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“كندا” املعيار املزدوج بني داعش وإسرائيل

بقلم� :إريك والبرج

لماذا يتم الت�سامح مع �أفراد الجي�ش الإ�سرائيلي وحتى الإ�شادة بهم في الغرب و يتم احتقار و قتل �أفراد
داع�ش؟ ب�أي �شكل �سيناريو الجي�ش الإ�سرائيلي هو �أقل مدعاة لل�شجب من �سيناريو داع�ش؟
ظهرت في الأ�سابيع الأخيرة �سل�سلة
من المقاالت التي تتحدث عن عدد
من ال�شباب الغربي الذين يتوافدون
على �سوريا والآن �أي�ضا على العراق
م ��ن أ�ج ��ل الإن�ضم ��ام �إل ��ى “خالفة
” داع� ��ش .ما يقدر بنح ��و � 11ألف
مقات ��ل ق ��د قام ��وا به ��ذه الخطوة.
التح ��ق بالتنظي ��م م ��ا ي�ص ��ل �إل ��ى
130من ال�شباب الكندي ،من بينهم
طالب ف ��ي جامعة هاملت ��ون يورك,

كندا :أرض املهاجرين
العاطلني عن العمل

بقلم :فاطمة �سيد
مرحبا بكم في كندا .كذبنا ب�ش�أن
الفر�ص.
هذا هو ال�صوت الخفي و الواقعي
لإع�ل�ان �سيا�س ��ة جدي ��دة للهجرة
من قبل وزي ��ر المواطنة والهجرة
كري�س الك�سندر في � 31أكتوبر عام
 ،2014الذي �أعلن �أن كندا ت�س ��عى
ال�س ��تقبال ما ي�صل �إلى 285٫000
م ��ن المقيمي ��ن الدائمي ��ن الجدد
العام المقبل.
الإح�ص ��اءات وج ��دت �أن  14ف ��ي
المائة من المهاجرين من خريجي
الجامع ��ات الذين و�صلوا �إلى كندا
في ال�سنوات الخم�س الما�ضية هم
بدون عمل
�آخر مرة ادخلت كندا ما ي�صل �إلى

 280٫000من المقيمين الدائمين
في عام  .2010ووفقا للوزير ،هذا
ه ��و �أعل ��ى مجم ��وع مخط ��ط “في
التاري ��خ الحدي ��ث” ،ويه ��دف �إلى
“جذب المهاجرين المهرة” الذين
�سوف “ي�س ��اهمون في اقت�صادنا و
�سوق العمل “.
ال يوج ��د �ش ��يء جديد ف ��ي �إعالن
ال�سيا�س ��ة هذا .وق ��د جذبت كندا
بنجاح “المهاجري ��ن المهرة” منذ
الثمانينات عندما بد�أت الحكومة
الكندية بفتح �أبوابها �أمام الأطباء
والمحامي ��ن والمهند�س ��ين م ��ن
جميع �أنح ��اء العال ��م .الأمة اليوم
هي واح ��دة من �أكث ��ر المجتمعات
المتعددة الثقافات في العالم.
التتمة في الصفحة 11

محم ��ود محمد محم ��ود ،المعروف
بين عائلت ��ه و�أ�صدقاءه بالإجتماعي
َح�سن الع�شرة والمنفتح على العالم
ال ��ذي يرت ��دي �أح ��دث �صيح ��ات
المو�ضة وي�ستمع �إلى مو�سيقى البوب
كما �إنه �أي�ضا مهتم بم�شاهدة �أفالم
المراهقي ��ن ف ��ي مثل عم ��ره كباقي
ال�ش ��باب الكندي من عائالت كندا
ال�سعيدة ذات الثقافات المتعددة.
التتمة في الصفحة 11

األستاذ اجلامعي االمريكي الفلسطيني ُ
“املقال”
يتحدث يف جامعات مقاطعة بريتيش
�سيكون المتحدث الدكتور �ساليطة
كولومبيا
نف�سه  ،الذي الف �ستة كتب والعديد
ف ��ي يوم ��ي  12و  14م ��ن يناي ��ر
ت�ست�ضيف جامعة بريتي�ش كولومبيا
وجامعة �سايمون فريزر ندوة بعنوان
“ال�ش ��عوب �أوال ،فل�س ��طين ،و�سحق
حرية التعبير” الندوة تظهر تجربة
الأ�س ��تاذ الأمريك ��ي الفل�س ��طيني
�ستيفن �س�ل�ايطة الع�ضو في مركز
االحتج ��اج دول ��ي �ض ��د الرقاب ��ة

الأكاديمي ��ة و الذي ح ��ازت ق�ضيته
على االهتم ��ام الدولي عقب �إقالته
من من�صبه ك�أ�ستاذ في الدرا�سات
الهندي ��ة الأميركي ��ة ف ��ي جامع ��ة
�إلينوي ب�سبب تغريداته في ح�سابه
ال�شخ�صى على تويتر حول مجزرة
غ ��زة ف ��ي ال�صي ��ف الما�ض ��ي بعد
�ضغ ��وط م ��ن المانحي ��ن للجامعة
كج ��زء م ��ن جهد وا�س ��ع لإ�س ��كات
الأ�ص ��وات الت ��ي تدع ��م الحق ��وق
الفل�سطينية والعدالة.

من المقاالت حول الق�ضايا العربية
والفل�س ��طينية .الدخ ��ول �إل ��ى هذا
الح ��دث �س ��يكون مجاني� � ًا وعالوة
على ذلك� ،س ��تتوفر كت ��ب الدكتور
�س�ل�ايطة خ�ل�ال يوم ��ي الح ��دث .
نظم الحدث “لجن ��ة حرية التعبير
بجدي ��ة – فانكوف ��ر” و�أعلن ��ت عنه
حملة مقاطعة الف�ص ��ل العن�صري
الإ�سرائيلي ( )BIACفي  21نوفمبر
.2014
التتمة في الصفحة 3
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أخبار كندا
كندا :قانون جديد جلعل احلصول
على اجلنسية الكندية أكرث
صعوبة للمهاجرين

قدمت الحكوم ��ة الكندية قانون جديد من
�ش�أنه �أن يجعل من ال�صعب على المهاجرين
الح�صول على الجن�سية الكندية.

كندي  .كما �س ��يحتاج المهاج ��رون الذين
ي�س ��عون للمواطنة �إلى ملف �ضريبة الدخل
الكندي.

كما يبدو ،ف�إن ال�ش ��خ�ص �سيحتاج �إلى �أن
يكون حا�ضرا بدنيا في البالد لمدة 1095
يوم م ��ن اربع �س ��نوات م ��ن تاري ��خ تقديم
الطلب� .إذا ما طبق م�شروع القانون ،24-C
الذي قدمه وزير المواطنة والهجرة كري�س
الك�س ��ندر في فبراي ��ر و المعروف با�س ��م
قانون تعزيز المواطن ��ة الكندية �أو ما �إذا
دخل حيز التنفيذ ،ف�إن ال�س ��اعين للإقامة
الدائمة �سيحتاجون �إلى البقاء لمدة 1460
يوم ًا ومنهم على الأق ��ل  183يوما كل عام
لمدة �ست �سنوات.

وفر�ض ��ت الحكومة الكندية �أي�ضا �ش ��روط
�أ�ش ��د �صرامة متعلقة باللغة والمعرفة من
بي ��ن المعايير فالأ�ش ��خا�ص الذين تتراوح
�أعماره ��م بي ��ن  14و � 65س ��وف يحتاجون
�إلى اجتياز اختبار المعرفة واللغة .حاليا،
فقط المتقدمين الذي ��ن تتراوح �أعمارهم
بين  18و  54من يخ�ضعون لالختبارات.

القانون الجديد �أي�ض ��ا يجعل من ال�صعب
بالن�س ��بة للأ�ش ��خا�ص الذي ��ن يخطط ��ون
للح�صول على جواز ال�سفر الكندي والعمل
في دول مجل� ��س التعاون الخليجي خا�صة
م ��ن المهاجرين من ال ��دول العربية الغير
الم�س ��تقرة �سيا�س ��يا كمحاول ��ة لتعوي� ��ض
ارتفاع تكلفة المعي�شة في كندا بالدخل من
الخليج.
ويزيد م�شروع القانون �أي�ضا الغرامات على
تزوير الإقام ��ة �إلى  100000دوالر كندي ،
�أي بزيادة قدرها  ٪10000من الف دوالر

وكان ق ��د انتق ��د الأع�ض ��اء ج ��ون مكالوم
وجون مكاي من البرلمان الكندي الحكومة
المحافظ ��ة القتراحه ��ا م�ش ��روع القان ��ون
الجدي ��د وجادل ��وا ب أ�ن ��ه �س ��ينتج عن ذلك
فئات مختلفة من المواطنين.
وقال مكاي متحدث ًا الى قناة العربية“ ،لدينا
مبد�أ �أولي و هو :المواطن هو المواطن هو
المواطن� ،س ��واء كنت من المتجن�س ��ين �أو
ممن ولدوا هنا .ينبغي �أن تعطى المواطنة
للأ�شخا�ص المتجن�سين على �أ�سا�س التدخل
الق�ضائ ��ي ،ولي� ��س التدخ ��ل الإداري ،لأنه
بوا�س ��طة التدخ ��ل الق�ضائي �س ��يكون على
الأق ��ل ل ��دى ال�ش ��خ�ص امتي ��ازات وحقوق
امام المحكمة “.

فانكوفر:

البدء بطباعة األنسجة البشرية وفق الطلب
ظهر للعالم مفه ��وم طباعة ع�ضو وظيفي
طباعة ثالثية الأبعاد بوا�سطة �آلة .و ذلك
بعد �أن كنا نظن �أننا قد قطعنا �شوطا طويال
حقا من طباعة غوتنبرغ.
ك�ش ��اهد حقيقي للتطور العقلي للب�ش ��رية،
لدينا الآن طباعة ثالثية الأبعاد للأن�سجة
الب�ش ��رية .و ذلك في خط ��وة جديدة نحو
الطباع ��ة الحيوي ��ة .فاختب ��ار العقاقي ��ر
الجدي ��دة و تنمي ��ة اع�ض ��اء حيوي ��ة ه ��ي
الخط ��وة التالي ��ة عق ��ب طباع ��ة المنازل
وال�سيارات.
“�آ�س ��بكت” للنظ ��م البيولوجية ن�ش� ��أت في
فانكوفر لطباعة الأن�س ��جة الب�ش ��رية وفقا
للطلب .وت�س ��تخدام طابعة ثالثية الأبعاد
لتجمع بين الخاليا و تعلقهم في هيدروجيل
على �شكل �سائل .وعلى غرار تغذية خيوط
البال�س ��تيك في الطابعة الثالثية الأبعاد ،
يتم تمرير ال�سائل ل�صناعة �أن�سجة ب�شرية
– حية و فعالة – طبقة بعد طبقة.
كونراد والو�س هو �أ�ستاذ في ق�سم الهند�سة
الكهربائية وهند�سة الكمبيوتر في جامعة

كولومبيا البريطاني ��ة .بالتعاون مع فريقه
ق�ضى ثماني �س ��نوات من حياته في تطوير
النظم.
قال والو�س “لقد قمنا بتطوير طابعة حيوية
مبتك ��رة ج ��دا ومتمي ��زة ،نحن ن�س ��تخدم
تقنيات الطباعة ثالثي ��ة الأبعاد و يمكننا
�أن نطبع ال ُبنى الحية ثالثية الأبعاد” .
الأن�س ��جة قا�س ��ية عند طباعتها ولكن بعد
العالج ف ��ي الحا�ضنة ف�إنه ��ا تلين .ثم يتم
تطوي ��ر الوظائ ��ف البيولوجية ف ��ي الوقت
المنا�س ��ب .عند طباعتها  ،تقوم الخاليا
بتولي و�أداء مهامهم.
تامر محمد ،و �سيمون باير ،و �سام اد�سورث
هم م�ؤ�س�س ��و هذه ال�شركة التي بد�أت منذ
عام .
قال والو�س”ا�س ��تراتيجية العمل لدينا هي
العمل على ماهو موجود الآن و تطوير �سوق
�صناع ��ة الأدوية ه ��و �أف�ضل ا�س ��تراتيجية
بالن�س ��بة لنا عل ��ى المدى الق�صي ��ر”“ ،في
الم�ستقبل �إذا عمل كل �شيء ب�صورة جيدة،

يمكن للمرء تخيل �أع�ضاء للزراعة “.
“اختبار العالج على الأن�س ��جة الب�شرية هو
�أكثر فعالية من التجارب على الحيوانات.
كانت التجارب الأولى لنا حول تحليل عالج
للك�شف عن التليف في مجرى الهواء .الذي
يت�س ��بب في يدفع اله ��واء الغي ��ر من�ضبط
للرئتين”.
و ا�ضاف”المر�ضى الذين يعانون من تليف
مجرى الهواء يكون متو�سط العمر المتوقع
لهم خم�س �س ��نوات بدون زراعة” و �أ�ضاف
” ال توجد هناك حقا �أي عالجات معروفة
لذلك”.
“ومن المثير لالهتمام� ،أن هناك �أكثر من
 100عالج لتليف الهوائي ��ة في الف�أر .ومن
ال�س ��هل الح�صول على فع ��ل �إيجابي كاذب
عند الدرا�س ��ة على الفئران .و�أ�ضاف هذا
هو بال�ضبط ما يحدث حيث يف�شل النموذج
الحيواني في التنب ؤ� با�ستجابة الإن�سان “.

�ضع �إعالنك هنا
احجز اعالنك قبل  ٢٠دي�سمرب واح�صل على خ�صم  ٪٥٠من قائمة �أ�سعارنا

للإعالن ،الرجاء االت�صال على الرقم � (778) 893-9348أو �أر�سل لنا عبر البريد الإلكتروني:

advertise@arabdemocrat.com
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أخبار كندا

إمام يتحدث عن “اإلسالم الكندي” يف كتاب جديد
خدمة لديننا “.
و�أ�ضاف �أن الهدف الرئي�سي من كتابه هو
“ايقاظ” جزء من المجتمع الم�س ��لم الذي
يغط في ” نوم عميق” و يجهل ما يحدث في
العالم الآن ،وخا�صة فئ ��ة المهاجرين من
المجتمعات الإ�سالمية� .إنه يدافع عن هوية
�إ�سالمية منفتحة ال تن�سخ الما�ضي ولكنها
تبني وطن ًا جديد ًا.
وقال “عندما جئت �إلى كندا [قبل  20عاما]،
�أدركت �أنني ع�ش ��ت في عال ��م مختلف في
بالدي بالن�سبة لفهم الإ�سالم .لقد �صدمت
مع عالمية الإ�سالم والم�سلمين“.

الإمام البو�س ��ني الكندي زيجاد ديليت� ��ش،
يقوم بج ��والت �صحفي ��ة لكتاب ��ه الجديد ”
الإ�سالم الكندي :االنتماء والوالء” متحدث ُا
عن فكرة العالقة التكاملية بين الإ�س�ل�ام
وكندا.
قال الإمام المثير للجدل ،والذي ينظر �إليه
الآن كزعي ��م تقدمي � ،إن كندا والإ�س�ل�ام
“يكمل كل منهما” الآخر .وقال “لي�س هناك
تناق�ض بينهما”.

المقاتلي ��ن الأجان ��ب �إل ��ى الجماع ��ات
المتطرفة في ال�ش ��رق الأو�سط و بالتزامن
مع مقتل �شاب كندي من�ضم لجماعة الدولة
الإ�سالمية المتطرفة.
وق ��ال ديليت� ��ش “�إنه ��ا مدار� ��س افترا�ضية
عالمي ��ة ” و لي� ��س الكنديي ��ن م ��ن يعلمون
التطرف للم�سلمين.
وا�ض ��اف “اذا ت ��م نبذهم ،ف�إنه ��م يتجهون
�إل ��ى االنترنت للعث ��ور على بع�ض ال�ش ��يوخ.
و�أ�ض ��اف ،هذا الكتاب يتح ��دث �إليهم �أكثر
من �أي �ش ��خ�ص �آخر� .إنه ��م ال يقدمون �أي

ô`uah

كتاب ��ه الجدي ��د ي�أت ��ي ف ��ي �أعق ��اب تزايد
المخ ��اوف العالمي ��ة ب�س ��بب ان�ضم ��ام

و �أ�ض ��اف “كن ��ت �أفكر عندم ��ا قدمت من
البو�س ��نة �أن فهمي للإ�س�ل�ام هو ال�س ��بيل
الوحي ��د ،وفج�أة �أدرك ��ت �أن هناك العديد
من التطبيقات للإ�سالم التي تختلف عما
اعرف ،لذلك ا�ضط ��ررت للتنقل وللتكيف
و قب ��ول بع� ��ض التعبيرات الأخ ��رى ،وخلق
مفاهيم مختلفة للإ�س�ل�ام لي�ست بو�سنية،
ولي�ست �س ��عودية ،ولي�س ��ت م�صرية ،و�إنما
مزيج منهم جميع ًا ،تعابير كندية .والمزيد
من النا� ��س يدركون �أن تلك هي الو�س ��يلة
الوحيدة للمجتمع”
وقال �أي�ضا �إن عنوان كتابه قد �أ�ش ��عل عدد
م ��ن االعترا�ض ��ات بحجة �أن ��ه ال يمكن �أن
يك ��ون هناك �إ�س�ل�ام كن ��دي و�أن عمله ما
هو �إال بدعة .و�أ�ضاف �أن ��ه يع ّرف الإيمان
والم�شاركة والتعليم والتحول في الفكر من
خالل الأركان الأربعة للإ�سالم في الكتاب.
وقال “ال يمكن الي �شخ�ص �أن ي�صبح م�سلم
ويبقى م�سلم جيد في حالة جهله “.

 ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻣﺠﺎﻧﺎً -ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

األستاذ اجلامعي االمريكي الفلسطيني
ُ
“املقال” يتحدث يف جامعات مقاطعة
بريتيش كولومبيا

بالن�س ��بة لأولئك الراغبين في ح�ضور الحدث في جامعة �س ��ايمون فريزر ،ف�سيبد�أ الحدث
في ال�ساعة  7:30من م�س ��اء يوم االثنين  12يناير في غرفة �سيغال في مركز هاربور555 ،
�شارع ها�ستينغز� .أما �أولئك الذين يرغبون في ح�ضوره في جامعة كولومبيا البريطانية ،ف�إنه
�س ��يبد�أ في ال�ساعة  5م�س ��اء يوم الأربعاء  14يناير في كوت�ش هاو�س في كلية جرين ،طريق
� 6201سي�سيل جرين بارك (خارج مارين درايف ،قرب وزارة الزراعة)

هذا الحدث ي�شترك في رعايته  11مجموعة كندية و دولية
�آخرين وهم:
�شبكة كندا-فل�سطين

الأ�صوات اليهودية الم�ستقلة

رابطة كندا-فل�سطين

ق�سم اللغة الإنجليزية ،جامعة �سايمون فريزر

مرك ��ز الدرا�س ��ة المقارن ��ة للجماع ��ات
الإ�سالميه والثقافات ،جامعة �سايمون فريزر

( SPHRالت�ضا م ��ن لحق ��وق ا لإن�س ��ان
الفل�سطينية) ،جامعة بريتي�ش كولومبيا

( BIACحمل ��ة مقاطعة الف�ص ��ل العن�صري
الإ�سرائيلي)

مجموع ��ة نق ��د الأع ��راق ونظري ��ة م ��ا بعد
اال�ستعمار الن�سوية  ،جامعة بريتي�ش كولومبيا

( UNJPPIال�شبكة المتحدة للعدالة وال�سالم
في فل�سطين و�إ�سرائيل)

لجن ��ة العدا ل ��ة االجتماعي ��ة لكني�س ��ة
الموحدين-فانكوفر

بيلدينج بريدج
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أخبار العامل العربي
�أهلها الأخي ��ار منهم بل وعقالء الأ�ش ��رار
لمن يدير هذا التوح�ش”..
لي�ست �س ��وريا ،ونزيف م�أ�س ��اتها ما يقرب
م ��ن �أربع ��ة �أع ��وام الآن �أكث ��ر م ��ن ذلك!
فقد غدت �سوريا ت�ش ��به ليبا القذافي قبل
�س ��قوط الأخير ومقتله في � 20أكتوبر �سنة
 ،2011ومع وجود م�ل�اذات �آمنة للقاعدة
وجماع ��ات الإرهاب في بع� ��ض مناطقها،
وه ��و ما كان مب ��ررا لحرك ��ة الكرامة التي
قادها الجي� ��ش في ماي ��و  2014ولكن بدال
من التدخل الدولي ،كما ح ��دث في ليبيا،
ت�أخ ��ر الدعم للث ��ورة ال�س ��ورية ،وبدال من
الإجم ��اع الإقليمي والدولي �ض ��د القذافي
ارتبكت الجامعة العربي ��ة والقوى الدولية
ف ��ي ت�أييدها ،مم ��ا ينذر بخطر ا�س ��تمرار
ال�صراع وتوالد موجة �أكثر عنفا للإرهاب
العالمي خا�صة مع عودة المقاتلين الأجانب
لبالدهم! �أو نجاحهم في تكوين مالذ �آمن
لهم في بع�ض مناطقها مع الهدنة القائمة
بينهم وبين نظام الأ�سد!

إدارة التوحش ..واملالذات اآلمنة لإلرهاب
من نظام األسد إىل إمارة داعش!

�إن بق ��اء الم�أ�س ��اة ال�س ��ورية دون ح ��ل �أو
تدخ ��ل ،مع �س ��يطرة تنظيمات ك داع� ��ش
والن�صرة على مناطق �شبه �آمنة ومح�صنة
من �ضربات النظام الذي ي�ستهدف الثورة
فقط� ،س ��يمثل ثقة للمقاتلين الأجانب بعد
عودتهم ،وعامل جذب لهم.

بقلم :هاني ن�سيرة

ا�ستقال الحل ال�سيا�سي في �سوريا مبكرا ،ربما قبل ا�ستقالة المبعوث الدولي كوفي عنان في � 2أغ�سط�س � ،2012أو ا�ستقالة
الأخ�ضر الإبراهيمي التي ت�أخرت طويال في  13مايو �سنة  ،2014وا�ستمرت م�أ�ساة �سوريا ،حتى تحولت لمالذات �آمنة،
�ضمنت فيه داع�ش البقاء وتطالب القاعدة بالبيعة كما �ضمن الأ�سد بها حجته لال�ستمرار! و�صار بقاء اال�ستبداد الأ�سدي
مرتبطا ببقاء الإرهاب الداع�شي والعك�س! بينما ترتبط الثورة ب�آمال ال�سوريين وحدهم في نهاية م�أ�ساتم من كليهما..
�إن من �أهم ما �أ�ش ��ار �إليه �شريط القيادي
في داع� ��ش �أبو محمد العدناني الأخير في
 12ماي ��و �س ��نة � 2014أن التنظي ��م �ص ��ار
يعتبر نف�سه الدولة �أو الإمارة �إ�سالمية في
العراق وال�ش ��ام ،و�أنه يوج ��ب بيعة تنظيم
القاعدة و�س ��ائر الجهاديين له ولقائده �أبو
بكر البغدادي ،كم ��ا كان حالهم مع �إمارة
طالبان في �أفغان�ستان و�أميرها المال عمر
والذي بايعه زعيم القاعدة الراحل �أ�سامة
بن الدن والحالي �أيمن الظواهري.
كما �أوجب قيامها عام  1994الهجرة �إليها
على الجهاديين م ��ن مختلف �أنحاء العالم
�إليها كونها دار الإ�سالم التي تجب الهجرة
�إليها ،وهو ما فعله الكثيرون من العائدين
من �أفغانت�س ��ان ك الراحل يو�سف العييري
ونا�صر الوحي�شي والزرقاوي وغيرهم ،ممن
�أن�ش�أوا فروع القاعدة في العالم فيما بعد،
وبف�ضهم تحولت القاعدة قبل خفوتها بعد
وفاة الم�ؤ�س�س ،وظهور داع�ش ،من تنظيم
�إلى �ش ��بكة! لهذا ال�س ��بب وغيره ن ��رى �أن
ا�س ��تمرار الم�أ�س ��اة ال�س ��ورية دون ح ��ل �أو
تدخل ينذر بتح ��ول بع�ض �أجزائها في ظل
ف�شل وبقاء الأ�س ��د وفظاعاته وتعثر الثورة
ال�سورية �ساحة جهادية جديدة �أكثر جذبا
للجهاديي ��ن والمقاتلي ��ن الأجان ��ب و�إعادة
ت�صديرهم من ال�ساحات الجهادية ال�سابقة
في �أفغان�ستان والعراق وغيرهما!..
ح ��دث التوح� ��ش با�س ��تمرار الت ��ردد
واالرتب ��اك الأمريك ��ي والدول ��ي ،وتك ��رار
عقب ��ة الفيتو الرو�س ��ي ال�صين ��ي لأخذ �أي
�إجراء رادع �ضد نظام الأ�سد الذي تجاوز
الخطوط الحمر ،و�أف�شل عديد المبادرات
للحل ال�سيا�س ��ي حتى ا�س ��تقال الو�س ��طاء
الدولي ��ون من مهم ��ة م�س ��تحيلة! بدءا من
كوفي عنان في �أغ�سط� ��س �سنة � 2012إلى

الأخ�ض ��ر الإبراهيم ��ي ف ��ي  13مايو �س ��نة
 ،2014وتحول ��ت ف ��ي عه ��ده �س ��وريا م ��ن
جمهوري ��ة للخوف قبل الث ��ورة �إلى منطقة
توح� ��ش ،تمث ��ل م�ل�اذا �آمن ��ا لتنظيم ��ات
الإرهاب ،في هدنة غير معلنة بينه وبينها،
حيث ي�ستفيد كل منهما من بقاء الآخر.
�أنتجت فظاعات النظام وا�ستعانته الأولى
بميلي�ش ��يات جهادية م�س ��اندة ل ��ه خطاب
وج ��ذب جهاديات م�ض ��ادة كانت داع� ��ش
�أبرزها ،ولكن لم تحارب داع�ش الأ�سد بل
حاربت ف�صائل الثورة ،فهي تريد �إمارتها
ال دولة الثورة ،بينما نجح الأ�سد في ترويج
فزاع ��ة الإرهاب ،الت ��ي تلبب به ��ا قبل �أن
توج ��د ،نجحت داع� ��ش ف ��ي المقابل في
توفير مالذات �آمنة ،ينذر خطرها بموجة
�إرهابية جديدة ،ال تقف عند �سوريا وثورتها
ودول الج ��وار ،وخا�ص ��ة لبن ��ان ،ولكن قد
تلف المنطقة ككل خا�صة مع تزايد �أعداد
الجهاديين والمقاتلي ��ن الأجانب بها ،وهو
مو�ضوع هذه الورقة.
سوريا وإدارة التوحش:

ابت ��داء للحديث ع ��ن المقاتلي ��ن الأجانب
في �سوريا ومقارنتها بالجهاد الأفغاني ،ال
بد من تذكر ا�س ��تراتيجية �إدارة التوح�ش،
التي �صدرت في كتاب ع ��ام  2007وكتبها
�أح ��د منظري الجه ��اد العالم ��ي والقاعدة
�أبو بكر ناجي( محمد خليل الحكايمة قتل
�س ��نة  )2008قبل �س ��نوات بعنوان ” �إدارة
التوح�ش” و�آثار جدال كبيرا حينها ،وقد ذكر
فيه �أن التوح� ��ش هو المرحلة القادمة التي
�ستمر بها الأمة ،وتمثل فر�صة للتنظيمات
الجهادية ح�س ��ب تعبيره ،وقد عرف ناجي
منطق ��ة التوح� ��ش بقوله ” منطق ��ة تخ�ضع
لقانون الغ ��اب ب�صورته البدائية يتعط� ��ش

ف ��ي اجتم ��اع للمفو�ضية الأوروبي ��ة في 25
يناير �س ��نة  ،2014جدد االتحا ُد الأوروبي
التحذي� � َر م ��ن المخاط ��ر المبا�شَ ��رة التي
تمثلها ع ��ودة �آالف المقاتلين الأجانب �إلى
بلدا ِنهم الأ�صلية في اوروبا والدول الأخرى
ذك ��رت تقديراته حينها �أن م ��ا ال يقل عن
 1200اوروبي �سافروا للقتال في �سوريا و�أن
ٍ
ازدياد ،وقد تدربوا على القتال
عددهم في
في بيئ ��ة الحرب .و�أكدت �أنهم �سي�ش ��كلون
خطرا على بالدهم الأ�صلية عند عودتهم!
بع� �ُ�ض التقدي ��رات ت�ش ��ير �إل ��ى �أن ع ��دد

Call for Articles,
Opinion Pieces and Feedback
☛ are an expert and/or have strong

opinion on a topic of interest to our
readers

☛ are an organization (or individual) who
wants our reader to know about
events
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journalism

☛ are looking to be published
☛ want to respond to something you saw

YOU

in our newspaper

• Be a regular or an occasional contributor.
To discuss, contact us at editor@arabdemocrat.com
• Write an opinion piece and send it to us at opinion@arabdemocrat.com
• Write Letter to Editor to take an issue with an article or clarify one and send to
letters@arabdemocrat.com

News Tip Line:
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أخبار العامل العربي
ِ
�صفوف المجموعات
المقاتلين الأجانب في
الجهادي ��ة يتجاو ُز ع�ش ��ر َة �آالف .ويقابل ُهم
ال ُ
ولبنان للدفاع
آالف م ��ن العراق واي ��ران
َ
�رون منهم �س ��يكو ُنون
ع ��ن النظ ��ام .وكثي � َ
بمثابة القنابل الموقوتة ،عندما يعودون �إلى
بلدانهم في اوروبا والمنطق ِة العربية ،وهو
ما ي�ؤكد تحول �سوريا ل�ساحة جهاد جديدة
تفوق ف ��ي قوتها وخط ��ر العائدين منها ما
كان �سابقا في �أفغان�ستان والعراق.
�أوائ ��ل ماي ��و  2014و�صل ع ��دد المقاتلين
الأمريكيين � 400أمريكي يجاهدون بجوار
داع�ش والن�صرة ،وت�شير تقديرات االتحاد
الأورب ��ي �إل ��ى �أن ع�ش ��رين بالمائ ��ة منهم
يحمل ��ون الجن�س ��يات الأوربي ��ة ،كم ��ا جاء
في م�ؤتم ��ر وزراءالداخلي ��ة الأوربيين ،في
بروك�س ��ل في  8مايوا  ،2014وهو ما يعني
�أن تفوق المقاتلين الأجانب في �سوريا الآن
عن �أمثالهم في �أفغان�ستان �سابقا ،فبع�ض
التقديرات تذهب �إل ��ى �أن عدد المقاتلين
الأجان ��ب الذين �س ��افروا �إلى �أفغان�س ��تان
للجهاد في الفترة من  1992 - 1980يقدر
بما يتراوح بين � 20 - 5ألف مجاهد فقط،
لم يك ��ن �أكثر من ثالث ��ة �آالف فقط منهم
ي�ش ��اركون في الحرب الدائ ��رة بينما يبلغ
البع�ض بعنا�صر داع�ش الآن �أكثر من اثنى
ع�شر �ألفا.
المقاتلون األجانب من
أفغانستان إلى العراق:

م ��ن المهم التذكي ��ر ب�أن ع ��ودة المقاتلين
الأجانب من مناطق الحرب �إلى �أوطانهم
لي�س ��ت ظاه ��رة جدي ��دة ،وق ��د تلق ��ى
�آالف الرج ��ال الم�س ��لمين التدري ��ب ف ��ي
المع�س ��كرات التي �أُقيمت في باك�ستان بعد
الغزو ال�سوفياتي لأفغان�ستان ،بينما تدرب
�آالف �آخرون في المع�س ��كرات التي �أُقيمت
في �أفغان�س ��تان خالل الحقبة التي �إمتدت

بين الإن�سحاب ال�سوفياتي من �أفغان�ستان،
و�إحتاللها من جانب الواليات المتحدة في
عام  .2001و ُيق ّدر عدد الجهاديين الذين
عامي  1979و 2001بنحو
تم تدريبهم بين ِّ
ع�ش ��رين �ألف رجل ،ولكن من �شاركوا في
العمليات الع�سكرية خالل تلك الحقبة ،لم
يتجاوز الثالثة �آالف �إلى �أربعة �آالف مقاتل
�أجنبي.
وبرز تنظيم القاعدة حينئذ من بين مختلف
التنظيمات الجهادية الأخرى وتعود جذور
القيادة الحالية لتنظيم القاعدة ،بمن فيهم
�أيمن الظواهري�،إلى الحركة الجهادية التي
قاتلت ف ��ي �أفغان�س ��تان .وظ ��ل العديد من
الجهاديي ��ن الأجانب في �أفغان�س ��تان حتى
ُقت ��ل بع�ضهم وطرد بع�ضعه ��م الآخر ،على
�أيدي القوات الأمريكي ��ة والقوات الوطنية
الأفغانية في عام .2001
وهاج ��ر ع ��دد م ��ن الجهاديي ��ن الأجانب
�إل ��ى المنطق ��ة الحدودية بين �أفغان�س ��تان
وباك�س ��تان لموا�صلةا لقت ��ال بعد االحتالل
الأمريكي لأفغان�ستان ،علم ًا �أن هذا العدد
انخف�ض ب�ش ��كل دراماتيك ��ي بعد الإحتالل
الأمريكي للعراق في عام  2003لأن العراق
 خالف ًا لأفغان�س ��تان  -يقع في قلب العالمالإ�سالمي .كما �أن الو�صول �إلى العراق كان
�أ�سهل من الو�صول �إلى �أفغان�ستان .وب�سبب
هذه العوامل،
ح ��ل الع ��راق مح ��ل �أفغان�س ��تان كالوجهة
وتوجه
المف�ضل ��ة لدىالمقاتلي ��ن الأجانب ّ
�آالف الجهاديين �إلى العراق .وكان معظم
ه�ؤالء المقاتلين من ال�ش ��رق الأو�سط لكن
كان في �صفوفهم �أي�ض ًا عدد من الجهاديين
الأوروبيي ��ن والأمريكيي ��ن .وقال الجي� ��ش
الأمريكي �إنه قتل و�أ�سر �أكثر من �ألف مقاتل
�أجنبي في العراق في عام  2006وحده.
و�شاركت �أي�ض ًا �أعداد كبيرة من الجهاديين

الأجانب ف ��ي الح ��رب ال�شي�ش ��انية الأولى

( )1996-1994وف ��ي البو�س ��نة (-1992

 ،)1995لك ��ن ه ��ذه الأع ��داد كان ��ت �أق ��ل
بكثير من تلك التي قاتلت في �أفغان�س ��تان
�أو العراق .وعلى غرار الحالةالأفغانية�إبان
الإحت�ل�ال ال�س ��وفياتي� ،س ��افر المقاتلون
الم�سلمون �إلى ال�شّ ي�شان والبو�سنة للجهاد
دفاع ًاع ��ن �إخوانه ��م الم�س ��لمين ،ب ��د ًال
م ��ن الجهاد من �أج ��ل ت�أ�سي� ��س (�أو �إعادة
ت�أ�سي� ��س) دولة �إ�س�ل�امية كما �ش ��هدنا في
�أعقاب �إحتالل �أفغان�ستان والعراق .وقاتلت
�أي�ض ًا �أعدادا �أ�صغر من الجهاديين الأجانب
في ال�صومال وليبيا ومالي و�سواها.

الجهاديين عموم ًا على ح ��رب الع�صابات
الذي ي�ش ��تمل على التدريب على ا�ستخدام
الأ�س ��لحة الخفيف ��ة ،مث ��ل البن ��ادق الآلية
والم�سد�س ��ات والقنابل اليدوي ��ة ،ولكنه ال
ي�شتمل على التدريب على الأ�سلحة المتطورة
وتقني ��ات الر�صد والمراقب ��ة والإت�صاالت
ال�س ��ري ،مث ًال ،ناهيك ع ��ن التدريب على
مه ��ارات الأعم ��ال الإرهابي ��ة ال�ضخم ��ة،
بالرغم من وجود بع�ض الجهاديين الذين
اكت�سبوا مثل هذه المهارات.
أين الحل؟  ..مع بقاء
األسد:

يم ّث ��ل الوعي �أقوى العوامل التي �ست�س ��اعد
في الح ��د من ت�أثي ��ر التهديد ال ��ذي يمثله
الجهادي ��ون العائ ��دون م ��ن �س ��وريا �إل ��ى
�أوطانهم ،وعلى ما يبدو تدرك �أجهزة الأمن
في العالم ب�أ�سره مدى خطورة هذا التهديد
وتراقب جميع الجهاديين النا�ش ��طين في
�س ��وريا ،كما تراقب الجهاديي ��ن العائدين
منها �إلى �أوطانهم ،بكل عناية واهتمام.

وم ��ع �أن ع�ش ��رات الآالف م ��ن الجهاديين
�ش ��اركوا في هذه النزاعات المختلفة منذ
ال�س ��بعينيات� ،إال �أن ن�س ��بة �ضئيل ��ة منهم
عادت �إلى �أوطانها لتنفيذ هجمات �إرهابية
هناك .ولعل ال�س ��بب الأهم لهذه الظاهرة
هو العقيدة .فمع �أن العديد من الم�سلمين
ي�شعرون بواجب ال�سفر �إلى دول مثل �سوريا
للقتال هناك� ،إال �أن معظم ه�ؤالء الم�سلمين
ال يعتنق ��ون الفك ��ر الجهادي .ع�ل�اوة على وفي بع�ض الدول ،يت ��م التحقيق مع ه�ؤالء
ذل ��ك ،هناك �أي�ض ًا اختالف ��ات �أيدولوجية المقاتلين لدى عودتهم �إلى �أوطانهم ،بينما
بين الجهاديين .على �سبيل المثال ،يوجد يخ�ضع الذين يتم �إطالق �سراحهم للمراقبة
بين الجهاديين من يعتقدون �أن الدين ُيجيز الم�ستمرة .وفي بع�ض الدول الأخرى ،مثل
ال�سفر �إلى دول مثل �سوريا �أو العراق لن�صرة المملكة العربية ال�سعودية والمغرب والأردن
الم�سلمين الم�ضطهدين �أو الذين يتعر�ضون التي �أعلنت �أن القتال في �سوريا عمل غير
لالعتداء ،في �سياق حرب طائفية داخلية؛ قانون ��ي -يواج ��ه المقاتل ��ون العائدون من
لكنه ال يجيز تنفيذ هجمات �ض ّد المدنيين �سوريا عقوبةال�سجن� ،أما المملكة المتحدة،
خ ��ارج مناط ��ق القت ��ال ،وال يت ��ردد مث ��ل فقد بد�أت ب�سحب الجن�سية من مواطنيها
ه� ��ؤالء المقاتلين ف ��ي قتل الم�س� � ّلحين في الذين ي�س ��افرون �إلى �سوريا بهدف القتال
منا ط ��ق القت ��ال
هناك.
ّ
لكنّهم يعتقدون � ّأن
يمثل الوعي أقوى
وال يقت�ص ��ر الوعي
الإ�سالم يح ّرم قتل
العوامل التي ستساعد
بالتهديد المحتمل
المدنيين العزّل.
في الحد من تأثير
له� ��ؤالء الجهاديين
التهديد الذي يمثله
عالوة عل ��ى ذلك ،الجهاديون العائدون من عل ��ى الحكوم ��ات،
يقت�ص ��ر تدر ي ��ب
ب ��ل امت� � ّد �إ ل ��ى
سوريا إلى أوطانهم

المجتمعات الإ�سالمية �أي�ض ًا ،فقد �شهدنا
العديد من الأُ�سر التي �أخبرت الحكومات
عن �أبنائها الذين تركوا البيت من دون �إذن
بغر�ض القتال مع الجهاديين.
وف ��ي حاالت �أخ ��رى� ،أدت بالغات الأ�س ��ر
�إلى �إعتقال ال�شباب قبل �أن يغادروا البالد
من �أجل ال�سفر �إلى �سوريا ،و�إلى �إكت�شاف
وتوقي ��ف الذين يج ّن ��دون المقاتلين .ومن
�ش� ��أن ه ��ذا الوع ��ي الإجتماع ��ي �أن يع ��زز
ال�ضغ ��ط الأيديولوج ��ي المفرو� ��ض عل ��ى
الجهاديين العائدي ��ن �إلى �أوطانهم ،الأمر
ال ��ذي �سي�س ��اعد ف ��ي منعه ��م م ��ن تنفيذ
هجمات �إرهابية �ض ّد النا� ��س الأبرياء في
الدول التي ي�ستق ّرون فيها.
ولكن �س ��تظل �س ��وريا موطن جذب طالما
ا�ستمرت فظاعات الأ�سد ،و طالما ا�ستمر
تحويل الثورة �إلى حرب طائفية ت�س ��تخدم
في ��ه الميلي�ش ��يات وال�ش ��عارات الطائفية،
فبق ��اء الأ�س ��د من بقاء داع� ��ش والعك� ��س!
وا�ستقرار نظامه من ا�ستقرار �إمارتها.

عن المؤلف
هاني نسيرة
كاتــب وخبيــر سياســي
مصــري ،مدير معهــد العربية
للدراســات ،قنــاة العربية دبي،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

International Day of Solidarity
with the Palestinians
Brian Avery, Cindy and Craig Corrie Speaking in Vancouver
Join us to mark the International Day (and Year) of Solidarity with the Palestinians
Date: Tuesday, December 2, 2014, 7PM
Place: SFU Downtown Harbour Centre, Labatt Hall
515 W. Hastings, Vancouver

)Admission by donation (suggested $5-10
Brian Avery, U.S. social justice activist shot by Israeli forces in 2003, will talk about his experiences.
Cindy and Craig Corrie, the parents of the late Rachel Corrie,
the American student brutally killed by an Israeli military bulldozer, will also be speaking.
Vancouver Premiere of Palestinian Film – Resistance Recipes

)Commemorate Palestinian Steadfastness (Sumoud
Support the Global Boycott, Divestment and Sanctions BDS Movement
Organized by Canada Palestine Association
Sponsors: Rachel Corrie Foundation and Youth for Palestine
Email: info@cpavancouver.org
Web: www.cpavancouver.org

This is a complementary Community Service Announcement
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أخبار العامل
رهيب م�ستمر دون هوادة.
وع�ل�اوة عل ��ى ذلك ،م ��ا هي الفائ ��دة من
الدولة التي يب ��دو �أنها تنمو ب�ش ��كل رمزي
ب ��دون �أي تغيي ��ر ف ��ي الواقع عل ��ى الأر�ض
مما ي�ضم ��ن تج�س ��دها فعلي ��ا؟ قائمة من
االنت�صارات الفل�س ��طينية “رمزية” ال تزال
تنمو تقريبا بنف� ��س ال�س ��رعة الت ��ي ما زال
يذبل بها الم�شهد الفل�سطيني.

وعد بريطانيا احلقيقي إلسرائيل.
تصويت “رمزي” لفلسطني
ن�ص الر�س ��الة كان ق�صيرا ودقيقا ،ال يدع
مجاال لأي تف�سير خاطئ في “الوعد” الذي
�أدلى ب ��ه وزير الخارجي ��ة البريطاني �آرثر
جيم�س بلفور �إلى ممثل متنفذ من الجالية
اليهودية في بريطانيا ،اللورد روت�شيلد على
اليوم الم�ش�ؤوم بتاريخ  2نوفمبر 1917

”ي�س ��عدني كثي ��را �أن �أبلغك ��م بالنياب ��ة
ع ��ن حكوم ��ة جاللت ��ه ،الت�صري ��ح التالي
المتعاطف م ��ع �أماني اليه ��ود ال�صهاينة،
و التي ت ��م تقديمها �إلى ،و تم ��ت الموافقة
عليه ��ا ،من قبل مجل� ��س ال ��وزراء :حكومة
�صاح ��ب الجاللة تنظر بعي ��ن العطف �إلى
ت�أ�سي� ��س الوطن القومي لل�ش ��عب اليهودي
في فل�سطين”.

�أن تكون هناك مناق�شة في مجل�س النواب
البريطان ��ي م�ؤخرا ف ��ي ت�صويت مجل� ��س
العموم “االثنين � 13أكتوبر ،على قيام دولة
فل�سطينية من دون غو�ص في عمق التاريخ.
بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن معن ��ى الحرك ��ة الغير
ملزمة ،هذا الفعل م ��ن البرلمان ال يمكن
تجاهله كمجرد اعتراف محتمل بفل�سطين،
كما كان ق ��رار الحكومة ال�س ��ويدية يوم 3
�أكتوبر ،على �سبيل المثال.

على عك� ��س ال�س ��ويد ومعظم الدول +130
الأخرى لالعتراف فعليا بفل�س ��طين ف�إن
بريطاني ��ا هي طرف في ال�ص ��راع الأطول
�أمد ًا في ال�شرق الأو�س ��ط  .لوال بريطانيا،
لن يكون هناك �أي نزاع� ،أو حتى �إ�سرائيل،
لنتحدث عنها.

روح هذا الإع�ل�ان غيرت م�صير ال�ش ��عب
الفل�س ��طيني حتى يومنا هذا .بعد ثالثين
عام ��ا من منح بلفور لفل�س ��طين  -التي لم
تك ��ن ل ��ه ليعطيها ،كم ��ا �أنها ل ��م تكن بعد
قد �س ��قطت تحت �س ��يطرة الإمبراطورية
البريطاني ��ة  -خط ��ة التق�س ��يم للأم ��م
المتحدة كما وردت في القرار  ،181تق�سم
فل�س ��طين االنتدابية بين اليهود ال�صهاينة
والفل�س ��طينيين الع ��رب .في وق ��ت ق�صير
ا�صبحت ا�س ��رائيل دولة ،وحرموا ال�شعب
الفل�س ��طيني كل حق في �أر�ضهم .في عام
 ،1967انتقلت �إ�س ��رائيل الحتالل ما تبقى
م ��ن فل�س ��طين التاريخية .و�أ�صب ��ح الوعد
البريطان ��ي كابو� ��س الفل�س ��طيني الذي ال
ينتهي.

يعتب ��ر الت�صوي ��ت التاريخ ��ي ال ��ذي �أجيز
بعد نقا�ش ��ات رائعة مما ي�ش ��ير �إلى تحول
في النظرة تجاه �إ�س ��رائيل ،لي�س فقط من
قبل الجمهور البريطاني  -الذي تم بالفعل
ت�س ��جيل تحول كبير على هذه الجبهة منذ
�س ��نوات  -ولك ��ن �أي�ض ��ا داخ ��ل الطبق ��ات
ال�سيا�سية الحاكمة البريطانية� .صحيح �أن
ما يقرب من ن�صف الن ��واب كان غائبا �أو
امتنع عن الت�صوي ��ت ،ولكن كانت النتيجة
وا�ضحة و ال يمكن �إنكارها� .صوت  12فقط
من النواب �ضد الق ��رار ،و  272ل�صالحه.
بعد ال�ضغط المكثف و الم�س ��تمر ،هذا هو
كل الدعم الذي يمكن لإ�سرائيل ح�شده في
واحدة من �أقوى حلفائها.

هذا هو بال�ضبط ال�س ��بب ف ��ي �أنه ال يمكن

غي ��ر مل ��زم ،بطبيع ��ة الح ��ال ،ولك ��ن ال

بوا�سطة رمزي بارود
ي ��زال الت�صويت مهم .مه ��م لأن الحكومة
البريطاني ��ة هي ع�ض ��و في الن ��ادي الذي
يتقل�ص با�ستمرار من الم�ؤيدين المخل�صين
لإ�سرائيل .لأن التر�س ��انة الإ�سرائيلية تعج
بالأ�س ��لحة البريطاني ��ة .لأن الحكوم ��ة
البريطانية ،على الرغم من احتجاج قوي
ل�ش ��عبها ،ال تزال تت�صرف تجاه �إ�س ��رائيل
كما لو �أن ه ��ذه الأخيرة ه ��ي دولة تحترم
القان ��ون مع �س ��جالت ال ت�ش ��وبها �ش ��ائبة
لحقوق الإن�سان .مهم على الرغم من اللغة
الم�ش ��كوك فيها للقرار ،ورب ��ط االعتراف
بفل�سطين بدولة �إ�سرائيل� ،إلى “ت�أمين حل
الدولتين عن طريق التفاو�ض”.
ولك ��ن ال يمكن �أن يكون هن ��اك دولتين في
�أر�ض ي�سكنها بالفعل �شعبين ،و الذين على
الرغم من �شناعة االحتالل ،هي في الواقع
مترابط ��ة جغرافي ��ا وديموغرافيا وبطرق
�أخرى �أي�ضا� .إ�س ��رائيل ق ��د خلقت واقع ال
رجعة في فل�سطين ،و النواب المحترمين
في البرلم ��ان البريطاني يج ��ب �أن يكونوا
يعرفون ذلك.
�أ�ص ��وات الن ��واب �إنطلق ��ت م ��ن منط ��ق
و�أ�س ��باب مختلفة .البع�ض �صوت ب “نعم”
لأن ��ه كان منذ فت ��رة طويلة م ��ن الم�ؤيدين
للفل�س ��طينيين .و �آخرين بب�س ��اطة �ضاقوا
ذرع ��ا ب�س ��لوك �إ�س ��رائيل .ولك ��ن �إذا كان
الت�صويت يعك� ��س �إل ��ى حد كبي ��ر محاولة
لبث المزيد من الحياة في “حل الدولتين”
الذي عفا عليه الزمن للن ��زاع الذي خلقه
البريطانيون �أنف�س ��هم ،ثم� ،إرث بريطاني

وما هي دولة بال حق ��وق ،ال لأولئك الذين
يعي�شون داخل ما يفتر�ض �أن تكون الأرا�ضي
الم�ستقبلية لتلك الدولة� ،أو الماليين الذين
يعي�ش ��ون في ما كان يوما فل�س ��طين ،الآن
�إ�سرائيل”� .أما بالن�سبة لماليين الالجئينالفل�سطينيين ،الذين ال يزالون يعانون من
عواقب وخيمة م ��ن النكبة (نكبة ،)1948
وكل �أزم ��ة �إقليمي ��ة من ��ذ ذل ��ك الحين ،ال
الت�صويت البريطان ��ي ،وال كل االعترافات
الأخرى يبدو �أنها تعالج م�صيرهم الرهيب
على كل حال.
وغن ��ي ع ��ن الق ��ول ،م�س� ��ؤولية بريطاني ��ا
الأخالقي ��ة تج ��اه الفل�س ��طينيين بال ��كاد
يمكن تناولها بلفت ��ه غير مالئمة ،وخا�صة
لأنه ��ا و�صلت بعد ما يقرب من مائة �س ��نة
على التدخل الأ�صلي م ��ن بلفور و “حكومة
�صاحب الجاللة”.
�إنه مما ال يمكن تف�سيره �أنه بعد قرن كامل
من الت ��ورط البريطاني في فل�س ��طين ،لم
تتزحزح ال�سيا�س ��ة الخارجي ��ة البريطانية
الحالية بعيدا عن اللغة وال�سيا�س ��ات التي
نفذته ��ا الإمبراطوري ��ة البريطانية عندما
�أعط ��ى بلف ��ور فل�س ��طين .في واح ��دة من
ر�س ��ائله في ذلك الوقت ،بلف ��ور كتب بكل
فخر:
” في فل�سطين نحن ال نقترح حتى �أي �شكل
من �أ�ش ��كال الت�ش ��اور مع رغبات ال�س ��كان
الحاليين للبالد  -الق ��وى العظمى الأربعة
ملتزمة بال�صهيونية ،وال�صهيونية� ،س ��واء
كانت �صحيحة �أو خاطئة ،جيدة �أو �س ��يئة،
متج ��ذرة ف ��ي تقلي ��د طوي ��ل العم ��ر ،ف ��ي
االحتياجات الحالية ،و في �آمال الم�ستقبل
في رغبات �أعمق بكثير من رغبة وتع�صب
 700،000من العرب الذين ي�س ��كنون الآن
ه ��ذه الأر�ض القديم ��ة .في ر�أي ��ي هذا هو
ال�صحيح “.
من الم�ؤك ��د �أن الدبلوما�س ��ية البريطانية
في الوق ��ت الحا�ضر �أكث ��ر ذكاء بكثير من
ا�س ��تخدام مثل هذه اللغة البغي�ضة ،ولكن
هل تم تغيير ال�سيا�س ��ات جذريا لتعك� ��س
تحوال قابال للقيا�س؟
بت�ش ��جيع م ��ن الت�صويت الأخير ال�س ��احق

ل�صالح فل�سطين في البرلمان المرء ال يكاد
ينكر العالمات الت ��ي ت�ؤكد �أن الر�أي العام
البريطاني وكثيرين في الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية
في البالد ي�شعرون بخيبة �أمل بب�ساطة من
ا�ستمرار حرب �إ�سرائيل واالحتالل والذي
هو ال�سبب الرئي�سي وراء زعزعة ا�ستقرار
المنطقة قبل فت ��رة طويلة من بدء الحرب
الأهلي ��ة �س ��وريا واال�ضطراب ��ات الأخرى.
العديد من الن ��واب البريطانيين غا�ضبون
من عنف �إ�س ��رائيل و تو�س ��عها و �س ��لوكها
المعادي لل�سالم ،بما في ذلك �أولئك الذين
كان ��وا ذات يوما حلفاء �أقوياء لإ�س ��رائيل.
هذا ال ينبغي �إنكاره.
لكنها لي�ست كافية .عندما ت�صر الحكومة
البريطانية على الحفاظ على �سيا�س ��اتها
الم�ؤيدة لإ�س ��رائيل ،وعندما يظل الموقف
العام م ��ن �أولئ ��ك الذين يحمل ��ون بالفعل
مقاليد ال�سلطة في لندن التزامهم بمهزلة
ر�ؤي ��ة الدولتي ��ن ،الدف ��اع عن �إ�س ��رائيل و
�س ��لب قوة الفل�سطينيين عند كل منعطف،
و�أن ر�ؤي ��ة بلفور القديمة تظل هي المبادئ
التوجيهية الحقيقية لل�سيا�س ��ة البريطانية
ب�ش�أن فل�سطين.
بع ��د � 66س ��نة م ��ن انته ��اء “واليته ��م” في
فل�س ��طين ،ال ت ��زال بريطاني ��ا طرف ��ا في
ال�صراع الدم ��وي حيث ال تزال �إ�س ��رائيل
تنفذ نف�س �سيا�س ��ات التو�سع اال�ستعماري،
وذل ��ك با�س ��تخدام الأم ��وال والأ�س ��لحة
والدع ��م ال�سيا�س ��ي م ��ن الغ ��رب  -بما في
ذلك بريطانيا  .-فقط عندما ينتهي دعم
بريطانيا ب�شكل تام وكامل لإ�سرائيل وتمويل
احتالله ��ا ،و تعمل بجد وبن�ش ��اط من �أجل
ت�صحيح الظلم الذي كانت قد فر�ضته على
الفل�سطينيين منذ قرن م�ضى ،يمكن للمرء
�أن يعتبر �أن تغييرا حقيقيا في ال�سيا�س ��ات
البريطانية قد بد�أ.

عن المؤلف
رمزي بارود
باحــث دكتــوراه فــي تاريــخ
الشــعوب في جامعة إكستر.
وهــو مديــر تحريــر ميديــل
إيســت آي .وهو كاتــب اعمدة
دولــي و مستشــار إعالمــي،
و كاتــب و مؤســس فــي
PalestineChronicle.com
وأحــدث مؤلفاتــه كتــاب” أبي
كان مناضــ ً
ا :قصــة غــزة التي
لــم تــرو ” الــذي تم نشــره من
مطبعــة بلوتــو ،لنــدن.

�ضع �إعالنك هنا
احجز اعالنك قبل  ٢٠دي�سمرب واح�صل على خ�صم  ٪٥٠من قائمة �أ�سعارنا

للإعالن ،الرجاء االت�صال على الرقم � (778) 893-9348أو �أر�سل لنا عبر البريد الإلكتروني:

advertise@arabdemocrat.com
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أخبار العامل

خرائط جوجل تتابع كل حتركاتك،
وهناك موقع الثبات ذلك

تذكر هذا الم�ش���هد في (تقرير الأقلية ،)Minority Report -حيث يهرب توم كروز من القانون ،ولكن كان غير قادر
على تجنب اكت�شافه لأن موقعه كان ير�سل �إلى قاعدة بيانات مركزية عند م�سح �شبكية في كل مكان يذهب �إليه؟
هذا في الم�س���تقبل�.أما اليوم ،جوجل تتابع �أي مكان يذهب �إلي���ه هاتفك الذكي ،وت�ضع نقطة حمراء مرتبة على
خريطة لالحتفال بهذه المنا�سبة.
يمكن ��ك �أن تجد تلك الخريطة هنا .كل ما �ستجمع وتخزن في مكان ما .تلك المعرفة ال�سينما �أو منزل �أحد الأ�صدقاء.
عليك القيام به هو ت�سجيل الدخول بنف�س تبق ��ى ف ��ي الجزء الخلف ��ي م ��ن عقولنا ،و
الح�س ��اب الذي ت�س ��تخدمه عل ��ى هاتفك ،ي�س ��هل �إغراقها بو�ضع �س ��ماعات الر�أ�س و عندما نظرت �إلى خريطتي� ،أدركت �أنني:
و�س ��وف تجد �س ��جل ل ��كل م ��كان كنت قد م�ش ��اهدة ” وقت المغام ��رة� Adventure-أ) �أعي� ��ش حياتي في دائرة ن�صف قطرها
ذهبت �إلي ��ه من آ�خ ��ر يوم �إلى �آخر �ش ��هر  ) Timeب�ش ��كل متالحق حت ��ى يتوقف كل �صغي ��ر ج ��دا ،و ب) هن ��اك �أماك ��ن عل ��ى
�سوف تنفجر ال�شا�شة بنقاط مثل الجدري �ش ��يء ع ��ن الظه ��ور ك  .1984لكنها هزة الخريطة ال �أتذكر الذهاب �إليها� .أحدهم
حادة تعي ��دك للواق ��ع عندما ت ��رى �صورة على م ��ا يبدو زرت ��ه ثالث مرات ف ��ي �أيام
نعل ��م جميع ��ا �أن ��ه مهم ��ا كانت �إع ��دادات ثنائية الأبعاد تحدد كل تنقالتك يوميا مع مختلفة .مرة و �أنا “�أركب الدراجة” ومرتين
“الخ�صو�صي ��ة” التي تح ��اول و�ضعها ف�إنها الط ��رق االلتفافية في بع� ��ض الأحيان �إلى في حالة “توقف” .كلها في كل �أوقات عادة

ال �أكون فيها م�س ��تيقظا .ل�ست مت�أكدا مما
يحدث في �شارع “وود” في �شمال ملبورن،
�أو لم ��اذا يب ��دو �أن هاتف ��ي يذه ��ب هناك
بدوني ،ولكن أ�ن ��ا لن ا�س ��تبعد الم�ؤامرات
الغريبة ال�سرية.

محو تاريخك من الخريطة .لذلك لم نفقد
كل �ش ��يء .نح ��ن هن ��ا ف ��ي “NATURAL
 ”CUREنح ��ب الحل ��ول ،نح ��ن ال نريدك
�أنت تذه ��ب و �أنت مت�ضاي ��ق و بدون حل .
لهذا وجدنا لك هذا:

هذا مل يحدث أبدا .ما مل
يفعلها.

لمعرفة ما �إذا كان” تاريخ المواقع” م�شغل
“ ،”location history enabledتوجه �إلى
�صفحة تاريخ الموقع ف ��ي خرائط جوجل.
انقر على زر الأدوات “ ”Gearللو�صول �إلى
الإعدادات ال�س ��ابقة .هنا ،يمكنك اختيار
تعطي ��ل �أو تمكي ��ن خدم ��ة .تعطيل �س ��جل
المواقع ،عل ��ى كل حال ال يزي ��ل تاريخكم
الما�ضي� .إذا كنت ترغب في م�سح المواقع
التي ت ��م تخزينها ف ��ي  Googleللثالثين
يوم ��ا الما�ضي ��ة ،ع ��د �إل ��ى �صفح ��ة تاريخ
المواق ��ع .الفت ��رة الزمني ��ة االفترا�ضي ��ة
لتاريخ المواقع هو لليوم الحالي ،لذلك قد
ال ترى �أي عالمات على الخريطة .ا�ستخدم
القائمة المن�سدلة تحت التقويم على الي�سار
لإظهار تاريخ ��ك ،لت�صل �إلى  30يوما� .إذا
اخترت فترة زمني ��ة التي قد تعقب جوجل
فيها موقعك � ،سترى نقاط ًا حيث كنت على
الخريطة .وتحت التقويم �س ��ترى خيارات
لحذف تاريخك من الفت ��رة الزمنية التي
اخترتها �أو لحذف كل التاريخ.

يبدو �أن هذا ال�سجل يظهر فقط �إذا كانت
“خدمات الموقع” م�ش ��غلة ف ��ي هاتفك� .إذا
كنت تفعل و لم تجد لديك �أية بيانات ،ف�إن
ذلك يعني �أنه �إما �أنك غير موجود �أو كنت
ق ��د غلبت النظ ��ام� .إذا كان م ��ا حدث هو
الأخير ،الرجاء علمني طريقتك� .أنا �أعرف
حقيقة �أنني �أطف�أت “خدمة تحديد الموقع”،
ولكن يبدو �أنه بطريقة ما تم ت�شغيلها مرة
�أخرى.
ح�س ��ن ًا .ربما هذا ال�ش ��هر �س�أ�س ��تلهم من
العداء الذي ا�س ��تخدم نايك  +لر�سم هذا
– �إال �أنه في هذه المرة عند و�صل النقاط
ف�إنها �ست�ش ��كل عين �ضخمة ال ترم�ش .مع
رحالت عر�ضية ل�شارع “وود”.
ولكن! قبل �أن تقلق كثيرا ،يمكنني �أن �أقول
لكم هذا :هناك و�سيلة لتعطيله الآن وحتى

Key Service Features
• Phone, fax and internet
• Most up-to-date Phone features
• Unlimited local and LD calling
• Multiple pricing models to save
you money
• Hosted and on premise
• Secure

A Better Phone Service for Less

Netfone Unified Communications Solution (UCS) is more than a hosted IP PBX; it is a fullfeatured Phone service that is affordably priced. In addition to receiving reliable, simple to use,
high-quality service, you have access to the advanced features that are only available in high
end systems — making Netfone’s UCS the best value for your complete phone solution.

Best of All, you need not pay a fortune for a PBX system to be installed.

✓ Built for SMBs looking for enterprise-class features at an affordable price.
✓ Increase flexibility, empower your employees and increase efficiency.
✓ Managed Voice Service = Lower Cost and Better Service.
✓ Free enhanced listing in Arab and/or Muslim Yellow Pages.
✓ Special deals on internet, phone and TV for Employees, Family and Friends.
✓ Free Installation and equipment
Contact us:
✓ As low as $20 per phone line
Account Executive
business@netfone.ca
www.netfone.ca/business
(604) 637-0911
Resellers and Agents Enquiries are welcome

Optional Features
• Auto-Attendant
• Hunt Groups
• Simultaneous calling
• Call Centre Features
• Agent Groups
• Conference Rooms
• IVR
• Shared Lines appearance
• Address books
• Admin Web Interfaces
• Customized user interfaces
• CRM integration
• Fax to email, Computer faxing,
Dedicated Faxing
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جمتمع
تورونتو:
اآلغا خان أول
متحف يكرس
للفن اإلسالمي يف
أمريكا الشمالية
يعتبر متحف الآغا خان للفن الإ�سالمي �أول
متحف في �أمريكا ال�ش ��مالية ُيكر� ��س لمثل
هذا الفن كمبادرة من م�ؤ�س�سة الآغا خان،
المر�ش ��د الروح ��ي للطائفة الإ�س ��ماعيلية
الم�سلمة .ويهدف المتحف الذي ك ّلف بناءه
 300مليون دوالر �إلى تعزيز المعرفة والفهم
بين الم�سلمين والمجتمعات الإ�سالمية من
ناحية والثقافات الأخرى من ناحية �أخرى.
يحتل المجمع الخا�ص بالمتحف م�س ��احة
 6.8هكتار ( �أي نحو  10500متر مربع),
وي�ض ��م باح ��ة كبي ��رة تحتوي عل ��ى �أجزاء

مفتوحة في الهواء الطلق ومغطاة بالزجاج
ترتبط بمتنزه به خم� ��س م�س ��ابح جرانيت
تقدم انعكا�س ًا لل�ضوء ،ومركز ديني ثقافي
ي�ضم قاعة �صالة بها �سقف زجاجي �شاهق.
وق ��ال فري ��د دامج ��ي� ،أح ��د المتطوعي ��ن
مع مجل� ��س الآغا خ ��ان في كن ��دا “يمكنك
�أن ترى ح ��ركات ال�ضوء م ��ن خالل جميع
�أنحاء المبني من زوايا مختلفة مما يخلق
جوا خياليا ال ي�صدق”.
فيما يعتزم المتحف �إظهار التنوع الثقافي

TV
Internet

Phone

للإ�سالم ولي�س فقط للطائفة الإ�سماعيلية
وهي طائفة من الإ�سالم ال�شيعي.
وي�ضي ��ف دامجي “�إنه لي� ��س فق ��ط متحف ًا
�إ�س ��ماعيلي ًا ولكن ��ه متح ��ف للإ�س�ل�ام
والح�ضارة الإ�س�ل�امية ،لذل ��ك فهو معني
في الواقع بعر�ض هذا التنوع”.
وقد �صم ��م المجمع المهند� ��س المعماري
اليابان ��ي المخ�ض ��رم فوميهيك ��و ماك ��ي،
ويحتوي بداخله على “�ساحة النور” التي بها
قاعة ت�ضم  360مقعد ًا ومجال�س للبالط.

وو�صفت ربا كنعان م�س� ��ؤولة ق�سم التعليم
في المتحف والم�ؤرخة في الفن الإ�سالمي,
محتويات المتحف بالمميزة والخا�صة.
و�أ�ضاف ��ت كنع ��ان” �إنها مجموع ��ة خا�صة
ومميزة من فن المجتمعات الإ�سالمية من
�أنحاء مختلفة من العالم .وهناك مجموعة
متنوعة من روائع الأعمال التي تعتبر فريدة
من نوعه ��ا في جمالها وحتى ف ��ي �أهميتها
التاريخية”.

المتاحف في باري�س ،والذي قام بت�صميم
المتح ��ف م ��ن الداخ ��ل و�صم ��م عنا�ص ��ر
الو�س ��ائط المتعددة التي تعتب ��ر جزء من
العرو� ��ض الم�ؤقت ��ة والدائمة ،ف� ��إن القطع
ال يتوقع �أن ينظ ��ر �إليها بمع ��زل عن باقي
القطع ،م�ضيفا “�إن عالم التحف والأعمال
الفنية ه ��و عالم م ��ن التوا�ص ��ل والحوار.
ونحن في مكان حيث ح ��وار القطع الفنية
والأثرية متداخل”.

ووفق ��ا لأدري ��ان جاردي ��ر ،خبي ��ر �ش� ��ؤون

TV, Internet and
Phone savings
Say goodbye to
outrageous prices

25 Mbps

25 Mbps

Over 20 free features

Over 20 free features

Free

Free

94

47

*As little as $90/month

*As little as $60/month

• Open Access to the Internet and Google Play on your TV
• Watch tons of ethnic and special interest content online for free
• Unlimited monthly bandwidth for downloads
• Free Voicemail, Voicemail to Email, Call-Forwarding
Features, Caller ID, etc....

For more information or to schedule a demonstration, call us at (604) 637-0911
* This is not an introductory time-limited offer. This is our regular pricing.

High Speed Internet
Home Phone
Calling to
Canada and USA
Television Channels

PLUS
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الشرق األوسط
�أن ي�صلوا بواب ��ات المدين ��ة .افتر�ضوا �أن
الحوثيي ��ن والتجمع اليمن ��ي للإ�صالح من
�ش�أنهما �أن يلغي كل منهما الآخر بكثير.
الإ�صالح لم يلع ��ب الكرة .رف�ضوا مواجهة
الحوثيين قائلي ��ن �أن هذه مهمة الحكومة.
من خ�ل�ال ال�س ��ماح� ،أو على أ�ق ��ل تقدير،
ع ��دم فعل �ش ��يئ لوق ��ف الهج ��وم الحوثي
من الحدوث ،فتح ��ت الريا�ض الباب �أمام
�صراع �أكبر بكثير و�أكثر زعزعة لال�ستقرار
 �صراع ي�ش ��مل تنظيم القاع ��دة والقبائلالجنوبي ��ة اليمني ��ة التي بالفع ��ل ا�صبحت
طائفية.
ومع تق ��دم الحركة الحوثيي ��ة الزيدية �إلى
الأرا�ضي والمدن التي هي تقليديا لل�س ��نة،
قام مقاتل ��و تنظي ��م القاعدة با�س ��تخدام
ال�سيارات المفخخة �ضد �أهداف الحوثيين.
�سيارة ملغومة ا�ستهدفت منزال ي�أوي رجال
ميلي�ش ��يا الحوثيين في محافظ ��ة الغربية
البي�ضا قتلت  20يوم االثنين.

بقلم :ديفيد هير�ست  -ذا ميدل �إي�ست مونيتور

بالنظر �إلى الجهد الكبي ��ر الذي قامت به
ال�سعودية للحفاظ على �صالح في ال�سلطة
لم ��دة  33عام ��ا ،يج ��ب �أن تعتبر خ�س ��ارة
الريا� ��ض لل�س ��يطرة على ما اعتب ��ر دائما
الفن ��اء الخلفي لها باعتباره ��ا واحدة من
�أ�سو�أ الأخطاء في الذاكرة الحديثة .ينبغي
�أن ي�س�ألوا �أنف�سهم“ :من خ�سر اليمن؟”

إنتكاسة يف اليمن:

تقدم احلوثيني كابوس سعودي
ال �شيء يعبر عن الفو�ضى المتدحرجة في
ال�شرق الأو�سط �أكثر مما يجري في اليمن.

قبل �أ�شهر من الهجوم الذي قد يف�سر لماذا
ذابت قوات �صالح مع اقتراب الحوثيين.

مهمة والمحلل محمد �صادق الح�سيني في
مقابلة على قناة الميادين :

ميلي�شيا �صغيرة من �شمال اليمن مدعومة
من ايران  ،على غرار حزب اهلل و متفرعة
من الإ�سالم ال�شيعي ،م�شت �إلى العا�صمة
�صنعاء ،و ا�س ��تولت على الحديدة ،الميناء
الرئي�س ��ي لليم ��ن عل ��ى البح ��ر الأحم ��ر،
وتتق ��دم الآن باتج ��اه الجن ��وب نحو واحد
من �أكثر الم�ضائق ح�سا�سية لحركة النفط
في المنطقة .قطع باب المندب� ،أو م�ضيق
المندب ،بين �شبه الجزيرة العربية والقرن
الأفريقي يجعل قناة ال�سوي�س بال فائدة.

وت�أتي هذه المعلوم ��ات من م�صادر مقربة
من عب ��د رب ��ه من�صور ه ��ادي ،ال ��ذي تم
تجوي ��ف رئا�س ��ته خ�ل�ال ه ��ذه الأحداث.
ل ��م يكن هادي بطيئ ��ا في �إ�ش ��ارته با�صبع
االتهام.

“نحن ال�سالطين الجدد في البحر الأحمر،
ونحن ال�س�ل�اطين الج ��دد للخليج ونحن،
(�أعني) محور المقاومة .:طهران ودم�شق،
و(جنوب) (بيروت) وبغداد و�صنعاء ونحن
من �سيخلق خريطة المنطقة ،ونحن �أي�ضا
�س�ل�اطين البح ��ر الأحم ��ر .تذكر ال�س ��يد
ح�سن ن�صر اهلل ،الأمين العام لحزب اهلل
و�س ��يد المقاومة ،عندما قال قبل عامين،
و�أعتق ��د“ :نح ��ن ن�أتيك ��م الآن م ��ن البحر
الأبي�ض المتو�سط .نحن لم نخرج لكم بعد
من البحر الأحمر”.

الهجوم الحوثي ي�س ��تكمل بهتافات “الموت
لأمري ��كا ،واللعنة على اليهود” تحت �س ��مع
وب�ص ��ر قاع ��دة ع�س ��كرية �أمريكي ��ة ف ��ي
جيبوتي حيث الطائرات ب ��دون طيار التي
تديره ��ا وكال ��ة اال�س ��تخبارات المركزي ��ة
وقيادة العمليات الخا�صة الم�شتركة وقاعدة
الهج ��وم عل ��ى تنظي ��م القاعدة في �ش ��به
الجزيرة العربي ��ة .الحوثيين حتى يقومون
بحماية ال�سفارة االمريكية في �صنعاء.
مهما كان ��ت المطالب الأ�صلي ��ة للحوثيين
– �ش ��اركوا ف ��ي انتفا�ض ��ة  ،2011وقام ��وا
باحتجاج ��ات غي ��ر عنيف ��ة �ض ��د الظل ��م
االجتماعي والف�س ��اد االقت�صادي – اليوم
يظه ��رون ويت�صرفون مثل ،قوة م�س ��لحة
تحركه ��ا دواف ��ع �أيديولوجية تري ��د فر�ض
�سيطرتها .ي�س ��يطرون الآن على العا�صمة
والميناء الرئي�سي �شمال اليمن ،وهم الآن
يهاجم ��ون �صفير� ،أكب ��ر �ش ��ركة نفط في
اليمن.
عامل الفو�ضى ي�سوء �أكثرعندما ت�أخذ بعين
االعتبار �أدل ��ة متزايدة عل ��ى �أن الإمارات
العربية المتحدة� ،أقرب حليف ال�سعودية،
�أر�س ��لت الحوثيين في طريقهم .الحوثيين
كان ��وا دون مقاومة الن الق ��وات الحكومية
التي ال تزال موالية للرئي�س اليمني ال�سابق
والرجل الق ��وي علي عبد اهلل �صالح تخلت
عن قواعدها .تم ت�سليم العا�صمة للحوثيين
على طبق من ف�ضة حرفيا.
يمكنني الك�ش ��ف عن وج ��ود اجتماع انعقد

ووفقا للم�صادر ،يدعي هادي عقد اجتماع
في روما في مايو ايار بين الإيرانيين واالبن
الأكبر ل�صالح� ،أحمد علي عبد اهلل �صالح،
الذي كان قائد الحر�س الجمهوري و�سفير
اليم ��ن لدولة الإم ��ارات العربية المتحدة.
وق ��د �أخب ��ر الإيرانيي ��ن �أحم ��د �أنهم على
ا�ستعداد لت�أييد موقفه في اليمن� ،إذا قامت
الوحدات الحكومي ��ة الموالية لوالده بعدم
معار�ضة تقدم الحوثيين.
وق ��ال هادي أ�ن ��ه علم باالجتم ��اع في روما
من الأمريكيين ،ولكن فقط بعد �أن �سيطر
الحوثيين على �صنعاء.
الدعم الإيراني للحوثيين لم يعد مو�ضوعا
للحد�س� .أحد كبار الم�ست�شارينالإيرانيين
ل ��م يت ��ورع الي ��وم ع ��ن ادع ��اء الف�ضل في
الهج ��وم الحوثي .وقال عل ��ي �أكبر واليتي،
�أح ��د م�س ��اعدي المر�ش ��د الأعل ��ى ،ووزير
الخارجية ال�سابق ل�س ��تة ع�شر عاما  ،قال
انه ي�أم ��ل �أن (الحوثيي ��ن) جماعة �أن�صار
اهلل �ستلعب نف�س الدور في اليمن كما يفعل
حزب اهلل في لبنان.
علي ر�ضا زكاني �سيا�س ��ي �آخر من طهران
قريب م ��ن علي خامنئي تفاخر قبل �ش ��هر
�أن �صنع ��اء هي العا�صم ��ة العربية الرابعة
"بع ��د بغ ��داد ودم�ش ��ق وبي ��روت" التي تقع
تحت ال�س ��يطرة الإيرانية .لم ��دة عامين،
وم�س�ؤولي الجي� ��ش والمخابرات االمريكية
يقول ��ون �أن كمي ��ات كبي ��رة من الأ�س ��لحة
الخفيف ��ة وقذائف �صاروخية ت ��م تهريبها
بم�س ��اعدة قوة القد�س .وتم ترحيل ال�شهر
الما�ضي اثنين من الأع�ضاء المزعومين في
قوة النخبة الإيرانية من اليمن �إلى عمان.
وق ��ال الكاتب الإيراني ال ��ذي لديه �صالت

و و�ص ��ف الح�س ��يني المملك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية ب “قبيلة على و�شك االنقرا�ض”.
“الآن ،العظي ��م ه ��و اليمن ��ي و الفقي ��ر هو
ال�سعودي وهذا لي�س من الناحية المالية �أو
من حيث اال�سلحة والعالقات الدولية ولكن
من حيث خلق الجغرافيا ال�سيا�سية و�صنع
التاريخ ،نحن الآن في حالة التحول”.
الإيراني ��ون ه ��م مخططي ��ن عل ��ى المدى
الطويل .ال�س ��عوديين ،في المقابل ،هم �أي

�شيء �إال ذلك .بالنظر الآن �أن هناك وكيل
�إيراني ن�شط م�سلح و مدرب على حدودهما
الجنوبية ال�ضعيفة ،ات�صاالتهم الأولية مع
الحوثيي ��ن تبدو الآن وك�أنه ��ا رهان خاطئ
ب�ش ��كل كبير .من وجهة نظر ال�س ��عوديين،
تقدم الحوثي في معقل ال�سنة في اليمن هو
ن�ص حرفي لما ت�س ��ميه وكالة المخابرات
المركزية �إنتكا�سة.
كنت قد ذكرت قبل عام �أن ال�س ��عودية قد
فتحت ات�ص ��االت م ��ع الحوثيي ��ن (الذين
ا�ش ��تبكوا معهم في حرب مريرة من قبل)
تم نق ��ل زعيم الحوثيين �صال ��ح هبرة �إلى
لن ��دن لالجتم ��اع م ��ع الأمير بن ��در ،الذي
كان �آنذاك رئي� ��س المخابرات ال�سعودية.
طموحات ال�س ��عودية كان ��ت تكتيكية وربما
محدودة .كان ��ت تهدف في المق ��ام الأول
ل�سحق حزب الإ�صالح ،الحركة اال�سالمية
ال�سيا�سية التي كان هادي يتقا�سم ال�سلطة
معها.
وم ��ع ذلك ،ف� ��إن ال�س ��عوديين ق ��د ال يكون
مق�صدهم �أن ي�سير الحوثيين �إلى العا�صمة
بال مقاومة .لقد ح�سبوا خط�أ� ،أن التجمع
اليمن ��ي للإ�صالح �س ��يوقف الحوثيين قبل

هل ه ��م يعي ��دون التفكير في �سيا�س ��اتهم
الكارثي ��ة ق�صي ��رة المدى؟ جن ��رال يمني
رفي ��ع الم�س ��توى يعتبر م ��ن المقربين من
التجم ��ع اليمني للإ�ص�ل�اح ،الجنرال علي
مح�س ��ن الأحم ��ر ،احتم ��ى ف ��ي ال�س ��فارة
ال�س ��عودية ب�صنع ��اء �آثن ��اء �س ��قوطها .تم
تهريبه للخروج منه ��ا ،وهو الآن في جدة.
هل �سي�ستخدمونه ال�ستعادة النفوذ؟ �سيكون
من المثير لل�س ��خرية ،على �أقل تقدير �إذا
كان ذلك هو الحال.
وفي الوقت نف�سه ،تحاول ال�سعودية القتال
مرة �أخرى با�ستخدام �أ�ساليب �أكثر تقليدية
أ�خ ��رى .بت ��رك �س ��عر النفط يه ��وي ،هي
طريقة لترد على �إيران ورو�س ��يا وليعرفون
�أن هن ��اك ثم ��ن يج ��ب دفع ��ه لمحا�ص ��رة
المملكة من ال�شمال والجنوب.

عن المؤلف
ديفيد هيرست
محرر فــي ذا ميدل ايســت آي
 ،موقــع علــى شــبكة االنترنت
برؤيــة جديــدة للمنطقة.
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تتمة

تتمة املواضيع
أخبار كندا

ال ميكن للعائالت أن تتحمل العيش يف ثالثة أرباع فانكوفر
من التحديات.

و�أ�ضاف �أن العي� ��ش ف ��ي وادي فريزر ربما
ال يحمل م�ش ��قة حي ��ث �أن معظم الوظائف
المحلي ��ة موج ��ودة بنف� ��س الم ��كان .وقال
“معظم النا� ��س ال ي�سافرون من �سوري �إلى
و�س ��ط مدينة فانكوفر .معظم النا�س تقود
من �س ��وري �إلى �س ��وري �أو من �س ��وري �إلى
كوكيتالم� ،إن معيار ال�سفر من المنزل �إلى
العمل هو من �ضاحية �إلى �ضاحية”.
و�أكد �س ��ومرفيل �إنه ي�ش ��عر بالقلق مع قلة
وج ��ود الخيارات في المن ��ازل ،وخ�صو�صا
ف ��ي مدينة فانكوف ��ر .وقال “�أن ��ت تريد �أن
يكون لدى النا� ��س الخيار .تريد �أن ت�صنع
مفا�ضلة بين الم�ساحة والموقع .ولكن �إذا
كان الإ�س ��كان الوحيد في المدينة �سيكون
ف ��ي الواقع عب ��ارة عن ال�ش ��قق ال�صغيرة،
والمنازل الكبيرة الباهظة الثمن للأ�س ��رة
الواح ��دة ،فنحن �إذا ال نعطى النا� ��س هذا
الخيار”.

�أ�شارت درا�س ��ة �أجرتها �صحيفة “فانكوفر
�ص ��ن” �أن م ��ا يقرب م ��ن  %75م ��ن �أحياء
فانكوفر تعد عالية التكلفة ل�ش ��راء منازل
بها للأ�سر المتو�سطة.
و�أعدت ال�صحيفة “خريط ��ة تفاعلية تمثل
القدرة عل ��ى تحمل التكالي ��ف والنفقات”,
وك�ش ��فت ع ��ن �أن العائل ��ة ذات الدخل �أقل
م ��ن � 80ألف دوالر قبل اقتط ��اع ال�ضرائب

ال ت�س ��تطيع تحمل �ش ��راء من ��ازل في %76
من �أحياء منطقة مترو فانكوفر ،بما فيها
ريت�ش ��موند ،بورنبي ،نورث �ش ��ور ،ومعظم
�أحياء فانكوفر ،لكن في �أحياء مابل ريدج،
النغلي ،نورث �س ��وري يمكن �أن تجد منازل
�ضمن ميزانية الأ�سرة المتو�سطة.
ا�س ��تخدمت ال�صحيف ��ة اليومي ��ة بيان ��ات
من الم�س ��ح الأ�س ��ري الوطني لعام 2011

مهندس
باكستاين واحد
من بني سبعة
من اخملرتعني
يف “أبل باي”
المهاجر الباك�س ��تاني �أهم ��ر علي خان هو
واح ��د م ��ن �س ��بعة �أ�ش ��خا�ص وراء �أحدث
االبت ��كارات التقني ��ة العمالقة في �ش ��ركة
�أبل “ابل ب ��اي” التي تعد ثورة في في عالم
الإ�ستهالك و �شراء المنتجات.
وذك ��رت مجلة نيوزوي ��ك �أن الباك�س ��تاني
خ ��ان البالغ من العم ��ر ثماني ��ة والثالثين
و الق ��ادم من روالبن ��دي انتق ��ل �إلى وادي
ال�س ��ليكون في عام  2000بعد تخرجه من
معهد غالم ا�س ��حق خان لعلوم الهند�س ��ة
والتكنولوجيا .وكان يعمل في عدة �شركات
�صغيرة للتكنولوجيا و عدد من ال�ش ��ركات
النا�ش ��ئة قبل �أن يعمل في �شركة الهواتف
م�سبقة الدفع “فيفو تك “المنحلة.
تم التعاقد معه من قبل �شركة �آبل في عام
 2011للعمل على “�س ��رية” نظام الدفع في
التطبيقات في مجال الخدمات الم�صرفية
والتجزئة .وفي فبراير من هذا العام ،قام
خان و زم�ل�اءه بطلب للح�صول على براءة
اختراع لما جاء ف ��ي نهاية المطاف ليكون
المعروف با�س ��م” �أبل باي” ،و هو التطبيق
الذي “�سيغير �إلى الأبد طريقة كل واحد منا
في �شراء الأ�شياء” ،طبق ًا لما قاله الرئي�س

وبياناته لمتو�س ��ط قيمة المنزل في �أحياء
فانكوفر ،وهي � 80أل ��ف دوالر .كما �أخذت
بعي ��ن االعتبار � 50أل ��ف دوالر كدفعة �أولى
بمعدل  %3.5من �سعر الفائدة.
و�أ�ش ��ارت الدرا�س ��ة �أي�ضا �إل ��ى �أن العائلة
تحتاج �إلى ك�س ��ب ما ال يق ��ل عن � 110ألف
دوالر حتى تكون قادرة على �شراء منزل في
ن�صف �أحياء فانكوفر ،و � 150ألف دوالر في

ثالثة �أرباع �أحياء فانكوفر.
ووفق ��ا لت�س ��ور �س ��ومرفيل ،مدي ��ر مرك ��ز
االقت�ص ��اد المدني والعق ��ارات في جامعة
“كولومبي ��ا البريطاني ��ة” ،ف� ��إن الخريط ��ة
ت�ش ��ير �إلى �أنه ل�شراء منزل لأ�سرة واحدة،
تحتاج الأ�س ��رة من الطبقة المتو�سطة �إلى
االنتقال �إل ��ى وادي فريزر (فريزر فالي).
وقال �إنها مكلفة للغاي ��ة هنا وتخلق الكثير

و�أ�ضاف �أن االختيارات متو�سطة ال�سعر مثل
“التاون هاو�سز” �ستكون جيدة في المدينة،
ولكن ف ��ي مثل هذه الحاالت ع ��ادة ما تتم
معار�ضته ��ا م ��ن ال�س ��كان الحاليي ��ن عند
التطوير.
وق ��ال “�إن التح ��دي ه ��و :ه ��ل يمكنن ��ا �أن
نخلق العديد م ��ن االختيارات على قدر ما
ن�ستطيع؟ اعتقد �أن الم�ش ��كلة التي تقيدنا
من فعل ذلك هو نحن .طالما �أننا ال نريد
التغيير لأحيائنا ،ف�إنها لن تتغير .ال يمكنك
الحفاظ على الحي كما هو عليه وامتالك
�أعلى قدر من ال�سكن منخف�ض التكاليف”.

Find more articles and special features
at our mobile-friendly web sites:

التنفيذي ل�شركة �أبل تيم كوك في كوبرتينو
خالل �إطالق تل ��ك التكنولوجيا ،جنبا �إلى
جنب مع �أبل ووت� ��ش الجديدة ،اي فون  6و
�آي فون  6بل�س.
خان يعي� ��ش حالي ��ا مع زوجت ��ه وطفليه في
ميلبيتا�س ،بكاليفورنيا.
وفقا لم�س� ��ؤولين �أب ��ل“ ،مع �أبل ب ��اي ،بدال
م ��ن ا�س ��تخدام �أرق ��ام بطاق ��ات االئتمان
والبطاقات البنكية الخا�صة بك عند �إ�ضافة
البطاق ��ة الخا�ص ��ة ب ��ك ،يتم تعيي ��ن رقم
ح�ساب فريد للجهاز ،م�شفر و يتم تخزينه
ب�شكل �آمن في العنا�صر الآمنة ،و ذلك في
�شريحة مخ�ص�صة في اي فون و �ساعة �أبل.
واليت ��م تخزين ه ��ذه الأرقام عل ��ى خوادم
�أبل �أب ��دا .وعند �إجراء عملية �ش ��راء ،يتم
ا�ستخدام رقم الح�ساب في الأجهزة جنبا
�إلى جنب مع رمز الحماية الديناميكي في
ال�صفقة المحددة لمعالجة دفعتك .بحيث
ال يتم ت�شارك الأرقام الفعلية الخا�صة بك
في بطاقة االئتمان �أو البنك من قبل �شركة
�آبل مع التجار �أو نقله في عملية الدفع “.
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أخبار كندا

“كندا” املعيار املزدوج
بني داعش وإسرائيل

بقلم� :إريك والبرج

كندا :أرض املهاجرين
العاطلني عن العمل
بقلم :فاطمة �سيد
�آ�سف ،دعونا نكون دقيقين� .إنها واحدة من
�أكث ��ر المجتمعات المتع ��ددة الثقافات في
العالم مع الفارق الكبي ��ر بين المهاجرين
وكنديي المولد عندما يتعلق الأمر العمل،
وفقا الح�صائيات م�سح القوى العاملة كندا.
انظر ،ما ف�شل الوزير في الإ�شارة �إليه هو
�أن �إح�صاءات كندا وجدت �أن  14في المائة
م ��ن المهاجري ��ن من خريج ��ي الجامعات
الذين و�صلوا �إلى كندا في ال�سنوات الخم�س
الما�ضية هم بدون عمل .ين�سى الت�أكيد على
�أن م�س ��تويات البطال ��ة للمهاجرين الجدد
من حملة ال�ش ��هادات الجامعية قد و�صلت
�أعلى م�ستوياتها منذ يونيو حزيران .2010
وين�سى �أن يقول لنا �أن القادمين الجدد من
خريجي الجامعات يك�س ��ب م ��ا معدله 67
في المائة مم ��ا يجنيه الكندي المولد ،من
نظرائهم المتعلمين في الجامعات.
الحقيق ��ة ه ��ي �أن كندا تف�ش ��ل ف ��ي الوفاء
بوعد ا�س ��تخدام ،ما دعاه الوزير الك�سندر
ف ��ي كلمة �ألقاه ��ا المهاجرين م ��ن “العيار
الأعل ��ى” �إل ��ى “الم�س ��اهمة ف ��ي االقت�صاد
و�سوق العمل“ .للأ�سف ،هذا هو الوعد الذي
تمت �إعادته مرارا وتكرارا بدون �أية نتائج.
�شوارع هذه الأمة مملوءة ب�سائقي �سيارات
الأجرة الذين لديه ��م الدكتوراه� ،أ�صحاب
محالت الزاوية من المهن الهند�سية واي�ضا
الم�س ��اعدين الإداريين م ��ن حاملي درجة
الماج�ستير في التربية والتعليم.
وج ��دت درا�س ��ة ل  50,000م ��ن �س ��ائقي
�سيارات الأجرة الكندية بعنوان “من يقود
�س ��يارة الأجرة في كندا” وجدت �أن هناك
 200م ��ن الأطب ��اء م ��ن حمل ��ة الدكتوراه،
مقارن ��ة ب  55م ��ن نظرائه ��م الكندي ��ي
المولد .ع�شرين في المائة يحملون �شهادات
البكالوريو� ��س �أو الماج�س ��تير ،مقارنة مع
�أربعة في المائ ��ة من ال�س ��ائقين الكنديي
المولد .وكانت غالبية الخلفيات في مجال
الأعم ��ال التجارية والهند�س ��ة والهند�س ��ة
المعمارية.
يبدو �أمرا غي ��ر �أخالقيا جذب المواطنين
الأكثر تعليما و�إنجازا من بع�ض �أقل الأماكن
رغدا في العالم ،ثم حرمانهم من الفر�ص
التي ُوعدوا بها عند الباب بمجرد �أن يبد�أوا
بفك حقائبهم
�أ�صبحت الهجرة الكندي ��ة لعبة الغمي�ضة.
�أوال يمكن ��ك �إخف ��اء واقع الحي ��اة المهنية
للمهاجرين .دعونا نخف ��ي تحيز �أ�صحاب
العم ��ل ف ��ي توظي ��ف فق ��ط المتقدمي ��ن
�أ�صحاب الأ�س ��ماء االنجليزية و من لديهم
تعلي ��م و خب ��رة كندية .دعون ��ا ن�ضع بعيدا
عن الأنظار البدائ ��ل المتوا�ضعة المتروكة
ل “المهاجري ��ن المه ��رة” للعم ��ل بنظ ��ام
الدفع بال�س ��اعة :والوظائف ذات الم�ستوى
المنخف� ��ض ،و�ش ��هور و�ش ��هور من �إر�س ��ال
ال�سير الذاتية ،في انتظار خيبة الأمل.
ثم تبحث عن �أجود المحا�صيل ،و “ العيار
الأعل ��ى” ال�ش ��خ�ص الذي �س ��وف ينا�س ��ب
المعايي ��ر والأرق ��ام ،ولكن لي� ��س الأحالم
والآم ��ال التي يحملونه ��ا .الخزان ��ة مليئة
بالهياكل العظمية التي ت�شهد بخالف ذلك

و المفتاح مخب�أ ب�أمان الآن.
في �أواخر ال�س ��تينات وال�س ��بعينات ،كانت
هن ��اك حاج ��ة لموج ��ات م ��ن المهاجرين
الج ��دد لم ��لء الأدوار المهني ��ة :الأطب ��اء
والمهند�سين و ما �ش ��ابهها .على المرء �أن
يت�س ��اءل ما الذي تغير من ��ذ ذلك الحين.
ما الذي خلق ال�ض ��رورة ل “العيار الثقيل”
م ��ن المهاجرين الي ��وم؟ يبدو �أن ال�س ��ياق
وراء �إعالن �سيا�س ��ة الحكومة غائب  .هل
هو �إعالن م ��ن �أجل الحف ��اظ على �صورة
�سيا�سة الأبواب المفتوحة في كندا؟ �أم هو
�إعالن نا�ش ��ئ عن خطة عمل /اقت�صادية
نحن لم ندركها بعد؟
يبدو �أمرا غي ��ر �أخالقي جذب المواطنين
الأكثر تعليما و�إنجازا من بع�ض �أقل الأماكن
رغدا في العالم ،ثم حرمانهم من الفر�ص
التي ُوعدوا بها عند الباب بمجرد �أن يبد�أوا
بفك حقائبهم .يبدو �أمرا غير �أخالقيا �أن
ت�ضع ما يقرب من  80في المائة من العمال
المه ��رة م ��ن حمل ��ة ال�ش ��هادات الجامعية
الذي ��ن هاجروا بين عام ��ي  2000و 2007
خ�ل�ال الم�صاع ��ب االقت�صادي ��ة دون �أي
�سيا�سة لالندماج �أو االعتراف.
�إذا �أرادت الحكوم ��ة االتحادية ا�س ��تقبال
عدد �أكب ��ر من الراغبين ف ��ي �أن ي�صبحوا
كنديين ،يجب �أن ينظروا �أي�ضا �إلى �إ�صالح
�ش ��امل للنظام الحالي .الحاجة �إلى �سوق
العمل الكندي الذي يثمن التعليم الدولي،
والخبرة المهنية والقدرة اللغوية على قدم
الم�س ��اواة قد ط ��ال انتظارها .هذا لي� ��س
اقتراحا جديدا ،و�إنما ه ��و االقتراح الذي
لم يتم النظر �إليه في �سيا�سة الهجرة.
هن ��اك  285،000م ��ن المهاجرين الجدد
الذي ��ن �س ��وف ي�أتون �إل ��ى كندا ف ��ي العام
المقبل.
ه� ��ؤالء ه ��م  285،000م ��ن المهاجري ��ن
الجدد الذين �س ��ي�صلون �إل ��ى كندا لينتهي
بهم المطاف من ذوي الأجور المنخف�ضة
�أو العاطلين عن العمل ف ��ي العام المقبل،
�إذا ا�ستمر هذا االتجاه �أعاله.
الحقيق ��ة ح ��ول م�س ��تقبلهم لن تك ��ون في
الكتاب ��ة الدقيق ��ة المطبوع ��ة عل ��ى �صي ��غ
طلب ��ات الإقام ��ة الدائمة .و ل ��ن تكون في
كتيب الترحيب.

عن المؤلف
فاطمة سيد
ماجســـتير فـــي الصحافـــة
الطالبيـــة فـــي جامعـــة
رايرســـون ،مهتمـــة بجميـــع
القصص التـــي ال تغطيها و ال
تســـأل عنها وســـائل اإلعالم
المعروفة .يمكنـــك متابعتها
علـــى @fatimasyed401

وفي �س ��بتمبر (�أيلول) ,ت ��م الإعالن عن �أن
محم ��ود ه ��و �أول كندي يلق ��ى م�صرعه على
�أيدي القوات الكردية المدعومة من الواليات
المتحدة الأمريكية في �سوريا.
في الوقت الذي تطوع رئي�س الوزراء الكندي
�ستيفن هاربر بمقاتالت كندية و م�شاة – 70
من �أ�صل ال�ستمائة جندي كندي المقترحين
هم في المنطقة الآن – قريبا �سنرى الجنود
الكنديين ي�س ��تهدفون الجهاديين الكنديين
بعيدا عن الوطن.
القليل من الكنديين ي�شعرون �أن مهمة كندا
الع�سكرية في �أفغان�ستان – والتي �أ�سفرت عن
مقتل  158جن ��دي وخ ّلفت نح ��و  2000بين
م�ص ��دوم و جريح – لم ينتج عنها �أي �ش ��يء
ذا قيم ��ة للأفغان .كما ال يعتق ��د �أي �أحد �أن
المهمة �ساهمت في الحفاظ على �أمن كندا،
وال ��ذي يفتر� ��ض �أن ��ه الغر� ��ض م ��ن القوات
الم�س ��لحة .والآن ه ��ي حري�صة عل ��ى تكرار
هذه الكارثة ،في نف� ��س الوق ��ت ي�أتي رد فعل
ال�شباب الكندي المحبط من خالل الإن�ضمام
�إلى الجهاديين �ضد الإحتالل الغربي لل�شرق
الأو�سط.
�إرتب ��اط كل م ��ن محم ��ود وهارب ��ر بالثقافة
التعددية من الوا�ضح �أنه �سطحي وظاهري،
حيث يعتقد محمود �أن الإ�س�ل�ام دين خا�ص
ومميز ي�سعى الغرب �إلى تدميره ،لذلك جاء
من �أج ��ل رف�ض ثقاف ��ة البوب الغربي ��ة� .أما
بالن�س ��بة لهاربر ف� ��إن الثقاف ��ة التعددية ما
هي �إال الغراء الذي يربط الكنديين بال�سوق
العالمي ��ة المنظمة من قب ��ل �أمريكا  ،حيث
تتمتع ال ��دول مثل كن ��دا بمكان ��ة �إقت�صادية
ممي ��زة .ال يمك ��ن �أن ��ه ي�ص ��دق فع�ل�ا �أن
الطائرات الحربية الكندية تقتل العراقيين
ـ و الكنديين �ست�سهم في تح�سين الو�ضع في
العراق.
على العك�س من ذلك ،ال�شوفينية المتطرفة
والمغاالة في التع�صب التي تنتج عن القتال
في ح ��رب بعي ��د ًا ع ��ن الوط ��ن تع ��د جالبة
للأ�صوات في ا�س ��تعداد هارب ��ر لالنتخابات
القادم ��ة ف ��ي  .2015وكم ��ا ح ��دث ف ��ي
�أفغان�س ��تان ،بمجرد �أن كانت القوات هناك
تواج ��ه الموت ،ف�إن ” الوطنيي ��ن ” الكنديين
�س ��يدعمونها -و �أولئك العائدين في �أكيا� ��س
الجث ��ث� -إال �أنه في �أعماقن ��ا -مثل هاربر -ال
�أح ��د يعتقد �أن ت�ضحياتهم �أف ��ادت �أي �أحد.
بينما كان ��ت جيدة بالن�س ��بة لزعيم الحزب
الليبرالي (المعار�ض) جا�ستين ترودو ،الذي
و�صف �سيا�سة هاربر الخارجية بالفا�شلة في
التنفيذ .وق ��ال “م ��رة �أخرى اعتم ��د هاربر
على الخطاب ال�سيا�س ��ي بدال م ��ن الحقائق
والمعلومات .فهو لي�س لديه خطة ،ولم يبرر
ق�ضيته لخو�ض الحرب في العراق”.
اال�س ��تنكار على مثل ه� ��ؤالء ال�ش ��باب �أمثال
و�س� �ذّج .لكنهم في
محمود ب�أنه ��م م�ضللين ُ
الحقيقة مجرد م�س ��تجيبين لدع ��وة الغرب
ال�س ��اخرة للإطاح ��ة بالحكوم ��ة ال�س ��ورية،
�سيا�س ��ة الغرب القديمة الممتدة منذ عقود
والت ��ي ال تزال من �أه ��داف حكومة الواليات

المتحدة ،على الرغم من �أن ب�ش ��ار الأ�س ��د
�أ�صبح القوة الرئي�سية لمقاومة داع�ش.
فم ��ن ال�صع ��ب �أن ن�ص ��دق �أن وراء الوج ��ه
المالئك ��ي لمحم ��ود يختب ��ئ وجه متعط� ��ش
للدم ��اء يعت ��زم القي ��ام بالتطهي ��ر العرق ��ي
لل�شيعة والم�سيحيين والعلمانيين� .إال �أنه الآن
ر�سميا يعتبر �إرهابي ًا ،بينما الجنود الكنديين
الموجودين بالفعل على �أر� ��ض المعركة في
الع ��راق هم ر�س ��ميا يعتب ��رون فئ ��ة الأخيار
والطيب ��ون ،والآن يبحثون عن �أمثال محمود
لقتلهم بدون �أي ندم �أو ت�أنيب �ضمير و�س ��ط
�إ�شادة وتهليل من و�سائل الإعالم الغربية.
بالفع ��ل محمود ذهب بطريقة غير �ش ��رعية
�إل ��ى دول ��ة �أجنبي ��ة للقت ��ال في ح ��رب غير
�شرعية ،كما يتم و�صفها من قبل ال�سيا�سيين
الغربيي ��ن .ولك ��ن ال�س� ��ؤال ه ��و لم ��اذا كان
هذا ال�ش ��اب حري�ص� � ًا على الذه ��اب هناك
متخلي ًا عن ال�س�ل�امة والرخ ��اء الإقت�صادي
الذي حققته ل ��ه عائلته في كن ��دا؟ �أين كان
الجهاديون قبل  50عام ًا م�ضت؟ ولماذا الآن؟
الجواب بالت�أكي ��د هو “�إ�س ��رائيل” الإحتالل
العنيف للأرا�ض ��ي العربية في ع ��ام 1948
كان �س ��يئ ًا بما فيه الكفاية ،ولكن الإ�ستيالء
واال�س ��تعمار ال�س ��ريع عل ��ى كام ��ل الأرا�ضي
الفل�سطينية منذ عام � 1967ساعد في تطرف
ال�شرق الأو�سط لي�صبح ال�صرخة الحا�شدة
للجهاديين من كل الم�سلمين حول العالم .وال
يزال الزخم موجود و�سيبقى هذا الزخم ما
دامت �إ�سرائيل تفعل ما تفعله.
وعلى الرغم من ان�ش ��غال داع� ��ش في الوقت
الحالي بت�شيد الخالفة حيث يوجد �أقل قدر
ال�س ��نة في العراق
م ��ن المقاومة في مناطق ُ
و�س ��وريا �إال �أن هدفها لي� ��س فق ��ط الإطاحة
بال�ش ��يعة والم�س ��يحيين ولكن كل اليهود من
فل�س ��طين .من ��ذ البداي ��ة ،كان ��ت ت�صرفات
�إ�سرائيل “غير قانوينة” وا�ستمرت على ذلك
في ظل القانون الدولي ،و�ست�ستمر في �إلهام
ه�ؤالء المجاهدي ��ن طويال لهذا الم�س ��تقبل
المروع.
وماذا عن التدفق الم�ستمر لل�شباب اليهودي
�أو م ��ا ي�س ��مي ب “عليا” (كلمة عبرية ت�ش ��ير
للهجرة اليهودية لأر�ض �إ�سرائيل �أو فل�سطين
(هج ��رة اليه ��ود م ��ن ال�ش ��تات �إل ��ى �أر� ��ض
�إ�سرائيل) ،يتّبعون نف� ��س الرحلة الج�سدية
لأمثال محمود تقريبا ،و مثل محمود يحملون
البن ��ادق لمحاربة الع ��دو ،لم ��اذا ال يكونون
مواطنيين كنديي ��ن متع ��ددي الثقافات من
ذوي ال�صفات الجيدة ،يمار�سون �شعائرهم
الدينية في ال�ضواحي الكندية الهادئة ،تماما
مث ��ل معظم م�س ��لمي كندا الذين يمار�س ��ون
�شعائرهم باطمئنان دون قتل �أي �شخ�ص؟
لأن اليه ��ود في جمي ��ع �أنح ��اء العالم لديهم
االختي ��ار القانوني لالعت ��راف بدعم جهاد
�إ�س ��رائيل �ض ��د جيرانه ��ا الم�س ��لمين .نعم،
جهاد لأن �أر�ض �إ�سرائيل (�إ�سرائيل الكبرى)
ال ت ��زال تتو�س ��ع بعدوانية بعد � 70س ��نة من
ت�أ�سي�سها� .إ�س ��رائيل لي�س لديها حدود متفق

عليها ،تطلق على نف�سها “دولة يهودية” ,حيث
تم تعريف اليهود وفق التراث العن�صري بدال
من الإعتقاد الديني (حيث كان م�ؤ�س�س دولة
�إ�سرائيل ملحدا).
يمك ��ن للكنديين م ��ن الأ�ص ��ول اليهودية �أن
يقف ��زون عل ��ى مت ��ن طائ ��رة �إل ��ى ت ��ل �أبيب
ويح�صل ��ون عل ��ى الجن�س ��ية وج ��واز �س ��فر
�إ�سرائيلي تلقائي ًا عند الحدود ،وهو االمتياز
الذي ال تتمتع به ال�سالالت العرقية الكندية
الأخ ��رى .و�إذا كان عمرك بي ��ن � 18إلى 49
يتوق ��ع من ��ك �أي�ض ��ا �أن تخدم في الجي� ��ش.
وبالن�س ��بة لبع� ��ض ال�ش ��باب اليه ��ود الذي ��ن
يتوق ��ون �إلى المغامرة ،يعتب ��ر هذا جزء من
الإغراء� :إذا ذهبت �إلى �إ�سرائيل اح�صل على
بندقية واقت ��ل العرب ب�ش ��كل قانوني “دفاعا
ع ��ن �إ�س ��رائيل” .و�إذا �أ�صبح ��ت الم�صاعب
والعراقيل من الحياة في �إ�سرائيل محبطة،
يمكن ��ك �أن تحج ��ز رحلة ع ��ودة �إل ��ى تورنتو
وت�س ��ترخي ف ��ي الح ��ي الهادئ ف ��ي وطنك،
بعيدا عن القتال .ولن يطرح عليك �أي �أ�سئلة.
وه ��ذا يعتبر تح ��دي للقان ��ون الدولي ,حيث
يجب �أن يتمتع المواطنون بحقوق مت�س ��اوية
بغ�ض النظر عن العرق ،ويتوقع من الحكومة
�أن تتفاو�ض على حدود مقبولة مع جيرانها.
�إال �أن �إ�سرائيل ومن يدعمها من الم�سلحين
الكنديين ,على عك�س داع�ش ،ال يواجهون �أي
عقوبات دولية.
لماذا يت�س ��امحون مع مثل ه�ؤالء ال�شباب بل
وحتى ي�شيدون بهم في الغرب بينما يحتقرون
�أمثال محمود ويقتلونهم؟ وب�أي منطق يتلقى
�سيناريو جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي لوم ًا و�شجب ًا
�أقل من داع�ش؟ �أفرام يت�صرف مثل نظيره
الجهادي محمود  ،يبحث عن فر�صة لتو�سيع
�أرا�ضي �إ�س ��رائيل الكبرى ،كما كان محمود
تواق ًا وحري�ص ًا على تو�سيع ومد الخالفة.
من هو الإرهاب ��ي الحقيقي؟ الإجابة بالطبع
تكون “هما االثنان معا” .كال الطرفين ي�سعى
�إلى حرب لمد �أرا�ضيه بعنف في ِ
تحد للقانون
الدولي .ولكن الثقافة الغربية ت�شيد ب�إ�سرائيل
وتدع �أفرام بعيد ب�ش ��كل كامل عن القتل في
حين تقوم بت�شويه �صورة محمود .والآن �سيتم
م�ساعدة �أفرام من الجنود الكنديين على قتل
�أبناء وطنه �أمثال محمود.
ولمكافح ��ة الإرهاب ،يجب �إحب ��اط كل من
�أف ��رام ومحم ��ود .ف ��ي الواق ��ع� ،إذا التزمت
�إ�س ��رائيل بالقان ��ون الدول ��ي ،ف� ��إن �أمث ��ال
محمود ل ��ن ينخدع ��وا ف ��ي الإن�ضم ��ام �إلى
الحملة الم�ش ��بوهة التي هي بعيدة كل البعد
عن المق�صد القر�آن ��ي الأ�صلي من الجهاد.
ه ��ذا النوع من الإرهاب �س ��يجف منبعه بين
ع�شية و�ضحاها.
وبدال من ذلك� ،سي�ستمر تدفق كل من يهود
“علي ��ا” والجهاديين الإ�س�ل�اميين ,وفي كلتا
الحالتين رد الفعل ال�سلبي من عنفهم �سوف
ي�أتي في �أخر المطاف لزيارة كندا ،ليح�ضر
معه مقاتلين المعركة ال�صلبة من الم�سلمين
واليهود الذين �س ��يعودون �إلى تربة الأرا�ضي
الكندية ،بع�ضه ��م يعاني م ��ن ا�ضطراب ما
بعد ال�صدم ��ة وقادر على ارت ��كاب هجمات
“�إرهابية” على الأرا�ضي الم�سالمة في كندا.
و�سين�ضم �إليهم الجنود الكنديين ال�شرعيين،
الذين �أر�س ��لوا �إلى بالد الم�سلمين لمحارية
الجهاديين ،فقط ليعودوا لمواجهة الم�ستقبل
المجهول ف ��ي كندا ويعانون م ��ن �صدماتهم
الخا�صة.

عن المؤلف
إريك والبرج
صحفــي متخصــص فــي
الشــرق األوســط  ،و وسط آسيا
و روسيا و خبير اقتصادي كتب
كثيــرا عــن عالقــات الشــرق و
الغــرب منــذ الثمانينــات.
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دليل الكنائس
Name

Address

Phone

Demonination

Source

1

Abbotsford
Arabic Church

15133 - 82A Ave, Surrey BC V3S 8R1

778-882-2784

Arabic Church

arabicchurchbc.ca

3

Willingdon MB Church

4812 Willingdon Ave., Burnaby BC
V5G 3H6

604-435-5544

Arabic Church

willingdon.org

4

Vancouver Christian Arabic Church

C/o 6075 Inverness Street,
Vancouver, BC V5W 3P8

604-277-2802

Arabic Church

churchplantingbc.com/currentchurch-plants/arabic-church-surrey

5

The Old Catholic Church of BC

715 E 51st Avenue, Vancouver, BC,
V5X 1E2 Canada

(604) 325-9193

Arabic Church

oldcatholicbc.com

6

Arabic Presbyterian Church

948 Como Lake Ave, Coquitlam B.C.
V3J 7P9, Coquitlam B.C. Canada

604-552-4415

Arabic Church

coquitlampresbyterianchurch.com

8

Saint George Coptic Orthodox
Church in Vancouver

13905 108 Avenue Surrey, BC V3T 2L1

(604) 588-8020

Coptic Church

stgeorge.ca

9

Saint Mary Coptic Orthodox Church

12469 104 Ave, Surrey, BC V3V 6A2

(604) 581-1810

Coptic Church

stmary-ottawa.org

S.no.

.تعود ملكية الديمقراطي العربي إلى شركة السالم ميديا جروب في كولومبيا البريطانية
.الديمقراطي العربي هي الصحيفة الوحيدة التي تخدم المجتمع العربي في كولومبيا البريطانية
:  تجدون وسائل اإلتصال بنا بالتفصيل أدناه.نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم أو مساهماتكم بمقاالت أو رسائل القراء إلى المحرر
submit@arabdemocrat.com : | تقديم مقالةletters@arabdemocrat.com :رسائل إلى المحرر
)778( 893-9348 : | هاتفadvertise@arabdemocrat.com : | اإلعالناتcomments@arabdemocrat.com :اقتراحات وتعليقات
.2014  في نوفمبرIOS  كما سيتم إطالق تطبيقات لموقعنا على جوجل أندرويد وأبل. باللغتين العربية أو اإلنجليزيةArabDemocrat.comيمكن للقراء أيضا متابعة مجموعة متنوعة أكبر بكثير مما لدينا هنا على موقع
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دليل املساجد

If you want to add a
mosque to our list or make
a correction, please send
us an email to
corrections@MuslimGazette.ca

MOSQUES

(1) BCMA| (2) SHIA | (3) AHMADIYYA | (4) ISMAILI | (5) SUNNI

ABBOTSFORD
ABBOTSFORD ISLAMIC CENTER

(1)

1980 Salton Road Abbotsford V2S
3W7
604-302-0105
abbotsford.thebcma.com

ABBOTSFORD JAMATKHANA

(4)

109A 2580 Cedar Pk Pl, Abbotsford,
BC
(604) 859-0894

NANAIMO
NANAIMO CHAPTER

chilliwack.thebcma.com

CHILIWACK JAMATKHANA(4)

Suite 5-8635 Young Rd, Chilliwack,
BC V2P 4P3
(604) 792-5848

PORT COQUITLAM
MASJID AL-HIDAYAH & ISLAMIC
CULTURAL CENTRE  (0)

(1)

2626 Kingsway Avenue, Port
Coquitlam, BC
(604) 945-1885

905 Hecate St, Nanaimo,BC
(250) 754-3471
nanaimo.thebcma.com

islam-canada.com

BURNABY
5060 Canada Way, Burnaby, B.C
(604) 524-4499
thebcma.com

BURNABY JAMATKHANA(4)

6556 Sprott, Burnaby, B.C
(604) 299-9155

BURNABY JAMATKHANA(4)

4010 Canada Way, Burnaby, BC
Phone: (604) 438-4010

NORTH VANCOUVER
NORTH SHORE CHAPTER(1)

2300 Kirkstone Road, North
Vancouver, BC
(604) 925-9991

DELTA MUSALLAH

NORTH VANCOUVER ISLAMIC
CENTER(1)

2300 Kirkstone Road , North
Vancouver, BC
North Vancouver Islamic Center
604-784-5032

HEADQUARTERS JAMATKHANA(4)

1150 Gladwin Dr, North Vancouver,
BC
(604) 988-1934

CHILLIWACK
(1)

Unit B 45845 Yale Road East,

VANCOUVER BRANCH(1)

surreyeast.thebcma.com

vancouver.thebcma.com

13585 62nd Avenue, Surrey, BC
(604) 597-7863
MASJID AL-NOOR(0)

13526 98A Avenue, Surrey, BC
604-930-9742
masjidalnoor.ca

MASJID AL-HUDA(0)

(0)

205-9250 120th Street,
Delta, BC
604-715-4096

richmond.thebcma.com

RICHMOND JAMATKHANA(4)

7900B Alderbridge Way, Richmond,
BC
(604) 273-972
8580 #5 RD, Richmond, BC
V6Y 2V4
Tel-604-274-7869

HOPE
ISLAMIC COLLEGE OF CANADA(0)

58510 Laidlaw Rd, Hope, BC
604-869-2999
islamiccollege.bc.ca

FRASER VALLEY JAMATKHANA(4)

15177-68 Avenue (Corner of 152 St
and 68 Avenue) Surrey, BC
(604) 596-5354

AZA-E-HUSSAIN ASSOCIATION(2)

220-12837, 76th Avenue
Surrey,BC,V3V 2V3
aza-e-hussain.org

AL-KAWTHAR MOSQUE(2)

8550 #123 St,
Surrey, BC V3W 3V6
Tel-604-590-4115
Nouri-604-754-7138

KAMPLOOPS
AYESHA MOSQUE(0)

SURREY
SURREY DELTA BRANCH

209-7750 128 Street,
Surrey, BC
(604) 502-8692

(1)

12407 72nd Avenue, Surrey, BC
(604) 576-7834
surrey.thebcma.com

2805 HWy 5a South.Kamloops, BC
250-377-7477
ayeshamosque.com

VANCOUVER

JUMMU’AH ONLY (FRIDAY PRAYER)
BURNABY
SFU BURNABY CAMPUS(0)

8888 University Dr, Burnaby, BC
V5A 1S6
(778) 782-3111
sfu.ca/~msa

MUSALLA ABU BAKR(0)

7825 Edmonds Street,
Burnaby, BC V3N1B9
778-892-7867

BCIT- BURNABY CAMPUS(0)

3700 Willingdon Ave,
Burnaby, BC V5G
604-779-7771

PRINCE GEORGE
KNOX UNITED CHURCH(0)

1448 5th Avenue,
Prince George, BC V2L 3L7
250-564-5521

FORT ST JOHN
PEACE RIVER MUSLIM ASSOC(0)

203-10903-100 Street, Fort St John,
BC

Jumm’a (Friday) Prayer @ 1:00PM
250-787-1264

QUEENSBOROUGH
QUEENSBOROUGH / ANNACIS
ISLAND(0)

920 Ewen Avenue,
New Westminster BC,V3M 5L8
604-765-1507

KAMPLOOPS
UNIVERSITY COLLEGE OF THE
CARIBOO(0)

900 McGill Rd,
Kamloops, BC V2C 6N6
250-314-3420

SURREY
KENNEDY HALL

8870 120 Street,
Surrey BC, V3V

GUILDFORD -ABDUL KHALIQ
MUSSALA

#209 10222A 152 St, Surrey, BC
Entrance from the back of building

Moody, BC
(604) 461-3127
UBC JAMATKHANA(4)

BROCK HALL ANNEX1874 EAST
MALL V6T 1Z1 UBC ISA
THAQALAYN MUSLIM
ASSOCIATION(2)

JAMIA MASJID VANCOUVER(0)

ISLAMIC INFORMATION CENTER(0)

13560-105A Avenue,
Surrey, BC
604-583-9786

MUSLIM YOUTH CENTRE(0)

12300 Blundell Rd, Richmond, BC
(604)233-7006

6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

MASJID ANWAR MEDINA(0)

12988 - 84th Avenue,
Surrey, BC
+1 604-220-0383

RICHMOND

FRASER MUSALLAH(0)

655 West 8th Avenue, Vancouver, BC
604-309-6036

FIJI ISLAMIC CENTRE(0)

RICHMOND BRANCH(1)

4162 Welwyn Street, Vancouver, BC
(604) 873-1787

14136 Grosvenor Road,
Surrey, BC
604-585-4832

209-8468 162 Street,
Surrey, BC
604-617-7488

AZ-ZAHRAA ISLAMIC CENTER(2)

northshore.thebcma.com

SURREY EAST BRANCH(1)

FLEETWOOD ISLAMIC CENTRE(0)

DELTA

BURNABY BRANCH(1)

CHILLIWACK MUSSALLAH

Chilliwack, BC
Full Time Mussallah Opening Oct
3rd Inshallah
604-701-2014

ANGU 237, Henry Angus Building,
2053 Main Mall,
Vancouver BC
604- 444- 0747

pakcan.com

ubc.thaqalayn.ca

3127 Kingsway, Vancouver, BC
604-434-7526

KELOWNA BRANCH(1)

islamicinfocenter.org

MASJID OMAR-AL-FAROOQ

(0)

1659 E10 Ave, Vancouver, BC
604-873-8580
daralmadinah.com

UBC BROCK HALL ANNEX

2nd Floor, Rm 2357,
Vancouver, BC

KELOWNA
1120 Highway 33N, Kelowna,
BC,V1X 1Z2
(250) 979-1370
thebcma.com

VERNON
VERNON ISLAMIC CENTRE(0)

msa-ubc.org

3414 17th Ave
Vernon BC, V1T 1B5
250-549-7442

9570 River Road Delta Vancouver, BC
V4G 1B5 Canada
+1 (604) 583-4669

LANGLEY MUSSALLA (NEW
LOCATION)(0)

BAITUR RAHMAN(3)

WEST BROADWAY MUSALA - AL
BASHA RESTAURANT(0)

3143 W. Broadway, Vancouver, BC
4 times salah only- Zuhr - IshaNo
Juma Salat
604-568-8841
DOWNTOWN MUSSALLA(0)

350 West Georgia, Vancouver, BC
Juma Only - Vancouver Public
Library In Alice Mckay Rm
(604) 897-9349
muslimcommunitycentre.com

DRAKE JAMATKHANA(4)

508 Drake, Vancouver, BC
(604) 683-2613
VANCOUVER JAMATKHANA(4)

403 - 1189 Main Street, Vancouver,
BC
604-687-6091
TRI-CITIES JAMATKHANA(4)

Tri-cities 3127 St. Johns St Port

LANGLEY
20239 Industrial Ave, Langley, BC
Langley Musalla for 5 times prayers,
taraweeh, quran classes etc - Contact
Kaleem Ahmed
604-720-8054

VICTORIA
VICTORIA BRANCH(1)

2218 Quadra Street Victoria BC
250 995-1422
victoria.thebcma.com

VICTORIA JAMATKHANA(4)

1250 Esquimalt Rd, Victoria, BC V9A
3N8
(250) 380-2700

MISSION
MISSION MUSALLAH(0)

C4-32386 FLETCHER AVE,
Mission, BC,V2V 5T1
778-994-9945

(1) BCMA| (2) SHIA | (3) AHMADIYYA | (4) ISMAILI | (5) SUNNI
(M on the door of Mussala) Surrey,
BC. 5 times salah, Quran classes and
Jumua’ Contact: Wasif Rana 778-8965344 (for entry 9am to 7pm Monday
to Saturday)
778-896-5344
AFGHAN MUSSALLA(0)

10648 135 Street,
Surrey, BC
778-892-7867

ISLAMIC ACADEMY OF CANADA(0)

Unit 113 -8299 -129th Street,
Surrey, BC
Time: 2.30pm
604-543-2477

LANGLEY
MURRAYVILLE COMMUNITY
HALL

21667 48 Ave, Langley BC V3A
1pm to 2pm

VANCOUVER
VANCOUVER DOWNTOWN(0)

2nd floor at 910 Granville,

Vancouver, BC
First 1.30pm and 2nd @ 2.10pm
778-858-4085
COLLINGWOOD
NEIGHBOURHOOD HOUSE(0)

5288 Joyce Street,
Vancouver BC,V5R 6C9
(upstairs)
604-435-3127

UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA(0)

2329 West Mall,
Vancouver BC, V6T IZ4
604-822-2211
International House

VANCOUVER AIRPORT

Interfaith Chapel / International
Arrivals Level
SAUDI STUDENT SOCIETY OF
VANCOUVER(0)

695 Smithe Street, Vancouver BC,
V6B 2C9
The musalla is located inside the
camouflage clothing store
778-858-4085

NORTH VANCOUVER
KAREN MAGNUSSEN
COMMUNITY CENTRE(1)

2300 Kirkstone Road,
North Vancouver BC
(604) 987-7529

VICTORIA
UNIVERSITY OF VICTORIA(0)

Interfaith Chapel
250-384-7000

PENTICTON
PENTICTON JUMU’AH(0)

121 Wyles Crescent,
Penticton, BC
Aslam Sattar - 250 488 2860

WHITE ROCK
WHITE ROCK MUSSALLA(0)

1483 King George Hwy
Surrey, V4A 4Z5
604-537-9407

whiterockmuslims.com
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احلمقى يشعرون باالعتداء
عليهم من مطبخ الصراع
لتقدميه األكالت الفلسطينية

The Muslim Gazetteh »Hô©dG »WGô≤ÁódG »àØ«ë°U åëÑJ

≈∏Y á«aÉµdG IQó≤dG º¡jód ,øjó«L äÉ©«Ñe …óYÉ°ùe øY
äÉcô°ûdGh ôLÉàª∏d äÉfÓYE’G ™«Hh π°UGƒàdG

:∂jód ¿ƒµj ¿CG Üƒ∏£e
كتبه �سي �آي بنكام  -كيت�شينت
بيت�سبرغ ،مطعم ال�صراع تعر�ض النتقادات
ح ��ادة م ��ن قب ��ل بع� ��ض �أع�ض ��اء الجالية
اليهودية في المدينة الذين �شعروا بال�ضيق
لأن المطعم اختار تقديم الأكل الفل�سطيني.
ه�ؤالء النا�س هم “ال�سفلة”.
ل�ؤالئ ��ك الذي ��ن ال يعرف ��ون فك ��رة مطبخ
ال�صراع ،انه المطع ��م الذي يغير مطبخه
بانتظام كل ثالثة �إلى خم�سة �أ�شهر ،ولكنه
دائما يقدم الطعام من بلد تكون الواليات
المتح ��دة حاليا في نوع م ��ن ال�صراع معه
(وم ��ن هنا جاء اال�س ��م)  .ف ��ي الما�ضي،
قدم المطبخ الأفغاني و الكوري ال�ش ��مالي
والكوبي والإيران ��ي والفنزويلي ،لكن وفقا
لج ��ون روبي ��ن� ،أح ��د م�ؤ�س�س ��ي المطعم،
بب�س ��اطة تقديم الدول التي لديها م�شاكل
مع الواليات المتحدة لي�ست الغر�ض الوحيد
من مطبخ ال�صراع:
“كانت الفكرة لملء ما �شعرنا �أنه فراغ في
بيت�س ��برغ .لذا بد�أنا التفكي ��ر في ما يمكن
�أن نقدم ��ه ،وكي ��ف يمكنن ��ا �إجراء نقا� ��ش
لي� ��س بالفع ��ل هنا” روبي ��ن يق ��ول اي�ضا “،
�أدركنا �أنه لم يكن هناك مطعم فار�س ��ي،
�أو �أفغاني �أو فنزويلي في المدينة والتي لي�س
فقط لم تكن موجودة هنا �أبدا ،ولكن تلك
المجتمعات فعال موجودة هنا “.
وبالنظ ��ر �إلى �أن هناك حوالي ثالثة �أنواع
من الم�أكوالت التي يتم تمثيلها ب�شكل جيد
في �ش ��ريط الغو�ص المت�ضخ ��م التي تطلق
عل ��ى نف�س ��ها المدين ��ة ،كان روبي ��ن عل ��ى
�ش ��يء ،و لي�س من الم�س ��تغرب �أن المطعم
كان ناجحا� .إنه هدف ي�س ��تحق اال�ش ��ادة،
وخا�ص ��ة بالنظر �إل ��ى �أن م�ؤ�س�س ��ي مطبخ
ال�ص ��راع اجتهدوا ب�ش ��كل كبي ��ر للعمل مع
مجتمع ��ات المهاجري ��ن و ،كلم ��ا �أمك ��ن
الذهاب �إلى البلدان نف�س ��ها من �أجل جعل
الطع ��ام �أكثر �أ�صالة بق ��در الإمكان .الآن،
بما �أنه ��م قد اخت ��اروا تقدي ��م الم�أكوالت
الفل�س ��طينية ،ف� ��إن بع�ض م ��ن الجماعات
اليهودية في بيت�سبرغ معتر�ضين على هذا
القرار ب�شكل مثير للك�آبة.
�ش ��رائح المجتمع اليه ��ودي في بيت�س ��برغ
لديه ��ا العدي ��د م ��ن الأف ��كار ح ��ول لماذا
مطبخ ال�ص ��راع ال ينبغي �أن يقدم الطعام
الفل�سطيني ،كل منهم خاطئ وغبي .مثال
عل ��ى ذلك ،من ب ��اب المجامل ��ة ل “جريج
رومان” مدير مجل�س العالقات المجتمعية
في االتحاد اليهودي لبيت�سبرغ الكبرى:
”تركي ��ز مطب ��خ اال�ص ��راع عل ��ى البل ��دان
التي ت�ش ��هد �صراعات �أمر م�ش ��رف ،ولكن
فل�س ��طين لي�س ��ت في �صراع م ��ع الواليات
المتح ��دة والمطعم يثي ��ر ال�صراع محاولة
للبقاء في ال�صورة”

هممم نع ��م؟ نعم ،الوالي ��ات المتحدة في
�صراع مع فل�س ��طين .نحن ل�س ��نا في حالة
ح ��رب مع فل�س ��طين ،ولكن ا�س ��م المطعم
لي�س مطبخ الحرب� .إ�س� ��أل الفل�سطينيين
كيف ي�شعرون حول ا�ستمرار الدعم الثابت
لإ�س ��رائيل ب�أي ثمن ،لأنن ��ي مت�أكد الكثير
منهم م�ستاء من ذلك.
وقد طل ��ب “رومان” �أي�ض ��ا �أن يقوم روبين
“بدعوة منظمته �إلى الطاولة للم�شاركة في
المناق�ش ��ة ،لماذا؟ لماذا بال�ضبط �سفعل
ذلك تحت �أي ظرف من الظروف؟ �إنهم ال
يقدمون الطعام اليهودي التقليدي .لماذا
يجب على االتحاد اليهودي حتى �أن ي�شارك
في هذا ب�صفة تبعية؟
هذه الق�صة كلها هي في الأ�سا� ��س نموذج
للم�ش ��اكل ف ��ي الثقاف ��ة التي ول ��دت فيها.
هذا لي� ��س ع ��ن مطع ��م ال�ص ��راع و خياره
لمطبخ ليقدم “مناق�ش ��ة م ��ن جانب واحد
تجاه ال�ش ��رق الأو�سط” .ولكنه عن الحاجة
الما�س ��ة بي ��ن �أج ��زاء معينة م ��ن الجالية
اليهودي ��ة الأميركي ��ة �إل ��ى ب ��ذل كل جهد
ممكن لع ��دم ال�س ��ماح للفل�س ��طينيين ب�أن
يظهروا ب�شكل �إن�ساني .وهناك الكثير من
اليهود الأميركيين يعي�ش ��ون في رعب غير
معلن من �أن الأميركيين العاديين من النوع
الذي قد تم تكييفه لالعتقاد ب�أن “�إ�سرائيل
جيدة والعرب �سيئون” يوما ما قد يفتحون
�أعينهم ويرون �أنه مهال ،ربما العالم لي�س
ب�سيطا ما�س ��ة كما يريدنا الح�شد الم�ؤيد
لإ�س ��رائيل �أن ن�صدق ،ربما هناك �أنا� ��س
جي ��دون و�س ��يئون عل ��ى جانب ��ي ال�صراع،
وربما القتل الع�ش ��وائي من الطرفين لي�س
عذر تح ��ت �أي ظ ��رف من الظ ��روف� .إذا
كان الفل�س ��طينيين لديهم مطبخ� ،إذا كان
للفل�سطينيين ثقافة محددة  ،فج�أة ي�صبح
�أ�صع ��ب بكثير عل ��ى عدد م ��ن الأميركيين
�أن ينظ ��روا �إليهم بدون تفكير كب�ش ��ر من
الدرجة الثانية.
من الم�ستغرب ،نظرا لأننا ال نعي�ش بعيدا
م ��ن �أوكالن ��د (الح ��ي ال ��ذي يق ��ع مطعم
ال�صراع فيه) ،في الواقع �أنا لم �أذهب �إلى
هناك �أبدا .غ�ض ��ب المجتمع اليهودي في
بيت�س ��برغ حول هذا جعلني �أعي ��د التفكير
ب�شدة في موقفي ،لذلك نحن غدا ذاهبين
لتناول طعام الغداء هناك .فبعد كل �شيء،
كما يقول روبين:
“ال يمكن ��ك دائم ��ا �أن تف�صل بي ��ن الغذاء
والثقاف ��ة وال�سيا�س ��ة” ،و �أ�ض ��اف “ ،ولكن
الطع ��ام هو و�س ��يلة للنظ ��ر في �إن�س ��انيتنا
الم�شتركة”
على حد علمي ،ف�إن �أي �ش ��خ�ص ال يرغب
في �أن يرى الإن�سانية الم�شتركة ف�إن ر�أيه ال
ي�ستحق حتى �أدنى نظر.
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- Free Advanced Calling features
- Free Canada and US calling
- low International Rates

- No Hidden Fees
- 30 day money-back guarantee

NetFone’s residential service works over high-speed internet. We offer digital
voice clarity for muchless than your current telephone company.

Mention DEMOCRAT and get
your phone line with Canada
and US calling for only $15 per
month (A $10 per month saving).

Alo

Phone: 604-637-0911
Reseller enquiries are welcome. Find out how you can make a healthy income with Netfone.
Become part of the most lucrative VoIP reseller network in the country.
www.profservicesinc.com

BEST OF CLASS IT
& Professional Services

PSI is a leader in
providing IT professional
services to businesses.
No matter your IT needs, we
are here to help.

No matter your IT needs, we are here to help

• IT Services • Internet & Phone Service • Managed Cloud
Sale Agents Enquiries are welcome
Services • Colocation facility • Monitoring • Web Design
Enquire about free listing in
• Application Design • Mobile App Development
Arab and Muslim Yellow Pages.
• CIO services • Microsoft specialists
Enquire about our discounted friends
• Open Source Experts
and family phone service
Phone:

(

we are here to help

6 04 ) 28 8-9 880

E mai l : Get I n fo @p ro fservi cesi nc.com

www.profservicesinc.com

We are here to help
No matter your IT needs

The Arab Democrat and
the Muslim Gazette are looking for

Sale Associates
You must be able to communicate and sell
advertising to stores and businesses.
You must have:

Full and Part Time

• Excellent sales, business and communication
development skills
• Honestly and effectively advise businesses on their
advertising needs
• Excellent organizational skills
• Cultivate good contacts within the Muslim and Arab
communities

For more information or to apply, send your resume’
to recruit@assalam.ca
We pay generous commission that allow people to
generate a very healthy income.
Qualiﬁed candidates may also sell other products and
services from our partners such as Television, Phone,
Long Distance and High Speed Internet.

Referrals: For those interested only in referring businesses, you can earn a healthy side income.
For more information, send us your name and phone number to recruit@assalam.ca

WANTED
Netfone Services is looking for
several good sale associates.
You must be able to communicate and sell business Phone,
television and Internet services to residential customers,
stores and businesses.
You must have:

Full and Part Time

• Excellent sales, business and communication development
skills

For more information or to apply, send your resume’ to
recruit@netfone.ca

• Honestly and effectively advise customers on their communication and entertainment needs
• Excellent organizational skills

We pay generous commission that allow people to generate a
very healthy income. You will also be selling a mix of the following products: residential and business phone, television and
internet services.

• Cultivate good contacts within the Muslim, Arab and general
communities

Stores and businesses who want to sell our products and services should contact us directly at (604) 637-0911

Referrals: For those interested only in referring customers, you can earn a healthy side income.
For more information, send us your name and phone number to recruit@netfone.ca

