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�ش���نت دول تحال���ف عربي���ة بقيادة 
�ش���عودية، منت�ش���ف لي���ل الأربع���اء 
و�شب���اح ي���وم الخمي����س الما�ش���ي، 
غ���ارات جوي���ة ا�ش���تهدفت مواق���ع 
الحوثيين في اليمن في اإطار عملية 
ع�ش���كرية اأطلق عليها ا�شم “عا�شفة 
الحزم”؛ م���ن اأجل اإعادة ال�ش���رعية 
اإلى الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور 
ه���ادي ومن���ع حرك���ة الحوثيين من 

ال�شيطرة على البالد.

جاءت العملية الع�ش���كرية بناء على 
طلب تقدم به الرئي�س اليمني هادي 
ليق���اف الحوثيين الذي���ن اأ�شبحوا 
على و�ش���ك ال�ش���تيالء عل���ى مدينة 
عدن التي يقيم فيها عقب فراره من 
�شنع���اء. ودعا هادي مجل����س الأمن 
الدول���ي اإلى “تدخ���ل عاجل” لتالفي 
انهي���ار الو�ش���ع ف���ي اليم���ن، متهما 
الحوثيين بالنقالب على ال�شرعية.
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حتالـــف عاصفـــة احلـــزم بقيـــادة ســـعودية 
يضـــع األزمـــة اليمنيـــة علـــى مفـــرق طـــرق 

By Amira Elghawaby

The governing party was 
quick to issue an email blast 
this week requesting support 
for its stand against the imag-
inary mob of niqab-wearing 
women clamoring to gain 
citizenship in Canada.

“This isn’t how we do things 
here,” reads the Conservatives’ 
pitch for support, echoing 
Prime Minister Stephen 
Ha r per ’s  ow n publ i c 

By CJ Werleman

In an interview on CNN, 
Suzanne Barakat, the sister of 
one of the Chapel Hill shooting 
victims, said the film American 
Sniper has helped to not only 
“dehumanise Muslims” but also 
has created an atmosphere 
that is akin to an “open season” 
on Muslim Americans.

Barakat says it was this climate 
of anti-Muslim bigotry that led 
to her brother’s barbaric exe-
cution at the hands of avowed 
anti-theist Craig Stephen Hicks.

Is Barakat’s claim of an “open 
season” on Muslim Americans 
based in reflexive grief or are 
her words a sombre narrative 
of what is really happening in 
America today?

Sadly, we need only examine 
violence and intimidation car-
ried out against Muslims in the 
past week alone to establish a 
rising trend in anti-Muslim 
bigotry. On Friday, an arsonist 
destroyed an Islamic centre in 
Houston, Texas. An actual fire-
man posted on Facebook, “Let 

it burn…block the fire hydrant.” 
On Tuesday, police arrested a 
man for making a “bomb threat” 
at a Muslim centre in Austin, 
Texas. And a Hindu temple in 
Bothell, Washington, was mis-
takenly targeted with anti-Mus-
lim graffiti. All these events in 
a single week – most of which 
were largely unreported by the 
mainstream media.

This week’s attacks against 
Muslim Americans have not 
been confined to graff iti, 
arson, vandalism and threats. 

On Monday, a 39-year-old male 
suspect was arrested for the 
stabbing of two victims at a bus 
stop in Southfield, Michigan. 
The suspect asked whether the 
two victims were Muslim before 
stabbing one five times in the 
face, neck and back; and the 
other in the hand.

The past week is emblematic of 
the broader trend of escalating 
anti-Muslim violence. Consider 
that before 9/11, there were 
only 40 to 50 anti-Muslim hate 
crimes per year. In the year 
2001, there were nearly 500 
hate crimes against Muslims, 
and since then there has been 

statements about the case. 
This sentence reflects exactly 
how many Canadians would 
feel, bolstering the prime 
minister’s apparent attempts 
to divide Canadians in the 
lead up to the next federal 
election.

The words of our elected 
leaders matter as they impact 
public perceptions and atti-
tudes. In these diff icult 

> cont. Page 5 > cont. Page 8

Prime Minister,
this isn’t how we should 
do things in Canada Who are the millionaires behind the 

Islamophobic industry in America?In these difficult times, the government’s 
public messaging has been polarizing.
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A groundbreaking three-day con-
ference in Vancouver is bringing 
together academics, theologians, 
and human rights advocates from 
across North America, the Middle 
East, and Europe to examine 
Christian Zionism and the influ-
ence it has Canadian politics and 
religion as well as events in the 
Middle East. “Seeking the Peace of 
Jerusalem: Overcoming Christian 
Zionism in the Quest for Justice,” 
organized by Canadian Friends 
of Sabeel, a Palestinian Christian 
theology centre, will be held at St 
Mary’s Kerrisdale Church, 2940 
West 37 Ave., Vancouver, April 
23–25.  The Thursday evening 
keynote address by the Rev. Dr. 
Naim Ateek of  Jerusalem is open 
to the public.

“Christian Zionism has an enormous 
influence in the lives of many North 
Americans, not to mention the policies 
of our governments regarding the 
Israel / Palestine conflict,” explained 

Father Robert Assaly, conference 
director and chair of Canadian 
Friends of Sabeel, “And yet, many 
of its core assumptions remain 
unexplored and unchallenged. The 

diverse group of speakers that we have 
assembled, including representatives 
of three major faiths, are planning to 
do just that.”

A mong t he  speakers  a re 
Palestinian Anglican priest Dr. 
Naim Ateek, founder of the 
Sabeel Ecumenical Liberation 
Theology Centre in Jerusalem; 
Dr. Gary Burge, professor of New 
Testament Studies at Wheaton 
College in Chicago; Rabbi Alissa 
Wise, Co-Director of Organizing 
for Jewish Voice for Peace of 
Oakland, California and Jonathan 
Kuttab, lawyer and founder of the 
Al-Haq Human Rights Centre in 
Ramallah.

The conference will also host 
workshops for participants who 
wish to learn how to advocate for 
a peaceful resolution to the con-
flict. “We hope that those attending 
the conference will come away not 
only with a critical understanding 
of Christian Zionism,” said Assaly, 
“but also an awareness of effective 
strategies for advocating for an 
enduring, just peace of Jerusalem and 
the region.”

Conference co-sponsors include 
the two largest Protestant 
Christ ian denominations in 
Canada, the United Church 
and the Anglican Church, as 
well as another major Canadian 
denomination,  the Presbyterian 
Church.  A number of local organ-
isations have also endorsed the 
conference. 

For more information and to reg-
ister, visit  www.necefsabeel.ca, 
email conference@necefsabeel.
ca, or telephone (613) 559-0264. 
Reduced rates are available for 
students and those on low income.

For more information, contact 
Counci l lor Yousef A. Barakat, 
President/Canadian Arab Forum of 
BC (Phone:604-767-6782)

للمزيد من المعلومات، ات�شل بالم�شت�شار 
يو�شف بركات، رئي�س المجل�س الكندي العربي 

في فانكوفر )هاتف: ٦٧٨٢-٧٦٧-٦٠٤(

Groundbreaking North American conference 
in Vancouver challenges Christian Zionism

The Canadian 
Arab Forum of 
BC will host 
the Palestinian 
Ambassador 
to Canada  Dr. 
Saeed Hamad in 
a visit to BC on 
April

يستقبل 
اجمللس الكندي 

العربي السفري 
الفلسطيني يف 

كندا  د. سعيد 
حمد يف  زيارة اىل 

فانكوفر ما بني
  ٨-١٣ / ٢٠١٥

David Mivasair

is a Vancouver-based rabbi 
who has lived in Israel-
Palestine for four years and 
is a member of Independent 
Jewish Voices.

About the Author
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A Defense Fund for Tamam 
al Zobaidi and her Family

Boycotting Air Canada

The Canada Palestine Association 
is asking Canadians to donate 
for the Defense Fund for Tamam 
and Kenza al Zobaidi (mother 
and daughter), who were denied 
their legitimate residency status 
in Jerusalem by the Israeli occu-
pation authorities and accordingly 
their birthright. Also, Tamam has 
now “become, essentially, stateless, and 
risked falling out of ‘legal’ status in 
Canada, which would render her unable 
to work, receive health care or enroll 
her child…in school” (Electronic 
Intifada, Oct.6/14). Sobhi and 
Tamam al Zobaidi are well-known 
in the Vancouver Palestinian and 
progressive community and their 
friends are shocked by this devel-
opment. The story of Tamam 
and her family represents every 
Palestinian - it is the quintessen-
tial Palestinian dilemma of trying 
to maintain dignity and justice 
in the face of dispossession and 
statelessness.

East Jerusalem is recognized by all 
countries in the world including 
Canada as illegally occupied ter-
ritory; in spite of this, Israel con-
tinues to act as the rightful owner 
of Jerusalem against all interna-
tional humanitarian laws, UN res-
olutions and the Fourth Geneva 
Convention. Israel continues with 
its settler colonialist policy and eth-
nically cleansing Palestinians from 
their historic homeland.

Background Info on Israel’s 
Ruthless Policies in Occupied 
Jerusalem

In 1967, on the wake of Israel’s 

occupation of Gaza and the West 
Bank -including East Jerusalem-, 
Israel annexed East Jerusalem, 
applying its rule and law over the 
land. Nevertheless, it did not grant 
the inhabitants of East Jerusalem 
a status of citizenship but rather 
permanent residency – through a 
census, which was done from house 
to house registering people who 
were physically in the house at that 
certain time and granting them a 
permanent residency status rather 
than citizenship.

Since 1967, more than 14,000 
Palestinians in East Jerusalem 
have had their status as perma-
nent residents of Israel revoked 
by the state. The revocation is 
part of Israel’s overall policy in 
East Jerusalem, which is geared 
towards the political goal of main-
taining a “demographic balance” in 

Jerusalem, i.e., of ensuring a 70% 
Jewish majority in the city. To that 
end, ongoing efforts are made to 
expand the Jewish population in 
the city and reduce its Palestinian 
population.

Ever since Israel annexed East 
Jerusalem and its environs in 
1967, it has applied a discrimina-
tory and restrictive policy there. 
This includes an absence of proper 
planning for Palestinian neigh-
borhoods, which was attended by 
prohibitions on construction; the 
refusal of applications for family 
unification with Palestinians from 
other parts of the West Bank; and 
the denial of many basic services 
to the community. Over the years, 
the resulting harsh reality caused 
tens of thousands of Palestinian 
residents of East Jerusalem to leave 
the city. Many of them relocated to 
nearby suburbs in the West Bank 
or to Jordan. Israel’s Ministry of 
the Interior did not warn that by 
leaving, these people were risk-
ing loss of their status as perma-
nent residents of Israel. Many only 
learned after the fact that their 
right to return to their homes in 
East Jerusalem had been revoked.

For more information on these rac-
ist policies towards the indigenous 
Palestinian people of Jerusalem 
(both Christians and Muslims), see 
the report from the Israeli Human 
Rights group B’Tselem:

Revocation of Residency in East 
Jerusalem

And the report by the Society of St. 
Yves, Catho lic Center for Human 
Rights, Jerusalem:

The legal status of Palestinians in 
Jerusalem

It is not just the Canadian govern-
ment that is complicit with Israeli 
apartheid . . .

In recent months, Canadian gov-
ernment officials have been working 
overtime to further cement their 
outrageous and biased support of 
Israeli policies. One example is the 
January 18, 2015 Memorandum of 
Understanding between the two 
countries that committed to develop  
“a coordinated, public diplomacy initiative 
both bilaterally and in international and 
multilateral fora to oppose boycotts of 
Israel, its institutions, and its people 
within three to six months”.

This was quickly followed with the 
Canadian ‘Public Safety’ minister 
stating at the United Nations that 
"Canada has taken a zero-tolerance 
a p p ro a ch  t o  a n t i-
Semitism and all forms 
of di scr imination 
including rhetor ic 
t o w a rd s  I s r a e l , 
and a t t empt s to 
delegitimize Israel 
such as the Boycott, 
D i v e s tm e n t  a n d 
Sanctions movement". 
And the controver-
sial and draconian 
Bill C-51 now mak-
ing its way through 
the Canadian parlia-
ment is another ominous sign on the 
horizon; pro-Palestinian activists are 
fully aware that all of this will require 
increased determination in order to 
continue promoting the Palestinian 
struggle for human and national 
rights.

In this context, activists from BDS 
Vancouver-Coast Salish started a 
campaign last month to boycott Air 
Canada, the leading airline in the 
country. The original impetus was 
reports from supporters that Sabra 
Hummus was being served on Air 
Canada flights. Sabra Hummus has 
already been an issue of controversy 
on university campuses in the U.S. 
and Canada (University of Ottawa) 
because of the deplorable human 
rights record of one of its partner 
companies, Strauss Group. Strauss 
is the second largest Israeli food and 
beverage company and is known for 
supporting two Israeli military units 
implicated in human rights abuses, 
the Golani and Givati brigades.

However, further research (like peel-
ing the layers of an onion) revealed 
that the links between Canadian busi-
ness leaders and Israeli apartheid run 
deep. In fact, Air Canada recently 
signed a maintenance agreement for 
its B787 jets with Israel Aerospace 
Industries IAI, a military defense 
company wholly owned by the gov-
ernment of Israel. IAI is the subject 
of boycotts across Europe and is well-
known for its drone technology and 
production.

Corporate Watch in the UK says that 
“IAI was one of the earliest developers 
of drone technology and launched its 

first surveillance drone, the IAI Scout, 
in 1979;IAI writes on its website of its 
drones ‘unsurpassed track record of over 
1,200,000 operational flight hours for over 
50 users on five continents’. According to 
Drone Wars UK, IAI has exported their 
UAVs, sometimes through joint venture 
agreements, to various European countries 
as well as South America, Australia, 
Canada and India and the company has 
a growing market in Africa.”

And a recent study entitled “Sleepless in 
Gaza” by Dr. Atef Abu Saif, Al-Azhar 
University in Gaza, has detailed 
the terrifying impact of drone war-
fare on the Gaza Strip, especially 
on children, and states – “Since their 
first use in 2000, drones have led to the 
death of hundreds of Palestinians and 
have injured thousands more. In addition, 

they have directly negatively 
impacted Palestinian 
psychological and 
social life, as well 
as causing a grossly 
negative impact on 
education.”

Calin Rovinescu, 
Air Canada’s CEO, 
was part of PM 
Stephen Harper’s 
delegation to Israel 
early last year, 
along with other top 

Canadian business 
moguls. Of course, there is plenty of 
precedent here, most notably with the 
Heseg Foundation program created 
and sponsored by Indigo-Chapter’s 
CEO, Heather Reisman. Heseg (also 
known as the Lone Soldier program) 
offers financial support and schol-
arships to individuals who have no 
family in Israel but decide nonethe-
less to join the Israeli army – an army 
of occupation.

It is truly shameful that Air Canada 
is “outsourcing” its maintenance work 
to this Israeli defense company that 
is directly responsible for the deaths 
of Palestinian civilians and has the 
blood of Palestinian children on its 
hands. BDS Vancouver called on sup-
porters in its recent fact sheet, done 
up for Israel Apartheid Week at local 
campuses, to send the message that 
Palestinian rights and lives matter; 
Israeli government abuses of interna-
tional law will not be rewarded with 
our travel dollars.

Elections are coming soon

Are you and your family registered to vote?
To check, to update your address

or to register go to:
ereg.elections.ca

It is quick and simple
MAKE YOUR VOICE HEARD AND

REMEMBER TO VOTE.

IT IS YOUR RIGHT.

Donors to al Zobaidis’ legal 
expenses can make their 
checks payable to:
Canada Palestine Association
(write in Memo line:
Tamam Defense Fund)

Mail to:
CPA c/o BC Market
930 12th St.,
New Westminster,
B. C., V3M 4K6

Cheques can also be dropped 
at BC Market or at
Tamam Restaurant, 2616 
East Hastings, Vancouver

Donate online at:
www.gofundme.com/
SupportTamam

You can also do your part 
by signing the petition 
to ‘Stop outsourcing 
to Israel Aerospace 

Industries and end all 
complicity with Israeli 

war crimes’ on change.
org web site’ or visit 
ArabDemocrat.com/

issue5/petition

Marion Kawas

A long-time pro-Palestinian 
activist, a member of BDS 
Vancouver-Coast Salish 
and cohost of Voice of 
Palestine. (This is an 
expanded version of an 
article that first appeared 
on Mondoweiss.net)

About the Author
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الجن الجن مع بعض العازفني بعد احلفل

ت���م االنتهاء م���ن خطط لمجمع ا�س���امي 
متع���دد الثقاف���ات بقيمة 50 ملي���ون دوالر 
على م�س���احة 10 افدن���ة. المجمع الجديد 
في ف���ورت ماكم���وري يفتح اآفاق���ا جديدة 
للم�س���لمين في ربيع هذا العام. حيث انها 

تجربة ثقافية غير م�سبوقة.
ف���ورت ماكموري ه���ي موط���ن لواحدة من 
المجتمع���ات االإ�س���امية االأ�س���رع نموا في 
كندا. الم�س���جد القديم بها افتتح في عام 
1990 قب���ل بدء تدف���ق اأم���وال النفط اإلى 
المدينة في ال�سمال. ويعتبر عدد الم�سلمين 
كبيرا بحيث ي�سطر الم�س���جد اإلى تق�سيم 

�ساة الجماعة اإلى عدة مرات.
في ربيع هذا العام و اذا �سارت االمور وفق 
الخطة، �سيتم العمل في المركز االإ�سامي 
ال�سخم على م�س���احة 150 الف قدم مربع 
كاأكث���ر بكثي���ر م���ن مج���رد بي���ت لل�ساة 

اأعرب���ت رئي�س���ة حكومة مقاطعة بريتي����ش 
كولومبي���ا ف���ي الغ���رب الكندي “كري�س���تي 
كارك” عن قلقها من احتمال اأن يتناق�ش 
“م�س���روع قان���ون مكافح���ة االإره���اب” مع 
حق���وق الكنديي���ن ودع���ت ف���ي مقابلة مع 
تلفزيون “�سي تي في” اإلى و�سع اآلية “رقابة  

منا�سبة”.
واأكدت “كارك”: “علينا اأن نتاأكد من عدم 
تقلي����ش حرياتن���ا العامة بحج���ة حمايتنا 
م���ن تهدي���دات غي���ر مح���ددة”. واأ�سافت 
اأن الكنديي���ن قد ”يندم���ون” لتخليهم عن 

حرياتهم اإلى ما ال نهاية.

يذكر اأن “م�س���روع قان���ون مكافحة االإرهاب” 
المطروح حاليا على النقا�ش في مجل�ش العموم 
الكندي من �س���اأنه منح المزيد من ال�سلطات 
الأجهزة ال�سرطة والمخابرات االأمنية في �سعيه 

اإحباط اأي تهديد بعمليات اإرهابية.
و”المفو����ش  المعار�س���ة  زعم���اء  وكان 
الفيدرال���ي ل�س���وؤون الحي���اة الخا�سة” قد 
انتق���دوا ب�س���دة ه���ذا االإجراء الت�س���ريعي 
موؤكدين اأنه يمنح االأجهزة االأمنية المزيد 
من �س���لطات القمع دون رقابة منا�سبة من 

البرلمان.

وال�س���تيعاب ع���دد اأكب���ر م���ن النا����ش مما 
تتحمل قاعة الهوكي الألعاب النا�س���ئين في 

اأويل بارون بفورت ماكموري.
هذا الحلم لي�ش رخي�سًا. فقد جمع ال�سكان 
المحليي���ن ما يق���ارب ال�10 ملي���ون دوالر، 
ويحاولون جم���ع مبلغ اأكثر. كم���ا يحاولون 
العث���ور عل���ى مانحين م���ن بل���دان اأخرى. 
مدراء الم�س���جد اأكدوا عدم �سماحهم الأي 
جهة مانحة بالتاأثير عل���ى توجههم ويقول 
عبد ال�س���ام عبده رئي����ش الم�سجد “نحن 
لن نقبل ذلك تحت اأي ظرف من الظروف 
حتى لو بني الم�سجد في 1000 �سنة، نحن 
ال نريد اأن ناأخ���ذ االأوامر من مكان اآخر.” 
ل�سمان اأن يبقى الم�س���جد مجتمعا لجميع 

طوائف الم�سلمين .
)مرك���ز  الجدي���د  االإ�س���امي  المرك���ز 
االإ�س���ام( يج���ري التخطي���ط لبنائه على 

م�س���ارف المدينة و�س���يتم البناء على اأربع 
مراح���ل. في المرحل���ة االأولى �س���يتم بناء 
مئذنة وقاعتي���ن لل�ساة: تكف���ي ل� 1200 
م�سل���ي م���ن الرج���ال و ب�س���كل منف�س���ل 
800 ام���راأة. وفي المرحلة الثانية �س���تبنى 
المدر�سة االإ�سامية والتي �ستحوي �سفوف 
لريا�ش االأطفال اإلى ال�سف 12. و �سيليها 
قاعة متعددة االأغرا�ش كمكان لاحتفاالت 
في الم�ستقبل. بقية المكان �ستكون بمثابة 
�سالة األعاب ريا�سية و ملعب لكرة ال�س���لة. 
وف���ي المرحلة االخي���رة من البناء �س���يتم 

ان�ساء حمام �سباحة من �ست حارات.
�س���ريف �س���نبل، المهند����ش المعماري من 
فانكوفر ال���ذي و�سع المخططات، اأكد اأنه 
بنى م�ساجد اأخرى في غرب كندا، ولكنها 

لي�ست بحجم هذا المكان.

كان���ت ه���ذه فر�س���ة العم���ر ل����100 طالب 
وطالبة من مدر�س���ة فانكوفر لاأورك�سترا 
ال�سيمفونية ليعزفوا مع نجم البيانو ال�سهير 
النغ النغ في م�سرح اأوفيام يوم الثاثاء 17 
مار����ش . امتاأ الم�س���رح باأهل الفخورين 
و جمي���ع المهتمين بم�س���تقبل المو�س���يقى 
الكا�س���يكية. الن���ج الن���ج ال���ذي اأحيا في 
اليوم التالي 18 مار����ش حفًا بيعت جميع 
تذاكره في مدة ق�سيرة جدًا و قبل الحفل 

باأكثر من �سهر.
كل الم�س���اركين م���ن المدار����ش الثانوي���ة 

والمدر�س���ة االبتدائية هم من مدر�سة ”في 
اإ����ش اأو” للمو�س���يقى، و قاموا باال�س���تعداد 
للعزف على 50 بيانو تم و�سعها خ�سي�سا 
على خ�سبة الم�سرح. المو�سيقي الكا�سيكي 
ال�سهير قام بهذه الخطوه كنوع من التعليم.
العازف���ون ف���ي مجموع���ة “101 لعازف���و 
البيانو”، قاموا بالعزف كاأداء عام و كف�سل 
درا�سي كل من المار�ش الع�سكري ل�سوبرت 
والمقطوعه الراق�سه الهنجاريه رقم)5( 

لبراهمز.
“ري���م – 9 �س���نوات” اإح���دى الم�س���اركات 

قالت “اأنا كنت �س���عيدة جدًا لهذه الفر�سة 
الت���ي اأتاحت ل���ي العزف م���ع اأحد اأ�س���هر 
عازفي البيانو في العالم و اأي�سا ا�ستمتعت 
بالعزف تحت قيادة ”برامويل توفي” الذي 

كان لطيفًا جدًا”.
باالإ�سافة اإلى ع���زف النغ النغ مع الطاب 
فقد قام بتبادل اأف���كاره وخبراته وتجاربه 
في عالم المو�س���يقى معهم. وا�س���تمر هذا 
الحدث التعليمي والمجتمعي ل�ساعة واحدة 
اختتمها النغ النغ باالإجابة على ت�س���اوؤالت 

الطاب ال�سباب. تخوف من 
تقليص 
احلريات

خطط جملمع اسالمي ومسجد 
متعدد الثقافات يف فورت ماكموري

النغ النغ يعزف مع 100 طالب موسيقى 
يف فانكوفر يف وجود 50 بيانو

Prime Minister,
this isn’t how we should 
do things in Canada
times, the government’s public 
messaging has been polarizing. 
Here’s a selection of the most divi-
sive stances:

1. Fear of the “Other”: From a wide-
ly-criticized bill banning “Barbaric 
Cultural practices,” to suggesting that 
Canadian mosques are incubators 
of violent extremism, to suggesting 
that women who wish to practice 
their religion freely will destroy 
Canadian values our government 
has painted Canadian Muslims as 
a potential “fifth column” lurking 
in the shadows. The fact that the 
prime minister has failed to pub-
licly condemn recent attacks against 
Canadian Muslims and their insti-
tutions speaks volumes.

Mr. Harper and Immigration 
Minister Chris Alexander are being, 
at best, careless with their words, 
or at worst, deliberately fear-mon-
gering to serve a political agenda. 
For example, Canadian Muslim 
women who choose to visibly man-
ifest their faith are most often the 
targets of anti-Muslim hatred. Why 
promote xenophobia by criticizing 
the face-covering niqab or even the 
hijab — the headscarf worn by some 
Canadian Muslim women?

Our government, which claims to 
promote equality for women, is the 
same government that slashed fund-
ing to women’s organizations and 
refused to open an inquiry into the 
hundreds of missing and murdered 
Aboriginal women.

2. Pretend to care about Canadians 
wrongfully imprisoned abroad but 
do as little as possible to get them 
released. We all know about jour-
nalist Mohamed Fahmy and the (so 
far) failed bid to get him back to 
Canada. Mr. Harper has brilliantly 
appeared to do both something, 
and nothing, at the same time. So 
those who unfairly pillory Fahmy as 
a Canadian of convenience are likely 
satisfied with Fahmy’s frustration 
with Mr. Harper’s handling of his 
case. And those who are angered by 
the prime minister’s failure to pick 
up the phone like Australia’s leader 
are offered assurances that ours did 
in fact send some kind of letter.

Then we have other Canadians 
unjustly detained abroad with 
barely a whisper of protest from 
the government. There is Bashir 

Makhtal who has been detained 
in an Ethiopian jail cell since 2006 
despite repeated assurances to his 
family and community by govern-
ment officials. And Huseyin Celil, 
sentenced to life in prison in China, 
is consistently forgotten as the fed-
eral government does business with 
China, just as it does business with 
the Ethiopians and the Egyptians 
as though nothing is amiss. What’s 
the hold up? Contrast this with the 
government spending thousands 
of dollars in 2008 to repatriate con-
victed Canadian Brenda Martin 
from a Mexican jail cell.

3. Act tough on terror: The federal 
government has seemingly worked 
hard to show the terrorism threat is 
under control with their proposed 
legislation and tough language, so 
long as critics don’t get in the way 
with pesky questions about over-
sight and civil liberties. That Bill 
C-51 has been met with serious 
criticisms from eminent Canadians 
and experts on national security law 
seems to matter little. The prime 
minister appears bent on ramming 
through highly-charged legislation 
without sufficient debate or sober 
thought.

Through all the rhetoric, take 
note of how our government clas-
sifies terrorism. It applies only to 
terror allegedly plotted and com-
mitted by Muslims, not “murderous 
misfits” like those in Halifax who 
weren’t “culturally” motivated in 
their St. Valentine’s Day plot to kill 
scores of people at a shopping mall, 
according to Justice Minister Peter 
MacKay.

The government that says it is com-
mitted to protect Canadians is the 
same one that alienates the very 
communities it needs to empower 
and work with. Prime Minister, this 
shouldn’t be how we do things here.

AmirA ElghAwAby

the human rights 
coordinator at the National 
Council of Canadian 
Muslims.

About the Author

The Moroccan Mobile Consulate
will be providing consular

services to the local Moroccan community:

Saturday April 25, 2015 - from 9:00 am to 5:00 pm 
Sunday April 26, 2015 - from 9:00 am to 4:00 pm

Location: 3640 No 5 Road Richmond

To make this event smoother, pre-register at:

• Immatriculation  Consulaire

• Issuance of passports

• Issuance of Moroccan Identity Cards

• Issuance of Family Record Books

• Notarization of official documents
used in Morocco,

• Procedures towards divorce

• Validation of non-Moroccan Marriages

• Translation of Birth Certificates, Driver's 
Licenses, and High School & BA Diplomas.

Email: Moroccan@gmail.com | Web site: www.moroccan.ca | Facebook: facebook.com/MoroccanInCanada
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أخبار العامل العربي
ت�شيطر على معظم �ش���مال اليمن، بما في 

ذلك العا�شمة.
و كان���ت ق���د اأعلن���ت الدول���ة الإ�ش���المية، 
والت���ي اأ�ش�ش���ت فرع���ا له���ا ف���ي اليمن في 
نوفمبر الما�شي لأول مرة عن م�ش���ئوليتها 
عن الهجوم في بيان تم ن�ش���ره على تويتر. 
وج���اء في تغري���دة له���م : “ليعل���م الحوثة 
الم�ش���ركون اأن جن���ود الدولة الإ�ش���المية 
لن يق���ر لهم قرار ولن يهن���اأ لهم بال حتى 
ي�شتاأ�شلوا �شاأفتهم ويقطعوا ذراع الم�شروع 
ال�شفوي في اليمن” وا�شافوا “اإن �شاء اهلل 
هذه العملية لي�شت �شوى جزء من غي�س“. 
و هددت بذلك جماعة الدولة الإ�ش���المية 
بارتكاب مزيد من الهجمات في اليمن �شد 

الحوثيين وموؤيديهم.

هاج���م انتحاري���ون ينتم���ون اإل���ى الدول���ة 
الإ�شالمية م�شجدين في �شنعاء. مما اأدى 
اإلى مقتل اأكث���ر من 1٤٠ و اإ�شابه اأكثر من 

35٠ اآخرين .
وقع���ت الهجم���ات اثن���اء �ش���الة ال�شحايا 
�شالة الجمعة في الم�ش���اجد حيث هاجم 
المفجرون الربعة م�ش���جد بدر في منطقة 
ال�شافية في �شنعاء وم�شجد الح�شو�س في 
منطق���ة الجريف. وتعرف هذه الم�ش���اجد 
با�شتخدامها ب�شكل رئي�شي من قبل اأن�شار 
جماعة الحوثي )ال�شيعية المعار�شة( التي 

وم���ن بين الذي���ن قتل���وا ف���ي التفجيرات، 
رجل الدين اليمني ال�ش���يعي والقيادي من 

الحوثيين مرت�شى المحطوري .
و هاجم المفجرون م�ش���جد بدر و م�ش���جد 
الح�شو����س اثن���اء ال�ش���الة داخ���ل المبنى 
وانفجرت العبوات النا�شفة بين الم�شلين، 
واثناء ه���روب الناجين و قع���ت الهجمات 

الثانية على البوابات الرئي�شية.
اأي�شا، حاول ع�شو اآخر من جماعة الدولة 
الإ�ش���المية اأن يفج���ر نف�ش���ه في م�ش���جد 

�شعدة. ولكن القنبلة قتلت حاملها فقط.

اعلن رئي�س الوزراء التون�شي الحبيب ال�شيد في 
موؤتمر �شحفي بمقر الحكومة في الق�شبة عن 
مقتل ٢٢ �ش���خ�شا منهم ٢ من الم�ش���لحين في 
هجوم ا�ش���تهدف متحف باردو ال�شهير والواقع 
بالق���رب م���ن البرلم���ان التون�ش���ي وال���ذي يعد 

مق�شدا �شياحيا مهما في العا�شمة تون�س.
واكد ال�شي���د ان القتل���ى من ال�ش���ياح يحملون 
الجن�ش���يات الإيطالي���ة والألماني���ة والبولندي���ة 
والأ�شبانية بالإ�شافه اإلى مقتل �شخ�س تون�شي. 
و اأن خم�شة اإرهابيين نفذوا عملية الهجوم قتل 
منهم اثنين. كما قتل رجل �ش���رطة في العملية 
الأمني���ة الت���ي اأ�ش���فرت ع���ن تحري���ر الرهائن 
اللذي���ن ت���م احتجازهم داخ���ل المتحف وجرح 

5٠ �شخ�شا.
وو�شف رئي����س الوزراء الم�ش���لحين بانهما كانا 

يرتديان زيا ع�ش���كريا، واأنهما ت�شلال من �شياج 
خل���ف مبنى البرلم���ان ثم بادرا باإط���الق النار 
ع�ش���وائيا على مجموعتين من ال�ش���ياح. واثناء 
فرار ال�ش���ياح نحو المتحف لحقهم الم�شلحان 

ووا�شال اإطالق النار عليهم.
واأ�ش���اف ال�شي���د اأن عملي���ة الق�ش���اء عل���ى 
المهاجمين دامت نحو �شاعتين ون�شف، واأنه لم 
يتم التعرف على هويتيهم بعد. واعتبرعلى حد 
قوله اأن الهجوم ا�شتهداف ل�شتقرار القت�شاد 
التون�ش���ي، م���ع مرور الب���الد بمرحلة ح�شا�ش���ة 
وهامة.ووع���د بالمزيد م���ن التواجد الأمني في 
المناطق ال�شياحية وطلب من المواطنين التاأهب 

لمثل هذه المواقف .
وكان المتحدث با�شم وزارة الداخلية التون�شية، 
محم���د علي الع���روي ق���د اأو�شح اأن نح���و مائة 

�ش���ائح كانوا في المتحف لدى حدوث الهجوم، 
م�شيف���ا اأن “ق���وات مكافح���ة الإره���اب دخلت 
اإلى المتحف”. وتم اإغ���الق المنطقة المحيطة 
ب���ه، ون�ش���ر قوة كبي���رة م���ن ال�ش���رطة. كما تم 
تحرير جميع الرهائن المحتجزين . و اأن ذلك 
“هجوم اإرهابي”. �شارك فيه “اثنان اأو اأكثر من 

الإرهابيين الم�شلحين بالكال�شنكوف”.
من جانبه، قال الرئي����س التون�شي الباجي قائد 
ال�شب�ش���ي اإن تون����س �ش���تعمل ما بو�ش���عها لمنع 
حدوث هجمات جديدة، وذلك في اعقاب زيارته 
للجرحى في م�شت�شفى �شارل نيكول بالعا�شمة.

و كان ق���د وق���ع الح���ادث بالتزامن م���ع انعقاد 
البرلم���ان لمناق�ش���ة ت�ش���ريع جدي���د لمكافحة 
الإره���اب وكان وزير الع���دل التون�ش���ي وق�شاة 
تون�ش���يين موجودي���ن ف���ي مقر البرلم���ان وقت 

وق���وع اإط���الق الن���ار. وا�ش���تطاعت ال�ش���لطات 
التون�شية اخالء مقر البرلمان فور وقوع اإطالق 
النار. وفر�ش���ت طوقا اأمنيا حول���ه. كما وياأتي 
هذا الهجوم بعد عدد من العمليات النوعية من 
الحكومة في حملتها �شد الم�شلحين، كان اآخرها 
الك�شف عن مخابئ لالأ�ش���لحة على الحدود مع 
ليبيا، واإلقاء القب�س على مجموعات تم و�شفها 

“بالتكفيرية والجهادية”.
و لم تكن تلك الحادثه الأولى في تاريخ تون�س، 
ففي ع���ام ٢٠٠٢، قت���ل 19 �ش���خ�شا بينهم 11 
�ش���ائحا األمانيا و اأ�شيب اأكثر من 3٠ �ش���خ�س 
عقب تفجير قنبلة في معبد يهودي واأعلن حينها 
تنظيم القاعدة عن م�شوؤوليته عن ذلك الهجوم.

اليمــن: مقتــل أكــر مــن ١٣٠ شــخصا علــى يــد هجمــات 
للدولــة اإلســالمية علــى مســاجد احلوثيــني يف صنعــاء

تونس: مقتل ٢٠ سائحا 
ومسلحني اثنني يف هجوم 

ارهابي على متحف باردو القريب 
من الربملان أثناء انعقاده

أحد املساجد الذي حصل فيه التفجري

قوات الشرطة التونسيه اثناء عملية حترير الرهائن

ون�شت ر�ش���الة الرئي����س اليمني على “تدخل 
عاج���ل ب���كل الو�ش���ائل المتاحة لوق���ف هذا 
العدوان الذي يه���دف اإلى تقوي�س ال�ش���لطة 
ال�شرعية وتفتيت اليمن و�شالمة ا�شتقراره”. 
واأ�شار هادي اأي�شًا في ر�شالته اإلى اأنه ت�شاور 
مع دول مجل����س التعاون الخليج���ي من اأجل 

“تدخل ع�شكري” �شد الميلي�شيات الحوثية.
الدول الم�ساركة في تحالف عا�سفة الحزم
تقود ال�ش���عودية الهجمات الع�شكرية الجوية 
اإل���ى جان���ب دول مجل����س التع���اون الخليجي 
الإم���ارات  ُعم���ان(،  �ش���لطنة  )باإ�ش���تثناء 
والبحري���ن والكوي���ت وقط���ر بالإ�شاف���ة اإلى 
الأردن وم�ش���ر والمغ���رب وال�ش���ودان، فيما 
اأيدت الولي���ات المتح���دة الأمريكية العملية 
الع�ش���كرية واأبدت ا�ش���تعدادها لتقديم دعم 
لوج�شتي وا�شتخباراتي للتحركات الع�شكرية 

في اليمن.
الهجوم البري 

ت�ش���ير الت�شريح���ات ال�ش���ادرة م���ن الدول 
الم�شاركة اإلى اأنها اأعدت نف�شها لعملية غير 
ق�شيرة واأن التدخل البري ربما يكون متوقعا، 
حيث قال متحدث با�ش���م الجي����س ال�شعودي 
اأن الق���وات البرية على اأهبة ال�ش���تعداد اإذا 
ا�ش���تلزم الأمر زحفها، و نقل���ت بع�س مواقع 
الأنباء عن م�شدر �شعودي مطلع على ال�شوؤون 
الدفاعية قوله: اإنه ل يمك���ن تحقيق اأهداف 
اإعادة الحكومة ال�ش���رعية في اليمن بمجرد 
ال�ش���يطرة على المجال الج���وي للبالد، واإنه 
ربما تك���ون هناك حاجة ل�ش���ن هج���وم بري 

ل�شتعادة النظام.
وف���ي موؤتم���ر �شحفي نقلت���ه بع����س القنوات 
الإخباري���ة، ق���ال العمي���د ركن طي���ار اأحمد 
ع�ش���يري، المتحدث با�ش���م ق���وات التحالف 
العربي الم�ش���ترك: اإن���ه حت���ى الآن ل توجد 
عملي���ات بري���ة ع�ش���كرية، م�ش���يرا اإل���ى اأن 

“مروحيات اأبات�شي �شعودية تق�شف تجمعات 
حوثي���ة قرب ح���دود المملك���ة” واأ�ش���اف اأن 
“للعملية اأهداف ول���ن نتوقف حتى اإنجازها، 
واأن المج���ال الج���وي اليمني تحت �ش���يطرة 
قيادة عملية عا�شفة الحزم” موؤكدا الحر�س 

على �شالمة واأمن المواطنين اليمنيين.
رد فعل الحوثيين

ق���ال محم���د البخيت���ي القيادي ف���ي جماعة 
الحوثيين اإن �شرب���ات التحالف التي تقودها 
المملكة ال�ش���عودية تمثل عدوانا على اليمن، 
مح���ذرا م���ن انج���رار المنطقة اإل���ى “حرب 
وا�ش���عة” وق���ال اإن الحكوم���ات الخليجي���ة 
والحكومة ال�شعودية �شيندمون على العتداء 

على اليمن.
رد فعل اإيران على عا�سفة الحزم

و�شفت طهران العملية الع�شكرية باأنها “خطوة 
خطيرة” تنتهك الم�شوؤوليات الدولية وال�شيادة 
الوطنية، م�شيفة اأن ه���ذا العدوان لن يوؤدي 
�ش���وى اإلى ن�ش���ر الإرهاب والتطرف وتفاقم 
انعدام ال�شتقرار في جميع اأنحاء المنطقة، 

ودعت اإلى وقف ال�شربات الجوية فورا.
ون���دد وزير خارجي���ة اإي���ران، محم���د جواد 
ظريف، بالعملية الع�ش���كرية التي ت�ش���ن على 
اليمن ف���ي اإط���ار التحالف الع�ش���ري بقيادة 
�شعودية م�شيرا اإلى اأن طهران تدين ال�شربات 

الجوية وت�شدد على �شرورة وقفها.
وعبر اأ�ش���تاذ العلوم ال�شيا�ش���ية ف���ي جامعة 
طه���ران محم���د مرندي ع���ن موق���ف اإيران 
المعار�س ل�شربات التحالف العربي الجوية 
على اليم���ن قائ���ال اإن “ال�ش���عوديين يقومون 
بمهاجمة المدن اليمنية ف���ي منت�شف الليل 
وين�ش���رون الخ���وف والذعر بي���ن المواطنين 
الآمنين باتباع اأ�ش���لوب ال�شدمة الذي اتبعه 
الأمريكي���ون اإب���ان �شربهم لبغ���داد في عهد 

الرئي�س العراقي الراحل �شدام ح�شين”.

واتهم مرندي الدول الم�شاركة في التحالف 
بدعم من ا�ش���ماهم الجهاديين والتكفيريين 
اإنه���م يمثل���ون  والمتطرفي���ن الذي���ن ق���ال 
الأيديولوجية المتطرفة الت���ي جعلت العديد 
من ال���دول حول العالم تعان���ي من الهجمات 

الإرهابية.
كم���ا اأعلنت ع���دد م���ن م�شت�ش���فيات طهران 
ا�ش���تعدادها لقبول الجرحى اليمنيين الذين 

�شقطوا خالل العملية الع�شكرية.
علي عب���د اهلل �سال���ح والدع���وة اإلى 

طاولة الحوار
من جانب���ه اقترح الرئي����س اليمني ال�ش���ابق 
علي عبد اهلل �شالح المتحالف مع جماعات 
الحوثيين، الع���ودة اإلى طاولة الحوار برعاية 
الأم���م المتح���دة، ووق���ف كاف���ة الأعم���ال 
الع�ش���كرية ف���ورا ووق���ف عمليات ال�ش���يطرة 
والنهب على موؤ�ش�ش���ات الدولة والمع�شكرات 
في عدن ولحج وجمي���ع المحافظات اليمنية 

ومن كل الأطراف.
حزب اهلل وعا�سفة الحزم

وجه الأمين العام لحزب اهلل اللبناني، ح�شن 
ن�شر اهلل، اللوم ال�شديد لل�شعودية خالل لقاء 
تلفزيوني بثته قناة المنار التابعة للحزب قال 
فيه “ال�شعودية ف�شلت في ال�شيطرة على اليمن 
بعد اأن اأ�شبحت باأيدي �شعبها وهذا هو ال�شبب 
الحقيقي وراء ما ي�شمونه عا�شفة الحزم التي 

يريد اأمراء اآل �ش���عود ا�ش���تعادة نفوذهم من 
خالل اإراقة الدماء.. ومن حق ال�شعب اليمني 
الدفاع و�شينت�شر هذا موؤكد وهذه �شنة اهلل.”

ُعمان الدولة الخليجية الوحيدة التي 
لم ت�سارك في التحالف �سد الحوثيين
اعتبر �شيا�شيون وكّتاب و�شحفيون اأن موقف 
�شلطنة عمان في عدم الم�شاركة في التحالف 
�شد جماع���ة الحوثيي���ن نابع من �شيا�ش���تها 
الخارجية القائمة على اأ�شا����س عدم التدخل 
في �ش���وؤون الغير والعمل على تر�شيخ الحوار 
كمبداأ لح���ل الق�شايا الإقليمية،  كما لم تخل 
اأ�ش���باب عدم م�ش���اركتها من رغب���ة خليجية 
لإبقائها بابًا لأي مفاو�شات محتملة، مع عدم 
ا�ش���تبعاد عالقتها الودية باإيران، حيث �شبق 
و�ش���هدت العا�شمة العمانية م�ش���قط العديد 
من الو�شاطات والجهود المبذولة بين اإيران 
وجماعة الحوثيين من جهة والرئا�شة اليمنية 

بقيادة هادي من جهة اأخرى. 
بجانب حدود ُعمان الغربية التي تت�شارك مع 

حدود اليمن ال�شرقية التي قد ت�شبب لها.
هادي ي�سل اإلى �سرم ال�سيخ للم�ساركة 

في القمة العربية
و�شل الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور هادي 
اإلى مدينة �ش���رم ال�شيخ الم�شرية للم�شاركة 
في قمة جامعة الدول العربية، م�شاء الجمعة 
قادمًا من الريا�س الت���ي كان قد و�شل اإليها 

اأم����س الخمي����س مع انطالق عملي���ة عا�شفة 
الحزم، حي���ث �ش���تركز القم���ة العربية على 
الحملة الع�ش���كرية الت���ي تقودها ال�ش���عودية 

على المتمردين الحوثيين في اليمن. 
من جانبه اأكد وزير الخارجية اليمني، ريا�س 
يا�ش���ين، اأن القم���ة العربية المزم���ع عقدها 
ال�شبت �ش���تكون قمة الحزم واإر�ش���ال ر�شالة 
مفاده���ا اإع���ادة الثقة اإل���ى نفو����س اليمنيين 
والعرب في العمل العربي الم�ش���ترك، واأ�شار 
اإل���ى اأن التح���رك الع�ش���كري الف���وري حظى 

بترحيب �شعبي وا�شع وكبير في اليمن.
ومن المنتظر اأن تهيمن التطورات في اليمن 
عل���ى القم���ة الت���ي �شت�ش���تمر لم���دة يومين، 
بالإ�شاف���ة اإل���ى اقتراح ت�ش���كيل ق���وة عربية 

م�شتركة للتدخل ال�شريع في المنطقة. 
عا�سف���ة الح���زم ومواق���ع التوا�س���ل 

االإجتماعي
تفاعل ن�ش���طاء مواقع التوا�ش���ل الإجتماعي 
مع الو�ش���م )ها�ش���تاج( عا�شفة الحزم منذ 
انط���الق العملية الع�ش���كرية �ش���د الحوثيين 
في اليمن. واحتل الو�شم المرتبة الأولى على 
موقع تويت���ر وجاء في المرتب���ة الأولى عربيا 

والثانية عالميا. 
وغرد المذيع الم�شري خيري رم�شان قائال 
عن ال�شيخ اليمني الحبيب علي الجفري قوله: 
"ما يحدث في اليمن يحاول البع�س اأن يلب�شه 
ثوب الدين رغم اأن مرجعه �شيا�شي بحت وهي 

لعبة قذرة".
يذك���ر اأن موق���ع اليم���ن الجغراف���ي المه���م 
وال�ش���تراتيجي ال���ذي ي�ش���ترك م���ع الحدود 
ال�شعودية �شماًل و�ش���لطنة عمان �شرقًا بينما 
يحدها البحر الأحم���ر وم�شيق باب المندب 
في الغرب وهو الم�شي���ق المائي الهام الذي 
يتحكم بالطرق التجارية بين ال�شرق والغرب، 
كما تط���ل على بحر الع���رب وخليج عدن من 
الجنوب، يجعلها �شاحة �شراع محلي ودولي. 

بقلم: محمد ح�سين

حتالف عاصفة احلزم بقيادة 
سعودية يضع األزمة اليمنية 

على مفرق طرق 
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Widest
Selection of Arabic
and Middle Eastern

food in Town
أوسع تشكيلة

من المنتجات العربية
والشرق أوسطية

في المنطقة

All types of Fresh Halal Meatجميع أنواع اللحوم الطازجة الحالل

Arabic and Middle Eastern Brandsماركات عربية وشرق أوسطية

4323 Main Street,vancouver B.C. V5V 3R1 | Tel: 604-879-5518
Email: jasmineretailfoods@hotmail.com | Website: jasmineretailfoodscom.weebly.com

Wholesale and Retail
جـمــلـة ومـفـرق

Hours of Operations:
   Monday - Saturday: 10:00 AM - 8:00 PM
        Sunday: 10:00 AM - 6:00 PM

Over 30 brands of
products from the

Mediterranean
and the Middle East

أكثر من 30 ماركة من منتجات
دول البحر ا�بيض المتوسط

والشرق ا�وسط

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

ChickenدجاجGoatماعزLambغنمBeefبقرVealعجل

ساعات العمل:
ا¤ثنين - السبت: 10:00 صباح� - 8:00 مساًء 

ا�حد: 10:00 صباح� - 6:00 مساًء

W
hen you spend

$150
or m

ore

$10coupon
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anywhere from 100 to 150 anti-Muslim 
hate crimes per year.

Saladin Ahmed, an Arab-American 
science fiction writer, summed up the 
current plight of Muslims in America 
today when he tweeted, “It’s some fucked 
up shit when you realise you’re feeling 
thankful for ‘not looking Arab’ and not 
having an accent.”
The release of American Sniper has led 
to an increase in incidences of violence 
and intimidation carried out against 
Muslim Americans, according to the 
American-Arab Anti-Discrimination 
Committee (ADC). “A majority of the 
violent threats we have seen over the past 
few days are result of how Arabs and 
Muslims are depicted in American Sniper,” 
said the ADC in a statement. “We have 
collected hundreds of violent messages 
targeting Arab and Muslim Americans from 
movie-goers.”
If an overtly racist and demeaning film 
has played a part in the escalation of 
Muslim harassment in America, it’s 
only a bit part. The lead actor is a little 
more conniving and sinister. The lead 
actor is not only flushed with cash, but 
is also executing a coordinated and 
sustained propaganda campaign to 
dehumanise Muslim Americans as 
part of a broader strategy to support 
pro-Zionist goals.

Since 2001, a group of shadowy groups 
and individuals have spent millions to 
disseminate misinformation about 
Muslims into the mainstream media, 
body politic and public consciousness. 
The objective? Provide political cover 
for both the US’s war on terror, and 
Israel’s war on Palestinians.

Yasmine Taeb, co-author of the 
new report, Fear, Inc. 2.0: The 
Islamophobia Network’s Efforts to 
Manufacture Hate in America, said 
in a recent interview that “since 2001, 
there has been over $57 million that’s been 
contributed to this fear-mongering, anti-
Muslim, anti-Islam organisations by eight 
very wealthy donors.”
According to the Council on American-
Islamic Relations, 37 US-based anti-Is-
lam groups enjoyed a combined 
revenue of $119 million in the years 

2008 to 2011. One of CAIR’s find-
ings is that these groups are “often 
tightly linked” and that “key players in 
the network benefited from large salaries 
as they encouraged the American public to 
fear Islam.”
These well-funded and well-organised 
groups push erroneous and spiteful 
narratives:

In Europe, there’s the Eurabian con-
spiracy theory, which holds there is 
a secret plot between European and 
Arab leaders to facilitate mass Muslim 
immigration, “subjugate Europe, and 
transform the continent into an Arab 
colony, Eurabia.” Like the Jewish con-
spiracy theories in Germany during 
the 1930s, no evidence is ever offered 
to support either the plot or the actual 
likelihood Muslims will come to dom-
inate Europe, demographically. It’s a 
conspiracy that has been pushed by 
everyone from the nationalistic English 
Defence League to Dutch politician 
Geert Wilder, and is outlined in great 
detail in Bat Ye’or’s book Eurabia: the 
Euro-Arabiz Axis.

In America, it’s the Sharia law conspir-
acy theory, which holds that “alongside 

the use of violence is the strategy of stealth 
jihad, which aims at the infiltration of 
national institutions and the assertion 
of Muslim’s demands through the legal 
system.” It’s a conspiracy pushed by 
everyone from the Republican Party 
to Fox News, and is outlined indepth 
in Mark Steyn’s book American Alone.

The Sharia law conspiracy theory can 
easily be dismissed as wildly ridic-
ulous, but it’s a conspiracy that has 
gained traction nevertheless. A 2011 
survey found 30 percent of Americans 
believed Muslim Americans were seek-
ing to replace the US Constitution with 
Sharia law.

So who are these groups and individ-
uals pushing evidently obvious misin-
formation and gross generalisations 
for the purpose of manufacturing a 
climate of fear, suspicion and anger 
toward American Muslims?

US neo-conservative activists David 
Horowitz and Daniel Pipes established 
Campus Watch in 2002, which identi-
fied and monitored university profes-
sors who openly supported rights for 
Palestinians and encouraged students 
to protest against Israel’s oppressive 

policy towards its Arab citizens, and 
those in the West Bank and Gaza. 
One year later, Horowitz founded 
DiscoverTheNetworks.org, which 
identified and assailed groups and 
individuals “accused of enabling Islamism 
and undermining American values.” And 
in 2007, Horowitz organised Islamo-
Fascism Awareness Week.

NYU adjunct professor Arun 
Kundnani notes that by 2008, “a group 
of well-funded Islamophobic activists had 
coalesced. Pamela Geller’s blog Atlas Shrugs 
(named after Ayn Rand’s novel) had come 
to prominence with the Khalil Gibran 
International Academy campaign. She 
worked closely with Robert Spencer, whose 
Jihad Watch site was run as a subsidiary 
of the David Horowitz Freedom Center.” 
Kundnani also notes that the Los 
Angeles-based millionaire couple 
Aubrey and Joyce Chernick used their 
foundation to fund Robert Spencer 
with “close to a million dollars between 
2004 and 2009.”
It was during this period that ACT! 
For America was formed. Started 
by Bridgette Gabriel in 2007, this 
Islamophobic citizen action network 
had established more than 570 chapters 

and 170,000 members before the end 
of its second year.

It’s this network of anti-Muslim 
organisations and individuals that 
drives not only media distractions, 
such as the hysteria over the “proposed” 
mosque at Ground Zero, but has also 
largely driven the narrative of con-
servative media, the religious right, 
New Atheism, and nearly the entire 
Republican Party. “In America today, 
the level of public anti-Muslim bigotry is 
shockingly high. Politicians and pundits, 
usually on the right, say things about 
Muslims that they would be immediately 
fired for saying about Christians or Jews,” 
writes Peter Beinhart.

During the 2012 GOP presidential 
campaign, Herman Cain declared: 
“There is this creeping attempt, there is this 
attempt to gradually ease Sharia law and 
the Muslim faith into our government.” 
Former Speaker of the House Newt 
Gingrich thundered, “I believe Sharia is 
a mortal threat to the survival of freedom 
in the United States and in the world as 
we know it.” While Peter King (R-NY), 
chair of the House Homeland Security 
Committee, claimed: “There is an 
infiltration of the Sharia practise into all of 
our operating systems in our country, as well 
as across Western civilisation.”
There is no evidence anywhere from 
anyone to support the notion that 
Muslim Americans desire to imple-
ment Sharia law in America. In fact, a 
2011 Pew Research Center poll found 
that perhaps as many as 80 percent 
of Muslims living in America do not 
attend mosques and have a secular 
outlook.

So where are these conservative politi-
cians and the right-wing media getting 
their Sharia law talking points from?

During the 2008 election, and with a 
Democratic candidate whose middle 
name is Hussein, 28 million copies 
of an anti-Muslim propaganda film, 
Obsession: Radical Islam’s War Against 
the West, was distributed throughout 
hotly contested electoral battleground 
states. The film was funded with a $17 
million donation from a conservative 
group that political funding laws allow 

Who are the millionaires behind the 
Islamophobic industry in America?

The Chapel Hill murders must be seen as a tipping point and opportunity to 
examine and confront the forces that are leading Americans to believe the 

Islamic faith seeks to destroy “American values”

724 Kingsway
Vancouver, British Columbia

+1 604-568-7292

Spend an evening
with friends and family at

Arabian and
Middle Eastern

Cuisine

> cont. Page 12
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CPBC License # 66598

604-593-6922

ACCREDITED AGENT

Packages to:
Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more

Packages to:
Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more
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Leading Fares to: Riadh, Jeddah, Dubai, Muscat, Amman, Baghdad, Erbil, Najaf, Basra, Khartoum, Cairo, Beirut, Tunis, Algier, Marrakesh,

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

Addis, Asmara, Delhi, Kabul, Tehran, Mashad, Bombay, Karachi, Islamabad, Lahore, Peshawar, Fiji, Sydney, Aukland, London UK, Manchester and Many More

“York Centre” 115-12888 80th. Ave Surrey BC V5W 3A8
www.skyroutecanada.com

Rafiq Mohammad
Asmaa El Khalil

تطبيقات جديدة
لتسهيل الزواج للمسلمني

كتب: محمد ح�سين

المحم���ول  الهات���ف  تطبيق���ات  اأ�شبح���ت 
)الموبايل( ل غنى عنها لكثير من م�شتخدمي 
النترن���ت؛ ب�ش���بب م���ا تقدمه م���ن خدمات 
متنوعة وكاأنها ع�شا �ش���حرية تلب���ي العديد 
من الأ�شياء التي كانت في ال�شابق تحتاج اإلى 
وقت وجهد وربما مزيد من الأموال حتى يتم 
التو�شل اإليها. وموؤخرا تم اإطالق العديد من 
التطبيقات الجديدة من نوع خا�س للتعارف 
والزواج الإ�ش���المي والتي اعتمد عليها كثير 
م���ن الم�ش���لمين خا�شة ف���ي الغ���رب بهدف 
التعرف على بع�شهم بعيدا عن طرق الزواج 

التقليدية.
م���ن �شم���ن ه���ذه التطبيق���ات “�ش���المز/ 
Salamz” وه���و تطبي���ق للهات���ف المحمول 
اأطلقته �شركة “روكيت تيك ليمتد” ي�شتهدف 
الباحثي���ن ع���ن ال���زواج والعالق���ات الجدية 
في العالم ب�ش���كل ع���ام وفي منطقة ال�ش���رق 
الأو�شط و�ش���مال اأفريقيا وجنوب �شرق اآ�شيا 

ب�شكل خا�س.
يتوف���ر ه���ذا التطبي���ق لم�ش���تخدمي اأجهزة 
الأندروي���د باللغتي���ن العربي���ة والإنجليزية، 

ويهدف اإل���ى حل م�ش���اكل �شعوب���ة التوا�شل 
بين الم�شلمين الراغبين في الزواج، وكذلك 
ربط الأ�ش���خا�س المغتربي���ن الذين يبحثون 
عن �ش���ريك من بلدانهم الأ�شلية اأو معتنقي 
الإ�ش���الم الجدد في ال���دول الغربي���ة الذين 

يريدون �شريك يحمل نف�س الدين والثقافة.
اأطلق تطبيق “الموعد الحالل/مايندر” موقعه 
الإلكترون���ي عل���ى النترنت ي���وم الڤالنتاين 
)عي���د الحب( وا�ش���تقبل نح���و ٢٠٠٠ عر�س 
وطلب لل���زواج، اإل اأن هذا التطبيق �ش���يكون 
متاحًا بين يدي الجمهور في غ�شون ا�شبوعين 

على جميع اأنواع الهواتف المحمولة.
يقول موؤ�ش�س التطبيق هارون مختار زادا اإن 
انفراد هذا التطبيق يكمن في �شهولة الو�شول 
اإليه وتحميله عبر الهواتف النقالة، وي�شيف 
“ي���درك الجيل الجديد قيم���ة اأن يكون قادرًا 
على مقابلة النا����س عب���ر الهواتف المحمولة 
بدل من ال�شطرار اإلى الجلو�س اأمام اأجهزة 
الكمبيوتر والبحث عنهم من خالل �شفحاتهم 

ال�شخ�شية”.
يعتمد هذا التطبيق على اأن يرى الم�شتخدمون 
راغب���و ال���زواج �شور للط���رف الأخ���ر ونبذة 
مخت�شرة عن���ه، تماما مثل تطبي���ق “تندر”، 

وم���ن خالله يمكن���ه اأن يق���وم بال�شغط على 
ال�شا�ش���ة من جهة اليمين في حالة العجاب 
بال�شخ�س اأو الي�شار في حالة عدم العجاب، 
وفي حال ما �شغط الثنان على زر العجاب 
ُتفتح على الفور بينهما غرفة للدرد�شة ت�شمح 

لهما بالمحادثة والتعارف.
لي����س فقط تطبي���ق “ماين���در” الوحيد الذي 
يجذب راغبي الزواج والتعارف من الم�شلمين 
في الغرب، ولكن هناك موقع الكتروني يجذب 
الكثير من الأ�شخا�س الراغبين في التعارف 
وي�ش���مى “ا�شقر” يتخذ �ش���عارًا له “الحب في 
اهلل والتعرف على �ش���ريكك الآخر المميز”. 
وعلى العك����س ل ي�ش���مح ه���ذا الموق���ع بروؤية 
الأ�ش���خا�س من خ���الل �شفحاته���م الخا�شة 
قبل اأن يوافق ال�شخ�س المراد الدخول على 
�شفحت���ه و�ش���وره الخا�شة، فهو يه���دف اإلى 
التخل�س من ال�شطحية وربط العالقات بين 

الأ�شخا�س بناء على ال�شخ�شيات.
اأما عن “كري�ش���نت” اأو اله���الل فهي �شفحة 
على موقع الن�شتاجرام قرر القائمون عليها 
باإطالق تطبيق على الهاتف المحمول قريبا 
من اأجل ت�ش���هيل التعارف بين الباحثين عن 
�ش���ريك الحي���اة. كذل���ك اأطلق �ش���اب كندي 
م�شلم يدعى خليل عي�شى تطبيق اآخر من اأجل 
التعارف ي�شمى “�شالم �ش���ويب” من المتوقع 
اأن يكون متاحًا خالل هذا العام. حيث يقول 
عي�ش���ى اأن المجتمع الم�شلم عبارة عن �شوق 
كبيرة غير م�شتغلة خا�شة في ف�شاء الهواتف 

المحمولة.
وي�شيف عي�شى اإن “�شالم �شويب” يهدف اإلى 
تعريف الم�ش���لمين في الغرب عل���ى بع�شهم 
ولكنه يمكن اأن ي�شتخدم لأكثر من مجرد كونه 
تطبيق للزواج، يمكن لالأفراد الذين ينتقلون 
اإلى مدن جديدة اأن ي�شتخدموا هذا التطبيق 

لمقابلة اأ�شدقاء جدد.
في واقع الأمر ي�شعب معرفة عدد م�شتخدمي 

تلك التطبيقات من الم�شلمين المقيمين في 
الدول العربية اأو حتى الدول الغربية، خا�شة 
وهم اأكثر النا�س احتياجًا اإليها لأ�شباب منها 
ت�ش���هيل التعارف على الم�ش���لمين القاطنين 
بنف����س دوله���م المقيمين فيه���ا، ولكن وعلى 
ر مكتب الإح�شاء الأمريكي  �شبيل المثال يقدِّ
ن�شبة الم�شلمين في الوليات المتحدة وحدها 
ما بي���ن ٢ مليون اإلى ٧ مليون �ش���خ�س. وفي 
ظل الزدهار والنت�شار الذي تلقاه تطبيقات 
الهواتف المحمولة؛ تبرز مثل هذه الخدمات 
الت���ي توفر عل���ى الكثيري���ن الوق���ت والجهد 
وتحترم الخ�شو�شية دون الحاجة اإلى اتباع 

تقاليد الزواج التقليدية.
ووفقا لأبحاث غربية عن ال�ش���فافية لأبحاث 
ال�ش���وق ف���اإن ال�ش���وق العالم���ي لتطبيق���ات 
المحمول م���ن المتوقع اأن ت�شل اإلى اأكثر من 
5٤ بليون دولر بحلول عام ٢٠٢٠ وذلك بفارق 
هائل عن عام ٢٠13 التي و�شلت فيه اإلى 1٦ 
بليون دولر. بينما اأ�ش���ارت درا�ش���ة اأمريكية 
اأخرى �ش���ملت نحو ٢٠٠ دولة اإن ربع �ش���كان 
العالم الآن من الم�ش���لمين وم���ن المتوقع اأن 
يزداد العدد خالل ال�شنوات القادمة. وطبقا 
للتقرير النا�ش���يء عن درا�شة مو�شعة جديدة 
ترمي لر�ش���م خريطة لتوزيع الم�شلمين على 
م�ش���توى العالم، فاإن ما يقرب من �ش���خ�س 
واحد بين كل اأربعة اأ�ش���خا�س عالميا ينتمي 
اإل���ى الإ�ش���الم، فم���ن المنطق���ي للمبتكرين 
الم�ش���لمين اأن يحاولوا بكل جهده���م اإيجاد 
مكان���ة له���م ف���ي �ش���وق تطبيق���ات الهواتف 

المحمولة.
تقول اأحد موؤ�ش�شات تطبيقات التعارف والتوافق 
بين الم�ش���لمين وتدعى "�ش���وبيا نا�ش���ر" اأنها 
قامت بابتكار من�ش���ة على الهاتف الجوال مع 
اأخيها علي نا�شر، بهدف التن�شيق بين راغبي 
الزواج للتعارف عن طريق تنظيم اللقاءات مع 
اإعطاء الن�شائح لكال الطرفين والتاأكد من اأن 

الأمور ت�شير بينهما ب�شكل اإيجابي.

وتاأك���د “ابتكرن���ا ه���ذا التطبيق لأنن���ا نتفهم 
المعاناة وال�شعوبة الت���ي واجهت اأ�شدقاءنا 
في هذا ال�شاأن. والآن اأ�شبح التطبيق اأكثر من 
خدمة للمجتمع فهو غير هادف للربح، فنحن 
نموله بالكامل، واللقاءات التي ننظمها تكون 
بمبالغ رمزية وبع�شها تكون مجانية ونخطط 

لأن نجعل التطبيق مجاني بالكامل”.
“تن���در” التطبي���ق العالم���ي ال���ذي ب���دء منذ 
ع���ام ٢٠1٢ يعتبر م���ن اأكبر واأه���م من�شات 
التع���ارف والزواج الت���ي تعتمد عل���ى تحديد 
الموقع الجغرافي للم�شتخدم ليجد اأ�شخا�شًا 
م�ش���تركين في الخدمة بني���ة التعارف �شمن 
دائرة قطرها 1٠٠ كم، والآن يقدر قيمته بنحو 
5٠٠ مليون دولر. وعلى الرغم من مزايا هذه 
التطبيق���ات اإل اأنها ل تزال تعاني من العديد 
من الدللت ال�شلبية المرتبطة با�شتخدامها 
كنم���وذج لمحاول���ة التوافق بين الم�ش���لمين، 
فبالن�ش���بة للكثيرين تعتبر مثل هذه اللقاءات 
غريبة وخارجة ع���ن نطاق الماأل���وف ومخلة 

بالعراف وما اعتادت عليه الأ�شر الم�شلمة.
و�ش���واء كان���ت خدم���ة التع���ارف مقدمة من 
تطبيق هاتف محمول اأو موقع اإلكتروني فاإنها 
اأ�شبحت ت�ش���تقطب عدد كبير من ال�ش���باب 
من الجن�ش���ين راغبي التعارف والزواج على 
الرغم من انت�شارها ب�شورة كبيرة في الوقت 
الحال���ي ولكنها اأي�ش���ا بداأت منذ ت�ش���عينات 
 الق���رن الما�ش���ي، فموق���ع �ش���ادي دوت كوم

shaadi.com يعطي تعريفًا له على �شفحته 
الخا�شة باأنه اأقدم واأنجح موقع خدمي للزواج 
في العالم، فقد اأعتمد عليه كثير النا����س في 
جميع اأنحاء العال���م منذ عام 199٦ واأعطوه 
الثقة في اختيار �شريك الحياة، واليوم وعن 
طريق الموقع التقى مئات الآلف من النا�س 
ب�ش���ركاء حياتهم والبع�س الآخر ا�ش���تطاعوا 
اأن يبنوا عالقات �شداق���ة حميمة من خالل 

خدمات الموقع.
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أخبار كندا تتمة

م���ن ازي���اء  ف���ي  العار�ش���ات   ته���ادت 
ت�شامي���م  و  الفرن�ش���ية   Abaya Noir
ريه���ام فاروق في خ���ط Veil.  تراوحت ما 
بين العباءات التقليدية �ش���واء ال�شوداء اأو 
الملون���ة وبين اأزي���اء ذات ق�ش���ات عملية 
وحديثة. ا�شتمل العر�س على اأزياء للربيع 
وال�شيف. حيث قالت ال�شيدة ريهام عفيفي 
منظمة الحفل اأن المحجبات في فانكوفر 
يجدن �شعوبة في اإيجاد مالب����س منا�ش���بة 
واأنيقة في نف����س الوقت، حي���ث ي�شطررن 
لتعديل بع�س القطع اأو اإ�شافة قطع اأخرى 

مما يزيد من �شعوبة التن�ش���يق وي�ش���تغرق 
المزيد من الوقت �شواء في عملية ال�شراء 
اأو التن�ش���يق. واإن هذا العر����س هو خطوة 
اأولى لتقدي���م خيارات اأف�ش���ل للمحجبات 
هنا. حيث �شيتم افتتاح معر�س ثابت خالل 

الأ�شهر القادمة.
تم تنفيذ مكياج وحجاب العار�شات من قبل 
 S.S.Design الأختين �ش���يبا و�شدف من
 و كذل���ك فنان���ة التجمي���ل عائ�ش���ة م���ن

glambyaish@

و قد تنوعت المو�ش���يقى الم�ش���تخدمة في 
العر�س من اأنغام مو�شيقى البوب الأمريكية 
اإلى المو�ش���يقى والأغان���ي العربية. وكانت 
اأج���واء العر�س حميمي���ة ذات نكهة عربية 
وا�شح���ة حيث تناول الجميع الع�ش���اء على 

اأنغام اأغنيات ال�شيدة اأم كلثوم.
كان���ت هناك اأي�شا ور�ش���ة عمل من تقديم 
 Clearlight( م���ن  تراك�ش���لر”  “اإي���دا 
الفيزيائي���ة  المعالج���ة   -)Wellness
ومدرب���ة الحياة- عن كيفي���ة التخل�س من 

القلق واإطالق الطاقة.

فانكوفر: عرض أزياء حمجبات 
وليلة عربية بامتياز

á«FGò¨dG ΩÉ©f’G äÉLƒàæe
 ∫Ó◊G Ωƒë∏dG h

Al-An'am Halal Meat 
& Food Production

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

ô≤H/πéY
Beef/Veal

±hôN
Lamb

õYÉe
Goat

êÉLO
Chicken 

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

Fresh Halal Meat 
& Grocery

Catering

FRESH
TURKEY

´GƒfG ™«ªL
á«bGô©dG ÖÑµdG

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

QƒæJ õÑN
Iraqi Bread

…ƒ°ûe ÜÉÑc
Kabob

…ƒ°ûe ±hôN
Roast Lamb

…ƒ°ûe êÉLO
Roast Chicken

…ƒ°ûe ∂ª°S
Roast Fish

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

Original

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

For More Information

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

500 øe ÌcG ,kGóL 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
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á©«¶ØdG ô«JGƒØ∏d kÉYGOh ∞JÉ¡dGh âfôàfE’G ,¿ƒjõØ∏àdG ™e ô«aƒJ

.ájOÉ©dG QÉ©°SC’G »g √òg ÉfQÉ©°SCG ¿EG ,IOhóëe IôàØd kÉ°VôY ¢ù«d ¿ÓYE’G Gòg* | (604) 637-0911 ≈∏Y ÉæH π°üJG ,¢Vô©dG ìô°ûd óYƒe ø««©àd hCG äÉeƒ∏©ªdG øe ójõª∏d

kÉjô¡°T kGQ’hO60 `H äÉeóîdG √òg πc

≈dEG áaÉ°VE’ÉHäÉgƒjó«ØdGh äÓ°ù∏°ùªdGh ΩÓaC’G øe ±’B’G IógÉ°ûe
kÉfÉée âfôàfE’G ≈∏Y Iô°TÉÑe á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG

á«fƒjõØ∏J äGƒæbh Góæch IóëàªdG äÉj’ƒ∏d »fÉée ∫É°üJGh »dõæe ∞JÉgh á«dÉY âfôàfEG áYô°S

آراء

Nota Arabia Radio

notaarabia.com
IOS & ANDROID: nota arabia 

First Arabic Radio from Vancouver 

604 2484948  -  604 2484949

LISTEN TO US:

لعلها الأمة العربية من بين اأكثر الأمم التي 
تعاني اإ�شكالت في الثقافة تت�شل بجوهر 
النتماء والهوية، كونها تحمل خ�شائ�س 
معينة من جه���ة، ولأنها تعّر�شت لعمليات 
ق�ش���رية من التفكيك والتق�شيم والتجزئة 
من جهة ثانية، ولف�شل م�شروعها النه�شوي 
� التوحي���دي من جهة ثالث���ة، وخيانة تلك 
الق���وى والنظم التي ادع���ت حملها لذلك 
الم�شروع فارتّدت عليه، ومزقته، وفّرخت، 
هي وبقي���ة النظام العرب���ي، مزيد عوامل 
الت�ش���تت وال�شع���ف، والتراج���ع.. وفتحت 
الأبواب لأنواع مختلفة من ال�شراعات ما 
قبل وطنية وقومية تهدد الكيانات القائمة 
بمزيد ال�ش���رذمة والتفتي���ت .. بما يطرح 
بقوة ق�شة الهيوة، والنتماء، وموقع وماآل 
العروبة م���ن الذي يجري، ومن م�ش���تقبل 

الأمة ..
الث���ورات العربي���ة تنك����س الي���وم مختلف 
الظواه���ر الأ�شيلة والفرعي���ة، وُتبرز اإلى 
ال�ش���طح كل ما كان مغمورًا، اأو من�شيًا، او 
مقموعا ف���ي مرحلة مخا�شي���ة من جهة، 
وا�ش���تعرا�شية من جه���ة اأخ���رى ..وتلقي 
� دفع���ة واح���دة � بمختل���ف التراكم���ات، 
ّخمة  والمكّونات الطبيعية والمفتعلة والُم�شَ

من جهة ثالثة.
الإثنيات، والقوميات، والع�شائر والقبائل 
والعائالت.. والأديان والمذاهب، والتاريخ 
القدي���م، وطّيات���ه وم���ا حم���ل، والأ�شول 
�ش���يء  وكل  والمختلط���ات..  والعواب���ر 
يتناطح ويبرز في فترة الموار.. ويح�شل 
ذلك الت�شابك الأقرب للمتاهة، والتوهان.. 
حي���ث ي�ش���مح انفج���ار الخزين ال�ش���وري 
بانبعاث، وتروي���ج كل اأنواع الأطروحات.. 
خا�ش���ة المتعلق���ة بالهوي���ة، والنتم���اء..
وبالأ�ش���ول، وموق���ع �ش���ورية م���ن الوطن 
العربي، وم���ن الجوار، و�شل���ب المفاهيم 
المرتبطة بعناوينها وا�ش���مها وم�شامينها 

واهتماماتها اإلخ .
الخ���الف جلي ح���ول الهوي���ة.. وهل هذه 
البالد عربية ؟.. اأّيًا كان تعريف وم�شمون 
العربي���ة، والعروب���ة المتط���ورة، الحاوية 
لجمي���ع القومي���ات والتباين���ات، والمقّرة 
بحق���وق الجمي���ع، بم���ا فيه���ا القومي���ات 
والأدي���ان والمذاهب والمعتق���دات، وعلى 
اأ�شا����س المواطنة المت�ش���اوية في الحقوق 
والواجبات ف���ي جميع المج���الت؟؟.. اأم 

اأنها كيان م�شتقل، ومنف�شل عن اأكثريتها، 
وتاريخه���ا المدي���د ؟؟. وه���ل الوطني���ة 
ال�ش���ورية مج���رّدة من بعده���ا العربي ول 
عالقة لها به، ول �شلة، ول م�شوؤولية ؟؟؟؟
ه���ل �ش���ورية التاريخية، و�ش���ورية الع�شر 
الحديث جزء من وطن عربي اأم اأنها كيان 
�شوري م�شتقل.. يعتقد البع�س اأن اأ�شوله 
خارجة عن التعريف..بدءًا من الآ�شوريين 
واأن  والفيني���ق.. وغيره���م،  وال�ش���ريان 
العروبة طارئة، ودخيلة جاءت مع الإ�شالم 
قبوًل، اأم فر�شًا.. و�شيطرة، فا�شتوطنت، 
وق�ش���رت،  ؟..  وطغ���ت  وا�ش���تقرت، 
ب���ت؟؟ واأن العودة لالأ�شول تقت�شي  وتع�شّ
العتراف باأنها بلد ال�ش���عوب والقوميات 
المتعددة التي ت�ش���توجب تعريفًا د�شتوريا 
يقترب من الفيدرالية، وحتى الكونفدرالية 
لدى البع�س، واإرجاع ا�شمها : الجمهورية 
والتع�ش���ب،  للبع���ث  ال�ش���وري  العربي���ة 
والفر�س.. واأنها �ش���ورية وح�شب: الوطن 
الم�شتقل عن الجوار، والعمق، والمتداد، 
�ش���اأنها �ش���اأن بقية الدول الم�ش���تقلة التي 
تبن���ي عالقاته���ا عل���ى ا�شا����س الم�شالح 

الم�شتركة.. وح�شب.
اأم اأن �ش���ورية الت���ي ي���راد اإقام���ة دولتها 
التعددية الديمقراطية هي حالة �ش���ورية 
خا�ش���ة. كياني���ة م�ش���تقلة تت�ش���ّكل م���ن 
مجموع القوميات و”ال�شعوب” المتواجدة: 
القديم���ة منه���ا والواف���دة، ول عالقة لها 
بالعرب الآخرين اإل مثل عالقتها بالدول 
الأخرى.. بكل م�ش���تتبعات ذلك من قطع 
لأفكار التوحد، اأو التحاد، اأو الموقف من 
فل�ش���طين، ناهيك عن النتم���اء، وحقوق 
الأكثرية.. وكل الهموم والق�شايا العربية 

؟؟
اإنن���ا في مرحل���ة الف���وران . مرحل���ة حّق 
الجميع بالتعبير عن ذواتهم، وقومياتهم، 
ومعتقداتهم، بما في ذلك ردود الفعل على 
المظالم الحقيقية التي تعّر�شت لها عديد 
القوميات، وبم���ا فيها اأي�ش���ًا المبالغات، 
والختالقات، والتوظيف لأغرا�س تخرج 
عن نطاق الحقوق الم�شروعة على ما ي�شّب 
في م�شروعات خا�شة .. ومرحلة التاأ�شي�س 
للحقوق الطبيعية الثابتة لجميع هوؤلء.. في 
اإطار المجتمع الواحد، والكيان ال�شيا�شي 
الواحد، والجغرافيا الموحدة غير القابلة 
للتق�شيم، وا�شتقبال كيانات ما تحلم بع�س 

الأطراف بها � اإلى هذه الم�شافة اأو تلك.
ونعل���م اأي�ش���ًا اأن الأم���م تتعّر����س لعديد 
التماوج���ات، خا�شة تلك الت���ي لم تحقق 
كيانها، والتي عرفت عمليات ق�شر تفكيكي، 
وتاآمر معلن من الخارجي، واأن ح�شورها 
في الوجدان والواقع والمقّومات والبرامج 
رهن باأهلية الموؤمنين بها، وقدرتهم على 
توفير عوامل التحقق، واأن انهيار الم�شروع 
النه�شوي العربي، وتكري�س التفكك، وما 
دون الدول���ة القطرية.. ي���وؤدي اإلى عديد 
الإف���رازات متع���ددة التجاه���ات.. حيث 
اأ�شب���ح الحف���اظ عل���ى الدول���ة القطرية 
: منتج���ات اتف���اق �شايك����س بيك���و، غاية 
المنى، ودونه مخاطر كثير تحفر تخومها 
وكياناتها في الواقع، اأو في اآفاق التحولت 

الطبيعية والمفرو�شة، والنتاج .
واأن الأمم في حالت ال�شعود، وامتالكها 
لم�ش���اريعها الخا�شة غيره���ا في مراحل 
الهزائ���م، والنكو����س، والتفت���ت حي���ث 
ت�شمحل � في الأول���ى � معظم التجاهات 
الفرعية، التق�شيمية، بينما تنمو وتت�شّخم 
في الثانية، وقد تتغول وتبتلع كل �شيء، وقد 
ت�شبح اأمرًا واقعًا ل فكاك من التعامل معه 
.. واأن الو�شع الحالي للدول العربية لم يعد 
ي�ش���مح بطرح ما كان يعتب���ر بديهيات في 
مرحل���ة الخم�ش���ينات وال�ش���تينات.. حول 
الوحدة، والنتم���اء، والروابط، والتاريخ، 
واأعم���دة القومي���ة الواحدة..المنفتحة اأو 
الع�شبوية.. واأن حال���ة الخوار، والفوات، 
والتم���زق، والتبعي���ة ته���دد بالتال�ش���ي، 
المناه�ش���ة،  الأف���كار  لجمي���ع  وت�ش���مح 
والإحباطية، وال�شلبية النا�شئة عن رّدات 
فعل تبدو طبيعية.. ان تجد مرت�ش���ماتها، 
واأن�شاره���ا.. فُتحا�شر تل���ك التجاهات 
القومي���ة، وتنعزل حتى عملي���ات التطوير 

النوعي قي نطاق �شّيق ..
من جهة اأخ���رى، ومقابلة هناك خلط في 
المفاهيم ح���ول الأمة العربي���ة وعالقتها 
بالإ�ش���الم، حيث يقفز بع�س الإ�شالميين 
فوق القومي، م�ش���تنكرًا وجود اأمة قومية 
عربي���ة م�ش���تقلة ف���ي الزم���ان والم���كان 
والمقومات كي يلحقها باأمة اإ�شالمية تثير 
الجدل في الم�شطل���ح، والجوهر العلمي 
لتعريف القوميات، وتخومها، اأو ت�شابكها 
مع العام���ل الديني، وهوؤلء ينطون اإلى ما 
فوق الدولة الوطنية والقومية، ويطرحون 

الأم���ة، والخالف���ة، والدول���ة الإ�ش���المية 
الواح���دة الت���ي يج���ب اأن ت�ش���مل وتحتوي 
لي����س فقط البل���دان التي تحت���وي اأغلبية 
غ�شالمية فقط، بل وحتى تلك التي تتواجد 
فيها اأقليات اإ�شالمية، وربما ما هو اأبعد .
حق القوميات وجميع الإثنيات في الثقافة 
واللغة وجميع الحقوق الأخرى � على قدم 
الم�شاواة مع جميع المواطنين � ل يتنافى 
م���ع وجود هوي���ة النتماء لما ه���و جمعي، 
وتاريخي، واأكثري، حي���ن ت�شبح العروبة 
هوي���ة ولي�ش���ت عن�ش���رًا، وعام���ل تجميع 
وتوحي���د ولي����س ق�ش���رًا عل���ى دم معين، 
اأو دي���ن واح���د، اأو مذه���ب م���ا.. حينها ، 
وف���ي اإطار العروب���ة المت�ش���عة، المنفتحة 
�ش���تجد جميع المكونات القومية والدينية 
والمذهبية مكانها، وتحقق خ�شو�شياتها 
في الإط���ار الجمعي.. ناهي���ك عن اأهمية 
التكتالت والوحدات الإقليمية، والجهوية 
في عال���م اليوم، وف���ي نقل البل���دان على 
م�شاف الع�شر، والإ�شهام بدور فاعل في 

الح�شارة الإن�شانية .
العروب���ة بمفهومه���ا الح�ش���اري المنفتح 
ل تتعار����س ووج���ود اإثني���ات وقومي���ات 
مختلف���ة المن�ش���اأ، والثقاف���ة، واللغة، ول 
حتى الطموحات.. حيث ُيفتر�س بالدولة 
الع�شري���ة، الديمقراطي���ة اأن ت�ش���توعب 
الجميع �شمن د�شتور جمعي يوفر الحقوق 
المت�شاوية، ويلبي مطالب مختلف الأطياف 
ف���ي اإط���ار جمع���ي، وتح���ت راي���ة الدولة 

الواحدة بهويتها العربية العامة.

إن الوضع احلايل 
للدول العربية 

مل يعد يسمح 
بطرح ما كان 

يعترب بديهيات يف 
مرحلة اخلمسينات 

والستينات.. حول 
الوحدة، واالنتماء، 

والروابط، والتاريخ، 
وأعمدة القومية 

الواحدة..املنفتحة 
أو العصبوية.. وأن 

حالة اخلوار، والفوات، 
والتمزق، والتبعية 

تهدد بالتالشي، 
وتسمح جلميع 

األفكار املناهضة، 
واإلحباطية، 

والسلبية الناشئة 
عن رّدات فعل تبدو 

طبيعية..

الثقافة هوية، والثقافة وعاء االنتماء، ومظلة بنيان االأفكار والب�سر، وخط الجذور التي تفّرع االأغ�سان واالأوراق المتنّوعة 
كي تعطي ثمرًا يخ�ص �س���عبًا اأو اأمة بالتالقح بين موروثاتها واأ�سالتها وتطورات الع�س���ر، وموقع الحداثة واالنفتاح فيها، 
واالإن�س���انية المت�س���ابكة مع الخ�سو�سية ..وهي الجامع والمورد لمختلف مظاهر الفك���ر واالأدب والفنون واللغة والتراث 
واالأ�سالة واالإنتاج الب�سري العقلي..وهي التي ُت�سفي تلك -النكهة- الخا�سة على �سعب من ال�سعوب بكل تمايزاته، و�سفاته 

ودوره في الح�سارة الب�سرية.

بقلم عقاب يحيى
الثقافة : انتماء وهوية..

عن المؤلف

عقاب يحيى

ومعــارض  وسياســي  كاتــب 
يتعاطــى  قديــم،  ســوري 

والكتابــة. السياســة 
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دليل الكنائس

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

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

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

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

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

S.no. Name Address Phone Demonination Source

1 Abbotsford
Arabic Church 15133 - 82A Ave, Surrey BC V3S 8R1 778-882-2784 Arabic Church arabicchurchbc.ca

3 Willingdon MB Church 4812 Willingdon Ave., Burnaby BC 
V5G 3H6 604-435-5544 Arabic Church willingdon.org

4 Vancouver Christian Arabic Church C/o 6075 Inverness Street, 
Vancouver, BC V5W 3P8 604-277-2802 Arabic Church churchplantingbc.com/current-

church-plants/arabic-church-surrey

5 The Old Catholic Church of BC  715 E 51st Avenue, Vancouver, BC, 
V5X 1E2 Canada (604) 325-9193  Multilingual Church oldcatholicbc.com

6 Arabic Presbyterian Church 948 Como Lake Ave, Coquitlam B.C. 
V3J 7P9, Coquitlam B.C. Canada 604-552-4415  Arabic Church coquitlampresbyterianchurch.com

8 Saint George Coptic Orthodox 
Church in Vancouver 13905 108 Avenue Surrey, BC V3T 2L1 (604) 588-8020 Coptic Church stgeorge.ca

9 Saint Mary Coptic Orthodox Church 12469 104 Ave, Surrey, BC V3V 6A2 (604) 581-1810 Coptic Church stmary-ottawa.org

10 Saint George Mission Melkite Greek 
Catholic Church

 6610 Balmoral Street, Burnaby, BC, 
V5E 1J1 (604) 431-0047 Multilingual Church sgm.rcav.org/

تتمة من صفحة 8

قامت مجموعة من �شكان فانكوفر من اأديان 
متنوعة من م�ش���لمين ويهود وم�شيحيين من 
طوائ���ف متع���ددة وم���ن ال�ش���كان الأ�شليين 
بدعوة البابا فران�شي�س للقيام بجولة في و�شط 
الجانب ال�ش���رقي وف���ي اثنين م���ن محميات 

ال�شكان الأ�شليين.
وق���د تلق���ت الدع���وة تاأيي���د ودع���م كل م���ن 
الكني�شة الكاثوليكية والنجيلية، حيث وافقا 
على تقديم ر�ش���الة خطية مبا�شرة اإلى البابا 
من خالل مبعوثين اإل���ى الفاتيكان بالإ�شافة 
اإلى الدع���وة المكتوبة التي تم ت�ش���ليمها الى 

الفاتيكان.
فك���رة زي���ارة الباب���ا لفانكوف���ر كان���ت فكرة 
المحامي توم بي�شلي حيث قال اأن تحقق تلك 
الزيارة فر�شة للفت الإنتباه اإلى ق�شايا مثل 
الت�شرد والفقر، لي�س فقط في فانكوفر ولكن 

في اأماكن اأخرى.

وقال المفت���ي عا�شم را�ش���د ممث���ل الجالية 
الإ�شالمية في بريتي����س كولومبيا والذي وقع 
الر�ش���الة اأن المجتمعات الدينية بحاجة اإلى 
ب���ذل المزيد م���ن الأفعال بدل م���ن التحدث 
حول ق�شايا المجتمع. واأ�شاف “اأ�ش���عر بقوة 
حول هذا المو�شوع، اإن تاأثير الدين في العالم 
عظيم ولكن حت���ى ي�شبح مفيدًا علينا العمل 

على الق�شايا التي توؤثر علينا جميعا” .
كم���ا وق���ع عل���ى الر�ش���الة كل م���ن ج���ودي 
جريف من الكني�ش���ة الأنجيلي���ة، و الحاخام 
فيليب بريغمان من هيليل، و�ش���وزان تاتو����س 
المديرة التنفيذية لمركز وجمعية ال�شداقة 
بفانكوفر لل�شكان الأ�شليين، وكيفن جيلي�شي 
من الكني�شة الكاثوليكية الرومانية، و�شيريل 
بير بارني�شتون من ال�شكان الأ�شليين، وكارين 

جي�شبريت�س من تحالف كنائ�س كندا.

لــــ  دعـــوة مـــن فانكوفـــر 
البابـــا فرانســـيس مـــن 
أجـــل حتســـني أوضـــاع 
واملشـــردين الفقـــراء 

CJ Werleman

the author of Crucifying 
America, God Hates You. 
Hate Him Back, Koran 
Curious, and is the host of 
Foreign Object. Follow him 
on twitter: @cjwerleman

about the author

to keep the names of its donors anony-
mous, and forewarns of a Muslim plot 
to takeover America.

While the film did not prevent can-
didate Barack Obama from winning 
the presidency, it was successful inso-
far as it injected anti-Muslim hysteria 
into America’s political bloodstream. 
According to a 2010 Time maga-
zine poll, more than 25 percent of 
Americans believed the President to 
be a Muslim.

Fear and suspicion is the root cause of 
violence carried out against Muslim 
Americans. In a 2011 poll, 6 percent of 
Muslims said they had been victims of a 
hate crime. Louise Cainkar, author of 
The Impact of the September 11 attacks 
on Arab and Muslim Communities in 
the United States, cites a study in which 
all those interviewed, college-educated 
Muslim American women in Chicago, 
had been “the victims of physical or verbal 
abuse, or knew someone close to them who 
had been”.
If discrimination at the hands of 
an ever fearful and hateful general 
population isn’t enough, Muslim 
Americans are also faced with the fear 
of reporting the crime carried out 
against them. Not only do Muslims 

believe the authorities won’t help, but 
Muslims are acutely aware that they’re 
the targets of deportation, surveillance 
and harassment by law enforcement. 
“That excessive scrutiny has eroded the trust 
necessary for victims to report hate crimes,” 
writes Farhana Khera.

Taeb says the main goal of Muslim 
civil rights activists should be to name 
and shame the funders of anti-Mus-
lim bigotry, which she hopes will 
“dry up the money”. In an interview 
with Democracy Now, Taeb says: 
“If we eliminate the money trail, if we 
eliminate these millions of dollars that 
are being donated to these organisations, 
that essentially their living is now just to 
promote discriminatory policies against 
three million Americans.”
Khera suggests the Justice Department 
should launch a website modelled 
on the Education Department’s 
Stopbulling.gov – dedicated to inform-
ing the public on how to identify and 
report hate crimes. “The site should 
also provide a one-stop shop for tools and 
resources for law enforcement, educators, 
public officials, media and other key 
stakeholders in reducing hate-motivated 
violence,” suggests Khera.

These are some of the things we can do 

to lessen persecution against Muslims 
based on their faith. The Chapel Hill 
murders must be seen as a tipping 
point – an opportunity to examine 
and confront the forces that are lead-
ing Americans to believe the Islamic 
faith seeks to destroy “American values.” 
It was this worldview (“Islam is at war 
with the West”) that led Anders Breivik 
to murder 77 students in Norway; it’s 
probable it led Hicks to murder three 
Muslims in North Carolina, and it cer-
tainly is behind the spike in anti-Mus-
lim hate crimes. So what are we going 
to do about it?
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abbotsford
ABBOTSFORD ISLAMIC 
CENTER(1)

1980 Salton Road Abbotsford V2S 3W7
604-302-0105
abbotsford.thebcma.com
ABBOTSFORD 
JAMATKHANA(4)

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

burnaby
BURNABY BRANCH(1)

5060 Canada Way, Burnaby, B.C
(604) 524-4499
thebcma.com
BURNABY JAMATKHANA(4)

6556 Sprott, Burnaby, B.C
(604) 299-9155
BURNABY JAMATKHANA(4)

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

north VancouVer
NORTH SHORE CHAPTER(1)

2300 Kirkstone Road, North Vancouver, 
BC 
(604) 925-9991
northshore.thebcma.com
NORTH VANCOUVER  
ISLAMIC CENTER(1)

2300 Kirkstone Road , North Vancouver, 
BC
North Vancouver Islamic Center
604-784-5032
HEADqUARTERS 
JAMATKHANA(4)

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

chIllIwack
CHILLIWACK MUSSALLAH(1)

Unit B 45845 Yale Road East, Chilliwack, 
BC
Full Time Mussallah Opening Oct 3rd 

burnaby
SFU BURNABY CAMPUS(2)

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

MUSALLA ABU BAKR(2)

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

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

Queensborough
qUEENSBOROUGH / ANNACIS 
ISLAND(2)

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

kaMPlooPs
UNIVERSITY COLLEGE OF 

Inshallah
604-701-2014
chilliwack.thebcma.com
CHILIWACK JAMATKHANA(4)

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

Port coQuItlaM
MASJID AL-HIDAYAH 
& ISLAMIC CULTURAL 
CENTRE(2)

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

delta
DELTA MUSALLAH(2)

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

rIchMond
RICHMOND BRANCH(1)

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

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

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

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
surreyeast.thebcma.com

THE CARIBOO(2)

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

surrey
KENNEDY HALL
8870 120 Street, 
Surrey BC, V3V
GUILDFORD -ABDUL KHALIq 
MUSSALA
#209 10222A 152 St, Surrey, BC
Entrance from the back of building (M on 
the door of Mussala) Surrey, BC. 5 times 
salah, Quran classes and Jumua’ Contact: 
Wasif Rana 778-896-5344 (for entry 9am 
to 7pm Monday to Saturday)
778-896-5344 
AFGHAN MUSSALLA(2)

10648 135 Street,
 Surrey, BC
778-892-7867
ISLAMIC ACADEMY OF 

MASJID AL-NOOR(2)

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

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

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

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

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

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

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

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

AL-KAWTHAR MOSqUE(3)

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

kaMPlooPs
AYESHA MOSqUE(2)

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

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

ayeshamosque.com
VancouVer

VANCOUVER BRANCH(1)

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

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

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

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

MASJID OMAR-AL-FAROOq(2)

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

BAITUR RAHMAN(5)

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

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

350 West Georgia, Vancouver, BC
Juma Only - Vancouver Public Library In 
Alice Mckay Rm
(604) 897-9349
muslimcommunitycentre.com
DRAKE JAMATKHANA(4)

UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA(2)

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

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

north VancouVer
KAREN MAGNUSSEN 
COMMUNITY CENTRE(1)

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

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

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

Tri-cities 3127 St. Johns St Port Moody, 
BC
(604) 461-3127   
UBC JAMATKHANA(4)

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

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

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

new westMInster
ASSOCIATION OF ISLAMIC 
CHARITABLE PROJECTS(2)

553 Front Street (Musala inside)
604-524-2752

VIctorIa
UNIVERSITY OF VICTORIA(2)

Interfaith Chapel
250-384-7000

whIte rock
WHITE ROCK MUSSALLA(2)

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

(1) BCMA | (2) Other Sunni | (3) ShiA | (4) iSMAeli | (5) AhMAdyyAJuMMu’ah only (frIday Prayer)

eVents

(1) BCMA (2) Other Sunni (3) ShiA (4) iSMAili (5) AhMAdyyA

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

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

eVent date Place detaIls

STRETCH, TONE and TEA. (Yoga for Ladies) Sundays,  March 29 - April 12 at 
3:30 PM Ajyal Center, 202-181 Keefer Place, Vancouver Fee is $15.00 for the balance of 3 sessions

Call 7785580547 (sister)

THURSDAYS NIGHT PROGRAM Thursday, April 2 and 9 7:15 PM 8580 Number 5 Rd, Richmond, BC 604-274-7869
www.az-zahraa.org

Muslim Youth Association Fundraising Dinner Saturday, April 11, 2015 at 5:00 PM Crystal York Hall, 210 – 12888 80th Ave, Surrey $20 per person. Call Kareem at 604-596-
5618

Vancouver South African Film Festival April 10 - 12, 2015 Djavad Mowafaghian Cinema, 149 W. Hastings St www.vsaff.org

What does inequality mean in Canada: 99% of us 
want to know

Wednesday April 15, 2015 7:00- 
9:00 PM

SFU 
More info: 
www.sfu.ca/publicsquare/upcoming-events/
inequality-in-canada.html

Free Event
Averyl Bancroft
averyl_publicsq@sfu.ca

Conference: “Seeking the Peace of Jerusalem: 
Overcoming Christian Zionism in the Quest for 
Justice,”

April 23-25, 2015 St Mary’s Kerrisdale Church, 2940 West 37 Ave., 
Vancouver

Registration Fee: $160 (starting April 1st)
Student/Low-Income: $60

FAMILY FESTIVAL Saturday, April 25, 2015
10:00 a.m. – 4:00 PM

Location:
www.timberlineranch.com/seasonal-camps-and-
events/family-festival

Admission:
- Online: only $4.00 per person or $15.00 
per family
- Gate : $7.00 per person or $25.00 per 
family
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By Amer Zahr

We spend a lot of our time talking 
about immigrants, minorities, and 
foreigners.  But we almost never 
talk about white people.  And we 
should.  After all, there’s so many 
of them.  According to the 2010 US 
Census, the United States contains 
223,553,265 of them.  They make 
up 72.4% of the country’s popu-
lation.  (For some reason, that 
number also includes all of our 
nation’s Arab Americans, but that’s 
another question for another day.)

Despite their strong numbers, 
many white people feel that they 
are losing their country.  And, 
well, they are right.  Many social 
scientists have proposed that by 
2042 white Americans will become 
a minority, just like the rest of us.  
And they don’t seem too comfort-
able with that.  They want their 
country back. Yes, “their” coun-
try.  See, white Americans believe 
something essential about them-
selves.  It’s something that the rest 
of us can’t really grasp.  Simply 
put, they believe that this country 
belongs to them.

Why do I say this?  Well, I went to 
school in this country, in a commu-
nity of very nice white people out-
side of Philadelphia.  I imagine my 
history classes were just like every-
one else’s throughout America.  
And when I learned about the first 
white people to get here, my teach-
ers called them “settlers,” “colonists,” 
and “pioneers.”  They never called 
them “immigrants.”  “Immigrants” 
was a word reserved for non-
white people who came later.  But 
those settlers, colonists, and pio-
neers were immigrants.  In fact, 
they were undocumented immi-
grants.  From what I remember, 
I don’t think they got a visa from 
the Cherokee embassy in London 
before packing into the Mayflower.

In high school history, we also 
learned about something called 
“manifest destiny.”  Manifest des-
tiny was the belief that Americans 
(white Americans) were preor-
dained to settle from coast to 
coast.  And they did, removing 
Native Americans and dismantling 
Mexico in the process.  “Manifest” 
is an adjective that means some-
thing is “clear or obvious.”  “Destiny” 

means that certain events will 
“necessarily happen.”  So, in other 
words, 19th-century Americans 
(white Americans) believed it was 
clear and obvious that their expan-
sion would necessarily happen, 
regardless of the cost.  And we all 
know who gives you your destiny.  
Those “manifest destiny” Americans 
very clearly believed that God was 
on their side. Who knows? Maybe 
he was.  Things have turned out 
pretty good for them.

And there’s another thing about 
my history classes.  I seem to 
remember learning about ancient 
history in places like Greece, 
Mesopotamia, and China.  We 
learned what happened there 
three thousand and four thousand 
years ago.  But for some reason, 
history started in America when 
Christopher Columbus arrived.  It 
seems that nothing happened in 
our country before 1492.  It really 
does make you wonder where all 
those pesky Indians came from 
(note: they weren’t from India).

See, white people always think 
that they were there first, wher-
ever “there” might be.  A few years 
ago, I was in a car with one of 
my white friends.  Let’s call him 
Dustin.  We were driving in his 
suburban neighborhood at night.  
All of a sudden, a deer came into 
our path.  Luckily, we stopped in 
time to avoid any sort of accident.  
We sat there, staring down the 
animal.  Dustin then inquired, 
quite annoyingly, “What the hell 
is that deer doing here?”  I think 
he didn’t understand that the 
deer was looking at him, think-
ing, “What the hell are you doing 
here?  I was here first.  You moved 
into my neighborhood, I didn’t move 
into yours.”  As a Palestinian, I 

understood the deer quite well.  
Dustin did not.

Let me stress something.  I believe 
the vast majority of white people 
are perfectly polite and well-mean-
ing people.  But they do suffer 
from this delusion that America 
belongs to them.  And it is a delu-
sion, a misunderstanding, and a 
hallucination.  For instance, only 
thirteen of the fifty states possess 
names that are English in origin.  
The rest are derived from Spanish 
and Native American tongues.  
And the reason for that is simple.  
Those people were there first.  In 
fact, the entire southwest of the 
United States was once part of 
Mexico.  Those states had Spanish 
names, and they still do.  Well, one 
didn’t, and when white people 
couldn’t think of new name to give 
it, they just gave up and named it 
New Mexico.

In fact, many of the Mexicans who 
today live in Texas, California, 
Arizona, and Nevada are actually 
from Texas, California, Arizona, 
and Nevada.  They were there 
first.  Only a delusional person can 
tell a Mexican he doesn’t have a 
right to live in a place called San 
Antonio.  It must be a weird feel-
ing when a white person tells you 
that you shouldn’t be in a place 
that your people named.

Now, let me say that I am quite 
thankful for white people.  They 
have built a great country.  I travel 
to many places in the world.  And 
I would still rather live nowhere 
else.  I love American capitalism.  
I love fast internet, free refills, 
and the McDonald’s dollar menu.  
America is a great place.  It’s the 
only place in the world where poor 
people can be fat.  And for all of 
our uniquely American problems 

revolving around race, we still 
elected the African Muslim guy 
twice.

But not everything white peo-
ple have created is praiseworthy.  
Somehow, they have managed 
to inform the entire world that 
almost all of our adults are in fact 
not smarter than a fifth grader.

Now, not all delusions are bad.  
Sometimes we need to believe in 
illusions in order to move forward.  
We need to dream.  I am at least 
thirty pounds overweight, but I 
still look in the mirror every day 
and wonder how the world can 
tolerate such a handsome speci-
men.  I am hallucinating, but it is 
good for my psyche (or at least I 
tell myself it is).

The problem with the white delu-
sion I am describing is that it is 
actually harming America.  It 
is patently un-American.  We 
like to call ourselves “a nation of 
immigrants.”  We like to say that “we 
all came from somewhere.”  But if we 
are to all feel truly American, it 
will only happen when white peo-
ple honestly confess that they are 
foreigners, just like the rest of us.

Amer ZAhr

Palestinian American 
comedian, writer, and 
speaker living in Michigan. 
He is also the editor of “The 
Civil Arab.” Email Amer 
Zahr.

about the author

We need to talk 
about white people

مـــن  عربيـــا  أربعـــون 
ضمـــن قائمـــة فوربـــس 
الثريـــاء العـــامل، اغلبهـــم 
مـــن الســـعودية ومصـــر 

ولبنـــان
ك�شفت مجلة فورب����س الأميركية، عن قائمة 
اغن���ى اغنياء العالم لع���ام ٢٠15. وبلغ عدد 
مليارديرات العالم هذا العام 1٦٤5 �شخ�شا 
وبلغت ن�شبة الن�شاء منهم حوالي 1٠ بالمائه. 
وكان مجموع ث���روة هوؤلء الأ�ش���خا�س ٦.٤ 
تريلي���ون دولر. وت�ش���در �شاح���ب �ش���ركة 
“مايكرو�ش���وفت” بيل جيت����س القائمة للعام 
ال�شاد����س ع�ش���ر بثروة تقدر ب���� ٧9.٢ مليار 

دولر .
و �شمت القائمة اأي�شا هذا العام ٤٠ ثريا من 
ثمانية دول عربية. و تقدر ثروتهم الإجمالية 
بقيمة 1٤٦.1 ملي���ار دولر. وتتج���اوز ثروة 
ه���وؤلء الأثري���اء الع���رب، بح�ش���ب المجل���ة 
مجم���وع النات���ج المحل���ي الإجمالي ل����ليبيا 
وتون����س ولبنان، والبالغ 1٤5.9 مليار دولر 
لعام ٢٠1٤ وفق اأرقام �شندوق النقد الدولي.
رت دول المنطقة العربية مع  ال�شعودية ت�شدَّ
وجود 1٠ مليارديرات قيمة راأ�س مالهم 51.9 

الثروةالترتيبالدولةاالإ�سم
٢٢،9 مليار دولر33ال�شعوديةالأميرالوليد بن طالل

1٠،٨ مليار دولر11٦ال�شعوديةمحمد العمودي
٦،3 مليار دولر٢٢5م�شرنا�شف �شاوير�س

٦،٢مليار دولر٢33الإماراتماجد الفطيم
٦،1 مليار دولر٢3٦الإماراتعبداهلل الغرير

٤،1 مليار دولر٤٠5ال�شعوديةالأمير �شلطان بن محمد بن �شعود الكبير
٤ مليار دولر٤1٨م�شرمحمد من�شور
3،5مليار دولر٤9٧ال�شعوديةمحمدالعي�شى
3،3مليار دولر53٤لبناننجيب ميقاتي

3،3 مليار دولر53٤لبنانطه ميقاتي
3،1 مليار دولر5٧٧م�شرنجيب �شاوير�س

3،1 مليار دولر5٨٧الإماراتعبد اهلل الفطيم
٢،9 مليار دولر٦٠9الإمارات�شيف الغرير

٢،9 مليار دولر٦٢٨م�شريو�شف من�شور

مليار دولر اأبرزه���م الوليد بن طالل، تليها 
م�شر بعدد ثماني �ش���خ�شيات بثروة ٤٤.٢ 
ملي���ار دولر اغلبهم من اأ�ش���رتي �شاوير����س 

ومن�شور .
لبن���ان جاءت ف���ي المرتبة الثالث���ة بوجود ٧ 
اأثرياء باإجمالي ثروتهم البالغة 1٤.1 مليار 
دولر م���ن �شمنهم اأربعة من اأ�ش���رة رئي����س 
الوزراء الأ�ش���بق رفي���ق الحري���ري. وجاءت 
الكويت في المرتبة الرابعة ب� 5 اثرياء منهم 
ثالثة من اأ�ش���رة الخرافي واثنين من اأ�شرة 
الغانم باإجمالي ثروة ٦.1 مليار دولر. تليها 
الإمارات باأربع���ة ملياردي���رات ابرزهم من 

اأ�شرة الفطيم .
المغرب �ش���اركت ب� 3 مليارديرات و�شاركت 
�شلطنة عمان باثنين اأما الجزائر فلم ين�شم 

للقائمة منها �شوى واحد.
و هذه قائمة باأكثر خم�شة ع�شر عربي ثراًء:

جنيب ميقاتي )لبنان(ناصف ساويرس )مصر(األمري وليد بن طالل )السعودية(



6953 Kingsway, Burnaby, BC V5E 1E5
call: (604) 759-1138

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

Saturday - Sunday: 10:00 AM - 7:00 PM

AL SALAM
HALAL MEAT

ΩÓ````````````````````````°ùdG
∫Ó````◊G Ωƒ````ë∏d

Chicken Beef ô≤H ºæZêÉLO Lamb
ALL HALAL PRODUCTS FOR WESTERN AND EASTERN KITCHEN

»``bô°ûdGh  »``Hô¨dG  ï``Ñ£ª∏d  äÉ``éàæŸG  ´Gƒ``fCG  ™``«ªL

Wide selection of
Arabic and
Middle Eastern
Products

øe á©°SGh á∏«µ°ûJ
á«Hô©dG äÉéàæŸG
á«£°ShCG ¥ô°ûdGh

Mixed Grill á∏µ°ûe …hÉ°ûe

≈¡°TCG øe áYƒæeh á©FGQ á∏«µ°ûJ Ωó≤f
á«∏°UC’G á≤jô£dG ≈∏Yh ºëØdG ≈∏Y …hÉ°ûŸG

BUFFET
¬``«`aƒ``H

Maui Ribs

An updated Lebanese Maui Rips Recipe,
and a simple Lebanese Marinade

Daily Specials

ORDER AT
604-737-1000

Lamb Mirgazi Meal

Visit our restaurant for more recipes!

Lamb-Mirgazi-Meal with Garlic Paste Recipe, and a simple Lebanese Marinade

Tibisti Grill, Specializing in Mediterranean Style Grilling, 6990 Victoria Dr,
Vancouver, British Columbia,  Canada, V5P 3Y8, tibistigrill.com



Fresh Chicken

�م دجاج طازج

Fresh Lamb Fresh Beaf Fresh Veal

Dates Al Dayaa Products Top Brands

Olive/Olive oil

�م غ�� طازج �م بقر طازج ل طازج �م ��

ر

� منتوجات الضيعة ر ا�ار�ت أ��

يتون يتون / زيت ز ز

Home Delivery

Pickles Poducts

Top Tea Brands

�ل توصيل إ� ا��� ل�ت منتوجات ا�� ر مار�ت الشاي أ��

Canned foods كو�ت معلبة مأ

EXCLUSIVE
PRODUCTS

Canned Pickles

WHOLESALE

ل�ت معلبة ��

MEDITERRANEAN FOOD IMPORTS
Shop Mediterranean in Vancouver!
واردات ا�غــذيـــة المتــــوسـطـيــــة

تسوق متوسطي في فانكوفر
3107 E 45th Ave, Vancouver, BC V5R 3C9

Wholesale inquiries contact Br. Nabil at: (778) 709 9558
For retail, visit our store or call 604 430 1363

Wholesale and Retail م� وا�فرق �� البيع ��

All types of Fresh Halal Meat ¥ أنواع اللحوم الطازجة ا��ل

Al Dayaa, California Garden, Puck,
قشطة، اللفت، وا�مص ا�سلوق ل§طا¦

Core Products: ساسية:
¯
ا�نتجات ا�


