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�أول الكالم
هاربر ..هل يعتذر ؟؟
بعد ت�صريحاته االخ�يرة التي كان يتحدث فيها رئي�س احلكومة
�ستيفن هاربر عن م�شروع القانون (��س��ي )51ملكافحة ما ي�سميه
(الإره��اب) وال��ذي قدمته حكومته اىل جمل�س النواب للت�صويت
وب�ع��د �إج��اب �ت��ه ع�ل��ى � �س ��ؤال ق��ال ه��ارب��ر م��ا ترجمته (ال ي�ه��م عمر
ال�شخ�ص وال يهم �سواء �سواء كان يف الطابق ال�سفلي او يف امل�سجد
او يف اي مكان اخر ) مما اعتربته جماعات م�سلمة كندية امر يدعو
للقلق ،مطالبة رئي�س وزراء احل��زب اليميني احل��اك��م باالعتذار
ملواطنيها امل�سلمني .وقد �أيد زعيم املعار�ضة توما�س موكلري طلب
اجلمعيات اال�سالمية باالعتذار .معتربا ان املهم حاليا العمل على
ّ
الت�شدد
توحيد الكنديني بدل تفريقهم وان الدعم القوي ملناه�ضة
ي��أت��ي م��ن ال�ق�ي��ادات امل�سلمة .فيما �أك��دت �أم�ي�رة ال�غ��واب��ي من�سقة
حقوق االن�سان يف املجل�س الوطني للكنديني امل�سلمني ومقره يف
�أوتاوا ان رئي�س احلكومة قام بتعميم جارف يف ت�صريحاته عندما
�أتى على ذكر امل�ساجد ور�أت ان مثل هذه الت�صريحات تثري انق�ساما
ال � �ض��رورة ل��ه ومت�ن��ت ال�غ��واب��ي ان ي�ك��ون ه��ارب��ر رئي�س حكومة كل
الكنديني ولي�س فقط املتاجرين باخلوف الذي من �ش�أنه ت�أجيج
م�شاعر الت�شدد ....
ولكن هل �سيلقى هذا الكالم وهذه املطالب �آذانا �صاغية ؟؟
ال يبدو كذلك فما تداولته بع�ض ال�صحف الكندية قبل ايام عن
�أق ��دام ال�سلطات يف �أوت ��اوا على �سحب اجل ��واز ال�ك�ن��دي م��ن ام��ام
املجمع اال�سالمي يف مونرتيال ال�شيخ علي �سبيتي �أتى ليزيد من
املخاوف لدى �أبناء احلالية امل�سلمة حول النوايا احلقيقية التي
ت�ضمرها حكومة املحافظني للنا�شطني الإ�سالميني او العاملني
يف قيادة اجلالية نحو ح�ضور فاعل ومتميز يف و�سط كندي متنوع
ومتعدد حتت ذريعة مكافحة الت�شدد والإرهاب وا�ستغالل الت�أييد
ال�شعبي لإجراءات �ضمانة الأمن الوطني بعد االعتداءات امل�شبوهة
يف الك �سان ج��ون �سري را�شليو ويف داخ��ل �أل�برمل��ان االحت��ادي مما
�شكل مظلة تربيرية لإج��راءات تتجاوز هواج�س الأمن لتدخل يف
�إطار الكيد ال�سيا�سي او ن�شر التخويف من جهات جاليوية معينة
خدمة جلهات داخلية او خارجية ت�ستفيد م��ن �إ�ضعافها وخلق
الهواج�س والقالقل من حولها ...
انها مرحلة دقيقة وح�سا�سة يف تاريخ العالقة املرجو ت�شكلها بني
اجل��ال�ي��ات ال��واف��دة �سيما امل�سلمة منها وامل�ح�ي��ط ال�ق��ائ��م وال��ذي
يدفع ومن اعلى هرم ال�سلطة اىل العي�ش يف اجواء القلق والريبة
واالتهام امل�سبق والتعميم الظامل وت�شويه ال�صورة الإجمالية ،يف
وق��ت نحن �أ��ش��د م��ا نحتاج فيه اىل ال��دف��ع نحو اج��واء االن��دم��اج
واملواطنية ال�صاحلة وال�ت�ع��اون اجلمعي بعيدا ع��ن ف��روق الدين
وال�ل�غ��ة وال �ع��رق م��ن اج��ل ك�ن��دا ال�ت��ي ق���ص��ده��ا الآالف لأن �ه��ا بلد
الفر�ص والت�سامح والتعددية .فيما ي�صر فكر ايديولوجي �سيا�سي
لأقلية من الكنديني ان ي�صلوا اىل احلكم بفعل �ضعف وعدم تعاون
احزاب املعار�ضة ذات التمثيل الأو�سع يف �أو�ساط ال�شعب �سيما يف
املقاطعات الأكرث كثافة كاونتاريو وكيبيك مما يجعل �سمعة البالد
وم�ستقبلها على مفرتق طرق ...فلو اعتذر ال�سيد رئي�س الوزراء
ام مل يعتذر فان كندا حتتاج اىل من ينقذها من براثن التطرف
الر�سمي والديني على حد �سواء.
التحرير
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هل �ست�شهد كيبيك عودة ربيع 2012؟

مقرتحات التق�شف احلكومية
يف مواجهة تيار ي�ساري متنام
حبيب زعرور  -مونرتيال

تعي�ش مقاطعة كيبيك منذ مطلع هذا العام  2015حالة من الرتقب
واحل��ذر� ،أو ب��دون مبالغة ،حالة من الغليان االجتماعي وال�سيا�سي.
فمع االقتطاعات التي �أقرتها احلكومة ومع �إقرار القانون  10القا�ضي
بتعديل هيكلية النظام ال�صحي يف املقاطعة  ،بطريقة اال�ستعجال دون
مناق�شة كافية ،ومع ت�صاعد الأ�صوات املنادية برف�ض «التق�شف» ،يبدو
�أن الي�سار الكيبيكي يحلم مبوجة جديدة من ا�ضطرابات واحتجاجات
رب�ي��ع ال �ع��ام  2012ال�ت��ي ع�م��ت كيبيك م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ع��ام�ين ملواجهة
�سيا�سات احلكومة الليربالية ال�سابقة .الآراء منق�سمة بني امكانية
حدوث ذلك وبني ا�ستحالته .على �أي حال ،ما هو م�ؤكد حتى الآن �أن
حكومة فيليب كويار  Philippe Couillardالليربالية احلالية قد
فتحت على نف�سها كل اجلبهات يف �آن ً
معا (البلديات ،التعليم ،ال�صحة،
اخلدمات االجتماعية ،امل�ساعدات  ،)...منطلقة من مبد�أ “�إما ا�صالح
�شامل �أو بقاء كل �شيئ على حاله” ،وهذا يعني بقاء العجز يف موازنة
الدولة وتنامي حجم الدين العام والر�ضوخ لعبء فوائد مرتاكمة على
�سنويا .وما هو بحكم امل�ؤكد � ً
ً
أي�ضا
الدين تتعدى الع�شرة مليارات دوالر
ً
قدما فيما �أعلنت عنه منذ البداية وبخطى
�أن حكومة كويار ما�ضية
مت�سارعة وا� �ص��رار كبري ،ق��د يف�ضي �إم��ا اىل ان�ف��راج ونتائج ايجابية
يو�صل املقاطعة اىل اقت�صاد منتع�ش ،يدعم حركة ا�ستثمارية وا�سعة
ت�ستقطب جم��دد ًا م�صادر خارجية وحملية ،وام��ا ا�ستمرار حلالة من
الفو�ضى يرافقها حال من الرتقب واحلذر ،قد يطول لأكرث من �سنة،

Fouad Tfaili

Administrateur - Administrator

رئي�س حكومة كيبك
فيليب كويار حقوق
ال�صورة :موقع راديو كندا
ً
ثالثا و�أخ�ي�ر ًا �أن
وال يعلم بنتائجه �سوى رب العاملني .وم��ا هو م�ؤكد
املعركة �ستتمخ�ض يف نهاية املطاف عن تقرير م�صري ومكانة النقابات
العمالية يف دائرة �صنع القرار ،وهي التي حتكمت ب�أ�صول اللعبة عام
 2012والتي من امل�شكك اليوم بقدرتها على ادارة املواجهة مع حكومة
كويار ،القوية ب�أغلبيتها الربملانية وبثبات ن�سبة الدعم ال�شعبي لها،
بنف�س الأ�سلوب والطريقة التي �أدارت بها �أحداث  2012الطالبية وغري
الطالبية .واق��ع احل��ال اليوم ال ي�شبه الأم����س ،فاملعار�ضة ال�سيا�سية
للحكومة �أ�ضعف من الأم�س وبدون قيادة قادرة وكذلك النقابات التي
�أنهكتها مالحقات ال�شرطة وجل��ان الك�شف ع��ن الف�ساد وحتقيقات
جلنة �شاربونو  Commission Charbonneauاخلا�صة بامل�شاريع
العامة وخا�صة يف قطاع البناء.
التتمة يف ال�صفحة 7
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ل�سفركم املريح اىل كافة بلدان العامل
خا�صة املغرب العربي وبلدان ال�شرق الأو�سط
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ال�شيخ علي �سبيتي ي�ستحق ّ
كل تقدير

ن�شرت عدة �صحف كندية اال�سبوع الفائت
تقارير تناولت طلب دائرة الهجرة الكندية
من امام املجمع اال�سالمي يف مونرتيال
ف�ضيلة ال�شيخ علي �سبيتي ت�سليم جواز
�سفره الكندي من دون تو�ضيح اال�سباب
التي ادت اىل هذا االجراء � .سبق ذلك
حملة حتري�ض توىل القيام بها مواقع
الكرتونية كانت حتاول الت�شوي�ش على
ن�شاط ف�ضيلته ـ كما على علماء �آخرين
ـ والإيحاء بارتباطات خارجية له بجهات
تعتربها كندا ارهابية ،ولكن من دون اية
دالئل .اللهم �إال فربكات ال ت�صمد امام
اب�سط حتليل ومراجعة  .وما مل تقله تلك
املواقع االعالمية تكفلت به بع�ض االبواق
املري�ضة ،والتي راحت خميّلتها تن�سج
ً
ق�ص�صا و�أ�ساطري ال وجود وال �أ�سا�س لها،
ك�شفت عن التقاء غري مبا�شر بني اجلنب
والد�س والتهويل
وال�ضعف من جهة
ّ
بغر�ض التوهني من جهة �أخرى .
تاريخ ال�شيخ علي يف كندا ان�صع من ان
ي�ستطيع احد تلويثه والإ�ساءة اليه وال
ميكن لأحد ان يتمكن من تغيري تلك
ال�صورة امل�شرقة اال لدى �ضعاف النفو�س
ومن يف قلوبهم مر�ض .
منذ ان وط�أت قدما ف�ضيلته يف كندا يف
اواخر الثمانينات وهو ال ّ
يكل يوجه ابناء
اجلالية ـ خ�صو�صا ال�شباب ـ اىل الطريق
ال�صحيح بعيدا عن عامل املخدرات
واجلرمية والرذيلة  ،يدعوهم اىل
اتباع دين اهلل قوال وعمال ،قلبا وقالبا .
يق�ضي ما امكن من الأوقات معهم يتابع
م�شاكلهم يعمل على ايجاد الو�سائل التي
حتفظ �شخ�صيتهم الدينية والإن�سانية
 .معظم ال�شباب الذين كانوا ي�ستمعون
اىل خطاباته كانت جتذبهم اليه تفهمه

لواقعهم ومعاناتهم وعدم ت�شدده يف
معاجلتها  .كان ملحا�ضراته وقعا متميزا
لدى ال�شباب لأنها حتاكي ق�ضاياهم
وتالم�س اوجاعهم .
مل يكن يفوّت فر�صة لقاء بال�شباب عندما
توجه اليه الدعوة يف كل املدن الكندية
التي كان يق�صدها تاركا زوجته و�أوالده
ليتابع امور اجلالية الدينية والثقافية
واالجتماعية .
كنا نراه يف املخيمات الك�شفية ابا مر�شدا
وموجها و�إمام �صالة  ،ال يتحدث �إال عن
حفظ امل�ستقبل له�ؤالء الفتية وان يكربوا
على املحبة وال�صالح وطاعة الوالدين
واحرتام الكبري  .كما كان يف لقاءات
اجلالية العامة ّ
ي�شد النا�س اىل االلتزام
بالدين احلنيف من دون مغاالة او تزمت
او ت�شدد بل ت�سامح وانفتاح .
اينما حل يف املدن التي زارها كان
االجنذاب اىل خطابه اال�سالمي وا�ضحا
لأنه كان خطابا وحدويا يدعو دائما اىل
االجتماع والتوا�صل بني كل افراد اجلالية
م�سلمني وم�سيحيني � ،سنة و�شيعة .
كما الكثري من علماء الدين يف كندا ،
كان �سماحته يت�صدى للم�شاكل العائلية
التي تقع بني االزواج حيث يعمل جاهدا
على حل تلك امل�شاكل والتقريب بني
املتخا�صمني حفظا للعائالت و�صونا
للأبناء الذين ي�ضيعون بعد تفرق
الوالدين  .لذا كانت متابعاته متتد يف
بع�ض االحيان اىل �ساعات ال�صباح االوىل
لي�ستيقظ يف اليوم التايل على دعوة يف
مدينة اخرى من دون ان يطلب من احد
ذكرا او �شكرا .
ك ّنا نلومه حني يت� ّأخر على موعد او
جل�سة .واجلواب دائما بعد طلب ال�سماح

Société de Comptable Professionnel Agréé, CPA

Oussama Abdallah,
Doctorant en Administration-comptabilité
M.Sc., CPA, CGA

وقبول العذر انه كان على الهاتف يتابع
م�شكلة عائلية هنا او خالفا �شخ�صيا يف
هذه املدينة او خ�صام �شركاء يف التجارة
يف تلك املدينة.
كان من ابرز العاملني على الدعوة
لالندماج الواعي يف املجتمع الكندي
ّ
للثقافة
من دون التفريط باالنتماء
الداعيَة اىل
اال�سالمية  .فكانت كلماته
ِ
َل ِعب دور فاعل يف احلياة العامة الأثر
الكبري يف ّ
حث اجلالية على امل�شاركة يف
االنتخابات يف ّ
كل م�ستوياتها والدخول
يف االحزاب ال�سيا�سية الكندية وا�ستقبال
ودعم املر�شحني من اجلالية او من غريها
والت�أكيد امامهم على �ضرورة وجودنا
الفاعل يف مواقع القرار من برملان فدرايل
وحملي وغري ذلك.
هذا يف جمال عمل اجلالية وهمومها
التي ال تنتهي.
ويف املجال ال�سيا�سي كان له ر�أيه من
مواقف احلكومة الكندية املختلفة �ش�أنه
يف ذلك �شان كل الكنديني ،ي�ؤيد ما يراه
�صائبا وينتقد ما قد يعتربه خط�أ ينبغي
العمل على تعديله .وهو ال يتجاوز يف
التعبري اية خطو ط حمراء.
اما يف الهم اخلارجي فكان خطاب ال�شيخ
�سبيتي وا�ضحا �ضد االرهاب الذي متار�سه
جماعة داع�ش وغريها من ذبح وتهجري
وتدمري يطال االبرياء  .هذا االرهاب
الذي تفتخر كندا اليوم انها تواجهه
بقواتها يف العراق و�سوريا �سبقها ال�شيخ
اىل ا�ستنكاره ورف�ضه والتنديد به .
و�أثناء العدوان اال�سرائيلي على لبنان
يف متوز  2006كان ال�شيخ علي ـ كما كل
اجلالية والكثري من الكنديني ـ مدافعا
عن مظلومية ال�شعب اللبناين وم�ستنكرا

للعدوان الذي يتعر�ض له اللبنانيون
وللمجازر التي طاولت املئات من االبرياء
منهم على يد االحتالل اال�سرائيلي.
ورغم ب�شاعة وهمجية العدوان حني ذاك
مل ي�صدر عن �سماحته اي موقف متطرف
او متجاوز للقوانني الكندية بل كان دائم
احلر�ص على العمل �ضمن القوانني التي
ت�سمح لأي مواطن بالتعبري عن ر�أيه
بحرية.
يف ال�سنوات االخرية كان ي�ضطر اىل
الرتدد اىل لبنان للبقاء اىل جانب والده
�سماحة ال�شيخ حم�سن �سبيتي الذي امل
به مر�ض اقعده ،لكنه مل يكن يتوانى
عن تلبية الدعوات الكثرية التي ت�صله
من اكرث من مدينة كندية للم�شاركة يف
الربامج الدينية والأن�شطة الثقافية
وال�شبابية ومعاجلة امل�شاكل االجتماعية.
هذه هي االن�شطة التي كان يقوم بها

ال�شيخ علي وهذا ما حتتاجه كندا
واجلالية  .وال يجوز ابدا ان يكون مثله
مو�ضع اتهامات باطلة حتاول ربطه بدولة
او بحزب يف اخلارج  ،تقف وراءها اطراف
ال تعمل وحدها بل تتحرك وفق اهداف ال
تنطلق فقط من كراهية الدين اال�سالمي
بل تتجاوز ذلك اىل حد �شيطنة من
يخالف توجهاتها وقناعاتها ال�سيا�سية
ملجرد انها تخالف تلك التوجهات .وال
ينبغي للم�س�ؤولني يف احلكومة الكندية
الوقوع يف فخ ه�ؤالء وجماراتهم .
ان �شخ�صا بتلك املوا�صفات وبهذا
احلر�ص جدير بالتقدير من احلكومة
تخالف
الكندية ال باتخاذ قرارات �ضده
ِ
ّ
حقه يف حرّية التحرّك .والأَوْىل ْ
حد
و�ضع ٍ
للذين ين�شرون الأكاذيب ويتوّلون فبرْ كة
اال ّتهامات ّ
�ضد ّ
مواطن كندي.
اي ِ
هذا وللحديث تتمة ...

SCIC
Services Comptables
Impôts et Consultations

á«q ÑFGö†dGh á«Ñ°SÉëŸG äÉeóÿG áaÉµd ∞∏q fi áÑ°SÉfi ÒÑN
á°ShQóe Qm É©°SCÉH äÉcöûdGh OGôaCÓd á«q 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.
N.B. Tarifs spéciaux pour les étudiants et les personnes à faible revenu.

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

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

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

JJoseph Masri
Real Estate Broker
Re

info@josephmasri.com
inf
fo@josephmasri.com

514.941.0017
5514.94
41.0017
‘ ºμàeóN

WWW.JOSEPHMASRI.COM
895 Rue Muir 6e
Luxueux. 2 CAC, 2 SB
2 garages & balcon 3

369.000$
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مقابلة

اال�ستاذ �سامر املجذوب رئي�س املنتدى اال�سالمي الكندي لـ «�صدى امل�رشق»:

امل�ستهدف من حملة اال�سالموفوبيا هي كل اجلالية
تطورات كثرية ح�صلت يف الآونة االخرية على م�سرح اجلالية اال�سالمية هنا انعك�ست كراهية �ضد اال�سالم وامل�سلمني يف كندا واجراءات �ضد بع�ض النا�شطني وحتري�ض اعالمي غري م�سبوق على رموز يف اجلالية تنذر
باجواء �سلبية اذا مل يتم و�ضع حد لها �« .صدى امل�شرق» اجرت هذه املقابلة مع اال�ستاذ �سامر املجذوب رئي�س املنتدى اال�سالمي الكندي ملتابعة �آخر التطورات على ال�ساحة اجلاليوية حيث اكد املجذوب ان اجلالية
« تتعر�ض حلملة كراهية وا�سالموفوبيا قا�سية و خطرية مل ن�شهد لها مثيال من قبل» ،م�شريا اىل «تعر�ض ن�شطاء يف اجلالية وحماولة ابعادهم من �ساحة العمل املدين والدفاع عن حقوق اجلالية من خالل هجوم
وتخويف عموم النا�س من هذه ال�شخ�صيات باتهامها زورا ب�شتى انواع االكاذيب واال�ضاليل»  ،م�شددا على ان « ابناء اجلالية �سوف لن يقعوا فري�سة حماولة التخويف هذه البعادهم عن العمل العام « .واكد على انه
« ال بد للجالية ان تعمل ب�شكل موحد و تعلو فوق ما يفرقها».

�صدى امل�رشق ـ مونرتيال
ا�ستاذ �سامر املجذوب  ..بداية كيف ت�صفون ما تتعر�ض
له اجلالية اال�سالمية م�ؤخرا من حمالت غري م�سبوقة يف
االعالم وما املق�صود منه ؟
ال�شك ان اجلالية تتعر�ض حلملة كراهية و
ا�سالموفوبيا قا�سية و خطرية مل ن�شهد لها مثيال
من قبل .و ما مييز هذه احلملة هو توا�صلها
وا�ستمراريتها ب�شكل يومي و�شديد م�ستهدفة كل ما
ميت للجالية من مبادىء و قيم دينية و اجتماعية.
و ت�شمل حملة التحري�ض هذه كل رموز اجلالية
من م�ؤ�س�سات ،و مدار�س ،و �شخ�صيات اعتبارية و
متثيلية.
نعتقد هكذا حمالت ممنهجة حتمل العديد من
االهداف منها ال�سيا�سي اذ ان معظم التقارير
ال�صحفية �ضد اجلالية يف كيبيك م�صدرها كيان
اعالمي �ضخم ميلك اكرثية و�سائل بث املرئي و
املكتوب يف االقليم .و �صاحب هذا الكيان له طموح
�سيا�سي معروف .ا�ضافة ملحاولة قوى �سيا�سية اخرى
يف كيبيك ركوب موجة اال�سالموفوبيا لل�ضغط على
احلكومة االقليمية ال�سباب انتخابية .هذا دون ان
نغفل احلالة العن�صرية التي قد تكون �سائدة حاليا
لعدة ا�سباب منها االجتماعية بحتة و اخرى تعود
لت�شويه �صورة اال�سالم ب�سبب ت�صرفات مت�شددة
لأفراد فهموا تعاليم الدين احلنيف ب�أ�سلوب ال
ميت اىل �سماحته ب�صلة.
مل تعط بلدية منطقة هو�شالغا الرتخي�ص باقامة م�سجد
الحد امل�شايخ هل تابعتم املو�ضوع وما هي امل�س�ألة
بال�ضبط؟
حقيقة ،هذا احلدث اخذ حجما اكرب بكثري
مما ي�ستحق واتى من �ضمن حملة الكراهية
املذكورة انفا .الرخ�صة التي مت رف�ضها هي
ملركز اجتماعي ولي�س مل�سجد .احل�صول على
ترخي�ص له �شروط متعلقة بقوانني البلدية يف
املنطقة املذكورة .و مل يح�صل ان يتحول امر
ب�سيط بطلب رخ�صة ا�ستخدام مكان اىل طوفان

اعالمي و تدخل �سيا�سي بهذا ال�شكل الفج الذي
ارفق بت�صريحات من هنا و هناك يقع كله يف
حملة اال�سالموفوبيا التي تقع حتت �ضغطها
اجلالية.
واي�ضا يف منطقة �شاوينغن هناك قرار بلدي مبنع اقامة
م�سجد يف املدينة ؟
بد�أت نتائج حملة التمييز �ضد اجلالية تظهر
بقرارات جمحفة من هنا وهناك ودون مربرات
مو�ضوعية .امنا هي نتاج عن�صرية وا�ضحة
املعامل ت�ؤدي باملجتمعات اىل طريق ي�سوده التوتر
واالنق�سام .وي�ؤدي اىل حرمان جمموعات من
املجتمع حلقوقها.
تعر�ض احد علماء الدين ل�سحب جوازه الكندي من دون
اعطاء التربيرات لذلك  ..كيف تقر�ؤون هذا االجراء وما هي
اجنع ال�سبل ملواجهته؟
�سحب جوازات ال�سفر من مواطنني كنديني ا�صبح
حالة ظاهرة يجب التعاطي معها بجدية وحرفية.
لعله اخطر ما يف هذا االمر هو اي�ضا ا�ستغالله
لت�شويه �صورة ال�شخ�صيات امل�ؤثرة و الفعّ الة يف
اجلالية .و التعاطي معه يجب ان يتخذ منحى
ق�ضائي للدفاع عن حقوق مواطنة ال�شخ�صية
امل�ستهدفة واعادة االعتبار لها.
انتم �شخ�صيا تعر�ضتم م�ؤخرا وتتعر�ضون للهجوم من
بع�ض املواقع االلكرتونية ملاذا بر�أيكم وهل ينجح ه�ؤالء
يف التاثري على ان�شطتكم ؟
هذا يقع اي�ضا يف �سياق التعر�ض العن�صري
لن�شطاء اجلالية وحماولة ابعادهم من �ساحة
العمل املدين والدفاع عن حقوق اجلالية من خالل
هجوم وتخويف عموم النا�س من هذه ال�شخ�صيات
باتهامها زورا ب�شتى انواع االكاذيب واال�ضاليل .ال
اظن ان ابناء اجلالية �سوف يقعوا فري�سة حماولة
التخويف هذه البعادهم عن العمل العام حلماية
حقوق االن�سان و حق ابناء اجلالية بعي�ش كرمي و
هادىء يف جمتمعهم.

الأن مئات املحطات العربية على �أحدث جهاز (� )IPTV ANDROID
إبتداء من � 15$شهري ًا
ً

اال�ستاذ املجذوب
هذه التحديات املتنوعة يف اكرث من مدينة ما هو دوركم
كمنتدى ا�سالمي له باع يف الدفاع عما تتعر�ض له اجلالية ؟
املنتدى اال�سالمي الكندي ي�شارك اجلالية همومها
ولهذا ي�سعى ليال نهارا لكي يكون على توا�صل دائم
مع ا�صحاب القرار ال�سيا�سي ،و ال�شرطة ،و فعاليات
املجتمع املدين لتو�ضيح خطورة ما تتعر�ض له
اجلالية من حالة هجوم ه�ستريي يدعوا للكراهية و
قد ي�ؤدي اىل حالة اعتداء عنفي ج�سدي و معنوي.
و حقيقة ح�صلت كثري من االعتداءات اجل�سدية و
غريها على ابناء اجلالية دون اي تغطية اعالمية على
االطالق.ا�ضافة لهذا املنتدى له مداخالت اعالمية
يومية لتو�ضيح و التعبري عن موقف اجلالية يف كثري
من االمور .و يحافظ املنتدى على عالقة ت�شاور و
تعاون دائم مع فعاليات اجلالية دون ا�ستثناء.
امام هذه الهجمة التي يبدو انها من�سقة وتديرها اورك�سرتا
معينة ...باال�ضافة اىل دوركم ماذا ميكن للجالية ان تفعل ؟
ّ
ال بد للجالية ان تعمل ب�شكل موحد و تعلو فوق
ما قد يفرقها ويجعلها لقمة �سائغة .والبد هنا من
التنويه ان امل�ستهدف من حملة اال�سالموفوبيا هي

كل اجلالية و ال يظن احد انه بعيد عن اال�ستهداف.
البد للجالية العمل على اكرث من �صعيد منها
الق�ضائي و ال�سيا�سي و االعالمي .البد من التوا�صل
مع ابناء املجتمع كله و الذين نحن جزء منه لتعريفه
بالقيم واملفاهيم ال�صحيحة لال�سالم وعاملية قيمه
االن�سانية .واهم امر هو االبتعاد عن ردّات االفعال و
التعامل بايجابية و عقالنية و احرتاف.
هل لديكم كلمة �أخرية ا�ستاذ �سامر ؟
فى املحن تظهر املعادن  .ادعو اجلالية لعدم ال�سقوط
بال�سلبية واالنطواء واخلوف .فنحن ابناء الوطن
الكندي و ن�شارك مواطني كيبيك يف جمتمع واحد
لدينا حقوق مت�ساوية كما علينا واجبات م�شرتكة.
علينا بالتفاعل االيجابي مع االحداث التي حت�صل
و ن�شارك جميعنا ٌ
كل بخربته و جماله يف الدفاع عن
احلقوق وت�أكيد املواطنة.
و كلمتي االخرية ل�صدى امل�شرق و لدورها االعالمي
الفعّ ال داخل اجلالية من خالل توجهها بتوعية
اجلالية مبا يجرى حولها وتنويرها للعمل
االيجابي .فلكم منا ال�شكر والثناء.
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د .علي حويلي

قانون كندي «اك�سرب�س» لقبول مهاجرين خالل  6ا�شهر
د .علي �ضاهر

ال �شماتة
ولكن!!!

يبدو ان قانون الهجرة اجلديد “ وتطبيقات على قوانني منح اجلن�سية
اك�سرب�س انرتي –  ”Express Entryواالقامة الدائمة املبنية على ا�سا�س
الذي ا�صدرته احلكومة الكندية اخريا اال�ستثمار يف كندا .
والذي يبد�أ تطبيقه بداية العام 2015
�آليات وم�ؤهالت وموا�صفات
 ،قد جاء “ عالمة فارقة “ يف تاريخ
ويتيح قانون “الدخول ال�سريع”
الهجرة الكندية جلهة تنقيته اىل حد
كبري من �شوائب القوانني ال�سابقة فر�صة مثالية امام الراغبني يف الهجرة
وثغراتها املتعددة وما كان يرافقها من اىل كندا ال �سيما ا�صحاب الكفاءات
اهمال وبريوقراطية وا�ستن�سابية مل وامل�ؤهالت املهنية اوالعمال املهرة او
تفلح بحلها احلكومات املتتالية مبا االيدي الفنية املتخ�ص�صة ،مللء ال�شواغر
فيها حكومة املحافظني احلالية رغم يف امل�صالح العامة (حتددها احلكومة)
وفرة التعديالت التي اجرتها خالل العام واخلا�صة (يحددها رجال االعمال)
الفائت.ويتميز القانون اجلديد “لأول التي ال يتوفر لها موظفون كنديون،
مرة “ بو�ضوحه و�شموليته وا�ستثناءاته والتي ت�ستوعب هذا العام حواىل 25
ومرونته وال�سماح بحرية �شبه مطلقة الف مهاجرمن خمتلف انحاء العامل.
لرجال االعمال واملقاطعات الكندية يف و يخ�ص�ص له�ؤالء الوافدون اجلدد
اختياراملهاجرين وحتديد م�ؤهالتهم برناجما ي�صرحون فيه عن رغبتهم
بالهجرة ،وحتديد اهتماماتهم من خالل
واعدادهم تبعا حلاجة ا�سواق العمل .
وعزا وزير الهجرة الكندي كري�س الإجابة عن �أ�سئلة ترتبط مبهاراتهم
�ألك�سندر�صدور هذا القانون ،اىل وجود املهنية وم�ستوى تعليمهم واللغات
«نق�ص كبري يف املوظفني امل�ؤهلني للعمل التي يح�سنون التحدث والكتابة بها.
يف قطاعات عديدة ونق�ص مماثل يف كما ي�شدد على عدم معاملة املهاجرين
العديد من املهارات املهنية» ،الفتا اىل ان اجلدد كعمال مو�سميني او م�ؤقتني،
البث النهائي يف طلبات الهجرة يجري وامنا على منحهم حق االقامة الدائمة
خالل � 6أ�شهر بعد �أن كان �سابقا يتجاوز واال�ستفادة من جميع �ضماناتها
اكرث من �سنتني .وك�شف عن ان احلكومة العائلية واالجتماعية وال�صحية
احلالية تعمل على ا�صدار تعديالت والتعليمية و�سواها اىل حني ح�صولهم

على اجلن�سية الكندية ومتتعهم بكامل
حقوق املواطنة.
يف هذا ال�سياق ي�ؤكد وزيرالهجرة على
ان “�صاحب العمل له احلق يف م�شاركة
احلكومة ابدء ر�أيه يف احوال ال�سوق
ومتطلباته ،وتقدمي ما لديه من وظائف
�شاغرة اىل برنامج (اك�سرب�س انرتي )،
وت�أكيده لل�شخ�ص الذي �سي�أتي اىل
كندا ،على انه مهاجر ولي�س عامال م�ؤقتا
ودون ان يرتك يف نف�سه �شك او غمو�ض
حيال م�ستقبله يف كندا او عودته بعد
فرتة اىل بلده « م�شريا اىل ان مثل
هذه ال�ضمانات ت�شكل للمهاجر عامل
ا�ستقرار نف�سي وعائلي واقت�صادي.
ووفق الربنامج اجلديد متنح احلكومة
املقاطعات
حكومات
الفدرالية،
االخرى مزيدا من ال�صالحيات
الختيار املهاجرين وفقا مل�ؤهالتهم
التي تتنا�سب مع ا�سواق العمل يف كل
منها ،والتن�سق مع احلكومة االحتادية
بكل ما يتعلق بت�سهيل اجراءات
الهجرة حتى و�صولهم اىل كندا.
وبناء عليه �سيقوم االفراد الراغبني
بالهجرة اىل كندا بتقدمي طلباتهم
والإجابة فيها على عدة �أ�سئلة حول
مهارتهم املهنية واللغوية وم�ستوياتهم
التعليمية وغريها من التفا�صيل

االخرى .ثم ينتظرون فرتة ق�صرية لريوا
اذا كانت مهاراتهم مطابقة لالحتياجات
املحددة من قبل احلكومة الفدرالية او
املقاطعات او�أ�صحاب العمل يف كندا.
وتقدم الطلبات اىل واحد من �أربعة برامج:
موظفون مهرة للحكومة الفيدرالية
حرفيون مهرة للحكومة الفيدرالية.
موظفون لق�سم اخلربة الكندي.
موظفون لق�سم رجال االعمالقاعدة
بيانات نهائية
بدءا من  1كانون الثاين  -يناير 2015
جتري مطابقة طلبات املهاجرين املهرة
بالوظائف ال�شاغرة التي ال ي�ستطيع
العمال الكنديون القيام بها .وبعد
تقدميها على االنرتنت يقوم �صاحب
الطلب بت�سجيل نف�سه يف قاعدة بيانات
الوظائف الكندية (. )job bank
و�سيتم جتميع املتقدمني ومقارنة عدد
نقاطهم واختياراملر�شحني احلا�صلني
على �أكرب عدد من النقاط للح�صول
على الإقامة الدائمة .ويتعني على ه�ؤالء
تقدمي� إثبات يبني ان لديهم ما يكفي من
الأموال لإعالة �أنف�سهم و�أ�سرهم يف كندا
،وخ�ضوعهم لفحو�ص �صحية واختبارات
�أمنية (وهذا االجراء هو الأول من نوعه
رمبا خ�شية ارتباط بع�ضهم يف �صفوف
املنظمات االرهابية).

الكنديون يحتفلون بالذكرى ال�سنوية اخلم�سني
لوالدة علمهم احلايل

(�صادف) الأحد يف � 15شباط يوم
العلم الوطني يف كندا .ويبلغ عمر
ً
عاما.
العلم الكندي هذه ال�سنة 50
ففي � 15شباط (فرباير)  1965رُفع
العلم الكندي احلايل للمرة الأوىل
على اله�ضبة الربملانية يف �أوتاوا يف ظل
حكومة لي�سرت بولز بري�سون الليربالية.
وكان بري�سون قد �شكل عام  1964جلنة
طلب منها ت�صميم علم جديد لكندا
ليحل مكان “الراية الكندية احلمراء”
( )Canadian Red Ensignاملعتمدة
منذ عام  1868والتي كانت حتوي يف
زاويتها العليا الي�سرى علم اململكة
املتحدة.
وبهذه املنا�سبة قام امل�صور الكندي �إدوارد
ً
�شخ�صا
بورتين�سكي ب�أخذ �صورة لـ2015
من مقاطعة �أونتاريو ا�صطفوا لي�شكلوا
ً
ً
ً
�ضخما لكندا على حلبة
ب�شريا
علما
امللعب ال�سابق لفريق “مايبل ليف”
( )Maple Leafللهوكي يف تورونتو.
وكان بني امل�شاركني يف هذه اللوحة الفنية
نحو من مئة مواطن كندي جديد �أدوا
اليوم ق�سم اجلن�سية .وقامت بتنظيم
االحتفال نائبة حاكم كندا العام عن
مقاطعة �أونتاريو� ،إليزابيث دود�سويل.
(راديو كندا الدويل)
من �إعداد فادي الهاروين

ً
�شخ�صا من مقاطعة �أونتاريو على حلبة امللعب ال�سابق لفريق “مايبل ليف” ()Maple Leaf
علم ب�شري لكندا نفذه 2015
للهوكي يف تورونتو �أمام عد�سة امل�صور الكندي �إدوارد بورتين�سكي
حقوق ال�صورة( CBC :هيئة الإذاعة الكندية) Mary Margaret Webster /

اللهم ال فرح يف بلية ت�ضرب
االخرين وال بهجة يف م�صيبة
تنال من الب�شر والآدميني وال
�شماتة مبوت العباد حتى منهم
الطاحلني .فكل نف�س مهما
ارتفعت او انحطت ومهما اغتنت
او افل�ست ومهما �سمت يف اعمال
اخلري او امعنت يف �ضروب الف�سق
فهي ذائقة للموت .فال�شماتة
اخت الو�سو�سة ،وهما عمالن من
رج�س ال�شيطان ،لذا فعلى امل�ؤمن
مهما كان نوع اميانه ان يبتعد
عن ال�شماتة فيكون قد ا�صاب
ب�ضربة واحدة هي �ضربة اال�ستاذ
النبيه اكرث من ع�شرة ع�صافري
ويكون قد ن�أى بنف�سه ،لي�س على
طريقة �سليمان اخل�شبية وجنيب
امل�ستحيلة ،عن االعيب ال�شيطان
الرجيم ونفث الو�سوا�س اخلنا�س
وحيل ابلي�س ،كبري وقائد
ال�شماتني واملحر�ضني .كما ويكون
قد ت�سلح ،لي�س على طريقة
ت�سلح اجلي�ش اللبناين مبكرمة
او هبة ال ي�صل منها اال ف�ضالت
ال�سم�سرة ،ب�سالح يرد عنه اذى من
يدعون اال�سالم ويحتكرونه ثم
يقومون بالت�ضامن والتكافل مع
اللعني بن�شر الو�سو�سة والد�سد�سة
والو�شو�شة.
ال �شماتة يف املوت .وهذا ما
جرت عليه العادة .فمن العادات
ال�سائدة ان ال يقوم النا�س عند
املوت اال بتعداد ماثر املرحوم.
وك�أن املرحوم معجون باحل�سنات
وانه قدي�س مطوب مل يقرتف
يف حياته ذنبا او غاندي م�سامل
مل يقرتف �أذية .وجرت العادة
اي�ضا ان يتم عند املوت االخذ
باحل�سبان قوة وغنى املرحوم.
فكلما كان امليت قويا كلما �شطب
النا�س �سيئاته وكلما كان غنيا
كلما ركز النا�س على ح�سناته.
فكيف اذا كان امليت ملكا قويا
وغنيا يف منطقة يكرث فيها الفقر
وينت�شر اجلهل وت�سود الأمية
والظالمية وتع�شع�ش االنتهازية
والو�صولية وي�صبح فيها التقرب
من احلاكم القوي هدف احلياة
ومنتهى االحالم .وهذه �صفات
�ساهم فيها احلاكم و�شجع عليها
واقنع بها من حام حوله وتفي�أ
بظله وما اكرثهم.
لذا فهل هناك اجدر من امللوك
ل�شطب �سيئاتهم عند موتهم
والتغني مباثرهم وقت رحيلهم.
وهذا ما اثبتته جولة ب�سيطة
على ال�صحف املنت�شرة يف طول
بالد ال�شرق االو�سط وعر�ضها بعد
وفاة ملك ال�سعودية .فقد حفلت
حينها و�سائل االعالم مبقاالت
ال�سما�سرة واقالم املبخرين
وكتابات م�ساحي اجلوخ التي
تفخم بحاكم مرحوم وبكلمات
توازي امواله املكد�سة يف امل�صارف
وتنعته ب�صفات حميدة ت�ساوي
امالكه املنت�شرة يف انحاء املعمورة
وت�صفه بخ�صال جميلة اثقل
من ا�سهمه املوزعة على خمتلف
الدول وال�شركات والتي ال يعرف
عنها �شيئا ومل ي�سمع بها ومل
يفقه ماهيتها ومعناها.
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امللفات اخلاطئة!..

عندما ح�صل االعتداءان الأمنيان اللذان
ت�سببا مبقتل كنديني يف مدينة �سان جان
ري�شيلييه ويف العا�صمة �أوتاوا� ،أثرنا يف
حينها بع�ض الت�سا�ؤالت حول ظروف
هاتني احلادثتني الغري مربرتني �شكال
ومو�ضوعا وظروفا ومقدمات و�أ�سباب
ونتائج!..
�شخ�صيات من �أ�صول حملية تدخل يف
الإ�سالم (ك�أنه نادي ريا�ضي �أو ملتقى
لتبادل الزوجات) ثم تتحول اىل وحو�ش
ب�شرية على م�سمى «جماهدين» تريد
(�أن يقاتلوا الذين كفروا)� ،أحدهم
يهجم على جندي بال�سالح الأبي�ض
و�آخر يهاجم مبنى الربملان يف عمليتني
بدائيتني من زمن الأبي�ض والأ�سود يف
ال�سينما� ،سيئتي الإخراج والتنفيذ ،ولكن
وا�ضحتي النتائج والأهداف التي جتلت
يف الطريقة التي �أثارها الإعالم و�سلط
فيها ال�ضوء على املتهم الوحيد اجلاهز
لتحمل تبعات هذا ال�شكل من اجلنون
الأعمى� ..إنها «اجلالية الإ�سالمية»!..
حكومة املحافظني مل تت�أخر بدورها
يف الإ�سراع اىل ا�ستغالل احلادثتني
املتقاربتني يف التوقيت ،وعملت على
ا�ست�صدار القوانني وزيادة ال�ضغط الأمني
على احلريات العامة ،و�إ�شاعة �أجواء من
التهويل والتخويف الغري مربرين مع
تقديرنا ل�ضرورة �أخذ احليطة واحلذر
العقالين واملو�ضوعي واملنطقي!..
الق�صة مل تبد�أ هنا ،بل بد�أت منذ �أكرث
من �سنتني حني حاولت بع�ض ال�صفحات
الإلكرتونية واملواقع اخلبيثة املدفوعة
الأجر املعلومة امل�صادر والو�سائل والغايات
والإ�ستهدافات ..حاولت هذه ال�صفحات
الإلكرتونية «�شيطنة» ثلة من العاملني
يف احلقل العام من �أبناء وبنات اجلالية
الإ�سالمية ،من العاملني يف احلقل
الديني وال�سيا�سي والثقايف والإعالمي
والرتبوي ،ومل ت�سلم منها امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والريا�ضية كاملدار�س والك�شافة
واملنتديات ال�شبابية..
هذا اال�ستهداف الإعالمي الذي حاول
«�شيطنة» املت�صدين للعمل يف جالياتنا
العربية والإ�سالمية كان ال بد �أن ي�ستببع
بعملية جتيري لهذا اال�ستثمار وحتويله
ل�صرفه يف عمليات �ضغط حقيقية
على العاملني من �أبناء اجلالية العربية
والإ�سالمية!..
جاءت حينها العمليتني الإرهابيتني
البدائيتني لتثريا الكثري من الأ�سئلة
يف �أذهاننا ،وها نحن اليوم ب�صدد
حت�صيل الإجابة على كثري من �أ�سئلتنا
الربيئة وال�صادمة يف حينها :هناك
م�ؤامرة ت�ستهدف اجلالية ب�أ�شخا�ص
عامليها املت�صدين ،وما هذه ال�صفحات
الإلكرتونية ال�شائهة وامل�شوهة ،وما هاتني
العمليتني امللغوزتني �سوى املقدمات
احلقيقية ملا ح�صل مع ف�ضيلة ال�شيخ

علي �سبيتي ب�إلزامه ب�إعادة جواز �سفره
اىل ال�سلطات الكندية وحرمانه من حقه
يف امتالك جواز �سفر كندي ك�أي مواطن
عادي!..
العمليات الأمنية والإرهابية التي حت�صل
حول العامل معروفة امل�صادر والأوكار
والنماذج التي ت�شجع على هذا النوع من
العنف ،وقد كنا نتوقع �أن �أجهزة املخابرات
الكندية ومن خلفها �أن تقوم بعمل �أمني
وا�ستخباري رادع ي�ستحق الذكر واملديح،
�أما �أن يتم التطاول على �شخ�صية دينية
معتدلة وحمرتمة ،متثل ما متثل يف
واقعها الديني واالجتماعي والثقايف
والرتبوي ..ف�إن هذا يدعونا للقول
للحكومة الكندية املحافظة و�أجهزتها
املم�سوكة بحبال لعبة �أمنية �أكرب من
كندا ،نقول لهم :لقد فتحتم امللف اخلط�أ
يف الزمن اخلط�أ واملكان اخلط�أ!..
 ..وقد �أزعم �أنني من �أكرث النا�س الذين
عرفوا ف�ضيلة ال�شيخ علي �سبيتي عن
قرب ،فقد عرفته منذ �أن حطت قدماه
هذه البالد الكرمية ،فكان مثاال لل�شاب
العاقل الواعي الطامح املعلم واملتعلم
وكان يف كل ذلك م�صداقا للمواطنية
الكندية احلقة يف �أ�سمى و�أعلى و�أرفع
و�أ�صدق معانيها!..
وهو مل يخف يوما هويته الدينية
التي ت�ؤكد التزامه بوطنيته الكندية،
وقد كان �صوتا عاليا يف تعميم ثقافة
احرتام البلد الذي �إختاره للعي�ش فيه،
وي�ؤكد على االلتزام بد�ستور هذه البالد
وقوانينها املرعية وما يتعلق بها من
ثقافة حقوقية تلتزم بفتاوى مراجعنا
العظام وعلمائنا الأعالم الذين ي�ؤكدون
– جممعني – على �ضرورة احرتام قوانني
البلدان امل�ضيفة جلالياتنا الإ�سالمية،
وهذا االلتزام ال�شرعي هو التزام �أعلى
من �سلطة وطاعة القانون لأنه مرتبط
بطاعة اهلل �سبحانه وتعاىل لدى �أبناء
اجلالية الإ�سالمية..
وكان ال�شيخ علي وال يزال مثاال لرجل
الدين املنفتح على الآخر والذي ميثل
�أعلى م�صاديق االعتدال فكرا وقوال
و�سلوكا وعمال ،والت�ضييق على ال�شيخ
علي بهذه الطريقة الوقحة ميثل جهال
بواقع الر�سالة الكندية التي ت�ؤكد على
هذه ال�صيغة الفريدة من التالقي
والتالقح بني الثقافات ،والذي بدوره
– هذا الت�ضييق – ي�ستدعي �أ�صواتا ال
حتمل يف ذاتها �صوت االعتدال واالنفتاح
الذي ميثله ال�شيخ علي �سبيتي!..
وما نقول يف براءة هذه اجلالية من
دم يو�سف  -لي�س كالما يف الهواء وذر
للرماد يف عيون �أجهزة الأمن ،بل هي
�سرية وتاريخ يتجاوز عمره الن�صف قرن
من الزمن وجاليتنا الإ�سالمية قدمت
الأمنوذج املتقدم يف والئها لهذا الوطن
القانوين وال�شرعي ،ويف احرتامها

لهوياته املتعددة – ونحن يف �صلب هذا
التعدد الغني واملرثي – واحرتامها
للقوانني والأعراف ،والأهم من ذلك كله
حفاظها على �أمن وا�ستقرار هذا البلد
وهذا املجتمع ،والذي تعتربه جزءا من
�أمنها الفردي واجلماعي..
هذه �سرية جالية وتاريخ من العي�ش
عربته ويعربه اجليل الثالث من �أبنائنا
وبناتنا بكل احرتام وانفتاح واعتدال
و�أمن وطم�أنينة و�سرية ح�سنة ،هذا
تاريخ مدون يف �صفحات العي�ش امل�شرتك
واالندماج واالنخراط يف تفا�صيل احلياة
اليومية لهذا البلد قدمت فيه جاليتنا
العلم والعمل واملال وال�شباب وخرية
النخبة من �أبنائنا وبناتنا لهذا الوطن
لكي يكونوا ذخري علم ودين و�أخالق يف
نف�س الوقت!..
لذلك نحن نعترب �أن املخابرات الكندية
فتحت امللف اخلط�أ ،وقد �أ�صابت �شخ�صية
حمرتمة يف جاليتنا وبني اجلاليات
الأخرى على طول م�ساحة هذا البلد
ال�شا�سع ،ونقدر �أن الرجوع عن اخلط�أ
ف�ضيلة ،ومن �أكرب الف�ضائل حني يكون
الرتاجع عن فعل ي�سيء اىل �شخ�صية
اعتبارية يف اجلالية ،لها ح�ضورها
الوازن احلا�ضن وال�ضامن ال�ستمرار نهج
االعتدال والت�سامح واالنفتاح..
وقد قرر ال�شيخ علي – وهذا ميثل �صلب
انتمائه وح�سن مواطنيته وفهمه لهذا
البلد – �أن يتجه بامللف اىل م�ساره
القانوين البحت ،واجلالية على وعي
من هذا الأمر وتدفع بالق�ضية يف نف�س
االجتاه ..نحو الق�ضاء ،ثقة بالق�ضاء
الكندي وثقة برباءة ال�شيخ علي مما
عملت الأجهزة على تدبريه للوقيعة بني
اجلالية الإ�سالمية وحكومة وم�ؤ�س�سات
و�شعب كندا النبيل ..ومل يكن م�شروع
ال�شيطنة �إال املقدمة التي تد�أب �أجهزة
املو�ساد على افتعالها يف خمتلف املناطق
والبلدان للنيل من اجلاليات الإ�سالمية
كما حدث ويحدث يف �أوروبا و�أمريكا هذه
الأيام!..
املو�ساد هو الذي ا�ستعمل اجلواز الكندي
حني حاول اغتيال خالد م�شعل يف
عمان يف الت�سعينات ،وهو الذي ا�ستعمل
اجلوازات الكندية حني اغتال الع�ضو
القيادي يف حما�س يف الإمارات العربية
املتحدة وهو الذي يجعل من هذا البلد
مقرا وممرا مل�ؤامراته يف �أنحاء العامل
وي�ستغل ح�سن ال�ضيافة الكندية ويتلطى
خلف حكم احلاقدين ..عفوا املحافظني
للنيل مما تبقى من �أ�صوات اعتدال
وانفتاح يف هذا العامل املتجه بدون كوابح
نحو اجلنون!..
�أما ال�شيخ علي ،ف�إنه ي�ستعمل جواز
�سفره لتعميم ثقافة الت�سامح واملحبة
واالعتدال واالنفتاح ..لقد كان ملفا
خط�أ!

علي حالوي اوتاوا

ملاذا معركة جنوب
�سورية االن ؟

بعد اال�ستهداف اال�سرائيلي ملجموعة
حزب اهلل يف القنيطرة اجتهت االنظار
اىل هناك .فال�سيد ح�سن ن�صراهلل �أكد
ان هدف املجموعة مع اخلبري االيراين
كان ا�ستطالعيا للمنطقة التي تعج
مبقاتلي املعار�ضة ال�سورية وحتديدا
من جبهة الن�صرة ،وه�ؤالء ي�سرحون
وميرحون على طول احلدود املحتلة
مع « ا�سرائيل» حتت �أعني اجلي�ش
اال�سرائيلي وحمايته.
وبالتايل ف�إن كلمة « ا�ستطالع» لها داللة
ع�سكرية وحيدة اال وهي ا�ستك�شاف
املنطقة جغرافيا وحتديد مراكز تواجد
العدود والنقاط املحتملة لالخرتاق
قبل البدء بالعملية الع�سكرية وهو ما
ح�صل بالفعل .فحتى تاريخ � 6شباط
 ،2015كانت املعار�ضة ال�سوريّة على
باب قو�سني من حتقيق هدفها برفع
�سيطرتها على ّ
كل من محُ افظتي درعا
والقنيطرة ،من نحو � 70إىل  % 80من
م�ساحتهما اجلغرافيّة الإجمالية� ،إىل
�أكرث من ذلك .لكن وبعد �أن بد�أ اجلي�ش
ال�سوري يف الأيّام القليلة املا�ضية
ً
ً
هجوما مُ
عاك�سا كبري ًا ال يزال مُ �ستم ّر ًا
حتى تاريخه ،وذلك بدعم من مقاتلي
«حزب اهلل» ومن خرباء �إيرانيّني ،كما
ذكر �أكرث من م�صدر ،تغيرّ ت الوقائع
ً
يوميا
امليدانيّة .وتقوم القوى ُاملهاجمة
ب�إ�سرتداد املزيد من البلدات والقرى التي
كانت قد �سقطت ،يف املا�ضي القريب
والبعيد على ال�سواء .ويف �إنتظار جالء
�صورة املعارك احلالية ،ور�سم خريطة
ال�سيطرة امليدانية للقوى ُاملتواجهة
ّ
التوقف
يف نهاية الهجوم ،ال بُد من
عند الأهداف الإ�سرتاتيجيّة لقوى
املعار�ضة ال�سورية وداعميها ،وكذلك
للجي�ش ال�سوري وداعميه ،وملختلف
القوى املعنيّة يف منطقة النزاع احلايل.
بالن�سبة �إىل �إ�سرائيل ،فهي تريد �إيجاد
نوع من «احلزام الأمني» على طول
حدودها مع �سوريا ،على �أمل �أن ُت�شغل
حرب الإ�ستنزاف ُامل ّ
توقعة بني القوى
املعار�ضة التي ُت�سيطر على هذا احلزام
من جهة ،واجلي�ش ال�سوري و»حزب اهلل»
من جهة ثانية ،كل الأطراف املَعنيّة
بالنزاع ،عن اجلي�ش الإ�سرائيلي .وهي
ّ
ب�شدة بتو�سيع هذه املنطقة
ترغب
الفا�صلة �أو العازلة يف �إجتاه اجلنوب
اللبناين .وما يت�أمله اال�سرائيليون � ً
أي�ضا
�أن ي�صل ُاملقاتلون ُاملعار�ضون للنظام
ال�سوري وحللفائه� ،إىل �سفح جبل ال�شيخ
ً
ً
تلقائيا يف
غربا ،الأمر الذي �سيدخلهم

معارك مبا�شرة مع مقاتلي «حزب اهلل».
اما ف�صائل املعار�ضة ال�سورية فهي
ُت ّ
خطط لل�سيطرة على حمافظة ثانية،
تكون مبثابة موطئ قدم قريب من
العا�صمة ال�سورية ،ولي�س كما هي احلال
يف حمافظة الرقة التي �سبق �أن �سيطروا
عليها يف املا�ضي .وترغب الف�صائل
املعار�ضة � ً
أي�ضا يف ك�سر احل�صار اخلانق
املفرو�ض على قوّاتها يف ريف دم�شق
الغربي اجلنوبي .كما ُت ّ
خطط لفتح
جبهة جديدة مع اجلي�ش ال�سوري يف ريف
ً
إنطالقا من خط �إحتكاك هذه
دم�شق �
املنطقة مع مواقعها يف ريف القنيطرة.
بدوره يتطلع النظام �إىل منع خروج
مزيد من الأرا�ضي ال�سورية عن �سلطته
املركزيّة ،خا�صة و� ّأن البُعد اجلغرايف
لكل من منطقتي القنيطرة ودرعا،
و�أريافهما ،ي�ؤمّ ن للقوى املناه�ضة
ً
ً
ً
خلفيا
لوج�ستيا
دعما
للنظام ال�سوري
ً
مفتوحا ،وي�سمح ّ
ب�شن هجوم �سريع على
دم�شق يف امل�ستقبل .وترغب هذه القيادة
ب�شدة يف عدم ّ
ّ
متدد القوى الع�سكريّة
ً
�شماال يف �إجتاه العا�صمة،
املعار�ضة لها
وهي من هذا ُاملنطلق مل ترتدّد يف ت�أمني
ح�شد ع�سكري كبري لتنفيذ الهجمات
احلالية ،على ح�ساب تراجع قدراتها
على جبهات �أخرىً � ،
إدراكا منها للبُعد
الإ�سرتاتيجي لهذه املعركة بالتحديد.
حزب اهلل ويف ظل دعم ايراين ال لب�س
فيه ات�ضح مع �سقوط �شهداء القنيطرة
فهما ين�سقان مع القيادة ال�سورية
بطبيعة احلال لفر�ض واقع �أمني
جديد على �إ�سرائيل يتم ّثل بتهديد
عمق �أمنها اجلغرايف عرب ال�سيطرة
على كامل املنطقة احلدودية معها ،من
ال�ساحل اللبناين على البحر الأبي�ض
املتو�سط ،مرور ًا مبزارع �شبعا ،وه�ضبة
ّ
ً
اجلوالن ال�سوري ُامل ّ
و�صوال �إىل
حتل،
ريف درعا الغربي .ويف حال جناح هذا
الهجوم الكبري يكون «حمور املمانعة»
ً
ً
إ�سرتاتيجيا جديد ًا،
واقعا �
قد فر�ض
يتم ّثل بجبهة قتالية مفتوحة مع
اجلي�ش الإ�سرائيلي على حدود فا�صلة
بطول يزيد على  150كيلومرت ًا.
ً
ّ
تقدم ،الأكيد � ّأن كل
إنطالقا ممّ ا
و�
ُ
الأطراف املعنيّة تتابع عن كثب مجُ ريات
معارك ريفي القنيطرة ودرعا ،باعتبار � ّأن
النتائج امليدانيّة لهذه اجلولة القتالية
اجلديدة�ُ ،س ّ
تحدد � ّأي �إ�سرتاتيجيّة �صارت
�أقرب �إىل التحقيق يف امل�ستقبل القريب،
و� ّأي جهة �صارت �أقرب �إىل الإنت�صار
� ً
أي�ضا ،ولو بعد حني.
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هل �ست�شهد كيبيك عودة ربيع 2012؟
تتمة االوىل

بار ْت
وزير ال�صحة الكيبكي غايتون ِ

التح�ضري للحملة االحتجاجية

على �أر���ض ال��واق��ع ،التقت يف العا�صمة
كيبيك نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،جمموعة
م�ؤلفة من حوايل �ألف معار�ض ل�سيا�سة
احلكومة للتخطيط والتح�ضري ملوجة
م��ن االح �ت �ج��اج ��ض��د «ال�ت�ق���ش��ف» ال��ذي
ت�سعى حكومة كويار لفر�ضه على �أكرث
م��ن ��ص�ع�ي��د�� ،س�ع�ي� ً�ا وراء ال �غ��اء ال�ع�ج��ز
املايل وتخفيف الدين العام .املجتمعون
ي � ��رون يف اج � � ��راءات احل �ك��وم��ة جت��ري��د ًا
للخدمات العامة من طابعها االن�ساين،
��س�ع�ي� ً�ا وراء وه ��م ال �غ��اء ال �ع �ج��ز� .ضمت
املجموعة ممثلني عن �أكرث من  40جهة،
م�ن�ه��ا ن �ق��اب��ات م��وظ �ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام
وال ��دول ��ة ،ع �م��ال م��ن ال �ب �ل��دي��ات ،ط�لاب،
�أ�� �س ��ات ��ذة ،ع��ام �ل�ين يف جم� ��ال ال���ص�ح��ة،
جمموعات ن�سائية ،وعاملني يف جمال
امل �� �س��اع��دة االج �ت �م��اع �ي��ة .م ��ن ج�ه�ت�ه��م
الطلبة ي�ستعدون � ً
أي�ضا الط�لاق حملة
ا� �ض��راب��ات وم �� �س�يرات احتجاجية �أ�شبه
بتلك التي اجتاحت املقاطعة ربيع العام
 ،2012وبهذا ت�ضمن النقابات العمالية
عن�صر ًا ه��ام� ً�ا ل��دع��م حملة االح�ت�ج��اج،
�أال وهي العن�صر ال�شاب يف املجتمع ،مع
التنبيه اىل �أن طبيعة االح�ت�ج��اج هذه
املرة تختلف عنها يف العام  .2012ممثلو
ال�ن�ق��اب��ات ي ��ؤك��دون ق��درة نقاباتهم على
ا�ستقطاب م�ئ��ات الآالف م��ن منا�صري
احل��رك��ة االح�ت�ج��اج�ي��ة ،ال�ت��ي ي�ب��دو �أنها
�ست�ستفيد م��ن م �� �ش��ارك��ة ال �ع��ام�ل�ات يف
دور احل �� �ض��ان��ة ،ا� �ض��اف��ة اىل حم ��اوالت
حثيثة ال�ستقطاب نقابات العاملني يف
جم ��االت ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ،ب��دع��وى �أن
اجراءات تطال جمال اخلدمات الطبية
واالجتماعية ،ي��ؤث��ر مبا�شرة على كافة
املواطنني.
عن�صر اي�ج��اب��ي يعمل ل�صالح احل��رك��ة
االحتجاجية ،يتمثل مب�شاركة املناطق
ال �ب �ع �ي��دة ع ��ن امل � ��دن ال��رئ �ي �� �س��ة ال �ك �ب�يرة
وال �ت��ي ب ��د�أت ت�شعر مب��ا مي�ك��ن ل�سيا�سة
التق�شف �أن تخلفه يف حقيقة الأم ��ر.
تبقى اخل�شية م��ن �أن تنقلب �ضخامة
اال� �س �ت �ع ��دادات ل�ل�ح�م�ل��ة االح�ت�ج��اج�ي��ة
ً
تقريبا كل القطاعات،
وات�ساعها لت�شمل
على ال�ن�ق��اب��ات ال�ت��ي ت�ق��وده��ا م��ع تزايد
حدة اخلالفات والتوجهات ،ا�ضافة اىل
�أن ع��ام��ل ال��وق��ت ق��د ال ي �خ��دم �أي من
الطرفني ،اذا ما تذكرنا �أن حكومة كويار
ما زالت يف بداية عهدها ومل مت�ضي �سنة
يف احلكم و�أم��ام�ه��ا ث�لاث �سنوات كاملة
ت�ن�ع��م خ�لال�ه��ا ب��أغ�ل�ب�ي��ة م�ط�ل�ق��ة ،بينما
ك��ان��ت ع ��ام  2012ح �ك��وم��ة ج ��ان ��ش��اري��ه
يف �أي��ام�ه��ا الأخ�ي�رة وال �ب�لاد على �أب��واب
انتخابات عامة حا�سمة.
�أم ��ا احل �ك��وم��ة ف�ه��ي ت ��رى �أن «الأغ�ل�ب�ي��ة
ال�صامتة» يف البالد ،والتي يعترب موقفها
ً
مرجحا يف معظم الأحيان ،تقف
عن�صر ًا
اىل جانبها ،و�أن املعار�ضة واالح�ت�ج��اج
ي�أتيان من قبل ذوي امل�صالح ال�سيا�سية
�أو العقائدية .ا�ستطالعات ال��ر�أى حول
االج � ��راءات ال �ت��ي ت�ع�م��ل عليها حكومة
ك��وي��ار� ،أو ال�ت��ي ت�ن��وي العمل عليها ،مل
ت �ظ �ه��ر �أي ن �ت��ائ��ج م��زع �ج��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة،
ً
ً
وا�ضحا للحزب
تفوقا
وم��ا زال��ت تظهر
الليربايل ول�شخ�صية فيليب كويار على
باقي الأحزاب والزعماء.

معار�ضة �سيا�سة «التق�شف»

وج� �ه ��ة ن �ظ ��ر امل� �ع ��ار�� �ض ��ة ال� �ت ��ي ت��رف ����ض
اج� � ��راءات ال�ت�ق���ش��ف وت �ع��ار���ض خ �ط��وات
احل �ك ��وم ��ة ل �ب �ل��وغ ال � �ت� ��وازن يف امل ��وازن ��ة
العامة ترى ،من توجه عقائدي ي�ساري،
�أن حت �ق �ي��ق ذل � ��ك ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى زي � ��ادة
ال�ضرائب املفرو�ضة على الأغنياء وعلى
امل�ؤ�س�سات وعلى الأرب��اح املحققة نتيجة
توظيف الأم��وال واال�ستثمارات ،ال على
االقتطاعات يف النفقات العامة .بينما
ت � ��رى احل� �ك ��وم ��ة �أن ه � ��ذه االق�ت��راح� ��ات
ال�ي���س��اري��ة امل�ت�ط��رف��ة ��س�ت�ح��رم املقاطعة
م��ن اال� �س �ت �ث �م��ارات ال �ك�ب�رى وت� � ��ؤدي اىل
عزوف الأفراد وامل�ؤ�س�سات عن التوظيف
واال�ستثمار يف كيبيك ،يف الوقت الذي

يتهم مناه�ضو التق�شف عجز احلكومة
وتقاع�سها عن مواجهة ظاهرة التهرب
ال�ضريبي ل��دى ك�ب��ار امل�ستثمرين .واذا
ك��ان��ت امل �ع��ار� �ض��ة ت� ��رى �أن احل� ��ل يكمن
يف ت ��وظ �ي ��ف امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن يف
القطاعات احلكومية والعامة ويف زيادة
روات �ب �ه��م وع��ائ��دات �ه��م وحت �� �س�ين ظ��روف
ع�م�ل�ه��م وت�خ�ف�ي����ض ال�ن���س��ب ال�ضريبية
املفرو�ضة عليهم ،فان تلك الر�ؤية ما هي
اال �ضرب من �ضروب اخليال البعيد كل
البعد عن الواقع الذي تعي�شه مقاطعة
كيبيك ،التي تعاين الأم��ري��ن م��ن عجز
م � ��ايل وم � ��ن ت �ك��د���س م��وظ �ف��ي ال �ق �ط��اع
العام ،حيث ت�شكل الأع��داد الهائلة من
ال �ع��ام �ل�ين يف ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي ع�ب�ئ� ً�ا
ً
كارثيا يثقل كاهل احلكومة وي��ؤدي اىل
لعجز الكبري ال��ذي تعاين منه ميزانية
الدولة منذ �سنوات.
فيما يتعلق بالقانون رق��م  10اجلديد،
ي��رى م�ن�ت�ق��دو اق�ت�راح��ات وزي ��ر ال�صحة
واخل��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة غ�ي�ت��ان ب��اري��ت
� Gaétan Barretteأن امل�شكلة تكمن
يف امكانية احل�صول على اخلدمات ،و�أن
احلل يكمن بتوفري عدد �أكرب من �أطباء
ال �ع��ائ �ل��ة وال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع االخ���ص��ائ�ي�ين
وتقا�سم ال�صالحيات وامل���س��ؤول�ي��ات بني
اجل � �ه� ��ات ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم خ� ��دم� ��ات ط�ب�ي��ة
خمتلفة مثل امل�م��ر��ض��ات املتخ�ص�صات
وال�صيادلة .من هنا يبدو اهتمام وزير
ال�صحة بالهيكلية الرتكيبية مل�ؤ�س�سات
اخل��دم��ات الطبية ،ان�ح��راف� ً�ا ع��ن الغاية
ً
و�سعيا
الأ�سا�س التي هي خدمة املواطن،
وراء خ��دم��ة ال �ت��وج��ه احل �ك��وم��ي ال �ع��ام
القا�ضي بتخفي�ض النفقات و�ضبطها
لتحقيق ال �ت��وازن امل��ايل وخف�ض الدين
ال �ع ��ام ،وه ��و امل���س�ع��ى ال� ��ذي ��س�ي��زي��د من
معاناة ق�ط��اع اخل��دم��ات ال�صحية التي
يتحملها املواطن وحده.
ن�ل�ق��ي ال �ي��وم ال�ن�ظ��ر ع�ل��ى مل�ح��ة م��وج��زة
عن واقع اخلدمات ال�صحية يف كيبيك،
تطورها ،م�شاكلها وم�ستقبلها.

النظام ال�صحي يف كيبيك

العامني  1966و ،1967بعد �أن مت اق��رار
برنامج تعوي�ض حوادث العمل وبرنامج
تقاعد عائدات الدخل .كما �شهد مطلع
�� �س� �ن ��وات � 1970أول حت ��دي ��ث وت �ط��وي��ر
لربامج الرعاية االجتماعية وال�صحية
يف كيبيك� ،ضمن اط��ار �شامل ومتكامل
ي �� �ض �م��ن ت ��وف �ي�ر اخل � ��دم � ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة
والرعاية االجتماعية وحماية البطالة
وحوادث العمل وتعوي�ضات الدخل ،التي
�أ�ضيف اليها يف �سبعينات القرن املا�ضي
خدمات ح�ضانة الأطفال ورعاية ال�شباب
وذوي الأمرا�ض العقلية واملعاقني .وبهذا
�أ�صبحت ر�ؤية وزارة الرعاية االجتماعية
(ال�ت��ي ت�شمل ال�صحة) للخدمات التي
تقدمها وتكفلها �أك�ث�ر �شمولية .اال �أن
تلك ال��ر�ؤي��ة ظلت يف ح��ال م�ستمر من
اع��ادة التقييم والنظر بالهيكلية التي
ت��وف��ر ه��ذه اخل��دم��ات وم���ص��ادر التمويل
واالنفاق املفرت�ض توفريها .متت ا�ضافة
ت�سمية «ال�صحة» لأ�سم الوزارة املعنية يف
العام  1985فقط ،لت�صبح وزارة ال�صحة
واخلدمات االجتماعية.
ظ � � ��ل ن � � �ظ� � ��ام ال � �� � �ص � �ح� ��ة واخل � � ��دم � � ��ات
االجتماعية يرتكز ،حتى ت��اري��خ دخ��ول
ال�ت�ع��دي�لات اجل��دي��دة ال�ت��ي مت اق��راره��ا
الأ� �س �ب��وع امل�ن���ص��رم ح�ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،على
�شرائح اداري ��ة ث�ل�اث ،ه��ي وزارة ال�صحة
واخل � ��دم � ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،ال� ��وك� ��االت
ال �� �ص �ح �ي��ة (ع� ��دده� ��ا  ،18واح � � ��دة ل�ك��ل
منطقة اداري � ��ة) وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�صحية
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ت �ق��دم خ��دم��ات�ه��ا م�ب��ا��ش��رة
للمواطنني ،والتي كانت حتمل ت�سمية
 CLSCومن ثم  .CSSSكان عدد هذه
امل�ؤ�س�سات يف العام  683 ،1982م�ؤ�س�سة
�صحية ع��ام��ة يف ك��اف��ة �أن �ح��اء مقاطعة
ك �ي �ب �ي��ك ،مت جت�م�ي�ع�ه��ا يف جم�م��وع�ت�ين
رئ�ي���س�ت�ين وع �ل��ى م��رح�ل�ت�ين متتاليتني
ع��ام��ي  1996و .1997ويف ال �ع��ام ،2005
مت تقلي�ص ع ��دد م��ؤ��س���س��ات اخل��دم��ات
الطبية اىل  182م�ؤ�س�سة ،بعهد احلكومة
الليربالية ال�سابقة ،يف خطوة لتحديث
هيكلة ال�ن�ظ��ام ال���ص�ح��ي ،مل يكتب لها
النجاح املرجو منها .وتهدف اخلطوات
اال��ص�لاح�ي��ة الأخ�ي��رة ال�ت��ي مت اق��راره��ا
مطلع ه��ذا ال�شهر اىل تقلي�ص ال�ع��دد
ل �ـ  28م��ؤ��س���س��ة نتيجة دم��ج امل��ؤ��س���س��ات
ال� �ق ��ائ� �م ��ة ح� ��ال � �ي� � ً�ا ،وال� � �غ � ��اء ال� ��وك� ��االت
ال�صحية املت�شرة يف  18منطقة اداري��ة
ع�بر امل�ق��اط�ع��ة .وي�ت��وق��ع وزي ��ر ال�صحية
حتقيق وف��ر يف النفقات االداري��ة يناهز
ً
�سنويا ،وهي عبارة عن
 220مليون دوالر
روات ��ب ون�ف�ق��ات اداري ��ة واي �ج��ارات ميكن
اال�ستغناء عنها.

��ش�ه��دت خم�سينات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي �أول
حت��ول ج��دي مل�صلحة الرعاية ال�صحية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة يف ع� �م ��وم ك � �ن� ��دا ،ف�ق��د
�أق � � ��رت احل� �ك ��وم ��ة ال �ك �ن��دي��ة ع� ��ام 1956
ن�ظ��ام البطالة وع��ام  1957ن�ظ��ام ت�أمني
خدمات امل�شايف وامل�ست�شفيات .بناء عليه
�أ�صبحت خدمات امل�ست�شفيات يف كيبيك
ً
جمانيا بالكامل منذ مطلع عام ،1961
ً
قانونيا يف
عندما �أقرت هذه الت�سهيالت
املقاطعة .كما �أقر يف نف�س العام النظام
حتديات القطاع ال�صحي
الأ�سا�س للم�ساعدة االجتماعية املقدمة
للعائالت لتوفري االحتياجات الأ�سا�سية م �ن��ذ ن �� �ش ��أت��ه وح �ت��ى ي��وم �ن��ا ه ��ذا يظهر
ً
�شامال يف ال� �ن� �ظ ��ام ال �� �ص �ح��ي يف ك �ي �ب �ي��ك ب�ع����ض
للأطفال ،الذي اكتمل و�أ�صبح

م �ظ��اه��ر ال �ت �ق �� �ص�ير� � ،س �ي �م��ا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب �ف�ت�رات االن �ت �ظ��ار ال�ط��وي�ل��ة للح�صول
على اخلدمة ال�صحية املجانية ،وكذلك
ال�ن�ف�ق��ات املتنامية ب�سرعة ا��ض��اف��ة اىل
الروتني القات والتي باتت كلها م�صدر
خ�ط��ر ي �ه��دد ب��رام��ج ال��رع��اي��ة ال�صحية
يف �أي وق��ت .ميكننا حتديد التحديات
والعقبات التي تواجه الربنامج ال�صحي
ال� �ع ��ام يف ك �ي �ب �ي��ك ب��ال �ن �ق��اط ال��رئ�ي���س��ة
التالية:
امل �� �س��ار امل�ع�ق��د وال �ط��وي��ل ال� ��ذي ي�ضطر
املري�ض ل�سلوكه من �أجل احل�صول على
العالج الالزم له.
ت �ع�ثر و� �ص �ع��وب��ة ت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات بني
العيادات وامل�شايف
افتقار اخل��دم��ات املقدمة للتجان�س �أو
التالزم فيما بينها
�صعوبة احل�صول على بع�ض اخلدمات
امل�ساندة وال�ضرورية
�� � �ص� � �ع � ��وب � ��ة االج� � � � � � � � � � � � ��راءات االداري � � � � � � � ��ة
«البريوقراطية» املعقدة وخا�صة اجراءات
التحويل وحتديد املواعيد
�إن ا�� �س� �ت� �ط� �ع� �ن ��ا حت � ��دي � ��د ال� �ع� �ق� �ب ��ات
وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ،ف� �م ��ن ال �� �ص �ع ��ب ات� �ف ��اق
�أ� �ص �ح��اب ال � ��ر�أي وال� �ق ��رار ع�ل��ى احل�ل��ول
الناجعة ملواجهة تلك التحديات ،فالآراء
منق�سمة بني م�ؤيد لزيادة عدد االطباء
العامني وتوزيع امل�س�ؤوليات بني الأطباء
وم �ق��دم��ي اخل ��دم ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل�ج��ال
الطبي كال�صيادلة ،املمر�ضات� ،أخ�صائيي
املعاجلة الفيزيائية واملحللون وغريهم،
بينما ي��رى فريق �آخ��ر �أن ال�ع�لاج يكمن
يف اع � ��ادة ت���ص�ح�ي��ح ال�ترك �ي �ب��ة ال�ك��ام�ل��ة
مل ��ؤ� �س �� �س��ات ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات ال�صحية
وال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ال ��روت�ي�ن وال �ت �ع �ق �ي��دات
االدارية املرافقة لتقدمي هذه اخلدمات،
وه� ��و االجت� � ��اه ال � ��ذي ي ��داف ��ع ع �ن��ه وزي ��ر
ال���ص�ح��ة وال � ��ذي ي�ل�خ���ص��ه بتخ�صي�ص
م�ؤ�س�سة طبية واحدة رئي�سة وجامعة يف
كل منطقة ادارية على �صعيد املقاطعة،
وباال�ستغناء عن الوكاالت الو�سيطة غري
امل�ج��دي��ة ،وحت��وي��ل العالقة اىل مبا�شرة
بني الوزارة وم�ؤ�س�سات اخلدمات الطبية.
كما يرى الوزير يف حتقيق ذل��ك ،ت�أمني
وفر ملحوظ يف النفقات العامة يف قطاع
ال�صحة ي�صل اىل  220مليون دوالر متثل
رواتب ونفقات ادارية.

ا�ستبدال الأدوية

يف �سياق �آخ��ر مت�صل باملجال ال�صحي،
تعتزم حكومة كيبيك ،خ�لال الأ�سابيع
ال �ق��ادم��ة ( 24ن�ي���س��ان � /أب ��ري ��ل) ،فر�ض
ا�ستبدال الأدوي ��ة املتخ�ص�صة الأ�صيلة
ب � ��الأدوي � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ال �ب��دي �ل��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
وف��ر ي��زي��د ع��ن ن�صف مليار دوالر .وقد
�أجمعت ردود الفعل على هذه اخلطوة،
ت �ق��ري �ب� ً�ا� ،أن الأدوي � � ��ة ال �ع��ام��ة ال�ب��دي�ل��ة

ت�ت�م�ت��ع ب�ن�ف����س امل��وا� �ص �ف��ات وال�ف��اع�ل�ي��ة
التي توفرها الأدوي ��ة الأ�صيلة� ،أو رمبا
ب �ف��ارق ب�سيط ج ��د ًا ،وي�ب�ق��ى ال �ف��ارق يف
التكلفة ،ح�ي��ث ت�ت��وف��ر ال�ب��دي�ل��ة ب�أ�سعار
متدنية نظر ًا لتدين التكلفة ،فالأ�صيلة
تتحمل عبء براءات االخرتاعات و�أعباء
الأبحاث التح�ضريية التي ت�سبق االنتاج
وبالطبع �أرباح املاركة الأ�صلية للم�صنع
الأ�سا�س .مع التذكري �أن كيبيك مت�أخرة
ع��ن امل�ع��دل الكندي ال�ستخدام الأدوي��ة
البديلة.
ف��ور تطبيق ه��ذا االج ��راء �سيتعني على
م �� �س �ت �خ��دم ال � � � ��دواء ال� � ��ذي ي �� �ص��ر ع�ل��ى
ا��س�ت�خ��دام ال � ��دواء الأ� �ص �ي��ل ،دف ��ع ثمنه
بالكامل� ،أو الفارق بني ال�سعرين .كما �أن
ً
أحيانا على
العبارة اال�ستثنائية التي ترد �
الو�صفة الدوائية “عدم اال�ستبدال” لن
يكون لها �أي مفعول ،بعد �أن تبني �أنها
وح ��ده ��ا ك��ان��ت ت �ك �ل��ف ال ��دول ��ة ن �ح��و 80
مليون دوالر .اال �أن وزي��ر ال�صحة ترك
ً
مفتوحا ال�ستثناءات طارئة ح�سب
الباب
احل��االت اخلا�صة التي قد تظهر (منها
ً
مثال احل�سا�سية من �أحد مركبات الدواء
البديل).
الأط� �ب ��اء رح �ب��وا ب��اخل �ط��وة و�أع �ت�ب�روه��ا
��ض��روري��ة ،كذلك �أ�صحاب ال�صيدليات.
�أم ��ا امل �ع��ام��ل امل�ن�ت�ج��ة ل �ل��دواء الأ� �ص �ل��ي،
والتي كانت تتمتع عادة برباءة االخرتاع
ل� �ف�ت�رة � � 15س �ن ��ة ،ف �ه ��ي وح� ��ده� ��ا ال �ت��ي
�ستتحمل عبء خ�سارة تلك امليزة التي
ً
طويال لت�شجيع اقامة ال�صناعات
هدفت
الدوائية الكبرية يف املقاطعة وت�شجيع
الأبحاث املخربية الدوائية.
املعار�ضة الوحيدة لهذه اخلطوة طالبت
وزارة ال�صحة بال�ضغط ع�ل��ى امل�صانع
ال ��دوائ �ي ��ة ،ال �ت��ي ا� �س �ت �ف��ادت ط��وي�ل ً�ا من
ح �� �ص��ري��ة اح �ت �ك��ار ال �� �س ��وق ،بتخفي�ض
�أ�سعارها لتتنا�سب مع الأ�سعار البديلة
املطروحة .يذكر �أن �سعر ال��دواء ب�صورة
ً
أحيانا ثالثة
عامة يف كيبيك ،يتخطى �
�أ��ض�ع��اف �سعره يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أو
دول �أخرى.
�سنتابع يف ال�ع��دد ال�ق��ادم ب��اذن اهلل هذا
امل��و� �ض��وع ال �ه��ام واحل �ي��وي بالن�سبة لنا
ك �م��واط �ن�ي�ن ع� ��ادي�ي��ن ،ت �� �ش �ك��ل ال���ص�ح��ة
ً
أ�سا�سا يف حياتنا اليومية .كما
حم��ور ًا �
�سنتطرق مل�شروع القانون رقم  20الذي
� �س �ي �ط��رح ه� ��ذا الأ�� �س� �ب ��وع وال� � ��ذي ي�ن��وي
تخ�صي�ص “كوتا”� ،أي ع� ��دد ًا ال��زام �ي� ً�ا
حم ��دد ًا م��ن امل��ر��ض��ى ،يقت�ضي ع�ل��ى كل
طبيب معاينته.
ن ��دع ��و ال ��راغ� �ب�ي�ن ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى �أي
اي �� �ض��اح ي�ت�ع�ل��ق مب �ج��ال اال� �س �ت �ف��ادة من
اخلدمات ال�صحية يف مقاطعة كيبيك
االت�صال بنا �أو الكتابة الينا لنتمكن من
ال��رد على ت���س��ا�ؤالت��ه .منحكم اهلل نعمة
ال�صحة والعافية على الدوام.
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م�شكلة ّ
وحل

هذا باب نطل من خالله على امل�شاكل التي حتدث بني �أبناء جاليتنا حماولني اقرتاح
احللول املنا�سبة بعد ا�ست�شارة �أهل االخت�صا�ص واخلربة  ..وعليه نحن نرحب
ب�أ�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم و�سنجيب عليها يف الأعداد القادمة بحول اهلل..

ال اريد لزوجتي ان تتعلم!
م :قد يظنني البع�ض �أين متع�صب دينيا فال
اجوّز تعلم املر�أة و�أكره خروجها من البيت او
يت�صور البع�ض االخر �أين جاهل �أمي �أغار من
زوجتي عندما ت�صبح يف رتبة او وظيفة اعلى
مني .ويتهمني اخرون باين �إن�سان رجعي �أتيت
ً
حديثا وما زلت احمل �أفكارا بالية
من ال�ضيعة
من ايام الأجداد ال حتبذ للمر�أة ان تتعلم .ولكن
واحلق يقال �أنا ل�ست من الأ�صناف الثالثة ال
بالعك�س �إمنا �أنا �أدعو املر�أة اىل العلم والعمل
جنبا اىل جنب زوجها ولكن ما جعلني �أقول
(ال اريد لزوجتي ان تتعلم ) هو ما ا�سمعه بني
الفينة والأخرى عن �أ�صدقاء كانوا يعي�شون يف
�سعادة وهناء را�ضني مبا هم عليه و�إذا بالعالقة
الزوجية تنهار وتتفكك �أوا�صر املحبة وت�شرد
الأوالد الن الزوجة التي �شجعها زوجها على
العلم وبلوغ الدرجات العليا اذا بها ت�صارحه بان
حياته وو�ضعه االجتماعي واملادي مل يعد يليق
ب�ش�أنها وال ينا�سب موقعها وان عليها ان تنف�صل
لت�ؤ�س�س حياة م�ستقلة من جديد .فهل ّ
تو�ضح
�سبب قلقي وما ر�أيكم مبا قلته ؟؟
م�صطفى�/أوتاوا

نعم ن�سمع احيانا عن ق�ضايا م�شابهة ولكن هذا
ال يعني ان كل امر�أة ترغب يف موا�صلة تعليمها
العايل �ستفعل ما فعلته نظرياتها� .إمنا يف
احلاالت االجتماعية ال بد من درا�سة كل حالة
على ِحدا والنظر يف الظروف والأو�ضاع التي
�آلت اىل هكذا قرار ،و�إال فان العالقة الزوجية
القائمة على احلب والود والإن�س املتبادل ال
ميكن ان تنتهي ملجرد ان امل�ستوى املهني او
العلمي او املادي للزوجة او الزوج قد تبدل.
اال اللهم اذا مل تكن العالقة واالرتباط من
البداية يف حال �سليمة ومعافاة فجاءت امل�س�ألة
الدرا�سية او التح�سن املادي كمربر التخاذ قرار
قد يكون مطويا يف النف�س من قبل ومل تتهي�أ
الظروف املنا�سبة للبوح به ...ان االن�سجام
الروحي واالرتياح النف�سي للآخر ي�شكالن
عامل ا�ستقرار وثبات اكرث فعالية من اي ظروف
طارئة اخرى وكما تعذرت مبا �سمعت لرتتاب
فال ب�أ�س با�ستح�ضار مناذج اخرى مل تفعل
فيها املتغريات اي ردى �إمنا زادتها حمبة وتعاونا
وتقديرا.

نداء

�سل�سلة نداءات ت�صدر عن املجمع الإ�سالمي يف مونرتيال
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رهاب اال�سالم :من امل�س�ؤول؟
ي �ع �ت�ب�ر � �ص��ام��وئ �ي��ل ه �ي �ن �ن �ن �ت �غ��ون م���س�ت���ش��ار
البنتاغون ومطلق نظرية �صراع احل�ضارات
ان��ه ( بالن�سبة لل�شعوب ال�ب��اح�ث��ة ع��ن هوية
والتي تريد اخ�تراع العرقية فان العدو مهم)
وك ��ان ال ب��د ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة االم��ري�ك�ي��ة ان
جتد عدوا لت�ستمر .فوقع اخليار على اال�سالم
 .وكي تكتمل ال�صورة وت�ؤكد �صدقية امل�شهد
ل��دى ال���ش�ع��وب اخ�ترع��ت م�ن�ظ�م��ات �إ��س�لام�ي��ة
بعناوين وم�سميات خمتلفة وا�ستخدمت يف
ق�ت��ال االحت ��اد ال�سوفياتي يف �أفغان�ستان ثم
��س��رع��ان م��ا وزع م��ن ال�ت�ح��ق ب�ه��ا حت��ت �أن�ظ��ار
الدول الغربية واخلليفة لها يف املنطقة وعلى
دول �ه��م االم ليتحولوا اىل مم��ار��س��ة الإره ��اب
وال�ع�ن��ف ب��أب���ش��ع � �ص��وره م��رف�ق�ين ب��ذل��ك م��ادة
�إعل��ام �ي��ة د� �س �م��ة ل���ش�ي�ط�ن��ة اال�� �س�ل�ام .وه �ك��ذا
حت��ول اال� �س�ل�ام ال�سيا�سي ك�م��ا ي�سمونه اىل
ع� ��دو ي �خ �ي��ف امل �ج �ت �م �ع��ات ال �غ��رب �ي��ة وان من
�صنعهم الغرب بالأم�س �صاروا اليوم م�صدر
ق�ل��ق وت �ه��دي��د ي��وم��ي ي �ط��ال م�ف��ا��ص��ل احل�ي��اة
وي �خ �ي��ف ك ��ل م ��واط ��ن دون ا� �س �ت �ث �ن��اء .ون �ت��ج
ع��ن ذل��ك ت�ضييق على اجل��ال�ي��ات اال�سالمية
يف ال �غ��رب ث�ق��اف�ي��ا و��س�ي��ا��س�ي��ا ف �ب�رزت �سهولة

االعتقاالت والتوقيف ور�صد ومراقبة احلياة
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ل �ب �ع ����ض ال �ن��ا� �ش �ط�ين وحم ��اول ��ة
تعطيل ال� ��دور ال�ف��اع��ل وامل ��ؤث��ر للعاملني يف
احلقل االجتماعي وال�سيا�سي والديني كما
ح��دث م��ع ام ��ام امل�ج�م��ع ال�شيخ ع�ل��ي �سبيتي
وال��ذي ح��دث م��ن قبل م��ع فاعلني اخ��ري��ن يف
عدة مدن بحجج واهية و و�شايات مغر�ضة �أدت
اىل ت�ضييع جهود ووقت ومال املتهمني للدفاع
عن �أنف�سهم وم�صداقيتهم ومهنيتهم لتكون
الكلمة الف�صل اخ�ي�ر ًا للق�ضاء ال��ذي بر�أهم
من التهم املن�سوبة اليهم والق�ضايا املرفوعة
بحقهم .ول�ك��ن م��ن يتحمل الآث� ��ار النف�سية
وال�ترب��وي��ة وامل��ادي��ة على ال�ف��رد والعائلة ومن
ح��ول��ه ؟؟ث��م ي� �� ِأت م��ن يحدثك ع��ن احل��ري��ات
وحقوق االن�سان وغريها من ال�شعارات التي
�� �ص ��ارت ال �ن��ا���س ت � ��درك ان �ه ��ا ل �ي �� �س��ت جلميع
امل ��واط� �ن�ي�ن �إمن � ��ا ه ��ي ع �ن��اوي��ن ب � ّ�راق ��ة تطبق
حين ًا وتن�سى احيانا اخ��رى ...ف�م��ن امل�س�ؤول
ي ��ا ت� ��رى ع ��ن ت ��داع �ي ��ات �إ� �ش ��اع ��ة ال ��ره ��اب من
امل�سلمني وم�ساجدهم وائمة ال�صالة عندهم
وه��ل �سيتحمل ه ��ؤالء نتائج ه��ذه ال�سيا�سات
العمياء على اجلالية ؟؟

نادي ال�شباب امل�سلم يقدم م�رسحية «�أينك �أنت ودين حممد»
يف ذكرى املولد النبوي ال�رشيف
�أقام نادي ال�شباب امل�سلم يف م�ؤ�س�سة �أهل
البيت (ع) احتفاله ال�سنوي يف ذكرى
مولد نبي الرحمة حممد (�ص) ،وذلك
يف �صالة م�سجد �أهل البيت (ع) م�ساء
يوم ال�سبت  10يناير كانون ثاين املوافق
 20ربيع الأول  1436هجري.
ا�ستهل االحتفال الدكتور ح�سني �أحمد
حيث قدم احلاج كمال و�شاين ليتلو
�آيات من الذكر احلكيم ،ثم اعتلى
املن�صة الدكتور م�صطفى الديواين
لين�شد توا�شيح يف حمبة احلبيب
امل�صطفى(�ص) وليمتع احل�ضور
بالن�شيد اخلالد طلع البدر علينا.
ثم كانت الكلمة للأ�ستاذ احلاج طالل
طه والذي تناول و�ضع امل�سلمني يف
العامل من خالل عر�ض مو�ضوعي
لتجارب احلكم عند امل�سلمني.
وبعده قدم �أ�شبال النادي �أوبريت مولد
الهادي والذي �أبهر احل�ضور بح�سن �أداء
الأ�شبال واعدادهم.
�أما الفقرة التالية فكانت امل�سرحية
الهادفة “�أينك �أنت ودين حممد” والتي

تتناول الأفكار املنحرفة يف �أو�ساط
بع�ض ال�شباب امل�سلم والتي حت�سب على
الإ�سالم ظلما وعدوانا وهي الأفكار
التكفريية املجرمة .امل�سرحية كانت
يف ثالثة م�شاهد ،ومن ت�أليف ومتثيل
و�إخراج �شباب و�شابات النادي بجهد
�شبابي مبارك ،ومتثيل ال�شباب علي
احلافظ وحممد الباهلي وحممد
احلافظ وحممد البحراين وح�سن
احلافظ وعال الربيعي و�سارة املو�سوي،
و�سيناريو وحوار و�إخراج فاطمة املو�سوي.
تخلل امل�سرحية �أبيات �شعرية من وحي
املنا�سبة �ألقاها ال�شاب حممد عبد
املهدي ،و�أوبريت ان�شادي لزهرات النادي
بعنوان يا حبيبي يا حممد يا ر�سول اهلل.
ويف ختام االحتفال مت توزيع الهدايا
على الأطفال احلا�ضرين .وقد ح�ضرت
قناة كربالء الف�ضائية وقامت بتغطية
االحتفال م�شكورة.
ملتابعة ال�صور والفيديو
 www.facebook.com/AhlilBait

برنامج ريا�ضي مكثف لنادي ال�شباب امل�سلم
ي�ستمر نادي ال�شباب امل�سلم يف م�ؤ�س�سة
�أهل البيت (ع) بن�شاطه الأ�سبوعي،
والذي يت�ضمن ن�شاط كرة قدم كل
�أ�سبوعني يف مالعب جامعة كونكورديا
للأعمار من � 5سنوات وما فوق حيث
يتم تق�سيمهم ح�سب الأعمار ،بالإ�ضافة
اىل ن�شاطات ثقافية وتربوية وترفيهية
�أخرى يف م�سجد �أهل البيت (ع) .ويتخلل
الربامج حما�ضرات من اعداد ال�شباب
علي احلافظ وحممد الباهلي وغريهم،
وبرامج الأعمال الفنية من اعداد �شابات
النادي ،بالإ�ضافة اىل ال�سفرات.
للمزيد من املعلومات ،يرجى التوا�صل
على موقع النادي:
 www.facebook.com/MouthM

من �أخبار مونرتيال
ملنا�سبة ذكرى مرور ا�سبوع على وفاة
املرحوم احلاج علي عبد الكرمي
خنافر (ابو ح�سني) خال االخ قا�سم
خنافر �أقيم يف م�سجد الزهراء (ع)
م�ساء ال�سبت يف الرابع ع�شر من �شهر
�شباط اجلاري حفل تابيني تخلله
قراءة القر�آن الكرمي للمقرىء احلاج
عبد اهلل �صفا �أعقبها جمل�س عزاء
ل�سماحة الدكتور ال�سيد ريا�ض امل�ؤمن.
نتقدم من االخ قا�سم خنافر و�آل
خنافر وعموم اهايل بلدة عيناتا
ب�أحر التعازي القلبية �سائلني املوىل
عز وجل للفقيد الرحمة ولذويه
ال�صرب وال�سلوان انه �سميع جميب

لإعالناتكم
يف جريدة

�صدى امل�شرق
ميكنكم التوا�صل
مع مندوبينا
يف املدن الكندية.

www.sadaalmashrek.ca
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الإحتفال بوالدة ر�سول اهلل «�ص»
بالربملان الكندي بح�ضور الوزير دانكان
�أحمد هري�ش � -أوتاوا
كما يف كل عام ول�سنني م�ضت قاربت من
الثالث عقود � ،إحتفلت اجلالية امل�سلمة
يف �أوتاوا بقطبيها �أهل ال�سنة وال�شيعة ،
بوالدة خامت الأنبياء واملر�سلني  ،املبعوث
رحمة للعاملني � ،سيد اخللق �أجمعني
�سيدنا وحبيبنا حممد بن عبد اهلل
«�ص».
واحلفل هذا العام الذي �أقيم يوم
االربعاء احلادي ع�شر من �شباط
ال�ساعة ال�سابعة م�ساء يف املبنى
الرئي�سي للربملان الكندي ( �سنرت بلوك)
ومب�شاركة معايل الوزير جون دانكان
َ
ممثال احلكومة الفديرالية الكندية،
وال�سفريين العراقي والباك�ستاين،
وممثلني عن مراكز وجاليات و�صروح
دينية وم�ؤ�س�سات خريية وثقافية
و�إجتماعية من كافة ال�شرائح امل�سلمة ،
ناهيك عن ممثلني من �أجهزة ال�شرطة
الكندية  ،بالإ�ضافة �إىل ح�شود من ابناء
اجلالية العربية وامل�سلمة يف العا�صمة .
وقبل �أن نبد�أ بنقل وقائع احلفل ،
ينبغي القول هنا �أن ما قام به بع�ض
الرعاع من حثالة الب�شر قبل عدة �أ�شهر
بحق كندا وقيم كندا ود�ستور كندا مل
َ
حائال بني كندا وما متثل ...
ولن يقف
والكنديون وما ميثلون  ،فالقاعة التي
�ضمت بني جدرانها احلفل  ،حفل والدة
ر�سول ال�سالم واملحبة  ،جمعت حتت
�سقفها الكندي الوزير  ،والكندي ُ
املعمم
والكندي املثقف والكندي رجل الأمن
والكندي املواطن والكندي املون�سينيور
مزيج من القيم
الذي مثل الفاتيكان ،
ٌ
ومزيج من االخالق ومزيج من الإثنيات
ٌ
تالقت حتت �سقف الربملان الكندي
...ن�سيج من ال�صعب جداَ �أن يجتمع يف
مكان من العامل ب�إ�ستثناء كندا ....التي
�أبت �إال �أن ُتكرم الر�سول االكرم حممد
«�ص» يف قاعتها الر�سمية التي ترمز �إىل
ما ترمز �إليه .
بد�أ احلفل بالن�شيد الكندي �ألقاه
ال�سرجنت يف ( اخليالة الكندية � -آر
�سي �أم بي ) جارث هامب�سون  ،ومن ثم
يتالوة مباركة من كتاب اهلل املنزل �ألقاها
القارئ املجيد احلاج حبيب علي زادة
ومن ثم قامت ال�شابة من�صورة ح�سني
برتجمة للآيات الكرمية باللغتني
الإنكليزية والفرن�سية .
الكلمة الأوىل كانت ملن�سق احلفل
الأخ علي مريزاد  ،الذي رحب بالوزير
وبامل�شاركني و�شكر ح�ضورهم  ،و�شدد
على �أهمية املنا�سبة يف حياة كل
امل�سلمني الذي �إحتفلوا بها خ�صو�صاَ يف
املدن واملقاطعات الكندية  ،كما �شجب
الأخ علي يف كلمته كل �أعمال العنف
التي تقوم بها جماعات ال تعرف من
القر�آن وال من الإ�سالم وال من تعاليم
ر�سول اهلل «�ص» �شيئاَ  ،كما انه اعرب

عن بالغ �سروره لوجوده يف كندا حيث
املجتمع املميز واملنفتح  ،ومن ثم �شكر
معايل الوزير دانكان وقدمه بكلمات
ثم طلب منه �إعتالء املن�صة وخماطبة
احل�ضور .
من جهته �أعرب الوزير عن �سعادته
وغبطته مل�شاركته احلفل الرائع كما
انه �شكر منظمي احلفل و�أثنى على
جهودهم  ،و�أ�ضاف �أن �إحياء هذه
املنا�سبة لهي من الأهمية مبكان  ،لأنها
منا�سبة عظيمة .و�إ�ست�شهد الوزير يف
كالمه بكالم لرئي�س الوزراء الكندي
�ستيفن هاربر �إذ قال « لنا ال�شرف �أن
نعي�ش يف جمتمع فيه من كل الإثنيات
َ
قائال كندا ٌ
بلد �آمن وم�ستقر
« وتابع
َ
كما �أنها ٌ
بلد حمرتمٌ عامليا مع قلة عدد
ال�سكان ومع حداثة الن�ش�أة  ..كندا بلد
اجلميع ونحن نريد لأوالدنا ولأحفادنا
َ
م�ستقبال زاهراَ» .
ومن ثم كانت كلمة ال�سيد حممد زكي
باقري ( دبلوم لغة وم�ستقر يف تورونتو
منذ العام  ) 1979والذي �إ�ستهل كلمته
َ
قائال �أنا يف غاية ال�سعادة لوجودي هنا
يف مبنى هذا الربملان الكندي  ،لكي
ا�شارك يف حفل والدة امل�صطفى حممد
«�ص» وهذا �إن دل على �شيء ف�إنه يدل
على كرم وح�سن �ضيافة كندا  ،كما ان
�سماحته تلى الآية الكرمية « يا �أيها
النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى
وجعلناكم �شعوباَ وقبائل لتعارفوا « ومن
ثم �شرع يف �شرحها وتف�سريها .
و�سلط ال�ضوء �سماحته �أي�ضاَ على
�أمثلة من حياة النبي «�ص» متثل قمة
القيم واالخالق  ...كيف �أنه «�ص» هدم
احلواجز امل�صطنعة بني النا�س و�ساوى
بينهم جميعاَ بحيث �أن اقربهم �إىل
اهلل و�إليه كان اتقاهم و�أبرهم  ،فال فرق
عرق وعرق � ،أو
عنده بني لون ولون  ،وال ِ
ع�شرية وع�شرية الكل �سوا�سية .
و�أ�ضاف �سماحته �إحتفالنا هذه اليلة يف
هذا املكان له دالالته ...و�أنا ككندي يل
الفخر �أن �أكون م�سلماَ كندياَ  ،وطالب
�سماحته كل امل�سلمني �أن ينقلوا �صورة
ح�سنة ومُ ثلى عن الإ�سالم  ،بحيث
يكونوا ال�سفراء � ،سفراء الإ�سالم بوجهه
امل�شرق و�أخالقه املحمدية اال�صيلة .
بعد كلمة �سماحته ُق ِدمت وجبة الع�شاء
وبعد �إ�سرتاحة قليلة � ُ
كمل الربنامج
إ�ست ِ
حيث كانت كلمة لل�سيد �أنور احلق
رئي�س جمل�س التن�سيق الإ�سالمي ،
حيث تكلم عن بع�ض االهداف التي
حققها املجل�س  ،كما تلك التي ينوي
حتقيقها يف القريب العاجل .
واحلدث الذي ينبغي �أي�ضاَ الوقوف عنده
مليا  ،هي الر�سالة التي �ألقاها املون�سينيور
جاكو�س كاباجنو  ،ب�إ�سم غبطة البابا
فران�سي�س � ،أعلى كر�سي ر�سويل  ،والذي
بدوره �أعرب عن بالغ �سروره مل�شاركته
احلفل حفل والدة الر�سول «�ص» ولإلقائه

ت�شكيل ادارية م�ؤقتة
يف مركز اهل البيت(ع) يف اوتاوا

قرر جمل�س هيئة الأمناء يف مركز �أهل
البيت (ع) ت�شكيل جلنة ادارية م�ؤقتة
لتقوم مبهام اللجنة امل�ستقيلة على
ان ينح�صر عملها بت�سيري عمل املركز
وخدمة اجلالية الكرمية والتح�ضري لعقد
جمعية عمومية يف اقرب فر�صة النتخاب
هيئة ادارية جديدة.

مت ت�شكيل اللجنة امل�ؤقتة على النحو
التايل:
الرئي�س  :ال�سيد كمال فح�ص 
املالية  :احلاج جالل عي�سى
�أمني ال�سر  :احلاج ب�سام �سرور
االجتماعي  :احلاج خليل قميحة
العالقات العامة :
ال�سيد م�صطفى جمول
م�س�ؤول الثقافة :احلاج نبيل لزيق
ال�شباب :احلاج علي مرعي
من�سق الأن�شطة  :احلاج في�صل قميحة
وللعلم� ،أع�ضاء هيئة الأمناء هم:
احلاج �أكرم فرحات
احلاج حيدر �ضيا
ال�سيد كمال فح�ص
ال�سيد حممد جمعة
احلاج بالل ن�صراهلل
هيئة الأمناء  -مركز �أهل البيت (ع) يف
اوتاوا

كلمة ب�إ�سم غبطة البابا فران�سي�س  ،كما
�أن املون�سينيور حيا روح الإنفتاح والتي
ر�أى فيها �شيئا مهما يف حياة امل�سلمني
 ،كما حتدث عن القوا�سم امل�شرتكة
الكثرية التي جتمع امل�سلمني وامل�سيحيني
 ،و تناول اللقاءات التي رعتها وباركتها
الكني�سة بني وفود �إ�سالمية و�أخرى
م�سيحية تلك اللقاءات التي كانت ومل
تزل تهدف �إىل التحاور والتالقي  ،وركز
املون�سنيور �أي�ضاَ على �أهمية الر�سائل
التي كانت تر�سلها الكني�سة يف الفاتيكان
�إىل امل�سلمني ملعايدتهم �إما يف رم�ضان
�شهر ال�صوم و�إما يف غريه من الأعياد .

املون�سينيور �أدان كل جرائم القتل التي
حت�صل يف العامل وخ�صو�صاَ يف �سوريا
ودعا املنظمات العاملية �إىل القيام بعمل
فوري لوقف �شالل الدم ومن ثم ختم
َ
قائال  :العالقة باهلل �ست�ؤدي حتماَ �إىل
طريق ال�سالم واملحبة ولن ت�ؤدي �إىل
العنف والقتل .
ثم كانت كلمة ل�سماحة ال�شيخ حممد
جيبارة  ،ركز فيها على معنى كلمة
تعارفوا التي وردت يف القر�آن الكرمي ،
حيث �أنه �شرح بع�ض معانيها والتي حتث
على التوا�صل مع كل املجتمعات  ،ب�إعتبار
�أن الر�سول «�ص» قال �إمنا بعثت لأمتم

مكارم الأخالق  ،حيث �أن ر�سالة الر�سول
هي الت�سامح وال�سالم واملحبة  ،وحب
الآخرين وهذه هي ر�سالة كل الأنبياء بد َء
ب�أدم «ع» وختاماَ باحلبيب حممد «�ص» .
ثم كانت فقرة �أنا�شيد �إ�سالمية لزهرات
يافعات  ،و�أخرياَ كانت كلمة دعاء و�إبتهال
القاها �سماحة ال�شيخ ممتاز علي .
ويف نهاية التقرير ال بد �إال و�أن
نهنىء القيمني وامل�شاركني واملتطوعني
والداعمني واملنظمني حلفل والدة
َ
كامال متكامال
الر�سول «�ص» والذي جاء
 ،فجزاهم اهلل جميعاَ كل خري .
قدمت احلفل ال�شابة ماجدة حرب

من اخبار اوتاوا
• �أقيم يف مركز �أهل البيت “ع” �أوتاوا  ،يوم الأحد � 15شباط
ال�ساعة الرابعة من بعد الظهر جمل�س عزاء ح�سيني مبنا�سبة
مرور �إ�سبوع على وفاة املرحوم احلاج (حيدر �شعبان احلاج علي)
�أوالده يف �أوتاوا احلاج �إ�سماعيل واحلاج ف�ضل احلاج علي  ،كما
هد ًي ثواب املجل�س �إىل روح املرحوم احلاج عبد اهلل مراد (
�أُ ِ
�أقربا�ؤه يف كندا  :بتول ون�سرين وزينب وعبري وهنادي مراد)
كما �أهدي ثواب املجل�س �أي�ضاَ �إىل روح املرحوم احلاج (علي
عبد الكرمي خنافر ) �أقربا�ؤه يف �أوتاوا (ح�سيب وحممد علي
ٌ
ح�شد من
وعلي خنافر ويامن يو�سف ن�صر اهلل) ح�ضر املجل�س
امل�ؤمنني وامل�ؤمنات .
ب�إ�سم �صدى امل�شرق نتقدم من �آل العزاء ب�أ�سمى �آيات املوا�ساة
�سائلني املوىل عز وجل �أن يرحم املتوفني برحمته الوا�سعة و�أن
يلهم �أهلهم ال�صرب وال�سلوان .
• �أقيم يف مركز �أهل البيت “ع” يوم اخلمي�س � 12شباط
ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م�ساء ،جمل�س عزاء ح�سيني عن
روح املرحوم احلاج (منري بربي�ش) �صهره احلاج علي بي�ضون
ٌ
ح�شد من امل�ؤمنني
و�إبنته احلاجة �إميان بي�ضون ،ح�ضر املجل�س
وامل�ؤمنات .
ب�إ�سم �صدى امل�شرق نتقدم من �آل الفقيد احلاج ب�أ�سمى �آيات

العزاء �سائلني املوىل عز وجل �أن يرحمه برحمته الوا�سعة و�أن
يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان .
• �أقيم يف م�سجد الإمام علي “ع” يوم اخلمي�س � 5شباط
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء جمل�س عزاء ح�سيني مبنا�سبة مرور
�إ�سبوع على وفاة املرحوم ال�شاب ب�سام ح�سن عوا�ضة  ،ح�ضر
ٌ
ح�شد من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات .
املجل�س
ب�إ�سم �صدى امل�شرق نتقدم من �آل الفقيد ب�أ�سمى �آيات العزاء
�سائلني املوىل عز وجل ان يرحم الفقيد ال�شاب و�أن يلهم اهله
ال�صرب وال�سلوان .
• اقيم يف م�سجد الإمام علي “ع” يوم الأحد وبعد �صالة
الع�شاءين جمل�س عزاء ح�سيني مبنا�سبة مرور �أربعني يوماَ على
وفاة املرحومة احلاجة ليلى مطر  ،ومبنا�سبة مرور �إ�سبوع على
وفاة املرحوم احلاج منري بربي�ش  ،كما � ً
أهدي املجل�س �إىل روح
املرحوم احلاج ح�سني ديب �سليمان ( �إبنته يف �أوتاوا – حرم الأخ
ٌ
ح�شد من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات .
ح�سن بي�ضون ) ح�ضر املجل�س
ب�إ�سم �صدى امل�شرق نتقدم من �آل مطر ومن �آل بي�ضون ومن �آل
بربي�ش ومن �آل �سليمان ب�أ�سمى �آيات العزاء �سائلني املوىل عز
وجل �أن يرحم �أمواتهم جميعاَ و�أن يدخلهم ف�سيح جنانه �آمني
رب العاملني .
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�إعالن
Tours Deguire

Beautifully located on the ninth floor, one two & three bedrooms, large bathrooms plus
a den. Swimming pool, Gym, Sauna, Jacuzzi and a party room. With one of the most
attractive condo fees in Montreal.
For more information, call Joseph Kabain

514.969.6929

42T9ax0in0clu0t $

The leading beverage and
foodservice distributor
in Quebec

Le meneur dans la distribution
des boissons et des services
alimentaires au Québec

�إعالن
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Des chaines marocaines :

∫É°üJ’G Ö«cÎdG ó©H
‹ÉàdG ºbôdG ≈∏Y äÉeóÿÉH

18889881722

äÉeƒ∏©ŸG ójõŸ ó≤Y ¿hóH
óªMG ñ’ÉH ∫É°üJ’G

514.602.2211

كندا

تو�سع نطاق عملها
«رابطة الدفاع عن اليهود» ّ
يف مونرتيال وت�سعى الخرتاق اجلالية امل�سلمة
تبا�شر “رابطة الدفاع عن اليهود”
ُ
حت ّركاتها يف مونرتيال ،وقد �أعلن
رئي�س الرابطة يف كندا �أ ّنه ي�سعى
للت�أثري على الناخبني يف االنتخابات
الفدرالية.
وقال ماير واين�شتاين يف مقابلة
�صحافية الثالثاء � ّإن الهدف
الأ�سا�سي ملكتبه اجلديد يف مونرتيال
هو “توحيد الكيبكيني يف وجه
اخلطر املتزايد الذي يفر�ضه اال�سالم
الراديكايل” ،داعم ًا ر�أيه “بارتفاع عدد
املنظمات والأفراد الذين يروّجون
للراديكالية يف مونرتيال”.
كذلك ت�سعى الرابطة ،التي تعمل
عدد
يف تورنتو �أي�ض ًا� ،إىل حتويل
ٍ
من زعماء اليهود يف مونرتيال عن
دعم احلزب الليربايل �إىل دعم
حكومة املحافظني ،التي قد “ا ّتخذت
َ
حيال مكافحة
موقف ًا قويًّا و�سليم ًا”
االرهاب.
ّ
املتحدث با�سم حزب
بدوره ،مل يع ّلق
املحافظني كوري هان مبا�شر ًة عمّ ا �إذا
يرحب ب�إعالن الرابطة
كان احلزب
ّ
التي كان مق ّرر ًا �أن يجري اجتماعها
الأول َ
ليل االثنني.
ويف حني ت�سعى الرابطة لت�أ�سي�س

ن�شيط لها يف مونرتيال ،فقد
عمل
ٍ
ٍ
�ص ّرح واين�شتاين � ّأن ن�شاطها يف
الواليات امل ّتحدة حمدودٌ كون مكتب
التحقيقات الفدرايل (�أف بي �آي)
�ص ّنفها “منظمة يهودية عنيفة
ومت�شددة” يف تقوميه لعامي 2000-
 2001حول االرهاب.
�أما يف كندا فقد �شارك بع�ض �أفرادها
�سابقة انتهت ب�أعمال
احتجاجات
يف
ٍ
ٍ
عنف.
ٍ
ٌ
أطراف كندية خمتلفة
و�إذ متوّل �
ّ
الكندي للمنظمة ،قال
الفرع
ّ
�ستخ�ص�ص ق�سم ًا
ها
ن
�
إ
واين�شتاين
ّ
أمنية”
من التمويل لإن�شاء
“فرق � ٍ
ٍ

يبق
تعمل يف املنا�سبات اليهودية ،ومل ِ
رئي�س الرابطة �س ًّرا �أ ّنه ينوي توظيف
ّ
“حمققني يخرتقون املجموعات
واملنظمات التي تروّج للأ�صولية
اال�سالمية” ،مق ًّرا ب� ّأن ذلك ما تفعله
منظمته يف تورنتو.
وكان �آمر �شرطة مونرتيال �إيان
الفرانيري �أعلن � ّأن ال�شرطة التي كانت
ترتقب انطالق الرابطة يف كندا غري
عنف.
متخوفة من � ّأي �أعمال ٍ
وردًّا على ت�صريحات واين�شتاين،
قال رئي�س املجل�س اال�سالمي يف
مونرتيال �سالم املنياوي �إ ّنه �سيلتقي
مع جمموعات م�سلمة وغري م�سلمة
للتو�صل ٍّ
حلل مينع الرابطة اليهودية
من تنفيذ خمططاتها يف مونرتيال،
داعي ًا ال�سلطات �إىل ترحيل �أفرادها
من كيبك.
يرحب احلاخام روبن
كذلك مل
ّ
باوبكو ،وهو �أحد �أفراد مركز ال�ش�ؤون
اال�سرائيلية واليهودية بقدوم
الرابطة ،ور ّد بالقول � ّإن ق�سم ًا كبري ًا
من اليهود تخ ّلوا عن دعم احلزب
الليربايل تلقائي ًا بعد انتخابات العام
 ،2011مق ّل ً
ال من �ش�أن ما ت�ستطيع
فعله الرابطة على الأر�ض.

كندا :ت�رصيحات رئي�س احلكومة �أقلقت
بع�ض اجلاليات امل�سلمة
�إعداد مي �أبو �صعب
�أعربت جمموعات كنديّة م�سلمة عن
قلقها يف �أعقاب الت�صريحات التي �أدىل
بها رئي�س احلكومة الكنديّة �ستيفن
ّ
الت�شدد وامل�ساجد.
هاربر وربط فيها بني
ّ
يتحدث عن م�شروع
وكان رئي�س احلكومة
القانون �سي  51ملكافحة الإرهاب الذي
ّ
قدمته حكومته يف جمل�س العموم قبل
�أيّام.
وردّا على �س�ؤال قال هاربر �إنه ال تفريق
بني مراهقني يعبثون يف الطوابق
ّ
واملت�شددين و املخالفة
ال�سفلى يف املنزل
خطرية �أيّا يكن مرتكبها.
و�أ�ضاف« :ال يهمّ عمر ال�شخ�ص وال
يهمّ �سواء كان يف الطابق ال�سفلي او يف
امل�سجد �أو يف مكان �آخر».
و�أعرب املجل�س الوطني للكنديني
امل�سلمني واحتاد املحامني الكنديني
امل�سلمني يف بيان �صحايف عن قلقهما من
ت�صريحات رئي�س احلكومة.
وطالب البيان رئي�س احلكومة باالعتذار.
توما�س مولكري زعيم احلزب
الدميقراطي اجلديد الذي هو حزب
املعار�ضة الر�سميّة يف اوتاوا قال :
ّ
حمقة يف
�أعتقد �أن هذه املجموعات
مطالبتها رئي�س احلكومة باالعتذار.
ومن املهمّ يف املرحلة الراهنة �أن تعمل
القيادات الكنديّة على توحيد الكنديني
بدل تفريقهم .هذا ف�ضال عن �أن الدعم
ّ
الت�شدد ي�أتي من هذه
القوّي ملناه�ضة
القيادات امل�سلمة قال توما�س مولكري.
ال�صحايف يف تلفزيون �سي بي �سي هيئة
الإذاعة الكنديّة ايفان �سولومون �أجرى
من�سقة حقوق
مقابلة مع �أمرية الغوابي ّ
االن�سان يف املجل�س الوطني للكنديني
امل�سلمني التي تقول �إن رئي�س احلكومة
قام بتعميم جارف يف ت�صريحاته عندما
ّ
حتدث عن امل�ساجد .
ومل يو�ضح فكرته الأ�سبوع املا�ضي كما
فعل اليوم تقول الغوابي وتتابع بالقول:
نحن قلقون ّ
جدا الن ذلك يثري ال�شبهات
يف هذه املرحلة املتو ّترة التي نعي�شها .
والكنديّون امل�سلمون والقيادات امل�سلمة
كانوا يف الطليعة للبحث عن حلول
ّ
املت�شدد.
ملواجهة العنف
و ترى �أن ت�صريحات رئي�س احلكومة تثري
انق�ساما ال �ضرورة له .
ويرى �إمام مدينة كاناتا �سيكاندر
ها�شمي من جهته �أن ثمّ ة خماوف ت�ساور
الكنديني مبن فيهم الكنديّون امل�سلمون
يف هذه املرحلة ال�صعبة.
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والت�شدد
مر�صد للراديكال ّية
ّ
العنيف يف كيبيك

د� .سامي عون

�إعداد مي �أبو �صعب
�أعلنت جمموعة من الباحثني يف كيبيك
عن �إن�شاء مر�صد حول الراديكاليّة
ّ
ّ
الت�شدد ذات
والت�شدد العنيف وال �سيّما
الطابع الديني.
ويهدف الباحثون �سامي عون ودافيد
موران و�ستيفان ليمان النغلوا �إىل
ّ
الت�شدد الراديكايل
مراقبة ظاهرات
العنيف وحتليلها وفهمها وتوثيقها.
وي�شارك يف �أعمال املر�صد خبري ال�ش�ؤون
الأمنيّة واملدوّن �ستيفان برتوميه.
ويقول الباحث �ستيفان ليمان النغلوا

ّ
تتلقى كمّ ا
�إن وكاالت اال�ستخبارات
هائال من املعلومات ال تت�ساوى يف
قيمتها وت�صعب �إدارتها.
وكرثة املعلومات ح�سب ر�أيه كما ندرتها
ت�ؤدّي �إىل اختفاء املعلومات املفيدة.
ويرى الباحثون �أ ّنه من ال�ضروري
مراجعة املعلومات التي ترد لل�شرطة
وو�ضع معايري لالحتفاظ باملهمّ منها.
كما يرغب املر�صد يف ن�شر معلومات على
و�سائط التوا�صل االجتماعي وامل�شاركة
يف النقا�ش العام حول الراديكاليّة
ّ
والت�شدد.
راديو كندا الدويل

كندا قد متدد مهمتها
الع�سكرية يف العراق

رئي�س احلكومة الكندية �ستيفن هاربر
(حقوق ال�صورة :راديو كندا)
ويرى �أن رئي�س احلكومة يتعامل مع
ّ
ولكن
الق�ضيّة ب�أف�ضل طريقة ممكنة
ُ
بالغة الأهميّة كما قول ها�شمي
الر�سالة
الذي ي�ضيف:
لقد �أوحى رئي�س احلكومة عن غري ق�صد
ربمّ ا ودون �أن يق�صد ا�ستهداف امل�سلمني
ّ
ولكن هذا ما ح�صل.
او امل�ساجد بكالمه
ومن املهمّ يقول الإمام ها�شمي �أن يدرك
اجلميع �أن امل�ساجد لي�ست م�صدرا
ّ
للت�شدد.
ولكن ما ر�أيه يف ما قاله رئي�س احلكومة
من � ّأن بع�ض امل�ساجد ولي�س ّ
كل امل�ساجد
ّ
الت�شدد.
قد تكون واحدا من م�صادر
يجيب الإمام �سيكاندر ها�شمي ب�أن
ّ
للت�شدد ميكن �أن جتري يف � ّأي
الدعوة
مكان وي�ضيف:
�إن كانت جتري يف امل�سجد ف�أنا على يقني
ب�أن ال�سلطات على علم بها و تتعامل
معها.
و�إن وقع �أحد ما على م�سجد او �إمام يف
أتوقع �أن ّ
يوجه خطابا حاقداّ � ،
يبلغ
كندا ّ
ال�سلطات فورا عنه يقول الإمام �سيكاندر
ها�شمي يف حديثه لتلفزيون �سي بي �سي.
وي�شري �إىل �سيا�سة ال�شفافية التي
تعتمدها امل�ساجد التي تفتح �أبوابها
للجميع ،م�سلمني وغري م�سلمني.
ويعرب عن اعتقاده ب�أ ّنه من املهمّ اعتماد
�سيا�سة التوحيد بدل �سيا�سة التفرقة
خ�صو�صا يف الأوقات ال�صعبة.
ّ
ولكن رئي�س احلكومة �أو�ضح ما قاله و
ّ
الت�شدد مبجمله
�أ�شار �إىل �أنه مل يقل �إن
يجري يف امل�ساجد وقال على العك�س من

الت�شدد ّ
ّ
�ضد اجلهاد الإرهابي
ذلك �إن
ميكن �أن يحدث يف �أي مكان .
و لكن ماذا عن موقف �ستيفن هاربر
الذي �شكر اجلاليات امل�سلمة يف �أعقاب
الهجمات الإرهابيّة التي وقعت اخلريف
الفائت يف كندا ،لأنها ّ
نددت �صراحة
بها و�أثنى على جهود هذه اجلاليات يف
مكافحة الإرهاب.
تقول �أمرية الغوابي �إن التو�ضيح وحده
ال يكفي و ال ّ
بد لرئي�س احلكومة من
االعتذار وتتابع:
لقد �أدىل رئي�س احلكومة بت�صريحاته
ومت تناقلها يف ّ
علنا ّ
كل �أنحاء البالد.
وجاء التو�ضيح فيما بعد من خالل
ر�سالة بالربيد االلكرتوين.
وتتابع م�شرية �إىل �أن بع�ض امل�ساجد
وامل� ّؤ�س�سات امل�سلمة تعرّ�ضت لالعتداء
وتعرّ�ض بع�ض امل�سلمني لل�شتائم
وت�ضيف:
مل ن�سمع رئي�س احلكومة يديل ب�أي
ت�صريح ي�ؤ ّكد فيه �أن الكنديني يقفون
م ّتحدين ّ
�ضد كل �أ�شكال الكراهية من
�أ ّنى �أتت و�أ ّننا بحاجة لنبقى م ّتحدين.
ونحن بحاجة �أن ن�سمع هاربر يقول ب�أ ّنه
رئي�س حكومة الكنديني ّ
كلهم ولي�س
املتاجرين باخلوف وهو �أمر من �ش�أنه
ّ
الت�شدد الذي ن�سعى جميعا
ت�أجيج
من�سقة حقوق الإن�سان
ملواجهته تقول ّ
يف املجل�س الوطني للكنديّني امل�سلمني
�أمرية الغوابي.

وزير الدفاع الكندي اجلديد جي�سون كيني

اعلن وزير الدفاع الكندي اجلديد
جي�سون كيني �إن حكومته متيل �إىل
متديد تفوي�ض مهمتها الع�سكرية يف
العراق التي ت�ضم قوات خا�صة على
الأر�ض �إىل جانب طائرات مقاتلة.
وذكر كيني الأربعاء الفائت �إن حكومة
املحافظني التي ير�أ�سها �ستيفن هاربر
مل تتخذ بعد قرارا ر�سميا لإبقاء القوات
يف العراق بعد انتهاء تفوي�ضها الذي
ي�ستمر �ستة �أ�شهر يف مار�س �آذار.
وقال الوزير كيني يف ت�صريح له
راديو كندا الدويل “ترى حكومتنا �أن كندا لديها دور يف

حماربة �إرهابيي ما يعرف ب�إ�سم الدولة
الإ�سالمية ووقف حملة الإبادة التي
ي�شنوها ونحن منيل �إىل امل�ضي يف هذا
القتال».
من ناحية �أخرى �صرح كيني لهيئة
الإذاعة الكندية ب�أن بالده لن تر�سل
قوات برية يف مهمة قتالية بالعراق.
وتبادلت القوات اخلا�صة الكندية �إطالق
النار مع ارهابيي داع�ش ثالث مرات على
الأقل منذ �إر�سالها لتدريب القوات
العراقية.

�آراء
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يو�سف زكريا وندزور

الدولة العجوز وامل�ستغلون

كثريا ما يردد اللبنانيون ”:لبنان لنا،
ولبنينا بعدنا” .ولكن هل �سيبقى لبنان
فعليا لهم؟ وهل �سيكون حقا لإبنائهم
من بعدهم؟ وهم قد �سلموا �أمره ،منذ
ا�ستقالله و�إىل يومنا هذا ،لدولة عجوز
تذعن للم�ستغلني ،ومتتثل لرغباتهم،
وتلبي جميع �أطماعهم .ف�إن �أعطى
ه�ؤالء امل�ستغلون حبة قمح من بيادرها
جلائع من �شعبها� ،أثنت هذه الدولة على
�سمو م�شاعرهم الإن�سانية ،وعينتهم
وكالء على �إهراءات القمح يف مرافئها.
و�إن �سقوا ظم�آنا من �أبنائها كوب ماء من
ينابيعها� ،شغفت مبروءتهم ،و�سمحت
لهم بو�ضع �أيديهم على ثرواتها املائية.
و�إن �ساعدوا �أطفالها يف بناء ق�صور
من الرمال على �شواطئها ،ا�ستح�سنت
طرائقهم الرتبوية ،وكاف�أتهم بالتخلي
عن جميع �أمالكها البحرية لهم .و�إن
�شيدوا كوخا �أو ن�صبوا خيمة على �أر�ضها
ملن ال م�سكن له من مواطنيها �أو من
الالجئني �إليها� ،أعجبت بت�صميمهم
على حتقيق العدالة الإجتماعية،
ونوهت بتم�سكهم يف عروبتهم ،وغ�ضت
طرفها عن ا�ستيالئهم على �أغلى

�أرا�ضيها والإنتفاع منها يف تو�سيع
مزارعهم الإقطاعية .و�إن زرعوا �شجرة
يف حدائقها وعلى �أر�صفتها ،توددوا
�إليها لأخذ موافقتها على قطع �أ�شجار
غاباتها لبناء الهياكل لأ�صنامهم
واملذابح لأوثانهم .و�إن تربعوا بالدواء
وتكاليف الإ�ست�شفاء ملر�ضاها املحتاجني،
�سمحت لهم با�سترياد ما انتهت
�صالحيات ا�ستعماله من دواء ومواد
غذائية فا�سدة .و�إن ت�صنعوا الإ�شادة
با�ستقاللها و�سيادتها وحريتها واعتبار
ن�صبتهم نوابا ل�شعبها
لبنانها �أوالَّ ،
مدى احلياة ،ومنحتهم ح�صانة متنع
مبوجبها حماكمة كل من �أ�ساء منهم
�إىل مقد�ساتها الدينية ،وتطاول على
رموزها الوطنية من جي�ش ومقاومة.
و�إن تعر�ضت للإفال�س ب�سببهم ،هبت
م�صارفهم لتعومي خزينتها ،فكربت
فيهم الإخال�ص لوطنهم وكرمهم
احلامتي ،وجعلتهم لها �شركاء يف كل قرار
م�صريي تتخذه .لقد �أن�ش�أوا من حبتها
قبتهم وقوتهم ال�ضاربة ،ومتكنوا من كل
مف�صل منها ،وتعاونوا مع الغرباء على
�إ�ضعافها و�إفال�سها ،وما عاد ب�إمكانها �أن

ملى ترحيني

مونرتيال

تع�صي لهم �أمرا �أو حتقق مطلبا عادال
للم�ستقيمني من موظفيها و�أجرائها،
ور�ضيت �أن تعي�ش يف ظاللهم وحتت
كنفهم .وما �أ�شبه ق�صة هذه الدولة
وم�ستغليها بحكاية العجوز والديك
التي كان الكبار يف قريتي يروونها
ل�صغارهم .وخال�صة هذه احلكاية
�أن رجال قد �أ�سكن قبل �سفره جارته
العجوز يف بيته� ،شرط �أن تهتم بتنظيفه
واملحافظة عليه .ويف �أحد الأيام
دخل ديك عليها ،وكانت تقوم بطحن
احلنطة ،فوقعت منها حبة على الأر�ض،
فالتقطها الديك مبنقاره و�أعادها �إليها،
فامتدحته على عزة نف�سه ،ثم ان�صرف
من عندها ملغازلة الدجاج كعادته .وما
�أن انتهت العجوز من الطحن حتى عاد
الديك �إليها ،فغرفت بيديها كمية من
الطحني ،وناولته �إياها .ثم ر�أى الديك
العجوز وهي تعجن الطحني ف�أ�سرع
وحمل طحينه ،وقدمه �إليها ،وم�ضى �إال
�أنه �سرعان ما رجع �إليها بعد �أن �صنعت
العجني �أرغفة كبرية منب�سطة وخبزتها
يف التنور ،ف�أعطته بع�ض الأرغفة،
و�أخذها الديك ،وذهب م�سرورا .ويف

علي �إبراهيم طالب

ت�ضحية �أم
عا�صفة مثلجة  ،غابت فيها
ليلة
ٍ
يف ٍ
النجوم و �أ�شاح القمر بوجهه عن
ً
لرياح عاتية
تاركا م�صريها
ال�سماء ،
ٍ
تتالعب
ً
بداية لها و ال
حرب ال
بها ك�أنها �ساحة ٍ
نهاية.
وقفت �أت�أمل م�شهد الثلج يت�ساقط و
بب�ساط
يفرت�ش الأر�ض التي بدت �أ�شبه
ٍ
�أبي�ض كبري ،يتطاير من �شدة الريح و
ً
قطعا يف الهواء.
يتناثر
كنت �أراقب كل �شيء من خلف نافذتي
التي �إلت�صقت بها ف�إمتزجت �أنفا�سي
بزجاجها �ُ ،سعدت بهذا املنظر اجلميل
اىل ان تراءى يل �ضوءٌ خفيف ينبعث
رابية تطل
كوخ �صغري يتكئ على
ٍ
من ٍ
واد فيه جمرى ماء ،تعي�ش فيه
على ٍ
�أرملة مع طفلها ال�صغري.
�أح�س�ست بالدفء يف البداية و رحت
�أتخيل م�شهد الأم و هي ت�ضم ولدها اىل
�صدرها و �أمامها مدف�أة �صغرية تلهث
ب�صعوبة كبرية.
�أنفا�سها
ٍ
فج�أة ّ
تبدل امل�شهد ،و �شعرت باخلوف
فقد ا�شتدت الريح وراحت ت�صر �صرير ًا
ً
ً
منبئة بالويل و الثبور ثم �إجتاحت
عاليا
الكوخ الذي تراق�صت �أبوابه وتطايرت ،
ً
حماولة ّ
�سد منافذه
ف�إذا بالأم ترك�ض
عراك
ب�أي �شيءٍ لتحمي طفلها ،و بعد
ٍ
ً
ً
خ�شبيا
لوحا
عنيف ا�ستطاعت �أن حتمل
و ت�ضعه على مدخل الكوخ  ،ثم خلعت
�سرتتها و لفت بها الطفل و �أخفته

يف ح�ضنها ك�أنها تريد �أن حتميه لي�س
فقط من العا�صفة ،بل من كل ما يف هذا
العامل.
ابت�سم الطفل و اختفى يف ح�ضن �أمه و
�أح�س ك�أنه امتلك العامل ملجرد �إح�سا�سه
بالأمان  ..ثم �أ�سلم جفنيه للنعا�س
ً
خوفا
� ...أما الأم فلم تنم تلك الليلة
على ولدها من �أن ي�صيبه مكروه  ،و ملا
ّ
لتفقد
هد�أت العا�صفة ،و خرج النا�س
ما جرى  ،و منها ذلك الكوخ ال�صغري
 ،حيث كان ال�سكون يلف املكان  ..الأم
ال تزال حت�ضن طفلها الذي كان يالعب
خ�صالت �شعرها املتدلية على وجهه
ال�شاحب و قد جتمدت من �شدة الربد.
ت�سمّ ر النا�س �أمام هذا امل�شهد امل�ؤثر
 ،حيث بلغت الت�ضحية حد ًا كبري ًا
فت�ضحية الأم ال ي�ضاهيها �أي ت�ضحية
مهما غلت و مهما عظمت.

Hedi Belabidi
Avocat • Lawyer
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اليوم التايل ا�ستيقظت العجوز باكرا،
وتزودت مبا يلزمها من طعام ،وانطلقت
�إىل الغابة لتجمع احلطب منها ،ف�أيام
املرافع قد باتت على الأبواب ،وفيها
�ست�ست�ضيف العجوز �أحفادها ،و�إن
مواقدها بحاجة ما�سة �إىل كمية كبرية
من احلطب لتطبخ وت�شوي لهم اللحوم
على نارها وجمرها قبل �أن مي�سكوا عن
الطعام وال�شراب يف كل يوم من منت�صف
الليل �إىل منت�صف النهار ،وميتنعوا عن
تناول اللحوم يف زمن ال�صوم الكبري
الذي ي�أتي بعد �أيام املرافع مبا�شرة .وكان
الديك يقف على تلة م�شرفة على طريق
الغابة ،وي�صيح م�ؤذنا ببزوغ الفجر ،وملا
وقعت عينه على العجوز� ،سكت عن
ال�صياح وتبعها متخفيا من دون �أن
تراه �أو ت�شعر بوجوده .و�صودف �أن مر به
غراب جائع طردته جماعة الغربان من
�صفوفها ب�سبب خيانته لزوجته ،فدله
الديك �إىل حيث و�ضعت العجوز زادها،
ثم ودعه ،وعاد من حيث �أتى .وعند
�أ�صيل هذا اليوم حمل الديك الأرغفة
التي بحوزته ومطرة من املاء وتوجه �إىل
الغابة ،ور�أى العجوز بني املوت واحلياة،

وقد خارت قواها ،وا�شتد بها اجلوع
والعط�ش  ،ف�أعطاها الأرغفة واملطرة
لقاء �أن ي�شاركها الإقامة يف دارها مع
�أحب زوجاته �إليه .ور�ضيت العجوز على
م�ض�ض لأن اجلوع والعط�ش قد �أخذا
منها كل م�أخذ .وعرف �صاحب البيت
فيما بعد �أن بيته ،الذي �أفنى ردحا من
عمره يف بنائه ،قد �صار خما للدجاج،
فعاد من �سفره على عجل وطلب من
العجوز �أن تخلي بيته فورا ،ثم �أم�سك
الديك ،ونتف ري�شه ،وقطع عرفه ،ورماه
مع زوجاته خارجا.
فيا ليت اللبنانيون ي�ستفيقون من
�سباتهم كهذا الرجل ،وي�ستغنون عن دولة
غبية ت�ست�أن�س بكل من يتودد �إليها لي�ضع
اخلطام على �أنفها والر�سن يف عنقها،
ويقيمون على �أنقا�ضها دولة لبيبة حازمة
تقطع دابر امل�ستغلني من داخل وطنها
وخارجه ،ليكون لبنان ،كما يتمنون ،لهم
ولبنيهم من بعدهم� .أما �إذا ا�ستمر احلال
على هذا املنوال ،فلبنان لن يكون يف الغد
لهم وال لبنيهم ،بل له�ؤالء امل�ستغلني
و�أزالمهم من متملقني وفا�سدين
ومف�سدين وغرباء وخونة.

وندزور

visionmag64 @Gmail.com

م�أ�ساة �أم
منذ اكرث من ع�شرين عاما م�ضت ،
ر�أيتها يف احد االمكنة �سيدة كبرية
مت�شي وقد حملت يف كلتا يديها اكيا�س
بال�ستيكية حتمل فيهما اغرا�ض
ا�شرتتهما للتو من املحل التجاري
الكبري والذي يبعد عن منزلها م�سافة
خم�سة ع�شرة دقيقة �سريا على االقدام .
كان منظرها من بعيد م�ؤمل وحمزن اىل
ابعد احلدود وقد �أحني ظهرها من �شدة
ثقل االغرا�ض التي حتملها بكلتا يديها .
�سارعت اخلطى لكي �أ�سالها …
اذا كان ب�أمكاين م�ساعدتها ومل �أكن
اعرفها م�سبقا او اعرف جن�سيتها
او من تكون كل ما �شاهدته يف تلك
اللحظة منظر �سيدة كبرية مت�شي
ببطء من جراء ما حتمله من �أغرا�ض
وقد �أنحنى ظهرها اىل االمام .
�أقرتبت منها و�س�ألتها ب�أنكليزية
غري �سليمة وعلى قدر احلال
يومها  :اذا كانت تريد مني اي
م�ساعدة حلمل االغرا�ض معها ؟؟
فنظرت �أيل و�أجابتني باللغة العربية
 :انا ال احكي انكليزي انت عربي ؟؟
ك�أنها ازالت عني جبل من الت�سا�ؤالت
�ساعتها فما كان مني اال ان �أخذت
الأكيا�س من يديها وقلت لها  :اذا كان مكان
�سكنك بعيد ف�أنتظريني هنا لأح�ضر
ال�سيارة و�أو�صلك اىل اي مكان تريدين.
�أبت�سمت واذكر انها قالت يل حرفيا:

يبدو يا ابني ان الدم قد ا�شعرك باحلنان
عليي .
�شكرا مل�ساعدتك يل ولكن منزيل
ا�صبح قريب جدا من هنا ولكن �أكون
ممنونة لك اذا �ساعدتني يف حمل
هذه االغرا�ض اىل قرب منزيل.
يف الطريق اىل منزلها بكت تلك
ال�سيدة اجلليلة بدموع متالحقة
وغزيرة على وجنتيها وقالت يل ال
تعتقد اين وحيدة فعندي اوالد وبنات
كرث وهم يعي�شون يف هذه املدينة
جميعهم ولكني ال ارى �أحد منهم وال
يقومون بزيارتي حتى يف االعياد !!!
�شعرت يف تلك اللحظات ان االن�سان
ي�ستطيع ان يكون بالغ الق�سوة واىل حد

الوح�شية يف الت�صرف بكل انانية وق�سوة
ملن كانت �سبب ح�ضوره اىل هذه احلياة ،
اىل امه التي �ضحت وربت و�سهرت وها هي
جتني ثمرة ابنائها وبناتها الذين بخلوا
عليها حتى بالزيارة وال�س�ؤال عنها !!
عند و�صولنا اىل مكان �سكنها و�ضعت
االغرا�ض امام املنزل و�أخذت رقم هاتفي
بعد ان وعدتها بالقيام بزيارة لها يف
املرة القادمة بعد ان �أبلغتني انها ان�سانة
مقهورة وحزينة اىل ابعد احلدود بعد ان
تخلى عنها من يجب ان يقبلوا �أقدامها .
�ساوى اهلل تعاىل ر�ضاه بر�ضى الوالدين
تعاىل .
وقال الر�سول االكرم حممد (�ص)
اجلنة حتت �أقدام االمهات.
ما اق�سى قلوب بع�ض النا�س وعلى من
؟؟؟
على امهاتهم وابائهم وهم �سبب
وجودهم يف هذه احلياة.
اهلل �أكرب على كل من طغى وجترب .
كن   ان�سانا وح�سب .
للتوا�صل مع الكاتب عرب الربيد
االلكرتوين
visionmag64 @Gmail.com :
ال�صفحة ال�شخ�صية على موقع الفي�س
بوك
FACEBOOK PAGE :    ALI
IBRAHIM TALEB
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�إعداد فادي العوطة

نور القلوب

و اجلملة ال تخلو من داللة على �أن ولد فاطمة (عليها ال�سالم) ذريته
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،و هذا يف نف�سه من مالحم القر�آن الكرمي
فقد كرث اهلل تعاىل ن�سله بعده كرثة ال يعادلهم فيها �أي ن�سل �آخر مع ما
نزل عليهم من النوائب و �أفنى جموعهم من املقاتل الذريعة.
قوله تعاىل« :ف�صل لربك و انحر» ظاهر ال�سياق يف تفريع الأمر
بال�صالة و النحر على االمتنان يف قوله�« :إنا �أعطيناك الكوثر» �إنه من
�شكر النعمة و املعنى �إذا مننا عليك ب�إعطاء الكوثر فا�شكر لهذه النعمة
بال�صالة و النحر.
و املراد بالنحر على ما رواه الفريقان عن النبي (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) و عن علي (عليه ال�سالم) و روته ال�شيعة عن ال�صادق (عليه
ال�سالم) و غريه من الأئمة هو رفع اليدين يف تكبري ال�صالة �إىل النحر.
و قيل :معنى الآية �صل لربك �صالة العيد و انحر البدن ،و قيل :يعني
�صل لربك و ا�ستو قائما عند رفع ر�أ�سك من الركوع و قيل غري ذلك.
قوله تعاىل�« :إن �شانئك هو الأبرت» ال�شانىء هو املبغ�ض و الأبرت من ال
عقب له و هذا ال�شانىء هو العا�ص بن وائل.
و قيل :املراد بالأبرت املنقطع عن اخلري �أو املنقطع عن قومه ،و قد عرفت
�إِنَّا �أَ ْع َط ْينَ َ
اك الْ َك ْوث ََر (َ )1ف�صَ ِّل ِل َربِّ َك َوانْ َح ْر (� )2إِ َّن �شَ ا ِنئَ َك ُه َو الأَبْ رَ ُت (� )3أن روايات �سبب نزول ال�سورة ال تالئمه و �ستجيء.

�سورة الكوثر

بيان
امتنان على النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ب�إعطائه الكوثر و تطييب
لنف�سه ال�رشيفة ب�أن �شانئه هو الأبرت ،و هي �أق�رص �سورة يف القر�آن و قد
اختلفت الروايات يف كون ال�سورة مكية �أو مدنية ،و الظاهر �أنها مكية،
و ذكر بع�ضهم �أنها نزلت مرتني جمعا بني الروايات.
قوله تعاىل�« :إنا �أعطيناك الكوثر» قال يف املجمع ،الكوثر فوعل و هو
ال�شيء الذي من �ش�أنه الكرثة ،و الكوثر اخلري الكثري ،انتهى.
و قد اختلفت �أقوالهم يف تف�سري الكوثر اختالفا عجيبا فقيل :هو اخلري
الكثري ،و قيل نهر يف اجلنة ،و قيل :حو�ض النبي (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) يف اجلنة �أو يف املح�رش ،و قيل� :أوالده و قيل� :أ�صحابه و �أ�شياعه
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) �إىل يوم القيامة ،و قيل :علماء �أمته (�صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم) ،و قيل القر�آن و ف�ضائله كثرية ،و قيل النبوة و
قيل :تي�سري القر�آن و تخفيف ال�رشائع و قيل :الإ�سالم و قيل التوحيد،
و قيل :العلم و احلكمة ،و قيل :ف�ضائله (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)،
و قيل املقام املحمود ،و قيل :هو نور قلبه (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)
�إىل غري ذلك مما قيل ،و قد نقل عن بع�ضهم �أنه �أنهى الأقوال �إىل �ستة و
ع�رشين.
و قد ا�ستفا�ضت الروايات �أن ال�سورة �إمنا نزلت فيمن عابه (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) بالبرت بعد ما مات ابناه القا�سم و عبد اهلل ،و بذلك
يندفع ما قيل� :إن مراد ال�شانىء بقوله�« :أبرت» املنقطع عن قومه �أو
املنقطع عن اخلري فرد اهلل عليه ب�أنه هو املنقطع من كل خري.
و ملا يف قوله�« :إنا �أعطيناك» من االمتنان عليه (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) جيء بلفظ املتكلم مع الغري الدال على العظمة ،و ملا فيه من
تطييب نف�سه ال�رشيفة �أكدت اجلملة ب�إن و عرب بلفظ الإعطاء الظاهر
يف التمليك.

اختلف امل�ؤرخون يف حتديد �سنة وفاتها ،وان كان الأرجح عند كثري من
الباحثني �أنها توفيت يف �سنة  62هـ ،لكن ذهب �آخرون �إىل �أن وفاتها
�سنة  65هـ ،بالرغم من االتفاق �أن وفاتها كانت يف يوم  15رجب.
[بحاجة مل�صدر] وذكر الكثري من امل�ؤرخني و�سري الأخبار ب�أنها توفيت
ودفنت يف دم�شق ،ور�أي �آخر على �أنها دفنت يف القاهرة مع انه ال يوجد
�أي كتاب م�ؤرخ ملزارات م�رص يدل على وجود قرب لزينب يف م�رص بل
دلت كثريا على قرب ال�سيدة نفي�سة مثل الإمام ال�شافعي الذي زار قرب
ال�سيدة نفي�سة ويرجح البع�ض �إىل ان قرب ال�سيدة زينب يف القاهرة هو قرب
ال�سيدة زينب بنت يحيى املتوج بن احل�سن الأنور بن زيد بن احل�سن بن
علي بن �أبي طالب.
وذكر الن�سابة العبيديل يف �أخبار الزينبيات على ما حكاه عنه م�ؤلّف
كتاب ال�سيدة زينب� :أ ّن زينب الكربى بعد رجوعها من �أ�رس بني �أميّة �إىل
املدينة �أخذت ت�ؤلّب النا�س على يزيد بن معاوية ،فخاف عمرو بن �سعد
الأ�شدق انتقا�ض الأمر ،فكتب �إىل يزيد باحلال ،ف�أتاه كتاب يزيد ي�أمره
يفرق بينها وبني النا�س ،ف�أمر الوايل ب�إخراجها من املدينة �إىل حيث
ب�أن ّ
�شاءت ،ف�أبت اخلروج من املدينة وقالت :ال �أخرج و�إن �أهرقت دما�ؤنا،
عماه قد �صدقنا اهلل وعده و�أورثنا
فقالت لها زينب بنت عقيل :يا ابنة ّ
وقري عيناً ،و�سيجزي اهلل
ا
نف�س
الأر�ض نتبو�أ منها حيث ن�شاء ،فطيبي
ً
ّ
الظاملني� ،أتريدين بعد هذا هواناً؟ ارحلي �إىل بلد �آمن ،ثم اجتمع عليها
ن�ساء بني ها�شم وتل ّطفن معها يف الكالم ،فاختارت م�رص ،وخرج معها
من ن�ساء بني ها�شم فاطمة ابنة احل�سني و�سكينة ،فدخلت م�رص لأيام
بقيت من ذي احلجة ،فا�ستقبلها الوايل م�سلمة بن خملد الأن�صاري يف
جماعة معه ،ف�أنزلها داره باحلمراء ،ف�أقامت به �أحد ع�رش �شهراً وخم�سة
ع�رش يوماً،وتوفيت ع�شية يوم الأحد خلم�سة ع�رش يوماً م�ضت من رجب
�سنة اثنتني و�ستني هجرية ،ودفنت مبخدعها يف دار م�سلمة امل�ستجدة
باحلمراء الق�صوى ،حيث ب�ساتني عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عوف
الزهري بالقاهرة فيما ت�شري روايات �أخرى �إىل �أن عبد اهلل بن جعفر
الطيار رحل من املدينة ،وانتقل مع زينب �إىل �ضيعة كان ميتلكها قرب
دم�شق يف قرية ا�سمها راوية وقد توفيت زينب يف هذه القرية ودفنت
يف املرقد املعروف با�سمها واملنطقة معروفة الآن بال�سيدة زينب وهي
من �ضواحي دم�شق.

بحث روائي
يف الدر املنثور� ،أخرج البخاري و ابن جرير و احلاكم من طريق �أبي
ب�رش عن �سعيد بن جبري عن ابن عبا�س �أنه قال :الكوثر اخلري الذي �أعطاه
�إياه قال �أبو ب�رش قلت ل�سعيد بن جبري ف�إن نا�سا يزعمون �أنه نهر يف اجلنة
قال :النهر الذي يف اجلنة من اخلري الذي �أعطاه اهلل �إياه.
و فيه� ،أخرج ابن �أبي حامت و احلاكم و ابن مردويه و البيهقي يف �سننه
عن علي بن �أبي طالب قال :ملا نزلت هذه ال�سورة على النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) «�إنا �أعطيناك الكوثر» قال النبي (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) جلربيل :ما هذه النحرية التي �أمرين بها ربي؟ قال� :إنها لي�ست
بنحرية و لكن ي�أمرك �إذا حترمت لل�صالة �أن ترفع يديك �إذا كربت و �إذا
ركعت و �إذا رفعت ر�أ�سك من الركوع ف�إنها �صالتنا و �صالة املالئكة
الذين يف ال�سماوات ال�سبع ،و �أن لكل �شيء زينة و زينة ال�صالة
رفع اليدين عند كل تكبرية .قال النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم):
رفع اليدين من اال�ستكانة التي قال اهلل« :فما ا�ستكانوا لربهم و ما
يت�رضعون»� .:أقول :و رواه يف املجمع ،عن املقاتل عن الأ�صبغ بن نباتة
عنه (عليه ال�سالم) ثم قال� :أورده الثعلبي و الواحدي يف تف�سريهما ،و �س�ؤال  :هل يجوز العمل يف مطعم يقدم اخلمر فيه � ،إذا كان العامل ال
قال �أي�ضا� :إن جميع عرتته الطاهرة رووا عنه (عليه ال�سالم)� :أن معنى يقدم اخلمر بنف�سه  ،ولكنه رمبا ي�شارك يف تنظيف ا لأواين؟
النحر رفع اليدين �إىل النحر يف ال�صالة.
جواب � :إن تنظيف �أواين اخلمر �إذا كان مقدمة ل�رشب اخلمر فيها �أو
(خمت�رص من تف�سري امليزان للعالمة الطباطبائي)
حمرم �رشعاً.
تقدميها اىل �شاربها َّ ،
�س�ؤال � :صاحب مطبعة يف الغرب هل يجوز له �أن يطبع دعايات
ملحالت بيع اخلمور علماً ب�أنه يدعي ب�أن عمله �سيت�أثر لو مل يطبع �أمثال
هذه الأوراق؟
جواب  :ال يجوز له ذلك  ،وان �أثّر على حمله.

كنز الفتاوى

�شبهات و ردود

اين قرب ال�سيدة زينب عليها ال�سالم

�إعداد خليل احل�سيني

خري القول ما نفع واعلم

مناجاة اهلل عز وجل ملو�سى بن عمران (ع)
يا مو�سى :التطل يف الدنيا �أملك فيق�سو قلبك وقا�سي القلب مني بعيد .و�صح ايل من كرثة الذنوب �صياح
الهارب من عدوه ،وا�ستعن بي على ذلك ،ف�أين نعم امل�ستعان.
يا مو�سى � :أنت عبدي و�أنا �إلهك  ،ال ت�ستذل احلقري الفقري وال تغبط الغني  ،وكن عند ذكري خا�شعا ،وعند
تالوته برحمتي طامعا  ،ف�أ�سمعني لذاذة التوراة ب�صوت خا�شع حزين  .وكن �إذا دعوتني خائفا ،م�شفقا ،وجال.
و�أحي بتوراتي �أيام احلياة  ،وعلم اجلاهلني حمامدي ،وذكرهم �ألآئي ونعمى ،وقل لهم :ال يتمادون يف غي ما
هم فيه ،ف�أن �أخذي لهم �شديد.
 يا مو�سى :ال تن�سني على كل حال وال تفرح بكرثة املال ف�إن ن�سياين يق�سي القلوب ومع كرثة املال كرثةالذنوب.
 يا مو�سى:اجعلني حرزك و�ضع عندي كنزك من ال�صاحلات .وخفني وال تخف غريي ،ايل امل�صري. يا مو�سى :عجل التوبة و�أخر الذنب ،وت�أن يف املكث بني يدي يف ال�صالة وال ترج غريي واتخذين جنةلل�شدائد وح�صنا مللمات الأمور.
 يا مو�سى  :ناف�س يف اخلري �أهله  ،ف�إن اخلري كا�سمه ودع ال�رش لكل مفتون . يا مو�سى � :أجعل ل�سانك من وراء قلبك ت�سلم ،و�أكرث ذكري بالليل والنهار تغنم  ،وال تتبع اخلطايا فتندم ،ف�أن اخلطايا موعدها �ألنار.
 يا مو�سى  :ما �أريد به وجهي فكثري قليله .وما �أريد به غريي فقليل كثريه .و�أن �أ�صلح �أيامك ،الذي �أمامكف�أنظر �أي يوم هو و�أعد له اجلواب ف�أنك موقوف وم�س�ؤول .وخذ موعظتك من الدهر و�أهله  ،ف�أن الدهر
طويله ق�صري وق�صريه طويل وكل �شيء فان.
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هل مي ّيز قانون كندا اجلزائي بني اجلرمية واالرهاب؟
.التحقيقات وت�صعّ بها
وي�ضيف � ّإن االعتماد على بنود القانون
اجلزائي وحدها ال ي�سمح بالتمييز بني
.»«اجلرمية» و»االرهاب
َ
ميثل �أمام املحكمة
ومن املق ّرر �أن
امل ّتهمان يف ق�ضية االعتداء على املركز
 ِلند�ساي كانثا،التجاري يف هاليفاك�س
ً
عاما) وراندل �ستيفن
23( �سوفاناراث
ً
 عاما) الثالثاء ملواجهة20( �شف ْرد
 التي مل ُتثبّت بالأدلة حتى،االدعاءات
.الآن
ً
 فقد،)عاما
19( �أما امل�شتبه به الثالث
ً
 يف،منزل يف هاليفاك�س
ميتا يف
وُ ج َد
ٍ
ً
ُ
عاما) بعد
17( رابع
�سبيل
خلي
ا
حني
َ
ٍ
.توجه �إليه التهم
ّ  �أي بعد �أن مل،�إيقافه
.متابعة من كندا

 ويُ ق�صد،�سيا�سي �أو ديني �أو �إيديولوجي
�شخ�ص ما
به ترهيب العامة �أو �إجبار
ٍ
�أو حكومة ما �أو منظمة ما على القيام
.»عمل �آخر
ٍ بعمل ما �أو االمتناع عن
ٍ
ٌويع ّلق توم�سون � ّإن التعريف مفتوح
ّ
لكن العن�صر الأ�سا�س يف
،للت�أويل
حتديد االرهاب هو الدافع ال�سيا�سي
ً
م�ضيفا � ّإن احلكومة
،�أو االيديولوجي
ّ
«تتوخى احلذر» قبل توجيه تهم االرهاب
ّ
ُ
ق�ضية جرمية لئال ت�ضط َّر �إىل
يف كل
ٍ
.العمل بعقوباتها الق�صوى
ً �
أي�ضا يرى اخلبري الأمني كري�ست�شن
 الذي يعمل يف جامعة كوينز،يوبر ْت�شت
ِ ْل
 � ّأن،ويف كلية كندا امللكية الع�سكرية
ت�شريعات كندا ملكافحة االرهاب متنح
 لك ّنها ُتطيل،ال�شرطة �صالحيات �أو�سع

وزير العدل الكندي بيرت ماكاي

ومع ان�شغال احلكومات بتعريف االرهاب
بعد هجمات احلادي ع�شر من �أيلول
 وكذلك تقدمي رئي�س احلكومة،�سبتمرب
�ستيفن هاربر م�شروع القانون اجلديد
 تربز،ملكافحة االرهاب للربملان الكندي
َّ � لتحديد
.أدق لالرهاب
احلاجة
ٍ
وتنقل كاين عن نائب رئي�س «الوكالة
،»اال�سرتاتيجية اال�ستخبارية الكربى
، جون توم�سن،اخلبري يف �ش�ؤون االرهاب
� ّأن متييز االرهاب من غريه من الأعمال
كاالحتجاجات العنيفة واعتداءات
الأفراد امل�ضطربني لي�س بالأمر ال�سهل
.على االطالق
 من83.01 ويع ّرف الق�سم ذو الرقم
القانون اجلزائي االرهاب على �أ ّنه
ٌ
«عمل يهدف بكامله �أو بجزئه �إىل هدف

ً
خمططا
بعد ك�شف ال�سلطات الكندية
لالعتداء على مركز جتاري يف
 �أعلنت ال�شرطة وكذلك وزير،هاليفاك�س
ّ
املخطط مل يكن
العدل بيرت ماكاي � ّأن
.�إرهابيًّا
َ
احلا�ضرين
�إذ قال ماكاي لالعالميني
َّ
يتعد
م�ؤمترَه ال�سبت املا�ضي � ّأن الأمر مل
ُ«ث َّل ًة من املجرمني الذين يريدون �إف�ساد
.»املجتمع
 قالت ال�شرطة �إ ّنه ما من دالئل،بدورها
ت�شري �إىل ارتباط امل ّتهمني ب� ّأي منظمة
.�إرهابية
 تت�ساءل لورا كاين يف مقالها،لذا
”The Canadian Press« ل�صحيفة
عن الذي مييّز “اجلرمية” من
  .”“االرهاب

Why young Canadians become jihadists?
The Canadian Charger

n an effort to understand
Ipeople
how «ordinary» young
- by most outward ap-

pearances - from Canada find
themselves in Syria fighting on
behalf of ISIS, Dr. Lorne Dawson, a professor in the Department of Sociology and Legal
Studies at the UNIVERSITY
of Waterloo, is working with
a group of researchers now
in contact with some of those
Canadian nationals fighting in
Syria.
Dr. Dawson said that because
these researchers are academics, not journalists, he feels the
Canadians fighting for ISIS are
more forthcoming.
“We talk to them about their
lives there; why they went
there. We getting to formal
interviews, but we have some
hints from talking to them and
talking to other scholars.”
Dr. Dawson said he and the
other researchers have managed to identify a number of
issues that may have led these
young people to terrorism.
“In early to mid-adolescence
they›ve had a hard time figuring out who they are. They
really accepted the values they
were taught but then they
start to think their parents and
the people in their communities are hypocrites (because
they don›t practice these values the way they were taught).
They›re quite offended.”
He added that a large percentage of people who become jihadists were involved
in gangstra rap. “They were
PLAYING around with extreme identities. He may not
feel he›s somebody.”

A desire to do something big something virtuous – is often
part of this adolescent struggle
for a satisfying identity, Dr.
Lawson said.
“They have a desire for action.”
Not every young person in
these circumstances becomes
radicalized, and not every
radicalized young person becomes violent. Radicalization,
he adds, usually needs what
sociologists call a “cognitive opening,” a period when
a vulnerable young person
meets a charismatic proponent
online or in person.
When a young person becomes more religious, it could
be a good thing, Dr. Dawson
said; but when they become
very strict, start saying extreme things, avoid others and
start viciously attacking others who don›t have the same
views, they may be headed toward radicalization.
Dr. Dawson said that although
these young people are open
to new ideas, it doesn›t necessarily have to be radical ideas.
“They may decide to join a
group and go to Guatemala to
build schools.”
However, he added that there
is an abundance of information online extolling young
people to jihad, to lead a pure
life and rise above the apathetic life.
“There›s mountains of information online. Through social
media they can get in direct
contact with people in Syria
and they can have personal
contact with young people in
Canada. A personal connection is crucial. People join
movements because of per-

sonal connections.”
While those close to young
people who have become radicalized often express shock,
Dr. Lawson said quite often
these young people spent
months communicating with
and often associating with
people who are part of a group
with radical views.
Islam – along with Christianity, Judaism - contains the concept of certain people being
ordained, with God choosing
specific souls to transform the
world, and Dr. Lawson said
ISIS is PLAYING on this.
“They say the end time is
here. It›s a clarion call for idealist, naive young people who
want to become a part of this
event.”
From his contact with those
who are fighting in Syria, Dr.
Lawson has concluded that
the message has transformed

the thinking of these young
people.
“They›re really fully immersed
in the idea of a SPECIAL status of an Islamic state. They
believe they›re participating
in a world transforming event
and they will receive the blessings and bliss of martyrdom.”
This indoctrination leads to
the dilemma of how to DEAL
with these young people when
they return to Canada.
To begin with, Dr. Dawson said
he and his team of researchers
estimate that about 50 Canadians are fighting in Syria –
more than the Canadian government estimates. He said
imprisoning returnees doesn›t
serve a purpose because then
people will come back covertly, lead a secret life, be marginalized and, thus more likely
to lash out again. Prosecuting them doesn›t seem like a

realistic option to Dr. Dawson
because it would be expensive
and very difficult to prove that
these people were involved in
terrorism overseas.
“What are you going to do?
Put 30 or 40 guys under surveillance for 24 hours a day,
and for how long?”
He said Denmark has a council of psychotherapists assisting returnees in going back
to school or FINDING A JOB
and, “so far so good.”
He also mentioned that Australia has a law, which forbids
any Australian from fighting
for a foreign force, and those
who do are jailed as soon as
they come home. But one wonders what havoc these prisoners will potentially wreak on
society, when they are eventually released, assuming they
don›t receive sentences of life
without parole.

Canada police foil ‘mass shooting plot’, arrest 3
A
rmed police officers are
seen near a Timberlea
home, where a teenage suspect
in a foiled mass shooting was
found dead. (File photo)
Canada’s law enforcement
authorities have announced
the arrest of three suspects
in connection with a foiled
shooting scheme in the country’s east.
Police officials said the arrests
were made after they thwarted a plot to carry out a mass
shooting in an area near the
city of Halifax on Saturday.
According to the authorities,
at least two of the detainees,
including a teenager, had
planned “to go to a public venue... with a goal of opening fire

to kill citizens, and then themselves.”
A fourth suspect was also
found dead in a suburb of Halifax, according to the police
sources.
They said the motive behind
the planned massacre “did not
appear to be terrorism,” but
did not elaborate further on
the case.
Commanding officer of the
Nova Scotia Royal Canadian
Mounted Police Brian Brennan
said the plot had involved a
19-year-old male from the Halifax suburb of Timberlea and a
23-year-old American woman
from the Midwest state of Illinois.
“I would classify it as a group

of individuals that had some
beliefs and were willing to carry out violent acts against citizens but there’s nothing in the
investigation to classify it as a
terrorist attack,” Brennan said,
adding, “I can tell you that it’s
not culturally-based.”
According to the official, the
two prime suspects had access
to firearms, but the Timberlea man was found dead in a
house.
Meanwhile a 20-year-old Canadian male was also detained
with the woman at Halifax
Stanfield International Airport, while the fourth suspect,
a 17-year-old Canadian boy,
was taken into custody at a
residential home.

The police, however, said that
the roles of the latter two suspects are still unknown to the
investigators of the case.
MFB/MKA

Armed police officers are seen
near a Timberlea home, where a
teenage suspect in a foiled mass
shooting was found dead.
(File photo)
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An Open Letter to the RCMP
Commissioner About Egyptian Police

Le Forum Musulman
Canadien est
exclusivement une
organisation nationale

e Forum Musulman CaL
nadien (FMC-CMF) dénonce les rapports erronés et

Ehab Lotayef* - Montreal

D

ear Commissioner Bob
Paulson; I am writing to
you regarding the recently
announced RCMP involvement in an initiative to train
Egyptian security forces.
In Egypt, January 25th is
“Police Day” in commemoration of the heroism of an
Egyptian Police force that
stood, in Ismailia in 1952,
against the British occupying
army. The Egyptian Police
lost 50 men that day refusing to surrender the Ismailia
governorate headquarters to
the British force that wanted to occupy it. The Egyptian people had high regard
for the Police force and the
army during those days and
looked up to them as protectors and a source of strength
and safety.
But a lot had changed between 1952 and 2011. By 2011
the Egyptian police became
a symbol of oppression and
a tool used by consecutive
rulers and regimes to subjugate the people rather than
protect them. This is why,
in 2011, the Egyptian people
chose January 25th as a day
to gather in Tahrir Square
and call for Bread, Freedom
and Social Justice; telling the
police: enough is enough; we
will not be silently oppressed
anymore.
The endurance, strength and
peacefulness of the youth,
men and women on that day,
and over the two weeks that
followed, defeated the barbaric methods of the police
and, come February 11th, the
police forces had withdrawn
from the streets and the
Mubarak regime crumbled.
Unfortunately, the story did
not end there. The loyalty
of the corrupt police com-

manders and upper echelons
remained to their defeated
masters and to themselves,
not to the people. Between
the fall of Mubarak in February 2011 and the Coup d’Etat
of July 2013 the police forces
lay low and did not openly
oppose the democratically
elected government but neither did they do their duty
in protecting the people or
securing the streets and let
the country fall into a disarray and a state of lawlessness. When General Sisi orchestrated the coup he did
so with the full support and
cooperation of the head of
the police forces, minister
of Interior Police General
Mohamed Ibrahim, who remains in his post till this day.
Over the past 19 months the
brutality of the Egyptian Police reached new highs, not
even seen or heard of during
the Mubarak years.
The European Parliament,
the UN Secretary General,
Amnesty International and
Human Rights Watch, have
all condemned the Egyptian security forces for the
use of force, including lethal force, leading to the
death of hundreds of protesters and serious injuries
of many more.
Arbitrary arrests and imprisonments of protest leaders,
protesters (and even passers-by suspected of joining a
protest), university students,
journalists, politicians and
human rights activists has
become common practice by
all levels of the Egyptian se-

curity forces since the 2013
Coup d’Etat. Human Rights
Watch has documented numerous cases of torture, rape,
and killing of Egyptian men
and women while unlawfully detained by the Egyptian
security forces.
The Egyptian police is committing these crimes with the
full support of its political
partners / masters and it is
used as a tool by the current
rulers to spread fear and increase their control over the
population.
Under these circumstances,
any cooperation between
the RCMP and the Egyptian security forces will
only have one effect: white
washing the crimes of the
Egyptian security forces
and beautifying their image
and the image of the Coup
government. The Egyptian
security forces are beyond
reform until the whole political system is reformed
and the current government
is replaced by a democratic
one which is accountable to,
and believes in the rights of,
its people.
Commissioner, we are calling upon you to take a principled position, consistent
with Canadian values of Democracy and Human Rights,
and forcefully reject any participation of the RCMP in this
initiative.
Sincerely,
*Chair of the Board of Directors
Egyptian Canadian Coalition
for Democracy
www.eccd.ca

les allégations mensongères
portés contre lui et son président en les liant à des organisations à l’étranger. Ces
propos sont catégoriquement
faux et non fondés.
Le (FMC-CMF) est une organisation communautaire fondée à Montréal. Elle représente les intérêts communs et
collectifs de la communauté
musulmane et vise à promouvoir l’implication citoyenne
dans la société québécoise et
canadienne. Elle promeut et
protège les droits civils des
citoyens afin de promouvoir
une société juste et égale.
Pour remplir ses mandats,
le (FMC-CMF) collabore
avec plusieurs organisations
à Montréal, au Québec et à
travers le Canada afin de réaliser une compréhension
mutuelle et une cohésion sociale qui permettent la création des liens interculturels et
intersectoriels.

« Au cours des dernières années, une industrie de sites
islamophobes cherche activement à nuire à la réputation
des groupes musulmans et
des personnes impliquées activement au sein de la communauté. Leur but est de
créer une peur irrationnelle
et d’implanter un climat
de haine contre les musulmans, espérant diviser les
Québécois », a déclaré, Kathy
Malas, vice-présidente du
(FMC-CMF).
Certains de ces sites sont actuellement poursuivis légalement pour «diffamation»,
mais,
malheureusement,
certains journalistes incluent
le travail erroné de ces sites
dans leurs rapports.
«Le FMC-CMF est, exclusivement, une organisation nationale, et tout propos tentant
de démontrer le contraire,
sur l’organisation ou son président, est catégoriquement
faux »,
ajoute Mme Malas.

Je suis à la
recherche de
Mme LAYLA TAHRI
(photo ci-jointe),
et qui a été vue
pour la dernière
fois à métro
Montmorency
à Laval en
septembre 2013
en allant à l’aéroport Trudeau, si vous
la reconnaissez ou si quelqu’un a des
informations sur elle, prière, svp , de
communiquer avec:
M. YOUSSEF sur 514-476-6412.
Vous pouvez le faire via courriel aussi:
SMES21@HOTMAIL.FR

CDL IMAGE IS LOOKING FOR
A SPECIALIST IN TRADITIONAL CALLIGRAPHY &
ARABESQUE ART MUST BE ABLE TO CREATE &
MANIPULATE ARTISTIC ARABESQUE DESIGN &
ISLAMIC CALLIGRAPHY FOR
PRODUCTION OF LASER CUT BOARDS
EXPERIENCE AT LEAST 10 YEARS
ABILITY TO WORK WITH ADOBE ILLUSTRATOR,
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Sheikh Ali: A Democratic Threat or an
Had the Chapel Hill
Inspirational Role Model?
victims not been Muslims
By: K Morning

ho is sheikh Ali and
W
what exactly is his
crime that has all the press

and CSIS roaring? If his crime
is being a moderate Muslim
leader who encourages his
followers to be good citizens
that not only respect Canadian laws but to also be active
in the community, then he is
certainly guilty. Whereas the
press has represented Sheikh
Ali as an extremist Muslim
who wants to enforce shariah law in Canada, the reality is quite far from it. He is
an individual who has found
the perfect balance between
religion and being a good
and well-rounded Canadian
citizen. He is in fact a perfect
model of a Muslim Canadian
for all of us to follow, unless
you would prefer the dominating image of the extremist Muslim committing hate
crimes to be the only image
circulating in mainstream
media.
Sheikh Ali always encouraged his followers to vote
and participate in the political system. He truly believed
in the Canadian justice system and trusted in its ability to protect people’s rights
and freedoms regardless of
ones race, religion or ethnicity. He at numerous times
preached about the admirable qualities of the Canadian political system, which
he considered shares many
qualities with our religion
and is in fact superior to the

systems followed in Arab nations. Unfortunately this justice system that he admired
and strictly followed without
ever breaking its fundamental laws has failed him. The
press has painted Sheikh Ali
as democratic threat when in
fact he so strongly believed
in democracy and stood up
against all forms of religious
extremism.
He opened up the community center for many politicians to come and present
their platforms. He encouraged everyone to follow
Canadian laws and had
tremendous respect for its
culture. He encouraged
the youth to be involved in
sports and other extra curricular activities. His role
was not limited to teaching
his followers Islamic studies,
he was a councilor, leader,
advisor and humanitarian
social worker that always
had his door wide open for
anyone seeking help. He sacrificed many personal comforts in order to be a fully
devoted leader and serve
his community. He entered
people’s homes and helped
them solve personal matters.
He preached unity, kindness
and patience. Sheikh Ali encouraged youth to pursue
their education and stay
away from drugs and crimes.
He encouraged women to be
active members outside the
home and pursue the highest
levels of education and have
their voice heard. As you can
judge for yourself, this indi-

vidual is quite the threat to
this peaceful nation, he must
be stopped before the damage cannot be contained.
You can choose to bellow in
your ignorance, or enlighten
yourself on the true qualities
and traits of this inspirational personality before casting
your judgment. You have let
a powerful and manipulative
media guide your outlook
for way too long. All I ask is
to clear the blurry image that
the press has casted on top of
your vision in order to open
your minds to what being
a Muslim is truly like. I am
proud to say that Sheik Ali is
a true role model that represents our community.
This is my final message to
the current government and
CSIS, if you believe that by
attacking our leader you
have succeeded in breaking our community, you
are mistaken. What Sheikh
Ali stands for and the values and confidence that he
has instilled in thousands
throughout Canada cannot
be eliminated or silenced.
There are hundreds and
even thousands in this community that will continue
working towards Sheikh
Ali’s aspirations of living a
balanced peaceful and Islamic existence in Canada.
We will not be silenced or
assimilated and this attack
on our leader will only make
us stronger, cause our belief
system and right to live in
this nation cannot be weakened by all this ignorance.

Letter: More respect required for
Iranian Canadians
Marc Garneau*

cannot condemn strongImade
ly enough the comments
by Conservative MP

Chungsen Leung on January
24th at a meeting with Iranian Canadians in Toronto.
In response to question about
long wait times to process
visa applications from Iranians, Mr. Leung responded
“Let me ask you, if you like
Iran so much, then why do
you come to Canada?”
These comments are deeply
offensive and insensitive
coming from not only a Member of Parliament but the Parliamentary Secretary for Mul-

ticulturalism! Mr. Leung is
responsible for reaching out
to new Canadians and facilitating their integration in the
cultural, economic and social
fabric of Canada. Instead he
chose to insult them.
Iranian Canadians who are
here in Canada are professional skilled workers and investors. Many have graduated from top universities and
pursue their postgraduate
degrees in Canada. They contribute to the Canadian economy and are valued members
of our communities.
The question Mr. Leung was
responding to was a very
legitimate one as my own

office has observed that processing times for visas and
other documents is often extremely long for new Canadians. Many new Canadians
have communicated their
understandable frustration
about this to me. It makes
it difficult for them to stay
in touch with family members back home and is often
a source of great emotional
distress for them.
I hope it will be the last time
we hear such an offensive remark from a member of Mr.
Harper’s government.
*Member of Parliament,
Westmount - Ville-Marie

26 ans d’expérience en Immigration
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Marie-José Blain
Avocate

Lawyer

T. 514.288.3348
F. 514.288.5711
E. mjblain@bellnet.ca
194 St-Paul Ouest
bureau 410,
Montreal, QC H2Y 1Z8

Seeba Chaachouh - Montreal

hat happened after the
W
shooting?
The death of three American

Muslim students sparked anger and fear among Muslim
communities, especially in
North America. Deah Barakat,
his wife Yusor Abu-Salha and
her sister Razan Abu-Salha
were gunned down in their
house on February 10.
Muslims all around the world
have condemned the crime,
grieved their deaths and are
currently spreading the legacy of Deah, Yusor and Razan,
aiming to keep their memory
alive.
In Montreal, residents shared
tears of sadness with the families and friends of the Chapel
Hill Shooting victims in North
Carolina. On February 12, students and other residents gathered outside McGill University, where a candlelight vigil
was held for the victims.
It is still unclear whether the
shooting took place as a result
of a parking lot dispute or due
to racism.
“Why would anyone kill three
innocent people only for a
parking spot?” and “why has
the media ignored this story?”
are questions that remain unanswered until now.
From the victims’ families’
point of view, the three students were killed for who they
are. They said that problems
concerning the parking spot
begun after Deah married Yusor in December and the neighbour noticed they were Muslim due to her hijab. In fact,
Muslims around the world do
not believe the story that was
told in the media to cover the
crime and the criminal.
It is believed that there is much
more to it than a parking lot
dispute.
The “Muslim Lives Matter”
campaign was immediately
launched on social media to
tell the world what most newspapers and news channels

completely ignored.
When is a murderer called a
terrorist?
Had the criminal been a Muslim and had the victims been
non-Muslims, the entire coverage of the story could have
been different with chances
that the criminal gets called
a terrorist. After the Charlie
Hebdo shooting last month,
France, along with many
countries, denounced the murderers as terrorists. They were
Muslims. Today, three individuals that were once very active
in American society are gone.
But the shooter remains simply a murderer.
The term terrorist is often
played with through the media. Such a term has become
restricted to and applied only
against a certain minority in
society, mostly Muslims or
even Arabs in general. Referring to terrorism has become
equal to referring to this minority.
The three victims, Deah, Yusor
and Razan were Arab Muslims
and the murderer, Craig Stephen Hicks, is a white man.
The situation is the complete
reverse of the typical stories
portrayed on television and
therefore, in that case, nobody
is the terrorist.
Are Muslims only interesting
when committing the crimes
than when they are the victims?
The Charlie Hebdo attack
had attracted more people in
comparison to the Chapel Hill
shooting last week. All newspapers and news channels
worldwide covered the story
for days and even weeks.
Although both attacks are
tragedies, one was considered
more interesting to cover than
the other.
It has brought Muslim communities around the world to
ask whether Muslims are more
interesting in the news when
they are the suspects rather
than the victims.
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Avant Propos

Sheikh Ali Sbeiti deserves
full appreciation

Harper, présentera-til ses excuses?
Après ses récentes déclarations sur le projet
de loi C-51 (Loi sur les pouvoirs d’enquête
au 21e siècle), le Premier ministre Stephen
Harper crée encore une fois la polémique.
En effet lors de la période de questions
suivant son allocution à Richmond Hill, le
premier ministre a affirmé que « l›âge d›une
personne ou le fait qu›elle se trouve dans
son sous-sol, dans une mosquée ou ailleurs
importe peu. Quand vous êtes impliqué
dans des activités faisant explicitement la
promotion du terrorisme, Il s›agira d›une
infraction criminelle grave, peu importe
qui vous êtes. » Après ces propos, plusieurs
associations musulmanes ont reproché au
premier ministre d›avoir laissé entendre
que les mosquées sont des lieux où se fait la
promotion du terrorisme et lui ont demandé
de s›excuser. Cette demande a été appuyée
par le chef de l›opposition Thomas Mulcair,
qui a insisté sur l’importance d›unifier
les Canadiens plutôt que les diviser, et le
fait que l’appui solide pour s’opposer au
fondamentalisme provient essentiellement
des leaders de la communauté musulmane.
Dans le même sens, la coordinatrice des
droits de la personne du Conseil National
des Musulmans Canadiens, basé à Ottawa,
madame Amira Elghawaby a confirmé que
le Premier ministre a fait des généralisations
dans son discours en parlant des mosquées
et de telles déclarations créeraient des
divisions dont on n’a pas besoin. Amira
Elghawaby a souhaité que M. Harper soit
le premier ministre de tous les Canadiens
et non seulement de ceux qui cultivent la
crainte. Ces propos trouveraient-ils des
échos chez les responsables ? Il semble que
la réponse est non ! D’après les informations
divulguées par certains journaux canadiens
il y a quelques jours, les autorités d›Ottawa
ont révoqué le passeport du cheikh Ali Sbeiti,
imam du Centre communautaire musulman
de Montréal. Ce qui fait augmenter plus
les craintes de la communauté musulmane
canadienne sur les véritables intentions
du gouvernement conservateur envers
les leaders communautaires qui œuvrent
pour une communauté musulmane bien
intégrée dans le tissu social canadien, sous
prétexte de lutter contre l›extrémisme et
le terrorisme, surtout après les attaques
terroristes de la ville Saint-Jean-sur-Richelieu
et du Parlement fédéral. Ceci a constitué
une légitimation aux mesures sécuritaires,
qui dépassent les préoccupations de la
sécurité du pays, et entrent dans le cadre de
la machination politique et l›intimidation
de certains individus de la communauté
musulmane. C’est en fait un moment
difficile et sensible dans l›histoire de la
relation souhaitée entre les communautés
immigrantes, en particulier musulmanes, et
leur environnement social, que d’aucuns du
haut de la pyramide du pouvoir essaient de
perpétuer par une atmosphère d›inquiétudes,
de suspicions, d’accusations non fondées
et de généralisations injustes. Alors que ce
dont nous avons besoin est une atmosphère
d›intégration et de coopération collective
transcendant les différences religieuses, la
langue et la race, pour le Canada qui accueille
des milliers d’immigrants comme un pays
des chances, de tolérance et de pluralisme.
Pourtant, une idéologie minoritaire,
arrivée au pouvoir à cause du manque de
coopération entre les partis de l›opposition
plus représentés au sein de la population, en
particulier à Ontario et au Québec, joue avec
l’avenir multiculturel du pays. Monsieur le
Premier ministre présentera ses excuses ou
non, dans les deux cas, le Canada a besoin
de qui le sauvera des griffes de l›extrémisme
officiel et celui religieux.
La Rédaction

Cheikh Sbeiti during celebration of Eid alfitr at CCMM

Hussein Hoballah
Montréal

L

ast week, several Canadian
newspapers published reports
on Immigration and Citizenship
Canada’s request that the Imam
of the Centre Communautaire
Musulman de Montréal, His Eminence Sheikh Ali Sbeiti hand over
his Canadian passport. The newspapers, however, did not mention why. Earlier, several websites
had led a provocative campaign
to distort the reality of His Eminence’s and other clerics’ activity;
supporting their stories with no
evidence but fallible fabrications.
But Sheikh Ali Sbeiti’s lifetime
in Canada is one that none can
actually defame or offend, and it
would only take weak and unstable people to believe Sheikh Sbeiti
was not a brilliant man.
Since His Eminence arrived in
Canada in the late 80s, he’s been
guiding the Lebanese community
members, especially the young
ones, away from crime , drugs
and sin. He’s been calling them
to abide by the teachings of Allah. He’s been spending as much
as time possible with them, helping them solve their problems and
finding them ways to keep the religious, humanitarian character in
them. That’s why most of his lecture attendees have been attracted
by his understanding and by his
openness when it came to their
circumstances and sufferance.
Since his lectures relate to the
issues and pain of this community’s younger generation, the
youth cannot but be impressed by
these lectures.
Anytime and anywhere in Canada he was called for, he would
leave behind his wife and children to handle the community’s
religious, cultural and social affairs.
In time of scout camps, we would
see him a guiding father, an in-

structor before seeing him as a
prayer imam; his main concern
would be safeguarding youth’s
future and instilling amiability
and righteousness with parents
and respect for the elderly in
them.
Whatever the city he visited was,
it was clear that his lectures in the
name of Islam were appealing; he
would always call for unity and
agreeableness and communication among all Lebanese community members: Muslims and
Christians, Sunnis and Shiites.
Like many Canadian clerics, His
Eminence would do his best to
solve spousal problems and to
bring the spouses back together in
order to keep the families and safeguard the children who might go
astray if their parents were to separate.  That’s why he would sometimes stay up very late to do that,
then he would wake up to rush to
another city where he’d been called,
asking for no praise or thanks.
We would sometimes blame him
for lateness in time of meetings
or assemblies, and his answer
would always be, after begging
for pardon, that he›d been on the
phone solving some spousal issue, someone›s problem in the
city or trade partners› conflict in
another.
He’s been among the prominent
advocates for integration in the
Canadian society that would not
sacrifice the Muslim culture. And
he has strongly urged our community to take part in all kinds of
elections, to join the Canadian political parties, and support good
candidates .
That was on the part of handling
the ongoing community concerns.
Politically, when it came to foreign
concerns, Sheikh Sbeiti would
speak loudly against the terror of
ISIS and similar groups, against
slaughter and dislodgment and
destruction that victimized the
innocent. While Canada today

brags about countering the Iraq
and Syria terror, Sheikh Sbeiti has
been ahead, strongly condemning
terror.
During Israel’s 2006 “Second Lebanon War”, Sheikh Ali, just like all
community members and many
Canadians, went on defending
the oppressed Lebanese people
and condemning Israel’s occupation forces’ aggression and their
massacres against hundreds of innocent civilans. In spite of Israel’s
barbarianism and brutality then,
His Eminence did not issue any
stance going extreme or breaking Canadian law, but rather he
made sure he worked in accordance with the laws that granted
any citizen the right to express his
opinion freely.
So this’s been Sheikh Ali’s activity_ one that Canada and our
community needs. In no way is it
allowed to accuse people like him
with fake accusations relating
him to some foreign state or party.
It is evident the accusations serve
different parties that hate the
Muslim faith and demonize whoever has a different direction or
political views. The Canadian officials must not fall into that trap
or stand by those phony groups.
In the recent years, he has had to fly
to Lebanon for some periods of time
to stay by the side of his sick father,
His Eminence Sheikh Mohsen Sbeiti; nevertheless, he hasn’t stopped
responding to the many calls made
by several Canadian cities to participate in religious programmes,
cultural and youth activities and to
handle social problems.  
Someone like him deserves the
Canadian government›s appreciation, not their unjust verdicts
that deprive him of his right to
act. The first thing the government must do is stop liars and
fabricators of accusations against
any Canadian citizen.
To be continued sometimes
later…

