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دعت االم���م المتحدة كن���دا لبذل 
المزي���د م���ن الجه���د لم�س���اعدة 
الالجئين ال�سوريين الذين يعانون 
من اأزمة الحرب ال�س���ورية. وتاأتي 
هذه الدعوة بع���د ب�سعة اأيام فقط  
من ح���ث االأم���م المتح���دة الدول 
الغنية للم�ساعدة في اإعادة توطين 
اأكثر من 100000 من النازحين و 

الالجئين ال�سوريين.

وقال فوري���و دي انجيلي����س، ممثل 
ون  ل�س���وؤ ال�س���امية  المفو�سي���ة 
المتح���دة  م���م  باالأ الالجئي���ن 
)UNHCR( في اأوت���اوا  اأن كندا 
الت���ي  تعه���دت بال�س���ماح بدخ���ول 
اإظه���ار  عليه���ا  الج���ئ    1300

اإن�سانيتها .
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West Bank: Palestinian Minister 
killed by Israeli forces

Senior Palestinian off i-
cial Ziad Abu Ein died 
on Wednesday after he 
was assaulted by Israeli 
security forces during a 
demonstration in West 
Bank; Palestinian President 
Mahmoud Abbas has con-
demned the “barbaric act”.

Abu Ein, who was in charge 

of Israeli settlements for the 
Palestinian Authority (PA), 
“was martyred after being 
beaten in the chest”, Ahmed 
Bitawi, the director of the 
Ramallah hospital, said.

According to sources, secu-
rity forces beat Abu Ein 
with their helmets and the 
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تونس...
األمل و الريادة يف الربيع العربي

الو�سع في "اأر�س اليا�سمين" تون�س 
كان مختلفًا  ب�سبب �سيطرة الطبقة 
الو�س���طى عل���ى المجتم���ع  و لقلة 
االأمية ، والإنت�سار الفكر العلماني و 
لوعي ال�سعب التون�سي. و كل ذلك  

خالل الربيع العربي جعل  تون����س 
مثااًل فريدا  من نوعه في الم�سهد 
ال�سرق اأو�س���طي بل يمكن اأن نقول 
انه���ا المث���ال الوحي���د الناجح في 

"الربيع العربي".

هذا النجاح �س���اهمت فيه العديد 
م���ن  العوام���ل االأخ���رى كاالإيمان 
بمدنية  الدولة والعمل على ق�سايا 
الم���راأة والتعلي���م  واالنفت���اح على 

بينما يتعثر التحول الديمقراطى فى دول الربيع العربى، تتفرد تون����س و ت�صبح 
ا�ص���تثناًء  فى ظل حالة التخب���ط  والغمو�س الذى يحيط بالمنطقة التى �ص���هدت 

تغييرات  جذرية في الأعوام الأخيرة  .

بقلم �سريهان عثمان
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الذين يعانون من 
التمييز في بريتيش 

كولومبيا هم “الشعب 
األكثر تهميشا في 

مجتمعنا

السفارة 
األمريكية في 
 القاهرة اعلنت

انها ال تزال مفتوحة 
يوم االثنين

تقرير يوصي 
بإنشاء جلنة 

حقوق اإلنسان يف 
بريتيش كولومبيا

مصر: كندا حتذو حذو اململكة املتحدة 
وتغلق سفارتها يف القاهرة “ألسباب أمنية”

استطالع: معظم الكنديني 
يتقاعدون و هم مديونني 

ومقرتضني مقابل منازلهم

جاء في تقرير جديد ن�سره المركز الكندي 
لبدائل ال�سيا�س���ات والفق���ر ومركز حقوق 
االإن�س���ان اأن غي���اب وج���ود لجن���ة لحقوق 
االإن�س���ان في  بريتي����س كولومبي���ا اأدى اإلى 
“فجوة” في نظام المقاطعة لحماية حقوق 

االإن�سان.
في “تعزيز حقوق االإن�سان”، الموؤلفين جوين 
برود�س���كي و�س���يال  داي ذكرا اأن بريتي�س 
كولومبيا ه���ي المقاطعة الوحيدة في كندا 
التي لي����س لديها لجنة لحقوق االإن�س���ان.و 
ير�س���م التقرير الدور الذي قد تلعبه لجنة 
لحقوق االإن�س���ان ف���ي المقاطع���ة، بما في 
القيام بعمليات تفتي�س اأو في ق�سايا البحث 
المنهجية، وفي تثقيف النا����س حول حقوق 
االإن�س���ان، وتطوي���ر ال�سيا�س���ات والمبادئ 

التوجيهية ومعالجة م�ساكل التمييز.

اأغلق���ت كندا ي���وم االثني���ن �س���فارتها في 
القاهرة عن المدنيين ال�سباب امنية وذلك 
عقب تقديم تفا�سيل قليل���ة جدا عن عدد 
من التهدي���دات. و بذلك تك���ون ثاني دولة 
بعد بريطانيا  التي اغلقت �س���فارتها امام 

الجمهور يوم االحد.
وتاأت���ي هذه الخطوة مع ا�س���تمرار 

ت�ساعد الهجمات الم�سلحة 
ف���ي م�س���ر ، م���ع وجود 

تهديدات من مجموعة 
�س���المية  االإ الدول���ة 
المتطرفه تدعو ل�س���ن 

هجمات �سد الغربيين 
في المنطقة.

وف���ي بي���ان له���ا، قالت ال�س���فارة 
الكندية  اأنه �س���يتم اإغالقها ي���وم االثنين 
“الأ�س���باب اأمني���ة”،و قامت باإر�س���ال بريد 
اإلكترون���ي لجمي���ع المواطني���ن الكنديين 
الموجودين حاليا ف���ي م�سر الإبالغهم اأن 

في ا�س���تطالع على االنترنت اأجرته �سركة 
الخدمات المالية مانواليف اأ�س���ار اإلى اأن 
اأكثر م���ن 50٪ من الكنديي���ن يتوقعون اأن 
يتقاعدوا و ه���م  مديوني���ن، واأن ما يقرب 
م���ن 20٪ من اأ�سح���اب المن���ازل الكندية 
يتوقعون اأن يعتم���دوا على قيمة ممتلكاتهم 

لتمويل حياتهم بعد التقاعد.
واأظه���ر اال�س���تطالع، ال���ذي �س���مل 2373 
�س���خ�س اأن 10٪  يخطط���ون لالقترا����س 
�سد منازله���م، في حي���ن اأن 8٪ يتطلعون 
اإلى االإ�س���تفادة  من دخل  بي���ع منازلهم و 

ا�ستخدامها .
وفقا للرئي����س التنفيذي لبن���ك لمانواليف 
ريك  لون���ي  فاإن ا�س���تخدام قيمة المنازل  
“كخطة اإ�س���ناد” ت�س���ير اإل���ى اأن الكنديين 
ينا�سلون لتحقيق التوازن  بين دفع الديون 

و خطط التقاعد.
و قال لوني “اإذا كان النا�س يعتقدون انهم 
�س���ينتهون م���ن الره���ون العقاري���ة الثانية 
بره���ون عقارية اأكب���ر عندم���ا يتقاعدون، 
فه���ذا الراأي مقل���ق جدا ودلي���ل على عدم 
وجود خطة مالية اأيا كانت. هوؤالء النا�س، 
يخططون للتقاعد مع دي���ون رهن عقارية 
عل���ى منازلهم وهناك خط���ر كبير من  اأن 

اأ�سعار الفائدة  تلك �سترتفع في الم�ستقبل 
.“

باالإ�سافة اإلى ذلك، ي�س���ير الم�سح اإلى اأن 
الكثير من النا�س يعانون من انعدام الثقاقه 
المالي���ة – حيث اأن ربع النا����س لم يعتبروا 
قرو����س ال�س���يارات اأو القرو����س العقارية 

جزءا من ديونهم.
ووجد االإ�ستطالع اأي�سًا اأن االأ�سخا�س االأكبر 
�سنًا كانوا اأقل ثقة حول اأهداف تقاعدهم، 
حيث اأن اأكثر من ن�سفهم يخططون للعمل 
بدوام جزئي اأو بدوام كامل لدفع ديونهم .
وتاأت���ي ه���ذه الدرا�س���ة بع���د �س���نوات من 
التحذيرات م���ن وزارة المالي���ة االتحادية 
وبنك كندا من اأن على النا����س الكثير من 
الديون ، و مع احتمال زيادة اأ�سعار الفائدة 
وعوام���ل الخط���ر االأخ���رى تظه���ر هن���اك 
مخاوف من المغاالة في �سوق االإ�سكان في 
كندا مم���ا ي�سيف المزيد م���ن الكاآبة علي 

المعادلة المالية.
وقال لون���ي ” يركن الكنديون اإلى ال�س���عور 
باالأم���ن الأنه���م يدفعون اأقل م���ن ثالثة في 
المائة عل���ى الرهون العقاري���ة، ولكن هذا 

يمكن اأن يتغير ب�سرعة كبيرة”.

هذا من �ساأنه اأن  ي�ستمر “حتى اإ�سعار اآخر”. 
ال�سفارة االأمريكية في القاهرة اعلنت انها 

ال تزال مفتوحة يوم االثنين.
ال�سفارة البريطانية اأي�سا تم اغالقها يوم 
االثنين، ووفق���ا لل�س���فير البريطاني جون 
كا�س���ون اتخذ ه���ذا القرار “ل�سم���ان اأمن 

ال�سفارة والعاملين فيها “.
“نح���ن نعم���ل عل���ى  وق���ال 
ا�ستعادة الخدمات كاملة 

في اأ�سرع وقت ممكن”.
وح���ذرت كل م���ن كن���دا 
ة  لمتح���د ا لمملك���ة  ا و
مواطنيها الذين ي�س���افرون 
اإل���ى المناط���ق الم�سطرب���ة في 
م�سر بما في ذلك �س���به جزيرة �س���يناء، 
حي���ث توجد اأجزاء ت�س���يطر عليها جماعة 
اأن�س���ار بي���ت المقد����س حلي���ف الدول���ة 

االإ�سالمية .

وكثف���ت ال�س���فارات االأجنبي���ة اإجراءاته���ا 
االأمني���ة منذ االطاحة بالرئي����س ال�س���ابق 
محم���د مر�س���ي الع���ام الما�س���ي خا�س���ة 
م���ع  زي���ادة الهجمات عل���ى  ق���وات االأمن 
الم�سرية. وقد وقعت معظم الهجمات في 
�سبه جزيرة �س���يناء، ولكن ا�ستهدفت عدة 
هجمات قاتلة اأي�سا مدينة القاهرة ومدن 
م�سري���ة اأخرى. ومع ذلك ف���اإن البعثات و 
الم�سالح االأجنبية لم يكونوا م�س���تهدفين  

ب�سورة مبا�سرة حتى االآن.
الدولة االإ�سالمية ا�س���تولت على م�ساحات 
�سا�س���عة من االأرا�سي في �سوريا والعراق، 
ودعت الجماعات التابع���ة لها والمتحالفة 
معه���ا ال�س���تهداف االأجانب ف���ي بلدانهم، 
وخا�سة اأولئك الذي���ن ينتمون اإلى البلدان 
الت���ي ه���ي ج���زء م���ن التحال���ف بقي���ادة 
الواليات المتح���دة التي تقاتلهم .و كل من 
كندا والمملكة المتحدة جزء من التحالف 

المناه�س لداع�س .

ووفقا لداي “جزء م���ن ال�سعوبة لدينا في 
بريتي����س كولومبي���ا االآن هو اأن���ه مع وجود 
محكم���ة حقوق االإن�س���ان، تقع الم�س���وؤولية 
على اأكتاف النا����س من االأفراد  في تقديم 

ال�سكاوى ومحاولة حل ق�سايا التمييز”.
ووفقا ل���داي، الذي���ن يعانون م���ن التمييز 
في بريتي����س كولومبيا هم “ال�س���عب االأكثر 

تهمي�سا في مجتمعنا”.
وا�سافت “انه م���ن ال�سعب بالن�س���بة لهم 
القيام ب�س���كوى ، لي�س لدينا اأي هيئة عامة 
يمكنها اأن تنظر ف���ي الق�سايا المنهجية و 
في التمييز ف���ي المقاطع���ة. واإيجاد حلول 
للتمييز اأكبر واأكثر ا�س���تدامة في االعتماد 
على االأفراد لحلها. حيث عليهم حل م�ساكل 

التمييز واحدا تلو االآخر “.

و تعتقد  داي اأي�سا اأن هذه اللجنة يمكن اأن 
تنظر في م�سكلة العمال االأجانب الموؤقتين  
العاملين ف���ي الخدم���ات الغذائية وزراعة 

االأ�سجار و ال�سناعات.
واأ�سافت “لقد كان لدينا تقارير في و�سائل 
االإع���الم. و في واقع االأمر ال�س���كاوى التي 
تقدم ف���ي الغالب لها عالق���ة مع ظروف و 

تجارب العم���ال، بما 
ف���ي ذل���ك الم�سايقة 
العرقية والجن�س���ية.  
يج���ري  وق���د  كم���ا 
ا�سكانهم في م�ساكن 
ح���ب  �سا مه���ا  يقد
العمل تكون  مكتظة، 
م���ع  وغي���ر كافي���ة،  

توفير طعام  �س���يء وظروف �س���يئة للغاية. 
ويمكن للجنة اأن  ت�ساعدنا في معرفة حجم 
هذه الم�سكلة في المقاطعة ، و اأين تحدث، 

و م���ا مداه���ا ، و كيفية حدوثه���ا ، وما هي 
الخطوات التي يمك���ن اتخاذها للتاأكد من 

اأن هذا النوع من التمييز ال يحدث.
و اأي�س���ا اللجن���ة يمكنه���ا  اإ�س���دار مبادئ 

توجيهية للم�ساعدة في حل الت�سرد.
وقالت داي  “لجنة اأونتاريو �س���اركت فعال 
في محاولة م�ساعدة البلدية و في معالجة 
م�س���اكل الت�س���رد، مع 
�سم���ان اأن���ه ال يوج���د 
تمي���ز �س���د  اأوالئ���ك 
فم���ا   . ين د لم�س���ر ا
ه���ي تلك االإج���راءات  
المتبعة ف���ي البلديات 
هن���ا  و ما  يجب عمله 
ل�سمان انه ال يتم التميز �سد االأ�س���خا�س 
الم�س���ردين عندم���ا يحاول���ون التعامل مع 
�س���يء مثل مدين���ة الخي���ام وتل���ك  االأمور 

هامة للغاية “.

وفقا لبرود�س���كي، يمكن لمثل تلك اللجنة 
العمل “جنبا اإلى جن���ب” مع محكمة حقوق 

االإن�سان في بريتي�س كولومبيا.
وقالت “لتعمل جنبا اإلى جنب مع المحكمة 
للو�سول اإل���ى الم�س���اكل المنهجية، نحتاج 
اأحيانا و �س���يلة  اأكثر مرون���ة ومبتكرة بدال 

من  عملية التقا�سي”.
واأ�ساف���ت اأن اللجن���ة ه���ي “جزء اأ�سا�س���ي 
من االآلية الموؤ�س�س���ية” في منظومة حقوق 

االإن�سان في بريتي�س كولومبيا.
و قال���ت “حقوق االإن�س���ان ال يمكن اأن تكون 
مجرد حبر عل���ى ورق. فهي لي�س���ت ذاتية 
التنفي���ذ. بريتي����س كولومبي���ا لديها قانون 
لحقوق االإن�س���ان، لذلك على ذلك القانون 
اأال يك���ون مج���رد كلم���ات و تنفي���ذ حقوق 
االإن�س���ان يتطلب اأن يكون لدينا نظام قوي 

لحقوق االإن�سان “.

أخبار كندا
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International Human Rights Day: 
a Reminder to Canadians that 
Omar Khadr is Still in Jail

(blinded in one eye and shot in 
the back at point blank) during 
an attack by U.S. military forces. 
Abandoned by his government 
and denied all protections guar-
anteed by Canadian and inter-
national law, Omar spent the 
next decade in a Guantanámo 
Bay U.S. Military Prison. Omar 
was denied the right to return 
to Canada and have his case 
heard in a legitimate court and 
was eventually sentenced by an 
internationally-condemned U.S. 
military commission. Upon his 

Backhouse,  Di s t ingu i shed 
Professor of Law, University of 
Ottawa, reveal the significance 
of our neglect and inability to 
uphold values we supposedly 
cherish: “Some cases enshrine the 
defining moments of their time. Omar 
Khadr’s is one. Future generations will 
rightly judge our shocking derelictions 
of responsibility in this matter [and] 
our collective Canadian failure to 
extend justice and humanity.”

In 2002 when Omar was 15 and 
living in Afghanistan, the young 
Canadian was seriously injured 

December 10th is International 
Human Rights Day. The UN 
General Assembly proclaimed 
that date to focus attention on the 
Universal Declaration of Human 
Rights as the common standard 
for all peoples and all nations.

While Canadians like to believe 
that our country is a positive 
model for the rest of the world, the 
continued incarceration of Omar 
Khadr is a shocking reminder 
of our government’s callous dis-
regard for fundamental human 
rights. The words of Constance 

long-delayed return to Canada 
in 2012, Omar was immediately 
imprisoned. Since then, the gov-
ernment chooses to justify the 
decision of an extra-judicial mil-
itary tribunal to justify Omar’s 
continued incarceration.

Canadian and American courts 
have ruled in Omar’s favour: the 
American Supreme Court decided 
on 3 occasions that the military 
commission, which charged and 
sentenced Omar, was unconstitu-
tional. Decisions of the Canadian 
Federa l  Court (2005) the 
Canadian Supreme Court (2008) 
and the Federal Court of Appeal 
(2009) all stated Omar’s human 
and Charter Rights had been 
violated by actions of Canadian 
government officials.

In October a Federal Court Judge 
ruled that Omar can expand the 
terms of a civil lawsuit, originally 
filed in 2004, to include the claim 
that the Canadian government 
conspired with the U.S. in his 
torture, detention and inhuman 
treatment.

But Omar is still in jail. During 
the long years of his ordeal many 
human rights organizations, law-
yers, faith-based groups, legal 
societies, prominent Canadians 
and politicians have participated 
in a cry for justice. Despite their 
voices, legal victories, and the dil-
igence of Omar’s lawyer, Dennis 
Edney Q.C., our government 
has not wavered in its attempts 
to demonize Omar, deny his 
freedom, and refuse to redress 
the violation of his rights. For 
many the name Omar Khadr is 
associated with a grim chapter 
in Canadian history where civil, 
international and Charter Rights  
–  for Muslims in particular – have 
been sacrificed for Canada’s par-
ticipation in a trumped up ‘War 
on Terror’.

And what about Omar? How has 
this young man, who has suf-
fered so much and spent almost 
half of his life in prison (much 
of that time in solitary confine-
ment), endured such unspeakable 
cruelty?

Very few Canadians have had an 
opportunity to see or hear from 
him. The government has denied 
all media access on the grounds 
that an interview would be a 
‘threat to national security’. That 
may be about to change. A group 
of media outlets have asked a fed-
eral court to intervene on the basis 
that denying access is a violation 
of constitutional rights to a free 
press.

However, through the years, hun-
dreds of correspondents have 
exchanged letters with Omar 
and found that his gentleness 
and positive attitude are reflected 
in every response. This excerpt, 

written just after his long-delayed 
repatriation, states:“I’m so happy to 
finally be in Canada, and even happier 
to be welcomed. It is so heartwarming 
to know that I’m not alone, and that 
there are wonderful people (like you) 
who care about me and wish me good 
luck.”

After a recent visit with Omar 
at Bowden Institute in Alberta, 
Helen Sadowski, a retired fed-
eral government employee, who 
has corresponded with Omar for 
many years, wrote:

Over time it becomes very clear 
that he is a very deep thinker, very 
conscious of what is happening in 
society. He has many ideas about 
human beings, the human mind, 
interdependency/cooperation, 
resiliency, egalitarianism, human 
relationships…..to name a few 
topics. A mind like that doesn’t 
belong in prison. One feels con-
tinually amazed at what he has 
suffered over these past 12 years 
and the way he has chosen to live 
his life as a thoughtful, kind and 
spiritual person.

A team of 15 teachers from King’s 
University College in Edmonton, 
who voluntarily organized corre-
spondence lessons while Omar 
was still in Guantanamo, have 
through the years, developed very 
positive relationships with their 
student. Since Omar’s transfer 
to an Alberta prison, the lessons 
are now conducted in person and 
his teachers speak very highly not 
only of Omar’s character, but of 
his intelligence and keen attitude 
to learning. Associate Professor 
Arlette Zinck, Omar’s English 
teacher, who has been instru-
mental in the team’s organization, 
shares that opinion. According to 
Dr. Zinck, Omar Khadr is a “lovely, 
young man,” a brilliant student 
who is preparing to qualify for 
post secondary education. “Omar 
is inclined to take things in stride…
He’s exceeding our expectations in 
his studies and we’re really pleased 
for him.”

When discussing his first meet-
ing with Omar in Guantanamo, 
Dennis Edney, who has worked 
pro bono on behalf of his client 
for over a decade recalls: “I went to 
Guantanamo as a lawyer and I came 
out as a broken father.” Recalling his 
first meeting with Omar, Edney 
remembers “He was shackled to the 
floor and looked to me like a small 
wounded bird”. Edney has criss-
crossed the planet several times 
to advocate for Omar and, once 
Omar is free, he will be welcome 
to join the Edney family in their 
Edmonton home.
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Oscar-winning documentarian to 
make film on Israeli occupation

Filmmaker Marcel Ophuls, whose 
four-and-a-half-hour documen-
tary “The Sorrow and the Pity” on 
the Nazi occupation of France 
was banned on French television, 
is looking to crowd-fund his new-
est film “Unpleasant Truths” on the 
Israeli occupation of Palestinian 
territory.

The 87-year-old, who is collabo-
rating with Israeli filmmaker Eval 
Sivan on the film, has appealed for 

$62,000 on KissKissBankBank, 
a French crowd-funding site, 
and has released a trailer for the 
uncompleted film.

T h e  p r o j e c t 
started out as 
a co-authored 
d o c u m ent a r y 
between Ophuls 
a n d  l e g e n d -
ary French f i lmmaker Jean 
Luc-Godard on the issue – the 

documentary was made in 2009, 
with a preamble book coming out 
in 2002.

According to Sivan, the f ilm-
makers hoped to 
find an answer to 
the question “Is 
Israel provoking 
anti-Semitism”.

The film will also try to explore 
the “very strange linkage between the 
far right in Europe and Israel”.

“The traditional anti-Semitic right is 
becoming very pro-Israeli”, Sivan said.

The question the filmmakers want 
to explore is whether “Islamophobia 
is the new anti-Semitism”.

According to Sivan, the two 
turned to crowd-funding because 
“it’s a question of emergency” if they 
can meet the self-imposed dead-
line of finish the film in time for 
the Cannes Film Festival.  The 
project has raised around half 

its budget so far; the two plan to 
return to the occupied territory 
soon after they visit Berlin and 
look at what Sivan calls the “ironic” 
phenomenon of young Israelis 
who are against the occupation 
of territories, “seeking refuge from 
Israel’s politics in Berlin”.

Sivan added that after Berlin, 
“Marcel is going to Gaza”, noting 
that as an Israeli, he can’t go 
with him; Sivan currently lives in 
Europe.

They also intend to interview 
Israeli politicians, including 
ultranationalist foreign minister 
Avigdor Lieberman and Prime 
Minister Benjamin Netanyahu.

When asked about criticism 
from conservative Israelis, Sivan 
contended that anti-apartheid 
minority in South Africa and 
French resistance during World 
War II “were the minority too”.

“As you say in Hebrew, ‘It’s easier to 
bark with the dogs’”, Sivan said.

“Maybe we are the minority of today, 
but maybe the traitors of today are the 
heroes of tomorrow, and the heroes of 
today are the traitors of tomorrow”, 
he added.

أخبار فلسطني

West Bank:
Palestinian Minister 
killed by Israeli forces
butts of their guns during a pro-
test rally in Turmus Ayya near 
Ramallah. Israeli soldiers were 
seen firing tear gas at some 300 
Palestinian demonstrators who 
intended to plant saplings in pro-
test. Abu Ein was reportedly hit 
in the chest by three soldiers. An 
Israeli army doctor tried to treat 
him as he collapsed from the 
blows; he was soon rushed to a 
hospital.

Abbas condemned the “brutal 
assault that led to the martyrdom” of 
Abu Ein, calling it “a barbaric act 
that cannot be tolerated or accepted”, 
official Palestinian news agency 
WAFA said.

“We will take the necessary measures 
after the results of the investigation 

into the incident”, Abbas said, 
before declaring a mourning for 
three days.

Hamas, the de facto rulers 
of Gaza, issued a statement 
mourning the death of Abu Eid, 
and called on the Palestinian 
Authority to stop security coordi-
nation with Israel.

“The time has come to rally all 
our forces in facing the criminal 
Zionist occupation and stop all sorts 
of security coordination with the 
occupation”, it said in its statement.

55-year-old Abu Ein before moni-
toring the separation barrier and 
Israeli settlements, was a mem-
ber of the Fatah Revolutionary 
Council and deputy Palestinian 
minister for prisoner affairs.
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أخبار العامل العربي

وصف المراقبون 
الدوليون تلك االنتخابات 

بأنها كانت عملية إنتخابية 
شفافة و منظمة بشكل 

ال يصدق

الثقاف���ة الغربي���ة . و االأهم  م���ن ذلك هو  
ق���وة المجتمع المدن���ى التون�س���ى باأحزابه 
ونقاباته و منظماته ، و تبنى تون�س الحوار  
حول الق�سايا  المتعلقة بالثورة كالد�س���تور 
وبناء الدولة ب�سورة ديمقراطية و باأت�ساع 

مجال الحريات.
و كانت  تون�س قد �سهدت عدد من  المراحل 
الحا�س���مة  الت���ي اثبت���ت اأن ذل���ك التحول 
الديمقراط���ى حقيق���ي و اأنه���ا على طريق 
االأ�ستقرار .و كان اأول تلك المراحل �سياغة 
د�س���تور  الب���الد الجديد ت���م التوافق عليه 
واإقراره من قب���ل مختلف  الفئات ، ثم تال 
ذلك انتخابات  برلمانية تميزت  بال�سفافية 

االنتخاب���ات  واخي���را  والنزاه���ة، 
الرئا�سية التي انتظر نتيجتها 

الجميع، وبالتاأكيد وبانتهاء 
الرئا�س���ية  االإنتخاب���ات 
تك���ون تون����س ق���د اثبتت 
وجوده���ا كدول���ة رائ���دة 

وديمقراطي���ة فى ال�س���رق 
االو�سط .

 كانت تون����س من بداأت الربيع العربي 
في اأواخر عام 2010 على يد  بائع ال�سارع 
التون�سي، محمد البوعزيزي، الذي  اأ�سعل 
النار ف���ي نف�س���ه احتجاجا عل���ى  الظلم و 
المعامل���ة القا�س���ية التي واجهه���ا على يد 
ال�سرطة الفا�سدة. و عقب وفاته في يناير 
اجتاح���ت اأعم���ال ال�س���غب واالحتجاجات 
المنطقة. و توجه التون�سيون اإلى ال�سوارع، 
مما ت�سبب في فرار زين العابدين بن علي 
وعائلته الى المملكة العربية ال�سعودية بعد 
اأكثر من عقدين من الزمان في ال�س���لطة. 
وكان بن علي يلقى دائما اأكثر من 90٪ من 
االأ�سوات في تل���ك االنتخابات في عهده  و 
التي كان ي�سوبها التزوير و الف�ساد و انعدام 

ال�سفافية  .
وعل���ى الرغ���م م���ن الظ���روف الت���ى مرت 
بها تون����س اثناء الث���ورة و عقبها من عنف 
�سيا�س���ى ومن و�سع اقت�سادى متردى  في 
بع�س االأحيان اإال اأن التون�سيون نجحوا فى 
التوافق على د�ستور جديد  بمعرفة"المجل�س 
الوطن���ى التاأ�سي�س���ي" .ورغ���م ع���دد م���ن 
الخالف���ات اإال اأنه في النهاي���ة تم  التوافق 
بي���ن  الجماع���ات المختلف���ة االيدلوجي���ة 
وال�سيا�سية والحزبية  وتمكنوا من �سياعة 
د�س���تور ديمقراطي يحفظ حق���وق االفراد 
وحرياتهم في �سوره مدنية دون قيود دينية 

اأو مجتمعية في يناير 2014  .
وتال ذل���ك اأن ادلى التون�س���يون باأ�سواتهم 
في االنتخابات البرلماني���ة، بعد نحو اأربع 

�سنوات من االنتفا�سة ال�سعبية التي اأطاحت 
بالرئي�س ال�س���ابق زين العابدين بن علي و 
كان���ت  ه���ذه اأول انتخابات ت�س���ريعية بعد 
اإقرار د�ستور تون�س 2014 الجديد من قبل 
المجل����س الوطني التاأ�سي�سي الذي اأنتخب 
في 2011 ف���ي اأول انتخابات بع���د الثورة. 
و ت���م تكليف "نداء تون����س" والذى اأ�س�س���ه 
ال�سب�س���ى ف���ى 2012 بت�س���كيل الحكوم���ة 
التون�س���ية ب�سفته اأكثر االأح���زاب ح�سوال 
على االأ�سوات في االنتخابات الت�سريعية .

لم يك���ن متوقعا ف���وز حزب "نداء تون����س" 
العلمان���ى فى االنتخاب���ات البرلمانية التى 
ج���رت خ���الل نوفمب���ر الما�س���ى  . فف���ي 
االإنتخاب���ات ال�س���ابقه ف���ي 2011 
كان الفوز م���ن ن�سيب حزب 
المرجعي���ة  ذو  النه�س���ه 
االإ�س���الميه  و لك���ن يبدو 
ان ال�سيا�س���ات الخاطئه 
الت���ي اتخذه���ا الحزب و 
التج���ارب  الت���ي واجته���ا 
ال���دول المجاوره لتون����س مع 
بالتون�س���يين  ادت  االإ�س���الميين 
اإل���ى اختي���ار نقي����س "النه�س���ة "  وتمكن 
ذلك الحزب العلماني من ال�س���يطرة على  
مقاع���د البرلم���ان دافعًا بح���زب النه�سة 
الذى حكم البالد منذ الثورة  الى المركز 
الثانى. و على الرغم من ذلك  كان رد فعل 
حزب النه�سة   نا�سجا و اعلن   بقائه في 
المعار�سة  مع ان الفرق ما بين  للحزبين  

يقارب ال 20 �سوتًا فقط .
و على الرغم من وجود عدد من المخاوف 
من اعتبار فوز " نداء تون�س"  عودة لنظام 
"زين العابدي���ن بن على"، وم���ن محاوالت 
ت�سوير حزب النه�سة باعتباره  حزب دينى 
مت�سدد مع محاولة ربطة  بجماعة االإخوان 
الم�سلمين اإال اأنه ي�ستبعد و قوع ازمات  مثل 
م���ا حدث فى ليبي���ا اأو م�س���ر ، الأن الوعى 
ال�سيا�س���ى فى تون����س وعزوف الموؤ�س�س���ة 
الع�س���كرية عن الخو�س في ال�سيا�سه  -في 
حين  ال يزال الجي����س يحمل قوة هائلة في 
دول اخ���رى كم�س���ر-  حي���ث اقت�سر دور 
الجي����س في العملية االنتخابية في تون����س 
على الحفاظ على النظام والم�ساعدة في 
التنظيم. و الأن ا�س���الميو تون����س الممثلين 
فى حزب النه�س���ة لم يحاولوا اال�س���تئثار 
بال�س���لطة وتجنبوا اإق�س���اء القوى االأخرى 
وقبلوا بد�س���تور توافقى و ذلك بعك����س ما 
قام به االإخ���وان في م�سر الذي���ن حاولوا 
ال�س���يطرة الدولة الم�سرية عب���ر اإق�ساء 
القوى ال�سيا�س���ية المدني���ة و عبرتح�سين 
ق���رارات الرئي����س االإخواني �س���د الق�ساء 

والرقابة باإعالن د�س���تورى .و كل ما �س���بق 
اأدى اإل���ى رفع زي���ادة  فر�س نجاح تون����س 

بالمقارنه بغيرها .
و ل���م ت�س���هد  تل���ك االإنتخاب���ات العن���ف 
واالرهاب واال�س���تقطاب الذى �سهدته دول 
اأخرى، بل مرت بهدوء و�سال�س���ة ، وو�سف 
المراقبون الدوليون تلك االنتخابات باأنها 
كان���ت عملي���ة اإنتخابية  �س���فافة و منظمة 
ب�س���كل ال ي�سدق.وو�سلت ن�سبة الم�ساركة 

فيها اإلى ٪60 .
و ت���ال ذل���ك االنتخاب���ات الرئا�س���ية  التي 
جرت ف���ي 23 نوفمبر فى اأجواء �سيا�س���ية 
هادئة تناف����س فيه���ا 27 مر�س���حا، ودخل 
اثنان  منهما جولة االعادة وهما ال�سيا�سي 
المخ�س���رم  "الباج���ى قائ���د ال�سب�س���ي" 
"المن�س���ف  والرئي����س المنتهي���ة واليت���ه 
المرزوقي بعد اإخفاقهما في الح�سول على 
51٪ الالزمة للفوز من الجولة االأولى.وجاء 
ال�سب�سي في المركز االأول بعد ح�سوله على 
)39٫46 ٪( من االأ�سوات يليه المرزوقي 
بن�س���بة )33٫4 ٪( . تون�س نظمت الدورة 
الثانية من االنتخابات الرئا�سية في الحادي 
والع�سرين من ال�سهر الحالي ، وتناف�س فيها 
الباجي قائد ال�سب�سي ومن�سف المرزوقي 
فقط و قد ح�س���مت نتيجة المرحلة الثانية 
من االنتخابات الرئا�سية التون�سية، معلنة 
فوز رئي�س حركة نداء تون�س "الباجي قائد 
ال�سب�س���ي" برئا�س���ة تون����س بع���د ح�سوله 
على 55٫68 بالمائة من االأ�سوات ح�س���ب 
النتائج التي اأعلنتها الهيئة العليا الم�ستقلة 
لالنتخاب���ات. ف���ي حي���ن ح�سل المر�س���ح 
االآخر، الرئي����س المنتهية واليته المرزوقي 
على 44٫32 بالمائة م���ن االأ�سوات. وُتعد 
نتيجة هذه االنتخابات محطة هامة لت�سكيل 
الموؤ�س�س���ات الدائمة في الب���الد و في طي 
�سفح���ة الم�س���ار االنتقالي التي ا�س���تمرت 

الأربع �سنوات.
وفى النهاية يمكن القول اإن تون����س بالفعل 
حالة خا�سه من الربيع العربي ، فلم ت�سهد 
العنف واالرهاب واال�ستقطاب الذى �سهدته 
الدول االأخرى، بل مرت البالد  خالل تلك 
الفت���رة االإنتقالية  بهدوء وب�سال�س���ة حتى 
هذه اللحظة  و�ستكون االأيام المقبلة فترة 
مهمة وحا�سمة لها  خا�سة مع التفات انظار 
العال���م كل���ه  حولها  ف���ي انتظ���ار النتيجة 
النهائية و التى قد تعطي اماًل في الق�ساء 
على الخريف الذي يالحق ث���ورات الربيع 

العربي.

تونس...
األمل و الريادة يف الربيع العربي
بقلم �سريهان عثمان

UN Libya Mission 
encouraged by
“step in the right 
direction”

The United Nations Support 
Mission in Libya (UNSMIL) on 
Wednesday said that it is heart-
ened by the positive response to 
its invitation for political dialogue.

“The move by the parties to identify 
their respective delegations to the 
talks is a step in the right direction. In 
agreeing to take part in this dialogue, 
all the parties have clearly signalled 
their determination to spare no effort 
towards safeguarding Libya’s political 
transition and forging ahead with 
building a modern democratic state 
based on the rule of law and respect 
for human rights”, UNSMIL said.

It added that the move reflects the 
commitment of all parties involved 
to find peace in the country and 
a resolution to its current mili-
tary and political crisis through 
dialogue. It also said that the 
mission will continue consulting 
with everyone involved in the next 
few days to finalize preparations, 
including details of the timing 
and venue.

Despite the developments, fight-
ing continued in the crisis-stricken 
country, with both sides working 
to consolidate their positions in 

the “oil crescent” area, the region 
between Sirte and Benghazi in 
Libya. In its statement, the mission 
said that it was “deeply alarmed” by 
the escalation which undermines 
their efforts to convene a dialogue 
and will likely negatively impact 
Libya’s economy.

“All parties should desist from any 
action that obstructs the dialogue 
efforts and endangers the country’s 
economic lifeline. Libyan oil is a 
strategic asset that belongs to all 
the Libyan people, who deserve 
an opportunity for stability and 
prosperity”, the mission added, 
calling for an immediate disen-
gagement of all parties near the 
Oil Crescent region.

The statements warned that con-
tinued escalation risked worsen-
ing “an already disastrous situation”, 
stressing that parties threatening 
Libya’s security, stability or peace 
could be sanctioned. Bernardino 
Leon, the Special Representative 
of the Secretary-General for 
Libya, will next week will brief 
the Security Council on progress 
made on the dialogue and on the 
escalation of hostilities.
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فى الدراما االأجنبي���ة، مركزة على اهمية 
اأن تك���ون �سانع���ة لالأح���داث ولي�س���ت فى 
الخلفية الأن االأفالم التجارية االأمريكية ال 
تهتم بالمراأة العربية الأنها امراأة مختبئة ال 

تخرج للعالم” .
وعند �سوؤالها عن ا�سولها العربية اأو�سحت 
�سلمى اأنها ال ت�ستطيع التحدث بالعربية الأن 
والدها جاء اإلى المك�سيك فى �سن �سغيرة 
وتعل���م االإ�س���بانية وتعلمته���ا منه،قائلة اأن 
جدها يتحدث االإ�سبانية بطريقة �سيئة جدا، 
و انهم ال يعرفون �س���يئا عن العربية �س���وى 

اال�ستماع اإلى المو�سيقى واالأكل العربى.
كم���ا تحدثت ع���ن اإنت���اج فيل���م »النبي« و 
قالت حايك اإّنه���ا راأت الكتاب الذي يحمل 
اال�س���م نف�س���ه لجبران خليل جبران للمّرة 
االأولى مع جّدها اللبنان���ي لكّنها لم تقراأه 
الأّن���ه كان باللغة العربي���ة.و كان ذلك احد 
االأ�س���باب التي لفتت نظرها لذلك الكتاب 
. و ا�سافت انها في مرحلة ال�س���باب قراأت 
الن�سخة االإنجليزية وتاأثرت بها للغاية، مما 
دفعها للم�س���اركة في اإنتاج فيلم »النبي«، 
واأداء �سوت �سخ�سية »كاملة« التي تخدم 

»الم�سطفى« في اإقامته الجبرية.
وحول القيود الرقابية التي قد تواجه الفيلم 
في العالم العربي، قالت حايك اإّن العمل ال 
يتعار�س مع تعاليم اأي دين، ويحث االإن�سان 
على اإعادة اكت�ساف نف�سه واإخراج الطاقات 
من داخله���ا. وبما اأّن ال�س���ريط لم ُيعر�س 
تجاريًا ف���ي ال�ساالت العربي���ة حتى االآن، 

فمن غير الممكن توّقع النتائج.
و�س���اركت �س���لمى حاي���ك ف���ي مهرج���ان 
اجيال ال�س���ينمائي ع���ن فيلمه���ا »النبى« 
لخليل جب���ران، وو�سفت العم���ل باأنه مهم 
جدا بالن�س���بة لها ل�سعوبة ه���ذا الكتاب و 

فى االأحداث” .
كم���ا ك�س���فت �س���لمى حاي���ك اأّنها ت�س���تعد 
لتقديم �سخ�سية �سّيدة م�سرية في م�سل�سل 
اأميرك���ي جدي���د، لك���ن االأمر م���ا زال قيد 
الدرا�س���ة، موؤكدة اأّن الم�ساألة لي�ست بهذه 
ال�سهولة. وفي هذا ال�سياق، طلبت الممثلة 
المك�سيكية من الحا�سرين في »مهرجان 
اأجي���ال« اإمداده���ا بق�س�س اأف���الم تكون 
بطالتها �سيدات عربيات، ب�سرط اأن يكون 
الجمهور العربي را����سٍ عنها، وال يتعّر�س 
�سن���اع الفيلم في الم�س���تقبل اإلى اتهامات 

بالت�سويه.
وقال���ت: انه���ا كاإم���راأه مك�س���يكية واجهت 
�سعوبة دخول ه���ذه المنظومة و في فر�س 
نف�سها، ولكن يجب التفكير في االأدوار التي 
يجب روؤية المراأة العربية فيها ب�سكل عام 

وفي حديثه���ا قالت اأنها تبح���ث دائما عن 
تقدي���م دور الم���راأة عربي���ة ولكنها التجد 
ذلك لعدم وجود مثل هذه االأفالم وا�سافت 
انه حتى اإذا توفرت مثل هذه االأفالم فاإنه 
من االأف�س���ل اأن تقدمها امراأة عربية لفتح 
المج���ال لمثل هوؤالء الممث���الت، واأ�سافت 
�سلمى في �سياق حديثها عن المراأة العربية 
: “ال اأع���رف الكثي���ر ع���ن ق�ساي���ا الم���راأة 
العربية، وقد يكون هذا ال�سبب نف�سه وراء 
غياب المراأة العربية عن االأفالم االأجنبية 
الأن �سن���اع هذه االأف���الم ال يعرفون الكثير 
عنها ويخ�سون الخو�س فيها حتى ال يت�سببوا 
فى م�ساكل تخ�سها اأو يهينوها ب�سورة غير 
مق�سودة مما ينتج حمالت غا�سبة ، ويرى 
هوؤالء المخرجون اأنه من االأف�سل اال�ستعانة 
برجال عرب ليقدموا اأدوارا �سريرة اأف�سل 
من اأن ي�سنعوا فيلما المراأة تكون فيه بطلة 

ا�ستثنائيته في �سكله و م�سمونه و ل�سهرتة 
العالمي���ة، و تحدثت عن تمويل الم�س���روع 
قائلة اأن موؤ�س�س���ة الدوح���ة كانت من اأولى 
ال�سركات التى دعمت الم�سروع و قالت انها 
�س���عيدة بذلك الأنها مثلت ال�سرق االأو�سط 
واأ�سافت انها كانت تتمن���ى اأن تقدم فيلم 
لكل الثقافات والديان���ات واالأعمار، و انها 
بعملها مع اأ�س���خا�س من ال�س���رق االأو�سط 
كالمخ���رج محمد �س���عيد ح���ارب و موؤلف 
المو�س���يقى اللبنانى جابري���ل تحقق جزء 
من تلك االأمنية . و�س���ددت �سلمى على اأن 
مجموعة العمل تقدم عمال ان�س���انيا ولهذا 
كان هن���اك اإ�سرار على االبتعاد تماما عن 
كل االأمور ال�سيا�سية والدينية وهو ما انعك�س 
تماما على اختيار الف�س���ول التى قدموها 

من كتاب جبران.
و قال���ت : ”كلمات جب���ران الموج���ودة في 
الكتاب هى ب�سيطة جدا وال�سيما الف�سول 
الت���ي ت���م اختيارها فى ه���ذا العم���ل الأنها 
تتحدث فقط عن االإن�س���ان كاإن�سان وتقدم 
اأمورا عادية نحن �س���غوفون به���ا كالطعام 
وال�سراب والحب والموت الأنها اأمور تعي�س 
معنا، وكلنا نريد اأن ن�س���عر بالحب، فكلها 
اأمور ب�سيطة وتتنا�س���ب مع كل دين، وهذا 
ما اأحببته في هذا الكتاب الأنه يفتح اأمامنا 
باب اكت�ساف اإن�سانيتنا باإيجابية، وربما قد 
ال تالئم هذه الكلمات كل االأديان وقد يكون 
بع�سها مثيرا للجدل لكنها فى النهاية �سعر 
مثل المو�سيقى تماما نحبها وقد ال نفهمها”.

وقالت �سلمى: “ال اأنكر اأنه كان لدينا الكثير 
من ال�سجاعة لتقديم هذا الفيلم الأنه يك�سر 
قواع���د �سناعة االأف���الم التقليدي���ة بداية 
من الق�س���ة والتنفي���ذ، م���رورا باختيار 9 
مخرجين حول العالم من ثقافات مختلفة 
للم�س���اركة فى تقديم���ه، وكان الهدف من 
ذلك تقديم عم���ل يوؤثر ف���ى العالم ويكون 

جامعا لكل الروؤى” .
و عند �سوؤالها عن تقديم الفيلم في �سورة 
الر�س���وم المتحرك���ة قال���ت اأن الر�س���وم 
المتحركة تثي���ر الف�سول وال حدود للخيال 
فيها، و بعيدة ع���ن واقعية الحياة ولهذاتم 

تقديم الفيلم بهذا ال�سكل.
وف���ي قالت عن الفيل���م:” لقد �س���اهد هذا 
الفيلم اأعم���ار مختلفة اأثن���اء عر�سه الأول 
مرة في مهرجان تورونتو وفى النهاية كان 
الجميع يبكى ، حتى اأنا �س���خ�سيا ال �سىء 
يبكينى و لكن بكيت عندما �ساهدت الفيلم 

بكيت” .
و كان���ت ق���د اختتم���ت ال���دورة الثانية من 
مهرج���ان »اأجي���ال« ال�س���ينمائي ال���ذي 
نظمته موؤ�س�س���ة الدوحة لالأفالم في قطر 
بمرا�سم ال�س���جادة الحمراء وعر�س فيلم 
�س���لمى االأخير »النب���ي« لخلي���ل جبران ، 
بح�سور مجموع���ة من طاقم ونجوم العمل 
من �سمنهم �سلمى باعتبارها منتجة الفيلم 
وموؤدية ال�سوت فيه، كما �سارك معها كاتب 
ومخ���رج الفيلم روجر اآل���رز، والمخرجين 
الم�ساركين: محمد �س���عيد حارب، وجوان 
غراتز، وموؤلف مو�س���يقى الفيلم جابرييل 
ياري���د، والمنتجي���ن الم�س���اركين كالرك 
بيتر�سون وجو�سيه تاميز. والفيلم ي�سارك 
ف���ى بطولته عدد م���ن النج���وم منهم ليام 

ني�سون واألفريد مولينا وع�ساف كوهين.

سلمى حايك:
السينما 

األمريكية ال 
تهتم بتقدمي 

أفالم عن املرأة 
العربية ألنها ال 

تخرج للعامل
قالت النجمة �صلمى حايك في موؤتمر �صحفي مع عدد من 
ال�صحف العربية ف���ي ختام مهرجان اجي���ال اأنها فخورة 
بعروبتها وباأ�صولها العربية. و كان���ت الممثلة قد اعلنت 
عن �ص���عادتها بتقديم احد اأعمال للكاتب الم�صرى نجيب 
محفوظ الحا�صل على جائ���زة نوبل حيث قدمت من قبل 
رائعة “بداية ونهاية”، و”زق���اق المدق”، و قالت اأن العمل 
�صور في المك�صيك؛ و الجمهور توقع اأنه �صور فى م�صر ولم 

يعرف اأحد الفارق.

كإمرأه مكسيكية 
واجهت صعوبة دخول 
هذه المنظومة و في 

فرض نفسها

جمتمع

�صع اإعالنك هنا

 لالإعالن، الرجاء االت�سال على الرقم 893-9348 (778)
advertise@arabdemocrat.com :اأو اأر�سل لنا عبر البريد االإلكتروني

Lock in your advertising before January 15th, 2015 and get 50% off our list price  
احجز اعالنك قبل ١٥ يناير، ٢٠١٥ واح�صل على خ�صم ٥٠٪ من قائمة اأ�صعارنا

Nota Arabia Radio

notaarabia.com
IOS & ANDROID: nota arabia 

First Arabic Radio from Vancouver 

604 2484948  -  604 2484949

LISTEN TO US:



العربي الديمقراطي  العدد الثاني - كانون الثاني )يناير(  82015

جمتمع

�صع اإعالنك هنا
advertise@arabdemocrat.com :لالإعالن، الرجاء االت�سال على الرقم 9348-893 (778) اأو اأر�سل لنا عبر البريد االإلكتروني

Lock in your advertising before January 15th, 2015 and get 50% off our list price  
احجز اعالنك قبل ١٥ يناير، ٢٠١٥ واح�صل على خ�صم ٥٠٪ من قائمة اأ�صعارنا

Washington, D.C., using actors 
from the local stage scene, Enemy 
of the Reich tells Khan’s story, 
interspersing segments from 
scholars and relatives. Academy 
Award-winning actress Helen 
Mirren narrates.

“I wanted to portray her because 
she was such a strong woman who 
showed such bravery and nerve, but 
she was also a young woman from 
unusual circumstances,” says Grace 
Srinivasan, the actress who played 
Khan. “She was half Indian and half 
American, like me, and I don’t often 
get to read or hear stories about people 
who look like me. Her story deserved 
to be told, and I was just excited to be 
a part of it.”

Khan’s father, Hazrat Inayat 
Khan, was a Sufi Muslim preacher 
and musician from India who 
in the years before World War 
i traveled to America to preach 
and teach. There, he met 
Albuquerque-born Ora Baker. 
They married and moved on to 
Moscow, where Noor was born in 
1914. Shortly afterward, the fam-
ily moved to London, and then 
to Paris, where a wealthy patron 
bought a villa for them on the 
outskirts of the city, a home that 
became known as Fazal Manzil, 
or House of Blessings. Visitors 
would come to hear her father, 
and young Noor soaked it all in 
during what she described as the 
most idyllic time and place of her 
life. But it ended tragically when 
her father unexpectedly died. 
Noor’s mother became paralyzed 
with grief, and Noor took over 
care for her younger siblings.

She went on to study at the 
Sorbonne, and she became a suc-
cessful children’s writer, publish-
ing both in children’s magazines 
and in a collection of short stories. 
In 1940, ahead of the Nazi inva-
sion of France, Khan and her fam-
ily fled to England.

There, she joined the Women’s 
Auxiliary Air Force as a wireless 
radio operator. After the occupa-
tion of France, she was recruited 
by the Specia l Operat ions 

Executive (soe), a covert unit cre-
ated by Winston Churchill and 
tasked to get behind enemy lines 
to help local Resistance fighters.

British training records described 
Khan as idealistic, which her 
superiors saw as a liability. For 
example, she told them she 
refused to lie. The documentary 
also suggests that the negative 
reports may have been the result 
of prejudice against her dark skin 
and Islamic faith. But her radio 
skills were excellent, and soe 
radio operators were desperately 
needed in France, where Nazi 
tracking trucks discovered them 
with ruthless ease. The average 
survival time on the job was six 
weeks.

In 1943, Khan was airlifted to a 
remote rural airstrip and smug-
gled into Paris carrying a radio 
in a case that looked much like a 
secretary’s typewriter. Her assign-
ment was to support an under-
ground Resistance network called 
Prosper with communications 
between London and local spies. 
But Prosper was soon betrayed, 
and most of its agents were 
arrested. Khan narrowly eluded 
capture for about 16 weeks, con-
stantly changing locations, still 
sending messages to London even 
as the Gestapo trailed her with 
radio detectors. She was captured 
in October 1943, imprisoned and 
ultimately sent to Dachau con-
centration camp in Germany, 
where in September 1944, she was 
executed.

“I found the challenge to be balancing 
the light and dark of Noor’s story,” 
says Srinivasan. “She loved fantasy 
and make-believe, poetry and art, and 
almost lived in this imaginary world 
during her childhood. That side of her 
is so different from the tough person 
she must have been to go into France 
knowing she would probably die there 
and never giving up despite horrific 
circumstances. Finding a way to show 
her layered soul was interesting for me, 
and the documentary discusses both 
her fantastic and pragmatic sides.”

Besa—a word that l iteral ly 
translates as “promise” but whose 
meaning is deeper—began 
with us photographer Norman 
Gershman’s desire to document 
the legacy of Albanians who shel-
tered Jews during World War 
ii. In 2002, on his first trip to 
Albania, which is today roughly 
70 percent Muslim and 30 per-
cent Christian, he was astonished 
at what he found: not just a few 
people who were exceptions in a 
sea of bystanders, but rather an 
entire country that worked to 
save Jews in accordance with the 
traditional code of honor known 
as Besa, which requires that the 
stranger in distress who seeks 

shelter must receive it.

When Gershman showed his pho-
tos to his friend and film producer 
Jason Williams, founder of JWM 
Productions and a specialist in 
cultural programming, the pair 
agreed that there was a movie that 
could be made.

“This film provides the testament of 
Muslims that the Holocaust happened, 
and just as significantly, it tells the 
story of Muslims who took right 
action in relation to the threat at a 
time when most Christians didn’t,” 
says Williams.

“This little country, doing what they 
did, they have something to teach the 
world,” says Gershman in the film. 
Indeed, Albania is the only coun-
try that came out of World War ii 
with more Jews than before the 
war.

The documentary, however, is 
more than a look back. It inter-
twines a suspenseful mystery and 
quest that unfolds in the present. 
Rexhep Hoxha was 17 when his 
father, Rifat, a pastry baker who 
was “born poor and died poor,” first 
told him how the Jewish family 
of Nissim and Sarah Aladjem, 
with their 12-year-old  son Aron, 
arrived at his store seeking help 
on one of the ‘ids (holidays) 
in 1943. The family had f led 
Axis-allied Bulgaria, which had 
enacted numerous anti-Jewish 
laws; Albania at the time was occu-
pied by the Italians who, although 
allied with Nazi Germany, allowed 
Jews relative freedom. Rifat 
immediately closed the store and 
led the Aladjems to his home, 
where he gave them a room.

A few months later, the Nazis 
moved into Albania, and life 
became perilous for the Aladjems. 
They f led in 1944, and Nissim 
entrusted Rifat, by then a close 
friend, with three heirloom 
prayer books, which he intended 
to return for when Albania was 
liberated.

But after the war, Albania fell 
under the staunchest commu-
nist regime in the world, and it 
became one of the world’s most 
closed countries. Only after the 

communists fell in 1990 did 
Rexhep see an opportunity to ful-
fill his father’s wish that the books 
be returned at last to their right-
ful owners, which brought the two 
families together again after more 
than 70 years.

The Albanians providing ref-
uge to Jews extended from the 
poorest peasants to the country’s 
king, Zog i, Europe’s only Muslim 
monarch, who in 1939 opened 
Albania’s borders to any Jews who 
wanted to come in and granted at 
least 400 passports and countless 
visas. Among those who came was  
the family of Johanna Neumann, 
from Hamburg.

They first stayed with a peas-
ant family outside the Adriatic 
coastal town of Durres, but after 
the Nazis arrived, they moved in 
with the family of Njazi Pilku, an 
Albanian engineer who had stud-
ied in Germany, spoke German 
and had a German wife, Liza. 
Whenever the Nazis came to 
the door to inquire about who 
the Neumanns were, the Pilkus 
passed them off as cousins from 
Germany.

“The hospitality, the warmth, it was 
a wonderful thing,” says Neumann, 
who now works as an endowment 
associate at the United States 
Holocaust Memorial Museum in 
Washington, D.C. “That family put 
themselves at great risk. If the Nazis 
had found out that they were hiding 
us, we’d all have been killed on the 
spot.”

To honor their courage further, 
Neumann in 1992 nominated 
Njazi Pilku for inclusion at the 
Yad Vashem Holocaust museum 
in Jerusalem, where a dedicated 
hall honors “The Righteous Among 
the Nations,” non-Jews who rescued 
Jews during the Holocaust: Pilku 
is one of 69 Albanians commem-
orated there.

The Albanians also protected 
Italians who had been their occu-
piers yet who themselves became 
Nazi targets after Italy surren-
dered to the Allies. Neumann 
says that Roma (gypsies) also 
lived in Albania, and that they, 
too, were protected. “To the best of 
my knowledge, they weren’t deported,” 
she says.

“Our t iming was fo r tuitous,” 
Williams says, noting that at least 
18 of the 24 rescuers and rescued 
interviewed in the documentary 
have since died. “That’s why this 
work is so important. If we had not 
made this film, this record would not 
exist. There would be no history. This 
truth will have never been known,” 
he adds.

Hoxha, too, worries about the 
many stories that will be and 
already have been lost.

“Many of the rescuers are not alive 
today. Certainly many stories will 
forever remain unlit,” he wrote in 
an email. “I myself learned much 
more from the filmmakers, rather 
than my own father. Also because of 
the modesty that characterized that 
generation.”

Released in 2012, Besa continues 
to be popular at film festivals, 
winning the Grand Jury Award at 
the 2014 Nashville Film Festival 
and best documentary at four film 
festivals in 2013. Commercial suc-
cess, however, continues to elude 
it, and the filmmakers, and some 
of those who appear in it, worry 
that the film’s message is not get-
ting out to enough people.

“This is my goal in life, to show the 
world that these people did this, and 
to show that the phobia that exists 
against Muslims is the result of 
people not knowing and not thinking,” 
Neumann says.

Enemy of the Reich has screened 
in about 25 cities to date, mainly 
at art house theaters, universities, 
music halls and museums, but it 
will premiere on pbs Tuesday, 
September 9.

The filmmakers behind both doc-
umentaries also want to see their 
work distributed to schools for use 
as educational materials.

“We believe in dialogue and in using 
film to bring people together,” says 
Enemy of the Reich co-producer 
Kronemer. “And we believe this film 
can really make a contribution to the 
education of future generations of 
students, as well as a contribution to 
improving Muslim-Jewish relations.”

Rexhep Hoxha was 17 
when his father took in the 
Aladjem family according 

to the Albanian besa, 
or promise, to shelter 
strangers in distress. 

In the film, he visits the 
abandoned synagogue in 
the Aladjems’ hometown 

of Vidim, Bulgaria.

Fluent in French and raised as 
a pacifist in a deeply spiritual 
Muslim family, Khan learned 
radio skills after joining the 
British Women’s Auxiliary 

Air Force. As an underground 
wireless operator in occupied 
Paris, she was often the sole 
link between Britain and the 

French Resistance.

Betrayed by a double agent, 
she was kept prisoner for 

almost a year until she 
was executed at Dachau 

concentration camp.
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The Quiet 
Muslim 
Heros of 
World War II

Enemy of the Reich: The Noor 
Inayat Khan Story is a docu-
drama exploring the life of an 
Indian-American Muslim woman 
who became one of Britain’s least 
likely but most effective spies in 
Nazi-occupied Paris. Besa: The 
Promise is a documentary that 
tells the story of how countless 
Albanians, adhering to an ancient 
code of honor that bound them 
to shelter strangers in need, gave 
sanctuary to at least 2500 Jews.

While the characters in these 
films come from very different 
backgrounds, and the films are 
told in different styles, together 
they break new ground by por-
traying the stories of Muslim 
heroes during World War ii.

Because the Holocaust was 
overwhelmingly carried out in 
Christian-dominated Europe, it is 
easy to forget that the Nazis and 
their allies extended their reach 
into North Africa and heavily 

Muslim Balkan regions of Europe, 
and that the people in those lands, 
too, were resisters and rescuers.

“At every stage of the Nazi, Vichy, 
and Fascist persecution of Jews in 
Arab lands, and in every place that it 
occurred, Arabs helped Jews,” wrote 
Robert Satloff, historian and exec-
utive director of the Washington 
Institute on Near East Policy in his 
2007 book, Among the Righteous: 
Lost Stories from the Holocaust’s 
Long Reach into Arab Lands, one 
of the few historical examinations 
of the subject. Satloff found that 
although Arabs in Nazi-occupied 
Arab lands collaborated or stood 
by in roughly the same propor-
tions as Europeans under Nazi 
occupation, many Arabs and 
Muslims spoke out against the 
persecution, and took public 
stands of unity with Jews, while 
others withheld the support that 
would aid the persecution efforts. 
“Some Arabs shared the fate of Jews 
and, through that experience, forged 
a unique bond of comradeship. And 
there were occasions when certain 
Arabs chose to do more than just offer 
moral support to Jews. They bravely 
saved Jewish lives, at time risking 
their own in the process.”

The roots of Enemy of the Reich 
go back to Alex Kronemer and 
Michael Wolfe, founders and 
producers at Unity Productions 
Foundation (upf), who each, in 
almost the same week in 2010, 
was approached by different 
Holocaust survivors from France, 
each with stories about how they 
had been aided by Muslims. The 

stories were revelatory for both 
producers, neither of whom had 
ever heard of Muslim heroism 
during the war.

“Having both these conversations 
in such a short time, we felt the 
universe was speaking to us, and we 
decided to look into this further,” says 
Kronemer.

Soon, they found more stories. 
For example, Indian and Algerian 
Muslim soldiers both also fought 
in Europe, for the British and 
French respectively, while doc-
tors at the Franco-Musl im 
Avicenna Hospital in Bobigny, 
France, treated American and 
other Allied soldiers. The French 
cabaret singer Simon Halali was 
one of a number of Jews given 
refuge in Paris’s Grand Mosque, 
where Muslims provided him with 
forged documents that changed 
his first name to Salim and iden-
tified him as a Muslim, a story 
recalled in the 2012 f ilm Les 
Hommes Libres (The Free Men), 
which remains available only in 
French.

While the filmmakers found sev-
eral stories that could have made 
for strong documentaries, they 
pursued the story of Noor Inayat 
Khan because of her deep spiritu-
ality and her position as a woman.

“What made her compelling was that 
she had this inclusive humanity,” says 
Kronemer. “The Nazi ideology was 
opposed to everything she believed in, 
and she couldn’t sit on the sidelines.”

Filmed mostly in Baltimore and 

This is unfortunate, because both tell stories 
that are fascinating, suspenseful and moving, 
and at the same time, they do public service by 
documenting virtually unknown histories with 
unexpected, unforgettable heroes.

Albanian Muslims helped some 2500 Jews avoid Nazi depor-
tation, and us-based photographer Norman Gershman’s por-

traits of the Albanians involved, and their descendants, led to 
The Promise. “This little country, doing what they did, they 

have something to teach the world,” says Gershman.

In Enemy of the Reich, 
Grace Srinivasan plays 
Noor Inayat Khan, who 

disguised her British 
radio transmitter with a 
secretary’s typewriter 

case as she moved about, 
sometimes daily, for some 

four months in Nazi-
occupied Paris.
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اشتعال اجلدل يف 
السعودية بسبب 
فتوى عدم وجوب 

النقاب
بعد اعالن ال�س���يخ اأحم���د الغامدي لفتوى 
عدم وجوب تغطي���ة الوجه للمراأة و ظهوره 
م���ع زوجته ف���ي برنام���ج تلفزيون���ي ثارت 
ثائرة البع�س و تهافت���ت اأعداد هائلة للرد 
علي���ه بدليل و غير دلي���ل و اتهامه باأقذع و 
اأ�س���نع التهم التي ال تلي���ق. بالرغم من اأن 
ن�سبة ال باأ�س بها من ال�سعوديات ال يغطين 
وجوهه���م. فاأغل���ب المناط���ق الواقعة في 
المملكة العربية ال�س���عودية با�ستثناء نجد 
و الق�سي���م ل���م يك���ن غط���اء الوج���ه اأبدا 
ج���زاأ م���ن حياته���م حت���ى تغل���ب اأ�سحاب 
ذل���ك الراأي و تم تعميم فك���ر و راأي فقهي 
واحد عل���ى الجميع و اته���م كل من خالفه 
بالف�س���اد و ت�سييع الدي���ن و اتباع الغرب و 
حتى الخروج على الدين.  من الغريب اي�سا 
اأن محرمات اأخرى تم ا�س���تباحتها علنا و 
جهارا مثل الربا اإال اأنك ال ترى نف�س النزاع 
و العنف في الردود على م�ستحليها. و و�سل 
االأمر ببع�س ال�س���يوخ و المفتين اإلى اإنكار 
وجود خ���الف معتبر ف���ي تلك الم�س���األة و 
ادعاء اإجماع اأهل العلم على حرمة ك�س���ف 

الوجه و ه���ذا خالف الواق���ع و من اأعجب 
العجب اإن���كاره. وامتالأت ف�س���اءات النت 
بالغث وال�س���مين من الردود و اال�ستنكار و 
و�سل االمر بالبع�س اإلى جعل ذلك �س���ببا 
في هدم الدين و�سقوطه. و قد قال المفتي 
العام ال�سعودي ال�سيخ عبدالعزيز اآل ال�سيخ 
باأن على الغامدي “اأن يتقي اهلل و يخافه و 
اأطالبه باأن يتوب اإلى اهلل، و اأن يتراجع عن 
خطاأه قبل اأن يلقى اهلل على حاله ال�سيئة”. 
بالرغم من اأن المذهب ال�سافعي و المالكي 
و الحنفي و بع�س اأق���وال الفقهاء الحنابلة 
ي�ستركون معه في هذا الراأي. التناق�سات 
ال تقف عند هذا الحد فالتلفزيون ال�سعودي 
ناهيك عن القنوات االأخ���رى الممولة من 
�س���عوديين بع�سه���م م���ن العائل���ة المالكة 
تظهر على �سا�س���اتها ن�ساء كا�سفات الأكثر 
م���ن الوجه بكثير و رغ���م ذلك لم نرى من 
يريد رفع ق�سية في المحكمة �سد ا�سحابها 

كما يريد البع�س �سد الغامدي.
هن���اك عدة اأ�س���باب لالن�س���غال و الجنون 

الذي �ساحب ه���ذه الحادثة، اأولها بالطبع 
اأن اأكث���ر النا����س االآن يعي�س���ون من خالل 
ح�س���اباتهم في التوتير و الوات�س اأب و يتم 
تداول االأخبار و التعليق عليها با�ستمرار من 
الجاهل قب���ل العالم و الكل ين�سب نف�س���ه 
و�سيا على الدين و حاميا لجنباته. ال�سبب 
الثاني هو رغبة البع�س في اظهار االأمر عى 
اأنه اأمر جديد و ا�س���تغالله اعالميا و كاأن 
ال�سيخ الغامدي اأول من قال به. باالإ�سافة 
اإلى ح�سا�سية المجتمع ال�سعودي فيما يتعلق 
بق�ساي���ا الم���راأة. كما قال مق���دم برنامج 
عبدالعزيز القا�سم “حراك” ل�سحيفة �سبق 
�سارحا �سبب قيامه ال�ست�سافة الغامدي و 

مجموعة من ال�سيوخ

“�ساأ�سوق للمتداخلين اأ�س���ئلة في المقابل: 
األي�س ما يطرحه هوؤالء من اآراء فقهية هي 
اأقوال الأئمة معتبرين في الفقه االإ�سالمي؟ 
وهل يجوز رم���ي هوؤالء بالفج���ور والدياثة 
وازع  اأي  �س���نيعة قراأناه���ا دون  واأق���وال 
اإيمان���ي وامتث���ال نب���وي؟ وم���ا المانع من 
ظهور الم���راأة.. األم تك���ن تطبب الجرحى 
في عه���د النبوة؟ األ���م تكن تبيع وت�س���تري 
وتختلط بالرج���ال.. لماذا يريدون الحجر 
على المراأة؟ وما م�س���كلة التيار الديني مع 
الم���راأة؟ المراأة وقيادة ال�س���يارة.. المراأة 
واالختالط.. الم���راأة والريا�سة.. اأال يدل 
هذا على ثمة عقدة من المراأة وق�ساياها؟ 
وغيرها م���ن المح���اور التي نناق�س���ها مع 

ال�سيوف”
الم�سكلة باأن مثل هذا الجدل بدل اأن يثري 
ال�ساحة و يعرف الجاهل باآراء مختلفة فاإن 
الطريقة التي يدار بها تعمق اي�سا الخالف 
و تزي���د م���ن تط���رف النقي�سين ب���دل من 
االلتقاء في المنت�سف و االتفاق على اأن في 
االأمر �سعة و اأن النيات ال يعلم بها اإال اهلل. 
و مرة اأخرى ف���اإن االأ�سوات المعتدلة التي 
تدعو اإلى احت���رام االآراء و ابقاء الخالف 
حول االأدلة و البعد عن �سخ�سنته ت�سيع في 
ف�ساء من التع�سب من الطرفين و االتهام 

بالتمييع و اأو الت�سدد.

بقلم �صالم كريم
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البحث عن
نظام عربي جديد

اجلدل اإلسالمي العلماين

رامي خ���وري،  حول الطري���ق الم�سطرب 
اإل���ى الديمقراطية في ال�س���رق االأو�س���ط - 

الموؤ�س�سة العربية الكندية
ال يوجد �س���يء ي�س���مى “العرب” اأو “العالم 
العربي”، هذا ما يقوله رامي خوري، مدير 
معهد ع�س���ام فار����س لل�سيا�س���ات العامة 
وال�س���وؤون الدولية في الجامع���ة االأميركية 
في بيروت )AUB(. بدال من ذلك، هناك 
360 ملي���ون �س���خ�س عرب���ي، و 22 دول���ة 
عربية، و ي�سرح باأن كاًل منها لديه “اأنظمة 
قي���ادة مختلفة وم�س���تويات ث���روة واأنماط 
التنمي���ة، وم�س���تويات مختلف���ة لل�س���يطرة 
اال�س���تبدادية.” اإال اأنه يجد نف�س���ه ب�سرعة 
ي�س���ير اإلى المنطقة العربية  بكلمة العالم 

العربي مرة اأخرى.
وقال خوري اأن ال�سيء الوحيدد الم�سترك 
بين ال���دول العربية هو اأن���ه ال يوجد منهم 
اأي بلد ديمقراطي. واأ�س���اف “اليوجد بلد 
عربي واحد لدى  مواطنيه العاديون الحق 
بالم�ساركة، واإعادة الحياة اإلى مبداأ موافقة 

المحكومين”.
“ل���م يك���ن هن���اك اأب���دًا عقد 

اجتماعي تم التفاو�س عليه 
و يتمتع بالم�سداقيه في 
اأي بلد عربي و الذي هو 
بحق عق���د مب���رم بين 
المواطني���ن والدول���ة، 
بين ال�سعب والحكومة”.

ف���ي محا�سرة بعن���وان “ما 
وراء ال�س���نة وال�س���يعة: فه���م 

اإع���ادة الت�س���كيل الم�سط���رب للدول 
العربي���ة والمواطني���ن “،  تح���دث خ���وري 
بالتف�سيل  عن  تاريخ العالقات الفا�س���لة 
بين المواطن والدولة في المنطقة العربية 
واأبرز التطورات التي اأدت اإلى اندالع �سل�سلة 
من االنتفا�سات، تحت �سعار االأمل  “الربيع 

العربي” في دي�سمبر من عام 2010.
عقد هذا الحدث يوم 29 اأكتوبر في م�سرح 
جورج اإيجناتايف، وقد تم تنظيمه من قبل 
المعهد الكندي العربي، وجمعية  خريجي 
الجامعة االأمريكي���ه في بيروت في تورونتو 
، ومركز بيل غراهام حول التاريخ الدولي 
المعا�سر. و تلك المحا�سرة هي جزء من 
�سل�سلة محا�سرات “اآفاق حول تغيير ال�سرق 
االأو�سط”، والتي تهدف اإلى اإطالع الجمهور 
الكندي  حول التطورات الجارية في ال�سرق 

االأو�سط.
الالفته خلف المتحدث تقول  “مرحبا بكم 
في نقا�س جديد”، كما قال خوري اأنه لي�س 
من الدقيق، و غي���ر ال�سحيح ال فكريا وال 
اأخالقي���ا اأن ننظر اإل���ى ال�سعوب���ات التي 
تواجه المنطقة العربية على اأنها اختالفات 
ب�سبب “ال�سنة وال�سيعة”،  اأو التوتر “العربي-

االإ�سرائيلي اأو االإختالفات بين “المتدينين و 
العلمانيين”. قائاًل اأن الف�سل الكامل للدولة 
وغياب اأي �سكل من اأ�سكال النظام الجديد  
في اأن يحل محله هو ما اأدى اإلى حالة من 
الفو�س���ى المفتوح���ة والعن���ف ال�سيا�س���ي 
ال���ذي يجت���اح المنطقة، ويظه���ر ذلك في 
االآونة االأخيرة في ظهور داع�س، اأو الدولة 
االإ�سالمية في  اجزاء من العراق و �سوريا.
اأو�س���ح خ���وري، اأن���ه عل���ى م���دى العق���ود 
ف���اإن  نح���و ذل���ك  اأو  الما�سي���ة  االأربع���ة 
الحكوم���ات العربية ب���داأت تتراجع داخليا 
عن اأدوارها التقليدية، وان�س���حبت اأحيانا 
من م�ساحات مادية و في غيرها ان�سحبت 
م���ن قطاعات باأكمله���ا مثل توفي���ر المياه 
النظيف���ة والكهرب���اء اأو النقل. 
هذا هو الوقت الذي دخلت 
اأخ���رى  جماع���ات  في���ه 
مث���ل جماع���ة االإخوان 
الم�س���لمين ، والقط���اع 
جمي���ع  و  ، ����س لخا ا
اأنواع الموؤ�س�س���ات غير 
الحكومي���ة باأخذ خطوة  

لملء الفراغ.
و قال خ���وري “ل���م يقت�سر ذلك 
على الخدم���ات فقط، ولك���ن اأي�سًا الهوية 
وال�س���يادة الت���ي ل���م تك���ن م�س���تركة بي���ن 
الحكوم���ة المركزي���ة وجمي���ع ه���ذه القوى 
االأخ���رى في المجتم���ع”.و ذك���ر اأمثلة مثل 
حزب اهلل في لبنان والحوثيين في اليمن، 
اأو االأكراد في الع���راق – وجميعهم لديهم 
دور ف���ي الحك���م ف���ي حي���ن لديه���م اأي�سا 

�سيادات م�ستقلة.
وقال خوري” اإذا نظ���ر المرء اإلى ال�سورة 
االأو�سع لل�سرق االأو�سط  فاإنه يري اأن الدول 
العربية  ال تزال ال تلعب اأي دور في الحفاظ 
عل���ى ا�س���تقرار المنطقة. ال���دول العربية 
ت�ستثمر ب�سورة متزايدة في تو�سيع االأجهزة 
االأمنية و التي ت�س���تخدمها اأكثر لل�سيطرة 
على �سعوبها، ويتم ذلك غالبا بدعم مالي 
و�سيا�سي اأجنبي” .واأ�ساف اأنه “يتم تعريف 

الهي���كل االأمن���ي   للعالم العرب���ي من خالل 
توازن القوى بين اإ�سرائيل وتركيا واإيران، 
والواليات المتحدة. ولي�س هناك قوة عربية 
في االأفق”. ” لقد ناأى العرب باأنف�سهم تماما 
عن م�سوؤولية حماية بلدانهم و مناطقهم. 
بحيث اأخذت الواليات المتحدة على عاتفها 
زمام مبادرة ت�سكيل تحالف دولي لمحاربة 
داع����س ، و هو دليل اآخر على ف�س���ل الدول 
العربية الحديثة في �سكلها الحالي على كل 

الم�ستويات التي يمكن تخيلها.
هذه هي االأ�س���باب الت���ي اأدت اإلى الحاجة 
الإعادة ترتيب العالق���ة بين الدول العربية 
ومواطنيه���ا، حي���ث ب���داأ ال�س���عب العرب���ي 
بتعريف اأنف�سهم كمواطنين وطلبوا المزيد 
من الحقوق ال�سيا�س���ية. و اإع���ادة الترتيب 
هذه كانت عنيفة ، و متقلبة، وغير مت�سل�سلة 

على اأقل تقدير.
“في غ�س���ون ال�س���نوات االأرب���ع الما�سية، 
فاإن ]ال�سعب العربي[  قد �سغط في عملية 
فو�سوي���ة ما فعلته ال���دول الغربي���ة في ما 
يقرب م���ن قرنين من الزم���ان. لذلك هي 
فو�سى �س���ديدة. وما نح���اول القيام به في 
بع�س الدول العربية طموح جدًا ب�سكل يبعث 

على ال�سخرية، ولكن لي�س لدينا خيار “.
طبقًا لخوري، فاإنه على الرغم من الفو�سى 
والعنف اإال ان هن���اك ب�سي�س من االأمل. 
فتون����س تتح���ول نح���و الديمقراطي���ة كما 
�سدقت على د�س���تور تقدمي جديد وحدث 
نقل �سلمي ثاني لل�سلطة. اليمنيون ال يزالون 
ي�س���عون اإلى انتهاج حوار وطني من �س���اأنه 
ت�سكيل حكومة.و الليبيون يحاولون التفاو�س 
عل���ى وقف اإطالق النار للع���ودة اإلى عملية 
كتاب���ة الد�س���تور. كم���ا يح���اول العراقيون 
العم���ل على ت�س���كيل حكومة اأكثر �س���مولية 
على الرغم من تهديد داع�س. و اأخيرًا في 
كل بلد عربي اآخر، ف���ي االأردن، والكويت، 
والمغرب، وال�سودان، المواطنون ال يزالون 

يتحدثون ويتحدون حكوماتهم.
“اأخيرا، نح���ن في لحظة ب���داأت تحل فيها 
االأمور. حيث يتم تحدي الحكومات. و حيث 
يكتب النا�س  د�ساتير جديدة، وحيث يقاتل 
البع�س االآخر عل���ى االأر�س. هذه المرحلة 
�سوف ت�ستمر لبع�س الوقت، لكنها المرحلة 
الت���ي يك�س���فون فيه���ا اإخفاق���ات الما�سي 
كاإخفاقات وهم في طريقهم للخروج منها 
.و نظ���م جديدة  اأف�س���ل �س���تاأتي، و لكنها  

�ستحتاج الى بع�س الوقت.

عندم���ا تج���د اأحدهم يظه���ر في قول���ه اأو 
فعله اأن العلمانية لدي���ه تعادل “احتقار” اأو 
“ازدراء” االأدي���ان، فاعلم اأن���ك اأمام كائن 
اأيديولوجي، وفي العمق كائن ديني �س���لفي 
حتى ل���و كان يعلن �سب���اح م�س���اء اأنه �سد 

االأديان.
عندما تجد اأحدهم يظهر في قوله اأو فعله 
اأن العلمانية لديه تعن���ي “حماية االأقليات” 
اأو تمييزها على �سواها من فئات المجتمع، 

فاعلم اأنك اأمام كائن طائفي مح�س.
وعندم���ا تجد اأحده���م يظهر ف���ي قوله اأو 
فعله اأن العلمانية لديه تعني حكم الع�سكر، 
فاعلم اأنك اأمام كائن لم يغادر بعد عقدة 
عب���د النا�سر، ولم ين�س���ج بما يكفي لفهم 
التجربة النا�سرية في زمانها، هذا اإن لم 
يكن عقل���ه اأرخ�س من الحذاء الع�س���كري 

الذي يحتفي به.
وعندما تجد اأحدهم يظهر في قوله اأو فعله 
اأن العلمانية تعني حكم الم�ستبدين اأو تحكم 
طغمة ما بحياة الب�سر، فاعلم اأنك اأمام كائن 

اعتاد العبودية، وال ي�ستطيع منها فكاكًا.
وعندم���ا تجد اأحده���م يظهر ف���ي قوله اأو 
فعله اأن العلمانية تعني حالة من التقدي�س 
الوهمي وال�سحري للمراأة، فاعلم اأنك اأمام 
كائن معق���د نف�س���يًا، ويفتقد اإل���ى الن�سج 

من المعاني ال�صابقة ن�صتنتج:
1-  االإ�س���المي اأو الم�س���يحي اأو غيره الذي يوؤمن بحيادية الدولة والمواطنة المت�س���اوية هو 

علماني.
2-  العلمانية ال عالقة لها باالأيديولوجية التي يتبناها المرء، اأي اأن اأ�سحاب االأيديولوجيات 

يمكن اأن يكونوا )بل وكانوا( غير علمانيين تمامًا كاأ�سحاب المعتقدات الدينية.
3-  كل م�س���تبد )�س���واء اأكان اإ�س���الميًا اأو �س���يوعيًا اأو قومي���ًا اأو ليبراليًا( ه���و غير علماني 

بال�سرورة.
4-  ال تختلف الظواهر التالية عن بع�سها: اأ�س���لمة الدولة )كما حدث في اإيران وال�س���ودان 
وغيرهما(، تبعيث الدولة )كما حدث في �سورية والعراق(، مرك�سة الدولة )كما حدث في 
رو�سيا(، ع�سكرة الدولة )كما حدث في �سورية، وكما يحدث اليوم في م�سر(، وجميعها 

ظواهر ا�ستبدادية غير علمانية.
5-  اأغلبية الذين يرفعون �س���عار العلماني���ة ال يختلفون في العمق، وم���ن حيث الجوهر، عن 
المتدينين المت�س���ددين، وينح�س���ر الخالف بينهم ف���ي ال�س���عارات المرفوعة، وبع�س 

الطقو�س الحياتية ال�سكلية فح�سب.

الروحي – العاطف���ي ال�سروري للنظر اإلى 
المراأة بو�سفها اإن�سانًا طبيعيًا ال يحتاج اإلى 

التقدي�س اأو التدني�س.
العلمانية لي�س���ت اأيديولوجي���ة، لذلك فاإن 
الت�سنيف الحا�سل اليوم بين اإ�س���الميين 
وعلمانيين هو ت�سنيف خاطئ من االأ�سا�س 
وم�سلل، والمعنى العميق للعلمانية ال يختزل 
بف�س���ل الدين ع���ن الدولة، فه���ذه الروؤية 
المختزلة تعبر عن روؤية طفولية ومراهقة 

�سيا�سية.
النقاط الحا�س���مة ف���ي النظام ال�سيا�س���ي 
العلمان���ي ه���ي: اأوًل: ا�س���تقاللية جه���از 
الدول���ة اأو حياديت���ه اإزاء جمي���ع االأدي���ان 
واالأيديولوجيات والعقائد، على الرغم من 
اأنها تتي���ح للجميع حرية التعبي���ر والعمل، 
اأي الدول���ة التي تقف على م�س���افة واحدة 
من جميع المواطني���ن، مهما كانت طبيعة 
ال�سلطة الحاكمة. وثانيًا: االعتراف بمبداأ 
المواطنة المت�ساوية كاأ�سا�س لعالقة الدولة 
بالمواطنين بغ�س النظر ع���ن انتماءاتهم 
واأديانهم واأحزابه���م واأعراقهم. وثالثًا: 
العلماني���ة واال�س���تبداد ال يجتمع���ان، الأن 
اال�س���تبداد م���ن اأي ن���وع يجع���ل الدول���ة 
عل���ى �س���اكلته فح�س���ب، وتفق���د حياديتها 
وا�ستقالليتها، وتفقد بالتالي �سفة الدولة 

الوطنية، دولة جميع المواطنين.

حازم نهار - حزب الجمهورية

 في غضون
السنوات األربع الماضية، 

فإن ]الشعب العربي[  قد 
ضغط في عملية فوضوية 

ما فعلته الدول الغربية في 
ما يقرب من قرنين من 

الزمان

آراء

خالصة القول

“

“
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األمم املتحدة حتث 
كندا على تقدمي املزيد 

من الدعم لالجئني 
السوريني

وقال دي انجيلي�س “كندا هي بلد مهم جدا 
في مفو�سية �س���وؤون الالجئين، لي�س فقط 
في الدعم ال���ذي تقدمه لبرامج الالجئين 
ولكن اأي�س���ا للقيادة التي توفرها من حيث 
المعايير الدولية للحماي���ة العالمية. نحن 

نعول حقا على كندا “.
و كانت قد حثت المفو�سية الدول اأن ت�ساعد 
في توطي���ن  100000 لديها خ���الل المدة  
بي���ن  2016-25 . ال���دول قبل���ت الدع���وة، 
وتعه���دوا باأخ���ذ الالجئي���ن. وكان���ت كندا 
واحدة من 25 دول���ة. ولم تكن كندا قادرة 
على االإرتقاء بم�ستوى االلتزام الحالي الذي 
اأخذته  على نف�س���ها بتوطين 1300 بحلول 
نهاية ال�سنة.  لقد اأعيد توطين 200 الجئ، 
ولكن 11100  اآخرون كان من المفتر�س اأن 
يتم توطينهم برعاية عدد من  المنظمات 

الخا�س���ة لم يتم توطينه���م . ووفقا الأرقام 
ن�س���رتها الحكوم���ة الكندية ي���وم الثالثاء، 

دخل فقط  703 الجئ لكندا.
وقال �سلجوق اأونال، ال�س���فير التركي لدى 
كندا، اأن���ه  ق�سى معظم وقت���ه في الثالثة 
اأ�س���هر الما�سية بع���د تولي���ه المن�سب في 
التح���دث م���ع الم�س���وؤولين الكنديين حول 

كيفية  ايجاد حل جذري لالأزمة.
وقال “في تلك االجتماعات مع ال�س���لطات 
الكندي���ة، نح���ن بالطب���ع نقول له���م نحن 
ممتن���ون مم���ا يقوم���ون ب���ه حت���ى االآن في 
الجه���ود الدولية. نحن نطل���ب منهم اأي�سا 
بذل المزيد من الجهد لزيادة الم�س���اعدة 
لتركيا والجهود التركية و / اأو اال�س���تمرار 

مع عملية اإعادة التوطين التي بداأوا بها”.

دليل الكنائس

تعود ملكية الديمقراطي العربي إلى شركة السالم ميديا جروب في كولومبيا البريطانية.
الديمقراطي العربي هي الصحيفة الوحيدة التي تخدم المجتمع العربي في كولومبيا البريطانية. 

نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم أو مساهماتكم بمقاالت أو رسائل القراء إلى المحرر. تجدون وسائل اإلتصال بنا بالتفصيل أدناه :

submit@arabdemocrat.com :تقديم مقالة  |  letters@arabdemocrat.com :رسائل إلى المحرر
اقتراحات وتعليقات: comments@arabdemocrat.com  |  اإلعالنات: advertise@arabdemocrat.com | هاتف: 893-9348 )778(

يمكن للقراء أيضا متابعة مجموعة متنوعة أكبر بكثير مما لدينا هنا على موقع  ArabDemocrat.com باللغتين العربية أو اإلنجليزية. كما سيتم إطالق تطبيقات لموقعنا على جوجل أندرويد وأبل IOS قريبًا.

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

S.no. 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/current-

church-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

تتمة.

WHO: over a million 
wounded in Syrian civil war
Over a million people have 
been injured during the Syrian 
Civil war, the World Health 
Organization’s Syrian representa-
tive said, adding that diseases are 
spreading since no regular medic-
inal supply reaches the patients.

Vaccination rates have plunged 
from 90% before the war to 52% 
this year; contaminated water 
has only added to the woes, 
allowing the spread of hepatitis 
and typhoid, Elizabeth Hoff on 
Thursday.

“In Syria, they have a million people 
injured as a direct result of the war. 
You can see it in the country when 
you travel around. You see a lot 
of amputees. This is the biggest 
problem”, Hoff said.

She added that a collapsed health 
care system, in which over half the 

public hospitals aren’t in service, 
has led to increasingly difficult 
circumstances to treat injuries and 
diseases. She also said that the 
Syrian regime, which demands 
that all aid convoys need to be 
approved by it, is still blocking 
supplies like syringes and ban-
dages, from entering rebel-held 
parts of the city.

Aid workers say that the regime 
argues that equipment can be 
used to aid rebel fighters.

“What has been a problem is the 
regularity of supply. The (government) 
approvals are sporadic”, Hoff said.

Over 6,500 cases of typhoid and 
4,200 cases of measles have been 
reported in Syria this year, she 
added.

There was only one reported case 

of polio, but other new diseases, 
like myiasis, a tropical disease that 
is spread by flies, with ten cases 
reported near Damascus. Syrian 
activists in the district of Eastern 
Ghouta said that tuberculosis was 
also prevalent due to poor sani-
tary surroundings and due to a 
government siege that has blocked 
aid deliveries.

Hoff also said that the WHO 
delivered over 13.5 million treat-
ments of life-saving medicine in 
2014, almost three times more 
than the year before. However, 
the problems are growing at a 
even faster rate, she added, due 
to deepening poverty and poor 
water access.

“The needs are not possible to believe”, 
Hoff said.
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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(1)

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

BURNABY
BURNABY BRANCH(1)

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
northshore.thebcma.com
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
CHILLIWACK MUSSALLAH(1)

Unit B 45845 Yale Road East, 

BURNABY
SFU BURNABY CAMPUS(2)

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

MUSALLA ABU BAKR(2)

7825 Edmonds Street,
 Burnaby, BC V3N1B9
778-892-7867
BCIT- BURNABY CAMPUS(2)

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

PRINCE GEORGE
KNOX UNITED CHURCH(2)

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

FORT ST JOHN
PEACE RIVER MUSLIM ASSOC(2)

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

Chilliwack, BC
Full Time Mussallah Opening Oct 
3rd Inshallah
604-701-2014
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(2)

2626 Kingsway Avenue, Port 
Coquitlam, BC
(604) 945-1885
islam-canada.com

DELTA
DELTA MUSALLAH(2)

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

RICHMOND
RICHMOND BRANCH(1)

12300 Blundell Rd, Richmond, BC
(604)233-7006
richmond.thebcma.com
RICHMOND JAMATKHANA(4)

7900B Alderbridge Way, Richmond, 
BC
(604) 273-972
AZ-ZAHRAA ISLAMIC CENTER(3)

8580 #5 RD, Richmond, BC
V6Y 2V4
Tel-604-274-7869

HOPE
ISLAMIC COLLEGE OF CANADA(2)

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

SURREY
SURREY DELTA BRANCH(1)

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

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

QUEENSBOROUGH
QUEENSBOROUGH / ANNACIS 
ISLAND(2)

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

KAMPLOOPS
UNIVERSITY COLLEGE OF THE 
CARIBOO(2)

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 

SURREY EAST BRANCH(1)

13585 62nd Avenue, Surrey, BC
(604) 597-7863
surreyeast.thebcma.com
MASJID AL-NOOR(2)

13526 98A Avenue, Surrey, BC
604-930-9742
masjidalnoor.ca
MASJID AL-HUDA(2)

14136 Grosvenor Road,
 Surrey, BC
604-585-4832
MASJID ANWAR MEDINA(2)

13560-105A Avenue,
 Surrey, BC
604-583-9786
FLEETWOOD ISLAMIC CENTRE(2)

209-8468 162 Street,
 Surrey, BC
604-617-7488
FIJI ISLAMIC CENTRE(2)

12988 - 84th Avenue,
 Surrey, BC
+1 604-220-0383        
MUSLIM YOUTH CENTRE(2)

209-7750 128 Street,
 Surrey, BC
(604) 502-8692
FRASER VALLEY JAMATKHANA(4)

15177-68 Avenue (Corner of 152 St 
and 68 Avenue) Surrey, BC
(604) 596-5354
AZA-E-HUSSAIN ASSOCIATION(3)

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

AL-KAWTHAR MOSQUE(3)

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

KAMPLOOPS
AYESHA MOSQUE(2)

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

VANCOUVER

(M on the door of Mussala) Surrey, 
BC. 5 times salah, Quran classes and 
Jumua’ Contact: Wasif Rana 778-896-
5344 (for entry 9am to 7pm Monday 
to Saturday)
778-896-5344 
AFGHAN MUSSALLA(2)

10648 135 Street,
 Surrey, BC
778-892-7867
ISLAMIC ACADEMY OF CANADA(2)

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(2)

2nd floor at 910 Granville, 

VANCOUVER BRANCH(1)

4162 Welwyn Street, Vancouver, BC
(604) 873-1787
vancouver.thebcma.com
FRASER MUSALLAH(2)

6436 Fraser Street, 
Vancouver, BC
604 316-4394
JAMIA MASJID VANCOUVER(2)

655 West 8th Avenue, Vancouver, BC
604-309-6036
pakcan.com
ISLAMIC INFORMATION CENTER(2)

3127 Kingsway, Vancouver, BC
604-434-7526
islamicinfocenter.org

MASJID OMAR-AL-FAROOQ(2)

1659 E10 Ave, Vancouver, BC
604-873-8580
daralmadinah.com
UBC BROCK HALL ANNEX
2nd Floor, Rm 2357, 
Vancouver, BC
msa-ubc.org

BAITUR RAHMAN(5)

9570 River Road Delta Vancouver, BC 
V4G 1B5 Canada
+1 (604) 583-4669
WEST BROADWAY MUSALA - AL 
BASHA RESTAURANT(2)

3143 W. Broadway, Vancouver, BC
4 times salah only- Zuhr - IshaNo 
Juma Salat
604-568-8841
DOWNTOWN MUSSALLA(2)

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 

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

5288 Joyce Street, 
Vancouver BC,V5R 6C9 
(upstairs)
604-435-3127
UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA(2)

2329 West Mall, 
Vancouver BC, V6T IZ4
604-822-2211
International House
VANCOUVER AIRPORT
Interfaith Chapel / International 
Arrivals Level
SAUDI STUDENT SOCIETY OF 
VANCOUVER(2)

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

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

BROCK HALL ANNEX1874 EAST 
MALL V6T 1Z1 UBC ISA
THAQALAYN MUSLIM 
ASSOCIATION(3)

ANGU 237, Henry Angus Building, 
2053 Main Mall, 
Vancouver BC 
604- 444- 0747
ubc.thaqalayn.ca

KELOWNA
KELOWNA BRANCH(1)

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

VERNON
VERNON ISLAMIC CENTRE(2)

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

LANGLEY
LANGLEY MUSSALLA (NEW 
LOCATION)(2)

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(2)

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

NORTH VANCOUVER
KAREN MAGNUSSEN 
COMMUNITY CENTRE(1)

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

VICTORIA
UNIVERSITY OF VICTORIA(2)

Interfaith Chapel
250-384-7000

PENTICTON
PENTICTON JUMU’AH(2)

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

WHITE ROCK
WHITE ROCK MUSSALLA(2)

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

MOSQUES

(1) BCMA | (2) OTHER SUNNI | (3) SHIA | (4) ISMAELI | (5) AHMADYYAJUMMU’AH ONLY (FRIDAY PRAYER)

EVENTS

(1) BCMA (2) OTHER SUNNI (3) SHIA (4) ISMAILI (5) AHMADYYA

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

EVENT TIME PLACE

Milad Al Nabi (Prophets B’day) Friday, January 2, 2015 (6:00 PM) India Banquet Hall, 13030 76 AVE, Surrey, BC
Nahla Abdo: Captive Revolution Book Launch – Palestinian Women in Israeli 
Prisons Friday, January 9, 2015 (6:30 PM – 9 PM) Room 7000, Simon Fraser University Harbour Center 515 

West Hastings, Vancouver, BC

“Unhired” Palestinian American professor Steven Salaita at SFU Monday, January 12 (7:30 PM) SFU Harbour Centre, 555 West Hastings Street, Segal 
Rooms; Vancouver, BC

“Unhired” Palestinian American professor Steven Salaita at UBC Wednesday, January 14 (5 PM)
Coach House at Green College, UBC; 6201 Cecil Green 
Park Road (off NW Marine Drive, opposite Chan Centre and 
Rose Parkade), Vancouver, BC

For up to date events in BC, please follow on facebook: facebook.com/groups/MuslimEventsBC | facebook.com/groups/ArabEventsBC | facebook.com/groups/PalestineEventsBC
To advise us of events, please email events@arabdemocrat.com
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وداعًا األسطورة الشحرورة... 
صباح

ربما لم يخل عام من االأعوام الما�سية من 
اإ�س���اعة خبر وفاة الفنانة اللبنانية الكبيرة 
ال�س���حرورة “�سباح”.و كل مرة تنت�س���ر فيها 
تلك االإ�س���اعة كانت تظهر علنًا منكرة هذا 
الخبر و موؤك���دة على وجوده���ا بخير وعلى 
حبه���ا للحياة ، و لكن لالأ�س���ف ه���ذه المرة 
غير باقي المرات فلن تطل علينا ال�سحرورة 
مرة اأخرى . ففي فجر االأربعاء توفيت �سباح 
عن عمر يناهز ال�87 عاما، وذلك اإثر وعكة 

�سحية مفاجئة.
ولدت �سب���اح ” جانيت جرج����س الفغالي ” 
ف���ي ح���ي الفغالية ف���ي وادي �س���حرور عام 
1927 ور�س���مت م�س���يرتها ب�سوته���ا الرائع 
وبح�سوره���ا الممي���ز على الم�س���ارح و عبر 
ال�سا�سة ال�سغيرة وفي اأدوارها ال�سينمائية 
ف���ي عطاء فن���ي في م�س���يرة ا�س���تمرت 65 
عاما.وب���داأت ، م�س���يرتها الفني���ة في �س���ن 
مبك���رة منت�س���ف الق���رن الما�س���ي، عب���ر 
الغناء في لبنان، قبل اأن تنتقل اإلى التمثيل 
واال�ستعرا�س عندما ا�ستطاعت لفت انتباه 
المنتجة ال�س���ينمائية اللبنانية االأ�سل اآ�سيا 
داغ���ر، الت���ي كان���ت تعم���ل ف���ي القاه���رة، 
فاأوعزت اإلى وكيلها في لبنان قي�سر يون�س 
بعقد اتف���اق معها لعمل ثالث���ة اأفالم دفعة 
واحدة، و ذهبت اإلى م�س���ر برفقة والدها 
ووالدتها، ونزل���وا �سيوفا على اآ�س���يا داغر 
في منزلها بالقاهرة، وكلف الملحن ريا�س 
ال�سنباطي بتدريبها فنيا، و تم تغيير ا�سمهها 
من “جانيت ال�سحرورة” اإلى “�سباح” ، ويقال 
اإن ال�سنباطي القى �سعوبة كبيرة في تطويع 
�سوتها وتلقينها اأ�س���ول الغناء، الأن �سوتها 
الجبل���ي كان م���ازال معت���ادا عل���ى االأغاني 
البلدية المت�سمة بالطابع الفلكلوري الخا�س 

بلبنان و�سوريا.
وترك���ت الفنانة �سب���اح خلفه���ا الكثير من 
االأعمال الفنية الخالدة اإذ اأن لها 83 فيلما 
عربيا، و27 م�سرحية لبنانية، ومايزيد عن 

3000 اأغنية م�سرية ولبنانية.
و�ساركت �سباح في بطولة اأفالم �سينمائية 
مع األمع النجوم في مجال المو�سيقى والغناء 
في حينه، مثل فريد االأطر�س ومحمد فوزي 
وعب���د الحليم حافظ، كما مثل���ت مع اأحمد 
مظهر ور�سدي اأباظة واأنور وجدي.  واأ�سهر 
االأعم���ال ال�س���ينمائية الت���ي �س���اركت فيها 
“ال�سحرورة” هي “�س���ارع الحب” مع الفنان 
الم�س���ري عب���د الحلي���م حاف���ظ و”االأيدي 
الناعم���ة” م���ع الفن���ان الم�س���ري اأحم���د 
مظهر، و”اأزاي اأن�ساك” مع الفنان اللبناني 
فريد االأطر�س، و “ليلة بكي فيها القمر” مع 
الفنان الم�سري ح�س���ين فهمي. وكان اآخر 
اعمالها الفنية م�س���رحية ” كنز االأ�سطورة” 
حي���ث كان اإلى جانبها بالم�س���رحية الفنان 
جوزف عازار وزوجها ال�س���ابق فادي لبنان 
والفكاهي كريم اأبو �سقرا وورد الخال .  اأما 
اآخر اأعمالها الغنائية فكان اغنية “يانا يانا” 

مع روال �س���عد والتي كانت عبارة عن توزيع 
جديد الأغنيتها .

ال تعتبر “ال�س���حرورة”، مجرد فنانة، بل هي 
�ساحبة تاريخ فن���ي كبير كما تعتبر ظاهرة 
رائع���ة و مميزة لي����س لها مثيل ف���ي الوطن 
العرب���ي ، و كان���ت تع���رف بحبه���ا للحياه و 

تحديها الموت و حبها للجمال .
و كان���ت الفنان���ة اللبنانية الراحل���ة قريبة 
من هموم وطنه���ا العربي وم���ا يواجهه من 
تحديات �سيا�سية وع�سكرية، وهو ما عبرت 
عنه بم�ساركتها في العديد من االعمال ذات 
القي���م الوطني���ة كاأوبريت “الوط���ن االأكبر” 

الذي لحنه محمد عبد الوهاب .
ونالت الفنانة الراحلة العديد من التكريمات 
من الزعم���اء ، اإذ منحت اأو�س���مة من ملك 
والرئي����س  ط���الل  ب���ن  الح�س���ين  االأردن 
التون�سي الحبيب بورقيبة، وكذلك الرئي�س 
ال�سينغالي، وال�س���اعر ليوبولد �سينغور، كما 
كرمها الرئي����س الم�س���ري اأنور ال�س���ادات 

بمنحها الجن�سية الم�سرية.
وعلى الرغم من الحب الجماهيري الكبير 
الذي حظيت به �سباح اإال اأنها واجهت العديد 
م���ن ال�سعوب���ات كالمقاطع���ة العربية لها، 
وذلك بعد ظهورها ف���ي برنامج المنوعات 
الفرن�سي “Le Grand Echiquier”، حيث 
اأدت اأغني���ة “عالندا” مع المغني الفرن�س���ي 
اليهودي، جزائري االأ�سل اإنريكو ما�سيا�س، 
ال���ذي ع���رف بميول���ه ال�سهيوني���ة ودعمه 
المطلق الإ�سرائيل، و بررت �سباح ذلك باأنها 

غنت معه كجزائري ال ك�سهيوني.
اأما على الجانب ال�سخ�سي فا�ستهرت الفنانة 
�سباح بكثرة زيجاتها، اإذ و�سل عدد اأزواجها 
اإلى ت�سعة. وهم: نجيب �سما�س وهو والد ابنها 
الدكتور �سباح �سما����س، وق�ست معه خم�س 
�سنوات، خالد بن �س���عود بن عبد العزيز اآل 
�سعود، ق�ست معه عدة اأ�سهر وح�سل الطالق 
ب�سبب �سغط من عائلته لتطليقها، االإعالمي 
الم�س���ري اأحمد ف���راج وق�س���ت معه ثالث 
�س���نوات. كما تزوجت ال�سحرورة من الفنان 
ر�س���دي اأباظة، وق�ست معه خم�س���ة اأ�سهر، 
وعازف الكم���ان الم�سري اأنور من�س���ي وهو 
ووالد ابنتها هويدا، وق�ست معه اأربع �سنوات 
والفنان يو�سف �سعبان وا�ستمر الزواج �سهر 
واح���د والنائب يو�س���ف حم���ود، وق�ست معه 
�سنتين، والفنان و�س���يم طبارة، وق�ست معه 
اأربع �س���نوات، والفنان فادي لبنان، وق�ست 
معه �سبع ع�سرة �س���نة. ولها �سقيقة واحدة و 

هي الممثلة لمياء فغالي.
واأثار خبر وفاة الفنانة اللبنانية �سباح يوم 
االأربعاء حالة من الحزن و االأ�سف في الوطن 
العربي و اأ�سعل مواقع التوا�سل االجتماعي 
حزنا ب�س���بب وفاته���ا .ورثاه���ا العديد من 
و  واالأعالميي���ن  الفناني���ن  و  االأ�س���خا�س 

ال�سخ�سيات العامة.



The Arab Democrat and
the Muslim Gazette are looking for

Sale Associates

• 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

Full and Part Time

You must have:

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 

You must be able to communicate and sell
advertising to stores and businesses.

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 serv-
ices from our partners such as Television, Phone, Long 
Distance and High Speed Internet.

WANTED

• Excellent sales, business and communication
development skills

• Honestly and effectively advise customers on their 
communication and entertainment needs

• Excellent organizational skills
• Cultivate good contacts within the Muslim, Arab and general 

communities

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

Netfone Services is looking for
several good sale associates.

For more information or to apply, send your resume’ to 
recruit@netfone.ca 
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.
Stores and businesses who want to sell our products and 
services should contact us directly at (604) 637-0911 

Full and Part Time

You must have:

You must be able to communicate and sell business
Phone, television and Internet services to

residential customers, stores and businesses. 

 

 

Save 50% on Your Business Phone and Internet Bill

Resellers and Agents Enquiries are welcome

Netfone  Unified Communications Solution (UCS) is more than a hosted 
IP PBX; it is a full-featured 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.

www.netfone.ca/business 

 Contact us:
Account Executive

business@netfone.ca
(604) 637-0911

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

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 

✓ As low as $20 per phone line ✓ Free Installation and equipment
✓ Free enhanced listing in Arab and/or Muslim Yellow Pages.
✓ Special deals on internet, phone and TV for
    Employees, Family and Friends.

Best of All, you need not pay a fortune for a PBX
system to be installed. 
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Al-An'am Halal Meat 
& Food Production

Ió``ª``› ∫Ó`M Ωƒ``◊
NZ Frozen Halal Meat

ô≤H/πéY
Beef/Veal

±hôN
Lamb

õYÉe
Goat

êÉLO
Chicken 

∑Éª°SC’G ´GƒfCG ™«ªL
All Kinds of Fish 

Fresh Halal Meat 
& Grocery

Catering

FRESH
TURKEY

´GƒfG ™«ªL
á«bGô©dG ÖÑµdG

Our skilled chefs can cater all kinds of occasions with variety of delicious Middle Eastern food
IôgÉe …ójCÉH h á«bô°ûdG äÓc’G ≈¡°T’ äÉÑ°SÉæŸG áaÉc õ«¡éàd ¿hó©à°ùe

QƒæJ õÑN
Iraqi Bread

…ƒ°ûe ÜÉÑc
Kabob

…ƒ°ûe ±hôN
Roast Lamb

…ƒ°ûe êÉLO
Roast Chicken

…ƒ°ûe ∂ª°S
Roast Fish

, ∫ÓM Ωƒ◊ øe á«Hô©dG á∏FÉ©dG ¬LÉà– Ée πc
IRÉà‡ ¿ÉÑLG , »bGôY QƒæJ õÑN ,á«bô°T äÉjƒ∏M ,á«FGòZ äÉLƒàæe

Original

940 12th ST. New Westminster BC
Order Now:  778-397-4050

For More Information

 2015 ΩÉ©d ΩÉ©f’G áÄLÉØe
âjÓà°ùdG Iõ¡LCG çóMG
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