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في  النيابية  لالنتخابات  متابعتها  اطار  في 
 " المشرق  "صدى  تتابع  كيبك  مقاطعة 
بشكل  الحمالت  بهذه  المتعلقة  االخبار 
سيكون  الملف  لهذا  ومتابعة  يومي.  شبه 
من  المرشحين  من  عدد  مع  لقاءات  لنا 
على  الجالية  الطالع  المتنافسة  االحزاب 

برامج هذه االحزاب والمرشحين في سبيل 
المساعدة في اختيار األصلح للجالية ولهذه 
المقاطعة . وتبقى العبرة بالتوجه يوم الثالث 
من شهر تشرين االول – اوكتوبر القادم الى 
لمن  باصواتنا  واالدالء  االقتراع  صناديق 

نعتبره االقرب الينا في برنامجه ومواقفه .

صدى المشرق تلتقي 
عددا من مرشحي 

االحزاب الكيبكية في 
االنتخابات النيابية
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Élections provinciales

3 octobre 2022

 Jusqu’au 29 septembre    

Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 
  Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
  Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription envoyé par la poste  
ou sur notre site Web, à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 

  Si votre nom n'est pas sur la liste  
ou si vous constatez une erreur,  
présentez-vous à l’adresse  
indiquée sur votre avis*.

  Apportez une ou plusieurs pièces  
d’identité qui, ensemble, indiquent  
votre nom, votre date de naissance  
et votre adresse.

  Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre,  
vous pourrez voter par la même  
occasion*.

 Pour en savoir plus 

   Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
   Communiquez avec nous : 
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Vivez la démocratie en famille !
  Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie  

en les accompagnant aux petits bureaux de vote.  
Installés dans chaque lieu de vote, les petits bureaux  
de vote permettent aux enfants de répondre  
à une question spécialement conçue  
pour eux. Découvrez cette question au  
www.elections.quebec/petitsbureaux.

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des 
lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi. Pour en savoir plus sur les critères 
d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu  
de vote ne répond pas à vos besoins, communiquez avec votre directrice ou directeur  
du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    

 Votez le jour des élections 
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte de  
rappel jaune envoyée par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

 Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    

Votez par anticipation
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation sur  
l’avis d’inscription envoyé par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter

(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, 
passeport canadien, certificat de statut d’Indien  

ou carte d’identité des Forces canadiennes).

Le 3 octobre,  
on inverse la tendance. 
Tout le monde vote.

Publication: 
  
SADA EL MASHREQ 
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صدى المشرق – مونتريال 

الئحة   على  المرشح  مع  لقاء  اجرينا 
 Quebec ( حزب )كيبيك المُتضامن
عن  بوعزي  ( االستاذ   )  Solidaire

.Maurice-Richard دائرة
اصول  من  بوعزي  هارون  االستاذ 
جامعة  خريج  مهندس  وهو  تونسية 
قام  مونتريال"،  "بوليتيكنيك 
التحق  سنتين.  لمدة  بالتدريس 
بعدها ومنذ خمس عشرة )15( سنة 
العام  للقطاع  تنتمي  مالية  بمؤسسة 
الذي   ،)BDC( كندا  تنمية  بنك  هي 
التجارية  المؤسسات  بخدمة  يهتم 
ويشغل  والصغرى.  المتوسطة 
مساعد  رئيس  نائب  منصب  اآلن 

للمؤسسة المذكورة.
العام  الشأن  في  التطوعي  انخراطه 
لقد   " بوعزي  يقول  وهنا  مبكرا،  جاء 
الناس و النضال  تشرّبت حّب خدمة 
ووالدتي  هللا،  رحمه  والدي  عن 
هنا  البداية،  كانت  ايضا.  المناضلة، 
عشرين  من  أكثر  منذ  مونتريال،  في 
قضايا  في  التطوعي  عملي  عبر  سنة 
من  عُرفت،  االجتماعية.  العدالة 
نضالي  خالل  من  به،  عُرفت  ما  بين 
وكذا  اإلسالموفوبيا  مكافحة  إطار  في 
عن  عبرت  الممنهجة.  العنصرية 
موقف إدانة واضح بشكل مستمر عبر 
وسائل اإلعالم بكل أشكالها وأطيافها، 
وشاركت في مؤتمرات جامعية وأيضا، 
برلمانية  لجان  داخل  خاص،  بشكل 
قوانين  مشاريع  على  علّقت  حيث 

عدة".
ان  الى  بوعزّي  لفت  معه  اللقاء  في 
وتعرف  تعرفني  العربية  الجالية   "
التّحّديات  وأعرف  واقعها  أتفهّم  أنّني 
يخّص  ما  في  يوميّا  تعترضها  التي 
وصعوبات  المعيشة  وكُلفة  الّسكََن 
العنصريّة"،  التّفرقة  ومرارة  الهجرة 
انتخابيّة  أقود حملة   " انه  الى  مشيرا 
العدالة  نحو  موجّهة  للّشمل،  جامعة 

االجتماعيّة ودمج المُهمّشين".
خصمنا   " ان  الى  اجاباته  في  واكد 
اجل  من  التحالف  هو  الرّئيسّي 
هذا   .  )CAQ( الكيبيك  مستقبل 
أو  األزمات  إنكار  يُفّضلُ  الحزب 
ال  فهو  حلّها.  عن  عوضا  استصغارها 
يبذل أيّ جهد ِجّديّ لحلّ أزمة الّسكن 
وكذلك  العاملة  اليد  وشحّة  والّصحّة 

األزمة المناخيّة".
وشدد على انه " ال يفصلنا عن تحالف 
مستقبل كيبيك )CAQ( إالّ واحد في 
التّصويت. كلّ صوت  نوايا  المائة من 
لصالحنا يُمكن أن يرجّح الكفّة ويحقّق 
للجمعيّة  صوتنا  وتبليغ  االنتصار  لنا 
الوطنيّة في كيبيك.عليه أدعو قراءكم 
منحي  و  االنتخابات  في  للمشاركة 
فرصة تمثيلهم في الجمعية الوطنية. 
سيكون األمر تكليفا بمهمة، و أعتقد 

انني قادر على القيام بذلك".
 

وهذا نص اللقاء
 

ـ أواّل وقبل كلّ شيء، قل لنا سيّد 
التّحّديات  أهّم  هي  ما  بوعزّي، 
الحملة  تواجهكم خالل هذه  التي 

اإلنتخابيّة ؟

حملتنا  في  األكبر  التّحّدي   إّن 
لنا  تحفيزًا  األكثر  أيضا  هو  اإلنتخابيّة 
قاطني  مع  المباشر  االتّصال  إنّه   !
ومناقشتهم  ريشارد  موريس  دائرة 
سوليدار)كيبيك  كيبيك  برنامج  حول 

المُتضامن(.
 َمَضْت أشهرٌ وأنا أجول شوارع الحّي. 
الّسياسّي  للنّقاش  رائعة  لفرصة  إنّها 
من  والمواطنات  المواطنين  مع 

مُختلَف المشارب واآلفاق.
في  الرّئيسّي  منافسكم  هو  من  ـ 
دائرتكم، هل هو تحالف مستقبل 
الحزب   ،  )CAQ( الكيبيك 
أو   ،)PLQ( الكيبيكّي  اللّيبيرالّي 
حزب الكيبيك المحافظ )PCQ( ؟

في  األولى  المرتبة  اآلن   نحتلّ 
دائرة  في  العاّم  الرأي  استطالعات 
بنقطة  متقّدمين  ريشارد،  موريس 
الرّئيسّي تحالف  واحدة على منافسنا 
مستقبل الكيبيك )CAQ(. أمّا الحزب 
والحزب   )PLQ( الكيبيكّي  اللّيبيرالّي 
الكيبيك  وحزب   )PQ(الكيبيكّي
بعشر  متأخّرة  فهي   )PCQ( المحافظ 
https ://qc125.انظر( نقاط 

إذن  إنّها   .)  com/1074f.htm
منافسةٌ شديدةٌ بيننا وبين حزب ليغو 
وكلّ صوت سيكون حاسما في تقرير 

نتيجة االنتخابات.
موريس  وناخبات  ناخبي   على 
بوضوح.  قرارهم  يحسموا  أن  ريشارد 
الكيبيك  مستقبل  تحالف  فمع 
الّسكن  أزمة  إنكار  )CAQ( سيتواصل 
وتوجيه  الّصحّّي  القطاع  وخصخصة 
أمّا  األقلّيّات.  ضّد  الباطلة  االتّهامات 
مع كيبيك المتضامن )QS( فإنّنا نمرُّ 
عن  بالّدفاع  وذلك  جديدة  حقبة  إلى 
العدالة االجتماعيّة وإدماج المُهمّشين 

ومقاومة التّغيّرات المناخيّة.
على  قادرون  أنكم  تظنون  هل  ـ 
االنتصار في دائرة ليبيراليّة تاريخيّا ؟
بفارق   2018 انتخابات  خسرنا   لقد 

أصوات ال يصل واحدا بالمائة 1٪ .
 )PLQ( إّن الحزب اللّيبيرالّي الكيبيكّي

إّن  ثمّ  سنوات،  أربع  منذ  تراجع  في 
 )Montpetit( مونپوتي  الّسيّدة 
من  أقصيت  قد  الحاليّة  النّائبة   ،
يجعل  ممّا  لحزبها  االنتخابّي  المجمع 

اللّيبيراليّين خارج الّسباق.
هل  العامّة،  النّظر  وجهة  من  ـ 
الجالية  أصوات  على  تعوّلون 
العربيّة وهل هذه األصوات مؤثّرة 

في دائرتكم ؟
حوالي  تمثّل  العربيّة  الجالية   إّن 
في  النّاخبين  من  المائة  في  عشرة 

دائرة موريس ريشارد.
جامعة  انتخابيّة  حملة  أقود  إنّني 
العدالة  نحو  موجّهة  للّشمل، 

االجتماعيّة ودمج المُهمّشين. 
ثمّ إن الجالية العربية تعرفني و تعرف  
التّحّديات  وأعرف  واقعها  أتفهّم  أنّني 
يخّص  ما  في  يوميّا  تعترضها  التي 
وصعوبات  المعيشة  وكُلفة  الّسكََن 

الهجرة ومرارة التّفرقة العنصريّة.
مع  اتّصاالتكم  خالل  من  ـ 
مزاجهم  تقيّمون  كيف  النّاخبين، 

الّسياسّي وما هي مشاغلهم ؟
هذه  في  الّساخنة  المواضيع   إّن 
الحملة االنتخابيّة تتركّز حول الّسكَِن 
والتّعليم  والّصحّة  المعيشة  وغالء 

ومقاومة التّغيّرات المناخيّة. 
للتّغيير.  متعطّشون  المواطنين  إّن 
ميدان  في  التّقهقر  من  عقود  فبعد 
البيئة  وحماية  االجتماعيّة  الحقوق 
المرافق  موارد  في  التّقليص  ومن 
من  ذرعًا  المواطنون  ضاق  العموميّة، 

برامج األحزاب التّقليديّة.
 نحن المنخرطون في كيبيك سوليدار 
هذا  نُجّسد  المُتضامن(  )كيبيك 
لبناته في  نعمل على وضع  و  التّغيير 

الواقع المعيش. 
ـ هل تندرج هذه المشاغل ضمن 

برنامجكم االنتخابّي ؟ 
لمواجهة   ، نقترح  أيًضا  تأكيد،   بكل 
األداء  في  التّخفيض  المعيشة،  غالء 
الكيبيك  في  المضافة  القيمة  على 

األساسية،  المنتوجات  )TVQ( على 
إلى حين تراجع موجة التّضخّم. وهذا 
والمالبس  الغذائيّة  الموادّ  يشمل 
واألدوية التي تباع دون رخصة وموادّ 
خدمات  وكذلك  الّشخصيّة  التّنظيف 

التّصليح والمطاعم.
المتوّسطة  العائلة  سيمكّن  هذا 
الّسنة  خالل  دوالر   1100 توفير  من 

القادمة.
في  العديدة  النّقاط  بين  ومن 
وطنّي  سجلّ  تكوين  نقترح  برنامجنا، 
تجنيب  بهدف  وذلك  اإليجار  لعقود 
في  التعسفية  الزّيادات  المواطنين 

أسعار اإليجار.
تأمين  منظومة  بوضع  نلتزم  كما 

عمومّي لعالج األسنان.
ولمزيد من المعلومات حول مقترحاتنا 
 Plateforme –( الموقع  زوروا هذا 

Québec solidaire

الثّغرات التي الحظتموها  ـ ما هي 
في برامج خصومكم ؟

من  التحالف  هو  الرّئيسّي  خصمنا 
 .)CAQ( الكيبيك  مستقبل  اجل 
أو  األزمات  إنكار  يُفّضلُ  الحزب  هذا 
فهو  حلّها.  عن  عوضا  استصغارها 
أزمة  لحلّ  ِجّديّ  جهد  أيّ  يبذل  ال 
العاملة  اليد  وشحّة  والّصحّة  الّسكن 
ما  فحسب  المناخيّة.  األزمة  وكذلك 
على  شيء  كلّ  مُمثّليه،  من  نسمع 
الوحيدة هي  استراتيجيّتهم   . يرام  ما 
وصم  خالل  من  العاّم  الرّأي  تلهية 
المهاجرين وتحريض جهات المقاطعة 
في  ضعيف  أداء  هذا  مونتريال.  ضّد 
ووعي  الرّاهنة  التّحّديات  مواجهة 
الكيبيكيّين بذلك يزداد يوما بعد يوم. 
لك  نُصوّت  أن  علينا  يتعيُّن  هل  ـ 
لحزبك،  بوعزّي،  هارون  أنت 
لبرنامج  أو  االنتخابّي  لبرنامجك 

الحزب ولماذا ؟
إنّني أريد، مع كيبيك المتضامن، أن 
للّشمل،  جامعة  انتخابيّة  حملة  أقود 
االجتماعيّة  العدالة  نحو  موجّهة 
التّغيّرات  ومقاومة  المُهمّشين  ودمج 

المناخيّة.
الجاليّة  وبنات  أبناء  من  الكثير  إّن 
ويعرفون  جيّدًا  يعرفونني  العربيّة 
طويلة  سنوات  لمّدة  ناضلت  أنّني 
المسلمين  ومعاداة  العنصريّة  ضّد 
ومن أجل دمج المهمّشين. أنا أتفهّمُ 
حياتهم،  ظروف  وأُشاطرهم  واقعهم 
خاّصة في ما يتعلّق بمعضلة الّسكَِن 
إلى  والولوج  العنصريّة  والتّفرقة 

المرافق العامّة. 
  

أن  يُمكُن  الذي  التّأثير  هو  ما  ـ 
داخل  الجالية  من  عضو  يمارسه 

حزب من المعارضة البرلمانيّة ؟
في  المساهمة  أجل  من  تواجد   هو 
الدائر و إبالغ صوت  الحوار السياسي 
يقول  العامة.  الجمعية  إلى  الجالية 
الرضا.  الصمت عالمة  العربي:  المثل 
إن عدم استنكار السياسات اإلقصائية 
المعارضة  داخل  تواجدنا  بها.  قبول 
ال  مثاال  منها  عدة  أدوار  له  البرلمانية 
حصرا لعب دور المراقبة و المساءلة و 
االقتراح. هي أدوار هامة حريّ بنا أن 

نأخذها على محمل الجدِّ. 
موريس  دائرة  عن  كنائب    شخصيا 
لحلّ  الموارد  لي  ستتوفّر  ريشارد، 
مشاكل المواطنين في دائرتنا. سأبلُّغ 
الجمعيّة  إلى  دائرتي  صوت  أيضا 
الوطنيّة في كيبيك وكذلك إلى الهيئة 

المُديرة لحزب كيبيك صوليدار.
 

 ـ كيف يمكن للجالية أن تساعدكم 
هذه  في  االنتصار  تحقيق  في 

االنتخابات ؟
التّصويت  بالطّبع  هو  األهمّ   الفِعلُ 
لفائدة كيبيك المتضامن يوم 3 أكتوبر 
واألقرباء على  األصدقاء  القادم وحّث 

التّصويت في هذا االتّجاه. 
كما ذكرنا سابقا، ال يفصلنا عن تحالف 
مستقبل كيبيك )CAQ( إالّ واحد في 
التّصويت. كلّ صوت  نوايا  المائة من 
لصالحنا يُمكن أن يرجّح الكفّة ويحقّق 
للجمعيّة  صوتنا  وتبليغ  االنتصار  لنا 

الوطنيّة في كيبيك.
 من المهمّ أيضا أن تؤكّدوا مساندتكم 

لنا وذلك بملء هذه االستمارة 
appuyez.quebecsolidaire.net

 
هل لديكم كلمة أخيرة؟

قد  و  الكراهية،  تنامي  ينفي  أحد  ال 
مقاال  أيام  قبل  جريدتكم  نشرت 
اليميني  التطرف  تنامي  عن  يتحدث 
هنالك  مواجهته.  ضرورة  و  كندا  في 
نفسها  تفرض  أخرى  كبيرة  تحديات 
التغير  مستوى  على  سواء  بقوة 
الخانقة  السكن  أزمة  أو  المناخي 
وكذلك التضخم. لم يعد لدينا مجال 
هو  أكتوبر  من  الثالث  يوم  لالنتظار. 
يوم التعبير عن إرادة حقيقية من أجل 
قراءكم  أدعو  عليه  بناءً  فعلي.  تغيير 
منحي  و  االنتخابات  في  للمشاركة 
فرصة تمثيلهم في الجمعية الوطنية. 
سيكون األمر تكليفا بمهمة، و أعتقد 

انني قادر على القيام بذلك.
أجل  من  معا  لقرائكم.  و  لكم  شكرا 

حقبة جديدة. 

المرشح عن دائرة Maurice-Richard  هارون بوعزي:

اتفهم الجالية العربية والتحديات التي 
تواجهها.. أدعو لمنحي فرصة تمثيلهم 

في الجمعية الوطنية

المرّشح  على الئحة  حزب كيبيك المُتضامن هارون بوعزي
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صدى المشرق ـ مونتريال 
الحزب  الئحة   على  المرشحة  مع  لقاء  اجرينا 
Rosemont  ( روزمون  دائرة  عن  اللبرالي 
SHERLYNE دوفيرنو  شيرلين  (  السيدة 
الى  اصولها  في  تعود  التي   DUVERNEAU
هايتي . السيدة دوفيرنو لم يمض على انتقالها 
الى كندا وقت طويل، اذ انها هاجرت إلى كيبيك 
األم  بلدها  الذي ضرب  الزلزال  بعد  عائلتها  مع 
البكالوريوس  درجة  انهت   .2010 عام  في 
جامعة  من  والسياسة"  "االتصال  مجال  في 
العامة  اإلدارة  في  الماجستير  ودرجة  مونتريال 
من المدرسة الوطنية لإلدارة العامة في كيبك ) 
ENAP ( . وهي منخرطة بشكل مبير في العمل 
العام وشغوفة بالسياسة وكل ما يتعلق بالعدالة 
االجتماعية .وهي تهتم بواقع النساء المهاجرات 

وعدم المساواة االجتماعية.
تعمل  انها  المشرق  صدى  مع  لقاء  في  تقول 
عن  للدفاع  كيبيك  في  الليبرالي  الحزب  مع 
وتلفت   . روزمون  دائرة  في  المواطنين  مصالح 
تاريخ  لها  سياسية  منظمة  هو  الحزب  ان  الى 
وجود  "مع  انه  وتؤكد  العظيمة.  اإلنجازات  من 
حكومة ليبرالية ، سيكون من الممكن مساعدة 
تلبية  في  يجدون صعوبة  الذين  كيبيك  سكان 
تكلفة  في  السريع  االرتفاع  بسبب  احتياجاتهم 
البقالة  فواتير  على  به  نشعر  والذي   ، المعيشة 

وتكاليف النقل ومبلغ تكلفة السكن".
كما اكدت في المقابلة انه " مع وجود حكومة 
 ، آمنة  الدينية  األقليات  ستكون   ، ليبرالية 
القيم  من  يتجزأ  ال  جزء  الفردية  الحريات  ألن 
ما  أن  "نعتقد  اننا  على  تشدد  الليبرالية".كما 
هو  مما  أهمية  أكثر  ما  رأس شخص  في  يدور 

موجود على الراس".
برنامج  لدينا   " ان  ايضا على  اللقاء شددت  في 
جميع  توحيد  يريد  الذي  الحزب  نحن   ، رائع 
سكان كيبيك ، نحن الطرف الذي يريد الجمع 
بين االقتصاد والبيئة مع Projet Éco  ، نحن 
مجتمعات  أصوات  إلى  يستمع  الذي  الطرف 

األقليات.

 سيدة دوفيرنو ما هي أخطر المشاكل التي 
خططِك  هي  وما  الدائرة؟  هذه  تواجهها 

لمساعدة ناخبيِك؟
هي  الدائرة  هذه  تواجهها  التي  المشاكل  أخطر 
العنف المسلح. يحتاج سكان مونتريال ، وخاصة 
الحزب  باألمان.  الشعور  إلى   ، روزمون  سكان 
اللبرالي الكيبكي يريد االستثمار في مجال منع 
المجتمعية  المنظمات  مع  وسأعمل  الجريمة. 

سيما تلك التي تهتم بالشباب والشابات.
دائرة  يمثل  الذي  الحالي  النائب 
Rosemont هو من كيبك سوليدير. هل 

تتوقعين الفوز في االنتخابات المقبلة؟
أن  هي  قوتي  نقاط  إحدى  للفوز.  أعمل   ، نعم 
الناس.  قريبة من  أكون  وأن  األرض  على  أكون 
 ، حاليًا  هناك  الموجود  النائب  عكس  على 
سكان  حقوق  عن  وسأدافع   ، حاضرة  سأكون 
ومشروع   21 القانون  أن  أدرك   .Rosemont
 ، المسلمة  الجالية  على  يؤثران   96 القانون 
دائرتي  تنوع  أمثل  يؤثران علّي ألنني  أنهما  كما 
الذي  الحالي  النائب  من  بكثير  أفضل  بشكل 
يواجه صعوبة في فهم قضايا  أن  المحتمل  من 
االعتبار  بعين  آخذ  إنني  الثقافية.  األقليات 
المساواة  وعدم  مثلي  المهاجرات  النساء  واقع 

االجتماعية.
تواجه  التي  التحديات  أهم  برأيك  هي  ما 

مواطني كيبيك؟
تكلفة المعيشة فكل شيء باهظ الثمن ويواجه 

سكان كيبيك صعوبة في تلبية احتياجاتهم. 
هذه  لمواجهة  خطة  حزبك  لدى  هل 

التحديات؟ ما هي؟
تتضمن خطتنا في مواجهة التحديات عدة نقاط 

منها :
للطبقة  أقل  الدخل  ضرائب  تكون  ان  •العمل 

الوسطى.

•عدم زيادة أسعار الكهرباء
•التوقف عن فرض ضريبة )QST( على الكهرباء  

المنتجات  جميع  عن   QST الـ  ضريبة  •إزالة 
الضرورية األساسية.

•حزبنا سيعمل على مضاعفة برنامج المساعدة 
في شراء اللوازم المدرسية

والجالية  القراء  أدعوك  المعلومات  من  لمزيد 
اللبرالي  منصة  الحزب  على  اإلطالع  الى 
https://secureservercdn. الكيبكي 
n e t / 4 5 . 4 0 . 1 5 5 . 1 9 3 / b m b . 7 a 9 .
myftpupload.com/wp-content/
uploads/2022/09/liberal_playbook-

en-v2.pdf
هل توجد أرقام عن اعداد الجالية المسلمة 

والعربية في هذه المنطقة؟
تمثل الجالية العربية واالسالمية ما نسبته بين 

٪20- من عدد السكان في هذه الدائرة 15٪
هل يوجد في فريقك متطوعون أو عاملون 

من الجالية المسلمة ؟
 ، إفريقيا  فريقي من شمال  في  متطوعان  لديّ 
وفي المجموع ، لدي 4 أشخاص من المسلمين. 
بمجرد انتخابي ، سيكون فريقي متنوعًا للغاية ، 

ألن هذا مهم بالنسبة لي.
في  المسلمة  الجالية  انخراط  في  رأيك  ما 

السياسة في كيبيك بشكل عام؟
أشخاًصا  فيه  نرى  الذي  اليوم  إلى  أتطلع  إنني 
 ، تحديدًا  أكثر  وبشكل   ، متنوعة  خلفيات  من 
السياسة.  في  اإلسالمية  الجالية  من  أشخاًصا 
االستاذ  الكيبكي  البرلمان  في  النائب  لدينا 
منصف الدراجي في الحزب اللبرالي ، ويمكن أن 
يكون لدينا المزيد ، وخاصة النساء المسلمات.

جمعية  أكدت   ، األخير  استطالعها  في 
تأثير  له   21 القانون  أن  الكندية  الدراسات 
 ، كيبيك  في  الدينية  األقليات  على  مدمّر 
رأيك  ما  المسلمات.  النساء  على  وخاصة 
في هذا القانون وماذا يقول الحزب الليبرالي 

في كيبيك في هذا الصدد؟
بالنسبة لنا نحن الليبراليين ، ال يحقق مشروع 
القانون 21 توازنًا بين تحقيق الهدف المشترك 
كيبيك.  سكان  جميع  وحريات  حقوق  واحترام 
الحزب  في  جدا.  بعيدا  يذهب   21 القانون 
رأس شخص  في  يدور  ما  أن  نعتقد   ، اللبرالي 
ما أكثر أهمية مما هو موجود على الراس. نحن 
بحاجة إلى التركيز على قضايا أكثر أهمية ، بدالً 

من حرمان شبابنا من أشخاص أكفاء.

موقف  أن  بصراحة  نالحظ   ، الصدد  هذا  في 
واألقرب  تقدمية  األكثر  هو  سوليدير"  "كيبيك 
السماح  إلى  الحزب  يدعو  حيث   ، الجالية  إلى 
لجميع األشخاص بالتدريس بغض النظر عن ما 

يرتدونه أو يضعونه على رؤوسهم. ماذا تعتقد؟
األقليات  ، ستكون  ليبرالية  وجود حكومة  مع 
ال  جزء  الفردية  الحريات  ألن   ، آمنة  الدينية 
اللبرالي هو  الليبرالية. الحزب  القيم  يتجزأ من 
حزب يوحد سكان كيبيك ، بدالً من تقسيمهم. 
يمكننا أن ننظر إلى قائدتنا ، دومينيك أنجالد 
، كشخصية تمثل كيبيك التي نريد أن نعيش 
 ، األقليات  مجتمع  من  جزءًا  كوني  فيها. 
سأحارب من أجل جميع سكان كيبيك وجميع 

األقليات في روزمون.
الليبرالي  الحزب  غياب  عن  حديث  هناك 
المسلمة  الجالية  نشاطات  من  كثير  عن 
هل  خجولة.  الحزب  مشاركة  لنقل  أو   ،

توافقين على هذا االدعاء؟ ولماذا ا؟
بأعداد  شارك  الليبرالي  الفريق  اوافق.  ال  ابدا 
كبيرة في االحتفال المغربي الذي اقيم مؤخرا. 
 ،  Nelligan نليغان  دائرة  عن  النائب  لدينا 
كبيرة  بشعبية  يحظى  الذي  الدراجي  منصف 
عندما  انه  تعرف  وانت  المسلمة.  الجالية  في 
كنت رئيسة لجمعية الطالب في ENAP كان 
التي  األطباق  تناول  دائمًا  سروري  دواعي  من 
حاولت  أنني  حتى  المغاربة.  أصدقائي  أعدها 
رمضان  شهر  خالل  للصيام  أصدقائي  مرافقة 

لتشجيعهم  ذلك  فعلت  لقد   .2019 العام  في 
وإظهار انفتاحي عليهم.

احتل دعم حزب فرانسوا ليغو المرتبة األولى 
في هذا  تقول  ماذا  الرأي.  استطالعات  في 

الصدد؟
سيجري االستطالع الحقيقي يوم 3 أكتوبر.

ما هي العوائق التي قد تمنع الحزب الليبرالي 
من الوصول إلى السلطة؟ وما هي العوامل 
على  الحصول  في  حزبكم  تساعد  قد  التي 

األغلبية؟
يريد  الذي  الحزب  نحن   ، رائع  برنامج  لدينا 
توحيد جميع سكان كيبيك ، نحن الطرف الذي 
Projet والبيئة مع  االقتصاد  بين  الجمع  يريد 

إلى نشر ودعم استثمارات  الذي يهدف   (  Éco

بقيمة 100 مليار دوالر من أجل  عامة وخاصة 
لنا  الذي سيسمح  الجديد  االقتصاد  تطوير هذا 
بتكوين ثروة في جميع مناطق كيبيك وسيمنحنا 
الوسائل لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في 
 ،  )2050 عام  في  الكربون  حياد  إلى  الوصول 
نحن الطرف الذي يستمع إلى أصوات مجتمعات 
3 يوم  الحقيقي  االستطالع  سيجري  األقليات. 

أكتوبر.

للجالية  توجيهها  تودين  رسالة  آخر  هي  ما 
ولقراء صدى المشرق؟

في روزمون ، ليكن صوتكم مهمًا في 3 أكتوبر. 
حقيقيان.  تحديان   96 والقانون   21 القانون 
الحزب  برنامج  حقيقي.  حل  لديهم  الليبراليون 
اللبرالي لن يخذل الجالية المسلمة ولن أخذلها 

أنا كذلك أبدًا عند انتخابي.

السيدة شيرلين دوڤيرنو ، مرشحة الحزب الليبرالي في كيبيك في دائرة روزمون :

برنامج الحزب اللبرالي لن يخذل الجالية المسلمة 
ا عند انتخابي وانا لن أخذل الجالية أبدً

المرشحة على الئحة  الحزب اللبرالي السيدة شيرلين دوفيرنو
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صدى المشرق ـ مونتريال 
الئحة   على  المرشح  مع  لقاء  اجرينا 
برتييه  دائرة  عن  اللبرالي  الحزب 
هللا  عبد  حسن  االستاذ    Berthier
يعيش  لبنانيّة  أصول  من  كندي  وهو 
في منطقة الفال من مقاطعة كيبيك 
. حاصل على ثالث درجات ماجستير 
العربية  واللغة  والتاريخ  التربية  في 
العربية  للغة  أستاذاً  كان  وآدابها. 
لبنانية من 2006 وآدابها في جامعة 

عالم  الى  اليوم  يقفز   .2011 إلى 
السياسة حتى يتمكن من االستفادة 
جيد  بشكل  التعليم  في  خبرته  من 
ومناصرة سكان دائرة "برتييه" الذين 

يتأثرون بارتفاع تكاليف المعيشة.
حسان  االستاذ  اكد  معه  اللقاء  في 
الحزب  مع  "ترشحت  انه  هللا  عبد 
متوافق  ألنني  كيبيك  في  الليبيرالي 
برنامجه  ومع  نظره  وجهة  ومع  معه 
رئيسته  بقيادة  اإلصالحي  ومشروعه 

دومينيك أنجالد". 
يسعى  أن  اإلنسان  "على  انه  واكد 
ويخدم أبناء المنطقة ويتواصل معهم 
الساحة  تركنا  إن  ونحن  طاقاته  بكل 
وهذا  بالتزكية  فسيفوز  الكاك  لحزب 
اعتبر  هللا  عبد  .االستاذ  يريده"  ما 
للبرنامج  نصوِّت  أن  يستحسن   " انه 
المرشح  كان  سواء  للحزب  االنتخابي 
من جاليتنا أو ينتمي إلى أصوٍل أخرى"

هللا  عبد  حسان  استاذ  - بداية 
لماذا دخلتم عالم السياسة ؟

أهتم بالسياسة وأتابعها في كندا من 
السياسة  على  أطّلع  فأنا   ، سنتين 
سواء كنت في وطني األم أم في وطني 
وأستعرض  المواقف  وأتابع  الثاني 
على  وأنا  السياسيين،  نظر  وجهات 
الليبيرالي  الحزب  مع  دائم  اتصال 
الكيبيكي والحزب الليبيرالي الفدرالي.

- لماذا ترشحتم مع الحزب اللبرالي 
وفي هذه المنطقة تحديدا؟

في  الليبيرالي  الحزب  مع   ترشحت 
ومع  معه  متوافق  ألنني  كيبيك 
ومشروعه  برنامجه  ومع  نظره  وجهة 

دومينيك  رئيسته  بقيادة  اإلصالحي 
في  الترشح  مني  طُلَِب  ،وقد  أنجالد 
بأنني  علمًا  برسييه  نوديير  ال  منطقة 
 . الفال  في  منطقتي  أفّضل  كنت 
ومهما يكن من أمر فقد وافقت على 

ذلك .

- هل يوجد جالية لبنانية او عربية 
في هذه المنطقة ؟

كال، ال يوجد جالية لبنانية أو عربيّة في 
هذه المنطقة ولكن قررت أن أخوض 

هذه التجربة ولْيَنْجَح من ينجح.

المنافس االساسي في  -  من هو 
دائرتكم االنتخابية ؟

هو  المنطقة  في  األساسي  المنافس 
مستقبل  اجل  من  التحالف  حزب 
كيبك ) CAQ ( هذا فضاًل عن األحزاب 

األخرى. 
منطقة  في  الفوز  تتوقعون  - هل 

محسوبة على الـCAQ ؟
-ما أضيَق العيَش لوال فسحةُ األمِل(، 
أبناء  ويخدم  يسعى  أن  اإلنسان  على 
المنطقة ويتواصل معهم بكل طاقاته 

) إسَع يا عبدي لكي أسعى معك( وإن 
فسيفوز  الكاك  لحزب  الساحة  تركنا 

بالتزكية وهذا ما يريده .
على  بناء  يكون  التصويت  - هل 
المرشح  اليه  ينتمي  الذي  الحزب 
للمرشح  ام  االنتخابي  للبرنامج  ام 
نفسه وانتمائه للجالية من عدمه؟

للبرنامج  نصوِّت  أن  يستحسن 
المرشح  كان  سواء  للحزب  االنتخابي 
من جاليتنا أو ينتمي إلى أصوٍل أخرى .
- ما هو برنامجكم في االنتخابات؟

برنامج الحزب الليبيرالي كيبيك:
ا- إعطاء مبلغ 2000 دوالر سنويًا زيادة 

للمسنين من 70 سنة فما فوق .
عند  وسهاًل  أهاًل  ضريبة  إبطال  ب- 

شراء البيت األوّل .
لحضانة  8.70   دوالرات  دفع  ج- 

األطفال في مدارس الحضانة .
دوالر   215 بـ  تلميذ  كل  مساعدة  د- 
ًّا عند دخوله إلى المدرسة لشراء  سنوي

قرطاسيته.
ه- تأمين طبيب العائلة للعائالت التي 
وتقليل  إيجاد طبيب  عدم  تشكو من 
المستشفيات  في  االنتظار  ساعات 
األسرَّة  وزيادة  الطوارئ  قسم   /

والممرضات والممرضين.
المنتوجات  على   TVQ إلغاء  و- 
من  المستهلكة  والمواد  األساسيّة 
الكهرباء  المواطنين وعلى فواتير  قبل 

أيًضا .
ز- حل جذري ألزمة المساكن والغالء 

الفاحش لآلجارات .

- استطالعات الراي تعطي االغلبية 
لحزب فرانسوا ليغو ما هو رأيك ؟

أعطت  األولى  الرأي  استطالعات 
ال  هذا  ولكن  الكاك  لحزب  األغلبيّة 
يجب   . النهائيّة  النتيجة  أنها  يعني 
الخيار  يختاروا  لكي  المواطنين  توعية 

الصحيح :
VOTEZ VRAI VRAIs ENGEUX.

VRAIES SOLUTIONS
الجالية  في  يدعو  من  -هناك 
سوليدير كيبك  حزب  النتخاب 

QS   ما رأيكم ؟
 ، مذاهب  يعشقون  فيما  وللناس 
فلْينظروا إلى برنامج QS ولْيُقارنوا بين 
ما هو أنسب لهم ويخدم مطالبهم بعد 
التضخّم والغالء الذي يعمُّ المقاطعة.

- هل لديكم كلمة اخيرة ؟
االنتخابات  أّن  هي  األخيرة   كلمتي 
يختاروا  أن  الجميع  وعلى  ديمقراطية 
مطالبهم  لتلبية  المناسب  الحزب 
ومعالجة  االجتماعية  العدالة  وتحقيق 

األزمات االقتصادية على اختالفها 

المرشح على الئحة  الحزب اللبرالي عن دائرة برتييه االستاذ حسان عبد الله :

يجب توعية المواطنين لكي يختاروا الخيار الصحيح

المرشح على الئحة  الحزب اللبرالي حسن عبد هللا



2022/  �شفر اأيلول العدد  43 الثالثاء 20
N°543 • Mardi le 20 Septembre 2022مقابلة

صدى المشرق ـ مونتريال 
حزب  الئحة  على  المرشح  التقينا 
Jeanne دائرة  في  المحافظين 

mance -Viger شكيب سعد .
اصول  من  سعد  شكيب  االستاذ 
على  حاصل  ابنتان  له  مغربية 
جامعة  من  األعمال  إدارة  ماجستير 
في  بكالوريوس  وشهادة   ، كونكورديا 
ماكجيل  جامعة  من  األعمال  إدارة 
األحياء  علم  في  العلوم  وبكالوريوس 
لديه  مونتريال.  جامعة  من  الدقيقة 
في  الخبرة  من  عامًا  عشرين  خبرة 
 . الصحية  والرعاية  األدوية  صناعة 
قبل ترشحه كان يعمل كمدير عام في 

مستشفى لالمراض النفسية .
السبب في  ردّه على سؤال حول  في 
يقول سعد في  السياسة  عالم  دخول 
انتقل  انه  المشرق"  "صدى  مع  لقاء 
ليدخل  والعلوم  االدارة  عالم  من 
عالم السياسة بعد التغييرات الكبيرة 
المجتمع في كيبك  التي طرأت على 
يسمعون  الساسة  يعد  لم  وبعدما 
للشعب . اذ انه يشعر بان ما يقوم به 
السياسيون بعيد عما يريده الشعب . 
يعطي مثال على ذلك "طريقة تعاطي 
المسؤولين مع ازمة الوباء التي ضربت 
البالد لمدة عامين . وهذا االمر ال يتم 
معالجته بهذه الطريقة وهو ال يتوافق 
مع ما يريده الناس . من اليوم االول 
المنطقة  لنائبة  كتبُت  الوباء  الزمة 
تغيير  ضرورة  حول  روتيروتي  فيلونينا 
مع  التعاطي  فيها  يتم  التي  الطريقة 
ازمة الوباء . بعيدا عن االسس العلمية 
والمطاعم  المدارس  اقفلت  الحكومة 
االسر  وتركوا  التجارية  والمؤسسات 

في وضع صعب".
مسالة اخرى يضيف سعد " انا رئيس 
لجنة االهل في مدرسة اوالدي .عندما 
الى  الجنسية  الثقافة  برنامج  ادخلوا 
كنت  المدارس  في  االطفال  صفوف 
اثير هذا االمر مع مسؤولي المدرسة 
التي  العلمية  االسس  عن  واسأل 
مع  المواضيع  هذه  اثارة  الى  تدعو 
دون  من  سنوات   6 او   5 عمره  طفل 
والمسالة   . جواب"  على  احصل  ان 
االخرى قال سعد " اتوا بالقانون الرقم 
15 الذي يعطي الحكومة االولوية في 
الوالية على اطفالنا، وهو القانون الذي 
صوتت عليه جميع االحزاب اال حزبنا 
المحافظ . هذا تحطيم لالسرة وانا من 
واجبي عندما ارى منكرا علي ان اقوم 

بالسعي لتغييره" .

اذن لماذا اخترت حزب المحافظين ؟
هو  االساسي  السبب  قلت  كما 
15 للقانون  المعارض  الحزب  موقف 
في  المسؤولين  ان  االخر  والسبب   .
سيما  واقعيون  اشخاص  هم  الحزب 
في القضايا االجتماعية . مثال الحزب 
بعض  من  التخفيف  على  سيعمل 
الضرائب المفروضة على الناس والتي 
 . االسرة  على  الضغط  في  ساهمت 
منها ازالة الضرائب على شراء االشياء 
اعادة  الحزب  يريد  كما   . المستعملة 
االهل  اراد  اذا  مثال   . لالسرة  االعتبار 
فان  المنزل  في  اوالدهم  تدريس 
حزبنا يساعد االهل في تكاليف هذه 
الدراسة . فالحزب مبني على الحفاظ 
االساسي  القرار  يعني   . االسرة  على 
مساعدة  دورها  والدولة  لالسرة،  هو 
هناك  كيبك  في  فقط.  االسرة  هذه 
52 الف اسرة تنتظر ايجاد مكان في 
يطرح مساعدة  . حزبنا  الحضانة  دور 
عبر  مباشر  بشكل  ماديا  االسرة 
اسبوعيا  دوالر   200 مبلغ  اعطائها 

بين  من  تريد  دور حضانة  اي  لتختار 
الدور غير المدعومة من الدولة .

21 القانون  مؤيد  حزبكم  لكن 
الذي يستهدف المحجبات بشكل 
رئيسي ..كيف تفسر وجودك في 

الحزب في ظل هذا الموقف ؟
االحزاب  عن  ميّزة  حزبنا  يمتلك 
في  القرار  حرية  اعطاء  وهي  االخرى 
القرارات  على  لالعضاء  التصويت 
يمكن  للحزب  للمنتمي  المطروحة. 
ان يكون له تفكير مغاير . شعار حزبنا 
الحزب  تاييد   .  " عندنا  احرار   " هم 
الحزب  دخولي  قبل  كان  القرار  لهذا 
تضررت  التي  الجالية  من  اتيت  انا   .
حاليا  القانون  . هذا  القانون  من هذا 
قرارها  ننتظر  زلنا  وال  المحكمة  امام 
اخرى  مشاكل  هناك  لكن  النهائي. 
والصحة   15 القانون  مثل  جدا  مهمة 
تحتاج  التي  االقتصادية  والمشاكل 
الى مواجهة. وبما ان القانون 21 امام 
للبناء  القرار  بانتظار  فاننا  المحكمة 
سعد  شكيب  انا  اؤكد  لكن  عليه. 
هذا  اعارض  وسوف   21 القانون  ضد 

القانون واعمل على تغييره .

القرار  هذا  اخذت  الحكومة  صحيح 
على اساس علمانية الدولة ولكن من 
حق الناس ان يكون لهم حرية التعبير 

واالعتقاد ..
آخرون  الحزب  في  هناك  هل 

معارضون لهذا القانون ؟
الحزب ضد هذا  في  الكثيرون  هناك 
عدم  الحزب  في  القرار  لكن  القانون 

التدخل فيه النه امام المحكمة .
لكن حزبكم ايد القانون ؟

رئيس الحزب ايد القانون نعم . لكنه 
يفرض  لن  انه  علني  تصريح  في  اكد 
وحين   . الحزب  اعضاء  على  رأيه 
النهائي  قرارها  العليا  المحكمة  تاخذ 
سيُيفتح النقاش داخل الحزب التخاذ 

الموقف المناسب.

في  حاليا  نواب  لحزبكم  هل 
البرلمان؟

يوجد فقط نائبة واحدة .
لحزبكم  التأييد  تقيمون  كيف 

الناشىء؟

التاييد  نسبة  في  دائم  تطور  هناك 
على  جوالتي  خالل  من   . للحزب 
سيما  وغيرها  جاليتنا  من  الناخبين 
الحزب  يفهموا  يعودوا  لم  االيطاليين 
لمدة  اللبرالي  الحزب  مثال   . اللبرالي 
القانون 96 وفي  عام كامل كان يؤيد 
ورفضوا  موقفهم  تغير  المطاف  آخر 
القانون وهذا ما جعل الجالية االيطالية 
االقتصادي  الوضع  امام   . في دهشة 
يحرك  لم  االسعار  وارتفاع  السيء 
ان  الحظنا  فيما   . ساكنا  اللبراليون 
اننا  علينا النهم الحظوا  تنفتح  الناس 
نتحدث بمشاكلهم ونالمس همومهم 
. في العام الماضي  كان عدد االعضاء 
500 واليوم بلغ 60 الف وهذا مؤشر 
مدى  وعلى  الناس  مزاج  على  مهم 
انتشار الحزب في كيبك. ومن خالل 
من  الكثير  نالحظ  الناس  مع  حديثنا 
ولكنهم  المحافظين  يساندون  الناس 
يتريثون قليال في ظل هجمة اعالمية 
بنظرية  المحافظين  ربط  تحاول 
المؤامرة وانهم ضد االجراءات الصحية 

والعلم...
حزب  بين  يخلطون  الناس 

والمحلي..  الفدرالي  المحافظين 
هل هناك ترابط بين الحزبين ؟

ليس هناك اي عالقة بين الحزبين . 
الشيء المشترك هو االسم فقط.  قد 
مثل  مشتركة  نقاط  هناك  يكون 
يوجد  ال  ولكن  االسرة  الى  العودة 
الحزب  وبين  بيننا  عضوي  ارتباط  اي 

الفدرالي.

وغيرها  الجالية  مزاج  قراتم  كيف 
بالنسبة لحزبكم ؟

البداية  في  لبرالي  تفكيري  كان 
يخدمون  ال  انهم  وجدت  الحقا  لكن 
هل  نفسي  اسال  وكنت  الشعب. 
يعملون من اجل الناس ام لهدف آخر 
. لكن االن ارتبطت بالحزب المحافظ 
كانت  غالبا  الجالية  بالناس.  المرتبط 
تؤيد اللبرال ونحتاج الى وقت لتوضيح 
مواقف  الى  تحتاج  التي  المشاكل 
مختلفة . تفكيرنا كجالية هو محافظ 
. نحن نفكر كيف نحافظ على االسرة 
وعلى الهوية وعلى البيئة . من عندهم 
عندهم   15 القانون  بموضوع  دراية 
تاييد كبير لحزب المحافظين ومن ال 
يركزوا  القانون  بهذا  المعرفة  يملكون 
القانون 21 . واللبرال لم يكونوا  على 
ولكنهم   21 القانون  ضد  البداية  في 
القانون  مع  جرى  كما  الحقا  تراجعوا 
96 السباب سياسية محضة لكسب 

اصوات فقط .
التلقيح  مع  كان  اللبرالي  الحزب 
التعبير  حرية  هي  اين   . االجباري 
الناس  تعطى  ان  يجب  ؟  واالختيار 
هذا  على  قائم  وحزبنا  االختيار  حرية 
االساس . حزب اللبرال في االنتخابات 
خصوصا  االصوات  من  الكثير  خسر 
باللغة  الناطقين  الكيبكيين  قبل  من 
االنكليزية واليوم يتخذ بعض المواقف 

الستعادة هذه االصوات .
تصوت  هل   .. حيرة  في  الناس 
للمرشح شكيب سعد كونه مسلم 
او عربي او بناء على البرنامج الذي 
يقدمه او على اساس الحزب الذي 

ينتمي اليه ؟
تشجعني  ان  الناس  على  ان  اعتقد 
على  اوال   . مجتمعة  الثالث  لالسباب 
البرنامج  اساس  وعلى  الحزب  اساس 

وعلى اساس دعم شكيب .
 فمواقف الحزب كما اسلفنا تصب في 
مصلحة الجالية خصوصا في موضوع 
مشاكل  يعالج  وبرنامجه   ، االسرة 
من  الموقف  واقعي.  بشكل  الناس 
القانون 21 هو قراءة خاطئة للعلمانية 
وانا دوري كوني احد ابناء هذه الجالية 
المتضررة من هذا القانون وافهم جيدا 
هويتنا واعيش في هذا المجتمع اريد 
الول   . بيننا  للحوار  جسرا  اكون  ان 
مرشح  عندها  العربية  الجالية  مرة 
في  لها  االصلح  هو  حزب  الى  ينتمي 
مستوى  على  وبرنامجه  مواقفه  اغلب 
واالسرة  واالطفال  والصحة  الضرائب 
لها  يصبح  ان  الجالية  مصلحة  من   .
ويفهم  يفهمها  منها  برلماني  نائب 
مشاكلها ولديه القدرة ان يعرض هذه 

المشاكل في البرلمان .
هل لديك كلمة اخيرة؟

لم  االحزاب  ان  اثبتت  الوباء  ازمة 
تكن تسمع للناس. واالحزاب االخرى 
ياخذونا كجالية كاننا في جيبهم، وكأن 
ال خيار امامنا سوى التصويت لهم، ما 
بها  واالخذ  مطالبنا  تحقيق  من  يمنع 
االحد  يوم  الناس  ان تذهب  اتمنى   .
القادم للتصويت بكثافة وان تمنحني 

شرف ان أمثلها وان اكون صوتها.

مرشح حزب المحافظين في مونتريال لـ"صدى المشرق" :

انا شكيب سعد ضد القانون ٢١
وساعمل على تغييره

المرشح على الئحة حزب المحافظين شكيب سعد


