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إذا خاصم فجر 
حيلم اإلنسان منا أن يعيش يف عامل مثالي خال 
و  بأمن  يعيش  لكي  اخلالفات  و  الضغائن  من 
سالم ، لكنه يف هذه احلياة معرض ألن يواجه 

العديد من األزمات.

و لذلك سنت تشريعات لتنظيم اخلالفات بني بين البشر و رغم ذلك نرى أن 
اخلالفات تستمر وال يعقلها إال من ملئت قلوبهم رمحة و عقوهلم معرفة و 

من زرعت و جتذرت فيهم القيم السامية و األخالق احلميدة.

القيم و األخالق حتى و إن واجهوا مثل هذه اخلالفات إال  هؤالء أصحاب 
بني  اخلالفات  هذه  كانت  إن  خاصة   ، الطرق  بشتى  حلها  حياولون  أنهم 

أبناء العائلة الواحدة أو أبناء اجلالية الواحدة.

الواحد منهم مع اآلخر حتى حيرص  ما إن خيتلف  أناس  املقابل نرى  يف 
كل احلرص على تدمريه و تشويه مسعته و اضراره بشتى الطرق و ذلك 

قبل أن حياول و لو ملرة واحدة أن يصلح ما أفسده هذا اخلالف !!

و كنت شاهدا على العديد من هذه الوقائع و أذكر منها أنه ذات يوم حصل 
خالف بني رجلني فقام أحدهما باإلتصال مبكان عمل اآلخر و الطعن فيه 

لكي يتم فصله من العمل !!

و أيضا حصل خالف بني رجلني و رأيت بأم عيين أحدهم يضرب نفسه ثم 
قام باإلتصال بالشرطة لكي يتهم الرجل اآلخر بالتعدى عليه !

و أخطر تلك اخلالفات هي اخلالفات الزوجية و ما أكثرها يف يومنا هذا 
كافة  إىل  باللجوء  أحدهما  أو  الزوجني  كال  يقوم  حيث  هذا  بلدنا  يف  و 
الطرق القانونية و غري القانونية “ لإلنتقام “ من اآلخر دون مراعاة لعشرة 

أو ألبناء.

منافقًا خالصًا، ومن  فيه كان  أربع من كن  عليه:  اهلل  النيب صلى  يقول 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها،
إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر.

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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الحصول عىل ما يقرب  الكندية  ميكن لألرس 
لذلك  الواحد.  للطفل  دوالر   7000 من 
تحققوا من حساباتكم املرصفية أيها اآلباء , 
حيث أكد جاسنت ترودو رئيس الوزراء أمس 
الطفل  إعانة  دفعات  زيادة  تم  أنه  األربعاء 

الكندية.

وهذا يعني أن األرس املؤهلة يف جميع أنحاء 
من  إضافية  مالية  دفعات  ستتلقى  كندا 
تكاليف  يف  للمساعدة  الفيدرالية  الحكومة 

تربية األطفال دون سن الـ 18 عاماً.

إن  ترودو  قال  مصور  فيديو  مقطع  ويف 
هي  الرضائب  من  املعفاة  الشهرية  الدفعة 
الطعام واألنشطة خارج  تكاليف مثل  لدفع 

املدرسة واملالبس واالحتياجات األخرى.

وأضاف ترودو أن اإلعانة تدعم مئات اآلالف 
من األطفال يف مختلف أنحاء البالد ، وذلك 
الناس  دعم  عن  الحكومة  توقفت  بعدما 
األشخاص  عىل  اإلعانة  واقترصت  األغنياء 

الذين يحتاجون حقاً للدعم.

لتتامىش  الكندي  الطفل  إعانة  ترتفع  كام 
مع تكاليف املعيشة املرتفعة يف كندا. ففي 
عن  املسؤولون  أعلن  عندما  يونيو/حزيران 
لزيادة  الفيدرالية  الحكومة  وضعتها  خطة 
والتي  املعيشة  تكاليف  تحمل  عىل  القدرة 

بلغت 8.9 مليار دوالر.

الذي ميكن أن تحصل عليه  املبلغ  ويختلف 
 ، العوامل  من  مجموعة  حسب  أرسة  كل 
األطفال وعمرهم وحالتهم  مبا يف ذلك عدد 

االجتامعية ودخل األرسة الصايف.
الصايف  دخلها  يبلغ  التي  لألرس  ميكن  حيث 

32,797 دوالر أو أقل يف السنة الحصول عىل 
6,997 دوالر لكل طفل يف السنة أي 583.08 

دوالر شهرياً لألطفال دون سن السادسة.

لألطفال  دوالر   5,903 إىل  املبلغ  ينخفض  و 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و17 عاماً. أي 

491.91 دوالر شهرياً.

تدريجياً  التناقص  يف  املدفوعات  تبدأ  كام 
عن  لألرسة  الصايف  الدخل  يزيد  عندما 

32,797 دوالر سنويا.

يف حني يعاد حساب اإلعانات يف يوليو/متوز 
أن  يتوقعوا  أن  املؤهلة  لألرس  ميكن  لذلك 

تكون األموال أكرث من ذي قبل.

كيف ميكنك التقدم للحصول عىل اإلعانة؟
ميكن  اإلعانة  عىل  للحصول  طلب  لتقديم 
الطفل  إعانة  بربنامج  االتصال  للوالدين 
التسجيل  عرب  أو  الربيد  طريق  عن  الكندي 

.My Account عرب

ولتكون مؤهال يجب أن يكون املتقدم يعيش 
يقوم  أقل من 18 سنة وأن  مع طفل عمره 

برعايته.

مقيامً  املتقدم  يكون  أن  رشط  إىل  باإلضافة 
يف كندا وذلك ألسباب متعلقة بالرضائب وأن 
يكون مواطن كندي او مقيم دائم أو مؤقت.

وقد يستغرق وقت التسليم ما يصل إىل 11 
تاريخ  حسب  األوىل  الدفعة  لتلقي  أسبوعاً 

التقديم.

زيادة دفعات
 إعانة الطفل الكندية

أخريا  فيمكنك  لطيفة،  إجازة  لقضاء  تتوق  كنت  إذا 
السفر مع قيود أقل بكثري. ومع ذلك، هذا ال يعني 
للكنديني حجز رحلة يف أي مكان يرغبون  أنه ميكن 

فيه – عىل األقل ليس يف الوقت الحايل.

فقد أصدرت حكومة كندا عددا قليالً من تحذيرات 
السفر، لتحذير الكنديني من السفر إىل عدة وجهات. 

أو توخي درجة عالية من الحذر عند الزيارة.

فمع الجرائم الصغرية واإلرهاب والعنف واالضطرابات 
املدنية، عىل سبيل املثال ال الحرص، من املهم التحقق 
من حالة إرشادات السفر العاملية لألماكن التي ترغب 
الطائرة هذه. وفيام ييل  تذكرة  قبل رشاء  زيارتها  يف 

الخمس دول التي تحذر كندا من السفر إليها:

الفلبني
الحكومة  أصدرت   ،2022 يوليو   14 من  اعتبارا 
الكندية تحذيرا من السفر للفلبني. ونصحت الكنديني 
“بدرجة عالية من الحذر” عند زيارتها . حيث يجب 
واإلرهاب  الجرمية  من  الحذر  توخي  الكنديني  عىل 
أنحاء  جميع  يف  واالختطاف  املدنية  واالضطرابات 
اإلقليمية حيث  املخاطر  أيضا بعض  الفلبني و هناك 
ذلك  يف  مبا   ، السفر  تجنب  املسافرين  عىل  يجب 
أرخبيل سولو وغرب ووسط مينداناو ورشق  منطقة 

مينداناو.

تشييل
إىل  السفر  بتحديث تحذير  الكندية  الحكومة  قامت 
“توخي  من  املسافرين  محذرة  يوليو.   22 يف  تشييل 
التحذير  تشييل.  زيارة  عند  الحذر  من  عالية  درجة 
املستمرة  املدنية  االضطرابات  بسبب  املفعول  ساري 

واملظاهرات يف جميع أنحاء البالد.
يجب عىل املسافرين أيضا توخي الحذر عندما يتعلق 
الجرائم الصغرية، مبا  بالجرمية. غالبا ما تحدث  األمر 

يف ذلك النشل ونهب الحقائب. ال سيام يف سانتياغو 
الجرائم  أن  كام  مار.  ديل  وفينا  وفالبارايسو  وكاالما 
العنيفة آخذة يف االزدياد مع تزايد الهجامت املسلحة 

بشكل كبري منذ بداية عام 2019 يف تشييل.

مدغشقر
الكنديني  عىل  يجب  الفيدرالية،  للحكومة  وفقا 
“توخي درجة عالية من الحذر” عند زيارة مدغشقر. 
شامل  باتري،  شاطئ  عىل  إقليمي  خطر  أيضا  هناك 
توليارا مبارشة. حيث وقعت اعتداءات عنيفة. لذلك، 
هذه  إىل  السفر”  تجنب  عىل  الكنديني  حث  يتم 
املنطقة. هناك أيضا العديد من املظاهرات يف جميع 
عنف  أعامل  إىل  تتحول  أن  وميكن  مدغشقر،  أنحاء 
يف أي وقت. باإلضافة إىل ذلك، فإن الجرمية منترشة 
العصابات  أن  املعروف  واسع. حيث من  نطاق  عىل 

املسلحة ترتكب غزو املنازل والخطف ونهب املناطق 
التي يتجمع فيها األجانب.

 
املغرب

اعتبارا من 22 يوليو 2022، تحث الحكومة الكندية 
جميع الكنديني عىل “توخي درجة عالية من الحذر” 
السفر”  كل  “تجنب  األفضل  من  املغرب.  زيارة  عند 
حسب  الغربية  للصحراء  الحدودية  املناطق  مع 
تشكل  والهجامت  اإلرهاب  فتهديدات  الفيدراليني. 
األهداف  تشمل  ما  غالبا  األجانب.  عىل  خطرا  أيضا 
العبادة  ودور  املدارس  ذلك  يف  مبا  الحكومية،  املباين 
املناطق  عن  فضالً  األخرى.  النقل  ومراكز  واملطارات 
واملطاعم  السياحي  الجذب  مناطق  مثل  العامة 

والحانات.

جزر البهاما
يجب عىل املسافرين الكنديني الراغبني يف زيارة جزر 
الباهاما القيام بذلك “بدرجة عالية من الحذر”. فال 
يف  تحدث  العنف،  جرائم  ذلك  يف  مبا  الجرمية،  تزال 
ونيو  باهاما  غراند  جزر  يف  سيام  وال  البهاما،  جزر 
السطو  عمليات  تعد  ذلك،  إىل  باإلضافة  بروفيدنس. 
واالحتيال  والرسقة  الحقائب  ونهب  والسطو  املسلح 
واالعتداءات الجنسية من أكرث أنواع الجرائم شيوعا. 
مثل  مناطق  يف  املسافرين  ضد  ارتكابها  يتم  التي 

فريبورت وناساو.
االعتداء  ألن  حذرا  أكرث  النساء  تكون  أن  يجب  كام 
من  بالقرب  سيام  ال  متكرر.  بشكل  يحدث  الجنيس 
الفنادق، يف غرف الفنادق، يف الكازينوهات، عىل منت 

السفن السياحية وعىل الشاطئ.

كندا تحذر من السفر إلى هذه الدول الخمسة و مطار 
تورنتو األسوأ في العالم !

إن قدوم فصل الصيف يعني قضاء وقت أكرث يف الطبيعة. ولكن عليكم 
تكون  أن  ميكن  والتي  الضارة  النباتات  بعض  من  االقرتاب  من  الحذر 

خطرية وتنترش يف كندا.
من  قليل  عدد  هناك  إن  آرثر  كارسون  النباتات  علم  خبري  قال  حيث 

النباتات الضارة يف املنطقة والتي يجب عليك معرفتها.

جزر أبيض بري 
إذا المست النسغ )سائل النباتات( سوف تصاب بالبثور والطفح الجلدي. 
لذلك إذا حصل ذلك اغسلوا املنطقة امللوثة جيداً يف أرسع وقت ممكن 

واطلبوا استشارة طبية يف حالة تهيج الجلد.
تنمو  التي  النباتات  أنواع  من  نوع  هو  الربي  األبيض  الجزر  أن  كام 

مبساحات شاسعة والتي تنترش بكرثة يف كندا .
للنباتات سيقان صفراء طويلة  الربي يكون  الجزر األبيض  وعندما يزهر 

متفرعة تزهر عادة يف أوائل حزيران/يونيو وحتى أواخر متوز/يوليو.
للقضاء  أوتاوا اسرتاتيجية  بلدية  الكندية مثل  البلديات  بعد  ولكن لدى 

عىل نبات الجزر األبيض والتي تشمل استخدام مبيدات األعشاب.

اللبالب السام 
إن اللبالب السام ينمو يف كندا بشكل دائم مام يعني أنه ينمو كل عام. 
كام ينمو من كتلة واحدة مع الجذر ويتفرع إىل كتل أخرى عىل األرض 
وفوق األشجار، باإلضافة إىل أن اللبالب السام يفرز زيتاً ميكن أن يسبب 

تهيج الجلد.
الجلد.  من  مصنوعة  قفازات  بواسطة  ملسه  ميكنك  ال  أنه  يعني  وهذا 
وبالتايل ال ميكنك التخلص من النبتة بواسطة الحرق ألنها نبتة سامة وقد 
تنتج دخاناً خطرياً عند حرقها. كام يجب وضع اللبالب السام يف أكياس 

قاممة.

الهرقلية املانتغازية
تعد النباتات الكثيفة االنتشار أحد أخطر النباتات يف كندا وبدأت تنمو يف 
تورونتو. وقد تبدو أعشاب الهرقلية املانتغازية العمالقة جميلة ورقيقة 

مع أزهار بيضاء.
الضويئ  الجلد  التهاب  يسبب  أن  ونسغها ميكن  النبتة  ولكن ملس هذه 
وحتى  والتقرحات  الجلدي  والطفح  الشمس(  ألشعة  الجلد  )حساسية 

اسمرار الجلد.
كام ميكن أن يستمر تأثري النبات أشهر أو يف حالة التهاب الجلد الضويئ 
لسنوات. ويف حال تالمس النسغ مع العينني هناك احتامل للعمى الدائم 
الحيوانات  عىل  خطراً  العمالق  األخرض  العشب  يشكل  أن  ميكن  كام   ,

املدللة.
تلمسه  أال  فاحرص  النبتة  المس  األليف  حيوانك  بأن  تشك  كنت  وإذا 
واملاء  بالصابون  لغسله  واقية  قفازات  استعمل  بل  العاريتني  بيديك 

واذهب به إىل الطبيب البيطري عىل الفور.

حيث يصل طول النبتة إىل 20 قدماً ولديها بقع أرجوانية حمراء وشعريات 
الساق ورأس كبري عىل شكل مظالت وأوراق كبرية ميكن أن تصل  عىل 

خمسة أقدام عرضاً.
وعادة ما توجد هذه النبتة عىل طول حواف الجداول وحواف الغابات 

وجوانب الطرق.
كام إنها تشبه إىل حد كبري الجزر الربي ولكن هناك بعض االختالفات يف 
املظهر التي قد تساعدك عىل التمييز بينهام. مثل الطول واالختالف يف 

شكل األزهار والسيقان واألوراق.
النباتات  إزالة  عن  مسؤولون  املنازل  أصحاب  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
إزالة  عىل  تعمل  أوتاوا  مدينة  ولكن  الخاصة.  ممتلكاتهم  من  الكثيفة 

النباتات الضارة من ممتلكات البلدية.

إحذروا اإلقتراب من هذه النباتات !



3عربيات السنة العاشرة - العدد -112- تموز , آب )2022( www.alforqannewspaper.ca

أمام منزل عائلتها بحي بطن الهوى يف بلدة سلوان جنويب املسجد األقىص، وقفت الطفلة دارين الرجبي 
)12 عاما( تروي لحظات مرعبة يف ذاكرتها الصغرية عاشتها قبل أيام مع اقتحام قوات إرسائيلية البيت 

ورش والديها بغاز "الفلفل".

بعد ساعتني من تدهور وضع األب واألم الصحي جراء إصابتهام بالحروق واالختناق، اضطرا للخروج مع 
أطفالهم مبركبتهام نحو املستشفى، حيث منع االحتالل وصول سيارة اإلسعاف إىل املكان.

تستذكر دارين الحادثة، وتقول للجزيرة نت "ركبت مع أمي وأيب وشقيقي يف سيارتنا وفوجئنا بهجوم 
وحدة خاصة من قوات االحتالل علينا، واستهدفونا برذاذ الفلفل مجددا، قبل أن يصوبوا أسلحتهم نحو 

رأس والدي وشقيقي.. أخرجوين مع أمي من السيارة ثم اعتقلوا أيب وشقيقي وهام مصابان".

وصفت هذه الطفلة ما شعرت به يف تلك اللحظات بالقول "اعتقدت أنها النهاية.. مل أتوقع أننا سننجو 
استعدادا  ليلة،  كل  للملمة جراحها  الحي، مضطرة  أطفال  من  املئات  مثل  دارين،  لكن  مام حدث"، 

ملجابهة الرعب ذاته عىل مدار ساعات.

تصاعد هجمة االحتالل واملستوطنني
قبل سنوات، كان املقدسيون يتجولون بحرية تامة يف هذا الحي املقابل للمسجد األقىص، وكان األطفال 
يلهون يف األزقة الضيقة حيث تعلو ضحكاتهم، ومع مرور الوقت خفتت أصواتهم وحلت محلها رصخات 

رعب جراء تصاعد هجمة االحتالل ومستوطنيه.
ومنذ نحو شهر، تشتعل املواجهات الليلية يف هذا الحي الذي يسكنه 7 آالف مقديس يفشلون يف إغامض 

جفونهم كل ليلة، مع تصاعد استفزازات املستوطنني وتكرار اعتداءاتهم.

وبحلول الظالم، تشتد املواجهات لساعات طويلة، حيث يهرع األطفال قبل اشتعالها إىل منازلهم التي مل 
تعد جدرانها وال أبوابها تحميهم مع تعمد االحتالل اقتحامها وإمطارها بالقنابل الغازية.

كوابيس املرىض
عىل بعد أمتار من منزل الطفلة دارين، تعيش أم نارص الرجبي )66 عاما( التي تعاين من متاعب صحية 

يف الجهاز التنفيس، وباتت املواجهات الليلية كابوسا تتمنى أن ينتهي.
ال تخىش أم نارص عىل مصريها وحدها، بل أيضا عىل مصري حفيدها عوض الذي يعيش يف غيبوبة منذ 3 

أعوام داخل منزل العائلة التي تتجند لحاميته من القنابل الغازية بعد إمطار املنزل بها يوميا.

تقول هذه املسنة "منوت كل يوم 100 مرة، خوفا عىل ابننا الذي دخل يف غيبوبة نتيجة حادث عمل، 
لطردنا  يسعون  الذين  ملنزلنا وحراسهم،  املجاورين  واملستوطنني  االحتالل  قوات  من  استهدافنا  وعىل 

بكافة الوسائل".
األسبوع  تصاعدت  املستوطنني  استفزازات  أن  ذاته، ويؤكدون  القاتم  املصري  كافة  الحي  يواجه سكان 
األخري يف محاولة لالنتقام الجامعي من السكان بعد صدور قرار من املحكمة اإلرسائيلية العليا يقيض 
بتأجيل طرد عائلة دويك من منزلها يف الحي لصالح املستوطنني، وهو واحد من عرشات املنازل املهددة 

بالطرد واإلخالء يف بطن الهوى.

يقول ابن الحي مازن دويك إن اآلباء يف بناية عائلته باتوا عاجزين عن توفري األمن ألطفالهم، أو اإلجابة 
عن أسئلتهم املتكررة التي تنم عن عدم استقرارهم وعن شعورهم بالخوف العميق.

أنهم  خاصة  مرافقتنا،  دون  من  املنزل  من  الخروج  عىل  السبعة  أطفالنا  من  أحد  يجرؤ  "ال  ويضيف 
يشاهدون بأم أعينهم االعتداءات الوحشية من جنود االحتالل عىل أطفال ال تتجاوز أعامرهم 10 أعوام. 

ولذلك، يعاين أطفالنا أيضا من اضطرابات يف النوم يف اآلونة األخرية".

رئيس لجنة حي بطن الهوى، زهري الرجبي، كان له النصيب األكرب من االعتداءات اإلرسائيلية يف اآلونة 
األخرية، فبعد اعتقاله األسبوع املنرصم واإلفراج عنه برشط الحبس املنزيل أعادت قوات االحتالل اعتقاله 

مع نجله حمزة قبل يومني، وهو والد دارين التي روت تفاصيل ليلة الرعب التي عاشوها يف الحي.

استفزاز وعربدة
يقول الرجبي إن املواجهات تشتعل يوميا بسبب عربدة املستوطنني الذين يتعمدون شتم نساء وأطفال 
الحي ورسقة ألعابهم والبصق عليهم خالل ترددهم عىل الكنيس الذي افتتحوه بقوة االحتالل يف بطن 

الهوى عام 2018.
ومع تجدد املواجهات، تتعمد قوات االحتالل اعتقال عدد من الشبان واإلفراج عنهم برشط اإلبعاد عن 

مكان السكن أو الحبس املنزيل يف محاولة إلفراغ الحي املشتعل من فئة الشباب بالتحديد.

ويعد حي بطن الهوى جزءا من الحارة الوسطى، إحدى حارات بلدة سلوان. وتدعي جمعية "عطريت 
كوهانيم" االستيطانية ملكية 5 دومنات و200 مرت مربع فيه )الدونم يساوي ألف مرت مربع(. وتسلم 

األهايل حتى اآلن أوامر إخالء 87 منزال، يسكنها 750 مقدسيا، وفقا للرجبي.

وبدأ التغلغل االستيطاين يف الحي عام 2004 بإقامة بؤرتني استيطانيتني، ثم تصاعد عام 2014 لتصل اآلن 
إىل 6 بؤر تعيش فيها 23 أرسة من املستوطنني.

عام 1948.  قبل  مينية  أصول  من  ليهود  تعود  الحي  املنازل يف  ملكية  أن  كوهانيم"  "عطريت  وتدعي 
وافتتحت فيه عام 2018 "مركز تراث يهود اليمن" بادعاء أن كنيسا يعود لهم كان قامئا يف املكان وكان 

يحمل اسم "بيت العسل".

ف الرعب بني األطفال والمرىض
ّ
•حي بطن الهوى يف سلوان.. كابوس قنابل الغاز يخل
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أسواق املوصل

CHICK
PEAS

BASMA 
Green Okra      

PUCK
Creamy 

        Dairy spread                  

ULKER
  Labneh

ALWAAN 
Coffee

                400g

.99

 CEDAR 
Pitted Dates   

.99

$1

GULNAZ
         Tahina

SUKKARI
    RUTAB 

.99

$6

TAMARIND
Paste

           400g

.99

$2

.99

$9
.99

$11
.99

$5 ¢59

NAFEESA
Coffee

.99

$4

519.817.2939

VIMTO
TAMARIND

JALLAB
.99

$4
SILVAN

Cracked Green

Olives

                

GREEN WORLD
                             Sukkari

                              Dates

         

2/$3
.99

$1

.99

$9
YAMAMA

Tomato paste

           1L

.99

$3

$8

2/$5 2/$10
MUSHROOM , LENTIL & VEGETABLE SOUP

¢99

KUBBA

.99

$12

Basmati

     Rice

KRINOS
FILLO

                                                 Pastry Sheet

.49

$2
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

1. ذكر يل أن أستاذاً جامعياً قال لجلسائه: إنه حني يشاهد 
الوقت  يجد  فإنه  الديني،  الحديث  موعد  ويحني  التلفاز 
السبب  عن  سئل  وحني  الحامم،  إىل  للذهاب  املناسب 
قال: إنه سمع املحدث قبل أيام يذكر حادثة حجبت فيها 
الطيور ضوء الشمس فأمر الله تعاىل الطيور أن تقبض أحد 
جناحيها وتبقى عىل جناح واحد حتى انجىل الظالم. هكذا 
الديني  بالحديث  استخفافاً  املستكرب  الرجل  قولة  كانت 
عامة، تبعاً لخرب غريب سمعه ذات يوم وعلق عليه بعبارة 

منافية لألدب.

2. لقد نيس املذكور أن الله تعاىل قادر عىل كل يشء وأن 
هذه الحادثة لو حصلت ال تساوي شيئاً من قدرة الله تعاىل 
الذي خلق الساموات واألرض وأبدع ما فيهام من معجزات، 
وأن اإلنسان املخلوق صنع من املخرتعات ما مل يكن يخطر 
كن  لليشء  يقول  الذي  الخالق  الله  بقدرة  فكيف  ببال، 
صحة  من  يتثبتوا  أن  للدعاة  ينبغي  فإنه  لذلك  فيكون؟ 
األخبار قبل روايتها، وأن ال يرسفوا يف رواية األخبار الغريبة، 

دون أن ميهدوا لها مبا يقربها إىل تقبل الناس.

أن  دون  نتداولها  غريبة  أخبار  اإلسالمي  تاريخنا  يف   .3
نقدرها قدرها. فقد روي عن الصحايب الجليل زيد بن ثابت 
)رض( أن النبي)ملسو هيلع هللا ىلص( أمره بتعلم اللغة العربية فتعلمها يف 
14 أربعة عرش يوما، واللغة الرسيانية فتعلمها يف 17 سبعة 
عرش يوما، فكيف تم له ذلك ونحن يف زماننا يواصل الواحد 
وسنني  شهور  خالل  يتعلمها  فال  األجنبية  اللغة  تعلم  منا 
؟! فليكن ما تعلمه زيد هو القدر الرضوري جدا للتفاهم 
وليس األمر عىل إطالقه. ونحن نثق بقدرة الصحايب الجليل 
لكن  و  تعاىل  الله  كتاب   حفاظ  أحد  فهو   ، الحفظ  عىل 
فيحسن  رضورة.  له  ليس  أمر  الحفظ  درجة  يف  املبالغة 
نشعر  ال  يك  الصالحني  سلفنا  مزايا  يف  يبالغوا  أال  بالدعاة 

بالعجز عن متابعتهم فتنقطع صلتنا بهم.

4. ويف حديث الصحايب الجليل عبد الرحمن بن عوف)رض( 
أن رسول الله )ملسو هيلع هللا ىلص( آخى بينه وبني سعد بن الربيع ) ( 
إحدى  له  يطلق  وأن  ماله  يقاسمه  أن  سعد  عليه  فعرض 
الله  زوجتيه ليتزوجها فأىب عبدالرحمن وقال لسعد: بارك 
لك يف مالك وأهلك. فهل كان لهذا الزواج أن يتم بغري قبول 
الزوجة وهل من املناسب أن نقلد يف زماننا ما فعله رجل يف 
زمانه؟ فليت الدعاة يقدرون تغري الزمن واختالف العادات 

فإنه ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان.

5. ويف سرية أحد الصالحني أنه مكث 40 أربعني سنة يصيل 
الصبح بوضوء العشاء فهل يستقيم لنا أن نذكر هذا الخرب 
دون أن نذكر ما قال سلامن الفاريس) ( ألخيه أيب الدرداء) 
(؟ قال له: نم، فنام حتى آخر الليل، ثم قال له: قم، فقام 
صدق  فقال:  الله)ملسو هيلع هللا ىلص(  لرسول  ذلك  فذكر  معا.  فصليا 
النبي)ملسو هيلع هللا ىلص(  سنة  أن  يذكروا  أن  بالدعاة  فيحسن  سلامن. 

أوىل باملتابعة من عمل املتفرغني للعبادة.

مبا  الناس  حدثوا  قال:  أنه   )  ( عيل  اإلمام  عن  ورد   .6
الحديث  ويف  ورسوله؟  الله  يكذب  أن  أتريدون  يعرفون، 
عن سيدنا رسول الله )ملسو هيلع هللا ىلص( )أمرت أن أخاطب الناس عىل 
وخري  أحاديث  وللخاصة  أحاديث  فللعامة  عقولهم(.  قدر 
األحاديث ما صح عن رسول الله)ملسو هيلع هللا ىلص(. ولنذكر قول الله 
الحسنة(  واملوعظة  بالحكمة  ربك  سبيل  إىل  )ادع  تعاىل 

صدق الله العظيم.

الحكمة
 في الدعوة

2022 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

الغرب وروسيا عالقون يف دوامة..
خرجهم منها

ُ
 وهذه الخطوة قد ت

روسيا  شنت  أن  منذ  انقضت  التي  الخمسة  األشهر  يف 
حربها عىل أوكرانيا، تعهدت الواليات املتحدة بتقديم نحو 
املبلغ  هذا  لكييف.  كمساعدات عسكرية  دوالر  مليار   24
ميثل أكرث من أربعة أضعاف ميزانية الدفاع األوكرانية لعام 
وخارجها  أوروبا  يف  املتحدة  الواليات  رشكاء  تعهد   .2021
مببلغ إضايف قدره 12 مليار دوالر، وفًقا ملعهد كيل لالقتصاد 

العاملي
وبحسب صحيفة "نيويورك تاميز" األمريكية، "ومع ذلك، فإن 
هذه العرشات من املليارات ال تزال أقل من قامئة رغبات 
الحكومة األوكرانية يف الحصول عىل األسلحة، والتي أعلنتها 
حكومة الرئيس فولودميري زيلينسيك الشهر املايض. يعكس 
يستعد رشكاؤها  وما  أوكرانيا  تريده  ما  بني  االختالف  هذا 
متفقني  غري  الغربيني  القادة  أن  حقيقة  لتقدميه  الغربيون 
عىل مسار واحد. إنهم ملتزمون مبساعدة أوكرانيا يف الدفاع 
عن نفسها ضد العدوان الرويس، لكنهم يحاولون أيًضا منع 
الرصاع من التصعيد إىل حرب قوى عظمى. لكن التصعيد، 
عىل الرغم من تصاعده واحتوائه حتى اآلن يف أوكرانيا، جار 
القوية،  األسلحة  من  واملزيد  املزيد  الغرب  يقدم  بالفعل. 
والدمار.  املوت  من  واملزيد  للمزيد  العنان  تطلق  وروسيا 
طاملا أن كال من روسيا والغرب مصمامن عىل التغلب عىل 
اآلخر يف أوكرانيا ومستعدان لتكريس احتياطياتهام العميقة 
من األسلحة لتحقيق هذا الهدف، فإن املزيد من التصعيد 
املتحدة  الواليات  عىل  يجب  تقريبًا.  ُمقدًرا  أمرًا  يبدو 
التي  باملواد  أوكرانيا  تزويد  االستمرار يف  بالتأكيد  وحلفائها 
الوثيق مع  بالتشاور   - أيًضا  ينبغي عليهم  تحتاجها، ولكن 
أن  اتصال مع روسيا. يجب  قنوات  فتح  البدء يف   - كييف 
يكون وقف إطالق النار يف نهاية املطاف هو الهدف، حتى 

وإن كان الطريق إىل ذلك ال يزال غري مؤكد".

وتابعت الصحيفة، "إن بدء املحادثات أثناء احتدام القتال 
جهوًدا  وسيتطلب  السياسية  باملخاطر  محفوفًا  سيكون 
ليس  والنجاح   - أوكرانيا  مع  سيام  ال  كبرية،  دبلوماسية 
مضمونًا عىل اإلطالق. لكن املحادثات ميكن أن تكشف عن 
من  للخروج  طريقة  وتحديد  للتسوية  املحتملة  املساحة 
الدوامة. خالف ذلك، قد تؤدي هذه الحرب يف النهاية إىل 
دخول روسيا وحلف شامل األطليس يف رصاع مبارش. يفرتض 
منح  تم  إذا  إال  يحدث  لن  هذا  أن  الحايل  األمرييك  النهج 
األحمر  الخط  تتجاوز  معينة  قدرات  أو  أنظمة  األوكرانيني 
الرويس. لذلك عندما أعلن الرئيس األمرييك جو بايدن مؤخرًا 
عن قراره بتزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ متعدد اإلطالق 
تعمد  فقد  إليه،  الحاجة  أمس  يف  إنها  كييف  تقول  الذي 
حجب الذخائر طويلة املدى التي ميكن أن ترضب روسيا. 
كان منطلق القرار أن موسكو لن تصعد - أي تشن هجوًما 
عىل الناتو - فقط إذا تم توفري أنواع معينة من األسلحة أو 
إذا تم استخدامها الستهداف األرايض الروسية. الهدف هو 
توخي الحذر للتوقف عن هذا الخط مع إعطاء األوكرانيني 
ما يحتاجون إليه "للدفاع عن أراضيهم من التقدم الرويس"، 

كام قال بايدن يف بيان يف حزيران".
تركيز  ينصب  فيه.  مشكوك  "املنطق  الصحيفة،  وأضافت 
األوكرانية.  األرايض  يف  تقدم  إحراز  عىل  تحديًدا  الكرملني 
األسلحة  ببعض  أوكرانيا  تزويد  أن  يف  املشكلة  تكمن  ال 
أنه  يف  تكمن  بل  تصعيد،  يتسبب يف حدوث  قد  املحددة 
فإن  روسيا،  تقدم  الغرب ألوكرانيا يف وقف  نجح دعم  إذا 
ذلك سيشكل هزمية غري مقبولة للكرملني. والنرص الرويس 
يف ساحة املعركة غري مقبول بنفس القدر بالنسبة للغرب. 
إذا استمرت روسيا يف التوغل أكرث يف أوكرانيا، فمن املرجح 
أن يقدم الرشكاء الغربيون أسلحة أكرث وأفضل. إذا سمحت 

هذه األسلحة ألوكرانيا بعكس مكاسب روسيا، فقد تشعر 
كانت  وإذا   - حجمها  مضاعفة  إىل  مضطرة  بأنها  موسكو 
تفكر جيًدا يف شن هجامت مبارشة ضد  فقد  تخرس حًقا، 
يف  للطرفني  مقبولة  نتيجة  توجد  ال  أخرى،  بعبارة  الناتو. 
أن تساعد يف تحديد  املحادثات ميكن  الحايل. لكن  الوقت 
الغرب وروسيا  الالزمة للخروج بحل. إن تصميم  التنازالت 
عىل القيام بكل ما يلزم للفوز بأوكرانيا هو املحرك الرئييس 
للتصعيد. يجب أن يفهم القادة الغربيون أن خطر التصعيد 
ينبع من عدم التوافق التام ألهدافهم مع أهداف الكرملني؛ 
بعناية  الغريب ألوكرانيا  العسكري  الدعم  معايرة  تكون  قد 
يهم  ما  عرضية.  تكون  أن  املحتمل  من  لكن  معقوالً،  أمرًا 
هو تأثري تلك األسلحة عىل الحرب، والذي يكاد يكون من 

املستحيل معرفته مسبًقا". 
وبحسب الصحيفة، "إن عدم وجود خطوط حمراء روسية 
دقيقة قد يعني أن إمداد بايدن بالذخائر طويلة املدى التي 
يحجبها لن يكون مشكلة كام كان يُخىش. ولكن حتى لو مل 
يتسبب أي نظام سالح محدد بحد ذاته يف حدوث تصعيد 
إلقاء املزيد من األسلحة وأفضلها يف هذا  كبري، فإن مجرد 
أن  الواضح  من  املشكلة.  يحل  أن  املرجح  غري  من  املزيج 
األسلحة الغربية دعمت الجيش األوكراين يف ساحة املعركة، 
من  مستوى  أي  ملواجهة  استعداد  عىل  كانوا  الروس  لكن 
عدم  األقل  عىل  أو  للفوز  رضوريًا  سيكون  والدمار  املوارد 

الخسارة".
وختمت الصحيفة، "إننا نشهد دوامة كالسيكية يشعر فيها 
كال الجانبني برضورة بذل املزيد مبجرد أن يبدأ الجانب اآلخر 
يف إحراز بعض التقدم. أفضل طريقة ملنع هذه الديناميكية 
قبل  املحادثات  بدء  هي  السيطرة  نطاق  عن  الخروج  من 

فوات األوان".

سيناريوهات عسكرية ُمحتملة.. هكذا سيشّن "حزب اهلل" حرب الغاز!
ما مُيكُن قوله بكّل بساطة هو أّن لبنان دخل مرحلة العّد العكيس  
يف ملف ترسيم الحدود البحرية، وما تُظهره الوقائع هو أّن "نريان 
بوادر  أي  وجود  عدم  وسَط  فأكرث  أكرث  تقرتُب  باتت  الحرب" 

لتسويٍة واضحة يف امللف املُتفّجر.
قبل يومني، كان األمني العام لـ"حزب الله" السيد حسن نرصالله 
واضحاً يف تأكيد املطلب األساس الذي ال تنازل عنه، فأكد أّن حق 
والحقوق،  املطالب  طليعة  يف  يبقى  الغاز  عن  بالتنقيب  لبنان 
لكّنه أشار يف الوقت نفسِه إىل نقطة ستخلط األوراق بقوة أكرب، 
وتتمثل بـ"إنهاء إرسائيل االستكشاف والتنقيب عن الغاز يف حقل 
الغاز  استخراج  بصدد  باتت  هناك  العامئة  املنصة  وأّن  كاريش، 

خالل شهر أيلول املُقبل".
التي  الكربى  املشكلة  إليه نرصالله يكشف عن  أشار  الذي  األمر 
كان يجري التحذير منها، وإن حصل االستخراُج فعالً بعد شهرين، 
فإن ذلك يعني انعطافًة غري مسبوقة، ومن املمكن أن تتدحرج 

املنطقة نحو "املشكل" الذي تحّدث عنه نرصالله مؤخراً. 
مراراً،  إرسائيل  عليه  ستُقدم  مام  حذر  الله"  "حزب  فإّن  عملياً، 
لكن ما يبدو اآلن هو أّن األمور دخلت يف مرحلة الخطر، وهو ما 
استوجب تهديداً علنياً من نرصالله. وبشكل أو بآخر، فإّن املدة 
قبل أيلول باتت تضيق، ومن املمكن أن يخرس لبنان الرهان عىل 
األمريكيني  موافقة  عىل  يحصل  مل  طاملا  والغاز  النفط  استخراج 
من أجل ذلك، يف حني أّن "حزب الله" لن يقف مكتوف األيدي 
معروف  غري  توتر  نحو  ستسرُي  األمور  أن  أي  تهديداته،  وسينفذ 

الحجم واألبعاد.  
لتسوية  إرسائيلية  إعالم  وسائل  روجت  فقد  املقابل،  يف  أنه  إال 
حقل  يف  الغاز  عن  للتنقيب  ستعمد  التي  الرشكة  أن  مفادها 
لصالح  للتنقيب  نفسها  العدو االرسائييل، ستبادر  لصالح  كاريش 

لبنان أيضاً.
وعملياً، فإن هذا الطرح ما زال غري واضح اآلفاق، وقد ال يفتح 
الباب أمام السامح للبنان بالتنقيب يف كافة الحقول النفطية وهو 

األمر الذي يجب اقرتانه مبوافقة أمريكية واضحة وعلنية.
ما هي سيناريوهات أيلول؟

كالم نرصالله عن تنفيذ تهديداتِه الجديّة، أصبح الشغل الشاغل 
تكشفه  األمُر  وهذا  أبيب،  تل  يف  العسكريّة  للقيادة  بالنسبة 
تحليالت عديدة عىل صعيد الخرباء هناك. وحتامً، فإن شهر أيلول 
سيُظهر ما ستؤول إليه األمور، يف حني أنه ميكن للشهر املُقبل أن 

يشّكل انعطافة غري مسبوقة عىل صعيد امللف املُحتدم، وبإمكانه 
أن يضع

مضبوطة  غري  معركة  وهو  األول  خيارين:  أمام  وإرسائيل  لبنان 
بالتنقيب  الحق  لبنان عىل  مع حصول  تسوية  يكون  الثاين  فيام 
عن الغاز والنفط يف حقوله بعيداً عن أي منعٍ أمرييك، وهنا يكُمن 

اإلنتصار.
ومع عدم وضوح صيغة التفاوض الجدية التي سيحملها الوسيط 
األمرييك يف ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين خالل زيارته إىل 
لبنان، فإّن األمور ستبقى الضغط بشّدة يف حني أن إرسائيل تعيُش 
التأهب  انعكس ذلك يف زيادة  عايل املستوى، وقد  اليوم تخبطاً 
العسكري قبل يومني حول املنصة البحرية العامئة يف كاريش. إال 
أنه وسط ذلك، فإن هناك وجهة نظٍر سائدة يف إرسائيل يشري إليها 
محللون وخرباء، وتقول بإن القيادة العسكرية ال تأخذ تهديدات 
نرصالله األخرية عىل محمل الجد، لكنها يف الوقت نفسه تستعّد 

لسيناريوهات عسكرية ومفاجآت تخشاها بقّوة.  
يف  ترى  لكنها  وحذر،  برتقب  تعمل  إرسائيل  فإن  آخر،  ومبعنى 
الوقت نفسه أّن تهديدات "حزب الله" لن تصنع فرقاً كبرياً باعتبار 

أّن الرّد اإلرسائييل سيكون أكرب وأكرث تدمرياً.
ومبعزٍل عاّم ينظر إليه اإلرسائيليون، فإن املنطقة قد تكون أمام 
عسكريّة  بعملية  ويتّسم  األول  أيلول:  يف  أساسيني  سيناريوهني 
تسوية  إىل  لبنان  يصل  مل  حال  يف  وذلك  الحجم،  معروفة  غري 
مع إرسائيل. أما السيناريو الثاين فريتبط مبنح لبنان موافقة عىل 
يجري  عسكرية  رضبٍة  أي  يؤخر  قد  الذي  األمر  وهو  التنقيب، 

التحضري لها.  
يف ما خّص السيناريو األول وهو األهم، فإن نرصالله مل يكن واضحاً 
كثرياً بشأنه، لكن بعض العبارات التي استخدمها يف خطابه تحمُل 
إشارات عديدة أبرزها أن "حزب الله" بإمكانه استهداف العمق 
القدرات  بعض  لديه  أّن  حني  يف  الدقيقة،  بالصواريخ  اإلرسائييل 
البحرية التي سيعمد عىل استخدامها. كذلك، فإّن تلميح نرصالله 
إىل قدرات املسريات التي ميلكها الحزب قد تعني أنه قد يجري 

استخدامها يف العديِد من العمليات الهجومية.
إال  املعامل،  واضح  غري  زال  ما  العسكري"  الرد  "سيناريو  أن  ومبا 
عمليات  إىل  يلجأ  قد  الحزَب  أّن  يعتقدون  املراقبني  بعض  أن 
منصات  بينها  من  معينة  أهداٍف  نحو  صواريخ  بإطالق  تبدأ 

طاقة.  محطات  أو  الغاز 

صواريخ  اإلرسائييل  العمق  يستهدف  قد  الحزب  فإّن  كذلك، 
جعل  وبالتايل  العسكري،  الصعيد  عىل  إرباٍك  إلحداث  موّجهة 
إرسائيل تقُف أمام مشكلة تُهّدد أمنها واستقرارها وأيضاً خطتها 

االقتصادية املرتبطة بالغاز.
يُرسل  قد  الله"  "حزب  أن  إىل  تشري  التقديرات  فإن  هذا،  مع 
طائرات ُمسرية مفخخة باتجاه أهداف إرسائيلية، كام أنه قد يركّز 
السفينة هناك  أن  إشارته عىل  كاريش، وما  الغاز يف  عىل منصة 
مرشوعاً  هدفاً  باتت  أنها  عىل  داللة  إال  يونانية  وغري  إرسائيلية 

وثابتاً وال يُدخل لبنان مبشكلة مع اليونان أو اإلتحاد األورويب.
بالعمليات  ترتبط  معادلة  أرىس  نرصالله  يكوُن  قد  عسكرياً، 
املتتالية التي تصيب أهدافاً متعددة األنواع، يف حني أن الرسالة 
إرسائيل،  قبل  من  العسكري  الرد  صعيد  عىل  أما  واحدة.  تكون 
أبيب،  تل  عليها  ستقدم  التي  الفعل  رّدة  مبستوى  يرتبط  فإنّه 
وستكون بقياس الرضبات التي سينفذها "حزب الله". وهنا، فإنه 
من املمكن أن يبدأ التصعيُد بشكل تدريجي من قبل "حزب الله" 
ويف  اإلرسائييل.  للعدو  موجعة"  "غري  رضبات  تسديد  خالل  من 
وترية  من  الحزُب  يزيُد  قد  املشهد،  عىل  تبدل  أي  يطرأ  مل  حاِل 
رضباته ويرفع من نوعيتها، األمر الذي قد يالقي تبدالً وتغرياً عىل 
تبدالً  يالقي  قد  أنه  حني  يف  اإلرسائييل،  العسكري  الرد  مستوى 
أيضاً عىل صعيد التعاطي مع امللف باتجاهات إيجابية. ففي حال 
ثُبت التهديد، فإن اآلفاق اإلرسائيلية للتصعيد العسكري ستكون 
هو  سيكون  التسوية  تثبيت  نحو  واللجوء  األهداف،  محدودة 

األنسب واألقرب استناداً للقواعد التي يريدها لبنان.

إذاً، سيكون أيلول شهراً مفصلياً ومن خاللِه سرُتسم مالمح املرحلة 
املقبلة، وما يظهر هو أّن "الكباش" هو األكرث سيطرة حالياً. ومبا 
نحو  تذهب  قد  األمور  فإن  حرباً،  تريُد  ال  املتحدة  الواليات  أن 
لبنان  يحصُل  قد  الصورة،  حيُث  فمن  ُمكتلمة.  غري  لكن  تسوية 
عىل ضامنات بالسامح له بالتنقيب إال أن ذلك قد يقرتن ببعض 
املامطلة مثلام حصل مبلف استجرار الكهرباء من األردن ومرص 

عرب سوريا.  
الذي ستسلكه  ترقب ومتابعة، واملساُر  إىل  تحتاُج  األموُر  ولهذا، 
مفاوضات الوسيط األمرييك سيكون له التأثري األكرب عىل املعادلة 

القامئة، إما سلباً أو إيجابياً. 
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $50
•  Sticker labels: 2500 starting $225
•  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 
$50

6 for 
$120

1000
for 

$180


