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أول الكالم

فاز الرئيس السوري بوالية رابعة في ظل 
المشاركة  نسبة  فيها  بلغت  انتخابات 
بالمئة،   ٧٥ من  أكثر  التصويت  في 
حصل من خاللها على ٩٥ بالمئة من 
وكانت  المشاركين.  الناخبين  أصوات 
اإلعالمية  )السكريتيرة(  المعاونة 
الكندية  الخارجية  الشؤون  وزارة  في 
في شهر  بياناً  أصدرت  خوري  سيرين 
أيار الماضي – موعد انطالق االنتخابات 
"تدين  كندا  أن  مفاده   – السورية 
تغيير  دون  من  اإلنتخابات  جرياَن 

دستوري يكفل حريتها ونزاهتها". 
أميركا  لمواقف  مشابه  الموقف  هذا 
ودوٍل أوروبية رفضت جريان االنتخابات 
المذكورة وشككت في شرعيّتها، بينما 
روسيا  تأييد  على  اإلنتخابات  حازت 
والصين وإيران ودول "البريكس" في 
الدولي حول  االنقسام  مشهد يعكس 

الموقف إزاء القيادة السورية. 
كندا  أن  تعقيداً  المسألة  يزيد  وما 
كانت قد ذهبت إلى أبعد من تسجيل 
العالقات  لتقطع  اعتراضي،  موقف 
)الدبلوماسية(  المشترَكة  السياسية 
سوريا،  في  األحداث  بداية  عنَد 
الرغم  على  أُتاوا  في  السفارة  وأقفلت 
من وجود جالية سورية مهمة وقديمة 
مؤخراً  نفت  أنها  حتى  البالد.  في 
شائعات سرَت على شبكات التواصل 
صناديق  لفتح  َّجت  ورو االجتماعي 
أونتاريو  في  السورية  للجالية  االقتراع 
االنتخابية،  العملية  في  لتشارك 
بهذا  بِطلب رسمي  تقّدَم سوريا  نافيةً 
الخصوص، ومضيفةً أنها غير مستعدة 

لتلبية طلب كهذا لو وُجد... 

نية  ال  بأن  توحي  التصريحات  هذه 
الحاكم  )الليبرالي(  األحرار  حزب  لدى 
قطيعته  في  النظر  إِلعادة  بالنسبة 
للحكومة السورية. هذا على الرغم من 
والعربية  الخليجية  الدول  إبداء بعض 
رغبتَها  سوريا  في  الحرب  موّلت  التي 
دمشق.  في  سفاراتها  فتح  إعادة  في 
وكَذا دول أوروبية كانت راهنت سابقاً 
النظام  إلسقاط  المعارضة  دعم  على 
ومطبّع  لها  مُواٍل  بنظام  واستبداله 
مع إسرائيل، وبادرتها تنمُّ عن إقرارها 
واعترافها  الجديد  بالواقع  الضمني 

بفشل الحرب اإلرهابية على سوريا. 
فما الذي يمنع الخارجية الكندية من 
بشيء  إزاء سوريا  تتسم سياستها  أن 
)البراغماتية(  والعقاَلنية  الواقعية  من 
الكندي  التعاطي  دمغت  طالما  التي 
الصراع  مناطق  في  سيما  الخارجي، 
الليبرالي  الحزب  يتبنى  ولَِم  والتوتر؟؟ 
اليمينية  المعارضة  مقاربةَ  الحاكم 
فهذه  المحافظين؟  بحزب  المتمثلة 
المعارضة حولت في فترة حكمها في 
السياسةَ  الفيدرالي  النيابي  المجلس 
الخارجيةَ إلى سياسة تتمعن في قراءة 
والشعارات  األخالقية  التعاليم  كتاب 
االنسانية، فترفعها في دول وساحات 
معينة وتنساها تماماً، بل تعمل خالفها 
في دول وساحات أخرى كاليمن وغزة 

والبحرين.

على  مفصلةٌ  شخصيةٌ  السياسة  فهل 
حقيقيةٌ  التزاماٌت  أم  المصالح،  حجم 
الوطنية  بالمبادئ والمواثيق والشرائع 

والعالمية؟؟

التجديد لألسد والرفض الكندي
مع انعقاد مؤتمر حول "اإلسالموفوبيا" الخميس المقبل 
سامر المجذوب لـ"صدى المشرق": مواجهة 

"االسالموفوبيا" تستلزم قراًرا سياسًيا

القروض السكنية في زمن 
كورونا... ما اآللية والشروط؟!

نتائج كارثية للتعليم عن بعد

سوق العقارات في كيبيك 
ومخاطر المبالغة في األسعار!

إستئناف السفر الدولي في كندا: 
ما اآللية واإلجراءات؟

صدى المشرق – مونتريال
المقبل   الخميس  ينعقد 

تموز مؤتمر   في 22  
ه  لكر ا (  " بيا فو مو سال إل ا " عن 
الحكومة  برعاية  لإلسالم( 
تزايدت  أن  بعد  الفدرالية، 
لها  يتعرض  التي  االعتداءات 
أكثر  في  الكنديون  المسلمون 
إلى  بعضها  وتحول  مقاطعة،  من 
ضحيتَها  راحت  دموية  اعتداءات 

مؤخرًا عائلةٌ في مدينة لندن.
االسالمية  الجالية  تترقب  وفيما 
مع  لقاء  لنا  كان  المؤتمر،  هذا 
رئيس المنتدى االسالمي الكندي 
الذي  المجذوب،  سامر  األستاذ 
قدم مذكرة إلى المؤتمر للحديث 
"باتت  التي  "اإلسالموفوبيا"،  عن 
شكاًل متطرفًا من أشكال الكراهية 
ألمتنا  أمنيًا  تهديدًا  تشكل 
الكندي"،  مجتمعنا  في  وللتناغم 
كما جاء في المذكرة.                        

التحرير

التفاصيل في الصفحة الثانية 

التفاصيل في الصفحتين الرابعة والخامسة

التفاصيل في الصفحة السابعة

التفاصيل في الصفحة الخامسة

التفاصيل في الصفحة السادسة
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صدى المشرق – مونتريال 
تتمة الصفحة االولى 

المؤتمر  هذا  عن  حديث  وكان 
في  المجذوب  فأكد  منه،  والمتوقع 
الضروري  "بات من  أنه  المقابلة على 
عن  النظري  الحديث  من  ننتقل  أن 
الموضوع إلى التحرك العملي"، سيما 
كأيديولوجية  "االسالموفوبيا  "أن 
)منهجية فكرية( عنيفة متطرفة باتت 

موجودة وواضحة للجميع".
"سعي  إلى  المنتدى  رئيس  لفت  وإذ 
2016-2017- أعوام  في  المنتدى 

مسألة  االسالموفوبيا  لجعل   2018
مرفوضة في كندا"، أشار إلى أن "هذا 
وهذا  بعيد،  حد  إلى  تحقق  الهدف 
اليمينية  االحزاب  في  حتى   - نراه  ما 
أفرادًا  في صفوفها  ترفض  باتت  التي 
المواقف  ذوي  ترشيحات  ترفض  أو 
الحالية أو السابقة المشيرة إلى العداء 

أو الكراهية لإلسالم".
مؤتمر  مع  بالتزامن  ينعقد  وفيما 
العداء  عن  آخر  مؤتمر  االسالموفوبيا 
على  المجذوب  أكد  للسامية، 
معاداة  موضوع  ربط  "محاولة  أن 
السامية بموضوع إسرائيل مسألة غير 
مقبولة". وشدد على اننا "كمسلمين 
من  وانطالقًا  وكمواطنين،  كنديين 
مبادئنا الدينية والعقائدية واالنسانية 
والوطنية، موقفنا واضح ضد كل انواع 
العنصرية التي تستهدف أي مجموعة 
انسانية"، لكنه أمل أن ال يتحول األمر 

إلى مسالة سياسية".
أستاذ سامر، في 22 تموز سيعقد 
لماذا  اإلسالموفوبيا..  عن  مؤتمر 

هذا المؤتمر؟
العمل  نتيجة  القمة  الى  الدعوة  أتت 
اونتاريو  في  وقع  الذي  االرهابي 
مسلمة.  عائلة  استشهاد  إلى  وأدى 
هنا  االعتبار  بِعين  نأخذ  أن  بد  ال 
ليس  األخير  االرهابي  العمل  ان 
ارهابية  أعمال  سبقته  بل  منعزاًل، 
المسجد  استهداف  منها  متعددة، 
وذبحُ  سيتي،  كيبك  في   2017 عام 
إتوبِكو  في  مسجد  امام  مسلم  رجل 
)Etobicoke( عاَم 2019. إضافة الى 
وقعت  التي  االعتداءات  من  الكثير 
ساسكاتشوان  آلبرتا،  مقاطعات  في 
استهدافًا،  ليست  المسالة  وأونتاريو. 
من  نوعًا  تخلق  مجتمعية  حالة  بل 
انعدام األمن. وهذا األمر بات واضحًا، 
تستهدف  التي  االعتداءات  فنجد 
المحجبات، منها محاولة قتل  النساء 
فبالتالي  فقط.  أيام  منذ  وابنتها  أمٍّ 
أصبحت مواجهة مسألة االسالموفوبيا 
ضرورة وطنية. األمر اآلخر أن الحزب 
هذا  الى  دعا  الديموقراطي  الوطني 
الفدرالية  الحكومة  واستجابت  األمر، 
وكل األحزاب لهذا الموضوع اِلعتبارات 
التراث  وزارة  تولت  وقد  متعددة. 
حول  المؤتمر  إلى  الدعوة  الفدرالية 
إلى  الدعوات  ووُجهت  االسالموفوبيا، 
المستوى  الجمعيات على  العديد من 
الكندي  االسالمي  كالمنتدى  الوطني 
وجمعيات على مستوى المحافظات. 

ما هو المتوقع من المؤتمر؟
الضروري  من  بات  أنه  واضحًا  كان 
عن  النظري  الحديث  من  نتحرك  أن 

الموضوع إلى التحرك العملي.

"كأيديولوجية"  فاالسالموفوبيا 
متطرفة  عنيفة  فكرية(  )كَمنهجية 
للجميع،  وواضحة  موجودة  باتت 
اعتُرِف  حين   2016 عام  من  بداية 
كل  وأُدينَت  االسالموفوبيا  بوجود 
أشكالها من خالل إقرار العريضة التي 
اللبِنة  كانت  التي  المنتدى،  تبناها 
لمواجهة  التحرك  النطالقة  االولى 
جاهزة،  فاألرضية  االسالموفوبيا. 
القرار  إلى  تحتاج  المسألة  ولكن 
وليس  الصعد،  كل  على  السياسي 
بل  الفدرالي،  الصعيد  على  فقط 
المدني  المجتمع  مستوى  على  حتى 
ِّخاذ  ات المطلوب  كافة.  والمؤسسات 
قرار حازم في وجه اإلسالموفوبيا، التي 
المجتمع  على  خطرًا  منحى  اخذت 

بشكل عام.
المنتدى االسالمي الكندي قدم مذكرة 
إلى القمة، وكانت صدى المشرق أول 
وسيلة اعالمية تقوم بنشرها باللغتين 
هذه  وستُوزَّع  واالنكليزية.  العربية 
السياسية  القيادات  كل  عل  المذكرة 
والمحلية  الفدرالية  واألحزاب 
والمؤسسات. في المذكرة وردت نقاط 
متعددة يمكن أن تراجعها الجالية عبر 
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ذُكِرت  التي  النقاط  كل  باختصار، 
على  االسالموفوبيا  مشكلة  تالمس 
وسائل  في  سواء  االصعدة،  كل 
بالنسبة  او  االجتماعي،  التواصل 
وااليديولوجية  النساء  اِلستهداف 
تغذي  التي  الفكرية(  )المنهجية 
الكنديين.  المسلمين  على  الحقد 
المجال  بفتح  المذكرة  طالبت  كما 
المناصب  في  الكفُؤة  المرأة  امام 
ومواقع العمل واالمتناع عن معاملتها 
إيراد  ذلك  إلى  يضاف  بعنصرية. 
نقطة مهمة في المذكرة، لعلها تذكر 
هي  ـ  متابعاتنا  بحسب  ـ  مرة  ألول 
 hidden( المخفية  العنصرية  قضية 

.)discrimination
سينعقد  المؤتمر،  مع  بالتزامن 
كيف  للسامية.  العداء  حول  آخر 

تقرؤون هذه المسألة؟ 
االسالموفوبيا،  لمؤتمر  الدعوة  عقب 
سريعًا  ِّيَت  لُب سريعة  دعوات  أتت 
للسامية.  العداء  حول  المؤتمر  لعقد 
نحن كمسلمين كنديين وكمواطنين، 
وانطالقًا من مبادئنا الدينية والعقائدية 
واضح  موقفنا  والوطنية،  واالنسانية 
ضد كل أنواع العنصرية التي تستهدف 
أكانت  سواء  انسانية،  مجموعة  أي 
جالية  من  او  اليهودية،  الجالية  من 
المواطنين اإلفريقيي األصل، أو ُسمْر/ 

سودِ البشرة، او غيرهم.
حول  للمؤتمر  الدعوة  ان  ملفتًا  كان 
بعد  مباشرة  أتت  للسامية  العداء 
االسالموفوبيا.  حول  للمؤتمر  الدعوة 
حيث  من  نحن  حال  بأي  ولكن 
في  يساهم  عمل  أي  نؤيد  المبدأ، 
واالحقاد،  الكراهية  حاالت  محاربة 
ونحن ندعمه كمنتدى اسالمي كندي 

وكجالية اسالمية، دون أي تردد.

كوتلر  اروين  تعيين  تقرؤون  كيف 
بالعداء  الخاص  للمؤتمر  كرئيس 
الخاص  المؤتمر  بينما  للسامية، 
مسؤول  َّن  يُعي لم  باالسالموفوبيا 
في  البارزة  الشخصيات  من  له 

الجالية؟ 
معينة  ابعاد  عن  نتحدث  ان  نريد  ال 
مُقابل  كوتلر  اختيار  لسبب  بالنسبة 
مسلمة  شخصية  اختيار  تفادي 
حول  المؤتمر  في  الحكومة  تمثل 
االسالموفوبيا. يمكننا القول إن دعوة 
سبق  أنه  باعتبار  تمّا  وتكليفه  كوتلر 
الفدرالية  الحكومة  قبل  من  َِّف  كُل ان 
بشكل رسمي بموضوع تعريف العداء 
للسامية، بينما لم يكن االمر مطروحًا 
في وقت سابق على مستوى محاربة 
االسالموفوبيا. قد تكون مواقف كوتلر 
ملتبسة، سيما ما ظهر منها في المرة 
األخيرة، حين قام باعادة نشر تغريدة 
فيه  يشير  الكتاب  ألحد  موضوع  عن 
في  لإلسالموفوبيا  وجود  ال  أن  إلى 
التغريدة  بسحب  قام  لكنه  كندا، 
وقّدم توضيحًا عن الموضوع واعتذارًا.

بشكل  الحكومة  تتعامل  هل 
العداء  مسألتي  بين  متناسب 

للسامية واالسالموفوبيا؟
يوجد  ال  مهمة.  مسألة  أوضح  دعني 
والكره  السامية  معاداة  يجرم  قانون 
تجرم  عامة  قوانين  هناك  لالسالم. 
فضفاضة،  قوانين  لكنها  العنصرية، 
يقول:  واضح  معين  قانون  يوجد  وال 
إذا قلت كالمًا يُعتبر معاداة للسامية 
جريمة.  يعد  فهذا  لإلسالم  كرهًا  أو 
لكن يعتبر األمر "تابو" )أي ما تعتبره 
أو جهة  السياسة  )أو  المجتمع  أعراف 
أخرى( من المحرمات( سياسيًا إعالميًا 
المنتدى  إليه  دعا  ما  إجتماعيًا. وهذا 
االسالمي الكندي في المراحل األولى: 
االسالموفوبيا  موضوع  من  يُجعل  أن 
تعبير.  حرية  مسألَة  ال  أيضا،  تابو 
أخرى،  مسألة  التعبير  حرية  موضوع 
لها  تأييدًا  الناس  أشد  من  ونحن 
من  وهذا  والتفكير،  العقل  ولحرية 
يختلف  وال  االسالمية،  العقيدة  أصل 
بَون شاسع  ولكن هناك  اثنان.  عليه 
األحقاد.  وكالم  التعبير  حرية  بين 
كان سعي المنتدى في أعوام -2016

2018-2017 هو جعل االسالموفوبيا 
وهذا  كندا.  في  مرفوضة  مسألة 
إلى حد بعيد، وهذا ما  الهدف تحقق 
نراه حتى في االحزاب اليمينية، التي 
أو  أفرادًا  صفوفها  في  ترفض  باتت 
 - المواقف  ترفض ترشيحات أصحاب 
لِلعداء  المشيرة   - السابقة  أو  الحالية 
نراها  أننا  حتى  لالسالم.  الكراهية  أو 
في كيبك في بعض االحزاب التي قد 
تستهدف سياساتها الجالية المسلمة 
وهي تسعى لكي تنفي عن نفسها أن 

َّهَم باالسالموفوبيا. تُت
فقد  بسيطًا،  يكن  لم  األمر  هذا 
جعَل  بشدة  متعددةٌ  جهاٌت  عارضت 
من  )محرَّمًا  "تابو"  اإلسالموفوبيا 
لألسف   - األمر  وهذا  اجتماعيًا(. 
فقد  الجالية،  داخل  حتى  حصل   -
في  جمة  تحديات  المنتدى  واجه 
لله  الحمد  ولكن  الحملة.  بداية 
من  متقدمة  مرحلة  في  اآلن  أصبحنا 
للتعاطي مع  األرض جاهزة  أن  حيث 
قرار  إلى  بحاجة  وهي  االسالموفوبيا، 

وإرادة سياسية حتى يُنفََّذ األمر.

له  قديم،  موضوع  السامية  محاربة 
جذوره التي تعود الى الحرب العالمية، 
جديدة،  االسالموفوبيا  مسألة  فيما 
والمنتدى أول من طرحها عاَم 2010 
النيابي  المجلس  إلى  زيارة  في خالل 
المنتدى،  من  موسع  وفد  بها  قام 
وقتها هو  الزيارة في  وَمن سهَّل هذه 
حزب الكتلة الكيبكية! وعندما قدمنا 
العريضة عام 2016 بدأت األمور تأخذ 

مسارًا مختلفًا.
موقفكم  هو  ما  وكجالية  كمنتدى 
من العداء للسامية؟ كما محاوالت 

ربطه بالعداء إلسرائيل؟
السامية  معاداة  ربط موضوع  محاولة 
بموضوع إسرائيل مسألة غير مقبولة. 
أي  عن  الحديث  أن  اعتبرنا  لو  تصور 
وايران  كالسعودية  اسالمية  دولة 
إسالموفوبيا،  هو  وتونس  والعراق 
تنتهي.  فحينها سندخل في دوامة ال 
السياسي  األمر  بين  الخلط  هذا 
اليهودي  لِلدين  المكنونة  واألحقاد 
أمر نحتاج فيه إلى االنتباه والمراجعة. 
للنظر، وهناك محاوالت  األمر ملفت 
كثيرة تحدث في هذا االتجاه، ليست 
المتحدة  الواليات  في  بل  فقط،  هنا 
المؤتمر  متابعة  علينا  أيًضا.  وأوروبا 
المتعلق بمعاداة السامية، ونأمل أن ال 
يتحول األمر إلى مسألة سياسية. لذا 
وأن  كاملة  وعي  حالة  تُسودَ  أن  أرجو 
سياسية  مسألة  إلى  األمر  يتحول  ال 
لها  ليَس  كندا  خارج  بقضية  متعلقة 
بعد  سيُتابَع  األمر  هذا  كندي.  بُعد 
المؤتمر الذي سينعقد في 21 تموز / 

يوليو.
لمواجهة  برأيكم  األنجع  هو  ما 

االسالموفوبيا؟ 
الناجعة  االساليب  من  العديد  هناك 
أن  منها  االسالموفوبيا،  مواجهة  في 

تكون المواجهة على محورين.
ال  أن  المسلمة  الجالية  على  االول: 

وإخواننا  إخواتنا  هويتها.  على  تساوم 
الصعوبات  من  بالرغم   - السواء  على 
أن  منهم  مطلوٌب   - يواجهونها  التي 
بهويتهم  التمسك  على  يساوموا  ال 
وإظهارها. فال تَعارَُض بين هذه الهوية 
الكندي في كل  وبين االنتماء للوطن 

المقاطعات. 
الحقيقية،  السياسية  االرادة  ثانيًا: 
في  األمني  الموضوع  إليها  يُضاف 
من  وقت  في  الحدث.  هذا  مواجهة 
رُبطت  ارهابية  أعمااًل  شهدنا  االوقات 
 - والمسلمين  باإلسالم  وبهتانًا  زورًا 
لألسف الشديد. كان يكفي اإللتفات 
التواصل  وسائل  عبرَ  يُنشر  ما  إلى 
نتمنى  يجري.  ما  لمعرفة  االجتماعي 
الى  يحتاج  وهذا  ـ  االمنية  القوى  من 
قرار سياسيـ   أن تبدأ باالهتمام بشكل 
التواصل  وسائل  على  يُنَشر  بما  كبير 
على  خالله  من  فيتهجَّمُ  االجتماعي 
اإلسالم والمسلمين ويُحَرَّض عليهم، 
الدفينة.  األحقاد  تظهر  خالله  ومن 
الواضح - كما لفتنا في  فقد بات من 
الى  المنتدى  أرسلها  التي  المذكرة 
بدؤوا  االشخاص  هؤالء  أن   - المؤتمر 
المتطرفة  األفكار  هذه  من  يأخذون 
والقيام  األحقاد  لزيادة  وأسبابًا  أعذارًا 

بأعمال اإلرهاب والعنف. 
نتحدث  كنا  دائمًا  أخرى  أمور  هناك 
يكونوا  ان  الجالية  أبناء  على  عنها: 
مندمجين  المجتمع،  هذا  من  جزءًا 
يجهلون  الناس  من  الكثير  ألن  به 
الجالية، خصوًصا في المناطق  ماهيةَ 
ضحية  الناس  يقع  حيث  البعيدة، 
اإلسالم  له  يتعرض  الذي  التشويه 

والمسلمون.  
كلمة أخيرة؟

أود ان اشكركم جدًا على الجهود التي 
تغطية  في  سباقون  وأنتم  تبذلونها، 
تأثيره  ولِهذا  وقضاياها،  الجالية  أمور 
قضايا  متابِعي  عنَد  سيما  ال  ودوره، 

الجالية من أصحاب القرار.  

مقابلة

المجذوب خالل وقفة نظمها المنتدى االسالمي الكندي ضد القانون 21 في العام الماضي

مع انعقاد مؤتمر حول "اإلسالموفوبيا" الخميس المقبل 
سامر المجذوب لـ"صدى المشرق": مواجهة "االسالموفوبيا" 

تستلزم قراًرا سياسًيا
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العيون شاخصة إلى مؤتمر الخميس... ألن "ضربة الكف ال تكفي"!

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

تصدر  التي  اإلدانات  كل  من  بالرغم 
والقرار  السلطة  مواقع  أعلى  من 
المسلمون  له  يتعرض  لِما  كندا  في 
وإساءات  اعتداءات  من  الكنديون 
هؤالء  استهداف  يتواصل  وكراهية، 
آخر  فكانت  مقاطعة.  من  أكثر  في 
تلك االعتداءات هذا الشهر رسومات 
مدينة  في  لإلسالم  مسيئة  عديدة 
برِتِش  مقاطعة  )Surrey( في  َصري  
المساجد.  أحد  قرب  منها  كولومبيا، 
الشهر  هذا  في  آخر  اعتداء  وقع  كما 
الكريم  بيت  مسجد  فخُرَِّب  أيضاً، 
أنتاريو. وكذلك تعرَّض  في كامبرِدج، 
في  وابنتها  محجبة  المرأة  رجلٌ 
هاملتن  مدينة  في  للسيارات  موقف 
عليهما  وانهال  نفسها  المقاطعة  في 
والتهديدات  العنصرية  بالشتائم 

بالقتل، محاوالً قتلهما.
يُضاف إلى ذلك ما نُِشر عما يتعرض 
الدوائر  بعض  في  المسلمون  له 
مع  جرى  كما  الحكومية،  التابعة 
كضابطة  عملت  مسلمة  امرأة 
استخبارات كبيرة في دائرة المخابرات 
وكذلك   .)CSIS( الكندية  األمنية 
لِلجمعيات  العادل"  غير  "االستهداف 
الخيرية اإلسالمية، كما قالت منظمة 
التي  الدولية"  كونسيرن  "هيومان 

مقرها في أوتاوا.
لم تعُد االدانات وحدها تكفي لوضع 
لِلمسلمين،  الكراهية  لحمالت  حد 
البلد  هذا  في  المسلمون  يحتاج  بل 
باألمن  الشعور  فيهم  يبعث  ما  الى 
أن  سيما  يوم،  كل  يفقدونه  الذي 
بعض االعتداءات أخَذ أشكااًل دمويةً، 
أونتاريو، حيث  لندن،  في  كما حدث 
اإلجرامي  الهجوم  أنباءُ  كندا  هزت 
الهجوم  وأسفر  مسلمة،  أسرة  على 
وجَرِح  أفرادها  من  أربعة  مقتل  عن 
وقبلها  التسع.  السنوات  ذي  طفلها 
في  مسجد  أمام  مسلم  رجل  ذُبِح 
 .2019 عاَم   )Etobicoke( إتوبِكو 
وقبل ذلك استشهد ستة مصلين في 
 ،2017 عام  بداية  في  كيبك  مسجد 
وما بينها من االعتداءات على النساء 
مقاطعة،  من  أكثر  في  المسلمات 

واستهداف المساجد هنا وهناك. 
الخميس  الذي سينعقد  المؤتمر  لعل 
من  والعشرين  الثاني  في  القادم 
للحديث  المخصص  الشهر،  هذا 
المسلمين  تواجه  التي  الكراهية  عن 
اتخاذ  على  سيُقدِم  كندا،  في 
للكراهية  حدٍّ  لِوضع  الجادة  القرارات 
لِلمسلمين، بل لِكل أشكال الكراهية 
بأسره  الكندي  المجتمع  تهدد  التي 

والتنوع الذي يميزه.
الحزُب  بعقده  طالب  المؤتمر  هذا 
طلب  خالل  من  الديمقراطي  الوطني 
لندن-  النائب عن منطقة  به  تقدمت 
 )London-Fanshawe( فانشو 
 Lindsay( ماثيِسن  ليندزي 
Mathyssen( أمام المجلس النيابي 

يوم الجمعة في التاسع من شهر تموز 
"ضرورة  على  فيه  وشّددت  يوليو،   –
مذكرةُ  تموز".  نهاية  قبل  القمة  عقد 
على  ُّفِق  فات باإلجماع،  أُقِرَّت  ماتيسن 

عقد قمة حول اإلسالموفوبيا.
الحكومة الكندية - عبر برديش شاغر، 
وزيرة التنوع والشمول والشباب - تبنت 
على  ُّفَِق  ات الذي  المؤتمر  إلى  الدعوة 
عقده يوم الخميس القادم من الساعة 
بمشاركة  مساءً   6 حتى  ظهرًا   12
شخصيات بارزة من الجالية. في بيان 
الدعوة للمؤتمر الذي وُجّه للناشطين 
في العديد من المؤسسات في الجالية 
قالت الوزيرة شاغر: "الغرض من هذه 
المجتمع  أعضاء  يقوم  أن  هو  القمة 
وإجراءات  بأفكار  كندا  بتزويد حكومة 
نواصل  بينما  ملموسة  واقتراحات 
في  والكراهية  اإلسالموفوبيا  مكافحة 

كندا. ستوفر المعلومات التي ستُجَمع 
في الجلسات طُرقًا لتمكين للحكومة 
الجالية  قادة  مع  العمل  من  الكندية 
والمنظمات االسالمية، وهذا لِتسهيل 
والمواءَمة  التماسك  من  المزيد 
والمجتمع  الحكومة  بين  والتنسيق 
جميع  على  القضاء  أجِل  من  المدني 
في  والكراهية  اإلسالموفوبيا  أشكال 

كندا". 
الخميس،  لِلقاء  التحضير  سياق  في 
أن  إلى  االشارة  المفيد  من  لعل 
الحكومة الكندية قامت بخطوة مهمة 
تُشكَر عليها، لكنها بدت متعثرة قلياًل 
من  بارزة  شخصية  تختَر  لم  حينما 
ِّلَها في المؤتمر  الجالية االسالمية لتمث
لِلمؤتمر  بالنسبة  فعلته  ما  غرار  على 
معاداة  عن  للحديث  المخّصص 
السامية، الذي سيُعقَد االربعاء القادم، 

حول  المؤتمر  من  واحد  يوم  قبل  أي 
الحكومة  اختارت  فقد  االسالموفوبيا. 
الوزير السابق إروين كوتلر ليمثلها في 
الصادر  البيان  في  جاء  كما  المؤتمر، 
عن الوزيرة شاغر مع البيان المشترك 
حول القمتين من دون تحديد أو ذكر 
أي شخصية إسالمية منتدبة للمؤتمر.
مثل  شخصية  اختيار  أن  شك  ال 
كوتلر سيكون له دور كبير في خروِج 
العداء  مكافحِة  حول  المؤتمِرين 
وجدية  مهمة  بقرارات  للسامية 
تساهم في وضع حد لمعاداة الجالية 
الوزراء  رئيس  أن  سيما  اليهودية، 
جاستن ترودو كان عيّن في الخامس 
ـ  الثاني  تشرين  شهر  من  والعشرين 
نوفمبر من العام الماضي إروين كوتلر 
على  للحفاظ  لكندا  خاًصا  مبعوثًا 
)المحرقة(  الهولوكوست  ذكرى  إحياء 

ومحاربة معاداة السامية. 
تُرك  االسالمية  الجالية  حالة  في 
االمر مفتوحًا، وهو ما قد يوحي بعدم 
عن  سيصدر  ما  متابعة  في  الجدية 

المؤتمر المخصص لإلسالموفوبيا. 
لهذه  يكون  ال  أن  االمل  كل  نعم، 
الخطوة تأثير على نتائج المؤتمر، سيما 
المسلمين  تتهدد  التي  المخاطر  ان 
إلى  تحتاج  البلد  هذا  في  يوم  كل 

خطوات تكون فاعلة وسريعة. 
المنظمات  من  العديد  بادرت  لقد 
االسالمية  الجالية  في  والشخصيات 
وقامت  المؤتمر  بعقد  الترحيب  الى 
الى  ومالحظات  مذكرات  بتقديم 
االعتبار  بعين  باالخذ  جديرة  المؤتمر 

من قبل الحكومة الفدرالية.
الى  رُفِعت  التي  المذكرات  بعض 
من  العديد  إلى  أشارت  المؤتمر 
الكره  حاالت  تغذي  التي  االسباب 
أُخَِذ  فإذا  مواجهتها،  وسبل  لالسالم 
أنها ستكون عاماًل مهمًا  بها فال شك 
من  للتخلص  محاولة  أي  إنجاح  في 

الكراهية.
لِلمسلمين  والكراهية  العنصرية  إن 
نفوس  في  المتجذرتان  وغيرهم، 
التي  المتطرفة  الجماعات  بعض 
ليست بالقلة في هذا البلد، تحتاجان 
إلى نية جادة من الحكومة واألحزاب 
حيث  المقاطعات  في  سيما  األخرى، 
توجد قوانين عنصرية بحق المسلمين 
الحكومة  تبنت  فلَقد  كيبك.  كما في 
المحجبات  المسلمات  يمنع  قرارًا 
العامة.  المؤسسات  في  العمل  من 
الواحد  )القانون  النيابي  القرار  هذا 
واضح  موقف  إلى  يحتاج  والعشرين( 
األحزاب  ومن  الكندية  الحكومة  من 
والعمل  لرفضه  األخرى  الفدرالية 
ويساهم  الجاد إلسقاطه، ألنه ساهم 
في العنصرية بحق المسلمين وإيجاد 
المجتمع  في  لهم  المعادية  البيئة 
شعرت  مهينة،  بطريقة  ومعاملتهم 
المحجبات  المسلمات  النساء  بها 
غير  المسلمات  بل  ـ  بالخصوص 
الرجال  كما  أيًضا  المحجبات 
المسلمونـ  بعد اقرار القانون المذكور.       
مؤتمر  إلى  شاخصة  العيون  كل 
بعد  جديدة  بمرحلة  للبدء  الخميس 
والحازمة  الجادة  التوصيات  إقرار 
بكل  تُتابَع  لالسالم،  الكره  لِمواجَهة 
موئاًل  كندا  لتبقى  المُتاحة  األساليب 
للحرية  كما  والتعددية،  للتنوع 
وال  واالعتقاد.  التعبير  وحرية  الفردية 
مجاَل الستمرار هذه االعتداءات وهذا 
رئيس  من  فالمطلوب  والكره.  الحقد 
وكل  ترودو  الكندية جستن  الحكومة 
المجرمين  بحق  "التشدد  المعنيين 
بدالً من االكتفاء "بضربة الكف"، كما 
فورد  دوغ  أنتاريو  حكومة  رئيس  قال 
في  المساجد  أحد  على  االعتداء  بعد 

أونتاريو هذا الشهر.

النائب عن منطقة لندن- فانشو ليندزي ماثيِسن طالبت باسم الحزب الديمقراطي بعقد المؤتمر حول االسالموفوبيا
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فاطمة بعلبكي-مونتريال 

األهداف  قائمة  المنزل  شراء  يتصدر 
من  العديد  حياة  في  واألحالم 
األشخاص، خصوصاّ في دول اإلغتراب، 
من  باإلستقرار  الشعور  تعزيز  بهدف 
هدر  وتفادي  األموال  وإستثمار  جهة، 
أخرى.  جهة  من  عبثاً  الغربة  سنوات 
ولكن قد تقف الدفعة األولى من السعر 
أمام  عقبة  العقار  أو  للمنزل  اإلجمالي 

البعض، خصوصاً الوافدين الجدد!
حول  المعلومات  من  المزيد  لمعرفة 
واآللية  كندا  في  العقارية  السوق 
السكنية،  القروض  منح  في  المعتمدة 
الرهن  مجال  في   المستشار  قابلنا 
)Mortgage Advisor(في  العقاري  
خليل،  نعمة   "Scotiabank" مصرف 
حول  ومفصالً  دقيقاَ  شرحاً  قدم  الذي 
للقروض  المتبعة  والشروط  اآللية 

السكنية والرهن العقاري.
القروض  على  اإلقبال  هو  -كيف 
وفي  عموماً  كندا  في  السكنية 

كيبيك على وجه الخصوص؟
في  السكنية  القروض  على   اإلقبال 
اإلحصاءات  بحسب   2020 لِعام  كندا 
-  كَوَن عام 2021 لم ينتهِ بعد -  يعتبر 
جائحة  من  الرغم  على  كثيفاً  إقباالَ 
تاريخية  مستويات  وسجّل  كورونا، 
أفادت  فاإلحصاءات  مسبوقة،  غير 
قروضاً  قّدمت  الكندية  المصارف  أن 

سكنية بقيمة 108 مليار دوالر.
ملحوظاً  نشاطاً  العقارات  سوق  وشهد 
منها:  الكندية،  المدن  كبريات  في 
ميساساغا،  )لندن،  وضواحيها  تورونتو 
فان، هاميلتون...(، فضالً عن العاصمة 
أوتاوا ومحيطها الجغرافي، باإلضافة الى 
قياسياً  ارتفاعاً  شهدت  التي  فانكوفر، 

في أسعار العقارات.
فأيضاً  كيبيك،  لمقاطعة  بالنسبة  أمّا 
القروض  نسبة  في  ارتفاعاً  شهدت 
في  السكنية في عام 2020، خصوصاً 
مناطق مونتريال والفال ،وقد ساهمت 

عوامل متعددة في األمر، منها:
مقاطعة  في  العقارات  أسعار  -انخفاض 
أسعار  متوسط  مع  مقارنة  كيبيك، 
العقارات في المدن الكبرى اآلنفة الذكر 
الذي  األمر  األخرى،  المقاطعات  في 
القطاع  هذا  في  المستثمرين  شجّع 
على القدوم إلى كيبيك لشراء المنازل، 
غير  بشكل  الطلب  ارتفاع  الى  أدّى  ما 

مسبوق، خصوصاً في مونتريال.
فرضها  التي  الصحية  القيود   -
كوفيد19- وألزم بموجبها الموظفين 
والتالميذ  المختلفة  القطاعات  في 
للعمل  منازلهم  في  البقاء  على 
والدراسة، ما حفّز الكثير من الناس 
على شراء منازل ذات مساحات أكبر 
للعمل  لِمكاتب  غرفها  لتخصيص 
الخصوصية  على  حفاظاً  والدراسة، 

والمهنية.
شجع  الذّي  الثالث  العامل   -
كيبيك  الى  القدوم  على  المستثمرين 
هو انخفاض نسبة الفوائد على القروض 
وتاريخي،  استثنائي  بشكل  السكنية 
لذا، ارتفع الطلب على شراء المنازل، أو 
السكنية  القروض  مقابل  المنازل  رهن 
ذات الفوائد المتدنية جداً الستثمارها. 
مدينة  في  أيضاً  اإليجار  بدالت  ارتفاع 
مونتريال الحضرية دفع الكثيرين أيضاً 
أقساطها  وتسديد  المنازل  شراء  إلى 

عوضاَ عن اإلنفاق على اإليجارات.
الى  أدّت  مجتمعة  السابقة  العوامل 
في  ساهمت  وبالتالي  الطلب،  ارتفاع 
المقابل  وفي  المنازل،  أسعار  رفع 
المنازل  )نسبة  انخفض  العرض  فإن 
 2020 عامي  في  للبيع  المعروضة 
السابقة(،  السنوات  من  أقل  و2021 
المستمر  الكبير  اإلرتفاع  وهو ما يفسر 
أوجَد  بدوره  الذي  العقارات،  أسعار  في 
الكبرى  مونتريال  في  حقيقية  أزمة 

والمدن الكبيرة في كندا. 
المصارف  أجبر  الجديد  الواقع  هذا 
األسعار  مع  التأقلم  على  والمشترين 
وقد   . السوق  فرضها  التي  الخيالية 

حصول  من  تخوّفها  المصارف  أبدت 
الجائحة،  بداية  في  اقتصادية  أزمة 
المشترين  على  القيود  بعض  ففرضت 
)لجهة تثمين القيمة الحقيقية للعقار(، 
العام،  الوضع  تقييم  إعادة  مع  ولكن 
وأخذ األموال والمساعدات التي ضخّتها 
الحكومة الفيدرالية بعين اإلعتبار، تبيّن 
ليست  اإلقتصادية  األزمة  نتائج  أن 
بحجم التوقّعات، ولحسن الحظ لم تأِت 
حصلت  التي  المالية  األزمة  غرار  على 
عام 2008، وبالتالي تأقلمت المصارف 

مع التطورات والمستجدات الراهنة.
- سوق العقارات نشط في مونتريال 
البائعين؛  لصالح  وهو  الكبرى 
فكيف ينعكس األمر على القروض 

السكنية؟
مما ال شّك فيه أن سوق العقارات اليوم 
على  وتعقيباً  بإمتياز،  البائعين  لصالح 
هذه المسألة، يتضح من خالل مراقبة 
التاريخ وجود دورة  مجريات األمور عبر 
السوق  يكون  فتارةً  منتظمة،   )cycle(
لصالح  يصبح  فيما  البائعين،  لصالح 

المشترين بعد فترة.
اإلحصاءات  جميع  الراهن  الوقت  في 
والتوقّعات تشير الى أن أسعار العقارات 
الوتيرة  خفّت  وإن  بالصعود،  ستستمر 
فإنّها  تقدير،  أحسن  وعلى  تدريجياً. 
الحالية  مستوياتها  على  ستحافظ 

.)stability(
من  الثاني  القسم  بخصوص  أما 
األسعار  ارتفاع  ذكرت:  فكما  السؤال، 
في  أزمة  أوجَد  والوتيرة  الشكل  بهذا 
المعروضة  فالمنازل  الجائحة،  بداية 
قيمتها  تتعّدى  بأسعار  اشتُرِيَت  للبيع 
تقييَم  تخطّت  كما  بأضعاف،  الحقيقية 
القيمة  فتعّدت  بأشواط(،  البلدية 
بعض  في  دوالر  ألف   200 اإلضافية 
للمصارف  مشكلة  أوجَد  )ما  الحاالت!! 
بأسعار  قروضاً  الناس  إعطاء  لجهة 
الشرائية،  قدرتهم  تفوق  جداً  مرتفعة 
الوباء  ومصير  مستقبل  أن  خصوصاً 
المصارف  لجأت  كما  معروفَين.  غير 
على  الطلبات  دراسة  في  التشّدد  الى 
برفض  وقامت  السكنية،  القروض 
العديد منها خشية تبّدل أحوال السوق 
شخصياً  شهدت  وقد  المستقبل،  في 
على حالة مماثلة، فقد رفض المصرف 
سعر  من   90% بنسبة  قرٍض  تقديم 
)تريبالكس( ألحد  الطوابق  ثالثي  منزل 
الحقيقي  السعر  قيّم  ألنّه  العمالء، 
السعر  من  أقل  أنّه  ووجد  للمنزل، 
المشتري  من  طلب  لذا،  المعروض، 
أن يتحمل فرق السعر، وذلك بأن يرفع 
المنزل  سعر  من  األولى  الدفعة  قيمة 
لتتعدى %10  كي يوافق المصرف على 

القرض.
أن  يجب  التي  الشروط  هي  ما   -
يستوفيها المتقدمون للحصول على 

قرض سكني؟
حاالت  فهناك  الشروط،  شرح   يطول 
بالحصول  الراغبين  لألشخاص  مختلفة 
بشكل  ولكن  السكنية،  القروض  على 
األشخاص  من  نموذجان  هناك  عام 
أكثر شيوعاً من غيرهم، وهما: الموظّف 

والفرد الذي يدير عمالً حرّاً.
دخل  لديه  يكون  عادة  األوّل،  النوع 
المصرف  يقوم  وهنا  ثابت،  شهري 
وطبيعة  عمله،  مكان  على  باإلطالع 
وظيفته، فضالَ عن معرفة دخله السنوي 
سيمنحه  الذي  القرض  قيمة  لتحديد 
اإلعتبار  بعين  المصرف  يأخذ  كما  له. 
وليس  العمل.  في ساعة  الموظف  أجر 
يعمل في  الموظّف  يكون  أن  بالضرورة 
كي  طويلة  زمنية  لمدة  نفسها  الشركة 
يُقبَل، فمن الممكن أن يكون ذا خبرة 
حصل  لكنّه  عمله،  مجال  في  كافية 
على وظيفة في شركة جديدة، لذا، من 
المهم أن يكون قد تعّدى فترة األشهر 
الثالثة التجريبية في وظيفته الجديدة.

أما النوع الثاني، فسواء أكان الشخص 
يملك مطعماً أو مرآباً لتصليح السيارات 
أو أي مصلحة أخرى يديرها بنفسه، هنا 
تكون الشروط واإلجراءات أكثر تعقيداً. 
وفي الغالب يراقب المصرف استمرارية 
ِّالع على  العمل وديمومته من خالل اإلط

للحكومة  بها  المصرّح  الضرائب  ورقة 
الكندية )Avis de cotisations(  آلخر 
يحتسب  األساس  هذا  وعلى  سنتين، 
السنوي،  الدخل  قيمة  المصرف 
الذي  القرض  قيمة  يحّدد  عليه  وبناءً 
على  الحر.  العمل  لصاحب  سيمنحه 
سبيل المثال، إذا كانت قيمة الضرائب 
دوالر  ألف   20 ما  لشركة  بها  المصرح 
في السنة األخيرة و10 آالف دوالر في 
السنة التي سبقتها، فهنا يعتبر المصرف 
هو  للشركة  السنوي  الدخل  معدل  أن 
القرض  قيمة  ويحّدد  دوالر  ألف   15
الطريقة  وبهذه  األساس.  هذا  على 
إمكانية  من  نفسه  المصرف  يحمي 
يمكن  باألرقام.  العمل  تالعب صاحب 
الشركات  أرباح  أخذ  أيضاً  للمصارف 
القروض،  قيمة  لتحديد  اإلعتبار  بعين 
المالي  البيان  على  اإلطالع  عبر  وذلك 

 .)Financial statement(
تتعلق  السابقة  والشروط  المعايير 
وهناك   ،)Income( السنوي  بالدخل 
األولى  بالدفعة  لها عالقة  أخرى  شروط 
من قيمة القرض، التي يجب أن تكون 
متوفّرة في حساب الدائن بشكل ثابت 
بعض  في  إالّ  األقل،  على  أشهر  لثالثة 
اإلشارة  وتجدر  اإلستثنائية.  الحاالت 
الى أن المصارف تعترف بالهبات المالية 
عائالتهم  من  األفراد  يتلقّاها  التي 
أي  توجد  وال  أولى،  كدفعة  وذويهم 

مشكلة في ذلك.
الشروط اآلنفة الذكر هي شروط عامة، 
خاصة  حاالت  هناك  ذكرنا  كما  ولكن 
ومختلفة، وبالتالي فقد تختلف الشروط 
بين شخص وآخر. لذا، من المفيد قبل 
منزل  شراء  على  شخص  أي  يُقدم  أن 
يناقش  أن  جديد  إستثمار  أو  عقار  أو 
ملفه ووضعه المالي مع المصرف الذي 
يتعامل معه، كي ال يُصاب بخيبة أمل 
منحة  على  البنك  يوافق  لم  حال  في 
يرغب  الذي  للقرض  الكاملة  القيمة 

بالحصول عليه، أو في حال رفضه.
اإلجراءات  كورونا سهلت  أزمة  -هل 

أم زادتها صعوبة؟ 
كورونا،  أزمة  بدايات  في  أنّه   نالحظ 
وكَنوٍع من الخطوات اإلستباقية انتهجت 
المصارف سياسات وردود أفعال يمكن 
في  محقّة  ولكنّها  "قاسية"،  اعتبارها 
عديدة  قطاعات  تضرّرت  فقد  آن، 
بالجائحة، وتوقّف عمل قطاعات أخرى 
بشكل كامل. ومن المهن التّي تضرّرت 
النقل  األزمة-   بدايات  منذ   - بشّدة 
الذّين  األجرة  سيارات  وأصحاب  العام 
ينطبق  نفسه  األمر  أعمالهم.  توقّفت 
على أصحاب ومالكي صاالت األعراس، 
في  العاملين  األشخاص  وكذلك 
 Entertainment( التّرفيهي  المجال 
Industry( كمنظمي حفالت األعراس 
وغيرهم...   )Wedding planners(
وظائفهم  خسروا  أيضاً  العمّال  بعض 
الصحيّة،  والقيود  العزل  إجراءات  جرّاء 
خسائر  تكبّدوا  أيضاَ  العمل  وأصحاب 

مالية جمّة. 
المصارف  فرضت  سلف  ما  على  وبناءً 
باألوراق  تتعلّق  أكثر  مشّددة  إجراءات 
الى  باإلضافة  المطلوبة،  والمستندات 
المعلومات  صحة  في  أكثر  التدقيق 
التي يقّدمها الراغبون في الحصول على 
القروض، بُغيةَ التأكّد من إستمراريتهم 

في  وثباتهم  العمل  في  ومداومتهم 
وظائفهم.

أسعار  في  القياسي  لإلرتفاع  ونظراً 
في  المصارف  تشّددت  العقارات، 
لتحديد  والمراجعة  التدقيق  عمليات 
المعروضة  للمنازل  الحقيقية  القيمة 
يتالءم  بما  القروض  تمنح  كي  للبيع، 
أدّى  األمر  هذا  الصحيحة.  األسعار  مع 
تقييم  على  الطلبات  نسبة  ارتفاع  الى 
ما  وهو  للبيع،  المعروضة  المنازل 
عن  المسؤولة  الشركات  تستطع  لم 
الفتقارها  نظرا  مجاراته،  المهمة  هذه 
الموظفين  من  الكافي  العدد  إلى 
ساهم  ما  المهمة،  بهذه  المتخصصين 
لدى  العام  القلق  من  حالة  إيجاد  في 
على  والبائعين  والمشترين  الشركات 
في  المصارف  تأخر  نتيجة  سواء،  حّد 
واستغراقها  الحاالت  بعض  في  البت 
فترات زمنية طويلة قد تمتد إلى ثالثة 
أسابيع، فيما كانت ال تتعّدى مهلة الرد 
وإعالن القرار النهائي بالقبول أو الرفض 
الحاالت  في  أيام  بضعة  القروض  على 

الطبيعية قبل الجائحة.
العام  ودخولها  الجائحة  استمرار  ومع 
على  الكندية  الدولة  فرضت  الثاني، 
جديدة،  سياسة  المصارف  جميع 
تقريباً،  شهر  منذ  التنفيذ  حيز  دخلت 
للحد من القيمة التي تمنحها المصارف 

للزبائن.
 Interest( الفوائد  نسبة  بلوغ  ومع 
أدنى  السكنية  القروض  على   )Rate
مستوياتها في تاريخ كندا، ومع استمرار 
فرضت  المنازل،  على  الطلب  ارتفاع 
لتحديد  أكثرصعوبة  شروطاً  الدولة 
سقف القروض التي يجب منحها، فعلى 
سبيل المثال، إذا طلب الشخص قرضاً 
على  دوالر،  ألف   100 بقيمة  سكنياً 
فقط،  دوالر  ألف   80 منحه  المصرف 

وهو يقوم بتأمين باقي المبلغ بنفسه.
الدولة،  فرضته  الذي  التعديل  هذا 
الدين  نسبة  من  الحد  الى  يهدف 
المرتفعة جّدا في كندا، خصوصا ديون 
من  أيضاَ  وللحد  السكنية،  القروض 
المنافسة في سوق العقارات والمزايدة 

المستمرة في األسعار.
اإلجراءات  أن  الى  اإلشارة  من  بّد  ال 
المصارف  َّبعتها  ات التي  المتشّددة 
والدولة في خالل أزمة كورونا "منطقية 
القروض  لضبط  وضرورية"  وموضوعية 
واإلفراط  والمضاربة  الديون  من  والحد 
 Over bidding or( األسعار  رفع  في 

  .)bidding war
- ما هي قيمة الدفعة األولى لشراء 
من   20% زالت  ما  هل  منزل؛  أي 
على  تعديل  طرأ  أم  المنزل،  سعر 
ارتفاع  مع  تماشياً  النسبة  هذه 

األسعار؟
الدفعة  قيمة  تبلغ  أن  ضرورياَ   ليس 
كندا،  في  منزل  لشراء  األولى20%  
من   5% المشتري  يدفع  أن  فيكفي 
سعر المنزل، على أن ال يتعدى إجمالي 
سعره 500 ألف دوالر. وفي هذه الحال 
كدفعة   5% على  المصرف  يوافق  قد 
بإلزام  التأمين  شركة  تقوم  ثم  أولى، 
المشتري بدفع مبلغ مالي )تحدده وفقاً 
لسعر المنزل( وذلك كضمانة بديلة عن 
النسبة  هذه   .)15%( المتبقية  النسبة 
يستطيع    )Insurance Premium(
أن يدفعها المشتري على شكل أقساط 
لتسديد  الشهري  القسط  إلى  مضافة 

القرض.
للمنزل  اإلجمالي  السعر  تعّدى  إن  أمّا 
الدفعة  قيمة  فإّن  دوالر،  ألف   500
إذا  أي  إلى 10%،  لتصل  ترتفع  األولى 
كان سعر المنزل المعروض للبيع 600 
فيجب  المثال،  سبيل  على  دوالر  ألف 
على المشتري أن يسدد %5 من قيمة 
ألف   500 مبلغ  على  األولى  الدفعة 
دوالر، ثمّ %10 على باقي المبلغ )100 
 10 يعادل  ما  وهو  متبقية،  دوالر  ألف 
آالف دوالر(، لذا فإّن قيمة الدفعة األولى 
 Total down payment required(
(  لشراء منزل سكني بقيمة 600 ألف 
النسبة  دوالر هي 35 ألف دوالر. هذه 
في حال كان المشتري يرغب بالسكن 
في المنزل، أمّا إن كان يود إستثماره، 

يدفع  أن  منه  سيطلب  المصرف  فإّن 
%20 من ثمنه كدفعة أولى.

وفي حال كان الدخل السنوي للمشتري 
ال يؤهله لدفع أكثر من %5  من قيمته 
أولى، ورغب بشراء منزل يفوق  كدفعة 
سعره اإلجمالي 500 ألف دوالر، فعليه 
أولى  كدفعة   5% من  أكثر  يدفع  أن 

للحصول عليه.
موضوع  أيضاً  األولى  الدفعة  موضوع 
إلختالف  نظراً  كثيرة  وتفاصيله  شائك 

كل حالة عن األخرى.
ال بّد من اإلشارة إلى معلومة في غاية 
وهي  الناس،  معظم  يجهلها  األهمية 
السكنية  للمنازل  السابقة  النسب  أّن 
أما  دون.  وما  "دوبلكس"  نوع  من 
"تريبالكس"  منزل  بشراء  يرغب  لِمن 
الدفعة  نسبة  ترتفع  فتلقائياً  فوق،  وما 
اإلجمالي  السعر  من   10% إلى  األولى 

للمنزل.
-كم تبلغ قيمة الفوائد على القروض 

السكنية اليوم؟ 
كندا  في  الفائدة  سعر  عامة   بصورة 
في  آخر  مكان  بأي  مقارنة  جّدا  متدنٍّ 
في  أدنى مستوياته  وقد سجّل  العالم، 
خالل الجائحة، كما أّن النظام المعتمد 
والتمويل  والبيع  الشراء  عمليات  في 
بعناية  ومدروس  رصين  نظام  العقاري 
ودقة كي يضمن حقوق جميع األطراف. 
المشتري  يضَع  أن  جّداً  المهم  ومن 
خمس  من  ألكثر  مستقبلية  خطة 
سنوات عند إختياره الفائدة بما يتالءم 
فليس  والمالي،  المهني  وضعه  مع 
خمس  لمدة  الفائدة  يأخذ  أن  شرطاً 
يكون  قد  بل  شائع(،  هو  )كما  سنوات 
أربع  أو  ثالث  لمدة  الفائدة  برنامج 
سنوات أفضل له! وعليه أيضاً أن يقارن 
 )variable rate( بين الفائدة المتغيّرة
لتحديد   )fixed rate( الثابتة  والفائدة 

أي خيار يعتمد.
وفي الوقت الراهن تتراوح قيمة الفائدة 
الثابتة لمدة خمس سنوات بين 2.09 
المتغيّرة  الفائدة  معّدل  أمّا  و2.2%، 

فيتراوح بين 1.22 و 1.4%.
على  األهمية  غاية  في  نقطة  هناك 
الحسبان:  في  يضعها  أن  المشتري 
سعراً،  األرخص  الفائدة  إعتماد  تفادي 
الخيارات  في  يدقق  أن  عليه  بل 
المتاحة  مع برنامج الفائدة، لذا، عليه 
إستشارة المستَشار في الرهن العقاري 
لإلستفسار   )Mortgage Advisor(
كسر  أو  الممتلكات  بيع  إمكانية  عن 
الى منزل جديد  الملكية  أو نقل  العقد 
الضريبة  دفع  إلى  االضطرار  بدون 
دون  وللحيلولة   ،)penalty( الجزائية 
في  أوعرقلة  مشكلة  أي  في  وقوعه 

المستقبل.
ومساعدات  برامج  هناك  -هل 

حكومية للراغبين بشراء المنازل؟ 

نعم، هناك برامج ومساعدات حكومية 
للراغبين بشراء المنازل في كندا، منها 
في  بتطبيقه  ُشرَِع  حكومي  برنامج 
 ،2019 عام  من  أيلول/سبتمبر  شهر 
بشراء  الراغبين  األشخاص  لمساعدة 
خالل  من  وذلك  األولى،  للمرة  منزل 
الدفعة  على  إضافية   5% منحهم 
بلغت  إذا  المثال  سبيل  فعلى  األولى، 
قيمة الدفعة األولى للمنزل %10، فإن 
منها.   5% تدفع  الفيدرالية  الحكومة 
البرنامج تحفيز األشخاص على  وهدف 
الجديدة وتوسيع مِروحة  المنازل  شراء 
ملزمين  يعودوا  لم  كونهم  خياراتهم، 
بدفع %5 فقط كدفعة أولى من جهة، 
األولى،  الدفعة  قيمة  ارتفعت  وكلّما 
من  الشهرية  األقساط  قيمة  انخفضت 
جهة أخرى. ولكن هذا البرنامج لم يلَق 
رواجاً كبيراً بسبب الشروط التي رافقته، 
أن  فكرة  يحبذون  ال  الناس  ألن  نظراً 
فمن  ممتلكاتهم،  في  الدولة  تشاركهم 
آالف   5 بقيمة  الحكومي  الدعم  يتلقى 
في  ويرغب  المثال،  سبيل  على  دوالر 
أو  بعد بضع سنوات  المنزل الحقاً  بيع 
يعيد هذه  أن  عليه  ثمنه،  عقب سداد 

القيمة باإلضافة الى األرباح للدولة. 

القروض السكنية في زمن كورونا... ما اآللية 
والشروط؟!

 التتمة في الصفحة الخامسة
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فاطمة بعبكي- مونتريال

والمتعاظم  المتواصل  األسعار  نمو  ظلّ  في 
الكندية  المقاطعات  كبريات  ثاني  للعقارات في 
وحجم  السكان  عدد  حيث  من  )كيبيك( 
االقتصاد، السيما في منطقة مونتريال الكبرى، 
تشهد المقاطعة "أزمة سكن" طارئة، ما تسبب 
  )Moving Day( بفوضى عارمة في يوم اإلنتقال
السنوي، الذي يتزامن مع بداية شهر تموز/يوليو 

من كل عام.
بسبب  المفروضة  الصحية  القيود  أّن  شّك  وال 
من  الكثير  لدى  أوجدت   "19  - "كوفيد  جائحة 
الناس الرغبة في االبتعاد عن المراكز الحضرية 
فالعمل من  أكبر،  للحصول على منازل  الكبيرة 
هذا  اليومية.  حياتهم  من  جزءاً  بات  المنزل 
جائحة  بداية  منذ  المنازل  شراء  على  التهافت 
نحو  العقارية  السوق  إنجراف  الى  أدّى  كورونا 
المبالغة في التقدير، فضالً عن االرتفاع الجنوني 

في األسعار.
من  الثالثة  إنحسارالموجة  مع  وبالتزامن 
وجه  على  كيبيك  وفي  عموماَ،  كندا  في  كورونا 
حملة  في  الملحوظ  التقّدم  جرّاء  الخصوص، 
التطعيم في المقاطعة وتخفيف القيود الصحيّة، 
فهل ستستقر أسعار العقارات؟ أم أن التوقعات 

َّدة"؟! االقتصادية "غير مؤك
قابلت  وغيرها،  األسئلة  هذه  عن  لإلجابة 
 Royal" صدى المشرق" سمسار العقارات في"
آخر  على  للوقوف  علي  السيد  بالل   "Lepage

مستجّدات السوق العقارية في كيبيك.
منطقة  خصوصا  كيبيك،  مقاطعة  - تشهد 
سكن"  "أزمة  وضواحيها  الكبرى  مونتريال 
بسبب الطلب المتزايد على العقارات بالرغم 
أسباب  فما  لألسعار؛  الجنوني  اإلرتفاع  من 

هذه األزمة؟
 إرتفاع أسعار العقارات لم يبدأ بشكل مفاجىء، 
فاألسعار بدأت باالرتفاع منذ مطلع عام 2019، 
مع  بالتزامن  مطرد  بشكل  بالصعود  واستمرت 
الجائحة  بدايات  في  أنّه  علماَ  كورونا،  جائحة 
العقارات  أسعار  انخفاض  متوقعاَ  كان  الصحيّة 
األعمال  تجميد  بسبب  تقريباً،   14% بمقدار 
األعمال  إستئناف  بدء  مع  ولكن  شهر،  قرابة 
بدء  ضمنهم،  من  ونحن  للعمّال األساسيين، 
المنازل  شراء  على  الطلب  وارتفاع  التهافت 
بوتيرةٍ فاقت العرض، األمر الذّي أدّى إلى إرتفاع 
في  األسعار  واستمرت  كبير،  بشكل  األسعار 

اإلرتفاع حتى اليوم.
أن  الى   2020 عاَم  اإلحصاءات  أشارت  كما 
كانت  السوق  في  للبيع  المعروضة  المنازل 
عدد  فإّن  ذلك  ومع   ،2019 بِعام  مقارنةً  أقل 
العمليات الشرائية في العام الماضي كان أعلى 

بكثير مقارنة بالعام األسبق.
 - األمر نفسه ينسحب على بدالت اإليجار؛ 
السكنية  للشقق  اإليجار  متوسط  هو  فما 
الدخل  ذوي  مع  يتالءم  وهل  اليوم؟ 

المحدود؟
 األمر سيّان بالنسبة لموضوع اإليجارات، فقبل 
تعاني من  العقارية  السوق  كانت  أيضاَ  الجائحة 
قلة العرض وتراجع عدد الشقق السكنية مقارنة 
العديد  قام  كما  تقريباً.  الزمن  من  عقدين  مع 
الطابقين  ذات  المنازل  بشراء  األشخاص  من 
)الدوبلكس( أو الثالثة ) التريبالكس(، وتحويلها 
خصوصاً  وبيعها،  متنوعة  سكنية  شقق  إلى 
العالية،  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق  في 
لسهولة  )المترو(  األنفاق  قطار  محطات  وقرب 
ظل  في  اختلف  األمر  والتنقل.  المواصالت 
الموظفين  العديد من  الجائحة، فنظراً الضطرار 
عن  التعلم  ظل  وفي  المنزل،  من  العمل  إلى 
بُعد في الجامعات، فّضل العديد من الموظفين 
شقق  وإستئجار  المدن  من  النزوح  والطاّلب 
سكنية في الضواحي، تكون ذات مساحات أكبر 

وبسعر أقلّ.
أن  البديهي  من  العقارات،  أسعار  ارتفاع  ومع 
بدالت  برفع  السكنية  الشقق  أصحاب  يقوم 
يشكل  الذي  األمر  قروضهم،  لتسديد  اإليجار 

عائقاَ أمام ذوي الدخل المنخفض.
بقوة،   - البائعين  لصالح  السوق  ظروف   -  
ال  األسعار،  على  حكومية  رقابة  توجد  أال 
سيّما أن المنازل بيعَت بأسعار تفوق قيمتها 

الحقيقية بكثير؟!
ما يحّدد قيمة المنزل اليوم هو رغبة المشتري 
سبيل  فعلى  الطلب،  على  التهافت  ظلّ  في 
المثال، عندما يُعرَض منزل للبيع بسعر معين، 
مالياً  عرضاَ  أو20   15 على  المالك  ويحصل 
لشرائه  )offer(، فإّن قيمة هذه العروض تكون 
للبيع،  المعروض  السعر  أحياناً  وتفوق  مرتفعة، 
المنزل  على  حصوله  المشتري  لضمان  وذلك 

وسط المنافسة الشديدة.
الناس  اليوم  الحسبان،  تؤخذ في  أخرى  مسألة 
إلى  بل  للمنزل،  الحقيقية  القيمة  الى  تنظر  ال 
الدفعات  تقسيط  وإمكانية  الشرائية  قدرتها 
السوق  ما يحصل في  للقروض، وهذا  الشهرية 
الحكومية لن تؤثر على  الرقابة  اليوم، لذا، فإن 
رغبة الزبون بالرغم من ارتفاع األسعار، خصوصاَ 

إذا توفّرت لديه القدرة الشرائية، كما ذكرنا.
المستقل  المنزل  سعر  متوسط  هو  -ما 
لخطر  عرضة  األسعار  ستكون  وهل  اليوم؛ 
التصحيح في األمد الطويل تزامناً مع انتظام 

السوق؟
مونتريال  المنازل في  سعر  متوسط  قفز 
دوالراَ   450,000 عتبة  ليتخطى  نوعية  قفزة 
المستقل  المنزل  سعر  متوسط  فَارتفع  كندياَ، 
)مارس(  آذار  في    )Maison unifamiliale(
في  بمستواه  مقارنة   ،32% بنسبة  الفائت 
الشهر نفسه من العام السابق، ليبلغ 481,000 
دوالر في المنطقة التي تشمل جزيرة مونتريال 
وضواحيها، ومدن الفال وفودرُوي سوالنج وسان 

جان سور ريشوليو.
 وعلى صعيد كلّ المقاطعة، ارتفع متوسط سعر 
ليبلغ  سنة  خالل  في   27% المستقل  المنزل 

355,000 دوالر.
مونتريال  بين  المنازل  أسعار  بمقارنة  قمنا  وإذا 
األسعار  الزيادة في  تعّدت نسبة  وتورونتو، فقد 
نسبة 32%  فإّن  ذلك  ومع  تورونتو.  في   40%
ولكن  تعتبر نسبة مرتفعة،  واحد فقط  عام  في 
الظروف اإلستثنائية فرضت هذا الواقع الجديد.

وال بد من اإلشارة الى أّن ارتفاع أسعار العقارات 
ترافق مع رفع الحد األدنى لألجور في القطاعات 

المختلفة، ما يرفع القدرة الشرائية.
بعناية  مدروس  أيضاً  كندا  في  القروض  نظام 
بل  عشوائياَ،  القروض  تُمنَح  ال  لذا،  مشّددة، 
وقدرتهم  لألشخاص  المالي  الوضع  من  يُتَأكد 
على تسديد الدفعات وسجلّهم المالي، لذا فإن 
كندا  في  والركود  اإلقتصادية  األزمات  تداعيات 
مقارنة مع  الناس  على  وتأثيراً  أقل ضرراً  تكون 

الواليات المتحدة والدول األوروبية.
ومقاربتي  الشخصي  منظوري  من  عليه،  وبناءً 
المستقبل  في  أتوقّع  الكندي،  اإلقتصاد  لوضع 
أن تُجمَّد أسعار العقارات على ما هي عليه في 
الراهن، ولكنّي أستبعد حدوث تصحيح  الوقت 

أو هبوط في األسعار.
 - ما هي أنواع المنازل األكثر مطلوبيةً؟

المنازل  على  اإلقبال  كان  الجائحة   قبل 
الطلب  حالياً  ولكن   ،)Detached( المستقلة 
السكنية  والشقق  المنازل  أنواع  على  مرتفع 
بالقدرة الشرائية لكل  المختلفة، واألمر متعلّق 
شخص اليوم. األمر نفسه ينطبق على األراضي، 

التي ارتفع الطلب عليها أيضاَ.
في  العقاريين  للوكالء  المهنية  -الجمعية 
من  حذرت   )APCIQ( كيبيك  منطقة 

وتداعياتها  العقارات  أسعار  ارتفاع  مخاطر 
على اإلقتصاد؛ ما رأيكم؟

  )APCIQ( في الحقيقة ال أجد تحذيرات الجمعية 
ارتفاع األسعار، نظراَ  بهذه الخطورة، وال أخشى 
مسألة  في  وحريصة  متشّددة  المصارف  ألن 
تبلغ 25%  الشهرية  الدفعات  فقيمة  القروض، 
وهذه  للمقترض،  الصافي  الشهري  الدخل  من 
النسبة أقلّ مما كانت عليه في التسعينات. كما 
أن ارتفاع الحد األدنى لألجور يساعد األشخاص 
ارتفاع  من  بالرغم  القروض  قيمة  تسديد  على 
األسعار، ناهيك عن أّن نسبة الفائدة اليوم أقل 

مقارنة مع فترة التسعينات.
- ما هو الحل ألزمة السكن الحالية؟

علينا  وإنّما  الراهن،  الوقت  في  حل  يوجد  ال 
وأنا  العام.  والجو  الحالية  الموجة  مع  التماشي 
أنصح  سنة(   11( وخبرتي  موقعي  من  إنطالقاَ 
بِاإلسراع  العقارات  يرغبون بشراء  الذين  الزبائن 
من  أفضل  األمس  سعر  ألن  األمر،  إتمام  في 
الغد،  أفضل من سعر  اليوم  وسعر  اليوم،  سعر 

وهكذا دواليك...
بشراء  يرغبون  لمن  نصيحتكم  ما  أخيراَ،   -

أو بيع عقار اليوم؛ خصوصاً أن المنزل أكبر 
استثمار في حياة الكثير من الناس؟

المنزل  شراء  في  يرغب  لمن  األخيرة  نصيحتي 
هي تفادي التأجيل والمماطلة، ولمن يرغب في 
بيع منزله، عليه أن يتأكد من قدرته على شراء 
)استراتيجية(  آلية  وضع  خالل  من  آخر،  منزل 
بيعِه  بعد  جديد  عقار  شراء  من  تمكنه  ذكية 

القديم.
أن  هي  إليها  اإلشارة  أوّد  مهمة  أخرى  مسألة 
ندري  وال  مجهول،  العالمي  اإلقتصادي  الوضع 
إن كان متجهاَ نحو التحّسن أم العكس، فاألزمة 
الحالية شبيهة باألزمة العالمية التي حدثت قبل 
قرن )جرّاء الرشح اإلسباني، على سبيل المثال، 
والظروف،  األوضاع  هذه  مثل  وفي  الحصر(،  ال 
واستثماراتهم  أموالهم  حماية  إلى  الناس  يلجأ 
على  تحافظ  ألنها  العقارات،  شراء  خالل  من 
قيمتها في خالل األزمات والكوارث، لذا، يجب 

اإللتفات إلى هذه المسألة. 
كيبيك  وزراء  رئيس  يقر  ال  تقّدم،  مما  بالرغم 
بوجود  حكومته  في  وزير  أيّ  وال  لوغو  فرانسوا 
"أزمة سكن" في المقاطعة من الناحية التقنية 
مقاطعة  أّن  يعتبر  وهو  كندا(،  راديو  عن  )نقالً 
األول  العقد  مطلَع  سكن  أزمة  شهدت  كيبيك 
شغور  معدل  تراجع  عندما  الحالي،  القرن  من 
في  أنّه  ورأى  عتبة 1%،  ما دون  إلى  المساكن 
يمكن  ال   ،2,5% البالغ  الحالي  المعّدل  ظلّ 

الحديث عن أزمة سكن.
االرتفاع  أّن  المعارضة  أحزاب  تؤكد  المقابل  في 
الشديد في األسعار، السيما في مونتريال، يحرم 
النّاس من السكن الالئق ومن التملّك. واعتبرت 
الناطقة باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي لشؤون 
السكن، ماري كلود نيكولز، أّن تخصيص 55% 
لتسديد  الّدخل  المحدودة  األسر  مدخول  من 
كان  "إذا  وأضافت:  منطقي"!  "غير  أمر  اإليجار 
الراتب السنوي لأِلّم العزباء، على سبيل المثال، 
 17,000 سوى  لها  يبقى  فلن  دوالر،   37,000
دوالر لتأمين الغذاء والكساء والنفقات المدرسية 

ألوالدها إضافة إلى مصاريف التنقل"!
وبالرغم من تأكيده أنه مدرك بأّن أسعار السكن 
لوغو  رفض  للبعض،  بالنسبة  باهظةً  تكون  قد 
ما  وفق  الحالي  العام  اإليجارات  تجميد  فكرة 
يقترحه حزب التضامن الكيبيكي، مفّضالً تقديم 
مساعدة حكومية مباشرة لِلعاجزين عن تسديد 
هذا  يكون  فهل  منه،  قسماً  يغطوا  كي  اإليجار 

الحل؟!

مقابلة

المدن  في  متوقعاً  كان  كما  ينجح  لم  البرنامج 
الكبرى والحضرية، كتورونتو ومونتريال وفانكوفر، 
فيما عمل بشكل أفضل في المجتمعات الصغيرة 

كنيو برنزويك، نظراً إلنخفاض أسعار العقارات.
الجالية  ألبناء  نصيحتكم  هي  ما  أخيرا،   -
طريق  عن  أموالهم  باستثمار  يرغبون  الذين 

العقارات؟ 
بدايتهم  في  خصوصاً  الجالية،  ألبناء  نصيحتي 
ما  فغالباَ  الديون،  فخ  في  يقعوا  ال  أن  المهنية، 
السيارات  شراء  إلى  توظّفهم  فور  الناس  يسارع 
الفاخرة وتقسيطها بمبالغ عالية، وفي حال عجزوا 
عن سداد األقساط لسبب أو آلخر فإّن ذلك سيؤثر 
على الرصيد )credit(  الخاص بهم. لذا، أنصحهم 

من  أهم  فالمنزل  مستقبلية،  قراءة  بإجراء 
السيارة، فأي دفعة أو قسط شهري، سيؤثر على 
المصرف  سيقدِّمه  الذي  السكني  القرض  قيمة 
في المستقبل. وفي حال االقتراض من المصارف 
في  والمستحقات  الدفعات  بتسديد  فَلْيقوموا 

وقتها ألّن ذلك يؤخذ بعين اإلعتبار الحقاً.
شراء  الشخص  قرّر  حال  في  الثانية،  نصيحتي 
الشراء  لعملية  مسبق  بتخطيط  فَلْيقُم  المنزل، 
أو 6 أشهر من شراء  )process(، أي قبل سنة 
يتعامل  الذي  المصرف  مع  وَلْيتشاور  المنزل، 
عملية  لتسريع  خطة  عليه  يقترح  فقد  معه، 
المصرف  له  يقّدم  أن  ويمكن  األولى،  الدفعة 
الشراء  عملية  وإتمام  لتسهيل  عملية  نصائح 
.كما ينبغي على الشخص الذي يرغب في شراء 
والتأكد  األجل،  مالية طويلة  المنزل وضع خطة 

عليه  الحصول  الذي يستطيع  القرض  قيمة  من 
وتقديم  المنازل  عن  البحث  في  الشروع  قبل 
إلى  الرجوع  بدون   )Offers( عليها  العروض 
المصرف، وبعدها التنسيق مع سمسار العقارات، 

وليس العكس!
أن  إليها هي  اإلشارة  أود  التي  األخيرة  النصيحة 
العقارات أفضل سبيل الستثمار وادخار األموال، 
الخمسة  السنوات  خالل  في  العقارات  فأسعار 
 constant(  األخيرة في كندا في إرتفاع مستمر
increase(، فمنازل بعض األشخاص المُشتراة 
قيمتها  ارتفعت  سنوات  أربِع  أو  ثالث  قبل 
بمعدالت تتراوح بين 100 و150 ألف دوالر، وفي 

أحيان أخرى أكثر من ذلك.
إرتفاع أسعار العقارات أيضاَ ساعد المالكين في 

اإلستثمار في عقارات أخرى.

المدن  في  اإليجار  بدالت  ارتفاع  أن  كما 
تفضيل  إلى  األشخاص  من  الكثير  دفع  الكبرى 
دفع  في  أموالهم  هدر  عن  عوضاَ  المنازل  شراء 
تكون  أن  المنازل  أصحاب  وعلى  اإليجارات. 
أنهم يسددون  لديهم فكرة مستقبلية، فصحيح 
أقساطا شهرية وفوائد مرتفعة للمصارف، ولكن 
في المقابل أثمان منازلهم بعدة فترة ستتضاعف، 
التّي  األموال  جميع  استوفوا  قد  يكونون  وبهذا 

أنفقوها على منازلهم.
األهمية،  بالغ  استثمار  كندا  في  العقارات  سوق 
ومن ال  الجميع،  أمام  متاحا  زال  ما  الوقت  لذا، 
يمتلك دفعة أولى لشراء المنزل، يمكنه اللجوء 
الى خيار آخر، هو شراء شقة سكنية ليستثمرها 
اإلستثمار  فرصة  يقتنص  وأن  الحق،  وقت  في 

الثمينة في كندا.

سوق العقارات في كيبيك ومخاطر المبالغة في األسعار!

تتمة الصفحة الرابعة 
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فاطمة بعلبكي  

يبدو أن الحياة التقليدية، قبل جائحة 
كورونا، قد بدأت بالعودة تدريجياً إلى 
معظم  استئناف  مع  عهدها،  سابق 
الجوية  المالحة  حركة  العالم  دول 
كندا،  إلى  الدولي  الطيران  وعودة 
على  التهافت  الى  الكنديين  دفع  ما 
الصيفية  إجازاتهم  لقضاء  الحجوزات 
مكاتب  تتعامل  فكيف  البالد.  خارج 
السفر مع هذا الطلب المفاجىء على 

الحجوزات؟!
لإلجابة عن هذا السؤال واإلضاءة على 
والمحظورة  المسموحة  اإلجراءات 
كندا،  في  الدولي  السفر  وشروط 
"سفريات  مكتب  ومدير  مالك  قابلنا 
مايسترو" توفيق سليمان، الذي أجاب 
من  العديد  وأوضح  السؤال  هذا  عن 
إلى  بالسفر  للراغبين  الهامة  النقاط 

الوجهات الدولية.
استئناف  عن  الحديث  ظل  في 
الطيران الدولي والسماح للكنديين 
هو  كيف  البالد،  خارج  بالسفر 

اإلقبال على الحجوزات؟
السفر  حجوزات  على  اإلقبال  إرتفع 
بشكل "هستيري" بالتزامن مع إعالن 
الطيران  استئناف  الكندية  الدولة 
الدولي خارج البالد وداخلها مع نهاية 
الشهر الجاري. وهذا اإلقبال كبير من 
والعربية،  اللبنانية  الجاليتين  قبل 
الكنديين.  المواطنين  من  حتى 
اإلجراءات  بشأن  يستفسر  الجميع 
خاصة  األسعار،  ومستوى  المتبعة 
منذ  السفر  الستئناف  يتشوقون  أنهم 
آذار/مارس  في  كورونا  جائحة  حلول 

العام الماضي.
السفر  مكاتب  جهوزية  مدى  ما 
قرابة  الركود  من  عانت  التي 
على  قدرتها  هي  وما  ونيف؟  عام 
والمفاجئ  المتزايد  الطلب  تلبية 
الصعيدين  على  الحجوزات  على 

"اللوجستي" والمالي؟
تضرر  السفر  مكاتب  من  الكثير  إن 
بسبب إجراءات اإلقفال العام وبعضها 
بطبيعة  تأثرنا  ونحن  إفالسه.  أعلن 
في  لكننا  الجائحة.  جراء  الحال 
من  "جاهزون  مايسترو  "سفريات 
طلبات  علينا  وتتهافت  النواحي،  كل 
بمونتريال  مكتبَيْنا  في  الحجوزات 
يهم  ما  أسبوعين.  نحو  منذ  وأوتاوا 
الناس هو السفر إلى خارج كندا: إلى 
قضاء  بهدف  وأوروبا  العربية  الدول 

العطلة الصيفية.
ملحوظ  ارتفاع  عن  حديث  هناك 
لتعويض  الحجوزات  أسعار  في 
مدى  ما  الطيران،  خسائر شركات 

صحة األمر؟
األولى  الفئة  الطيران  شركات  تُعّد 
تليها  كورونا،  وباء  من  تضرراً  األكثر 
مكاتب السفر والفنادق، لذلك نلحظ 
ارتفاعاً الفتاً في أسعار الحجوزات وفق 
ننسى  وال  والطلب.  العرض  قاعدة 
األهم  والصيف هو  العطلة  أن موسم 
بالنسبة لشركات الطيران والمكاتب، 
ويشكل ذروة عملها، ويبدو واضحاً مع 

ازدياد الطلب على تذاكر الرحالت.
على  نفسه  األمر  ينطبق  هل 
هي  وكيف  الداخلي؟  الطيران 

األسعار؟

هنا ال بد من اإلشارة إلى ميزة يتمتع 
بها الطيران الداخلي في كندا، وهي أنه 
تابع لشركتين فقط، وبالتالي تنخفض 
وهذا  والمنافسة،  المضاربة  إمكانية 
تذاكر  أسعار  على  بالنتيجة  ينعكس 
الذي  الرقم  يفرضان  بحيث  السفر، 
الشركتين  هاتين  أن  كما  يريدانه. 
عن  خسائرهما  لتعويض  تسعيان 

طريق رفع األسعار تدريجياً.
 هل تحرص شركات الطيران على 
العروضات  أو  التخفيضات  تقديم 
السفر  على  المواطنين  لتشجيع 

خارج البالد؟
إلى  الطيران  لجأت شركات  فترة  منذ 
وقدمت  الحجوزات  أسعار  تخفيض 
كان  اإلقبال  لكن  متعددة،  عروضاً 
الراهن،  الوقت  في  أما  منخفضاً. 
أسعار  قفزت  فقد  معكوس،  فالوضع 
عليها.  الطلب  انتعاش  مع  التذاكر 
مرتبطة  السفر  عروض  فإن  وبالتالي 
بتوقيتها وطبيعة الموسم. على سبيل 
لبنان  إلى  التذكرة  سعر  كان  المثال، 

منذ شهر أقل من $900، فيما يوازي 
شركات  كل  لدى   1500$ اليوم 

الطيران.
بتغطية  السفر  مكاتب  تقوم  هل 
والفحص  كورونا  إجراءات  نفقات 

الجرثومي )PCR(؟
الفحص  سفر  مكتب  أي  يغطي  ال 
رفض  بعد  سيما  ال  حالياً،  الجرثومي 
المطار الكندي إجراء الفحص في عدد 
من المراكز المجانية، لذلك تُوُجَِّه إلى 
في  ونحن  الخاصة.  المراكز  اعتماد 
شركتنا نتعامل مع جهة طبية خاصة 
وفق  مكتبنا  داخل  الفحص  تجري 
بين  تكلفته  وتتراوح  مواعيد محددة، 
170 - $200، ويومياً نجري ما يقارب 

20  فحصاً. 
أما بخصوص شركات الطيران فبعضها 
فمثالً  الفحص،  ثمن  دفع  آلية  عّدل 
تشمل  لبنان  إلى  التذكرة  أصبحت 
أميركياً.   50$ وهي  الفحص  تكلفة 
مع اإلشارة إلى أن المطعَّمين مرتين 
الذين  لِكورونا،  المضاد  باللقاح 
لديهم وجهة سفر مباشرة إلى بيروت 
هذا  لكن  الفحص،  إجراء  من  يُعفَون 
التذاكر  أصحاب  على  يسري  ال  األمر 
الذين  أي  )ترانزيت(،  المباشرة  غير 
يهبطون في بلد ثاٍن قبل الوصول إلى 

وجهتهم.
هل  الفندقي،  الحجز  عن   ماذا 

سيبقى إلزامياً لغير المطعَّمين؟ 
ال يزال الحجز الفندقي إلزامياً للجميع، 
الراهن،  الوقت  في  المطعَّمين  حتى 
يبدأ تطبيقه  بسيطاً  لكن هناك فارقاً 
الشهر المقبل، هو أن المطعَّم باللقاح 
المضاد لِكورونا مرتين غير مُلزم بهذا 

جرعتي  أخذ  يكون  أن  بشرط  الحجز 
اللقاح داخل كندا. أما في حال تلقيه 
فيما  كندا،  داخل  األولى  الجرعة 
سيتلقى الجرعة الثانية خارج األراضي 
بالحجز  ملزماَ  سيبقى  فإنه  الكندية، 
الفندقي، بيد أن القيود الصحية قابلة 
للتعديل في فترة وجيزة، بالتزامن مع 
المستجدات وأعداد اإلصابات اليومية 
بكورونا. ونحن حريصون على متابعة 

المستجدات بوتيرة يومية.
معينة  سفر  وجهات  هناك   هل 

محظورٌ السفر إليها ومنها؟
دول  من   90% نحو  فتحت  عموماً 
الستقبال  وأجواءَها  مطاراتها  العالم 
أجل  من  والزائرين  المسافرين 
النهوض بسياحتها واقتصادها، ما عدا 
تزال  ال  التي  كالجزائر،  الدول،  بعض 
مغلقة أمام الحركة السياحية وال يزال 

السفر إليها محظوراً.
إلى  توجهها  التي  الرسالة  ما 
إلى  بالسفر  الراغبين  المواطنين 

وجهات دولية؟
بالجرعتين  االلتزام  هي  نصيحتي 
الدول  بعض  لِكورونا ألن  المضادتين 
مقابل  إجرائهما  اشتراط  بصدد 
قريباً.  أراضيها  إلى  بالدخول  السماح 
وأدعو الراغبين بالسفر لقضاء العطلة 
خارج كندا إلى حجز تذاكرهم مسبقاً 
في أسرع وقت ألن أسعار الحجوزات 
أهمية  على  أشدد  كما  ازدياد.  إلى 
الخاصة  القرارات  على  الحصول 
الموقع الرسمي  بالسفر وشروطه من 
من  وليس  حصراً،  الكندية  للحكومة 
أي مكتب سفر ألن التحديثات تُصَدر 

باستمرار.

إستئناف السفر الدولي في كندا: ما اآللية 
واإلجراءات؟
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أنا من الذين كانوا يظنون أن المملكة 
مصائب  أم  السعودية  العربية 
المسلمين ومنبع البالوي التي تضرب 
والمسببة  األوسط  الشرق  منطقة 
بإختصار  وكنت  العرب.  ألحزان 
أعتقد انها "كالبرد والقِلّة، أساس كُل 
عِلّة"، كما كانت تردّد على مسامعي 
األيام  في  لكن  رحمها هللا.   - جدتي 
الظن  بذلك  اعتقادي  تزعزع  األخيرة 
وذلك  برهةً،  به  إيماني  وقلّ  فترةً، 
في  البطريرك  كالَم  سماعي  بعد 
صدور  بمناسبة  أقيم  الذي  اإلحتفال 
المارونية  البطريركية  "عالقة  كتاب 
لآلباتي  السعودية"  العربية  بالمملكة 
حضرته  الذي  األنطوني،  ضو  أنطوان 
السياسية  الوفود  من  منتقاة  ثُلة 

والدينية والحزبية. 
كالم  في  بسيط  تفكير  بعد  لكن 
األول  إعتقادي  الى  عدت  البطريرك 
أساس  والقلة  كالبرد  "السعودية  بأن 
بقوله  غبطته  أن  سيّما  ال  علة"،  كل 
على  السعوديّةُ  تعتدِ  لم  الواقع  "في 
استقاللَه"  تَنتهِك  ولم  لبنان  سيادةِ 
إظهار  إلى  ويسعى  الحقيقة  يجانب 
التي  تيريزا،  األم  أنها  على  السعودية 
لم تعتدِ على سيادةِ لبنان ولم تَنتهِك 
استقاللَه، ويريد إظهارها مثاال للمحبة 
يضربها  من  وأن  والمسامحة،  والعفو 
األيسر.  له  تدير  األيمن  خدها  على 
وهذا ما ال يقرّه الواقع بدليل بسيط: 
وبهدلته!  وتعذيبه  الحريري  إعتقال 
المحبة  وأين  اإلعتداء  عدم  فأين 
وزراء  رئيس  اعتقال  في  والمسامحة 
لبنان! أال يعتبر هذا تعديّاً صارخاً على 

لبنان وسيادته وانتهاكاً إلستقالله؟! 
في  مدحاً  البطريرك  يزيد  ثم 
السعودية فيقول: "لم تَستبِحْ حدودَه 
وبهذا  الحروب".  في  تورِّطْه  ولم 
الكالم يسعى غبطته إلى إيهامنا بأن 
لِلبنان  الرحمة  مالك  هي  السعودية 
عن  إذاً  فماذا  يرعاه!  الذي  والحارس 
دفع المال الوفير لبثِّ الفتن وتقليب 
الفئات على بعضها؟! وماذا عن تغذية 
الفكر اإلقصائي الوهّابي! فهل دفعت 
حفظ  في  للمساهمة  األموال  هذه 

وحدة لبنان وسالمة مكوّناته؟ 
في  البطريرك  يغوص  ذلك  وبعد 
"لم  إنها  قائالً  المملكة  على  الثناء 
تَتجاهل  ولم  "ديموقراطيّتَه"  ِّلْ  تُعط
يظن  القول  هذا  يسمع  من  دولتَه". 
"الديمقراطية"  منبع  السعودية  أن 
األموال في  وأيكها ومالذها وأن كّب 
خالل الحمالت اإلنتخابية التي كانت 
أساساً  موجهاً  كان  لبنان  في  تجري 
السياسية  الحرية  لتقوية  وحصرياً 
في  لما  ونشرها  وترسيخها  وتعزيزها 
ذلك من إيمان بِدولة لبنان ووحدته!

ينهي البطرك كالمه بالقول إن عروبة 
واعتداالً  انفتاحاً  "بَدت  السعودية 
يسعى  الجملة  في هذه  وهو  ولقاءً". 
إلى تبييض صفحة السعودية وإيهامنا 
المنفتحة  العروبة  بنضالها في سبيل 
أن  يعتقد  غبطته  فهل  والمعتدلة! 
عبدالناصر  لجمال  السعودية  مقاومة 
من  كل  ضد  ووقوفها  له  وضربها 
باب  من  كان  بالعروبة  ينادي  كان 
وكرههم  وأمثاله،  عبدالناصر  تزمّت 
وتكفيرهم  اآلخرين،  على  لإلنفتاح 
إياهم، وعملهم ضد العرب ووحدتهم 
يا  االبل  تورد  هكذا  فما  وتقدمهم؟! 
غبطة البطريرك. أم أن أكمة مدحك 

لها ما وراءه؟!!

تُظهر البيانات المتعلقة بتبرير العنف في "منظمة  
التعاون االقتصادي والتنمية الدولية" )OECD( أن 
لتطبيع  طويل  طريق  أمامه  البلدان  من  "العديد 

العالقات بين الجنسين". 
جاء ذلك في سياق موجة جرائم القتل في كيبيك 
)أكثر من 11 ضحية من النساء هذا العام ( طرحت 
والتنمية   االقتصادي  التعاون  "منظمة  خاللها  في 
تبرير  إمكانية  حول  األسئلة  من  عدداً  الدولية" 
العنف األُسري في ظروف معينة. وتنطلق  المنظمة 
والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  بيانات  "قاعدة  من 
التي شملت 180 دولة في العالم"، علماً أن ثقافة 
الهيمنة بينهما ما تزال راسخة ومقبولة بطريقة ما، 

حتى من قِبل النساء.
ففي 17 دولة من أصل 25 تجيب النساء باإليجاب، 
خاصة في إفريقيا وبعض الدول العربية، التي ترى 

أن العنف المنزلي الذي ينزل بهن يمكن تبريره .
العنف  نسبة  زالت  ما  نامية  أخرى  دول  وهناك 
والعراق   )80٪( أفغانستان  مرتفعة:  فيها  المنزلي 
والمغرب  ولبنان )44%(  والجزائر )48%(   )% 55(
في  تنخفض  حين  في   ،)57٪( والسنغال   )22%(
وإلى  ألمانيا،  إلى %20، كما في  المتقدمة  الدول 

الواليات  %15 في سويسرا، وإلى قرابة %10 في 
في  و8%  والسويد،  وبريطانيا  االميركية  المتحدة 
تذكر  ال  حين  في  المكسيك،  في  و5%  كندا، 
بيان  أي  والتنمية"  االقتصادي  التعاون  "منظمة 

مماثل بشأن كيبك.
الزوج  لِقيام  سبب  ألي  قبوله  يمكن  العنف  وهذا 
لجدالها  أو  يحترق،  الطعام  كتركها  زوجته،  بضرب 
إذن  أو  علمه  دون  المنزل  من  خروجها  أو  معه، 
إقامةَ  رفضها  أو  أطفالَها،  إهمالها  او  منه،  خاص 
التعاون  منظمة  بيان  ويتساءل  الجنسية.  العالقة 
الظلم  هذا  يحدث  أن  عجيباً  "ألَيس  االقتصادي: 
الزوجية في عام 2021، ال سيما  الحياة  في عالم 
االمريكية  المتحدة  كالواليات  متقدمة  بلدان  في 
)36 %( والمملكة المتحدة )%29( وفرنسا )26%( 
االحصاء  هيئة  دراسة  أن  علماً  )%44(؟  وكندا 
الكندية رأت ان هذه النسبة "عجيبة"، خاصة أن 
االبالغ عن حاالت العنف بحق المرأة غالبا ما يكون 

أقل من الواقع.  
درجة الحماية التي يوفرها النظام القانوني

يتراوح  مؤشر الحماية من 0 إلى 1، و"يعني الصفر 
المرأة،  الممارسات ال تظلم حقوق  أو  القوانين  أن 

ويعني الرقم 1 أن القوانين أو الممارسات عنصرية 
فعالً بحق المرأة".

األولى،  المرتبة  روسيا  تحتل  ذلك،  على  وبناء 
التعاون  منظمة  بيانات  لقاعدة  وفقًا   ،1 بمعدل 
االقتصادي والتنمية، وبالتالي فإن القوانين هناك 

تعتبر عنصرية فعالً بحق المرأة.
المملكة  تكون  أن  المستغرب  أنه "ليس من  كما 
العربية  واإلمارات  وأفغانستان  السعودية  العربية 
العجيب  من  أن  إال   .0.8 وإيران  والعراق  المتحدة 
ببلدان  مرتبطًا   0.8 البالغ  المعدل  هذا  رؤية 
والمملكة  وألمانيا  وفنلندا  وإسرائيل  إيطاليا  مثل 

المتحدة"، وفقاً للمؤشر.

د. علي حويلي - مونتريال

بوجود أزمة جرثوم كورونا أو كوفيد – 
19، زادت أهمية التعليم من بعد من 
خالل استخدام التقانة )التكنولوجيا( 
ووسائل التواصل االجتماعي لتسهيل 
التواصل بين الطالب واألستاذ، سواء 
كان أستاذًا جامعيًا أو غير ذلك، ومما 
ال شك فيه أن إيجابيات الدراسة عن 
بعد كثيرة، كسهولة وسرعة التواصل 
مع أستاذ المادة، حتى خارج أوقات 
الدوام المدرسي في بعض األحيان، 
إلى  الحضور  من  الطالب  وإعفاء 
فيستطيع  المدرسة،  أو  الجامعة 
الدراسة في المنزل أو أي مكان بكل 
تنظيم  من  تمكنه  أنها  كما  أريحية، 
يريده،  الذي  بالشكل  دراسته  وقت 
لكن ذلك ال ينفي وجود العديد من 
السلبيات المهمة للدراسة عن بعد، 

وذلك ما سنتناوله في ما يلي :
أواًل: ضعف التواصل:

نقاط  أهم  أن  فيه  شك  ال  مما 
أي  الحي،  التواصل  هي  التواصل 
بعضهما،  واألستاذ  الطالب  يرى  أن 
وذلك للمحافظة على جذب االنتباه 
الدراسة  في  أما  ممكن،  قدر  ألكبر 
بوضوح.  الجزء  هذا  فنفتقد  بعد  مِن 
صحيح أن التواصل قائم، ولكنه يظل 
الحي،  بالتواصل  يُقارَن  ال  ضعيفاً، 
العملية  على  يؤثر  هذا  فإن  ولذلك 

الدراسية بشكل كبير.
ثانيًا: ضعف التفاعل:

في الطبيعي ال يستطيع اإلنسان أن 
انتباه الشخص اآلخر بشكل  يضمن 
إن  فكيف  أمامه،  جالس  وهو  كلي 
رؤيته  يستطيع  ال  وهو  بعد  كان من 
الشخص  كان  إن  معرفة  يمكنه  وال 
ينصت باهتمام أو يشاهد بتمعن أم 
على  الجامعي،  األستاذ  أن  كما  ال. 
سبيل المثال، ال يستطيع رؤية ردود 
يدرك  ال  أنه  كما  الطالب،  أفعال 
أمّا  يفقده.  لم  ومن  تركيزه  فقد  من 
الدراسة من  للطالب ففكرة  بالنسبة 
األمور  عن  السؤال  أمر  تصعب  بعد 

التي لم يفهمها.
ثالثًا: عدم االنضباط:

المعتادة  النمطية  الدراسة  تحوي 
المحاضرات،  بمواعيد  خاصاً  جدوالً 
دقة،  بكل  مقّسمة  المواعيد  وتلك 
على  تحصل  كانت  المواد  وجميع 
بالتساوي، وذلك  بها  الخاص  الوقت 
على  وللمحافظة  الوقت  لتنظيم 
يخسر  الطالب  فكان  االنضباط، 
المحاضرة إذا لم يحضر في موعدها، 
فتصعب  بعد  من  الدراسة  في  أمّا 
نجد  لذا  األمر،  هذا  على  السيطرة 
مما  كبير،  بشكل  فوضويًا  األمر 

الذين  الطالب  على  األمر  يصعب 
يجدون صعوبة في تنظيم أوقاتهم.

 رابعًا: فقدان التركيز:
التواصل  أو  بعد  من  الدراسة  إن 
على  يساعد  أمر  بعد  من  عمومًا 
فقدان التركيز، فالطالب ال يستطيع 
التركيز على مادة واحدة، بل يحصل 
التي  المعلومات،  من  العديد  على 
تبدو له سابحة في بحر من الفوضى 
يتطلّب  الذي  الترتيب  إلى  وتحتاج 
فقدان  أّن  كما  الوقت،  من  الكثير 
التركيز ال يعني ذلك فقط، بل يمكننا 

وضع مثال توضيحي آخر.
بشكل  تُبث  محاضرة  هناك  مثاًل 
ولكنه  الطالب  ويشاهدها  مباشر 
مهتمّة  عينه  فربما  تركيزه،  يفقد 
بالتعليقات في األسفل، أو قد يترك 
شيء  لفعل  ويتوجه  بجانبه  الهاتف 
تركيزه  فقد  قد  يكون  وهكذا  آخر، 

كليًا.
 خامًسا: ضياع بعض المعلومات:

أّن  كيف  سبق  ما  في  أوضحُت 
والفوضوية  المشتّتة  المعلومات 
أيًضا تفقدنا التركيز، ففي المحاضرة 
المعلومات  على  الطالب  يحصل 
كاملة  العلمية  بالمادة  الخاصة 
بسهولة وبشكل مباشر، أمّا في حالة 
صعوبة  يجد  فإنّه  بعد  مِن  الدراسة 
في تجميع الملفات الخاصة بالمادة 
الكثير  ضياع  يسهّل  مما  عقله،  في 
من المعلومات التي يمكن ان تكون 
مستوى  على  تؤثر  وبالتالي  مهمّة، 
الطالب في المادة، ويمكن أيًضا أن 
تؤثّر على نجاحه ومجموعه الدراسي 

ككل.
مداخالت  وجود  صعوبة  سادًسا: 

من المعلمين:
التي  الملفات  من  العديد  هناك 
وغيرهم  الجامعيين  األساتذة  يُعّدها 
كالملفات  الطالب،  لمساعدة 
َّرة  المصو األشرطة  ومقاطع  الصوتية 
)الفيديو( والعروض التقديمية وغيرها 
الملفات  وهذه  الهامة،  الملفات  من 
تسهل األمر على الطالب، لكنها أيًضا 
ففي  المحاضرات،  بفائدة  ليست 
المحاضرات تكون اإلمكانية لِتوضيح 
في  المفهومة  غير  للنقاط  األساتذة 
سهولة  بكل  التقديمية  العروض 
ذلك  في  صعوبة  نجد  لكنّنا  ويُسر، 
يتعلق  عندما  بعد  من  الدراسة  عند 

األمر بالمادة العلمية ذاتها.
 سابعًا وأخيرًا: بطء التطور:

شبكات  بطء  أن  من  الرغم  على 
يمكننا  نادرًا،  شيئًا  أصبح  االتصال 
التطور  لبطء  كبيراً  سبباً  اعتباره 

الدراسي للدراسة من بعد.

ففي  أخرى،  أسباباً  هناك  أّن  كما 
الدراسة من بعد يصعب على األستاذ 
المخصص  الوقت  تنظيم  الجامعي 
بعد  من  فالدراسة  المادة،  لتدريس 
وذلك  الحي،  التواصل  عن  تختلف 
المنهج  في  يسيرُ  األستاذ  يجعل 

مشتت،  وبشكل  بطء  بكل  العلمي 
يستطيع  ال  ربّما  لذلك  ونتيجة 
طبيعي،  بشكل  االستيعاب  الطالب 
ممّا يؤثر عليه دراسيًا بالسلب، وربما 
أسوأ من ذلك: قد يدفع هذا البعض 

للرسوب.

ممارسات مروعة في العنف المنزلي

نتائج كارثية للتعليم عن بعد

د. علي ضاهر  

  د. علي حويلي ـ مونتريال
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هذا باب نطل من خالله على المشاكل التي تحدث بين أبناء جاليتنا محاولين مشكلة وحّل 
نحن  وعليه   .. والخبرة  االختصاص  أهل  استشارة  بعد  المناسبة  الحلول  اقتراح 
نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها في األعداد القادمة بحول هللا..

في كل عام نستقبل االيام العشرة االولى من 
شهر ذي الحجة الحرام ، هذه االيام التي تتميز 
ايمانية  عبادية  بميزات  السنة  ايام  سائر  عن 
نستقبلها  ربهم؛  الى  المؤمنون  بها  يتقرب 
تخفق  العالم  ارجاء  كل  في  المؤمنين  وقلوب 

ولها الى البيت الحرام ، والمشعر الحرام..
فريضة  ادوا  وان  سبق  الذين  والمسلمون 
للحج  الذهاب  يهوون  البعض ممن  او   ، الحج 
هؤالء  كل  اعاقتهم؛  المختلفة  الموانع  ان  اال 
فقدوا شيئاً  قد  انهم  االيام  في هذه  يشعرون 
، الن من  المؤلم  بالفراغ  ما يجعلهم يحسون 
الجدير باالنسان في هذه االيام ان يكون الى 
جوار بيت هللا مع الطائفين والمصلين والركع 

السجود. 
الحجاج  منها  يستفيد  جمة  منافع  وللحج 
الحج.  فرصة  لهم  تتح  لم  الذين  من  وغيرهم 
المنفعة ال يمكن االستفادة  ان  المعلوم  ومن 
فان  نعرفها  لم  فاذا  معرفتها،  دون  منها 
الفرص  هذه  وخصوصاً   ، ستفوتنا  الفرصة 
القوة  حالة  نبدلها من  ان  البد  الكبرى  والتي 
واالمكان واالحتمال الى حالة الفعل والواقعية 

والتحقق. 
وقد اشار سبحانه وتعالى الى هذه المنافع في 
اآلية الكريمة: ﴿ لِيَْشهَُدوا َمنَافَِع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا 
َّامٍ َمعْلُوَماٍت عَلَى َما رَزَقَهُم مِن  َّهِ فِي أَي اْسَم الل

بَهِيَمِة االَنْعَامِ ﴾ )الحج/28(. 
وبين  الحجاج  بين  مشتركة  المنافع  وهذه 
المسلمين اآلخرين في كافة االقطار ممن لم 

يوفقوا الداء هذه الفريضة االلهية. 
التي  االيمانية  الشعائر  قمة  في  يقع  والحج 
كل  من  لالنسان  خالصاً  سبحانه  هللا  جعلها 
األمة  فان  ولالسف  وعذاب.  وشقاء  وقيد  غل 
االسالمية لم تعرف بعد كيفية التعامل بحكمة 
مع هذه الشعيرة االلهية التي توفر لنا المزيد 

نحقق  ال  ربما  اننا  بل   ، والمنافع  الفوائد  من 
من فوائد الحج سوى القليل، اما الباقي فنحن 
غافلون عنه بسبب قلة وعينا ، وعدم معرفتنا 
التعامل مع  بمداخل الحج ومخارجه ، وآداب 

هذه الفريضة التي اوجبها هللا تعالى علينا. 
لنبيه  وجل  عز  ربنا  قال  المجال  هذا  وفي 
ابراهيم عليه السالم عندما بنى الكعبة ، وامره 
َّاِس  الن فِي  ِّن  الحج: ﴿وَأَذ الى  الناس  بدعوة 
ابراهيم  من  كان  فما  بِالْحَجِّ ﴾ )الحج/27(. 
الخليل عليه السالم إالّ ان صعد الجبل ونادى 
في الناس، وحثهم على الحج. علماً ان الحياة 
لم تكن موجودة في ارض مكة الجرداء ، ولكن 
هللا حمل كالم نبيـه الخليل الى كل اذن واعيـة 
 ، تتوالى  و  تمر  والعصور  هي  السنون  وها   ،
ووفود الرحمان تتقاطـر الى بيت هللا بكل لهفـة 
واشتيـاق ، يتجـاوزون كل الصعـاب ، ويركبون 
هللا  بيت  الى  يصلوا  ان  سبيل  في  االخطار 
يمكن  التي  الفوائد  هذه  جملة  ومن  الحرام. 
في  والجوع  الفقر  مشاكل  من  جزءا  ترفع  ان 
العالم هي االضحية التي لو احسن تخزينها في 
برادات مخصصة لتحولت الى بنك غذاء عالمي 
يلبي حاجات الفقراء والمعوزين في شتي انحاء 
العالم من خالل ما يتوافر له سنويا من ماليين 
خلت  يفترض  لسنوات  كان  التي  االضاحي 
أن  يحسن القيمون عليها في السعودية عملية 
اسالمي  اشراف  تحت  توزيعها  وادارة  تخزينها 
تراعى فيه  المناطق االكثر فقرا بين المسلمين 
فال تجير في السياسة واستخدام المملكة لها 
انما  العهد  ولي  أو  من  الملك  وهدايا  كعطايا 
اسالمية  هيئة  من  انسانية  كمساعدة  تقدم 
وتديرها  الشعيرة  هذه  على  تشرف  دولية 
عندها  فنكون  ومتقن  مدروس  علمي  بشكل 
منفعة من  للمسلمين  ووفروا  ممكن ساهموا 

منافع الحج وبركاته.

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال نداء 
www.ccmmontreal.com

الحجاب مرة أخرى

الحج وفرصة التغيير الحضاري

موضوع  إثارة  ليست  المرة  هذه   : مشكلة 
الحجاب بسبب االجراءات الحكومية في كيبيك 
فيما يخص الرموز الدينية في االماكن الرسمية 
المسلملت  احدى  نشرته  ما  بخصوص  انما 
لها  يمكن  بانها  االعالمي  الوسط  في  البارزات 
في  محجبة  وغير  يوم  في  محجبة  تكون  ان 
مختلف  بمظهر  ثم  يوم  في  وبمظهر  اخر  يوم 
على حرية  تأكيد  ذلك  وكل  اخرى.  اطاللة  في 
يحق  ال  التي  الشخصية  الحرية  وعلى  االختيار 
الحد ان يتحكم بها ... وقد يكون لكالمها في 
الظاهر صوابية معينة النه ينادي بشرعة حقوق 
الحقوق  هذه  تضمن  التي  كندا  في  المواطن 
ومنها حق التعبير ) عبر صحيفتكم المحترمة (  
لذا من حقي أن اسأل هذه السيدة ومن يفكر 
بطريقتها اذا كان جسدك ملكك وانت حرة فيه 
التالعب  يقبل  برمزيته هو شيئ  الحجاب  فهل 

واالهانة ؟؟ فاطمة / موريال 
حل : نعم، هناك في الواقع نوع من التعّسف 
المواطن  حقوق  فبين  االمور.  بين  والخلط 
مراعاة  من  بد  ال  واالختيار  التصرف  وحريات 

والمشاعر  الدينية  للمعتقدات  االساءة  عدم 
بنظر  فالحجاب   . بها  المرتبطة  واالحاسيس 
الفرائض  من  فريضة  هو  المسلمين  غالبية 
 ، المرأة  على  تعالى  هللا  أوجبها  التي  الدينية 
في ضمن رؤية تقوم على بناء مجتمع محتشم 
ومحافظ يراعي حدود النظر واللمس واالختالط 
الى  يهدف  الحجاب  وارتداء  الجنسين.  بين 
األمان  من  النوع  هذا  تحقيق  في  االسهام 
تعتقد  ال  فمن  والنفسي.  االجتماعي  االخالقي 
ارتداء  رفض  في  الحرية  كامل  لها  االمر  بهذا 
توهين  دون  ولكن  سافرة  والخروج  الحجاب 
قماش  قطعة  الى  تحويله  خالل  من  الحجاب 
بقية  مع  ليتناسق  الرأس  على  يوضع  ملون 
يكون  ال  عندما  ينزع  ثم  واالكسسوار،  الزينة 
كذلك. فهذا االمر يجب ان ال يسمى حجابا وال 
التي ترتديه ان تسمي نفسها محجبة . انما هو 
"فوالر" ضمن موضة معينة، لذا هو يلبس في 
الفهم  يساء  ال  وعندها  معين.  بشكل  مرة  كل 
من قبل االخرين وال يصبح االمر موضوع جدل 

في اوساط الجالية المسلمة .

بلدية  لرئاسة  المرشحة  أطلقت 
هنادي  السيدة  بروسارد  مدينة 
حال  في  أمس  الفتاً  وعدا  سعد 
البلدية  االنتخابات  في  انتخابها 
في  إجراؤها  المقرر  القادمة 
الثاني  تشرين  شهر  من  السابع 
– نوفمبر: أن يكون سقف راتبها 
دوالر.  ألف   98 عند  األساسي 
قدره  انخفاًضا  سيكون  ما  وهو 
قرابة 42000 دوالر عما يتقاضاه 
العام  في  إجماالً  البلدية  رئيس 

)كعام 2021(.
حُدِّدَ  دوالر  ألف  المبلغ 98  هذا 
على أساس قدرة المواطنين على 
المبلغ  أن  سعد  وأكدت  الدفع. 
حقيقة  هو  أساسياً  مبدأ  "يؤكد 
أن مساهمة المواطنين في راتب 
تتجاوز  أال  يجب  البلدية  رئيس 
 1.25 األحوال  من  حال  بأي 

دوالر لكل ساكن في السنة".

وأضافت: "ستكون مراجعة سلم 
رغبتنا  على  دليل  أول  الرواتب 
سليمة  إدارة  ضمان  في  الثابتة 
مع  البلدية،  لألموال  ومتوازنة 
األخذ في االعتبار حجم المدينة، 

البلدية،  رئاسة  ومسؤوليات 
وقبل كل شيء، قدرة المواطنين 

على الدفع". 

األساسي  الراتب  تحديد  ويمكن 
لتطور  وفقًا  البلدية  لرئيس 
البلدية،  وحجم  المعيشة  تكلفة 
السكان. وتضيف  حسب معرفة 
سعد:  البلدية  لرئاسة  المرشحة 
"إذا تحدثت عن السياسة، فإنها 
لِخدمة  شيء  كل  قبل  كانت 

المواطنين".
إعالن  في  أكدت  سعد  وكانت 
الماضي:  الشهر  ترّشحها 
حب  ميثاق  هو  "ترشيحي 
لمدينتي، لبروسارد". ولفتت إلى 
ان "الموضوع الرئيسي لترشيحي 
هو بناء مشروع اجتماعي يتمحور 
الديمقراطية  تعميق  حول 
والمساواة.  االجتماعية  والحقوق 

المواطنين  إلى  أستمع  أن  أريد 
لجعل  مستعدة  أنا  والمواطنات. 
معكم،  بتنوعها.  تتألق  بروسارد 
أتطلع إلى نقل قيمنا في الشمول 
والتضامن إلى مجلس البلدية". 
سعد  هنادي  السيدة  ستعمل 
حزبها  ألهداف  الترويج  على 
خالل  من   "Brossard UNI"
والمشاريع  الحزب  مقترحات 
والمقترحة  له  التجريبية 
باإلضافة  السن،  وكبار  للعائالت 
التي  الجديدة  المقترحات  إلى 
المقبلة،  األسابيع  في  ستقدمها 
وهي رؤية تستجيب الحتياجات 

 ."Brossard" وواقع سكان

منذ  بروسارد  في  هنادي  وتقيم 
كرئيسة   - وتساهم  عامًا،   30
في   - للمرأة  العدالة  لجمعية 
في  المرأة  حقوق  عن  الدفاع 
 Femmes pour le( كيبك 
 Dire - Femmes pour
وباء  انتشار  بداية  ومنذ   .)Agir
منظمتها  التزمت  "كورونا"، 
الداعمة  المساعدات  بتقديم 

لِكبار السن .

من المقرر أن تنعقد في الثاني والعشرين من هذا 
)اإلسالموفوبيا(  لإلسالم  الكره  حول  قمة  الشهر 
برعاية الحكومة الكندية لبحث مستجداتها وكيفية 
يمكن  حلول  إلى  الوصول  بهدف  وهذا  مواجهتها، 
المتنامي  واالتجاه  العدائي  الشعور  لتالفي  تفعيلها 

للعداء لإلسالم وكره المسلمين في كندا.
وقد أصدر المنتدى االسالمي الكندي بيانا أمس جاء 

فيه :
لندن،  مدينة  في  اإلرهابي  الهجوم  أعقاب  "في 
مدينة  في   2017 عام  اإلرهابي  العدوان  أونتاريو؛ 
في  المسلمات  على  العنيفة  االعتداءات  كيبيك؛ 
الكره  حوادث  وتصاعد  المقاطعات؛  أنحاء  جميع 
واإلسالم  الكنديين  لِلمسلمين  المعادي  والخطاب 
وقيَمهم، أصبح من الواضح للغاية أن الكره لإلسالم 
يشكل   - الكراهية  أشكال  من  متطرف  كشكل   -
تهديدًا أمنيًا ألمتنا وللتناغم في مجتمعنا الكندي".

وأضاف المنتدى االسالمي الكندي: "عندما أصبحت 
الحقائق المريرة بمستوى ال يمكن إنكاره، أصبحت 
إلحاحًا"،  أكثر  لإلسالم  الكره  معالجة  قمة  أهمية 
مؤكدًا: "يجب أن توفر القمة المقترحة فرصة إلجراء 
مناقشة عميقة جداً حول هذه القضية أمام الحكومة 
والمدنيين،  السياسيين  من  المصلحة  وأصحاب 
ملموسة  وحلول  بمقترحات  اختتامها  بهدف  وهذا 

للغاية: قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد".
وتناول المنتدى النقاط الواردة في اإلعالن، فقال عن 
الخطاب الحاقد: "هناك فرق واضح بين حرية الكالم 
والخطاب الحاقد. الخطاب الحاقد يؤدي إلى الحقد، 
وحرية التعبير تؤدي إلى إثراء الديمقراطية. يجب أال 
يندرج أي خطاب يؤدي إلى العنف والتعصب تحت 

باب حرية التعبير".    
وعن وسائل التواصل االجتماعي قال المنتدى: "مع 
التعبير، هناك حاجة لتشريعات قوية  احترام حرية 
ان  ينبغي  ال  االجتماعي  التواصل  منصات  أن  تؤكد 
تتحول إلى منصات تغذية للعنصرية والتحيز. يجب 
إلى  وتقديمهم  الشديد  الكره  يبثون  الذين  تحديد 

العدالة".
العقائديات  معالجة  "يجب  انه  البيان  وأكد 
تؤدي  التي  المتطرفة  اليمينية  )األيديولوجيات( 
مرتكبو  يتبناها  التي  العقائديات  ألنها  العنف  إلى 

االعتداءات اإلرهابية العنيفة المعادية لإلسالم".
ورأى المنتدى انه "كدليل، من الواضح أن مشروع 
كيبيك  شابات  يستهدف  والعشرين  الواحد  القانون 
وأثبتت  ومعتقداتهن.  لباسهن  اختيارهن  بسبب 
دراسة استقصائية تلو األخرى أن اآلثار المترتبة على 
مشروع القانون الواحد والعشرين قد عمّقت الجراح 
للكثير،  وبالنسبة  لإلسالم،  الكره  بها  يتسبب  التي 
لِلمسلمين الكنديين بشكل  فقد أثار القانوُن الكرهَ 

رئيسي في كيبيك".
بيئة  وجود  عن  اإلعالم  وسائل  نقلتها  تقارير  وعن 
األمن  وكاالت  بعض  داخل  لإلسالم  معادية  سامة 
من  النوع  "هذا  أن  البيان  رأى  الكندية،  الفيدرالية 
المناخ له تأثير شديد للغاية، حتى على عملية صنع 
واستهداف  اللجوء،  وطالبي  المحاكم،  في  القرار 
أساس  على  الكنديين  والمقيمين  المواطنين 

خلفياتهم الدينية والعِرقية".
كما لفت البيان إلى ان "العنصرية الخفية هي واحدة 
من أكثر التحديات تعقيدًا، التي تحتاج إلى نهج خاص 
من السلطات حتى تتمكن من معالجتها". وأضاف: 

"تظهر العنصرية الخفية بشكل رئيسي في التوظيف 
المناصب  وشغل  العمل  وفرص  العمل،  سوق  في 
المعايير  ازدواجيةَ  يعتبر  ما  في  تتجلى  كما  العليا. 
الكنديين على وجه  بالمسلمين  عندما يتعلق األمر 
المواطنون  يشعر  المثال،  سبيل  على  الخصوص. 
وكالة  بآثار  المقاطعة  في  والمقيمون  الكنديون 
كونها  من  الرغم  على   - كيبيك  في  الشباب  حماية 
الحوادث السلبية  العديد من  إقليمية. هناك  هيئة 
في  الشباب  حماية  وكالة  تعامل  بكيفية  المتعلقة 
المسلمة،  بالعائالت  المتعلقة  القضايا  مع  كيبيك 
كانت  التعامالت  هذه  أن  واسع  نطاق  على  ويُعتَقد 

ستصبح أقل حدة إذا كانت العائالت غير مسلمة."
وعن أمن وسالمة الكنديين المسلمين قال المنتدى 
الحقد  جوانب  أخطر  أحد  "إن  الكندي:  االسالمي 
إلى  الموجهين  واإلرهاب  العنف  هو  اإلسالم  على 
المواطنين المسلمين ومؤسساتهم في جميع أنحاء 
البالد. ونظرًا ألن كندا شهدت ارتفاعًا في مثل هذه 
الحوادث، فقد أصبح األمر أكثر إلحاحًا لوضع خطة 
المقلقة  الظواهر  هذه  مثل  لمعالجة  للعمل  شاملة 
وتودي  السيطرة  نطاق  عن  تخرج  أن  قبل  للغاية، 

بحياة المزيد من الكنديين األبرياء".
وشدد المنتدى على ان "االعتراف الواضح بمساهمة 
جميع  على  المجتمع،  في  الكنديين  المسلمين 
والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  المستويات 
يمكن أن يكون إحدى الوسائل اإليجابية في مواجهة 

الكره لإلسالم". 
الضحايا  أبرز  هن  "النساء  أن  البيان  أكد  وإذ 
للحاقدين على اإلسالم والعناصر الشعبوية المتطرفة 
النساء  أمام  الفرص  "فتح  أن  رأى  المجتمع"،  في 
هو  الرئيسية  المناصب  في  الكنديات  المسلمات 
عنصر آخر يبعث برسالة واضحة مفادها أن جميع 
الكنديين متساوون، ويمكن للجميع االنضمام إلى 
الجهود المبذولة لجعل كندا دولة متعددة الثقافات".

على  الكندي  االسالمي  المنتدى  أكد  بيانه  وفي 
للكره  للتصدي  الملموسة  التحتية  البنية  "تجهيز 
السنوات  خالل  في  ملموسة  خطوات  في  لإلسالم 
 ،"e 411" االلتماس  اعتماد  من  الماضية،  القليلة 
الذي أدى إلى إدانة الكره لإلسالم مرتين في مجلس 
النواب، ثم "M103" وتوصياته، وتعيين 29 كانون 

الثاني/ يناير يوماً للعمل لمجابهة الكره لإلسالم". 
السياسية  لإلرادة  "يمكن  اآلتي:  على  وشدد 
والتعاون  الواضحة،  والقواعد  والسياسات  الصادقة، 
مع المجتمعات المدنية أن يقربنا جميعًا ككنديين 
من تقليل تأثير الكره والعنصرية والتعصب األعمى 

في كندا."
سامر  رئيسه  وقعه  الذي  بيانه  في  المنتدى  وختم 
القمة  إلى  المنتدى  "يتطلع  بالقول:  مجذوب 
لمعالجة الحقد على اإلسالم، وإلى الخطط الختامية 
لِكيفية التعامل مع الموضوع، في الوقت المناسب، 
على جميع مستويات التأثير في المجتمع الكندي".

وعد الفت من هنادي سعد إذا فازت 
باالنتخابات البلدية في بروسارد.. ما هو؟

المنتدى االسالمي الكندي في رسالة إلى قمة معالجة الكره لإلسالم:

يشكل تهديًدا أمنًيا وخطًرا على التناغم في 
مجتمعنا الكندي
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج، فقد يموت البعض من كوفيد-19 أو يعانون 
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيًضا

دعونا نواصل حماية أنفسنا!
خالل األشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19
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كضابطة  عملت  مسلمة  امرأة  قالت 
استخبارات كبيرة في دائرة المخابرات 
األمنية الكندية )CSIS ( إن العنصرية 
بشكل  لها  تعرضت  التي  الممنهَجَة 
جهاز  في  التنوع  وانعدام  مباشر 
لألمن  تهديدًا  يشكالن   "CSIS"
الهجوم  ضوء  في  خاصة   - القومي 
المميت األخير على األسرة المسلمة 

الكندية.
لقناة  مطول  تقرير  في  ذلك  جاء 
"سي بي سي" الكندية. ونقل الموقع 
المحجبة  مقبل،  هدى  السيدة  عن 
والمتحدثة بالعربية، أنها عوملت على 
واستُجوِبَت  الداخل  من  تهديد  أنها 
مسيرتها  خالل  في  ديانتها  بشأن 
في  عامًا   15 استمرت  التي  المهنية 

 ."CSIS"
قطع  على  أجبرت  إنها  مقبل  وقالت 
اإلسالمية،  المنظمات  مع  العالقات 
تُعاَملُ  العمل،  في  منبوذة  وكانت 

كمواطنة من الدرجة الثانية.
وكانت مقبل غادرت جهاز المخابرات 
ساهمت  أن  بعد   2017 عام  في 
بادّعاء  بحقه  مدنية  دعوى  رفع  في 

ممارسته العنصرية.
للترشح  تسعى  التي   - مقبل  وقالت 
كمرشحة فيدرالية عن الحزب الوطني 
 - الجنوبية  أوتاوا  في  الديمقراطي 
لشبكة "سي بي سي نْيوز": "هذا هو 
السبب الذي يمنع األفراد في الجالية 
بالمنظمة  الوثوق  من  المسلمة 
لمواجهة تهديدات اليمين المتطرف". 
وأوضحت أن "االفتقار إلى الثقة يرجع 

إلى االفتقار إلى التنوع."
كيبك  جريمة  إلى  مقبل  أشارت  وإذ 
ألكسندر  قتل  حين   ،2017 عام  في 
في  المسلمين  من   6 بيسونيت 
أن  يجب  "كان  قالت:  المسجد، 
كان  ما  إلى    "CSIS" جهاز  يلتفت 
به.  القيام  بيسونيت  ألكسندر  ينوي 
اإلنترنت،  يستخدم  بيسونيت  كان 
مع  المناقشات  في  يساهم  وكان 

المنظمات اليمينية المتطرفة".
للعمل  ذهبت  إنها  مقبل  وقالت 
في  اإلرهاب  مكافحة  قسم  في 
على  وهي   .2002 عام   "CSIS"جهاز
حد علمها، كانت أول ضابطة مخابرات 
في  الحجاب.  ترتدي  سوداء  عربية 
البداية، كما قالت، استُقبِلَت بشكل 
بعد عامين  أوتاوا. لكن  جيد في مقر 
كل  تغير  قولها،  على حد  عملها،  من 

شيء.
َّر  المُتصو "المصدر  أن  واعتبرت 

للتهديد اإلرهابي في كندا عام 2004 
الشباب  إلى  القاعدة  من  تحول 
الجيل  من  الكنديين،  المسلمين 
إنها  مقبل  وأضافت  والثالث".  الثاني 
أنها  على  تُعاَمل  فجأة  نفسها  وجدت 
وعقبت  أيًضا.  الداخل  من  تهديد 
بالقول "شعرت كأنني كنت مستهدفةً 
الكندية. شعرت  المخابرات  في مركز 
ضدي  انقلبت  بأكملها  المنظمة  أن 

وأنني وحيدة".
كذلك  األمر  يكن  لم  مقبل  وبحسب 
حتى حصلت على وظيفة في المملكة 
أمنها  وكالة  لمساعدة  المتحدة 
واستخباراتها المحلية )MI5(، أي حين 
شعرت أن مهاراتها كضابطة مخابرات 
بها.  مُعتَرٌَف  اللسان  عربية  مسلمة 
وقالت إنها ساعدت في الحصول على 
في   2005 بتفجيرات  مرتبطٍة  األدلة 
لندن، التي أودت بحياة 56 شخًصا. 

الوزراء  رئيس  نائب  إن  وقالت 
المسؤولين  كبار  أحد  كان  البريطاني 

الذين شكروها شخصيًا على عملها.
تورنتو  إلى  مقبل  عادت  عندما  لكن 
يعترف  لم  لكالمها،  وفقاً  كمحققة، 
جهاز "CSIS" بإنجازاتها. ووفقًا لدعوى 
بحق  الدوالرات  بماليين  قضائية 
ِّيَت عام 2017، تساءلت  "CSIS " ُسو
قيام  سبب  عن  متحالفة  أمنية  قوة 
"CSIS" بتوظيف امرأة مسلمة ترتدي 
أي  عنها  يدافع  أن  غير  من  الحجاب 

شخص في اإلدارة. 
بشأن  مقبل  ادعاءات  وشكلت 
تلك  من  جزءًا  العنصرية  مواجهتها 
من  خمسة  ادعى  وفيها  الدعوى. 
أنهم  والمحللين  المخابرات  ضباط 
في  التمييز  من  سنوات  واجهوا 
من  أو  المسلمين  من  ألنهم   "CSIS"

السود أو مثليي الجنس.
القضائية  الدعوى  في  مقبل  وزعمت 
بجماعات  االرتباط  بعدم  أُمرت  أنها 
كما  معيّنين.  إسالميين  وأفراد 
زعمت أنها خضعت لمقابلة لمدة 10 
ساعات على مدار يومين عاَم 2005، 
 CSIS مسؤولي  مع  المقابلة  وبدأت 
الذين طلبوا منها إجراء اختبار كشف 

الكذب، لكنها رفضت إجراءه.
دائرة  مسؤولي  إن  مقبل  وقالت 
المخابرات استجوبوها بشأن عقيدتها. 
عن  سألوها  إن مستجوبيها  وقالت 
سبب ارتدائها الحجاب وعدد الصلوات 
التي تؤديها، وعن آرائها بشأن القوات 
والتفجيرات  أفغانستان  في  الكندية 
اإلسالميين  والزعماء  االنتحارية 

المعروفين.
تقدمت مقبل بشكوى  المقابلة،  بعد 
دائرة  مدير  إلى  وصلت  إنها  قالت 
ذلك  في  المركزية  المخابرات 
بعض  المدير  أصدر  وحينها  اليوم. 
مكان  في  التحيّز  حول  المالحظات 

العمل ردًا على ذلك.
وزعمت الدعوى أن مقبل حُرمت من 
الملفات.  بعض  مصادر  إلى  الوصول 
بشأن  قدمت شكاوى  إنها  قالت  كما 
مع  وتواصلت  للمضايقة،  تعرضها 
السالمة  وناقد  إسالمية  منظمات 
العامة في الحزب الوطني الديمقراطي 
في ذلك الوقت، ماثيو دوبي، للضغط 

من أجل مكان عمل أكثر تنوعًا.
سي  بي  "سي  لشبكة  مقبل  وقالت 
يكون  أن  المفترض  "من  نيوز": 
"ومع  واضافت  الخارج".  التهديد من 
ذلك، المكتب هو المكان الذي كانت 

فيه معظم المتاعب بالنسبة لي".
الكندية   األمنية  المخابرات  دائرة 

)CSIS(
على  مباشرة   "CSIS" جهاز  يرد  لم 
مزاعم مقبل عندما طُلب منه التعليق. 
على  قادر  إنه  السابق  في  قال  ولكنه 
أو  الشديد  التطرّف  في  التحقيق 
أبكر  وقت  في  به  المشتبه  اإلرهاب 
وإن  كندا،  في  أخرى  وكالة  أي  من 
الجالية  تستهدف  التي  التهديدات 

المسلمة "ستكون دائمًا أولوية" له.
 David" التجسس وكالة  وكان مدير 
الماضي  العام  اعترف   "vigneault

بمشكلة العنصرية الداخلية.
عام  اجتماع  نص  حسب  وقال، 
الممنهَجة  العنصرية  "نعم،   :2020
مستوى  هناك  ونعم،  هنا،  موجودة 
االنتقام  من  والخوف  المضايقات  من 

داخل المنظمة". 
 "CSIS" جهاز  يقبل  لم  وفيما 
كتب   ،"CBC News" لقناة  بمقابلٍة 
"Vigneault" في بيان له ان "ضمان 
هو  والشمول  التنوع  من  أكبر  قدر 
"أنا  وأضاف  أولوياتي".  أكبر  أحد 
 "CSIS" يعكس  أن  بضمان  ملتزم 
المجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء 
ألنه  فقط  ليس   - يحميها  التي  كندا 
الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، 
ولكن ألنه ضروري للحفاظ على كندا 

آمنةً".
جون   "CSIS" بِاسم  المتحدث 
إلى  إعالمي  بيان  في  أشار  تاونسند 
التالي: "في حين أن العمل على جعل 

" CSIS" أكثر تنوعًا وشمولية مستمرٌ، 
فإننا فخورون بالخطوات الكبيرة التي 

قطعناها في السنوات األخيرة."
نتيجة للدعوى القضائية، أجرت وكالة 
الخاص  الخارجي  تحقيقها  التجسس 
حيث  اإلقليمي  تورنتو  مكتب  في 
عملت مقبل. وفي خطوة نادرة، أصدر 
"CSIS" علنًا نتائج المراجعة التي قام 

بها طرف ثالث.
المحققين  إن   "Vigneault" وقال 
االنتقام  بشأن  "مخاوف جدية  وجدوا 
)التنمر(  والمضايَقة  والمحسوبية 
الالئق الذي  وغيرها من السلوك غير 
في  قاطع  بشكل  مقبول  غير  هو 

منظمة مهنية عالية األداء."
ذلك  منذ  إنه   "CSIS"جهاز وقال 
الحين أدخل التحسينات على النظام 
َّغ عن التحرش، ووضع مدونة  كي يبل
للموظفين،  السلوك  لقواعد  جديدة 
الجديد  اإللزامي  التدريب  اعتمَد  كما 
تعزيز  على  يعملوا  كي  للمشرفين 

الراحة النفسية في مكان العمل.  
بِتطوير  بدأ  أنه  كشف   "CSIS" جهاز 
العام  والشمول  للتنوع  استراتيجية 
فريق  وبناء  التحيّز  لمعالجة  الماضي 
إلجراءات  واتخاذاً  شموالً  أكثر  قيادةٍ 
هذا  إن  المعنيون  وقال  التوظيف. 
العمل ساعد في زيادة نسبة األقليات 
من  للوكالة  المنتسبين  في  الظاهرة 
المائة  في   18 من  الجدد  المجندين 
عام  المائة  في   25 إلى   2019 عام 

.2020
أرقامه  أحدث  أن  المعنيون  وأضاف 

تظهر   2019/2020 في  المُراجَعة 
من  المائة  في   18 من  يقرب  ما  أن 
أقلية  أنفسهم  يعتبرون  الموظفين 
في   7.6 كان  هؤالء،  ومن  واضحة؛ 

المائة من المديرين التنفيذيين.
األمن  لجنة  قدمته  تقرير  وقال  هذا 
للنواب  التابعة  واالستخبارات  القومي 
)قال( للمجلس النيابي العام الماضي 
ومعدالت  التمثيل  مستويات  إن 
تواجهها  التي  والعنصرية  المضايقات 
مرتفعة  تزال  "ال  الظاهرة  األقليات 
األمن  قطاع  في  مقبول"  غير  بشكل 

واالستخبارات في كندا.
مبين شيخ 

شيخ  مبين  صرح  اإلطار  هذا  وفي 
دائرة  في  التنوع  إلى  االفتقار  بأن 
وغيرها  الكندية  األمنية  االستخبارات 
والشرطة  االستخبارات  وكاالت  من 
مبين  وكان  "نقطة ضعف".  كندا  في 
 "CSIS" شيخ أمضى عامين في جهاز
على  يعمل  ظاهر،  غير  أمني  كعميل 
المتطرفة،  الجماعات  مع  التحقيقات 
عُرِفَت  التي  المجموعة  ذلك  في  بما 
يعمل  اآلن  وهو   ."18 "تورنتو  بِاسمِ 
كلية  في  العامة  لِلسالمة  أستاذاً 

"سينيكا".
التنوع  إلى  االفتقار  الشيخ: "إن  وقال 
يعرض األمن القومي للخطر بالتأكيد. 
المعلومات  على  تحصل  ولكي 
أن  يجب  الصحيحة،  االستخباراتية 
تحصل عليها من المصادر الصحيحة. 
تعكس  ال  مصادرك  كانت  فإذا 
فستحصل  تخدمه،  الذي  المجتمع 

على معلومات استخباراتية سيئة." 
أميرة الغوابي

الغوابي،  أميرة  قالت  ناحيتها  من 
ومديرة  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعة 
"المجلس  في  السابقة  االتصاالت 
إن  الكنديين"،  للمسلمين  الوطني 
ال  مقبل  لِقضية  المشابهة  القضايا 
الجاليات  ثقة  تقلَل  أن  إال  يمكن 
المسلمة بدائرة االستخبارات األمنية 

الكندية.
وعلمنا  سمعنا  "إذا  الغوابي:  وقالت 
وبأن  العنصرية،  القضايا  بأمر 
يعاَملون بطريقة عنصرية،  الموظفين 
الوثوق  على  قدرتنا  حقًا  يزعزع  فهذا 

بهذه المؤسسات لخدمة مصالحنا".
لديه فرق  إن  فقال   "CSIS" أما جهاز
المرشحين  إيجاد  على  تعمل  توظيف 

من الخلفيات المتنوعة.

 )Mary Simon( سايمن  ماري  أن  أُعلَِن 
لكندا،  الثالثين  العامة  الحاكمة  ستكون 
المستقيلة جولي  العامة  الحاكمة  لِتخلف 

باييت.
وسايمن هي األولى من مواطِني الشعوب 
المنصب،  هذا  تتولى  التي  األصلية 
 )Inuk( "إِنَك"  شعب  زعماء  من  وهي 
كما  وثقافته،  حقوقه  ألجل  والناشطين 
الكندية،  الخارجية  لمصلحة  عملت 
في  كندا  سفيرة  منصبَي  فشغلت 
المنطقة  لشؤون  كندا  الدانمارك وسفيرة 
 circumpolar( الشمالية  القطبية 

.)affairs
 ترودو

رئيس الحكومة جستن ترودو قام باإلعالن 
 Canadian( "في "متحف التاريخ الكندي
غاتينو،  في   )Museum of History
الثانية  إليزابِث  الملكة  أن  كيبك، مضيفاً 

وافقت على تعيين سايمن.
من  المزيد  إلى  "نحتاج  ترودو:  وقال 
القادة كالسيدة سايمن، أي الناس الذين 
الحقيقية  الَمهام  ِّي  تول معنى  يدركون 

وإحداث التغيير اإليجابي"..
 سايمن

سايمن المولودة في شمال كيبك علقت 
ويدعوني  "يُشرِّفني  بالقول:  تعيينها  على 

العامة  كندا  حاكمة  أكون  أن  للتواضع 
األولى من بين الشعوب األصلية".

رئيس  اعتذارَ  سايمن  حضرت  قبل  ومن 
أمام  هاربر  ستيفن  األسبق  الحكومة 
مجلس العموم عما ارتكبه نظام المدارس 
االكتشافات  تناولت مؤخَّراً  الداخلية. كما 
الداخلية  المدارس  مواقع  في  المأساوية 
إنها  تقول  وهي  كندا.  في  السابقة 
كي  كندا  "لدعم  منصبها  من  ستستفيد 
تلك  سببتها  التي  الجراح  من  تُشفى 

القبائح"..
أما اللغتان اللتان تتكلم بهما سايمن فهُما 
االنكليزية ولغة شعبها  )Inuktitut(. وقد 
ُّم الفرنسية وهي  أشارت إلى أنها تنوي تعل

في منصبها الجديد.
 باييت

باييت  جولي  السابقة  الحاكمة  أن  يُذكَر 
أشار  أن  بعد  استقالتها  قدَّمت  كانت 
في  العمل"  بيئة  َّة  "ُسمِّي إلى  تحقيٌق 
رئيس  أدى  وقد   ،"Rideau Hall  " مقرِّ 
 Richard( القضاة في كندا ريتِشرد واغنر
مؤقتاً  العام  الحاكم  مهاَم   )Wagner
االستشاري  المجلس  انتهاء  بانتظارِ 
الئحته  تقديم  من  األعضاء  السداسي 
إلى  للمنصب  حين  المرشَّ من  الموجَزة 

ترودو في بداية هذا الشهر.

ردود الفعل 
الحكومة جستن ترودو  أثار تعيين رئيس 
حاكمةً   )Mary Simon( سايمن  ماري 

عامةً لكندا تعليقاٍت متباينة:
 كْلود كارينْيان

عضو  َّها  استغل الفرنسية  اللغة  مسألة 
كارينْيان  كْلود  المحافظ  الشيوخ  مجلس 
"كيف  متسائالً   ،)Claude Carignan(
تعتمد  دولٍة  حكومِة  رئيس  يستنسب 
عامة  حاكمة  تعييَن  َّتين  رسمي لغتين 
ثمانية  من  أكثر  مخاطبة  من  تتمكن  لن 
ماليين مواطن فرنسي اللسان في كندا"؟

 ماكسيم بيرنييه 
بيرنييه  ماكسيم  الشعب  حزب  زعيم 

"تهانيه"  قدَّم   )Maxime Bernier(
نطلب  أن  لنا  "هل  مضيفاً:  لسايمن، 
الخاصة  بمفاهيمها  تحتفظ  أن  بتواضٍع 
وأن  منصبها،  تُسيِّس  ال  وأن  لنفسها، 
بكرامٍة  الدستوري  بدورها  بالقيام  تلتزم 

من أجل مصلحة كل الكنديين"؟

 إِرِن أوتول 
 Erin( أوتول  إِرن  المحافظين  زعيم 
O’Toole( اعتبر يوَم تعيين سايمن "يوماً 
األصلية  وللشعوب  عموماً  لبلدنا  مهماً 

خصوصاً"، متمنياً لها التوفيق.
 إيف فرانسوا بالنشيه 

 )Bloc Québécois( زعيم الكتلة الكيبكية
 Yves-Francois( بالنشيه  فرانسوا  إيف 
Blanchet( أمل "أن يسهل تعيين سايمن 
الذي  باالستغالل  وكندا  العرش  إقرار 

واجهته الشعوب األصلية". 
 جَغميت ِسنغ 

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جَغميت 
ِسنغ )Jagmeet Singh( رأى أن سايمن 
"ستُغني منصبها بسنوات خبرتها وإلمامها 

بالشؤون التي نشطت ألجلها".
 جولي باييت 

باييت  جولي  المستقيلة  العامة  الحاكمة 
"التهاني  وجَّهت   )Julie Payette(
مضيفة  سايمن،  لماري  الحارة"  الصادقة 
وأعظم  شرف  "أكبر  هو  تعيينها  أن 
أنها  باييت  وأضافت  كندا.  في  مسؤولية" 
"متأكدة من أن سايمن ستقوم بواجباتها 

ُّز". الكثيرة بنزاهٍة وتمي
 دوغ فورد 

رئيس حكومة أنتاريو )Doug Ford( بارَك 
لِسايمن تعيينها، قائالً: "لقد خدمِت كندا 
لذا  وتفاٍن.  بشغف  االجتماعي  ومحيطك 
أنضم إلى كل الكنديين ألتمنى لك أفضل 
ما يكون وأنت تتابعين مساهماتك لتعزيزِ 

الشمولية والمساواة لكل الكنديين".
"رابطة نساء كندا األصليات" 

 Native Women’s( الرابطة  أعلنت 
النساء  أن   )Association of Canada
سايمن،  لتعيين  "مسرورات  األصليات 
شعب  من  امرأةٍ  بتواجد  يفتخرَن  وهن 
"إِنَك" )Inuk( في هذا المنصب الرفيع".

هاماً  منعطفاً  اتخذ  الرابطة  كالَم  أن  غير 
إلى  نشير  أن  المقابل  في  "علينا  بالقول: 
أن السيدة سايمن مطلوٌب منها أن تقوم 
الدور األساسي في نظام حكومي ال  بهذا 

يزال استعمارياً".

التمييز ضد المسلمين داخل جهاز االمن الكندي:
هدى مقبل: "وجدت نفسي ُأعاَمل على أنني تهديد من 

الداخل.. والجهاز بأكمله انقلب ضدي"

ماري سايمن: أول حاكمة عامة لكندا من الشعوب األصلية

هدى مقبل 

ترودو يرافق سايمن مع انطالق مهامه
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بارزة  وعالمية  كندية  شخصيات  تنوي 
السلمية  إيبراهام  "مبادرة  إطالَق 
 Abraham Global( العالمية" 
"تنامت  أن  بعد   )Peace Initiative
والعصبية  والحقد  الّساميّة  مناهضة 
اإلنسان  حقوق  وتراجعت  كبيراً  تنامياً 

عالمياً"، وفقاً للمعنيين بالمبادرة.
"هي  المبادرة  هذه  أن  هؤالء  ويدَّعي 
صوت إنساني عالمي جديد لنشر القيَم 
والسالم  الحرية  إلى  الداعية  الكندية 
المناطق  أشد  في  اإلنسان  وحقوق 
حاجةً إليها في العالم"، وهم سيعملون 
على "مكافحة مناهضة السامية دولياً 

وعلى دعم إسرائيل".
 مَن تضمُّ المنظمة؟

المعروفين  الممثلين  من  عدد  بدأ 
ْشريكي  إيمانويل  الكيبكية  كالممثلة 
)Emmanuelle Chriqui( باالنضمام 

ِّمة على المبادرة. إلى المنظمة القي
اإلعالمي الكندي المعروف بُول غُدفْري 
منصب  سيشغل   )Paul Godfrey(
إلى  سينضم  كما  الفخري،  الرئيس 
المنظمة وزير السالمة واألمن العامَّين 

َّاي  مك وبيتر   )Bill Blair( بْلير  بِل 
َّى سابقاً  تول الذي   ،)Peter MacKay(
الخارجية  والشؤون  الدفاع  وازرات 
العام  اإلدعاء  إلى  باإلضافة  والعدل 

ووزارة الدفاع القومي.
المنظمة  في  البارزة  الشخصيات  وبين 
 Lieutenant( أيضاً الفريق شارل بوشار
 )General Charles Bouchard
في  قيادية  مناصب  َّم  تسل الذي 
 )NATO( األطلسي"  شمال  "حلف 
على  للتعاون  النروجية  و"المنظمة 
التنمية " )Norad(، كما نائب الحاكم 
أُنلي  دايفد  أنتاريو  في  األسبق  العام 
)David Onley(، والسياسي المحافظ 
ستُكووِل داي )Stockwell Day(، كما 
َّل )Tim Uppal(، والنائب  النائب تِم أَب
الحالي والوزير األسبق لشؤون الحقوق 
ْسويت  دايفد  الدينية  والحرية  الدولية 
)David Sweet(، ونائب رئيس شرطة 
هالتن  شرطة  ورئيس  األسبق  تورُنتو 
تانر  ستيفن  أنتاريو  في   )Halton(

   .)Steven Tanner(
تحّضر  أنها  إلى  المنظمة  وأشارت 
المستشارين  بأسماء  َّلة  مطو "الئحة 

الذين ستتخذهم، وستعلن  الدوليين" 
أسماءهم في األسابيع المقبلة. 

 الهيكلية
مجلساً  المنظمة  أسست  هيكلياً، 
وثالثاً  استشارياً،  وطنياً  وآخرَ  لإلدارة، 
من  مجلس  إلى  باإلضافة  للحكام، 
خ قاعدة  المستشارين الدوليين كي ترسَّ
المنظمات  عِداد  في  لتصبح  عملها 

الدولية في السنوات القادمة.
األعمال  مجال  في  الريادي  وسيرأسها 
 )Mark Teitelbaum( مارك تايتلباوْم
الذي يشير إلى أن أغلب أقاربه "قُتِلوا 
"اتخاذ  أن  معتبراً  المحرقة"،  زمن  في 

ضروري  االبتكارية  الجديدة  المقاربات 
لحماية حريتنا"..

فسيرأسه  فيها  اإلدارة  مجلس  أما 
بِن  إيبراهام  إيفي  المنظمة  مؤسس 
 ،)Avi Abraham Benlolo( لولو 
الذي تحدث عن نية المنظمة "التوسع 
وتثقيف  العالمية،  الشراكات  وإنشاء 
ينكرون  الذين  ومواجهة  الجماهير 
تقوية  إلى  باإلضافة  المحرقة"،  حدوث 
إسرائيل  مع  اإلمارات  تطبيع  اتفاقية 
 )Abraham Peace Accords(
أجل  من  السالم  لبناء  الجهود  "لتعزيز 

ضمان قوة وأمن كندا وإسرائيل".
 بشأِن بِن لولو 

الخبراء  أبرز  بكَونه  معروٌف  لولو  بِن 
حول  المتمحورة  "الدراسات  في 
المحرقة وفي مكافحة العداء للسامية 
وفقاً  اإلنسان"،  لحقوق  الترويج  وفي 
 150 من  أكثر  جمع  وقد  للمنظمة. 
مليون دوالر "للجمعيات الخيرية"، كما 
ركز في أعماله على "السالم واألمن في 
بكتابة  أعماله  َّق  ووث األوسط"،  الشرق 

المئات من المقاالت. 

قدَّمت "جامعة حيفا" الشهادة الفخرية 
المرتبطة  الدراسات  "على  لِعمله  له 
مناهضة  ولمكافحته  بالمحرقة 
فوغن"  "وسام  له  قُدِّم  كما  السامية". 
"لمساهمته   )Order of Vaughan(
المتميزة في مكافحة العصبية ولعمله 
"جائزة  كما  والتنوع"،  المساواة  ألجل 
 Queens( الملكي"  الماسي  "اليوبيل 
 )Diamond Jubilee Award
في  بها  قام  التي  "للمساهمات 

المجتمع الكندي"...

اإلنطالق  وموعد  األعمال   جدول 
الرقمي

غضون  في  سيوَضع  األعمال  جدول 
أن  َّع  المتوق ومن  اآلن،  من  سنة 
بحلول  الرقمي  موقعها  المنظمة  تطلِق 

منتصف آب أو قبل ذلك.
في  التمهيدية  أعمالها  ستنطلق  كما 
الجاري،  العام  من  أيلول  من  التاسع 
السنة  برأس  اليهود  به  يحتفل  الذي 
برامج  الحدث  وسيتضمن  اليهودية، 

متنوعة، وفقاً للمنظمين.

القرصنة والرصد الرقميان
ذكر "مِخبَر المواطن في جامعة تورُنتو" 
 University of Toronto’s Citizen(
القرصنة  ُّع حاالت  بتتب المختص   )Lab
الرقمي  والرصد   )hacking( الرقمية 
الناشطين  من  األقل  على   100 أن 
لِلحكومات  والمعارضين  والصحافيين 
حقوق  في  والناشطين  والسياسيين 
استهدفتهم  بالد  عشر  في  اإلنسان 
شركة  َّعتها  صن تجسس  برمجيات 
  .)Candiru( "إسرائيلية بِاسم "كانديرو
الرقمي  األمن  في  الباحثون  وذكر 
أن  المِخبر  في   )cybersecurity(
التي  الرقمية  التجسس  برمجيات 
جزءاً  تشكل  "كانديرو"  شركة  تنتجها 
التقانة  يبيع  شغاٍل  خاصٍّ  قطاٍع  من 
الحكومات  إلى   )technology(
يتغلغلوا  كي  المتسلطين  والزعماء 
المستهَدفين  المواطنين  اتصاالت  إلى 

والمعارضين للحكومات.  

 شركة تجسس أخرى
بِاسم  أخرى  إسرائيلية  شركة  أن  يُذكَر 
أنها  عنها  عُرِف   "NSO Group Ltd"
عدد  إلى  التجسس  برمجيات  قدَّمت 
بدورها  التي  القمعية،  الحكومات  من 
تحركات  لرصد  البرمجيات  استخدمت 

الصحافيين والناشطين.
زعمت  جهتها  من  اإلسرائيلية  الشركة 
للحكومات  إال  التقانة  تبيع  ال  أنها 
"بمكافحة  المعنيين  والقانونيين 
اإلرهاب والجرائم"، وقالت في تقرير في 
نهاية حزيران إنها ترفض بيَع برمجيات 
التجسس "لخمسة وخمسين بلداً" وقد 
المستخدمين  "لمنِع  خطواتها  اتخذت 

من إساءةِ استخدام البرمجيات".
 مَنفَذان للهجمات

أن  أوضحوا  المِخبَر  في  الباحثون 
السعودية  في  عاملين  رقميين  عمالء 
وغيرها  وإندونيسيا  وهنغاريا  وإسرائيل 
أو  منفََذين  وجود  َّوا  استغل البالد  من 

 )vulnerabilities( ضعف  نقطتَي 
شركة  من   "  Windows" برنامج  في 
برمجيات  ليستخدموا   "Microsoft"
اشترَوها  التي   )spyware( التجسس 

من "كانديرو".    
وقد نفَّذ هؤالء العمالء "هجمات دقيقة" 
)precision attacks( على حواسيب 
الشبكية  وبُناهم  خصومهم،  وهواتف 
  )network infrastructure( التحتية
بالشبكة  الموصولة  وأجهزتهم 
غُدوِن  كرِستِن  لكالم  وفقاً  العنكبوتية، 
العامة  المديرة   )Cristin Goodwin(
شركة  في  الرقمي"  األمن  "وحدة  في 

"مايكروسوفت".
 رقعتان لِسدِّ المنفََذين 

َّه الباحثون في "Citizen Lab" شركة  نب
الهجمات  شأن  إلى  "مايكروسوفت" 
التحليالت،  من  أسابيع  وبعد  الرقمية، 
تموز   13 في  "مايكروسوفت"  أصدرت 
منفََذي  لِسدِّ   )patches( "رقعتين" 

برمجيات التجسس، وفقاً لمقاٍل نشرته 
أنها  غير  الخميس،  "مايكروسوفت" 
اإلسرائيلية،  الشركة  اسَم  تحدد  لم 
هجومي  مصدرٍ  عن  بالكالم  مكتفيةً 

."Sourgum" إسرائيلي خاص سمَّته
 أدوات لِنشر الخوف

المِخبَر لم يحدد هوية ضحايا الهجمات 
الرقمية، لكن أحد الباحثين الرئيسيين 
John Scott-( رايلتن  ْسكوت  جون 
التي  الشركات  أن  اعتبر   )Railton
لنشر  "أدوات  هي  "كانديرو"  تشابه 
يستطيعون  زبائنها  أن  َّن  وبي الخوف"، 
من  محدود  غير  عدد  في  التغلغل 
يورو،  مليون   16 دفع  مقابل  األجهزة 
كما يستطيعون تعقّب عشرة أشخاص 

في الوقت نفسه.
ونصف،  إضافي  يورو  مليون  وبدفع 
أخرى،  ضحية   15 رصد  يستطيعون 

وفقاً للمِخبَر.
 نطاق الهجمات 

من  اإلسرائيلية   "Haaretz" صحيفة 
زبائنها  لها  "كانديرو"  أن  ذكرت  جهتها 
األوسط  والشرق  وروسيا  أوروبا  في 

وآسيا وأميركا الالتينية.   
تقريره  في  فنقل  الكندي  المخبَر  أما 
عن  تحدثت  محلية  إخبارية  مواقع  أن 
أوزبكستان  في  الشركة  أجرتها  عقود 
والسعودية واإلمارات وسنغافورة وقطر.

ال  "كانديرو"  زبائن  أن  المخبر  وأضاف 
"المناطق  في  إال  العمل  يستطيعون 

التي يتفق عليها الطرفان".

ِّنة فحسب من دائرة االعتداءات"  "عي
على  االعتداءات  وتيرة  تصاعدت 
المسلمين، خصوصاً على المحجبات في 

آلبرتا في األشهر األخيرة بشكل مُخيف.
مما  فحسب  "عينة  تكون  قد  أنها  غير 
لِعرفان  وفقاً  كندا"،  أرجاء  في  يحدث 
جرائم  مجال  في  الباحث  تشودري 
ونائب   )hate crimes( الحاقدين 
الحاقدين  جرائم  مجابهة  "لجنة  رئيس 
 Alberta Hate Crimes( آلبرتا"  في 
موقع  إلى  حديثه  في   )Committee

."TORONTO STAR"
على  االعتداء  تشودري  ذكر  لِلمثال، 
ثم   ،2017 عام  الكبير  كيبك  مسجد 
من  بالقرب  الموت  حتى  رجل  طْعَن 
مسجدٍ في إتووْبيكُو )Etobicoke( العام 
في  رجٍل  تعرض  إلى  باإلضافة  الماضي، 
َسسكاتون )Saskatoon( مؤخَّراً للتهكم 

والطعن وقصِّ لحيته.
من  غيره  إلى  صوته  تشودري  ضم  وقد 
المتابعين الذين يرَون أن ما خفِي أعظم 
امتناعهم  أو  الضحايا  بعض  لعجزِ  نظراً 
عن التقدم بالشكاوى إلى دوائر الشرطة، 
قد ساهمت  الجرثومية  الجائحة  أن  كما 
هو  األسباب  وأحد  للحقد،  الترويج  في 
الوقت  من  المزيد  الناس  تخصيص 
معزولون  وهم  العنكبوتية  للشبكة 

شخصياً ونفسياً في بيوتهم.

"التحرك متأخر جداً" 
أُطلِقت  التي  الكبيرة  بِالصرخة  مقارنةً 
لمكافحة الكره لإِلسالم بعد دهس عائلة 
تشودري  يرى  أنتاريو،  لندن،  في  أفضال 
 "TORONTO STAR" في حديثه لموقع
نفسه  بالمستوى  يكن  لم  الفعل  "رد  أن 
الكبير  كيبك  مسجد  على  االعتداء  بعد 
لم  متعددون  فسياسيون   .2017 عام 
الكره  بواقع  باإلقرار  أنفسهم  ِّفوا  يكل
لإلسالم )Islamophobia(، وقد انتُقِدوا 
الساسة  بات  فقد  اآلن،  أما  لذلك. 
الواقع، لكن هذا ال  بأغلبهم يقرون بهذا 
ن األمور، فالتحسن يكمن  يدل على تحسُّ

في التحرُّك لمعالجة المشكلة".
"مرَّة معك ومرَّة عليك" 

 Jason( رئيس حكومة آلبِرتا جايسن كَني
Kenney( أداَن الكره لإلسالم، لكنه كان 
مراسم  أداء  لدى  النقاب  ارتداء  منَْع  َّد  أي

تحصيل الجنسية الكندية عام 2014.
المسلمة  العائلة  االعتداء على  وقد دفَع 
حزب  في  النواب  من  عدداً  لندن  في 
المحافظين إلى االعتراف بتقصيرهم عن 
ما  في  لإلسالم  الكره  لمجابهة  التحرك 

سبق.
حكومة  روَّجت  أن  بعد  هذا  لكن 
كبيراً  ترويجاً   2015 عام  المحافظين 
للكره لإلسالم. "فمتى حدَث هذا التبدل 
المفاجئ"؟ والكالم لتشودري، الذي رأى 

أن  يجب  كان  المواقف  في  "التبدل  أن 
يحدث عندما قُتَِل الناس في المسجد".

َّان مُتغلغاِلن  الخفي والعصبية  "الحقد 
في كندا"

والعصبية  "الحقد  أن  تشودري  يعتقد 
لكن  كندا،  في  مُتغلغاِلن  َّان  الخفي
عندما  إال  لذلك  يتنبهون  ال  السياسيين 
أعماٍل  إلى  الحاقدين  أفكار  تنحول 

عنيفة".
فالمعتدي على مسجد كيبك، ألكساندر 
رئيس  ترحيب  أن  إلى  أشار  بيزونيت، 
بالالجئين  ترودو  جَستن  الحكومة 
الرئيسية  المحفِّزات  أحد  كان  السوريين 

لالعتداء على المسجد.
كما عارض كثر عبر منصات التواصل قرار 
بمآذن  للسماح  القانون  تعديل  البلديات 
في  معتبرين  األذان،  ببثِّ  المساجد 
تعليقاتهم القاسية أن "المسلمين يلقون 
بالدنا،  إلى  مجيئهم  بعد  خاصةً  معاملةً 
لتشودري،  وفقاً  بِقيَمنا"،  يُطيحون  وهم 
اإلسالم  على  الحاقدين  أن  رأى  الذي 
ِّفون إصدار التشريعات )مثل مذكرة  يصن
 non-binding( غير المُلزِمة "M-103"
أيضاً  لإلسالم(  الكره  إلدانة   )motion
يلقاها  التي  الخاصة  "المعاملة  في خانة 

المسلمون".  
جبريل إبراهيم

جبريل إبراهيم الناشط الجاليوي ورئيس 

الثقافية  الصومالية  الكندية  "الجماعة 
 Somali Canadian( إدمنتن  في 
 )Cultural Society of Edmonton
إلى  آخرين  ناشطين  جانب  إلى  دعا 
الحاقدين  جرائم  لمنِع  القوانين  تشديد 
عن  اإلبالغ  نطاِق  وتوسيِع  تسهيِل  وإلى 

الجرائم.
الجالية  أبناء  من  غيره  مع  التقى  وقد 
وزراء  من  عدداً  الماضي  األسبوع 
هذه  في  للتداول  والحكومة  المقاطعة 
الجرائم  معدل  أن  إلى  ولفت  المسألة. 
معدل  من  بكثير  أعلى  بالكره  المدفوعة 
طمأنِة  إلى  داعياً  عنها،  َّغ  المبل الجرائم 
الناس كي يتمكنوا من اإلبالغ عنها، كما 

تأمين المترجمين حين يلزم.
"تواصل ضعيف/ منعدم" 

وإدمنتن  آلبِرتا  أن  إلى  أشار  إبراهيم 
لمكافحة  استشارية  مجموعات  أوجدتا 
مع  المشاورات  لكن  العنصرية، 

المتضررين من أبناء الجالية منحسرة.
ينعدم  الشرطة  اهتمام  يكاد  وكذلك 
بالنسبة لِلتعاون مع المنظمة التي يرأسها 
إبراهيم. فقد راسَل رئيَس شرطة إدمنتن 
 24 في   )Dale McFee( مكْفي  دييْل 
مدفوعةٌ  أنها  يُعتَقَد  بحادثٍة  إلعالمه  أيار 

بالكره، غير أنه لم يلَق أي جواب.
الجالية  أبناء  بعض  أن  إلى  وأشار 
بشأن  الشرطة  إبالغ  يخشون  الصومالية 

الشرطة  "تستهدفهم  لِئال  كهذه  حوادث 
بعد أن يستهدفهم الحاقدون".

اإلهانات  "صبِّ  على  إبراهيم  وحثَّ 
خانة  في  والترهيب  والترويع  اللفظية 
من  بدالً  الفاعلين  ومحاسبة  الجرائم 

االنتظار حتى يُقتَل المرء".
خطة حكومة أنتاريو

أنتاريو  حكومة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
"خطة  ستضع  أنها  حزيران  نهاية  في 
 ِّ خُلُو وضماِن  لإلسالم  الكره  لمجابهة 
العنصري"  التمييز  المدارس من  صفوف 
الشركاء  من  عدد  مع   " ستتعاون  وأنها 
في الجالية اإلسالمية في أنتاريو لتمويِل 
المبادرات التي تدعم الطالب المسلمين 

وعائالتهم، ولتدريب المدرِّسين"..
"الحوادث  أن  حينها  الحكومة  وأضافت 
المسجَّلة  المُحزِنة  المأساوية  والتقارير 
الماضية  السنوات  في  والعالم  كندا  في 

تشدد على الحاجة للتحرك".

جاليۃ

إيفي إيبراهام بِن لولو

الصورة من صفحة سيتيزن الب )موقع تويتر(

عرفان شودري 

"مبادرة إيبراهام السلمية العالمية": خطوٌة كنديٌة دوليٌة 
ة" اميَّ جديدٌة لدعم إسرائيل ومكافحة "مناهضِة السَّ

ِمخَبر "Citizen Lab" في جامعة توُرنتو: شركة "كانديرو" اإلسرائيلية 
تنشط في استهداف الضحايا عبر برمجيات التجسس!

الناشطان الجاليويان ِعرفان تشودري وجبريل إبراهيم: الحقد والعصبية 
ان َتغلغال في كندا الخفيَّ
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تعرضت  الناس  من  فئة  على  مجازا  الحمر  الهنود  اسم  يطلق 
وال  ليسوا هنودا  الواقع هم  . في  والعنصرية  واإلضطهاد  للتهميش 
حمرا، بل هم سكان األرض األصليون، وهم أول من وطأ هذه األرض 
وعانوا ما عانوه من شحّ في األكل والملبس والدفء. أمريكا الشمالية 
.عاشت  اإلنسان  استوطنها  التي  العالم  في  القارات  آخر  والجنوبية 
هذه الشعوب في كندا وفي الواليات المتحدة األميركية في الغابات 
، ويعترف التاريخ األميركي ومؤرخوه ما تعرض له هؤالء السكان من 
اضطهاد وعنصرية وسوء معاملة وسلب لألراضي التي يقطنون عليها 
اإلكتشافات  أن آخر  بأفضل لألسف، حيث  األمر ليس  . وفي كندا 
التي وجدت بينت عن دموية وفظاعة تم الكشف عنها كما سنورد 
الحقا . في آخر إحصاء أجرته الحكومة الكندية عام 2016 بلغ عدد 
السكان األصليين في كندا 1.673.785نسمة، أو 9.4 ٪من السكان 
الوطنيين. وهذه الشعوب تألفت من شعب األمم األولى و من شعب 
الميتي، و من اإلنويت. .  هناك أكثر من 600 من قبائل أو عُصبات 
بها.  خاصة  وموسيقا  وفنون  ولغات  بثقافات  تتمتّع  األولى  األمم 

يعترف اليوم الوطني للشعوب األصلية بثقافات وإسهامات الشعوب 
األصلية في تاريخ كندا. أصبحت لدى شعوب األمم األولى واألنويت 
والميتي شخصيات بارزة كانت بمثابة نماذج يُحتذى بها في مجتمع 
السكان األصليين، ساعدت على بلورة الهوية الثقافية الكندية. اذا 
هذه الشعوب لها انتماؤها وتاريخها وثقافاتها التي هي من النسيج 
واستقالليتهم  الحكومة على حقوقهم  تحافظ  والتي  الحالي  الكندي 

ضمن الفدرالية الكندية . 
أن  للشعوب  وربما  الثقافات  لهذه  أراد  من  ثمّة  أن  يحدثنا  التاريخ 
تنقرض وتتبعثر، وكان لزاما على من هم في موقع السلطة أن يجدوا 
الكندية  الحكومات  تقض مضاجع  فاجعة  الى  تحولت   ، ما  طريقة 
على مر العصور والسنين وتترك صفعة على وجه اإلنسانية لن تزول 

أبدا . 
من يصدق أن دولة مثل كندا ترأف وتهتم لحقوق الحيوان والشجر 
أن  ممكن   ، كل شي  بل  والرجل  واالمرأة  والعجوز  والطفل  والحجر 
تدنّس حاضرها بفواجع يندى لها الجبين ؟. بين عامي 1899 و 1996 
الستيعاب  نظاما  الهندية  الشؤون  قسم  الكندية،  الحكومة  أنشأت 
أطفال الشعوب األصلية عبر مدارس داخلية تسيطر عليها الكنائس 
المسيحية التي سعت الى إجبار األطفال على ترك ثقافاتهم وتعلّم 
اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية . كانت المدارس متواجدة عمداً على 
مسافات بعيدة من مجتمعات السكان األصليين لتقليل اإلتصال بين 
السكان  بأطفال  السكنية  المدارس  نظام  فأضرّ  وأطفالها.  العائالت 
األصليين بدرجة كبيرة من خالل حرمانهم من أسرهم ، وحرمانهم 
الجسدي و  اإليذاء  إلى  الكثير منهم  ، وتعرض  لغات اجدادهم  من 
الجنسي والنفسي وعانوا من الحرمان بعد فصلهم قسرا عن عائالتهم 
وثقافتهم . انها إبادة ثقافية في الدرجة األولى واألخطر أنها تحولت 
الى إبادة بشرية لعدد كبير من األطفال الذين وصل عددهم الى 6 
دون  المدارس  في حدائق هذه  دفنهم  تم  األقل  على  آالف ضحية 
شواهد على قبورهم تبيّن أسماءهم واعمارهم أو مراسم دفن تليق 

يتم  الفرص الهاليهم الستذكارهم، بل دفنوا سرا ولم  ، تمنح  بهم 
اكتشاف المئات منهم اال في ايامنا هذه . فاجعتان واكثر حتى اليوم 
هزت المجتمع الكندي والحكومة معا بل واإلنسانية جمعاء عندما 
تم العثور على رفات 215 طفال مدفونة في احدى المدارس الداخلية 
في مقاطعة برتش كولومبيا ومقبرة ثانية في مقاطعة سيسكاتشوان 
داخل  تنقيب  عمليات  في  قبر   750 من  أكثر  اكتشاف  تم  حيث 
الكنيسة  عليها  وتشرف  تديرها  كانت  سابقة  داخلية  مدرسة  موقع 
 ، األصليين  الشعوب  اطفال  الى  القبور  هذه  تعود   . الكاثوليكية 
تنقيب في جوف  بآالت  أعوام . مستعينا  الثالثة  يتجاوز  بعضهم لم 
ديلمور  األصليين قدموس  كندا  زعيم سكان  يعلن  ورادارت  االرض 
الكاثوليكية  الكنيسة  عن  ممثلين  متهما  ثان  جريمة  مسرح  عن 
ترودو  الوزراء جوستان  الجريمة. رئيس  القبور إلخفاء  بإزالة شواهد 
كيف  أتخيّل  أن  أستطيع  ال  أبًا،  بصفتى   "  : وقال  حزنه  عن  أعرب 
سيكون شعورى عندما يُسلب أطفالي مني، وبصفتي رئيًسا للوزراء، 
السكان  أطفال  سرقت  التى  المخزية  السياسة  من  بالفزع  أشعر 
ولدوا  أنهم  األطفال  هؤالء  ذنب  كل  مجتمعاتهم.."   من  األصليين 
بسطاء طيبين ، رمت بهم األقدار الى هذه األرض ، تحمّل أهاليهم 
الحيوانات والطيور ، لبسوا  أكلوا ما تأكل  الحياة وقساوتها ،  شظف 
ورق األشجار وجلود الحيوانات رداءا لهم ، وصنعوا لنا موطىء قدم 
، ننعم به اليوم في هذه الدولة العريقة المسمّاة كندا. ولكن نفوسا 
مريضة وعنصرية أرادت لهم أن يعيشوا كما هم يريدون ، مجرّدين 
 ، االنسان  باسم  اإلنسانية  من  ومجرّدين  الدين  باسم  الدين  من 
قتلوا براءة االطفال في مهدها هتكوا أعراضهم على مقاعد دراستهم 

وتحت المذبح المقدس دفنوهم سرا واجراما . 
من  باإلعتذار  مطالبة  الفاتيكان  بابا  بشخص  الكاثوليكية  الكنيسة 
هؤالء الناس ، والكنائس الكندية مطالبة باإلعتذار من هذه االمم 
وتقديم كل ما يملكون من معلومات عن هذه المقابر الجماعية كي 

ال نفجع مجددا بهول المفاجأة الرهيبة .

أبو تراب كرّار العاملي - مونتريال

ـ المخرز: ال ننكر وجود الّصعوبات، نقرّ بأّن األزمة صعبة، نعترف 
على  ونوافق  الخطر  دائرة  في  الطّبيعيّة  الحياة  مقوّمات  بأّن 

ِّن، ولكن... التّوجّه الّذي يعتبر أّن مسار الحلّ ليس بِهَي
ـ الرّمّاح: عن ماذا تتكلّم يا صاح؟

ـ المخرز: لو لم تستعجل... لَكان تموضعك مقبوالً.
ـ الرّمّاح: لك المتابعة يا صديقي.

إاّل  الغير لطيف،  المشهد  وبالرّغم من هذا  ...ولكن،  المخرز:  ـ 
أّن المخرج ال يتطلّب معجزة وال يحتاج لقوّة غير موجودة، وال 

يشترط االستعانة بكائنات من كواكب أخرى... في جزء منه.
ـ الرّمّاح: هل هو بلدٌ مأزوم؟ أو يعاني من مشكلة معيّنة؟ أو ما 

الخبر؟
من  يخلو  وال  المشاكل،  من  تشعّبات  يحتوي  بلدٌ  المخرز:  ـ 
َّعْ أن تأتيك "قيل" من جهة،  مناكفات هنا وتدهورات هناك، وتَوَق

واستراحة أقلّ من محارب، فتأتيك "قال" من جهة معاكسة.
َّعْ غرائب األمور من "بني البشر"، ال تستبعد حدوث  ـ الرّمّاح: تَوَق
تندهش  وال  هناك،  هبوط  من  يقابلها  ما  مع  هنا  من  ارتفاعة 

لرَمي المسؤوليّات يميناً وشماالً مع تنوّع صنوف الرّماة وتعّدد 
َّبَة ذهاباً وإيابا. محتويات الموادّ المَُصو

ـ المخرز: وفي هذه الّدوّامة المُحْتَدَِمة، منهم َمنْ يرفع الّصوت 
َمع دليل في جعبته يُْشهِره تدعيما، ومنهم رصيده خالي الوفاض 
وراء  فينكفئ  نفسه،  بها عن  يدافع  مادّة علميّة في حوزته  وال 

جدار الّصوت المرتفع ذي المضمون الفارغ.

ـ الرّمّاح: وفي خَِضمّ هذا المشهد الّضبابي وعدم وضوح الرّؤية، 
وقد ال يخلو الوضع من انعدامٍ للبصيرة وقصورٍ في النّظر، فتتكوّن 
نتيجة مشؤومة عنوانها سوءٌ في التّموضع وبئس اختيار المسار، 
وقد يتوهّم البعض أّن الحلّ بعيد المنال والمخرج يتطلّب حلوالً 
به  بدأَت  ما  وإلى  إليك  نعود  وهنا،  األرض.  طبقات  خارج  من 

َّتِمَّة. سابقاً... فلك الت
ـ المخرز: مع ما يتظهّر من تعقيدات في المشهد وظنوٍن تجنح 
نحو المستحيل، إاّل أّن المسرح المضطرب ال يخلو من مساحة 
ممكنة إلطاللة رؤوس إصالحيّة وأفكار تنويريّة هدفها المنشود 
إلى  رأسه  من  الوضع  وتغيير  عقب  على  رأساً  المشهد  قلب 

أخمص قدميه.

الّدور  الجزء اإلصالحي ذي  اقتربنا من  أنّنا  الرّمّاح: يتراءى لي  ـ 
المنقذ.

له عناوين تظهيريّة متعّددة مع  الجزء قد تجد  المخرز: فهذا  ـ 
جوهر مشترك ونتيجة مُوَحََّدة.

ـ الرّمّاح: ماذا ستختار لنا؟
ـ المخرز: العطف على النّاس والتّفاني في خدمتهم.

ـ الرّمّاح: تغليب المصلحة العامّة على نظيرتها الخاّصة.
التّنويع. وعلى اختالف التّسميات، ال حاجة  ـ المخرز: أحسنت 
العنوان  ظالل  تحت  التّصرّف  يكفي  بل  سحريّة،  تعويذة  إلى 

المُقْتَرَح.
واالستفراد  التّعنّت  على  القرار  أصحاب  أصرّ  إذا  أمّا  الرّمّاح:  ـ 

الجائر.
ـ المخرز: فنصل إلى جزئيّة "ولكن"، ونطرح الّسؤال: هل نحتاج 

إلى حلّ سحريّ؟
ـ الرّمّاح: وانتهى البيان.

وللحكاية تَتِمَّة
عِبَادَِي  يَرِثُهَا  اأْلَرَْض  أَنَّ  الذِّكْرِ  بَعْدِ  مِن  الزَّبُورِ  فِي  كَتَبْنَا  ]وَلَقَدْ 

الِحُوَن[ الصَّ

أطفال الشعوب األولى .... دفنوهم سرا واجراما!

الَحلُّ ليس ِسْحِرّيًا في جزء منه... ولكن !

غسان عجروش - مونتريال تحية طيبة وبعد.. 

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
سعد الحريري في تصريح له بعد لقائه 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مضيفاً: 

"هللا يعين البلد". 
ولفت الحريري إلى التالي: "إلتقيت 
رئيس الجمهورية وأجرينا مشاوراتنا 

بشأن الحكومة، والرئيس عون 
طلب تعديالت اعتبرتها جوهرية 

في التشكيلة، وتناقشنا في األمور 
التي تتعلق بالثقة وتسمية الوزراء 

المسيحيين، وواضح أن الموقف لم 
يتغيّر وأننا لن نستطيع أن نتفق". 

ويوم الخميس )15 تموز 2021( أكد 
الحريري التالي: "طرحت على الرئيس 

عون أن يحظى بوقت أطول للتفكير 
بالصيغة الحكومية التي قدمتها، لكنه 

قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك 
قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".  

وكان مكتب اإلعالم في رئاسة 
الجمهورية لفت إلى أّن "رئيس 

الجمهوريّة ميشال عون التقى الرئيس 
المكلّف سعد الحريري، وبحث معه في 

تشكيل الحكومة الجديدة. وفي خالل 
اللقاء، عَرض الرئيس عون على الرئيس 

المكلّف مالحظاته بالنسبة لِلتشكيلة 

المقترَحة، طالبًا البحث في إجراء بعض 
التعديالت للعودة إلى االتفاق الّذي 
ل إليه في الفترة الماضية، من  تُوُصِّ

خالل مسعى رئيس مجلس النوّاب نبيه 
بري. إاّل أّن الحريري لم يكن مستعدًّا 

للبحث في أيّ تعديل من أيّ نوع كان، 
مقترحًا على الرئيس عون أن يأخذ 

ًّا واحدًا للقبول بالتشكيلة  يومًا إضافي
المقترحة".

وأعلن أّن "رئيس الجمهوريّة - بعد 
اعتذار الرئيس المكلّف - سيحّدد موعدًا 

لالستشارات النيابية الملزمة بأسرع 
وقت ممكن".

دخل  الوطن الحبيب لبنان في 
نفق مظلم، واألوضاع مأساوية على 

كل الصعد، في وطن يتقاسم فيه 
السياسيين المراكز والحصص كما 

تُتقاَسم الجبنة لألسف..  
أفضل كلمة قيلت اليوم في لبنان هي 

"هللا يعين البلد"  ..
فعالً، أعان هللا البشر في وطني في ما 

يواجهونه من صعوبات على كل الصعد  
..

 على الخير والمحبة والمودة الدائمة 
والسالم، أستودعكم هللا، ولقاؤنا معكم 

يتواصل من خالل هذا المنبر والموقع 
االعالمي، جريدة صدى المشرق الغراء.

  
البريد  عبر  الكاتب    مع  للتواصل      
visionmag64 @         : االلكتروني 
                                   Gmail.com
الفيس  موقع  على  الشخصية   الصفحة 

بوك
 FACEBOOK PAGE :  ALI  

IBRAHIM  TALEB

لبنان الوطن.. إلى أين؟؟؟
   علي إبراهيم طالب - وندزور

االتجاهات  اصحاب  يهاجم  ما  كثيراً 
المادية االتجاه اإللهي بأنه إتجاه جبري 
يؤمن بالقضاء والقدر، اللذين هما سبب 
سقيمة  نظرة  هذه  المسلمين.  تخلف 
هما  ليسا  والقدر  فالقضاء  ؛  الفهم  في 
السبب في تخلف العالم االسالمي ؛ بل 
إن أحد اسباب تخلف العالم اإلسالمي 
هو الفهم المتخلف للقضاء والقدر. وإال 
جبرية  افكاراً  انتجت  الغربية  فالبيئة 
مقولة"  حول  يزعمونه  مما  تطرفاً  أكثر 
القضاء والقدر"التي قال بها المسلمون 
التي قال بها  ؛ فهناك جبرية االقتصاد 
العامل  ان  اعتبر  والذي  ماركس  كارل 
والعلة  التحتي   البناء  هو  اإلقتصادي  
والسياسية  الثقافية  البنى  لكل  التامة 
فوقية  بنى  اعتبرها  التي  واإلجتماعية 
بها  قال  التي  العرق  جبرية  وهناك   .
والمكان  الجغرافيا  وجبرية   ، البعض 
لكل  الجنسي  العامل  وجبرية   ،
الجبرية  وهناك   ، اإلنساني  السلوك 
الفسيولوجية، التي قال بها بعض علماء 
التلغي  الجبريات  هذه  كل   . النفس 
ارادة اإلنسان ؛ النها تعتبر علل ناقصة 
تكون  التامة  العلة   . تامة  علة  وليست 
وعدم  والشرط  المقتضي  بوجود  تامة 
المانع ، فاذا تحققت كل هذه العناصر 

بشكل  معلولها  العلة  انتجت  الثالثة 
هذه  من  عنصراً  نقصت  واذا  حتمي، 
العناصر تكون علة ناقصة التلغي االرادة 
االنسانية ؛ ولذلك وقع الخلط في هذه 
والعلة  التامة  العلة  بين  اإلتجاهات 
الناقصة ، فالعامل اإلقتصادي والعامل 
والعامل  والفسيولوجي  الجغرافي 
علل  تعتبر  العوامل  هذه  كل  الجنسي 
ال   ، مساعدة  وأرضيات  وعوامل  ناقصة 
تلغي ارادة اإلنسان، وال تلغي مسؤوليته 

عن افعاله.

الجبر اإللهي 
والعلل الناقصة

زعيم الخيرهللا – زيندزور
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تاريخ العيد:
في العاشر من شهر ذي الحجّة الحرام من كل سنة، يحلّ 
علينا عيد األضحى المبارك، وهو عيد المسلمين كافّة، كما 

جاء في الدعا.
 تسمية العيد:

هللا  بيت  حُجّاج  ألّن  النحر،  أو  األضحى  بيوم  العيد  سمّي 
أو  البقر  -من  بذبح األضاحي  يقومون  اليوم  الحرام في هذا 
عرفات،  من  عودتهم  بعد  وذلك  منى،  منطقة  في  األغنام- 
فِي  هللاِ  اْسَم  وَيَذْكُرُوا  لَهُمْ  َمنَافَِع  )لِيَْشهَُدوا  تعالى:  قال 
فَكُلُوا مِنْهَا  اأْلَنْعَامِ  بَهِيَمِة  رَزَقَهُم مِّن  َما  مَّعلُوَماٍت عَلَى  َّامٍ  أَي

وَأَطْعِمُوا الْبَائَِس الْفَقِيرَ( الحج: 28.
فضل األُضحية:

)ع( في  اإلمام علي  قال  المستحبّة،  األعمال  األُضحية من 
الناس ما في األضحية الستدانوا وضحّوا،  )لو علم  فضلها: 
إنّه ليغفر لصاحب األضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها(.

في اليوم العاشر من شهر ذي الحجّة 
الحرام من كل سنة ، يحلّ علينا يوم 
عيد  وهو   ، المبارك  األضحى  عيد 

المسلمين كافّة .
بحق  أسألك  اللهم   : الدعاء  في  جاء 
للمسلمين  الذي جعلته   ، اليوم  هذا 
عيداً ،ولمحمّد ) صلى هللا عليه وآله 

( ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً .
ألّن   ، النحر  أو  األضحى  بيوم  وسمّي 

حُجّاج بيت هللا الحرام في هذا اليوم 
أو  البقر  من  ـ  األضاحي  يقومونبذبح 
وذلك   ، منى  منطقة  في  ـ  األغنام 
تعالى  ،قال  عرفات  من  عودتهم  بعد 
اْسَم  وَيَذْكُرُوا  لَهُمْ  َمنَافَِع  )لِيَْشهَُدوا   :
َّامٍ مَّعلُوَماٍت عَلَى َما رَزَقَهُم  َّهِ فِي أَي الل
مِّن بَهِيَمِة اأْلَنْعَامِ فَكُلُوامِنْهَا وَأَطْعِمُوا 

الْبَائَِس الْفَقِيرَ (الحج : 28 .
عن  األضحية  فضل  في  جاء  وقد 

:)لو   ) السالم  عليه   ( المؤمنين  أمير 
الستدانوا  األضحية  في  الناسما  علم 
وضحّوا ، إنّه ليغفر لصاحب األضحية 

عند أوّل قطرة تقطر من دمها) .
ونحن   ، المباركة  المناسبة  وبهذه 
أن  بنا  جدير   ، الحُجّاج  عن  نتحّدث 
بعض  على  اإليجاز  من  بشيء  نعرّج 

أسرار الحج :
 ) السالم  عليه   ( الرضا  اإلمام  عن 

 ، هللا  إلى  الوفادة  الحج  علّة  :)إّن 
ما  كل  من  والخروج   ، وطلبالزيادة 
مضى  ممّا  تائباً  وليكون   ، اقترف 
من  فيه  ،وما  يستقبل  لما  مستأنفاً 
األبدان  وتعب   ، األموال  استخراج 
 ، واللذات  الشهوات  عن  وحظرها   ،
والتقرّبفي العبادة ، إلى هللا عزّ وجل) 

.
وعرض  الرحمن  ضيافة   : فالحج 

 ، الحاجات  قاضي  عند  للحاجات 
اقترفهاإلنسان  ما  في  نظر  وإعادة 
المرحلة  خالل   ، ذنوب  من  المسلم 

السابقة من حياته .
إنّها والدة جديدة لإلنسان الذي  حقاً 
يستشعر  وظل   ، وحجّه  سعيه  قُبل 
الفريضة  هذه  من  الروحية  اللذائذ 
إلى  العودة  بعد  حتّى   ، المقّدسة 

الوطن .

 ) السالم  عليها   ( فاطمة  أن   ، روي 
طلبت من أبيها رسول هللا ) صلى هللا 

عليه وآله ( خادمة تخدمها .
أواَل   (  :  ) فقال ) صلى هللا عليه وآله 

ُِّك على خير من ذلك ؟ ( . أدل
يا  بلى   (  :  ) السالم  عليها   ( فقالت 

رسول هللا ( .
 (  :  ) وآله  عليه  هللا  صلى   ( فقال 
 ، ثالثين  و  ثالثاً  تعالى  هللا  ِّحِيَن  تَُسب
ِّرينَهُ  تُكَب وَ   ، وثالثين  ثالثاً  تُحَمِّدينَه  و 

أربَعاً و ثالثين ( .
البحار  في  المجلسي  العالمة  روى  و 
مِائَة  فَذلَك   (  : ذلك  على  زيادة 
الميزان  في  حسنة  ألُف  و   ، ِّسان  بالل
يوم  كل  قلتِها  إن  َِّك  إِن  ، فاطمة  يا   ،
الدنيا و  كفاك هللا ما أهمَّك من أمرِ 

اآلخرة ( .
ما ورد عن اإلمامين الصادق و الباقر ) 

عليهما السالم ( :
عليه   ( الصادق  اإلمام  عن   : أوالً 
 : تعالى  قوله  في  قال  أنه   ،  ) السالم 
 ) الذَّاكِرَاِت  وَ  كَثِيراً  هللَا  الذَّاكِرِيَن  وَ   (
على  باَت  َمن   (  :  )  35  : )األحزاب  ـ 
تسبيِح فاطمة ) عليها السالم ( ، كَان 

مِن الذَّاكرين كثيراً و الذَّاكِرات ( .
ثانياً : و عنه ) عليه السالم ( أنه قال : 
فاطمة ) عليها السالم ( كل  ) تَسبيحُ 

يومٍ في دُبرِ كل صالة ، أَحَبُّ إليَّ من 
صالة ألف رُكعٍة في كل يوم ( .

ثالثاً : و عنه ) عليه السالم ( أنه قال : 
َّح هللَا في دُبرِ كل فَريضة قبل  ) َمن َسب

أن يُثنِي رِجلَيه تسبيح فاطمة ) عليها 
 َّ إاِل إِلَه  ِال  بـ)  المائة ، وأتبَعَها   ) السالم 

هللا ( َمرَّةً واحدة ، غُفِرَ لَهُ( .
رابعاً : و عنه ) عليه السالم ( أنه قال 
عليها   ( فاطمة  تسبيح  ََّح  َسب َمن   (  :
أن   ، قبل  المكتوبة  دُبرِ  في   ) السالم 
َّة ( . يبِسطَ رِجلَيه ، أوجب هللا لَهُ الجَن

أنه   ) السالم  عليه   ( عنه  و   : خامساً 
ََّح تسبيح فاطمة ) عليها  قال : ) َمن َسب
من  رِجلَيه  يثنِي  أن   ، قبل   ) السالم 
صالة الفريضة ، غَفَر هللا له ، و يبدأُ 

بالتكبير ( .
عليه   ( الباقر  اإلمام  عن  و   : سادساً 
ََّح تسبيح  السالم ( ، أنه قال : ) َمن َسب
الزهراء ) عليها السالم ( ثُمَّ استغفرَ ، 
ِّسان ، و ألٌف  غُفِرَ لَهُ ، و هي مِائَة بالل
و   ، الشيطان  تطردُ  وَ   ، الميزان  في 

تُرِضي الرَّحمن ( .
سابعاً : و عنه ) عليه السالم ( أنه قال : 
) َما عُبَِد هللا بِشيء مِن التَمِْجيد أَفَضل 
مِن تَسبِيِح فَاطَمة ) عليها السالم (( .

ثامناً : و عنه ) عليه السالم ( أنه قال : 
) إن رسوَل هللا ) صلى هللا عليه وآله 
يَا   (  :  ) ) عليها السالم  ( قال لفاطمة 
َّيل  فاطمةَ ، إذا أخذِت َمضجعَِك من الل
ِّحي هللا ثالثاً و ثالثين ، و احمديهِ  فََسب
ِّريهِ أربعاً وثالثين ،  ثالثاً و ثالثيَن ، و كَب
فَذلَِك مِائَة هي أثقل في الميزاِن مِن 

جَبَِل أُحُد ذَهَباً (

لماذا االضحى؟

عيد االضحى المبارك

فضل تسبيح فاطمة الزهراء عليها السالم

وهو يوم ذو شرافة بالغة وأعماله عديدة:
اليوم  هذا  في  مؤكّدة  سنّة  وهو  األول: الغسل 

وقد أوجبه بعض العلماء.

الثاني: أداء صالة العيد. ويستحب ان يؤخر في 
أن  يستحب  كما  الصالة  عن  اإلفطار  اليوم  هذا 

يفطر على لحم األضحية.

الثالث: قراءة الدعوات المأثورة قبل صالة العيد 
ولعل  )اإلقبال(  كتاب  في  مذكورة  وهي  وبعدها 
الثامن  الدعاء  اليوم هو  األدعية في هذا  أفضل 

واألرْبعون من الصحيفة الكاملة :

الرابع: قراءة دعاء الندبة.

َّة مؤكدة. الخامس: التضحية وهي ُسن

السادس: أن يكبر بالتكبيرات اآلتية عقيب كل 
العيد  ظهر  فريضة  أوّلها  فريضة  عشرة  خمس 

وآخرها فريضة فجر اليوم الثالث عشر.

في سائر  كان  وأما من  منى  في  كان  لمن  هذا 
من  تبدأ  فرائض  عشر  عقيب  بها  فيكبر  البالد 
الثاني  اليوم  بفجر  وتنتهي  العيد  ظهر  فريضة 
الصحيحة  الكافي  رواية  على  والتكبيرات  عشر 
هي: " هللا أكْبَرُ هللا أكْبَرُ ال إلَه إال هللا وهللَا أكْبَرُ 
هللا أكْبَرُ وَللهِ الحَمُْد، هللا أكْبَرُ عَلى ماهَدانا هللا 
وَالحَمُْد للهِ  بَهِيَمِة األنْعامِ  أكْبَرُ عَلى مارَزَقَنا مِنْ 
عَلى ما أباْلنا ". ويستحب تكرار هذه التكبيرات 
التكبير  يستحب  كما  تيّسر  ما  الفرائض  عقيب 

بها بعد النّوافل أيضاً.

هللا  صلوات  الحسين  اإلمام  السابع: زيارة 
وسالمه عليه.

احكام فقهية * أعمال ومستحبات يوم عيد األضحى المبارك

أحكام التبني
ال  فلماذا  والدته  بعد  الطفل  تبني  جاز  إذا 
يجري ذلك في الجنين بعد انعقاد نطفته ؟
الجواب: الولد بالتبني ال تجري في حقه احكام 

الولد .
متزوجاً  كنت  سنة  عشر  ثمانية  حوالي  منذ 
وعندي ولد وقد تبنيت طفلة انذاك كأخت له 
وقد تربت مع ابني وهي اآلن تعتقد أني أبوها 

فهل يجب علّي أن اخبرها الحقيقة؟
على  تؤثّر  ال  بطريقة  بالواقع  إعالمها  بُدَّ من  ال 

ً نفسيّتها سلبا
ما حكم الشرع في تبني األوالد ، إذا ثبت 

عدم قدرة الزوج او الزوجة على االنجاب ؟
من  البد  ولكن   ، ذاته  حد  في  منه  مانع  ال 
التحفظ على األنساب رعاية للحقوق واالحكام .

امرأة  كانت  لو  أنه  عن  استفسر  أن  أردت 
ورعاية   ، االهتمام  يريدان  وزوجها  هي 
تربيته  فيتم   ، يتيم  كفالة  واحتضان طفل 
لديهما .. فما حكم هذا الصبي على المرأة 
التي كفلته وربته منذ أن كان طفالً ؟.. هل 
يجب عليها ان تتحجب عنه ، وتعامله كما 
لو كان غريبا عنها هذا عند بلوغه ، أم يصبح 
عليها ؟  كابنها عند بلوغه ، ويصبح محرماً 
المرأة  كانت  لو  ماذا   .. آخر  سؤال  ولدي 
غير متزوجة ، وأرادت كفالة واحتضان يتيم 

عندها ، واالهتمام به ؟
بالنسبة  والغريب سواء  فهو   ، لها  إبناً  يعتبر  ال 

إليها

* على رأي المرجع السيد علي الحسيني 
السيستاني
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The following is the Canadian Muslim Forum )FMC-
CMF( statement about Islamophobia summit July 
22nd 2021
Following the terror attack in London, Ontario; the 
2017 terror aggression in Quebec City; the violent 
assaults against Muslim women across the coun-
ty; and the surge of hate incidents and speech 
against Canadian Muslims, Islam and their values, 
it has become extremely clear that Islamophobia 
as an extreme form of hate is a security threat 
to our nation and to the harmony of our Canadian 
society. 
As the bitter facts become undeniable, the impor-
tance of the Islamophobia summit becomes more 
of an urgent need. The proposed summit should 
provide an opportunity for a deep and a profound 
discussion on the issue at the tables of the gov-
ernment, political, and civic stakeholders with ob-
jective of concluding with very concrete short, mid 
and long term proposals and solutions.
Declaration points:
•Hate speech: There is a clear difference between 
freedom of speech and hate speech. Hate speech 
leads to hate, and freedom of speech leads to an 
enrichment of democracy. Any speech that leads 
to violence and bigotry should not fall under the 
reason for freedom of speech.
•Social media: while respecting freedom of speech, 
there is a need for solid legislations to assert 
that social media platforms are not turned into 
feeding podiums for racism and prejudice. Those 
who preach violent hate should be identified and 
brought to justice.
•Extreme right and supremacy-based ideologies 
that leads to violence should be addressed as they 
are the creeds that are being adopted by the per-
petrators of the violent Islamophobic terror as-
saults and aggressions.

•Laws and rules, although at the provincial levels, 
have implications that hit Canadian citizens hard. 
As evidence, Bill 21 clearly targets Quebecois 
young women because of their choice of dress and 
beliefs. One survey after the other prove that the 
implications of Bill 21 has deepened the Islamo-
phobic wounds and for so many, it invited hate 
against Canadian Muslims mainly in Quebec.
•Addressing openly what media reports have called 
a toxic Islamophobic environment within some of 
the Canadian federal security agencies. This sort of 
atmosphere has its very severe influence on even 
the process of decision-making in courts, refugee 
claimants, and the targeting of Canadian citizens 
and residents based on their religious and ethnic 
backgrounds.
•Hidden racism is one of the most complicated 
challenges that needs a special approach from the 
authorities to be able to be tackled and addressed. 
Hidden racism is mainly demonstrated in job mar-
ket hiring, career opportunities and the occupy-
ing of higher posts. It’s also manifested in what is 
considered as a double standard when it comes 
Canadian Muslims in particular. As an example, 
the impacts of the Youth Protection Agency in 
Quebec--although a provincial body-- are felt by 
Canadian citizens and residents in the province. 
There are many negative incidents related to how 
the Youth Protection Agency in Quebec dealt with 
issues relating to Muslim families, and it’s widely 
believed that these dealings would have been less 
severe if the families were non-Muslims.
•Security and safety of Muslim Canadians: FMC-
CMF believes that one of most dangerous aspects 
of Islamophobia is the violence and terror directed 
at Muslim citizens and their institutions across 
the country. As Canada have witnessed a spike in 
such incidents, it’s becoming much more urgent 

for an action-inclusive plan to address such a very 
alarming phenomena before it gets out of control 
and claims more innocent Canadians lives.
•One of the positive narratives in facing Islamo-
phobia could be by clearly recognizing the contri-
bution of Canadian Muslims in the society at large 
and at all social, economic and political levels.
•Women are the most visible victims of the Is-
lamophobia ideology and the extreme populist el-
ements in society. Opening opportunities to Ca-
nadian Muslim women in key positions is another 
component that sends a clear message that all 
Canadians are equal and all can join the efforts in 
making Canada a multicultural country.
Concrete infrastructure to address Islamophobia 
has been made in tangible moves within the last 
few years, starting at the adoption of Petition 
e-411 that led to both the condemnation of Is-
lamophobia twice at the House, and consequently 
to private motion, M103, and its recommenda-
tions. Furthermore, came the outlining of the defi-
nition of Islamophobia by the federal ministry of 
Heritage, and the designation of January 29 as the 
day of action against Islamophobia.   
Sincere political will, clear policies and rules, and 
cooperation with civic societies and communities 
can bring us all as Canadians closer to diminishing 
the impact of hate, racism, and bigotry in Canada. 
FMC-CMF is looking forward to the summit on Is-
lamophobia and the conclusive plans on how to 
deal with the subject matter in a timely fashion at 
all levels of influence in Canadian society. 
 
Samer Majzoub, president. 

Initiator of petition e-411, recognition and con-
demnation of all forms of Islamohpobia in Canada.
smajzoub@fmc-cmf.com

WOMEN ARE THE MOST VISIBLE VICTIMS OF THE 
ISLAMOPHOBIA IDEOLOGY: CMF

لمناسبة حلول عيد االضحى المبارك 
تتقدم أسرة صدى المشرق من الجالية 

في كندا ومن عموم المسلمين في 
العالم باحر التهاني والتبريكات سائلين 
هللا ان يكون عيد خير وبركة وان يرفع 

الظلم عن جميع المظلومين



Hussein Hoballah, Montreal

Even though the attacks, insults and 
hate befalling Canadian Muslims have 
been being condemned by Canada’s 
most senior officials, these Muslims 
are still being targeted in different 
provinces. The newest reported in-
cident has been anti-Muslim graffiti 
sprayed around the Newton area in 
Surrey, BC, including graffiti near a 
mosque. Just a day earlier, Baitul Ka-
reem Mosque in Cambridge, ON was 
severely damaged. Two days earlier    
in a parking lot, a woman in hijab and 
her daughter were attacked by a man, 
who shouted racial slurs at them and 
threatened and tried to kill them.  
Likewise, it has been reported that 
Muslims in some government servic-
es have been discriminated against, 
as has happened to a senior Muslim 
female CSIS officer. “Human Concern 
International”, headquartered in Ot-
tawa, has as well stated that Islamic 
charities have been “unfairly target-
ed.”
Thereupon, words of condemnation no 
longer suffice to end the anti-Muslim 
campaigns. Muslims in this country 
need something that will bring them 
back the security they’re losing every 
day. After all, some attacks have been 
lethal. A recent London, ON attack 
has sent shock waves through Cana-
da, ending the lives of 4 family mem-
bers and injuring their 9-year-old. In 
2019 as well, a Muslim man’s throat 
was slit near an Etobicoke mosque. 
In early 2017, six men praying at the 
Quebec Grand Mosque were mar-
tyred, too. Both Muslim women and 
masjids have continuously been being 
targeted in different provinces.
Perhaps next Thursday’s summit on 
Islamophobia, which will tackle Can-
ada’s Muslims’ circumstances, will 
lead to concrete decisions to end Is-
lamophobia and even all forms of hate 
threatening the entire Canadian com-
munity and its outstanding multicul-
turalism.   
The July 22nd summit was pressed for 
by NDP’s London-Fanshawe MP Lind-
say Mathyssen in the House of Com-
mons on Friday, July 9th. Mathyssen 
stressed the urgency of holding the 
summit meeting before the end of 
July, and her motion was unanimously 
passed, forcing the summit. 
Minister of Diversity and Inclusion and 
Youth Bardish Chagger, on behalf of 
the Canadian government, has en-
dorsed the call to hold the “National 

Summit on Islamophobia,” which is 
to be commenced at 12:00 p.m. and 
ended at 6:00 p.m. )ET(. 
In a statement addressing the Mus-
lims community’s prominent figures 
and institutions, Minister Chagger ex-
plained that “the purpose of this sum-
mit is for members of the community 
to provide the Government of Canada 
with tangible ideas, actions, and sug-
gestions as we continue to combat 
Islamophobia and hate in Canada.” 
Chagger as well explained that “the 
information gathered from the ses-
sions will offer ways in which the 
Government of Canada can work with 
Muslim community leaders and or-
ganisations to facilitate greater co-
herence, alignment, and coordination 
between the Government of Canada 
and civil society to eliminate all forms 
of Islamophobia and hate in Canada. 
The presentations and speakers will 
feature diverse grassroots and com-
munity leaders, academics and nota-
ble figures from Muslim communities 
across Canada.”
As preparations are underway, it 
might be helpful to commend the 
Canadian government’s call for the 
conference. However, it seems kind 
of an incomplete step with no senior 
Muslim community leader designated 
to represent the government at the 
summit. As Minister Chagger an-
nounced, in contrast, the government 
has elected former minister Irwin Col-
ter to represent it at the summit on 
anti-Semitism, which is to be held 
next Wednesday, a day earlier than 
the one on Islamophobia. 
Definitely, electing a politician like 
Cotler will largely contribute to ma-

jor decisions by the summit on anti-
Semitism, which will help put an end 
to the suffering of the Jewish commu-
nity. Cotler was named Special Envoy 
on Preserving Holocaust Remem-
brance and Combatting Anti-Semi-
tism back in November 2020.
But leaving the summit on Islamo-
phobia with no special representative 
might imply the recommendations 
the summiteers will make won’t be 
seriously considered. 
It is still hoped that this fact will not 
affect the summit’s conclusions in 
time when the threats surrounding 
Muslims here every day necessitate 
immediate and decisive actions. 
Many Muslim organisations and fig-
ures have welcomed the news on the 
summit, making relevant motions and 
remarks that the federal government 
should consider. 
In some of those motions, many rea-
sons igniting Islamophobic incidents 
have been pointed out alongside the 
ways to confront them. If they are se-
riously considered, that’ll really help all 
efforts made to end hate. 
Rooted within some of the numerous 
extremist groups in Canada, racism 
and anti-Muslim sentiments must 
be earnestly tackled by the govern-
ing party and the others, especially in 
provinces like Quebec, where the laws 
discriminate against Muslims. 
For instance, the provincial govern-
ment has endorsed Bill 21, which 
prevents Muslim hijabis from work-
ing in public services. The bill must be 
confronted with a clear stance by the 
federal government and parties, and 
serious work must be done to mis-
carry it.   
At the end of the day, Bill 21 has 
stirred racism against Muslims and 
created an antagonist environment. 
Muslim women with and without hi-
jab, as well as Muslim men, have been 
feeling belittled ever since the bill was 
passed. 
Thursday’s conference is awaited in 
hopes of a new stage with decisive 
and enforced anti-Islamophobic rec-
ommendations. That way Canada can 
remain home for diversity, multicul-
turalism, personal liberty and freedom 
of expression and religion. No room 
can be left for attacks, animosity or 
hate. 
Prime Minister Justin Trudeau and 
all officials in charge are asked to 
“be tougher on perpetrators of hate 
crimes,” We can't slap them on the 
wrist and let them walk out the door 
the next day. We have to have some 
tough sentences," as Ontario Premier 
Doug Ford put it following the Baitul 
Kareem Mosque attack.”

THURSDAY’S SUMMIT IS AWAITED… A SLAP 
ON THE WRIST WON’T SUFFICE
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AL-ASSAD’S REGAINED 
POWER VS CANADIAN 
REJECTION 
Syrian President Bashar al-
Assad has won his fourth time 
in office following the elections, 
in which 75% of the country’s 
eligible population has partici-
pated. Ahead of the elections 
in May, contrastingly, Canada’s 
Press Secretary at Foreign Af-
fairs Canada, Syrine Khoury, 
declared that Canada “con-
demned” running the elections 
without constitutional amend-
ment that “guaranteed their 
freedom and reliability.”
In parallel, the US and some 
European countries doubted 
the legitimacy of Syria’s elec-
tions, asking that they be 
cancelled. China, Iran, as well 
as Russia and the remaining 
“BRICS” states supported the 
elections, showing how split 
the world has been as regards 
the Syrian leadership. 
Things in the past were even 
worse. As the unrest began in 
Syria, the Canadian govern-
ment ended its diplomatic re-
lations with Damascus, closing 
Ottawa’s Syrian embassy de-
spite the presence of a notable, 
veteran Syrian community in 
Canada. 
Lately, Ottawa has denied so-
cial-media rumours suggesting 
that Ontario had readied elec-
tions polls for the Syrian com-
munity so that they participate 
in the elections. Ottawa as 
well denied that Syria had of-
ficially asked for that, adding it 
wouldn’t have allowed it even if 
Syria had actually done so…
These declarations imply the 
governing Liberals have no in-
tentions to reconsider their 
severed diplomatic relations 
with Syria, although some 
Gulf and Arab countries, who 
funded the war on Syria, have 
shown desire to reopen their 
embassies in Damascus. 
European countries have 
shown a similar desire, though 
in the past, they supported the 
Syrian opposition and tried to 
topple the Syrian regime and 
replace it with a submissive, 
normalising-with-Israel re-
gime. The countries’ new ap-
peals show they are recogni-
sant of the new reality and of 
the failure of the terrorist war 
on Syria.  
So what’s preventing Foreign 
Affairs Canada from showing a 
kind of realistic, pragmatic pol-
icy when it comes to Syria, just 
like Canadian foreign diplomacy 
has been, especially in regions 
of conflict and turmoil?? 
Why is the Liberal Party copy-
ing the approach of the Con-
servatives in opposition? After 
all, during their period in office, 
they turned foreign policy into 
selective work, at times show-
ing concern for moral and hu-
manitarian issues in certain 
countries, while overlooking 
them in other places, even vio-
lating those moral and humani-
tarian grounds in countries like 
Yemen, Ghaza and Bahrain. 
So are policies tailored for the 
sake of profits, or are they real 
commitments to national and 
international principles, con-
ventions and charters??
                                                                                                                                   

The Editors 
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مطلوب موظف)ة( 
مع او بدون خبرة
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