
شهر  من  والعشرين  السادس  في  الفائت  الثالثاء  يوم 
نيسان الماضي حلّ رئيس بلدية بْرامپتن الحالي والمرشح 
لرئاسة حزب المحافظين الفدرالي پاتريك براون ضيفًا على 
مسؤولين  الزيارة  خالل  في  التقى  حيث  كيبك،  مقاطعة 
وناشطين في الجالية االسالمية، في محاولة منه للتعريف 
الجالية ومطالبها وإجابة تساؤالتها،  الى  بنفسه واالستماع 
سيما في ظل العالقة الملتبسة بين الجالية والمحافظين. 
وكانت الزيارة فرصة لحث الجالية على االنتساب إلى حزب 

المحافظين الفدرالي.
في  كباب  شاتو  مطعم  في  كانت  األساسية  المحطة 
إفطارًا  له  المرافق  والوفد  براون  آيالند، حيث حضر  وست 
حاشدًا شارك فيه قرابة مئة وخمسين من أئمة المساجد 
من  الجاليويين  والناشطين  الدينية  المراكز  ومسؤولي 
األطياف والعِرقيات المختلفة. تخللَت اإلفطارَ كلمةٌ لبراون 
أطلق فيها مواقف متميزة، شدد فيها على وقوفه بقوّة في 
وجه القانون الواحد والعشرين وبوجه الكراهية للمسلمين. 
المحافظين  حزب  لرئاسة  منافسه  على  هجومًا  شن  كما 
ازرا  "رَبِل ميديا"  براون صاحب موقع  پواليفر. وهاجم  پيار 
واصفاً  كندا"،  كل  في  پواليفر  جوالت  "يتابع  الذي  لفنت 
الموقع بأنه "الموقع األكثر وضوحًا في الكراهية في كندا". 
االسالمية  بالجالية  عالقته  تاريخ  عن  براون  تحدث  كما 
لإلسالم  الكره  من  نتخلص  أن  اردنا  "إذا  وقال:  كندا  في 
)االسالموفوبيا( في كندا فعلينا ان نختار زعيمًا من الحزب 
اليمينية  القول – من داخل الحركة  المحافظ الذي يمكنه 
– بأن الكراهية غير مرحب بها". وتطرق الى موقف پواليفر 
من مذكّرة إدانة االسالموفوبيا في المجلس النيابي الكندي 
حين عُرَضت للتصويت في المجلس النيابي الكندي باعتبار 
"االسالموفوبيا  براون:  وقال  )االسالموفوبيا( مختَرَعة".  انها 
ليست مخترعة، بل حقيقية في مجتمعنا". وأضاف: "كان 
وانا  النيابي،  اونتاريو  مجلس  في  مماثل  تصويت  هناك 
الذي  كندا  في  الوحيد  المحافظ  الزعيم  كنت  بأنني  افتخر 
براون:  وتابع  االسالموفوبيا".  إدانة  لمصلحة مذكرة  صوت 
"لم أكتِف بذلك، بل ابلغت فريق النواب في حزبنا بأن من 
ال يصوت إلدانة االسالموفوبيا فليس له مكان في الحزب 
المحافظ في اونتاريو. لذلك فكل نائب في الحزب صوَّت الى 
بالقول:  جانب المذكرة. وهذا ما وَجَب أن يكون". وعقب 

"فعلنا ذلك في اونتاريو، ويمكننا ان نفعله في كندا". 

المدينة،  في  المساجد  من  عدد  على  جوالت  له  وكانت 
بينها مسجد أهل البيت ومركز الجالية اإليرانية في منطقة 
سانت بيير، حيث اثار إمام المؤسسة سماحة الشيخ صالح 
في  االيرانية  السفارة  إغالق  إشكالية  براون  أمام  سيبويه 
كندا  االيرانية في  الجالية  تواجهها  التي  والمصاعب  اوتاوا، 
الزواج  وأوراق  السفر  بجوازات  المتعلقة  المعامالت  إلتمام 
مطالباً  االيرانية،  الجالية  تحتاجها  التي  وغيرها  والطالق 
براون  وتناول  مونتريال.  في  ايرانية  قنصلية  فتح  بِتسهيل 
الدين  علماء  من  كبير  عدد  بحضور  المركز  في  السحور 

والناشطين ومسؤولي المركز. 
وزار براون أيضاً مدينة كيبك سيتي ونصب شهداء مجزرة 
جدد  حيث  المسجد،  في  الجالية  والتقى  الكبير  المسجد 
التأكيد على موقفه في مواجهِة االسالموفوبيا، ووقوفه إلى 
جانب الجالية بعد المجزرة التي راح ضحيتها ستة شهداء 

وعدد من الجرحى في 29 كانون الثاني من عام 2017.
الحزب  في  الناشطين  لبعض  لقاءات  براون  زيارة  سبقَت 
في  الجالية،  في  الناشطين  من  العديد  شملت  المحافظ 
محاولة يبدو انها نجحت نوعا ما في فتح نافذة في العالقة 

بين الحزب اليميني والجالية االسالمية. 
ـ  براون  مع  لقاءٌ  الزيارة  خالل  في  المشرق  لصدى  وكان 
ننشره في هذا العدد باللغتين الغربية واالنكليزية ـ وقد أثارَ 
ردود فعل عنيفة من شخصيات محافظة استهدفت براون 
المشرق. وستكون  افتراءاتها جريدةَ صدى  وطاولت سهام 

لنا معها وقفة في األيام المقبلة.
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بإجماع  الكندي  العموم  مجلس  تبنى 
’’االتحاد  بأّن  يعترف  اقتراحاً  أعضائه 
جماعية  إبادة  أعمال  يرتكب  الروسي 
قّدمت  األوكراني‘‘.  الشعب  بحق 
الناطقة  ماكفِرسون،  هيذر  االقتراح 
الجديد،  الديمقراطي  الحزب  باسم 

اليساري التوجه، للشؤون الدولية. 
القوات  أّن  االقتراح  نّص  في  وجاء 
’’فظائع  ارتكبت  الروسية  العسكرية 
ممنهجة  ’’حاالت  وراء  وأنها  جماعية‘‘ 
 .‘‘ً من قتل المدنيين األوكرانيين عمدا
ويضيف نّص االقتراح الذي أقره نواب 
مجلس  في  َّلة  الممث األحزاب  كل 
يرتكب  الروسي  ’’االتحاد  أّن  العموم 
الشعب  بحقِّ  جماعية  إبادة  أعمال 

األوكراني‘‘. 
هذا  دقة  مدى  عن  النظر  بِغضِّ 
التوصيف لألعمال الحربية الروسية في 
أوكرانيا فإن التضامن الرسمي الكندي 
ملكياً  بدا  وشعباً  حكومة  أوكرانيا  مع 
التصعيد  خالل  من  الملك  من  أكثر 
المباشر مع روسيا وطرد الدبلوماسين، 
ثم وضع شخصيات عديدة على لوائح 
الطيران  ومنع  والحظر،  المقاطعة 
الروسي من الهبوط واالقالع من وإلى 
األراضي الكندية، وإرسال المساعدات 
كييف،  الى  والمدنية  العسكرية 
إضافة إلى إعالن االستعداد الستقبال 
وتسهيل  األوكرانيين،  النازحين  آالف 
السكن  وتأمين  واستقبالهم  انتقالهم 

والعمل لهم. 
تكون  قد  األخيرة  اإلجراءات  هذه 
على  البالد  اعتادت  فقد  غريبة،  غير 
استقبال المهاجرين والالجئين، ولكن 
أننا  المراقبين  بعض  حفيظة  أثار  ما 
لِبلدان  بالنسبة  االكتراث  هذا  نرَ  لم 
وغزوات  حروباً  متعددة شهدت  أخرى 
في  كندا  صوتت  بل  ال،  عسكرية. 
على  نيويورك  في  العمومية  الجمعية 
قرارات منعت إدانة إسرائيل باعتبارها 
دولة غازِية ومعتدية، سواء أَفي حروبها 

المتعددة على لبنان أو غزة أو هجماتها 
المتواصلة على سوريا.

للعراق  األمريكي  للغزو  بالنسبة  أما 
كريتيان  جان  حكومة  تمنّعت  فقد 
عن المشاركة العسكرية المباشرة به، 
 – المتعاقبة  الحكومات  ساهمت  ثم 
الشرطة  تدريب  تزل – في جهود  ولم 
التعامل  وكرَّست  العراقية،  االتحادية 
من  العراق  احتالل  على  ترتب  ما  مع 
وامتدادها  التكفيرية  الجماعات  نشوء 
إلى سوريا في ظل الحضور العسكري 
أي  دون  الحلفاء،  وحضور  األمريكي 
موقف يُذكَر يدعو إلى تطبيق القرارات 
إنهاء  ضرورة  لجهِة  المشروعة  الدولية 
تقرير  حق  الشعوب  واعطاء  االحتالل 

مستقبلها السياسي. 
وكذا في المشاركة العسكرية المباشرة 
في احتالل أفغانستان وما نتج عنه من 
الجنود  وسقوط  األبرياء  الضحايا  آالف 
المفاجئ  االنسحاب  ثم  الكنديين، 
الذي أعاد كابُل إلى سلطة طالبان من 
البحرية  المشاركة  ننسى  وال  جديد. 
الكندية من خالل فرقاطاتها العسكرية 
في العدوان على ليبيا وما نتج عنه من 

ضحايا، ودمار وخراب كبيرَين. 
إسفيناً   – وسيدق   – دق  هذا  كل 
باتت  التي  الناس  بين  إزالتُه  تصعب 
إخبارية  مصادر  ولديها  وتتابع  تقرأ 
لن  الذين  السياسيين  وبين  متنوعة 
المواقف  يبرروا  أن  بحال  يستطيعوا 
المزدوجة، التي باتت تميز بين شعب 
وآخر وقضية وأخرى وفق المصالح، وال 
بالقيم األخالقية واإلنسانية  لها  عالقة 
 – منمّقة  شعارات  َّخذ  تُت كانت  التي 

ليس إال.. 
القادمة  باألجيال  سيدفع  الواقع  هذا 
وشخصيات  أحزاب  عن  التفتيش  إلى 
رؤاها.  وتحمل  تصوراتها  تمثل  بديلة 
يحدوها  قادمة  لتغييرات  فلْنتحضر 
ِضيق الذرع بسياسات متلونة ال تراعي 

قيماً وال أخالقاً. 

المواقف المزدوجة.. إسفين الثقة مع السياسيين
أول الكالم پاتريك براون في كيبك يطلق مواقف متقدمة: 

ماذا علينا أن نفعل لنتخلص من "اإلسالموفوبيا"؟

التحرير

نرحب بأبناء الجالية الكريمة 

)514(996-4021 

Contactez-moi dès aujourd'hui

براون في مطعم الشاتو كباب في غرب مونتريال يراجع مع احد 
أبناء الجالية طلب االنتساب لحزب المحافظين
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نبارك لكم عيد 
الفطر المبارك
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"حزب المحافظين الكندي في مساجدنا"؟!

حسين حب هللا
السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca

الناشطين  أحد  أبدى  العبارة  بهذه 
بشأِن  استغرابه  الجالية  في  البارزين 
بلدية  رئيس  بها  قام  التي  الجولة 
لرئاسة  والمرشح  الحالي  بْرامپتن 
پاتريك  الفدرالي  المحافظين  حزب 
مدينة  مساجد  من  عدد  على  براون 
في  عامًا  إفطارًا  وإقامته  مونتريال 
مطعم الشاتو كباب في غرب المدينة. 
التاريخية  المذكور  الحزب  فمواقف 
فتح  في  إال  شيء،  كل  في  تساهم 
المسلمة  الجالية  مع  جيدة  عالقات 
أن  العادة  جرت  وقد  كندا.  في 
تصوّت الجالية االسالمية بالخصوص 
والعربية بشكل عام للحزب اللبرالي. 
المحافظين  اسم  يُذكر  أن  فلمجرد 
بين المراكز االسالمية يكون الموقف 
مواقف  فلِلحزب  حاضرًا.  السلبي 
أن  معها  يستحيل  وخارجية  محلية 
بينهما.  وتناغم  وتقارب  التقاء  يكون 
فكانت الجالية تشعر بأنها أقرب ألي 
حزب آخر غير المحافظين، سواء أكان 
الحزب اللبرالي أو حزب الديمقراطيين 

الجدد أو حزب الخضر.
في الموقف الداخلي يكفي أن نقرأ ما 
قاله رئيس الحكومة الكندية السابق 
 2015 عاَم  المحافظين  حزب  وزعيم 
سي:  بي  السي  قناة  مع  مقابلة  في 
"إن أكبر تهديد أمني لكندا بعد عقدٍ 
أيلول/  الحادي عشر من  أحداث  من 
اإلسالمي".  اإلرهاب  هو  سبتمبر 
وهو كالم صادر من أعلى سلطة في 
وتبريره  تجميله  في  تنفع  لم  الحزب 
أي مواقف الحقة، وقد القت الجالية 

هذا الموقف بالكثير من االمتعاض.
عام  من  أكتوبر  األول/  تشرين  في 
بتمديد  نيابية  لجنة  أوصت   ،2006
العمل ببندين قانونيين ينتهى العمل 
بهما عاَم 2007، وينص أحدهما على: 
المشتبه  باعتقال  للشرطة  السماح 
بهم دون أمر قضائي واحتجازهم مدةَ 
إليهم،  التهم  توجيه  دون  أيام  ثالثة 
عمل  بارتكاِب  الشرطة  اشتبهت  إذا 
للقاضي  يسمح  اآلخر  البند  إرهابي. 
بشهادته  اإلدالء  على  الشاهد  بإجبار 
ربما  أو  سابقة  ارتباطات  حول  سراً 
عقوبة  طائلة  تحت  معلقة  أعمال 
إال  الشاهد.  يمتثل  لم  إذا  السجن 
على  باإلبقاء  المحافظين  اقتراح  أن 
اإلجراءات سارية لمدة ثالث سنوات 
أحزاب  اتحدت  أن  بعد  أخرى، سقط 
في  وأسقطته  الثالثة  المعارضة 
فبراير- شباط من عام 2007 بأغلبية 
أكد  وقد   .124 مقابل  صوتًا   159
هاربر لِمُحاوِره من قناة سي بي سي 
عندما   – مانسبردج  پيتر  االعالمي 
سأله عما إذا كان سيحاول إعادة تلك 

القوانين – أن "هذه هي خطتنا".
موقع  على  لبراون  المنافس  المرشح 
كان  پواليفر  پيار  المحافظين  رئاسة 
الجالية  حفيظة  أثار  موقفًا  أطلق 

النقاب"  "حظر  دعم  حين  االسالمية 
المواطنة  احتفاالت  في  المقترح 
عن  لإلبالغ  ساخن  خط  وإنشاء 
مثل  البربرية"  الثقافية  "الممارسات 
العبودية الجنسية أو جرائم "الشرف" 
برنامج  عناصر  من  عنصران  وهما   -
لِعام 2015.  المحافظين االنتخابيين 
المواقف  هذه  إن  النقاد  قال  حينها 
محاولة  من  جزءًا  كانت  السياسية 
المناهضة  األصوات  لتعبئة  تهكّمية 
إن  المؤيدون  قال  بينما  للمهاجرين، 
الهدف منها هو حماية القيم الكندية 
كالعلمانية والمساواة بين الجنسين.

الخارج  في  أما  الداخل،  في  هذا 
فسياسة الدعم األعمى السرائيل في 
عدوانها على الفلسطينيين واللبنانيين 
مواقفها  نراجع  أن  ويكفي  واضحة. 
من عدوان تموز على اللبنانيين الذي 
شخص،   1,200 قرابة  ضحيته  راح 
عددٌ  وبينهم  المدنيين  من  معظمهم 
من أفرادِ عائلة األخرس من مونتريال، 
الذين كانوا في زيارة إلى بلدهم األم 
يكلف  لم  لكن  العدوان.  وقع  حين 
يرأس  كان  الذي  المحافظين،  حزب 
عناء  نفَسه  الكندية حينها،  الحكومة 
إرسال وفد للتعزية بالعائلة. واألنكى 
التقى  الجالية  من  وفداً  أن  من ذلك 
في خالل عدوان عامِ 2006 بالمعاوِن 
ـ  كيني  جيسون  النيابي  )السكرتير( 
 2008 عاَم  للهجرة  وزيرًا  ِّن  عُي الذي 

على  اإلسرائيلي  العدوان  له  ليشكو  ـ 
ضحايا،  من  به  تسبب  وما  لبنان 
صورًا  عليه  الحاضرين  أحد  فعرض 
المدارس  على  االعتداءات  عن 
التحتية  والبُنى  والمستشفيات 
التي سقطت، فما  المدنية  والضحايا 
كان من كيني إال أن قال ـ بدون تردد 
مع  يتوافق  اسرئيل  به  تقوم  ما  إن  ـ 

مبادئنا لحماية نفسها!  
وهناك موضوع نقل السفارة الكندية 
موقفًا  فنجد  المحتلة،  القدس  إلى 
لزعيم سابق للحزب المحافظ، إيرين 
بالقول:  عنه  تحدث  الذي  اوتول، 
حكومة  ستنقل  قيادتي،  "تحت 
إلى  الكندية  السفارة  المحافظين 
بالمدينة  أخيراً  وتعترف  القدس 

عاصمةً شرعيةً إلسرائيل". 
هذه المواقف وغيرها تركت هوة بين 
فجعلت  والجالية،  المحافظ  الحزب 
مع  اللقاء  تسويق  يريد  َمن  َمهمة 
المحافظين  حزب  لرئاسة  المرشح 
خالل  في  براون  پاتريك  الفدرالي 
إلى  تحتاج  مونتريال  إلى  زيارته 
تذليلها  في  ساعدت  كبيرة،  جهود 
المهمة  المواقف  ـ  الشيء  بعض  ـ 
الجيدة  العالقة  في  وتاريخه  لِبْراون 
مع الجالية. لكنها لم تؤدِّ الى نسيان 
بعًضا  أورَدنا  الذي  المحافظين  تاريخ 

منه في هذه العجالة.
صدى  صحيفة  مع  مقابلته  في 

موقعنا  على  نشرناها  التي  المشرق 
باللغتين العربية واالنكليزية وننشرها 
المشرق،  صدى  من  العدد  هذا  في 
يبدو  قد  متميزة  مواقَف  براون  أطلق 
من يتحدث بها للوهلة األولى من غير 
علنًا  يقولها  كان  لكنه  المحافظين. 
وبُثت على مواقع التواصل االجتماعي 
وهي موثقة بالصوت والصورة. والرجل 

أطلقها دون تردد. 
محاربة  على  تأكيده  أبرزها  لعل 
وقد  والعشرين،  الواحد  القانون 
مبلغ  برامپتون  في  بلديته  قدمت 
في  المحكمة  لدعم  دوالر  ألف   100
والعشرين.  الواحد  القانون  مواجهة 
أن  كيبك  حكومة  أرادت  "إن  وقال: 
تحارب سواها بسبب الحرية الدينية، 
فسيحاربها رئيس الحكومة )أي بِراون 
أداة  كل  سأستخدم  انتُخِب(.  إن 
للقضاء  الكندية  الحكومة  بِيَد  وموردٍ 

على القانون الواحد والعشرين".
وخالفاً لسياسة المحافظين المنحازة 
براون  رأى  إلسرائيل،  أعمى  بشكل 
أن "كندا بحاجة إلى سياسة خارجية 
األحيان  أغلب  في  فهي  متوازنة، 
الشرق  إزاءَ  سياستها  في  تتوازن  لم 
األوسط"، آمالً "أن نتمكن من انتهاج 
ِّز  سياسة خارجية مستقلة عقالنية ترك

على السالم في الشرق األوسط".
وعن نقل السفارة الكندية إلى القدس 
المحتلة قال براون بوضوح "لن أنقل 

السفارة إن انتُخِبُت رئيساً للحكومة".
اليمن  في  الوضع  من  موقفه  وعن 
المشرق:  لصدى  براون  قال 
الكنديين  السياسيين  أحد  "إنني 
بتحرك  يطالبون  الذين  المعدودين 
إن  اليمنيين.  مع  والتضامن  كندا 
الالجئين  مساعدة  نستطيع  كنا 
أهل  نساعد  ال  فلَِم  األوكرانيين، 
براون:  قال  فلسطين  وعن  اليمن؟" 
المساعدة  تقديم  نستطيع  كنا  "إن 
فلماذا  أوكرانيا،  في  لالجئين  سريعاً 
لقد كنت  الفلسطينيين؟..  ال نساعد 
أول سياسي كندي يصدر بيانأً بشأن 

أحداث األقصى )األخيرة(".  
هذه المواقف المتقدمة لزعيم مرشح 
من  يتمكن  لن  المحافظين  لرئاسة 
تحقيقها إال بدعم من الذين يطالبون 
الجالية  أبناء  أي  المواقف،  بهذه 
الجاليات  في  وأنصارها  االسالمية 
على  بالدخول  المطالبون  األخرى، 
الحزب.  إلى  واالنتساب  التغيير  خط 
جاليتنا،  على  بالسهل  ليس  أمر  وهو 
التي يحتاج قسم كبير منها إلى جهد 
أن  يمكن  الحزب  بأن  إلقناعه  كبير 
بالرغم من  ليلة وضحاها،  بين  يتغير 
التي  المواقف  من  الطويل  التاريخ 

تصب في غير مصلحة الجالية.
يبدو أن السيد براون جاد في مواقفه، 
الصورة  لتغيير  جاهدًا  يسعى  وهو 
السلبية في أذهان الجالية عن حزب 
الدعم  إلى  يحتاج  وهو  المحافظين، 
هذا  دون  ومن  برنامجه.  يحقق  كي 
الدعم ستكون الساحة متاحة للطرف 
اآلخر. وهو ما لفت إليه براون بالقول: 
المحافظين  حزب  تغيير  أردتم  "إن 
فعليكم  للجالية،  داعماً  حزباً  ليصبح 
خياران:  أمامكم  إليه.  تنتسبوا  أن 
متطرفة  يمينية  محافظة  حكومة  إما 
حكومة  وإما  ترَمب،  لِنهج  محاكية 

صديقة للجالية".      
شيء  هناك  وليس  ممكن  التغيير 
والمواقف  السياسة،  في  ثابت 
االحزاب،  كل  في  األكثرية  تفرضها 
ويلعب فيها زعيم الحزب دوراً محورياً 
عندما تقف خلفه أغلبية حزبية. هذه 
أصحاب  بقي  إذا  لن تحصل  األغلبية 
هذه المواقف ـ كجاليتنا ـ بعيدين عن 
مواقع التأثير انتسابًا وتصويتًا وتطوعًا 
للحزب المحافظ أو أي حزب نريد له 

أن يسمعنا ويقف إلى جانبنا.

نعم، الحزب المحافظ في مساجدنا. 
المساجد  روّاد  يلعب  أن  أمل  على 
التأثير  في  دورًا  عام  بشكل  والجالية 
في  الدخول  خالل  من  األحزاب  في 
وتطرق  منا  تقترب  التي  األحزاب 
أبوابنا، والعمل مع االصوات المعتدلة 
للتسامح  موطنًا  كندا  لجعل  فيها 
والتنوع والتعددية، يقف على مسافة 

واحدة من مواطنيه. 

بروان يناقش مواقفه في افطار مونتريال االسبوع الماضي مع االستاذ وليد حديد والشيخ صالح سيبويه 

فرصة ذهبية لإلستثمار 

مؤسسة تجارية عريقة في منطقة
côte des neiges تضم مطعم لبنانياً 

وفرن بيزا ومناقيش بكل منتجاتهم 
المتنوعة، اكثر من عشرين سنة في

خدمة الزبائن .

فرصة ال تتكرر كثيرا، اذا كنت تبحث عن بناء 
مستقبل تجاري مربح ومميز اتصل بنا :

514-513-9813
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حسين حب هللا ـ مونتريال

قام رئيُس بلدية برامپتون في أونتاريو 
المحافظين  حزب  لرئاسة  والمرشح 
الفدرالي السيد پاترِك بْراون بزيارة إلى 
بالجالية  خاللها  في  إلتقى  مونتريال، 
بحضوره  إفطار  أقيم  وقد  االسالمية. 
الوست  في  كباب  شاتو  مطعم  في 
أئمة  من  العشرات  فحضره  آيالند، 
المساجد والناشطين في الجالية. قام 
بعدها بجولة على عدد من المساجد 
متقدمة.  مواقف  وأطلق  المدينة  في 
أهل  مسجد  في  محطته  أثناء  وفي 
البيت، كان لنا لقاء معه شدد فيه على 
والعشرين،  الواحد  للقانون  محاربته 
لتغيير  تساعدوني  "أن  إلى  داعياً 
حزب المحافظين والختيار زعيمٍ ينفي 
"إن  براون  وسأل  لإلسالم".  الكره 
األوكرانيين،  مساعدة  نستطيع  كنا 
وأضاف:  اليمن"؟  أهل  نساعد  فلَِم ال 
المساعدة  تقديم  نستطيع  كنا  "إن 
ال  فلماذا  أوكرانيا،  لالجئين  سريعاً 
كنت  لقد  الفلسطينيين؟..  نساعد 
بشأن  بيانأً  أول سياسي كندي يصدر 

أحداث األقصى )األخيرة(".  
وشدد براون في المقابلة على التالي: 
المحافظين  حزب  تغيير  أردتم  "إن 
فعليكم  للجالية،  داعماً  حزباً  ليصبح 
خياران:  أمامكم  إليه.  تنتسبوا  أن 
متطرفة  يمينية  محافظة  حكومة  إما 
حكومة  وإما  ترَمب،  لِنهج  محاكية 

صديقة للجالية". 
پاترِك  السيد  يودَّ  كيف  بداية، 
الجالية  إلى  نفسه  يقدِّم  أن  بْراون 
اإلسالمية في كيبك، كما في كندا 

بشكل عام؟ 
في أوساط  أنني معروف جيداً   أعتقد 
أما  أونتاريو،  في  اإلسالمية  الجالية 
فأنا  كيبك،  في  للجالية  بالنسبة 
صديقها، وكل جالية تحتاج إلى صديق. 
تواجه  كيبك  في  الجالية  هي  فها 
 )Islamophobia( لإلسالم  الكره 
إلى  تحتاج  وهي  والتمييز،  والعنف 
جانبها،  إلى  يقف  شجاع  سياسي 
وهذا ما سأفعله بدون تردد. سأحارب 
 )Bill 21( والعشرين  الواحد  القانون 
والكره لإلسالم والعنصرية بدون تردد 
ألنني أؤمن أن أي كندي يجب حتماً 
يشعر  وأن  حقوقه،  بكل  يحظى  أن 

بالتساوي مع الجميع.

لحزب  اإلسالمية  الجالية   تصوِّت 
وليس  عاماً،   34 منذ  األحرار 
من  تنتقل  أن  لها  السهل  من 
التصويت لحزب  إلى  له  التصويت 

المحافظين، فما قولكم؟ 
تساعدوني  أن  اآلن  منكم   أطلب 
والختيار  المحافظين  حزب  لتغيير 
زعيمٍ ينفي الكره لإلسالم من أوساط 
المحافظين  حزب  أن  أَعِي  الحزب. 
قد أوجد هذا الوضع، وهذا ما أحاول 
جوهر  ألجل  معركةٌ  فهذه  تغييره، 
نجد  جهة،  من  المحافظين.  حزب 
 )Pierre Poilievre( بْوالْييفر  بْيير 
الذي يدعم القانون الواحد والعشرين، 
من  محاواِلً  صحافياً  مؤتمراً  عقَد  وقد 
مدير  عقَد  كما  النقاب،  حظرَ  خالله 
"الخط  ُسمَِّي  صحافياً  مؤتمراً  حملته 
الساخن لإلبالغ عن األعمال البربرية" 
يُعَمل  الذي   )”barbaric tipline“(
من خالله على استهداف المسلمين. 
 Rebel" موقع  بقوةٍ  يؤيد  أنه  كما 
الثائر"(  "اإلعالم  )أي:   "Media
أما من  للمسلمين.  الكره  يبث  الذي 
الجالية في  أدعم  أنا  فها  أخرى،  جهة 
مكافحتها للكره لإلسالم وللعنصرية.

االحتمالَين،  بين  كبير  الفرق 
اإلسالمية،  الجالية  بِيَد  والخيار 
التي تستطيع البقاء على الهامش 
لإلسالم  كارهٍ  ٍح  لِمرشَّ والسماح 
المشاركَة  أو  بالزعامة،  بالفَوز 
لضماِن فَوزِ صديِق الجالية. هذا هو 
اتخاذُه حالياً. وفي  الواجب  الخيار 
)الفدرالية(  الحكومية  اإلنتخابات 
نيِل  إلى  سأحتاج  الحقاً،  العامة 
أصواتكم، وآمل أن أتمكن من أن 
أُرِيَكم في أمدِ ثالث سنوات كيف 
عليه  اعتادَ  عمَّا  زعامتي  ستختلف 
الحزب. أما اآلن فاألهم هو تحديد 
الذين  المحافظين  زعيم  ماهية 
له  مَن  تريدون  فهل  تريدونه، 
تاريخٌ في العمل مع الجالية أو آخرَ 

تاريخُه معروٌف بتثبيط الجالية؟
لِحزب المحافظين ذهنية )إيديولوجية( 
معينة منذ عشرات السنين، فهل تنبع 
من موقف شخصي أو من الحزب كله؟ 
وهل تسطيعون تغيير موقف الحزب؟ 
الموقف،  يحدد  الذي  هو   الزعيم 
إن  الموقف  هذا  ستغيرون  فأنتم  لذا 

اخترتم زعيماً صديقاً للجالية.

 لكن هل لكم مناصرون آخرون في 
الجالية  جانب  إلى  الحزب  أوساط 
مون  ستقسِّ وهل  اإلسالمية؟ 

صفوف الحزب بهذا الموقف؟ 
في  ذاته  بالشيء  قمت  لقد   ال، 
الحزب،  بزعامة  فزت  عندما  أُونتاريو 
ووجّهُت الحزب ليُجابِه الكره لإلسالم. 
إذاً هذا ما حدث في أونتاريو وأستطيع 
فما  الوطني،  المستوى  على  تحقيقه 
الذين  من  المزيد  بوجود  أؤمن  زلت 
يوافقونني الرأي في الحزب وفي أرجاء 
المحافظ  النهج  إلى  بالنسبة  البلد 

الشمولي.
المخاوف  من  شيءٌ  الجالية  يُساوِر 
بْراون،  باترِك  السيد  بالنسبة الختيار 
للجالية، لكنه قد  فهو خيار جيد جداً 
ال يكون كذلك بالنسبة للحزب، الذي 
يوم  في  إلبعاده  التصويت  يقرر  قد 

ما...  
على  مبنية  الحزب  في   القوة 
األعضاء  لني  يفضِّ ال  قد  العضوية. 
الحاليون، ولهذا أحتاج إلى انتساب 
إلى  الجدد  األشخاص  من  المزيد 
أونتاريو.  في  فعلنا  كما  الحزب، 
من  الصغير  العدد  أوساط  ففي 
شخصية  في  رغبةٌ  توجد  األعضاء 
 ،)Trump( تشابه شخصية ترَمب
 Peter( بيتر  بشخصية  وتتمثل 
إدخال  هو  هدفي   .)MacKay
المزيد من األعضاء الجدد ليقوموا 
فلنقدِّم  الحزب.  ألجل  بعملهم 
مثالً: في هذه الدائرة اإلنتخابية ال 
لكنني  عضواً،  لخمسين  إال  وجود 
أعمل على إدخال ما يصل إلى ألف 
أقلق بشأن األعضاء  عضو، فلماذا 
الخمسين في حين أستطيع كسب 

تشكيلة حزبية أشد اتساعاً؟
حكومة  رئيس  لمنصب  انتُخِبتم  إن 
كندا، ماذا ستكون خطتكم لمكافحة 
القانون الواحد والعشرين في كيبك؟ 

إن انتخُبُت رئيساً للحكومة الكندية، 
القضية  إلحالة  فوراً  الحكومة  سأوجِّه 
فالمعركة  العُليا،  المحكمة  إلى 
كيبك  حكومة  مُجحِفة:  الجارية 
المحدودة  غير  القانونية  الموارد  ذات 
الخيرية  المؤسسات  مع  تتواجه 
الصغيرة وتستدرّ األموال على حساب 
إن  المهمَّشة.  االجتماعية  الفئات 

أرادت حكومة كيبك أن تحارب سواها 
فسيحاربها  الدينية،  الحرية  بسبب 
أداة  الحكومة. سأستخدم كل  رئيس 
للقضاء  الكندية  الحكومة  بِيَد  وموردٍ 

على القانون الواحد والعشرين.
من  ستتمكنون  هل  ولكن 
البند  بوجود  التحرك  بها  المضي 
 notwithstanding( المُلزِم 

clause(؟ 
المحكمة،  في  القانون  هذا   سأواجه 
فال أعتقد أن هذا البند المُلزِم يمكن 
يقوم  التي  المبادئ  على  يتغلب  أن 
كل  سأستخدم  البلد.  أساس  عليها 
أداة ألعيَق مسوِّغات هذا القانون، فال 

أستطيع تقبّل العنصرية. 
عن  قليالً  أتحدث  أن  اآلن  أود 
وحزب  لِكندا  الخارجية  السياسة 
المحافظين في ما يتعلق بالصفقة 
مع  هاربر  حكومة  أجرتها  التي 
 15 قيمتها  وبلغت  السعودية 
لرئاسة  انتُخبتُم  إن  دوالر.  بليون 
على  ستحافظون  فهل  الحكومة، 
فها  ستُنهونها؟  أم  الصفقة،  تلك 
اليمنيين  يقتلون  السعوديون  هم 
كذلك  والسعوديين  والبحرينيين 

باألسلحة الكندية. 
تلك  تفاصيل  على  أطّلع  أن  عليَّ 
بالمخارج  مُلماً  فلست  الصفقة، 
إنني  لكندا.  بالنسبة  منها  الممكنة 
أحد السياسيين الكنديين المعدودين 
الذين يطالبون بتحرك كندا والتضامن 
نستطيع  كنا  إن  اليمنيين.  مع 
فلَِم  األوكرانيين،  الالجئين  مساعدة 
سأبحث  لذا  اليمن؟  أهل  نساعد  ال 
تتوفر  قد  التي  األدوات  كل  عن 
وأستخدمها كي أضمن أن تصبح كندا 

حليفة للمضطهدين في اليمن.
السؤال نفسه بالنسبة لفلسطين. 
فكما ذكرتم، كندا بدأت بمساعدة 
غضون  في  األوكرانيين  الالجئين 
بدأت  أنها  حتى  ونصف،  أسبوع 
تساعد الجيش األوكراني باستمرار. 
كثيرة  فمدن  فلسطين،  في  أما 
اإلسرائيلية  القوات  احتلتها  قد 
منذ أكثر من سبعين سنةً، وهذه 
األمم  باعتراف  محتلة  المدن 
تتحرك،  لم  كندا  لكن  المتحدة. 

فهل ترَون معاييرَ مزدوجةً هنا؟ 
نعم، ولهذا تحدثت تكراراً بشأن إنهاءِ 
ساعدنا  وإذا  فلسطين،  في  العنف 
السرعة   بهذه  أوكرانيا  في  الالجئين 
ظل  في  كامل  بشكل  أؤيدهم  الذين 
نكون  أن  فيجب  الروسي؟،  الغزو 
الالجئين  مساعدة  على  أيًضا  قادرين 
وأفغانستان.  واليمن  فلسطين  من 
يصدر  كندي  سياسي  أول  كنت  لقد 

بيانأً بشأن أحداث األقصى.
في حال انتُِخبتم لرئاسة الحكومة، 
لمساعدة  ستفعلون  ماذا 
أراضيهم  السترجاع  الفلسطينيين 
نتحدث  لم  إن  هذا   – األقل  على 
عن شؤون أخرى؟ فأرضهم محتلة، 
األوكرانيين  تساعد  اآلن  وكندا 
واعتدائها.  روسيا  غزو  لمواجهة 
الشعب  ألجل  ستفعلون  ماذا  إذاً 
أكثر  منذ  يعاني  الذي  الفلسطيني 
شعب  فهو  سنةً؟  سبعين  من 
كل  يُقتَلون  وأبناؤُه  أرضه  َّت  احتُل

يوم.
سياسة  إلى  بحاجة  كندا  أن   أعتقد 
أغلب  في  فهي  متوازنة،  خارجية 
إزاءَ  سياستها  في  تتوازن  لم  األحيان 
الشرق األوسط. أؤمن بحل الدولتين، 
والدولة  الفلسطينية  فالدولة 
في  الحق  لهما  كلتاهما  اإلسرائيلية 
الوجود. وعلى كندا أن تحفظ السالم، 
خالفاً لما أراها عليه في أغلب األحيان: 
ودونالد  واشنطن  ألسلوب  ِّدةً  مقل
انتهاج  من  نتمكن  أن  آمل  ترَمب. 
ِّز  سياسة خارجية مستقلة عقالنية ترك

على السالم في الشرق األوسط.
على  قادرة  كندا  أن  ترَون   هل 
عن  مختلفة  سياسة  انتهاج 
نرى  فنحن  األميركية؟  السياسة 
أنها تتبع الواليات المتحدة خطوة 
ألوكرانيا  بالنسبة  مثالً  بخطوة، 

وفلسطين وإسرائيل وسوريا؟. 
 ال أرغب في أن أكون كالقطعان التي 
صحيحاً  أراه  ما  سأفعل  سواها.  تتبع 

إن انتُخِبُت رئيساً للحكومة.
 

هاملتون  في  الجالية  أن   أذكر 
سابقةً  مشكلةً  طرحت   )Hamilton(

 مقابلة

المرشح لرئاسة حزب المحافظين الكندي پاتِرك ْبراون لـصدى المشرق:

سأحارب القانون الواحد والعشرين بدون تردد..
إن كنا نستطيع تقديم المساعدة سريعًا 
ألوكرانيا، فلماذا ال نساعد الفلسطينيين؟

براون يتحاور مع مجموعة من الناشطين من لقاء براون مع صدى المشرق في مسجد اهل البيت

التتمة في الصفحة الخامسة ← 
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من االفطار في مطعم شاتو كباب غرب مونتريالپاترِك بْراون مع مجموعة من علماء الدين في اثناء السحور في المركز اإلسالمي االيراني في مونتريال

أحد  وإسرائيل على  لبنان  بين  قامت 
النواب الكنديين، فكان جوابه: قد ال 
يمكنكم تصور ما قاله المّدعي العام 
آْشكْروفْت  جون  األسبق  األميركي 
كندا  قامت  إن   :)John Ashcroft(
المتحدة  الواليات  يُرضى  ال  بما 
فستحاصرِها األخيرة وتغلق حدودَها، 
األسبق  الحكومة  لرئيس  حدث  كما 
عن  المتناعه   )Chrétien( كْريتيان 
زمن  في  العراق  غزو  في  المشاركة 

صدام حسين. 
الجالية  مع  األعمال  من  الكثير   لي 

بَِمعية  لبنان  زرت  لقد  اللبنانية. 
كندا  في  اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة 

 Islamic Relief(
الوقت  بعض  وأمضيت   )Canada
من  الكثير  لبنان  في  أن  أعتقد  فيه. 
تنتهج  لم  كندا  وأن  الطيبين  الناس 

سياسة متوازنة في ما يتعلق به.
السياسة  حول  مثٍل  من  هل 

العادلة إزاء لبنان؟ 
فهذا  لبناني  أي  حياة  هُدِرت   إن 
أي  حياة  هُدِرَت  وإن  مأساوي،  أمر 
بد  ال  أيضاً.  مأساوي  فهذا  إسرائيلي، 

وال  كان،  أينما  العنف  مخالفِة  من 
يُمكِن التعاطف مع طرف دون سواه.

نقل  من  موقفكم  سيكون  ماذا 
في  القدس  إلى  الكندية  السفارة 

حين يؤيده الحزب؟ 
رئيساً  انتُخِبُت  إن  السفارة  أنقل  لن 

للحكومة. 

اإلسالمية  الجالية  أن  ترَون  هل 
ماذا  الحكومة؟  في  جيداً  ممثلةٌ 
انتخابكم  حال  في  ستفعلون 

لرئاسة الحكومة؟ 

 آمل أن يحضر المرشحون المسلمون 
وزرائي  أوساط  في  بقوة  الكنديون 
ومجلس شيوخي وحكومتي. سترَون 
التي  حكومتي  في  ممثلة  الجالية 
أرغب لها في أن تشابه كندا. فأنا أريد 
أن يتجسد جمال الفسيفساء الكندية 
أكاَن   – الحكومية  المؤسسات  في 

ذلك عبر اإلنتخاب أو التعيين.
هل ستسمحون–  مثالً –  بترشح 

المحجبات لالنتخابات معكم؟ 
بالتأكيد، لَِم ال؟

ما الذي تودون قوله في نهاية هذه 

المقابلة؟  
المحافظين  حزب  تغيير  أردتم  إن 
فعليكم  للجالية،  داعماً  حزباً  ليصبح 
خياران:  أمامكم  إليه.  تنتسبوا  أن 
متطرفة  يمينية  محافظة  حكومة  إما 
حكومة  وإما  ترَمب،  لِنهج  محاكية 
توجهوا  تصوتوا  كي  للجالية.  صديقة 
https:// التالي:  الموقع  إلى 

fighterleaderwinner.ca/en
من  الثالث  في  إلينا  انضَممْتم  إن 
التاريخ  مجرى  فستغيرون  حزيران، 
الذي  ما  يعلم  فمن  وإال  الكندي. 
ُّر الحكومة؟   سيحصل لكندا عنَد تغي

تتمة الصفحة الرابعة 
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اللبنانية  الخارجية  وزارة  حددت 
مدينة  في  العامة  لبنان  وقنصلية 
 8 في  الواقع  األحد  يوم  مونتريال 
اللبنانيين  القتراع  موعداً  الحالي  أيار 
الشطب،  لوائح  على  المسجلين 
لهذا  المناسبة  االماكن  وعينت 
لمعظم  سيكون  كما  االستحقاق. 
األحزاب اللبنانية مندوبون للمشاركة 
هذا  إلتمام  والمراقبة  والمساعدة 

االستحقاق. 
تمنيت أن أتحدث عن برامج انتخابية 
لألحزاب والمرشحين اللبنانيين أسوة 
إنما هذا شبه  العالم،  انتخابات  بكل 
إلى  كبيرة  بحاجة  بلد  في  معدوم 
أمل،  بصيص  وكل  حقيقي  وعد  كل 
تتحقق  التي  االنتخابية  الوعود  فحتى 
منها نسبة %10 غير موجودة. وربما 
 – اللبناني  النظام  أن  إلى  ذلك  َمرَد 
كما هو متفق عليه – ال يترك مجاالً 
ما  لِيحققوا  للمرشحين  أو  لألحزاب 
يعدون به ناخبيهم، كوننا نعتمد على 
توافق  لعملية  يخضع  طائفي  نظام 
بِاسم  زوراً  يسمى  ما  شيء،  كل  في 

"الديمقراطية التوافقية". 
تقتصر الحمالت االنتخابية في لبنان 
المواجهة  وهو  واحد  مشروع  على 
مقابل  مشروع  وفرض  السياسية 
البلد  نقل  بل  فقط،  اآلخر  المشروع 
بأكمله من حالة إلى حالة ليس فيها 
من  أن  والدليل  بشيء.  السيادة  من 
االرض  على  ويتحرك  ويعمل  يسعى 
وجود  هما  مهمين  بعاملين  يتمثل 
وهذان  االنتخابي.  والمال  السفراء 
العامالن ال يبنيان وطناً سيادياً خالياً 
يطمح  جميعنا  وطناً   – الفساد  من 
اليه، وال يمنحاننا الثقة بالفريق الذي 
يدَّعي السيادة واالستقالل. هو نفسه 
هذا الفريق ال ينبس ببنت شفة حين 
االسرائيلية  الطائرات  وتحلق  تضرب 
يعترض  وال  وشمالنا،  جنوبنا  فوق 
هنا  من  سعودي  سفير  تدخل  على 
وكأن  هناك،  من  أميركية  وسفيرة 
أرضاً  ليست  اللبناني  الجنوب  أرض 
الوطن  البحث عن  لبنانية في معجم 
ما  وهو  الفريق.  هذا  قاموس  في 
يحاول أن ينشره في طي مصطلحاته 
تماماً  اللبنانيين  صفة  عنا  فينزع 
وهذا  السياسي.  لمشروعه  تنفيذاً 
 2005 عام  منذ  ذلك  يجرب  الفريق 

لكنه فشل. 
فبناء الوطن يكون بالتسابق على  إذاً 
ال  وسيادته،  وشعبه  الوطن  مصلحة 
أكبر  نيابية  كتلة  كسب  على  بالعمل 
تغيير هوية  أجل  اآلخر من  كتلة  من 
البلد ونقله من مكان الى آخر، فهذا 

ما يحاول "السياديون" فعله. 
وغاضب  مستاء  اللبناني  الشعب 
وحاقد على الطبقة السياسية بأجملها 
وهو على حق، وكيف ال! وهو متروك 

ودواء،  وغذاء  كهرباء  و  ماء  دون 
إنما  االرض،  تحت  الوطنية  وعملته 
من الضروري أن نعرف أن هذا الوضع 
الذي وصلنا إليه ليس بسبب قرار أي 
هو  بل  إليه،  للوصول  اللبنانيين  من 
الوطن  على  مفروض  حصار  نتيجة 
كي يركع وينفذ المطالب االميركية - 
االسرائيلية، بمباركة من عرب التطبيع 
طبعاً،  الطاولة.  وتحت  الطاولة  فوق 
التهى  الذي  السلطة  فريق  نعذر  ال 
"ما  ونغمة  الطائفة  بالوظائف وحقوق 
بدالً  جهنم  إلى  االستسالم  او  خلونا" 
العمل على مواجهة هذا الحصار  من 

االقتصادي المالي المعيشي، الخ.   
على  المسجلون  الكنديون  اللبنانيون 
بأن يقترعوا  لوائح االنتخاب مطالبون 
وحفاظاً  "للديمقراطية"  صوناً  بكثافة 
بلبنان  وإيماناً  النيابي  نظامنا  على 
نريده  الذي  والقانون،  والدولة  الوطن 
استهلكت  التي  لألرض  ووفاءً  بقوة، 
سقوا  الذين  وللشهداء  محتليها، 
وجبالها  وسهولها  حقولها  بدمائهم 
وقت  ليس  اليوم  إذاً  ووديانها. 
مسؤولية  فهناك  الحسابات،  تصفية 
الوطن  نترك  ال  أن  عاتقنا:  على  تقع 
مشرذماً  عراقاً  يريدونه  الذين  بين 
إن  لقدره.  متروكاً  مدمراً  وأفغانستاَن 
الثنائي الوطني الذي أحب أن أسميه، 
الشيعي،  بالثنائي  البعض  نعته  الذي 
منِع  في  الجنوب  تحرير  منذ  نجح 
ما  مجدداً.  ومياهنا  أرضنا  استباحة 
بالسلم  نسلمه  لن  بالحرب  كسبناه 
ولكن  بالتجويع،  وال  بالحصار  وال 
أيضاً  مطالبون  وحلفاءه  الثنائي  هذا 
التنقيب  أهمها  جريئة،  بقرارات 
العاجل عن النفط في المياه اللبنانية 
والموافقة على بناء معامل كهرباء من 
أي جهة دولية أتى الطرح، سواء أَمِن 
الصين أو ايران أو ألمانيا أو فرنسا أو 

أي دولة صديقة. 
الرئيس نبيه بري في كلمته للمغتربين 
االنتخابات  هذه  وصف  اللبنانيين 
إلى  ودعا  لبنان،  تاريخ  في  باألهم 
للثوابت  المغتربين  اقتراع  يكون  أن 
االنتخابية...  للوعود  ال  الوطنية، 
والرجل يعي ماذا يقول وهو الذي عودنا 
المستقبل.  باستشراف  نباهته  على 
هذا المجلس القادم سينتخب رئيساً 
جديداً للجمهورية اللبنانية، وسيكون 
والكهرباء  النفظ  ملف  عن  مسؤوالً 
وسيكون  المالي،  النقدي  والوضع 
مسؤوال عن منِع لبنان من الوقوع في 
أيدي مريدي التطبيع ومريدي الخنوع 
لالمالءات االميركية. وبالتالي أصواتنا 
االطمئنان  يجوز  وال  الفرق  تصنع 
وحدها  مسبقاً.  المريحة  النتائج  إلى 
األمل  لوائح  انتخاب  في  المشاركة 

والوفاء هي التي تضمن ذلك.

غسان عجروش - مونتريال 
قانوناً  اللبناني  النواب  مجلس  أقرّ  أعوام   أربعة  نحو  قبل 
الحالي  القانون  تضمّن  التشريعية   لالنتخابات  جديداً 
)هناك  القضاء  مستوى  التفضيلي على  اعتماد الصوت 
أن  الرغم من  أكثر من قضاء(. وعلى  انتخابية تضمّ  دوائر 
يؤمّن  العتيد  االنتخاب  قانون  النسبي في  اعتماد النظام 
عدالة التمثيل، إال أن اإلشكالية تكمُن في طريقة احتساب 
المقاعد للوائح المُقفلة، خصوصاً أن لبنان تحكمه التوازُنات 
الطائفية والمذهبية التي أملت توزيع المقاعد النيابية على 
المقاعد  احتساب عدد  فإن  وبالتالي  والمذاهب.  الطوائف 
لكن   . تنالها  التي  األصوات  عدد  نسبة  الى  يعود  للوائح 
ال  السهل  باألمر  ليست  المقاعد  هذه  احتساب  طريقة 
سيما بعد اعتماد الحاِصل االنتخابي كعتَبة انتخابية، أي أن 
الدخول  االنتخابي تستطيع  بالحاِصل  التي تحظى  الالئحة 
إلى السباق للفوز بعدد من المقاعد يساوي نسبة األصوات 
تقضي  االنتخابي  الحاِصل  فطريقة  عليها.  حصلت  التي 
بقسمة عدد أصوات المُقترعين في الدائرة االنتخابية على 
عدد المقاعد النيابية المُخّصصة لها، فنحصل عندها على 
الحاِصل االنتخابي، الذي سيُستَعمل لتحديد عدد المقاعد 

التي ستنالها كل الئحة مُشارِكة في االقتراع.
مثالً يفترض أن عدد األصوات المُقترِعة، في دائرة انتخابية 
مُعيّنة، بلغ 250000 صوت، وأّن عدد المقاعد المُخّصصة 
لهذه الدائرة هو خمسة مقاعد، فيكون الحاِصل االنتخابي 
المقاعد  من  عدداً  الئحة  كل  تنال  وهكذا  50000 صوت 
يساوي عدد المرّات التي يتكرّر فيها الحاِصل االنتخابي. ثم 
التي حازها كل مُرّشح  التفضيلية  تُحَسب نسبة األصوات 
األصوات  جمْع  على  تقوم  حسابية  معادلة  وفق  وذلك   ،
التفضيلية التي نالها المُرّشحون في القضاء، ومن ثم يُقّسم 
بقسمتها  مُرّشح  كل  نالها  التي  التفضيلية  األصوات  عدد 
على مجموع األصوات التفضيلية في القضاء، وهكذا يفوز 
كل  وتفوز  التفضيلية،  األصوات  من  نسبة  أعلى  حاز  َمن 
الئحة بالمقاعد وفق ما حصلت عليه أوالً كحاِصل انتخابي 

ومن ثم ما حصل عليه مُرُشحها من أصوات تفضيلية.
تتنافس  لوائح  ثالث  أن  فنفترض  أعاله،  المثل  ولنتابع 
على  حصلت  األولى  الالئحة  وأّن  الخمسة،  المقاعد  على 
صوت،   70000 على  الثانية  والالئحة  صوت،   125000
والالئحة الثالثة على 55000 صوت، فيصبح توزيع المقاعد 

عل الشكل التالي:

 25000 والباقي  مقعدين  على  تحصل  األولى  الالئحة 
صوت، فيما تحصل الالئحة الثانية على مقعد واحد والباقي 
واحد  بمقعد  فتفوز  الثالثة  الالئحة  أما  صوت،   20000

والباقي 5000 صوت.
ويبقى مقعد واحد وعندها تبعاً لطريقة معّدل البقايا الكبرى 
اقترع  حال  في  المقعد   هذا  على  األولى  الالئحة  تحصل 
100 ألف ناخِب في دائرة فيها 8 مقاعد نيابية وفي حال 
أن  يجب  عندها  المئة،  10في  االنتخابية  العتَبة  اعتمدنا 

تحصل الالئحة على هذه النسبة لكي تدخل المُنافَسة".
تحصل  التي  للوائح  المقاعد  عدد  احتساب  أما كيفية 
المُقترعين  أصوات  من  المئة  في  الـ10  يفوق  ما  على 
و   40 على  تباعاً  وحصلت  لوائح   4 لدينا  كان  حال  في   "
26 و13 و11ألف صوت، عندها تحصل هذه اللوائح على 
عدد مقاعد بعد قسمة مجموع األصوات التي حازتها على 
على  األولى  الالئحة  تحصل  وبالتالي  االنتخابي،  الحاِصل 
مقعد  على  والثالثة  مقعدين  على  والثانية  مقاعد  ثالثة 
واحد، فيما ال تحصل الرابعة على أي مقعد لعدم تجاوزها 

الحاِصل االنتخابي أي 11250 صوتاً".
وفي المرحلة التالية، أهمية الصوت التفضيلي )في القضاء( 
من  وذلك  الئحة،  كلّ  في  الفائزين  أسماء  تحديد  بهدف 
حيث احتساب جميع األصوات التفضيلية لكل المُرّشحين 
في كل قضاء، ثم تتم قسمة األصوات التفضلية لكل مُرّشح 
على مجموع األصوات التفضيلية في القضاء المُرّشح فيه.

ففي حال كان مجموع األصوات التفضيلية في القضاء 50 
ثمّ  ومن   .)50/10 قسمة  )تتمّ   10 نال  فيها  ومُرّشح  ألف 
تبعاً  األدنى  إلى  األعلى  المُرّشحين من  أسماء  ترتيب  يتمّ 

للنسبة التي حصل عليها كلّ مُرّشح بمُعزل عن اللوائح.
اللوائح  من  أنواع  ثالثة  على  ينص  النسبي  النظام   إن 
تشمل اللوائح المقفلة التي يعمد من خاللها رئيس الالئحة 
واللوائح  عدة،  لوائح  وفق  األعضاء  ترتيب  إلى  الحزب  أو 
نصف المقفلة التي يدوّن عليها الحزب األعضاء وفق ترتيب 
ما، من حّق الناخب أن يجري عليه تغييراً. أما في اللوائح 

المفتوحة، فيتوجب على الناخب ترتيب األعضاء
بالنسبة  اإلنتخابات  نتائج  في  التفضيلي  الصوت  أثر  وعن 
لهذا  فعلياً  تأثير  أن ال  الخبراء:   يقول  اللوائح،  إلى معركة 
الصوت على خسارة أو ربح الالئحة أو الحزب أو االئتالف، 
الفتاً إلى أن "اللوائح تحصد مقاعدها النيابية قبل التطرق 

إلى مسألة الصوت التفضيلي". 

مراكز  تضم  الئحة  اوتاوا  في  اللبنانية  السفارة  وزعت 
التصويت  الذين يحق لهم  للبنانيين المسجلين  االقتراع 
في االنتخابات النيابية القادمة، التي من المقرر إجراؤها 
التي  المدن  الجاري.  أيار  شهر  من  الثامن  في  كندا  في 
يمكن للمقترعين االدالء باصواتهم فيها هي: مونتريال، 

اوتاوا، تورنتو، ويندزر، ادمنتن، هاليفاكس، فانكوفر
، فرِدرِكتُن، وكالغري، وذلك من الساعة السابعة صباحاً 

حتى العاشرة مساءً.
 والمراكز بحسب كل مدينة هي:  

مونتريال
 10025blvd de مونتريال  في  الملكيين  مركز   -

l‘Acadie, Montreal, H4N 2S1
زحلة،  الثانية،  بيروت  األولى،  بيروت  التالية:  للدوائر 
مدينة  الهرمل،  بعلبك  راشيا،  حاصبيا،  الغربي،  البقاع 
صيدا، قرى صيدا، جزين، صور، مرجعيون، بنت جبيل، 

النبطية.   
 Sourp Hagop   3400 Rue االرمنية   المدرسة   -

Nadon, Montreal, H4J 1P6
التالية: المتن، الشوف، بعبدا، عاليه، كسروان،  للدوائر 
الكورة، زغرتا، بشرّي، مدينة طرابلس،  البترون،  جبيل، 

عكار، المنية، الضنية .
اوتاوا

 245Donald Street, Ottawa,شربل مار  ابرشية   -
 On, K1K 1N1

الثانية،  بيروت  األولى،  بيروت  الشوف،  التالية:  للدوائر 
الكورة،  البترون،  عاليه، مدينة طرابلس،  بعبدا،  المتن، 
جبيل،  زغرتا،  والضنية،  المنية  عكار،  طرابلس،  مدينة 

بشري وكسروان .
التالي:  العنوان  على  الياس  مار  كاتدرائية   -

700Ridgewood Av., Ottawa, On. K1V 6N1
الهرمل،  بعلبك  راشيا،  حاصبيا،  الغربي،  البقاع  زحلة، 
مدينة صيدا، قرى صيدا، جزين، صور، مرجعيون، بنت 

جبيل والنبطية.
تورونتو 

)كل الدوائر(  
 45Hallcrown Pl. Toronto, االرمنية  الجالية  مركز 

M2J 4Y4
وندسور

)كل الدوائر(
 5700Outer Dr.    المارونية شربل  مار  كنيسة 

Windsor Ontario, N9A 6J3
أدمنتُن

 )كل الدوائر(
 Ave. NW,  134  14304 الكندي   الدرزي  المركز 

Edmonton, AB, T5L 5V8
هاليفاكس

 )كل الدوائر(
 Clayton Park Dr., Halifax, 111  كنيسة سيدة لبنان

NS, B3M 1M3
فانكوفر

)كل الدوائر(
   Pinetree Way, Coquitlam,BC, V3B 7Y3  1205

 Evergreen Cultural Centre
فرِدرِكتُن

)كل الدوائر(
الجمعية اللبنانية في فرِدرِكتُن ) كنيسة القديس شربل( 

ARGYLE St., Fredricton, NB, E3B 1T8 299
كالغري

)كل الدوائر(
 Street SW, Calgary, AB, T3E 6M6  49  3311

Mother Theresa Syro Malabar Church
الوثائق المطلوبة من المقترعين

الهوية  بطاقة  إما  هي:  لالقتراع  المطلوبة  المستندات 
)زهرية لَدائنية )بالستيكية(( أو جواز سفر لبناني صالح. 

 غسان عجروش – مونتريال

إقترعوا لالنتخابات األهم 
في تاريخ لبنان

االنتخابات اللبنانية ..ما هو الحاصل االنتخابي؟ 

أين هي مراكز اقتراع اللبنانيين في المدن الكندية وما 
هي الوثائق المطلوبة من المقتِرعين؟

تحية طيبة وبعد.. 
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علي حويلي ـ مونتريال 

الذين  اآلباء  ان  واالجتماع  النفس  علماء  يقول 
يختارون اسماء ابنائهم وبناتهم غالباً ما يستوحونها 
من البيئة التي يعيشون فيها، ويحرصون على ان 
االجتماعية  أو  الدينية  بخلفياتهم  ترتبط دالالتها 
االسم  ويعتبر  الوطنية.  أو  أوالفكرية  الثقافية  أو 
أمَد  الشخص  تالزم  التي  القليلة  األشياء  من 
الحياة، وال يلجأ األفراد إلى تغيير أسمائهم إالّ في 

بعض الحاالت االستثنائية.
وفي حين يختار المتدينون أسماء األنبياء والرسل 
واألولياء الصالحين ألوالدهم، يتجنّب العلمانيون 
أو  الطائفية  أو  الدينية  الدالالت  ذات  األسماء 
المذهبية، معتمدين األسماء الحيادية. بدورهم، 
تيمناً  أوالدهم  تسمية  الى  يعمدون  المثقفون 
بإحدى الشخصيات األدبية او الشعرية او الفكرية 
او العقائدية، او الحزبية او الوطنية التي يعجبون 

بها ويتأثرون بميولها وإنجازاتها.
لرمز معين، كبعض اسماء  تُختارُ  وأسماء أخرى 
والترهيب  القوة  إلى  ترمز  التي  الحيوانات 
أصواتها،  وجمال  لوداعتها  الطيور  أو  والتخويف، 
واألزهار...  والورود  الكواكب  أو  الحرب  أدوات  أو 
الموسيقي  وقعها  لمجرد  تُنتَقى  أسماء  وهناك 
تحمل  ال  كانت  وإن  وكتابتها،  لفظها  وسهولة 
تُنبئُ  ال  او  الجمال  على  داللة  أو  محدداً  معنى 

بمستقبل سعيد.
إشكاالت وأخطار

غير  فكرة  جديد،  لمولود  االسم،  اختيار  يبقى 
سهلة، ويلجأ البعض إلى الغوص في القواميس 

َّف خصيصاً لهذه الغاية. والكتب التي تؤل
وتعتبر "لعبة" االسماء، خطيرة، ومع تقّدم الفرد 
باسمه،  المرتبطة  المواقف  اتخاذ  يبدأ  بالعمر، 
والتفاعل مع أي انتقاد أو سخرية من أن اسمه 
"على غير مسمى"، وقد يتحوّل هذا االسم الى 

عبء على حامله، ويسبب له االحراج االجتماعي 
والنفسي وفي بعض االحيان الصحي.

تتحاشى  بدينة،  لفتاة  اسم  "غزالة"  فمثال 
النحيلة  االجساد  ذوي  من  البنات  مع  االختالط 
الفتة  او  فارقة  "عالمة  بينهن  تكون  ال  حتى 
للنظر". كذلك اسم "فاتنة" التي تفتقر إلى أدنى 
معايير الفتنة والجمال وتتحاشى النظر إلى المرآة 

او الظهور في الحفالت والمناسبات. 
االسم  معنى  بين  التناقضات  قائمة  وتطول 
وصفات صاحبه، ككريم البخيل، وسعيد الحزين، 
هذه  أن  إالّ  اللص...  وأمين  الكذاب،  وصادق 
مقبولة،  تبقى  والنفسية،  االجتماعية  التداعيات 
على  وانعكاساتها  السياسية  بالتداعيات  مقارنة 
تعرض  خالل  من  لألفراد،  االجتماعية  الحياة 
البعض للعنف أو التهديد أو التصفية الجسدية، 

بسبب أسمائهم.
فخالل الحرب األهلية في لبنان )1975 - 1990( 
وفقاً  والقتل  للخطف  المواطنين،  آالف  تعرّض 
الدالالت  ذات  أسمائهم  بسبب  أي  لِلهوية، 

الطائفية والمذهبية أو العقائدية.
... وبسبب القوانين المتشددة التي صدرت بعد 
أحداث 11 أيلول )سبتمبر( 2001، عمد كثيرون 
من حاملي األسماء العربية واإلسالمية إلى تغيير 
أسمائهم، تحاشياً للتفرقة العنصرية، التي طرأت 

على المجتمعات الغربية.
نادرة،  تصبح  تكاد  التي  العربية،  األسماء  ومن 
الدن"،  "بن  بِشخص  المرتبط  "أسامة"،  اسم 
محمود  األصل  اللبناني  المخرج  مع  برز  ما  وهو 
قعبور، الذي جهد للعثور، عــلى أشخاص يُدعون 
حمل  الذي  فيلمه  تمثيل  أجل  من  "أُسامة"، 
 ،)Being Oussama( أُسامة"  "كَوني  عنوان 
من  ينجوا  لم  الفيلم  أبطال  أن  الالفت  ومن 
وتعرضهم  الكندية  االمنية  االجهزة  مالحقة 

للمساءلة القضائية.

يسّبب إحراجًا اجتماعيًا أو نفسيًا... 
االسم حين يصبح عبئًا على صاحبه

البلوغ" الى نضوج  حيوي  تؤشر مرحلة "سن 
يبلغ  من  يؤهل  ونفسي،  وعقلي  )بيولوجي( 
حياته  يمارس  ان  عمره  من  عشرة  الثامنة 
باستقاللية، تصونها  المدنية  الخاصة وحرياته 
دول  من  وعدد  المتحدة  األمم  تشريعات 
سواء  واجباته  وتحدد  حقوقه  وتحفظ  العالم، 

أَبقي في نطاق العائلة أَم خارجها.
في كندا يُمهَّد لهذه المرحلة في فترة المراهقة، 
فتتولى العائلة إعداد المراهق وتأهليه وتعويده 
وترتيب  نفسه، في دروسه  االتكال على  على 
سريره وتنظيف المنزل، أو على انخراطه، إلى 
جانب دراسته، في وظائف يسمح بها القانون، 
كالعمل بدوام جزئي في المطاعم أو في مخازن 
وإنما  فحسب،  المال  لجني  ليس  التموين، 
واالحتكاك  المهنية  الخبرة  الكتساب  أيضاً 
معهم،  التعامل  وحسن  اآلخرين  مع  المباشر 
قيادة  الحصول على رخصة  لِتشجيعه على  او 
أخطاره.  وتدارك  السير  بأنظمة  واإللمام 
السادسة  يبلغ  لمن  الكندي  القانون  ويسمح 
عشرة بقيادة السيارة بمرافقة أحد والديه. كما 
يُثقَّف ويُحذَّر من مغبة العالقات الجنسية غير 
واالرشادات  النصائح  من  بِكمٍّ  َّد  ويُزو اآلمنة 
التي تشكل "خريطة طريق" لحياته ومستقبله 

بعد البلوغ.
إلى  الشابة  أو  الشاب  يصل  حين  الواقع،  في 
الثامنة عشرة يتحول إلى "إنسان آخر" بكل ما 
لِلكلمة من معنى. ففي نطاق العائلة، يُحتفل 
وعبوره  طفولته،  مرحلة  انقضاء  بعد  بتوديعه 
وفعل  بالحرية  محصناً  الكبار"،  الى"مملكة 
هذه  أن  والالفت  مساءلة.  دون  من  يشاء  ما 
االحتفالية التي تعمّها مظاهر الفرح والسرور، 
فبعض  مغايرة.  برؤية  أحياناً  اآلباء  يقابلها 
االهل ينتظر هذه المناسبة بفارغ الصبر، ليس 
من  تخلصاً  وإنما  برشده،  واحتفاالً  بابنه  حباً 
وظله  ومشاكله  وهمومه  االقتصادية،  أعبائه 
سعادته  عن  االبن  يعرب  حين  في  "الثقيل"، 
على  ران  عائلي  كابوس  من  وانعتاقه  بتحرره 

صدره سنوات طواالً.
يبالغ  من  الجدد  البالغين  بين  أن  والمالحظ 
والتهور،  الهوس  درجة  الى  استقالليته  في 

وكأنه يريد في قرارة نفسه أن يعوض ما فاته 
من آمال وأحالم دفعة واحدة. فهو يقبل بأول 
فرصة عمل توفر له الحد األدنى من العيش، 
مع  أعباءها  يتقاسم  سكنية  شقة  ويستأجر 
شريك او شريكة، ويحصل على ما يتيسر له 
عليه  تراكم  ما  ويسدد  االئتمان،  بطاقات  من 
وشهواته،  ملذاته  على  ينفقها  أو  ديون  من 
غالباً  التصرفات  وهذه  رقيب.  او  حسيب  بال 
الدراسة من دون  ترغمه على ترك مقاعد  ما 
عن  فضالً  علمية،  شهادة  أي  على  حصوله 
الرذيلة،  أحضان  في  ووقوعه  انحرافه  احتمال 
وتنكره لصلة الرحم التي قد يتذكرها أحياناً في 

األعياد والمناسبات.
وأمهاتهم  آبائهم  عهدة  في  يبقون  الذين  أما 
وال  ذاتها  أسالفهم  طينة  من  الواقع  في  فهُم 
بالنوع.  ال   – بالدرجة  سوى  عنهم  يختلفون 
عن  يُسألون  وال  ذاتها  بالحرية  يتمتعون  فهم 
المهنية  يناقَشون في خياراتهم  وال  تصرفاتهم 
أو السياسية او الحزبية، ما يعني ان وجودهم 
إال،  ليس   – اضطراري  بقاء  هو  المنزل  في 
يرتبط بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة أكثر 

من عالقته بأي اعتبار عائلي او اجتماعي.
إلى  العائلية  للرعاية  الكندي  المكتب  ويشير 
يتركون  الذين  وإناثاً  ذكوراً  البالغين  نسبة  ان 
بلوغهم  من  األولى  السنة  في  ذويهم  منازل 
الثامنة عشرة تتجاوز 65 في المئة، في حين 
سنتين  فترة  ذويهم  يالزمون  الذين  نسبة  ان 
هذا  وفي  المئة.  في   30 تتعدى  ال  ثالث  او 
السياق، ينوّه المكتب أيضاً ببالغي سن الرشد 
من أبناء الجاليات العربية واإلسالمية، ويثني 
على ما يتمتعون به من قيم وأخالق وعادات 
يفتقر اليها أقرانهم الكنديون، سواء أَمِن حيث 
بالرعاية  محاطين  ذويهم  كنف  في  بقائهم 
والعطف، أَم من حيث التزامهم بطاعة أوليائهم 
ونواهيهم، أم لجهة تحصينهم من االنحرافات 
على  المكتب  ويشدد  واالجتماعية.  الخلقية 
متماسكين  أفرادها  يبقى  التي  العائلة  وحدة 

حتى في مرحلة ما بعد الزواج. 

المصدر الصورة: موقع االصالح

دالالت سن البلوغ ومفارقاته 
في النظام العائلي الكندي

 د. علي حويلي – مونتريال

في  عربية  بلدان  تجهُد  التي  "تطبيع"،  كلمة 
النفوس،  في  وزرعها  وتلميعها  لها  الترويج 
ُّع" و"طبيعة"  َّطَب "طبْع" و"ت مثل  لكلمات  قريبة 
الجذر  الخ. هي كلمات مشتقّة من  و"مطبوع"، 
العربي،  األدب  في  بسخاء  المستعمل  "طبع" 
ََّق  "تَخَل أي  قَوْمِهِ"،  بِطِبَاِع  ََّع  "تَطَب فيقال: 
بمعنى  يء"  الشَّ "طبَع على  ويقال:  بِأَخاَْلقِهِم". 
َّاه فال يعود يعي  ختمه أو وضع عليه عالمة وغط
عربان  بين  العالقة  على  ينطبق  ما  وهو  شيئًا، 
ِّعوا، فختم هللا  َّعوا فطُب الخليج وإسرائيل الذين طَب
بكم  إلى صمّ  فتحولوا  وأَبصارهم،  على سمعهم 
عمي ال يعقلون وال يعون. كما يُقال "طَبَع الشيْءَ" 
َِّس فِي  ََّسهُ وشانَهُ، و"طَبَِع الوَلَد" أي دُن بمعنى  دن
عاَلَهُ  بمعنى  و"طَبَِع الَْمعْدُِن"  أَخاْلَقِهِ،  أَوْ  ِجْسمِهِ 
و"طَبَِع فالنٌ"  ََّسَخ،  اِت اي  َّوُْب"  و"طَبَِع الث َدأُ  الصَّ
بمعنى لم يكُنْ له نفاذٌ في مكارِم األُمور ونحوِها، 
َّع المُهْرَ" أي علَّمه اإلنقياد والمطاوعة! كما  و"طب

َّةَ" أي حمَّلَها ما ال تطيُق! يقال "طَبَع الدَّاب
والطبع  والتطبيع  والدواب  الدَّابةَ  ذكر  وعلى 
والطباعة، تحُضرني مشاهد من األفالم األمريكية 
التي أثرّت وما زالت تؤثر على الكثيرين. فليس 
تأثير  فتحت  منها.  حصته  ونال  إاّل  إنسان  من 
أحداث  الى  يُنظر  المهيمنة،  سام  العم  ثقافة 

في  لها  يروّج  التي  المفاهيم  وبميزان  الحياة، 
أفالمه تُقاس مجريات األمور. لذا فعندما انطلقت 
وإسرائيل،  الخليج  عرب  بين  التطبيع  عملية 
تذكرت الصورة التي روّج لها العم سام في أفالمه 
األمريكي،  البقر  براعي  المتمثلة  الهوليوودية 
الحوَاف  واسعة  قبعة  يعتمر  الذي  "الكاوبوي"، 
مصمّماً  سرواالً  ويرتدي  مسنّناً  حذاءً  وينتعل 
لحمايته في خالل مهمته، التي تتضمّن اإلعتناء 
لها.  اإلسطبالت  وتأمين  ورعايتها  والخيل  بالبقر 
كلمة  سماع  عند  ذهني  إلى  قفز  ما  أول  فكان 
األبقار  يالحق  وهو  الكاوبوي  صورة  "تطبيع" 
أرضاً،  ويبطحها  عليها  ليقبض  الشاردة  والخيول 
يعني  القطيع،  صاحب  بوسم  بختمها  يقوم  ثم 
تطبيعها وطبعها بشعار مالكها. فإن أُسقِطَ عمل 
حكام  بين  يجري  ما  على  األمريكي  البقر  راعي 
عرب وإسرائيل نجد أن الراعي األمريكي، وهنا هو 
رئيس الواليات المتحدة، يرسل أحد عمّاله الى 
اإلنصياع  الرافض  للقبض على  والعرب  اسرائيل 
له، فيركض وراءه الى حين القبض عليه فيبطحه 
يعني  بتملّكه،  إيذانا  شعاره  عليه  ويطبع  أرضاً 
واضعاً  ويختمه  بِأَخاَْلقِهِ  َّقه  ويَخَل بِطِبَاعِه  َّعَه  يطَب
يقدر  فهل  بِاسمه.  ويطوّبه  تملكه  عالمة  عليه 

على الخيول العربية األصيلة؟!

د. علي ضاهر

ع والتطبيع بُّ
َ
ط

َّ
عين على الت

اختيار االسماء المناسبة مسؤولية االهل 
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أُقيم في المجمع االسالمي حفل تأبيني لمناسبة 
وفاة المرحوم الدكتور محمد عباس غندور بحضور 
الخامسة من عصر  عند  وذلك  وجاليوي،  علمائي 
نيسان.  شهر  من  عشر  السابع  في  األحد  يوم 
عبد  مونتريال  شمال  بلدية  عضو  الحضور  تقدم 
اللبنانية في كندا  الفتوى  الحق ساري، ممثل دار 
الشيخ  سماحة  االسالمية  األمة  مسجد  وإمام 
سعيد فواز، إمام المجمع االسالمي في مونتريال 
الشيخ  سماحة  السبيتي،  علي  الشيخ  سماحة 
حسان منعم، الشيخ حسن غية، الرئيس الفخري 
زهير  الحاج  الكندية  اللبنانية  اإلسالمية  للجمعية 
اللبنانية  اإلسالمية  الجمعية  رئيس  الجندي، 
جمعية  ورئيس  الجندي،  مالك  الدكتور  الكندية 
على  فاعور  علي  الحاج  الكندية  اللبنانية  الرسالة 

رأس وفد من الجمعية، كما وجوه جاليوية.   
افتتح الحفل بآي من القرآن الكريم بصوت الحاج 
عبد هللا صفا، ثم قدم الحفل الحاج علي سبيتي 
لقد  علي…  أبا  يا  نعم   ..." كلمته:  في  جاء  الذي 
أكرمكم هللا بضيافة كرمه وجوده في هذا الشهر 
من  وأنت  ال  كيف  منا.  كلٌّ  يتمنّاه  الذي  الفضيل 
نذرت نفسك ووهبت عمرك عَلَماً وقدوة في الخط 
الذي ارتضيته وآمنت به – خط االولياء والصلحاء 
والشهداء، خط اإلمام القائد السيد موسى الصدر 

وراية أمل .
من مثلكم… أيها الراحلون دون وداع؟ وهذه دمعة 
العين وجراح القلب تبقى شعلة موقدة في سنين 

العمر .
من مثلكم يرحل سعيداً مطمئناً لزاده ليوقد فينا 
ونصرٍ  أفضل  لغدٍ  الرجاء  ويعطيها  األمل  بسمة 

مؤزّر؟
أبا علي… ستفتقدك كل الميادين واألمكنة التي 
لثمتها صالةً وعبادة وجهاداً وصالبة – كل المحاور 
واألزقّة والبلدات والدروب التي خطَت قدماك على 
مجاهداً  كنَت  وقد  يداك  ولَمَستها  الوفي  ترابها 
أيها  شاهد  وكلنا  والكبير.  للصغير  خدوماً  معطاءَ 

الترابي على دماثة أخالقك ورِفعَة هِممك .
سيفتقدك الجميع بال منازع – إبناً وأخاً ورجالً من 
كفرملكي  الجهاد  قلعة  ال  المخلصين،  رجاالتها 

فحسب، بل المنطقة والجنوب بأسرهما". 
كلمة الشيخ السبيتي

السبيتي،  علي  الشيخ  لسماحة  كلمة  كانت  ثم 
أثنى فيها على الراحل الذي كان من الذين "أينما 
حلوا ينثرون طيبهم خدمة للناس وإغاثة للملهوف 
وإصالحاً بين العباد، وإرشاداً إلى الخير وسعياً في 
قضاء حوائج المحتاجين ورفع هموم المهمومين". 
يضمد  طبيبا  المنطقة  "عرفته  سماحته:  وأضاف 
فيهم  تركت  الذين  ويتابع شؤون  المصابين  جراح 
إال  تندمل  ال  قد  جراحات  والشرف  العز  معارك 
عندما تجد من يبلسمها ومن يحنو عليها. كان د. 
نعرف  ال  لذلك  بِصمت،  عملوا  الذين  من  محمد 
عنهم إال حين نقرأُ خبر ارتحالهم عن هذه الدنيا. 
أرادوا ان يعيشوا بصمت ألن األلقاب لم تعِن لهم 
شيئاً يوماً، وال العناوين وال النياشين، فهُم في خط 
أهل البيت )ع( يقولون: إنما نطعمكم لوجه هللا، 

ال نريد منكم جزاءً وال شكوراً". 
كلمة عائلة الفقيد 

شقيق  ألقاها  الفقيد،  عائلة  كلمة  كانت  بعدها 
فيها:  فقال  الحاج حسين حب هللا  الراحل  زوجة 
"قبل ساعة االفطار أراد أبو علي أن يستريح قليال 
علّه يستيقظ  ليتناول االفطار مع عائلته في شهر 
الخير والبركة... لكنه استفاق على ألم في الرأس 
اختي  من  فطلب  التوازن،  فقدان  من  وشيءٍ 
دخلها  التي  المستشفى  إلى  نقله  علّي  وابنهما 
ماشياً على قدميه. لكن الفحوصات أظهرت حدوث 
المتضخمة،  الشرايين  أحد  الدماغ في  جلطة في 

بعملية  القيام  المختص  الطبيب  على  صعّب  ما 
أن  دون  من  الوعي  عن  بعدها  جراحية... ليغيب 
يتمكن من العودة مجدداً الى الحياة.. فخرج من 
المستشفى على غير ما دخلها.. خرج منها محموالً 
إلى بيت كان قد انتهى حديثاً من تجهيزه من دون 
مسجى  المنزل  إلى  دخوله  فكان  يسكنه...  أن 
ليرقد فيه ليلةً يودع فيها منزال أظلم برحيله تاركاً 
وعائلة  مكسوراً  وابناً  مكلومة  وأما  مفجوعة  زوجة 
وأناساً صابرة لم تصدق أن د.  مصدومة، وأرحاماً 

محمد قد رحل ..
بفقدنا للدكتور محمد لم نفقد صهراً فحسب، بل 
خدوماً  مؤمناً  متواضعاً  خلوقاً،  طيباً  إنساناً  فقدنا 

متفانياً محباً..    
 يكاد ال يخلو بيٌت من بيوتات كفرملكي لم يدخله 
المساعدة  أو  لمريض  الدواء  مقدماً  محمد  د. 
لم  مطمئناً...  زائراً  او  لرحم  واصالً  او  لمحتاج، 
امتد  بل  البلدة،  على  االجتماعي  نشاطه  يقتصر 
فيأخذ  البيوت  على  يجول  كان  أخرى...  قرى  الى 
من المحتاجين وغير المحتاجين عينات الدم لكي 
يقوم بفحصها في مختبره في النبطية مخففاً عن 
المرضى عناء الذهاب الى المختبر.. ومساهماً في 

كلفة الفحوصات لمن يحتاجها ..
له  يؤمن  غندور  محمد  كان  سكري  مريض  هذا 
الدواء، وذاك مصاب بالكورونا يحمل إليه الدواء، 
في  الحنان  يزرع  كان  يتيم  وهنا  الطعام..  كما 
بعضهما  أبواه عن  انفصل  وهناك طفل  طريقه... 
فكان يتابع دروسه ويحضر الى المدرسة ليطمئن 
ونراه  المدرسة...  في  وسلوكه  دروسه  َسيرِ  إلى 
مكان  إلى  لينقله  المطار  في  مُسافراً  ينتظر  أيضاً 
سكنه... فضال عن نشاطه في البلدية التي اختاره 
الناس لِيكون جزءاً منها بعد ان أعطوه أعلى نسبة 
اصوات في انتخاباتها... ولم يمنعه انتماؤه لحركة 

أمل من أن ينفتح على الجميع دون استثناء ..
من  أدري  وال  وقته،  محمد  د.  يقضي  كان  هكذا 
اين كان يأتي بالوقت ليقوم بكل ذلك دون تعب 
أو كلل او تذمر.. حتى فاجأه الموت ليرتاح... ال لم 
يتعب ابو علي من خدمة الناس، لكن القدر شاء 
رب  الى  لينتقل  غرّة..  حين  على  منا  يخطفه  ان 

كريم نسأله ان يتقبله بأحسن القبول ...
حاشداً، شاركت  مهيباً  يوم تشييعه مشهوداً  كان 
فيه أعداد كبيرة من المحبين والطيبين من القرى 

المختلفة، وفاءً وتقديراً وإجالالً لعطاءاته..
تعوّدُت أن اتلقى اتصاالته بشكل دوري لالطمئنان 
إلى صحتي وعائلتي، فكان آخرها عند بداية شهر 
رمضان، حين سأَل عن رؤية الهالل في كندا وذلك 
يتكرر،  لن  اتصال  وهو  رحيله..  من  يومين  قبل 
في  ذكره  خالل  من  التواصل  على  سنبقى  لكننا 

دعائنا وصالتنا وسهراتنا ما حيينا"..
للحاضرين  الشكر  بتوجيه  هللا  حب  وختم 

والمعزِّين .
روح  عن  حسيني  عزاء  مجلس  كان  الختام  في 

الفقيد بلساِن سماحة د. السيد رياض المؤمن.
لمشاهدة وقائع الحفل التأبيني يمكنكم استخدام 
 https://fb.watch/cuBVA6Hlcb :هذا الرابط

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..

من  كندا،  في  المسلمين  أعداد  ازدياد  مع 
فرَص  طلبهم  أو  غيابهم  يُلحَظ  أن  الطبيعي 
والمؤسسات  الشركات  في  سيما  التعطيل، 
الحكومية والعامة. وقد بدأت بوادر التعريف 
باصدار  أكان  سواء  اإلسالمية،  بالمناسبات 
البريدِ الكنديِّ طوابَع بريدية بِاسم العيد، أو 
بالتهاني التي يتقدم بها رئيس الوزراء وبقية 
بالبضائع  أو  الجالية،  أبناء  إلى  السياسيين 
المحالت  تغزو  التي  األسعار  المخفضة 
الكبرى مع بداية الشهر الفضيل وتزينها عبارة 
من  المبادرات  بعض  أو  مبارك"،  "رمضان 
التي  ادمنتن،  البلديات كما في مدينة  قبل 
إيذانا  األخضر  باللون  جسورها  أحد  أضاءَت 
ببداية شهر رمضان. هذا عدا عن العديد من 
سياسيون  إليها  يُدعى  التي  اإلفطار،  موائد 
المختلفة،  المجتمع  وشرائح  أعمال  ورجال 
والتي تضفي األجواء اإلنسانية بين الحضور 
والديانات  الثقافات  بين  المسافات  وتقرِّب 
المتعددة. وهذا هو ما يميز كندا عن عديد 

مدنها  بعض  ففي  الغربية،  البلدان  من 
تقطن مئات المجموعات العِرقية واألطياف، 
على  يفرض  مما  وتورنتو،  مونتريال  في  كما 
الواقع مزيداً من مناسبات التالقي والتواصل 
المسلمون  ينبري  أن  يبقى  والتعارف.. 
أنفسهم ليُخرِجوا مظاهر االحتفاِل بالعيد من 
إلى  والمساجد  المغلقة  والصاالت  البيوت 
وإلثبات  بثقافتهم  للتعريف  العامة  األمكنة 
في  ولنا  وحيويتهم.  وفعاليتهم  حضورهم 
ديترويت،  في  أقيم  الذي  السحور  "كرنفال" 
حضره  فقد  مثال،  خير  العام  هذا  مشيغن 
من  وغيرهم  والمسلمين  العرب  من  اآلالف 
األمريكيين، في أجواء عابقة بالمرح واللقاء 
لِقراءة القرآن وإطعام الطعام وإفشاء السالم، 
المتنوعين،  المواطنين  بين  الصلة  يعزز  ما 
اآلخر  من  والحذر  القلق  مباعث  ويخفف 
فمتى  ثقافياً...  أو  عرقياً  أو  دينياً  المختلف 
لتالقيها  الخطوات  هذه  الجالية  ستخطو 

الحكومة في منتصف الطريق؟

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

هل انتهت عقدة العنوسة؟؟

هل يصبح العيد عطلة رسمية في كندا؟

وتطاردها  النظرات  تحاصرها  مشكلة: 
مشيناً…  عيباً  أو  ذنباً  تحمل  وكأنها  االتهامات 
هي نظرة ما زالت تطارد الفتاة التي لم يسعفها 
فتعددت  الذهبي،  القفص  دخول  في  الحظ 
النعوت وتباينت بين عانس و"بايرة" بالعامية… 
في  األذى  تترك  التي  العبارات  من  وغيرها 
نفسيتها، وتعمق جرح افتقارها ألسرة صغيرة 
كقريناتها من اللواتي في سنها أو أصغر منها. 
من  بالعديد  لإلصابة  عرضة  يجعلها  ما  وهو 
معها  تتعايش  والعضوية  النفسية  األمراض 
بصمت كما تتجرع وحدتها. ولكن هناك من 
الصورة  هذه  تغيير  يحاولن  اللواتي  الفتيات 
النمطية واستبدالها بصورة الفتاة التي تعيش 
استقالليتها وحريتها ولو تأخر موضوع االرتباط 
بالزوج لعمر متأخر، فهل هذا االمر حقيقي أو 

مُدَّعى؟؟
سوزان - تورنتو 
في  االجتماعية  األزمة  هذه  نشهد  نعم،  حل: 

تزداد  كم  االطباء  ويعرف  عديدة،  مجتمعات 
نسبة تعاطي األدوية المهدئة وأمراض االعصاب 
كلما تأخرت الفتيات في االقتران والزواج، وهذا 
العائلة  ضغوطات  ولكن  غريزي.  فطري  أمر 
خطيئة  ترتكب  كأنها  يشعرها  الذي  والمحيط 
لو تأخرت في الزواج هي التي تدفع االمور إلى 
االمر  ترك  ولَو  والصحي.  النفسي  التأزم  حد 
فسوف  إنسان،  لكل  االيماني  االعتقاد  الى 
ِّم األمر الى التوفيق والنصيب، الذي  كتبه  يسل
ـ وهذا ما يخفف من  بالعامية  نعبر  ـ كما  هللا 
وطأة الضغوطات العُرفية ويبقي جذوة االمل.. 
السعيد من دون زواج ألنها  العيش  ادِّعاء  أما 
أكثر عند  تكسب حريتها واستقالليتها فنجده 
اللواتي دخلن بعالقات فاشلة أدت الى النزاع 
واالنفصال والطالق، فيمارسن هذا النمط من 
ل ينسجم مع  العيش كردّ فعل، ال كخيار مفضَّ
الفطرة والرغبة، فهو مدَّعى وليس حقيقياً ولو 

تظاهرت صاحبته بغير ذلك.

حفل تأبين د. محمد غندور في مونتريال: 
لم يتعب من خدمة الناس

وفاة االم الفاضلة أمية جميل شوقي
بمزيد من االسى واللوعة نعى آل شوقي االم 

الفاضلة أمية جميل شوقي 
اوالدها: رامز وعلي شوقي 

بناتها : بسمة وهند وسهيلة 
صهرها البنتها سهيلة : رياض شوقي 

في  قباء  مسجد  في  الجنازة  صالة  تقام 
شهر  من  الرابع  في  االربعاء  يوم  بروسارد 
  : العنوان  على  مباشرة  الظهر  بعد صالة  أيار 
5905Grand Alle , Brossard . ثم توارى 
.  St Hubert في ثرى جبّانة المسلمين في
تقبل التعازي غدا االربعاء والخميس في منزل 

صهر العائلة رياض شوقي على العنوان : 
 Rue Des Chrysanthemes,  30

Laprerie, Que, J5R 4E4
نصري  المرحوم الحاج  وفاة  أسبوع على 

فهد سمحات
لمناسبة مرور أسبوع على وفاة المرحوم الحاج 
الخامسة  عند  اقيم  سمحات  فهد  نصري 
ايار حفل  من عصر يوم االحد في االول من 
تابيني تليَت في خالله آي من الذكر الحكيم 
مجلس  وقُرئَ  صفا  هللا  عبد  الحاج  بصوِت 
عزاء حسيني بلساِن سماحة د. السيد رياض 

المباشر  البث  وعبر  وذلك حضورياً  المؤمن، 
في قاعة المجمع االسالمي في مونتريال. 

يتقبالن  وزوجته  زهير الجندي  الحاج 
الرزاق  عبد  موسى  الحاج  بوفاة  التعازي 

حمود
وافت المنية الحاج موسى عبد الرزاق حمود 

زوجته الحاجة نوال عبد المالك الجندي
شقيق زوجته الحاج زهير الجندي 
خال الحاجة سناء حمود الجندي

حمود  سناء  والحاجة  الجندي  زهير  الحاج 
بإذن  له  بالمغفور  التعازي  يتقبالن  الجندي 
السادس  في  الواقع  السبت  يوم  تعالى  هللا 
من شهر شوال الموافق للسابع من شهر ايار 

بين الساعة الرابعة و الساعة الثامنة مساء 
CIC Al Jamieh :المكان

 Av.Anseime -Lavigne 241
 Dollard Des Ormeaux .QC  H9A

3H6
لالتصال على الرقم : 5146245833

نتقدم من عائلة المرحومين  في كندا ولبنان 
بأحر التعازي القلبية سائلين هللا عزّ وجلّ له 
سميع  انه  والسلوان  الصبر  ولذويه  الرحمة 

مجيب. 

البقاء هلل

تقدم أسرة صدى المشرق من الجالية في كندا 
ومن عموم المسلمين في العالم  بأحر التهاني 
والتبريكات بمناسبة عيد الفطر  المبارك أعاده 

هللا علينا جميعًا بالخير و البركة
تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال

المرحوم الدكتور محمد عباس غندور
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تستعد الجالية اللبنانية في كندا للتصويت االحد 
حيث  القادم  النواب  مجلس  الختيار  المقبل 
تتنافس احزاب وقوى عديدة اليصال مرشحيها 
الى الندوة البرلمانية . يلعب االغتراب دورا هاما 
في هذا االستحقاق رغم االنقسامات الكثيرة بين 
 . لبنان  المتنافسة في االغتراب كما في  القوى 
الزميل  د . علي حويلي اجرى عبر الهاتف مقابلة 
الكتلة  حزب  ملهب منسق  ابو  جو  السيد  مع 
عددا  خاللها  عليه  وطرح  مونتريال  في  الوطنية 
الكتلة  حزب  رؤية  حول  تمحورت  األسئلة  من 
االنتخابية  للمعركة  المعارض  اللبنانية  الوطنية 
في 8 ايار القادم وبرنامج الحزب وأوجه االختالف 
الحالية  وتحالفاته  المعارضة  االحزاب  بقية  عن 
مع اللوائح االخرى .. كما عن عدد الناخبين في 
الحزب وانصاره وفقا الحصاءات المركز االنتخابي 
عن  ملهب  ابو  حويلي  كما سأل  للحزب.  التابع 
لمواجهة  واللوجستية   التنظيمية  االستعدادت 
او  احزاب  مع  التنسيق  وعن  السلطة  احزاب 
اذا وجدت هناك  هيئات شعبية معارضة وعما 
عن  ايضا  حويلي  وسال  بالكتلة.  خاصة  الئحة 
المعركة  لهذه  الحزب  خوض  من  المكتسبات 
على الصعيد االغترابي وعن الموقف من تشتت 
برنامج  على  توحيدها  وعدم  المعارضة  لوائح 
الذي  الحاصل  التشرذم  من  و  موحد  انتخابي 

يخدم في النهاية اخصامهم.
ردُّ السيد جو ابو ملهب على االسئلة كان مفصال 

وموسعا ننشره كما لرسله الينا وهو التالي:
 شعار حزبنا هو : من أجل لبنان مزدهر، أخضر، 

وعادل". 
االنتخابات  إن  الوطنية،  الكتلة  الى  بالنسبة 
النيابية تشكل محطة اساسية لمواجهة الطبقة 
السياسية الفاسدة و محاسبتها على كل جرائمها 
المالية و االجتماعية و غيرها و باالخص جريمة 

٤ آب. 
المعركة  نخوض  وطنية،  ككتلة  نحن،  لذلك 
و  التغييرية  االحزاب  كافة  مع  االنتخابية 
في  قانون  دولة  لبناء  تطمح  التي  المعارضة، 

لبنان. 
في  السياسية  المعركة  الوطنية  الكتلة  تخوض 
اربع دوائر من خالل كل من  السلطة في  وجه 
مرشحيها و هم :   ميشال حلو في دائرة بعبدا  - 
الئحة بعبدا التغيير ، جيستال سمعان في دائرة 
زغرتا  - الئحة شملنا،كميل موراني في طرابلس 
- الئحة إنتفض للسيادة للعادلة و  وجدي تابت 

في دائرة كسروان - الئحة صرخة وطن.
الوطنية  الكتلة  فتدعم  الثانية،  بيروت  في   أما 

المرشحة إيمان طبارة - الئحة بيروت التغيير. 
احزاب  جميع  مع  الوطنية  الكتلة   تشكّل 
القوف  الى  و قوي يهدف  بديل جدي  المعارضة 
تليق  دولة  بناء  و  الستة  السلطة  احزاب  بوجه 
بقيم و طموح الشباب اللبناني و تعيد لالنسان 

كرامته.  
و  تشرين   ١٧ بمشروع  الوطنية  الكتلة  تؤمن 
الذي هو بناء دولة ذات مشروع واضح و واقعي. 
انتخابات ٨ ايار ليست اال المحطة االولى لبناء 
من  غيرها  و  الوطنية  الكتلة  الدولة. خرق  تلك 
يشكل  النيابي  المجلس  المعارضة  االحزاب 
المرحلة األولى لبناء دولة سيادية، تؤمن بالعدالة 
المستقل و  القضاء  الفرد و  االجتماعية و حرية 
تجمع  المبادىء  و  القيم  تلك  من  كل  النزيه. 

التي  المعارضة  االحزاب  بباقي  الوطنية  الكتلة 
قررت خوض المعركة االنتخابية معها. 

القصير  األمد  على  اذا  الوطنية  الكتلة  هدف 
قادرة على مراقبة عمل  هو خلق كتلة معارضة 
قراراتها  وجه  في  حاجز  تشكيل  و  الحكومة 
الكارثية المعاكسة للمصلحة العامة و ذلك من 
خالل المجلس النيابي و ايضا ضغط الراي العام.

لوائح المعارضة التي يشارك فيها حزب الكتلة 
الوطنية مباشرة من خالل مرشحيه او من خالل 

دعمها لها، تطمح الى :
األراضي  كامل  على  السيادة  استعادة   1-  

اللبنانية
السياسية  الطائفية  من  التدريجي  االنتقال   2-

إلى دولة مدنية حقيقية ، 
على  تقوم  اقتصادي  انتعاش  خطة  وضع   -  3
حماية صغار المودعين ، وأكثر الفئات ضعفاً في 
المجتمع ، مع وضع هيكلية لالقتصاد الليبرالي 

التي توفر العدالة االجتماعية
اليوم نعول على جبهة موحدة تعطي اللبنانيين 
بديال. نحن ال نعتمد على القوة الفردية ، ولكن 
على قوة وحدة المعارضة لخلق التغيير من خالل 
الضغط على السلطة الساسية مع الرأي العام. 

الوطنية هو حزب علماني سيادي  الكتلة  حزب 
يؤمن باالقتصاد الليبرالي. من اكثر النقاط بروزا 
 مقارنة باألحزاب والحركات األخرى تاريخه الثري 
 تحت قيادة عميدها ريمون إده ، كانت الكتلة 
الوطنية وراء اقرار مجموعة واسعة من القوانين 
التي صدرت في الخمسينيات من القرن الماضي 
قانون  الذهبي:  عصره  في  لبنان  ادخلت  والتي 
المال  رأس  اجتذب  الذي  المصرفية  السرية 
األجنبي والعربي إلى البالد ، قانون اإلثراء الغير 
 ، العام  القطاع  في  الفساد  لمكافحة  مشروع 
قانون إعطاء المرأة حق التصويت واقتراح قانون 
الزواج المدني. كما عارض الحزب اتفاق القاهرة 
وحذر أن سوف يشكل هذا االتفاق فتيل إندالع 
الحرب األهلية. كما عارض إقامة دولة إسرائيل 
الكتلة  عارضت   ، وبالمثل  للبنان.  واحتاللها 
عام  السورية  العسكرية  القوات  دخول  الوطنية 
1976 ووصفتها بوضوح بأنها احتالل. أخيرًا ، كان 
الحزب اللبناني الوحيد الذي رفض حمل السالح 
في الحرب األهلية ، إذ يؤمن بمؤسسات الدولة 
للتغيير.  الوحيدة  الشرعية  الوسيلة  باعتبارها 
اليوم، أعيد هيكلة الكتلة الوطنية كواحد من ، 
إن لم يكن الحزب الديمقراطي الوحيد في لبنان 
، حيث يتم انتخاب جميع المناصب الداخلية .

تعيد  االنهيار،  وشك  على  لبنان  ان  الى  نظرا 
السيادية  و  الليبرالية  المبادئ  الوطنية  الكتلة 
خالل  من  تشكل  و  االمام  الى  االصالحية  و 
رمز  مواقفها،  و  نشاطاتها  و  السياسي  برنامجها 
للحزب اللبناني الحديث و الذي يناضل من اجل 

الدفاع عن المصلحة العامة.
سواء في لبنان ام في الخارج ، الكتلة الوطنية 
قامت  التغيير.  عصب  هو  الشباب  ان  تؤمن 
انتخابية  مجموعات  بإنشاء  الوطنية  الكتلة 
تعمل  ومتطوعين  وأنصار  أعضاء  من  مؤلفة 
واالنتشار  لبنان  في  الناخبين  إلى  الوصول  على 
لتقديم البديل لهم سواء الكتلة الوطنية أو باقي 

أحزاب المعارضة. 
أكبر  أن  يعتبر  اللبنانية  الوطنية  الكتلة   حزب 
قيمة للبنان اليوم هي االغتراب. في ظل انفجار 

فنحن   ، االقتصادي  واالنهيار  اعقابه   و  بيروت 
التصويت  نناضل من أجل حق كل مغترب في 
التغيير في وطنهم. نعتقد حقًا  والمساهمة في 
أن المغتربين اللبنانيين يجب أال يكتفوا بتقديم 
المساعدة المالية ألسرهم ، بل أن يشاركوا أيًضا 
من  اللبنانية  الدولة  تحرير  األكبر:  المعركة  في 

حكم المافيا والميليشيات الفاسدة. 
تسجيل  مهلة  انتهاء  سبقت  التي  األشهر   في 
في  الوطنية  الكتلة  كانت   ، االنتخابية  اللوائح 
المعارضة  احزاب  باقي  مع  المفاوضات  قلب 
من أجل تشكيل قوائم موحدة ، في كل دائرة 

ضد  مواجهة  جبهة  أوسع  لتشكيل   ، لبنانية 
من  العديد  وجود  من  الرغم  على  المنظومة. 
القوائم االنتخابية في كل دائرة ، يمكننا القول 
بثقة أنه باستثناء ثالث دوائر، نجحنا في توحيد 
واضحة  واحدة  انتخابية  قائمة  في  المعارضة 
الحركات  و  األحزاب  وقادرة تضم معظم  وجادة 

المعارضة . 
الحزب  عن  المعلومات  من  المزيد  اراد  من 
موقع  الى  الذهاب  يمكنه  االنتخابي  والبرنامج 
https://  : الوصلة  هذه  خالل  من  الحزب 

 www.nationalbloc.org

جالية

االنتخابات اللبنانية في كندا .. ماذا يقول منسق 
حزب الكتلة الوطنية في مونتريال جو ابو ملهب ؟

منسق حزب الكتلة الوطنية في مونتريال جو ابو ملهب

Livraison et commande en ligne
nuts-box.com 514-322-2107
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االسالمي  المنتدى  رئيس  أعلن 
حصول  عن  المجذوب  سامر  الكندي 
لإلعفاء  ترخيص  على  المنتدى 
حفِل  خالل  في  ذلك  جاء  الضريبي. 
حشد  بحضور  المنتدى  أقامه  إفطار 
والدينية  السياسية  الشخصيات  من 
في  الخميس  يوم  والجاليوية غروَب 
نيسان  شهر  من  والعشرين  الواحد 
في مطعم "الشاتو كباب" في الوست 

آيالند.
قّدم  اإلفطار،  طعام  تناول  بعد 
المتحدثين األستاذُ ابو بكري الصايغ، 
الروضة  مسجد  إلمام  الكلمة  فكانت 

أثنى  الذي  قنديل،  احمد  الشيخ 
دعم  إلى  داعياً  المنتدى،  نشاط  على 
ال  المتاحة،  الوسائل  بكل  المنتدى 
سيما المادية منها. ثم تحدث رئيس 
المجذوب،  سامر  االسالمي  المنتدى 
الذي أعلَن حصوَل المنتدى على إذن 
على  الحفاظ  مع  الضريبي  باالعفاء 
المتبرعين  بامكان  فبات  أهدافِه، 
الحصول على إعفاء ضريبي منذ اآلن. 
السابق  الرئيس  المجذوب  واستذكر 
المرحوم  مؤسسيه  وأحد  للمنتدى 
الوقوف  طالباً  الصلح،  بشار  الدكتور 
لروحه  الفاتحة  وقراءة  صمت  دقيقة 

الطاهرة. كما نوّه بحضورِ أحد مؤسسي 
االستاذ  فيه  والناشطين  المنتدى 

منصف بربوش في حفِل اإلفطار.  
ثم كانت كلمات باركت للجالية بشهر 
رمضان وأشادت بما يقوم به المنتدى 
لخدمة الجالية، ألقاها كل من النائب 
سكارپالجيا،  فرانسيس  الفدرالي 
النائب الفدرالي سمير زبيري، النائب 
فانسان  سوليدير"  "كيبك  حزب  عن 
 – پييرفون  بلدية  رئيس  ماريسل، 
اللجنة  عضو  بيْس،  جيم  او  دي  دي 
التنفيذية في حزب "پروجيه مونتريال" 
البلدي السيدة علياء حسن، المستشار 

مونتريال"  "پروجيه  حزب  في  البلدي 
يونس بوقالة، والمستشار البلدي عن 
حزب "اونسونبل مونتريال" عبد الحق 

ساري.
الفال،  بلديات  من  اعضاء  جانب  إلى 
كالراك،  وماري  الشين  بيزارد،  ايل 
كيبك  أئمة  مجلس  رئيس  حضر 
الشيخ محمد عشماوي، الشيخ احمد 
الشيخ  النجار،  عويس  الشيخ  قنديل، 
مسعد  والشيخ  مرزوقي،  الحبيب 

بلتاجي.
الكندي  االسالمي  المنتدى  أن  يُذكر 
عاَم  تأسست  مدنيّة  مؤّسسة  هو 

1993 بهدف تعزيز التفاعل بين أبناء 
الجالية والمجتمع بصورة عامة. ويضع 
أبناء  اهتمامات  أولويّاته  في  المنتدى 
الجاليات المسلمة التي يتنامى عددها 
االهتمامات  هذه  وبين  باستمرار. 
مسألة ارتداء المرأة المسلمة الحجاَب 
ومواجهة القانون 21 ومكافحة كراهية 

المسلمين في كندا .
اإلفطار  وقائع  من  جانب  لمشاهدة 

يمكنكم استخدام هذا الرابط: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
com/100005645888140/

/videos/3162133850771499

المنتدى اإلسالمي الكندي يقيم إفطاره السنوي بحضور متنوع

Mubarak
En ce jour joyeux, nous vous souhaitons amour, bénédiction et paix. 
On this joyous day we wish you love, blessings  and peace.

                 عيد مبارك

ALAN DESOUSA
Maire

AREF SALEM
Conseiller de la ville
Chef de l'Opposition officielle
District Norman-McLaren

VANA NAZARIAN 
Conseillère de la ville
District Côte-de-Liesse 

JACQUES COHEN
Conseillère 
d'arrondissement 
District Côte-de-Liesse

ANNIE GAGNIER
Conseiller 
d'arrondissement 
District Norman-McLaren 

EFFIE GIANNOU
Conseiller de la ville
District Bordeaux-Cartierville

alan.desousa@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4005

aref.salem@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4042 

vana.nazarian@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4043

jacques.cohen@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4044 

annie.gagnier@montreal.ca
514-855-6000 | poste: 4018

effie.giannou@montreal.ca
514 872-2246

Saint-Laurent

777, boulevard Marcel-Laurin 
Montréal (Québec) H4M 2M7 

Ahuntsic-Cartierville

555, rue Chabanel Ouest 
Bureau 600 Montréal (Québec) H2N 2H8

Saint-Laurent Ahuntsic-Cartierville
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مبادرة  قامت  المبارك  رمضان  شهر  في 
إلحياء هذه المناسبة العظيمة عبر فتية من 
أهل اإليمان في مدينة الفال أطراف مونتريال 
حيث كثر أبناء الجالية  المسلمة فيها ، فقدم 
إليها سماحة الشيخ حسان منعم من الحوزة 
وأحيوا  المقدسة  قم  في  الدينية  العلمية 
كانت  متعددة  أنشطة  إقامة  عبر  المناسبة 
وشكرهم  واعجابهم  الجميع  لقبول  مورداً 
حيث   الكبير  الحضور  في  وتفاعلهم  الجزيل 
والمريح  الواسع  والمكان  الكبيرة  الجهود 
والتنظيم المتميز وتقديم وجبات اإلفطار لكل 
من حضر من أبناء الجالية اإلسالمية في الفال 
العلمية  المحاضرات  في  التميز  كان  واألهم 
والمعالجة  المتنوعة  والقيمة  الهادفة  الدينية 
اإلسالمية  الجالية  ابناء  بالءات  من  لكثير 
والتربوية  والعقائدية  الفقهية  من  الغرب  في 
ليالي  وإحياء  والقرآنية  واإلجتماعية  األسرية 
القدر ومجالس العزاء في ذكرى شهادة أمير 
القرآنية  واألمسيات  السالم  عليه  المؤمنين 

والندوات التربوية .
وللسهرات أثرها الخاص القائمة على مالقات 
وقضاياهم  هواجسهم  وطرح  المؤمنين 
والوحدة  الترابط  أواصر  وتعميق  المتعددة 
والتفقه  والتقوى  البر  على  بينهم  والتعاون 
والثبات  الدينية  المفاهيم  وتبيين  بالدين 
والخير  الوعي  ونشر  األصيلة  العقائد  على 
المجتمع  في  أسرنا  وحفظ  والسالم  والمحبة 
الكندي واإلستفادة من فرصة األمن والحرية 

إلقامة الشعائر وإحياء المناسبات من تقديم 
المسلم  الكندي  للمواطن  الراقي  النموذج 
حيث جاء عن اإلمام الصادق  )عليه السالم( 
وعنده نفر من الشيعة، …: *معاشر الشيعة، 
قولوا  شينا،  علينا  تكونوا  وال  زينا،  لنا  كونوا 
للناس حسنا، واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن 

الفضول وقبيح القول *.
واللقاءات  الكريمة  المناسبة   هذه  وفي   
الجالية  أبناء  بين  التعارف  ازداد  األخوية 
الروحية  واألجواء  واألخوي  األسري  والترابط 
المباركة  المناسبة  هذه  وختمت  والفكرية 
المبارك  الفطر  عيد  كثيف في صالة  بحضور 
تعالى  لله  واإلبتهاالت  الصالة  أقيمت  حيث 
للجميع  والتهاني  والقبول  والرحمة  بالمغفرة 
واألنشطة  والحلويات  الفطور  طعام  وتالها 
لألطفال  المتعددة  والترفيهية  الرياضية 
وختمت بجوائز متعددة وقيمة قدمت ألبناء 
إحياء  أنشطة  دعم  في  وللمشتركين  الجالية 
تعالى  شاءهللا  وان  المبارك  رمضان  شهر 
وبسواعد المؤمنين سيعود النشاط مجدداً في 
اللقاء  أمل  على  القادم  محرم  شهر  عاشوراء 
أعمالكم  هللا  وتقبل  جميعا  الجالية  بأبناء 
 .…(  : تعالى  قال  للجميع  مبارك  فطر  وعيد 
َّذِيَن  ِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى( )ال َّهُمْ فِتْيَةٌ آَمنُوا بِرَب إِن
يَخَْشوَْن  واََل  وَيَخَْشوْنَهُ  َّهِ  الل رَِسااَلِت  ِّغُوَن  يُبَل

َّهِ حَِسيبًا ( ََّه وَكَفَى بِالل أَحَدًا إاِلَّ الل

)مركز الفال(

جالية/ إعالنات

نشاط متميز في مدينة 
الڤال بمناسبة شهر رمضان

21
-2

10
-1

40
W

هل لديك أي 
استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(؟
يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة 

اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة 
أخرى، بحيث يساعدك في العثور على 
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، 

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.

21
-2

10
-1

40
W

هل لديك أي 
استفسارات بشأن 
اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(؟
يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة 

اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة 
أخرى، بحيث يساعدك في العثور على 
المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، 

والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.
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تجمّع  أكبر  تورونتو  مدينة  إستضافت 
في  العالمي  القدس  يوم  الحياء 
بعد  األولى  فلِلمرة  الشمالية.  أمريكا 
لمحاصرة  المفروضة  القيود  تخفيف 
الوباء، وبالرغم من الحمالت اإلعالمية 
الجماعات  به  قامت  الذي  والتحريض 
للحؤول  تورنتو  في  إلسرائيل  المؤيدة 
دون إقامتها، نُظمت مسيرة ضخمة في 
تورنتو مقابل القنصلية األمريكية عصر 
السبت في الثالثين من شهر نيسان - 
أبريل، ثم سار المشاركون، الذين أتوا 

 - متنوعة  وعرقية  دينية  خلفيات  من 
الشعارات  مرددين  تورنتو،  شوارع  في 
والوحشية  القدس  باحتالل  تندد  التي 
الصهيونية بحق الفلسطينيين األبرياء، 

هاتفين "فلسطين حرة حرة".
تخللَت المسيرةَ هتافاٌت عديدةٌ منددةٌ 
بموقف الحكومة الكندية لسكوتها عن 
التأكيد  مع  الفلسطينيين  بحق  الظلم 
النهر  من  حرة  ستكون  أن "فلسطين 

إلى البحر". 
سوزان  كانت  المتحدثين  أبرز  بين 

فايس وهي يهودية ناجية من المِحرقة 
مجال  في  وناشطة  )الهولوكوست( 
وقد  طويلة،  فترة  منذ  اإلنسان  حقوق 
تحدثت عن تجربتها المؤلمة في زمن 
نفسها  األحداث  ترى  وكيف  المحرقة 
إلى  مشيرة  للفلسطينيين،  تتكشف 
التالي: "إنه ألمر مزعج أن نرى التاريخ 
يعيد نفسه، فهذه المرة الفلسطينيون 

هم الضحايا". 
لشخصيات  وكلماٌت  شعرية  قصائُد 
وناشطين  دين  علماء  من  بارزة 

وحاخام  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
َّطَت  سل وأطفال  للصهيونية  معارض 
الضوء على "االنتهاكات التي تقوم بها 
سلطات االحتالل االسرائيلي"، إضافة 
الحكوميين  المسؤولين  "نفاق  إلى 
اإلعالمية"  والمؤسسات  الكنديين 
الحالية  األوكرانية  األزمة  خالل  في 
والسياسيين  الدبلوماسيين  و"تهافت 
على إدانة العدوان الروسي مقابَل دعم 
وتمويل عقود من االحتالل اإلسرائيلي 

لفلسطين".

وتناولت الكلمات اعتبارَ وسائل اإلعالم 
األوكرانيةَ  المقاومةَ  والكندية  العالمية 
الفلسطينية  والمقاومة  "بطولية"، 

"إرهابية". 
 ثم سار المتظاهرون في أحد الشوارع 
الرئيسية في المدينة حاملين الفتات 
بحرية  تطالب  شعارات  ومرددين 

الفلسطينيين.

أقامت لجنة إحياء يوم القدس العالمي 
بالمناسبة،  احتفاالً  مونتريال  في 
والنصف  السابعة  الساعة  عند  وذلك 
نيسان   29 في  الجمعة  مساء  من 
بحضور  االسالمي  المجمع  قاعة  في 
د.  بإمامة  الجماعة  صالة  بعد  كبير. 
تناول  المؤمن  رياض  السيد  سماحة 
قاعة  بهم  ضاقت  الذين  الحاضرون، 
المجمع، طعام االفطار. افتُتِح الحفل 
بآي من القرآن الكريم بلساِن القارِئ 

الحاج حسان قصير.
عادل درويش 

كارين  الشابة  البرنامج  قدمت   
للباحث  االولى  الكلمة  فكانت  بلّوق، 
درويش،  عادل  السياسي  والكاتب 
الذي رأى في كلمته أن "يوم القدس 
العالمي هو عنوان حركة المواجهة بين 
المستضعفين والمستكبرين، وبذلك 
بوصلة  الراحل  الخميني  اإلمام  حدد 
الصراع المحتدم، الذي ارتكز صهيونياً 
غلّفت  دينية  وأساطير  أوهام  على 
َّى األسطورة  نهجاً استعمارياً غربياً، تبن
الصهيونية المّدعاة أن فلسطين أرض 

بال شعب لشعب بال أرض"...
الغربي  "الهدف  أن  درويش  واعتبر 
عسكرية  قاعدة  زرع  إلى  يصبو  كان 
بالتعاون مع الحركة الصهيونية تشكل 
جسر اختراق أمني- اقتصادي- إحاللي 
أهل  من  بدالً  مستورَد  شعب  )زرع 
مروحة  تحقيق  سبيل  على  االرض( 

أهداف تبدأ من: 
على  السيطرة  ديمومة  •تأمين 
جغرافي  تواصل  عقدة  تشكل  منطقة 
تحويه  ما  مع  متعددة  قارات  بين 
وأسواق  اقتصادية  إمكانات  من 

استهالكية..
•زرع وكالء محليين على شاكلة أنظمة 
تلعب  وإمارات  وممالك  وَمشيخات 
أدوار الكبح وإدامة عناصر التخلف في 
المجتمعات المستهدفة، وإعاقة سبل 
البقاء  واالقتصادي  المجتمعي  التطور 
الهائلة  بالخيرات  والتحكم  السيطرة 
– ليس أقلها النفط"... باالضافة إلى 

أهداف متنوعة"..
"لألهداف  موجز  بشرح  درويش  وقام 
االضاءة  مع  االستعمارية  الغربية 
في  الصهيونية  الحركة  أساليب  على 
العالم  بالد  من  المستوطنين  جلب 
تطور  "مع  وقال:  المختلفة"... 
عقيدة  ونجاح  االستيطان  مشروع 
جاءت  االستباقية،  بالحروب  التوسع 
العقيدة،  لتلك  الخطيرة  الضربة 
للكيان  والوظيفة  الدور  أعطب  ما 
مسارَي  تالزم  إلى  فأُشيرَ  الصهيوني، 
العطب الوظيفي وانعكاس ذلك على 
واالستقرار،  باألمن  الشعور  فقدان 
وتداعيات ذلك على مسار استجالب 
الى  الهجرة  وتحوُّل  المستوطنين، 

فلسطين إلى هجرة معاكسة منها"..

األمريكي  للرد  مسهب  شرح  وفي 
الصهيوني،  المشروع  انتكاسة  على 
الردود  مستويات  على  درويش  أضاء 
قدرة  لترميم  الهادفة  -المشاريع 
الوظيفي،  العطب  تجاوز  على  الكيان 
الحمائية  األسوار  لمساراِت  فعَرََض 
للهزيمة  السابقة  أوسلو  اتفاقية  "من 
مروراً  لبنان،  جنوب  في  المدوية 
بالصفقة المخزية بين تنظيم اإلخوان 
)الربيع  اوباما  وإدارة  المسلمين 
خريف  الى  تحول  الذي  العربي(، 
بالعقدة  اصطدامه  عند  صهيوني 
المقاومة،  بمحور  المدعمة  السورية 
الذي  التطبيعي  بالسور  انتهاءً 
تكفلت ارادة المجاهدين في الداخل 
بئر  شوارع  في  باسقاطه  الفلسطيني 

السبع و تل ابيب"... 
كانت  النهاية  "في  بالقول:  وختم 
المعادلة الذهبية تساعد المقاومة في 
انحدار  يقابلها  الفلسطيني،  الداخل 
وصوالً  معاكسة،  وهجرة  صهيوني 

لالنهيار التام وتحرير فلسطين".
جون فلبُت 

محامي  كبير  فلبُت  جون  تحدث  ثم 
نقابة  وعضو  الجنائية  الدعاوى 
المحامين في كيبك منذ 1984، الذي 
مونتريال  في  الجنائي  القانون  مارس 
الدولي  الجنائي  والقانون   1984 منذ 
مقاطعة  حركة  وعضو   ،1998 منذ 
اإلسرائيلية  واالستثمارات  البضائع 
)BDS(، فتطرق إلى "المعيار المزودج 
"نرى  وقال:  الغرب"،  يعتمده  الذي 
تكاد  لكن  يقاتلون،  فلسطين  أهل 
الحرب  وكذلك  أخبارُهُم.  تنعدم 
الناس  يعرف  َّما  قل اليمن  في  الدائرة 
سوريا  في  الحرب  أما  شيئاً.  عنها 
َّر  ويُصو فتُنتَقَد،  اإلرهاب  لمواجهة 
اإلرهابيون بَمظهَر الثوار. وأما كشمير 
يُصرََف  كما  إطالقاً.  بأمرها  نعلم  فال 
الحرب  عن  األحيان  أغلب  في  النظر 
العراقي  الشعب  ومعاناة  العراق  في 
)اإلمبراطورية(  السلطنة  بسبب 
األميركية. ولم تُفرَض أي عقوبة على 
الشنيعة  الحروب  بهذه  تسببوا  الذين 

بهدف اإلبادة والتسلط". 
ذلك،  مقابل  "في  فلبُت  وأضاف 
للحرب  شاملة  إعالمية  تغطية  تُقدَّم 
بحُزمٍة  مصحوبة  وهي  أوكرانيا،  في 
بعقوبات  َّبت  تسب التي  األكاذيب  من 

تؤذينا نحن – العمال في كندا وكيبك 
المنطقية  العقوبات غير  وأوروبا. هذه 
للشعوب  فظيعة  بأضرارَ  ستتسبب 
الرئيسية،  الطعام  ولِمصادر  الغربية 
على  الغذاء  أزمة  بفرض  بدأوا  فقد 
"عمَّ  بالقول:  وعقب  الجنوب".  عالم 
الغربي  الدعم  عن  نتحدَّث  نتحدَّث؟ 
من  مهم  جزءٌ  فالنازيون  للنازية، 
الحكومة األوكرانية. يقول الناس إنهم 
ِّلون سوى عشرين بالمئة، لكن  ال يشك
الواقع أن دورَهم أساسي في الجيش 
لهذه  االلتفات  من  بدَّ  وال  األوكراني، 
نحن  وها  نازي.  الجيش  المسألة: 
العالمية  الحرب  لنمدِّد  نعود  واقعاً 
في  منعطٍف  في  إذاً،  نحن،  الثانية. 

التاريخ الحديث".
وفلسطين  يقاوِم،  "اليمن  أن  ورأى 
تقاوم ببطولة. إذاً فهذا زمن التغيرات 
الحقيقي  التغيير  ولْنُعاين  الهائلة، 
نيسان  نهاية  مع  أي  اآلن،  المباشر 
من عام 2022: ها هي روسيا توقِف 
لها  وتقول  )اإلمبراطوية(،  الّسلطنة 
الروس  محاصرة  تستطيع  ال  إنها 

وتهديدهم بالدمار والتفتيت". 
وإذ سأل فلبُت: "اآلن ما هي الجهات 
لتدعم  إليها  نتوجَّه  أن  علينا  التي 
ألجل  والكفاح  فلسطين  في  الكفاح 
دَحر االستعمار؟ فقال: "النقاش دائرٌ 
من قبل في أميركا الشمالية وأوروبا، 
على  يعتمدون  الناس  أن  ويبدو 
 Amnesty( الدولية  العفو  منظمتَي 
على  والرقابة   )International
 Human Rights( اإلنسان  حقوق 
 – حديثاً  توصلتا  اللتين   ،)Watch
طبعاً – إلى اعتبارِ ما يفرضه االحتالل 
اإلسرائيلي االستعماري على فلسطين 
فصالً عنصرياً. أما المقاومة فهي تعلم 
زمن  منذ  العنصري  الفصل  بشأن 
بعيد، وتعلم ماهية الرؤى المطروحة، 
هذه  الباحثون  َّاب  الكت تناول  وقد 

المسألة. 
وضعِف  الحالية  الظروف  تواجدِ  مع 
السلطنة )اإلمبراطورية(، بِتنا في زمٍن 
وُِضع فيه تحريرُ الشعوب المستعَمرة 
فيها  قوَِي  منطقٍة  كل  قائمِة  على 
االستعماري  والنهج  االستعمار 

الحديث. ينبغي إذاً أن نتفاءَل فعالً. 
التي  االنتصارات  وقد تحقق عدد من 
نحتفل بها. فمنذ يوم، حققت منظمة 

 "Collectif Palestine Vaincra"
)التابعة لشبكة التضامن مع األسرى 
الفلسطينيين – صامدون( فوزاً كبيراً، 
الفرنسية  المحكمة  َّقَت  عل فقد 
اإلدارية العُليا المعروفة بِاسم مجلس 
حلِّ  قرار   )Conseil d’État( الدولة 
المنظمة )إدارياً( إلى حين )استكمال 
النهائي،  الحكم  صدور  و(  االستئناف 
في  االنتصار  كهذا   – فاالنتصارات  إذاً 

فرنسا – موجودة". 
نفعله  أن  يمكننا  ما  حول  رأيه  وفي 
"إنَّ  فِلبُت:  قال  اآلن  كندا  في  نحن 
في  التقدميون  نحن   – واجبنا  من 
كندا – أن نكافح كي تصبح السياسة 
فكندا  مستقلة،  الكندية  الخارجية 
أخذت  كما  المتحدة،  الواليات  ِّبع  تت
 – طبعاً   – "باستقاللية"  عاتقها   على 
المجاالت  تتعدد  الصهيونية.  دعَم 
بهدِف  فيها  المشاركة  نستطيع  التي 
ليست  لكنها  فلسطين،  دعم 
المجاالت الوحيدة لتقديم الدعم. من 
المهم فعالً أن ندعم المنظمة المعنية 
بحركِة مقاطعة البضائع واالستثمارات 
على  العقوبات  وفرض  اإلسرائيلية 
أن  اآلَن  وعلينا   ،)BDS( إسرائيل 
العقوبات  لفرض  الدعوات  نُطلَِق 
بحق  جرائمها  بسبب  إسرائيل  على 

الفلسطينيين. 
لفرض  يتحرك  أيضاً  مونتريال  شباب 
ويمكننا  إسرائيل.  على  العقوبات 
جامعة  في  جرى  ما  إلى  االلتفات 
َمكغِل )McGill University( – هذه 
التي  القديمة  االستعمارية  الجامعة 
االستعمار  هيمنة  ذروةِ  في  أُنِشئَت 
البريطاني عاَم 1821. فحديثاً أقامت 
 )SSMU( جمعية الطالب في الجامعة
من   71% جمع  شرعياً،  استفتاءً 
األصوات لدعم حملة المقاطعة. لكن 
ستحاول  إنها  قالت  الجامعة  إدارة 
الطالب،  جمعية  عن  التمويل  حجَب 
كما يعتبر كثيرٌ من النافذين في جمعية 
باالستفتاء  ملزمين  غير  أنهم  الطالب 
رئيس  أُزيَل  أيضاً  المذكور.  القانوني 
مرتين  منصبه  من  الطالب  جمعية 
العاَم الماضي. أعتقد أن األولى كانت 
في أيلول والثانية حديثاً، في نيسان. 
ما جرى يضرب مثالً على االستخفاف 
)الديمقراطية(  االجتماعية  بالمساواة 
المهم  من  لذا  الطالب.  أوساط  في 

تدعم  أن  كيبك  في  التقدمية  للقوى 
كندا  وعلى  َمكغّل،  في  الكفاح  هذا 
حماس  حركةَ  تصنيفها  عن  تعود  أن 
منظمةً إرهابية، فهذا يسلب المنظمة 
كل الحقوق التي تؤهلها للتحرك في 

كندا. 
التاسع  في  سيُقام  فعالً  مهم  حدٌث 
سباُق  أيلول:  من  عشر  والحادي 
في  الناس  يشاهده  الذي  الدراجين، 
ومونتريال.  كيبك  وفي  العالم  أرجاء 
لكنه  إسرائيلي،  فريق  فيه  سيشارك 
اسَم  يحمل  بل  عادياً،  فريقاً  ليس 
 Israel( الرائدة"  التقانة   – "إسرائيل 
Premier Tech –(، وكان – بموِجب 
ما تقتضيه َمهمته – سفيراً إلسرائيل. 
هؤالء  لتوظيف  الشروط  فأحد 
لِحساب  المحترفين  الَمهَرَة  الدراجين 
 "Israel – Premier Tech" فريِق 
هو أن يعملوا سفراءَ إلسرائيل. وعليه، 
الفلسطينية  الوحدة  منظمة  َّمت  نظ
لمطالبة  تحركاً   )PA JU( واليهودية 
مونتريال بسحب التمويل من السباق 
المذكور  الفريق  كان  إن  الدولي 
سيشارك. كما سنقوم بكل ما بوسعنا 
العصياَن  األمر  يعني  وقد  قانونياً، 
الرياضي  الحدث  هذا  لمنِع  المدني، 
وسيلٍة  إلى  يتحول  أن  من  الرائع 
دعائيٍة سياسيٍة إلسرائيل الصهيوينة. 
الرياضة؟  عن  السياسة  تنفصل  هل 
 )UCI( ها هو اتحاد الدراجين الدولي
الفريق  إشراَك  حديثاً  رفض  قد 
الروسي من غير تفكير أو نقاش. إذاً 
فالسياسة حاضرة في مجال الرياضة، 
وسنعمل على هذا األمر. تستطيعون 
الرقمي:  موقعي  عبر  معنا  التواصل 
http://johnphilpot.com/en/

 /home
إذاً تواصلوا معي". 

أقول  "مجدداً  بالقول:  حديثه  وختم 
في  معكم  بحضوري  تشرفت  إنني 
القدس  يوم  إلحياءِ  األمسية  هذه 

العالمي. شكراً جزيالً لكم".   
القدس  عن  قصيدة  كانت  بعدها 
باللغة االنكليزية ألقاها األستاذ مجد 
العربية  باللغة  فَقصيدةٌ  سليماني، 
معها  وتفاعل  األسعد  هبة  ألقتها 
فنية  لوحة  كُِشفَت  ثم  الحاضرون. 
أنامل  رسمتها  الشريف  القدس  عن 
الرسامة كوثر األسعد في قاعة الحفل.

"فلسطين حرة حرة" تصدح في شوارع تورنتو في مسيرة يوم القدس

 إحتفال يوم القدس العالمي في مونتريال: من المهم أن ندعم المنظمة المعنية 
بحركِة مقاطعة البضائع واالستثمارات اإلسرائيلية
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في  انخرط  كندي  رجل  براون،  پاترِك 
العمل السياسي و هو احد كوادر حزب 
على  نجمه  يلمع  قد  و  المحافظين 
في  فوزه  حال  في  الوطني  المستوى 

السباق االنتخابي على زعامة حزبه.
من  دقائق  بضع  سوى  يكلفني  لم 
البحث على غوغل ألتعرف عليه وعلى 
ولقائه  الذهاب  قبل  الذاتية  سيرته 
نفسه  فيه  قّدم  رمضاني  افطار  خالل 
و  اطيافها  بكل  االسالمية  للجالية 
بفتح  يرغب  فهو  اللبنانية.  فقط  ليس 
المحافظين  حزب  بين  جديدة  جسور 
والكنديين المسلمين ،على حد قوله. 
البناء  الدعوة  تمت  ذلك  على  بناءً  و 

الجاليات المسلمة و كان اللقاء.
مما  اكثر  افطار  حفل  فعالً  كان  قد 
اغلبية  انشغال  ومع  سياسي  لقاء  هو 
الحضور باطباق قصر الكباب الشهية، 
تحدث السيد براون و عمل جاهداً على 
ايصال افكاره و ليس مشروعه االنتخابي 
الى الحضور. إال انه اختلط عليه بعض 
لزعامة حزب  مرشح  انه  فنسي  االمور 
المحافظين و ليس لرئاسة كندا فبدال 

منافسيه  على  كلمته  في  التركيز  من 
"شاريه" و " پوالييفر" ركّز هجومه على 
وصفه  و  ترودو  الكندي  الوزراء  رئيس 
الجالية  بقضايا  والمتاجر  بالحقير 
كمدافع  نفسه  عرض  ثم   . االسالمية 
دون   21 القانون  ضد  المسلمين  عن 
القانون.  ان يشرح كيف سيواجه هذا 
بل اقتصر فقط على الكالم و الحضور 
الكندية  االحزاب  احد من  ال  ان  يعلم 
الليبرالي  الحزب  على  يُزايد  ان  يمكنه 
انه  و   21 القانون  مواجهة  مسألة  في 
من شبه المستحيل إلغاء هذا القانون 
وليس  كيبيكية  حكومة  خالل  من  اال 

من اوتاوا.
عندما تحدث السيد براون حول رؤيته 
ظل  في  الكندي  الصف  وحدة  عن 
القدرة  يملك  هل  محافظة،  حكومة 
على تحقيق ذلك و ضمان والء حزبه 
و  التنازالت  تقديم  الى  انه مستعد  ام 
التضحيات و اهمها تمزيق حزبه الذي 
نرى من خالل ايدلوجيته انه سيرفض 
االمر  به  ينتهي  قد  و  الرؤية  هذه 
حزب  زعيمة  مع  حصل  كما  مطرودا 
انه يسعى فقط من اجل  ام  الخضر؟. 
جدد  منتسبين  اصوات  على  الحصول 

لضمان فوزه و تزعم الحزب؟
ربما هي خطوة جبارة ان يأتي بنفسه 
المحافظين  حزب  لزعامة  كمرشح 
االسالمية  الجاليات  ابواب  يطرق  و 
قد  اسالفه  ان  ايضا  يعلم  هو  لكن  و 
بينهم،  و  بيننا  الجسور  جميع  نسفوا 
لذلك امامه الكثير من العمل الصعب 
المطالب  تحقيق  و  اوال  الثقة  لكسب 
ففي   . ثانياً  النظر  وجهات  تقريب  و 
عالم السياسة أُقدم لك باليد اليمنى و 

تعطيني بالمقابل بيدك اليسرى.
السياسة  ناحية  من  عنه  صدر  ما  اما 
ببرنامج  اشبه  كان  فقد  الخارجية 
سألني  فإن  يوسف  لباسم  "البرنامج" 
احدهم كيف تشك بذلك؟ أُجيب: من 

كبرها.
التعجب  ابدى  و  اليمن  الى  قفز  ثم 
سالح  صفقات  تمويل  بشأن  نفسه 
كمسلمين  نحن  وطبعا  للسعودية 
نفكر بعواطفنا فعند سماعنا فلسطين 
انه  لو  كما  بحرارة  له  صفقنا  اليمن  و 

باتريك الدين االيوبي.
ضعف  و  القصور  على  كثيرا  اعتب 
انها  و  سياسياً  االسالمية  الجالية 
عند  المشاعر  بها  تتحكم  زالت  ما 

عتبي  اقلها  او  حاسمة  قررات  اتخاذ 
االفطار.  هذا  علينا جميعا من حضرنا 
ذلك  من  االهم  و  يجوز،  ال  فالتعميم 
السياسيين  لكل  حداً  نضع  ان  اتمنى 
كاطفال  معاملتنا  عن  يتوقفوا  ان 
لهم  نسمح  ال  ان  و  سياسياً  حضانة 

بالتأثير علينا عاطفياً.
التفكر  و  اكثر جدية  االمور  اخذ  يجب 
انا  و حسناتها.  سيائتها  و حسبان  بها 

المحافظين  حزب  على  االنفتاح  مع 
بد  ال  المجاني.  االنفتاح  ضد  لكن  و 
و  التفاوض  و  التحدث  و  الجلوس  من 
لتذليل  احداث  من  يدور  ما  مناقشة 
العقبات و بناء جسور قد ال تنفعنا اليوم 
المستقبل، مستقبل  اجل  من  لكن  و 
جيل مسلم وُلد في كندا. فلنبني لهذا 
الجيل ارضية صالحة ليترحم علينا بدالً 

من ان يلعننا كلما وقع في مأزق.

ال سياسة وقت الطعام : براون يطرق ابوابنا وهو يعلم ايضا ان اسالفه 
قد نسفوا الجسور بيننا 

َِّة القُدِْس  َخ اإلعالُم الفلسطينيُّ والعربيُّ تَوِصيفَهُ لقَِضي رَسَّ
َّةٌ، وهذِهِ هَي الدائِرَةُ األُولى  َّةٌ فلَْسطِينِي َّها قَِضي وفلسطيَن بأَن
األخيرةَ  الدائرةَ  ليسْت  وهي  فِلَسطيَن،  َِّة  قِضي دَوائِرِ  من 
أُخرى. صحيحٌ  َِّة فلسطين، فهناَك دَوائِرُ  َّةَ لقضي والحَْصرِي
الصراع  هذا  في  الحربِة  رأُس  هوَ  فلسطين  َشعَْب  أَنَّ 
اإلعالُم  خَها  رَسَّ التي  األُخرى  والدائِرَةُ  المُقَّدِس.  الوجوديِّ 
َِّة فِلَْسطِيَن  العربيُّ في عقِل المُواطِِن العَرَبِيِّ هي كوُن قَِضي
العرِب  غير  من  كان  أِلَيٍ  يحُق  ال  حصراً،  َّةٌ  عربِي َّةٌ  قَِضي
َّةً ال  َّةً عربي َِّة فلسطيَن قِضي التعاطي معها. ولكنَّ كوَن قَِضي

يعني حَْصرَها في هذا االطار.
االماُم الخميني )رحمهُ هللاُ تعالى( لدى إعالنِهِ يوَم القُدِس 
األَخيرةِ من  الجُمُعَِة  السابع من آب عام 1979، في  في 
والقدس  فلسطيَن  لقضيِة  أعطى  المبارك،  رَمضاَن  َشهرِ 
دائرتيِن  َِّة  للقضي وَطَرََح  والشعبي،  الجماهيري  عمقهما 
َّةُ، فالقُدُس  َّةُ والدائرةُ اإلنساني أُخرييِن هما الدائرةُ االسالمي
ومعراجهُ  )ص(  النبي  مسرى  هي  االسالميِّة  الدائرة  في 
ريفيِن. وَْضُع  وقبلةُ المسلميَن األُولى، وثالُث الحَرَميِن الشَّ
َِّة يمنحُها عمقاً إسالميّاً شعبياً  القُدِس في الدائرة االسالمي
القدس  يوم  إعالن  وكون   . مليارَي مسلم  يقارب  ما  لدى 
في شهرِ رمضاَن المقدس وفي جمعٍة مقدََّسٍة هي الجمعة 
قدَس  المقدسة  القدس  يجعلُ  رمضان  من شهر  األخيرةِ 
األقداِس، وكذلك يعطي قداسةً لهذا الصراِع. أيضاً وضع 
قضية القدس في شهر رمضان المبارك يوحي لنا بوجوب 
الصبر والمصابرةِ في هذا الصراع الطويل ألن شهر رمضان 
يعلمنا الصبر والكفاح، فالمسلمون واجهوا العدو وانتصروا 
عليه في معركِة بدر الكبرى، التي كانت معركةً فاِصلَةً في 
إعالنهِ  في  الخمينيُّ  االماُم  تحدث  وكذلك  رمضان.  شهر 
فجاء  االنسانيّة،  الدائرة  الرابعة:  الدائِرَةِ  عن  القدس  يوَم 
في إعالنهِ: "يوُم القدِس هوَ يوُم المُْستَضعَفيَن في مُواجَهَِة 
تتخلَّ عن  لم  ايران  اإلسالمية في  والثورة  المُستَكبرين". 
فيوم  واجهتها،  التي  الضغوط  والقدس رغم كل  فلسطين 
مجرد  وليس  ومبدئيٌّ  رساليٌّ  التزامٌ  هو  لديها  القدِس 
شعارات ترفع. وتأتي أهَميّةُ يومِ القُدِس في زمن التطبيع 

هناك  الفلسطينيِّة  الدائرة  ففي  العربيّة،  واالنكساراِت 
كل  عن  وتخلٍّ  تطبيعٌ  هناَك  العربيّة  الدائرة  وفي  اوسلو، 
االلتزامات تجاه فلسطين والقدس. طبعاً الذين فاوضوا هم 
الذي  الفلسطيني  الشعب  ال  الفلسطينيين،  القادة  بعض 
َّعُوا هم  َّةَ وجنين والقدس، والذين طَب فَِة وغَز يكافح في الضَّ
دولة  يعتبرونها  التي  إيران  َِّة.  العربي األنظمِة  بعض  زعماء 
مواجهتها  رغم  الفلسطينيّة  َِّة  بالقضي ملتزمةٌ  ٍَّة  عربي غير 
الُضغوِط والتحدياِت. بعُض العرُب سقطوا في اختبارِ  كلَّ 
ان  بدَّ  ال  َِّة  القُرآنِي االستبداِل  َِّة  ُسن وبموجب  فلسطيَن، 

يُستَبدلوا بغيرهم. يقولُ هللا تعالى:
أَمْثَالَكُم(.  يَكُونُوا  اَل  ثُمَّ  غَيْرَكُمْ  قَوْمًا  يَْستَبْدِلْ  َّوْا  تَتَوَل )وَإِن 

محمد: اآلية: )38(.
الدائرتيِن  في  َِّة  الفلسطيني َِّة  القضي وضُع  الكالمِ  وخالصةُ 
َِّة وعزلها عن محيطها  الفلسطينيّة والعربية تحجيمٌ للقضي
االسالمية  الدائرتين  في  وضعُها  أما  والعالمي.  اإلسالمي 
واالنسانية فيمنحها عمقها االسالمي واإلنسانيِّ.                      
*الصورة من موقع الجزيرة

بْرْث هجوماً عنيفاً  شنت جمعية بِنايْ 
جهة  من  الكندية  الحكومة  استهدف 
في  المقيم  الفلسطيني  والكاتب 
وقد  أخرى.  جهة  من  فانكوفر  مدينة 
اعتبر بركات أن الهجمة "هدفها حرف 
األنظار عمَّا تحققُه حركة التضامن مع 
الكندية  الجامعات  شعبنا، خاصة في 
على  تحديداً  الماضية،  الفترة  في 

صعيد مقاطعة مؤسسات االحتالل".
خالد  الكاتب  الجمعية  اتهمت  فقد 
جماعة  في  بارز  "عضو  بأنه  بركات 
إنه  قائلة  للسامية"،  معادية  إرهابية 
"يتجول بحرية بما يتعارض مع القانون 
قراءة  إلى  الكنديين  الكندي". ودعت 
تحقيق أجراه تيري غالفين في صحيفة 

ناشونال پوست عن بركات.
وقال بيان الجمعية الشرسة المدافعة 
"منذ  االسرائيلي:  االحتالل  كيان  عن 

بجمع  بْرْث  بِنايْ  تقوم منظمة  عامين 
وتحث  االستخبارية،  المعلومات 
الحكومة وجميع وكاالت إنفاذ القانون 

ذات الصلة على العمل ضد بركات".
البارز  "الدور  إلى  بْرْث  بِنايْ  وأشارت 
للجبهة  اإلرهابية  الحركة  في  لبركات 
وقالت:  فلسطين".  لتحرير  الشعبية 
اإلرهابية  الجماعات  أعضاء  "يُمنع 
الحصول  أو  كندا  دخول  من  باتًا  منعًا 
الرغم  على  الكندية.  الجنسية  على 
من الطلبات المتكررة، لم تقدم أوتاوا 
إلى بناي بريث أي تفسير لفشلها في 

التحرك ضد بركات". 
الرئيس  موشتن،  مايكل  وقال 
منحنا  "لقد  للجمعية:  التنفيذي 
بالشيء  للقيام  فرصة  كل  الحكومة 
الصمُت  يعد  لم  لكن  الصحيح، 
الحكومة  تجاهل  "إن  بإمكاننا". 

بشدة  يقوض  المسألة  لهذه  المتهور 
ادِّعائها بأنها ملتزمة بمكافحة معاداة 

السامية". 
الفلسطيني  الكاتب  قال  ناحيته  من 
المشرق  لصدى  بركات  خالد  األستاذ 
"هذه  بْرْث:  بِنايْ  بيان  على  تعليقاً 
العنصرية  الصهيونية  الهجمة 
تحققه  عمَّا  األنظار  حرف  هدفها 
خاصة  شعبنا،  مع  التضامن  حركة 
الفترة  في  الكندية  الجامعات  في 
الماضية، تحديداً على صعيد مقاطعة 
حملة  أنها  كما  االحتالل،  مؤسسات 
في  الخوف  إلشاعة  كفزّاعة  َُّف  تُوظ
فهذه  الكندي،  المجتمع  أوساِط 
أدوات  هي  الصهيونية  المنظمات 
العنصري  واليمين  الخارج  الكيان في 
مشبعة  حملة  وهي  كندا.  في 
الخاطئة،  والمعلومات  باألكاذيب 

فنحن  قصدًا،  بِالنابل  الحابل  تخلط 
المقاومة  مع  يزال  وال  كان  موقفنا 
مشروعها  في  واللبنانية  الفلسطينية 
لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، 

وصوتاً  وسنداً  ظهيراً  دائما  وسنظل 
لشعبنا ومقاومته الباسلة، نعمل وفق 
القانون ونعبر عن رأينا الذي يكفله لنا 

القانون".

أكتب هذه الكلمات واليوم هو الجمعة  
29 نيسان 2022، ونحن نودع  شهر 
الخير والتسامح واألجر، شهر رمضان 
أن  تعالى  هللا  اسأل  الذي  المبارك، 
من  لكل  واألجر  فيه  الثواب  يعطي 
بالخشوع  ولياليه  أيامه  وأحيا  صامه 
إنه سميع مجيب  والتقوى.  وااليمان 

الدعوات.  
السعيد،  الفطر  عيد  قدوم  أجواء  في 
يقرأ  من  كل  على  تعالى  هللا  أعاده 
كلماتي هذه في مشارق هذه االرض  
عبر  شاهدت  أنني  أذكر  ومغاربها، 
عن  صوراً  العربية  الشاشات  بعض 
وهم  الناس  فيظهر  االسواق،  زحمة 
نذكر  وعندما  العيد.  لِهذا  يتسوقون 
إلى  تتبادر  ما  سرعاَن  العيد  كلمة 
أي  الحقيقي:  ومعناه  بهجتُه،  ذهننا 
العيد  يكتمل  وهل  األحبة،  األطفال 
الجميلة  إال بسماع  اصوات االطفال 
ولهوهم؟ في ظل هذا المشهد الرائع 
الى  اهتمامي  وكل  تفكيري  يذهب 
مكان مختلف، فماذا عن الفقراء من 
حياتنا  في  والمستضعفين  الكادحين 

هذه؟؟
وماذا عن األيتام من االطفال، ومنهم 
أو والده؟ فمنتهى األلم  من فقد أمه 
االنساني عندما نجد اليتيم الذي فقد 
مآسي  كل  تتجمع  فهنا  معاً.  والديه 
وقسوة هذه الحياة على هذا الطفل، 
بإحساسه  ذلك  يستوعب  ال  الذي 

الطفولي. 
الصديقات  من  أحبائي  نعم، 
أن  يجب  الكرام.  االعزاء  واالصدقاء 
ال ننسى في أجواء هذا العيد السعيد 
كل فقير ومحتاج ويتيم في كل مكان 

وزمان من حياتنا هذه.
هللا  فالله  االيتام  على  أِلركز  أعود 
ونمد  اليهم  نلتفت  دعونا  بااليتام، 
قدر  على  كل  المساعدة،  يد  لهم 

الحقيقي  المعنى  ليكون  استطاعته  
إنسانية  احترام  وهو  تحقق  قد  للعيد 
كل  عليها  نصت  التي  االنسان، 

الشرائع واألديان السماوية.
بالمعايدة  فرداً  فرداً  إليكم  أتوجه 
على  أعاده هللا  السعيد،  الفطر  بعيد 
ومن  عائالتكم  وعلى  منكم  فرد  كل 
إنه  والسالم.  والمحبة  بالخير  تحبون 

سميع مجيب الدعوات.   
كنتم  أينما  وبينكم  عليكم  والسالم 
المترامي  الواسع  العالم  هذا  في 
باالفراح  عليكم  أعاده هللا  االطراف.. 

والمسرات.
الدائمة  والمودة  والمحبة  الخير  على 
ولقاؤنا  هللا،  أستودعكم  والسالم 
معكم  يتواصل من خالل هذا الموقع  
المشرق  صدى  جريدة  االعالمي 
شاء  إن  القريب  اللقاء  وإلى  الغراء. 

هللا تعالى. 
البريد  عبر  الكاتب  مع  للتواصل   

الرقمي )اإللكتروني(: 
 visionmag64                                           
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قد  التي  األسباب  من  العديد  توجد 
تجعلنا نخسر بعض أصدقائنا وإخوتنا 

في اإليمان وأحبتنا، منها:
 -1 ذهاب الحشمة

انعدام  الحشمة  ذهاب  من  والمراد 
الحياء بين األصدقاء واإلخوة، وكثيراً 
التحّدث  خالل  من  هذا  يحدث  ما 
اإلنسان،  تخّص  خصوصيّة  بأمورٍ 
األمر،  هذا  عن  الروايات  نهت  وقد 
الكاظم  فعن اإلمام موسى بن جعفر 
الحشمة  تذهب  "ال  السالم:  عليهما 
فإّن  منها،  أبِق  أخيك،  وبين  بينك 

ذهابَها ذهاُب الحياء".
 2– ترك الحقوق

إليها  أرشدتنا  التي  الحقوق  فترك 
السالم،  عليهم  البيت  أهل  روايات 
يستتبع  لما  العالقة،  في  التوتّر  يولّد 
تركها من عتاب قد ال يكون بالشكل 
البنّاء،  بالنقد  عنه  يعبّر  الذي  الالئق 
فالكثير من الناس ال تملك األسلوب 
النقد  وتحاول  الحوار،  في  المناسب 
وباستعمال  للغاية،  سلبّي  بشكل 
عبارات خادشة لألحاسيس، ممّا يوّلد 
لهذا  األخوة،  بين  العالقة  في  توتّراً 
يبتعد  أن  كلّه،  هذا  لتفادي  ينصح 
اإلنسان عن أصل المشكلة، ومحاولة 
االلتزام  خالل  من  التوتّر  هذا  دَرْء 
اإلخوان  بين  افترضت  التي  بالحقوق 

في هللا تعالى.
الروايات  إليها  أشارت  التي  والحقوق 
عليه  العابدين  زين  إمامنا  اختصرها 
السالم بقوله في رسالة الحقوق: "وأمّا 
بالتفّضل  تصحبه  فأن  الصاحب  حّق 

وال  يكرمك  كما  وتكرمه  واإلنصاف، 
سبق  فإن  مكرمة،  إلى  يسبق  تدعه 
كافأته، وتودّه كما يودّك، وتزجره عما 
يهمّ به من معصية، وكن عليه رحمة، 
وال تكن عليه عذاباً، وال قوّة إال بالله".

 خسارة اإلخوان
ما أصعب أن تجد الصديق واألخ الذي 
لك،  المكمّل  النصف  بأنّه  يشعرك 
في  حتّى  أمامك  إاّل  تجده  ال  والذي 
يؤنسك حين  والذي  الظروف،  أحلك 
الكرب،  تنفيس  عن  السبل  تُعييك 
عنك  يزيح  الذي  البارد  الماء  فيكون 

حرراة الحياة وتعبها.
 لكن األصعب من هذا كلّه، أن يضيع 
غضب  لحظة  في  الكنز  هذا  منك 
عابرة، أو خطرة سوء ظٍن من شيطان 

رجيم، من شياطين اإلنس أو الجّن.
ال  التي  الفادحة  الخسارة  تكون  هنا   
ال  قد  وهنا  عنها،  التعويض  يمكن 
األخ  جرح  كان  لو  فيما  الندم  ينفع 

كبيراً فيصعب التئامه.
فيهم  جاء  ممّن  نكن  ال  إخوتنا  لذا 
المؤمنين  أمير  لسان  عن  الحديث 

قوله:  إذ ورد عنه  السالم،  علّي عليه 
اكتساب  عن  عجز  من  الناس  "أعجز 
من  ضيّع  من  منه  وأعجز  األخوان، 

ظفر به منهم".
 ولو وقع بين األخ وأخيه بينٌ وخالف، 
في  السعي  إخوانهما  سائر  فعلى 
ردم  ومحاولة  بينهما،  ذات  إصالح 
الهوّة التي وقعت بينهما، وألم الجراح 
التي أسعدت حال إبليس، الذي أفرح 
ما يفرح به الوقيعة بين أخوين، يقول 
إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُوَن  ََّما  ﴿إِن وجلّ:  عزّ  هللا 
هللا  َّقُوا  وَات أَخَوَيْكُمْ  بَيَْن  فَأَْصلِحُوا 

َّكُمْ تُرْحَمُوَن﴾). لَعَل
في هللا  أخ  جاءنا  إذا  علينا  أنّه  كما   
معتذراً أن نقبل العذر منه، ألّن ترك 
في  وجاء  اللئام،  شيم  من  المعذرة 
عليه  المؤمنين  أمير  عن  الحديث 
غفر  من  حقّاً  أخاك  "إّن  السالم: 
عذرك،  وقبل  خلّتك،  وسّد  زلّتك، 
وحقّق  وجلك،  ونفى  عورتك،  وستر 

أملك".  
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وللرجل  وحقوقاً.  حدوداً  لألسرة  إّن   
حقوق  وإّن  حقوقها،  وللمرأة  حقوقه 
عادل  بشكل  جعلت  قد  منهما  كلّ 
أمر  كلّ  نرفض  ونحن  ومتوازن. 
ورأي  اإلسالم.  إلى  يُنسب  مغلوط 
وبيّن  واضح  الشأن  هذا  في  اإلسالم 
الرجل  من  لكلّ  متوازنة  حقوقاً  ويقرّ 

والمرأة في إطار األسرة.
وما  الشريفة  اآلية  هذه  إلى  أُنظروا   
أجواء  في  ـ  والرجل  المرأة  عن  فيها 
تقول  ـ  الخصوص  وجه  على  األسرة 
لَكُم  خَلََق  أَنْ  آيَاتِهِ  ﴿وَمِنْ  اآلية: 
جعل  أي  أَزْوَاجاً﴾،  أَنفُِسكُمْ  مِّنْ 
لكُنَّ  وجعل  نساءً،  الرجال  أيّها  لكم 
أَنفُِسكُمْ﴾  النسوة رجاالً، ﴿مِّنْ  أيتها 
من  وال  آخر،  جنس  من  ليس  أي 
حقيقة  من  بل  متفاوتتين،  مرتبتين 
ذات  ومن  واحد  جوهر  ومن  واحدة 
واحدة. ومن الطبيعّي أنّهما يختلفان 
تفاوت  بسبب  الخصائص  بعض  في 

وظائفهما.
إِلَيْهاَ﴾  ِّتَْسكُنُوا  ﴿ل تعالى:  يقول  ثم   
الطبيعة  في  الزوجية  جعلت  أي 
هو  وذلك  أكبر،  لهدف  البشرية 
االستقرار والسكينة إلى جانب الزوج 
ذكراً كان أو أُنثى. فالرجل حينما يأوي 
إلى داره يجد جوّاً آمناً وزوجة عطوفة 
وأمينة إلى جانبه، وكذا يمثّل الرجل 
فتركن  تعشقه  مالذاً  للمرأة  بالنسبة 
إليه وتحتمي به ـ ألنّه أقوى منها بدنياً 
لكال  األجواء  هذه  تضمن  واألسرة  ـ 
المرأة  إلى  يحتاج  الرجل  الجنسين. 
توفير  أجل  من  األسرة  إطار  ضمن 
والمرأة  لنفسه،  واالستقرار  السكينة 
بحاجة إلى الرجل ضمن إطار األسرة 
االستقرار  على  الحصول  أجل  من 
واألمن. وكالهما بحاجة إلى بعضهما 
السكينة  تحقيق  أجل  من  بعضاً 

واالستقرار.
في  اإلنسان  يحتاجه  ما  أهم  إّن   

حياته هو االستقرار، وسعادته تكمن 
االضطراب  من  بمأمن  يكون  أن  في 
تتوفّر  األمنية  األجواء  وهذه  والقلق. 
له في ظلّ محيط األسرة، رجالً كان 
اآلية  من  اآلخر  المقطع  امرأة.  أو 
تعالى:  قال  أيضاً،  جميل  معنى  له 
وَرَحَْمةً﴾،  َّةً  مَّوَد بَيْنَكُم  ﴿وَجَعََل 
وهذه المودّة ال يكتمل معناها بدون 
إذا  فيما  الرحمة تصدق  وال  المحبّة، 

رافقها العنف.
الرجل  في  أودِعت  التي  الطبيعة   
ـ  األُسريّ  الجوّ  ظلّ  في  ـ  والمرأة 
ومودّة  محبّة  عالقة  قيام  توجب 
العالقة  هذه  أّن  بيد  بينهما.  فيما 
يتصرّف  كأن  التغيير،  طالها  ما  إذا 
أو  المالك،  وكأنّه  البيت  في  الرجل 
بعين االستغالل  المرأة  إلى  ينظر  أن 
واالستخدام فهذا ظلم. وممّا يؤسف 
له أّن الكثيرين يمارسون هذا الظلم. 
وهكذا الحال أيضاً خارج إطار األسرة.

دين

يمكن مقاربة عالج الحسد من خالل األمور اآلتية:
-1 تعميق االعتقاد بعدالة هللا تعالى في قسمة نعمه بين عباده، 
وبحكمته تعالى في العطاء والمنع بين خلقه، وأّن التفاوت بين 
تعالى  لله  التكويني  الفعل  من  منطلِقاً  يكون  ما  منه  الناس، 
بحسب مصلحة الكمال اإلنساني فرداً ومجتمعاً، ومنه ما يكون 
بها  التي  لإلنسان  االختياريّة  اإلرادة  خالل  من  هللا  فعل  من 
يتكامل اإلنسان ليصل إلى مرتبة قد تفوق المالئكة، وعليه، فال 
بّد لإلنسان أن يسعى لتحصيل كماالته دون تقصير، فإن فعل 
ذلك، فإّن ما وصل إليه هو بإرادة هللا التي ال بّد أن تنصّب في 

مصلحته، فال ينزعج ممّا يرى من تفاوت بينه وبين غيره.
 وما يعزِّز هذا األمر أن ينظر إلى من لم ينعم هللا عليهم بتلك 

النعم التي أنعمها عليه، فإن كان بصيراً فلينظر إلى الضرير، وإن 
كان سليم الجسد، فلينظر إلى المعاق، وإن كان حسن االعتقاد، 

فلينظر إلى المنحرف عن الدين، وهكذا..
 -2 التأمّل في مضارّ الحسد وآثاره السلبيّة التي منها:

أ- شقاء الحاسد، فإّن األثر السلبي األول للحسد يطال الحاسد 
نفسه، إذ يُشعره الحسُد بالغمّ، ويبعده عن اللذة والراحة، وهذا 
إليه اإلمام علي عليه السالم في العديد من األحاديث  ما أشار 

منها:
- "أقلّ الناس لذّة الحسود"

- "ال راحة لحسود"
- "الحسود مغموم"

 ب- آثاره التي قد تؤدّي إلى هدم البنيان االجتماعّي، واإلضرار 

باآلخرين بما يطال الحاسد في ذلك، والعبرة بما تقدَّم في قصة 
إبليس وقابيل، وما جرى على البشريّة بسبب تلك اآلفة.

 ج- عاقبة الحاسد في اآلخرة، فعن اإلمام الصادق )عليه السالم(
"وهللا لو قدَّم أحدكم ملء األرض ذهباً على هللا، ثمّ حسد مؤمناً 

لكان ذلك الذهب مما يكوى به في النار".
 -2 االلتجاء إلى هللا تعالى في رفع الحسد.

 -3 أن يعمل الحاسد في عالقته مع المحسود خالف هواه، بأن 
َّة واالحترام، ويذكره في المجالس بمحاسنه. يظهر له المحب

 -4 أن يستحضر ثواب اإلنسان الذي جنّب نفسه من الحسد، 
فقد روي أّن كليم هللا موسى رأى رجالً عند العرش فغبطه، وقال: 
"يا رّب، بَم نال هذا ما هو فيه من صنعه تحت ظالل عرشك، 

فقال: إنّه لم يكن يحسد الناس".

طرق عالج الحسد 

االسباب التي تجعلنا نخسر بعض 
اإلخوة واألصدقاء

هل يقر االسالم حقوقا متوازنة 
للرجل والمرأة؟

فهل طالب العلوم الدينيّة الذي يطمح 
في أن يُصبح في المستقبل شخصيّة 
علميّة مرموقة هو من المبتلين بطول 
دخل  الذي  الشخص  إّن  أم  األمل؟ 
أن  في  أمل  ويحدوه  التصنيع  مجال 
ال  وصانعاً  بارزاً  مخترعاً  يوماً  يصبح 
اآلخر  هو  صناعته  في  أحد  يُدانيه 
المذموم؟  األمل  صفة  من  يشكو 
فلوال تلك اآلمال والطموحات لخبت 
ولم  نشاطها  وسكن  الحياة  شعلة 
يرتق المجتمع سلّم السموّ والتكامل. 
المرحلة  باجتياز  التلميذ  قنع  ولو 
يصبح  أن  في  يطمح  ولم  االبتدائيّة 
أو فيلسوفاً،  أو عالماً،  أستاذ جامعة، 
يهتمّ  لن  فإنّه  التقليد  في  مرجعاً  أو 

بالدرس والمذاكرة.
 فاألمل في اللغة هو الرجاء والترقّب، 
فاألمل  السيّئ.  باألمر  ليس  وهو 
في  جّداً  متقاربان  مفهومان  والرجاء 
حياة  في  وجودهما  ولوال  المعنى، 
البشر لما أُنجزت أيّ فعّاليّة أو نشاط.

للمفهوم  وفقاً  "األمل"  مصطلح  أمّا   
األماني  عن  عبارة  فهو:  األخالقّي 
العريضة التي تعيق المرء عن العمل 
باألعمال  والقيام  الشرعيّة  بتكاليفه 
القيّمة، وليس تلك الطموحات التي 
تحّض المرء على بلوغ الكمال ودرجة 
القرب من هللا عزّ وجلّ، كأن يتمنّى 
أو  العالم  أثرياء  أثرى  المرء أن يُصبح 
يُشار  مشهوراً  رياضيّاً  بطالً  يصبح  أن 
األماني  تلك  فأمثال  بالبنان.  إليه 
قيام  أمام  عثرة  حجر  تقف  واآلمال 
لذلك  وهي  الدينيّة  بواجباته  المرء 
َّف ضمن الئحة اآلمال المذمومة. تُصن
والثقافة  نظر األخالق  أمّا من وجهة   
والطموحات  اآلمال  فإّن  اإلسالميّة 
الكمال  درجات  بالمرء  تبلغ  التي 

والقرب من هللا عزّ وجلّ فهي تندرج 
من  فليس  الهمّة"،  "علوّ  إطار  في 
اإلنسان  يطمح  أن  السيّئة  األماني 
التقوى  مضمار  في  يترقّى  أن  في 
ليتمكّن  واإلدارة  والصناعة  والعلم 
من خالل ذلك من إسداء خدمة إلى 
شعبه وأُمّته، أو أن يحدوه األمل في 
من  يُمكّنه  ما  الثروة  من  يملك  أن 
مدينته،  فقراء  جميع  على  اإلنفاق 
معقول  طريق  يتوفّر  أن  بشرط  هذا 
للوصول إلى تلك اآلمال والطموحات. 
بالمائة   99 مقدار  أّن  نعلم  كنّا  فإن 
من هذه اآلمال هو غير قابل للتحقّق 
من  ضرباً  إالّ  طموحاتنا  تكون  فلن 
نسج الخيال، أمّا إذا كان ثمّة سبيل 
الواقع  أرض  على  لتحقّقها  معقول 
من  والشرع  العقل  يرتضيه  وهدٌف 
إلى  تحقّقها يصل  احتمال  وأّن  ورائها 
األقلّ  على  بالمائة  خمسين  نسبة 
فإنّها حينئذ من اآلمال المعقولة التي 

ال غبار عليها". 
اآلمال  لمحاربة  السبل  أنجع  "إّن 
العريضة والطويلة هي أن يُفكّر المرء 
وليسأل  اآلمال  تلك  بعواقب  ويتأمّل 
نفسه: ما الذي سيجلب تحقيق تلك 
الكبيرة  والطموحات  البعيدة  األماني 
الحياة  هذه  في  له  ليس  إلنسان 
الدنيا من المهلة إالّ القليل وليس هو 
فيها أكثر من مسافر؟ فبدالً من هذه 
اإلنسان  فليفكّر  المذمومة  اآلمال 
كأن  بالفائدة،  آخرته  على  يعود  بما 
األمور  صعيد  على  أكبر  جهوداً  يبذل 
العلم  طلب  في  والسعي  العباديّة، 
وتربية الروح، وإعانة الفقراء، وتقديم 
الخدمات ذات النفع العاّم. ففي هذه 
ال  آمال  وراء  سعى  قد  يكون  الحالة 

تتعارض مع تكامل إنسانيّته..".

يقول  من  الفقهاء  من  هناك  هل 
للمشاريع  الفطرة  جعل  بجواز 
للفقراء  هي  أم  ؟  الخيرية 
أشد  هو  ومن  ؟  فقط  والمساكين 

حاالً الفقير ام المسكين ؟
للفقراء  إعطائها  وجوباً  األحوط 
حاالً  أشد  والمسكين   ، والمساكين 

من الفقير.
هل يجوز صرف زكاة الفطرة في بناء 
مسجد او دفعها اجرة خطيب؟وهل 

يجوز صرف الصدقات في ذلك؟
التعدي  يجوز  وال  الفقراء  مصرفهما 

عنهم على األحوط وجوبا.
لعائلة  الفطرة  زكاة  هل يجوز دفع 
قوت  تملك  ال  حيث   ، محتاجة 
صعبة  المادية  وأوضاعهم  سنتها 
نستطيع  عوائل  ونحن مجموعة  ؟ 
دفع زكاة الفطرة بإذن هللا ، فهل 
لهذه  الفطرة  ندفع  ان  لنا  تسمح 
العائلة  هذه  على  وهل  ؟  العائلة 

دفع زكاة الفطرة ؟
على  الزكاة  تجب  وال   . يجوز  نعم 

العائلة المذكورة .

في  الفطرة  زكاة  صرف  يجوز  هل 
مراكز التعليم والمدارس ؟

األحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة للفقير 
المستحق .

هل يجوز لمسؤولي المدرسة جمع 
زكاة الفطرة ودفعها برضا أصحابها 
ألولياء بعض التالميذ المعوزين ؟

يجوز .
زكاة  من  مقدار  إعطاء  يمكن  هل 

الفطرة ألكثر من مستحق ؟
االحوط  كان  وإن  يجوز،  الجواب: 

إعطاؤه لواحد .
لدينا جمعية خيرية تقوم باإلشراف 
المؤمنين  من  مجموعة  عليها 
 .. والمحتاجين  الفقراء  لمساعدة 
لتلك  الفطرة  زكاة  دفع  حكم  فما 

الجمعيات لتوزيعها ؟
 ، الوثوق بصرفها في موردها  يجوز مع 
وهو الفقير المؤمن على االحوط وجوباً .               

 *على رأي المرجع السيد علي 
الحسيني السيستاني 

بالء طول األمل!

أحكام فقهية*
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Hussein Hoballah, Montreal

During his visit to Montreal, Mayor of 
Brampton, Ontario and federal Con-
servative-Party-leadership candi-
date Mr Patrick Brown met the city’s 
Muslim community. An iftar was held 
at the Château Kabab restaurant in 
West Island, joining Brown and doz-
ens of imams and community ac-
tivists. The candidate then visited 
several mosques in the city, making 
progressive stances. 
We met him during his stopover at 
Masjid Ahlul-Bayt, and he empha-
sised he would fight Bill 21, calling on 
the community to help him “change 
the Conservative Party and to elect 
a leader who will kick Islamophobia 
from the party.” Brown also asked, 
“If we can help refugees in Ukraine, 
why can’t we help in Yemen?” He 
also wondered, “If we can help refu-
gees in Ukraine so quickly, why can’t 
we help in Palestine?.. I was the first 
Canadian politician to make a public 
statement on what happened [last] 
to al-Aqsa.” 
Brown as well emphasised this: “If 
you want to change the Conserva-
tive Party to be one that stands with 
the community, you have to join the 
party. You have the choice between 
a far-right, Trump-like Conservative 
government and one that is a friend 
to the community.”   
 
How would you like to introduce 
yourself to the Muslim community 
in Quebec and in Canada in gen-
eral? 
I think I am well-known in the Mus-
lim community in Ontario, but to the 
community in Quebec, I am a friend, 
and the community needs a friend. 
Right now in Quebec the community 
has faced Islamophobia, violence and 
discrimination, and they need a poli-
tician with the courage to stand up 
for them, and I will – without hesita-
tion. I will fight Bill 21, Islamophobia 

and discrimination without hesita-
tion because I believe a Canadian is 
a Canadian is a Canadian, and every-
one should be feeling the same.  
 
It’s not easy for the Muslim com-
munity, who have been voting for 
the Liberal Party for the 34 past 
years, to change and vote for the 
Conservatives. What would you 
like to say to them? 
Right now I am asking you to help 
me change the Conservative Party. I 
am asking for help to elect a leader 
who will kick Islamophobia from the 
party. I understand the Conservative 
party has made the stakes; that’s 
what I am trying to change. This is 
a battle for the soul of the Conser-
vative Party. On one side, you’ve got 
Pierre Poilievre, who supports Bill 21, 
who did a press conference trying to 
ban the niqab, and whose campaign 
manager had a press conference 
called the ‘barbaric tipline,’ which is 
trying to target Muslim Canadians. 
He actively supports Rebel Media, 
which is a hate-website against 
Muslims. And then you have myself, 
who has a champion for the commu-
nity, a champion against Islamopho-
bia, Bill 21 and discrimination.
This is a very stark choice, and the 
Muslim community have a choice, 
they can sit on the side-lines and 
allow an Islamophobic candidate to 
win the leadership, or they can par-
ticipate and make sure that a friend 
to the community wins. That’s the 
choice. This is not about the general 
election yet, for the general election, 
I have to earn your vote, and I hope 
that I show you over three years 
how my leadership will be different 
than what they’ve been accustomed 
to. Right now, this is not about the 
next federal election. This is about 
what type of Conservative-Party 
leader you want. Do you want to see 
one who has a history of working for 
the community or someone who has 

a history of pushing the community 
down?
 
The Conservative Party has had an 
ideology that for the past decades, 
is it a personal position or is it the 
party’s? Can you change that posi-
tion?
The leader sets the position, and so 
if you elect a leader who’s a friend 
to the community, you change the 
position.
 
But within the party do you have 
supporters beside the Muslim 
community? Are you going to di-
vide the party with this position?
No, I did the same thing in Ontario, 
when I won the party leadership, and 
I required the party to stand against 
Islamophobia. It’s been done in On-
tario, I can do it on a national level. 
I continue to believe there are more 
people in the party and around the 
country who share my belief in an in-
clusive Conservatism.
 
There are some concerns in the 
community that though Mr Pat-
rick Brown is a very good choice 
for the community, he may not be 
so for the party. So the party may 
choose, one day, to vote him out. 
The power in the party is based on 
the membership, so of the existing 
membership I would not be the most 
popular, but that’s why I need a lot 
of new people to sign up; the same 
thing we did in Ontario. Of the exist-
ing small membership, they want a 
Trump-like character, like Pierre, but 
we’re going to grow the party. My 
goal is to sign up more new members 
that exist in the party. Let’s give an 
example, this riding right here, there 
are only 50 members, while I am 
paced to settle in this riding maybe 
a thousand members, so why I am 
worried about the fifty when there’s 
a much bigger tent?   
 

If you get elected prime minister 
of Canada, what will your plan to 
fight Bill 21 in Quebec be? 
If I am elected prime minister of 
Canada, I would immediately have 
Canada present intervener sta-
tus in the court case; it’s not a fair 
fight right now. It’s the Government 
of Quebec with unlimited legal re-
sources against small charities, rais-
ing money off the backs of racialised 
communities. If the Government of 
Quebec wants to fight on religious 
freedom, then the prime minister 
will have a fight. I will use every tool 
and resource at the disposal of the 
Government of Canada to make sure 
that Bill dies.
But will you be able to move on 
with that when the notwithstanding 
clause exists? 
I will take it to court. I don’t be-
lieve the notwithstanding clause can 
overrule fundamental principles that 
are foundational to the country. I 
would use every tool to obstruct the 
building for that bill to exist. I cannot 
accept discrimination.
 
I would like now to talk a little bit 
about the external policy of Can-
ada and the Conservative Party 
regarding the $15 billion deal that 
was done with Saudi by the Harper 
government. As prime minister, 
will you keep that deal, or will you 
scrap it? The Saudis are now killing 
Yemenis, Bahrainis and even Sau-
dis with Canadian arms. 
I have to know the contractual de-
tails of that deal, and I am not aware 
of what exit revisions exist for Cana-
da. I have spoken about the genocide 
happening in Yemen. I am one of the 
few politicians in the country who 
are speaking out that Canada needs 
to stand in solidarity against this. If 
we can help refugees in Ukraine, why 
can’t we help in Yemen? So I will see 
what ever tools we have and use 
them to make sure that Canada can 

FEDERAL CONSERVATIVE-PARTY-LEADERSHIP CANDIDATE 
PATRICK BROWN TELLS SADA AL-MASHREK: I WILL FIGHT BILL 
21 WITHOUT HESITATION… IF WE CAN HELP IN UKRAINE 
SO QUICKLY, WHY CAN’T WE HELP IN PALESTINE?

Interview

Brown is speaking at the Ifatr with the Muslim community last Tuesday at Rest. Chateau 
Kabab in Montreal West Island

Brown speaking to Sada Almashrek
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be an ally to those who are being 
persecuted in Yemen.
The same question here regarding 
Palestine. As you mentioned, in one 
week and a half Canada was there 
to help the Ukrainian refugees and 
now even the military every day.   
While in Palestine, we have seen 
for over 70 years, many cities have 
been occupied by the Israeli forces, 
and they’re recognised by the UN 
as occupied territories. Canada 
hasn’t done anything. Do you see 
double standards here? 
I do. That’s why I have been speaking 
out against the violence in Palestine, 
And if we can help refugees in Ukraine 
so quickly which I fully support given 
the Russian invasion, we should also 
be able to help with refugees from 
Palestine, Yemen, and Afghanistan.? 
I was the first Canadian politician to 
make a public statement on what 
happened to al-Aqsa.  
 
What will you do to help the Pal-
estinian people have – at least – 
their land back? We don’t want to 
talk about other issues there. Their 
land is occupied, now Canada is 
helping the Ukrainians to fight the 
occupation and aggression of the 
Russians, but as prime minister, 
what will you do to the Palestin-

ian people who have been suffering 
for over 70 years? They are under 
occupation and are getting killed 
every day. 
I think Canada needs to have a bal-
anced foreign policy and far too often 
has not been balanced in the Middle 
East. I recognise the two-state so-
lution, Palestine’s right to exist and 
Israel’s right to exist. Canada should 
be a peacekeeper; far too often I feel 
that Canada is simply replicating 
the position of Washington DC and 
Donald Trump. I hope we can have 
an independent thoughtful Canadian 
foreign policy that focuses on peace 
in the Middle East.
 
Do you think Canada has the abil-
ity to have a separate policy from 
that of the US? We see that they 
follow the States step by step, like 
in the case of Ukraine, Palestine, 
Israel and Syria.  
I am not interested in being a sheep 
that follows others. If I am prime 
minister, I am going to do what I feel 
is right.
 
I remember one time there was an 
issue about Lebanon and Israel. The 
community in Hamilton raised the 
issue to one of the MPs. He said 
you can’t imagine what former US 

Attorney General John Ashcroft 
warned against: If Canadians do 
something that the US doesn’t 
like, they will be under siege, and 
the borders will be closed, as what 
happened to Chrétien when he 
didn’t participate in the Iraq inva-
sion during Saddam Hussein’s era.  
I do a lot of work with the Lebanese 
community. I’ve visited Lebanon with 
Islamic Relief Canada and spent time 
there. I think that there are a lot of 
good people there and that Canada 
hasn’t had a balanced foreign policy 
in regard to Lebanon.
 
What would a fair policy towards 
Lebanon, for example, be?  
If there’s a life lost in Lebanon, it’s 
tragic. If there’s a life lost to Israel, 
it’s tragic. The violence is to be op-
posed wherever it happens. Empa-
thy doesn’t exist only one way.
 
What will your position regarding 
moving the Canadian embassy to 
Jerusalem be? The party supports 
it. 
If I am prime minister, I will not be 
moving the embassy.
 
Do you think the Muslim commu-
nity is well represented in the gov-
ernment? What will you do if you 

are elected prime minister?
I hope that there will be a strong 
presence of Muslim Canadian can-
didates holding my cabinet, senate 
and government. You’ll see the com-
munity in my government, which I 
want to look like Canada. I want the 
beauty of the mosaic of Canada to 
be embedded in the institutions of 
government, both elected and non-
elected.
 
Would you consider, for example, 
having hijabis run for the elections 
with you? 
Of course, why not?
 
What would you like to say at the 
end of this interview? 
If you want to change the Conserva-
tive Party to be one that stands with 
the community, you have to join the 
party. You have the choice between 
a far-right, Trump-like Conservative 
government and one that is a friend 
to the community, and the way to 
sign up a vote is to go to: https://
fighterleaderwinner.ca/en/
If you join by June 3rd, you can 
change the course of Canadian his-
tory. Otherwise, who knows what’s 
going to happen to Canada when 
there’s a change in government?   

Brown during his visit to Quebec City Last week Brown speaking to Sada Almashrek
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Hussein Hoballah, Montreal 

“Did you say the Conservatives are 
visiting our mosques?!” This was 
the answer I heard from a promi-
nent Muslim-community figure 
once he learnt that incumbent May-
or of Brampton, Ontario and fed-
eral Conservative-Party-leadership 
candidate Patrick Brown had visited 
a group of Montreal’s mosques and 
held a public iftar at the Château 
Kabab restaurant in West Island. 
After all, the history of the Con-
servative Party’s stances has in no 
way led to building good relations 
with Canada’s Muslim community. 
The Arab community in general and 
the Muslim community in particular 
have been voting for the Liberals, 
and whenever the Tories are men-
tioned at Islamic centres, they’re 
met with unwelcoming reactions. 
That is, the party’s interior and for-
eign policies have left no room for 
connections, harmony or proxim-
ity with the community, which has 
eventually felt closer to any other 
party than the Tories, be that the 
Liberal Party, the NDP or the Green 
Party. 
Concerning interior policies, it 
would be enough to read what for-
mer Prime Minister and Tory leader 
Stephen Harper told CBC during an 
interview in 2015: “The biggest se-
curity threat to Canada a decade 
after 9/11 is Islamic terrorism.” The 
words uttered by the Conserva-
tive Party’s top official could not be 
justified or reasoned by any subse-
quent stances. The Muslim commu-
nity was then left in great dismay. 
In October of 2006, a parliamen-
tary committee recommended ex-
tending the effect of two clauses, 
the enactment of which would end 
in 2007. One stated that whenever 
police suspected the commitment 
of a terrorist act, they could arrest 
suspects without a judicial order 
and hold them in custody without 
charging them for three days. The 
other clause would allow the con-
cerned judge to force witnesses to 
testify in secret regarding any ear-
lier connections or pending actions. 
Witnesses could be jailed if they re-
fused to comply. 
A proposal by the Tories to extend 
those measures three other years 
came to an end when the three op-
position parties united their voices 
)159-124 votes( against it in Febru-
ary of 2007. But when CBC’s Peter 
Mansbridge asked Harper if he was 
planning to re-enact those clauses, 
Harper confirmed, "That is our plan."
Likewise, Brown’s rival candidate, 
Pierre Poilievre, has also dismayed 
the Muslim community. His 2015 
election platform included back-
ing the niqab ban during citizenship 
ceremonies and setting up a tipline 
to report “barbaric cultural prac-
tices” like “sex slavery” or “hon-
our killings.” Back then, critics saw 
that Poilievre was trying to attract 
anti-immigrant voters by mak-
ing those cynical stances. His fan 
base, in contrast, said his stances 
were meant to protect two Cana-
dian values: secularism and gender 
equality. 
As to foreign policy, Canada has 

been blindly supporting Israel’s ag-
gression against the Palestinian and 
Lebanese peoples. During the 2006 
Lebanon War, around 1,200 people, 
most of whom were civilians, were 
killed. Among them was the Mon-
treal family of al-Akhras that was 
visiting motherland when the ag-
gression happened. But the gov-
erning Conservative Party did not 
even bother to send delegation to 
express condolences for the fami-
ly’s death. Things got even worse. A 
Muslim-community delegation met 
then-parliamentary secretary Jason 
Kenney in time of the 2006 aggres-
sion, complaining about the Israeli 
aggression and the casualties that 
had caused Lebanon. A delegation 
member presented Kenney photos 
that showed schools, hospitals, in-
frastructure and civilians that had 
been targeted. But Kenney )who 
became immigration minister in 
2008( unreluctantly said what Is-
rael was doing was “self-defence” 
and did “not” violate Canadian val-
ues!
A similar stance was made by 
former Conservative leader Erin 
O’Toole regarding moving the Cana-
dian embassy to occupied al-Quds 
)Jerusalem(: “Under my leadership, a 
Conservative government will move 
the Canadian embassy to Jerusalem 
and finally recognise the city as Is-
rael’s rightful capital.”
Those standpoints and others have 
created a gap between the Con-
servatives and the Muslim com-
munity and had made it harder 
for organisers to promote federal 
Conservative-Party-leadership 
candidate Patrick Brown’s visit to 
Montreal. Somewhat, Brown’s im-
portant stances and his established 
good relations with the community 
have helped ease the situation, but 
they haven’t made up for the Tories’ 
course of action that we’ve spoken 
about briefly. 
While interviewed by Sada al-
Mashrek, Brown made significant 
stances, which, for a while, seemed 
to be made by a non-Conservative. 
But Brown made those document-
ed stances unreluctantly in public 
and shared them via social media. 
Most notable perhaps is his iteration 
that he would fight Bill 21. In fact, 
Brampton City Council has dedi-
cated $100,000 to help fight Bill 
21 in court. Brown as well said, “If 
the Government of Quebec wants 
to fight on religious freedom, then 
the prime minister will have a fight. 
I will use every tool and resource at 
the disposal of the Government of 
Canada to make sure that Bill dies.”
And contrary to the Conservatives’ 
blind support for Israel, Brown sees 
that “Canada needs to have a bal-
anced foreign policy and far too 
often has not been balanced in 
the Middle East.” As to moving the 
Canadian embassy to occupied al-
Quds, he clearly said, “If I am prime 
minister, I will not be moving the 
embassy.”
In relation to the situation in Ye-
men, the candidate told Sada al-
Mashrek, “I am one of the few 
politicians in the country who are 
speaking out that Canada needs to 

stand in solidarity against this. If we 
can help refugees in Ukraine, why 
can’t we help in Yemen?” 
And regarding the situation in Pal-
estine, he said, “If we can help refu-
gees in Ukraine so quickly, why can’t 
we help in Palestine?.. I was the first 
Canadian politician to make a public 
statement on what happened [last] 
to al-Aqsa.” 
The candidate won’t be able to en-
act those standpoints unless he is 
supported by the people demanding 
them – the Muslim community and 
their supporters from other com-
munities, who need to help drive 
change and join the political party. 
That won’t be easy; it will take 
much work to convince a big part 
of our community that the party 
can change in a short while after 
its long-term unfriendliness to the 
community. 
it seems Mr Brown is serious about 
his standpoints. He’s working hard 
to change the negative percep-
tion that the Conservatives have 
created within the community, 
and he needs support to enact his 
programme. If support is not given 
to him, the others will seize the 
chance. That’s why Brown says, “If 
you want to change the Conserva-
tive Party to be one that stands 
with the community, you have to 
join the party. You have the choice 
between a far-right, Trump-like 
Conservative government and one 
that is a friend to the community.”
Change is possible, and nothing is 
forever constant in politics. Stanc-
es are imposed by the majority of 
every party, and every party leader 
gains an essential role whenever 
supported by that majority. But 
such a majority won’t be formed 
if people demanding such stances 
– like our community – remain far 
from influence centres, and if they 
don’t join in, vote and volunteer for 
the Conservative Party or any other 
party that we want to listen to us 
and support us. 
So yes, the Tories are visiting our 
mosques. It is hoped that regular 
mosque visitors and the commu-
nity take part in influencing parties 
that are approaching us and ringing 
our doorbells. It is hoped that they 
collaborate with moderate voices 
in those parties to make Canada a 
country of tolerance, diversity, mul-
ticulturalism and social equality. 

DID YOU SAY THE CONSERVATIVES 
ARE VISITING OUR MOSQUES?!

Double Standards Are Leav-
ing No Room to Trust Politi-
cians

The House of Commons has unani-
mously passed a motion proposed 
by NDP’s Critic for Foreign Affairs, 
Heather McPherson, recognising that 
the Russian Federation is “committing 
genocide in Ukraine.” 
According to the motion of the left-
ist party, Russian military forces have 
“committed mass atrocities” and 
“systematically and intentionally ex-
terminated Ukrainian civilians.” The 
motion, therefore, reports that the 
Russian Federation is “committing 
acts of genocide against the people of 
Ukraine.” 
Regardless of weighing in on the cred-
ibility of the claims about Russia’s 
military actions, the official Canadian 
solidarity with the Ukrainian people 
and government seems more royal 
than the king. Canada has, in no time, 
made escalatory steps as regards 
Russia, discharging diplomats and is-
suing sanctions or travel bans against 
many figures and preventing Russian 
airlines from using Canadian grounds 
for any of their flights. Canada has 
also been sending aid to Kyiv’s mili-
tary and civilians and has declared 
that thousands of Ukrainian refugees 
would be received and accommodat-
ed with transportation, housing and 
job opportunities. 
Though it is not uncommon for Can-
ada to receive immigrants and refu-
gees, some observers wonder why 
we haven’t seen the same level of 
care about other countries that have 
been through invasions and wars. 
Canada has even voted at NYC’s UN 
General Assembly against resolutions 
that call Israel invader and aggressor 
– one that has launched several wars 
against Lebanon, Gaza and has con-
tinuously been attacking Syria.  
Earlier, former Prime Minister Jean 
Chrétien didn’t directly participate in 
the military action against Iraq. Then 
came the subsequent Canadian gov-
ernments’ efforts to train the Iraqi 
Police and to deal with the Takfiri 
groups that had been instigated by 
the invasion and extended to Syria. 
No remarkable urgent call was made 
to demand that international resolu-
tions be implemented to end the oc-
cupation and give people their self-
determination right. 
The same has been seen as to di-
rect military interference and occu-
pation of Afghanistan, which caused 
the death of Canadian soldiers and 
thousands of innocent people. Then 
came the sudden withdrawal, which 
brought the Taliban back to power. 
Additionally, the Canadian Navy de-
ployed frigates that joined the ag-
gression against Libya, which resulted 
in great destruction and the death of 
so many victims.  
All that has widened the distance 
and will continue to widen it between 
people who are now reading and 
keeping up with different news sourc-
es and politicians that can in no way 
justify those insincere stances, which 
favour certain peoples or causes as 
long as profits are made, and which 
have nothing to do with proclaimed 
humanitarian or ethical values…
This fact will push the coming gen-
erations to look for alternative par-
ties and politicians that stand for 
them and advocate for their causes. 
Let’s expect future changes now that 
people are beginning to get fed up 
with duplicitous policies that care not 
about any values or ethics.        

    The Editors


