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حرية أم تبعية ؟
بتفاؤل كبري إستقبل سكان أونتاريو إعالن 
مع  كورونا  قيود  مجيع  رفع  عن  املقاطعة 

نهاية شهر مارس املقبل.

و بالفعل رفعت املقاطعة القيود املفروضة على التجمعات الداخلية و 
اخلارجية و من املفرتض أن يكون آخر إجراء هو رفع إلزامية إرتداء 
الكمامات ووقف العمل جبواز سفر اللقاح كما صرح حاكم أونتاريو 

دوج فورد.

الوبائي  الوضع  حتسن  هو  فورد  حبسب  الرئيسي  املعيار  يبقى  لكن 
 ، معارضون  ناشطون  به  شكك  الذي  األمر   ، التطعيم  نسبة  زيادة  و 
فبحسب قوهلم أنه من غري املنطقي أن تنفق احلكومة مئات ماليني 
أجل  من  للجدل(  )املثري  اللقاح  سفر  جواز  نظام  على  الدوالرات 

إستخدامه لبضعة أشهر.

بهذه  اإلعرتاف  يتم  ألن  تسعى  الفدرالية  احلكومة  أن  و  خاصة 
اجلوازات أوروبيا و عامليا ، كما و أن جواز سفر اللقاح بات الطريقة 

شبه الوحيدة إلثبات حالة التطعيم و عدد اجلرعات.

و لعل ما يرجح فكرة إستمرار العمل جبواز سفر اللقاح ) الذي يعتربه 
أصحاب نظرية املؤامرة خمالفا للدستور و أن من خالله سيتم فرض 
املزيد من القيود على الكنديني( هو بدء املقاطعات الكندية يف تقديم 

اجلرعة الثالثة املعززة إىل مجيع املواطنني املؤهلني !

و بني أصحاب نظرية املؤامرة و بني إجراءات الدولة ينقسم املواطنون 
بني مؤيد هلذا و ذاك و بني آخر ينتظر لريى إىل أين ستؤول األمور 

إىل حرية أم تبعية ؟

يف احملصلة املواطن الكندي أرهق من هذا الوباء و تبعاته خاصة و أن 
، و  الوباء  البلدان اليت فرضت قيود صارمة حملاربة  كندا تعترب من 
بالتالي فإن املواطن الكندي يتطلع إىل اليوم الذي يرى فيه كورونا و 

قيودها قد أصبحوا جزءا من املاضي.

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca
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for a daily news update 
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من املمكن أن تصبح جميع قيود كورونا التي 
حيث  املايض  من  جزءا  أونتاريو  يف  فرضت 
أعلنت املقاطعة اليوم الجمعة أنها تعتزم رفع 

جميع القيود تدريجيا.

و رفعت حدود السعة يف “الغالبية العظمى” 
التطعيم.  إثبات  تطلب  التي  األماكن  من 
واملرافق  والبارات  املطاعم  ذلك  يتضمن 
والجمنازيوم  الداخلية  والرتفيهية  الرياضية 
صاالت  و  البنغو  وقاعات  والكازينوهات 

األلعاب.
وقال رئيس الوزراء دوج فورد: “نحن اآلن يف 

وضع يسمح برفع جميع تدابري الصحية العامة 
املقبلة”.لكنه  األشهر  خالل  تدريجيا  املتبقية 
خطط  وقف  يف  ترتدد  لن  املقاطعة  إن  قال 
إعادة الفتح إذا زادت حاالت CovID-19 مرة 

أخرى.
الجيد  الحايل  الوضع  إستمر  حال  يف  لكن 
متطلبات  ذلك  يف  مبا  القيود  جميع  فسرتفع 

إثبات التطعيم وارتداء الكاممات “.
و جاء رفع القيود التدريجي عىل الشكل التايل 

: 25 أكتوبر 2021
اعتبارا من 25 أكتوبر، 2021 يف الساعة 12:01 
يف  السعة  حدود  أونتاريو  سرتفع  صباحا، 

الداخلية حيث  العظمى من األماكن  الغالبية 
يلزم إثبات التطعيم كام ذكرنا سابقا.

15 نوفمبر 2021
تعتزم الحكومة رفع حدود السعة يف األماكن 
حيث  عالية  خطورة  تشكل  التي  و  املتبقية 
يلزم إثبات التطعيم)عىل سبيل املثال، النوادي 

الليلية، حفالت الزفاف و أماكن البالغني(

17 يناير 2022
تعتزم  األعياد،  عطلة  من  الطالب  عودة  بعد 

يف  تدريجيا  السعة  حدود  رفع  املقاطعة 
األماكن التي ال يطلب فيها إثبات التطعيم.

7 فبراير 2022
إثبات  إبراز  إىل  الحاجة  رفع  الحكومة  تعتزم 
التطعيم يف األماكن عالية الخطورة، مبا يف ذلك 

األندية الليلية والنوادي الجنسية.

28 مارس 2022
التاريخ ، من املفرتض أن ترفع تدابري  يف هذا 
ذلك  يف  مبا  العمل،  أماكن  يف  العامة  السالمة 

ارتداء الكاممات يف األماكن املغلقة.

إثبات  إبراز  رشط  يرفع  أن  يفرتض  كذلك  و 
واملرافق  والبارات  املطاعم  يف  التطعيم، 
الرتفيهية  واملنشآت  الرياضات  يف  املستخدمة 
من  وغريها  البنغو  وقاعات  والكازينوهات 

مؤسسات األلعاب األخرى.

أونتاريو تعلن عن رفع جميع قيود كورونا تدريجيا 

الحريّة”  أجل  من  “فدراليّون  مجموعة  أعربت 
فرض  الكنديّة  الحكومة  لقرار  معارضتها  عن 
العام  القطاع  موظّفي  عىل  التطعيم  إلزاميّة 

الفدرايّل.
 4000 من  أكرث  تضّم  التي  املجموعة  وتتبادل 
موظّف حكومّي أفكارا ووسائل لِمواجهة إلزاميّة 

التطعيم عرب موقعها عىل شبكة اإلنرتنت.

الذين  العام  القطاع  ملوظّفي  املوقع  ويوفّر 
عىل  تساعدهم  التي  الوثائق  القرار،  يعارضون 
دليل  بينها  ومن  التطعيم،  إلزاميّة  مواجهة 
اتّباعها،  الواجب  الخطوات  من  عددا  يتضّمن 
وتوجيهها  تحميلها  ميكن  التي  الرسائل  ومناذج 

إىل املسؤولني اإلدارينّي.
يف  يرغب  الذي  املوظّف  عىل  املوقع  ويقرتح 
من  دوالر  ألف   35 مببلغ  يطالب  أن  ذلك، 
حقوقه  ينتهك  شخص  أّي  أو  اإلدارّي  املسؤول 
ويلّوح بطرده من العمل يف حال رفضه الكشف 

عن وضع التطعيم الخاّص به.
يوم  حتّى  مهلة  العام  القطاع  موظّفي  وأمام 
التطعيم  وضع  عن  للكشف  املقبل  الجمعة 
الخاص بكّل منهم , وفرضت الحكومة الكندية 
إلزاميّة التطعيم عىل موظّفي القطاع العام وعىل 

املسافرين جّوا وبحرا واملسافرين بالقطارات.

أجل  من  فدراليّون  مجموعة  أعضاء  وينشط 
الحريّة Feds for Freedom قبل انتهاء املهلة 
وأرقام  املحامني  وأسامء  الرسائل  تبادل  يف 
ترّبر  بطاقة  إلعطاء  املستعّدة  الطبيّة  العيادات 
الذين  للموظّفني  لفرتة طويلة  العمل  غيابا عن 
يريدون الحفاظ عىل رواتبهم دون تلّقي اللّقاح.

ويرشح البعض من أعضاء املجموعة أيضا كيفيّة 

التطعيم  من  إعفاء  مبنحهم  مدرائهم  إقناع 
البعض اآلخر  , ويشّجع  اإللزامّي ألسباب دينيّة 
اإلدارة،  لضغوط  الرضوخ  عدم  عىل  زمالءهم 
ليتمّكنوا من توجيه رسالة قويّة يف حال تّم وضع 
مدفوعة  غري  إجازة  يف  املوظّفني  من  كبري  عدد 
نوفمرب  الثاين  ترشين  منتصف  بحلول  األجر 

املقبل.
العام  القطاع  ملوظّفي  مهلة  الحكومة  وأعطت 
 29 حتّى  الكنديّة  امللكيّة  الرشطة  وعنارص 
ترشين األّول أكتوبر الجاري للكشف عن وضع 

التطعيم.
اإلجراء  هذا  يخالفون  الذين  كّل  وضع  وقّررت 
يف إجازة غري مدفوعة األجر اعتبارا من منتصف 

الشهر املقبل.

للموظّفني  أسابيع   10 مهلة  الحكومة  ومنحت 
الذين تلّقوا جرعة واحدة من اللّقاح يك يُكملوا 
التطعيم، دون أن يواجهوا أيّة إجراءات عقوبيّة 

خاللها.

الحريّة”  أجل  “فدراليّون من  وأكّدت مجموعة 
املهّم حسب  من  لكّنه   ، اللّقاح  تعارض  ال  أنّها 
رأيها أن يعتمد املوظّفون موقفا موّحدا للتنديد 

بإلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام الفدرايّل.

القانويّن  الحّق  العمل  لِصاحب  ليس  أنّه  وترى 
التهديدات أو يف تطبيق  أو األخالقّي يف توجيه 

هذه السياسة.

نحو  قّدم  الجاري،  الشهر  من  العرشين  وحتّى 
من 200 ألف من بني 267 ألف موظّف فدرايّل 
بيانات  حسب  إدارتهم  إىل  التطعيم  شهادة 

الحكومة الفدراليّة.

تفاصيل جواز سفر اللقاح الموحد للسفر!
بإصدار  الكنديني  ترودو  جاسنت  الوزراء  رئيس  وعد 
عنه  أعلن  ما  لكن  موحد  فيدرايل  لقاح  سفر  جواز 

اليوم جاء مختلفا نوعا ما .
فيدرايل”  “وطني  لقاح  إصدار جواز سفر  من  وبدالً 
ستكون  مقاطعة  كل  أن  الحكومة  قالت   ، موحد 
مسؤولة عن إصدار جواز سفر “موحد الشكل” ميكن 

للكنديني استخدامه عند السفر إىل الخارج.
اللقاح  تطبيقات  ستظل   ، حاليًا  الحال  هو  كام  أي 
اإلقليمية ) تطبيق عىل الهاتف أو شهادة ورقية ( هي 
الطريقة الرئيسية التي سيتعني عىل الكنديني إظهارها 

إلثبات حالة التطعيم الخاصة بهم.
سفر  لجواز  “مشرتك”  شكل  هناك  يكون  أن  عىل 
اللقاح بني املقاطعات عىل أن يحتوي عىل اسم حامل 
اللقاح وتاريخ ميالده ، ومعلومات عن  جواز السفر 
اللقاحات التي تلقاها – أي األنواع ، وعدد الجرعات 
االستجابة  رمز  إىل  باإلضافة   ، إعطاؤها  تم  ومتى   ،

. QR Code الرسيعة
النظام  الفيدرالية بالرتويج لهذا  و تعهدت الحكومة 
واملؤسسات  الحدود  وكاالت  تتمكن  بحيث   ، دوليًا 
عىل  التعرف  من  العامل  أنحاء  جميع  يف  والرشكات 
جوازات السفر هذه و إعتامدها كوثيقة كندية من 

خالل وضع شعار “كندا” الرسمي عليها.

الحكومة خلصت  فإن  الفيدراليني  للمسؤولني  ووفًقا 
هي  األسهل  والطريقة  طريقة”  “أفضل  أن  إىل 

استخدام إثبات املقاطعة الحايل ألنظمة التطعيم.
أصدرت  التي  األقاليم  و  املقاطعات  هي  هذه  و 
والبرادور  نيوفاوندالند   : اللقاح  سفر  جواز  بالفعل 
ونونافوت  سكوشا  ونوفا  الغربية  الشاملية  واألقاليم 

وأونتاريو وكيبيك وساسكاتشوان ويوكون.
جوازات  املتبقية  املقاطعات  تصدر  أن  املقرر  ومن 
السفر  ، قبل موسم  املقبل  الشهر  سفرها يف غضون 

يف عطالت األعياد .
و سيحتاج املسافرون الكنديون اعتباًرا من 30 أكتوبر 
إىل إبراز جواز سفر اللقاح عند سفرهم يف قطاعات 
النقل الجوي والسكك الحديدية والبحرية الخاضعة 

للتنظيم الفيدرايل.

سيكون  حيث  قصرية  زمنية  فرتة  هناك  ستكون  و 
إثبات اختبار COVID-19 السلبي مقبوالً عىل منت 
يكون  لن  الخيار  هذا  أن  من  الرغم  عىل   ، الطائرة 

متاحا بحلول نهاية شهر نوفمرب.

موظفون فدراليّون يواجهون إلزامية 
اللقاح و 35 الف دوالر للمتضررين 
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الفلسطيني، محمد اشتية، األربعاء،  الوزراء  دعا رئيس 
لوقف  عملية  إجراءات  اتخاذ  إىل  األورويب  االتحاد 
التوسع االستيطاين اإلرسائييل يف الضفة الغربية ومدينة 

القدس املحتلة.
األورويب  لالتحاد  األعىل  املمثل  لقائه،  خالل  ذلك  جاء 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية جوزيب بوريل، يف 
عن  صدر  بيان  بحسب  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة 

مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية.
وقال البيان، إن "اشتية دعا االتحاد األورويب إىل اتخاذ 
يف  االستيطاين  التوسع  لوقف  وفعلية  عملية  إجراءات 

األرايض الفلسطينية املحتلة".
ويعترب القانون الدويل الضفة الغربية والقدس الرشقية 
فيها  املستوطنات  بناء  أنشطة  محتلة"، وجميع  "أراٍض 

"غري قانونية".
وتشري بيانات حركة "السالم اآلن" الحقوقية اإلرسائيلية، 
و145  إرسائييل  مستوطن  ألف   666 نحو  وجود  إىل 
)غري  عشوائية  استيطانية  بؤرة  و140  كبرية  مستوطنة 
الغربية، مبا  بالضفة  الحكومة اإلرسائيلية(  مرخصة من 

فيها القدس الرشقية.

األورويب،  االتحاد  اشتية  طالب  ذاته،  البيان  وحسب 
باالتفاقيات  لاللتزام  إرسائيل  عىل  الفعيل  بـ"الضغط 

املوقعة".
اللقاء،  خالل  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  واستعرض 
وسياسة  الرشقية  القدس  يف  اإلرسائيلية  "االنتهاكات 

التهويد وسياسة التهجري القرسي للفلسطينيني".
لزيارة  األورويب  لالتحاد  األعىل  ممثل  إىل  دعوة  ووجه 

فلسطني واالطالع عىل األوضاع عن كثب.

وشدد اشتية عىل أهمية اعرتاف دول االتحاد األورويب 
بدولة فلسطني لحامية خيار حل الدولتني.

كدولة  بفلسطني  اعرتفت  التي  الدول  عدد  ويبلغ 
مستقلة 139 دولة، أي حوايل 70 باملئة، من أصل 193 

دولة باألمم املتحدة. 
محددة  غري  أوروبية  جولة  اإلثنني،  اشتية  وبدأ 
للسلطة  واملايل  السيايس  الدعم  حشد  بهدف  املدة 
باسم  الناطق  عن  صدر  سابق  بيان  وفق  الفلسطينية، 

الحكومة إبراهيم ملحم

•فلسطني تطالب أوروبا
 بإجراءات لوقف توسع االستيطان

تفاصيل جواز سفر اللقاح الموحد للسفر!

•لبنان حريص عىل أطيب العالقات 
مع الدول العربية والخليجية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقايت، األربعاء، إن 
بالده "حريصة عىل أطيب العالقات" مع الدول العربية 
والخليجية، وذلك عقب حديث عن "أزمة" بني بريوت 
جورج  اللبناين  اإلعالم  لوزير  ترصيحات  إثر  والرياض 

قرداحي.

الرئيس  لقائه  عقب  صحفي  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
ميشال عون، بالقرص الجمهوري يف بعبدا رشقي بريوت، 
نقلته وسائل إعالم، ونرش حساب رئاسة الجمهورية عىل 

تويرت، أبرز ما تضمنه.

لبنان  موقف  تأكيد  مني  طلب  "عون  ميقايت:  وقال 
بالتطلع إىل أطيب العالقات مع الدول العربية".

بني  جديدة  "أزمة"  عن  حديث  تصاعد  والثالثاء، 
لقرداحي  سابقة  مقابلة  انتشار  إثر  ولبنان،  السعودية 
)قبل تعيينه وزيرًا(، ضمن برنامج "برملان شعب" بُثت 
اإلثنني، اعترب خاللها أن الحوثيني يف اليمن "يدافعون عن 

أنفسهم ضد اعتداءات السعودية واإلمارات".

اإلساءة  يقصد  مل  أنه  قرادحي  أوضح  ساعات،  وعقب 
للرياض أو أبو ظبي، مضيًفا: "ما قلته بأن حرب اليمن 
قناعة  عن  قلته  تتوقف،  أن  يجب  عبثية  أصبحت 

بالسعودية  محبًة  أيضاً  ولكن  اليمن،  عن  دفاًعا  ليس 
واإلمارات وضناً مبصالحهام"، وبني أن املقابلة أجريت يف 
5 أغسطس/ آب املايض، "أي قبل شهر من تعييني وزيرا 

يف حكومة الرئيس نجيب ميقايت".

الرياض  بني  مميزة  عالقات  تسود  كانت  وتاريخيا، 
وبريوت، لكنها باتت تشهد توترات من آن إىل آخر، ففي 
آنذاك  اللبناين  الخارجية  املايض، طلب وزير  أيار  مايو/ 
رشبل وهبة، إعفاءه من مهامه، إثر ترصيحات اعتربها 

البعض مسيئة للسعودية ودول الخليج.       

نسعى  " ميقايت:  قال  الحكومة  جلسات  توقف  وحول 
س  ل ج مل جلسة  لعقد  ومشاورات  اتصاالت  ونجري 

الوزراء، وإن شاء الله سيكون ذلك قريباً".

ويف 13 أكتوبر/ترشين أول الجاري، تأجل انعقاد جلسة 
إىل أجل غري  كانت مقررة حينها،  التي  الوزراء  مجلس 
مسمى، إثر إرصار الوزراء املحسوبني عىل جامعة "حزب 
الله" وحركة "أمل" )شيعيتان( أن يبحث املجلس ملف 
املحقق  لتنحية  متهيداً  بريوت،  مرفأ  انفجار  تحقيقات 
العديل القايض طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".
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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

الذي يسبب كل  الخطري  الفريوس  كورونا، هذا   -1
الذي ذهب ضحيته  يوم تطورا خطريا يف وباء كوفيد-19 
حتى اليوم قرابة 5 خمسة ماليني إنسان. أحدث يف بلدنا 
رصاعا بني الحكومة و بعض املواطنني ، حني ألزمت الحكومة 
املواطنني بأخذ اللقاح وامتنع كثري منهم عن تناوله بحجة 
أن له مضاعفات ضارة عىل بعض الناس املرىض و األصحاء، 
و أن الحصانة به ليست أكيدة ، فالذين أخذوا منه الجرعة 
األوىل يأخذون اليوم جرعة ثانية و قد يحتاجون اىل جرعة 
ثالثة، و أن الحصانة الطبيعية التي تنجم عن اإلصابة به 
أكرث جدوى من اللقاحات .وقد بلغ األمر ببعض الرافضني 
ألخذ اللقاح أن تجاوزوا حدود االحتجاج السلمي اىل حد 
الشطط اللفظي و االعتداء الجسدي عىل رئيس الحكومة 
اىل  يدعونا  ذلك  كل  نكراء.  و جرمية  مرفوض  تجاوز  ، يف 
تفهم حدود العالقة بني الحكومة واملواطن يف نظام الحكم 

الدميقراطي املتبع يف البالد.

التي تقوم عليها  العقد االجتامعي  2-  قرأت عن نظرية 
بعد  الحديث  العرص  يف  نشأت  التي  الدميقراطية  النظم 
عصور من االستبداد السيايس التي سادت ثم بادت. فالعقد 
اتفاق طوعي رضايئ بني املواطن والدولة،  االجتامعي هو 
تضمن  التي  القوانني  ترشيع  يف  الحق  الحكومة  مينح 
للمواطن حريته يف مامرسة حقوقه بالطريقة التي تحقق 
له مصلحته، وتحميه من وقوع الرضر عليه )العدوان( كام 
متنعه من إيقاع الرضر بغريه )التعسف يف استعامل الحق(. 
فالقوانني ضامنات للحقوق وضوابط للترصفات. مثال ذلك 
منع صاحب السيارة من استعاملها مامل يحصل عىل رخصة 
القيادة، حرصا عىل سالمة الناس وسالمته، ليس هذا فقط، 
بل إن الدولة تقوم بحامية الفرد من إرضاره بنفسه فتحرم 
تعاطي املخدرات وتعاقب عىل محاولة االنتحار وكل ذلك 
ال يحسب من االستبداد )الديكتاتورية( بقدر ما يعترب من 

الرعاية والوقاية.

تلزم  أن  الحكومة  فليس من حق  تقدم  ما  بناء عىل    -3
املواطن بأخذ اللقاح، يكفي أن يلتزم املواطن مبنع رسيان 
العدوى بسببه عىل احتامل اصابته باملرض، وذلك بالتزامه 
يف  الرضورة  وعند  والتعقيم،  والكاممة  والتباعد  بالعزل 
من  بسالمته  شهادة  بإبراز  تكليفه  ميكن  معينة  أحوال 
املرض. وباعتبار أن هذا األمر يجلب الحرج عىل املكلف 
فقد  الناس،  يخالط  أن  أراد  كلام  اختبار  بإجراء  ويلزمه 
جعلت الحكومة شهادة تلقي اللقاح البديل امليرس، وليت 
ومل  تقدم  مبا  التزم  إذا  للمواطن  الخيار  تركت  الحكومة 

تلزمه بأخذ اللقاح.

4- يف كتاب الله تعاىل، القرآن الكريم ورد قوله عز وجل )ال 
إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي...( قرار إلهي مربم 
عالقته  يف  الترصف  حرية  املخلوق  اإلنسان  مينح  ورصيح 
أن حرية  باملحكوم؟ عىل  الحاكم  بعالقة  فكيف  بالخالق، 
اإلنسان يف الترصف مرتبطة مبسؤوليته عن عمله، فكل حق 
يقابله واجب. قال الله تعاىل )فمن يعمل مثقال ذرة خريا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره(، فالرشيد يكافأ والغاوي 

يعاقب، وتلك هي العدالة اإللهية.

مبدأ  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  أعلن  هكذا   -5
الحرية لإلنسان كام قرره الله تعاىل، وجعله أساساً للسياسة 
ويشهد  بعده.  واليتهم  يف  خلفاؤه  به  التزم  ثم  الرشعية، 
التاريخ بذلك للخليفة الثاين عمر بن الخطاب )رض( يوم 
زجر الوايل عىل مرص بسبب اعتداء ابنه عىل القبطي، قال 
أمهاتهم  ولدتهم  وقد  الناس  استعبدتم  متى  عمرو  يا  له: 
أحرارا؟ فصالة الله وسالمه عليك يا محمد يف يوم مولدك 

السعيد وريض الله عنك ياعمر يف عهد خالفتك الراشدة.

ال إكراه
 في الدين

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

أبلغ مبعوث األمم املتحدة إىل سوريا، غري بيدرسون، 
األربعاء، مجلس األمن الدويل بأن اللجنة الدستورية 
السورية، لن تعقد أي اجتامعات، قبل نهاية العام 

الجاري.
جاء ذلك خالل جلسة يعقدها املجلس حاليا، باملقر 
تطورات  حول  نيويورك،  يف  املتحدة  لألمم  الدائم 

األزمة السورية.
االتفاق  يتم  مل  الشديد  "لألسف  بيدرسون:  وقال 
عىل تواريخ بشأن عقد اجتامعني آخرين قبل نهاية 
التي  السادسة  الجولة  نتيجة  أن  أعترب  العام، ولهذا 

عقدت يف جنيف كانت مخيبة لآلمال".
اللجنة  الجتامعات  السادسة  الجولة  وانتهت 
الدستورية السورية يف جنيف، يف 22 أكتوبر/ترشين 

األول الجاري، دون تحقيق تقدم.
وأفاد املسؤول األممي: "من املهم للجنة الدستورية 
بشكل  وتعمل  العجلة  من  بروح  عملها  تواصل  أن 

مستمر للتوصل إىل نتائج".

مشاورايت  أواصل  سوف  جانبي  "من  واستطرد: 
معالجة  بغية  املعنية  األطراف  مع  النشطة 

التحديات".
آلية  بشأن  تفاهم مشرتك  إىل  بحاجة  "نحن  وتابع: 
العمل ملساعدة اللجنة الدستورية عىل أداء واليتها، 
الجولتني  تواريخ  تحديد  إىل  أيضا  بحاجة  أننا  كام 

املقبلتني".
وذكر أن "التقدم يف عمل اللجنة الدستورية ميكنه أن 
يساعد عىل بناء بعض الثقة بني األطراف، وتحقيق 
ذلك يحتاج إىل إرادة سياسية لبناء أرضية مشرتكة".

الدول  ممثيل  موقف  بشأن  ارتياحه  عن  وأعرب 
الضامنة الثالث لعملية أستانا )تركيا وإيران وروسيا(، 

خالل اجتامع اللجنة الدستورية األخري.
الحاجة  الثالثة( عىل  )الدول  "وتأكيدهم  واستدرك: 
لترسيع الجهود املشرتكة املتعلقة مبلف املحتجزين 

واملختطفني واملفقودين".
فريق  مع  اجتامعات  عقد  إىل  دعوت  "لقد  وزاد: 

العمل الخاص بهذا امللف، خاصة وأن هناك عرشات 
اآلالف من املختطفني واملحتجزين أو مام نعتربهم 

يف عداد املفقودين"
اللجنة  ألعامل  السادسة  الجولة  يف  واجتمعت 
 45 من  املكونة  للجنة  املصغرة  الهيئة  الدستورية، 
واملعارضة  النظام  بني  بالتساوي  موزعني  عضوا، 

وممثيل املجتمع املدين.

وتأسست اللجنة الدستورية عام 2019، بعد جهود 
وروسيا  تركيا  أستانة،  ملسار  الضامنة  الدول  من 
الهيئة  يشكلون  عضوا   150 من  وتتكون  وإيران، 

املوسعة بالتساوي بني األطراف السورية الثالثة.
تأسيس  منذ  عقدت  جوالت  خمس  تنجح  ومل 
الجولة حتى اآلن من تحقيق أي تقدم، لتأيت الجولة 
النظام مع األطراف  انخراط  التي شهدت  السادسة 

األخرى يف العملية الدستورية.

ماذا يعني أن يزور شيخ األزهر العراق
 ويلتقي السيستاين؟

يف  والدينية  والحكومية  الشعبية  األوساط  ترتقب 
العراق، الزيارة التي من املقرر أن يقوم بها شيخ 
األزهر د. أحمد الطيب، يف نوفمرب القادم، للعراق، 
وتحت  الحكومة،  من  رسمية  دعوة  عىل  بناء 
متابعة وإرشاف مبارش من رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.

األمني  مع  حواراً  أجرت  كانت  “العربية.نت”، 
العام لـ”معهد الخويئ” د. جواد الخويئ، يف 8 مايو 
ملدينة  الطيب  د.  زيارة  عن  فيه  كشف  املايض، 
النجف، مقر “الحوزة العلمية”، قائالً إن “هنالك 
من  األضواء،  عن  بعيداً  عليها  العمل  يتم  جهوداً 
الطيب  أحمد  األزهر  شيخ  بني  لقاء  عقد  أجل 
واملرجع السيد عيل السيستاين”، وهو اللقاء الذي 
“العربية. معها  تواصلت  خاصة  مصادر  أكدت 

بالفعل  وأنه  ترتيبه،  العمل عىل  يجري  أنه  نت” 
جرى اتصال بني شخصية مقربٍة من شيخ األزهر 

وأخرى من مكتب املرجع السيستاين.

ترسيخ االعتدال
يف  تأيت  الطيب،  أحمد  للدكتور  املرتقبة  الزيارة 
والرشق  العراق  يف  االستقرار  جهود  دعم  سياق 
والتأكيد  املذهبية،  التوترات  وتخفيف  األوسط، 
اإلسالمي”،  “االعتدال  ميثل  تياراً  هنالك  أن  عىل 
منفتح عىل أُفٍق إنساين أوسع، يريد تجاوز حقبة 

الخطابات اإلسالموية املؤدلجة.
استكامالً  األزهر  شيخ  حضور  سيكون  هنا،  من 
للقاء د. أحمد الطيب ببابا الفاتيكان فرانسيس يف 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي، العام 2019، وتطبيقاً 
ومعززة  اإلسالمية”،  “األخوة  وثيقة  وروح  لبنود 

لزيارة البابا فرانسيس للعراق، مارس املايض.
تكون  ألن  تسعى  جهتها،  من  العراقية  الحكومة 
البعض  يطمُح  طائفية  أُطر  ألي  متجاوزة  الزيارة 
“ليست  فهي بحسب مصدٍر مطلعٍ  بها،  لوصمها 
زيارة  بل  العراق،  لسنة  سنٍي  زعيم  من  زيارة 
مبختلف  كافة  للعراقيني  عريب  إسالمي  زعيم  من 
“جدول  أن  مبيناً  وأعراقهم”،  وطوائفهم  أديانهم 
بينها  من  عدة،  أماكن  سيشمل  الزيارة  أعامل 
“قد  مردفاً  وأربيل”،  والنجف  واملوصل  بغداد 
إن  حيث  أخرى،  ملدٍن  زيارات  هنالك  تكون 
والرتتيبات  بعد،  يعلن  مل  للزيارة  النهايئ  الجدول 

جارية الستكامله”.
يرسخ  األزهر  شيخ  “قدوم  أن  يرى  ذاته  املصدر 
منهج االعتدال اإلسالمي، املتجاوز لإلسالم السيايس 
روحية  قيادات  فهنالك  والطائفية.  وللحزبية 
واملرجع  الطيب  أحمد  كالدكتور  وواعية  معتدلة 
السيد عيل السيستاين، واللقاء بني هاتني القامتني 
خطاباً  تعزز  إيجابية  رسائل  سيبعث  الروحيتني 
وفتاوى  والكراهية  التعصب  عن  بعيداً  منفتحاً 

التكفري أو االحرتاب الطائفي”.

“املجمع الفقهي العراقي”، سيكون أيضاً حارضاً يف 
استقبال شيخ األزهر ولقاءاته، والذي من املحتمل 
أن يزور “جامع اإلمام األعظم”، ملا ميثله من رمزية 

روحية ومرجعية للمسلمني السنة يف العراق.

استعدادات النجف
اإلمام  “مكتبة  زار  الجاري،  أكتوبر   21 الخميس 
الخويئ العامة، ومدرسة دار العلم، األستاذ الدكتور 
الدراسات  قسم  رئيس  عايص(  )أبو  سامل  محمد 
الشيخ  الدكتور  برفقته  األزهر،  جامعة  يف  العليا 
رابطة  جمعية  رئيس  الحمد،  العزيز  عبد  حامد 
مشايخ  اإلخوة  من  وجمع  العراق،  يف  العلامء 
الرابطة”، بحسب ما نرشته “مكتبة اإلمام الخويئ 

العامة” يف حسابها مبنصة “فيسبوك”.

الوفد التقى األمني العام لـ”معهد الخويئ”، السيد 
الوحدة  روح  عىل  “أكد  حيث  الخويئ،  جواد 
الخالف  ونبذ  السلمي،  والتعايش  والتعاون، 

والفرقة”.
البعض  العلمي، يعتقد  الزيارة رغم طابعها  هذه 
أنها تحمل بني طياتها مهمة استكشافية الستطالع 
زيارة  تفاصيل  بقية  وترتيب  النجف،  يف  األجواء 
شيخ األزهر د. أحمد الطيب، للمدينة التي يقطنها 

عدد من كبار مراجع الدين للمسلمني الشيعة.

عالقات قديمة
العالقة بني مؤسسة “األزهر الرشيف” و”الحوزة 
العلمية” يف النجف ليست بالطارئة، فهي قدمية، 
لقاء  يف  األوسط”  “الرشق  صحيفة  نرشت  حيث 
أجرته مع األمني العام لـ”مؤسسة الخويئ الخريية” 
يف لندن، الراحل السيد عبد املجيد الخويئ، العام 
د.  الراحل  األزهر  شيخ  التقى  الخويئ  أن   ،2001

أنه  األخري  أخربه  حيث  طنطاوي،  سيد  محمد 
إىل  سافر  البرصة،  جامعة  يف  طالباً  كان  “عندما 
النجف والتقى بوالدي اإلمام أبو القاسم الخويئ، 
يومي  وبحثه  درسه  مجالس  حضور  منه  وطلب 
الخميس والجمعة، وأن والدي كان قد وافق عىل 
ذلك، وبدأ بإعطائه الدروس يف بيتنا وذلك خالل 

األعوام بني 1966 وحتى 1969”.

الشيخ  أن  األوسط”  لـ”الرشق  أضاف  الخويئ 
بـ”شيخي  ووصفه  الخويئ  باإلمام  أشاد  طنطاوي 
منه  واستفدت  العلم  منه  الذي أخذت  وأستاذي 

كثريا، خاصة يف مجال تفسري القرآن الكريم”.
من جهة أخرى، امتدح عبد املجيد الخويئ الزيارة 
لـ”مؤسسة  طنطاوي  سيد  د.محمد  بها  قام  التي 
لندن،  الربيطانية  العاصمة  يف  الخريية”  الخويئ 
1997، حيث “التقى علامء املسلمني من الشيعة 

واستمع وتحدث إليهم”.

كلية االجتهاد
مدينة  يف  قُتل  الذي  الخويئ،  املجيد  عبد  السيد 
شيخ  عىل  اقرتح  قد  كان   ،2003 إبريل  النجف، 
تأسيس  طنطاوي،  سيد  محمد  د.  الراحل  األزهر 
للقاء  الكلية “مركزاً  “كلية االجتهاد”، تكون هذه 
وتبادل املعلومات، والتعايش املبارش بني مختلف 
عالقات  يوطد  مام  اإلسالمية،  املذاهب  علامء 

األخوة اإلميانية فيام بينهم”.
فكرة “كلية االجتهاد” قد تعود لها الحياة مجدداً 
مع الزيارة التي سيقوم بها شيخ األزهر د. أحمد 
النجف،  مبدينة  العلمية”  “الحوزة  إىل  الطيب 
خصوصاً أن هنالك عدداً من طالب هذه الحوزة 
درجات  ونال  الرشيف”،  “األزهر  يف  تعلم  قد 

علمية هناك، وخصوصاً يف الدراسات الُعليا.

ال اجتماعات للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام
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2975 MARK , Windsor

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.

2975 MARK , Windsor
$599,900

814 LOUIS Avenue
$249,900 Attention investors/1st time home 

buyers, fully renovated and cozy 
home with 3 bedrooms and 2 full 
washrooms )1 ensuite(, living room, 
eating area, brand new kitchen. lots 
of pot lights with new windows, 
flooring, painting that has been 
done recently will add comfort to 
this bungalow that is located in 
central windsor with a walking 
distnace to bus routes, shopping and 
other amenities. outdoors come with 
a finished concrete driveway that 
leads to a nice carport and fenced in 
backyard

2540 DOMINION Boulevard

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

Updated 3-4 bedroom South Windsor brick ranch, 2 baths, 
spacious living room, large kitchen and dining room, close 
to all conveniences. Walking distance to Dominion Mosque, 
Holy Names High School and Bellewood School. Fully finished 
basement with family room, bedroom and bathroom. 1 car 
attached garage plus a large backyard workshop/shed. Huge 
fully fenced rear yard with inground pool )brand new liner( and 
Hot Tub.

 $499,900
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $45
•  Sticker labels: 5000 starting $380
•  Pull Up Banners: 1 for $129
•  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

1000 
for 
$45

6 for 
$120

5000
for 

$299


