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للعام الثالث على التوايل وبدعوة من وزير اخلارجية اللبنانية جربان با�سيل 

ال��ق��ادم  اأي����ار )م���اي���و(  ال��ط��اق��ات االغ��راب��ي��ة يف ٥و٦و٧ م��ن �سهر  ينعقد م��وؤمت��ر 

ر���س��م��ي��ا، وم��ن  اغ��راب��ي��ة ت�سجلت  اك���ر م��ن ٧٠٠ �سخ�سية  ب���روت مب�����س��ارك��ة  يف 

اللبنانية،  النجاحات  وق�س�ص  ال��ط��اق��ات  با�سيل “جمع  ك��ام  بح�سب  اه��داف��ه 

اأن��ف�����س��ه��م وب��ي��ن��ه��م وب����ني املقيمني”. وق��د  واإن�������س���اء ال����رواب����ط ب���ني امل��ن��ت�����س��ري��ن 

واقت�ساد  ل���وزراء خارجية  الر�سمية  امل�ساركة  هو  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ما ميّيز  قال:“اإن 

م���ن دول ع����دة، ك��م��ا اإظ���ه���ار امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ُاط���ِل���َق���ت يف امل���وؤمت���ري���ن ال�����س��اب��ق��ني، 

للوزارة”. واأب���رز اجن��از  اأه��م  ال��ذي ي�سكل  ا�ستعادة اجلن�سية  ق��ان��ون  ه��و   وااله���م 

واأمام هذا اجلهد ال ميكن للمرء اإال ان يثني على هذا التوجه الباعث لامل يف 

نفو�ص اللبنانيني املغربني، اذ هناك من امل�سوؤولني من يدرجهم �سمن اهتماماته 

ويح�سب لهم ح�سابًا بعدما مرت عليهم جتارب عديدة �سعروا معها انهم من�سيون 

او ال ُي��ك��رث ل��وج��وده��م وال ي��وؤخ��ذ ب��اآرائ��ه��م، وذل��ك على ال��رغ��م م��ن النجاحات 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سعد  خمتلف  على  بع�سهم  حققها  التي  الكبرة 

والعلمية يف الدول التي يقطنونها. فالبعد املعنوي تعززه لقاءات كهذه كونها 

حتفز على طرح افكار وم�سروعات قد تعود باخلر والنفع على الوطن اال�سلي 

لبنان. اما ما يوؤخذ على هذا املوؤمتر وغره من املوؤمترات هو اأن ال جلنة متابعة 

فق عليه يف ال�سنوات املا�سية، وما ُاجنز،  ت لت�سهر على متابعة ما اتُّ �سَ قد ُخ�سِّ

اأْي كي ال يت�سور البع�ص ان كام اجلل�سات متحوه االيام  وما ينتظر االجن��از، 

وتذروه رياح اجنحة ال�سفر امل�سرعة على قارات العامل اجمع. كما و�سلتنا اىل 

الدعوة  ان  من  كندا  اجلاليوية يف  الفعاليات  بع�ص  احتجاجات  امل�سرق  �سدى 

مل توجه اليهم، كما احتجاجات اآخرين كون الدعوات و�سلتهم يف �سقف زمني 

�سيق جدا مل ميّكنهم من اتخاذ قرار م�ستعجل بال�سفر. وقد حاولنا ان نخفف 

من وطاأة هذا اخللل الذي قد يحمله البع�ص على حممل �سيئ ومريب مفاده 

اأن املعنيني بالدعوة يريدون للون طائفي او حزبي معني ان يغلب على احل�سور، 

�ساأنا ووطنية وطاقة عن  اآخرين ال يقلون  البع�ص مبكرا وتهمل دع��وة  فُيدعى 

املحظيني بالدعوة الر�سمية من اخلارجية اللبنانية. فيما تعزو م�سادر مطلعة 

املتوفر لدى  ابناء اجلالية  املعلومات عن  االم��ر اىل ق�سور تقني يرتبط ببنك 

املزيد من  ُيتدارك عرب  ان  ال�سفارات والقن�سليات يف االنت�سار، وه��ذا ما ميكن 

التوا�سل مع املراكز واملوؤ�س�سات االغرابية، ا�سافة اىل تو�سيع مروحة امل�ساركة 

لت�سمل وجوها و�سخ�سيات من خلفيات وطوائف وطاقات خمتلفة توؤّمن متثيا 

متوازنا وتنوعا يعك�ص الف�سيف�ساء )املوزاييك( اللبنانية الغنية، التي يفر�ص 

بها ان ُترَي اي جهد خمل�ص يريد بحقٍّ ان يخدم لبنان ار�سا و�سعبا وموؤ�س�سات.

قابلة  واح���اٍم  �سادقة  ب��وع��ود  مظفٌر  وع���وٌد  ميموٌن  �سفٌر  للموؤمترين  متنياتنا 

ْئ �سمعًة خٌر من ان تلعن الظام يف ع�سر كر  للتحقق ولو بعد حني. فاإن ت�سِ

فيه اللعانون واملقاطعون وامل�ستخفون بلبنان، الذي يريدون له ان يكون �ساكرا 

العطياتهم، ومقّبا الياديهم، ومثنيا على ت�سرفاتهم، ولو انها تاأتي على الب�سر 

واحلجر يف املنطقة باأ�سرها، بينما يريده اأ�سرافه حرا �سيدا م�ستقا .

التحرير

عن امل�ؤمتر االغرتابي: ما له وعليه

اأول الكالم مفاجاأة ق�ضائية من العيار الثقيل تهّز اأوتاوا
ال�ضينات�ر مايك دويف من متهم اىل �ضحية جلماعة هاربر

حبيب زعرور - م�نرتيال

مايك دويف )Mike Duffy(  �سيناتور 

ع��ي��ن��ه رئ��ي�����ص ال�����وزراء االأ���س��ب��ق �ستيفان 

هاربر على غفلة، وما لبث اأن تخلى عنه 

ثاث  قبل  �سيته  ذاع  اأي�سًا.  غفلة  على 

�سنوات عندما وجهت اليه تهم بتخطي 

ح��دود االن��ف��اق اأو ب��اإ���س��اءة االن��ف��اق على 

��ل م���ن جمل�ص  ح�����س��اب ال����دول����ة، ف��ُف�����سِ

ال�سيوخ بانتظار حماكمته بخيانة الثقة 

والف�ساد و�سوء االأمانة. توالت املحاكمات 

اىل اأن تبنينَّ اأخرًا، بعد ثاث �سنوات، اأن 

للتاأويل،  وق��اب��ل��ة  ثابتة  غ��ر  االت��ه��ام��ات 

ال�سيناتور  بتربئة  ق���رار  ���س��در  وب��ال��ت��ايل 

واإعادة حقه بالعودة اىل مقاعد جمل�ص 

املحكمة  ال���ف���رد يف  ال��ق��ا���س��ي  ال�����س��ي��وخ. 

تربئة  م��ن  اأب��ع��د  ذه��ب  العليا  الفدرالية 

اليه  امل��وج��ه��ة  التهم  ك��ل  م��ن  ال�سيناتور 

يف عهد هاربر اىل حد تقدميه ك�سحية 

املحيطة  ومواقف اجلماعات  لت�سرفات 

ب��ه��ارب��ر )ك����ي ال ي��ق��ول ل��ه��ارب��ر ن��ف�����س��ه(، 

وللتعليمات غر الوا�سحة. 

م�����وج�����ة ع������ارم������ة �����س����دم����ت ال���ع���ا����س���م���ة 

ال���ف���درال���ي���ة اأوت��������اوا اخل��م��ي�����ص امل��ا���س��ي، 

فايونكور  ���س��ارل  القا�سي  اأع��ل��ن  عندما 

حكمه   Charles )Vaillancourt(
بقبول كل احلجج الدفاعية التي تقدم 

له  وجهها  تهمة   31 �سد  ال�سيناتور  بها 

االدعاء العام بالتحايل والف�ساد، وتغير 

مكان اقامته واالنفاق املفرط يف بدالت 

االي���ج���ار وال��ت��ن��ق��ات، واال����س���ت���ف���ادة من 

من�سبه  ح�ساب  على  �سخ�سية  خدمات 

ال��ر���س��م��ي، وق��ب��ول��ه م��ب��ل��َغ م�����س��اع��دة من 

ال��وزراء هاربر قبل �سنوات  مكتب رئي�ص 

ف��ي��ه��ا، ا���س��اف��ة  امل��ب��ال��غ  ن��ف��ق��ات��ه  لتغطية 

املفاجاأة  له.  املمنوحة  الثقة  اىل خيانة 

ك��ان��ت اأك����رب ع��ن��دم��ا اع��ت��رب ال��ق��ا���س��ي اأن 

رئي�ص  م��ع  العاملني  وم��واق��ف  ت�سرفات 

ال��وزراء االأ�سبق واملحيطني به هي التي 

دفعت بال�سيناتور الرتكاب هذه االأخطاء 

العام  االدع���اء  وّرط  »غ��ر اجلرمية«، ما 

ب��ال��ت�����س��دي��د ع���ل���ى امل���خ���ال���ف���ات ل��ت��ث��ب��ي��ت 

راأي  امل��وج��ه��ة دون ح����ق، ح�����س��ب  ال��ت��ه��م 

التي  امل��ك��ي��دة  ا�ستهجن  ال���ذي  القا�سي 

الق�سية  ه���ارب���ر خل��ن��ق  دب���ره���ا حم��ي��ط 

فايونكور  القا�سي  ���س��ن��وات.  ث��اث  منذ 

هو نف�سه الذي ف�سل مبو�سوع ال�سماح 

الت�سويت يف  اأث��ن��اء  النقاب يف  ب��ارت��داء 

االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة، وذل����ك يف خ�سم 

احلملة االنتخاببية العاَم املا�سي 2٠1٥، 

وك���ان ل��ق��راره اآن��ئ��ٍذ ت��اأث��ٌر م��ب��ا���س��رٌا على 

وعلى  ومواقفهم،  املر�سحني  ت�سريحات 

ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي 

اأطاحت بحزب املحافظني بزعامة هاربر 

ل�سالح احلزب الليربايل.  

التتمة يف ال�سفحة اخلام�سة

bilalsayedali
Cour�er Immobilier

bilalsayedali@royallepage.ca
C 514.781.1219

sadaalmashrek.ca • sada12@gmail.com • 514.593.0000 • 613.262.0060

ال�سيناتور مايك دويف
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مونريال   يف  اال�سامي  املجمع  اأقام 

يف ال�ساد�ص ع�سر من �سهر ني�سان لعام 

الذي  ال�سنوي،  التكليف  حفل   2.1٦

ال�سيدة  والدة  ذكرى  تزامنًا مع  يقيمه 

مدر�سة  يف  عام  كل  من  )ع(  الزهراء 

عنوان  احلفل  حمل  وقد   ،”St-Ex«

“حجابي افتخاري”. �ساركت فيه ت�سع 
�سن  بلغن  اللواتي  من  فتاًة  وع�سرون 

التكليف ال�سرعي، وقد ح�سر االحتفال 

ريا�ص  ال�سيد  �سماحة  مه  تقدنَّ الذي 

وممثل  ال�سبيتي  علي  وال�سيخ  املوؤمن 

مونريال  �سمال  منطقة  نائب  عن 

مانويل دي بورغ اهايل املكلفات واملئات 

من ابناء اجلالية. بداأ االحتفال الذي 

�سعب  رمال  دينا  ال�سيدة  له  قدمت 

باآيات من الذكر احلكيم، تلتها اطالة  

اأّدين خالها الق�سم  مميزة للمكلفات 

وال�سر  حجابهن  على  باملحافظة 

كما  الزهراء)ع(.  ال�سيدة  خطى  على 

عر�سًا  املجمع  ابناء  من  عدد  قّدم 

يعر�ص  نغر”  “فينا  بعنوان  متثيليًا 

الأهمية الربية و التن�سئة االأ�سرية يف 

تهيئة الفتاة للحجاب يف ع�سر مليء 

التكنولوجيا  انت�سار  جراء  باملخاطر 

االإجتماعي.  التوا�سل  وو�سائل 

نرية  فقرة  اأي�سًا  احلفل  ت�سمن 

قدمها احلاج  الفوز”  “�سرخة  بعنوان 

والدة  اجواء  يف  الدين  �سم�ص  حممد 

لف�سيلة  األقى  كما  )ع(.  علي  االإمام 

وحي  من  كلمة  ال�سبيتي  علي  ال�سيخ 

ُيذكر  املكلفات.  تكرمي  تاها  املنا�سبة، 

ودورة  عمل  بور�سة  �ُسِبق  االحتفال  ان 

على  املكلفات  للفتيات  تثقيفية 

درو�سًا  ت�سمنت  ا�سابيع،  اربعة  مدى 

احلجاب”،  “ملاذا  التالية:  بالعناوين 

و  و”ال�ساة”،  والو�سوء”،  و”الطهارة 

اختتمت  امللتزمة”.  الفتاة  “�سفات 
باملكلفات  خا�ص  مبولد  الدورة 

حول  م�سابقة  وت�سمن  واأمهاتهن، 

الدرو�ص املعطاة.

تكرمي فتيات بلغن �ضن التكليف ال�رشعي
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1805 Sauvé Ouest #210 (centre Adonis) Montréal Qc.
Tél: 514.335.6262 • Fax: 514.339.9797 • Tél: 514.ARABSAT / 514.272.2728

1800 bank Street, Ottawa ON K1V 0W3  613.260.1579
WWW.ARABSATCANADA.COM
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اآراء

Services Comptables
Impôts et Consultations

SCIC

Société de Comptable Professionnel Agréé, CPA

Oussama Abdallah,
M.Sc., CPA, CGA

ˆGóÑY áeÉ°SG

 áq«ÑFGö†dGh á«Ñ°SÉëŸG äÉeóÿG áaÉµd ∞q∏fi áÑ°SÉfi ÒÑN

á°ShQóe mQÉ©°SCÉH  äÉcöûdGh OGôaCÓd áq«ÑFGöVh á«Ñ°SÉfi äÉeóN

OhóëŸG πNódG …hPh ÜÓ£∏d á°UÉN QÉ©°SCG
• Enregistrement des entreprises
• Planification et préparation des impôts des particuliers et entreprises
• Préparation des États Financiers et émission des avis aux lecteurs.
• Service Commissaire à l’assermentation gratuit à nos clients.

1600 Boul. Henri Bourassa Ouest
Suite 416, Montréal, QC. H3M 3E2

Tél. (514) 336 6001
Cell. (514) 582 9291
Email: info@sciccom.ca 

Doctorant en Administration-comptabilité

N.B. Tarifs spéciaux pour les étudiants et les personnes à faible revenu.

Salaberry de Valleyfield

!QÉªãà°SÓd IRÉà‡ á°Uôa

äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

:`H ∫É°üJ’G ºµæµÁ

»LhöS IOÉZ

,QÉéjEÓd ÖJÉµe ™HQCG ≈∏Y …ƒà– ájQÉŒ IQÉªY

(äGQÉ«°ù∏d ÉØbƒe 32 ¤EG áaÉ°VE’ÉH)

áHô≤e ≈∏Y …QÉéàdG õcôŸG πNGO ™≤J

:‘ ó∏ÑdG õcôe øe

™HQCG hCG ÚJóMh äGP á«æµ°S IQÉªY ¤EG É¡∏jƒ– øµÁ

Ghada Srouji
Real Estate Broker

$385.000

514.726.7144
gsrouji@sutton.com

(C-226)

1695, Boul. Laval, # 340 Laval, Qc H7S 2M2
Télé: (450) 490-3338
Cell : (514) 998-1703 
Fax : (450) 490-3449

ال�ضع�دية يف بغداد When كندا؟
  ح�شني الها�شمي

كلمة  ان  اجلميع  يعلم   : ماحظة 

“متى”،  تعني  باالنكليزية    ”when«

تلفظها  طريقة  وان  زمان،  ظرف  فهي 

“اأين”،  املحلية  العراقية  باللغة  تعني 

الكلمة  لهذه  فا�ستخدامي  وبالتايل 

عنيت به: متى �ستتواجد كندا يف العراق، 

واأين كندا على ال�ساحة العراقية؟

على  اعوام  �ستة  قبل  ن�سرت  قد  كنت 

بعنوان  مقاال  اجلريد  هذه  �سفحات 

غر  فتور  العراقية:  الكندية  »العاقات 

رف�ص  ا�سباب  عن  فيه  ت�ساءلت  مربر«، 

يف  �سفارتها  افتتاح  اإعادة  احلكومة 

العراقية  احلكومة  ان  خ�سو�سا  بغداد، 

احلالية هي حكومة منتخبة دميقراطيا 

بناء  مرحلة  يف  العراقي  االقت�ساد  وان 

كندا  ملكانة  ونظرا  قطاعاته.  جميع 

ال�سرق  ال�ساحتني  على  و�سمعتها 

او�سطية والعاملية، فانها ميكن ان تلعب 

ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  هاما  دورا 

واالقت�سادي، وكذلك ال�سركات الكندية، 

يف  كبرا  دورا  تاأخذ  ان  ميكن  التي 

تطوير القطاعات االقت�سادية العراقية 

وجودة  و�سمعتها  خربتها  نتيجة  كافة، 

�سيعود  ما  وهو  وخدماتها.  منتوجها 

نف�سه  الكندي  االقت�ساد  بالفائدة على 

وت�سغيل  مادي  عائد  من  �سيحققه  ملا 

التلكوؤ  هذا  وان  الكندية،  العاملة  اليد 

الكثر  يثر  ال�سفارة جمددًا  افتتاح  يف 

املوقف  حول  اال�ستفهام  عامات  من 

الدميقراطي  احلكم  من  الكندي 

ال�سفارات  ان  خ�سو�سا  العراق،  يف 

تعرف  ال  دول  يف  تتواجد  الكندية 

حتكمها  وبع�سها  االنتخابات،  معنى 

فكيف  لعقود.  ديكتاتورية  انظمة 

ي�ستقيم هذا مع �سعارات الدميقراطية 

ترفعها  التي  االن�سان  وحقوق  واحلرية 

نهاية مقالتي  ذكرت يف  وقد  احلكومة؟ 

ا�ستجابًة  احلكومة  قرار  يكون  قد  اأنه 

)تربطها  اقليمية  دول  من  ل�سغوطات 

�سوقا  كونها  اقت�سادية  عاقات  بكندا 

تغير  رف�ست  الكندية(  لل�سركات  كبرا 

ح�سني  ل�سدام  الديكتاتوري  النظام 

وترف�ص االعراف بالعراق الدميقراطي 

االقت�ساد  بانتعا�ص  ترغب  وال  اجلديد 

اقت�سادية  قوة  ي�سبح  لئا  العراقي 

وهو  واقليميا،  عربيا  موؤثرة  و�سيا�سية 

ما يتعار�ص مع م�ساحلها. وقد متنيت 

احلكومة  حترر  ان  مقالتي  نهاية  يف 

نف�سها من تلك ال�سغوط وتعيد النظر 

يف قرار مقاطعة العراق اجلديد ملا فيه 

املوقع  ان  خ�سو�سا  البلدين،  م�سلحة 

اهمية  يعطيه  للعراق  اجليو�سيا�سي 

كربى يف املنطقة ويجعله قوة اقت�سادية 

اإن  يقال  ال  وحتى  امل�ستقبل.  يف  كبرة 

�سفارة  عرب  العراق  يف  تواجدت  كندا 

و�سفر ايام احلكم الديكتاتوري ل�سدام 

تغيِّب  وقت  يف  البعث  وع�سابة  ح�سني 

منتخبة  حكومة  ظل  يف  عمدا  نف�سها 

االقليات  كل  يحرم  ونظام  ال�سعب  من 

واالعراق والطوائف .

ت�ساوؤيل  اعيد  �سنوات  �ست  بعد  واالن 

من  الكثر  ان  خ�سو�سا  جديد،  من 

ان  ت�ستوجب  وهي  وقعت،  قد  االحداث 

وان  قرارها  يف  النظر  احلكومة  تعيد 

تفتتح �سفارتها من جديد وتعني �سفرا 

)مع  مقيم  غر  �سفرا  ولي�ص  ا�سيا 

التقدير الكامل ل�سفر كندا يف االردن، 

ك�سفر  العراق  يف  مبهامه  يقوم  الذي 

غر مقيم ب�سورة  جيدة(، واأن ال تكتفي 

مبكتب اأمني فقط مع ما له من اهمية، 

االوروبية  الدول  من  للكثر  باأن  علما 

اجلنوبية  واجلارة  بغداد،  يف  �سفارات 

امريكا لديها اكرب �سفارة. فلماذا تتلكاأ 

حكومة ترودو يف اتخاذ القرار ال�سحيح 

وما الذي يوؤخر كندا؟ 

كندا  تر�سل  ان  املعقول  من  هل 

للعراق  ومدربني  ع�سكريني  م�ست�سارين 

مواقع  ق�سف  يف  طائرتها  وت�سارك 

يف  وترف�ص  العراق  يف  داع�ص  ارهابيي 

�سفارتها؟  افتتاح  اعادة  نف�سه  الوقت 

هل يكفي مكتب اأمني لتبادل املعلومات 

حول  العراقية  املخت�سة  اجلهات  مع 

االرهابيني باعتبار ان بع�سهم قد يكون 

وبكل  فعا  انه  االيام  )واثبتت  كنديا 

الفكر  هذا  البع�ص  اعتنق  قد  ا�سف 

وقد  واجبا(  احلذر  وا�سبح  االرهابي 

ا بالفكر االرهابي التكفري  يعود حممنَّ

لل�سلم  تهديدا  ي�سكل  ما  وهو  كندا  اىل 

االهلي واالمن املجتمعي؟ ترى هل هو 

املحافظني  حزب  �سيا�سة  يف  اال�ستمرار 

االقليمية  لل�سغوطات  باال�ستجابة 

واقت�سادية  �سيا�سية  ال�سباب  والعربية 

وطائفية خا�سة بها؟ 

وجمموعة  جمعني  �سابق  حوار  ففي 

االو�سط  ال�سرق  �سوؤون  يف  متخ�س�سة 

املنطقة  تلك  يف  االحداث  حول 

لرد  هذا  ت�ساوؤيل  اثرت  ال�ساخنة، 

ا�ستجابت  احلكومة  اإن  بالقول  احدهم 

باالمتناع  خليجي  لطلب  البداية  منذ 

الن  بغداد،  يف  �سفارتها  افتتاح  عن 

ر�سميا  اعرافا  يعني  ال�سفارة  افتتاح 

اغلب  واإن  والدولة،  احلكومة  بتلك 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  حكومات 

واإن  اجلديد،  احلكم  توؤيد  ال  العربية 

اخلليج  دول  بني  االقت�سادية  العاقات 

وكندا هو الذي يدفع احلكومة لتمتنع 

فقلت  جديد.  من  ال�سفارة  افتتاح  عن 

له ان هذا رمبا كان �سحيحا يف ال�سابق 

حني كانت احلكومات تتوقع ان ي�سقط 

الو�سع قد تغر  النظام اجلديد، ولكن 

متاما االآن، فقد ايقنت تلك احلكومات 

بان احلكم ال�سابق ل�سدام ح�سني وحزبه 

لن  والعن�سرية  الطائفية  بركيبته 

يعود، وان العراق لن حتكمه الدكتاتورية 

اأعادت  قد  فاأكرها  لذا  جديد.  من 

حتى  بل  بغداد،  يف  �سفاراتها  افتتاح 

اململكة العربية ال�سعودية اعادت افتتاح 

�سفرها  وار�سلت  فرة  قبل  �سفارتها 

وجه  اأيام  وقبل  اعتماده.  اوراق  وقدم 

لرئي�ص  ر�سمية  دعوة  ال�سعودي  امللك 

الوزراء العراقي لزيارة ال�سعودية، كما ان 

الكثر من ال�سركات اخلليجية تعمل يف 

العراق، ناهيك عن املنتجات اخلليجية 

كل  فهل  العراقية.  اال�سواق  متاأ  التي 

عن  غائبة  واملعلومات  االخبار  هذه 

اأ�سرة طلباٍت  احلكومة الكندية لتبقى 

قدمية؟ وان كان كذلك حقا فاأعتقد انه 

بعد افتتاح ال�سفارة ال�سعودية )�ساحبة 

الكندي(  التاريخ  �ساح يف  �سفقة  اكرب 

احلكومة  ملقاطعة  مربر  هناك  يعد  مل 

وال�سعب العراقينَّني.

منطقة  يف  كثرة  احداث  اثبتت  لقد   

القرارات  بع�ص  خطاأ  االو�سط  ال�سرق 

املتعلقة بال�سيا�سة اخلارجية وبالعاقات 

العادة  االوان  اآن  وقد  الدول،  بع�ص  مع 

تقييم تلك ال�سيا�سات لتاخذ كندا دورها 

الطبيعي يف تلك املنطقة، ال �سّيما اأنها 

بق�سايا  معنية  غر  املفر�ص(  )من 

ببع�ص  تتحكم  عن�سرية  او  طائفية 

�سيا�سات احلكومات هناك، وقد وافقني 

بع�ص احل�سور، بينما عزا البع�ص االآخر 

القرار اىل عوامل اخرى )ال�سيعة وايران 

بحاجة  وهي  وا�سرائيل(،  اخلليج  ودول 

اىل مقال مف�سل ومنف�سل، فا بد من 

امل�سوهة  ال  احلقيقية،  ال�سورة  تو�سيح 

يقدمون  ممن  الكثرون  ميررها  التي 

امل�سالح  على  اخرى  دول  م�سالح 

الكندية. 

فمتى �سن�سهد قيام ال�سيد �ستيفان ديون 

برفع العلم الكندي على مبنى ال�سفارة 

الكندية يف بغداد، ت�ساوؤيل بكل ب�ساطة:   

“When”انكليزيا، و«وين« عراقيا.
باننا  التذكر  من  بد  ال  النهاية  ويف 

الثالثة  الذكرى  االيام  هذه  نعي�ص 

للروم  حلب  مطراَن  الختطاف 

وال�سريان  اليازجي  بول�ص  االرثوذك�ص 

قبل  من  ابراهيم  يوحنا  االرثوذك�ص 

وقد  �سوريا،  يف  االرهابية  الع�سابات 

ال�سحيفة  هذه  عرب  عام  قبل  نا�سدت 

الثانية الختطافهما،  الذكرى  يف  اأي�سًا 

لدى  للتدخل  احلكومة  )نا�سدت( 

“متون”  التي  املنطقة  حكومات  بع�ص 

�سراح  اطاق  اجل  من  االرهابيني  على 

حمبة  رجا  فهما  املطرانني،  هذين 

و�سام وميثان طوائف م�سيحية كرمية 

متجذرة يف تاريخ تلك املنطقة، وامل�سا�ص 

هي  كما  االن�سانية  بحق  جرمية  بهما 

ب.  يغينَّ او  ُيختطف  بريء  اي  بحق 

ال  حترك  اي  ن�سهد  مل  ا�سف  لكنوبكل 

حكومي وال كن�سي وال حتى موؤ�س�ساتي 

حلقوق االن�سان. فهل �سرنى حتركا هذا 

العام ام ان التمنيات كثرة؟ �سوؤال بر�سم 

ال�سيد ترودو عرب ال�سيد ديون من خال 

�سحيفة �سدى امل�سرق.

?™ª°ùdG ‘ á∏µ°ûe ºµjód
?á«©ª°S Iõ¡LG í«∏°üJ hCG AGöT ¿hójôJ



Ü Gƒ∏°üJG ºµJóYÉ°ùŸ

π«∏N IOÉZ
Ghada Khalil - Audioprothésiste

Sous certaines conditions, des modèles de prothèses auditives peuvent être
couverts par la RAMQ et par d’autres tiers payeurs

4608 Sainte-Catherine Ouest, Westmount, Qc, H3Z 1S3
514 - 564 4050

SOLUTIONS OREILLE
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1570 Chabanel O, Suite 203, Montréal H4N 1H4

SERVICE DE RECRUTEMENT ET D'AIDE POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS
(PERMIS DE TRAVAIL - PERMIS D'ETUDE - RESIDENCE PERMANENTE)

affilier a un bureau d'avocat

514.430.7761
SERVICE DE TRADUCTION (ARABE, FRANÇAIS ET ANGLAIS)

ع�ضو املجل�س الت�ضريعي جون فرايزر ل�ضدى امل�ضرق: 
بالرغم من الق�انني اجلديدة نحن ملتزم�ن فعال مب�ض�ؤوليتنا جتاه جمتمعنا

اأحمد هري�ش  - اأوتاوا

يف  نائب   )1958 عام  مواليد  )من  فرايزر  جون 

ممثًا  انُتِخب  اأونتاريو،  يف  الت�سريعي  املجل�ص 

يف  اأوتاوا  جنوب  دائرة  عن  اللربايل  للحزب 

)اأغ�سط�ص(  اآب  من  االأول  يف  الفرعية  االنتخابات 

النا�سطني، وعاقاته قوية  النواب  2013، وهو من 
باجلاليات والعرقيات املتنوعة يف كندا.

وقوفًا  فرايزر  ال�سيد  مع  اأجريناه  حواٌر  يلي  ما  يف 

عند عدد من امل�سائل التي تخ�ّص اجلالية يف اأوتاوا 

: حتديدًا واملجتمع الكندي ب�سكٍل عامٍّ

ما االأولويات التي ال بّد من تفعيلها يف منطقة 

جنوب اأوتاوا؟ 

تتمركز يف منطقة جنوب اأوتاوا اأف�سل امل�ست�سفيات 

اأن  علينَّ  اأّن  اأرى  لذا  املمتازة،  واملدار�ص  العامل،  يف 

منها  ي�ستفيد  كي  اخلدمات  هذه  دعم  يف  اأ�ستمّر 

اإىل هذا، فبمحافظتنا  اإ�سافة  اأبناء جمتمعنا.  كّل 

على نظام تعليم متنٍي ن�ستطيع �سمان حّق التعّلم 

والنمو والنجاح لكّل طفٍل يف جمتمعنا. واأنا فخوٌر 

با�ستثماراتنا �سعيًا اإىل تو�سيع اإطار التعليم ما بعد 

الثانوّي، و�ساأظّل مثابرًا يف دعِمَي الوظائَف. اأفتخر 

اأي�سًا مببادرتي الإطاق الربامج املحلية على �ساكلة 

 Youth Job( لل�سباب«  الوظائف  تاأمني  »برنامج 

اأو  جزئي  بدوام  العمل  فر�ص  يوؤّمن  الذي   )Link
واأرى  عامًا(،   15-18( الثانويات  لطاب  م�سائي 

لهذه الربامج تاأثرًا كبرًا يف جنوب اأوتاوا.

 )LRT( »اأّن »نظام النقل اخلفيف اإن م�سروٌر مبا 

�سيتو�ّسع �سمن مرحلته الثانية يف ال�سنوات املقبلة، 

واأوّد العمل على تو�سيع املطار اأي�سًا �سمن خّطتنا 

دعم  ا�ستمرارنا يف  باأهمّية  اأوؤمن  اأن  كما  اجلارية. 

ال�سعفاء يف جمتمعنا.

�سيارات  �سائقي  م��ن  كبرٌي  جت��ّم��ٌع  اأوت���اوا  يف 

م�سروع  اقرتحتم  املنق�سية،  ال�سنة  االأج��رة. 

املوافية  غ��ري  ال�����س��ي��ارات  ع��م��ِل  ملنع  ق��ان��ون 

بالن�سبة  اجلديد  فما  القانونية.  ال�سروط 

مل�سروع القانون هذا؟  

�سامة  “حماية  بعنوان   53 القانون  م�سروع 

بال�سيا�سة  املوّكلة  اللجنة  ا  حاليًّ تتدار�سه  الركاب” 

، ف�سيعالج اأزمًة حقيقية �سائدة  االجتماعية. واإن ُاقرنَّ

التي  ال�سائقني  ع�سابات  ب�سبب  طويٍل  وقٍت  منذ 

ذلك  فعل  من  و�سيمنعها  ال�سعفاء،  على  تت�سّلط 

العامة،  بال�سامة  القانون  م�سروع  ُيعنى  جمددًا. 

ال�سائقني  �سامة  على  باملحافظة  وبالتحديد 

وركابهم، وهذا اأمٌر بغاية االأهمية بالن�سبة يل، لذا 

�ساأ�ستمّر يف ال�سعي كي يقّر املجل�ص امل�سروع.

كلنا نعرف اأّن معّدل اجلرمية يف اأوتاوا هو من 

اأكرث املعدالت انخفا�سًا يف كندا، اإال اأّن اجلرائم 

ازدادت يف الفرتة االأخرية، فما تف�سريكم لهذا 

االرتفاع يف املدينة؟

ًة مع تفاوت االأحداث.  م�ساألة اجلرمية معّقدة، خا�سّ

يف  ال�سباب  اإ�سراك  يف  اجتهدنا  كّلما  اأّننا  اأظّن 

جمتمعاتهم خّف�سنا معّدل اجلرمية يف اأوتاوا.

اأتعتقدون اأننا دخلنا يف اأزمٍة اإداريٍة يف املدينة 

�سرطة  اإدارة  بني  القائمة  اخلالفات  �سوء  يف 

اأوتاوا واالحتاد؟ 

اأمن  �سبط  فعالة يف  اأوتاوا  �سرطة جنوب  اأّن  اأظّن 

مبجتمعها  التزامها  بفعل  نراه  ما  وهذا  املجتمع، 

لتها به.  و�سِ

مع  التوا�سل  يف  �سعوباٍت  اأّي  تواجهون  هل 

اأوت���اوا؟  يف  والعرقيات  املتنوعة  اجلاليات 

)املوزاييك(  الف�سيف�ساء  وكيف تتفاعلون مع 

امُلُدنّية؟

يف  اأوتاوا  جنوب  لتمثيلي  ال�سديد  بالفخر  اأ�سعر 

املنطقة  فهذه  بارك،  كوينز  يف  الت�سريعي  املجل�ص 

ُمذهلة بتنّوعها ورحابة �سدر اأهلها. واإذا ما نظرنا 

اإىل ا�ستقبالنا احلفيِّ لاجئني ال�سوريني ف�سيّت�سح 

هذا االأمر فورًا. اأّنى توّجهُت يف حنوب اأوتاوا قوِبلُت 

بالرحيب، واأعتّز بقدرتنا على العمل معًا.

الالجئني  م��ن  اأيٍّ  م��ع  ا  �سخ�سيًّ اأتوا�سلتم 

ال�سوريني يف اأوتاوا؟ وهل دعمتموهم؟

الذي  املحلي  احلدث  يف  بامل�ساركة  رًا  موؤخنَّ �ُسِرْرُت 

املهاجرين«  اأوتاوا خلدمة  »منظمة جمتمع  اأقامته 

التي  ال�سورية  للعائات  ا�ستقبااًل   )OCISO(

كان  لقد  االأخرة.  االأ�سهر  املنطقة يف  اإىل  توافدت 

تاأّثرت ب�سكٍل خا�صٍّ  املئات، وقد  رًا جمع  حدثًا موؤثِّ

يف  متعاونني  جمتمعنا  اأبناء  من  الكثر  لروؤية 

مل�ساعدة  مفتوح  دائمًا  ومكتبي  بع�سهم،  م�ساعدة 

اإن  تعنيهم  حملية  ق�سية  اأّي  يف  املحليني  ال�سكان 

تواجدوا هنا منذ اأ�سابيع قليلة اأو منذ �سنني طويلة. 

يف  اللربايل  احل��زب  اأ�سدر  اخل��رية  الفرتة  يف 

كندا قراره بالن�سبة حلركة مقاطعة الب�سائع 

اأننا  واال�ستثمارات اال�سرائيلية )BDS(. ومبا 

اأّن قراراً  اأتظّنون  نعي�ش يف دولة دميقراطية، 

كهذا ميكن اأن يّتخذه االأفراد ممار�سًة حلرية 

التعبري )خا�سة اأّن الكثري يروَن اأّن هذا االأمر 

ي�سعف احلقوق التي ين�ّش عليها د�ستورنا(؟

يف  الزاوية  حجر  ت�سّكل  التعبر  حرية  اأّن  اأوؤمن 

وتقّبل  الت�سامح  مبادئ  واأّن  الدميقراطية،  الدولة 

االآخر والتفاهم القائمة يف بلدنا هي التي جعلتنا 

اأنحاء  كّل  من  بالنا�ص  ودفعت  عليه  نحن  ما  على 

العامل للمجيء اإىل هنا والعي�ص معًا.

امل�سلمة  العربية  اأبناء اجلالية  اأّن  بالرغم من 

يوافق  ال  فالبع�ش  اللربايل،  للحزب  �سّوتوا 

احل�سي�سَة  احل��ك��وم��ِة  ت�سريع  على  ا  فعليًّ

على  امل�����س��اع��دة  ع��ل��ى  وال  )امل��اري��ج��وان��ا(، 

امل�سروبات  بيع  على  حتى  وال  االن��ت��ح��ار، 

فماذا  االأغ��ذي��ة.  بيع  حم��الت  يف  الكحولية 

لديكم لتقولوه ملن تختلف اآراوؤهم عن اآرائكم، 

خا�سة بالن�سبة ملوا�سيَع بهذه احل�سا�سية؟

نحن نعي�ص يف دولة دميقراطية، وكممثل يف املجل�ص 

الت�سريعي، اأعرّب عن راأي جميع اأبناء املجتمع. من 

القانون  لنق�ص  العليا  املحكمة  قرار  ّن 
ّ
اأ الوا�سح 

باالإ�سافة  للموت،  الطبية  امل�ساعدة  مينع  الذي 

اأقلقا  قد  ذلك  تبع  الذي  الفدرايل  الت�سريع  اإىل 

فرة  منذ  اأعمل  املختلفة.  اجلاليات  من  الكثر 

من  احلد  يف  حقهم  من  املتعبني  املر�سى  لتمكني 

معاناتهم واإنهاء حياتهم، فاأنا اأعتقد اأّن لهم احلّق 

يف اّتخاذ قرارات كهذه. اأما بالن�سبة لبيع البرة يف 

ِخذ هذا القرار ليوؤمن  حمات بيع االأغذية، فقد اتُّ

اأوؤكد  لكنني  اأو�سع.  وخياراٍت  خدمة  للم�ستهلكني 

نويل  التغيرات  بهذه  القيام  مع  اأننا  لناخبينا 

فالقوانني  االجتماعية،  مل�سوؤوليتنا  فعًا  االأولوية 

اأي  املحات،  على  امل�سوؤول  البيَع  تفر�ص  اجلديدة 

اإىل  باالإ�سافة  معينًة،  و�ساعاٍت  حمددة  بيٍع  نقاط 

كما  امل�ستهلكة،  والكّمّيات  العبوات  حلجم  �سروٍط 

بالن�سبة اإىل تدريب املوّظفني وامل�سوؤولني عن البيع. 

الت�سريعي  املجل�ص  يف  وزمائي  اأو�ّسع  فبينما  اإذًا 

بيع  ب�سمان  ملتزمون  نحن  البرة،  بيع  نقاط 

امل�سروبات الكحولية وا�ستهاكها مب�سوؤولية.

امل�ستويني  على  العربية  اجلالية  ُتّثل  كيف 

الثقايف وال�سيا�سي يف اأوتاوا؟ وهل تعتقدون اأّن 

التح�سني ممكن؟

ذات  ال�سكانية  التجمعات  اأ�سخم  اأحد  اأوتاوا  جنوب  يف 

االأ�سول العربية يف بلدنا، واأبناوؤه ي�ساهمون منذ ع�سرات 

تداول  جمل�ص  اإّن  جمتمعنا.  بناء  يف  بفعالية  ال�سنني 

ُمذهٌل  بارك  كوينز  يف  الت�سريعي  املجل�ص  يف  اللرباليني 

تنّوعه، واأنا اأفتخر بان�سمامي اإليه. فكّلما تنّوع �سيا�سيونا 

متكّنت حكومتنا من الوقوف عند مطالب جالياتنا.

للجالية  ق��ول��ه  ت����ودون  م���اذا  ب��اخل��ال���س��ة، 

العربية، ولل�سباب حتديداً؟

الهند�سي  التعليم  »معهد  موؤمتر  ح�سرت  لقد 

الرائد« )I LEAD( موؤّخرًا، واأعجبت كثرًا بجهود 

كارلنت  جامعَتي  يف  امل�سلمني  الطاب  رابطتي 

اإىل  ال�سباب  جذب  يف  الطاب  جنح  فقد  واأوتاوا، 

يعني  احلقيقي  مبعناه  املجتمع  بناء  اإّن  املوؤمتر. 

ربط مكّوناته ببع�سها وترّقب الفر�ص للقيام بذلك. 

واحللول التي يقّدمها اأبناء املجتمع اأو اجلالية هي 

االأف�سل ملواجهة التحديات، وهذا ال يكون اإال بعمل 

اأن نحّدد ما  التغير فعلينا  اأردنا  لو  اجلميع معًا. 

نريد ونّتحد مع االآخر.

النائب جون فرايزر يف زيارة ملدر�سة اأهل البيت اأوتاوا
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:تتمة االوىل 

احلكم بني القا�سي واملعلقني

ما ال �سك فيه اأن القا�سي فايونكور اأراد، 

يف  ورد  الذي  املف�سلي  قراره  خال  من 

300 �سفحة وا�ستغرق خم�ص  اأكر من 

�ساعات لقراءته، توجيه ر�سالة قوية اىل 

الطبقة ال�سيا�سية مفادها: »اأنا ل�ست من 

�سيقوم بت�سوية م�ساكل جمل�ص ال�سيوخ، 

احل�سابات«،  لت�سفية  ُي�ستخدم  من  اأو 

جمل�ص  يف  التعامل  قواعد  »اإن  م�سيفًا 

غر  �سبابية،  غام�سة،  كانت  ال�سيوخ 

الوجهة  ترجح  ومبهمة،  وا�سحة 

الت�ساحلية يف التعامل، ما �سمح وي�سمح 

باأمور عديدة خمالفة للمنطق، اإال اأنها 

وم�ساحمة«.  معروفة  مقبولة،  كانت 

وخل�ص قرار القا�سي الق�سية، باأنها ال 

اأو غر قانونية  حتمل اأي �سفة جرمية 

ال  فاالأمر  دويف،  ال�سيناتور  ت�سرفات  يف 

ا�ستدعى  ما  ادارة،  �سوء  كونه  يتعدى 

املوجهة  االتهامات  كل  من  املتهم  تربئة 

الوا�سحة  القا�سي  ر�سالة  اأن  كما  اليه. 

تتم  ال  احل�سابات  »ت�سفية  باأن  تق�سي 

بت�سخيم االتهامات«، موحيًا بذلك اىل 

�ستيفان  ال�سابق  الوزراء  رئي�ص  هيمنة 

هاربر وحكومته على االدعاء العام، من 

خال ما نقلت اأو اأوحي به من معلومات 

كما  العام.  للمدعي  ومهولة  م�سخمة 

العام  االدعاء  مغالطة  يردد يف  اأنه مل 

املتهم  لقاء  دون  االتهامات  �ساق  الذي 

القبول  اأو  روايته  اىل  واال�ستماع  نف�سه 

اقرحهم،  الذين  لل�سهود  باال�ستماع 

من  اأكر  من  االأمور  حقائق  معرفة  اأو 

الوزراء  رئي�ص  مكتب  اأي  واحد،  م�سدر 

ال�سابق. ومل يكتِف القا�سي بهذا احلد 

ت�سرفات  على  علق  بل  االتهام،  من 

مكتب رئي�ص الوزراء نف�سه بالقول ان ما 

الوزراء  رئي�ص  مكتب  تو�سيحات  يف  ورد 

�سابط  ملخاطبة  ي�سلح  الق�سية  حول 

باجلي�ص، واإن الد�سائ�ص املوثقة )ح�سب 

و�سفه( يف مرا�سات مكتب رئي�ص الوزراء 

الدميقراطي،  املجتمع  يف  مقبولة  غر 

رئي�ص  توجيهات  ي�ستغرب  بذلك  وهو 

و«التكتيكات«  مكتبه،  وطاقم  الوزراء 

التي جلوؤوا اليها لتدعيم ادعاءاتهم، يف 

هذا  كل  تتحمل  ال  جنائية  غر  ق�سية 

التاأويل والتهويل.

حمامي  فيه  اعترب  الذي  الوقت  يف 

االعفاء  قرار  اأن  ال�سيناتور  عن  الدفاع 

جاء مدويًا، نظرًا ملا تعر�ص له ال�سيناتور 

من  املا�سية  الثاث  ال�سنوات  يف  دويف 

يلَقه  مل  العام  امل�ستوى  على  حتقر 

املراقبون  يرى  اآخر،  كندي  مواطن  اأي 

من  بالرغم  احلكم،  هذا  اأن  واملحللون 

كونه مفاجاأة كربى توجه ا�سابع االتهام 

الدارة الرئي�ص ال�سابق للوزراء، لن يغر 

الكثر من القواعد املعمول بها، اأخاقيًا 

انفاق  فمو�سوع  االأقل،  على  ومناقبيًا 

بعيد  زمن  منذ  معروفًا  كان  ال�سيوخ 

احلكم  اأن  كما  عنه.  وم�سكوتًا  ومقبواًل 

االعفاء،  حجم  �سخم  الذي  اجلديد، 

لن يخفف من كون ت�سرفات ال�سيناتور 

كانت  مهما  اأو  �سكل  باأي  مقبولة  غر 

القول حتتم  اأن خا�سة  اال  التربيرات. 

الداعمة  القا�سي  حجج  اأن  االعراف 

االأمر  ومف�سلة،  وا�سحة  كانت  لقراره 

من  مو�سعة  مناق�سة  يتطلب  الذي 

لطرق  العاقة،  ذات  االأطراف  كل  قبل 

امللفات  اي�سال  قبل  االدارية  التعامل 

وهذا  املحاكم.  اأروقة  اىل  »امل�سبوهة« 

القائلة  القا�سي  نظر  وجهة  يدعم  ما 

املعمول  القواعد  كل  مراجعة  بوجوب 

وحتديدها  ال�سيوخ  جمل�ص  يف  بها 

بو�سوح دون اأي مواراة، ومن قبل املجل�ص 

نف�سه، ا�سافة اىل وجوب تلقني ال�سيوخ 

اأنف�سهم تعليمات وا�سحة حول طريقة 

ما  اأو  به  القيام  ميكنهم  وما  ت�سرفهم، 

يتمكن  مل  واإن  عنه.  االمتناع  يجب 

اثبات  من  جهته  من  العام  االدعاء 

اال  دويف،  خمالفات  يف  اجلرمي  الفعل 

اأنه حتدث عن وجوب اعتماد املنطق يف 

عدم  من  بالرغم  واالنفاق،  الت�سرفات 

خا�سة  عليها،  من�سو�ص  حدود  وجود 

غر  وا�سحة،  خمالفات  هناك  واأن 

مل  ال�سليم،  للمنطق  وخمالفة  مقبولة 

يتطرق لها القا�سي.

الكندي  الوزراء  رئي�ص  كان  جهته،  من 

جو�ستان ترودو حذرًا، قليل الكام يف رده 

نيويورك يف  ال�سحفيني يف  اأ�سئلة  على 

اأثناء تواجده يف االأمم املتحدة للتوقيع 

للمناخ،  العاملية  باري�ص  اتفاقية  على 

فقال اإن هناك عمًا كثرًا يجب اجنازه 

اأجل  ال�سيوخ من  يف ما يتعلق مبجل�ص 

ال�سفافية يف االداء، واأن هناك اأ�سخا�سًا 

اأن  دون  االجتاه،  بهذا  يعملون  عدة 

يتطرق اىل ال�سيناتور دويف الذي ميكنه 

لالتحاق  ي�ساء  وقت  اأي  يف  العودة 

ب�سفوف ال�سيوخ يف جمل�سهم العتيد، اأو 

ما اذا كان �سيحاول االجتماع به الحقًا.

جمل�ش ال�سيوخ:

 قواعد قابلة للتاأويل

تهم  من  ال�سيناتور  باعفاء  احلكم  هذا 

االنفاق املبالغ به خارج حدود امل�سموح، 

جمددًا  االأوراق  خلط  ليعيد  جاء 

ميكن  التي  بالنفقات  يتعلق  ما  يف 

جمل�ص  هيئة  قبل  من  ت�سديدها  اعادة 

ال�سيوخ. اال اأنه بالرغم من اآراء م�ستقلة 

لانفاق،  �سوابط  بو�سع  طالبت  ثاث 

القا�سي  اجلديد  للقرار  ميكن  هل 

لل�سوابط  خمالفته  من  املتهم  باعفاء 

ت�سييق  بوجوب  ال�سيوخ  اقناع  املحددة 

هذه ال�سوابط؟ اجلواب يبدو حتى االآن 

�سلبيًا، الأنه ال يوجد اأي موؤ�سر على رغبة 

ال�سيوخ واملجل�ص ب�سورة عامة بالتخلي 

عن املرونة يف هذه القواعد وال�سوابط. 

اأواًل: تقرير املفت�ص العام ال�سنة املا�سية 

وّجه االنتقاد واالتهام لعدٍد من ال�سيوخ 

وّجه  وكذلك  به،  املبالغ  انفاقهم  ب�سبب 

االتهام اإىل قرابة ثاثني �سيخًا لنفقات 

غر قانونية، براأيه. املفت�ص العام مل يقّيم 

النفقات بناًء على قانونيتها واحرامها 

للقواعد، بل ذهب ابعد من ذلك، اأي اىل 

مربرة،  حمققه،  كانت  اذا  ما  يف  النظر 

له  فتبني  ومعقولة،  منا�سبة  م�ستحقة، 

اأو  اأن تلك النفقات غر مربرة، حمققة 

اأنها نفقات  معقولة، بل غالبًا ما يظهر 

ذات طابع خا�ص و�سخ�سي، واأن القواعد 

ت�سمح  ال  ال�سيوخ  جمل�ص  يف  املطبقة 

اأن  ماحظة  هذا  اىل  ي�ساف  بذلك. 

موا�سفات »العنوان الرئي�ص ل�سكن ع�سو 

بو�سوح،  حمددة  غر  ال�سيوخ«  جمل�ص 

يوجبه  التنقل  اأن  االدعاء  ميكن  بحيث 

طبيعة  ذات  اأعمال  اأو  ال�سكن،  مكان 

برملانية وهو اأمر غر مو�سح اأي�سًا. 

يف  ال�سابق  القا�سي  تقرير   : ثانيًا 

ِبِني  اإيان  الفدرالية  العليا  املحكمة 

جلنة  تراأ�ص  الذي   )Ian Binnie(

ال�سيوخ  نفقات  بدرا�سة  التحكيم 

املراقب  اأورده  ما  ناق�ص  بها،  والتحقيق 

معنى  تف�سر  يف  معه  واختلف  العام 

املهمات والن�ساطات الربملانية، وهو يرى 

اأو غمو�ص  بو�سوح  تكمن  امل�سكلة ال  اأن 

بل  ال�سيوخ،  املتبعة يف جمل�ص  القواعد 

يف العادات التي يتناقلها اأع�ساء جمل�ص 

تتميز  والتي  بينهم،  ما  يف  ال�سيوخ 

االنفاق  حدود  بخ�سو�ص  ب«بالوقاحة« 

التي لهم احلق فيها.

اأعفى  الذي  فايونكور  القا�سي  واأخرًا 

اليه،  التهم املوجهة  مايك دويف من كل 

اعتمد تف�سرًا حرفيًا للقواعد املعمول 

اعتمد  اأنه  كما  ال�سيوخ،  بها يف جمل�ص 

وجهة نظر ال�سيوخ يف ما يتعلق بتف�سر 

القائلة  الربملانية«،  االأعمال  »طبيعة 

باأن ال وجود لتف�سر وا�سح اأو �سوابط 

وكذلك  املجل�ص،  قواعد  يف  لها  حمددة 

خارج  االأ�سا�ص  لل�سكن  بالن�سبة  احلال 

بخ�سو�ص  اأما  اأوتاوا.  العا�سمة  حدود 

الذي  دوالر  األف   90 بقيمة  ال�سيك 

رايت  نايجل  هاربر  مكتب  مدير  �سلمه 

فقد  لل�سيناتور،   )Nigel Wright(
اإنه  القائل  دويف  دفاع  القا�سي  �سدق 

املكتب  مدير  الأن  مكرهًا  املبلغ  ت�سلم 

اأرغمه على ذلك بغية االيحاء باأن عليه 

ت�سديد نفقات ما كان يجب انفاقه ،وهو 

ال�سيناتور  اإن  قائًا  القا�سي  رف�سه  اأمر 

كونه  الت�سديد  على  مرغمًا  يكن  مل 

املبلغ  ميلك  ال  اأنه  مرة  من  اأكر  اأعرب 

املطلوب. وا�ستنكر القا�سي كذلك جلوء 

بع�ص اأع�ساء جمل�ص ال�سيوخ عن حزب 

للتهرب  »احليلة«  اأ�سماه  ملا  املحافظني 

وهو  عنها  واالبتعاد  دويف  ق�سية  من 

يليق  ال  ا  هوليوديًّ اأداًء  براأيه  ي�سبه  ما 

مبجتمع دميقراطي.

لقواعد  بالن�سبة  احلال  يكن  ومهما 

جمل�ص ال�سيوخ، اال اأن »الليونة« �ستبقى 

ما  يف  خا�سة  عامة،  ب�سورة  �سائدة، 

الأن  بالتنقل،  املتعلقة  بالنفقات  يتعلق 

عملية  الربملان«  »العمل  �سفة  حتديد 

�سلة  ايجاد  دائمًا  ميكن  اذ  م�ستحيلة، 

جمل�ص  يف  ع�سو  اأو  نائب  ت�سرف  بني 

اأي  للقاء  بها  يقوم  مبهمة  ال�سيوخ 

وبناًء  عادي.  مواطن  اأي  اأو  اآخر  نائب 

املكلفة  اللجنة  رئي�ص  نائب  ترى  عليه، 

ال�سيوخ  والنفقات يف جمل�ص  بالقواعد 

اأن   )Jane Cordy( كوردي  جاين 

الليونة �سرورية يف هذا املجال، م�سددة 

جتاهل  يعني  ال  الت�ساهل  اأن  على 

»االح�سا�ص اجليد«  اأو  امل�سرك«  »احل�ص 

ال  كثرة  فاأمور  باالأمانة،  يق�سي  الذي 

وقواعد ومنتنع عن  لها �سوابط  توجد 

القيام بها الأننا نرى اأنها غر مقبولة.  

وماذا بعد هذا القرار؟

هذا هو ال�سوؤال احلرج يف هذه اللحظة، 

الذين  ال�سيوخ  اأع�ساء جمل�ص  فكر هم 

لهم  حق  ال  نفقات  تقا�سوا  اأنهم  ثبت 

منها،  جزٍء  بت�سديد  قام  والبع�ص  بها، 

املجل�ص  اأع�ساء  كل  �سي�ستفيد  فهل 

ماك  خا�سة  احلا�سم؟  القرار  هذا  من 

برازو  وباتريك   )Mac Harb  ( حرب 

واِلن  وباِما   )Brazeau Patrick(

زالوا  ما  الذين   ،)Pamela Wallin(

ال�سرطة  وحتقيق  لتفتي�ص  يخ�سعون 

باتهامات م�سابهة لتلك التي كانت على 

ي�ستفيدوا  اأن  ويتوقع  دويف،  مايك  كاهل 

يثقل  ليتخل�سوا مما  االعفاء  من حكم 

كاهلهم من اتهامات. بع�ص الذين �سددوا 

ما عليهم مل يندموا على ذلك، وقد ذهب 

اأحدهم للقول اإن انتفاء �سفة اجلرم ال 

اأو  االأخاق  اأو  بالقواعد  التزامًا  يعني 

اأن  يرى  دويف  حمامي  واالآداب.  ال�سلوك 

االعفاء ال�سادر بحق موكله قد ال يفيد 

كل اأع�ساء املجل�ص املتهمني، الأنها بنظره 

لوازم  بكل  مدعمة  خا�سة  حالة  كانت 

يرى  املحامي  اأن  غر  واالقناع.  االثبات 

اأن هذا احلكم هو منا�سبة جيدة ملجل�ص 

املعمول  بالقواعد  النظر  ليعيد  ال�سيوخ 

على  وليعمل  و�سوحًا،  اأكر  فتكون  بها 

وتاأهيلهم  ال�ساأن  بهذا  اأع�سائه  تثقيف 

ملعرفة ما يحق اأو ال يحق لهم فعله.  

وهكذا يكون حكم الرباءة قد فتح الباب 

�ساحيات  حول  ال�سجال  اأمام  وا�سعًا 

وحول  املفرطة،  الوزراء  رئي�ص  مكتب 

املتحجر  ال�سيوخ  جمل�ص  خنوع 

فالرباءة  واأ�سرت  �سبق  وكما  واملت�سلب. 

اجلميع  خداع  اأبدًا  تعني  ال  اجلرم  من 

باالأ�سول  دويف  ال�سيناتور  التزام  حول 

يف  ال�سادقة  نواياه  وحول  واالأخاق، 

كل ما ارتكب من اأفعال. وتبقى النقطة 

و�سفه  ما  مع  �سُيتعامل  كيف  االأهم 

هاربر  مكتب  ب«بد�سائ�ص«  القا�سي 

فالقرار  يكن  ومهما  الق�سية؟  لتمرير 

احلكاية  اآخر  لي�ص  بالرباءة  ال�سادرة 

ولن يغلق ملف جمل�ص ال�سيوخ باأكمله. 

تفا�سيل  تابعوا  الذين  فالكنديون 

�سيظلون  �سنوات  ثاث  منذ  الق�سية 

على اعتقاد را�سخ اأن �سيئًا ما غر �سليم 

ت�سرفات  اإن  والقول  اأوتاوا.  يف  يجري 

يعني  ال  جرمية  لي�ست  ال�سيناتور 

�سحيحة  �سليمة،  ت�سرفات  اأنها  اأبدًا 

دويف  مايك  اأن  يعرف  فالكل  واأخاقية، 

ظل يتقا�سى ايجار منزل ال يقيم فيه، 

فماذا يعني القول اأنه مل يكن على علم 

وهذا  املطالبة؟  هذه  يف  له  حق  ال  باأن 

اأمر  االأفعال،  بقية  حال  هو  كما  طبعًا، 

غر مقبول من قبل النا�ص، حتى ولو عاد 

العودة  وهي  املجل�ص،  مقاعد  اىل  دويف 

اال�ساح  اآمال  كل  على  �ستق�سي  التي 

لتطوير مهام املجل�ص »املهِرئ« وقواعد 

واملراقبون  املعلقون  يخ�ساه  وما  عمله. 

اليوم اأن تبداأ ال�سكوك باأهلية اأمثال هذا 

ثقة  على  �سلبًا  �سينعك�ص  ما  القا�سي، 

احلال  وكذلك  الق�ساء.  بحكمة  النا�ص 

ي�سلم  الذي مل  العام  للمدعي  بالن�سبة 

من االنتقادات الاذعة. واحلال ينطبق 

اأي�سًا على مكتب رئي�ص جمل�ص الوزراء، 

مل  له  القا�سي  اتهامات  ح�سب  الذي 

وا�ستخدمها  اال  قذرة«  »مكيدة  يوفر 

واملواطنني  العام  الراأي  وت�سليل  خلداع 

وابعادها  بال�سيناتور  التهمة  بال�ساق 

ال�سيوخ  جمل�ص  حال  يبقى  كما  عنهم. 

دميقراطية،  غر  موؤ�س�سة  بدا  الذي 

اأع�ساوؤها غر منتخبني، وقواعد عملهم 

غر وا�سحة، على ما هو عليه. 

حتليل �شيا�شي

»الق�ضاء لي�ش م�رشحًا لت�ض�ية

امل�ضاكل ال�ضيا�ضية اأو ت�ضفية احل�ضابات«

حبيب زعرور

»HôY º©£e ‘ πª©∏d ÉeQhÉ°T º∏©e
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كنا قد حتدثنا يف احللقة اخلام�سة عن دور االأ�سرة 

وتعتقد  تعتمد  التي  الر�سالية  ال�سخ�سية  بناء  يف 

يف  نهائي  كخيار  حتديدا(  )الكندية  باملواطنة 

ولدت  �سواء  الديار،  وهذه  البلد  هذا  مع  عاقتها 

وعا�ست وترعرعت هنا، اأو ولدت هناك عرب املحيط 

ما  وتتابع  هنا،  لتعي�ص  ق�سريا،  اأو  اإراديا  وهاجرت، 

من  القادمة  والأجيالها  لها،  حياة  من  لها  تبقى 

بعد!..

اخللية  هي    - نوؤكد جمددا   – االأ�سرة  اأن  �سك  ال 

الوطن  ثم  املجتمع  عمارة  بها  تبداأ  التي  االأوىل 

فاالأمة، فالعمل على تاأ�سي�ص خلية اأ�سرية متما�سكة، 

مقدمات  من  وتنطلق  مبادرة  متفاعلة،  متوازنة، 

وا�سحة وثابتة وجريئة، وت�سر نحو اأهداف نبيلة 

ومعقولة وممكنة.. ال �سك اأن هذا التاأ�سي�ص لهذه 

يف  جاليوية  اأولوية  اىل  يتحول  اأن  يجب  االأ�سرة 

مقدمة برامج واأجندات عمل موؤ�س�ساتنا ومراكزنا 

وم�ساجدنا وكنائ�سنا، واأن تتحول اىل حالة طارئة 

يف خطاب االأئمة والرهبان وامل�سلحني والنا�سطني، 

يف  االمامية  واملواقع  املتقدمة  ال�سفحات  وحتتل 

اإعامنا واقت�سادنا وفاعلياتنا الثقافية والريا�سة 

والربوية واالجتماعية..

اىل  يحتاج  عاما  منربيا  خطابا  ميثل  �سبق  ما 

ا�سقاط على واقع يحمل حتديات كبرة، منها ما 

هو مبا�سر ونافر وناتئ، ومنها ما هو عام وهامي 

وغائم وغام�ص، وكا هذان التحديان يعمان على 

املمتلئ  الري  الغني  حمتواه  من  اإن�ساننا  تفريغ 

واملطمئن!..

رف�سهم  يف  يبالغون  الذين  و�ساباتنا  �سبابنا 

الذين  واالآخرين  باكرا،  االأ�سرة  تاأ�سي�ص  لفكرة 

دون  من  ولكن  نظريا،  بالفكرة  اإقناعهم  ميكن 

واالآخرون  الإجناحها،  العملية  الفر�ص  تاأمني 

اإ�سقاطات  من  يعانون  ولكن  باملبداأ  اقتنعوا  الذين 

جمموعة من الظروف واملفاهيم والعادات املعوقة.. 

كل اأولئك يبحثون عن حلول يعتربوننا م�سوؤولون 

اأوال،  واأمهات  كاآباء  اإيجادها،  عن  وعمليا  اأدبيا 

وكم�سوؤولني يف مواقع القرار وامل�سوؤولية والفعل يف 

مراكز اجلالية املتنوعة!..

.. ويف احللول التي نقرح، والتي اإن مل تاأخذ طابعا 

خال  من  ومتابعا  وممنهجا،  مربجما  اأكادمييا 

جمموعة فعاليات اأكادميية وتنظيمية يف خمتلف 

�ساحات عملنا اجلاليوي، فنحن نعتقد اأن االأ�سرة 

ال�ساب  لتثقيف  االأول  امليدان  تزال  ال  البيت   /

ملقى  واجب  وهذا  االأ�سرة،  مفهوم  على  وال�سابة 

تاأمني  من  يتجزاأ  ال  وجزءا  واالأم  االأب  كاهل  على 

�سروط احلياة الكرمية لاأوالد، والتي لي�ست فقط 

باملال ميكن تاأمينها، بل بالن�سج الفكري والعملي 

املبكر، الن�سج الذي يخلق حالة وعي متقدم لدور 

االإن�سان يف خافة اهلل يف اأر�سه!..

هذه البداية التي تتنوع فيها امل�ستويات والقابليات، 

الو�سائل  فيها  وتختلف  واالأوالد،  االأهل  بني  ما 

مداورة،  اأو  مبا�سرة  الفكرة،  اإي�سال  يف  واال�ساليب 

موؤ�س�ساتنا  قبل  وت�ساند من  وتوؤيد  تدعم  اأن  يجب 

اجلاليوية يف الدفع بهذا املفهوم من خال اإقراره 

ال�سخ�سية  لبناء  الربوي  املنهج  اأولويات  �سلم  يف 

واملركز  امل�سجد  خلطاب  ت�ستجيب  التي  الر�سالية 

االن�سجام  فتجد  والك�سافة،  واملدر�سة  واملنتدى 

البيت  يف  يتلقاه  ما  بني  ما  والتواطوؤ  والتوا�سل 

روحه  وتنفتح  فكره  فينمو  اخلارج،  يف  يتلقاه  وما 

يف  وعادل  دقيق  توازن  على  ووجدانه  وم�ساعره 

بني  االن�سجام  يف  الاحقة  واأجيالنا  اأوالدنا  حق 

االلتزام بدينهم يف بناء اأ�سرهم ال�ساحلة من جهة 

واالختاف  بالتنوع  الغنية  الكندية  ومواطنيتهم 

من جهة اأخرى!..

اإذن، تنتقل امل�سوؤولية مبا�سرة من البيت واالأهل اىل 

املركز وامل�سجد واملدر�سة واملنتدى والك�سافة، حيث 

من  الذي  الدور  وعي  املوؤ�س�سات  هذه  على  يرتب 

اأجله وجدت وتاأ�س�ست، واأنه بانتفاء قيامها بالدور 

املوؤ�س�ص وامل�سرع لوجودها ينتفي ا�سا�ص وجودها، بل 

قد ي�سبح وجودها عبئا على اجلالية من الناحية 

املادية اأوال وغرها من النواحي ثانيا!..

اإيجاد  عليها  يرتب  املوؤ�س�سات  لهذه  الدور  وعي 

واملادية  الب�سرية  والطاقات  واملناهج  الربامج 

واللوج�ستية لتاأمني ح�سن �سر عمل هذه الربامج 

اأوال  لاطمئنان  ونتائجها،  فعاليتها  من  والتاأكد 

وتطوير  حت�سني  حماولة  ثم  االإيجابية  للنتائج 

وتنمية هذه االأن�سطة اأفقيا وعاموديا!..

تختلف  موؤ�س�ساتنا  اأن  اأوال  االإقرار  من  بد  وال 

وا�ستهدافاتها  واأهدافها  تاأ�سي�سها  مقدمات  يف 

العمرية من اأبناء اجلالية، فهناك موؤ�س�سات عامة 

اأبناء اجلالية  جلميع   – افرا�سا   – اأبوابها  تفتح 

وهناك  معينة،  عمرية  فئة  على  الركيز  دون  من 

ن�ساطات  على  ت�ستمل  ولكنها  عامة  موؤ�س�سات 

وهناك  �سابة،  عمرية  فئات  ت�ستهدف  خا�سة 

موؤ�س�سات تربوية ومنتديات ومراكز ت�ستهدف اأبناء 

الثاثني  اأو  الع�سرين  اخلام�سة حتى  اجلالية من 

وحمط  اأملنا  حمل  تكون  قد  وهذه  العمر..  من 

وملختلف  لها  والعملية  والفكرية  االأبوية  ح�سانتا 

اأن�سطتها واأدوارها!.. 

ملختلف  كامنا  فيه  نوجه  الذي  الوقت  ففي 

واأهدافها  مقدماتها  عن  النظر  بغ�ص  املوؤ�س�سات 

جاد  مو�سوع  هو  االأ�سرة  مو�سوع  اأن  نعترب  الأننا 

يف  جوانبه،  من  كثر  يف  وواجب  و�سروري  وملح 

مع  تتعامل  التي  للموؤ�س�سات  نتوجه  الوقت  نف�ص 

نعي�ص  لكي  و�سبابا،  وفتيانا  �سغارا  اجلالية  اأبناء 

مو�سوع بناء االأ�سرة حالة طوارئ ثقافية وتربوية 

وامل�ساجد  للمراكز  نتوجه  اأن  يعني  وهذا  وفكرية، 

والكنائ�ص واملوؤ�س�سات املختلفة جلعل هذه املو�سوع 

عظاتهم  ويف  منابرهم  على  من  متكررا  خطابا 

ودرو�سهم وحلقاتهم، يف املعاجلة �سكا وم�سمونا، 

الدنيوية  الدينية،  املعان  وتاأكيد  عليه  واحلث 

واالأخروية املرتبة على املبادرة اإليه، وكذلك تعميم 

هذه  ت�سهيل  اىل  يدعو  الذي  وفقهه  الزواج  ثقافة 

الزواج  باب  يف  تدخل  التي  ال�سرعية  “املعاملة” 
كعاقة �سرعية تولد وتنمو وت�ستمر يف رعاية املوىل 

�سبحانه وتعاىل..

اىل  اخلطاب  بتوجيه  نطالب  الذي  الوقت  ويف 

بهذه  والعمل  وه�سم  لفهم  وال�سابات  ال�سباب 

ال�سعرة املقد�سة، كذلك ال بد من توجيه اخلطاب 

اىل االأهل للدفع والعمل على تي�سر ظروف هذه 

العاقة بالتخفف من كثر من العادات والتقاليد 

واالأعراف التي ت�سكل يف بع�ص االأحيان عائقا اأمام 

ال�سباب وال�سابات الذين تاأدبوا بغر اآدابنا، وولدوا 

يف زمان غر زماننا!..

ورهبان  اأئمة  من  املتكلمني  نطالب  وكذلك 

املوا�سيع  على  بالركيز  وخطباء  وحما�سرين 

عنها،  املرتبة  واالبتاءات  االجتماعية  واملفاهيم 

واعتماد الن�ص الديني ال�سحيح والعاقل واملنفتح 

االجتماعية  امل�ساألة  اىل  مدخا  لاآخر  واملتقبل 

والناجعة  الناجحة  احللول  اىل  منه  ندلف  وبابا 

مل�ساكلنا وابتاءاتنا املتنا�سلة!..

اىل  واملنربي  والداعية  وعي اخلطيب  اأن  �سك  وال 

اجلالية  ج�سد  ت�سيب  التي  الكبرة  امل�سكات 

واملت�سابه  التاريخي  يف  اال�ستغراق  من  يخفف 

وامللتب�ص، ليام�ص الراهن والوا�سح وامللح، في�سبح 

الذي  الوقت  يف  وحتابب  وتواد  تاق  مو�سع  املنرب 

خال  من  يجدوا  اأن  و�ساباتنا  �سبابنا  فيه  ياأمل 

و�سائكة  كثرة  وهي  مل�سكاتهم..  حلوال  خطابه 

يف  ل�سرة  �سرد  من  اأكر  وحتتاج  وطارئة  وملحة 

تاريخ قدمي!..

اأكر من ذلك، نطالب باأن تعقد الندوات واملوؤمترات 

واحللقات لدرا�سة الظواهر االجتماعية االإبتائية 

الفقه  كتب  يف  املنا�سبة  حلولها  عن  والبحث 

بعقد  نطالب  ذلك  من  واأكر  الفكر،  وجملدات 

الندوات واللقاءات التخ�س�سية يف مو�سوع االأ�سرة 

ال�سباب  اىل  وو�سوح  بجراأة  والتوجه  والزواج 

و�سجونهم  همومهم  طرح  يف  للم�ساركة  وال�سابات 

والطلب اإليهم يف رفع التو�سيات واالأفكار واحللول 

املطلوبة منا ومن واقعنا اجتاههم..

وقد تكون احللول االأكر جراأة هي اإيجاد االأر�سية 

النظيفة  والر�سالية  االإميانية  واالأجواء  والفر�ص 

ب�سبابهم  العائات  من  ممكن  عدد  اأكرب  جلمع 

يتعرف  لكي  للكل  الفر�سة  واإتاحة  وفتيانهم 

لقاء  م�ساحات  اأن  نزعم  وقد  الكل،  مع  ويتعارف 

اجلديدة  املوؤ�س�سات  خال  من  بالتبلور  بداأت 

توؤ�س�ص  اجلالية  ف�ساءات  يف  والواعدة  الناه�سة 

لبيت جاليوي جديد ينمو وتثمر �سجرته يف مناخ 

ينقى هواوؤه وتعذب ماوؤه، وهو يخرج على التقليدي 

déjà vu..! �واملاألوف واملكرر والباهت وال

هوزاأبجد

اآراء

جمتمعنا!.. )احللقة ال�ضاد�ضة(

طالل طـــه

taha_talal@hotmail.com

يلتزمون  الوهابيون  كان  الزمن  مدى  على 

تبقى  لكي  حرفيًا  االمركية  باالأوامر 

،ول�سيانة  لنظامهم  االمنية  الرعاية 

والرعية!!!. الدهر   تقلبات  من   حكمهم  

بعد انك�سار �سوكة ال�سهيونية  يف لبنان على ايدي 

املقاومة و انكفاء ا�سرائيل ن�سبيا ملعاجلة جروحها، 

ُكّلفت املهلكة الوهابية بتعبئة الفراغ و الت�سدي 

املبا�سر ملحور املقاومة بعد ان كانت تقوم بدورها 

خلف ال�ستار مع م�ساحيق التجميل  املتوفرة من 

خدمة احلرمني اىل اآخره......

الدويلة  خارجية-  وزير  جا�سم  بن  حمد  يقول 

ُكلفت-ممن؟-  باده  ان  -قطر �سابقا  املجهرية 

يف  االفاعيل  لفعل  االخ�سر  ال�سوء  واعطيت 

و  ال�ساحة اخللفية،  ال�سعودية يف  كانت  و  �سورية 

الذي  العمل  ال�سعودية  ت�سّدرت  معني  وقت  بعد 

كنا قد بداأنا به. يعني عادة يف كوالي�ص املخابرات 

والدول بعد 2٥�سنة على االقل يفرج عن الوثائق 

و�سيا�سة ما،  التي توثق عمل  املحكية  او  املكتوبة 

امنا مع هوؤالء االجنا�ص ال امكانية لهم لل�سرب. 

عليهم ان يتج�سوؤوا ما اإئتمنوا على كتمانه. و ها 

الوهابي ال ي�ستطيع �سربا على  الرمل  هو ملك 

تاأديب و تقريع اوباما له علنا، راأيناه يتطاول على 

امر  اليه  ار�سل  املطار.  يف  ي�ستقبله  ال  و  معلمه 

املدلل  ال�سبي  اجلبر  ابن  مع  الريا�ص  منطقة 

على  للداللة  وا�ستقباه  �سلطان  بن  بندر  لدى 

انزعاج امللك من التقريع العلني من قبل اوباما 

للملك و كيانه الكرتون....

الوهابية  للمهلكة  زيارته  ا�ستبق  اوباما  يهم،  ال 

بالف�سل  ربطًا  ال�سعودي  لل�سلوك  ته�سيم  بحملة 

عدم  ،و  ال�سهيون  للكيان  التكميلي  الدور  باأداء 

قطيع  ثورة  ار�ساء  يف  اجناز  حتقيق  على  القدرة 

و  ليبيا  اىل  تون�ص  من  االمان  بّر  اىل  االخوان 

�سوريا، انتهاًء باليمن الذي �سهد و ي�سهد امل�سيبة 

الت�سغيلي  دورها  و  املهلكة  �سورة  على  الكربى 

مل�سلحة احللف االمركي-ال�سهيون....

لقد  يقول  حاله  ل�سان  و  املهلكة،  يوؤدب  اوباما 

اهلكتنا يا �سلمان بعنجهية الغلمان ،لقد اهنتم 

يف  ف�سلتم  و  عراة  حفاة  امام  اليمن  يف  �ساحنا 

ازاحة اال�سد، و ها انا ذاهب اىل بيتي يف اخلريف 

جميعا... �سدورنا  على  جاثم  اال�سد  و   القادم 

الف�سل  لهذا  تعوي�سا  يريد  اوباما  ان  الق�سة 

تدمر  يف  االمركي  اال�ستثمار  ادارة  يف  الوهابي 

تركيبها  اعادة  و  انظمتها  فكفكة  و  املنطقة  دول 

الدولة  ربيبتها  و  امريكا  خلدمة  وتاأهيلها 

دوالر  مليار   ٧٥٠ على  االآن  ...العني  ال�سهيونية 

من مال النفط ال�سعودي امل�ستثمرة يف امريكا....

ال�سطو على هذا املال عرب ت�سريعات قانونية هو 

التهديد الذي يق�ص م�ساجع بني �سعود وها هي 

االعامية  احلملة  من  امامهم  تتواىل  الدالئل 

القانونية  الدعاوى  اىل  امريكا،  يف  التمهيدية 

الأهايل �سحايا العمليات االنتحارية التي قامت 

بها القاعدة يف نيويورك، اىل تقدمي منوذج عملي 

عرب م�سادرة ملياري دوالر من اموال ايران لذرائع 

م�سابهة ،اىل الكام عن تورط اع�ساء يف النظام 

ال�سعودي بتمويل الهجمات االنتحارية الخ....

جاء اوباما م�سبوقا بجملة ت�سريحات ومقابات 

للمهلكة  ال�سيئ  االداء  مو�سوع  تتناول  �سحفية 

الوهابية ،و تت�سمن قدحا وذما علنيني ن�سهدهما 

االمريكية- العاقة  تاريخ  يف  االوىل  للمرة 

ملا  باال�سافة  �سوابه  طا�ص  امللك  ال�سعودية،هنا 

يعي�سه  الذي  ‘اال�ستخراء’  و  اخلرف  من  يعانيه 

معلمه  اوامر  تنفيذ  يف  تفانى  ،فهو  رعيته  مع 

من  املهلكة  ت�سليح  بعد؟  يريد  االمريكي،ماذا 

�سر  هو  ؟هذا  امريكا  يف  اال�ستثمارية  ماءتها 

اجلنون الوهابي يف املنطقة ،يريد الوهابي قطع 

االقليمي  الدور  تطويع  حماوالت  على  الطريق 

 ، منه  طلب  ما  تنفيذ  يف  الف�سل  بفعل  لنظامه 

وال�سبيل اىل ذلك هو ممار�سة التدمر املتوا�سل 

لكل ما ي�ستطيع لي�سمن تدخا امريكيا ير�سيه 

و ال يتجاوزه....

ي�ستطيع  ال  امريكا  م�سالح  على  املوؤمتن  اوباما 

جماراة حفلة اجلنون هذه من دون مردود �سيا�سي 

قابل للت�سييل �سيطرة و نفوذا. لذلك اعتقد انه 

وجه تهديدا بان عدم االن�سباط ح�سب مقت�سيات 

املهلكة  على  الويات  �سيجّر  االمريكية  الروؤية 

 الوهابية دورًا و نفوذًا و تدمرًا ملا تبقى هيبة و قوة .

مب�سادرة  التهديد  مع  الوهابي  الدور  اأفول 

اكر  الوهابي  الدور  من  اال�ستثمارات يجعان 

اجمع  العامل  يعرفه  مما  الرغم  على  مطواعية 

قب�سها  و  االمركية  ال�سيطرة  حمورية  عن 

منهم. العرب  خ�سو�سا  ازالمها  اعناق   على 

يقدم  ان  الوهابي  ي�ستطيع  ماذا 

؟ االن  حتى  فعله  مما  اكر   لاأمركي 

اللبنانية  املقاومة  على  حاقدة  حربا  �سن  لقد 

�سملت كل اوجه احلياة و�سوال اىل ترحيل �سيعة 

االنتماء  �سبهة  على  اخلليج  دول  من  لبنان 

املذهبي تنكيدًا و تعقيدًا للمجتمع الذي يح�سن 

املقاومة، و ها هي امريكا ت�سن القوانني يف نف�ص 

االجتاه حتت عنوان مكافحة االرهاب حتى ليكاد 

املرء ي�سعر ان االر�ص و ال�سماء قد اطبقت على 

تلك املقاومة ورجالها.....

امللك يف حرة �سديدة ممزوجة باخلرف، و اوباما 

وارتد  االدوات  ا�ستهلكت  ،لقد  يوم  كل  يجلده 

التكفريون على معلميهم وراحوا ي�سقونهم من 

الكاأ�ص ذاتها التي �سقوا بها �سعوب املنطقة.الفعا 

انها معمعة ال خروج منها اال مبعجزة ....

ملكه  امرا�ص  اوباما  �سيعالج  كيف  لننتظر 

اخلرفان، و اىل اي مدى �سيبقى االخ بوتني على 

قناعته باعطاء فر�سة للحل ال�سيا�سي قبل رحيل 

اوباما يف اخلريف املقبل....

ال�سوري  ال�سمال  حرب  لتح�سم  ب�سيط،  احلل 

بالكامل  اال�سراتيجية   املعطيات  و�ستتغر 

اىل  حاجة  دون  من  اخلرفان  امللك  و�سرتدع 

تهديد اوباما ...

هل �سيفعلها بوتني؟

لقد فعلها االيرانيون وار�سلوا قوات النخبة اىل  

�سورية.

م�سى،  وقت  اي  من  اكر  احل�سم  االن  املطلوب 

ع�سى اهلل يهدي بوتني اىل طريق احل�سم.

وال�سام....   

...وال�شالم

اوباما وحرية امللك

عادل حبيب
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حتقيق - اآراء

 ت�ستمر بع�ص �سا�سات مونريال بعر�ص اول لفيلمني 

ج���زائ���ري���ني ك��وم��ي��دي��ني ي�����س��ه��دان اق���ب���اال الف���ت���ا من 

اجلمهور الكندي واملغاربي. 

فاالأول” اجلزائر .. حظا �سعيدا “ للمخرج فريد بن 

تومي) مولود من اب جزائري وام فرن�سية ( يتحدث 

الدين  �ستيفان)نور  يدعى  لرجل  واقعية  ق�سة  ع��ن  

بن تومي ( �سقيق املخرج ويعي�ص بني بلدين حماوال 

البحث عن هويته. وتدور احداثه  حول

�سديقي طفولة  �ستيفان و�سام ) �سامي بو عجيلة- 

ل�سناعة  �سغرة  �سركة  معا  ي��دي��ران  الفيلم(   بطل 

زالجات ثلجية) Skis ( ذات جودة عالية . اال انهما 

وقعا يف ازم��ة مالية . ومل تعد �سركتهما ق��ادرة على 

ويحاوالن  الكبرة.  ال�سركات  مناف�سة  يف  اال�ستمرار 

توقيع عقد مع �سركة �سويدية  لكن املحاولة ف�سلت . 

 فال�سريك �سام لي�ص لدية اي اهتمام ب�ساأن الريا�سة 

.اما �ستيفان فتتكون لدية فكرة هي اقرب اىل مغامرة 

م��ت��ه��ورة  امن���ا مي��ك��ن ان ت��ك��ون ف��ر���س��ة اخ���رة الن��ق��اذ 

باالألعاب  امل�ساركة   ويعتزم   االفا�ص.  �سركتهما من 

الطويلة  امل�سافات  يف   2٠٠٦ لعام  ال�ستوية  االوملبية 

ممثا  االيطالية  تورينو  مدينة  يف  التزلج  لريا�سة 

بلده اجلزائر يف هذا االوملبياد.

يف هذه االثناء ت�سعر ) بيانكا ( زوجة �سام  مبخا�ص 

الوالدة في�سطر ان يغادر اىل اجلزائر للح�سول على 

املال ومعاجلة زوجته .

عودة اىل اجلذور

جت����ري اأح������داث ال��ف��ي��ل��م يف ق���ال���ب ك��وم��ي��دي درام����ي 

ري��ا���س��ي م���ا ي��ج��ع��ل ال���ت���وازن يف ه���ذه ال��ث��اث��ي��ة ام���ام 

حت��دي��ات وت��ع��ق��ي��دات ك��ث��رة.. يف ه��ذا ال�سياق يبعث 

املخرج بر�سالة مفادها اأن الثقافات بني الب�سر تكمل 

للتفرقة.  م��دع��اة  لي�ص  واختافها   البع�ص  بع�سها 

فاالن�سان ه��و االه���م وه��و ال���ذي يختار ان��ت��م��اءه بني 

اال�سراك  على  �ستيفان  فا�سرار  ذاك.  او  البلد  هذا 

بااللعاب االوملبية با�سم اجلزائر هو تاأكيد على اعادة 

. ه��ذا االجت���اه االي��ج��اب��ي لظواهر  ب��ج��ذوره  ات�ساله 

 ، واالجتماعي  الثقايف  واالن��دم��اج  وال��ه��وي��ة  الهجرة 

لكثر  يبدومغايرا  فكاهي  بقالب  تومي  بن  يعاجله 

من االعمال ال�سينمائية املماثلة التي يطغى عليها 

اجلانب ال�سلبي اىل حد بعيد.  

ي���������س����اراىل ان  ال���ف���ي���ل���م  ي���ح���ظ���ى ب���ت���ن���وي���ه االع�����ام 

الكندي جلهة نهجه الكوميدي القريب من م�ساعر 

امل�����س��اه��دي��ن واح���اط���ت���ه ال���واع���ي���ة ا����س���ك���االت ال��ه��ج��رة 

واالن���دم���اج واع��ت��ب��اره  ردا ق��وي��ا ع��ل��ى دع���اة التفرقة 

العن�سرية الفرن�سية .

ويف االط��ار الكوميدي االك��ر �سخرية  يقدم املخرج 

حم��م��د ح��م��ي��دي ) م���ن ا���س��ل ج���زائ���ري وم���ول���ود يف 

كنف عائلة فقرة يف احدى �سواحي باري�ص( فيلمة 

(. وتنطلق احداثه  » ) 91 دقيقية  البقرة   « الطويل 

من اجلزائر اىل باري�ص.

.يف ب��داي��ة ال��ع��ر���ص ت��ت�����س��در ال�����س��ا���س��ة ���س��ورة ال��ب��ق��رة 

الفيلم   .ويقوم ببطولة  وجمال دبوز والمبر ويل�سن 

املغربي فات�سا بوياحمد) فاحت (.و يحكي ق�سة فاح 

جزائري ب�سيط لي�ص لدية ثروة �سوى بقرته اجلميلة 

ال�سقراء ) جاكلني ( التي يوليها عناية فائقة . ويحلم 

للم�ساركة  الفرن�سية  العا�سمة  اىل  بنقلها   ) ف��احت   (

يف م��ع��ر���ص زراع��ي.وي��ك��ت��ب ر���س��ائ��ل ل�����س��ال��ون العر�ص 

. لكّن  الباري�سي. ويح�سل على قبول للم�ساركة فيه 

اآخ��ر .و�سرعان ما   القبول �سيء واك��اف ال�سفر �سيء 

وتدب  �سكانها  فيفرح  القرية  ال�سار يف  ينت�سر اخلرب 

النخوة يف نفو�سهم ويقومومون بجمع ما تي�سر من 

امل��ال . ويبداأ ) ف��احت( رحلته امليمونة برفقة العمر » 

وم��ن هناك   « مر�سيليا   « م��رف��اأ  اىل  »وي�����س��ل  جاكلني 

يكمل م�سواره �سرا على االقدام باجتاه باري�ص.

طرائف ومفارقات

ومير) فاحت ( يف طريقه مبغامرات طريفة، ويلتقي 

معهم  فيتفاعل  وحم��ت��ج��ني.  متحم�سني  ا�سخا�سا 

ويكت�سف الكثر من عاداتهم وتقاليدهم  وثقافاتهم.  

اآخر  حينا  والدهاء  بالده�سة حينا  معهم  ويتعاطى 

ودائما يف اطار كوميدي �ساخر. وت�ساء ال�سدف  ان 

اكرامه  الكبارويبادر اىل  يلتقي ) فاحت(احد املاكني 

ان�سانية  ق�����س��ره.  وت��ن�����س��اأ بينما ���س��داق��ة وع��اق��ة  يف 

ك�سفت الفروق الطبقية واالجتماعية والثقافية بني 

فاح ب�سيط فقر وبني رجل غني كبر مفل�ص يربع 

اآخ��ري��ظ��ه��ر  .ويف م�سهد  ك��ث��رة  ق�����س��وروام��اك  ع��ل��ى 

)فاحت( وهو  ي�سارك �سكان احدى القرى احتفاالتهم 

يفقده  م��ا  الع�سر�سرعان  م��ن  �سرابا  ل��ه   فيقدمون 

ع��ق��ل��ه  وت��وازن��ه.وي��ق��وم��ون ع��ل��ى ال��ت��و ب��ار���س��ال ���س��ورة 

اىل زوجته التي حاول اقناعها واالعتذارمنها ب�ستى 

العبارات املع�سولة املمزوجة بال�سخرية والفكاهة . 

دي�سارم  موري�ص  الكندي  ال�سيمائي  الناقد  وي��ب��دي 

يقول  مقت�سبة  بعبارة  ويخت�سره  بالفيلم  اعجابه 

فيها   »ان اجمل ما فيه انه ينقل الوقائع الكوميدية 

دون وقوعه  يف التهريج«. 

لي�ص من املبالغة القول ان ال��زواج املبكر 

هذا  يف  امل�سلمات  الفتيات  معظم  ل��دى 

ال��زم��ن ب��ات م��ن االول��وي��ات التي تتحكم 

ب��رغ��ب��ات االآب����اء واالب��ن��اء م��ع��ًا. وال��دواف��ع 

من  الفتاة  خ�سية  اقلها  لي�ص  ذل��ك  اىل 

ال����دخ����ول ك���غ���ره���ا يف ق���ط���ار ال��ع��وان�����ص 

ت��رددت  طاملا  التي  العمر  فرحة  وتفويت 

على م�سامعها منذ ال�سغر)من فرحتك( 

وحت��ق��ي��ق اح��ام��ه��ا ب��ب��ن��اء ا���س��رة تغمرها 

ال�سعادة الزوجية. واذا كانت هذه املخاوف 

ال��وط��ن االم، فانها مع  ال�����س��ائ��دة يف  ه��ي 

ك��ن��دا على  امل��غ��رب��ات،  املعطيات يف  تغر 

���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ت�����س��ك��ل ه��اج�����س��ًا ���س��ب��اب��ي��ًا 

بامتياز. فال�سعي اىل الزواج املبكر يقابل 

نف�سها من احلما�ص من كا  الدرجة  يف 

الطرفني ال�سابات وال�سباب . فهم يرغبون 

ب���ه وي�������ودون حت��ق��ي��ق��ه ال���ي���وم ق��ب��ل ال��غ��د 

ويخططون له عن �سابق ت�سور وت�سميم 

يف  )ان�سئت  اجلمعيات  الجله  ويقيمون 

ل��ت��زوي��ج  اول جمعية  ع��ام��ني  م��ن��ذ  ك��ن��دا 

ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات( واالن���دي���ة ال��ت��ي من 

واالجتماعية  الثقافية  ان�سطتها  خ��ال 

لعاقات  يوؤ�س�سون  والرفيهية  والدينية 

بعد  فيما  تهيئ  قد  وتعارف  و�سداقة  ود 

لدخولهم القف�ص الذهبي.  

اح��دى  ع��ام��ا(   19 )لبنانية  تقول جمانة 

ال����ف����ت����ي����ات ال����ت����ي ت���ع���ت���رب ن���ف�������س���ه���ا »م����ن 

امل��ح��ظ��وظ��ات« ب��ه��ذا اال���س��ل��وب املبكر من 

رفيقاتي يتمنني  »العديد من  ان  ال��زواج 

ان يحظني مثلي بابن احلال �سيما وان 

م���ا ي��ت��ن��ام��ى اىل م�����س��ام��ع��ه��ن ب���ني احل��ني 

واالآخ����ر م��ن االه���ل واال���س��دق��اء ان �سوق 

ك�سادًا  ي�سهد  العربية  ال��ب��اد  يف  ال����زواج 

الفتيات  جانب  م��ن  والعر�ص  ملحوظًا، 

قليل،  ال�سباب  والطلب عليهن من  كبر 

ي�ستهان  ال  ن�سبة  ي��ام�����ص  ال��ي��اأ���ص  و���س��ن 

ن��ادرة يف  بها ف�سا عن ان فر�ص العمل 

لاجور  االدن���ى  واحل���د  ال�سباب  او���س��اط 

ال ي��ف��ت��ح ب��ي��ت��ا وال ي��وؤ���س�����ص ل��ب��ن��اء عائلة 

م���������س����ت����ورة«. وت���ع���ل���ق ���س��دي��ق��ت��ه��ا ن���ادي���ا 

هذه  على  �سنة(   1٧ وعمرها  )خمطوبة 

هناك  ال�سباب  »ع��ي��ون  بقولها  »امل��ع��ان��اة« 

ب�سرة وايديهم ق�سرة«. 

 اما يف ك��ن��دا ف���ان ه���ذه ال�����س��ع��وب��ات كما 

ج��زائ��ري��ة(   – �سنة   2٠ مي�سون   ( تعتقد 

ن�����در«. وت�سيف  ف���ا »وج�����ود ل��ه��ا اال  م���ا 

الفتاة هنا ما ان تنتهي من املرحلة  »ان 

فهي   . ال��ع��ني  عليها  تقع  حتى  الثانوية 

را�سدة  بالغة  ا�سبحت  قد  ال�سباب  بنظر 

اذا  للعمل  توؤهلها  ثانوية  �سهادة  ولديها 

�ساءت وان تتابع درا�ستها اجلامعية بعد 

الزواج اذا ارغبت«. 

،ي��ب��دو  امل��ن��اخ��ات امل�سجعة    يف ظ��ل ه���ذه 

التي حت�سل  املبكرة  الزيجات  ان معظم 

ب��ني 1٧ و19 �سنة، تدل  م��ا  يف االغ����راب 

ع��ل��ى ان ال��ف��ت��اة ت��ف��ك��ر ب��ط��ري��ق��ة م��غ��اي��رة 

تتميز  فهي   . االم  ال��وط��ن  يف  لنظرتها 

غالبا بالوعي والواقعية . فا تقف عند 

ظواهر اال�سياء وال عند حدود املقدم او 

املوؤخروال يغريها اجلاه واملال وال احل�سب 

ذلك  ك��ل  قبل  يعنيها  م��ا  وج��ل  والن�سب، 

وحتظى  والن�سيب  بالق�سمة  تر�سى  ان 

اليه خلقا وخلقا  ترتاح  ال��ذي  بالعري�ص 

وت��ث��ق ب��ق��درت��ه ع��ل��ى حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ات 

واالعباء الزوجية. 

وخلوها  ب�ساطتها  على  القناعات    هذه 

من التعقيدات امل�سطنعة، تتحدث عنها 

ل��ط��ف��ل��ني(  وام  ���س��ن��ة   22 ����س���وري���ة   ( مل���ي���اء 

وت��ق��ول »ت��زوج��ت يف ���س��ن ال��ث��ام��ن��ة ع�سرة 

م��ن ع��م��ري ومل يحل زواج���ي املبكر دون 

زوجي  ان  درا�ستي اجلامعية علما  امت��ام 

)23 عاما( يعمل يف مهنة متوا�سعة وما 

العي�ص  من  م�ستوى  لنا  يوؤمن  يتقا�ساه 

ال��ك��رمي. وال��ي��وم ان��ا على اب���واب التخرج 

ولفتت  املنا�سبة«  العمل  فر�سة  بانتظار 

اىل ال��ت�����س��ه��ي��ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال��ن��ظ��ام 

»انني يف  بقولها  الطالبة  اجلامعي لام 

كل مرة كنت اتغيب فيها عن االمتحانات 

تر�سل يل  اجلامعة  كانت  االمومة  بفعل 

اال�سئلة اىل البيت واعيدها بعد االجابة 

عليها«. 

ت�سجع  ال��ك��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة  ان  اىل   ي�سار 

الرامية  �سيا�ستها  اط���ار  يف  املبكر  ال����زواج 

ال��والدات  وزي���ادة معدل  الن�سل  تعزيز  اىل 

ال����ذي ال ي��ت��ج��اوز واح����د يف امل���ئ���ة. ومت��ن��ح 

ال�����زوج�����ني م�������س���اع���دة م���ال���ي���ة وت��خ�����س�����ص 

لاوالد حتى اخلام�ص منهم منحا عائلية 

مبعدل   )allocations familiales  (

يتقا�ساها حتى  الواحد  للفرد  دوالرا   ٦٠

االم  وحت��ظ��ى  ع�سرة.  الثامنة  �سن  بلوغه 

عاوة على ذلك مبجانية اال�ست�سفاء اثناء 

مل�ساعدتها  ممر�سة  وبتخ�سي�ص  الوالدة  

يف تربية طفلها خال اال�سهر االوىل واذا 

ك��ان��ت حمظوظة ورزق���ت ب��ت��واأم��ني او اكر 

عليها  ت��ن��ه��ال  تلفزيونية  جن��م��ة  فت�سبح 

الهدايا والتربعات من الهيئات االن�سانية 

واجلمعيات االهلية واخلرية. 

تبقى  امل��ب��ك��ر  ال�������زواج  حل�����االت   وخافا 

���س��ري��ح��ة اخ�����رى م���ن ال��ف��ت��ي��ات ال��ل��وات��ي 

)ب��ني  ال�����س��ن  م��ن  م��رح��ل��ة متقدمة  بلغن 

ب��ال��زواج لظروف  وت��اأخ��رن  �سنة(  2٧ و3٠ 

بينهن من  وق���د جت��د  وا���س��ب��اب خمتلفة 

ا���س��ت��ب��د ب��ه��ن ال���غ���رور وال��ك��ربي��اء ع��ل��ى ما 

ي��ب��دو ،ج����راء اع��ت��م��اده��ن ع��ل��ى احل�سول 

والو�سول  العلم  م��ن  عالية  مرتبة  على 

اىل مركز مرموق من الوظائف واىل نوع 

م��ن اال���س��ت��ق��ال يف ���س��وؤون��ه��ن اخل��ا���س��ة . 

هذا النوع من الفتيات هو االكر �سياعًا 

ال��زم��ن كلما  ب��ه��ن  ت��ق��دم  وت������رددًا. فكلما 

خبت جذوة العاطفة من قلوبهن لدرجة 

ي�سبحن فيها من املدمنات على الرف�ص 

لكل من يتقدم اليهن اذا مل يكن متكافئا 

مع م�ستواهن االكادميي اواالجتماعي او 

اىل  االم��ر  بهن  ينتهي  م��ا  وغالبا  املهني 

اللحاق بركب العان�سات.  

علي حويلي

د. علي �شاهر

دخ�ل احل�ضارة من 

اب�اب الغ�ش والرذالة

بنما”  “وثائق  ق�سية  تفجرت  اأن  بعد 

التي ف�سحت كيف تتم �سرقة واإخفاء 

االم����وال وال��ت��ه��رب م��ن دف���ع ال�سرائب 

اأكر  الوهمية، حب�ص  ال�سركات  واإن�ساء 

اإال  لها حاب�سا  زال  وما  اأنفا�سه  العامل 

فئة قليلة من �سعوب منطقة ما زالت 

الع�سل  يف  وتتقلب  جفونها  م��لء  تنام 

ويف نومة اأعمق من نومة اأهل الكهف. 

وبعد اأن انفقعت ف�سيحة »وثائق بنما« 

وبانت للجميع رذال��ة العديد من كبار 

رج����ال ون�����س��اء امل��ج��ت��م��ع��ات امل��خ��م��ل��ي��ة، 

املتقدمة منها واملتخلفة، و�سع معظم 

واأ�سحاب  االأغ��ن��ي��اء  �سيما  وال  ال��ن��ا���ص، 

وال��ري��ا���س��ة  ال�سيا�سة  ورج����ال  االم�����وال 

و�سرعوا  قلوبهم  على  اياديهم  وال��ف��ن، 

يف قراءة اآية الكر�سي اأكر من األف مرة 

يف اليوم حتى يحفظهم اهلل فا تظهر 

اأ�سماءهم �سمن اأ�سماء اأوراق بنما. 

بعد اآن انبجت »وثائق بنما« وتطايرت 

���س��ظ��اي��اه��ا خ�����اف ج��م��ي��ع ال���ن���ا����ص م��ن 

ال��ف�����س��ي��ح��ة اإال اغ��ن��ي��اء و���س��ا���س��ة ب��اد 

تابعوا حياتهم  الذين  االأو�سط  ال�سرق 

يهتموا  فلم  يكن  مل  �سيئا  اأن  ل��و  كما 

وال �سغلوا بالهم ال ببنما وال باأوراقها 

اع��ت��ادوا  ق��د  ف���ه���وؤالء  بف�سائحها.  وال 

وغا�سوا  بها  وانغم�سوا  الف�سائح  على 

يف م��ي��اه��ه��ا ح��ت��ى اأن ال��ف�����س��ي��ح��ة، اأي���ة 

ف�سيحة ك��ان��ت م��ه��م��ا ك��رب ���س��اأن��ه��ا، مل 

جلدهم  احل�سا�سية،  لديهم  تثر  تعد 

مت�سح لدرجة ان ب�سقت على وجوههم 

ينطبق  فعليهم  ل���ذا  اأم���ط���رت.  ق���ال���وا: 

قول ال�ساعر: اأنا الغريق فما خويف من 

التي كانت تردد  اأو كقول جدتي  البلل 

املثل التايل: اأكر من القرد ما م�سخوا 

اهلل. 

املتورطني  اأ�سماء  بعد ظهور  اأن��ه  يقال 

يف ف�����س��ائ��ح »وث���ائ���ق ب��ن��م��ا«، ت��ق��اط��رت 

م��ئ��ات ال���وف���ود ال�����س��ع��ودي��ة م��ع جمالها 

واإب��ل��ه��ا ون��وق��ه��ا م��ن خم��ت��ل��ف م�����س��ارب 

�سعرها  وب��ي��وت  وف�ساطيطها  امل��م��ل��ك��ة 

ف��اق��ت��ح��م��ت ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ال ل��ك��ي 

تطلب من �ساكنه التنحي او االعتزال 

او ال��ت��خ��ل��ي ع���ن احل���ك���م ب���ل ل��ت��ج��دي��د 

ايادي  وتقبيل  الطاعة  وتقدمي  البيعة 

ال��ذي ظهر  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني 

ال��ف�����س��ي��ح��ة. فح�سب  ت��ل��ك  ا���س��م��ه يف 

اال�سم  ظ��ه��ور  اإن  ومعرفتهم:  يقينهم 

يف »وث���ائ���ق ب��ن��م��ا«، ان دل ع��ل��ى ���س��يء، 

ي��دل على القدرة يف الدخول اىل  فهو 

ولو  حتى  احل��دي��ث  والع�سر  احل�سارة 

كان هذا الدخول يتم عن طريق الغ�ص 

وال�سرقة والرذالة.

فيلمان جزائريان ي�ضحكان جمه�ر م�نرتيال

فتيات يقدمن على الزواج املبكر تفاديا للعن��ضة
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بفقد احلاجة ام علي فرحات والدة االخت مديرة 

مدر�سة االجيال يف املجمع اال�سامي احلاجة ليلى 

فرحات وعمة احلاج ح�سني حب اهلل ع�سو جمل�ص 

االمناء يف املجمع ووالدة اأخوة واأخوات وجدة فتية 

الفقيدة  زوج  املجمع  ي�سارك  علينا  اعزاء  وفتيات 

لبنان  جنوب  يف  عرب�ساليم  بلدتها  واهل  وذويها 

ب�سموخ  وال�سامخ  امل�سحي  التفاح  اقليم  وحتديدا 

و�سفاء  حبا  واملتدفق  ومليتا  والرفيع  �سايف  جبل 

كتدفق مياه نبع الطا�سة التي تروي ار�سا تخ�سبت 

بدماء ال�سهداء حيث رقدت احلاجة فاطمة را�سية 

وابت�سامة  جميلة  ذكريات  خلفها  تاركة  مر�سية 

دائمة وذرية طيبة ناجحة يف العلم والعمل ونحن 

اذ ن�سلم لق�ساء اهلل وقدره ول�سنته يف خلقه ن�ساأله 

تبارك وتعاىل ان يتغمدها ف�سيح جنته ويح�سرها 

و�سيد  النبيني  خامت  مع  وتولت  احبت  من  مع 

الر�سل اجمعني حممد بن عبد اهلل )�ص(واهل بيته 

اىل  ونهدي  املجيب  ال�سميع  هو  انه  املطهرين)ع( 

روحها الطاهرة وارواح من فقدنا موؤخرا من ابناء 

املباركة  ال�سورة  اجلالية يف مونريال جميعا ثواب 

الفاحتة وانا هلل وانا اليه راجعون..

عزاء م�ضرتك

 نداء 
�سل�سلة نداءات ت�سدر عن املجمع الإ�سالمي يف مونرتيال

www.ccmmontreal.com

قام �سعادة �سفر جمهورية العراق يف كندا االأ�ستاذ 

املركز  اإىل  بزيارة  كعب  مهدي  طعمة  الكرمي  عبد 

ممثل  ا�ستقباله  يف  كان  حيث  اللبنان  اأالإ�سامي 

واإمام  كندا  يف  االأعلى  ال�سيعي  االإ�سامي  املجل�ص 

رئي�ص  ونائب  عبا�ص  نبيل  ال�سيد  �سماحة  املركز 

رمال  م�سطفى  ال�سيد  املركز  يف  االإدارية  الهيئة 

يف  العراقي  القن�سل  ال�سفر  �سعادة  رافق  كما 

الزيارة منا�سبة  وكانت  اأحمد خال�ص  ال�سيد  اأوتاوا 

الكندي  الو�سعني  حول  اخلربات  وتبادل  للتعارف 

�سماحة  رحب  وقد  احلايل،  والعربي  االإغرابي 

االإقامة  طيب  له  متمنيًا  ال�سفر  ب�سعادة  ال�سيد 

الكرام  اجلالية  الأبناء  خدمة  مهامه  يف  واملوفقية 

االأ�سيل  االإ�سامي  اخلط  على  التاأكيد  مت  كما 

امل�ستفاد من اأخاق و�سلوك ر�سول اهلل )�ص( واأهل 

بيته )ع( يف مواجهة اخلطوط املنحرفة التي تريد 

الوقت  نف�ص  ويف  وتزويره  باالإ�سام  ال�سني  اإحلاق 

التاأكيد على اأهمية ا�ستقرار عراق التنوع الطائفي 

والقومي والعرقي كما لبنان وكما هو نهجنا وفهمنا 

يف كل بيئة نعي�ص فيها.

)املركز االإ�سامي اللبنان(

ملنا�سبة ذكرى مرور ا�سبوع على وفاة املرحومة احلاجة 

حممد،  اآمنة،  علي،   : والدة  مغنية  حممود  فاطمة 

منى، م�سطفى، ليلى، �سينا، ح�سن ويحيى

مغنية،  �سالح   ، عبا�ص  علي  مرت�سى   : ا�سهرتها 

ح�سني حب اهلل وعلي احلاج �سليمان

الفائت  ال�سبت  م�ساء  اال�سامي  املجمع  يف  اقيم   

ني�سان اجلاري حفل  �سهر  والع�سرين من  الثالث  يف 

تخلله  نعمة  ح�سني  اال�ستاذ  له  قدم  حا�سد  تاأبيني 

نحلة  فوؤاد  احلاج  للمقرىء  الكرمي  القراآن  قراءة 

تناول  املوؤمن  ريا�ص  ال�سيد  ل�سماحة  عزاء  وجمل�ص 

الهل  كلمة  كانت  ثم  )ع(.  زينب  ال�سيدة  حياة  فيها 

اهلل  حب  م�سطفى  املرحومة  حفيد  القاها  العزاء 

مهمًا  �سخ�سًا  عائلتي  وّدعت  اأيام  :«منذ  فيها  وجاء 

احلاجة  الغالية  انها جدتي   . عمادها  اأهم  من  يعد 

و  طاهرة  جدة  فقدنا   ... علي  اأم  مغنية،  فاطمة 

احببناها  طفولتنا..  ايام  كل  معها  موؤمنة ع�سنا 

كثرا لي�ص الأنها مثال اجلدة احلنونة و العطوفة بل 

الأنها كانت مثال اجلدة املربية القادرة و امل�سوؤولة.. 

 علمتنا الكثر والكثر – علمتنا حب العائلة و�سلة 

حب  ال�سيافة علمتنا  وح�سن  الكرم  علمتنا  الرحم 

كندا - مكان والدتنا ومكان تربيتنا فيه ولكن غر�ست 

فينا حب الوطن لبنان- حب اجلذور و اال�سول ... 

كما يف كل �سيف كنا نذهب اىل بيتها نلعب و نلهو 

هناك-  ومن�سي اجمل االيام مع االهل واالقارب كنا 

َنقلب البيت راأ�سًا على عقب لكنها كانت دائمًا را�سية 

و   ... لفرحنا  تفرح  كانت   ... بوجودنا  م�ستاأن�سة 

حتزن حلزننا...و تخفف عنا و تزيد من عزميتنا.... 

وتطالبنا دائمًا بالنجاح والو�سول اىل اعلى املراتب 

يف  مدر�سة  جدتي  احلنان  يف  مدر�سة  جدتي   ...

وذكرياتنا  ما�سيها جميل  كل  املحبة...  و  االخا�ص 

معها لن ُتن�سى ابدا .. »

مع  �سراع  بعد  مغنية  احلاجة  وافت  املنية  ان  يذكر 

يف  الفائت  االربعاء  ع�سر  وذلك  لبنان  يف  املر�ص 

الثالث ع�سر من �سهر ني�سان اجلاري ودفنت يف ثرى 

جبانة بلدتها عرب�ساليم.

وان  الوا�سعة  برحمته  الفقيدة  يتغمد  ان  اهلل  ن�سال 

ال�سرب  ذويها  يلهم  وان  جنته  من  الف�سيح  ي�سكنها 

وال�سلوان انه �سميع جميب 

وا�سوها  الذين  كل  العزيزة  الفقيدة  عائلة  وت�سكر 

او  اال�سبوع  ذكرى  يف  باحل�سور  �سواء  مب�سابها 

باالت�سال جزيل ال�سكر واالمتنان والتقدير �سائلني 

املوىل عز وجل لهم عظيم االجر والثواب وان يرحم 

موتاهم ويحفظهم وعيالهم وحمبيهم  وان ال يريهم 

مكروها يف عزيز.

االأعلى  للمرجع  واآروبا  اأمركا  يف  العام  الوكيل  قام 

للم�سلمني ال�سيعة يف العامل اآية اهلل العظمى ال�سيد 

علي ال�سي�ستان دام ظله بزيارة اإىل مدينة مونريال 

احلجة  العامة  وخ�ص  الكرمية،  اجلالية  متفقدًا 

ال�سيد مرت�سى الك�سمري املركز االإ�سامي اللبنان 

حفل  بح�سور  م�ساركته  يف  متثلت  كرمية  بلفتة 

حتدث  حيث  )ع(،  طالب  اأبي  بن  علي  االإمام  والدة 

اإىل املوؤمنني واأمنَّ ال�ساة ونقل حتيات املرجع االأعلى 

ومتنياته  اجلالية  اأبناء  جلميع  االأبوية  وعاطفته 

لهم بالنجاح والتوفيق يف الدين والدنيا وذلك م�ساء 

بداية  وكانت   .2٠1٦ ني�سان   23 يف  الواقع  ال�سبت 

مدر�سة  لطالبات  احلكيم  الذكر  من  بتاوة  احلفل 

االإمام ال�سادق )ع( بنني ورنيم الكعبي و�سارة املقداد 

احلاج  املبدع  للمن�سد  املنا�سبة  وحي  من  وتوا�سيح 

مهنئًا  عبا�ص  ال�سيد  ل�سماحة  وكلمة  نحلة  فوؤاد 

احل�سور باملولد املبارك لاإمام اأمر املوؤمنني علي بن 

اأبي طالب )ع( ومرحبًا ب�سماحة ال�سيد الك�سمري، 

بتناول  وانتهى  مرت�سى  عارف  ال�سيد  احلفل  وقدم 

طعام الع�ساء وتوزيع الهدايا على االأطفال.  

العاقات اخلارجية  املركز م�سوؤول  زار  هذا وكان قد 

يف حركة اأمل الدكتور علي م�سيك يرافقه وفد حركي 

املركز  باإمام  التقى  وقد  مي�سيغان،   – ديرويت  من 

كندا  يف  االأعلى  ال�سيعي  االإ�سامي  املجل�ص  ممثل 

�سماحة ال�سيد نبيل عبا�ص. 

ال�ضفري العراقي اجلديد يف كندا يزور 

املركز االإ�ضالمي اللبناين

ذكرى ا�ضب�ع احلاجة فاطمة مغنية

زيارة ال�كيل العام للمرجع االأعلى 

ال�ضي�ضتاين يف املركز االإ�ضالمي اللبناين

جالية

�سابق  زواج  من  خارج  وهو  منه  تزوجت  م: 

انتهى بطاق وولد. وظننت انه �سيقّدر قبويل 

من  النه  الكربياء  يعي�ص  به  واذا  ابنه،  مع  به 

عائلة ثرية فيظن ان املال �سيجعل كل النا�ص 

من حوله يف خدمته وحتت امره. مل اقبل ان 

العمل  تعلمت  جامعية  فتاة  وانا  بي  يتحكم 

به  فاذا  املجتمع.  يف  �سخ�سيتي  لدي  وليكون 

امام  بي  يفتخر  ان  بدل  مني  الغرة  يعي�ص 

التعنيف  اىل  االمر  به  و�سل  وا�سدقائه.  اهله 

نف�سي  ال�سرطة الحمي  اىل  فلجاأت  وال�سرب، 

�سيكون  النه  فامتنع  الطاق  وطلبت  منه 

الف�سل الثان له. ولا�سف مل ي�ساعدن احد 

الطاق.  على  اح�سل  كي  الدين  رجال  من 

وها هي ال�سنوات متر وانا معلقة بني مطرقة 

ال�سرع الذي يرك  مزاجه االنتقامي و�سندان 

االمر بيد الرجل فهل هذا عدل ؟؟

املعذبة / اوتاوا

حل : لي�ص ال�سرع من يجرب احدا على القبول 

بتوقيع عقد زواج دون �سروط او حدود بينة امنا 

هي العادات والتقاليد التي تعيب على املراأة ان 

تطلب ان تكون وكيلة عن زوجها يف طاق نف�سها 

عند التعر�ص لاأذى او اكت�ساف واقع مغاير ملا 

الوردية،  االحام  عامل  يف  العري�ص  لها  ر�سمه 

القا�سي  بيد  الع�سمة  تكون  ان  ت�سرط  ان  او 

امللمات  عند  اليه  يرجع  موثوق  عادل  رجل  او 

الطرفني  بني  نزيها  حكما  ليكون  وامل�سكات، 

املتنازعني. ويبقى على االهل الكرام ان يتحروا 

اخاق الطالب للزواج وامل�ساهرة قبل التحري 

عن اماكه وح�ساباته البنكية الننا بتنا نلم�ص 

اكر من اي وقت م�سى الركيز على هذه االمور 

على  والبذخ  بالرفاه  والتباهي  املادة  ع�سر  يف 

وعندما  واالخاق  الدين  عن  ال�سوؤال  ح�ساب 

يتبني لنا عدم �ساحه وتبداأ الدعاوى والدعاوى 

امل�سادة نعود لنحمل ال�سرع امل�سوؤولية...

ال يا عزيزتي فان النا�ص ومنهم رجال الدين ال 

يرجمون بالغيب ولي�ص بامكانهم جتاوز حدودا 

البع�ص  تنا�سب  ال  قد  ملقا�سد  امل�سرع  و�سعها 

احيانا لكنها ت�سب حتما يف بحر عموم النا�ص 

اهل  يت�سدى  ان  ويبقى  امرهم.  نظم  و�سرورة 

اخلر وال�ساح يف جاليتك ليتو�سطوا بينكما 

اليجاد احلل املنا�سب واهلل ويل التوفيق .

م�ضكلة وحّل 
اقرتاح  اأبناء جاليتنا حماولني  بني  التي حتدث  امل�ساكل  باب نطل من خالله على  هذا 

نرحب  نحن  وعليه   .. واخلربة  الخت�سا�ص  اأهل  ا�ست�سارة  بعد  املنا�سبة  احللول 

باأ�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم و�سنجيب عليها يف الأعداد القادمة بحول اهلل..

اىل متى يبقيني معلقة؟؟

CHEF PATISSIER DEMANDÉ
5 ans d’expérience dans la pâtisserie

ARABE & service à la clientèle
$20/heure

102-5995 boulevard Gouin ouest Montréal

514.315.9572

PÂTISSERIE SAMADI ET FILS

Tel: (514) 657-8985 • Fax: (514) 667-7160
Email: info@shukr.com •       www.shukr.com

3767 Boul. Thimens, Suite 270, St-Laurent, Québec H1R 1W4

• Services Comptables - Fiscalité - Service Conseils
• Présentation des Avis d'oppositions

et de la résolution des litiges fiscaux
• Préparation des plans d'affaires
• Enregistrement des entreprises
• Rapports d’impôt pour les particuliers et les entreprises

äGQÉ°ûà°SG - ÖFGö†dGh áÑ°SÉëŸG äÉeóN

á«Ñjö†dG äÉYGõædG πMh äÉ°VQÉ©ŸG á©LGôe Ëó≤J

∫ÉªYC’G èeGôHh §£N OGóYEG

äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdG π«é°ùJ

äÉcöûdGh OGôaCÓd á«Ñjö†dG ôjQÉ≤àdG Ò°†–

COMTABLES • FISCALITÉ • SERVICES CONSEILS 
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Avocate • Lawyer

685 Boulevard Décarie, suite 304,
Saint-Laurent, Qc. H4L 5G4

Tél. : 514.447.7895 • 438.985.2286
Fax. :438.968.6511
nadas.avocat@yahoo.ca

NADA YOUSSEF
Doctorat en droit. LL.B. - LL.M. - PH.D.

∞°Sƒj ióf á«eÉëŸG


Membre
du Barreau
du Québec

اأحمد هري�ش  - اأوتاوا

اإجتمع اأع�ساء املجل�ص البلدي يف اأوتاوا 

يوم  وات�سون  جيم  املحافظ  برئا�سة 

العا�سرة  )اأبريل(  ني�سان   13 االأربعاء 

�سوت   23 بغالبية  واأقروا   ، �سباحاَ 

واحد  �سوت  مقابل  “اأوبر”  ت�سريع 

معار�ص، هو �سوت ع�سو املجل�ص البلدي 

ال�سيد اإليا�ص ال�سنتري.

اأوبر  �ست�سبح  اجلديد  القرار  ومبوجب 

بدءاَ من 30 اأيلول 2016 �سركة �سرعية، 

وكما �سرحنا يف عددنا املا�سي ف�سرعيتها 

ولن  وناعمة  لينة  لقوانني  وفقاَ  �ستكون 

“اأوبر”،  املوا�سات  �سركة  �سائقي  ُتزعج 

طِلق عليها م�سطلح “بي تي �سي”.
ُ
التي اأ

ال�سرعيني  التاك�سي  �سائقو  ويجد 

عليهم،  ُيح�سدون  ال  و�سِع  يف  انف�سهم 

التي  املهنة  واأنظمة  قوانني  اأن  باعتبار 

تكون  لن  البلدية  مفت�سي  من  تعلموها 

املوا�سات  �سركة  على  املفعول  �سارية 

“بي تي �سي«، التي لها قانونها اخلا�ص، 
اإذا  خا�سة  معاملة  موّظفوها  و�سيعامل 

عظيم  على  تدل  فاإنها  �سيء  على  دلت 

اإهتمام املجل�ص البلدي ب�سركتهم. 

الو�سع  التاك�سي يف ظل  �سائقي  اأن  كما 

غر  �سركة  اأوبر  اأن   )باعتبار  احلايل 

وتعمل   2016 اأيلول   30 حتى  �سرعية 

قد   ) اأوتاوا  يف  قانونية  غر  بطريقة 

خ�سروا ما يقارب 60 % من مدخولهم 

ماذا  الت�ساوؤل  لهم  ويحق  اليومي، 

�سيح�سل لل�سائقني بعد تاريخ الت�سريع 

وماذا �سيتبقى لهم، واأين هي مدخراتهم 

عند  ت�ساعدهم  اأن  املفر�ص  من  التي 

ذهبت  كلها  وال�سيخوخة....  التقاعد 

اأدراج الرياح.

 13 بعد  اأنه  نقول  وجترد  �سراحة  بكل 

البلدية  يف  اُتِخذ  الذي  والقرار  ني�سان 

ل�سالح “بي تي �سي”، وجدنا ال�سائقني 

ملا  بالن�سبة  اأنف�سهم  على  منق�سمني 

وكيف  املو�سوع،  هذا  يف  فعله  يجب 

قرار  على  فعلهم  ردة  تكون  اأن  يجب 

اإىل  دعا  من  فمنهم  البلدي،  املجل�ص 

البلد  حركة  و�سل  واالإحتجاج  االإ�سراب 

باإعتبار  الفكرة  عار�ص  من  ومنهم  كلياَ، 

املقابل  ال�سف  يف  يقف  االإعام  اأن 

لل�سائقني... كما اأنهم ال يريدون خ�سارة 

ما تبقى لهم من زبائن، وال يريدون اإثارة 

الراأي العام �سدهم وبالتايل خ�سارة من 

يقف يف �سفهم من املواطنني.

ثمناَ  ال�سائق  يدفع  وتلك،  هذه  وبني 

و�سحته  مدخوله  على  اإنعك�ص  باهظاَ 

قالت  كما  منه،  املطلوب  بات  وكاأنه  حتى 

ال�سيدة املثالية �سيفة الربنامج احلواري 

التي  امل�سموعة  املحطات  اإحدى  على 

اأو يومني من  يوم  وبعد  اأوتاوا...  تبث  يف 

يعمل  ان  ال�سائق  على  يجب  الت�سويت 

خ�سارته،  يعو�ص  حتى  اإ�سافية  ل�ساعاِت 

�سائق  اأن  اجلميع،  يعرف  كما  اأنه،  علماَ 

التاك�سي يعمل يومياَ ما يقارب 12 �ساعة، 

اأي يجب عليه ان ينام وراء املقود واأن يرى 

عائلته مرة يف االإ�سبوع، ع�سى وعّل ال�سيدة 

عن  وتر�سى  العني  قريرة  تنام  املحرمة 

تلك  ال�سريحة االإجتماعية الكادحة.

اأحمد هري�ش  - اأوتاوا

اأقيم يف مركز اهل البيت )ع( يوم االأحد 

الرابعة ع�سرًا حفًا  ال�ساعة  ني�سان   2٤

املوؤمنني  اأمر  والدة  مبنا�سبة  بهيجًا 

علي)ع(. 

اأبناء  من  غفر  ح�سد  احلفل  ح�سر 

اجلالية الكرمية 

وخال احلفل األقى �سماحة ال�سيخ علي 

تطرق  املنا�سبة  وحي  من  كلمة  �سبيتي 

اأمر  ومزايا  �سفات  بع�ص  اىل  فيها 

حث  ال�سام .كما  عليه  علي  املوؤمنني 

الذي  بنهجه  االإقتداء  على  امل�ساركني 

يج�سد نهج الر�سول )�ص( ونهج االإ�سام 

ال�سحيح.

دينية  مو�سحات  اأي�سًا  احلفل  وتخلل 

لاأنا�سيد  امل�سطفى  نور  لفرقة 

�سرف  على  ع�ساء  اال�سامية  ووجبة 

املنا�سبة ال�سعيدة .

ال�سباب  وزعت ميداليات  لعدد من  كما 

ملا  ال�سباب تقديرًا  لنادي  املنت�سبني 

يقومون به . 

مركز اهل البيت يحتفل بذكرى والدة االمام علي )ع(اأزمة �ضيارات االأجرة يف اأوتاوا ..نفٌق مظلم!

TRAVEL

www.safatravel.com

Vol Montréal - Madinah – Jeddah – Montréal   
Hôtels tous prêts du Haram:
Hôtel Millenium Taiba à Madinah en demi pension
Hôtel Zamzam grand Pullman à Makkah en demi pension
Pas de logement à Aziziyah
Logement dans les tentes Nord-Américaines à Mena
Supplément pour départ hors de Montréal : 500
Transferts, tour islamique à Madinah, traitement de visa
Qurbani et frais de Hajj (Motawif) inclus
FICAV (OPC) inclus. 

Titulaire d’un permis du Québec

HAJJ 2016 FORFAIT 5 ÉTOILES

Toutes sortes 
de visas pour 

l’Arabie Saoudite

1400 Sauvé Ouest / 245 / Mtl (Qc) H4N 1C5
Courriel : info@safatravel.com

Tél. : 514 332-0137 / Fax : 514 332-8299

SAFA TRAVEL

Pour plus d’informations         
contactez-nous

Départ 31 Août Retour 16 Septembre 2016
Prix par personneà partir de12490 CAD
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LA RÉFÉRENCE
À LAVAL
LA BAIE

CENTRE LAVAL
1600, LE CORBUSIER

450 688-1989
•••

LA BAIE CENTRE-VILLE
DE MONTRÉAL

585, STE-CATHERINE O.
514 284-8719

•••

SEAFORTH BUILDING
3550, CÔTE-DES-NEIGES,

SUITE 370
514 989-8694 

Les techniques et les aides
ont beaucoup évolué!
• Qualité d’écoute exceptionnelle
• Réglage automatique du volume
• Confort incroyable
• Prédominance de la parole dans le bruit
• Satisfaction garantie

L’évaluation d’un audioprothésiste est nécessaire pour la sélection de la prothèse appropriée.

www.audio-amerouali.com

Amina Amer-Ouali •  Carmelle Massicotte
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اأحمد هري�ش  - اأوتاوا

تعر�ص مبنى مركز ومدر�سة اهل البيت 

�سريت«  باريبو   200« يف  الكائن  »ع« 

االإثنني  يوم  �سبيحة  اآثم   اإعتداء  اإىل 

االإعتداء  تفا�سيل  ويف  ني�سان.   11
املركز  مببنى  املحيطني  اجلران  اأن 

اإ�ستفاقوا يوم االإثنني لروا كتاباِت على 

عدد من جدرانه اخلارجية ، اأقل ما ُيقال 

وال�سغينة  احلقد  عن  تنُم  اأنها  فيها 

التي تعتمل يف نفو�ص مري�سة، ولاأ�سف 

الكتابات  لنقل  م�سطرين  انف�سنا  جنُد 

كما هي، بدون جتميل، لي�ص دفاعاَ عن 

وا�سعة يف  �سريحة  من  وما ميثل  املبنى 

هذه  مثل  الأن  بل  اأوتاوا،  يف  املجتمع 

ولن  ومل..  ال...  واالأفعال  الت�سرفات 

املنفتحني  الكنديني  يِم  �سِ من  تكون 

واجلاليات  الثقافات  لكل  املحبني 

احلالية  اأن حكومتنا  بدليل  واالإثنيات، 

�سرائح ون�سيج  هي حكومة جامعة لكل 

احلكومة  تكون  وقد  الكندي،  املجتمع 

وزراوؤها  يتكلم  التي  العامل  الوحيدة يف 

7 اأو 8 لغاِت خمتلفة.
والكتابات التي ُوجدت هي التالية:

 DIE“ االنتحاريون  اأيها  لكم  املوت 

BOMBERS” اأيها الداع�سيون عودوا 
”ISIS GO HOME“  اإىل بيوتكم

النابية  العبارات  بع�ص  اإىل  باالإ�سافة 

والبذيئة التي �سُنعِر�ص عن نقلها.

احلروف  على  النقاط  و�سع  والأجل 

من  اجلريدة  قارئي  )باعتبار  نقول 

يعرف  الذي  اأن  �ستى(  واأديان  مذاهب 

اأتباع  اأن  يعرف  داع�ص  وفكر  معنى 

مدر�سة الر�سول واأهل البيت �سلوات اهلل 

داع�ص  اأعداء  األًد  هم  اأجمعني  عليهم 

الأنهم ميثلون النقي�ص خلطهم وفكرهم 

ال  الذي  املتوح�ص،  الهمجي  ونهجهم 

لة. ميت لاإن�سانية ب�سِ

بالعودة اإىل االإعتداء االآثم، فقد ح�سر 

بفح�ص  قاموا  الذين  ال�سرطة  رجال 

ميدان ثم جالوا يف اأرجاء ملعب املبنى 

رفيع  ولو  خيِط  اإىل  يتو�سلون  علهم 

 ، اجلناة  اأو  اجلان  اإكت�ساف  يف  ُي�سِهُم 

ق�سوى  اأهمية  ال�سرطةاأعطى  وجهاز 

ا�سا�ص  على  معها  ويتعامل  للحادثة، 

 )Hate Crime( كراهية  جرمية  اأنها 

يعاقب عليها القانون الكندي ب�سرامة.

هذا وقد ت�سامن �سكان املنطقة املجاورة 

للمدر�سة مع اإدارة واأهايل وطلبة مدر�سة 

ورف�سوا  االإ�سامية،  )ع(  البيت  اهل 

االخاقية  غر  االأعمال  قاطعاَ  رف�ساَ 

ال�سعب  وقيم  ح�سارة  اإىل  متت  ال  التي 

لة. كما قام االأهايل بتنظيم  الكندي ب�سِ

حاملني  املدر�سة،  مبنى  اإىل  زيارات 

ان  حتى  للطاب،  والفاكهة  احللوى 

بع�سهم ذهب خطوة اأبعد، فنّظم فطورا 

املدر�سة  ملعب  يف  جماعيا  �سباحيا 

رائدة  خطوة  يف  وللمعلمات  للطلبة 

ال�سعب  اأخاق  عن  بالغريبة  لي�ست 

اإىل  اإ�سافة  وامِلعطاء.  امل�سياف  الكندي 

الكنديني،  الر�سميني  من  عدد  قام  هذا، 

بينهم نواب واأع�ساء من املجل�ص البلدي 

وممثلون عن جهاز ال�سرطة وعن جمتمع 

منطقة فانييه بزيارة مبنى املركز ب�سجب 

ورف�ص تلك املمار�سات اخلاطئة التي قام 

عاِف النفو�ص. بها بع�ص �سِ

ال�سيخ  با�سم  احلاج  مع  توا�سلنا  وقد  هذا 

مدر�سة  اإدارة   جمل�ص  اأع�ساء  اأحد  علي، 

اأن  فاأفادنا  االإ�سامية،  )ع(  البيت  اهل 

الكندية  ال�سرطة  بداأتها  التي  التحقيقات 

عنها  ير�سح  مل  ني�سان   11 االإثنني  يوم 

كما  التقرير،  هذا  كتابة  تاريخ  اإىل  �سيء 

اإدارة  مع  والت�سامن  التعاطف  اأن  راأى 

املنطقة  اأهايل  ِقبل  من  والطاب  املدر�سة 

وفاعاليتها وال�سيا�سيني الكنديني لُهَو دليل 

خِر وعافية، يعك�ص اإنفتاح ال�سعب الكندي 

ورف�سه لكل مظاهر التمييز والعن�سرية.

لها  يتعر�ص  التي  االأوىل  املرة  اأنها  واإذ 

قال:  االأعمال،  هذه  ملثل  املركز  مبنى 

يف  االأعمال  لبع�ص  املبنى  »تعر�ص 

الدرجة  هذه  مبثل  لي�ص  لكن  ال�سابق، 

من الكراهية واحلقد«.

اأن  يف نهاية التقرير ال بد من ان نذكر 

اأوتاوا  يف  »ع«  علي  االإمام  م�سجد  جلنة 

على  تعليقاَ  التايل  البيان  اأ�سدرت 

واأهل  مركز  مبنى  على  االآثم  االإعتداء 

البيت »ع«:

»با�سم كل االإخوة واالأخوات العاملني يف 

العمل  ن�ستنكر  »ع«،  االإمام علي  م�سجد 

اخل�سي�ص اجلبان الذي تعر�ص له مبنى 

اأوتاوا.  مركز ومدر�سة اأهل البيت »ع« يف 

اإيجاد  اإىل  املخت�سة  اجلهات  ندعو  كما 

بحقه  االإجراءات  اأ�سد  واإتخاذ  الفاعل 

اإتخاذ االآليات ال�سرورية ملنع مثِل  واإىل 

هذه االأحداث املوؤ�سفة يف امل�ستقبل.

التعا�سد  روح  نحيي  ان  من  بد  وال 

وا�سحة  جتلت  التي  واملحبة  واالألفة 

ملبنى  املجاور  الكندي  املجتمع  عند 

يف  الر�سميني  زيارات  وُنثمن  املركز، 

املركز  اإىل  كندا  احلبيب  الثان  وطننا 

وا�ستنكارهم ملا ح�سل.

اأحمد هري�ش  - اأوتاوا

مرت�سى  ال�سيد  العامة  �سماحة  و�سل 

اهلل  اآية  �سماحة  وكيل  الك�سمري، 

العظمى ال�سيد علي ال�سي�ستان حفظه 

اإىل  ال�سمالية  واأمركا  اأوروبا  يف   – اهلل 

ني�سان  من  االأول  اجلمعة  يوم  كندا 

ومونريال  اأوتاوا  مدن  اإىل  زيارة  يف 

وهاملتون  وفانكوفر  وكالغري  وتورونتو 

واإدمنتون.

هذا وقد رافق �سماحة ال�سيد يف جولته 

ال�سيد  الدكتور  من  �سمنَّ  وفٌد  الكندية 

ال�سيعي  املجل�ص  رئي�ص  عامر  حممد 

مركز  على  وامل�سرف  اأملانيا،  يف  االأعلى 

يف  املرجعية  ومعتمد  برلني  يف  الراث 

اأملانيا، و�سماحة ال�سيخ عبا�ص الب�سري 

.

االمام  موؤ�س�سة  )موقع  �سماحته  قام 

علي)ع( يف لندن( بزيارة مدر�سة اأهل 

يف  كان  حيث  االأكادميية،  )ع(  البيت 

ال�سيخ  ال�سماحة  �ساحبا  ا�ستقباله 

وال�سيخ هيثم حجيج  ال�سبيتي  علي 

واالدارية،  التعليمية  الهيئة  واع�ساء 

التدري�سي  بالفريقني  والتقى 

واالإداري، مبديا توجيهاته ون�سائحه 

الطاب،  مع  التعامل  بكيفية  لهم 

ومبلغا اياهم اهتمام املرجعية العليا 

االبناء  بربية  االأ�سرف  النجف  يف 

والتقنيات  الر�سينة  اال�س�ص  وفق 

احلديثة. 

�سماحته  تفقد  الزيارة  اأثناء  ويف 

الرو�سة  من  بدءا  الدرا�سية  الف�سول 

حتى ال�سف العا�سر، مبلغا اياهم حتيات 

اىل  وم�ستمعا  مد ظله،  ال�سيد  �سماحة 

ا�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم، وجميبا عليها 

االلتزام  على  وموؤكدا  ذهنيته،  وفق  كا 

واالمتناع  للبالغات  احلجاب  ب�سرورة 

عن االختاط املحرم. 

تتمة �سفحة 17

ت�ضامن وا�ضع مع مدر�ضة اأهل البيت »ع« يف اوتاوا بعد تعر�ضها لالإعتداء 

�ضماحة العالمة ال�ضيد الك�ضمريي يف اوتاوا :
ر�ضالتنا هي الدع�ة اإىل وحدة امل�ضلمني والتعا�ضد ون�رش املحبة
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اأحيا م�سجد اأهل البيت )ع( يف مونريال الذكرى 

املرجع  ال�ست�سهاد  والثاثني  ال�ساد�سة  ال�سنوية 

العظمى  اهلل  اآية  الفيل�سوف  واملفكر  املجدد 

واأخته  ال�سدر  باقر  حممد  ال�سيد  ال�سهيد 

ال�سدر،  اآمنة  الهدى  بنت  العلوية  ال�سهيدة 

الطاغية  حكم  لزوال  ع�سرة  الثالثة  والذكرى 

�سدام املجرم، وذلك م�ساء يوم اجلمعة 15 ني�سان 

)ابريل( 2016 املوافق 8 رجب 1437 للهجرة.

ح�سر احلفل التاأبيني و�سارك فيه ال�سيف الزائر 

من ايرلندا �سماحة الدكتور ال�سيد علي ال�سالح 

احل�سيني، وكذلك �سعادة �سفر جمهورية العراق 

يف كندا االأ�ستاذ عبد الكرمي طعمة مهدي كعب 

اللبنان  االإ�سامي  املركز  اإمام  قِدَم  املحرم، كما 

ال�سيد  و�سماحة  عبا�ص،  نبيل  ال�سيد  �سماحة 

ثامر ال�سوكي، واأمني عام موؤ�س�سة االمام اخلوئي 

اخلرية ف�سيلة ال�سيخ حممد ر�سا باقري، وامام 

ال�سبيتي،  ال�سيخ علي  املجمع االإ�سامي ف�سيلة 

مونريال  يف  العراق  جلمهورية  العام  والقن�سل 

االأ�ستاذ جا�سم نعمة م�ساول، والقن�سل االأ�ستاذ 

العراقية  اجلالية  مركز  ورئي�ص  خال�ص،  اأحمد 

االأ�ستاذ موؤيد الطالبي، وح�سد كبر من االأخوة 

واالأخوات من اأوتاوا ومونريال.

الن�سيد  اىل  اال�ستماع  بعد   – احلفل  ا�سُتهل 

الوطني العراقي – باآي من الذكر احلكيم تاها 

فقرات  قّدم  ثّم  �سفا.  اهلل  عبد  القارئ  احلاج 

فقال  احلافظ،  �سادق  االأ�ستاذ  احلاج  احلفل 

اأ�ساتذته  اأحد  نقا عن  ال�سهيد كاما  ال�سيد  يف 

النجف  »اإّن  اخلوئي:  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية 

تعاىل  واهلل  ال�سدر،  بال�سيد  تفتخر  االأ�سرف 

اأعطى هذا ال�سيد ما مل يعطه اأحدًا من طابي، 

الذكاء وعجيب يف ما يتو�سل  الرجل حاّد  فهذا 

اليه، ويف ما يطرحه من نظريات واأفكار”. بعدها 

األقى احلاج عاء الطريحي كلمة امل�سجد، فقال: 

ميتلك  �سجاعا  رمزا  ال�سهيد  ال�سيد  كان  لقد 

وكاأنه  تتكرر،  ال  فردية  و�سخ�سية  التكامل  قدرة 

عرف نف�سه فاأناط عن معا�سريه ل�سان التخاذل 

االنزواء  واأ�سري  الفكر،  وك�سيحي  واالنهزامية 

و�سودرت  العقول،  فيه  �ُسلنَّت  زمن  يف  للعبادة، 

األ�سن املعار�سة، ف�سجنَّ  قيم حممد)�ص(، وُقطعت 

نره  بدٍم  التحدي  قواعد  ل  وكحنَّ ال�سمت  حبال 

على اأر�ص ال�سهادة، اأر�ص علي واحل�سني)ع(، فلم 

اأو عتلٍّ بعد  اأخته ظامٌل  ينُج من غلواء دمه ودم 

ذلك زنيم.

ثم قّدم ال�سباب – بقيادة ال�ساب حممد الباهلي 

بعد  �سام«.  منا  ال�سدر  »باقر  ال�سهادة:  اأن�سودة 

العراق  جمهورية  �سفر  �سعادة  حتدث  ذلك 

الذي  كعب،  مهدي  طعمة  الكرمي  عبد  االأ�ستاذ 

اأرواح  على  الفاحتة  �سورة  بقراءة  كلمته  ا�ستهل 

ال�سيد ال�سهيد واأخته ال�سهيدة العلوية و�سهداء 

العراق كافة منذ جميء البعث بداية ال�ستينيات، 

التي  الرعناء  احلروب  نتيجة  بال�سهداء  مرورا 

من  فب�سحاياه  جرانه،  على  �سدام  �سنها 

احل�سد  �سهداء  وحتى  واالأبرياء،  املعار�سني 

وكل  واجلي�ص،  وال�سرطة  االأبطال  ال�سعبي 

املوؤامرات  نتيجة  ي�سقطون  الذين  ال�سحايا 

املحلية واالإقليمية والدولية. وذكر ان اهم �سمة 

من �سمات ال�سيد ال�سهيد ان �سماحته رجل قول 

ي�سر  مت�سل  وفعله  وقوله  فكره  اأنه  اأي  وفعل، 

يف م�سار واحد متناغم، وهو رجل عملي قد اآثر 

واال�ستقراء  والفل�سفة  االقت�ساد  يف  يكتب  اأن 

بالرغم من اأن هذه العلوم مل تكن مو�سع اهتمام 

العلم  ان�سغاله يف  اآنذاك. وكان  الدينية  املدار�ص 

النا�ص  �سوؤون  ورعاية  والتح�سيل  والتدري�ص 

يقّدمه على الذهاب لزيارة االمام احل�سني )ع(. 

وهذا ما نحتاجه االآن، اأي اأن يتواجد العاملون 

طاقاتنا،  نلملم  واأن  والتقدم،  للرقي  املخل�سون 

ت�سافر  اأجل  من   – موقعه  من  كلٌّ   – ونعمل 

دعا  كذلك  النتائج.  باأف�سل  واخلروج  اجلهود 

اقراحاتهم  اإي�سال  اىل  العراقيني  املحا�سُر 

مبا�سرة  معه  التوا�سل  طريق  عن  وا�ست�ساراتهم 

عن طريق الربيد االلكرون اخلا�ص به.

�سعريًة  اأبياتًا  بديوي  علي  االأ�ستاذ  األقى  بعدها 

يف حق ال�سهيد ومن وحي املنا�سبة. م�سك ختام 

احلفل كان الكلمة املعربة يف حق ال�سيد ال�سهيد، 

للدكتور ال�سيد علي ال�سالح احل�سيني، فقال اأن 

عليه  تعاىل  اهلل  ر�سوان  ال�سدر  ال�سهيد  منهج 

واالإباء  والت�سحية  ال�سعبي  احل�سد  اأنتج  قد 

م وُيكربنَّ  واملجد، واأن الف�ساد املوجود حاليا ُي�سخنَّ

مبوؤامرات دولية واإقليمية من اجل ا�سقاط منهج 

معني، وهذا الف�ساد نتيجة طبيعية لانحرافات 

املا�سية،  العقود  مر  على  العراق  بها  مر  التي 

وي�ساعد  ي�ستمر،  ان  ويريده  يغذيه  من  وهناك 

على ذلك. واأ�ساف اأننا يجب اأن ننظر له بحجمه 

احلايل  ال�سيا�سي  النظام  واأن  ملحاربته،  ونذهب 

ز على  هو الفا�سد، وهو الذي يجب اأن ُيغرنَّ وُيركنَّ

اإعادة �سياغته قبل ا�ستهداف الفا�سدين اأنف�سهم 

وا�ستهاك الطاقات باإ�سقاطهم.

ذكرى  ال�سريف،  العلوي  املولد  ذكرى  يف 

الدين  ويع�سوب  املوؤمنني  اأمر  مولد 

اأقام  طالب)ع(،  اأبي  بن  علي  االمام 

بهيجًا  حفًا  )ع(  البيت  اأهل  م�سجد 

 22-04-2016 اجلمعة  يوم  م�ساء 

هجري،   1437 رجب   14 املوافق 

ممثل  تقدمه  كبر  ح�سد  بح�سور 

علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة 

احلجة  �سماحة  الغرب،  يف  ال�سي�ستان 

ال�سيد مرت�سى الك�سمري، وامام املركز 

ال�سيد  �سماحة  اللبنان  االإ�سامي 

االمام  موؤ�س�سة  عام  واأمني  عبا�ص،  نبيل 

ف�سيلة  مونريال  يف  اخلرية  اخلوئي 

ال�سيخ حممد ر�سا باقري، وامام املجمع 

ال�سيخ  ف�سيلة  مونريال  يف  االإ�سامي 

عبا�ص  ال�سيخ  وف�سيلة  ال�سبيتي،  علي 

القادم من مدينة كالغري.

الدكتور  الوالئي  االحتفال  فقرات  قّدم 

االفتتاح  بعد  وذلك  اأحمد،  ح�سني 

قراأها  الرحمن  �سورة  من  اآيات  بتاوة 

اأمر  وزيارة  امل�سعودي،  مهدي  ال�سبل 

احلاج  ب�سوت  بعد  عن  املوؤمنني)ع( 

�سادق احلافظ. ثم قدمت زهرات نادي 

من  ن�سيدًا  امل�سجد  يف  امل�سلم  ال�سباب 

ومدائح  توا�سيح  تبعتها  املنا�سبة،  وحي 

ال�سوت  ذو  القارئ  املبدع  اأداها  علوية 

فنالت  نحلة،  فوؤاد  احلاج  الرخيم 

ا�ستح�سان اجلمهور.

ا  النادي م�سهدًا م�سرحيًّ اأ�سبال  ثم قدم 

فمثل  املثايل”،  “الفريق  بعنوان  رائع 

ال�ساة، ويف  املرمى:  الفريق يف حرا�سة 

الوالدين  وبر  االح�سان  الدفاع:  خط 

الو�سط  خط  ويف  والتوبة.   والدعاء 

بالنف�ص  الثقة  الت�سكيلة  ت  �سمنَّ

خط  يف  اأما  االرحام.  و�سلة  والت�سامح 

والعمل  التفاوؤل  من  كل  فكان  الهجوم 

متكامل  فريق  اأي   – واالإخا�ص 

املوؤمنني  اأمر  ب�سفاعة  الفوز  لتحقيق 

عليه ال�سام.

اىل  البحران  قا�سم  احلاج  واأ�ساف 

املنا�سبة  وحي  من  اأبياتًا  احلفل  فقرات 

اأهازيج  احلفل  تخللت  كما  اجلميلة.  

قدمها  حما�سية  حيدرية  وخواطر 

مداخاته  ويف  �سلمان.  اأحمد  االأ�ستاذ 

الدكتور  ذكر  االحتفال،  فقرات  بني 

�سادق اأحمد اأن هم االمام علي )ع( كان 

تعليم النا�ص واأنه )ع( قال: ما اأخذ اهلل 

على اجلهال اأن يتعلموا حتى اأخذ على 

العلماء اأن يعّلموا.  واأنه ورد عن ر�سول 

البدع يف  اإذا ظهرت  قال:  اأنه  )�ص(  اهلل 

مل  ومن  علمه  العامل  فلُيظهر  اأمتي، 

يفعل فعليه لعنة اهلل.

العامل  التوجيهية من  الكلمة  كانت  ثم 

ال�سبيتي،  علي  ال�سيخ  ف�سيلة  العامل 

حيث قال اإننا يجب اأن نتعلم من اأمر 

و�سروط  اأ�سباب  ال�سام  عليه  املوؤمنني 

واملقدمات  ال�سالح،  اخللف  تن�سئة 

هي  ال�ساحلة  فالذرية  لها.،  املوجبة 

معطيات  بها  حتيط  الواحدة،  كال�سلة 

تبداأ من  كثرة للمحافظة عليها، وهي 

االأخاقية  ال�سريك  موا�سفات  اختيار 

والعناية  والزوجة،  الزوج  يف  والوراثية 

بتفا�سيل تغذية الطفل وتربيته وح�سن 

ت�سميته.  وذكر اأن قلب احلدث )ال�ساب( 

مبادرته  يجب  لذلك  اخلالية،  كاالأر�ص 

عند ال�سغر واالنتباه ملدر�سته ومعلميه 

وُرعاِته.

�سيف  فاألقاها  اخلتامية  الكلمة  اأما 

مرت�سى  ال�سيد  �سماحة  مونريال 

اهلل  اآية  �سماحة  وكيل  الك�سمري، 

�سمال  يف  ال�سي�ستان  ال�سيد  العظمى 

الكرام  احل�سور  فذّكر  واأوروبا،  اأمريكا 

وطرح  والتقوى،  الزهد  اأمر  ب�سرة 

وهل  بعلي)ع(،  اقتدينا  هل  ال�سوؤال: 

ا�ست�سئنا بنور علي)ع(، وهل �سرنا على 

اىل  �سماحته  وتطرق  علي)ع(؟  نهج 

قول  فذكر  العراق،  يف  احلايل  الو�سع 

دنيا  اأتته  منا  من  اأنه  ال�سدر  ال�سهيد 

هارون ومل ي�سجن مو�سى بن جعفر)ع(؟ 

)ع(  علي  االإمام  مبواقف  وا�ست�سهد 

من  كغره  ومعاملته  عقيل  اأخيه  مع 

امل�سلمني وحتا�سي االنحياز له، كما ذكر 

يف  قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  اإجنازات 

النجف  واملنازل يف مدينة  امل�ساكن  بناء 

اال�سرف والب�سرة والعمارة وغرها رغم 

هًا باإر�سادات ال�سيد  بع�ص ال�سلبيات، منوِّ

امل�ساكن  ببناء  للم�سوؤولني  ال�سي�ستان 

�سنتني،  منذ  امليزانية  فا�ست  عندما 

حمى  الذي  الكفائي  باجلهاد  وفتواه 

من  وغرها  الكامل،  الدمار  من  العراق 

عن  ودفاعا  حماية  امل�سوؤولة  املواقف 

النا�ص.

ويف نهاية احلفل البهيج، �ُسِحَبت االأرقام 

وال�سغار،  للكبار  خمتلفة  جوائز  على 

َمت مائدة احللوى والع�ساء. وُقدِّ

ال�ضهيد املرجع ال�ضيد حممد باقر ال�ضدر:  عطاء ال ين�ضب

احتفال ذكرى م�لد اأمري امل�ؤمنني االمام علي بن اأبي طالب )ع(

S e r v i c e s  d ’ i m p ô t  /  I n c o m e  Ta x  S e r v i c e s
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ذكرى �سهادة االإمام الكاظم »ع«

ورد عن االمام جعفر ال�سادق ع انه قال:

 اأحيوا اأمرنا.. رحم اهلل من اأحيا اأمرنا

 يدعوكم م�شجد اأهل البيت ع اىل احياء ذكرى �شهادة االمام 

مو�شى بن جعفر الكاظم عليه ال�شالم، وذلك م�شاء يوم ال�شبت 

30-04-2016 ال�شاعة الثامنة والربع م�شاء ابتداء ب�شالتي 

املغرب والع�شاء جماعة باإمامة ف�شيلة ال�شيخ علي اخلطيب 

عنوان امل�سجد

4075 de courtrai, Montreal, QC H3S 1B8
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اور رئي�س جمل�س اإدارة مدر�ضة الأنوار يف اأوتاوا  »�ضدى امل�ضرق« تحُ
اخلربات التي تدير املدر�ضة  ترتاوح جتاربها بني 20 اىل 32 عاما

اأحمد هري�ش 

اأوتاوا

يقوم الفريق التعليمي يف مدر�سة االنوار  – اأوتاوا 

اجلالية  ابناء  بني  مكوكية  بجوالتِ   االأيام  هذه 

واملراكز التي متثلهم، لذا التقينا باحلاج علي املهنا 

رئي�ص جمل�ص اإدارة املدر�سة، وكان احلوار التايل:

متى تاأ�س�ست املدر�سة؟ وكيف ن�ساأت الفكرة؟

يوم  وهو   ،15-5-2015 يوم  املدر�سة  تاأ�س�ست 

الت�سجيل الر�سمي لدى حكومة والية اونتاريو. 

وال�سرفاء  املتدينون  به  يحلم  كحلم  بداأت  الفكرة 

البيت  اآل  واأتباع  عام  ب�سكل  اال�سامية  جاليتنا  يف 

ا�سامية  مدر�سة  افتتاح  وهو  خا�ص،  ب�سكل  )ع( 

حتت�سن ابناءنا وبناتنا يف �سرح علمي يتبع املعاير 

وهذا  ا�سامية،  باأجواء  الكندية  االكادميية  العلمية 

قادة يف  والدين فيكونوا  بالعلم  اوالدنا  لكي نح�سن 

املجاالت كافة ومناذج طيبة التباع هذا املذهب احلق 

– مذهب االمام ال�سادق)ع(، وهو يقول “ كونوا زينا 
لنا” و”ِعظوا النا�ص بافعالكم«.... هذا احللم  تبلور 

من قبل الكرماء من هذه اجلالية الكرمية ممن تربع 

يف  والطويلة  الر�سينة  اخلربات  لهم  وممن  باملال، 

اجلبارة  اجلهود  نن�سى  وال  واالدارة،  التعليم  جمال 

اجل  من  جهودهم  اق�سى  بذلوا  الذين  للمتطوعني 

اجناح امل�سروع ويف املجاالت كافة. وا�ستعجلنا الن�ساء 

حكومة  قرت 
ُ
اأ حني  اأي   ،2015 عام  املدر�سة  هذه 

اجلديد  اجلن�سي  التعليمي  املنهج  فيه  اأونتاريو 

للمدار�ص العامة، فكما هو معروف هناك اجزاء من 

هذا املنهج منافية متاما الخاقياتنا وديننا احلنيف، 

اذ ان املدار�ص اال�سامية �ستوفر املاذ االآمن الجيالنا 

واالنطاقة ال�سحيحة يف الربية الروحية والعلمية.

كم عدد الطالب؟ 

عددهم يف ال�سنة االوىل 72 طالب، ولكن العدد يف 

ازدياد مع بْدء الت�سجيل لعام 2016-2017.

ممن يتاألف جمل�ش االدارة؟ وهل هم من ذوي 

اخلربة؟

كما تعلمون ان جمل�ص االدارة يجب ان يكون متنوعا 

ا باالخت�سا�سات كافة ليعك�ص كل ع�سو خربته  وغنيًّ

يف جمال عمله. واحلمد هلل جمل�ص االدارة جمل�ص 

منوذجي  يتكون من 5 ا�سخا�ص، وقد اأجنز و�سينجز 

املدر�سة يف  �سر  على  للمحافظة  االمور  الكثر من 

التي  االهداف  لتحقيق  واملتطور  ال�سحيح  الطريق 

الفقري  العمود  ولكن  املدر�سة،  ان�سئت  اجلها  من 

للمجل�ص هو وجود ع�سوين تربوينينَّ لهما خربة يف 

التعليم تتجاوز 25 عاما، واالع�ساء الثاثة االآخرون 

فهم من اأولياء االأمور ذوي االخت�سا�سات املختلفة.

فتتكون  للمدر�سة  املبا�سرة  االدارية  الهيئة  اما 

وهي  االأعرجي،  �سماء  ال�سيدة  املدر�سة  مديرة  من 

يف  الطويلة  الربوية  بتجربتها  للجميع  معروفة 

علم  ويف  التجويد  واأحكام  الكرمي  القران  تدري�ص 

يف  البكلوريو�ص  �سهادة  حتمل  انها  علما  النحو، 

عام  بغداد  جامعة  من  االنكليزية  اللغة  تدري�ص 

)عج(  املهدي  االمام  ملدر�سة  مديرة  وهي   .1995
منذ عام 2012. 

املديرة،  معاونة  وهي  بارنز  دورين  ال�سيدة  وكذلك 

واالدارة  التدري�ص  بني  الربوية  جتربتها  ان  اذا 

واملحا�سرات  املناهج  واعداد  الربوي  واال�سراف 

التطويرية تتجاوز 32 عامًا.

يف  اال�سامية  املدار�ص  الحدى  مديرة  كانت  كما 

مديرة  كانت  ثم  ادمنتون،  ومدينة  كالغري  مدينة 

ومعلمة  يف مدر�سة اهل البيت )ع(، لتحط رحالها 

اخرا يف مدر�سة االنوار فت�سع بني ايدينا خا�سة 

تفهم  الفا�سلة  ال�سيدة  وهذه  الربوية.  خرباتها 

الكثر من التعاليم اال�سامية، ما �ساعدها يف اداء 

واجباتها ب�سكل مثايل ي�سهد له جميع من يعرفها.

باجلانب  يتعلق  بن�ساط  م��وؤخ��را  قمتم 

االعالمي الدعائي للمدر�سة، فهل من املمكن 

ان ت�سعنا يف اجوائه؟

نعم، بتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل، قمنا بجوالت 

تعريفية للمدر�سة يف الكثر من املراكز اال�سامية 

الكرمي،  اجلالية  ابناء  مع  عامني  لقاءين  وعقدنا 

واإليكم بع�ص تواريخ االن�سطة التي قمنا بها:

كانت هناك دعوه عامة    -3-2016  24 يوم    -  1
لكل اأبناء اجلالية، الذين ح�سروا اللقاء التعريفي 

 Jim Durrell 1265“ قاعة   يف  االنوار  ملدر�سة 

”Walkley Rd
2 -  اللقاء الثان كان مع ابناء اجلالية  يف م�سجد 
ابي ذر الغفاري )ر�ص(، وتلقينا دعما كبرا من قبل 

�سماحة ال�سيخ علي اخلطيب وكل االخوة واالخوات 

يف ذلك ال�سرح املبارك.

ابناء اجلالية يف مركز البتول )ع(،  -  لقاء مع   3
وت�سجيع خا�ص وكبر من �سماحة ال�سيخ ابو زين 

العابدين ومن كل ابناء اجلالية الكرمية هناك.

اللقاءات كان مع اكربعدد من االخوات  اكرب    -  4
املوؤمنات ممن ح�سرن حفل التكليف ال�ساد�ص يوم 

يف  البالغ  االثر  له  كان  وبالفعل   .4-2016  26-

ن�سر املعلومات عن مدر�ستنا الفتية.

5 – لقاء مع اخواننا من اجلالية الباك�ستانية يف 
وكان   ،21-4-2016 يوم  اوتاوا  يف  اخلوجة  مركز 

ترحيبهم وا�ستعدادهم  لنا منقطع النظر، وكانت 

بالدعم  ووعدونا  مركزهم  نزور  ان  منهم  الدعوة 

والت�سجيع املادي واملعنوي.... وال ان�سى دور �سماحة 

التعريف  امام احل�سينية ودوره يف  ال�سيد جعفري 

باملدر�سة واأن�سطتها.

كما كان هناك تعريف اأي�ساَ بفريق العمل االداري 

الفعاليات  جلميع  �سور  ت  ُعِر�سَ وقد  والتدري�سي. 

ق�سم  هناك  وكان  بها،  قمنا  التي  واالحتفاالت 

خا�ص لل�سخ�سيات التي زارت االنوار، ولعل ابرزها 

ال�سيد  وكيل  الك�سمري  مرت�سى  ال�سيد  �سماحة 

ال�سي�ستان ادام اهلل ظله يف اوروبا وامريكا، وال�سيخ 

ال�ساوي،  كرار  ابا  ال�سيخ  و�سماحة  ال�ساعدي،  رعد 

واملن�سد احل�سيني نزار القطري.... الخ  

عنواننا على االإنرنت وعلى فاي�سبوك تباعًا: 

www.alanwarschool.ca
École Alanwar

 

هذا  يف  اخ��رى  ل��زي��ارات  توجهات  هناك  هل 

امل�سمار ملوؤ�س�سات وجاليات يف اوتاوا؟ 

يف  االفغان  االخوة  مركز  من  دعوة  هناك  نعم. 

يف  دعوتهم  �سنلبي  اهلل  �ساء  وان  اوتاوا،  مدينة 

االيام القادمة، ا�سافة اىل ان االخوة يف مركز ابي 

مرة  العودة  علينا  اقرحوا  قد  )ر�ص(  الغفاري  ذر 

اخرى وامل�ساركة �سمن احتفاالتهم مبواليد االئمة 

اجلالية  مع  لقاء  لنا  �سيكون  اهلل  �ساء  وان  )ع(، 

اللبنانية الكرمية يف مركز االمام علي )ع( .

املناهج  لتح�سني  م�ستقبلية  م�ساريع  من  هل 

التعليمية يف املدر�سة؟

لي�ص هناك منهج  تعليمي كامل ما دام  من و�سع 

يف  الربية  وزارة  مناهج  نتبع  اننا  اال  الب�سر،  بني 

واليتنا، فان تطورت املناهج وتغرت �سنغرها بعد 

عليها،  ن�سر  التي  للمعاير  مطابقتها  نرى  ان 

كبر  دور  لهم  الذين  املخت�سني  مبوافقة  وذلك 

التغير  �سيكون  وبالطبع  واالختيار.  املناق�سة  يف 

وكذلك  االنوار،  ملدر�سة  االدارية  ال�سل�سلة  مبوافقة 

املنهج  نتبع  فنحن  العربية،  اللغة  ملناهج  بالن�سبة 

الذي تعتمده معظم املدار�ص يف اونتاريو، وهو و�سع 

اللغة  يتحدثون  الذين  الطلبة  لينا�سب  خ�سي�سا 

ال�سنني  يف  املنهج  َر  ُطوِّ وقد  ثانية،  كلغة  العربية 

اىل  لي�سل  م�ستمراًّ  التطوير  يزال  وال  املا�سية، 

امل�ستوى الذي نطمح ان نحققه الأبنائنا. 

اما بالن�سبة ملناهج الربية اال�سامية فهي مناهج 

اخلربة  لهم  تدري�سها  على  والقائمون  ممتازة، 

ابناء  مع  تطبيقها  على  والت�سميم  الطويلة 

مذهبنا احلق. ن�ساأل اهلل الت�سديد للجميع.

كلمة اخرية؟

لكن  واحد،  درا�سي  عام  عمرها  االنوار  مدر�سة 

 –  20 بني  جتاربها  تراوح  تديرها  التي  اخلربات 

الربوية،  واالدارة  التدري�ص  جمال  يف  عاما   32
على  توؤكد  و  حتر�ص  االنوار  مدر�سة  ان  علما 

الكندي يف  اندماج طابها وتفاعلهم مع املجتمع 

كل املجاالت )من خال الزيارات املتكررة والدورية 

وا�ست�سافة  العامة،  واملتاحف  واملكتبات  للجامعات 

ذوي االخت�سا�ص، وامل�ساركة يف املنظمات االن�سانية 

التي  الكندية  اخلربات  لتح�سيل  وذلك  وغرها(، 

فعالني  كاأع�ساء  املجتمع  اىل  لان�سمام  توؤهلهم 

ومنتجني يخدمون البلد باأف�سل ما يكون .

ومن املفيد ذكره يف نهاية احلوار اأن نذكر ان احلاج 

على  حائٌز  االأنوار  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املهنا  علي 

ال�سهادات التالية: 

 Bachelor degree in History-
University of Baghdad 1988
 Fanshow college Toronto – Ontario
Instructor- 2000
 University of Toronto – Oxford
TESL Certificate 2004
 Durham College- Adult teaching
Certificate 2008-2010

 اال�ستاذ علي املهنا 
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اآراء

ال�ضيخ النمر يف مرافعة الكرامة: 

حياتي لي�ضت اأهم من كرامتي

علي الديري - ويندزور

ومركز  البحرين«  »مراآة  �سحيفة  عن  �سدر 

»كيتو�ص« الثقايف كتاب مرافعة ال�سيخ منر النمر 

»مرافعة  عنوان  مئَتي �سفحة حتت  اأكر من  يف 

كرامة«. يت�سمن الكتاب ن�ص املرافعة التاريخية 

لي�ص  بنف�سه،  يكتبها  اأن  النمر  ال�سيخ  اأراد  التي 

بل  العقوبة،  تخفيف  رجاء يف  اأو  العفو  اأمًا يف 

ليكتب اإقرارًا ينجز به حدثًا تاريخيًا، يليق بدمه، 

من  فيها  ُمّكن  التي  القليلة  ال�ساعات  حدود  يف 

القلم والورقة.

كتاب  اليوم  �سارت  التي  املرافعة  هذه  كتب 

جل�سة  يف  القا�سي  وي�سر  ود�ستورها،  �سهادته 

23/12/2013 اإىل عدد ال�ساعات التي ُمكن فيها 
لقاء حماميه  من  مكن  »قد  والورقة:  القلم  من 

وفّرغ لكتابة جوابه ثاث مرات، وزود بقلم واأوراق 

كانت منها اثنتان يف املحكمة وواحدة يف ال�سجن، 

اأكر  منها  االأوىل  كانت  املحكمة  يف  كانت  والتي 

من ثاث �ساعات والثانية قرابة �ساعتني”.

ال�سيخ  خطاب  يف  مطلقة  قيمة  الكرامة  لي�ست 

حفظ  هو  حمدد  مبعنى  مرتبطة  هي  ال�سهيد. 

حقوق املواطنة وامل�ساواة واالعراف والعدالة. هي 

كرامة د�ستورية، اإذ اأّن الد�ستور هو ما يحفظ كرامة 

بالكرامة  د�ستورهم  االأملان  ربط  وقد  املواطنني، 

متر  وك�سقف  د�ستوري  مبداأ  كاأعلى  ُو�سعت  التي 

من حتته كل القوانني: »كرامة االإن�سان غر قابلة 

للم�سا�ص بها. فاحرامها وحمايتها واجب اإلزامي 

على جميع �سلطات الدولة”.

من هنا فاحلديث عن ال�سيخ النمر لي�ص حديثًا 

اإّن ا�ست�سهاد  َفْلنُقل  اأو  عن ن�سال مطلق مفتوح. 

املطلق،  يف  عدميًا  انغما�سًا  لي�ص  النمر  ال�سيخ 

اأن تكون  اأراد  ا�ست�سهاد يف حدود ما حيث  بل هو 

حياته �ساهدة عليه. ومرافعته هي اخلطاب االأكر 

تو�سيحًا لهذه ال�سهادة. ال�سهادة هنا مبعنى املوت 

الذي  ال�ساهد  ومبعنى  حمقة  ق�سية  اأجل  من 

يرك اأثرًا مكتوبًا اأو منطوقًا على الق�سية.

يحيل معجم اللغة الكرامة على املعان التالية: 

النبل، العزة، احرام املرء لذاته، ال�سعور بال�سرف 

والقيمة، االأمر اخلارق، اجلود.

خطاب  اإىل  املعان  هذه  النمر  ال�سيخ  اأحال 

لهذا  جت�سيدًا  نف�سه  وقّدم  حقوقي،  ن�سايل 

حقوقيًا  مفهومًا  اأ�سبحت  والكرامة  اخلطاب، 

احلقوقية  املنظمات  من  كثرًا  جند  بامتياز. 

تتخذ من الكرامة م�سمى لها وبع�سها يطلق على 

املنظمات  تقارير  وجند  كرامة،  م�سمى  دورياتها 

احلقوقية العاملية ت�ستخدم »كرامة« يف عناوينها، 

يف  تقريرًا  ووت�ص«  رايت�ص  »هيومن  اأ�سدرت  فقد 

من  »احلرمان  عنوانه   2009 )�سبتمرب(  اأيلول 

املت�سمة  واملعاملة  املنهجي  التمييز  الكرامة: 

من  ال�سعوديني  املواطنني  بحق  بالعدوانية 

البقيع  اإىل حادثة  باالإ�سارة  وافتتحته  ال�سيعة«. 

2009، حني �سّكلت احلادثة  يف �سباط )فرباير( 

مع  النمر  ال�سيخ  خطاب  ت�سعيد  مفا�سل  اأحد 

يف  كبرة  اأهمية  واحتلنَّت  ال�سعودية،  ال�سلطة 

خطاب مرافعته، اإذ كان متهمًا فيها بالتحري�ص 

»احلرمان  تقرير  وعنوان  لانف�سال،  والدعوة 

النمر  ال�سيخ  عري�سة  اإىل  يحيلنا  الكرامة«  من 

الأمر املنطقة ال�سرقية، يف2007 »عري�سة العزة 

والكرامة”.

مبداأ  اأعلى  »الكرامة«  النمر  ال�سيخ  جعل  لقد 

مرافعته  يف  كذلك  �سّجل  وقد  حلياته،  د�ستوري 

كو�سية لاأجيال التي ا�ست�سهد من اأجل كرامتها: 

»الكرامة االإن�سانية التي ال يحق وال يجوز الأحد 

مهما اأوتي من قوة �ساربة اأو مقام �ساٍم اأن ي�سلبها 

له  نف�سه ال يحق  االإن�سان  بل حتى  ينتهكها،  اأو 

احلقوق  الأنها من  عنها  يتنازل  اأن  له  يجوز  وال 

التي ال ميلك �ساحبها الت�سرف بها اأو فيها اإال 

اأ�سمى  مبا يحفظها وي�سِلّب جذورها، وهي حق 

من حق احلياة الذي ال ميلك اأحد فيه الت�سرف 

االإن�سان  وت�سبث  لتم�سك  املربر  هي  بل  املطلق، 

باحلياة والبقاء، بل ال قيمة حلق احلياة اإال بها«.

جعل ال�سيخ النمر حياته مطابقة متامًا ملفهوم 

وكلماته  �سجرتها،  ج�سده  جذع  جعل  الكرامة. 

جذورها، وراأ�سه كل غ�سونها. مل ميلك �سيئًا منه 

مل  بكلها.  الكرامة  متلكته  فقد  فيه،  ليت�سرف 

ي�سلبها اأحد منه فقد ظلت معه حتى اآخر نف�ص 

اعد اإىل ال�سماء، ومل يتنازل بها الأحد  له وهو ي�سّ

على الرغم من كرة الر�سائل امللحة عليه، فكان 

هل  ]الكرامة  ا�ساألوها:  دوما:  جوابه  حال  ل�سان 

كانت  �سوؤال  كل  ومع  فيها؟  الت�سرف  اأملك حق 

يقرب  وحني  به،  للتم�سك  وعنادًا  �سابة  تزداد 

املوت من حياة النمر، كان يبت�سم له ويقول له: ال 

تهددن، فا قيمة حلق احلياة اإال بها.

من  مرحلة  كل  يف  كرامته  من  النيل  اأرادوا  لقد 

مراحل التحقيق معه، فلم يظفروا ب�سيء منها. 

بال�سوت  امل�سجل  التحقيق  االأوىل،  املرحلة  يف 

ع�سَر  تقريبًا،  جل�سة  ع�سرة  اثنتي  كان  وال�سورة، 

الع�سكري، حيث  الظهران  جل�سات يف م�ست�سفى 

كان مقيدًا ومكبل اليدين ملدة اأ�سبوعني كاملني، 

االأمن  قوى  م�ست�سفى  زنزانة  يف  وجل�ستني 

اليمنى  الرجل  ومقيد  مكبًا  وكان  الداخلي، 

ت�ستغرق  وكانت  كاملني.  �سهرين  ملدة  بال�سرير 

اإىل  والن�سف  ال�ساعة  من  التحقيق  جل�سة 

ال�ساعتني تقريبًا.

يف  املدون  التحقيق  كان  الثانية،  املرحلة  ويف 

مذكرة التوقيف وكرا�سة التحقيق، وكان يف ثاث 

منت�سف  بعد  االأوىل  اجلل�سة  وبداأت  جل�سات، 

الليل اإىل قبيل اآذان الفجر.

على  الت�سديق  فكان  الثالثة،  املرحلة  يف  اأما 

االعرافات، التي مل يعرف بها يف الواقع، لكن 

املحقق قال هذه خا�سة ما جرى من التحقيق 

معك، وعليك اأن توقعها.

هذه  من  اأعدت  التي  الدعوى  الئحة  �ستذهب 

مزبلة  اإىل  �سفحة  ع�سرة  �ست  يف  التحقيقات 

ال�سيخ  مرافعة  و�ستبقى  املزيفة،  العدالة  تاريخ 

االإن�سانية  للكرامة  جديدًا  تاريخًا  �سدها  النمر 

التي خطها ال�سيخ ال�سهيد بدمه وحربه.

** جميع اال�ست�سهادات مقتب�سة عن ن�ص مرافعة 

ال�سيخ منر النمر. انظر: ال�سيخ باقر منر النمر، 

كيتو�ص،  ومركز  البحرين  مراآة  الكرامة،  مرافعة 

اإبريل2016.
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�ضع�د اآل  امل�ضالح” تعري  “لعبة 

 علي حالوي- اوتاوا

العاقات  مب�سار  التكهن  ي�ستطيع  احد  ال 

فبعد  اليوم.  بعد  االمركية   – ال�سعودية 

اال�سراتيجي  التحالف  من  طويلة  �سنوات 

النفط،  مقابل  االمن  عنوانه  كان  الذي 

يتحدثون  البلدين  يف  امل�سوؤولون  هم  ها 

اخلوايل«.  »االأيام  ع�سر  اإنتهاء  عن   �سراحة 

التي  والتحليات،  املواقف  عك�ست  موؤخرًا 

الهوة  حجم  البلدين،  اإعام  و�سائل  يف  ظهرت 

يف  واململكة،  وا�سنطن  باد  بني  العاقة  يف 

ال  جديدة  مرحلة  دخلت  اأنها  اإىل  موؤ�سر 

ظل  يف  وذلك  الوراء،  اإىل  العودة  معها  ميكن 

يف  الف�سل  نتيجة  متبادل  اإحباط  عن  احلديث 

من  بالرغم  اجلانبني،  تهم  التي  امللفات  معاجلة 

امل�سركة. اخلدمات  تبادل  يف  الكبر   التاريخ 

�سعود  اآل  ان  االمركيون  يعترب  ال�سياق،  هذا  يف 

الدعم  لوال  بناء مملكتهم  لينجحوا يف  كانوا  ما 

هزمية  على  م�ساعدتهم  من  بدءًا  لهم،  االأمركي 

مناف�سيهم من الها�سميني يف بداية القرن املا�سي، 

من دون اإهمال املرحلة التي كانت الريا�ص تخو�ص 

فيها معارك �سر�سة مع احلركات الوطنية والقومية 

الرئي�ص  بروز  اأيام  اأي  ال�سنوات،  ع�سرات  قبل 

اإىل  و�سواًل  النا�سر،  عبد  جمال  الراحل  امل�سري 

هجمات  وراء  بالوقوف  االإتهامات  من  حمايتها 

احلادي ع�سر من اأيلول االإرهابية، ب�سورة مبا�سرة 

ما  “عدوى”  من  حت�سينها  ثم  مبا�سرة،  غر  اأو 

ي�سمى “الربيع العربي«. وهذا الراأي يتبناه املر�سح 

اجلمهوري اىل البيت االبي�ص دونالد ترامب الذي 

اعترب “ان الريا�ص لن ت�سمد ال�سبوع من الزمن” 

من دون حماية احلكومة االأمركية”.

الوقوف  على  قادرة  وا�سنطن  تكن  مل  املقابل،  يف 

اأيام  االأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�سيوعي  املّد  بوجه 

دون  من  ال�سوفياتي،  االإحتاد  مع  الباردة  احلرب 

مقومات  كل  لها  اأّمنت  التي  اململكة،  م�ساعدة 

يف  جليًا  ظهر  ما  وهو  املواجهة،  هذه  يف  النجاح 

حرب اأفغان�ستان، حيث لعبت ال�سعودية دورًا بارزًا 

اأنواع  خمتلف  وتقدمي  “املجاهدين”  جتنيد  يف 

اأن تعود الواليات املتحدة  الدعم لهم، وذلك قبل 

اإىل ت�سنيفهم “اإرهابيني” ب�سبب اإختاف امل�سالح 

املواجهة  اإىل دورها يف  النظر، باالإ�سافة  ووجهات 

مع اإيران.

الواليات  بني  التاريخي  التحالف  ان  يبدو  لكن 

يف  اإنقاب  نتيجة  يهتز  مل  وال�سعودية  املتحدة 

احلكم يف اأي منهما، اأو تبدل على م�ستوى االأ�س�ص 

لعبة  لكنها  فيهما،  النظام  عليها  يقوم  التي 

امل�سالح التي تبدلت. فمن جهة، وا�سنطن مل يعد 

الذي  بال�سكل  الريا�ص  نفط  كليا على  اعتمادها 

االأمركي  االإنتاج  نتيجة  ال�سابق  يف  عليه  كانت 

من الوقود وتكنولوجيا الوقود ال�سخري، يف وقت 

حافظت ال�سعودية على كثافة اإنتاجها من النفط 

االإنتاج  فاأ�سبح  اأ�سعاره،  انخفا�ص  على  للحفاظ 

غر اقت�سادي بالن�سبة اإىل االأمركيني، مع االأخذ 

بعني االإعتبار تداعيات زيادة االإنتاج االإيران على 

م�ستوى االأ�سعار.

االأمركية  امل�سالح  م�ستوى  على  التحول  هذا 

احلاجة  باأم�ص  الريا�ص  تبدو  مرحلة  يف  ياأتي 

طهران  عودة  مع  �سيما  ال  احلماية،  اإىل  فيها 

النووي  االإتفاق  توقيع  بعد  الدولية  ال�ساحة  اإىل 

يف  االأزمات  انفجار  رافق  الذي  االأمر  معها، 

م�سر  من ليبيا اإىل  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 

بعيدة  تبَق  مل  بل  ال  �سوريا والعراق.  اإىل  و�سواًل 

االأو�ساع  حيث  نف�سها،  اخلليجية  البلدان  عن 

من  ال�سرقية  يف البحرين واملناطق  امل�سطربة 

ال�سعودية، من دون اإهمال �سعود جنم اجلماعات 

املتطرفة، التي تقدم نف�سها دائمًا ب�سورة البديلة 

م�سالح  تاأمني  يف  ف�سلت  التي  االأنظمة  عن 

املوارد  ب�سرقة  متهمة  هي  بل  ال  �سعوبها.  واأمن 

الوطنية. الق�سايا  على  والتاآمر   الطبيعية 

باأن  تامة  قناعة  ال�سعودية  االأو�ساط  بع�ص  لدى 

وا�سنطن تخلت عن اململكة ب�سبب م�ساحلها التي 

تتطلب التفاهم مع كل من رو�سيا واإيران، يف حني 

ال متلك الريا�ص القدرة على الراجع اإىل الوراء، 

بعد اأن رفعت �سقف مطالبها عاليًا، ولي�ص لديها 

الكثر من احللول التي متنع التدهور امل�ستمر يف 

االأو�ساع �سواء على ال�سعيد الداخلي اأو اخلارجي، 

لكن االأكيد اأن عليها التاأقلم مع فكرة اأن الواليات 

للدفاع  اأي مواجهة ع�سكرية  لن تخو�ص  املتحدة 

عنها، خ�سو�سًا اأن الراأي العام االأمركي ال ينظر 

م�ستوى  على  ال�سعودية  االأدوار  اإىل  الر�سا  بعني 

ال  العظمى  “الدولة  وا�سحة  فاملعادلة  العامل، 

اإىل  ت�سعى  بل  ال�سعودية،  االإماءات  تعمل ح�سب 

تراها منا�سبة«. التي  بالطريقة   تاأمني م�ساحلها 

احلايل  االأمركي  العهد  ان  القول  ميكن  وعليه 

النفط  االأمن مقابل  معادلة  بعيد  اإىل حد  اأنهى 

اإىل  تتجه  فاالأنظار  منه،  حاجته  اإنتفاء  ب�سبب 

من  اأخرى  مناطق  يف  ال�سخمة  الغاز  حقول 

اأمام  اأبواب م�سانعه احلربية  اأنه فتح  اإال  العامل، 

الدول اخلليجية، التي باتت ال تردد بالدخول يف 

احلروب، كما هو احلال يف اليمن.
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اأعظم ج�رش يف العامل على االإطالق
يو�شف زكريا - وندزور

ملك  لقاء  بعد  اأي  االأيام،  هذه  يف 

العزيز  عبد  بن  �سلمان  ال�سعودية 

الفتاح  عبد  م�سر  جمهورية  برئي�ص 

ج�سر  اإقامة  على  واّتفاقهما  ال�سي�سي، 

واإعان  وال�سعودية،  م�سر  بني  يربط  

»ج�سر  ت�سميته  عن  ال�سي�سي  الرئي�ص 

يف  العرب  حديث  كُر  �سلمان«،  امللك 

واملكتوب  وامل�سموع  املرئي  اإعامهم 

التي  فهي  اجل�سور.  بناء  اأهمية  حول 

الروابط  تر�سيخ  يف  راأيهم،  يف  ت�ساهم، 

واالإجتماعية،  واالإن�سانية  القومية 

وتقوية االإقت�ساد الوطني، ورفع م�ستوى 

معي�سة النا�ص يف اأي بلد من بلدان الكرة 

ال�سرايني  مبثابة  اأي�سا  وهي  االأر�سية. 

التي ُينقل بوا�سطتها الغذاء اإىل جميع 

وُت�ستدام  العربي  الوطن  ج�سم  اأنحاء 

ُبنيت  التي  اجل�سور،  هذه  ولوال  حياته. 

وا�سُتخدمت  كافة،  العامل  اأرجاء  يف 

وم�سائقه  وبحراته  اأنهاره  فوق  للعبور 

املائية ووديانه من مكان اإىل اآخر، لق�سى 

ومي�سي  مي�سي  وهو  عمره،  االإن�سان 

ومي�سي كاملطرب مر�سال خليفه، ويلتف 

وعلى  الطبيعية،  العوائق  حول  ويدور 

الذي  املكان  اإىل  نع�ُسه، وقد ي�سل  كتفه 

يق�سده، وقد ال ي�سل اإليه اأبدا.

وبعد اأن حكى العرب يف اأعامهم عن دور 

ُيطنبون  راحوا  االأمم،  تقدم  يف  اجل�سور 

اجل�سور  ج�سر  م�سروع  عن  احلديث  يف 

�سبع  اأو  خم�ص  خال  يف  تنفيذه  املنوي 

�سنوات، وكيف �سينطلق من منطقة تبوك 

فوق  وليلة  ليلة  األف  كمارد  ال�سعودية 

م�سيق تران، ويحط رحاله يف جزيرَتي 

�سنافر وتران، ثم يتابع انطاقته اإىل 

ال�سيخ،  �سرم  يف  امل�سرية  النبق  منطقة 

وثمار  املرجان  �سعاب  روعة  بني  جامعا 

احلائط   عر�ص  �ساربا  ال�سدر،  �سجر 

تن�ص  التي  دايفد«،  »كامب  مبعاهدة 

على اأن م�سيق تران من املمرات املائية 

بتهديدات  مطلقا  عابئ  غر  الدولية، 

اإ�سرائيل التي تزعم اأنه يعّر�ص ماحتها 

هذا  �سربط  وكيف  للخطر،  البحرية 

وبني  عربيتني،  دولتني  اأكرب  بني  اجل�سر 

العامل  وبني  واإفريقيا،  اآ�سيا  َتي  قارنَّ

واالإفريقي.  االآ�سيوي  بطرفيه  العربي 

وكيف �ستمر عليه  ذهابا واإيابا على مدار 

االأنواع  خمتلف  من  ال�سياراُت  ال�ساعة 

بجميع  املحملة  وال�ساحنات  واالأحجام 

والقطارات  واحلافات  الب�سائع  اأنواع 

الذي  واحلجاج  باملعتمرين  تعج  التي 

يق�سدون بيت اهلل احلرام، وكيف �سيوؤّمن 

فر�ص عمل كثرة ال حت�سى وي�ستحدث 

العي�ص  توؤمن  التي  الوظائف  اآالف 

وكيف  العربية،  العائات  الألوف  الكرمي 

�سيغر �سورة عاملهم العربي واالإ�سامي 

حلمهم  لهم  ويحقق  االأف�سل،  اإىل 

واالإ�سامية  العربية  بالوحدة  املن�سود 

وكيف  وال�ساملة،  التامة  الكربى 

ال�سقيقة:  الثاثة  �سي�سهد، مع اجل�سور 

ال�سلطان  وج�سر  االأول  البو�سفور  ج�سر 

�سليم  ال�سلطان  وج�سر  الفاحت  حممد 

البو�سفور،  م�سيق  فوق  املنت�سبة  االأول 

عرب  من  امل�سلمني  احلكام  عظمة  على 

تطوير  اإىل  وتطلعهم  وعثمانيني، 

وحت�سني اإمكانيات بلدانهم.  

اأتقنوا  الذين  االإعاميني  هوؤالء  لكن 

وم�سايرة  والتك�سب  النفاق  �سناعة  فن 

املال،  اأجل ك�سب  امل�ستبدين من  الطغاة 

اإح�سا�ص  كل  قلوبهم  من  اأخرجوا  قد 

روؤية  عن  عيونهم  واأغم�سوا  اإن�سان، 

احلقيقة، واأغرقوا اأنف�سهم حتى اآذانهم 

�سيحات  وجعلوا  املذهبي،  التع�سب  يف 

وراءهم.  املتاأملني  و�سراخ  املظلومني 

اإعاميني  مع  اليوم  نحن  حيلتنا  وما 

ي�سمعون؟!  وال  يَرون  وال  يح�ّسون  ال 

ما  بعك�ص  ت�سهد  االأربعة  اجل�سور  فهذه 

ي�سهدون به، واأ�سماوؤها ال توحي لنا اإال 

اأحدهم  اأتى  فاإن  واالإ�ستبداد.  بالظلم 

على ذكر لفظة البو�سفور اأمامنا، تبادرت 

زبانية  عن  مريعة  �سور  اأذهاننا  اإىل 

�ساطني بني عثمان الذين كانوا يرمون 

جنح  حتت  االأبرياء  والن�ساء  الرجال 

الظام يف مياه م�سيق البو�سفور ملجرد 

�سبهات ال تقوم عليها بينات. واإن تتّبعنا 

باهلل  ال�ستعذنا  عثمان  بني  دولة  تاريخ 

العثمان  ال�سلطان  فعله  ما  هول  من 

حممد الفاحت، الذي غزا الق�سطنطينية 

واأباح  اأهلها  رقاب  يف  ال�سيف  واأعمل 

ما  فظاعة  ومن  الإنك�ساريته،  ن�ساءها 

ارتكبه »خليفة امل�سلمني واأمر املوؤمنني« 

من  االأول  �سليم  العثمان  ال�سلطان 

جمازر يندى لها جبني االإن�سانية بحق 

اأما ج�سر  امل�سلمني من علويني و�سيعة. 

م�سر  بني  اإن�ساوؤه  امُلزمع  �سلمان  امللك 

اإال  امل�ستقبل  يف  ي�سهد  فلن  ومملكته، 

العرب  على  تكّرم  عربي  حاكم  على 

بج�سر، لكنه اأ�سر اأن يهدم لهم اأي م�سر 

ي�سر بعك�ص رغباته واأهوائه.

ُيقال اأن اأوملرت رئي�ص وزراء اإ�سرائيل اأمر 

يف  جويا  ج�سرا  تقيم  اأن  جي�سه  قيادة 

ج�سوره،  جميع  وتق�سف  لبنان،  �سماء 

متوز،  حرب  يف  اأو�ساله  جميع  وتقطع 

اأن لبنان ا�ستمر يف مقاومة العدوان  اإال 

ي�ست�سلم.  ومل  كاملعتاد،  ال�سهيون 

فاغتاظ اأوملرت جدا، وجمع قادة جي�سه، 

اأهملتم  اأنكم  بد  ال  قائا:  وخاطبهم 

ق�سف بع�ص اجل�سور احليوية يف لبنان، 

وعليكم العثور عليها باأ�سرع وقت ممكن 

له  قال  القادة  اأحد  اأن  اإال  وق�سفها. 

لبنان  يف  �سيدي،  يا  يوجد،  ال  ممازحا: 

با�ستثناء معرب �سغر  ُق�سف،  اإال  ج�سر 

فروز،  للمطربة  اللوزية  ج�سر  يدعى 

ولقد  ويحلمون.  الع�ساق  ينام  وعليه 

لبنان  اأن يف  اأوملرت وقادته  بال  غاب عن 

على  العامل  ج�سور  اأعظم  من  ج�سرا 

�سعب  اأبناء  اأج�ساد  من  د  �ُسيِّ االأطاق، 

لبنان العظيم، ول�سان حالهم يردد: 

»تق�سي املروءة اأن مند ج�سومنا    ج�سرا 

فُقْل لرفاقنا اأن يعربوا« 

والت�سحية،  واملحبة  الوفاء  ج�سر  اإنه 

العظيم  ال�سعب  اأبناء  بني  يربط  الذي 

واأمامه  املقاومني،  االأبطال  ورفاقهم من 

اجلوية  اجل�سور  جميع  تت�ساقط 

والبحرية والربية، »كما ت�ساقطت األب�سة 

�سليمان امللوكية اأمام زنابق احلقول«.

عظمة االأم الغالية

   علي اإبراهيم طالب - وندزور

اأي  يوما:  احلبيبة  الغالية  االأم  �ساألوا 

طبعا  ؟؟؟  قلبك  ‘ىل  اأحب  االوالد 

من  ال�سوؤال  هذا  الغالية  ا�ستغربت 

اأ�سا�سه، فقالت:

حتى  وغائبهم  يكرب،  حتى  �سغرهم 

…. ُي�سفى  حتى  ومري�سهم   يعود، 

وتعطي  قلبها  من  تعطي  التي  االأم  هي 

. دون اأي تاأفف او منِّ

اأم  كل  اىل  القلب  هذا  من  حتية 

تعاىل  اهلل  اأعّزها  احلياة  هذه  يف 

عزة  االن�سانية  ال�سفات  باأهم 

االمومة. وهي  ومهابة،   وكرامة 

كل  واالأ�سر  واجلريح  ال�سهيد  اأم  اىل 

احلب واالإحرام والوفاء.

والكرامة  العز  كل  احلياة،   – االأم  اىل 

واالباء.

من  لزيارتنا  ح�سرت  الغالية  والدتي 

و�سولها  من  ايام  ثاثة  وبعد  لبنان، 

فقط تعر�ست لذبحة قلبية قوية.

ال�سكر  بوافر  قلبي  عميق  من   اأتقدم 

الكرام  االعزاء  االأهل  لكل  واالمتنان 

الوالدة احلبيبة  �ساألوا عن و�سع  الذين 

وهي  طالب،  علي  اأم  احلاجة  الغالية 

فور  جراحية  عملية  اجراء  باإنتظار 

الذي  اجلراح،  الطبيب  مع  املوعد  توفر 

�سيجري العملية باإذن اهلل تعاىل يف ق�سم 

جراحة القلب يف مدينة لندن - اونتاريو 

الكندية.

كل ما اأطلبه من االأهل واالأ�سدقاء الدعاء 

عليها  مين  وان  العاجل،  بال�سفاء  لها 

وعلى كل من يقراأ كلماتي هذه بال�سحة 

 والعافية، انه �سميع جميب الدعوات.   

اهلل  يا  �سفاء،  وذكره  دواء  من اأ�سمه  يا 

يا  مري�ص،  كل  على  بال�سفاء  مّن  رب  يا 

قلبي،  على  اإن�سانة  اأغلى  �سيما  ال  اهلل، 

العاملني.  رب  يا  عيون  من  اغلى   وهي 

اذا  امل�سطر  يجيب  اأمن 

اهلل، يا  ال�سوء،  ويك�سف   دعاه 

الق�ساء،  رد  ن�ساألك  ال  اللهم 

فيه،  اللطف  ن�ساألك   ولكن 

من  كل  قلبي  عميق  من  الأ�سكر  اأعود 

الوالدة  �سحة  عن  ويطمئن  يت�سل 

تق�سر  اذا ح�سل مني  واأعتذر  الغالية، 

املكاملات  الهائل من  ال�سيل  الرد على  يف 

كل  من  الن�سية  والر�سائل  الهاتفية 

بجانب  بقيت  اأنني  مبا  العامل،  انحاء 

امل�ست�سفى.  الطاهرة احلنون يف   الوالدة 

تعاىل جميعا ويحفظ  اهلل  فليحفظكم 

 عائاتكم وكل من حتبون يف هذه احلياة.

 اتكالنا على اهلل تعاىل، فبيده كل االأمور .

يف  علي  اأم  احلاجة  تبقى  ان  اأتاأمل 

عليها  اهلل  ليُمن  و�ساتكم،  دعائكم 

وعلى كل مري�ص يف هذه احلياة بال�سفاء 

العاجل وال�سريع باإذن رب العاملني القادر 

الرحيم .                                                                             

visionmag64@Gmail.com
FACEBOOK PAGE: ALI  IBRAHIM  TALEB 

ال�ضيخ �ضعد احلريري يف م��ضك�
دروي�ش �شباغ - مونرتيال

�سعد  ال�سيخ  زيارة  على  زمنية  فرة  مرور  بعد 

اآذار )مار�ص( املا�سي  احلريري اىل رو�سيا يف �سهر 

ال�سيا�سية  التعليقات  بع�ص  تظهر  بداأت   ،2016
على تلك الزيارة، ومن اأهم تلك التعليقات واالآراء 

التي وردت يف بع�ص ال�سحف وو�سائل االعام ما 

مفاده ان ال�سيخ �سعد احلريري ذهب اىل مو�سكو 

�سوى  لبنان،  وطنه  يف  له  ر�سمية  �سفة  اأي  بدون 

اأنه نائب يف برملان مدد لنف�سه اأكر من مرة. وقد 

االإ�ستفادة  اأمل  على  الزيارة  تلك  مو�سكو  ابتلعت 

والبحث،  احلوار  طاولة  على  ي�سعه  �سوف  مما 

هو  من  تاأكيد  بكل  تعرف  ورو�سيا  وع�سى،  ولعل 

يف  االآن  حجمه  هو  وما  احلريري  �سعد  ال�سيخ 

احلريري  �سعد  لل�سيخ  االأول  املطلب  كان  لبنان. 

اأن تعمل رو�سيا جهدها لتذليل عقبات انتخابات 

رئا�سة اجلمهورية يف لبنان، وذلك بال�سغط على 

حلفاء رو�سيا حتى ي�ستطيع اأن يعود فائزًا برئا�سة 

جمل�ص الوزراء، التي ا�سطر اىل االن�سحاب منها 

التي  �سورية  يف  امل�ساكل  ابتداء  اثر   ،2011 عام 

االأ�سكال،  من  ب�سكل  اللبنان  الو�سع  على  اأثرت 

يتمنى،  كان  كما  تكن  مل  رو�سيا  يف  االأمور  ان  اإال 

عن  بعيدًا  اأعمالها  وجدول  ح�ساباتها  فلرو�سيا 

عواطف املتباكني والنادمني والتائبني. االأمور على 

تكون،  اأن  لها  نودُّ  كما  تكون  ال�سيا�سي ال  امل�ستوى 

ففي الواقع ال جمال لتنازالت لت�سحيح االأو�ساع 

القائمة على االأر�ص التي تعي�ص غليانا حممومًا 

وعراكا م�ستمرًا يف حماور نزاع مدمر. ال�سيخ �سعد 

االآن  تتجه  االأمور  اأن  مو�سكو  يف  علم  احلريري 

كان  التي  الدولة  وهي  ال�سورية،  الدولة  ل�سالح 

و�سقوط  �سقوطها  ينتظر  احلريري  �سعد  ال�سيخ 

مل  منت�سرًا.  دم�سق  ليدخل   2011 اأوائل  النظام 

ما  كل  رغم  النظام  ي�سقط  ومل  الدولة  ت�سقط 

قدمه ال�سيخ �سعد احلريري للمتمردين يف بداية 

�سقر،  عقاب  النائب  اآنذاك  وحليفه  هو  االأزمة 

الذي غادر لبنان اىل دولة بلجيكا منذ اأن انتخب 

نائبا يف اآخر انتخابات نيابية لبنانية.

ال�سيخ �سعد احلريري عرف ذلك كله يف مو�سكو 

حانقًا  لبنان  اىل  عاد  هو  ذلك.  من  واأكر 

يديه،  بني  من  خرجت  فاالأمور  نادمًا،  غا�سبًا 

على  حتى  ال�سيطرة  على  املقدرة  له  تعد  ومل 

يفاجوؤون  الذين  اآذار   14 جماعة  من  حلفائه 

عنها  يعرفون  ال  بت�سرفات  واالآخر  احلني  بني 

التي  �سيئًا، ويطلعون عليها من و�سائل االعام 

االآن  وهو  كان،  اأينما  عنه  وتبحث  اخلرب  تطارد 

بحثا  فرجنية  �سليمان  النائب  مع  وقوفه  ومع 

عن رئا�سة اجلمهورية، يجد نف�سه مكبل اليدين، 

وقد و�سل اىل حائط م�سدود لن ي�ستطيع النفاد 

على  يقف  عون  مي�سال  النائب  اأن  طاملا  منه 

الطرف االآخر.

�سنواٍت  لبنان  احلريري  �سعد  ال�سيخ  ترك  لقد 

منذ تخليه عن رئا�سة احلكومة، وعا�ص يف اململكة 

العربية ال�سعودية التي كانت حتت�سنه وحتنو عليه 

وترعاه اأيام امللك الراحل عبد اهلل، لكن االأمور كما 

وطاقمه  �سلمان  امللك  مع  االآن  تغرت  قد  يبدو 

ال�سيا�سي اجلديد، الذي ورث ارثا يحاول اأن يبحث 

فيه ويرى ما ينا�سبه للم�ستقبل. ومع تغر الو�سع 

االأمني يف �سوريا، االآن، ل�سالح الدولة، فاململكة مل 

جتد بدًا من اأن ت�سغط على ال�سيخ �سعد لو�سعه 

يف مواجهة �سعبة مع حزب اهلل، الذي ت�سر اململكة 

اإرهابي ولي�ص حزب  اأنه حزب  ومن لف لفها على 

مقاومة، ودائمًا تاأتي الرياح مبا ال ت�ستهي ال�سفن.
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ال�س�ؤال: هل ت�سقط ال�سالة عن املكلف مهما كانت الأ�سباب؟
يقول الفقهاء: اإن ال�ساة ال ت�سقط بحال، ومعنى ذلك اأنها ال ت�سقط يف ال�سفر وال يف احل�سر، فلو �ساق 

وقت ال�ساة وجب على امل�سلم، امل�سافر مثًا، اأداء �ساته يف الطائرة، اأو الباخرة، اأو ال�سيارة، اأو القطار، يف 

اأثناء التوقف، اأو احلركة، يف �سالة االنتظار، اأو يف احلديقة العامة، يف الطريق، اأو يف مكان العمل، اأو ما 

�ساكل ذلك.

ال�س�ؤال: هل ال�سالة اأف�سل العمال الدينية؟
اعلم اأن ال�ساة اأحب االأعمال اإىل اهلل تعاىل، وهي اآخر و�سايا االأنبياء )عليهم ال�سام(، وهي عمود الدين 

ت ُنظر يف  اإذا قبلت ُقبل ما �سواها واإن ردت ُردنَّ ما �سواها، وهي اأول ما ُينظر فيه من عمل ابن اآدم، فاإن �سحنَّ

، مل ينظر يف بقية عمله، مثَلها كمثل النهر اجلاري، فكما اأن من اغت�سل فيه يف كل يوم  حنَّ عمله، واإن مل ت�سُ

خم�ص مرات مل يبق يف بدنه �سيء من الدرن، كذلك كلما �سلى �ساة كّفر ما بينها من الذنوب، ولي�ص ما 

بني امل�سلم وبني اأن يكفر اإال ترك ال�ساة، واإذا كان يوم القيامة ُيدعى العبد فاأول �سيء ُي�ساأل عنه ال�ساة، 

فاإذا جاء بها تامة واإال زّج يف النار، ويف ال�سحيح قال موالنا ال�سادق )عليه ال�سام(: 

»ما اأعلم �سيئًا بعد املعرفة اأف�سل من هذه ال�سالة. األ ترى ان العبد ال�سالح عي�سى مرمي عليه 
ال�سالم قال: واأو�ساين بال�سالة والزكاة ما دمت حيًا«؟ 

واأل��ف عمرة  األ��ف حجة  ق��ال: »و�ساة فري�سة تعدل عند اهلل  ال�سام(  ال�سيخ يف حديث عنه )عليه  وروي 

مربورات متقبات«.                        )على راأي املرجع �سماحة ال�سيد علي ال�سي�ستان(

يف العدل 
واالإن�ضاف

خري الكالم ما نفع واأعلم 

قال احلبيب امل�سطفى )�ص(: طوبى ملن طاب خلقه 

وطُهرت �سجيته و�سُلحت �سريرته وح�ُسنت عانيته 

واأن�سف النا�ص من نف�سه.

قال اأمر املوؤمنني علي )ع( : ِخِف ال�سعيف اإذا كان 

حت��ت راي��ة االن�ساف اأك��ر م��ن خوفك ال��ق��وي حتت 

ياأتيه م��ن حيث ال ي�سعر،  الن�سر  ف��اإن  راي��ة اجل���ور، 

وج��رح��ه ال ي��ن��دم��ل.... واهلل ل��و وج��دت��ه )اأي امل���ال( 

قد ُتزوج به الن�ساء وُملك به االإماء لرددته، فاإن يف 

عليه  فاجلور  العدل  عليه  �ساق  وم��ن  �سعة،  العدل 

اأ�سيق....

ومن عهد له اإىل حممد بن اأبي بكر حني قلده م�سر: 

يطمع  وال��ن��ظ��رة، حتى ال  اللحظة  بينهم يف  وا����صِ 

من  ال�سعفاء  يياأ�ص  وال  لهم،  حيفك  يف  العظماء 

ُرزق  دون��ه،  بالعدل يف من  عدلك عليهم. من عمل 

العدل ممن فوقه، فاأعظم املثوبة مثوبة االإن�ساف، 

وبالعدل تت�ساعف الربكات. 

العدل اأف�سل من ال�سجاعة الأن النا�ص لو ا�ستعملوا 

العدل عموما يف جميعهم ال�ستغنوا عن ال�سجاعة...

العدل �سورة واحدة، واجلور �سور كثرة، ولهذا �سُهل 

العدل، وهما ي�سبهان  ارتكاب اجل��ور و�سعب حتري 

االإ���س��اب��ة  يف ال��رم��اي��ة واخل��ط��اأ فيها، واإن االإ���س��اب��ة 

حتتاج اإىل  ارتيا�ص وتعهد، واخلطاأ ال يحتاج اإىل 

�سيء من ذلك.

تاج الرجل عفافه، وزينته اأن�سافه.. االإن�ساف يرفع 

اخلاف ويوجب االئتاف وي�ستدمي املحبة..اأن�سف 

فيه  واأهلك وخا�ستك ومن لك  نف�سك  النا�ص من 

ه�����ًوى، واع�����دل يف ال���ع���دو وال�����س��دي��ق، واأن�����س��ف من 

نف�سك قبل اأن ُينت�سف منك، فاإن ذلك اأجّل لقدرك 

واأجدر بر�سا ربك.

قال ال�سادق )ع(: من اأن�سف النا�ص من نف�سه ُر�سي 

ب��ه ح��ك��م��ا ل���غ���ره...وق���ال )ع( ع��ن ���س��ف��ة ال��ع��دل يف 

الرجل: اإذا غ�ّص طرفه عن املحارم ول�سانه عن املاآثم 

وكفه عن املظامل.

وقال اجل��واد )ع(: ثاث خ�سال جُتتلب بهن املودة: 

االإن�ساف يف املعا�سرة، واملوا�ساة يف ال�سدة، واالنطواء 

على قلب �سليم.

اإعداد خليل احل�شيني 

ُروي عن االإمام الباقر )ع( : ما ظلم اأحد بظامة، 

فقدر اأن يكايف بها ومل يفعل، اإال اأبدله اهلل مكانها 

عّزا...)جواهر البحار(

روي ان ر�سول اهلل )�ص( قال الأبي ذر: عليك بتاوة القراآن وذكر اهلل؛ فاإنه ذكر لك يف ال�سماء، 

ونور لك يف االأر�ص .

تلك  نف�سك،  معرفة  هو  تعاىل،  اهلل  معرفة  اإىل  الطريق  اإن 

ال�سهوات  ركام  يف  نف�سك  عن  بحثت  فهل  الربانية!  اجلوهرة 

وال�سبهات؟!

اأ�ضال نف�ضك يف هـذا الي�م

اأحكام فقهية

حكمة هذا العدد

اإعداد فادي العوطة
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تتمة ال�سفحة 10

اهمية  االداري  الفريق  على  اكد  كما 

مراقبة اال�ساتذة يف كيفية تعاملهم مع 

مع  يتوا�سلوا  اأن  منهم  طالبا  الطاب، 

يف  املدر�سة  مع  للتعاون  االأمور  اأولياء 

اإجناح العمل الربوي الذي يتطلب من 

والرقابة  ذلك،  على  التعاون  الطرفني 

على ا�ستخدام االأوالد لو�سائل التوا�سل 

واأخطاره  م�ساوئه  لتجنب  االلكرون 

اأفكارهم  لت�سميم  و�سيلة  يكون  ال  كي   ،

ومعتقداتهم واأخاقهم. 

�ساة  باإقامة  الزيارة  �سماحته  واختتم 

اجلماعة مع الكادر التدري�سي والطلبة. 

اأوتاوا  االإمام املهدي )عج( يف  ويف مركز 

ذكر  العراقية،  اجلالية  اأمام  كندا  يف 

املنتظر  االإمام  ق�سية  باأن  �سماحته 

اليقينية،  القطعية  امل�سلمات  )عج( من 

على  مبنية  الديانات  بل حتى خمتلف 

من  للعامل  املخّل�ص  بوجود  االعتقاد 

ثم  االأر�ص.  هذه  مياأ  الذي  الظلم 

الو�سع  اىل  باحلديث  �سماحته  تطرق 

العراقي احلرج وموقف املرجعية امل�سدد 

والعتبات،  العراق  اأنقذت  التي  بفتواها 

وحث على �سرورة الثقة باملرجعية �سواء 

كامها،  حال  يف  اأو  �سكوتها  حال  يف 

تكليفها،  من  ب�سرة  على  فاملرجعية 

اأاّل  وطلب  ككامها،  جواب  و�سكوتها 

االأمر.  كل  وحدها  املرجعية  يحّملوا 

االجتهاد  �سرورة  على  �سماحته  وحث 

لاأوالد  تعليمية  موؤ�س�سات  ت�سييد  يف 

حلفظ هويتهم الدينية والثقافية.

وزار �سماحته مدر�سة االأنوار االإ�سامية، 

فيها،  التدري�ص  بهيئة  اإلتقى  حيث 

التعليمي  املنهج  اأجواء  و�سعه يف  وبعد 

الن�سائح  بع�ص  قدم  للمدر�ستني، 

واالإر�سادات للطاقم التعليمي.

كما كان له لقاءات متعددة مع �سخ�سيات 

عدداَ   �سماحته  وزار  ودينية،  اإجتماعية 

من ال�سروح العبادية، منها م�سجد اأبي 

علي  االإمام  وم�سجد  »ر�ص«  الغفاري  ذر 

الباك�ستانيني،  االخوة  وح�سينية  »ع« 

واأجاب عن  األقى حما�سرات عدة  حيث 

من  اإليه  ُوِجهت  التي  االأ�سئلة  من  عدِد 

ِقبل امل�ساركني.

وقد وجهنا ل�سماحته عدداَ من االأ�سئلة: 

تندرج  اإطار  اأي  يف  ال�سيد،  �سماحة 

زيارتكم اإىل كندا؟

وجه لنا االإخوة يف اأدمنتون دعوة الإفتتاح 

موؤ�س�سة الهدى، فقمنا بتلبيتها.

من  حتملونها  التي  الر�سالة  هي  ما 

ال�سي�ستاين  املرجع  ال�سيد  �سماحة 

حفظه اهلل؟

الر�سالة هي الدعوة اإىل وحدة امل�سلمني 

ما  يف  واالألفة  املحبة  ون�سر  والتعا�سد 

بينهم.

م�سوؤولني  م��ع  ل��ق��اءات  ه��ن��اك  ه��ل 

اجلالية  اأو���س��اع  ملناق�سة  كنديني 

وحت�سني ظروفها املعي�سية؟

الوزير  عن  مبمثلني  اإلتقينا  نعم، 

واملحافظة واملحافظ يف اأدمنتون.

مبمثلني  �سماحتكم  �ستلتقون  هل 

عن مذاهب واأديان اخرى يف كندا؟

ي�سعدنا جداَ اأن نلتقي مبن ذكرت، ولكن 

ذلك  لنا  يت�سننَّ  مل  ال�سديد  لاأ�سف 

ل�سيق الوقت.

ب�سكل  اجلالية  و�سع  تقيمون  كيف 

عام يف كندا؟

و�سع اجلالية جيد، غر اأنه يحتاج اإىل 

دة. قيادة علمائية واعية وموحِّ

كلمة اأخرية؟

ندعو اجلاليات االإ�سامية اإىل التوا�سل 

يف ما بينهم، كما ندعو اإىل �سعار الوحدة 

واالأنظمة  بالقوانني  واالإلتزام  واالألفة 

ملراعاة  اإال  و�سعت  ما  التي  الباد،  يف 

والتوا�سي  واملجتمع  الفرد  م�سلحة 

ال�سحافة  ندعو  كما  وال�سرب،  باحلق 

و�سرف  الكلمة  اأمانة  على  اإىل احلفاظ 

املهنة.

هو  الك�سمري  ال�سيد  اأن  هنا  ُيذكر 

العظمى  اهلل  اآية  ل�سماحة  العام  املمثل 

ال�سيد ال�سيتان حفظه اهلل. ُيعترب من 

الباد  م�ستوى  على  البارزين  اخلطباء 

وقد  واأوروبا،  اأفريقيا  وباد  العربية 

تتلمذ على يدي اآية اهلل العظمى ال�سيد 

اخلوئي »قده« وعلى يدي امل�ستنبط اآية 

اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستان حفظه 

اهلل.

الأنهم ميثلون النقي�ص خلطهم وفكرهم 

ال  الذي  املتوح�ص،  الهمجي  ونهجهم 

لة. ميت لاإن�سانية ب�سِ

بالعودة اإىل االإعتداء االآثم، فقد ح�سر 

بفح�ص  قاموا  الذين  ال�سرطة  رجال 

ميدان ثم جالوا يف اأرجاء ملعب املبنى 

رفيع  ولو  خيِط  اإىل  يتو�سلون  علهم 

 ، اجلناة  اأو  اجلان  اإكت�ساف  يف  ُي�سِهُم 

ق�سوى  اأهمية  ال�سرطةاأعطى  وجهاز 

ا�سا�ص  على  معها  ويتعامل  للحادثة، 

 )Hate Crime( كراهية  جرمية  اأنها 

يعاقب عليها القانون الكندي ب�سرامة.

هذا وقد ت�سامن �سكان املنطقة املجاورة 

للمدر�سة مع اإدارة واأهايل وطلبة مدر�سة 

ورف�سوا  االإ�سامية،  )ع(  البيت  اهل 

االخاقية  غر  االأعمال  قاطعاَ  رف�ساَ 

ال�سعب  وقيم  ح�سارة  اإىل  متت  ال  التي 

لة. كما قام االأهايل بتنظيم  الكندي ب�سِ

حاملني  املدر�سة،  مبنى  اإىل  زيارات 

ان  حتى  للطاب،  والفاكهة  احللوى 

بع�سهم ذهب خطوة اأبعد، فنّظم فطورا 

املدر�سة  ملعب  يف  جماعيا  �سباحيا 

رائدة  خطوة  يف  وللمعلمات  للطلبة 

ال�سعب  اأخاق  عن  بالغريبة  لي�ست 

اإىل  اإ�سافة  وامِلعطاء.  امل�سياف  الكندي 

الكنديني،  الر�سميني  من  عدد  قام  هذا، 

بينهم نواب واأع�ساء من املجل�ص البلدي 

وممثلون عن جهاز ال�سرطة وعن جمتمع 

منطقة فانييه بزيارة مبنى املركز ب�سجب 

ورف�ص تلك املمار�سات اخلاطئة التي قام 

عاِف النفو�ص. بها بع�ص �سِ

ال�سيخ  با�سم  احلاج  مع  توا�سلنا  وقد  هذا 

مدر�سة  اإدارة   جمل�ص  اأع�ساء  اأحد  علي، 

اأن  فاأفادنا  االإ�سامية،  )ع(  البيت  اهل 

الكندية  ال�سرطة  بداأتها  التي  التحقيقات 

عنها  ير�سح  مل  ني�سان   11 االإثنني  يوم 

كما  التقرير،  هذا  كتابة  تاريخ  اإىل  �سيء 

اإدارة  مع  والت�سامن  التعاطف  اأن  راأى 

املنطقة  اأهايل  ِقبل  من  والطاب  املدر�سة 

وفاعاليتها وال�سيا�سيني الكنديني لُهَو دليل 

خِر وعافية، يعك�ص اإنفتاح ال�سعب الكندي 

ورف�سه لكل مظاهر التمييز والعن�سرية.

لها  يتعر�ص  التي  االأوىل  املرة  اأنها  واإذ 

قال:  االأعمال،  هذه  ملثل  املركز  مبنى 

يف  االأعمال  لبع�ص  املبنى  »تعر�ص 

الدرجة  هذه  مبثل  لي�ص  لكن  ال�سابق، 

من الكراهية واحلقد«.

اأن  يف نهاية التقرير ال بد من ان نذكر 

اأوتاوا  يف  »ع«  علي  االإمام  م�سجد  جلنة 

على  تعليقاَ  التايل  البيان  اأ�سدرت 

واأهل  مركز  مبنى  على  االآثم  االإعتداء 

البيت »ع«:

»با�سم كل االإخوة واالأخوات العاملني يف 

العمل  ن�ستنكر  »ع«،  االإمام علي  م�سجد 

اخل�سي�ص اجلبان الذي تعر�ص له مبنى 

اأوتاوا.  مركز ومدر�سة اأهل البيت »ع« يف 

اإيجاد  اإىل  املخت�سة  اجلهات  ندعو  كما 

بحقه  االإجراءات  اأ�سد  واإتخاذ  الفاعل 

اإتخاذ االآليات ال�سرورية ملنع مثِل  واإىل 

هذه االأحداث املوؤ�سفة يف امل�ستقبل.

التعا�سد  روح  نحيي  ان  من  بد  وال 

وا�سحة  جتلت  التي  واملحبة  واالألفة 

ملبنى  املجاور  الكندي  املجتمع  عند 

يف  الر�سميني  زيارات  وُنثمن  املركز، 

املركز  اإىل  كندا  احلبيب  الثان  وطننا 

وا�ستنكارهم ملا ح�سل.

هل تريد ث�ابا  يف هذا الي�م؟

�ضماحة العالمة ال�ضيد الك�ضمريي يف اوتاوا :

�سماحة ال�سيد الك�سمري يف مدر�سة اهل البيت )ع(



Sada al-Mashrek Examines: Cere-
bral-atrophy child left unschooled 

in Lebanon as lack of sufficient pro-
grammes for refugees continues

Zeinab Ibraheem Merai

Child with cerebral atrophy
Seven-year-old Heba Qassoum, a girl 
whose family fled the war-torn Syria, 
is in immediate need for help. She is 
ill with cerebral atrophy, which is a 
neurodegenerative disorder that de-
mands constant care.  As her parents 
haven’t been unable to pay for the 
entire medical examinations required, 
the exact cause for Heba’s cerebral 
atrophy remains undiagnosed.

Left unschooled
Although therapists from Keserwans’ 
SESOBEL are paying visits to Heba at 
home to help her through her condi-
tion, the child cannot attend classes as 
no more room is left at SESOBEL for 
her and for other Syrian and even Leba-
nese children with special needs. Nor has 
Heba been aided by any of the interna-
tional organisations so far.  

Trudeau’s promise 
As Prime Minister Justin Trudeau’s gov-
ernment set off to work in the recent 
months, over 25,000 Syrian refugees 
have been settled in Canada, and around 
50,000 others will have been received 
by the end of 2016. Notably, Trudeau has 
promised that families with humanitar-
ian issues “come first”. 

Mind-Boggling Situation
However, as around 2 million Syrian 
refugees reside in Lebanon, and as the 
economy’s now affected by the Syrian 
war, there are fears that harm is being 
brought to the new comers and to the 
Lebanese. 
Be it increasing human trafficking, un-
employment, unschooled children or 
unmedicated refugees, the situation is 
mind-boggling. 

Ironic aftermath of refugees’ surge 
Asked whether critical cases of Syr-
ians are taken into account by Beirut’s 
municipalities and whether any interna-
tional organisations are helping out with 
that, Haret Hreik’s Deputy Mayor Ahmed 
Hatoum sounded alarmed, “Any donors 
must support the Lebanese just like they 
support the Syrian refugees. Even though 
Lebanon’s area (10,452 km2) and demo-
graphics pinpoint that the country can’t 
take much pressure, Lebanon has been 
undertaking what not even the wealthi-
est states have dealt with. Around two 
million Syrians have so far surged in here, 
which might not have happened in Eu-
rope, Canada or the US!” 
Hatoum added, “We need to keep in mind 
that the Lebanese are paying multiples 
more than Syrians in Lebanon, and many 
times the municipalities can’t fulfil their 
natives’ entire needs, so no privileges 
can be made to the refugees.  
I’ve already made recommendation to 
Lebanon’s United Nations Development 
Programme (UNDP) that they need not 
forget the Lebanese, too!”  

OT Specialist: Families with urgen-
cies come first
“I believe such families with urgencies 
come first when it’s about it settling 
Syrians in Canada,” says Ms Fatima Diab, 

an occupational therapist working for 
Women Charity’s Early Intervention Unit 
in Tyr. The association is currently re-
ceiving 17 Syrian and Palestinian children 
who’ve escaped death in Syria. Accord-
ing to Diab, each of those suffers one or 
more of these cases: handicap, motor 
dysfunction, mental retardation, signifi-
cant developmental delay, in addition to 
learning disabilities.  
“While the children benefit from the 
unit’s free services (physiotherapy, oc-
cupational therapy, special education, 
psychiatry and social intervention), most 
of them are thwarted by poverty. Some 
can’t even afford to come by taxi,” the 
OT specialist explains. She says no help is 
being offered by the Canadian Embassy 
of Beirut, by any of the other interna-
tional organisations or by any Lebanese 
ministry. 

SESOBEL: Handicapped thwarted by 
poverty 
The answer is the same for Head of 
Out-Patient Programme, Ms Lilianne 
Dhergham from the Social Service for 
the Welfare of the Disabled Children in 
Lebanon (SESOBEL). Urging any poten-
tial caretakers to prioritise Heba Qas-
soum’s case and similar ones, she says, 
“Heba needs continuous physiotherapy, 
rehabilitation and speech therapy. She 
must as well be ensured medical care all 
the time and provided with new devices 
almost annually. 
SESOBEL’s programme reaches out to 
14 other Syrians. We are providing them 
with some medical care through our ex-
ternal services, but I am afraid to say 
that is not enough and that many others 
have been left unsupported. I just hope 
someone will listen.”

Fleeing Twice
According to Ms Qassoum, her family 
descends from the Circasssians, a people 

that once dwelled in the Caucasus and 
later suffered either extermination or 
banishment. Whereas the Soviet Union 
expanded, over 1.5 million were killed, 
and around 0.5 million were plagued or 
drowned in the sea. The survivors then 
settled in Syria. “Again war is drifting us 
away from our hometown,” says Ms Qa-
ssoum (aged 29), who’s currently taking 
her final linguistic-science classes at the 
Lebanese University. 

Of productive expectations 
Having earlier graduated from the Uni-
versity of Damascus, the mother is also 
an accountant and financier. 
Because she can’t leave her daughter un-
monitored, she has been unable to seek 
a job. However, she has chosen to help, 
while at home, some Syrian students 
with their English from time to time. 
For a living, the family depends on the job 
of forty-year-old Mr Qassoum, who’s an 
interior designer.   
Asked whether they’ve sought school-
ing for their daughter somewhere else, 
Ms Qassoum said that was unaffordable 
because it would cost around $10,000 a 
year just to get her child to school. The 
parents would have to pay even more 
to provide her with medical care in the 
meantime.  

Precious daughter
When asked what they looked forward 
to doing if the new Canadian govern-
ment took their case into account, the 
mother explained, “Because our daugh-
ter is the most precious thing we’ve got, 
we are doing our best to provide what 
she needs. We hope we can raise our girl 
in peace and contribute our best to the 
community that helps us to do so.”
On the “ironic aftermath of refugees’ 
surge”, Media Officer for Beirut’s Haret 
Hreik Municipality Ragheb Sleem has 
contributed to this report. 

ALL EnFEEBLEd REFugEES FLEEIng SyRIA TO 
LEBAnOn SETTLEd In CAnAdA? nOT yET..

Le forum sur l’énergie 
de la diaspora libanaise

Pour la troisième année con-
sécutive et sur l’invitation 

du ministre libanais des Affaires 
étrangères Gebran Bassil, le forum 
sur l’énergie de la diaspora libanaise 
se tiendra à Beyrouth le 5, 6 et 7 
mai prochain avec la participation 
de plus de 700 libanais résidents 
à l’étranger qui se sont  officielle-
ment enregistrés. Les objectifs de 
la conférence, selon Bassil, sont  : 
mettre en valeur les «HISTOIRES 
À SUCCÈS» des Libanais, rési-
dents et expatriés sélectionnés, 
les inciter à consolider leur col-
laboration et renforcer davantage 
les liens entre les résidents liba-
nais et des émigrants du monde 
entier, tout en célébrant l’héritage 
libanais et promouvant une im-
age positive du Liban à travers le 
monde. Bassil a soutenu que : « ce 
qui distingue cette conférence est 
la participation officielle des min-
istres des Affaires étrangères et 
de l’économie de nombreux pays, 
ainsi que la réactivation des pro-
jets qui ont été lancés au cours 
des deux précédentes conférenc-
es, dont la loi sur la récupération 
de la nationalité, qui constitue la 
réalisation la plus importante du 
ministère.» Face à cet effort, on 
ne peut qu’encourager cette ten-
dance prometteuse, car il y a des 
fonctionnaires qui penseraient aux 
intérêts des expatriés libanais qui 
se sentent oubliés par les respon-
sables de leur pays, en dépit de 
leurs grands succès à différents 
niveaux politiques, économiques 
et scientifiques dans les pays où 
ils vivent. Toutefois, ce qui est  à 
prendre en considération par ce 
genre de conférence et la mise en 
place d’un comité, pour assurer le 
suivi de ce qui a été convenu au 
cours des dernières années, afin 
de soulever ce qui a été fait et 
ce qui reste à faire. Ceci pour que 
d’aucuns ne pensent pas que les 
tables rondes et les discussions 
dans les forums sont emportés 
par le vent des jours. Cela étant, 
ici à Sada al-Mashrek, nous som-
mes reçus plusieurs plaintes et 
protestations de canado-libanais, 
qui n’ont pas été invités, tandis 
que d’autres, ont reçu l’invitation 
si tardivement et dans un laps de 
temps si serré qu’ils ne peuvent 
prendre une décision rapide de 
voyager au Liban. Ce qui a poussé 
certains d’entre eux à dire que le 
choix pour assister au forum sur 
l’énergie de la diaspora libanaise 
a pris des couleurs sectaires et 
partisanes. Alors que d’après des 
sources informées, cette négli-
gence est due à une défaillance 
technique liée à la Banque des 
données sur les membres de la 
diaspora libanaise disponible dans 
les ambassades et les consulats. 
Ce qui pourrait être résolu grâce 
à plus de communication avec les 
institutions et les centres commu-
nautaires libanais, en plus d›élargir 
la participation des personnalités 
des différents groupes religieux, 
afin d’assurer une représentation 
équilibrée et diversifiée reflétant la 
riche mosaïque libanaise. À la fin, 
nous souhaitons aux participants 
au Forum, une belle réussite pour 
un Liban que nous voulons tous, 
Souverain, Libre et Indépendant.
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Over 23 Years of Committed Care and Service

Pharmacy

Pharmacie
BLACKBURN

BANK & ORLEANS

3 Locations to Serve You Better 

BLACKBURN PHARMACY: 2559 Innes Road • 613-830-1212
BANK ST. PHARMACY: 2531 Bank St. • 613-739-1212

ORLEANS PHARMACY: 4275 Innes Road • 613-837-4747

Free City Wide Delivery
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Caring Beyond Prescriptions!

çÓãdG ÉæYhôa ‘ ºµH ÖMôfRoula kadi:
514.388.1588 ext 246 • roula@skylawn.net

 Cell: 514.655.5678
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SKYLAWN TRAVEL

EXCELLENT SERVICE POUR VOYAGER
PARTOUT DANS LE MONDE

433 Chabanel Ouest, Suite 111, Montreal, Qc, H2N 2J3

514.388.1588 • www.skylawn.net

!ÉæJQÉjõd ƒ∏°†ØJ
385 rue Deguire Montréal Qc. St-Laurent

toursdeguire.com

THREE MORE UNITS FOR SALE AT
TOURS DEGUIRE AT INCREDIBLE PRICES.

Prices as little as $180k

Ask Joseph Kobain About our new development
In Montreal west.

البيع باجلملة
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