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صدى المشرق تستطلع آراء ناشطين في الجالية في كندا حول االنتخابات الفدرالية

نقدم التصويت المبدئي على االستراتيجي وهل
هل
ّ
األولوية للسياسة الداخلية ام الخارجية ؟
صدى المشرق

على مقربة من موعد االنتخابات الفدرالية يحار
الكثيرون في جاليتنا في خياراتهم بين االحزاب
المتنافسة ولمن يمكن ان يعطوا اصواتهم حتى
يكون لهذه االصوات قيمتها و"ال يكون صوتنا
عبثياً" وتأتي بنتائج ايجابية على الجالية .
ففي اطار متابعتها لالنتخابات الفدرالية تحاول
"صدى المشرق" في هذا العدد رصد مواقف
العديد من الناشطين البارزين في الجالية
والوقوف على رأيهم في اهمية هذه االنتخابات
والمشاركة فيها وافضل الخيارات الممكنة بين
االحزاب ،علّ جاليتنا تستطيع ان تتخذ قرارها
النهائي في المرشح الذي ستختاره او الحزب
الذي ستمنحه صوتها في االنتخابات المقررة

في العشرين من شهر ايلول الجاري ..

الصورة من ويكيميديا كومنز ishmael n. daro

المشاركون اجمعوا على انه " على الجالية

العربية أن تقوم بواجب المشاركة في التصويت
" .واذا كان هناك توافق بين المشاركين على
اهمية النظر الى المواقف الخارجية لالحزاب
سيما قضية فلسطين كما القضايا الداخلية
كان هناك رأيان في الخيار بين الحزب اللبرالي
والحزب الديمقراطي الجديد على الرغم من
اولوية االخذ باالعتبار للتصويت االستراتيجي
عند معظم الناشطين.
في هذا االستطالع يشاركنا من مونتريال
األساتذة  :لبيب فرج هللا  ،سامر المجذوب
ومحمد شريف كامل .ومن تورنتو شاركنا كل
من د .عاطف قبرصي  ،االستاذ خالد معمر
والناشط علي مالح .ومن العاصمة اوتاوا د .نور
القادري  .كما كان لنا لقاء مع مرشح الحزب
اللبرالي عن منطقة Pierrefonds-Dollard

غرب مونتريال الناب سمير زبيري .فيما لم
يوافق مرشحان من الحزب المحافظ على اجراء
مقابلة معهما .ووعدت مرشحة عربية من حزب
الخضر الكندي واخرى من حزب الديمقراطيين
الجدد باجراء المقابلة قريبا  .كما لم نلقى جوابا
حتى اصدار هذا العدد لطلب اجراء مقابالت مع
شخصيات وزارية وبارزة في الحزبين اللبرالي
والديمقراطي الجديد .
ايضا في الملف االنتخابي حديث مفصل عن
برامج األحزاب الرئيسية ووعودها االنتخابية
اضافة الى دليل شامل للتصويت في االنتخابات
الفيدرالية في  20ايلول /سبتمبر الجاري.
التفاصيل في الصفحات 2-3-4-5-6-7-8-9-10

المرشح الفدرالي سمير زبيري متحدث ًا إلى "صدى المشرق":

مهمة ولكن هذه هي
القضايا الخارجية
ّ
أولوية اهتماماتنا!

التفاصيل في الصفحة الثانية

وتحديات!
ظل كورونا :إستعدادات
العودة الى الفصول الدراسية في
ّ
ّ

التفاصيل في الصفحة الثانية
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النائب والمرشح الفدرالي سمير زبيري متحدث ًا إلى "صدى المشرق":
مهمة ولكن هذه هي أولوية اهتماماتنا!
القضايا الخارجية
ّ
صدى المشرق ـ مونتريال
األربعاء الماضي قام مجهولون
بتشويه عدد من الالفتات التي
تحمل صور َ المرشح لإلنتخابات
الفدرالية عن الحزب اللبرالي في
Pierrefonds-Dollard
دائرة
النائب سمير زبيري .الج ُناة كتبوا على
صور زبيري  ،المنتشرة في منطقة
يتركز فيها الكثير من الباكستانيين
والهنود ،منها محيط أحد المساجد –
كتابات مهينة وعنصرية بحق الهنود
والباكستانيين ،وتحمل أخرى تهديدا ً
بالقتل .زبيري اعتبر في مقابلة مع
صدى المشرق أن "الجناة كانوا
يقصدون أن يرى المواطنون في تلك
المنطقة هذه اإلساءات" ،وأن "هذه
لم تكن المرة األولى ،فقد سبقها
تشويه لبعض الصور لكن من دون
أي عبارات عنصرية ،بل كان تشويها ً
عادياً".
ووصف زبيري ما جرى بأنه "عنصري
ومُعاد ٍ للمهاجرين ويمكن اعتباره
كراهية لالسالم بما أن إحدى الصور
ُ
شوِّهَت أمام أحد المساجد".
وعمَّن يقف وراء هذه الممارسات التي
طاولت أيضا ً مرشحين آخرين من
الجالية اليهودية والعربية وغيرهم في
مناطق أخرى قال زبيري" :ال يمكنني
أن أحدد من يقف وراءها .ولكن أريد
أن اقول أن من الممكن أن يقف
وراءها بعض الشبان الذين ال يعون
ما يفعلون أو ال يدركون حجم األذية
الذي يمكن أن يتركه هذا النوع من
الممارسات على الناس".
وأكد أنه أبل َ
غ الشرطة بما جرى وهي
تقوم بتحقيقاتها الالزمة لمعرفة من
يقف وراء ما جرى.

انخراطنا وتفاعلنا في المجتمع من
خالل المدارس والعمل ومع الجيران
يمكن أن يؤدي الى تغيير كبير في
النظرة للمسلمين .وهذا عمل مطلوب
بشكل يومي .ليس كافيا ً ان نقوم
بالعمل الجيد والمساهمة االيجابية
في المجتمع ،بل إن من الضروري
أيضا ً أن نعر ِّف اآلخرين بهذا العمل
وأن يرَوه .فمن المهم أن ن ُظهر هذه
المساهمة أمام المجتمع.

ما هي أبرز التحديات التي تواجهها
في هذه االنتخابات في دائرتك؟

كل االنتخابات تتطلب الكثير من
الجهد والكثير من االلتزام من الفريق
المتعاون ،سيما في ظل وجود الوباء
الذي يتطلب الكثير من الطاقة.
والحمد لله هناك فريق يعمل بشكل
ممتاز على األرض.
هناك أيضا ً أنواع متعددة من التمييز
بحق المسلمين واليهود والسود أكثر
من قبل ،وهذا ما شهدناه من كتابات
على بعض الصور لعدد من المرشحين
في دوائر أخرى وفي هذه الدائرة.

ما هي أبرز التحديات التي يواجهها
حزب اللبرال في كندا في هذه
االنتخابات؟

في األيام األخيرة بدأت اإلستطالعات
تميل لصالح الحزب اللبرالي مرة
جديدة .أمامنا أيام متعددة متبقية،
علينا فيها أن نعمل بشكل متواصل
وأن نتواصل مع الكنديين ونتحدث
معهم حول برامجنا ورؤيتنا ،وأن
نوضح لهم أننا نريد أن نخدم جميع
الكنديين ،وأننا نشجع على المساواة
واحترام الجميع في المجتمع وأن هذا
ما نحمله بقوة .هذه الرسالة يجب أن
تصل إلى المجتمع.

النائب سمير زبيري ( الصورة من صفحته على
الفيسبك)

لألشخاص أو لكبار السن أو للشباب.
على مستوى التطعيم كان عملنا
ممتازا ً وكنا من أوائل الدول في العالم
في مجال التطعيم .نريد أن نواصل
قيادة البلد لتجاوز هذه األزمة التي لم
تنته ِ بعد .أيضا ً نحن على تواصل مع
األقليات – منها الجالية اإلسالمية –
لِمعالج ِة مخاوفها .في مجال مكافحة
باجراءات
قمنا
"اإلسالموفوبيا"
ملموسة ،منها تحديد اليوم التاسع
والعشرين من شهر كانون الثاني يوما ً
وطنيا ً لذكرى العدوان على مسجد
كيبك ولمواجهة "اإلسالموفوبيا"،
َّ
وقدمنا األموال الكثيرة لمواجهة
العنصرية والتمييز .سوف نواصل هذا
المسار .بالنسبة لموضوع القانون
الواحد والعشرين كان موقفنا واضحاً،
ومفاده أننا ال نوافق على هذا القانون،
ونق ِّ
در عاليا ً شرعة َ الحقوق والحريات
ونريد أن نعطي الحياة لهذه الحقوق
على مستوى الوطن ،ال سيما في
كيبك.

برأيك هل االولوية للخطط
وعمَّا هي أفضل الوسائل لمواجهة
لماذا على الكنديين أن يصوّتوا الداخلية أم لِلمواقف الخارجية
العنصرية والكراهية لالسالم في
المجتمع ،قال زبيري" :نحتاج إلى لألحرار وليس ألي حزب آخر؟
لألحزاب؟
التأكد من تقديم الصورة الصحيحة
حول المسلمين في المجتمع الكندي
وما يقدمونه لكيبك وكندا .كذلك

أوال ًاألحرار على مدى أزمة الوباء قدموا
االهتمام والرعاية للكنديين بأقصى ما
أمكنهم ،سواء للمشاريع التجارية أو

علينا أن نعي أننا نعيش في كندا،
في البلد الذي اخترناه وطنا ً لنا ،حيث
نربي أطفالنا .الهمُّ األول هو كيف

نعيش هنا ،داخل كندا ،وما إذا كان
كل واحد هنا ي ُعا َمل باحترام ،وما إذا
كان يتعرض للتمييز العنصري .فإذا
سمح لهذا التمييز بأن يتوسع لن
ُ
يتمكَّن األشخاص وال العائالت وال
األطفال من تحقيق كامل طموحاتهم.
لذا من المهم لألحزاب ان تتعامل
مع هذه التحديات .القضايا الخارجيّة
مهمّة ،ولكن أقول إن األولوية هي
التأكد من أن كندا هي المكان الذي
يمكن للمواطنين أن ينجحوا فيه
ويحققوا ما يطمحون إليه .ال نريد أن
ننسى القضايا الخارجية ولكن هذه
هي أولوية اهتماماتنا.

ولكن هناك دائما ً مساحة لألفضل.
يمكننا أن نقدم األفضل .الجالية
في وضع أفضل مما كانت عليه منذ
ثالثين سنة ،وهي تساهم في تقوية
النسيج االجتماعي الكندي وفي تطور
البلد .وهي تشارك ـ كما غيرها من
الجاليات ـ في العملية السياسية ولكن
يمكنها أن تقوم بأفضل مما تقوم
به اآلن .وإذا كنا ذوي آراء سياسية
داخلية وخارجية فإن وقت االنتخابات
هو الوقت المناسب للدخول في
العملية السياسية من خالل التطوع
في الحمالت االنتخابية والحصول على
الخبرات...

الكثيرون يقولون إن الدعوة
لماذا على الجالية ان
تصوت لالنتخابات كانت خطأ ً من قبل
لسمير زبيري؟ هل ألنه مسلم ،أ َ
م
َ رئيس الوزراء في ظل أزمة الوباء،
النه ينتمي إلى حزب اللبرال ،أم وعليه قد يصوتون ضده في هذه
ماذا؟
االنتخابات ،فما تعليقك؟

ً
كوني مسلما هو إضافة مهمة ،لكن من المهم أن ندرك أ َّ
ن هذه اإلنتخابات
السبب الحقيقي هو أنني أتعرض
ج حكومة .والسؤال األساسي:
ست ُنت ِ ُ
َ
للقضايا التي تهم الجالية والجاليات
أي نوع من الحكومة نريد؟ هل نريد
األخرى ،وإنني متفهم للغاية للمخاوف
حكومة لبرالية تهتم بجميع الكنديين
التي تعيشها الجالية االسالمية وأعمل
بِغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو
على معالجتها بشكل قوي مباشر.
غيرها؟ هل نريد حكومة من هذا النوع
هذا ما أقوم به منذ سنتين وهذا
للمستقبل من أجل أوالدنا وعائالتنا؟
ما سأفعله في المستقبل .ما أقوم إذا كنا نريد ذلك ،فأنا أوجِّه نداء ً قويا ً
به ليس محصورا ً بِجالية واحدة،
للتصويت لِلِّبرال في هذه االنتخابات
بل هو أيضا ً للجاليات األخرى .مثال ً
وتشكيل حكومة قوية لتمكينها من
كانت لي مواقف من العنصرية
تطبيق هذه السياسات لمصلحة
التي يتعرض لها السود ومن العداء
جميع الكنديين ،ال سيما األقليّات.
للسامية ومن الكراهية لالسالم ومن
التمييز بحق اآلسيويين .وفيما يتعلق هل لديك كلمة أخيرة؟
بالجالية االسالمية أنا أتناول القضايا أنا أدعو أبناء َ الجالية الى الخروج
االجتماعية
واالقتصادية ،باألخص للتصويت مبكراً ،فال داعي ِلن ينتظروا
قضايا التمييز بحق ِّ
التعاطي
وضرورة
ها
حتى العشرين من أيلول ،وأن يشاركوا
باحترام مع المنتمين إلى هذه الجالية في حمالت المرشحين كمتطوعين.
في كندا.
هذه الفرصة ال تتكرر كثيراً ،وهي
هل تعتقد ان الجالية ستشارك مناسبة للتعلم وللمساهمة في العملية
في هذه االنتخابات سواء من خالل السياسية .أشجّع بقوة الذين يهتمون
التصويت او التبرع للمرشحين أو بالسياسة ويملكون بعض الوقت على
التواصل مع حمالت المرشحين الذين
التطوع في حمالتهم؟..
يرتاحون لهم ويودُّون دعمهم لتقديم
أعتقد أن الجالية تقوم بعمل جيد ما يمكنهم من المساعدة.

مؤسس مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب الشيخ بالل الجندي
ماذا يقول
ّ
وتحديات!
ظل كورونا ...إستعدادات
العودة الى الفصول الدراسية في
ّ
ّ
فاطمة بعلبكي -مونتريال
على أعتاب فصل الخريف ،شرّعت
المدارس في مقاطعة كيبيك أبوابها
لبدء العام الدراسي الجديد للعام
 ،2020-2021وذلك بالتزامن مع بدء
الموجة الرابعة من فيروس كورونا،
ديات والمخاطر الت ّي فرضها
والتح ّ
متحوّر دلتا الجديد وتداعياته علي
سياسة التطعيم الت ّي أقرّتها المقاطعة،
خصوصا ً في ظلّ تضارب المعلومات
حول ما إذا كانت الجولة الرابعة من
الوباء مجرّد موجة أم تسونامي جارف
سيعيد عقارب الساعة الى نقطة الصفر!
فما هي خطة المدارس للتعامل مع
الموجة الرابعة؟ وكيف ستحافظ على
سالمة التالميذ وتحصيلهم العلمي في
آن؟
لإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها ،كان
مؤسس مدرسة اإلمام علي
لنا لقاء مع
ّ
بن أبي طالب الشيخ بالل الجندي...

حتى خالل أوقات تناول الطعام،
مخصصة لدخول
باستثناء فترة
ّ
المرحاض ،ما استدعى ترتيبات
لوجيستسة عالية من قبلنا لتنسيق
الوقت بين الصفوف من جهة ،والحفاظ
على نظافة المراحيض والحرص على
تعقيمها بين الصفوف من جهة أخرى.
واألمر نفسه انسحب أيضا ً على
الباصات ،لجهة تنظيم طريقة الجلوس
داخل الباص (وضع التالميذ من نفس
الفقاعة بجانب بعضهم ،وكذلك
األخوة) وتحديد العدد داخل الباص
الواحد الخ...
هذه اإلستعدادات اللوجستية ساهمت
في الحد من عدد اإلصابات بشكل كبير
خالل العام الدراسي الفائت ،ونأمل
أيضا ً أن تكون اإلجراءات التي فرضتها
وزارة الصحة هذا العام  -وشملت
وجوب ارتداء القناع لكلّ من األساتذة
والتالميذ لجميع الصفوف (باستثناء
الصفوف التمهيدية )Maternelles
خالل الدوام المدرسي وفي الحافالت
المدرسية وآلية التعقيم  -مُجدية
وفعّالة.

•متى تم إستئناف العام الدراسي
وكيف هي اإلستعدادات اللوجستية
بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من
•على مدى العاميين الماضيين
وباء كورونا في كيبيك؟
تضرّر قطاع التعليم بسبب الوباء؛
تمّ افتتاح العام الدراسي الجديد للعام
كيف تقيّمون الدراسة عن بعد؟
 2020-2021في  30آب/أغسطس .
لم تُلزمنا وزارة الصحة هذا العام بما وكيف ستعوّضون هذا اإلنقطاع
يسمى فقاعة الصف الواحد ( buleعن التعليم؟
 )classeكما في العام الماضي،
حيث سمحت لنا بالحضور الشخصي
والتعليم داخل المدرسة ،ولكن
اشترطت علينا اعتماد فقاعة الصف
الواحد ،أي بقاء التالميذ خالل الدوام
المدرسي داخل الصف بدون الخروج

نحن لم ننقطع بشكل كلّي عن
التعليم الشخصي العام الفائت على
غرار ما حصل في لبنان ،وإن ّما توقّفنا
عن الحضور إبتداء ً من  15آذار/مارس
ولغاية  24حزيران/يونيو ،أي أقل من
أربعة أشهر ،وتمّ تعويض تلك الفترة

بواسطة التعلّم عن بعد عبر اإلنترنت عنهما في ظلّ غياب التطعيم الكامل
في المقاطعة .وقد فرضت وزارة
واعتماد تطبيق الـ .Zoom
ال أنكر أن األمر في البداية كان غريبا ً الصحة على جميع التالميذ إبتداء ً
ومستهجنا ً من قِبل األساتذة والتالميذ من المرحلة اإلبتدائية ،وكذلك
على السواء ،ولكن تمّ تدريب األساتذة والموظّفين ارتداء الماسك
المعلّمين وتطوير خبراتهم وقدراتهم خالل الدوام المدرسي ،حرصا منها
لجهة استخدام التكنولوجيا والتعامل على سالمتهم ،وللحد من إصابتهم
مع التقنيات والتطبيقات الحديثة بالفيروس ،وتعتبر أن التداعيات واآلثار
بمرونة أكثر .كان علينا التكيّف غير خطيرة مقارنة ً مع اإلصابة بكورونا
والتأقلم بسرعة ،خصوصا ً وأن ّه لم نفسه ،خصوصا ً بين الفئات العمرية
يكن هناك أفق لنهاية كورونا ،وهذا األصغر سنا ً والتي لم تشملها سياسة
ما نشهده اليوم في ظلّ الت ّحورات التطعيم .أمّا اإلستثناءات فتشمل
مرحلة التمهيدي ،وكذلك الحاالت
الجديدة.
وأثناء التعليم عن بعد كن ّا نعطي الطبية.
د األدنى أربع ساعات يومياَ ،يتم ومن خالل مشاهدتنا فقد أبدى
بالح ّ
سس مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب
مؤ ّ
التركيز خاللها على المواد األساسية التالميذ تجاوبا ً مع األمر وتكيّفوا مع
الشيخ بالل الجندي
الستكمال المنهاج الدراسي ،أمّا إرتداء القناع ،الذي أصبح جزءا ً من
درس حياتنا.
التي تفرضها وزارة الصحة على السفر
المواد األخرى كالرياضة فكانت ت ّ
نظريا من خالل إرسال فيديوهات.
وغيره من النشاطات ومع فرض
وكن ّا نجري اإلمتحانات عبر الـ • Zoomفي حال ساءت األوضاع ،هل خيار جواز مرور الملقحين (Vaccine
للتأكّد من الحضور ومراقبة الت ّالميذ.
 )Passportفي المقاطعة.
التعليم عن بعد مطروح مجدداً؟
وقد أبدت وزارة التعليم تعاونا ً كبيرا ً
يبدو أن طريق كورونا ما يزال طويال،
العام الفائت ،حيث تركت لنا مسألة لذا ،نحن على أهبة اإلستعداد ألي أمر •ما رسالتكم األخيرة؟
ّ
تقيييم التالميذ ،وألغت اإلمتحانات
ّ
شك أود ّ أن أتوجّه الى أبناء جاليتنا
طارىء ممكن أن يحدث .ومما ال
الحكومية للصفوف الثانوية ( 5و فيه أن خيار التعليم عن بعد مطروح ،الكريمة برسالة فحواها أن يتعاونوا
.)Secondaire 4
وبات أسهل مع خبرة المعلمين مع الحكومة ،لجهة اإللتزام بالقرارات
ن األخيرة
•وزارة الصحة فرضت على التالميذ وتجاوب التالميذ.
الصحيّة وسياسة التطعيم ،أل ّ
ترغب بحماية المواطنين والحفاظ على
وضع القناع خالل الدوام المدرسي• ،ماذا عن اللقاح؛ هل ألزمتم
صحّتهم ،وأن ال ينقادوا وراء اإلشاعات
برأيكم إلى أي مدى سيساهم األمر الموظّفين والمدرّسين بتلقّيه؟
المغرضة واألوهام ،فلقاح كورونا نتيجة
في الوقاية من اإلصابة؟ وهل لديه
نحن لم ن ُلزم المدرّسين والموظفين بحوث وتجارب طبيّة ،وهو كسائر
آثار جانبية خصوصا ً على األطفال
بأخذ اللقاح ،ولكن نصحنا به تماشيا ً اللقاحات األخرى المعتمدة ،فال داعي
في الصفوف الصغيرة؟
مع توصيات وزارة الصحة .وأنا للخوف والهلع! وبالنظر الى انخفاض
كما ذكرنا آنفاً ،ارتداء القناع واستخدام شخصيّا قد أخذت اللقاح ،وأعتبر أنها أعداد المصابين بكورونا حول العالم
أدوات التعقيم إلزاميّان خالل العام مسألة وقت فقط كي يأخذه جميع جرّاء االنتشار الواسع للتطعيم للمسنا
الدراسي الجديد ،وال خيار بديل المواطنين ،خصوصا ً في ظلّ القيود مدى أمان اللقاح وفعاليّته.
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حسين حب هللا
hhoballah@sadaalmashrek.ca

الخيار في االنتخابات لن يكون إال
ال
خيار ًا واعي ًا ومسؤو ً
حسين حب هللا  -مونتريال
في التحقيق الذي ننشره في هذا العدد
من صدى المشرق حول االنتخابات
الفدرالية نطرح أسئلة جوهرية على
مجموعة فاعلة من العاملين على
الساحة الجاليوية ،من الذين لهم باع
طويل في متابعة الشؤون السياسية
على الساحة الكندية .يتوافق
الناشطون على مسائل متعددة منها
ضرورة المشاركة في التصويت ،فيما
تتباين المواقف حول تحديد الجهة
التي ينبغي أن تذهب إليها أصوات
الناخبين من الجالية.
مما ال شك فيه أن لِلمشاركة في
التصويت أهمية قصوى ،خصوصا ً
إذا ما عرفنا أن "للجالية تواجد
انتخابي له وزنه في الكثير من الدوائر
االنتخابية .إضافة إلى كَون االنتخابات
الحالية متقاربة جدا ً من حيث النتائج
المتوقعة" ،كما قال رئيس المنتدى
االسالمي الكندي سامر المجذوب.
وما يحاول أن يثيره البعض من أن
أصواتنا ال تؤثر في بعض الدوائر "هو
مقولة مغلوطة" ،كما قال الناشط
محمد شريف كامل ،الذي أضاف
أن "نتيجة االنتخابات الديمقراطية
حسم إال مع احتساب آخر صوت
ال ت ُ َ
ألن صوتا ً واحدا ً كفيل ٌ بتغيير نتيجة
اإلنتخابات".
إن االمتناع عن المشاركة في هذه
اإلنتخابات ـ في التصويت بالحد
األدنى ـ كفيل ٌ بأن يبعدنا عن أي
تأثير في الحياة السياسية ألن احترام
المسؤولين لمطالبنا مرهون بأعداد
األصوات التي ن ُنزلها في صندوقة
اإلنتخابات .فالبقاء " على هامش
الحياة السياسية دون ممارسة اي
عمل سياسي داخلي جدي ،أفقدها
وزنها اإلنتخابي وبالتالي قدرتها على
المطالبة بالحقوق من خالل أداء
الواجبات" ،كما قال الناشط السياسي
لبيب فرج هللا ،سيما إذا الحظنا أن
"نسبة مشاركة الجالية في االنتخابات
ضئيلة إذا ما قيست بجاليات أخرى،
كما أكد البروفيسور نور القادري.
من هنا لعل أكبر تحد ٍ لنا هو أن نخرج
في العشرين من هذا الشهر أو قبله
الى المراكز االنتخابية لنضع ورقة
خيارنا في صندوقة االنتخابات ،كتعبير
علني وصريح مفاده أننا معنيون بهذه
االنتخابات وبما ستفرزه من نتائج
ستكون لها انعكاستها لسنوات عديدة
قادمة ،طالت أو قصرت.
إذا ما استطعنا أن نسجّل حضورا ً
قويا ً في هذه االنتخابات بعد خروجنا
بأعداد كبيرة ،سواء صوّتنا لهذا الحزب
أو ذاك ،فال شك سيكون لهذا الخروج
دو ٌّ
ي مسموعٌ عند أهل القرار وستتردد
أصداؤه في الدوائر السياسية كافة،
عند من يريدنا أو من ال يريدنا وال نريد

المشاركة في االنتخابات ضرورة (الصورة من
مصطفى حسين)

أن نصوّت له ،ما سيدفع أي حزب
يحتاج إلى األصوات االنتخابية ـ وكل
األحزاب تحتاج اليها ـ إلى أن يحسب
للجالية حساباً ،أسوة بأي جالية أخرى
يخطبون ودها في زمن االنتخابات
وقبلها وبعدها ،حرصا ً على أصواتها
وطمعا ً بدعمها.
إن كل حديث عن مطالب لجالياتنا
داخلية كانت او خارجية و"هي تعيش
على هامش الحياة السياسية دون
ممارسة أي عمل سياسي داخلي
جدي" ال شك سيحُول دون تحقيق
أي مطلب مهما كان محقا ً وواقعياً.
فالمصالح هي التي تتحكم بالسياسة
والسياسيين ،فال يوجد أي التزام ٍ عند
الكثيرين منهم طالما أنه ال يؤثر على
حجم الدعم الذي يتلقونه منا أو من
غيرنا.
بعد التسليم بضرورة هذه المشاركة
يقف أمامنا سؤال أكثر إحراجا ً حاول
تحقيقُ صدى المشرق اإلجابة َ عليه
وهو لمن نعطي هذا الصوت ،سيما إذا
سلّمنا أنه "من المحال أن ي ُطلَب من
الجالية أن تصوّت في اتجاه معين،
فهناك توجهات وتيارات لِألحزاب
المختلفة في صفوف الجالية ،من
المحافظين وصوال ًإلى باقي األحزاب"،
كما قال الناشط علي مالح .لقد
تحدث المشاركون في تحقيق جريدتنا
عن معايير عامة للخيار بين األحزاب
المختلفة ،منها أن يكون "الحزب في
موقع متفهّم لحاجات جاليتنا الحالية
والبعيدة األمد وحقوقها" .لكن كان
هناك شكوى من "األحزاب التي
تعطيك القليل بيد وتأخذ أكثر من
ع على سدة
ذلك بكثير ،بما فيه الترب ُ
القرار باليد األخرى ،وتطلق العنان
لشعارات رنّانة أو لسياسة إنتخابية
محض" ،بحسب فرج هللا .فإعطاء
صوتك لمن ال يستحق "ي ُفضي
الى أن يضعك بعض األحزاب في
جيبه الصغيرة وأن ال يأبه آلرائك أو
تطلعاتك ،وهذا ما حصل مع األسف
مع الحزب الليبرالي" ،كما قال
القادري.

أجمعت الغالبية على عدم الفصل بين
مواقف األحزاب الداخلية على كبير
أهميتها وبين المواقف الخارجية على
تنوعها فاألمر "ال ينفصل .فالمواقف
المبدئية ال تتجزأ ،ويجب أن نقيّم
األحزاب والمرشحين وفقا ً لمواقفهم،
ال أقوالهم" ،كما قال كامل ،وهو ما
أكده مال ّح الذي رأى أن "الحكومة
المنتخبة إن كانت ال تولي أهمية
لقضايا العدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص داخلياً ،فلن تكون عادلة وحرة
على المستوى الدولي".
في الخيارات يسجّل للحزب المحافظ
أنه االسوأ في مواقفه من القضية
الفلسطينية ،فالحزب يقف بشكل
مطلق مع اإلحتالل اإلسرائيلي مهما
بلغ عدوانه وحشية ً على الفلسطينيين،
فيما كان الحزب اللبرالي أقل وقوفا ً
إلى جانب إسرائيل كما جرى في خالل
عدوان غزة ،فقد حاول إرضاء الطرفين
حين أراد "أن يساوي بين المُعتدي
والمعتَدَى عليه" ،كما يرى الكثيرون
في جاليتنا.
د
أما حزب الكتلة الكيبكية فهو "فَق َ َ
سبب وجوده وأظهر حقيقة موقفه
من األقليات ومشاركته المباشرة في
تعميق التفرقة العنصرية" ،كما قال
كامل .وسياسته واضحة في الداخل
من ناحية دعم مواقف حزب التحالف
من أجل مستقبل كيبك في ما يخص
الجالية االسالمية داخلياً .ومن ناحية
أخرى تبقى حظوظ الحزب األخضر
معدومة ً فضال ً عن مواقف رئيسته
من القضية الفلسطينية .أما حزب
الشعب فإن مواقف هذا الحزب من
المهاجرين وحدها تكفي كي ال ي ُمن َح
أصواتهم وأصوات غالبية المواطنين
الكنديين ،المؤيدين للمهاجرين.
لكن كان هناك تباين واضح بين
الذين قابلتهم صدى المشرق في
تحديد الجهة النهائية التي يمكن
اختيارها على الئحة التصويت وهو أمر
يمكن النظر إليه بايجابية .فقد ترك
الخيار بين اثنين فقط هما :األحرار
والديمقراطيون.
كان هناك من يؤيد التصويت لألحرار
كتصويت استراتيجي وكتدبير استباقي
لِص ِّ
د المحافظين عن الوصول إلى
َّ
السلطة ـ وهو منطق يتبناه كثيرون في
الجالية ـ سيما أن احتماالت تشكيل
الديمقراطيين ضئيلة .لكن د .عاطف
قبرصي اعتبر في مقابلته مع صدى
المشرق أن"التخوّف من وصول حزب
المحافظين ال يعني بالضرورة التصويت
لحزب األحرار" .وفي الوقت ذاته كانت
هناك دعوة إلى ضرورة توجيه رسالة
في المناطق التي تكون فيها نتائج
الفوز لألحرار مضمونة بحيث تتوجه
األصوات إلى الديموقراطيين الجدد
كتعبير عن االمتعاض من سياسة
اللبراليّين تجاه قضايا خارجية وكذلك

أول الكالم
س ِقط "العدالة والتنمية"
المغرب ُي ْ
بعد ساعات فقط على إعالن وزير
الداخلية المغربي النتائج األولية
لالنتخابات النيابية التي أظهرت
حلول حزب العدالة والتنمية -
الذي قاد االئتالف الحاكم السنوات
العشر األخيرة  -بالمركز الثامن بعد
أن تصدر انتخابات  2011و،2016
أعلنت قيادة الحزب استقالتها
الجماعية .وكانت األمانة العامة
للحزب وصفت نتائج االنتخابات
بأنها "غير مفهومة وغير منطقية وال
تعكس حقيقة الخريطة السياسية
ببالدنا وال موقع الحزب ومكانته
في المشهد السياسي وحصيلته
في تدبير الشأن العام المحلي
الواسع
والتجاوب
والحكومي
للمواطنين مع الحزب في خالل
الحملة االنتخابية".
وأعلنت إثر ذلك استقالة أعضائها
وفي مقدمتهم األمين العام سعد
الدين العثماني ،مع استمرارها في
تدبير شؤون الحزب.
وقال سليمان العمراني نائب
األمين العام المستقيل  -في ندوة
صحافية تال فيها بيان األمانة
العامة  -أن األخيرة تتحمل كامل
مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها
لهذه المرحلة ،وتدعو لِعقد دورة
استثنائية للمجلس الوطني السبت
 18سبتمبر/أيلول الجاري ،من
أجل تقييم شامل لالستحقاقات
القرارات
واتخاذ
االنتخابية
المناسبة ،ودعا للتعجيل بعقد
مؤتمر وطني استثنائي للحزب في
أقرب وقت ممكن.
هذه التطورات جاءت بعد أقل
من  24ساعة على إغالق صناديق
االقتراع ،وقد بدأت أخبار تراجع
الحزب تتقاطر تباعا ً من معاقل فوزه
السابقة ،خصوصا ً المدن الكبرى
د
التي كان الحزب يحوز فيها مقاع َ
مريحة.
وتابع الرأي العام المحلي والدولي
تصريح وزارة الداخلية بالنتائج
األولية بعد فرز  96%من األصوات،
التي حل فيها العدالة والتنمية
ثامنا ً وبحوزته  13مقعداً ،األمر
داخلية ،وكتأييد للحزب الديموقراطي
لمواقفه األخيرة ،التي تبن ّاها المؤتمر
العام الذي عقده الحزب هذا العام
في أوتاوا ،والتي انعكست في مواقف
رئيسه جاكميت سينغ دعوة ً إلى وقف
مبيعات األسلحة الكندية إلى إسرائيل
الصيف الماضي في أثناء العدوان على
غزة والشيخ جراح ،الذي أدانه سينغ
بشدة.
من ناحية أخرى ،ال يعنينا كثيرا ً أن
ينتمي المرشح إلى الجالية إذا لم يكن
منسجما ًمعها وإذا لم يكن صوتها لدى
الحزب الذي ينتمي إليه .فبعض من
النواب من أبناء الجالية أكثر ما يعنيه
هو مصلحته الخاصة وقضايا الجالية
خارج قاموسه" كما قال مجذوب .ما
يعنينا هو أن يكون المرشح قادرا ً على

الذي اعتبرته قيادات في الحزب،
ومراقبون ،بمثابة هزيمة مدوّية
مث ّلت "سيناريو" هو األسوأ من
أكثر "السيناريوهات" التي توقعت
هزيمته ،فما الذي كسر ظهر
العدالة والتنمية؟
وتداخلت االنتقادات بالتحليالت
في أسباب هذا التراجع المدوي
للحزب اإلسالمي الذي قاد االئتالف
الحكومي في السنوات العشر
األخيرة في المملكة.
في هذا السياق ،يذهب مدير معهد
تحليل السياسات محمد مصباح
إلى أن أسباب هزيمة العدالة
والتنمية مرتبطة بالشق الذاتي
للحزب أكثر منها بالبيئة السياسية.
وفسر  -في تصريح صحافي -
ع بما وصفه "سلسلة القرارات
التراج َ
والتراجعات التي قامت بها القيادة
الحالية للحزب منذ االنتخابات
األخيرة ،ضمنها التراجع في قضية
التطبيع مع إسرائيل ،وتقنين القنب
الهندي ،والتعامل مع اللغة العربية،
والضعف على المستوى التواصلي".
وبرأيه أن القيادة الحالية تتحمل
المسؤولية عن كل ذلك.
ويفسر المحللون عقاب الجمهور
للعدالة والتنمية بقدر أكبر من
األحزاب األخرى بكونه "خيّب آمال
ناخبيه" .وهم يعتبرون أن سقف
توقعات المواطنين كان أكبر من
دم الوعود
العدالة والتنمية ،فقد ق ّ
االنتخابية عامي  2011و 2016على
أساس القيام بإصالحات سياسية
ومؤسساتية كبرى ،باإلضافة إلى
أنه وعد بأكثر مِمّا في قدرته على
التنفيذ.
ويسجّل مراقبون أن المغرب يطوي
صفحة اإلسالميين بالحكم عبر
صناديق االقتراع ،كما دخلوها.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن
نسبة التصويت بلغت ،50.35%
في حين تخطت نسبة المشاركة
في بعض المناطق الجنوبية ،66%
بزيادة قليلة عن النسبة المسجلة
بانتخابات  ،2016هي .43%

التحرير

أن ينقل إلى المسؤولين السياسيين
ما تطالب به الجالية سواء في الداخل
أو الخارج.
هل سيكون العشرون من أيلول يوما ً
جديدا ً يحمل تطورا ً في الوعي وتحمال ً
أكبر للمسؤولية؟ فالجالية "تقوم
بعمل جيد ولكن هناك دائما ً مساحة
لألفضل.فالجالية في وضع أفضل مما
كانت عليه منذ ثالثين سنة ،وهي
تساهم في تقوية النسيج االجتماعي
الكندي وفي تطور البلد" ،كما قال
النائب سمير زبيري في مقابلة لنا معه
ننشرها في هذا العدد.
لكم الخيار وهو لن يكون ـ إال كما
عهدناكم ـ خيارا ً واعيا ً ومسؤوالً ،مدركا ً
لحاجتنا إلى حضور أكبر ودور فاعل
وخيار مدروس.
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لبيب فرج الله  :الخيار اإلستراتيجي يتالءم مع وضع
جالياتنا حتى نصل إلى تشكيل كتل ضغط شعبية فعالة
صدى المشرق – مونتريال
الناشط السياسي والخبير في شؤون االحزاب
السياسية الكندية االستاذ لبيب فرج هللا رأى ان
" شعور الكثيرين وبشكل خاص من أبناء جالياتنا
بعدم الجدوى من المشاركة في هذا الواجب
الوطني مردّه بشكل أساسي الى عدم وجود
صلة ربط بين وجود جالياتنا والحياة السياسية
في كندا" .ولفت الى ان "الخيار اإلستراتيجي هو
الخيار الذي يتالءم مع وضع جالياتنا حتى نصل
إلى تشكيل كتل ضغط شعبية فعالة وإيضا كتل
ناخبة وازنة في األحزاب الكندية تستطيع من
خالل أداء الواجب اإلنتخابي الى تحقيق نتائج
ملموسة.
واعتبر فرج هللا ان " خوف أبناء الجالية من
وصول حزب المحافظين هو نتيجة لسنوات من
سياسة اإلبتزاز هذه وفي جوهرها تحمل شعار :
المحافظون أمامكم والمجهول من ورائكم ونحن
دائما خياركم الذي ال قرار لكم فيه"  .وأضاف "
تلك كانت السياسة التي اتبعها حزب األحرار
على نحو الخصوص ،والتي كانت في الكثير
من نواحيها ستارا لعدم إعطاء جاليتنا حقوقها
االنتخابية ولممارسة الضغط السياسي السلبي
كما حصل مع السيدة ايفا ناصيف والسيدين
حسن غية وفيصل الخوري.
واذا اعتبر ان وصول نواب من اصول عربية الى
سدة البرلمان فأل خير سياسي ويبشر بتغيير في
حياة واداء الجالية سياسيا وانتخابيا على األقل"
اال ان األداء كان هامشيا وغير ذي تأثير نافذ
سواء على مستوى العالقات مع البلد االم او على
مستوى العالقات الداخلية".

ما هي اهمية المشاركة في التصويت فياالنتخابات القادمة ،سيما ان الكثيرين
يعتبرون ان هذه المشاركة ال تقدم وال تؤخر
وبالتالي ال داعي لنا كجالية لكي نذهب الى
صناديق االقتراع خصوصا في المناطق التي
ال يشكل فيها العرب والمسلمون اال نسبة
ضئيلة؟

اإلنتخابات الفدرالية الحالية هي إنتخابات الدورة
الـ  43لمجلس العموم الكندي من حيث التراتبية
الزمنية  ،إال أنها قد تكون األولى من حيث
أهميتها السياسية محليا وخارجيا ،بالنظر الى
مجمل التطورات العالمية وإالقليمية والداخلية
وترابط هذه التطورات .
تتخذ المشاركة في هذه الدورة اإلنتخابية
أهميتها بشكل عام من حيث أنها واجب وطني
تضفي ممارسته الشرعية المطلوبة للفائز كي
يمارس مقاليد الحكم .
اما شعور الكثيرين وبشكل خاص من أبناء
جالياتنا الى عدم الجدوى من المشاركة في
هذا الواجب الوطني فمردّه بشكل أساسي الى
عدم وجود صلة ربط بين وجود جالياتنا والحياة
السياسية في كندا .فقد اعتادت جالياتنا العيش
على هامش الحياة السياسية دون ممارسة اي
عمل سياسي داخلي جدي ،ما أفقدها وزنها
اإلنتخابي وبالتالي قدرتها على المطالبة بالحقوق
من خالل أداء الواجبات.
ولعل اهم دليل على ما تقدم هو دور أدوات
الضغط الفعّالة جدا -اللوبيات  -والتي تفرض
شروط وجودها على األحزاب السياسية نتيجة
وعيها لوزنها اإلنتخابي وتحريك كتل إنتخابية
وازنة .األمر الذي ال نجده في جالياتنا إن لناحية
وجود أدوات الضغط أو تأثير هذه األدوات في
مجرى الحياة السياسية .
اما أهمية المشاركة في هذه اإلنتخابات بالذات
فتكمن في بعض نواحيها بتوجيه رسالة الى
األحزاب السياسية الكندية كلها بأن جالياتنا باتت
تدرك أهمية الحصول على الحقوق من خالل
أداء الواجب اإلنتخابي الوطني وبالتالي ليس إلي
حزب من األحزاب ان يجود على جالياتنا بمن ّة
ما في تبني مرشح او دعم اي مطلب داخلي ام
مسألة في السياسة الخارجية .

منهم وبدوافع محض ذاتية ال عالقة لها بأية
توجهات جاليوية ،علما أنهم في غالبيتهم لم
يكونوا من المعروفين ضمن نطاق الجالية حتى
في حدود العمل السياسي الكندي الضيق
وذلك حتى ال ندخل في مجال العمل السياسي
اللبناني.
احتضنتهم الجالية في غالبية اطيافها وكان
نجاحهم فأل خير سياسي يبشر بتغيير في حياة
واداء الجالية سياسيا وانتخابيا على األقل.
أسس او انتسب
وعلى الرغم من ان بعضهم ّ
الى لجان برلمانية كلجنة الصداقة البرلمانية
كندا ـ لبنان او لجنة الصداقة البرلمانية كنداـ
فلسطين ،اال ان األداء كان هامشيا وغير ذي
تأثير نافذ سواء على مستوى العالقات مع البلد
االم او على مستوى العالقات الداخلية.
وفي الوقت الذي كان من المنتظر ان يقوم هؤالء
النواب بدور واضح في تقوية العالقات البرلمانية
مع بلدانهم االم ونقل التجارب والخبرات في
هذا المجال وتشجيع ابناء الجالية لالنخراط
في العمل الحزبي الداخلي والدفاع عن مصالح
الجالية اال انهم ولظروف تعود الى اوضاع العمل
السياسي والجاليوي انكفؤوا وبات شغلهم الشاغل
المحافظة على مقاعدهم وتجن ّب قمع القوى
المناهضة للقضايا العربية واالكتفاء بمساعدات
لفظية وموسمية.

ان عامل الوقت كان عامال أساسيا ً في بلورة هذا  -هناك من يتخوف من وصول المحافظين
اإلتجاه.
لسدة الحكم لذا يدعون الى التصويت لحزب
اما الحديث عن اإلتجاه المبدئي فهو عمليا ذو االحرار ما رأيك بعيدا عن تقييمك لمواقف
اثر محدود ونتيجة واهنة فيما يتعلق في األحزاب االخير؟
 ما هو السبب في ندرة المرشحين منالكندية  ،اذ انها في الغالب احزاب تتسابق
على السلطة مع خالفات في مفاصل مح ّددة ال اإلبتزاز السياسي  -اإلنتخابي اصبح واقعا معروفا أصول عربية في االنتخابات الفدرالية
تنفذ إلى جوهر الحياة السياسية  /اإلجتماعية  /ومكشوفا للعديد من الذين يشاركون في العمل الحالية ؟
اإلقتصادية .
من هنا فالخيار اإلستراتيجي هو الخيار الذي
يتالءم مع وضع جالياتنا حتى نصل إلى تشكيل
كتل ضغط شعبية فعالة وأيضا كتل ناخبة وازنة
في األحزاب الكندية تستطيع من خالل أداء
الواجب اإلنتخابي الى تحقيق نتائج ملموسة.

هل االولوية للخطط الداخلية ام المواقفالخارجية لالحزاب ؟

تاريخيا كانت السياسة الكندية الخارجية
مفصولة عن السياسة الداخلية  .اال ان ترودو
األب اعتبر حين أصبح رئيسا للوزراء في أواخر
ستينات القرن الماضي ان السياسة الخارجية
ال بد ان يكون لها مردود داخلي  ،فربط اإلثنين
معا ومازلنا الى يومنا هذا من ترودو األب الى
ترودو اإلبن نعيش سياسيا بين مطرقة السياسة
الخارجية وسندان السياسة المحلية .
في المبدأ األولوية هي للسياسة الداخلية التي
تتعلق مباشرة بحياة المواطنين والوطن .اما
السياسة الخارجية فتأتي تعبيرا عن نظم قيم
تتعلق بحقوق اإلنسان ودعم المجتمعات النامية
وغير النامية على مستوى الدول والمحافل
الدولية
غير أن ما حصل خالل العقود المنصرمة اكد
ان السياسة الخارجية باتت تشكل اداة ضاغطة
على السياسة المحلية وسببا إلستجرار األصوات
اإلنتخابية ،كما نرى من خالل تأييد بعض
األحزاب األعمى لقوى احتالل عرفت بإتباع
سياسات معادية لحقوق اإلنسان أينما كان .

الكثيرون في الجالية مترددون في خياراتهمبين االحزاب ولمن يجدر بهم اعطاءه صوتهم
 ...ماذا تقول لهؤالء وهل يترك الخيار للناس
ام يمكن تحديد الجهة التي ينبغي ان تذهب
اليها االصوات؟

إن السواد األعظم من أبناء جاليتنا هم من
اصحاب الدخل المحدود فما دون ،وذلك على
امتداد رقعة الوطن الكندي  .فالهموم والمشاغل
الحياتية تفرض نهجا اقتصاديا  /اجتماعيا محددا
يعني العمل المتواصل لمواجهة متطلبات الحياة
من دراسة وحياة يومية والتزامات  ...الخ
ومن ناحية أخرى كبرت جاليتنا في العدد
وتوسعت في اإلنتشار وبات لها مصالح وحقوق
في كل مجاالت العمل السياسي واإلقتصادي
والوظائفي كما بات عليها واجبات ومسووءليات
ال بد من القيام بها.

 ما هي معايير الخيار االفضل للتصويت؟ هل هي للحزب ام للمرشح؟ هل نقدم
على أساس ما تقدم تعطى األصوات للحزب
التصويت االستراتيجي على المبدئي او
الذي يكون في موقع متفهم لحاجات جاليتنا
العكس؟
الحالية والبعيدة األمد وحقوقها ،ال لألحزاب التي
معيار الخيار بالتصويت يتوقف عمليا على وضع
كل من جالياتنا المعنية بالواجب اإلنتخابي .
فالجاليات المنظّمة في إطار مراكز ضغط تتجه
بالتصويت لحزب معين يخدم سلسلة مصالحها
الداخلية ومواقفها ازاء السياسات الخارجية وهذا
يدخل في باب التصويت اإلستراتيجي  .فالمعيار
إذن هو مصالح مكونات المجتمع الكندي ،على
األقل منذ أواسط السبعينات وظهور سياسة
تعدد الثقافات بشكل واضح .ومما ال شك فيه

تعطيك القليل بيد وتأخذ اكثر من ذلك بكثير
بما فيه التربع على سدة القرار باليد األخرى
وتطلق العنان لشعارات رنانة او لسياسة محض
إنتخابية تعود على جالياتنا وفئاتها اإلقتصادية
 /اإلجتماعية بالفائدة القريبة األمد وباألزمات
اإلقتصادية واألعباء الضرائبية والبطالة وغيرها
حدث وال حرج على األمد المتوسط والبعيد .
للشعب الخيار في تحديد الجهة التي ستنال
أصواته وعلينا البالغ .

السياسي وهو امر لم يعد لإلستمرار به ما يبرره
 .فمن ناحية هناك احزاب ذات منهاج محدد
واضح و تجاهر للخصم وللصديق بمواقفها دون
تردد ،وهناك احزاب تسير بين نقاط وحروف
العمل السياسي الذي يحمل تفسيره أوجها عدة
يصعب حصرها حتى على السياسي المتمرس .
من هنا فخوف أبناء الجالية من وصول حزب
المحافظين هو نتيجة لسنوات من سياسة
اإلبتزاز هذه وفي جوهرها تحمل شعار :
المحافظون أمامكم والمجهول من ورائكم ونحن
دائما خياركم الذي ال قرار لكم فيه .
تلك كانت السياسة التي اتبعها حزب األحرار
على نحو الخصوص ،والتي كانت في الكثير
من نواحيها ستارا لعدم إعطاء جاليتنا حقوقها
االنتخابية ولممارسة الضغط السياسي السلبي
كما حصل مع السيده ايفا ناصيف والسيدين
حسن غيه وفيصل الخوري.
لقد بات من الضروري إتباع سياسة جاليوية
واضحة محددة األهداف تسعى الى تحقيقها
عبر العمل السياسي التراكمي وإسقاط هذا
اإلبتزاز إلن في جوهر االمر الفروقات هي فروقات
انتخابية وليست إستراتيجية .

يعود السبب األهم لندرة المرشحين من أصول
عربية الى عدم توفر قوى ضغط جاليوية مؤثرة
في قرار األحزاب وغياب الكتل اإلنتخابية الوازنة
داخل األحزاب نفسها يؤهلها الحتالل موقع
متقدم يسمح لها بالمطالبة بحقوق التمثيل
النيابي والوزاري .
إن البقاء على هامش الحياة السياسية لفترات
زمنية طويلة أدى الى عدم أخذ القدرة االنتخابية
لجاليتنا تحديدا على محمل الجد وإعتبارها
تدخال تلقائيا في الحسابات االنتخابية لحزب
معين .باالضافة الى تحمّل أوزار القمع اإلنتخابي
والمعاناة حتى اإلحراج من قبل المرشحين.
طبعا نحن ما زلنا نعيش تفاصيل األزمة التي
عشناها مع السيدين حسن غية وفيصل الخوري
في انتخابات عام  2019ونتائجها الجائرة .
ومن هنا ينتج دور المتفاعل مع الحدث اإلنتخابي
ال الفاعل فيه وبالتالي القبول بعمليات ترشح
مسرحية تكون دائما تحت رحمة الحزب المرشح
حيث يجيد المرشح عادة اللغة الهيروغليفية
أكثر بكثير مما بجيد السياسة والعمل الحزبي
واألمثلة كثيرة .

شهدت اإلنتخابات الفدرالية العامة للعام 2015
فوز اربعة نواب من أصول لبنانية حيث فاز ثالثة
منهم على قوائم الحزب الليبرالي وواحد على
قوائم حزب المحافظين ما عكس تنوعا سياسيا
الفتا.
اما السمة العامة والعامل المحرك لنجاح النواب
هؤالء فكان الجهود الشخصية التي بذلها كل

التغيير ممكن وتجربة ونموذج التغيير في الحزب
الديمقراطي الجديد خير دليل على إمكانية هذا
التغيير الذي اصبح حقا ديمقراطيا كما الحق
االنتخابي.
وفي كلمة للمرشحين نقول ان الموقف السليم
ينتج المستقبل السليم لجاليتنا كلها.
وفي كلمة للجالية شاركوا وطالبوا فال يضيع حق
خلفه مشارك.

هل من كلمة توجهها لألحزاب الفدراليةبرأيك ما هو دور النائب من أصول عربية والجالية والمرشحين ؟وعليه ما هم تقييمك لدور من انتخبوا منذ
في كلمة لألحزاب الفدرالية الكندية نقول ان
العام 2015؟
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د .نور القادري  :الحزب الديمقراطي الجديد جدير بأن
يلقى دعم ًا من الجالية العربية في االنتخابات
صدى المشرق – اوتاوا

البروفسور نور القادري أستاذ التخطيط
االستراتيجي في جامعة أوتاوا ورئيس االت ّحاد
الكندي العربي اعتبر ان "نسبة مشاركة الجالية
في االنتخابات ضئيلة" ولكنه شدد على " أن
نشارك بفاعلية حتى لو كان هناك اقتناع بعدم
القدرة على التغيير" .واكد القادري على ان "
الحزب الديمقراطي الجديد الذي مرر مرسوما
حزبيا ً داعما للمسألة الفلسطينية بأكثر من 80%
من األصوات جدير بأن يلقى دعما ً موازيا ً من أبناء
وبنات الجالية العربية الكندية في االنتخابات
المقبلة" .واذ اعتبر ان " االستراتيجية هي أن
تنظر بعيدا ُ في المستقبل وأن تعطي صوتك لمن
يستحق .ألن العكس قد يفضي الى أن يضعك
بعض األحزاب في جيبه الصغيرة وأن ال يأبه
آلرائك أو تطلعاتك وهذا ما حصل مع األسف مع
الحزب الليبرالي" ،نصح القادري " أبناء الجالية أن
ينتخبوا مرشحي الحزب الديمقراطي الجديد".
ودعا القادري المرشحين والمرشحات من أصول
عربية الى ان يكونوا " صوت الجالية وسفرائها
داخل أحزابكم .يحترمكم أحزابكم أكثر عندما
يعرفون أن هناك جالية تدعمكم ،وتحترمكم
جاليتكم عندما تحملون همومها إلى مواقع
القرار".

تجاه وطنهم الذي اختاروا أن يكون بلدهم الثاني.
إن نسبة مشاركة الجالية في االنتخابات ضئيلة
إذا ما قيست بجاليات أخرى كاألرمن أو السيخ
أو االغريق أو الباكستانيين على سبيل المثال ال
الحصر .لذلك علينا أن نشارك بفاعلية حتى لو
كان هناك اقتناع بعدم القدرة على التغيير ،ألن
هذا المفهوم قد يتغيير مع الوقت وتغير موازين
القوى السياسية.
قد يصبح صوتك مهما جدا في االنتخابات اذا
كانت المنافسة شديدة وهذا قد يتغيير من يوم
إلى آخر .هنالك نواب ربحوا مقعدهم بفارق أكثر
من ثالثين ألف صوت وخسروا نفس المقعد في
االنتخابات التي تلت.

وعليه ما هم تقييمكم لدور من انتخبوا منذ
العام 2015؟

د.نور القادري

بين االحزاب ولمن يجدر بهم اعطاءه صوتهم
 ..ماذا تقولون لهؤالء وهل يترك الخيار
 ما هي معايير الخيار االفضل للتصويت ؟ هل للناس ام يمكن تحديد الجهة التي ينبغي انهي للحزب ام للمرشح ؟ هل نقدم التصويت تذهب اليها االصوات ؟
االستراتيجي على المبدئي او العكس؟
كما أشرت سابقا ،الحزب الديمقراطي الجديد رفع
برأيي المتواضع ،االنتخاب للحزب وسياساته هي

من سقف التحديات على المستوى االجتماعي

حزبيا ً داعما للمسألة الفلسطينية بأكثر من 80%
من األصوات جدير بأن يلقى دعما ً موازيا ً من أبناء
وبنات الجالية العربية الكندية في االنتخابات
المقبلة.

إضافة إلى مواقفه المميزة مثل المطالبة بعدم
بيع األسلحة الى السعودية والكيان االسرائيلي
الضطالعهم بانتهاكات جمة بحق الشعبين اليمني
والفلسطيني .أنصح أبناء الجالية أن ينتخبوا
مرشحي الحزب الديمقراطي الجديد.

ترتقي ألن نفتخر بانتمائنا لهذا البلد ونفتخر أكثر
بمشاركاتنا في صناعة أحالمنا وتوجهات بلدنا
السياسية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية أيضا.

الصغيرة وأن ال يأبه آلرائك أو تطلعاتك وهذا ما
حصل مع األسف مع الحزب الليبرالي.

األفضل بالطبع ،مع بعض االستثناءات عندما الداخلي مثل دعمه للدواء المجاني وطبابة األسنان  -ما هو السبب في ندرة المرشحين من
يكون مرشح الحزب ذي مواقف متطرفة .فمثال ،والفرص للمرضى ورفع الضرائب على فائقي أصول عربية في االنتخابات الفدرالية
الحزب الديمقراطي الجديد الذي مرر مرسوما الغنى وإعطاء تسهيالت لذوي الدخل المحدود ،الحالية ؟
المشاركة والتوعية .تبدأ باالنتخاب ،ومن ثم
بالتطوع والتبرع باألموال واالنتساب لألحزاب.
يأتي الترشح الجديّ كخطوة ثانية.

 هل من كلمة توجهونها لألحزاب الفدرالية هناك من يتخوف من وصول المحافظين والجالية والمرشحين ؟لسدة الحكم لذا يدعون الى التصويت لحزب رسالتي إلى أبناء وبنات الجاليات العربية :إذهبوا
االحرار ما رأيكم بعيدا عن تقييمكم لمواقف إلى صناديق االقتراع وادلو بأصواتكم حتى لو
بورقة بيضاء .شاركو حتى لو رفعتم الفتة لمرشح
االخير ؟

 هل االولوية للخطط الداخلية ام المواقف د .نور القادري ..ما هي اهمية المشاركة الخارجية لالحزاب ؟في التصويت في االنتخابات القادمة ،سيما
األولوية يجب أن تكون جعبة من  5إلى  6أولويات
ان الكثيرين يعتبرون ان هذه المشاركة ال تدمج األمور الخارجية والداخلية في آن .هنالك
تقدم وال تؤخر وبالتالي ال داعي لنا كجالية الكثيرن من الكنديين الذين ينتخبون حزبا
لكي نذهب الى صناديق االقتراع خصوصا
أو مرشحا ً بناء على موقف واحد .مع احترامي االستراتيجية هي أن تنظر بعيدا ُ في المستقبل
في المناطق التي ال يشكل فيها العرب لخياراتهم ،لكنه يوجد قصر نظر في هكذا قرارات .وأن تعطي صوتك لمن يستحق .ألن العكس قد
والمسلمون اال نسبة ضئيلة؟
علينا كمواطن كنديين أن ننتخب دعما ً لسياسات يفضي الى أن يضعك بعض األحزاب في جيبه

ان االنتخاب هو واجب كما هو حق لكل مواطن
أو مواطنة أيا ً كانت توجهاتهم الفكرية أو أصولهم
االثنية أو الدينية .لذلك على أبناء وبنات الجالية
العربية أن يمارسوا هذا الحق ويسددوا هذا الواجب

على النواب من أبناء الجالية العربية أن يلعبو دور
صوت الجالية في أحزابهم وأن ال يكونوا سفراء
هذه األحزاب إلى الجالية فقط .مع األسف،
معظم الذين انتخبوا من أبناء الجالية لم يحملوا
هم الجالية إلى حزبهم والبرلمان .لقد أبلى
النائبان مروان طبارة من الحزب الليبرالي سابقا ُ
والنائب زياد أبو لطيف من حزب المحافظين بالء ً
حسنا ً بأن لعبا دورا رياديا بدفع مواقف الجالية
قدما داخل أحزابهم بغض النظر عن النتائج .لقد
كان لهما شرف المحاوالت المتكررة .لدينا اآلن
مرشحين ومرشحات داخل األحزاب الذين نأمل
منهم أن يلعبو هذا الدور أمثال غادة الشعبي في
مونتريال وبيسان الزعبي صاحبة الحظ األوفر
في دائرة وسط كتشنر ،أونتاريوا مع الحزب
الديمقراطي الجديد.

 -الكثيرون في الجالية مترددون في خياراتهم  -برأيكم ما هو دور النائب من أصول عربية

أمام منزلكم .تبرعوا حتى لو بالقليل من وقتكم و/
أو مالكم .كل هذا هو استثمار بمستقبل أبنائكم
وبناتكم وهذا ما يزيد من رفعة الجالية التي
تنتمون إليها .إلى المرشحين والمرشحات من
أصول عربية ،كونوا صوت الجالية وسفرائها داخل
أحزابكم .يحترمكم أحزابكم أكثر عندما يعرفون
أن هناك جالية تدعمكم وتحترمكم جاليتكم
عندما تحملون همومها إلى مواقع القرار.

سامر المجذوب" :بالرغم من مرورنا بصعوبات جمة شهدنا حالة تحول كبير
مكون مؤثر يساهم بتطور كندا
من جالية تسعى لالعتراف بها الى
ّ
صدى المشرق  -مونتريال
رئيس المنتدى االسالمي الكندي االستاذ سامر
المجذوب في اجاباته على اسئلتنا اكد على ان
"المشاركة في العملية االنتخابية بالنسبة لنا
كجالية اكثر أهمية " .والحظ ان " للجالية تواجد
انتخابي له وزنه في الكثير من الدوائر االنتخابية"
 .واذ توقع " ان تكون نتائج االنتخابات الحالية
متقاربة جدا وهناك دوائر انتخابية يدور التنافس
حولها ببعض مئات من األصوات ال اكثر"  ،اعتبر
المجذوب ان "هذا يجعل كل بطاقة تصويت لها
أهميتها" .ولفت الى ان هناك "نواب من ابناء
الجالية  ،ومنهم من قد يتكلم بنفس اللغة لكن
اكثر ما يعنيه هو مصلحته الخاصة و قضايا
الجالية خارج قاموسه".
ورأى اننا " كجالية بالرغم من مرورنا بصعوبات
جمة شهدنا حالة تحول كبير من جالية تسعى
لالعتراف بها كجزء من نسيج المجتمع االكبر
الى مكوّن مؤثر يساهم بتطور كندا الوطن
والمقاطعات على كافة االصعدة العلمية و
االقتصادية و االجتماعية و السياسة".
 ما هي اهمية المشاركة في التصويت فياالنتخابات القادمة ،سيما ان الكثيرين يعتبرون
ان هذه المشاركة ال تقدم وال تؤخر وبالتالي
ال داعي لنا كجالية لكي نذهب الى صناديق
االقتراع خصوصا في المناطق التي ال يشكل فيها
العرب والمسلمون اال نسبة ضئيلة؟
بداية ،العملية انتخابية لها أهميتها في البالد
التي تعتمد مبدأ تداول السلطات عبر صناديق
االقتراع .و النظام السياسي الديمقراطي
قائم بشكل أساسي على قاعدة ان الشعب
والمجتمعات تشارك بتشكيل صنع القرار
من خالل ايصال من يمثل القناعات ووجهات
النظر التي يؤمنون بها على الصعد االجتماعية
واالقتصادية و السياسية .
من هنا تأتي المشاركة في التصويت كواجب
مواطنة اضافة الى كونها تعطي قيمة اضافية
لدور المواطنين الفاعلين و ليس اولئك الذين
يعيشون على هامش الحياة .
بناء عليه ،تصبح المشاركة في العملية االنتخابية
بالنسبة لنا كجالية والقائمة على عقيدة القيام

بالمعروف وحب الخير للبالد والعباد ،اكثر أهمية
من مبدأ اننا جزء من المجتمع االكبر الكندي.
لذا ال بد ان نشارك بقراراته المصيرية و ثانيا
لنا هموم خاصة بِن َا ال بد من اختيار االحزاب
والمرشحين الذين هم اكثر احتماال ان يهتموا
بها وان يعملوا عليها بجدية.
من حيث التأثير من عدمه بنتائج االنتخابات
هناك نقطتان أساسيتان  .اوال ،للجالية تواجد
انتخابي له وزنه في الكثير من الدوائر االنتخابية
و خصوصا في المدن في أنحاء البالد .اضافة الى
كون االنتخابات الحالية متقاربة جدا من حيث
النتائج المتوقعة  ،و هناك دوائر انتخابية يدور
التنافس حولها ببعض مئات من األصوات ال
اكثر ،فإن كل بطاقة تصويت لها أهميتها .
ثانيا  ،و من خالل تجارب عملية مررنا بها ألكثر
من ربع قرن وجدنا انه في بعض االحيان كان
يكفي نائب او اثنين يتبنون اهتمام ما تطالب
به للجالية و يتعاونوا معها الثارة هذه المطالب
داخل اروقة البرلمان حتى يبدأ الزخم و تتحقق
اإلنجازات بعد ان توضع حقوق الجالية في محور
اهتمام صناع القرار السياسي في البلد .

لكن اكثر ما يعنيه هو مصلحته الخاصة و قضايا
الجالية خارج قاموسه .و البعض االخر حقيقة
يسعى و يعمل لكي يعكس تحديات الجالية في
اروقة البرلمان .و بين هذا و ذاك بون شاسع
بالنسبة للجالية و الغيرة عليها  .بطبيعة االمر
نحن ال نطلب من اي نائب ان يكون عمله
محصورا بقضايا الجالية ،طبعا ال  ،كونه يمثل
الدائرة االنتخابية التي فاز بها بكل مكوناتها  .و
لكن ال تعارض بين هذه و تلك .و هذا االمر اكثر
وضوحا بأعضاء برلمانيين من جاليات مختلفة
التي تدفع بقضياها دون تردد كالذي نراه عند
البعض من ابناء الجالية .

 ما هو السبب في ندرة المرشحين منأصول عربية في االنتخابات الفدرالية
الحالية ؟

االستاذ سامر المجذوب

 ما هي معايير الخيار االفضل للتصويت؟ هل هي للحزب ام للمرشح ؟ هل نقدم
التصويت االستراتيجي على المبدئي او
العكس؟

" لمن اصوّت " التي نشرتها جريدة صدى
المشرق الغ ّراء ،االنتخاب االستراتيجي يعتمد
اكثر على التوجه النتخاب الحزب الذي يمكنه
المنافسة والوصول الى الحكم و ذلك لكي يمنع
الخط السياسي الذي ال يرغب به الناخب من
الفوز .واالنتخاب التقليدي المبدئي يقوم على
التصويت للجهة التي يعتبرها الناخب اكثر
تمثيال له ،بغض النظر عمن يشكل الحكومة
في نهاية المطاف .وهناك من الناخبين الذين
هم اكثر اطالعا ً و متابعة لإلحصاءات وسبر
اآلراء االنتخابية يقومون بالمزج بين االنتخاب
االستراتيجي بشكل عام مع اتباع االنتخاب
التقليدي ببعض الدوائر التي يعتقدون انها لن
تؤثر على نتائج االنتخابات .

حقيقة كما ذكرت في مقالتي تحت عنوان

الجالية  ،ومنهم من قد يتكلم بنفس اللغة و

اعتقد الى حد ال بأس به هناك وعي سياسي عند
ابناء الجالية في موضوع اختياراتهم االنتخابية
ان كانت صعيد االحزاب او المرشحين  .و ال
اظنه يخفى على الكثير منهم من هي االحزاب
التي هي اكثر توقعا ان تحمل مخاوفهم اكثر
جدية واحزاب اخرى ال تكترث .بل اكثر من
ذلك من تلك االحزاب من لها مواقف علنية
عارضت توجهات سياسية كانت ثمار عمل
وتضحية وجهد جاليوي لسنوات طويلة محورها
التعامل مع قضاياهم مثال على ذلك وأهمها
االسالموفوبيا .

 برأيك ما هو دور النائب من أصول عربيةوعليه ما هم تقييمك لدور من انتخبوا منذ
يبقى دائما جواب االصعب لمن يكون العام 2015؟
التصويت  ،للحزب ام للمرشح ؟
من خالل العمل مع كثير من النواب من ابناء

العزوف عن الترشح و الدخول في االحزاب
وعدم المشاركة في اخذ القرار من خالل
صناديق االقتراع بسبب بعض اإلحباطات
من عدم الوصول الى نتائج المرجوة او قلة
التحفيز والتشجيع والدعم من فعاليات الجالية
ومؤسساتها سوف يكون لهكذا تردد ،ان حصل،
اثار في غاية سلبية علينا جميعا .

 هل من كلمة توجهونها لألحزاب الفدراليةوالجالية والمرشحين ؟

لعل الكلمة االخيرة هي نفسها التي نرددها منذ
ثالثة عقود الى يومنا هذا ،ان اردنا ان يكون لنا
كيان و احترام و تواجد فعّال ال بد من المشاركة
في كل نواحي الحياة في أنحاء الوطن الكندي .
و منها حاليا في االنتخابات.
وأقول كلمة حقّ لمستها بنفسي خالل اكثر
من ثالثين عاما االخيرة اننا كجالية بالرغم من
مرورنا بصعوبات جمّة والتحديات أمامنا ما
زالت موجودة ،اال اننا شهدنا حالة تحول كبير
من جالية تسعى لالعتراف بها كجزء من نسيج
المجتمع االكبر الى مكوّن مؤثر يساهم بتطور
كندا الوطن والمقاطعات على كافة االصعدة
العلمية و االقتصادية و االجتماعية و السياسة
 .فقط علينا االستمرار بزخم و احترافية وبروح
المشاركة واللقاء مع كافة ابناء الوطن .
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هل ننتخب ..من ننتخب؟

الصورة من election canada

هل ننتخب؟ هل هذا السؤال ال يزال مطروحا،
لدى من من األجيال؟ الجيل األول ،الثاني أو
الثالث وما بعده من المهاجرين!
قد نفهم عكوف الجيل األول ونفوره ربما،
وعزوف الجيل الثاني وتردده في المشاركة في
االنتخابات ترشحا وترشيحا وانتخابا ،ألسباب
لن نعيد سرديتها المملة ،خصوصا من الجيل
األول الذي هاجر في عصر ما قبل االنتخابات
والديموقراطيات في العالمين العربي واإلسالمي
وملحقاتهم من دول العالم الثالث ،ثم جاءت
الثورات واالنقالبات التي تصنمت (من صنم) في
كراسي الحكم وتركت الجماهير والشعوب في
حسرة على الممالك واالمارات وأنظمة ما بعد
االستعمار المباشر!
قد نجد ونلتمس األعذار لهذين الجيلين من
المؤسسين عدم رغبتهم في المشاركة ،خيبة
من تجارب األوطان األم ،أو يأسا من إمكانية
واحتماالت التغيير ،او انشغاال بلقمة العيش
والقناعة بما وفرته وتوفره كندا من تقديمات
اجتماعية وصحية وتعليمية وفرص اقتصادية
ومعيشية ،وحرية دين واعتقاد وممارسة شعائر!
كانت هذه التقديمات البديهية في كندا هي
برامج عمل النخب المتقدمة في بلداننا وأوطاننا
األم ،وحلما يراود أكثر المتفائلين بالتغيير
واالصالح فضال عن الثوار الحالمين بجمهوريات
العدل وجنان الخلد على األرض!
لكن البرود الذي يواجه بها الجيلين الثالث
والرابع المسألة االنتخابية قد ال تجد الكثير من
التبريرات المقنعة ،والتي تحتاج معها الى بحوث
اجتماعية  /سياسية معمقة تدخل في عمق
بنية العقل الفردي والجمعي ألجيال الشباب من
المهاجرين ،من الذين ولدوا هنا ،وترعرعوا في
مدارس وجامعات وساحات العمل المختلفة في
هذا البلد.
ففي التبسيط للعقل الفردي الذي ينمو حسه
االجتماعي على ضفاف الثقافات االجتماعية
األصيلة ،سواء كان الدين وممارسة الشعائر جزءا
منها ،أو العادات والتقاليد االجتماعية الموروثة،
نصل الى نتيجة أن غياب القضايا الكبيرة من
أجندة الشباب يوصل الى نتيجة حتمية بأن ال
ضرورة للمشاركة في االنتخاب بلحاظ المطالب
الحياتية والمعيشية والتربوية والصحية ،ألن
الدولة تكفل وتضمن وتؤمن مجمل هذه
المطالب (العالم ثالثية) وبمميزات وخدمات
مجانية تقريبا!
هذا على المستوى الفردي ،كذلك فإن غياب
القضايا الكبيرة والمبدئية واالستراتيجية على
المستوى الجمعي والجماعي ،يحيل المجموعات
الى كتل فردية صغيرة ومتوحدة تقنع وبالمكاسب
الخدمية العادية ،وتغيب عن أجندتها وبرامج
عملها القضايا الكبيرة التي تهم األنسان!
ونحن في كندا ،بلد الحريات والتنوع والعدالة
االجتماعية معنيون بالدرجة األولى في حمل راية
العدالة على المستوى الفردي والجمعي ولكل
سكان هذا الكوكب المأزوم!
فنجد أن جيلينا الثالث والرابع من الشباب الذي
قدمت له كندا كل التسهيالت لكي يتعلم ويعمل
ويصل الى المستويات المتقدمة في الدراسة
والعمل والراحة المادية ،ال يتلقى الدروس
الوعظية والقيمية المناسبة في البيت أوال ثم في
المدرسة والجامعة والمركز والمسجد والكنيسة
والنادي ..والحياة!
هذا التراجع في حمل القضايا الكبيرة على
المستوى الجمعي لجاليتنا ومؤسساتنا ومراكزنا
وطالئعنا الثقافية والفكرية والدينية تنسحب
على أفراد جالياتنا وبالتالي نسجل تراجعا
معيبا ومحزنا في حجم المشاركة في صنع
القرار السياسي على كل المستويات :البلدية،
والمقاطعة والفدرالية وغيرها من المؤسسات
العاملة في البلد!

لذلك ،فقد نعتقد أن المؤسسات هي المعنية
األولى في مراكمة ومواكبة العملية السياسية
وتوعية أجيالنا من الشباب والشابات على ضرورة
ووجوب المشاركة في العملية السياسية..
ألسباب!
من ننتخب؟
ندخل من هذا السؤال الى اإلجابة على شق
أساسي من السؤال األول :هل ننتخب!
نعم ،وألن برامج األحزاب الخدمية ،فيما
يتعلق بتأمين الماء والكهرباء والطبابة والتعليم
والضمان االجتماعي ومختلف الخدمات البلدية
والمدينية والبنى التحتية ..ال تختلف كثيرا بعد
الحد األدنى الذي نعرف عنه ونسمع به وربما
عايشناه في بلداننا األم ،ألن البرامج الخدمية
متقاربة الى حد كبير ،حينها نتجه مباشرة الى
التفكير بما نسميه القضايا الكبرى ،فيما يتعلق
بالحرية والعدالة وحقوق االنسان ،سواء في
كندا أو في الخارج عبر البحار!
االنتقال بشعارات المشاركة في االنتخابات من
الزاوية الخدمية الضيقة الى مواضيع مؤسسة
تطال الجاليات وحرياتها وخصوصياتها وحقوقها،
ثم االرتقاء الى حمل القضايا الكبرى التي تخص
بعض أوطاننا األم وعرضها على برامج هذه
األحزاب ،ربما ذلك قد يفتح لنا بعض كوى
الضوء لكي نتلمس طريقنا في درب الخيارات
الصعبة ..فيمن ننتخب!
في الصغرى في كندا" :االسالموفوبيا" ،وفي
الكبرى في الخارج :فلسطين!
نعم نريد أن ننتخب ،وعلى ضوء ما تقدم من
ضرورة حمل القضايا الكبيرة ورفع شعاراتها عاليا
وعرضها على برامج األحزاب ،قد نصل الى أنه
في مسألة "االسالموفبيا" وخالل السنوات التي
عشنا فيها في ظل حكم الحزب الليبرالي كان
األداء جيدا ،في تعاطي الحزب مع التحديات
التي واجهت الجاليات اإلسالمية من قتل ودهس
ومهاجمة مساجد ومراكز واعتداء لفظي وتعديات
مختلفة ..كان موقف الحكومة في زعامة ترودو
متقدما ،وقد يكون فيه نقاش!
فعليه فإن الهاجس الذي تواجهه "الجالية
المسلمة" تحديدا ،يدفع بها منطقيا إلعطاء
اصواتها للحزب الليبرالي على حساب حزب
المحافظين على المستوى الفدرالي ،وفي
موضوع التصويت للحزب الديموقراطي الجديد
أقوال!
وعليه ينسحب القول على مستوى المقاطعة
حين يكون التخيير بين حزب الليبرال والتحالف
من اجل مستقبل كيبك ( )CAQالمحافظ،
وهو ما يعادل مواقف المحافظين في قضية
"االسالموفوبيا" ..وربما أكثر صفاقة وصراحة
وشذوذا!
نعم ،ننتخب في الصغرى على ضوء الموقف من
حرياتنا وحقوقنا في كندا وكيبك تحديدا وفي
مواقف األحزاب من قضية "االسالموفوبيا"،
وفي الكبرى ننخب على ضوء الموقف من حرية
وحقوق الشعب الفلسطيني في برامج األحزاب
الكندية ،على المستويين الفدرالي والمقاطعة!
هل يمكن التوفيق في ذلك ،وهل يمكن
للمواطن العادي الذي ال يتابع برامج األحزاب
وممارستهم السياسية ،في الحكم أو في صفوف
المعارضة ،من هاتين القضيتين" :االسالموفوبيا"
وفلسطين ،وهل يمكن بسهولة الوصول الى
شعارات األحزاب ومواقفهم الحقيقية من هاتين
القضيتين!
حينها كيف يمكن حل هذه المعضلة على ضوء
التناقض الذي قد ينشأ من تعارض – ولو نسبي
– من الموقف في هاتين المسألتين ،وكيف
يمكن الوصول الى تصويت عادل وصائب ومنتج
ومقنع!
لذلك نحن نرى ضرورة أن تتصدى الجالية من
خالل وجودها الجمعي ،في المراكز والمؤسسات
والنوادي والمساجد والكنائس ووسائل االعالم
والميديا بأنواعها ،تتصدى للتحليل والتوجيه
والتسديد وتفكيك ألغاز العملية االنتخابية على
ضوء مصالح الجالية الكبرى ..على اعتبار أنه لم
يبق فينا من يريد أن ينتخب البك لكي يؤمن
لولده وظيفة في الدرك!
ننتخب؟ نعم .لحزب الليبرال في أغلب الدوائر،
ولـ  NDPفي دوائر مختارة ال أمل فيها للحزب
الليبرالي!
وقد نلحظ في كل ذلك ضيق الوقت الذي لم
يسمح للجالية للمشاركة الفعالة في الحمالت
االنتخابية ،لذلك ننتخب الليبرال هذه المرة على
أمل المراجعة في االنتخابات التالية.
الى حينه ،ننتصر لحريتنا وحقونا في كندا
وفلسطين!

تحية طيبة وبعد ..غسان عجروش  -مونتريال

دعمنا لعلي فاعور يحمل
رسائل متعددة
إثر االعتداءات األخيرة التي بدأت في حي
الشيخ جراح في األراضي الفلسطينية المحتلة
وقفت األحزاب الفدرالية الكندية بما فيها
الحزب اللبرالي الحاكم برئاسة جاستن ترودو
موقف المتفرج الخجول داعين المعتدي
والضحية الى ضبط النفس ووقف العنف وهي
معادلة ال تجوز بين شعب أعزل نسبيا وبين
جيش مدجّج بأحدث األسلحة  .وحده رئيس
حزب الديمقراطيين الجدد جاغميت سينغ
استنكر اإلعتداءات اإلسرائيلية و عملية طرد
السكان من منازلهم واصفا احتالل البيوت
بالغير شرعي .بل ذهب سينغ الى أبعد من
ذلك حيث طلب من رئيس الوزراء جاستن
ترودو وقف بيع األسلحة الى إسرائيل طالما
تُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين  .لم
يكن هذا موقف رئيس الحزب فقط بل كان
مدعوما بأغلبية أعضاء الحزب الديمقراطي
الجديد .هذا ،في ما خص الوقوف مع
المظلوم
بوجه الظالم وقول كلمة حق قالها
الديمقراطيون في كندا.كذلك الحزب
الديمقراطي الجديد يملك افكارا ومشاريع
لتحسين الوضع اإلقتصادي والصحي
والتعليمي واإلجتماعي فيما لو قدر له أن
يصل الى سدة الحكم  .حاليا ال يزال في
المرتبة الثالثة بعد الليبراليين والمحافظين
إنما ال شيء مضمون حتى هذه الساعة .كل
شيء ممكن أن يتغير قبل  20أيلول الحالي
موعد اإلتتخابات .
ّ
مرشح من هذا الحزب
امامنا اليوم في الجالية
وقد يكون مناسبا إيصال رسالة مزدوجة
للحزب نفسه ولمرشح الجالية اإلستاذ علي
فاعور في منطقة الفال Marc-Aurèle-
 ،Fortinاال وهي تشجيع الحزب للمضي
بسياسته الخارجية التي عبّر عنها مرارا ومن
جهة إظهار قوتنا وتضامننا من خالل دعم
مرشح الحزب في هذه المنطقة .
السيد علي فاعور حائز على ماجستير في
إدارة األعمال وهو فاعل في الجالية ويطرح
أفكارا متقدمة في ما خص التغيّر المناخي

وحقوق اإلنسان والمساواة بين المرأة الرجل
 .المرشح عن حزب الديمقراطيين الجدبد،
لبناني األصل ليس طارئا في مجال السياسة
والعمل االجتماعي والجاليوي وهو سعى
خالل األزمة الللبنانية الحالية الى تأمين دعم
ومستلزمات طبية ألهلنا في لبنان  .و حسب
معرفتي الشخصية به أعلم جيدا ان أفكاره
تتماشى مع الحزب الذي ينتمي اليه ،وهو
ما يميزه ربما عن عدد كبير من المرشحين
الذي تسقطهم االحزاب عبر الباراشوت اي
من خارج قناعاتهم وبيئتهم .
ان المرشحين من العرب والجاليات االثنية
لإلنتخابات الحالية كثر وهذا مؤشر جيد يبقى
المشاركة والذهاب نحو التصويت وااللتحاق
بالعملية الديمقراطية التي تسمح لنا بإيصال
اصواتنا والتعبير عنها بل ومحاسبة من
تقاعس ومن لم يحمل همومنا وقضايانا .
مع كل محبتنا لرئيس حزب اللبرال جوستان
ترودو ولكنه قد خذلنا في بعض المراحل،
خصوصا عندما تم اإلستغناء عن المرشح
حسن غية في بدايات الحملة السابقة
لالنتخابات عام  2019السباب تعود الى
قناعاته التي يؤمن بها وبسبب ضغط اعالمي
ولوبي صهيوني نجح باستبعاده ورضخ
اللبراليون له .
نحن اآلن نستطيع ايصال رسالة الى حزب
اللبرال بدعمنا االستاذ علي فاعور كي يكون
صوتنا في المجلس النيابي العتيد.
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محمد شريف كامل  :الحزب الديمقراطي الجديد
فرصه ضعيفة جدا في إمكانية تشكيل حكومة لذا ال
بديل عن التصويت االستراتيجي
صدى المشرق – مونتريال
االستاذ محمد شريف كامل العضو الناشط في
العديد من منظمات المجتمع المدني والعضو في
مجلس األمناء لجمعية الكندين المسلمين من
اجل فلسطين ،ومركز مسلمي مونتريال (االمة
اإلسالمية) اعتبر في اجاباته على اسئلتنا ان "
مقولة البعض بأنه في بعض الدوائر أصواتنا ال
تؤثر هي مقولة مغلوطة ،فيجب أال ننسى ان
نتيجة االنتخابات الديمقراطية ال تحسم إال مع
احتساب آخر صوت ،ألن صوتا واحدا كفيل
بتغيير نتيجة االنتخابات" .ورأى كامل انه " يجب
أن ندرك أنه ال يوجد على وجه األرض أي حزب
قد نتفق معه اتفاقا كليا .ولذا علينا أن نأخذ
بقاعدة "أقل الضررين" وأن نختار من سيكون
أقرب ألفكارنا وأصلح للمجتمع ككل ."..وشدد
كامل أنه " يجب أن نقيّم األحزاب والمرشحين
وفقا لموافقهم وليس أقوالهم .وكمثال على ذلك
رئيسة حزب الخضر التي ادعت مساندتها لحقوق
االنسان وبعد انتخابها ظهرت حقيقة موقفها من
التأييد المطلق للكيان الصهيوني ،وكذلك أحزاب
دعي الدفاع عن
اليمين مثل المحافظين الذي ي ّ
األديان ويؤجج مشاعر الكراهية ضد األقليات
ويلتقي في ذلك مع مواقف حزب الشعب ولكن
بفارق وحيد أن حزب الشعب واضح في كراهيته
للمهاجريين واألقليات".
ولفت الى ان " حزبا األحرار والديمقراطي الجديد
هما األقرب ،وانا استبعدت حزب الخضر من
االختيار في هذه االنتخابات لضرورة التخلص من
رئيسة الحزب ،وهذا لن يكون إال بتراجع نسبة
التصويت للحزب في هذه االنتخابات" .وللجالية
قال كامل " صوتنا أمانة وادالؤنا به ضرورة ،و
إن لم نحسن العمل به سندفع الثمن غاليا في
حياتنا ومستقبل أبنائنا ،وسنحاسب عليها يوم
الحساب".

جدا في إمكانية تشكيل حكومة ،فال أجد بديال
عن التصويت االستراتيجي ،وسأضرب مثاال
بنفسي ،سأراجع نتائج االنتخابات السابقة في
دائرتي ،وسأبني قراري وفقا للتالي:
 إذا كان نصيب مرشح األحرار أكثر من 50%من إجمالي األصوات ،أصوت للحزب الديمقراطي
الجديد
 إذا كان موقف مرشح األحرار حرج ،أصوتلحزب ألحرار
 إذا كان حزب األحرار ليس لديه أية فرصة،أصوت للحزب الديمقراطي الجديد

أعينهم.
ومقولة البعض بأن هناك بعض الدوائر أصواتنا
ال تؤثر فيها هي مقولة مغلوطة ،فيجب أال ننسى
ان نتيجة االنتخابات الديمقراطية ال تحسم إال مع
احتساب آخر صوت ألن صوتا واحدا كفيل بتغيير
نتيجة االنتخابات.
فلكل ذلك ،ليس من المقبول أن نتوارى خلف
بعض االستنتاجات والتوقعات وأال نقوم بدورنا،
ولذا فإن المشاركة في االنتخابات لها ضرورتها
التي تجعلها واجبا شخصيا وجاليويا ووطنيا بل
ودينيا أيضا.

 ما هي معايير الخيار االفضل للتصويت؟ هل هي للحزب ام للمرشح؟ هل نقدم
التصويت االستراتيجي على المبدئي او
ام يمكن تحديد الجهة التي ينبغي ان تذهب
العكس؟
ّ
والترشح ،وأن
رغم قناعتي بضرورة المشاركة
اليها االصوات؟
االستاذ محمد شريف كامل

أعتقد أننا قبل التصويت يجب أن ن ُقيّم مواقف
الحزب والمرشح أيضاً ،ألن أعضاء الحزب لهم
تأثير حقيقي على سياسية الحزب وقرارته ،ومن
األمور الهامة أال نغتر ّ بالوعود البراقة ،وأن نُقَيّم
د به.
ما قامت به األحزاب وتاريخها وليس ما تَع ِ ُ
وبال شك يجب أن نقيّم الموقف العام قبل أن
نتخذ أي قرار حتى ال نصل إلى نتيجة غير مرضية.
ومن الضروري ان نضع أسسا موضوعية للتقييم
وأال يكون التقييم مبنيا على قضية واحدة ،ويجب
أن ندرك أنه ال يوجد على وجه األرض أي حزب
قد نتفق معه اتفاقا كليا.
ولذا علينا أن نأخذ بقاعدة "أقل الضررين" وأن
نختار من سيكون أقرب ألفكارنا وأصلح للمجتمع
ككل ،ولنراجع اتجاهات التصويت في االنتخابات
السابقة ،والنتائج كلها متاحة على عديد من
المواقع منها:
_https://en.wikipedia.org/wiki/Results
_ o f _ t h e _ 2 0 1 9 _ C a n a d i a n _ f e d e ra l
election_by_riding

بال شك بأن الخيار شخصي ،وهذه هي
الديمقراطية .وما نقوم به نحن من خالل تلك
الكلمات هو محاولة للتفكير الجمعي وصوال
لقناعات مشتركة وليس توجيها ألي شخص .وأنا
أعتقد أن أنسب حال للمجتمع الكندي واألقليات
معا هو حكومات األقلية ،وليست األغلبية التي
تحول الديمقراطية الى ديكتاتورية الحزب الحاكم
لمدة أربعة سنوات.
وباستعراض مواقف األحزاب وتاريخها القريب
والبعيد ،وكذلك النظام االنتخابي المعمول به،
نجد أن أحزاب الوسط واليسار هي دائما األقرب
واألقل ضراراً .ولذا فحزبي األحرار والديمقراطي
الجديد هما األقرب ،وتالحظون أنني استبعدت
حزب الخضر من االختيار في هذه االنتخابات
لضرورة التخلص من رئيسة الحزب ،وهذا لن
يكون إال بتراجع نسبة التصويت للحزب في
هذه االنتخابات .وكذلك حزب الكتلة الكيبكية
الذي فقد سبب وجوده وأظهر حقيقة موقفه من
األقليات ومشاركته المباشرة في تعميق التفرقة
العنصرية.

 ما هي اهمية المشاركة في التصويت  -هل االولوية للخطط الداخلية ام المواقففي االنتخابات القادمة ،سيما ان الكثيرين الخارجية لالحزاب ؟
 هناك من يتخوف من وصول المحافظينيعتبرون ان هذه المشاركة ال تقدم وال تؤخر األمر ال ينفصل ،فالمواقف المبدئية ال تتجزأ ،لسدة الحكم ..لذا يدعون الى التصويت
وبالتالي ال داعي لنا كجالية لكي نذهب الى ويجب أن نقيّم األحزاب والمرشحين وفقا لحزب االحرار ما رأيكم بعيدا عن تقييمك
صناديق االقتراع خصوصا في المناطق التي لمواقفهم وليس أقوالهم .وكمثال على ذلك لمواقف االخير؟
رئيسة حزب الخضر التي ادعت مساندتها لحقوق
ال يشكل فيها العرب والمسلمون اال نسبة االنسان وبعد انتخابها ظهرت حقيقة موقفها من أعتقد أن ليس هناك أدنى شك بأن وصول
ضئيلة؟
المحافظين للحكم ،سيكون له تأثير سلبي

دد ماهية
لإلجابة عن هذا السؤال يجب أن نح ّ
مخرجات االنتخابات .نتيجة االنتخابات هي
حكومة تدير شؤون حياتنا اليومية ومستقبل
أوالدنا ،تدير حياتنا هنا على أرضنا في كندا
وكذلك تؤثر بشكل غير مباشر ،بل أحيانا ً بشكل
مباشر على قضايانا األساسية الدولية مثل قضية
فلسطين وقضايا حقوق اإلنسان واالقتتال في
العالم.
باإلضافة للحكومة ،فاالنتخابات تقدم أعضاء
برلمان في حزب الحكومة وأحزاب المعارضة،
وبال شك نحن نحتاجهم جميعا كل يوم ،فتكون
اهتماماتنا وقضايانا ومستقبل أبنائنا نصب

التأييد المطلق للكيان الصهيوني ،وكذلك أحزاب
دعي الدفاع عن
اليمين مثل المحافظين الذي ي ّ
األديان ويؤجج مشاعر الكراهية ضد األقليات
ويلتقي في ذلك مع مواقف حزب الشعب ولكن
بفارق وحيد أن حزب الشعب واضح في كراهيته
للمهاجريين واألقليات.
فال يجب أن نتناسى أن حقوق األنسان ال تتجزأ،
ولذا فاألمور الداخلية والخارجية مرتبطة ارتباط
كلي.

 الكثيرون في الجالية مترددون في خياراتهمبين االحزاب ولمن يجدر بهم اعطاءه صوتهم
 ...ماذا تقول لهؤالء وهل يترك الخيار للناس

على كل شيء ،ألن ما كان يعرف من قبل من
المحافظين التقدميين فهو بال شك امتداد لحركة
اليمين العنصري كترامب وأمثاله ،لذا يجب أن
نركز على كيفية إيقاف المد اليميني المتطرف
ومنعه من إغراق كندا .ولكن ذلك يجب أال يكون
استسالما كامال لحزب األحرار ،وال تسليما لكندا
لديكتاتورية حزب األحرار الذي يعتقد أنه يمكنه
أن يلعب على التوازنات ليبقى في الحكم.
ولذا علينا أن نبدأ بتقييم كل دائرة انتخابية على
حدى ،وأن نحدد لمن ندلي بأصواتنا دون اإلخالل
بالهدف والتوازن المطلوب تحقيقه.
وألن الحزب الديمقراطي الجديد فرصه ضعيفة

 برأيك ما هو دور النائب من أصول عربيةوعليه ما هم تقييمك لدور من انتخبوا منذ
العام 2015؟

وجود المرشحين من أصول عرقية أمر هام ،إال أن
العبرة ليست باالسم وال الصورة ولكن بالمواقف.
فهناك من األسماء العربية من استخدم الجالية
ولم يقدم شيئا للجالية أو للمجتمع الكندي ككل.
ولكن هناك الكثير منهم كان معبّرا حقيقيا عن
دم الكثير .ونعود مرة أخرى للتقييم
الجالية وق ّ
ويجب أن يكون ذلك مبنيا على األسس التي
تحدثنا عنها وليس على الوعود البرّاقة وال االسم
وال العرق.
 ما هو السبب في ندرة المرشحين من أصولعربية في االنتخابات الفدرالية الحالية ؟
الترشح لالنتخابات يحتاج لكثير من األمور ،يبدأ
بالعمل التطوعي داخل األحزاب وعلى األرض في
الدوائر االنتخابية ،ومن ثم القدرة على حشد
عدد كبير من المتطوعين خلفه وجمع التبرعات.
وكذلك عدم االقتصار على العمل داخل الجالية
و معرفة كيفية التعامل داخل األحزاب واختيار
الحزب األقرب ألفكاره ،ومعرفة كيفية التعامل
مع نقاط االختالف بين مبادئ الشخص ومقررات
الحزب وكذلك كيفية بناء تحالفات داخل الحزب
المنضم إليه ،واختيار التوقيت المناسب والدائرة
المناسبة وعدم مناطحة قوى سياسية وجاليوية
هي قريبة منا ،سيما ان هناك تقاطعات كثيرة
بين مطالبنا .وهناك العديد من األمثلة الجيدة
ومنها عضو البرلمان النائب عن دائرة "بيرفوند-
دوالر" األستاذ سمير زبيري الذي أحيي فيه
صالبته واتباعه لكل هذه الخطوات فكان ممثال
حقيقيا للشباب الكندي من أصول عرقية غير
البيضاء.

 هل من كلمة توجهونها لألحزاب الفدراليةوالجالية والمرشحين ؟

األحزاب والمرشحون أقول لهم انه يجب أن يدركوا
أن لعبة الوعود الزائفة قد كشفت ،وأن األسماء
واألقوال بال أعمال حقيقية ال قيمة لها ،وإن لم
تقفوا بجانب قضايانا فال تستجدوا أصواتنا.
وللجالية أقول صوتنا أمانة وادالؤنا به ضرورة،و
إن لم نحسن العمل به سندفع الثمن غاليا في
حياتنا ومستقبل أبنائنا ،وسنحاسب عليها يوم
الحساب.

خالد معمر  :يجب التصويت لحزب االحرار في اي
دائرة يوجد فيها تنافس شديد مع حزب المحافظين
العام 2015؟

صدى المشرق ـ تورنتو
هي للحزب ام للمرشح ؟ هل نقدم التصويت
االستاذ خالد معمر رئيس االتحاد العربي الكندي االستراتيجي على المبدئي او العكس؟
السابق والناشط السياسي على الساحة الكندية
السيد خالد معمّر والمقيم في منطقة تورنتو
اعتبر في اجاباته ان " الخيار االفضل للتصويت
يكون للتصويت االستراتيجي" .واعتبر انه " يجب
التصويت لحزب االحرار في اي دائرة يوجد فيها
تنافس شديد من حزب المحافظين" .وشدد
معمر على انه " يجب إخبار األحزاب السياسية
والمرشحين بأنهم سيحاكمون من خالل أفعالهم
بعد االنتخابات وليس من خالل الوعود التي
قطعوها أثناء الحمالت االنتخابية".

 ما هي اهمية المشاركة في التصويت فياالنتخابات القادمة ،سيما ان الكثيرين
يعتبرون ان هذه المشاركة ال تقدم وال تؤخر؟

النائب العربي يجب ان يأخذ بعين االعتبار مطالب
الناخبين في دائرته ،وخاصة اهتمامات الجالية
العربية ،على المستويين الداخلي والخارجي.

الخيار االفضل للتصويت يكون للحزب وللتصويت
االستراتيجي.

 ما هو السبب في ندرة المرشحين من أصولعربية في االنتخابات الفدرالية الحالية ؟

 هل االولوية للخطط الداخلية ام المواقفالخارجية لالحزاب ؟

يجب اعطاء نفس الوزن للخطط الداخلية والمواقف
الخارجية للحزب.
 الكثيرون في الجالية مترددون في خياراتهم بيناالحزاب ولمن يجدر بهم اعطاءه صوتهم  ..ماذا
تقول لهؤالء وهل يترك الخيار للناس ام يمكن
تحديد الجهة التي ينبغي ان تذهب اليها االصوات ؟
يجب ترك الخيار للناس بعد اطالعهم على برامج
كل حزب.

االخير ؟

االستاذ خالد معمر

يجب التصويت لحزب االحرار في اي دائرة يوجد
فيها تنافس شديد مع حزب المحافظين.

 هناك من يتخوف من وصول المحافظينالمشاركة في التصويت هي حق وواجب كل مواطن.
لسدة الحكم لذا يدعون الى التصويت لحزب  -برأيك ما هو دور النائب من أصول عربية
 -ما هي معايير الخيار االفضل للتصويت ؟ هل االحرار ما رأيك بعيدا عن تقييمك لمواقف وعليه ما هم تقييمك لدور من انتخبوا منذ

الجالية العربية حديثة العهد في كندا  ،منتشرة في
جميع أنحاء البالد وتفتقر إلى المنظمات القوية.
ومع ذلك  ،فقد تمكنت من انتخاب العديد من
أعضاء البرلمان في تلك المناطق حيث يتواجد
تجمعات كبيرة من العرب.

 هل من كلمة توجهها لألحزاب الفدراليةوالجالية والمرشحين ؟
يجب إخبار األحزاب السياسية والمرشحين بأنهم
سيحاكمون من خالل أفعالهم بعد االنتخابات
وليس من خالل الوعود التي قطعوها أثناء الحمالت
االنتخابية.
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التخوف من وصول حزب
د .عاطف قبرصي :
ّ
المحافظين ال يعني بالضرورة التصويت لحزب االحرار
صدى المشرق
د .عاطف قبرصي األستاذ الفخري لالقتصاد
في جامعة ماكماستر بكندا والذي قام بتدريس
االقتصاد في جامعة بوردو في إنديانا بالواليات
المتحدة األمريكية  ،وكان باحثًا زائرًا في جامعة
كامبريدج في المملكة المتحدة ،وزميل معهد
السياسة االجتماعية واالقتصادية في كلية
الشرق األوسط بجامعة هارفارد ،وأستاذا مساعدا
بكلية التغيير البيئي والعمراني في جامعة يورك
اكد في مقابلته انه " ال ارى موجبا الختيار
المرشح اال اذا كان وفيّا ً ومخلصا ً لقضايانا وله
التأثير المجدي في حزبه لصا لحنا".
وراي د .قبرصي ان "اي كندي من اصل عربي
ال بد وان يشعر ان حزب المحافظين ال يحترم
شعورهم وشعائرهم واهتماماتهم  ،فال بد لمن
يحترم نفسه كعربي وكمسلم ان ال يدلو بصوته
لهم" .
واذ اعتبر قبرصي ان " حكومة االحرار بقيادة
جوستان ترودو وقبله بقيادة بول مارتن صوتوا
الى جانب اسرائيل ورفضوا مساءلة اسرائيل عن
احتاللها وقمعها للفلسطينيين"  ،أكد ان "حزب
الديمقراطيين الجدد هو الحزب الوحيد الذي
يقف بجانب الحق وحماية الفلسطينيين" .
 ما هي اهمية المشاركة في التصويت فياالنتخابات القادمة ،سيما ان الكثيرين يعتبرون
ان هذه المشاركة ال تقدم وال تؤخر وبالتالي
ال داعي لنا كجالية لكي نذهب الى صناديق
االقتراع خصوصا في المناطق التي ال يشكل
فيها العرب والمسلمون اال نسبة ضئيلة؟
التصويت واجب اجتماعي وسياسي وأحد أعمدة
الديموقراطية  .هذه المشاركة ضرورية كما انها
دليل على مشاركة الجالية في اختيار ممثليها
في البرلمان والحكومة .

لحزب االحرار ما رايكم بعيدا عن تقييمك
لمواقف االخير ؟

صحيح انه في المناطق التي ال يشكّل فيها
العرب والمسلمون اال نسبة ضئيلة اصواتهم
ال تأتي بنتائج مهمة  ،لكنها ترفع من نسبة
مشاركتنا في العملية الديموقراطية واالجتماعية
.

ال شك ان تخوفهم في مكانه  ،لكن هذا ال يعني
بالضرورة التصويت لحزب االحرار  .فحكومة
االحرار بقيادة جوستان ترودو وقبله بقيادة بول
مارتن صوتوا الى جانب اسرائيل ورفضوا مساءلة
اسرائيل عن احتاللها وقمعها للفلسطينيين .
وحزب الديمقراطيين الجدد هو الحزب الوحيد
الذي يقف بجانب الحق وحماية الفلسطينيين .

 ما هي معايير الخيار االفضل للتصويت؟ هل هي للحزب ام للمرشح ؟ هل نقدم
التصويت االستراتيجي على المبدئي او
العكس؟

ان االنتماء الى االحزاب وانتخاب اعضاء الحزب
الذين يؤيدون آمالنا وطموحاتنا يعطي الحزب
انطباعا جيدا ومردودا مهما لتاييدنا .ال ارى
موجبا الختيار المرشح اال اذا كان وفيا ومخلصا
لقضايانا وله التأثير المجدي في حزبه لصالحنا.
وعلينا ان نكون حذرين في ان ال يكون صوتنا
عبثيا ً وغير ملتزم وأن يكون لصوتنا أثره المجدي
في النتائج .

 هل االولوية للخطط الداخلية ام المواقفالخارجية لالحزاب ؟

الجالية وافرادها جزء من المجتمع الكندي
ويتأثرون بالقرارات الداخلية ومترتباتها  .لذلك
علينا ان ندلي بأصواتنا الى جانب القرارات
الداخلية التي تؤثر على حياتنا في كندا ولها
اآلثار الكبيرة على أوالدنا ومستقبلهم  .كما
انه يتوجب علينا ان نسهم في تفسير وتدعيم
القرارات الكندية التي تدعم قضايانا المحقة
وتكفل حماية حقوق اهلنا في الوطن الذي
هاجرنا منه  ،الن قضايانا محق ّة وهي منسجمة
مع المعالم والقيم الكندية في حماية حقوق
االنسان وتحرير الشعوب واحقاق العدالة.

 برأيكم ما هو دور النائب من أصول عربيةوعليه ما هم تقييمكم لدور من انتخبوا منذ
العام 2015؟
البروفيسور عاطف قبرصي

اعطاءه صوتهم  ..ماذا تقول لهؤالء وهل
يترك الخيار للناس ام يمكن تحديد الجهة
التي ينبغي ان تذهب اليها االصوات ؟

من الواضح جدا ان هناك حزبا هو حزب
المحافظين الذي ضرب بعرض الحائط
شعورنا واهتمامنا في حماية حقوق اهلنا في
الوطن الذي ننتمي اليه  ،كما محاباة اسرائيل
واسترضائها والتغاضي عن انتهاكاتها لحقوق
االنسان وتدميرها منازل السكان الذين هم
بحمايتها والتغاضي عن اطماعها في السيطرة
واحتالل اراضي شعوب أخرى  ،مخالفة بذلك
ابسظ االعراف والقوانين الدولية .
اي كندي من اصل عربي ال بد وان يشعر ان
حزب المحافظين ال يحترم شعورهم وشعائرهم
واهتماماتهم  ،فال بد لمن يحترم نفسه كعربي
وكمسلم ان ال يدلو بصوته لهم .

 الكثيرون في الجالية مترددون في  -هناك من يتخوف من وصول المحافظينخياراتهم بين االحزاب ولمن يجدر بهم لسدة الحكم لذا يدعون الى التصويت

النائب في البرلمان الكندي يمثل الشعب
الكندي وعليه مسؤولية في ممارسة واجباته
تجاه كندا  ،لكنه مسؤول ايضا عن حماية ناخبيه
 ،خاصة اولئك الذين ينتمون الى جاليته  .فعليه
مسؤولية خاصة في تمثيلهم وحماية مصالحهم
المحقة ورفع صوتهم في اروقة القرار وخاصة
تلك التي يؤمن بها ويعمل لها ابناء الجالية .
ليس المطلوب ان يضحّي بأي من مصالح كندا
 .لكن انسجام قيم كندا ومصالحها مع مصالح
جاليتنا ومواقفها بجانب الحق والحرية والعدالة
ال يمكن السكوت عنها .

 ما هو السبب في ندرة المرشحين منأصول عربية في االنتخابات الفدرالية
الحالية ؟

االسباب تعود الى التجربة السياسية في االوطان
التي هجروها وتعود ايضا الى العوائق ومحاوالت
االخصام منعنا من المشاركة الواسعة وتخويف
البعض وترهيب البعض اآلخر لكي يبقى صوتنا
مخفوتا وضعيفا .

علي مالح :على المرشحين التمسك بالمواقف الشجاعة وان ال
مطية لمجموعات الضغط من اجل كسب مقعد رخيص
يكونوا
ّ
صدى المشرق ـ تورنتو
علي مالح الناشط في سبيل قضايا الجالية
العربية واالسالمية والمقيم في مدينة تورنتو اذ
دعا في معرض االجابة على اسئلتنا الى " ان
يكون تصويتنا لمن يقف مع عدم التدخل في
شؤون بلداننا االم" ،ابدى اسفه الشديد كون
" األحزاب الرئيسية مثل الليبرال والمحافظين
يلتقون على دعم الكيان الصهيوني ،وحكوماتهم
شاركت في العدوان العسكري على افغانستان،
العراق ،ودعموا السعودية في حربها الوحشية
على اليمن واهله ،وساعدوا في قمع أهل
البحرين وتآمروا على سوريا وعلى ايران
وحاولوا كتم اصوات الكنديين المعارضين
لهذه السياسات" .واكد مالح على انه ال يمكن
الفصل بين مواقف االحزاب في الداخل والخارج
وقال " اذا كانت الحكومة المنتخبة ال تولي
اهمية لقضايا العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
داخليا ،فلن تكون عادلة وحرة على المستوى
الدولي وستكون اداة للطبقة االقتصادية النافذة
على حساب العمال واصحاب الدخل المحدود".
واعتبر " ان حزب االحرار اقل سوء ً االن ،ولكن
ليس هناك الضغط الكافي من النواب ذوي
االصول العربية واالسالمية لتصحيح الكثير من
المواقف الخاطئة والمجحفة ،بل على العكس،
بعض هؤالء النواب شكلوا الدرع الواقي لحزب
االحرار وساهموا في قمع االصوات االخرى".

الكيان الصهيوني ،وحكوماتهم شاركت في
العدوان العسكري على افغانستان ،العراق،
ودعموا السعودية في حربها الوحشية على
اليمن واهله ،وساعدوا في قمع اهل البحرين
وتآمروا على سوريا وعلى ايران وحاولوا كتم
اصوات الكنديين المعارضين لهذه السياسات
 .أما األحزاب االخرى ( الديمقراطيين والخضر)
فتراوحت مواقفهم ذات اليمين والشمال كما
انهم بعيدون جدا عن امكانية الفوز المطلوب
لتشكيل الحكومة .يبقى الحزب الكيبكي حزبا
محصورا في مقاطعة كيبك وتأثيره محدودا إال
اذا حقق وصول نواب بشكل مؤثر وفاعل.

 هل االولوية للخطط الداخلية ام المواقفالخارجية لالحزاب ؟

االستاذ علي مالح

يبقى انه سواء كان العدد كبيرا او قليال في دائرة
معينة ،يبقى الواجب ان نشارك في العملية
االنتخابية.

ال يمكن الفصل بين االثنين ،اذا كانت الحكومة
المنتخبة ال تولي اهمية لقضايا العدالة
االجتماعية وتكافؤ الفرص داخليا ،فلن تكون
عادلة وحرة على المستوى الدولي وستكون اداة
للطبقة االقتصادية النافذة على حساب العمال
واصحاب الدخل المحدود ،وبالتالي ستكون
على تناغم مع مجموعات الضغط االقتصادي
والسياسي ،مما يجعلها تصطف مع دول وقوى
التدخل السافر في شوؤن الدول االخرى .

المحافظون واألحرار ال يختلفون كثيرا بالنسبة
لفلسطين والمنطقة بشكل عام.
داخليا ،حكومة االحرار بدأت بسياسات داخلية
لتهميش العرب والمسلمين من خالل قوانين ما
يسمى بمحاربة االرهاب مثل لوائح منع السفر،
الوثيقة االمنية (،)security certificate
الطرح السياسي واإلجراءات التي أدت الى
عزل الكثير من نشطاء الجالية ومؤسساتها...
واتت حكومة المحافظين لتكمل ما بدأته
حكومة اللبرال ،ناهيك عن انهم مسؤولون في
نشر الكراهية للعرب والمسلمين .يبقى ان
حزب االحرار اقل سوء ً االن ،ولكن ليس هناك
الضغط الكافي من النواب ذوي االصول العربية
واالسالمية لتصحيح الكثير من المواقف
الخاطئة والمجحفة ،بل على العكس ،بعض
هؤالء النواب شكلوا الدرع الواقي لحزب االحرار
وساهموا في قمع االصوات االخرى.

 برأيكم ما هو دور النائب من أصول عربيةوعليه ما هم تقييمكم لدور من انتخبوا منذ
العام 2015؟
معظمهم ال يحمل الهم العام لقضايانا ،فقط
يستغل االصل للوصول والظهور ،حتى ان
بعضهم يتبنى الخطاب المعادي ،وكما يقال
باإلنكليزيةwell domesticated and well :
.trained seals

 الكثيرون في الجالية مترددون في ما هي معايير الخيار االفضل للتصويت خياراتهم بين االحزاب ولمن يجدر بهم؟ هل هي للحزب ام للمرشح ؟ هل نقدم اعطاءه صوتهم  ..ماذا تقول لهؤالء وهل  -ما هو السبب في ندرة المرشحين من
 ما هي اهمية المشاركة في التصويت التصويت االستراتيجي على المبدئي او يترك الخيار للناس ام يمكن تحديد الجهة أصول عربية في االنتخابات الفدراليةفي االنتخابات القادمة ،سيما ان الكثيرين العكس؟
الحالية ؟
التي ينبغي ان تذهب اليها االصوات ؟
يعتبرون ان هذه المشاركة ال تقدم وال تؤخر ليس من شك ان ممارسة الحق االنتخابي من المحال ان يطلب من الجالية ان تصوّت في عدم الثقة بهذه االحزاب ،وتجارب الكثيرين
وبالتالي ال داعي لنا كجالية لكي نذهب الى يؤكد على المشاركة السياسية ،لكن من اتجاه معين ،فهناك توجهات وتيارات لمختلف ممن ترشحوا سابقا لم تكن ايجابية ،فضال ،عن
صناديق االقتراع خصوصا في المناطق التي االوجب ان يكون التصويت للمرشح /المرشحة االحزاب في صفوف الجالية ،من المحافظين ان النظام القائم ال يشجع على دخول العملية
السياسية للمرشحين الجدد.
ال يشكل فيها العرب والمسلمون اال نسبة الذين نشترك معهم على قواسم مشتركة في وصوال الى باقي االحزاب.
القضايا الكندية بشكل عام وقضايا العدالة
ضئيلة؟
يبقى المعيار والميزان ،أن يسأل الناخب  -هل من كلمة توجهّها لألحزاب الفدرالية
االجتماعية وحرية الرأي والتعبير عن قضايانا والناخبة أنفسهم حول منح اصواتهم لمرشحين
والجالية والمرشحين ؟
المشاركة في االنتخابات هو حق دستوري وعلى القومية ذات العالقة الجوهرية ،من رفض
المواطنين ممارسة هذا الحق بوعي ومسؤولية.
أما الحديث عن الجالية فشأن آخر ،صحيح
انه نطلق على العرب والمسلمين صفة الجالية
ولكنهم ليسوا موحدين سياسيا وربما من
المحال ان نطلب هذه الوحدة .فهناك مشارب
شتى وتنوع في صفوفهم مثل سائر الكنديين.

االحتالل ألي ارض عربية والموقف الواضح
من االحتالل الصهيوني لفلسطين والممارسات
االجرامية بحق اهلنا هناك .كذلك ان يكون
تصويتنا لمن يقف مع عدم التدخل في شؤون
بلداننا االم .لالسف الشديد األحزاب الرئيسية
مثل اللبرال والمحافظين يلتقون على دعم

مقصرين في اتخاذ الموقف الحر
معادين او
ّ
واالخالقي في دعم قضايانا العادلة.

 هناك من يتخوف من وصول المحافظينلسدة الحكم لذا يدعون الى التصويت
لحزب االحرار ما رأيك بعيدا عن تقييمكم
لمواقف االخير ؟

على رؤساء هذه األحزاب والمرشحين ان
يواجهوا انفسهم بضرورة التمسك بالقيم
االخالقية والمواقف الشجاعة وان ال يكونوا
مطية لمجموعات الضغط من اجل كسب مقعد
رخيص..فاذا حدد ثمنك ،فانت معروض للبيع
والشراء.
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صدى المشرق تنشر برامج األحزاب الرئيسية  ووعود
ها االنتخابية
اعداد غسان عجروش – مونتريال
عام  1972خسر بيار اليوت ترودو ( والد
األكثرية في انتخابات برلمانية
جوستان)
فدرالية دعا اليها بنفسه وحصل على حكومة
أقلية .لم تقنع رغبته في إدارة البالد ليدعو بعد
سنتين الى انتخابات عامة ،مجددا نحج فيها
بالحصول على حكومة أكثرية وبقي في الحكم
بعدها الى ما يقرب عقدا من الزمن .
يقال أن الولد سر أبيه وبالفعل لو كان بيار اليوت
ترودو حيا الفتخر بما وصل اليه نجله جوستان
ترودو ،رئيس الوزراء المنتهية واليته ورئيس

حزب الليبرال منذ العام  ،2015متمثال بتجربة
والده .وكي يعيد التاريخ نفسه يفعل جوستان
اليوم الفعل نفسه حين دعا الى انتخابات عامة
قبل سنتين تقريبا من انتهاء واليته .انما الظروف
ليست متشابهة ربما كالتي كانت العام 1972
حيث لم يكن هناك جائحة كورونا وال تغير
مناخي وال انحباس حراري وال وضع اقتصادي
وصحي ضاغط.
اليوم يلعب رئيس حزب الليبرال لعبة الروليت
الروسية  ،بالدعوة الى انتخابات ال يريدها
الكنديون وقد أظهرت استطالعات الرأي تراجع

الصورة من election canada

برنامج الحزب اللبرالي

يعد حزب الليبرال برئاسة جوستان ترودو
بتخصيص  3.2بليون دوالر للواليات والمقاطعات
لتلزيم  7500طبيب عائلة للكنديين .و يعد أيضا
بتقديم مبلغ  6بليون دوالر لوضعها في مجال
التخلص من العمليات الجراحية التي هي قيد
االنتظار كما سينشأ قوانين صحية تساعد في
األمور الجنسية واإلجهاض وتلتزم أيضا بدعم
مجال الصحة العقلية بمبلغ  4.5بليون دوالر
على مدى  5سنوات .
في مجال الضريبة  :سيفرض الليبرال على
شركات التأمين والبنوك والشركات العالية

حزب المحافظين برئاسة ايرين اوتول يعد بما
يلي :
االجتماع برؤساء المقاطعات خالل المئة يوم
من تأليف الحكومة واقتراح اتفاق صحي جديد
يضمن التحسين في مجال الدعم الطبي بنسبة
 6بالمئة مما سيؤمن ميلغ 60بليون دوالر
للقطاع الصحي خالل فترة  10سنوات .
الضرائب :
اعفاء الكنديين في شهر األعياد ( كانون األولـ ديسمبر ) من دفع الضرية المضافة على
المشتريات خالل هذا الشهر .
اطالق مراجعة منطقية للنظام الضريبي وتسهيلالقوانين واالجرءات الضريبية
سيضمن المحافظون أن مصلحة الضرائب CRAتستجيب الحتياجات الكنديين  ،وتقدم خدمات
ونصائح عالية الجودة  ،وتحترم األعمال الصغيرة
 ،وتركز الجهود على المتهربين من الضرائب
األثرياء والشركات الكبرى.
التغير المناخي :
-إلغاء ضريبة الكربون الحالية واستبدالها

الدخل التي يصل ربحها الى بليون دوالر في
السنة ضرائب إضافية لتمويل وعودهم االنتخابية
كما سيفرض على االفراد ذوي الدخل المرتفع
نسبة  15%ضريبة بغض النظر عن الحسومات
السنوية من معاشاتهم خالل السنة .وأيضا
ستقوم مديرية الضرائب بمراقبة متشددة إزاء
هؤالء الذين يتهربون من الضرائب .ويتوقع أن
تحصل منهم على مبلغ بليون دوالر إضافي
سنويا .
في مجال التغير المناخي  :سيبقي الضريبة على
الكربون بل سيزيدها الى مبلغ  170دوالرا للطن
الواحد في جميع المقاطعات وسيقدم مبلغ 5
االف دوالر خالية من الفوائد الصحاب البيوت
الذين يريدون تجديدها .
سيصرف الليبراليون مبلغ  700مليون
الضافة  50الف سيارة تعمل على الكهرباء
والهيدروجين.
رعاية المسنين  :يعد الليبرااليون باستثمار مبلغ
 9بليون دوالر على مدى  5سنوات من أجل تأمين

بيئة آمنة ومعاشات أفضل للمسنين .كما سيرفع
معاشات األشخاص الذين يعتنون بالمسنين الى
مبلغ  25دوالر في الساعة مع إضافة  50الف
عامل وعاملة إضافيين .
ما بعد الجائحة :سيمدد الليبراليون برنامح
المساعدة الصحاب العمل من أجل توظيف
عمال جدد كما سيعمد الى تدريب الشباب
في المصالح الصغيرة والمتوسطة  .وسيقوم
بمساعدة أصحاب العمل في القطاع الخاص
ودعمهم بمبلغ  1.5مليون دوالر الستعماله في
المعدات وبرامج الكومبيوتر.
حماية األطفال  :اإلبقاء على برنامج الحسم
بنسبة  50بالمئة للمصاريف واالتعاب وتأمين
برنامج حضانة بمبلغ  10دوالرات يوميا لمدة
سنوات أو أقل .
بناء  250الف مركز حضانة بجودة عاليةتوظيف  40الف مربي ومربية في مجال الحضانةالسكن  :يعد جوستان ترودو بتقديم برنامج
استئجار البيوت من أجل شرائها الحقا.

برنامج حزب المحافظين
بحسابات توفير الكربون الشخصية.
إجبار الناس على الدفع في حساب مقابلاستخدامهم للكربون ثم استخدام هذه األموالفي عمليات شراء صديقة للبيئة.
ستبدأ رسوم حسابات توفير الكربون الشخصيةهذه من  20دوالرًا للطن وترتفع إلى ما ال يزيد
عن  50دوالرًا للطن.
الطلب من  30بالمئة من أصحاب السياراتالخفيفة من اجل الحصول على صفر انبعاثات
سامة يحلول العام 2030
رعاية المسنين :
تعديل القانون الجنائي عند عدم توفير ضرورياتالحياة لتوضيح أن مشغل مرفق رعاية مرخص
عليه واجب قانوني تجاه المقيمين في تلك

المنشأة.
تشجيع المنظمات الدينية وغيرها منالمنظمات المجتمعية على توسيع نطاق توفيرها
للرعاية التلطيفية وطويلة األجل.
تخصيص  3مليارات دوالر لتمويل البنية التحتيةعلى مدى السنوات الثالث المقبلة لتجديد
دور الرعاية طويلة األجل في جميع المقاطعات
واألقاليم في جميع أنحاء كندا.
ما بعد الجائحة :
دفع ما ال يقل عن  25في المائة من رواتبالتعيينات الجديدة لمدة ستة أشهر تبدأ في
أكتوبر وما يصل إلى  50في المائة اعتماد ًا على
المدة التي ظل فيها الشخص عاطال ً عن العمل.
تقديم ائتمانًا ضريبيًا بنسبة  15في المائةلمصاريف اإلجازة التي تصل إلى  1000دوالر
لقضاء اإلجازات في كندا في عام 2022
حماية األطفال :
تحويل خصم نفقات رعاية الطفل إلى ائتمانضريبي قابل لالسترداد يغطي ما يصل إلى 75
في المائة من تكلفة رعاية الطفل على أساس

الليبراليون في نسبة الدعم نسبة الى ما كانت
عليه قبل التوجه لالنتخابات .بل أن حزب
المحافظين قد تقدم بفارق  5نقاط على حزب
ترودو مما يعني أن النتائج قد تكون عكسية .
بالنظر الى برامج األحزاب الفدرالية المنافسة
نجد أن الوعود االنتخابية السخية هي سيدة
المواقف  ،كل حزب من األحزاب يعد الناخبين
بامتيازات وخدمات وانجازات جمّة والعبرة دائما
بالتطبيق وااللتزام حيث ان الوعود تجاوزت
المليارات من الدوالرات التي قد ال تسع خزينة
الدولة لتحقيقها ،وبالتالي تبقى بعد الحملة
االنتخابية حبرا على ورق.

تقديم برنامج خال من الضريبة الصحاب شراءأول مسكن لمن هم دون تحت األربعين سنة
مما سيمكنهم من توفير  40الف دوالر تسمح
لهم بشراء بيت المستقبل األول .
مضاعفة مساعدة أصحاب البيت األول من 5االف الى  10االف دوالر عبر استرجاع الضريبة (
) tax credit
منع المزايدة على شراء البيوت والسماحبالمعاينة قبل الشراء
منع االستثمارات األجنبية من شراء البيوتوالعقارات الغير ترفيهية.
التطعيم  :فرض التطعيم على المسافرين
في االوتوبيسات والقطارات والطائرات وسفن
السياحة .
التفاوض مع النقابات من اجل فرض التطعيمدعم المقاطعات بمبلغ بليون دوالر من اجل
استخدام الباسبور التطعيمي
حماية أصحاب العمل ممن يفرضون التطعيمعلى موظفيهم من اجل عدم رفع دعاوي ضدهم .

الدخل.
السكن :
ً
تمويل فيدراليًا
مطالبة البلديات التي تتلقىللنقل العام السماح ببناء المزيد من المنازل
بالقرب من هذا العبور.
اإلفراج عن  15في المائة على األقل من األراضيالمملوكة للحكومة الفيدرالية لإلسكان.
تشجيع الكنديين على االستثمار في تأجيرالمساكن من خالل توسيع القدرة على تأجيل
ضريبة أرباح رأس المال عند بيع عقار مؤجر
وإعادة االستثمار في تأجير المساكن.
حظر المستثمرين األجانب الذين ال يعيشونفي كندا أو ينتقلون إليها من شراء المنازل لمدة
عامين وبعد ذلك سيتم مراجعتها.
التطعيم :
يجب تطعيم الموظفين العموميين أو اجتيازاختبار سريع يوميًا .يجب ً
أيضا تطعيم المسافرين
أو تقديم اختبار سريع حديث.
الشراكة مع شركات األدوية لزيادة إنتاج األدويةالمهمة وبناء القدرة المحلية على إنتاج اللقاحات.

برنامج حزب الديمقراطيين الجدد

أما حزب الديمقراطيين الجدد الذي يتراسه
جاكميت سينغ فقدم برنامجه االنتخابي على
النحو التالي :
في المجال الصحي :
العمل مع المقاطعات واألقاليم لمعالجة أوقاتاالنتظار وتحسين الوصول إلى الرعاية األولية في
جميع أنحاء البالد.
تنفيذ برنامج رعاية صيدالنية وطني وعالمي وعامللتأكد من أن جميع الكنديين يمكنهم الوصول
إلى األدوية التي تستلزم وصفة طبية.
توسيع نطاق الرعاية الصحية العامة لتشملخدمات طب األسنان وقياس البصر وخدمات
الصحة العقلية.
الضريبة :
استحداث ضريبة أرباح زائدة مؤقتة لـ COVID-19تفرض ضريبة إضافية بنسبة  15في
المائة على أرباح الشركات الكبيرة المفاجئة أثناء
الوباء.
زيادة معدل إدراج مكاسب رأس المال إلى 75في المائة وزيادة معدل الضريبة الهامشية األعلى

على الدخل بأكثر من  214ألف دوالر إلى  35في
المائة من النسبة الحالية البالغة  33في المائة.
فرض ضريبة ثروة بنسبة  1٪على األشخاصالذين تزيد ثرواتهم عن  10ماليين دوالر.
في مجال التغير المناخي :
خفض انبعاثات كندا بنسبة  50في المائة علىاألقل من مستويات  2005بحلول عام .2030
يتعهد الحزب بإلغاء جميع أشكال دعم وقودالتربة ،بما في ذلك الدعم الفيدرالي لخطوط
األنابيب.
رعاية المسنين :
في مجال الحماية الطويلة األمد والمسنين يعد
جاغميت سنغ رئيس حزب الديمقراطيين الجدد
:
انهاء الرعاية الخاصة الهادفة للربح وطويلة األجلوإحضار دور الرعاية طويلة األجل تحت المظلة
العامة.
تطوير معايير رعاية وطنية للرعاية المنزليةوالرعاية طويلة األجل  ،تنظمها نفس مبادئ
قانون الصحة الكندي وتوفير التمويل للمقاطعات

للمساعدة في تلبية هذه المعايير.
ما بعد الجائحة :
التأكد من استمرار إعانات األجور واإليجارات فيالشركات الصغيرة حتى تتمكن الشركات الصغيرة
من إعادة فتحها بالكامل.
وضع مكافأة توظيف طويلة األجل لدفع جزءصاحب العمل من  EIو  CPPللموظفين الجدد
أو المعاد تعيينهم.
رعاية األطفال :
اتخاذ إجراءات فورية إلنقاذ مراكز رعاية األطفالغير الهادفة للربح والمعرضة لخطر اإلغالق من
خالل صندوق إغاثة إلعادة فتح األماكن التي
فُقدت خالل .COVID-19
العمل على الفور مع المقاطعات لبناء نظام رعايةأطفال شامل بقيمة  10دوالرات في اليوم.
السكن :
بناء ما ال يقل عن  500000وحدة سكنية عاليةالجودة وبأسعار معقولة في السنوات العشر
القادمة.
-إنشاء صندوق مخصص سريع البدء لتشجيع

بناء تعاونيات ،ومساكن اجتماعية وغير ربحية.
التنازل عن الجزء الفيدرالي من ضريبة السلع
والخدمات  HST /في بناء وحدات تأجير جديدة
ميسورة التكلفة.
فرض ضريبة على كل مشتر أجنبي بنسبة 20في المائة على بيع المنازل لألفراد الذين ليسوا
مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين.
التطعيم :
فرض تلقيح الزامي للعمال الخاضعين للتنظيمالفيدرالي  ،بما في ذلك الموظفين العموميين
بحلول عيد العمال.
سيتم وضع نظام جواز سفر لقاح على مستوىكندا في أقرب وقت ممكن.
بناء منشأة إنتاج لقاح مملوكة ملكية عامة فيكندا.

كندا
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برنامج الكتلة الكيبكية

حزب الكتلة الكيبكية برناسة ايف
فرنسوا بالنشيت والذي يتألف
برنامجه االنتخابي من  30إجراء
ابرزها  :خطط لزيادة التمويل الصحي

أما الحزب األخضر برئاسة السيدة
آنامي بول فبرنامجه االنتخابي يعتمد
بشكل كبير على الحفاظ على البيئة
ومحاربة العنصرية وحماية الشعوب
الهندية االصلية.

وأخيرا من بين األحزاب المنافسة
حزب الشعب (  ) PPCالذي يترأسه
ماكسيم برنييه الذي انشق عن حزب
المحافظين بعد فشله بالوصول الى
زعامة الحزب.
يعد حزب الشعب بالعمل على انهاءالعجز في الميزانية العامة بحلول نهاية
الوالية األول .يعد أيضا بتحقيقها جزئيًا
عن طريق اإللغاء التدريجي لجميع
برامج اإلنفاق على األوبئة  ،وخفض
رفاهية الشركات لتصل قيمتها إلى
 5-10مليار دوالر  ،وخفض  5مليارات
دوالر من مساعدات التنمية الخارجية
 ،وإلغاء تمويل  CBCلتوفير مليار دوالر
 ،وخفض مدفوعات المعادلة وتمويل
البرامج التي تقع ضمن مسؤوليات
المقاطعات أو المدن.
بعد القضاء على العجز  ،سيقومونبخفض ضرائب الدخل الشخصي
وضرائب الشركات وضريبة أرباح رأس

 ،واستبدال القانون الهندي وإنشاء
برنامج "معادلة خضراء" لمكافأة
المقاطعات التي تكافح بفعالية ضد
تغير المناخ.

يأمل الحزب في الحفاظ على توازن
القوى بعد االنتخابات القادمة لدفع
قضايا مثل سيادة كيبيك والبيئة
واالقتصاد .انما هذا الحزب سبيقى

برنامج الحزب األخضر

ً
أيضا بتأسيس دخل
يعد الخضر
مضمون مناسب للعيش  ،وإلغاء
الرسوم الدراسية لما بعد المرحلة
الثانوية  ،وإدخال األدوية والعناية
المجانية باألسنان  ،وإلغاء تجريم

برنامج حزب الشعب الكندي
المال الشخصي.
التعددية الثقافية والهجرة
سيقومون بإلغاء تمويل التعدديةالثقافية وبدال ً من ذلك تعزيز اندماج
المهاجرين في المجتمع الكندي .كما
أنهم يريدون خفض العدد اإلجمالي
للمهاجرين والالجئين الذين تقبلهم
كندا كل عام "بشكل كبير" وقبول
نسبة أكبر من المهاجرين ألسباب
اقتصادية.
سيحد نظام حزب الشعب الكنديمن عدد المهاجرين المقبولين في
إطار برنامج لمّ شمل األسرة  ،بما في
ذلك إنهائه لآلباء واألجداد  ،والحد من
عدد العمال األجانب المؤقتين وزيادة

الموارد لوكاالت إنفاذ القانون إلجراء
فحوصات خلفية عن المهاجرين.
ً
أيضا مهاجرون
سيكون لديهممحتملون يجيبون على أسئلة حول
"القيم الكندية واألعراف المجتمعية"
في مقابلة وجه ًا لوجه.
بيئة
دعي الحزب أن هناك "شكوك
ي ّحول األساس العلمي لالحتباس
الحراري" وليس هناك سبب لتدخالت
الحكومة( .هناك إجماع علمي على أن
تغير المناخ ناتج عن األنشطة البشرية
 ،كما هو موصوف في التقارير الصادرة
عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ التابعة لألمم المتحدة).
وستنسحب لجنة السياسة النقدية
من اتفاقية باريس وتتخلى عن أهدافخفض انبعاثات غازات االحتباس
الحراري "غير الواقعية".
-سوف يلغي سعر الكربون الفيدرالي

ويترك المقاطعات تقرر ما إذا كانت
تريد آليات تسعير الكربون.
أيضا إنهاء الدعم للتكنولوجيا الخضراء.
حرية التعبير
يريد  PPCإلغاء أي تشريع أو الئحة
تقيد حرية التعبير على اإلنترنت ،
وإلغاء التشريعات التي تضيف الهوية
الجنسية إلى أسباب التمييز المحظورة
 ،وإلغاء اقتراح غير ملزم يدين
اإلسالموفوبيا.
يقترحون قصر تعريف خطابالكراهية في القانون الجنائي على
الدعوة صراحة إلى استخدام القوة ضد
مجموعات محددة أو أشخاص بناء ً
على معايير محمية.
باإلضافة إلى ذلك  ،سيمنعونالتمويل من أي مؤسسة تربوية ما بعد
الثانوية تنتهك حرية التعبير لطالبها أو
أعضاء هيئة التدريس.
كوفيد -19
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بعيدا جدا عن الوصول الى الحكم
كون مرشحيه محصورين بمقاطعة
كيبك مما يمنعه من الحصول على
عدد النواب المطلوب الدارة البالد .

حيازة العقاقير غير المشروعة
لالستخدام الشخصي  ،واستعادة
الدعم لكل صوت لألحزاب السياسية
وتقليل عدد األشخاص المحتجز قبل
المحاكمة.

يقول الحزب إنه سيتعامل مع سياسة COVID-19بعقالنية وعلمية ،
وحماية الفئات األكثر ضعفا ً مع رفض
"اإلكراه والتمييز".
اذا هذه هي أبرز وأهم برامج األحزاب
ووعودها االنتخابية في جميع
المجاالت .وحين السؤال عن مصدر
أموال هذه الوعود يأتيك الجواب اما
من فرض ضرائب إضافية على األغنياء
واصحاب االعمال واما عبر استثمارات
فدرالية.
يبقى هاجس القطاع الطبي هو األهم
عند المواطنين.وال شك أن هناك
تشابها بالبرامج والوعود وهو فعال ما
يهم الكنديين .والمالحظ أيضا انعدام
ذكر االسلحة والجيش والدفاع الخ
وهو أمر حضاري ال يهم الكنديين
الذين يؤمنون بالسالم ويعملون له في
كل انحاء العالم .

دليلك الشامل للتصويت في االنتخابات الفيدرالية في  20سبتمبر
سوف يصوت الكنديون في االنتخابات
الفيدرالية يوم االثنين  20 ،سبتمبر
 ،النتخاب حكومة جديدة أو إلعادة
حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو
الليبرالية إلى السلطة.
وقد اتخذت هيئة االنتخابات الكندية
 ،وهي الوكالة التي تدير االنتخابات
الفيدرالية  ،خطوات لضمان أن
يكون التصويت آمنًا أثناء جائحة
 ،COVID-19حيث سيجلس عامل
واحد فقط في كل مكتب خلف حاجز
زجاجي .كما سيرتدي العاملون في
االستطالع أقنعة وسيتم إنشاء أماكن
لتطهير اليدين.
ً
أيضا ارتداء
وسيتعين على الناخبين
األقنعة والبقاء على بعد مترين من
الناخبين اآلخرين وموظفي االقتراع.
وسيتم توفير أقالم الرصاص أو يمكنك
إحضارها بنفسك.
فيما يلي بعض األسئلة المتداولة
حول متى وأين وكيف يمكنك اإلدالء
بصوتك أثناء االنتخابات.

هل أنا مؤهل للتصويت؟

يجب أن تكون مواطنًا كندي ًا وأن تبلغ
من العمر  18عام ًا يوم االنتخابات وأن
تقدم ما يثبت هويتك وعنوانك .إذا
كنت مسجال ًللتصويت ،فمن المفترض
أن تتلقى بطاقة معلومات الناخب في

الصورة من Election Canada

البريد بحلول  10سبتمبر.
هناك ثالث طرق إلثبات هويتك.
يمكنك إظهار رخصة القيادة الخاصة
بك أو أي بطاقة حكومية أخرى مع
صورتك واسمك وعنوانك الحالي .إذا
لم يكن لديك رخصة قيادة  ،فيمكنك
استخدام شريحتين أخريين من الهوية،
مثل بطاقة تسجيل الناخب وكشف
حساب مصرفي أو فاتورة خدمات عامة
أوبطاقة هوية الطالب .تقدم هيئة
االنتخابات الكندية قائمة بالوثائق التي
تقبلها إلثبات الهوية.
أما إذا لم يكن لديك بطاقة هوية ،
فال يزال بإمكانك التصويت إذا أعلنت
عن هويتك وعنوانك كتابيًا وكان لديك
شخص يعرفك ويتم تعيينه في مركز
االقتراع الخاص بك.

هل يمكنني التصويت قبل يوم
االنتخابات؟

-نعم  ،هناك عدة طرق للتصويت قبل

 20سبتمبر.
أيام االقتراع المسبقة :الجمعة 10
سبتمبر إلى االثنين  13سبتمبر.
ستفتح مراكز االقتراع أبوابها من
الساعة  9صباح ًا حتى  9مساء ً.
للعثور على مركز االقتراع المتقدم
الخاص بك  ،تحقق من بطاقة
معلومات الناخب الخاصة بك- .بخالف
ذلك  ،يمكنك تحديد موقع مركز
االقتراع الخاص بك عن طريق وضع
الرمز البريدي الخاص بك في مربع
معلومات خدمة الناخب على موقع
.Elections Canada
 عن طريق البريد :يجب عليكالتقديم عبر اإلنترنت أو في أي مكتب
لالنتخابات الكندية قبل يوم الثالثاء 14
سبتمبر الساعة  6مساء ً .ولكن بمجرد
تقديمك للتصويت عن طريق البريد ،
ال يمكنك تغيير رأيك.
إذا ثبتت إصابتك بـ  COVID-19أو
كنت على اتصال بشخص مصاب
بالفيروس  ،فيجب عليك التقدم
للتصويت عن طريق البريد.
في أي مكتب لالنتخابات الكندية قبل 14سبتمبر :يمكنك التصويت في أي
من مكاتب االنتخابات الكندية التي
يزيد عددها عن  500في جميع أنحاء
البالد قبل  14سبتمبر الساعة  6مساء ً.
مكاتب االنتخابات الكندية مفتوحة
من االثنين إلى الجمعة من الساعة

 9صباح ًا حتى الساعة  9مساء ً  ،يوم
السبت من الساعة  9صباح ًا حتى
الساعة  6مساء ً .واألحد من الظهر
حتى الساعة  4مساء ً .يمكنك العثور
على أقرب مكتب لالنتخابات في كندا
على موقع .Elections Canada

الخاصة بك بحلول يوم االنتخابات ،
االثنين  20سبتمبر  ،الساعة  6مساء ً.

هل مكتب االقتراع الخاص بي
يمكن الوصول إليه؟

أين أصوت يوم االنتخابات 20 ،
سبتمبر؟

للتأكد من أن مركز االقتراع المخصص
يلبي احتياجات إمكانية الوصول
الخاصة بك ،تحقق من بطاقة معلومات
الناخب الخاصة بك أو أدخل الرمز
البريدي الخاص بك في مربع خدمة
معلومات الناخب في االنتخابات.
ً
أيضا االتصال بـ Elections
يمكنك
 Canadaعلى  6868-463-800-1أو
.8935-361-800-1

 Elections Canadaأو اتصل على
 6868-463-800-1أو 8935-361-
.)TTY( 800-1

نعم ،تتوفر أوراق االقتراع األكبر حجمًا
التي تحتوي على أسماء المرشحين
بأحرف كبيرة في أيام االقتراع المسبقة
وفي يوم االنتخابات .ال تتوفر قوائم
المرشحين بطريقة  Brailleإال في يوم
االنتخابات.
ألية أسئلة أخرى  ،قم بزيارة موقع
االنتخابات أو اتصل بالرقم 6868-
 463-800-1أو 8935-361-800-1
(.)TTY

يمكنك التصويت في مركز االقتراع
المخصص لك في يوم االنتخابات.
سيتم كتابة موقع مركز االقتراع الخاص
بك على بطاقة معلومات الناخب
الخاصة بك.
ماذا يحدث إذا لم أستلم بطاقة

هل توفر هيئة االنتخابات الكندية
معلومات الناخب الخاصة بي؟
قد ال تكون مسجال ً للتصويت أو قد أدوات المساعدة على التصويت
تكون معلومات الناخب الخاصة بك مثل بطاقات االقتراع ذات الطباعة
قديمة .للتسجيل  ،قم بزيارة موقع الكبيرة والمكبرات؟

إذا كنت أعيش خارج كندا  ،كيف
يمكنني التصويت؟

سوف تحتاج إلى التصويت عن طريق
البريد .يجب عليك التقديم عبر
اإلنترنت قبل يوم الثالثاء  14سبتمبر
الساعة  6مساء ً .وإعادة بطاقة االقتراع
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مسجلة
كوثر المغراوي 5 :براءات اختراع أصيلة
ّ
األميركية"
باسمها في "دائرة البراءات
ّ
د .علي ضاهر

نقشت 100
"بالمية "
مع اكتشاف الذهب األسود
تشكّلت حالة جديدة عند العرب
العاربة والمستعربة ،ما لبثت ان
ترسخت بفعل الفيض الغازي
ّ
والبترولي الذي هبط بغتة على
رؤوس أودى بنادر ما فيها وطيّر
قلّة ما تحتويها ،فأصابت تداعياته
معظم الشرق األوسط وخلخلت
االقتصادية
مفاصله
جميع
والسياسية واإلجتماعية واألدبية،
وضربت بصورة خاصة المفصل
اإلعالمي العربي من مكتوب
ومرئي ومسموع وفرضت على
أغلب العاملين فيه تعلّم قرض
قصائد المديح وتدبيج مقاالت
التبخير والتمرّس في نشر مقاالت
التفخيم .وهذا ما توحي به أوضاع
جمهرة مهمّة من حملة القلم من
كت ّاب صحف ومحلّلي إذاعات
وشاشات من الناطقين بالضاد
المنتشرين في مختلف األمصار
والقابعين تحت ظالل براميل
البترول والغاز المسيّل التي
حلّت محل ظالل النخيل والسنط
حفنة
والمنتظرين
والعرعر
البترودوالر التي تُرش عليهم
او تودع في حساباتهم ،بعد ان
سيطرت العملة الخضراء وحلّت
محل عطاءات اإلبل والعجوة
وأكياس الفضة التي كان ي ُنْقد بها
مهرج الملك او الشاعر المتزلّف
او الزائر المتملّق بعد حركات
إضحاك او إلقاء قصيدة مدح او
تالوة كلمة تبخير.
هذه الحالة الجديدة التي تشكّلت
ال تسبق فقط كل لقاء وقمّة
وإجتماع يعقد في تلك البالد بل
تواكب كل حدث وترافقه وتعقبه
أليام وأسابيع وأشهر .وأسطع
مثال على ذلك ما جرى عندما
تمّ توقيع كتاب بعنوان"عالقة
البطريركيّة المارونيّة بالمملكة
العربيّة السعوديّة" .فقبل هذا
الحدث كان أنصار السعودية
وأزالمها ومحاسيبها وسماسرتها
المنتشرين في أكثر من مفصل
إعالمي وسياسي وديني يأملون
بفرصة ترضي رغبتهم في
التهليل والتبخير ومسح الجوخ
وكيل المديح فجاءت مناسبة
صدور الكتاب المذكور هديّة
ربّانية هبطت عليهم من السماء
ومنحتهم ذخيرة وفرصة ذهبية ال
تفوّت سيما وان التبخير والتهليل
يسري في دم بعضهم وال قدرة له
على مقاومة مسح الجوخ والعيش
دون تقبيل األيادي فسعى الى
إظهار السعودية على انها األم
تيريزا التي لم تعتد ِ على سيادة ِ
لبنان ولم ت َنتهِك استقاللَه وانها
الشفيع والراعي الذي لم يَستبِح ْ
حدودَه ولم يور ِّطْه في حروب
ِّ
وانها ،اي السعودية ،لم تُعطل ْ
ديموقراطيّت َه ولم ت َتجاهل دولت َه،
وانها المروّج لعروبة منفتحة
ومعتدلة.
صدق من قال " :إذا لم تستح
فافعل ما شئت" ،فكيف اذا
كان عديم الحياء موعودا بكسب
مادي! عندها سوف "تنقش معه
 100بالمية" فيبدع وتسمع منه
من مديح وتبخير ما يدهش
العالم.

نشأت الباحثة األميركيّة المغربيّة كوثر محمد
المغراوي (المولودة في بلدة "إبن سليمان")1978 -
في كنف عائلة تهتم بالدين والعلم .ومنذ صغرها،
أولعت بمطالعة االكتشافات العلميّة والتكنولوجيّة،
ما ساهم في تفوّقها دراسيّاً.
نالت المغراوي الماجستير في علوم الكومبيوتر
في جامعة "األخوين" في المغرب .ثم درست
بمنحة جامعية في "معهد رينسيالر للبوليتكنيك"
 Rensselaer Polytechnic Instituteفي
نيويورك ،فنالت الدكتوراه في علوم الكومبيوتر
( .)2007ثم التحقت بمركز "توماس واتسون
للبحوث"التابع لشركة آي بي آم" IBMالعالميّة
المتخصصة في المعلوماتيّة المتطوّرة .وما زالت
ّ
تعمل في ذلك المركز النيويوركي بوصفها باحثة
أساسيّة في ن ُظُم الكومبيوتر".
تشمل اهتمامات المغراوي مروحة واسعة من البحوث
في الكومبيوتر كتقنية "حوسبة السحاب"Cloud
 ،Computingون ُظُم التشغيل ،والحوسبة العالية
األداء ،وتوزيع الن ُظُم وتحليلها ،خصوصا ًفي ما يسمّى
"الوقت الحقيقي" ،أي أثناء تشغيلها وأدائها لألعمال
فعليّاً.
ً
دمة على
ددة ،تجري المغراوي بحوثا متق ّ
وبصورة مح ّ
نظام التشغيل «إيه آي إكس" AIXاختصارا ً لعبارة
 ) )Advanced Interactive eXecutiveالذي
المنصات
تعتبره "آي بي أم"من ن ُظُمها المتطوّرة في
ّ
الرقميّة .وتساهم في بحوث لصنع أدوات ذاكرة
"فالش"تكون "غير قابلة للتبخ ّر" ،بمعنى أنها قابلة
للمسح وإعادة البرمجة رقميّاً .وتشارك في البحوث
المت ّصلة بنوع خاص من أجهزة تخزين البيانات
الرقميّة ،تسمّى "أجهزة الحال الصلبة"ما يعني أنها ال
تتضمّن قرصا ً صلبّا ً تقليديا ً ألن األخير يكون متحرّكاً.
وتساهم في بحوث متطوّرة عن تقنيات تشخيص
تعطّل ن ُظُم تشغيل الكومبيوتر ومعالجتها أيضاً.
وتحوز المغراوي عضوية" ، " IEEEو"جمعية النساء
المهندسات"،Society of Women Engineers
ّ
و"رابطة آالت الحوسبة"Association for
 ،Computing Machineryواألخيرة هي أول
رابطة علميّة وتعليميّة للحوسبة ،ومركزها نيويورك.
وضمن عملها في تلك الرابطة ،ساهمت المغراوي
في رعاية "جائزة غرايس هوبر"Grace Hopper
 Awardالتي تمنح سنويّاً ،منذ العام  ،1971للنساء
المتفوّقات في عوالم المعلوماتيّة .وتقود المغراوي
المخصص لـ "جائزة غرايس هوبر"للعام
المؤتمر
ّ
 ،2015مع اإلشارة إلى أن هوبر هي مخترعة لغة
برمجة الكومبيوتر الشهيرة "كوبول" ..Cobolوتتقلّد
المغراوي منصب الرئيسة المشاركة في جمعيّة
"نساء عربيّات في الحوسبة"Arab Women in
..Computing
وتحرص المغراوي على المشاركة في المؤتمرات
الدوليّة للمعلوماتيّة ،كـ"المؤتمر الدولي حول حوسبة
السحاب"و"الشبكات الرقميّة والمحاكاة االفتراضية»

و"المؤتمر الدولي حول الشبكة الرقميّة والحوسبة
المتوازية"،عام  ،2014و"المؤتمر الدولي لحوسبة
السحاب"وغيرها.
وخلفت المغراوي أوراقا ً علميّة كثيرة عن الكومبيوتر
ولغات البرمجة ،والمحاكاة االفتراضيّة ،والتطبيقات
العلميّة للشبكات الرقميّة ،ون ُظُم التشغيل ومشاكلها،
إضافة إلى شروحات عن بنية نظام التشغيل من نوع
"هايبرفيزور" Hypervisorهو برنامج ذكي يثبّت في
الحواسيب التي تستطيع إنجاز عمليات المحاكاة
االفتراضيّة ،فيكون بمثابة "شاشة"تعمل على إنشاء
آالت افتراضيّة في تلك الحواسيب ،كما تراقب
أداءها وعملها أيضاً.
ويتضمّن رصيد المغراوي العلمي أنها حازت 5
براءات اختراع أصيلة مسجّلة باسمها في "دائرة
البراءات األميركيّة" ،وتلق ّت جوائز منها "جائزة روبرت
مكناوغنون عن أفضل أطروحة في علم الحاسوب"،
من "معهد رينسيالر للبوليتكنيك"وتفتخر المغراوي
بأن شركة "آي بي إم"منحتها جائزتين تقديرا ً
لدورها وحضورها المتميّز كامرأة متألّقة في العلوم
والتكنولوجيا ،وكذلك مساهمتها في تطوير برامج
دمة ،ساهمت في تعزيز
كومبيوتر ون ُظُم تشغيل متق ّ
مكانة الشركة في البلدان األفريقيّة.

اآلن وهنا

في حوار معها ،لفتت المغراوي إلى مجموعة من
إنجازاتها ،خصوصا ً تلك التي ما زالت تعمل عليها
حاضراً .وتشمل:
 قيامها بمسؤوليّة إدارة بحث استراتيجي عندم لتشخيص مشاكل ن ُظُم الكومبيوتر،
برنامج متق ّ
إضافة إلى حلّها بسرعة وإتقان وكفاءة .ويساعد
المؤسسات الرسميّة والتجاريّة والمصرفيّة
البرنامج
ّ
وغيرها .ويتميّز البرنامج بقدرته العالية في تقنيّات
"معالجة اللغات الطبيعيّة"Natural Language
 .Processingوتشير تلك "المعالجة"إلى تعامل
الكومبيوتر مباشرة مع اللغة التي يستعملها البشر،
وهي إحدى فروع الذكاء االصطناعي Artificial
.Intelligence
وبفضل ذلك البرنامج ،يستطيع الكومبيوتر اإلجابة
عن األسئلة التي توجّه إليه من الجمهور عبر مراكز
االتصال ،خصوصا ً تلك التي تتصل بإيجاد حلول
لمشاكل ن ُظُم الكومبيوتر كالتعطل .وكذلك يعمل
البرنامج على تحليل قواعد البيانات في الشركات
والمؤسسات ،كي يستخلص منها المشاكل التي
ّ
واجهتها ن ُظُم التشغيل في الماضي ،ما يساعده على
مواجهة ال".Watson Robot
 توصلها إلى ابتكار تقنيّات إلنقاذ ن ُظُم التشغيل،عبر تشخيص أخطاء الن ُظُم وإعادة تأهيلها بطرق
تساعدها على تجن ّب األعطال في المستقبل .وعملت
مع فريقها العلمي على إنشاء نموذج أوّلي لبنية تحتيّة
لنظام تشغيل الـ "هايبرفيزور".
وتصف المغراوي ذلك النموذج فتقول" :يوجد في

د .كوثر المغراوي

صلب اختراعنا صورة صغيرة مخفيّة لنظام تشغيل
يعمل في شكل جيد .ويتمث ّل الهدف منه في
تصحيح نظام التشغيل عند تعطّله ...إنه يعمل
كــسيارة اسعاف في الحاالت الطارئة ،إضافة إلى
أن ّه يعمل بصورة تلقائيّة ومن دون االضطرار إلى
إيقاف الحاسوب عن العمل".وبذا ،تتشابه المغراوي
مع األميركيّة غرايس هوبر ،التي اشتهرت بعملها
في تصحيح أعطال ن ُظُم الكومبيوتر ،بل إنها نحتت
مصطلح " دي باغينغ" Debuggingالذي يستعمل
في وصف علمية تخليص ن ُظُم الكومبيوتر من بعض
المُكوّنات التي تعيقها عن العمل
 تأكيدها على أنها كانت "المساهمة الرئيسيّة فيمشروع تصميم جهاز محاكاة لتخزين البيانات في
الحال الصلبة ،وتنفيذه أيضاً .ويشكّل الجهاز أداة
فعّالة لمراكز تحليل البيانات الرقميّة ومقياساتها
أيضاً .وتفيد تلك األداة أجهزة المحاكاة االفتراضيّة،
وكذلك الحواسيب التي تتضمن آالت افتراضيّة
متنوّعة".
 اعتزازها بانجاز مشروع لتحسين أداء مجموعاتمن التطبيقات الذكيّة المثبّتة في ن ُظُم مختلفة،
ويجري ذلك في وقت موحّد وبسرعة كبيرة .ويعني
ذلك تمكين المستخدم من التكلّم والكتابة والبحث
وتوزيع المعلومات ،بطريقة ذكيّة .ويستخدم ذلك
المخصصة لألعمال
البرنامح في الحواسيب السريعة
ّ
التجاريّة والمصرفيّة وغيرها.
 تولّيها صنع جهاز مبتكر عن "الذاكرة المضغوطة"التيتعتبر أساسا ً في آالت الحال الصلبة .وتشير إلى
ذلك الجهاز بمصطلح "تنميط الذاكرة" Memory
 .Profilerولإليضاح ،المقصود هو الذاكرة العشوائيّة
"رام" ،))RAMالتي يستخدمها الكومبيوتر في تنفيذ
المهمّات المختلفة ،لكنه ال يحتفظ بها تقليديّاً.
وشبّهت المغراوي جهاز "تنميط الذاكرة"بأنه "مخابئ
واسعة للذاكرة"،ما يساعد على رفع أداء الكومبيوتر
دم.
إلى مستويّات فائقة التق ّ

حلول كيبيكية جريئة لتصحيح الخلل في عمالة المهاجرين
وازالة التمييز الممنهج ضد النساء
د .علي حويلي

"أصبحت كيبيك اآلن مجتمعًا أكثر شموال ً وأكثر
انفتاح ًا على العالم  ،لكنها ال تزال تواجه صعوبة في
العثور على عمل لمهاجريها".
هذه إحدى استنتاجات المذكرة االجتماعية
واالقتصادية التي نشرها حديثا معهد البحوث
االجتماعية واالقتصادية والمعلومات. .)IRIS( .
ووفقًا للمعهد  ،فإن الحالة االجتماعية واالقتصادية
للمهاجرين دائم ًا ما تكون "أقل عدالة" من متوسط
سكان كيبيك.
تشير جوليا بوسكا  ،الباحثة في  ، IRISإلى أن
المهاجرين ما زالوا يعانون من "بعض التمييز
في التوظيف"  ،على الرغم من المستوى العالي
لمؤهالتهم العلمية والمهنية  .وتضيف" :كثير من
المهاجرين أفضل تعليما ً من سكان كيبيك العاديين
 ،لكنهم ال يجدون وظيفة" .ووفقًا إلحصاءات كندا ،
من عام  2006إلى العام  ،2020كان متوسطمعدل
البطالة للسكان المولودين في كندا  ، 5.8٪مقارنة بـ
 11.2٪للمهاجرين  ،أي أكثر من الضعف.
وتؤثر ظاهرة "التمييز المنهجي" بشكل رئيسي على
المهاجرين من األقليات المرئية أو أولئك الذين
يحملون اسم ًا "ال يبدو " كيبيكيا او كويبكويس" ،
على حد تعبير بوسكا .عالوة على ذلك  ،تعد هذه
مشكلة موجودة في كيبيك أكثر من أي مكان آخر
في كندا.وهي إحدى الفرضيات التي طرحها معهد
البحوث والمتعلقة بتدني معدل المهاجرين الجدد.

ومن بين المهاجرين األكثر غبنا في سوق العمل هم
النساء "اللواتي يواجهن تمييزا ً مزدوجاً :كونهن نساء
ومهاجرات" .وبحسب دراسة  ، IRISبلغت نسبة
البطالة بين النساء المهاجرات في العامين الماضيين
 11.1٪مقابل  6.2٪بين النساء المهاجرات.

حلول ممكنة

الصورة عن االتحاد

ويشير الى  " :انه حين تجري مقارنة بين كيبك
وغيرها من المقاطعات الكندية  ،يبدو واضحا أن
هناك مهاجرين حديثًا أكثر في كيبيك  ،وهم من
لديهم أقل معدل توظيف وأعلى معدل بطالة".
ويضيف "فاألشخاص الذين ينجحون في العثور
على وظيفة يكونون مؤهلين أكثر من الالزم"  ،أي
عندما يكون لدى الشخص مستوى تعليمي أعلى من
المستوى المطلوب للوظيفة التي يشغلها ،وفقًا إلدارة
الهجرة في كيبيك  ،يكون معدل التأهيل األعلى
لجميع السكان العاملين  ، 29.7٪بينما يصل هذا
المعدل للسكان المهاجرين إلى .43٪

وفقًا لجوليا بوسكا  ،فإن جوهر المشكلة ليس في
اختيار المهاجرين  ،ولكن في الطريقة التي يتم
استقبالهم بها .وبمجرد وصولهم إلى كيبيك حيث
"يتم اختيار المهاجرين على أساس مؤهالتهم  ،لكن
ال يتم منحهم الفرصة لدخول سوق العمل".
كما تنتقد بوسكا تقليص دورات اللغة الفرنسية
التي قامت بها حكومة كيبيك مؤخرا االمر الذي يؤخر
اندماج المهاجرين الجدد في المجتمع ويبقيهم على
هامش سوق العمل .وتصيف " اذا ما استثمرنا بما
يتماشى مع احتياجات المجتمع والسوق فاننا نجازف
بتحقيق نتنائج افضل " علما ان هذا االستثمار يؤدي
الى تسهيل االعتراف بالشهادات والكفاءات الجامعية
والمهنية التي ينبغي ان تدعم ببرامج تدريب وتوجيه
للمهاجرين الجدد بغية منحهم فرص افضل لاللتحاق
بسوق العمل.
من جهته يقترح "معهد البحوث االجتماعية
واالقتصادية " اتخاذ تدابير جادة لمواجهة مشكلة
التمييز المزمنة في كيبك من خالل االعتراف
بشهاداتهم وتجاربهم المهنية ومساواتهم في التوظيف
مع سائر مكونات المجتمع الكيبيكي" .

إعالنات
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اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج
اﻟﻤﺮﺷﺪة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮﻢ ﺷﻘ

 وﻣﻤﺮﺿﺔ ﻣﺠﺎزة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻷﻳﻀﻴﺔ
اﻟﻌﺪوى
ﻧﺘﺸﺮف ﺑﺨﺪﻣﺔ أﺑﻨﺎء ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋ  اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺻﺤﻴﺢ
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋ  ﺟﺴﻢ ﺻﺤﻲ وﺳﻠﻴﻢ ووزن ﻣﺜﺎﻟﻲ وﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﻮازن
ّ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺎﻋﺔ أﻗﻮى وإزاﻟﺔ
اﻟﺴﻤﻮم واﻟ®اﻛﻤﺎت

(514) 836-5663 :ﻢ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ ﻋ¸ اﻟﻬﺎﺗﻒ¹ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗ

Coach en Santé Métabolique, Infirmière Clinicienne, spécialisée
dans la prévention et le contrôle des infections.
Nous sommes honorés de servir les gens de notre communauté
arabe dans le but de leur aider et de leur sensibiliser à prendre
soin de leur santé et de fournir les conseils et les orientations
nécessaires grâce à de solides programmes d'orientation
éducative et scientifique.
Si vous voulez avoir un corps sain et un poids idéal, une alimentation équilibrée, pour une immunité plus forte et l'élimination des
toxines, afin de prévenir des maladies, veuillez rentrer en contact
avec moi pour vous donner les conseils nécessaires.

Numéro de téléphone: (514) 836-5663
Facebook: Mariam Choucair
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تأبين االمام قبالن في المركز
االسالمي اللبناني " :قلبنا ليس
على المجلس الشيعي من بعدك
فحسب بل على الوطن برمته "

صدى المشرق  -مونتريال
اقام امام المركز االسالمي اللبناني وممثل
المجلس االسالمي الشيعي االعلى في كندا
السيد نبيل عباس مناسبة تقبل للعزاء لمناسبة
رحيل رئيس المجلس االسالمي الشيعي
االعلى االمام الشيخ عبد االمير قبالن وذلك
عند الساعة السادسة من عصر يوم الثالثاء
في المركز االسالمي اللبناني بحضور العديد
من الشخصيات ابرزها  :المرشح لرئاسة بلدية
مونتريال دني كودير  ،النائب الفدرالي فيصل
خوري ،القنصل اللبناني العام في مونتريال
طوني عيد  ،مطران الموارنة في كندا بول
مروان تابت ،ممثل دار الفتوى في كندا الشيخ
سعيد فواز ،ممثل مشيخة عقل الطائفة الدرزية
في كيبك الشيخ عادل حاطوم  ،المتقدم في
الكهنة في طائفة الروم االرثوذكس االب ميشال
فواز  ،المشرف على مؤسسة الزهراء العالمية
الشيخ نديم الطائي ،امام المجمع االسالمي
الشيخ علي سبيتي ،امام المركز االيراني الشيخ
صالح سيبويه،امام مؤسسة االمام الخوئي في
مونتريال الشيخ الباقري  ،امام مسجد صالح
الدين الشيخ احمد بدرا  ،الشيخ حسن الطائي
 ،رئيس بلدية سانت لوران االن ديسوزا ،عضو
بلدية سانت لوران عارف سالم ،عضو بلدية
شمال مونتريال عبد الحق ساري  ،عضو بلدية
مونت رويال جوزيف دورة ومرشحين لالنتخابات
الفدرالية والبلدية وممثلين عن احزاب لبنانية
في مونتريال وجمعيات وشخصيات جاليوية .
افتتحت المناسبة بأي من الذكر الحكيم
ٍ
للمقرىء الحاج اكرم بحسون ثم كانت الكلمة
لسماحة السيد نبيل عباس وجاء فيها :
عابق بالعلم والورع والتقوى ،نشأ
" في جو
ٍ
اإلمام قبالن قدس سره ،فتتلمذ على يد والده
المرحوم المقدس الشيخ محمد علي قبالن،
رجل البر والتقوى وصاحب األثر البارز في الحركة
العلمية والسياسية آنذاك في جبل عامل،
والذي اصطحبه معه إلى النجف األشرف ليتابع
تحصيله في السطوح والبحث الخارج بعدما أنهى
له المقدمات في ميس الجبل .وتتلمذ على يد
كبار المراجع من العلماء ومنهم السيد الحكيم
قدس سره والسيد الخوئي قدس سره والسيد
إسماعيل الصدر قدس سره والسيد كاظم
شريعة مدار قدس سره.
وبعد مسيرته التحصيلية العلمية في النجف
األشرف مجاورا ً إلمام البلغاء والفصحاء علي (ع)
عاد إلى لبنان سنة  ١٩٦٣وتولى إمامة مسجد
برج البراجنة ،وانخرط إلى جانب اإلمامين
الصدر وشمس الدين في النشاطات االجتماعية
واإلنسانية وتميز بحمل هموم الفقراء والمساكين
والمحرومين ورعاية شؤونهم.
وفي العام  ١٩٦٩كان مشاركا ً لإلمامين الصدر
وشمس الدين في إنشاء المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى كمؤسسة مرجعية ذات التزام
ب في العام نفسه
وطني وب ُعد إنساني فانتُخِ َ
عضوا ً في الهيئة الشرعية األولى للمجلس وفي
ن مفتيا ً جعفريا ً ممتازا ً للجمهورية
العام  ١٩٧٠ع ُي ِّ َ
اللبنانية ،وعند انتخاب اإلمام شمس الدين
رئيسا ً للمجلس في العام  ١٩٩٤بعد استمراره
منذ فقد اإلمام موسى الصدر وتغييبه اآلثم في
ليبيا على يد القذافي السيء الذكر بالعمل من
خالل نيابة الرئاسة.
ب الشيخ قبالن نائبا ً أول للرئيس ثم تولى
أُنتُخِ َ
مهام الرئاسة الفعلية بعد وفاة الراحل الكبير
اإلمام محمد مهدي شمس الدين في العام
.٢٠٠١
كان مشاركا ً لإلمامين الصدر وشمس الدين
نظرتهما إلى لبنان ودرور المسلمين الشيعة فيه
ومن خالله وتحديدا ًفي حفظ كيانه وصون وحدته
وحماية استقالله وتعزيز حرياته وديمقراطيته
فكانت له مواقف مشهودة خالل الحرب الفتنة
والتي عصفت بلبنان الوطن والشعب ،وقد عمل
بقوة إلى جانب رفيقيه على تقريب وجهات النظر
بين اللبنانيين وعلى مد جسور الحوار واأللفة
والتفاهم بين رؤساء الطوائف وبين مختلف
فئات المجتمع اللبناني وتياراته.
وهو الذي قال " :ان الجنوب ال ي ُحفظ إال بالوحدة
الوطنية وبعودة اللحمة الوطنية إلى كل المناطق
اللبنانية".
وقد تالقى اللبنانيون على اإلشادة بحكمته
وطيبته ورحابة فكره مرسخا ً في مواقفه وأعماله

الخط التاريخي األصيل للشيعة في لبنان وهو
خط الوحدة واإلندماج في الوطن النهائي لجميع
أبنائه .وخط االنفتاح على الجميع والتعاون مع
الجميع وفي كل المجاالت وخط االعتدال والحوار
الدائم ومواصلة الجهود لتحصين السلم األهلي
وتثبيته ولتوطيد العيش المشترك ليكون عيشا ً
واحداً.
وقد ع َ
ُرف عن الشيخ قبالن حرصه الشديد على
السماحة واالبتعاد عن التعصب الذميم لذا
عمل جاهدا ً مع اخوانه على رعاية الوحدة بين
المسلمين ونبذ المذهبية مقدمة لتالقي وتعاون
اللبنانيين فيما بينهم ونبذ الطائفية .والتزم
بقضايا العرب الكبرى وفي مقدمتها القضية
المركزية قضية فلسطين.
ولقد سعى مع كل المخلصين في لبنان إلقامة
نظام سياسي واجتماعي عادل ومنصف يحترم
األشخاص وجميع االتجاهات التي يتألف منها
البلد وفي هذا الصدد قال  " :ال استقرار في لبنان
إال ضمن سياسة المساواة والعدالة ،وال أمن
ألحد إال من خالل شرعية وطنية عادلة تعطي
حق حقهُ .إننا مع الدولة الديمقراطية،
لكل ذي
ِ
ٍ
ولن يقف الشيعة حجر عثرة في طريق قيام لبنان
العادل والمتكامل والحر والمتساوي ...نحن نريد
دولة المواطن اللبناني بقطع النظر عن انتمائه
الطائفي او السياسي  ..ونقول للمسيحيين في
لبنان اننا ال نقبل أن تحل طائفة محل أخرى،
أو أن تُنقل امتيازات طائفة إلى طائفة أخرى،
ولن نقبل هيمنة الطائفة الشيعية على القرار
اللبناني".
هذا هو اإلمام قبالن باختصار عاش وعمل
وارتحل كما عاش وعمل من قبله اإلمامان
الصدر وشمس الدين أمناء على الوطن والكيان
والمصير والطائفة في آن ولكن هذا اللُّبنان
الوطن اين سار به وبأهله سياسيوه وإلى أي
منحدر ومأزق كارثي أوصلوه .اللهم أن لبنان
هذه النعمة التي خصصتنا بها وهذه األمانة التي
حملتنا إياها ،عرفناه عندما جفوناه ،وعصيناك
فيه ونسينا نعمتك به علينا ...فاهدي ِ قلوبنا
وعقولنا إلى طاعتك في انفسنا وفي وطننا
حتى ال نخسره أو يخسرنا ،فال نجد من يعوضه
علينا وال من يعوضنا عليه ،اللهم أنت العوض
وفيك ومنك وبك وعليك العوض ،فعوضنا عما
اسلفنا من خطايا تجاه بعضنا بعضا ً قبوال ً لتوبتنا
وخلوصا ً في نيتنا وإخالصا ً في عملنا وخالصا ً من
ذنوبنا.
اللهم سددنا ألن نحب عيالك كل عيالك وأن
نكره المعصية ال العاصي والمرض ال المريض
والفقر ال الفقير وأن نحب الوطن في المواطن
والمواطن في الوطن وأن نحب في لبنان المعنى
ونصون المبنى وافتح بصرنا وبصيرتنا على معنى
لبنان وابعث فينا الهمة على العناية به فينا
والعناية بأنفسنا فيه.
اللهم أن قيمة اإليمان لدى المؤمنين فيما
يرعون من قيم ،وأن قيمتنا األعلى واألغلى هي
اإلنسان واختبارنا هو لبنان ،فاجعلنا صائنين
للحقوق في انفسنا وأهلنا وشركائنا في اإليمان
والوطن واإلنسان.
اللهم وفق كال ًمنا ألن يكون في موقعه المناسب
ال يمد عينيه إلى مجال غيره وحقله حتى تتكامل
الحقول خيرا ً وزرعا ً وغالال ً ويقوم لبنان على
التوازن العادل والتكامل الشامل ويعمه العدل
واألمن واألمان .هذا باألمس القريب وأما اليوم
فنحن نخاف على الوطن والمواطن في آن...
نخاف على أمنه وعيشه ولقمته وسرير استشفائه
ودوائه وتعليمه ولباسه وسائر حاجياته وال ندري
أيستفيق من بيدهم أزِمّ ِة األمور أم ال قبل فوات
األوان.
أوقفوا الفساد واإلفساد ...أوقفوا االحتكار
واالستغالل ...أوقفوا اللعب بلقمة عيش
المواطن ودوائه وسائر احتياجاته ولكن وبكل
صراحة أقول وأردد مع القرآن الكريم " إ ِ َّ
ن الل ّ َه
سهِم ْ " .أوقفوا
ال َ يُغ َيِّر ُ َما بِقَوْم ٍ حَتَّى يُغ َيِّرُوا ْ َما بِأَنْف ُ ِ
التالوم المتبادل واالنحاء بالالئمة كل ٌ على اآلخر.
اللهم تغمد فقيدنا الراحل الكبير اإلمام الشيخ
عبد األمير قبالن بواسع رحمتك والهمنا جميعا ً
جزيل الصبر والسلوان وقلبنا ليس على المجلس
الشيعي من بعدك فحسب بل على الوطن برمته
اللهم نسألك اللطف في القضاء والستر والعافية
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته."...
اعقب كلمة السيد عباس آيات من الذكر الحكيم
للمقرىء الحاج فؤاد نحلة .

نداء

سلسلة نداءات تصدر عن المجمع اإلسالمي في مونتريال

www.ccmmontreal.com

السن ّ
حق علينا
ِكبا ِر
ّ
ول ِ
يتداول ناشطون في الجالية فكرة السعي
اليجاد مشروع يعنى بكبار السن من
االهل الكرام ،الذين بلغوا سن التقاعد
او كادوا وكانوا يحلمون يوما بالعودة الى
بلدانهم االم .اال ان الواقع يجعل حلمهم
بعيد المنال او صعب التحقق على االقل ..
فالخدمات الصحية التي تتوافر لهم في كندا
قد ال يتوافر مثيال لها في أوطانهم األصلية
وكذا رواتب تعويض نهاية الخدمة وراتب
الشيخوخة .واالهم من ذلك كله وجود
ابنائهم وأحفادهم في المهجر بشكل دائم
ومستقر ،مما يعني انهم بحاجة الى البقاء
الى جانبهم وبقربهم .فالمثل المعروف يقول
( ما أعز من الولد اال ولد الولد ) .من هنا
يأتي هذا المشروع  -الفكرة ليعبر عن حاجة
ملحة لمن هم اساس وجود الجالية .فهم
المهاجرون االوائل الذين تحملوا الصعاب
والغربة المرة وتركوا االهل والديار ليؤمّنوا

وحل
مشكلة
ّ

ألبنائهم مستقبال أفضل .ومن حقهم على
أبنائهم أن يوفروا لهم كافة السبل التي
تريحهم نفسيا ومعنويا بعد كل التضحيات
التي قدموها ،سيما الجانب االجتماعي كي ال
يمضوا بقية العمر في عزلة ووحشة ووحدة،
خاصة في ظروف العزل الصحي االخيرة
التي باعدت بين االسر والعائالت وفرضت
قيودا صارمة على اللقاءات واالجتماعات مما
أدى الى ازدياد أزمات الصحة النفسية سيما
عند كبار السن الذين يحتاجون الى االهتمام
واالشباع العاطفي أكثر من الطعام والشراب
والدواء الذي يظن بعض االبناء انهم وفروه
لهم فأسقطوا ما عليهم من واجب …
اننا في المجمع االسالمي في مونتريال
نشد على أيدي كل من يبادر الى توفير هذه
المشروعات والسعي الى تحقيقها ايمانا منا
بأن الجهد الجماعي والتضامن االجتماعي
هو الطريق االقصر من أجل جالية أقوى .

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

مع العودة الى المدارس لماذا يخفي طفلي تعرضه للتنمر ؟
مشكلة :قد يشكل األمر مفاجأة لكثير من
اآلباء واالمهات بعد معرفتهم بأن أبناءهم
يتم اإلساءة إليهم بالفعل منذ فترات زمنية
طويلة ،ويعد التحدث عن التنمر المدرسي
أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة لألطفال ،حتى
مع إقامة هؤالء األهل لعالقات جيدة مع
أطفالهم والتي تسمح لهم بالحديث عن
مشاعرهم السيئة.فلما يا ترى يتردد االوالد
عن الحديث عن تعرضهم للتنمر من قبل
زمالئهم في المدرسة ؟؟ سارة  /مونتريال
حل:
قد يخفي األطفال تعرضهم للتنمر لألسباب
التالية:
•الخوف من زيادة أعمال التنمر نتيجة
لسردها والخوض فيها.
•الخوف من عدم تصديقهم وعدم أخذ
كالمهم على محمل الجد.
•الخوف من أن يبدأ األشخاص بالبحث عن
أسباب حدوث أعمال التنمر من خاللهم.
•الشعور بالخجل والدونية نتيجة لتعرضهم
ألعمال التنمر.
ولو رغب االهل بالتحقق من حدوث حاالت
تنمر مع أبنائهم فيمكنهم مالحظة االمور
التالية :
•تعرض الطفل آلالم المعدة غير المبررة
والصداع وغيرها ،وهي ما تسمى باألعراض
النفسية أو األمراض الجسدية التي ال يمكن
تفسيرها.
•ذهاب الطفل إلى المدرسة قبل الوقت

المعتاد أو قدومه للمنزل بعد الوقت
المعتاد ،وقد يكون سبب ذلك تجنب الطفل
للمتنمرين في طريقه إلى المدرسة ومنها،
بحيث يسلك طريقًا مختلفًا.
•إصابة الطفل بكدمات غير مبرّرة أو تمزق
مالبسه أو تحطم أدواته المدرسية.
•انخفاض مستوى الطفل الدراسي وعدم
رغبته في الذهاب إلى المدرسة.
•ظهور عالمات الحزن واالكتئاب ومشاكل
النوم على الطفل.
وينبغي على االهل االهتمام بالطفل في
حالة اعترافه ،عند سؤاله ،بأنه يتعرض
ألعمال التنمر أو عند خوضه في الحديث
عن التنمر بطرق أخرى ،فضال ً عن إخباره
أن تعرضه للتنمر ليس خطأه وطمأنته ،كما
ينبغي عليهم االستماع إلى الطفل بعناية
وطرح بعض من األسئلة التالية عليه بهدوء،
مثل" :ما هي أسماء الذين شاركوا في
أعمال التنمر؟"" ،ماذا قالوا وفعلوا؟"" ،هل
ساعدك أي شخص؟"" ،هل يعلم المعلم
عن هذا؟"" ،ما هو شعورك اآلن؟" ،عالوة
على إخبار الطفل بما ينوون القيام به وكيفية
إيقاف أعمال التنمر من وجهة نظرهم.
وال بد من إخبار ادارة المدرسة وعدم
تشجيع الطفل على االنخراط في اعمال
عنف مع المتنمرين بحجة الدفاع عن نفسه
انما ابالغ االدارة المدرسية ألخذ االجراءات
الالزمة وإشعاره بأن والديه معه وال يحمالنه
مسؤولية ما جرى ويجري معه .
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ماذا كانت كندا تفعل في أفغانستان؟
"أقوال كاذبة"

"أظهر اإلنهيار السريع للحكومة األفغانية التي
كان الغرب يدعمها أ َّ
ن الناس ال يجب أن
يثقوا بالجيش الكندي ،وال بقطاع األسلحة،
ملة التوجهات نفسها"،
وال بمنا ِ
صريهما من حَ َ
والكالم للمحلل السياسي إيف أنغلر (Yves
ل إن الحرب التي تخوضها
 ،)Englerوتتمت ّه" :قي َ
قتال األصوليين،
كندا في أفغانستان تهدف إلى
ِ
وتوفير الحرية اإلجتماعية (الديمقراطية) ،ودعم
م
حقوق المرأة .غير أن تبريرات الحرب ،وز َع ْ َ
العمل لألجل السالم ،ثم زعْم تحقيق النصر
أقوال ٌ كاذبة ودعاية سياسية ،ال أكثر".
وينقل الكاتب أنغلر عن السياسية والناشطة
األفغانية ألجل حقوق المرأة والحرية اإلجتماعية
ماللِي ْ جويا ( )Malalai Joyaخالصتها بشأن
م حركة
"كَون األميركيين قد استبدَلوا نظا َ
طالبان الهمجي بأسياد الحرب المتوحشين،
ثم راحوا يتفاوضون مع طالبان بالرغم من
أن طبيعة الحركة لم تتغير إطالقاً .وقد ألقى
األميركيون القنابل ،ولوثوا البيئة ،وجعلوا النظام
أكثر فساداً .فَه ُم ال يهتمون أبدا ً ألمر ِ الشعب
األفغاني" .وهنا يعتبر أنغلر أن "الشيء نفسه
سجلِّ كندا في أفغانستان".
ينطبق على ِ

"سجل كندا الدموي"
ِ

للقتال في
أرسلت كندا أكثر من  40ألف جندي
ِ
أفغانستان بين عا َمي  2001و ،2014وشكَّل
هذا أكبر انتشار عسكري كندي منذ الحرب
العالمية الثانية ،وكانت كلفته  20بليون دوالر،
ونتيجته مقتل أكثر من  200ألف مدني ومقاتل
أفغاني في عقدين من اإلقتتال" ،والكالم
للمحلل أنغلر.

"مهمتنا القدرة على القتل"

" ..كندا ارتكبت أعماال ًعنيفة ً جدا ًوجرائم حربية
في البلد اآلسيوي ،وضمن ما ارتكبته :تنفيذ
ودوريات
غارات جوية باألسلحة الكيميائية
ٍ
قُتِل في خاللها المدنيون" .كما يشير أنغلر إلى
أن "وحدة النخبة للعمليات الخاصة" ()JTF2
قامت بغارات ليلية لتنفيذ اإلغتياالت ،وقد أشار
أحد عناصر الوحدة أ َّ
ن المسؤولين "شجَّعوه"
وزمالءَه على ارتكاب الجرائم الحربية .كما ورد
في تصريح رئيس أركان الدفاع األسبق رِك
هِليِر ( )Rick Hillierعام  2005كالم خطير:
"وظيفتنا ال تتمثل بتقديم الخدمات العامة
للكنديين ..نحن القوات الكندية ،ومهمتنا أن
نتمكن من قتل الناس".
يذكر الكاتب أنغلر أيضا ً أن كندا عملت على
تسليم المعتقلين األفغانيين إلى النظام األفغاني
القمعي ،الذي عمل بدوره على تعذيبهم بالضرب
والجَلد ،كما بإيذائهم بالكهرباء والسكاكين
والشعالت الحارقة..

"سجل متكرر في ليبيا وهايتي"
ِ

سجلَّ كندا في أفغانستان تكرر
يضيف أنغلر أن ِ
في هايتي وليبيا ،مذكِّرا ًبأن "كندا قبل أن توسع

عام ."1948
يضيف إيف أنغلر أن "شركات األمن أيضا ً كان
لها دورها في أفغانستان ،فمثال ً أصبحت شركة
"  " Montréal’s Gardaأكبر شركة أمن خاصة
بسبب النزاع في أفغانستان ،ويعمل لدى
الشركة  80ألف موظف.
إستفادت من الحرب أيضا ً مؤسسات أبحاث
متعددة ومنظمات مروجة للحرب مثل "مؤتمر
رابطات الدفاع" (Conference of Defense
 ،)Associationsباإلضافة إلى األساتذة
ع هؤالء
الكاتبين في المجال العسكري ،وقد جم َ
ماليين الدوالرات من األموال العامة .فقد برَّرت
الحرب توسيع حجم الجيش ،ورفع مستوى
ُ
اإلنفاق العسكري بشدة.

"تنامي الكره لإلسالم"

طائرة أميركية من طراز " "53E-CHتحط لمساعدة فريق طائرة كندية مُسقَطة (من طراز " ،)"47-CHبتاريخ  17أيار 2011

نطاق القتال في قندهار عام  ،2006أرسلت
ة بالحكومة
عساكرها لغزو ِ هايتي واإلطاح ِ
م  500جندي كندي
المنتَخَبة .آنذاك دع َ
المتمردين العنيفين الذين استخدموا اإلغتصاب
وسيلة ً للسيطرة السياسية .تذكر دراسة ٌ نشرتها
مجلة "النسيت" ( )Lancetالطبية المعروفة
ل  35ألف حالة اغتصاب في منطق ٍة تُدعَى
تسجي َ
"بورت أو برانس" ( )Port-au-Princeفي فترة
األشهر اإلثنين والعشرين التي عقبت اإلطاحة َ
بالحكومة .ما أكثر ما فعلوا من أجل تعزيز حقوق
النساء"! والكالم الساخر للكاتب أنغلر.
وكذلك يشير أنغلر إلى أن "السبب اآلخر الذي
م أن غزو أفغانستان واحتاللها كانا ألجله
زُع ِ َ
هو إضعاف تنظيم "القاعدة" .فمع التقليص
التدريجي للجنود الكنديين في أفغانستان
قصفت أكثر من ست طائرات مقاتلة ليبيا ،وفي
ل مراسل صحيفة "Ottawa
فترة القصف ،نق َ
 "Citizenالعسكري دايفد بَغليسي (David
 )Puglieseأن أعضاء القوة الجوية كانوا
يتمازحون في ما بينهم بشأن كَونهم جزءا ً من
"القوات الجوية لِتنظيم "القاعدة"" .كان يجب
أن نلحظ أن هؤالء هم أبرز المستفيدين من
الحرب بسيطرتهم على أجزاء واسعة من البلد".

"  أرباح سهلة وسريعة"

عن السؤال المرتبط بأهداف كندا الحقيقية في
أفغانستان ،يتابع أنغلر:
"مقاوِلو الخدمات العسكرية كالقيمين على
َّ
وسعوا
شركة " "SNC Lavalinو""ATCO
تعاملهم مع القوات الكندية .وفي فترة الحرب
في أفغانستان ،كتب رئيس شركة "Canadian
 "Commercial Corporationمارك وِتِنغهام
( )Marc Whittinghamمقاال ً في صحيفة

" "Hill Timesيقول فيه" :ال شيء َ أفضل من
مهمات العسكرية للترويج لمعدات الدفاع".
ال َ
وقد َّ
وسعت هذه الشركة الحكومية دورَها في
تجارة األسلحة الدولية.
ع ارتفاعا ً شديدا ً سعر ُ السهم
ومنذ  ،2001ارتف َ
الواحد من أسهم شركة " "CAEالمونتريالية
وكبرى الشركات الكندية المقر ،التي تدر ِّب
الطيارين األميركيين ومشغِّلي طائرات(
" "Predator and Reaperأي "المفترسة
والحاصدة") المسيَّرة .وتتحدث الشركة بصراح ٍة
عن انتفاعها من اإلنفاق األميركي العسكري
المتزايد ،فقد أشار عنوان نشرته صحيفة "La
 "Presseعام  2018إلى هذه المسألة".
موقع " "The Interceptأشار حديثا ً إلى أن
سعر األسهم في الشركات األميركية الخمس
األولى وصل إلى عشرة أضعاف بعد أن وقَّع
الرئيس األميركي األسبق جورج بوش اإلبن
"تصريح استخدام القوة العسكرية"
على
ِ
(Authorization for Use of Military
م  .2001ولدى شركات
 )Forceفي  18أيلول عا َ
" "Boeingو" "Raytheonو"Lockheed
"Northrop
و"Grumman
"Martin
و" "General Dynamicsاألميركية فروع
كندية تُجري أبحاثها ،ولها مكاتبها قرب مجلس
النواب الكندي ،وهي توظف أبرز المسؤولين
العسكريين في كندا.
كما يقوم عدد من هذه الشركات بالتجارية
الدولية عبر فروعه الكندية ،فشركة "General
 "Dynamics Canadaتملك أكبر عقود
لبيع اآلليات
التصدير في كندا على اإلطالق
ِ
المدرَّعة الخفيفة للسعودية .وقد أنشأت الشركة
روابطَها مع عدد من المؤسسات التعليمية
الكندية والسياسيين والجيش ،وكانت أ ُ ِّ
ست
س َ

إضافة ً إلى األرباح التي جنتها شركات التسليح
وأعوانها" ،كان من نتائج الحرب على أفغانستان
رفع منسوب الكره لإلسالم ()Islamophobia
واإلعتداءات على الحريات المدنية .فرئيس
الحكومة األسبق ستيفن هاربر تحدث من
قبل عن الخطر األكبر على كندا" :األسلَمة"
( ،)Islamicismوهذا ما برر بدوره المحاكمات
ة المسلمين الكنديين،
السرية والترحيل ،ومراقب ِ
وتوفير الجو الحكومي الداعم للكره لإلسالم
الذي ما زال يؤجِّج اإلعتداءات على الجالية
اإلسالمية" ،والكالم للكاتب أنغلر.

"غطاء ٌ لِكندا"

سبب آخر للتواجد الكندي في أفغانستان
هو حاجة كندا لدعم ِ واشنطن في ما تسميه
"محاربة اإلرهاب" ،لكن من غير المشاركة
م
الكندية المباشرة في الحرب على العراق .فعا َ
 2003قامت حركة كندية شعبية كبيرة لمعارضة
دخول البلد في الحرب األميركية على العراق،
ما دعا الحكومة للذهاب إلى أفغانستان بدال ً
بقول
من ذلك ،وفقا ً لمقال أنغلر ،الذي يذكِّر
ِ
وزير الشؤون الخارجية األسبق بِل غراهام (Bill
" :)Grahamال شك أن حديثنا عن مهمتنا في
أفغانستان شكل غطاء ً إلمتناعنا عن الذهاب
إلى العراق".

"أفضل اآلمال"

إذا ً "فالحرب على أفغانستان كانت لمصلحة
قطاع التسليح ،ولتوسيع الجيش الكندي،
وتغطية القرار الكندي بشأن العراق ،ال
لتحسين حياة الناس في هذا البلد اآلخر ،لذا
ال بد من تقليص قوة الجيش وشركات السالح
والمؤسسات التي تشاركها في توجهاتها"...
م الزعيم األسبق لحزب األحرار ميشيل
وقد زع َ
إِنياتيف ( )Michael Ignatieffمرة أن "أفضل
آمال األفغانيين لتحصيل الحرية يكمن في
ِ
خوضهم تجربة مؤقتة ً من الحكم اإلستعماري".
غير أن السنوات العشرين الماضية أظهرت أن
صل
الحكم اإلستعماري ال يكتفي بالقليل وال يو ِ
إلى الحرية أبداً ،وأن أفضل اآلمال يكمن في
تحدي اإلستعمار ودعم اإلستقالل الذاتي"..

اصابة النائب دراجي بالـ 19-COCOVIDرغم تلقيه
تطعيما كامال !
أعلن النائب عن دائرة  Nelliganمنصف دراجي
اليوم األحد عبر حسابيه على تويتر والفيسبك أنه
سيدخل في فترة الحجر بعد أن أثبتت فحوصات
اجراها إصابته بـ  .COVID-19وقال النائب عن
حزب االحرار في البرلمان الكيبكي وهو من اصول
مغربية انه اجرى االختبار كإجراء وقائي بعد تلقيه
رسالة من مدرسة ابنته توصي بإجراء الفحص.
واختارت رئيسة الحزب اللبرالي في كيبك
 Dominique Angladeالخضوع الختبار فحص
كإجراء احترازي.
يذكر انه تم تطعيم جميع األعضاء المنتخبين في
الحزب الليبرالي في كيبيك  -الذين اجتمعوا في
المؤتمر الحزبي هذا األسبوع  -بشكل كامل ومن
بينهم دراجي ،الذي أخذ طعمي فايزر.
وقال الحزب الليبرالي يوم األحد إن الصحة العامة
ال توصي بأن يخضع المسؤولون المنتخبون
اآلخرون للعزل أو يتم فحصهم ألنهم جميعًا قد
تم تطعيمهم بالكامل.

الصورة المرفقة كان نشرها النائب منصف دراجي في التاسع والعشرين من
شهر آب الماضي وكتب فوقها  :اليوم هو آخر فحص على حقيبتها وهي
تسعى لرؤية كل شيء وتفحص كل شيء ألنها تقول لي بكل فخر "الفتيات
الكبيرات اللواتي ال يذهبن إلى الحضانة بحاجة إلى التنظيم ".

وكان اجتمع الحزب اللبرالي المحلي هذا األسبوع
في مؤتمر انتخابي في أورفورد  ،إستري  ،من أجل
التحضير لبدء الدورة البرلمانية التي تنعقد يوم
الثالثاء .كان جواز التطعيم ضروري ًا لحضور النشاط
لكل من الموظفين السياسيين والصحفيين.
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جمعية الرسالة اللبنانية

مركز اهل البيت (ع) في اوتاوا ّ
يتقبل العزاء

الكندية تتقبل التعازي بوفاة

بالعالمة الراحل قبالن

االمام الشيخ عبد االمير قبالن

صدى المشرق  -مونتريال
اقامت جمعية الرسالة اللبنانية
الكندية لقاء تأبينيا عند الساعة
الخامسة والنصف من عصر يوم
الثالثاء في السابع من شهر ايلول
الجاري تقبلت خالله التعازي بفقيد

لبنان الكبير سماحة العالمة الشيخ
عبد االمير قبالن  .وذلك في قاعة
مسجد فاطمة الزهراء في شمال
مونتريال  .حضر المناسبة شخصيات
دينية ،بلدية ،حزبية لبنانية وجاليوية
بحضور مسؤولي الجمعية في كندا
ومونتريال وناشطيها .

اقام مركز اهل البيت (ع) في
العاصمة اواتاو مجلس فاتحة عن
روح رئيس المجلس االسالمي
الشيعي األعلى الفقيد سماحة
العال ّمة الشيخ عبد االمير قبالن
وروح الفقيد سماحة المرجع اية
هللا العظمى السيد محمد سعيد
الحكيم وذلك عند الخامسة من
عصر يوم السبت في الحادي عشر

من شهر ايلول  /سبتمبر تخلله
كلمة للمركز القاها سماحة الشيخ
هيثم حجيج .و كانت كلمة للسفير
اللبناني في كندا االستاذ فادي
زيادة باسم الحكومة اللبنانية شدد
فيها على مزايا الفقيد ودعواته
الدائمة للحوار والتالقي ..كذلك
حضر لتقديم واجب العزاء نائب
السفير العراقي الدكتور احمد

الجنابي ووفد من التيار الوطني الحر
والحزب السوري القومي االجتماعي
وعدد من العلماء والشخصيات.
بعد انتهاء واجب التعزية جال
سعادة السفير زيادة على اقسام
من مدرسة اهل البيت (ع) حيث
نوّه بحسن العمل والتنظيم الذي
يقوم به الطاقم التعليمي في
المدرسة.

خير الدين األسدي ،المجهول قبره ُيك ّرم في كيبك :
"" كي ال تتكرر المأساة"

السيدة الين ديب والدكتور ناهد كوسا يزيحان الستار عن الحجر التذكاري في
الذكرى الخمسين لرحيل العالمة خير الدين االسدي في مقبرة حمزة في الفال -
الصورة من صدى المشرق

صدى المشرق ـ مونتريال
الحدث الذي احتضنته أمس إحدى
مقابر مدينة الفال القريبة من
مونتريال هو إحياء الذكرى الخمسين
لرحيل شخص ال يعرف مكان قبره.
قصة موته ودفنه طويلة وغريبة،
جاء في بعض تفاصيلها أنه "في آخر
أيام حياته ساءت حاله وتفاقم عليه
المرض ففارق الحياة  ..وصل موظف
مكتب دفن الموتى بسيارته التي
تحمل جثة لرجل عجوز مبتور اليد ...
ال مُشيّعين يرافقون هذه الجثة التي
استلمها الحفّار وسار بها بين القبور
حتى اختفى" .تضيف القصة المؤلمة
أنه "اجتمع اصحاب الراحل وقرروا
تأبينه في ذكرى أربعينه ،وزيارة قبره
تكفيرا ً عن تقصيرهم بحقه ،لكن أين
القبر؟ ال أحد يعرف المقبرة أو المكان
الذي د ُفن فيه صديقهم .حاولوا
متابعة البحث مع الشاب الذي أوصل
الجثة إلى المقبرة لمعرفة مكان قبره،
لكنه أبلغهم بأنه سلّم الجثة إلى حفّار
القبور ،وعاد غير عارف ما فعل األخير
بها".
إنه الراحل الكبير خير الدين األسدي
الذي ولد في مدينة حلب عام 1900
و رحل عام  1971بعد ان ترك لنا إرثا
ثقافيا كبيرا من أبرزه :موسوعة حلب
المقارنة (سبعة أجزاء) ،الموسوعة في
النحو ،قواعد الكتابة العربية ،تاريخ

القلم العربي ،أيس و ليس ،السماء،
رب ،يا ليل ،البيان والبديع ،عروج
ّ
أبي العالء للشاعر األرمني أويديك
إسحاقيان (ترجمة باالشتراك) ،حلب
(الجانب اللغويُّ من الكلمة) ،أحياء
حلب ،أغاني القبة (نفحات صوفية)،
عرس الرّها و العديد من الدراسات
والمخطوطات.
أمس ،وبعد خمسين عاما على وفاة
االسدي كان التكريم من خالل
وضع حجر تذكاري في مقبرة حمزة
االسالمية ،عربون وفاء وتقدير من
تالمذته على بعد آالف الكيلومترات
عن مدينة حلب التي نشا فيها وأفنى
سني عمره .على رأس من
فيها
ّ
تولوا التكريم وتذكير العالم بهذه
الشخصية أحد تالمذته الدكتور
المهندس ناهد كوسا .شاركه في
االعداد للمناسبة جمع من اصحاب
الخير والوفاء وااليادي البيضاء .ممن
حضروا التكريم شخصيات سياسية
وبلدية وثقافية وإعالمية ودينية
وجاليوية.
مساء أمس السبت الواقع في
 4/9/2021أزيح الستار في مقبرة
حمزه االسالمية عن حجر تذكاري
تخليدا لالديب السوري خير الدين
االسدي .بعد كلمة الترحيب
بالحضور كانت الكلمة لتلميذه الوفي
ناهد كوسا الذي قال "مشروع اليوم
هو مشروع متواضع ،لكنه بداية

هذه الصورة للعالمة االسدي مهداة من األسدي إلى تلميذه ناهد كوسا عام 1969

لمشروع أكبر ،لجدارية تحمل ذكرى
أدباء وكتاب وشعراء ومبدعين ..
فوراؤنا ضريح المرحوم عبد الرزاق
علوان  ،شاعر عراقي عاش معنا
وبيننا نحب ان يكون أيضا ً على هذه
الجدار التذكاري .الحجر ليس فقط
لالسدي بل هو مبادرة كي ال تتكرر
مأساة شخصيّات كرّست نفسها
لخدمة بلدها وتراثها" .واألسدي
قبل وفاته أوصى بوضع حجر يحمل
اسمه " خير الدين األسدي" .تابع
الدكتور ناهد كوسا " :هذا المشروع،
رغم صغره حاولت ان أُشرك فيه
أكبر عدد ممكن من األشخاص،
من كل المشارب واألطياف ،حتى ال
يكون عمال ً فردياً ،".ثم توجه بالشكر
الى المشرفين على مقبرة حمزة
"سماحة الشيخ نديم الطائي والحاج
علي الطائي الستقبالهم وتقديمهم
االرض لهذا المشروع ،كما حيّا
"أسرة ليالي يا مال الشام" ،البرنامج
االذاعي السوري الذي بدأ قبل 16
سنة وقدمت من خالله مؤلفات وآثار
خير الدين االسدي .كما تشكر رجال
اإلعالم والصحافة سيما الحاج حسين
حب هللا من صحيفة صدى المشرق
واالستاذ جورج سعد من مجلة مصر
والعالم العربي.
ثم كانت الكلمة للشاعر جاسم
دندشي جاء فيها :
في عينيك يتسيد الشقاء
ويتكىء الفكر حيث تشاء

فمن أين اطربت مسمعي
يجود الحرف فخرا ً والرثاء
بروضة غنَّاء اسبلت جفنك
والعتمة من يديك تضاء
باعوك بأبخس الدراهم
يا     لفكر حين يحكمه غباء
يا سيدي اليوم نعبر معا ً
وال تدانيك نجوم أدعياء
فالدر انت بشطر قلوبنا
وإن شئت أحجية وإنباء
ان كان الرثاء مواجعنا
وحيث انت ترتقي العظماء  
ب
من الفال إلى حلب طي ٌ
سرى وكلنا لك اوفياء
نم قرير العين يا سيدي
وان تناثر الجسد أشالء
تمر الليالي كطرفة مقلة  
وترتاح هنا األنبياء
وبعد الخمسين روحك
تجسدت هنا وانجز اللقاء
على العهد يا خير البرايا
بذكراك تضوعت أرجاء
وهنا تباهت بك أحبة
وفيض القداسة حاء وباء
ثم تحدثت السيدة عضو بلدية الفال
ألين ديب بصفتها مسؤولة عن ملف
الثقافة والفنون فشكرت الدكتور
كوسا على اهتمامه بالفن والثقافة
منذ أمد طويل .واعتبرت السيدة ديب
أن "من افضل القضايا التي تبقى عبر
التاريخ هي الثقافة والكتابة" ،مشيرة
الى انه " بعد مراجعة حياة االسدي

وجدت انه مرجعية كبيرة ومؤلفا
الحدى اكبر الموسوعات التي تركت
اثرا مهما لالجيال" .ولفتت الى انه
"ال تزال المؤلفات التي تركها االسدي
موضع استلهام للكثيرين من رواد
الفكر وهذا ما يهمنا في مدينة
الفال الننا نشجع الفن والثقافة "،
متمنية للدكتور كوسا والمنظمين
االستمرارية والنجاح   .
بعد ذلك أزاحت السيدة ديب
والدكتور كوسا الستار عن الحجر
التذكاري.
يذكر انه اطلقت من مدينة الفال -
كيبك عام  2014جوائز سنوية تحمل
ّ
العلمة األسدي لتوثيق التراث
اسم
الثقافي غير المادي  .االصدار السابع
لهذا العام ( )2021يغطي مجموعة
كبيرة من الفئات لتوثيق التراث في
كل من سورية ،مصر ،العراق ،لبنان،
االردن وفلسطين باالضافة الى توثيق
تراث مدن دمشق ،حلب ،الالذقية،
جبلة .أيضاً ،ترجمة التراث باللغات
االجنبية والدراسات العليا (جامعة
حلب) ،التراثين االرمني و الشركسي،
الفنون المسرحية ،التصوير الضوئي،
التراث الموسيقي ،المدائح واألناشيد
الدينية ،الفنون الشعبية و نقل التراث
الى االطفال.
*لمزيد من المعلومات ،تابعوا
ّ
علمة
صفحة "خير الدين األسدي
حلب"
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دار الدندشي تنظم نشاطها الثقافي االول في مونتريال
نظم دار الدندشي للطباعة والنشر نشاطه الثقافي
االول وذلك عند الساعة السادسة من عصر يوم
السبت الفائت على العنوان Boulevard 1916
 Thimensبحضور حشد من المهتمين بالشأن
الثقافي ،عرض خالله اولى اصداراته والتي من
بينها  -كما جاء في تعريف الدار – مجموعة كتب
للكتاب :
اسامة كامل ابو شقرا وهو باحث ومفكر لبناني لهإصدارات متعددة في الفكر السياسي والديني .
رؤى الكيال  ،األستاذة والكاتبة رؤى الكيالالسورية الكندية ومن مدينة حمص التي تعج
بالفكر والثقافة وهي ابنة تلك البيئة التي تخرجت
منها واستطاعت من خالل نشاطها الكبير في
مونتريال ان تصنع كتابا روائيا عنونته بسيدة
مونتريال وسوف يكون له وقع أدبي مختلف .
امال محمد عادل فطاير  ،الكاتبة و الناشطةالفلسطينية ابنة جبل النار نابلس و الحاصلة على
بكالوريوس علوم حياتية وعضو في عدة اكاديميات
و منتديات و ملتقيات تدعو الى المحبة و السالم
وثقافة التسامح و حاصلة على درجة الدكتوراه
الفخرية في السالم.
امال محمد عادل فطاير في كتابها تعبر عن الغربةو ليالي المهجر فالشجن والحنين الى الوطن االم
كان مالذ كالحبيب و العشيق و الصديق و في
رشفة القهوة.
لولوة ابو رمضان وهي تربوية في جامعة ماغييلوناقدة وفنانة تشكيلية فلسطينية كندية وهي
ناشطة ثقافية في مونتريال ،اصدرت مع دار
الدندشي اول كتاب قصص قصيرة بعنوان( غجرية
ومن غزة) وقصص لالطفال بكتاب واحد تحت

عنوان( مذكرات مريم ويسر) كلها قصص قصيرة،
ستغني الساحة االدبية كما قال النقاد .
الروائية والكاتبة الصحفية صاحبة الفكر الحر هبةمحمد الدمسيسي من مصر الشقيقة في كتابها
األول للمجموعة القصصية  ( ...أنا ومرآة ذاتي )
حيث تعبر بكلماتها عما يدور بنفوس شخصيات
واقعية من مجتمعنا العربي ووقوفهم أمام مرآة
ذاتهم ليكشفوا لنا بقايا الحقيقة التي لم يفصحوا
ألحد من قبل عنها وتروي صورا ً اجتماعية ربما
تكون مرشدا ً لنا في كيفية عدم السقوط في
العتمة قسرا ً ...
جاسم الدندشيتخلل المناسبة التي قدم لها االعالمي فيكتور
دياب كلمات لكل من السيدة سهام اإلدريسي
وكلمة للدكتور الشاعر محمد توفيق صادق
وكلمة للدكتور علي حرب إضافة الى كلمة
لمؤسس دار الدندشي االستاذ جاسم دندشي
الذي قال في كلمته " معا ًإلى رؤية ثقافية عربية ..
دار الدندشي مساحة فكرية متجذرة من ماض

عربي أصيل  ..مهرجانها الثقافي األول بداية لعصر
عربي مختلف في بالد الثلج وتحديدا في مونتريال
مدينة الحب والجمال ...
وتنفس الورد فتعطر َّ البخور
والحلم كم داعبته المعاطير
وبدأنا المسيرة والثورة معا ً في التحدي إلرساء
رسالة عربية ..
بالد الثلج أبت إال أن تنتصر للغة الضاد التي تتوق
الى اإلبحار من الشرق إلى الغرب الظامىء إلى لغتنا
بفعل ضفاف العتمة التي منعت عنا قسرا ً االنتشار
والسفر إلى عيون تنتظر نكهة القهوة والهيل وعلى
صهوة الخيل كان الوصول ...
دار الدندشي خطوة في تحقيق األمل العربي رغم
العبث وفوضى السياسة ...
معا ً سوف نرسم حكايات العشق لتمطر الغيمات
حروف عربية راقصة وعلى وقع المهمة الصعبة
نحن اليوم في كندا حالة جمالية مختلفة ...
وعلى الموعد نلتقي ...
 ١١سبتمبر لحظة طيش وهبوب الريح العاتية
تختصرها دار الدندشي اليوم اننا نحمل ثقافة
انسانية واحدة مع كل الشعوب التي تتوق إلى
الحرية والفرح والسالم .

الشكر لألدباء والكتاب الذين آمنوا في دار
الدندشي كمنصة ثقافية في كندا والشكر الجزيل
المفعم بالتقدير واالحترام لدار يافا للطباعة والنشر
ولدار الصايل للطباعة والنشر في عمان بالمملكة
األردنية الهاشمية على ثقتهم بنا واإلمتداد الثقافي
عبر البحار والمحيطات على الجانب اآلخر من هذا
العالم الذي تجمعنا به حاضرة انسانية واحدة ..
على هامش االحتفالية هناك معرض للكتاب
العربي الكثر من  ١٠٠عنوان لبعض األدباء والكتاب
والكاتبات العرب وسوف يتم عقد اتفاقيات مع
كل دور النشر العربية في كل من بيروت والقاهرة
وبغداد ودمشق والقدس وعمان لرفد مكتبتنا
بأمهات الكتب السياسية والتاريخية والدينية
لتعميق المعارف لدى األجيال العربية في كندا
ليبقوا على تواصل مع بالدهم األصلية حتى ال
ينسلخون عنها وينسون ثقافتهم ولغتهم العربية
في ظل عبث التيارات الفكرية األخرى وهذه بداية
لتأسيس مكتبة عربية في مدينة الفال الكندية ...
مع ايجاد مقهى ثقافي عربي وهو عبارة عن
استراحة فكرية واجتماعية لمزيد من تمتين اواصر
الروابط بين أبناء الجاليات العربية الكندية ...
وهناك سيكون صالة اجتماعات لنشاطات ادبية
وفكرية . "...
ليس حلما ً هذا بل واقع نسعى إليه بكل ما اوتينا
من عزيمة وإصرار على تحقيق رؤية ثقافية عربية
...
رب صباحات الفال مع فنجان قهوة مُرَّة على
موسيقى وصوت فيروز رب يعيد الينا بعضا ً من
تراث امسنا الجميل ...
فلنبقى على العهد معاً".

المدي ُر األسبق في "منظمة العفو الدولية" في كندا
ْ
ترحيل حسن دياب
منع
الرك":فل َنحرص على
روجر ْك
ِ
ِ
ِ
تعسف ًا
مجدد ً "ا "(الجزء األول)
َّ
زينب مرعي ،صدى المشرق
ِّ
صف حسن
"إنضم عدد ضخم من الطالب إلى
لدى عودته إلى كندا وتدريسه في "جامعة
كارلتن" ( ،")Carleton Universityوالكالم
روجر كْالرْك ()Roger Clark
لألستاذ المحاضر
ِ
أحد ِ أعضاء "لجنة الدعم المُطالِبة بالعدالة لحسن
دياب" (Justice for Hassan Diab Support
 .)Committeeيفترض كالرك أن الحضور
الطالبي الكثيف "يعود جزئياً ،إلى اشتهار ِ دياب
ألسباب متعددة ،وإلى دعم ِ الطالب القوي له – كما
الحظ – في "جامعة كارلتن" كما في "جامعة أوت َوا"
(.")Ottawa University
مرِن الروح البالغ اثنين
ِ
ويوضح هذا الناشط ال َ
وثمانين عاما ً في حديثه إلى "صدى المشرق"
بشأن القضية التعسفية التي يعيشها األستاذ
المحاضر حسن دياب أن "حسن عاد إلى كندا في
كانون الثاني عا َم  2018رجال ً بريئاً ،وكان قرار ٌ أُصدِر
في فرنسا مفاده أن ال قضية َ قانونية يمكن اإلدعاء
بموجبها عليه".
ِ
بي َد أن الجماعات التي سعَت التخاذَه ك ِ َ
بش فداءٍ
في البداية تسعى مجددا ً إلى تلبيسه تهمة َ القيام
بالتفجير المجاوِر لِلكنيس اليهودي على شارع
"كوبِرنيك" ( )rue Copernicفي باريس عام
.1980

سلسلة معامالت شاقة

إضطر مدر ِّس علم ِ اإلجتماع البالغ سبعة وستين
خوض سلسلة من المعامالت الشاقة
عاما ً إلى
ِ
إلثبات براءَته من اإلتهام الموجَّه إليه .وقد تعرض
سابقا ً للترهيب ،وجُرِّد َ من منصبه الجامعي،
واحت ُِجز خمسة أشهر تقريباً ،وأُلزِم باإلقامة الجبرية.
بترحيل األستاذ الجامعي
وفيما بعد ،طالبت فرنسا
ِ
الباحث إليها بناء ً على أدلة باطل ٍة ،وكندا طبعا ً لم
تملك الجرأة لرفض التعاون مع السلطات الفرنسية
بترحيل مواطنيها.
بالرغم من أن األخيرة ال تقبل
ِ
وقد ُ
ضي ِّ َ
ع ما يزيد عن ثالث سنوات أخرى من حياة ِ
دياب في السجن.
وبالرغم من متابعته وعائلته حياتهم بِعَزمٍ،
مدعومين بتأييد ِ مجموع ٍة من األصدقاء الخبراء
المحبين ،فقضيته مبنية على مخابرات سرية قد
ح هللا.
تتسبب بترحيله ثانية ً إلى فرنسا – ال سم َ

حالة ٌ أخرى من التلفيقات بسبب العرِق

تقول منظمة "العدالة لحسن دياب" في كلمة
صر من التلفيقات على أساس
مدوّية إن "الجو َّ المعا ِ
الفئة أو العِرق أو ال ِّدين يعني أن حسن ،كالعديد
من الكنديين الوافدين من الشرق األوسط ،أمسى
ضحية لِما ي ُسمَّى "الحرب الدولية على اإلرهاب"".
عضلة
وهذا هو الواقع .فقد تناولتُ هذه المُ ِ
المتنامية وعددا ً من أوجهها في سلسلة من
المقاالت التحليلية التي نشرَتها "صدى المشرق"
بعنوان" :كيف تؤثِّر الصناعة الدولية للكره لإلسالم
( )Islamophobiaعلى صناعته في كندا"؟ حتى
أني اضطر ِ ُ
رت لِحصر األمثلة لِكثرتها.
وفي السياق ذاته ،ذكَّر الكاتب والمحلل السياسي
مقال
المعروف إيف أنغلِر ( )Yves Englerفي
ٍ
حديث عَنوَن َه "أفغانستان تُظهِر مخلَّفات السياسة
ٍ
اإلستعمارية الكندية" (Afghanistan Reveals
 )Legacy of Canadian Imperialismبأ َّ
ن
"رئيس الحكومة الكندي األسبق ستيفن هاربر
اعتبر في أحد تصاريحه أن الخطر األكبر على
كندا هو "األسلَمة" ( ،)Islamicismوهذا ما برَّر
السرّيّة وترحيل المتهمين إلى سجون
المحاكمات ّ
التعذيب ،ومراقبتهم محلياً ،وها هو الكره لإلسالم
تأجيج اإلعتداءات
الذي أباحَته الدولة يستمر في
ِ
على المنتمين للجالية اإلسالمية".
مهمات
روجر كالرك قام ب َ
األستاذ الجامعي المحاضر ِ
حقوقية إنسانية في الجزائر (وفي غيرها من البالد
في العالم) ،كما أمضى سنتين في قطر مع زوجته،
ما عرَّفه أكثر على العالم العربي ،كما شه َد بعض
الهجمات التي تعرضت لها غز ّة آنذاك .وقد َّ
خصص
كالرك قِسطا ً وافيا ً من وقته لتسليط الضوء أمام
"صدى المشرق" على نواحي قصة األستاذ دياب
الصعبة ،إنما المُلفِتة.

"بناي برِث" ( )B’nai B’rithللتواصل مع الجامعة
والقول إن من غير المقبول أن يقوم "إرهاب ٌّ
ي متَّهم"
صرِف
بتدريس الطالب في أي جامع ٍة كندية ،وقد ُ
حسن من الجامعة في اليوم التالي بالضبط".
إذا ً فقد تدخلت هذه الجماعات في األمر حينها،
كما رأينا تدخ ّلها الكبير في فترة السنوات الثالث
والشهرين التي قضاها حسن في السجن ،وما
زلنا نراه حتى الساعة .وفي فترة استئناف الحكم،
وفي محكمة االستئناف ،حتى عن َد اإلفراج عن
حسن وعودته إلى كندا ،تدخل عدد من الجماعات
الصهيونية وممثليها في باريس لإلعراب بقوة عن
ون حسن في الظاهر "ينجو بفعلته"،
رُعبهم من ك َ ِ
كما قالوا .لقد استخدَمنا مصطلح كبش الفداء
في كثير من األحيان لإلشارة إلى حسن ،ال سيَّما
أن اإلصرار موجود لتلبيسه التهمة ،خصوصا ً لدى
الجماعات الصهيونية في فرنسا ،ولدى الجماعات
الصهيونية في كندا إلى حد ما وإن لم يكُن هذا
مُعلَنا ً بوضوح.
ْف الجماعات الصهيونية أنها
وإنما في فرنسا لم تُخ ِ
تسعى إلدان ِة شخص ما وأن هذا الشخص ،بالنسبة
لها ،هو حسن ِّ
بغض النظر عن كل األدلة التي تشير
إلى العكس".

لدى سؤاله إن كانت لِجماعات النفوذ (اللوبي) يد ٌ في
األمر ،خصوصا ً الجماعات اإلسرائيلية أو الصهيونية،
أجاب كالرك" :نعم ،سأستخدم مصطلح الصهيونية
في هذه الحالة كي أميِّز بينهما ،فمصطلح
الصهيونية يشير إلى وجه ٍ من أوج ُه التطرف ،وهذا
سمِح
ما كان فعليا ً عام  2009في كندا .آنذاك ُ
لِحسن بالعودة إلى التدريس في "جامعة كارلتن"
ع منظمة
بعد إخراجه من االحتجاز بكفالة ...ما دف َ

كالرك المولود قبل شهر أو اثنين فقط من الحرب
العالمية الثانية ،أي في حزيران من عام ،1939
يرى أن من الضروري قولُ "أي شيءٍ اآلن لتعزيز
المفهوم الذي نعمل بِجد عليه حالياً :ال بد من
إنهاء ِ االضطهاد الذي يتعرض له حسن بأيِّ طريقة
إيصال العملية في
ممكنة .وفي األساس ال بد من
ِ
فرنسا برمتِّها إلى خالص ٍة ثم إبطالِها...
وإن دُعِي إلى ترحيل حسن ثانيةً ،فمن الضروري

يَدٌ لِجماعات النفوذ الصهيونية

االستاذ روجرز كالرك

"تنبيه العامَّة"

أن ي ُرف َ َ
ض رفضا ً تاما ً وي ُعكَس مجراه ،بل حتى أن ال
أساسه".
ي ُنظَر في األمر من
ِ
َّ
موسعة للتواصل
لجنة دعم دياب أطلقت حملة
مع النواب ،وقد تواصل أعضاء اللجنة مع "شبكة
المؤيدين الواسعة التي تضم اآلالف من أرجاء كندا،
َّ
المرشحين،
طالبين منهم طرح الموضوع على
وإجراء اإلتصاالت الهاتفية ،ومناقشة األمر مع
ن
جيرانهم ،وإثارة جوانب هذا الموضوع كو َ
بجمع األصوات اإلنتخابية قد يتمكنون
المهتمين
ِ
من المساعدة" ،والكالم لِكالرك ،الذي يضيف أنه
عمل على "تحضير عدد من األسئلة التي يستطيع
الناس طرحها إن توفرت الفرصة في اجتماعات
َّ
المرشحين المحلية ،مثالً.
ن هذا قد يصعب ،فهذه اإلجتماعات ي َُسيطرَ
"لك َّ
ُّ
عليها بشدة ،وال يكفي أن يحضر المعني وبجعبته
سؤال جيد كي يحظى بفرص ٍة لطرحه ...على أي
حال ،نشرنا هذه األسئلة لتكون دليال ً للناس،
ونحن حقا ً نريد أن نبذل كل ما بوسعنا ألجل
هذه القضية" .هذا ما ينبِّه إليه الناشط المخضرم
َّ
"الموسمين بِوسام الشرف
كالرك ،الممنوح عضوية
الكندي الثاني" ( )Order of Canadaلدوره في
"منظمة العفو الدولية" ولتعزيزه الحقوق اإلنسانية
محليا ً وخارجياً.
"أرى أن هذه فرصة ٌ
َّ
احتمال
إلى
ة
م
العا
لتنبيه
ِ
َّ
ً
ُّ
ع على أي تفصيل
ِ
ترحيل حسن ثانية ...أي مطل ِ ٍ
في هذا القضية يعلم ما يواجهه حَسن .وبالنسبة
للناس األقل اطِّالعا ً على القضية فأرى أنهم بشكل
عام سيفهمون سريعا ً جدا ً أ َّ
ن النظامين القضائيَّين
الكندي والفرنسي قد فشال في مساعدة حسن ،لذا
فه ُم سيدعمون َه" ،والرأي لِكالرك الذي يعمل ألجل
قضية دياب منذ ست سنوات تقريباً.
"لقد قُلِبَت حياتي رأسا ً على عقب بسبب ادعاءات
أساس لها ،وإني بريء ٌ من التهم الموجَّهة
وشكوك ال
َ
إليَّ .لم أتورَّط في اإلرهاب إطالقا ًفي حياتي ،ولست
للساميّة ،ولطالما كنتُ معارضا ً لالستكبار
مناهضا ً ّ
والعُنف" ،والكلمات هذه أدلى بها األستاذ الجامعي
دياب في مؤتمر ٍ صحاف ٍّ
سابق في أوت َاوا.
ي
ٍ
إذا ً ما الذي يمنع أيَّ معتبِر ٍ من ّا مِن تقديم يد ِ
المساعدة لألستاذ دياب؟ فحتما ً لن يود َّ أحد من ّا أن
يجري على ابنه أو أخيه أو أبيه ما جرى على دياب.
ي ُتبَع..
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علي إبراهيم طالب  -وندزور

زعيم الخيرهللا – زيندزور

واقع الجالية واالنتخابات
القادمة

االنسان في
َ
ل
ِ
الع ْل ُم َي ْخ َت ِز ُ
ح ْيوان َِّيتِ ِه
َ

الصورة من Election Canada

ن بأَنَّهُ " حَيَوانٌ اختزلت االنسان ببعده الحيواني الغرائزي ؛ ال َّ
ن
مناطِقَة ُ قديما ً االنسا َ
عَر َّ َف ال َ
ناطِق"  ،وهذا الت َّ
م ماد ٌّ
ُ
َ
صل
ف
وال
بالجنس
ريف
ع
ي في منطلقاته ِ وغاياتِه ِ  ،وادواته في
حسب العل ََ
ْ
ِ
ِ
االنسان الكشف عن الحقائق هي الحِ ُّ
د على أ َ َّ
ن في
تعريفات المناطقة -يُؤَك ِ ُ
س والتجرِبَة ُ وهي
ِ
ِ
ن هما  :الحيوانية وهي الجنس  ،هي مابه ِ غير ُ قادرَة ٍ على كشف االبعاد االخرى في االنسان
جانِبَي ْ ِ
ُ
ع
االشتراك اي:
الكائنات الحَي َّ ِة  ،هي غير قادرة على النفاذ الى اعماق االنسان
مانشترك بِه ِ م َ
ِ
صناع ِ ٌّ
ي من ومعرفة ابعاده الخفي َّ ِة  .فاالنسان لديها كائن
األُخرى  .والحَيَوانِيّة ُ هي مصدر ٌ ِ
ٌّ
ُّ
وان
ي
ح
وال
ن الحَي ،
ل
عق
هو
عندهم
ي
االنسان
والعقل
؛
غرائزي
ي
ماد
َ َ
ٌ
الحَيَوان الذي يعني الكائ َ
َ
ُ
ٌّ
على
تحتوي
ة
اللفظ
ومعادالت واختزل هذا
حسابات
على
م
قائ
ي
دات
أ
ٌ
ليس مجرد الحي  ،بل هذه ِ
ِ
ٍ
ٍ
ى زائد ٍ على الحياة ؛ النها تعني الحياة الدائمة العقل بالدماغ ولم يفهموا ان العقل االنسان َّ
ي
معن ً
ليس اداة ً فحسب وانما هو جوهر ٌ روحان ٌّ
المستمرة التي ال انقطاع لها.
ي مجرد
والنظريات التي ق َ َّ
ُ
ن في عن المادة ِ يتعلقُ
بالبدن تعلقَ تدبير ٍ وتصرف
ت االنسا َ
د َمها العِلْمُ اختزل َ ْ
ِ
حيوانيته  ،ولم تالحظ ْ البع َد االخر في
االنسان  ،كما جاء في تعريفات الج ُرجاني  ،اي :انهم
ِ
ي الى مجرد حاسب آل ٍّ
ن في نظري ِة اختزلوا العقل االنسان َّ
ي
الذي أدركه المناطِقَة ُ  .فاالنسا ُ
ن
وا
ي
ح
وهو
،
َ َ ٌ يعتمد على البيانات المعطاة اليه  ،ويعتمد على
دارون هو حَيَوانٌ في أُصولِه ِ وجذوره ِ
ٌ
ُ
َ
ة
ح
سا
هي
والحياة
في صراعِه ِ من اجل البقاء ،
جات .
ر
خ
م
وال
الت
خ
د
م
ال
ْ
ُ َ ِ
ِ
َ
ُ ْ
مفتوحَة ٌ لهذا الصراع ال يبقى فيها اال ّ االقوياء ،
ن حَيَوانا ً تحكمُهُ الغرائز
وهذا هو منطق الغاب ِة الحَيَواني ؛ فليس االنسان االنسا ُ
ن أَكبَر ُ من أنْ يَكو َ
ٌ
ميِّز ٌ وهو
مستخلف  ،وليس مجرد مادة جامدة تحكمها قوانين
في هذه النظرية كائنٌ مُت َ َ
في هذه ِ االرض  .وهكذا هي نظرية فرويد التي المادة بل هو يحمل ومضة من نور هللا تعالى
ت كلَّ
ن مُؤَهَال ً من دون الكائنات االخرى ؛
ِ
سلوك االنسان بالدافع الجنسي ؛ لذلك كا َ
اختزل ْ
َ
َّ
أرضه ِ .
الغريزي الحيواني  .وهكذا كل النظريات العلمية ليكو َ
ن خليفة هللا ِ في ِ

اننا امام اجراء انتخابات على
أصبح معروفا
الفيدرالي الكندي يوم االثنين
المستوى
في  20أيلول الحالي..
من المفترض وبرأيي المتواضع ان ن ُثبت لآلخرين
مدى قوة وتأثير حضورنا في هذه المدينة من
خالل اإلدالء بأصواتنا وبكثافة كبيرة أسوة بما
تفعله جاليات اخرى وكبيرة في هذه المدينة
(الجالية اإليطالية على سبيل المثال ال الحصر).
ان وجود آراء عديدة ومختلفة داخل الجالية هو
أمر صحي وهو في غاية الديمقراطية الحق ّة،
فحبذا لو نجتمع من كل الفئات واألطياف واآلراء
على أمر مُعّين وموحد ولو لمرة واحدة ويتيمة
على االقل.
منذ اكثر من ثالثة عقود من الزمن تاريخ وجودي
في هذه البالد وفي هذه المدينة الكندية (
وندسور ) تحديدا ً ونحن نرفع الصوت بضرورة
وحدتنا وااللتفاف حول اي مرشح او مرشحة من
أبناء جاليتنا يقدم على اي مركز دونما االلتفات
الى انه زيد او عمر او شاب او فتاة ،فنكون كلنا
خلف هذا الشخص ،نعطيه النصائح المفيدة
التي يحتاج لها في مسيرته .واالختالف في
تركيبة الجالية العربية على صعيد تنوعها الديني
والفكري والمناطقي يجب ان تكون نعمة لنا
جميعا ً وليست نقمة يستعملها خصومنا للدخول
من خاللها الى الخالفات .ولكن ماذا يقول المرء
ولمن يشكوا امره ؟؟؟
الحمد لله تتميز الجالية العربية في وندسور
بوجود عدد كبير من الناجحين في أعمالهم من
أبنائها أطباء  ،مهندسين ،محامين ،رجال اعمال
وسيدات اعمال أيضاً .والجالية فيها الكثير من
الكفاءات العلمية بين أبنائها ممن نجحوا في
حياتهم العملية  .واالمل معقود كذلك على

مآزق ...تص ّرفات ...فنتائج
ابو تراب كرار العاملي – مونتريال

في عالم الكرة الجميلة ،كرة القدم ،قد
ينتكس الفريق في ميدان المواجهة،
يتراجع أداء العناصر ،ويخفت مستوى
الت ّنسيق ،يترهّل العمل الجماعي
الّذي يشكّل عنصرا ً أساسيّا ً وعامال ً
مفصليّا ً للفوز في هذه المنافسة
المشهورة .تشت ّت كلّي فَاضطّراب أو
ّ
باالضطراب.
تشت ّت جزئي فَمساهمة
ما العمل مع إلزاميّة إكمال المباراة
وغياب خيار االنسحاب؟ على المدرّب
(المدير) أن يجد ّ
د األدنى
حل ً وَلَو ْ بالح ّ
وتفاديا ً للمزيد من عدم الت ّماسك
وانفراط الخيط الجامع .وعليه،
الذّهاب إلى خطّة طارئة ومسار
مؤقّت وتموضع بديل إلمرار ما تبق ّى
من الوقت وبأقلّ الخسائر الممكنة.
مأزق ...تصرّفات ...فنتائج.
إلى قطاع الت ّعليم ،وأحوال الطّالب
ومسالكهم المدرسيّة :دوامات،
واجبات ومواد مختلفة ،قد يرغبها
المتعلّم أو قد ال يستسيغها ،اختبارات،
امتحانات فنتائج ،فصليّة وبينيّة ،وقد
شهَد تقلّبات في مزاجات الت ّالميذ،
تُ ْ
تاليا ً مستويات متفاوتة من الن ّتائج.
فعندما تكون األخيرة في حاالت
مرتفعة :فهذا المطلوب .إن ّما المشكلة
تكمن عند انخفاضها وهبوطها إلى
السؤال :ما
حاالت متردّية ،هنا
ّ
ن على
العمل؟ فتظهر اإلجابة بأ ّ
القَيِّمين في المدرسة والمعنيِّين في
سنوا الت ّشارك النتشال
البيت أن يُحّ ِ
المُت َلق ّي من وضعه المنحدر والذّهاب
به إلى حيث العالمات المأمولة
واالستقرار المعرفي المنشود .مأزق...
تصرّفات ...فنتائج.

السبيل
وصوال ًإلى لقمة العيش ،أو إلى ّ
صل إليها ،يسعى القوم باختالف
المو ِ
ّ
تيسر من مردود
بما
فر
للظ
الطّرق
ّ
مالي يشبعون به حاجاتهم ويطعمون
ووسع
من ْ استطرد
أهاليهم ،وهنيئا ً ل ِ َ
ّ
"البيكار" وساعد المحتاجين من خلق
دم المعونة ألهل العوز وذوي
اللّه وق ّ
اإلمكانات المحدودة .والطّرق مشرّعة
على احتماالت مفتوحة :إنشاء
مصانع ،فتح مدارس ،استثمارات
ضف من أساليب
عقاريّة وما ِ
شئ ْتَ فَأ َ ِ
االسترزاق وطلب الحالل الطّيّب.
ّ
دخول في هكذا مشاريع
ن ال ّ
إل أ ّ
وتوظيف ما أُتيح من موظّفين وفتح

فرص العمل لما يتوفّر من عمّال دونه
صعوبات قد تطرأ ،في بداية المشوار
السوق ،شحّ في
أو الحقاً ،تراجع في
ّ
المواد ّ األوّليّة وتالعب في سعر العملة
الوطنيّة .وعليه ،وعند ضيق الحال في
هذا المصداق أو ذاك ،على صاحب
ّ
ُحسن الت ّصرّف ،وأن ي ُظهِر
الشأن أن ي ِ
حنكة ً في اإلدارة ما استطاع إلى
ذلك سبيال ،ويقلّل الخسائر مع عدم
إمكانيّة منعها .مأزق ...تصرّفات...
فنتائج.
أمّا إذا انتقلنا إلى نطاق أوسع ،نطاق
وطن يرزح تحت وطأة مشاكل ال تجد
إلى الحلول يدا ً تمسك بها وترشدها

األجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا في المدارس
والكليات الجامعية الذين نسأل هللا تعالى
لهم النجاح والتوفيق والتسديد في مستقبلهم
القريب.
سؤال محرج ومتكرر أتعرّض له خاصة من
الكنديين هل تملكون قاعة خاصة او نادي عربي
في هذه المدينة ؟ ؟؟
اترك اإلجابة للقرّاء الكرام لإلجابة عليه وخاصة
قرّاء وندسور!
استطيع ان اؤكد اننا ال نملك اي ناد ٍ عربي او
قاعة خاصة للعرب .ولن أكون شديد التشاؤم
اذا أكدت بأننا لم ولن يكون لنا اي كيان او ناد او
تجمع جاليوي  ،ما دام البعض منا يفكر بطريقة
العصور الحجرية التي أكل عليها الزمان وشرب.   
اسأل هللا تعالى ان يهدي الجميع
الجالية
ان
صالح االعمال وان يعرفوا
تستطيع بوحدتها والتفاف ابنائها حول
بعضهم البعض الوقوف بوجه كل من يسعى
للتشرذم والتقسيم والتفريق بين زيد وعمر من
الناس  .
على الخير والمحبة والمودة الدائمة والسالم
استودعكم هللا ولقاؤنا معكم يتواصل من خالل
هذا الموقع االعالمي جريدة صدى المشرق
الغراء
                                                
للتواصل مع الكاتب عبر البريد االلكتروني
visionmag64                                          
@Gmail.com
الصفحة الشخصية على موقع الفيس بوك
FACEBOOK                                          
PAGE : ALI IBRAHIM TALEB

الن ّاس واشتداد األزمة عليهم لتحقيق
أرباح فانية ،ويرتكز على تردّي أوضاع
القوم المعيشيّة والحياتيّة ليبني
له تراكمات من أطماع ،ويت ّخذ من
انحدار الوضع االقتصادي قاعدة
الصنف
لتوسيع ثروته .فبئس هذا
ّ
الساقطة وتوجّهاته
وبئس خياراته
ّ
الرّذيلة.
بينما الممدوح ،فهو َمن ْ يراعي أوضاع
الن ّاس ،ويت ّخذ من معاناتهم مدخال ً
لخدمتهم ،ويستغلّ األزمات لكي
تيسر له من المعونة إلى
دم ما
يق ّ
ّ
المحتاجين ،ويجابه تردّي أوضاع
بالسعي
القوم المعيشيّة والحياتيّة
ّ
لخدمتهم والوقوف عند حاجاتهم
لتلبيتها ،ويقف حاجزا ً بين انحدار
السيئة
الوضع االقتصادي وتأثيراته
ّ
على الخلق من خالل العمل على
دعم
تقديم المنفعة للخلق وتقديم ال ّ
لهم واالجتهاد دون وقوعهم في أتون
معركة اقتصاديّة شرسة قد يتعاون
داخلي والت ّآمر
عنصرا الفساد ال ّ
الخارجي على إشعالها وتأمين وقودها.
إلى الطّريق ،ونطاق
من يحرص على عدم الت ّواجد
شعب تائه ٍ في هنيئا ً ل ِ َ
ٍ
ام
األي
مع
تزداد
ة
ّ
رحم معاناة معيشي ّ
ضمن الز ّمرة المشوومة ،وطوبى ل ِ َ
من ْ
ّ
هور
الش
توالي
مع
د
تصلّبا ً وتشت ّ
سعى لحجز مكان له في المجموعة
ً
تعقيدا ً
دا
ُع
وب
ل
الح
على
ء
واستعصا
ً
الممدوحة.
ّ
ْ
عن الفرج .هنا ،وفي هكذا مورد ،من
الطّبيعي أن تجد األمثلة المشار إليها اِستغلّوا فرصة األزمة للت ّعاون،
أعاله مجتمعةً ،فجغرافيّة المكان الت ّكافل االجتماعي والت ّقرّب إلى اللّه
واسعة واالختصاصات متفرّعة والقوم تعالى .وابتعدوا عن المسلك اآلخر،
يتوز ّعون على اختالف القطاعات ال تقربوه وادعوا اللّه لنسفه وهالكه.
ويتموضعون على ضفاف شت ّى الفرص مأزق ...تصرّفات ...فنتائج.
وللحكاية ت َتِمَّة
المتاحة.
وهنا تحديداً ،قد ينقسم القوم إلى
ِّ
َّ
م اآلخر.
صنفَيْن ،بئس أحدهما ونِع ْ َ
[وَلَقَد ْ كَت َبْن َا فِي الزب ُور ِ مِن بَعْد ِ الذكْر ِ
َّ
أمّا المذموم ،فهو الّذي يستغل معاناة أ َ َّ
ن ا ْلَر ْ َ
ن]
و
ح
ال
الص
ي
د
ِ ُ َ
ض يَرِثُهَا عِبَا ِ َ
ّ
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عملية اللقاح
ضد مرض

نريد جمي ًعا معرفة المزيد
عن لقاح كوفيد19-

كوفيد19-

لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟
ألنه يحمي من كوفيد 19-ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض
حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج ،فقد يموت البعض من كوفيد 19-أو يعانون
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي .يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيضًا

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

حافظ على المسافة
الخاصة بك

غطي وجهك

اسعل في كمك

اغسل يديك

20-279-31W

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545

2021-03-16 08:07

A13124_MSSS_20-279-31W_Operation-Vaccination_Arabe_10x15po_EP1.indd 1
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رحلة السبايا إلى الكوفة
ظن األمويون أنهم استطاعوا النيل من النبي
األعظم (صلى هللا عليه وآله) ،بمقتل سبطه
الحسين (عليه السالم) وأصحابه وذريته ،وحسبوا
أن يدهم قد بسطت على هذه األمة ،وأنهم بقتل
الحسين (عليه السالم) أصبحوا قادرين على فعل
ما يشاؤون ،دون أن يردعهم رادع ،أو يمنعهم
مانع ،فرفعوا من مستوى نكايتهم بذرية رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) وسبوا نساءهم ،كما
تسبى نساء األعداء وتملك.
ولكنهم لم يدركوا أن في ذلك بداية فضحهم
أمام المأل ،وأن هذا السبي ،وإن كان إذالال
لبنات الرسالة بحسب الظاهر ،ولكنه في حقيقة
األمر ثمرة مباركة من ثمرات الحركة الحسينية،
وشرط أساسي إلعمال مفاعيلها ،وإنجاحها على
المستوى اإلعالمي العام ،وبيان أكذوبة األمويين
في انتمائهم إلى اإلسالم ،من خالل مواقف اإلمام
زين العابدين (عليه السالم) ،والحوراء زينب وأم
كلثوم ،وغيرهم من أهل بيت النبوة ،وكان هذا
السبي مضافا إلى قتل الحسين (عليه السالم) أثرا
بالغا في تثبيت الحق ،وإعادة الرونق واألصالة إلى
دين اإلسالم ،بعدما كادت دعائمه أن تنهار في
عالم النسيان واإلهمال.

بداية الرحلة:

لم تكن رحلة السبايا من أهل بيت النبوة،
شبيهة بمثيالتها من سبايا الحروب ،بل فاقت كل
التوقعات في الفظاعة والهمجية ،رغم انتساب
خصومهم ،بحسب الظاهر ،إلى دين جدهم
محمد (صلى هللا عليه وآله) ،فقد بدأت رحلة
العذاب هذه بسلب النساء ثيابهن ،يقول حميد
بن مسلم« :وهللا لقد كنت أرى المرأة من نسائه

(أي الحسين (عليه السالم)) وبناته وأهله تنازع
ثوبها عن ظهرها ...،وجاء عمر بن سعد ...فسألته
النسوة أن يسترجع ما أخذ منهن ليستترن
به[.»]1
وزاد ابن سعد نكاية في أهل البيت أن سلبوا
الحسين (عليه السالم) وأصحابه ،وقطعوا
رؤوسهم ،وداست خيولهم صدر الحسين (عليه
السالم) ،ثم مروا بالنساء على هذه الجثث
الطاهرة ،التي لم يجرؤ أحد على دفنها ،حتى
رحل الطاغية إلى الكوفة ،فجاء قوم من بني أسد
كانوا قد نزلوا المحلة ودفنوها ،كما أجمعت عليه
المصادر التاريخية.
ورغم عظم المصاب ،وشدة اللوعة ،فقد أثبتت
الحوراء زينب (عليها السالم) من رباطة الجأش،
والتسليم والرضا بقضاء هللا تعالى وقدره ،ما حيّر
األلباب ،وسلب العقول ،فهي لم تلفظ كلمة يفهم
منها أي اعتراض ،يجعل لألعداء طريقا للتشفي
والشماتة بأهل البيت(ع) ،فتجعل ذلك نصرا
حقيقيا لألمويين وأذنابهم ،بل حولت مصيبتها
إلى درس يستفيد منه جميع الناس ،واستحقت
بذلك أوسع األوسمة ،سواء أمام المسلمين
أم غيرهم ،حين نظرت إلى جثة سيد الشهداء
(عليه السالم) ،ونادت جدها رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله) ،وهي تقول« :يا محمداه صلى

في مجلس ابن زياد
ووصل موكب آل البيت إلى قصر اإلمارة ،حيث كان
عبيد هللا بن زياد لعنه هللا ينتظر ،وأذن للناس اذنا
عاما ،فوضع رأس الحسين (عليه السالم) بين يديه
وأخذ ينظر إليه ويبتسم وينكت بقضيب بين ثنييه،
فقال له زيد بن أرقم ،وكان شيخا كبيرا ،ارفع قضيبك
عن هاتين الشفتين ،فوهللا الذي ال إله غيره لقد
رأيت شفتي رسول هللا صلى هللا عليه وآله عليهما ما
ال أحصيه كثرة تقبلهما ،ثم انتحب باكيا .فقال له ابن
زياد :أبكى هللا عينيك ،أتبكي لفتح هللا؟ وهللا لوال
أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك،
فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وصار إلى منزله.
وروى الطبري أنه عندما خرج من مجلس ابن زياد أخذ
يهاجم أهل الكوفة ويندد بهم ،ويقول :أنتم يا معشر
العرب العبيد بعد اليوم ،قتلتم ابن فاطمة ،وأمرتم
ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد أشراركم،
فرضيتم بالذل فبعدا لمن رضي بالذل.
والجدير بالذكر أن ابن زياد أراد بهذا الفعل أن يزيد
من رعب الناس حتى ال يفكر أحد منهم بالقيام ضده،
ولذلك بث كل سمومه أمام المأل بعدما سمح لهم

بالدخول عليه ،وأن يدلس عليهم ويبين أنه فعل ذلك
بدافع ديني ليرضوا عما فعله بآل البيت(ع) ،ولذلك
تراه عندما توجه إلى زينب (عليها السالم) وقد كانت
لبست أرذل ثيابها وتنكرت حين أدخلت عليه ،فسأل
عنها ،فلما عرفها قال لها :الحمد لله الذي فضحكم
وأكذب أحدوثتكم.
وال يخفى أنه أراد بهذا الكالم أن يعطي فعله الشنيع
بعضا من الشرعية في أعين الناس ،ولذلك كان
جوابها صاعقا له ،حين أجابته بجواب مليء بالدالالت
المعبرة :الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد (صلى
هللا عليه وآله) وطهرنا من الرجس تطهيرا ،إنما
يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا.
فهي أرادت أن تبين له أنه من نسل غير طاهر ،فهو
ابن زياد ابن أبيه ،الذي ولد من سفاح ،وأنه فاسق
وفاجر ،نتيجة خبث أصله ،فاستشاط غضبا ،وأراد
أن يقتلها ،وهو فعل لم يسبقه إليه أحد حتى في
الجاهلية ،إذ من أقبح الفعال قتل النساء في عادات
العرب ،فقال له عمرو بن حريث :إنها امرأة ،والمرأة ال
تؤاخذ بشيء من منطقها ،فحاول أن يسكن من روعه

هللا عليك ومالئكة السماء ،هذا حسين بالعراء،
مزمل بالدماء ،مقطع األعضاء ،يا محمداه وبناتك
سبايا ،وذريتك مقتلة ،تسفى عليها الصبا»،
وكان من تأثير هذا الموقف أن انفجر الجميع
بالبكاء حتى األعداء.
ومما يزيد المشهد بشاعة وأسى ،ويكشف عن
دناءة الفريق اآلخر ،أن ساروا بالسبايا على أقتاب
اإلبل ،يتقدمهم رؤوس الحسين (عليه السالم)
وسبعين أو ثمانين من أصحابه وأهل بيته(ع)،
مرفوعة أمام أعين السبايا نحو الكوفة ،لتقدم
إلى عبيد هللا بن زياد لعنه هللا في مقر اإلمارة،
كما يكشف من ناحية أخرى على سمو مقام أهل
البيت(ع) ،الذين أذلوا أعداءهم ،رغم ما كانوا فيه
من المحنة ،التي ال يقوى على تحويلها إلى نصر
سواهم.
وهنا ال بد من اإللتفات إلى أنهم كانوا سادة
الكوفة إلى وقت قريب ،عندما جعلها أمير
المؤمنين (عليه السالم) مركزا لخالفته ،أحسن
إليهم ،وفي هذا المشهد زيادة أسى لسادتهم
وأبناء سيدهم ،كما هو معلوم ،حيث خرجوا من
الكوفة أعزة مكرمين ،وها هم يرجعون إليها اآلن
بهذه الحالة المؤلمة.

في أزقة الكوفة:

وما إن وصل الموكب إلى الكوفة ،وانتشر الخبر
بين الناس ،حتى ازدحمت الشوارع والطرقات،
وتراكض الناس ليروا قافلة السبايا ،معلنين عن
بهجتهم وفرحهم بنصر المسلمين على أعدائهم،
وهم يظنون أنهم من سبايا الروم ،ألن خبر مقتل
الحسين (عليه السالم) لم يكن قد انتشر في
الكوفة بعد ،وأشرفت امرأة من سطح بيتها،

وقال لها :الحمد لله الذي شفى نفسي من طاغتيك
والعصاة من أهل بيتك .فرقت زينب وقالت :لعمري
لقد قتلت كهلي وأبدت أهلي وقطعت فرعي فإن
يشفيك هذا فقد استشفيت.
ثم توجه إلى اإلمام زين العابدين (عليه السالم)،
وأراد إذالله هو اآلخر ،ولما أجابه اإلمام(ع) بما يقطع
حجته ،ويزيف منطقه ،ويفضحه أمام الناس ،غضب
ابن زياد ،وقال :لك جرأة على جوابي ،وفيك بقية
للرد علي ،اذهبوا به واضربوا عنقه ،فتعلقت به زينب
(عليها السالم) واعتنقته ،وقالت يا ابن زياد حسبك
من دمائنا ،وهللا ال أفارقه ،فإن قتلته فاقتلني معه،
فنظر ابن زياد إليها ساعة ،وقال :عجبا للرحم وددت
أني قتلتها معه ،دعوه فإني أراه لما به مشغول ثم قام
من مجلسه.
وهكذا استطاعت الحوراء (عليها السالم) أن تحمي
اإلمام زين العابدين (عليه السالم) من القتل ،وأن
تفضح الكوفيين واألمويين من ورائهم ،وأن تبرز
حقانية حركة اإلمام الحسين (عليه السالم) ،وتؤسس
للحركات التي تلت هذه المأساة ،من حركة التوابين

في القلب
سئل اإلمام الصادق (ع )..
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وهيجان الشهوة.
 موضع العقل الدماغ والقسوة والرقة في القلب. إن القلب يتلجلج في الجوف يطلب الحق فإذا أصابه أطمأن.صرُه غَلظ َ كَبِدُه.
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وثورة المختار وغيرها مما أدى إلى زوال حكم بني
أمية.
ولما افتضح أمر ابن زياد بين الناس ،ولم يستطع
مقارنة حجة أهل البيت (عليهم السالم) ،وطاش
سهمه من أن ينال منهم ،عمد إلى نصب رأس اإلمام
الحسين (عليه السالم) ،وأمر أن يطاف به في أزقة
الكوفة ،إلخافة الناس وإرعابهم قبل إرسال القافلة
إلى يزيد بن معاوية في دمشق.
ويدل على هذه الحقيقة ما رواه الطبري من أنه
بعدما جمع الناس في القصر قام فيهم خطيبا وقال
لهم :الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير
المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه ،وقتل الكذاب ابن
الكذاب الحسين بن علي وشيعته ،فوثب إليه عبد
هللا بن عفيف األزدي ،وكان من شيعة علي (عليه
السالم) خسر عينه في حرب الجمل وصفين ،وقال
له :يا ابن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك،
والذي والك وأبوه ،أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون
بكالم الصديقين .فأمر به ابن زياد فضربت عنقه.

احكام فقهية *
أحكام إسقاط الجنين

إعداد خليل الحسيني

خير الكالم ما نفع وأعلم

فرأت نساء حاسرات الرؤوس وهن كالعاريات
لوال أسمال تقنعن بها ،وأرادت المرأة أن تستوثق
الخبر ،فهي لم تر مثل هذه القافلة من قبل وما
يلفها من الحزن واللوعة ،كما لم تر أسرى من
الصبيان يشدون بالحبال على أقتاب الجمال،
فأدنت المرأة رأسها من إحدى السبايا وسألتها:
من أي األسارى أنتن؟ فقالت لها :نحن أسارى
أهل البيت من آل محمد(ص).
وهنا كانت الصدمة ،إذ تراجعت المرأة باكية
وأعلنت للمأل أنهن سبايا أهل البيت(ع) ،فعال
الصراخ والنحيب ،وتراكضت النساء إلى الموكب
يقذفن عليه األزر والمقانع ليسترن بها بنات
الرسالة ،وارتجت الكوفة كلها بالندب والبكاء.
وعندما رأت العقيلة أهل الكوفة في هذه الحال
أشارت إليهم بالسكوت ،ولما هدأت األصوات
توجهت إليهم بكلمة ،تذكر بمنطق أبيها (عليه
السالم) وتكشف حقيقة ما انطوت عليه قلوب
أهل الكوفة من الغدر والخيانة ،وتبشرهم بسوء
العاقبة والمصير ،وكان مما قالته لهم:
«أما بعد يا أهل الكوفة ،يا أهل الختل والغدر،
أتبكون ،فال رقأت الدمعة ،وال هدأت الرنة ،إنما
مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة
أنكاثا ،أال وهل فيكم إال الصلف وملق اإلماء وغمز
األعداء ،أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط
هللا عليكم وفي العذاب أنتم خالدون»...
وهي خطبة مملوءة بالمعاني المعبرة ،والدالالت
الواضحة على ما تمتلكه السيدة الحوراء من عمق
معروف بالمجتمع ،وسعة اطالع ودقة إدراك في
المسائل الدينية ،وسمو في النفس ،وتعال على
الجراح والمأساة ،حتى كادت تلحق بالمعصومين
(عليهم السالم).

اذا كانت الزوجة حامل في العشرةايام االولى بعد فترة العادة الشهرية
والجنين مصاب بالمرض الوراثي (
عدم النمو ) حسب تقرير األطباء
ونتيجته الوفاة دون أن يبلغ السنتين
 ..هل يجوز إسقاط الجنين في هذه
الحالة  ..علما ً بأنني أعرف أن األسقاط
ال يجوز  ..واالسقاط عمدا ًعليه ( دية )
فما هو رأي سماحتكم في مثل حالتي
هذه  ..وقد اخبرنا األطباء بأن الجنين
سيتوفى دون أن يبلغ السنتين ؟

ال يجوز االسقاط وتترت ّب عليه
الديّة .

لدى شخص خمسة أطفال منهمأربعة معوّقون جسديا  .وقد استطاع
األطباء مؤخرا تحديد نوع الجين
المسؤول عن اإلصابة بهذا المرض
وإنجاب مثل أولئك األطفال  ،ولكي
يتم تحديد إصابة الجنين والكشف
عن ذلك الجين البد أن يكون
الحمل في الشهر الرابع  ،فهل يجوز
اإلجهاض عند معرفة ما إذا كان هذا
الحمل يحمل الجين الذي يحدد صفة
اإلعاقة  ،علما ً بأن الزوجين يعيشان
حالة نفسية سيئة رغبة منهما إلنجاب
أطفال أصحاء ؟

يجوز قبل ولوج الروح إذا أوجب

الحمل وقوعها في الحرج الشديد
مل مثله
الذي لم تجر ِ العادة ُ بتح ّ

شديدا ً على االم  ،ولو من جهة
تربيته بعد ذلك  ،يجوز االسقاط
قبل ولوج الروح .

إذا علم ان الطفل ال يبقى وال أثر
لمعالجته على ان معالجته تتطلب ورد في كثير من إجابات سماحة
مصارف تثقل على ابيه ،فهل يجب السيد ( حفظه هللا ) وكذا في الرسالة
معالجته ؟ وكيف بالنسبة إلى الجنين العملية  ،تعليق الحكم بالجواز أو
إذا أقر الكشف الطبي ان به نفس عدمه على عنوان الحرج :
المرض؟ .
أ ما هي الضابطة في هذا العنوان ؟
يلزم العالج وان علم بانه ال يبقى أو ب هل يرجع في تحديده وتشخيصه
ً للعرف ؟
كان العالج مُكلفا ً إذا كان متمكنا
ج هل يكفي الحرج الشخصي ؟
د
،وال يجوز التخلي عن الطفل بمجر ّ
د لو شخَّص األبوان أن والدة طفل
الحمل
ذلك  ،وال يجوز اسقاط
معوق لهما أو حرجي عليهما  ..فهل
مطلقا ً وما ذكر ال يبرّر االسقاط .
يجوز لهما إسقاطه حتى بعد ولوج
أنا شخص حامل لمرض وراثي يسمى الروح فيه ؟
الثالسيميا  ،وزوجتي حاملة لنفس يكفي الحرج الشخصي  ،وال يجوز
المرض الثالسيميا  ،وعند االنجاب إسقاط الطفل المعوّق حتى قبل
فإن أحتمال ان يأتي ولد مصاب بهذا
ولوج الروح لمجرد كون بقائه
المرض بنسبة  ، 25%وهذا المرض
يحتاج إلى تغيير دم كل اسبوع او حرجيا ً  ،نعم إذا كان استمرار
شهر حسب الحالة  ،ونحن نستطيع الحمل حرجيا ً على االُم  ،وكان
أن نعرف بتحاليل معينة تعمل خالل الحرج شديدا ً ال يتحمل عادة جاز
اسابيع بان الولد هل مصاب أم ال إسقاطه قبل ولوج الروح  ،وأما
 ...سؤالنا  :هل يجوز اسقاط الجنين بعده فال يجوز في أي حال .
في حال علمنا أن الولد مصاب بهذا
المرض ( الثالسيميا ) ،خالل اسابيع ؟
*على راي المرجع آية هللا العظمى

إذا كان بقاء الجنين يسبب حرجا
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ELECTION-DAY CHOICES WILL CERTAINLY BE
SENSIBLE AND RESPONSIBLE
Hussein Hoballah

In a survey available in this publication of “Sada al-Mashrek”, we ask
big, federal-election-related questions to a group of our community
promoters, who have had longstanding interest in Canada’s political affairs. The activists agree upon
several points like the necessity of
making it to ballot offices; however,
their opinions split concerning which
party should receive our community
voters’ support.
Certainly, casting ballots is of crucial importance, especially once we
realise that “our community represents voter population that matters
in many ridings” and that “the major parties have made close results
in the polls so far, making way for
a predictable outcome,” says President of the Canadian Muslim Forum
Samer Majzoub. As for the rumours
round our votes’ “unimportance” in
some ridings, they’re “just a mistaken belief,” according to activist
Mohamed Sherif Kamel, who explains that “the result of democratic
elections cannot be concluded until
the very last vote is counted, for one
vote can change the entire result.”
Avoiding participation in the election campaign, especially in voting,
is definitely going to keep us away
from any influence on political life;
after all, officials will respect our requests only when we cast the ballots they need. “Having barely dealt
with political life for long and not
exercised any serious local political
work, we have lost our voter-community worth and, thus, our ability to claim rights that are usually
earned after fulfilling duty,” believes
political activist Labib Farajallah,
especially when “our community’s
voter turnout is little compared to
other communities’,” confirms Professor Nour el-Kadri.
Thus, the biggest challenge lies in
heading to ballot offices on September 20th or earlier to make an
official choice that confirms we are
concerned with these elections and
the outcomes that will affect all in
both the short and long run.
If we manage to make it to ballot offices in big numbers, even if we are
going to vote for different parties,
decision makers and political parties will definitely hear us very well,
whether some wish that we vote for
them or not, and whether we, in return, wish to vote for them or not. In
that case, our community will matter to any party that needs to gain
election votes, and certainly all parties need that. After all, in time of
elections and even beforehand and
afterward, those parties seek to befriend the communities that guarantee them votes and support.
Any talk regarding our community’s
requests, whether they’re related
to interior or foreign affairs whilst
the “community has barely dealt
with political life” will definitely prevent our requests from being met,
no matter how rightful and realistic
they are. Interests do control politics and politicians, many of whom
would show no real commitment to
others’ causes unless those others’
support is guaranteed.
Even after realising that the participation is a must, we are going to ask
a difficult question: whom should we
vote for? “The community in entirety cannot be asked to vote for the

same party; opinions and support
for political parties vary. Whereas
some might prefer the Conservatives, others would still choose other parties,” says Activist Ali Mallah.
The people our newspaper has surveyed have discussed general criteria that will help decide which party
it would be best to vote for. The
party “has to show understanding of
our community’s current and longterm needs and rights. However,
there are parties that would make
big election promises but give you
little in return for much that they
ask for, like power,” says Farajallah.
“Voting for those who don’t deserve
it will end up with your opinions and
aspirations overlooked. Unfortunately, this is what the Liberals have
done,” says el-Kadri.
Most of the activists agree that parties’ stances on local affairs, which
might be very important, are not
unrelated to the parties’ stances on
various foreign affairs. “Those affairs
are related. Principles cannot be given up simply, and parties and candidates must be evaluated according
to the actions they make, not the
words they say,” says Kamel. Mallah
agrees, believing that “Any elected
government that shows no care for
social-justice issues and local equity
can’t be perceived internationally as
just and free.”
The Conservatives have been described as the worst when it comes
to their stances on the Palestinians
cause; they back Israel unequivocally
no matter how aggressive Israeli aggressions against Palestinians get.
Though also supporters of Israel, the
Liberals have backed it less during
May’s 11-day aggression on Ghaza,
trying to please both sides: the aggressor and the attacked. That’s
what many in our community say.
As for Bloc Québécois, it “has gone
against its founding principles,
showing its position on minorities and its direct participation in
deepening racism,” Kamel believes.
The party’s local policy has become
clear: It has sided with the stances
of the “Coalition Avenir Québec” regarding the local Muslim community. The Green Party, on the other
hand, has no chance at winning the
elections, and the party leader has
shown no support for the Palestinian cause. Additionally, the People’s
Party of Canada’s stances on immigrants do not encourage our community nor the majority of the other
pro-immigrant Canadians to vote
for it.

The people surveyed by “Sada alMashrek”, anyway, showed contrasting views as to the party that
should be voted for ultimately. That
might be considered positive since
the choices have been limited to
two: The Liberals and the NDP.
Some of the surveyees believe that
voting for the Liberals would make
a strategic vote and a preliminary
measure that might prevent the Tories from winning, and that view is
shared by many in our community,
especially when the NDP’s chance at
forming government is little. But Dr
Atif Kubursi tells “Sada al-Mashrek”
in an interview that “those who
don’t want the Conservatives to
reach power don’t necessarily have
to vote for the Liberals.”
Simultaneously, a call has been
made to divert votes to the NDP in
the regions where the Liberals are
most likely to win. That would show
contempt for the policies the Liberals have been using to deal with
local and foreign issues and would
show support to the NDP’s latest
stances, which were endorsed by
the party’s annual Ottawa conference, and which saw leader Jagmeet
Singh call for ceasing Canadian arms
sales to Israel during the aggression
against Ghaza and Sheikh Jarrah,
which he as well condemned.
Notably, a community member running for the elections won’t be helpful if he/she is not in line with the
community’s requests and wouldn’t
voice out the community’s concerns
to his/her party. Some of such MPs
“care most about their own interests, leaving no room for the community’s causes,” believes Majzoub.
What we care about is having a candidate that would make senior officials aware of the community’s demands as regards local and foreign
affairs.
Is September 20th going to be a
new day, bringing along more sensibility and responsibility? After all,
our community “is doing worthy
work, but there’s always room for
what’s better. We can do better.
The community’s situation now is
healthier than it used to be 30 years
ago; the community’s contributing
to the strength of the Canadian social fabric and to development,” says
MP Sameer Zuberi in an interview
available in this publication.
The choice is yours, and it will only
be, like you are, sensible, responsible and recognisant of our need for
greater participation, an effective
role and careful choices.
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“Justice & Development” Party
Cast Out by Moroccans Elections?

Only hours after Morocco’s interior minister announced the preliminary election outcomes, the “Justice & Development” (“Al- Adala Wattanmiya”) party
announced a collective resignation. This
time the party came eighth after having
gained lead in the 2011 and 2016 elections and after having led the governing
coalition for the last ten years.
“The election results are ununderstandable and irrational; they don’t show our
country’s political representations, our
party’s administrative position in public
and government affairs, nor the extensive public support that citizens have
shown during the election campaign”
says the party’s general assembly.
Alongside the party members resigning
from governance is the party’s Secretary General Saaduddeen al-Othmani.
The party will, however, keep running its
own affairs.
In a press conference, resigning Deputy
Secretary General Suleiman al-Omrani
read out the statement of the general
assembly, saying it held full responsibility
for the current measures it is taking, and
calling for an exceptional session to be
held by the national council on September 18th to evaluate the electoral status
quo and make the right decisions. AlOmrani as well called for an exceptional
and urgent national party conference.
Those developments came less than 24
hours after ballot cast ended. News of
the party’s regress were coming from
its previous strongholds, especially from
the major cities that had earlier entitled
the party to many parliamentary seats.
Receiving local and international attention, the preliminary outcomes were announced by the interior ministry. 96%
of the votes were counted, ranking the
“Justice & Development” party 8th with
13 seats, which was perceived by the
party’s senior officials and by some observers as a massive defeat – the worst
of the scenarios expected earlier, so why
was the party struck so hard?
The reasons for the massive regress of
the Kingdom of Morocco’s Islamic party
have made material for criticism and
analysis. Director of the “Moroccan Policy Analyses Centre” Mohammed Misbah
believes the regress is more tied to the
party’s interior affairs than to the political atmosphere.
In a press release, Misbah said the regress was due to the “series of decisions
and concessions made by the party
leadership since the previous elections.
Unlike earlier, the party had decided
to normalise relations with Israel, cut
down on cannabis and replace the use of
Arabic with another language (probably
French) in certain high-school classes.
Misbah blames the regress on the party’s leadership.
For their part, analysts say the party
“has disappointed voters” and has, thus,
been punished harder than the other
parties. They say the party, in 2011 and
2016, made election promises like carrying out great political and institutional
reforms, which it couldn’t afford.
Observers as well see that Morocco is
using the same ballot casts to move the
Islamists out of governance, contrary to
when they were brought to governance.
Notably, the interior ministry reported
that the ballot cast reached 50.35%,
and that voting in some southern regions reached 66%, which indicates a
slight increase in comparison to 2016’s
elections (43%).
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