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أول الكالمأول الكالم

                               معًا من اأجل جالية اأقوى

�شدىامل�شــرق

السابق الونتاريو دالتون ماكغنيت من نيابة  الوزراء  استقالة رئيس 
اخلدمة  من  23عاما  بعد  اوتاوا  جنوب  منطقة  عن  الليربالي  املقعد 
العامة يف منصب موروث عن والد مارس العمل السياسي وعن عائلة 
ترك  اونتاريو  ملقاطعة  احمللية  السياسة  عامل  يف  ابنائها  صيت  ذاع 
الباب مشرعا امام تكهنات حول من سيخلفه يف هذا املنصب النيابي 
الذي احتفظ به حزب االحرار لدورات متتالية بالرغم من منافسة 
يف  اسم شاب  اىل طرح  الذي سارع  احملافظني،  جدية من قبل حزب 
الرابع والثالثني من العمر يدعىmatt young يف مواجهة مرشح 
وشخصية  املستقيل  للنائب  التنفيذي  املساعد  بكونه  عرف  ليربالي 
يسمي  مل  فيما   john frazer ويدعى  االحرار  وسط  يف  ناشطة 
ساعة  حتى  بعد  مرشحيهما  اخلضر  حزب  او  الدميقراطي  احلزب 
اعداد  ارقام  على  سريعة  نظرة  القينا  ولو  املقالة.  هذه  كتابة 
االصوات اليت فاز بها ماكغنيت يف االنتخابات املاضية ملا وجدنا فارقا 
االنتخابات  جيعل  مما  االحرار  حزب  من  املنافس  املرشح  مع  كبريا 
تلعب يف  القادم جولة حامية  آب  الشاغر يف شهر  املقعد  ملأل  القادمة 
حتديد خواتيمها االصوات املرجحة او املرتددة. ومبا ان منطقة جنوب 
اوتاوا هي موطن العديد من ابناء اجلاليات العربية واالسالمية فان 
كسب ودهم وضمان اصواتهم لصاحل احد املرشحني قد يكون فرصة 
جدية كي تلعب اجلالية على اختالف دياناتها وتوجهاتها ومن خالل 
مؤسساتها دورا اجيابيا ومشجعا لالخنراط يف العمل السياسي واالسهام 
على  القيمون  يتخلى  ان  على  الدميقراطي،  االنتخابي  احلراك  يف 
املؤسسات اجلاليوية عن عقلية التبخيس من االنتخابات والتيئيس 
املشاركة  لعدم جتويز  القاصر  الديين  الفهم  استخدام  او  التغيري  من 
واحللقات  املساجد  بعض  اوساط  يف  يشاع  كما  وانتخابا  ترشيحا 
وميثلها  صوتها  حيمل  من  اىل  احلاجة  بأمس  اجلالية  فيما  الضيقة، 
حق التمثيل يف الربملان ويعمل على حتقيق ما تصبو اليه من خدمات 
من  مجاعة  لكل  والثقافية  الدينية  اخلصوصية  تراعي  ومتطلبات 
يكتفي خبطب ودها يف  ان  املهاجرين اجلدد بشفافية وحرص، دون 
ايام االنتخابات لينساها فيما بعد. فتكون مبثابة جسر يعرب عليه اىل 

دنيا طموحاته الشخصية والقابه احملببة اىل قلبه ...
اىل  ومحاس  بصدق  مدعوون  اوتاوا  جنوبي  يف  جاليتنا  ابناء  ان 
الفعلية  املشاركة  وبالتالي  للمواطنة  الصحيح  فهمهم  عن  التعبري 
فرق  يف  التطوع  خالل  من  بشري  او  مادي  او  اعالمي  جهد  اي  يف 
احلمالت االنتخابية واللقاءات املخصصة للتعريف بربامج املرشحني 
من  انتزاعه  ميكن  وما  انفسهم  على  سيقطعوها  اليت  والوعود 
تعهدات ختدم مستقبل اجلالية واملواطنني عموما بعد فوز املرشح 
من  بكثري  انفع  عمل  شك  ال  وهذا  التشريع  جملس  اىل  ووصوله 
التنافس والتصارع على مشاريع تكرر نفسها وتلقي بأعباء مادية 
جهودهم  وتشتت  عديدهم  وتفرق  اجلالية  ابناء  على  ومعنوية 
وتقزم حضورهم من اجل ان حيقق افراد بينهم طموحات وغايات 

شخصانية ونفسانية ضيقة .
 ان االنتقال باجلالية من مرحلة الكيان الغائب عن حميطه املعين 
مثال  وعرسال  الصومال  يف  جيري  مبا  وتفصيلي  ممل  وبشكل 
والغائب عما جيري يف حديقته اخللفية او يف منزل جاره امر ملح 
ومهم وما على اجليل اجلديد من ابنائنا اال ان يأخذوا املبادرة دون 
انتظار بعض القامات اجلاليوية اليت تفرض نفسها من املاضي دون 

ان تتصف بأي صفة ختوهلا ان متثل الواقع.
فاىل صناديق االقرتاع ملأل الفراغ وانتخاب املمثل الصادق والشجاع.
 التحرير

جنوب اوتاوا واستحقاق آب

حبيب زعرور
ألول مرة منذ ست سنوات تهتز أعمدة عرش احملافظني يف أوتاوا حتت ضربات 
يف   Wright/Duffy عملية  اكتشاف  منذ  تتوقف  مل  اليت  الربملانية  املعارضة 
زالت مفاعيلها  ما  اليت  العملية  أسابيع، هذه  الوزراء هاربر قبل  مكتب رئيس 
أن  املاضي  األسبوع  أعلن  قادمة، حيث  أطول  لفرتة  ورمبا  اليوم  مستمرة حتى 
التحقيق فيها على أساس ملف جرمي، إال  الكندية قد باشرت  امللكية  الشرطة 
السيناتور املعين  أو مكتب  الوزراء  أن أي معلومات مل ترشح عن مكتب رئيس 
أو جملس الشيوخ حول أعمال الشرطة. ويف سياق مرتبط بأعمال التحقيق يف 
التحقيقات  دائرة  اتسعت  الكندي،  الشيوخ  جملس  نفقات  طالت  فساد  عمليات 
وأسفرت عن التحقيق مع عضوين يف اجمللس )أحدهما من أصل عربي / ماك 
قذرة  بتهمة    Patrick Brazeau ثالث  عضو  توقيف  اىل  إضافة  حرب(، 
الفدرالية،  الشرطة  تسلمتها  اليت  امللفات  تلك  اىل  يضاف  الزوجي.  العنف  من 
تسجيل توماس مولكري زعيم املعارضة الرمسية يف الربملان انتصارًا بارزًا على 
رئيس الوزراء، اضطره اىل الرتاجع، يف حال مل يعرفه الربملان الكندي منذ تسلم 
يف  التوازن  لتحقيق  تنفيذها  املزمع  االقتطاعات  بعض  عن  احلكم،  احملافظني 
املوازنة العامة وإلغاء الدين العام. ويذكر أن احملافظني قد حاولوا التشويش على 
مولكري بالرتويج أنه قد أخفى حقيقة سابقة عن تلقيه عرضًا ماليًا من رئيس 
حينه.  يف  مولكري  يقبله  مل   ،Vaillancourt فايونكور  السابق  الفال  بلدية 
ومن املؤكد أن تدخل الشرطة امللكية الكندية بتحقيقات فساد يف مكتب رئيس 
الوزراء ويف جملس الشيوخ، إضافة اىل توقيف مرشح سابق حلزب احملافظني من 

الفدرالية لقيام أعضاء من حزب احملافظني  الشرطة، واىل تأكيد احملكمة  قبل 
على  بظالهلا  ألقت  قد  السابقة،  االنتخابات  خالل  مضللة  مكاملات  بتوجيه 
الساحة الربملانية، حيث مل تنفع غطرسة وتعجرف هاربر شخصيًا وحكومته 
الربملانية  الدورة  بإنهاء  التعجيل  عملية  إال  للنواب  تشفع  ومل  حزبه.  ونواب 
قبل موعدها لوضع حد للمداوالت احلامية اليت تدور يف القاعة النيابية وبني 
األروقة. وتبقى هذه املداوالت من األهمية مبكان ألن تكون ذخرية ستلجأ اليها 

املعارضة الربملانية فور معاودة الربملان ألعماله يف دورة اخلريف املقبلة. 
التتمة صفحة 7 

لسفركم املريح اىل كافة بلدان العامل
خاصة املغرب العربي وبلدان الشرق األوسط

اختتام اأعمال الدورة الربملانية يف اأوتاوا
أعمدة احملافظني تهتز واملعارضة تلحظ ضعف احلكومة

بعد حتقيقات �شدى امل�شرق عنها 
القن�شل زيادة يكرم مدر�شي 
اللغة العربية يف مونرتيال:

احلفاظ على اللغة العربية 
حفاظ على هويتنا
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احلفاظ على اللغة العربية حفاظ على هويتنا

بعد حتقيقات "�شدى امل�شرق" عن مدار�س اللغة العربية
 القن�شل فادي زيادة يكرم املدّر�شني اللبنانيني يف مونرتيال:

العام يف مونرتيال األستاذ  أقام قنصل لبنان 
يف  استقبال  حفل  وعقيلته  زيادة  فادي 
لألساتذة   2013/06/20 اخلميس  يوم  دارته 
ألبناء  العربية  اللغة  بتعليم  املتطوعني 

وبنات اجلالية اللبنانية.
وقد حضر احلفل حوالي الـــ 70 معلم ومعلمة 
اجلالية  ومؤسسات  مدارس  كافة  ميثلون 

اللبنانية اليت تدّرس اللغة العربية وهي:
مدرسة كنيسة مار مارون، مدرسة األجيال، 
أنطونيوس،مدرسة  مار  كنيسة  مدرسة 

املصطفى

مسجد  مدرسة  الصادق)ع(،  االمام  مدرسة 
أفرام  مار  كنيسة  اإلسالمية،مدرسة  األّمة 

ومدرسة النور.
للتضحيات  تقديرًا  الدعوة  هذه  تأتي 
هؤالء  ِقبل  من  ُتبذل  اليت  والعطاءات 
وتعليم  نشر  أجل  من  املتطوعون  األساتذة 
يف  يصّب  به  يقومون  ما  ألن  العربية  اللغة 
خانة العمل الوطين ال سيما وأن احلفاظ على 

اللغة هو حفاظ على اهلوية الوطنية.
وقد ألقى القنصل العام كلمة جاء فيها:

ايها االخوة واالخوات،
اهاًل وسهاًل بكم يف بيتكم يف بيت لبنان...

إن هذه الدعوة اليوم للقاء بكم، هي للتأكيد 
على أن تعليم اللغة العربية ألبنائنا وبناتنا 
ونشرها يف جمتمعنا وجاليتنا هي مسؤولية 

مشرتكة بني قنصليتكم العامة وبينكم. 
جهودكم  أمام  احنين  ان  إال  يسعين  وال 
عمل  هو  به  تقومون  ما  ألن  وتضحياتكم 
وطين بالدرجة االوىل ألن احلرص على اللغة 
العربية هو حرص على شخصيتنا الوطنية 
على  حفاظ  هو  عليها  واحلفاظ  والقومية 

وجهان  واهلوية  فاللغة  وتقاليدنا  هويتنا 
لعملة واحدة. 

ة،  إنَّ اإلنسان يف جوهره ليس سوى ُلغة وُهويَّ
اللُّغة ِفكُره ولسانه، ويف الوقت نفسه انتماؤه، 
ذلك  القديم  الشاعر  يقول  الصدد  هذا  ويف 

البيَت الذي نعرفه مجيًعا:
ِلَساُن اْلَفَتى ِنْصٌف َوِنْصٌف ُفَؤاُدُه        َفَلْم َيْبَق 

ِم ِإالَّ ُصوَرُة  اللَّْحِم  َوالدَّ
انتهز هذه املناسبة الؤكد لكم بأن القنصلية 
اللبنانية تضع يف تصرفكم كل ما لديها من 
إمكانيات ملؤازرتكم يف مهامكم النبيلة بنشر 

وتعليم لغة الضاد، مرددًا مع الشاعر:
لغـــــٌة إذا وَقـَعْت على أمساِعـنا
كــــانـــْت لنا بردًا على األْكـــباِد

َسَتَظلُّ راِبطًة ُتَؤلُِّف بيننا
اِد فهي الرجاُء لناطٍق بالضَّ

يذكر ان البادرة الكرمية من سعادة القنصل 
العام االستاذ فادي زيادة جاءت بعد ان نشرت 
حتقيقات  سلسلة   « املشرق  »صدى  جريدة 
مونرتيال  يف  العربية  اللغة  مدارس  عن 
مدينة  يف  وعرب  لبنانيون  يديروها  واليت 

مونرتيال.

- اإلقامة الدائمة – رخصة العمل – اجلنسية – تراخيص الدراسة.
- النزاعات العائلية: الطالق – قسمة املمتلكات – النفقة – احلضانة.

- املطالبة بالتعويضات عن األضرار.
- تصفية الرتكات وحترير الوصايا واملصادقة عليها.

- بيع وشراء املؤسسات.
- النزاعات املدنية والتجارية.

- الفلسة.

ازالـة الشعـر بـأحدث الطـرق

ممّثلو مدرسة مسجد األّمة اإلسالمية

ممّثلو مدرسة كنيسة مار أنطونيوس

ممّثلو مدرسة املركز اإلسالمي اللبناني

ممّثلو مدرسة النور

ممّثلو مدرسة املصطفى 

ممّثلو مدرسة كنيسة مار أفرام

ممّثلو مدرسة األجيال

ممّثلو مدرسة كنيسة مار مارون 
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معا من اأجل جالية اأقوى

Sada Almashrek

من يتابع ما اطلق عليه اسم فضيحة »مراقبة االتصاالت اهلاتفية يف الواليات املتحدة » وما 
وعلى  العشرين«  »جمموعة  على   « الكندية  التنصت  »وكالة  جتسس  عن  حديث  من  تالها 
الربيطانيني لشبكة االنرتنت ألكثر  الكنديني داخل كندا وما نشر عن مراقبة  املوطنني 
من ملياري شخص يدرك كم هو حجم النفاق يف هذا العامل ، عرب اظهار عدم العلم بهذه 
اجملال  البالد ختلفا يف  أكثر  يف  املسألة  تلك  وتفاصيلها. ومنذ متى غابت  البديهية  املسألة 
التنكولوجي حتى تغيب عن من ميلك التحكم باالنرتنت ويسيطر على كامل تكنولوجيا 

االتصال.
ما  وان  واضحا  اتباكا  تربز  والتسريبات  االخبار  تلك  على  تباعا  ظهرت  اليت  الفعل  ردود 
جيري هو حماولة الستيعاب صدمة نشر املعلومات اليت كشفها عميل املخابرات االمريكي 
ان  من  واخلوف  والتجسس،  واملراقبة  التنصت  هذا  حجم  حول  سنودن  ادوارد  السابق  
 « التجسس واحتمال وجود اشخاص آخرين مثله ضمن  يكشف عن اسرار تهدد مستقبل 
وكالة التجسس االمريكية » وغريها يف دول العامل، وما ميكن ان يقود اىل احلديث عن مدى 
حصانة االجهزة االمريكية ومعها الكندية ، الربيطانية ، االسرتالية والنيوزيالندية او ما 
اطلق عليه » حتالف العيون اخلمسة« قبالة االخرتاق من قبل اجهزة أخرى قد تصل اليها 

املعلومات اليت جتمعها هذه الدول وتقدمها اىل من تشاء من احللفاء وامُلْسَتخَدمني.
ليس جديدا ما تتحدث عنه الصحف يف هذه االيام عن تعاون بني االجهزة االمنية وبني 
شركات االتصاالت او شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت ،غوغل ، ياهو،آبل، بالتوك، 
فيسبوك، يوتيوب، سكايب واي او ال، بغض النظر عن حجم هذا التعاون وقانونيته. ومن 
الطبيعي ان ال يقولوا لنا أي شيء عن املدى الذي بلغه هذا التعاون. فهذا من خصوصيات 
االمن الدولي وعندما يتعلق االمر باألمن فمن االوىل التزام الصمت الن املعنيني جاهزون 
لردع من جيرؤ على جتاوز اخلطوط احلمر وفتح ملفاته بفعل امتالكهم معلومات عن كل 
شخص يتنفس فوق ارضهم وميكن بكبسة زر واحدة ابراز كل املعلومات املتعلقة كما ينشر 

عن بعض املسؤولني بني فرتة واخرى . 
وليس سرا ما كشفه ، ذات يوم حقوقي كبري امام اجلالية يف منزل شخصية دينية مسيحية 
معروفة عن ان كل املكاملات اهلاتفية اليت جتري يف كندا حمفوظة يف احد االبنية التابعة 
لألجهزة املختصة ويتم الرجوع اليها عند احلاجة . واالحتفاظ بها ليس من اجل استعماهلا 

كتعاويذ يف الصلوات ، بل من اجل االستفادة منها يف املهمات املوكلة اىل رجال االمن. 
تكشف  ال  حتى  املعلومات  تلك  من  أٍي  على  املعنية  االجهزة  تعلق  ال  ان  الطبيعي  من  كما 
اوراقها امام املرتبصني وتبقي الشعب امام حالة شك من حقيقة تلك املعلومات مما يساهم 

يف املساعدة على قيام املستهدفني بعملهم بطريقة أكثر راحة وأمنا!  
على مستوى اجلالية العربية ، ومنذ قرابة ال25 عاما يف مونرتيال أي قبل بروز احلديث عن 
االرهاب واعتداءات 11 ايلول كان احلديث عن »تعاون » احد ابناء اجلالية العربية مع اجهزة 
االمن الكندية كمرتجم للمكاملات اهلاتفية على اكثر من لسان ممن يعرفون املوظف املذكور، 
الذي كان معروفا عنه انه كان حيضر لقاءات جيريها انصار اسرائيل من أصول عربية يف 
احد الفنادق يف مونرتيال. كما ان احد االطراف اللبنانية ابلغ ان احدا من مجاعته يقوم 
احلديث  حنصر  ان  اردنا  ولو  وهناك.  هنا  جتري  اليت  اهلاتفية  لالتصاالت  الرتمجة  مبهام 
اليت يتحدث عنها واليت تتناول تنصت  الشواهد  الكثري من  العربية المكن ذكر  باجلالية 
االجهزة االمنية الكندية على مكاملات كما مراقبتها لتحركات الكثريين من اجلالية العربية 
الشعب  وتطال  فيها  حمصورة  وليست  اجلالية  من  أكرب  القضية  .ولكن  املدن  من  عدد  يف 

الكندي بأكمله وترتبط باالمن الوطين بشكل اساسي. 
ليست كل الرقابة سيئة وليس كل التنصت بغيض وما ُجلُّ التجسس بسليب . فما يؤدي اىل 
كشف االرهاب كما يف حالة اجملموعة اليت كانت ختطط لتفجري قطار قرب تورنتو هو امر 
حممود. وما يفضح الفساد الذي ضجت به بعض البلديات وما يكشف النقاب عن رشاوى 
وعموالت يتقاضاها كبار املسؤولني الرمسيني ينبغي العمل على تعزيزه. فمن الطبيعي ان 
من مهمة االجهزة االمنية يف أي بلد العمل على احملافظة على االمن واالستقرار والوقوف يف 
وجه االرهاب واعرتاضه قبل ان تنفذ اجلرمية  ووضع حد للفساد والضرب بيد من حديد 

على من يريد ان يتاجر بأرزاق الناس ومستقبلهم. ولكن ما هو احلد الفاصل بني مواجهة 
االرهاب والتعدي على خصوصيات الناس ؟

وهنا ميكن اثارة العديد من التساؤالت اليت قد تبقى من دون اجابة ولكنها تثري أكثر من 
عالمة استفهام وتعرب عن القلق بني الناس على خصوصياتهم.

- كيف ميكن لشخص مثل ادوارد سنودن ان يّطلع على مثل امللفات اليت نشرها مع انه مل 
ميض على عمله اال اشهر قليلة؟ مع العلم ان معلوماته غري حمصورة باالمريكيني. وهل 

هناك ادوارد سنودن آخر يف اجلهاز احمللي الكندي؟
- ما هي الضمانة ان ال تتسرب املعلومات اخلاصة بالشركات واالفراد والصفقات التجارية اىل 

اجهزة املافيا واملنافسني لتستخدمها ضد اهدافها ؟
- ما يتم مجعه من معلومات شخصية جدا عن عالقات املرء وصداقاته وخالفاته العائلية 

ومشاكله الشخصية ما هو حدود التصرف بها ؟
يف  جيري  ما  على  االطالع  ميكن  احلديثة  التكنولوجيا  خالل  من  انه  املؤكد  من  بات   -
استخدامها  يتم  وكيف  جدا  اخلاصة  املعلومات  تلك  مجع  من  املستفيد  من  ترى  املخادع. 

بعد ختزينها؟
- ما معنى ان يتحدث احد األمنيني ذات يوم اىل احد ابناء اجلالية بانكم تقيمون عالقات 
الورقة للضغط على بعض  الزوجية ؟ هل هو تهديد باستخدام هذه  العالقة  خارج اطار 
انها معلومات مهمة حول عدد من  يتوهم  ما  بغية احلصول منهم على بعض  االشخاص 

القضايا اليت حياول كل موظف اثبات جناحه امام مسؤوليه ؟ وهل هذه مسألة قانونية ؟
اخليط بني كشف االرهاب وفضح خصوصيات الناس دقيق جدا وضمان تلك اخلصوصيات 
مسؤولية احلكومة من خالل االشراف على سري عملها بطريقة مهنية عالية حتى تبقى 

حمصورة باهداف محاية االمن الكندي املقدس كما هي تلك اخلصوصيات.

خصوصيات الناس على مذبح التنصت!
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الفل�شطيني عدنان جملي يقهر ال�شكري والزهامير
 ويدعو لأمن دوائي عربي

ناهلا  اليت  البكالوريوس  شهادة  تفوقه يف  بعد 
عام 1981 يف جامعة الريموك يف االردن وتعيينه 
معيدا فيها،تلقى االمريكي الفلسطيين عدنان 
طوباس  مدينة  يف   1963 عام  )مولود  جملي 
املتحدة  الواليات  يف  ومقيم  احملتلة  باالراضي 
تعليميةمن  (، منحة  24 سنة  االمريكية منذ 
دراسة  له  هيأت  األوروبي  اإلحتاد  بعثة 
الطبية يف بريطانيا واحلصول على  الكيمياء 
جامعيت  يف  والدكتوراه   املاجستري  شهادتي 
 .)Exeter(وأكسرت  )Salford( سالفورد 
وكان خترجه املبكرعام 1989 وانهاء الدكتوراه 
شهرا،  عشر  مثانية  تتعد  مل  قياسية  فرتة  يف 
يف  العلمي  نبوغه  على  كبريين  مؤشرين 
االوساط االكادميية الربيطانية.ورغم حداثة 
للعمل  عروضا  جملي  تلقى  حينذاك،  سنه 
يف  العاملية   )Glaxo(غالكسو شركة  يف 
بريطانيا للبحث الدوائي، ويف ثالث جامعات 

امريكية مرموقة بينها هارفارد.
ورغم هذه العروض املغرية ، آثر جملي العودة 
اىل  يطمح  وطين  شاب  »بدافع  فلسطني  اىل 
خدمة وطنه واملساهمة يف نهوضه وتنميته«.
انه، كغريه من علماء عرب آخرين، قوبل  اال 
وارغمته  طموحه  احبطت  كثرية  مبعوقات 
على العودة اىل امريكا حيث عني استاذا حماضرا 
 ) Rochester (وباحثا يف جامعة روشسرت
اثرها  سنوات.وعلى  ثالث  ملدة  نيويورك  يف  
توالت عليه عروض عدة من شركات امريكية 
والتطوير  الطبية  باالحباث  متخصصة 
العالجي وصناعة االدوية والبيوتكنولوجيا، 
منها شركة مريك )Merck( اليت عمل فيها 
اربع سنوات ونصف السنة . وشركة انطوجني 
فيها  وشغل  الطبية  لألحباث   Ontogen((
االحباث  رئيس  منصب  سنوات  اربع  ملدة 

الطبية إلخرتاع األدوية بطرق حديثة.
حماولة لتأسيس شركة برأمسال عربي 

وصوله  رغم  جملي،  اقدم  مفاجئة  خطوة  يف 
واالدارية  والطبية  العلمية  املكانة  هذه  اىل 
مبا فيها من مغريات معنوية ومهنية ومالية 
،على  تقديم استقالته من شركة انطوجني. 
كما  فلسطني،«ليس،  اىل  جمددا  ادراجه  وعاد 
قال يف لقاء معه »سعيا وراء املال والشهرة، وامنا 
أحباث  واقسام  وطنية  علمية  مساحة  الجياد 
الدوائية.  القوانني  وحتديث  عربية  طبية 
على  العربي  االنسان  حيصل  ان  امل  على 
للعالج  دومنا حاجة  بلده  يف  الشافية  االدوية 
فريسة  تركه  او  امريكي  او  اوروبي  بلد  يف 
لعالجات تفتقر للمراقبة واملصداقية الطبية 

وتودي غالبا حبياة العديد من املرضى«. 
عربية  شركة  تأسيس  على  جملي  وراهن 

لالحباث الطبية على غرار الشركات االمريكية. 
البلدان العربية مشلت  فقام جبولة على عدد 
ومستثمرين  اعمال  ورجال  وسياسيني  قادة 
معه  وتعاملوا   « العربي  حلمه   « عليه  ضيعوا 
الهثني  مساسرة  وبذهنية  متخلفة  »بعقول 

وراء الكسب السريع«. 

رب �سارة نافعة
ينتابه  مل  بالفشل،  مغامرته  باءت  ان  بعد 
انكسار  عند  يتوقف  ومل  واإلحباط.  اليأس 
حلمه العربي، بل سعى بعزم وتصميم كبريين 
اىل استكمال مشواره العلمي يف امريكا انطالقا 
من رصيده الطيب وخربته الطويلة يف كربيات 
شركة  فأسس  االمريكية.  الدوائية  الشركات 
يف   1999 عام   »TransTech Pharma«
التمويل  الشمالية  ووفر هلا مصادر  كارولينا 
)حواىل 5 مليون دوالر ملدة سنتني(. وحتدث 
متخصصة  مؤسسة  هي   « بقوله  اهدافها  عن 
باالحباث واالختبارات الطبية واجياد االنظمة 
االمراض  لقهر  الشافية  واالدوية  العالجية 
تكنولوجيا  وتعتمد  واملزمنة.  املستعصية 
والكيمياء  البيولوجيا  جمال  يف  مبتكرة 
والكيمياء  احلسابي  االحياء  علم  جانب  اىل 
احلسابية والربجميات واجلزيئات اليت نسميها  
ttprobes. »مشريا اىل ان الشركة استثمرت 
اكثر من 256 مليون دوالر حتى االن يف جمال 
البحث العلمي اهلادف إلكتشاف ادوية جديدة 

وتطويرها.
جملي  انشأ  قليلة  سنوات  غضون  يف  و 
 TransTech Pharma جانب  اىل 
  high point”« هي  اخرى  شركات  ثالث 
الكتشاف   pharmaceuticals
 high“ ومركز  وتطويرها،  االدوية 
  ”point clinical trials center
وشركة  البشر،  على  السريرية  للتجارب 
»Pharmacore »لصناعة االدوية. ويتوىل 
جملي اىل جانب كونه املؤسس هلذه الشركات، 
االدارة  جملس  ورئيس  الرئيس  منصب 
والرئيس التنفيذي.ويبلغ عدد العاملني فيها 
اكثر من 18 قسما،  350 موظفا موزعني على 
وتقنيون  وصيادلة  واطباء  باحثون  بينهم 
والكيمياء  بالرياضيات  ومتخصصون 
والفيزياء واهلندسة والقانون. وتبلغ موازناتها 
السنوية أكثر من 100 مليون دوالر. وحتولت 
هذه الشركات اليوم اىل ما يشبه »امرباطورية 

امريكية لالحباث والتكنولوجيا الدوائية«.

ال�سكري والزهامير اىل زوال
والتجارب  االحباث  خالل  من  جملي  توصل 

تقوم  اليت  املبتكرة  التكنولوجية  واالساليب 
 TransTech( سيما  ال  مؤسساته  بها 
 High PointوPharma
اكتشاف  اىل    )pharmaceuticals
طليعتها  ،يف  عضال  ألمراض  شافية  ادوية 
والناجم  الثاني  النوع  من  السكري  مرض 
االنسولني  من  كافية  كمية  إنتاج  عدم  عن 
دواء  البنكرياس.ويعرف  خاليا  قبل  من 
ويرمي   TTP054 ب  اكتشفه  الذي  السكري 
مشريا  اعراضه.  وليس  املرض  معاجلة  اىل 
املشتقة من اجلني  الربوتينية  »االدوية  ان  اىل 
GLP1  املسوقة حاليا ملعاجلة مرض السكري 
واليت تعطى للمريض بواسطة احلقن ، تعمل 
سلبية  آثارا  ختلف  ولكنها  جيدة،  بفعالية 
اجلهاز  يف  واضطرابات  كالغثيان  خطرية 
والسرطان«.ولفت  القلب  وامراض  العصيب 
اىل » ان االكتشاف الذي توصلنا اليه مل يظهر 
مثيل له من قبل. ويتم تناوله بواسطة الفم، 
ويقوم بتنشيط اجلني املسمى GLP1R الذي 
السيطرة على  اساسيا يف عملية  يعترب عامال 
السمنة  يعاجل  انه  اىل  اضافة  الدم،  يف  السكر 
  . جانبية«  آثار  اية  خيلف  وال  والكولستريول 
قمنا   ،TTP054 دواء  فعالية   من  وللتأكد  
أشهر.   3 حواىل  دامت  اخرى  دراسة  باجراء 
احصائيا مهما يف مستويات  تراجعا  واظهرت 
اخنفاض  مع  الطعام  تناول  وبعد  قبل  السكر 

واضح لنسبة الشحوم يف الدم«. 
السكري  اخر ملرض  وحتدث جملي عن عالج 
أمسه TTP399  ويعاجل السكري بآلية ختتلف 
عن TTP054. فهو »يعتمد على تنشيط جني 
بيولوجية  بآلية  وختفيزه  الكبد،  يف  خامل 
يف  البنكرياس  على  االعتماد  دون  متطورة 
اىل  العالج  هذا  وادى  األنسولني«.  مادة  إفراز 
حاجة  عن  الفائض  السكر  نسبة  امتصاص 
الكبد. ومتت  داخل  حرقه  خالل  اجلسم من 
اىل  واعادته  الدم  يف  السكر  على  السيطرة 

املستوى الطبيعي مبعزل عن البنكرياس«.  
ولفت اىل ان دواء  TTP399 ال يعمل يف حال 
كان مستوى السكر يف الدم عاديا، ما يعين ان 
املرضى ال يتعرضون حلاالت اغماء او غيبوبة 
احلال  هي  كما  السكر  مستوى  هبوط  بسبب 

حقن  من  زائدة  جرعة  املريض  تلقي  لدى 
الذي  الدواء  هلذا  جملي  ويتوقع  االنسولني. 
جذرية  نهاية  الطيب«،  »االخرتاق  ب  وصفه 
ملعاناة املالين من البشر املصابني بداء السكري 
  TTP399  مؤكدا ان » العالج الذي ابتكرناه ،
يؤدي اىل  حتسن ملحوظ يف خاليا البنكرياس  
اىل  العافية  يعيد  حيث  السكري  ملرضى 
تصنيع  على  قادرة  تصبح  اليت  اخلاليا  هذه 

االنسولني بشكل كاف مرة اخرى«. 

الأدوية املكت�سفة معايري دولية لت�سويق 
تسويق  قبل  االمريكية  احلكومة  تشرتط 
الغذاء  هيئة   « اىل  يقدم  ان  جديد،  دواء  اي 
 The Food and Drug- والدواء 
اختصار  املعروفة   «  Administration
والتأكد من  FDA البداء موافقتها عليه  ب 
صحته وفعاليته واخضاعه لدراسات سريرية 
طبية قائمة على معايري علمية دقيقة. فأي 
دواء خيضع لفرتة جتريبية على االنسان ال تقل 
عن عشر سنوات  وجتري على  ثالث مراحل 
»معدل  أن  جملي  وأكد  املرضى.  االف  وتشمل 
فكرة  من  دواء  تطوير  يستغرق  الذي  الوقت 
إىل بدء الفحص السريري لإلنسان ترتاوح بني 
اليت  التكنلوجيا  »لكن  سنوات«.مضيفا  7و10 
اىل  أدت   TransTech Pharma متلكها 
تقليص هذه املدة اىل سنتني«. وأشار جملي اىل 
أن »معدل تكلفة الدواء من الفكرة اىل السوق 
وتتطلب  دوالر  الف  و200  مليار  حوالي  هو 
اليت  التكنولوجيا  15 سنة ولكن مع  اكثر من 
TransTech Pharma،تتدنى  متلكها  
العشر واختصار مدته  الدواء اىل حواىل  كلفة 

اىل حواىل الثلث«.   
اتفاقية   2010 عام  جملي  ،وّقع  السياق  هذا  يف 
األمريكية   »Forest »فورست-  خمتربات  مع 
ودفعت   ،TTP399 السكري  عالج  لتسويق 
 TransTech Pharma مبوجبها لشركته
مبلغ مليار و105 ماليني دوالر، ودفعة اخرى 
بنسبة 21% من الدخل السنوي حصريًا ملبيعات 
هذا الدواء بعد أكثر من ثالثني عامًا. واشار 
امللكية يف  االتفاق ال يشمل حقوق  ان هذا  اىل 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، »ألني 
لتوفري  املنطقتني   بهاتني  االحتفاظ  رغبت 
معقولة،  وبأسعار  العربي  لوطننا  العالج  
فضاًل  العاملية،  األسواق  يف  توفره  مع  تزامنًا 
عن استثماره برأمسال عربي أو بشكل جزئي 

مع شركات أمريكية وأوروبية«.
اما االجناز اآلخر فتمثل بقهر مرض الزهامير 
الذي يعرفه جملي بقوله انه » حالة مرضية 
لبعض  متواصل  وتراجع  اختالل  اىل  تؤدي 
الوظائف العصبية من خالل عدم توازن جني 
لدى  يؤدي  ،ما   RAGE يسمى  اجلسم  يف 
املريض اىل اخنفاض او انعدام ملكاته املعرفية« 
 TransTech Pharma شركة  .وقامت 
 TTP488  املرض امسه باكتشاف عالج هلذا 
. ويقوم على اعادة التوازن البيولوجي جلني 
وتقضي  املرض  تهزم  بطريقة   )RAGE(

ان  اىل  الفتا  العالج«  من  شهرا   18 بعد  عليه 
للوفاة  املسبب  السادس  املرض  هو  الزهامير 
يف العامل، وان املصابني به يف الواليات املتحدة 
العدد   هذا  تقريبًا،وسريتفع  ماليني  وحدها 

عام 2050 إىل حواىل 115 مليونًا يف العامل.
اكتشاف  عن  اإلعالن  فور  أنه  جملي  ويذكر 
دواء TTP488 ملرض الزهامير، أقبلت كربى 
»فايزر-  لألدوية،  املصنعة  العاملية  الشركات 
عروض  بتقديم  نيويورك،  يف   »Pfizer
لشركة »ترانز تك فارما«،وتوقيع عقد حبوالي 
178 مليون دوالر مقدمًا، حصلت مبوجبه على 
تتبعها  والتسويق،  للتصنيع  الكاملة  احلقوق 
األرباح  من  جزء  إىل  إضافة  متتالية،  دفعات 
قد يصل إىل أكثر من ملياري دوالر عند طرح 
الدواء يف األسواق،اضافة إىل ختصيص  21% من 
الدخل السنوي حصريًا ملبيعات الدواء طوال  

30 سنة.

جوائز وتقدير
الواعدة  االجنازات  هلذه  نتيجة  جملي  حظي   
برصيد كبري من جوائز التقدير العاملية ،من 
ضمنها جائزة )award 50 fast( املمنوحة 
كارولينا  يف  منوا  االسرع  اخلاصة  للشركات 
وجائزة  الشاب،  املتميز  وجائزة  الشمالية، 
االقتصادية  للتنمية  الشمالية  كارولينا 
االمريكي  املركز  من  املمنوحة   2007 عام 
اند  أرنست  وجائزة  احليوية،  للتكنولوجيا 
أالعمال  رجل   )Ernst & Young(يونغ
والتميز  العلوم  .«وجائزة   2008 لسنة  املبادر 
مؤسسة  من  املمنوحة  واالبتكار  االبداع  يف 
هيليوس Helios. وجائزة  التميز واجلدارة 
الفلسطينية  الرئاسة  من  املقدمة  اإلبداع  و 
2011، وعلى املركز األول من الشخصيات  سنة 
اختياره  مت  كما   .2010 لعام  الفلسطينية 
يف  وتأثريا  نفوذا  االكثر  اشخاص   3 بني  من 
االنظمة العالجية ». اضافة اىل انتخابه رجل 
سجل  ذلك  واىل  العلمي.  لنشاطه   2008 العام 
 400 وقدم  اخرتاع   براءة   600 حواىل  جملي 

ورقة علمية يف املؤمترات الدولية.   

نحو نظام دوائي عربي اآمن
العلمية  مسريته  خالل  من  جملي  يسعى 
اوهلما  كبريين  هدفني  حتقيق  اىل  الطويلة 
كارولينا  يف  شركاتي  »تتوصل  ان  يقول  كما 
الشيفرات  واستهداف  فك  اىل  الشمالية 
األمراض  تعاجل  أدوية  اىل  وترمجتها  اجلينية 
والسمنة  السرطان  كمرض  األعراض،  وليس 
اىل  دعوة  وثانيهما   . املعدية  والفريوسات 
احلكومات العربية لتطوير وحتديث القوانني 
والبحث  العلماء  حتمي  اليت  والتشريعات 
إلجراء  املتخصصة  الكوادر  وتوفر  العلمي، 
األحباث العلمية والدراسات السريرية ومحاية 
عربي  معريف  إقتصاد  وبناء  الفكرية  امللكية 
مالك للتكنولوجيا واإلبتكار وليس مستوردا 

هلما«. 
ويعتقد جملي ان« االستثمار العربي غري مبال 
او غري مدرك  الهمية العقول العربية املهاجرة، 
ما جيعله سببا يف نزفها املستمر«. علما انه ما 
يزال يعمل من خالل زياراته املتكررة للبالد 
العربية  االستثمارات  تشجيع  على  العربية 
وعلى انشاء مراكز عالجية تتالءم مع االدوية 
اجلديدة وتوفر االمن الدوائي العربي. مشريا 
الواحد ضمن  العالجي  املركز  »تكاليف  ان  اىل 
تنسجم  اليت  احلديثة  والتشريعات  القوانني 
مع املعاير الدولية العاملية، ال تتعدى 4 ماليني 

دوالر«.

د. علي حويلي

Restaurant Grillade à vendre
مطعم م�شاوي للبيع

Côte-Vertu - Ville Saint-Laurent 
514. 568. 4465

à vendre
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» قلب واحد ووطنان«
اشكالية اهلوية واالنتماء د. علي حويلي

ahawili@sadaalmashrek.ca

5 حتقيق / آراء

العائدة  »اومين«  قناة  على  يعرض 
فيلم  انتاريو  يف  االتنو-ثقافية  للمجموعات 
وثائقي بعنوان« قلب واحد ووطنان«. مدته 
العربية  لغات  بثالث  وناطق  دقيقة   60
عرضه  والفارسية.ويتابع  واالنكليزية 

قريبا على شاشات السينما الكندية.
امحد  السوري  الكندي  السيناريو  كاتب 
كندي  اندراوس،  غابي  واملخرج  معروف 
»يف  امنيات   « برنامج  عن  مسؤول  لبناني 
التلفزيونية.  اومين«   « لقناة  العربي  القسم 
وثائقية  افالم  عدة  السينمائي  رصيده  يف 
اجلاليات  حياة  من  خمتلفة  جوانب  تتناول 

املهاجرة العربية وغري العربية.
اهلوية  قضية  على  الضوء  الفيلم  يسلط 
جيل  اىل  جيل  من  وحتوهلا  واالنتماء 
بها  متسكه  ومدى   منهم  كل  رؤية  وتباين 
.فهي  الكندي  اجملتمع  يف  معها  وتفاعله 
واسعة  شرحية  باهمتمام  تستأثر  تزال  ما 
من  كبريا  حيزا  وتشغل    ، املهاجرين  من 
احدى  رمبا  وتشكل  وعاطفتهم،  تفكريهم 

اهم التحديات اليت يواجههونها .
املسألة  هذه  الفيلم  يعاجل  املنطلق  هذه  من 
من  كنديني  مهاجرين  مخسة  خالل  من 
اجيال  ثالثة  اىل  وينتمون  لبنانية.  اصول 
العرض  .ويستهل  واعمارمتفاوتة  متعاقبة 
ويتخلله  واللبناني،  الكندي  بالنشيدين 
الناي والعود، ومشاهد من تنوع  عزف على 
ينطلق  ثم  ومن  الكندية.  اجلاليات  وتعدد 

من طرح سؤال بسيط » من اين قدمت«
اىل  انتمائهم  اشكالية  لفهم  كمدخل   
اية قواسم مشرتكة  وطنني ال جيمع بينهما 
نائب  سنة   77( بياردبانة   فالسيناتور   .
بشري  وصالح   ،) سابق  ودبلوماسي  ووزير 
ورئيس  فنون  وراعي  متعهد  سنة   63   (
 96 حواىل  تغطي  اليت  »سينيبليكس«  شركة 
الكندية   السينمائية  االعالنات  من  املئة  يف 
وعاش  لبنانيني  ابوين  من  ولد  ،وكالهما   )
جزءا يسريا من طفولته يف الربوع اللبنانية 
اىل  ذاكرتهما  ختتزن  فيما  يتماثالن  .وهما 
ال  واحلاضر.فهما  املاضي  مشاعر  من  اليوم 
وذاكرتهما  اللبنانية.  جلذورهما  يتنكران 
الطفولة  بذكريات  تزال تضج  ما  العاطفية 
وطن  مع  والتواصل  واملدرسة.  القرية  يف 
اآلباء واالجداد يرتمجه دبانة على اكثر من  
نائب من اصول  اول  .فهو يفخربأنه  صعيد 
الكندي.  العموم  جملس  اىل  يصل  عربية 
مميزة  لبنانية  كندية  لعالقات  واسس 
ويعتز  وسيادته  لبنان  الستقالل  داعمة 
اللبنانيني. ويف  الزعماء  الكثري من  بصداقة 
الداخل الكندي فهو من اهم اصدقاء اجلالية 
اللبنانية اليت ال يتواني عن اللقاء بها ودعمها  
والدينية  السياسية  املناسبات  شتى  يف 
بدورالنخبة  وينوه  والثقافية،  والوطنية 
املهنية  وكفاءتهم  اللبنانيني  املهاجرين  من 

والعلمية .
او  حنينا  اقل  يكن  فلم  بشري  صالح  اما   
بني  يزورقريته  .فهو  لبنان  مع  تواصال 
قطاف  مواسم  يف  سيما  ال  واالخر  احلني 
حمصول  من  كميات  يشحن  حيث  الزيتون 
اللبناني  مبذاقه  ويتباهى  كندا.  اىل  الزيت 
هدايا  ويقدمه  الكنديني،  اصدقائه  امام 
هلم كبديل عن اخلمر. كما يقوم من خالل 
معونات  بتقديم   « ولدي  اخلريية«  مجعيته 
املؤسسات  من  العديد  اىل  ومادية  مالية 
التمسك   اللبنانية .و حيرص على  واملدارس 
بروابطه العائلية اليت جتمعه بأمه وأخوته 
العالقات  لتفكك  خالفا  وابنائهم  واقربائه 

االسرية الكندية.
والعاطفة  احلنني  مشاعر  من  الرغم  وعلى 
املهاجرين،  ذاكرة   تستوطن  اليت  والعطاء 
هي  امثاهلم  من  العديد  لدى  كندا  تبقى 
كل  اىل  واالنتماء  واهلوية  والوجدان  القلب 
ولغاتها  وثقافتها  قيمها  اىل  بصلة  ميت  ما 

وطريقة عيشها.
وهذه املشاعرتنسحب ايضا على ابناء اجليل 
عمر  والفنان  الكاتب  الشاب  مثال  الثالث 
يفخربانتمائه  والذي  كندا  يف  املولود  املعلم 
الذي تربى يف احضانه وجعل  البلد  اىل هذا 
منه واحدا من مشاهري الراب على مسارحه. 
اال ان والءه لكندا ال حيول دون تعاطفه مع 
عن  حدثوه  ما  لكثرة  الذي،  اهله  موطن 
وحضارته،زاره  وتارخيه  وسحره  مجاله 
تدين  وطنية  بأغنية  وخصه  عدة  مرات 
ان عمر  2006.ومع  عام  االسرائيلي  العدوان 
حيرص على توقيع البوماته الغنائية باسم 
يوقع مقاالته  املقابل  يف  انه  اال    ،»AOK  «
ال  اليت  العربية  وباللغة  احلقيقي  بامسه 
والعبارات  الكلمات  بعض  سوى  منها  جييد 

القليلة املتداولة.
اللبنانيني  املهاجرين  من  الثاني  اجليل  اما 
التنفيذي  واملدير  االعمال  برجل  فيتمثل 
حممد  كندا   يف  »بارامونت«  مطاعم  لشبكة 
الفقيه) من قرية طريدبا اجلنوب-هاجر من 
يف  واالعالمية   ) سنة  عشرين  منذ  ايطاليا 
راديو كندا الدولي – القسم العربي مي ابو 
(.وكالهما  الشوف  القمر-  دير  من   ( صعب 
اجنبية  ولغات  مهنية  مبؤهالت  يتمتع 
يف  السريع  وجناحه  باندماجه  ساهمت 
اشكالية  اما  الكندي.  العمل  وسوق  اجملتمع 

غرارالعديد  على  فتبدو   ، واالنتماء  اهلوية 
من امثاهلما املهاجرين متأرجحة بني الوطن 

االصيل والوطن البديل .
 ازاء هذه الثنائية من االنتماء لكال الوطنني  
اجلدلية  هذه  حسم  للمشاهد  الفيلم  يرتك 
املهاجرين  آالف  رمبا  حلها  يعجزعن  اليت  

اللبنانيني وغرياللبنانيني .
توحي  الفيلم  فوقائع  امر  من  يكن  ومهما 
ان نظام اهلجرة يتمتع بقدر كبري من القوة 

وتسهيل  املهاجرين  الستيعاب  واملرونة 
الكندي،  النسيج  يف  الطوعي  اندماجهم 
اي سعي ممنهج  دون  الوقت،  مع  وحتويلهم 
بكامل  يتمتعون  مواطنني  اىل  لتذويبهم، 
ادبيات  تؤكد  كما  فاملهم   . املواطنة  حقوق 
ينشأ  كنديا«  املهاجر  قلب  »يكون  ان  اهلجرة 
والتسامح  واالنفتاح  احلرية  فضائل  على 
احلضاري  والتعايش  والتنوع  والتعدد 

واالنساني..

الربيع ال خيتلف بفعله عن فعل املطوعني السعوديني، 
باملعروف  العمل  عليهم  ويفرض  الناس  بني  يتغلغل 
يف  فيتمثل  الربيع  معروف  وأمــا  املنكر.  عن  والنهي 
واىل  الغليان  إىل حالة  الناس  دم  حتريك وتسخني ودفع 
زيادة نسبة هرمون األدرنالني يف عروقهم )اللهم ارحم 
أما  القدير(.  العلي  أنت  اللعني  اهلرمون  الناس من ذاك 
الناس  أن  الربيع فيأتي كنتيجة ملعروفه، مبعنى  منكر 
من  شرايينهم  يف  جيــري  ما  ــرارة  ح ترتفع  وعندما 
دماء ويزداد فيها منسوب األدرنالني، يشعرون بالدفء 
هلا  مبا  الربيعية  احلمى  إىل  يؤدي  مما  اجللد  وسخونة 
وكي  لذا  وتصرفاته.  اإلنسان  سلوك  على  تداعيات  من 
ترطيب  إىل  يسعون  تراهم   التداعيات،  الناس  يتجنب 
هذا  يف  به  يقومون  عمل  أول  وتربيدها.  أجسادهم 
املالبس وتقصريها  إىل ختفيف  باللجوء  املضمار يتمثل 
والتفنن يف حصرها عن االجساد: وهذا هو منكر الربيع بلحمه وشحمه. أما عندما خيفف 
ادم من مالبسه أو يقصرها أو حتى خيلعها، وعندما تقوم حواء بتقليده وجماراته يف عمله 

هذا يظهر على األجساد ما كان حتتها مستورا وما كان على النظر حمظورا. 
لن أتناول كلما يظهره احنسار الثياب، بل سوف احصر الكالم بالنقش أو الوشم الذي يظهر 
على األجساد نتيجة لذلك. يعين أنين سأتكلم عن تاتو اجلسد، وليس تاتو احلواجب أو 
الشفاه أو أي تاتو أخر، ففي زمننا احلالي أصبح كل اجلسد من إلفه إىل يائه مسرحا للتاتو 
ومرتعا له. وما على املواطن املؤمن إال التجول يف يوم حار يف شارع القديسة كاترين يف 
وشوم  من  أجسادهم  على  ادم  وبنات  أبناء  يرمسه  ملا  بالدهشة  يصاب  حتى  مونرتيال 

ورسوم وكأن وشم اجلسد أصبح من مستلزمات حياة الدنيا واآلخرة. 
على ذكر أنواع التاتو املختلفة املنحوتة على األجساد، فاغرب ما شاهدته من تاتو كان ذلك 
املرسوم على جسد أنثى تدعى »ماريا«.  وماريا هذه، ومن خالل حديثها، التينية األصل 
وعربية اهلوى واهليام. فتلك الفتاة اليت كانت تتكلم االسبانية على هاتفها الذكي، كان 
زندها موشوما بكلمة »ماريا« باحلرف الالتيين، أما ساقها، وأعوذ باهلل من كل ساق الذي 
عادة ما يسوق الرجل إىل بئس املصري، فكان موسوما حبروف عربية، يسمح للناظر إليها 

)للحروف وليس لساق الفتاة( أن يقرأ اجلملة التالية: »الضربة اللي ماتقتلك تقويك«!

وما  ورسوم  صور  من  أجسادهم  على  بومشه  الناس  يقوم  ما  على  بنظري  أتنقل  وأنا 
اللبنانيني  الزعماء  احد  عن  الناس  يتداوهلا  رواية  تذكرت  وكلمات  مجل  من  يكتبونه 
الشباب. الرواية تقول: أن املذكور وعندما كان يافعا يهوى قيادة أغلى الدراجات النارية 
ويتلذذ باحتساء أفخم النبيذ ويستأنس بتدخني أرقى السيجار، أراد أن يرسم على صدره 

ومشا، فعلم أبوه باألمر، فنهره قائال: بال أكل ........ ُوال.

د. علي �ساهر
adaher@sadaalmashrek.ca

ليس يف جلباب أبيه
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على  شارف  قد  للهجرة  الرابع  القرن  كان 
نهايته، حني أطل على رأسه من جيدد هذا 
الدين، مصداقا حلديث أثبت اإلمام )قدس 
سره( احتماالت صحته عطفا على دراسات 

عديدة ملتنه وسنده!..
أصح احلديث أم مل يصح، فإن اإلمام )قدس 
سره( أثبت أن جينات اخللق األول ال تزال 
التموضع  وإعادة  النهوض  إمكانات  حتمل 
عشر،  اخلامس  اهلجري  القرن  بوابة  على 
وجودها  بذور  حتمل  تزال  ال  األمة  وأن 
ويشعل  اجلينات  هذه  يوقظ  من  بانتظار 
جدول  وترتيب  تكوينها  ويعيد  حرارتها 

املوروثات يف خلقها اجلديد.. 
وكانت إيران، بداية التشكيل األول، نطفة 
جديد،  خلق  ثم  مضغة..  ثم  علقة  ثم 
ثورة.. ثم دولة، ثم دولة الثورة املستدامة، 
أطلق اإلمام شعاراتها األوىل.. واألخرية، وال 
وال  رايتهم،  القوم  هؤالء  يبدل  مل  تزال، 
ومل  أصدقاءهم..  وال  هلجتهم،  وال  لغتهم، 
الشيطان  أمريكا  أيضا:  أعداءهم  يبدلوا 

األكرب، وإسرائيل غدة سرطانية!..
الكبري،  غيابه  ذكرى  األيام  هذه  نعيش 
عشرات السنوات من عمره الشريف قضاها 
مفرتضة،  وانتصارات  حمتملة  ثورات  يف 
املباركة  األخرية من سنواته  العشرة  ثم يف 
ومييلون  والكهول  الشيوخ  يتعب  حني   –
للراحة والدعة واهلدوء والسكينة – أطلقها 
ثورة مدوية، صوتها يصم اآلذان، وشرارتها 
يطاول  وألقها  والقلوب،  احلناجر  تشعل 
الطلب.. مل  السماء، ومشروعها جاهز غب 
احتمال،  فوق  يقفز  ومل  مرحلة،  يرجتل 
أحصاها.. إال  كبرية  وال  صغرية  ينسى  ومل 
إنه مشروع اجلمهورية اإلسالمية، الوليدة 
اجلديدة على إسالم القرن العشرين: مبنى 

ومنهجا، متنا وسندا وحجة وبرهان!..
نفتقد اإلمام )قدس سره( يف الزمن الصعب، 
الوحدة  شعار  رفع  الذي  اإلمام  نفتقد 
الدولة  إمكانات  كل  هلا  وسخر  اإلسالمية 
واحلوزة واملؤسسات والرجال واألموال.. إن 
هذه أمتكم أمة واحدة، فكان أسبوع الوحدة 
امللتقى  ميثل  يزال  ال  الذي  اإلسالمية، 
العاملي لرجاالت وعلماء اإلسالم من خمتلف 
والفكرية..  الفقهية  واملدارس  املذاهب 
الطيب  الكلم  وذاك  اجلميل،  التاريخ  ذلك 
واهلدف النبيل واملشروع الرباني والرسالي 
كل  السياسة  أفرغت  الذي  احملمدي.. 
الفقهية،  اجتهاداته  وكل  الفكري  خطابه 
أمام  متلعثما  واملفكر  الفقيه  وقف  حني 

دهاقنة السياسة.. واملال!..
والفقه،  الفكر  مقتل  السياسة،  هي  إذن، 
وحمط رحال أهل العلم واملنطق واإلجتهاد، 
السالطني  أبواب  على  يتزامحون  حني 
والفضائيات ودوائر األجهزة واملخابرات!..

اإلمام بعد  العشر من حياة  السنوات  كانت 
وعزة،  ونصر  فجر  عشرة  الثورة،  انتصار 
املناظرات  )تابع  مؤسسات  دولة  وبناء 
إيران(  يف  اجلمهورية  لرئاسة  اإلنتخابية 
تنمية  ودولة  وسلطة،  حكم  وتداول 

واقتدار واكتفاء وإبداع!..
احلديث  تارخيها  يف  تصل  مل  األمة،  لكن 
يف  إليه  وصلت  كما  خطرة  مرحلة  اىل 
متكنت  أنها  إذ  األخرية،  العشر  السنوات 
رغم   – العشرين  القرن  بدايات  منذ   –
حبدود  املوحدة  الواحدة  اخلالفة  تفكك 
وبيكو  سايكس  اإلخوة  متكن  ورغم  دنيا، 
كيانات  اىل  العثماني  اإلرث  تقسيم  من 
قطرية ووطنية ومذهبية وإثنية وعائلية 
وقبلية.. مع ذلك متكنت هذه األمة املمزقة 
والتعاون  والتواصل  التعارف  من  واملشتتة 
رغم  ذلك  كل  التكامل..  حماوالت  وبعض 

األمة  جغرافيا  يف  الصهيوني  الكيان  زرع 
وخاصرتها!..

وقد جيمع املساهمون يف دراسة أسباب متزق 
العوامل  من  جمموعة  على  وتفرقها  األمة 
والطارئة  واملوضوعية  البنيوية  واألسباب 
تنفك  ال  اليت  باملؤامرة  متوجة  والدخيلة 
متسك مبركز التحكم يف أجهزتنا املختلفة، 
والنفسية  والفيزيائية  والشعورية  العقلية 

والعصبية.. والبولية!..
لكن الذي حصل يف السنوات العشر األخرية، 
وفشل  العراق،  احتالل  منذ  وحتديدا 
املشروع األمريكي والصهيوني يف السيطرة 
املقاومة  حموري  وضرب  املنطقة  على 
إيقاظ  والعرب على  الغرب  واملمانعة، عمل 
جن املذهبية وعفريت العصبيات، خصوصا 
حمكومة  دولة  من  العراق  انتقال  بعد 
بالفشل اىل دولة »دميقراطية« بفضل ثبات 
الدستور  اقتناص  على  واملرجعية  الشعب 
للسلطة  معقول  تداول  ثم  االنتخابات  ثم 
مما أضاف اىل حمور املمانعة واملقاومة رقما 
جديدا حيمل إمكانات عالية وواعدة وميلك 
هامشا للتحرك خارج االصطفاف األمريكي 

الذي طبع سياسات أغلب دول املنطقة!..
وجاء فشل إسرائيل يف ضرب املقاومة عرب 
حرب عام 2006 واغتيال رفيق احلريري 
لسوريا،  التهمة  إلباس  يف  ينجح  مل  الذي 
جاء ذلك ليزيد من غيظ حمور »االعتدال« 
القرارات  إخفاق  وبعد  وتهوره،  ونزقه 
واحلروب  الدبلوماسية  وسياسات  الدولية 
األمنية  والعمليات  والناعمة  العسكرية 
واحلصارات  االقتصادية  واملقاطعات 
هذا  كسر  يف  ذلك  كل  فشل  ملا  املتعددة.. 
سلوكه..  حتسني  أو  تطويعه  أو  احملور 
سالحهم  والعرب  الغرب  أخرج  حينها 

األخري.. الدين!
الدين.. هذا املقدس، هذا املالك النائم يف كل 
العميق  الوجداني  الشعور  هذا  وفينا،  منا 
اإلميان  هذا  القلوب،  شغاف  على  املطوي 
الشرق،  هذا  الرب  استودعه  الذي  باملطلق 
هذا احلب الفرع على أصل اإلنسان كقيمة، 
السنني  ألوف  عرب  احلقد  عن  املمتنع  هذا 
الذي وحد بني األديان والرساالت وجوامع 

و صوامع يذكر فيها اسم اهلل كثريا.. 
هذا املقدس الوادع اآلمن يف مزارات األئمة 
يف العراق وأضرحة األولياء يف ليبيا ومالي 
وسوريا.. هذا التاريخ املعقود على شيء من 
واحلب  اخلري  من  لكثري  منذور  لكنه  الدم، 
واألمن واألمان لبين اإلنسان... هذا املقدس 
فينا ولنا ومن أجلنا، راكمناه عرب إرث ونص 
وسرية نيب رحيم، وعدل مطلق نفاخر به 

األمم.. ونزعم أننا مفاخرون به غدا.. 
من  أيقظناه  الوحش..  هذا  الدين،  هذا 

كتب  وبطون  ومهمله  احلديث  ضعيف 
الرجال  وطبقات  وتراجم  والغزوات  السري 
السياسة  واستعانت  والقتلة،  والدراويش 
على ذلك بطبقة كبرية من فقهاء السلطان 
وعلماء البالط وجنوم الفضائيات واملبلغني 

النجوم.. وفضل شاكر!
مل تكن السياسة لتنجح لوال هذا اجليش من 
الفقهاء املستعد للبس المة احلرب والضرب 
بسيف الفقه والفتوى على رؤوس البسطاء 
من الناس، والبسطاء من الشباب خصوصا، 
أفغانستان،  اىل  ليذهبوا  بهم  غرر  الذين 
السودان،  ثم  الفليبني،  ثم  أندونيسيا،  ثم 
البوسنة  ثم  اجلزائر،  ثم  الشيشان،  ثم 
نيويورك..ثم  ثم  أوروبا،  ثم  واهلرسك، 

سوريا! 
نشك  وال  بشجاعتهم،  نشك  ال  شباب 
بإخالصهم، وهم إخوة لنا يف الدين، ونعيش 
معهم، ويعيشون معنا، نعرفهم بسيماهم، 
ويعرفوننا أيضا، وبعضهم علمناه طريقتنا 
نعلمه  أن  مستعدون  وبعضهم  احلرب،  يف 

طريقتنا يف احلب أيضا.. لكنها البوصلة! 
هذا  الكلب،  أخطأ  لكنه  القلب،  خيطئ  مل 
أناس  كل  يدعى  يوم  األعمى،  الدليل 
يكونوا  مل  أنهم  لشهدائنا  ونشهد  بإمامهم، 
املكان اخلطأ، وال يف موقع شبهة.. لكنها  يف 

البوصلة!
كما  نقول  الكبري،  غيابه  ذكرى  ذكراه،  يف 
سياسة،  وديننا  دين،  سياستنا  دائما:  قال 
ألن العدو العاقل خري من الصديق األمحق، 
واألخ األمحق!.. فقليل من الوعي كان ميكن 
أن يعصم هذه الدماء، وحيسن وجهتها، كثري 
الوعي  نافل  من  خري  السياسي  الوعي  من 
الشكل واملظهر،  العمل على  بالدين، ونافل 
معركة  إنها  رمضان:  طارق  يقول  هكذا 
واسرتاتيجيات  دول  ومصاحل  وغاز  نفط 
واإلمعة  لألمحق  فيها  حمل  فال  العمالقة، 

والذيل واألداة!..
ضد  الشيعة  مع  ليسوا  والصني  فروسيا 
السنة  السنة، وأمريكا وإسرائيل ليستا مع 
ضد الشيعة، ولكي ال يشتبه علماء الوهابية 
وإن  الشيعة  غري  آخر  شيء  الشيوعية  فإن 
واملواقف  والسياسات  احلروف  تطابقت 

واملواقع!..
إخواننا وأحباءنا من أهل اإلميان واإلنسان، 
نتذكر اإلمام اخلميين )قدس سره( ونقف 
دين..  سياستنا  الشهرية:  مقالته  أمام 
مسألة  على  نؤكد  لكي  سياسة،  وديننا 
الوعي السياسي الذي جيب أن حيكم حركة 
وخصوصا  األمة،  مصاحل  على  العاملني 
الشعوب  خالهلم  من  تتطلع  الذين  القادة 
وعزتها  ونهضتها  واستقالهلا  مستقبلها  اىل 
سوريا  درس  يكون  بأن  ونأمل  ومنائها، 
مقدمة لوعي جديد ومتجدد لعقالء األمة 
ونعتقد  وفقهائها،  وعلمائها  ساستها  من 
واملراجعة  واملساءلة  املكاشفة  أبواب  أن 
والتأمل والتفكر والتدبر، ال تزال مفتوحة 
السمع وهو شهيد  ألقى  ملن  عل مصراعيها 

)خالد مشعل منوذجا(..
احلق  يعرفون  للذين  فتنة  فتنة،  هي  نعم 
بالرجال وال يعرفون الرجال باحلق، هكذا 

قال علي )ع(: إعرف احلق.. تعرف أهله!
يف  ورمبا  سابقا،  العراق  يف  كما  سوريا،  يف 
الناتو  مبفيت  احلق  يعرف  ال  الحقا،  لبنان 
وقطر، إعرف احلق تعرف رجاله، جتدهم 
عند  والنصر  واخلري  والغيث  الربق  مثل 
الراحل  اإلمام  أمرهم  كما  القدس  بوابة 
لالنتصارات  منذورون  سره(،  )قدس 
دين..  وسياستهم  سياسة،  دينهم  الكبرية، 
ال يدخلون يف معركة شبهة، ولديهم وعي 

املرحلة، ووعي البوصلة!..

هذا  كان  األخالق«  مكارم  ألمتم  بعثت  »امنا 
شعار البعثة النبوية و شعار من تتلمذ  على 
منظومة قيم االسالم وآمن بها كسياج سلوكي 
البشري من  الكائن  ،تواكب حركة   –قيمي  
لتبؤا  تؤهله  و  التوجيه  و  الضبط  موقع 
منصب خالفة اهلل يف االرض حسب التخطيط 
املنصوص عنه يف القرآن الكريم«واذ قال ربك 

للمالئكة اني جاعل يف االرض خليفة....«.
تتضح  بالعمل   االميان  يندمج  عندما  و 
مصداقية االلتزام بالقيم و ينبين على ضوء 
التجربة مشروع اخلالفة يف االرض من خالل 

ارساء مداميك متطلباته .
للحرب قيمها من منظور اسالمي ،مثال ،عدم 
التمثيل بالقتلى و انتزاع احشاءهم ،هند بنت 
ابي سفيان يف التاريخ و ابو سقار ابن »الثورة 
السورية«يف التاريخ املعاصر الذي انتزع قلب 
على  االجهاز  عدم  ،و  اكله  و  سوري  جندي 
املقاومة  فعلت  كما  عالجه  تامني  و  اجلريح 
البشر  اعضاء  آكلي  مبرور  مسحت  عندما 
لنيل  السورية  القصري  من  اهلاربني  اجلرحى 
الذي  الوقت  لبنان ، حصل ذلك يف  العالج يف 
هؤالء  من  املرعبة  التهديدات  مسعنا  و  رأينا 
و  جايني«  شعار«بالذبح  اصحاب  املسعورين 
شاهدنا مشاهد االعدام باجلملة بناءا لفتاوى 
خمابيل الوهابية ،و ايضا عدم اهالك احلرث 
و النسل و عدم انتهاك احلرمات ،يعين عندما 
و  و مهما كان شأن عدوك  تنتصر يف احلرب 
نوعية خالفك معه يبقى له حقه االنساني 
ان تنبش قرب من  ،ال  تواري جثته  ان  عليك 
الصحابي  قرب  نبش  واقعة  هذه  ،و  خيالفك 
رفاته  اختطاف  و  عدي  بن  حجر  اجلليل 
ماثلة للعيان و احلجة »الشرعية«انه مل يدفن 
و فق الشريعة االسالمية كما افاد بيان جبهة 

النصرة الصهيونية .
مشروع  ركائز  تشكل  اخالقية  مداميك 
وتسّيج  متيز  ما  ،هي  –انساني  حضاري 
،و  لبنان  املقاومة يف  امليداني حلركة  احلراك 
جتربتها  وعيه  يف  يراكم  ان  املنصف  للمتابع 
الطويلة يف لبنان و كيف تعاملت مع طوابري 
العمالء يف اجلنوب و الداخل اللبناني ،مل يكن 
االنتقام سبيلها و مل تنصب اعواد املشانق يف 
العفو  و  الرمحة  كانت  ،بل  للخونة  الساحات 
امليداني على  املقدرة من مسات سلوكها  عند 
اولئك  سببها  اليت  اآلالم  حجم  من  الرغم 

العمالء جلمهور املقاومة و للمجاهدين .
املقاومة سلوكها  يكن غريبا عن   و عليه مل 
حيث  ابداعاتها  احدى  نرى  ان  و  االنساني 
من  شهدناه  ما  يف  االنسانية  الرمحة  جتّلت 
السورية   القصري  منطقة  يف  احلرب  نتائج 
من تطبيق الحد اهم بنود احلرب يف االسالم 
االسرى  و  اجلرحى  على  احلفاظ  خالل  من 
الرغم من كونهم من عتاة اجملرمني و  على 
رأينا  بينما   ، البشر  احشاء  آكلي  و  الذباحني 
السورية  االزمة  عمر  مدى  وعلى  املقابل  يف 
املذهيب  االستهداف  من  سوريا  شيعة  معاناة 
و  و سحل  ،قتل  التكفرييني  قبل  املباشر من 
تهجري لالهالي من قراهم و حرق للممتلكات 
و كل ذلك موثق من قبل الذين ارتكبوا تلك 
هي  التهمة  ،و  الصورة  و  بالصوت  اجلرائم 
عدم مناصرة الثورة السورية ،طبعا املشروع 
اهلمجي  السلوك  ذلك  خلف  الكامن  السياسي 
املعنيني  عند  متابعة  و  رصد  حمل  كان 
التقدير  كان  ،و  املقاومة  يف  القرار  باختاذ 
بعدم التدخل يف بدايات االزمة سوى لتقريب 
جانب  اىل  املقاومة  احنازت  و  النظر  وجهات 
اطياف  مع  عملت  و  السياسي  احلل  خيار 
التدخل  دابر  لقطع  السورية  املعارضة  من 
وجهة  حرف  على  راهن  الذي  اخلارجي 
السري  و  بداياته   يف  السلمي  السوري  احلراك 
باجتاه تغيري واقع التزام سوريا خبط املقاومة 

و قضية فلسطني .
االزمة  من  املقاومة  موقف  تطور  وهكذا 
السياسي  املشروع  تقدم  وقع  على  السورية 
،و  املقاومة  خط  عن  سوريا  لفصل  اهلادف 
وسائل  على  املشروع  ذلك  تنفيذ  اعتمد  قد 
هي  ،االداة  خمططيه  عقلية  سنخ  من  قذرة 
حركات التكفري اليت استولدت اصطناعيا يف 
خمتربات املخابرات االمريكية و الصهيونية ،و 
حتول  الذي  العربي  الربيع  شعار  كان  املطية 
االوضاع  ضد  مجاهريي  احتجاج  حركة  من 
مشروع  عنوان  اىل  العربي  العامل  يف  الفاسدة 
شعوب  على  االمريكية  اهليمنة  عقد  جتديد 
ارتضت  اسالمية  وجوه  و  بادوات  املنطقة 
االرمتاء يف احضان احللف االمريكي الصهيوني 

لنيل السلطة .
عند  ،و  دفاعي  طابعها  االسالم  يف  احلرب 
اجلهاد  حتى  و  دفاعيا  الغرض  يكون  اهلجوم 
قيم  عن  بالدفاع  يتصل  عقائدي  كمفهوم 
االسالم من االحنراف او الصّد عن االنتشار ،و 
الذات  للدفاع عن  املقاومة   عليه كان تدخل 
املهددة ،و الذات هنا تأخذ شكل املشروع املهدد 
من قبل الصهاينة و االمريكان و الدخول يف 
احلرب اىل جانب النظام يف سوريا هو حلماية 
مبادىء  على  يرتكز  الذي  املقاومة  مشروع 
،و عليه  العيش بكرامة  االسالم يف احلرية و 
دعم  و  املقاومة  خاصرة  حبماية  القرار  كان 
املقاومة  يبع  مل  خياراته  على  ثابت  حليف 
املغريات  كثافة  ظل  يف  و  الظروف  احلك  يف 

املقدمة له .
مثرة  القصري  يف  النصر  كان  و  احلرب  كانت 
و  السوري  اجليش  بني  مشرتكة  تضحيات 
املقاومة املضحية ،و احلقيقة ان الذي انتصر 
يف القصري هو مشروع القيم االخالقية الذي 
البشر  سلوكيات  يف  لتثبيته  اهلل  رسول  جاء 
الثبات  و  االخالص  و  الوفاء  قيم  ،انتصرت 
قيم  انهزمت  و  املبدأ  سبيل  يف  التضحية  و 
اعدام  عن  تتوّرع  ال  اليت  االخالقي  االحنالل 
حلب  يف  اهله  امام  عمره   من  ال15  يف  صيب 
حتت عنوان انه شتم الرسول الكريم ،انهزمت 
عقلية التكفري و الذبح على اهلوية املذهبية 

،انهزمت عقلية قطع الرؤوس الوهابية .
و بذلك النصر ينفتح االفق على حترير كامل 
سوريا من هذا الوباء التكفريي و الوهابي ،و 
احلسم العسكري املوعودين به قد انطلق و لن 
يرتاجع ،وعند سقوط كل معقل للتكفرييني 
استعجال عقد مؤمتر  االمريكيون حنو  يلهث 
جنيف لتدارك االسوأو لكننا وعدناهم بانهم 

سيصلون اىل هناك ..و لكن خالي الوفاض .
هكذا كان موقف املقاومة منسجما مع ثوابتها 
العقائدية و مع منهجها يف حتديد العدو من 
قرارها  يف  تنطلق  عندما  هي  و  الصديق 
أدائها  ،و هي يف  لومة الئم  اهلل  تأخذها يف  ال 
االخري يف القصري قد محت لبنان من أخطار 
امداد  خطوط  عزل  كان  فاملخطط  هائلة 
االنقضاض عليها من  و  املقاومة و حصرها 
تتوعد  اسرائيل  حيث  اجلنوب  من  جهتني 
لثأرها و من الشمال حيث التكفرييني الذين 
ابالسة  عن  ناهيك  اسرائيل  ارادة  ينفذون 
الداخل املرتبصني بها شرّامن ادوات امريكا 

اآلذاريني .
ولكن رّداهلل كيدهم يف حنرهم و انقلبت اآلية 
قلبها  بأكل  املقاومة  توعدوا  الذين  هؤالء  و 
املريضة   قلوبهم  تداوي  املقاومة  هي  ،ها 
لعل و عسى تستيقظ ضمائر طمسها احلقد 
االعمى و قتلتها العصبية و اجلهالة و الفراغ 

االخالقي .
انه نصر اخالقي ،انه مصداق وعد رباني  ،و 
اهلل ال خيلف و عده و لو كره الوهابيون و لو 
كره االمريكيون و لو كره الصهاينة و العرب 

امجعون.

6 آراء

أجبد هوز
taha_talal@hotmail.com

طالل طـــه

سياستنا دين.. وديننا سياسة!
الإمام اخلميني )قد�س �سره(

انتصار الشعار النبوي
واللهاث االمريكي وراء جنيف

عادل حبيب
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تتمة الصفحة االوىل 

انعدام ال�شفافية 
و�شوء ا�شتغالل احلكم

تثر  مل  عابرة  حادثة  ورد،  ما  اىل  نضيف 
الكثري من االهتمام وهي فقدان احملافظني 
الليرباليني  حزب  لصاحل  نيابي  ملقعد 
انتخابات  نتيجة  ترودو،  بزعامة 
الالبرادور  مقاطعة  يف  حصلت  فرعية 
Labrador  بعد انسحاب النائب احملافظ 
قبل  اتهم  الذي   Peter Penashue
علم  السابقة  االنتخابات  يف  بالتزوير  عام 
لفرتة  شغل  أن  النائب  هلذا  وسبق   .2011
احلكومية.  العالقات  وزير  منصب  قصرية 
اليت  االحتجاج  حركة  اىل  اإلشارة  جتدر 
 Brent تزعمها النائب احملافظ عن كالغاري
يف  الشفافية  انعدام  ضد   Rathberger
الصالحيات  معظم  وحصر  احلكومة  أداء 
مباشرة  الوزراء  رئيس  مكتب  بيد 
شخصيًا  هاربر  ميارسه  الذي  والتضييق 
اليت  العبارات  حبق نوابه، مستخدمًا نفس 
الليرباليني  حبق  استخدامها  هلاربر  سبق 
دفع  مما  احلكم،  يف  كانوا  عندما  السابقني 
النائب املذكور اىل ترك الفريق احملافظ بال 
رجعة، وتربز أهمية هذه احلادثة اليوم مع 
حلزب  العام  املؤمتر  انعقاد  موعد  اقرتاب 
احملافظني احلاكم يف كالغاري هذا األسبوع، 
واألثر الذي سترتكه على موقف احملافظني 
قد  وكنا  وحكومته.  هاربر  سياسات  من 
أشرنا يف مقال سابق اىل ترجيح احتماالت 
على  آخر  بزعيم  هاربر  استبدال  إمكانية 
رأس احملافظني يف وقت قريب قادم. وميكن 
امليزانية  تضمنته  مبا  التذكري  أيضًا  هنا 
وتعديالت  اقتطاعات  من  األخرية  العامة 
انتقادات  اىل  وأدت  العاملني  حقوق  مست 
وخاصة  العاملة  الطبقة  أوساط  يف  كبرية 
الكربى  الضعف  نقطة  كيبيك،  مقاطعة  يف 
يضاف  للمحافظني.  السياسية  اللعبة  يف 
لكندا  األصليني  السكان  ثورة  كله،  هذا  اىل 
اليت بدأ بها العام اجلديد 2013، وطريقة 
يتعامل  أن  هاربر  حاول  اليت  االستخفاف 
حتت  حقًا  ال  اضطر  أن  اىل  األزمة  مع  بها 
عنهم  ممثلني  للقاء  املتزايدة  الضغوط 
معهم،  بالتفاوض  الواقع  األمر  وقبول 
تفضي  مل  املفاوضات  هذه  أن  من  بالرغم 
األمنيات  وتبادل  اللبق  الكالم  أكثر من  اىل 
يعد  الذي  األمر  ملموسة،  وعود  أي  دون 
مع  أو  الصيف  هذا  جمددًا  املوقف  بتفجري 
مع  طبيعتها  اىل  السياسية  احلياة  عودة 

بداية اخلريف.
الربملان  شهدها  اليت  املناقشات  جممل  ومن 
بالنسبة  املؤكد  املاضية، بات من  األشهر  يف 
ووزرائهم  احملافظني  نواب  أن  للمراقبني 
قد استغلوا السلطة فورًا اثر حصوهلم على 
األغلبية املطلقة عام 2011 واليت مسحت 
هلم باالنفراد باحلكم واالستخفاف بصوت 
األمر  أن  اىل  ليخلصوا  الضعيفة،  املعارضة 
الوزراء  ورئيس  احلزب  بزعيم  سيدفع 
لإلسراع بإجراء تعديل وزاري الشهر القادم 

خطاب  يف  متامًا  خمتلفة  لغة  والستخدام 
العرش الذي سيقدم فيه برنامج حكومته 
للدورة النيابية القادمة يف اخلريف املقبل. 
استخدام  اىل  سيلجأ  هاربر  فان  وبالطبع 
ورقة  وهي  بيده  الراحبة  الوحيدة  الورقة 
البالد  على  وفر  الذي  االقتصادي  األداء 
آثار األزمة االقتصادية املدمرة منذ أعوام، 
التبادل  اتفاقيات  تطبيق  يف  الفشل  أن  إال 
التجاري احلر مع االحتاد األوروبي القائمة 
أيضًا  بظالله  سيلقي  أعوام،  أربعة  منذ 
تذكرنا  إذا  خاصة  القادمة،  الفرتة  على 
واالحتاد  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن 
التبادل  مبفاوضات  سيشرعان  األوروبي 
متوز  شهر  يف  بينهما  فيما  احلر  التجاري 

القادم.  
يف  واألبرز  األقوى  الضعف  نقطة  تبقى 
من  له  املعارضة  توجهه  ما  هاربر  أداء 
اتهامات بالتهرب من حضور فرتات األسئلة 
تساؤالت،  من  يطرحون  ما  على  لإلجابة 
فهاربر مل حيضر يف الفرتة األخرية إال نادرًا 
جلسات فرتة األسئلة متذرعًا بغيابه خارج 
البالد يف مهام رمسية، خيشى أنها تستخدم 
أسئلة  مواجهة  لعدم  كذريعة  قبله  من 
اليه احلكم من فساد  آل  املعارضة حول ما 
واستغالل للسلطة. كما أن هاربر قد امتنع 
حضرها،  اليت  الفرتات  يف  عديدة،  مرات 
احملرجة،  األسئلة  بعض  على  اإلجابة  من 
بدعوى عدم وضوح مضمون السؤال، وهو 
باملواطن  استخفافًا  الكثريون  اعتربه  ما 
الذي يتابع عادة جلسات الربملان وبوسائل 

اإلعالم وبالنواب أنفسهم.

الدورة الربملانية الأ�شعب 
... والقادم اأعظم

مما ال شك فيه أن حزب احملافظني احلاكم 
تواجهه  برملانية  دورة  أصعب  عرف  قد 
منذ العام 2006. وقد متيزت هذه الدورة 
واالسرتاتيجيات  الوسائل  كل  باستخدام 
ويسوق  اخلصم،  ملواجهة  النظيفة«  »غري 
احملافظون  ادعاه  ما  مثال  املراقبني  بعض 
كان  ما  ومونرتيال  الفال  يف  الفساد  أن  من 
ليبلغ احلد الذي بلغه، لو أن توماس مولكري 
الرشوة  عرض  عن  الشرطة  أبلغ  قد  كان 
نائبًا  كان  عندما  فاينكور  من  تلقاه  الذي 
قبل  كيبيك  يف  األحرار  عن  الفال  لدائرة 
19 عامًا. وبالطبع فان هذا التصريح يدل 
حلجج  وافتقارها  احلكومة  إفالس  على 
اليت  اهلجمات  وجه  يف  أدائها  عن  الدفاع 
مولكري  ومن  املعارضة  من  هلا  تعرضت 
حتديدًا حول موضوع سوء اإلنفاق وتواطؤ 
مدير مكتب رئيس الوزراء ملصلحة أعضاء 
الذين عينهم هاربر  جملس الشيوخ اجلدد 

شخصيًا. .     
حتضر  ماذا  املمتنع:  السهل  السؤال  يبقى 
بطريقة  أو  القادم؟  للخريف  املعارضة 
أخرى: ماذا حيضر توماس مولكري، زعيم 
زعيم  أنه  ليؤكد  اجلدد  الدميقراطيني 
جنم  تصاعد  وجه  يف  بامتياز  املعارضة 
لالنتخابات  وحتضريًا  ترودو  جوستان 
2015؟  عام  سنشهدها  اليت  الشرسة 
اآلن  مولكري مل خيف نواياه فقد بادر منذ 
بطلب إلغاء جملس الشيوخ واالستغناء عنه 
لعدم جدواه مستغاًل ملفات الفساد اآلخذة 
بالرتاكم وتدخل الشرطة امللكية للتحقيق 
األمر  جرمي،  أساس  على  امللفات  هذه  يف 
أخطر،  وانعكاسات  ذيواًل  خيلق  قد  الذي 

مما يدعم طلب مولكري باالستغناء عن هذا 
اجمللس الذي بات يشكل داعمًا أساسيًا هلاربر 
العشوائية،  التعيينات  بفضل  وحكومته 
فيه،  جدد  ألعضاء  والشخصية  االنتقائية 
قوة  :افضل  األحداث  واجهة  يف  ويضعه 
يف  للمحافظني  حتمي  وكبديل  معارضة 
االنتخابات القادمة. وتبقى كل االحتماالت 
مفتوحة أمام خريف حار جدًا، خاصة يف 
على  املنافسة  حيث  وتورنتو،  مونرتيال 
أشدها بني الدميقراطيني اجلدد واألحرار 
باستقالة  شغرا  نيابيني  منصبني  على 
الليرباليان دنيس كودير وبوب راي، حيث 
ألحد  الليربال  فقدان  بالتأكيد  سيشكل 
هذين املقعدين أو لكالهما خلال يف املواقف 
ألحرار  وإضعافا  شخصيًا،  مولكري  لصاحل 
إلعادة  جاهدين  يسعون  الذين  ترودو 
البشري  الدعم  وتوفري  صفوفهم  تنظيم 

واملالي الالزم حلملتهم القادمة.

توقيف مر�شح عن املحافظني

تقوم  اليت  التوقيفات  طالت  آخر،  سياق  يف 
UPAC، حزب  بها وحدة مكافحة الفساد 
اىل  فباإلضافة  أوتاوا.  يف  احلاكم  احملافظني 
ميكايل  املؤقت،  مونرتيال  بلدية  رئيس 
 ،  Michael Applebaum أبلبوم 
وهو   Saulie Zajdel الشرطة  أوقفت 
مرشح سابق حلزب احملافظني يف االنتخابات 
دائرة  عن   2011 عام  األخرية  الفدرالية 
مونرويال، وسبق له أن عمل مستشارًا بلديًا 
 1989 عامي  بني  مونرتيال  بلدية  عن 
والتهم  عامًا.  عشرين  قرابة  أي  و2009، 
خيانة  الفساد،  بني  تراوحت  له  املوجهة 
يف  عمله  فرتة  خالل  والتزوير،  األمانة، 
تراخيص  على  حصوله  وحتديدًا  البلدية، 
يف  التوقيف  ومت  سليمة.  غري  بطرق  بناء 
الناطق  وسارع  أبلبوم.  توقيف  عملية  إطار 
عملية  عن  حبزبه  للنأي  احلزب  بلسان 
نظرًا  مفاجئة،  جاءت  أنها  معلنًا  التوقيف، 

ألن أي شيء مل يرشح عن تورط املوقوف وأن 
اجلارية  التحقيقات  من  أي  يف  يرد  مل  أمسه 
حول عمليات التواطؤ والفساد اجلارية منذ 
ومونرتيال.  الفال  بلدتي  يف  طويلة  سنوات 
وأضاف الناطق بلسان احملافظني، أنه يف حال 
بعمليات  السابق  للمرشح  عالقة  أي  ثبتت 
أن  وعليه  للقانون  فالكلمة  النوع  هذا  من 

يتحمل نتائج أفعاله.
وكان احلزب قد علق يف العام 2011 الكثري 
من اآلمال على مرشحه هذا إلحداث اخرتاق 
فشل  اليت  االنتخابية  مونرتيال  دوائر  يف 
أي نصر  احلزب يف دورات ثالث من حتقيق 
فيها. وكان احلزب قد منحه منصب مستشار 
بعد  الكندي،  الرتاث  وزير  مكتب  يف  إقليمي 
عمله  خالل  أدى  وقد  االنتخابات.  خسارته 
دور الوسيط بني اجلاليات االثنية والوزارة 
يف احلصول على املساعدات املقررة يف برامج 
أن  الفدرالي  الليربال  حلزب  وسبق  الوزارة. 
لعمله  االتهامات  من  سياًل  للمذكور  وجه 
اليت  االنتخابية  الدائرة  يف  ظل  كنائب 
ليربالي،  نائب  حاليًا  ميثلها  واليت  خسرها 
لالنتخابات  للتحضري  احلثيثة  وملساعيه 
األموال  من  مستفيدًا   2015 عام  القادمة 
للمتهم  وكان  العام.  املال  من  له  تدفع  اليت 
اهلاتفية  االتصاالت  جمموعة  يف  بارزًا  دورًا 
اليت استهدفت الناخبني يف دائرة مون رويال 
مروجة شائعات مفادها أن النائب الليربالي 
اليت كذبها  االتهامات  االستقالة، وهي  ينوي 
احلزب الليربالي الذي قدم شكوى بها لرئيس 
النواب. إال أن األخري كان عاجزًا عن  جملس 
القيام بأي عقاب حبق حزب احملافظني، لكن 
الضغوط املتزايدة أدت باملتهم اىل االستقالة 
من منصبه ربيع العام املاضي. ولكن مناورات 
حزب احملافظني وممثليه استمرت حتضريًا 
بعد  االنتخابية  الدائرة  هذه  معركة  لكسب 
احلزب  فنظم  املرشح،  نفس  مع  عامني 
الفدرالي  الرتاث  وزير  حضره  دعائيًا  حفاًل 
قبل أشهر، مما زاد من إصرار حزب الليربال 
على التمسك بهذه الدائرة وتدعيم مواقعهم 

فيها.

املعار�شة ت�شجل انت�شارًا رمزيًا
 

استمرت  الذي  الربملان،  أروقة  اىل  بالعودة 
ساعات  حتى  فيه  األخرية  األيام  جلسات 
سجل  فقد  الليل،  منتصف  بعد  متأخرة 
نوعيًا  انتصارًا  مولكري  توماس  حزب 
أعماله،  واختتام  الربملان  أبواب  إقفال  قبل 
تسميه  مبا  يتعلق  موضوع  مناقشة  لدى 
يقضي  اإلرهاب.  ملكافحة  حربًا  احلكومة 
املشروع املقدم من احلكومة اىل دعم مبادرة 
سحب اجلنسية الكندية من الذين حيملون 
تهم  حبقهم  وتثبت  مزدوجة  جنسية 
ارتكاب أعمال إرهابية. وقد ساعد التعجيل 
أعمال  وتعطيل  الصيفية  العطلة  بتوقيت 
احلكومة  أمام  الطريق  قطع  على  الربملان 
والذي  هذا  القانون  مشروع  ملناقشة 
املواطنني  حبق  مسيئًا  املعارضة  اعتربته 
حرمان  اىل  سيؤدي  حيث  الكنديني، 
اتهامات  خلفية  على  جنسيته  البعض من 
غري واضحة وغري حمددة ومل يتم االتفاق 
زعيم  بادر  ما  وسرعان  تعريفها.  على 
بأن  التهديد  اىل  الربملان  كتلة احملافظني يف 
كتلته ستعمل املستحيل يف الدورة الربملانية 
املواطن  حلماية  القانون،  لتمرير  القادمة 
عدد  اعفاء  يعين  إقراره  عدم  ألن  الكندي، 
من أعداء الشعب الكندي من العقاب. يذكر 
يطالب  أساسه  يف  كان  القانون  مشروع  أن 
بسحب جنسية من يرتكب أعمال عدوانية 
حبق اجليش الكندي، دون أي إشارة لإلرهاب 
صيغته  يف  نال  وقد  اإلرهابية،  واألعمال 
األوىل تأييد العديد من النواب يف احلكومة 
فيما  جلأت  احلكومة  أن  إال  واملعارضة. 
املشروع  على  تعديل  إدخال  طلب  اىل  بعد 
ممن  اجلنسية  سحب  عبارة  الستخدام 
إرهابية  أعمال  ارتكاب  تهم  حبقهم  تثبت 
وذلك اثر اعتقال وتوقيف أكثر من شخص 
حيمل جواز سفر كندي، خارج كندا، بتهمة 

القيام بأعمال إرهابية. 

حتليل سياسي

حبيب زعرور

7

habibzaarour@gmail.com

اختتام اأعمال الدورة الربملانية يف اأوتاوا
أعمدة احملافظني تهتز واملعارضة تلحظ ضعف احلكومة

توقيف مرشح سابق عن احملافظني ضمن مداهمات شرطة مكافحة الفساد يف مونرتيال
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بين  خبالص  »ع«إيذانا  املسيح  السيد  والدة  كانت  اذا 
إسرائيل من بطش فرعون وجنده يف ذلك الزمن فان 
سائر الشعوب واألديان واملذاهب تبشر مبجيئ املخلص 
يف آخر الزمان لينقذ البشرية مما تصل اليه من قهر 
والعدل  الصواب  جادة  اىل  وليعيدها  وذل   واستبداد 
هذا  ان  املسلمني  معظم  ويعتقد  والسالم،  واخلري 
النيب  ابنة  فاطمة  ولد  من  سيكون  املنتظر  املوعود 
)ص( امسه اسم جده وكنيته كنية جده  ميأل الدنيا 
قسطا وعدال كما مألت ظلما وجورا ولكنهم اختلفوا 
يف انه هل  ولد وغاب عن األنظار بأمر من اهلل سبحانه) 
وهذا رأي الشيعة من املسلمني( أم انه سيولد يف آخر 
الزمان ليقود األمة اىل شاطئ األمن واألمان )وهذا رأي 
السنة من املسلمني (وكذا تنتظر اليهود من سينقذها 
واملسيحية من يعود مع املسيح )ع( ليخلصها ويرفع 
جمدها من جديد... اذن فلما ال يتداعى اهل اإلميان 
اىل مؤمتر عاملي روحي وفكري  املاسة  القضية  بهذه 
املعلقة  واألمال  بينهم   املشرتكة  القواسم  يفتش عن 
وحيلمون  به  انفسهم  اجلميع  ميين  افضل  غد  على 
عمل  دون  باألماني  األمر  هل  ولكن  حتققه  بقرب 
اي  يف  صاحبه  يسهم  ال  الذي  السليب  باالنتظار  ؟؟ام 
جهد يذكر يف سبيل متهيد األرض واجملتمعات ملواكبة 
من  و  األرض  رحم  من  إلينا  القادم  هذا  واستقبال 
بوابة السماء ،فإذا كان العدل هو هدفه فهل سعينا كي 
اي  ثانيا ويف  أوال ومن حولنا  بيوتنا  العدل يف  ننشر 
مكان حل فيه الظلم والظالم ؟؟ان االكتفاء باحلديث 
عن األشياء اجلميلة وحنن ال جنمل نفوسنا بالتقوى 
يف  احلقيقة  بني  تناقض  عن  يكشف  أمر  والتهذيب 
عن  السكوت  ،وان  املعاش  اليومي  والواقع  املثل  عامل 
الظلم والظاملني وعدم استنكار أفعاهلم جيرؤهم على 
املضي يف غيهم ال بل املفرتض هوالتصدي ملخططاتهم 
وإعطاء  العدل  ثقافة  الشرير ونشر  وإفشال جهدهم 
واالستغالل  االستئثار  وعدم  حقه  حق  ذي  كل 
والتسلط واهليمنة وهذا ما جيعل املرء قوال وفعال من 
أنصار وأعوان اإلمام املهدي )عج ( واملمهدين األرض 
بالوقوف  واملكتفون  واجلبناء  الضعفاء  اما  لدولته 
ميكنهم  فال  بعيد  من  للرابح  يصفقون  التل  على 
ادعاء اإلسهام يف مشروع العدل العاملي الذي جهد من 

بالقسط،  الناس  ليقوم  والرسل  األنبياء  مجيع  أجله 
اما الذي ال يستهويه العدل حتى يف القضايا البيتية 
ان  ميكنه  فهل  وغريها  واالقتصادية  واالجتماعية 
يدعي انه من الساعني لتعجيل خروج اإلمام املهدي 
املنتظر)عج( من غيبته ؟؟ان اجملتمعات البشرية قد 
البشرية وبعض  األطروحات  جربت وجترب معظم 
تيأس  والقاصرة وعندما  املشوهة  الدينية  احملاوالت 
األطروحة  إال  أمامها  يكون  لن  أيديها  وتقنط مما يف 
اإلهلية حبكومة عاملية عادلة تستمد قيمها من السماء 
له حبا  الناس  وحيكمها معصوم مسدد ومؤيد يسلم 
وطواعية دون أجبار او إكراه او استخدام لسطوة املال 
وأخرى  ميينا  تارة  يدار  عام  رأي  وصناعة  واإلعالم 
يسارا دون ان مييز بني عدو وصديق وبني حرمة دم 
وعرض ومال وغريها إمنا يساق اىل أتون الفنت سياق 
صنعا  حيسنون  انهم  يظنون  وهم  حتفها  اىل  األنعام 
،ان انعدام الرؤية عند معظم املسلمني وعودتهم اىل 
نوع  اىل  يدلل  إمنا  والقومية  املذهبية  األحقاد  روح 
من االرتداد الفكري الذي افرتض اإلسالم أنه خلص 
بقرنه من  به يطل  وإذا  بعيد  أمد  اتباعه منه منذ 
هذا  اتباع  مدعي  بعض  وضعت  جسام  أحداث  بني 
ان يفتضح  اما  الدين اخلامت يف اختبار جدي حاسم 
أمرهم ويتربأ من أفعاهلم وانتسابهم لإلسالم وأما ان 
البشرية  عيون  يف  وتعاليمه  الدين  هذا  صورة  تشوه 
ألجيال قادمة ويف كال احلالني ال بد من ان ميثل هذه 
الرسالة اإلهلية من هم أوىل بذلك ومن اختارهم اهلل 
اهلل  عبد  بن  حممد  وهم  الشريفة  املهمة  هذه  حلمل 
)ص(واوصياؤه من بعده كي يعود احلق اليهم ويقوم 
وسالطني  ملوك  احتوشه  بعدما  يديهم  وعلى  بهم 
رسول  خالفة  باسم  وجواري  ومال  جاه  وعباد 
القبيحة  أفعاهلم  ومن  منهم  براء  ورسوله  واهلل  اهلل 
على  وتامة  حامسة  ستكون  العودة  هذه  الشنيعة، 
عندها  املهدي)عج(  احلسن  بن  حممد  اإلمام  يدي 
يكون يوم اخلالص فتشرق األرض بنور ربها وتبتهج 
وترى  هلل  كله  الدين  فيكون  هلا  الصاحلني  بوراثة 
الناس يدخلون فيه أفواجا حتدو بهم بشارات النصر 
مطلع  حتى  وسالم  املوعود  اليوم  وعالمات  احملتوم 

فجر القيامة .
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أنصاف  يف  متسلال  بيته  اىل  يعود 
أحد  به  يشعر  ال  ان  حماوال  الليالي 
يظنين نائمة وانا ال تغفو عيناي افكر بنصييب يف زوج 
اختارني صغرية وهو يكربني بعشر سنوات ظننتها انها 
ستغنيه عن مطاردة فتيات اهلوى وعلب الليل وحانات 
اخلمر فإذا بي يف موقف وورطة الحيسدني احد عليها 
عالقيت  من  الي  انتقل  مرض  عدوى  اصابتين  لقد 
من  يشكو  ال  انه  مصرا  زال  ما  الذي  احملرتم  بزوجي 
شيئ وان عليت هي من دم فاسد انتقل الي عندما كنت 
أثناء والدتي ولكن ملا يرفض ان يفصح  حباجة اىل دم 
عن وضعه الصحي ونتائج فحوصاته ؟؟ملا يعيش حياة 
غامضة ال يسمح معها حتى البنه الشاب ان يقلب أرقام 
هاتفه ؟؟ملا يدعي انه ينام أحيانا يف العمل ومن مثله 
خيتار النوم يف مكتبه بدل منزله ؟؟وماذا يعين انه ال 
يقاربين إال يف النادر ولو فعل فانه يطلب أمورا ال املك 
جرأة ممارستها وينتابين شعور قاتل بانه يطلب مين 
ان يفكر ولو ملرة  ما يطلبه من مومسات بأجرة دون 
بها صغرية خلدمته  أتى  اليت  أوالده  وأم  بأني  زوجته 
وتربية عائلته اليت انا من يقوم برعايتها والسهر على 
حاجاتها وعندما أسأله اين ميضي لياليه وملا ال خيصص 
:«تريدين  صارخا  جييب  وبيته  وعائلته  ألوالده  وقتا 
انا ال احرمكم من  انا حر  ان تتحكمي بي وبعالقاتي 
زوجي  يقصده  الذي  ما  ولكن  وشأني«  دعيين  شيئ 
او  طعام  يف  املشكلة  ؟هل  باحلرمان  مثله   رجل  اي  او 
عاطفة  عن  يغين  هذا  ان  قال  ؟؟ومن  لباس  او  شراب 
األب وحنانه وحضوره وسؤاله ؟؟انا مل اعد أتأمل منه 
شيئ ولكن ال أريد ألبنائي ان يعادوا والدهم انتصارا لي 

فهل من نصيحة لرجل يدعي العفة وهو زير نساء؟؟
 فاطمة/ويندذر 

بعضهم تغلبه العادات وتسكنه الغرائز 
جماال  له  ترتك  ال  بشكل  والشهوات 
الذليل  األسري  انقياد  إليها  ينقاد  بل  ملنطق  او  لتفكري 
حبصوله  او  بيته  يف  التامة  بالراحة  يشعر  ال  وبعضهم 
الزوجية فيفضل ان  العالقة  على ما يرغب من خالل 
إحراج  دون  يريد  كيف  يريد  ما  على  ليحصل  خيرج 

اما يف  وتردد ولكل حالة طريقة عالج وأسلوب تعامل 
احلالة األوىل فاملؤمل من زوجك او اي رجل ان يفكر مليا 
بالعواقب املرتتبة على فقدان حضوره يف املنزل وكيف 
سيفقد معها االحرتام والتأثري يف حياة أبنائه ويقف يف 
مواقف حمرجة ومهينة ال يتمناها اي إنسان سيما من 
أمر  فهذا  معدي  مبرض  اإلصابة  ،اما  اليه  الناس  اقرب 
السيئ  املثل  ويضرب  األخالق  ويهدم  املعنويات  يدمر 
بكل  يستهني  فهل  والناس  اجملتمع  بني  العار  وجيلب 
احلالة  وغرائزه؟؟اما  شهواته  تلبية  على  إصرارا  هذا 
الثانية فامبكان الزوجة ان حتول املنزل اىل مكان يأنس 
بالبقاء فيه ومتضية أوقات ممتعة مع األبناء واألرحام 
مائدتها  اىل  هلم  الزوجة  دعوة  خالل  من  واألصدقاء 
تهيأ  مناسبة  دون  من  او  مبناسبة  جامعة  سهرة  اىل  او 
فيها الزوجة اصناف الضيافة وألوان األطعمة والعصائر 
ليشعر باالهتمام واالفتخار بك وبذوقك امام احلضور، 
او  بالتعب  التظاهر  الزوجي فال ينفع  املوضوع  وأما يف 
التمارض جلذب انتباه الزوج وكسب عاطفته بل بعضهم 
يفضل الزوجة اململوءة نشاطا وحيوية وابداعا حتى يف 
املبكر  والعجز  والرتابة  بامللل  يشعر  صار  وإال  الفراش 
بأس من  لديك فال  ما يطلبه مستنكرا  كان بعض  ولو 
إعالمه وإخباره بدل ان يظهر عليك االمتعاض والتأفف 
يف وقت أريد له ان يكون محيميا ومميزا فإفشال الزوج 
يف حلظة حرجة قد جيرح مشاعر الرجولة فيه ويفقده 
من  تدرجييا  فينسحب  األقدام  يف  الرغبة  بعد   فيما 
حياتك اخلاصة حتت مربر انك دائمة االعتذار واخلجل 
وليس يف عينيك شوق اللقاء او انس املعاشرة ،فالعالقات 
اإلنسانية ال تستقيم بطرف واحد وال بد فيها من فعل 
صارت  وإال  وتضحية  وإقدام  وتنازل  وتبادل  وانفعال 
املقهار)كثري  الزوج  أيها  ،واليك  الرياح  تذروه  رمادا 
القهر( نتوجه بالقول اىل متى املغامرة واملقامرة وانت 
االستقرار  وقت  حين  امل  العمر  من  اخلمسني  قاربت 
ولرتد  بهم  وتنعم  بك  األبناء  لينعم  والسكينة  واهلدوء 
وُأما  امرأة صابرة مطيعة  أفنت معظم عمرها  لزوجة 
متفانية كرمية بعضا من مجيل ؟؟ان الدين واألخالق 
والعدل  اإلنصاف  اىل  تدعوك  مجعاء  اإلنسانية  والقيم 

والرمحة فهل تستمع القول ؟؟لعل وعسى .....
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هذا باب نطل من خالله على املشاكل اليت حتدث بني أبناء جاليتنا حماولني اقرتاح 
احللول املناسبة بعد استشارة أهل االختصاص واخلربة .. وعليه حنن نرحب بأسئلتكم 

واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة حبول اهلل..

من اخبار اجلالية
رزق السيد رائد محدان وزوجته بطفل هو الثاني بعد زينب وقد أمسياه »أمحد«. 

الوالدة واملولود خبري . 
الف مربوك من صدى املشرق 

املتنوعة  االساليب  ابتداع  يف  السرقة  عصابات  تنشط 
لاليقاع بضحاياها وكان آخرها ما جرى مع احد رجال 
االعمال يف اجلالية اثناء توجهه اىل احد فروع بنك رويال 

يف مونرتيال اليداع امواله وبعض الشيكات .
فبعد اسلوب سابق تركز على مراقبة اهلدف ومالحقته 
الدوالب( عرب ضربة خفيفة   ( السيارة  اطار  بعد خرق 
بسكني صغري ما يسمح بتفريغ اهلواء منه رويدا رويدا 
خصوصا عندما تسري السيارة فيضطر السائق اىل ايقاف 
سيارته والعمل على تغيري االطار. حينها يكون اللصوص 
من  حيمله  ما  منه  ويسرقون  عليه  فينقضون  خلفه 
مفضوحا  االسلوب  هذا  بات  وبعدما   . غريها  او  اموال 
جلأ اللصوص اىل اسلوب جديد يتمثل  بانتظار الشخص 

فيه   التوقف  ينوي  الذي  السيارات  موقف  يف  املستهدف 
فيبادروا اىل رمي بعض االموال قرب االطار اخللفي من 
ناحية السائق ويبلغوا السائق انه وقع منه بعض االموال 
وحني يهم بالتقاط االموال يبادروا اىل فتح باب السيارة 
السيارة  داخل  موجود  هو  ما  واخذ  الثانية  اجلهة  من 

بينما السائق مشغول بلملمة االموال من االرض.
الذي نعرض  االعمال  احد رجال  القصة هذه جرت مع 
قصته حتى ال يقع ابناء اجلالية يف شباك تلك اللصوص  
مع االشارة اىل ان الشرطة ال تتحرك لضبط هذه احلاالت. 
والتحذير  النصائح  بتوجيه  الشرطة  تكتفي  حيث 

وضرورة االنتباه من السرقات . ) متابعة من كندا(

ضمن نشاطه لشهر حزيران اقام املنتدى الثقايف العراقي – 
الكندي ندوته الثقافية الشهرية ، وكانت بعنوان “ القصة 
القصرية يف العراق ” قدمها الدكتور مصطفى عبد احلميد 
وثائقي  فيلم  عرض  احملاضرة  تقديم  سبق   . السامرائي 

قصري عن بغداد يف الثالثينات .
اتسمت  حماضرة  السامرائي   مصطفى  الدكتور  قدم 
القصرية  للقصص  التحليلي  الفين  اجلانب  على  بالرتكيز 
وبني   ، الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  صدرت  اليت 
القصرية يف رصد اجيابيات وسلبيات  العراقية  القصة  دور 
القرن  من  واخلمسينات  االربعينات  يف  العراقي  اجملتمع 
والقيم  املفاهيم  من   جدا  قريبة  كانت  واليت  املنصرم 
السائدة يف اجملتمع العراقي آنذاك ، كما عكست الشخصيات 
البيئة  طبيعة  القصص  هذه  يف  وردت  اليت  العراقية 
الرمز  اما   ، البلد  يف  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
القصصي فيها فقد استمد وجوده من احلس الوطين الذي 

بلورته االحداث السياسية اليت عاشها العراق .
ومن اجلوانب اليت ركز عليها الدكتور السامرائي يف حتليله 
جملموعة من القصص القصرية ، العالقات االجتماعية بني 

آنذاك  واالقتصدادي  السياسي  الواقع  وفق  واملرأة  الرجل 
والذي يفرض حضوره على هذه العالقة ومن ابرز الوجوه 
القصصية اليت ركزعليها احملاضر  جعفر اخلليلي ،حممود 
الظاهر ،صالح الدين الناهي , أنور شاؤول , وعبد الرزاق 

الشيخ علي .
القصرية  القصة  كتابة  يف  الرواد  دور  احملاضرة  تغفل  ومل 
املاضي  القرن  من  مبكر  وقت  يف  نتاجاتهم  ظهرت  الذين 
اوىل  نشرا  اللذين  غنيمة  اهلل  ورزق  عيسى  رزوق  امثال 
نتاجاتهما القصصية عام 1910 تالهما القاص انور خليل 
.قدم احملاضر االستاذ حييى طاهر ,وكان للحضور دور فاعل  
اليت  واملناقشات  املداخالت  خالل  من  احملاضرة  اغناء  يف 
موسيقية   قطعة  احلضورإىل  استمع  بعدها  طويال  امتدت 
 . احلديثة  املوسيقية  االالت  على  توزيعها  اعيد  سومرية 
للمنتدى  القادم  النشاط  عن  االعالن  مت  الندوة  ختام  ويف 
االول  االسبوع  يف  طاهر  حييى  لالستاذ  حماضرة  وسيكون 

من شهر متوز .
 )تصوير هشام الغضبان( 

أقام مرشح حزب Action Laval عن املقعد البلدي 
الفائت  يف املدينة املهندس فيصل اخلوري مساء اجلمعة 
عشاء  حفل  اجلاري  حزيران  شهر  من  عشر  الرابع  يف 
 – جان  السابق  الليربالي  النائب  احلزب  زعيم  حضره 

كلود غوبيه.
قدمت إبنة املرشح اخلوري والدها  الذي القى كلمة شرح 
االنتخابي  برناجمه  عن  وحتدث  ترشحه  ظروف  فيها 

الذي يرتكز على حتسني نوعية احلياة يف الفال والشفافية 
والنزاهة وجعل الفال مدينة عصرية ونظيفة . 

– كلود غوبيه حتدث باملناسبة عن  زعيم احلزب جان 
واصفا  العمل   هو  الفال  حتتاجه  ما  ان  مشددا  حزبه 
املدينة  بلدية  يف  بالفساد  بالتورط  اكتشافهم  مت  الذين 

بالغشاشني والفاسدين.« 
 )تصوير هشام الغضبان( 

املنتدى الثقايف العراقي – الكندي يقيم ندوة 
»القصة القصرية يف العراق«

فيصل اخلوري مرشح لعضوية بلدية الفال 

من فنون السارقني
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نشاطات مسجد أهل البيت )ع( حفل خترج طالب اكادميية ابن سينا
ونادي الشباب املسلم

حفل خترج الصف السادس يف مدرسة اهلدى

اقامت اكادميية ابن سينا –القسم الثانوي احتفاال كبريا 
مبناسبة خترج الدفعة السابعة من طالب الصف اخلامس 

الثانوي للعام الدراسي 2013-2012.
يف احلفل الذي بدأ بايات من الذكر احلكيم تالها الطالب 
الطائي،  نديم  حممد  الشيخ  مساحة  القى  كمال،  ايوب 
الطالب  فيها  هنأ  كلمة  ومرشدها،  االكادميية  مؤسس 
هذه  يف  بذلوها  اليت  الكبرية  اجلهود  على  املتخرجني 
املرحلة الصعبة من حياتهم، ومتنى هلم مستقبال زاهرا 
وحياة مليئة باجلد والعمل والنجاح. كما وشكر مساحته 
الدور  التعليمية واالدارية واهالي اخلرجيني على  اهليئة 
الكبري الذي لعبوه يف هذا النجاح خصوصا وان االكادميية 
قد حققت اجنازا مهما بتبوئها املركز الثاني بني مدارس 
مونرتيال الثانوية املشرتكة يف مباريات مادة الرياضيات 

اليت اقامتها جامعة واترلو الكندية. 
يف  العراقية  اجلمهورية  عام  لقنصل  كلمة  كانت  ثم 
مونرتيال اثنى فيها على نشاط االكادميية وبارك للطالب 

جهودهم وجناحاتهم. 
االدارة  اهليئة  قبل  من  التهنئة  كلمات  توالت  ذلك  وبعد 
املتخرجني  شيم  على  فيها  ركزوا  واليت  والتعليمية 

وجدهم ونشاطهم. 

امتياز على  وتوزيع شهادة  مالية  تقديم منح  كما ومت  
اخلرجني املتفوقني.

وكانت لفتة طيبة من قبل اخلرجيني الذين دعوا مجيع 
اساتذتهم احلاليني والسابقني وقاموا بتكرميهم وتقديم 

اهلدايا هلم. 
دينية  واناشيد  هادفة  مسرحيات  احلفل  وختلل  هذا 
واهاليهم  للخرجيني  التذكارية  الصور  بالتقاط  وانتهى 

واساتذتهم. ) ابن سينا(

�سالم املو�سوي
األنوار  مواليد  بذكرى  )ع(  البيت  أهل  مسجد  احتفل 
الشعبانية: االمام احلسني بن علي )ع( وابي الفضل العباس 
يصادف  والذين  )ع(  احلسني  بن  علي  واالمام  )ع(  علي  بن 
بعد  وذلك  التوالي،  على  شعبان  و5  و4   3 يف  والدتهم  ذكرى 
عصر يوم األحد 16-06-2013 املوافق 6 شعبان 1434 للهجرة يف 

املسجد.
حيث  اجلالية،  أبناء  من  العديد  البهيج  االحتفال  يف  شارك 
حممد  الشاب  تالها  احلكيم  الذكر  من  بآي  االحتفال  افتتح 
ناجي.   محودي  احلاج  االحتفال  لفقرات  وقدم  الباهلي، 
ماجد  واملنشد  حنلة  فؤاد  احلاج  املبدعني  من  كل  وأنشد 
الرتيكي.  وقد أمتع احلضور السيد الدكتور عصام فضل اهلل 

بقصيدة من وحي املناسبة نالت اعجاب احلضور.
أما خامتة االحتفال فكانت كلمة توجيهية من وحي املناسبة 

لسماحة الشيخ الفاضل حممد مهدي الناصري.

مساء  االسبوعية  نشاطاته  يف  املسلم  الشباب  نادي  يستمر 
والعشاء  املغرب  صالتي  الربامج  يتخلل  حيث  اجلمعة  يوم 
تناول  حيث  والشباب  لألشبال  القرآني  والدرس  مجاعة 
املاضيني  الشهرين  خالل  محندي  كاظم  امساعيل  األستاذ 
سورتي االنشراح والشمس بالشرح الوايف والتحفيظ واجراء 
املسابقات لقراءة وتفسري السورتني.  ويتبع التفسري القرآني 
للشباب  القرآني  التدبر  ودرس  لألشبال،  ترفيهي  برنامج 

والكبار.
سيبدأ  اجلمعة  يوم  القادمني  لالسبوعني  الربنامج  ان  علما 

الساعة الثامنة مساء بالدرس القرآني لألشبال والفتيات.  
أما يف شهر رمضان املبارك فسيعلن برنامج املسجد يف العدد 

القادم ان شاء اهلل تعاىل.
مواقع  متابعة  ميكنكم  والنادي  املسجد  نشاطات  ملتابعة 

املسجد على االنرتنت:
www.ahlillbait.org

www.facebook.com/ahlillbait 
www.youtube.com/ahlillbait

البشرية والذي سيقيمه  البهيج يف ذكرى مولد منقذ  البيت )ع( للحضور واملشاركة يف حفله  أهل  يدعوكم مسجد 
عصر يوم اخلميس 27 حزيران 2013 الساعة السابعة يف املسجد على العنوان:

4075 de Courtrai, Montreal, Qc
وحبضوركم يتم الفرح والسرور

�سالم املو�سوي
مؤسسة  عام  وأمني  اهلدى  مدرسة  رئيس  رعاية  حتت 
االمام اخلوئي اخلريية يف مونرتيال فضيلة الشيخ حممد 
السنوي  احتفاهلا  اهلدى  مدرسة  أقامت  الباقري،  رضا 
البهيج لتخرج طالب الصف السادس االبتدائي وذلك يوم 

السبت 15 حزيران على مسرح ثانوية نوتر دام.
الصف  تلميذ  تالها  احلكيم  الذكر  من  بآي  احلفل  ابتدأ 
تقدم  ثم  اهلل.   فرج  رضا  حممد  حسن  االبتدائي  الثاني 
عريف احلفل الطالب السابق يف املدرسة أمحد هشام عبد 
من  الكريم  واجلمهور  باحلضور  ورحب  الطحان  الكريم 
ازدحم  الذين  املدرسة  وأصدقاء تالميذ ومدّرسي  أهالي 
املتنوعة  االحتفال  لفقرات  وقدم  املدرسة،  مسرح  بهم 
الذين  املدرسة  تالميذ  من  جمموعات  مع  بالتناوب 
املتنوعة  االحتفال  فقرات  ختللت  رائعة  فقرات  قدموا 
البلدان  جلميع  ممثلني  األم  بلدها  متثل  جمموعة  – كل 
املدرسة، فكانت فقرات اليران  اليها تالميذ  اليت ينتمي 
وتونس.   وباكستان  واملغرب  واجلزائر  والعراق  ولبنان 
لرئيس  واألبوية  التوجيهية  االفتتاح  كلمة  وكانت 
املدرسة الشيخ الباقري.  وحتدث كذلك الطالب املتفوق 
أمحد الطحان باسم طالب املدرسة املتخرجني السابقني 
والذين حضر منهم معه على املسرح عدد كبري منهم - 

بكلمة معربة شاكرا أساتذته واداريي املدرسة.
ُمدرسة  اعداد  انشادية من  الروضة فقرة  وقدم تالميذ 
املدرسة  قدم تالميذ  ثم  املعلمة سعاد موهوبي.   الصف 
الغرور«  »عاقبة  بعنوان  وتربوي  هادف  مسرحي  مقطع 
العربية  واللغة  االسالمية  الرتبية  أستاذة  اعداد  من 
احلاجة هناء جودي.  وتال ذلك أنشودتني لفرقة أناشيد 
مدرسة اهلدى حتت اشراف األستاذة أوراس ويس، تبعها 

من  الفرنسية  باللغة  وترفيهي  فكاهي  متثيلي  مشهد 
اعداد استاذة الفن والتمثيل يامسني بالقاسم.

األستاذ علي متام،  املدرسة  كلمة مدير  كانت  ذلك  وبعد 
واليت شكر بها كل من ساهم باجناح مسرية املدرسة خالل 
اليت  واالدارية  التدريسية  اهليئة  وخاصة  الدراسي  العام 
جلهوده  املسعودي  نذير  األخ  تكريم  ومت  املسرح،  اعتلت 

املتواصلة واحلثيثة يف دعم املدرسة.
أما كلمة األهالي فقدمتها عضو جلنة األهالي العلوية سعاد 

رضا واليت شكرت بها جهود مجيع العاملني يف املدرسة.
السادس  الصف  تالميذ  عن  قصري  فيلم  عرض  مت  وقد 
زهري  أفروز  األستاذتني  تصوير  من  بتخرجهم  احملتفى 

الدين وأوراس ويس، ومن اخراج السيد نهار احلافظ.
السادس  الصف  تالميذ  دخول  فكان  اخلتام  مسك  أما 
متام  علي  األستاذ  املدرسة  مدير  يتقدمهم  املتخرجني 
والتصفيق  التهليل  وسط  ويس  أوراس  الصف  وأستاذة 
احلار للحضور الكرام. وأنشد التالميذ املتخرجني نشيد 
قدمت  وقد  يوسف.   مصطفى  التلميذ  بقيادة  مجيال 
منصة  اىل  بهم  تليق  بكلمات  تالميذها  الصف  أستاذة 
من  كل  وجوائزهم  شهاداتهم  هلم  قدم  حيث  التكريم، 
والسيد  متام  علي  واألستاذ  الباقري  رضا  حممد  الشيخ 

صالح نصر اهلل.
وتوزيع  التذكارية  الصور  بالتقاط  االحتفال  واختتم 

العشاء.
هذا وقد حضر االحتفال مدير ثانوية املدارس االسالمية 
الكندي  املسلم  الشباب  مدرسة  ومديرة  فوزي  األستاذ 
اجلالية  من  كبري  مجهور  اىل  باالضافة  نبيهة  األستاذة 
القاعة، ونال االحتفال على إعجاب احلضور  غصت بهم 
واستحسانهم لإلعداد والتحضري املمتازين. ) تصوير نهار 

احلافظ ورضا عيسى( )مدرسة اهلدى(

الحتفال بذكرى مواليد الأنوار ال�سعبانية

ن�ساط م�ساء يوم اجلمعة للنادي

احتفال يف ذكرى مولد الأمام املهدي املنتظر
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املفوضية الفلسطينية العامة 
تكرم عددا من الطلبة املتميزين

إعتصام سلمي يف أوتاوا من اجل إطالق سراح 
املطرانني املخطوفني يف سوريا

سلسلة نشاطات للسفارة العراقية 
حبضور نائب الرئيس العراقي

لقاء الطلبة املبتعثني اىل كندا

لقاء ممثلي اجلالية العراقية يف كندا

اأحمد هري�س 
أوتاوا

اقيم يوم السبت 22 حزيران الساعة الثانية 
عشرة ظهرا يف مبنى املفوضية الفلسطينية 
من  لعدد  تكريم  ،حفل  أوتاوا  يف  العامة 
الطلبة الكنديني الفلسطينيني املتميزين يف 

جماالت ختصصية خمتلفة .
التكريم باإلضافة إىل سعادة  شارك يف حفل 
 ، محد  سعيد  السيد  الفلسطيين  السفري 
اهلل  عبد  والدكتور   ، دباني  بيار  السناتور 
يف  العربية  الدراسات  قسم  رئيس  عبيد 
) نادي  ، واألستاذ أمحد مراد  أوتاوا  جامعة 
الصحافة الكندي ( . باإلضافة إىل حشدِِ من 

أبناء اجلالية الفلسطينية وأولياء الطلبة .
اليت  السفري ركز يف كلمته  من جهته سعادة 
العلم  أهمية  على  اجملتمعني  أمام  ألقاها 
أثنى  كما  واألمم  األفراد  حياة  يف  واملعرفة 
كونهم   ، بهم  احملتفى  الطلبة  جهود  على 

ساهموا برفع إسم بلدهم األم عالياََ .
منظمي  شكر  فقد  دباني  السناتور  أما 
الدول  بني  من  ان  وقال   ، التكريم  حفل 
الطلبة  يأتي  والعشرين  اإلثنني  العربية 
العربية  الشعوب  مقدمة  يف  الفلسطينيون 
للشهادات  حتصيالََ  ،اكثرهم  للعلم  احملبة 
بالعلم  وتعلقاََ  إقداماََ  األكثر  بإعتبارهم 
ال  كيف  عالياََ  جهودهم  مّثن  كما   ، والتعلم 

وهم  محلة املشاعل وقادة املستقبل .
اهلل  عبد  للدكتور  مقتضبة  كلمة  كانت  كما 

عبيد نوه فيها باجلهود اجلبارة للطلبة وأمل 
أصول  من  ككنديني  هنا  وجودنا  يكون  أن 
خمتلفة جسورا للثقافة واملعرفة بني بلداننا 

األم وكندا.
مراَد  أمحد  لألستاذ  كانت  األخرية  والكلمة 
عن  أعلن  بهم  احملتفى  تهنئة  بعد  والذي 
إستعداده لتأمني منح دراسية ثالث كل عام 
وختصصية  علمية  جماالت  يف  للمتفوقني 

حمددة .
كلمة  وبعد  الفلسطيين  السفري  سعادة  وكان 
الدروع  بتوزيع  قام  قد  دباني  السناتور 
ويف  الطلبة،  على  والتقديرية  الفخرية 
ختام الربنامج طلب سعادته من احلاضرين 
على  أعدت  اليت  خفيفة  وجبة  يف  املشاركة 

شرف احمُلتفى بهم  َ.

أقيم يوم السبت   15 حزيران الساعة الرابعة 
أمام  إعتصام سلمي  أوتاوا  الظهر يف  من بعد 
مكتب رئيس الوزراء الكندي السيد ستيفن 
املطرانني  سراح  بإطالق  للمطالبة   ، هاربر 
وبولس  إبراهيم  يوحنا   ( املخطوفني 
يف  اإلرهابية  العصابات  قبل  من  اليازجي(  
سوريا كما واملطالبة بإطالق كل املخطوفني 

أيضاََ.
من  جمموعة  السلمي  اإلعتصام  إىل  دعا 
وقد  هذا   ، سوريا  مع  املتضامنة  اجلاليات 
للمطرانني  وصور  وأعالم  يافطات  محلت 
الدين  رجال  من  لعدد  صور  محلت  كما 
يد  طاولتهم  الذين  واملسيحيني  املسلمني 

احلقد واإلرهاب.
بإسم  حسن  أمحد  السيد  ألقى  وقد  هذا 
امام  كلمة  الكندية  السورية  اجلمعية 
احملتشدين ، أدان فيها كل أنواع القتل والعنف 
املخطوفني   واخلطف كما طالب بإطالق كل 

أو  قيد  ودون  فوراََ  التكفريييني  سجون  من 
شرط .

حبضارتنا  فخورون  السوريون  حنن  ,اضاف 
سوريا  مبوقع  فخورون  أننا  كما  وبثقافتنا 
وملتقى  احلضارات  مهد  كونها  التارخيي 
احلكومة  حسن  السيد  طالب  كما   ، االديان 
بإحرتام  أمجع  العامل  وحكومات  الكندية 
أرادة الشعب السوري والعمل على إصدار قرار 
سوريا  يف  التكفريية  املمارسات  يدين  واضح 
الشعب  عن  اإلقتصادي  احلصار  وبرفع   ،
السوري ورأى ان احلل الوحيد هو حل سلمي 
ليس إال ....حالََ يكون حالََ عادالََ للجميع وإال 
فالبديل عن احلل السلمي هو إحراق املنطقة 
بأسرها يف أتون حرب لن يستفيد منها احد 
بأن  الكندية  احلكومة  مبطالبته  وختم   ،
من  واملنطقة  سوريا  يف  عادالََ  حالََ  ترعى 
وشرعة  واملواثيق  والقيم  احلرية  خالل 

حقوق اإلنسان اليت تؤمن بها.

وقرابة اخلامسة والنصف توجه املعتصمون 
كانت  ، حيث  أوتاوا  يف  الرتكية  السفارة  حنو 
وإستنكارية  إحتجاجية   تظاهرة  هناك 
الذين  الرتكية  اجلالية  أبناء  من  حلشدِِ 
شجبوا ما قامت بها اجهزة األمن الرتكية من 
كما  املتظاهرين  مع  للقوة  مفرط  إستعمال 
الوزراء  رئيس  أردوغان  املتظاهرون  طالب 
الرتكي بعدم إستعمال العنف مع املعتصمني 
وأمام  وهناك   ، تقسيم  ساحة  يف  املساملني 
املنددة  الشعارات  املتظاهرون  اطلق  السفارة 
.... الثالث  احلكومات  على  والساخطة 

لتدخلهم  والقطرية  والسعودية  الرتكية 
السوري ولتمويلهم اإلرهاب  الشأن  السافر يف 
وجبهة  القاعدة  فيهم  مبا  والتكفرييني 

النصرة.
شارك يف التظاهرة حشٌد من جاليات عربية 
الكنائس  آباء  من  عدد  يتقدمهم  خمتلفة 

احملرتمني .

�سالم املو�سوي
اقامت السفارة العراقية يف اوتاوا بتاريخ 2013/6/18 وحبضور فخامة نائب رئيس اجلمهورية 
الدكتور خضري اخلزاعي احتفالية يف مدينة فانكوفر الكندية ملناسبة ذكرى شهداء املقابر 
اجلماعية، حيث القى فخامته كلمة اشاد بها بشهداء املقابر اجلماعية  وتضحياتهم ومعتربا 
هذه اجلرمية من ابشع جرائم العصر ضد االنسانية ، كما القى السفري الدكتور عبدالرمحن 
احلسيين كلمة اكد فيها ان سبب اختيار هذه املدينة يف اقصى الغرب الكندي واليت تضم 15 
الف عراقي هي للتأكيد على ان شهداء املقابر اجلماعية هم يف ذاكرة العراقني يف كل بقعة 
من بقاع االرض. هذا وقد ختلل االحتفال قصائد شعرية اشادت بالعراق وشعبه، ومؤكدة ان 

هذه اجلرمية هي من اخطر جرائم االبادة اجلماعية يف وقت السلم واحلرب على حد سواء.

بالتعاون  كندا  يف  العراقية  السفارة  نظمت 
من  االول  هو  لقاء  الثقافية  امللحقية  مع 
اجلمهورية  رئيس  نائب  فخامة  بني  نوعه 
من  كبري  وعدد  اخلزاعي  خضري  الدكتور 
كندا،  اىل  املبتعثني  العراقيني   الطلبة 
للدور  الكبرية  االهمية  فخامته  اكد  حيث 
اجلامعات  برفد  الطلبة  الذي سيلعبه هؤالء 

العراقية بأساتذة أكفاء من خالل خترجهم 
املراتب  حتتل  رصينة  عاملية  جامعات  من 
االوىل يف العامل. هذا وقد استمع فخامته اىل 
مؤكدا  الطلبة  هؤالء  يواجهها  اليت  املشاكل 
انه سيسعى اىل تذليلها وبالتنسيق مع وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي. 

اجلمهورية  رئيس  نائب  فخامة  التقى 
الدكتور خضري اخلزاعي ممثلني عن اجلالية 
العراقية يف كندا وذلك يوم 2013/6/23 مبنزل 
استعرض  وقد  اوتاوا،  يف  العراقي  السفري 
السياسي  املشهد  تطور  اللقاء  خالل  فخامته 
يف العراق مؤكدا على اهمية ان تلعب اجلالية 

العراقية يف املهجر دورا اجيابيا يف تطور ومنو 
اىل  فخامته  استمع  وقد  العراقي.  االقتصاد 
كلمات رؤوساء عدد من اجلمعيات وممثلني 
عن االحزاب السياسية ، كما أجاب على كافة 
باملواطن  تتعلق  اليت  واملسائل  االستفسارات 

العراقي يف كندا.

من اخبار اوتاوا
- انتقل اىل رمحته تعاىل يف اوتاوا املرحوم عبد العزيز ضاوي )ابو جعفر( . 
يف  الطاهر  جثمانه  على  صلي  وقد  هذا  وسارة  ماهر   ، هنادي  جعفر،  أوالده 
مركز اهل البيت )ع (حبضور حشد غفري من أبناء اجلالية وسينقل  اجلثمان 

اىل لبنان حيث سيوارى الثرى يف بلدته اخليام .
باسم صدى املشرق نتقدم من آل الفقيد بأمسى آيات العزاء سائلني املوىل ان 

يتغمد الفقيد برمحته الواسعة وان يلهم عائلته الصرب والسلوان 

وافتها  اليت  رئيفة ضيا  احلاجة  املرحومة  وفاة  على  اسبوع   مبناسبة مرور 
املنية يف لبنان ) شقيقة املرحوم احلاج ابو عصام ضيا (

أقيم يف مسجد االمام علي )ع( يوم السبت الساعة الثانية من بعد الظهر جملس 
عزاء عن روحها الطاهرة حضره عدد من املؤمنني واملؤمنات . باسم صدى 
يتغمدها  ان  املوىل  سائلني  العزاء  آيات  بأمسى  الفقيدة  آل  من  نتقدم  املشرق 

برمحته الواسعة وان يلهم أهلها الصرب والسلوان. 

ابن خالة   ( زلغوط  الشاب حسن  املرحوم  وفاة  اسبوع على  - مبناسبة مرور 
احلاج وسام صادر ( أقيم يف مسجد االمام علي )ع (يوم اخلميس 20 حزيران 
الساعة الثامنة مساء جملس عزاء حسيين حضره حشد من األخوة واألخوات 
نتقدم من آل الفقيد بأمسى آيات العزاء سائلني املوىل للفقيد الرمحة الواسعة 

ولذويه الصرب والسلوان 

ذكرى �سهداء املقابر اجلماعية
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هاربر وتسليح املعارضة السورية

ان  على  بينهما  فيما  لبنانيان  خيتلف  ال 
مشروع الفتنة الكربى بات اقرب اليهم من » 
حبل الوريد«. فبعد سنوات من التأكيد على 
اللبنانية  البيئة  عن  شبحها  ابعاد  وجوب 
من  برأسها  تطل  هي  ها  اصاًل  هلا  احلاضنة 
املشتعلة  السورية  احلرب  وقع  على  جديد 
يف  والشمالية.  الشرقية  اجلبهتني  على 
منطق االمور فإن اي مشروع إلشعال اقتتال 
اىل  حيتاج  فريقني  بني  وطائفي  مذهيب 
مبطنة   او  ظاهرة  حقيقية  نية  وجود 
باحلرب  يسمى  ما  طريق  يف  بالسري  لديهما 
بالتحديد  ينطبق  ال  هذا  ولكن  االهلية 
ال  الساعة  فحتى  اللبنانية.  الساحة  على 
يريد  من  مبظهر  القضية  اصحاب  يظهر 
املواجهة  عرب  خواتيمها  اىل  االمور  يأخذ  ان 
 %100 مؤاتية  باتت  االرضية  ان  مع  املسلحة 
املذهيب  التحريض  ختطى  بعدما  لإلقتتال 
السياسي درجة اجلدل  واالنقسام  والطائفي 
الدميقراطي والسلمي ليسلك شكل مناوشات 

متنقلة بني منطقة واخرى.
مشروع  طريق  خارطة  اىل  عامة  نظرة  يف 
الفتنة تظهر اكثر من نقطة متثل خاصرة 
التقدم  املشروع  الصحاب  تتيح  رخوة 
خطوات اىل االمام يف حتقيق مبتغاهم. فبعد 
حمسن  جبل   - التبانة  باب  حمور  فشل  ان 
االقتتال  من  جولة   15 من  اكثر  مدى  على 
بني امراء االحياء احملليني املزودين بفتاوى 
سلفية تكفريية وبني مسلحي احلزب العربي 
اىل  الشيعي  الطرف  جذب  يف  الدميقراطي، 
احمللية  التنظيمات  مع  مفتوحة  مواجهة 
التكفريية كان ال بد من نقل دائرة الصراع 
جترب  شيعية   - سنية  متاس  مناطق  على 
تصويب  على  اهلل  حزب  االوىل  بالدرجة 
سالحه داخليًا، وذلك بعد ان اجربوه باالكراه 
عرب  السورية  احلرب  اتون  يف  الدخول  على 
السيدة  مقام  عن  والدفاع  القصري  بوابة 
وهو  دمشق  العاصمة  قلب  يف  )ع(  زينب 
محاية  خانة  يف  ذلك  بعد  احلزب  وضعه  ما 
من  انطالقًا  امدادها  وطريق  املقاومة  ظهر 
املقاومة  باتت بني حمور  املعركة  ان  اعتبار 
واملمانعة وبني احملور االمريكي واالسرائيلي 

على االرض السورية.
أشهر على  الرتكيز منذ  بدأ  السياق  ويف هذا 
بلدة  من  انطالقًا  الشمالي  البقاع  منطقة 

عرسال وما متثله من حاضن مادي وبشري 
واملعارضة  احلر  السوري  اجليش  لعناصر 
مع  املباشرة  املواجهات  فجاءت  السورية، 
مبثابة  لتكون  البدء  يف  اللبناني  اجليش 
خانة  يف  البلدة  وضعت  اليت  االوىل  الشرارة 
ما  وهو  اللبنانية  الشرعية  عن  اخلارجة 
مذهبية  تضامن  مبوجة  ذلك  بعد  ترافق 
البلدة  مع  وشعبية  وسياسية  روحية 
احملاصرة بنظرهم من اجليش اللبناني من 
ثانية.   جهة  من  بها  احمليطة  والقرى  جهة 
ومع ان تلك املنطقة وحساسيتها اجلغرافية 
جتاوزت يف االونة االخرية اكثر من فصل كان 
من املمكن ان يؤدي اىل املواجهة املباشرة مع 
جريانها من العشائر والعائالت املسلحة اصاًل 
غري انها ال تزال يف حسابات واضعي مشروع 

الفتنة بيضة القبان يف عدة شغلهم.
اما يف املقلب االخر فتمثل مدينة صيدا نقطة 
املشروع  اصحاب  ويستفيد  جديدة،  ساخنة 
ومعاركه  االسري  امحد  الشيخ  تقدميات  من 
املصطنعة مع شقق تابعة حلزب اهلل، عايشها 
ألكثر من عشرين عامًا واراد وقف خدماتها 
اخريًا. معارك االسري مع طواحني الشقق مل 
املراد من  الفتنوي  الطابع  عليها  خيفى  يعد 
ورائه تسميم العالقة بني املدينة وجريانها 
للجنوب  احليوي   الشريان  انها  اساس  على 
حماوالت  ورغم  االقتصادية،  وعاصمته 
الفلسطيين  العنصر  االسري املتكررة الدخال 
ببعض  عالقاته  مستغال  املعركة  خضم  يف 
احللوة   عني  خميم  يف  السلفية  التنظيمات 
ما  اذا  حمدودًا  يزال  ال  معه  التجاوب  ان  اال 
من  القالئل  مؤيديه  بني  املقارنة  جرت 
اللبنانيني والكثر من سوريي جبهة النصرة 

واجملموعات التكفريية.
اقله  رغبة   وجود  عدم  ورغم  احملصلة  يف 
اىل  باالستدراج  او  بالقتال  واحد  طرف  من 
ذلك  ان  غري  اجلميع  لدى  خاسرة  معركة 
اذا  الوقت  لبعض  سوى  مفيدا  يكون  ال  قد 
املستقبل  يف  الدولية  الرغبة  تبدلت  ما 
وجرى اخذ القرار بتحويل لبنان اىل ساحة 
سوى  حيتاج  ال  قد  وهو  احلسابات  لتصفية 
جاهزة  اموال  من  يستفيد  اممي  قرار  اىل 
للصرف واسلحة جمهزة يف املخازن ومقاتلني 
قد  وحينها  للمعركة  االستعداد  اهبة  على 

يقع اجلميع يف احملظور .

ح�سني الها�سمي
مونرتيـال

الثانية  وللمرة  احلكومة   قرار  ان  الشك 
برفض تسليح املعارضة » الدولية » السورية  
ويبعث  حكيم   من  واكثر  صائب  قرار  هو 
االفكار  لكل محلة  واضحة وصرحية  اشارات 
املتطرفة و املنتهكة حلقوق االنسان من انه ال 
غطاء كندي لكل من ينتهك حقوق االنسان 
كما  االلغائية،   املتطرفة  االفكار  ويتبنى 
وانه حتذير غري مباشر الي  مواطن كندي 
ان  من  الكندية  االراضي  على  يعيش  من  او 
تبين افكار تدعو اىل العنف او اثارة الكراهية 
و االحقاد و الضغينة داخل اجملتمع الكندي 
للمساءلة  اليه  الداعي  و  به  القائم  سيعرض 
صرحية  اشارة  فهي  وبالتالي   ، القانوينة 
لن  كندا  ان  من  التأويل  تقبل  ال  وواضحة 
العنف  تستخدم  معارضة  تتقبل  او  تقبل 
والدموية وتتبنى مبدأ  والقسوة  والوحشية 
االقليات  اىل  للتعرض  وتدعو  االخر  الغاء 
وتعتنق   القومية  و  العرقية  و  الدينية 
على  حتصل  لن  وسوف  منهجا   التطرف 
كممثلة  بها  يعرتف  ولن  كندية  مساندة  اي 
لشعوبها حتى وان ساندتها واعرتفت بها دول 

اخرى .
السوري  الشعب  فان  اي شك   دون  نعم ومن 
يستحق ان يعيش حبرية وكرامة كأي شعب 
اخر اال ان اداء املعارضة احلالية ال يوحي بان 
االحرتام  و  باحلرية  سينعم  السوري  الشعب 
اىل  املسلحة  اجملموعات  هذه  جاءت  لو  فيما 
واقواهلا وممارساتها  احلكم الن كل شعاراتها 
يكون  ان  اال  باالخر  تقبل  لن  انها  على  تدل 
التكفريي  لفكرها  ومعتنقا  امرتها  حتت 
املتطرف ويكفي ان نقرأ بياناتهم ونشاهد ما 
يبثونه من لقطات تبني طريقة تعاملهم مع 
اىل مذهب غري مذهبهم  ينتمي  الذي  االخر 
ينتظر  ماذا  لنعرف  قوميتهم  او  دينهم  او 
لو  فيما  السوري من مستقبل مظلم  الشعب 
جنح هؤالء يف تسنم مقاليد احلكم. وبالتالي 
املوافقة  بعدم  الكندية  احلكومة  قرار  فان 
يتنافى  ال  السورية  املعارضة  تسليح  على 
الدميقراطية  و  احلرية  مبادئ  مع  اطالق 
هو  بل  العامل  بها شعوب  تنعم  ان  اليت جيب 
تثبيت ملبدأ احرتام حقوق االنسان يف العيش 
حبرية وكرامة واختيار املعتقد و العقيدة و 

االنتماء دون اكراه واجبار  . 
واغلبية  االمريكية  االدارة  ان  صحيح 
احلكومة  خالفت  قد  االوروبية  احلكومات 
الكندية يف سياستها الصائبة هذه والقت بكل 
ثقلها اىل جانب » املعارضة » السورية الدولية 
تاتي  لن  سوف  املساعدة  هذه  نتائج  ان  اال 
بنظام حكم  افضل من نظام احلكم احلالي يف 
سوريا على االطالق. ليس الن النظام احلالي 
هو دميقراطي ولكن الن كل احلقائق تشري اىل 
اليت  الشعارات  ترفع  احلالية مل  احلكومة  ان 
تتوعد  واليت  احلالية   « املعارضة   « ترفعها 
والقتل  باالبادة  السوري  الشعب  كل مكونات 
وعقيدتها  فكرها  تتبنى  مل  اذا  والذبح«   «
وتصبح جزء منها كما انها مل تتعامل مع دور 
احلالية.  املعارضة  معها  تتعامل  كما  العبادة 
الكنائس  و  املساجد  عدد  حنصي  ان  ويكفي 
واالديرة ودور العبادة اليت احرقتها ودمرتها 
كيف  جيدا  لنعرف  املعارضة   وفجرتها 

خيتلف  الذي  االخر  اىل  املعارضة  هذه  تنظر 
و  الفكرواالنتماء  و  الرأي  و  العقيدة  معها يف 
القومية  ، كما اننا لو شاهدنا افعاهلا الشنيعة 
واليت تفتخر بها من قطع للرؤوس وتقطيع 
التمثيل جبثث  لالجساد واغتصاب للنساء و 
االطفال فاننا سنكون على يقني من ان قرار 
ان  رفضها  يف  حمله  ويف  سليما  كان  احلكومة 
تضع السالح يف ايدي اناس حيملون هذا الفكر 
االلغائي وهذه الوحشية و القسوة و السادية 

و الدموية يف التعامل مع االخر .
وحيث ان  املوقف هنا ال عالقة له بالعاطفة 
او باالفرتاء على جمموعة واالنتصار الخرى 
هو  يتأكد  الن  العزيز  القارئ  ادعو  فانين 
الوضع والذي ال يتطلب  بنفسه من حقيقة 
مل  املعلومة  عن  فالبحث  جبارا.  جهدا 
بل  االطالق  على  االيام  هذه  مشكلة  يعد 
وباسرع  تكلفة  باقل  عليها  احلصول  ميكن 
احلكومات  وان    ، االنرتنت  خالل  من  وقت 
االخرى  ووسائلها  خمابراتها  اجهزة  وبفضل 
اخرى  بلدان  يف  جيري  ما  معرفة  تستطيع 
بشكل ادق واكثر تفصيال ، وان اختاذ موقف 
يعد  مل  هناك  او  هنا  دائرة  احداث  اجتاه 
متابعة  فان  وبالتالي   مستحيال،  او  صعبا 
املعارضة  هلذه  االلكرتونية  للمواقع  سريعة 
مينحنا   ) تيوب  )يو  الـ  موقع  وخصوصا 
الفرصة الن نرى بأم العني كيف تتصرف مع 
لنعلم جيدا  تتعامل معهم   االخرين وكيف 
اي مستقبل  ينتظر سوريا لو جنح هؤالء يف 

الوصول اىل احلكم . 
حقيقة  اىل  االشارة  من  املقصود  ليس  نعم 
احلكومة  بأن   « املعارضة   « هذه  وماهية 
لشعب  حكومة  افضل  هي  احلالية  السورية 
و  العرقية  و  الدينية  االنتماءات  متعدد 
القومية. اال ان مقارنة سياساتها يف التعامل 
فيهم  مبا  السوري  الشعب  مكونات  مع 
املنتمني اىل الفكر املتطرف افضل بكثري من 
سياسات » املعارضة » اليت تعرب عنها عالنية 
وتأكل  الرؤوس  تقطع   « بانها  وصراحة 
القلوب وتغتصب وتقتل على االنتماء الديين 
والعرقي واملذهيب وتفتخر انها تدمر املساجد 
العبادة  واماكن  واحلسينيات  الكنائس  و 
واالثار التارخيية » وتؤكد على انها ستنتقل 
اخر  بلد  اىل  مهماتها  انتهاء  بعد  سوريا  من 
باعتبارها جبهة نصرة وهلا غزوات ال بد من 

امتامها وبالتالي فان البديل للحكومة احلالية 
اسوأ بكثري للشعب من حكومته احلالية . 

وامام مشاهد دموية كهذه البد للبلدان اليت 
تتمتع بسمعة جيدة وهلا ثقل سياسي من ان 
تقف بصرامة وقوة امام كل الديكتاتوريات 
ال  اليت  والتنظيمات  واالحزاب  واجملموعات 
تؤمن باالخر وال حترتم االختالف يف االنتماء 
العقائدي و الفكري وان متنع عنها اي مساعدة 
او تأييد بل وان ال تسمح هلا بالتواجد على 
اراضيها ولو بالفكر حتى ، الن هذه املساحة 
يف حرية بث االفكار املتطرفة والدعوة اليها 
النفوس  ضعاف  عند  مقبولية  هلا  جتد  قد 
االخبار  كانت  واذا  وفعل  إجرام  اىل  فتتحول 
حيملون  متطرفني  مرتزقة  وجود  اىل  تشري 
الوحشية  هذه  ميارسون  اجنبية  جنسيات 
واالفعال الشنيعة حبجة انهم ينتصرون جلزء 
من الشعب السوري فان هؤالء ميكن ان يؤذوا 
اجملتمعات اليت يعيشون فيها واليت سيعودون 
الوقوف  من  البد  وبالتالي  مستقبال  اليها 
الن  فيهم  القانون  وحتكيم  حبزم  بوجههم 

أمن اجملتمع هو مسؤولية احلكومة اوال.
هذه  ان  اىل  هنا  التذكري  من  بد  ال  كما 
التنظيمات املتطرفة و االرهابية اليت قررت 
ومساندتها  تسليحها  الغربية  الدول  بعض 
ومساعدتها هي نفسها تعترب هذه احلكومات 
هلا  مساعدتها  كل  رغم   « كافرة   « الغربية 
جرائمها  نقل  يف  تتوانى  لن  سوف  وبالتالي 
كما  الفرصة  هلا  سنحت  لو  فيما  اراضيها  اىل 
حدث يف نيويورك ولندن ومدريد من اعمال 
وهو  بالغزوات  املتطرفون  مساها  ارهابية 
دليل على خطورة وعدم صوابية دعم هذه 

اجملموعات  .
 « تسليح  رفض  يف  هاربر  حكومة  موقف  ان 
دعم  وهو  جدا  صائب  السورية   « املعارضة 
االنسان  حقوق  وملبادئ  اوال  السوري  للشعب 
اىل  االخرى  الدول  تتنبه  ان  وعسى  ثانيا 
وان  تلك خصوصا  املعارضة  خطورة تسليح 
او  حزب  او  معينة  طائفة  من  الثأر  حماولة 
جماميع  وتشجيع  تأييد  يعين  ال  جمموعة 
القلوب  وتأكل  الرؤوس  تقطع  بأنها  تفتخر 

وتغتصب الناس ومتثل باالطفال .
وكل  السوري  الشعب  مع  التعاطف  كل 
التقدير  للحرية مع كامل   التواقة  الشعوب 

للموقف احلكومي .

علي حالوي
فتنة ... اوتاوا

» اقرب من حبل الوريد«

سقط  أمحد االسري يف شر أعماله واختار التوقيت واملكان 
اخلطأ . البوصلة كانت  اجليش اللبناني  ودومنا أي سبب 
أقدم مسلحوه على قتل 4 عسكريني من عناصر احلاجز 
يف  اإلشتبكات  بعدها  لتندلع  عربا  منطقة  يف  املوجود 
حسابات  على  تأت  مل  االسري  حقل  حسابات   . املنطقة 
البيدر فال الطائفة السنية الكرمية اجنرت وراء فتنته وال 
اجملموعات  حتى  وال  لنداءاته  استجابت  اجليش  عناصر 
األصولية من  فلسطينية وغريها قد هبت لنجدته وترك 
وحيدا يواجه مصريه . حتى كتابة هذه االسطر مل يعرف 
بعد مصري أمحد االسري ومجاعته ولكن رفع الغطاء عنه 
بالشكل الذي حصل يعطينا فكرة اىل ماذا ستؤول االمور 
معه ، هيبة اجليش ترفض ان يستشهد هلا هذا الكم من 
العسكريني دون معاقبة ودون حماسبة عن دماء الضباط 
واجلنود الذين سقطوا ... مل تعرف بوابة اجلنوب صيدا 
امسه  بدا  أن  منذ  االسري  أمحد  افتعلها  كاليت  فتنة  يوما 
أرجاء مدينة صيدا وجوارها ودائما بعناوين  يتداول يف 
االمن  زعزعة  مصلحة  يف  تصب  مجيعا  امنا  خمتلفة 
. طرح أسري مسجد بالل  واالستقرار يف عاصمة اجلنوب 
بن رباح قضايا أكرب منه وهو يعرف حق املعرفة استحالة 
اىل  لغاية يف نفس من ميوله ومن قذف به  امنا  تنفيذها 
بيئة جنوبية تلفظه وتلفظ افكاره وتطرفه لكي يسبب 
تصدى  من  اول  فكان  مذهبية.  تكون  أن  اريدت  مشاكل 
هلا ابناء صيدا ومشاخيها وفعالياتها، ال سيما االقتصادية 
عقالء  الن  خمططه  ميرر  ان  االسري  يقدر  مل   . منها 
وغريهم  سعد  وأسامة  محود  ماهر  الشيخ  امثال  صيدا 
فّوتوا عليه ان حيول الصراع اىل صراع مذهيب من جهة 
 - اهلل  حزب   ( الشيعي  الثنائي  حكمة  أخرى  جهة  ومن   ،
وجتريح  شتائم  من  حتمل  ما  حتّمل  الذي   ) أمل  حركة 
اىل  محاقته  جرته  أن  اىل  استفزازاته  كل  تنجح  فلم 

أكثر من  له احلماية يف  أمن  الذي  اللبناني  ضرب اجليش 
االبي  . بني جيشنا  الغدر  فكان نصيبه  للفتنة  درًء  مرة 
الشهادة  التكفريية حكايات من  االصولية  احلركات  وبني 
واالستشهاد غدرا. بدأت القصة يف خميم نهر البارد حني 
ُذبح عناصر اجليش. ال لسبب امنا ألنه مولوجون بتقديم 
االمن اىل كافة املواطنني على امتداد الوطن . هي نفسها 
اجلماعات ترتصد جنودنا وقوانا االمنية يف غري بقعة من 
بقاع الوطن.  باالمس يف طرابلس وبعدها امتدت يدهم 
اليوم نفس  لتقتل ثالثة عسكريني يف عرسال. وها هي 
هذه اجلماعات ترتكب جناية أخرى يف عربا ويسقط على 

مذبح الوطن شهداء للمؤسسة العسكرية .
يقول املثل الشائع أن غلطة الشاطر بألف فما بال االمحق.  
جير  ان  يستطيع  من  بقوة  نفسه  االسري  أمحد  ظن  لقد 
أوال ومع  الشيعية  الطائفة  اىل حرب مع  السنية  الطائفة 
اجليش اللبناني ثانيا عرب ندائه اىل الضباط والعسكريني 
وعرب  العسكرية  املؤسسة  عن  لالنشقاق  السنة«   « من 
يف  ملساندته  دعوتهم  عرب  ثالثا  الفلسطينية  املخيمات 
دفعة  أوراقه  كل  الرجل  استعمل  اجليش.   ضد  اعتداءه 
على  السنية  القيادات  فال  مجيعها  وخسرها  واحدة 
الذين  العسكريني  وال  جانبه  اىل  وقفت  اطيافها  خمتلف 
خربوا صوالت االصوليني يف نهر البارد وسجن رومية قد 
استجابوا لندائه، وحتى بعض القوى املسلحة يف  املخيمات 
ليرتك  خذلته  قد  عليها  يعول  كان  اليت  الفلسطينية 
البسيطة  السياسة والعسكرية  امليدان ، خربته  وحيدا يف 
الصرب عليه  أكثر من سنة من  أوقعت به  أخريًا بعد  قد 

وعلى بطوالته الوهمية .
مل تسع االرض امحد االسري فجأة أصبح من هواة ركوب 
اخليل والدراجة اهلوائية  وتالها برحلة تزجل كانت اقرب 
االعتصامات  عن  .ناهيك  االستجمام  اىل  منها  الفتنة  اىل 

النارية اليت كشف كذبه فيها أكثر  املتنقلة والتصرحيات 
من مرة وآخرها مساندته العسكرية للمعارضة السورية 
أتى  قد  واليوم  الزائفة.  صوره  ورفضت  رفضته  اليت 
اجليش  يرتك  فهل  الصبيانية  احلركات  هلذه  حد  لوضع 
السياسية  الفعاليات  ستتحرك  جمددا  أم  مبهامه  يقوم 

وجوارها  صيدا  يقرار  يتحكمون  واعوانه  االسري  لترتك 
مرة اخرى ..السياسة اللبنانية ال يعرف هلا دين  كل شيء 
بلد فيه ما  رأي ويف  أكثر من  بلد فيه  مفتوح وممكن يف 

يعلن على املأل غري ما هو مضمور يف القلب.

غ�سان عجرو�س
حتية طيبة وبعد...

غلطة الشاطر بالف واالمحق مبليون
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اللبناني  املثل  الصهيوني  الكيان  لقد استعار 
الزوج  يقوله  الذي  اخنلي«  ليلى  يا  الشائع:« 
أن تقوم  لزوجته املطيعة حني يطلب منها 
للقادة  وقال   بسرعة،  وتتممه  ما  بعمل 
فيها  أحرز  اليت  القصري  معركة  بعد  العرب 
باهرا  انتصارا  اهلل   وحزب  السوري  اجليش 
على التكفرييني واإلرهابيني:« يا قادة العرب 
الكيان  به  أمرهم  ما  القادة  وأطاع  اخنلوا«. 
الصهيوني،  ومحلوا مناخلهم، وراحوا، مثل 
ينخلون.  أمرا،  لزوجها  تعصي  ال  اليت  ليلى 
عظيما  بهم  الصهيوني  الكيان  سرور  وكان 
مناخلهم  معايري  وإحكام  بدقة  وإعجابهم 
وأسرع  إشارته  رهن  كانوا  قد  فهم  شديدا، 
احتفظوا،  فلقد  تلبية رغبته.  الربق يف  من 
كما أوصاهم، مبا بقي يف مناخلهم من قشور 
وأوساخ وأدران وخنالة، أما ما سقط منها من 
فلقد  أمجعني،  للعرب  وبركة  وخري  دقيق 
داسوه كاخلنازير بأقدامهم، والكه فقهاؤهم 
بألسنتهم، وطعنوا يف نعمه اليت من بها اهلل 
والذل  اجلوع  من   مبأمن  ليعيشوا  عليهم 
 . كرمية  حرة  حبياة  ويتمتعوا  واخلنوع، 
فهذا حاكم مصر اإلخواني قد« زمر بنيو«، 
أوكل  اليت  مهمته  أمت  ملا  نشوته،  واشتدت 
بها على أكمل وجه، وكان خناال بامتيازعلى 
أعلن  فلقد  صهيون.  بين  طواحني  أبواب 
للمأل مزهوا متباهيا أنه أمر بإغالق سفارة 
العلم  وإنزال  مصر  يف  العربية  سوريه 
الصهيوني  الكيان  سفارة  لتبقى  السوري 

يف  خفاقا  وعلمه  بالده  يف  األبواب  مشرعة 
مسائها، وارتاح من طحني سوريه الذي كان 
احلرية  حزب  يف  النخالني  إخوانه  يتعب 
ما  صهيون  بين  خنالة  يف  ووجد  والعدالة، 
يسد به رمقهم، وحيقق هلم ما ينشدونه من 
حرية وعدالة على أرض الكنانة. وتلك ثلة 
إال  الرشد  تبصر  مل  اخلليج  دول  حكام  من 
هداه،  إىل  إال  تثب  ومل  الصهيوني،  الكيان  يف 
عن  وخرجت  العروبة  أصالة  على  ونشزت 
»وعملت  احلنيف،  اإلسالمي  الدين  مبادئ 
مبناخل  أيديها  ومتسكت  ودمتها«،  السبعة 
صهيونية،  وأطرها  صهيونية  شبكاتها 
سوريه  طحني  بني  وتفصل  تنخل،  وراحت 
خارج  من  إليه  تسربت  اليت  والنخالة 
ال  خسيسا  دونا  الطحني  فوجدت  حدودها، 
قيمة له، وجيب التخلص منه بأي وسيلة، أما 
النخالة فيجب عدم التفريط بقيمتها، وعلى 
املسلمني املؤمنني واألحرار العرب أن يسلكوا 
كل السبل، ويركبوا كل الصعاب، ويستنفدوا 
عليها  للمحافظة  ومواردهم،  طاقاتهم  كل 
األراضي  مجيع  على  فائدتها  وتعميم 

السورية والعربية.
املتحدة بان كي مون  العام لإلمم  أما األمني 
أكد،  فلقد  غرابيله،  الغرب  سلمه  الذي 
حتت  السورية  القضية  بغربلة  قيامه  بعد 
ما  أن  وبريطانيا،  وفرنسا  امريكا  إشراف 
يتشابهان  صنوان  وحتتها  الغرابيل  فوق 
وال خيتلفان بشيء، ولقد رأى أيضا أن رفيع 

الصامد  واملقاوم  الصاعد  والشريف  املنزلة 
مثل النذل اجللف الساقط الذي اختذ اإلرهاب 
ولذلك  غاية،  واألبرياء  األطفال  وذبح  دينا 
الذي  النظامي  السوري  اجليش  بني  ساوى 
أوغاد  وبني  املقدس  الوطين  بواجبه  يقوم 
وهمج ورعاع خارجني على القانون طبعوا 
سوريه  إىل  وتسللوا  أوطانهم،  خيانة  على 
إشباع  إال  هلم  هم  وال  الظالم،  جنح  حتت 
نزواتهم وغرائزهم وتعصبهم. وعادل أيضا 
حبرية  يؤمن  الذي  اللبناني  اهلل  حزب  بني 
ويتبنى  فيه   اإلنسان  وعزة  وكرامة  لبنان 
وبني  وآالمهم  والعرب  اللبنانيني  هموم 
اإلجرام  يف  سلكوا  تكفرييني  مستكربين 
والوحشية كل طريق واسرتسلوا يف جورهم 
وأرادوه  لبنان،   ضد  وضاللتهم  وغيهم 
ينطلقون  كانوا  ومنه  إلرهابهم،  حاضنة 
املقدسات  حرمة  على  ليتعدوا  سوريه   إىل 
كل  ويستبيحوا  فيها،  واإلسالمية  املسيحية 
املتحدة. ولقد  األمم  به  إنساني تنادي  مبدأ 
كان أوىل بكيمون أن يتحرى عن احلقيقة، فال 
عقيدة أمسى منها، قبل أن يستعمل غرابيل 
مساويا  أحكامه  خالهلا  من  ويصدر  الغرب 
فيها بني من يدافع عن حقوق اإلنسان وبني 
من يرتكب جرائم بربرية حبقه... ونقطة 

على السطر.
أما يف لبنان فمناخل العرب وغرابيل الغرب 
الساعة  آذارعلى مدار   14 تشتغل عند فريق 
لقلب احلقائق رأسا على عقب ووضع لبنان 

حبت  ولقد  الوجودي.  اخلطر  حافة  على 
وهم  األهلي،  السلم  على  احلريصني  أصوأت 
على  سالم  داعية  اهلل  حزب  له:  يقولون 
أشكال  لكل  رافض  ووطين  العدالة،  قاعدة 
حبماية   قام  ولقد  واملذهبية،  الطائفية 
حتى  اجلنوب  حترير  عند  املسيحية  القرى 
وإنساني  عدوه،  مع  أهلها  بعض  تعامل  ولو 
تعاىل على جراحه، وأشفق حتى على أعدائه 
العالج  لتلقي  ونقلهم  القصري،  يف  اجلرحى 

شوكة  كسر  من  وهو  لبنان،  مستشفيات  يف 
يفرط   ومل  للفداء،  رمزا  وصار  إسرائيل، 
عقدت  قد  وله  بالده،  من  تراب  حببة  يوما 
لواء النصر تلو النصر، ألنه طار بها كالنسر 
باألمر  والغريب  والعزة.  الكرامة  أجواء  إىل 
اللبنانيون  رآه   ما  رأى  قد  آذار   14 فريق  أن 
وغباوته،  عناده  يف  استمر  لكنه  الشرفاء، 
وأجاب بوقاحة ومن دون استحياء وخجل:« 

عنزة ولو طارت«. 

على  تطلق  وصفات  ألوصاف  أحيانًا  نستمع 
، وال سيما عندما يتعلق األمر  الناس  بعض 

بلسان املرء .
 « املثال  سبيل  على  نعوت  أحيانًا  تنطلق 
انسان سليط اللسان » أو » عفيف اللسان » أو 
أحيانًا نستمع اىل تعبري : ) عندها أو عنده 
على  للداللة  !!وذلك   ) شفرات  بسبع  لسان 

قوة التحدث عند هذا الشخص .
ومما ال شك فيه فان اللسان ممكن ان يصدر 
منه الكالم الطيب واملفيد ، وممكن باملقابل 
على  والضار  البذيء  الكالم  منه  يصدر  ان 

كافة الصعد .
اناس  خمتلفة  جمتمعات  ويف  أحيانًا  نواجه 
ال هّم هلم يف هذه احلياة اال التحدث عن هذا 
شخص  وغيبة  الشخص  ذلك  وانتقاد  وذاك 
احد وكأني بهم  لسانهم  آخر، وال يسلم من 
إليذاء  وتفرغوا  ومصاحلهم  أعماهلم  تركوا 
احلاقدة  واملؤذية  السليطة  بألسنتهم  البشر 

اىل ابعد احلدود !
ونواجه  نرى  اليومية  حياتنا  خالل  من 
وبطبيعة  البشر  من  وعديدة  كبرية  أمثله 
احلال فإن لكل إنسان يف هذه احلياة طريقة 

تفكري خمتلفة عن الناس اآلخرين .
انا اعتقد وأصر جازمًا أنه من املعيب والعار 
اي  عن  بالسوء  يتحدث  ان  شخص  اي  على 
النميمة  الن  غيابه  يف  سيما  وال  آخر  انسان 
من  انسان  اي  له  يتعرض  قد  ما  قمة  هي 
هذا  لفعل  حق  أدنى  دون  وذلك  آخر  انسان 

األمر .
حمرتم  اإلنسان  يكون  ان  االنسانية  قمة 
احد  قاهلا   ، واللسان  القلب  عفيف   ، النفس 

املبدعني يوما :
أسيء  اذا  تتفجر  قد  كالقنابل  الكلمات   (

استعماهلا ( .
أذكر وأنا طفل اني كنت أشاهد عبارة توضع 
يف سيارات األجرة واحلافالت العامة تقول :) 

لسانك حصانك إذا صنته صانك وإذا خنته 
خانك ( !!!

يطال  ان  من  اللسان  هذا  حلفظ  دعوة  انها 
احد ما وال سيما بالسوء ، فاذا كنت تريد ان 
تقول الحد ما اي امر فلتكن عندك اجلرأة 
واالنسانية ملواجة الناس يف وجوههم وليس 
اننا حافظنا على  يف غيابهم وبذلك نضمن 
انسانية االنسان يف التعامل مع اخيه االنسان 
االخر مهما بلغ االختالف ، الن االختالف ال 

يفسد يف الود قضية ، اليس كذلك ؟؟
والسالم  الدائمة  واملودة  واحملبة  اخلري  على 
من  يتواصل  معكم  ولقاؤنا  اهلل  استودعكم 
ان شاء  القريب  اللقاء  املوقع واىل  خالل هذا 

اهلل تعاىل .
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�سامي بكار
مونرتيال

اجليش  تستهدف  اليت  املنظمة  احلملة  إن 
عصا،  مكسر  جعله  يف  تنجح  لن  وقيادته 
وتأليب اللبنانيني عليه، بل بالعكس ستؤدي 
الوطين حوله، وخاصة يف  االلتفاف  إىل زيادة 
واعتداء  أمنية  توترات  تشهد  اليت  املناطق 
وعسكريني  ضباط  من  اجليش  عناصر  على 
صيدا  الشمال،  البقاع،  يف  للطرقات  وقطعًا 
اللبنانيني  أغلبية  أمجع  حيث   . وبريوت 
امليليشيات  عودة  رفض  على  وفعالياتهم 
املسلحة إىل الشوارع، وأكدوا متسكهم باجليش 
كحامي ألمنهم وضامن الستقرارهم. اجليش 
يستحق من كل لبناني حر وشريف كل الدعم 
أنه حصن  واالحتضان ألنه يثبت من جديد 
االستقالل واملقاومة والسلم األهلي. فاجليش 
هو عماد الوطن ولنرى معا من العراق مرورا 
بتونس ومصر وليبيا واليمن السعيد وسوريا 
كل الرتكيز على فرط اجليوش العربية تكملة 
واخلريف  اجلديد  االوسط  الشرق  ملشروع 
لتحقق  اسرائيل  علينا  تنقّض  كى  العربي 
التعرض  املقبول  غري  فمن  بسهولة.  اطماعها 
الطعن  او  افراده  على  االعتداء  او  للجيش 

مبصداقيته او استهداف هيبته. 
وحامي  رمز  على  باالعتداء  قاموا  من  ان   
عمالء  هم  حزيران   23 يف  الوطن  وعصب 
مأجورون وهذا امر حمسوم وال يقبل النقاش 
إليقاد  يسعون  انهم  بفعلتهم  اثبتوا  ألنهم 
لبنان  عاصمة  يف  والتفرقة  الطائفية  الفتنة 
وهذا  مذهبية  حرب  الي  وجرها  اجلنوبية 
دأبهم منذ فرتة ولكنهم مل يفلحوا، فعقالنية 
الفتنة  الفريق الذي حياولون جره اىل  زعماء 

وزعماء صيدا )سعد، سنيورة، بزري، حريرى، 
محود،البابا، وغريهم...( يعرفون متاما معنى 
املشرتك  والعيش  واملصاهرة  واللحمة  الوحدة 

السلمي بينهم وبني القرى يف حميطهم.
ان جرمية االعتداء على اجليش شكل صدمة 
عميقة جلميع اللبنانيني وهم يشاهدون كيف 
مبثل  اجلامعة  الوطنية  مؤسستهم  تستهدف 
تساقط  ويرون  والالمسؤولية،  اخلفة  هذه 
وجنودهم،  ضباطهم  خرية  من  الشهداء 

مع  وشدة  حبسم  التعامل  يستدعي  بات  ما 
جمتمع  عن  والغريبة  املتفلتة  الظواهر  كل 
اللبنانيني، و العيب كل العيب على من حياول 
احلاالت  هذه  ملثل  التافهة  املربرات  استنباط 

املسلحة واملعاقة .
اجليش  قائد  من  أتقدم  املناسبة  وبهذه 
وضباطه ورتبائه خبالص العزاء سائال اهلل ان 
ميّن بالشفاء العاجل على اجلرحى وان حيفظ 

لبنان وجيشه.

مناخل العرب وغرابيل الغرب
يو�سف زكريا

وندزور   

لسان اإلنسان

من قاموا باالعتداء على اجليش
 عمالء مأجورون

علي اإبراهيم 
طالب

وندزور   

م�شاحة حوار    

حممد زروي
مونرتيال

نفطكم أسود كما قلوبكم ايها املخادعون 
اىل اين تريدون الوصول ايها املنافقون 
اغواكم الشيطان فاصبحتم له عابدون 

أذلٌة خلت منكم مشاعركم انتم هالكون 
العار  منكم خيجل لوقاحتكم وانتم ال ختجلون 

تسفكون الدماء بداع احلق وانتم مدركون
يا آكلي أكباد البشر اىل ماذا تهدفون 

تطاولتم كثريا وادعيتم انكم تفقهون
تدعون احلق وانتم عليه تتآمرون 

تسفكون الدماء بأقنعِة خري تلبسون 
باي حق تبيحون القتل وانتم تدعون 

من اجلك ايها االنسان دمه تسفكون
عرٌب تباهى الغرب فيكم مبا تقرتفون 
جنوم الكون شاهدة عليكم مبا تفعلون

 دموع الثكاىل ستصليكم نارا فيها توقدون
انتظروا يوم العدل حيث فيه حتاسبون 

على نداء الشيطان وكم كنتم له طائعون 

أصحاب الذهب االسود
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شبهات و ردود
مباذا كان يدين النبي )�س( قبل البعثة؟

إن إميان النيب )ص( وتوحيده قبل بعثته يعترب من املسلمات ، ولكن يبقى :
أنهم قد اختلفوا يف أنه )ص( هل كان متعبدًا بشرع أحٍد من األنبياء قبله أو 
ال ، فهل هو متعبد بشرع نوح ، أو إبراهيم ، أو عيسى ، أو مبا ثبت أنه شرع ، 

أو مل يكن متعبدًا بشرع أحد ؟ 
ويف مجيع األحوال نقول : إن مما ال ريب فيه أنه )ص(كان مؤمنًا موحدًا ، 
يعبد اهلل ، ويلتزم مبا ثبت له أنه شرع اهلل تعاىل مما هو من دين احلنيفية 
شريعة إبراهيم )عليه السالم( ، ومبا يؤدي إليه عقله الفطري السليم ، وأنه 
 ، ، وُخلقًا وعقاًل  وأكملهم خلقًا  أفضل اخللق  وأنه كان   ، كان مَؤيدًا ومسَددًا 

وكان امَلَلك يعلمه ، ويدله على حماسن األخالق .
هذا فضاًل عن أننا جندهم ينقلون عنه )ص(: أنه كان يلتزم بأمور ال تعرف 
إال من قبل الشرع وكان ال يأكل امليتة ، ويلتزم بالتسمية والتحميد ، إىل غري 

ذلك مما جيده املتتبع لسريته صلى اهلل عليه وآله وسلم.

نور القلوب
ب والعناد التع�شّ

ِحيم ِن الرَّ مْحَ ِبْسِم اهلّلِ الرَّ

َواْسَتْغَشْوْا  َءاَذاِنِهْم  ِفى  َأَصاِبَعُهْم  َجَعُلوْا  هَلُْم  ِلَتْغِفَر  َدَعْوُتُهْم  ُكلََّما  ي  َوِإنِّ  «
وْا َواْسَتْكرَبُوْا اْسِتْكَبارا »   سورة نوح، اآلية 7. ِثَياَبُهْم َوَأَصرُّ

التسليم  عنصر  يف  يكمن  تعاىل  هلل  والطاعة  العبودية  أساس  أّن  الشّك 
اشكال  كّل  فإّن  ذلك  العكس من  وعلى  احلّق،  مقابل  واخلضوع  والتواضع 
من  واحلرمان  احلّق  عن  البعد  اإلنسان  تورث  واللجاجة(  )التعصب 

السعادة.

)التعصب( مبعنى اإلرتباط غري املنطقي بشيء معنّي إىل درجة أّن اإلنسان 
يضحي باحلّق من أجل ذلك، أّما )العناد( فيعين اإلصرار على شيء معنّي 
حبيث يسحق تعليمات العقل واملنطق حتت قدمه من أجل ذلك، والثمرة 
أقوى  من  ُيعد  اّلذي  األعمى(  )التقليد  هو  اخلبيثتني  الشجرتني  هلاتني 
واإلميان  املعنويات  اإلنسان وحركته يف خّط  تكامل  أمام  والسدود  املوانع 

والكمال األخالقي.

عن  السالفة  األقوام  احنراف  وأسباب  العظام  األنبياء  سرية  نراجع  عندما 
سلوك طريق احلّق والدعوة اإلهلية يتّضح لنا جيدًا أّن هذه ااُلمور الثالثة 
االحنراف  عملية  يف  أساس  دوٌر  هلا  األعمى(  والتقليد  والعناد  )التعصب 
هذه، ويف القرآن الكريم اشارات كثرية إىل هذه املسألة بالذات حيث ينبغي 

دراستها والتدّبر فيها .

15 دين
اإعداد فادي العوطة

 يشرتط يف تذكية الذبيحة ُأمور منها :
 )األول( : أن يكون الذابح مسلمًا ــ رجاًل كان 

أو امرأة أو صبيًا مميزًا . 
مع  باحلديد  الذبح  يكون  أن   : )الثاني( 

اإلمكان فال يكفي الذبح بغريه .
 )الثالث( : االستقبال بالذبيحة حال الذبح 
إذا  فيما  االستقبال  ويتحّقق   ، القبلة  إىل 
به  يتحّقق  مبا  قاعدًا  أو  قائمًا  احليوان  كان 
احلالتني.  يف  الصالة  حال  اإلنسان  استقبال 
باالستقبال  باإلخالل  الذبيحة  وحترم 
خطاًء  أو  نسيانًا  برتكه  بأس  وال   ، متعمدًا 
أو للجهل باالشرتاط ــ كمن ال يعتقد لزومه 

شرعًا ــ أو لعدم العلم جبهتها أو عدم التمكن 
جهة  من  ولو  إليها  الذبيحة  توجيه  من 
خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إىل 

القبلة.
 )الرابع( : التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم 
الشروع  حني  الذبح  بنية  عليها  وحده  اهلل 
فيه أو مّتصاًل به عرفًا ، ويكفي يف التسمية 
اإلتيان بذكر اهلل تعاىل مقرتنًا بالتعظيم مثل 
)اهلل أكرب( و)بسم اهلل( بل يكتفى مبجرد ذكر 
لفظ اجلاللة ولو مبا يرادفه يف سائر اللغات 
.. ولو أخّل بها نسيانًا مل حترم الذبيحة ولو 

تركها جهاًل حرمت.

 )اخلامس( : خروج الدم املتعارف، فال حتّل 
إذا مل خيرج منها الدم أو كان اخلارج قلياًل ــ 
يف  الدم  اجنماد  بسبب  ــ  نوعها  إىل  باإلضافة 
قّلته ألجل  إذا كانت  وأما   ، أو حنوه  عروقها 
سبق نزيف الذبيحة ــ جلرح مثاًل ــ مل يضّر 

ذلك بتذكيتها.
 )السادس( : أن تتحرك الذبيحة بعد متامية 
الذبح ولو حركة يسرية ، بأن تطرف عينها 
أو حترك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيما 
إذا شك يف حياتها حال الذبح وإاّل فال تعترب 

 . احلركة أصالًْ
*على رأي املرجع السيد علي السيستاني

بّشر به  الذي  املنتظر  املهدي  اإلمام  إّن قضية 
قضية  قبل،  من  األديان  به  وبّشرت  اإلسالم 
إسالمية,  أو  دينية  تكون  أن  قبل  انسانية 
فإنها تعبري دقيق عن ضرورة حتقق الطموح 

اإلنساني بشكله التام.
السالم  عليهم  البيت  أهل  مذهب  متّيز  وقد 
باالعتقاد باإلمامة حمّمد بن احلسن املهدي)ع(
األمر  زمام  واستلم  هـ،   255 سنة  يف  ولد  الذي 
هـ.   260 سنة  القيادية  ملسؤولياته  وتصدى 
وهو اآلن حي يرزق يقوم مبهاّمه الرسالية من 
خالل متابعته األحداث فهو يعاصر التطورات 
كي  حتققها  من  البد  اليت  الظروف  ويرقب 
تستنفذ  أن  بعد  اإلنساني  العامل  اىل  يظهر 
قدرات  من  لديها  ما  كل  اجلاهلية  احلضارات 
وقلوبها  بعقوهلا  البشرية  وتتفتح  وطاقات، 
لتلّقي اهلدي اإلهلي من خالل قائد رّباني قادر 

على قيادة العامل أمجع، كما يريده اهلل له.
البيت  أهل  من  هو  عشر  الثاني  اإلمام  وهذا 
عليه  اهلل  صلى  األعظم  الرسول  نّص  الذين 
ومبستقبلهم  بهم  وبّشر  إمامتهم  على  وآله 
ُامته. وقد حتّققت والدته يف ظروف حرجة 
جدًا مل تكن لتسمح باالعالن العام عن والدته، 
ولكّن أباه اإلمام احلسن العسكري)ع(وعّدة من 

أهل بيته وأقربائه كحكيمة ونسيم وغريهما 
وأعلنوا فرحهم وسرورهم  قد شهدوا والدته 
والدته  على  واتباعه  شيعته  وأطلع  بذلك. 
وحياته وأنه إمامهم الثاني عشر الذي بّشر به 
خامت الرسل صلى اهلل عليه وآله وتبعه نشاط 
اإلمام املهدي)ع(نفسه طيلة مخس سنوات من 
اخلاصة  األماكن  يف  واحلضور  املسائل  أجوبة 
اليت كان يؤمن فيها عليه من مالحقة السلطة، 
القاطعة على  األدّلة  أقام  أبيه،  استشهاد  وبعد 
الشكوك حول  أن يبّدد  وجوده حتى استطاع 
والدته ووجوده وإمامته وميسك بزمام ااُلمور 
الغيبة  مرحلة  يف  وهو  الكربى  باملهام  ويقوم 
احلّكام  عيون  من  خفاء  يف  ذلك  كل  الصغرى 

وعّماهلم.
مرحلة  يف  القيادية  مبهاّمه  بالقيام  واستمّر 
وتعيينه  هلا  كاف  متهيد  بعد  الكربى  الغيبة 
جملموعة الوظائف واملهام القيادية للعلماء باهلل، 
نّوابه  ليكونوا  وحرامه  حالله  على  ااُلمناء 
على طول خط الغيبة الكربى وليقوموا مبهام 
املرجعية الدينية يف كل الظروف اليت ترافق 
هذه املرحلة حتى تتوفر له مقّدمات الظهور 

لالصالح الشامل الذي وعد اهلل به ااُلمم.
لقد بدأت غيبته الكربى سنة )329 هـ( والزالت 

هذه الغيبة مستمرة حّتى عصرنا هذا.
وقد مارس اإلمام حممد بن احلسن املهدي)ع(

مكّثفًا  نشاطًا  الصغرى  الغيبة  مرحلة  خالل 
أتباعه لتثبيت موقعه  وهو مسترت عن عاّمة 
ينبغي  الذي  وأنه  الطاعة،  مفرتض  كإمام 
لاُلمة أن تنتظر خروجه وقيامه حني تتوّفر 

الظروف املالئمة لثورته العاملية الشاملة.
السالم  املنتظرعليه  املهدي  اإلمام  واصل  وقد 
األربعة  نّوابه  خالل  من  بأتباعه  ارتباطه 
أنها  غري  الصغرى،  الغيبة  مرحلة  خالل 
تواجد  حمل  السلطة  تكتشف  أن  قبل  انتهت 
االمام ونشاطه، وانقطعت ااُلمة عن االرتباط 
الصغرى،  الغيبة  انتهاء  اعالنه  عند  بوكالئه 
ااُلمة  وينفع  القيادية  مهاّمه  ميارس  وبقي 
وقد  السحاب.  ظللها  إذا  بالشمس  تنتفع  كما 
السالم لاُلمة  املنتظرعليه  املهدي  ترك اإلمام 
الصغرى،  الغيبة  مرحلة  خالل  اإلسالمية 

تراثًا غنيًا ال ميكن التغافل عنه.
مهامه  من  ميكنه  ما  ميارس  يزال  ال  وهو 
وهو  الكربى.  الغيبة  مرحلة  خالل  القيادية 
الذي  اليوم  املنتظرين  سائر  مع  ينتظر 
ويقوم  خيرج  أن  فيه  سبحانه  اهلل  له  يسمح 
أعّدها وهّيأها  اليت  استعداداته وطاقاته  بكل 

ظلمًا  مُتأل  أن  بعد  عداًل  األرض  ليمأل  له  اهلل 
الظروف  كل  تتهّيأ  أن  بعد  وذلك  وجورًا. 
والعّدة،  العدد  حيث  من  الالزمة  املوضوعية 
وسائر الظروف العاملية اليت ستمّهد خلروجه 
ثورته  وتفجري  عاملي،  رّباني  كقائد  وظهوره 

اإلسالمية الكربى، وحتقيق أهداف الدين احلق 
كره  ولو  كّله  الدين  على  ظهوره  حني  وذلك 

املشركون1.
1- أعالم اهلداية .

ما يلقى املؤمن من أذى الناس وبغضهم إياه
قال رسول اهلل )ص(: ما كان وال يكون وال هو كائن اىل يوم القيامة نيب وال مؤمن إال وله رحم  يؤذيه، وما أفلت املؤمن من واحدة 
من ثالث ولرمبا اجتمعت الثالث عليه ، أما بعض من يكون معه يف الدار يغلق عليه بابه ويؤذيه أو جار يؤذيه أو من يف طريقه اىل 
حوائجه يؤذيه . ولو ان مؤمنا على قلة جبل لبعث اهلل اليه شيطانا يؤذيه وجيعل اهلل له من اميانه  أنسا ال يستوحش معه اىل أحد.   
وقال  )ص( : أربعة ال خيلو منهن املؤمن أو واحدة منهن  : مؤمن حيسده وهي ايسرهن ومنافق يقفو أثره وعدو جياهده وشيطان 

يفتنه، وقال )ص( :من عاش مداريا مات شهيدا ... مدارة الناس صدقة.  
عن ابي عبدا هلل الصادق )ع( : اذا أردمت ان تكونوا أخواني وأصحابي فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من الناس وأال  فلستم 
بأصحابي.  وعنه )ع (: ما أحب اهلل عبدا إال أغرى به هذا اخللق ..ان اهلل جعل املؤمن على ان ال يقبل قوله وال ينتصف من عدوه ، 
ان اهلل سبحانه جعل املؤمن يف الدنيا غرضا لعدوه يف قوله تعاىل )فوقاه اهلل سيئات ما مكروا( أما واهلل لقد سطوا عليه فقتلوه ولكن 

وقاه اهلل ان يفتنوه يف دينه ...من مل حيتمل اجلفاء مل يشكر النعمة من غريه. 
قال علي بن احلسني ع : يا أبا محزة ان تركت الناس مل يرتكوك وان رفضتهم مل يرفضوك ، قال أبا محزة وما اصنع جعلت فداك : 

فأجاب )ع( :اعطهم من عرضك ليوم فقرك وفاقتك .

فرق و مذاهب
الأ�شاعرة

التعريف:
فرقة من متكلمي املسلمني  الُسّنة، ظهرت يف بداية القرن الثالث اهلجري، 
اختالفه  إثر  األشعري  إمساعيل  بن  علي  احلسن  أبو  أسسها  البصرة،  يف 
التيارات  أقوى  من  وتعّد  واألصلح،  الصالح  مسألة  يف  اجلبائي  أستاذه  مع 
الفكرية املواجهة للمذهب املعتزلي، حتى صارت مذهبًا رمسيًا للحكم يف 

مجيع األقطار بعد القرن السادس.

عوامل الظهور:
يكمن سّر نشوء املذهب األشعري يف حالة من التغيري الفكري واالستقاللية 
بالرأي لدى )علي بن إمساعيل األشعري(، حني تراجع عن املذهب املعتزلي 
امتدت  دراسة  بعد  أفكاره،  مجيع  منه  واستلهم  لنفسه،  انتهجه  الذي 
أربعني عامًا على يد رئيس املعتزلة يف عصره، وشيخ شيوخها حممد بن 

عبد الوهاب اجلبائي.
القول  عن  وعدوله  التوبة،  بإعالنه  االعتزال  عن  الفعلي  انفصاله  وبدأ 
عن  وإقالعه  اجلمعة  يوم  يف  بالبصرة،  اجلامع  املسجد  يف  القرآن  خبلق 
للفكر  واملناهض  املعارض  التيار  لقيادة  وتصديه  املعتزلة،  بأقوال  األخذ 

املعتزلي.
ـ مال اغلب الناس إىل األشاعرة نتيجة للموقف املتشدد للسلطات احلكومية 
اتباع  على  وسخطهم  واملقتدر،  املتوكل،  عهد  يف  وباألخّص  العباسية، 
واخذ  االعتـزال،  حيارب  من  إىل  املعتزلة  من  مجاعة  فاحناز  املعتزلة، 
وتعقيب  له،  وتأيـيدهم  العباسيـني،  احلكام  بني  رفيعة  مكانة  األشعري 

خصومه من املعتزلة.

كــنــز الــفــتــاوى
شروط الذبح

اإلمام املهدي املنتظر)ع(يف سطور

خري القول  ما نفع واعلم
 من اإعداد خليل احل�سيني
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النحل  من  اآلالف  قبل  من  مهامجته  بعد  حنبه  أمريكي  قضى   -
األفريقي اهلجني عندما كان بصدد ازالة اخللية يف مزرعته مبنطقه 

مودي بتكساس.
 

 « وقال جون بوكيت، احد جريان الري غودوين )62 عاما(، لشبكة 
سي ان ان«  أن شقيقه  ،  وعائلة الري وقفت عاجزة عن مساعدته 
إلنقاذه من براثن النحل الذي باغته بلسعاته اليت بلغت ألف لسعة 
حتول على اثرها لونه اىل الزهري. وهامجت أسراب النحل الغاضبة 
ابنة  غودوين،  تانيا  وقالت  خليتها.  ازالته  أزعجها  بعدما  غودوين 
الضحية: »عندما انتهى اهلجوم كان لونه زهريا وغطي جسمه باآلالف 
ابنته  ان  بوكيت  قال  بدوره،  ويديه«.  وجهه  يف  النحل  لسعات  من 
وزوجته تلقيتا اكثر من مائة لسعة من النحل، مضيفا: »أوشكت على 
فقدان عائليت«. يشار اىل ان النحل األفريقي اهلجني املعروف بـ »النحل 
القاتل« دخل والية تكساس عام 1990 لينتشر بعدها يف عشر واليات 

اخرى، وهو فصيل مهجن من النحل األوروبي واألفريقي

 15 ارتفاع  من  سقوطه  من  بالرغم  املوت  من  بريطاني  شاب  جنا   -
ان  هريالد”  نيوزيلند  “ذي  صحيفة  وأفادت  نيوزيلندا.  يف  طبقة 
أحد  يف  الـ15  الطبقة  من  سقط  سنة(   20( ستيلويل  توم  الربيطاني 
املباني بالعاصمة النيوزيلندية أوكالند فيما كان حياول الدخول إىل 

ان  إىل  وأشارت  بالداخل.  مفاتيحه  نسي  ألنه  الـ14  الطبقة  يف  شقته 
ستيلويل هوى من ارتفاع 13 طبقة ليهبط على سطح مبنى جماور. 
وذكر أحد أصدقاء الشاب يدعى دايف توماس ان ستيلويل يف غرفة 
العناية الفائقة وهو يعاني من كسور يف الرقبة والظهر باإلضافة إىل 
كسر يف مرفقه وإصابات داخلية متعددة، لكنه بالرغم من ذلك جنا 

ويتوقع أن يتعافى.

- ارتعب جمرم نيوزيلندي عندما عثر على جثة رجل مشنوق داخل 
املنزل الذي كان يسرقه، فبدأ بالصراخ إىل حد أنه أيقظ اجلريان، على 
ما أعلنت الشرطة احمللية. وكشف الرجل نفسه سهوًا عندما اتصل 
املفتش  وأكد  اجلثة.  عن  ليبلغ  البالد  مشال  يف  هاميلتون  بشرطة 
قائاًل  الغرابة،  بهذه  مسألة  مع  يومًا  يتعامل  مل  أنه  نيكولز  غريغ 
لصحيفة نيوزيالند هريالد: »آمل أن تدفع احلادثة السارق إىل تغيري 
عمله«. وأضاف أن اجلثة اليت عثر عليها السارق ستخضع للتشريح. 

بالسطو بسبب  اتهامات تتعلق  اللص  أن يواجه  الشرطة  واستبعدت 
الرعب الذي انتابه من هذا املشهد.

 5 حنو  قيمتها  مالية  منحة  تقديم  الروسية  النقل  وزارة  قّررت   -
روسيا.  إنتاج  من  طائرات  تشرتي  طريان  شركة  لكل  دوالر  ماليني 
الوزراء، إىل تقديم  الوزارة يف مسودة قرار أحالته إىل جملس  ودعت 
لكل  دوالر(  مليون   4,8( روبل  مليون   160 قيمتها  مالية  منحة 
أو  “ان-148”  طراز  من  روسيا  إنتاج  من  طائرة  طريان تشرتي  شركة 
يشرتي  ملن  اخلفض  نسبة  فإن  وبالتالي   .”100 سوبرجيت  “سوخوي 
املئة  يف  و21  املئة  يف   12,5 تبلغ   ”100 سوبرجيت  و”سوخوي  “ان-148” 

على التوالي. 
وُيقرتح أن حيصل من يشرتي طائرة روسية مستعملة منذ عام إىل 

عامني على منحة قدرها 139,2 مليون روبل.

كلمات متقاطعة

اأفقي
املتقاطعة  الكلمات  ابتدع  الذي  األمريكي   =1

o هدم
2- نزاالت ومواقع o متشابهان

3- حب o عاصمة مجهورية ايرلندا
نظر  مبعنى  مؤنث  علم  اسم   o نواعري   -4

حبب وشغف.
5- اله o يرتاجع يف أدائه أو يف طموحه.

6- االسم القديم ملاليزيا
 o االستمرار  عن  العمل  تعطيل  يف  تسبب   -7
مهندس أملاني اشرتك يف صنع سيارة مرسيدس

8- وحدة قياس متناهية الصغر تعادل جزء 
من املليون من املليمرت

9- أغنية لعبد احلليم حافظ
10- شاعر جاهلى من أصحاب املعلقات.

عامودي
أو  سالبة  بشحنة  مشحونة  املادة  من  ذرة   -1

موجبة o نبات عطري يستخدم مع الشاي
2 - بيوت o حالي

3- حرف عطف o احد الوالدين o دعاء أثناء 
فرنسي  شاعر   o األنف  نزيف   -4 الصالة.  

معاصر متيز شعره بالتعقيد )بول ....(.
5- نصف واحد o ينقص o رمز الكربيت يف 
الكيمياء  6- سقي الزرع )معكوسة( o انتفاء 
7- حالة نفسية  الشيء ونفاده )معكوسة(.  
 o فيها من احلزن والضغط والغضب الكثري 
يصبح طريا.  8- سلسلة من األحداث للرتفيه 

أو كأوامر للكمبيوتر
بالعمى  مصابة  كانت  أمريكية  أديبة   -  9
ضخم  زاحف  حيوان   -10 والبكم  والصمم 

منقرض o حاجز مائي

جون وليامز

اإلمام الصادق »ع«

غاندي 

بن  علي  بن  احلسني  بن  اهلل  عبد  بن  احلسني  علي  أبو  هو 
980م(  )370هـ  صفر  يف  ولد  الرئيس،  بالشيخ  امللقب  سينا 
من أسرة فارسية األصل يف قرية أفشنة من أعمال خباري يف 

ربوع الدولة السامانية.
عرف ابن سينا بألقاب كثرية، منها: حجة احلق، شرف امللك، 

الشيخ الرئيس، احلكم الدستور، املعلم الثالث، الوزير. 

ن�شاأته:
كان والده وأخوه ممن استجابوا لدعاة اإلمساعيلية، ولكن 
ابن سينا مل يقبل هذا املذهب، بل رفضه كما يف قوله: »وأنا 

أمسعهم وأدرك ما يقولونه وال تقبله نفسي«.
استظهر القرآن وأمّل بعلم النحو وهو يف العاشرة من عمره، 
الكتب  قراءة  على  فعكف  الطّب،  دراسة  يف  سينا  ابن  رغب 
أّكده  ما  وهذا  قصرية،  مدة  يف  العلم  هذا  يف  وبرز  الطبية، 
جرم  فال  الصعبة،  العلوم  من  ليس  الطبِّ  »وعلُم  بقوله: 
أني برزت فيه يف أقّل مدة«. وكان عمره يف ذلك الوقت ست 
عشرة سنة، ودرس على يد ابن سهل املسيمي وأبي املنصور 

احلسن بن نوح القمري.
عبد  يد  على  واملنطقية  الفلسفية  دراسته  بدايات  كانت 
النائلي الذي كان يسمى باملتفلسف، ويبدو أنه مل يكن  اهلل 
متعّمقًا يف علمه، فانصرف عنه ابن سينا بعد فرتة وجيزة، 
وبدأ يقرأ بنفسه، ولكنه وجد صعوبة يف دراستهما، فبذل 
وقتًا طوياًل كي يفهمهما جيدًا، إذ يقول: »ثم توّفرت على 
العلم والقراءة، فأعدت قراءة املنطق ومجيع أجزاء الفلسفة، 
ويف هذه املّدة، ما منت ليلة بطوهلا، وال اشتغلت النهار بغريه، 

ومجعت بني يدي ظهورًا«.
كان قد عصي عليه فهم كتاب ما بعد الطبيعة حتى قرأه 
أربعني مرة، فيئس من فهمه، ولكن معضلته هذه انفكت 

عندما قرأ كتاب الفارابي يف أغراض ما بعد الطبيعة.
ومليئة  عاصفة  ظروف  خضّم  يف  سينا  ابن  وعاش 
فرتة  عاش  حيث  السياسية،  والتقّلبات  باالضطرابات 
الطائع والقادر  العباسية، يف عهود اخللفاء  الدولة  احنطاط 
البالد نهبًا للطامعني من  والقائم وغريهم، وهذا ما جعل 

كثرية،  مناطق  البالد  من  فاقتطعت  وصوب،  حدب  كل 
وأقيمت فيها دويالت متخاصمة ومتناحرة فيما بينها.

وصلت  بل  األطراف،  هذه  على  الوهن  حالة  تقتصر  ومل 
مع  ذروتها  هذه  الضعف  حالة  وبلغت  اخلالفة،  مركز  إىل 

بزعامة  السلجوقية  الدولة  وقيام  البويهية  الدولة  سقوط 
طغرلبك.

كان ابن سينا إذا حتري يف مسألة ومل جيد حاًل هلا ، كان كما 
يقول: »ترددت إىل املسجد وصّليت وابتهلت إىل مبدع الكل، 

حتى فتح لي املغلق، وتيّسر املعسر«.
أفاد ابن سينا من نبوغه املبكر يف الطّب، فعاجل املرضى حبًا 
وفتحت  التكّسب،  أجل  من  وليس  بالعلم،  واستفادة  للخري 
له األبواب على أثر معاجلته ملنصور بن نوح الساماني من 
مرض عجز األطباء عن شفائه منه، فقّربه إليه، وفتح له 
أبواب مكتبته اليت كانت تزخر بنفائس الكتب واجملّلدات 

واملخطوطات، فأقبل عليها يقرأها كتابًا بعد كتاب.
ثم لقي رعاية وافية من قبل نوح بن منصور الساماني الذي 
ابن سينا يعيش حالًة من  ما جعل  والده يف احلكم،  خلف 
فتبّوأ مكانًا  نتاجه،  إجيابًا على  انعكس  النفسي  االستقرار 
مرموقًا من العلم، وال سّيما يف علم الطب وعلم النفس، وقد 
أضاف الكثري إىل هذه العلوم مما استحدث عنده، وقد كتب 
يف الطبيعيات واهلندسة والرياضيات والكيمياء وغريها من 
و  املنطق«،  األوسط يف  املختصر  »كتاب  االختصاصات، مثل 
ولكن  و«القانون«،  الفلكية«  »األرصاد  وكتاب  واملعاد«،  »املبدأ 
حدثت بعد ذلك اضطرابات توارى على أثرها عند صديق 
الطبيعّيات  مجيع  فصّنف  العّطار،  غالب  ابن  يدعى  له 
واإلهليات ما خال كتاب احليوان والنبات.. وابتدأ باملنطق، 
السجن وبقي مسجونًا يف قلعة  أودع  وكتب جزءًا منه، ثم 

»نردوان« أربعة أشهر كتب فيها كتاب اهلداية.
يف  وتغوص  التحّدي  تقبل  جاّدًة  شخصيًة  شخصيته  كانت 
رجل  وبني  بينه  حصلت  حماورة  أثر  فعلى  املسائل،  عمق 
علوم  يف  هنات  إىل  فيها  يومئ  اجلبائي«  منصور  »أبو  اللغة 
اللغة ثالث سنوات  اللغة عند ابن سينا، عكف على دراسة 
كاملة، فبلغ جراء ذلك مرتبة عظيمة يف اللغة، وأنشأ ثالث 

قصائد ضّمنها ألفاظًا غريبة من اللغة.
وقد  سنوات،  مثاني  األرصاد  بعلم  الرئيس  الشيخ  اشتغل 
بطليموس،  كتب  ما  على  الوقوف  هذه  دراساته  يف  حاول 

وكتب كتاب اإلنصاف يف األرصاد يف وقت قياسي.

عباقرة ومكتشفون

الفيلسوف والعامل الفذ : إبن سينا )2/1(

افقي

1- يباب – كنعان 2- انعدام وزن 
3- نزر يسري- تب 4- سيارات – أرق

5- بنو – يسن 6- يم – متطيب
7- يونيو 8- من – استرياد

9- رأمسالية 10- جيمي – شم

عامودي

1 – يانسون – مرق 2 – بنزين – قنا
3 – اعرابي – جس 4- بدير – ميامي
5 – اساس – وسام 6 – كميت – بنتلي

7 – نور – 8 – عز – اسطورة
9 – انرتنت  10 – بق - مقدام
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اخبار متنوعة

ما فائدة الدنيا الواسعة.. إذا كان حذاؤك ضيقا؟
من قَنَع مبا رزقه اهلل فهو من أغنى الناس ؟

اإلختالف يف الرأي ينبغي أن ال يؤدي إىل العداء 
وإال لكنت أنا وزوجيت من الد األعداء ؟

اخترب معلوماتكمن القائل؟

املريخ 
 5 ليرتات 

دعجاء 

ما هي أكثر الكواكب شبهاََ باألرض ؟
يف  القلب  يضخها  اليت  الدم  كمية  تبلغ  كم 

الدقيقة الواحدة ؟
ماذا تسمى العني الواسعة والسوداء ؟

رزان: ذات اتزان ووقار 
ر�شا: معناه صيب الظبية ويقال أنه نوع 

من الشجر
ر�شوى: معناه راضية وقانعة ويقال أنه 

جبل باملدينة
وغريه  الشجر  من  الندي  رفيف: 

واخلصب 

معاني األمساء

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

ahreish@sadaalmashrek.ca
اأحمد هري�ساأحمد هري�س

 غبي
األغبياء  من  لغيب  ملكيته  تعود  محار  ضاع 
احلمار  ضاع   : قائالََ  ويولول  يصرخ  فأخذ   ،

واحلمد هلل ...ضاع احلمار واحلمد هلل !!!
على  هلل  احلمد  تقول  ملا  هذا  يا  أحدهم  فسأله 

الرغم من ضياع محارك ؟؟ 
الغيب : ألني لو كنت اركبه حني ضاع لضعت 

معه .

بخيل ... بخيل
على  وهو  ينجب  ومل  يتزوج  مل  لبخيل  قيل 

فراش املوت من سريثك ... قال ال أحد !!!
قالوا أين أباك 

قال مات 
قالوا : أين أمك 

قال : طلقها والدي قبل أن ميوت .

هكذا هو احلب !؟
املوت  فراش  على  وهو  لزوجته  أحدهم  قال 
إلبسي أفضل ثيابك وضعي أفضل  ... زوجيت 

زينتك وقفي أمامي يا حياتي ؟؟؟؟
جاحدة  أو  قلب  بال  تظنين  هل   : الزوجة 
للمعروف أو عاصية لك ... ولكن على كل حال 

لن أفعل ما طلبته مين 
ألن  جنيب  تقفي  أن  هو  أريده  ما  كل   : قال 
املوت حني يأتي ويبدأ حيوم حولي فقد  ملك 
رأيه  يغري  فقد  وزينه  مبهرجة  بثيابِِ  يراِك 

ويأخذِك .

إضحك معنا
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Policies that would ultimately 
kill CBC funding altogether, 
converting CBC into a beggar 

broadcaster and eliminating servi-
ces Canadians depend on, will be 
debated at the Conservative Party’s 
convention in Calgary later this 
month.
In an effort to save the integrity of 
the CBC – and perhaps the CBC 
itself - Friends of Canadian Broa-
dcasting (FCB) — an independent 
watchdog for Canadian program-
ming, radio, TV and news media 
– is circulating a petition to expose 
and oppose the Conservative Party 
proposals.
This is part of laying the ground-
work for what FCB spokesperson 
Ian Morrison said is “the most am-
bitious on-the-ground campaign we 
have ever mounted in defence of 
public broadcasting in Canada.”
Recently released Conservative 
Party policy resolutions, to be de-
bated at the Conservative Party 
Convention in Calgary June 27-29 
include:
-P 24 Conservatives believe the 
CBC should move to a user-sup-
ported model.
-P 36 eliminate ... all public funding 
of the corporation (CBC) which 
creates an unfair competitive ad-
vantage with privately funded and 
operated networks and stations.
Mr. Morrison has no doubt that 
these policies will spell the end of 
the CBC.
 “If adopted and implemented by 
the government, any one of the 
convention proposals would spell 
the end of CBC TV and Radio ser-
vices that are vital to Canadians and 
the oxygen our democracy needs to 
survive.”
Bill C-60, the federal government’s 
omnibus budget implementation 
bill, includes a clause that allows 
a Treasury Board committee to ap-
prove salaries, working conditions 
and collective bargaining for the 
CBC, among other Crown corpora-
tions. This is an assault on CBC’s 

independence, many commentators 
say, as the government will be able 
to control content and hiring prac-
tices.
Meanwhile, no public broadcaster 
anywhere in the free world faces 
the degree of political interference 
as that is proposed for the CBC in 
Bill C-60.
This legislation would make the 
Prime Minister the boss of all of 
the CBC’s employees, if the go-
vernment takes control of collec-
tive bargaining at the CBC as Bill 
C-60 proposes to do.  This in turn 
means the Harper government 
would have the power to influence 
the news and the role of producers, 
who create the news.
The CBC is warning the federal go-
vernment that its efforts to control 
salary negotiations at the crown 
agency could be at odds with the 
Broadcasting Act and the Charter 
of Rights and Freedoms, leading to 
litigation.
Canadian Broadcasting Corp. chief 
executive Hubert Lacroix sent a let-
ter to the Commons finance com-
mittee in early June of this year, 
pleading for an amendment to the 
budget implementation bill to ensu-
re the broadcaster’s independence.
But when Liberal MP Scott Brison 
read parts of the letter to Finance 
Minister Jim Flaherty, the minister 
dismissed any possibility of chan-
ges to the bill.
«The CBC may think it is a special, 
independent, Crown agency. This is 

wrong,» Mr. Flaherty said.
Stephen Harper hasn’t said any-
thing publicly about the CBC since 
he was leader of the opposition and, 
likely because Conservative Party 
polling indicates that the CBC 
remains very popular with Cana-
dians, his government has usually 
been careful to disguise their at-
tacks on the CBC. This is why the 
government propaganda machine is 
characterizing CBC opposition to 
Bill 60 as a labour relations issue.
Mr. Morrison said there is a lack of 
transparency in the Harper govern-
ment’s approach to the CBC.
«They know they can’t just kill it, 
there would be all hell to pay. So 
it’s a death of a thousand cuts, a 
neutering, a neutralizing, making 
it less independent, less audacious, 
less capable of playing a kind of a 
countervailing role in a democracy. 
That’s my judgement of what’s 
going on,» Mr. Morrison said.
Immigration Minister Jason Ken-
ney claims «the CBC lies all the 
time».
Just last week, the Parliamentary 
Secretary to the Minister of Natio-
nal Defence called CBC journalist 
Terry Milewski an «old Trotskyi-
te».
Several Conservative MPs have 
called for the CBC to be completely 
de-funded. However, these public 
comments don’t seem to get much 
attention. And the government has 
been systematically stacking the 
CBC’s Board of Directors with 
people who donate to the Conser-
vative Party, pushing our CBC inch 
by inch closer to a Conservative 
Broadcasting Corporation.
Mr. Harper has long wanted to des-
troy the CBC, which he sees as an 
aggravating liberal-minded, tax-
payer-funded force. While the ma-
jority of Canadians would not be 
pleased if he succeeded, the far-ri-
ght of the political spectrum would 
rejoice. After all, this would give 
Sun News a chance to rise to pro-
minence.(the Canadian charger)

Seeba Chaachouh - Montreal

Recently, conflicts have been 
gradually spreading out 
through the Middle East. 

Nations that have once known 
freedom, peace and tranquility are 
now the targets of many countries 
to cause unrest, destruction and 
spread terrorism. Various Arab 
countries abandoned their dignity 
long ago when they chose to follow 
the wrong path. They have chosen 
to sponsor sectarianism, fund ter-
rorists and fill up their brains with 
extremist ideologies in order to il-
legally send them fight in peaceful 
countries. 
With the growth of sectarianism, 
nations are facing terrorist acts from 
minor to major acts. Daily suicide 
bombings in Iraq, unrest in Leba-
non and massacres committed by 
terrorists in Syria are increasing the 
fear in people’s lives and especial-
ly the fear of the next generation.  
From its side, the United States of 
America has announced publicly 
its will to arm the terrorists in Sy-
ria. However, the media ignores 
that the West has been arming them 
from the start, along with the help 
of Arab States. Providing terrorists 
with more weapons will only ex-
tend the conflict for a longer time. 
The Syrian President Bashar Al-As-
sad warned Europe against arming 
terrorists and announced that these 
countries will pay the price if they 
provide weapons to them.
The sectarian conflict has been 
spreading in Lebanon as well. The 
unrest has been present for quite a 
while in North Lebanon, the Bekaa 
Valleys, Saida and Beirut. Sectarian 
so-called Muslim clerics in Leba-
non are encouraging the division 
of the population in order to start 
a bigger conflict between sects. In 

order to take revenge of Hezbollah 
and the Syrian Arab Army’s victory 
in Al-Qusayr, they have decided to 
take the streets asking Hezbollah to 
stop intervening in Syria’s affairs.
On June 14, the Secretary General 
of Hezbollah, Sayed Hassan Nas-
rallah, has announced that Hezbol-
lah was the last to intervene in the 
Syrian conflict. He made it clear 
that Hezbollah has always been pro-
moting Islamic unity in the region. 
Hezbollah is one of the few politi-
cal parties in Lebanon that have ne-
ver abandoned the struggle and are 
also in favor of the right of return of 
Palestinian people. It is a party that 
protected its dignity and disallowed 
anyone to remove it from them. Ad-
ditionally, the Islamic Resistance 
has fought to protect its homeland, 
Lebanon, as they are also presently 
fighting for other nations’ rights, 
such as in Syria. Any accusation 
against Hezbollah, lacking proof 
and credibility, should normally be 
rejected, rather than approved and 
trusted. Arabs have grown hatred 
towards the Islamic Resistance and 
ruined its reputation based on the 
party’s political stance, ignoring its 
bravery, honesty and victories over 
the years. 
The conflict started off by getting 
people divided into various dif-
ferent groups in the Middle East. 
The division of the population in-
creases the destruction of countries 
and does not benefit any nation. 
Instead, it gives an opportunity to 
the extremists in the region to ex-
pand their plans of establishing an 
Islamic Sharia Law. Moreover, ar-
ming terrorist groups in Syria helps 
spread the conflict in Lebanon and 
provides high hopes and morals to 
the terrorists. Unity of the nation 
will always be the solution of any 
conflict in the Middle East.

CBC: From Canadian to Conservative 
BroadCasting Corporation a growing

ConFliCt in
the middle east

News /Opinion



Israeli troops should reoccupy 
and “cleanse” Gaza of Hamas, 
ex-foreign minister Avigdor Lie-

berman said Monday after several 
rockets were launched from the Strip 
late-Sunday.
War jets launched an attack on the 
besieged Palestinian territory fol-
lowing rocket fire from the Pales-
tinian territory, sources from both 
sides of the conflict said.
Palestinian witnesses said the air 

raids, which caused no injuries, hit 
uninhabited sites belonging to the 
radical Islamic Jihad movement, 
which is currently feuding with the 
Islamist Hamas Gaza rulers.
Shelling was also reported in empty 
areas near the Asda city in Khan 
Younis and in the Deir al-Balah 
district, including the al-Zawayda 
village, while tunnels were targeted 
along the Rafah border, with no inju-
ries reported.

Israel also shut down all crossings 
into Gaza, Palestinian Authority 
liaison official Raed Fattouh said.
«In another two years, Hamas will 
have thousands of rockets that could 
reach Tel Aviv and beyond,» Lieber-
man, who currently heads the parlia-
ment’s foreign and defense commit-
tee, told public radio.
«Since Hamas has no intention to re-
cognize Israel or coexist in peace or 
accept the Jewish presence in Israel, 
there will be no alternative and even-
tually Israel will have to seriously 
consider the possibility of occupying 
all of the Strip and carrying out a se-
rious cleansing,» he said.
Israel withdrew from Gaza in 2005, 
only to impose a crippling land, air 
and sea blockade two years later.
The latest exchange of fire came as a 
row erupted between Hamas and the 
Islamic Jihad movement in the Gaza 
Strip.
Islamic Jihad severed contacts with 
Hamas on Sunday after a comman-
der in its military wing, Raed Jun-
diya, died of wounds sustained in a 
police shooting, a leader of the radi-
cal group told AFP.
Islamic Jihad claims to have 8,000 
fighters in its military wing, making 
it the second largest armed group in 
Gaza behind only Hamas itself.
On Monday, a spokesman for Gaza’s 
prime minister Ismail Haniya an-
nounced that the Hamas government 
was expanding the investigative 
commission looking into Jundiya’s 
death to include beyond the Hamas 
interior ministry members of the Is-
lamic Jihad and Jundiya’s family.
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The alleged mastermind of Canada’s first-known 
Al Qaeda-sponsored terrorist plot Chiheb Esse-
ghaier  said during a 45-minute interview at the 

Toronto West Detention Centre last Friday his arrest 
may have “neutralized” him but others could still be 
out there.
“I am in jail, I have been neutralized, but tomorrow, 
maybe four or five Esseghaiers will appear amongst the 
one million and a half Muslims living in Canada,” he 
said.
Esseghaier did not once proclaim his innocence, but 
instead obsessively condemned the Canadian govern-
ment for its involvement in Afghanistan.
“I can enjoy my life in Canada, I could be finishing 
my PhD, searching for a job to be a professor and be 
teaching, I can do all of that and close my ears and 
eyes from the suffering of my brothers and sisters in 
Afghanistan. I can do that. But if I do that, I would be 
a selfish person.”
Esseghaier is one of two men charged with several 
terrorism offences in connection to an alleged plot to 
derail a New York-Toronto passenger train.

L’ancien premier ministre de l’Ontario Dalton Mcguinty a 
démissionné de son poste de député libéral de la circonscrip-
tion d’Ottawa-Sud, après 23 ans de service. Dalton Mcguinty 
a hérité ce poste de son père au sein d’une famille connue 
dans le monde de la politique dans la province de l’Ontario. 
Cette démission a ouvert la porte aux spéculations sur la per-
sonne qui va lui succéder, à ce poste gardé par les Libéraux 
depuis plusieurs années, en dépit de la forte concurrence du 
Parti conservateur. Celui-ci n’a pas tardé à présenter Matt 
Young un jeune homme de 34 ans face à John Frazer, le can-
didat du Parti libéral, l’adjoint exécutif de Dalton Mcguinty 
et militant actif dans les rangs des libéraux. Alors que ni les 
Démocrates ni les Verts n’ont présenté de candidat encore et 
jusqu’à l’écriture de cet article. Cela étant, un coup d’œil sur 
le nombre des voix obtenues par Mcguinty lors des dernières 
élections, montre qu’il n y a pas une grande différence entre 
les candidats des deux partis. Ce qui rend les élections en 
Août prochain en vue de pourvoir le siège vacant, plus ser-
rées et où les voix hésitantes joueront certainement un rôle 
décisif à la dernière minute. Il faut préciser que la circons-
cription d’Ottawa-Sud est le foyer de plusieurs membres de 
la communauté arabe et musulmane. La quête de leurs voix 
par les candidats peut constituer une chance sérieuse pour la 
communauté, afin qu’elle puisse jouer un rôle positif dans 
son engagement politique et participer ainsi à la démocratie 
électorale. À condition que les responsables de la communau-
té changent leur perception négative sur la participation aux 
élections, comme par exemple l’émission des fatwas contre 
celle-ci dans certaines mosquées et certains cercles fermés. 
Alors que la communauté a un besoin urgent de participer 
aux élections, pour élire ses représentants dans les institu-
tions démocratiques du pays et ainsi promouvoir ses droits et 
ses intérêts communautaires. Cette communauté doit cesser 
d’être un tremplin pour les candidats ambitieux qui la guet-
tent pendant les élections et l’oublient juste après. C’est pour 
cette raison que la communauté dans la circonscription d’Ot-
tawa-Sud est invitée à exprimer son droit de citoyenneté et de 
participer activement dans la campagne électorale à côté des 
candidats, afin de mettre en évidence leurs promesses main-
tenant pour les vérifier après, et en tirer profit en faveur de 
la communauté. Ce qui permettra surement de faire passer la 
communauté à une étape citoyenne où elle sera préoccupée 
par la politique canadienne interne, plus qu’elle est préoccu-
pée par ce qui se passe dans les pays d’origine de ses mem-
bres, dans les moindres détails. Ceci est certainement pour le 
bien de nos enfants qui sont nés ici au Canada.
Alors, aux Urnes ! Citoyens de la communauté arabo-musul-
mane !
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Lamb Biryani   7.99 5.99

Lamb Karachi  7.99 5.99

Butter Chicken  7.99 5.99


