
حسين حب هللا – مونتريال 

أكد سعادة قنصل لبنان العام في مونتريال 
صدى  مع  مقابلة  في  عيد  أنطوان  االستاذ 
لإلنتخابات  التسجيل  حول  المشرق 
اللبنانية الذي تنتهي مهلته يوم السبت في 
الثاني/نوفمبر   تشرين  شهر  من  العشرين 
النيابية  لإلنتخابات  "التسجيل  ان  الجاري 
صياغة  في  للمغترب  حقاً  يشكّل  لبنان  في 
ممثلي  اختيار  عبر  لبلده  العامة  السياسة 
نسبة  زالت  "ما  انه  الى  ولفت   ." الشعب 
اللبنانيين  ألعداد  نظراً  متواضعة  التسجيل 

أننا  غير  كيبيك،  مقاطعة  في  المقيمين 
ملحوظاً  ارتفاعاً  األخيرة  اآلونة  في  الحظنا 
بأعداد المسجلين". وأكد عيد على " سرية 
القنصلية   " أن  على  مشددا   ، المعلومات" 
اللبنانية ال تُعطي أي معلومات شخصية ألي 
إجراء  على  حرصنا  على  ونشّدد  كانت  جهة 
شفافية  بكل  واالنتخاب  التسجيل  عملية 
وأكد  دائماً".  الحال  كان  كما  وموضوعية، 
القنصل اللبناني العام على ان " ثقتنا مطلقة 
بكامل فريق العمل في القنصلية الذي يقوم 

بواجباته بكل تفان وتجرّد ". 
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انتخابات البلدية في كيبك :
جولة واعدة لمرشحي الجالية العربية

قنصل لبنان العام في مونتريال االستاذ أنطوان عيد : 

نسبة التسجيل لإلنتخابات النيابية في 
لبنان ما زالت متواضعة

التتمة في الصفحة الثامنة التتمة في الصفحة الثانية 

علي حويلي - مونتريال
جاءت نتائج االنتخابات البلدية التي جرت مؤخرا 
في مونتريال مفاجئة للعديد من المراقبين . حيث 
يراهنون  البلدي  االستحقاق  لهذا  المتابعون  كان 
على فوز دني كودير،المرشح القوي الزاحة  فاليري 
عمدة  بمنصب  الفوز  من  تمكنت  التي  پالنت، 

مونتريال للمرة الثانية على التوالي .
المرشحين  وفرة  االنتخابات  هذه  في  والالفت 
 7 حوالي   ( العربية  األصول  ذوي  من  الكنديين 
مونتريال  في  المنظورة  االقليات  مجموع  من   %
من  مرشحا   28 الى  اعدادهم  وصلت  والذين   )

الجنسين ) 17 للرجال و11 للنساء ( .
بينهم  المغربي  ومن  الفوز  منهم  عدد  وحقق 
عن  مرشح  سنة،  ساري،43  الحق  عبد  االصل 
مونتريال الشمالية والتونسية االصيل اريج القربي 

من "فريق دني كودير"، 
سنة،   23، االصل  المغربي  بوقالة  ويونس 

عارف  االصل  واللبناني  پالنت  فاليري  عن  فريق 
سالم من فريق كودير والمرشح ديميتري مرقص 
) لبناني مستقل ( والمرشحون من اصول لبنانية: 
الين ديب، ساندرا الحلو وراي خليل في الفال على 
برئاسة   Mouvement Lavallois حزب  الئحة 
حسن  عليا  السيدة  وكذلك   . بواييه  ستيفان 

Projet Montreal كورنول على الئحة حزب
الفوز  من  آخرين  مرشحين  عدة  يتمكن  لم  فيما 
مونتريال  البلدية في مدن  المجالس  اي من  في 
تنافس  حيث  الفال  في  ومنهم   . وكيبك  والفال 
ثالثة مرشحين من اصول عربية مختلفة : اللبنانية 
غريس غزال مرشحة  عن حزب  " اكسيون الفال 
"حزب  عن  الداودي  حفيظة  المغربية  تنافسها   "
المواطن "  والمرشح السوري األصل " عن حزب 
الفال  دائرة  عن  بلقايدة  وخالد  الفالوا".  حركة   "
.والجزائرية االصل ليلى بن خالد في سانت ليونارد 

وهنادي سعد في بروسارد.
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تتمة االولى 

جان  في   " المغاربي  الحي   " في  اما 
مرشحين  اربعة  تنافس  فقد   " تالون 
مغربي  اصل  من  سيدتين  بينهم 
نوال   ( جزائري  اصل  من  وسيدتان 
بخشي وشهرزاد زادي ولكن لم يقدر 

الفوز ألي من هؤالء .
الحظ  يحالف  لم  ذاته  السياق   في 
مدينة  في  مغاربة  مرشحين  ألربعة 
المغربي  هم  النجاح  من  كيبيك 
الحزب  عن"  هللا  عبد  بن  بوفلجة 
لعباسي  صوفيا  والمغربية  البلدي" 
والمرشحة  القوي"  كيبك  "حزب  عن 
"حزب  عن  الحق   دليلة  التونسية 
الخضر " وعمر بري " المرشح المغربي 

عن الحزب الديمقراطي الكيبيكي".
تجارب مشجعة

المواكبة  االلكترونية  المواقع   ذكرت 
مونتريال  في  البلدية  لالنتخابات 
ان  الكيبيكية  المدن  من  وغيرها 
تجارب هذه االنتخابات الهامة تتطلب 
والتواصل  والعمل  الجهد  من  الكثير 
مع القواعد الناخبة.  ورأى ساري ان " 
المهم في هذه االنتخابات هو حضور 
المغاربة ومشاركتهم الفاعلة في عملية 
الحضور  تفعيل  الى  الفتا  التصويت، 
ومعتبرا  والسياسي،  البلدي  المغاربي 
التجربة  سابقة  ناجحة  هذه  ان 
مشاركة  لمسار  جيدة  وانطالقة 
الجالية المغاربية في الحياة السياسية 

الكندية.

فوزه  فيهدي  بوقالة،  اما  يونس 
المساعدة،  له  قدموا  الذين  للمغاربة 
الداعم   الفريق  بدور  فخره  عن  معبّرا 
من كنديين وكيبيكيين الذين ساعدوا 

بكسر  حاجزا الخوف والتردد وايصاله 
الى مجلس العمل البلدي.

المرشحين  معظم  ان  الى  يشار 
غيرها  او  مونتريال  بلدية  لعضوية 
لم  الذين  الكيبيكية  المدن  من 
على  مصممون  النجاج  يحالفهم 
ما  بكل  والتزامهم  انشطتهم  متابعة 
يتعلق بالجوانب الخدماتية والعمرانية 
العربية  للجاليات  العائدة  والثقافية 

علىى تنوعها.   
 واكثر ما تنوّه به المواقع االلكترونية 
اللبناني  البلدي  المسشار  البلدية 
لوران  سان  بلدية  رئيس  االصل 
باالنابة عارف سالم المتعدد المواهب 
والمناصب والخدمات ال في مونتريال 
وانما في وطنه  او في كيبك وحسب 
الذي  االول  اللبناني  فهو  ايضا.  لبنان 
عام  مونتريال  في  بلديّا  منصبا  احتلّ 
للجنة  السابق  الرئيس  وهو   .  2009

مونتريال  بلدية  في  واالشغال  النقل 
والعضو في رئاسة المجلس البلدي.

في  مجاز  سالم  عارف  ان  يذكر 

العلوم  وفي  الميكروبيولوجي 
االنجازات  من  الكثير  وله  التجارية 
ولبنان  مونتريال  في  والمساهمات 

ابرزها قرار المجلس البلدي في سان 
المدينة  شوارع  احد  تسمية  لوران 

باسم جبران خليل جبران.

  جالية

يونس بوقالة

اريج القربي

عارف سالم 

علياء حسن كورنول  راي خليل

عبد الحق ساري  الين ديب 

انتخابات البلدية في كيبك :
جولة واعدة لمرشحي الجالية العربية
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هل ساهمت الجالية في إسقاط ِدني كودير؟

حسين حب هللا
السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

فاليري پالنت  فعلتها عمدة مونتريال 
التي  السياسية  نجحت  أخرى.  مرة 
 –  2017 عاَم  السلطة  إلى  وصلت 
البلدية  كَرئيس  الكثيرين  مفاِجئةً 
بوالية  الفوز  في   – كودير  دِني  آنذاك 
تُنتَخَب  امرأة  أول  وهي  أخرى، 

لمنصب عمدة لمونتريال.
واألربعون  الخامسة  العمدة  پالنت، 
لمدينة مونتريال، نفذت حملتها بناءً 
التحول  تعزيز  بمواصلة  وعود  على 
النقل  وتحسين  للمدينة،  البيئي 
الذي  اإلجتماعي  واإلسكان  العام، 

يسهل الوصول إليه.
األحد  أمس  من  األول  پالنت  فوز 
حزب  لرئيس  مدوّياً  سقوطاً  شكّل 
دِني   "Ensemble Montreal"
لحياته  نهاية  سيُعتبَر  ما  كودير، 
السياسية، سيما أنها الخسارة الثانية 
پالنت  أمام   2017 عاَم  سقوطه  بعد 

نفسها.
العديدة،  أسبابها  لها  الخسارة  هذه 
شخصية  على  كان  "التركيز  أن  منها 
االنتخابي  برنامجه  من  أكثر  كودير 
الذي كان مهمًا جدًا وعميقًا"، كما قال 
مونتريال وعضو  بلدية  المستشار في 
 "Ensemble Montreal" حزب 
في  األصل،  اللبناني  سالم،  عارف 
مقابلة أجراها معه األستاذ حسن غية 
على "قناة كنار" مساء األحد الماضي.
هناك  ان  شك  "ال  أن  سالم  واعتبر 
وكان  االنتخابات  في  حدثت  أخطاء 
من الممكن أن يكون العمل بطريقة 
ثمنها.  دفعنا  أخطاء  ارتُكِبَت  أفضل. 
هي  األخيرة  الكلمة  النهاية  وفي 
بالتصويت  قراره  أخذ  الذي  للناخب 
هذا  نحترم  أن  وعلينا  الطريقة،  بهذه 

القرار".
سقوط كودير ومعه آخرون كان محل 
ارتياح عند قسم كبير من الجالية بعد 
أن أعلن لمنظمة "بناي بْرْث" المؤيدة 
قدَّمته  استبيان  على  رداً   – إلسرائيل 
– أنه ملتزم التزامًا تامًا بتبني تعريف 
السامية  لمعاداة  الدولي  التحالف 
إسرائيل  انتقادَ  يعتبر  الذي   ،)IHRA(
نوعًا من العداء للسامية. فيما لم يرد 
استبيان  على  پالنت  فاليري  حزب 
الشهر  المقدَّم  بْرْث"  "بِناي  منظمة 

الماضي.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لعبت 
الجالية دوراً في سقوط كودير؟

على  أجاب  سالم  البلدي  المستشار 
أماكن  "في  قال:  حين  التساؤل  هذا 
واالسالمية  العربية  الجالية  تواجد 
كارتييه  لوران،  سان  مناطق  في 
ليونار،  سان   ، أهانتسيك  فيل، 
لحزب  تقدم  هناك  مونتريال  وشمال 
بشكل   "Ensemble Montreal"
كبير، وال يزال من المبكر الحديث عما 

إذا كان هناك تأثير لهذا الموضوع".

ما كان واضحًا في البداية هو التخبّط 
في  الناخبين  صفوف  في  الواضح 
أن  ينبغي  التي  الجهة  حول  الجالية 
"صدى  علمت  ولكن  لها.  يصوّتوا 
حسموا  الكثيرين  أن  المشرق" 
بعد  لكودير  التصويت  بعدم  خيارهم 
موضوع  بخصوص  بمواقفه  علموا  أن 
والعداء  اسرائيل  انتقاد  بين  المساواة 
للسامية. لكنهم في الوقت ذاته صوّتوا 
من  لوائحه،  على  عرب  لمرشحين 
أمثال عارف سالم في سان لوران وعبد 
الحق ساري في شمال مونتريال وأريج 
فازوا  الذين  ليونار،  القربي في سانت 
في هذه االنتخابات. وهو ما يشير إليه 
سالم حين يقول: "ال شك ان الحضور 
هو  مما  أكبر  حزبنا  ضمن  اإلسالمي 
وكذلك   "Projet Montreal" عند 
ما  وغيره"،  العرقي  للتنوع  بالنسبة 
يعني وجود عالقة مع المرشحين من 
أصول عربية أو إسالمية من دون أن 
يعني األمر التصويت لرئيس الحزب.  

ينبغي  التي  األخرى  المهمة  المسألة 
مسالة  أن  هي  مليًا  عندها  التوقف 
وربطه  للسامية  المعاداة  تعريف 
قضية  تكن  "لم  اسرائيل  بانتقاد 

األخرى".  القضايا  كما  انتخابية 
هذه  يعتبر  ال  المونتريالي  فالناخب 
قضايا  يقدم  بل  أولوية،  القضية 
حياتية تحتل سلم أولوياته مثل قضية 
اإلسكان التي تحدثت عنها بالنت بعد 
مع  التعامل  "سيكون  قائلةً:  فوزها، 
المدينة على رأس  أزمة اإلسكان في 
من  األولى  المئة  األيام  في  أولوياتي 
واليتي الثانية". إضافة إلى أن اإلعالم 
المسالة  لهذه  يتعرض  لم  كيبك  في 
وقَت  بعيد  من  وال  قريب  من  ال   –
المواضيع  على  ركز  بل  االنتخابات، 
أو  المرشح  بهذا  المتعلقة  الشخصية 

ذاك.
هذه  تُثِر  لم  الجالية  صعيد  وعلى 
منها:  ألمور  الالزم  اإلهتمام  المسالة 
موقف  على  الكافي  االطاّلع  عدم 
كودير مسبقًا، مع أنها اثيرت في وقت 
 Ensemble" قّدم حزب سابق حين 
إلى   2020 عاَم  اقتراحًا   "Montreal
مجلس المدينة لصالح اعتماد تعريِف 
المحرقة"  لذكرى  الدولي  "اإلئتالف 
الذي  االقتراح  سقط  حينها   .)IHRA(
لم تدعَمه إدارة پالنْت، كما وقف في 
وجهه ناشطون في الجالية وجمعيات 

اليهودية  "األصوات  أبرزها  أخرى 
الموضوع  وعاد   .)IJV( المستقلة" 
منظمة  أعلنت  حين  مجددًا  ليتحرك 

"بِنايْ بْرِْث" موقَف كودير.
الوسيلة  كانت  المشرق  صدى  لعل 
أثارت  التي  الوحيدة  االعالمية 
أكثر  وفي  الماضي  العاَم  الموضوع 
ما  على  التركيز  سيما  مناسبة،  من 
"المركز  مسجد  في  كودير  مع  جرى 
اإلسالمي في كيبك" )ICQ( الذي يقع 
في منطقة سان لوران في تقرير حظي 
الجالية  أوساط  في  واسع  بانتشار 
https://www.sadaalmashrek.
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من  العديد  سكوت  هو  آخر  سبب 
رغم  الموضوع  عن  الجالية  أطراف 
علمهم به، لحسابات واعتبارات خاصة 
بهم قد يكون بعضها مفهومًا، وبعضها 
عن  الطرف  غض  عن  يكشف  اآلخر 
يخشى  البعض  بات  أساسية  قضية 
لضغوطات  تعرضه  من  خوفًا  إثارتها 
تسويق  وراء  تقف  التي  الجهات  من 

وهذا  السياسيين.  بين  التعريف  هذا 
األمر ينبغي أن يفتح باب النقاش على 
منها  متعددة،  أمور  حول  مصراعيه 
اهتماماً  يعير  ال  البعض  بات  لماذا 
لهذا الموضوع ويتجنب الخوض فيه؟ 
هذا في وقت ال يتورع من يتبناه على 
الجهر به دون أي اكتراث لرأي الجالية 
ألنه يعتبر أن صوتها االنتخابي ضعيف 
بسبب إحجامها عن المشاركة في هذا 

االستحقاق.
االخرى  األساسية  القضايا  من  ولعل 
التي تُثار عند كل فترة انتخابية قضيةُ 
فالشكوى  ونسبتها،  الجالية  مشاركة 
الجالية.  مشاركة  قلة  هي  الدائمة 
كبرى  جهود  إلى  تحتاج  مسألة  وهي 

لتفعيلها.
مونتريال  في  البلدية  االنتخابات  في 
مع  العمل  في  كثيرون  نشط 
"الماكينات" االنتخابية لدى الفريقين 
ألهمية  جيد  أمر  وهو  الرئيسيين، 
من  لكن  األحزاب.  كل  في  تواجدنا 
النسبة والحكم عليها،  المبكر معرفة 
تقول  كانت  الناشطين  أجواء  أن  مع 
إن المشاركة ستكون فاعلة. لكن في 
كل االحوال فإن مشاركة الكيبكيين ـ 
عموما ـ في االنتخابات البلدية متدنية 
جدًا وقد ال تصل إلى األربعين بِالمئة، 
الجالية. لكن  ينطبق على  أيًضا  وهذا 
من  كاًل  أن  يعرفوا  أن  الجميع  على 
بنسبة  وقوتنا وحضورنا مرتبط  قيمتنا 
االستحقاق  هذا  مثل  في  المشاركة 
سالم  عنه  َّر  عب ما  وهو  االنتخابي. 
ألف  مئة  عددنا  كان  "إذا  بالقول: 
ناخب وصوّت منّا 2000 فمعناها أن 
قيمتنا هي %2 من حجمنا". وبالتالي 
فان حجم تأثيرنا سيكون بهذا المقدار 
سيكون  لنا  السياسيين  واحترام 

كذلك.
مرشحون  هناك  كان  االنتخابات  في 
كل  لوائح  على  الجالية  من  كثر 
في  المدن  من  الكثير  وفي  االحزاب 
الفوز  من  تمكن  منهم  قليل  كيبك. 
ذاك،  أو  الحزب  هذا  الئحة  على 
على  إيجابية  إشارات  كانت  ولكنها 
المتنامي  والحس  المشاركة،  حجم 
صنع  في  والمشاركة  بالمسؤولية، 
بحياة  المرتبطة  السياسية  القرارات 

المواطنين.

ال نزال نتقدم في مسيرتنا لحجز مكان 
العامة  الحياة  في  الفاعلين  بين  لنا 
المستقبل.  صياغة  في  والمؤثرين 
نكمل هذا  أن   – األمل  واألمل – كل 
الطريق بشكل مدروس أكثر، بتخطيط 
العاملين.  بين  أوسع  وتنسيق  أكبر 
من  الذي  الصحيح  الطريق  هو  هذا 
خالله سنحقق ألبنائنا وبناتنا مسقباًل 
وسنحافظ  وجودهم  وسنحفظ  أفضل 
لنا الحساب  على هويتهم وسيُحَسب 

عند كل استحقاق. 

الصورة من صفحة دني كودير على الفيسبُك
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صدى المشرق ـ سانت لوران 

انتشر على مواقع التواصل االجتماعي 
مع  جرت  مواجهة  يوثّق  فيديو 
الـجالية  مسجد  في  المصلين  أحد 
االسالمية في كيلك ICQ  في مدينة 
المرشح  خروج  اثناء  لوران  سانت 
حزب  رئيس  مونتريال  بلدية  لرئاسة 
Ensemble Montreal السيد دني 
كودير والوفد المرافق له من المسجد، 
على خلفية موقف كودير من التعريف 

. ) IHRA( الدولي لمعاداة السامية
الحدث،  تابعت  المشرق"  "صدى 
وفي ما يلي تفاصيل الزيارة وما جرى 
خاللها كما وردتنا من األخ كامل من 
 .Canada Sanction Israel تجمع
وحاولنا الحصول على تعليق من حزب 
ما  على   Ensemble Montreal

جرى.
المرشح  قام  انه  التفاصيل  ففي 
دني  السيد  مونتريال  بلدية  لرئاسة 
كودير بزيارة الى مسجد الـ ICQ عند 
بعد ظهر امس  والنصف من  الواحدة 
تشرين  من  السادس  في  الجمعة 
بعيد  الجالية  للقاء  نوفمبر   / الثاني 
صالة الجمعة االولى ، يرافقه كل من 
رئيس بلدية سانت لوران آالن ديسوزا 
مونتريال  بلدية  في  والمستشار 
سالم  عارف  المنصب  لهذا  والمرشح 
به  والترحيب  الوفد  استقبال  بعد   .
كانت كلمة للسيدين ديسوزا و كودير 
ألقل من ثالث دقائق لكل منها اكدا 
خاللها بعد التحية باللغة العربية على 
العالقة مع الجالية االسالمية واهمية 
والعمل  مونتريال  مدينة  في  التنوع 
على تحسين الخدمات الموجودة في 

المدينة .  
اثناء خروجه والوفد المرافق له التقى 
السيد كودير مع المصلين الذين رحبوا 
به . في هذه االثناء قام احد المصلين 
 Canada وهو السيد كامل من تجمع
الى  بالتحدث   Sanction Israel
كودير قائال " انا سعيد انك اتيت الى 
هنا واشكرك على هذه الزيارة ولكن 
اود ان أسالك سؤاال : انت اليوم هنا 
لتطلب دعمنا كمسلمين وتضع يدك 
في يدنا ولكن في نفس الوقت تدعم 
خالل  من  فلسطين  في  اخواننا  قتل 
لمعادة  الدولي  للتعريف  تاييدك 
انتقاد  بين  يساوي  الذي   ( السامية 
اسرائيل ومعاداة السامية( " . واضاف 
كامل " اال ان كودير حاول التهرب من 
مسجد".  في  هنا  نحن  وقال  االجابة 
اننا  واعرف  "انا مسلم  كامل  له  فقال 
هو  اسرائيل  دعم  لكن   . مسجد  في 
ضد فلسطين وهو ايضا يعتبر كراهية 

وقفت  "انا  كودير  فرد   ." لالسالم 
االسالموفوبيا".  ليقطع  ضد  دائما 
ويخرج  زيارته  بعدها  وينهي  الحديث 

من المسجد.  
لـ"صدى  حديثه  في  كامل  واعتبر 
المشرق" ان كودير عندما اتى لم يكن 
يقدمها  وعود  او  يقوله  كالم  اي  لديه 
. فقط اتى لكي يطلب الدعم لمجرد 
الحاضرين  وتحية  للمسجد  زيارته 
بكلمة السالم عليكم" . واوضح كامل 
" الفكرة عندي انه عندما يريد السيد 
 )IHRA( الـ  تاييده  خالل  من  كودير 
يخص  فيما  بالدولة  الدين  يربط  ان 
نربط  ان  الممكن  من  فهل  اسرائيل 
بالسعودية  االسالم  ـ  كمسلمين  ـ 
وبعدها تتحول كندا الى نظام سلطوي. 
 " انه  وشدد   . منطقيا"  ليس  هذا 
علينا عندما نريد ان ننتخب احدا ان 
نعرف ما هي مواقفه . ليس بالضرورة 
المسلمين  تخدم  اجندته  تكون  ان 
ان  االقل  على  ولكن  والفلسطينيين 
عندما  علينا  يكذب  المرشح  يكون  ال 
يمّد يده ليصافحنا . لتكن لديه الجرأة 
واستدرك  اسئلتنا".  على  لإلجابة 
كودير  ياتي  عندما   " بالقول  كامل 
فوق  واضعه  احترمه  المسجد  الى 
الوقت  نفس  في  عليه  ولكن  راسي 
ان يكون مسؤوال عن كل كلمة ينطق 
نطرح  وان  نطالبه  ان  حقنا  ومن  بها 
عليه هواجسنا . وعليه ان يجيب على 

اسئلتنا ".
االسالمية  الجالية  كانت  اذا  وفيما 
تشاركه في هذا الموقف وما اذا كان 
النقاش  بعد  معه  تضامنوا  المصلون 
الذي دار مع كودير قال كامل لجريدتنا 
انهم  ابلغوني  المصلين  من  الكثير   "
كانوا سيصوتون لكودير حيث لم تكن 
بمواقفه  مسبقة  معرفة  اي  لديهم 
النقاش  سمعوا  بعدما  ولكنهم  هذه. 
موقفهم  غيروا  المواقف  بهذه  وعلموا 
". وهنا شدد كامل على اهمية المزيد 
من  والمزيد  الجالية  في  التوعية  من 
المعرفة بواقعنا النهم سيعرفوا حينها 

الى اين يوجّهوا اصواتهم ".  
  

وفيما اذا كان يعتقد ان التصويت لدني 
خلفية  على  خطأ  هو  وفريقه  كودير 
الموقف من الـ )IHRA ( قال كامل " 
هذا جزء من الموقف. ولكن المشكلة 
هي في النفاق السياسي حيث يُطلب 
يطعن  وهو  لفريقه  التصويت  منا 
اخوتنا في ظهورهم. حينها لن نصدق 
الوعود التي تغدق في مجاالت الحياة 
المتعددة في مونتريال". ولفت الى ان 
"مواقف المرشحين المؤيدة السرائيل 
العكس  وليس  بالفائدة  عليهم  تعود 

. والمطلوب ان يكون لتلك المواقف 
ثمنها السلبي . وان يشعر المرشحون 
بالمردود االيجابي لمواقفهم اذا كانت 
يحسب  حتى   ، جاليتنا  مصلحة  في 
اي  اتخاذ  قبل  الحساب  المرشحون 
ال  "ان  الختام   في  وتمنى  موقف". 

يتمكن كودير من الفوز بسبب مواقفه 
هذه".

 Ensemble حزب  أن  يذكر 
على  اقترح  قد  كان   Montreal
 IHRA بلدية مونتريال اعتماد تعريف
لمعاداة السامية ولكن االقتراح سقط 

ألن فريق فاليري بالنت لم يمرره في 
المجلس البلدي .

حاولنا في "صدى المشرق" الحصول 
 Ensemble حزب  من  تعليق  على 
نشر  قبل  الحادثة  على   Montreal

الخبر ولكن لم نتمكن من ذلك .

كودير كما ظهر في الفيديو الذي صوره احد المصلين في المسجد

مواجهة ساخنة مع دني كودير في 
مسجد الـ ICQ... ما الذي جرى ؟
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اتت نتائج االنتخابات البلدية التي جرت في 
نوفمبر-  من  والسابع  السادس  فى  كيبيك 
المدينة  في  وخصوصا  الجاري  االول  تشرين 
من   ، متوقع  غير  بشكل  مونتريال  االهم 
عمدة  منصب  في  الفائزة  بين  الفرق  حيث 
مونتريال السيدة فاليري پالنت والتي حازت 
السيد  فيما حاز  المصوتين.  على 52 ٪ من 
االصوات.  هذه  من   38% على  كودير  دني 
كانت قد بدأت تظهر بوادر فوز السيدة پالنت 
االيام  في  التي خرجت  التوقعات   من خالل 
كلها  لكنها  و  االنتخابية  االخيرة من حمالت 
على  ضئيلة  بنسب  الفوز  احتماالت  وضعت 
السيد كودير .و من الملفت للنظر المشاركة 
تتجاوز  لم  التي  و  االنتخابات  في  المدنية 

٪ ٣٦.٢٧
بالنت مقابل كودير 

 Projet Montreal فريق  حملة  بداية  من 
الحملة  تركزت  پالنت  فاليري  بقيادة 
المناخ  تغير  حول  كبير  حد  إلى  االنتخابية 
به  المرتبط  للمدينة  والتخطيط طويل األجل 
عن  ، فضالً  الدراجات  ركوب  تشجيع  مثل   ،
ذلك  في  بما   ، التكلفة  الميسور  اإلسكان 
العامة  المساكن  من  المزيد  لبناء  خطة 
صارمة  جديدة  قواعد  ووضع  والتعاونيات 
بالنت  حملة  ان  اضافة  العقارات.  ألصحاب 

تقربت من عنصر الشباب بشكل واضح .
 Ensemble Montreal بينما السيد كودير 
السياسي  اسلوب  على  اكثر  يعتمد  والذي 
التقليدي كان تركيزه موجه أكثر نحو األعمال 
والشرطة ، قائالً إن مونتريال في خضم أزمة 
بعض  بإزالة   ، انتخابه  تم  إذا   ، وعد  أمنية. 
بناؤها  تم  التي  الجديدة  الدراجات  ممرات 
حول مونتريال في السنوات األربع الماضية ، 
مما يلبي المزيد من الشركات المحلية التي 
في  السيارات.  وقوف  أماكن  فقدان  تخشى 
السوق  إلغراق  خطط  وهو  اإلسكان.  مجال 
بوحدات خاصة جديدة لحل مشكلة األسعار 

المتصاعدة.
نقاط تمايز اخرى بين الطرفين 

االنتخابية  االجندات  محاور  الى  اضافة 
كودير،  و  پالنت  االساسيين  للمتنافسين 
كانت هناك نقاط تمييز اخرى بين الطرفين . 
في الوقت الذي كان كودير يشير في كلمته 
ما  الى  البلدية  انتخابات  نتائج  إعالن  عقب 
الناطقون  بها  يشعر  التي  القلق  حالة  اعتبره 
عقب  سبقته  قد  بالنت  كانت   باالنكليزية 
الفرنسية  باللغة  حماسي  بحديث  فوزها 
مخصصة دقيقة واحدة فقط باللغة االنكليزية 

حسب وسائل االعالم .
كان يميز كودير اثناء فترة قيادته لمونتريال 
تميزت  عالقة  ومنها  الجاليات  مع  عالقاته 
االسالمية  الجالية  مع  التواصل  و  بالدفىء 
اال   . لسنوات  وذلك  المدينة  في  العربية  و 
االيام  في  بهزة شديدة  اصيب  الودّ  هذه  ان 
خروج  عقب  االنتخابية  للحمالت  االخيرة 
انباء عن قبوله لتبني احدى التعريفات التي 
تربط امرا محليا بسياسات خارجية لها عالقة 
حالة  الى  االمر  هذا  ادى  االوسط.  بالشرق 
قطاع  عند  استهجان  و  تحفظ  و  استغراب 
في   . مونتريال  في  الجالية  ابناء  من  واسع 

نفس  مع  پالنت  تتجاوب  لم  السياق  نفس 
هذا  انعكس   . الصمت  وآثرت  الموضوع 
التطور على اختيارات الجالية بالنسبة الختيار 

عمدة مونتريال .
اداء مرشحي الجالية في انتخابات 

البلدية 
لعله من اكثر ايجابيات انتخابات البلدية التي 
جرت في كيبيك هي مشاركة ملفتة من ابناء 
الجالية، نساء، و منهم محجبات، ورجال من 
كل االجيال في ترشح تحت مختلف االحزاب 
مونتريال  جزيرة  نواحي  بكل  وكمستقلين 
سيتي  كيبيك  و  الفال  مدينة  و  وضواحيها 
هذه   . المقاطعة  في  المناطق  من  غيرها  و 
قبل  من  اكثر  اهتمام  الى  ادت  المشاركة 

الجالية في هذه االنتخابات .
كتابة  حتى  الجالية،  مرشحي  نتائج  تنوعت 
من  مرشحين  خمسة  بفوز  االسطر،   هذه 
 . مونتريال  في  والعربية  االسالمية  الجالية 
يونس  هما:  بالنت  فاليري  فريق  مع  اثنان 
مع  ثالثة  و  كورنول  حسن  وعلية  بوكالة 
وأريج  ساري  الحق  عبد  هما:  كودير  فريق 
القربي وعارف سالم، و اخرين كانت نتائجهم 
و  متواضعة  ارقام  بين  ما  حد  الى  مختلفة 
في  خصوصا  و  الشىء  بعض  افضل  اخرى 
مدينة الفال التي فاز فيها من الجالية العربية 
على  خليل  وراي  الحلو  ديب، ساندرا  الين   :

. Mouvement Lavallois الئحة حزب
جريدة  نشرتها  سابقة  مقالة  في  ذكرنا  كما 
الحملة  اثناء  الغراء  المشرق"  "صدى 
يختلف  فيها  التنافس  ان  االخيرة  االنتخابية 
عن قرينتها ان كان على صعيد الفيدرالي او 

المقاطعة .
محور انتخابات البلديات هي الخدمات و ما 
االمر  هذا  في  تاريخ  و  خبرات  من  للمرشح 
ما  ايضا  و   . المحلي  المجتمع  صعيد  على 
يحمل المرشح من مشاريع عملية و ليست 
التي  للدائرة  تقديمه  يستطيع  ما  و  نظرية 

يريد تمثيلها على الصعيد البلدي .
و لذا هناك فرق بين ادارة المعركة االنتخابية 
على الصعيد البرلماني و البلدي و ان تشاركوا 
االنتخابات  بينما  التطبيقات.  بعض  في 
البرلمانية سياسية بامتياز والالعب االساسي 
فيها الحزب وزعيمه و للمرشح دور مكمل . 
ما  و  المرشح   ، اخرى  جهة  من  البلدي  في 
الالعب  هو  االرض  على  خبرات  من  يحمله 

االساسي في فوزه من عدمه .
 و تبقى الكلمة االخيرة

يكتب  لم  الذين  و  الجالية  ان على مرشحي 
ال  ان  االنتخابية  الدورة  هذه  في  الفوز  لهم 
بد من  ال  بل عكس  الساحة. ال  يختفوا عن 
في  تطوعية  و  خدماتية  ألعمال  انضمامهم 
مناطقهم المحلية تحضيرا لالنتخابات البلدية 
القادمة الثبات انهم انما ارادوا خدمة مواطني 

دوائرهم بصدق و جدية .
و الكلمة االخيرة ان الجميع من ترشح قد فاز 
بالخبرات  منهم  و  االنتخابات  بنتائج  منهم   ،
التي حصلوا عليها . و للجالية بعمومها نتمنى 
عليها ان تبقى متحركة و فاعلة كجزء متفاعل 
من المجمتع االكبر التي جزء من نسيجه و 

تنوعه.

البلدية  اإلنتخابات  انتهت  المنصرم  اإلثنين  يوم 
في مقاطعة كيبك حاملة في طياتها نتائج ال بد 
من قراءتها على ضوء حدوثها اوال وفي انعكاساتها 
وربما  البلدي  السياسي  المسرح  على  وتأثيراتها 

العام ثانيا.
فاز  لمن  التهنئة  توجيه  من  البداية  في  بد   وال 
، خاصة من ابناء  جالياتنا العربية والتحية لمن 
المرشحين  بالذكر  واخص  الحظ.  يحالفه  لم 
المستقلين الذين كان لهم من الجرأة السياسية 
واألدبية ما يكفي لخوض هذه اإلنتخابات خارج 
السيدة  مقدمهم  وفي  الكبرى  األحزاب  لوائح 
خاضوا  الذين  عملها،  وفريق  عطية  رنا  الناشطة 
فهو   شيء  على  دلت  ان  التي  إنتخابية  تجربة 
الترشح  في  الديمقراطي  الحق  على  اإلصرار 
لتمثيل الشعب والعمل السياسي األكثر  التصاقا  

بقضايا جاليتنا . لهم كل التحية.
كانت نتائج اإلنتخابات البلدة متفاوتة في األهمية 
بين المدن الكبرى . ففي الوقت الذي جاءت فيه 
مدينه  في  السيما  متوقعا  كان  بما  النتائج  هذه 
 Mouvement" حزب  فريف  فاز  حيث   ، الفال 
بواييه  ستيفان  السيد  بقيادة   "Lavoallois
برئاسة البلدية وبـ 15 مقعدا في المجلس البلدي 
متكئأًعلى رصيد السيد مارك ديمرس اإلنتخابي 
، جاءت نتائج انتخابات مدينة مونتريال مفاجئة 

في عمقها وتأثيرها ومعناها.
للسيد  المدوية  الخسارة  هي  النتائج  هذه  أولى 
بفارق  پالنت  فاليري  السيدة  امام  كودير  دِني 
السيدة  حزب  وبفوز  الناخبين  أصوات  %15من 
بالنت "Projet Montreal " بـ 37 مقعدا مقابل 
 Ensemble  " كودير  السيد  حزب  مقعدا   23
Monteal " وخمسة مقاعد اخرى لحزبين اخرين 

.
ومما ال شك فيه ان خسارة السيد كودير وبعض 
معاونيه وفي مقدمهم السيد ليونيل بيريز تشكل 
منعطفا سياسيا يجدر بنا ان نتوقف عنده بشيء 

من التفصيل.
بعد ما يقارب ال 12 حملة إنتخابية وشغله مقعدا 
 1997-2013 العام  من  بورسا   دائرة  عن  نيابيا 
مع الحزب الليبرالي الكندي وتعيينه وزيرا ثم فوزه 
برأسة بلدية مونتريال عام 2013 جاءت هزيمته 
محزنة لسياسي قادته ظروف العمل السياسي الى 
واجهة األحداث بعد ان تتلمذ على يد السياسي 

والنقابي الراحل ايفون شاربونو.
لتقدم  ازدحمت وتنافست  العوامل  مجموعة من 

شرحا حول خسارة  السيد كودير
السياسية  للمتغيرات  الجيدة  القراءة  عدم   -  1
داخل مدينة مونتريال وخاصة التغيير في المناخ 
السياسي، حيث لم يكن من خيارات الناخب ان 
لجان  خليفة  مونتريال  بلدية  رأسة  سدة  يرتقي 
السياسية  اليد  قساوة  من  يمثله  ما  بكل  دراپو 
الناخب رئيس بلدية  أراد  بالنفس. بل  واالعتداد 

في  الشعب  مطالب  مع  األدنى  بالحد  ينسجم 
مشاريع تلبي حاجاته في النقل واإلسكان ونظافة 
السيارات  سباق  في  مشاريع  في  ال   ، البيئة 
واالحتفاليات التي ال يفيد منها اال كبار المتمولين 
. ما لم يرد السيد كودير قراءته هو ان مونتريال 

اخذة باإلتجاه يسارا!   
كوكب  في  العيش  على  كودير  السيد  اصرار   2-
منفصل سياسيا عن الواقع ادى بدوره الى جملة 
بالخطأ  اإلقرار  عدم  ومنها  الخاطئة  المواقف  من 
في  منشغل  هم  بينما  السياسي،  فريقه  داخل 
برْث  بناي  متل  الضغط  جماعات  مطالب  تلبية 
وغيرها لتبني تعريفات حول االسالموفوبيا وغيرها 
مشروع  تبنى  ان  السياسي  لفريقه   سبق  والتي 
بريز  ليونِل  السيد  بقيادة  الوضوع  قرار حول هذا 
ولم يكتب له النجاح  ليعود هذا التوجه ألن يكون 
االنتخابات  في  نفسه  كودير  خسارة   في  سببا 

االخيرة .
-3 على الرغم من تصدر السيد كودير إلستطالعات 
نهجه  ان  اال  والصيف  الربيع  خالل  العام  الرأي 
السياسي أثبت ان كودير العائد- اذا عاد- سيكون 
هو نفسه السيد كودير الذي لم يغب رغم البهاء 
في  ليخسر  عاد  هنا  ومن  الجديدة.  إطاللته  في 
قبل  اقل  او  أسبوعين  الرأي  إستطالعات  جوالت 

االنتخابات .
الذي  شخصه  حول  اإلنتخابية  الحملة  تركيز   4-
برنامج  على  التركيز  بدل  وهجه  من  الكثير  فقد 

الحزب.
وفرة  هو  اإلنتخابية  الحملة  هذه  في  والالفت 
الذي   وتوزعهم  العربية  جالياتنا  من  المرشحين 
لعملية  األحزاب  دراية  بحسن   المرة  هذه  امتاز 
اختيار المرشحين وتوزعهم، عكس ما حصل في 

إنتخابات  2017.
وعلى الرغم من ان نسبة المشاركة في اإلنتخابات 

لم تتجاوز ال37%
نتائجها ارسلت عدة رسائل وفي اكثر من  اال ان 

اتجاه:  
الخطاب  ان  كودير  السيد  خسارة   دلت   1-
السياسي قد بدأ يشق طريقه نحو التغيير. فقواعد 
باألمس  عليه  كانت  ما  غير  هي  اليوم  اإلنتخاب 
الكتير   التقليدي  السياسي  الخطاب  فقد  حيث 

من وهجه
في  المشاركة  عبر  التغيير  ان  النتائج  اثبتت   2-

اإلقتراع ممكن.
-3 شكل فوز 7 مرشحين داللة على أهمية أصوات 
ناخبينا وهو ما يجب ان نعوّل عليه في الحمالت 

اإلنتخابية المقبلة وعلى كل المستويات . 
القمع  أدوات  عمل  رغم  النجاح  إمكانية   4-
اإلنتخابي واإلبتزاز السياسي وهي رسالة الى نوابنا 

ومرشحينا في اإلنتخابات النيابية .
مجددا اذا احسنت جاليتنا اإلمساك بالمتغيرات 

فباب التغيير مفتوح .

قراءة في نتائج االنتخابات البلدية 
نتائج انتخابات البلدية ورياح التغييرواداء مرشحي الجالية فيها

مرشحون من الجالية على الئحة فريق فاليري پالنت

لبيب فرج هللا – مونتريال سامر المجذوب ـ مونتريال 



العدد 535 - الثالثاء 9 ت�شرين الثاين 2021/  ربيع الآخر
N°535  • Mardi le 9 Novembre 2021 جالية

Livraison et commande en ligne
nuts-box.com 514-322-2107

" وصل  انه  نيوز"  "الكلمة  ذكر موقع 
المستوعب  كندا،  من  آتياً  لبنان  الى 
الحملة  ضمن  من  عشر  الخامس 
جمعية  بها  تقوم  التي  االنسانية 
Lebanon Strong  بشخص 
دياب  وهمسة  بخيت  دينا  رئيستيها 
من  لالطفال  بحليب  محماّلً  فرحات، 
والحمولة  سنوات.   3 الى  صفر  عمر 
الجمعيات  من  عدد  سيتسلمها  التي 
كمثل جمعية روتاري بفروعها الـ 28، 
وعامل وعدد من الجمعيات الصغيرة، 

لبنان  في  كندا  سفيرة  بحضور 
Chantal Chastenay ستوزع على 
اللبناني وشريحة كبيرة  اوالد الجيش 
المناطق  مختلف  في  االطفال  من 

اللبنانية".
بخيت

لهذه  واالعداد  التحضير  كيفية  وحول 
الحملة أجابت بخيت بحسب الموقع 
 Go موقع  عبر  حملة  اطلقنا  “لقد   :
fund meالمخصص لجمع التبرعات 
وبالتعاون مع الصديق وسيم الجراح، 

وفي فترة قياسية استطعنا جمع 50 
“فورموال  الف   18 ثمن  دوالر  ألف 
الى  وارسالها  بتوضيبها  قمنا  بايبي”، 
من  االطفال  غذاء  تأمين  بغية  لبنان 

عمر صفر ختى 3 سنوات”.
الضائقة  ظل  “في  واضافت: 
نجد  بالدنا،  تعيشها  التي  االقتصادية 
المساعدة  يد  بمد  ملزمين  انفسنا 
الهلنا الذين يعانون مرتين مرة غياب 
الغذائية  المنتجات  لشراء  االموال 
غياب  في  واخرى  االطفال  وحليب 

توافرت  لو  المنتوجات حتى  كل هذه 
االموال. من هنا ركزنا في هذه الحملة 
سيتم  الذي  االطفال  حليب  على 
توزيعه بحضور سفيرة كندا في لبنان”.

دياب
اجابت  المقبل  المشروع  وحول 
حلّت  التي  الكارثة  “منذ  فرحات: 
الذي طال  االنفجار اآلثم  بلبنان جراء 
بإرسال  نقوم  ونحن  بيروت  مدينة 
المستوعبات المحملة بالمواد الغذائية 

نحن  وها  وغيرها،  الطبية  واالدوات 
لبنان  في  الحليب  توزيع  موعد  ومع 
 16 الـ  المستوعب  الطالق  نستعد 
واالدوات  الغذائية  بالمواد  والمحمل 
المستشفيات  لزوم  والمواد  الطبية 
كما كراس للمعاقين، هذا اضافة الى 

ادوية لزوم مرضى غسيل الكلى”.
ان  ودياب  بخيت  تمنت  الختام  وفي 
يعود االستقرار الى لبنان ويرتاح اهله 
يسيطر  الذي  والقهر  الظلم  هذا  من 

عليه. 

وصول المستوعب 15 من كندا الى لبنان محماًل بحليب االطفال
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تحدث االستاذ حسن غية في بث مباشر عبر 
الجديدة  الحكومية  التعليمات  الفيسبُك عن 
المتعلقة بوباء كوروناـ فيما يخص دور العبادة 
بما فيها المساجد ـ استهله بالحديث عن أمله 
وقال  كورونا،  وباء  جائحة  مرحلة  نهاية  في 
"يبدو ان تعاون المواطنين والمسؤولين يؤتي 
والوفيات  االصابات  فاعداد  ايجابية.  ثمارا 
المديرية   " ان  الى  غية  واشار  تضاؤل".  في 
لمحاصرة  والعامة  التنفيذية  لالدارة  العامة 
الوباء في وزارة الصحة أنشأت مكتبا للعالقات 
االستراتيجية ونحن في اتصال مستمر مع هذا 

المكتب . واليوم انقل لكم آخر التطورات".
وقال غية" ابتداء من الخامس عشر من شهر 
تشرين الثاني – نوفمبر الحالي التغييرات هي 

التالية:
بسجالّت  االحتفاظ  الضروري  من  يكون  •لن 
حفالت الزفاف والجنازات كما هو الحال اآلن .
•لن يكون مطلوبا سؤال من يحضرون الى دور 

العبادة عن جواز التطعيم .
•غسل اليدين ما زال ضروريا

شخصين  بين  ما  واحدا  مترا  اصبح  •التباعد 
او عائلتين .

•الكمامة ال يزال ارتداؤها مطلوبا ولكن يمكن 

نزعها عندما يصل المصلّي الى المكان الذي 
سيصلّي فيه.

•العدد األقصى المسموح به هو 250 شخصا 
الطلق،  الهواء  في  الداخل و500 شخصا  في 
اذا لم يفرض المسجد جواز التلقيح . ولكن 
التلقيح على  المسجد جواز  ادارة  اذا فرضت 
استقبال  باالمكان  يرتادونه  الذين  المصلين 
اكبر عدد بحسب القدرة االستيعابية للمسجد 

حتى لو كانت 1000 شخص .
•اذا فرضت ادارة المسجد جواز التلقيح على 
المصلين يسقط شرط التباعد بين المصلين 
وعليه يمكن العودة الى الحالة السابقة للوباء 
من رص الصفوف ولكن مع االحتفاظ بالقناع، 

اال في حالة االكل والشرب .
في  انها  تقول  ان  المسجد  ادارة  •بامكان 
على  التلقيح  جواز  تفرض  لن  اليوم  هذا 
الناس وبالتالي تلتزم باستقبال 250 شخص 
وبالتباعد مترا واحدا بين الشخصين . ولكن 
في يوم آخر في حاالت خاصة كاحتفال كبير 
االستيعابية  القدرة  كانت  اذا  او صالة جمعة 
الدارة  يمكن  شخص  الف  مثال  هي  للمكان 
هذا  واستقبال  التلقيح  جواز  فرض  المسجد 

العدد من دون تباعد مع ارتداء الكمامات".

التاسع  في  الثالثاء  يوم  صباح  المنية  وافت 
من شهر نوفمبر - تشرين الثاني في مونتريال 
الباحث واالعالمي والناشط السياسي حركات 
اسماعيل بعد صراع مرير مع مرض السرطان. 

من هو الراحل حركات اسماعيل؟
 ، المغرب   ، الرباط  مواليد  من  هو  الراحل 
ما   - المغربية  البكالوريا  شهادة  على  حصل 
يعادل دبلوم الدراسات الجامعية في كيبيك 

عام 1988.
بدأت   ، الجامعية  الدراسة  من  عامين  بعد 
من  العديد  في  كصحفي  المهنية  مسيرته 
واإلسبانية  والفرنسية  المغربية  الصحف 

المرموقة.
تحرير  كرئيس  بمسؤولية  توجت  الخبرة 
في  بما  المرموقة  والمجالت  الصحف  لبعض 
ذلك Maroc-Hebdo International بين 

عامي 2008 و 2010.
حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في 
لوزيرين  كمستشار  عمل   ، السياسية  العلوم 

مغربيين.
Espace- منذ مارس / آذار 2016 ، أدار موقع

MRE المتخصص بالمهاجرين المغاربة .
منذ 15 فبراير 2017 ، كان مستشارًا سياسيًا 
Pointe- للنائب الفدرالي الكندي عن دائرة

 Mario الكيبكية  الكتلة  de-l'Île في حزب 
.Beaulieu

لالنتخابات  يترّشح  ان  المتوقع  من  كان 
لكن  اهانتسيك  منطقة  في  االخيرة  البلدية 

المرض لم يساعده.

 11 في  الخميس  يوم  الجثمان  سيُعرض 
تشرين الثاني- نوفمبر من الساعة 10 صباحًا 

حتى الساعة 12 ظهرًا على العنوان التالي:
 Magnus Poirier: 6520، Saint-Denis

Montreal Qc H2S 2R9

بعد  الواحدة  الساعة  الجنازة  صالة  ستقام 
نور  مسجد  في   ، الخميس  يوم  الظهر  صالة 
العنوان  على  مونتريال  شمال  في  اإلسالم 

التالي:
Av. Pelletier، Montreal-  ،10395

.North، H1H 3R2
سيتم نقل الجثمان مساء يوم الخميس إلى 
الرباط الى جانب  المغرب حيث سيدفن في 

قبر والده.
نتقدم من عائلته في كندا والمغرب واقربائه 
القلبية  التعازي  بأحر  الجالية  في  واصدقائه 
ونسأل هللا تعالى أن يتغمده بوافر رحمته و 
أن يسكنه الفسيح من جنانه وان يلهم ذويه 

الصبر والسلوان.

الفرنكفونيّة"  للمرأة  الكندي  "االتّحاد  انتخب 
)AFFC( السيدة نور عناية ،وهي كندية من أصول 
في  فانكوفر  مدينة  في  تقيم  وسوريّة  فرنسيّة 
مقاطعة بريتش كولومبيا، رئيسة جديدة لالتحاد 
خلفا للرئيسة السابقة ليلي كريست. وذلك يوم 

األحد الفائت خالل انعقاد الجمعيّة العامّة.
منظّمة  الفرنكفونيّة"  للمرأة  الكندي  و"االتّحاد 
لِدور  والترويج  التوعية  في  تنشط  ربحيّة  غير 
مجتمعها.  في  ومساهماتِها  الفرنكفونيّة  المرأة 
امرأة من  مليون  يدافع  عن حقوق 1.326  وهو 
كندا.  في  واألكادية  الفرنكوفونية  المجتمعات 
دور  وتعزيز  الوعي  لزيادة  االتحاد  يسعى  كذلك 
مجتمعهن  في  الفرانكوفونية  النساء  ومساهمة 
باللغة  كامل  بشكل  والتطور  العيش  في  وحقهن 

الفرنسية.
أصول  من  ينحدرون  كنديّون  هم  واألكاديّون 
على  تقع  التي  أكاديا  منطقة  استوطنوا  فرنسيّة، 
السواحل الشرقية لكندا التي تضمّ مقاطعتَي نوفا 

سكوشا ونيو برنزويك.
للمرأة  الكندي  االتّحاد  موقع  عنها  عرف  وكما 
رئيس  منصب  عناية  نور  "شغلت  الفرنكفونيّة 
المجلس اإلداري لجمعية أولياء األمور في مدرسة 
منذ  فانكوفر  مدينة  في   Rose-des -vents
سبتمبر  - ايلول 2015. وقد شاركت لعدة سنوات 
وتناضل  بالفرنسية  للناطقين  التعليم  قطاع  في 
بالفرنسية  الناطقين  حصول  أجل  من  باستمرار 
على التعليم المناسب في سياق األقلية اللغوية. 
كأحد  ترشيحها  تم   ، جهودها  على  وللتأكيد 
الوالدين المتطوعين لعام 2016/2017 من قبل 

.Rose-des-vents أولياء أمور مدرسة
إعادة  عملية  في  كبير  بشكل  أيًضا  نور  شاركت 

كولومبيا  بريتش  في  السوريين  الالجئين  توطين 
عملت   .2018 إلى   2015 من  تدفقهم  خالل 
خدمات  جمعية  في  الحياتية  للمهارات  كميسرة 
 ISSofBC البريطانية  كولومبيا  في  المهاجرين 
من  للناجين  فانكوفر  جمعية  في  وكمترجمة 
العقلية  الصحة  تتابع  التي   Vast التعذيب 
البريطانية  كولومبيا  إلى  يصلون  الذين  لالجئين 
التعذيب  نتيجة  نفسية  بصدمات  المصابين 
والعنف السياسي وأشكال االضطهاد األخرى على 
والتوجه  الجنسية  والهوية  والدين  العرق  أساس 
الجنسي.. وتشغل منصب األخصائية االجتماعية 
لتتمكن  المجتمعية   Kiwassa منظمة  في 
المجتمع  في  اجتماعية  مشاريع  إنشاء  من 

الفرانكفوني في شرق فانكوفر.
المعمارية  الهندسة  في  شهادة  نور  تحمل 
شركتين  سة  ومؤسِّ  ، الداخلي  والتصميم 
أيًضا  وتعمل  الداخلي  للتصميم  مختلفتين 
 ، Pure Design Inc كمنسق مشروع في شركة

وهي شركة تصميم مشهورة في فانكوفر.
االجتماعية  والعدالة  المرأة  بقضية  شغوفة  نور 
اللغوية.  األقلية  سياق  في  الفرانكفوني  والتعليم 
خاص  اهتمام  لديها   . نسوية  ناشطة  بصفتها 
والفتيات  النساء  على  تؤثر  التي  بالقضايا 
وتشجعهن على االنخراط في مجتمعاتهن. تُظهر 
عبر   ، حولها  من  النساء  مع  اليومي  تضامنها 
وسائل التواصل االجتماعي ، من خالل المشاركة 
الوطنية  المحافل  في  وكذلك   ، المسيرات  في 

والدولية".
*  الصور من موقع االتّحاد الكندي للمرأة 
الفرنكفونيّة

ما هي التعليمات الحكومية 
الجديدة فيما يخص دور 

العبادة ؟

وفاة الناشط السياسي 
واالعالمي حركات اسماعيل 

في مونتريال

حاد 
ّ
لالت رئيسة  عناية  نور 

الفرنكفونّية للمرأة  الكندي 

بدات الروح تعود الى االنشطة في المراكز الدينية مع تضاؤل اعداد المصابين بالوباء

ليلي كريست  الرئيسة السابقة لالتّحاد الكندي للمرأة الفرنكفونيّة السيدة نور عناية

Irais Esparza / الصورة من ويكيميديا كومنز
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تتمة األولى

في  العام  لبنان  قنصل  سعادة 
عيد  أنطوان  االستاذ  مونتريال 
اهمية  عن  تحدثنا  ان  يمكن  هل 
التسجيل لهذه االنتخابات بالنسبة 

للمغتربين وللبنان ؟
في  النيابية  لإلنتخابات  التسجيل  إن 
لبنان يشكّل حقاً للمغترب في صياغة 
اختيار  عبر  لبلده  العامة  السياسة 
ممثلي الشعب وهو واجب أيضاً على 

كل مواطنة ومواطن.
كم هو عدد اللبنانيين المسجّلين 
وفي  مونتريال  في  القنصلية  لدى 
الى  هاجروا  من  عام  بشكل  كندا 
هناك  وهل  فيها؟  ولدوا  او  كندا 
في  مسجلة  غير  كبيرة  نسبة 

القنصلية او السفارة في اوتاوا؟
يوجد في القنصلية اللبنانية العامة في 
عائلياً   مونتريال حوالي 32000 ملفاً 
وال معلومات محددة لدى البعثة عن 
عدد اللبنانيين في المقاطعة حيث أن 
اللبنانيين قصدوا كيبيك على مراحل 

متعددة. 
التسجيل  عملية  تتم  كيف 

لالنتخابات ؟
الموقع  عبر  التسجيل  عملية  تتم 
diasporavote.mfa. اإللكتروني 
gov.lb وعلى المواطن أن يعبئ طلبه 
وعنوان  المطلوبة  المعلومات  ويدخل 
ذلك  بعد  يصله  اإللكتروني.   بريده 
الخارجية  وزارة  من  إلكتروني  بريد 
اإللكتروني  عنوانه  على  والمغتربين 
الرابط  على  الدخول  بالتالي  وعليه 

وتحميل  التسجيل  عملية  الستكمال 
سفر  )جواز  لبناني  مستند  عن  صورة 
قيد  إخراج  أو  هوية  بطاقة  أو  لبناني 
مستند  عن  وصورة  عائلي(  أو  إفرادي 
يثبت إقامته في كيبيك )رخصة سوق 
إجازة  أو  كندي  سفر  جواز  أو  كيبكية 
يتم  وسوف  دراسة(  تأشيرة  أو  عمل 
إرسال بريد إلكتروني لصاحب العالقة 
يفيده أن الطلب قد أُرسل إلى البعثة 
الدبلوماسية والقنصلية التابع لها كي 

يتم التأكد من كافة المعلومات.
بالتسجيل  يرغب  ال  لمن  يمكن 
إلكترونياً الحضور شخصياً  إلى مكاتب 
حيث  مونتريال  في  العامة  القنصلية 
يقوم فريق العمل في القنصلية بتعبئة 
الجميع  نشجع  أننا  غير  المطلوب، 

على إجراء التسجيل إلكترونياً. 
ما هي االلية التي تعتمدونا لحث 

الناس على المشاركة ؟
التواصل  مواقع  عبر  بحملة  قمنا 
الفيسبُك  صفحة  وعلى  اإلجتماعي 
على  الجميع  لحّث  للقنصلية  العائدة 
المراكز  التسجيل وتمنينا على جميع 
والجمعيات  والمؤسسات  الدينية 
على  المعلومات  تعميم  اللبنانية 
من  عدد  أكبر  لتشجيع  منتسبيها 
بريد  أرسال  تمّ  كما  اللبنانيين. 
لحثّهم  الجالية  ألبناء  عام  الكتروني 

على التسجيل.
نسبة  ترون  كيف  اآلن   الى 

التسجيل في كندا بشكل عام ؟ 
متواضعة  التسجيل  نسبة  زالت  ما 
في  المقيمين  اللبنانيين  ألعداد  نظراً 
في  الحظنا  أننا  غير  كيبيك  مقاطعة 
بأعداد  ملحوظاً  ارتفاعاً  األخيرة  اآلونة 

المسجلين.

وجود  عن  الكثيرون  يتحدث 
التسجيل  خالل  تقنية  مشاكل 
لالنتخابات .. هل تمت معالجتها؟ 
بطء  التسجيل  عند  البعض  يواجه 
ندعو  لذلك  اإللكتروني  الموقع 
إلى  الحالة  هذه  في  العالقة  أصحاب 
أخرى  بمحاولة  والقيام  الموقع  إقفال 
أغلب  في  السبب  ويكون  دقائق  بعد 
الموقع  على  لضغط  عائد  األوقات 
التقنية.   المشاكل  بعض  إلى  يؤدّي 
حجم  أو  ثقل  يؤدّي  أن  يمكن  كما 
عدم  إلى  المحمّلة  المستندات  صور 
لذا  التسجيل  باستكمال  السماح 
المستندات  تكون  أن  األفضل  من 
ونحن  مب.   5 من  أصغر  المُحمّلة 
للمساعدة.  الجهوز  أتمّ  على  دائماً 
ألي استفسار أو طلب، يُرجى اإلتصال 
القسم   2638-276-514 الرقم  على 
رقم 2342 أو عبر العنوان اإللكتروني 

التالي: 

E l e c t i o n s @
ConsuLibanMontreal.org  أو 

consuliban@bellnet.ca
جميع  على  اإلجابة  إلى  ونعمد 

اإلستفسارات بصورة عاجلة. 
وجود  عدم  من  يخاف  من  هناك 
التصويت  عمليات  في  سرية 
هذه  تصل  ان  امكانية  وبالتالي 
قد  ما  ما،  اطراف  الى  المعلومات 
يدفع البعض الى عدم التسجيل ؟

حيث  المعلومات  سرية  على  نؤكّد 
وزارة  موقع  عبر  يتمّ  التسجيل  أن 
على  وليس  والمغتربين  الخارجية 
في  اللبنانية  للقنصلية  عائد  موقع 

مونتريال.
وصلتكم  مخاوف  هناك  هل 
المغتربين  تسجيل  دون  تحول 

لالنتخابات ؟

قيام  من  الجالية  أبناء  بعض  يشكو 
بعض األحزاب باإلتصال بهم للسؤال 
كما  اإلنتخاب،  في  توجهاتهم  عن 
خالل  المقاطعة  في  غالباً  يحصل 
أو  البلدية  اإلنتخابية  الحمالت 
الكيكبية أو الفدرالية، إنما نؤكّد على 
أي  تُعطي  ال  اللبنانية  القنصلية  أن 
كانت.  جهة  ألي  شخصية  معلومات 
وثقتنا مطلقة بكامل فريق العمل في 
بكل  بواجباته  يقوم  الذي  القنصلية 
تفان وتجرّد ونشّدد على حرصنا على 
بكل  وانتخاب  تسجيل  عملية  إجراء 
الحال  كان  كما  وموضوعية  شفافية 

دائماً.
في الختام ماذا تقولون للجالية ؟

واللبنانيين  اللبنانيات  جميع  أدعو 
والمشاركة  التسجيل  إلى  كيبيك  في 
إيصال  وإلى  اإلنتخابية  بالعملية 
خالل  من  األم  البلد  إلى  صوتهم 

قنصليتهم.

قنصل لبنان العام في مونتريال االستاذ أنطوان عيد لـ"صدى المشرق ":
نسبة التسجيل لإلنتخابات النيابية في لبنان ما زالت متواضعة !



العدد 535 - الثالثاء 9 ت�شرين الثاين 2021/  ربيع الآخر
N°535  • Mardi le 9 Novembre 2021إعالنات

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

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2
79

-3
1W

 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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Hussein Hoballah, Montreal

Valérie Plante, Montreal’s first fe-
male mayoress has secured anoth-
er administration term. The politi-
cian first made it to mayoral power 
in 2017, surprising many, including 
then-Mayor Denis Coderre. 
Plante, Montreal’s 45th mayoress 
has made campaign promises like 
ameliorating the city’s environment, 
upgrading public transport, and pro-
viding affordable housing. 
Plante’s Sunday victory has struck 
Ensemble Montreal’s leader Denis 
Coderre hard, and it might end his 
political life, especially that this is 
the second time (after 2017) Plante 
defeats him in the elections.
Coderre’s loss is the outcome of dif-
ferent reasons. Lebanese-Canadian 
Montreal city councillor and Ensem-
ble Montreal member Aref Salem be-
lieves Coderre’s lost because “focus 
was more on his person than on his 
very important and thoughtful po-
litical platform.” Showing his opinion 
during Sunday’s CanAr TV interview 
by Mr Hassan Guillet, Salem admit-
ted that “mistakes have certainly 
been made during the election cam-
paign, and we’ve paid the price. We 
could have worked better, but even-
tually the voters have the final say, 
and they’ve made up their minds on 
whom to vote for, so we have to re-
spect that.”
Coderre’s and others’ defeat has, in 
contrast, relieved many people of 
our community. In an answer to a 
questionnaire B’nai B’rith issued last 
month, Coderre said he was fully 
committed to the IHRA’s definition of 
anti-Semitism, which conflates criti-
cism of Israel with anti-Semitism. 
Plante’s party, however, has not re-
sponded to B’nai B’rith questionnaire. 
Therefore, the question is: has our 
community helped push Coderre 
away? 
To answer this question, city coun-
cillor Aref Salem says, “Ensemble 
Montreal is still in advanced posi-
tions in the regions with Arab and 
Muslim populations in Saint-Laurent, 
Cartierville, Ahuntsic, Saint-Leonard 
and Montreal North, and it’s still early 
to speak about any such inferences.”
At the beginning, confusion regarding 
whom to vote for seemed obvious 
amongst voters of our community. 
But Sada al-Mashrek has learnt that 
many have eventually decided not 
to vote for Coderre after hearing of 
his stances, which conflate criticism 
of Israel with anti-Semitism. They 
have however, voted for Arab candi-
dates on Coderre’s electoral lists, like 
Saint-Laurent borough’s Aref Salem, 
Montreal North borough’s Sari Ab-
dul Haq, and Saint-Leonard electoral 
district’s Arij El Korbi. Salem makes 
use of this fact to point out that 
“more Muslim and ethnic members 
belong to our party than to Projet 
Montreal.” That shows the relation-
ship with candidates of Arab and 
Muslim origins isn’t bound by voting 
for the party leader. 
Another important issue that must 
be very well considered is that the 
IHRA definition of anti-Semitism 
“hasn’t been as important to vot-
ers as other issues.” Montreal vot-
ers don’t think the issue is a priority; 
they would rather highlight issues like 

housing, which Plante has addressed 
in her victory speech, saying she 
would prioritise tackling the city’s 
housing crisis in the first 100 days 
of her second mayoral term. Besides, 
Quebec’s media did not bother to ad-
dress the issue of the IHRA definition 
during the election campaign but in-
stead focused on the candidates’ 
personal affairs. 
Our community hasn’t taken interest 
in the IHRA definition because of dif-
ferent reasons, including not know-
ing of Coderre’s stance early enough, 
even though the issue was raised 
in 2020 when Ensemble Montreal 
presented a motion to city council 
to endorse the IHRA definition. Un-
backed by Plante’s administration at 
the time, and opposed by activists of 
our community and other organisa-
tions, especially Independent Jewish 
Voices, the motion was dismissed. 
The issue was brought to attention 
again ahead of the municipal elec-
tions, when B’nai B’rith announced 
Coderre’s standpoint. 
Perhaps Sada al-Mashrek was the 
only media outlet that addressed 
the subject at different instances 
last year, focusing on the incident 
occurring during Coderre’s visit to 
the masjid of Saint Laurent’s Islamic 
Centre of Quebec. Sada al-Mashrek’s 
report drew the attention of many 
people of our community. (https://
www.sadaalmashrek.ca/ar/Commu-
nity/content/96de73be-3fa3-4d76-
bcf6-eaf39c393a47)
What helped reduce interest in chal-
lenging the IHRA controversy was 

the silence of many groups of our 
community. Even though they were 
aware of the issue, there were things 
that pulled them back. Though some 
of those things might be understand-
able, the others show that a major 
cause is being overlooked by some 
people, who fear the reprisal of the 
groups promoting the IHRA among 
politicians. Therefore, this issue must 
be very well debated. Questions like 
why some have been ignoring it must 
be tackled, especially when IHRA en-
dorsers are boldly announcing their 

endorsements. Because we don’t 
actively participate in the elections, 
they believe our votes are limited, 
and they’re are showing no regard to 
our community. 
Another major topic brought to at-
tention during every election cam-
paign is our community’s voting rate. 
The problem is always with little par-
ticipation, so this needs serious ef-
forts before it could be solved.
In time of the municipal elections, 
a number of people were actively 
involved in canvassing for the two 
major teams, and that’s important 
because we need to be present 
alongside all parties. Even though our 
advocates had predicted effective 
participation in canvassing, it is still 
early to determine the canvassers’ 
percentage and tell if it was suffi-
cient or not. Anyhow, not many Que-
beckers have made it to the ballot 
centres, perhaps not even 40%, nor 
has our community participated well 
enough. But everyone has to know 
that our value, strength, and pres-
ence are determined by the rate of 
our participation in any elections. In 
this regard, Salem says, “If we make 
a 100,000 voters but only 2,000 
vote, it means our value is worth 2% 
of our actual size.” So the percentage 
tells how narrow our influence is and 
how limited the respect we get from 
politicians is. 
Many of our community members’ 
names have been on the electoral 
lists of all parties in many cities of 
Quebec, but only a few have won. 
Anyway, it’s a good sign that they’ve 
run for the municipal elections, 
showing a sense of responsibility and 
seeking to take part in making politi-
cal decisions related to citizens’ lives. 
We need to upgrade the progress 
we are making as we head towards 
a place among people of general in-
fluence and future-shaping impact. 
We very much hope that we make 
more calculated steps along the way, 
which can be secured by wider-scale 
planning and coordination among ad-
vocates. That’s the right thing to do 
to provide our sons and daughters 
a better future, protect them, and 
safeguard their identities. Besides, 
that’s the only way to get ourselves 
valued in time for any elections. 

HAS OUR COMMUNITY HELPED PUSH 
CODERRE AWAY FROM POWER? 

photo from Coderre's Facebook page
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