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جواز سفر اللقاح 
سلب للحرية أم ضرورة وقائية ؟
سفر  جبواز  العمل  بدء  مع  اإلحتجاجات  تزايدت 
ما  حد  إىل  منقسم  الكندي  اجملتمع  بات  و  اللقاح 
بسبب اإلجراءات املرافقة له و جاء السؤال  هل جواز 
سفر اللقاح ينذر بإنقسام جمتمعي غري مسبوق و 
هل يعترب سلبا للحرية ، أم هو ضرورة وقائية ال تتعارض مع احلقوق األساسية؟

دعونا نبدأ من ما قاله رئيس الوزراء جاسنت ترودو نفسه عندما كان جواز سفر 
اللقاح جمرد فكرة حيث أعرب عن قلقه من »التمييز« بني املواطنني الذي قد ينجم 
عن »جواز سفر لقاحي« يتيح حلامله دخوَل أماكن معينة أو املشاركة يف أنشطة 

عامة معينة !
 ، اللقاح  تلقي  على  وتشجيعهم  الناس  لتحفيز  إرادة  وجود  »أفهم  ترودو  قال  و 
ما،  ظروٍف  بسبب  ما،  طيب  واقع  بسبب  الذين،  أولئك  جبميع  التفكري  جيب  لكن 
ال يستطيعون أو مل يتمكنوا من أخذ اللقاح«. و أردف »عندما تأتي مسألة التمييز 
داخل بالدنا بني أشخاص تلقوا اللقاح وأشخاص آخرين لن يتمكنوا من تلقيه أو 
اختاروا عدم تلقيه، هناك مسائل متصلة باإلنصاف والعدل بالنسبة للتمييز الذي 

قد ُيطبَّق«.
و مل يقف تصريح ترودو عند هذا احلد بل قال ترودو أنه ليس لدى حكومته أي 
يعدل  لكي  حدث  الذي  فما   ! إلزاميا   19  - كوفيد  لقاح  سفر  جواز  جلعل  خطط 

رئيس احلكومة عن مواقفه ؟
احلقيقة أن السيد  ترودو  وحده من يستطيع االجابه على هذا السؤال ، لكن ما 
ميكننا تأكيده أن ما كان يقلق السيد ترودو قد حدث بالفعل ، و حنن اآلن أمام 

صراع شعيب دستوري مع هذا اإلجراء .
اخلطوط  يف  العاملني  إنضمام  هو  زمخها  من  زاد  ما  بل  تتوقف  مل  املظاهرات 
األمامية إىل هذه اإلحتجاجات من رجال شرطة و إطفاء و مسعفني و ممرضني 
، و رغم أن غالبيتهم قد تلقو التطعيم بالفعل إال أنهم يرفضون رفضا قاطعا جواز 

سفر اللقاح و ما سيرتتب عليه من سلب للحريات الشخصية.
بقدر  الوباء اخلطري  بالوقاية من هذا  تتعلق  املسأله من وجهة نظرهم  تعد  و مل 
ما  هذا  و   ، الكندي  املواطن  بها  تغنى  لطاملا  اليت  حريتهم  النتزاع  حماوله  هي  ما 
جعل رجال إنفاذ القانون يقفون يف وجه هذا القانون نفسه ، ال بل أكثر من ذلك 
فاملعلومات الواردة تشري إىل أن عناصر الشرطة سيقومون بتحرك يعد األول من 

نوعه خالل أسبوعني على أبعد تقدير !
يف احملصلة حنن نشأنا يف بالد ُتكم باحلديد و النار و جئنا إىل كندا و تذوقنا 
حالوة العيش حبرية وال نريد أن ُنسلب هذه النعمة ، لذلك ال بد على حكومتنا 

الرشيدة أن تلجأ خليارات جتمع بني السبل الوقائية و العيش حبرية .

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 

      

 

 

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
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املناهضة  املظاهرة  عىل  ساعة   48 متيض  مل 
لجواز سفر اللقاح و التي تحدث فيها الناشط 
كريس سكاي عن توقعه بأن الحكومة ستبدأ 
ما  و  أشهر  الستة  عمر  من  األطفال  بتطعيم 
أعلنت  حتى   ، القادمة  األشهر  خالل  فوق 
الوحدات الصحية يف أونتاريو أنها تعمل عىل 
خطط لتطعيم األطفال الذين ترتاوح أعامرهم 
من  املوافقة  أخذ  مبجرد  عاما   11 إىل   5 بني 

وزارة الصحة .

و قالت الوحدة الصحية يف تورنتو أنها بدأت 
قال  بينام  لألطفال  اللقاحات  لطرح  تستعد 
كبار األطباء يف منطقة بيل وميدلسكس لندن 
الرتتيبات  يتخذون  إنهم  وأوتاوا  وهاملتون 

الالزمة للبدء يف خطة التطعيم.
إنه  توري  جون  تورنتو  بلدية  رئيس  قال 

تطعيم  ميكن  بحيث  اآلن  الخطط  وضع  يتم 
األطفال الصغار يف أقرب وقت ممكن بعد أن 

تسمح وزارة الصحة الكندية بذلك.

 200000 من  يقرب  ما  هناك  أن  إىل  مشريا 
طفل يف تورنتو بني عمر 5 إىل 11 عاما مؤهلني 
للحصول عىل اللقاح ) حتى اآلن يعترب األطفال 
مؤهلني  غري   2009 عام  بعد  ولدوا  الذين 
املعتمدة   COVID-19 لقاحات  أي  لتلقي 

لالستخدام يف كندا(.

و قالت رشكة Pfizer إنها تعتزم طلب املوافقة 
املخصصة  التطعيامت  يف  للمبارشة  قريبا 
 11 و   5 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  لألطفال 
أن  تورنتو  مدينة  أطباء  كبري  قال  و   ، عاًما 
الوحدة الصحية تهدف إىل أن تكون املوافقة 

جاهزة لبدء التطعيامت يف نوفمرب.
هذا و أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون 
 19-COVID کنديون أن الحاالت الخطرية ل
الكنديني خالل  األطفال  نادرة جدا بني  كانت 

املوجة األوىل من الوباء.

أمس  يوم  ترشت  التي  الدراسة،  نظرت  و 
االثنني يف مجلة الجمعية الطبية الكندية ، يف 
حالة 264 طفال تم إدخالهم إىل املستشفى يف 
و   ، ديسمرب 2020  و 31  مارس  بني 25  كندا 
قد  األطفال  هؤالء  من  باملائة   43 أن  وجدت 
تم نقلهم إىل املستشفى لسبب آخر مثل كرس 
يف العظام، ومل يتم اكتشاف الفريوس إىل عند 

إدخالهم إىل املستشفى.
الدكتورة  الدراسة  يف  املشاركة  الكاتبة  وقالت 
اإلجاملية،  األرقام  إىل  نظرنا  إذا  كاكار  فاطمة 

فهذا يعني أن 150 طفال فقط تم نقلهم إىل 
املستشفى بسبب كورونا يف أول موجتني هنا 
يف كندا، وهذه أعداد قليلة جدا عند مقارنتها 

بأعداد البالغني”.

إجراءات جديدة
الوزراء  رئيس  إبنة  نرشت  تقريبا  يومني  منذ 
إجراءات  عن  فيه  تحدثت  فيديو  فورد  دوج 
جواز سفر اللقاح و قالت أنها الخطوة األوىل و 
ستتبعها خطوات ستفرضها الحكومة حتى يتم 

اإلستيالء عىل كل يشء حسب قولها .

و األمس أصدرت الوحدة الصحية يف ويندسور 
سفر  بجواز  تتعلق  جديدة  إجراءات  بالفعل 
اللقاح فقد أصدرت الوحدة الصحية متطلبات 

املرافق  إىل  يدخلون  الذين  ألولئك  إضافية 
الرياضية والرتفيهية .

إىل  يدخلون  الذين  جميع  من  طلبت  حيث 
املرافق الرياضية والرتفيه ممن تبلغ أعامرهم 
12 عاما أو أكرث ، تقديم دليل عىل التطعيم أو 
إعفاء طبي صالح بحلول 1 أكتوبر 2021 , عىل 
أونتاريو  يف  صدر  الذي  القرار  أن  من  الرغم 
قال أن األطفال من عمر 12 و حتى 17 عاما 
عند  التطعيم  شهادة  تقديم  إىل  يحتاجون  ال 

دخولهم إىل تلك املرافق بغرض املشاركة .
كام تتعارض هذه السياسة مع املوعد النهايئ 
للتطعيم الكامل الذي حددته مدينة وندسور 
، ففي األسبوع املايض ، مددت املدينة موعد 
التطعيم الكامل لجميع من يدخلون منشئات 

رياضية وترفيهية حتى 15 نوفمرب.

أونتاريو : لتطعيم األطفال من عمر الخامسة و إجراءات جديدة !

يف مقطع فيديو علقت فيه عىل نتيجة االنتخابات 
، قامت كريستا فورد ، ابنة رئيس وزراء أونتاريو 
التساؤل و طرح  الناس عىل  ، بحث  دوج فورد 

أسئلة حول فعالية اللقاح و اإلجراءات األخرى.

و قالت ابنة رئيس وزراء أونتاريو هل يتساءل 
من  أي  نرش  الحكومة  تريد  ال  ملاذا  أحدكم 

أبحاثهم؟

الدراسات  توصل  سبب  عن  أحد  يتساءل  هل 
“اإلرسائيلية” إىل أن املناعة الطبيعية أكرث فعالية 

بثالث عرشة مرة من اللقاحات؟

و سألت فورد ، هل يتساءل أي شخص عن ذلك 
الحقن  عىل  للحصول  ستصطفون  أنكم  عن  و 

املعززة يف غضون ثالثة أشهر.

مثل   – للقاح  بديلة  خيارات  فورد  طرحت  و 
التعرض  من  املكتسبة  املضادة  األجسام  اختبار 

للفريوس واملناعة الطبيعية .

و سألت “هل تابعتم ما نرشته دراسات مستقلة 
أنه يف  أظهرت  تاميز حيث  نيويورك  يف صحيفة 
قليل جدا من  كان عدد  )عندما  سبتمرب 2020 
األشخاص ملقحني( كانت نسبة الوفيات أقل مام 
هي عليه يف سبتمرب 2021 حيث أن عدد كبري 

حول العامل قد تلقى جرعتي اللقاح “؟

و تابعت فورد ملاذا ال نطرح األسئلة. “ملاذا ميوت 
مدا  يف  شككت  كام   ، اآلن؟”  الناس  من  املزيد 
الدراسات  وجدت  عندما  دلتا  متغري  خطورة 
أنه عىل الرغم من أنه أكرث عدوى ، إال أنه أقل 
حدة ) من ناحية معدل الوفايات ( من الساللة 

.COVID-19 األصلية لـ

منع  يتم  عندما  الفائدة  هي  ما  سألت  ثم 
املسافرين من العودة إىل كندا بعد إصابتهم ب 
COVID-19 عىل الرغم من تلقيحهم الكامل – 
يف إشارة إىل أن الكثري من الكنديني تلقحوا فقط 

حتى ال يتم حرمانهم من حرية الحركة.
إذا  السفر؟  تستطيع  ال  كنت  إذا  الفائدة  “ما 
كانت نتيجة االختبار إيجابية ، فال ميكنك حتى 

العودة إىل وطنك ! ”.

و يف حديثها عن جواز سفر اللقاح قالت “هل 
السينام  دور  عىل  سيقترص  األمر  أن  تعتقدون 
هذه  الرياضية؟  األلعاب  وصاالت  واملطاعم 
الخطوة  يف  إنه  ذكرت  و   ، األوىل  الخطوة  هي 
الثانية ستضاف مرافق أخرى كصالونات الحالقة 
التجميل و قالت … سوف يأخذون منا كل  و 

يشء.”

وضع   ( فقط  وجوهنا  نغطي  مل  “إذا  قالت  و 
الكاممات ( لكننا تجاوزنا ما يحصل اليوم لكننا 

ملتزمون جًدا مبا تقوله الحكومة .

و تحدثت أن الحكومة تلهي الشعب مبا يحصل 
و قالت بينام نحن مستاؤون مام يحصل هناك 
أمر كبري يحدث يف الخفاء ، و أردفت أنا أعرفه 
لكن لن أتحدث عنه ألنهم سيصفونني بالجنون.

 
و ختمت “لن يتم اإلكتفاء بجرعتني ، بل ستكون 
جرعات معززات مدا الحياة ، وكل جرعة معززة 
ملحاربة  الطبيعية  مناعتك  ستضعف  تأخذها 
الفريوسات. فقط توقف ، توقف عن االمتثال.”

رفع الحد األدنى لألجور في أونتاريو
الحد  رفع  الكندية عىل موعد مع  أونتاريو  مقاطعة 

األدىن لألجور بداية الشهر املقبل.

لألجور  األدىن  الحد  سريتفع  أكتوبر،   1 من  واعتبارا 
بشكل عام يف املقاطعة من 14.25 دوالرا إىل 14.35 

دوالرا يف الساعة.
كام ستؤثر هذه الزيادة البالغة 10 سنتات أيضا عىل 
الحد األدىن ألجور الطالب، حيث سريتفع الحد األدىن 

لهم من 13.40 دوالرا إىل 13.50 دوالرا يف الساعة.

وينطبق هذا عىل أي عامل يقل عمره عن 18 عاما 
الدراسة،  أثناء  األسبوع  أقل يف  أو  ويعمل 28 ساعة 
العطلة  أو  الصيفية  العطلة  أثناء  يعمل  كان  إذا  أو 

املدرسية.

وسيشهد العاملون من املنزل ارتفاعا يف الحد األدىن 
لألجور من 15.70 دوالرا إىل 15.80 دوالرا يف الساعة.
تجدر اإلشارة إىل أن وزارة العمل يف أونتاريو تصنف 

العاملني من املنزل عىل أنهم موظفون يقومون بعمل 
مدفوع األجر يف منازلهم”.

لألجور  األدىن  الحد  سريتفع  ذلك،  إىل  باإلضافة 
أقل  يعمل  املرشد  كان  فإذا  السياحيني،  للمرشدين 
من خمس ساعات متواصلة يف اليوم، فإن الحد األدىن 
دوالرا،   71.75 إىل  دوالرا   71.30 من  سيقفز  لألجور 
وإذا عمل ملدة خمس ساعات أو أكرث يف اليوم، فإن 

األجر سيزداد إىل 143.55 دوالرا۔

وباملقارنة مع بقية البالد، فإن إقليم نونافوت يتمتع 
بأعىل معدل يف األجور مع 16 دوالرا يف الساعة، أما 
ساسكاتشوان لديها أدىن معدل مع 11.45 دوالرا يف 

الساعة.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت يف يونيو، أن الحد 
األدىن الفيدرايل لألجور سريتفع رسميا إىل 15 دوالرا يف 

الساعة يف 29 ديسمرب 2021.

إبنة رئيس الوزراء
تكشف عن معلومات خطيرة حول اللقاحات
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التي  قليلة، عىل فشل قمة كامب ديفيد،  أسابيع  بعد 
السابق،  األمرييك  الرئيس  كلينتون،  بيل  عليها  أرشف 
"اإلرسائييل"؛  الفلسطيني  الرصاع  إلنهاء  محاولة  يف 
اإلرسائييل،  اإلحتالل  معارضة  زعيم  شارون،  أرئيل  قرر 
آنذاك، اقتحام املسجد األقىص، وهو الحدث الذي فجر 

األوضاع، وما تزال تداعياته تؤثر يف مجريات األحداث.
للتحذيرات  االستامع  شارون،  رفض  حينه،  ويف 
مكان  أقدس  ثالث  اقتحام  عىل  وأرص  الفلسطينية، 

للمسلمني يوم 28 سبتمرب/أيلول 2000.
املسجد  يف  انترشوا  الرشطة  وعنارص  الجنود  مئات 
من  أخرض  عىل ضوء  الحاصل  االقتحام  لتأمني  األقىص، 
الحكومة؛ لكّن مشاعر املصلني مل تحتمل املشهد،  قبل 
وانهالوا  االقتحام،  إلفشال  إمكانياتهم  كل  فاستخدموا 
املصىل  باب  عند  املقتحمني  رؤوس  عىل  باألحذية 
الِقبيل من املسجد، وأُصيب يف ذلك اليوم العرشات من 

الفلسطينيني وجنود االحتالل.
املسجد  داخل  املواجهات  اشتدت  التايل،  اليوم  يف 
عرشات  وأُصيب  مصلني،  خمسة  فاستشهد  األقىص، 
الوطني  املعلومات  مركز  توثيق  وفق  بجراح،  آخرون 

الفلسطيني )حكومي(.
ويف اليوم الثالث، انتقلت املواجهات إىل الضفة الغربية، 

فاستشهد ستة فلسطينيني يف عدة محافظات.
جاء اليوم الرابع من املواجهات، ليصب الزيت عىل نار 
الغضب الفلسطيني، إذ وثق صحفي عملية إعدام جنود 
االحتالل للطفل محمد الدرة )11 عاما( يف شارع صالح 

الدين بغزة.

**حجارة تقابلها نار ودبابات
يف  دباباتها  االحتالل  سلطات  استخدمت  البداية  من 
بكثافة  وانترشت  الفلسطينيني،  املتظاهرين  مواجهة 
يحمل  عودة،  فارس  الشهيد  الفلسطيني  الطفل  صورة 

حجرا مقابل دبابة إرسائيلية، قبل أن ترديه قتيال.
وبينام اقترص سالح الفلسطينيني عىل التظاهرات وإلقاء 
الحجارة وإشعال إطارات السيارات يف نقاط االحتكاك 
الحي  بالرصاص  الجيش  رّد  اإلرسائييل،  الجيش  مع 

والقذائف.
الفلسطيني  الشعب  عنفه ضد  وترية  من  االحتالل  زاد 
أيدي  عىل  إرسائييل  جندي  مقتل  بعد  الفت،  بشكل 
متظاهرين فلسطينيني مبدينة رام الله، يوم 12 أكتوبر/
ترشين أول، فأدخل طائرات األباتيش املروحية، وقصف 
وقطاع  الغربية  الضفة  الفلسطينية يف  للسلطة  مقرات 

غزة.
مائة  نحو  استشهد  املواجهة،  من  أسبوعني  وخالل 
الوضع  احتواء  محاوالت  نفعا  تُجِد  ومل  فلسطيني، 
املتفجر، مبا يف ذلك اتفاق عىل وقف إطالق النار يف 17 

أكتوبر/ترشين أول من نفس العام.

**نهج االغتياالت
أخذت املواجهات منحى أشد خطورة، بسلوك إرسائيل 
نهج االغتياالت من الجو، حني استهدفت بالطائرات يوم 

العام سيارة مدنية يف  9 نوفمرب/ترشين ثاين من نفس 
الفلسطيني  وقتلت  الضفة،  جنويب  لحم،  بيت  مدينة 
مرصاعيه،  عىل  االغتياالت  باب  ليفتح  عبيات،  حسني 

ويطال قيادات سياسية وعسكرية فلسطينية.
ويف أغسطس/آب 2001 اغتالت إرسائيل، زعيم الجبهة 
ويف  مصطفى”؛  عيل  “أبو  فلسطيني  لتحرير  الشعبية 
وزير  باغتيال  الجبهة  انتقمت  العام،  نفس  أكتوبر من 
السياحة يف الحكومة اإلرسائيلية آنذاك )رحبعام زئيفي(.

وكان من أبرز ضحايا نهج االغتياالت الحقا، غالبية قادة 
“حامس”،  اإلسالمية  املقاومة  حركة  من  األول  الصف 
وعىل رأسهم الشيخ أحمد ياسني مؤسس الحركة، وذلك 

يف 22 مارس/آذار2004.
عىل  النار  إطالق  يف  الفلسطينيون  بدأ  جانبهم،  من 
املستوطنات والنقاط العسكرية اإلرسائيلية، يف كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وشارك يف ذلك عنارص أمنية 

من السلطة الفلسطينية.

**طائرات إف 16 واالجتياح
مل تكن طائرات األباتيش، القوة القصوى التي تستخدمها 
هي  كانت  شعبية  انتفاضة  لردع  محاولة  يف  إرسائيل 
سببها، بل استخدمت طائرات الـ ف16 يف قصف منازل 

فلسطينية ومقرات رسمية.
االنتفاضة، وتحديدا  اندالع  بعد نحو مثانية شهور عىل 
يف مايو/أيار، بدأت الفصائل الفلسطينية تنفيذ عمليات 
تفجري داخل املدن اإلرسائيلية ردا عىل عمليات القصف 
مثل  التجمع  أماكن  مستهدفة  اإلرسائيلية،  واالغتياالت 

األسواق والحافالت واملقاهي.
مع استمرار املواجهة واشتدادها، انقلبت إرسائيل بدءا 
مع  املوقعة  االتفاقيات  مارس/آذار 2002 عىل   29 من 
املدن  كافة  واجتاحت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
عملية  يف  الفلسطينية  للسيطرة  الخاضعة  والقرى 

أطلقت عليها “السور الواقي”.

التحرير  منظمة  بني   )1995( أوسلو  اتفاقية  وصنفت 
الضفة إىل 3 مناطق: “أ”  الفلسطينية وإرسائيل أرايض 
لسيطرة  تخضع  “ب”  و  فلسطينية،  لسيطرة  تخضع 
“ج”  و  فلسطينية،  وإدارية  ومدنية  إرسائيلية  أمنية 
إرسائيلية،  وأمنية  وإدارية  مدنية  لسيطرة  تخضع 

وتشكل األخرية نحو 60 باملئة من مساحة الضفة.
فضال عن عمليات القتل والتدمري، شهدت االجتياحات 
الفلسطيني  الرئيس  بارزين هام: محارصة مقر  حدثني 
املهد  وكنيسة  الله،  رام  مبدينة  عرفات  يارس  الراحل 

مبدينة بيت لحم.

الرئيس  تويف   ،2004 ثاين/نوفمرب  ترشين   11 ويف 
يف  عسكري  مستشفى  يف  عرفات،  يارس  الفلسطيني 
تتضح  مل  تدهور رسيع يف صحته  إثر  باريس،  ضواحي 

خلفياته، عقب الحصار.

العازل  الجدار  إقامة  العام بدأت إرسائيل يف  ويف ذات 
بطول نحو 728 كيلومرتا، ليلتهم نحو %23 من أرايض 

الضفة الغربية ويضمها إىل اإلحتالل .

•يف ذكراها الـ21.. 
كيف انطلقت انتفاضة األقىص الفلسطينية

رفع الحد األدنى لألجور في أونتاريو
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أسواق املوصل

519-817-2939

PHOENICIA 

Akawie 

      Lb

.99

BASMA 
Frozen Green Ocra     

WALNUTS 
Lb
    

KRINOS
Moroccan Olives

            2kg

.99

NAJJAR
Coffee

$7
.99

SWAN
Super Basmati Rice

 (10 lb)    

$9
ALMONDS

                    Lb

.99

BUGOL  

            Lb   

         

PUCK
Creamy Chease

       500g

$8
.99

ALAMEED
Coffee

.99

$9

BASMA 
Frozen Green Molokhia     

YAMAMA 

Grenadine

Molasses 

      750 ml

$4
.99

$7

$5

$6
.99

$5
.99

¢ 59

    2/

$5
    2/

$5
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي
والدة  عن  وندزر  بلدنا  يف  يعلن  أن  الرسور  بالغ  رسين   -1
املجلس الثقايف العريب، فقد وجهت يف آخر مقال يل يف جريدة 
الفرقان، دعوة إىل الناطقني باللغة العربية يف بلدتنا، مسلمني 
ومسيحيني إىل إثراء الجريدة مبشاركاتهم تعبرياً عن مشاعرهم 
عن  باألمس  أعلن  ما  الدعوة  فصادفت  لوجودهم.  وتأكيداً 
إقامة املجلس. ولعل ذلك من توارد الخواطر الذي تكلم عنه 
علامء النفس. فمرحباً باملجلس الثقايف العريب، وشكراً ملن أسهم 

بإقامته ولهم كل محبة وتقدير.

عاربة وعرب  ، عرب  العرب  املدرسية عن  الكتب  قرأنا يف   -2
مستعربة ، أما العرب العاربة فمنهم عرب بائدة هم أقوام عاد 
ومثود والعاملقة، ومنهم عرب باقية هم نسل قحطان وأبنائه 
يعرب وجرهم ولؤي، وأما العرب املستعربة فهم نسل اسامعيل 
وأبنائه عدنان ونزار ومعد، وقرأنا يف كتب الرتبية اإلسالمية قول 
الرسول العريب محمد ص :) ليست العربية بأحدكم من أب وال 
أم، إمنا هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عريب(، فكان قوله 
هو الفصل يف شأن العرب والعربية ، فمن جعل اللغة العربية 
برصف  العريب،  فهو  وثقافته  وكتابته  وقراءته  قوله  يف  عمدته 
النظر عن نسبه، ألن كثرياً من املنتسبني إىل العرب تحولوا إىل 
لغات أجنبية وقطعوا صلتهم بالعربية فلم يعد لهم وجود يف 
أمة العرب، ومن أبطأ به عمله مل يسبق به نسبه. ثم إن اللغة 
كام يقرر علامء املجتمع هي أهم عنرص يف تكوين األمة. لذلك 
فإن الدول تشرتط فيمن يتقدم لطلب جنسيتها أن يتقن لغتها.

3- واللغة العربية فضالً عىل أنها لغة القرآن الكريم والحديث 
ومتتاز  بها  تختص  مزايا  لها  فإن  اإلسالمية،  والثقافة  الرشيف 
عن سائر اللغات. منها )االشتقاق( وهو توليد كلامت جديدة 
تولد  مثال  )فعل(  كتب  فكلمة  معينة.  بأوزان  جديدة  مبعاين 
عن  تغني  )مفعلة(  مكتبة  )فعال(وكلمة  كتاب  كلمة  منها 
كلامت باللغة اإلنجليزية مثل) write,book,library (. ومنها 
الحركات )الضمة والفتحة والكرسة( ، تتولد بسببها من الكلمة 
الواحدة معاين تغني عن كلامت كام يف كلمة )حجة( فهي بضم 
الحاء مبعنى الربهان ، وبفتحها مبعنى الحج إىل البيت الحرام 
عدد  اشرتاك  وهو  )الرتادف(  ومنها  السنة.  مبعنى  وبكرسها   ،
من الكلامت يف معنى واحد و)التضاد( وهو اختالف عدد من 
الكلامت يف املعنى وذلك مع الداللة عىل درجات ومستويات 
شاهق(  عايل،  )مرتفع،  كلامت  يف  الحال  هو  كام  املعنى  هذا 
ال  التي  املزايا  من  وكثري  سحيق(  عميق،  )منخفض،  وكلامت 

يتسع املقال لبيانها، قلام توجد يف غري اللغة العربية.

برصف  مستعربون  عرب  كندا  ويف  وندزر  يف  اليوم  نحن    -4
النظر عن أصولنا العرقية واملذهبية التي تبقى يف حدود األرسة 
التي  السادسة  اللغة  وهي  العربيّة  اللغة  تجمعنا  والطائفة، 
اعتمدتها منظمة األمم املتحدة بناء عىل عدد الناطقني بها، ال 
فمن  اللغات.  تجعلها يف طليعة  التي  اللغوية  قيمتها  بحسب 
حقها علينا أن نعرف لها قدرها، وأن نعتمدها يف كالمنا وقراءتنا 
وكتابتنا، وأن نورثها ألبنائنا وبناتنا لتكون لنا لغة ثانية، نحرص 
نعيش  التي  الدولة  لغة  الرسمية  لغتنا  نحرص عىل  عليها كام 
فيها ونحمل جنسيتها، ونتواصل بها مع الكنديني جميعاً يف هذا 

الوطن املحبوب.

وحذر  قدرها،  للعربية  عرف  النيل  شاعر  إبراهيم  حافظ    -5
بعنوان  قصيدة  يف  بها  فأشاد  وضياعها،  إهاملها  من  األمة 

)العربية تتحدث عن نفسها( تقول : 

رجعت لنفيس فأتهمت حصايت 
وناديت قومي فاحتسبت حيايت 

رموين بعقم يف الشباب وليتني     
عقمت فلم أجزع لقول عداة 

وسعت كتاب الله لفظاً وغاية    
وما ضقت عن آي به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة   
وتنسيق أسامء ومخرتعات

أيهجرين قومي عفا الله عنهم    
 إىل لغة مل تتصل برواة 

أنا البحر يف أحشائه الدر كامن    
فهل سألوا الغواص عن صدفايت؟

العربية
 هي اللسان

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

الحدودي مع  فتح معرب جابر  إعادة   ، األردن،  قرر 
سوريا اعتبارا من األربعاء املقبل، بعد 57 يوما عىل 

إغالقه نتيجة تطورات محافظة درعا.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية، 
يف بيان، تلقت األناضول نسخة منه.

 
ويأيت قرار األردن نتيجة تطبيع متسارع يف العالقات 
بني البلدين، وقبل زيارة مرتقبة يجريها 4 من وزراء 
اليوم؛  الحق  وقت  يف  اململكة  إىل  السوري  النظام 
الحركة  وعودة  االقتصادية،  األمور  من  عدد  لبحث 

التجارية عرب املعابر الحدودية.

ستكون  الحدود،  فتح  إعادة  بأن  البيان  وأوضح 
واللوجستية  الفنية  اإلجراءات  مصفوفة  “وفق 
الشحن  أمام حركة  املركز  بإعادة فتح هذا   الخاصة 

واملسافرين”.

الحركة  تنشيط  لغايات  يأيت  “القرار  أن  إىل  وأشار 
الشقيقني  مع  البلدين  بني  والسياحية   التجارية 
مراعاة اإلجراءات األمنية والصحية املطلوبة )…(”.

وكان األردن قد قرر يف الـ31 من يوليو/متوز املايض 
“تطورات  حينها  أسامه  ما  نتيجة   ، املعرب  إغالق 

األوضاع األمنية يف الجانب السوري”.

ويرتبط األردن وسوريا مبعربين حدوديني رئيسيني، 
يقابلهام  اللذان  األردنيني،  و”جابر”  “الرمثا”  هام 
من  الرتتيب  عىل  و”نصيب”  القديم”  “الجمرك 

الجانب السوري.

وقبل اندالع األزمة السورية عام 2011، كانت تنشط 
عربهام الحركة التجارية وسفر األفراد.

البلدين  بني  نصيب  ـ  جابر  معرب  أغلق  أن  وسبق 
ملدة 3 أعوام، وأعيد فتحه يف أكتوبر/ ترشين األول 

.2018
مرة  املعرب  األردن  أغلق   ،2020 آب  أغسطس/  ويف 
ارتفاع إصابات كورونا املسجلة عىل  أخرى، بسبب 
مؤخرا،  أخرى  مرة  جزئيا  تشغيله  وأعاد  الحدود، 
للركاب  تبادليا  نقل  نظام  تضمنت  قيودا  معتمدا 

والبضائع )باك تو باك(، وبعدد 150 شخصا يوميا.

املرتقبة  األردن  إىل  السوريني  الوزراء  زيارة  وتعد 
خالل  الجانبني  بني  رسمي  لقاء  ثالث  مبثابة  اليوم، 
أسبوع واحد، بدأت بزيارة وزير الدفاع العامد عيل 
وزراء  لقاء  ثم  املايض،  قبل  األحد  إىل عامن،  أيوب 
يف  املقداد  وفيصل  الصفدي  أمين  البلدين  خارجية 

نيويورك، األربعاء املايض.

كام أعلنت الحكومة األردنية عن استئناف الخطوط 
العاصمة  إىل  املبارشة  رحالتها  األردنية  امللكية 
األول  أكتوبر/ ترشين   3 من  بدءاً  دمشق  السورية 

املقبل.
األردنية،  الوزراء  لرئاسة  بيان  بحسب  ذلك،  جاء 
بدأت  التي  املشرتكة  الوزارية  اللجنة  أعامل  أعقب 

أعاملها أمس اإلثنني واختتمتها اليوم.

من  الثالث  من  "اعتبارا  الوزراء:  رئاسة  بيان  وقال 
الشهر املقبل، تعود امللكية األردنية لتسيري رحالتها 
لنقل الركاب بني عامن ودمشق، وبحث اإلجراءات 
الالزمة إلعادة عمل املنطقة الحرة األردنية السورية 

املشرتكة".

رشكة  إن  عزايزة،  وجيه  األردين  النقل  وزير  وقال 
امللكية األردنية وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطريان 
التزامها  رشيطة  سوريا،  إىل  رحلتها  ستبارش  املدين، 
الربتوكوالت  مع  تتوافق  التي  الرشوط  بكامل 

الصحية.

املسافر  عىل  أنه  للوزارة،  بيان  يف  عزايزة  وأضاف 
السورية  املختربات  من   PCR فحص  إحضار 
إضافة  سلبية،  بنتيجة  ساعة،   72 قبل  املعتمدة 
علياء  امللكة  مطار  وصوله  لدى  الفحص  إجراء  إىل 
ظهور  بعد  إال  املطار  أرض  مغادرته  وعدم  الدويل، 

نتيجة الفحص وأن تكون سلبية.

 ،2012 عام  البلدين  بني  الجوية  الرحالت  وعلقت 
بعد إندالع الثورة السورية.

..
ّ

سوية تتحض
ّ

الت
 ماذا تريُد السعودية من لبنان؟

مرحلة  وحتى  الحكومة  لتشكيل  تكليفه  منذ 
الرئيس نجيب  الثقة، كان  التأليف وصوالً إىل 
ميقايت حاسامً وحازماً يف مسألة أساسية تتمثل 
يف إعادة لبنان إىل الحضِن العريب مهام كلّف 
من  تُعترُب  الخطوة  هذه  فإن  وحتامً،  األمر. 
التقارب  أن  الحالية السيام  الحكومة  أولويات 
مجلس  ودول  السعودية  العربية  اململكة  مع 
للبنان  بالنسبة  هام  أمٌر  الخليجي  التعاون 
الذي كان يعيُش عزلة دولية لسنوات عديدة.

إىل  بزيارته  ميقايت  فإّن  شك،  أدىن  دون  ومن 
الرئيس  مع  ولقائه  الجمعة  يوم  اإلليزيه 
يخرق  أن  استطاع  ماكرون،  إميانويل  الفرنيس 
الطريق  إىل  لبنان  وأعاَد  العزلة،  تلك  جدار 
الدولية، وسط مطالبة البلدان الغربية بتنفيذ 

“خارطة طريق” مطلوبة وأساسيّة.
يف  حاسامً  بات  الغرب  فإّن  أكيد،  وبشكل 
بياض، وال  لبنان: ال شيكات عىل  بشأن  قراره 
فإن  وعملياً،  إصالحات.  دون  من  مساعدات 
هذا األمر كان واضحاً منذ العام 2017 حينام 
انطلقت الجهود املرتبطة مبؤمتر سيدر، والذي 
تنفيذ  اللبنانيني  املسؤولني  عىل  يشرتُط  كان 
لبنان  يحصل  وبعدها  ومشاريع  إصالحات 
فإن  األمر،  هذا  عىل  وبناء  ذلك.  لقاء  أمواٍل 
تكوَن  لن  العشوايئ  للدفع  القدمية  األساليب 
قامئة، وهذا ما أكد عليه ماكرون رصاحة خالل 

مؤمتره الصحفي املشرتك مع ميقايت.
تبعات  إىل  اليوم  تتجه  األنظار  فإّن  وفعلياً، 
زيارة ميقايت، خصوصاً أن الفرنسيني سرياقبون 
الحكومة  ستعمل  التي  الخطة  مبارش  بشكل 
عىل أساسها، والرهان سيكون عىل املامرسات 
التي سيتم القيام بها واالنجازات التي سيجري 
لبنود  تبعاً  وذلك  االصالحات،  مثل  تحقيقها 

املبادرة الفرنسية.
هذا ما تريده دول الخليج من لُبنان

أسبوعني،  نحو  قبل  الحكومة  انطالقة  ومع 
الحكومي  النهج  املضادة ضد  الحمالت  بدأت 
املتنامي، وراحت بعض الغرف السوداء ترّوج 
ميقايت  حكومة  أن  إىل  يشرُي  تشويهي  لكالٍم 

إال  العريب.  العامل  نحو  اإلنطالق  تستطيَع  لن 
مع  ميقايت  خطوط  فإّن  ذلك،  لكل  خالفاً  أنه 
دول الخليج مفتوحة ومل تُقفل أبداً، حتى أّن 
ومستمر.  قائٌم  هناك  املسؤولني  مع  التواصل 
قريبة  زيارات  مليقايت  تكون  قد  فإنه  كذلك، 
إىل الدول الخليجية لحشد الدعم املعنوي أوالً 

للبنان.
أمام  تقف  الجديدة  الحكومة  فإّن  واليوم، 
والنأي  أوالً  لبنان  حياد  عىل  التأكيد  مهّمة 
وهنا،  ثانياً.  اإلقليمية  الرصاعات  عن  بنفسه 
الدرب مع حكومته  فإن ميقايت سيسلك هذا 
باعتبار أن شخصيته موصوفة بالثقة والوسطية 
من قبل الدول الخليجية والغربية. ومع هذا، 

تقول مصادر سياسية لـ
ال  الخليج  لبنان مع دول  أزمة  إن  “لبنان24” 
تنحرص فقط باالطار السيايس، بل يتعدى األمر 
إىل التمويل الذي كان لبنان يحصل عليه من 
فإن  ولذلك،  هدره.  ويتّم  العربية  الصناديق 
لبنان  يستعيد  أن  أوالً  تريد  الخليجية  الدول 
الثقة بنفسه وأن يكون سلوك الحكومة واضحاً 
من خالل االصالحات التي يُطالب بها الغرب. 
وفعلياً، فإن الدول الخليجية قد ال متنح لبنان 
أي مساعدات خارجة من دون رشوط واضحة 
يف  املساعدات  هذه  توظيف  أساسها  وفاعلة 
أوالً بدالً من تقاسمها  اللبناين  الشعب  خدمة 

بني األطراف السياسية كام كان يحصل سابقاً.

ماذا عن السعودية؟
وحتامً، فإن ما يتبني أكرث هو أّن السعودية مل 
ترتك لبنان خصوصاً أن النقاشات مع الفرنسيني 
واألمريكيني خالل املرحلة السابقة أكّدت ذلك.

اإليراين   – السعودي  التقارب  فإن  هذا،  ومع 
الذي ازداد وضوحاً خالل األيام املاضية، كفيٌل 
حيث  أكرث،  الحل  سكة  عىل  لبنان  بوضعِ 
الدسمة. واليوم، قد  امللفات  ستجري مناقشة 
لبنان  عن  حديثها  حولت  السعودية  تكون 
ستتلقى  هناك  ومن  وأمريكا،  فرنسا  باتجاه 
الوصول  حني  إىل  الرياض  أجوبة  بريوت 
األكيد  فإن  ذلك،  رغم  أنه  إال  كُربى.  لتسوية 

يف  رصاع  أي  نشوب  تريُد  ال  السعودية  أن 
السياسية والطائفية  لبنان ألنها تدرك تركيبته 
الذي أوقف  الطائف  اتفاق  وقد كانت عرّاب 

الحرب األهلية عام 1989.
العربية  املبادرات  تدعم  اململكة  فإّن  كذلك، 
األردنية واملرصية، وهي  اتجاه لبنان خصوصاً 
لن تكون بعيدة عنها الحقاً. ويف الوقت نفسه، 
تريُد السعودية أن يكون لبنان بلداً ال يشكل 
أن  تعترب  إذ  األمنية،  الناحية  من  عليها  خطراً 
دور “حزب الله” يف ذلك كان كبرياً. ومع هذا، 
الحكومة  لدى  يكون  أن  تريُد  اململكة  فإن 
اللبنانية قراٌر حاسم مبنع واحباط أي تحركات 

أو مامرسات تعود بالرضر عليها.
دور  بشأن  الخالفية  الجوهرية  النقطة  أما 
طاولة  عىل  مطروحة  فستكون  الله”،  “حزب 
التفاوض بني طهران والرياض وقد بدأت أّول 
تجلياته تربُز مؤخراً بعدما بات خطاب التهدئة 
أو  وبشكل  الحزب.  لدى  بارزاً  اململكة  اتجاه 
بآخر، قد يكون ذلك جزءاً من املسار املرتجى، 
األفرقاء  يعمد  أن  هو  أكرث  املطلوب  لكن 
السياسيني مبا فيهم “حزب الله”، إىل دعم خيار 
بخطاٍب  وااللتزام  العريب  الحضن  إىل  العودة 
ومامرسات ال تستعدي الدول العربية األخرى.
الله”  “حزب  مصادر  تقول  اإلطار،  هذا  ويف 
تلقي  من  أبداً  مانع  “ال  إنّه  لـ“لبنان24” 
أنه ال  املساعدات من أي دولة خليجية طاملا 
وأضافت:  السيادة”،  انتقاص  يف  يساهم  يشء 
باستثناء  دولة  أي  عىل  االنفتاح  مع  “نحُن 
وال  لنا  بالنسبة  محسوم  األمر  وهذا  ارسائيل، 
اللبناين  املجتمع  ألن  وجهه  يف  الوقوف  ميكن 

بات عىل حافة الهاوية واالنقاذ مطلوب”.
وبناء عىل كّل ذلك، فإن ميقايت سيبني تحركاته 
للشأن  املتابعة  األوساط  وتقول  املقبلة، 
املراحل  حرق  يريُد  ال  األخري  أن  الحكومي 
باعتبار أن العشوائية ترّض أكرث مام تنفع، وهو 
يسعى لتحضري األرضية املناسبة لالنطالق نحو 
التسويات  التقاط اشارات  العريب وسط  العامل 
الخارجية القامئة حالياً، والتي سيتأثر بها لبنان 

ُحكامً.

األردن يقرر فتح المعابر مع سوريا
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2975 MARK , Windsor

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

LOCATION!! LOCATION!! 
LOCATION!! EXCEPTIONAL 
SOUTH WINDSOR 
MASSEY HIGH SCHOOL 
& BELLEWOOD PUBLIC 
SCHOOL DISTRICT. 
FEATURES INCLUDING 
1.5 ATT GARAGE AND 
OVERSIDES 1.5 DETATCHED 
GARAGE WITH SEPERATE 
ELECTRICAL PANEL AND 
CONNECTED GAS LINE. 
MAIN FLOOR FAMILY ROOM 
WITH A LOWER LEVEL. 
WALKING DISTANCE FROM 
SHOPPERS & TIM HORTANS. 
HEATING IS HOT WATER GAS 
WITH CENTRAL AC FROM 
SEPERATE DUCT WORK.

 $599,900
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1500 for $45
•  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


