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إستحقاق مصريي 
 من أنتخب ؟

من  لنا  بد  ال  إنتخابي  إستحقاق  كل  عند 
يكونوا  بأن  اجلالية  أبناء  السادة  تذكري 
عنصرا فاعال يف جمتمعنا  و ذلك من خالل 
قيامهم  بواجب املواطنة عرب اإلقرتاع للمرشح األكفاء و األجدر بنيل 

أصواتنا االنتخابية.

البلدية  االنتخابات  يف  الكرمية  اجلالية  أبناء  حنث  كنا  كما  و   
أمام  اليوم  أننا  إال  ألهميتها  االنتخاب  على  احمللية  االنتخابات  و 
، فكما يعلم اجلميع أن االنتخابات  استحقاق إنتخابي أكثر أهمية 
الفدرالية القادمة يف 20 أيلول سريشح عنها حكومة جديدة و رئيس 
وزراء جديد والذي بدوره سريسم خارطة الطريق السياسية للبالد 

»داخليا و خارجيا«.

 و حنن كجالية عربية و إسالمية جيب أن نكون مع باقي أبناء هذا 
األحزاب  بني  متقاربة  األرقام  أن  حيث  النتائج  يف  مؤثرين  الوطن 
، حزب  الليربالي برئاسة جاسنت ترودو  ) احلزب   : الثالث  الرئيسية 
اجلديد  الدميقراطي  احلزب  و   ، أوتول  إرين  برئاسة  احملافظني 

برئاسة جاغميت سينغ (.

احملافظني  حزب  أن  نرى  فنحن  الوضوح  على  عودناكم  كما  و   
و  العربية  خباصة  و  اجلاليات  أبناء  معظم  من  ترحيب  حمل  ليس 
اإلسالمية من جراء مواقفه املنحازة و غري العادلة مع أبناء هذه الفئة 
ملحوظ  حتسن  هناك  أنه  نقول  للحق  لكن   ( الكندي  اجملتمع  من 
جتاه األقليات يف تصرحيات احلزب على لسان زعيمه و خاصة بعد 
االعتداء اإلرهابي على العائلة املسلمة يف لندن ( ، لكن يبقى األقرب 
لنا كجالية من حيث املواقف و اإلنصاف إىل حد كبري أحد احلزبني 

إما الدميقراطي اجلديد أو الليربالي.  ) التتمة ص 6 ( .

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca
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 شارك في االنتخابات الكندية القادمة في 20 أيلول ...

تعرف على األحزاب  و المرشحين في ويندسور - إيسكس
2 و قضايا إنتخابية أخرى في تغطية خاصة لهذا العدد

 

 

To Serve, Improve & Protect Your Business 

 خدمات محاسبية وضريبية
 

 لديك مشكلة مع إدارة الضرائب؟
 تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص؟

 ترغب باالستثمار واغتنام فرص السوق؟
؟االستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن  

 
.. للتواصل على: الحل لدينا  

SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA 
CEO 

1552 Ouellette Ave 
Windsor, ON 

519 977-2761 Cell 
519 253-5353 Office 
1888 775-7564 Fax 
sama@prismcpa.com 
www.prismcpa.com 

SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA

CEO

خدمات محاسبية و ضريبية 
لديك مشكلة مع إدارة الضرائب ؟

تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص ؟
ترغب باالستثمار و اغتنام فرص السوق ؟

اإلستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن ؟

لدينا الحل ... تواصل معنا.

خدمات رسمية :
ملئ اإلستمارات و المعامالت باللغتين العربية و اإلنجليزية .

) جواز سفر ، وثيقة سفر ، تجديد اإلقامة ، تحديد مواعيد مع السفارات ، 
مراسالت رسمية ، ترجمة (

Cell: 519-997-2761
Office: 519-253-5353
Fax: 1888-775-7564

sama@prismcpa.com
www.prismcpa.com
1552 Ouellette Ave Windsor



السنة التاسعة - العدد -101- آب , أيلول  )2021(محليات www.alforqannewspaper.ca2

عىل  يتشابهان  الليربايل  و  الجديد  الدميقراطي  الحزينب 
الصعيد الداخيل و خاصة من ناحية إنصاف األقليات و عدم 
التفريق بني كندي و آخر ، لكن هناك تباعد عىل الصعيد 

الخارجي يف قضايا أساسية لنا كجالية عربية و إسالمية.

و أهمها القضية الفلسطينية حيث نرى أن مواقف الليرباليني 
الفصل  نظام  دعم  يف  املحافظني  حزب  مواقف  إىل  أقرب 
الحزب  اتخذها  التي  املواقف  بينام   ، اإلرسائييل  العنرصي 
الدميقراطي الجديد كانت مغايرة و تصب يف مصلحة أبناء 
الشعب الفلسطيني و خاصة يف الحرب األخرية التي شنها 

اإلحتالل عىل قطاع غزة.

وزير  أصدر  حني  لآلمال  املخيب  األخري  املوقف  ننىس  وال 
قال فيه إّن “كندا ال تعرتف بدولة  الليربايل بياناً  الخارجية 
املعاهدات  إىل  بانضاممها  تعرتف  ال  وبالتايل  فلسطينية 

الدولية” ومن ضمنها ميثاق املحكمة الجنائية .

وذكّر الوزير يف حكومة جوستان ترودو بأّن “كندا ملتزمة 
“قيام  أّن  مضيفاً  دولتنْي”،  أساس  عىل  بحّل  راسخ  بشكل 
دولة فلسطينية ال ميكن تحقيقه إاّل عن طريق مفاوضات 

مبارشة بني الطرفنْي”.
و أردف “وإىل أن تنجح هذه املفاوضات يبقى موقف كندا 
الطويل األمد هو نفسه: ال تعرتف كندا بدولة فلسطينية وال 

تعرتف بالتايل بانضاممها إىل املعاهدات الدولية!’

وكانت املحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يف شباط املايض 
القضايئ، ما  الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها  أّن األرايض 
التي  الحرب  جرائم  تشمل  املحكمة  صالحيات  أّن  يعني 

يرتكبها الكيان الصهيوين يف األرايض املحتلة .
يف حني أن زعيم الحزب الدميقراطي الجديد أنشأ عريضة 
تطالب الحكومة الكندية بوقف بيع االسلحة إىل اإلحتالل 

اإلرسائييل .
 و إليكم املشهد املحيل يف ويندسور و إيسكس :

 شارك في االنتخابات الكندية القادمة في  20 أيلول ...

 أين أقترع ؟
اقرتب موعد االنتخابات الفيدرالية لعام 2021 يف كندا، األمر الذي يعني أن الوقت قد حان لوضع مخططا لجدولك 
الزمني، وذلك يك تعرف ما إذا كنت بحاجة للمشاركة يف ما يسمى االقرتاع عن بعد، يف حال مل تتمكنم من الوصول 

إىل صناديق االقرتاع يوم االثنني 20 سبتمرب.
ميكن للكنديني التصويت مبكرا أي من 10 إىل 13 سبتمرب من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، ولكن إذا كنت قد اخرتت 

التصويت خالل أيام االقرتاع املسبقة، فيجب عليك اإلدالء بصوتك ضمن مركز االقرتاع املخصص لك.
للعثور عىل مركز االقرتاع يجب عليك أن تتحقق من بطاقة معلومات الناخب املرسلة لك بالربيد .

موقع  عىل  تقدميه  ميكنك  طلب  وهو  الربيد،  عرب  التصويت  اختيار  ميكنك  البلد،  يف  حاليا  متواجدا  تكن  مل  وإذا 
Elections Canada.

إستطالع صادم
 يقض مضاجع الليبراليين و زعيمهم ترودو 

نيابية مبكرة  إنتخابات  الكندي إىل إجراء  الحكومة  دعا رئيس 
ظنا منه أنه بإمكانه الفوز بحكومة أغلبية عىل عكس حكومته 

الحالية التي هي حكومة أقلية .
إتجاه مغاير ملا تشتهيه سفن  أنها ذاهبة يف  تبدو  األمور  لكن 
الزعيم  أن شعبية  الجديد،   Ipsos استطالع ترودو فقد کشف 

الليربايل جاسنت ترودو، آخذة يف الرتاجع، وفقا لجلوبال نيوز.
ويشري االستطالع،الذي أجري نهاية األسبوع املايض، إىل أن 33 
يف املائة من الناخبني سيصوتون لليرباليني إذا أجريت االنتخابات 
غدا بانخفاض قدره ثالث نقاط عن األسبوع املايض , بينام حصل 
املحافظون عىل نقطة واحدة زيادة مع معدل يبلغ 32 يف املائة.

ويشري االستطالع إىل أن الحزب الدميقراطي الجديد تحسن أيضا 
بنقطة واحدة وسيحصل عىل 21 يف املائة من األصوات. وظل 
حزب الخرض و Bloc Quebecoi دون تغيري مع 5 و6 يف املائة 

من التأييد عىل التوايل.
بتقدم  املايض  األسبوع  يتمتعون  الليرباليون  كان  أونتاريو،  ويف 
املحافظني  حزب  قفز  ولكن  املحافظني.  عىل  نقاط  تسع  قدره 
اآلن يف املقدمة، حيث أشار استطالع Ipsos إىل أن املحافظني 
سيحصلون عىل 35 يف املائة من األصوات مقارنة بنسبة 30 يف 

املائة الليرباليني.
كام وجد الحزب الدميقراطي الجديد نفسه منافسا يف املقاطعة، 
حيث قال 23 يف املائة ممن شملهم االستطالع إنهم سيصوتون 

للحزب.

الليرباليون سيفزون  إذا كان  ما  املفتاح ملعرفة  أونتاريو هي  و 
بحكومة أغلبية أم ال، ويجب عىل الحزب أن يعمل بشكل جيد 

يف مناطق تورنتو الكربى وهاملتون.
ويتقدم املحافظون أيضا عىل الليرباليني بشكل طفيف يف بريتش 
كولومبيا، مع 27 يف املائة للدميقراطيني، و31 يف املائة لليرباليني 

و34 يف املائة للمحافظني.
ويقول 55 يف املائة إنهم ال يوافقون عىل أداء الحزب الليربايل 
بزيادة ست نقاط عن األسبوع املايض، بينام قال 62 يف املائة إن 

حكومة ترودو ال تستحق إعادة انتخابها بزيادة ثالث نقاط”.
أقل  اآلن  إنهم  االستطالع  شملهم  ممن  املائة  يف   36 قال  كام 
احتامال للتصويت لليرباليني مام كانوا عليه يف بداية االنتخابات. 
عن  نفسه  اليشء  قالوا  الذين  املائة  يف   32 من  أعىل  هذا 

املحافظني و25 يف املائة قالوا ذلك عن الحزب الدميقراطي.
وأظهر استطالع للرأي أجرته رشكة Ipsos مؤخرا أن ترودو كان 
يواجه بالفعل مشكالت تتعلق بالثقة، حيث يعتقد 44 يف املائة 
أنه سيقول أي يشء حتى يتم انتخابه و36 يف املائة يقولون إن 

لديه أجندة خفية.
منطقتي  يف  املجموعة  حاليا  الدميقراطي  الحزب  ويقود 
املائة  يف  و32  املائة،  يف   39 بدعم  ومانيتوبا  ساسكاتشوان 
املحافظني  أن  حني  ويف   ، لليرباليني  املائة  يف  و23  للمحافظني، 

سيحصلون عىل 50 يف املائة من األصوات يف ألربتا.

عرب  الثالث  الرئيسية  األحزاب  تتنافس   : ويندسور  غرب  يف 

ممثليها و هم :

بريان مايس عن الحزب الدميقراطي الجديد ) النائب الحايل (

ساندرا ببتلوا عن الحزب الليربايل 

أنتوين أورالندو عن حزب املحافظني 

عىل  يتقدم  الرأي  إستطالعات  وفق  و  مايس  السيد  أن  غري 

أي  يف  تتغري  أن  املمكن  من  األرقام  هذه  ولكن  منافسيه 

لحظة ، و يعرف عن السيد مايس قربه من الجالية العربية و 

اإلسالمية و دفاعه عن حقوقها كام عن حقوق باقي رشكائنا يف 

الوطن و هو ال يرتك مناسبة إال و يكون حارضا فيها باإلضافة 

إىل كونه " خدوم " ، أما املرشحة الليربالية فال نستطيع الحكم 

عليها  نتيجة أنها  مل تكن يف موقع املسؤولية يف الفرتة األخرية 

رغم أنها كانت النائب املحيل من سنة ١٩٩٥ لغاية سنة ٢٠١١ 

كام أنها كانت وزيرة يف الحكومة الليربالية املحلية يف وقتها.

يف ويندسور - تكميس : تتنافس األحزاب الرئيسية الثالث عرب 

ممثليها و هم :

إريك كثمركزيك عن الحزب الليربايل ) النائب الحايل (

شرييل هاردكاستل عن الحزب الدميقراطي الجديد ) النائب 

السابقة (

كايث بورييل عن حزب املحافظني 

متقاربة  الجميع  أن حظوظ  تعقيدا حيث  أكرث  الدائرة  هذا 

فشرييل هاردكاستل خرست االنتخابات السابقة لصالح النائب 

الحايل بفارق بسيط و هي اآلن تعول عىل دعم أكرب، أما إريك 

عن الحزب اللربايل فهو شاب عرف عنه حامسه للعمل العام 

من خالل موقعه يف مجلس البلدية ثم نجاحه يف االنتخابات 

لتحسني  فدرالية  أموال  جلب  بعد  شعبيته  زادت  و  املاضية 

البنى التحتية بعض و املنشئات الحيوية كمطار ويندسور .

الثالث  الرئيسية  تتنافس األحزاب   : يف ويندسور - إيسكس  

عرب ممثليها و هم :

كريس لويس عن حزب املحافظني  ) النائب الحايل(

النائب   ( الجديد  الدميقراطي  الحزب  عن  راميس  ترييس 

السابقة (

أودري فسرتيجا عن الحزب الليربايل ) عضو مجلس البلدية (

ما  األصوات  فيها  تتقلب  و  للغاية  أيضا معقدة  الدائرة  هذا 

الرئيسية  الثالث  األحزاب  بني  مداورة  هناك  املعقد  جعل 

ما  االنتخابات  يف  الجديد  الدميقراطي  الحزب  فوز  رغم  و 

املقعد  إستعادة  إستطاعوا  املحافظني  أن  إال   املاضية  قبل 

عىل  الباب  يفتح  ما  بسيط  بفارق    2019 عام  إنتخابات  يف 

معركة قاسية هذه املرة خاصة أن ترييس راميس عن الحزب 

عنها  يعرف  و  عالية  مبصداقية  تتمتع  الجديد  الدميقراطي 

اإلسالمية  و  العربية  الجالية  كام  الجاليات  جميع  من  قربها 

الدائرة ضعيفة و  اللرباليني يف هذه  باإلضافة إىل أن حظوظ 

املعركة يبدو أنها ستنحرص بني السيد كريس والسيدة  ترييس 

و بذلك ال نستغرب الدعم املطلق الذي ستناله السيدة ترييس 

من الجاليات املحلية و بخاصة العربية و اإلسالمية.

اإلثباتات المطلوبة  للتصويت :
للتصويت يف االنتخابات الفيدرالية ، يجب عليك إثبات هويتك وعنوانك. هناك طرق للقيام بذلك.

الخيار 1: عرض واحدة من هذه البطاقات كالهوية:
• رخصة القيادة الخاصة بك

• أي بطاقة أخرى صادرة عن الحكومة الكندية )الفيدرالية أو اإلقليمية / اإلقليمية أو املحلية( مع صورتك واسمك 
وعنوانك الحايل.

الخيار 2: عرض بطاقتني 
يجب أن يكون عىل كل منهام اسمك ويجب أن يكون عنوانك الحايل عىل واحدة عىل األقل.

انظر قامئة الهوية املقبولة أدناه إلثبات هويتك وعنوانك ضمن الخيار 2.
• بطاقة معلومات الناخب وبيان بنيك 

• فاتورة )كهرباء غاز أو املياه (  وبطاقة هوية الطالب.

 يف احملصلة و مهما كانت النتائج إال أننا جيب أن ال نغفل عن أهمية املشاركة الفاعلة يف هذا اإلستحقق
الكبري ، فكونوا على املوعد و شجعوا أقربائكم و أصدقائكم ليشاركوا أيضا يف يوم اإلقرتاع يف 20 أيلول  202١
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الحقوقية  ووتش”  رايتس  “هيومن  منظمة  قالت 
الجوية  اإلرسائييل  اإلحتالل  غارات  إن  اإلثنني،  الدولية، 
التي دمرت أربعة مبان كبرية، يف مدينة غزة أثناء القتال 
يف مايو/أيار 2021، قد ترقى إىل “جرائم حرب”، و”يبدو 

أنها انتهكت قوانني الحرب”.

وأضافت يف تقرير أرسلت نسخة منه لوكالة األناضول 
ورشّدت  بأرضار،  املجاورة  املباين  الهجامت  “أصابت 
عرشات العائالت، وأغلقت عرشات الرشكات التي كانت 

توفر سبل العيش لكثري من الناس”.

 
وقال التقرير “بني 11 و15 مايو/أيار هاجمت القوات 
اإلرسائيلية أبراج هنادي، والجوهرة، والرشوق، والجالء، 
مبان  ثالث  وسويت  بالسكان،  املكتظ  الرمال  حي  يف 
عىل الفور باألرض بينام أصيب املبنى الرابع )الجوهرة( 

بأرضار جسيمة ومن املقرر هدمه”.

الفصائل  بأن  اإلرسائيلية  السلطات  “تجادل  وأضافت 
ألغراض  األبراج  استخدمت  املسلحة  الفلسطينية 

عسكرية، لكنها مل تقدم أي دليل يدعم هذه املزاعم”.

وقال ريتشارد وير، الباحث يف قسم األزمات والنزاعات 
الغارات اإلرسائيلية  رايتس ووتش “تسببت  يف هيومن 
غري القانونية عىل ما يبدو عىل أربعة أبراج يف مدينة غزة 
بأرضار جسيمة ودامئة، لعدد ال يحىص من الفلسطينيني 
الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من األعامل 

التجارية املوجودة هناك”.

األدلة  علنا  يقدم  أن  اإلرسائييل  الجيش  “عىل  وأضاف 
التي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الهجامت”.

وكان الجيش اإلرسائييل قد نّفذ خالل الفرتة ما بني -11
بداعي  غزة،  قطاع  ضد  عسكرية  عملية  مايو/أيار   21

إطالق صواريخ من القطاع.

قتلت  اإلرسائيلية،  الهجامت  إن  املتحدة  األمم  وقالت 
مدنيون،  منهم   129 األقل  عىل  غزة،  يف  شخصا   260

بينهم 66 طفال.

 
 2,400 إن  غزة  يف  املحلية  السلطات  قالت  وبدورها، 
بينام  للسكن،  صالحة  غري  أصبحت  سكنية  وحدة 
ترضرت أكرث من 50 ألف وحدة وُدمرت أكرث من 2,000 

منشأة صناعية، وتجارية، وخدمية أو ترضرت جزئيا.

ضمت  األبراج  أن  ووتش”  رايتس  “هيومن  وذكرت 
“عرشات الرشكات، ومكاتب وكاالت أنباء، والعديد من 

املنازل”.

تتجاوز  للهجامت،  املدى  طويلة  اآلثار  “إن  وقالت 
التدمري الحايل للمباين؛ فُقدت العديد من الوظائف مع 

إغالق الرشكات، وتهّجرت العديد من العائالت”.

وأضافت “أكدت إرسائيل أن األبراج العالية، كانت تضم 
مكاتب للفصائل الفلسطينية املسلحة، منها مقار لبعض 
األبراج  أحد  ويف  العسكرية  واالستخبارات  الوحدات 
قيمة  األكرث  التكنولوجية  )املعدات  ضمت  مكاتب 
بالنسبة حامس(، الستخدامها ضد إرسائيل )لكن( مل يتم 

اإلعالن عن أي معلومات تدعم هذه االدعاءات”.

وتابعت “مل تجد هيومن رايتس ووتش، أي دليل عىل 
العمليات  يف  املشاركة  الفلسطينية  الفصائل  أعضاء  أن 
من  أي  يف  سابق  أو  حايل  وجود  لهم  كان  العسكرية 
هذا  مثل  تحقق  لو  حتى  عليها،  الهجوم  وقت  األبراج 
الوجود، يبدو أن الهجامت تسببت برضر غري متناسب 

للممتلكات املدنية”.

القانون  أن  األمريكية،  الحقوقية  املنظمة  وأوضحت 
الدويل اإلنساين، أو قوانني الحرب، تنص عىل أنه “يجوز 
العسكرية  األهداف  استهداف  املتحاربة،  لألطراف 

فقط”.

 
جميع  اتخاذ  عليها  بذلك،  القيام  “عند  وقالت 
االحتياطات املمكنة لتقليل الرضر الالحق باملدنيني، وما 
مل تسمح الظروف بذلك، عليها إطالق تحذيرات مسبقة 
فعلية بشأن الهجامت؛ وتُحظَر الهجامت املتعمدة عىل 
املدنيني واألعيان املدنية، مبا فيها االنتقام من املدنيني”.

العشوائية  الهجامت  الحرب  قوانني  “تَحظُر  وأضافت 
محددا  عسكريا  هدفا  تستهدف  ال  التي  تلك  فيها  مبا 
أو ال متيز بني املدنيني واألهداف العسكرية. كام تُحظَر 
للمدنيني  املتوقع  الرضر  فيها  يكون  التي  الهجامت 
واملمتلكات املدنية غري متناسب مع املكسب العسكري 

املتوقع”.

وقال وير “خالل األعامل العدائية يف مايو/أيار، مل تقتل 
املدنيني  العديد من  القانونية  الرضبات اإلرسائيلية غري 
عرشات  ودمرت  أبراجا،  أيضا  دمرت  بل  فحسب، 

الرشكات واملنازل، وزعزعت حياة آالف الفلسطينيني”.

وأضاف الباحث يف قسم األزمات والنزاعات يف هيومن 
رايتس ووتش “متويل املانحني وحده لن يعيد بناء غزة. 
إنهاء اإلغالق الساحق لقطاع غزة، واإلفالت من  يجب 

العقاب الذي يغذي االنتهاكات الجسيمة املستمرة”.

•“رايتس ووتش”: تدمري اإلحتالل لألبراج بغزة 
قد يرقى إىل “جرائم حرب”

اإلثباتات المطلوبة  للتصويت :
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أسواق املوصل

519-817-2939

YAMAMA 

Grenadine

Molasses 

      750 ml

$4
.99

ICE BAG
7 Lb

       

                                                                  

¢ 99
WALNUTS 

Lb
    

KRINOS
Bulgarian Cheese

            1kg

.99

NAJJAR
Coffee

$7
.99

ONCU
Black Olives

$5
.99

SWAN
Super Basmati Rice

 (10 lb)    

$9
UNICA / Chocolate Wafer

.99

ULKER / Labneh   

             550g      

         

$5
.99

DORIC
Feta Cheese

       700g

$8
.99

KRINOS
Black Olives

$12
.99

$15

ALKANATER
100% Sasame seed 

2 Lb  

$6
.99

$4
.99

$4
.99
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

١- سبع سنوات عجاف تداهم شعبنا السوري يف والية جديدة 
أربع  مرات،  قبل سبع  تكررت من  األسد، سبع سنوات  لبشار 
يف  باقية  والخطيئة  الولد  األسد  أيام  وثالث  الوالد  األسد  أيام 
قالت:  سورية  فنانة  أنكرتها  مقولة  األسد(.  )سورية  مقولة 
نقابة  فطردتها  العظيمة،  سورية  بل  األسد  سورية  ليست 
سياسيا  لغة عربية فصار مستشاراً  بها مدرس  وأشاد  الفنانني، 
لألسد الوالد، ثم إن املدرس الذي أتقن الصنعة ابتدع كلمتني 
أخريني بعبارة )سيد الوطن( ليخاطب بهام األسيد الولد فصار 
وزيراً للثقافة. ثم ملا انتهى دوره يف قامئة املتسلقني ليحل محله 
فصار  الثورة  مسرية  يف  وانخرط  البالد  غادر  الدور،  عليه  من 
فليت  سورية  يف  اليوم  األمور  هي  هكذا  أقطابها.  من  واحداً 

الثورة تغتسل من درنها كل يوم خمس مرات.

٢-  تعلمنا يف املدرسة االبتدائية يف درس للغة العربية، موضوع 
الدرس  عليه  يبنى  الذي  املثال  وكان  إليه،  واملضاف  املضاف 
عبارات: مدير املدرسة، معلم املدرسة، حارس املدرسة. الثابت 
هو املدرسة هي األصل املضاف إليه واملدير واملعلم والحارس 
هو املتحول هو امللحق هو املضاف. ويف العبارة إياها سورية 
هي الثابت واألسد هو املتحول هو امللحق فيكون الصواب، أن 
تنقلب  لكنها  لغوياً  العبارة  تصح  وحينئذ  سورية.  أسد  نقول: 
إىل خطيئة تاريخية، فاملذكور كام يقول القائل )أسد عيل ويف 
الحروب نعامة(، ونكون كمن أراد أن يكحلها فأعامها فاملقولة 
باطلة شكالً وموضوعاً وال سبيل إىل إصالحها، وتبقى الخطيئة 
يف قولنا: مستشفى األسد، جامعة األسد، حتى املسجد الذي هو 

بيت الله تعاىل يكون بالباطل مسجد األسد.

متاثيل  توجهت  حيثام  الشوارع  يف  الرئيس،  هو  األسد    -3
العملة  أوراق  النقل وعىل  وسائل  املباين وعىل  وفوق  الرئيس 
التالميذ   كتب  عىل  الرئيس  صور  املدارس  ويف  الرئيس،  صور 
واملدارس  الجامعات  ويف  أمامهم.  السبورة  وفوق  ودفاترهم 
السياسية  املقررات  يف  الرئيسة  املادة  هي  الرئيس  خطب 
يف  الجامهري  هتاف  كان  أن  وبعد  واالجتامعية.  واالقتصادية 
املناسبات الوطنية )عاشت سورية( صار الهتاف )بالروح بالدم 
نفديك يا أسد( ولرتهيب الناس )يبقى األسد او نحرق البلد(!!

بانقالب عسكري  السلطة  الذي اغتصب  الوالد هو  4-  األسد 
الشعب  مجلس  يف  النواب  عني  الذي  هو  أجنبي،  وتواطؤ 
وكلفهم بوضع دستور للبالد يضمن له دوام الرئاسة وألبنائه من 
بعده، دستور مطاطي إذا ضاق عن أحدهم يتسع ليكون عىل 
مقاسه، الرئيس فيه هو صاحب السلطة التنفيذية والترشيعية 
والقضائية وقائد الحزب الواحد وقائد الجيش والقوات املسلحة 
بأنه  تربية إسالمية  املخابرات... دستور وصفه مدرس  وأجهزة 
يقرر سلطة الفرد املطلقة ويفرض عىل الشعب وصاية الحزب 
مدرس  وصفه  يف  وقال  العام،  النظام  باسم  الحريات  ويقمع 

رياضيات: أنه دستور هرمي ولكن الهرم مقلوب!!

السوريني  حال  هو  فام  الرئيس،  عن  الحال  هو  هذا    -٥
الجاه  لهم  الرئيس  أنصار  الرشفاء هم  املواطنون  والسوريات؟ 
غريهم  املواطنون  أما  حساب،  بغري  واملكاسب  واملال  والنفوذ 
يف  يطاردون  واملعتقالت،  السجون  لهم  واألعداء،  الخونة  فهم 
إىل  أوالدهم  ويساق  حياتهم،  ومتطلبات  وأرزاقهم  أشخاصهم 
يتخلف  ومن  وجريانهم،  أهليهم  ليقتلوا  العسكرية  الخدمة 
أمالك،  له  تكن  فان مل  أمالكه،  تصادر  الخدمة  أداء  منهم عن 
تصادر أمالك أرسته، فامذا إن مل يكن ألرسته أمالك، هل تصادر 

أمالك جريانه؟! رش البلية ما يضحك.

اليوم هي مأساة العرص، يحمل أوزارها يف مجلس  6- سورية 
والفصائل  روسيا  ساحتها  والصيني وعىل  الرويس  الفيتو  األمن 
ولبنان.  والعراق  وباكستان  وأفغانستان  إيران  من  الطائفية 
)سورية األسد( خطيئة مل تصوب يف درس لغة عربية نجمت 
عنها خطايا سياسية واقتصادية واجتامعية مل تصوبها بعد ثورة 
النرص  حتى  مستمرة  الثورة  لكن  سنوات  عرش  خالل  شعبية 

بإذن الله تعاىل وحتى تصوب الخطيئة.

ليست سورية 
األسد

2021 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

درعا  لجنة  بني  املفاوضات  األربعاء  استؤنفت 
مرات  وإفشالها  تعرثها  بعد  األسد،  ونظام  املركزية 
اللواء  رأسهم  عىل  النظام  ممثيل  قبل  من  عديدة 
"حسام لوقا" والعميد "لؤي العيل" املواليان إليران.

الوصل"  لـ"زمان  اللجنة  من  مقربة  مصادر  وقالت 
إن ممثيل النظام صعدوا يف مطالبهم أمس األربعاء، 
إىل  للتوصل  فرصة  أي  إلفشال  جديدة  محاولة  يف 
"لوقا"  أن  إىل  مشرية  املدنيني،  دماء  تحقن  تسوية 
النظام  قوات  ودخول  السالح  كافة  بتسليم  طالب 
بعد خضوع  وإقامة حواجز،  املحارصة  املناطق  إىل 

جميع املطلوبني للتسوية أو التهجري.

وأضافت املصادر إىل أن لجنة درعا رفضت مطالب 
ألنها  اتفاق،  أي  لعرقلة  محاولة  واعتربتها  "لوقا" 
مرغمة عىل التفاوض بوجود الضغط الرويس، مؤكدة 
ال  دموية  األمنية  لجنته  وأعضاء  "لوقا"  عقلية  أن 
تفهم إال لغة القتل والتهديد، كام أنها تخدم املصالح 

اإليرانية يف التصعيد.

قصفها  األسد  قوات  جددت  متصل،  سياق  يف 
للمناطق املحارصة، ما أدى لتوسيع دائرة  املدفعي 
إرسال  واصلت  كام  واملمتلكات،  املنازل  يف  الدمار 
قادمة  وريفها  درعا  مدينة  إىل  عسكرية  تعزيزات 

من املحافظات السورية املختلفة.

وكانت لجنة درعا املركزية توصلت قبل أيام التفاق 
مع روسيا يقيض بنرش نقاط تابعة للفيلق الخامس، 
مقابل فك الحصار وانسحاب ميليشيات األسد لكن 
األخرية أفشلته بعد فتح نريان رشاشاتها عىل املدنيني 

عند حاجز "الرسايا".

قتل و جرح مدنيين
قضت سيدتان وأصيب 6 مدنيني بجروح، الخميس، 
درعا،  غريب  “طفس”  ملدينة  األسد  نظام  قصف  يف 
يف وقت يواصل فيه حصار “درعا البلد” ومنطقتي 

“طريق السد” و”املخيم”.

اليوم  قصفت  الرابعة  الفرقة  إن  ناشطون  وقال 
براجامت الصواريخ مدينة “طفس”، ما أدى ملقتل 
الربدان”  و”صباح  الربداوي”  “حفيظة  السيدتني 

وإصابة 6 مدنيني بجروح حاالت بعضهم خطرية.
من جهة ثانية، استهدف مسلحون سيارة عسكرية 
الشيخ  تابعة مليليشيات األسد عىل طريق “نوى – 
العنارص  إيقاع  من  ومتكنوا  درعا،  غرب  مسكني” 

الذين كانوا بداخلها بني قتيل وجريح.
وقالت مصادر إن مسلحني استهدفوا بعبوة ناسفة 
باألسلحة  بهجوم  ذلك  وأتبعوا  العسكرية،  السيارة 
يف  كبرية  خسائر  إيقاع  من  مكنهم  ما  الرشاشة، 

صفوف ميليشيات األسد.
األسد  ميليشيات  فيه  تواصل  وقت  يف  ذلك  يأيت 
السد”  “طريق  ومنطقتي  البلد”  “درعا  حصار 
كام  املايض،  حزيران/يونيو   24 يوم  منذ  و”املخيم” 
تحاول اقتحام املنطقة والضغط عىل وجهاء املدينة 
من أجل املوافقة عىل دخول قواتها ونرش حواجزها 

داخل املناطق املحارصة.

ع .. 
َ

ي إذا وق
ّ
“الُحرم” السن

رسالة قاسية وصلت إىل العهد و”حزب اهلل”!

تستمر اإلتصاالت بشأن تأليف الحكومة لكن 
عىل  حاسمة  نتيجة  أي  إىل  التوّصل  دون  من 

رغم أن البالد تغرق باألزمات والويالت.

تغيب أجهزة الدولة عن كل ما يحدث يف البالد 
أن  حني  يف  املؤسسات،  يف  تحلاّلً  هناك  وكأن 
املداهامت التي تقوم بها القوى األمنية تقترص 
وفق  يسري  التهريب  بينام  الداخل  عىل  فقط 
سيايس  وبغطاء  تاجر”  يا  عينك  “عىل  منطق 

فاجر.
 

تأليف حكومة  الرهان عىل  فإن  السياق،  ويف 
وطأة  لتخفيف  املطلوبة  بالخطوات  تقوم 
حكومة  ال  عملياً  لكن  األساس،  يبقى  الكارثة 
الحاكمة  الطبقة  املنظور وكأن هذه  املدى  يف 

تستقصد الذهاب بالبالد نحو اإلضمحالل.

نجيب  املكلّف  الحكومة  رئيس  كان  وإذا 
قامئاً  يزال  ال  اإلعتذار  خيار  أن  يؤكّد  ميقايت 
اإلعتذار  خطوة  أن  عن  أخبار  رسيان  وسط 
تتقّدم عىل التأليف، فإن مثل هكذا خطوة من 
ميقايت ستكون لها آثار جانبية سلبية جداً ليس 
ألن ميقايت هو رجل املرحلة أو رجل اإلصالح 
سيكون  خطوته  سيتبع  ما  ألن  بل  واإلنقاذ 

مفاجئاً للجميع.

الرئيس  هو  يكون  بأن  ميقايت  قِبل  عندما 

الرئيس  رىض  تكليفه  ينال  أن  إشرتط  املكلّف 
الحكومات  رؤساء  ونادي  الحريري  سعد 
ذلك،  عىل  وحصل  الفتوى،  ودار  السابقني 
طائفته  أجندة  وفق  اليوم  ميقايت  ويعمل 

بشقها السيايس والديني.

وتؤكّد معلومات حصلت عليها “نداء الوطن” 
و”حزب  العهد  إىل  وصلت  قاسية  رسالة  أن 
وهذه  األخرى،  السياسية  القوى  وكل  الله” 
الدينيني  املسؤولني  أرفع  أرسلها  الرسالة 
والسياسيني يف الطائفة السنية ومفادها أنه إذا 
ميشال عون  العامد  الجمهورية  رئيس  استمّر 
النائب  الحّر”  الوطني  “التيار  رئيس  وصهره 
جربان باسيل ومن خلفهام “حزب الله” مبسار 
العرقلة ودفعوا ميقايت إىل اإلعتذار، فإن األخري 
عهد  يف  مكلّف  حكومة  رئيس  آخر  سيكون 

عون وبعدها الطوفان.

من  املوقف  هذا  أن  إىل  املعلومات  وتشري 
السنية هو حازم ألن عون يعمد إىل  الطائفة 
رؤساء  ويدفع  الحكومة  رئاسة  موقع  رضب 
مثلام حصل  اإلعتذار  إىل  املكلّفني  الحكومات 
الرئيس  وبعده  أديب  مصطفى  السفري  مع 
مع  األمر  هذا  يحصل  وقد  الحريري  سعد 

ميقايت يف وقت قريب.

إىل  أيضاً  املتشّدد  املوقف  أسباب هذا  وتعود 

أن عون يستمر يف سياساته ويريد أن يسيطر 
عىل كل يشء بدعم وغطاء من “حزب الله”، 
ميقايت  اعتذار  بعد  سيحصل  ما  فإن  وبالتايل 

سيكون خطرياً جداً.

ويف التفاصيل، فإن اإلتفاق بني أرفع املرجعيات 
الدينية والسياسية يف الطائفة السنية ينّص عىل 
أنه يف حال اعتذار ميقايت فإن “الُحرم” سيوضع 
عىل أي اسم لرئاسة الحكومة وسيقاطع النواب 
السّنة اإلستشارات النيابية امللزمة التي يجريها 
حكومة  رئيس  لتسمية  الجمهورية  رئيس 
رؤساء  “نادي  أو  الحريري  يقدم  ولن  جديد، 
أي مرّشح،  تسمية  السابقني” عىل  الحكومات 
وستخوض دار الفتوى املواجهة مع أي رئيس 
و”حزب  العهد  أركان  أغلبية  تكلّفه  حكومة 
الله” ولن ينال أي غطاء سّني وقد تصل األمور 
إىل تحريك الشارع يف وجهه إلسقاطه وإسقاط 

عون من بعده.

سياسية  مواجهة  عىل  قادمة  البالد  فإن  إذاً، 
حادة ستستنفر معها الطائفة السنية يف حال 
تؤكّد  حيث  املذكورة،  لألسباب  ميقايت  اعتذار 
أي  بتسمية  تقبل  لن  أنها  السّنية  املرجعيات 
حكومة  فلتستمر  وبالتايل  آخر،  سّني  اسم 
األعامل  ترصيف  يف  دياب  حسان  الرئيس 
املحور  وقوى  الله”  و”حزب  عون  وليتحّمل 

اإليراين نتائج أعاملهم.

درعا.. المفاوضات تستأنف والنظام يرفع سقف مطالبه بهدف اإلفشال
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ATTENTION FIRST TIME HOME 
BUYERS! DON'T MISS THIS 
GREAT OPPORTUNITY TO BUY 
THIS FULL RENOVATED HOUSE 
OFFERING 3 BEDROOMS ONE AND 
A HALF WASHROOMS, NEWER 
ELECTRICAL, NEWER PLUMBING. 
THIS BEAUTIFUL HOME IS 
WALKING DISTANCE TO SCHOOLS, 
SHOPPING, RESTAURANTS.

23 LYON Street North Tilbury
$299,900

2393 PILLETTE Avenue
$849,900 GOOD BUSINESS 

OPPORTUNITY. 
ON-GOING CAR WASH 
AND DETAILING 
BUSINESS ON A 60' X 
220 FT LOT. 4,000 SQ FT 
BLDG. PARKING FOR 10 
VEHICLES.

1480 CAMPBELL Avenue

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

YOU'LL LOVE THE LOCATION OF THIS RANCH HOME. ALSO 
YOU'LL LOVE THE LOT SIZE )80 X 100(. CLOSE TO MANY 
AMENITIES, GROCERY STORE, NORTHWOOD SCHOOL, 
DOMINION MOSQUE, HIGHWAY, USA BORDER, ST. CLAIR, U OF 
W. PLENTY OF UPDATES. THE SPACIOUS LIV RM & COUNTRY 
STYLE KITCHEN HAVE AN OPEN CONCEPT GIVING YOU 
A FEELING OF FREEDOM AND THE 16 X 24 FT GARAGE IS 
PERFECT FOR USE AS A WORKSHOP. DON'T FORGET THE 16 X 32 
INGROUND POOL.

 $229,900
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Word of truth                                    Issue 101 ( August , September - 2021 )

  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1500 for $40
•  Sticker labels: 5000 starting $350
•  Pull Up Banners: 1 for $100
•  T-shirts: 12 for $180
•  Post Cards: 1500 for $75
•  Large 13' Flag with stand: $245
& more...

We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

تصاميم مميزة وعصرية
أي تصميم مقابل ٥٠$ فقط 

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور
توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية  و المناطق

Unique & Modern DESIGN
    Any Design (logo, flyers..) starting $50

12
 for 

$180

1500 
for 
$40

6 for 
$160

5000
for 

$625


