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:الواليات املتحدة

أمريكيــن-مقتــل ثالثــة طــاب عرب

رميــــا بالرصــــاص

 نــورث كارولينا،يف تشــابل هيــل
�صالحة اخت ي�سر البالغة من العمر
.  عاما19

What’s Happening to Canada?

Open letter to P.M.
Dear Prime Minister:
Ma ny A mer ic a ns love
Canada and the specific
benef its that have come
to our country from our
n o r t h e r n n e i g h b o r ’s
many achievements (see
Canada Firsts by Nader,
Conacher and Milleron).
Unfortunately, your latest
proposed legislation—the
new anti-terrorism act—is
being described by leading Canadian civil liberties
scholars as hazardous to
Canadian democracy.
A central criticism was ably
summarized in a February

2015 Globe and Mail editorial titled “Parliament
Must Reject Harper’s Secret
Policeman Bill,” to wit:
“Prime Minister Stephen
Harper never tires of telling Canadians that we are
at war with the Islamic
State. Under the cloud
of fear produced by his
repeated hyperbole about
the scope and nature of
the threat, he now wants
to turn our domestic spy
agency into something
that looks disturbingly like
a secret police force.

> CONT. PAGE 3

ووفقا لل�شرطة وقع �إطالق النار في
 و. في �شقة ال�ضحايا5:11 ال�ساعة
.قتل الثالثة بطلق ناري في الر�أ�س
و �أعلنت ال�شرطة �أي�ضا �أن مرتكب
الجريمة هو كريغ �س ��تيفن هيك�س
 و. عاما46 ال ��ذي يبلغ من العم ��ر
6 التتمة في الصفحة
�إال �أن المملكة المغربية ال�ش ��قيقة
ونظامها نجحا في التعامل بذكاء
مع موجات ث ��ورات الربيع العربي
فحاول النظام �أن ي�سد على نف�سه
ري ��اح ه ��ذه الث ��ورات ع ��ن طريق
احتواء االحتجاج ��ات وامت�صا�ص
موجة الغ�ض ��ب الت ��ي انطلقت في
 قبل �أن،2011 ) فبراير (�شباط20
تتفاقم فقام الملك محمد ال�ساد�س
بتوجيه خطاب �إلى ال�ش ��عب معلنا
.فيه عن تعديالت د�ستورية
وكمعظ ��م الح ��ركات ال�ش ��بابية
التي فج ��رت الث ��ورات العربية في
الوطن العربي من خالل الإنترنت
12 التتمة في الصفحة
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تم اط�ل�اق النار �أم� ��س على ثالثة
 �أمريكيين م�س ��لمين-طالب عرب
بالر�صا� ��ص ف ��ي منزله ��م في حي
ت�ش ��ابل هي ��ل ف ��ي والي ��ة كارولينا
ال�شمالية

ال�ضحايا هم �ضياء �شادي بركات
 عاما وزوجته23 البالغ م ��ن العمر
ي�سر محمد �أبو �صالحة البالغة من
 عام ��ا و رزان محمد �أبو21 العمر

 رزان،  يسر،  ضياء: من اليسار إىل اليمني

”“االستثناء املغربي

كيف استجاب املغرب ملطالب احلراك الشبابي الثوري؟
 محمد ح�سين:كتب

�شهد المغرب العربي بداية �شرارة
ثورات الربيع العرب ��ي التي طالت
مطالبة بالإ�صالح ��ات والتغيرات
ال�سيا�س ��ية وتحقي ��ق العدا ل ��ة
 تون�س.الإجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص
كانت ال�شعلة التي �أ�ضاءت الطريق
لأقرانه ��ا من ال ��دول ال�ش ��قية في
ال�س ��ير على خطاها في االحتجاج
.والتظاهر
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أخبار كندا
What’s Happening to Canada?

Open letter to P.M.
Canadians should not be willing
to accept such an obvious threat to
their basic liberties. Our existing
laws and our society are strong
enough to stand up to the threat
of terrorism without compromising our values.”
Particularly noticeable in your
announcement were your exaggerated expressions that exceed
the paranoia of Washington’s chief
attack dog, former vice-president
Dick Cheney. Mr. Cheney periodically surfaces to update his pathological war mongering oblivious to
facts—past and present—including his criminal war of aggression
which devastated Iraq—a country
that never threatened the U.S.
You are quoted as saying that
“jihadi terrorism is one of the most
dangerous enemies our world has
ever faced” as a predicate for your
gross over-reaction that “violent
jihadism seeks to destroy” Canadian
“rights.” Really? Pray tell, which
rights rooted in Canadian law
are “jihadis” fighting in the Middle
East to obliterate? You talk like
George W. Bush.
How does “jihadism” match up
with the lives of tens of millions of
innocent civilians, destroyed since
1900 by state terrorism—west and
east, north and south—or the continuing efforts seeking to seize or
occupy territory?
Reading your apoplectic oratory
reminds one of the prior history of
your country as one of the world’s
peacekeepers from the inspiration
of Lester Pearson to the United

.بهذه الجائزة
 ظهرت لأول مرة في،جائزة عمدة العالم
 وهي جائزة تمن ��ح كل عامين2004 ع ��ام
من قبل ر�ؤ�ساء بلديات المدن و تهدف �إلى
“تعزيز وت�شجيع وت�سهيل الحوكمة المحلية
 كان الفائ ��ز ال�س ��ابق �آزكون ��ا.”الجي ��دة
 و ح�صلت، �إ�س ��بانيا،اليناكي عمدة بالباو
 وهذا الع ��ام جاء.2012 عليه ��ا ف ��ي ع ��ام
، عم ��دة غنت في بلجيكا،دانيال تيرمونت
كو�صيف �أول و حاز على جائزة عمدة الثناء
 اما المركز الثاني فجاء.العالمي للخدمات
من ن�صيب عمدة �س ��ورابايا في اندوني�سيا
.تري ري�سما هاريني
و�سيتم ت�سليم جائزة عمدة العالم للعمدة
.نان�شيني في وقت الحق من هذا العام

Nations. That noble pursuit
has been replaced by deploying
Canadian soldiers in the belligerent service of the American
Empire and its boomeranging
wars, invasions and attacks that
violate our Constitution, statutes
and international treaties to
which both our countries
are signatories.

editorial on February 15, 2015
titled “What Libya’s Unraveling
Means”.)

Perhaps you will find a former
veteran CIA station chief in
Islamabad, Pakistan, Robert L.
Grenier more credible. Writing
in his just released book:
88 Days to Kandahar:
A CIA Diary (Simon
What has all this
& Schuster), he
It was as
post-9/11 loss of
su m s up U. S .
A merican life
government
if Osama bin
plus injur ies
policy this way:
Laden, hidden in
and sickness,
“O u r c u r re n t
some high mouni n add it ion
a b a n do n m e n t
tain redoubt, were
t o t r i l l ion s
of Afghanistan
of American
is the product
engaging in longt a x dol lars,
of a…colossal
range mind control
accomplished?
overreach, from
of George Bush,
Has it led to
2005 onwards.”
chanting, ‘Invade
the stability of
He writes, “in
those nations
the p ro cess we
Iraq, you must
invaded or
o
v e r w h e lm e d a
invade Iraq
attacked by the
primitive country,
U.S. and its relucwith a largely illiterate
tant western “allies?”
population, a tiny
Just the opposite, the
agrarian economy, a tribal
colossal blowback evidenced by
social structure and nascent national
the metastasis of al-Qaeda’s offinstitutions. We triggered massive
corruption through our profligacy;
shoots and similar new groups like
convinced a substantial number
the self-styled Islamic state are
of Afghans that we were, in fact,
now proliferating in and threatening over a dozen countries.
occupiers and facilitated the resurgence
of the Taliban” (Alissa J. Rubin,
Have you digested what is hapRobert L. Grenier’s ‘88 Days to
pening in Iraq and why Prime
Kandahar,’ New York Times,
Minister Jean Chrétien said no
February 15, 2015).
to Washington? Or now chaotic
Libya, which like Iraq never had
any presence of Al-Qaeda before
the U.S.’s destabilizing military
attacks? (See the New York Times’

You may recall George W. Bush’s
White House counterterrorism
czar, Richard Clarke, who wrote
in his 2004 book, Against All

Enemies: Inside America’s War on
Terror—What Really Happened,
“It was as if Osama bin Laden, hidden
in some high mountain redoubt, were
engaging in long-range mind control
of George Bush, chanting, ‘Invade Iraq,
you must invade Iraq.’”
Mr. Bush committed sociocide
against that country’s twenty-seven million people. Over 1
million innocent Iraqi civilians
lost their lives, in addition to millions sick and injured. Refugees
have reached five million and
growing. He destroyed critical
public services and sparked sectarian massacres—massive war
crimes, which in turn produce
ever-expanding blowbacks.
Canadians might be most concerned about your increased
dictatorial policies and practices,
as well as this bill’s provision for
secret law and courts in the name
of fighting terrorism—too vaguely
defined. Study what comparable
practices have done to the United
States – a course that you seem to
be mimicking, including the militarization of police forces (see The
Walrus, December 2014).
If passed, this act, piled on
already stringent legal authority,
will expand your national security

bureaucracies and their jurisdictional disputes, further encourage
dragnet snooping and roundups,
fuel fear and suspicion among
law-abiding Canadians, stifle free
speech and civic action and drain
billions of dollars from being used
for the necessities of Canadian
society. This is not hypothetical.
Along with an already frayed
social safety net, once the envy
of the world, you almost got away
with a $30 billion dollar purchase
of unneeded costly F-35s (including maintenance) to bail out the
failing budget-busting F-35 project in Washington.
You may think that Canadians
will fall prey to a politics of fear
before an election. But you may
be misreading the extent to which
Canadians will allow the attachment of their Maple Leaf to the
aggressive talons of a hijacked
American Eagle.
Canada could be a model for independence against the backdrop
of bankrupt American military
adventures steeped in big business
profits…a model that might help
both nations restore their better
angels.

Ralph Nader
(born February 27, 1934) is an
Arab American political activist
of Lebanese origin, as well as an
author, lecturer, and attorney.
Areas of particular concern
to Nader include consumer
protection, humanitarianism,
env i ron ment a l i sm,

and

democratic government.

Rex Murphy on Stephen Harper's terror bill
One of Canada’s most famous
commentators and the host of
Cross Country Checkup issued
the nation its ultimate call to arms,
challenging Canadians to fight
Stephen Harper's new anti-terrorism bill clause by clause, and word
by word -- and to refuse to cede
an inch of freedom beyond what
is needed.

"Every clause should be fought
over," Murphy said on CBC's The
National Thursday night. "Every
potential advance on the liberty of the
citizen should be examined as to its
ultimate necessity."

 �أ�صبح �أول عمدة م�سلم لمدينة2010 عام
في �أمريكا ال�شمالية بعد حملته التي �أطلق
عليها ” الثورة البنف�س ��جية” و التي �أ�سرت
.الناخبين من مختلف الأطياف ال�سيا�سية
لي�س ��ت ه ��ذه ه ��ي الجائ ��زة الأول ��ى التي
2011  فقد فاز في ع ��ام، يح�ص ��ل عليه ��ا
بجائزة القائد ال�ش ��اب من قب ��ل المنتدى
لف ��كاره المبتكرة
االقت�ص ��ادي العالمي ل أ
 كما حاز �أي�ضا.حول التخطي ��ط الح�ضري
 عل ��ى جائزة الرئي� ��س من2012 في ع ��ام
المعهد الكندي للمخططين لتنفيذه �أفكار
 كما كان.تقدمية حول امور مثل ال�شفافية
ال�شخ�ص الثاني الأكثر �أهمية في كندا في
 �شخ�ص من50 قائمة مجلة ماكلين لأف�ضل
 ومن خالل فوزه.2013 الكنديين في عام
 من2014 بجائزة “عم ��دة العالم” في عام
قبل م�ؤ�س�سة ي�صبح �أول عمدة كندي يفوز

االكثر اثارة لالعجاب على م�ستوى المدن
 حيث لديه ر�ؤية ح�ضارية.الكندية الكبيرة
ال تهم ��ل التفا�صي ��ل الجوهري ��ة للحكومة
” كما و�صف ��ه الموقع ب�أنه “قدوة.“ المحلية
 وال�شمولية والتخطيط،للإدارة الحا�س ��مة
كما �أ�ش ��اد �أي�ض ��ا بقيادته في.الم�س ��تقبلي
 خ�ل�ال �أزم ��ة الفي�ضانات في2013 ع ��ام
�ألبرتا وقدرة المثيرة للإعجاب على ح�شد
.الناخبين في حمالته البلدية
 ون�ش� ��أ في،ول ��د ناهد نان�ش ��ي ف ��ي تورونتو
 وكان والداه من المهاجرين �إلى.كالجاري
.كندا من �أ�صول جنوب �آ�سيويه من تنزانيا
تلقى تعليمه ف ��ي جامعة كالجاري و ح�صل
 كما.1993 على بكالوريو�س في التجارة عام
ح�صل على الماج�ستير في ال�سيا�سة العامة
من كلية جون كنيدي للدرا�سات الحكومية
 وفي.1998 في جامع ��ة هارفارد في ع ��ام

Murphy added: "The powers and
agencies to be granted license to
monitor and investigate outside or

beyond the protections normally
in place must be put to the fullest
Parliamentary, media and
democratic testing.... We should
not abridge our liberties or set up
mechanisms to abridge them without the fullest and most strenuous
scrutiny and opposition we are
capable of."

Canadians of all political persuasions and all points of view
should all find common cause in
challenging the Conservatives as
they attempt to cut off debate on
Harper's new terror bill.
"That's not the way we do things" in
this country.

مسلم كأفضل عمدة
يف العامل

عمدة كالجاري الم�سلم “ناهدنان�شي ” حاز
 حيث. عل ��ى لقب �أف�ضل عمدة ف ��ي العالم
 العالمية2014 من ��ح جائ ��زة عم ��دة ع ��ام
 من ر�ؤ�س ��اء البلديات29 بعد مناف�س ��ة مع
.الآخرين من جميع �أنحاء العالم
ووفق ��ا لموقع الم�س ��ابقة ف�إن عم ��دة العام
نان�ش ��ي هو “العمدة االكثر اثارة لالعجاب
.”عل ��ى م�س ��توى الم ��دن الكندي ��ة الكبيرة
وقال الموقع �أي�ضا �أنه “�صاحب ر�ؤية مميزه
يخطط لم�س ��تقبل المدينة و ج ��ذب انتباه
المفكري ��ن م ��ن المناط ��ق الح�ضري ��ة من
 ومنذ.مختلف �أنح ��اء �أمري ��كا ال�ش ��مالية
 �أ�صبح العمدة،2010 توليه ال�سلطة في عام
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أخبار كندا

هل احملافظني يريدون
فرض حظر احلجاب يف
مراسم املواطنة اآلن؟
بقلم  :الثيا راج -هافنجتون بو�ست كندا
قال وزير الهجرة كري�س الك�سندر االربعاء
انه ال يريد من الن�س ��اء الم�س ��لمات ارتداء
الحجاب التقليدي خالل مرا�سم المواطنة.
لقد غرد الوزير “النقاب ،الحجاب ،البرقع،
وغطاء الزف ��اف! – �أغطية الوجه ال مكان
لها في ق�سم المواطنة .
في حي ��ن �أن البرقع والنق ��اب غطاء لوجه
المر�أة لي�س ��وا منت�ش ��رين في كندا� ،إال �أن
الحجاب الذي ال يغطي الوجهه يلب� ��س من
قبل العديد من الن�ساء الم�سلمات.
لقد قال رئي� ��س ال ��وزراء الكندي �س ��تيفن
هاربر اال�س ��بوع الما�ضي اثن ��اء حملته في
كيبي ��ك ان حكومت ��ه �س ��تطعن عل ��ى حكم
المحكم ��ة الأخي ��ر ال ��ذي �ض ��رب فر� ��ض
حظر عل ��ى النق ��اب �أثناء احتف ��االت �أداء
اليمين الد�س ��تورية المواطنة ف ��ي مقتل .
قال ��ت الحكومة �أن الم ��ر�أة يجب �أن تظهر
وجهها �أثناء الحفل ،ولكن القانون لم ي�شمل
الحجاب.
عاليه هوغبن ،المديرة التنفيذية للمجل�س
الكن ��دي للن�س ��اء الم�س ��لمين قال ��ت �أنه ��ا
قلقه م ��ن �أن الحكومة ق ��د تعار�ض ارتداء
الحج ��اب .و م ��ن �أن تظه ��ر التحي ��ز �ضد
الم�سلمين والمهاجرين.
“لي� ��س لدى ما اقوله �سوى �أن ذلك محبط
كالجحيم”
لق ��د رف� ��ض مكت ��ب الك�س ��ندر تو�ضيح ما
يق�صده الوزير .هل �أخط�أ في التعبير؟ هل
يعتقد بطريقة �أو ب�أخرى �أن الحجاب يغطي
الكثير من وجه امر�أة؟
وق ��ال المتح ��دث با�س ��مه كيف ��ن مينار ان

الحكوم ��ة “تعار� ��ض �أي �ش ��يء يغطي وجه
�شخ�ص ما”
“من الم�سيء �أن يغطي �شخ�ص ما هويته في
نف�س اللحظة التي ين�ضم فيها �إلى الأ�سرة
الكندي ��ة” ،كتب مين ��ار بعد تالثه ر�س ��ائل
بالبريد الإلكتروني من هوفنجتون بو�س ��ت
كندا للح�صول على �إي�ضاحات.
الخمي�س عندما �سئل من قبل ال�صحفيين،
ق ��ال الك�س ��ندر �أق ��ول فق ��ط �أن النا� ��س ال
يمكنه ��م ارتداء �أي �ش ��يء يخفي وجوههم
 ،قن ��اع الهوك ��ي ،حجاب الزف ��اف ،وال �أي
الحجاب الآخر” .
وقال المجل�س الوطني للم�سلمين الكنديين
�إح�س ��ان غرده �أنه م ��ن الممك ��ن �أن يكون
الوزير قد ارتكب خط�أ .ولكن نظرا للت�شابه
بين تغري ��دة الوزير و حملة جم ��ع الأموال
لحزب المحافظين الحديثة في ا�ستخدام
م�صطلحات النقاب والحج ��اب بالتبادل،
ف�إنه من ال�صعب ” ت�صديق هذا االعتقاد”.
وقال غرده �أن الك�سندر �شغل من�صب �سفير
كندا في �أفغان�ستان من  2003و  ،2005مما
يجعل من الم�ش ��كوك فيه �أال يعرف ما كان
يقوله.
“ إ�ن ��ه ن ��وع الخي ��ال �أاليع ��رف الف ��رق بين
الحجاب ،والنقاب ،والبرقع”.
وقال ��ت مذك ��رة لجمع التبرع ��ات لحكومة
المحافظين “نعار�ض ب�شدة ارتداء النقاب
�أو �أي غطاء للوجه من �ش� ��أنه �أن يقف فيطريق حلف يمين المواطنة بفخر،و ب�صوت
عال وعلى مرمى و م�سمع الجميع”.
“نح ��ن نعتقد �أنه عندما ي�صبح ال�ش ��خ�ص
مواطنا كنديا ،ف�إنه يجب �أن يتبني ثقافتنا
وكل م ��ا يجعلنا نفخ ��ر ب�أن نك ��ون كنديين

and fundamental values. A number of local non-profit organizations founded by members of the
Az-Zahraa community were present at the event to explain how
they’ve taken the spirit of giving
back to the next level.

and the connection between food
and faith.

This year’s keynote address was
delivered by Ms. Itrath Syed, a
PhD Candidate in the School of
Communication at Simon Fraser
University where her doctoral project involves an analysis of “moral
panics” and Muslim bodies in the
West.
This year's attendees included
Vancouver City Councillors
Raymond Louie and Andrea
Reimer, Richmond City Councillor
Chak Au, representatives from
the U.S. Consulate General, and a
number of religious leaders from
neighbouring communities. The
event was entirely free of charge.
Visit ajourneyintoislam.az-zahraa.org for more information on
@ specific exhibits, and follow
AzIslamExpo on Twitter and
Instagram to begin your journey
into Islam.

“A Journey Into Islam” was initiated
by a group of high school and
university students who wanted
a platform to accurately and
effectively present their religion
to neighbours, friends and colleagues. Their goal was to create a
comfortable environment for open
dialogue and relationship-building with members of the diverse
communities of Metro Vancouver.
Complete with live demonstrations, detailed
models, original artefacts
and multimedia
presentations,
“A Journey Into
Islam” effectively
addressed many
frequently
asked questions
about Islam and
Muslims.
The theme of
this year’s event
was Social
Responsibility,
 wh i c h h i ghl ighted t he
altruistic
essence of the
f a it h w it h i n
daily practices

 ...وه ��ذا ه ��و ال�س ��بب ف ��ي اننا �س ��نقدم
�إخطارا لال�س ��تئناف �ضد ق ��رار المحكمة
هذا الأ�س ��بوع الذي ي�س ��مح للنا�س بارتداء
الحجاب في حلف اليمين”.
ا�س ��تهدف الليبرالي ��ون المحافظون خالل
فق ��رة اال�س ��تجواب يوم االربع ��اء في جمع
التبرعات ب�س� ��ؤال .في مجل�س العموم قال
الك�س ��ندر �أنه يعلم من خبرته في العي� ��ش
في بلد ذو �أغلبية م�س ��لمة �أن الحجاب “قد
ا�ستخدم لتغطية وجه المر�أة مثل ا�ستخدام
النقاب ،و مثل ا�ستخدام البرقع”.
�ش ��يما خان ،كاتب ��ة عمود جل ��وب اند ميل
وم�ؤلفة كتاب ”الهوك ��ي والحجاب ت�أمالت
امر�أة م�س ��لمة كندية” تق ��ول انها تتوقع ان
الك�س ��ندر ل ��ن يتراج ��ع حتى ل ��و كانت زلة
ل�سان ،لأنه من حكومة المحافظين الذين
نادرا ما يعترفون بخط�أهم”
وقالت خ ��ان ،التي ترت ��دي الحجاب ،انها
تجد �أن ما تقوم به الحكومة تجاه الن�س ��اء
الذي ��ن يرتدي ��ن النق ��اب م�س ��يئ ًا و�أنهم ال
ي�ستطيعون اللب� ��س بطريقة معينة لح�ضور
الحفل.
و قالت” و�أنا �أعل ��م �أن الكنديين ال يحبون
النق ��اب”[“ .لكن] هذا مج ��رد احتيال على
مخاوف ال�شعوب و�أحكامه الم�سبقة”.
“كم�س ��لمين ن�ش ��عر بالرف� ��ض م ��ن ه ��ذه
الحكومة”.
في ع ��ام االنتخاب ��ات ،قالت انه ��ا لم تكن
منده�ش ��ة من ر�ؤية الحكوم ��ة تعزل بع�ض
المجتمعات لت�سجيل نقاط �سيا�سية.
وا�ضافت “�آمل ككنديين ان نرف�ض ذلك ...
ولكن لن يفاجئني �شيء “.

وقالت خان �أن بع�ض النا�س اخبروها �أنهم
يجدون حجابها قمعيا.
“ال �أعتق ��د انن ��ي مقموعة � .أج ��د في ذلك
ا�ستعالء ،ولكن يحق لك �أن تعبر عن ر�أيك
الم�ستعلي”.
قالت كاثرين بولوك ،المحا�ضرة في جامعة
تورونت ��و وم�ؤلفة كت ��اب “�إع ��ادة النظر في
المر�أة الم�سلمة والحجاب”� ،أنها تعتثد �أن
الحكومة تقود �أ�صوات الكثير من الكنديين
الذين هم غير را�ضين من �أن ت�صبح كندا
مجتمعا متعدد الثقافات.
و ا�ضاف ��ت “�إنه ��م يريدون �إع ��ادة عقارب
ال�س ��اعة إ�ل ��ى ال ��وراء �إل ��ى زم ��ن كان فيه
معظم ال�س ��كان من البي�ض ومعظمهم من
الم�سيحيين”،
قال ��ت العديد من الن�س ��اء اللواتي يرتدين
الحجاب يفعلن ذلك لأنه يجعلهم ي�شعرون
�أنهم �أق ��رب �إلى اهلل .نع ��م ،ي�ضطر بع�ض
الن�س ��اء الرتداء الحجاب ب�س ��بب �أ�سرهم
،ولكن البع�ض الآخر يلب�سه على الرغم من

اعترا�ضات �أفراد الأ�سرة الأكثر اعتداال.
وقال بول ��وك ،التي ترتدي الحج ��اب�“ ,أنا
�أعل ��م �أن كل �صباح ا�س ��تيقظ ،وفيه انظر
في الم ��ر�آة �أن الجميع يعتقد �أنني �إرهابية
�أو مظلومه ،ولكن انا �أرتديه على �أي حال”
وا�ضافت ان “الحكومة ال ينبغي �أن ت�صدر
هذا النوع من الت�صريحات”  .وقالت الن�ساء
الم�سلمات ي�شعرن بالفعل ب�أنهم معر�ضات
لال�ستهداف للغاية.
وقال ��ت “هن ��اك الكثير م ��ن التميي ��ز .من
ال�صعب الح�ص ��ول على وظيفة بالحجاب.
م ��ن الم�س ��تحيل الح�ص ��ول عل ��ى وظيف ��ة
بالنقاب  ...ونحن ن�آمل �أن الحكومة �سوف
تخرج بت�صريحات تزيد من الت�سامح ،و من
�ش�أنها �أن تزيد من قبول التنوع والتعدد في
كندا .وه ��ذا هو ما يفتر� ��ض لكندا دعمه،
وهذا هو ال�س ��بب في الكثير من الم�سلمين
اختاروا كندا كمكان للهجرة “.

A Journey Into Islam.
ethnic dinner, followed by an open
exhibition and guided tours of the
Islamic centre. The exhibition was
designed to convey the core beliefs
and practices of the Islamic faith
in an interactive and comprehensible manner. The topics covered
ranged from daily prayer practices
and the holy Qur’an to Islamic art

On Saturday, January 31, youth
from the Az-Zahraa Islamic Centre
on No. 5 Road opened the doors
of their mosque to the public for
an evening of education, conversation and exquisite eats. The event
titled “A Journey Into Islam” began
with a series of short talks and presentations along with a delectable
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:دراسة

1500 أكرث من
من أطفال
الشوارع يف لبنان
 مليار دوالر يف صفقات بني6.8
مصر وشركات الطاقة الكويتية

 منذ الإطاحة بمحمد مر�س ��ي في،الكويت
. 2013
 قال �صندوق النقد،وفي ت�صويت على الثقة
الدولي الأ�س ��بوع الما�ضي �أن الإ�صالحات
الهيكلي ��ة والنقدية ف ��ي م�صر ه ��ي بداية
 و ت�ست�ضيف م�صر ال�شهر المقبل.للتحول
م�ؤتمر ا�ستثماري في �شرم ال�شيخ كمحاولة
.لجذب الإ�ستثمارات االجنبية

 ملي ��ار دوالر في14.5 تخط ��ط ال�س ��تثمار
تطوير قطاعات التكرير والبتروكيماويات
على مدى خم� ��س �س ��نوات على الرغم من
وجود نق�ص في إ�م ��دادات الغاز و�أزمة في
.الطاقة ت�سببوا في �إبطاء تلك الم�شاريع
االقت�صاد الم�ص ��ري يح ��اول التعافي من
2011 اال�ضطرابات الم�س ��تمرة من ��ذ عام
 و تلق ��ت م�ص ��ر مليارات ال ��دوالرات من.
 بما في ذلك،الم�ساعدات من دول الخليج

وقع رئي�س الوزراء الم�صري �إبراهيم محلب
مذك ��رات تفاهم مع �ش ��ركات كويتية حول
م�شاريع كويتية في مجال البتروكيماويات
 ملي ��ار دوالر �س ��تبد أ� ف ��ي6.8 بقيم ��ة
 و�شملت.غ�ضون ثالث الى خم� ��س �سنوات
 كال�شركة،ال�صفقة العديد من ال�ش ��ركات
القاب�ضة الم�صرية الكويتية و�شركة بوبيان
.للبتروكيماويات
و�س ��ابقا قال ��ت الحكوم ��ة الم�صري ��ه �أنها

Arab Countries
Wrap-up

Syria - Human Rights Watch
accused the Syrian government
of carrying out hundreds of
new indiscriminate attacks over
the past year with air-delivered
munitions, including improvised
weapons such as barrel bombs.
The attacks have had a devastating impact on civilians, killing or
injuring thousands of people.
By examining satellite imagery,
Human Rights Watch identified
at least 450 distinct major damage sites in 10 towns and villages

held by rebel groups in Daraa
and over 1,000 in Aleppo between
February 22, 2014, and January
25, 2015. One of the doctors treating wounded Syrians from Daraa
in a hospital in Amman told
Human Rights Watch in late 2014
that women and children make
up two-thirds of the victims they
receive and that most were being
injured by fragments of explosive
weapons.
In other news, ISIL kidnapped at
least 220 Syrian Christian civilians

from villages in the Hassakah
province whose fate remain
unknown. ISIL lost hundreds of
villages during the last few weeks
in its war against Kurdish and
Syrian rebel forces supported by
Coalition air bombing.

Iraq – Amnesty International
accused ISIL and government-supported militias of gross human
rights violations including extra-judicial executions, torture and wide
scale expulsions. In addition, the
U.N. Committee on the Rights

طفل سوري يعمل يف تنظيف زجاج السيارات يف شوارع بريوت

. عاما14  و10 �أعمارهم بين
وا�ضافت الدرا�سة “التدفق الأخير لالجئين
 قد-من �س ��وريا – كثير منهم من الأطفال
فاق ��م هذه الم�ش ��كلة ولكنه لي� ��س ال�س ��بب
.”الوحي ��د للعم ��ل او العي� ��ش في ال�ش ��وارع
 والجريمة، والفقر،فاال�ستبعاد االجتماعي
المنظمة واال�ستغالل العام للأطفال ت�سببوا
. ”في ذلك �أي�ض ًا
وقالت الدرا�س ��ة التي دعمتها وزارة العمل
 من الأطف ��ال امتهنوا% 43 ف ��ي لبن ��ان �أن
 أ�م ��ا الباعة في ال�ش ��وارع فكانت،الت�س ��ول
 معظم الأطفال اعمارهم.% 37 ن�س ��بتهم
٪42 ، عاما م ��ن العمر14 ما بين �س ��بعة و
 و يعملون �أكثر من �س ��تة �أيام.منهم �أميين
في الأ�سبوع بمعدل ثماني �ساعات ون�صف
.يوميا

1500 �أظهرت درا�سة ن�شرت وجود �أكثر من
طفل يعي�ش ��ون �أو يعملون في ال�ش ��وارع في
لبنان ممن يعتمدون على الت�س ��ول �أو البيع
 ثالث ��ة �أرباعهم من، على جان ��ب الطريق
. ال�سوريين
عدد الأطفال المت�سولين في لبنان هو احد
العالمات الأكث ��ر و�ضوحا لأزمة الالجئين
1.5  حيث ت�س ��ت�ضيف �أكثر من.في البالد
مليون الجئ �س ��وري و ه ��و �أعلى معدل في
. العالم
وفقا لدرا�س ��ة من منظمة العمل الدولية و
،اليوني�سيف ومنظمة �إنقاذ الطفولة الدولية
 طفل يعي�ش ��ون �أو1510 وجد م ��ا مجموعه
 و يح�ص ��ل ه� ��ؤالء.يعمل ��ون ف ��ي ال�ش ��وارع
12 الأطفال في المتو�س ��ط على أ�ق ��ل من
دوالرا في الي ��وم الواحد �أكثر من ن�صفهم

of the Child said it has received
reports of "several cases of mass
executions of boys, as well as reports
of beheadings, crucifixions of children
and burying children alive" by ISIS. It
further states that ISIS is systematically killing, torturing and raping
children and families of minority
groups in Iraq.

Yemen - The Security Council
demanded that Houthi rebels in Yemen “immediately and
unconditionally” withdraw from
Government institutions, safely
release President Abd Rabbuh
Mansur Hadi and all others from
house arrest, and engage in good
faith in United Nations-brokered
negotiations designed to keep the
fracturing Middle Eastern country on a steady path towards democratic transition. The president
has relocated to Aden and stated
that he is re-assuming his duties
and tribal forces in the South, East
and Centre of the country have
pledged allegiance. The failure to
find a solution is putting the country on the brink of a multi-sided
civil war between the Houthis,
forces loyal to president Hadi and
Al-Qaeda.

Libya – Amnesty International
accused various sides in the Libyan
conflict with violating international
law including executions, targeting
of civilians and torture. Groups
loyal to ISIL executed 21 Egyptian
Copts for no apparent reason
except their faith. The Libyan situation has deteriorated into an allout civil war despite efforts of the
international community to broker
a solution between two rival governments. The country is on the
verge of bankruptcy and will soon
not be able to pay salaries.
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أخبار العامل
والية كارولينا ال�شمالية.و �ساعدا في جمع
التبرع ��ات عبر الإنترن ��ت لتقديم خدمات
طب الأ�س ��نان لالجئين من �سوريا وجمعا
حوال ��ي  $ 15000ولكن بع ��د وفاتهم ،زاد
المبلغ لي�صل ما مجموعة �أكثر من 23000
دوالر .

مقتــل ثالثــة طــاب عرب-أمريكيــن

رميــــا بالرصــــاص
يف تشــابل هيــل ،نــورث كارولينا

الرجل الذي ارتكب اجلرمية :كريغ ستيفن هيكس

“على الرغم من أن
موقف السيارات
قد يكون اشعل
اخلالف يف القتل،
إال أن هيكس ترصد
العائلة لفرتة
طويلة بسبب
دينهم وثقافتهم”.
والد أحد الضحايا،
الدكتور حممد أبو صاحلة

�س ��لم هيك�س نف�سه لل�ش ��رطة ،و اتهم بقتل
�ضياء بركات ،و زوجة ي�سر و�شقيقتها رزان.
وفي بيان �صدر يوم االربعاء قالت ال�شرطة
ان التحقيقات ت�شير �إلى �أن الجريمة كانت
“بدافع نزاع دائر بين الأطراف حول موقف
لل�سيارات”.
وقالت زوجة كريج �أنه ارتكب هذه الجريمة
ب�سبب نزاع م�ستمرعلى موقف لل�سيارات.
وق ��ال والد ال�ضحي ��ة ،الدكت ��ور محمد �أبو
�صالح ��ة �أن ��ه “عل ��ى الرغم م ��ن �أن موقف
ال�س ��يارات ق ��د يك ��ون ا�ش ��عل الخالف في
القتل� ،إال �أن هيك� ��س تر�صد العائلة لفترة
طويلة ب�س ��بب دينهم وثقافته ��م” .و�أ�ضاف

الدكتور �أب ��و �صالحة “لم يكن هذا ب�س ��بب
خالف على �أماكن وقوف ال�سيارات ،كانت
ه ��ذه جريمة كراهي ��ة ،ه ��ذا الرجل ازعج
ابنتي وزوجها عدة مرات من قبل ،وتحدث
معهم و م�سد�س ��ه في حزام ��ه . .لقد كانو
غير مرتاحين مع ��ه ،لكنهم لم يتوقعوا �أنه
�سيذهب �إلى هذا الحد “.
ي�صف كريغ نف�سه ب�أنه ملحد على �صفحات
و�س ��ائل االع�ل�ام االجتماعي ��ة الخا�صه به
وا�ستخدمها لن�شر ال�صور المعادية للأديان
(بم ��ا في ذل ��ك الإ�س�ل�ام) .عل ��ى �صفحة
الفي�س ��بوك الخا�صه به ،ن�شر هيك�س عددا
م ��ن التعليق ��ات المعادية للدي ��ن .و هناك
لوحة ثابته عل ��ى �صفحته تق ��ول “مكافحة

االيم ��ان باهلل” .كما ن�ش ��ر �أي�ضا �صورة من
من جماعة الملحدين المتحدة الأمريكية
تحت عنوان “لماذا المت�شددين الم�سيحيين
والم�سلمين المتطرفين يعار�ضون بع�ضهم
البع� ��ض و هم متوافقين ح ��ول العديد من
الق�ضاي ��ا الإيديولوجي ��ة” .معظ ��م ال�صور
ن�ش ��رت في الأ�ش ��هر الأخيرة كانت انتقاد
للأدي ��ان .وال�صور الأخي ��رة الأخرى التي
ن�شرت ت�شمل م�سد�س مح�شو .و كتب معها
“ :عندم ��ا يتعلق الأمر يالإهان ��ه دينك بد�أ
هذا ،ولي� ��س انا .اذا لم ي�ستمر دينكم في
اغالق فمه الكبير� ،س�أ�سكته“
وكان ال�ضحية �ضياء ب ��ركات طالب عربي
– �إمريكي من �أ�صول �س ��ورية يدر� ��س طب

دراسة :السوريون على جانبي احلرب
األهلية يعارضون تفكك أمتهم
خل�صت درا�س ��ه حول الر�أي العام ال�سوري
قام بها مركز الم�ساءلة والعدالة في �سوريا
الموج ��ود في هولن ��دا و وا�ش ��نطن �إلى �أنه
بالرغم من تفكك دولة �س ��وريا و ا�ستمرار
�أعمال العنف الب�ش ��عة من بدء الحرب �إال
�أن معظم ال�سوريين يريدون من امتهم ان
تظل متما�سكة.
�أج ��ري اال�س ��تطالع ع ��ن طريق ت�ش ��ارني
للأبحاث المتخ�ص�صة بالبلدان المت�أزمه
و�شمل ما مجموعه  40مقابلة مع مجموعة
من ال�س ��وريين م ��ن قبل باحثين في �س ��بع
مدن �سورية مختلفة بين �أغ�سط�س و�أكتوبر
الما�ضي.
ال�صورة التي تر�سمهاالدرا�سة قاتمة كنتائج
الع ��ام ال�س ��ابق ،وتخل� ��ص �إل ��ى �أن معظم
ال�س ��وريين “يرف�ض ��ون الت�س ��وية الوطني ��ة
بالتفاو� ��ض على �أ�سا� ��س الحل الو�س ��ط” و
يريدون الحل الع�سكري.

ويق ��ول الباح ��ث كريغ ت�ش ��ارني ” قبل عام
كان هناك م�ستوى كبير من التناق�ض بين
ال�سوريين الذين �شملتهم الدرا�سة� .أما الآن
االنق�س ��امات ا�صبحت �أكث ��ر حدة بين كال
الجانبين ”.و لكن على الرغم من ذلك اتفق
الم�ؤيدون والمناه�ضون للنظام على رف�ض
فكرة تق�س ��يم �س ��وريا .لأن “وحدة �س ��وريا
والتن ��وع كانا دائم ��ا م�صدر قوته ��ا” و النه
يخ�ش ��ى من تدوين االنق�س ��امات الطائفية
بها في القوانين كلبنان وا�سرائيل .

وفق ��ا للدرا�س ��ة ،الم�ش ��اركون ال�س ��وريون
“تقريبا م ��ن جميع المناط ��ق” اعربوا عن
معار�ضتهم للدولة الإ�س�ل�امية .وو�صفوها
بانها “ا�ساءت لال�سالم وللثورة ال�سورية”.
واخيرا ت�ش ��ير الدرا�س ��ة إ�ل ��ى رغبتهم في
العودة �إلى الحياة الطبيعية .وتنفيذ وقف
�إط�ل�اق الن ��ار المقت ��رح من �س ��تيفان دي
مي�ستورا مبعوث الأمم المتحدة �إلى �سوريا.

على �أر�صفة �شوارع نيويورك ي�شتعل نوع �آخر
من �صراع منطقة ال�ش ��رق الأو�س ��ط و�سط
عربات بيع الأطعمة الخا�صة بالم�س ��لمين
واليهود وفقا ل�شريعة كل منهما.
اعتب ��رت �صحيف ��ة نيويورك بو�س ��ت �أن ما
�أطلقت عليه “�أنتي فودا” هو نموذج م�صغر
لل�صراع الدائر في ال�شرق الأو�سط والذي
�أتى �إلى و�سط مدينة نيويورك ،حيث ذكرت
ال�صحيف ��ة �أن �أح ��د بائع ��ي الأطعمة على
الطريقة اليهودية ويدعى ي�سرول موردويتز

الأ�س ��نان ي�ش ��تهر بالعم ��ل الخي ��ري� .أراد
ا�س ��تخدام تعليمه لم�س ��اعدة م ��ن هم �أقل
حظا .و كان يعتزم ال�س ��فر �إلى تركيا هذا
ال�صي ��ف م ��ع �أ�صدقائ ��ه لتوفي ��ر م�س ��اعد
طبيه لالجئين ال�سوريين .كما تطوع �أي�ضا
في دوره ��ام بوالية ن ��ورث كارولينا لتوزيع
�إم ��دادات الأ�س ��نان للم�ش ��ردين .ال�س ��يد
بركات و ي�سر �أبو �صالحة زوجته (ال�ضحية
الثانية) تزوجا قبل �أقل من �ش ��هرين ،في
�أواخر دي�سمبر الما�ضي.
ام ��ا ي�س ��ر �إمريكية-عربي ��ة م ��ن �أ�ص ��ول
�أردنية -فل�س ��طينية قتخرج ��ت من جامعة
والية ن ��ورث كارولينا ب�ش ��هادة ف ��ي العلوم
البيولوجي ��ة .وكانت تخطط لدرا�س ��ة طب
الأ�س ��نان خري ��ف ه ��ذا الع ��ام .كم ��ا �أنها
معروفة باالعمال الخيرية �أي�ضا .وفي عام
� 2013سافرت �إلى جنوب تركيا للتطوع مع
الالجئين ال�س ��وريين في عيادة للأ�سنان.
كما تطوع للزوجين �أي�ض ��ا مع “المجموعة
المتح ��دة للإغاث ��ة الإ�س�ل�امية “ ،وكان ��ا
جزءا من فريق الخدم ��ات المجتمعية في

ال�ضحي ��ة الثالث ��ة ه ��ي رزان محم ��د أ�ب ��و
�صالحة وهي طالبة في ال�سنة الأولى تدر�س
الهند�سة المعمارية والت�صميم البيئي في
جامع ��ة والي ��ة كارولين ��ا ال�ش ��مالية .وهي
ال�شقيقة ال�صغرى لي�سر  .وكانت تعي�ش مع
اختها و زوجها بعد تخرجها في عام 2013
من المدر�سة الثانوية في رالي.
و�ساعدت رزان في جمع التبرعات ل�ضحايا
الن ��زاع الفل�س ��طيني في ع ��ام  .2014كما
تطوعت محليا م ��ع “المجموع ��ة المتحدة
للإغاثة الإ�سالمية “ .واعتادت التطوع في
حمالت �شهرية نظمت لإطعام الم�شردين
في و�سط مدينة رالي.
وكان ��ت ق ��د اقيم ��ت جن ��ازة ال�ضحايا في
الإ�س ��تاد الريا�ضي في جامع ��ة والية نورث
كارولين ��ا بعد تجم ��ع عزاء خا�ص لأ�س ��رة
القتلى في رال ��ي .و ح�ضر الجنازة مايزيد
عن من � 5500شخ�ص.
وقد واجه ��ت وفاة ه�ؤالء الط�ل�اب الثالثة
موجة م ��ن الغ�ض ��ب الع ��ارم على و�س ��ائل
االعالم االجتماعية ،وبد�أ النا�س في ن�شر
�صور ال�ضحايا
وفي مقارنه الجريمة بالهجوم على �شارلي
ابدو في باري�س.
كم ��ا ا نت�ش ��ر أ� ي�ض ��ا ا لها �ش ��تا ج
 ChapelHillShooting #و ا ل ��ذي
ا�س ��تخدمه �أكثر م ��ن مليوني �ش ��خ�ص في
جميع �أنحاء العالم .حيث ا�ستخدمه النا�س
للتعبير عن غ�ضبهم وتعازيهم ب�سبب �إطالق
النار على الطالب الثالثة في والية كارولينا
ال�ش ��مالية .كم ��ا انت�ش ��ر اي�ضا الها�ش ��تاج
 MuslimLivesMatter#على تويتر.
و �أن�ش� ��أ �أ�صح ��اب ال�ضحاي ��ا �صفح ��ة على

الفي�سبوك ت�سمى “”Our Three Winners

لتكريم القتلى ولتبادل ذكريات حياتهم.

املسلمون
واليهود
وصراع “احلالل”
و”الكوشر” يف
شوارع نيويورك

قال �إن “مافيا الأطعمة الحالل” �أي الخا�صة
بالم�س ��لمين� ،أجبروه على ترك مكان بيعه
ونق ��ل عربت ��ه م ��ن �س ��احة مرك ��ز روكفلر
الممي ��زة بعد �أن افتر�ش ��وا عل ��ى الأر�صفة
بمظالتهم وعرباتهم الت ��ي عر�ضوا عليها
�أطعمتهم.
�إال �أن محمد م�سعد �أحد الباعة الم�سلمين
قال ل�صحيفة النيو يورك بو�س ��ت “�إن هذا
الرجل قد و�ص ��ل للتو �إل ��ى المنطقة و�أراد
علي� ،أو بالأحرى
اال�ستيالء عليها والق�ضاء ّ

لدي
الق�ضاء على لقمة عي�ش ��ي� ،أن ��ا �أي�ضا ّ
�أ�سرة مثله ولكنه متعط�ش لجمع الأموال”،
“يق ��ول ب�أني �إرهابي مته ��م بق�صف برجي
مركز التجارة العالمي .هذا يعد نوع ًا من
العن�صرية”.
وبح�س ��ب ال�صحيف ��ة ف� ��إن المدين ��ة تمنح
البائعين التراخي� ��ص ولكنها ال تحدد لهم
مكان البي ��ع ما لم يكن قريب� � ًا من مداخل
المت ��رو �أو ي�ش ��كل خط ��ر ًا عل ��ى �س�ل�امة
الأ�شخا�ص.
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Widest
Selection of Arabic
and Middle Eastern
food in Town
أوﺳﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Over 30 brands of
products from the
Mediterranean
and the Middle East

Wholesale and Retail

ﺟـﻤــﻠـﺔ وﻣـﻔـﺮق

All types of Fresh Halal Meat

دﺟﺎج

Chicken

Goat

 ﻣﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت30 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
دول اﻟﺒﺤﺮ اﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

ﻣﺎﻋﺰ

Lamb

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻟﺤﻼل

ﻏﻨﻢ

Beef

ﺑﻘﺮ

Veal

ﻋﺠﻞ

Arabic and Middle Eastern Brands ﻣﺎرﻛﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺷﺮق أوﺳﻄﻴﺔ

Bakery • Baklava • Canned beans • Canned Vegetables • Coffee • Dairy products
Dried Fruits • Halvah • Honey • Molasses • Jam • Juice • Olive oil • Olives
Paste • Pickles • Sauces • Seafood • Spices • Sweets
Tahini • Tea • Herbal waters • Grains
4323 Main Street,vancouver B.C. V5V 3R1 | Tel: 604-879-5518
Email: jasmineretailfoods@hotmail.com | Website: jasmineretailfoodscom.weebly.com
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Hours of Operations:
Monday - Saturday: 10:00 AM - 8:00 PM
Sunday: 10:00 AM - 6:00 PM
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:ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺴﺎء
8:00 -  ﺻﺒﺎﺣ10:00 : اﻟﺴﺒﺖ- ﺛﻨﻴﻦ¤ا
ً
ﻣﺴﺎء
6:00 -  ﺻﺒﺎﺣ10:00 :اﺣﺪ
ً
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سفر
the great Arab art, and suddenly here
it is again, painted all over our walls
by young men! Very original, very
alive, but growing from the same roots,
like an old olive tree regenerating.”
The second Dar Dhiafa painting is
part illustrative and part calligraphy, and as many other paintings
do, it uses the local architecture
for its effect. Framed within
a doorway, a little girl blows a
dandelion whose seeds become
wishes for peace and prosperity in
Arabic, and they float away across
the adjoining wall. This piece is by
Lebanese artist Yazan Halawani,
who also adorned a quiet corner
of another street with calligraphy and a portrait commemorating the great Palestinian poet
Mahmoud Darwish, who died in
2008 in Houston, Texas.
Other calligraphic works are
freer, even dramatic, stretching
for meters along the facades of
buildings. Some of the most striking are by Tunisian artists, such
as Inkman’s beautiful rosette in
light and dark blue, Shoof’s bold,
black composition, or the FrenchTunisian eL Seed (he adopted the
name while studying the Spanish
epic El Cid), whose giant compositions sometimes spring from

who has work on display in a
number of cities in his country.
In fact, Saudi Arabia was represented at Djerbahood with
three artists, including Maz and
Az, both from the Dhad family.
One of Az’s murals has a complex piece of calligraphy, and in
front of it is a woman holding a
lotus painted by Iraqi-British artist Myneandyours in a reference
to the classical “island of the lotus
eaters” of Homer’s Odyssey that is
often identified with Djerba.
“It was the best summer of my life,”
declares a boy of 10 or 12 years
when asked what he feels about
Djerbahood. It was so hot, he
says, the artists painted at night,
“and my father let me stay up, so my
friends and I ran around and watched
them. It was really fun, and when I
took cold drinks out to the man who
was painting at our house, he let me do
just a little bit—I’ll show you.”
“It was very good for them,” comments a woman passing by, joining
the conversation. “It opened their
minds. It changed their perceptions.
They came into contact with foreigners
working, doing something, not just
on holiday. The artists were very
nice, and since many spoke Arabic
or French, there was a good deal of

them on a wall here.” And two very
traditional women neighbors—
who are exchanging bunches of
herbs for dinner when I meet
them—express contentment with
a large (and very untraditional)
mural of a cyclist on the wall of
one’s home, which faces
the house of the other.

O t her c h i ld ren
It was really
“There was not
prove pleased—
fun, and when
supposed to
and not at all
be anything
insistent— to
I took cold drinks
political,” says
offer their views
out to the man who
a shopkeeper.
and show of f
was painting at our
“ We d i d n ’ t
their favorite
house, he let me do
want that sort of
pictures. Sisters,
trouble here.”
aged eight and
just a little bit—
10 and dressed
But t he mere
I’ll show you.
for school, their
fact of a street art
hair in neat pigtails,
display in Tunisia is
take me to a series of
something of a political
paintings of a woman putting
statement: Until very recently,
on the traditional, draped dress
creating graffiti or public art carwith horizontal stripes, a style
ried a prison sentence because
now rarely worn, having been
it was associated with political
replaced by the more convenient
organizing and dissent. Although
djellaba. Both the costume itself
political satire is rarely explicit,
and the soft earth colors of the
other aphorisms and inscriptions
painting look as if they could be
scattered throughout some works
Roman, something from Pompeii,
allude to the philosophical posiand, surprisingly, it is not by a
tions of individual artists, such
Tunisian artist but by Hyuro, of
as Frenchman Sean Hart, whose
Spain. Their second favorite: The
quips in bold white-on-blue state
man on a donkey dangling a heart
(in French), “Build Optimism,”
in front of its nose, by Sunra of
“Live in the Moment,” and “Listen
Tunisia.
to the Silence.” Elliott Tupac of
“Gentler in style than most urban
street art, Djerbahood’s diversity aims
to offer something for everyone.”

Tunisia Dejrba street art, Er Riadh area. photo by Rani777 – Baha-Eddine
Mkd. CC 4.0 International
communication. And, of course, the
building to building in a style
children learned some geography. Now
he calls “caligraffiti.” In 2012 he
they are curious to know where Peru
was commissioned also to paint a
or Puerto Rico are, or for that matter
Qur’anic verse on the minaret of
Russia or Kenya or Japan, because
the Jara Mosque in Gabès, on the
they associate them with particular
Tunisian mainland, which is interartists or pictures.”
preted in English (by Abdullah
Yusuf Ali): “Oh mankind! We created
When asked which paintings
you from a single [pair] of a male and
are their favorites, residents give
a female, and made you into nations
answers that can be surprising. An
and tribes, that ye may know each
elderly lady, sitting on her doorother.”
step, expresses her preference for
a mural showing a classic Citroen
Other examples come f rom
Deux-Chevaux with a little black
Palestinian 3ZS and Libyan
cat looking at it. “That was the first
Maatoug Y, as well as an imprescar I ever went in,” she says. “And
sive calligraphic contribution
that is my cat. I really like having
from Deyaa of Saudi Arabia,

Tunisia Dejrba street art, Er Riadh area. photo by Rani777 – Baha-Eddine
Mkd. CC 4.0 International

whimsically contrasts reality and
art in a town where, besides bicycles, motor scooters are the main
means of transport. Other paintings become part of the architecture, as in the case of the tiles
painted onto arches and facades
by Add Fuel of Portugal
and Logan Hicks of
the usa.

Far gentler in style than most
urban street art, Djerbahood’s
diversity aims to offer something for everyone. There are
numerous pictures of traditional
figures, both men and women,
such as an old musician and a
Bedouin herder blown by the
desert wind, both by Bom.K
of France. Horsemen by Jaz of
Argentina are reminders of the
conquests of North Africa by the
Romans, the Beni Hilal and other
Arabian tribes. (Jaz, on principle,
uses materials at hand: Here, he
pounded the local red brick into
dust and made it into a paintpaste with fuel from the ever-present mopeds.)
There are also comic and satirical scenes, as well as fantasy
creatures, such as the beautiful unicorn by Faith47 of South
Africa, which guards an abandoned building at the turn of a
little lane. There is also a wealth
of small works, details that can
be easy to miss, such as the postbox kitten by C215 of France, who
scattered painted cats all across
the village—much as the real
ones are a ubiquitous, endearing feature of Er-Riadh’s streets.
His simple transformation of the
everyday yellow letter box into
something special and charming
seems to exemplify the spirit of
Djerbahood.
Still other paintings refer to other
aspects of life in the village. For
example, a motorcycle slung
between two cacti at a motorbike
repair shop (by Malakkai of Spain)

Peru offers “La vida es un suspiro”
(“Life is a sigh”) in elaborate blue
calligraphy over the doorway of a
ruined and partially overgrown
building on which Puerto Rican
Alexis Diaz painted a large green
hamsa, or hand, the folk-sign of
luck and aversion of the “evil eye.”
Color, especially the blue-andwhite so very typical of Tunisia in
general and Djerba in particular,
also worked as a motif to link the
art to its surroundings. Artists
paid tribute to their hosts when
choosing to work in these colors,
which complement the paintwork
on many doors and window grills.
Of course, there were calligraphic
examples along these lines, and
one in particular—a vast composition by Zepha who, unusually,
uses both the Arabic and the Latin
alphabets—is largely in shades of
blue and black. Looking down
at it, in the eclectic mix of styles
that make Djerbahood so lively, is
a giraffe, accompanied by a blue

ABOUT THE AUTHOR

butterf ly, by Mosko of France.
A nd Curiot, of the usa and
Mexico, takes a purely Mexican
theme of stylized f lowers and
strange chameleon-like creatures,
and he translates it into the local
color idiom.
At one point, a young man
studying art and media at the
University of Tunis volunteers to
take me to see the far less gentle,
far more urban paintings on the
outskirts, in the derelict prison
and slaughterhouse, in abandoned
houses and even in a ruined palace. All these spaces are transformed by the paintings, given
new life and interest; conversely,
the surroundings lend the paintings an extra dimension. Here,
it is by and large non-Tunisian
artistic territory—although there
are exceptions: Wissem El-Abed’s
three faces hang between a vacant
wasteland and a building site. The
indefatigable ROA of Belgium
painted here a number of large
works, often incorporating elements of architecture such as
domes, which become eggs. In a
collapsing building, a huge scorpion creeps up the wall while a
chameleon seems to have laid
two typically Djerban oil jars.
There were other remarkable,
surrealistic paintings by Dome
of Germany, in black and white,
again with strong mythological
elements—and not anything most
people would want to encounter
when stepping outside to walk to
the corner bakery.
To my question, “How do you feel
about it, now that it has happened?”
one of the residents replies: “You
know, before it happened I was less
worried about the paintings than by
an invasion of outsiders, a loss of our
privacy—you know what I mean?
But in fact, it has not been bad. The
painters came in groups, not all at
once, and they behaved well. And so,
on the whole, do the visitors. And I
think it has been good, very good for
our young people: it has opened their
eyes. Before it happened, I was afraid
we would have problems—the children
running round after the foreigners
asking for sweets or whatever. After
all, what would you feel if it were your
neighborhood? No, I am very pleased
at how it has gone and very proud:
there are people all over the world who
know about Er-Riadh.”
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Djerba’s

سفر

Museum of the Streets

In recent years, street art has grown from an edgy,
often illegal practice associated with urban decay
to something almost fashionable associated with
civic vitality. One of the people responsible for this
change is Mehdi Ben Cheikh, a French-Tunisian
who in 2004 founded Galerie Itinerrance in Paris,
which is dedicated to showing street art. His goal
is to make art accessible to everyone and, in particular, do something special for Tunisia. “What
I would like to do is talk about the Arab world in
a different way, a positive way,” he says.
began. At first, there was little
interest, says Amel Messedi. A
handful of foreigners who own
houses in Er-Riadh gave their
consent to use of their walls.
Other residents were assured that
the artists would be tactful and
that the designs and colors would
be appropriate to the village. The
grittier designs, more typical of
western street art, would be executed in the abandoned buildings
on the outskirts.

Tunisia Dejrba street art, Er Riadh area. photo by Rani777 - Baha-Eddine Mkd. CC 4.0 International
The result, this summer, was
numerous corporate and private
village center, explains that Ben
the Djerbahood Project, which
donors made certain that artists
Cheikh chose Er-Riadh because
enabled more than 100 artists
could participate and that the host
of its historic tradition of tolerfrom more than 30 countries—
community was put to no expense.
ance among Muslim, Christian
including a dozen or so from
and Jewish residents, and also
Tunisia—to paint more than 200
because the architecture often feaworks on public walls in Er-Riadh,
tures unadorned plastered walls
a village on the Tunisian island
painted white or light creams or
of Djerba. Creating works from
yellows. In addition, there are
a little cat on a postal mailbox
several nearby abandoned areas,
to full-wall murals, the artists
including a decommissioned
donated their time and work,
prison and a former abattoir.
Tunisia Dejrba street art, Er Riadh
and, in keeping with the ethos of
area. photo by Rani777 – BahaIn the spring, after receiving
Eddine Mkd. CC 4.0 International
street art, no money was earned
permissions from the Ministry of
Cr a f t-pres er vat ion i st A mel
out of the exhibition through merTourism and the mayor of Djerba,
Messedi, owner of a gallery in the
chandising. Sponsorships from
consultations with residents

Of course there were doubts.
“Eve r yone who agreed,” A mel
Messedi expla ins, “s ign ed a
document allowing the use of their
wall for a year. After that, it could be
painted over—although we very much
hope that the project will go on.” An
indication of the popularity of
Djerbahood is that, apart from
a little natural deterioration, the
murals have very rarely been
damaged or defaced.
“Calligraphy was always the great
Arab art, and suddenly here it is again,
painted all over our walls! ”
“It was all very civilized,” says
Khiara A llani, owner of the
charming Dar Dhiafa, a hotel created by joining several old houses.

“We were told that we would be
shown sketches of what was going
to go on our walls, and if there
was something we really didn’t
like, we could have it painted out.
In fact that almost never happened, and there were surprisingly few complaints.
“When people saw what was being
painted on other people’s walls,
including mine,” she continues, “they
went to the organizers and said: ‘We
want something too!’ Enthusiasm
began to grow and snowball.”
The walls of Dar Dhiafa now
host two pieces. One is by Zepha,
a French artist who, like many
street artists, maintains only
one name. Facing a mosque, it is
among several magnificent calligraphic compositions, all in different styles, scattered about the
village; Zepha’s is a formal, even
classic circular arrangement.
“It gives me great pleasure,” says an
elderly man who, like most residents, preferred not to give his
name to journalists. “Calligraphy
was dying here in Tunisia. Who
writes books by hand these days?
There were still a few sign writers, I
suppose. But calligraphy was always
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أخبار العامل تتمة

مؤشر حرية الصحافة:

تراجع حرية
الصحافة يف
جميع أنحاء العامل
يف العام 2014

مرا�س ��لون بال ح ��دود ،ا�صدرت م�ؤ�ش ��رها
العالمي وال�س ��نوي حول حري ��ة ال�صحافة
و ال ��ذي ي�صن ��ف �أداء  180دول ��ة وفق ��ا
لمعايير،ا�ستقالل و�سائل الإعالم والإطار
الت�ش ��ريعي وم�س ��توى الرقابة ال�سائدة في
البل ��دان ،و بيئة البني ��ة التحتية التي تعمل
بها و�سائل الإعالم .
الم�ؤ�ش ��ر ي�س ��لط ال�ضوء عل ��ى التدهور في
جمي ��ع �أنحاء العالم في حري ��ة المعلومات
في ع ��ام  2014ب�س ��بب الح ��روب ،وتنامي
الجهات الفاعلة من غير الدول مثل الدولة
الإ�س�ل�امية و جماعة بوكو حرام ،والعنف
�أثناء المظاهرات والأزمة االقت�صادية.
وفقا للم�ؤ�شر كان هناك انخفا�ض كبير في
حرية المعلومات في عام  .2014ما يعادل
ثلث ��ي مجموع ال� �ـ  180دول ��ة التي �ش ��ملها
الم�سح كان �أداءها �أ�سو�أ مما كانت عليه في
عام  .2013والم�ؤ�شر الذي يقي�س الم�ستوى
العام لالنتهاكات في حرية المعلومات اكد
�أن م�ستوى االنتهاكات قد ارتفع الى 3،719
( )٪8خالل .2014

وكان هذا العام ثالث دول ا�سكندنافية على
ر�أ�س الم�ؤ�شر و هي (فنلندا ،تليها النرويج
والدنمارك) � .أما في قاع الم�ؤ�ش ��ر جائت
(تركمان�س ��تان وكوريا ال�شمالية و�إريتريا)
ب�أ�س ��و�أ �أداء� .أم ��ا ف ��ي امري ��كا ال�ش ��مالية
فجائ ��ت كن ��دا م ��ن بي ��ن �أف�ض ��ل  20دولة
ف ��ي المركز الثام ��ن ،في حي ��ن انخف�ضت
الواليات المتحدة هذا العام ثالثة مراكز
لت�صل للمركز الـ  . 49وف ��ي اوروبا ،كانت
المملك ��ة المتحده ف ��ي المرتبة ال� �ـ � 34أما
فرن�سا فجائت في المرتبة .38
اما في منطقة ال�ش ��رق الأو�س ��ط و�ش ��مال
�أفريقيا ،فحازت ليبيا على �أ�س ��و�أ �أداء بعد
انخفا�ضها  17مركزا لت�ص ��ل �إلى المركز
الـ  .154اما تون�س فحازت على �أف�ضل �أداء
مع ارتفاع �سبعة مراكز �إلى المركز الـ .126
وكان �أعلى دولة عربية في الم�ؤ�شر الكويت
حيث جاءت ف ��ي المركز ال� �ـ  . 90وجاءت
لبنان عقبها في المركز ال� �ـ  .98وكان كل
من ال�س ��ودان و �س ��وريا في م�ؤخر الم�ؤ�شر
(المركز  178 ،174على التوالي)

بع�ض الدول العربية و ترتيبها في الم�ؤ�شر:
الترتيب
الدولة
١

الكويت

90

٢

لبنان

98

٣

قطر

115

٤

الإمارات

120

٥

تون�س

126

٦

عمان

127

٧

المغرب

130

٨

فل�سطين

140

٩

الأردن

143

١٠

ليبيا

154

١١

العراق

156

١٢

م�صر

158

١٣

البحرين

163

١٤

ال�سعودية

164

١٥

اليمن

168

١٦

ال�سودان

174
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١٧

�سوريا

177
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آراء

عزيزي الالجئ السوري:

رسالة من الجئ إىل آخر

ما �إن يتم ذكر كلمة “الجئ” حتى يتبادر �إلى
ذهني عل ��ى الفور ذكرى والدت ��ي .فعندما
ب ��د�أت الملي�ش ��يات ال�صهيوني ��ة غاراته ��ا
الممنهج ��ة و”التطهي ��ر العرق ��ي” لل�س ��كان
العرب الفل�سطينيين في فل�سطين التاريخية
عام  ،1948هربت هي وعائلتها من القرى
الفل�سطينية الم�سالمة في “بيت درا�س”.

في ذلك الوق ��ت ،والدتي وا�س ��مها ظريفة
كانت ف ��ي عامها ال�ساد� ��س عندم ��ا توفي
والده ��ا ف ��ي مخي ��م لالجئين ف ��ي �إحدى
الخيمات التي �أن�ش� ��أتها جمعية الأ�صدقاء
الأمريكية (الكويكرز) ف ��ي الحال بعد �أن
�أق�صوا وعزلوا من �أر�ضهم .وكانت ظريفة
تجمع الخردة المعدنية من �أجل �أن تعي�ش.
جدتي مريم كانت تخرج بحذر �إلى “منطقة
الموت” ،التي تف�صل دولة �إ�سرائيل المن�شئة
حديثا ،م ��ن مخيمات الالجئي ��ن في غزة
لجم ��ع التي ��ن والبرتق ��ال .وكان ��ت تواجه
الموت كل ي ��وم من �أج ��ل �أوالده ��ا فكلهم
كانوا الجئين يعي�شون في ال�شتات.
عا�ش ��ت والدتى حتى عمر  42حياة �صعبة
للغاي ��ة .وتزوج ��ت م ��ن والدي ال ��ذي كان
الجئ ًا ،وانجبوا �س ��بعة الجئين �آخرين �إلى
هذا العالم� ،أن ��ا و�أخواتي الأوالد والبنات،
�أحدهم توفي وهو طفل �صغير ب�سبب عدم
وجود دواء في عيادة مخيم الالجئين.
بغ� ��ض النظ ��ر عن الوق ��ت والم ��كان الذي
نكون فيه ،علينا دائما �أن نحمل معنا �أوراق
هويتنا الخا�صة بالالجئين وجن�سياتنا غير
المح ��ددة و هوياتنا الثمينة وع ��بء �آبائنا
و�آالم �أجدادنا.
الحقيقة �أننا نطلق على هذه الم�شاعر ا�سم
“وجع” حيث ال�سمة التي توحد ماليين من
الالجئين الفل�س ��طينيين ف ��ي جميع �أنحاء
العالم .ويبدو �أن ال�ش ��عور الم�ش ��ترك بين
الالجئي ��ن من ��ذ الجي ��ل الثان ��ي والثال ��ث
�أو حت ��ى الراب ��ع هو الوج ��ع ال ��ذي نحمله
بداخلنا .ربما تختلف المناطق الجغرافية
التي نقطنها �أو لغاتنا �أو انتمائتنا ال�سيا�سية
�أو ثقافاتنا ،ولكن في نهاية المطاف نجتمع

حول الخبرات الم�ؤلمة التي عاي�شناها في
مختلف الأجيال.

لم�س ��اعدة الالجئين مع وافر من الكلمات
وقليل م ��ن الأفع ��ال وك�أننا نعي� ��ش خذالن
العرب مرة �أخرى من البداية.

فوالدت ��ي اعت ��ادت �أن تق ��ول “احن ��ا ي ��ا
الفل�سطينية دمعتنا قريبة” .ولكن قابليتنا
لذرف الدموع لي�س ��ت دلي�ل�ا على �ضعفنا،
على العك� ��س من ذلك .يرجع ذلك �إلى �أنه
طوال هذه ال�سنوات تمكنا من دمج اغترابنا
وما ينتج عنه من الكثير من التداعيات� ،إلى
جانب اغتراب وترحيل كل �ش ��خ�ص �أخر.
فالعبء العاطفي كبير جد ًا.

�شاهدت وفاة جدي وجدتي اللذين لحقهما
والدي وكثير م ��ن رفاقي ،كلهم توفوا وهم
ّ
الجئون ويحملون نف� ��س الحالة ونف�س �أمل
الع ��ودة المفق ��ود .كان �أكثر م ��ا تلقوه من
“المجتمع الدولي” ب�ضعة �أكيا�س من الأرز
وزيت الطهي الرخي�ص ،وبالت�أكيد العديد
من الخيام.

وبطريقة �أو �أخرى نحاول �إخفاء هذه الآالم
التي ال تُحتمل ،ولكنها دائما ما تكون قريبة
من ال�س ��طح على و�ش ��ك الظهور .ف�إذا ما
�س ��معنا لحنا مو�سيقيا لمر�س ��يل خليفة �أو
ال�شيخ �إمام �أو �أبيات �شعر لمحمود دروي�ش
ي أ�ت ��ي الجرح القديم وك�أن ��ه �أحدث من �أي
وقت م�ضى.

وم ��ع الوق ��ت تح ��ول و�ض ��ع الالجئين من
كون ��ه “م�ش ��كلة” �إل ��ى ج ��زء ال يتج ��ز�أ من
هويتنا� .أن تكون “الجئ ًا” في هذه المرحلة
يعني الإ�ص ��رار على حق الع ��ودة لالجئين
الفل�سطينيين المن�صو�ص عليه في القانون
الدولي .فلم يعد هذا الو�ضع مجرد �إ�شارة
�إلى النزوح الج�سدي ولكن للهوية ال�سيا�سية
بل حتى الوطنية.

معظمنا لم يعد يعي�ش في الخيام ،ولكن ال
يمر يوم بدون �أن نتذكر �أو�ضاع الالجئين،
�س ��واء من خالل االحتالل الإ�سرائيلي� ،أو
الح�صار على غزة والفل�سطينيين المنفيين
داخ ��ل بلده ��م ف ��ي �إ�س ��رائيل� ،أو الحرب
العراقية وت�شريد الفل�سطينيين النازحين
هناك� ،أو ب�سبب الظروف المعي�شية ال�سيئة
لالجئين الفل�سطينيين في لبنان وفي جميع
�أنحاء دول ال�شرق الأو�سط.
ولكن بالن�سبة لنا كانت �سوريا هي “الوجع”

الأكبر منذ �س ��نوات ،ب�ص ��رف النظر عن
حقيقة �أن الن�صف مليون الجيئ فل�سطيني
في �سوريا غالبيتهم قاموا بالفرار والنزوح
م ��رة أ�خ ��رى ،ليعي�ش ��وا م ��رارة التهجي ��ر
والفق ��دان للم ��رة الثاني ��ة والثالث ��ة وحتى
الرابعة.
يكرر في وقتن ��ا هذا ت�س ��عة ماليين الجئ
�س ��وري الم�أ�س ��اة الفل�س ��طينية مرة �أخرى
را�سمين م�سار النكبة الفل�سطينية المبكرة،
نكبة عام .1948
ر�ؤية حالة الفقر المدقع لالجئين ال�سوريين
هي بمثابة �إع ��ادة للما�ضي ب ��كل تفا�صيله
المروع ��ة .ور ؤ�ي ��ة تهلي ��ل ال ��دول العربي ��ة

ربما يهيمن االنق�س ��ام ال�سيا�سي في بع�ض
الأحيان على المجتمع الفل�سطيني ،ولكننا
�س ��نكون دائما متحدين ح ��ول حقيقة �أننا
الجئون نحمل ق�ضية م�ش ��تركة :العودة �إلى
الوطن ،بينما بالن�س ��بة للفل�س ��طينيين من
مخي ��م اليرم ��وك بالقرب من دم�ش ��ق� ،أن
تكون الجئ ًا هي م�س� ��ألة حي ��اة �أو موت ،في
كثير من الأحيان ب�س ��بب الجوع ،وللن�س ��بة
الأكبر م ��ن الفل�س ��طينيين� ،أ�صب ��ح معنى
هذه الكلمة �أكثر ارتباطا بهم :لقد �أ�صبحت
محفورة على �أج�سادنا �إلى الأبد.
ولكن ما الذي يمك ��ن �أن يقوله المرء كنوع
من الن�صيحة �إلى الالجئين الجدد ن�سبيا
من �س ��وريا ،باعتبار �أننا لم نحرر �أنف�سنا
حتى الآن من الو�ضع الذي لم نكن ن�س ��عى
�أبدا �إليه؟
يمك ��ن �أن يكون هن ��اك تذكي ��رات وبع�ض
التحذيرات:
�أوال ،ربما ينتهي ت�ش ��ريدكم قريبا ،ربما ال
تعي�شون الوجع من النزوح �إلى الحد الذي
يجعلك ��م تعتبرونه جزء هويتك ��م ،تنقلونه
من جيل �إلى �آخر ،ربما يكون نوع من الألم

الزائل �أو الكابو� ��س العابر ،ولكنه لن يكن
واقعا متعمقا في الحياة اليومية.

ثانيا ،يجب �أن تكونوا م�س ��تعدين للأ�سو�أ.
�أجدادي ترك ��وا �أغطية الأ�س� � ّرة الجديدة
في قريته ��م قب ��ل �أن يفروا إ�ل ��ى مخيمات
الالجئي ��ن لأنه ��م كانوا يخ�ش ��ون م ��ن �أن
يت�سبب غبار ال�سفر في اتالفها .للأ�سف،
�أ�صبحت المخيمات منازل ،وتمت م�صادرة
البطانيات كما هو الحال في بقية فل�سطين.
م ��ن ف�ضلكم ابق ��وا متفائلين ولك ��ن كونوا
واقعيين.
ثالثا ،ال ت�صدقوا “المجتمع الدولي” عندما
يعطي وعود ًا� ،إنهم �أبدا لم ي�صدقوا ،و�إذا
�صدقوا؛ فذلك دائما ما يكون لدوافع خفية
ربما تت�سبب لكم ال�ضرر �أكثر من النفع .بل
حتى �أن الم�صطلح نف�سه مخادع ،ي�ستخدم
غالبا في الإ�ش ��ارة �إلى الدول الغربية التي
�ضللتكم كما فعلوا بنا.
رابع ��ا ،ال تثقوا في الأنظم ��ة العربية ،فهم
يكذبون ،وال ي�شعرون ب�آالمكم ،وال ي�ستمعون
�إلى التما�ساتكم وا�ستعطافكم ،كما �أنهم ال
يهتمون بها .فقد ا�ستثمروا الكثير من �أجل
تدمير بلدك ��م ،والقليل ف ��ي التعوي�ض عن
خطاياهم .يتحدثون عن الم�ساعدات التي
نادرا ما ت�صل والمبادرات ال�سيا�سية التي
ت�شكل �أغلبها البيانات ال�صحفية ،ولكنهم
�سي�ستغلون كل فر�صة لتذكيركم بف�ضائلهم.
والواقع �أن نكبتكم �أ�صبحت �س ّلما لعظمتهم.
�إنهم يزده ��رون على ح�س ��ابكم ،وبالتالي
�سي�س ��تثمرون لإلح ��اق المزيد من الب�ؤ� ��س
وال�شقاء بكم.
خام�س ��ا ،حافظوا على كرامتكم� .أعلم �أنه
لي�س من ال�سهل �أبدا الحفاظ على كبريائكم
عندما تنامون في ال�شارع وت�صبح �صناديق
الكرتون غطاءكم الوحيد .من �شان الأم �أن
تفعل كل ما في و�س ��عها لم�ساعدة �أطفالها
للم ��رور لبر الأم ��ان .بغ�ض النظ ��ر ،يجب
�أن ال ت�س ��محوا للذئ ��اب الت ��ي تنتظرك ��م
عن ��د كل حدود ال�س ��تغالل ي�أ�س ��كم .يجب
�أن ال ت�س ��محوا للأمي ��ر �أو �أوالده �أو بع� ��ض
رجال الأعم ��ال الأثرياء �أو الم�ش ��اهير في

ا�ستخدامكم �أمام عد�سات الم�صورين .ال
تركعوا �أبدا .ال تقبلوا يد �أحد �أبدا .ال تعطوا
�أي �شخ�ص الحق في ا�ستغالل �آالمكم.
�ساد�س ��ا ،ابق ��وا متحدي ��ن .عندم ��ا يكون
المرء الجئ� � ًا ت�صبح ف ��ي الوح ��دة قوة .ال
تجعلوا الم�ش ��احنات ال�سيا�س ��ية ت�صرفكم
عن المعركة الأكبر الو�شيكة :حافظوا على
حياتكم حتى يحين يوم العودة �إلى الوطن،
و�سوف ي�أتي هذا اليوم.
�سابعا� ،أحبوا �سوريا .ح�ضارتكم فريدة وال
مثيل له ��ا ،وتاريخكم مل ��يء باالنت�صارات
التي هي في النهاية من �صنعكم .حتى �إذا
ما ا�ضطررتم �أن تغادروا �إلى بالد بعيدة،
ابقوا �س ��وريا ف ��ي قلوبكم .الب ��د �أن ينتهي
الأمر ،ويجب �أن ت�س ��ترد �س ��وريا مجدها،
بمجرد �أن يتم هزيمة الهمج المتوح�شين.
فقط هي روح ال�شعب التي يجب �أن تبقى،
وهذا لي� ��س من قبيل التمني� ،إنما هذا ما
ي�شهد به التاريخ.
عزيزي الالجئ ال�سوري ،لقد مر  66عام ًا
منذ بداي ��ة م�ص ��ادرة �أرا�ضي �ش ��عبي في
فل�س ��طين .نحن ل ��م نعد بع ��د ،ولكن هذه
المعركة هي معركة �أوالدي و �أوالدهم التي
�سيقاتلون فيها .اتمنى �أن تنتهي معركتكم
قريبا ،وحتى ذلك الحين ،من ف�ضلك تذكر
�أن الخيم ��ة هي مجرد خيم ��ة ،وما هي �إال
عا�صفة باردة عابرة و�ست�شرق ال�شم�س مرة
�أخرى.
وحتى تعودوا �إلى وطنكم �سوريا ،ال ت�سمحوا
لأنف�س ��كم �أن تكونوا مجرد الجئين ،ف�أنتم
�أكبر من ذلك بكثير.

عن المؤلف
رمزي بارود
رمــزي بــارود ،باحــث دكتــوراه
فــي تاريــخ الشــعوب فــي
جامعــة إكســتر .وهــو مديــر
تحريــر ميديل إيســت آي .وهو
كاتب اعمدة دولي و مستشار
إعالمــي ،و كاتــب و مؤســس
فــي PalestineChronicle.
 comوأحــدث مؤلفاتــه كتاب”
أبــي كان مناضــ ً
ا :قصــة غــزة
التــي لم تــرو ” الذي تم نشــره
مــن مطبعــة بلوتــو ،لندن.

12

العربي الديمقراطي

العدد الرابع  -آذار (مارس) 2015
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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

Multilingual 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

sgm.rcav.org/

Multilingual Church

(604) 431-0047

6610 Balmoral Street, Burnaby, BC,
V5E 1J1

Saint George Mission Melkite Greek
Catholic Church

10

S.no.

تعود ملكية الديمقراطي العربي إلى شركة السالم ميديا جروب في كولومبيا البريطانية.
الديمقراطي العربي هي الصحيفة الوحيدة التي تخدم المجتمع العربي في كولومبيا البريطانية.
نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم أو مساهماتكم بمقاالت أو رسائل القراء إلى المحرر .تجدون وسائل اإلتصال بنا بالتفصيل أدناه :
رسائل إلى المحرر | letters@arabdemocrat.com :تقديم مقالةsubmit@arabdemocrat.com :
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تتمة.

“االستثناء املغربي”

كيف استجاب املغرب ملطالب احلراك الشبابي الثوري؟

للهوية المغربي ��ة و إ�ق ��رار الأمازيغية كلغة
ر�سمية.

كان يت�صورها قبل �أن ي�صل حزبه العدالة
والتنمية �إلى ال�سلطة في .2011

• تو�سيع مجال الحريات الفردية والجماعية
و�ضم ��ان ممار�س ��تها وتعزي ��ز منظوم ��ة
حق ��وق الإن�س ��ان ب ��كل �أبعادها ال�سيا�س ��ية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والتنموي ��ة
والثقافية والبيئية.

حزب العدالة والتنمية
الإ�سالمي

• االرتقاء بالق�ضاء �إلى �سلطة م�ستقلة.
• توطيد مبد�أ ف�صل ال�سلطات وتوازنها.

ومواقع التوا�ص ��ل الإجتماعي “في� ��س بوك
وتويت ��ر” ظه ��رت ف ��ي المغ ��رب حركة 20
فبراير التي ت�ضم مجموعة من الن�ش ��طاء
المطالبي ��ن ب�إ�صالح ��ات وان�ضم ��ت له ��ا
قوي �سيا�س ��ية �أخرى .وكانت الحركة وراء
خروج المواطنين في مظاهرات عام 2011
بمطالبات �أ�سا�سية منها د�ستور جديد يمثل
الإرادة الحقيقي ��ة لل�ش ��عب ،وحل الحكومة
والبرلمان وت�ش ��كيل حكومة انتقالية م�ؤقتة
تخ�ضع لإرادة ال�شعب.
وكم ��ا تق ��ول الحرك ��ة �إن �أع�ضاءه ��ا ه ��م
المغاربة الذين ي�ؤمنون بالتغيير ،وهدفهم
العي�ش بكرامة في “مغرب حر وديمقراطي”،
بجانب ب�ضع ��ة �أهداف أ�خ ��رى دعت �إليها
الحرك ��ة منه ��ا الإجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي
والإ�صالحي كاالعتراف باللغة الأمازيغية
كلغة ر�س ��مية �إلى جان ��ب العربية ،و�إطالق
�سراح كافة المعتقلين ال�سيا�سيين ومعتقلي
الر�أي ،وت�شغيل العاطلين ،والحد من غالء
المعي�ش ��ة ورفع الأجور وتعمي ��م الخدمات
الإجتماعي ��ة ،ومحاكم ��ة المتورطي ��ن ف ��ي
ق�ضايا الف�س ��اد وا�س ��تغالل النف ��وذ ونهب
ثروات البالد.
�إال �أن هذه االحتجاجات والهتافات المدوية
�ض ��د الف�س ��اد واال�س ��تبداد تحول ��ت إ�ل ��ى
�إجراءات �إ�صالحية �أو ما يطلق عليه بع�ض
المغاربة “باال�ستثناء المغربي” ،حيث تنازل
الملك عن بع�ض �صالحياته لكل من رئي�س
الحكومة والبرلمان ،وتم طرح د�ستور جديد
للبالد ،بالإ�ضافة �إلى �إجراء انتخابات في

نوفمبر (ت�ش ��رين الثاني) � 2011أتت لأول
مرة بالإ�س�ل�اميين المغاربة �إلى ال�س ��لطة
وع ّين عبد الإله بن كيران رئي�س ًا للحكومة.
ُ

 11خطوة من �أجل تحقيق الثورة
الإ�صالحية

في خطابه �إلى ال�شعب المغربي في التا�سع
من مار�س (�آذار)  2011قرر الملك محمد
ال�ساد�س طرح تعديالت د�ستورية �أ�سا�سية
وقام بتحديد  11خطوة المت�صا�ص غ�ضب
ال�شارع من �أجل تحقيق “الثورة الإ�صالحية”
وهي:
• برلمان نابع من انتخاب ��ات حرة ونزيهة
يتبو أ� فيه مجل� ��س النواب مكانة ال�صدارة،
ويمن ��ح البرلم ��ان اخت�صا�ص ��ات جدي ��دة
للنهو�ض بعمله الت�شريعي.
• حكوم ��ة منتخب ��ة منبثق ��ة ع ��ن الإرادة
ال�ش ��عبية يت ��م التعبي ��ر عنه ��ا م ��ن خالل
�صنادي ��ق االقت ��راع وتحظى بثقة مجل� ��س
النواب.
• تعيي ��ن رئي� ��س الحكوم ��ة م ��ن الح ��زب
ال�سيا�سي الذي يح�صل على المرتبة الأولى
في انتخابات مجل� ��س النواب وعلى �أ�سا�س
نتائجها.
• تقوية وتعزيز دور رئي�س الحكومة ،كرئي�س
لل�سلطة التنفيذية يتولى الم�س�ؤولية الكاملة
على الحكومة والإدارات الحكومية وقيادة
وتنفيذ البرنامج الحكومي.
• التكري� ��س الد�س ��توري للطاب ��ع التعددي

• تقوية دور الأحزاب ال�سيا�س ��ية في نطاق
تعددية حقيقية وتكري�س مكانة المعار�ضة
البرلمانية والمجتمع المدني.
• تقوية �آليات تخلي ��ق الحياة العامة وربط
ممار�سة ال�س ��لطة والم�س� ��ؤولية الحكومية
بالمراقبة والمحا�سبة.
• التن�صي�ص في الد�ستور على هيئات حقوق
الإن�سان وحماية الحريات.

رئي�س الحكومة الإ�سالمي
عبد الإله بن كيران
رئي� ��س الحكومة المغربي ��ة الحالي و�أمين
ع ��ام ح ��زب العدال ��ة والتنمي ��ة المغرب ��ي
(حزب ذو توجهات �إ�سالمية) منذ  20يوليو
(تموز)  .2008كانت �شعبية بنكيران بداية
تعيين ��ه مرتفع ��ة حيث تراوح ��ت بين %82
و %88وفق اال�ستطالعات ،لكن ا�ستطالع ًا
جديد ًا �أجرى مار�س (�آذار) العام الما�ضي
ك�ش ��ف عن تراجع هذه ال�ش ��عبية .ويواجه
بنكي ��ران ،الذي يقود تحالف� � ًا حكومي ًا من
�أربع ��ة �أحزاب مختلف ��ة المرجعية ،ملفات
�إ�صالحية اجتماعية عاجلة للحد من العجز
الحكومي الذي بلغ ذروته �أواخر عام 2012
ب�أكثر من .%7
بينم ��ا تظاه ��ر �أكثر م ��ن � 10آالف مواطن
مغرب ��ي ف ��ي ال ��دار البي�ض ��اء ،العا�صم ��ة
الإقت�صادية ،عام  2012ا�س ��تجابة لدعوة
ثالث نقابات كبرى� ،ضد حكومة بنكيران
منتقدين ما ا�سموه “غياب الإن�صات” لدى
الحكوم ��ة ومطالبي ��ن بتح�س ��ين الظروف
المعي�ش ��ية .بينم ��ا �أ�ش ��ار بنكي ��ران� ،أن ��ه
اكت�ش ��ف �أن الإ�صالح لي� ��س بال�سهولة التي

لم يكن لحزب العدالة والتنمية �أن ي�ش ��كل
الأغلبية البرلمانية منفردا ،ب�سبب طبيعة
النظام االنتخابي المغربي وتق�سيم الدوائر
الإنتخابي ��ة الت ��ي ال ت�س ��مح بذل ��ك ،مم ��ا
ا�ضطر الإ�س�ل�اميون للبح ��ث عن توافقات
مع كتل �سيا�س ��ية �آخرى لت�شكيل الحكومة،
�إذ تحالف حزب رئي� ��س ال ��وزراء بنكيران
مع حزب التقدم واال�ش ��تراكية الي�س ��اري،
وحزب اال�س ��تقالل اليميني بالإ�ضافة �إلى
حزب الحركة ال�شعبية ،والذي بدا وا�ضحا
عدم االن�س ��جام فيما بينهم بعد �أن وجهت
الأحزاب المتحالفة اتهامات لوزراء حزب
العدال ��ة والتنمية بمحاول ��ة احتكار القرار
الحكومي؛ الأمر الذي انتهى ب�إعالن حزب
اال�ستقالل ان�س ��حابه من الحكومة و�سحب
وزرائه منها .وكان ذلك �س ��بب ًا في تحالف
ح ��زب العدالة والتنمي ��ة مع �أل ��د �أعداءه،
وهو حزب التجمع الوطني للأحرار(حزب
ليبرال ��ي) ف ��ي محاول ��ة لال�س ��تمرار ف ��ي
ال�سلطة.

المعار�ضة �ضد حكومة الحزب
الإ�سالمي
تج ��د حكوم ��ة الإ�س�ل�اميين معار�ضة من
حزبي االتحاد اال�شتراكي الي�ساري وحزب
اال�ستقالل حليف الأم�س في الن�سخة الأولى
من الحكومة الذي ان�سحب منها احتجاجا
عل ��ى م ��ا ع ��ده �س ��وء التدبي ��ر ال�سيا�س ��ي
والإقت�صادي لبنكيران .بالإ�ضافة �إلى حزب
الأ�صالة والمعار�ضة المقرب من ال�سلطة.
ف�ضال عن المعار�ضة التي تمثلها المكونات
المختلف ��ة الت ��ي خرج ��ت ف ��ي تظاه ��رات
حرك ��ة  20فبراير والت ��ي قاطعت معظمها
اال�س ��تحقاقات الد�س ��تورية واالنتخاب ��ات
البرلمانية.
وكانت الحكومة �أ�صدرت في فترة �س ��ابقة
عدة قرارات ا�شتملت على زيادة في �أ�سعار
الوقود والماء والكهرباء� ،إ�ضافة �إلى و�ضعها
مخطط ��ات لإ�ص�ل�اح الوظيف ��ة العمومي ��ة

ونظام المعا�شات ،وهو ما تنتقده النقابات
العمالية التي تقول �إن تلك الخطوات تم�س
بالقدرة ال�شرائية للمواطنين.
وكان بنكيران �أك ��د �أثناء تقدي ��م ح�صيلة
ن�ص ��ف والي ��ة حكومت ��ه �أن الحكومة تولت
مقاليد ال�س ��لطة “في ظ ��رف دقيق ،عرف
توج�س ��ا كبي ��را من الم�س ��تقبل و�ش ��ك في
الم�ؤ�س�سات المنتخبة وفي هيبة الحكومة”.
و�أ�ض ��اف �أن المغرب تمكن ف ��ي خ�ضم ما
يو�ص ��ف بالربيع العربي م ��ن “اتخاذ �إرادة
عنوانها الإ�صالح في �إطار اال�ستقرار ،وفي
ظل الت�شبث بالثوابت الوطنية المتمثلة في
الدين ال�سمح”.

الد�ستور الجديد وملك المغرب
احتفظ الملك محمد ال�ساد�س في الد�ستور
الجديد الذي طرحه بعد احتجاجات عام
 2011برئا�س ��ة المجل� ��س ال ��وزاري ال ��ذي
يتولى التداول في التوجهات اال�ستراتيجية
ل�سيا�س ��ة الدول ��ة ،وم�ش ��اريع القواني ��ن
التنظيمي ��ة ،والتوجه ��ات العامة لم�ش ��روع
قان ��ون المالي ��ة ،وم�ش ��روع قان ��ون العف ��و
العام ،وم�شاريع القانون المتعلقة بالمجال
الع�سكري ،واحتفظ الملك كذلك بالحق في
ح ّل غرفتي البرلمان والحق في الإعالن عن
حالة اال�ستثناء ،كما يتر�أ�س الملك المجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية والمجل�س الأعلى
للأمن وقيادة القوات الم�سلحة ،ف�ض ًال عن
اعتماده للقنا�صل وال�سفراء.
ا�س ��تطاع ملك المغ ��رب الخ ��روج من نفق
االحتجاج ��ات الت ��ي كادت �أن تطول بالده
وذلك عن طريق م ��ا اعلنه من ا�صالحات
عبر الم�ؤ�س�سات وال�سيا�سات ،ووقفت البالد
في كثي ��ر من الأوق ��ات عند مفت ��رق طرق
لكنه ��ا ابتعدت ع ��ن االنجراف في م�س ��ار
الثوارات العنيفة مما �أكد على �سلمية الثورة
الإ�صالحية المغربية .ت�شابكت الخيوط لكن
الأمور لم تتعقد .لم تكن الأمور بالب�ساطة
الت ��ي تب ��دو عليه ��ا وكان �صعب ��ا �أن تكون،
لكن الدولة المغربية ا�س ��تطاعت �أن ت�سير
بالقافلة الإ�صالحية في ظل الرياح الثورية
التي هبت على المنطقة.
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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
abbotsford.thebcma.com

ABBOTSFORD
JAMATKHANA (4)

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

BURNABY

BURNABY BRANCH (1)
5060 Canada Way, Burnaby, B.C
(604) 524-4499
thebcma.com

BURNABY JAMATKHANA (4)

604-701-2014

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

MASJID AL-HIDAYAH
& ISLAMIC CULTURAL
CENTRE (2)
islam-canada.com

DELTA MUSALLAH (2)

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

RICHMOND BRANCH (1)

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, Chilliwack, BC
Full Time Mussallah Opening Oct 3rd Inshallah

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

(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

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

BURNABY

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

MUSALLA ABU BAKR(2)

KAMPLOOPS

UNIVERSITY COLLEGE OF
THE CARIBOO (2)
900 McGill Rd,
Kamloops, BC V2C 6N6
250-314-3420

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

KENNEDY HALL

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

GUILDFORD -ABDUL KHALIQ
MUSSALA

BCIT- BURNABY CAMPUS (2)

QUEENSBOROUGH

QUEENSBOROUGH / ANNACIS
ISLAND (2)
920 Ewen Avenue,
New Westminster BC,V3M 5L8
604-765-1507

SURREY

8870 120 Street,
Surrey BC, V3V

#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
778-896-5344 (for entry 9am to 7pm Monday
to Saturday)
778-896-5344

AFGHAN MUSSALLA (2)

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

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

muslimcommunitycentre.com

VANCOUVER

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

VANCOUVER BRANCH (1)
4162 Welwyn Street, Vancouver, BC
(604) 873-1787

VANCOUVER JAMATKHANA (4)

vancouver.thebcma.com

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

FRASER MUSALLAH(2)
6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

TRI-CITIES JAMATKHANA (4)

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

BROCK HALL ANNEX1874 EAST MALL
V6T 1Z1 UBC ISA

JAMIA MASJID VANCOUVER(2)

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

ISLAMIC INFORMATION
CENTER(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

JUMMU’AH ONLY (FRIDAY PRAYER)
SFU BURNABY CAMPUS (2)

DOWNTOWN MUSSALLA (2)

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

MUSLIM YOUTH CENTRE (2)

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

RICHMOND JAMATKHANA

ayeshamosque.com

MASJID AL-HUDA (2)

FIJI ISLAMIC CENTRE (2)

RICHMOND

richmond.thebcma.com

masjidalnoor.ca

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

FLEETWOOD ISLAMIC
CENTRE (2)

DELTA

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

AYESHA MOSQUE (2)

MASJID ANWAR MEDINA (2)

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

KAMPLOOPS

MASJID AL-NOOR(2)

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

PORT COQUITLAM

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

BURNABY JAMATKHANA (4)

surreyeast.thebcma.com

chilliwack.thebcma.com

pakcan.com

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

UBC JAMATKHANA (4)

THAQALAYN MUSLIM
ASSOCIATION(3)

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

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

MASJID OMAR-AL-FAROOQ (2)

ubc.thaqalayn.ca

daralmadinah.com

LANGLEY MUSSALLA (NEW
LOCATION)(2)

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

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

LANGLEY

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

VICTORIA

VICTORIA BRANCH (1)
2218 Quadra Street Victoria BC
250 995-1422
victoria.thebcma.com

VICTORIA JAMATKHANA (4)

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

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

NORTH VANCOUVER

KAREN MAGNUSSEN
COMMUNITY CENTRE (1)
2300 Kirkstone Road,
North Vancouver BC
(604) 987-7529

VICTORIA

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

UNIVERSITY OF VICTORIA (2)

Interfaith Chapel / International Arrivals Level

WHITE ROCK MUSSALLA (2)

Interfaith Chapel
250-384-7000

VANCOUVER AIRPORT

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

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

whiterockmuslims.com

EVENTS
EVENT

DATE

PLACE

DETAILS

Free workshop for parents “How to motivate your teen”

3 March 2015,Tuesday,
from 7:00 PM to 9:00 PM

John Oliver Secondary School PAC ,Vancouver, British Columbia

You have to register, RSVP free, www.eventbrite.ca

“Gender, Feminism, and Islamophobia”, Sunera

3 March, 2015 Tuesday, 7 PM

Room 1600, Canfor Policy Room, SFU Harbour Centre, 515 West
Hastings Street, Vancouver

Seating is limited, first-come, first-served.

SETTLEMENT AND IMMIGRATION

4 March, 2015.

Venue: Surrey Public Library, City Centre

Register
www.muslimfoodbank.com/upcoming-events

The Road to Peace: Unity in Diversity

6 March 2015,Friday,
from 7:00 PM to 10:00 PM (PST)

Vancouver Public Library - Central Branch
350 West Georgia Street, Vancouver

Register
www.eventbrite.ca

International Women’s Day Conference 2015: Make It Happen

7 March 2015,Saturday,
from 9:00 AM to 5:00 PM (PST)

Pinnacle Vancouver Harbour front Hotel,
1133 West Hastings Street, Vancouver

Tickets $30-40+ fee
www.eventbrite.ca

SYMPOSIUM; HOPE, HEALTH AND HEALING

7 March 2015 ,Saturday
Time: 10 am – 3 pm

Venue: Surrey Public Library, City Centre

Register now for our upcoming events
www.muslimfoodbank.com/upcoming-events

“Confronting Collapsible Categories: Islam and the Media”, Adel
Iskandar

11 March 2015,Wednesday, 7 PM

Room 1600, Canfor Policy Room, SFU Harbour Centre, 515 West
Hastings Street, Vancouver

Seating is limited, first-come, first-served.

Spring Break Camp - Rainforest Adventure (Grades 2-5)

12 March 2015,Thursday,
from 9:30 AM to 3:30 PM (PDT)

VanDusen Botanical Garden - Education, Vancouver, BC

Tickets $55 members $56 non-member + fee
www.eventbrite.ca

Tracing the Flee. Poetry/ Singing Talent Show for Sisters
(Fundraiser for Syrian Refugees)

13 March,Friday , (4:30pm to 10pm)

MAC Centre (2122 Kingsway, Vancouver, BC)

$10.00/ Attendee, $5.00/ Participant
Call or text: 778-232-6278

“On Being a ‘Muslim’ Filmmaker: Expectations and
Assumptions”, Summer Pervez: Summer Pervez is a filmmaker,
screenwriter, poet, and academic who also teaches in the
Department of English at Kwantlen Polytechnic University.

18 March 2015 ,Wednesday, 7 PM

Room 1600, Canfor Policy Room, SFU Harbour Centre, 515 West
Hastings Street, Vancouver

Seating is limited, first-come, first-served.

Philosophers’ Café: Is Canada’s Economic Future as Promising
as its Past? : Moderator Dr. James Dean is emeritus professor of
economics at SFU.

19 Mar 2015, Thursday , 7:00 PM

Vancouver Public Library (Mount Pleasant branch),
Multipurpose room 1, 1 Kingsway

Admission: Free

Friends of Chamber Music presents Octagon

24 March 2015,Tuesday,
from 8:00 PM to 10:00 PM (PDT)

Vancouver Playhouse, 600 Hamilton St
Vancouver, BC V6B 2P1, Canada

$42 online $15 students
www.eventbrite.ca

Fletcher Challenge Theater, SFU Harbour Center, 515 W Hastings St

www.sfu.ca/fass/events/-media-explosions--the-spectacleof-france-s-first-atomic-tests-.html

Media Explosions: The Spectacle of France’s First Atomic Tests
in the Algerian Sahara, 1960-2014, SPEAKER Roxanne Panchasi

March 26,Thursday, 2015, 5:30pm

“Blackness in Islamophobia: Missing the Interlocking Nuances in
a Young Somalia Diaspora”, Hawa Y. Mire (York University).

26 March, 2015,Thursday, 7 PM

Room 1600, Canfor Policy Room, SFU Harbour Centre, 515 West
Hastings Street, Vancouver

Seating is limited, first-come, first-served.

ANNUAL FUNDRAISING DINNER for Muslim Food Bank

28 March, 2015 Saturday.
Time: 6 pm

Royal Banquet Hall, Surrey

Register now for our upcoming events
www.muslimfoodbank.com/upcoming-events

Our Whole Society: Bridging the Religious-Secular Divide

March 22-24, 2015

UBC Robson Square, Vancouver

More information at: www.ourwholesociety.ca
Phone: 416.972.9494 x 41
Email: info@ourwholesociety.ca

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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منوعات
البحث عن روح الفنان السوري الشهري

فاحت املدرس
مرحبا ،هل ت�س ��معني؟ �أقولها و�أنا ارفع من
ح ��دة �صوتي ،معتقدا �أن االت�ص ��ال بيننا قد
انتهى بعد فترة �صم ��ت طويلة على الهاتف.
واخذت احت�س ��ي ر�ش ��فة �أخرى م ��ن القهوة
الفاترة من قدح �أبي�ض مبقع.

وعلى الخط الأخر ي�أت ��ي �صوت متقطع غير
وا�ضح يقول “نعم �أ�س ��معك”“ ،ح�س ��نا ..كيف
دخل فاتح المدر�س �إلى حياتك؟
بعيدا ع ��ن �أهوال الحرب الت ��ي دمرت حلب
وحم�ص ،ال تزال �ش ��كران الإمام تعي� ��ش في
�ش ��قة بمدينة دم�ش ��ق مليئة بالل ��وح الزيتية
والح ��ب ،وتحي ��ط به ��ا ت ��ذكارات وذكريات
زوجها الراح ��ل .لم تكن عالقة ال ت�س ��تطيع
الخروج من �س ��وريا كما ق ��د يت�صور البع�ض
ولم تكن لتطلب التعاطف من �أي �ش ��خ�ص.
هذا بال�ضبط ما كانت تحبه �شكران ولم تكن
لتفعل غير ذلك.
ابنت ��ه فنان ��ة بارع ��ة ،تعي� ��ش م ��ع ابنها في
البرتغ ��ال ،وكل م ��ا تتمن ��اه ،ان ت�س ��تطيع
�شكران ب�سهولة االلتحاق بهما هناك وت�أخذ
ممتلكاتها الوافرة معها .ولكن الأمور ال ت�سير
على هذا النحو معها .تقول “ال اتخيل نف�سي
في �أي مكان �آخر ،ال يمكنك اقتالع �ش ��جرة
وزرعه ��ا في مكان �آخ ��ر� ,إذا فعلت ف�س ��وف
تموت ال�شجرة� .س� � ِّمها ما ت�شاء ،ال ا�ستطيع
العي� ��ش �إال في دم�ش ��ق .وهذا ه ��و كل ما في
الأمر”.

بقلم روبین بخرد
ولديه عائلة �أخرى و مطلق” كما �أن �ش ��كران
�أ�ش ��ارت �أي�ضا �إلى �أن �أ�سرتها لم تكن ترغب
في م�صاهرة الفنانين �أو الكتاب ،لأ�سبابهم
الخا�ص ��ة واعتقدوا �أنها “�س ��تبقى معهم �إلى
الأب ��د” .ولكن ذل ��ك لم يمنعهما م ��ن القرار
ال ��ذي اتخ ��ذوه ،لذلك ق ��ررا الذه ��اب �إلى
المحكم ��ة والزواج بعيدا عن الأ�س ��رة ،وبعد
ذل ��ك وجدت �ش ��كران نف�س ��ها برفق ��ة فاتح
وابن ��ه وابنت ��ه ووالدته الكردي ��ة الكبيرة في
ال�س ��ن ،ونادرا ما كان يفرغ لها نف�س ��ه“ .كل
ما كنت �أحلم به� ،أن �أكون و�س ��ط الفنانين،
�أن �أكت ��ب ،لم يكن لدي وقت لذلك ،ب�س ��بب
فاتح” .و�سواء في ال�س ��راء �أوال�ضراء ،كانت
رومان�س ��ية فات ��ح مق�ص ��ورة على فن ��ه“ .لم
يكن هناك جانب رومان�سي� ،إال في لوحاته،
وق�ص�ص ��ه ،ومقابالته مع المج�ل�ات” ،ربما
كان ذلك ب�س ��بب فارق ال�س ��ن ،يمكن للمرء
�أن يخمن� ،أن فاتح بالن�سبة ل�شكران لم يكن
مجرد زوج ولكنه كان �أي�ضا نموذج للوالد.
“الوقت دائما ال ي�س ��عفه ،فقد تمنى �أن يكون
هناك مائة �ساعة في اليوم الواحد”.

“كن ��ت �أ�ش ��عر �أن ل ��دي وال ��د و ه ��و ،الأب
البيولوج ��ي ،و وال ��د بالتبن ��ي ،وه ��و فاتح”،
وعالوة عل ��ى ذلك ،ف ��ي ذلك الوق ��ت ،كان
فاتح ق ��د �أ�صبح ��ت بالفعل فنان له ا�س ��مه،
ويدر� ��س في جامعة دم�ش ��ق على الرغم من
العديد من العرو�ض التي تلقاها للتدري�س في
الخارج� ،سواء في �أوروبا �أو�أمريكا ال�شمالية،
�أو �أ�س ��تراليا�“ .أوال وقبل كل �ش ��يء ،كان ابنا
لبالده”.

تم�ض ��ي �أيامها في متحف من ن ��وع ما – لأن
“الحكوم ��ة ال تح ��ب فك ��رة وج ��ود متاح ��ف
للفناني ��ن ” – ال يم ��ر ي ��وم
و�س ��واء كان فاتح ير�سم �أم
واح ��د دون �أن تتذك ��ر
“لم يكن يرغب
ال فه ��و دائما م ��ا كان
�ش ��كر ا ن ز و جه ��ا
في العمل حتى نهاية
م�ش ��غو ًال ف ��ي �ش ��يء
الراح ��ل ،الر�س ��ام
حياته ،فقد أراد أن يعمل
م ��ا“ .الوقت دائما ال
ال�س ��وري ال�ش ��هير
حتى نهاية الحياة
ي�سعفه ،فقد تمنى �أن
�س.
فا ت ��ح المدر � �
نفسها”
يكون هناك مائة �ساعة
بالن�س ��بة �إل ��ى مقدم ��ي
في اليوم الواحد” .تتذكر
و
الحديث،
المزادات �سل�سي
�ش ��كران و�صوتها مليء بالفرحة.
في
الوقحين
والمزورين
�ار،
المزايدين الكب �
وب�صرف النظر عن م�س ��اعيه الفنية ،كثيرا
العالم المعا�صر فن ال�ش ��رق الأو�سط ،ا�سم ما كانت تجد �ش ��كران زوجها فات ��ح يقر�أ �أو
“المدر� ��س” ه ��و م ��رادف لعالم ��ات الدوالر يكتب �أو يعزف على البيانو وي�ش ��اهد برامج
واللون الأخ�ضر.
المالكمة و�أفالم الخيال العلمي التي تعر�ض
وفي مزاد كري�ستي الأخير الذي ا�ست�ضافته على �شا�شة التلفزيون.
دبي ،حقق ��ت لوحاته مئ ��ات الآالف.
الرجل تتذكر �شكران وتقول “لقد كان مليئ ًا بالطاقة
الذي توف ��ي ع ��ام  ،1999يعتبر واح ��د ً
من
ا
والحيوي ��ة” ،وحيوته هذه ربما كانت ال�س ��بب
رواد الحرك ��ة الفني ��ة الحديثة ًفي �س � ً�وريا .في رف�ضه حتى التفكير في الموت .وعندما
تلق ��ى �إرث فاتح كفنان اهتمام� �ا كبيرا ،و�إن �س�ألت �شكران عن ال�شيء الذي �أراد فاتح �أن
كان بدرجة �أقل ،ي�س ��لط ال�ض ��وء على ق�صة نتذكره به �أكثر من �أي �ش ��يء �آخر� ،أو�ضحت
حياته ،وتعليمه في روما� ،شدة تعلقة بالريف� ،أن ��ه ل ��م يكن ي ؤ�م ��ن بالم ��وت حت ��ى اللحظة
خالفاته مع حكومة الأ�سد ،الفترة التي عمل الأخيرة .لم يكن يهتم بترك �أي �شيء وراءه،
بها في جامعة دم�ش ��ق ،وغير ذلك.غالبا ما لأنه كان محب ًا للحي ��اة” .وهنا ت�أتي لحظات
يتم تجاهله في مثل هذه الروايات هي ق�صة من ال�صمت تحاول �ش ��كران جمع ذكرياتها
حب بين ��ه – كع�ضو من النخب ��ة المثقفة في مرة أ�خ ��رى “لم يكن يرغب ف ��ي العمل حتى
�سوريا – و بين طالبة ناعمة الكالم ،تبلغ من نهاية حياته ،فق ��د �أراد �أن يعمل حتى نهاية
العم ��ر  24ت�صغره ب  30ع ��ام  ،من عائلة الحياة نف�سها”.
محافظة تدعى �ش ��كران و الت ��ي ق�ضى معها
على الرغم من �س ��يطرة فن ال�صور الدينية
الجزء الأخير من حياته.
المقد�س ��ة والمراجع عل ��ى �أعماله في بداية
كان ��ت تروي لي ف ��ي ثقة وتقول “ ًم ��ا جذبني ال�س ��تينات� ،إال �أن الوق ��ت ال ��ذي كان في ��ه
�إليه هو قلبه ،كان عمري  24عاما في ال�سنة طالبا ب�أكاديمية الفن ��ون “دي بلي �آرتي” في
النهائية من درا�س ��تي عندما التقيت به في روما �أله ��م بداخل الفنان ال�ش ��اب االهتمام
مقه ��ى” ،وكما يقال باللغة الفار�س ��ية �أعطى بال�س ��ريالية .ومن ��ذ ذل ��ك الحين ،ب ��د أ� في
االثن ��ان لبع�ضهما البع�ض لي� ��س مجرد قلب تطوير ما يمكن �أن ي�سمي ب�أ�سلوبه في التوقيع
واحد فقط ولكن مئة قلب ،وبعد ذلك بفترة (ب�صمته الخا�صة) ،وت�صميم لوحات تزخر
ق�صيرة ،قرر فاتح طلب يد الطالبة ال�شابة .ب�أبطال �س ��وريا ف ��ي الما�ضي ،م ��ع ايحاءات
تقول �ش ��كران “لقد طلبني من والدتي ولكن وت�ضمينات �سيا�سية قوية ،بالإ�ضافة �إلى تلك
بالطب ��ع رف�ض ��ت عائلتي طلبه ال ��زواج
مني التي تتعامل مع محنة الن�ساء والقرويين ،مع
ب�إ�صرار ،فقد كان �أكبر من ��ي بثالثين عام ً
ا
ه�ؤالء الذين ا�ستطاع �أن يتماهى مع هويتهم

بناء على العي�ش في الريف قبل �أن ينتقل �إلى
المدينة المترامية الأطراف دم�شق .فاتح ال
يختلف عن بطل رواية فيلم “�أحالم المدينة”
للمخرج ال�سينمائي محمد مل�ص عام .1983
“تب ��دو لوح ��ات فاتح بدائي ��ة ،مث ��ل الطفل”
و تو�ض ��ح �ش ��كران ،عندم ��ا كنت ا�س� ��أل عن
�أعماله التي تم انتاجها وبيعها في ال�سنوات
الأخيرة“ ،هم يعتقدون �أنه من ال�سهل تقليد
فاتح ،بالطبع ال ،فقد ا�ستغرق منه هذا الأمر
 50عام ًا ليكون قادر ًا على الر�سم مثل طفل.
هذا لي�س بال�س ��هل ،ال �أحد ي�ستطيع تقليده”
لم ��اذا� ,إذن ،يمكنكم المحاول ��ة؟ في بلدنا،
ال يعتق ��دون �أن الف ��ن �ش ��يء ج ��دي” ت�ضيف
�ش ��كران“ ،كل ما يهم هو �س ��عر اللوحات وال
يوجد قانون لمعاقب ��ة المزورين ،يحدث في
كل مكان ،في دبي ولبنان والأردن ”
فاتح قد يكون ر�سم مثل طفل ،لكنه كان �أبعد
ما يك ��ون عن كون ��ه بريئا .و تقول �ش ��كران،
�أعمال فات ��ح – مثل �أعمال الفن ��ان الإيراني
برويز تنافولي ،و ال ��ذي كتبت عنه قبل عدة
�أ�س ��ابيع – تحكي ق�صة بالده” ” .لقد اعتقد
�أن التاريخ يعيد نف�س ��ه في بلدنا” ،و تذكر �أن
“لوحاته ت�أتي كما لو كان ��ت من حلم .هناك
دفق م�ستمر من الما�ضي �إلى الحا�ضر [فيها]
“ .و ت�ضي ��ف �أن” بلدن ��ا يتكون م ��ن كل ه�ؤالء
النا� ��س� ،س ��واء كانوا فوق الأر�ض �أو تحتها .
ولكن م ��اذا يعني �أن تكون �س ��وريا� ،أن تكون
“ابن بل ��دك” ،كم ��ا ت�صف �ش ��كران؟ عندما
�س� ��ألت مرة الفنان خالد عقيل من حلب عن
هويته ال�سورية� ،أ�شار �إلى الما�ضي الجاهلي
بالده ،عن كونها �سورية – مقابل العربية – و
الح�ضارة العظيمة الغني ��ة التي الآن تخ�ضع
للموت والدمار و الي�أ�س“ .ورف�ض �أن يبقى في
�أي مكان �آخر” ،و تقول �شكران بحزم “�أعتقد
�أنه لو كان حيا الآن ،لكان بقي هنا .ربما كان
من الطراز القديم .هو ال ي�ستطيع �أن ينظر
�إلى العالم كبلد واحد“.
و لم ��اذا يبقى في دم�ش ��ق ،تمام ��ا كما تفعل

�شكران اليوم؟ “لكل �شخ�ص ،مكان والدتهم
يتغلغل في دمهم  .النا� ��س من حولهم – كل
�ش ��يء – هو جزء من وجودهم “ .رانيا ،ابنة
�ش ��كران ،ترى �أن والدتها “تفقد القدرة على
الحي ��اة” ،على الرغم من �أن �ش ��كران تعتقد
بخالف ذلك.
“لق ��د كنت �أحلم �أن حياتي �س ��ت�أتي يوما ما،
ولكن ��ي ل ��م �أعد �أعتق ��د في ذلك بع ��د الآن،
حيات ��ي ورائي ولي�س ��ت �أمامي” تق ��ول ويبدو
عليه ��ا الحزن �إلى حد م ��ا ،وت�ضيف “ولأنني
كنت �أحلم طوال حياتي ،وجدت نف�سي باقية
في الحلم وال يمكنني الخروج منه ،ال ا�ستطيع
االعتياد على نوع �آخر من الحياة” و ذكرتني
ب�إ�صولي الإيرانية و وجدنا �أر�ضية م�ش ��تركة
عندما �أخبرتها �أنني لم �أ�شعر يوما ب�أن كندا
هي موطني� ،أو المملكة المتحدة �أو �أي مكان
�آخر حتي بلدي الأ�صلي �إيران.
وللحظ ��ة ما تذك ��رت قولها �أنن ��ي ربما �أكون
واح ��دا من تلك الأ�ش ��جار الت ��ي اقتلعت من
جذرها التي اخبرتني عنها في بداية حديثنا،
واعتقدت في قرارة نف�س ��ي كيف كانت على
�ص ��واب ،عل ��ى الرغم م ��ن �أن هن ��اك حياة
بداخلي حتى الآن .وتذكرت �أي�ضا في نف� ��س
الوقت �أجدادي ،على الرغ ��م من �أنهم اتيح
والدي ف ��ي كندا� ،إال
لهم فر�صة العي� ��ش مع ّ

�أنهم اختاروا العي� ��ش في طهران .كما �إنني
�أي�ضا �س� ��ألت جدتي عن ال�سبب الذي جعلها
ال تلتح ��ق بن ��ا مرة أ�خ ��رى ،وكان ��ت الإجابة
دائم ��ا هي نف�س ��ها “هذه هي بل ��دي” ،تقولها
وهي تبت�س ��م ،وقالدته ��ا الذهبية التي ترمز
�إلى الديانة الإيرانية القديمة تتلألأ والأ�سد
يتال�ش ��ي وال�شم� ��س تغيب عنا م ��ن فوق رف
الكتب الخا�ص بها.
وبعد �إ�س ��تعادة الذكريات ولحظات ال�صمت
وال�ضح ��ك والحكايات عن حي ��اة رجل غير
عادي ،انهيت حديثنا ب�س�ؤال �شكران عن �إذا
ما كان هناك على وجه الخ�صو�ص عمل من
�أعمال فاتح تع�ش ��قه �أكثر من غيره؟ وكانت
الإجاب ��ة على خ�ل�اف �أي مما �س ��معته ،على
الرغم من �أني قد �س ��معت قدرا ال ب�أ� ��س به
“اعتب ��ر عمل فات ��ح وحدة م�س ��تمرة اكتملت
بنف�س ��ها خالل حيات ��ه” وتو�ض ��ح “كان يقول
لي الآن اقتربت قليال من �س ��ر لوحاتي” فن
فات ��ح يخبر لي� ��س فقط ع ��ن ق�ص ��ة حبيبته
�س ��وريا ،ولكن �أي�ضا عن حيات ��ه� .أن تالحظ
وترى المدر� ��س هو �أن تح ��دق في روح االبن
المتوا�ضع والمخل�ص لبلده الذي كل ما �أراده
�أن ت�صبح لوحاته نقي ��ة ،وك�أنها تقول ما في
ذهنه وقلبه ،فقد كان نقي ًا جد ًا� .ساذج ًا مثل
طفل يقول الحقيقة.
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AL SALAM ΩÓ````````````````````````°ùdG
HALAL MEAT

∫Ó````◊G Ωƒ````ë∏d
Wide selection of
Arabic and
Middle Eastern
Products

øe á©°SGh á∏«µ°ûJ
á«Hô©dG äÉéàæŸG
á«£°ShCG ¥ô°ûdGh
»``bô°ûdGh »``Hô¨dG ï``Ñ£ª∏d äÉ``éàæŸG ´Gƒ``fCG ™``«ªL
ALL HALAL PRODUCTS FOR WESTERN AND EASTERN KITCHEN

Chicken

êÉLO

Beef

6953 Kingsway, Burnaby, BC V5E 1E5

call: (604) 759-1138

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.

ô≤H

Lamb

ºæZ

Hours of Operation:
Monday - Friday: 10:00 AM - 8:00 PM
Saturday - Sunday: 10:00 AM - 7:00 PM

Guildford Islamic Community Centre
Welcome all new applicants and students
to its growing family and prosperous community.

Guildford Islamic Community Centre
is a non-profit society and community
centre with the sole aim of providing
children 4 to 13 years unique
programs in, but not limited to:
• Moral and Ethical Behavioural courses
• Quran and Islamic studies
• Arabic and French language courses
• Presentation and competition courses

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

For information please contact us at:
Tel: (604) 930-5165 | Email: ghada.soubra@gmail.com

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

