
حبيب زعرور - مونرتيال

القيم  اأن اح��د الأه����داف اخلفية م��ن ط��رح �شرعة  مم��ا ل �شك فيه 

بالأم�س والعلمانية اليوم )كما اأوردنا يف الأ�شابيع املا�شية( زرع نواة 

للخالف والن�شقاق داخل اأحزاب املعار�شة، خا�شة حزب الليربال يف 

كيبيك، الذي تتنازعه م�شاعر وطنية معادية للمظاهر الدينية، على 

اختالفها، ورغبة عارمة لدى كثريين بتاأييد توجه احلكومة احلالية 

ملنع الرموز الدينية. الأحرار يريدون اأن يتم�شكوا مببادئهم القائمة 

مبجملها على احلرية الفردية، اإل اأنهم ل يرغبون يف الوقوف عك�س 

التيار مبو�شوع يتعلق باإثارة هواج�س قدمية جدًا لدى اأبناء كيبيك 

التي  ال�شامتة،  ثورتهم  ان��ط��الق  م��ع  املا�شي  ال��ق��رن  ل�شتينات  تعود 

واأف�شت  احلكم  ب�شوؤون  التدخل  عن  الدين  ورج��ال  الكني�شة  اأبعدت 

بالتايل لتثبيت قواعد العلمانية )رمبا املنغلقة( يف كيبيك، كخيار 

اأوًل واأخ��ريًا. ومن منظور اآخ��ر فاإنهم ل يتمنون فوز حكومة  �شعبي 

بولني ماروا النف�شالية امليول بتمرير م�شروع �شرعتها التي اأ�شبحت 

اأك���ر قبوًل  وال��ط��وي��ل��ة ج���دًا  الطبيعية اجل��دي��دة  غ��ري  ت�شميتها  م��ع 

وتقباًل لدى الراأي العام برغم ت�شلبها واعتمادها نهجًا متطرفًا يف 

ما ذهبت اليه.

�شهدت ال�شاحة ال�شيا�شية يف مقاطعة كيبيك الأ�شبوع املا�شي حتركات 

طارئة، مفاجئة وغري ماألوفة، متثلت بت�شريحات غريبة لرئي�س حزب 

الليربال الكيبيكي ولزعيمه ولإحدى النائبات الفاعالت فيه، متيزت 

بالتناق�س والت�شارب اىل درجة اأوحت بوجود خالف داخل احلزب قد 

كان �شيوؤدي اىل اإبعاد النائبة Fatima Houda-Pepinعن احلزب 

الذي نا�شلت يف �شفوفه لأكر من ع�شرين عامًا، حيث انتخبت نائبة 

لأول مرة عام 1994 واأعيد انتخابها خم�س مرات منذ ذلك التاريخ.
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ل�سفركم املريح اىل كافة بلدان العامل

خا�سة املغرب العربي وبلدان ال�سرق الأو�سط

قوة احلق
التفاق الذي جرى اإبرامه فجر يوم الأحد الفائت يف مبنى المم 

املتحدة يف جنيف بني اي��ران وال��دول اخلم�س +1 الكربى ما كان 

ليكون لول عناد ايران واإ�شرارها على احل�شول على حق هو لي�س 

انتاج  يف  الدولية  والقوانني  ال�شرائع  تتكفله  اإمن��ا  اأح��د  من  منة 

وا�شتخدام الطاقة النووية لأغرا�س �شلمية.  وما كان العرتا�س 

الغربي ليكون لو كانت ايران جمرد دولة تابعة او قاعدة جليو�س 

الناتو وحليفة لهم. اما اأن ايران نظام يرنو اىل ال�شتقالل ورف�س 

الق�شايا  دع��م  على  ويعمل  وال��غ��رب  ال�����ش��رق  الل��ت��ح��اق مبع�شكر 

الوطنية لل�شعوب يف حقها يف التحرر ورف�س الحتالل والهيمنة، 

الب�شرية  وامكاناتها  ال�شعوب  ث��روات  من  ال�شتفادة  على  والعمل 

عرب  املقنع  وال�شتعمار  العمياء  التبعية  ع��ن  وال��ك��ف  والعلمية 

ن��واح��ي احل��ي��اة القت�شادية  ال��ك��ربى يف معظم  ل��ل��دول  الرت��ه��ان 

وجديدة  مهمة  مرحلة  يكر�س  الت��ف��اق  ف��ان  والفكرية  والعلمية 

لي�س لل�شعب الإي��راين وحده اإمنا لكل �شعوب املنطقة الطاحمة 

اىل التحرر وال�شتقالل واإبراز قدرتها و�شاأنيتها امام بقية ال�شعوب 

والأمم وهذا يوؤكد لكل متب�شر ان احلق لوحده ل يكفي ليثبت 

والهيمنة  الفيتو  النق�س  ح��ق  اعطى  ع��امل  يف  و���ش��واب��ه  منطقه 

على املنظمات الدولية للدول القوية التي يطلق عليها ت�شميات 

عدة، ولكن �شبب اعتمادها دون غريها من دول العامل هو قوتها 

القت�شادية وبالتايل الع�شكرية واإل لو كان المر جمرد تطبيقا 

ملقررات منظمة الطاقة الذرية على امل�شروع الإيراين والتاأكد من 

�شلميته فلما ل تطبق نف�س املعايري على الكيان ال�شرائيلي وهو 

ال��ن��ووي��ة وملفاعل ذري  ال��روؤو���س  ملئات  امتالكه  ن��ه��ارا  يعلن ج��ه��ارا 

بناه يف ال�شبعينيات من القرن املا�شي ومب�شاعدة فرن�شية دون ان 

ان ي�شمح  ين�شم اىل اي معاهدات ت�شمن �شلمية براجمه ودون 

لي منظمة دولية معنية ان تدخل من�شاآته. ومع ذلك فان احدا 

يف العامل ل يجروؤ على طرح امللف ال�شرائيلي النووي على طاولة 

البحث والتداول كدليل اخر على �شيادة منطق القوة الرعناء، ل 

منطق �شيادة القوانني واملبادئ .
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اأول الكالم

�سرعة كيبيك للعلمانية 

واحليادية وامل�ساواة

ماذا قالت النائبة 

فاطمة هدى بيبان يف ال�رس والعلن؟

1 855 55 FOUAD (553-6823)

Syndics de faillite
Trustees in Bankruptcy

MONTRÉAL OTTAWA TORONTO

Fouad Tfaili
Administrateur - Administrator

Éliminez vos dettes sans faire 
faillite grâce à la proposition 
de consommateur.

Consultation gratuite.

للق�ضاء على الديون

 اخلا�ضة بك دون

الإفال�س مع اقرتاح

 امل�ضتهلك.

ا�ضت�ضارة جمانية.
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ق�سية ال�ستاذ ح�سن دياب املتهم يف الهجوم على كني�س يف فرن�سا عام 1980:

»االأدلة ال تقبلها اأّية حمكمٍة كندية«
ي�شتبه يف ان اال�شتاذ ال�شابق يف العلوم االجتماعية يف جتمعة كارلتون ح�شن دياب ، اللبناين اال�شل، كان ينتمي اىل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني - العمليات اخلا�شة - واحتمال وقوفه وراء الهجوم الذي وقع يف �شارع 

كوبرنيك وادى اىل �شقوط اربعة قتلى قرب كني�س، قبل ثالثني عاما يف الثالث من ت�شرين االول 1980. يف الرابع واخلام�س من ت�شرين الثاين نوفمرب 2013، ا�شتمع جمل�ٌس موؤّلٌف من ثالثة ق�شاٍة لدى “حمكمة اال�شتئناف 

يف اأونتاريو” اإىل وقائع ا�شتئناف الدكتور دياب ب�شاأن القرار االإلزامي برتحيله )ال�شادر يف حزيران يونيو عام 2011(وقرار الوزير بت�شليمه) ال�شادر يف ني�شان اأبريل عام 2012.  

ويتوّقع اأن ت�شدر املحكمة قراراً بعد عّدة اأ�شهٍر من االآن، وبناًء عليه، �شيّتخذ ح�شن وحماموه خطواٍت اأخرى.

ا لق�شية ح�شن يف االإعالم العربي، اإن  ملعرفة املزيد من املعلومات ب�شاأن هذه الق�شية توا�شلنا مع ال�شيد دونالد برات، وهو ع�شٌو يف جلنة دعم ال�شيد دياب. وهو ابدى ا�شفه النه “مل نَر لغاية االآن �شوى تغطيٍة ب�شيطٍة جدًّ

كان يف كندا اأو خارجها” م�شريا اىل ان �شدى امل�شرق “الو�شيلة االإعالمية العربية االأوىل التي اأبدت اهتماًما بق�شية ح�شن دياب”. ويقول يف لقائنا معه » يخ�شى موؤيدو ح�شن اأن يُرّحل ويُحرم حريتَه ب�شبب »اأدلٍة« ال تقبلها 

اأّي حمكمٍة كندية. لكننا بالتاأكيد ناأمل اأن نرى دعماً اأكرب من اجلالية العربية يف كندا.« وعن الربوف�شور دياب يقول برات »اإّن دياب �شخ�ٌس طيٌب ولطيٌف وكرمٌي يحرتم النا�س على اختالف انتماءاتهم وينبذ التع�شب والعنف«.

اأحمد هري�ش- �صدى امل�رسق

)ترجمة: زينب مرعي(

توجيه  وراء  يقف  من  برات  دونالد  �سيد  �س: 

الإتهامات اإىل ح�سن دياب؟

ج: عام 2008، طلبت اجلمهورية الفرن�شية 

اإىل كندا ت�شليمها الدكتور ح�شن دياب، وقد 

م�شتبهون  اأّن��ه��م  ب��داي��ًة  الفرن�شيون  ادع���ى 

ال��ذي وق��ع يف  بال�شتاذ دي��اب يف التفجري 

باري�س عام 1980. 

الفرن�شيون  ك�شف   ،)2012 عام  )اأي  بعدها 

واأّنهم  فح�شب  لال�شتجواب  يريدونه  اأنهم 

���ش��ي��خ�����ش��ع��ون��ه  ك����ان����وا  اإذا  م����ا  ي�����ق�����ّرروا  مل 

للمحاكمة يف فرن�شا.

وم��ل��ّف��ه ل���دى ال�����ش��ل��ط��ات ال��ف��رن�����ش��ي��ة مبنيٌّ 

على معلوماٍت ا�شتخباريٍة جمهولة امل�شدر 

والظروف. ولي�شت هناك طريقٌة ي�شتطيع 

من خاللها الدكتور دياب ا�شتطالع ما وراء 

والتحقق  ال�شتخبارية«  »امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه 

من م�شداقية الدعاءات. 

كما اأن نخ�شى ما نخ�شاه اأن تكون ال�شلطات 

ال��ف��رن�����ش��ي��ة ح�شلت ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات 

ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ع���ذي���ب. ف��ق��د ذك�����َر امل��ح��ق��ق��ون 

اأن ل �شبيَل ملعرفة  الفرن�شيون م��راٍت ع��ّدة 

م�������ش���ادر امل���ع���ل���وم���ات ال���ش��ت��خ��ب��اري��ة ال��ت��ي 

جمعتها ا�شتخبارات اأجنبية لهذه الق�شية. 

وال����دل����ي����ل ال���وح���ي���د ال������ذي اع���ت���م���د ع��ل��ي��ه 

ترحيل  ب��وج��وب  للحكم  الكندي  القا�شي 

ح�شن هو تقريٌر ملحللة خط اليد الفرن�شية 

اآن بيزوتي.  

وتّدعي املحللة اأّن خّط ح�شن ي�شبه خم�س 

كلماٍت مكتوبٍة باأحرٍف عادّيٍة مب�ّشطٍة على 

بطاقة ت�شجيٍل يف اأحد الفنادق، ُيقال اإّنها 

ُكِتبت بيد منّفذ التفجري عام 1980. 

�س: اأين اأ�سبحت الق�سية الآن؟

ج: يف الرابع واخلام�س من ت�شرين الثاين 

من  م��وؤّل��ٌف  ا�شتمع جمل�ٌس   ،2013 نوفمرب 

ال�شتئناف يف  لدى »حمكمة  ق�شاٍة  ثالثة 

اأونتاريو« اإىل وقائع ا�شتئناف الدكتور دياب 

)ال�شادر  برتحيله  الإل��زام��ي  ال��ق��رار  ب�شاأن 

يف حزيران يونيو عام 2011( وق��رار الوزير 

ع��ام  اأب��ري��ل  ني�شان  يف  )ال�����ش��ادر  بت�شليمه 

  .)2012

بعد عّدة  ق��رارًا  املحكمة  اأن ت�شدر  ونتوّقع 

اأ�شهٍر من الآن، وبناًء عليه، �شيّتخذ ح�شن 

وحماموه خطواٍت اأخرى.

�س: كيف كان براأيكم الدعم الكندّي يف ق�سية 

ح�سن دياب؟

ج: اإّن الدعم الذي يلقاه الدكتور دياب من 

كافة اأنحاء كندا قويٌّ ومتزايٌد. لقد عملت 

دي��اب« بجدٍّ يف ق�شّيته  دع��م ح�شن  »جلنة 

منذ توقيفه عام 2008. وقد �شّكلنا �شالٍت 

املهمة  املجموعات احلقوقية  ع��دٍد من  مع 

اأنحاء  يف  الأ�شخا�س  اآلف  اإىل  بالإ�شافة 

كندا وحول العامل، ويتابع ق�شّيته ما يفوق 

3،000 �شخ�س يف كندا والعامل عرب موقعي 

 ”Facebook« الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 

الأكرب  الدعم  نتلّقى  لكّننا   ،”Twitter”و

من اأوتاوا وتورنتو. 

وُي��ح��رم  ُي��رّح��ل  اأن  ح�شن  م��وؤي��دو  ويخ�شى 

حريَته ب�شبب “اأدلٍة” ل تقبلها اأّي حمكمٍة 

اأن نرى دعمًا  كندية. لكننا بالتاأكيد ناأمل 

اأكرب من اجلالية العربية يف كندا.

اأّن عددًا من منظمات املجتمع املدين  كما 

واحتاداته قد اأعلنت دعمها للدكتور دياب، 

�شديدة  م�شائَل  ب�����ش��اأن  قلقها  ع��ن  وع���رّبت 

الأه���م���ي���ة اأث���ارت���ه���ا ق�����ش��ي��ت��ه يف م���ا ي��ت��ع��ّل��ق 

بحقوق الإن�شان. 

هذه  بع�س  باأ�شماء  لئ��ح��ٍة  على  ل��الإط��الع 

املنظمات، نرجو زيارتكم على:

http://www.justiceforhassandiab.

org/orgs-speak-out
العفو  “منظمة  م���ن  ك���لٌّ  ت��دّخ��ل��ت  ك��ذل��ك 

ك��ول��وم��ب��ي��ا  ب���رِت�������س  و”جمعية  الدولية” 

الكندية  و”اجلمعية  املدنية”  ل��ل��ح��ري��ات 

ال���ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ة  يف  املدنية”  ل��ل��ح��ق��وق 

الأخرية التي عقدتها حمكمة ال�شتئناف. 

يف  الدولية”  العفو  “منظمة  ق��ال��ت  حيث 

اإّن ت��رح��ي��ل  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ب��ي��ان��ه��ا اخل��ط��اب��ي 

فيها  ُت��ق��ّدم  ق��د  ملحاكمٍة  ليخ�شع  �شخ�سٍ 

التعذيب يخالف  اأث��ن��اء  ان��ُت��زع��ت يف  اأدل����ٌة 

التزامات كندا بالقانون الدويّل.

كولومبيا  برت�س  “جمعية  ق��ال��ت  ب��دوره��ا، 

ع��ل��ى  “احلرب  اإّن  املدنية”  ل���ل���ح���ري���ات 

ق��د  ال����ع����امل  ي��خ��و���ش��ه��ا  ال����ت����ي  الإرهاب” 

امل��م��ار���ش��ات الأم��ن��ي��ة  اأن��ت��ج��ت تبعاتها ع��ل��ى 

ال���دول، مبا  م��ن  العديد  يف  وال�شتخبارية 

ف��ي��ه��ا ال�����دول ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة، ما 

تفر�شها  اخلطورة  �شديدة  نتائج  اإىل  اأدى 

الدولة غالبًا على اأفراٍد يتيهون يف مع�شلٍة 

من الت�شكيك والتهام بالذنب، وذلك بدًل 

من توجيه التهم ال�شحيحة بناًء على اأدلٍة 

منطقية.

اأما “جمعية كندا للحقوق املدنية” فقالت 

ل��الأدل��ة غري  اأّن  اأظ��ه��رت  امُل����ّرة  التجربة  اإّن 

اإىل ظلٍم  ت����وؤّدي  ع��دي��دًة  اأ���ش��ك��اًل  املنطقية 

كبرٍي. 

اأ�شّلط ال�شوء على “حملة املئة  اأن  واأح��ّب 

لأج��ل ح�شن” التي اأح��رزت اإجن���ازًا موؤّخرًا 

ب��ت��وق��ي��ع ال�����ش��ري��ك ال��ث��ام��ن ب��ع��د امل��ئ��ة على 

بيان احلملة. 

ميكن الإطالع على الأمر من خالل:

http://www.     

justiceforhassandiab.org/hundred-

)for-hassan-statement
 $20 مببلغ  احلملة  يف  امل�شاركون  وي�شاهم 

ا من اأجل امل�شاعدة يف تغطية  اأو اأكر �شهريًّ

احلكومة  تفر�شها  )ال��ت��ي  ال��رق��اب��ة  نفقات 

 ،”GPS“ ع��ل��ى ال��دك��ت��ور دي����اب( ع��رب ج��ه��از

ت��ب��ل��غ ح����وايل 2،000$. وم���ن دون��ه��ا،  وه���ي 

�شُيحتجز ح�شن جمّددًا.

�س: ما ال�سعوبات التي واجهها حمامو الدفاع 

يف ق�سية ح�سن دياب؟

طبيعة  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال�شعوبة  تكمن  ج: 

قانون الرتحيل يف كندا، فهو غري عادٍل ول 

ُمن�شٍف، ما يعود بالنفع كاماًل على الدولة 

فرن�شا(  )اأي  اإليها  برتحيله  تطالب  التي 

وحتّمل الدكتور دياب العْبء بكامله.

الرتحيل  ق��رار  ب�شاأن  ال�شتماع  جل�شة  ففي 

)2010-2011(، ُاخ�شع ح�شن ملحا�شَر قانونية 

مطولة وقا�شية، مل ُيقّدم الإدعاء فيها �شوى 

التحليليني  التقريرين  خ��ط��اأ  ت��وؤّك��د  »اأدل�����ٍة« 

اأّن  اإذ  فرن�شا،  قّدمتهما  اللذين  اليد  خل��ّط 

ال��ع��ّي��ن��ات امل���اأخ���وذة ت��ع��ود اإىل ���ش��خ�����سٍ اآخ���ر. 

وعندما جنح ح�شن اأخريًا يف اإظهار هذا، مل 

التقريرين  �شحب  �شوى  �شيئًا  فرن�شا  تفعل 

تقريبًا،  ل��ع��اٍم  الق�شية  وتعليق  ال��ف��ا���ش��ل��ني، 

ثالٍث  حتليليٍّ  تقريٍر  لتقدمي  بعدها  لتعود 

خلّط اليد )اأي تقرير بيزوتي(.

ل���ذا ك���ان ع��ل��ى ح�����ش��ن اأن ي��خ�����ش��ع جم����ّددًا 

نف�شها  امل���ط���ّول���ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل�����الإج�����راءات 

مل��واج��ه��ة ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ال��ث، ال����ذي وج��دت��ه 

امل��ح��ك��م��ة »م���ع���ق���دًا« و«حم�������رّيًا ج������داًّ« و«ذا 

ا�شتنتاجاٍت ُمثريٍة لل�شك«.

ك��ذل��ك وج����د ال��ق��ا���ش��ي ال��ك��ن��دي امل�����ش��وؤول 

الق�شية �شّد ح�شن  اأّن  الرتحيل  ق��رار  عن 

اإدانته وفقًا  اأّن احتمالت  »�شعيفة، ويبدو 

القا�شي  اأّن  اإل  �شعيفة«.  ع��ادل��ة  ملحاكمٍة 

ا اإىل ت���وق���ي���ع ق����رار  وج�����د ن��ف�����ش��ه م�������ش���ط���رًّ

ال��رتح��ي��ل ب�����ش��ب��ب ال���ت���زام اأون���ت���اري���و ب��ق��رار 

الرتحيل الكندي. 

امُلطّولة  القانونية  املحا�شر  ه��ذه  وب�شبب 

ال�شارمة  ال�����ش��روط  اأثقلت  ج���داًّ،  وامُلكلفة 

لإطالق �شراح الدكتور دياب بكفالٍة كاهَله، 

حيث يكاد ل ي�شبقه اأح��ٌد يف اإلزامية دفع 

ا، واإل فاإّنه �شُيحتجز  2،000$ تقريبًا �شهريًّ

جُم�����ددًا. ل��ق��د حت��ّم��ل ح�شن وع��ائ��ل��ت��ه ه��ذا 

العْبء منذ ني�شان اأبريل عام 2009.

م�شاكَل  اإىل  دي���اب  ال��دك��ت��ور  ق�شية  وت�شري 

ب�����ارزٍة يف ق���ان���ون ال��رتح��ي��ل ال��ك��ن��دي. ففي 

ح�����الت ال���رتح���ي���ل، ُت���خ���رُق ب�����ش��ٍك��ل خ��ط��رٍي 

احلقوُق التي ين�ّس عليها ميثاق احلقوق 

ت��رح��ي��ل��ه، يف  امل��ط��ل��وب  لل�شخ�س  ال��ك��ن��دّي 

لفعالية  املطلوبة  امل��ع��اي��ري  ُت��ط��ّب��ق  ل  ح��ني 

الأدلة وفقًا للقانون الكندي. 

وم����ن ال�����ش��ه��ل حت�����ش��ي��ل م��ع��ي��ار ال��رتح��ي��ل 

ت�������ش���ّل���م ف���ي���ه���ا ك��ن��دا  ال���ك���ن���دي اإىل درج��������ٍة 

اأخ��رى بناًء  اإىل دوٍل  الأ�شخا�س املطلوبني 

على اأدلٍة ل تقبلها املحاكم الكندية. فقد 

وّقعت كندا على معاهدات ترحيل مع دوٍل 

ال�شتخبارات  معلومات  با�شتخدام  ت�شمح 

ال�������ش���ري���ة، مب����ا ف���ي���ه���ا ال����ت����ي ُت���ن���ت���زع حت��ت 

اأّن  يعني  ما  املحاكمة،  يف  كاأدلٍة  التعذيب، 

ك��ن��دا ت��ع��ت��رب الأدل�����ة ال��ت��ي ت��ق��ّدم��ه��ا ال���دول 

الأج��ن��ب��ي��ة ق��اب��ل��ًة ل��الع��ت��م��اد. وق���د تنتقي 

الدول الأجنبية الأدلة التي تريد لتقّدمها 

اأدل��ة  تقدمي  اإىل  اأن حتتاج  دون  لكندا من 

قاطعة. 

ُي�����ش��م��ح حل�����ش��ن يف  ع��ل��ى �شبيل امل���ث���ال، مل 

ق��رار  ����ش���در فيها 
ُ
اأ ال��ت��ي  ال���ش��ت��م��اع  جل�شة 

ال��رتح��ي��ل ب��ت��ق��دمي الأدل�����ة ال��ت��ي ُت��ظ��ه��ر اأّن 

وراحَتْي يديه ل تتطابُق  اأ�شابعه  ب�شمات 

وب�شمات منّفذ التفجري املزعوم.  

وو�شف ال�شيد غاري ُبتنغ، وهو وجٌه بارٌز يف 

»بالعمل  الرتحيل  قرار  الكندية  ال�شلطات 

الأكر ظلمًا يف الأر�س«.

ويف ه��ذا الإط����ار، مُي��ك��ن م��راج��ع��ة العنوان 

التايل: 

http://www.justiceforhassandiab. 
org/wp-content/uploads/2013/10/
extrad_botting_prism_
magazine_2011617.pdf

ا؟ �س: هل ت�سغط عليكم اأُي جهةٍ حاليًّ

ج: ل، ل جهة ت�شغط علينا الآن.

مع  الكندية بعدلٍ  ال�سحافة  �س: هل تعاملت 

ق�سية دياب؟

الفعل  رّدات  اأوىل  ت��ك��ون  اأن  ن��ت��وّق��ع  كنا  ج: 

لطبيعة  ن��ظ��رًا  �شلبية  ال�شحافة  ِقبل  م��ن 

الدع�������اءات. ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ب�����داأت احل��ق��ائ��ق 

بالنك�شاف من خالل الجراءات القانونية 

يف كندا )ك�شعف الق�شية، واملنهجية التي 

التحليلي خلّط  الفرن�شي  التقرير  اّتبعها 

ال���ي���د، والع���ت���م���اد ال��ك��ب��ري ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات 

ول  لالعتماد  قابليتها  م��دى  ُيجهل  �شرية 

الإع��الم  ب��داأ  منها(،  التاأكد  ُي�شتطاع حتى 

الكندي بت�شوير الق�شية ب�شكٍل اأ�شّح. فقد 

 ”Ottawa Citizen  « �شحيفة  ن�شرت 

ا حول  على �شبيل املثال مقالٍت مفيدٍة جدًّ

الق�شية. 

اإل اأّن الإعالم الفرن�شّي )وبالتايل اجلمهور 

ال��ب��ارزة  ال��ت��ط��ورات  الفرن�شي( غ��ائ��ب��ان ع��ن 

دي���اب، وه��ذا م��ا تعك�شه  الدكتور  يف ق�شية 

ال���ت���ق���اري���ر امل���ن���ح���ازة، غ���ري ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي 

ت��ع��ر���ش��ه��ا و���ش��ائ��ل الإع������الم الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 

فرن�شا.

ويعر�س الإعالم الكندّي وكذلك الفرن�شّي 

ُمفربكة  اأو  �شلبية  تقارير  لآخ���ر  ح��نٍي  م��ن 

تّتهم ال��دك��ت��ور دي���اب ب��اأّن��ه م��ذن��ٌب وتطالب 

فمقالٌت  ل��ذا  ف���ورًا.  فرن�شا  اإىل  بت�شليمه 

وتتجاهل  ُم�شّللة  م��ع��ل��وم��اٍت  ت��ق��ّدم  ك��ه��ذه 

حقائَق اأ�شا�شية.

�س: ماذا عن الإعالم العربي يف كندا؟

ج: بح�شب علمي، فجريدتكم هي الو�شيلة 

اأب����دت  ال���ت���ي  الأوىل  ال��ع��رب��ي��ة  الإع���الم���ي���ة 

اه��ت��م��اًم��ا ب��ق�����ش��ي��ة ح�����ش��ن دي������اب. ول�����ش��وء 

تغطيٍة  ���ش��وى  الآن  ل��غ��اي��ة  ن����َر  احل����ظ، مل 

الإع����الم  ا لق�شية ح�����ش��ن يف  ب�����ش��ي��ط��ٍة ج����دًّ

ال��ع��رب��ي، اإن ك��ان يف ك��ن��دا اأو خ��ارج��ه��ا، كما 

كما  املعلومات  وف��ريَة  تكن  التغطية مل  اأّن 

ن��رّح��ب بالفر�شة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ن��ح��ن  ي��ج��ب. 

لإع�����الم اجل��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��وق��ائ��ع ق�شية 

ال���دك���ت���ور دي����اب وامل�����ش��ائ��ل اخل���ط���رية ال��ت��ي 

ت�����ش��ّل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ي��ه��ا. وه����ذه امل�����ش��ائ��ل ل 

تهّم اجلميع،  بل  تخت�ّس بح�شن فح�شب، 

ل ���ش��ّي��م��ا ذوي الأ����ش���ول ال�����ش��رق اأو���ش��ط��ي��ة 

ال���ذي���ن غ��ال��ب��ًا م���ا ي��ق��ع��ون ���ش��ح��اي��ا ال�شك 

ُي�شّمى  م��ا  ب��ذري��ع��ة  والتمييز  ال��ع��ادل  غ��ري 

»باحلرب على الإرهاب«.

توجد نقاط ت�شابٍه مهمة بني ق�شية ح�شن 

هموا  اتُّ وم�شلمني  ع��رٍب  اأ�شخا�سٍ  وق�شايا 

ًة  خا�شّ ب��الإره��اب،  مرتبطة  بجرائم  ُظلمًا 

واأّن  ���ش��ّده��م  ا�شُتخدمت  �شرية  »اأدل�����ًة«  اأّن 

اأ���ش��ا���س خلفياتهم  ت ع��ل��ى  ع������دَّ
ُ
اأ م��ل��ف��ات��ه��م 

اجلميع  تذكري  يجب  الدينية.  اأو  العرقية 

ب��ق�����ش��اي��ا ك��ه��ذه وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ك��م��ن يف 

ا�شتهداف الأفراد بناًء على خلفّياتهم.

�س: هل تتوقعون النجاح يف معركتكم لإثبات 

براءة ح�سن دياب؟

ج: بالرغم من اأّن قرار الرتحيل غري عادٍل 

اأب��دًا كونه يعود بالنفع كاماًل على الدولة 

التي تطالب برتحيله اإليها )اأي فرن�شا يف 

املطلوب  ال�شخ�س  وُيحّمل  الق�شية(  هذه 

)اأي ح�شن يف هذه الق�شية( العْبء بكامله، 

ما زلنا متفائلني باأّن ح�شن �شُيرّباأ متامًا.

غ��ال��ب��ًا م��ا ي�����ش��األ ال��ن��ا���س مل ي��ح��ارب ح�شن 

القرار برتحيله ومل ل يذهب بب�شاطٍة اإىل 

ح�شن  ب�شاطة،  ب��ك��ّل  ا���ش��م��ه.   
ُ
وُي�����رّباأ فرن�شا 

ميار�س حقوقه القانونية يف كندا من خالل 

حماربة قرار الرتحيل.

اإّن ح�شن، يف حال ترحيله، كان �شُيبعد عن 

عائلته وجمتمعه ليقبع يف اأحد ال�شجون 

الفرن�شية ل�شنواٍت بينما ُيكمل الفرن�شيون 

الآن.  اإىل  ع��ام��ًا   33 دام  ال����ذي  حتقيقهم 

ول����و ك��ان��ت امل��ح��اك��م��ة ل��ُت��ج��رى يف ف��رن�����ش��ا، 

معلوماٍت  اأ���ش��ا���س  على  حوكم  ح�شن  لكان 

ا�شتخبارية غري موثقة، جمهولة الظروف، 

ول مُيكن حتّديها يف حمكمة القانون. 

ل��ق��د وّث���ق���ت ه��ي��ئ��ة الإ�����ش����راف ع��ل��ى ح��ق��وق 

 ”Human Rights Watch« الإن�شان 

ال�شرية  ال�شتخبارات  معلومات  ا�شتخدام 

فرن�شا،  يف  “بالإرهاب”  متعلقة  ق�شايا  يف 

مبا يف ذلك معلوماٍت ا�شتخبارية انُتزعت 

يف بالٍد تعّذب امُل�شتجوبني ب�شكٍل روتينّي.

اأي�����ش��ًا ك���ان ح�شن ل��ُي��ح��ا���ش��ر ب�����ش��ّدٍة ك��ي ل 

ي��ت��م��ّك��ن م���ن حت�����ّدي حت��ل��ي��ل خ����ّط ال��ي��د. 

ف��ب��ح�����ش��ب ال����ق����وان����ني يف ن�����ظ�����اٍم ق����ان����وينٍّ 

“حتقيقي”، وهو ما يوؤّكده خرباء قانونيون 
ف��رن�����ش��ي��ون ا���ش��ت�����ش��اره��م حم���ام���ي ح�����ش��ن، 

ب�شدة  لتعتمد  الفرن�شية  املحكمة  ك��ان��ت 

التي  اليد  التحليلية خلط  التقارير  على 

الفرن�شي،  التحقيق  ق��ا���ش��ي  ا�شت�شدرها 

يف ح��ني ت�����ش��ّك��ك امل��ح��ك��م��ة يف الأدل�����ة التي 

يقّدمها الدفاع.

واأّن  ب�����ريٌء  اأّن ح�����ش��ن  ن��ع��ل��م  ن��ح��ن  ن��ه��اي��ًة، 

ن�شت�شلم  لن  لها.  اأ�شا�س  ل  �شّده  الق�شية 

اأن يتكّلم  ن��ح��ت��اج  ا���ش��ت��غ��رق الأم�����ر.  م��ه��م��ا 

ال�شعب، وخا�شة اجلالية العربية يف كندا، 

ال��ت��ي يعانيها ح�شن،  ال��ّظ��الم��ات  ك��ّل  ���ش��ّد 

فالأمر يعنينا جميعنا!

على  ب���رات  دون��ال��د  ال�شيد  اأّن  اإىل  ُي�����ش��ار 

التقيا  دياب منذ  بالدكتور ح�شن  معرفٍة 

“جامعة  يف  اخل����ري����ج����ني  م����در�����ش����ة  يف 

القرن  من  الثمانينات  اأواخ��ر  �شرياكيوز” 

دي���اب �شخ�ٌس  اإّن  ب���رات  امل��ا���ش��ي. وي��ق��ول 

طيٌب ولطيٌف وك��رمٌي يحرتم النا�س على 

اخ���ت���الف ان��ت��م��اءات��ه��م وي��ن��ب��ذ ال��ت��ع�����ش��ب 

والعنف. وكان بداأ جهوده مع “جلنة دعم 

ح�����ش��ن دياب” م��ن��ذ ان��ط��ل��ق��ت م���ع ب��داي��ة 

ق�شية الدكتور دياب عام 2008.     

الدكتور ح�شن دياب دونالد برات
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كندا مرتابة من االتفاق

بني ايران والغرب!

ح�سني حب اهلل ال�سالم عليكم

تخللها  وم��ا  ال�شراعات  م��ن  عقود  بعد 

من قطيعة وح�شار وحروب غري مبا�شرة 

والأمريكيني  عموما  والغرب  اي��ران  بني 

الوليات   ، اي��ران  تو�شلت  ب�شكل خا�س 

املانيا   ، ،فرن�شا  ،ال�شني  ،رو�شيا  املتحدة 

امللف  ح��ول  اأويل  ات��ف��اق  اىل  وبريطانيا 

النووي اليراين ير�شي جميع الطراف 

ويبعد �شبح حرب كانت ا�شرائيل ت�شعى 

للق�شاء على عدوها  اليها  العامل  جلر 

التاريخي ، ما ي�شع العامل امام مرحلة 

ت��وت��رات  اأم����ال بتخفيف  ت��ب��ع��ث  ج��دي��دة 

ون�����زع ف��ت��ي��ل ن����زاع����ات م���ع ال���غ���رب .ه���ذا 

دوليني  واجماعا  ترحيبا  لقي  الت��ف��اق 

مل يخرج عنه ال القليل . منها مت�شرر 

واآخ��ر  وال�����ش��ع��ودي��ة  ال�شهيوين  كالكيان 

يتخبط  يف مواقفه، ككندا .

 ك����ان م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ان ت��ق��ف ال���دول���ة 

التفاق  م��ن  �شلبيا  موقف  ال�شهيونية 

ال������ذي اأب����رم����ت����ه ال����ق����وى ال���ع���ظ���م���ى م��ع 

اإي����ران ك��ون��ه لي�س جم���رد خ��ط��اأ، ب��ل هو 

»�شوف  اأنها  معلنة  ا�شرتاتيجي«،  »خطر 

ت��ت�����ش��دى ل����ه«، ك��ون��ه ي�����ش��ك��ل ف�����ش��ال لكل 

بنيامني  �شنها  التي  التجيي�س  حمالت 

ل��ت��اأم��ني دعم  وق���ادة الح��ت��الل  نتنياهو 

وخططهم  ال��ع��دوان��ي��ة  لنزعاتهم  دويل 

الكارثية.

كما كان من الطبيعي ان يكون لل�شعودية 

موقفها املعار�س - خ�شو�شا جناح بندر- 

الفي�شل ، وهي التي ترى يف ايران عقبة 

التي  خمططاتها  ك��ل  وج��ه  يف  رئي�شية 

ت�شعى لتنفيذها يف �شوريا باخل�شو�س، 

م��ن خ���الل مت��وي��ل واح��ت�����ش��ان وت�شليح 

حركات التطرف والج��رام هناك ، وهي 

التي هددت بايام قامتة تنتظر ال�شعوب 

العربية بح�شب ما نقل عن رئي�س جلنة 

ال�شورى  جمل�س  يف  اخلارجية  ال�شوؤون 

ال�شعودي عبد اهلل الع�شكر الذي قال » 

اأّن النوم �شيجايف �شكان منطقة ال�شرق 

الأو�شط بعد التفاق النووي«.

املتوقع  املوقفان ل يخرجان عن  ه��ذان 

وال���������ش����ي����اق ال���ط���ب���ي���ع���ي ل�����الح�����داث م��ن 

ك��ي��ان غا�شب ودول���ة دك��ت��ات��وري��ة ل تغْب 

ب�����ش��م��ات��ه��م��ا ع���ن اأي ح���رك���ة ت���ط���رف او 

اي���ران  حت��ق��ق  ان  ير�شيهما  ول  اره����اب 

ان��ت�����ش��ارا دب��ل��وم��ا���ش��ي��ا ج���دي���دا وت��خ��رج 

كدولة لها كلمتها على ال�شاحة الدولية 

مقابل دول عظمى. 

ال��ل��ذان �شذا ع��ن اجماع  املوقفان  ه��ذان 

ال�����دول ال��ع��ظ��م��ى لق��اه��م��ا م���وق���ف من 

ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��ك��ن��دي��ة ال���ت���ي ع����ربت على 

ل���������ش����ان وزي��������ر اخل�����ارج�����ي�����ة ج�������ون ب����ريد 

ع���ن »ارت��ي��اب��ه��ا ال��ع��م��ي��ق« م���ن الإت���ف���اق. 

وح�����اول ال���وزي���ر ب���ريد ان مي��ّي��ز م��واق��ف��ه 

الكربى وعزلها عن حماكاة  ال��دول  عن 

مواقفنا   « بقوله  ال�شرائيلية  امل��واق��ف 

واأ���ش��اف  ك���ن���دا«.  اخل��ارج��ي��ة �شنعت يف 

تنبىء  ال�شابقة  الن�شطة  ان  اعتقد   «

�شبق  واي���ران  امل�شتقبلية،  الن�شطة  عن 

وحت���ّدت جمل�س الم���ن ووك��ال��ة الطاقة 

قاله  ما  بعيدا عن م�شداقية   .« الذرية 

ب�����ريد ه���ن���ا، وه�����و حم����ل ت�����ش��ك��ي��ك، ف���ان 

املوقف  يعك�س يف خلفيته  امل��وق��ف  ه��ذا 

ال�شرائيلي ول يخدم ال�شالم يف العامل 

ال��دول الكربى التى  وي�شرب م�شداقية 

وقعت التفاق مع ايران. فيما الفر�شة 

���ش��ان��ح��ة ال��ي��وم لي��ج��اد حت���ول ت��اري��خ��ي 

يف م�����ش��ار ال��ع��الق��ات ب��ني ال��غ��رب واي���ران 

ي�����ش��اه��م يف ت��ث��ب��ي��ت دع���ائ���م ال���ش��ت��ق��رار 

املنطقة  �شعوب  ل��دى  الطمانينة  وبعث 

ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���اين م���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

ومعها  لإي��ران  عدائها  بفعل  المريكية 

كل القوى التي ترف�س اخل�شوع لالإرادة 

المريكية.

ايجابيا  دورا  تلعب  ان  كان ميكن لكندا 

يف ف�������س ال����ن����زاع����ات وح������ل اخل����الف����ات 

م���ن خ���الل دور و���ش��ط��ي واإب���ق���اء ق��ن��وات 

ال��ت��وا���ش��ل م��ف��ت��وح��ة م���ع اي�����ران ك��م��ا يف 

ال�������ش���اب���ق، ل��ك��ن��ه��ا اخ�����ت�����ارت ا���ش��ت��ن�����ش��اخ 

ال�شرائيلية وترديدها من غري  املواقف 

دل��ي��ل عملي ح��ني اك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

النظر  تعيد  ���ش��وف   « ك��ن��دا  ان  الكندية 

يف ال��ع��ق��وب��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ���ش��د اي���ران 

ع��ن��دم��ا تتخلى ع��ن ب��رن��اجم��ه��ا ال��ن��ووي 

ايران  تاأكيد  الرغم من  الع�شكري« على 

�شابقا  ال��ن��ووي��ة  ب��راجم��ه��ا  �شلمية  ع��ل��ى 

وما مت توقيعه يف التفاق اجلديد وعلى 

اأطلقها المام  التي  الفتوى  الرغم من 

و  ان��ت��اج  بحرمة  اخلامنئي  علي  ال�شيد 

ا�شتخدام ال�شلحة النووية . 

بريد مل يغلق الباب ام��ام تغيري املوقف 

� يف املجال امام  � رمب��ا  اف�شاحا  الكندي 

ال��ل��ح��اق ب��ح��ل��ف��ائ��ه��ا ح���ني ق����ال » ���ش��وف 

ن��ق��ي��م ه����ذا الت���ف���اق ل��ي�����س مب���ا ي��ح��وي��ه 

تطبيقه  م��ن  بالتحقق  ب��ل  ك��ل��م��ات  م��ن 

وال��و���ش��ول ال���ال م�����ش��روط اىل امل��ن�����ش��اآت 

على  كندي  حْر�س  الإي��ران��ي��ة«.  النووية 

ت��ط��ب��ي��ق الت����ف����اق ال����ن����ووي مل���ن���ع اي�����ران 

م��ن ان��ت��اج قنبلة ن��ووي��ة وه��و مطلب كل 

ال��ع��ق��الء لن���ه يجعل ال��ع��امل اأك���ر اأم��ن��ا 

وال�����ش��ع��وب اأك����ر ط��م��اأن��ي��ن��ة ح��ت��ى ل��و ان 

اي��ران مل ت�شل بعد اىل مرحلة النوايا 

ف�����ش��ال ع���ن ال��ت�����ش��ن��ي��ع مل���ا ي�����ش��ك��ل��ه ه��ذا 

ال�����ش��الح م��ن خ��ط��ر ع��ل��ى ���ش��ع��وب ال��ع��امل 

ان  . ولكن لنا  ام ل  ا�شتخدم  كله �شواء 

املحافظ  وحزبه  خارجيتنا  وزي��ر  ن�شال 

هنا ح��ول ه��ذه امل��خ��اوف من م�شروع مل 

الوهم  ه��ذا  ن�شر  وراء  يقف  وم��ن  ينجز 

؟ وماذا عن �شالح نووي بات العامل كله 

على  ومُينع  متتلكه  ا�شرائيل  ان  يعرف 

يتطابق  ه��ل  من�شاآته؟  ي���زور  ان  ال��ع��امل 

ه��ذا م��ع ق��وان��ني جمل�س الم���ن ووك��ال��ة 

ال��ط��اق��ة ال���ذري���ة ؟ األ ي��ث��ري خم��اوف��ك��م 

امتالك ا�شرائيل ملئات الروؤو�س النووية 

؟ ملاذا �شيا�شة الكيل مبكيالني ؟ هل لن 

اإ�شرائيل حليفة لكم؟ هذا لو افرت�شنا 

دول��ة م�شاملة فيما  ا�شرائيل  ان   � � ج��دل 

ه��ي دول���ة اح��ت��الل وع�����دوان ك��م��ا ي�شهد 

وحتى  فل�شطني  اغت�شاب  منذ  التاريخ 

يومنا هذا!!  

ال��ي�����ش��ت امل�����ش��اع��دة يف حت��ق��ي��ق ال�����ش��الم 

م�شلحة كندية؟ ال ي�شتحق الكنديون 

ت��ع��ي��د حكومتهم  ان  اي�����راين  ا���ش��ل  م���ن 

العالقات  قطع  م��ن  موقفها  يف  النظر 

���ش��ف��ارت��ه��ا لت�شهل  واغ������الق  اي������ران  م���ع 

امورهم وت�شري معامالتهم.

ال ينبغي ان تالقي كندا الإنفتاح الذي 

تبديه طهران بعد و�شول الرئي�س ال�شيخ 

اليجابية  وال��ت��ط��ورات  روح����اين  ح�شن 

واكرب  اي��ران  بني  العالقة  �شهدتها  التي 

حلفاء كندا ، الوليات املتحدة ؟ 

الكنديون  ليعود  امل��وؤات��ي��ة  الفر�شة  انها 

رع��اة �شالم ودع��اة ح��وار و�شركاء فاعلني 

ب���دل ان يكونوا  ال��ت��الق��ي والن��ف��ت��اح  يف 

ول  مواقفهم  تقدم  ل  مهّم�شني  �شهودا 

ت��وؤخ��ر ال يف رك���وب م��وج��ة حم���ور ال�شر 

الذي بداأت تت�شّكل مالحمه يف التقارب 

ال�شرائيلي ال�شعودي.     

hhoballah@sadaalmashrek.ca

¥Ó£dG
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Pour sortir de là
To make it through

Syndics de faillite • Trustees in Bankruptcy

Fouad Tfaili
Administrateur - Administrator

Syndics de faillite depuis 1980
Éliminez vos dettes sans faire faillite grâce à la 
proposition de consommateur
Consultation gratuite et rapide • Discrétion assurée

MONTRÉAL OTTAWA TORONTO

 1 855 55 FOUAD (1 855 553-6823)

متخ�ض�ضون يف حالت الإفال�س منذ عام 1980

للق�ضاء على ديونكم دون الإفال�س

ا�ضت�ضارة �ضريعة وجمانية - �ضرية تامة

لالأفراد

واملوؤ�ض�ضات

�صدى امل�رسق ـ مونرتيال

على  �شيفا  حل  لكندا  الثانية  زيارته  يف 

يف   ) ال�شالم  )عليهم  البيت  اهل  م�شجد 

جمهورية  من  قادما  مونرتي�ال  مدينة 

عا�شوراء  عن  املحا�شر  وكان  العراق 

لأكر   ) ال�شالم  )عليه  احل�شني  المام 

اقامها  التي  املجال�س  يف  ايام  ع�شرة  من 

امل�شجد حيث افاد فيها الكثريين وا�شتفاد 

 1980 عام  العراق  من  هاجر    ، كر  منه 

نتيجة املالحقة وال�شيا�شات الالن�شانية و 

حامال  ح�شني  �شدام  حلكومة  التع�شفية 

من  التحرر  يف  و�شعبه  امته  امال  معه 

الديكتاتورية ومتاأبطا �شهادة البكالوريو�س 

كان قد ح�شل  والتي  النكليزية  اللغة  يف 

  ، بغداد  جامعة   / الداب  كلية  من  عليها 

انت�شب للدرا�شات الدينية احلوزوية لفرتة 

الهتمام  يرتك  ان  دون  بالق�شرية  لي�شت 

ا�شتطاع  حيث  الكادميية  بالدرا�شات 

ان يح�شل  وم�شووؤلياته من  رغم م�شاغله 

املقارن  الفقه  يف  الدكتوراه  �شهادة  على 

،  انه �شماحة ال�شيخ الدكتور   2002 عام 

الوقف  ديوان  رئي�س  وكيل  اخلطيب  علي 

و  التعليمية  لل�شوؤون  العراق  يف  ال�شيعي 

التقته  حيث   2005 عام  منذ  الثقافية 

�شدى امل�شرق واجرت معه اللقاء التايل : 

فكرة  تعطونا  ان  لكم  هل  ال�شيخ  �شماحة 

عن ديوان الوقف ال�شيعي ؟

لقد تاأ�ش�س ديوان الوقف ال�شيعي ا�شتنادا 

به  وانيطت   2005 لعام   19 رقم  للقانون 

يف  املقد�شة  العتبات  على  ال�شراف  مهمة 

العراق مبا فيها �شامراء ومن اجل حتقيق 

به  املناطة  بامل�شوؤوليات  والقيام  اهدافه 

فقد مت ان�شاء عدة دوائر متخ�ش�شة تعمل 

الهداف  لبلوغ  ومنظم  متكامل  ب�شكل 

اطيافه  بكافة  العراقي  املجتمع  وخدمة 

ديوان  هناك  وان  خ�شو�شا  وانتماءاته 

امل�شيحي  للوقف  وديوان  ال�شني  للوقف 

يف  فنحن  وبالتايل  الدينية  القليات  و 

اهدافنا  حتقيق  على  نعمل  الديوان 

ونتوا�شل مع الخرين لتحقيق الهداف 

املرجوة من ان�شاء دوواين الوقاف هذه .

 ومن مهام الوقف ال�شيعي  بال�شافة اىل 

ال�شراف على العتبات املقد�شة هو �شيانة 

ومدار�س  احل�شينيات  و  امل�شاجد  وبناء 

بها  واملعرتف  الديني  و  العام  التعليم 

ر�شميا حيث �شعينا لف�شاح املجال للذين 

ال�شالمية  للدرا�شات  بالنت�شاب  يرغبون 

و  املتو�شطة  للمراحل  �شواء  اخلارجية 

بالنت�شاب  فيها  ي�شمح  والتي  الثانوية 

او  ديانتهم  عن  النظر  بغ�س  للجميع 

الف   181 حاليا  العدد  ويبلغ  مذاهبهم  

العراق  حمافظات  جميع  يف  منت�شب 

املرجعية  مبباركة  امل�شروع  هذا  وحظي 

الر�شمي  العرتاف  على  ح�شلنا  وكذلك 

به ، كما نعمل على تهيئة الفر�شة للذين 

ال�شابق  النظام  ايام  التعلم  من  حرموا 

ي�شمل  بحيث  مدار�شنا  يف  ي�شجلوا  لن 

اخلريجون بالقبول املركزي يف اجلامعات 

العراقية باخت�شا�شات ال�شريعة و علومها 

حيث ح�شلت موافقة معايل وزير التعليم 

ب�شمول  الديب  علي  ال�شتاذ  العايل 

ومن  اننا  كما  املركزي  بالقبول  خريجينا 

فاننا  للطلبة  الختيار  حق  تو�شيع  اجل 

علم  درا�شة  اىل  املدخل   ( مادتي  ادخلنا 

ليوا�شل   ) الن�شان  ومادة حقوق  القانون 

الراغبون يف التخ�ش�س يف جمال القانون 

يف  ن�شارك  كذلك   . الن�شان  وحقوق 

داخل  تقام  التي  الندوات  و  املوؤمترات 

يقيمها  التي  اىل  ا�شافة  العراق  وخارج 

ال�شالمي  الفكر  لحياء  ال�شيعي  الوقف 

) ال�شالم  )عليهم  البيت  اهل  ومنا�شبات 

الطف  ملتقى   ( املثال  �شبيل  على  ومنها 

التعليم  وزارة  مع  بالتعاون   ) ال�شنوي 

العايل / اجلماعة امل�شتن�شرية .

)عليه  الكاظم  المام  كلية  لدينا  كما 

علوم  تخ�ش�شات  التي حتوي  و   ) ال�شالم 

وتكنلوجيا  العالم  و  القانون  و  ال�شريعة 

مينح  اكادميية  درا�شة  وهي  املعلومات 

املتخرج منها �شهادة البكالوريو�س .

و  ال�شني  للوقف  ديوان  هناك  بان  ذكرمت 

ديوان للوقف امل�شيحي والقليات الدينية 

فكيف هي عالقتكم معها؟

الوقف  مع  ومتوا�شل  دائمي  تعاون  لدينا 

توحيد  على  معا  نعمل  حيث  ال�شني 

الفتنة  وواأد  التفرقة  ومنع  ال�شفوف 

واعتقد بانكم ت�شمعون عن اقامة ال�شالة 

على  تعمل  التي  و  امل�شرتكة  و  املوحدة 

خمتلف  بني  ال�شالمية  الروابط  متتني 

املذاهب ال�شالمية كما ان هناك منا�شبات 

م�شرتكة يقيمها الوقفني معا ، اما بالن�شبة 

و  امل�شيحي  الوقف  ديوان  العالقة مع  اىل 

القليات الدينية فهي عالقة قوية ومتينة 

النهاية نهدف اىل خدمة  كذلك لننا يف 

انتماءتهم  كانت  مهما  جميعا  العراقيني 

اود  وهنا  العرقية  و  املذهبية  و  الدينية 

ال�شارة اىل ان معايل رئي�س ديوان الوقف 

موؤخرا  الفاتيكان  زار  الذي  و  ال�شيعي 

مباحثات  وعقد  الفاتيكان  ببابا  والتقى 

رئي�س  معايل  معه  ا�شطحب  قد  معه 

مت  حيث  العراقي  امل�شيحي  الوقف  ديوان 

توجيه دعوة لبابا الفاتيكان لزيارة النجف 

ال�شرف . 

عن  ب�سوؤالكم  لنا  ا�سمحوا  ال�سيخ  �سماحة 

لها  تتعر�س  التي  الطائفية  الهجمة  تاثريات 

منطقة ال�رشق الو�سط وكيف ميكن اخمادها ؟

هجمة  هناك  بان  ا�شف  وبكل  اقولها 

عدوانية خمطط لها ب�شكل دقيق من اجل 

بحيث  ال�شمحة  ومبادئه  ال�شالم  ت�شويه 

الكرمي  ر�شوله  خماطبا  تعاىل  اهلل  قال 

رحمة  ال  بعثناك  وما   ( الكرمي  قرانه  يف 

للعاملني ( فكيف ميكن ملن يوؤمن بال�شالم 

وتعاليم  مبادئ  تنايف  افعال  يرتكب  لن 

الرهابية  املنظمات  هذه  ان  ؟  ال�شالم 

التي ترفع �شعار ال�شالم وترتكب كل هذه 

لي�س  كبريا  �شررا  ت�شبب  املحرمة  الفعال 

على �شمعة ال�شالم فقط بل على امل�شتوى 

من  وهناك  املادي  و  املعي�شي  و  املعنوي 

اقول بان على  ، لذلك  ا�شف  يوؤيدها بكل 

اول من خالل  لهوؤلء  الت�شدي  امل�شلمني 

ما  وا�شتنكار  وافكارها  املنظمات  هذه  نبذ 

تقوم به  وف�شحها ومن جانب اخر علينا 

و  الخالقية  و  الميانية  اجلوانب  اظهار 

الن�شانية التي يدعو اليها ا�شالمنا العزيز 

املفاهيم  تلك  كل  وترف�س  تنايف  والتي 

تربز  وهنا  الرهابية  املتطرفة  والعمال 

كل  ونبذ  امل�شلمني  ووحدة  تكاتف  اهمية 

اخذ  ولهذا  الختالف  و  الفرقة  يثري  ما 

ادامة  عاتقه  على  ال�شيعي  الوقف  يوان 

الوقفني  مع  حمليا  التوا�شل  وتقوية 

خالل  من  وا�شالميا  امل�شيحي  و  ال�شني 

عالقته مع الزهر ال�شريف وعامليا كما هي 

العمل  اجل  من  ذلك  وكل  الفاتيكان  مع 

واظهار  والرهاب  التطرف  على حما�شرة 

هناك  كما   . لال�شالم  احلقيقة  املفاهيم 

و  امللتزم  العالم  على  كبرية  م�شوؤولية 

احلقيقي الذي يجب ان يف�شح التطرف 

و  املحبة  ثقافة  يعمم  وان  ا�شكاله  بكل 

الخوة و املواطنة ال�شاحلة  .

عن  تخربونا  ان  لكم  هل  ال�سيخ  �سماحة 

ملدينة  ه��ذه  زي��ارت��ك��م  ع��ن  انطباعاتكم 

مونرتي�ال؟

الثانية  زيارتي  هذه  ان  احلقيقة  يف 

�شيفا  املرة  هذه  يف  حللت  حيث  لكندا 

مونرتي�ال  يف  البيت)ع(  اهل  م�شجد  على 

الدينية  الن�شاطات  تنوع  اعجبني  وقد 

تقيمها  التي  الجتماعية  و  الثقافية  و 

ح�شور  انتباهي  ولفت  العراقية  اجلالية 

وم�شاركة افراد من اجلاليات الخرى وهذا 

ان دل على �شيء فامنا يدل على �شعة افق 

الفعاليات  و  الربامج  هذه  على  القائمني 

ديننا  تعاليم  عن  حقيقي  تعبري  وهذا 

لاللفة  يدعو  الذي  احلنيف  ال�شالمي 

كما   ، الخر  وقبول  التعاون  و  واملحبة 

حيث  اجلديد  بالن�شاأ  الهتمام  اعجبني 

بتعليم  تقوم  التي  التوحيد  مدر�شة  زرت 

اللغة  و  ال�شالمي  الدين  مبادئ  الطفال 

العربية يف ايام الحد ووجدت احلما�س و 

الهمة العالية يف القائمني على املدر�شة و 

قربة  بعملهم  يتطوعون  الذين  املدر�شني 

وا�شكرهم  احييهم  ان  واود  تعاىل  اهلل  اىل 

ي�شعني  مل  التي  املدار�س  بقية  وكذلك 

الوقت زيارتها ، وهنا اود ان ا�شيد بدورات 

العمار  تقام جلميع  التي  الكرمي  القران 

�شخ�شية  الكرمي  القران  ي�شقل  حيث 

نافعة  �شخ�شية  ويجعلها  الن�شان 

وتوجيهات  تعاليم  من  فيه  ملا  للمجتمع 

ومبادئ  ونحن مطلوب منا ان  نرتك اثرا 

فيها  نعي�س  التي  جمتمعاتنا  يف  ايجابيا 

باقر  حممد  ال�شيد  ال�شهيد  قال  وكما 

ال�شدر ) لي�س حياة اي ان�شان ال بقدر ما 

يعطي لمته من وجوده وحياته ما يبقى 

لن  اجلميع  ادعوا  لذلك   ) اعلى  مثال 

على  عاملني  املجتمع  يف  فعالني  يكونوا 

وامتنى  اهلل  ير�شي  مبا  وخدمته  تطويره 

ادعو  كما  وجناح  وتوفيق  خري  كل  لهم 

امل�شاركة  اىل   الهتمام  هذا  خالل  ومن 

الكرمي  للقران  الدولية  امل�شابقة  يف 

يف  ال�شيعي  الوقف  ديوان  يقيمها  الذي 

مت�شابقني  ي�شرتك  حيث  �شنويا  العراق 

جيدة  فر�شة  وهي  العامل  انحاء  من 

ل�شحيفة  ادعو  كما    ، والتعارف  للتالقي 

عملها  يف  بالتوفيق  الغراء  امل�شرق  �شدى 

اجلاليات  يخدم  الذي  و  الهام  العالمي 

هذا  على  وا�شكركم  انتماءاتها  مبختلف 

اللقاء و اهلل ويل التوفيق . 

nabil@farahcpa.com

مقابلة

وكيل رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي لل�سوؤون التعليمية والثقافية يف العراق لـ »�سدى امل�سرق«:

مطلوب منا ان  نرتك اثرا ايجابيا يف جمتمعاتنا التي نعي�ش فيها
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د. علي �ساهر

�شهدت جامعة كيبك يف مونرتيال ) اوكام 

انعقاد  املن�شرم،  ال�شبوع  مدى  على   )

حواىل  �شمت  ن�شائية  عمومية  جمعية 

الف امراأة كيبيكية من خمتلف التنيات 

واملهنية  الجتماعية  واملنابت  والثقافات 

حركة  ت�شكيل  اىل  والنقابية.واف�شت 

“الحتاد  عن  بديلة  علمانية  ن�شائية 

ينعقد  مل  الذي  الكيبيكي”  الن�شائي 

اقرتاحا   30 واقرت   .  1992 العام  منذ 

�شواء  املراأة  متحور معظمها حول حقوق 

اتوكتون  او”  مهاجرة  او  مواطنة  كانت 

او  مثلية  او   ) ال�شليني  ال�شكان  )من 

متييز  من  احيانا  تعانيه  وما  حمجبة 

احرتام  على  �شددت  وتهمي�س.كما  وعنف 

مبداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل  يف العمل 

والجور والو�شول اىل دوائر القرار ف�شال 

التنموية   بامل�شائل   املراأة   اهتمام  عن 

والبيئية والثقافية وال�شحية وغريها .

على  اطلق  الذي  الن�شائي  هذاالتجمع   

يف  املراأة  حقوق  اجل  من   “ ا�شم  نف�شه 

 21 بعد  فجاأة  ا�شتيقظ  والذي   “ كيبك 

عاما على احت�شاره ، قد جاء على خلفية 

م�شروع “ �شرعة القيم الكيبيكية “ الذي  

موجة  واحدث  موؤخرا  احلكومة  تبنته 

يف  احلادة  والنق�شامات  ال�شجالت  من 

او�شاط الراأي العام الكيبيكي. يف ظل هذه 

الوجوه  بع�س  راى   ، اخلالفية  املناخات 

كونرادي  اليك�شا  امثال  البارزة   الن�شائية 

يف  النا�شطات  من   ( دافيد  وفران�شواز 

“احلركة  ان   ) القدمي  الن�شائي  الحتاد 

وما  بجديد  تاأت  مل  الوليدة  الن�شائية 

امنيات  �شوى  لي�شت  اقرتاحات  من  �شدر 

لويز  اما  ن�شوية”.  منا�شبة  كل  يف  تتكرر 

بودوان ) وزيرة ونائب يف احلزب الكيبيكي 

النا�شئة(  احلركة  يف  وع�شو  �شابقا  

يف  “وقعت  الخرية  هذه  ان  فاأعلنت 

للمراأة  الفردية  باحلقوق  املطالبة   فخ 

للن�شاء”.  اجلماعية  احلقوق  واهملت  

اجلارية  املحاولت  بع�س  اىل  ولفتت 

خلع  اىل  امل�شلمات  الن�شاء  بع�س  لرغام 

بالوظيفة  الحتفاظ  مقابل  احلجاب 

ميهد  الدولة  علمنة  “م�شروع  ان  واكدت 

ملنع املظاهر ال�شالمية اينما كان حتى يف 

ال�شارع “. ال ان الناطقة بل�شان التجمع 

 “ ان  فقالت  موغابو  ديلي�س  الن�شائي 

جمرد اجتماع الف امراأة كيبيكية هو بحد 

واعدة نحو  وانطالقة  تاريخي  ذاته حدث 

م�شتقبل ن�شوي اف�شل”.

من جهتها نوهت رئي�شة احلركة اجلديدة 

�شريوا  مي�شيل  النرتوبولوجيا  عاملة 

منظمتنا   “ ان  بقولها  املراأة   مب�شتقبل 

ن�شاء مواطنات وغري حزبيات ومن  ت�شم 

وان  التنو-ثقافية.  املجموعات  �شائر 

امل�شاواة   ميثاقها ين�س على احرتام مبداأ 

وكرامة املراأة والت�شامن مع جميع الن�شاء 

ان  اىل  وا�شارت  وخارجها.”   كندا  داخل 

احلركة تلقى ترحيبا ودعما معنويا كبريا 

الحزاب  زعماء  ومن  العلمنة  دعاة  من 

والهيئات املدنية الكبيكية.

ال�صادور يف برملان كيبك 

على  املعرت�شة  املواقف  غمرة  وبرزيف 

التحرك الن�شائي اجلديد و �شرعة القيم 

والرموز  والعلمنة  واحلجاب  الكيبيكية 

الليربال  حلزب  لفت  موقف  الدينية،  

الكيبيكي.ف�شارع اىل التقاط هذه اللحظة 

اخلالفية  ليعلن على ل�شان احد اع�شائه 

ن�شاء  �شري�شح  حزبه   “ ان  تاجنيه  مارك 

ممن  بل  حمجبات  فقط  لي�س  م�شلمات 

لوائحه  على  اليراين  ال�شادور  يرتدين 

هوؤلء  ان  القادمة”.واكد  النتخابات  يف 

الن�شاء مرحب بهن يف �شفوفنا وحزبنا “ 

م�شريا اىل انه مل ي�شتبعد و�شول واحدة 

او اكر اىل اجلمعية الوطنية الكيبيكية.

العنيفة على هذا  الفعل  ردة  ان  والالفت 

الليربايل  البيت  اهل  من  اتت  العالن، 

،على ل�شان فاطمة هدى بيبان من ا�شل 

ونائب  الليربال  حزب  يف  ع�شو  و  مغربي 

يف الربملان لدورات عديدة ومن ا�شد دعاة 

بالذهول  ا�شبت   “ قالته  .ومما  العلمنة 

الذي  مارك  ت�شريحات  جراء  وال�شدمة 

يريد امل�شاواة بني املراأة والرجل على غرار 

“ اللبا�س  “واعلنت  ان  النموذج اليراين 

ال�شود الطويل هو كاحلجاب رمز لذلل 

امل�شلحة  با�شم  مقاومته  ينبغي  املراأة 

اجلماعية”. كما اكدت “رف�شها  للن�شبية 

وا�شفاء  الدين  �شتار  حتت  الثقافية 

ال�شرعية على لبا�س ديني كال�شادور”.

ي�شار اىل ان ت�شلب بيبان قد احدث هزة 

بالن�شحاب  وهددت  احلزب  او�شاط  يف 

منه لول تدخل رئي�شه فيليب كويار الذي 

الرموز  ابدى  معار�شته  لي حظر على 

الدينية طاملا بقي وجه ال�شيدة مك�شوفا.

واو�شح ان قبولها او رف�شها على لوائحنا 

يعود للناخبني يف �شناديق القرتاع . 

املجل�س  يف  ال�شعودية  ح�شر  مت  اأن  بعد 

مئات  انهالت  الإن�شان،  حلقوق  العاملي 

قلوب  عن  ال�شادرة  التهنئة  بطاقات 

تلك  على  والفخر  واملودة  باحلب  عامرة 

اخلطوة املباركة واجلبارة املعززة للحريات 

م�شارب  بني  الإن�شان  حلقوق  وال�شامنة 

هذه  التهنئة  بطاقات  مئات  �شعود.  بني 

العربية  اململكة  رجالت  على  انهالت 

احلراك  على  منهم  القادر  ال�شعودية 

من  واملمنوع  اليد  رفع  على  القادر  وغري 

فك الفك.

املجل�س  يف  ال�شعودية  د�س  مت  اأن  وبعد 

العاملي حلقوق الإن�شان، انهمرت اأكر من 

بالتهليل  م�شحوبة  مربوك  جملة  األف 

لرايات  الرافعة  ال�شخمة  املهمة  على 

التي مت حتقيقها  الإن�شان عاليا  حقوق 

العربية  اململكة  حماور  قادة  قبل  من 

يف  اأذانهم   حتى  الغارقني  ال�شعودية 

ينابيع احلقوق ال�شافية.

املجل�س  يف  ال�شعودية  دك  مت  اأن  وبعد 

العاملي حلقوق الإن�شان، تدافعت ماليني 

كلمات التعظيم على العمل املبدع الذي 

وكثبان  جنود  يف  الأحياء  زعماء  اأجنزه 

يف  ال�شابحني  ال�شعودية  العربية  اململكة 

املوؤمنة  واجلماعية  الفردية  احلقوق  مي 

وامل�شانة كما ت�شان حدقات العيون دون 

تفرقة بني حقوق اأمري اأو ماأمور اأو كافل 

اأو مكفول.

التعظيم  وكلمات  والتهليل  فالتهنئة 

حقوق  على  حري�س  كل  على  واجبة 

اإر�شالها  واجب  عليه  والذي  الإن�شان 

لتمكنهم  واأمراءها  اململكة  زعماء  اإىل 

الدولية  املنظمة  قيادة  اإىل  الت�شلل  من 

اجرتحوا  وقد  ل  كيف  الإن�شان.  حلقوق 

بعملهم هذا املعجزات وحققوا بخطوتهم 

تلك العجائب كما واثبتوا لكل العامل اأن 

جمل�س  قيادة  يف  واندكاكه  بلد  اند�شا�س 

الإن�شان ممكن،  العاملية حلقوق  املنظمة 

املند�س  البلد  اأن  من  بالرغم  وذلك 

متنع  عائلة  قبل  من  حمكوم  واملح�شور 

النتخابات والأحزاب وت�شرب التجمعات 

واملنظمات الهلية  وتكم افواه املواطنني 

وتعد عليهم انفا�شهم وحتظر املظاهرات 

املراأة  وت�شادر حقوق   املواطنني  وتالحق 

وتعمم القهر والف�شاد.

ِبَنعف  الِقرد  لوا  وكَّ املثل:  قول  وعلى 

حقوق  بحماية  وال�شعودية  الطحني 

امل�شاكني.

يف الوقت الذي ي�شتد ال�شجال حول �شرعة 

ارتداء  الداعية اىل حظر  الكيبكية  القيم 

احلكومية  الوظائف  يف  الدينية  الرموز 

تتوليان  منقبتني  فتاتني  م�شهد  اثار   ،

يف  الطفال  حدائق  احدى  وادارة  تربية 

او�شاط  يف  و�شدمة   ده�شة  مونرتيال، 

الراأي العام الكندي.

لدى مروراحدى الن�شاء الكيبكيات بالقرب 

ب�شحبة  لهما  �شورة  باأخذ  قامت   منهما 

وو�شرعت  احل�شانة  اطفال  من  عدد 

التوا�شل  ال�شحف ومواقع  بتوزيعها على 

الجتماعي. و�شرعان ما ن�شرت �شورتهما 

جرائد  يف  الوىل  ال�شفحات  �شدر  على 

اآلف  ع�شرات  تداولها  وجرى  مونرتيال 

املرات على موقع فاي�شبوك .

كيبكيتان.  هما   املنقبتني  ان  اىل  ي�شار 

وهما طالبتان احداهما يف جامعة ماغيل 

وتتوليان   . اوكام  جامعة  يف  والثانية 

تعود  للح�شانة  دار  يف  طفال   12 رعاية 

من  املربيتني.وهو  احدى  لزوج  ملكيته 

ا�شل فل�شطيني . وقد ا�شتنكر تداول هذه 

واعتربهذا  العالم  و�شائل  يف  ال�شورة 

دعوة   مبثابة  و  قانوين  غري  العمل 

للتحري�س واثارة امل�شاعر والنعرات .

ردود فعل متباينة

الكيبكيات  جنيف لتري  المهات  احدى 

اخرتت   ”: وقالت  باملربيتني   ا�شادت 

وتتوفر  نظيفة  لأنها  هذه  احل�شانة  دار 

وال�شحية  الغدائية  ال�شروط  كامل  فيها 

معظم  اليها  تفقر  التي  والرتفيهية 

احلدائق الخرى يف املنطقة ونوهت مبزايا 

وتعاملهن  وثقافتهن  واخالقهن  املربيتني 

مع الطفال مبحبة وعطف وحنان “. يف 

حني راأت �شيدة اخرى ان جمرد روؤية �شورة 

و�شا�شات  اجلرائد  �شفحات  على  طفلها 

النرتت ي�شكل “�شدمة كبرية وخ�شية من 

تعر�س �شالمته للخطر”.

القيم  �شرعة   “ م�شروع  ان  اىل  ي�شار   

العامالت  املنقبات   ي�شمل  ل  الكيبكية” 

قاله  ما  .وهذا  اخلا�شة  احل�شانة  دور  يف 

الوزير برنارد دنفيل  الذي  اثنى على هذا 

ال�شتثناء طاملا ظل وجه املربيات  مك�شوفا 

املح  ما  �شرعان  انه  ال   . الطفال  امام 

النقاب  ق�شية  نهائيا يف   �شيء  ان ل  اىل 

التي �شتكون خالل اليام القادمة مو�شع 

مناق�شة مكثفة امام اللجان الربملانية. 

علي حويلي - مونرتيال 

 ح�رس ال�صعودية يف املجل�ش

العاملي حلقوق االإن�صان

منقبات كيبكيات يف حدائق االطفال

 والدة حركة ن�صائيةجديدة  يف كيبك ..

  !وال�صادورقريبا يف الربملان

د. علي حويلي

• Vie & Hypothécaire
• Auto, Habitation & voyage 
• Maladie Grave
• Accidents & Invalidité
• (REER) - (CELI)
• Impôt  

Amanie Saleh
Conseillère en sécurité financière

∫RÉæª∏d ¢Vhôbh IÉ«◊G ≈∏Y  ÚeCÉJ •
ôØ°ùdGh ∫RÉæŸGh äGQÉ«°ùdG ÚeCÉJ  •
á«°ü©à°ùŸG ¢VGôeC’G ≈∏Y ÚeCÉJ •

ábÉYE’Gh çOGƒ◊G ÚeCÉJ •
  (REEE) ∫ÉØWC’G á°SGQód ÒaƒàdG èeGôH •

ÖFGô°V  •

Tél.: 514.550.6000

‹ÉŸG ÚeCÉàdG ‘ IQÉ°ûà°ùe
ASSURANCE

Appelez�le�(514)�225-2666

Canada�Par�Choix
Pour�Les�Services�D’immigrations

Trouvez�comment�vous�pouvez�immigrer

Travailleurs�permanents.�Gens�d’affaires. Travaileurs�temporaires.
Étudients�étrangers.�Parrainage�et�d’autres�clientèles
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عامل بال ال�صعودية!..
االتفاق النووي :ا�صتلحاق 

امريكي مل�صالح مهددة

 وادوات تتهاوى

عادل حبيب taha_talal@hotmail.comطالل طـــه

هل عامل بال ال�صعودية.. 

هو عامل اأف�صل؟

�شوؤال يخطر يف ذهني ويف اأذهان املاليني 

ورمبا  احلديث..  الع�شر  يف  الب�شر  من 

منذ تاأ�شي�س هذه اململكة وتطويبها باإ�شم 

ح�شرية  مالكة  اأ�شبحت  التي  العائلة 

لدولة و�شعب وثروات.. ومقد�شات!..

يعود  الذي  العامل  يف  الوحيدة  الدولة 

اىل  )ال�شعودية(  الر�شمي  اإ�شمها  جذر 

اإ�شم العائلة اآل �شعود!..

التي  العامل  يف  الوحيدة  الدولة  وهي 

عليه  متفق  ر�شمي  د�شتور  بدون  حتكم 

اآليات  اأو  هيئات  اأو  موؤ�ش�شات  قبل  من 

بل حتكم  وانتخابية،  وقانونية  ت�شريعية 

الأعراف  بع�س  وت�شا�س من خالل  وتدار 

واملدونات التي تخ�شع لجتهادات ملكية 

واأمريية وعائلية مبا يتنا�شب مع م�شالح 

واأمزجة واأهواء وع�شبيات الع�شابة التي 

حتكم البلد منذ تاأ�شي�شها بدايات القرن 

املا�شي!..

اإماراتها  وتوحيد  الدولة  تاأ�شي�س  فبعد 

على يد عبد العزيز اآل �شعود عام 1934، 

مدون،  غري  قانون  على  تعتمد  هي 

�شميت   1992 عام  وثيقة  �شدرت  اإمنا 

تكون  تكاد  للحكم”  الأ�شا�شي  “النظام 
بع�س م�شودات اأفكار لأطفال يف املرحلة 

اأو  دجاج  مزرعة  اإدارة  لكيفية  البتدائية 

فريق كرة قدم للهواة!..

فيها  تتبادل  التي  الوحيدة  الدولة  وهي 

امل�شالح  وال�شيا�شية  الدينية  ال�شلطتان 

ن�س  ما  وهذا  وامل�شروعية،  واخلدمات 

حممد  بن  املكتوب  غري  التفاق  عليه 

بن عبد الوهاب موؤ�ش�س املذهب الوهابي 

لآل  الأول  الزعيم  �شعود  بن  وحممد 

ع�شر،  الثامن  القرن  اأوا�شط  يف  �شعود 

ال�شلطة  متنح  الر�شمية  فال�شلطة 

حتكيم  م�شروعية  )الوهابية(  الدينية 

املذهب  اأن مينح  الوهابي مقابل  املذهب 

الوهابي العائلة احلاكمة م�شروعية حكم 

البلد واإدارة املقد�شات، وبالتوازي ت�شويق 

العامل  يف  الوهابي  للمذهب  الدولة 

مقابل اأن يقوم املذهب بت�شويق اآل �شعود 

قد�شيتها  لها  دينية  ك�شلطة  العامل  يف 

على  �شيطرتها  م�شادفة  من  املنبثقة 

احلجاز املنغلق باإحكام على مكة واملدينة 

لئحة  يف  تدخل  عقارية  كحرمات 

اأر�شدة وا�شتثمارات  اآل �شعود من  اأمالك 

املال  عاملي  يف  ورقية  ورهانات  وعقارات 

وال�شماء من  والأعمال من جهة والدين 

جهة اأخرى!..

الدولة  ولعلها  القليلة  الدول  من  وهي 

انتخابات  فيها  جتر  مل  التي  الوحيدة 

لل�شعب  ممثلني  لنتخاب  واحدة  نيابية 

ل�شرقة  احلكام  مع  يتواطاأوا  اأن  ميكن 

اأو تاأمني �شرعية �شكلية على غرار  البلد 

والبحرين،  الكويت  يف  ويجري  جرى  ما 

فحتى انتخابات �شكلية على هذا امل�شتوى 

على  بها  ال�شعودي  احلكم  يتكرم  مل 

املواطن  اإليه  تو�شل  ما  فاأق�شى  �شعبه، 

من حق يف التعبري، هو حقه يف انتخاب 

ويهتم  املرور  حركة  ينظم  بلدي  جمل�س 

وف�شالت  لبول  �شحية  م�شارف  بتاأمني 

ال�شعوديني وال�شعوديات.. من اجلن�شني، 

وهو املجال الوحيد الذي تاأخذ فيه املراأة 

ال�شعودية كامل حقوقها.. كما الرجل – 

امل�شاركة يف امل�شارف ال�شحية ولي�س حق 

النتخاب!..

وهي من الدول القليلة، ولعلها الوحيدة 

التي مينع فيها تاأ�شي�س الأحزاب وتقمع 

حرية  فيها  وتنتهك  الفردية  احلريات 

الظن  على  فيها  النا�س  ويعتقل  الراأي 

والتهمة ول ي�شمح للموؤ�ش�شات احلقوقية 

املعتقلني  زيارة  والإن�شانية  والقانونية 

اإعتقالهم  ظروف  على  الإطالع  اأو 

وحماكمتهم اأو تعيني حمامني لهم!..

ي�شمح  ل  التي  القليلة  الدول  من  وهي 

املعار�شة  اأ�شكال  من  �شكل  لأي  فيها 

باأي  والتماأ�ش�س  والت�شكل  بالتمظهر 

طريقة اأو اأ�شلوب اأو �شكل..اأنت معار�س؟ 

اإذن اأنت مقتول اأو م�شجون اأو يف املنفى!..

فيها  تقود  التي   الوحيدة  الدولة  وهي 

قيادة  والأمراء، ومتنع من  الرجال  املراأة 

دونية،  معاملة  املراأة  وتعامل  ال�شيارة، 

املائة من  اأقل من واحد يف  املراأة  وت�شكل 

الطبقة العاملة، و�شفر باملائة يف القرار 

ال�شوروي اأو ال�شيا�شي اأو الإداري العام!..

من  يخلو  الذي  الوحيد  املجتمع  ولعله 

بع�س  عدا  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

التي  والقبلية  العائلية  الت�شكيالت 

ثقافتها  تعميم  على  الدولة  ت�شاعد 

خالل  من  بعنا�شرها  لتتحكم  ودورها 

حتدث  الذي  وال�شوق”  اخليمة  “قانون 
عنه كي�شنجر يف اأحد كتبه!..

وهي اإحدى اأكرب دول العامل دخال قوميا، 

الناجت  من   90% النفط  ي�شكل  حيث 

مليار   850 حوايل  يبلغ  الذي  القومي، 

من  كثري  يعي�س  وحيث  �شنويا،  دولر 

خط  من  قريبني  اأو  كفقراء  ال�شعوديني 

اخلدمات  كامل  ت�شل  مل  وحيث  الفقر، 

ال�شعودية  الأرا�شي  كل  اىل  التحتية 

وحيث ميثل الف�شاد والهدر بيئة خ�شبة 

يتحكمون  اأمري   13000 حلوايل 

باقت�شاديات البلد وم�شاريعه وموازنته.. 

وعاهراته!..

متلك  التي  القليلة  الدول  اإحدى  وهي 

كل  تقريبا  وت�شتورد  القومي  الناجت  هذا 

التمر،  عدا  ما  اخلارج  من  احتياجاتها 

مبا فيه النفط.. املكرر!..

املديدة،  حياتي  خالل  اأنني  اأزعم  وقد 

اأمتع  مل  رمبا،  مثلي  كثريين  واآخرين 

يف  م�شنوعة  واحدة   ب�شلعة  نظري 

made in Saudi Ar - )ال�شعودية 

بالعبادة  امل�شغولة  اململكة  فهذه   ،)bia
اأوقاتهم  باإ�شغال  ملواطنيها  ت�شمح  مل 

التي  املرذولة  ال�شناعات  بهذه  الثمينة 

ميكن اأن ي�شخر الكافر ل�شناعتها واإهدار 

والطائرات  ال�شيارات  �شناعة  على  وقته 

والأدوات الكهربائية واحلا�شوب والألب�شة 

الأطفال  ولعب  والأ�شلحة  والعطور 

واأدوات  اجلن�شية  واملقويات  والأدوية 

والكحول  الذهبية  وال�شاعات  التعذيب 

والأطعمة واملرطبات.. والبغايا!..

ل�شيد  ال�شعودي  ال�شعب  يتفرغ  لكي 

روتانا  ومتابعة  الهجن  و�شباق  ال�شقور 

يف  ليتفقهوا  نفر  منهم  ينفر  اأن  بعد 

الدين ويفتون يف كل �شغرية اأو كبرية من 

ال�شغري  ر�شاع  اىل  اإ�شرائيل  مع  ال�شلح 

الدعاء  حترمي  اىل  النكاح  جهاد  ومن 

للمقاومة �شد اإ�شرائيل!..

اأما الإجناز الوحيد الذي عملت اململكة 

فهو  وحت�شينه  وتطويره  تغيريه  على 

»ال�شيطان«  يرجم  حيث  اجلمرات  موقع 

يف احلج من كل عام، فقد اأعيد »هند�شة« 

احلجيج  وعدد  يتنا�شب  مبا  املكان  هذا 

ال�شنوي وكمية الثاأر التي يحملونها �شد 

النوايا  مع  يتنا�شب  ومبا  ال�شيطان  هذا 

ال�شريرة التي ي�شمرونها له..

اآخر هو اجل�شر  اإجناز  اإ�شافة  نعم ميكن 

بالبحرين  ال�شعودية  يربط  الذي 

اىل  ال�شريع  العبور  حركة  لت�شهيل 

واجلن�س  والبغايا  الفنادق  حيث  املنامة 

من  فالطهوريون  والعاهرات،  والكحول 

اململكة  تنجي�س  يريدون  ل  �شعود  اآل 

برج�شهم  املقد�شة  والأرا�شي  الطاهرة 

وقذارتهم فتربع حكام البحرين لفتتاح 

احلرمني  حلكام  دعارة..  وبيت  خمارة 

ال�شريفني!..

عجل  اأن  اأي�شا  اجل�شر  فوائد  من  وكان 

و�شهل دخول قوات درع اجلزيرة ال�شعودية 

املتظاهرين  لقمع  البحرين  اىل 

واملعار�شني يف هذا البلد!..

املطلقة  امللكية  حيث  القهر  مملكة  يف 

كما  امللك  يقول  ل  احلكم  نظام  هي 

فرن�شا يف  ملك  ع�شر،  الرابع  لوي�س  قال 

حينها: اأنا الدولة، بل يقول اأنا اهلل!..

فهو الذي يحيي ومييت، لي�س هو فقط، 

ومعاق،  �شطحي  جاهل  اأمي  اأ�شغر  بل 

هذا  من  ونهل  املدر�شة  هذه  يف  تربى 

اأن  باإمكانه  املري�س،  التكفريي  الفكر 

يحكم بكفر من ي�شاء من النا�س، حكما 

غري قابل للمراجعة اأو النق�س، وقبل اأن 

يذهب  اأو  املوت  اىل  ي�شاق  ا�شتتابته  تتم 

اإليه )العراق و�شوريا ولبنان مناذج  املوت 

�شارخة لعهر هذه الدولة و�شيطانية هذا 

الفكر(.

اختفى  لو  العامل  �شيخ�شر  ماذا  اإذن.. 

هذا النظام عن خريطة امل�شهد ال�شيا�شي 

العاملي؟ 

يف الريا�شيات واحل�شاب �شوف يقل عدد 

اأع�شاء الأمم املتحدة ومنظمة دول عدم 

الإ�شالمي  العامل  ومنظمة  النحياز 

وجامعة الدول العربية وجمل�س التعاون 

يقل  �شوف  الأوبك..  ودول  اخلليجي 

ال�شيا�شة  اأما يف  الدول واحدا،  عدد هذه 

والقانون  والفكر  والثقافة  والجتماع 

والإن�شانيات ف�شوف يتدنى من�شوب ال�شر 

الطارئني  عدد  ويقل  الكوكب،  هذا  يف 

على الإن�شان والطبيعة واحلياة، املعاقني 

يف فكرهم و�شلوكهم واأرواحهم، وتن�شحب 

الهمجية من ال�شفحات الأوىل يف ن�شرات 

احلور  اىل  ال�شاعني  عدد  ويقل  الأخبار، 

طريق  على  �شري  عجقة  وخلق  العني 

اجلنان، واإمهال الآلف من الب�شر لأخذ 

حقهم من احلياة والهواء، ل اأن يتعجل 

بهم اىل حتفهم مهوو�س جن�شي يريد اأن 

ي�شاجع حورية.. الليلة، الليلة!..

يقول الراوي: منذ اأ�شهر اأر�شلت ال�شعودية 

ت�شل  اأفغان�شتان  لدولة  مادية  م�شاعدة 

على  ل�شرفها  دولر  مليون   50 حلد 

تطوير املناهج التعليمية يف هذه الدولة 

وطلبت  اأمريكا  فتدخلت  البائ�شة، 

على  �شرفها  الأفغانية  احلكومة  من 

اعرت�س  وحني  التحتية،  البنى  خدمة 

رد  ال�شرف،  وجهة  على  ال�شعوديون 

الأمريكان عليهم بغ�شب: ل نريد تربية 

وتعليما تخرج ب�شرا يحملون هذا الفكر 

التكفريي الإرهابي الهدام.. وكفى!..

الفكر  هذا  تبنت  التي  اأمريكا  فحتى 

ذرعا  �شاقت  به،  رو�شيا  وحاربت  ورعته 

اىل  يرتد  حني  الهدامة  نتائجه  بفاتورة 

مع  فتعاقدت  ال�شائع،  الوقت  يف  الوراء 

رو�شيا على التخل�س منه.. بنا!..  

بال  اأجمل  عامل  هو  ال�شعودية  بال  عامل 

يف  ف�شائحية  اأقل  �شخبا،  اأقل  �شك، 

ال�شرق،  يف  �شرورا  واأقل  الغربي،  الإعالم 

ال�شالة  اىل  بالذهاب  الإن�شان  يتمتع 

الأموات  يتمتع  بالع�شا،  ولي�س  طائعا.. 

والأ�شحاب بالنوم هانئني يف قبورهم ول 

يخافون اأن تنب�س ا�شتجابة من مرتزقني 

لفتوى مرتزق اأكرب!..

فيه  يتفرغ  �شوف  ال�شعودية  بال  عامل 

التي  مقاماتهم  يف  لأذكارهم  الأولياء 

النا�س لهم عليها بنيانا، فاأ�شبحت  بنى 

مدار�س لتعليم القراآن وطريقا اىل اهلل.. 

اأقرب!.. 

فيه  تتمكن  �شوف  ال�شعودية  بال  عامل 

احلجاز  يف  امراأة  ماليني  ع�شر  من  اأكر 

من ال�شعور بالن�شوة خلف مقود ال�شيارة 

العقم،  من  مباي�شهن  على  اخلوف  دون 

من  م�شلم  مليار  من  اأكر  فيه  ويتمتع 

مالحقة  بدل  املو�شيقى  اىل  ال�شتماع 

اإهداء  حترم  التي  الفتاوى  ف�شائيات 

احلاج  يتابع  و�شوف  املر�شى،  اىل  الورود 

التي  وعائلته  ال�شفارة  حرا�شة  ر�شوان 

تنتظره يف الأم�شيات القادمة!..

عامل بال ال�شعودية �شوف مينح املقاومني 

دون  الن�شر  بن�شوة  الإح�شا�س  فر�شة 

حرروا  لأنهم..  الذنب  بعقدة  ال�شعور 

اأر�شهم، وطردوا املحتل منها!.. 

انت�شارنا  �شريبة  اليوم  ندفع  فنحن 

ومنذ   – فال�شعودية  اإ�شرائيل،  على 

دولة  نف�شها  كر�شت   – اإ�شرائيل  ن�شاأة 

الدولة  حماربة  يريد  من  لكل  معادية 

النا�شر..  بعبد  اإبتداءا  ال�شهيونية، 

فلدى  واملقاومة،  ب�شوريا  انتهاءا  ولي�س 

النتقام  عدة  من  يلزمها  ما  ال�شعودية 

والرجال  املال  من  اإ�شرائيل،  خل�شائر 

والإعالم والفتاوى واحلقد.. وبندر!..

عامل بال ال�شعودية �شوف يجد املجاهدون 

التوجه  فيه طريقهم اىل فل�شطني بدل 

عن  والنحراف  الأر�س  اأ�شقاع  كل  اىل 

و�شوف  القد�س،  يف  احلقيقية  القبلة 

الذين  التائهني  بعودة  فل�شطني  تفخر 

)عبد  لفل�شطني  العاق  الإبن  جرهم 

اىل  الأ�شل(  فل�شطيني  عزام  الرحمن 

فل�شطني  تفخر  �شوف  بورا،  تورا  جبال 

لهم  وتن�شر  اأر�شهم  عن  ال�شالني  بعودة 

ورود فرحها ب�شهادتهم فوق ترابها املتعب 

بالحتالل وال�شبي!..

فيه  يقل  �شوف  ال�شعودية  بال  عامل 

الهتمام ب�شباق النوق لكنه �شيكون عامل 

اأرحب بالإن�شان. 

عامل  اأنه  �شك  ل  ال�شعودية..  بال  عامل 

اأف�شل!..

مل يكن مفاجئا الت�شليم المريكي بنتائج 

الكبا�س امليداين و الدبلوما�شي مع حمور 

ما  و هذا  وا�شحة  كانت  ،فالمور  املقاومة 

اأ�شرنا اليه يف �شل�شلة املقالت منذ �شنوات 

اأذكر  ،و  امل�شرق  �شدى  �شفحات  على  عدة 

المريكي  الرتاجع  بحتمية  جزمنا  اننا 

اأفغان�شتان  من  الهروب  با�شتحقاق  ربطا 

و تهاوي 

م�شروع تدمري حمور املقاومة عرب احلرب 

يف  املركزية  الو�شل  عقدة  �شد  الكونية 

�شوريا .

»مل يكن هناك داع لهذه الزمة«،هكذا عّلق 

اليراين  اخلارجية  وزير  ظريف  الدكتور 

ما  ان  نتائج مفاو�شات جنيف،حيث  على 

و  حتقق   2003 عام  منذ  ايران  طرحته 

المريكي اأعطى الآن �شوء الرتاجع فقط 

جتيي�س  و  املبا�شر  ال�شدام  من  ياأ�شه  بعد 

جمل�س المن و المم املتحدة و جمموعة 

عداوة  ا�شتبدلوا  الذين  العرب  الوبا�س 

املعلم  لوامر  ر�شوخا  بايران  ا�شرائيل 

لت�شافر  انعكا�شا  جاء  ،تراجع  المريكي 

باملوانع  المريكية  الرادة  كّبلت  معطيات 

التي  الوقائع  بقوة  نف�شها  فر�شت  التي 

ر�شمت حدودا ملا ميكن ان تفعله الغطر�شة 

و البلطجة المريكية .

اذا، بعد طول مماطلة و بعد ا�شتنفاذ كافة 

و  ع�شكري  و  مايل  ح�شار  من  الو�شائل 

اقت�شادي و بعد حرب اغتيالت طالت الكادر 

احتالل  بعد  ،و  اليراين  النووي  العلمي 

ا�شتهداف  حرب  و  العراق  و  افغان�شتان 

املوقع  ا�شقاط  وحرب  لبنان  يف  املقاومة 

اىل  المريكي  و�شل  هذا  كل  ،بعد  ال�شوري 

الت�شليم بق�شاء اهلل و قدره......لقد مار�س 

المريكي فعل اميان ب�شرورة احلفاظ على 

امل�شالح من دون اللتفات اىل مراعاة خاطر 

احلليف ال�شرائيلي  و الدوات العربية التي 

تعترب  ،و  الوهابية  العهر  مملكة  ترتاأ�شها 

طريقة  يف  نوعها  من  الثالثة  املوقعة  هذه 

تعامل المريكي مع من يعملون يف خدمته 

من العرب مع اأ�شافة نوعية طالت هذه املرة 

احلليف ال�شرائيلي ربطا بانهيار الوظيفة 

املتعاقد عليها مع احلركة ال�شهيونية  ابان 

مرحلة بناء الدولة  اللقيطة .

المريكي  ي�شتغل  ان  ال�شروري  من  كان 

الوقت املتاح له قبل ا�شتحقاق الن�شحاب 

من افغان�شتان لريتب اموره ،لن ا�شتمرار 

و  ال�شرائيلية  الوعود  على  املراهنة 

املتبقي  الوقت  �شيق  ظل  يف  الوهابية 

ل�شربات  المريكية  امل�شالح  ليعّر�س  كان 

يف  امليدانية  املعطيات  ظل  يف  قا�شية 

ال�شورية  ال�شاحة  اولها  و  ال�شراع  �شاحات 

الن  النارية  املواجهة  �شاحة  باعتبارها 

بايران  العرتاف  نفق  يف  المريكي  ،دخل 

�شريك  و  النووية  للمعرفة  منتجة  دولة 

م�شارب على امل�شتوى القليمي و الدويل 

مع ما يوؤ�ش�س ذلك اىل احداث موجات من 

املتغريات التي �شت�شيب العامل ال�شالمي 

النعكا�شات  مع  ال�شيوي  و  العربي  و 

اليجابية على ال�شاحة الدولية مبا يزيد 

المريكية  الحادية  القب�شة  ارتخاء  من 

على العامل. 

ايتامه  ترك  و  فعلته  المريكي  فعل 

ليقّلعوا ا�شواك العالقة معه بايديهم ،فما 

هو املتوقع منهم؟

تبدل  بح�شول  اأيقن  -1ال�شرائيلي 

المريكية  النظرة  يف  ا�شرتاتيجي 

،و هو يعرف  لطريقة مقاربتها مل�شاحلها 

يف  التفوق  على  احلفاظ  يف  الف�شل  ان 

�شيفقده  ال�شالمي-العربي  املحيط 

قد  ،و  الغرب  مل�شالح  كحار�س  الوظيفة 

اثر  على  دوره  خ�شارة  يف  ال�شرائيلي  بداأ 

الن�شحاب املذل من لبنان من دون قيد او 

�شرط ،اي انهارت قدرة الردع و التخويف و 

ا�شبحت ا�شرائيل بحاجة اىل من يحميها 

بعد ان كانت حتمي م�شالح الغرب .

لن  العلنية  العرقلة  تلجاأاىل  لن  لذلك 

ذلك فوق طاقتها و هي �شتعمل على ن�شف 

التفاق من خالل :

لعرقلة  املتنفذة  اللوبيات  اأ-ت�شغيل 

ان  التفاق  ن�شف  اىل  �شول  و  التنفيذ 

امكنها ذلك.

ا�شتعادة  �شاأنها  من  حلرب  ب-التح�شري 

اخلدمات  عقد  جتديد  و  الردع  قدرة 

هذا  يف  الفر�شة  ،و  الغرب  مع  املتبادلة 

املجال ترجع اىل وقائع امليدان و امكانية 

تلك  توفري  يف  ت�شاهم  مداخل  توفر 

الفر�شةمن عدمها .

ا�شالمية  حركات  من  العربية  -2الدوات 

،اىل  تكفريية  ،اخوانية،وهابية،�شلفية 

طوابري امل�شرتزقني من انظمة عاف عليها 

ربطا  فعلها  ردات  تتباين  ،�شوف  الزمن 

امل�شالح  خدمة  يف  متو�شعها  بطريقة 

مثل  ا�شا�شيا  دورها  كان  ،فمن  المريكية 

طريق  يف  تندفع  �شوف  الوهابية  اململكة 

هنا  ،و  الرتاجع  ل�شتحالة  الهالك 

المريكي امام حل من اثنني :

احلامية  الروؤو�س  امام  املجال  اأ-اف�شاح 

لتتك�شر  ال�شلبة  الوقائع  بجدار  لرتتطم 

عليه .

امل�شيطرة  الدوات  على  التغيري  ب-فر�س 

جديدة  بهياكل  التيان  و  احلكم  على 

تواكب املتغريات .

الخوانية  و  ال�شلفية  احلركات  اما 

فم�شريها اىل الندثار  بعد ف�شل معمودية 

العربي”....ولكن ل  “الربيع  النار يف دول 

»املباركة«  جهودها  من  ال�شتفادة  يف  باأ�س 

لتعزيز امل�شالح المريكية.

القوى  مبوازين  المريكي  العرتاف  بعد 

اآخر  نوع  من  امريكية  حروبا  ن�شهد  �شوف 

جهة  من  التثبيت  حروب  امام  الن  ،نحن 

حمور املقاومة . و امل�شار هو م�شار تراكمي يف 

الجنازات و على املقلب الخر ،م�شار امريكي 

عنوانه مللمة اخل�شائر و ح�شر التداعيات، و 

التائهة  و  الهائجة  م�شار الدوات المريكية 

تدفع  ان  ع�شى  �شمال  و  ت�شرب ميينا  التي 

اليها  القادم  ال�شود  امل�شري  نف�شها  عن 

ب�شرعة تطبيق التفاق النووي.

و ال�شالم

هوزاأبجد
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تتمة ال�صفحة االوىل 

ت�صارب املواقف لدى حزب االأحرار

لرئي�س  م�شتغربة  ت�شريحات  م��ع  احل��ك��اي��ة  ب����داأت 

 Marc Tanguay الكيبيكي  ال��ل��ي��ربايل  احل���زب 

ال�����ذي ����ش���رح يف م��ق��اب��ل��ة ���ش��ح��ف��ي��ة م���وق���ف احل���زب 

الدينية  الرموز  ارت��داء  الليربايل من مو�شوع منع 

اأن هذا املوقف يعني  اأماكن العمل العام، بقوله  يف 

املر�شحني عنه  ب��ني  ي��ك��ون  اأن  األ مي��ان��ع احل���زب يف 

ل��الن��ت��خ��اب��ات ال���ع���ام���ة ال���ق���ادم���ة، م��ر���ش��ح��ة ت��رت��دي 

للحقوق  منه  وتقديرًا  �شخ�شيًا،  واأن��ه  “ال�شادور”، 
زمالئه  ب��ني  ي��رى  اأن  يف  للفرد، ل ميانع  الأ�شا�شية 

ال�����ش��ادور )يبدو  ت��رت��دي  نائبة  ال��ربمل��ان  على مقاعد 

اأن امل��ذك��ور مل ي��درك م��ا معنى ال�����ش��ادور اأو اأن��ه اأراد 

امل������زاودة، ح��ي��ث يقت�شر احل��دي��ث عن  ي��ب��ال��غ يف  اأن 

احلجاب وح�شب(.

املفاجاأة جاءت يوم اخلمي�س 14 نوفمرب على ل�شان 

النائبة هدى بيبان يف ر�شالة وجهتها لو�شائل الإعالم 

عن  فيها  اأعربت  مع حزبها،  الت�شاور  دون  مبا�شرة، 

التي  امل�شتهجنة  للت�شريحات  و«ذهولها«  �شدمتها 

اأدىل بها زميلها Tanguay ، مت�شائلة عما اإذا كان 

حزبها قد اختار نهجًا للم�شاواة بني الرجل واملراأة 

اأ�شبة بالنهج ال�شعودي اأو النهج الإيراين؟ م�شيفة 

اأن هذه الت�شريحات زادت عن احلد الذي التزمت 

م�شروع  على  التعليق  ع��ن  والم��ت��ن��اع  ال�شمت  عنه 

ال�شرعة طيلة الأ�شهر املا�شية، وبدا وا�شحًا املاأخذ 

الليربالية �شد حزبها، حيث  النائبة  تتخذه  الذي 

ال��رم��وز  ن��زع  ت���رى، فيما يتعلق مب��وق��ف حزبها م��ن 

ال��دي��ن��ي��ة يف امل��ج��ال ال���ع���ام، اأن����ه ي��ت��وج��ب احل���د من 

احلريات ال�شخ�شية، اإذا تطلب ال�شالح العام ذلك، 

وحتديدًا عندما يتعلق الأمر مبو�شوع امل�شاواة بني 

النائبة،  تراها  كما  فالدميقراطية،  وامل���راأة.  الرجل 

يتطلب  القيود عندما  و�شع  تبيح  الأ�شل،  مغربية 

هذا  يف  �شابقة  اأمثلة  معطية  ذل��ك،  العام  ال�شالح 

ال�شياق.  

النائبة العريقة يف احلزب الليربايل اأ�شفت للموقف 

الذي يتخذه حزبها وزعيمه اجلديد والذي �شيبعد 

بال �شك احلزب عن قواعده الأ�شا�شية الثابتة التي 

ال��دول��ة  بحيادية  يتعلق  فيما  خا�شة  عليها،  ن�شاأ 

وغري  الكاملة  وبامل�شاواة  املجتمع  يف  امل���راأة  مبكانة 

امل��ن��ت��ق�����ش��ة ب��ي��ن��ه��ا وب���ني ال���رج���ل يف امل��ج��ت��م��ع. تلك 

امل�شاواة واملكانة التي ذكرت النائبة هدى بيبان باأنها 

جاءت نتيجة ن�شال وكفاح طويلني على مدى قرن 

من الزمان، �شمحا للمراأة بحق التعليم والنتخاب 

والعمل على قدم امل�شاواة مع الرجل.  

عما  للت�شاوؤل  ر�شالتها  يف  ب��ع��ي��دًا  النائبة  وم�شت 

اإذا كانت ما تزال يف �شفوف احلزب الليربايل اإبان 

ال��ث��ورة ال��ه��ادئ��ة التي اأو���ش��ل��ت ع��ام 1961 اأول ام��راأة 

 Marie-Claire بتاريخ كيبيك اىل مقاعد الربملان

Kirkland، لت�شبح الوزيرة الوحيدة يف احلكومة 
بعد عام  من دخولها الربملان. تلك الثورة التي اأنهت 

كانت مفرو�شة على  التي  الو�شاية  رجعة  من غري 

والقانونية  الق�شائية  امل��راأة مبنحها كامل احلقوق 

القبول  ميكن  كيف  ت�شاءلت  كما  املتزوجة.  للمراأة 

احلقيقة  اأدرك��ن��ا  ما  اإذا  الغريبة  الت�شريحات  بهذه 

التي ميثلها ارتداء ال�شادور يف اإيران اأو اأفغان�شتان، 

للمراأة  ال��رج��ل  لكراهية  �شارخًا  رم���زًا  يعترب  ال��ذي 

وخلنوع املراأة وخ�شوعها لإرادة الرجل.

يف  ال��وح��ي��دة  امل�شلمة  النائبة  بيبان،  ه��دى  فاطمة 

ب��رمل��ان ك��ي��ب��ي��ك، رف�����ش��ت ا���ش��ت��خ��دام م����ربرات ن�شبية 

الرموز  لتلك  ت�شريع  اأي  لتمرير  دينية  اأو  ثقافية 

التي ل تعرب اإل عن انتقا�س حلقوق املراأة بتوقيع 

اأن���ه���ا مل ت�شمن  اإل  م��ت��ط��رف،  رادي����ك����ايل  اأ����ش���ويل 

ر�شالتها اأي طلبات حمددة من حزبها اأو من زعيمه، 

اإغ��الق الباب  اأن��ه حماولة منها لعدم  على ما يبدو 

والبتعاد عن احلزب ، �شيما واأنها تعمل منذ فرتة 

على اإعداد م�شروع قانون ملكافحة »الأ�شولية«.  

النائبة فاطمة هدى بيبان كانت غاية يف ال�شفافية، 

يف دفاعها عن موقفها �شد احلمالت التي طالتها 

نتيجة اإعالن موقفها من موقف حزبها من م�شروع 

ال�������ش���رع���ة، ه����ذا امل���وق���ف ال�����ذي اع���ت���ربت���ه م��ت��خ��اذًل 

وم���ق�������ش���رًا جت����اه امل�������راأة يف امل��ج��ت��م��ع، ف��ق��د حملت 

ر�شالتها ال�شحفية عنوانًا �شريحًا ووا�شحًا، قالت 

فيه: »اأنا ل اأ�شمح بامل�شا�س با�شتقامتي ونزاهتي«. 

امل�شلمة  النائبة  موقف  يف  راأوا  واملراقبون  املحللون 

اأكر من جمرد موقف من م�شروع قانون، فهو موقف 

التعبري  �شوؤاًل ح�شا�شًا وخطريًا حول حرية  يطرح 

يف ق�شايا حرجة ومف�شلية يف ال�شيا�شة العامة. كما 

كونها  يف  املكتوبة  النائبة  ت�شريحات  اأهمية  تكمن 

تعرب عن راأي ام��راأة م�شلمة وهي الطرف الأب��رز يف 

معادلة م�شروع �شرعة حكومة م��اروا ال��ذي ان طال 

مبوجبات  امللتزمة  امل�شلمة  امل����راأة  ف�شيطال  ب�شوء 

دي��ن��ه��ا الأ���ش��ا���ش��ي��ة.  ك��م��ا تكمن الأه��م��ي��ة الق�شوى 

ذات  مبا�شرة  كونها  يف  بيبان  ه��دى  النائبة  مل��واق��ف 

ك��ان��ت �شحية  اأن  ل��ه��ا  ب��امل��و���ش��وع ف��ق��د �شبق  ع��الق��ة 

ممار�شات ذات �شلة باملو�شوع املطروح للنقا�س اليوم 

على ال�شاحة ال�شيا�شية والجتماعية يف كيبيك.  

ربط حمللون �شيا�شيون بني موقف النائبة، عربية 

الأ�شل، مبوقف النائبة يف الربملان الفدرايل، عربية 

الأ���ش��ل اأي�����ش��ًا م��اري��ا م���وراين، مت�شائلني، اأم���ا ت��زال 

نظرة الأحزاب وزعاماتها مل تتغري جتاه املراأة اذا ما 

ت�شاوؤل  راأيها؟  التعبري عن  اأرادت ممار�شة حقها يف 

خطري قد يفتح الأب��واب على ممار�شات عقيمة يف 

كندا  يف  ال�شيا�شية  والت�شكيالت  الأح����زاب  معظم 

ميكن  ل  مقبلة  ل��ت��ط��ورات  ق��اب��ل  مو�شوع  وكيبيك. 

تخمني نتائجها. ميكننا اأن ن�شت�شفي هذه املواقف 

من الو�شف الذي اقرتنت به ت�شريحات هدى بيبان، 

باملعزولة والفردية وغري امل�شئولة اأو كونها نابعة عن 

ف�شل يف احل�����ش��ول ع��ل��ى م����اأرب م��ع��ني، وغ��ريه��ا من 

اأغلب  ويف  ال�شديد  لالأ�شف  ترتبط  التي  الأو���ش��اف 

التعبري، حتى  امل���راأة حلقها يف  الأح��ي��ان، مبمار�شة 

اأي  يف اأكر املجتمعات حرية ودميقراطية وحت��ررًا. 

اأن اأهمية موقف النائبة الليربالية يكمن يف كونها 

امراأة قبل اأي اعتبار اآخر. 

م�رسوع »ال�رسعة« وم�صتقبل زعيم حزب 

الليربال؟

اأي��ن يقف زعيم احل��زب الليربايل فيليب كويار من 

م�����ش��روع ال�����ش��رع��ة ، م��ن��ذ ط��رح��ه ق��ب��ل اأ���ش��ه��ر وحتى 

حل���ظ���ة ان���ع���ق���اد امل����وؤمت����ر امل�����ش��غ��ر ل���ل���ح���زب ل��ل��ن��ظ��ر 

بت�شريحات النائبني تانغي وهدى بيبان؟

يف نهاية اآب املا�شي اعترب كويار اأن م�شروع ال�شرعة 

ل��ن مي��ر ال ع��ل��ى ج��ث��ت��ه يف ت��اأك��ي��د ل��رف�����ش��ه املطلق 

اخلدمات  تقدمي  مو�شوع  منه  م�شتثنيًا  للم�شروع، 

يف القطاع العام بوجه مك�شوف فقط، دون اأي منع 

لرتداء الرموز الدينية.

البتعاد عن  كويار  التاليني، حاول  ال�شهرين  طيلة 

الأ�شئلة املتعلقة بامل�شروع مكتفيًا بالقول اأن هناك 

اأول����وي����ات ذات اأه��م��ي��ة اأك����ر )م��ث��ل الق��ت�����ش��اد( من 

ال�شرعة التي تعترب حماولة جانبية وفرعية لالإلهاء 

وحتويل الأنظار ) اأي اأنها مل تعد باملكانة التي لن 

متر بها اإل على جثته(

يف املوؤمتر العام للحزب الذي عقد يف نهاية اكتوبر 

لرت��داء  منع  اأي  برف�س  ك��وي��ار موقفه  اأك��د  املا�شي 

ق��ي��ود للحرية  ك��ان��ت، واأي  ال��دي��ن��ي��ة م��ه��م��ا  ال���رم���وز 

يقبل  املوقف ل  ب��اأن هذا  للفرد، مذكرًا  ال�شخ�شية 

اأي نوع من اأنواع امل�شاومة اأو الت�شوية.

لل�شرعة، خا�شة بني �شفوف  املتزايد  التاأييد  اأم��ام 

من  اخل���روج  ك��وي��ار  ح���اول  الفرن�شيني،  الكيبيكيني 

مناورة  م�شتخدمًا  لل�شرعة  املطلقة  املعار�شة  ماأزق 

العمل على تقدمي  الع��الن عن  جديدة متثلت يف 

درا�شة كاملة للحد من التطرف الأ�شويل، وذلك يف 

حماولة، بدت فا�شلة قبل اطالقها، للظهور مبظهر 

املعادي للتطرف الديني.  

امل�����ش��وؤول��ة،  وغ��ري  وال�����ش��اذج��ة  ال��رع��ن��اء  الت�شريحات 

امل�شوؤول عن  احل��زب  لرئي�س  املحللون،  و�شفها  كما 

املوقف  ح��راج��ة  م��ن  لتزيد  ج��اءت  العلمانية،  ملف 

لزعيم احلزب كويار. فكلمة �شادور مل ت�شتخدم مرة 

الدينية، كما  الرموز  �شياق احلديث عن  واح��دة يف 

اأن ا�شتخدام هذا التو�شيف غري الر�شني قد اأذهل 

الكثريون الذي مل يجدوا له اأي مربر، والذي كانت 

املخ�شرمة  النائبة  خ���روج  امل��ب��ا���ش��رة،  نتائجه  اأوىل 

هدى بيبان عن �شمتها وتوجهها لالإعالم �شاكية من 

مواقف حزبها املرتددة والغام�شة يف ر�شالة مرتددة 

و�شديدة اللهجة. 

اأمام هذه التطورات املت�شارعة بدا فيليب كويار اأكر 

ترددًا حني �شرح اأنه يرف�س ال�شادور، ليعود ويقول 

اأن ال�شادور كاحلجاب يرتك الوجه كا�شفًا، مبا يعني 

�شرط  اأن  الأ�شا�شية  وليوؤكد مقولته  اأنه ل ميانعه، 

تقدمي اخلدمة اأن يكون مقدمها وطالبها مك�شويف 

الوجه، م�شيفًا اأن �شرط منع ارتداء الرموز الدينية 

ال�����ش��ل��ط��ة  ذوي  امل���وظ���ف���ني  ع���ل���ى  ي��ط��ب��ق  اأن  ي���ج���ب 

ال�شجون،  وح��را���س  وال�شرطة  كالق�شاة  الق�شرية  

…، مع وجوب التاأكد من د�شتورية اأي قيد من هذا 
النوع )وهنا يبدو تردد كويار مرة اأخرى وا�شحًا(.

كويار عاد ليقع يف مطب ت�شريحاته، حني اأعلن عن 

اعتقاده بعدم امكانية الغاء العجز يف امليزانية قبل 

عام 2106 / 2017  بينما يقف نواب حزبه يف الربملان 

مع  العجز  بالغاء  ومطالبني  احلكومة  مهاجمني 

ح��ل��ول 2014 ك��م��ا ج���اء يف ال��ت��ع��ه��دات الن��ت��خ��اب��ي��ة. 

ال��ت��ايل للتاأكيد على وج��وب  ال��ي��وم  ك��وي��ار يف  ليعود 

اإقرار التوازن يف امليزانية العام القادم دون تاأخرياأو 

مواربة.

ي��ب��ق��ى ال�����ش��وؤال ال�����ش��ع��ب ل��غ��ال��ب��ي��ة م��ن��ا���ش��ري ح��زب 

ك��وي��ار يف  فيليب  �شينجح  ه��ل  كيبيك:  الليربال يف 

قيادة احلزب جمددًا لرئا�شة الوزراء، اأم اأنه �شيجرجر 

زع��ام��ة ليربال  ال��ه��زمي��ة، كما فعل يف  تلو  ال��ه��زمي��ة 

كندا مي�شيل انياتييفMichael Ignatieff الذي 

عالقة  ل  ال�شيا�شي  احل�س  اأن  امل��رة  جتربته  اأثبتت 

اأن  ي��ب��دو  ح��ي��ث  العقلية،  ال���ق���درات  اأو  بالثقافة  ل��ه 

فيليب كويار يحتاج اليوم اىل ح�س �شيا�شي اأكر من 

حاجته اىل ثقافة اأو علوم. 

�صوت انف�صايل جديد للدفاع عن ال�رسعة

ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور م�����ش��روع ال�����ش��رع��ة اجل���دي���دة يف 

ت��ك��ري�����س ال��ت��ب��اع��د ب��ني م��ق��اط��ع��ة كيبيك والحت����اد 

اأحد  بزعامة  جديد  حزبي  جتمع  اأ���ش��در  الكندي، 

 Pierre Curzi ال�شابق   اأرك��ان احل��زب الكيبيكي 

ب��اإدراج  م��اروا  م��ب��ادرة حكومة بولني  بيانًا حيا فيه 

ال��ع��ل��م��ان��ي��ة يف ���ش��رع��ة وط��ن��ي��ة ك����ربى. ف��ق��د اع��ت��رب 

للحركة  التنفيذي  املجل�س  اأ���ش��دره  ال��ذي  البيان، 

اجل�����دي�����دة م����ن اأج�������ل ك���ي���ب���ي���ك، اأن احل����دي����ث ع��ن 

للطريقة  تاأكيد  هو  ال�شعيد،  هذا  على  العلمانية 

مكانة  حتديد  يف  كيبيك  �شكان  اإرادة  تعك�س  التي 

»الإميان« يف املجال العام، منذ قيام الثورة الهادئة 

قبل نحو ن�شف قرن. م�شيفًا اأن ال�شرعة اجلديدة 

»التعددية  عقلية  عن  التام  لالنف�شال  تاأكيد  هي 

ال��ث��ق��اف��ي��ة« ال�����ش��ائ��دة يف الحت�����اد ال��ك��ن��دي وال��ت��ي 

ت��ك��ر���س احل���ري���ة ال��دي��ن��ي��ة ك��ح��ق م���ن ح��ق��وق ال��ف��رد 

اأ�شبحت  اذا ما  التنازل عنها، حتى  التي ل ميكن 

وامل����راأة مو�شوع �شك. واأعترب  ال��رج��ل  ب��ني  امل�����ش��اواة 

اع��ت��ن��اق بع�س  ال��ي��وم لي�س يف  اأن اخل���الف  ك����ورزي 

التي  ال��دي��ان��ة  ع��ن  خمتلفة  ل��دي��ان��ة  كيبيك  �شكان 

ينتمي اليها معظم �شكان املقاطعة، بل يف �شيا�شة 

اأن  احل��رك��ة  وتخ�شى  الكندية.  الثقافية  التعددية 

الدينية اىل  ال��رم��وز  ارت����داء  ب�����ش��اأن  النقا�س  ي���وؤدي 

ان�شقاق يف �شفوف احلركة النف�شالية )ال�شيادية( 

يف وقت هي اأح��وج ما تكون اىل الوحدة والتقارب، 

اأن تتمكن اللجنة الربملانية التي �شتدر�س  متمنيا 

يتم  وم�شرفة  ع��وام��ل م�شرتكة  اإي��ج��اد  م��ن  ال�شرعة 

التوافق عليها. واأعترب كورزي يف ت�شريحه اأن مكان 

»ال�شليب« املثبت يف القاعة الزرقاء )قاعة الربملان( 

غري منا�شب مف�شاًل اأن يجد النواب له مكانًا اآخرًا 

ك��ورزي  ي�شتبعد  ول  الوطنية.  اجلمعية  مبنى  يف 

بالنظام  اجلديدة  الكيبيكية  ال�شرعة  ت�شطدم  اأن 

ب��ادرت منذ  الكندية  الكندي، فاحلكومة  ال�شيا�شي 

ا���ش��ت��خ��دام كل  ل��الإع��الن ع��ن نيتها يف  ال��ي��وم الأول 

الو�شائل املمكنة لالعرتا�س عليها، فهي ترى فيها 

هو  كيبيك  يف  اليه  نحتاج  م��ا  فاأ�شد  ل��ذا  تناق�شًا، 

التي  القيم  ك��ل  يت�شمن  بنا  خا�س  وطني  د�شتور 

وامل�شاواة،  العلمانية  ومنها  عليها جمتمعنا،  يقوم 

ل جمرد �شرعة. وهكذا يبدو وا�شحًا الهدف الأبعد 

من هذا امل�شروع املثري للجدل، الذي يرى فيه ذوو 

نحو  �شائبة  طريقًا  كيبيك  يف  النف�شالية  امليول 

حتقيق املزيد من اأجل اإعالن ال�شتقالل وال�شيادة، 

بينما كتب على اجلالية امل�شلمة يف املقاطعة دفع 

ال�شيا�شي  ال��ت��وج��ه  ل��ه��ذا  ال��ب��اه��ظ��ة  التكلفة  قيمة 

لبع�س �شيا�شيي كيبيك.     

حتليل �صيا�صي

هل تعك�ش ت�رسيحات النائبة الليربالية خالفًا داخل حزبها؟

habibzaarour@gmail.comحبيب زعرور

- الإقامة الدائمة – رخ�سة العمل – اجلن�سية – تراخي�ص الدرا�سة.

- النزاعات العائلية: الطالق – ق�سمة املمتلكات – النفقة – احل�سانة.

- املطالبة بالتعوي�سات عن الأ�رضار.

- ت�سفية الرتكات وحترير الو�سايا وامل�سادقة عليها.

- بيع و�رضاء املوؤ�س�سات.

- النزاعات املدنية والتجارية.

- الفل�سة.

فيليب كويار
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العربية  جمتمعاتنا  احوال  اىل  الناظر 

والإ�شالمية يلحظ بو�شوح ان فئة ال�شباب والتي 

واليها  الآمال  تعلق  وعليها  الأوطان  عماد  هي 

تتطلع �شواهد الأنظار تتعر�س لهجمة ثقافية 

فالتوجيه  والتفريط.  بالإفراط  تت�شم  هجينة 

والدعاية  التلفزة  قنوات  خالل  من  الإعالمي 

والإثارة  والت�شويق  والت�شلية  الفنون  وبرامج 

اأدنى  تتخذ من الغرب ن�شخة طبق الأ�شل دون 

تغيري او تعديل ،اللهم ال يف ترجمة الن�شو�س 

واأحيانا يف حذف م�شاهد فا�شحة قد يعتربها 

املراقب غري منا�شبة حاليا للعر�س يف جمتمعات 

امل�شمون  بينما  وتقليدية  حمافظة  عنها  يقال 

يخالف  مما  وفيه  واحد  واملوؤدى  واملحتوى 

الكثري  الدينية  والتعاليم  والتقاليد  العادات 

ال�شا�شات  يف  ت�شابقا  جند  ذلك  ومع  الكثري. 

واملناف�شة  ال�شبق  بق�شب  الفوز  على  ال�شغرية 

بني الف�شائيات ويف املقلب الخر توجيها دينيا 

تودي  متزمتة  وتعاليم  مكثفة  وتعبئة  متطرفا 

مبتلقيها اىل حد ان يرى العامل من حوله اما 

الإفناء  ي�شتحق  كافرا ملحدا عدوا  ا�شودا  عاملا 

باأي و�شيلة واأما عاملا اأبي�شا زاهيا يعي�س احالم 

اهلل  انزل  ما  وتطبيق  ال�شريعة  وحكم  اخلالفة 

والظواهر  الكربى  الطامة  وهنا  العباد.  على 

الغريبة. اذ ان نف�س املجتمعات التي تخرج لنا 

Arab get ta -  ال�شوبر �شتار والعرب اأيدلز  و

التي  نف�شها  هي  وغريها  اأكادميي  و�شتار   ents
تخرج انتحاريني وقتلة وجمرمني ودعاة كراهية 

والفو�شى  بالتناق�س  وبغ�شاء، يف م�شهد مليئ 

غري  اجتماعيا  مزيجا  يعك�س  الذي  وال�شياع، 

قيما  او  م�شرتكة  قوا�شم  يعرف  ول  متجان�س 

وت�شظيات  خلالفات  يوؤ�ش�س  مما  مت�شابهة 

و�شراعات بداأنا ن�شمع انباءها يف تون�س وم�شر 

اىل  العدوى  انتقال  هو  يقلق  ...وما  وغريهما 

بع�س  تغرب  �شبب  فيه  املرء  يفهم  الذي  الغرب 

لندماجهم  نظرا  فيه  وامل�شلم  العربي  ال�شباب 

اما  او�شاطه.  يف  وترعرعهم  فيه  التدريجي 

والتطرف  الديني  التزمت  مظاهر  تنت�شر  ان 

العقيدي يف �شفوف املهاجرين فهذا الذي يدعو 

اقت�شادية  اأو�شاع  فال  والتاأمل  الت�شاوؤل  اىل 

قاهرة ول بطالة او فقر كي نرجع ال�شبب اليها 

تاأخذ  حتى  وقتال  منازلة  �شاحات  يف  ول�شنا 

احلما�شة ماأخذها ؟؟فما الذي ميكن ان يف�شر 

الإفراط يف �شيء يقود اىل  ان  هذا المر �شوى 

عن  الن�شالخ  اىل  الدعوة  وان  به  التفريط 

ي�شفه  قد  كما  )املتخلف(  املوروث  وترك  الذات 

قد  املناحي  �شتى  ركاب  يف  واللتحاق  البع�س 

بالعودة  متثلت  متامًا  معاك�شة  فعل  ردة  ولد 

بل  ل  وتقدي�شه  املا�شي  ومتجيد  ال�شلف  اىل 

ول  و�شلوكا  �شكال  اليومية  تفا�شيله  ا�شتح�شار 

بد من العودة اىل املنهج القومي والن�شجام مع 

الذات والقيم والتاريخ دون التخلي عن الواقعية 

ال�شتمرار  فان  واإل  واحلداثة  الع�شر  وو�شائل 

الأمة  ب�شباب  يودي  قد  العتيادي  املنهل  على 

وقود  اىل  يتحولوا  وان  والدور  الوزن  �شياع  اىل 

احلروب املتنقلة وج�شر عبور ملطامع الطامعني 

وبوابة ف�شاد واإف�شاد يف �شروح كان يجب ان متثل 

القدوة والأ�شوة للب�شرية جمعاء.

العالم  �شوؤون  على  القيمون  تدارك  فهال   

وتبنوا  املرحلة  خطورة  والتثقيف  والرتبية 

اأو�شطها”  الأمور  “خري  ا�شالم  ال�شمح  ال�شالم 

لنعيد  �شاكل  وما  الي�شر”  بكم  يريد  ااهلل  و”ان 

ومتفقة  متما�شكة  فكرية  منظومة  ت�شكيل 

.. فهال  النف�س والتاريخ  ي�شودها الن�شجام مع 

لبينا النداء؟؟

�صبابنا بني اإفراط وتفريط

املراَهَقة والقلق الديني

ان  واألحظ  الثانوية  للمرحلة  مونرتيال  يف  ال�شالمية  املدار�س  احدى  يف  مدر�شة  اأنا  امل�صكلة: 

بع�س التالمذة من ال�شباب املراهقني يلتزمون فجاأة بالتعاليم الدينية اىل حد التزمت او اللتزام 

ال�شديد غري املت�شامح حتى يف الأمور الفقهية التي ميكن ان ياأخذ فيها بالرخ�س او ادلة الت�شامح 

او اأ�شول الرباءة والطهارة واحللية وما �شاكل من قواعد اأ�شولية معمول بها. ومع ذلك جندهم اكر 

تدينا من الدين نف�شه او بعبارة اأو�شح ملكيني اكر من امللك ويحملون اأنف�شهم على عبادات وقيام 

ليل و�شوم وغريه مما ل يفعله اأهلهم بح�شب علمي. فماذا تقولون يف هذه الظاهرة التي ي�شكو 

�شالم - مونرتيال  منها حتى الوالدان احيانا ؟؟  

  

�شدتها من مراهق لآخر مع  املراهقني، تختلف  الكثري من  بها  الديني مرحلة مير  القل�ق  احلل: 

اختالف تداعياتها وم�شاعفاتها، ويتوقف ذلك على �شخ�شية املراهق وعلى البيئة املحيطة به، فاإذا 

كانت ال�شخ�شية متزنة ن�شبيًا، وكانت البيئ�ة متقبلة ومت�شاحمة وراعي�ة وم�شاندة، فاإن ه�ذه املرحلة 

ال�شتقرار  اإىل حالة من  نه��ايتها  املراهق يف  وي�شل  تداعيات خطرية،  وب�دون  وب�شالم  �شريعًا  متر 

الن�شبي الذي يرت�شخ مع اكتمال منوه من جميع اجلوانب، اأما اإذا كانت ال�شخ�شية م�شطربة اأو 

البيئة املحيطة م�شطربة فاإن هذه الأزمة الدينية ت�شتمر حتى مراحل متاأخرة من العمر..

وهذا الق�لق لي��س موؤ�شرًا لظاهرة غري طبيعية لدى املراهق، بل على العك�س فهو يرجع اإىل اأن ذاك 

الطفل الهادئ ذو النظرة ال�شطحية لالأمور فتي واأ�شبح اأك�ر وعيًا واأكر تاأماًل وزادت ت�شاوؤلته نحو 

نف�شه واحلياة من حوله، وا�شعًا بت�شاوؤلته حدًا ل�شكوكه ولل�شطحيات التي مل يعد يوؤمن بها..

ملاذا يحدث القلق الديني ل�دى املراهق؟

1- النمو ال�شريع غري املتوازن:

تنمو  وروحي، وهذه اجلوانب ل  واجتماعي  ونف�شي  املرحلة يحدث منو ج�شدي وجن�شي  يف هذه 

كلها ب�شكل متوازن بال�شرورة، فبع�شها يكون اأ�شرع اأو اأقوى من الآخر، وهنا ي�شعر املراهق بالرتباك 

واحلرية، حيث يجد نف�شه قد منا ج�شديًا ب�شكل �شريع فاأ�شبح مثل الكب�ار �شكاًل وحجمًا، ولكنه 

نف�شيًا وروحيًا ما زال طفاًل وهذا يحدث له خلاًل داخلي��ًا وخلاًل اجتماعيا 

 2- ال�شراع بني القوى الغريزي��ة والقوى الروحي�ّ��ة:

الغريزية،  الوظائف  معه  وتنمو  ينمو  فاجل�شد  بعنف،  القوتان  هاتان  تتفجر  املرحلة  هذه  يف 

ق��ادرة على  اأي  التعامل مع الرموز واملع��اين املجردة  والقدرات املعرفية تتطور وت�شبح قادرة على 

الت��وا�شل مع ع��امل الغيب ومع عامل الروح. وهاتان القوتان تتجاذبان املراهق بينهما فتجعالنه 

يف حالة من التوتر والرتدد بينهما، ورمبا يحاول التخل�س من هذه احلالة فيتنكر لأح�د القوانني 

على ح�شاب الأخرى، فنجده مثاًل ينكر الغيبيات والروحانيات متامًا وينغم��س يف امللذات احل�شية، 

اأو يتجه عك�س ذلك متامًا فيكبت غرائزه ب�شدة ويعي�س حالة من الزهد والتبتل وال�شفاء الروحي، 

اأو تتبدل هذه الأحوال من وقت لآخر ويعي�س املراهق يف حالة من التقلبات احلادة.

حني  وامل�شاعدة  للدعم  واجلاهزية  والنتظار  ولدهم،  اأ�شئلة  على  ال�شرب  واملربني  الوالدين  على 

يطلبها املراهق.

مرة  والطماأنينة  التوازن  حالة  اإىل  الولد  ويعود  ب�شالم  ومتر  مرحلة  باأنها  يقي�ن  على  يكونا  واأن 

اأخرى، ويتذكروا اأنهم يف يوم ويف عمره قد مروا بنف�س ه�ذا الفكر.

على الوالدين اأن يو�شحوا له باأن هذا القلق اأمر طبيعي، وعليهم اأن ي�شي��دوا به لأنه اأ�شبح اأكر 

وعيًا وتفتحًا واأنه �شاحب عقلية نرّية، لي�شبح اأكر اطمئنانًا جتاه ما يجد.

عليهم اأن يوفروا له الكتب العق�ائدية التي عند قراءته لها ت�شتقر لديه ما يبحث عنها من مفاهيم 

ومعتقدات نحو اهلل والغيبيات..

بع�س  اأو  الكتئاب  اأو  املر�شي  القلق  مثل  امل�شاعفات  بع�س  وقليلة جدًا حتدث  نادرة  ويف حالت 

الأعرا�س الذهنية ذات ال�شيغة الدينية وهنا يلزم الأمر مراجعة م�شت�شار نف�شي اأو اأ�شخا�س اأكر 

وعيًا لأنه قد يك�ون ما وجد من ردة فعل هي ال�شبب لو�شوله لهذه احلالة.

 نداء 

م�صكلة وحّل 

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

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

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

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

www.ccmmontreal.com

مونرتيال من �صالم املو�صوي

يف  العراقية  ال�شالمية  اجلالية  من  وفد  عقد 

مدينة مونرتيال يف كندا اجتماع ت�شاوري مع راعي 

كرو، وذلك �شباح  كلود  الأب  �شان جوزيف  كني�شة 

حمرم   11 املوافق   15-11-2013 اجلمعة  يوم 

1435 للهجرة، ويف مقر الأب كلود يف كني�شة �شان 
جوزيف الكاثوليكية التابعة للفاتيكان.

تراأ�س وفد اجلالية ال�شالمية العراقية نائب رئي�س 

ديوان الوقف ال�شيعي يف جمهورية العراق ال�شيخ 

الدكتور علي اخلطيب الزائر من العراق للم�شاركة 

يف اأحياء جمال�س عا�شوراء يف مونرتيال.

بال�شافة  العراقية  ال�شالمية  اجلالية  وفد  �شم 

اأع�شاء  اخلطيب،  الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة  اىل 

جمل�س ادارة موؤ�ش�شة اأهل البيت )ع( يف مونرتيال 

و�شالم  �شلمان،  واأحمد  �شالل،  حم�شن  ال�شادة 

واملحامية  الربيعي  اح�شان  وال�شيد  املو�شوي، 

ال�شيدة �شهد �شلمان وال�شيدة طاهرة النا�شري.

�شرحا  اخلطيب  علي  الدكتور  ال�شيخ  قدم  وقد 

موجزا لالأب كلود عن زيارة الوفد الديني العراقي 

يوم  فران�شي�س  بالبابا  ولقائه  الفاتيكان  اىل 

ممثلني  �شم  الذي  الوفد  ذلك   ،30-10-2013
وال�شابئة  وامل�شيحيني  امل�شلمني  العراقيني  عن 

احليدري  �شالح  ال�شيد  وبرئا�شة  واليزيديني 

رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي يف العراق، والذي �شلم 

ال�شيخ  ف�شيلة  واأكد  العراق.   لزيارة  دعوة  البابا 

بني  ما  والنفتاح  والتعارف  التحاور  اأهمية  على 

وقد  والرهاب.   للعنف  ورف�شه  املختلفة،  الأديان 

اجلالية  ن�شاطات  �شلمان  �شهد  املحامية  اوجزت 

طاهرة  وال�شيدة  ووجهت  مونرتيال،  يف  العراقية 

النا�شري وال�شيد �شالم املو�شوي اأ�شئلة ومداخالت 

تو�شيحية  مداخالت  اىل  بال�شافة  كلود  لالأب 

�شلمان  اأحمد  والأخ  �شالل  حم�شن  احلاج  من 

موؤ�ش�شة  قدمت  وقد  الربيعي.   اح�شان  واحلاج 

اأهل البيت)ع( دعوة لالأب كلود لزيارة م�شجد اأهل 

البيت )ع( يف مدينة مونرتيال لتعزيز الروابط بني 

الدعوة  بتلبية  الأب  ووعد  وامل�شيحيني،  امل�شلمني 

بكل �شرور، واأبدى �شعادته من زيارة امل�شلمني اىل 

واأحدى  كندا  يف  كني�شة  اأكرب  تعد  والتي  الكني�شة 

معامل كندا وتقع على جبل مونت رويال وت�شاهد 

من معظم اأطراف مدينة مونرتيال.

تطورات  اآخر  الجتماع  تناول  اأخرى  جهة  ومن 

رقم  )قانون  الكيبكية  العلمانية  قانون  م�شروع 

يف  كيبك  مقاطعة  حكومة  طرحته  والذي   )60
على  طياته  يف  ين�س  والذي  الكيبكي  الربملان 

منع الرموز الدينية واحلجاب عن موظفي دوائر 

رف�شه  الطرفني  كال  واأبدى  وملحقاتها.   الدولة 

ميثاق  مع  لتعار�شه  احلالية  ب�شيغته  للقانون 

والإعالن  والكندي،  الكيبكي  واحلريات  احلقوق 

العاملي حلقوق الإن�شان، وت�شجيعه على الكراهية 

والعن�شرية.  واأبدى ال�شيخ الدكتور علي اخلطيب 

احلريات  ينتهك  كونه  القانون  من  البالغ  قلقه 

ال�شخ�شية وحق اختيار امللب�س وحرية التعبري.

املحجبة  املراأة  ت�شدي  اأهمية  كلود  الأب  وبنّي 

للتحديات  ومواجهتها  حجابها  عن  للدفاع 

�شد  واملوجه  املغر�س  العالم  ب�شبب  املطروحة 

اأن املراأة جمربة على احلجاب  احلجاب وت�شويره 

خارج  الكيبكية  املناطق  جهل  وب�شبب  جهة،  من 

وتخوفهم  ال�شالمي  بالدين  مونرتيال  مدينة 

اأعداء ما جهلوا من  اأن النا�س  من املجهول حيث 

جهة اأخرى، مما يتطلب جهود م�شاعفة لتو�شيح 

احلقيقة وازالة املخاوف الوهمية.

وقد اتفق اجلميع على التعاون والتن�شيق ما بني 

اجلالية ال�شالمية وجمل�س املطارنة يف كيبك من 

املجحف  للقانون  للت�شدي  امل�شرتك  العمل  اأجل 

قبل الت�شويت عليه يف الربملان.   

الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة  قدم  اللقاء  نهاية  ويف 

المام  لر�شالة  ترجمة  يت�شمن  كتيبا  اخلطيب 

م�شر  على  واليه  اىل  )ع(  طالب  اأبي  بن  علي 

جزء  املتحدة  المم  وثقت  والتي  الأ�شرت،  مالك 

منها كر�شالة عدالة و�شالم عاملي، وقدم الأب كلود 

الأخ  الكني�شة  موؤ�ش�س  عن  كتيب  ال�شيخ  لف�شيلة 

اأندري.

واختتم الأب كلود الجتماع بال�شكر البالغ للوفد 

عام  ب�شكل  ال�شالمية  للجالية  متمنيا  الزائر 

والعراقية ب�شكل خا�س التوفيق والزدهار والأمن 

وال�شالم.

ن�شاطه  �شمن  ومن  امل�شلم  ال�شباب  نادي  اأقام 

ال�شبوعي ع�شاء خريي لدعم �شحايا الفي�شانات 

22-11- اجلمعة  يوم  م�شاء  وذلك  الفليبني  يف 

الأ�شبال على  الربنامج حث  الهدف من    .2013
م�شاندة ومد يد العون اىل الخرين وممن هم يف 

حاجة للم�شاعدة والعون وان مل يكونوا من ذوي 

نادي  اأن  يذكر  ان�شاين.   وموقف  كواجب  القربى 

اأيتام  لتكفل  بربامج  �شنويا  يقوم  امل�شلم  ال�شباب 

طريق  عن  املعتاد  برناجمه  من  كجزء  العراق  يف 

والعائلية  ال�شبابية  والنزهات  اخلريي  الع�شاء 

وبع�س العمال اخلريية الخرى.

وقد جمع مبلغ من املال من خالل مبيعات الع�شاء 

اخلريي حيث �شيتم ار�شاله اىل �شحايا الفليبني.

ال�شكر اجلزيل لكل من دعم امل�شاريع اخلريية.

www.facebook.com/ahlillbait

وثورته  )ع(  احل�شني  المام  ثورة  اأجواء  �شمن 

والطغاة”،  “القراآن  عنوان  وحتت  العاملية، 

املحا�شر  ال�شتاذ  الربيعي  عادل  الدكتور  قدم 

يف  حما�شرة  العراق،  يف  كربالء  جامعة  يف 

21- اخلمي�س  م�شاء  )ع(  البيت  اأهل  م�شجد 

الطغيان  معنى  الدكتور  تناول    .11-2013
ومقارنا ما بني الظلم والطغيان، ودور النبياء 

الطغاة.   مواجهة  يف  وال�شاحلني  واملر�شلني 

وبني اأن اأقوى �شالح واجه به الأنبياء واملر�شلني 

واملوعظة احل�شنة،  الهادفة  الكلمة  هو  الطغاة 

اخلرافة  من  الن�شان  وحترير  العقل  وا�شالح 

وال�شرك وحترير النف�س من الأهواء، ولكن عند انت�شار الظلم والطغيان تقوم الثورات لتغيري الأو�شاع 

وا�شالح العادات ال�شيئة وال�شارة.  و�شرح الدكتور الربيعي النظرة القراآنية للطغيان وكيف اأن الطغيان 

اأن يجتمع مع الميان، ابتداء من رف�س القراآن الكرمي لالإكراه يف كل �شيئ ولو كان �شغريا.  ل ميكن 

مل�شاهدة املحا�شرة:

www.youtube.com/ahlillbait

اجتماع ت�صاوري بني الدكتور ال�صيخ علي اخلطيب 

وراعي كني�صة �صان جوزيف يف مونرتيال

ع�صاء نادي ال�صباب امل�صلم اخلريي 

لدعم �صحايا الفليبني

القراآن والطغاة: حما�رسة يف م�صجد اأهل البيت)ع(



N°368 26 Novembre 20139 جالية

زياده  العام يف مونرتيال ال�شتاذ فادي  القن�شل  اقام 

وحرمه حفال يف الذكرى ال� 70 ل�شتقالل لبنان وذلك 

م�شاء الثالثاء يف التا�شع ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين 

ح�شد  بح�شور  مونرويال  بلدية  يف  �شوفيلد  قاعة  يف 

والعالمية  والدينية  الدبلوما�شية  ال�شخ�شيات  من 

واملوؤ�ش�شات  التيارات  خمتلف  وممثلي  واجلاليوية 

كان  احلفل  افتتاح  مونرتيال.  مدينة  يف  اللبنانية 

ثم  ال�شطة  نقال  للفنان  البناين  الوطني  بالن�شيد 

فادي  ال�شتاذ  العام  اللبناين  للقن�شل  كلمة  كانت 

زيادة ومما جاء فيها:

ا�شمحوا يل بداية ان ارحب بالإعالمي ال�شتاذ وليد 

لقد  يف،  تي  اأم  ال�  تلفزيون  عمل  فريق  وكامل  عبود 

يف  احتفالتنا  ت�شاركنا  اأن  املحطة  هذه  ادارة  ارادت 

الذكرى ال�شبعني ل�شتقالل لبنان، وان تنقل يف حلقة 

اأهلنا  اىل  الكرمية  جاليتنا  و�شجون  اأحوال  خا�شة 

عا�شمة  مونرتيال،  يف  بها  و�شهاًل  فاأهاًل  الوطن،  يف 

النت�شار اللبناين يف العامل،

يخافوا  ل  كي  الوطن  يف  لأهلنا  موجهة  الر�شالة،  

لوجعهم  يتاأملون  املهجر  يف  اخوانهم  لأن  يياأ�شوا  ول 

ويتح�ش�شون توقهم لبناء م�شتقبل اآمن لهم ولأولدهم  

ويعاهدونهم باأنهم لن يرتكوا لبنان يف مهب الريح ولن 

والعلمية  الفكرية  طاقاتهم  ا�شتثمار  يف  جهدًا  ياألوا 

وازدهاره،  وا�شتقراره  نهو�شه  يف  للم�شاعدة   واملادية  

لأنه م�شكون يف قلوبهم مع�شع�س يف عقولهم ..

املغرتب  لبنان  جناح  معًا  ن�شبك  اأن  هي  والدعوة، 

بجناحه املقيم ونكون اكر من طائر فينيق بل �شربا 

بلبنان  لننه�س  انق�شاماتنا  فوق  يحلق  الفنيق  من 

نحو احلرية وال�شتقرار والزدهار. ونتعهد منت�شرين 

ومقيمني ال�شعي لإعادة بناء الدولة املدنية اجلامعة 

للوطن  املطلق  الولء  قاعدة  على  والعادلة،  والقادرة 

واملمار�شة الدميقراطية ال�شحيحة واملواطنية احلقة 

ويف ظل دولة القانون والنظام واملوؤ�ش�شات.

فلنقرن القول بالعمل باأمل واإميان بعزم جديد وبثقة 

ت�شون  وحدتنا  �شعارنا:  وليكن  بالنف�س.  متجددة 

ال�شتقالل. واغرتابنا هو اأمل لبنان. 

الذين  البرار  لبنان  �شهداء  اىل  فهي  التحية،  اأما 

�شقطوا اليوم على يد الغدر والإرهاب، واىل كل �شهداء 

الوطن الذي �شقطوا ليحيا لبنان �شيدًا حرًا م�شتقاًل. 

يوم  كل  يقدم  الذي  البا�شل  لبنان  جي�س  اىل  وحتية 

الت�شحيات وال�شهداء ..

ومت تكرمي الطالب الذين فازوا مب�شابقة الر�شم التي 

نظمت يف القن�شلية. 

وكانت كلمة لرئي�س بلدية مونرويال فيليب روي هناأ 

ل  اللبنانية  باجلالية  وا�شاد  ال�شتقالل  بعيد  فيها 

�شيما تلك املوجودة يف مونرويال. كما اثنى على ع�شو 

بلدية مونرويال ال�شتاذ جوزيف دورة .

وامل�شروبات  احللوى  وتوزيع  دبكة  فقرة  وكانت 

باملنا�شبة. 

العربية  اللغة  لتعليم  الجيال  مدر�شة  احيت  كذلك 

ذكرى ال�شتقالل يف حفل خا�س وزعت خالله العالم 

اللبنانية على الطالب.

نظمت  لبنان،  ل�شتقالل  ال���70  العيد  مبنا�شبة 

للر�شم  م�شابقة  مونرتيال  العامة يف  لبنان  قن�شلية 

 » !Mon Liban….je le dessine « :حتت عنوان

 15 اإىل   9 عمر  من  وطالبة  طالب   25 فيها  �شارك 

اللغة  تعّلم  التي  اجلالية  مدار�س  يف  يدر�شون  �شنة، 

العربية.

الأحد  يوم  العامة  القن�شلية  يف  امل�شابقة  جِرَيت 
ُ
اأ

اإىل  حتويلها  مّت  حيث   10/11/2013 بتاريخ 

»حمرتف فني« كبري، وذلك من اأجل تر�شيخ الإنتماء 

للر�شم  الفر�شة  واإعطائهم  امل�شاركني  لدى  الوطني 

على اأر�س لبنانية وحتت العلم اللبناين.

لبنانيني  ر�شامني  اأربعة  من  جلنة  تاأليف  مّت  كما 

امل�شاركني  وتوجيه  امل�شابقة  على  الإ�شراف  مهمتها 

واختيار اأف�شل ثالث ر�شمات. 

HACHEM – Encadr - موؤ�ش�شة  �شاركت   وقد 

ومت  امل�شابقة  لهذه  الإعداد  ment des Cèdres يف 
على  الأوائل  الثالثة  الرابحني  على  جوائز  توزيع 

ال�شكل التايل خالل حفل ال�شتقالل:

تقدمة    Laptop كمبيوتر حممول  الأوىل  اجلائزة 

Genatec، اجلائزة الثانية بطاقتني حل�شور مباراة 
الثالثة  اجلائزة   ،Inspec Sol تقدمة    Hockey

. Inspec Sol ق�شيمة بقيمة $250 تقدمة

القن�سل العام زيادة يف ذكرى ال�ستقالل:

ليكن �صعارنا: وحدتنا ت�صون اال�صتقالل

 واغرتابنا هو اأمل لبنان

م�صابقة ر�صم يف قن�صلية لبنان العامة يف 

مونرتيال ملنا�صبة اال�صتقالل
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اأقام املجمع ال�شالمي يف مونرتيال مرا�شم العا�شر من حمرم 

احلرام يف �شبيحة يوم اخلمي�س حيث �شاقت قاعات املجمع 

جاءوا  الذين  والفتية  ال�شباب  من  �شيما  واملوؤمنات  باملوؤمنني 

للقيام بواجب العزاء لر�شول اهلل)�س( يف يوم ا�شت�شهاد �شبطه 

(البداية  ع  احل�شني)  المام  اجلنة  اأهل  �شباب  �شيدي  احد 

ثم قدم  فوؤاد نحله  للحاج  الكرمي  القران  اآيات من  كانت مع 

للمجل�س ح�شني نعمه باأبيات �شعرية تخلد الذكرى ثم تالوة 

امل�شرع للقارئ املبدع احلاج علي الطويل ،تبعها الرادود احمد 

الكربالئي بلطميات ولئية ثم اأقيمت �شالتي الظهر والع�شر 

جماعة -تاأ�شيا بال�شالة الخرية التي �شالها المام احل�شني 

علي  ال�شيخ  -باإمامة  ا�شت�شهاده  قبل  األطف  ار�س  (يف  )ع 

درو�س  بجملة  فيها  ذكر  باملنا�شبة  كلمة  األقى  الذي  ال�شبيتي 

ال  ينبغي  والتي  الع�شر  الليايل  جمال�س  ت�شمنتها  ومعان 

تبقى كطق�س �شعائري �شرعان ما ينتهى منه لنعود اىل �شابق 

او�شاعنا وحالتنا العتيادية اإمنا اىل تطبيق ما تعلمناه يف 

هذه املدر�شة اخلالدة من عناوين الت�شحية والوفاء واحلر�س 

على القيم والدين والأخالق ورف�س ت�شييعها او التخلي  عنها 

نتم�شك  ان  اإمنا  هناك  نف�شي  �شغط  او  هنا  قانون  ب�شبب 

بالثقلني ونقب�س على الدين ولو كاأنه قب�س على اجلمر لنه 

ل معنى ان نحي  ذكرى احل�شني)ع( ونحن ن�شمت على �شياع 

اأبنائنا وبناتنا يف الغرتاب يف اأتون الثقافة اليزيدية املروجة 

التحلل  اليوم ثقافة  ت�شبه  والتي  والرذيلة  للمنكر واخلبائث 

امل�شاركة  اىل  داعيا اجلميع  الالدينية  املجتمعات  ال�شائدة يف 

والنكفاء  ال�شكوت  يف�شر  كي ل  ال�شاحات  كافة  واحل�شور يف 

�شعفا يجرئ البع�س على امتهان حقوق اجلالية امل�شلمة يف 

كيبيك نظرا ل�شعف تاأثريها ال�شيا�شي وم�شاركتها الفعالة يف 

احلياة العامة واختتمت املرا�شم بتوزيع الطعام عن روح ابي 

عبد اهلل احل�شني )ع (واأولده وا�شحابه ال�شهداء

اأحيا املركز الإ�شالمي اللبناين ذكرى عا�شوراء �شباح يوم اخلمي�س يف الرابع ع�شر من ت�شرين الثاين احلايل، يف قاعة املركز حيث 

اأّمت ح�شود غفرية للم�شاركة يف هذه الذكرى.

بداأ احلفل باآي من الذكر احلكيم للحاج عبد اهلل �شفا، ثم قّدم عريف احلفل احلاج علي �شبلي كلمة من وحي املنا�شبة، ثم 

كانت ال�شرية احل�شينية العطرة حيث تعاقب على قراءتها كل من �شماحة ال�شيد نبيل عبا�س وف�شيلة ال�شيخ حيدر خفاجي 

وختم احلفل بزيارة اأبي عبد اهلل احل�شني. هذا وقد �شارك �شعادة قن�شل العراق العام يف مونرتيال الأ�شتاذ جا�شم نعمة م�شاول 

يف اإحياء مرا�شم الذكرى.

مونرتيال من �صالم املو�صوي

اأحيا م�شجد اأهل البيت )ع( ذكرى ا�شت�شهاد المام احل�شني بن علي 

املظلوم  انت�شار  ذكرى  و�شحبه،  بيته  اأهل  من  وثلة  طالب  اأبي  بن 

تلك  من  العرب  وا�شتلهام  الباطل،  على  احلق  وانت�شار  الظامل،  على 

ال�شخ�شية الفعالة يف �شمري التاريخ ال�شالمي والرادة احلية املوؤثرة 

عرب الجيال.  

ال�شيخ علي اخلطيب  الدكتور  ليايل عا�شوراء ف�شيلة  �شارك يف  وقد 

القادم من العراق لتناول ف�شائل المام ابو الحرار و�شريته العطرة، 

الطغاة  مواجهة  يف  والبطولية  الهادفة  مواقفه  من  اجلالية  ولفادة 

الرتيكي  ماجد  الرادود  ال�شباب  من  و�شارك  الفكرية.   والنحرافات 

حممد  واملقرء  �شادق  ح�شن  واحلاج  الديواين  م�شطفى  والدكتور 

الباهلي يف القاء الق�شائد الولئية يف حمبة �شهداء واقعة الطف )ع( 

وتخليد ذكراهم بال�شافة اىل احلاج حمودي البلداوي واحلاج �شادق 

ال�شباب  نادي  �شباب  من  عديدة  م�شاركات  هنالك  وكانت  احلافظ.  

امل�شلم كم�شاركات ال�شابات هبة اأحمد و�شارة حبل املتني واأريج �شالل 

عبا�س  وم�شطفى  طه  وجواد  �شالل  و�شنان  احلافظ  علي  وال�شباب 

وحممد كاظم الربيعي واأحمد م�شري، بال�شافة اىل م�شهد متثيلي 

عن الفائدة من احياء جمال�س عا�شوراء من اخراج احلاج حممد رجب 

وحممد  �شالل  و�شنان  الربيعي  كاظم  حممد  ال�شباب  واأداء  الربيعي 

احلافظ.

اأحمد  اأبو  احلاج  والزيارة  والأدعية  الكرمي  القراآن  قراءة  يف  و�شارك 

اأبو حيدر �شادق احلافظ واحلاج فوؤاد نحلة  �شادق احلافظ واحلاج 

واحلاج جا�شم ال�شعدون واحلاج علي م�شري وال�شاب حممد الباهلي 

وال�شاب �شنان �شالل.  

ح�شر برامج عا�شوراء يف امل�شجد ح�شد كبري من اجلالية ال�شالمية 

على مدى الثالثة ع�شر ليلة، ومن خمتلف املراكز واملوؤ�ش�شات الخرى.

وكذلك، ولتوطيد اأوا�شر العالقة والروابط الجتماعية، قام الدكتور 

من  العديد  بزيارة  امل�شجد  من  وفد  وب�شحبة  اخلطيب  علي  ال�شيخ 

املوؤ�ش�شات واملراكز ال�شالمية يف املدينة خالل اأيام عا�شوراء، بال�شافة 

اىل اجتماعه مع راعي وعميد كني�شة �شانت جوزيف .

مل�شاهدة برامج عا�شوراء ميكنكم زيارة مواقع امل�شجد على اليوتيوب 

والفي�س بوك:

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

ahlillbait.org

العا�رس من حمرم يف املجمع اال�صالمي

ذكرى العا�رس من حمرم يف املركز االإ�صالمي اللبناين

احياء ذكرى عا�صوراء يف م�صجد اهل البيت)ع(
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اأحمد هري�ش - اأوتاوا 

اجلالية  ابناء  من  غفري  ح�شٌد  لبى 

اللبنانية  ال�شفارة  دعوة  اللبنانية 

اأقيم  الذي  الإحتفال  يف  للم�شاركة 

و  �شايد  ريفر   ( اإليا�س  �شان  قاعة  يف 

ت�شرين   20 الأربعاء  يوم   ) ريدجوود 

م�شاء  والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة  ثاين 

لإ�شتقالل  ال�شبعني  الذكرى  مبنا�شبة 

لبنان .

من  عدد  احلفل  يف  �شارك  وقد  هذا 

العرب  والدبلوما�شيني  ال�شفراء 

والجانب املعتمدين يف اأوتاوا، بالإ�شافة 

م�شلمني  الدين  رجال  من  ح�شِدِ  اإىل 

ح�شر  مونرتيال  فمن   ، وم�شيحيني 

عبا�س  نبيل  ال�شيد  ال�شماحة  �شاحبا 

لهما  مرافق  ووفد  فواز  �شعيد  وال�شيخ 

حممد  ال�شيد  �شماحة  ح�شر  كما   ،

اأوتاوا  “ع”  البيت  اهل  ال�شيد عن مركز 

وح�شر   ، املركز  من  وفد  راأ�س  على 

الروم  مطران  ال�شيادة  اأ�شحاب  اي�شاََ 

اإبراهيم،  اإبراهيم  كندا  يف  الكاثوليك 

مروان  بول  للموارنة  كندا  ومطران 

ثابت، الأب حجل ، الأب انطوان طحان 

والأب وهبي. هذا بالإ�شافة اإىل عدد من 

الراهبات املحرتمات ، و�شارك يف احلفل 

“ع”  علي  الإمام  وفد عن م�شجد  اأي�شاََ 

اجلمعيات  ممثلي  من  وح�شٌد  اأوتاوا 

العمال  ورجال  والحزاب  والهيئات 

ومثقفني  واأكادمييني  املجتمع  و�شيدات 

وجامعيني .

اخلارجية  وزارة  من  وفُد  �شارك  كما 

يف  الربوتوكول  رئي�شة  �شم  الكندية 

اخلارجية ورئي�شة ق�شم ال�شرق الو�شط، 

وممثلني  الكنديني  النواب  من  عدد  و 

الكندية وبلدية  البولي�س وال�شرطة  عن 

اأوتاوا  و�شني راديو.

ال�شفرية  �شعادة  اإ�شتقبلت  اأن  وبعد 

مي�شلني  )ال�شيدة  اأوتاوا  يف  اللبنانية 

بالأعمال  القائم  �شعادة  و  �شمرا(،  اأبي 

الأ�شتاذ �شامي حداد وعقيلته  والعاملني 

بداأ احلفل  الكرام  ال�شيوف  ال�شفارة  يف 

الكندي  الن�شيدين  على  ر  اإقُت�شِ والذي 

األقاه عدد من زهرات وبراعم  واللبناين 

اجلالية اللبنانية يف اأوتاوا .

املخت�شر  بالربنامج  الكثريون  تفاجاأ 

واحدة  كلمة  ولو  يت�شمن  مل  والذي 

من  والنوعي  الهائل  الكم  وجود  مع 

املدعوين.

نتمنى ولل�شنة القادمة ان ُيراعي منظم 

الربنامج هذه امل�شاألة ، فاإ�شتقالل لبنان 

واخلطرة  الع�شيبة  الظروف  هذه  ويف 

حمطة  يبقى   الوطن  بها  مير  التي 

كلبنانيني ، ونحن يف  مميزة لنا جميعاََ 

واملِحبة  وال�شمحة  امل�شيافة  البالد  هذه 

للخري والعطاء ، ن�شعر اأننا بحاجة اإىل 

لبنان كل  وباإ�شم  من يقف فينا خطيباََ 

لبنان ع�شى الكلمات التي ن�شمعها تكون  

جمعت  تراِبِ  حبات  وبني  بيننا  ج�شراََ 

اأمل  يداوي  وبل�شماََ   ، طفولة  ذكريات 

على  حتثنا  وعزميَةَ   ، والغربة  الفرقة 

لرفع  امليادين  �شتى  يف  والعطاء  التاألق 

اإ�شم لبنان عالياَ ويف كل املحافل .َ

اأحمد هري�ش - اأوتاوا 

�شح  اإن  وهي  عام  كل  تتكرر  لفتة  يف 

عطاء  على  وثناء  تقدير  لفتة  التعبري 

واإعرتافاََ  اأوتاوا  يف  اللبنانية  اجلالية 

بحجم تاأثريها يف ميادين خمتلفة على 

ال�شاحة يف العا�شمة .

ثاين  ت�شرين  21من   اخلمي�س  فيوم 

ُرِفع  الظهر  بعد  من  الثالثة  ال�شاعة 

اخلارجية  الباحة  يف  اللبناين  العلم 

ال�شيد  املحافظ  بح�شور  البلدية  ملبنى 

اإيلي  ال�شيد  الول  ونائبه  وات�شون  جيم 

�شعادة  اإىل ح�شور  بالإ�شافة  ال�شنتريي 

بالأعمال  القائم  و�شعادة  ال�شفرية 

وح�شٌد من اللبنانيني .

ويف الرابعة من بعد الظهر كان اللقاء 

حيث  الكندي  البولي�س  مبنى  يف 

البلدية  حفل  يف  للم�شاركني  اإن�شم 

الكندي  البولي�س  ممثلي  من  عدد 

ال�شيد  البولي�س  رئي�س  يتقدمهم 

احلفلني  يف  األقيت  بوردولو  �شارلز 

عدة كلمات ) كلمة للمحافظ ال�شيد 

ال�شيد  الأول  لنائبه  كلمة   ، وات�شون 

البولي�س  لرئي�س  وكلمة   ، ال�شنتريي 

اهمية  على  ركزت   ) �شارلز  ال�شيد 

اجلالية  تبذلها  التي  البناءة  اجلهود 

الن�شيج  اإغناء  �شبيل  يف  اللبنانية 

الإقت�شاد  الكندي ولأجل دفع عجلة 

اإىل الأمام .

قدم للحفل ال�شيدة غادة نهرا

العلم اللبناين يرفرف فوق مبنى العيد ال�صبعون الإ�صتقالل لبنان يف اوتاوا

بلدية اوتاوا ومبنى البولي�ش الكندي

افتتاح ر�صمي لل�صفارة الكندية يف العراق يف فرباير 2014
الوزراء  ملجل�س  العامة  لالمانة  الر�شمي  الكرتوين  املوقع  ذكر 

العراقي بان ال�شفري الكندي يف العراق ال�شيد برونو �شاكوماين 

بكافة  العراق  يف  الكندية  لل�شفارة  ر�شمي  افتتاح  عن  اعلن  قد 

يف  قن�شلية  لفتتاح  النية  وعن   2014 فرباير  يف  ت�شكيالتها 

الب�شرة وملحقية جتارية يف اربيل يف امل�شتقبل القريب ، وجاءت 

العام  لالمني  زيارته  اثناء  هذه  �شاكوماين  ال�شيد  ت�شريحات 

ملجل�س الوزراء العراقي ال�شيد علي حم�شن العالق يف مقر المانة 

باأن  العالق  ال�شيد  اعلن  جانبه  ومن   ، ايام  عدة  قبل  بغداد  يف 

وفدا كبريا من رجال العمال الكنديني �شيح�شر احتفال افتتاح 

�شت�شهد تطورا ملحوظا يف  البلدين  العالقات بني  وان  ال�شفارة 

امل�شتقبل وان ال�شركات الكندية ميكنها امل�شاركة ب�شكل فاعل يف 

ال�شتثمار يف  جمالت ال�شكان و ال�شناعة و الزراعة و اخلدمات.

هذا ويذكر ان ال�شفارة الكندية بقيت مغلقة حتى ما بعد �شقوط 

حكومة �شدام ح�شني  وبذلك �شيكون افتتاحها من جديد نهاية 

ما  وهو  للعراق  الكندية  الر�شمية  القطيعة  من  عاما   23 ل 

ال�شوق  الكندية يف  لل�شركات  �شي�شاهم بدخول كبري وزخم قوي 

العراقي ومبختلف ال�شعدة . 
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العا�رس من حمرم احلرام

 يف م�صجد االإمام علي “ع”

اإحياء مرا�صم العا�رس من حمرم احلرام يف مركز اأهل البيت »ع«

اأحيا ح�شٌد غفري من املوؤمنني واملوؤمنات 

مرا�شم  ثاين  ت�شرين   14 اخلمي�س  يوم 

م�شجد  يف  احلرام  حمرم  من  العا�شر 

�شماحة  تلى  حيث  “ع”  علي  الإمام 

م�شرع  اجليا�شي  عمار  اأبو  ال�شيخ 

عليهم  بيته  واهل  واأ�شحابه  احل�شني 

ال�شالم �شبيحة يوم العا�شر من حمرم .

منه  الهدف  احل�شيني  امل�شرع  وتالوة 

و من حق   ، القدوة  الإمام  التعرف على 

مدى  وعلى  والجيال  وال�شعوب  الأمم 

من خالل  “ع”  عليه  تتعرف  ان  التاريخ 

مواقفه وهذا ل يكون اإل من خالل �شرد 

ت�شحياته  واإ�شتعرا�س  و�شريته  ق�شته 

يف  الثائرة  احل�شينية  الروح  ولرت�شيخ 

النفو�س .

وبعد اإنتهاء مرا�شم امل�شرع اأقيمت �شالة 

ثم  ومن   ، امل�شجد  يف  جماعة  الظهرين 

امل�شاركون  وتناول  عا�شوراء  زيارة  تليت 

وجبة خفيفة وحلويات عن روح احل�شني 

و�شحبه عليهم �شالم اهلل .

حمرم  من  العا�شر  ويف  عام  كل  يف  كما 

يف  واملوؤمنات  املوؤمنون  اأحيا  احلرام 

مركز اهل البيت “ع” يوم اخلمي�س 14 

ت�شرين ثاين ذكرى واقعة الطف اخلالدة 

بح�شور ح�شد غفري من اأبناء اجلالية .

اإ�شُتِهل الربنامج بتالوة عطرة من كتاب 

باللغة  كلمة  كانت  ثم  ومن  املنزل  اهلل 

اأف�شل  ال�شيخ  ل�شماحة  الإنكليزية 

امل�شرع  فتالوة   ... علي  مري  ح�شني 

احل�شيني ) األقاه �شماحة ال�شيد حممد 

بزيارة  الربنامج  واإختتم   ) ال�شيد  

عا�شوراء ولطمية ح�شينية .

البقاء هلل

• اأقيم يف مركز اأهل البيت “ع” يوم الأحد 24 ت�شرين ثاين ال�شاعة الثالثة من بعد الظهر جمل�س عزاء ح�شيني مبنا�شبة 
مرور اربعني يوماََ على وفاة املرحومة احلاجة  �شامية عبا�س غندور ) والدة الإخوة احلاج اأبو كمال �شالمة والخ يا�شر �شالمة( 

ح�شره ح�شد من املوؤمنني واملوؤمنات .

باإ�شم �شدى امل�شرق نتقدم من اآل الفقيدة باأ�شمى اآيات العزاء �شائلني املوىل عز وجّل اأن يرحم الفقيدة برحمته الوا�شعة 

واأن يلهم اهلها ال�شرب وال�شلوان .

21 ت�شرين ثاين وبعد تالوة دعاء كميل جمل�س عزاء ح�شيني ح�شره  يوم اخلمي�س  اأقيم  “ع”  الإمام علي  ويف م�شجد   •
ح�شد من الإخوة والخوات وقد اأهدي ثواب املجل�س اإىل روح املرحوم ال�شاب علي �شبيب حممود .) مواليد لبايا – البقاع 

الغربي – لبنان ( 

للفقيد الرحمة واملغفرة ولأهله ال�شرب وال�شلوان .
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وماذا عن اللون و الطول و �صكل العني  يف ميثاق القيم؟ 
ح�صني الها�صمي 

اعدته  الذي  الكيبيكية(  القيم  )ميثاق 

النتقادات  من  الكثري  اثار  كقانون  احلكومة 

ل  خ�شو�شية  اىل  يتعر�س  وانه  خ�شو�شا 

يحق لحد التدخل فيها وهي حرية املعتقد 

املعتنق من قبل الن�شان فقامت وعدلته  اىل 

قيم  يوؤكد  الذي  امليثاق   ( هي  اخرى  ت�شمية 

العلمانية و احليادية الدينية للدولة و امل�شاواة 

لطلبات  اطارا  وي�شع  الرجال  و  الن�شاء  بني 

له  مقبولية  ليجاد  منها  �شعيا   ) الت�شويات 

با�شتخدام م�شطلحات  العلمانية و احليادية 

ل  ان  هي  احلقيقة  ولكن  امل�شاواة  و  الدينية 

القانون  يف  م�شاواة  ول  حيادية  ول  علمانية 

املقرتح بل ال�شد منه يف تفا�شيله

 �شخ�شيا ومبجرد ان علمت باأن هناك مقرتح 

القيم  ميثاق  بعنوان  كيبك  حلكومة  قانون 

ا�شتب�شرت خريا لن معنى كلمة “ قيم “ تدلل 

ب�شكل عام ولدى جميع ال�شعوب و القوميات و 

البلدان على معاين و�شفات ومثل والتزامات  

ل  و  اجلميع  بها  ي�شيد  وان�شانية   اخالقية 

يختلف عليها اثنان وقد ت�شاعف ا�شتب�شاري 

من كون متبنية هذا امليثاق امراأة واملراأة  هي 

يف  التمييز  و  العنف  اىل  تتعر�س  من  عادة 

من  متاكدا  كنت  وبالتايل  املجتمعات  كل 

ويعزز  املراأة  جانب   اىل  �شيقف  امليثاق  ان 

حقوقها  ويدافع عنها ومينع عنها كل متييز 

او ا�شطهاد او تفرقة وقلت يف نف�شي انه بعد 

اقرار هذا القانون �شوف ن�شهد عودة للتعامل 

ف�شح  ان  بعد  املراأة  مع  والن�شاين  احل�شاري 

اأب�شع  ج�شدها  وا�شتغالل  ل�شتغاللها  املجال 

ا�شتغالل بحجة ان مبداأ الربح وجمع الموال 

يرفع كل القيود ويتجاوز كل القيم   وبالتايل 

عر�س  با�شتمرار  ي�شمح  لن  �شوف  فانه  

العالنات الفا�شحة جل�شد املراأة يف كل زاوية 

و�شارع بحجة الرتويج ملالب�س معينة او ب�شاعة 

جودتها بقدر ما يك�شف العالن عن ج�شدها 

، ولن جند حمالت تتفنن يف ا�شتغالل حاجة 

ج�شدها  عر�س  عليها  فتعر�س  للمال  املراة 

واحيانا  عدة  دولرات  مقابل  الرجال  امام 

�شوق  ي�شاب  ان  توقعت  كما   ، ذلك  با�شواأ من 

البغاء بالك�شاد لن ميثاق القيم �شيعمل على 

ايجاد اعمال ووظائف وحياة معي�شية اف�شل 

ل�شباب  املهنة  هذه  ميار�شن  اللواتي  للن�شاء 

حتفظ  وبالتايل   للمال  الحتياج  اقلها 

كرامتهن من المتهان والعتداء  حيث نقراأ 

كثريا عن ع�شابات ت�شتغل الن�شاء ق�شرا  لهذه 

كانت  ملا  قذرة  تكن  مل  ولو  القذرة  العمال 

على  القب�س  القاء  وتعلن  تالحقها  ال�شرطة 

بذهني  ومر  الن�شاء  باج�شاد  تتاجر  ع�شابات 

بان لقطات اجلن�س و العنف �شتقل يف الفالم 

اجلديد  الن�شاأ  يرتبى  ل  حتى  امل�شل�شالت  و 

على ان اغت�شاب املراأة والعتداء عليها عمل 

طبيعي مادامت الفالم و امل�شل�شالت ل تخلو 

ا�شتخدام العنف �شد الخرين  منها كما وان 

ان  قلت  كذلك   ، م�شتهجن  غري  عمل  هو 

�شينتهي  الجور  واختالف  الوظيفي  التمييز 

بعقوبات  �شيطالب  امليثاق  هذا  ان  وتوقعت   ،

ق�شوى على الذين يتحر�شون او يعتدون  على 

الن�شاء  يغت�شبون  الذين  او  جن�شيا  الطفال 

ال�شنوية  الح�شائيات  يف  ن�شبتها  تقل  حتى 

ويعي�س اطفالنا المان  دون ا�شتثناء ويرتدع 

لرمبا  وقلت   ، الن�شاء  التعر�س  املجرمون عن 

ال�شرية  العالقات  عودة  اىل  القانون  �شيدعو 

اىل ما كانت عليها �شابقا من قوة ومتانة جتعل 

من املجتمع متما�شكا ومتكافال وبالتايل يقل 

ل�شعورهم  بالكتئاب  ي�شابون  الذين  عدد 

معدل  و�شينخف�س  الهتمام  وعدم  بالوحدة 

المور  و�شتقل اجلرائم وغريها من  النتحار 

ا�شرح باحالمي اىل ان اقرتبت  التي جعلتني 

حتى  لفالطون  الفا�شلة  املدينة  حدود  من 

ميثاق  يف  القيم  انعدام  هول  من  �شدمت 

القيم  فال وجود ملا توؤمن وتب�شر به العلمانية 

الدين  بل تطرف يف معاداة  فيه  ول حيادية  

املراأة  بني  امل�شاواة  هو  الوحيد  املتحقق  ولكن 

روؤو�شهم  تغطية  من  احلرمان  يف  والرجل 

ب�شكل جزئي او كلي ،  فال �شليب م�شموح به 

ول  للم�شلمة  مقبول  حجاب  ول  للم�شيحية 

حق لليهودي بلب�س الكيبا ومينع ال�شيخي من 

بل  متحققة  علمانية  فال  وبالتايل  عمامته 

تطرف مقنن ول حيادية بل موقف معاد ول 

م�شاواة بني الن�شاء بل ا�شطهاد فئة والنت�شار 

من  لنني  النقاب  عن  اتكلم  ل   ( لخرى 

الخرين  امام  الن�شان  وجه  و�شوح   موؤيدي 

لنني اود معرفة مع من اتكلم واتعامل ا�شافة 

اىل الظروف المنية التي ت�شتوجب احليطة 

ال�شخ�شية   انتحال  حماولت  من  احلد  و 

  ) بالدين  عالقة  له  لي�س  فالنقاب  وبالنهاية 

املراة كل مالب�شها  انه ل يهم ان تخلع  وتبني 

لن هذه قمة احلرية و العلمانية ال ان غطاء 

امل�شاواة  و  العلمانية  يهدد  من  هو  �شعرها 

والدميقراطية بل ان ال�شليب وكيبا  اليهودي 

وامانه  املجتمع  امن  تهدد  ال�شيخي  وعمامة 

م�شدوها  توقفت   . امليثاق  م�شببات  ح�شب 

العتداء  اح�شائيات  كل  اىل  ينتبه  مل  ممن 

الن�شاء  واغت�شاب  الطفال  على  اجلن�شي 

والجور  العمل  يف  والتمييز  �شدهن  والعنف 

اىل  انتبه  ولكنه  ال�شرية  الروابط  وتفكك 

الرجل  و  امل�شلمة  املراة  ت�شعه  قما�س  قطعة 

و�شليبا  روؤو�شهم   على  اليهودي  و  ال�شيخي 

طواعية  ذلك  وكل  رقبتها  حول  املراة  ت�شعه 

هذه  حرية  واية  دميقراطية  فاية  اجبار  دون 

التي متنع ول ترتك حرية الختيار خ�شو�شا 

وان جميع املعنيني هم بالغون را�شدون مبعنى 

عليهم  يفر�س  او  يجربهم  من  يوجد  ل  انه 

لب�شا معينا وبالتايل هو اختيارهم بالكامل ؟؟

ترى اذا كان ا�شحاب القانون املقرتح يقولون 

مت�شاو  املجتمع  يجعل  الرموز  هذه  منع  بان 

ومينع التمييز ؟ فهل ميكن ان يطالب البع�س 

بتعديل امليثاق لي�شمل  طول ال�شخ�س ولونه 

و�شكل عينيه ووزنه حتى ل يكون هناك متايز او 

اختالف بني افراد املجتمع  باعتبار ان امليثاق 

يريد حتقيق امل�شاواة ؟، وبهذه احلالة هل  ان 

الن�شان يف كيبك يجب ان يكون ابي�س الب�شرة 

احلنطية  الب�شرة  ا�شحاب  عن  وماذا  ؟  فقط 

عليهم  وهل  ؟  ال�شمرة  وال�شديدة  ال�شمراء  و 

تغيري لون ب�شرتهم اىل البي�شاء النا�شعة  ؟ 

فمنهم  للنا�س  خمتلفة  اوزان  هناك  ان  كما 

ال�شخم  ومنهم  املتو�شط  ومنهم  النحيف 

فاي وزن يجب ان يكون عليه الكيبكي ؟ فهل 

الكثري    ام الكل  الغذائية  اتباع احلمية  علينا 

وماذا  ؟  امليثاق  مع  اج�شامنا  اوزان  لتتطابق 

فهناك  ؟   امليثاق   هذا  الن�شان يف  عن طول 

فاي  الق�شري  و  املتو�شط  و  الطويل  الن�شان 

ملاذا مل يحدد  �شكل ولون  منها يطابقه؟ ثم 

عيونهم  تكون  ان  اجلميع  على  فهل  العينني 

العيون  ا�شحاب  عن  وماذا  ؟  مثال  زرقاء 

والرنج�شية  ال�شوداء  و  اخل�شراء  و  الع�شلية 

معني  بلون  عد�شات  ي�شعوا  ان  عليهم  هل  ؟ 

ليحقق التوازن ؟ وهل عليهم اجراء عمليات 

جراحية مل�شاحة العني لن هناك عيون وا�شعة 

تطابق  منها  منها  فاأي  و�شغرية  ومتو�شطة 

امليثاق ول تخلق متايز يف املجتمع ؟ 

كل  لن  واف  �شرح  اىل  بحاجة  كثرية  امور 

غطاء  فمادام  م�شروعة  اعاله  الت�شاوؤلت 

ان  تاأكيد  فبكل  املجتمع  امن  يهدد  الرا�س 

لنك  اكر  يهددها  واللون  الوزن  و  الطول 

مبجرد ان مت�شي يف ال�شارع فانك �شتجد هذا 

الختالف الوا�شح جدا وبالتايل لو ا�شاف 

امليثاق هذه التحديدات اليه لكنا على بينة 

وال�شوؤال املهم هو هل �شتكون تكاليف اجراء 

الطول  و  الوزن  زيادة  او  انقا�س  عمليات 

واللون والعينني مغطاة بالتاأمني ال�شحي ام 

ان كل خمالف للطول و اللون والوزن  عليه 

قيم  هناك  تكن  امل  ترى  ؟  النفقات  حتمل 

اعرت�شوا  وهل  ال�شليني  الر�س  لأ�شحاب 

البحار  وراء  من  جاوؤوا  الذن  قيم  على 

وجعلوها قوانني يعاقب من ل يلتزم بها ؟

الخرى  الكندية  املقاطعات  الي�شت  واخريا  

بوظيفته  يقوم  وكل  طبيعي  ب�شكل  تعي�س 

و  الخرين  لقيم  وحمرتم  بقيمه  معتز  وهو 

املعتقد  يف  للكل حريتهم  ي�شمن  القانون  ان 

و امللب�س ؟  فما بال كيبك ؟   التي حتث على 

التعلم كما وان احاديث الر�شول حممد )�س( 

)�س(   اليها  ا�شار  وقد  ذلك  على  توؤكد  كانت 

بال�شرى  جاوؤوا  عندما  احلروب  احدى  بعد 

من اجلانب الخر فلم ي�شجنهم بل قال لهم 

من يعرف القراءة و الكتابة منكم يعلم ع�شرة 

على  دليل  وهذا  �شراحه   و�شيطلق  م�شلمني 

ت�شمو  حميدتان  �شفتان  املعرفة  و  العلم  ان 

يكون  ان  معينة  مراحل  بالن�شان وجتعله يف 

فعال خليفة اهلل يف الر�س.

ان من يقراأ باملعنى ال�شحيح للقراءة ويتعلم 

لن يعتدي على حرية الخر ووجوده وحقوقه 

وملا فكر ولو للحظة بان الخر اقل منه �شاناأ 

يتعلم  وتفكري  بتمعن  يقراأ  مرتبة لن من  او 

ومن تعلم  �شما  ومعنى �شما انه ارتفع  وحلق 

عاليا  وعندما يكون الن�شان يف مكان مرتفع  

م�شاحة  اكرب  اىل  ينظر  ان  ي�شتطيع  فانه 

تكتمل  وقد  ال�شورة  عنده  فتتو�شح  ممكنة 

احيانا فيكون اقدر على التعامل مع الخرين 

وقد يكون مثال يحتذى به ، بينما من يكون 

ويطلع  يقراأ  اأن  يتحمل  ل  او  فقط  متلقيا 

الفق  �شيق  �شيكون  فانه  لديه  مبا  ويكتفي 

دائرته  خارج  هو  ما  كل  من  ومرعوب  خائف 

اعداءه  الخرين  بان  الدوام  على  فيعتقد 

م�شخ  اىل  عندها  فيتحول  حماربتهم  وعليه 

يهدد  �شلم املجتمع وامنه وهو ما ن�شاهده يف 

عاملنا اليوم بكل ا�شف . 

لنكون  وتدبر  بتمعن  يخ�شنا  ما  فلنقراأ 

ممثلني حقيقيني ملا نعتقد ولنقراأ ما يخ�س 

الخرين لنطلع على ما يجمعنا معهم والتي 

فنحرتم  يفرقنا  مما  تاأكيد  بكل  اكر  هي 

ت�شييقها  ونحاول  الختالف  م�شاحات 

باللغاء  ل  النقا�س  و  باحلوار  المكان  قدر 

اختلفنا  وان  فنحن  الرهاب  او  ال�شغط  و 

لن  فاننا  والنتماءات  املذاهب  و  بالعقائد 

باننا كلنا �شركاء يف الن�شانية ومتى  نختلف 

خطونا  قد  نكون  فاننا  بان�شانيتنا  �شعرنا  ما 

نقبل  لن  الذي  الخر  نحو  الوىل  اخلطوة 

بان ي�شادر احدا حقوقه او حريته و�شوف لن 

نر�شى له ما ل نر�شاه لنف�شنا.

و  الفكرة  هذه  على  مونرتي�ال  بلدية  �شكرا 

اخلطوة ودعوة للقراء لال�شتفادة والفادة .

ال�شاعة  من  ومتاما   7/11 الربعاء  ليوم 

)CBC( �شيج   7:45 وحتى  �شباحا   7:39
وهي  القناة  هذه  ان  �شاهد  من   : مالحظة 

تغطي مو�شوع طرح �شرعة القيم الكيبيكية 

على الربملان يف نف�س اليوم قد تعاملت ب�شكل 

يدل على عدم مهنية ان مل اقل عدم حيادية 

القيم  �شرعة  مو�شوع  التقرير  تناول  حيث  

فيها  قدم  التي  دقائق  ال�شت  خالل  واظهر 

اخلرب 7 ن�شاء حمجبات ثالث يعملن يف دار 

وواحدة  ال�شارع مت�شيان  واثنتان يف  ح�شانة 

املدر�شة  با�س  بانتظار  اطفالها  مع  تقف 

كما ظهر �شخ�شان من ال�شيخ وهما يلب�شان 

يهودي  و�شخ�س  الهندي  التقليدي  اللبا�س 

اخلرب  وخالل  طويل  ا�شود  لبا�س  و  بقبعة 

ملتحي  م�شلم  رجل  ب�شوؤال  املرا�شل  يقوم 

وخلفه امراة تريد عبور ال�شارع عن راأيه مبنع 

احلجاب ت�شوروا مل ي�شتطع هذا املرا�شل ان 

يجد ولو امراة حمجبة يف كل كيبك لي�شالها 

عن �شرعة احلزب الكيبيكي ف�شاأل رجل وهذه 

ترى   ، �شيتو�شح لحقا  المر  مق�شودة لن 

الالتي  ن�شاء  الثالث  ي�شاأل  ان  ي�شتطع  امل 

�شورهن التقرير وهن يعلمن الطفال يف دار 

واحدة  حمجبة  امراأة  يجد  امل  ؟  احل�شانة 

موظفة يف دائرة حكومية ؟ طبيبة او ممر�شة 

يف م�شت�شفى؟ طالبة ثانوية ؟ طالبة جامعة  

املراة  يخ�س  مبو�شوع  رجل  �شاأل  فلماذا  ؟ 

مظاهرة  التقرير  يظهر  ثم  ومن  ؟  امل�شلمة 

ثالث  ويختار  الكيبيكية  لل�شرعة  موؤيدة 

الرموز  ملنع  تاأييدهن  عن  ليتكلمن  ن�شاء 

الدينية بل انه اجرى مقابلة مع امراأة كانت 

لتقول  بالنكليزية  للتكلم  كثريا  تعاين 

لنها  امل�شاواة  توؤيد  انها  وهي  فقط  كلمتان 

ن�شاء مع  ملاذا وجد ثالث  ترى   ، دميقراطية 

املنع ومل يجد امراأة واحدة �شد هذا املقرتح 

؟ وانتهى التقرير ومل ن�شاهد مقابلة ل مع 

رجل �شيخي او يهودي رغم انهما م�شمولن 

باملنع فهل هذه حيادية ؟ اعتقد بان بلدية 

مونرتي�ال مطالبة بو�شع �شندق للكتب امام 

من  اوؤلئك  يزيد  لكي  التلفزيونية  املحطة 

وان  يقدمون  ما  يجهلون  كانوا  ان  معارفهم 

كنت ا�شك يف ذلك.

www.NosValeurs.gouv.qc.ca

Parce que nos valeurs, on y croit

Église 
Synagogue
Mosquée

TOUT CELA 
EST SACRÉ.

Égalité  
hommes-femmes
Neutralité  
religieuse de l’État

C’EST TOUT 
AUSSI SACRÉ.

« Le temps est venu de nous rassembler autour 
de nos valeurs communes. Elles définissent 
ce que nous sommes. Soyons-en fiers. »

 Bernard Drainville,  
ministre responsable des Institutions démocratiques  

et de la Participation citoyenne



الثالثاء 26 ت�شرين الثاين 2013 العدد 368  اآراء14

�صدى امل�رسق

ت�صدر كل ثاين ثالثاء يف مونرتيال

رئي�ش التحرير:

ح�صني حب اهلل

Infographie:
ZPG

توزع يف :

مونرتيال و�صواحيها، اوتاوا و�صواحيها

املقاالت املوقعة باأ�صماء كتابها 

ال تعرب بال�صرورة عن راأي اجلريدة

اجلريدة لي�صت م�صوؤولة عن حمتوى االعالن واخلدمات التي يروج لها

www.sadaalmashrek.ca
Tél:  514-593-0000
Fax:  514- 727-0619

sada@sadaalmashrek.ca

Adresse Postal
7355 Blv St Michel 

Parc Octogonal, CP : 73566 
Montréal. (QC),H2A 2Z9

Rédacteur en Chef
Editor-in-chief

Hussein  Hoballah
ت�صميم اعالنات:

www.reactionplus.ca

وفيات

تعاىل  اهلل  رحمة  اىل  انتقل   •
والد  الزين  ح�شني  حممد  احلاج 

 ) الزين )يف مونرتيال  الخ ح�شن 

 . وح�شني  علي   الدكتور  والخوة 

روحه  عن  �شيقام  املنا�شبة  وبهذه 

الثامنة  ال�شاعة  عند  الطاهرة 

والن�شف من م�شاء ال�شبت القادم 

جمل�س  ال�شالمي  املجمع  يف 

الطاهرة  روحه  عن  وفاحتة  عزاء 

والدعوة عامة.

الزين  ح�شن  الخ  من  نتقدم 

باأحر  الزين  اآل  وعموم  وعائلته 

التعازي القلبية راجني من املوىل 

عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته 

وان ي�شكنه الف�شيح من جنته .

ال�شالمي  املجمع  يف  اقيم   •
الثالث  يف  الفائت  ال�شبت  م�شاء 

والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين 

وفاحتة  عزاء  جمل�س  اجلاري 

ابراهيم  احلاج  املرحوم  روح  عن 

الخ احلاج ماجد �شيا  والد  �شيا 

ماجد  احلاج  الخ  من  نتقدم   .

�شيا  اآل  وعموم  وعائلته  �شيا 

من  راجني  القلبية  التعازي  باأحر 

الفقيد  يتغمد  ان  املوىل عز وجل 

من  الف�شيح  ي�شكنه  وان  برحمته 

جنته .

حبال ال�صعودية و�صبكة اأمان املقاومة

يو�سف زكريا    وندزور

اإن لعبة �شد احلبل التي ميار�شها فريق 14 

اآذار يف لبنان قد وىل زمنها، و�شارت بال لون 

اللبنانيون  وان�شرف  رائحة،  ول  ول طعم 

عن م�شاهدتها، وملتها نفو�شهم، وعافتها 

اأطباعهم، لأن هذا الفريق قد اأخل بجميع 

قواعدها و�شروطها وقوانينها، واأ�شر على 

اأن يكون احلبل من �شنع ال�شعوديني، واأبى 

لبنانيا  اللعبة  هذه  يف  احَلكم  يكون  اأن 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  خارج  من  اأو 

النظري،  منقطعة  ال�شعودية  حبال  وكاأن 

وكاأن العني ل تفتح على مثل حكامها يف 

الفريق  هذا  وراح   . والإ�شتقامة  النزاهة 

كل  يرف�س  دبرة  ول  قبلة  له  لي�س  الذي 

واجلودة  باملتانة  متيز  ولو  لبناين  حبل 

ومقاومة جميع ال�شدمات، ويرتاب يف كل 

بالأدلة  �شحته  ثبتت  ولو  وطني،  موقف 

جميع  بفائدته  واأقرت  الدامغة،  واحلجج 

اإر�شادات  اأما  والواقعية.  العقلية  ال�شواهد 

وتو�شيات واأوامر اأمراء النفط ال�شعوديني 

منزلة،  اآيات  مبثابة  اإليه  بالن�شبة  فهي 

ول  �شك،  اأدنى  �شوابيتها  يف  يخامره  فال 

اأدت  واإن  ريبة،  اأية  منافعها  يف  يداخله 

فيه  واأقامت  وطنه،  اأو�شال  تقطيع  اإىل 

معاقل اإرهابية وخاليا تكفريية وبوؤر اأمنية 

واخلارجون  املجرمون  فيها  وميرح  ي�شرح 

لبالده  ير�شى  جعلته  واإن  القوانني،  على 

بال�شعف والهوان ويردد وراءهم كالببغاء: 

واجلي�س  ال�شعب  معادلة  اإلغاء  يجب 

يف  الأهلي  ال�شلم  على  حفاظا  واملقاومة 

لبنان، واإن تركت رئي�شه املكلف عاجزا عن 

تاأليف حكومة ملدة تزيد على �شبعة اأ�شهر، 

املوؤ�ش�شات  جميع  عمل  بالتايل  و�شلت 

اأهم  يف  البحث   عن  فتوقفت  احلكومية، 

ب�شاأنها،  املنا�شبة  القرارات  واتخاذ  امللفات، 

وخ�شو�شا امللف النفطي ملا له من اأهمية 

على  ازدهار الإقت�شاد اللبناين.

مرات  ال�شرفاء  اللبنانيون  حاول  لقد 

غيه  عن  الفريق  هذا  �شرف  عديدة 

جتاوزاته،  عن  والعفو  واللني،  باحل�شنى 

لغري  تبعيته  عن  اأحيانا  الطرف  وغ�س 

وطنه. غرياأن تبجحه بكل ما هو �شعودي 

عن  زادا  قد  لبناين  هو  ما  بكل  وازدرائه 

حدههما، وجتاوزا املعقول. فما ا�شتم�شاك 

مقاومتهم  بحبل  نظره،  يف  اللبنانيني، 

الهباء  من  بحبل  اليائ�س  كا�شتم�شاك  اإل 

هذه  اأن  زعم  كما  واه.  رفيع  بخيط  اأو 

بحبٍل  جتاذب   اأن  من  اأ�شعف  املقاومة 

ليف  من  �شنع  حبل   ، ال�شعوديني  اأربابه 

وجفف  املباركة،  زمزم  ماء  يف  نقع  نخيل 

وفتل  باحلق،  ال�شاطعة  �شمو�شهم  بحرارة 

على اأيديهم النظيفة  التي مل تتلوث بيد 

مذموم اأو منتهك حرمة. وغاب عن باله اأن 

هذه املقاومة، التي ولدت من رحم ال�شعاب 

يوم كان الكيان ال�شهيوين حمتال جلنوب 

يديها  تلطخ  اأن  من  واأ�شمى  اأكرب  وطنها، 

ا�شتعملت  عفنة  مهرتئة  �شعودية  بحبال 

خنق  ويف  الأحرار  واأقدام  اأيدي  تقييد  يف 

رقاب  حول  وو�شعت  احلق،  اإىل  ال�شاعني 

اأو  املعا�شي  ارتكاب  اإىل  جلرهم  الإذلء 

اخل�شيبة  املراعي  يف  بالأوتاد  لربطهم 

لت�شمينهم و�شوقهم اإىل امل�شالخ فيما بعد، 

خيمته  تثبيت  ينوي  من  كل  اإىل  واأر�شلت 

يف ال�شحراء والعودة اإىل حياة اجلاهلية.  

وتنا�شى اأي�شا اأن هذه املقاومة قد مت�شكت 

عن  وطنها  لتبعد  اهلل  بحبل  الدوام  على 

اإىل  وتعيده  الغرق،  من  وتنجيه  الأخطار، 

�شاطئ ال�شالم. وما مت�شكت مرة بحبل اإل 

اإىل  اأمتها  اأ�شراف  ال�شماء  اإذا رفع بهمتها 

احل�شي�س،  اإىل  خونتها  واأ�شقط  القمم، 

اأبطالها علم لبنان ليكون  واأعلى ب�شواعد 

خفاقا يف الف�شاء الرحب، واأنزل علم عدوه 

الوطيد  بعزمها  وجمع  الأقدام،  لتدو�شه 

ابناء الوطن الواحد يف رزمة واحدة ا�شمها 

الوحدة الوطنية مر�شخا يف جمعهم املودة 

وكاأين  والإحتاد،  والت�شامن  الأخوة  وعرى 

به يردد مع ال�شاعر:

واإذا  تك�شرا    اجتمعن  اإذا  الع�شي  “تاأبى 
افرتقن تك�شرت اآحادا”. 

احلبل  واإن  ق�شري،  الكذب  حبل  اأن  يقال 

ق�شري  اآذار   14 فريق  به  يتم�شك  الذي 

ق�شري جدا ، وهو مل ُي�شنع كما توهم من  

ليف �شجرة النخيل التي باركها اهلل، ولكنه 

�شنع من رديء النايلون والداكرون باأيدي 

احلق  األب�س  به  تعلق  ومن  �شهيون.  بني 

اجا. ولذلك  اجا مرَّ بالباطل، وكان اأفاقا �شرَّ

فاإن جميع القوى الوطنية اللبنانية وعلى 

م�شاركته  عن  اأعر�شت  قد  املقاومة  راأ�شها 

يف لعبة �شد احلبل. ولن يجد هذا الفريق 

يف نهاية املطاف �شوى اإرهابيني وتكفرييني 

الويل  والويل ثم  اللعبة.  يبارزونه يف هذه 

له لو خرج خا�شرا من املبارزة، فحينها لن 

يكون اأمامه �شوى القفز من حبل اإىل حبل 

هربا  العامل  حبال  جميع  على  والرق�س 

منهم. لكن الرق�س على احلبال قد يحتاج 

اإىل مهارة و�شطارة وخربة وحنكة �شيا�شية، 

وهو ما عاد ميلك منها �شيئا، بعد اأن خرج 

منه وليد بك ملك الرق�س على احلبال. 

توازنه  �شيفقد  الفريق  هذا  فاإن  لذلك  

عاجال اأم اآجال، ويت�شاقط اأع�شاوؤه الواحد 

اأفواه  يف  �شائغة  لقمة  ليكونوا  الآخر،  تلو 

التكفري  حيتان  واأ�شداق  الإرهاب  وحو�س 

غدا  واإن  الأر�س،  على  تنتظرهم  التي 

لناظره قريب.

 14 فريق  عن  املقاومة  تتخلى  هل  ولكن 

لالإرهابيني  �شهلة  فري�شة   وترتكه  اآذار، 

منذ  عرفت  التي  وهي  والتكفرييني، 

تاأ�شي�شها اإىل يومنا هذا بالنبل والت�شامح 

والدفاع عن جميع اأبناء وطنها، اأم ت�شفح 

اأمانها، وهي  �شبكة  له  وتن�شر  �شيئاته،  عن 

الإرهاب  براثن  من  بتخلي�شه  الكفيلة 

والتكفري ومن الهالك املحقق؟ 
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واق�شد  طائفيًا،  يومًا  اأكن  مل 

بالطائفية هنا ما حتمله هذه الكلمة 

وحماولة  املختلف  لالخر  رف�س  من 

يف  الناجية  الطائفة  اننا  اقناعه 

الهلية  احلرب  غمرة  الدنيا. يف  هذه 

عدم  �شرف  يل  كان  التي  اللبنانية 

ولكن  الوىل  �شنواتها  يف  معا�شرتها 

حينها  الطائف  يف  خامتتها  ح�شدت 

لبنان  يف  تقاتلنا  باأن  يقني  على  كنت 

م�شيحي  مواجهة  يف  م�شلم  لي�س 

ثمنه  ندفع  م�شروعني  بني  �شراع  بل 

ثمنه  يدفع  كما  اللبنانيون  نحن 

يوم  اخ�س يف  اليوم. مل  اخرون  انا�س 

من اليام نقا�شًا �شيا�شيًا مرتكزًا على 

غريي  ككر  رف�شت  طائفية.  ثوابت 

وان  ترويكا  من  الطائف  لنا  حاكه  ما 

ال�شد  ح�شة  طائفتي  ل�شخ�س  كان 

قبل  تفتقده  كانت  مع  مقارنة  فيها 

بعد  ما  مرحلة  يف  الهلية.  احلرب 

بري  نبيه  احادية  رف�شت  الطائف 

بالتعددية  واآمنت  طائفتي  داخل 

اقتنع  مل  احلكم.  لإ�شتمرار  �شبياًل 

بالنهج احلريري القائم على الهتمام 

قبل  بالغنياء  الب�شر،  قبل  باحلجر 

ح�شاب  على  بال�شتدانة  الفقراء، 

يف  النتاجية.  القطاعات  تفعيل 

عار�شت  الطائف  بعد  ما  مرحلة 

ومعاقبته،  امل�شيحي  اق�شاء  �شيا�شة 

دورها  وتفعيل  رموزه  بعودة  رحبت 

لعي�س  معنى  ل  ذلك  بغياب  انه  اذ 

اأبان  املقاومة  عن  دافعت   . م�شرتك 

اأر�شي وكنت  وبعد زوال الحتالل عن 

من اأ�شد معار�شيها حينما كانت تغ�س 

الطرف عن ما يح�شل يف الداخل من 

�شرقات ونهب وحم�شوبية.

 “ �شنوات  مرت  املنوال  هذا  وعلى 

رفيق  الرئي�س  اغتيل   .“ الطائف 

خ�شرت   .2005 �شباط  يف  احلريري 

ولكن  مرتكزاتها  ابرز  احد  الرتويكا 

حقق خمطط عملية الغتيال هدفه 

وهو قبل ذلك كان قد جنح يف العراق 

بذور  زرع  ودولة جنح يف  بلد  دمر  باأن 

العراقيون  يزال  ل  اهلية  حرب  فتنة 

بعد  هذا.  ليومنا  اثمانها  يدفعون 

اغتيال احلريري ب�شاعات �شدر احلكم 

ال�شوري وحلفاوؤه يف  “ النظام  �شريعًا 

لبنان قتلوا الرفيق”. ثارت ثورة الرز 

حرية  من  املرفوعة  مبادءها  وايدت 

و�شيادة وا�شتقالل عن اجلميع ووجدت 

تاأكيدًا  اجلامع  الوطني  ن�شيجها  يف 

�شيا�شي  تخا�شمنا  ان  على  لقناعاتي 

خارجية  هوائية  عوا�شف  م�شبباته 

قادتها  ا�شدر  حينما  عار�شتها  ولكن 

ال�شباط  بحق  التع�شفية   احكامهم 

على  التهمة  باإل�شاق  وبعدها  الربعة 

مبداأ  عن  دافعت  يعار�شهم.  من  كل 

مل�شاعر  مراعاة  الدولية  املحكمة 

الخرين مع يقيني باأن هذا املجتمع 

الدويل مل ين�شف حقوقنا يف يوم من 

عليه  القائمني  �شينطق  فكيف  اليام 

مب�شايرتي  ذكرين  وهو  العدل،  بحكم 

يومًا لحدهم حينما قال “ لقد قتل 

احل�شني  مولنا  عنه  اهلل  ر�شي  يزيد 

ر�شي اهلل عنه”. يف متوز 2006 اآثرت 

�شمال  حدود  على  بلدتي  يف  ال�شمود 

معركة  كانت  حيث  وجنوبه  الليطاين 

الكلمة  احلجري  وادي  يف  املريكافا 

مبئة  �شافيا  لبنانيًا  ن�شرًا  الف�شل، 

باملئة، اعرتف به العدو قبل ا�شدقاء لنا 

باملغامرين  حالنا  و�شف  بع�شهم  كر 

اآخر  الوكيبيديا فاإن  انه وح�شب  علمًا 

املعارك التي خا�شها هوؤلء مع اعداء 

يكن  ومل  اأحد  معركة  كانت  المة 

ن�شيب امل�شلمني منها �شوى اخل�شارة.

مع ثورات “الربيع العربي” ، حتم�شت 

ل�شجاعة البوعزيزي وت�شحياته، اأيدت 

و “ طائفتي” انتفا�شة �شعب “ �شني” 

على حاكم �شني ظامل كزين العابدين 

مع  طائفتي”   “ و  وقفت  علي.  بن 

امل�شلمني  اخواننا”   “ و  م�شر   ثورة 

مبارك.  ح�شني  �شد  ن�شالهم  يف 

امام  القذايف  فو�شعنا  ليبيا  يف  اأما 

خيارين احالهما مر اأما جمازره واأما 

ترحيبنا بتدخل الناتو، وهنا امل�شايرة 

م�ش�س،  على  بالناتو  ر�شينا  جمددًا 

يف  اخواننا”.   “ وحكم  القذايف  قتل 

ان  لها  اخواننا”    “ يرد  مل  البحرين 

تطالب باأب�شط حقوقها يف ا�شالحات 

د�شتورية جتعل من مواطنيها �شوا�شية 

تذكروا اخلطر  والق�شاء،  الدولة  امام 

الفار�شي القادم من ال�شرق كما تذكروا 

ال�شد  ال  حكم  من  عامًا   40 بعد 

الوجب  وعلى  كافرًا  علويًا  ب�شار  ان 

اتباعه  على  والق�شاء  حماربته 

اىل  اهلية  حروب  فمن  و�شاللته. 

حمكمة دولية اىل دول اقليمية و�شوًل 

اىل قوافل انتحارية ل ي�شح اإل القول 

“ انا م�س طائفي ب�س �شو بعملكن اذا 
اجتمعوا فيي كل ال�شيا الطائفيني”.

اأنا م�ش طائفي 

علي حالوي  اوتاوا

قوة احلق
تتمة ال�صفحة االوىل 

ت�شنيع  اإمكانية  اىل  يعود  فال  التفاق  من  ال�شرائيلي  الهلع  اما 

اي��ران لأ�شلحة ذري��ة وهي التي ما زال��ت تنفي ذلك ل�شنوات خلت 

منه  ج��زء  يف  يعود  فانه  الفقهي  الديني  التزامها  م��ع  لتعار�شها 

اىل اقرتاب اللحظة احلرجة يف الدعوة اىل جعل منطقة ال�شرق 

الأو�شط منزوعة من اأ�شلحة الدمار ال�شامل وها هي �شورية �شلمت 

امر  زم��ام  ت�شلم  ان  دون  الكيمياوي  وتنازلت عن خمزونها  بالأمر 

ورق��اب��ة  دول��ي��ة  مب��ع��اي��ري  تقبل  اي����ران  ه��ي  وه���ا  ال�شيا�شي.  نظامها 

اأممية. والعراق من قبل دمر مفاعله واغتيل علماوؤه. فمن يا ترى 

ال�شامل �شوى  ال�شلم والأم��ن  ام��ام  ك��اأداء  يبقى يف املنطقة كعقبة 

ا�شرائيل ؟؟؟

ان هذه احلقيقة التي تربز عارية امام العامل قريبا هي ما يقلق 

اأدمغة كثريين يف  رّوج ل�شنوات خلت وغ�شل  ال��ذي  كيان الحتالل 

اأ�شرار  و�شط  املنطقة  يف  الوحيدة  الدميقراطية  واح��ة  ان��ه  الغرب 

ل يعرفون ال لغة القتل والعداء بينما اليوم جند ان هذه اللغة 

اتفاق  اأي�����ش��ًا  ه��ي  تعار�س  التي  ال�شعودية  اململكة  جيدا  جتيدها 

تفريخ  وه��و  العامل  واح��دا يهدد كل  ال منطقا  تعرف  جنيف ول 

عقول تكفريية ل جتيد ال لغة القتل والتفجري والإرهاب ورف�س 

ان تدرك  والتاريخ، دون  واللغة  والوطن  الدين  ال�شريك يف  الخر 

هي الخرى ان العامل �شاق ذرعا بهذه الأ�شاليب الهمجية ويريد 

فعال ان ينتقل اىل و�شع اقل تهديدا وا�شتعال من خالل التعامل 

مع دولة كاإيران تناف�س بجدارة وتناوئ بحق وتفاو�س ب�شرب وثبات 

ق�شايا  ت�شاوم على  ان  دون  املتعلم  �شبابها  باإجناز  اعرتافا  وتنتزع 

ال�شعوب وم�شريها . 

العرب  ك��ي يعود بع�س احل��ك��ام  وال��ت��دب��ر  بالتاأمل  در���س جدير  ان��ه 

جيل  اىل  الأم���ور  ليرتكوا  العمياء  وتبعيتهم  وهوانهم  غيهم  ع��ن 

يطمح اىل بناء اأوطان ي�شودها العلم والإميان والت�شامح والتطور 

ال��ذات��ي لتنتهي ع��ه��ود امل��م��ال��ك وال��دي��ك��ت��ات��وري��ات وح��ك��م العائالت 

امل��ال عندها ي�شود منطق احلق ويزهر  والع�شكر والأم��ن و�شركات 

ال��رب��ي��ع ال�����ش��ادق وت��ل��وح ت��ب��ا���ش��ري ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة 

والع�شبيات  والقومية  واملذهبية  والطبقية  وال�شتغالل  والر�شوة 

لتعي�س ال�شعوب ان�شانيتها وحتقق كينونتها على اأ�شا�س ان اخلالق 

اأوجدها �شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويبنوا ح�شارة الن�شان املكّرم يف 

الرب والبحر ل املتوح�س املوغل يف دماء الأبرياء املف�شد يف الر�س 

الهالك للحرق والن�شل. انها �شنن التاريخ ولن جتد اي مملكة او 

ال�شنن ولنا يف  ق��درة ب�شرية يف الوجود طاقة على تبديل  او  كيان 

ق�ش�س املا�شني خري عربة ودر�س.

التحرير

�شباحًا  التا�شعة  اإىل  ت�شري  ال�شاعة  كانت 

عندما  و�شل اىل مكان موعده املقرر مبكرا  

بحوايل الن�شف �شاعة تقريبًا ، ل باأ�س من 

فنجان قهوة طازجة وهكذا كان.

الكندية  ال�شل�شلة  مقاهي  احد  اإىل  دخل 

بحيث  وعر�شها  البالد  طول  يف  الأ�شهر 

وترى  اإل  كندية  مدينة  اأو  �شارع  يخلو  ل 

فنجان  على  ح�شل   ، املقاهي  تلك  �شعار 

احد  يف  وانتحى  ال�شوداء  القهوة  من 

امل�شهد  كعادته،  املزدحم  املقهى  زوايا 

الزبائن  نف�شه  هو  املقهى  داخل  اليومي 

الرجال  من  ومتقاعدين  وموظفني  عمال 

والن�شاء، كانت الأحاديث على ا�ّشدها،  هذه 

على  وجل�شت  ال�شغرى  ابنتها  ا�شطحبت 

راأ�شه  و�شع  وذاك   ، لها  املقابل  الكر�شي 

قراءة  يف  وا�شتغرق  اليومية  اجلريدة  يف 

للتو  و�شال  وزوجني  الريا�شية،  الزاوية 

على دراجاتهم الهوائية  التي  و�شعوها يف 

ودخال  املقهى    امام  لهم  املخ�ش�س  املكان 

ليكمال حديث كانا قد بداأه يف اخلارج على 

ما يبدو.

كبرية  لفتة  اأرتفعت  املقهى  زوايا  احد  يف 

مكتوب عليها )عيد ميالد �شعيد يا براين(.  

عيد  ي�شادف  الذي  هذا   براين    هو   من 

ميالده اليوم على ما يبدو  ؟؟؟

اإىل  جاء  انه  زوجته  من  لحقًا  عرفنا 

ال�شابع  ميالده  بعيد  ليحتفل  املكان  هذا 

يف  انه  يوحي  �شكله  اأن  مع  والثمانني 

انه  يبدو  ولكن  العمر  من  ال�شتني  حوايل 

يعي�س حياة مريحة كما يبدو من حمياه  

واهتمامه  بلبا�شه  و�شكله عامة .

موظفات  احد  الأثناء  هذه  يف   اأح�شرت 

املقهى قالب كبري من احللوى عليه �شورة 

تتو�شطه ل�شاحب الذكرى ،  فعال ال�شياح 

�شخ�س  ع�شرين  حوايل  من  والت�شفيق 

ميالد  بعيد  لالحتفال  خ�شي�شًا  ح�شروا 

�شديقهم براين   كانوا  رجال و ن�شاء مع 

ع  الُر�شّ الأطفال  بع�س  وجود  مالحظة 

تغمر  كانت   ، لهم  املخ�ش�شة  العربات  يف 

املنا�شبة  بهذه  عامرة    فرحة  اجلميع 

ال�شعيدة  .

بع�س  بو�شع  ال�شيدات  احدى  قامت 

من  وطلبت  احللوى  قالب  فوق  ال�شموع 

كان   ، ال�شموع   لإطفاء  يتقدم  ان  براين 

الرجل يبدو يف غاية ال�شعادة والفرح وبدا 

وكاأنه طفل �شغري ينتظر هديته  �شرخت  

احدى ال�شيدات  ) واحد _ اثنان _ ثالث 

واحد  ب�شوت  اجلميع  �شرخ  ثم  ومن    )

وقام براين باإطفاء ال�شموع و�شط التهاين 

بطول  احلا�شرين  وجميع  زوجته  من  له 

العمر والعي�س اأكر من مئة عام .

احللوى  قالب  تقطيع  براين  زوجة  تولت 

املدعويني  من  احلا�شرين  على  وتوزيعه 

وحتى من باقي الزبائن ملن يريد وبدت هي 

نف�شها يف غاية ال�شعادة .

و�شط هذه الفرحة ودون اأي مقدمات تذكر 

�شقط براين على ار�س املقهى و�شط ذهول 

وّعمت  ال�شراخ  ، تعاىل  جميع احلا�شرين 

الفو�شى املكان  ،    ح�شر مدير املقهى قام 

على الفور بالت�شال ب�شيارة الإ�شعاف ، ما 

هي ال دقائق معدودة حتى �شمع كل من يف 

تدخل  وهي  الإ�شعاف  ابواق  �شيارة  املقهى 

اىل اأمام الباب الرئي�شي للمقهى  .

 دخل م�شعف وم�شعفة وطلبوا من اجلميع 

  ، هنا    يجري  ماذا  ملعرفة  قلياًل  البتعاد 

وزوجته  الر�س  على  ملقى  براين  يزال  ل 

�شيء  كان    ، ح�شل  ما  اىل  بذهول  تنظر 

غريب وعجيب يف ان معا  وح�شل كل المر 

بوم�شة  ب�شر كما يقولون .

نقاذ  ل  �شيء  باي  القيام  امل�شعفون  حاول 

امل�شعفة  رفعت  حماولت  عدة  بعد  الرجل 

بع�س  مرتع�شة   بكلمات  وقالت  راأ�شها 

اثر  على  تويف  لقد  اأ�شفة  انا   (  : ال�شيء 

ذبحة قلبية قوية (

ارتفع �شوت زوجته   و�شط ذهولها  وذهول 

كل من كان يف ذلك املكان:  ) غري معقول 

، ل اأ�شدق (.

كل ما اعرفه يف تلك اللحظة اأن براين جاء 

فاإذا  بعيد ميالده  ليحتفل  املكان  اىل هذا 

به  ي�شقط ميتا  على اثر ذبحة قلبية قوية 

و�شط  بالذات  ميالده  يوم  نف�س  جدا   يف 

ذهول احلا�شرين واأ�شدقائه وزوجته لأكر 

من �شتني عامًا !

من  لكل  وموجع   موؤمل   م�شهد  كان  فعال 

كان حا�شرا يف ذلك املقهى يف ذلك ال�شباح  

املختلف بع�س ال�شيء .

اأغرب من اخليال

علي اإبراهيم طالب   وندزور   
visionmag64 @Gmail.com
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انتقاداٌت لوزارة الهجرة الكندية 

ال�صتقبالها املزيد من الفيليبينيني 

مقارنًة بال�صوريني
الكندي   ”  embassynews.ca“ ملوقع  فو�شرت  اآيل  كتبت 

تقول: اإعرت�س بع�س الكنديني العاملني يف دائرة الهجرة 

على اإعالن حكومة هاربر عن نّيتها يف ت�شريع قبول طلبات 

من  املت�شررون  الفيليبينيون  اإليها  يقّدمها  التي  الهجرة 

بالطريقة  ذلك  مقارنني  “هايان”،  الإ�شتوائية  العا�شفة 

التي تعاطت فيها احلكومة مع طالبي الهجرة ال�شوريني.

اأع��ل��ن ذل��ك يف الرابع  األك�شاندر  ك��ِر���س  وك��ان وزي��ر الهجرة 

ع�����ش��ر م���ن ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين ن��وف��م��رب احل�����ايل، م�����ش��ي��ف��ًا اأّن 

احلكومة �شتمّدد تاأ�شريات دخول الفيليبينيني املوجودين 

ا. يف كندا كي ل ي�شطروا للعودة اإىل بلدهم املدّمر حاليًّ

وتنقل فو�شرت كالم جاِنت دن�س، وهي امل�شوؤولة عن الإدارة 

اأّن  ت��رى  التي  لالجئني”،  الكندي  “للمجل�س  التنفيذية 

حكومة الفيليبني قادرٌة على م�شاعدة �شعبها يف ا�شتعادة 

بلدهم  يف  ال�شوريون  يتخّبط  ح��ني  يف  الطبيعية،  حياته 

ال���ذي دّم���رت���ه احل����رب، وي���ح���اول اأك���ر م��ن م��ل��ي��وين ���ش��وريٍّ 

ٍر اإيجاد م�شكٍن لهم. مهجَّ

وتدعو دن�س احلكومة الكندية اإىل منح املزيد من تاأ�شريات 

الدخول املوؤقت اإىل كندا، خا�شًة للذين لهم اأقارب يف كندا.

وك��ان وزي��ر الهجرة ال�شابق جاي�شن كني رّد يف ربيع العام 

الكندية  احلكومة  تق�شري  ب�شاأن  الن��ت��ق��ادات  على   2012

ُمرجعًا  ال�شوريني،  الالجئني  اأك��رب من  اأع��داٍد  ا�شتقبال  يف 

ال�شبب اإىل خماوف اأمنية، حيث “ُلّطخت اأيدي الكثريين 

اأو �شّده”، م�شيفًا  اإن كانوا مع النظام  بالدماء يف �شوريا 

اإّن “علينا توخي احلذر ال�شديد يف التفتي�س الأمني ومنح 

الإذن بالدخول…”

وتذكر الكاتبة اأي�شًا اأّن األك�شاندر بدوره اأعلم ال�شحافيني 

اأي�شًا اأّن احلكومة الكندية كانت ت�شعى لإجناز الكثري من 

العمل مل�شاعدة ال�شوريني، لكّن الو�شع املتاأزم يف �شوريا يومًا 

بعد اآخر مل ي�شمح با�شتقبال كّل تلك الأعداد ال�شخمة.  

ك��م��ا اأّن ال��ط��ل��ب��ات ل���ت���اأ����ش���ريات ال���دخ���ول مُت���ن���ح ل��الج��ئ��ني 

اأن��ق��رة  ال�����ش��وري��ني يف العا�شمة الأردن���ي���ة ع��ّم��ان وال��رتك��ي��ة 

 . واللبنانية بريوت ب�شكٍل خا�سٍّ

ال�رسطة الكندية ت�صّكك يف م�صداقية 

اأربعة من اأع�صاء جمل�ش ال�صيوخ يف 

ق�صية ال�صناتور مايك َديف

 )RCMP( الكندية”  امل��ل��ك��ي��ة  اخل��ي��ال��ة  “�شرطة  ق��ّدم��ت 

وثائق لإح��دى حماكم اأوت��اوا ت�شّكك فيها بدور ثالثٍة من 

ال�شناتور  ق�شية  يف  املحافظني  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�����ش��اء 

مايك َديف، بالإ�شافة اإىل ال�شناتور الليربايل جورج فيوري.

وت�شري الوثائق اإىل اأّن العريف غِرغ هورتون، وهو امل�شوؤول 

الأول عن التحقيق يف نفقات ال�شناتور ديف غري امل�شروعة، 

ل ي�شّدق كافَة املعلومات التي تلّقاها من كلٍّ من مارجوري 

لوبريتون، وكارولين �شتيِورت اأول�شن، ودايفد تكات�ُشك.

وت�شري الأدلة التي بحوزة ال�شرطة اأّنهم �شاركوا يف اللعبة 

التي ُاعّدت لترّبر اإرجاع ال�شناتور ديف مبلغ 90،000$ ب�شكٍل 

، اأي قبل بدء ال�شرطة حتقيقها. ا�شتباقيٍّ

م�رسوع قانوٍن الإغالق جمال�ش 

املدار�ش يف كيبك

ق���ّدم احل���زب ال��ك��ي��ب��ك��ّي ه���ذا الأ���ش��ب��وع م�����ش��روع ق���ان���وٍن اإىل 

 100 بخف�س  امل��دار���س  جمال�س  ُي��ل��زم  الت�شريعّي  املجل�س 

مليون دولر من ميزانياتها يف العامني املقبلني.

كيبك”  م�شتقبل  لأج����ل  “الئتالف  ح���زب  زع��ي��م  ورّح����ب 

املدر�شية،  ال�شرائب  اإزال����ة  بفكرة  ال�شبت  ل��وغ��و  فران�شوا 

التي ي�شّب اإغالق جمال�س املدار�س يف اإطارها، وا�شتبدالها 

مبراكز اخلدمات املحلية لإعادة هيكلة النظام. واأ�شاف اإّن 

هذه اخلطوة لن ت�شّر مب�شتوى التعليم يف كيبك.

ك��ذل��ك تنتقد الأح�����زاب الأخ�����رى م���دى ف��ع��ال��ي��ة جمال�س 

املدار�س، لكّنها تختلف يف وجهات نظرها ب�شاأن النفقات 

التي يجب خف�شها وكيفية ذلك.

يف املقابل، تعرت�س جمال�س املدار�س على هذا الأمر، اإذ اأّن 

كلفة املجل�س منها تبلغ 5% فقط من نفقات املدار�س، كما 

اأّن نفقاٍت جديدة قد تكون اأكرب �شترتّتب على اإلغاء هذه 

املجال�س.

يهود كندا ي�صتنكرون »ميثاق 

العلمانية الكيبكي«

بعد �شهرين من احلديث والتكهنات عما �شتوؤول اإليه بنود 

اإىل  ا�شمه  تغرّي  ال��ذي  الكيبكّي”،  القَيم  “ميثاق  م�شروع 

اإىل  الكيبكّي  احلزب  قّدمه  الكيبكي”،  العلمانية  “ميثاق 
املجل�س الت�شريعّي يف ال�شابع من ال�شهر اجلاري.

وم�����ش��روع ال��ق��ان��ون ال����ذي ي��ح��م��ل ال��رق��م 60 ي��الق��ي اإدان����ة 

ال�������ش���وؤون  “مركز  اأع����ل����ن  ال���ي���ه���ودي���ة، ح���ي���ث  امل���ج���م���وع���ات 

برث  ب��ن��اي  و”منظمة   )CIJA( واليهودية”  الإ���ش��رائ��ل��ي��ة 

الكندية” اإّنهما �شيّتخذان الجراءات القانونية الالزمة يف 

حال اأقرَّ املجل�س الت�شريعّي امليثاق، كونه يخرق احلريات 

الأ�شا�شية للمواطنني الكنديني.

اإّن م�شروع ال��ق��ان��ون ه��ذا يهّم�س  وي��رى ه���وؤلء امل�����ش��وؤول��ون 

املواطنني ويهّدد الن�شهار الجتماعّي، ل �شّيما اأّنه اأ�شبح 

اأك��ر ت�����ش��ّددًا يف ب��ن��وده مم��ا قيل قبل عر�شه على املجل�س 

الت�شريعّي.

�رسطة مونرتيال تطلق حملًة ل�صبط 

م�صتخدمي الهاتف يف اأثناء القيادة

ع���ام 2008، ���ش��در ق���ان���وٌن مي��ن��ع ال�����ش��ائ��ق��ني م��ن ا���ش��ت��خ��دام 

الهاتف اخللوّي  لكتابة الر�شائل الن�شية يف اأثناء القيادة، 

هذا  يخالفون  زال���وا  م��ا  املونرتياليني  م��ن  الكثري  اأّن  غ��ري 

القانون.

املخالفني،  ل�شبط  بحملٍة  م��ون��رتي��ال  ���ش��رط��ة  ت��ق��وم  ل���ذا 

ثالث  ت�شجيل  اإىل  بالإ�شافة   $120 لهذا  الغرامة  وتكّلف 

نقاٍط �شوداء يف ملّف املخالف.

ومتنع ال�شرطة ال�شائقني من ا�شتخدام هواتفهم اخللوية 

اإل بعد ركِن �شياراتهم.

وي��دع��و البع�س اإىل ات��خ��اذ اإج�����راءاٍت م�����ش��ّددٍة اأك���ر حيال 

املتحدة  الوليات  الوليات يف  املخالفني كما تفعل بع�س 

الأمريكية.

جاي�صن كني يدعو روب فورد

 للتنحي عن من�صبه

دع���ا وزي����ر ال��ت��وظ��ي��ف وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف حكومة 

املحافظني جاي�شن كني حمافظ تورنتو روب فورد الثالثاء 

اإىل التنحي عن من�شبه، قائاًل اإّن فورد جلب العار ملكتبه 

وملدينته.

وبينما مل يعّلق اأغلب ال�شيا�شيني الفدراليني على ما فعله 

فورد موؤّخرًا، كان كني الوزير الأول الذي يدعوه للتنحي.

امل�شائلة يف  ف���رتة  ب��ع��د  لل�شحافيني  ب��ك��الم��ه  ك��ن��ي  و���ش��ّرح 

جمل�س  �شتَدُع  الفدرالية  احلكومة  اإّن  قال  لكّنه  الربملان، 

مدينة تورنتو يبّت يف الأمر مبا اأّنها م�شاألٌة تخ�ّس البلدية.

وكان فورد ا�شطّر اإىل العرتاف موؤّخرًا بتعاطيه ح�شي�شة 

الكوكايني �شابقًا، كما ُعر�َس له �شريط فيديو وهو �شكراٌن 

ينطق بكالٍم بذيء ويهّدد اأحدهم بالقتل.

وق��د ق��ّدم ف��ورد اعتذاراته عما فعل اأك��ر من م��رة حتى 

الآن.

من كندا
اإفتتاح فرع جديد لـ

اجلاليات تكرم رجالتها من �شا�شة ومثقفني ورجال اأعمال. 

لهذا فنحن نرى من واجبنا تكرمي ما نراه منا�شبًا مع تطلعاتنا 

واأمانينا، ورجل الأعمال �شامي الأ�شمر ُيعُد من اأعظم رجالت 

العائالت  من  كبرية  جمموعاٍت  يكرم  وهو  ل  كيف  املجتمع، 

تختلف جن�شياتها وطوائفها ومذاهبها.

الذي  الإن�شان  هذا  تكرمي  واجبنا  من  راأينا  املنطلق  هذا  من 

والنعيم  باملزيد  له  وندعو  العاملني  رب  من  اخلري  كل  ي�شتحق 

لأنه رجل خرٍي وعطاء ونقول له مربوك مربوك مربوك الفرع 

اجلديد واإىل الأمام. 

Sami Fruits املوظفون العاملون يف
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�صبهات و ردود

الرد على �سبهة اجلنة يف ال�سالم هي 
للزواج و�سرب اخلمر فقط

مو�سوع   حيال  الإ�سالمية  العقيدة  عن  ال�سالم   اأعداء   يردده  ما  ان 

العتقاد  عن  كبري  ق�سور  فيه  والغناء  والن�ساء  باخلمر  نعيم  واأنه  اجلنة 

ال�سحيح حيال ذلك ، فاإن نعيم  اجلنة  لي�ص نعيما ح�سيّاً ج�سدياً فقط 

بل هو كذلك نعيم قلبي بالطماأنينة والر�سى به �سبحانه وتعاىل وبجواره 

�سبحانه  الرّب  روؤية  الإطالق هو  اجلنة  على  نعيم يف   اأعظم  اإن  بل   ،

وتعاىل ، فاإن اأهل  اجلنة  اإذا راأوا وجهه الكرمي ن�سوا كّل ما كانوا فيه 

من األوان النعيم ، يقول اهلل �سبحانه وتعاىل يف �سورة يون�ص : ))ِللَِّذيَن 

اإىل وجه اهلل  النظر  َوِزيَاَدٌة(( فاحل�سنى اجلنة والزيادة  احْلُ�ْسنَى  اأَْح�َسنُوا 

الكرمي ، ويقول اهلل �سبحانه وتعاىل يف �سورة القيامة : ))ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ 

ٌَة اإِىَل َربَِّها نَاِظَرٌة ((  نَا�رضِ

وفيها ما ت�ستهيه الأنف�ص وتلّذ الأعني ول ي�سمعون فيها لغوا ول تاأثيما 

اإل قيال �سالما �سالما ، يقول اهلل �سبحانه وتعاىل : )) ل يَ�ْسَمُعوَن ِفيَها 

لَْغواً َول تَاأِْثيماً اإِلَّ ِقياًل �َسالماً �َسالماً (( الواقعة : 26

ليفوز  معينة  حمرمات  برتك  يتحقق  اجلنة   دخول   اأن  من  ذكروه  وما 

الإن�سان بها يف الآخرة هو اأي�سا خطاأ كبري بهذا الإطالق اإذ اأن الإ�سالم 

دين ياأمر بالعمل ل بالرتك فقط فال تتحقق النجاة اإل بفعل املاأمورات 

ولي�ص برتك املنهيات فقط فهو قيام بالواجبات وانتهاء عن املحرمات 

، وكذلك فاإنه لي�ص كل نعيم  اجلنة  مما كان حمرما يف الدنيا على �سبيل 

املكافاأة بل كم يف  اجلنة  من النعيم الذي كان مباحا يف الدنيا فالزواج 

وغريها  والتني  الرمان  من  الطيبة  والفواكه  هناك  نعيم  وهو  هنا  مباح 

هنا  مباح  والع�سل  اللنب  من  والأ�رضبة  هناك  النعيم  من  هنا وهو  مباح 

وهو نعيم هناك وهكذا ، بل اإن املف�سدة التي ت�ستمل عليها املحرمات 

يف الدنيا تنتزع منها يف الآخرة اإذا كانت من نعيم  اجلنة  كاخلمر مثاًل 

قال اهلل �سبحانه وتعاىل عن خمر  اجلنة  : )) ل ِفيَها َغْوٌل َول ُهْم َعْنَها 

فطبيعتها   ، مغ�ساً  ول  �سداعاً  ت�سبّب  العقل ول  تُذهب  فال  يُْنَزُفوَن(( 

خمتلفة عما هي عليه يف الدنيا ، ) انظر تف�سري الآية ( واملق�سود اأن نعيم  

اجلنة  لي�ص مق�سورا على اإباحة املحرمات الدنيوية . وكذلك مما يجدر 

التنبيه عليه اأن هناك من املحرمات التي ل يجازى على تركها يف الدنيا 

باإعطاء نظريها يف الآخرة �سواء من ذلك املطعومات اأو امل�رضوبات اأو 

الأفعال والأقوال فال�سم مثاًل ل يكون نعيما يف الآخرة مع حرمته يف 

الدنيا وكذا اللواط ونكاح املحارم وغري ذلك ل تباح يف الآخرة مع 

حظرها يف الدنيا ، وهذا وا�سح بحمد اهلل .

واأعلم اأن كل ما يف  اجلنة  من �رضرها وفر�سها واأكوابها _ خمالف ملا يف 

الدنيا من �سنعة العباد ، واإمنا دلنا اهلل مبا اأراناه من هذا احلا�رض على ما 

عنده من الغائب ولذلك لي�ص يف الدنيا �سيىء مما يف  اجلنة  اإل ال�سماء.

نور القلوب

حّب اجلاه

... َفاَْخَرَج لَُهْم ِعْجال َج�َسداً لَُه  لَُّهُم ال�ّسـاِمِرىُّ قـاَل َفِانّـا َقْد َفتَنّا َقْوَمَك ِمْن بَْعِدَك َواأَ�سَ

َى... لُه ُمو�َسى َفنَ�سِ ُخَواٌر َفقـالُوا هذا اإِلُهُكْم َواإِ

اأَثَِر  ِمْن  ًة  َقْب�سَ ُت  َفَقبَ�سْ ِبِه  يَْب�رُضُوا  َلْ  مِبـا  بَ�رُضُْت  قـاَل  ـ  �سـاِمِريُّ  يـا  َخْطبَُك  َفمـا  قاَل 

ي لَْت ِل نَْف�سِ �ُسوِل َفنَبَْذتُهـا َوَكذِلَك �َسوَّ الرَّ

�سورة طه، الآيات 85 و88 و95 و96.

باأي  لنيلها  وال�سعي  الجتماعية  واملنزلة  باملكانة  ال�سديد  التعلق  يعني  اجلاه  حّب  اأّن 

�سورة كانت، وهو من الرذائل اخلطرية التي ل توؤثر على اجلوانب الروحية لالن�سان 

فح�سب بل جتعل ال�سخ�ص منبوذاً اجتماعياً، ويعي�ص العزلة القاتلة.

كانت  كم  ال�سالفة،  والأقوام  ال�سالم(  الأنبياء)عليهم  تاريخ  مدى  على  راأينا  ولقد 

هذه الرذيلة منت�رضة ومتف�سية فيهم، بحيث حتدث عنها القراآن الكرمي يف اأكرث من اآية 

و�سورة.

املثل  يقول  وكما  م�سرتكة،  مفاهيم  لها  الرذائل  من  كثرياً  اأّن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 

يكون م�سداقاً  الإن�سان  قبيح من  فعل  ي�سدر  اأن  ل�سكة واحدة، بحيث ميكن  وجهان 

لعّدة �سفات رذيلة، وقد نزلت يف مثل ذلك اآيات من القراآن الكرمي تعك�ص هذا املعنى 

لبع�ص الرذائل كالتكرب والغرور والأنانية والعجب والرياء وحب اجلاه.

وعلى اأية حال، نرى يف الآيات اُلوىل ق�سة ال�سامري املعروفة لدى اجلميع، فلل�سامري 

ا�ستغل غياب  للجاه ب�سكل غريب، حيث  بني ا�رضائيل، وكان حمبّاً  قبيحة عند  �سمعة 

بني  حّلي  من  ف�سنع  �سيناء،  طور  يف  ربّه  للقاء  وذهابه  ال�سالم(  مو�سى)عليه  النبي 

ا�رضائيل عجال ج�سداً له خوار، فعندما كانوا ي�سعونه يف اجتاه الهواء ت�سدر منه اأ�سواتاً 

غريبة، اأو يقال اأنّه جمع مقداراً من الرتاب الذي كان حتت اأقدام جربائيل)عليه ال�سالم( 

اأو مركبه الذي ظهر به عندما 

 اغرق فرعون وجنوده يف اليم، فو�سع ذلك الرتاب داخل العجل الذهبي، وال�سوت 

الذي كان ي�سدر منه من بركة ذلك الرتاب. وبعدها دعى ال�سامري النا�ص لعبادة ذلك 

العجل ول ميّر وقت طويل حتى ا�ستجاب له بع�سهم وعبدوا العجل و�سجدوا له.

لَُّهُم  َواأَ�سَ بَْعِدَك  ِمْن  َقْوَمَك  َفتَنّا  َقْد  َفِانّـا  )قـاَل  الكرمي:  القراآن  يف  تعاىل  اهلل  وقال 

ال�ّسـاِمِرّيُ(.

فرجع مو�سى غ�سبان اأ�سفاً اإىل قومه وعاتب اأخاه هارون عتاباً �سديداً، وترباأ القوم من 

ُخَواٌر  لَُه  َج�َسداً  ِعْجال  لَُهْم  )َفاَْخَرَج  وتعاىل:  �سبحانه  فقال  ال�سامري  واتهموا  فعلهم 

َى...(. لُه ُمو�َسى َفنَ�سِ َفقـالُوا هذا اإِلُهُكْم َواإِ

وتوجه بعدها مو�سى)عليه ال�سالم( اإىل ال�سامري: )قاَل َفمـا َخْطبَُك يـا �سـاِمِريُّ ـ قـاَل 

ِل  لَْت  �َسوَّ َوَكذِلَك  َفنَبَْذتُهـا  �ُسوِل  الرَّ اأَثَِر  ِمْن  ًة  َقْب�سَ ُت  َفَقبَ�سْ ِبِه  يَْب�رُضُوا  َلْ  مِبـا  بَ�رُضُْت 

ي(. نَْف�سِ

واملقام،  واملن�سب  اجلاه  اإىل  الو�سول  هو  امل�سّلة  الفتنة  تلك  من  ال�سامري  كان هدف 

فعاقبه الباري تعاىل بالطرد من املجتمع والإنزواء )قـاَل َفاْذَهْب َفِانَّ لََك يِف احْلَيوِة اأَْن 

تَُقْوَل ل ِم�سا�َص(.

فكان يف ال�رضيعة املو�سوية وقوانينها اجلنائية، اأّن الإن�سان، اإذا ما اأذنب ذنباً كبرياً، ينظر 

اإليه وكاأنّه رج�ص خبيث جن�ص فال يحق اأن مي�ّسه اأحد ول مي�ص هو اأحداً

ويقال: اإن ال�سامري ابتلي مبر�ص نف�سي وو�سوا�ص �سديد بحيث كان يخاف من جميع 

النا�ص واإذا ما تقرب اإليه اأحد ي�سيح ويقول »ل م�سا�ص«، نعم فهذا هو جزاء من يحب 

اجلاه ويتالعب بالدين لأجل اأغرا�سه الدنيوية

يف  منتجة  حلوم  على  الإ�سالمية(  الطريقة  على  )مذبوح  عبارة  تكتب  �سوؤال: 

دول اإ�سالمية من قبل �رضكات غري اإ�سالمية ، فهل يجوز لنا تناولها؟ وهل يجوز 

تناولها اإذا كان من�ساأ هذه اللحوم �رضكة اإ�سالمية يف دولة غري اإ�سالمية؟ ثم ما 

هو احلال لو كان املن�ساأ �رضكة اأجنبية يف دولة اأجنبية؟

جواب: ل اعتبار بالكتابة ، فاإن كان املنتج لها م�سلماً اأو اأنتجت يف بلد يغلب 

فيه امل�سلمون ،ول يعلم اأن املنتج لها من غري امل�سلمني ، جاز تناولها. واأما اإذا 

كان املنتج غري م�سلم ، اأو اأنتجت يف بلد لي�ست غالبيته من امل�سلمني ،ول يعلم 

كون املنتج م�سلماً ، فال يجوز تناولها.

معلبة منتجة من  باأوروبا ، فنجد حلوماً  �سوؤال: ندخل بع�ص الأ�سواق الكبرية 

قبل �رضكة اأوروبية مكتوب على العلبة عبارة مفادها: اأنها )حالل( اأو )مذبوحة 

على الطريقة الإ�سالمية( فهل يجوز �رضاوؤها واأكلها؟

جواب: ل اأثر للكتابة اإذا ل توجب الإطمئنان.

كان  فاإذا   ، واحدة  مرة  الدجاج  من  كبرية  كميات  ال�رضكات  تذبح  �سوؤال: 

م�سّغل اجلهاز م�سلماً يكرّب ويذكر ا�سم اهلل عند الذبح مرة واحدة للجميع ، فهل 

يحّل اأكلها؟ واإذا �سككنا يف حلية اأكلها ، فهل ن�ستطيع اأكلها ونعتربها طاهرة؟

جواب: اإذا كان يكرر الت�سمية ما دام اجلهاز م�ستغاًل بالذبح كفى ،ومع ال�سك 

يف احللية من جهة ال�سك يف وقوع الت�سمية تعترب طاهرة ويحل اأكلها.

�سوؤال: اأيجوز �رضاء اللحم على اأنه مذكى من )�سوبر ماركت( �ساحبه م�سلم 

يبيع اخلمر؟

جواب: نعم يجوز، ويحّل اأكله وان كان م�سبوقاً بيد غري امل�سلم اإذا اُحتمل اأن 

البائع اأحرز تذكيته ال�رضعية دون ما اإذا يحتمل ذلك.

فرق و مذاهب

ال�سوفية

وريا�سات روحية يف  تبنت طرقاً   ، الإ�سالمية  املذاهب  اإحدى  ال�سوفية هي 

بداية ظهورها اأواخر القرن الثاين الهجري، وطرحت عقائد ميزتها عن غريها 

من الفرق الإ�سالمية، كالقول بوحدة الوجود، واحلقيقة املحمدية، واحللول 

وتاأويل الآيات القراآنية طبقاً ملا تفرزه املكا�سفات والإلهامات ال�سخ�سية. 

اأئمة  اأمام  املجال  وفتحت  ال�سوفية  الآراء  اإبراز  يف  عديدة  عوامل  اأثرت  ـ   

العقلي  التف�سري  على  والرتكيز  العقائدي  الفكري  الحتدام  حيث  ال�سوفية 

العقلي والنظري، مما مهد  والفل�سفي والعتماد ب�سكل متميز على التحليل 

الفراغ الروحي، وو�سعت  التيار ال�سويف يف �سّد  اأمام  ال�سبيل وفتح الآفاق 

فجاءت  الإ�سالمية،  الفرق  بقية  اإليها  تلتفت  ل  التي  النف�سية  الريا�سات 

الإميان،  و�سمة  التقوى،  ولبا�ص  الزهد،  �سبغة  عليه  باأ�سلوب  ال�سوفية 

وا�ستهوت قلوب الكثري من �سعفاء الإميان، واملتحجرين ف�سوروا للجهالء 

اإّن الدين رف�ص الدنيا، وف�سخ لالرتباط باملجتمع، وهجر النا�ص، وال�ستغال 

بذكر، الأوراد والأفكار. 

كالن�رضانية،  الإ�سالمية  للر�سالة  املناوئة  التيارات  دخول  العوامل  ومن  ـ 

الإ�سالمي،  املجتمع  على  املتقابل  وتاأثريها  والبوذية،  واملجو�سية  واليهودية، 

الرومانية  احل�سارتني  عمت  التي  الإ�سالمية  الفتوحات  خالل  وخ�سو�سا 

الإ�سالم  اإىل  الأخرى  الديانات  من  الغفرية  الأعداد  ودخول  والفار�سية، 

الفكري،  التغيري  مرحلة  يتجاوزوا  كي  كافية  الفر�سة  تكن  ول  الفاحت، 

والعقائدي ح�سبما يريده ويقرره الدين اجلديد املتمثل بالإ�سالم، فخلطوا بني 

ما توارثوه من اآبائهم وبني اأ�س�ص ومعتقدات الدين الإ�سالمي، وكانت النتيجة 

ظهور عقائد �سائبة، و�سلوكيات معوّجة، تتنافى مع جوهر العقيدة الإ�سالمية 

الأ�سلية وروحها.

من  جمموعة  على  فيها  ورّكزت  حماور  عّدة  على  الت�سّوف  حركة  ا�ستندت   

املراتب يف اإعداد اأتباعها وهي: 

 1 ـ مرحلة الزهد العملي 

 2 ـ مرحلة الفل�سفة ال�سوفية 

 3 ـ مرحلة املبادئ املتطرفة 

وكان اأبرز ما طرحته ال�سوفية من معتقدات واأفكار هي : 

1 ـ احللول والحتاد .

 2 ـ وحدة الوجود وهو اإّن الوجود حقيقة، هو ذات اهلل وانه تعاىل موجود 

يف ُكّل الع�سور. 

التنزل الإلهي يف �سور  اأّول مرحلة من مراحل  ـ احلقيقة املحمدية وهي   3 

الوجود. 

 4 ـ اإّن لالأولياء ثالث مراتب. 

 5 ـ واإّن الأولياء من رجال الغيب �ستة اأق�سام.

من اأبرز ال�سخ�سيات التي وجهت التحّرك ال�سويف على مّر القرون املتعددة 

وو�سعت النظريات ور�سمت اأبعاد ال�سلوك ال�سويف هي : 

1 ـ حممد بن علي املعروف بـ )حميـي الدين بن عربي(.

 2 ـ حممد بن حممد اأبو حامد الغزال.

 3 ـ اأبو يزيد طيفور بن عي�سى الب�سطامي، وغريهم..

كــنــز الــفــتــاوى

اإعداد فادي العوطة

 اإعداد خليل احل�صيني

من حكم النبي عي�صى عليه ال�صالم 

حتبون ان يقال فيكم ما لي�ص فيكم ،وان ي�سار عليكم بالأ�سابع،مثلكم كمثل القبور امل�سيده يعجب الناظر    

ظهرها وداخلها عظام املوتى مملوؤة خطايا.

زاحموا العلماء يف جمال�سهم ولو حبوا على الركب ،فاإن اهلل يحي القلوب امليتة بنور احلكمة كما يحي الأر�ص 

امليتة بوابل املطر.  يا بني ا�رضائيل :قلة املنطق حكم عظيم فعليكم بال�سمت، فاأنه دعة ح�سنه وقلة وزر وخفة 

من الذنوب فح�سنوا باب العلم ،فان بابه ال�سرب. وان اهلل يبغ�ص ال�سحاك من غري عجب ،وامل�ساء اىل غري 

ت�ستحيون  �رضائركم كما  اهلل يف  فا�ستحيوا  رعيته.  يغفل عن  ل  كالراعي  يكون  الذي  الوال  .ويحب  ادب 

النا�ص يف عالنيتكم ،واأعلموا ان احلكمة �سالة املوؤمن فعليكم قبل ان ترفع ،ورفعها ان تذهب رواته.   

العلماء لعلمهم ودع منازعتهم، و�سغر اجلهال جلهلهم ول تطردهم ولكن قربهم  العلم :عظم  يا �ساحب 

اأعلم ان كل نعمة عجزت عن �سكرها مبنزلة �سيئة توؤاخذ عليها واعلم ان كل  العلم  يا �ساحب  وعلمهم. 

مع�سية عجزت عن توبتها مبنزلة عقوبة تعاقب عليها .وقال عليه ال�سالم: يا عبيد ال�سوؤ ان الرجل منكم يطلع 

على العورة من اخيه فال ي�سرتها. بحق اقول لكم :اأعلمكم لتعلموا  ول اأعلمكم  لتعجبوا باأنف�سكم انكم لن 

تنالوا ما تريدون اإل برتك ما ت�ستهون ،ولن تظفروا مبا تاأملون اإل بال�سرب على ما تكرهون ..
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Where does the case currently 
stand?
Dr. Diab’s appeal of the extradi-
tion committal order (June 2011) 
and the Minister’s surrender or-
der (April 2012) was heard by a 
three-judge panel of the Court of 
Appeal for Ontario on Novem-
ber 4 and 5, 2013. We expect the 
Court to issue a decision a few 
months from now. Further steps 
by Hassan and his lawyers will 
depend on the Court’s decision. 
 
How have you found the Cana-
dian support towards Hassan 
Diab’s case?
Support for Dr. Diab across Can-
ada is strong and growing. The 
Hassan Diab Support Commit-
tee has been actively involved 
with Dr. Diab’s case since he 
was arrested in 2008. We have 
formed connections with grass-
roots groups and thousands of 
individuals throughout Canada 
and around the world. Over 
3,000 people in Canada and in-
ternationally follow his case 
via Facebook and Twitter. Our 
strongest bases of support are 
in Ottawa and Toronto. Sup-
porters are deeply concerned 
that Hassan may be extradited 
and deprived of his liberty 
based on “evidence” that would 
not be accepted in a Canadian 
court. We would certainly like 
to see more support from the 
Arab community in Canada. 
Additionally, numerous civil so-
ciety organisations and unions 
have publicly expressed sup-
port for Dr. Diab, and their 
concern for the serious human 
rights issues raised by his case. 
For a partial list of support-
ing organisations, please vis-
ithttp://www.justiceforhas-
sandiab.org/orgs-speak-out 
Amnesty International, the BC 
Civil Liberties Association, and 
the Canadian Civil Liberties 
Association were interveners at 
the recent Court of Appeal hear-
ing. In its submission, Amnesty 
wrote that extraditing a person 
to face a trial where evidence 
gleaned from torture could be 
introduced violates Canada’s 
obligations under international 
law. BCCLA observed that the 
global “war on terror” has im-
pacted the security and intelli-
gence practices of many states, 
including Western democracies. 

The result has been a “danger-
ous dynamic whereby all too 
often individuals get lost in the 
state machinery of suspicion and 
guilt by association”, rather than 
being properly charged based 
on reliable evidence. CCLA not-
ed that “Bitter experience has 
demonstrated that unreliable 
evidence can take many forms 
and occasion much injustice.” 
I would also like to highlight the 
Hundred for Hassan campaign, 
which recently reached a mile-
stone with the addition of the 
108th signatory to the campaign 
statement (see http://www.jus-
ticeforhassandiab.org/hundred-
for-hassan-statement). Members 
of the Hundred for Hassan cam-
paign contribute $20 or more 
per month to help cover the 
cost of Dr. Diab’s GPS monitor-
ing. The monitoring costs Has-
san about 2,000 which he must 
pay for or return to detention. 

What are the difficulties that 
Hassan Diab’s defense have en-
countered?
The chief difficulty is the unfair 
and unjust nature of Canada’s 
extradition law, which gives all 
the advantages to the request-
ing state (France) and places 
all the burden on Dr. Diab. 
During the extradition hearing 
(2010-2011), Hassan had to go 
through lengthy and difficult 
legal proceedings just to present 
evidence showing that France’s 
first two handwriting analy-
sis reports were totally flawed, 
since samples used belonged 
to someone else. Once Hassan 
finally succeeded in showing 
this, France simply withdrew 
the discredited reports, obtained 
an adjournment lasting nearly 
one year, and came back to the 
court with a third handwrit-
ing report (the Bisotti report). 
Once again, Hassan had to go 
through the same lengthy legal 
process to challenge this third 
report, which the court ultimate-
ly found to be “convoluted”, 
“very confusing”, and “with 
conclusions that are suspect”. 
The Canadian extradition judge 
found that the case against Has-
san is “weak, and the prospects 
of conviction in the context of a 
fair trial, seem unlikely”. Nev-
ertheless, the judge felt com-
pelled by Ontario’s interpreta-
tion of Canada’s extradition 
law to sign the committal order. 

In the context of these very 
lengthy and expensive legal 
proceedings, Dr. Diab’s strict 
bail conditions have also bur-
dened him with the virtually 
unique requirement that he pay 
approximately $2,000 every 
month for his GPS monitoring 
or else be put in detention. Has-
san and his family have borne 
this burden since April 2009. 
Dr. Diab’s case points to glar-
ing problems with Canada’s 
extradition law. In extradition 
cases, the Charter rights of the 
person sought are severely com-
promised. Canadian standards 
of evidence do not apply. The 
standard for extradition is so 
low that Canada hands people 
over to other countries based 
on evidence that is not accept-
able in Canadian courts. Canada 
has extradition treaties with 
countries that allow secret intel-
ligence, including intelligence 
that may have been the product 
of torture, to be used as evidence 
at trial. Evidence submitted by 
the foreign country is presumed 
reliable. In addition, foreign 
countries may cherry-pick what 
evidence to present to Canada, 
and need not disclose any excul-
patory evidence. For example, at 
the extradition hearing, Hassan 
was not allowed to introduce 
evidence showing that his finger 
and palm prints do not match 
those of the presumed bomber. 
Mr. Gary Botting, a leading au-
thority in Canada about the ex-
tradition law described the law 
as the “least fair act on earth”. 
Seehttp://www.justiceforhas-
sandiab.org/wp-content/up-
loads/2013/10/extrad_botting_

prism_magazine_2011617.
 
Are you currently being pres-
sured by any side?
No, we are not pressured by any 
side.
 
Has the Canadian media been 
just towards Diab’s case?
Initial reaction in the media 
was predictably negative, given 
the nature of the allegations. 
However, as the facts have be-
gun to come out through the 
legal process in Canada (i.e., 
the flimsiness and the case, the 
utterly flawed methodology in 
the French handwriting analy-
sis, and the heavy reliance on 
secret intelligence of unknown 
and untestable reliability), the 
Canadian media has started to 
provide a more even-handed 
portrayal of the case. The Ot-
tawa Citizen, for example, has 
published some very informa-
tive articles about the. case. 
Unfortunately, the French me-
dia (and therefore the French 
public) remain largely unaware 
of the significant developments 
in Dr Diab’s case, as reflected 
in the inaccurate and biased 
reporting that pervades most 
mainstream French coverage. 
Every once in a while we see 
negative articles or op-eds in Ca-
nadian and French media that 
presume guilt and call for rapid 
extradition France. Articles like 
these articles contain misinfor-
mation and ignore essential facts. 
 
Q: What about the Arabic media 
in Canada?
To my knowledge, your publica-
tion is the first Arabic media that 
has shown interest in Hassan’s 
case. Unfortunately, so far, we 
have seen very little coverage of 
Hassan’s case in the Arabic me-
dia, either in Canada or abroad, 
and it has not always been well-
informed. We certainly welcome 
the opportunity to inform the 
Arabic community about Dr. Di-
ab’s case and the serious issues 
it raises. The issues at stake are 
not just about Hassan, but about 
everyone, especially people of 
Middle-Eastern origin who are 
often victims of unjust suspi-
cion and discrimination under 
the so-called “war on terror”. 
There are important similari-
ties between Hassan’s case and 
those of other Arab and Muslim 
persons falsely accused of terror-

ism-related offences, particular-
ly with regard to the use of secret 
evidence and profiling of indi-
viduals on the bases of their eth-
nic or religious background. Ev-
eryone needs to be reminded of 
cases like these and the dangers 
inherent in targeting individu-
als based on their background. 
 
Do you expect success in your 
battle for Hassan Diab’s inno-
cence?
Even though the extradition 
law is extremely unfair in that 
it gives all the advantages to 
the requesting state (France, in 
this case) and puts the burden 
of proof entirely on the person 
sought (Hassan, in this case), 
we remain hopeful that Hassan 
will ultimately be exonerated. 
People often ask why is Hassan 
fighting extradition? Why not 
simply go to France and clear his 
name? Hassan is simply exercis-
ing his legal rights in Canada 
by fighting extradition. Further-
more, if extradited, Hassan will 
be torn from his family and com-
munity to languish in a French 
prison for years, while the 
French continue their 33-year in-
vestigation. If a trial were to be 
held in France, Hassan would be 
tried on the basis of unsourced 
and uncircumstanced  intel-
ligence that can never be chal-
lenged in a court of law. Human 
Rights Watch has documented 
the use of secret intelligence in 
terrorism cases in France – in-
cluding intelligence obtained 
from countries that routinely 
use torture. Moreover, Hassan’s 
ability to challenge the hand-
writing analysis will be severely 
restricted. In accordance with 
the rules in an “inquisitorial” 
legal system, and as confirmed 
by French legal experts con-
sulted by Hassan’s lawyer, the 
French court will be extremely 
deferential to the handwriting 
analysis reports that were com-
missioned by the French inves-
tigative judge and will view de-
fence evidence with suspicion. 
Finally, we know that Hassan 
is innocent and the case against 
him is without foundation. We 
will not give up, no matter how 
long it takes. We need the gen-
eral public, and especially the 
Arab community in Canada, to 
speak out against the injustices 
that Hassan is facing. We all 
have a stake in this!
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D’autant plus qu’Israël déclare 
ouvertement qu’il possède 

des centaines de têtes nucléaires, 
ainsi qu’un réacteur nucléaire 
construit depuis des décen-
nies, grâce à une aide française, 
sans adhérer à aucun traité afin 
d’assurer et surveiller la nature 
pacifique de son programme 
nucléaire, et surtout en inter-
disant à quiconque d’inspecter 
celui-ci. Cependant, personne 

dans le monde n’ose amener le 
dossier nucléaire israélien sur la 
table des discussions de l’AIEA, 
en vertu toujours de la logique 
de la force et non celle des prin-
cipes élémentaires du droit in-
ternational. Quant à la panique 
israélienne elle n’est pas due à 
la possibilité iranienne de fabri-
quer des armes atomiques, chose 
que la république islamique nie 
depuis plusieurs années -car ceci 
est contradictoire à son engage-
ment religieux-, mais elle est 

plutôt due à l’appel international 
à dépourvoir tout le Moyen-
Orient des armes de destruction 
massive. La Syrie a déjà donné 
l’exemple en renonçant à ses 
stocks d’armes chimiques, l’Iran 
a accepté les normes internatio-
nales et le contrôle de l’AIEA, et 
au paravent, le réacteur nucléaire 
l’Irak a été détruit et ses scien-
tifiques assassinés. Seul Israël 
demeure un obstacle de taille 
devant la paix dans la région et 
dans le monde ! Cette même peur 

en fait est ressentie par l’Arabie 
Saoudite, qui ne connait qu’une 
seule logique, celle de couver 
des esprits intégristes versés 
dans le terrorisme et le rejet de 
l’autre, sans être au courant que 
le monde ne tolère plus ces mé-
thodes barbares et cherche réel-
lement un avenir plus stable, en 
traitant avec l’Iran, qui négocie 
avec tout le monde avec la plus 
grande franchise et sans mettre 
en péril les intérêts de son peu-
ple. C’est une leçon admirable 

pour la réflexion, celle que nous 
offre l’Iran, afin que certains di-
rigeants arabes puissent appren-
dre à construire des pays par 
des générations instruites et na-
tionalistes, et mettre fin ainsi au 
despotisme aveugle des familles 
régnantes, basé sur la pauvreté 
des grandes couches de la popu-
lation, le chômage des jeunes, la 
corruption institutionnalisée et 
l’exploitation des richesses par 
les familles qui gouvernent et 
celles plus proches du pouvoir.

Mr. DonalD Pratt
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La force du droit 
L’accord historique conclu dimanche dernier à Genève 

sous l’égide de l’ONU entre les pays du G5+1 et 
l’Iran, n’aurait jamais pu être conclu, s’il n y avait pas cet 
entêtement de la part de l’Iran et son insistance sur son 
droit de produire et utiliser l’énergie nucléaire à des fins 
pacifiques. Un droit garanti par les dispositions du droit 
international en vigueur. En fait, même une objection 
occidentale sur le programme nucléaire iranien n’aurait 
pas eu lieu si l’Iran n’était qu’un État auquel on dicte des 
directives à suivre, ou une base militaire pour les armées 
de l’OTAN. C’est que le régime en Iran n’est pas ainsi ! 
Lui, il aspire à l’indépendance, a refusé de rejoindre le 
camp de l’Est et celui de l’Ouest et travaille à soutenir 
les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes contre 
l’occupation et la domination, afin qu’ils puissent profiter 
de leurs richesses nationales et humaines, et s’opposer à 
toute exploitation de leurs ressources naturelles et leurs 
potentiels intellectuels. Quant à l’accord, il consacre une 
étape importante et nouvelle, non seulement pour le 
peuple iranien, mais aussi pour tous les peuples de la 
région qui aspirent à la libération et à l’indépendance à 
l’instar des autres peuples du monde. Ce qui montre que 
l’existence du droit ne suffit pas à elle seul pour prévaloir 
celui-ci et à prouver sa logique dans un monde qui ne 
reconnait que la puissance économique et militaire. En 
effet, si la question était seulement une application des 
résolutions onusiennes et des décisions de l’Organisation 
Internationales de l’Énergie Atomique, sur le programme 
nucléaire iranien, ces mêmes résolutions et décisions 
auraient aussi été appliquées sur le programme nucléaire 
israélien.                                                     a suivre Page 18

AvAnt ProPos
“Hassan Diab is innocent and the case 

against him is without foundation”
Ahmad Hreiche 
Sada Al Mashrek

In an effort to gain more 
information regarding this 

Hassan Diab complex case, 
we attempted to contact 
Mr. Hassan Diab, who is a 
suspect in the Rue Copernic 
bombing in Paris in 1980. He 
however was unavailable to 
be interviewed. Instead, we 
reached out to Mr. Donald 
Pratt, who is a member of 
the support committee for 
Mr. Diab and he was able to 
answer the questions below 
regarding the case.

Who stands behind the 
accusations towards Hassan 
Diab?
In 2008, the Republic of 
France made a request to 
Canada for the extradition of 
Dr. Hassan Diab. Initially the 
French claimed that Hassan is 
a suspect in the Rue Copernic 
bombing in Paris in 1980. Later 
(in 2012) the French revealed 
that he is only wanted for 
questioning and that they 
have not decided whether to 
put him on trial in France. 

The French dossier is 
founded on unsourced, 
uncircumstanced (i.e., secret) 
intelligence. There is no way 
for Dr. Diab to get behind the 
“intelligence” in the dossier 
to test the reliability of the 
allegations. Furthermore, 
there is a real risk that the 
information France is relying 
upon may be the product 
of torture. The French 
investigators have stated on 
the record that they have no 

way of knowing the sources 
of the foreign-gathered 
intelligence used in the case. 
The only evidence used 
by the Canadian judge 
to commit Hassan for 
extradition is a handwriting 
analysis report by French 
handwriting analyst Anne 
Bisotti. The analyst claims 
that Hassan’s handwriting 
resembles five words printed 
in simplistic block letters 
on a Paris hotel registration 
card by the presumptive 
bomber in 1980. At Hassan’s 
extradition hearing, three 
leading experts testified 
that Ms. Bisotti’s report is 
“wholly unreliable”, “utterly 
biased” and “absurd”. They 
pointed out that the evidence 
actually excludes Hassan as 
the suspect. It is important 
to note that the French 
authorities initially submitted 
two handwriting reports that 
claimed resemblance; these 
two reports were withdrawn 
when it was revealed 
that samples used in the 
comparison were not even 
written by Hassan.

continued on page 18
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