنا الحاضر في التصدي المشر ِ
ِ
ً
للقبيل ِة حُدودا ً و ُ
َ
لداعش وتحرير ِ البلد ِ من هيمنتِها وتخلفِها
شروطا في استخدام ِ
السالح  ،والدولة تحتكر المال لتدير بفضل فتوى المرجعية الرشيدة .نحن مع
ِ
شؤونها وتضع حدودا ً واجراءات تنظيمية ان تأخذ القبيلة ُ دورَها ولكن ال مع تَغَوّلِها
ن اقوى
للشركات واصحاب المشاريع في تحديد وتجاوزها لحدود القانون وال ان تكو َ
ن رديفا ً
امورها الماليّة ضمن الحدود القانونيّة من الدولة  .نري ُد للقبيل ِة ان تكو َ
ن دولَة ً داخل دولة  .نري ُد
 ،والدولة مسؤولة عن تحديد البرامج للدول ِة ال ان تكو َ
والمناهج التعليميّة  ،وتحدد للمدارس للقبيل َ ِة ان تكون داعمة ً للدولة في تطبيق
والكليات االهلية الضوابط والشروط القانون واستقرار المجتمع.

تحية طيبة وبعد..

غسان عجروش  -مونتريال

الدول ال ُتبنى بأفضل""جاط"" تبولة !!
كندا  ،هي الدولة التي أردناها وطننا
الثاني  .لم يكن اختيارنا الهجرة الى
كندا نابعا عن دراسات وعن أبحاث  ،ولم
يكن نابعا عن ارتباط عقائدي أو ديني
أو لغوي .بل كان األمر محض صدفة ،
على األقل بالنسبة لي  .ومنذ ذلك اليوم
المجيد ال أنفك أعبر عن اعجابي بهذا
البلد العظيم  .طبعا الدول العربية التي
نتشارك معها اللغة والدين والعادات ال
تستقبلنا ولو في أحلك الظروف  .وأوروبا
السفر اليها محدود وأفريقيا وما أدراك
ما أفريقيا يجب أن تكون تاجرا غنيا
كبيرا كي تدخل الى القارة السوداء .
معظم اللبنانيين هربوا من الحرب
ومن شظف العيش ومن الفساد ومن
الفوضى ومن انسداد األفق أمام الشباب
ومن المحسوبية ومن الزبائنية ..الخ

مما نشاهده اليوم وما زال يتحول من
سيء الى أسوأ .
لن أدخل في المقارنة بين وطننا األم
لبنان أو أي بلد الن المقارنة ال تجوز
أصال  .فدولة كندا هي من الدول
الثانية في العالم ،طبقا لتقرير أميركي
بعد سويسرا حيث صنفت كندا ثاني
بلد في العالم من حيث جودة الحياة.
وهي فعال كذلك .وكندا هي من الدول
التي حازت على الموقع الخامس عالميا
من حيث تطبيق الديمقراطية لتتفوق

ّ
يحق لها أن تعيش
و""طرابلس""" أيض ًا...
أبو تراب كرار العاملي – مونتريال
ـالرّمّاح :هل تابعتَ األخبار المتواترة من
ال ّ
شمال؟
ٌ
وتعاطف
ـالمخرز :أوضاعٌ مؤسفة...
أخالقي تلقائي.
ـالرّمّاح :أمّا الجانب األخالقي ،فهو يتعلّق
بالت ّضامن مع حاجات الن ّاس والح ّد األدنى
من متطلّباتهم المعيشيّة واألمور المت ّصلة
بوجودهم وإمكانيّة استمرارهم .ولكن،
ماذا لديك لتضيفه في الجانب الت ّلقائي؟
ـالمخرز :هو عنصر ٌ مُكْمِّل ٌ لِلّذي سبقه،
بقليل من توضيحه .فالجانب
والّذي نوّرت َنا
ٍ
الت ّلقائي يحضر مباشرة ً وتلقائيّا ً بصرف
الن ّظر عن الجهة المتعاطَف معها وماهيّة
السياسي وهويّتها الحضاريّة
تموضعها
ّ
وانتمائها االعتقادي وات ّجاهها ال ّديني.
ـ الرّمّاح :فَإِذاً ،نحن أبناء الجنوب ّ
والضاحية
والبقاع وجميع أماكن تواجد جمهور
المقاومة وأبناء الوالية نضمّ أصواتنا إلى
مناشدات الفقراء في "طرابلس" ونرفع
شعارات الت ّأييد ورايات الت ّضامن مع أهلنا
في ال ّ
شمال.
ّ
شك وبدون أيّ تردّد ،ونطالب
ـالمخرز :بال
ال ّدولة والمسؤولين عموماً ،والمعنيِّين
بأمور العباد وأصحاب القرار بأن يلتفتوا
إلى األحبّة في "عاصمة ال ّ
شمال" ،وأن
يؤمّنوا لهم مستلزمات العيش الكريمة
ويم ّدوا لهم أيادي العون والمساعدة.
ـالرّمّاح :وعليهم أن يسعوا بمختلف
الوسائل المتاحة الستنهاض هذه المدينة
وإخراجها من حال ٍة سيّئة إلى أخرى
مزدهرة ومُنْعِشة لآلمال ومُلَبّية لتطلّعات
القوم اإليجابيّة.

ـ المخرز :فهي بقعة ٌ من بقاع الوطن
الحبيب ،وأرض من جغرافيّته العزيزة،
واستقرارها من استقرار البلد الّذي يحويها.
ـالرّمّاح :هل يوجد عابثون في تلك
المدينة؟ وهل من أياد ٍ خفيّة تصطاد في
الماء العكر؟ وهل وراء األكمّة ما وراءها؟
ـالمخرز :مسألة مهمّة ،وينبغي الت ّأمّل بها
وإن كانت ال تلغي حقوق المستضعفين
والمحتاجين في تلك المدينة.
ـ الرّمّاح :ماذا إن ثبت شيء ٌ من هذا
القبيل؟
ـ المخرز :ثالث رسائل ،أتكفّل بتوضيح
اثنت َيْن وأترك لك إحداها.
ـ الرّمّاح :والبداية لي ،رسالة إلى ال ّدولة
السماح للمشاغبين باإلخالل
مفادها عدم ّ
باألمن ،مع احتواء أهل الحقّ وعدم إلحاق
سن
األذى بهم .وبالت ّاليّ ،
السعي إلى ح ُ ْ
الفصل بين الن ّوعَيْن.
ـ المخرز :وأخرى إلى المشاغبين ...كُفّوا
عن االستثمار بأوجاع الن ّاس ومطالبهم
المحق ّة ،وساهِموا مع المظلومين
صروهم السترداد حقوقهم.
ونا ِ
حصتك األخرى.
تنس ّ
ـ الرّمّاح :ال َ
أنسها ،ولكن عليك أنت أن ال
ـ المخرز :لم َ
الصبر.
تنس الت ّحلّي بقليل من ّ
َ
ـ الرّمّاح :ال بأس ...لك ذلك.
ـ المخرز :وأخيرة إلى المظلومين وأصحاب
الحقوق ...حافِظوا على سلميّتكم في
المطالبة وحضاريّتكم في الت ّظاهر ،وقلوبنا
معكم ودعاؤنا لكم.
ـ الرّمّاح :وانتهى البيان.
وللحكاية ت َتِمَّة
[وَلَقَد ْ كَت َبْن َا فِي الزَّب ُور ِ مِن بَعْد ِ الذِّكْر ِ أ َ َّ
ن
ي َّ
ن]
الصالِحُو َ
ا ْلَر ْ َض يَرِثُهَا عِبَاد ِ َ

على الواليات المتحدة األميركية ،التي
تعتبر نفسها هي أم الديمقراطيات وقد
حلّت بالموقع الخامسة والعشرين  .أما
من حيث التعليم فقد حصلت كندا
على المركز الثالث عالميا فيما تبوأت
الموقع الخامس في العالم لحقوق
المرأة ومعاملتها وحقوقها ومساواتها
واستقرارها ،وفي المرتية نفسها كانت
قوة جواز السفر الكندي حيث باستطاعة
الكنديين أن يسافروا الى  77دولة دون
الحاجة الى فيزا مرور .
اإلحصاءات والدراسات تطول وتطول،
ودائما دولة كندا في المراكز األولى.
وهذا عائد الى قوة الدولة واهتمامها
بمؤسساتها وبمواطنيها  ،وأيضا الى تفاني
زعمائها واحزابها في العمل الصادق من
أجل تصحيح ما يجوز تصحيحه في حال

حدوث خلل ما  ،وهذا بفضل المراقبة
والشفافية وطبعا المحاسبة التي يتمتع
بها القضاء الكندي .وهنا أيضا تجدر
اإلشارة الى أن كندا في المرتبة السابعة
عالميا من حيث الجسم القضائي
ونزاهته .
اذا لسنا هنا في منافسة أكبر صحن
تبولة أو أطول سندويش جبنة أو
أجمل كنزة صوف الخ  ..بل إن توجه
الشعب تعدى ذلك ليكون مراقبة
النظام وتصحيحه وابداء المالحظات
عليه من خالل األحزاب والمؤسسات
والجمعيات ،وفي طليعة هؤالء الوزراء
والنواب وما يشملهم من مؤسسات
دستورية وحكومية  .ال يعمل الوزير هنا
من أجل طائفته ومنطقته أبدا ،بل الى
المصلحة العامة والى مصلحة الدولة

في التطوير والخدمات
دس حليب االطفال ال يريد
الذي يك ّ
وطنا ً نظيفا ً وال جيال ً للتغيير  .والمختبر
الذي يعطي فحص الكورونا مقابل المال
ال يريد وطنا آمنا من الوباء  .والمستشفى
التي تبيع السرير ال تنتظر منها انسانية.
دره
والصيدلي الذي يخفي الدواء أو يص ّ
من أجل ربح أكبر ال ضمير لديه .اما
السياسيين فال امل منهم .
في ظل هذه الجائحة برزت قيمة كندا
تجاه شعبها وكانت من اوائل الدول
التي وقفت الى جانب شعبها صحيا
وماديا ودون تمييز وما زالت تسعى الى
تحصينهم من الوباء ومن العوز والفقر
والجوع  .فكيف نلوم هذا االقبال الكبير
الى اعتماد كندا دولة للعيش وتربية
األبناء وبناء المستقبل ؟

علي إبراهيم طالب  -وندزور

وباء كورونا
يقول الخبر الوارد من الوطن الحبيب
لبنان والذي انتشر كالنار في الهشيم
في االيام القليلة الماضية " :قُتلت
عارضة األزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا
على يد زوجها إبراهيم غزال في منزلهما
بمنطقة عين المريسة في العاصمة
بيروت ،مساء السبت الماضي الواقع
فيه  30كانون الثاني ... 2021
وقال محمد كنجو والد المغدورة زينة
إن ابنته كانت تتعرض للضرب على
يد زوجها ،مؤكدا تقديمها دعوى عنف
أسري أمام مفرزة بيروت القضائية.
ودعا القوى األمنية اللبنانية إلى أن
تتابع القضية "بجدية ،وتعمل على
إيقافه ،لينال عقابه ،وأُصر ّ على
إعدامه شنقا ،فهذا الوحش ال يستحق
الحياة".فيما كشفت شقيقة زينة في
حديث لوسائل إعالم محلية أن زوج
أختها إبراهيم سرق سيارة المغدورة،
وأموالها ،وذهبها ".. .
بطبيعة الحال ان كل زواج يتخلله
الكثير من العقبات والمشاكل التي
تعترضه مهما كانت العالقة قوية بين
الزوجين وضرورة التفاهم والعمل معا
في مواجهة صعاب هذه الحياة وال
سيما في أيامنا الحاضرة التي تحاصرنا
فيها الهموم والمشاكل واألمراض من
كل حدب وصوب ..
ال يحق ألي زوج مهما وصل الخالف
مع زوجته بضربها واإلعتداء الجسدي

عليها .فمن غير المقبول ان تكون لغة
اللكمات والضرب بحق الزوجة هي
الوسيلة التي يمارسها بعض الرجال
بحق زوجاتهم وهو منطق مرفوض بكل
األديان والدساتير عامة ..
عندما أرتضت أي فتاة بالزواج منك ايها
الرجل فهي تركت منزل أهلها ورضيت
بك زوجا فال تجعلها نادمة على قرارها
باإلرتباط بك كزوجة وشريكة لحياتك
..
عندما يشعر أي زوجين باستحالة
الحياة والتفاهم بينهما فإن اإلنفصال
والطالق هو الحل الوحيد ـ رغم انه
أبغض الحالل عند اللهـ وبعد ان تكون
االمور قد وصلت الى مكان ال رجعة
فيه وال عودة الى سابق العهد بينهما ..
حري بنا كبشر ان نكون على مستوى

رفيع من المسؤلية تجاه بعضنا البعض
واسأل هللا تعالى التوفيق والسعادة
لكل من يقرأ كلماتي هذه وهللا تعالى
من وراء القصد ..
رحم هللا المغدورة زينة كنجو وألهم
أهلها ومحبيها الصبر والسلوان انه
سميع مجيب الدعوات ..
على الخير والمحبة والسالم استودعكم
هللا ولقاؤنا معكم يتواصل من خالل
هذا الموقع العزيز(جريدة صدى
المشرق الغراء ) .
للتواصل مع الكاتب عبر البريد
االلكتروني :
visionmag@hotmail.com
FACEBOOK PAGE :ALI IBRAHIM
 TALEBالصفحة الشخصية على موقع
الفيس بوك
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إعداد فادي العوطة
مكانة الزهراء (ع) عند النبي واألئمة (صلوات الله عليهم)

النبي صلى هللا األئمة عليهم السالم ألسباب وميول
عندما نطّلع على سيرة
ّ
عليه وآله وسلم واألئمة المعصومين شخصيّة ،وهم في الحقيقة ال يعبّرون
ّ
إل عن إرادة هللا ومشيئته ،فحبّهم
عليهم السالم نرى بشكل واضح مدى
الخاص للسيدة في هللا وبغضهم في هللا ،وحربهم لله
التقديس والتبجيل
ّ
فاطمة عليها السالم عندهم ،فنالحظ وسلمهم لله ،يقول اإلمام الخامنئي
ن تقبيل
نوع ًا من المعاملة
ّ
الخاصة معها حت ّى دام ظله في هذا اإلطار" :إ ّ
قال الرسول صلى هللا عليه وآله يد فاطمة الز ّهراء عليها السالم ،من
النبي صلى هللا عليه وآله وسلم
ن قبل
وسلم فيها" :فداها أبوها" ،ويروى أ ّ
ّ
ى
معن
على
ًا
د
أب
ُؤخذ
ي
أن
ينبغي
ال
كان
النبي صلى هللا عليه وآله وسلم
ً
ّ
ًّ
ن هذا أمر ٌ خاطئ ٌ
جدا
ل
وقب
إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها
عاطفي .فإ ّ
ّ
ّ
يديها وأجلسها في مجلسه ،وغيرها وحقير ٌ ًّ
جدا فيما لو تصوّرنا أن ّه ي ُقبّل
من األحاديث التي يظهر منها عظم يدها ألن ّها ابنته وألن ّه ي ُحبّها وحسب.
منزلة السيدة الزهراء عليها السالم فهل ي ُمكن لشخصي ٍة بمثل هذه
الخاصة عند النبي األكرم العظمة ،وبمثل تلك العدالة
ومكانتنها
ّ
النبي(ص)،
صلى هللا عليه وآله وسلم ،فكانت والحكمة ،الّتي كانت في
ّ
اإللهي أن
ي يعتمد على الوحي واإللهام
بضعته وروحه التي بين جنبيه "وَهِ َ
ّ
ً
ُ
ّ
أمر
هذا
ن
إ
،
كل
البنته؟
احتراما
ينحني
ة
بَ ْ
ّ
ي ثَ َ
ٌ
مر َ
ي ن ُور ُ عَيْنِي وَهِ َ
ضعَة ٌ مِنِّي وَهِ َ
َّ
فُؤ َ
ن هذه
معن
وله
آخر
ي"..
ب
ن
ج

ن
ي
ب

ي
ت
ال
ي

ح
و
ر
ي
ه
و
ي
د
ا
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى آخر .إن ّه يؤكّد أ ّ
َ
َْ
َ ُ
ْ َ
ً
َ
هذا إضافة إلى مدى التعظيم الذي الفتاة وهذه المرأة عندما ترحل من
نشهده في طريقة تعامل األئمة هذه الدنيا في عمر  18أو  - 25قيل
يخص  18وقيل  - 25تكون في أوج الملكوت
جميعهم عليهم السالم فيما
ّ
ً
وشخصا استثنائيًّا".
اإلنساني
السيدة فاطمة عليها السالم....
ّ
الخاص من قبل
ن هذا السلوك
لذا فإ ّ
ّ
ن ذلك ليس نابعًا من المعصومين(ع) أنفسهم مع السيدة
ومن المؤكّد أ ّ
رابطة القرابة والرابطة العاطفيّة مع الزهراء(ع) الذي ال نراه ّ
إل معها ،يبيّن
خاصة عند
السيدة فاطمة ،فهي عليها السالم لم أن لتلك السيدة مكانة
ّ
تكن روح الرسول وثمرة فؤاده ألنها األئمة عليهم السالم تبعًا لمقامها
ابنته ،وال حجّة على األئمة عليهم عند هللا ،وقد تجلّت هذه الخصوصيّة
السالم ألن ّها أمّهم ،فالرسول صلى في حياتها القصيرة وفي مواقفها
هللا عليه وآله وسلم واألئمة عليهم
وسلوكيّاتها أيضاً ،وهو أمر ٌ موكول
السالم ال يتعاملون مع األمور بدوافع
شخصية غير إلهية ،وإن كانت مشاعر بيانه إلى الدروس الالحقة ،حيث
ّ
ّ
ي فعل عن سيتبين معنا عمليًّا كيف كانت عليها
إنسانيّة نبيلة ،فال يصدر أ ّ
الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أو السالم هي المحور الذي دار حوله

المعصومون عليهم السالم وكيف كان
دورها في الدنيا هو اللَّبِنة األساسيّة
التي انطلق منها كفاح المعصومين
جميعًا.

في معنى اسم الزهراء

في حديث أن ّها سمّيت بالزهراء ،ألن ّها
متى قامت في محرابها يزهر نورها
ألهل السماوات ،حيث سئل اإلمام
الصادق عليه السالم :لماذا سمّيت
بالزهراء ،فقال" :ألن ّها كانت إذا قامت
في محرابها زهر نورها ألهل السماء
كما يزهر نور الكواكب ألهل األرض".
كذلك في حديث آخر أن ّها سمّيت
بالزهراء ألن ّها كانت تزهر ألمير
المؤمنين عليه السالم ،فلمّا سئل
ي عن سبب تسميتها
االمام العسكر ّ
عليها السالم بالزهراء قال" :كان
وجهها يزهر ألمير المؤمنين(ع) من
أوّل النهار كالشمس الضاحية ،وعند
الزوال كالقمر المنير ،وعند غروب
ي".
الشمس كالكوكب الدر ّ ّ
كم هو مبهج أن تكون الزهراء عليها
ً
خصوصا قدوة ً لنا،
السالم بهذا االسم
فنكون مثلها "زهرائيّات" ،فنمسي
مصدرًا لإلزهار ونشر الجمال وكلّ
حسن ونور أينما حللنا ،وخصوصيّات
وجود المرأة من رقّة وعطف تساعدها
أكثر من غيرها لتكون "زهراء"،
ً
وصول
انطالقًا من عائلتها الصغيرة
إلى المجتمع الكبير ،فنكون بحقّ
مقتديات بالزهراء عليها السالم.

إعداد خليل الحسيني
خير الكالم ما نفع وأعلم

جاء عن اإلمام الصادق (ع) انه
لمّا نزلت اآلية  ( :والذين إذا فعلوا
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
اال ّ هللا ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم
يعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرة ) ...
عندها صعد إبليس جبال بمكة يقال
له  :ثور ،فصرخ بأعلى صوته بعفاريته
فاجتمعوا إليه  ،فقالوا  :يا سيدنا لما
دعوتنا ؟ قال  :نزلت هذه اآليه فمن

ذكر هللا يهزم إبليس

لها ؟
فقام عفريت من الشياطين فقال  :أنا
لها بكذا وكذا  .قال إبليس لست لها
 .فقام آخر فقال مثل ذلك ،فقال :
لست لها  .فقال الوسواس الخن ّاس :
أنا لها  .قال  :بماذا ؟.
قال  :أعدهم وأمنيّهم حتى يواقعوا
الخطيئة أنسيتهم االستغفار  .فقال :
أنت لها فوكلّه بها إلى يوم القيامة .

درس من سمكة السلمون
ان التسديد االلهى المذهل ليس
خاصا بعالم البشر  ،فان هناك فى
عالم الحيوان ما يقرب من االعجاز فى
هذا المجال  ..ومن مصاديق ذلك ما
نراه فى سمكة السلمون  ،التى تجوب
المحيطات فى رحلة العودة الى مواطنها

التى قد تستغرق اربع سنوات  ،متحركة
فى عكس اتجاه الشالالت  ،مهتدية
الى موطنها  ،بفعل خاصيتها الفريدة
من معرفة القطب الشمالى  ،اضف
الى حفظها لرائحة االنهار التى قطعتها
ذهابا  ،لترجع الى وطنها ايابا  ،متذكرة

عبادي ليس لك عليهم سلطان :

ي ُروى عن الصادق (ع) إن إبليس قال
 :خمسة أشياء ليس لي فيهن حيلة،
وسائر الناس في قبضتي :من أعتصم
بالله عن نيّة صادقة وات ّكل عليه في
جميع اموره .ومن كثر تسبيحه في
ليله ونهاره .ومن رضي ألخيه المؤمن
بما يرضاه لنفسه .ومن لم يجزع من
المصيبة حين تصيبه  .ومن رضي بما
قسم هللا له ولم يهتم لرزقه .

تلك الروائح الخافية على اآلدميين ..
فما هى الدروس الكامنة فى ذلك ؟.
ان الدرس الذى يمكن ان ناخذه من
سمكة السلمون هذه هى دروس اساسية
ثالثة  :االولى ان االمر يحتاج الى عزم
راسخ  ،فهذه السمكة لها من العزيمة

هل تحب أن تكون حكيما ؟
ان اغلب الناس يانسون بما يؤتيهم هللا
تعالى من المتاع العاجل  ،والحال ان
من افضل انواع العطاء االلهى  :هو ما
تعلق بعالم المعنى  ،والذى ال زوال له
وال اضمحالل !! ..ومن ذلك ما اطلق
عليه القران الكريم من تعبير ( الحكمة
) والتى من آثارها  :انها تجعل االنسان
يميز طرق الحق عند مفترقاتها  ..وهل
يهلك الناس اال من خالل سلوكهم غير
السبيل الذى امر هللا تعالى باتباعه ؟!
ان مشكلة السائرين ليست غالبا فى
عدم معرفة الحكم الشرعي  ،الن ذلك
مما يمكن كشفه  ،بمراجعة الفقيه
الجامع للشرائط  ،وانما المشكلة فى
تشخيص االمور الخارجية كـ  :تقييم
من يصلح معاشرتهم  ،وكمعرفة
االسلوب االمثل فى التعامل مع الغير
شدة او رفقا  ،وكمعرفة المصلحة فى
االقدام اواالحجام فى مختلف شؤون
الحياة  ،والتى هى ليست قليلة فى
حياة الفرد .
القران الكريم جعل من مصاديق الذين
اوتي الخير الكثير هو :لقمان الحكيم
والذى لم يكن نبيا ،و كان حبشيا ..
وهنا تكمن الحقيقة الملفتة وهى  :ان
الوصول الى تلك الدرجات العليا  ،ال
تحتاج الى مقامات خاصة كـ ( النبوة و
الوصاية ) و انما األمر يحتاج الى وجود
ارضية قابلة لتلقى الفيض االلهى الذى
ال بخل فيه  ،وانما المنع من قبل
العبد المسكين  ،الذى يعيش العطش
القاتل وهو على الساحل .
عندما نراجع حياة لقمان الحكيم  ،فانه
يستوقفنا فيها صفات ملفتة  ،منها
جمعه بين سلوكه المعنوي المتمثل
فى الرقابة واالستحضار الدائم للمعية
االلهية  ،وبين حركته االصالحية فى

المجتمع  .وذلك مما يفهم من هذا
النص الوارد عن االمام الصادق (ع) ( :
ولم يمر برجلين يختصمان او يقتتالن
اال اصلح بينهما  ،ولم يمض عنهما
حتى تحابا )  ..وهذا كله بخالف من
يجعل التقرب الى هللا تعالى ذريعه
العتزال المجتمع  ،وترك خدمة
الناس ،وكان الخلق موجودات مقابلة
للخالق  ..والحال انها صادرة منه ال فى
قباله .
من النقاط الملفتة فى حياة لقمان :
انه عندما عرض عليه مقام الخالفة
فى االرض  ،فانه فوض االمر الى هللا
تعالى  ،معلّال ذلك انه لو اراد له هذا
المنصب  ،فانه سيعينه على ذلك قطعا
 ..فان هذا المنصب مع كونه مغريا فى
اعلى درجات االغراء  ،اال ان لقمان لم
يطلب ذلك بشكل قاطع  ،لعدم علمه
بعواقب االمور  ،وهذا درس بليغ لمن
اراد المقامات المعنوية  ،فان عليه ان
ال يصر فى طلب شيئ منها  ،بل عليه
العمل بمقتضى واجب العبودية  ،تاركا
اعطاء االمتيازات بيد الحكيم الخبير .
ان من الملفت فى حياته ايضا  :ان
هللا تعالى لما راى فيه القابلية لتلقى
الحكمة  ،فانه وهبها – على عظمتها –
فى ليلة واحدة  ،اذ ورد فى الخبر انه
لما استحسن الرحمن منطقه  ،وامسى
واخذ مضجعه من الليل  ،انزل هللا
عليه الحكمة  ،فغشاه بها من قرنه الى
قدمه وهو نائم  ..وفى هذا درس بليغ
 ،اذ ان البعض يجاهد نفسه  ،وقد ال
يرى اثرا لذلك  ،مما يدعوه الى االحباط
والياس  ،غافال ان هللا تعالى سوف
يفجر له ينابيع الحكمة لو شاء فى مدة
ليست بالحسبان  ..ولكن العجب ان
االنسان خلق من عجل !!

احكام فقهية *
هل يجوز إطعام األطفال شيئا ً ما هو حكم التدخين إذا عرف
نجسا ً ؟ وهل يجب ردعهم عن المدخن إنها سوف تضر به
مستقبال ً ؟
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 ،
يناف حق
فال مانع من إعطائها إذا لم
ِ
الحضانة والوالية .

ما هو حكم البيرة الخالية من
الكحول ؟

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

ما تجعلها تنصرف عن االكل  ،وهى
سابحة للوصول الى هدفها  ..والثانية:
ان العزيمة الصادقة من آثارها هو السعى
الحثيث  ،فليس االمر بالتمنى – كما عند
البعض – فيتغنى بالكماالت العليا من
دون ان يقدم فى عالم المجاهدة شيئا ..

إذا علم بكونه مضرا ً له ضررا ً بليغا ً
كالموت أو ما يقاربه فإنه يحرم عليه
 .وإال ّ فال يحرم بذاته وإن كان ينبغي
اإلجتناب عنه .
توفر في اآلونة األخيرة دواء لتقوية
العظام ولعالج التهابات المفاصل
ويستخدم للمسنين غالبا ً  ،ولكنه
يحوي على غضروف سمك القرش ،
فهل يجوز استخدام هذا الدواء مع
العلم أنه لالستخدام الداخلي ؟ أيضا ً
هناك كبسوالت لزيادة نشاط الجسم
وتحتوي على زيت كبد الحوت  ،فهل
يجوز استخدام هذه الكبسوالت ؟
ال يجوز إال ّ مع ضرورة المعالجة وعدم
وجود بديل لها إال ّ إذا كان المقدار
الخليط من المادة المحرمة قليال ً جدا ً
كما لو كان بنسبة  1%أو . % 2

على رأي المرجع السيد علي
الحسيني السيستاني

والثالثة ان التسديد من الخالق خير رفيق
للمخلوق  ،بل ال يمكن ان يصل العبد الى
درجة من درجات التوفيق  ،اال اذا اختار
المولى له ذلك  ..اويحسن بعد ذلك
ان نعرض عمن بيده مقاليد السموات
واالرض ؟!
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RABBI DAVID MIVASAIR: “IT SHOULDN’T BE PART OF THE EDUCATION
WE’RE GIVING OUR KIDS...”
#NOCANADIANS4IDF VS ROMANTICISATION & GLORIFICATION
OF THE ISRAELI MILITARY

Defence attorney John Philpot speaking via Zoom

Zeinab Merai

to oppose the ongoing illegal
recruitment of Israeli solsada Almashrek
diers on Canadian territories,
especially when the Foreign
Canadians killing others,
Enlistment Act states, “Any
including Canadians
person who, within Canada,
“Paeta, I can’t hear you, recruits or otherwise induces
there’s static… If you can any person or body of perhear me, I love you! Are you sons to enlist or to accept
all right? I’m going to have any commission or engageto hang up because I want ment in the armed forces
you to call me back because of any foreign state or other
all I can hear is static, but I armed forces operating in
don’t want to hang up. I love that state is guilty of an ofyou…” said the alarmed On- fence.” Only non-Canadian
tarian wife of Canadian Major Israeli citizens would make
Paeta Hess-von Kruedener, an exception.
as reported the late investi- Al-Haadi Musalla, Arab Palgative journalist Robert Fisk estine Association of Ontarin 2016.
io, Jews for Palestinian Right
of Return, Canadians for JusOn a peace-keeping mis- tice and Peace in the Middle
sion in Lebanon in 2006, the East, Ottawa Raging GranUN observer had phoned his nies, Palestinian Canadian
wife, fearing this would be his Congress, Bathurst Street
last call. Soon enough, news United Church (Toronto), La
on the officer’s death broke. Coalition BDS du Québec,
Israeli airstrikes killed 7 Ca- Hamilton Coalition To Stop
nadian-Lebanese duals, the The War, Canadian Union of
Akhrases, too.
Postal Workers, as well as
According to Canadian Jew- Independent Jewish Voices
ish News, dozens of Cana- are only part of over 50 Cadian youth had left home to nadian and non-Canadian
join the Israeli forces’ war on organisations endorsing the
Lebanon.
webinar and the campaign to
The Zionist lobby has been stop the illegal recruitment.
using its embassy and con- 500 members joined in on
sulates as well as schools Feb the 3rd on Zoom and
and campuses in Canada to Facebook to discuss the reentice young men and wom- cruitment, which has ceren to join the Israeli military. tainly been ignored by mainstream media, as point out
Enlistment in IDF legally defence attorney in Internaopposed
tional Criminal Law in MonBut the good news is that ef- treal, John Philpot and Hamilforts have been being joined ton’s Rabbi David Mivasair.

Rabbi David Mivasair addressing the participants via Zoom

#NoCanadians4IDF was circulated on Twitter in the
meantime.
Minister Lametti & RCMP
contacted
Over 2,000 letters have so
far been sent to Justice Minister David Lametti, including
700 letters to Rob O’Reilly,
chief of staff for the office of
the RCMP Commissioner. The
officials have been repeatedly asked to re-examine the
enlistment taking place in
Canada for the so-called “Israel Defence Forces.”
Sponsored by The Canada
Files and Spring Magazine,
the webinar is part of a campaign and a formal complaint
that started in autumn.
How the Jewish education
system depicts Israel to
young Canadians
Rabbi David Mivasair points
out that the Jewish schools
his children went to in Vancouver taught them about
Israel, which “is a part of Jewish life, for most Jews. It’s like
our ancestral homeland and
the setting of our Bible stories; it’s in our prayers.. Part
of that was learning about
the Israeli military. Israeli
soldiers actually came and
spoke in their schools. They
learnt about battles and the
bravery and heroism and that
the military defends the Jews.
This went on year after year,
right through highschool.
In most Jewish schools in
Canada, there are members

of the Israeli military, who
serve on the faculty… Their
military duty is to go out
to the diaspora and teach
in Jewish schools to build a
bond between Jews around
the world and Israel.”
The critical thinker, however points out, “I wondered
about this; it didn’t exactly sit
right with me. As the years
went by, I learnt more and
more about what the Israeli
military actually does on a
daily basis, all over Palestine,
which isn’t only the West
Bank or Ghaza… Smashing
into people’s homes every
night, dragging children out
of their beds, running roadblocks everywhere so that
people can’t travel from one
village or one town to another, arresting people arbitrarily, using violence, preventing Palestinian farmers and
shoppers from protecting
themselves against settler
violence, and the list goes on
and on and on…
This does not belong in our
schools that are supported
by our Jewish community. It
shouldn’t be part of the education we’re giving our kids...”
“Romanticisation
and
glorification” of adeathfor-all path
“So the effect of all this glorification and romanticisation of the military,” explains
the rabbi, “is that by the time
they graduate, there are quite
a few Jewish Canadian people
who think the way they can

serve the Jewish people is by
enlisting in the military, and
dozens do every year.
They have a romantic image
of what it is, but it turns out
that it really isn’t this bright,
happy,
defend-the-Jews
kind of experience. [They do
so] not even thinking what
they’re doing to Palestinians,
just thinking of their own experience.
[However,] the actual leading cause of death for Israeli
soldiers, last year, was suicide. In 2019, three foreign
recruits committed suicide.
None of this is talked about
within our Jewish education
system.
So I think it is time for us
and the Jewish community to
think clearly and to be honest with ourselves... Is this
what we want going on in
our schools supported by our
Jewish organisations?”
The truth is that the mainstream organisations of the
Jewish community, over decades, have been able to
build up enough influence in
the Canadian government so
that these kinds of activities have complete impunity.
They’re not questioned...”
But one can’t “just sit waiting for things to change,” says
World Beyond War’s webinar
moderator Rachel Small.

More on the topic later.
Thanks for reading!
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ON WORLD HIJAB DAY, WOMEN CAN TACKLE THE CHALLENGE BEST
Hussein Hoballah - Montreal

F

ebruary the 1st marks World
Hijab Day and is meant to honour millions of Muslim women who’ve chosen to wear hijab in
time when they’re offended, bullied
and pressured at work or school, in
streets and elsewhere in many countries. Ms Nazma Khan, who in 2013
came up with the idea for the global
day, says, “Growing up in the Bronx,
in NYC, I experienced a great deal of
discrimination due to my hijab.” In
middle school, she was called names
like “Batman” or “Ninja.” And when
she went to university after 9/11,
she was called “Osama bin Laden” or
“terrorist.”
What Ms Khan has been through mirrors what many women around the
world are exposed to, especially in
Canada, more specifically in Quebec,
where hijabi women are now officially
banned from public employment. In
parallel, a multifaceted, systematic
campaign is being conducted and
mustn’t be overlooked; otherwise,
we won’t realise what kind of challenge we’re facing.
The first of those facets is treacherously hidden beyond the names of
well-known fourth-estate figures,
intellects, academics and activists,
and it questions hijab legitimacy and
the grounds on which Islam has necessitated hijab. This fact demands
that our community clerics and intellects respond decisively to all of the
controversies falsely being presented
as of solid grounds.
Another facet is formed by press
campaigns exploiting the “mistakes”
some families have made with their
daughters. Every once in a while,
we’re offered reports on parents
forcing their daughters to wear hijab.
In most cases, such news is made up
or based upon an inappropriate reporting on family issues. Press normally exploits such issues to serve
the plots of racists who hate seeing
more hijabis in this country.
Aware or not, some Muslim women, are in the meantime, being lured
into the trap of an anti-Muslim/ hijab
campaign. They are enticed, whether
they are willing or not, to narrate accounts or write about the “dreadful
experiences” they’ve been through as
little girls “forced” to wear hijab. So
the idea being promoted is that hijab
isn’t a choice that girls and women

can make, but is rather imposed by
parents or husbands or whomsoever. Such talk creates a serious challenge, especially when the speaker is
a prominent community figure.
But in some cases, unfortunately,
some just want to justify it when
they’ve renounced their previous
standards, and it doesn’t stop there.
They even try to convince others of
paralleling their steps, telling lies and
faking reasons, and being enticed by
the love of fame and the support of
exploitive bounty-hunters.
More's the pity, some women have
come from our motherlands bearing in heart anti-Muslim sentiments
and willing to keep lying to spread
hate among non-Muslim citizens.
Their testimonies are being used to
attack both hijab and religion, especially when some of those women
had made atheistic approaches even
before emigrating.
Alongside those women stand men
of the same ideologies and delusions that are trying to achieve concealed goals. This is not about conspiracy theories but rather incidents
witnessed: Some figures of Muslim
names or titles are acting as if on behalf of Islam, but all they share online
and on social media actually slams
Islamic beliefs. Delusional reasons are
being made, and certainly the plots
have been well-knit.
The third facet represents pestering hijabis by corporal harassment,

like what’s repeatedly happened in
Quebec, Alberta and other provinces.
This facet, perhaps, is less serious
than the others; laws normally convict corporal assaulters, and it might
be easy to limit such assails, even
though eliminating them seems unachievable when sick people and Islamophobes are always there.
Let’s, however, admit this is a soft
war, and the warring parties are hiding beyond illusive, variously infiltrative slogans. The war is seen; many
hijabis have been weakened and have
given up on their hijab. Besides, fear is
driving some parents to refuse their
daughters’ hijab wearing lest the girls
get offended or pressured or denied
post-graduation jobs. Though some
might, in some circumstances, try to
be accepting of this fact, it does need
to be tackled seriously and responsibly; it has become incessant. Parents
must be supported and encouraged
to hold on tight to what they believe
is right.
It is a big responsibility for today’s
Islamic centres and foundations to
confront those facets and the war on
our women and daughters. It is also a
big responsibility for our community’s
insightful women because they can
do things best. Therefore, they need
to be given bigger community roles
and to set platforms, alongside men,
to show their opinions and actualities.
Most people here are indulgent and
close, but there’s a part that has
unheard us and has been influenced
by extreme propaganda and racist,
rightist ideologies. That’s why we
must offer an image and a model that
make that part of society reconsider
the mindset of male and female citizens who also belong in this home
country, care about its people, and
have been contributing to its future
just like others, sometimes even better.
Now I’d like to point out how significant it is for the press to change
antagonism to our religion and its
corresponding norms, especially hijab. Our responsibility is very big, and
any capable members slacking off
would be weakening our community,
existence and future and would be
indirectly targeting us. Yes, we need
press that speaks the language of our
Canadian partners to address them.
Any success rate made is going to
limit the hate. It might take time,
but pure intentions and solidarity can
gain us a lot. So who’s in?
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Iran Heading to Globalism
Every February 11th, Iranians
crowd to rejoice on the centenary
of the 1979 Revolution, which was
led by Imam Khomeini to topple
the US-backed Shah. Ever since
that decisive period of regional
history, plots have continually been
made, aiming at Iran. When the
revolution was still fresh, the Iraqi
regime was pushed to invade the
Iranian territories and threaten
further advance into Tehran. Analogously, the opposing “Mujahedeene-Khalq” went on an assassination
campaign, killing prominent revolution commanders and veterans.
The grave losses, nonetheless, did
not discourage the revolution command, especially when it had been
8 years into brutal war now. Attacking Iranians with internationally forbidden chemical weapons,
Saddam was being backed by funds
from Gulf states, mercenaries from
Egypt and Sudan, in addition to
ordnance from the US, France and
Germany. It looked like there was
an international, undercover alliance trying to destroy the young
republic, which later led the big,
geo-strategic, influential country
out of the US-led camp into an unprecedentedly independent state.
Not adopting socialism or the
ideology of other camps, the
revolution has continually insisted
on adhering to Islamic ideology.
Pressured, therefore, by merciless
embargo, the revolutionists have
maintained a policy of depending
on national products and reaching
self-sufficiency in most vital sectors, specifically in sciences that
have enabled Iran to join international nuclear powers and big
pharmaceuticals and recently to
produce an anti-COVID-19 vaccine.
But to decision-makers in Washington, London and Paris, this isn’t
as unpleasant as the Iranian regime’s decisive, principled positions
on backing resistance groups in
their fight against the invaders and
the US-Saudi plot to form an ISIS
caliphate that would divide Iraq,
Syria and the region. Remarkably,
US militants have expected that
sectarian war ignited by such a
caliphate would last 30 years.
That’s why the new US administration has had to make a different
approach to mitigate the previous
administration’s excessiveness
and involvement with reckless
Netanyahu/ bin Salman plots. The
new administration has as well
had to make a realistic approach,
which recognises that the Islamic
Republic is today a key player in
regional and international affairs.
That’s become possible following
over two decades of sacrifice and
perseverance. Any fair reviewer is
going to show great respect to the
wise command and the loyal people
making history anew in a world
where only the powerful survive.
The Editors
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