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استطالعية حديثة  دراسة  تؤكد 
العرب  أن  الكنديين  على  أجريت 
كمثل  ذلك  في  مثلهم  كندا،  في 
يواجهون  األقليات،  من  العديد 
هذه  الممنهجة.  العنصرية 
العنصرية موجودة على نطاق واسع 
ويمكن  الكندي،  المجتمع  في 
على  العرب  قدرة  على  تؤثر  أن 
في  ومشاركتهم  كندا،  إلى  الهجرة 
كالمواطنين  الحياة واالزدهار تماماً 
القوة  إلى  وانضمامهم  اآلخرين، 
العاملة، وعَيشهم سالمين من ظن 

اآلخرين في حياتهم وأخالقهم.
الراعية  المنظمات  الحظت  وقد 
لهذا االستطالع منذ وقت طويل أن 
العرب في كندا يواجهون العنصرية 
سبب  أيضاً  لديها  وكان  المنهجية. 
لتحتمل ظهورَ هذه العنصرية بطرق 
معارضة   )1 منها:  عديدة،  مختلفة 
 )2 العربية،  الدول  من  الهجرة 
تنميط العرب عنصرياً في كندا، 3( 
الكندية  العمل  سوق  أمام  العوائق 
للعرب، 4( الصور النمطية السلبية 

عن العرب والثقافة العربية.
في  المشاركين  على  طُرحت  وقد 
االستطالع ثمانية أسئلة تهدف إلى 
إبراز تصوراتهم والمؤشرات الكامنة 
هذه  ولتحقيق  العرب.  من  لِلنفور 
الغاية استُخدَمت تساؤالت عديدة 
مختلفة"،  اجتماعية  عينات  "على 
من  عشوائي  قسم  على  فطُرِحَت 
العرب،  حول  أسئلة  المستطلعين 
فيما ُسئل آخرون عن النقاط نفسها 

فكانت اإلجابات متشابهة…
مقلقاً  إتجاهاً  الدراسةُ  كشفت 

العرب،  تجاه  العنصرية  للمواقف 
من  محددة  قطاعات  بين  خاصة 
أن  أظهرت  كما  الكندي.  المجتمع 
العرب  رؤية  إلى  يميلون  الكنديين 
من  غيرهم  من  أكثر  سلبية  بِنظرة 
َّفون  العِرقيات األخرى، فالعرب يصن
من  أقل  مرتبة  في  باستمرار 
اإليجابية،  النمطية  القوالب  حيث 
الصور  إلى  أعلى  بدرجة  ويميلون 

النمطية السلبية. 
وأوروبا،  آسيا  شرق  بعالم  مقارنة 
كانوا  الدراسة(  )حسب  العرب  فإن 
أو  التسامح،  تصور  إلى  ميالً  أقل 
التكيف، أو االنفتاح، أو المساهمة 
نحو  وعلى  المجتمع.  خدمة  في 
مماثل، كان العرب معرَّضين مرتين 
أكثر إلى أن يُعتَبَروا عنيفين )15٪(، 
في  وظالمين   ،)21٪( ومتعصبين 
من   )48٪( النساء  مع  التعامل 
المنحدرين  أو  آسيا  شرق  أهل 
أنصار  أما  أوروبي.  أصل  من 
يحملون  حزب المحافظين فَهُم 
انطباعا أقل إيجابية عن العرب، في 
حين أن أنصار الحزب الديمقراطي 

الجديد يرون العرب أكثر إيجابية.
أن  الميدانية  الدراسة  وكشفت 
الكنديين العرب يتعرضون للتنميط 
العنصري على نحو مماثل للتصنيف 
له  تتعرض  الذي  العنصري 
فقد  األخرى.  المهمَّشة  الجماعات 
أظهرت بيانات شرطة مونتريال بين 
عمليات  عدد  أن   2017 و   2014
من   7.9٪ بلَغ  العرب  عن  التحري 
العدد اإلجمالي لِلسكان العرب في 

العرب في كندا والعنصرية الممنهجة!

أول الكالم

 التتمة في الصفحة الثالثة

مواطنة وأم جزائرية ناشطة في سان ليونارد تترشح 
لالنتخابات البلدية مع فاليري بالنت

عبد الحق ساري : برنامج انتخابي واعد..
 السالمة واألمن واألمان في رأس األولويات

ح عمر واعظ : يجب علينا ان ننخرط بالسياسة البلدية وادعو 
ّ

المرش

المواطنين من اصول عربية الى الخروج والتصويت في االنتخابات البلدية

 د. علي بردى مسؤول العالقات الخارجية في حركة أمل :
ادعو جميع اللبنانيين في االغتراب للتسجيل في االنتخابات

هنادي سعد: تقاعس البلدية خالل جائحة كورونا 
زني على الترشح لإلنتخابات البلدية....

ّ
حف

رنا عطية: ترشحي لإلنتخابات البلدية كي أخدم 
مواطني منطقتي وأبناء وبنات جاليتي...

التفاصيل في الصفحة التاسعة

التفاصيل في الصفحة الثانية

التفاصيل في الصفحة الرابعة

التفاصيل في  الصفحة العاشرة

التفاصيل في الصفحة الثانية

 التفاصيل في الصفحة ١١
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فاطمة بعلبكي-مونتريال

أقل من أسبوع يفصل مقاطعة كيبيك 
عن انتخاباتها البلدية المقررة في 7 من 

الشهر المقبل. 
للمقاعد  المرشحين  خلفيات  تتنوع 
الحالية  البلدية  رئيسة  أبرزهم  البلدية 
 Projet" عن  المرشحة  بالنت  فاليري 
المرشح  كودير  دينيس   ،"Montreal
 Ensemble Montreal" عن 
عن  المرشح  هولنس  باالراما   ،"
 "  Movement Montreal"
 Action" وجلبيرت ثيبودو المرشح عن

."Montreal
المشرق  صدى  من  العدد  هذا  وفي 
نستكمل لقاءنا مع عضو مجلس بلدية 
 Ensemble"  مونتريال ومرشح حزب
وهو  ساري،  الحق  عبد   "  Montreal
رئيس  نائب  منصب  كذلك  يشغل 

جمعية "شمس األيتام" الخيرية.
العربية أن  الجالية  برأيك على  - لماذا 

تصوّت لعبد الحق ساري؟
كنت  الماضية  األربع  السنوات  خالل 
العربية  الجالية  مع  قرب  وعن  حاضراً 
مشاركاً في مناسباتها ومتابعاً لمشاكل 
يكن  لم  وذلك  ومطالبهم،  أفرادها 
بشمال  دائرتي  في  فقط  محصوراً 
بدوائر  اهتممت  أيضاً  إنما  مونتريال 

أخرى.
 Ensemble" حزب  اخترت   -لماذا 

" Montreal
 Ensemble" لحزب  اختياري 
قوي  لحزب  اختيار  هو   "  Montreal
والديانات  الحضارات  كل  على  ومنفتح 
من  قريب  حزب  أيضاً  وهو  األخرى 
أن  كما  والمسلمة.  العربية  الجالية 
رئيس الحزب دينيس كودير قريب من 
مونتريال  في  المجتمع  فئات  جميع 
الميدان  في  كبيرة  بتجربة  ويتمتع 
ورئيسه  الحزب  ومنحني  السياسي. 
فيها  حظوظي  دائرة  لتمثيل  فرصة 

كبيرة للفوز.
تقدمونه  الذي  البرنامج  هو   -ما 

لسكان شمال مونتريال ؟
السنة  هذه  البلدي  االنتخابي  برنامجنا 
برنامج  2017  ببنود  العمل  يستكمل 
وال  مونتريال  شمال  في  دائرتنا  ضمن 
لتأمين  الطرق  سالمة  موضوع  سيما 

المشاة والسائقين على حد سواء. 
الحدائق  عدد  زيادة  على  نعمل  كما 
تحقيق  واستطعنا  العامة،  والمرافق 
متنزهات  عدة  في  األمر  هذا  من  جزء 
وبارك   Aimé-Léonard مثل  بارك 
 Minard وبارك   Henri Bourassa
أضفنا  حيث   ..sabervois وبارك 

ألعاباً مائية.

أهمية  إلى  فيتطرق  الثالث  هدفنا  أما 
المساكن  لتدبير  خاصة  خطة  وجود 

لكل الناس. كل هذا البرنامج االنتخابي 
تجديد  إلى  تنفيذه  أجل  من  يحتاج 
األربع  للسنوات  بنا  الثقة  الناخبين 

المقبلة.
لمدينة  الحزب  برنامج  هو   -ما 

مونتريال؟
تأتي السالمة واألمن واألمان في رأس 
 Ensemble" حزب  برنامج  أولويات 
إلى  ذلك  ويهدف   ."  Montreal
أنشطة  توفير  عبر  الشباب  حماية 
تحميهم  لهم  وفنية  ورياضية  ثقافية 
اللجوء  أو  الجريمة  إلى  االنزالق  من 

الستخدام العنف.
وإلى جانب هذا العمل الوقائي، ال ينسى 
لجميع  مساكن  تأمين  ضرورة  الحزب 
شرائح السكان في مونتريال. كما يولي 
الحزب أهمية بكبار السّن واحتياجاتهم 
ممرات  مثل  مونتريال  أنحاء  كل  في 
مع  بتوقيتها  المنسجمة  المشاة 
حركتهم. وال يغفل الحزب عن االهتمام 
بالبيئة الخضراء وضرورة زيادة التشجير 
تخفيف  في  للمساهمة  شارع  كل  في 

االحتباس الحراري.
وكأن  يتصرف  من   -هناك 
باعتبار  تعنيه  ال  البلدية  االنتخابات 
أن ال أهمية لها. ماذا تقول لهؤالء؟ 
وما أهمية هذه االنتخابات وتأثيرها 

على حياة المواطنين؟ 
وعدم  البلدية  االنتخابات  عن  االنكفاء 
وخاطئ.  خطير  أمر  هو  بها  االهتمام 
حكومة  عن  عبارة  هي  فالبلدية 
تسيير  في  ومعنية  المواطن  قرب  من 
والمطافئ  األمن  من  مصالحه  كل 
وإزالة  والحدائق  العامة  والمرافق 
القضايا.  من  وغيرها  واإلنارة  النفايات 
الناخب  يختار  أن  جداً  مهم  وعليه 
التفاصيل  هذه  بكل  المعني  الحزب 

وليس أحدها فقط.
 -ما الفرق بين األحزاب البلدية على 

مستوى المشاريع؟ 

 Ensemble" بين حزبنا  واضح  الفرق 
دينيس  الذي  يترأسه   "  Montreal
 "Projet Montreal" وحزب  كودير 

لرئيسته فاليري بالنت. 
 Ensemble Montreal" حزب  إن 
"مونتريال  اسمه  من  دوره  يشتق   "
نتعامل  ال  الحزب  في  نحن  للجميع". 
مع شريحة واحدة بل نهتم بكل سكان 
 " حزب  به  يقوم  ما  بعكس  مونتريال 
Projet Montreal" الذي يخدم الفئة 

التابعة له فقط وهو خطأ كبير.
والسالمة  باألمن  نهتم  نحن  وفيما 
في  يجري  ما  أن  نرى  كبير،  بشكل 
تولي  من  سنوات   4 بعد  مونتريال 
ارتفاع  هو   "Projet Montreal حزب 
مستوى  وتدنّي  الجرائم  منسوب 

الخدمات وتراكم النفايات وغيرها.
التعريف  من  حزبكم  موقف  هو   -ما 
والمعروف  السامية  لمعاداة  الدولي 
باسم IHRA  والذي يساوي بين انتقاد 

إسرائيل ومعاداة السامية؟ 
التعريف  من  واضح  حزبنا  موقف 
والمعروف  السامية  لمعاداة  الدولي 
ذلك  عن  عبّرت  وأنا    IHRA باسم.  
أكثر من مرة وهو أنه ال يوجد أي شيء 
يمنع أي حزب من انتقاد أيّ كان بمن 
انتقادها  بحرية  نتمتع  إسرائيل.  فيهم 
وانتقاد أي دولة ، لكن ال ننتقد الديانة 

اليهودية وال نتوجه باالنتقاد لها.
 -هل لديكم كلمة أخيرة؟

التصويت،  على  الجميع  أحث 
إلى  العربية  الجالية  أدعو  وبالتحديد 
ألن  البلدية  االنتخابات  في  المشاركة 
أصول  من  كمرشحين  يقوّينا  ذلك 
سياسية  قوة  لنا  يكون  بحيث  عربية 
لخدمة جاليتنا وزيادة عدد المرشحين 

العرب في المستقبل القريب.
وعودة  كورونا  فيروس  تراجع  ونرجو 
الحياة إلى مونتريال واالجتماع بالناس 
من جديد عبر أنشطة ثقافية ورياضية 

وفنية.

فاطمة بعلبكي_مونتريال

البلدية في كيبيك  االنتخابات  تدخل 
أسبوعها  ضمن  النهائي  مخاضها 
األخير قبل يوم الحسم في 7 تشرين 

الثاني / نوفمبر.
ونتابع في صدى المشرق مقابالتنا مع 
عدد من المرشحين /ات العرب، من 
بينهم المرشحة لرئاسة بلدية بروسارد 
هنادي   Brossard uni حزب   عن 
 Justice“  مؤسسة ورئيسة  سعد 
ناشطة  كذلك  وهي   ،  ”Femme

اجتماعية وسياسية.
بالترشح  خيارك  كان  لماذا 

لالنتخابات البلدية؟
كان  كورونا  جائحة  خالل  حصل  ما 
تجربة  لخوض  لي  األكبر  الدافع 
االنتخابات من أجل تحسين الخدمات 
وقد  بروسارد.  لسكان  االجتماعية 
كنت شاهدة على توقّف المساعدات 
لعدد من كبار السن وذوي االحتياجات 
الخاصة خالل بداية انتشار الفيروس. 
للتحرّك  شجعني  سلف  ما  كل 
بدورها  والتي  البلدية  مع  والتواصل 
أسست موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض. 
جمّدت  البلدية  أن  تفاجأت  لكنني 
مراجعة  وعند  شهرين،  بعد  الموقع 
أتحمّل  أن  الجواب  كان  المسؤولين 
على عاتقي الشخصي تقديم الخدمات 

وهو شيء غير مقبول.
 Brossard فريقك  عن  حدثينا 

uni ؟
خالل  التعاون  عن  البلدية  اعتكاف 
بين  المتفاقم  والخالف  كورونا  فترة 
جميعها  كانت  ورئاستها،  أعضائها 
حافزاً لتشكيل فريق هدفه المساعدة 
إلى  الحقاً  وتحوّل  للناس  الميدانية 

.Brossard uni
 Brossard uni  ماذا يميّز حزب

عن المنافسين اآلخرين؟
من  أعضاء   10 يضم  الفريق  هذا 
جنسيات مختلفة بينهم 6 نساء ومعنا 
يعزز  ما  عاماً  تبلغ 20  أصغر مرشحة 
يميّزه  ما  ولعلّ  والشباب.  المرأة  دور 
أن كل عضو يسكن في المنطقة التي 
محيطها.  في  أو  دائرتها  عن  يترشح 
معرفة  تعزّز  هامة  نقطة  وهذه 
المرشح باحتياجات دائرته والمشاكل 
المطلوب معالجتها كي يمثّل منطقته 

خير تمثيل.
تقدمينه  الذي  البرنامج  هو  ما 

لسكان منطقة بروسارد؟
راتب  تخفيض  على  يقوم  برنامجنا 
دوالر  ألف   155 من  البلدية  عمدة 
رواتب  وتجميد  دوالر  ألف    98 إلى 
بالفائدة  يعود  وهذا  المستشارين، 
بالمقابل.  بلدية  خدمات  لتقديم 

لتشمل  المرتقبة  خدماتنا  وتتنوع 
بينها  التوازن  لتحقيق  القطاعات  كل 
فارق  وجود  مالحظتنا  مع  سيما  ال 
وأحيائها  بروسارد  مناطق  بين  طبقي 
تحديداً بين قلب المدينة وضواحيها. 
كما يتضمن برنامجنا تأليف لجنة في 
كل دائرة مع مستشار لها، إضافة إلى 
الشفة  مياه  تلوّث  مشكلة  معالجة 

وتكريرها. 
أيضاً  نوليها أهمية  التي  القضايا  ومن 
السريع  الكهرباء  مترو  استقدام 
المنطقة  تحوّل  من  ذلك  يعنيه  وما 
البلديات  لكل  استقطاب  موقع  إلى 
المحيطة وتسببه بزحمة سير واحتمال 
كل  )السرقة(.  الجريمة  نسبة  ارتفاع 
ما سبق يجعل من أولويتنا استحداث 
على  للحفاظ  مستقل  شرطة  مكتب 

أمن المنطقة وتنظيم السير.
مع  خطة  لدينا  ذلك،  إلى  أضف 
االقتصادي  المجال  في  مختصين 
لمواجهة أزمة إقفال عدد من المحال 
ودعم  كورونا  جائحة  جراء  التجارية 
وتحريك  القطاعات  هذه  اقتصاد 

عجلته. 
يقال إنك أمام حزب حكم لسنوات 
في  واسعة  خبرة  ويملك  عديدة 
يضم  فريقك  أن  يالحظ  وقت 
يملكون  ال  ومرشحات  مرشحين 

خبرات سابقة.. ما ردّك؟
الخبرة  أصحاب  قّدم  ماذا  شاهدنا 
تراجع  من  والبلدية  السياسية 
بين  الخالفات  ونشوب  للخدمات 
أن  صحيح  البلدي.  المجلس  أعضاء 
ات   / مرشحين  من  يتكوّن  فريقنا 
لكننا  السياسية  الساحة  على  جدد 
هذه  لخوض  العملية  بالخبرة  نتمتع 
المعركة البلدية. فضالُ عن أن الفريق 
يضمّ مرشحين متنوعي االختصاصات 
والكفاءات  التجارب  ومتعددي 
ويمثلون بروسارد بكل معنى الكلمة.

يتصرف بعض الناخبين في الجالية 
وكأن االنتخابات البلدية ال تعنيهم 

وليس لها أهمية، ماذا تقولين؟ 
إلى  المنطقة  سكان  جميع  ندعو 
للتعرّف  اإللكتروني  موقعنا  تصفّح 
أجل  ومن  لنا  والتصويت  علينا  أكثر 
بروسارد  لمنطقة  مدينة  وأنا  التغيير. 
عاماً.   30 نحو  منذ  احتضنتي  التي 
أكثر  امرأة   25 قائمة  على  أنني  كما 
تأثيراً بالمجتمع الكندي.  وهدفي هو 
خدمة منطقتي وجعل بلدية بروسارد 
من أفضل البلديات على صعيد أميركا 
صعيد  على  فقط  وليس  الشمالية 

كندا.
بالبلدية  أكثر  الناس  يهتم  أن  ويجب 
ألنها تعبّر عن حياتنا اليومية من إنارة 
والضرائب  واألمن  المياه  إلى  الشارع 

والخدمات الصحية وغيرها. 

مقابلة

عضو مجلس بلدية مونتريال ومرشح حزب  "Ensemble Montreal " عبد الحق ساري

المرشحة لرئاسة بلدية بروسارد هنادي سعد

عبد الحق ساري: برنامج انتخابي 
واعد... السالمة واألمن واألمان 

في رأس األولويات

هنادي سعد: تقاعس البلدية 
زني على 

ّ
خالل جائحة كورونا حف

الترشح لإلنتخابات البلدية....

SAINT-LAURENT

DENIS 
CODERRE 
maire de montréal

ALAN 
DESOUSA
maire de
saint-laurent

VANA 
NAZARIAN
Conseillère 
de la ville

JACQUES
COHEN
Conseiller 
d’arrondissement

AREF 
SALEM
Conseiller 
de la ville

ANNIE 
GAGNIER
Conseillère
d’arrondissement

Jonathan Cohen, agent offi  ciel  d’Ensemble Montréal - Équipe Denis Coderre.

District Côte-de-Liesse District Norman-McLaren

VOTE PAR ANTICIPATION OCTOBRE 

30-31
 

JOURS DU VOTE NOVEMBRE

6-7 

Avec Ensemble Montréal Équipe Denis Coderre, retrouvons notre ville.
                  Denis Coderre Ensemble Montréal                  
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موقف ِلدني كودير يحتاج الى توضيح !

حسين حب هللا
السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

فدرالية  انتخابات  مرحلة  كل  عند 
ينشط  غيرها  او  بلدية  او  محلية  او 
من  الناخبين  الستقطاب  المرشحون 
والعمل  مطالبهم  على  الوقوف  خالل 
أصواتهم.  نيل  بغية  تحقيقها  على 
االنتخابية  الكتلة  حجم  كبُر  وكلما 
االهتمام  كان  مجموعة  الناشطة ألي 
تحركت  وكلما  أكبر.  تطلبه  وبما  بها 
تجاه  بمطالبها  المجموعات  هذه 
ومتقن  مدروس  بشكل  المرشحين 
بحيث  معها،  التجاوب  حجم  ازداد 
والقفز  تجاوزها  مرشح  ألي  يمكن  ال 
عن  صادرًا  كان  إذا  سيما  فوقها، 
جهاٍت واسعِة التمثيل متمتعٍة بالنفوذ 
من  تمكنها  التي  الواسعة  والعالقات 
إلى  بسهولة  المطالب  هذه  إيصال 

أصحاب القرار. 
فاعلةً  اإلنتخابية  الكتلة  تكن  لم  إذا 
كبيرة  بأعداد  االنتخابات  في  تشارك 
– مهما كان حجمها كبيرًا – فال يلوَمنَّ 
يلتفت  أو ال  إليها  أحد من ال يستمع 
مطالبها  تقّدم  لم  وإذا  قضاياها.  الى 
فلن يبادر أحد إلى تكلّف عناء البحث 
أحد  يعيرها  ولن  المطالب،  تلك  عن 
من  الكثير  حسابات  ألن  اهتمام  أي 
مبادىء  من  تنطلق  ال  السياسيين 
تتحكّم  مصالح  هي  ما  بقدر  محّددة 

بأيّ قرار أو موقف يتخذه هؤالء. 
التي  الكندية  النيابية  االنتخابات  في 
جرت منذ أسابيع لم نسمع أن جهة 
العربية  أو  االسالمية  الجالية  في 
إلى  وحمَّلتها  معينة  مطالب  حددت 
استفهام  عالمات  يثير  ما  االحزاب، 
كبيرة ألن الشكوى داخل الجالية من 
أداء هذا الحزب او ذاك كبيرة، وال من 
عندها  الوقوف  يجدر  ألسباب  ينقلها 
حتى  ومتابعة  مراجعة  الى  وتحتاج 

تستقيم األمور في نصابها.
التي  البلدية  االنتخابات  أمام  واليوم 
من  السابع  في  كيبك  في  ستجري 
أن  نسمع  لم   ، الثاني  تشرين  شهر 
أو  الصوت  رفعت  الجالية  في  جهة 
وجهت الى المرشحين اسئلة معينة، 
قد  المرشحين  بعض  مواقف  أن  رغم 
تصيب الجالية في صميم قضايا تعتبر 

اساسية وتؤثر على مستقبلها. 
باشواط  أخرى  جاليات  سبقتنا  لقد 
منظمة  مثال  فهذه  المجال.  هذا  في 
"بْنايْ بْرِْث"، المعروفة بنشاطها ضمن 
أعلنت  الكندية،  اليهودية  الجالية 
األول  تشرين  من  الثامن  في  أنها 
)أكتوبر( الماضي، رفعت الى مرشحين 
لرئاسة البلدية في مونتريال هواجس 
الجالية،  هذه  تهم  محددة  ومطالب 
األقرب  اختيار  ألفرادها  يتسنى  حتى 
وبالتالي  المطالب،  تلك  تحقيق  إلى 
ما  إذا  نحوه  الناخبين  أصوات  توجيه 
المطالب  تلك  بتحقيق  وعوداً  قدم 

وإجابات شافية لألسئلة المطروحة. 
تؤيد  ال  أنها  إلى  برْث  بنايْ  لفتت  وإذ 

المرشحين لهذه االنتخابات، أمِلْت في 
بيان نشرته على موقعها أن تلعب دوراً 
مجتمعنا  أفراد  وإعالم  "مساعدة  في 
وأن  كندا،  مناطق  جميع  في  الكرام 
الذين  الناخبين  الدليل  هذا  يساعد 
العملية  في  المشاركة  إلى  يسعون 
أنها  المنظمة  وأكدت  الديمقراطية". 
تعمل "على توفيرِ أكبر قدر ممكن من 
تهم  التي  بالقضايا  المتعلقة  المواد 

أفراد المجتمع".
عن  الدفاع  في  تنشط  التي  الجمعية 
إسرائيل في كندا نقلت في بيانها أن 
بتبني  تمامًا  ملتزم  كودير  "المرشح 
إلحياء  الدولي  التحالف  "تعريف 
ذكرى الهولوكوست" )IHRA( لمعاداة 
أشار  ذلك،  إلى  السامية. باإلضافة 
كحزب  أنه  إلى  كودير  السيد  حزب 
 2020 عاَم  اقتراحًا  قّدم  معارض 
اعتماد  لصالح  المدينة  مجلس  إلى 
تعريِف "التحالف الدولي إلحياء ذكرى 
تدعم  ولم   .)IHRA( الهولوكوست" 
إدارة بالنت االقتراح في ذلك الوقت، 
منظمة  استبيان  على  ترد  لم  كما 

"بناي برث" المقدَّم الشهر الماضي.
"الملتزم  ـ  كودير  من  الموقف  هذا 
تمامًا" ـ ال شك أنه القى ترحيباً كبيراً 
أو  يؤيدونها  الذين  ومن  المنظمة  من 
امتعاًضا  أثار  لكنه  باسمهم،  تنطق 
الجالية  في  الكثيرين  أوساط  في 
معاداة  يقفون ضد  الذين  االسالمية، 
نفسه  الوقت  في  ولكنهم  السامية 
انتقاد  ربط  محاولة  على  يوافقون  ال 

ان  سيما  للسامية،  بالعداء  إسرائيل 
ومعها  العربية  اإلسالمية  الجالية 
تتحرك  الكنديين  من  الكثيرين 
الممارسات  ضد  دائم  بشكل 
بحق  التعسفية  اإلسرائيلية 
جرى  كَما  سواء  يومياً،  الفلسطيين 
الشيخ جراح في وقت سابق من  في 
في  عارمًا  استنكارًا  والقى  العام  هذا 
ََّل بِتظاهرات منددة في كل  كندا فتمث
هذه  يجري  كما  أو  الكندية،  المدن 
األيام من محاوالت مرفوضة من قبل 
إلقامة  القدس  في  االحتالل  بلدية 
المقبرة  أرض  على  ومدرّجات  حدائق 
أسوار  بمحاذاة  تقع  التي  اليوسفية، 
المسجد األقصى الشرقية وقرب باب 
جبل  سفوح  على  وتُطلّ  األسباط، 

الزيتون.  
فكما ورد في موقع "التحالف الدولي 
  )IHRA( الهولوكوست"  ذكرى  إلحياء 
فإن "مظاهر العداء للسامية قد تشمل 
باعتبارها  إسرائيل  دولة  استهداف 
إسرائيل  انتقاد  ولكن  لليهود،  َمجَمعاً 
على غرار ما يتم بالنسبة ألي بلد آخر 
للسامية".  معاداةً  اعتباره  يمكن  ال 
لالطالع  الرابط  هذا  مراجعة  )يمكن 
https://www. أكثر:  تفاصيل  على 
holocaustremembrance.
com/ar/resources/working-
definitions-charters/altryf-

باب  وهذا   .)  almly-llasamyt
إلسكات معارضي االحتالل وممارساته 
ويحتاج  الفلسطينيين  المدنيين  بحق 

موقفًا  عليه،  وافق  الذي  كودير،  من 
اسرئيل  انتقاد  بين  يفصل  واضحًا 
والعداء للسامية. وهو ما أبدت منظمة 
 )IJV( المستقلة"  اليهودية  "األصوات 
على  صفحتها  فنشرت  منه،  خشيتها 
شبكة االنترنت "أمثلة من العديد من 
البلدان حيث استُخدَِم تعريف التحالف 
الهولوكوست  ذكرى  إلحياء  الدولي 
كبيرة  محاوالت  أُجرِيَت  أو   ،)IHRA(
حركات  إسكات  أو  األحداث  إللغاء 
وعرضت  فلسطين".  مع  التضامن 
في  النماذج  هذه  من  كبيرة  قائمة 
 ( العالم، منها كندا.  العديد من دول 
يمكنكم  األمثلة  قائمة  على  لالطالع 
https:// الرابط:  هذا  الى  الذهاب 
www.ijvcanada.org/ihra-

.)/definition-at-work

في "صدى المشرق" رفعنا الصوت الى 
فشرحوا  كودير،  الئحة  في  مرشحين 
موقفهم الرافض لممارسات االحتالل، 
كما طلبنا لقاءً صحافيًا معه نأمل أن 
يحصل قبل االنتخابات. ونُقل إلينا أن 
تواصل  الجالية  في  المسؤولين  أحد 
بحساسية  وأبلغه  كودير  السيد  مع 
توضيحًا  وطلب  اتخذه  الذي  الموقف 
سريعًا. لكن حتى كتابة هذه الكلمة 
هذا  حول  واضح  ردّ  أيَّ  نسمع  لم 
وصفه  كما  جدًا"،  "السلبي  الموقف 

أحد كبار الناشطين في الجالية. 
في  شيءٍ  أي  قبل  األول  خيارنا 
كيبك  في  البلدية  االنتخابات 

المشاركةُ الكثيفة فيها. وبانتظار قيام 
لمعرفة  المرشحين  بمساءلة  ما  جهة 
الموزّعة  تساؤالتنا  حيال  توجهاتهم 
تطال  التي  الداخلية  الهموم  بين 
وكذلك  تنوعها،  على  اليومية  حياتنا 
تهمنا،  التي  الخارجية  القضايا  بعض 
المعيار  هي  المعلنة  المواقف  تبقى 
االتجاه  في  الخيار  هذا  توجيه  في 

الصحيح. 

من حقنا طرح التساؤالت التي تراود اذهان الكثيرين في الجالية

أول الكالم

العرب  يجعل  مما  المدينة، 
المستهدفة  الفئات  أكثر  ثالث 
والسكان   )16.5٪( السود  بعد 
وخلصت   .)17.9٪( األصليين 
الذين  العرب  "األحداث  أن  إلى 
و24   15 بين  أعمارهم  تتراوح 
مرات  أربع  عرضة  كانوا  سنة 
أكثر من البِيض الذين في السن 
حمالت  في  لالستهداف  نفسها 

تفتيش الشوارع".  
للشرطة  تقرير  وجد  أوتاوا،  وفي 
الشرق  "من  السائقين  أن 
الفئات  أكثر  يشكلون  االوسط" 
تعرضاً للتوقيف بِيَد الشرطة )عند 

حساب حصتهم من السكان(. 
هناك أشكال أخرى من التنميط 
العرب  تستهدف  التي  العنصري 
األيام  ففي  غيرهم.  من  أكثر 
ضد  "الحرب  يُسمى  مِما  األولى 
هجمات  عقبت  التي  اإلرهاب"، 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
الجاليات  واجهت  مباشرة، 
كندا  في  والمسلمة  العربية 
تطبيق  في  العنصري  التنميط 
المعززة.  األمنية  المراقبة  تدابير 
بعض  فإن  المثال،  سبيل  على 
التي تنطوي على جانب  التدابير 
يشمل  العنصري  التنميط  من 
أخرى  لدول  المتهمين  تسليم 
واإلفراط  التعذيب،  بغرض 
في  والفحص  المراقبة،  في 
األصول،  وتجميد  المطارات، 
وكاالت  مع  األسماء  وتبادل 

األمن األجنبية…
على  العرب  إلى  ينظر  ما  غالباً 
أنهم مسلمون، ونتيجة لذلك قد 
سلطات  نطاق  بتوسيع  يتأثرون 
"تأثير  له  الذي  القومي،  األمن 
المجتمعات  على  متناسب"  غير 
المثال،  سبيل  على  اإلسالمية. 
أمنية  تشريعات  هذا  يتضمن 
C-" القانون  مشروع  مثل 
بتجريد  لكندا  24"  )الذي سمح 
ألسباب  الجنسية  من  الناس 
تتعلق باألمن القومي(، ومشروع 
من  زاد  "C-51"  )الذي  القانون 
ألغراض  المراقبة  صالحيات 

"مكافحةاإلرهاب"(. 
الذين  السياسيين  بين  فهل 
العربية  الجالية  تمثيل  يدَّعون 
هذه  تغيير  على  يعملُ  َمن 
ويدفُع  المجحفة  القوانين 
انصافاً  أكثر  تشريعات  باتجاه 
ومساواةً مع بقية المواطنين؟؟
التحرير

تتمة األولى 
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حسين حب هللا – مونتريال

 في اطار متابعتها لإلستحقاق البلدي 
يومي  بدأ  والتي  كيبيك؛  في مقاطعة 
بالتصويت  الفائتين  واالحد  السبت 
االنتخابات  تجري  ان  على  المبكر 
الشهر  من  السابع  في  موعدها  في 
المرشح  مع  لقاء  أجرينا  الجاري، 
الفال  بلدية  في  مستشار  لمنصب 
عن منطقة CHOMEDEY مع حزب 
 MOUVEMENT LAVALLOIS/
 EQUIPE STEPHANE

BOYER  االستاذ عمر واعظ.
العمر  من  البالغ  واعظ  عمر   االستاذ 
36 سنة متزوج واب السراء)13عاما ( 
مشروع  كمدير  يعمل  )عامين(.  وادم 
مجال  في    devimvo شركة  في 
الهندسة المدنية، وحاصل على دبلوم 
 JMSB من جامعة executive MBA

سنة 2017.
عراقي  االصل،  سوري  وهو  واعظ 
وكندي  التنشئة  مغربي  المولد، 
الجنسية.. اكد في اجاباته على اسئلة 
يقدم   " حزبه  ان  المشرق  صدى 
بقيادة  شبابيا،  حزبا  الفال  لسكان 
شابّة مع الكثير من الخبرة. فمرّشحنا 
يبلغ  بواييه،  ستيفان  المدينة  لعمدة 
بين  من  لكنه  سنة   33 العمر  من 
انجح السياسيين الشباب الموجودين 
للملفات،  وضبطا  خبرة  واكثرهم 
حيث كان نائب عمدة المدينة لثالث 
االدارة  عن  مسؤوال  وكان  سنوات 
ايضا  نقدم  للمدينة. كما  المالية 
للمواطنين فريق مرشحين أكفاء، من 
اصل   12 من  -اكثر  مختلفة  اصول 
الرجال  بين  متكافئ  وفريق   - موجود 

والنساء" .
ارقام   " الن  اسفه  واعظ  وابدى 
االنتخابات  في  العرب  المصوّتين 
ان  الى  ملفتا  جدا"،  هزيلة  البلدية 
البلدية هي الحياة اليومية كما اشرت 
يبني  ان  اراد  المواطن  سابقا..اذا 
يبني مسبحا  او  او يقطع شجرة،  بيتا 
سيتصل بمرشحه البلدي. فجدا مهم 
له...".  ويصوّت  مرشحه  يعرف  ان 
وشدد على انه يجب علينا نحن العرب 
وان  المدينة،  بسياسة  ننخرط  ان 
نكون جزءً من اتخاذ القرار لكي يكون 
ولصالح  كجالية  صالحنا  في  القرار 

ابنائنا وبناتنا."
احدى  في   " انه  بحرقة  وتحدث 
احد عمداء مدينة في  المقابالت مع 
المسؤولين  احد  اليه  ذهب  كيبك، 
في مركز ثقافي وحاول ان يطلب منه 
مقابل  التسهيالت  بعض  اعطاءهم 
12000 صوت او اكثر، فأجابه العمدة 
انتم فقط 250 صوت". وأضاف واعظ 
" اظن ان هذه الجملة كافية لتجعل 
ويصوتوا  يخرجوا  والمسلمين  العرب 

بكثافة".
 -استاذ عمر واعظ بداية لماذا كان 
لالنتخابات  الترّشح  في  خيارك 

البلدية ؟
واشكر  اشكركم  ان  احب  البداية  في 
جريدة صدى المشرق على االستضافة 
والسهر على تنوير الرأي العام واخباره 

بالمستجدات
العمل  في  منخرط  وانا  شبابي،  منذ 
بشكل  الجمعوي  والعمل  السياسي 
عام، وانعكس هذا ايضا منذ قدومي 
بادرت  حيث   2011 سنة  كندا  الى 

باالنخراط في االحزاب السياسية.
المنتدى  مع  والتطوع  للعمل  بادرت 
عن  للدفاع  ايضا،  الكندي  االسالمي 
حقوق الجالية بشكل عام والمسلمين 
بشكل خاص، ال اذكر انني لم احضر 
ندوة او محاضرة او مظاهرة دعى اليها 

المنتدى.
وبحكم عملي واختصاصي، استطعت 
ان أنشىء شبكة عالقات مهنية كبيرة، 
غرفة  في  مستشارا  اصبحت  حيث 
للقادمين  مونتريال  لمدينة  التجارة 
الجدد او الباحثين عن العمل في اطار 

برنامج تدعمه الدولة.
اليومية  بالهموم  تعنى  البلدية  ايضا، 
ليست  البلدية  للمواطنين...االحزاب 
مشاريع  او  ايديولوجيا  على  مبنية 
على  مبنية  هي  بل  محددة،  قوانين 
كيفية خدمة المواطنين بشكل يومي. 
وهذا ما دفعني ألخذ المبادرة إلحاول 
بشكل  المواطنين  خدمة  جهتي  من 
عام والمساعدة بحل مشاكل الجالية 
ان  حيث  خاص،  بشكل  الفال  في 
كل المؤشرات تقول ان شباب الجيل 
الثاني او الثالث من القادمين الجدد، 
مع االسف، هم اكثر الشباب انحرافا 

وينخرطون في عصابات الشوارع.
االنتخابات  في  ترشحي  باختصار، 
البلدية لم يكن مبرمج له، لكن كان 
نتاج عمل وجهد وتطوع قمت به منذ 
قدومي لكيبك وهو اختيار استراتيجي 
بالعمل  لالنخراط  عام  بشكل  للجالية 

السياسي واخد المبادرة .
حزب  اخترتم  لماذا   - 

mouvement Lavallois؟
 في العام 2018 تم اختياري من قبل 
بلدية الفال كعضو مواطن في اللجنة 
االستشارية للتخطيط ) ) CCU  وهي 
منتخبين   4  : اعضاء   8 تضم  لجنة 
يتم  مواطنين  اعضاء  و4  محليين 

اختيارهم حسب الخبرة.
ففي اللجنة، استطعت التعرف على 3 
كيف  منتخبين من حزبML  ورأيت 
يهتمون بالتفاصيل الدقيقة للمشاريع 
تكون  ان  على  ويؤكدون  المدروسة 
القرار  اتخاذ  مركز  هي  المواطن  راحة 
وثقة  وبنينا صداقات  بهم  فاعجبت   .

بيننا.
العمل  من  تقربي  بحكم  وايضا 
السياسي بشكل عام، اعرف ان حزب 
ML اشتغل منذ 8 سنوات على ارجاع 
بعد  والمدينة،  المواطنين  بين  الثقة 
المال  ونهب  السرقة  من  سنوات 
اكثر  يسترجع  ان  واستطاع  العام... 
االموال  من  دوالر  مليون   50 من 

المسروقة لخزينة المدينة.
ان  عرفت  عندما  عليك،  اخفي  وال 
العمدة المنتهية واليته قرر االنسحاب 
ان  عرفت  ثالثة  لوالية  الترشح  من 
الحزب يؤمن بالتجديد واعطاء الفرصة 
للشباب للترشح واخذ مكان كبير في 

الحزب.
اختياري للحزب ايضا جاء بعد رفضهم 
من  المقدمة  الطلبات  من  للعديد 
اختيار  كان  لله  والحمد   ، مرشحين 

من جهتين.
 - ما هي اهم المشاكل التي تعاني 
مشروع  هو  وما  منطقتكم  منها 

حزبكم للنهوض بها؟
سؤال رائع.

الى  اقوم بجولة من منزل  تعلم،  كما 
ابريل،  شهر   في  اختياري  منذ  منزل 
واتكلم مع المواطنين كل يوم واحاول 
ان  استطعت  لذا  مشاكلهم...  فهم 

أختصر المشاكل في التالي :
•-االحساس باالمان

ينتبهون  ال  السائقين  من  الكثير 
فيها  متواجد  اماكن  في  للسرعة 
اطفال، و االحداث التي صارت مؤخرا 
ال  المواطنين  جعلت  شوميدي،  في 

يحسون باالمان.
المنتزهات  جودة  تحسين   -  2-
الموجودة وجعلها اكثر جذبا للعائالت: 
منطقة  في  المستشارة  ان  حيث 
المعارضة  في  كانت  "شوميدي" 
بامور  تهتم  تكن  ولم  سنوات   8 منذ 
المدينة  من  تطلب  وال  المواطنين، 
ان  يجب  كما  بالمنتزهات  االعتناء 

تفعل.  
- ماذا يميز حزبكم عن المنافسين 

االخرين؟ 
الكثير..

اوال، حزبنا عنده خبرة وتجربة في ادارة 
للمواطنين،  جدا  مهم  وهذا  البلدية: 
جاهزين  سنكون  اننا  حيث 

للعمل ابتداءا من يوم االثنين، عكس 
باقي االحزاب الصغيرة او الجديدة.

ثانيا، نقدم لسكان الفال حزبا شبابيا، 
الخبرة.  من  الكثير  مع  شابّة  بقيادة 
ستيفان  المدينة  لعمدة  فمرّشحنا 
انجح  بين  لكنه من  بواييه، 33 سنة 
الموجودين  الشباب  السياسيين 
للملفات،  وضبطا  خبرة  واكثرهم 
حيث كان نائب عمدة المدينة لثالث 
االدارة  عن  مسؤوال  وكان  سنوات 

المالية للمدينة.
نقدم ايضا للمواطنين فريق مرشحين 
من  -اكثر  مختلفة  اصول  من  أكفاء، 
12 اصل موجود - وفريق متكافئ بين 

الرجال والنساء .
انتخابي  برنامج  لهم  نقدم  اخيرا، 
جعل  على  عملنا  حيث  تشاركي، 
برنامجنا،  في  يشاركون  المواطنين 
ومشاكلهم  همومهم  لسماع 

واقتراحاتهم.
باختصار، برنامج طموح ولكن منطقي 

وممكن انجازه،
واحب ان اذكر اننا تمكنا من تحقيق 
في  برنامجنا  من  من 92%  يقرب  ما 

اخر 4 سنوات .
 - هناك حملة كراهية صدرت عن 
المناطق  من  عدد  في  مرشحين 
التصريحات  هذه  تقرؤون  كيف 
الكراهية  مواجهة  يمكن  وكيف 

ضد المسلمين بشكل عام؟
وعقالنية  بحكمة  بالتعامل  علينا 

وموضوعية.
ال نريد ان نؤجج المشاكل بين الجالية 
يمثلون  الذين ال  الناس،  وبين هؤالء 

سوى انفسهم.
الكندي  الشعب  لله،  الحمد 
الجالية  مع  اندماج  في  والكيبيكي 

المسلمة،.
طبعا، ال انكر وجود الكراهية، ويجب 
ان  يجب  ال  برأيي،  ولكن  ادانتها 

نعطيها أهمية.
نشجّع  ان  علينا  يجب  بالمقابل، 
الشباب في االنخراط بالمجال الثقافي، 
من  ندعمهم  وان  المدني  السياسي، 

الخلف النهم هم المستقبل.
عمل  هي  الكراهية،  مواجهة 
مؤسساتي على المدى الطويل، ونحن 
واعطاء  الدعم  علينا  يجب  كأشخاص 

المثال الجيد لشبابنا واوالدنا.
العربية  االصوات  حجم  هو  ما   -

واالسالمية في منطقتكم؟ 
لكن  رسمية،  احصائيات  يوجد  ال 
فان  االنتخابية  اللوائح  حسب 
 26% تقريبا  العربية،  االصوات 
الـ  بحدود  العرب  المسلمين  واصوات 
من  ملحوظة  نسبة  الى  اضافة   14%
المسلمين من اصول غير عربية. هذه 
من  للمرشحين  مشجعة  جدا  االرقام 
 ، للنجاح  كافية  وهي  عربية،  اصول 
ولكن المشكل الكبير هو عدم الخروج 

والتصويت.
هؤالء  سيصوت  برايكم  لماذا   - 
ينتمي  التي  ولالئحة  واعظ  لعمر 

اليها ؟

لعدة اسباب
-1 -كوني من اصول عربية، استطيع 
والمغربية  الشرقية  باللغة  أتكلم  ان 
واالنجليزية،وهذا  الفرنسية  كذلك 
والثقة  باالنتماء  يحس  سيجعله 

بالمرشح.
-2 -الكفاءة: وهنا ال اقلّل من شان أي 
احد، لكن يمكنه االطالع على السيرة 
الذاتية ومقارنته مع باقي المرشحين.
كانت  شوميدي  منطقة  -التغيير:   3-
منذ 8 سنوات مع مرشحة يونانية غير 
ابدا  تهتم  وال  االرض،  على  متواجدة 
خالل  شعرته  ما  بالمواطنين...وهذا 

التكلم معهم.
هذه  متفرق:  اليوناني  -الصوت   4-
المرشحات  احدى  ايضا  نزلت  المرة، 
المنتهية  المرشحة  ضد  اليونانية 
الصوت  سيجعل  وهذا  واليتها، 

اليوناني يتفرّق بينهم.
من  العديد  الحزب:  -انجازات   5-
االنجازات قام بها الحزب في السنوات 
االخيرة حيث اعطى المواطنون نسبة 
%62 كمعدل رضا على عمل الحزب.

سنربح  الشباب،  بهمة  هللا  وباذن 
شوميدي  

الجالية  من  يتصرف  من  هناك   -
تعنيه  ال  البلدية  االنتخابات  وكان 
باعتبار انه ليس لها اهمية … ماذا 

تقول ؟ 
شكرا على السؤال، لقد وضعت يدك 

على الجرح.
وتصوت  تذهب  االغلبية  االسف،  مع 
باالنتخابات  االمر  يتعلق  عندما 
ارقام  لكن  االقليمية،  او  الفدرالية 
االنتخابات  في  العرب  المصوتين 

البلدية هزيلة جدا.
البلدية هي الحياة اليومية كما اشرت 
يعمر  ان  اراد  المواطن  سابقا..اذا 
مسبحا  يبني  او  شجرة،  يقطع  او 
سيتصل بمرشحه البلدي، فجدا مهم 
ان يعرف مرشحه ويصوت له... يجب 
علينا نحن العرب ان ننخرط بسياسة 
اتخاذ  من  جزءً  نكون  وان  المدينة، 
صالحنا  في  القرار  يكون  لكي  القرار 

كجالية ولصالح ابناءنا وبناتنا.
مع  المقابالت  احدى  في  انه  اذكر 
ذهب  كيبك،  في  مدينة  عمداء  احد 
ثقافي  المسؤولين في مركز  اليه احد 
وحاول ان يطلب منه اعطاءهم بعض 
او  صوت   12000 مقابل  التسهيالت 
 250 فقط  انتم  العمدة  فأجابه  اكثر، 

ناخب.
لتجعل  كافية  الجملة  هذه  ان  اظن 
ويصوتوا  يخرجوا  والمسلمين  العرب 

بكثافة.
 - هل لديك كلمة اخيرة ؟

المشرق  صدى  لجريدة  كثيرا  شكرا 
ادعو  منبركم،  تقدم. من  ما  على كل 
على  عربية  اصول  من  المواطنين 
حق  التصويت  والتصويت...  الخروج 

وامتياز.
واموالنا،  وجهدنا،  بوقتنا،  تطوّعنا 
وأسرنا لفتح الباب امام الجالية للتقدم 
الى االمام وسماع صوتها وان تشارك 

في اتخلذ القرار.
واقول للناخبين في الجالية االن جاء 
المرحلة  مسؤوليتكم.  وهي  دوركم 
القادم  االثنين  التصويت  من  الثانية 
الثاني   تشرين  شهر  من  السابع  في 

فبادروا للخروج.

 المرشح لمنصب مستشار في بلدية الفال عن منطقة CHOMEDEY االستاذ عمر واعظ  مع 
  STEPHANE BOYER رئيس الحزب

ح عمر واعظ : يجب علينا ان ننخرط بالسياسة البلدية وادعو 
ّ

المرش
المواطنين من اصول عربية الى الخروج والتصويت في االنتخابات البلدية   
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غسان عجروش

صناديق  الى  المونترياليون  يتوجه 
المدينة  عمدة  النتخاب  االقتراع 
المقبل في 7 تشرين الثاني ) األسبوع 
البلدية  معركة  ان  ويبدو   .  ) المقبل 
متقاربة جدا ، حسب ما أظهرت نتائج 
االستطالعات الحالية التي أعطت كل 
 Projet  ( زعيمة  بالنت  فاليري  من 
 36 الحالية  والعمدة   )Montréal
لمنافسها  بالنسبة  الشيء  ونفس   %
 Ensemble ( دني كودير زعيم حزب

. )Montréal
عام 2017 دخلت فاليري بالنت على 
هزيمة  موجهة  مونتريال  مدينة  رأس 
دني  آنذاك  المدينة  لعمدة  مدوّية 
أموال كثيرة  اتهم بصرف  الذي  كودير 
وأتت  أهمية  ذي  غير  مشاريع  على 
وكان  البلدية.  ميزانية  على  بالخسارة 
السيارات  سباق  استقدامه  أهمها 
الكهربائية التي كلف المدينة خسارات 
فادحة تراوحت بين 11 مليون و 20 
مدة  من  سنة  كل  في  دوالر  مليون 
وكانت  سنوات،   3 هي  التي  العقد 

السبب األساسي في خسارته . 
فاليري بالنت ، ابنة ال 47 عاما ، أول 
امرأة تتربع على عرش بلدية مونتريال 
المدينة  شوارع  على  ظاهرة  بصماتها 
وهي وعدت بمشاريع ووفت بعهودها 
فعال  واالرصفة  الشوارع  ، غيرت وجه 
الهوائية  بالدراجات  كثيرا  واهتمت 
واالشارات  الطرقات  لهم  وصنعت 
الشوارع  من  خفضت   ، الكهربائية 
خط  الى  الخطوط  المتعددة  العريضة 
هي   ، خانقة  سير  أزمة  محدثة  واحد 
من أكثر المهتمين بالبيئة هدفها األول 
واألخير الحد من توجه السيارات نحو 
وسط المدينة وخفض عدد السيارات 
وانشاء أكبر عدد ممكن من الطرقات 

للمشاة وقد فعلت . 
تعد زعيمة حزب بروجيه مونتريال بما 

يلي : 
سكنية  وحدة  الف   60 •استحداث 

لذوي  الدخل المتدني والمتوسطي  
العامة  المواصالت  تعرفة  •تخفيض 

للطالب ومجانية للمسنين 
•انشاء أفضل شبكة مواصالت هوائية 

في أميركا الشمالية  
الهوائية  للدراجات  منتزه  أول  •انشاء 

الجبلية  
التلوث  من  خالية  مدينة  •انشاء 
الكهربائية  السيارات  بزيادة  وذلك 
واالوتوبيسات وزرع أكثر من 500 الف 

شجرة بحلول العام 2030 
قريبة  منتزهات  انشاء  ب  أيضا  •تعد 

في كل من أحياء المدينة  
•جعل المدينة أكثر أمانا عبر مكافحة 
الجريمة والعنف وعصابات الشوارع   

كاميرات  ب  الشرطة  رجال  •تزويد 
جسدية  

من  للحد  الشرطة  لرجال  أكبر  •دعم 
تهريب السالح وحمله واستعماله . 

المشردين  مساعدة  دوبلة   •
من 3 مليون بالسنة الى 6 مليون  

دون  تركوا  للذين  مكان   300 •خلق 
مأوى  

ليبرالي  وزير   ، عاما   58 كودير  دنيه 
أسبق  وعمدة المدينة السابق مؤسس 

ورئيس حزب "معا مونتريال  "
يدخل سباق االنتخابات البلدية للمرة 
اثر  تقاعدة  خبر  أن سرّب  بعد  الثالثة 

خسارته األخيرة عام 2017.  
يتضمن  بالبلدية  للنهوض  مشروعه 

النقاط التالية : 
سكنية  وحدة  الف   50 بانشاء  •يعد 

بالمنتصف األول من واليته  
و  ماديا  الشرطة  جهاز  بدعم  •يعد 

  )BODY CAM (  لوجستيا
شارع  كل  في  أشجار  بزرع  •يعد 
والعمل على االعتراف ب منطقة جبل 

مونتريال  كموقع تراثي.  
حديقة  أيًضا  سينشأ  إنه  أيًضا  وقال 
شبيهة   ، نوتردام  جسر  على  مرتفعة 
وتغطي   ، الين  هاي  نيويورك  بخط 
إلنشاء    Décarie Expressway

مساحة خضراء عامة. 
"- االلتزام بالجودة" للنقل العام ولجنة 

 ، المشاريع  التزام  لضمان  مراقبة 
بالجدول   ، األزرق  الخط  توسيع  مثل 

الزمني. توسيع الخدمات الحالية 
مونتريال  كودير  حزب  •سيعطي 
التحتية  البنية  لتحسين  األولوية 
وتدريب  الدراجات  لركوب  الحالية 
راكبي الدراجات الشباب. يقول الحزب 
الدراجات  مسار  شبكة  يوسع  لن  إنه 
إال بعد التشاور مع أصحاب المصلحة. 
قال Coderre أيًضا إنه سيزيل جزءًا 
شارع  في   REV الدراجات  مسار  من 
 Rosemont في   Bellechasse

ويعيد المساحة إلى موقف سيارات. 
 Ensemble Montréal •التزم 
ترفيهية  لمراكز  األولوية  بإعطاء 
العديد من األحياء. يقول  جديدة في 
الحزب أيًضا إنه سيحاول جعل الطرف 
السيليكون  "وادي  للمدينة  الشرقي 
األخضر" من خالل تشجيع الشركات 
ذات  والشركات  الخضراء  الناشئة 
إنه  الحزب  ويقول  البيئية.  العقلية 
سينشئ ملجئين جديدين للحيوانات 
، أحدهما في الطرف الشرقي للمدينة 

واآلخر في الغرب.
نوعية  من  الكالب  منع  عن  تراجع   •
رعاية  أماكن  بانشاء  ووعد   pitbull
للحيوانات .وأوضح أنه لن ينفذ الئحة 
كما   ، بيتبول  نوع  من  الكالب  ضد 

اقترح في عام 2017. 
•يعتقد " معا مونتريال "  إن المدينة 
الفوائد  من  تستفيد  أن  يجب 
والثقافية  والسياحية  االقتصادية 
ولكنها ال   ، فرنكوفونية  لكونها مدينة 
تحتوي على أي شيء في منصتها فيما 

يتعلق بحماية اللغة الفرنسية. 
مركز  )مثل  شركاء  مع  •العمل 
  )Tourisme Montréal المؤتمرات
الدولية  المناسبات  لجذب 
المدينة.  إلى  األجنبية  واالستثمارات 
لمونتريال  "الترويج  إلى  يهدف  كما 
الطالب  لجذب  طالبية"  كمدينة 
األجانب ، وتقديم إعفاءات ضريبية –

•أخيرا يعد حزب معا مونتريال  " إنه 
يربط  الذي  المائي  التاكسي  سيوسع 
بالميناء    pointe aux trembles
القديم ويتواصل مع البلديات األخرى 
حول  وريبينتيني(  تيربون  )مثل 

إدراجهم في الخدمة. 

التي  والوعود  المشاريع  هي  هذه  اذا 
يحملها كال المرشحين لزعامة البلدية 
يختار.  أن  الناخب  على   سيبقى   ،
واالتنية   العربية  المشاركة  هو  واالهم 
ووضع اوراقنا في صناديق االقتراع   ، 
المشاريع متشابهة الى حد ما انما لم 
البلدية  الضرائب  عن  شيء  ذكر  يتم 
وان كانت سترتفع او ستبقى كما هي 
انما عدم ذكر هذا االمر المهم يجعلنا 

نتوقع ارتفاعا ربما . 
رأيناه  الجالية  من  قريب  كودير  دني 
الينا  واستمع  معه  وجلسنا  مرارا 
أجدادنا  قول  وعلى   ، اليه  واستمعنا 
عليه  تتعرف  ممن  أفضل  تعرفه  من 
عن  تماما  غابت  بالنت  السيدة   ،
 . حاجاتنا  وعن  آرائنا  وعن  مشاكلنا 
مع  عالقات  نسج  بعضنا  ان  صحيح 
خجولة  تبقى  انما  البلديات  بعض 
في  ومساهماتنا  وجودنا  الى  نسبة 
صوتنا  ...علّ  العظيمة  المدينة  هذه 
ذاك  او  المرشح  هذا  يوقظ  اليوم 
بكل  أو  مهمل  أو  متعمّد   من سبات 

بساطة منسي . 

صدى المشرق ـ مونتريال

اقام   ، المرأة"  "شهر  مناسبة  في 
اللقاء  الكندي  االسالمي  المنتدى 
نساء   " عنوان  تحت  الثاني  السنوي 
مجموعة  خالله  استضاف  مؤثرات" 
تركن  اللواتي  النساء  من  متميزة 
على  عديدة  مجاالت  في  بصمات 

الساحة الكندية والجاليوية .
عند  برنامجها  انطلق  التي  المناسبة 
الجمعة  مساء  من  السادسة  الساعة 
في الثاني والعشرين من شهر تشرين 
على  المباشر  البث  خالل  من  األول 
نرمين  السيدة  له  قّدمت  الفيسبُك 
االسالمي  المنتدى  من  بربوش 
الكندي، حيث تحدثت كل واحدة من 

المشاركات عن تجربتها في كندا .
نافيجة   : هّن  المشاركات  النساء 
طيب  نزيش  زمان،  رنا   ، الرحمن 

ومريمة زهوري فمن هّن ؟
  نافيجة الرحمن

 NAFIJAH رحمن  نافيجة 
لطفلين  وأم  RAHMAN  ناشطة 
بنغالدِش  من  كندا  الى  هاجرت 
من  وتخرجت  جدًا.  مبكرة  سن  في 
علم  مجال  في  كونكورديا  جامعة 
تتقن  وهي  والترجمة.  األلسنية 
 ، والبنغالية  واإلنجليزية  الفرنسية 
األردية  اللغة  اتقان  إلى  طريقها  وفي 
لـلمركز  كمترجمة  نافيجة  تعمل   .
الجامعي المتكامل للخدمات الصحية 
ومجلس   CIUSSS واالجتماعية 
وهي  كندا.  في  والالجئين  الهجرة 
 Shathi سات  لـ  المؤسِّ من  واحدة 
على  تأسست  جمعية  وهي   Sisters
على  مهمتها  تتركز  نساء  خمس  يد 
العائالت  على  الطعام  وجبات  توزيع 
واالشخاص المحتاجين في مونتريال. 
مؤسسي  من  واحدة  هي  وكذلك 
التي  المجتمعية   CivitasX جمعية 
المهمشة.  األصوات  رفع  على  تركّز 
مونتريال  لحركة  مرشحة  حاليًا  وهي 
في   Mouvement Montreal
من  South Ouest  القريبة  منطقة 
وسط مونتريال في االنتخابات البلدية 

القادمة .
رنا زمان

 RANA ZAMAN  السيدة رنا زمان  
نوفا  مقاطعة  في  بارزة  ناشطة  هي 
سكوشيا وحائزة على جائزة " ناشطة 
اجتماعية" ، وهي مندوبة سابقة في 
األمم المتحدة لصوت المرأة الكندية 
برنامج  ومقدمة  السالم  أجل  من 
في  مؤخرًا  ترشحت   .TEDx Talk
البرلمان  لعضو  الفيدرالية  االنتخابات 
كمرشح حزب الخضر الكندي في نوفا 

سكوشا.
مستوى  على  أشخاص  مع  تعمل 

محاولة  في  الشعبية  القواعد 
للمساعدة في قضايا مختلفة بما في 
ذلك محاربة اإلسالموفوبيا ، وكراهية 
 ، والعنصرية   ، والفقر   ، األجانب 
والنسوية ، والتنمّر. نظمت العديد من 
الفعاليات وجمع التبرعات والتجمعات 
لصالح مجموعات متنوعة من القضايا 
مختلف  لدعم  والعدالة  االجتماعية 
الالجئين  ذلك  في  بما  األشخاص 
واألويغور  والروهينجا  السوريين 
من  واحدة  وكانت  والفلسطينيين 
باسم مسيرة  والمتحدثين  المنظمين 

المرأة في هاليفاكس لعام 2017.
المجتمعية  المشاركة  عملها  يشمل 
مع  الجسور  وبناء  األديان  بين 
عن  فضالً   ، المتنوعة  المجتمعات 
النجاح  من  والشباب  النساء  تمكين 

في بيئة مليئة بالتحديات.
في  واسعة  بخبرة  زمان  رنا  تتمتع 
غير  واللجان  المجالس  في  العمل 
الجمعية  للربح وهي أسست  الهادفة 
الكندية الباكستانية في نوفا سكوشا.
الوعي  مستوى  رفع  هو  هدفها 
والتثقيف وبناء الوحدة والتضامن بين 
خلق  أجل  من  المتنوعة  المجتمعات 

مجتمع أفضل للجميع.
 نزيش طيب

 NAZISH  طيب نزيش   السيدة 
للبرامج  كمديرة  تعمل   TAYAB
 " سكينة  "منازل  مؤسسة  في 
Sakeenah Homes ، وهي جمعية 
تعمل على إنشاء شبكة من مشاريع 
وراعية  آمنة  بيئة  توفر  التي  اإليواء 
يتم  حتى  واألطفال  المسلمة  للمرأة 
والنمو  للتميز  متكافئة  فرًصا  منحهم 
وتشمل  وكرامة.  باحترام  واالزدهار 
 Sakeenah Homes خدمات 
 ، أوتاوا  برامبتون،   ، تورونتو  مناطق 

لندن و مونتريال

أم لطفلين وتعيش  نزيش طيب هي 
بالقرب من تورنتو ولديها شغف بالعمل 
في  واألطفال  المسلمات  النساء  مع 

المواقف الصعبة.
 مريمة زهوري

 MARIAMA زهوري  مريمة  السيدة 
ZHOURI هي من اصول مغربية وأم 

لبنت .
في  تنفيذية  ومديرة  شريكة  هي  ـ 
 HammerSmith Consulting
المجلس  Services  ورئيسة 
واالندماج  للمستقبل  االقتصادي 

. )CEFI(
- عُيُنت من قبل مجلس وزراء كيبيك 
مكتب  إدارة  مجلس  في  عضوًا   ،
الفخرية  والرئيسة  كيبيك  في  المهن 
 Relay الكندية  السرطان  لجمعية 

for Life

اسمها  تحمل  منحة امتياز  تقدم     -  
بالشراكة مع جامعة مونتريال إلدماج 
النساء المهاجرات في النظام المهني.
 Y مؤسسة  إدارة  مجلس  في  عضو   -
من  تعمل  التي   ،  des Femmes
للنساء  أفضل  مستقبل  بناء  اجل 

والفتيات.
-  من العام 2016 وحتى العام2018 
التنفيذية  والمديرة  الرئيسة  كانت 
الكيبكي  المغاربي  المؤتمر   " للـ 
 Congrès maghrébin du  "
اندماج  الى  يهدف  الذي   Québec
المجتمع  في  المغاربية  الجالية 
واهتمامات  صورة  ابراز   ، الكيبكي 
الجالية المغاربية في كيبيك والتعاون 

بين كيبيك والمغرب العربي.
شهر تاريخ المرأة

تاريخ  بشهر  االحتفال  يتم  انه  يُذكر 
المرأة سنويًا طوال شهر تشرين- االول 
الفترة  هذه  تخصيص  وتم  أكتوبر. 
بالنساء  لالحتفال  الفرصة  إلتاحة 

المتميّزات في تاريخ البالد.

الكندية  الحكومة  حددت  وكانت 
شهر  ليكون  أكتوبر   - تشرين  شهر 
بعد   1992 عام  في  المرأة  تاريخ 
 Lyn غوف  لين  بدأتها  ناجحة  حملة 
Gough ، وهي مؤرخة ومؤلفة كتاب 
يسلط الضوء على الرائدات في حركة 
االعتدال النسائي. قادت غوف الحملة 
كاثي  مع  جنب  إلى  جنبًا   ، بنفسها 
Kathy Blasco  وكاثرين  بالسكو 
 Katherine أرمسترونج  )كاي( 
وضمت   ،  )Kay( Armstrong
راسموسن  أفيس  مثل  أخريات  نساء 
درابر  وكاثرين   Avis Rasmussen
وسيلفيا   Catherine Draper

.Sylvia Bagshaw باجشو

وكان رئيس الوزراء ، جاستن ترودو ، 
أصدر بيانا لمناسبة شهر تاريخ المرأة 
ومما جاء فيها : "لطالما كانت النساء 
إنشاء كندا بشكل أفضل  رائدات في 
شهر  خالل  ومساواة.  شموالً  وأكثر 
بمساهمات  نحتفل   ، المرأة  تاريخ 
التي  الدولة  بناء  في  الكندية  المرأة 
عن  "بالنيابة  اليوم".  وختم  نعرفها 
وأنا  صوفي  أدعو   ، كندا  حكومة 
الهاشتاغ  استخدام  إلى  الكنديين 
 WomensHis toryMonth #
المساهمات  عن  المزيد  لمعرفة 
المهمة التي قدمتها النساء واالحتفال 
تشكيل  في  صنعها  ونواصل  بها 
معًا  العمل  نواصل  دعونا  مجتمعنا. 
عدالً  وأكثر  أفضل  مكانًا  كندا  لجعل 

وتنوعًا للعيش فيه ".
عبر  يمكنكم  الحفل  وقائع  لمشاهدة 

الذهاب الى هذا الرابط :
https://fb.me/e/1OcQD6A9D

بالنت / كودير زعامة 
مونتريال بلديا ..البرامج والوعود

ن 
ْ

المنتدى االسالمي الكندي يكّرم نساًء ترك
بصماٍت بارزة في الحياة العامة في كندا

تحية طيبة وبعد.. 

الصورة من موقع بلدية مونت رويال
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الصفحة  عن  نقال  االعالم  وسائل  تناقلته  ما 
 B’nai Brith الضغط  لمجموعة  الرسمية 
والذي  أصدرته  الذي  التقرير  حول   Canada
بعض  لدعم  اليهودية  الجالية  فيه  تدعو 
جاليتهم  مع مصالح  تتماهى  التي  الشخصيات 
يثير  الخارج،  في  إسرائيل  ومصالح  كندا  في 
الحشرية في جانب والغيرة والحسد ربما وينمي 
فيما  خصوصا  الجاليات  بين  التنافس  حس 
يتعلق بالشأن السياسي على مستوى هذا البلد!
الجمعية تأمل من خالل تقريرها أن يكون مفيدا 
توجهات  يدعمون  الذين  المرشحين  اختيار  في 
لما  الصهيوني  التعريف  تبني  في  الجمعية 
 ،)antisémitisme( السامية  معاداة  تسميه 
ويتابع المقال باإلشارة الى أن الجمعية تقدمت 
بمجموعة من األسئلة لمجموعة من المرشحين 
ضوء  على  والتي  ككل،  كندا  مساحة  على 
الجمعية  توجه  المرشحين  قبل  من  اإلجابات 
هذا  لصالح  األصوات  لصب  وجمهورها  جاليتها 

المرشح أو ذاك ممن يقدم أوراق اعتماده لها!
للمرشحين  الجمعية  توجهت  مونتريال،  في 
 Denis السيد  مونتريال  لبلدية  الرئيسيين 
كل   ،Valérie Plante والسيدة   Coderre
أن  التقرير  ويذكر  يمثل،  التي  الالئحة  عن 
السيدة Plante لم تلتزم باإلجابة على مسودة 
انتهاء  بعد  حتى  لها  وجهت  التي  األسئلة 
بالضبط  نعرف  ال  نحن  لذلك  الممدد،  الوقت 
الجمعية  أسئلة  من     Plante السيدة  موقف 
يتحدث عن  الذي  بالسؤال  يتعلق  ما  وخصوصا 
قاله  مما  نفهمه  قد  ولكننا  السامية"،  "معاداة 
مذكرة  تقديمه  عن   Coderre السيد  الحقا 
للبلدية بهذا الخصوص ورفضت برئاسة السيدة 

Plante عام 2020!
السيد  فإن   Plante السيدة  من  العكس  على 
والتعريف  التفسير  بتبني  التزم   Coderre
االتحاد  يقدمه  كما  السامية  بمعاداة  الخاص 
ويؤكد   ،)IHRA( بالهولوكوست  للتذكير  الدولي 
السيد Coderre أنه، ومن موقع المعارضة كان 
قد تقدم بنفس المذكرة للبلدية ولم تتبناه إدارة 

السيدة Plante في حينها.
 IHRA( International( مالحظة: 
     Holocaust Remembrance Alliance

معروف،   B’nai Brith Canada تريده  ما 
وهي جمعية متخصصة من مجموعات ولوبيات 
موقع  من  السياسة  تمارس  التي  الضغط 

والمتحكم  والمسيطر  والمهيمن  المتمكن 
بمصائر سياسيين ومثقفين وأكاديميين وفنانين 
ونخب..  وتجار،  عامة،  وشخصيات  ورياضيين، 
يروونها  التي  أولئك لهم قصصهم وسيرهم  كل 
للمحاصرة  يتعرضون  حين  الضحية  موقع  من 
دورهم  يمارسون  حين  حياتهم  شؤون  كل  في 
اإلنساني والحقوقي والقانوني والشرعي في ابداء 
آرائهم في بعض القضايا التي تخص إسرائيل أو 

الصهيونية!
هي  والبلدية  والمقاطعة  الفدرالية  واالنتخابات 
فرص حقيقية لهكذا جمعيات ومؤسسات لتقوم 
بدروها الحقيقي، ما هو معلن مثل الذي قدمته 
المرشحين  طالت  مساءلة  من  موقعها  على 
لتحديد مواقفهم من بعض القضايا التي تخص 
يخص  وفيما  الكندي  المستوى  على  جالياتهم 
الكيان اإلسرائيلي وكل ما يتعلق به، وخصوصا 
على  مسلط  كسيف  السامية  معاداة  مسألة 
رؤوس األحرار ممن لهم رأي في بعض القضايا 

اإلنسانية والعامة!
وطبعا هناك أدوارا خفية تقوم بها في الظل تتوزع 
والجزرة،  والعصا  والترهيب،  الترغيب  بين  ما 
والوعود بالجنان او التهديد بالجحيم، ليس هنا 
فقط في كندا، بل في أمريكا بشكل فاضح أكثر 
وفي أوروبا وخصوصا في فرنسا ونشهد وسنشهد 
في عديد من الدول العربية واإلسالمية المطبعة 
ما يشابه هذا اللون من التنمر وكبت األصوات 
ولي عنق األقالم التي تجرؤ عن مساءلة إسرائيل 

عن جرائمها!
هذه االثارة من قبل مجموعة الضغط هذه وفي 
البلدي  االنتخاب  أثناء  بالذات،  التوقيت  هذا 
نوفمبر،  و7   6 في  النهائي  االنتخاب  أو  المبكر 
وكذلك في االنتخابات الفدرالية التي جرت منذ 
والمنطقي يطرح  البديهي  السؤال  أسابيع، كان 
من قبل أبناء الجالية: من ننتخب، ولمن نعطي 
أصواتنا االنتخابية، وفي خدمة أي مشروع وأية 

أهداف؟
الساعات  حتى  أجوبة  بال  تظل  كثيرة  أسئلة 
بعضها  يبقى  وربما  االنتخاب،  أيام  من  األخيرة 
لدى شريحة واسعة من أبناء الجالية بال أجوبة، 
الى  الذهاب  جدوى  بعدم  الشعور  إما  وبالتالي 
صناديق االقتراع أو تضييع األصوات االنتخابية 
أبناء  يخدم  ومشروع محدد  ووجهة  دون هدف 

الجالية ويتالقى مع بعض مصالحها!
الناشطين  من  مجموعة  استدعى  الواقع  هذا 

والكفاءة  الخبرة  اهل  مونتريال من  على ساحة 
في  للبحث  تشاورية  للقاءات  والمصداقية 
وفي  الجالية  تهم  التي  العناوين  من  مجموعة 
أساسها موضوع االنتخابات الفدرالية والمقاطعة 
يخدم  بما  ومشاركة  وانتخابا  ترشحا  والبلدية 
وطنتيها  تمارس  التي  الجالية  أبناء  مصالح 
الكندية على كل المستويات وتساهم مساهمة 
فعالة في تقدم ونهضة وتطور هذا البلد الجميل!
ليس من موقع رد الفعل على ما تقوم به بعض 
من  انما  السياسة،  ولوبيات  الضغط  جماعات 
بمفهومها  للسياسة  الحقيقية  الممارسة  موقع 
البلد  وتطوير  الناس  لخدمة  المتقدم  اإلنساني 
على  القاطنين  كل  ومواطنيه  حقوق  يحفظ  بما 
أرضه مقابل ما يطابه منهم من احترام لواقعها 
القوانين  احترام  بواجب  االلتزام  في  التعددي 

وااللتزام بالدستور!
فجاليتنا  الرائع،  البلد  هذا  على  طارئين  لسنا 
القرن تقريبا منذ الهجرات  يقدر عمرها بحوالي 
األولى التي جاءت قبل وعشية الحرب العالمية 
األولى، في بلد عمره التقريبي حوالي ثالثة قرون 
ونصف، وإذا أخذنا بنوعية المشاركة والتقديمات 
في  جالياتنا  بذلته  الذي  والجهد  والعطاءات 
وحسن  وتطوره  ونموه  البلد  هذا  تقدم  سبيل 
وفهمه  الطايعي  لدوره  فينا  االنسان  ممارسة 
المتنوعة  الخارطة  هذه  فوق  لموقعه  المتقدم 
أخذنا  إذا  البشرية..  والذائقة  واأللوان  األطياف 
القول  على  نجرؤ  فقد  االعتبار،  بعين  ذلك  كل 
إننا من المساهمين الكبار في ثراء وغنى وتنوع 

هذا البلد!
اإليجابي  دورنا  على  نطل  الرؤيا  من خالل هذه 
اآلخرين،  مواطنينا  مع  الندية  المشاركة  في 
الجيل  لهم  نقدم  بأننا  نفتخر  أننا  خصوصا 
الثالث والرابع من النخب االقتصادية والثقافية 
في  تتوزع  التي  المتخصصة  والعلمية  والفكرية 
المشهد  المستويات  كل  وعلى  المساحات  كل 

االقتصادي والثقافي والعلمي الكندي!
رؤيتنا  تتأتى من خالل  التي نبحث عنها  الندية 
السياسة  الى  تنظر  التي  المتجذرة  القيمية 
من  األساسية  والفكرية  األصولية  بتعريفاتها 
حيث هي مدخل لخدمة الناس وبناء المجتمع 
فالدولة، وتحرص على االحترام العقد االجتماعي 
لينظم  كندا  اختارته  الذي  والمتطور  المتقدم 
التنوع  هذا  وتعايش  والحكم  النظام  شؤون 

الكبير من خالل ومن داخل هذا النظام!
وعليه، فإن مستلزمات هذا الكالم أن ندعم هذا 
التوجه الذي يقوم به هؤالء الناشطون الكنديون 
أدنى من إطالق  أو  الذين أصبحوا قاب قوسين 
لكل  الفرصة  اتاحة  مع  العلن  الى  مشروعهم 
للمشاركة في  المخلصين  الصادقين  الناشطين 
فهمنا  موقع  ومن  الجديد..  المولود  هذا  رعاية 
نتوقع  تبررها،  وال  الوسيلة  تنظف  الغاية  بأن 
انساني  السياسة كفعل  من جاليتنا ان تمارس 
العقد  هذا  في  اآلخرين  لمالقاة  ينطلق  متقدم 

االجتماعي الجميل: كندا!
سياسية  ممارسة  على  الحرص  موقع  ومن 
أن  الجمعيات  لهذه  تسمح  ال  وشفافة  نظيفة 
كندا،  في  النقي  الديموقراطية  هواء  تفسد 
السيد  غرد  حين  نشيطة  تزال  ال  ذاكرتي  وألن 
Coderre: DieuDonné out قائال للفكاهي 
الفرنسي: أنه غير مرحب به في مونتريال، ومن 
ومواطني  أبنائي  مستقبل  على  الخوف  موقع 
الكنديين في حريتهم ألن يقولوا كلمتهم ويبدوا 
رأيهم في مختلف القضايا، وحيث أنه من حقي 
تقديم  على   Coderre السيد  "أعاقب"  أن 
اآلنفة  الضغط  لمنظمات  باكرا  اعتماده  أوراق 
الذكر، فإني أمنح صوتي السبت القادم للسيدة 

 !Plante

!Denis ou bien Valérie كيفية التصويت في
االنتخابات البلدية ؟

سامر المجذوب*  - مونتريال 
عمدة  أو  مونتريال  بلدية  لرئيس  نصوّت  هل 
نسكن  التي   borough district الضاحية 
مدينة  مجلس  عضو  بين  الفرق  هو  ما  ؟  فيها 
 ( الضاحية  مجلس  وعضو  الكبرى  مونتريال 
علينا  يتعين  ولماذا   ، اقامتي(  بمكان  الخاصة 

التصويت لكليهما في بعض النواحي ؟
للتوضيح اكثر... 

حيث  البلدية.  رئيس  مونتريال  مدينة  يقود 
المؤهل  مونتريال  في  ساكن  لكل  يحق 
المدينة  يدير  أن  يريد  من  يقرّر  أن  للتصويت 

للمرحلة القادمة. 
ايضا  يسمى  كما  او  العمدة  الى  اضافة  يوجد 
 city council رئيس البلدية، مجلس المدينة
- والذي يضم كال من رؤساء بلديات الضواحي 
هؤالء  المدينة.  مجالس  وأعضاء  المحلية 
مونتريال  مدينة  شؤون  ادارة  على  يعملون 

الكبرى تحت قيادة عمدة مدينة مونتريال . 
بلدية  رئيس  من  المدينة  مجلس  يتكون 
البلديات  مونتريال باإلضافة إلى جميع رؤساء 
مؤهل  كل  أن  يعني  هذا  ضاحية.   18 في 
باستثناء   - الكبرى   مونتريال  في  للتصويت 
الموجودين في منطقة فيل ماري )الن  أولئك 
رئيس  مقعد  يشغل  مونتريال  بلدية  رئيس 
من  لكل  يصوّتون   -   ) ايضا  ماري  فيل  بلدية 

عمدة مونتريال وعمدة البلدة.
أعضاء  مقابل  مونتريال  بلدية  أعضاء 

المجالس المناطق المحلية المختلفة .
أعضاء  لديها  مونتريال  أحياء  بعض 
)councillors( مجلس مدينة فقط ، والبعض 
اآلخر لديه أعضاء مجلس محلّي فقط وبعضهم 

لديه كالهما. إذن ما الفرق؟
في  منطقتهم  المحلي  المجلس  أعضاء  يمثّل 
مجلس مدينة مونتريال ،كما يمثلون مواطنيهم 

 borough في مجلس البلدة المحلي
في  تمثيلها  زاد   ، البلدة  زاد عدد سكان  كلما 

مجلس المدينة.
سبيل  على   Côté-des-Neige  ضاحية
بالسكان  اكتظاظًا  األكثر  المنطقة  إنها  المثال. 
نسمة.   160،000 من  أكثر  مع  مونتريال  في 
خمسة  إلى  باإلضافة  بلدية  رئيس  لديها 
يوجد  ال  ولكن   ، المدينة  مجلس  أعضاء  من 

مستشارين للبلدة.
 councillors of the لمستشاري  بالنسبة 
boroughs المنطقة المحلية، يجب أن يضم 
كل مجلس منطقة خمسة أعضاء على األقل. 

إذن ، كم عدد األشخاص الذين سأصوت لهم 
في ذلك الوقت؟

كل واحد من سكان مونتريال من الذي حضروا 
إلى مركز االقتراع يصوّت لصالح:

   mayor of Montréalعمدة مونتريال•
•عمدة البلدة borough mayor )ما لم يكن 

في فيل ماري(
في   councillor المدينة  مجلس  •عضو 
L'Île- و   Outremont )باستثناء  منطقتهم 

Bizard-Sainte-Geneviève ، حيث يعمل 
العمدة كممثل في مجلس البلدي للمدينة(

•ممثل المواطنين في مجلس بلدية مونتريال 
اضافة الى ما ذكر ، انه يمكن انتخاب رئيس 
الذي  الحزب  لفوز  حاجة  دون  مباشرة  البلدية 
يقود  لكي  المقاعد  من  عدد  اكثر  في  يقوده 

المجلس البلدي . 
و  الفيدرالية  االنتخابات  عن  يختلف  وهذا 
المقاطعات ، حيث ال بد من الفوز بعدد محدد 
لشغل  وزعيمه  الحزب  تؤهل  المقاعد  من 

منصب رئاسة الوزراء.
المنتدى  رئيس  القاها  محاضرة  •من 
االسالمي الكندي االستاذ سامر المجذوب 
في مركز لورانسيان االجتماعي تحت عنوان  
غيرها  عن  البلدية  االنتخابات  "مميزات 
واثرها على المجتمع" عند الساعة السابعة 
والنصف من مساء يوم الجمعة الفائت في 
االول  تشرين  من شهر  والعشرين  التاسع 

حضوريا في المركز.
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وزير  باول  كولن  ذّم  ليس  الهدف 
الخارجية األمريكي الذي ساعد جورج 
والذي  العراق  غزو  في  بوش  دبليو 
وافته المنية منذ مدة، وال مهاجمته، 
حتى  وال  عنه  للدفاع  ليس  وحتما 
صدام  ذّم  ليس  والهدف  محاكمته. 
ليس  وحتما  مهاجمته  وال  حسين 
دار  الى  انتقال  فاإلثنان  عنه.  للدفاع 
الحق، ليس بعد خراب البصرة فقط، 
بل بعد خراب العراق برمّته. وهذا أمر 
المحاكمة  يمكن  الكذب  من  أخطر 
عليه. لكن الكالم هنا يدور حول كذبة 

كولن باول. 

القدم  منذ  كان،  والذي  فالكذب، 
بوفرة  ومستعملة  محبّذة  وسيلة 
أصبح  السياسيين،  قبل  من  خاصة 
ضرورة ال بّد لهم منها في معامالتهم 
ان  لدرجة  وترسانتهم،  وسلوكهم 
القول "الكذب ملح الرجال" يناسبهم 
السياسيين  فكذب  والكمال.  بالتمام 
فّن يتدربون عليه حتى اإلتقان. مثال 
على ذلك كذبة كولن باول الذي، بكل 
جفن،  له  يرّف  أن  ودون  وقحة  عين 
وقف خطيبا في مجلس األمن في عام 
ومعلنا  قارورة  يده  في  حامال   2003
إحتوائها  الممكن  من  كان  إنه  عن 
العالم  وليخبر  الخبيثة،  الجمرة  على 
ان صدام حسين يخفي برنامجًا سريًا 
لألسلحة الكيماوية ويدعم المسؤولين 
عن هجمات 11 سبتمبر 2001، مع 
من  ملفقة  أكاذيب  أقواله  ان  علمه 
وهذا  األمريكية.  السلطات  أعلى 
كذب  تداعيات  في  للنظر  يدفع  ما 
بمناصبهم.  وارتباطه  السياسيين 
عالية  السياسي  رتبة  كانت  فكلّما 
كبيرة  تداعيات  لكذبه  كان  كلما 

وخطيرة تتأثر بمقامه.
أدتا  منصبه  وعلوّ  باول  كولن  فكذبة 
كلّفتا  ومدمّرة،  حقيقية  مجزرة  الى 
العديد  خسائر بشرية كبيرة، حصدتا 
من األرواح، هدرتا مليارات الدوالرات، 
مكوناته.  بين  وفرّقتا  بلدا  فتّتا 
بمقتل  تقرّ  األمريكية  اإلحصائيات 
بين عامي  ألف عراقي  أكثر من 200 
الذين  الى  باإلضافة   2003 و   2001
بعاهات،  وأصيبوا  وهجّروا  شرّدوا 
التي  المادية  الخسائر  ذكر  دون  هذا 
العراقي. كما  الشعب  لحقت بمجمل 
وان لكذبة باول تداعيات على أمريكا 
أكثرمن  موت  الى   وأدت  ذاتها  بحّد 
4431 أمريكي وإصابة 31994 منهم 
دوالر  تريليون   2 فوق  وهدر  بجروح 
)ما قيمته 6250 دوالرًا لكل أمريكي 
واألسوأ من هذا  األعمار(.  من جميع 
كله، ومن منظور جيوسياسي واسع، 
فرصا  المتحدة  الواليات  أهدرت  فقد 
الجهد  من  عديدة  بسنوات  وضحّت 
بنتها  قد  كانت  مصداقية  وقوّضت 
لمّعته  وجها  والرياء وسوّدت  بالكذب 

بالدعاية والترويج لقيم ال تلتزم بها. 
كان  وبينما  انه  كله  هذا  من  األهم 
والقوى  الوقت  يهدرون  األمريكيون 
ذبح  في  والموارد  والجهد  والمال 
بهدوء  يعمل  من  هناك  كان  العراق، 
خالل  الصينيون  قام  فقد  ونشاط. 
الهائلة  الثروات  بمراكمة  ذاتها  الفترة 
المتنوعة  واألدوات  العديدة  والقوى 
الواليات  لمناطحة  الكافية  والعلوم 
المتحدة. كذبة كولن بول كانت كارثة 
على العراق، لكن ارتداداتها ساهمت 
الواليات  موقع  خلخلة  في  بقوة 

المتحدة كقائدة للعالم!

أجبر الوباء طالب الجامعات على التكيف بطريقة ما 
مع التعلم عن بعد. 

النفس  علم  في  الباحثة  تريمبالي  تانيا  أجرت   
العصبي السريري في جامعة مونتريال، دراسة تهدف 
الى التحقق في مواقف وتصورات الطالب فيما يتعلق  
تريمبالي  واستطلعت   اإلنترنت.  عبر  التعليم  بواقع 
أكثر من   700 طالب في العلوم اإلنسانية ، تتراوح 
دروسهم  تلقوا  ممن   عامًا   22 و   17 بين  أعمارهم 

عن بعد .
نمط حياة غير مستقر 

يقضون  بعد  عن  التعليم  ان طالب  الدراسة  اظهرت 
التعرض  وأن  الشاشات.  أمام  اليوم  أرباع  ثالثة  نحو 
الصحة  على  سلبية  عواقب  له  للشاشات  المفرط 
من  يقرب  ما  يقضون  فالطالب  والعقلية.  الجسدية 
لمتابعة   االنترنت  أمام  المتوسط    في  ساعات  ست 
ما  اليومية.اي  واجباتهم  أداء  أو  الدراسية  فصولهم 
يعادل نحو 70 % من يومهم على الشاشة الصغيرة 
.وهذا ما يؤدي الى تفاقم نمط الحياة غير المستقر 
المشكالت  من  العديد  للشباب  يسبب  الذي 
الجسدية )أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري 
وارتفاع ضغط الدم( ومشاكل الصحة النفسية )تغير 

المزاج وزيادة الشعور باإلرهاق واأللم(.
كما يرتبط التعرض المطول للشاشات  بمظاهراعراض 
المعرفية  الوظائف  كفاءة  وضعف  والقلق  االكتئاب 
والمهارات  الذاكرة  ، مثل  األكاديمي  للنجاح  المهمة 

العاملة والتنظيم.
قلة الدافع

عبر  للتعليم  أخرى  نتيجة  الدراسة  اظهرت  كما 

اإلنترنت تتمثل بانخفاض الحافز األكاديمي للطالب.
لحضور فصولهم  أقل حماًسا   )68٪( منهم  فالغالبية 
عالوة   . اإلنترنت  عبر  تقديمها  يتم  عندما  الدراسية 
دافع  أن  على  الضوء  الدراسة  تسلط   ، ذلك  على 
االسئلة  كطرح  الجامعية  حياتهم  لمواصلة  الطالب 
والتفاعل   االنتماء  الى  وحاجتهم  المعلمين  على 

االجتماعي  يكون أقل بشكل ملحوظ.
قلة التركيز

الدراسة ان نسبة كبيرة من الطالب  )84٪(  أفادت 
هم أقل تركيزًا خالل الفصول الدراسية عبر اإلنترنت. 
وان  الطالب ال يتمتعون ببيئة هادئة ومواتية لتلقي 
تعليمهم كما ان أكثر من نصف الطالب )٪54( أفادوا 

واالرهاق  التعب  من  بمزيد  يشعرون  بأنهخم  أيًضا  
،خاصة ما يسمى "إجهاد الزوم". علما ان هذا االرهاق  
الذين  الطالب  من   )  % 71( نحو   اصابة  الى  يؤدي 

يعجزون عن تدوين مالحظاتهم الدر اسية .  
الى  تشير  هامة   استنتاجات  الى  الدراسة  وخلصت 
انه " مهما كانت اآللية التي تربط بين الدافع والتركيز 
وفقا  كارثية  بعد  عن  التعلم   نتائج  فإن   ، والتعب 
الفادة غالبية الطالب )٪64( الذين  قالوا أنهم تعلموا 
وجهًا  وليس  اإلنترنت  عبر  الدورة  تكون  عندما  أقل 
لوجه.كما  أفادوا أن التعلم  عن بعد هو أكثر نظرية 
وأقل تركيزًا على الممارسة اذ  ال يوجد تداول للمواد 

أو المختبرات أو التفاعالت بين الطالب والمعلمين.
عبر  تعليمهم  أن  الطالب  يشعر  ذلك  على  عالوة 
ويرون  المباشر.  تعليمهم  من  جودة  أقل  اإلنترنت 
إنهم غير راضين بشكل ملحوظ عن تنظيم المواد عبر 
اإلنترنت ووضوح التفسيرات التي يقدمها المعلمون.

ً الدورات عبر اإلنترنت أقل إرضاء
عام  بحكم  الطالب  يتمتع   ، العقبات  إلى  باإلضافة 
سلبي على الدورات التدريبية عبر اإلنترنت أكثر من 

الحكم المباشر وجهاً لوجه.
جودة  أقل  اإلنترنت  عبر  تعليمهم  أن  الطالب  يشعر 
راضين  غير  إنهم  يقولون  لوجه.  وجهًا  تعليمهم  من 
اإلنترنت  عبر  المواد  تنظيم  عن  ملحوظ  بشكل 
المعلمون.وندرة  يقدمها  التي  التفسيرات  ووضوح 
الطالب  يعتقد  باختصار  عليهم.  تطرح  التي  االسئلة 
انهم غير راضين على تجربة التعليم عن بعد مقارنة 
بالتواصل مع المعلمين وجها لوجه فضال عن جودة 

التفاعالت  االيجابية معهم . 

علي حويلي - مونتريال

   اجرى "معهد الدولة فى كيبيك ) ISQ   ( مسحا اجتماعيا  
حديثا لحوالى 7 آالف شخص من مقاطعة كيبك  جاء فيه 
الوباء   قد عطل  اوضاع حياة سكان كيبيك، وزاد  " ان 
 ، المالى  تدني وضعهم  الى  وادى  بالوحدة،  من شعورهم 
وابدى أكثر من ثالثة أرباع السكان عدم رضاهم عن تدني 
انخفض  الذي   واالقتصادي  االجتماعي   مستوى حياتهم 

كثيرا  منذ بداية الوباء".
النفس  علم  اخصائية  بيليتييه  بولو  جينيفيف  وعقبت   
على  مونتريال  في  كيبك  جامعة  في  واالستاذة  السريري 
الواضح ان كل ذلك   بالقول "كان من  الدراسة   مضمون 
وكنا  عنه،  نتحدث  كنا  الوباء،  بداية  فمنذ  متوقعا.  كان 
والحاجات  االجتماعية  الحياة  وان معالم  قادم.  أنه  نعرف 

االساسية ستتأثر كثيرا ". واوضحت 
ان" هذا الوباء كان له  أثر كبير على تنامي الشعو ر بالوحدة 
والقلق حيث ان ٪19 من سكان كيبيك  قد شعروا أنهم 
يفتقرون إلى نوع من  الشراكة االجتماعية ، و ٪18 عانوا 
من شدة  العزلة عن اآلخرين و ٪10 الزمهم شعور بأنهم 

مستبعدون".
الدعم  "نقص  على  اساسي  بشكل  الدراسة  وركزت 
االجتماعي المؤدي الى االكتئاب، والى عدم وجود أشخاص 
بينهم  قادرون على  تقديم اي نوع من الدعم المعنوي.

النساء  بين  شيوعا  أكثر  هي  الوحدة  مشاعر  وان  سيما 
والشباب والطالب واألشخاص الذين يعيشون بمفردهم 
أو في أسر وحيدة المعيل  وغيرهم من األشخاص الذين 
في  تكون  ما  غالبا  الفئات  فقراء.فهذه  أنفسهم  يعتبرون 

اوضاع اكثر هشاشة ،اذ منذ بداية 
 الوباء، تشير احصاءات الدراسة الى ان ٪73 من السكان 
قلقون على صحة أحد أحبائهم المعرضين للخطر و62٪ 

على صحتهم الخاصة.
تغييرات نمط الحياة

ان   حيث  الحياة  نمط  تغييرات  عند  الدراسة  وتتوقف 
قد   ) ورجاال  نساء   ( كيبيك  سكان  نصف  من  يقرب  ما 
انخفضت وتيرة أنشطتهم البدنية الى معدل 12 %، وان 
للسجائر  استهالكهم  وتيرة  زادت  قد  السكان  من   5٪
لكبت   محاوالت  في  للكحول  استهالكهم  زاد    14٪ و 

مشاعرهم العاطفية .
اما االعباء االقتصادية والمالية فقد ارهقتهم الى حد كبير 
كيبيك  سكان  من  كبير  لعدد  العمالة  حالة  فتعطلت   .
بدء  إلى  أن ٪25 اضطروا  البيانات  الوباء. وتظهر  بسبب 
تعطلت  أو  وظائفهم  فقدوا  و27٪  المنزل  من  العمل 
أعمالهم مؤقتا أو دائما. في حين ان  الشباب كانوا اكثر 

المتأثرين بهذه التحوالت االجتماعية .
في  صعوبة  كيبيك  سكان  ربع  من  أكثر  واجه  وقد 
اليومية  احتياجاتهم   تلبية  أو  المالية  بالتزاماتهم  الوفاء 

األساسية.

التعلم عن بعد كارثة لطالب الجامعات

دراسة استقصائية لمعهد الدولة في كيبيك
وباء كورونا زاد من مشاعر االكتئاب والعزلة والحاجة المادية

د. علي ضاهر

  د. علي حويلي ـ مونتريال

بعين وقحة دون 
رفة جفن

Funke / جامعة مونتريال : الصورة من ويكيميديا كوكنز

Irais Esparza / الصورة من ويكيميديا كومنز
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وفاة الدكتور محمود ايوب
الواحد  في  الماضي  االحد   المنية  وافت 
والثالثين من شهر تشرين االول في مستشفى 
محمود  الدكتور  مونتريال  في   rosemont
بعد  والثمانين  الخامسة  ناهز  عمر  عن  ايوب 
لسنوات. وسيوارى  استمر  المرض  صراع مع 
الراحل الثرى عند الثانية من بعد ظهر الثالثاء 
الثاني في مقبرة  الثاني من شهر تشرين  في 
حمزة في الفال. وسوف يُقام فاتحة ومجلس 
مساء  من  السابعة  الطاهرة  روحه  عن  عزاء 
السبت القادم في السادس تشرين الثاني في 

المركز االسالمي اللبناني  
والمرحوم الدكتور ايوب كان أستاذا مشاركا 
في دراسات المذهب الشيعي والعالقات 
المسيحية اإلسالمية ومديرا مشاركا في 

مركز دانكن بالك ماكدونلد لدراسة اإلسالم 
والعالقات المسيحية اإلسالمية بكلية 
هارتفورد بجامعة جورجتاون من األعوام 

1988 إلى 2008. كما كان الراحل أستاذًا 
ومديرًا للدراسات اإلسالمية في قسم األديان 
بجامعة تمبل في فيالدلفيا وأستاذا مساعدا 

في معهد هارتفورد في كونيتيكت وزميال 
باحثا في مركز الشرق األوسط بجامعة 

بنسيلفانيا وأستاذا زائرا في كلية المحيط 
الهادئ لألديان في جامعة بيركلي. وفي 

عام 1998، ساعد الدكتور أيوب في تطوير 
وبدء برنامج الماجستير في العالقات بين 
المسلمين والمسيحيين والدين المقارن 
لمركز الدراسات المسيحية اإلسالمية 

في جامعة البلمند في لبنان. وقام أيًضا 
بالتدريس في جامعة والية سان دييغو 

وجامعة تورنتو وجامعة ماكجيل. كما كان في 
وقت سابق رئيسا للمركز االسالمي اللبناني.

المرحوم وابل علي التنوخي
مونتريال  في  تعالى  هللا  رحمة  الى  انتقل 

المرحوم وابل علي التنوخي 
زوجته : لينا عبد هللا 

أوالده : هادي ، حسين ، يسرا وهيام التنوخي 
أخوته : حسين ولور التنوخي 

خاله في كندا : علي العبد هللا 
وفي ذكرى مرور اسبوع على وفاته اقيم عند 
السابعة من عصر يوم الخميس في 28 تشرين 
اللبناني  االسالمي  المركز  في  الفائت  االول 

مجلس عزاء وفاتحة عن روحه الطاهرة .

المرحوم ابراهيم محمد عاصي
مونتريال  في  تعالى  هللا  رحمة  الى  انتقل   
له  المغفور  األول  تشرين   19 في  الثالثاء 
وُصلي   . عاصي  محمد  ابراهيم  المرحوم 
حمزة  مقبرة  ثرى  ووري  الطاهر  جثمانه  على 
يوم  عصر  من  الرابعة  عند  الفال  مدينة  في 

الخميس في 21 تشرين اول الفائت .

المرحوم علي حميد عطايا
مونتريال  في  تعالى  هللا  رحمة  الى  انتقل 

المغفور له المرحوم علي حميد عطايا
اوالده : احمد قاسم ، فاطمة ونور

أخوه : محمد عطايا
صهره : هشام زلزلي

ثرى  ووري  الطاهر  جثمانه  على  ُصلى  وقد 
مقبرة حمزة في مدينة الفال عند الرابعة من 
عصر يوم الجمعة في 22 تشرين اول الفائت.

فاتحة  مجلس  الطاهرة  روحه  عن  اقيم  وقد 
 24 في  األحد  مساء  من  السابعة  عند  وعزاء 
االسالمي  المركز  قاعة  في  االول  تشرين 

اللبناني.

المرحوم الحاج حسن احمد ذياب جحا
لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة المرحوم 

الحاج حسن احمد ذياب جحا ) ابو محمد(
ولده في مونتريال االستاذ احمد جحا وزوجته 

الحاجة أميمة زين 
ولده في امريكا حسين حجا

اوالده في لبنان : المحامي محمد ، القاضي 
عباس ، االستاذ علي ومحمود جحا

ابن أخته في مونتريال الدكتور صالح عجمي 
ووسيم  سبيتي  خليل   : مونتريال  في  صهراه 

صبرا
اقيم في المجمع االسالمي في مونتريال عند 
الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت في 
السادس عشر من شهر تشرين االول الفائت 

مجلس عزاء وفاتحة عن روحه الطاهرة  

المرحوم السيد عدنان حسن الصراف
االول  تشرين   15 في  الجمعة  المنية  وافت 
مع  صراع  بعد  غاتينو  مستشفى  في  الفائت 
مرض السرطان المرحوم السيد عدنان حسن 
الواحدة  ناهز  ( عن عمر  ابو حسن   ( الصراف 

والثمانين.
العراقية  والجالية  المرحوم  عائلة  وقد شيعت 
في أوتاوا ومونتريال جثمانه الطاهر إلى مثواه 
الساعة  عند  وذلك   ، مقبرة حمزة  األخير في 
من  السابع عشر  األحد  بعد ظهر  من  الرابعة 
عائلة  بحضور  اوكتوبر   - االول  تشرين  شهر 
المرحوم وقنصل العراق في مونتريال السيدة 
في  السابق  العراقي  والقنصل  النقيب  أغادير 
والعشرات  مصاول  جاسم  األستاذ  مونتريال 
وأم  واللبنانية.  العراقية  الجالية  ابناء  من 
على  المُشرف  الطاهر  جثمانه  على  الصالة 
الشيخ  سماحة  العالمية  الزهراء  مؤسسة 

محمد نديم الطائي .
المرحومين  ذوي  من  المشرق  صدى  تتقدم 
القلبية  التعازي  بأحر  واالصدقاء  واالنسباء 
ولذويهم  الرحمة  لهم  وجل  عز  هللا  سائلين 

الصبر والسلوان انه سميع مجيب

جالية

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..

الجرائم  على  العقاب  من  اإلفالت  إنهاء  يعد 
القضايا  أكثر  من  الصحفيين  ضد  المرتكبة 
إلى  والوصول  التعبير  حرية  لضمان  إلحاحًا 
عامي  وبين  المواطنين.  لجميع  المعلومات 
2006 و 2020، قُتل أكثر من 1200 صحفي 
في جميع أنحاء العالم في أثناء أداء واجباتهم 
في نقل األخبار وتقديم المعلومات للجمهور. 
الذين  للصحفيين  اليونسكو  لمرصد  ووفقًا 
من   9 في  العقاب  من  القتلة  أفلت   ، قتلوا 
دورة  تشير  ما  وغالبا  حاالت.   10 كل  أصل 
سيادة  ضعف  إلى  الصحفيين  ضد  العنف 

القانون والنظام القضائي.
الرقابة  أشكال  أكثر  هو  القتل  أن  حين  وفي 
الصحفيين  فإن  تطرفاً،  اإلعالم  وسائل  على 
لها  حصر  ال  لتهديدات  كذلك  يتعرضون 
تتراوح من االختطاف والتعذيب واالعتداءات 
الجسدية األخرى إلى المضايقات، وال سيما 
التهديدات  وتتسبب  الرقمي.  المجال  في 
على  الصحفيين  على  واالعتداء  بالعنف 
الخوف  من  مناخً  في  الخصوص  وجه 
الحر  التداول  يعيق  مما  اإلعالميين،  لدى 
للمعلومات واآلراء واألفكار لجميع المواطنين. 
بالتهديدات  الصحفيات بشكل خاص  وتتأثر 
واالعتداءات، وال سيما على اإلنترنت. فوفقًا 
لورقة المناقشة األخيرة لليونسكو المعنونة " 
العنف عبر  العالمية في  : االتجاهات  الهدوء 
"، قالت ٪73 من  الصحفيات  االنترنت ضد 

إنهن  االستطالع  شملهن  الالتي  الصحفيات 
والترهيب  للتهديد  اإلنترنت  عبر  تعرضن 

واإلهانة فيما يتعلق بعملهن.
السعودي  الصحافي  استدراج  حادثة  ولعل 
في  بالده  قنصلية  الى  خاشقجي  جمال 
تعد  أوصاله  وتقطيع  قتله  ثم  اسطنبول 
ضد  المرتكبة  الوحشية  الجرائم  أبشع  من 
الذي  العالم  ومرأى  مسمع  على  الصحافة 
الحقيقة  في  عبد  انه  اال  حرا،  نفسه  يسمي 
يلملم  أن  وبدل  المادية.  والمصالح  للمال 
النظام السعودي أذيال العار والشنار وينسي 
ليقتل  اليوم  يعود  أفعاله  فظاعة  العام  الرأي 
معنويا رجال اعالميا متميزا صار وزيرا لالعالم 
في لبنان ، فقط النه أبدى رأيهـ  قبل ان يصبح 
وزيرا ـ في مسألة انسانية بكل أدب وإحترام. 
تستخدم  التي  السعودية  بالعنجهية  فاذا 
لالبتزاز  وسيلة  باالرزاق  والتهديد  القطيعة 
تثور ثائرتها وتحرك معها جحافل من االقالم 
ضد  أخرى  جريمة  في  المرتزقة  واألبواق 
الصحافة التي تكمّ أفواهها وتقمع أو تشترى 
حرية  راية  يرفع  عالم  في  ونحن  وتصادر، 
الرأي والتعبير. فأين هي الحرية والتعبير في 
قاموس مملكة تعيش بفعل رعاية الغرب لها 

وحمايته لنظامها الملكي االستبدادي ؟؟

•سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي 
في مونتريال 

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

عندما تفكر مراهقة باالنتحار!

في اليوم العالمي للجرائم ضد الصحفيين

مشكلة: هالني ما سمعته من ابنتي اليافعة 
وهي تتحدث عن رغبة زميلتها في المدرسة 
أن  تتمنى  وال  الحياة  تحب  ال  وأن  بالانتحار 
تكملها . وما آلمني أكثر أنها من أسرة ال أعرف 
عنهم إال كلّ أمر حميد فهم ذوو أخالق ودين 
أوصل  الذي  فما  والثقافة.  بالوعي  ويتحلّون 

إبنتهم الى هذا الوضع النفسي يا ترى ؟ 
الذين  المراهقين  من  الكثير  يكون  حل: 
بالفعل  هم  ينتحرون  أو  االنتحار  يحاولون 
فهم  لذلك،  ونتيجة  عقلي.  بمرض  مصابين 
يعانون من مشكالت في التكيّف مع الضغط 
مثل  مراهقين،  لكونهم  المصاحب  النفسي 
واالنفصال  والفشل  الرفض  مع  التعامل 
العالقات  واضطراب  المدرسية  والصعوبات 
إدراك  من  يتمكنون  ال  أنهم  كما  األسرية. 
األحسن،  إلى  حياتهم  تغيير  بمقدورهم  أّن 
وأن االنتحار ما هو إال رد فعل دائم لمشكلة 

مؤقتة وليس حاًل لها. 
االنتحار  في  بالرغبة  المراهق  يشعر  ربما 

بسبب ظروف معينة في الحياة، مثل:

•اإلصابة باضطراب نفسي، مثل االكتئاب أو 
اضطراب القلق أو االضطراب ثنائي القطب أو 

اضطراب التحدي المعارض
اضطرابات  من  مرضي  عائلي  تاريخ  •وجود 

المزاج أو االنتحار أو السلوك االنتحاري
•وجود تاريخ من اإلساءة البدنية أو الجنسية 

أو التعرض للعنف أو التنمّر
•اضطرابات إساءة استخدام العقاقير

مثل  االنتحار،  وسائل  إلى  الوصول  •إمكانية 
األسلحة النارية أو األدوية

•التعرّض إلى تجربة انتحار أحد أفراد األسرة 
أو أحد األصدقاء

•النزاع مع األصدقاء المقرّبين أو أفراد األسرة 
أو فقدهم

مثل  الطبية،  أو  الجسدية  •المشكالت 
األمراض  أو  بالبلوغ  المتعلقة  التغييرات 
تستدعي  االسباب  هذه  وكل   ... المزمنة 
االمر  مع  للتعاطي  تخصصيا  طبيّاَ  تدخاّل 
بعلميّة ومهنيّة وليس هلعاً بيتياً يعكس خوفاً 

وقلقاً بالغاً يزيد في تأزّم االمور وتفاقمها .

هللا  عبد  بن  محمد  الرسول  والدة  لمناسبة 
قامت  الكرام(  وصحبه  وآله  عليه  هللا  )صلى 
األصدقاء  نادي  من  فتيات  من  مجموعة 
عصر  مونتريال  في  االسالمي  المجمع  في 
شهر  من  والعشرين  الثالث  في  السبت  يوم 

تشرين االول بتوزيع عشرات الورود في مدينة 
 Jeanمع  St. Hubert مونتريال عند تقاطع

.  Talon
بهذه  الورود  الذي وزعت عليهم  المارة  ورحب 

المبادرة 

ع الورود بمناسبة 
ّ
المجمع االسالمي يوز

والدة رسول الله محمد )ص(

البقاء هلل
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حسين حب هللا – صدى المشرق 

في اطار متابعتها لإلستحقاق البلدي في مقاطعة 
الماضيين  واالحد  السبت  بدأ  والذي  كيبيك؛ 
االنتخابات  تجري  ان  على  المبكر  بالتصويت 
في موعدها المقرر في السابع من شهر تشرين 
الثاني / نوفمبر الجاري، تواصل "صدى المشرق" 
الضوء  إللقاء   ، الجالية  من  المرّشحين  مقابلة 

على مشاريعهم وبرامجهم اإلنتخابية.
المرشحة  مع  لقاء  أجرينا  العدد،  هذا  وفي 
 Projet حزب  الئحة  على  البلدية  لالنتخابات 
السيدة  ليونادر  سانت  منطقة  عن   Montréal
تسكن  جزائرية  اصول  من  وهي  خالد  بن  ليلى 
لبنت  وام  سنة   14 منذ  ليونارد  سان  دائرة  في 
في  دكتوراه  شهادة  على  متحصلة  وصبي. 
الكيمياء من فرنسا و بوست دكتوراه في إيطاليا. 
في  باحثة  استاذة  اشتغلت  االيطالية.  تتكلم 

فرنسا والجزائر ثم انتقلت الى كندا.

تساهم  مدنية  ناشطة  خالد  بن  ليلى  السيدة 
والجمعيات  للمراكز  ادارية  مجالس  عدة  في 
في سان ليونارد التي تهتم بالعائالت واالطفال. 
 comité du comité citoyen  و  عضو في 
logement social وكانت وراء تنظيم حمالت 
Miracle Montréal في تحقيق االمن الغدائي.
السيدة بن خالد هي اول مرأة محجبة في حزب 
انه  لها  بالنسبة  يعني  ما  بالنت  فاليري  السيدة 
" حزب منفتح لالقليات". وقالت " خطوة كبيرة 
هذه  على  وأحييهم  مرة  الول  الحزب  خاضها 

الجرأة ". 
  -  سيدة ليلى بن خالد لماذا كان خيارِك 

في الترشح لالنتخابات  البلدية ؟
والدي  أن  بالسياسة بحكم  أهتم  وانا  منذ زمان 
سياسيًا  و  مجاهدا  كان  عمره  في  هللا  اطال 
هذه  سأخوض  إنني  اظن  اكن  لم  لكن  محنكا. 
مستشارة  بي  اتصلت  ان  الى  واترشح.  الخطوة 
حوار  معها  عملت  قد  كنت  مونتريال  ببلدية 
 conseil  لالنضمام الى مجلس ثقافات مونتريال
لي  قالت  و    Interculturel de Montréal
االجتماعية  وبنشاطاتي  اعجبت بشخصيتي  انها 

وامكانية ترشحي للبلديات. 
 - لماذا اخترت حزب Projet Montréal ؟

مبادئهم  على  اطلعت  ولما  اختارني.  الحزب 
ذلك  على  وزد  لها  ارتحت  السياسية  واهدافهما 
انني سوف أكون أول مرأة مسلمة محجبة معهم 

يعني حزب منفتح لالقليات.
 - انت المرشحة الوحيدة المحجبة في حزب 

Projet Montréal ؟
نعم الحمد لله خطوة كبيرة خاضها الحزب الول 

مرة وأحييهم على هذه الجرأة.

 لماذا نرى ندرة في  اعداد المحجبات المرشحات 
المحجبة  من  إعراض  هو  هل  االنتخابات؟  في 
نفسها عن الدخول في العمل البلدي ام المشكلة 

في رفض االحزاب لها ؟
الترشح لالنتخابات ليس بالشيء الهين. يتطلب 
االنتقادات  وتحمل  الكامل  النفسي  االستعداد 
النه بين ليلة وضحاها نتحول من مواطن مجهول 

الى شخصية عامة. صورك في كل مكان والكل 
تتقبل هذا  العائالت  يتابع نشاطاتك. ليس كل 
وبالذات  الشرقية  مجتمعاتنا  خاصة  الشيء 
المحجبة دائما  المراة  ان  االزواج. زد على ذلك 
ينظر لها بسلبية مع كل ما نعيشه من ضغوطات 
على  العقيمة  والحوارات  الحكومة  طرف  من 

الميديا حول الحجاب و االسالم. 
 - هناك مرشحة منافسة في سانت ليونارد 

محجبة .. ما رأيك ؟
مختلفين  لمنصبين  مرشحتين  نحن  ولكن  نعم 
مستشارة  وهي  حزب  مع  محلية  مستشارة  انا 

مدينة حرة لسنا متنافستين.
في  انقساما  ذلك  يسبب  ان  يمكن   وهل 

اصوات الجالية ؟ 
ال بالعكس يمكن للناس ان يصوّتوا لكلينا . ولَم 

ال يكون لهم ممثلتين من الجالية المسلمة.
فاليري  ان  الجالية  في  يقول  من  هناك   - 
االسالمية  الجالية  مع  تتواصل  ال  بالنت 
مراكز  من  مركز  اي  زيارة  ورفضت  والعربية 
الجالية وان لها يدا بدعم القانون 21 ... ما 

هو ردّك على هذه األقوال ؟
ال بالعكس و وجودي في هذا السباق االنتخابي 
 projet فريق  من  مسلمين  مترشحين   7 مع 

Montréal هو احسن دليل على ذلك.
  -  ما هو حجم االصوات للعربية واالسالمية 

 في منطقتكم؟ 
 20 يقرب  ما  كبيرة  المسلمة  العربية  الجالية 
مباشرةً  الثانية  المرتبة  في  يعني  مواطن.  الف 
بعد الجالية االيطالية. لكن معروف عنا أننا ليس 
مهتمين باالنتخابات مع االسف. ولذا هذه المرة 
للتصويت  تخرج  و  الجالية  تتفطن  ان  نتمنى 

لتحديد مصير اوالدنا في المستقبل.
بن  لليلى  هؤالء  سيصوت  برايكم  لماذا   - 

 خالد ولالئحة التي تنتمي اليها ؟
النه حان الوقت ان يكون للجالية في سان ليونارد 
صوتًا يمثلها ويتفهم وضعها و يعرف احتياجاتها. 
نفس  اعيش  الجالية  هذه  من  واحدة  النني 
مشاكلهم واشاركهم افراحهم و احزانهم. و برنامج 

الحزب يخدم مباشرةً العائالت الليوناردية.
منها  تعاني  التي  المشاكل  اهم  هي  ما   - 
مشروع  هو  وما  ليونادر  سانت   منطقة 

حزبكم للنهوض بها؟ 
الركود  من  شيئا  تعاني  ليونارد  سان  شيء  اول 
البلدية  يسيرون  االشخاص  نفس  السياسي. 
منذ األزل لالسف. نحتاج الى التغيير والتجديد. 
نحتاج اشخاصا جددا بافكار جديدة تتماشى مع 
الواقع الديموغرافي الجديد لسان ليونارد. السكن 
واالمن هما من اهم ما يعانيه سكان المنطقة. 
لذا فريق بالنت يعد ببناء المساكن ذات االسعار 
التكفل  وايضا  المواطنين.  متناول  في  المعقولة 
من  وتأطيرهم  لسنوات  اهملوا  الذين  بالشباب 
طرف مختصين اجتماعيين يشتغلون مع المراكز 
المادية  باالمكانات  وتزويدها  حاليا  الموجودة 
الالزمة. كذلك فتح المرافق الرياضية و الثقافية 

للشباب و الفئات العمرية كلها. 

-  ماذا يميز حزبكم عن المنافسين االخرين 
 سيما حزب Ensemble Montreal؟ 

هو حزب منفتح لكل االقليات حيث تمثل 47% 
العضو  من   65% وايضا  المترشحين  سائر  من 
النسائي وهذا شيء ال يوجد عند الحزب اآلخر. 
النقلة  في  المميزة  بافكاره  معاصر  حزب  هو 
السكن.  لمشاكل  دائمة  حلول  ايجاد  و  البيئية 
النه حزب يخدم أيضا مصالح العائالت البسيطة 

وليس فقط اصحاب االعمال.
وكان  الجالية  من  يتصرف  من  هناك   - 
االنتخابات البلدية ال تعنيه باعتبار انه ليس 

لها اهمية … ماذا تقولين؟
التي  المحلية  الحكومة  هي  البلدية  بالعكس 

تسير وتوفر الخدمات اليومية كالمدارس والطرق 
نختار  و  نصوت  لم  وان  للمواطن  والحدائق 
مسيرينا اخرين سوف يقررون في مكاننا وتكون 

العواقب وخيمة على حياتنا اليومية.

  - كلمة اخيرة ؟
الناس  فيه  يتعرف  الذي  الحوار  هذا  على  شكرا 
على ليلى بن خالد المترشحة لالنتخابات البلدية 
 .  projet Montréal مع  ليونارد  سان  في 
الثبات  بقوة  للتصويت  الخروج  الى  وادعوهم 
وجودهم ورغبتهم في التغيير وانتخاب المترشح 
اختيارهم  انا  اكون  ال  ولما  يمثلهم.  الذي  الكفؤ 

األول.

مواطنة وأم جزائرية ناشطة في سان ليونارد تترشح 
لالنتخابات البلدية مع فاليري بالنت

لالنتخابات البلدية على الئحة حزب Projet Montréalالسيدة ليلى بن خالد
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حسين حب هللا - مونتريال 
قام الدكتور علي بردى ، مسؤول العالقات الخارجية 
والمغتربين في حركة أمل بزيارة الى كندا واجرى 
لقاءات مع ابناء الجالية اللبنانية وفعاليات وكوادر 
حركية في اوتاوا ومونتريال تناولت اوضاع الجالية 
ركّز  اللبنانية،  االنتخابات  ومسألة  اإلغتراب  في 
خاللها على ضرورة التسجيل االنتخابي و ممارسة 

حق االقتراع في االنتخابات النيابية القادمة.
عددا  بردى  الدكتور  الى  وجهت  المشرق  صدى 
من األسئلة التي تدور في اذهان المغتربين حيث 
نقل بردى " لكم وألهلنا المقيمين في مونتريال 
تحيات  عموما  االغتراب  وكل  وكندا  خصوصا 
نبيه  الرئيس  دولة  رأسها  على  أمل  حركة  قيادة 
بري الذي طالب على الدوام اإلبقاء على العالقة 
الوطيدة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب". في 
اللقاء اكد بردى ان " من أهم أولويات المغتربين 
األم  بوطنهم  ارتباطهم  على  المحافظة  اللبنانيين 
من خالل دعم لبنان في جميع المحافل الدولية 
سياسيا واقتصاديا ومعنويا". كما شدد على "عدم 
بشكل  اللبنانيين  بين  يفرّق  ما  كل  إلى  االنجرار 

عام".
•استاذ علي بردى مسؤول العالقات الخارجية 
مونتريال...  في  بكم  اهال  أمل  حركة  في 
برايكم ما هي اولويات المغتربين اللبنانيين ؟
وألهلنا  لكم  انقل  ان  واود  بكم  وسهال   اهال 
وكل  وكندا  خصوصا  مونتريال  في  المقيمين 
على  أمل  حركة  قيادة  تحيات  عموما  االغتراب 
على  طالب  الذي  بري  نبيه  الرئيس  دولة  رأسها 
لبنان  بين  الوطيدة  العالقة  على  اإلبقاء  الدوام 
أهم  فإنه من  المغترب. ومن هنا  ولبنان  المقيم 
على  المحافظة  اللبنانيين  المغتربين  أولويات 
لبنان  دعم  خالل  من  األم  بوطنهم  ارتباطهم 
واقتصاديا  سياسيا  الدولية  المحافل  جميع  في 
ومعنويا بحيث يشعر المقيم في لبنان بأن هناك 
واتراحه.  وافراحه  وشجونه  همومه  يشاركه  من 
انه  عام  بشكل  أثبت  المغترب  اللبناني  أن  إذ 
متمسك بارتباطه االجتماعي واإلنساني مع أهله 
بين  للعالقة  رونقا وجماال  يعطي  ما  ووطنه وهذا 

المغترب والمقيم.
  - ال شك ان ما يجري في لبنان من قضايا 
سلبية او ايجابية يترك اثاره بين افراد الجالية 
… ما هي السبل البعاد الجالية عن التجاذبات 

في الوطن االم؟
القائد  اإلمام  أذكر قول سماحة  المجال  في هذا 
وطن  لبنان  ان  قال  حين  الصدر  موسى  السيد 
اإلسالمي  التعايش  وان  أبنائه  لجميع  نهائي 
التمسك بها. وعليه ولكي  المسيحي ثروة يجب 
الوطن  في  التجاذبات  عن  بعيدا  االغتراب  نبقي 
لجميع  لبنان  أن  حقيقة  نؤمن  أن  علينا  األم 
اللبنانيين والمحافظة عليه بعيدا عن كل ما يهّدد 
وحدته الوطنية وان اللبناني في االغتراب يجب أن 
تكون أولوياته المحافظة على لبنان واحدا موحدا 
بعيدا عن أي قضايا سلبية يمكن أن تخرب جمال 
الفسيفساء اللبنانية المتمثلة في تنوعه المذهبي 
أي  عن  بعيدا  فقط  لبناني  يكون  وأن  والطائفي 

شقاق مذهبي وطائفي.
االنتخابات  تطيير  من  مخاوف  هناك    - 
النيابية .. هل هذه مخاوف جدية ومن يقف 

وراءها ؟
بإجراء  يرغب  ال  ممن  البعض  هناك  يكون  ربما 
و  سياسية  لحسابات  البرلمانية  االنتخابات 
مناطقية ومذهبية  ضيقة متمثلة بخسارة مقعد 
لبعض  خدمات  تقديم  بمحاولة  أو  هناك  أو  هنا 
الخارج الذي ال يريد الخير للبنان ويمكن أن تكون 
الشر  أراد  من  ان  بحيث  جدية  المخاوف  هذه 
للبنان على مر السينن ال يزال متربصا لنا جاثما 
على حدودنا الجنوبية مستغال كل الوسائل للنيل 
من وحدتنا وسالمة ورفعة وطننا عنيت به العدو 

اإلسرائيلي.
 -  هل تتوقعون ان تجري االنتخابات النيابية 

اللبنانية في موعدها ؟
االنتخابات  إجراء  أمل مصرّون على  نحن كحركة 
النيابية اللبنانية في موعدها وحتى انه تم تقريرها 
للعام  آذار  شهر  من  والعشرين  السابع  لتاريخ 
على  الرئيس  دولة  إصرار  كان  هنا  ومن   2022
إقرار التعديالت على قانون االنتخابات لكي يصار 
سريعا إلى إجراء كل ما يلزم من أجل استكمال 

هذا االستحقاق الدستوري في موعده.
 -  ما هي اهمية اشراك واشتراك المغتربين 
سيما ان هناك من ينظر اليهم كبقرة حلوب 

ومصدر دعم مادي ليس اكثر ؟

إال  هي  ما  وهناك  هنا  ترمى  التي  التعابير  هذه 
أوصاف غير الئقة وال تشبه اللبناني ابدا وهدفها 
وزرع  وكرامته  اللبناني  المغترب  رفعة  من  النيل 
الشقاق بين لبنان المغترب والمقيم . وعليه علينا 
أن نحافظ على العالقة الوطيدة وعدم االنجرار إلى 

كل ما يفرّق بين اللبنانيين بشكل عام.
في  االغتراب  في  الكثيرون    -  يتردد 
التغيير  ان  باعتبار  االنتخابات  في  المشاركة 

بات مستحيال ماذا تقولون لهؤالء؟
علينا أن نؤمن بوطننا وأن نؤمن بأن هذا الوطن 
الضاءة  دائما  نسعى  أن  وعلينا  أبنائه  لجميع 
شمعة تعطينا األمل بالتغيير الفعلي والحقيقي ، 
الذي يطالب به الجمهور المنتهكة حقوقه والذي 
يطالب بادنى متطلبات العيش الكريم ال للبعض 
الذين استغلوا مطالب الشعب المحقة من أجل 
خالل  من  سلفا  لها  معد  غايات  إلى  الوصول 

جماعات وبيانات ال تريد الخير للبنان.
 -  يقال ان استطالعاً للرأي، اظهر أن حوالى 
سيصوتون  المغتربين  من  المئة  في   80
لبنان  في  حاليا  الموجودة  األحزاب  ضد 
بمختلف توجهاتها هل انتم خائفون من هذه 

المشاركة؟
ال علم لي بهذا االستطالع ولكن نحن كحركة امل 
مع حلفائنا واثقون من جمهورنا الذي ما تخلى عن 
المحقة  خياراتنا  بدعم  والراسخة  الثابتة  مواقفه 
الثقة  ملء  لنا  نحن  وعليه  والجلية  والواضحة 
بجمهورنا وال نخاف من مشاركة اللبنانيين عموما 
ألن مواقفنا وخياراتنا الوطنية كانت وال زالت تدعو 

إلى وحدة وسالمة لبنان وعيشه الكريم.
االطراف  كافة  من  مكثفة  دعوات   -هناك 
للمشاركة  التسجيل  على  المغتربين  لحث 
في التصويت كيف وجدتم تجاوب الجاليات 

بشكل عام؟
والتعبير  الرأي  إبداء  وحق  مقدس  االقتراع   حق 
والتعبير عن  التصويت  في  يتجلى  أن  يجب  عنه 
النيابية  االنتخابات  في  بالمشاركة  ذلك   الرأي 
إلى  بالدعوة  األطراف  جميع  تنشط  وعليه 
التجاوب  بخصوص  أما  لالنتخابات.  التسجيل 
فإنه أيضا ضمن اللعبة الديمقراطية وحرية الرأي 
ضرب  هو  واالقتراع  التسجيل  عدم  يكون  وعليه 

من ضروب التعبير.
المغتربين  االنتخابي  القانون  انصف  هل   -

وعكس تمثيلهم الصحيح؟ 
هناك خاصية فريدة في المجتمع اللبناني وهي 
الصعب  من  فإنه  وعليه  ومذاهبه.  طوائفه  تعّدد 
أن  انتخابي  قانون  بأي  قادرا  تكون  أن  بمكان 
تكون عادال في التمثيل الصحيح في لبنان وحتى 
من  امل  كحركة  ونحن  خصوصا  االغتراب  في 
المطالبين بالقانون االنتخابي لبنان دائرة انتخابية 
واحدة على أساس النسبية يشمل لبنان المغترب 
صحيح  تمثيل  ما  بشكل  فيه  يكون  والمقيم 
للمغتربين. وعليه يجب أن نسعى في المستقبل 
الصحيح  التمثيل  يضمن  انتخابي  قانون  لسّن 
ويكون منصفا بأي شكل من األشكال. ومن هنا 
للتسجيل  االغتراب  في  اللبنانيين  جميع  ادعو 
بكثافة وإظهار الحجم الفعلي لالغتراب حتى يبنى 

على الشيء مقتضاه  .
 - هل لديكم كلمة اخيرة؟

ووطنا  المشترك  للعيش  وطنا  بلبنان  يؤمن  من 
هذا  باستقرار  امل  فسحة  دائما  يجد  للتسامح 
بوطننا  إيماننا   1975 العام  منذ  النازف  الوطن 
كافة  في  الصدارة  يحتل  أن  يجب  ووحدته 
أن  فإننا نسأل هللا  احاسيسنا وهواجسنا. وعليه 
باالعتماد  المتواصلة  ازماته  البلد من  يخرج هذا 
لهذا  الخير  تريد  التي  والجهات  الكيانات  على 
األخيرة  كلمتي  اقول  هنا  ومن  الحبيب.  الوطن 
أن  يناديكم  لبنان  أن  واالغتراب  كندا  في  ألهلنا 
له  ومخلصين  محبين  عهدكم  كما  معه  تقفوا 
وحاضرين عند الشدائد. حمى هللا وطننا الحبيب 

وجنبه كل مكروه .

في  الكندية  اللبنانية  الرسالة  جمعية  دعت 
الجالية  ابناء  جمع  لقاء  الى  كندا   - مونتريال 
السبت  يوم  حركية  وكوادر  وفعاليات  اللبنانية 
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٣ بحضور  االخ مسؤول العالقات 
االنتخابي  الملف  مسؤول  والمغتربين،  الخارجية 

لقارة اميركا الدكتور علي بردى
ثم  الحكيم  الذكر  من  بينات  بآيات  اللقاء  افتتح 
الحاج  كندا  لمنطقة  التنظيمي  المسؤول  القى 
عن  بالحضور  وتحدث  ترحيبية  فاعور  كلمة  علي 
اإلستحقاق  لمواكبة  الحركة  توليه  الذي  اإلهتمام 
ستقيمه  الذي  التطوعي  والبرنامج  اإلنتخابي 
الجمعية في األيام القادمة لمساعدة أبناء الجالية 

على التسجيل.
فيها  تناول  كلمة  بردى  علي  الدكتور  االخ   والقى 

االوضاع السياسية في لبنان ومسيرة الحركة منذ 
انطالقتها حتى يومنا هذا وما تضمنته من محطات 
وتكريس  الوطن  وحدة  على  فيها  اكدت  تاريخية 
صيغة التعايش بين جميع مكوناته. ووقوفها الدائم 
الى جانب القضايا المحقة  والدفاع عن الحرومين.
التسجيل  ضرورة  الى  الكلمة  ختام  في   ودعا 
االنتخابي والتشجيع على ممارسة حق االقتراع في 

االنتخابات النيابية القادمة.
الكندية  اللبنانية  الرسالة  جمعية  عقدت   كما 
لقاء" مماثال في مدينة اوتاوا  حضره كوادر حركية 
تسجيل  ومسألة  االنتخابي  الملف  لمناقشة 

الناخبين.
الجديدة  المسؤولية  فاعور  علي  للحاج  نبارك 

ونتمنى له التوفيق والسداد

د. علي بردى مسؤول العالقات الخارجية في حركة 
أمل : ادعو جميع اللبنانيين في االغتراب للتسجيل 

في االنتخابات

لقاء لجمعية الرسالة محوره 
االستحقاق االنتخابي في لبنان

التتمة في الصفحة رقم 11
Livraison et commande en ligne
nuts-box.com 514-322-2107

 د. علي بردى
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فاطمة بعلبكي - مونتريال

على مشارف موعد اإلستحقاق البلدي 
 7 في  والمقرّر  كيبيك؛  مقاطعة  في 
تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، تواصل 
صدى المشرق مقابلة المرّشحين من 
على  الضوء  إللقاء  العربية،  الجالية 

مشاريعهم وبرامجهم اإلنتخابية.
مع  لقاء  أجرينا  العدد،  هذا  وفي 
Bordeaux- منطقة  عن  المرشحة 
أكّدت  التي  عطية،  رنا   Cartierville
اإلنتخابات  في  المشاركة  أهمية  على 
أو  الترّشح  صعيد  على  سواء  البلدية 
للمشاكل  التّصدي  بدافع  اإلقتراع 
التي يواجهها المواطنون وتقديم سبل 

الحل...
بداية، كيف تعرّفين عن نفسك؟

أصل  من  كندية  مواطنة  عطية،  رنا 
عائلتي  مع  أعيش  لبناني-فلسطيني، 
منطقة  في  الثالثة(  واوالدي  )زوجي 
منذ   Bordeaux-Cartierville
في  سنوات  عشر  عملت  عاما.   15
الصحة  )التراث،  فدرالية  وزارات  عدة 

والبيئة(. أعمل حالياً في ما يلي:
 -استشارية ادارة مشاريع.

الكندي  العربي  االتحاد  رئيس  -نائب 
)كيبيك(.

المقاطعة  حركة  إدارة  مجلس  -عضو 
.BDS – Quebec

-عضو في مجالس إدارات العديد من 
المنظمات األهلية والجاليوية.

بحقوق  يتعلق  ما  كل  في  -ناشطة 
الجالية والشباب.

الترشح  في  خيارِك  كان  لماذا   -   
لالنتخابات البلدية ؟

البلدية هي المجال الذي يطال حياتنا 

بحياتنا  يتعلق  ما  كل  مباشر،  بشكل 
لذلك،  البلدية.  عبر  يمر  اليومية 
كمواطنة مهتمة بالخدمة العامة وكأم 
أردت أن أدخل هذا المجال لكي أخدم 
مواطني المنطقة وأبناء وبنات جاليتي 

من خالل هذا المجال.
التصدي للمشاكل  واجبنا يحتم علينا 
يقوم  ال  عندما  وحلها؛  خصوصاً 
والسهر  بواجبهم  المنتخبين  ممثلينا 
ان  علينا  كمواطنين،  مصالحنا  على 
قررت  لذلك  لألمر.  ونتصدى  نقف 
بلدية  مجلس  عضو  لموقع  الترشح 
 Bordeaux- منطقة  عن  مونتريال 

 .Cartierville
في  العامة  الحدائق  وضع  أن   كما 
عند  خصوصاً  جداً،  سيئ  منطقتنا 
المقارنة بمنطقة Ahuntsic. كما أن 

منطقتنا 
اجتماعي،  سكن  برامج  الى   بحاجة 
الصغار.  التجار  لتشجيع  برامج  والى 
شوارعنا كذلك، بحاجة الى الكثير من 
صداقة  أكثر  وجعلها  لتجميلها  العمل 

للمشاة.
تلبيتها  يتم  ال  المواطنون  طلبات 
المريضة  )االشجار  المطلوبة  بالسرعة 

والقمامة في الشوارع مثالً(.
مستقل  بشكل  ترشحِت  لماذا   -
من  تجعل  كبيرة  احزاب  قبالة 

امكان الفوز مستحيلة؟
يكون  كي  كمستقلة  الترشح  أردت 
قراري حراً وكي أتمكن من التعبير عن 
 Bordeaux- في  المواطنين  مصالح 
رؤساء  مصالح  عن  ال   Cartierville

البلديات او األحزاب السياسية.
ممكنة  ولكن  صعبة،  الفوز  إمكانية 
وقمنا  صوتنا  إيصال  من  تمكنا  ان 

باستعمال حقنا، بل واجبنا االنتخابي. 
في  والمواطنات  المواطنون  بأن  اثق 
Bordeaux- Cartierville سيقومون 
والمرشحات  المرشحون  بتقييم 

واختيار األنسب، رنا عطية.
  - لماذا برايك على الجالية العربية 

ان تصوت لرنا عطية ؟
أعطوا صوتكم لرنا عطية من أجل أن 
ويفهم  يعبر عن مصالحكم  يوجد من 

همومكم.
أعطوا صوتكم لرنا عطية من أجل أن 
أجل  ومن  جاليتنا  بصمة  سوية  نضع 
المساهمة في تحسين حياتنا جميعاً.

تقدمينه  الذي  البرنامج  هو  ما   -
 Bordeaux- لسكان 

Cartierville  ؟
المسؤولين  جميع  مع  سأعمل 
مصالح  تحقيق  أجل  من  المنتخبين 

المواطنين:
وتجميل  الشوارع،  حالة  تحسين 

شوراعنا الرئيسية
العمل على تطوير الشوارع التجارية في 
خاصة   ،Bordeaux- Cartierville

.Laurentien و Gouin بولفاري
بالتشاور  البلدية  تقوم  بأن  االصرار 
الجدي مع السكان قبل تنفيذ مشاريع 
الدراجات  مسارات   ( الطرقات  تعديل 

مثالً(. 
مشاريع  وزيادة  في،  التسريع 
 Bordeaux- اإلسكان االجتماعي في

Cartierville، للحاجة الكبيرة لها.
الجالية  من  يتصرف  من  هناك   -
تعنيه  ال  البلدية  االنتخابات  وكان 

 … اهمية  لها  ليس  انه  باعتبار 
ماذا تقولين لهؤالء وما هي أهمية 
هذه االنتخابات وتأثيرها على حياة 

المواطنين؟
الطريقة،  بهذه  يفكر  البعض  لألسف 
المجال  البلدية هي  االنتخابات  ولكن 
الرئيسي للتأثير على محيطنا وحياتنا. 
التأثير  صاحبة  السلطة  هي  البلدية 

األكبر والمباشر على حياتنا.
التصويت  يعتبر  من  هناك  أيضا   -

لمرشح مستقل هو خسارة ما رأيك؟
التصدي  عدم  في  هي  الخسارة 
للمشاكل التي نواجهها وعدم محاسبة 
المرشح  المقصرون.  المسؤولون 
مباشرة،  تجاهكم  مسؤول  المستقل 
تجاهل  لعدم  الضمانة  هو  وصوتكم 

مصالحنا كما يتم حالياً.

البلدية  االحزاب  بين  الفرق  ما   -
الفرق  وما  المشاريع  على مستوى 

بينها؟
حتى  بل  البلدي،  المجلس  أعضاء 
رؤساء البلديات هم رهن إرادة رؤساء 
لهذه  االنتخابية  والمصلحة  أحزابهم 
األحزاب. لهذا أنا مرشحة مستقلة كي 
أكون حرة أعبر عن مصالح المواطنون 

ال األحزاب.
- هل لديك كلمة اخيرة ؟

وأبناء  عامة  الناخبين  من  أتمنى 
لمصالحهم  التصويت  خاصة  الجالية 
لمصلحة  أطرحه  الذي  وللبرنامج 
المواطنين والحي الذي نعيش ضمنه. 
ولنضع أيدينا سوية من أجل ان نحقق 

ما نستحق من تطوير ونجاح.

المرشحة المستقلة عن منطقة Bordeaux-Cartierville رنا عطية

رنا عطية: ترشحي لإلنتخابات البلدية كي أخدم 
مواطني منطقتي وأبناء وبنات جاليتي...
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أبو تراب كرّار العاملي
ٌ أربعون يوماً... والذّكرى باقية

أربعون وردةً... والعطر فوّاحُ
ٌ أربعون شمساً... واألِشعّة ساطعة

ُ أربعون قمراً... واللّيل نوّار
أربعون نهاراً... والّضياء وهّاُج
أربعون ليالً... والّدعاء صعّادُ

وبعد الّدعاء... ربٌّ مجيب
وفي الظاّلم... إلهٌ أنيس

وبين القبور... قرآنٌ يُتْلى
وفي الّصحيفة... ثواٌب يُهَْدى

وفي األروقة... أعزّة وأحباب
وفي المجالس... حكايا مرّت

وفي العزاء... عِبرة وعَبرة

وعلى سفوح الذّكريات... مشاهد تتكرّر
وعلى ضفاف المشاعر... طرائف تُْستْذكَر

وعلى أطراف الماضي... حاضرٌ غالِب

وعنوان المستقبل... ثباٌت وصبرُ
تواصلٌ للرّوح... تالوةٌ وذكرُ

فيا أهل العزاء... إهداءٌ وأجرُ
ُ ال لالنكسار... قرآنٌ وَوِرْد

"أمُّ حسين"، قريبتنا العزيزة، أنجبت وارتحلت
"أبو حيدر"، والدي الحبيب، تاريخ جهادي، كَدٌّ وانتقال

فالّشكر لِكُلّ َمنْ حضر، ساهم وتكرّم بالمواساة
وإليكم منّا خالص الّدعاء
والقبول عند رّب الّسماء

رحمانٌ رحيم... مُلهمٌ كريم
هو الملجأ... والقدوة كربالء

وللحكاية تَتِمَّة

َّهُ عََملَكُمْ وَرَُسولُهُ وَالْمُؤْمِنُوَن[ ]وَقُِل اعَْملُوا فََسيَرَى الل

آراء

بسرطان  للتوعية  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  خصص 
يساعد  الشهر  وهذا  كافة،  العالم  بلدان  في  الثدي 
على زيادة االهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم الالزم 
للتوعية بخطورته والكشف المبكر عنه وعالجه، فضال 
عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته. وذلك 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
مليون   1.38 نحو  سنويا  تحدث  إنه  المنظمة  وتقول 
حالة جديدة لإلصابة بسرطان الثدي و458000 حالة 

وفاة من جراء اإلصابة به.
الفحص المبكر هو ضمانة أكيدة من هذا المرض   ..

 / األول  تشرين  شهر  طيلة   اعالمية  وبحمالت  واكبنا 
أكتوبر للتوعية  وضرورة اجراء الفحص  الالزم   ..

لهذا  بالخضوع  وأخواتنا   ألمهاتنا   القلب   من  دعوة  
الفحص المهم تجنبا  لإلصابة بهذا المرض ، أبعده هللا 

تعالى عنكم جميعا أهلنا وأحبتنا  ..
نتمنى السالمة والعافية لكل أمهاتنا وأخواتنا العزيزات 

دوما  ..
والسالم  الدائمة  والمودة  والمحبة  الخير   على 
استودعكم  هللا ولقاؤنا معكم  يتواصل من خالل هذا 

الموقع االعالمي جريدة صدى المشرق الغراء ..
للتواصل مع الكاتب عبر البريد االلكتروني

visionmag64 @Gmail.com :
الصفحة الشخصية على موقع الفيس بوك

FACEBOOK PAGE : ALI  IBRAHIM  TALEB  

البعُض ينطلُق في العوالمِ االفتراضية 
التوجد  َّهُ  وكأن ؛  قيد  كل  من  متحرراً 
ضوابطُ تحكم هذه العوالم . الصداقة 
أن  ينبغي   ، االفتراضي  العالم  في 
على  توافق  فمن   ، بضوابِطِها  يُلتَزََم 
له صديقاً  تكون  ان  يجب  ؛  صداقته 
 ، معنى  من  الكلمة  ماتحمل  بكل 
 ، الصدق  من  مشتقة  فكلمة صديق 
الواقع  في  صديقك  مع  تكون  فكما 
وعدم  اسراره  حفظ  على  حريصاً   ،
مع  الحال  هو  كذلك   ، افشائها 
صديقك االفتراضي ، فال يجوز اختراق 
ونقل   ، اسراره  وافشاء  معلوماته 

خصوصياته الى االخرين.
في العالم االفتراضي ، هناك قوانين 
 ، والعالقات  الصداقات  هذه  تضبط 
التي  القوانين  في  ممنوعٌ  فاالحتيالُ 
واالختراق   ، االفتراضي  العالم  تحكم 
العوالم  في  عليها  يعاقب  جريمة 

االفتراضية.

العالم االفتراضي هو انعكاس لعالمنا 
للواقع ولكن هذا  الواقعي ؛ فاألصالةُ 
فرصتهُ  شخٍص  اي  يجد  ان  اليعني 

لنفث سمومه واحقاده وعقده.
حل  عن  يعجز  الذي  فالشخص 
واسعاً  مجاالً  يجد  َّة  الواقعي مشكالته 
في العوالِمِ االفتراضية لتشويه الطرف 
اشياء  وفبركِة  عليه  واالفتراء  االخر 
مشكلته  حل  عن  يعجز  من   . ضده 
في الواقع يهرب الى العالم االفتراضي 
 . وعقده  واحقاده  سمومه  لينفث 
بقوانين  محكومة  االفتراضية  العوالم 

وضوابط للنشر .... 

وهناك جرائم الكترونية تعاقب عليها 
القوانين . يجب ان نسعى الن يكون 
العالم االفتراضي عالماً مثاليّاً يحكمهُ 
فيه  وننشر   ، االخالق  وتظلله  الحب 
ازمات  الى  نُضيَف  ان  ال   ، خير  كلَّ 

الواقِع ازماٍت جديدةٍ.

ِم االفتراضيِّ
َ
 العال

ُ
أخالقيات

شهر تشرين األول 
للتوعية بسرطان الثدي 

في بلدان العالم

في ذكرى األربعين    علي إبراهيم طالب - وندزورزعيم الخيرهللا – زيندزور
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"إنا  وسلم:  وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن   
أمرنا معاشر األنبياء بمداراة الناس، كما أمرنا بإقامة 

الفرائض".

َّه صلى هللا عليه وآله وسلم إذا فقد   "كان رسول الل
الرجل من إخوانه ثالثة أيّام سأل عنه، فإن كان غائباً 
دعا له، وإن كان شاهداً زاره، وإن كان مريضاً عاده".

 وكان صلى هللا عليه وآله وسلم ال يدع أحداً يمشي 

معه، إذا كان راكباً، حتى يحمله معه. فإن أبى قال: 
تقدم أمامي وأدركني في المكان الذي تريد".

 عن الحسين بن زيد قال: حدَّثني أبي محمّد عن أبيه 
السالم  عليه  علي  أبيه  عن  الحسين،  أبيه  عن  علي، 
َّه صلى هللا عليه وآله وسلم ليسرّ  قال: كان رسول الل
وكان  بالمداعبة.  مغموماً  رآه  إذا  أصحابه  من  الرَّجل 
َّه يبغض المعبس في وجه  عليه السالم يقول: إنَّ الل

إخوانه".

َّه الصادق عليه السالم قال: "إنَّ رسول  عن أبي عبد الل
َّه صلى هللا عليه وآله وسلم كان ال يسأله أحد من  الل

الدُّنيا شيئاً إالّ أعطاه.
قضاء الحوائج

 عن أمير المؤمنين عليه السالم قال: "وما سئل شيئاً 
قط، فقال: ال. وما ردَّ سائل حاجة قطّ، إالّ أتى بها، أو 

بميسور من القول".

على  تعمل  التي  النفسية  الحوافز  من 
والشعور  النفس  في  العبودية  ترسيخ 
الذاتي بها، هو شعور اإلنسان بأنه حقير 
من حقه  وليس  أمام عظمة هللا،  تافه 
الشعور  والعصيان، فيمتزج هذا  التمرد 
عظمة  أمام  التصاغر  شعور  النفسي، 
والرهبة  الخوف  مع  جالله  وعظم  هللا، 
التسليم  فينتج  المؤمن  نفس  في 
من  خوفاً  بالمعبود  والتعلق  والخضوع، 

ضياع الحب وحلول الغضب والعذاب.
ومثل ما يعمل الخوف من ضياع الحب 
االيجابي  عمله  بالله  العالقة  وانفصام 
في نفس المؤمن، كذلك يعمل الرجاء 

من  اليأس  وعدم  األمل  استمرار  وهو  ـ 
رحمة هللا، وعطفه وحنانه وعدله ـ عمله 
موازنة  ضبط  في  الخوف  لدور  المكمل 
نحو  حركتها  واتجاه  البشرية،  النفس 

هللا.
فالمؤمن دوماً تنمو أحاسيسه ومشاعره 
االلهي  العطف  وانتظار  الرجاء،  في ظل 
يسد  الذي  والقنوط  اليأس  عن  بعيداً 
أبواب األمل ويقطع عليه  أمام اإلنسان 

حركة اإلصالح وتغيير المواقف.
ولبواعث الخوف والرجاء هذه آثار نفسية 
اإلنسان  سلوك  في  مؤثرة  حركية  وقوة 
واندفاعه نحو الخير أو تباعده عن الشر.

في  يشكالن  والرجاء  الخوف  ألن  ذلك 
معادلة  طرفي  المؤمنة  النفس  أعماق 
والسلوك  الدوافع  يتقاسمان  متوازنين 

اإلنساني بأكمله.
عليه  الباقر  اإلمام محمد  لنا  وقد شرح 
نفس  في  الحافزين  هذين  أثر  السالم 
المؤمن، والعالقة النفسية بينهما بقوله 
قلبه  وفي  إالّ  مؤمن  عبد  من  "ليس 
نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا 
لم يزد على هذا. وقد جمع هللا بينهما 
في وصف من أثنى عليهم فقال: يدعون 
رغباً  يدعوننا  وقال:  وطمعاً.  خوفاً  ربهم 

ورهباً".

السالم  عليه  الصادق  االمام  أضاء  وقد 
بقوله:  وأغناه  المفهوم  هذا  جوانب 
شفيع  والرجاء  القلب  رقيب  "الخوف 
من  كان  عارفاً  بالله  كان  ومن  النفس، 
جناحا  وهما  راجياً.  وإليه  خائفاً  هللا 

الى  بهما  المحق  العبد  يطير  االيمان. 
هللا".

للحوافز  الموجز  العرض  هذا  فمن 
إقامة  على  الباعثة  النفسية  والقوى 
ندرك  النفس  في  الصادقة  العبودية 
والرجاء،  والخوف،  والشوق،  الحب،  أن 
في  المتفاعلة  النفسية  البواعث  هي 
التعلق،  الى  والدافعة  النفس  أعماق 
واالرتباط بالله سبحانه وتعالى والباعثة 
اإلنسان  ممكنات  بكل  السعي  على 
من  وعمل  وشعور  فكر  من  السلوكية، 
ثوابه  ونيل  هللا،  مرضاة  تحصيل  أجل 

وإخالص العبودية له.

االيمان بين الخوف والرجاء 

كيف تعامل النبي األكرم محمد )ص( مع الناس

ي على النبي محمد وآله )ص(
ّ
كيف نصل

صلة االرحام

كيف يمكننا أن نحول الصالة على النبي 
محمد )ص( من شعار إلى شعور ؟..

عالم  في  إحصائية  نأخذ  أن  أردنا  إذا 
األذكار  من  فإنه   ، واألوراد  األذكار 
الشائعة في حياة المؤمنين كافة ـ بكل 
النبي  على  الصالة  هي   ، ـ  أصنافهم 
في  اإلنسان  بها  يلهج  وآله..  محمد 
قبره  عند  كان  سواءً   ، المناسبات  كل 
 ، بعيدة  أماكن  في  كان  أو   ، الشريف 
فسيد  قيامه..  في  أو   ، صالته  في  أو 
التعبير-  صح  -إن  التوسلية  األذكار 
النبي وآله ، كما أن سيد  الصالة على 
وال  التهليل..  كلمة  التوحيدية  األذكار 
، وخاصة  األذكار  إال هللا سيد كل  إله 
 ، الخفاء  خاصية  فيه  الذكر  هذا  أن 
يفتح  وال  يهلل  أن  اإلنسان  فبإمكان 

شفتيه ، ليكون األمر بينه وبين ربه.
سنة  )ص(  وآله  النبي  على  الصالة  إن 
المؤمنين  حياة  في  وسارية  متفشية 
أن  المشكلة  ولكن   ، التأريخ  طوال 
حياة  في  يتكرر  عندما  الورد  أو  الذكر 
اإلنسان ، فإنه يفقد في بعض الحاالت 
المغزى المعنوي ، ويتحول من محطة 
تأمل وتدبر ، إلى لقلقة لسان.. ونحن 
عند  الصحيح  االعتقاد  هو  -كما  نعتقد 
صفات  من  الذكر  أن  العلماء-  جميع 
القلب.. االستغفار من صفات القلب.. 
)العروة  المعروف  الفقهي  الكتاب  في 
الوثقى( ، صاحب الكتاب عندما يصل 
عمل  هذا   : يقول   ، االستغفار  إلى 
ذلك  بعد  فقهي  فرع  ويطرح  قلبي.. 
على  متوقفة  التوبة  حقيقة  هل  أنه   :
االستغفار اللفظي أم ال ؟.. فينتهي إلى 
نضم  أن  استحباباً  األحوط  أن   : القول 
الذكر اللساني إلى التوبة ، وإال فالتوبة 
على  والعزم  الندامة  بمجرد  متحققة 

عدم العود.

النبي  على  الصالة  نحول  كيف  فإذن، 
األمر  ؟..  شعور  إلى  شعار  من  وآله 
مع  حركة   ، باطنية  حركة  إلى  يحتاج 
وآله  النبي  على  الصالة  إن  النفس.. 

أنه   ، ذلك  يؤكد  وما   ، عظيم  شعار 
على  بالصالة  الصوت  رفع  يستحب 
النبي )ص( ، وقد ورد أن ذلك يذهب 
بالنفاق : قال رسول هللا )ص( : )ارفعوا 
تذهب  فإنها   ، علّي  بالصالة  أصواتكم 
مباركة  شعارية  حركة  فهذه  بالنفاق(.. 
نُفقد  ال  أن  بشرط  قلنا-  -كما  ولكن   ،
هذه الحركة جوهرها الباطني.. فينبغي 
للمؤمن قبل أن يصلي على النبي وآله 
نفسه  أن يقف هنيئة مع  أن يحاول   ،
، ويستجمع فكره ؛ ليصلي على النبي 
وآله صالة حقيقية ، فيها معنى ، وفيها 

مغزى.
الصالة على النبي وآله ، كثيراً ما تتردد 
على األلسن ، فكيف يمكننا أن نجمع 

بين الكم والكيف ؟..
األذكار  كل  في  المشكلة  هذه  إن 
واألوراد !.. فالذي يتخذ لنفسه ذكراً أو 
في  يقع  أن  الممكن  من   ، معيناً  ورداً 
ذوبان ، أو أن يكون الجانب الكيفي فيه 

باهتًا..
أن  أردنا  إذا   : إلخواني  أقول  أوالً  وهنا 
نتخذ ذكراً أو ورداً في حياتنا اليومية ، 
في  المأثورة  النصوص  نراجع  أن  فالبد 
االلتزام  دعاة  من  نحن  المجال..  هذا 
بالمأثور ؛ ال أن يخترع اإلنسان لنفسه 
به  اآلخرين  ويُلزم   ، به  ويلتزم   ، ذكراً 
األيام  هذه  األسف-  -مع  رأينا  وقد   ..!
 ، صالح  لعمل  أو  لدعاء  يرّوج  البعض 
من  نقل  ولكن   ، فيه  ضير  ال  والدعاء 
رآه  أو   ، إمام مسجد  رآه   : منام  خالل 
شخصية معينة -كما يُنقَل- ، ويهدد من 
ال ينشر هذا لدعاء بكذا وكذا !.. فهذا 
أسلوب ال يتناسب مع روح الشريعة أبداً 
!.. أن يروج اإلنسان لما لم يثبت يقينه 
 ، لذلك  يروج  ال  من  يهدد  وثم   ، أوالً 
بأنه سيبتلى بالعقوبات !.. هذه طريقة 
أن  أردنا  إذا  الشريعة..  روح  بعيدة عن 
أو ذكراً ، فالبد أن نلجأ إلى  نتخذ ورداً 
المناسب حفظ  الكتاب والسنة.. ومن 
أو تسجيل اآليات القرآنية التي ابتدأت 
: بـ)ربنا( أو )يا ربي( ؛ فإنها عبارات جداً 

جميلة وراقية ، ومن الممكن االستفادة 
منها في الطواف ، وفي القنوت ، وفي 
قوله  مثل  )ع(  المعصومين  مشاهد 
أَوْ  َِّسينَا  ن إِن  تُؤَاخِذْنَا  الَ  َّنَا  }رَب  : تعالى 
عَلَيْنَا َصبْرًا..{ ،  أَفْرِغْ  َّنَا  أَخْطَأْنَا..{ ، }رَب
َّةَ  قُر َّاتِنَا  ِّي وَذُر أَزْوَاِجنَا  مِنْ  لَنَا  هَْب  َّنَا  }رَب
}رَبِّ   ، إَِمامًا{  َّقِيَن  لِلْمُت وَاجْعَلْنَا  أَعْيٍُن 
أَنْعَمَْت  َّتِي  ال نِعَْمتََك  أَْشكُرَ  أَنْ  أَوْزِعْنِي 
 : بدأت  التي  اآليات  هذه  عَلَيَّ..{.. 
ونِعم  الذكر  نِعم   ، ربي(  )يا  أو  بـ)ربنا( 

الورد في هذا المجال.
-للذي  االستغفار  هذا  المناسب  ومن 
 : يومياً-  ذكراً  لنفسه  يتخذ  أن  يحب 
 ، هو  إال  إله  ال  الذي  هللا  )استغفر 
بديع   ، الرحيم  الرحمن   ، القيوم  الحي 
السماوات واألرض ، من جميع ظلمي 
وجرمي ، وإسرافي على نفسي ، وأتوب 
إليه(.. وقد ورد أنه من يلتزم به كل يوم 
أربعمئة مرة لمدة شهرين ، فإنه يرزق 

علماً أو ماالً ، وكالهما خير للمؤمن.
 ، المأثور  الذكر  بهذا  نفسه  يلزم  الذي 
من  يذهب  عندما  أنه  الطبيعي  فمن 
يكون  عندما  أو   ، مكان  إلى  مكان 
خالياً أو وحيداً ، أو عندما يكون في مأل 
متشاغل بالباطل ؛ أنه يحب أن يكمل 
الذي  اإلنسان  أن  إلى  أضف  ذكره.. 
يلزم نفسه بذكر معين ، فإن ذلك من 
حتى   ، فراغ  عن  يبحث  أن  موجبات 
يقوم بهذا األمر ، وبالتالي فإنه يتحول 
إلى إنسان كما في دعاء أمير المؤمنين 
في دعاء كميل : واجعل لساني بذكرك 
لهجا.. اإلنسان المؤمن من صفاته أن 
لسانه لهج بذكر هللا عزوجل.. وقد ورد 
عن اإلمام الباقر )ع( أنه قال : )ورطّب 
توقف  ال  أي  باالستغفار(..  شفتيك 
والنبي  عزوجل..  ذكر هللا  عن  لسانك 
األكرم )ص( هو سيد الذاكرين ، وسيد 
ورد   : عزوجل  هللا  بذكر  لهجوا  الذين 
عن اإلمام الصادق )ع( : )إّن رسول هللا 
وإن   – مجلس  من  يقوم  ال  كان  )ص( 
- حتى يستغفر هللا عزّوجلّ خمسا  خفَّ

وعشرين مرة(.

احكام فقهية 

ماذا يقصد بالرحم ؟ وهل يختص 
االم  اقرباء  أو يشمل  االب  باقرباء 

ايضاً ؟
في  معه  تشترك  ما  بالرحم  يقصد 
مثل  اقربائك  من  عّد  إذا  واحد  رحم 
االخ وابن العم وابن الخال فال يشمل 
اخ  مثل  الرحم  في  يشاركك  ال  من 

الزوجة ونحوه
من هم األقارب الواجب صلتهم؟.. 
الصلة  في  االدنى  المقدار  هو  وما 
؟.. ومتى تكون القطيعة ؟.. وهل 
يجب ان ازور من ال يبادلني الزيارة 
؟ واذا كان اليجب .. هل يستحب 
ان اصل من يقطعني على حسب 

ما ورد في الروايات ؟
في  االنسان  يشارك  من  أي  االرحام 
رحم ويعد من االقارب عرفاً ، والصلة 
اليقاطعهمم  ان  فالواجب   ، امرعرفي 
اذا  ، ويساعدهم  اذا مرضوا  فيزورهم 
حالهم  وعن  عنهم  ويسأل   ، احتاجوا 
فيجوز   ، بالزيارة  الصلة  والتنحصر   ،
المقاطعة  والتجوز   ، بغيرها  االكتفاء 

وإن قاطعك .
أرحام  أو  مؤمنين  بين  كانت  إذا 
قطيعة ) كل منهما هاجر لآلخر – 
من  أذية  تصدر  أن  دون   ) تهاجر 
؟ يأثمون  فهل  لآلخر،   أحدهم 
من  صادراً  الهجران  كان  ولو 
والطرف   ، اآلخر  دون  أحدهم 
وتحسين  التقرب  يحاول  المهجور 
القطيعة  على  يصر  واآلخر  العالقة 

،فما الحكم ؟
نعم ، هجر االرحام إثم ، وفي الفرض 

الثاني اآلثم هو األول . 
اُمها  من  تبرأت  إبنة  حكم  ما 
حيث  وإخواتها  وإخوانها  وابيها 
وقد  صغرها  في  لها  أساءوا  أنهم 
ولكن  ارجاعها  في  كثيراً  حاولوا 
ولم  بالفشل  بائت  المحاوالت  كل 
البراءة  على  وتصر  البنت  تقبل 
فهل  ألسرتها..  واالذى  والقطيعة 
والبراءة  مقاطعتها  ألسرتها  يجوز 
منها بالمثل ،أم ال ، وكيف تتصرف 
هللا  يرضي  بما  معها  اسرتها 

ورسوله؟
هي  قاطعتهم  وان  المقاطعة  تجوز  ال 
بل يحاولون ابقاء المقدار الممكن من 

االتصال.
من  عشر  الثالثة  في  شاب  أنا 
زيارة  من  يمنعني  وأبي   ، عمري 
بزوجها  عالقته  أن  بسبب  خالتي 
ال  اُخرى  وألسباب   ، طيبة  غير 
يمكنني  فهل   .. شخصياً  تقنعني 

زيارتها وعصيان أمر أبي ؟
األولى لك ان تصل الرحم بوجه آخر 
ولكن   ، ذلك  ونحو  بالهاتف  كالتفقد 
إذا  النهي  هذا  إطاعة  عليك  يجب  ال 
استلزم قطع الرحم ، بل مطلقاً إذا لم 

يكن النهي عن شفقة عليك .
  * على رأي المرجع آية هللا العظى 
السيد علي الحسيني السيستاني 
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Hussein Hoballah, Montreal 

In time of every federal, provincial 
or municipal election campaign, 
candidates work hard to gain voter 
support, giving an ear to poten-
tial voters’ requests and working 
to achieve them. The bigger any 
camp’s active voter base becomes, 
the better response it gets. Once 
those camps make careful, well-
planned requests to candidates, 
none will overlook them, especially 
when the requesters are largely 
represented and well-known and 
influential. In that case, they can 
communicate their demands to 
decision-makers in no time.  
In contrast, the entreaties of any 
voter base that doesn’t actively 
participate in the elections will get 
no attention, no matter how big 
the base is. Besides, if those en-
treaties are not made to officials, 
none will take interest in them nor 
even bother to discover them. Ul-
timately, a lot of politicians base 
their stances and decisions upon 
interests, not certain principles.   
During the parliamentary elections 
held in Canada some weeks ago, we 
didn’t hear that any Muslim/ Arab 
community group had communi-
cated any requests to the running 
parties. Why on earth didn’t anyone 
speak out? Within our community, 
there are big complaints against 
certain parties. So when those 
complaints are not brought to of-
ficials, a meticulous review should 
be made to make things right. 
Today, ahead of Quebec’s municipal 
elections, which will be held on No-
vember 7th, we hear that no com-
munity representatives have voiced 
their concerns or asked specific 
questions to the candidates. Even-
tually, the stances of some candi-
dates might compromise essential 
causes of our community, affecting 
out future. 
Other communities are way ahead 
of us. For instance, the well-known 
Jewish-community organisation 
“B’nai B’rith” says that on Octo-
ber 8th it made specific appeals to 
Montreal’s municipal candidates. 
“B’nai B’rith” is encouraging its sup-
porters to vote for the candidate 
promising to take care of the organ-
isation’s questions and entreaties.
(This link could be checked for fur-
ther details: https://www.bnaibrith.
ca/bnai-brith-canada-parle-des-
enjeux-communautaires-aux-can-
didats-a-la-mairie-de-montreal-
bnai-brith-canada-speaks-to-
montreal-mayoral-candidates-a-
bout-community-issues/.)
Asking website visitors to note 
that “B’nai B’rith has not endorsed 
candidates for this election,” the 
organisation says it hopes to play 
a role in “aiding and informing our 
valued community members in all 
regions of Canada” and “hopes this 
guide will assist voters seeking to 
participate in the democratic pro-
cess.” The organisation stresses 
that it is “merely providing commu-
nity members with as much mate-
rial as possible on issues of com-
munity concern.”
The Canadian pro-Israel group’s 
statement adds that “Candi-
date Coderre is fully committed 

to adopting the International Ho-
locaust Remembrance Alliance’s 
(IHRA) definition of anti-Semitism. 
In addition, Mr Coderre’s party indi-
cated that as an opposition party, 
it brought a motion in 2020 to the 
City Council in favour of the adop-
tion of IHRA.” “B’nai B’rith” adds 
that “the Plante Administration did 
not support the motion” and, unlike 
Coderre, did not respond to the or-
ganisation’s October questionnaire. 
Coderre’s “full commitment” must 
have been warmly welcomed by 
“B’nai B’rith” and its supporters 
and represented populations. But 
it has disturbed a lot of Muslim-
community members, who do op-
pose anti-Semitism but refuse to 
conflate criticism of Israel with 
anti-Semitism. Notably, the Arab/ 
Muslim community, alongside many 
other Canadians, constantly takes 
action to oppose Israel’s daily re-
pressive practices against Palestin-
ians. For example, the Sheikh Jarrah 
incidents that happened earlier 
this year were widely denounced 
in Canada, eliciting protests in all 
Canadian cities. Likewise, the Arab/ 
Muslim community today denounc-
es the Jerusalem-occupying Israeli 
municipal authorities’ attempts to 
build parks and stadia on the land 
of the “Yeusefiya Cemetery”, which 
parallels the eastern fencing of “al-
Masjid al-Aqsa”, nears the “Lions’ 
Gate”, and overlooks the slopes of 
the “Mount of Olives”.  
According to the IHRA’s website, an-
ti-Semitism “manifestations might 
include the targeting of the state of 
Israel, conceived as a Jewish collec-
tivity. However, criticism of Israel 
similar to that leveled against any 
other country cannot be regarded 
as anti-Semitic.” This link could 
be used for further details:https://
www.holocaustremembrance.com/

ar/resources/working-definitions-
charters/altryf-almly-llasamyt. But 
the argument is a just a way to si-
lence those who oppose the Israeli 
occupation and violations of Pal-
estinians’ rights. Coderre, who has 
approved of the argument, is asked 
to make a clear stance to differ-
entiate between criticism of Israel 
and ant-Semitism. Voicing concern 
over the conflation of criticism of 
Israel with anti-Semitism, “Inde-
pendent Jewish Voices” has docu-
mented online examples in many 
countries, including Canada, “where 
the IHRA definition has been used, 
or significant attempts have been 
made, to cancel events or silence 
Palestine solidarity movements.” 
This link could be used to visit the 
page: https://www.ijvcanada.org/
ihra-definition-at-work/. 
“Sada al-Mashrek” has complained 
to some candidates on Coderre’s 
list, who say they oppose the oc-
cupying authorities’ violations. We 
have as well requested that we in-
terview Coderre and hope to have 
that done before the election day. 
We have been told that a commu-
nity representative has contacted 
Mr. Coderre to make him aware of 
how critical his stance is and to ask 
for an instant clarification. But un-
til the publishing of this leader, we 
haven’t heard any clear response 
regarding the “very undesirable 
stance”, as a main community rep-
resentative says. 
Above all, we are heavily participat-
ing in Quebec’s municipal elections. 
The candidates’ positions must be 
examined so that we can find out 
what they plan to do as to our vari-
ous daily internal affairs and some 
foreign affairs that matter to us. 
Until then, we can depend on the 
candidates’ declared stances to 
make the right choice. 

DENIS CODERRE MUST CLARIFY 
HIS STANCE!

Canadian Arabs & Systemic 
Racism! 
A new survey conducted in Canada sug-
gests that Canadian Arabs, like other 
minorities, are subject to systemic rac-
ism, which is prevalent within the Cana-
dian community and might affect Arabs’ 
chances to immigrate to Canada, live like 
other Canadians, contribute to prosper-
ity, join the workforce, and be saved from 
other’s prejudgements about Arabs’ lives 
and manners. 
The organisations in charge of the survey 
had long before noticed that Canadian Ar-
abs face systemic racism. The organisa-
tions believe systemic racism appears in 
different forms: opposing the immigration 
of Arabs, racially stereotyping Canadian 
Arabs, and the unpleasant stereotypes of 
Arabs and the Arab culture. 
Participants from different social groups 
were asked eight questions that would 
show their views and the underlying indi-
cators of bias against Arabs. The answers 
were similar…
The study reveals an alarming trend in rac-
ist attitudes against Arabs, especially in 
specific sectors of the Canadian commu-
nity. The study also shows that Canadians 
tend to view Arabs more negatively than 
other ethnicities. Arabs are constantly 
seen of a lesser rank among positive ste-
reotypes and of a greater rank among neg-
ative stereotypes.  
Compared to Europe and East Asia, Arabs 
are thought to be less likely to show toler-
ance and openness or to take part in com-
munity service. The study also shows that 
Arabs are prone, twice as East Asians or 
European descendants, to be considered 
violent (15%), biased (21%), and misogy-
nistic (48%). Whereas supporters of the 
Conservative Party have a more unpleas-
ant impression on Arabs, supporters of the 
NDP view Arabs more favourably. 
The field study reports that Canadian Ar-
abs are racially stereotyped in parallel with 
the racial profiling of the other racialised 
communities. According to SVPM data 
collected between 2014 and 2017, inves-
tigations into Arabs’ conduct accounted 
for 7.9% of Montreal’s Arab population. 
That makes Arabs the third most targeted 
population after the blacks (16.5%) and 
aboriginals (17.9%) of Canada. 
The survey states that Arab youth (15-
24 years old) were four times as likely 
as white youth to be targeted by street 
searches. 
In Ottawa, a police report mentions that 
when the population ratio is considered, 
drivers from the Middle East top the 
groups that get arrested. 
Other forms of racial stereotyping, too, 
target Arabs more than others. In the first 
days of the so-called “war on terror”, which 
immediately followed the 9/11 attacks, 
Canada’s Arab and Muslim communities 
were racially stereotyped by heightened-
security enforcers. The measures included 
extraditing defendants to other states 
where they would be tortured, excessive 
surveillance, airport security screening, 
asset freezing, and exchange of names 
with foreign security agencies…
Arabs are often thought to be Muslims, so 
they get affected by heightened national-
security powers, which have an inappro-
priate impact on Muslim communities. For 
instance, bills like C-24 (which allows the 
government to withdraw residency for na-
tional-security reasons) and C-51 (which 
amplifies “counterterrorism” surveillance) 
have been drafted. 
Is any of the politicians who claim repre-
senting the Arab community working on 
changing these draconian laws and push-
ing for just legislations for all? 

The Editors
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