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وفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
 الفشل املأساوي:جمزرة تشاريل ابدو
العاملي

.�سطح الحياة الفرن�سية
والآن ا�س ��محوا ل ��ي �أن �أقول بع�ض
 �إنه يمثل:الأ�ش ��ياء المثيرة للجدل
ف�ش ��ل المجتمع الم�س ��لم الفرن�سي
 و يمثل ف�شل.الذي ظهر منه القتلة
ال�صحاف ��ة الفرن�س ��ية والجمه ��ور
الذي عزز مهزلة �ساخرة �صبيانية
 وهو.يمثلها ت�صوير مجلة للإ�سالم
يمثل ف�ش ��ل اليمين الفرن�سي الذي
 على،ي�شعل الإ�سالموفوبيا و القتلة
.الأقل جزئيا
وتعليق ��ا عل ��ى الف�ش ��ل المذك ��ور
 واحد ممن �شارك في القتل:�أعاله
الجماع ��ي ق�ضى عقوبة بال�س ��جن
لم ��دة ث�ل�اث �س ��نوات لتجني ��د
الم�س ��لمين الفرن�سيين لالن�ضمام
�إل ��ى الجه ��اد ف ��ي حروب ال�ش ��رق
 حي ��ث كان ��ت الأجه ��زة.الأو�س ��ط
الأمني ��ة تراقب ��ه و ت�ضم ��ن انه لم
12 التتمة في الصفحة

كتب ريت�شارد �سيلفر�شتاين
الق ��وات الأمني ��ة الفرن�س ��ية و
ال�سيا�س ��يون والمجتمع الإ�سالمي
ور�س ��امو الكاريكاتي ��ر �أنف�س ��هم
يتحملون بع�ض الم�س�ؤولية عن هذا
.العمل الوح�شي
القت ��ل الجماعي ي ��وم االربعاء في
مكاتب المجلة ال�س ��اخرة “�شارلي
 حيث تم �إطالق،ابدو” الفرن�س ��ية
 يمثل العديد،  موظفا12 النارو قتل
 في.م ��ن الإخفاق ��ات الإجمالي ��ة
الطريق الأكث ��ر و�ضوحا ف�إنه يمثل
ف�شل قوات الأمن الفرن�سية الذريع
 �أنه يمثل الف�شل �أي�ضا.في عملهم
من الرئي� ��س الفرن�س ��ي فران�س ��وا
هوالن ��د والطبق ��ة ال�سيا�س ��ية في
البالد الذين لم يفعلوا �شيئا يذكر
لمعالج ��ة ظاهرة الإ�س�ل�اموفوبيا
المعادي ��ة للمهاجرين والم�ش ��اعر
المعادية لل�س ��امية التي تقبع تحت

7 التتمة في الصفحة

�أعلن ر�س���ميا في المملكة
العربي���ة ال�س���عودية عن
وف���اة المل���ك عب���داهلل
ب���ن عب���د العزي���ز ع���ن
،  عاما91عم���ر يناهز ال���ـ
ومبايعة الأمير �سلمان بن
،عبدالعزي���ز مل���كا للبالد
.والأمير مقرن وليا للعهد

Vancouver speaks against

Home Demolition

By David Mivasair

لدينا كل �أنواع اللحوم الحالل
والم�أكوالت العربية

Retail - Wholesale
Tel: 604-879-5518
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Veteran Israeli peace and
justice activist Jeff Halper
will speak in Surrey and
Vancouver on February 10
and 12, part of a nationwide tour organized by
Canadian Christian and
Jewish groups.
For over forty years a leading Israeli figure opposing
the occupation of Palestine
a nd d i s p o s s e s s i on of
Palestinians, Halper is

ومبايعة سلمان خلف ًا له

co-founder and director
of the Israeli Committee
Against House Demolitions.
In addition to his activism,
Halper is also an influential
analyst, having published
several books, including
An Israeli in Palestine, and
many articles. He was a
Nobel Peace Prize nominee
in 2006.
Halper’s talks in Surrey
and Vancouver aim to
raise political awareness
of the conflict and to convince Canadians that they
can serve a critical role in
resolving it. “As in the case

Iõ«a/áæWGƒe/Iôég äÓeÉ©e
(Góæc πNGO hCG êQÉN øe) Aƒé∏dG ÉjÉ°†b
ÒØ°ùàdGh ¢†aôdG ±ÉæÄà°SG
á«FÉæ÷G º¡àdG ´ÉaO
äGQÉ«°ùdG çOGƒMh áHÉ°UE’G ÉjÉ°†b


of apartheid South Africa,
a just peace will come to
Israel-Palestine only from
international pressures, coupled
with grassroots organization
and strategizing of Israelis
and Palestinian together. We
are having difficulties moving
from a defunct two-state
solution to a just and inclusive
alternative,” Halper said in a
recent interview about his
Canadian tour.
The Israeli Committee
Against House Demolitions
(ICAHD) was founded in
1997 when it became clear
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أخبار كندا
قرب التوصل إىل
اتفاق لرتحيل
صحفيي اجلزيرة

قال وزير ال�ش� ��ؤون الخارجية الكندي جون
بي ��رد �أن الجه ��ود المبذول ��ه للإفراج عن
ال�صحفي الكندي الم�صري محمد فا�ضل
فهمي قد و�صلت �إلى “مرحلة حرجة”.

وقال �أنه �س ��يتم التو�ص ��ل التفاق مع م�صر
على ترحيل محمد فهم ��ي �إلى كندا .و انه
يتم العمل حالي ًا من اجل تحريره.

وا�ضاف بيرد “�أنه يتم العمل ب�شكل وثيق مع
الم�ستويات العليا من الحكومة الم�صرية” ،
واكد �أنه من المقرر �أن يقوم بزيارة ر�سمية
لم�صر ف ��ي وقت الحق م ��ن هذا ال�ش ��هر ،و
و�صف الدبلوما�سية بين الدولتين فيما يتعلق
بالق�ضية ب�أنها قد و�صلت �إلى “مرحلة حرجة”.
وكان بي ��رد �س ��ابق ًا ق ��د �ش ��دد عل ��ى ثقته
في الإفراج ع ��ن محمد فهم ��ي خا�صة مع
وجود �سوابق لق�ضايا لكنديين تم الإفراج
عنهم في م�صر منها حالة �إطالق �س ��راح
ال�صحفيين الكنديين جون جري�سون وطارق
لوباني اللذان ت ��م اعتقالهم اي�ضا في عام
 2013واللذان ق�ضيا �ش ��هرين في ال�سجن
بعد القب�ض عليهم ف ��ي مظاهرة معار�ضة

للحكومة.
اعتقل فهمي في  29دي�سمبر  2013بتهمة
ن�ش ��ر معلوم ��ات كاذب ��ة واتهم بم�س ��اعدة
جماع ��ة الإخ ��وان الم�س ��لمين ه ��و و اثنين
م ��ن �صحفيي الجزي ��ره وهم :الأ�س ��ترالي
بيتر غري�س ��ته ،والم�صري باه ��ر محمد .
في فن ��دق الماريوت بالقاهرة ( و �س ��ميت
الق�ضية بق�ضية خلية الماريوت ) و اتهمت
النيابة المتهمين باتخاذ جناحين بالفندق
ال�شهير بو�سط القاهرة كمركز �إعالمي غير
مرخ�ص .
وكان ق ��د اعلن في ال�س ��ابق �ش ��قيق فهمي
�أنه قد تم تقديم طلب للحكومة الم�صرية
لترحيله من م�صر بموجب القانون الجديد
الذي وقعه الرئي� ��س عبد الفتاح ال�سي�س ��ي
ف ��ي  12نوفمب ��ر و ال ��ذي يجي ��ز لرئي� ��س
الجمهورية الموافقة على ت�سليم المتهمين
ونقل المحكوم عليهم من غير الم�صريين
�إلى دولهم لمحاكمته ��م �أو لتنفيذ العقوبة
ال�صادرة بحقه ��م بناء على طل ��ب ُيقدمه
النائ ��ب الع ��ام ي�س ��تلزم موافق ��ة مجل� ��س
الوزراء.
وكان الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ،في �شهر
نوفمبر اي�ض ًا قد اعلن �أنه يدر� ��س �إ�صدار
عفو عن ال�صحفيين الذين �أودعوا ال�سجن
قبل عام.
وكان ��ت محكم ��ة جناي ��ات القاه ��رة ق ��د
حكم ��ت ،ف ��ي �ش ��هر يولي ��و الما�ض ��ي على

ال�صحفيين الثالثة بال�س ��جن بعد �إدانتهم
بتهمة م�ساعدة منظمة �إرهابية .و حكم على
فهمي و غري�سته بال�سجن �سبع �سنوات ،اما
محمد باهر ف�صدر الحكم عليه بال�س ��جن
� 10سنوات .ولكن الخمي�س الما�ضي ق�ضت
محكمة النق� ��ض بقبول الطعن المقدم من
ال�صحفيين عل ��ى الحكم وقررت المحكمة
ب�إعادة محاكمتهم.
وكان قد قوبل الحكم ب�س ��جن ال�صحفيين
بانتقادات وا�س ��عة عل ��ى م�س ��توى العالم .
واعتبرته المنظم ��ات الحقوقي ��ة المحلية
والدولية المحاكمة مثاال على وجود عدد من
الم�شاكل في النظام الق�ضائي الم�صري .و
يعتقد العديد ومن بينهم ا�سر ال�صحفيين
المعتقلين �أن للق�ضية دوافع “�سيا�سية” ،و�أنه
تم اعتقالهم ب�سبب تغطية قناة “الجزيرة”
حينها للأو�ضاع في م�صر ،والتي اعتبرتها
ال�سلطات الم�صرية داعمة لنظام الرئي�س
المعزول محمد مر�سي.
و اث ��ارت الق�ضي ��ة الجدل ف ��ي العديد من
الم ��رات و كان اخرها الج ��دل الذي اثاره
ت ��داول اخبار عن محامي ��ة ال�صحفي �أمل
علم الدي ��ن تتحدث عن تهديد ال�س ��لطات
الم�صري ��ة له ��ا باالعتق ��ال ح ��ال و�صولها
لم�صر للدفاع عن محمد فهمي .تلك الأنباء
ما لبثت �أن نفتها المحامية و �صرحت بدال
م ��ن ذلك بوج ��ود م�ؤ�ش ��رات جي ��دة تتعلق
بت�صريحات الرئي�س الم�صري بالنظر في
العفو عن ال�صحفي .

إطالق سراح املواطن
الكندي خالد القزاز بعد أكرث
من عام حمتجزا يف مصر
�أمر النائب العام الم�ص ��ري باالفراج عن
المواطن الكن ��دي خالد الق ��زاز المري�ض
و المحتج ��ز منذ اكث ��ر من عام ف ��ي �أحد
الم�ست�شفيات الم�صرية في القاهرة.

و�أو�ضح ��ت �أ�س ��رة المعتق ��ل ف ��ي بيانها �أن
النائب الع ��ام �أمر في  29دي�س ��مبر 2014
ب�إخالء �س ��بيله .و �أنه قد �أخلي �س ��بيله من
غرفته في الم�ست�شفى .كما و�أعربت �أ�سرته
عن �أملها في �أن يتمكن من العودة �س ��ريعا
�إلى كندا حيث تقيم زوجته و�أبنا�ؤه الأربعة
الذين يحملون الجن�سية الكندية هم �أي�ض ًا.
وكان خالد القزاز قد نقل �إلى الم�ست�شفى
في القاهرة في نوفمبر الما�ضي من الحب�س
االنفرادي و هو يعاني من انزالق غ�ضروفي
قد يعر�ضه للإ�صابة بال�شلل .و كان تم نقله
على ما يبدو بعد فقدان الحركة في ذراعيه

و�إ�صابته ب�ألم �شديد.

العفو الدولية.

المواطن البالغ من العمر  35عاما در� ��س
الهند�س ��ة في جامع ��ة تورونت ��و  ،و كان قد
عمل بحكم جن�س ��يته الم�صرية كم�س ��اعد
و م�ست�شار �س ��ابق للرئي� ��س ال�سابق محمد
مر�س ��ي في ال�ش ��ئون الخارجية وفى �إدارة
الملف الخارج ��ى له .و كان اح ��د اع�ضاء
حملت ��ه  .وكان خالد الق ��زاز قد اعتقل مع
ثمانية �آخرين في  3يوليو  2013عقب عزل
الجي�ش للرئي�س ذو الخلفية الإ�سالمية �إثر
تظاهرات حا�ش ��دة طالبت برحيله .وتقول
�أ�س ��رته �إنه �أودع الحب� ��س االحتياطي دون
توجيه �أي تهم �إليه و �أن ال�سلطات الم�صرية
لم تو�ضح �أوتف�سر لماذا قب�ض عليه.

و ج ��اء في بي ��ان عائلته الذي قر�أه �ش ��قيق
زوجت ��ه �أحمد عطي ��ة المقيم ف ��ي تورونتو
لل�صحاف ��ة الكندية ي ��وم  6يناي ��ر ” اليوم
خال ��د وعائلت ��ه �س ��عداء للغاي ��ة وممتن ��ون
لإطالق �سراحه و لكن بينما نحتفل بحرية
خال ��د ،ف�إننا ال ن ��زال قلقين للغاية ب�ش� ��أن
حالته ال�صحية وجمع �ش ��مله م ��ع زوجته،
�سارة عطية و�أطفالهما الأربعة في كندا”.

وق ��د لفت ��ت ق�ضيت ��ه اهتم ��ام الن�ش ��طاء
وجماع ��ات حقوق الإن�س ��ان ،مث ��ل منظمة

وق ��ال ” أ�ن ��ه على الرغ ��م م ��ن �أن رد فعل
الأ�س ��رة الأولي تجاه �إطالق �س ��راحه كان
“ال�سعادة والإثارة �إال �أنهم ي�شعرون بالقلق
لأن الإفراج عن ��ه �أخذ وقت ��ا طويال وانهم
كان ��و ينا�ضلون م ��ن اجل من �أج ��ل البقاء
�إيجابيين” .

و�أ�ضاف “نحن جميعا �سعداء بذلك ،ولكن
الأمر لم ينته حتى ي�صل معي �إلى البيت و
�إلى �أوالده”.
وقال “لقد جمعت الأ�س ��رة بالفعل الأموال
واتخ ��ذت الترتيب ��ات الالزم ��ة ل ��ه ليتلقي
الرعاية الطبية المنا�سبة .ونحن ن�أمل من
الحكومتي ��ن الم�صرية والكندية الإ�س ��راع
في معالجة هذه الق�ضية الإن�س ��انية بحيث

�ضع �إعالنك هنا

يتمكن خالد في النهاية م ��ن الو�صول �إلى
منزله”.
وا�ضاف عطية �أن القزاز يعاني من �إ�صابة
�شديدة في العمود الفقري و قعت له �أثناء
اعتقاله ،و�أنه في حاجة �إلى عملية جراحية.
لذلك يتمنى الإفراج عنه �سريع ًا حتى يكون
قادرا على الطيران �إلى كندا في �أقرب وقت
ليخ�ضع لعملية جراحية هو في حاجة �إليها.
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أخبار كندا
�أ�شكال التعليم ما بعد الثانوي� .أما ما ن�سبته
 44ف ��ي المائة م ��ن الوظائف �س ��يكون من
الحرف الفنية المهنية والمجاالت التقنية.
وتوا�صل حكومة كري�ستي كالرك الليبرالية
دفع خطة عملها التي تم ربطها ب�شكل كبير
بتطويرات محتملة في مجال الغاز الطبيعي
وت�صدير الغاز الطبيعي الم�سال �إلى �آ�سيا.
و عل ��ى الرغ ��م م ��ن الفر�ص الت ��ي يخلقها
مج ��ال الغ ��از الطبيعي الم�س ��ال ف ��ي خلق
فر�ص جديده للعمل �إال �أن  68في المائة من
الوظائف ال�ش ��اغرة عام � 2022سوف ت�أتي
في الواقع من التقاعد و ذلك وفقا لتوقعات
�سوق العمل في بريتي�ش كولوبيا في . 2022

اكرث  60وظيفة مطلوبة
يف بريتيش كولومبيا
من المتوق ��ع تح ��ول الت ��وازن االقت�صادي
في كندا م ��ن �ألبرتا �إلى �س ��احل كولومبيا
البريطانية.وج ��اء هذا التوق ��ع من كبراء
الإقت�صاديي ��ن ف ��ي بنك مونتري ��ال ،حيث
الآن هو التوقيت المثالي لبريتي�ش كولومبيا

لتدفع الحكومة للم�ساعدة في توفير مليون
فر�صة عمل بحلول عام .2022
ووفق ��ا للمحافظة ،ف� ��إن �أكثر م ��ن  78في
المائة من هذه الوظائف يتطلب �شكال من

وعل ��ى الرغم من كل االهتمام من تو�س ��يع
قطاع الطاقة في بريتي� ��ش كولومبيا �إال �أن
�أف�ض ��ل  10وظائف كانت مكتبي ��ة �أو كانت
وظائف متعلقة بتقديم الخدمات .
و ه ��ا ه ��ي اكث ��ر  60وظيف ��ه مطلوب ��ه في
بريتي�ش كولومبيا بالترتيب من الأكثر �إلى
الأقل طلبا بحلول عام :2022
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☛ are looking to develop experience in
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مساعدة املهاجرين اجلدد على التأقلم
يف اجملتمع الكندي وبداية العمل

يعاني الواف ��دون الجدد �إلى كن ��دا عموما
من �صعوب ��ة الإندماج مع المجتمع المحلي
الكندي ،و�إختالف المعامالت والخدمات
الحكومي ��ة فيه ��ا عن تل ��ك الموج ��ودة في
البالد العربية على وجه الخ�صو�ص ,حيث
تتنوع الخدمات الحكومية وتتعدد الجهات
التي تقدمها مما يزيد الأمور �صعوبة على
المهاجري ��ن الج ��دد  ،لذل ��ك توج ��د عدد
م ��ن المنظمات غي ��ر الربحية الت ��ي تقوم
بم�س ��اعدة القادمون الجدد على الإندماج
ف ��ي المجتم ��ع المحل ��ي والإ�س ��تفادة م ��ن
الخدمات المتنوعة التي تقدمها الحكومة
للمقيمي ��ن ف ��ي كن ��دا وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال
تقديمها لور�ش عمل تثقيفية حول مختلف
الموا�ضي ��ع الت ��ي تهم المهاجري ��ن الجدد
وت�س ��هل اندماجهم ف ��ي المجتمع المحلي،
بالإ�ضافة لإ�ست�ش ��ارات �ش ��خ�صية مجانية

والم�ساعدة في التقدم للخدمات الحكومية
المختلفة (م�ساعدات الإيجار ،م�ساعدات
الأطفال ،الت�أمين ال�صحي ,بطاقة ال�ضمان
االجتماع ��ي ،التق ��دم للجن�س ��ية الكندية ،
الم�ساعدات المالية)
�أما فيما يخ� ��ص الجانب المهن ��ي ,فتقوم
المنظمات بالم�س ��اعدة في اعداد ال�س ��ير
الذاتية و�ش ��رح �أ�س ��اليب البحث عن عمل
و�صفوف التقوية في اللغة الإنكليزية ونظام
التعليم الكندي ,وما ه ��ي الحلول المتاحة
�أمام �أ�صحاب الكفائات العلمية والمهنية
ومن تلك المنظمات غير الربحية منظمة
 ،S.U.C.C.E.S.Sالت ��ي تق ��وم بتقدي ��م
الخدمات ال�س ��ابق ذكرها ب�ش ��كل مجاني
وبعدة لغات من �ضمنها االلغة العربية

لمزيد من المعلومات يرجى الإت�صال على الرقم  6044301899تحويلة 117

او مراجعتنا على العنوان التالي:

200-5172Kingsway, Burnaby, BC, V5H 2E8, Canada

�أو مرا�سلتنا على البريد الإلكتروني ahmed.sallaam@success.bc.ca

العربي الديمقراطي

5 2015 ) شباط (فبراير- العدد الثالث

أخبار كندا

Silencing Palestine

which is widely seen as an intrusion of politically motivated local
business-people into university
affairs. The chancellor did eventually send forward the package;
it was turned down (with one honorable exception), and the Board
has refused to reconsider its vote,
so international protest continues
and grows. The case is widely seen
as one instance--a very dramatic
one--in the attempt by pro-Israel
groups to shut down all criticism
of Israel's policies. Such attempts
are frequent on and off campus
in the U.S., Canada, Europe,
and Australia; in some places,
legal efforts have been made to
prosecute criticism of Israel's policies as "anti-semitic hate speech"
and thus a criminal offense. The
Seriously Free Speech CommitteeVancouver has intervened in many
of these cases here and elsewhere;
its letters and statement of principles can be found on its website.

Professor Steven Salaita in Vancouver
and the muzzling of dissent.
By Dr. Sheila Delany
On January 12 and 14, several
hundred people crowded into
the Segal Rooms at SFU-Harbour
Centre and into the Coach House
at Green College, UBC, to hear
Professor Steven Salaita speak
on "First peoples, Palestine, and the
crushing of free speech". Sponsored
by the Seriously Free Speech
Committee, and with a dozen
co-sponsoring organizations,
both talks were followed by lively
discussion.
Salaita addressed his own background as the son of Palestinian
immigrants, his present situation,
the context of the new American
Indian Studies Department at

University of Illinois, ethnic studies and the necessarily violent basis
of colonialism, and implications of
the currently fashionable demand
among administrators for "civility".
The young professor-- author or
editor of six books and numerous
articles on indigenous peoples,
colonialism, and Arabic culture-was a well-liked tenured teacher at
Virginia Tech University.
Over a year ago, in autumn 2013,
he accepted another tenured position in American Indian Studies
at the University of Illinois at
Urbana-Champaign. He and his
wife quit their jobs in Virginia,
sold their house, moved north
with their child, and Steven began
preparing classes.

Professor Steven Salaita (left) and Mr. Hanna Kawas (Chairperson of the Canada
Palestine Association and Co-host of the Voice of Palestine) in Vancouver.
Then in August, three weeks
before classes were to start,
came the surprise. Pro-Israel
students and wealthy donors to
the University of Illinois, had
monitored Steven's personal
twitter account, on which he
had registered angry comments
during Israel's brutal attack
on Gaza. Doubtless they also
knew that he had been active
in the BDS--Boycott, Divest,

THE VOICE OF PALESTINE
Analysis Interviews

Visit www.VoiceOfPalestine.ca
for different options to listen to
our audio programs

The voice of
the Palestinian
people
This is a complementary Community Service Announcement

Vancouver speaks against

Home Demolition

to Halper and other Israeli activists that the Oslo “peace process” was
leading not to peace but to a more
deeply entrenched occupation. At
that time, thirty years after Israel
occupied the West Bank, it had
demolished 9,000 Palestinian
homes, mostly as a punitive
measure to suppress Palestinian
resistance. Halper and others saw
opposing home demolitions as a
concrete way to raise consciousness among Israelis and oppose
the occupation itself.

Since then, ICAHD has been
active on the ground, blocking
bulldozers, for example, as well as
in the Israeli court system and has
been able in many cases to stop
the demolition of specific homes.
In addition, ICAHD has led the
rebuilding of 187 homes at a cost
of about $15,000 each. Despite
ICAHD’s efforts, the number of
homes demolished by Israeli occupation forces has risen to about
48,000. Halper’s Canadian tour
aims to raise consciousness and
also to raise the funds needed to
rebuild a demolished home for a
Palestinian family.
Halper, a retired professor of
anthropology, has also contributed analysis of the function of the

"Palestinians are utterly
frustrated by the impact
of Israeli policies on their
territory. They can't plan
their communities. They are
evicted from their homes.
Their homes are regularly
demolished. I don't believe
that most people in Israel
have any idea of the way
planning policies are
used to divide and harass
communities and families.
They would not themselves
like to be subjected to such
behavior."
UN Under-Secretary-General
for Humanitarian Affairs,
Boroness Valerie Amos
occupation in Israeli society. He
coined the term “matrix of control”
to debunk the claim that the
2001 offer by Israel’s then-Prime
Minister Ehud Barak to Palestine
President Yasir Arafat for Israel to
withdraw from 98% of the occupied West Bank was a genuine and
generous attempt at peacemaking.
Halper pointed out that the 2%
that Barak insisted on retaining
would allow Israel to maintain
its control over Palestinian land

Sanction--movement to pressure
Israel into ending its occupation
of Palestine, and particularly the
academic boycott of Israeli academic institutions.
Accusing Salaita of anti-semitism and incivility, some donors
contacted the chancellor of the
university and threatened to withdraw funding if the hiring went
through. The chancellor was motivated to interfere. She refused to
send the hiring package on to the
last step in the process, the normally pro-forma approval of the
Board of Governors or Board of
Trustees. In other words, the job
offer was canceled.

Currently, a financial settlement
has been offered by the university
and rejected by Salaita; his goal is
reinstatement. He has been speaking across the U.S., may sue, and
the debate rages on.
Copies of Steven Salaita’s book
Modern Arab American fiction. A
reader’s guide (Syracuse University
Press, 2011) are available from Dr.
Delany, sdelany@sfu.ca , at a discounted price of $20.

This decision was so irregular
that it has generated international
protest. Defenders of free speech
worldwide signed petitions,
refused to speak at U of Illinois,
demanded the hiring go through.

ABOUT THE AUTHOR

Academic organizations have condemned the university, and several
of its own departments have voted
"no confidence" in their chancellor. Many of its own alumni and
alumnae, as well as current students and faculty--both Jewish and
not--have protested the decision,

Dr. Sheila Delany is
Professor Emerita at Simon
Fraser University. She is a
lifelong political activist.

Demolitions by Decade & Type

Demolitions by Type
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of Palestinian permit
applications are denied!

A Palestinian standing over the remains of his home destroyed by Israeli occupation forces
and lives just as if prison guards
were to withdraw from all the cells
and hallways of a prison but retain
control over the gates.
Halper will speak in Surrey on
February 10, 7:30 pm, at the
Northwood United Church, 8855
156th Street, about “Imagining a
Future for Israel/Palestine: Beyond
Fear and Violence”. The Surrey
event will be live streamed
on http://new.livestream.com/
accounts/5872952/Jeff Halper
and online audience will be

able to engage with Jeff and ask
questions.
In Vancouver, he will speak on
February 12, 7:30, at the Peretz
Centre at 6184 Ash Street, about
“Israel at a Crossroads: Where To
From Here”. Halper will also
hold meetings with local activists and opinion leaders in the
Lower Mainland. More information is available by calling (604)
781-7839.

ABOUT THE AUTHOR

David Mivasair
is a Vancouver-based rabbi
who has lived in IsraelPalestine for four years and
is a member of Independent
Jewish Voices.
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أخبار العامل العربي
رسائل احتجاجية
على زيارة وزير خارجية
كندا لفلسطني
كتب :محمد ح�سين

“ م���ن يدع���م الإره���اب الإ�س���رائيلي؛ يج���ب �أن ي�س���تقبل
بالأحذي���ة” كان���ت ه���ذه �إح���دى ال�ش���عارات الت���ي رفعها
الفل�س���طينيون المحتج���ون عل���ى زيارة وزي���ر الخارجية
الكندي جون بيرد الأ�س���بوع الما�ضي �إل���ى رام اهلل ،حيث
نظم المحتج���ون وقفة هتف���وا خاللها ب�ش���عارات منددة
بمواقف كن���دا المناه�ضة لكل مطالب الفل�س���طينيين في
الأمم المتحدة ،والداعمة للإحتالل الإ�سرائيلي.
ولدى خروج الوزير الكندي من مقر وزارة
الخارجية الفل�سطينية في رام اهلل ،الأحد
الما�ضي ،وعقب لقاءه نظيره الفل�س ��طيني
ريا� ��ض المالك ��ي �ألق ��ى المحتج ��ون تجاه
الموك ��ب الخا�ص ببي ��رد الأحذية القديمة
ور�ش ��قوه بالبي� ��ض ،معلنين ع ��ن رف�ضهم
لزيارته فل�س ��طين ،وذلك و�س ��ط حرا�س ��ة
�أمني ��ة م�ش ��ددة من الق ��وات الفل�س ��طينية
الخا�صة وقوات مكافحة ال�شغب الم�سلحة
بالر�شا�شات لت�أمين زيارة الوزير.
كانت ه ��ذه الوقفة االحتجاجية ا�س ��تجابة
لدع ��وة حركة �ش ��بيبة فت ��ح الفل�س ��طينية
التي دع ��ت �إلى تظاهرة لرف� ��ض المواقف
ال�سيا�س ��ية الكندي ��ة ،والت ��ي كان �آخره ��ا
الت�صوي ��ت �ضد ع�ضوية فل�س ��طين الكاملة
ف ��ي مجل� ��س الأم ��ن .ونقل ��ت ال�صحاف ��ة
الفل�س ��طينية ع ��ن �س ��كرتير ع ��ام �ش ��بيبة
حركة فتح ،ح�س ��ن فرج ،قوله “�إن موقفنا
ي�أتي تعبيرا عن االحتجاج على مواقف كندا
من الق�ضية الفل�سطينية ومعار�ضتها لكافة
الم�شاريع الفل�سطينية وكان �آخرها م�شروع
�إنهاء االحتالل في مجل�س الأمن”.
و�أ�ض ��اف فرج قائ�ل�ا “جئنا لنرف ��ع �صوتنا
عالي ��ا ون�ؤكد ب� ��أن الوزير غي ��ر مرحب به
ف ��ي رام اهلل” م�ش ��يرا �إلى �أن كن ��دا تدعم
اال�س ��تيطان في القد� ��س وال�ضفة الغربية
وتغطي عل ��ى الإرهاب �ضد الفل�س ��طينيين
في ال�ضفة وغزة ،وقد قطعت الم�ساعدات
ع ��ن وكالة الغ ��وث للحد من دعم ال�ش ��عب
الفل�سطيني.
م ��ن جانب ��ه طال ��ب كبي ��ر المفاو�ضي ��ن
الفل�س ��طينيين� ،صائب عريقات ،في بيان

له الحكومة الكندية باالعتذار على دعمها
لإ�س ��رائيل و�سيا�س ��ات الف�صل العن�صري
ومنعها ح�صول ال�ش ��عب الفل�س ��طيني على
االعت ��راف بدولت ��ه ،كم ��ا طال ��ب عريقات
بيرد بتقديم االعتذار لل�ش ��عب الفل�سطيني
ب�أكلمه عن مواقفه الداعمة لإ�سرائيل التي
تقمع الفل�سطينيين .وجاء في بيان عريقات
“ن�أ�س ��ف على �أن قرارات الحكومة الكندية
تدعم الطرف الخاطيء للتاريخ عن طريق
الدع ��م الأعم ��ى للإحت�ل�ال الإ�س ��رائيلي
و�سيا�ساته العن�صرية”.
وتاب ��ع عريق ��ات أ�ن ��ه عندما قبل ��ت الأمم
المتحدة عام  2012ترقية و�ضع فل�س ��طين
من كيان مراقب �إلى دولة مراقبة ،كان بيرد
�ضد هذا التوجه ،حيث �صدر القرار ب�أغلبية
�ساحقة من  138دولة مقابل معار�ضة ت�سع
دول بينها كندا.
وردا عل ��ى ا�ستف�س ��ارات و�س ��ائل الإع�ل�ام
ب�ش�أن �إ�صرار وزير الخارجية الكندي جون
بيرد ب� ��أن الفل�س ��طينيين يقوم ��ون “بخط أ�
ف ��ادح” من خ�ل�ال الذهاب إ�ل ��ى المحكمة
الجنائي ��ة الدولية ،قالت حنان ع�ش ��راوي
ع�ضو اللجنة التنفيذي ��ة لمنظمة التحرير
الفل�سطينية “تبني وزير الخارجية الكندي
جون بيرد لهجة فوقية هو الذي ي�شكل خط�أً
فادح ًا من �ش�أنه ال�سماح لإ�سرائيل بالتمادي
في انتهاكاتها المنظمة والمنافية
لقواعد القانون الدولي”.
وتابع ��ت ع�ش ��رواي “ا�س ��تمرار
�إ�س ��رائيل ف ��ي عملي ��ات التطهير
العرق ��ي بح ��ق �ش ��عبنا و�أر�ضن ��ا
وخا�صة في القد�س ،بالإ�ضافة �إلى
جرائم الح ��رب التي اقترفتها في

إن استمرار إسرائيل في عمليات التطهير العرقي بحق
شعبنا وأرضنا وخاصة في القدس ،باإلضافة إلى جرائم
الحرب التي اقترفتها في قطاع غزة ،سيمكنها من فرض
مشروعها إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية

قطاع غزة وق�صف وقتل المدنيين الأبرياء،
و�ض ��م القد� ��س والمناط ��ق الفل�س ��طينية
الأخرى ،وتو�سيع جدار الف�صل العن�صري
ون�شر الحواجز الع�س ��كرية ومنع الحركة،
�س ��يمكنها ذل ��ك م ��ن فر� ��ض م�ش ��روعها
�إ�سرائيل الكبرى على فل�سطين التاريخية”.
و�أ�ضافت ع�ش ��راوي “�إن الخط الأحمر هو
تزوي ��د �إ�س ��رائيل بالح�صان ��ة ال�سيا�س ��ية

والقانوني ��ة لإلغ ��اء وج ��ود �ش ��عب آ�خ ��ر،
وتمكينها من الإجها�ض على فر�ص ال�سالم،
وحقيقة �أنها تتلقى دعم ه�ؤالء االعتذاريين
المدافعين �أمثال جون بيرد الذين ن�صبوا
�أنف�سهم دعاة ومحامين عنها بل ومتواطئين
في جرائم الحرب التي ترتكبها �إ�س ��رائيل
�ضد �شعب مدني �أعزل”.
وقد بعث ��ت الق ��وى الفل�س ��طينية بر�س ��الة
�ش ��ديدة اللهج ��ة إ�ل ��ى الحكوم ��ة الكندية
“با�س ��م الأطفال والأ�ش�ل�اء وبا�سم الجثث
الممزقة المحروقة والبيوت المهدمة بفعل
العدوان الإ�س ��رائيلي المفت ��وح على قطاع
غ ��زة” للتعبي ��ر ع ��ن رف�ضه ��م ت�صريحات
الم�س� ��ؤولين الكنديين التي تقف في �صف
الجانب الإ�س ��رائيلي .حيث �س ��بق وو�صف
بي ��رد الق�صف الإ�س ��رائيلي الغا�ش ��م على

ICC to launch war 2014 a “black year
crime investigation for freedom of
in Palestine
press” in Palestine
and Media Freedoms (MADA), also
published a similar report stated:
“The total of Israeli violations during
the last attack were 112, and the total
of attacks were 191 during the last
three Israeli attacks on Gaza Strip,
most of which were severe aggressions:
the IOF killed 24 journalists and
media workers in the three attacks,
and shelled and destroyed 61 local,
Arab and international media outlets”,
MADA General Director Mousa
Rimawi said.

Media watchdog the Gaza Center
for Press Freedom reported over
17 journalists died in the 50-day
war, in additional to 295 separate
“violations of press freedom” committed by Israel across the occupied
territories, marking 2014 as the
“bloodiest” year for Palestinian
media. “2014 was a black year for
…freedom of the press in Palestine
and it was the worst and bloodiest”,
it said in its annual report.
Palestinian Center for Development

proceed with an investigation pursuant
to the criteria established by the Rome
Statute” the court said.
According to Palestinian foreign
ministry official Ammar Hijazi,
the Palestinian Authority believes
that all necessary elements were
taken into consideration.“The
gravity aspect is there, as civilians were
targeted. Palestine is ready to fully
cooperate if there are any violations
committed during the war by the
Palestinian side as well”, he said.

International Criminal Court
(ICC) prosecutors will open a
preliminary inquiry into any war
crimes that may have taken place
in the Palestinian territories. The
court will determine if the findings merit a full probe, which can
eventually lead to charges against
officials in Israel. “A preliminary
examination is not an investigation
but a process of examining the
information available in order to reach
a fully informed determination on
whether there is a reasonable basis to

مراكز �إيواء النازحين في مدار� ��س وكالة
غ ��وث وت�ش ��غيل الالجئي ��ن الفل�س ��طينيين
“�أون ��روا” ف ��ي غ ��زة ب أ�ن ��ه نتيج ��ة لتخزين
ال�س�ل�اح بداخلها متجاه ًال الوح�شية التي
ا�س ��تخدمتها �إ�س ��رائيل ف ��ي قت ��ل الأطفال
والن�ساء المحتمين بهذه المالجيء.
وعقب زيارة الوزير الكندي �إلى فل�س ��طين
وجه رئي�س الوزراء الإ�س ��رائيلي ،بنيامين
ّ
نتنياهو� ،ش ��كره �إلى بي ��رد على دعمه “كي
ال تقيد �أيدي �إ�س ��رائيل في محكمة الهاي
الدولي ��ة” م�ضيف ��ا “نحن بدورنا �س ��نواجه
الإرهاب ونقاتل ��ه في كل جبهة و�س ��ندافع
عن ال�شعب الإ�سرائيلي �ضد �أي تهديد”.
وق ��ال نتنياه ��و “نح ��ن بحاج ��ة للو�ض ��وح
وال�ش ��جاعة ولكن ��دا كال الأمري ��ن ف�أنت ��م
تعلمون من المعتدي ومن الذي يعتدى عليه،
�إ�سرائيل تدافع عن نف�سها ب�صورة �شرعية
�ضد جرائم الحرب التي ترتكبها حما� ��س
ومنظم ��ات �أخرى و�أنتم تعلمون ب�أنه لي� ��س
من العدل جر �إ�سرائيل لمحكمة الهاي”.
وعق ��ب اللق ��اء دع ��ا بي ��رد �إلى ا�س ��تئناف
المفاو�ضات بين ال�س ��لطات الفل�س ��طينية
والإ�س ��رائيليين ،م�ضيفا في بيان �أنه طلب
م ��ن الوزي ��ر الفل�س ��طيني “�إع ��ادة تقيي ��م
نتائج �أي عم ��ل يمكن �أن ي� ��ؤدي �إلى نتائج
عك�س ��ية ،بهدف حل تفاو�ض ��ي مع الجانب
الإ�سرائيلي”.

عن المؤلف
محمد حسين
مترجــم صحفــي ومــدون
مصــري ،عمــل بالعديــد
مــن المواقــع والصحــف
المصريــة والعربيــة ،تلقــى
مــع
صحفيــة
تدريبــات
الجهــات
مــن
العديــد
والمؤسســات العالميــة مثــل
“GIZ” - “Reuters” - “Arab
Organization for Human
.”R i g h t s
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اململكة العربية السعودية:

وفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

ومبايعة سلمان خلف ًا له
و�ش ��يع جثمان المل ��ك الراح ��ل بعد �صالة
ع�صر الجمعة .ودعا الملك الجديد �سلمان
ب ��ن عبد العزي ��ز المواطنين �إل ��ى مبايعتة
ومبايع ��ة ولي عهده االمي ��ر مقرن بن عبد
العزيز بعد �صالة ع�شاء الجمعة.
ونقل التلفزيون ال�سعودي بيانا من الديوان
الملك ��ي يقول” ببالغ الأ�س ��ى والحزن ينعي
�صاحب ال�س ��مو الملكي ول ��ي العهد الأمير
�س ��لمان ب ��ن عبدالعزي ��ز �آل �س ��عود وكافة
�أفراد الأ�س ��رة والأم ��ة  ،خ ��ادم الحرمين
ال�ش ��ريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود حيث وافته المنية في تمام ال�ساعة
الواح ��دة م ��ن �صباح ه ��ذا الي ��وم الجمعة
المواف ��ق 1436 / 4 / 3ه� �ـ � /إن ��ا هلل و�إنا
�إليه راجعون  .تغم ��د اهلل خادم الحرمين
ال�ش ��ريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
بوا�سع رحمته وغفرانه و�أ�سكنه ف�سيح جناته
 ،وعزا�ؤنا تم�سك هذه الأمة بدينها القويم
 ،فجزاه اهلل عن الإ�س�ل�ام وعن هذه الأمة

وعن الم�سلمين كافة خير الجزاء وقد تقرر
ال�ص�ل�اة على خادم الحرمين ال�ش ��ريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز – رحمه اهلل
– بعد �ص�ل�اة ع�صر هذا اليوم الجمعة في
جامع الإمام ترك ��ي بن عبداهلل في مدينة
الريا�ض .وهلل الأمر من قبل ومن بعد” .
و ج ��اء �أي�ض ��ا في البي ��ان ” تلق ��ى �صاحب
ال�سمو الملكي ولي العهد الأمير �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود البيعة ملك ًا على البالد
وفق النظام الأ�سا�سي للحكم .وبعد �إتمام
البيعة  ،وبنا ًء على البند (ثاني ًا) من الأمر
الملكي رقم �أ 86/وتاريخ 1435/5/26هـ،
ال ��ذي ن�ص عل ��ى �أن يبايع �صاحب ال�س ��مو
الملك ��ي الأمير مق ��رن ب ��ن عبدالعزيز �آل
�س ��عود ولي ًا للعهد في حال خلو والية العهد
 ،دعا خ ��ادم الحرمين ال�ش ��ريفين الملك
�سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية
ال�سعودية – يحفظه اهلل – لمبايعة �صاحب
ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز

ولي ًا للعهد  ،وق ��د تلقى �س ��موه البيعة على
ذلك .و�ستبد�أ البيعة من المواطنين لخادم
الحرمي ��ن ال�ش ��ريفين المل ��ك �س ��لمان بن
عبدالعزيز ول�سمو ولي عهده الأمير مقرن
بن عبدالعزي ��ز – يحفظهما اهلل – بق�صر
الحكم في الريا�ض بعد �صالة ع�ش ��اء هذا
اليوم الجمعة 1436 / 4 / 3هـ بم�شيئة اهلل
تعالى”.
و كان الملك عبد اهلل هو الملك ال�ساد� ��س
للمملك ��ة العربية ال�س ��عودية ويلقب بخادم
الحرمين ال�شريفين وهو ذات اللقب الذي
اتخذه المل ��ك فهد قبله .ه ��و االبن الثاني
ع�ش ��ر من �أبناء الملك عبد العزيز الذكور
 .ول ��د ف ��ي ع ��ام  1924بمدين ��ة الريا�ض.
في عام  1995ا�س ��تلم �إدارة �ش�ؤون الدولة
و�أ�صبح الملك الفعلي بعد �إ�صابة الملك فهد
بمتاعب �صحية .وبعد وفاة الملك فهد في
�أغ�سط� ��س  2005تولى الحكم ،وبالإ�ضافة
لكونه ملكا للدولة ف�إنه ي�شغل من�صب رئي�س
مجل�س الوزراء تبعا لأحكام نظام الحكم في
رئي�س ��ا
المملكة القا�ضية ب�أن يكون الملك ً
للوزراء.
وكان قد تولى رئا�سة الحر�س الوطني عام
 ،1963وف ��ي ع ��ام  1975عين نائ ًب ��ا ثان ًيا
لرئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء ،وبعدها ب�س ��بع
�س ��نوات �أ�صبح نائ ًبا �أول لرئي� ��س مجل� ��س
ورئي�سا للحر�س الوطني بالإ�ضافة
الوزراء ً
�إلى كونه ولي ًا للعهد.
وكان الملك الراحل قد �أدخل الم�ست�ش ��فى
قب ��ل ثالثة �أ�س ��ابيع �إث ��ر �إ�صابت ��ه بالتهاب
رئ ��وي ا�س ��تدعى تركيب جهاز للم�س ��اعدة
على التنف�س.
وث ��ارت الت�س ��ا�ؤالت قبل ذلك ح ��ول �صحة
الملك في ال�سنوات الأخيره من حكمه حيث
كان المل ��ك قد تعر�ض لع ��دد من الأزمات
ال�صحي ��ه  .كان اهمه ��ا خ�ضوعه لجراحة
في الظهر في نوفمبر عام  .2012وخ�ضوعه

لجراحة م�ش ��ابهة في �أكتوبر عام  ،2011و
خ�ضوعه لنف�س لجراحة في الظهر مرتين
في الواليات المتحدة عام .2010و لجراحة
اخرى في الواليات المتحده الأمريكيه في
 2012بعد ا�صابته ب�أزمة قلبيه .
و على الرغم من ا�ستمرار وجود انتقادات
لأو�ضاع حقوق الإن�سان في المملكة� ،إال �أن
نه ��ج الملك عب ��داهلل كان قد و�ص ��ف ب�أنه
نهج ا�صالحي �إلى حد ما مقارنه ب�سابقيه
من الملوك �إذ حاول التوفيق بين جناحين
احدهما ليبرالي و الآخر محافظ ،خا�صة
من ناحي ��ة حقوق الن�س ��اء فف ��ي عهده تم
ال�سماح للن�ساء بالم�شاركة في االنتخابات
القادمه في . 2015كما تم تعيين �أول وزيره
�إمر�أه في  ، 2014كما تم ال�س ��ماح للن�ساء
بالم�ش ��اركة ف ��ي الألع ��اب الريا�ضي ��ه في
الأولمبياد في لندن  ، 2010كما ان�شئت في
عهده �أول جامعة مختلطة في  2009و هي
جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية .و كل
ذلك على الرغم من ا�ستمرار المملكة في
حظر الن�ساء من قيادة ال�سيارات . .و كان
من اهتماماته الحوارات بين الأديان حيث
تر�أ� ��س م�ؤتمري حوار الأديان في �إ�س ��بانيا
والأمم المتحدة و ان�ش� ��أ مركز الملك عبد
اهلل الدولي للحوار بين الأديان والثقافات
ف ��ي محاولة لتح�س ��ين �ص ��ورة المملكة في
الغرب.
على الرغم من ذلك تمكن الملك عبداهلل
بعدد م ��ن التدابير الإقت�صادي ��ة و الأمنية
من مواجهة تغيي ��رات الربي ��ع العربي في
 .2011وعرف بدفاعه عن الأنظمة العربية
القائم ��ة ،وا�س ��تقبل عل ��ى ار� ��ض المملكة
الرئي� ��س التون�س ��ي المخلوع زين العابدين
بن علي ،و الرئي� ��س اليمني ال�سا‑بق علي
عبداهلل �صالح� .إال �أنه كان احد الداعمين
للثورة ال�سورية.
واختار الملك عبد اهلل �أخوه الأمير �سلمان،
الذي ي�صغ ��ره بنحو  13عام ��ا ،وليا للعهد

في يوني ��و عام  2012بعد وف ��اة ولي العهد
الأمير نايف بن عبد العزيز (كالهما من
ال�سديريين ال�سبعه وهو م�سمى يطلق على
�سبعة من �أبناء الملك عبد العزيز �آل �سعود
من زوجته ح�صة بنت �أحمد ال�س ��ديري).
واختار في وقت �س ��ابق هذا الع ��ام الأمير
مقرن بن عب ��د العزيز لي�صب ��ح وليا لولي
العه ��د و ه ��و اخ غي ��ر �ش ��قيق للمل ��ك عبد
اهلل و اول و لي للعهد م ��ن خارج مجموعة
ال�سديريين .
اما الملك الجديد �س ��لمان بن عبد العزيز
فهو االبن الخام� ��س والع�شرون من الأبناء
الذك ��ور للم�ؤ�س� ��س الملك عب ��د العزيز �آل
�س ��عود و يبلغ م ��ن العم ��ر  80عام ��ا .وهو
�أمين �س ��ر العائلة المالكة ورئي�س مجل�سها
الحال ��ي وكان قد بويع ولي ��ا للعهد في ١٨
يوني ��و  ٢٠١٢بع ��د وف ��اة الأمي ��ر نايف بن
عبد العزيز .و�ش ��غل من�ص ��ب وزير الدفاع
من ��ذ نوفمب ��ر  .٢٠١١وقب ��ل ذل ��ك �ش ��غل
من�صب �أمير منطق ��ة الريا�ض لمدة تزيد
عن خم�س ��ين عاما بداية م ��ن عام .١٩٥٤
و يو�صف الملك �س ��لمان ب�أن ��ه يتبنى نهجا
حذرا (محافظ ًا) في الإ�صالح االجتماعي
والثقافي.
وولي العهد الحال ��ي مقرن بن عبد العزيز
هو نائب رئي�س مجل�س الوزراء الحالي  .وهو
االبن الخام� ��س والثالثون من �أبناء الملك
عبد العزيز الذك ��ور  ،و�أ�صغر �أبناء الملك
عبد العزيز.
و كان يعم ��ل ف ��ي القوات الجوي ��ة الملكية
ال�س ��عودية حت ��ى ع ��ام  1980حي ��ث عي ��ن
�أمي ًرا لمنطقة حائ ��ل وظل بهذا المن�صب
حتى عين �أمي ًرا لمنطقة المدينة المنورة
رئي�س ��ا
في ع ��ام  . 1999و في  2005عين ً
لال�ستخبارات العامه وظل يتولى المن�صب
حتى عينه الملك عبداهلل  2012م�ست�شا ًرا
خا�صا له
ومبعو ًثا ً
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Issa Fahel as a grandfather in New Westminster, British Columbia, Canada.

Arab demonstrators gathers in Central Square, Jaffa, on 27 October 1933 to protest against British policy on mass Jewish
immigration to Palestine

late April and thousands more
throughout the country.)

reluctant, outmanned and outgunned Arab League armies were
forced to enter Palestine.

The state of Israel was declared
by Polish born David Ben-Gurion
(nee, David Gruen) et al effective
15 May 1948. This despite the
fact that the 1947 Partition Plan
had proved so unworkable that
the UNGA was in the process
of shelving it in favour of a UN
trusteeship for Palestine. The
U.S. Truman administration
promptly recognized Israel within
its Partition Plan borders de facto
and the USSR quickly followed
with de jure recognition.
As of 15 May, per the Jewish
Agency’s Plan Dalet, 400,000
Palestinians had already been
dispossessed and driven out and
Jewish forces had seized large portions of the 1947 Partition Plan’s
proposed state for Palestinian
Arabs (e.g., Jaffa), which consisted
of a mere 42% of their homeland.
Despite massive immigration,
which included tens of thousands of illegal immigrants, by

1948, Jews made up just 31% of
the population (only 30% of them
had become citizens) and they
owned only about 6% of the land.
(About 10 per cent of the Jewish
population consisted of native
Palestinian Arab Jews vehemently
opposed to Zionism.) Arab citizens comprised 69% of the population and owned about 94% of
the land, including state land, i.e.,
Communal Property (‘mashaa’),
Endowment Property, (‘waqf ’),
a nd G over nment P roper t y,
(‘miri’.) Nonetheless, outrageously, the Partition Plan’s proposed Jewish state was to consist
of 56% of Palestine!! 42% was to
be the Arab state and the remaining 2%, consisting of Jerusalem
and Bethlehem, was to be placed
under international control, i.e., a
corpus separatum.
In order to stem the accelerating
expulsion of defenceless, destitute
Palestinians who were pouring
into the West Bank, the Gaza Strip
and neighbouring Arab countries,

Issa was appointed a battalion
commander in the A L A and
ordered into Northern Galilee
to help repel advancing Jewish
forces. On July 19, the UN
declared a general cease-f ire
which the Arab League insisted
must be obeyed despite violations
by the Haganah. Issa and 17 of his
fellow commanders were enraged
and called for counter attacks.
As a consequence, they were
arrested for insubordination and
imprisoned for several months in
Damascus’ Maza prison.
Meanwhile, by the end of 1948,
what had become the Israel
Defence Force (IDF) defeated the
Arab state armies, captured 78%
of mandated Palestine, expelled
a further 400,000 Palestinians
for a total since late 1947 of about
800,000 and destroyed over
500 of their towns and villages,
including churches, mosques

and cemeteries. It was only the
beginning.
Following his release from Maza
prison and being granted an
administrative position with
UNRWA in Jordan, Issa was suddenly arrested by King Abdullah’s
secret police and falsely accused of
being a spy for Syria. Fortunately,
Glubb Pasha (British commander
of the Jordanian army) knew Issa
well and intervened on his behalf.
Following his prompt release, Issa
spent the next five years working
for the UN in Jordan overseeing
aid to Palestinian refugees.
In 1954, Issa married Miladeh
Safadi, also from Jaffa, and they
immigrated to Canada.
While waiting to clear immigration in Halifax, Issa had a number
of letters regarding the IsraelArab conf lict published in the
Halifax Herald. As a result, he
was interviewed repeatedly by the
media and participated in many
public debates.
The Fahels moved to London,
Ontario, where Issa formed
Canadian Friends of the Middle
East, an organization dedicated to
presenting the Arab perspective
on the conflict with Israel, especially the refugee problem. Issa
was often invited to UN functions
in New York and on one occasion
he had a lengthy private audience
with Egypt’s President Nasser.
In 1962, Issa visited the Middle
East. In Egypt he was welcomed
as a VIP, taken on tours, interviewed on television and radio,
delivered speeches, and again
met privately with Nasser. He was
also received to great acclaim in
Jordan and Lebanon.

The famous Jaffa oranges were planted and tended for by Palestinians.

to become Jordanian Consul in
Ottawa Issa respectfully declined
because he wanted to be free of
political encumbrances in order to
effectively advocate for his fellow
Palestinians.
In 1966, Issa was appointed to
the first Palestinian delegation
to the UN. Although he and his
associates worked relentlessly, not
much was accomplished. It was a
time when the world cared little
about Palestinian dispossession
and suffering.
In 1967, Issa began importing
carpets and other goods from
the Middle East and soon had
a thriving business. His family,
which now included five children,
moved to Vancouver where he
set up a retail store on Granville
Street and became the city’s leading spokesperson for Palestinians.
Always optimistic, in his final
years Issa was encouraged by the
beginning of a pro-Palestinian
shift in public opinion precipitated in large measure by the
efforts of increasing numbers
of young Arabs living abroad,
informed Canadians, Americans
and righteous Jews everywhere
who are not afraid to speak up
and use every tool democracy provides to end the agony that has
engulfed Palestine and the region
for so long.
ISSA FAHEL AT AGE 17 JOINED THE
BRITISH ARMY AND FOUGHT THE
NAZIS IN NORTH AFRICA

Issa passed away on 13
January 2003, in New
Westminster, B.C., of
natural causes. He was 81
years of age.

When King Hussein asked him
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ISSA FAHEL

(UNGA) Partition Plan
(Resolution 181, 29 November
1947), which as noted above,
was contrary to the terms of the
League of Nations British Class A
Mandate (hence, Britain’s abstention during the vote), recommendatory only, never ratified by the
Security Council and as I discuss below, grossly unfair to the
Palestinian Arab citizens, Britain
announced that it would terminate its mandate on May 15, 1948.

Issa Elias Fahel was born in 1922 into an eminent Arab Christian
family in Jaffa, Palestine, the first child of Elias and Anna Fahel.
In common with his fellow Arab Palestinians, he came to resent
being ruled by Britain under a League of Nations British Mandate
instituted the year of his birth.

Indeed, all Arabs in the region
were frustrated and embittered.
Although repeatedly promised
their independence (including
Palestine) by Britain in exchange
for what proved to be their invaluable assistance in helping defeat
the Ottomans during WWI, they
were betrayed by British Prime
Minister Lloyd George at the 1919
Paris Peace Conference. Nearly
powerless, the Arabs could do
nothing to prevent the launching of the Zionist enterprise in
Palestine (given momentum by
Britain’s 1917 Balfour Declaration)
and the division of most of their
other lands as spoils of war
between Britain and France. It is
important to note, however, that
Palestine was administered by
Britain under a League of Nations
Class A Mandate, which prohibited partition.
As well as being a very successful
businessman and orchard owner,
Issa’s father was also Palestine’s
most renowned mural and fresco
artist. Consequently, Issa and
his siblings acquired excellent
educations, including fluency in
English.

Issa’s childhood in Jaffa was in
many respects near idyllic. For
the rest of his life he was thankful to have had the good fortune
to grow up in historic Palestine
before it was torn apart by
foreigners.
Issa was only 14 years of age when
Palestinians reached the breaking
point brought on by wave after
wave of British sanctioned Jewish
Zionist immigrants who made
it very clear that their ultimate
objective was to establish an exclusivist Jewish state in Palestine. In
1936, and again in 1937, they rose
up in what is known as the Great
Rebellion, which was mercilessly
crushed in 1939 by 20,000 British
troops stationed in the country.
The mandate authorities then
confiscated the Palestinians’ meagre supply of obsolete arms, but
did little to prevent Jewish militants from smuggling modern
weapons from abroad into the
country.
5,000 Palestinians were killed
and 15,000 wounded during
the Great Rebellion. This event,
along with the outrageous and
short-lived pro-Zionist partition

plan proposed in the Peel Report
of 1937; the Jewish Agency’s rejecCommission of second lieutenant
tion of Britain’s 1939 White Paper
in the Royal East Kent Regiment,
(which abandoned any form of
known as “the Buffs.”
partition and called for a sharp
drop in Jewish immigration)
Throughout the war Issa saw
and the outbreak of World War
a great deal of action. As well
II in Europe set the course for
as serving as a platoon comPalestine and Issa.
m a nder u nder
He vowed to do
Field Marsha l
his utmost to preIssa’s childhood
Montgomery
vent the breakup
during
the
in Jaffa was in
of his homeland.
de c i sive bat t le

many respects

against Rommel
Issa was one of
near
idyllic.
For
at El Alamein, he
about 12,0 0 0
also fought the
Palestinians
the rest of his life
Italians in what
who joined the
he was thankful
was then Abyssinia
Br it ish A r my
to
have
had
the
and helped rid
in 1939 to help
Lebanon of its
defeat the Nazis.
good fortune to
Vic hy Frenc h
D eter m i ned to
grow up in hisoccupiers.
lea r n a s much
toric
Palestine
as possible, he
Honourably disworked hard and
before it was
charged in 1945,
soon rose to the
Issa returned to
torn apart by
rank of sergeant.
his family in Jaffa
foreigners.
Encouraged by
and was employed
h i s s up e r i o r s ,
by
British
he attended the
Overseas Airways
Off icers Training School in
at the nearby Lydda airport.
Palestine and graduated in 1941
Following passage of the United
at the age of 19 with a King’s
Nations General A ssembly’s

Issa knew Jaffa’s citizens had
to organize in order to defend
themselves. He understood that
Palestinians faced disaster at the
hands of well-armed Jewish forces
that included many veterans of the
war in Europe. With this in mind,
and despite the few weapons available, he set about instructing the
city’s young men in guerrilla tactics, weaponry and general armed
resistance. However, when the
British Criminal Investigation
Department heard of Issa’s activities he was arrested for “promoting
unrest” and sentenced to one
month in a detention camp near
Latrun.
Issa was soon given the rank of
captain in the 350 man contingent
of the volunteer Arab Liberation
Army (ALA) deployed in Jaffa.
Lacking sufficient arms and numbers, they were unable to withstand the massive Irgun/Haganah
mortar bombardment of the city.
Issa and most of the ALA were
forced to withdraw from Jaffa
on May 5, soon to be followed by
about 70,000 uprooted civilians.
(30,000 Palestinians had already
been expelled by Jewish forces
from West Jerusalem in March
as were 60,000 from Haifa in
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النساء العربيات

األكرث تأثريا يف منطقة الشرق األوسط
ال يخفى عل ��ى المتابع تعاظ ��م دور المر�أة
العربي ��ة ف ��ي تعز ي ��ز االقت�ص ��ادات و
المجتمعات في المنطقة العربية  .وكم�ؤ�شر
على دور المر�أة في هذه المنطقة في العام
الما�ضي قامت فورب� ��س ال�ش ��رق الأو�س ��ط
با�صدار درا�س ��ة ع ��ن ” الن�س ��اء العربيات
الأكثر ت�أثيرا في منطقة ال�ش ��رق الأو�س ��ط
في عام  . 2014القائمة ت�ش ��مل قياديات
ف ��ي مج ��ال الأعم ��ال التجاري ��ة العائلية و
ف ��ي المج ��ال الحكومي ف ��ي جمي ��ع �أنحاء
ال�ش ��رق الأو�سط و �ش ��مال �أفريقيا. .وهذا
العام الت�ش ��مل القائمة فقط � 200س ��يدة
من فئ ��ة االعمال التجارية الأ�س ��رية و فئة
المنا�صب الحكومة بل ت�شمل �أي�ضا الن�ساء
من كبار الم�س�ؤولين التنفيذيين في المجال
الم�ؤ�س�سي.
في الترتي ��ب الكلي ،كانت م�ص ��ر �صاحبة
�أكب ��ر ن�صي ��ب ب  29امر�أة ف ��ي القائمة .
تليها المملكة العربية ال�س ��عودية بـ  ،27ثم
الإمارات العربية المتحدة ب � 26إمر�أة.
م ��ن مج ��ال الأعم ��ال التجاري ��ة العائلي ��ة
كانت هناك خم�س ��ة وثمانون �إمر�أة ،وهذا
ي�ساوي  ٪43من المكرمات .وفي الدرا�سة
تم ا�س ��تبعاد ال�ش ��ركات الغير مدرجة في
الترتيب .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،كان لدولة
الإمارات العربية المتح ��دة �أكبر عدد من
الم�ش ��اركات في هذه الفئة بوجود خم�س ��ة
ع�ش ��ر من �س ��يدات الأعم ��ال الإماراتيات
،وكانت المملكة العربية ال�س ��عودية الثانية
باثنتي ع�شر �إمر�أة .
ت�ص ��درت القائمة في ه ��ذا المجال رجاء
عي�س ��ى الق ��رق ،المدي ��ر الإداري ل�ش ��ركة
عي�سى �صالح القرق التي تتخذ من الإمارات
مقرا له ��ا  .و تلتها لبنى العليان،الرئي� ��س
التنفي ��ذي ل�ش ��ركة العلي ��ان للتموي ��ل ف ��ي
المملكة العربية ال�س ��عودية ،ومنى الم�ؤيد،
�ش ��ركة يو�س ��ف خليل الم�ؤي ��د و �أوالده في
البحرين( �ش.م.ب.م) .
�أما في المجال الحكومي و نتيجة ل�صعود

تمثيل المر�أة في الحياة ال�سيا�سية الوطنية
كان ��ت هناك �س ��تة و خم�س ��ون �س ��يدة في
من�ص ��ب حكوم ��ي ف ��ي القائمة و ه ��ذا ما
ن�سبته  ٪29من المجموع الكلي .اثنا ع�شر
�سيدة كن قياديات في ال�ش�ؤون االجتماعية،
و �إح ��دى ع�ش ��ر ه ��م م ��ن القيادي ��ات في
الت�شريع،في حين و�صلت �ست ن�ساء في كل
من قطاعي التعليم و ال�سياحة �إلى القائمة.
�أما القياديات في التجارة و العمل و النقل
فلم يتم تمثيلهم �إال بقيادية واحدة في كل
منهما،و غابت الن�ساء عن بع�ض الوزارات
الحيوية كاالقت�ص ��اد و التبادل التجاري و
التمويل.
المملك ��ة العربية ال�س ��عودية ت�صدرت هذه
الفئ ��ة مع وج ��ود ت�س ��ع ن�س ��اءفي القائمة.
وكانت الجزائر التالية ،يليها كل من الأردن
و المغرب و عمان ب�ستة قياديات لكل دولة .
و احتل ��ت المرك ��ز الأول ف ��ي ه ��ذه الفئ ��ة
ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي من دولة
الإمارات العربية المتحدة ،تليها الدكتورة
راوية البو�سعيدي من عمان و هند ال�صباح
�آل �صباح من الكويت.
و�أخيرا ف ��ي مج ��ال الإدارة التنفيذية،كان
هناك  56امر�أة قيادية في مجال�س الإدارة
و في المنا�صب الرئا�سية التنفيذية .وكان
 25م ��ن المكرم ��ات يعمل ��ون ف ��ي القطاع
الم�صرفي و المالي� ،س ��بعة منهن يعملون
في مجال البتروكيماويات وخم�سة �أخريات
يعملن في مج ��االت متنوعة .و قد هيمنت
م�صر على هذه الفئة بوجود � 14سيدة منها
على القائمة ،تليها الكويت بـ  10ن�ساء ،ثم
ي�أتي كل م ��ن لبن ��ان و ا إلم ��ارات العربية
المتحدة و المملكة العربية ال�سعودية ب�ستة
قياديات من كل منهما .
وت�صدرت تلك الفئة ال�س ��يدة �ش ��يخة خالد
البحر،نائبة الرئي�س التنفيذي لمجموعة بنك
الكويت الوطني ،و تلتها ال�سيدة نايلة حايك
من �سوات�ش في لبنان ،و�سلمى علي �سيف بن
حارب من الإمارات العربية المتحدة .

لبنى بنت خالد القا�سمي
الإمارات العربية المتحدة

�سلمى علي �سيف بن حارب
الإمارات العربية المتحدة

نايلة حايك
�سوات�ش في لبنان

�شيخة خالد البحر ،نائبة الرئي�س
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني

رجاء عي�سى القرق ،المدير الإداري
ل�شركة عي�سى �صالح القرق

لبنى العليان الرئي�س التنفيذي
لمجموعة العليان

ADC: 'American Sniper' causing hate crime
hate crimes against Arab and Muslim
Americans, or those perceived to be
”Arab or Muslim.
Mr. Eastwood, meanwhile, said
over the weekend that he thought
his movie made a powerful statement against war — that its overall tone was anti-war.

help reduce the hateful rhetoric ….
It is our opinion that you could play
a significant role in assisting us in
alleviating the danger we are facing. I
am asking if you are willing to make
a statement against the violent rhetoric
being exhibited. The statement should
make it clear that we cannot tolerate
”hate and bigotry here in America.
“American Sniper catalyzes increased
anti-Arab and Islamophobic tensions
here at home,” ADC wrote, “It is
imperative for us, as Americans, to
act now to prevent these verbal threats
from turning into violent and physical
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Members of the American-Arab
Anti-Discrimination Committee
(A DC) have turned to Clint
Eastwood, director of “American
Sniper,” and actor Bradley Cooper,
who played the lead role of Chris
Kyle in the mega-buster movie, to
denounce anti-Muslim rhetoric
that’s been seeping around social
media — and to accept responsibility for driving some of the ethnic and religious hatred.
The letter states that “ADC
takes these threats seriously and is
reaching out to you in an effort to
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War Begets War:

آراء

It’s Not about Islam; It Never Was

By Ramzy Baroud

It is still not about Islam, even if
the media and militants attacking
western targets say so. Actually, it
never was. But it was important
for many to conflate politics with
religion; partly because it is convenient and self-validating.

gunmen carried out a lethal
attack in Paris against a French
Magazine on Wednesday, 7
January with the starting line:
“Satire and Islam do not sit well
together…”
Not a word on the French military
and other forms of intervention
in the Middle East; its destructive
role in Syria; its leadership role in
the war in Libya; its war in Mali,
and so on. Not even a word on
François Holland’s recent statement about being “ready” to bomb
Libyan rebels, although it was
made only few days earlier.

First, let’s be clear on some points.
Islam has set in motion a system
to abolish slavery over 1,200 years
before the slave trade reached its
peak in the western world.
Freeing the slaves, who were
owned by pagan Arab tribes, was
a recurring theme in the Koran,
always linked to the most basic
signs of piety and virtue:
“The charities are to go to the poor,
and the needy, and those who work to
collect them, and those whose hearts
have been united, and to free the
slaves, and those in debt, and in the
cause of God, and the traveler. A duty
from God, and God is Knowledgeable,
Wise.” [Al-Koran. 9:60]
It is unfortunate that such
reminders would have to be regularly restated, thanks to constant
anti-Islam propaganda in many
western countries. The outlandish and often barbaric behavior of
the so-called Islamic State (IS) has
given greater impetus to existing
prejudices and propaganda.
Second, gender equality in Islam
has been enshrined in the language of the Koran and the legacy
of the Prophet Mohammed.
“For Muslim men and women, for
believing men and women, for devout
men and women, for truthful men and
women, for patient men and women,
for humble men and women, for
charitable men and women, for fasting
men and women, for chaste men and
women, and for men and women who
remember God often – for them has
Allah prepared forgiveness and great
reward.” [33:35]
Third, the sanctity of life is paramount in Islam to the extent
that “…if any one slew a person (..)
it would be as if he slew the whole
people: and if any one saved a life, it
would be as if he saved the life of the
whole people.” [5:32]
Still, this is not about Islam. This
is about why Islam is the subject
of this discussion in the first place,
when we should be addressing the
real roots of violence.
Is it not possible that Muslims are
angered by something much more
subtle and profound than Charlie
Hebdo’s tasteless art
When Islam was introduced to
Arabia many centuries ago, it was,
and in fact remains, a revolutionary religion. It was and remains
radical, certainly the kind of

IS IT NOT POSSIBLE THAT MUSLIMS ARE ANGERED BY
SOMETHING MUCH MORE SUBTLE AND PROFOUND
THAN CHARLIE HEBDO’S TASTELESS ART?
radicalism that, if viewed objectively, would be considered a real
challenge to classism in society, to
inequality in all of its forms, and
more importantly, to capitalism
and its embedded insatiability,
greed and callousness.
To avoid a rational discussion
about real issues, many make
non-issues the crux of the debate.
So Islam is discussed alongside
IS, Nigerian tribal and sectarian
conflicts, Palestinian resistance to
Israeli occupation, immigration
issues in Europe and much more.
While much violence happens
across the world in the name
of Christianity, Judaism, even
Buddhism in Burma and Sri
Lanka, rarely do entire collectives
get stigmatized by the media. Yet,
all Muslims are held directly or
otherwise accountable by many,
even if a criminal who happened
to be a Muslim went out on a violent rampage. Yes, he may still be
designated as a “lone wolf”, but
one can be almost certain that
Muslims and Islam somehow
become relevant to the media
debate afterwards.
In their desperate attempt to fend
off accusations, many Muslims,
often led by credible intellectuals
and journalists have, for nearly
two decades staged a counter
effort to distance Islam from
violence and to fight the persisting stereotype. With time, these
efforts culminated into a constant
stream of collective apologies on
behalf of Islam.
When a Muslim in Brazil or
Libya reacts to a hostage crisis in
Sydney, Australia, condemning

violence on behalf of Islam, and
frantically attempting to defend
Islam and disown militancy, and
so on, the question is, why? Why
does the media make Muslims feel
accountable for anything carried
out in the name of Islam, even
by some deranged person? Why
are members of other religions
not held to the same standards?
Why aren’t Swedish Christians
asked to explain and apologize for
the behavior of Uganda’s Lord’s
Resistance Army, or Argentinean
Jews to explain the daily, systematic violence and terror carried out by Jewish extremists in
Jerusalem and the West Bank?
Since Francis Fukuyama declared
the “End of History” in 1992 – reveling that free markets and “liberal
democracies” will reign supreme
forever – followed by Samuel
Huntington’s supposed contrasting, but still equally conceited,
view of the “Clash of Civilizations
and the need to “remake the world
order”, a whole new intellectual
industry has embroiled many in
Washington, London and elsewhere. Once the Cold War had
triumphantly ended with an
inflated sense of political validation, the Middle East became the
new playground for ideas about
dominion and military hardware.
Since then, it has been an allout war, either instigated by or
involving various western powers. It was a protracted, multi-dimensional war: a destructive war
on the ground, an economic war
(blockades on the one hand and
globalization and free market
exploitation on the other), cultural
invasion (that made westernisation

of society equivalent to modernity); topped with a massive propaganda war targeting the Middle
East’s leading religion: Islam.
The war on Islam was particularly
vital, as it seemed to unify a large
range of western intellectuals,
conservative, liberal, religious and
secular alike. All done for good
reasons:
Islam is not just a religion, but a
way of life. By demonizing Islam,
you demonize everything associated with it, including, of course,
Muslims.
The vilification of Islam which
morphed into massive western-led
Islamophobia helped validate the
actions of western governments,
however violent and abusive.
The dehumanization of Muslims
became an essential weapon in
war.
It was also strategic: hating Islam
and all Muslims is a very flexible
tool that would make military
intervention and economic sanctions possible anywhere where the
West has political and economic
interests. Hating Islam became
a unifying rally-cry from advocates of sanctions on Sudan to
anti-immigrant neo-Nazi groups
in Germany, and everywhere else.
The issue is no longer the violent
means used to achieve political
domination and control of natural resources, but, magically, it all
was reduced to one single word:
Islam; or, at best, Islam and something else: freedom of expression,
women rights, and so forth.
Thus, it was no surprise to see
the likes of Ian Black commenting in the Guardian, hours after

Sure, the pornographic satire
of Charlie Hebdo and its targeting of Prophet Mohammed was
mentioned, but little was said,
by Black, or the many others
who were quick to link the subject to “7th century Islam”, to the
hideous wars and their horrible,
pornographic manifestations of
torture, rape and other unspeakable acts; acts that victimized millions of people; Muslim people.
Instead, it about western art and
Muslim intolerance. The subtle
line was: yes, indeed, it is a “clash
of civilizations”.
Did any of these “intellectuals”
pause to think that maybe, just
maybe, the violent responses
to demeaning Islamic symbols
reflect a real political sentiment,
say for example, a collective feeling of humiliation, hurt, pain and
racism that extend to every corner
of the globe?
And that it is natural that war
which is constantly exported from
the West to the rest of the world,
could ultimately be exported back
to western cities?
Is it not possible that Muslims are
angered by something much more
subtle and profound than Charlie
Hebdo’s tasteless art?
Avoiding the answer is likely to
delay a serious attempt at finding
a solution, which must start with
the end of western interventionism in the Middle East.
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If you want to add a church to our
list or make a correction, please
send us an email to
corrections@MuslimGazette.ca

Source

Demonination

Phone

Address

Name

arabicchurchbc.ca

Arabic Church

778-882-2784

15133 - 82A Ave, Surrey BC V3S 8R1

Abbotsford
Arabic Church

1

willingdon.org

Arabic Church

604-435-5544

4812 Willingdon Ave., Burnaby BC
V5G 3H6

Willingdon MB Church

3

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

Arabic Church

604-277-2802

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

Vancouver Christian Arabic Church

4

oldcatholicbc.com

Arabic Church

(604) 325-9193

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

The Old Catholic Church of BC

5

coquitlampresbyterianchurch.com

Arabic Church

604-552-4415

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

Arabic Presbyterian Church

6

stgeorge.ca

Coptic Church

(604) 588-8020

13905 108 Avenue Surrey, BC V3T 2L1

Saint George Coptic Orthodox
Church in Vancouver

8

stmary-ottawa.org

Coptic Church

(604) 581-1810

12469 104 Ave, Surrey, BC V3V 6A2

Saint Mary Coptic Orthodox Church

9

S.no.
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تتمة.

جمزرة تشاريل ابدو:

الفشل املأساوي العاملي
يح�ص ��ل عل ��ى الأ�س ��لحة الناري ��ة؟ كان ��ت
ت�ش ��ارلي ابدو تحت التهديد الم�ستمر من
الإ�س�ل�اميين .وعر�ض ��ت ال�ش ��رطة اثنين
من ال�ضباط لحرا�س ��ة المكاتب ،وكالهما
�ضحوا بحياتهم م ��ن اجل القيام بواجبهم
(واحدا منه ��م كان م�س ��لما) .كيف يمكن
الثنين من الرجال �أن يرتكبوا عملية للقتل
الجماعي في و�ض ��ح النهار ف ��ي العا�صمة
الفرن�س ��ية ويتمكنوا من االبتع ��اد دون �أي
قوة �أمنية (با�س ��تثناء الحار�س ��ين) الذان
اعتر�ضوهما ؟
يجب ان نتذكر نف� ��س الهفوات التي وقعت
في حالة مدر�سة يهودية في تولوز تعر�ضت
لهجوم على يد م�س ��لح ا�س�ل�امي مختلف.
هذا ال�شخ�ص تمكن من ارتكاب هجومين
منف�صلين �أ�س ��فرا عن مقت ��ل يهود وجنود
فرن�س ��يين .ولديه �أي�ضا تاري ��خ من العنف
و التع ��اون م ��ع اال�س�ل�اميين المت�ش ��ددين
مما كان ينبغي �أن يعل ��م ويلفت االنتباه له
ب�صوره اكبر من ال�سلطات.
�أم ��ا بالن�س ��بة لف�ش ��ل الطبق ��ة ال�سيا�س ��ية
الفرن�سية� ،أنجيال ميركل الأ�سبوع الما�ضي
ن ��ددت وطنيا بحم ��ى المعاداه للم�س ��لمين
ومناه�ضة المهاجرين الذي تجتاح بلدها.
لقد وقف ��ت وقفة �صائبة .م ��ا الذي قام به
ال�سيا�سيين الفرن�س ��يين لمواجهة االرتفاع
الكبير في العن�صرية من الجبهة الوطنية؟
مما ال �شك فيه� ،أن هذا الهجوم �سيجذب
دعم �أقوى له ��ذا الحزب الذي يتغذى على
كراهية الآخر في المجتمع الفرن�س ��ي .دم
ه�ؤالء الرجال والن�س ��اء الفرن�س ��ي �سيكون
تربة خ�صب ��ة للعن�صري ��ة والكراهية التي
تتغ ��ذى منها م ��اري لوب ��ان .ال ينبغ ��ي لنا
�أن نن�س ��ى �أن يمي ��ن �إ�س ��رائيل المتط ��رف

ان�ضم للق�ضية الم�شتركة معها في الجهاد
الم�شترك �ضد “جحافل الم�سلمين”.
لم يكن الت�صريح �أعاله الذي �أ�ش ��رت فيه
�إلى ف�ش ��ل المجتمع الم�س ��لم الفرن�سي هو
لإلق ��اء الل ��وم على جمي ��ع الم�س ��لمين� .أنا
�أفهم �أن هناك قتلة با�س ��م اهلل بين جميع
الأديان والجماعات العرقية� .أعمال القلة
ال�سيكوباتية لي�ست خط أ� من الجميع .ولكن
تماما كما �أفعل عندم ��ا �أقوم بالبحث في
الذات عندما اقرا ع ��ن جرائم القتل التي
يرتكبه ��ا الم�س ��توطنون اليه ��ود كالكالب
الم�سعورة و يحرفون اليهودية التي اعرفها،
ف�إنه ي�صبح �أكثر �أهمية من �أي وقت م�ضى مبتذلة؟ على �س ��بيل المثال ،هناك الكثير
للم�سلمين الحقيقين �أن ينه�ضوا �ضد هذه في الديانة اليهودية وخ�صو�صا لدى بع�ض
معتنقيه الذين انتقده ��م بانتظام بعر�ض
الكراهية و يحاربوها بكل فئة منهم .
ر�سوم ال�س ��خرية والهجاء لي�س فقط حول
وفيم ��ا يتعل ��ق بت�ش ��ارلي اب ��دو نف�س ��ها ،ال�سيا�سة الإ�س ��رائيلية  ،ولكن اي�ض ًا حول
وخالل ج ��دل يوالند
المب ��ادئ الديني ��ة
بو�ستين� ��س ،كتب ��ت
ل ��دى الم�س ��توطنين
ب�ش ��كل نق ��دي ح ��ول
نحن ” اإلسرائيليون” نشعر
و�أمثالهم.
ا ال �س ��تفز ا ز ا ت
بنفس الغضب عندما
ولك ��ن لم ��اذا �أن ��ا ال
المتعمدة من ر�سامي
يصيبنا اإلرهاب -و لهذا لن
اها ج ��م م�ؤ�س�س ��و
الكاريكاتي ��ر الت ��ي
د ين ��ي  :مو �س ��ى ،
نرضى بأن يحاكم أي من
�أدت إ�ل ��ى الهج ��وم.
والأنبي ��اء في الكتاب
لي� ��س لأنن ��ي رف�ضت
جنودنا يف الهاي
المقد � ��س؟ هن ��اك
حقه ��م في ر�س ��م ما
ي�شا�ؤون.و لي�س لأنني رف�ضت حرية التعبير الكثي ��ر م ��ن المعادي ��ن لل�س ��امية يقومون
وال�صحاف ��ة .ولك ��ن لأن كل من الر�س ��وم بذلك .وبالمثل� ،إال �إذا كنت م�ساوي ًا لمعاد
الهولندي ��ة ور�س ��وم ت�ش ��ارلي اب ��دو كان ��ت لل�س ��امية ،لماذا تخف�ض من قيمة م�ؤ�س�س
الإ�سالم وعقائده الأ�سا�سية؟ لماذا ال تميز
ا�ستفزازا في حد ذاتها.
بين محم ��د و �أتباعه الذي ��ن انحرفوا عن
النقد ال�سيا�س ��ي من خالل و�سيلة الر�سوم الطري ��ق ال�صحيح� ،إال �إذا كن ��ت تكره كل
الكاريكاتورية هو تقليد مقد�س ،و�أنا معجب الإ�س�ل�ام والم�س ��لمين؟ و�إذا قمت بذلك،
به وادعمه .ولك ��ن لماذا ت�ضي ��ع �آلة حادة ما الحق لديك لدعم الجمهور الم�س ��تهلك
على مثل ه ��ذا المو�ضوع المم ��ل؟ لماذا ال للأخبار ؟
ن�ستخدم هذا الفن احتراما لخدمة م�شاعر

انتقد الإرهاب الإ�س�ل�امي؟ بكل الو�سائل.
انتق ��د طوائ ��ف الإ�س�ل�ام مث ��ل الوهابية؟
بالت�أكيد .ولكن تخيل لو وجهت �شارلي ابدو
ر�سما لمو�س ��ى ككبير لالنف يجل�س و�سط
دالء م ��ن الأموال .لم ��اذا ال �أحد يفهم انه
�إذا كان هذا خط� ��أ فالآخر هو كذلك؟ في
الواقع ،وجه ر�سام كاريكاتير من ابدو مثل
هذا الكرتون المعادي لل�س ��امية ال�سخرية
�س ��اخرا من ابن نيكوال�س �س ��اركوزي عند
زواجه م ��ن ام ��ر�أة يهودية مقاب ��ل المال.
فتم ط ��رد ذل ��ك الر�س ��ام الكاريكاتيري.
ولك ��ن عندما ي�س ��خر ر�س ��امو الكاريكاتير
من النب ��ي فيعتبرون الآن �أبطال �ش ��عبيين
(�شاهد كرتون التوف)
ا�س ��محوا لي �أن �أو�ضح ،ال �شيء مما كتبت
�أعاله يبرر ب�أي �ش ��كل من الأ�ش ��كال مقتل
ع�ش ��رة �صحافيي ��ن فرن�س ��يين .ولك ��ن �أنا
�أت�س ��اءل ع ��ن قيم ��ة وحكم ��ة وج ��ودة هذا
الم�شروع كما عملوا عليه قبل هذا الهجوم.
الف�ش ��ل النهائ ��ي الحزين الم�س ��اوي لهذه
الم�أ�س ��اة هو �أن نتنياه ��و “اذا كان لم يكن
قد فعل ذلك” �سيفرج عن بيان للفرن�سيين

والعالم قائال :لقد قلت لكم ذلك .و �سوف
يرق� ��ص ب�صم ��ت لأن مثل ه ��ذه المجازر
ح�صلت من �أجل حملته االنتخابية.
الجائزة الحقيقية لال�ستغالل عديم الذوق
لهذه المج ��زرة يح�صل عليه ��ا هذه المرة
ت�سيبني ليفني التي قالت هذا:
” نحن ” الإ�سرائيليون” ن�شعر بنف�س الغ�ضب
عندما ي�صيبنا الإرهاب -و لهذا لن نر�ضى
ب�أن يحاكم �أي من جنودنا في الهاي”
�إذا كنت تعتقد �أن هذا كان �ساخر �أكثر من
الالزم؟ ال على الإطالق� .إذا فكرت كذلك
ف�أنت ال تفهم الطريقة التي يعمل بها هذا
العقل .بعد احداث � 11سبتمبر قالت علنا
ب�أن هذا النوع من الهجوم الذي �س ��يوجهه
للعال ��م �س ��يجعلهم يفهم ��ون م ��ا تواجه ��ه
�إ�سرائيل كل يوم .بطريقة منحرفة كان على
حق .اليمين الإ�س ��رائيلي ح�ص ��د ح�صادا
مريرا من التيار الإ�سالمي و حرب الغرب
على الإرهاب� .إنها ع ��ودة للخلف للق�ضية
الفل�س ��طينية ل�س ��نوات �إن لم يك ��ن لعقود.
الإرهاب الإ�س�ل�امي هو الثمرة المرة التي
يتغذى منها التطرف الإ�سرائيلي.
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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

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

ABBOTSFORD
ABBOTSFORD ISLAMIC CENTER(1)

1980 Salton Road Abbotsford V2S
3W7
604-302-0105

chilliwack.thebcma.com

CHILIWACK JAMATKHANA (4)

abbotsford.thebcma.com

ABBOTSFORD JAMATKHANA (4)

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

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

PORT COQUITLAM
MASJID AL-HIDAYAH & ISLAMIC
CULTURAL CENTRE (2)

islam-canada.com

(4)

DELTA

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

DELTA MUSALLAH(2)

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

BURNABY JAMATKHANA (4)

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

RICHMOND

NORTH VANCOUVER
NORTH SHORE CHAPTER

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

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

BURNABY BRANCH(1)

thebcma.com

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

RICHMOND BRANCH(1)

(1)

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

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

richmond.thebcma.com

RICHMOND JAMATKHANA (4)

northshore.thebcma.com

7900B Alderbridge Way, Richmond,
BC
(604) 273-972

NORTH VANCOUVER ISLAMIC
CENTER(1)

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

HEADQUARTERS JAMATKHANA

AZ-ZAHRAA ISLAMIC CENTER(3)

(4)

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

CHILLIWACK
CHILLIWACK MUSSALLAH

(1)

Unit B 45845 Yale Road East,
Chilliwack, BC

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

SURREY
SURREY DELTA BRANCH(1)

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

SURREY EAST BRANCH(1)

13585 62nd Avenue, Surrey, BC

(604) 597-7863

250-377-7477

surreyeast.thebcma.com

ayeshamosque.com

MASJID AL-NOOR(2)

SFU BURNABY CAMPUS

KAMPLOOPS
(2)

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

UNIVERSITY COLLEGE OF THE
CARIBOO (2)

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

MUSALLA ABU BAKR(2)

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

BCIT- BURNABY CAMPUS

SURREY
KENNEDY HALL
(2)

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

QUEENSBOROUGH
QUEENSBOROUGH / ANNACIS
ISLAND (2)

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

8870 120 Street,
Surrey BC, V3V

GUILDFORD -ABDUL KHALIQ
MUSSALA

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

VANCOUVER BRANCH(1)

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

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

FIJI ISLAMIC CENTRE

Tri-cities 3127 St. Johns St Port
Moody, BC
(604) 461-3127

pakcan.com

ISLAMIC INFORMATION CENTER(2)

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

3127 Kingsway, Vancouver, BC
604-434-7526

MUSLIM YOUTH CENTRE

islamicinfocenter.org

MASJID OMAR-AL-FAROOQ (2)

1659 E10 Ave, Vancouver, BC
604-873-8580

(2)

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

daralmadinah.com

UBC BROCK HALL ANNEX

2nd Floor, Rm 2357,
Vancouver, BC

FRASER VALLEY JAMATKHANA (4)

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

msa-ubc.org

BAITUR RAHMAN(5)

AZA-E-HUSSAIN ASSOCIATION(3)

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

aza-e-hussain.org

WEST BROADWAY MUSALA - AL
BASHA RESTAURANT(2)

220-12837, 76th Avenue
Surrey,BC,V3V 2V3

3143 W. Broadway, Vancouver, BC
4 times salah only- Zuhr - IshaNo
Juma Salat
604-568-8841

AL-KAWTHAR MOSQUE (3)

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

DOWNTOWN MUSSALLA (2)

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

KAMPLOOPS
AYESHA MOSQUE (2)

2805 HWy 5a South.Kamloops, BC

VANCOUVER JAMATKHANA (4)

6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

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

(2)

508 Drake, Vancouver, BC
(604) 683-2613

vancouver.thebcma.com

JAMIA MASJID VANCOUVER(2)

FLEETWOOD ISLAMIC CENTRE (2)

DRAKE JAMATKHANA (4)

403 - 1189 Main Street, Vancouver,
BC
604-687-6091

FRASER MUSALLAH(2)

JUMMU’AH ONLY (FRIDAY PRAYER)
BURNABY

VANCOUVER

13526 98A Avenue, Surrey, BC
604-930-9742

muslimcommunitycentre.com

TRI-CITIES JAMATKHANA (4)

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

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

(1) BCMA | (2) OTHER SUNNI | (3) SHIA | (4) ISMAELI | (5) AHMADYYA
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, 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

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

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

WHITE ROCK
WHITE ROCK MUSSALLA (2)

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

whiterockmuslims.com

EVENTS
EVENT

TIME

PLACE

Restoring Community: Documentary And
Discussion On Sustainability, Heritage And
Community

Wednesday, February 4
6:30-8 PM

Vancity Theatre
1181 Seymour St, Vancouver

Tickets $12, or $8 with valid student ID
https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2577

“Imagining a Future for Israel/Palestine: Beyond
Fear and Violence” By Jeff Halper

Tuesday, February 10
7:30 PM

Northwood United Church, 8855 156th
Street, Sur rey

More information is available by calling (604) 781-7839

Case Management Basics- Community Caseworker
Training Course

Wednesday, February 11
6.30 – 9 PM

Surrey Public Library, City Centre

Call to register
1-866-824-2525
contact@muslimfoodbank.com

“Imagining a Future for Israel/Palestine:
Beyond Fear and Violence” By Jeff Halper

Thursday, February 12
7:30 PM

Peretz Centre, 6184 Ash Street, Vancouver

More information is available by calling (604) 781-7839.

Counseling Basics- Community Caseworker
Training Course

Thursday, February 12
6:30 – 9 PM

Not Specified

Campaign Against Violent Extremism – Peace,
War And Islam

Saturday, February 14
1 - 3 PM

Kwantlen Polytechnique University
12666 72 Avenue, Surrey, BC
Room: Surrey Conference Center

Call to register
1-866-824-2525
contact@muslimfoodbank.com

Chris Hedes- The Rules of Revolt (What do citizens
owe ourselves, each other, and our governments?)

Thursday, February 19
7:00 PM

St. Andrew’s-Wesley United Church
100 - 1022 Nelson Street, Vancouver

Event is FREE. Registration is required
http://cgi.sfu.ca/~hccweb/cgi-bin/OnlineRegistration/site/event/detail.
php?id=908

Hijabi Fashion Show

Friday, February 20th
7:00 PM – 12:00 AM

Heritage Hall
3102 Main St, Vancouver

Call to buy your ticket (778) 855-9646

Diwan Saz - 2015 Chutzpah! Festival

Sunday, March 15
7:30 - 9:30 PM

The Norman and Annette Rothstein
Theatre 950 West 41st Avenue
Vancouver, BC

Admission:
Adult:$42.05 , Student: $24.75
Phone: 604-684-2787

For more info see: http://www.thebcma.com

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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العربي الديمقراطي

العدد الثالث  -شباط (فبراير) 2015

منوعات
وداع ًا سيدة الشاشة العربية ...

فــاتـــن حــمــامــــة

توفيت الممثلة الم�صرية و �س ��يدة ال�شا�ش ��ة
العربية فاتن حمامة يوم ال�سبت  17يناير عن
عمر يناهز الـ  84عاما ،و تم ت�ش ��ييع جثمان
الفنانة القديرة يوم الأحد بعد �صالة الظهر
من م�سجد الح�صرى بمدينة � 6أكتوبر.
وتوفيت الفنانة القديرة �إثر هبوط حاد في
الدورة الدموية .و كانت قد ا�صيبت �س ��ابقا
منذ �أ�سابيع بوعكة �صحية مفاجئة تعر�ضت
لها ا�ستدعت نقلها للم�ست�شفى تحت �إ�شراف
زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب و لكنها
خرج ��ت منها بع ��د �أن تماثلت لل�ش ��فاء ،ثم
تعر�ضت �إلى وعكة �صحي ��ة مفاجئة توفيت
على �إثرها .ووريت “الفقيدة” الثرى بمدافن
الأ�س ��رة بمدين ��ة � 6أكتوبر حي ��ث كانت قد
�أ�شرفت بنف�سها على بناء المدفن الخا�ص
بها و الذي �صمم ��ه لها نجل الفنان الراحل
�أحمد مظهر.

الزرقان ��ي ،وكانت �أ�صغرهم �س ��ن ًا ،و�أوالها
العمي ��د زك ��ي طليم ��ات اهتمام� � ًا خا�ص� � ًا،
والتقطه ��ا يو�س ��ف وهبي بخبرت ��ه ،فجعلها
تمثل دور ابنت ��ه في فيلم “م�ل�اك الرحمة”
عام  ،1946وبدورها الكبير في هذا الفيلم
 ،رغم �أن عمرها كان � 15س ��نة فقط نقلت
�إلى مرحلة جديدة ،وبد�أ اهتمام المخرجين
والنقاد بها.

بعد رحلة مع الفن تزيد عن  75عاما تعتبر
ال�س ��يدة فات ��ن حمام ��ه عالم ��ة ب ��ارزة في
ال�سينماالم�صرية و العربية و�ساهمت ب�شكل
كبير في �صياغة �ص ��ورة جديرة باالحترام
لدور ال�سيدات في ال�سينما العربية من خالل
تمثيلها في �أكثر من ت�سعين فيلما �سينمائيا
و�أتي ��ح له ��ا �أن تعم ��ل م ��ع معظ ��م مخرجي
ال�س ��ينما ابتداء م ��ن محمد كري ��م في �أول
فيل ��م لها ع ��ام ، 1940ثم بركات ويو�س ��ف
�ش ��اهين و�صالح �أبو �س ��يف وانتهاء بخيري
ولدت فاتن �أحمد حمامة في  27مايو  1931ب�ش ��ارة في “يوم مر ،يوم حل ��و” عام 1988
في احد �ضواحي محافظ ��ة المن�صورة في وداود عبد ال�س ��يد في �آخر �أفالمها “�أر�ض
م�ص ��ر و كان والده ��ا موظف ��ا ف ��ي وزارة
الأحالم” عام  .1993كما وقفت �أمام
التعليم.و بد أ� ولعها بعالم ال�سينما
اغلب نجوم التمثيل والغناء في
في �سن مبكرة عندما كانت
م�صر من جميع الأجيال ،
في ال�ساد�سة من عمرها
كيو�س ��ف وهب ��ي و أ�ن ��ور
تزوجت فاتن
عندما �أخذها والدها
وجدي ومحمد فوزي
حمامة من المخرج
معه لم�ش ��اهدة فيلم
وفر ي ��د ا لأطر � ��ش
المصري عز الدين ذو
ف ��ي إ� ح ��دى دور
و عب ��د ا لحلي ��م
الفقار الذي أخرج لها
العر�ض في مدينتها
حاف ��ظ ،و بمحمود
العديد من اعمالها في
وكا ن ��ت الممثل ��ة
يا�سين ومحمد منير
عام  1947حتى طالقهما
�آ�س ��يا داغ ��ر تلع ��ب
ويحيى الفخراني.
عام  1954وزواجها من
دور البطول ��ة ف ��ي
الممثل المصري
كم ��ا �ش ��اركت ف ��ي
الفيل ��م المعرو� ��ض،
عمر الشريف
وعندما ب ��د أ� جميع من
اثنين من الم�سل�سالت
التلفزيونيه و هما “�ضمير
ف ��ي ال�صال ��ة بالت�صفي ��ق
�أبل ��ه حكمت” ال ��ذي انتج عام
وا�س ��تنا ًدا إ�ل ��ى فات ��ن حمامة
 1991و “وجه القمر ” الذي انتج في
ف�إنها قالت لوالدها �إنها �ش ��عرت ب�أن
الجميع ي�صفقون له ��ا ومنذ ذلك اليوم بد�أ العام  . 2000و �شاركت في الفيلم الأمريكي
“القاهرة” .وعملت �أي�ض ��ا في مجموعة من
ولعها بعالم ال�سينما.
الم�سل�س�ل�ات التلفزيونية الق�صيرة بعنوان
وعندما ف ��ازت بم�س ��ابقة �أجم ��ل طفلة في “حكاية وراء كل باب” .
م�صر �أر�سل والدها �صورة لها �إلى المخرج
محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تقوم وا�ش ��تهرت الفنانه بالأعمال الدرامية التى
بالتمثيل مع المو�سيقار محمد عبد الوهاب تميزت بالقالب الرومان�سى وكانت �صاحبة
في فيلم “يوم �سعيد”  ،1940و�أ�صبح المخرج �أعلى �أجر بين نجمات جيلها ،كما ح�صلت
محم ��د كريم مقتنعا بموهب ��ة الطفلة فقام على لقب �سيدة ال�شا�شة العربية ب�سبب فيلم
ب�إبرام عقد مع والدها لي�ضمن م�ش ��اركتها “موعد مع الحياة” الذي كان من �إنتاجها هى
في �أعماله ال�سينمائية الم�ستقبلية ،وبعد  4وزوجها المخرج عز الدين ذو الفقار وقتها.
�سنوات ا�ستدعاها نف�س المخرج مرة ثانية و له ��ا عدد م ��ن الأفالم الأخ ��رى الناجحة
للتمثل �أم ��ام محمد عبد الوه ��اب في فيلم كفيلم “ابن النيل” و”المنزل رقم  13و”�صراع
“ر�صا�ص ��ة في القل ��ب”  ،1944وم ��ع فيلمها في الوادي” و”دعاء الكروان” و”الحرام” .
الثالث “دنيا” 1946ا�س ��تطاعت من �إن�ش ��اء
مو�ضع ق ��دم له ��ا ف ��ي ال�س ��ينما الم�صرية كما قدمت العديد من الأدوار ل�ش ��خ�صيات
وانتقلت العائلة �إلى القاهرة ت�ش ��جيعا منها ن�س ��ائية ذات طاب ��ع نق ��دي وتحم ��ل رموزًا
للفنان ��ة النا�ش ��ئة ودخل ��ت حمام ��ة ًالمعهد ديمقراطية كما حدث في فيلم” �إمبراطورية
العالي للتمثيل و ال�س ��ينيما ع ��ام  1946في مي ��م  ، 1972و ال ��ذي ح�صل ��ت ب�س ��ببه في
دفعته الأول ��ى التي افتتحها زك ��ي طليمات مهرجان مو�س ��كو على جائزة تقديرية من
و التي �ضم ��ت نعيمة و�صفي وفريد �ش ��وقي اتحاد الن�س ��اء ال�س ��وفيتي .كما كان فيلمها
الذعا لقوانين
وحمدي غيث و�شكري �سرحان وعبدالرحيم التالي “�أريد حال”  1975نق ًدا ً
ال ��زواج و الطالق ف ��ي م�صر وبع ��د الفيلم

فيها فني ًا ،ولم يعار�ض رغبتها في ت�أ�سي� ��س
�ش ��ركة �إنتاج ،وتولي بنف�سه �أول فيلم �أنتجه
لح�سابها.

قامت الحكوم ��ة الم�صرية ب�إلغ ��اء القانون
الذي يمنع الن�س ��اء من تطليق �أزواجهن ،و
�سمحت بالخلع.

وتزوج ��ت عم ��ر ال�ش ��ريف ع ��ام  1955بعد
فيلمهم ��ا الأول “�ص ��راع في ال ��وادي” حيث
�أ�شهر عمر ال�ش ��ريف �إ�سالمه وتزوج منها،
وا�س ��تمر زواجهما إ�ل ��ى ع ��ام 1974و�أنجبا
ابنهما الوحيد طارق.

و أ�ك ��دت فاتن حمامة نف�س ��ها ف ��ي �أكثر من
منا�س ��بة �أنه ��ا الوجه ال�ش ��امخ للم ��ر�أة في
ال�سينما الم�صرية والحاملة لق�ضاياها.
و كانت ف ��د غادرت الفنانه م�صر في المده
احتجاجا على �ضغوط
بي ��ن  1966و 1971
ً
�سيا�س ��ية تعر�ض ��ت لها ،حي ��ث كانت خالل
تلك ال�س ��نوات تتنق ��ل بين بي ��روت ولندن،
وكان ال�سبب الرئي�سي على حد قولها “ظلم
النا� ��س و�أخذهم من بيوتهم ظلم ًا لل�س ��جن
في منت�صف الليل ،و�أ�ش ��ياء عديدة فظيعة
ناهيك عن مو�ضوع تحديد الملكية” .و كانت
قد بدات تل ��ك الم�ضايقات من المخابرات
الم�صريةخ�ل�ال تل ��ك الحقبة بع ��د طلبهم
منها “التع ��اون معهم” و رف�ضه ��ا ذلك بنا ًء
على ن�صيحة من �صديقه ��ا حلمي حليم  ،و
قامت ال�س ��لطات حينها بمنعها من ال�س ��فر
والم�شاركة بالمهرجانات ،ولكنها ا�ستطاعت
ترك م�صر بعد تخطيط طويل.
�أثناء فترة غيابها طلب الرئي�س جمال عبد
النا�صر من م�شاهير الفن في م�صر �إقناعها
بالع ��ودة �إلى م�صر ،وو�صفه ��ا عبد النا�صر
ب�أنه ��ا “ثروة قومية و منحها و�س ��ا ًما فخر ًيا
في بداية ال�س ��تينيات ،ولكنها لم ترجع �إلى
بعد وفاة عبد النا�صر.
وح�صل ��ت عل ��ى العدي ��د م ��ن الجوائ ��ز و
التكريمات ،وفازت بجائزة مهرجان طهران
عام  1977عن فيلم “�أفواه و�أرانب” ،وجائزة
�أح�سن ممثلة من مهرجان قرطاج عن فيلم
“يوم مر ،يوم حل ��و” عام  ،1988كما كرمت
عن م�شوارها الفني في بع�ض المهرجانات

العربية كما في مهرجان الإ�س ��كندرية عام
 .2001و�آخره ��ا كان في المهرجان الدولي
الأول لفيلم المر�أة بالمغرب عام .2004
وف ��ي ع ��ام � 1996أثن ��اء احتفال ال�س ��ينما
الم�صري ��ة بمنا�س ��بة م ��رور  100عام على
ن�ش ��اطها تم اختيارها ك�أف�ض ��ل ممثلة وتم
اختيار  18م ��ن �أفالمها م ��ن �ضمن اف�ضل
 150فيل ًما مما �أنتجته ال�س ��ينما الم�صرية،
وفي عام  1999ت�س ��لمت �ش ��هادة الدكتوراه
الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة،
وفي عام  2000منحت جائزة نجمة القرن
من قبل منظمة الكتاب والنقاد الم�صريين،
كما منحت و�س ��ام الأرز من لبنان وو�س ��ام
الكف ��اءة الفكري ��ة م ��ن المغ ��رب والجائزة
الأولى للمر�أة العربية عام . 2001
�أم ��ا عن الجانب ال�ش ��خ�صي له ��ا فتزوجت
فات ��ن حمامة م ��ن المخ ��رج الم�صري عز
الدين ذو الفقار الذي �أخرج لها العديد من
اعمالها في عام  1947حتى طالقهما عام
 1954وزواجها م ��ن الممثل الم�صري عمر
ال�ش ��ريف .و �أخرج له ��ا ذو الفقار عدد من
الأفالم منها (موعد مع الحياة) و�شاركتها
ف ��ي بطولت ��ه ابنتهم ��ا نادية ع ��ز الدين ذو
الفق ��ار و(طريق الأم ��ل) و(بين الأطالل)
و(نهر الحب) وقام عمر ال�ش ��ريف ببطولة
الفيلم الأخير معها .وعا�شت مع عز الدين
ذو الفقار فترة مزدهرة من حياتها ،ن�ضجت

اما زواجها الأخير فكان من الدكتور محمد
عبد الوه ��اب وا�س ��تمر ذلك ال ��زواج حتى
وفاتها.
و في م�ص ��ر و كرد فعل عل ��ى وفاتها قامت
وزارة الثقاف ��ة تقدي ��را لدوره ��ا وتاريخها
الفن ��ى ب إ�ع�ل�ان الح ��داد ووقف الأن�ش ��طة
والعرو�ض الفنية كافة  ،فى جميع قطاعات
ال ��وزارة  ،لم ��دة يومين ح ��دادا على رحيل
الفنانة الكبيرة .
كما و �شهدت جنازة �سيدة ال�شا�شة العربية
الفنان ��ة فاتن حمام ��ة ،ظهر اليوم ،ح�ش ��د
جماهيري كبي ��ر ت�ضمن نجوم الفن ورجال
ال�سيا�سة،وعدد كبير من محبي الراحلة .
وح�ضر مرا�سم الجنازة العديد من الأ�سماء
منها الفنان ح�سين فهمي و فاروق الفي�شاوي،
وخالد النبوي ،و�سمير �صبري ،و�أحمد عبد
الوارث ،والفنان القدير جميل راتب ،الفنانة
القدي ��رة نادي ��ة لطف ��ي ،ومحم ��د هنيدي،
و�س ��امح ال�س ��ريطي ،ونيل ��ي كري ��م ،والهام
�شاهين ،وي�سرا ،وفيفي عبده ،ورجاء ح�سين،
وا�شرف عبد الغفور ،وهند �صبري ،ومادلين
طبر ،وريهام عبد الغفور و عمرو مو�س ��ى و
محمود ي�س  .و توافد العديد من الجماهير
لتوديع الفنانه فبل �أن توارى الثرى .
كما و ا�شتعلت و�س ��ائل التوا�صل الإجتماعي
بنعي الفنانة ون�شر �صورها حزن ًا على وفاتها
التي فاجئت الجميع وتذكرا لأحد اهم رموز
الزمن الجميل .
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604-637-5722

TICKETS
MMB Members
Early Bird Tickets
Front Row Tickets
2nd Row
At the Door
Group of 10

$20
$25 (until Feb 13th)
$50
$40
$100
$200

OPEN BUFFET
BOOTH RENTALS

$15
$100

Address: Heritage Hall 3102 Main ST

Call: 604-637-5722

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:
• 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

Full and Part Time

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
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

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:
• 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
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

Al-An'am Halal Meat
& Food Production

á«FGò¨dG ΩÉ©f’G äÉLƒàæe
∫Ó◊G Ωƒë∏dG h
Fresh Halal Meat
& Grocery

Ió``ª``› ∫Ó`M Ωƒ``◊

NZ Frozen Halal Meat

ô≤H/πéY ±hôN

Beef/Veal

õYÉe

Lamb

Goat

êÉLO

Chicken

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

Catering

IôgÉe …ójCÉH h á«bô°ûdG äÓc’G ≈¡°T’ äÉÑ°SÉæŸG áaÉc õ«¡éàd ¿hó©à°ùe

FRESH
TURKEY

Our skilled chefs can cater all kinds of occasions with variety of delicious Middle Eastern food

´GƒfG ™«ªL
á«bGô©dG ÖÑµdG
QƒæJ õÑN

Iraqi Bread

…ƒ°ûe ÜÉÑc
Kabob

…ƒ°ûe ±hôN

Roast Lamb

, ∫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

…ƒ°ûe êÉLO

Roast Chicken

…ƒ°ûe ∂ª°S

Roast Fish

2015 ΩÉ©d ΩÉ©f’G áÄLÉØe

âjÓà°ùdG Iõ¡LCG çóMG
500 øe ÌcG ,Gk óL á°†Øfl QÉ©°SCÉH h
,ájõ«∏µfG ,á«°SQÉa,ájOôc ,á«HôY IÉæb
,á«fÉŸG ,á«dÉ£jEG ,á«°ùfôa ,á«côJ
ájóæg h ,á«fÉÑ°SG

CPBC License # 66598

604-593-6922
:≈dEG á«MÉ«°S äÉbÉH

ACCREDITED AGENT

Packages to:

óf’ ÊõjO
…GhÉg ,ƒµ«°ùµe
ÌcCGhájôëH äÓMQ

Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more

,¢ûcGôe ,ôFGõ÷G ,¢ùfƒJ ,ähÒH ,IôgÉ≤dG ,ΩƒWôÿG ,Iô°üH ,∞éædG ,π«HQG ,OGó¨H ,¿Éªq Y ,§≤°ùe ,»HO ,IóL ,¢VÉjôdG :≈dEG ¿GÒW äÓMQ
ÌcCGh Î°ù°ûfÉe ,¿óæd ,ófÓchG ,Êó«°S ,»é«a ,QhÉ°û«H ,Qƒg’ ,OÉHCG ΩÓ°SG ,»°ûJGôc ,…ÉÑeƒe ,¿Gô¡W ,∫ƒHÉc ,»¡dO ,Iôª°SCG ,¢ùjOCG

Leading
Leading Fares
Fares to:
to: Riadh,
Riadh, Jeddah,
Jeddah, Dubai,
Dubai, Muscat,
Muscat, Amman,
Amman, Baghdad,
Baghdad, Erbil,
Erbil, Najaf,
Najaf, Basra,
Basra, Khartoum,
Khartoum, Cairo,
Cairo, Beirut,
Beirut, Tunis,
Tunis, Algier,
Algier, Marrakesh,
Marrakesh,
Addis,
Addis, Asmara,
Asmara, Delhi,
Delhi, Kabul,
Kabul, Tehran,
Tehran, Mashad,
Mashad, Bombay,
Bombay, Karachi,
Karachi, Islamabad,
Islamabad, Lahore,
Lahore, Peshawar,
Peshawar, Fiji,
Fiji, Sydney,
Sydney, Aukland,
Aukland, London
London UK,
UK, Manchester
Manchester and
and Many
Many More
More

“York Centre” 115-12888 80th. Ave Surrey BC V5W 3A8 Rafiq Mohammad
www.skyroutecanada.com
Asmaa El Khalil

