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قبل تصنيف اإلخوان أميركــّيــًا 
كمنظمـة إرهــابيـة

بقلم د. أسامة ابو رشيد
تجــدد الحديــث عــن احتمــال تصنيف جماعة اإلخوان المســلمين، 
أميركّيــاً، »منظمــة إرهابيــة أجنبيــة«، غيــر أن النقــاش الجــاري ـفـي 
كثــر خطــورة مــن الــذي ســبقه مطلــع عــام 2017،  الموضــوع اليــوم أ
عنــد تســلّم دونالــد ترامــب الرئاســة. وبالتالــي، األمــر جــدٌّ هــذه المرة ال 
هــزل فيــه، أو هكــذا يفتــرض. مكمــن الخطــورة الحقيقــي أن ترامــب 
شــخصياً يقــف وراءه. وال يعتمــد صاحــب هــذه الســطور، فحســب، 
علــى تقريــر صحيفــة نيويــورك تايمــز الــذي كشــف النقــاَب عنــه، بــل 
لــم يتــردد البيــت األبيــض فــي تأكيــد الخبــر. وحســب الناطقــة باســم 
البيــت األبيــض، ســارة ســاندرز، »تشــاور الرئيــس مــع فريــق األمــن 
القومــي وقــادة المنطقــة الذيــن نقلــوا إليــه قلقهــم، ويتــم العمــل 

علــى هــذا التصنيــف مــن خــال إجــراءات داخليــة«. 
فــي المحــاوالت الســابقة، كان أعضــاء يمينيــون فــي الكونغــرس مــن 
يدفعــون باتجــاه تصنيــف اإلخــوان إرهابييــن، ثــمَّ مــع تولّــي ترامــب 
الرئاســة، حاولــت أطــراف إيديولوجيــة متطرّفــة تحيــط بــه إنفــاذ هــذا 
التوجــه. ويطمــع هــؤالء إـلـى توظيــف ذلــك مدخــاً إـلـى اســتهداف 
مؤسســات إســامية أميركيــة مرموقــة عبــر ربطهــا، كذبــاً، باإلخــوان 
والســبب  فشــلت،  المحــاوالت  تلــك  لكــن  تنظيميــاً.  المســلمين 
مــن  مســاعيهم  بهــا  جوبهــت  التــي  القويــة  المعارضــة  الرئيــس 
المؤسســات الســيادية األميركيــة، وتحديــدا ـفـي وزارـتـي الخارجيــة 
االســتخباراتي  ــِع  والُمَجمَّ القومــي،  األمــن  ومجلــس  والدفــاع، 
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جميـــع المقاالت وا�راء المنشـــورة في 
صحيفة الميزان، تعبر عـــن أفكار وآراء 
عـــن  بالضـــرورة  وليـــس  اصحابهـــا، 
الصحيفة او ناشرها او العاملين فيها. 

جميع المقاالت والمراسالت  

طهران وواشنطن.. 
طبول الحرب على 

أبواب الخليج
محمد المنشاوي-واشنطن

دونالــد  األميركــي  الرئيــس  إدارة  النســحاب  الســنوية  الذكــرى  حلــول  مــع 
ترامــب مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران، يــزداد التوتــر بيــن واشــنطن وطهــران 
حتــى وصــل مرحلــة التصعيــد، وأخــذ بعــدا عســكريا خــال الســاعات األخيــرة.
وأجهــزة  إلســرائيل  متزايــد  دور  عــن  واشــنطن  ـفـي  الحديــث  ويتزايــد   
كســيوس« األميركــي بــأن  اســتخباراتها فــي هــذا التصعيــد، حيــث أفــاد موقــع »أ
الشــأن. بهــذا  أســبوعين  قبــل  معلومــات  نقلــت  اإلســرائيلية  االســتخبارات 
 وأوضــح التقريــر أن هــذا األمــر تــم خــال زيــارة قــام بهــا مستشــار األمــن 
القومــي اإلســرائيلي مايــر بــن شــابات إـلـى واشــنطن ولقائــه مستشــار األمــن 
القومــي األميركــي جــون بولتــون، حيــث تطــرق إـلـى »احتمــال قيــام طهــران 
بهجــوم عـلـى مصالــح أميركيــة ـفـي الخليــج، أو هجمــات عـلـى الســعودية أو 
اإلمــارات«. وفــي الســياق نفســه، يؤكــد مــاك دوبتفيتــز الباحــث فــي »مؤسســة 
الدفــاع عــن الديمقراطيــات« بواشــنطن - وهــي مؤسســة بحثيــة قريبــة مــن 
إدارة ترامــب- أن هنــاك قلقــا كبيــرا داخــل إدارة ترامــب وبيــن حلفــاء واشــنطن 
بمــن فيهــم إســرائيل مــن إقــدام النظــام اإليرانــي علــى مهاجمــة مصالــح أميركية 

31 شهيدا و830 وحدة سكنية 
متضررة غزة تحصي خسائرها 

بعد توقف العدوان
بــدأت الجهــات الرســمية فــي قطــاع غــزة الكشــف تباعــا عــن حصيلــة ونتائــج 
كبــر وأخطــر وأطــول جولــة تصعيــد  العــدوان اإلســرائيلي األخيــر الــذي مّثــل أ
ـفـي 30  العــودة  انطــاق مســيرات  منــذ  المقاومــة،  االحتــال وفصائــل  بيــن 

.2018 مــارس/آذار 
التصعيــد  جــراء  الشــهداء  عــدد  أن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
اإلســرائيلي فــي غــزة بلــغ 31 شــهيدا، بينهــم أربــع ســيدات ورضيعتــان وجنينــان 

وطفــل، إضافــة إلصابــة 
بجــروح  آخريــن   154

الخطــورة. متفاوتــة 
مســتوى  وعـلـى 
قــال  التحتيــة،  البنيــة 
وكيــل  ناجــي ســرحان 
وزارة األشــغال العامــة 
واإلســكان – االثنيــن7 
عــدد  إن  مايــو- 
الســكنية  الوحــدات 
جــّراء  المتضــررة 
اإلســرائيلي  العــدوان 

وحــدة.  830 نحــو  بلــغ  األخيــر، 
وأوضــح ســرحان ـفـي بيــان أن المقاتــات الحربيــة دّمــرت نحــو 130 وحــدة 
للضــرر  أخــرى  ســكنية  وحــدة  تعرّضــت 700  فيمــا  كامــل،  بشــكل  ســكنية 

الجزـئـي.
باشــرت  الطــوارئ  ولجــان  والفنيــة  الهندســية  الــوزارة  طواقــم  أن  وبّيــن 
عــن  الناجــم  الــركام  وإزالــة  الشــوارع  فتــح  ـفـي  العــدوان،  بــدء  منــذ  أعمالهــا 
اســتهداف المبانــي والعمــارات الســكنية وتدعيــم المبانــي الخطــرة وعمليــات 

األضــرار. حصــر 
الدوـلـي  المجتمــع  مطالبــا  المدنييــن،  بحــق  العــدوان  ســرحان  واســتنكر 
ومنــازل  المدنيــة  المنشــآت  اســتهداف  لوقــف  العاجــل  التدخــل  بضــرورة 
المواطنيــن التــي حمتهــا القوانيــن والتشــريعات الدوليــة، كمــا ناشــد الجهــات 
المانحــة بضــرورة تقديــم الدعــم واإلغاثــة للمواطنيــن الذيــن فقــدوا منازلهــم 

وممتلكاتهــم.

أردوغان: تركيا تواجه "تخريبا" 
اقتصاديا

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان الثاثــاء الماضــي إن تركيــا تواجــه 
تخريبــا اقتصاديــا، وتعهــد بالتصــدي للهجمــات علــى اقتصــاد بــاده بعــد يــوم 
مــن قــرار المجلــس األعلــى لانتخابــات إعــادة االنتخابــات فــي مدينــة إســطنبول، 

الــذي تســارعت معــه خســائر الليــرة التركيــة.
أوجــه  لدينــا  يكــون  "قــد  والتنميــة  العدالــة  أردوغــان ألعضــاء حزبــه  وقــال 

اليــوم هــو حالــة تخريــب كاملــة". نواجهــه  الــذي  المشــهد  لكــن  قصــور، 
فعلنــاه  مــا  ســنفعل  فصاعــدا،  اآلن  مــن  ســنفعل؟  مــاذا  "إذن،  وأضــاف 
اقتصاديــة. إلصاحــات  األســس  سترســي  تركيــا  أن  وتابــع  باإلرهابييــن". 

الماضــي  أبريل/نيســان  ـفـي  إصاحــات  حزمــة  عــن  أعلنــت  تركيــا  وكانــت 
إعــادة  إن  يقولــون  المســتثمرين  لكــن  االقتصاديــة،  مشــاكلها  لمعالجــة 
انتخابــات رئيــس بلديــة إســطنبول يــوم 23 يونيو/حزيــران المقبــل قــد تحــول 

المطلوبــة. السياســات  عــن  والمــوارد  االنتبــاه 
ظــل  ـفـي  التركيــة  الليــرة  تراجــع  إـلـى  لانتخابــات  العليــا  اللجنــة  قــرار  وقــاد 
مخــاوف المســتثمرين مــن تصاعــد حالــة عــدم االســتقرار السياســي، وفــق 

بلومبيــرغ. وكالــة 
وتراجعــت الليــرة بأكثــر مــن %3 بعــد إعــان القــرار، ممــا قــاد إلــى تراجعهــا إلــى 

أدنــى مســتوى لهــا فــي ســبعة أشــهر.
صــرف  ســعر  تجــاوز  حيــث  لضغــوط،  التركيــة  العملــة  تتعــرض  وبالفعــل 

يــوم أمــس االثنيــن. ـفـي وقــت ســابق مــن  الــدوالر ســت ليــرات 

حكم نهائي بإعدام 13 مصريا 
أدينوا بقتل رجال شرطة

أيــدت محكمــة النقــض المصريــة مطلــع األســبوع حكــم اإلعــدام بحــق 13 
متهمــا فــي قضيــة "تنظيــم أجنــاد مصــر" بعــد إدانتهــم باســتهداف وقتــل رجــال 

الشــرطة وتهديــد األمــن والســلم العــام، حســب مــا قــال مســؤول قضائــي.

إن  قولــه  القضاـئـي  المســؤول  عــن  الفرنســية  الصحافــة  وكالــة  ونقلــت 
المحكمــة أيــدت ـفـي القضيــة نفســها الســجن المؤبــد )25 عامــا( بحــق 17 
اثنيــن، والســجن 7 ســنوات لســبعة  متهمــا، والســجن 15 عامــا لمتهميــن 
يــوم 7 ديســمبر/كانون  الجيــزة قضــت  متهميــن، وكانــت محكمــة جنايــات 

األحــكام. بهــذه  الماضــي  األول 
ودانــت المحكمــة المتهميــن بـ"تأســيس وإنشــاء وإدارة تنظيــم أجنــاد مصــر 
عـلـى خــاف أحــكام القانــون بهــدف تعطيــل العمــل بالدســتور، وتوـلـي قيــادة 
فيــه واالنضمــام لــه، وتصنيــع وحيــازة مــواد مفرقعــة وقنابــل وأســلحة ناريــة 
وتلقــي تدريبــات خــارج البــاد، وارتــكاب عمليــات إرهابيــة ضــد قــوات الشــرطة 

والمنشــآت العامــة فــي الفتــرة مــن نهايــة 2013 حتــى مايو/أيــار 2015".
مؤســس  مقتــل  المصريــة  الداخليــة  أعلنــت   ،2015 أبريل/نيســان  وـفـي 
هــذا التنظيــم همــام محمــد، الــذي كان مــن أبــرز قيــادات تنظيــم أنصــار بيــت 

المقــدس ثــم انشــق عنــه عــام 2013 وأســس تنظيــم أجنــاد مصــر.
ومنــذ بدايــة العــام 2019، نفــذ حكــم اإلعــدام ـفـي 15 شــخصا، مــن بينهــم 
تســعة شــباب، ـفـي فبراير/شــباط الماضــي بعــد أن أيــدت محكمــة النقــض 

الحكــم ـفـي قضيــة اغتيــال النائــب العــام هشــام بــركات عــام 2015.
وعّبــر مكتــب المفوضــة الســامية األمميــة لحقــوق اإلنســان عــن القلــق مــن 
أن المحاكمــات التــي أفضــت إلعــدام 15 شــخصا فــي فبراير/شــباط الماضــي 
انتــزاع  ـفـي  التعذيــب  باســتخدام  مزاعــم  ظــل  ـفـي  منصفــة  تكــن  لــم  "ربمــا 

اعترافــات".

أو حلفــاء لواشــنطن فــي الشــرق األوســط، مضيفــا أن »واشــنطن تلقــت معلومــات 
اســتخباراتية جــادة تحــذر مــن ذلــك«.

وقبــل أســابيع تــرددت تســريبات ـفـي واشــنطن عــن طلــب جــون بولتــون مــن 

وزارة الدفــاع األميركيــة )بنتاغــون( إعــداد خطــط مفصلــة لضــرب أهــداف بعينهــا 
داخــل إيــران.

وذكــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« أن البيــت األبيــض طلــب مــن وزارة 
الدفــاع وضــع بدائــل عســكرية لضربــات ـفـي إيــران، وهــو الطلــب الــذي أثــار قلقــا 

كبيــرا لــدى وزارة البنتاغــون ودبلوماســيي وزارة الخارجيــة األميركيــة.
ومــن بيــن المؤشــرات الدالــة علــى تزايــد دور جــون بولتــون فــي هــذا التصعيــد، أنــه 
هــو الــذي صــاغ وأصــدر بيــان البيــت األبيــض الــذي جــاء فيــه أن واشــنطن ترســل 
مجموعــة حاملــة طائــرات وقــوة مــن القاذفــات إلــى منطقــة الشــرق األوســط »كــي 
تبعــث برســالة واضحــة إليــران مفادهــا أن أي هجــوم عـلـى مصالــح واشــنطن أو 

حلفائهــا ســيقابل بقــوة شــديدة«.

أمــا مبعــوث وزارة الخارجيــة األميركيــة بشــأن ســوريا برايــن هــوك -وهــو مــن 
المقربيــن لبولتــون- فقــد قــال فــي إفــادة صحفيــة لــه مؤخــرا »أســتطيع التأكيــد 
أن إيــران مســؤولة عــن مقتــل 608 أميركييــن بيــن عامــي 2003 و2011 أو 
مــا يقــرب مــن %17 مــن الضحايــا األميركييــن فــي الفتــرة نفســها فــي العــراق 

عــن طريــق عمــاء للحــرس الثــوري اإليرانــي«.
وقــال الســيناتور الجمهــوري ماركــو روبيــو ـفـي تغريــدة لــه »لــن نميــز بيــن 
هجمــات تشــنها مليشــيات شــيعية فــي العــراق وبيــن الحــرس الثــوري اإليرانــي 
الــذي يســيطر عليهــم، وأي هجــوم عـلـى القــوات األميركيــة بالعــراق ســيعد 

هجومــا مــن إيــران وســنرد طبقــا لذلــك«.
هــذا التصعيــد مــن إدارة ترامــب يقابلــه ارتفــاع أصــوات أميركيــة محــذرة مــن 
خــروج األمــر عــن نطــاق الســيطرة، ومــن بيــن تلــك التحذيــرات مــا صــدر عــن 

المبعــوث الســابق للحــرب علــى اإلرهــاب بريــت ماكجــورك.
يقــول ماكجــورك »ال يوجــد اليــوم أي قنــوات للتواصــل مــع اإليرانييــن، وهــذا 
كثــر فتــرات الحــرب البــاردة توتــرا، حــرص الرئيــس رونالــد  خطــأ كبيــر، وحتــى أ
ريغــان علــى بقــاء قنــوات التواصــل الدبلوماســي مفتوحــة، ومــا نشــهده اآلن 

يزيــد مــن مخاطــر الصــدام بيــن الدولتيــن«.
وأبــدى الســيناتور الديمقراطــي كريــس ميرفــي، وهــو عضــو لجنــة العاقــات 
الخارجيــة بالمجلــس، مخاوفــه بهــذا الشــأن خاصــة بعــد زيارتــه العــراق، وقــال 
إن »إدارة ترامــب تــدرك أن تصنيــف الحــرس الثــوري اإليرانــي جماعــة إرهابيــة 

ســيزيد مــن التهديــدات التــي تتعــرض لهــا القــوات األميركيــة فــي العــراق«.
األميركييــن  العســكريين  والقــادة  الدبلوماســيين  بــرأي  واستشــهد ميرـفـي 
هنــاك  »كان  وقــال  الماضــي،  الشــهر  للعــراق  زيارتــه  خــال  التقاهــم  ممــن 
إجمــاع علــى رفــض خطــوة إدارة ترامــب وذلــك ألســباب عمليــة، وألنهــا ال تخــدم 

مصالــح واشــنطن ـفـي العــراق«.
كمــا نبــه الســيناتور األميركــي إلــى أن أيــا مــن الرئيســين األميركيين الســابقين 
الديمقراطــي بــاراك أوبامــا والجمهــوري جــورج بــوش »لــم يقدمــا عـلـى هــذه 
الخطــوة طبقــا لحســابات الربــح والخســارة، إذ إن هــذا التصنيــف ال يضيــف أي 

مكســب للموقــف األميركــي«. الجزيــرة
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12903 Old Richmond Road Houston, Texas 77099
Approved Travel Agent With the 

Ministry of Hajj & Umrah
Kingdom of Saudi Arabia

Hajj 2019 . 1440  Hijrah
No transfers to Aziziyah or an apartment building

TOURS92 Hajj, Umrah & Travel Services
29 years of excellent services with a proven record!
Shaikh Abdulrahman Almominin Masjed

Shaikh Ahmed Siddiqqi Kingwood Masjed
Shaikh Nur Ahmad Austin 

GROUP MANAGER TAREK MORSI
Naim Abdulazeez 832 573 1422

2019 Hajj Package Special 
Hajj travel dates

Departure from Houston to Madinah July 31, 2019
Return from Jeddah to Houston August 15 or 16 , 2019

Hajj Program
 4 Nights at Madinah
 Coral Almedinah Hotel(5STAR) 

with open buffet Breakfast and 
Dinner.

 10 Nights at Marriott Hotel 
or similar with open buffet 
Breakfast & Dinner. (Rooms 
are available during Hajj 5 
days).

 North American Upgrade A/C
Tents with sofa Beds in Mina
with 3 Packed meals .

 A/C Upgrade Tents in Arafat
with 3 Packed meals .

 Add-ons to other destination
are available

Hajj Packages A  $8,495.00
Quad occupancy 
Hajj packages B $7850.00 6 people in a 
Suite with 2 rooms  
Hajj fees and zabiha $575.00 are not 
included 
Ground services in Saudi Arabia 
VIP buses from Madinah to Makkah 
Imam will be guiding the group all hajj 
times 
A leader for every bus 
A day by day hajj days guidance   
We have been in business for the past 
29 years 
Emirates airlines will be used 
Hajj classes will be conducted 
 Double $10500.00
 TRIPPLE $9595.00
 Book now and save $100.00 per person

====================================================
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الميزان - محمد المنشاوي- الجزيرة نت
اســمها بهيــة عمــاوي، وباتــت أشــهر مــن نــار عـلـى علــم ـفـي أميــركا والعالــم 
اإلســامي بعــد أن أنصفتهــا محكمــة أميركيــة فــي واليــة تكســاس إثــر طردهــا 

مــن عملهــا بســبب رفضهــا التعهــد بعــدم مقاطعــة إســرائيل.
واليــة  غــرب  دائــرة  بيتمانفــي  روبــرت  الفدراـلـي  القاضــي  قــرار  وُوصــف 
تكســاس، والــذي أشــار إلــى عــدم دســتورية قــرار الواليــة بطــرد بهيــة مــن عملهــا؛ 
بالنقطــة المهمــة فــي صــراع محتــدم تشــهده الواليــات المتحــدة خــال العاميــن 
انتقــاد  وحــدود  ناحيــة،  مــن  إســرائيل  مــع  العاقــة  طبيعــة  إزاء  األخيريــن 

كاديميــا مــن ناحيــة أخــرى. سياســاتها وحتــى مقاطعتهــا اقتصاديــا وأ
رفــض  ـفـي  تتــردد  لــم  أنهــا  كــدت  أ التــي  بهيــة  مــع  نــت  الجزيــرة  وتحدثــت 
تشــريع واليــة تكســاس الداعــي لرفــض مقاطعــة إســرائيل حتــى وإن كلفهــا 
ذلــك فقــدان عملهــا ألكثــر مــن عــام، وذلــك ســعيا لتحقيــق العدالــة وإلقــاء 
السياســية، خاصــة  بكافــة حقوقــه  الشــخص  الضــوء عـلـى ضــرورة تمســك 
فــي مــا يتعلــق بحريــة الــرأي وحريــة اتخــاذ مواقــف سياســية دون انتقــام مــن 

الواليــة أو جهــة العمــل.
بــدأت تداعيــات قضيــة بهيــة، التــي تعمــل خبيــرة فــي التخاطــب، ومتخصصــة 
فــي معالجــة أمــراض النطــق والــكام منــذ 2009 فــي مــدارس مدينــة أوســتن 
عاصمــة واليــة تكســاس؛ الصيــف الماضــي، عندمــا طــردت مــن عملهــا ولــم 
يجــدد عقدهــا بســبب رفضهــا الموافقــة عـلـى عبــارة أضيفــت لعقــد العمــل 

الخــاص بهــا.
وتنــص العبــارة علــى التعهــد بعــدم مقاطعــة إســرائيل أو المشــاركة فــي أي 
عمــل مــن شــأنه اإلضــرار باالقتصــاد اإلســرائيلي. وكانــت واليــة تكســاس تبنــت 

قانونــا خــال 2017 يحظــر مقاطعــة إســرائيل.
كــد حاكــم واليــة تكســاس غريغآبــوت -ـفـي بيــان لــه عقــب توقيعــه عـلـى  وأ
القانــون فــي مايو/أيــار مــن العــام نفســه- أن "العــداء إلســرائيل يعنــي العــداء 

لتكســاس"، وأنــه لــن يتســامح مــع أي موقــف ضــد الحليــف المهــم.
وجــاء ـفـي القــرار نــص يقــول "ال يســمح ألي جهــة حكوميــة أن تتعاقــد مــع 
شــركة أو طــرف مــا لــم يتــم التأكــد مــن أن هــذه الجهــات ال تقاطــع إســرائيل 

خــال فتــرة التعاقــد".
قوانين مشابهة

وتــم تمريــر قوانيــن مشــابهة ـفـي 27 واليــة مــن واليــات أميــركا الخمســين، 
وخيــرت مقاطعــة بفلجرفيــل التعليميــة -حيــث مقــر مدرســة العمــل- بهيــة 
بيــن التوقيــع عـلـى العقــد الــذي يتضمــن "عــدم مقاطعــة إســرائيل" أو أن 
ـفـي أغســطس/آب  الدراســي  العــام  بدايــة  تفقــد عملهــا، وهــو مــا كان منــذ 

الماضــي، كمــا ذكــرت للجزيــرة نــت.
كــدت بهيــة فــي حديثهــا للجزيــرة نــت أنهــا نالــت "الكثيــر مــن التأييــد والدعــم  وأ
واليــة  داخــل  األميركيــة  األهليــة  والمنظمــات  الجمعيــات  مــن  العديــد  مــن 

تكســاس وخارجهــا ممــن يؤمنــون بحقــوق المواطــن الدســتورية".
وعــن عاقتهــا بمجلــس العاقــات اإلســامية األميركيــة )كيــر(، الــذي مثلهــا 
كجهــة قانونيــة فــي الدعــوى ضــد واليــة تكســاس، ذكــرت بهيــة أنهــا وبالصدفــة 
شــاركت مــع زوجهــا قبــل أســابيع مــن بــدء األزمــة فــي فعاليــة لجمــع تبرعــات 
وتعريــف بـ"كيــر"، وتعرفــت علــى جهودهــم الكبيــرة لخدمــة الجاليــة المســلمة، 
لــذا لــم تتــردد فــي العمــل معهــم لمواجهــة مــا تعرضــت لــه. وتعــد "كيــر" مــن 
كبــر الجمعيــات المدافعــة عــن حقــوق الجاليــة اإلســامية داخــل الواليــات  أ

المتحــدة.
ورفعــت بهيــة دعــوى قضائيــة لــدى المحكمــة الفدراليــة فــي تكســاس، ضــد 
المدرســة وضــد المدعــي العــام لواليــة تكســاس، تتهمهمــا فيهــا بانتهــاك حــق 

حريــة التعبيــر الــذي يكفلــه لهــا الدســتور األميركــي.

وقالــت بهيــة إنهــا "لــم توقــع عـلـى العقــد ألنهــا وعائلتهــا ال يشــترون الســلع 
التــي تنتجهــا الشــركات اإلســرائيلية دعمــا للمقاطعــة ضــد إســرائيل بســبب 

احتالهــا أرضــا فلســطينية وانتهاكاتهــا لحقــوق الشــعب الفلســطيني".  
أهمية الحكم

جــاء قــرار القاضــي روبــرت بيتمــان تأسيســا عـلـى التعديــل األول للدســتور 
خــاص  قانــون  أي  الكونغــرس  يصــدر  "ال  أنــه  عـلـى  ينــص  الــذي  األميركــي 
بإقامــة ديــن مــن األديــان أو يمنــع حريــة ممارســته، أو يحــد مــن حريــة الــكام 
أو الصحافــة، أو مــن حــق النــاس فــي االجتمــاع ســلميا، وفــي مطالبــة الحكومــة 

بإنصافهــم مــن اإلجحــاف".
وفصــل القاضــي حكمــه فــي مذكــرة مــن 56 صفحــة، اطلعــت عليهــا الجزيــرة 
نــت، وأشــار فيهــا إلــى أنــه ال يحــق للواليــات أن تصــدر تشــريعات وتتبنــى قوانيــن 
عمــل  فــرص  عـلـى  للحصــول  كشــرط  إســرائيل  مقاطعــة  حظــر  شــأنها  مــن 

حكوميــة.
كــد القاضــي بيتمــان ـفـي حكمــه أن قانــون الواليــة "يعــد مخالفــا للتعديــل  وأ
األول فــي الدســتور األميركــي، حيــث إنــه يهــدد تبنــي فكــرة أو رأي معيــن مــن 

خــال اســتخدام القــوة وليــس مــن خــال اإلقنــاع".
مــن  حكمــان  صــدر  صــدوره  وقبــل  نوعــه،  مــن  األول  ليــس  الحكــم  وهــذا 
قضــاة فدرالييــن يمنعــان الواليــات مــن ردع األنشــطة المناوئــة إلســرائيل أو 

مقاطعتهــا.
وكان قضــاة فدراليــون بعــدة واليــات -منهــا أريزونــا وكنســاس وأركانســاس- 
الواليــات عقوبــات عـلـى مقاطعــة  أصــدروا أحكامــا مشــابهة تعــارض فــرض 

إســرائيل اســتنادا إـلـى التعديــل الدســتوري األول.
وفــي هــذا الخصــوص، قالــت كاروليــن هومــر محاميــة الســيدة بهيــة للجزيــرة 
نــت إن "رفــض القاضــي قــرار واليــة تكســاس جــاء قويــا واعتمــد علــى مخالفــة 
جهــة  مــع  المتعاقديــن  ضــد  يميــز  فالعقــد  دســتورية؛  مبــادئ  عــدة  الواليــة 
حكوميــة، ولغتــه غيــر واضحــة وتحمــل عــدة دالالت فضفاضــة، وضــرورة توقيــع 
المتعاقــد علــى التعاقــد بصيغتــه المعروضــة يخالــف قوانيــن العمــل، إضافــة 
إلــى أنــه يخالــف بوضــوح حقوقــا منهــا التعديــل األول للدســتور األميركــي فــي مــا 

يتعلــق بحريــة الــرأي".
صدى القضية

وعقــب صــدور الحكــم، تعهــد المديــر التنفيــذي لمنظمــة "كيــر" نهــاد عــوض 
"باالســتمرار فــي مواجهــة الواليــات الـــ26 األخــرى، التــي مــررت قوانيــن معاديــة 
لحركــة مقاطعــة إســرائيل، ونحــن متأكــدون مــن أننــا عـلـى الجانــب الصحيــح 

مــن الدســتور ومــن التاريــخ".
وذكــرت المحاميــة كاروليــن "أن القــرار الصــادر يتعلــق فقــط بواليــة تكســاس 
نظــرا الســتقالية النظــام القضاـئـي لــكل واليــة، لــذا فالمعركــة ضــد القوانيــن 

المشــابهة ـفـي الواليــات األخــرى مســتمرة بــا توقــف".
ولــن يقتصــر تأثيــر الحكــم عـلـى عــودة الســيدة بهيــة لعملهــا، بــل ســيمتد 
أشــخاص  إيقــاف  تــم  فقــد  تكســاس؛  واليــة  داخــل  أخــرى مشــابهة  لحــاالت 

نفســها. لألســباب  هيوســتن  بجامعــة  العمــل  عــن  آخريــن 
كبــر منظمــات الحقــوق المدنيــة األميركيــة )ACLU( بقــرار القاضــي  ورحبــت أ
الفدراـلـي ـفـي تكســاس، ودعــت "أعضــاء الكونغــرس والمشــرعين المحلييــن 
لفهــم قــرار القاضــي، وأن حركــة الحــق فــي مقاطعــة إســرائيل )DBS( بخيــر، وأن 
أي محاولــة إليقافهــا تضعكــم علــى الجانــب الخاطــئ مــن الدســتور األميركــي".

بهية عماوي...
هكذا انتصرت على 
تكساس وإسرائيل

عـلـى  للحصــول  بطلبــات  المتقدميــن  األميركيــة  الهجــرة  ســلطات  حــذرت 
الجنســية األميركيــة مــن أن عملهــم ـفـي وظائــف لهــا عاقــة بالماريوانــا، ولــو 

كان بشــكل قانوـنـي، قــد يــؤدي إـلـى رفــض طلباتهــم.
ويأتــي هــذا اإلعــان بعــد أســابيع مــن تحذيــر مســؤولين فــي واليــة كولــورادو، 
المهاجريــن  الترفيهيــة،  لألغــراض  الماريوانــا  واســتعمال  بيــع  قننــت  التــي 
وضعهــم  عـلـى  الصناعــة  هــذه  ـفـي  العمــل  مخاطــر  مــن  هنــاك  الشــرعيين 

القانوـنـي.
هــذا  وبيــع  باســتخدام  تســمح  الواليــات  مــن  عــددا  أن  مــن  الرغــم  وعـلـى 
المخدر، ال تزال الماريوانا محظورة على المســتوى الفدرالي. وتقول ســلطات 

الهجــرة إنهــا ملزمــة باتبــاع هــذا الحظــر عنــد مراجعــة طلبــات الجنســية.
وأفــادت أنبــاء مؤخــرا بــأن شــخصين فــي كولــورادو قــد رفضــت دائرة الجنســية 
إن  محامــون  وقــال  الســبب.  لهــذا  طلبيهمــا   )USCIS( األميركيــة  والهجــرة 

هنــاك حــاالت رفــض أخــرى.
منهــا تخــص أوزوالــدو باريينتــوس المهاجــر مــن الســلفادور الــذي لــم يتوقــع 
أن يرفــض طلبــه ألنــه يدفــع الضرائــب ويتحــدث اإلنكليزيــة بطاقــة وليســت 

لديــه ســجات إجراميــة.
محامــون قالــوا إن امــرأة أخــرى، رفضــوا الكشــف عــن اســمها، عملــت أيضــا 

فــي هــذه الصناعــة وواجهــت المصيــر ذاتــه.
المتحدثــة باســم دائــرة الجنســية والهجــرة األميركيــة جيســيكا كولينــز، قالــت 
الخاضعــة  للمــواد  يرتكبــون مخالفــات  الذيــن  »األفــراد  إن  بيــان مؤخــرا  ـفـي 
للرقابــة الفدراليــة يواجهــون عواقــب محتملــة للهجــرة بموجــب قانــون الهجــرة 
والجنســية )INA(، والــذي ينطبــق عـلـى جميــع األجانــب بغــض النظــر عــن 

الواليــة أو الواليــة القضائيــة التــي يقيمــون فيهــا«.
 N-400 يذكــر أن طلــب الحصــول علــى الجنســية األميركيــة المعــروف باســم

يتضمــن اإلفصــاح عــن جهــات العمــل الســابقة.

الواليــات  إـلـى  أفــراد  دخــول  تقييــد  أو  تعليــق  األميركيــة  اإلدارة  تــدرس 
المتحــدة مــن دول ذات نســب عاليــة ـفـي تجــاوز مــدد التأشــيرات قصيــرة 

المــدى.
االثنيــن، مســؤولي  الرئيــس دونالــد ترامــب، وفقــا لمذكــرة وقعهــا  ووجــه 
إدارتــه بالبحــث عــن طــرق لتقليــص عــدد األشــخاص الذيــن يتجــاوزون مــددة 
الزيــارة المحــدد فــي التأشــيرات التــي تمنــح لهــم لدخولهــم الواليــات المتحــدة 

للســياحة وزيــارات العمــل.
فــرض  بــرس"،  "أسوشــيتد  وكالــة  حســب  المقترحــات،  ضمــن  ومــن 
"ودائــع قبــول" يدفعهــا راغبــو دخــول الواليــات المتحــدة، ثــم تــرد إليهــم عنــد 

المغــادرة.
ويقــول مركــز دراســات الهجــرة األميركــي إن عــدد األشــخاص الموجوديــن 
عــدد  مــن  كبــر  أ تأشــيراتهم  مــدة  تخطيهــم  بعــد  المتحــدة  الواليــات  ـفـي 

غيــر شــرعي. بشــكل  الحــدود  يعبــرون  الذيــن  المهاجريــن 
التأشــيرات:  مــدد  متجــاوزي  مــن  األعـلـى  النســب  ذات  الــدول  وتشــمل 
تشــاد وجيبوتــي وإريتريــا وليبيريــا وجــزر ســولوميون وبنيــن وبوركينــا فاســو، 

حســب المركــز.
وتعطــي مذكــرة ترامــب مهلــة لوزيــري الخارجيــة واألمــن الداخلــي للتقــدم 
بمقترحاتهــم حــول األمــر، بمــا فــي ذلــك تقليــص مــدد التأشــيرات الممنوحــة.

العمل في 
الماريوانا يحرمك 
الجنسية األميركية

مقترح لفرض 'ودائع قبول' للتأشيرات 
قصيرة المدى

قــرر عمــدة مدينــة ديربــورن جــون اورايلــي اإلثنيــن الماضــي فتــح تحقيــق 
عـلـى  ديربــورن  بلديــة  موظفــي  أحــد  كتبــه  عنصــري  تعليــق  قضيــة  ـفـي 

والمســلمين. العــرب  يســتهدف  الفيســبوك 
وكان التعليــق عــن إمــرأة تلبــس لبــاس البوركينــي وهــو لبــاس الســباحة 

للنســاءالمحجبات.
وبحســب مــا اظهــرت الصفحــة الشــخصية لصاحــب التعليــق، فأنــه يعمــل 
كبــر نســبة  أ التــي يعيــش فيهــا  ـفـي بلديــة ديربــورن  مــع فريــق الهندســة 

عربيــة مســلمة ـفـي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
وانتشرت على مواقع التواصل اإلجتماعي صور التعليق وتم تداولها 

علــى نطــاق واســع فــي الفيســبوك وغيــره، وقــد قــام صاحــب الملــف بحذفــه 
أمــره. وكان نشــطاء قــد طالبــوا بصــرف صاحــب  تــم تداولــه وفضــح  بعدمــا 

المنشــور  مــن عملــه بســبب هــذا التعليــق العنصــري.
وبالرجعــوع اـلـى البلديــة وبحســب تصريــح اورايـلـي نهــار اإلثنيــن، فقــد تبيــن 
وقــال  البلديــة،  موظفــي  ضمــن  مــن  بالمنشــور  المعنــي  الشــخص  وجــود 
اورايلــي أنــه ســيتم إتخــاذ اإلجــراءات الازمــة إذا مــا تأكــد أن صاحــب التعليــق 

هــو نفســه الشــخص العامــل ـفـي البلديــة.

سلطات ديربورن تفتح تحقيقًا
في تعليق عنصري ضد العرب 
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كان عمــر بــن ســعيد يبلــغ مــن العمــر 37 عامــا عندمــا نُقــل قســرا ســنة 
1807 من منزله في قرية فوت تور بالســنغال غرب أفريقيا إلى تشارلســتون 
بواليــة كارولينــا الجنوبيــة جنــوب شــرق الواليــات المتحــدة، حيــث اســُتعِبد 24 

عامــا، بحســب بيــان مكتبــة الكونغــرس األميركــي التــي تحتفــظ بالمخطــوط 
األصلــي للمذكــرة المؤلفــة مــن 28 صفحــة.

نُقــل ابــن ســعيد مســتعَبدا ـفـي القــرن التاســع عشــر، وجــرى أخيــرا ترجمــة 
مخطوطــة ســيرته الفريــدة مــن نوعهــا التــي كتبهــا بنفســه مــن لغتهــا األصليــة، 
يبطــل  تحديــا  المخطوطــة  تشــكل  حيــث  الكونغــرس،  مكتبــة  ـفـي  وأدرجــت 
الســرد التقليــدي المعتــاد عــن العبيــد األفارقــة فــي أميــركا الذيــن وصفــوا طويــا 

بأنهــم جهــاء وغيــر متعلميــن وال مثقفيــن.
ونشــرت قنــاة "بــي بــي إس" )PBS( األميركيــة فيلمــا وثائقيــا قصيــرا، يحكــي 
العربيــة  باللغــة  المكتوبــة  بــن ســعيد  الذاتيــة لعمــر  الســيرة  كيــف أمضــت 

عقــودا محفوظــة ـفـي مجموعــات خاصــة، قبــل أن تســتحوذ عليهــا المكتبــة عــام 
2017، وجــرى الحقــا ترقيمهــا ليتمكــن العالــم مــن قراءتهــا، ويتعــرف علــى قصــص 

لــم يســمع بهــا مــن قبــل.
يقــول ابــن ســعيد فــي 
المكتــوب  مخطوطــه 
بعربيــة واضحــة: "قبــل 
البلــد  إـلـى  مجيئــي 
المســيحي، كان دينــي 
محمــد"،  ديــن  هــو 
ويكمــل قائــا: "ثــم جــاء 
إلــى مكاننــا جيــش كبيــر 

العظيــم". البحــر  إـلـى  وجلبنــي  وأخذـنـي  الرجــال  مــن  العديــد  قتــل 
وفــي الفيلــم الــذي بثتــه القنــاة األميركيــة، يقــول عــاء الريــس -مــن جامعــة مدينــة 
نيويــورك الــذي درس وترجــم كلمــات عمــر بــن ســعيد- إن عــدم أميتــه وثقافتــه 
يتعارضــان تمامــا ويلغيــان الســردية المتداولــة التــي تفيــد بــأن العبيــد لــم يكونــوا 

مثقفيــن، بــل كانــوا فــي الواقــع أشــخاصا لهــم تاريــخ وثقافــة وخلفيــة متميــزة.
باعوني

ويكمــل ابــن ســعيد فــي مخطوطــه قائــا: "لقــد باعونــي أليــدي المســيحيين الذيــن 
ربطونــي وأرســلوني علــى متــن ســفينة كبيــرة، وأبحرنــا فــي البحــر العظيــم مــدة شــهر 

ونصــف، حتــى وصلنــا إلــى مــكان يدعــى تشارلســتون".
والشــرق  األفريقيــة  الدراســات  قســم  ـفـي  الباحثــة  ديــب  جيــن  مــاري  وتعلــق 
أوســطية ـفـي مكتبــة الكونغــرس التــي توجــد فيهــا حاليــا مخطوطــة ابــن ســعيد، 
قائلــة إنــه كان ثريــا ومتعلمــا تعليمــا عاليــا، ألنــه يتحــدث فــي ســيرته الذاتيــة عــن 

قضــاء 25 ســنة ـفـي الدراســة.
وتضيــف أنــه رجــل ُقبــض عليــه فــي ســن الســابعة والثاثيــن، وتــم "شــحنه" إلــى 

كارولينــا الجنوبيــة، إلــى بلــد ال يعرفــه، وأصبــح بيــن أشــخاص ال يعــرف لغتهــم.
وكتــب ابــن ســعيد أنــه بيــع إـلـى "رجــل صغيــر ضعيــف شــرير"، وبعــد ســنوات 

مــن ســوء المعاملــة، هــرب، ولكــن ألقــي القبــض عليــه ـفـي كارولينــا الشــمالية.
لكــن فصــول الحكايــة ال تنتهــي هنــا، فقــد ُحبــس فــي زنزانــة وهنــاك بــدأ الكتابــة 
للغايــة،  انتبــاه أشــخاص مهميــن  ذلــك  أيضــا، وجــذب  بالعربيــة  الجــدران  عـلـى 

منهــم شــقيق حاكــم واليــة كارولينــا الشــمالية الــذي اشــتراه وأطلــق ســراحه.
ومــع مــرور الوقــت، تحــول ابــن ســعيد إلــى المســيحية بحســب بعــض الباحثيــن، 

وفــي الســتينيات مــن عمــره كتــب ســيرته الذاتيــة لكــن باللغــة العربيــة فقــط.
ويقــول عــاء الريــس إن نصــوص ســعيد مكتوبــة باللغــة العربيــة، أي بلغــة لــم 
يتمكــن أســياده مــن قراءتهــا علــى اإلطــاق، ولــم يحاولــوا التأثيــر عليــه أثنــاء كتابتهــا، 
ولهــذا جــاءت كلماتــه دقيقــة غيــر منقحــة مــن قبــل الســادة مثــل روايــات العبيــد 

األخــرى.
ويضيــف أنــه تــم محــو روايــات ال تعــد وال تحصــى، فــي ذلــك حقيقــة أن مــا يصــل 

“Charity Extinguishes Sin Like Water Extinguishes Fire”- Noble Hadith

Sponsor an Orphan .......................................................... $30 per month
Educational Sponsorship for 1 child.............................. $30 per month
Sewing Machines for women ....................................... $75 per machine
Food for a family of 7 .....................................................$125 per month
Food Basket for refugees ................................................$185 per family
Drinking Water Hand Pump ..............................................................$400
Tandoor: Bread Making Oven ............................................................$450
Rebuilding of houses........................................................ $850 per house
Natural Disaster Relief .......................................................................$150
Tube Well drinking water ......................Visit our website for options!

Call 1-800-713-4482   For online donations, please visit: www.ummahrelief.org/donation

Please send your 
donation payable to: 

UMMAH
RELIEF INTERNATIONAL

P.O. Box 1426 
Elgin, IL 60121 USA
Tel: 847-622-0574  
Fax: 847-741-3816

www.ummahrelief.org

Email: ummah@ummahrelief.org

OUR COMMITMENT
We are committed to providing food for the hungry, shelter for the 
homeless, and medicine for the sick. Ummah Relief International 
is a grassroots organization. We believe it is our duty as Muslims 
to carry on this noble mission to help and assist needy people on 
the basis of humanity.

COUNTRIES
URI provides emergency relief all over the world when disastrous 
situations occur as well as helping in the following countries where 
people live in severe poverty:

INTERNATIONAL

UM
MAH RELIEF

ZAKAT, FITRA, SADAQA, KAFFARA, FIDYA AND FISABEELILLAH/DONATION

UMMAH RELIEF
INTERNATIONAL

Afghanistan
Albania
Bangladesh
Bosnia
Ethiopia
India

Indonesia
Kashmir
Kenya
Kosovo
Lebanon
Mali

Myanmar
Nigeria
Pakistan
Palestine
Somalia
Sudan

Syria
USA
Yemen

(Burma)

Donate Generously for the Betterment of Humanity
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(Check /Money Order Accepted)

One Time DonationMy Monthly Donation

$10,000 $5000 $1000 $500  $250  $100 $50  Other

Tax ID # 36-3954960 Not for Profit:501 (C) 3
YES! I want to support Ummah projects, please accept my tax deductible contribution

قالــت وكالــة رويتــرز إن مقترحــات للهجــرة يعمــل عـلـى صياغتهــا 
ترامــب ومستشــاره جاريــد كوشــنر تتضمــن  الرئيــس دونالــد  صهــر 
تقليــل عــدد المهاجريــن القادريــن علــى دخــول الواليــات المتحــدة بنــاء 

عـلـى الروابــط العائليــة.
للهجــرة  كوشــنر  مقترحــات  إن  مصــادر  عــن  نقــا  الوكالــة  وقالــت 
المبنيــة علــى االســتحقاق Merit-based ربمــا ستشــمل أيضــا زيــادة 

عــدد التأشــيرات الممنوحــة للعمالــة الماهــرة حــول العالــم.
وكان الرئيــس قــد طالــب الكونغــرس مــن قبــل بإقــرار نظــام للهجــرة 
علــى أســاس االســتحقاق، وقــال: "نحتــاج إلــى أشــخاص سيســاعدون 

فــي جعــل أميــركا عظيمــة مجــددا".
وأشــارت المصــادر إلــى أن المقترحــات ســتتضمن اإلبقــاء علــى عــدد 

تأشــيرات العمالــة الماهــرة الســنوي عنــد المســتوى الحالــي ذاتــه أو زيادتــه قليــا، وقالــت إن الهــدف النهائــي هــو إعــادة 
تشــكيل برنامــج التأشــيرات ليعتمــد علــى االســتحقاق.

وأشــارت رويتــرز إـلـى أن بعــض العامليــن ـفـي مجتمــع األعمــال بالواليــات المتحــدة كانــوا قــد طالبــوا بزيــادة عــدد 
تأشــيرات العمالــة الماهــرة لجــذب المزيــد منهــم مــن الخــارج وســط حالــة ازدهــار لاقتصــاد األميركــي.

وقــال مســؤول كبيــر فــي اإلدارة األميركيــة إن كوشــنر عقــد حوالــي 50 جلســة اســتماع حــول الهجــرة مــع مجموعــات 
محافظــة، وعمــل أيضــا مــع المستشــار االقتصــادي للبيــت األبيــض كيفــن هاســيت ومستشــار السياســات ســتيفن 

ميلــر.
وقالــت رويتــرز إن الفريــق يعمــل أيضــا علــى مــا يســمى "تأشــيرة عامــل ضيــف" مــن أجــل تلبيــة حاجــة المجتمــع 
الزراعــي األميركــي إلــى العمالــة الموســمية دون اإلضــرار بالعمــال األميركييــن، لكــن لــم يتــم التوصــل بعــد إلــى صيغــة 

نهائيــة، حســب المصــادر.
وتشــمل الخطــة أيضــا تحديــث منافــذ دخــول الواليــات المتحــدة علــى طــول الحــدود األميركيــة لضمــان "تجــارة آمنــة" 

ومنــع نشــاطات الهجــرة غيــر الشــرعية.
وأوضحــت رويتــرز أن خطــة الهجــرة ســوف يســلمها كوشــنر للرئيــس، الــذي ســيقرر بــدوره مــا إذا كان ســيقبلها أو 

يطلــب إجــراء تغييــرات عليهــا.
ويعتبــر ملــف الهجــرة مــن الملفــات األساســية التــي أشــار إليهــا ترامــب فــي خطاباتــه خــال الســباق الرئاســي وبعــد 

وصولــه البيــت األبيــض.

مقترحات لتعديل نظام
 الهجرة إلى أميركا

مخطوطة 
بالكونغرس تعود 

للقرن الـ19
 قصة المسلم السنغالي عمر بن سعيد 

تنسف سردية العبيد بأميركا

إلــى %20 مــن األفارقــة المســتعَبدين فــي أميــركا كانــوا مســلمين. وفــي الواقــع، 
اختــار ابــن ســعيد أن يفتتــح ســيرته الذاتيــة بســورة الملــك فــي إشــارة إلــى مــا 
يعنــي أنــه  ليــس ألحــد الحــق ـفـي امتاكــه )ابــن ســعيد( ـفـي هــذه األراضــي 

البعيــدة.
ولكــن قبــل أن تتــم مشــاركة تلــك الصفحــات التــي كتبهــا عمــر بــن ســعيد 
مــع بقيــة العالــم، عمــل أوصيــاء المكتبــة ـفـي مكتبــة الكونغــرس عــدة أشــهر 

وراء الكواليــس إلعــادة تلــك الصفحــات إـلـى الحيــاة وترميمهــا.
وقالــت ســيلفيا ألبــرو التــي قــادت جهــود إنقــاذ المخطوطــة ذات المئتــي عــام 

كثــر عــن حيــاة عمــر بــن ســعيد. تقريبــا، إن المــواد نفســها تخبرنــا أ
وتضيــف "إنــه ألمــر مدهــش حقــا أن تكــون جــودة ورق المخطوطــة جيــدة 
جــدا، وتشــير حقيقــة إلــى أنــه كان تحــت تصرفــه مــواد جيــدة النوعيــة ممــا يــدل 
عـلـى االحتــرام الــذي كان يتمتــع بــه كشــخصية مرموقــة، حتــى عندمــا كان 

عبــدا".
وأدت هــذه المكانــة إـلـى لفــت االنتبــاه لقصتــه التــي صــارت معروفــة لــدى 
قصتــه  ترجمــوا  الذيــن  الوقــت،  ذلــك  ـفـي  البارزيــن  واللغوييــن  الناشــطين 
واســتخدموها ـفـي معركتهــم ضــد العبوديــة، وأصبحــت المخطوطــة بأكملهــا 

اإلنترنــت. متاحــة اآلن عـلـى 
هل اعتنق عمر المسيحية حقا؟

علــى الرغــم مــن الروايــات التاريخيــة التــي تفيــد بــأن عمــر اعتنــق المســيحية 
ـفـي 3 ديســمبر/كانون األول 1820، فــإن العديــد مــن الباحثيــن المعاصريــن 
يعتقــدون أنــه ظــل مســلما ممارســا، اســتنادا إلــى تعلقــه بالنبــي محمــد صلــى 

هللا عليــه وســلم الــذي عبــر عنــه فــي كتابــه.
وكتــب عـلـى بطاقــة مؤرخــة تعــود لعــام 1857 ســورة النصــر التــي تشــير 
إـلـى تحــول غيــر المســلمين إـلـى اإلســام "ورأيــت النــاس يدخلــون ـفـي ديــن 
هللا أفواجــا"، بينمــا يحتــوي الجــزء الخلفــي مــن هــذه البطاقــة عـلـى خــط يــد 
شــخص آخــر باللغــة اإلنجليزيــة يخطــئ فــي تعريــف الســورة بأنهــا صــاة الــرب 

ويشــهد عـلـى وضــع عمــر كمســيحي جيــد.
وـفـي الســيرة الذاتيــة لعمــر بــن ســعيد، توجــد مدائــح نبويــة للنبــي محمــد 
صـلـى هللا عليــه وســلم، باإلضافــة ألوصــاف المســيح باســم "ســيدنا" التــي 
بتأليــه  تفيــد  ال  ولكنهــا  لألنبيــاء،  واحترامــا  تقديــرا  المســلمون  يســتخدمها 
المســيح وال يمكــن أن تفيــد معنــى "الــرب" فــي هــذا الســياق، وحتــى وصــف 
المســيح كجالــب للنعمــة والحقيقــة فــي إشــارة إلــى إنجيــل يوحنــا 1: 14 ال تعــد 

مخالفــة لمفهــوم المســيح ـفـي اإلســام.
وبالنظــر إلــى ظــروف عمــر واســترقاقه وحياتــه عبــدا "بيــن المســيحيين" ومــا 
يشــمله ذلــك مــن إمكانيــة الضغــط عليــه ومقايضتــه مــن أجــل حريتــه التــي 
جــاءت فقــط مــع تحولــه إلــى المســيحية، يمكــن القــول إن تحولــه قــد جــاء تحــت 

اإلكــراه، لكنــه ظــل مســلما كمــا توحــي مذكراتــه.

يقول ابن سعيد في مخطوطه المكتوب بعربية واضحة: 
»قبل مجيئي إلى البلد المسيحي، كان ديني هو دين 
محمد«، ويكمل قائال: »ثم جاء إلى مكاننا جيش كبير 
قتل العديد من الرجال وأخذني وجلبني إلى البحر 

العظيم«.

“Charity Extinguishes Sin Like Water Extinguishes Fire”- Noble Hadith

Sponsor an Orphan .......................................................... $30 per month
Educational Sponsorship for 1 child.............................. $30 per month
Sewing Machines for women ....................................... $75 per machine
Food for a family of 7 .....................................................$125 per month
Food Basket for refugees ................................................$185 per family
Drinking Water Hand Pump ..............................................................$400
Tandoor: Bread Making Oven ............................................................$450
Rebuilding of houses........................................................ $850 per house
Natural Disaster Relief .......................................................................$150
Tube Well drinking water ......................Visit our website for options!

Call 1-800-713-4482   For online donations, please visit: www.ummahrelief.org/donation

Please send your 
donation payable to: 

UMMAH
RELIEF INTERNATIONAL

P.O. Box 1426 
Elgin, IL 60121 USA
Tel: 847-622-0574  
Fax: 847-741-3816

www.ummahrelief.org

Email: ummah@ummahrelief.org

OUR COMMITMENT
We are committed to providing food for the hungry, shelter for the 
homeless, and medicine for the sick. Ummah Relief International 
is a grassroots organization. We believe it is our duty as Muslims 
to carry on this noble mission to help and assist needy people on 
the basis of humanity.

COUNTRIES
URI provides emergency relief all over the world when disastrous 
situations occur as well as helping in the following countries where 
people live in severe poverty:

INTERNATIONAL

UM
MAH RELIEF

ZAKAT, FITRA, SADAQA, KAFFARA, FIDYA AND FISABEELILLAH/DONATION

UMMAH RELIEF
INTERNATIONAL

Afghanistan
Albania
Bangladesh
Bosnia
Ethiopia
India

Indonesia
Kashmir
Kenya
Kosovo
Lebanon
Mali

Myanmar
Nigeria
Pakistan
Palestine
Somalia
Sudan

Syria
USA
Yemen

(Burma)

Donate Generously for the Betterment of Humanity

Email:

Cell:Phone:

Zip:State:City:

Address:

First Name:

Last Name:

Signature:

CV No.:

Card No.:

Exp. Date:

AM-EX DISCOVERVISA/MC

(Check /Money Order Accepted)

One Time DonationMy Monthly Donation

$10,000 $5000 $1000 $500  $250  $100 $50  Other

Tax ID # 36-3954960 Not for Profit:501 (C) 3
YES! I want to support Ummah projects, please accept my tax deductible contribution
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إحتضنـت قاعـة )غريـن فيلـد مانـر( الحفـل الـذي نظمـه المجلـس االمريكـي 
وشـهد  لتأسيسـه،  السادسـة  الذكـرى  لمناسـبة   AHRC االنسـان  لحقـوق 
الحفل حضوراً كبيراً ومنّوعاً من قبل مختلف الفعاليات الرسمية الحكومية 
مـن  ونشـطاء  المختلفـة  الجاليـات  وممثـلي  أمنيـة  وشـخصيات  الفيدراليـة 
منظمـات  مـن  وغيرهـا  االنسـان  بحقـوق  المعنيـة  المنظمـات  مختلـف 
المجتمـع المدـني مـن الواليـات ومـن بلـدان أخـرى اـلى جانـب حضـور عـدد مـن 
أبنـاء الجاليـة وصـل قرابـة 800 شـخصية، وعكسـت تشـكيلة الحضـور، التنـوع 
الكبيـر للمجتمـع االمريكـي كمـا عكسـت حقيقـة التواصل بين أطياف الجالية 
والسـعي  االنسـان  حقـوق  رايـة  تحـت  صورهـا  بأجمـل  واإلسـامية  العربيـة 
المتواصـل لصونهـا مـن منطلـق المسـاواة للجميـع وتجسـيداً لشـعار الحفـل 

تجمعنـا(.  )االنسـانية 

ُمكََرميـن  أو  للبرنامـج  مقدميـن  مـن  المتحدثيـن  كلمـات  جميـع  انصبـت 
مختلـف  ـفي  االنسـان  حقـوق  ثقافـة  تفعيـل  ضـرورة  عـلى  شـرف  أوضيـوف 
المحافـل الرسـمية وغيـر الرسـمية داخـل الواليـات المتحـدة وخارجها. وتناوب 
عـلى تقديـم فقـرات الحفـل عضـو مجلـس النـواب عـن واليـة ميشـيغن إيـزاك 
االنسـان  لحقـوق  االمريكـي  للمجلـس  التنفيـذي  والمسـؤول  روبنسـون، 
االسـتاذ عمـاد حمـد، وكان مـن ابـرز المتحدثيـن السـيدة سـمر ناصـر الناشـطة 
مـن  موريـس  النكفـورد  والقاضيـة  لإلغاثـة،  اليمنيـة  المنظمـة  ـفي  اليمنيـة 
االنسـان  حقـوق  مجـال  ـفي  السـويدي  والناشـط  أوكانـد،  مقاطعـة  محكمـة 
االقـدام  عـلى  مشـياً  متـر  كليـو   5000 مسـافة  قطـع  الـذي  الدرا  بنياميـن 
ً مـع حقـوق الشـعب الفلسـطيني، كمـا  مـن السـويد اـلى فلسـطين تضامنـا 
شـاركت طبيبـة االسـنان مهـا جعفـر مـن السـودان المقيمـة ـفي دـبي والناشـطة 
عـلى وسـائل التواصـل االجتماعـي ـفي ترويـج ثقافـة حقـوق االنسـان والتـي 
حققـت موادهـا الفديويـة مشـاهدات وصلـت اـلى مـا يقـارب 1.8 وهـي مـن 
كبوتـس مـن لجنـة أصدقـاء  اصـول سـودانية وعراقيـة، الناشـطة الغانّيـة آنـا أ
أمريـكا للخدمـات والمعنيـة بمتابعـة شـؤون حقـوق االنسـان في السـجون وفي 
كـز إحتجـاز المهاجريـن والدفـاع عـن حقـوق المعتقليـن الذيـن يتـم إطـاق  مرا

محليات

Sales and Reporters 
wanted in

Detroit, Chicago, 
New Jersey, Dallas, 

Washington, Florida
Send your resume to:
info@almeezannews.com

313-586-3230

عاقبــت محكمــة أميركيــة صاحبــة محــل تجــاري بدفــع غرامــة تبلــغ 675 
ألــف دوالر تعويضــا لمســلم لرفضهــا تأجيــره محلهــا بدوافــع وخلفيــات 
عنصريــة، وذكــرت وكالــة أسوشــيتد بــرس أن المحكمــة األميركيــة عاقبــت 
المواطنــة كاتينــا جاتشــيس، مــن مدينــة دنفــر بواليــة كولــورادو )وســط( 
بدفــع 675 ألــف دوالر تعويضــا لرفضهــا تأجيــر محلهــا التجــاري لرشــاد 

خــان مــن بنغاديــش بعــد أن علمــت أنــه مســلم.
وقــال رشــاد خــان )36 عامــا( إن جاتشــيس قالــت عبــر الهاتــف لوســيط 
إن لديهــا مشــكلة تجــاه المســلمين القادميــن مــن الشــرق األوســط، وإنهــا 
عـلـى  المكالمــة  ســجل  الوســيط  وإن  أبيــض،  أميركيــا  مســتأجرا  تريــد 

الهاتــف الــذي اســتخدم دليــا بالمحكمــة، بحســب الوكالــة.

675 ألف دوالر غرامة 
ألميركية رفضت تأجير 

محلها لمسلم

المجلس االمريكي لحقوق االنسان 
AHRC

 في الحفل السنوي السادس
اإلحتفاء بثقافة حقوق االنسان بإمتياز

سـراحهم ويواجهـون ظروفـاً صعبـة ـفي التوظيـف أو مواجهـة التمييـز العنصـري.
 ومن ضيوف الشرف المكرمين الذين تحدثوا رئيسة المكتب الفيدرالي لوالية 
ميشيغن جوسلن بنسون التي أنتخبت مؤخراً وهدفها تقديم افضل الخدمات 
لجميع المواطنين بدون تمييز، والضيفة القادمة من والية نيوجيرسي د. صدف 

والناشـطة  العالمـة  جعفـر 
عمـدة  مؤخـراً  أنتخبـت  والتـي 
شـب  تـاون  منتغمـري  لمدينـة 
ـفي واليـة نيوجيرسـي وقـد نالـت 
ديربـورن  بلديـة  عمـدة  تكريـم 
جـون أورايـلي، والناشـط الحائـز 
عـلى جائـزة أيمـي كـورت ديفيـد 
داي(  )كلـوري  شـركة  مـن 
إنتاجـات  تقديـم  تحـاول  التـي 
ثقافـة  فكـرة  مـن  تلفزيونيـة 
حقـوق االنسـان، وشـهد الحفـل 
مـن  عـدد  مشـاركة  المذكـور 
الشـيخ  منهـم  الديـن  رجـال 
عبـد الحميـد سـالم إمـام المركـز 

ديـت ـفي  االسـامي 
حسـن  والسـيد  رويـت 
المعهـد  مـن  القزوينـي 
والقـس  االمريكـي،  االسـامي 
ديفيد بوالك من ديترويت، ود. 
مجلـس  رئيـس  مصلـح  صالـح 

االمريكـي  المجلـس  إدارة 
وفـِد  قبـِل  مـن  المجلـس  تكريـم  الحفـل  برنامـج  تضمـن  كمـا  االنسـان،  لحقـوق 
يمثـُل المـرأة كان قـد شـارك ـفي المؤتمـر العالمـي للمـرأة ـفي االمـم المتحـدة خال 
آذار المنصـرم، وركـزت كلمـات المتحدثيـن عـلى ضـرورة مواصلـة العمـل من أجل 
تكريـس ثقافـة حقـوق االنسـان ـفي الواليـات المتحـدة أو خارجهـا برغـم الصعـاب 
الن االنسـان هـو القيمـة العليـا ـفي المجتمـع االنسـاني وأن حمايـة حقوقـه البـد ان 
تصبـح أولويـة لـدى مختلـف الجهـات الرسـمية وغيـر الرسـمية وأختتـم الحفـل 
بتنـاول طعـام العشـاء وسـط أجـواء مفعمـة باالمـل ـفي تحقيـق االهـداف المرجـوة 

الميـزان     . للمجلـس 

بعــد  المتحــدة  الواليــات  ـفـي  للمحاكمــة  الديــري  مؤيــد  األردـنـي  ســيخضع 
اعترافــه بتهريــب يمنييــن إلــى األراضــي األميركيــة عــن طريــق المكســيك خــال 

فتــرة النصــف الثاـنـي مــن عــام 2017.
وقالــت وزارة العــدل ـفـي بيــان عـلـى موقعهــا اإللكتروـنـي إن الديــري الــذي 
يبلــغ مــن العمــر 31 عامــا اعتــرف بتآمــره لتهريــب ســتة يمنييــن عــن طريــق 

مهربيــن مكســيكيين لقــاء مبالــغ ماديــة.
وأشــارت إلــى أنــه كان يقــوم بنقلهــم مــن مدينــة مونتيــري فــي المكســيك إلــى 
منطقــة بيــدراس نيغــراس تحضيــرا لتهريبهــم عبــر نهــر ريــو غرانــدي إلــى واليــة 

تكســاس، فضــا عــن تزويدهــم بقبعــات حمايــة وســترات عاكســة.
والديــري ليــس مقيمــا دائمــا ـفـي الواليــات المتحــدة، لكنــه يعيــش بشــكل 

دائــم ـفـي المكســيك.
وكانــت الســلطات قــد ألقــت القبــض علــى الديــري فــي شــهر أيــار/ مايــو مــن 

عــام 2018 فــي مطــار جــون إف كينيــدي الدولــي فــي نيويــورك.

محاكمة أردني 
هّرب يمنيين إلى 

أميركا
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لكــن لمــاذا يفضــل بعــض األهاـلـي تعريــض حيــاة أطفالهــم وحياتهــم للخطــر بــدالً 
مــن تلقيحهــم؟ القضيــة ليســت قضيــة إهمــال، كمــا قــد يعتقــد البعــض، بــل قضيــة 
أفــكار شــائعة خاطئــة عــن التلقيــح منتشــرة بشــكل خــاص بيــن مجموعــات دينيــة 
مختلفــة، مــن دون أن تقتصــر عليهــا. وـفـي مــا يخــص نيويــورك فهــي منتشــرة بيــن 
ـفـي  منهــا  قســم  يعيــش  والتــي  المتشــددة  األرثوذكــس  اليهــود  مجموعــات  بعــض 
منطقــة بروكليــن، لكــّن تلــك األفــكار الشــائعة ضــد اللقــاح ال تقتصــر عليهــم بــل تمتــد 
إلــى آخريــن مــن المتدينيــن الذيــن يحظــون بدعــم زعمــاء طوائفهــم، أو غيــر المتدينيــن.
األفــكار الخاطئــة عــن التلقيــح تنشــرها جهــات عديــدة، مــن بينهــا مــا يتعــارض مــع 

الحقائــق العلميــة، وهــو مــا ينشــره المتطرفــون خصوصــاً. تــوزع تلــك المجموعــات 
الكتيبــات والرســائل وتســتنجد ببعــض رجــال الديــن الذيــن يوقعــون عليهــا، مــا يثيــر 
الريبــة بيــن األهاـلـي خصوصــاً المتدينيــن. إحــدى المجموعــات ـفـي الواليــات المتحــدة 
تحمــل اســم »آبــاء وأمهــات ُيعلّمــون ويدافعــون عــن صحــة األطفــال« وفــي واحــد مــن 
المناشــير التــي تســتخدمها ضــد التلقيــح، وقــد وقــع عليــه عــدد مــن الحاخامــات، زعــم 

بــأّن »التلقيــح هــو الخطــر األعظــم عـلـى صحــة األطفــال«.
تشــير االختصاصيــة االجتماعيــة، تــارا بيــرغ، التــي تعمــل فــي مــدارس نيويــورك العامــة 
ـفـي كّل مــكان عـلـى  اللقــاح وأهميتــه متوافــرة  العلميــة حــول  أّن »المعلومــات  إـلـى 
اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي، لكــّن تلــك المجموعــات المتطرفــة تســتغل 
ســذاجة النــاس وتصديقهــم لمــا يوقــع عليــه بعــض رجــال الديــن، فتصبــح المعتقــدات 
غيــر المدّعمــة علميــاً أقــوى مــن تلــك التــي أثبتــت علميــاً. بالنســبة لنــا كاختصاصييــن 
اجتماعييــن أو أليّ شــخص يعمــل ـفـي مجــال الصحــة العامــة، نحــاول تنبيــه األهــل، 
ونشــر المعلومــات الصحيحــة وتدعيــم مــا نقولــه بإحصائيــات وغيرهــا. لكــّن بعــض 
كان  لــو  حتــى  يصدقونــه  الــذي  الدينــي  مرشــدهم  إـلـى  االســتماع  يفضلــون  األهاـلـي 
هنــاك غيــره مــن المرشــدين الدينييــن يؤيــد التلقيــح. وألّن بعضهــم يميــل إلــى تصديــق 
الفكــرة فيفضــل االســتعانة بحاخــام يؤكــد أفــكاره حتــى مــع وجــود عشــرات غيــره مــن 
الحاخامــات المعروفيــن الذيــن يؤيــدون التلقيــح. القضيــة األخــرى أّن كثيــراً مــن هــؤالء 
األطفــال، فــي حالــة اليهــود األرثوذكــس، يدرســون فــي مــدارس خاصــة، مــا يجعــل وصولنــا 

شؤون إمريكية

إتهام موظفة سابقة بالخارجية 
بالعمالة للصين

ضابط 'سي أي إيه' سابق يعترف بالتجسس

إعدام أميركي يؤمن بتفوق العرق 
كـرم الرئيـس دونالـد ترامـب المعلـم الفائـز بجائـزة "معلـم العـام" لسـنة األبيض

المـدارس  رؤسـاء  "مجلـس  مـن  المدعومـة  الجائـزة  عـلى  2019.وحصـل 
روبنسـون. رودـني  يدعـى  فيرجينيـا  واليـة  مـن  معلـم  الحكوميـة" 

وقـد أقيـم حفـل خـاص لتكريـم روبنسـون ـفي البيـت األبيـض، واسـتقبله 
الرئيـس دونالـد ترامـب ـفي المكتـب البيضـاوي برفقـة فائزيـن آخرين باللقب 
عـلى مسـتوى الواليـات. وحضـر اللقـاء نائـب الرئيـس مايـك بنـس ووزيـرة 

التعليـم بيتسـي ديفـوس.
نائـب الرئيـس مايـك بنـس قـدم التهنئـة للمعلـم الـذي يتحـدر مـن مدينـة 

ريتشـموند عـلى تويتـر.
وقـد بـدأ العمـل ببرنامـج الجائـزة ـفي خمسـينيات القـرن الماضـي، واعتـاد 
الرؤسـاء األميركيـون عـلى تكريـم الفائـز كل عـام، وقـد كـرم ترامـب الفائزيـن 

لعامـي 2017 و2018.
وزيـرة التعليـم قالـت خـال الحفـل إن "المعلميـن يفعلون الكثير للتاميذ 
لكـن الكثيـر ممـا يفعلونـه تجـاه تاميذهـم ال ُيـرى"، مضيفـة "أنـا هنـا القـول: 
كـم عندمـا تشـجعون طالبـا محبطـا أو يحتـاج  كـم". وأضافـت: "نرا نحـن نرا

إـلى مسـاعدة إضافيـة بسـيطة".
الـذي  روبنسـون  إن  الحكوميـة  المـدارس  ويقـول موقـع مجلـس رؤسـاء 
بـذل جهـودا لمسـاعدة األطفـال ـفي سـجون  يعمـل مدرسـا منـذ 20 عامـا 
األحـداث، وهـو حاليـا يـدرس المـواد االجتماعيـة لألطفـال ـفي مدرسـة تتبـع 
إنـه يسـعى  سـجن األحـداث ـفي مدينـة ريتشـموند، وتقـول سـيرته الذاتيـة 
التـي تحـول دون  البدائـل للتاميـذ  إـلى تقديـم  مـن خـال نهجـه الدراسـي 

السـجون. وإيداعـم  جرائـم  ارتكابهـم 
وجعلهـم  طالـب...  كل  احتياجـات  تلبيـة  هـي  "وظيفتـي  المعلـم:  يقـول 
يشـعرون أنهـم محبوبـون ويشـعرون بالتقديـر، وألهمهـم لفعـل مايريـدون 

فعلـه".
طابـه"  وبيـن  بينـه  تعاونيـة  كة  "شـرا عـن  عبـارة  هـو  الدراسـي  وفصلـه 
ويحـاول مـن خالـه مسـاعدة األطفـال عـلى النمـو االجتماعـي والعاطفـي.
روبنسـون، الحاصـل عـلى ليسـانس اآلداب ـفي التاريـخ وماجسـتير اإلدارة 
مـن  حرمـت  التـي  والدتـه  تكريمـا  المهنـة  هـذه  اختـار  واإلشـراف،  التربويـة 
ريـف  ـفي  الفقـر  وبسـب  الفصـل  سياسـة  بسـبب  طفلـة  وهـي  التعليـم 

. فيرجينيـا
 ،R.E.B. Award وقـد حصـل عـلى عـدة جوائـز مـن قبـل، مـن بينهـا جائـزة
التـي تمنـح للمعلميـن الذيـن "يميـزون أنفسـهم بأدائهـم الملهـم ـفي الفصل 

الدراسـي".
هـو أيضـا عضـو ـفي فريـق يضـم قـادة مجتمـع وسياسـيين، ويهـدف إـلى 
لتشـغيل  جهـودا  المعلـم  ويبـذل  ريتشـموند.  مدينـة  ـفي  التعليـم  تنميـة 

تعليميـة. وظائـف  ـفي  حظـا  األقـل  الذكـور  المعلميـن 

اتهام سائق أمرييك بالدهس بدافع عنرصياتهام سائق أمرييك بالدهس بدافع عنرصي

وزارة  ـفي  سـابقة  موظفـة  إن  بيـان  ـفي  األميركيـة  العـدل  وزارة  قالـت 
الخارجيـة األميركيـة اعترفـت بالتآمـر مـع عمـاء صينيين.وأضافـت وزارة 
العـدل أن الموظفـة كانـداس كايبـورن اُتهمـت بالكـذب عـلى ضباط إنفاذ 
القانـون وإخفـاء اتصـاالت مكثفـة وهدايـا تلقتهـا مـن العمـاء الصينييـن 

ـفي مقابـل تزويدهـم بوثائـق داخليـة لـوزارة الخارجيـة األميركيـة.
عـلى صعيـد متصـل أعلنـت وزارة العـدل األميركيـة أن ضابطـا سـابقا 
ـفي وكالـة االسـتخبارات المركزيـة "سـي آي إيـه" قـد يقضـي بقيـة حياتـه 
بالتجّسـس لصالـح الصين.واعتقـل  أقـّر بذنبـه  القضبـان بعـد أن  خلـف 
الثاني/ينايـر 2018  كانـون  ـفي  البالـغ 54 عامـا  ـلي  جيـري شـون شـينغ 
لاشـتباه بتزويده الصين معلومات عن شـبكة عماء أميركيين تمكّنت 

بكيـن مـن تفكيكهـا بيـن عامـي 2010 و2012.
وأقـّر ـلي أمـام قاضـي محكمـة ـفي المقاطعـة الشـرقية لفيرجينيـا بالتآمـر 
وزارة  بيـان  وفـق  الوطنـي،  بالدفـاع  متعلقـة  معلومـات  الصيـن  لتزويـد 
عـام  المركزيـة  االسـتخبارات  وكالـة  ـفي  كضابـط  عملـه  ـلي  العدل.وتـرك 
2007 وانتقـل إـلى هونـغ كونـغ، وـفي نيسـان/أبريل 2010 حـدث اتصـال 

بينـه وبيـن ضابطـي اسـتخبارات صينييـن، بحسـب وزارة العـدل.
مبلـغ 100  عليـه  الصينيـة عرضـت  االسـتخبارات  أّن  الـوزارة  وتابعـت 
ألـف دوالر مقابـل معلومـات واالعتنـاء بـه "مـدى الحيـاة" مقابـل تعاونـه.

وأضافت أنّه في أيار/مايو 2010 أنشأ لي وثيقة على حاسوبه المحمول 
بمهّمـات  ضباطهـا  المركزيـة  االسـتخبارات  وكالـة  تكلّـف  أيـن  تصـف 
إّن  للوكالة".وقالـت  حساسـة  لعمليـات  الزمنـي  واإلطـار  "ومواقعهـم 
مكتـب التحقيقـات الفدراـلي ضبـط أيضـاً مذكـرات مكتوبـة بخـط يـد ـلي 

ومتعلّقـة بعملـه ـفي الـ"سـي آي ايـه".

بتفـوق  يؤمـن  رجـا  األميركيـة  تكسـاس  واليـة  ـفي  السـلطات  أعدمـت 
اب. بيـك  بشـاحنة  بجـره  أسـود  رجـل  بقتـل  أديـن  األبيـض،  العـرق 

ونفـذ حكـم اإلعـدام بحـق جـون وليـام كينـغ )44 عامـا( بحقنـه بمـادة 
سـامة ـفي السـاعة 7:08 مسـاء األربعـاء 25 ابريـل ـفي سـجن هانتسـفيل.
حزيران/يونيـو  ـفي  بيـرد  جيمـس  بقتـل  أدينـوا  ثاثـة  أحـد  هـو  وكينـغ 
المتهـم اآلخـر لورانـس برويـر ـفي 2001، بينمـا حكـم  إعـدام  1998.وتـم 
عـلى المتهـم شـون بيـري الـذي تعـاون مـع المحققيـن، بالسـجن المؤبـد.

وقـال بيـري ـفي شـهادته أمـام المحكمـة إنـه والمتهميـن اآلخريـن كانـوا 
يشربون الجعة في الشاحنة عندما أخذوا بيرد واقتادوه إلى طريق ريفي 
بساسـل  وأوثقـوه  مبرحـا،  ضربـا  بيـرد  بضـرب  قامـوا  أنهـم  ناء.وأوضـح 

خلـف الشـاحنة.
وكان بيـرد عـلى قيـد الحيـاة أثنـاء جـره عـلى شـارع لمسـافة تزيـد عـن 
ثاثـة كيلومتـرات، وعاـنى مـن آالم شـديدة قبـل أن تقطـع رأسـه عندمـا 
طبيـب  قـال  مـا  بحسـب  اسـمنتي،  صـرف  بأنبـوب  جثتـه  اصطدمـت 
مختـص شـهد ـفي محاكمـة كينغ.وعثـر عـلى جثتـه المقطعـة أمـام كنيسـة 

بلـدة جاسـبر الصغيـرة ـفي تكسـاس. للسـود ـفي 
لـدى  المتحـدة خاصـة  الواليـات  ـفي  الجريمـة صدمـة  تفاصيـل  وأثـارت 

الوحشـي. العنصـري  للتاريـخ  انعكاسـا  فيهـا  رأوا  الذيـن  السـود 
ويعتبـر الحكـم عـلى كينـغ ـفي 1999، العضـو ـفي جماعـة عنصرية تعرف 
باسـم "اتحـاد فرسـان أميـركا"، المـرة األوـلى منـذ السـبعينيات التـي يتـم 

فيهـا إصـدار حكـم إعـدام ـفي تكسـاس لقتلـه رجـا مـن أصـول إفريقيـة.
وهـذه رابـع مـرة خـال 2019، يتـم فيـه تنفيـذ حكـم إعـدام ـفي الواليـات 

المتحـدة.

أفضل ُمعلم في أميركا

الميزان - نيويورك ــ ابتسام عازم– العربي الجديد
ربما يعتقد البعض أّن أمراضاً كالحصبة اختفت، خصوصاً في الدول الصناعية، 
لكــّن خبــر إعــان حالــة الطــوارئ ـفـي مدينــة نيويــورك بالواليــات المتحــدة، أصــاب 
كثيريــن، حتــى مــن األميركييــن، بدهشــة. فعلــى الرغــم مــن خطــورة الحصبــة، هنــاك 
لقــاح آمــن يســاعد عـلـى الوقايــة منهــا بشــكل فعــال، علمــاً أّن اإلصابــة بالمــرض 
قــد تــؤدي إلــى الوفــاة، واألطفــال هــم األكثــر عرضــة لإلصابــة بهــا. وبحســب مكتــب 
الصحــة لمدينــة نيويــورك فقــد جــرى تســجيل 285 إصابــة خــال األشــهر الســتة 

كثــر مــن 400 حالــة فــي واليــة نيويــورك ككّل.  الماضيــة فيهــا مــن بيــن أ
وأعلــن عمــدة نيويــورك، بيــل دي باســيو، حالــة الطــوارئ ـفـي المدينــة، تحديــداً 
فــي بعــض أحيــاء بروكليــن، مطالبــاً األشــخاص غيــر الملقحيــن بأخــذ اللقــاح. كذلــك، 
إـلـى األهاـلـي لتلقيــح أوالدهــم، وعـلـى وجــه التحديــد ـفـي األحيــاء التــي  نــداء  وّجــه 
يقطنهــا عــدد كبيــر مــن اليهــود األرثوذكــس المتشــددين، كمــا حــّي وليامزبيــرغ 
ــا قــد تغــّرم أيّ شــخص  ومناطــق محيطــة. وأعلنــت دائــرة الصحــة فــي المدينــة أنّه
مصــاب يســكن فــي األحيــاء التــي تفشــى فيهــا المــرض، فــي مناطــق بروكلينوكوينــز، 
ـفـي محاولــة لحــث األهاـلـي عـلـى تلقيــح أطفالهــم. وـفـي شــهر  ألــف دوالر،  بمبلــغ 
ديســمبر/ كانــون األول األخيــر أصــدرت مدينــة نيويــورك أمــراً يطلــب مــن بعــض 

المــدارس منــع حضــور التاميــذ غيــر الملقحيــن ضــد الحصبــة.
ـفـي خطــوة نــادرة، أعلنــت مقاطعــة روكانــد، الواقعــة شــمالي مدينــة نيويــورك، 
ويصــل عــدد ســكانها إـلـى نحــو 300 ألــف نســمة، عــن منــع وجــود األطفــال غيــر 
مــن انتشــار العــدوى عـلـى  الملقحيــن ضــد الحصبــة ـفـي األماكــن العامــة، خوفــاً 
نطــاق أوســع، إذ أعلــن مســبقاً عــن 155 حالــة إصابــة بالحصبــة ـفـي المقاطعــة.

وبحســب  بســرعة.  تنتشــر  أن  يمكــن  التــي  الخطيــرة  األمــراض  مــن  الحصبــة 
كثــر مــن 100 ألــف شــخص حــول  إحصائيــات األمــم المتحــدة فــإّن المــرض قتــل أ
العالــم ـفـي عــام 2017. كذلــك، فــإّن ســهولة اإلصابــة بالحصبــة، بيــن األشــخاص 
غيــر الملقحيــن، هــي جــزء مــن خطورتهــا، إذ تنتقــل عــن طريــق قطــرات أو رذاذ 
ســائل مــن أنــف أو فــم شــخص مصــاب، عنــد العطــس أو الســعال مثــاً، لشــخص 
كــز األميركيــة للســيطرة علــى األمــراض والوقايــة  آخــر غيــر مصــاب. وبحســب »المرا
منهــا« فــإّن الفيــروس يمكــن أن يعيــش فــي الهــواء الــذي تنفــس أو عطس أو ســعل 
فيــه المريــض لســاعتين بعــد مغــادرة الشــخص المريــض بالحصبــة المــكان، خــال 

الفتــرة التــي يمكنــه نقــل العــدوى فيهــا.

إليهــم معقــداً، مقارنــة بالمــدارس العامــة التــي أعمــل فيهــا«.
اليهــود  أغلبيــة  أّن  إـلـى  نيويــورك  ـفـي  الصحــة  لدائــرة  الرســمية  التقاريــر  تشــير 
األرثوذكــس المتشــددين يلقحــون أوالدهــم، لكــن هنــاك حركــة صغيــرة ترفــض ذلك 
ألســباب عديــدة مــا يعرضهــا ويعــرض أطفالهــا للخطــر. وتزعــم الحركــة أّن اللقاحــات 
التــي تســتخدم تحتــوي علــى الحمــض النــووي للقــردة والفئــران والخنازيــر ومصــل 
عظــم البقــر، وجميعهــا محــّرم تناولــه بحســب الشــريعة اليهوديــة، وبذلــك تحــّرم 

اللقــاح نفســه.
تشــير بيرغ لـ«العربي الجديد« إلى أّن من الخطأ االعتقاد أّن تلك اآلراء المســبقة 
والخاطئــة منتشــرة فقــط بيــن المتدينيــن بــل بين العلمانييــن ومجموعات مختلفة 
مدعومــة مــن اللوبــي المعــادي للتلقيــح. وتنتشــر اآلراء الخاطئــة بمســاعدة وســائل 
التواصــل االجتماعــي مــا يجعــل محاربتهــا صعبــة. تتابــع أّن مــن بيــن تلــك اآلراء أّن 
اللقــاح يســبب اإلصابــة بالتوحــد وبعــض األمــراض لألطفــال. هــذه الشــكوك تزيــد 

المخــاوف عنــد األهــل.
وتنشــط فــي الواليــات المتحــدة، وفــي دول غربيــة أخــرى، لوبيــات تعــارض التلقيــح. 
كثــر تنظيمــاً لمحاربــة  وتشــير بيــرغ إلــى أّن مــن الضــروري أن تقــوم الحكومــة بعمــل أ
تلــك اللوبيــات المتطرفــة والتــي »تغلــف كذبهــا بصــور تدعــي العلميــة، مــن قبيــل 
تلــك  تكــون  حيــن  ـفـي  للتلقيــح  المختلفــة  الجوانــب  نقــاش  بحجــة  نــدوات  عقــد 
النــدوات عبــارة عــن دعايــة عدائيــة للتلقيــح«. وتلفــت بيــرغ االنتبــاه إـلـى قضيــة 
الخــوف والمعلومــات الخاطئــة: »كثيــر مــن األهاـلـي لديــه أســئلة مشــروعة حــول 
لكــن  شــخص،  أيّ  وقلــب  رأس  ـفـي  الخــوف  نغــرس  أن  الســهل  ومــن  التلقيــح، 
التخلــص مــن تلــك المخــاوف ومحاربتهــا يصبــح مهمــة صعبــة، خصوصــاً عندمــا 

تعشــش ـفـي الــرؤوس«.

الحّصبة 
تهاجم نيويورك
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سباق 2020 ... أول جمهوري اتهام سائق أميركي بالدهس بدافع عنصري
يتحدى ترامب

اتهام سائق أمرييك بالدهس بدافع عنرصياتهام سائق أمرييك بالدهس بدافع عنرصي

ثمانيـة جرحـى،  موقعـا  بسـيارته  مـارة  دهـس  تعمـد  أميركـي  اتُّهـم سـائق 
بالقيـام بذلـك ظنـا منـه أنهـم مسـلمون، وفـق مـا أعلنـت شـرطة كاليفورنيـا 

الماضـي. قبـل  األسـبوع 

السـائق  أن  فرانسيسـكو  سـان  قـرب  سـانيفيل  ـفي  الشـرطة  وأوضحـت 
ويدعـى إيزايـا بيبلـز )34 عامـا( مسـتهدف بتحقيـق ـفي محاولـة قتـل بدافـع 

مشـددة. ظروفـا  يشـكل  مـا  عنصـري، 
وقال الشرطي فان نغو خال مؤتمر صحفي "هناك أدلة جديدة تفيد بأن 
بيبلـز اسـتهدف عمـدا ضحايـاه بسـبب عرقهـم وقناعـة منـه بأنهـم مسـلمون".

وذكـرت وسـائل إعـام محليـة أن بيـن الجرحـى الثمانيـة ثاثـة مـن أفـراد عائلة 
واحـدة هـم والـد وابنـه وابنتـه، ولـم تـرد أي تفاصيـل حـول جنسـية الجرحـى 

أو ديانتهـم.
وقـال محامـي المتهـم إن الحـادث "ناتـج بوضـوح عـن اضطرابـات نفسـية" 
المناسـب لموكلـه، وهـو بحسـب مـا أوضـح،  العـاج  وإنـه سـيطالب بتوفيـر 

عسـكري سـابق قـد يكـون يعاـني مـن اضطـراب مـا بعـد الصدمـة.

أعلـن الحاكـم األسـبق لواليـة 
ويلـد  وليـام  ماساتشوسـتس 
ترشـحه لنيـل تسـمية الحـزب 
الجمهوري النتخابات الرئاسـة 
2020، ليصبـح أول جمهوري 
دونالـد  الرئيـس  يتحـدى 

االنتخابـات. هـذه  ـفي  ترامـب 
"لقـد  بيـان:  ـفي  ويلـد  وقـال 
إـلى  للعـودة  الوقـت  حـان 
المسـاواة   - لينكولـن  مبـادئ 

مـن  كبـر  أ سـبب  هنـاك  "ليـس  أنـه  وأضـاف  للجميـع"،  والفرصـة  والكرامـة 
الحفاظ على ما يجعل أميركا عظيمة حقا. أنا مستعد لقيادة تلك المعركة".
وكان ويلـد قـد خـاض سـباق عـام 2016 عـلى منصـب نائـب الرئيـس عـن 
الحـزب الليبرتـاري، إـلى جـوار غـاري جونسـون الـذي ترشـح لمنصـب الرئيـس.
ـفي تسـعينيات  واليـة ماساتشوسـتس مرتيـن  الـذي حكـم  ويلـد،  اتهـم  وقـد 
ـفي  وقـال  جسـيم"،  "خطـر  ـفي  األمـة  تـرك  بأنـه  ترامـب  الماضـي،  القـرن 
رئيسـا  ترامـب  بقـي  لـو  "الجمهوريـة"  عـلى  يخشـى  إنـه  سـابقة  تصريحـات 

أخـرى. سـنوات  لسـت 
الناخبيـن  لـدى  بشـعبية  يتمتـع  الرئيـس  يـزال  ال  ترامـب،  تحديـه  ورغـم 
الجمهورييـن. وأعلنـت حملـة إعـادة انتخابـه رئيسـا للواليـات المتحـدة األحـد 
كثـر مـن 30 مليـون دوالر خـال الربـع األول مـن العـام الحاـلي،  أنهـا جمعـت أ
متفوقا على المرشـحين اللذين يتصدران قائمة المرشـحين الديموقراطيين 

معـا.

الميزان – حسام فهمي – الجزيرة نت 

قــد تــرى صورتــه معلقــة عـلـى عربــات مزارعيــن فقــراء ـفـي مصــر، أو عـلـى 
ســيارة محملــة بالخضــراوات فــي إحــدى قــرى شــمال أفريقيــا، أو علــى حائــط 
غرفــة شــاب محــب للســينما فــي الشــام، يرتبــط بــه العــرب بعاقــة خاصــة، يحبــه 

اليونانيــون، والمكســيكيون، ومحبــي الســينما بشــكل عــام فــي العالــم.
إنــه الممثــل األميركــي مــن أصــل مكســيكي أنتونــي كويــن، الــذي مــّرت ذكــرى 
ميــاده الرابعــة بعــد المئــة فــي أبريــل هــذا العــام، والــذي يعتبــره كثيــرون مــن 
النقــاد مــن بيــن أفضــل الممثليــن فــي تاريــخ الســينما العالميــة، والرجــل الــذي 

بــرع بشــكل خــاص فــي تقمــص أدوار األبطــال التاريخييــن ألمــم وبــاد أخــرى.
كيــف نجــح هــذا الرجــل ـفـي حفــر اســمه بحــروف مــن نــور ـفـي قلــوب هــؤالء 
المحبيــن، ولمــاذا يرتبــط بــه العــرب بتلــك العاقــة الخاصــة؟ هــذا مــا نحــاول 

معكــم أن نتتبعــه...
أول التيني يفوز باألوسكار

بــدأ أنتوـنـي كويــن الــذي ولــد ـفـي المكســيك ـفـي أعقــاب الثــورة المكســيكية 
حياتــه ممثــا مســرحيا لفتــرة قصيــرة ـفـي الثاثينيــات ـفـي أميــركا، ثــم عقــب 
ذلــك حــاول االنتقــال إلــى الســينما، لكنــه لــم يكــن يعطــى ســوى أدوار الســكان 
األصلييــن والاتينييــن، وهــي بالطبــع أدوار صغيــرة بــل أغلبهــا يتــم دون أن 

يظهــر اســم مــن يؤديهــا.
اســتمر كفــاح كويــن ضــد الصــورة النمطيــة وـفـي التوقيــت نفســه ســاعده 
حصولــه علــى الجنســية األميركيــة فــي نهايــة األربعينيــات، ليقــدم ظهــوره األول 
 A streetcar named ( »الكبيــر مــن خــال مســرحية »عربــة تســمى الرغبــة

أنتوني كوين.. 
األميركي الذي يحبه 

العرب
desire( للكاتــب تينيســي ويليامــز، التــي حولهــا عقــب ذلــك المخــرج إيليــا كازان 

لفيلــم فــي عــام 1951، حيــث لعــب دور البطولــة فيــه مارلــون برانــدو.
 Viva ( زاباتــا«  هــو »فيفــا  آخــر  فيلــم  ـفـي  وبرانــدو  كويــن  ذلــك  تعــاون عقــب 
إيليــا  إخــراج  مــن  الثائــر،  المكســيكي  للبطــل  الشــعبية  القصــة  عــن   ،)Zapata
أدائــه  النقــدي والجماهيــري مــن خــال  أيضــا، واجتــذب كويــن اإلعجــاب  كازان 
لــدور شــقيق زاباتــا، وحصــد فــي نهايــة العــام جائــزة األوســكار فــي فئــة أفضــل ممثــل 
مســاعد، ليصبــح بذلــك أول أميركــي التينــي يفــوز بجائــزة األوســكار علــى اإلطــاق، 

وليبــدأ مــن هــذه اللحظــة مشــوارا فنيــا مميــزا للغايــة.
الرسالة ... كيف يصل اإلسام للغرب؟

»فيفــا  فيلــم  عقــب  الخمســينيات  ـفـي  لكويــن  الســينمائي  النجــاح  اســتمر 
زاباتــا« وأصبــح بطــا دائمــا لــألدوار الكبــرى، نذكــر منهــا بطولتــه للفيلــم اإليطالــي 
»الطريــق« ) La Strada( الــذي يعــده كثيــرون أحــد أبــرز أعمــال المخــرج اإليطالــي 

فيللينــي«. »فيدريكــو 
هــذه  ـفـي  تناســبه  ألدوار  ينتقــل  أن  وقــرر  كويــن  عْمــر  ازداد  الســتينيات  وـفـي 
 Lawrence of( العــرب«  »لورانــس  الملحمــي  الفيلــم  ـفـي  فشــارك  المرحلــة، 
Arabia(، ورغــم أنــه فيلــم إنجليــزي فقــد بــدا كويــن مــن هــذه اللحظــة تعرفــه إلــى 

العربيــة. األدوار 
وـفـي بدايــة الســبعينيات حــاول المخــرج والمنتــج الســوري مصطفــى العقــاد 
العقــاد  إـلـى حقيقــة، كتــب  أن يحــول حلمــا قديمــا بصناعــة فيلــم عــن اإلســام 
الســيناريو وحصــل عـلـى موافقــة األزهــر الشــريف عليــه، واختــار المغــرب مكانــا 

للتصويــر وكان عليــه اختيــار األبطــال.
غايــة العقــاد مــن الفيلــم كان صنــع مــا يشــبه الجســر بيــن اإلســام والغــرب، 
ألنــه شــخصيا شــعر بــأن اإلســام الحقيقــي غيــر معــروف للغربييــن الذيــن عــاش 

برفقتهــم طــوال حياتــه، ولتحقيــق هــذه الغايــة صنــع العقــاد نســختين للفيلــم، 
نســخة بالعربيــة قــام ببطولتهــا الممثــل المصــري عبــد هللا غيــث، ونســخة 

إنجليزيــة قــام ببطولتهــا أنتونــي كويــن.
أداء كويــن فــي دور »حمــزة بــن عبــد المطلــب« عــم النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم جــاء صادقــا ومؤثــرا ـفـي المشــاهدين العــرب قبــل األجانــب، وشــعر 
العــرب بــأن هــذا الرجــل ال يقلــد مظهرهــم أو طريقــة حياتهــم فقــط، ولكنــه فــي 
الحقيقــة يجســدها ويحترمهــا ويتصــرف مــن خالهــا بشــكل طبيعــي للغايــة. 
أنتوـنـي كويــن كان مهتمــا بتجســيد  وانتشــرت الحكايــات عقــب ذلــك أن 
الشــخصية بشــكل حقيقــي لدرجــة أنــه طلــب مــن العقــاد أن يقــوم الممثــل 
المصــري عبــد هللا غيــث بــأداء المشــاهد العربيــة قبــل أن يقوم هو بمشــاهده 
اإلنجليزيــة، لكــي يســتطيع اســتلهام الــروح العربيــة مــن ممثــل عرـبـي، ولــم 
يتكبــر كويــن ولــم يقــل إنــه ممثــل كبيــر، واهتــم بعملــه حتــى آخــر يــوم واســتمر 

فــي التعلــم والتــدرب.
وحقــق الفيلــم نجاحــا كبيــرا، وُرشــح إلحــدى جوائــز األوســكار فــي نهايــة العــام، 
وبرغــم المعارضــة التــي قوبــل بهــا مــن بعــض الــدول اإلســامية فــي البدايــة 
وعلــى رأســها الســعودية، فإنــه اآلن يعــد بــا شــك أفضــل فيلــم تمــت صناعتــه 

عــن قصــة الســنين األولــى لإلســام.
أسد الصحراء ... عمر المختار يبعث من جديد

مــع مصطفــى  الثاـنـي  فيلمــه  كويــن  أنتوـنـي  الثمانينيــات صنــع  بدايــة  ـفـي 
الليبيــة. الدولــة  مــن  وبتمويــل مباشــر  ليبيــا،  ـفـي  المــرة  وهــذه  العقــاد، 

ـفـي هــذا الفيلــم قــدم أنتوـنـي كويــن مــا يمكننــا اعتبــاره أحــد أعظــم األدوار 
التاريخيــة أداء علــى مــر العصــور، وذلــك مــن خــال تجســيده لقائــد المقاومــة 
االحتــال  حــارب  الــذي  الرجــل  المختــار«،  »عمــر  الصحــراء  أســد  الليبيــة، 
اإليطاـلـي لمــدة تزيــد عـلـى العشــرين عامــا، وذلــك مــن خــال أدوات حــرب 
بدائيــة، ولكنــه علــى الرغــم مــن ذلــك منــع اإليطالييــن مــن فــرض ســيطرتهم 

عـلـى ليبيــا طــوال هــذه المــدة.
أداء كويــن لــدور عمــر المختــار أظهــر الجوهــر الحقيقــي للمحاربيــن العــرب، 
غيــر  معاملــة  ياقــون  نفســه  الوقــت  وـفـي  األســرى،  قتــل  يرفضــون  الذيــن 
إنســانية مــن المحتــل اإليطالــي. وقــد جمــع كويــن فــي هــذا الفيلــم بيــن المهابــة 
والقــوة لمظهــر محــارب ضــد االحتــال، كمــا جمــع الطيبــة والحنــان اللذيــن 

ــا روحيــا لــكل مــن حولــه. يميزانــه باعتبــاره أب
وـفـي نهايــة الفيلــم يتــم إعــدام عمــر المختــار، يســقط أنتوـنـي كويــن، ولكنــه 
بأدائــه المؤثــر ضمــن لهــذه الشــخصية محبــة غامــرة ـفـي الوطــن العرـبـي، وال 
نبالــغ إن قلنــا إن كثيريــن حتــى اآلن يخلطــون بيــن الصــورة الحقيقيــة للمختــار 

والصــورة الحقيقيــة ألنتونــي كويــن نفســه.

ترامب يختار رئيسا لوكالة الهجرة والجمارك
أعلـن الرئيـس دونالـد ترامـب ـفي تغريـدة أن مسـؤوال سـابقا ـفي إدارة الرئيس 
والجمـارك  الهجـرة  قوانيـن  إنفـاذ  وكالـة  سـيترأس  أوبامـا  بـاراك  السـابق 

الداخـلي. األمـن  لـوزارة  تابعـة  األميركيـة )ICE(، وهـي وكالـة 
والنسـاء  الرجـال  »سـيترأس  مورغـان  مـارك  أن  تغريـدة  ـفي  وكتـب 

رائـع«. بعمـل  »يقـوم  أن  وتوقـع   ،ICE ـفي  المجتهديـن« 
وقال القائم بأعمال وزارة األمن الداخلي كيفن ماكالينان في بيان إن هناك 
حاجـة إـلى خبـرة مورغـان »لمعالجـة األزمـة عـلى الحـدود ودعـم العامليـن ـفي 

.»ICE
التحقيقـات  لمكتـب  السـابق  العميـل  مورغـان،  اختـار  قـد  أوبامـا  وكان 
الفيدراـلي )FBI(، ـفي عـام 2016 لقيـادة دوريـة الحـدود األميركيـة، التـي تتبـع 

الحـدود. وحمايـة  الجمـارك  هيئـة 
وكالـة  وقالـت  األبيـض.  البيـت  ترامـب  وصـول  بعـد  مورغـان  وأقيـل 
أسوشـييتد بـرس إنـه اصطـدم باتحـاد العامليـن ـفي دوريـة الحـدود األميركيـة، 

بترامـب. قويـة  عاقـات  لديهـا  التـي 
وبعـد خروجـه مـن منصبـه، عبـر مورغـان عـن تأييـده لفكـرة بنـاء جـدار عـلى 

الحـدود الجنوبيـة بيـن الواليـات المتحـدة والمكسـيك.
وقـد أشـاد ترامـب ـفي تغريـدة لـه ـفي نيسـان/أبريل الماضـي بـه، وقـال إن 
مورغـان أبلغـه بأنـه غيـر راض عـن السياسـات السـابقة المتعلقـة بالهجـرة.
مجلـس  موافقـة  الجديـد  المنصـب  ـفي  ترامـب  مرشـح  تعييـن  ويتطلـب 

الشـيوخ.
ويأـتي هـذا األعـان ـفي ظـل تغييـرات ـفي وزارة األمـن الداخـلي وسـط اتجـاه 

كثـر تشـددا للهجـرة. أ
كريسـتن  الداخـلي  األمـن  وزيـرة  مغـادرة  الماضـي  الشـهر  ترامـب  وأعلـن 
كليـر  الوزيـر  نائـب  بأعمـال  القائمـة  تقديـم  ذلـك  أتبـع  ثـم  نيلسـن منصبهـا، 
الحـدود  وحمايـة  الجمـارك  مفـوض  ترامـب  اختيـار  بعـد  اسـتقالتها  غـرادي 

نيلسـن. محـل  ليحـل  غـرادي  مـن  بـدال  ماكالينـان  كيفـن 
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محـاكــمـــة
محمــد الحلبــــي

األطول في تاريخ 
األسرى الفلسطينيين

الفلســطينية أن محاكمــة األســير  كشــفت هيئــة شــؤون األســرى والمحرريــن 
محمــد خليــل الحلبــي، مــن قطــاع غــزة، تعتبــر أحــد أطــول المحاكمــات فــي تاريــخ 

الفلســطينية األســيرة. الحركــة 
وقالــت الهيئــة ـفـي بيــان، إن "الحلبــي الــذي كان يشــغل قبــل اعتقالــه منصــب 
مديــر مؤسســة الرؤيــة العالميــة األميركيــة )World Vision( فــي قطــاع غــزة، يدخــل 
عامــه الثالــث داخــل المعتقــات اإلســرائيلية دون حكــم قضاـئـي، وعــرض خــال 

كثــر مــن 114 مــرة علــى محاكــم االحتــال". هــذه األعــوام أ
وأضــاف البيــان أن ســلطات االحتــال تحتجــز الحلبــي بحجــة تحويــل مبالــغ ماليــة 
التــي كان يديرهــا لصالــح فصائــل فلســطينية، دون وجــود أي  مــن المؤسســة 
دليــل مــادي أو ثبــوت تهمــة قانونيــة ضــده، إذ إن "الرؤيــة العالميــة" مؤسســة 

إنســانية خيريــة أميركيــة، وطبيعــة عمــل الحلبــي فيهــا إنســانية بامتيــاز، ويتركــز 
علــى مســاعدة العائــات الفقيــرة والمرضــى، خصوصــاً مرضــى الســرطان، ويقــدم 

الدعــم النفســي لألطفــال، ويســاعد المزارعيــن والصياديــن المتضرريــن.
وأشــارت الهيئــة إـلـى أن احتجــاز ومحاكمــة الحلبــي تتواصــل "رغــم المراجعــات 
التــي قامــت بهــا الحكوميــة األســترالية للمؤسســة فــي غــزة، والمراجعــات الداخليــة 
التــي قامــت بهــا إدارة المؤسســة نفســها، والتــي أثبتــت براءتــه مــن كل االتهامــات 
اإلســرائيلية، فضــاً عــن بيــان أصــدره مركــز متابعــة التعذيــب فــي تــل أبيــب عقــب 

زيارتــه فــي معتقــل نفحــة، والــذي يؤكــد تعــرض الحلبــي للتعذيــب النتــزاع اعترافــات 
منــه".

وأوضــح البيــان أن "اعتقــال الحلبــي يأتــي فــي ســياق سياســة إســرائيلية ممنهجــة 
واإلنســانية  الدوليــة  المؤسســات  الغتيــال  تهــدف  اإلنســاني،  العمــل  ّرواد  ضــد 
المناصــرة للحــق الفلســطيني، وتدعمهــا فــي هــذه السياســة اإلدارة األميركيــة التــي 
أوقفــت تمويــل وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين 
)أونــروا(، وحجبــت المســاعدات اإلغاثيــة والطبيــة والتنمويــة عــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة".
ويبلــغ األســير محمــد الحلبــي مــن العمــر 41 ســنة، وكان يســكن مخيــم جباليــا 
شــمال قطــاع غــزة، وحصــل علــى شــهادة فــي الهندســة المدنيــة، وهــو متــزوج ولديــه 
خمســة أبنــاء، واعتقــل خــال تنقلــه عبــر معبــر بيــت حانــون/ إيــرز شــمال قطــاع 
غــزة، ـفـي 15 يونيو/حزيــران 2016، ويقبــع حاليــاً ـفـي معتقــل ريمــون ـفـي ظــروف 
اعتقــال ســيئة، وتتعمــد إدارة مصلحــة الســجون اإلســرائيلية التضييــق عليــه، كمــا 

يتعــرض للتعذيــب والتنكيــل واإلهانــة، إضافــة إلــى عزلــه لفتــرات طويلــة.
ـفـي ســياق قريــب الصلــة، قــال نــادي األســير الفلســطيني ـفـي بيــان، إن "إدارة 
معتقــل عســقان فرضــت عقوبــات عـلـى 24 أســيراً، تمثلــت ـفـي غرامــات ماليــة 

وحرمــان مــن الزيــارة والكانتينــا )بقالــة الســجن( لمــدة شــهرين".
جــاءت  المعتقــل  إدارة  تنفذهــا  التــي  التنكيــل  "إجــراءات  أن  البيــان  وبيــن 
بعــد يوميــن عـلـى تصاعــد المواجهــة بيــن األســرى وقــوات القمــع التــي نفــذت 
اقتحامــات متكــررة للقســم الــذي يضــم 46 أســيراً"، معتبــراً أن حرمــان األســرى 

كبيــرة. بأزمــة  رمضــان سيتســبب  اقتــراب شــهر  مــع  "الكانتينــا"  مــن 
"المحاكــم  إن  والمحرريــن  األســرى  شــؤون  هيئــة  قالــت  آخــر،  ســياق  ـفـي 
اإلســرائيلية فرضــت أحكامــاً بالســجن الفعـلـي وغرامــات ماليــة باهظــة تجــاوزت 
44 ألــف شــيقل بحــق عــدد مــن األســرى األطفــال القابعيــن ـفـي معتقــل عوفــر، 
خــال شــهر إبريل/نيســان المنصــرم"، وخــال الشــهر الماضــي، تــم إدخــال 39 
أســيراً قاصــراً إـلـى قســم األســرى األشــبال ـفـي ســجن )عوفــر(، اعتقــل 20 منهــم 
مــن المنــازل، و16 مــن الطرقــات، و2 بعــد اســتدعائهما، وأســير واحــد لعــدم حيازتــه 

التصريــح.
وتابعــت الهيئــة: "تعــرض 15 أســيراً طفــاً للضــرب والتنكيــل أثنــاء اعتقالهــم 
المحكوميــن  اإلســرائيلية، وبلــغ عــدد األطفــال  التحقيــق  كــز  إـلـى مرا واقتيادهــم 
بــذات الشــهر 26 طفــاً، وتراوحــت األحــكام بالســجن الفعلــي بيــن 31 يومــاً إلــى 18 
شــهراً، فــي حيــن ال يــزال األســير القاصــر مصطفــى أبــو غــوش )17 ســنة( مــن بلــدة 

قلنديــا شــمال القــدس المحتلــة قيــد االعتقــال اإلداري".

هشام توفيق * 
خــال معركتنــا تجــاه شــر المشــروع الصهيونــي وداء االســتكبار العالمــي لقــرٍن 
المناصــرة  األمــة  قــوى  توظفــه  عــن ســاح  اليــوم  نتحــدث  يزيــد  أو  الزمــن  مــن 
للحفــاظ  قــرون  منــذ  المقدســية  القــوة  بــه  وتتســمك  الفلســطينية  للقضيــة 
عـلـى عقيــدة وهويــة بيــت المقــدس، هــذا الســاح هــو ســاح العلــم والمعرفــة. 
فالمشــروع الصهيونــي بصحبــة المشــروع الغربــي االســتكباري منــذ بدايــة احتــال 
احتــال  عـلـى  الميداـنـي  االحتــال  قبــل  ـز  ُيَركَـّ وهــو  بلفــور  وعــد  وزرع  فلســطين 
العقــول والتخطيــط االســتراتيجي لضــرب عمــق األرض ووارثهــا وهــو اإلنســان، 
االحتــال  يســتقبل  وعبــد  إنســان  إـلـى  وتحويلــه  الداخــل  مــن  لتخريبــه  ســعياً 

بالــورود. والصهيوـنـي  البريطاـنـي 
هــي فعــاً قــوة كبيــرة علميــة وتخطيطيــة صهيونيــة وغريبــة وظفــت فيهــا أشــد 
َطمــس  عـلـى  الباعثــة  واألفــكار  للمعــارف  للتمهيــد  والناشــرة  اإلعاميــة  اآلالت 
اريــخ والهويــة مــن أجــل التأثيــر علــى عقــول الشــعب الفلســطيني والشــعوب  التَّ
العربيــة واإلســامية ونقلهــا إلــى أوعيــة لهــا قابليــة االســتعمار، لكــن الهزيمــة كانــت 

وهويتــه  اإلنســان  عمــق  لضــرب  مآلهــم 
وفطرتــه.

َحرب أخَرى.. هل نَْفَقهها؟
لهــا  نلقــي  قــد ال  أخــرى  هــي إذن حــرب 
لهــا  رصــدت  وقوتهــا  ألهميتهــا  لكــن  بــاالً، 
المشــروع  ومؤسســات  بلفــور  وعــِد  دول 
األمــوال  مــن  خاصــة  ميزانيــة  الصهيوـنـي 
لهــا  وعلميــة،  دراســية  كــز  مرا لصناعــة 
الــدور فــي صناعــة خطــط وقــرارات وصناعــة 

العرـبـي  العقــل  اليهــودي، ولهــا دور تخريبــي لضــرب  القومــي  الترويــج للوطــن 
المســلم وتزويــر تاريخــه، وأظــن أن أول دعايــة صهيونيــة ســاهمت فيهــا القــوة 

أرضهــم. الفلســطينيون  بــاع  دعايــة،  وهــي  البريطانيــة  االنتدابيــة 
بعــد مائــة ســنة مــن االحتــال وجهــود علميــة واســتراتيجية ودراســية للتقويــض 
اآللــة  فشــلت  وعقيــدة  وتراثــاً  عقــاً  والمســلم  العرـبـي  اإلنســاني  العمــق  مــن 
المعرفيــة الصهيونيــة بمعيــة القــوة العســكرية والسياســية فــي لــي إرادة الشــعب 
الفلســطيني وفشــلت أيضــاً فــي التأثيــر علــى الشــعوب لطمــس تاريــخ وحضــارة 
فلســطينية، بــل وعقيــدة وآيــات ومســرى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ومبعــث 

الرســاالت ومركــز الجهــاد والتغييــر وقيــادة األمــة.
والمعرفــة  العلــم  حــرب  ـفـي  والغربيــة  بــل  الصهيونيــة  الهزيمــة  هــذه  أمــام 
إخــراج  عبــر  العلــو  مــن  إـلـى مســتوى  الصهيوـنـي  المشــروع  توجــه  والدراســات، 
أحجامــه مــن جحورهــا بتوجــه آخــر وشــكل جديــد وهــو صفقــة القــرن، مــن خــال 
االســتبدادية  والعربيــة  العنصريــة  باألمريكيــة  الصهيونيــة  القــوة  اصطفــاف 
واألوروبيــة المتطرفــة لضــرب عمــق اإلنســان الفلســطيني والعربــي والمســلم بعــد 

فشــل اآللــة الصهيونيــة ـفـي ذلــك.
خــال  مــن  منهــا  االســتبدادية  العربيــة  خصوصــاً  حثيثــة  محــاوالت  فكانــت 
اســتراتيجية التطبيــع للتأثيــر علــى الشــعوب مــن خــال النخــب المثقفــة والســدة 
الحاكمــة والسياســية للترويــج إلــى الكيــان اإلســرائيلي باعتبــاره عنصــراً مقبــوالً، لــه 

حــق فــي تاريخــه، ووجــوده فــي فلســطين.
ورغــم الجهــود لتغييــر المناهــج الدراســية العربيــة والفلســطينية لخدمة األجندة 
الصهيونيــة والهولوكســت، ورغــم محــاوالت تزويــر التاريــخ وظهــور طبقــات عربيــة 
تمجــد المشــروع اإلســرائيلي وتصحــف التاريــخ اإلســامي فــإن الشــعوب العربيــة 

والمســلمة كانــت رافضــة لهــذا الكيــان.
سؤال المعرفة

المعرفيــة  اآللــة  بمواجهــة  االكتفــاء  لنــا  يحــق  هــل  المطــروح،  الســؤال  لكــن 

الثقافيــة الصهيونيــة والعربيــة االســتبدادية المروجــة للكيــان بمــا نملكــه فقــط 
مــن قــوة الفطــرة وحــب مجبــول عــن فلســطين وعشــق مــوروث مكتســب، 
أم أن المواجهــة ينبغــي أن تنتقــل ارتقــاًء وســمواً مــن الدفــاع الذاتــي الفــردي 
الفطــري إلــى الصناعــة المعرفيــة المتقنــة المؤسســاتية الجماعيــة المنظمــة؟

أعنــي هنــا إذا كان المشــروع الصهيوـنـي منــذ مئــة ســنة بصحبــة االســتكبار 
منظمــة  اســتراتيجية  وفــق  ودراســات  ودعايــات  معــارف  يصنــع  العالمــي 
مــن أجــل االحتــال وتمهيــده، فــإن األولــى بأهــل العلــم، وأهــل أمــة اقــرأ، وأمــة 
)لنريــه مــن آياتنــا( أن تنســج اســتراتيجيات لصناعــة قــوة علميــة معرفيــة 
تؤثــر فــي األجيــال، وتصحــح المفاهيــم، وتحفــظ التــراث، وتذكــي فينــا اليقيــن فــي 
وعــد النصــر، وتوضــح لنــا رؤيــة التحريــر وكيفيتــه، وترصــد لنــا معنــى التاريــخ 
الفلســطيني  للشــعب  الحقيقــي 

وأحجامــه. وأطرافــه  المحتــل  والعــدو 
المعرفــة..  لســاح  حــي  نمــوذج 

عة ســو لمو ا
التنافــس  مــن  جــو  ـفـي  نشــهد  اليــوم 
العلمــي والمعرفــي بين رواد التخصص 
المقدســي المعرـفـي التاريخــي مولــوداً 
مشــروع  وهــو  متقنــاً  علميــاً  جديــداً 

الفلســطينية. المخيمــات  موســوعة 
هــو مشــروع جديــد االنطــاق، موســوعي شــامل متخصــص جــاء ـفـي فتــرة 
الصهيوـنـي  العرـبـي  التطبيــع  قمــة  مرحلــة  ـفـي  فلســطين،  تاريــخ  مــن  حرجــة 
لتمريــر صفقــة القــرن وتصفيــة القضيــة الفلســطينية، أقــدس مقــوم لألمــة 
وآخــر أمــل لهــا، بــل والبوصلــة المحفــزة المعبئــة للشــعوب باألمــل والتحــرك 

للتحــرر.
المعرفيــة  لآللــة  مواجهتنــا  )مرحلــة  ـفـي  متهمــاً  أتحــدث  كنــت  لطالمــا 
الصهيونيــة( مــع الــرواد وجملــة مــن الباحثيــن فــي ملتقيــات عــن فــن الصناعــة 
المعرفيــة والعلميــة لتبســيط المعلومــة ـفـي أوعيــة متطــورة إلكترونيــة، وإن 
موســوعة المخيمــات الفلســطينية مبــادرة مباركــة لســواعد فقهــت أن األمــة 
)فــي غيــاب دول تدعــم ماديــاً أو تحتضــن( ال بــد لهــا أن تبــدع وتبتكــر وتوظــف 

الطاقــات بــدل البــكاء واالنتظــار الممــل.
لــن أخــوض فــي أهميــة الموســوعة فقــد ســبرت أغوارهــا وفقهــت محتواهــا 
التوثيقــي والتحقيقــي والدراســي والتحليـلـي، لكــن أقــول إن هــذه المبــادرة 
هــي قــوة ســاحية نوعيــة وقذيفــة قويــة ترســل رســالة أننــا أمــة انتقلنــا مــن 
جهــاد  بوابــة  مــن  واإلحســان  والصناعــة  اإلبــداع  أمــة  إـلـى  والغثائيــة  الوهــن 

تســمى العلــم تصطــف مــع بوابــات جهاديــة أخــرى.
وـفـي األخيــر أبــارك هــذا المشــروع العلمــي الــذي ســبقته كذلــك مشــاريع 
الجهــود  تتضافــر  أن  أملنــا  لكــن  حقهــا،  نبخســها  ال  مباركــة  علميــة  أخــرى 
كثــر، ـفـي  كثــر، وتحتضــن أ كثــر، وتبــدع أ المعرفيــة لتلتقــي وتصطــف لتقــدم أ
مرحلــة نلحــظ فيهــا أن االســتكبار الصهيونــي والعربــي الديكتاتــوري واألمريكــي 

كشــر عــن أنيابــه إلعــادة العقــل العرـبـي والمســلم إـلـى الحضيــض.
وتنظيــر  الفكــرة،  نــور  بمعيــة  لكــن  األمــة حاضــرة  فطــرة  إن  أقــول  وختامــاً 
رجــال الفكــرة قــد تكــون النتيجــة أعظــم وأشــمل لصناعــة شــخصية متكاملــة 

وجامعــة بيــن إيمــان الفطــرة والــروح وقــوة الفكــرة والقلــم.
                                  * كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني والتراثي

الحفاظ على التراث 
الفلسطيني...

 موسوعة المخيمات نموذجًا

هو مشروع جديد االنطالق، موسوعي شامل 
متخصص جاء في فترة حرجة من تاريخ 

فلسطين، في مرحلة قمة التطبيع العربي 
الصهيوني لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية 

الفلسطينية، 

احتجاز ومحاكمة الحلبي تتواصل »رغم المراجعات
 التي قامت بها الحكومية األسترالية للمؤسسة في 
غزة، والمراجعات الداخلية التي قامت بها إدارة 
المؤسسة نفسها، والتي أثبتت براءته من كل 

االتهامات اإلسرائيلية

مصادر مصرية وفلسطينية 
تكشف تفاصيل اتفاق وقف 

النار بغزة
الميزان – العربي الجديد

كشــفت مصــادر مصريــة وفلســطينية مطلعــة تفاصيــَل اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار األخيــر، بيــن الفصائــل الفلســطينية ـفـي قطــاع غــزة، واالحتــال اإلســرائيلي، 

والــذي دخــل حيــز التنفيــذ ـفـي الرابعــة مــن فجــر اإلثنيــن 7 مايــو.
وأشــارت مصــادر مصريــة وفلســطينية لـ«العربــي الجديــد«، إلــى أن بنــود االتفــاق 
تنفيــذ  ـفـي  النــار،  إطــاق  وقــف  فــور  مباشــرة،  إســرائيل  بــدء  تضمــن  الجديــد، 
التفاهمــات المتأخــرة مــن اتفــاق التهدئــة، وفــي مقدِمهــا توســيع مســاحة الصيــد 
إـلـى محطــات  الداخــل  الوقــود  زيــادة نســب  إـلـى  ميــًا، إضافــة  إـلـى 15  البحــري 
كهربــاء غــزة لزيــادة قــوة الكهربــاء وعــدد ســاعاتها خاصــة مــع دخــول شــهر رمضــان، 
تســهيل  وكذلــك  القطــاع،  إـلـى  البضائــع  إدخــال  عمليــة  تســهيل  إـلـى  باإلضافــة 

عمليــات التصديــر منــه. 
كمــا تضمــن االتفــاق- بحســب المصــادر- عــدم إطــاق قــوات االحتــال النــار 
صــوب المتظاهريــن الســلميين فــي مســيرات العــودة، مؤكديــن أن أي اتفــاق 
كافــة  أن  عـلـى  مشــددين  البنــد،  هــذا  انتهــاك  تــم  حــال  ـفـي  الغًيــا،  ســيكون 
األهــداف اإلســرائيلية ســتكون مباحــة فــي حــال أطلــق النــار علــى المتظاهريــن. 
كمــا أوضحــت المصــادر أن االتفــاق تضمــن وقــف سياســة االغتيــاالت، ســواء 

كانــت ـفـي صفــوف القيــادات أم النشــطاء السياســيين والعســكريين. أ
وبحســب المصــادر المصريــة، فقــد اشــترطت الفصائــل الفلســطينية، وـفـي 
ســابقة ربمــا تكــون األوـلـى مــن نوعهــا، أن يســري االتفــاق عـلـى الســكان، ـفـي 
الضفــة والقــدس المحتلــة، بتخفيــف اإلجــراءات األمنيــة ووقــف االعتــداءات 
اإلســرائيلية، وكذلــك شــمل أيًضــا تســهيات لألســرى ـفـي ســجون االحتــال.

وقالــت مصــادر مصريــة، عـلـى صلــة بملــف المفاوضــات مــع وفــد حركتــي 
مــع  حديــث  ـفـي  القاهــرة،  ـفـي  الموجــود  اإلســامي«  و«الجهــاد  »حمــاس« 
الـ«العربــي الجديــد«، إن المفاوضــات هــذه المــرة كانــت األصعــب بيــن المــرات 
التــي  الفصائــل  موقــف  ـفـي  جديــدة  متغيــرات  دخــول  ظــل  ـفـي  الســابقة، 
أبــدت اســتعدادها ليــس فقــط لمواصلــة المواجهــة، بــل وتصعيدهــا إذا لــزم 
األمــر، وتنفيــذ ضربــات نوعيــة متطــورة، كشــفت عــن اســتعداد اســتخباراتي 

متطــور. ومعلوماـتـي 
كــدت المصــادر المصريــة أنــه »فــي كل مــرة يكــون الجانــب اإلســرائيلي هــو  وأ
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الميزان - غزة- الجزيرة نت 
منــذ تســع ســنوات وحتــى اليــوم ال تتحــدث انتصــار البطــش مــن حــي التفــاح فــي 
مدينــة غــزة ســوى الفصحــى، رغــم االنتقــادات التــي تاحقهــا واالســتغراب الــذي 
يبــدو عـلـى غالبيــة مــن يقابلهــا ألول مــرة، لكنهــا تحــب العربيــة وتســمو بطريقهــا 

لتحافــظ علــى أصولهــا وتؤثــر بمــن حولهــا فيهــا.
انتصــار 21 عامــا مــن مواليــد عــام 1998، ترعرعــت داخــل أســرة ممتــدة، يبلــغ 
كان  الــذي  البطــش  إيــاد  والدهــا  مــن  كبيــرا  اهتمامــا  وجــدت  فــردا،   11 عددهــا 
يشــتري لهــا كتبــا عديــدة، ويصحبهــا معــه إلــى المكتبــات فــي غــزة لتثقــف نفســها، 
وكانــت أول هديــة كتــاب "ريــاض الصالحيــن" ونتيجــة قراءتهــا لــه وللقــرآن الكريــم 

زادت قوتهــا ـفـي لغــة الضــاد.
بداية الحديث بالفصحى

تأثــرت  أن  بعــد  اإلعداديــة  بالمرحلــة  وهــي  بالفصحــى  الحديــث  انتصــار  بــدأت 
تاميذهــا  مــع  تتحــدث  كانــت  التــي  العــال  عبــد  وردة  العربيــة  للغــة  بمعلمتهــا 

جميعــا بالفصحــى، وكانــت تشــجع انتصــار عـلـى التحــدث بالفصحــى ـفـي حياتهــا.
تقــول "بــدأت اقــرأ العشــرات مــن الكتــب وأنــا فــي الصــف الرابــع االبتدائــي، بعــد أن 
كثــر علــى قــراءة القــرآن وهنــا بــدأت أدرك  أهدانــي والــدي أول كتــاب، وتحفــزت منــه أ
معنــى وأهميــة اللغــة العربيــة وعالمهــا الواســع الــذي ال تمنحــه مدارســنا قيمتــه 
األساســية ـفـي كل مناحــي حياتنــا، وقــرأت كتبــا دينيــة أخــرى عــدة وكتبــا ثقافيــة 

واجتماعيــة، وكتبــا عــن التنميــة البشــرية".
سخرية وانتقاد غير عادي

ـفـي  مــن زمياـتـي  عــادي  وانتقــاد غيــر  البدايــة تعرضــت لســخرية  "ـفـي  تضيــف 
المدرســة، كنــت أعــود ألمــي وأبكــي مــن ســخرية الطالبــات، لكنهــا كانتتمنحنــي 
كبــر، وأصبحــت شــجاعة أمامهــن وبعضهــن اســتطعت التأثيــر عليهــن، حتــى  قــوة أ
وصلــت للمرحلــة الثانويــة وحصلــت عـلـى معــدل ليــس جيــدا %60.6 ودخلــت 

الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة ـفـي غــزة".
درســت انتصــار فصــا دراســيا كامــا ـفـي تخصــص التربيــة األساســية بالكليــة، 
لكنهــا حولــت لتخصــص إعامــي آخــر، ألنهــا تحــب اإلعــام، وترغــب بتحقيــق حلمهــا 

فــي أن تصبــح إعاميــة متمكنــة مــن العربيــة وبطاقــة وتقــدم محتــوى إيجابيــا.
بــدأت عــام 2016 تــدرس تخصــص اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال داخــل الكليــة، 
وأعــادت نفــس الكــرة ووجــدت صعوبــة تقبــل بعــض زمياتهــا لهــا ألنهــا تتحــدث 
الفصحــى، لكنهــا ســرعان مــا انخرطــت فيهــن ومــع المحاضريــن بالجامعــة، بــل 

أصبــح بعــض المحاضريــن يبادلونهــا الحديــث بالفصحــى بعــد أن أثــرت فيهــم.
نصائح 

مؤسســات  مــع  عــدة  عاقــات  وبنــت  اإلعامــي،  المجــال  ـفـي  كثــر  أ انطلقــت 
المجتمــع المدـنـي ومؤسســات إعاميــة محليــة وعربيــة ـفـي غــزة، وبــدأت تنشــط 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي خصوصــا علــى تطبيــق إنســتغرام الــذي تنشــر 
فيــه جوالتهــا اليوميــة وأيضــا بعــض نصائــح الحديــث بالفصحــى وبعــض األخطــاء 
التــي يقــع فيهــا الفلســطينيون عنــد التحــدث بالعربية.وتقــوم بنشــر فيديوهــات 
قصيــرة عـلـى إنســتغرام عــن مصطلحــات وكلمــات خاطئــة نســتخدمها بالعاميــة 

وـفـي بعــض الخطابــات أو خــال تقديــم المهرجانــات واالحتفــاالت.
الجــدد، كمــا  للمتابعيــن  ـفـي طريقــة حديثهــا  االســتغراب  مــن  الكثيــر   وتتلقــى 
كثــر مــن 41 ألــف متابــع،  تتلقــى مــن البعــض رســائل تحفيزيــة. فاصبــح يتابعهــا أ
التــي تنشــر عـلـى مواقــع  الجامعــة  كمــا أصبحــت تدقــق لغويــا بعــض نشــرات 

التواصــل.
انتقادات مستمرة

ال تخفــي انتصــار أنهــا علــى مــدار تســع ســنوات مــن تحدثهــا بالفصحــى ال تــزال 
تتعــرض النتقــاد واســتغراب مــن الكثيريــن، ســواء كان ســائق أجــرة أو بائعــا أو أحــد 
المارين.وتــرى أنــه بــدال مــن التحــدث باإلنجليزيــة ـفـي الحيــاة اليوميــة عنــد بعــض 
العــرب يجــب أن يتحدثــوا العربيــة الفصحــى بشــكل متقــن فــي بعــض المواقــف 

الحياتيــة، وزيــادة المعرفــة فــي عالمهــا.
بشــكل  يســتغربون  النــاس،  ومــن  الشــارع  ـفـي  النتقــاد  "أتعــرض  تقوالنتصــار 
عجيــب، منهــم مــن يضحــك ومنهــم يقــول لــي هــل أنــت تمازحيننــا، لكننــي اليــوم 
أقــوى ممــا كنــت قبــل تســع ســنوات، وأرد بأننــي أتحــدث الفصحــى فــي حياتــي وفــي 
المنــزل وفــي الشــارع وفــي الجامعــة ومــع كل النــاس، الكثيــرون أصبحــوا يتقبلوننــي، 

حتــى الباعــة اعتــادوا علــّي".
تأثر الناس بها

تشــير انتصــار إـلـى أنهــا اســتطاعت أن تجبــر العشــرات ممــن يتعاملــون معهــا 
ـفـي  األمــن  العاميــة، مثــل رجــال  بالفصحــى وليــس  الحديــث معهــا  تبــادل  عـلـى 
كليتهــا والمحاضريــن وصديقاتهــا وبعــض أقاربهــا والعائلــة، لكنهــا تحلــم أن تســافر 
خــارج قطــاع غــزة لتعبــر عــن طاقتهــا بالعربيــة وتنشــر ثقافتهــا، وتؤســس مركــزا 

لثقافــة العربيــة.

ضّجــت قاعــة مدرســة دار األيتــام فــي القــدس المحتلــة بتصفيــق الحضــور، حيــن 
أخبرهــم عالــم الــذرة الفلســطيني منيــر نايفــة كيــف كتــب حــرف بــاده باإلنجليزيــة 
بالــذرات المفــردة التــي اســتطاع تجميعهــا وتحريكهــا مطلــع تســعينيات القــرن 
الماضــي، مؤسســا بإنجــازه هــذا لعلــم كيميــاء الــذرة المنفــردة، ومحــرزا نصــرا كبيــرا 

فــي علــم تقنيــة النانــو الــذي يعتبــر أبــرز علمائــه.
يقــول نايفــة: "تنبــأ زمائــي برمزيــة مــا كتبــت، بعضهــم خّمــن أن القلــب بمناســبة 
عيــد الحــب، وآخــرون ربطــوا الحــرف بــأول حــرف مــن كلمــة الفيزيــاء باإلنجليزيــة، 

لكننــي كنــت أقصــد أول حــرف مــن كلمــة فلســطين".
ويــروي نايفــة لجمهــوره كيــف أهدتــه إحــدى تلميذاتــه كعكــة علــى شــكل قلــب 
حــب رســم عليهــا حــرف فلســطين األول تكريمــا إلنجــازه، وحيــن طلبــت منــه أن 
يقطعهــا ويأكلهــا قــال لهــا "أنــا ال أقّطــع فلســطين، لكنهــا مــن جمالهــا وألــم فراقهــا 

قّطعــت قلبــي".
إنجازات علمية

يشــغل نايفــة منصــب أســتاذ الفيزيــاء ـفـي جامعــة إلينــوي بالواليــات المتحــدة، 

وهــو حائــز علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم الفيزيــاء مــن جامعــة ســتانفورد، وســجل 
23 بــراءة اختــراع، ونشــر عشــرات المقــاالت واألبحــاث العلميــة، وألـّـف ســتة كتــب 

فــي علــم الفيزيــاء والنانــو والليــزر، إضافــة إلــى ثمانــي قصــص علميــة للناشــئين.
بشــخصية  نايفــة  يتحـلـى  العالميــة  وإنجازاتــه  العلميــة  قامتــه  جانــب  وإـلـى 
فيهــا  ويعقــد  باســتمرار  يزورهــا  التــي  لفلســطين  محبــة  طريفــة،  متواضعــة 
مؤتمــرات ونــدوات حــول تقنيــة النانــو، ويركــز خالهــا بشــكل كبيــر علــى المــدارس 
الفلســطينية.وعلى الرغــم مــن الســنوات الطويلــة التــي عاشــها ـفـي أميــركا، فإنــه 
حافــظ عـلـى لســانه العرـبـي ولهجتــه الفلســطينية، وتنــدر الكلمــات اإلنجليزيــة ـفـي 

جملــه أثنــاء حديثــه مــع أبنــاء لغتــه.
أول ندوة بالقدس

يــزور نايفــة القــدس كثيــرا، لكنــه قــّدم فيهــا -للمــرة األوـلـى- نــدوة علميــة يــوم 
االثنيــن الماضــي داخــل مدرســة دار األيتــام التاريخيــة فــي البلــدة القديمــة بالقــدس 
المحتلــة، برعايــة وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية وبحضــور عشــرات الطلبــة 

وأســاتذة الفيزيــاء، وغيــاب واضــح مــن وســائل اإلعــام.
لــم يبــق أحــد فــي القاعــة إال التقــط صــورة تذكاريــة مــع نايفــة بعــد محاضرتــه 
الشــّيقة، ورغــم وقتــه الضيــق وعددهــم الكبيــر فإنــه لــم يَــرّد أحــدا وحافــظ علــى 

ابتســامته الهادئــة، كمــا أجــرى تجــارب عمليــة برفقتهــم.
حــّدث نايفــة جمهــوره عــن بلدتــه شــويكة بقضــاء طولكــرم شــمال فلســطين 
ثاثــة  الذيــن درس  الخمســة  أبنائــه  وعــن  عامــا،  قبــل 74  فيهــا  ولــد  التــي 
منهــم الفيزيــاء كأبيهــم، كمــا حّدثهــم عــن جوالتــه فــي العالــم والــدول العربيــة 

وتواجــده الرمــزي ـفـي ميــدان التحريــر أثنــاء الثــورة المصريــة.
كمــا تحــدث عالــم الــذرة أيضــا عــن أهميــة تقنيــة النانــو فــي العصــر الحديــث، 
والتــي تعنــى بترتيــب الــذرات وتصنيفهــا بدقــة فائقــة لتوظيــف خصائصهــا 

المضيئــة فــي تطويــر تطبيقــات فــي مجــاالت مختلفــة كالطاقــة والطــب.
طرق إبداعية لتبسيط الفيزياء

يــروي نايفــة للجزيــرة نــت عــن شــغفه بالفيزيــاء منــذ طفولتــه، والــذي دفعــه 
نانــو"، كمــا قــام بإنشــاء حافلــة  لتأليــف قصــص للناشــئين بطلهــا "دكتــور 
كبيــرة تتنقــل بيــن المــدارس والمــدن وتحتــوي مختبــرا صغيــرا يتيــح للطلبــة 

إجــراء تجــارب علميــة وتصنيــع مــواد نانويــة.
إلــى جانــب ذلــك، أســس نايفــة عــام 1991 "شــبكة العلمــاء والتكنولوجييــن 

العــرب فــي الخــارج"، والتــي تجمــع العلمــاء العــرب فــي المهجــر.
وعــن تقييمــه لوضــع الفيزيــاء فــي فلســطين، قــال نايفــة إن وضــع العلــوم فــي 
فلســطين والعالــم العربــي غيــر جيــد، فالعلــوم ال ُتحَتــرم مــن قبــل الدولــة وال 
كــز األبحــاث، فتتوجــه  تخصــص لهــا الميزانيــات الكافيــة إلنشــاء المعامــل ومرا
كثــر ســعيا للعيــش الكريــم، أو  العقــول العربيــة نحــو العلــوم التــي تــدر أمــواال أ

تهاجــر إلــى الغــرب الــذي يدعــم العلمــاء بســخاء.
يؤكــد نايفــة أن اســتعماالت الــذرة ال تقتصــر علــى القنابــل وأســلحة الدمــار 
كمــا ُيشــاع عنهــا، بــل يمكــن توظيفهــا فــي تطبيقــات مختلفــة تخــدم المجتمــع 
القــرار  وانعــدام  والرؤيــة  التخطيــط  فقــر  لكــن  بــه،  وتنهــض  الفلســطيني 

السياســي وتشــتت المــوارد، يهــدر العقــول الفلســطينية.
شــغف العالــم الفلســطيني بتقنيــة النانــو دفعــه لتأســيس عــدة شــركات 
توزعــت بيــن رام هللا بفلســطين وكزاخســتان وأميــركا، وهــو يحلــم ـفـي أن 
تدخــل تطبيقــات النانــو كل المجــاالت وأن يغــرق العالــم بــكل هــذه المــواد 

الفلســطينية. النانويــة ببصمتــه 
"هــل  العامــود  بــاب  عبــر  القــدس  مغــادرا  الخطــى  يحــث  وهــو  ســألناه 
تفكــر ـفـي أن تعــود إـلـى فلســطين وتســتقر فيهــا؟"، فأجــاب واثقــا "بالطبــع، 
أسســت شــركتي فــي رام هللا وهيــأت القواعــد لعودتــي، ال توجــد أرض أحببتهــا 

كفلســطين!".

منير نايفة.. 
عالم فلسطيني يرّوض الذرات حبا 

لبالده ويحلم بعولمة النانو

انتصار البطش.. 
شابة غزية ال تتحدث 
بغير العربية الفصحى

أهدته إحدى تلميذاته كعكة على شكل قلب حب؛ 
رسم عليها حرف فلسطين األول تكريما إلنجازه، 
وحين طلبت منه أن يقطعها ويأكلها قال لها "أنا 
ال أقّطع فلسطين، لكنها من جمالها وألم فراقها 

قّطعت قلبي".

ــا منــه أنــه ســيوجه ضرباتــه العســكرية التــي يســعى مــن ورائهــا لتحقيــق أهــداف محــددة، وأن  البــادئ بمطلــب وقــف إطــاق النــار لــدى الوســيط المصــري، ظًن
الفصائــل ســرعان مــا ســتلّبي دعــوة وقــف إطــاق النــار قبــل أن تــرد، الفتــة إلــى أن الجولــة األخيــرة مــن التصعيــد، شــهدت تطــور الهجمــات التــي نفذتهــا المقاومــة 
والتــي وصلــت إلــى أهــداف يتــم تصنيفهــا بالعمــل االســتخباراتي، لذلــك ردت إســرائيل باغتيــال القيــادي القســامي حامــد الخضــري، إليصــال رســائل اســتخباراتية 
تؤكــد اســتمرار قدرتــه علــى الوصــول إلــى القيــادات الفعليــة علــى األرض، والقيــادات أصحــاب المهــام الخاصــة، مثــل الخضــري الــذي يصفــه الجانــب اإلســرائيلي بأنــه 

مســؤول نقــل األمــوال مــن إيــران إلــى قطــاع غــزة«.
وأوضحــت المصــادر أن الهجمــات النوعيــة التــي نفذتهــا األجنحــة المســلحة قبــل وقــف إطــاق النــار، أســهمت بدرجــة كبيــرة فــي التســريع بالوصــول إلــى الهدنــة، 
قائلــة: »األســلحة التــي أظهــرت المقاومــة جــزًءا منهــا، مــع تنفيــذ كتائــب القســام هجمــة جويــة علــى هــدف عســكري إســرائيلي، واســتهداف شــخصيات عســكرية 

إســرائيلية بــارزة.. كل ذلــك كان حاضــًرا علــى مائــدة مفاوضــات الوســيط المصــري مــع وفــدي الحركتيــن«. 
ــر سلســلة مــن االتصــاالت مــع أطــراف األزمــة  فــي هــذه األثنــاء، قــال قيــادي بــارز بحركــة »حمــاس« إن قطــر أدت دوًرا كبيــًرا فــي التوصــل لوقــف إطــاق النــار عْب
المختلفيــن، كاشــًفا أن تدخــل الدوحــة عبــر إعانهــا مواصلــة إدخــال المنحــة المقدمــة لموظفــي القطــاع، كان مــن بيــن العوامــل المســاعدة علــى التوصــل لاتفــاق، 

بعــد تأكيــدات إســرائيلية بالتــزام إدخــال المنحــة بالطريقــة التــي يختارهــا الجانــب القطــري.
ونفــى القيــادي الحمســاوي مزاعــم رئيــس حكومــة االحتــال بنياميــن نتنياهــو، التــي حــاول 
خالهــا الظهــور كمنتصــر مــن الجولــة األخيــرة، قائــًا: »مــا اطلــع عليــه الوســطاء يوضــح مــا 
حــدث بالضبــط«، مشــدًدا علــى أن غالبيــة األهــداف التــي اســتهدفها طيــران االحتــال كانــت 
أهداًفــا مدنيــة«، متابًعــا: »ســتظل أجهزتــه األمنيــة واالســتخباراتية تــدرس الهجمــات التــي 

نفذتهــا المقاومــة والرســائل التــي بعثــت بهــا طويــًا«.
وكان نتنياهــو اعتبــر أن جيــش االحتــال اإلســرائيلي وّجــه ضربــة قاســية لحركتــي »حمــاس« 
و«الجهــاد اإلســامي«، قائــًا ـفـي تصريحــات إعاميــة »إن المعركــة لــم تنتــه بعــد، وإنــه يتــم 

التأهــب واالســتعداد للمتابعــة«.
المصَغــر  الــوزاري  المجلــس  عضــو  كوهيــن،  إيـلـي  االقتصــاد،  وزيــر  اســتبعد  جهتــه،  مــن 
للشــؤون األمنيــة والسياســية، فــي تصريحــات صحافيــة، التوصــل لتســوية سياســية شــاملة، 
قائــًا: »مــن الواضــح لنــا جميًعــا أن الجولــة المقبلــة ســتأتي، وحمــاس منظمــة إرهابيــة وعلينــا 
التركيــز لتقويــض وانهيــار حكمهــا«. وأضــاف كوهيــن: »ســتندلع حــرب وعلينــا أن نأـتـي إـلـى 
الجولــة المقبلــة ونحــن عـلـى أهبــة االســتعداد، ونعتمــد عنصــر المفاجــأة واالغتيــاالت، فمــن 
يعتقــد أننــا ذاهبــون إلــى تســوية سياســية ال يعــرف الواقــع، نحــن نتصــرف بمســؤولية، وعلينــا 

أن نأـتـي ونغيــر قواعــد اللعبــة«. وبحســب كوهيــن، فــإن عمليــة االغتيــاالت عــززت قــدرة الــردع التــي ال تــزال بحاجــة إـلـى تحســين.
مــن جانبــه، اعتبــر المتحــدث باســم حركــة »حمــاس«، ســامي أبــو زهــري، أن »المقاومــة فــي غــزة نجحــت فــي ردع نتنياهــو، ومّرغــت أنفــه بالتــراب«. وقــال أبــو زهــري، 
فــي تغريــدة علــى موقــع »تويتــر«، إن »تصريحــات نتنياهــو حــول ضــْرب المقاومــة تثيــر االســتهزاء«، معتبــًرا أّن »هــذه الجولــة انتهــت لكــن المواجهــة لــن تنتهــي إال 

باســترداد الحقوق«.
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فإنــه ينطبــق مــن حيــث التوصيــف، ال مــن حيــث المضمــون. وهــذه المعاييــر: أن 
تكــون المنظمــة المــراد تصنيفهــا أجنبيــة. وهــذا ينطبــق علــى »اإلخــوان« توصيفــاً. 
أن تكــون المنظمــة منخرطــة ـفـي أعمــال إرهابيــة، أو تملــك القــدرة واإلرادة عـلـى 
االنخــراط ـفـي أعمــال إرهابيــة. وهــذا المعيــار ال ينطبــق عـلـى اإلخــوان، فالتقاريــر 
االســتخباراتية األميركيــة تنفــي تهمــة اإلرهــاب عنهــم. وألن اإلخــوان المســلمين 
جماعــة فضفاضــة، ال تملــك هيــكا تنظيميــا دوليــا موحــدا، صلبــا وصارمــا، فإنــه 
تنظيــم  بســبب  وفروعهــا  وتفريعاتهــا  تنظيماتهــا  تجريــم كل  قانونيــا،  يصعــب، 
واحــد محســوب علــى مدرســة اإلخــوان. مثــال ذلــك، حركــة المقاومــة اإلســامية 
)حمــاس(، الُمَتَفرَِّعــِة عــن اإلخــوان، والتــي تــمَّ تصنيفهــا إرهابيــة، أميركيــاً، عــام 
1997، ولكــن ذلــك التصنيــف لــم يتعــد إلــى بقيــة الفــروع والتنظيمــات األخــرى. 
ثالثــا أن تمثــل األنشــطة اإلرهابيــة للمنظمــة محــل النظــر للتصنيــف تهديــدا ألمــن 
السياســة  يتضمــن  بمــا  األميركــي،  القومــي  األمــن  أو  األميركييــن،  المواطنيــن 
الدفاعيــة أو العاقــات الخارجيــة أو المصالــح االقتصاديــة. وهــذا المعيــار، أيضــا، ال 

ينطبــق عـلـى اإلخــوان المســلمين.
احتمــاالت صــدور قــرار التصنيــف هــذه المــرة أعلــى مــن المــرات الســابقة، وإذا 
كنــا تعلّمنــا شــيئا مــن رئاســة ترامــب ـفـي العاميــن والنصــف الماضييــن، فهــو 
أنــه رئيــس، فــي الغالــب، يعــد وينجــز، يهــّدد وينّفــذ، وهــو ال يلقــي بــاالً للتداعيــات، 
وال يأبــه بالتحذيــرات، ويملــك قــدرة عـلـى تجــاوز نصائــح مستشــاريه واألجهــزة 
مــع  العاقــات  توتيــره  ـفـي  ذلــك  شــوهد  إمرتــه.  تحــت  تعمــل  التــي  المختصــة 
الحلفــاء ـفـي حلــف شــمال األطلســي )الناتــو(، ومــع االتحــاد األوروـبـي، ومــع كنــدا 
والمكســيك، وكذلــك فــي إعانــه حربــاً تجاريــة علــى الصيــن. وفــي تجــاوزه نصائــح 
مستشــاريه ـفـي موضــوع مقاربــة العاقــات مــع روســيا وكوريــا الشــمالية. كمــا 
رأينــاه ـفـي انســحابه مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران، ثــمَّ ـفـي الموضــوع الســوري، 
وـفـي قــراره نقــل الســفارة األميركيــة مــن تــل أبيــب إـلـى القــدس المحتلــة.. إلــخ. 
وترامــب المتحــرر، نســبياً، مــن ســيف لجنــة المحقــق الخــاص، روبــرت مولــر، ومــن 
قيــود »نــادي الناضجيــن« مــن حولــه، لــن يتــردد ـفـي إنفــاذ وعــده، إن اســتطاع، 
لدكتاتــور مصــر، عبــد الفتــاح السيســي، بتجريــم اإلخــوان المســلمين، خصوصــا 

عندمـا نعـرف أن دونالـد ترامـب هـو مـن يدعـم حفتـر ومعـه فاديميـر بوتيـن 
إيمانويـل  وأخيـرا  زايـد  بـن  ومحمـد  سـلمان  والملـك  السيسـي  الفتـاح  وعبـد 
ماكرون، في مفارقة فرنسية مزعجة، فإن الخروج بخاصة تتعلق من أي طينة 
هـو حفتـر ومـا الـذي يمثلـه ومـا المتوقـع منـه لـن تكون عمليـة صعبة أو معقدة. 
وحتى لو افترضنا أن الليبيين الذين يقفون معه حاليا يحركهم حرص مشروع 
عـلى توحيـد البـاد والتخلـص مـن فوضى السـاح وعبث المليشـيات المتطرفة 
وضعـف حكومـة السـراج المعتـرف بهـا دوليـا، فإنهـم سيكتشـفون سـريعا، إذا 
مـا اسـتتبت األمـور لهـذا الرجـل وهـو أمـر مسـتبعد للغايـة، أنهـم وقعـوا ضحيـة 

عمليـة خـداع كبـرى تشـبه مـا تعـرض لهـم المصريـون الذيـن ظنـوا أن السيسـي 
هـو المخلـص مـن حكـم اإلخـوان ثقيـل الظـل فوقعـوا ـفي مـا هـو أمـر وأدهـى.

إـلى حكـم عسـكري  الرهيـب  القذاـفي  يمـروا مـن حكـم  أن  الليبييـن  قـدر  هـل 
آخـر ينظـر إـلى شـعبه عـلى أنـه ال بـد أن يحكـم بالحديـد والنـار، وأنـه رغـم كل مـا 
مـر بـه مـن ويـات لـم ينضـج بعـد إلدارة شـؤون بلـده بطريقـة ديمقراطيـة، ولـو 
تدريجيـة، فالديمقراطيـة تـُــجرب ـفي النهايـة وليسـت وصفـة جاهـزة وللـكل فيهـا 
حـق التعلـم والخطـأ إـلى أن تسـتقر، مـع السـنوات والـدروس المسـتفادة، نهـَج 

حكـم ومجتمـع.

مـن يتصـرف منـذ اآلن مـع جنـوده بعقليـة »طلقـة ـفي رأسـه« عنـد كل تراجـع 
إـلى محكمـة عسـكرية لمعرفـة مابسـات هـذا  إحالتـه  ـفي  دون أن يفكـر حتـى 
التراجـع الـذي قـد تكـون لـه بالمناسـبة وجاهتـه العسـكرية، سـيتصرف بنفـس 
هـذه العقليـة الرعنـاء مـع أبنـاء شـعبه الذيـن يريـد أن يحكمهـم، بعيـدا عـن حكـم 
القانون والمؤسسـات والحرص على العدل والشـفافية، فضا عن أن سياسـة 
الطلقـة ـفي الـرأس هـذه، لـو طبقـت ـفي حـرب تشـاد التـي أسـر فيهـا حفتـر، لكانـت 

هـذه الطلقـة مباشـرة بيـن عينيـه هـو.

عندمـا يلتقـي مثـل هـذا التوجـه االسـتبدادي عنـد حفتـر مـع تضخـم مرضـي 
للنفس ممزوج بعقد شـخصية وسياسـية فإن النتائج لن تكون سـوى كارثية. 
شـاهدوا فقـط الطريقـة التـي اسـتقبل بهـا مؤخـرا األميـن العـام لألمـم المتحـدة 
قبـل بدايـة معركتـه األخيـرة عـلى طرابلـس واللهجـة التـي تحـدث بهـا معـه. لـم 
يكتـف بـأن هـذه األخيـرة اتسـمت بالتحـدي والتهديـد، كمـا نقلـت كل المصـادر، 
بـل إن طريقـة جلوسـه مـع غوتيـرش ووفـده لـم تبتعـد كثيـرا عـن عجرفـة القذافي 
القذاـفي كان يسـتقبل ضيوفـه ـفي خيمتـه  السـماءمع أن  المحلقـة ـفي  ونظرتـه 
الشهيرة وليس من وراء مكتب وشعار النسر الضخم وكأن الرجل قائد جيش 

أيـن منـه جيـوش الناتـو الجـرارة!!
سـتتحطم طموحـات حفتـر المريضـة عـلى مشـارف طرابلـس التـي لـن يتمكـن 
مـن دخولهـا ألن مـن يدافـع عنهـا ال يدافـع فقـط عـن عاصمتـه وأهلـه فيهـا وإنمـا 
يدافـع كـي ال تسـقط بـاده كلهـا مـن جديـد تحـت وطـأة دكتاتوريـة فرديـة جديـدة 

مدعومـة بـكل مـن ال يريـد الخيـر ال للديمقراطيـة طبعـا وال لليبييـن.

قلم ورآي

محمد كريشان
كالطـاووس تعـّود أن يتصـرف لكـن ريشـه يـُـــنتف هـذه األيـام ـفي طرابلـس. 
خليفة حفتر، المزهو بلقب المشير مع أنه لم يخض في حياته كلها إال حربا 
خاسـرة ضـد تشـاد ـفي الثمانينيـات أسـر فيهـا، وأخـرى يخوضهـا حاليـا ضـد 
أبنـاء شـعبه ـفي غـرب ليبيـا تحـت يافطـة مهترئـة اسـمها محاربـة اإلرهـاب. 
لـم يجـد حرجـا ـفي التصريـح علنـا بأنـه سيحسـم معركـة طرابلـس ـفي غضـون 
أسـبوعين عـلى أقصـى تقديـر، وأنـه ال مجـال للتقهقـر بيـن صفـوف مقاتليـه 
فـكل »جنـدي يتراجـع طلقـة ـفي رأسـه«، وهـو المبـدأ الـذي لـو طبـق لـكان 
حفتـر نفسـه ـفي عـداد القتـلى ـفي معركـة »الـدوم« الشـهيرة التـي التقطـت 
لـه فيهـا الصـور وهـو منكسـر ذليـل، ولـوال »نجـدة« األمريكييـن لـه وتدخلهـم 
إلطـاق سـراحه واحتضانـه الحقـا لتدريبـه عـلى أراضيهـا لمـا سـمع بـه أحـد 

اآلن.
بـكل  المعجـب  ترامـب  دونالـد  األمريكـي  الرئيـس  جانبـا  تركنـا  مـا  وإذا 
األيـام  ارتفعـت هـذه  مسـتبد باطـش بشـعبه فـإن أصواتـا أمريكيـة عديـدة 
والمتعطـش  بالسـلطة  المهـووس  المغامـر  هـذا  دعـم  مـن مغبـة  للتحذيـر 
لحكـم شـعب بقبضـة حديديـة، مـع أن هـذا الشـعب الـذي ثـار عـلى حكـم 

القذاـفي وتسـلطه الممتـد الثنيـن وأربعيـن عامـا لـم يفعـل ذلـك ويقـدم كل 
هـذه التضحيـات ليعـود لهـم قذاـفي آخـر ـفي نسـخة منقحـة ومشـوهة تحركهـا 

أحقـاد وعقـد قديمـة وجديـدة.
إـلى ليبيـا  إـلى مـا قالـه المبعـوث األمريكـي السـابق  يكفـي هنـا أن نشـير 
جوناثـان واينـر ـفي تغريـدة عـلى حسـابه ـفي »تويتـر« مـن أن حفتـر عبـر لـه 
ـفي اجتماعيـن عـام 2016 عـن رفضـه ألي تمثيـل ديمقراطـي ـفي ليبيـا وإنـه 
لـم يكـن عـلى اسـتعداد إلخضـاع نفسـه ألي حكومـة مدنيـة أو ألي شـخص 
إنـه سـيحكم بمرسـوم حتـى تصبـح  لـه  آخـر. وأضـاف واينـر أن حفتـر قـال 
البـاد جاهـزة للديمقراطيـة ـفي وقـت الحـق. أمـا غسـان سـامة فلـم ينكـر، 
كثـر منـه مبعوثـا دوليـا  رغـم حرصـه عـلى التـوازن والدقـة كمحلـل سياسـي أ
ـفي  حديـد  مـن  بيـد  يحكـم  حفتـر  أن  عـلى  المسـؤوليات،  بتحديـد  مطالبـا 

المناطـق التـي هـي تحـت سـيطرته حاليـا.

حفتر والَهَوس 
الَمَرضي بالُسلطة

د. أسامة أبو ارشيد                                         تتمة الخبر صـ 1
حــّذر هــؤالء مــن التداعيــات المحتملــة لتصنيــف ُمَســيٍَّس كهذا على السياســة 
الخارجيــة واألمــن والمصالــح القوميــة األميركيــة. ومــع أن تلــك التحذيــرات مــا 
زالــت قائمــة، إال أن تغييــرات بنيويــة عرفتهــا إدارة ترامــب ـفـي االثنــي عشــر 
شــهرا األخيــرة، أهمهــا إقالــة أو اســتقالة الشــخصيات »الناضجــة« فيهــا، بــدءا 
بوزيــر الخارجيــة الســابق، ريكــس تيلرســون، ومــرورا بمستشــار األمــن القومــي 
الســابق، أتــش. آر. مكماســتر، ثــمَّ وزيــر الدفــاع الســابق، جيمــس ماتيــس. وقــد 

حــلَّ مــكان األول والثانــي شــخصيتان إيديولوجيتــان متطرفتــان، مايــك بومبيــو 
أن  هنــا  والمعنــى  وزيــر.  مــن دون  الدفــاع  وزارة  زالــت  ومــا  بولتــون،  وجــون 

ترامــب ينحــدر مــن دون كوابــح تضبطــه. 
والمهنيــون  الخبــراء  فيــه  يعــارض  وقــٍت  ـفـي  أنــه  الســياق  هــذا  ـفـي  الافــت 
محــاوالت  المختصــة  األميركيــة  والــوكاالت  المؤسســات  ـفـي  المحترفــون 
تصنيــف اإلخــوان، يدفــع بومبيــو وبولتــون باتجاهــه. وهنــا مكمــن الخطــورة 
مــن  بتوجيــٍه  الخارجيــة  وزيــر  إـلـى  يعــود  القــرار  أن  إذ  الموضــوع،  ـفـي  الثاـنـي 
الرئيــس. وهــذا ال يعنــي أن قــرار التصنيــف قــد حســم، غيــر أنــه أصبــح اليــوم 
أقــرب إلــى التنفيــذ. وحســب اإلجــراءات، فــإن مكتــب تنســيق مكافحــة اإلرهــاب 
التابــع لــوزارة الخارجيــة يراجــع أنشــطة المنظمــة محــلَّ النظــر، بنــاء علــى معاييــر 
محــّددة، وإذا خلــص إـلـى أنهــا ترتقــي إـلـى مســتوى التصنيــف باإلرهــاب، يعــد 
تقريــرا بذلــك، يضّمنــه نتائــج مراجعتــه وأدلــة ذلــك. بعــد ذلــك، يتشــاور وزيــر 
الخارجيــة مــع وزيــري العــدل والخزانــة، بإرســال قــرار التصنيــف إلــى الكونغــرس 
الــذي ســتكون أمامــه مهلــة ســبعة أيــام إلدخــال تعديــات علــى القــرار، أو رّده. 
وفــي حــال لــم تكــن هنــاك معارضــة مــن الكونغــرس، ينشــر القــرار فــي الجريــدة 

الفدراليــة الرســمية، وحينهــا يصبــح قانونــا. 
إن  القــرار،  الكونغــرس  رد  عـلـى  الرهــان  أن  إـلـى  التنبيــه  هنــا  الضــرورة  مــن 
وعــددا  الديمقراطييــن،  أغلــب  أن  أمــرا حكيمــا. صحيــح  يكــون  ال  قــد  صــدر، 
مــن الجمهورييــن، ليســوا مــع تصنيــف جماعــة اإلخــوان المســلمين منظمــة 
عــن  تعّبــر  التــي  المختصــة  الــوكاالت  موقــف  مــع  اتســاقا  وذلــك  إرهابيــة، 
المصالــح األميركيــة العليــا، إال أن الديمقراطييــن قــد يتــرّددون ـفـي معارضــة 
القــرار، مخافــة أن يســتغله ترامــب والجمهوريــون ضدهــم ـفـي انتخابــات عــام 
2020. وال داعــي للتذكيــر هنــا بــأن اإلخــوان المســلمين تيــار تّمــت شــيطنته 
أميركّيــاً، أو يمكــن شــيطنته ـفـي الوعــي األميركــي بســهولة. األمــر الثاـنـي، أنــه 
حتــى لــو صــّوت كل الديمقراطييــن ضــد قــرار التصنيــف، فــإن هــذا ال يعنــي 
تعطيلــه، فالديمقراطيــون يســيطرون علــى مجلــس النــواب، فــي حيــن يســيطر 
توافــق  الصعــب تصــّور  مــن  وبالتاـلـي،  الشــيوخ.  الجمهوريــون عـلـى مجلــس 
المجلســين عـلـى رد القــرار، مــع بقــاء فرصــة ضئيلــة ـفـي هــذا الصــدد، وهــذه 

الفرصــة تحتــاج إـلـى اســتثمار كبيــر فيهــا. 
إذا اجتــاز قــرار التصنيــف العقبــة المحتملــة فــي الكونغــرس، لــن يتبّقــى أمــام 
اإلخــوان المســلمين غيــر اللجــوء إلــى القضــاء األميركــي، وتحديــدا إلــى محكمــة 
االســتئناف ـفـي مقاطعــة كولومبيــا، أي واشــنطن العاصمــة. حينهــا، ســيكون 
للطعــن عليــه،  يومــا  ثاثــون  التصنيــف،  قــرار  مــن  أمامهــم، كطــرف متضــّرر 
وبعــد ذلــك ال يمكنهــم الطعــن عليــه إال بعــد عاميــن علــى تاريــخ صــدوره. وهــذا 
مــا يتطلــب مــن »اإلخــوان« اســتعدادا جيــدا لمعركــة قضائيــة بــدءا مــن هــذه 
اللحظــة، بعــد أن أضاعــوا ســنوات ثمينــة، منــذ عــام 2015، منــذ أن قــدم أول 
مشــروع قانــون فــي الكونغــرس لتجريمهــم. والمفارقــة هنــا أن اإلخــوان فــي وضــع 
قانوـنـي قــوي يؤهلهــم، عـلـى األرجــح، إـلـى كســب هــذه المعركــة القضائيــة، إن 
ــة إرهاصــات علــى أنهــم فــي وارد تحــّدي القــرار،  وقعــت. المشــكلة، أنــه ال تبــدو ثمَّ
إن صــدر، قضائيــا، عـلـى الرغــم مــن التداعيــات الكارثيــة المحتملــة، سياســيا 
وأعضائهــم.  وقياداتهــم  تنظيمهــم  عـلـى  ســتترتب  التــي  وأمنيــا،  واقتصاديــا 
دع عنــك احتمــاالت توظيــف هــذا القــرار بطريقــة شــريرة، الســتهداف الوجــود 
ــرٍَّة بعــض  ــر عنــه غيــر َم اإلســامي فــي الواليــات المتحــدة، وهــو األمــر الــذي عّب
ــَة حديــٌث أن إدارة ترامــب تعتــزم المضــي فــي قــرار  مــن يدفعــون بــه. األدهــى، ثمَّ
التصنيــف، ألنهــا تراهــن علــى أن »اإلخــوان« لــن يتحــّدوه قضائيــا فــي الواليــات 

المتحــدة. 
ــة ثاثــة معاييــر ينــص عليهــا القانــون لتصنيــف أي منظمة إرهابية أميركّياً.  ثمَّ
اثنــان منهــا ال ينطبقــان أصــا عـلـى اإلخــوان، أمــا اآلخــر الــذي ينطبــق عليهــم، 

وأن حلفــاء آخريــن لــه، وتحديــدا فــي إســرائيل والســعودية واإلمــارات، يطالبونــه 
باألمــر نفســه، كمــا أن الدائــرة الضيقــة مــن حولــه تدفــع ـفـي هــذا االتجــاه. 

وبنــاء عـلـى مــا ســبق، يرتكــب اإلخــوان المســلمون خطــأ فادحــاً إن راهنــوا 
فقــط،  نفســها،  اإلدارة  داخــل  مــن  المحتمــل  القــرار  إجهــاض  إمكانيــة  عـلـى 
يؤكّــد  المتحــدة.  للواليــات  الكبــرى  المصالــح  حســابات  تقديــم  مفترضيــن 
تقريــر »نيويــورك تايمــز« نفســه الــذي كان أول مــن كشــف توجــه ترامــب هــذا 
أن معارضــي القــرار، مــن المهنييــن والخبــراء ـفـي وزارـتـي الخارجيــة والدفــاع، 

ــع االســتخباراتي، يعكفــون علــى دراســة صيــغ  ومجلــس األمــن القومــي والُمَجمَّ
مختلفــة تــروم تصنيفــاً جزئيــاً لبعــض الكيانــات المحســوبة علــى الجماعــة، أو 
ربمــا تصنيــف الجماعــة األم فــي مصــر، مــن دون تصنيــف بقيــة فــروع الجماعــة 
وتنظيماتهــا فــي الــدول األخــرى، والتــي قــد تســبب تعقيــدات أمــام السياســة 
الخارجيــة األميركيــة، كمــا فــي دول، مثــل المغــرب وتونــس واألردن والكويــت، 
أيــن تشــارك تيــارات محســوبة، أو قريبــة مــن اإلخــوان  وربمــا حتــى تركيــا، 
المســلمين، فــي الحكــم. المشــكلة، أنــه حتــى هــذه الصيغــة الجزئيــة الســترضاء 
ترامــب قــد ال ترضيــه، وهــو مــا يعيدنــا إلــى النقطــة المركزيــة فــي هــذا المقــال، 
ومفادهــا بــأن علــى »اإلخــوان« أن يتحّركــوا مباشــرة للتصــّدي قضائيــا للقــرار 
المحتمــل، وقبــل صــدوره، أو أنهــم قــد يجــدون أنفســهم أمــام تحــدٍّ وجــودي 

جديــد، ينضــاف إـلـى التحديــات األخــرى التــي تواجههــم.  

قبل تصنيف اإلخوان 
أميركــّيــًا 

كمنظمـة إرهــابيـة

لوال »نجدة« األمريكيين 
له بعد معركة 

»الدوم« الشهيرة 
وتدخلهم إلطالق 

سراحه واحتضانه الحقا 
لتدريبه على أراضيها 
لما سمع به أحد اآلن.

أغلب الديمقراطيين، وعددا من الجمهوريين، ليسوا مع 
تصنيف جماعة اإلخوان المسلمين منظمة إرهابية، وذلك 

اتساقا مع موقف الوكاالت المختصة التي تعّبر عن المصالح 
األميركية العليا

أن اإلخوان في وضع قانوني قوي يؤهلهم، 
على األرجح، إلى كسب هذه المعركة 

القضائية، إن وقعت

المبعوث األمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر 
في تغريدة على حسابه في »تويتر« من أن حفتر 
عبر له في اجتماعين عام 2016 عن رفضه ألي 

تمثيل ديمقراطي في ليبيا.
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أثــارت "اإلصاحــات االقتصاديــة" التــي طرحهــا رئيــس الحكومــة اللبناـنـي ســعد 
الحريــري، مخــاوف واســعة فــي لبنــان، خاصــة بمــا يتعلــق بتجميــد األجــور وإجــراءات 
التقشف.وكشــفت صحيفــة "األخبــار" اللبنانيــة المقربــة مــن حــزب هللا، عــن وثيقــة 
قالــت إنهــا خطــة إصاحــات اقتصاديــة طرحهــا الحريــري علــى القــوى األساســية فــي 

الحكومــة.
 15 تجميــد  أبرزهــا  تقشــفية،  إجــراءات  عــدة  الحريــري"،  "إصاحــات  وتتضمــن 
 3 لمــّدة  المتقاعديــن،  ومعاشــات  والمتعاقديــن  الموظفيــن  أجــور  مــن  بالمئــة 
ســنوات، وتخفيــض المخصصــات االجتماعيــة للعامليــن فــي القطــاع العــام، ورفــع 
الضريبــة علــى الفوائــد مــن 7 بالمئــة إلــى 10 بالمئــة لثــاث ســنوات، وفــرض ضريبــة 
علــى األفــراد بمعــدل 25 بالمئــة علــى شــطر الدخــل الــذي يفــوق 225 مليــون ليــرة 

)مــا يعــادل نحــو 150 ألــف دوالر(.
أخــرى  إجــراءات  المزعومــة،  االقتصاديــة  اإلصاحــات  وثيقــة  تســتهدف  كمــا 
الديــن  مــن خدمــة  بالمئــة  الماـلـي، منهــا خفــض 15  العجــز  تســتهدف تخفيــض 
العــام، وخفــض اإلنفــاق العــام بقيمــة 838 مليــار ليــرة، وخفــض عجــز مؤسســة 
كهربــاء لبنــان، ووضــع ســقف قــدره 1500 مليــار كســلفة لمؤسســة كهربــاء لبنــان، 
إلــى جانــب خفــض النفقــات االســتهاكية فــي مشــروع الموازنــة العامــة بمــا ال يقــل 
عــن 20 بالمئــة لبنــد المــواد االســتهاكية و21 بالمئــة لبنــد الخدمــات االســتهاكية.

إفاس لبنان
وفــي وقــت ســابق، قــال رئيــس الحكومــة اللبنانيــة ســعد الحريــري، "المطلــوب منــا 
كثــر موازنــة تقشــفية بتاريــخ لبنــان، ألن وضعنــا المالــي ال يســمح لنــا زيــادة  وضــع أ
اإلنفــاق"، مضيفــا: "أحــذر مــن الوصــول إلــى وضــع ال نحســد عليــه، إذا لــم نتخــذ مــا 

يلــزم إلقــرار تلــك الموازنــة". 
أن كام  األســعد،  لـ"التياراألســعدي" معــن  العــام  األميــن  اعتبــر  ناحيتــه،  ومــن 
الحريــري عــن إمــا تنفيــذ االجــراءات التقشــفية أو االنهيــار والكارثــة غيــر صحيــح 
وغيــر واقعــي، مؤكــدا أن لبنــان لــن ينهــار، بــل مــن سيخســر هــم الطبقــة السياســية 
وحيتــان المــال واالمبراطوريــات االقتصاديــة واالســتثمارية، وليــس المواطــن الــذي 
ال يملــك شــيئا.وقال وفقــا لوكالــة أنبــاء لبنــان الرســمية، إن "كل هــذا الضجيــج 
والتخويــف ألن هــذه الطبقــة مصــرة علــى حمايــة أموالهــا واســتثماراتها، ولــن تقبــل 
كــد األســعد أن لبنــان دخــل مرحلــة اإلفــاس نتيجــة  أن تخســر ولــو جــزءا منها".وأ
مواصلــة الفســاد والمحاصصــة وهــدر المــال العــام المســتمر منــذ 30 ســنة مــن 

قبــل الطبقــة السياســية الحاكمــة.
خصخصة مشروطة

عـلـى  وانعكاســاتها  المزعومــة  االقتصاديــة"  "اإلصاحــات  عـلـى  تعليقــه  وـفـي 
لـ"عرـبـي21": "نحــن  الخبيــر االقتصــادي، جاســم عجاقــة  اللبناـنـي، قــال  المواطــن 
"لبنــان  االقتصادية".وأضــاف:  مشــاكلنا  نحــل  أن  اإلجــراءات  ببعــض  قــادرون 
ليــس بلــدا مفلســا ولديــه الكثيــر مــن األمــوال، ولديــه قطــاع مصرـفـي كبيــر يقــدر 
حجمــه بأكثــر مــن 235 مليــار دوالر، وثــروة نفطيــة تجلــب للدولــة فيمــا ال يقــل عــن 
200 مليــار دوالر، باإلضافــة إـلـى ناتــج محـلـي إجماـلـي يمثــل نحــو 50 مليــار دوالر، 

بـــ 2 مليــار دوالر". التــي تقــدر  وتحويــات المغتربيــن 
الدولــة لخفــض عجــز  إجــراءات يمكــن أن تتبعهــا  بــأن هنــاك  ويــرى "عجاقــة" 
الموازنــة إلــى أقــل مــن 9 بالمئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، مثــل فــرض معالجــة 
لملــف األمــاك البحريــة و النهريــة و اتبــاع سياســة تقشــفية إـلـى حــد معيــن مــن 
ترشــيد اســتهاك األمــور التشــغيلية بالدولــة مــن محروقــات وتعويضــات اللجــان، 
لكــن هــذه القــرارات تعــد محاربــة للفســاد لــذا تتطلــب جــرأة مــن الســلطة التنفيذيــة، 
وحــول مــا أثيــر حــول اتجــاه الحكومــة اللبنانيــة إلــى خصخصــة القطــاع العــام يــري 
وليــس  اإلدارة  بخصخصــة  مطالبــا  مرفــوض  المطلــق  ـفـي  البيــع  أن  "عجاقــة" 
خصخصــة الممتلــكات.وأردف: "القطــاع الخــاص أنجــح مــن القطــاع العــام فــي إدارة 

الخدمــات"، معتبــرا أن خصخصــة المرفــق عبــر بيعــة أمــر ســيء.
ضريبة الفوائد

تســعى  الحكومــة  إن  اســكندر  مــروان  االقتصــادي  الخبيــر  قــال  جانبــه،  ومــن 
ـفـي  اقتراحــه  تــم  مــا  بالمئــة، ولكــن  إـلـي 9.5  بالمئــة  العجــز مــن 11.5  لتخفيــض 
الوثيقــة المزعومــة لــن يحقــق مســتهدفات الحكومة.وفــي مــا يتعلــق برفــع الضريبــة 
يــرى  الوثيقــة،  ـفـي  جــاء  لمــا  وفقــا  بالمئــة،   10 إـلـى  بالمئــة   7 مــن  الفوائــد  عـلـى 
"اســكندر" أنــه ســيؤدي إـلـى انخفــاض كبيــر ـفـي حجــم الودائــع، وتحجيــم القطــاع 
المصرفــي فــي لبنــان، الفتــا إلــى أن غالبيــة التحويــات ســتكون لمصــارف لبنانيــة لهــا 

فــروع ـفـي الخــارج ـفـي بلــدان مســتقرة.
وفــي وقــت ســابق، توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن ترتفــع مديونيــة لبنــان لتصــل 
إلــى 180 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول 2023، بينمــا يصــل الرقــم 

حاليــا إلــى 150 فــي المئــة.
ودعــا الصنــدوق إـلـى وضــع خطــة للضبــط الماـلـي تحافــظ عـلـى إطــار السياســة 
االقتصاديــة التــي تقــوم علــى ســعر صــرف ثابــت تدعمــه تدفقــات الودائــع الداخلــة 
رســوم  وإعــادة  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  معــدالت  زيــادة  خــال  مــن  الكبيــرة، 
البنزيــن وضرائــب المحروقــات إلــى مســتوياتها الســائدة قبــل عــام 2012، واإللغــاء 

التدريجــي لدعــم الكهربــاء.

أفــاد ناشــطون وحقوقيــون إماراتيــون بوفــاة المعتقلــة اإلماراتيــة عليــاء عبــد 
النــور، بعــد صــراع مــع مــرض الســرطان داخــل ســجن الوثبــة فــي أبــو ظبي.واتهــم 
النشــطاء الســلطات اإلماراتيــة باإلهمــال فــي عاجهــا، بعــد رفــض تلــك الســلطات 

إطــاق ســراحها لتلقــي العــاج.
وذكــرت تقاريــر حقوقيــة أن المعتقلــة عليــاء عبــد النــور كانــت تعاـنـي أورامــا 
الســلطات  طالبــوا  وحقوقيــون  ناشــطون  الكبــد.وكان  ـفـي  وتليفــا  ســرطانية، 
اإلماراتيــة التــي أطلقــت علــى عــام 2019 وصــف "عــام التســامح"، باإلفــراج عــن 
عليــاء فــورا، نظــرا لتــردي حالتهــا الصحيــة بشــكل الفت.وكانــت عبــد النــور قــد 
كشــفت فــي مكالمــة هاتفيــة مــع أســرتها عــن االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا فــي 

مقــر احتجازهــا بأبــو ظبــي.
يشــار إلــى أن عليــاء نقلــت إلــى مستشــفى "تــوام" بمدينــة العيــن اإلماراتيــة فــي 
10يناير/كانــون الثاـنـي الماضــي، مــن دون إخطــار عائلتهــا، أو توضيــح ســبب 
نقلها.ولــم تهتــِد عائلتهــا إلــى مــكان وجودهــا إال بعــد إلحــاح، لتنجــح فــي زيارتهــا 

فــي 21 مــن الشــهر نفســه.
اإلخفــاء  ثــم   ،2015 يوليو/تمــوز   29 بتاريــخ  لاعتقــال  عليــاء  وتعرضــت 
القســري ـفـي مــكان مجهــول لمــدة أربعــة أشــهر دون الســما ح لهــا بالتواصــل 
مــع أســرتها، ودون اإلفصــاح عــن أي معلومــة تخــص مصيرهــا ألي جهــة، ثــم 
عرضــت فيمــا بعــد علــى الجهــات القضائيــة، وحوكمــت بتهمــة تمويــل اإلرهــاب 
والتعامــل مــع إرهابييــن خــارج البــاد، قبــل أن يحكــم عليهــا بالســجن عشــر 

ســنوات.
ـفـي منــزل أســرتها بإمــارة عجمــان حيــن  بــدأت مأســاتها عليــاء ذات صبــاح 

هل تنقذ »إصالحات الحريري« 
اقتصاد لبنان من اإلفالس؟

ناشطون إماراتيون...
 وفاة المعتقلة علياء عبد النور في سجنها

وتكبيلهــا  وركلهــا  ضربهــا  بعــد  واعتقلتهــا  المنــزل  أمنيــة  وحــدة  اقتحمــت 
ومنعهــا مــن ارتــداء حجابهــا، وغــادرت بيــت الوالــد رفقــة ســرية أمنيــة مدججــة 
بالســاح والــكاب البوليســية، وفــق مصــادر حقوقية.وطــوال األشــهر األربعــة 
األولــى مــن االعتقــال، عاشــت عليــاء رهينــة إخفــاء قســري فــي زنزانــة انفراديــة 
دون فــراش أو غطــاء ســوى الضــوء القــوي للمصبــاح المركــز علــى جســدها، 
ضمــن مســار تعذيــب كانــت تلــك أبســط أشــكاله، يضــاف إليــه المنــع من زيارة 
األســرة لهــا أو معرفــة مــكان اعتقالهــا أصــا، ضمــن حالــة مــن "التســامح" علــى 

الطريقــة اإلماراتيــة.
واســتمر التعذيــب واإلخفــاء دون محاكمــة ثمانيــة أشــهر أخــرى، تعرضــت 
فيهــا عليــاء -وفــق أســرتها- لصنــوف مــن التعذيــب، شــمل تقييــد األطــراف 

إضافــة إـلـى إجبارهــا عـلـى الوقــوف ســاعات طويلــة.
كمــا تعرضــت -وفــق مصــادر أســرتها التــي نقلهــا حقوقيــون غربيــون أيضــا- 
لتحقيــق فــي مابــس التعذيــب، حيــث عذبــت وهــي معصوبــة العينيــن لفترات 
تمتــد ألكثــر مــن 18 ســاعة، إضافــة إـلـى إجبارهــا عـلـى خلــع الحجــاب الــذي 

يمثــل جــزءا أساســيا مــن الهويــة الثقافيــة والدينيــة لإلمــارات المتســامحة!
وقالــت المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي بريطانيــا، إن أســرة عليــاء لــم 
يســمح لهــا بزيارتهــا إال بعــد شــهرين مــن احتجازهــا بســجن الوثبــة، وكانــت 
كثــر مــن عشــرة كيلوغرامــات مــن وزنهــا بســبب تدهــور حالتهــا  قــد فقــدت أ
الصحيــة نتيجــة الظــروف الســابق ذكرهــا، حيــث عــاد الســرطان لانتشــار مــرة 
أخــرى فــي جســدها، مــع ظهــور تورمــات بالغــدد الليمفاويــة وتكيــس وتليــف 
بالكبــد، إضافــة إلــى إصابتهــا بهشاشــة فــي العظــام نتيجــة احتجازهــا مــدة كبيــرة 

بغرفــة شــديدة البــرودة دون فــرش أو غطــاء.

300 مليار دوالر 
حجم الفساد في العراق

احتــل العــراق العــام الماضــي المركــز الســادس عربيــا و13 عالميــا فــي قائمــة 
الــدول األكثــر 

فســادا مــن إجمالــي 168 دولــة، بحســب منظمــة الشــفافية الدوليــة، وحســب 
رئيــس الــوزراء العراـقـي عــادل عبــد المهــدي فــإن الفســاد ـفـي البــاد تجــاوزت 

قيمتــه ثاثمئــة مليــار دوالر.
وفــي أحــدث إجــراء حكومــي بهــذا الشــأن، شــكل رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل 
عبــد المهــدي مجلســا لمكافحــة الفســاد برئاســته، وســط دعــوات لمحاســبة 
كثــر مــن تســعة  المفسدين.وتشــير المعلومــات إلــى أن آلــة الفســاد اجتاحــت أ
آالف مشــروع فــي مجــاالت مختلفــة، منهــا مشــاريع وهميــة وأخــرى متعثــرة منــذ 

عــام 2004، بحســب تأكيــد الحكومــة، بقيمــة تجــاوزت ثاثمئــة مليــار دوالر.
كثــر مــن  وعلــى صعيــد إهــدار المــال العــام، تتحــدث مصــادر غيــر رســمية عــن أ
ثمانمئــة مليــار دوالر خــال الســنوات 15 الماضيــة، وكشــف رئيــس الحكومــة 

حتــى اآلن عــن أربعيــن ملفــا دخلهــا الفســاد مــن أوســع األبــواب.
ـفـي مصدريــن  وـفـي تصريــح لعبــد المهــدي قــال إن خارطــة الفســاد تتمثــل 
رئيســيين: األول ـفـي أمــوال الدولــة، والثاـنـي ـفـي المــال العــام أو ـفـي االقتصــاد 

الوطنــي.
وتعهــد البرلمــان العراقــي بإقــرار حزمــة تشــريعات تتعلــق بعمــل هيئــة النزاهــة 
واســترداد أمــوال الدولــة، إضافــة إلــى إيجــاد حلــول لمشــكلة المشــاريع الوهميــة 

والمتعثــرة، التــي تشــمل مــدارس ومستشــفيات وطرقــا وغيرهــا.
وأوضــح عضــو لجنــة النزاهــة البرلمانيــة ليــث الدليمــي أن ظــروف البلــد األمنيــة 
وقلــة اإلمكانــات الماليــة وأمــور أخــرى وجهــت الدعــم إـلـى الجانــب العســكري 
واألمنــي للدفــاع عــن البلــد، وهــذا كان المبــرر، ومــن خالــه تأخــرت مشــاريع 

كثيــرة ودفــع ثمنهــا المواطــن العراقــي.
ومــن األضــرار الناجمــة عــن انتشــار الفســاد ـفـي العــراق تشــكّل بيئــة طــاردة 

للمســتثمرين األجانــب وتوفيــر فــرص العمــل.

لم ُتمنح طائرات 
الحكومة تصاريح 

وزير النقل يتهم التحالف بعرقلة عودة اليمنيين 
إلى بالدهم بداية رمضان

اتهــم وزيــر النقــل اليمنــي، التحالــف العربــي، بعرقلــة عــودة اآلالف مــن المواطنيــن 
إلــى اليمــن مــع بدايــة شــهر رمضــان المبــارك.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقــال صالــح الجبوانــي، وزيــر النقــل فــي الحكومــة اليمنيــة، )المعتــرف بهــا( أنهــم 
طالبــوا التحالــف العربــي منــذ "أســابيع بالتصريــح لطائراتنــا برحــات أضافيــة لنقــل 

مواطنينــا مــن الهنــد إلــى بادهــم مــع بدايــة الشــهر الفضيــل".
أمنحونــا  ونكــرر  "طالبناهــم  تويتــر،  عـلـى  لــه  تغريــدة  ـفـي  الجبواـنـي  وأضــاف 

بادهــم". إـلـى  مواطنينــا  مــن  اآلالف  لنعيــد  التصاريــح 
وأشــار عــدد الرحــات الجويــة المصــرح بهــا مــن التحالــف العرـبـي الــذي تقــوده 
الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن، "لدينــا خمــس رحــات يوميــاً" وقــال أنهــا تذهــب 

"للمنظمــات الدوليــة".
وتساءل الجبواني "ماذا بقي لنا يا تحالف األشقاء".. إلى متى؟".

ويتحكــم التحالــف العرـبـي بالمجــال الجــوي والبحــري والمنافــذ اليمنيــة، منــذ 
2015م. مــارس/آذار 

بمــا  اليمــن،  ـفـي جميــع مطــارات  الطائــرات  عـلـى حركــة  جويــاً  ويفــرض حظــراً 
فيهــا المطــارات المتواجــدة فــي المناطــق المحــررة، والتــي يشــترط حصولهــا علــى 

تصاريــح مــن قيــادة قواتــه المشــتركة ـفـي عــدن.
وســبق ان اتهمــت الخطــوط الجويــة اليمنيــة، التحالــف، بمنــع مبيــت طائراتهــا 

فــي مطــار عــدن الدولــي.
وتشــكو الحكومــة اليمنيــة، مــن تقييــد تحركاتهــا ـفـي المناطــق المحــررة جنــوب 
اليمــن، بمــا فيهــا العاصمــة المؤقتــة عــدن، وعــدم الســماح لهــا بالتحكــم والســيطرة 
والمواـنـئ،  المطــارات  فيهــا  بمــا  الســيادية  الحكوميــة  المؤسســات  عـلـى جميــع 

فضــاً عــن منعهــا مــن اســتئناف تصديــر النفــط والغــاز.
وتخضــع عــدن اســمياً للحكومــة الشــرعية، لكــن الســيطرة الفعليــة، علــى معظــم 
األمنــي  الحــزام  وقــوات  االنتقاـلـي  للمجلــس  تخضــع  فيهــا،  الدولــة  مؤسســات 

المواليــة اإلمــارات ماليــاً وإداريــاً.
وســبق أن اتهمــت تقاريــر أمميــة، اإلمــارات بممارســة أعمــال تقــوض الحكومــة 
الشــرعية فــي اليمــن، وتدعــم حــركات مســلحة خــارج مؤسســات الدولــة ذات طابــع 
انفصالــي، فضــاً عــن إغاقهــا لمطــار الريــان فــي حضرمــوت بشــكل كلــي أمــام حركــة 

الماحــة المدنيــة وتحويلــه إلــى مطــار عســكري خاصــة بقواتهــا.
وتأتــي تصريحــات الجبوانــي فــي الوقــت الــذي تصاعــدت دعــوات بمراجعــة العاقــة 
كة  بيــن التحالــف العربــي والحكومــة الشــرعية، وإعــادة بناءهــا علــى قاعــدة الشــرا

واحتــرام الســيادة ومراعــات المصلحــة العليــا للشــعب اليمنــي.
وكان نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة أحمــد الميســري، دعــا فــي ختــام لقــاء 
الحكومــة  مــع  العرـبـي  التحالــف  عاقــة  تصحيــح  إـلـى  األول،  التشــاوري  عــدن 
إـلـى جــاء لدعــم الحكومــة ـفـي معركــة التحريــر ضــد مليشــيات  اليمنيــة، مشــيراً 

المحــررة. المناطــق  يأـتـي ليحكــم ويديــر  ولــم  الحوثييــن، 
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أول اتصال بين المنامة 
والدوحة منذ بدء األزمة 

الخليجية

تلقــى أميــر قطــر تميــم بــن حمــد آل ثانــي، االثنيــن 7 مايــو، اتصــاال هاتفيــا مــن 
رئيــس وزراء البحريــن، األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بمناســبة شــهر 

رمضــان المبــارك.
جــاء ذلــك بحســب مــا نشــرته وكالــة األنبــاء القطريــة »قنــا«، دون ذكــر أي 

أخــرى. تفاصيــل 
ويعــد هــذا االتصــال األول مــن نوعــه منــذ بدايــة األزمــة الخليجيــة، فــي حزيــران/ 

يونيو 2017.
منــذ  قطــر  تقاطــع  ومصــر،  والبحريــن  واإلمــارات  الســعودية  أن  إـلـى  يشــار 
حزيــران/ يونيــو 2017، وتتهمهــا بدعــم اإلرهــاب وإيــواء جماعــات إرهابيــة، األمــر 

الــذي تنفيــه الدوحــة.

رغم القيظ والصوم ... 
السودانيون مستمرون

 في االعتصام
رغــم ارتفــاع درجــات الحــرارة ودخــول شــهر رمضــان، يواصــل المحتجــون 
الســودانيون اعتصامهــم أمــام مقــر الجيــش وســط الخرطــوم، فــي ظــل غيــاب 
بــوادر حــل للخــاف بيــن المجلــس العســكري والثــوار، بعــد مــرور 30 يومــا 

علــى إســقاط نظــام عمــر البشــير.

المتحــدث الرســمي باســم تجمــع المهنييــن الســودانيين إســماعيل التــاج 
قــال لموقــع الحــرة: "نصبنــا خيامــا ضخمــة مجهــزة بمكيفــات هــواء كبيــرة، 
الجميــع ســيصوم أمــام مقــر الجيــش حتــى ـفـي هــذا القيــظ ودرجــة الحــرارة 
التــي تتجــاوز 40 درجــة مئويــة، إلــى أن تتحقــق مطالــب الشــعب الســوداني 

الصامــد والمصــر علــى مدنيــة الدولــة".
وقــال التــاج إن هنــاك تبرعــات تــرد مــن داخــل وخــارج الســودان لتســهيل 

أداء فريضــة الصيــام للمعتصميــن.
"صــاة  أبرزهــا  عديــدة  وثقافيــة  دينيــة  أنشــطة  األوـلـى  اللياـلـي  وشــهدت 

جــدا. جــدا  كبيــرة  "أعــداد  التــاج  بحســب  فيهــا  شــاركت  التــي  التراويــح" 
ويعمــل فنانــون ســودانيون عـلـى تصميــم لوحــة تشــكيلية بطــول ثاثــة 

آالف متــر خــال شــهر رمضــان تحكــي قصــة الثــورة و"تخلــد قتاهــا".
ومــن المقــرر أن يحيــي ليالــي رمضــان فنانــون ومشــاهير ســودانيون مثــل 

محمــد األميــن، وعمــر إحســاس وهــدي عربــي.
وقــال تجمــع المهنييــن إن كثيــرا مــن الناشــطين والمثقفيــن الســودانيين 

عــادوا مــن الخــارج لمشــاركة المحتجيــن اعتصامهــم.
واتفــق المجلــس العســكري االنتقالــي فــي الســودان مــع قــوى إعــان الحريــة 
والتغييــر علــى إنشــاء مجلــس ســيادي مختلــط مــن العســكريين والمدنييــن 

لكــن الطرفيــن اختلفــا حــول نســبة تمثيــل كل منهمــا.
كــد التــاج تمســك المعتصميــن بســلميتهم وقــال "إنهــم فــي  ورغــم ذلــك أ

قمــة التفــاؤل بتحقيــق مطالبهــم فــي شــهر رمضــان".
ويضيــف المتحــدث باســم تجمــع المهنييــن الســودانيين "ألول مــرة منــذ 
30 عامــا يأـتـي الشــهر بــدون أجهــزة قمعيــة أمنيــة وقهــر، ليــس ـفـي مــكان 
الجميــع مســتعد  الســودان بأســره..  بــل عـلـى نطــاق  االعتصــام فحســب، 

لتحمــل المســؤولية لتحقيــق أهــداف ثــورة ديســمبر 2018".

لماذا الحق نظام األسد 
بنان الطنطاوي بألمانيا 

واغتالها؟
بتاريــخ 1981/3/17 اســتيقظ الســكان ـفـي مدينــة آخــن األلمانيــة عـلـى خبــر 
المســلمين  لإلخــوان  الســابق  العــام  المراقــب  زوجــة  الطنطــاوي  بنــان  اغتيــال 
بســوريا عصــام العطــار، بعــد أن أطلــق مجهولــون عــدة رصاصــات عليهــا فــي منزلهــا 

بالمدينــة األلمانيــة.
التحقيقــات األلمانيــة لــم تســتبعد تــورط نظــام حافــظ األســد فــي الجريمــة، خاصــة 
أن تلــك الفتــرة شــهدت توتــرا كبيــرا بيــن نظامــه وبيــن اإلخــوان المســلمين، كمــا أن 
الســلطات األلمانيــة أحبطــت عــدة محــاوالت اغتيــال ســعى نظــام األســد لتنفيذهــا 

بحــق قيــادات إخوانيــة معارضــة تعيــش فــي ألمانيــا، بينهــا العطــار.
مســاء   10:22 الســاعة  الجزيــرة  بثتــه  الــذي  غامضــة"  "نهايــات  اســتقصائي 
2019/5/5 عــاد لملــف اغتيــال بنــان الطنطــاوي، وتحــدث إلــى أطــراف عــدة علــى 
عاقــة مــا أو مطلعــة علــى ســير تحقيقــات الجريمــة، ســعيا للتوصــل إلــى القاتــل 
الرئيســي واألســباب التــي دفعتــه للجريمــة، وفيمــا إذا كان هنــاك تعــاون أو تواطــؤ 

مــن أطــراف أخــرى.
وبحســب أصدقــاء ومقربيــن مــن عائلــة عصــام العطــار، فــإن األخيــر اضطــر هــو 
وزوجتــه لمغــادرة ســوريا هربــا مــن بطــش نظــام األســد وعاشــا بالعاصمــة اللبنانيــة 
بيــروت لعــدة ســنوات، اســتطاعت خالهــا بنــان الطنطــاوي التأثيــر فــي المجتمــع 
ومعرفــة  علــم  بســعة  تتميــز  كانــت  إنهــا  حيــث  الثقافيــة،  وإســهاماتها  بفكرهــا 
المعــروف  اإلســامي  الفقيــه  ابنــة  أنهــا  خاصــة  اإلســامي،  والفقــه  بالشــريعة 

الشــيخ عـلـي الطنطــاوي.
ولــم تكــن بيــروت هــي محطــة عائلــة العطــار األخيــرة هربــا مــن بطــش النظــام 

الســوري، حيــث لجــأت األســرة للعيــش بمدنيــة آخــن األلمانيــة.
وعــن تلــك المرحلــة، يقــول صديــق األســرة البروفيســور عدنــان وحــود إن بنــان 
الطنطــاوي واصلــت نشــاطها الثقاـفـي واإلســامي والتوعــوي، وإنهــا كانــت تقــود 
لإلخــوان  تتبــع  التــي  الفــرق  داخــل  الفرقــاء  إصــاح  محاولــة  ـفـي  جبــارة  جهــودا 

المســلمين ـفـي ســبيل توحيــد صفوفهــم بمواجهــة نظــام األســد.
وبحســب المقربيــن مــن العائلــة، فإنــه يبــدو أن ذلــك الــدور أزعــج نظــام حافــظ 
مــا دفعــه -أي  أعدائــه، وهــو  ألــد  المســلمين  اإلخــوان  يعتبــر  الــذي كان  األســد 

النظــام- للتخلــص مــن بنــان الطنطــاوي، حســب رأيهــم.
العطار مستهدف

لكــن الــزوج عصــام العطــار وقبــل اغتيــال زوجتــه كان مســتهدفا أيضــا مــن قبــل 
نظــام األســد، وقــد تمكنــت الســلطات األلمانيــة مــن إفشــال عــدة محــاوالت اغتيــال 
اســتهدفته مــن قبــل قتلــة أرســلهم األســد لتصفيتــه هــو وقيــادات إخوانيــة ســورية 
أخرى.ويقــول عصــام العطــار فــي حــوار تلفزيونــي ســابق إنــه تفاجــأ بــأن الســلطات 
األلمانيــة وضعتــه هــو وأســرته -قبــل اغتيــال زوجتــه- تحــت الحراســة المشــددة، 
بحيــث أصبحــت دوريــات شــرطة تتوـلـى حراســة منزلــه وتتكفــل بســامته خــال 

تحركاتــه بألمانيــا علــى مــدار الســاعة.
كيف وقعت الجريمة؟

عــن  الجريمــة  تابــع  الــذي  كيشــرمان  مانغريــد  األلماـنـي  الصحفــي  بحســب 
كثــب، فــإن ثاثــة أشــخاص مدججيــن بالســاح اقتحمــوا المبنــى المكــون مــن 
عــدة طوابــق صبــاح 1981/3/17 وذلــك بعــد مراقبــة حثيثــة، وأجبــروا إحــدى 
الســيدات األلمانيــات التــي تعيــش فــي المبنــى علــى طــرق بــاب منــزل العطــار حتى 
تراهــا الســيدة الطنطــاوي مــن خــال الكاميــرا وتفتــح لهــا البــاب، ومــا إن فتــح 
البــاب حتــى أطلــق الملثمــون الرصــاص علــى رأس الطنطــاوي، وفتشــوا المنــزل 

بحثــا عــن أي مــن أفــراد العائلــة قبــل أن يلــوذوا بالفــرار.
غيــر أن القتلــة -بحســب كيشــرمان- كانــوا عـلـى درجــة عاليــة مــن الغبــاء أدت 
أيــام، فقــد ركنــوا  أقــل مــن ثاثــة  النكشــاف هوياتهــم للشــرطة األلمانيــة خــال 
الســيارة التــي اســتخدموها بالجريمــة فــي مــرآب ســيارات بطريقــة مشــبوهة، وعنــد 
تفتيــش الســيارة عثــرت الشــرطة علــى مســدس وقنبلــة يدويــة، كمــا عثــرت علــى 

فاتــورة الفنــدق الــذي نــزل فيــه القتلــة قبــل ارتكابهــم الجريمــة.
ويقــول كيشــرمان إن الشــرطة أعلنــت أســماء القتلــة الثاثــة، وهــم ســعد عبــد 
هللا وفــادي حميــد وعبــد الكريــم عطيــة، وجميعهــم يحملــون الجنســية الســورية، 

لكنهــم جميعــا تمكنــوا مــن الهــروب مــن ألمانيــا قبــل أن يلقــى القبــض عليهــم.
وبحســب الخبيــر األمنــي األلمانــي وليــام إيغــل الــذي ألــف كتابــا يتعلــق بجريمــة 

اغتيــال الطنطــاوي، فــإن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن عمليــة القتــل.
هــو  األســد  حافــظ  وقتهــا  الســوري  الرئيــس  يكــون  أن  اســتبعد  إيغــل  لكــن 
المســؤول المباشــر عــن الجريمــة، ورجــح أن يكــون شــقيقه رفعــت األســد هــو 
المســؤول المباشــر، وال ســيما أن األخيــر كان يقــود العمليــات الخاصــة، ويشــرف 

عـلـى تســع جبهــات اســتخبارية تتبــع جميعهــا بعضهــا البعــض.
وأوضــح إيغــل أن القتلــة الثاثــة دخلــوا ألمانيــا بــدون أســلحة، وأنهــم توجهــوا 
بعــد ذلــك إـلـى الســفارة الســورية ـفـي بــون، حيــث تــم تزويدهــم باألســلحة وكل 

المعلومــات المطلوبــة، وطلــب منهــم أن ينفــذوا الجريمــة بأســرع مــا يمكــن.
تكــون  أن  الســورية  االســتخبارات  مــن  المتقاعــد  العميــد  رجــح  بــدوره، 
االســتخبارات الجويــة هــي المشــرفة علــى عمليــة اغتيــال بنــان الطنطــاوي، مشــيرا 
إـلـى أن مثــل هــذه العمليــات -ســواء داخــل الــدول العربيــة أو األوروبيــة- تتــرك 

الجويــة. للمخابــرات 
القتلة بقبضة السلطات األلمانية

الســلطات األلمانيــة رســالة مــن  الجريمــة، تلقــت  وبعــد مــرور 12 عامــا عـلـى 

القتلــة  أحــد  عبــد هللا  ســعد  عـلـى  القبــض  بإلقــاء  تفيــد  اإليطاليــة  نظيرتهــا 
الثاثــة المطلوبيــن أللمانيــا، والــذي كان مســافرا عـلـى متــن ســفينة متجهــة 

إـلـى إيطاليــا.
ورغــم اعتــراف ســعد بارتكابــه الجريمــة فإنــه رفــض الكشــف عــن المزيــد مــن 

التفاصيــل، وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد.
غيــر أنــه وفــي تطــور مفاجــئ أعــادت الســلطات األلمانيــة القاتــل إلــى ســوريا، 

مخالفــة بذلــك جميــع القوانيــن المعمــول بهــا فــي البــاد.
فريــق تحقيــق الجزيــرة بحــث بــأوراق ســعد عبــد هللا فتوصــل إلــى أنــه أحــد 
مؤيــدي نظــام األســد، ويناصــب اإلخــوان المســلمين العــداء الكبيــر، وأنــه كان 
التحريــر  ـفـي حركــة  الثــوري  أبــو نضــال مؤســس المجلــس  عـلـى عاقــة مــع 
الوطنــي الفلســطيني )فتــح( والمنشــق عــن الحركــة والــذي تــم طــرده مــن 

العــراق.

وبحســب مقــرب مــن أبــو نضــال -طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه- فــإن 
النظــام الســوري ـفـي ذلــك الوقــت أقــام عاقــة مــع المجلــس الثــوري بقيــادة 
أبــو نضــال، ليســاعده عـلـى اغتيــال شــخصيات مزعجــة ـفـي تنظيــم اإلخــوان 

بالخــارج. الســوريين  المســلمين 
وأوضــح المصــدر ذاتــه أن أبــو نضــال كان يريــد أن يتعــاون مــع نظــام األســد، 
ليحصــل بالمقابــل عـلـى الدعــم المــادي أو األســلحة، وهكــذا بــدأ رجــال أبــو 
نضــال يجتمعــون مــع رجــال االســتخبارات الســورية لبحــث األهــداف المطلوبة 

وكيفيــة تنفيــذ عمليــات االغتيــال.
وفــي عــام 2004، وقعــت مفاجــأة أخــرى عندمــا ســلم المدعــو فــادي حمــدي 
نفســه للشــرطة األلمانيــة، واعتــرف بمشــاركته فــي اغتيــال الســيدة الطنطــاوي 
تنفيــذه  بعــد  الســوري  النظــام  مــن  أمــوال  عـلـى  حصــل  وأنــه   ،1981 عــام 

الجريمــة.
لكــن هــل كان العطــار هــو المقصــود باالغتيــال وليســت زوجتــه؟ بحســب 
المصــدر المقــرب مــن أبــو نضــال، فــإن الســيدة الطنطــاوي كانــت مســتهدفة 
لذاتهــا، وأنــه ال مجــال للخطــأ فــي مثــل هكــذا عمليــات، حيــث تكــون التعليمــات 

واضحــة بالنســبة للقتلــة.
كمــا يرجــح الكثيــر مــن األمنييــن والصحفييــن هــذه النظريــة، مشــيرين إـلـى 
أن القتلــة كانــوا يراقبــون المنــزل لفتــرة مــن الزمــن، وكانــوا يعلمــون أن العطــار 

غيــر موجــود فيــه.
وبحســب العطــار، فإنــه كان قــد تــرك المنــزل قبــل نحــو أســبوع ـفـي مهمــة 
مــا، وإن زوجتــه كانــت ترافقــه فــي كثيــر مــن األحيــان فــي تنقاتــه، وأحيانــا تبقــى 
بالمنــزل، حيــث تتولــى -عبــر الهاتــف- التواصــل بينــه وبيــن زمائــه فــي التنظيــم، 

وتتكفــل بحــل بعــض المشــاكل الطارئــة.
تواطؤ ألماني

غيــر أن المثيــر للريبــة هــو أن الســلطات األلمانيــة كانــت قبــل أســابيع قليلــة 
مــن وقــوع الجريمــة قــد قــررت رفــع الحراســة عــن منــزل العطــار، وهــو مــا أثــار 

شــكوكا عــن مــدى تواطئهــا مــع النظــام الســوري بالجريمــة.
وبحســب العطــار، فــإن قــرار رفــع الحمايــة عنــه وعــن أســرته كان بمثابــة قــرار 
إعــدام بحقهــم جميعــا، مشــيرا إـلـى أن الســلطات األلمانيــة كانــت تعلــم أنــه 

مســتهدف مــن قبــل نظــام األســد.
ولكــن لمــاذا تــم رفــع الحمايــة عنــه؟ يقــول العطــار إنــه كان يتعــرض للكثيــر 
مــن الضغــوط للتعــاون مــع جهــاز المخابــرات اإلســرائيلي "الموســاد"، وبعــد 
فشــل جميــع المحــاوالت فوجــئ بقــرار رفــع الحمايــة عنــه كنــوع مــن العقــاب 

لــه.
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ظـّن محمـد أبكـر أنّـه سـيقضي شـهر رمضـان ـفي منزلـه الـذي نـزح عنـه قبـل عام، 
لكـن رغـم اتفـاق الهدنـة الـذي تـّم التوصـل إليـه منـذ خمسـة أشـهر ـفي الحديـدة 

)غـرب اليمـن( سـيصوم مـع أفـراد عائلتـه ـفي خيمـة هـذه السـنة.
وتسـتمّر المواجهـات المتقطعـة قـرب القريـة التـي كان يقطنهـا محمـد جنـوب 

مدينـة الحديـدة. وبـدأ شـهر رمضـان ـفي اليمـن االثنيـن ـفي ظـل أزمـة انسـانية هـي 
األكبـر ـفي العالـم وفقـا لامـم المتحـدة، تسـّبب بهـا نـزاع بيـن القـوات الحكوميـة 
ووضـع  منازلهـم  عـن  للنـزوح  األشـخاص  بماييـن  دفـع  الحوثييـن  والمتمرديـن 

ماييـن آخريـن أمـام خطـر المجاعـة.
الخاضعـة  الحديـدة(  الخوخـة )130 كلـم جنـوب  للنازحيـن بمديريـة  ـفي مخيـم 
عينيـه،  ـفي  الدمـوع  رغـم  االبتسـام  محمـد  يحـاول  الحكوميـة،  القـوات  لسـيطرة 
مؤكّـدا »مضـى علينـا هنـا حواـلى سـنة، مـن شـوال )حزيران/يونيـو 2018( اـلى 

نازحـون«. الحاـلي. عـام كامـل مـّر. سـنة كاملـة ونحـن  رمضـان 
ويقول األب اليمني لوكالة فرانس برس »سوف نصبر )...( والباقي على هللا«.

وتعيـش العائلـة المؤلّفـة مـن سـبعة أفـراد ـفي ظـروف صعبـة للغايـة بسـبب قلّـة 
المسـاعدات الغذائيـة، والحـّر الشـديد الـذي بـدأ يضـرب الخيمـة المصنوعـة مـن 

القمـاش الرقيـق مـع اقتـراب الصيـف.
ويزيـد مـن مصاعـب محمـد وعائلتـه أن أبنـاءه الثاثـة هـم مـن ذوي االحتياجـات 
الخاصـة، بينمـا يعاـني هـو مـن مشـاكل ـفي قدميـه، مـا يجعلهـم غيـر قادريـن عـلى 

العمل.
ـفي األيـام االخيـرة مـن رمضـان العـام الماضي في منتصف حزيران/يونيو 2018، 
شـّنت القـوات المواليـة للحكومـة اليمنيـة بدعـم مـن قـوات إماراتيـة مشـاركة ـفي 
تحالف عسـكري بقيادة السـعودية، حملة شرسـة للسـيطرة على مدينة الحديدة 

السـاحلية االستراتيجية.
ودفعـت المعـارك مئـات العائـات إـلى النـزوح عـن منازلهـا القريبـة مـن مواقـع 
المواجهـات، وغالبيتهـم مـن سـكان قريـة منظـر الواقعـة قـرب الخطـوط األماميـة 
أهـداف  أول  الـذي كان  االحمـر  البحـر  المطلـة عـلى  المدينـة  للمواجهـات ومطـار 

العسـكرية. العمليـة 

بعـد أيـام مـن بدايـة المعـارك واشـتداد القصـف عـلى قريتـه التـي كان يبلـغ 
أبكـر وعائلتـه منزلهـم بسـرعة،  غـادر محمـد  عـدد سـكانها 3500 شـخص، 

مكتفيـا بحمـل مابسـه وعـكّازه، نحـو مخّيـم الخوخـة.
ويتذكّر األب بحسـرة »في رمضان، كنا نأتي بجميع المأكوالت، من الحسـاء 
العـام  واللبـن... وغيـره. ـفي كل سـنة، نشـتري مـن كل األصنـاف، لكـن هـذا 

نحـن نازحـون«.
أنـا  أو كل نصـف شـهر.  ويتابـع »هنـا نحصـل عـلى مسـاعدات كل شـهر، 
رسـالتي  نعمـل.  ال  نحـن  لذلـك  أيضـا،  اإلعاقـة  مـن  يعانـون  وأبناـئي  معـاق 

وأوالدي«. أنـا  حالتـي  إـلى  ينظـروا  أن  للعالـم 
قذائف وأنفاق 

وبـدأ النـزاع ـفي اليمـن عـام 2014، وتصاعـد مع تدخل السـعودية على رأس 
التحالف العسـكري دعما للقوات الحكومية.

وتسـّببت الحـرب بمقتـل عشـرات آالف األشـخاص، بينهـم عـدد كبيـر مـن 
المدنييـن، بحسـب منظمـات إنسـانية مختلفـة. وال يـزال هنـاك 3,3 ماييـن 
كثـر مـن ثلثـي السـكان، اـلى  نـازح، فيمـا يحتـاج 24,1 مليـون شـخص، أي أ

مسـاعدة.
وتوّصل طرفا النزاع التفاق في السـويد في كانون األول/ديسـمبر نّص على 
سـحب جميـع المقاتليـن مـن مدينـة الحديـدة ومـن مينائهـا الحيـوي ومـن 
ميناءيـن آخريـن تحـت سـيطرة الحوثييـن ـفي محافظـة الحديـدة. لكـن االتفـاق 

لـم يطّبـق بعـد، وسـط اتهامـات متبادلـة بخـرق وقـف إلطـاق النـار.
وقـال مسـؤول ـفي القـوات الحكوميـة ومصـدر ـفي التحالـف لفرانـس بـرس 
األنفـاق  عشـرات  بحفـر  الماضيـة  األيـام  ـفي  قامـوا  المتمرديـن  إن  السـبت 
الحديـدة  مينـاءي  وـفي  الحديـدة،  لمطـار  الرئيسـي  المـدرج  تحـت  الجديـدة 
والصليـف )شـمال(، وداخـل مدينـة الحديـدة، اسـتعدادا الحتمـال اسـتئناف 

المعـارك.
لمدينـة  والجنوبيـة  الشـرقية  األطـراف  عنـد  الحكوميـة  القـوات  وتتمركـز 

.2014 منـذ  المتمرديـن  لسـيطرة  الخاضعـة  الحديـدة 
بالنسـبة إـلى هـدى إبراهيـم )39 عامـا(، وهـي أم ألربـع فتيـات ومقيمـة ـفي 
وسـط مدينـة الحديـدة، فـإن أمـل السـكان الوحيـد هـو أال تندلـع مواجهـات ـفي 

شـهر رمضـان، وأن تسـتمر الهدنـة.
وتقـول لفرانـس بـرس »نبحـث باسـتمرار عـن الغـاز والوقـود والكهربـاء، ولم 
يعـد لدينـا الوقـت لنعيـش روحانيـات هـذا الشـهر. رمضـان هـذا العـام مـليء 

كثـر«. بالقذائـف، لكننـا نتمنـى أال يسـوء الوضـع أ
ال رواتب ... ال شراء 

ويخشـى أن يترافـق حلـول رمضـان كالعـادة مـع ارتفـاع ـفي أسـعار المـواد 
عـلى  توزيعهـا  ويتـم  الحديـدة  مينـاء  عبـر  معظمهـا  يدخـل  التـي  الغذائيـة 

الحوثييـن. لسـيطرة  الخاضعـة  صنعـاء  وبينهـا  األخـرى،  المناطـق 
ويعاـني الكثيـر مـن سـكان العاصمـة مـن صعوبـة ـفي شـراء السـلع الغذائيـة 
نظـرا لخسـارة العديـد مـن أربـاب العائـات مـورد رزقهـم، وعـدم دفـع رواتـب 
الغالبيـة العظمـى مـن الموظفيـن الحكومييـن منـذ نقـل المصـرف المركـزي 
ـفي آب/أغسـطس 2016 مـن صنعـاء إـلى عـدن، مقـر الحكومـة المعتـرف بها.

وقـررت اإلمـارات والسـعودية الشـهر الماضـي تقديـم 200 مليـون دوالر ـفي 
رمضـان اـلى اليمـن، ـفي إطـار حزمـة مسـاعدات بنحـو نصـف مليـار دوالر أعلـن 

عنهـا البلـدان العـام الماضي.
الهاشـمي،  ريـم  اإلمـارات  ـفي  الدوـلي  التعـاون  لشـؤون  الدولـة  وزيـرة  لكـن 
يمنعـون  المتمرديـن  إن  الخميـس،  دـبي  ـفي  مـع صحافييـن  لقـاء  ـفي  قالـت 

صنعـاء. وبينهـا  سـيطرتهم،  مناطـق  إـلى  اإلماراتيـة  المسـاعدات  دخـول 
نسـتطيع  نعـد  »لـم  مـن سـكان صنعـاء  الحبـاري  ويقـول محمـد حسـين 
تجهيـز األشـياء لرمضـان مثلمـا كنـا نفعـل مـن قبـل. القـدرة الشـرائية ضعيفة 

بشـكل كبيـر مـن شـدة الحصـار )...( وعـدم دفـع الرواتـب«.

رمضان مليء بالقذائف 
والبؤس في اليمن

استخدمها ثم سخر منها
السيسي يعتبر المظاهرات 

دلـــــع

 2013 عــام  مصــر  ـفـي  األحــداث  واجهــة  إـلـى  السيســي  الفتــاح  عبــد  بــرز 
مســتعينا بمظاهــرات حاشــدة أفضــت فــي النهايــة إلــى انقــاب عســكري علــى 
الرئيــس المنتخــب محمــد مرســي، واليــوم وبعــد ســت ســنوات تقريبــا، يتهكــم 
شــارك  وإال  بهــا،  تنهــض  وال  بلــدا  تبنــي  ال  المظاهــرات  إن  قائــا  السيســي 

بنفســه فيهــا.
المجــرى  أســفل  الســيارات  أنفــاق  افتتــاح  حفــل  خــال  السيســي  وقــال 
الماحــي لقنــاة الســويس باإلســماعيلية، إن بنــاء البــاد ال يكــون بـ«الدلــع« 
المتواصــل،  والجهــد  واالســتقرار  العمــل  خــال  مــن  وإنمــا  وبالمظاهــرات 
وأضــاف متهكمــا »لــو كانــت المظاهــرات تبنــي مصــر هنــزل بالمصرييــن نقــف 

ـفـي الشــارع ليــل نهــار«.
ويبــدو أن الرئيــس المصــري أدرك مــا قــد تحملــه كلماتــه مــن أثــر، فحــاول 
الربــط بيــن المظاهــرات واالقتصــاد قائــا إن »المصرييــن يســتطيعون التغييــر 
مــرة ثانيــة وثالثــة ورابعــة، لــو اللــي موجــود مــش علــى مزاجهــم، لكــن عندهــم 
الوعــي بأنهــم يســتحملوا اإلجــراءات االقتصاديــة عشــان مســتقبل أوالدهــم«.
كــد فيهــا أن التظاهــر حــق مشــروع  ورغــم أن للسيســي تصريحــات ســابقة أ
يكفلــه الدســتور والقانــون، فــإن عاقتــه بالمظاهــرات تبــدو متناقضــة لكنهــا فــي 
الوقــت نفســه منطقيــة ومفهومــة، فالرجــل يــدرك تأثيــر المظاهــرات وتبعاتهــا، 

ســواء ممــا حــدث فــي مصــر أو فــي دول أخــرى شــقيقة ومجــاورة.
وفــي مــارس/آذار الماضــي، وبينمــا كانــت كل مــن الســودان والجزائــر تشــهد 
مظاهــرات حاشــدة، طالبــت ـفـي األوـلـى بإســقاط نظــام الرئيــس عمــر البشــير، 
وعارضــت فــي الثانيــة العهــدة الخامســة للرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة، خــرج 
السيســي محــذرا المصرييــن مــن مخاطــر التظاهــر علــى بادهــم، مشــيرا إلــى 
خســائر كبيــرة منيــت بهــا البــاد بعــد ثــورة 25 يناير/كانــون الثانــي 2011، علــى 

حــد قولــه.
وخــال احتفــال الجيــش بيــوم الشــهيد، تحــدث السيســي عمــا يجــري ـفـي 
ـفـي  يتســببون  المظاهــرات  ـفـي  يشــاركون  مــن  أن  »دول مجــاورة«، معتبــرا 
ضيــاع بادهــم، وشــدد علــى أن األجيــال المقبلــة هــي التــي ســتدفع ثمــن عــدم 

االســتقرار. 
المثيــر أن عاقــة السيســي مــع المظاهــرات بــدأت باســتفادته منهــا، ففــي 
األول مــن يوليو/تمــوز 2013 اســتخدم السيســي المظاهــرات ليطلــق تحذيــرا 
التوافــق  أجــل  مــن  والمعارضــة،  الحكــم  ومهلــة مدتهــا 48 ســاعة ألطــراف 
علــى حــل األزمــة التــي كانــت تعصــف بالبــاد وقتهــا، وبعدهــا بيوميــن أعلــن 
السيســي عــزل الرئيــس المنتخــب محمــد مرســي وتعييــن رئيــس المحكمــة 

الدســتورية العليــا رئيســا مؤقتــا للبــاد.
منــذ ذلــك التاريــخ، ورغــم أنــه ظــل وزيــرا للدفــاع حتــى ترشــح النتخابــات 
مظاهــرات  أي  وقمــع  تحجيــم  عـلـى  السيســي  عمــل   ،2014 ـفـي  الرئاســة 
معارضــة لــه، بــدءا باعتصامــي رابعــة العدويــة والنهضــة ـفـي أغســطس/آب 
حاشــدة  مظاهــرات  ـفـي  بالخــروج  المصرييــن  طالــب  المقابــل  وـفـي   ،2013
مؤيــدة اعتبرهــا بمثابــة »تفويــض وأمــر« مــن الشــعب للجيــش والشــرطة 

المحتمــل«. »اإلرهــاب  بمواجهــة 
الــذي تضمــن  التظاهــر،  قانــون  الثاـنـي 2013، صــدر  نوفمبر/تشــرين  وـفـي 
نصوصــا وشــروطا تجعــل المظاهــرات شــبه مســتحيلة، كمــا ســمح للســلطات 
باســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن، بمــا فيهــا الرصــاص المطاطــي والقنابــل 

المدمعــة وخراطيــم الميــاه.
وحفلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي بــردود فعــل ســاخرة علــى تصريحــات 
السيســي األخيــرة بشــأن المظاهــرات، اعتبــر بعضهــا أن كام السيســي غيــر 

منطقــي ألن المظاهــرات إن خرجــت فــي األســاس فســتكون ضــده.

»الوفاق« الليبية: 187 قتيال و1150 
جريحا منذ هجوم حفتر

كشــفت حكومــة الوفــاق الليبيــة عــن أن عــدد القتلــى الذيــن ســقطوا بســبب هجــوم 
اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر علــى العاصمــة طرابلــس وصــل إلــى 187، إضافــة إلــى 

كثــر مــن 1150 جريحــا حتــى 4 مايــو . أ
وجــاء ذلــك عـلـى لســان الناطــق باســم وزارة الصحــة ـفـي مؤتمــر صحفــي تحــدث 
فيــه عــن الظــروف الصحيــة، مؤكــدا أن األمــور جميعهــا تحــت الســيطرة، ســواء علــى 

نطــاق توفيــر األدويــة أو األطبــاء.
للبلــدات  ماليــة  مبالــغ  خصصــت  الوفــاق  حكومــة  أن  إـلـى  المتحــدث  وأشــار 

لمســاعدتها عـلـى التعاطــي مــع النازحيــن الذيــن تــم إجاؤهــم مــن مناطــق 
عائلــة. خمســمئة  نحــو  عددهــم  بلــغ  والذيــن  المعــارك، 

العــاج  بتوفيــر  الحكومــة ملتزمــة  أن  الصحــة  باســم وزارة  الناطــق  كــد  وأ
التكلفــة. النظــر عــن  البلــدان األوروبيــة بصــرف  ـفـي  للجرحــى 

أمــا منظمــة الصحــة العالميــة، فأشــارت فــي إحصاءاتهــا إلــى أن 392 شــخصا 
-عـلـى األقــل- قتلــوا وأصيــب 1936 ـفـي ليبيــا منــذ بــدء حفتــر هجومــه عـلـى 

طرابلــس.
وأفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة بــأن المعــارك 
كثــر مــن خمســين ألــف شــخص، مبديــا »قلقــه  تســببت أيضــا ـفـي نــزوح أ

حيــال أعــداد النازحيــن الكبيــرة«.
زالــوا  مــا  ومهاجــر  الجــئ   3400 مــن  كثــر  أ أن  المتحــدة  األمــم  وأضافــت 
كــز احتجــاز معرضــة بالفعــل للقتــال المســتمر أو عـلـى  ـفـي مرا محاصريــن 

منهــا. مقربــة 
وقــال ســتيفان دوغاريــك المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
–فــي مؤتمــر صحفــي بنيويــورك- إن نحــو 32 ألــف شــخص مــن المتضرريــن 
مــن األزمــة تمكنــوا مــن تلقــي بعــض أشــكال المســاعدات اإلنســانية حتــى 
اآلن، وهنــاك 29 مــأوى جماعيــا تعمــل اآلن وتــأوي مــا يقــدر بنحــو 2750 

شــخًصا.
وبخصــوص جهــود المبعــوث األممــي غســان ســامة، قــال دوغاريــك إن 

التواصــل مــع المحاوريــن الليبييــن مســتمر ـفـي محاولــة لتهدئــة الوضــع.
المتقاعــد  اللــواء  قــوات  الماضــي تشــن  أبريل/نيســان  الرابــع مــن  ومنــذ 
خليفة حفتر هجوما للســيطرة على طرابلس -مقر حكومة الوفاق المعترف 
بهــا دوليــا- فــي خطــوة أثــارت رفًضــا واســتنكاًرا دولييــن، كونهــا وجهــت ضربــة 

لجهــود األمــم المتحــدة لمعالجــة النــزاع فــي البلــد الغنــي بالنفــط.
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أعلــن رئيــس اتحــاد الجمعيــات اإلســامية ـفـي نيوزيلنــدا، الشــيخ مصطفــى 
فــاروق، إلغــاء فعاليــات اإلفطــار الجماعــي خــال شــهر رمضــان لهــذا العــام فــي 

عمــوم مســاجد البــاد.
وأوضــح الشــيخ فــاروق، ـفـي تصريــح لـــ "راديــو نيوزيلنــدا"، أن هــذه الخطــوة 
تأتــي فــي إطــار تدابيــر إضافيــة لتوفيــر األمــن للمصليــن طــوال شــهر الصيــام، الفتــا 

إلــى أن التدابيــر الجديــدة اتخــذت بالتعــاون مــع أجهــزة الشــرطة.
النيوزيلنــدي  الجيــش  ـفـي  يعملــون  مســلمين  تعييــن  تــم  بأنــه  وأفــاد 
لمســاعدتهم فــي تنســيق شــؤون األمــن فــي المســاجد بعمــوم البــاد، مشــيرا إلــى 
أنــه تــم أيضــا إلغــاء فعاليــات كانــت مقــررة فــي 10 مســاجد ، وتأجيــل فعاليــة 
"أيــام المســجد المفتــوح"، التــي تعــرف النيوزيلندييــن باإلســام، إـلـى يونيــو/

حزيــران المقبــل لــدواٍع أمنيــة.
وأعــرب الشــيخ مصطفــى فــاروق عــن شــكره للنيوزيلندييــن علــى تضامنهــم 
مــع المســلمين بعــد الهجــوم االرهابــي بمدينــة كرايــس تشــيرش قبــل نحــو شــهر 
ونصــف الشــهر، مبينــا أنــه "لــدواع أمنيــة ال يمكــن إحضــار النــاس إلــى المســاجد 

حاليا".
وأقــدم إرهاـبـي أســترالي مســلح ـفـي 15 مــارس/ آذار الماضــي عـلـى إطــاق 
كرايــس  ـفـي  بمســجدين  الجمعــة  لصــاة  أدائهــم  خــال  مصليــن  عـلـى  النــار 
تشــيرش جنوبــي نيوزيلنــدا، مــا أســفر عــن مقتــل 50 مصليــا وإصابــة العشــرات، 

ـفـي عمليــة لقيــت إدانــة دوليــة واســعة.

فــي األشــهر األخيــرة، تكشــفت أمــام أعيــن العالــم حملــة إبــادة جماعيــة ثقافيــة 
تنفذهــا الصيــن ضــد المســلمين ـفـي منطقــة شــينغيانغ الغربيــة، األمــر الــذي 
يعتبــر تهديــدا غيــر مســبوق للحريــة ليــس فقــط فــي غــرب الصيــن بــل ربمــا فــي 

كل العالــم، حســب صحيفــة واشــنطن بوســت.
إـلـى مليــون شــخص جــرى  مــا يصــل  افتتاحيتهــا أن  ـفـي  الصحيفــة ذكــرت 
احتجازهــم فــي معســكرات اعتقــال أجبــروا فيهــا علــى التخلــي عــن ممارســاتهم 

الدينيــة ولقنــوا دعايــة النظــام الصينــي.
ودعــت واشــنطن بوســت إـلـى التحقيــق ـفـي هــذه "الجريمــة الجســيمة ضــد 

حقــوق اإلنســان ومعاقبــة مرتكبيهــا بالكامــل".
كمــا نبهــت إلــى أن القلــق بشــأن هــذه القضيــة ال يقــل أهميــة عــن القلــق بشــأن 
بعــض الوســائل التــي تســتخدمها الصيــن لتنفيــذ هــذا القمــع، حيــث أصبحــت 
شــينغيانغ مختبــرا لتطويــر نظــام شــامل عاـلـي التقنيــة لمراقبــة األشــخاص 
وســلوكهم، ممــا يهــدد بشــكل غيــر مســبوق حريــة األفــراد، وفقــا لواشــنطن 

بوســت.
ونســبت الصحيفــة لتقريــر موســع لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش قولــه 

تدابير جديدة بمساجد 
نيوزيلندا في شهر 

رمضان

قــال باتريــك شــاناهان القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع األمريكــي، اإلثنيــن 6 مايــو/
أيــار 2019، إنــه وافــق علــى إرســال حاملــة طائــرات وقاذفــات إلــى الشــرق األوســط 

بســبب »تهديــد جــاد مــن قــوات النظــام اإليرانــي«.
وقــال علــى تويتــر إن نشــر حاملــة طائــرات وقاذفــات »يمثــل إعــادة تمركــز للعتــاد 

يتســم بالحــذر رداً علــى مؤشــرات علــى تهديــد جــاد مــن قــوات النظــام اإليرانــي«.
جميــع  وقــف  إـلـى  اإليراـنـي  النظــام  »ندعــو  األمريكــي  المســؤول  وأضــاف 
االســتفزازات. ســنحمل النظــام اإليرانــي مســؤولية أي هجــوم علــى قــوات أمريكيــة 

مصالحنــا«. أو 
حاملة طائرات وقاذفات أمريكية في الشرق األوسط

 ويــوم األحــد 5 مايو/أيــار 2019، قــال جــون بولتــون مستشــار األمــن القومــي 
مــن  وقــوة  طائــرات  ترســل مجموعــة حاملــة  المتحــدة  الواليــات  إن  األمريكــي، 
القاذفــات إلــى منطقــة الشــرق األوســط رداً علــى »مؤشــرات وتحذيــرات« مقلقــة 
مــن إيــران وإظهــار أن الواليــات المتحــدة ســترد »بقــوة ال تليــن« علــى أي هجــوم.

وفــي ظــل التوتــرات المتصاعــدة بالفعــل بيــن واشــنطن وطهــران، قــال مســؤول 
أمريكــي إن األوامــر صــدرت بإرســال هــذا العتــاد »كــرادع لمــا ينظــر لهــا علــى أنهــا 
اســتعدادات محتملــة للقــوات اإليرانيــة ووكائهــا قــد تشــير إلــى هجمــات محتملــة 

علــى القــوات األمريكيــة فــي المنطقــة«.
الواليــات  إن  قــال  اســمه  نشــر  عــدم  شــريطة  تحــدث  الــذي  المســؤول  لكــن 

وشــيك. إيراـنـي  هجــوم  أي  تتوقــع  ال  المتحــدة 
وقــال بولتــون، الــذي قــاد سياســة أمريكيــة متشــددة تجــاه إيــران، إن القــرار، 
الــذي قــد يــؤدي إـلـى تفاقــم المشــاكل بيــن البلديــن، يهــدف إـلـى بعــث »رســالة 
واضحــة ال لبــس فيهــا« عــن عــزم الواليــات المتحــدة إزاء طهران.بعــد تهديــدات 

إيــران بإغــاق مضيــق هرمــز
مخــاوف جديــدة،  أثــارت  محــددة  إيرانيــة  أنشــطة  أي  بولتــون  يذكــر  ولــم   
لكــن إيــران حــذرت مؤخــراً مــن أنهــا ســتغلق مضيــق هرمــز إذا ُمنعــت مــن 
اســتخدام الممــر المائــي االســتراتيجي. ويمــر حوالــي ُخمــس النفــط المســتهلك 

عـلـى مســتوى العالــم عبــر المضيــق.
وقــال بولتــون »الواليــات المتحــدة ال تســعى إلــى حــرب مــع النظــام اإليرانــي 
ولكننــا مســتعدون تمامــاً للــرد علــى أي هجــوم ســواء بالوكالــة أو مــن الحــرس 

الثــوري اإلســامي أو القــوات النظاميــة اإليرانيــة«.
وهــذا اإلجــراء هــو األحــدث فــي سلســلة مــن التحــركات التــي قامــت بهــا إدارة 

الرئيــس دونالــد ترامــب لزيــادة الضغــط علــى إيــران فــي األشــهر األخيــرة.
النفــط  تشــتري  التــي  للــدول  اإلعفــاءات  ســتلغي  إنهــا  واشــنطن  وقالــت 
اإليراـنـي، وذلــك ـفـي محاولــة لخفــض صــادرات النفــط اإليرانيــة إـلـى مســتوى 
الصفــر. كمــا أدرجــت قــوات الحــرس الثــوري اإليراـنـي عـلـى القائمــة الســوداء 
متخــذة بذلــك خطــوة غيــر مســبوقة بتصنيفهــا كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة، وهــو 
مــا اعتبرتــه إيــران بمثابــة اســتفزاز أمريكي.مــا يزيــد مــن التوتــرات فــي المنطقــة

الطائــرات  حاملــة  مجموعــة  المتحــدة  الواليــات  »ترســل  بولتــون  وقــال 
المركزيــة  القيــادة  منطقــة  إـلـى  قاذفــات  وقــوة  لنكولــن  أبراهــام  الهجوميــة 
األمريكيــة لبعــث رســالة واضحــة ال لبــس فيهــا إلــى النظــام اإليرانــي مفادهــا أن 
أي هجــوم علــى مصالــح الواليــات المتحــدة أو علــى مصالــح حلفائنــا ســيقابل 

بقــوة ال تليــن«.
وجــاء فــي بيــان أصدرتــه البحريــة األمريكيــة مطلــع الشــهر الماضــي أن حاملــة 
بواليــة  نورفولــك  مــن  قــد خرجــت  لهــا  المرافقــة  الســفن  وقافلــة  الطائــرات 
فرجينيــا ـفـي األول مــن أبريل/نيســان »لنشــرها بشــكل منتظــم«، لكنهــا لــم 

تقــدم أي وجهــة ـفـي ذلــك الوقــت.
حامــات  المتحــدة  الواليــات  لــدى  يكــون  أن  مســتغرباً  ليــس  أنــه  ورغــم 

التوتــرات. تزيــد  قــد  بولتــون  لغــة  فــإن  األوســط،  الشــرق  ـفـي  طائــرات 
وجــاء التهديــد الــذي وجهــه الحــرس الثــوري اإليرانــي فــي أواخــر الشــهر الماضي 
بإغــاق مضيــق هرمــز بعــد إعــان الواليــات المتحــدة أنهــا ســتلغي اإلعفــاءات 
التــي منحتهــا العــام الماضــي لثمانيــة مشــترين للنفــط اإليراـنـي ومطالبتهــا 
لهــم بوقــف مشــترياتهم بحلــول األول مــن مايو/أيــار أو مواجهــة عقوبــات. 
وعارضــت الحكومــات األوروبيــة إعــادة فــرض واشــنطن للعقوبــات علــى إيــران.

وقــال مســؤول كبيــر فــي إدارة ترامــب فــي ذلــك الوقــت إن أي تحــرك عدوانــي 
مــن جانــب إيــران فــي المضيــق ســيكون غيــر مبــرر وغيــر مقبــول. وكانــت إيــران 
أطلقــت تهديــدات ـفـي الماضــي إلغــاق الممــر الماـئـي، لكنهــا لــم تقــدم عـلـى 

ذلــك.

بعد تهديدات إيران ... واشنطن ترسل حاملة 
طائرات وقاذفات للشرق األوسط

يطلــق عليــه منصــة  مــا  يتــم عبــر  ـفـي شــينغيانغ  الجماعيــة  المراقبــة  نظــام  إن 
العمليــات المتكاملــة المشــتركة )IJOP( التــي ترشــد الســلطات إـلـى التحقيــق 

مــع األشــخاص أو نقلهــم مباشــرة إـلـى المعســكر.
لهــا  نتائــج هــذه اإلجــراءات تقشــعر  وعلقــت الصحيفــة عـلـى ذلــك بقولهــا إن 
األبــدان، حيــث يقــوم النظــام بتتبــع حركــة األشــخاص مــن خــال بيانــات الهاتــف 
محطــات  اســتخدام  يراقــب  كمــا  بهــم،  الخاصــة  والمركبــات  الهويــة  وبطاقــات 

الكهربــاء والغــاز مــن قبــل جميــع مــن يســكنون ـفـي المنطقــة.
وعندما يختل أي شــيء فيما ينبغي لألشــخاص فعله كأن يســتخدموا هواتف 
ليســت بأســمائهم أو يســتخدموا كميــة مــن الكهربــاء تزيــد عـلـى "المعتــاد" أو 
يغــادروا المنطقــة التــي ينبغــي أن يقيمــوا فيهــا دون إذن مــن الشــرطة، فــإن هــذه 

"القرائــن الدقيقــة" تنبــه الســلطات إليهــم فيخضعــون للتحقيــق.
تقــول  والعشــرين"،  الحــادي  القــرن  ـفـي  االســتبداد  هــذا  إخفــاء  عــن  "وبعيــدا 
بلــدان أخــرى، وهــذا هــو  إـلـى  إـلـى تصديــره  واشــنطن بوســت إن بكيــن تســعى 
أحــد األســباب التــي تجعــل مــا يحــدث فــي شــينغيانغ مثيــرا للقلــق لــكل مــن هــو 
مهتــم بالمحافظــة علــى الحريــات األساســية لإلنســان فــي ظــل التطــور التكنولوجــي 

الســريع، عـلـى حــد تعبيــر الصحيفــة.

واشنطن بوست: القمع 
الصيني العالي التقنية 
يهدد حرية اإلنسان 

أينما كان

بوينغ تقر باكتشافها اختالالت 
بطائرات 737 ماكس منذ 2017

كتشــفوا منــذ  أعلنــت شــركة بوينــغ األميركيــة أن مهندســين ـفـي الشــركة ا
العــام 2017 أعطــاال فــي أنظمــة إنــذار طائراتهــا مــن طــراز 737 ماكــس بســبب 

خطــأ فــي البرمجيــات، وذلــك قبــل عــام مــن حــادث »اليــون إيــر« المميــت.
كــدت أن كبــار المســؤولين لــم يعرفــوا شــيئا عــن األمــر قبــل  لكــن الشــركة أ

مأســاة الطائــرة اإلندونيســية.
وقالــت بوينــغ ـفـي بيــان لهــا »ـفـي العــام 2017، بعــد أشــهر عــدة مــن بــدء 
وجــود  إـلـى  بوينــغ«  ـفـي  مهندســون  خلــص  ماكــس،   737 طائــرات  تســليم 
اختــال فــي نظــام اإلنــذارات. وهــذه اإلنــذارات مخصصــة لتنبيــه الطياريــن إلــى 

المشــاكل. بعــض 
كتوبر/تشــرين  وفــي حــادث »اليــون إيــر« الــذي أدى إلــى 189 قتيــا فــي أواخــر أ

األول 2018، تبّيــن أن نظامــا محــددا اســتمر فــي إصــدار بيانــات خاطئــة.
لــم  مهندســون  أجراهــا  التــي  التدقيــق  عمليــة  أن  إـلـى  الشــركة  وأشــارت 
ســامة  عـلـى  ســلبي  تأثيــر  لديــه  »يكــون  قــد  الخلــل  هــذا  أن  إـلـى  تتوصــل 

الطائــرة«.
وتــم وقــف تشــغيل أســطول طائــرات »بوينــغ 737 ماكــس« منــذ منتصــف 
الجويــة  للخطــوط  تابعــة  لطائــرة  آخــر  حــادث  بعــد  الماضــي،  مــارس/آذار 
اإلثيوبيــة فــي العاشــر مــن مــارس/آذار نفســه أدى إلــى مقتــل 157 شــخصا فــي 

ظــروف مماثلــة لحــادث »اليــون إيــر«.



17
الجمعة 10 مايو 2019م العدد )356(

Al Meezan Newspaper Friday 5/10/2019 Issue 356شؤون دولية



الجمعة 10 مايو 2019م العدد )356(18
Al Meezan Newspaper Friday 5/10/2019 Issue 356 متفرقات

CLASSIFIEDS -إعالنات مبوبة

عيد العمال -  يوم القوات المسلحة في موريتانيا   1مايو: 

اعتــراف ملــوك أوروبــا بســيادة الدولــة العثمانيــة عـلـى أراضــي المجــر بعــد عشــرين عاًمــا مــن 
الحــروب منــذ نجــاح العثمانييــن ـفـي فتــح المجــر وضمهــا ضمــن أراضــي الدولــة اإلســامية.

1544

العمــال فــي مدينــة شــيكاغو يتحركــون مطالبيــن بتحســين ظــروف العمــل، وبســبب هــذا التحــرك 
اعتبــر هــذا اليــوم يوًمــا عالمًيــا للعمــال.

1886

الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي يصــدر أمــًرا بإنشــاء ســكة حديــد الحجــاز وذلــك لخدمــة 
الحجــاج.

1900

2 مايو

القوات السوفيتية تعلن عن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية. 1945

إـلـى  لنــدن  لهــا مــن  بــأول رحلــة  تقــوم  العالــم، دي هافيانــد كوميــت 1،  ـفـي  نفاثــة  أول طائــرة 
جوهانســبرغ

1952

اختطاف طائرة سابينا رحلة 572 من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 1972

الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا يعلــن أن بــاده قامــت بقتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن 
الدن فــي عمليــة عســكرية قــرب إســام آبــاد.

2011

اليوم العالمي لحرية الصحافة   3 مايو

الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي يرفــض اقتراًحــا مــن مؤســس الحركــة الصهيونيــة ثيــودور 
هرتــزل بإنشــاء جامعــة يهوديــة فــي القــدس.

1902

المملكة المتحدة تعلن االنتداب على العراق. 1920

قوات الحلفاء تدخل هامبورغ في ألمانيا خال الحرب العالمية الثانية. 1945

انفجــار قنبلــة علــى متــن طائــرة ركاب فــي مطــار كولومبــو، تســفر عــن مقتــل 21 شــخص وجــرح 
41 أخــرون. وتشــير أصابــع اإلتهــام إلــى نمــور التاميــل.

1986

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة تعلــن اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة لتعريــف الجماهيــر 
الصحافييــن  مــن  بالعديــد  لتذكيرهــم  كمناســبة  وكذلــك  التعبيــر  ـفـي  الحريــة  حــق  بانتهــاكات 

ـفـي ســبيل تزويدهــم باألخبــار اليوميــة أثــروا المــوت أو الســجن  الشــجعان الذيــن 

1993

اليوم العالمي للمرور ، عيد رجال اإلطفاء العالمي   4 مايو  

الواليات المتحدة تبدأ في بناء قناة بنما. 1904

القــوات األلمانيــة تستســلم لقائــد القــوات البريطانيــة الفيلــد مارشــال برنــارد مونتغمــري وذلــك 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.

1945

امــرأة تتوـلـى هــذا  المتحــدة لتصبــح أول  ـفـي المملكــة  الــوزراء  مارغريــت ثاتشــر تتوـلـى رئاســة 
فيهــا. المنصــب 

1979

وفــاة الموســيقار محمــد عبدالوهــاب إثــر جلطــة كبــرى وجســيمة بالمــخ وُشــيعت جنازتــه فــي يــوم 
5 مايــو بشــكٍل عســكري بنــاًء علــى قــرار الرئيــس الســابق محمــد حســني مبــارك.

1991

إســحق رابيــن وياســر عرفــات يوقعــان اتفاقيــة ســام تمنــح الفلســطينيين الســلطة علــى قطــاع 
غــزة وأريحــا.

1994

5 مايو

انهيار سوق نيويورك لألوراق المالية مما سبب كساد اقتصادي كبير. 1893

محكمــة مصريــة تصــدر حكًمــا عـلـى وزيــر الداخليــة الســابق حبيــب العادـلـي بالســجن لمــدة 12 
عاًمــا وذلــك بتهــم التربــح غيــر المشــروع وغســيل األمــوال، ليكــون بذلــك أول حكــم يصــدر علــى 

مســؤول فــي النظــام الســابق قبــل ثــورة 25 ينايــر.

2011

6 مايو

جمــال باشــا يعــدم 21 مــن العــرب المطالبيــن باالســتقال أو اإلصــاح وذلــك فــي ســاحة البــرج فــي 
بيــروت وســاحة المرجــة فــي دمشــق.

1916

الملك فاروق يعود إلى مصر قادًما من إنجلترا بعد أن أصبح ملكًا عليها. 1936

7 مايو

األلمــان يغرقــون الغواصــة البريطانيــة U-20 ـفـي المحيــط األطلســي بالحــرب العالميــة األوـلـى 
كــب مــن بينهــم 28أمريكيــاً. ومقتــل 1201 را

1915

تأسيس شركة طوكيو لهندسة االتصاالت المعروفة حالياً بـ “سوني”، بأقل من 20 موظف. 1946

الحــرب البــاردة، ســقوط طائــرة التجســس األمريكيــة )u-2( فــي أيــدي الســوفييت واحتجــاز الطيــار 
جاري باورز. األمريكي  

1960

.iMac شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك 1998

تنصيب فاديمير بوتين رئيساً لروسيا. 2000

تحطــم طائــرة مصــر للطيــران الرحلــة رقــم 843 بعــد اصطدامهــا بجبــل أثنــاء هبوطهــا ـفـي مطــار 
تونــس قرطــاج الدوـلـي.

2002

8 مايو

المختــرع األمريكــي »جــورج ســيلدين« يتقــدم بطلــب للحصــول علــى بــراءة اختــراع أول ســيارة 
تســير بالبنزيــن.

1879

المهاتما غاندي يبدأ إضراباً عن الطعام مدته 21 يوماً احتجاجاً على االحتال البريطاني للهند. 1933

فرنسا تصدر قراًرا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر. 1936

القــوات الفرنســية تقتــرف مجزرتــي »ســطيف« و »قالمــة« الكبيرتيــن فــي الجزائــر راح ضحيتهــا 
حواـلـي 45,000 شــهيداً، وذلــك بعــد خــروج الجزائرييــن ـفـي مظاهــرات يطالبــون فيهــا فرنســا 
بالوفــاء بعهدهــا المتمثــل فــي إعطائهــم االســتقال عنــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وهــو مــا 

عــرف باســم مجــازر 8 مــاي 1945.

1945

انتخــاب إليــاس ســركيس رئيًســا للجمهوريــة اللبنانيــة خلًفــا للرئيــس ســليمان فرنجيــة وذلــك 
قبــل أربــع شــهور مــن نهايــة واليتــه علــى أن يتســلم الرئاســة بعــد نهايــة واليــة الرئيــس فرنجّيــة.

1976

9 مايو

إيطاليا تحتل أثيوبيا رسمياً بعد االستياء على عاصمتها أديس أبابا. 1936

منظمــة األلويــة الحمــراء تعــدم رئيــس وزراء إيطاليــا ألــدو مــورو المحتجــز لديهــا منــذ أن خطفتــه 
فــي 16 مــارس.

1978

الزعيم األفريقي نيلسون مانديا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. 1994

الرئيــس الشيشــاني المواـلـي لروســيا أحمــد قديــروف يلقــى حتفــه إثــر انفجــار ـفـي ملعــب لكــرة 
القــدم.

2004

10 مايو

البحــار اإليطاـلـي أمريكــو فسبوتشــي يخــرج عـلـى رأس مجموعــة مــن الســفن ـفـي رحلــة البحــث 
عــن طريــق جديــد إـلـى الشــرق األقصــى وآســيا غيــر الطريــق الــذي كان معروًفــا حــول أفريقيــا، 
فأكتشــف أرًضــا جديــدة لــم تطأهــا قــدم أوروبيــة مــن قبــل وهــي أمريــكا الجنوبيــة، لذلــك فــإن 

األوروبييــن أطلقــوا عليهــا اســم أمريــكا.

1497

إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني يقر خطة إعادة توطين الشركس في الدولة العثمانية. 1862

رومانيا تعلن استقالها عن اإلمبراطورية العثمانية. 1877

الحكــم بالســجن مــدى الحيــاة لعميــل الـــ FBI روبــرت هانســون؛ لبيعــه أســرار الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة لموســكو مقابــل 1.4 مليــون دوالر.

2002

فرصة عمل   Employment
بيت للبيع يف 

ديربورن 

ضع إعالنك 

هنا 

 Fish and chips store is

 hiring in Detroit area 

 Manager 

Assistant Manager,Cook 

Cashier

 House for sale in gated

 community on the Gulf course

 in Dearborn, MI

 bedroom, 5 bathroom, 2800 4

 Sqxft

للتواصل عىل املوبايل Call Dave Abdallah century 21

313-586-3230  313-281-4006 313-203-8209

 Job position

Anyone looking for work 
as a Handyman a friend of 
mine is hiring a couple of 

positions, Salary. 
Please contact brother 

Safwan

)313( 718-1723

 Executive

 Assistant

 to assist Executive

 Director 

 Experience and

 education plus

313-586-4610

للبيع 

ضع إعالنك 

هنا 
للتواصل عىل املوبايل

313-586-3230
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Amoud Foundation
P.o. Box 165614 . Irving, TX 75016 
Amoud@Amoudfoundation.com 
Amoud Foundation is a non-profit 501(c)(3) tax exempt 
organization since 1998.
TAX ID #: 75-2882187

www.amoudfoundation.com

Any Question Call     

972.87 1.8297

AMOUD FOUNDATION
for Education and Development

Donate Online 

HELP US DELIVER 
TWO MILLION MEALS 
                 THIS RAMADAN.

FEED A 
FAMILY 
OF 7 THIS 
RAMADAN 
FOR $100

Help us distribute your zakat, sadaqa and fidya.

FIDYA (30 DAYS)

ZAKAT UL FITR 

FEED A FAMILY OF 4

EID GIFT

FEED A PERSON/DAY

$150

$10
$50
$50
$2

TOUCHING LIVES TOGETHER 
THIS RAMADAN

“The Prophet was the most generous amongst the people, and he 
used to be most generous in Ramadan”
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Ramadan,
Foodshare

this

Be your best self this month by spreading compassion across the globe. 
Food boxes for families in need start at only $30.

DONATE TODAY: IRUSA.ORG • 1-855-447-1001
3655 WHEELER AVE., ALEXANDRIA, VA 22304
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During the blessed month of Ramadan, Allah (SWT) provides the 
believers with increased opportunities to gain rewards and come closer 
to Him.  Answering the call of someone who is suffering and in need is 
one of the most beloved of these opportunities.  

You can sponsor one or more needy fasting persons for the entire 
blessed month in any of  these ten countries where we work:

Mercy-USA will ensure that your Iftar gift feeds a truly needy 
person, and your Zakat or other donation will be used to 
relieve suffering, restore dignity and support the needy in their 
efforts to become more self-sufficient. 

44450 Pinetree Dr., Ste. 201 
Plymouth, Michigan 48170-3869

• Albania
•   Bosnia & Herzegovina
• India 
• Indonesia 
• Kenya
•  Lebanon (including  

Palestinian and Syrian Refugees)

•  Rohingya Refugees in 
Bangladesh 

• Somalia 
• Syria
• Yemen

You can provide iftar meals for a fasting person for the entire month 
of Ramadan in ten countries for $120.

Like us on Facebook!
facebook.com/MercyUSA @Mercy-USA
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نافُر في رمضان السَّ
أدهم شرقاوي

قيل ألعرابّي: رمضان قادم على األبواب
فقال: وهللا ألبددنه باألسفار!

هــذا هــو »ســنفور معتــرض«، رمضــان عنــده شــرُّ غائــٍب ُينتظــر، وشــر ضيــف 
يحــل! مــن اآلن قــرع طبــول التذمــر، ينــدب جــوع رمضــان قبــل أن يكابــده، 
وعطشــه قبــل أن يجربــه، خبــر اقتــراب رمضــان عليــه كخبــر الســبع العجــاف 
لهــا يوســف ألخناتــون! مفهــوم الصيــام عنــده جــوع معــدة  علــى أهــل مصــر إذ أوَّ
يصــوم  وعندمــا  الجفــاف!  واقتــرب  المجاعــة  أزفــت  وقــد  حنجــرة  وعطــش 
يحســب األيــام النتهــاء رمضــان كمــا تحســب الحامــل مــا تبقــى لهــا مــن أيــام 
شــهرها األخيــر لتســتريح، وكمــا يحســب العّتــال مــا تبقــى مــن خطــوات ليلقــي 
عــن كتفــه هــذا الكيــس الثقيــل الــذي ينــوء تحتــه، لهــذا ثقــوا أن النــاس وإن 

تســاووا فــي الجــوع والعطــش فليســوا فــي األجــر ســواء، األجــر ليــس دومــاً علــى 
قــدر المشــقة وإنمــا علــى قــدر النيــة!

النــوع الثاـنـي مــن الســنافر هــو »ســنفور غضبــان«، وهــو ســنفور يعتقــد 
أنــه الوحيــد الصائــم عـلـى وجــه األرض، وأن كل المخلوقــات عليهــا أن تكــون 
»فّشــة خلــق« أو كيــس ماكمــة يفــرغ فيهــا غضبــه، يعتقــد أن المــرء يتــرك 
أخاقــه إذا تــرك طعامــه، وال يعــرف أن الهــدف مــن الصيــام تحصيــل التقــوى 

مسعود صبري
فــي رمضــان،  ربمــا يتســاءل كثيــر مــن المســلمين عــن حــال الرســول 
كيــف كان يصــوم؟ كيــف كان يتســحر؟ كيــف كان يفطــر؟ كيــف كان يقضــي 

يومــه فيــه؟
لقــد كان النبــي   ينــوي الصيــام كل يــوم، وكان يتســحر مــع إحــدى 
زوجاتــه، يــأكل قليــا مــن الطعــام، ربمــا كان يتســحر عـلـى تمــرات أو شــيئا 
بعــض  مــع  يتســحر  أحيانــا  وكان  المــاء،  شــرب  مــع  الطعــام،  مــن  قليــا 
الصحابــة، ففــي الصحيــح أنــه تســحر هــو وزيــد بــن حارثــة – رضــي هللا عنــه- 
ثــم بعدمــا ينتهــي مــن الســحور كان يصلــي مقــدار مــا يقــرأ اإلنســان خمســين 
ســنة  آيــة مــن القــرآن، حتــى يــؤذن لصــاة الصبــح، ثــم يصـلـي النبــي 
الصبــح ركعتيــن خفيفتيــن، وينتظــر فــي بيتــه، حتــى يســتأذنه بــال فــي إقامــة 
مــن حجــرات نســائه، ألنهــا لصيقــة بالمســجد،  الصــاة، ثــم يخــرج النبــي  

فيصلــي بالنــاس صــاة الصبــح.
وكان يجلــس فــي المســجد يذكــر هللا تعالــى حتــى تطلــع الشــمس، فينتظــر 
قرابــة الثلــث ســاعة أو يزيــد ثــم يصـلـي ركعتيــن، وأخبــر أن مــن فعــل هــذا 

كمــن حــج واعتمــر ولــه الثــواب كامــا.
فــي بيتــه مــع زوجاتــه فــي خدمتهــم، بــل كان ياطفهن ويداعبهن  وكان   
حتــى فــي رمضــان، بــل إنــه ربمــا كان يقبــل زوجاتــه وهــو صائــم، وهــذا شــيء 

. خاص برســول هللا  
ثــم إذا كان قبــل المغــرب كان يقــول أذكار المســاء وبعــض األدعيــة، فــإذا 
أذن للمغــرب طلــب مــن زوجاتــه أن يأتــوا لــه بالفطــور، فــكان يفطــر قبــل أن 
يصلــي المغــرب، وكان يفطــر علــى رطبــات، فــإن لــم يجــد فتمــرات، فــإن لــم 
يجــد حســا حســوات مــن مــاء، فعــن أنــس بــن مالــك – رضــي هللا عنــه – 
قــال: » كان رســول هللا    يفطــر علــى رطبــات قبــل أن يصلــي فــإن لــم 

تكــن رطبــات فعلــى تمــرات فــإن لــم تكــن حســا حســوات مــن مــاء«.
يصلــي بعــد إفطــاره فريضــة المغــرب فــي المســجد، ثــم  ثــم كان النبــي  
يعــود إلــى بيتــه، فيصلــي ســنة المغــرب البعديــة، ويجلــس مــع زوجاتــه، حتــى 
إذا أذن للعشــاء يصـلـي الســنة القبليــة ـفـي بيتــه، ثــم يخــرج يــؤم النــاس ـفـي 
صــاة العشــاء، وقــد صلــى التراويــح بالصحابــة فــي المســجد ثــاث مــرات، ثــم 
لــم يخــرج إليهــم خشــية أن تفــرض عليهــم، فــكان يرجــع إلــى بيتــه، ويصلــي 
مــن الليــل مــا شــاء هللا تعالــى لــه، فــكان يطيــل الصــاة، وقــد ســئلت الســيدة 
عائشــة – رضــي هللا عنهــا – كيــف كانــت صــاة رســول هللا    ـفـي 
رمضــان؟ فقالــت: مــا كان يزيــد فــي رمضــان وال فــي غيــره علــى إحــدى عشــرة 
ركعــة يصلــي أربعــاً فــا تســل عــن حســنهن وطولهــن ثــم يصلــي أربعــاً فــا 

تســل عــن حســنهن وطولهــن ثــم يصلــي ثاثــاً..
قبــل أن يصلــي الوتــر، فتســأله عائشــة  ثــم إذا انتهــى مــن الصــاة نــام  
– رضــي هللا عنــه: يــا رســول هللا أتنــام قبــل أن توتــر؟ قــال: يــا عائشــة إن 
اإلنســان  ينــام  الســنة أن ال  ينــام قلبــي. وذلــك أن مــن  تنامــان وال  عينــي 
حتــى يصلــي الوتــر قبــل نومــه، لكــن هــذه خصوصيــة للرســول عليــه الصــاة 

والســام.
أنــه ربمــا جامــع زوجتــه ـفـي ليــل رمضــان، ثــم ينــام وال  وكان مــن عادتــه  
يســتيقظ حتــى يــؤذن للفجــر، فيقــوم وهــو جنــب، فيغتســل ثــم يذهــب لصــاة 

الفجــر.
يعلــم األمــة، أن الصيــام إنمــا هــو فــي نهــار رمضــان، وليــس الليــل  وهــو هنــا  

وقــت صيــام، أو امتنــاع عــن المباحــات، إنمــا االمتنــاع يكــون بالنهــار دون الليــل.
يشــغل نفســه فــي رمضــان بقــراءة القــرآن والصــاة والذكــر والصدقــة  وكان  
والصيــام، وال يــأكل إال قليــا، وربمــا كان يواصــل الصيــام يوميــن وثاثــة، ويقــول:” 

إنمــا أبيــت عنــد ربــي يطعمنــي ويســقين”.
يضــرب المثــل فــي الصبــر علــى الجــوع، ويعلــم أمتــه أن رمضــان ليــس  وهــو  
كل وشــرب ولهــو كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن بيــوت المســلمين، وإنمــا  شــهر أ

أنــه شــهر عبــادة وطاعــة للــه تعالــى. يعلمهــم   
يصـلـي قيــام الليــل ـفـي بيتــه بعــد أن تــرك صــاة القيــام ـفـي  وكان النبــي  
المســجد خشــية أن تفــرض، ولمــا كان آخــر أيــام مــن رمضــان، عــاد فجمــع بناتــه 

ونســاءه والمؤمنيــن للصــاة مــرة أخــرى جماعــة.
فــكان يصـلـي مــن الليــل، ثــم يكــون مــع أهلــه، ثــم يتســحر، ثــم ينتظــر صــاة 
الفجــر، فيصلــي ســنة الصبــح فــي البيــت، ثــم يخــرج لصــاة الفريضــة جماعــة فــي 

المســجد.
يكثــر مــن الصدقــة فــي رمضــان علــى الفقــراء والمســاكين، ويزيــد  كمــا كان  
صدقاتهــم فــي رمضــان عــن غيرهــا، حتــى وصفــه الصحابــة رضــوان هللا عليهــم فــي 
صدقتــه فــي رمضــان، كأنــه الريــح المرســلة، مــن كثــرة نفقتــه، ومســارعته بمواســاة 

الفقــراء والمســاكين فــي هــذا الشــهر الفضيــل.
يعتكــف ـفـي المســجد ـفـي العشــر األواخــر ـفـي رمضــان،  كمــا كان النبــي  
اعتكــف عشــرين يومــا، وكان يجتهــد فــي هــذه  ولمــا كان آخــر عــام فــي حياتــه   
قولــه: »تحــروا ليلــة القــدر فــي  العشــر ابتغــاء إصابــة ليلــة القــدر، كمــا ورد عنــه  
العشــر األواخــر مــن رمضــان«،  وكان يقــول ألصحابــه: »أرى رؤياكــم قــد تواطــأت 

فــي العشــر األواخــر، فمــن كان متحريــا، فليتحرهــا فــي العشــر األواخــر«.
وكان يحــب كثــرة الدعــاء فيهــا، كمــا فــي ســنن الترمــذي عــن عائشــة – رضــي هللا 
عنهــا -: قالــت: »قلــت: يــا رســول هللا  إن وافقــت ليلــة القــدر، مــا أدعــو بــه؟ قــال: 

قولــي: اللهــم إنــك عفــو كريــم تحــب العفــو فاعــف عنــي«.
وكان يوقــظ أهلــه فــي العشــر األواخــر لاجتهــاد فــي العبــادة ال يتركهــم ينامــون، 
كمــا أخــرج الترمــذي بســنده عــن علــي بــن أبــي طالــب – رضــي هللا عنــه -: »أن 

كان يوقــظ أهلــه فــي العشــر األواخــر مــن رمضــان«. النبــي   
القــدوة للــزوج أن يكــون حريصــا عـلـى طاعــة أهلــه للــه  ويضــرب النبــي  
تعالــى، ال أن يكــون حريصــا علــى طعامهــم وشــرابهم ومنامهــم وجميــع شــؤون 
دنياهــم، ثــم يتركهــم ودينهــم، وقــد قــال ربنــا ســبحانه وتعالــى: }يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا 

ــاًرا{ ]التحريــم: 6[ ــْم نَ ُقــوا أَْنُفَســكُْم َوأَْهلِيكُ

يوم من حياة
الرسول  في رمضان 

بنــص اآليــة »لعلكــم تتقــون«، وأن رمضــان »كــورس مكثــف« مــن الصبر ال »كورس 
مكثــف« مــن الريجيــم!

كــول«، يقضــي أهلــه ســاعات فــي المطبــخ يكابــدون  والنــوع الثالــث »هوســنفور أ
حــر الفــرن ورائحــة الطعــام، وإذا حضــرت مائــدة اإلفطــار قــال: »هــذا فقــط«؟!

يعتقــد أن النســاء الائــي أعــددن »هــذا فقــط« جاريــات ال يســتحققن بعــض الشــكر 
أو بعــض الصمــت! ثــم يبــدأ باالنتقــام مــن نهــار رمضــان، ومــا هــي إال ســاعة حتــى 
ينتفــخ بطنــه كحيــة األناكونــدا التــي تبتلــع كبشــاً ضخمــاً بفرائــه وقرونــه، ويســتلقي 
بانتظــار أن تفــرغ الجاريــات مــن تنظيــف ضحايــا غــزوة اإلفطــار، ليأتيــن لــه بالتحليــة، 

هــذا إذا انتظــر!
النــوع الرابــع »هوســنفور نائــم«، ينــام بعــد الفجــر بقليل، ويســتيقظ قبل المغرب 
بقليــل، فرمضــان شــهر الســبات، وليــس الشــهر الــذي خــاض فيــه األوائــل القادســية 
وعيــن جالــوت كــي يبقــى لنــا رمضــان! وهــذا عنــد جمهــور الفقهــاء صائــم مذمــوم، 
إال أن جدتــي لهــا اجتهــاد فــي األمــر ُتخالــف فيــه الجمهــور، كأغلــب اجتهاداتهــا أدامهــا 
هللا! فتــراه مــن أعلــى النــاس أجــراً إذ أن أحــد فتاويهــا الخالــدة »نــوم الظالــم عبــادة«!
النــوع الخامــس هــو »ســنفور الهــي«، مــن مسلســل إلــى مسلســل، ومــن برنامــج 
إلــى برنامــج، صّفــد هللا لــه شــياطين الجــن، فعــّز عليــه فراقهــم فذهــب إلــى إخوتهــم 

مــن اإلنــس.
خاصــة األمــر: الغضــب قــد يحــدث، وقــد قالــت العــرب ثاثــة ُيعــذرون بغضبهــم: 
الصائــم والمريــض والمســافر، ولكــن عـلـى اإلنســان أن يتذكــر أن النفــس فــرس 
جامحــة، وأن العاقــل مــن يلجــم فرســه، والفــارس مــن يركــب حصانــه ال مــن يركبــه 

حصانــه.
واألكل الطيــب حــال، وال يحتــاج لفتــوى، ولكنــه وســيلة للتقــوي عـلـى الطاعــة ال 
غايــة ـفـي ذاتــه، وجميــل جــداً أن تلقــى الزوجــة واألم كلمــة شــكر، وأن ُتعــان عـلـى 
الشــهر، فلهــا عبــادات وشــهر يجــب أن تقــوم بحقــه، فكفــى تطلبــاً وتذمــراً، والنــوم 
والراحــة ـفـي نهــار رمضــان ال شــيء فيهــا مــن قبـلـي ومــن بعــدي، ولكــن الــذي فيــه 
شــيء هــو أن تقــوم بحــق الصيــام وُتســقط حــق الصــاة، ألن الســنافر النائمــة تــدرك 

الظهــر والعصــر قبــل المغــرب بدقائــق!
مــا  ولكــن  لتمــل، وســاعة فســاعة،  القلــوب  وإن  حــال،  النفــس  عــن  والترويــح 

أجمــل أن نقــول لهــذه القنــوات: لــن تســرقوا منــا رمضــان!

ضل سعيها فى المطبخ 
وهى 

َتُظن أنها تحسن صنعاً
ماهــي أفضــل عجينــة ؟؟،  مــا هــي طــرق تشــكيل التوســت؟؟،  أيــن 
التــي  الكريمــة  مانوعيــة  المبهــرة؟؟،  والكاســات  الجديــدة  األواـنـي  أجــد 
اســتخدمتها ليبــدو حــاك بهــذا الشــكل!؟، اي الحافظــات اجمــل للشــوربة 

؟، مــا جديــد ترامــس القهــوة ؟؟
ويبــدأ اللهــث الــذي ال ينتهــي إال فــي ثانــي أيــام العيــد حيــن يغشــى النــاس 
النعــاس ويســيطر علــى البيــت الخمــول؛ ويغطــون  فــي ســبات عميقبعــد 
منحــة  أعظــم  النــار  مــن  العتقــاء  ونــال  رمضــان  صحائــف  طويــت  أن 

ورفعــت األقــام وجفــت الصحــف.
جديــر بنــا أن نتأمــل ـفـي هــذه األيــام مــع اســتقبال شــهر القــرآن لنعــّد 

األوان. فــوات  بعــد  ال  العــدة، 

إن ثمــة فكــرا مغلوطــا يســيطر علــى قناعاتنــا أو يوافــق أهواءنــا المختنقــة 
بدخــان الدنيــا وزخرفهــا يدفــع بعــض النســاء لتحتــَج بأنهــا مأجــورة فــي كل 
ذلــك اللهــث، ألنهــا تفّطــر صائميــن؛ حتــى لتــكاد تعتقــد أن كل صنــف 
مــن الحلــوى يعــدل فــي األجــر جــزءا مــن القــرآن، وكل دقيقــة فــي المطبــخ 
لتقطيــع العجيــن وتلوينــه تبلــغ ركعــات التراويــح أو تفــوق، وأّن ســاعات 
مــن البحــث فــي الشــبكة عــن جديــد المقالــي والعجائــن ال ينقــص أجــرا عــن 

عمــرة أو اعتــكاف.
ناهيــك عــن ذاك االعتقــاد بــان صــاة التراوايــح " تراويــح" فتجدهــّن 
يتواعــدّن لصــاة التراويــح الــى منتصــف الليــل، بــل  ربمــا الــى الفجــر، فــي 

بعــض الركعــات، والكثيــر مــن المنمــات.
فخّدرهــا  المســلمة  البيــوت  إـلـى  المقيــت  االعتقــاد  ذاك  تســلل  كيــف 
عــن العبادة،وزيــن لهــا الركــون إلــى تفطيــر الصائمين،عــن تحقيــق معنــى 

الصــوم الحقيقــّي ـفـي ذاتهــا.
ال أدري أي حديــث صحيــح أو ضعيــف اســتندت لــه األســرة المســلمة 
مــلء  مجــرد  أن  توهمهــا  نفســية  بحيلــة  تعــود  ال  لحظــات  تبــّدد  وهــي 
بطــون أبنائهــا وزوجهــا يســّوغ لهــا نســيان نفســها الاهثــة التــي ربمــا لــم 
تكتــرث لتدخــر لهــا دقائــق قبــل األذان فتوافــق دعــوة الترد،بــل قــد تراهــا 
تحمــل الصحــن األخيــر لســفرتها العامــرة بعــد أن فــرغ المــؤذن مــن أذانــه 
غيــر آســفة عـلـى لحظــات حرمــت فضلهــا، ليعــود ماتبقــى مــن أطباقهــا 

المسلســل. ويســتمر 
وأعجــب مــن الرجــل هــو يتكــئ علــى جــدار الفنــاء يقــرأ القــرآن أو يغــادر 
المنــزل ليخلــو ـفـي المســجد يوشــك ان يختــم دون أن يفكــر لحظــة ـفـي 
تلــك المســلمة التــي ضــّل ســعيها فــي مطبخهــا وهــي تحســب أنهــا تحســن 
صنعا،ربمــا اليعجــُب كثيــرا مــن األزواج والزوجــات ماأقولــه؛ ولكنــه الحــق 
الــذي قــد ال تقبلــه كل النفــوس حتــى وإن كان ـفـي هــذا الحــق ســعادة 
الداريــن، إن صنيعــك يخالــف الحديــث الصحيــح والعقــل الصريــح  مــن 

عــدة أوجــه.
الوجــه األول:لــم يذكــر الرســول صـلـى هللا عليــه وســلم االســتكثار مــن 
الطعــام عـلـى وجــه المــدح أبــدا بــل قــال مامــأل ابــن آدم وعــاء شــرا مــن 

بطنــه . 
الوجــه الثاني:اعتــزال رســول هللا صـلـى هللا عليــه وســلم نســاءه وتــرك 
المبــاح  ـفـي العشــر لدليــل قــوي اليعتريــه شــك أن األصــل ـفـي رمضــان 
حصــول الروحانيــة والتجــرد بخــاء البطــن وصفــاء الذهــن ال االســتزادة علــى 

غيــر المألــوف
الوجــه الثالــث:أن الســلف رحمهــم هللا كانــوا ينصرفــون عــن كل العلــوم 

النافعــة  ليتفرغــوا  للقــرآن فــي شــهر القــرآن . 
درـبـي أبنــاءك عـلـى أّن رمضــان يحلــو بغيــر تلــك األصنــاف  واربطيهــم 
بذكريــات جميلــة كعمــرة أو اعتــكاف أوصدقــة أوزيــارة أســرة محتاجــة، 
ســاهمي ـفـي تعديــل ثقافــة المجتمــع ولنجعــل رمضــان لمــا ُشــرع لــه .
اســتقبلوا رمضــان بنظــرة جديــدة، جعلنــا هللا وأياكــم وأحبابنــا مــن عتقــاء 

الشــهر وبــارك هللا لنــا فيــه.
الميزان 
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تحديث تطبيق ''المصلي'' 
بالعديد من المزايا  

أطلقــت شــركة مــدار للبرمجــة تحديًثــا جديــًدا لتطبيــق “المصلــي” يقــدم العديــد مــن الخصائــص الجديــدة التــي تأتــي 
مــع حلــول شــهر رمضــان الكريــم لعــام 1440 هـــ. 

“ورد  بميــزة   – إس  أو  وآي  أندرويــد  لنظامــي  يتوفــر  الــذي   – “المصـلـي”  لتطبيــق  الجديــد  التحديــث  ويأـتـي 
المحاســبة”، وهــي خاصيــة فريــدة يقدمهــا التطبيــق للمســتخدمين حتــى يعينهــم علــى متابعــة عباداتهــم اليوميــة 
بتنظيــم وســهولة، عــن طريــق خاصيــة الرســم البيانــي، التــي يوفرهــا لهــم التطبيــق، والتــي تعمــل علــى تحليــل أدائهــم 

ـفـي العبــادات واألذكار، وعــرض ذلــك بطريقــة شــائقة تحفزهــم عـلـى االســتمرار. 

ويقــدم تطبيــق “المصلــي” للمســتخدمين ميــزة األذكار المطلقــة، التــي تصاحبهــم فــي جميــع أوقاتهــم، داعمــة لهــم 
ـفـي مواقفهــم اليوميــة والحياتيــة المتنوعــة. كمــا يأـتـي التطبيــق بإصــداره الجديــد بإمســاكية شــهر رمضــان، التــي 
توفــر لهــم تنبيهــات بأوقــات اإلفطــار، وأوقــات الســحور، مــع إمكانيــة نشــرها ومشــاركتها مــع األهــل واألحبــاب، علــى 

منصــات التواصــل االجتماعــي. 

ومــن المزايــا الجديــدة أيًضــا: خاصيــة القــراءة الليليــة التــي تســهل علــى المســتخدمين متابعــة وردهــم مــن األذكار 
أثنــاء الليــل، دون تعــب أو إرهــاق ألعينهــم، باإلضافــة إـلـى ميــزة القبلــة المرئيــة، التــي تعــرض اتجــاه القبلــة عـلـى 
الخريطــة، مــع المســافة مــن الحــرم ومؤشــرات لضبــط البوصلــة، والوضــع األفقــي للجــوال، واالســتعانة بالشــمس 

والقمــر والظــل والشــمال، فــي تأكيــد دقــة اتجــاه القبلــة. 

ومــع التحديــث الجديــد أيًضــا، أصبحــت مواقيــت الصــاة مدعومــة لجميــع بلــدان العالــم، وألكثــر مــن 45 ألــف 
كتشــاف مواعيــد الصــاة ألي مدينــة حــول العالــم، مــع  مدينــة عالميــة. وبضغطــة واحــدة عـلـى الخريطــة يمكــن ا

خاصيــة )الصــاة حــول العالــم(. 

هــذا؛ ويمكــن تنزيــل تطبيــق “المصلــي” ألجهــزة أندرويــد مــن متجــر جوجــل بــاي، وكذلــك يمكــن تنزيلــه لهواتــف 
آيفــون مــن متجــر آب ســتور.

Sales and Reporters wanted in
Detroit, Chicago, 

New Jersey, Dallas, Washington, Florida
Send your resume to:

info@almeezannews.com
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إســتقبل أبنــاء جاليتنــا العربيــة واإلســامية حلــول شــهر رمضــان المبــارك 
بفــرح وســعادة وآمــال ورغبــة ـفـي بــث روح األلفــة بيــن صفــوف المســلمين 
وإعــادة إحيــاء مبــدأ التعــاون علــى البــر والتقــوى والقيــم الروحيــة الُمســتلهمة 
مــن روح عقيدتنــا اإلســامية الســمحاء التــي تأمرنــا بالتقــوى وعمــل الخيــر 
وكل مــا فيــه صــاح للبشــرية، ولعــل حلــول شــهر رمضــان المبــارك هــو فرصــة 
كبيــرة قــد ال نعيشــها ـفـي مقبــل الســنوات لــذا فابــد مــن إغتنامهــا ـفـي تبنــي 
فضائــل الشــهر وتجســيدها عـلـى أرض الواقــع. وصحيفــة الميــزان إذ تهنــئ 
أبنــاء اإلســامية والعربيــة واالنســانية جمعــاء لحلــول الشــهر المبــارك تتمنــى 
للجميــع صيامــاً مقبــوالً، ومــع إطالــة الشــهر الفضيــل توجهــت بالســؤال الــى 
كــز االســامية الذيــن وجهــوا التهنئــة عبــر كلماتهــم للجاليــة  عــدد مــن أئمــة المرا
الكريمــة وأجابــوا عــن اســئلة الميــزان بخصــوص الفعاليــات فــي مســاجدهم:

 
 ICD المركز االسامي لديترويت

الشــيخ عبــد الحميــد ســالم إمــام 
ـفـي  االســامي  المركــز  وخطيــب 

التهنئــة:  بعــد  قــال  ديترويــت 
أن رمضــان فرصــة للتغييــر ونيــل 
النيــران  مــن  والعتــق  الغفــران 
)أهــون  الصالحيــن  بعــض  قــال 
والشــراب  الطعــام  تــرك  الصيــام 
فهــذا أمــر مقــدور عليــه ولكــن هــل 
إيقاعــات  ضبــط  رمضــان  علّمــك 
مــن  تمكنــَت  بحيــث  نفســك؟( 
وحجبهــا  الموبقــات  عــن  لجمهــا 
عــن  وحجزهــا  المحرمــات  عــن 
ليســت  المســتفزات؟  المثيــرات 
مــن  الحرمــان  هــي  إذاً  القضيــة 

أنــه مدرســة  النفــس وشــهواتها،  إنتصــار عـلـى  إنمــا هــي  الطعــام والشــراب 
تربويــة يتــدرب فيهــا المســلم المؤمــن عـلـى تقويــة اإلرادة ليضبــط جوارحــه 
وأحاسيســه جميعــاً ومحاســبة النفــس لتصحيــح مــا فــات وإســتدراك مــا هــو 
آت، وتدريــب النفــس علــى النظــام فهــّا تغيرنــا بالصيــام ؟ اللهــم غّيــر أحوالنــا 

حــال.  أحســن  اـلـى 
وعــن برنامــج المركــز االســامي فــي ديترويــت فقــد ذكــر الشــيخ عبــد الحميــد 
ســالم أن برنامــج رمضــان يتضمــن دروســاً يوميــة بعــد صــاة الفجــر وصــاة 
بمعــدل  القيــام  صــاة  أثنــاء  االســتراحة  جلســة  وـفـي  العصــر  وصــاة  الظهــر 
يتضمــن  كمــا  والنســاء،  للرجــال  العــام  للبرنامــج  يوميــاً  خمــس محاضــرات 
لــألوالد  قــرآن  مســابقة يوميــة ذات جوائــز فوريــة بشــكل يومــي، وحلقــات 
والبنــات فــي الســاعة 12 قبــل صــاة الظهــر، ودروس للنســاء بعــد صــاة الظهــر 
وذلــك يومــي الثاثــاء والخميــس مــن كل أســبوع الــى جانــب درس مخصــص 
للنســاء كل يــوم جمعــة الســاعة 7.30 قبــل صــاة المغــرب فضــاً عــن خدمــات 
تنظيــم  منهــا  رياضيــة  أنشــطة  اـلـى  باالضافــة  ســبت،  يــوم  كل  مجتمعيــة 
مباريــات كــرة الســلة للشــباب الذكــور واإلنــاث كل يــوم جمعــة، ومحاضــرات 
وقيــام الليــل للشــباب كل يــوم ســبت ليــاً، ودرس للشــباب كل يــوم ثاثــاء، 
ـفـي  اليوميــة  اإلفطــار  موائــد  تنظيــم  عـلـى  الرمضاـنـي  البرنامــج  وسيشــتمل 
الخيمــة الرمضانيــة ألبنــاء الجاليــة بشــكل عــام وهنــاك موائــد إفطــار خاصــة 
للنخــب الرســمية مثــل قيــادة شــرطة مدينــة ديربــورن، وعمدتهــا جــون أورايلــي 
ضمــن  ويتوفــر  المختلفــة،  والمجتمعيــة  الحكوميــة  المؤسســات  ولكــوادر 
برنامــج رمضــان خدمــة جليســة االطفــال فــي صاتــي العشــاء والقيــام، وبرامــج 
خاصــة لطلبــة المــدارس االعداديــة، وســهرات شــبابية للشــباب مــع االمــام 
يــوم الســبت مــن كل أســبوع، ومســابقات القــرآن الكريــم لألعمــار كافــة وهــي 

مســابقة ثقافيــة عامــة للجميــع عــن برنامــج خــاص بليلــة القــدر المباركــة.
مسجد السام في مدينة ديربورن

الشــيخ مجــدي بــدر إمــام وخطيــب مســجد الســام فــي مدينــة ديربــورن هنــأ 
كــد علــى أن رمضــان هــو محطــة تعلمنــا كيفيــة  الجاليــة العربيــة واالســامية وأ

تنظيــم أنفســنا وأوقاتنــا وتعلمنــا 
االنضبــاط فــي كل شــيء لــذا البــد 
مــن تبنــي مبــدأ التميــز بالنســبة 
وتفوقهــم  بعلمهــم  للشــباب 
نشــاطات  عــن  أمــا  وإخاصهــم. 
رمضــان  شــهر  خــال  المركــز 
المبــارك فتتضمــن باالضافــة الــى 
والتراويــح  الخمــس  الصلــوات 

التاليــة: النشــاطات 
الســبت الخاص بالشــباب بعد 
االحــد  والعصــر،  الظهــر  صاـتـي 
ضيــف بعــد الظهــر، درس ثابــت 
بعــد  شــاهين  مصطفــى  د  مــع 

العصــر، اإلثنيــن بعــد العصــر درس ثابــت مــع الشــخ مجــدي بــدر، الثاثــاء بعــد 
العصــر درس ثابــت مــع الشــيخ شــادي، اإلربعــاء بعــد العصــر درس ثابــت مــع 
الشــيخ محمــد يــس، الخميــس بعــد العصــر درس ثابــت مــع الشــيخ ياســر علــي، 
الجمعــة بعــد العصــر درس ثابــت مــع الشــيخ عبدالحميــد ســالم، وهنــاك درس 
ثابــت بعــد الفجــر بعنــوان )خاطــرة فــي آيــة( مــع الشــيخ مجــدي بــدر، كذلــك درس 
ثابــت مــع الشــيخ مجــدي بعنــوان )هــو هللا(، كذلــك يوجــد خاطــرة بســيطة بيــن 
التراويــح )ترويحــة(،  يومــي الســبت و األحــد تحفيــظ القــرآن بعــد الظهــر و بعــد 
العصــر مــع الشــيخ مصطفــي حامــد، كمــا يوجــد مقــرأة يوميــة مــن بعــد العصــر 

مــع الشــيخ أحمــد الحمصــي و الشــيخ مصطفــي حامــد
بليلــة  خــاص  وبرنامــج  التراويــح،  صــاة  خــال  فوريــة  مســابقة  اـلـى  باالضافــة 
القــدر، وإفطــار يومــي بســيط مــع مــا يجلبــه رواد المســجد مــن أطعمــة، وإفطــارات 
وستشــهد  والقيــام  التهجــد  اـلـى صاـتـي  باالضافــة  الحكوميــة،  للجهــات  رســمية 

العشــرة االخيــرة تقديــم وجبتــي الفطــور والســحور.
مسجد البقاع - ديربورن

ـفـي  البقــاع  مســجد  برنامــج  عــن 
الشــيخ  قــال  ديربــورن   مدينــة 
المســجد  وخطيــب  أمــام  شــايف 
المذكــور  بعــد تهنئــة أبنــاء الجاليــة 
لمناســبة  واالســامية  العربيــة 
كــد عـلـى  حلــول الشــهر الفضيــل وأ
المناســب  الوقــت  هــو  رمضــان  أن 
إلطــاق العنــان للحــوار إلعــادة رأب 
الصــدع للعاقــة بيــن األبــآء واألبنــاء 
كــد عـلـى أن رمضــان هــو الفضــاء  وأ
توظيفــه  مــن  البــد  الــذي  الزمنــي 
الشــباب  لقضايــا  أساســي  بشــكل 
ـفـي  معهــم  الجلــوس  خــال  مــن 
رحــاب أجوائــه االيمانيــة النهــم الفئــة 
لإلهتمــام مــن قبــل  االكثــر إحتياجــاً 

أوليــاء االمــور الذيــن تقــع علــى عاتقهــم مهمــة تنظيــم أوقاتهــم وإدامــة التواصــل 
مــع إبناهــم، وإنتشــالهم مــن غياهــب المخــدرات وغيرهــا مــن العــادات الخطــرة 

 . االســرة  أمــن  تهــدد  التــي 
وعــن الــذي تــم إعــداده لشــهر رمضــان المبــارك فقــد قــال الشــيخ شــايع بــأن 
التراويــح  صــاة  بيــن  تتــوزع  منوعــة  فقــرات  عـلـى  سيشــتمل  المركــز  برنامــج 
والمحاضــرات الدينيــة ـفـي اوقــات مختلفــة، ودروس توعويــة للشــباب، وقــراءات 
قرآنيــة، ومســابقات ثقافيــة، وصلــوات قيــام الليــل والتهجــد وتقديــم وجبــة اإلفطــار 

يوميــاً يضــاف اليهــا ـفـي العشــر األواخــر وجبــة ســحور.       
مسجد )أيونا( وارن 

إمــام  التــرك  مصطفــى  الشــيخ 
مســجد )أيونــا( هنــأ فــي حديثــه أبنــاء 
يعــم  أن  داعيــا  االســامية  امتنــا 
وســائر  ربوعهــا  ـفـي  واألمــان  االمــن 
شــمل  يوحــد  وأن  العالــم،  بــاد 
وان  ســواء  كلمــة  عـلـى  المســلمين 
يتقبــل الطاعــات، وتركــزت نصيحتــه 
يســتثمروا  أن  ـفـي  الجاليــة  ألبنــاء 
أوقــات الشــهر الفضيــل ـفـي العبــادة 
الخيــر، وـفـي  الطاعــات وعمــل  وأداء 
قــراءة القــرآن وتأديــة صــاة التراويح، 
وأن يبتعــدوا عــن االنشــطة الدنيويــة 
وأن يكــون رمضــان فرصــة حقيقيــة 
فــي تعزيــز جانــب التقــوى لديهــم. أمــا 
عــن أنشــطة مركــز )أيونــا( االســامي 

فقــد ذكــر الشــيخ مصطفــى بــأن المركــز قــد اعــد برنامجــاً  خاصــاً  بالشــهر الفضيــل 
يتضمــن تأديــة صــاة التراويــح كل ليلــة مــن ليالــي الشــهر الكريــم، الــى جانــب تأديــة 
صــاة قيــام الليــل ومحاضــرات دينيــة مــن وحــي وثقافــة الشــهر المبــارك، وبرنامــج 
كــز الدينيــة والمؤسســات الخيريــة التــي تقــدم الدعــم للفئــات  تبرعــات لدعــم المرا
المســتحقة فــي الواليــات المتحــدة وخارجهــا فــي الــدول المنكوبــة كمــا يقــدم المركــز 

طعــام اإلفطــار ألبنــاء الجاليــة كل جمعــة وســبت. 
مركز يونتي االسامي

بــأن  االســامي  )يونتــي(  مركــز  وخطيــب  إمــام  مبــروك  أحمــد  الشــيخ  ذكــر 
رمضــان هــو فرصــة إللتئــام شــمل المســلمين وتوحيــد كلمتهــم ونبــذ الخافــات 
كــد عـلـى أن شــهر رمضــان هــو  والفرقــة مــن خــال تفعيــل المشــتركات، كمــا أ
نافــذة روحيــة  قــد ال تتكــرر ـفـي حياتنــا وعلينــا إســتغال كل دقيقــة فيهــا ـفـي البــر 
والتقــوى والمحبــة والتعــاون والتمســك بــأداء الطاعــات بإخــاص، وفيمــا يتعلــق 
ببرامــج المركــز المذكــور خــال الشــهر الكريــم فقــد أشــار الشــيخ مبــروك بــأن ثمــة 
برنامــج قــد أُعــَد للشــهر الفضيــل يشــتمل علــى تنــوع فــي الفعاليــات حيــث ســيتم 

فعاليات رمضانية لبعض مساجد ميتشغان 
 دعوات مخلصة لتوحيد الصف وتآلف القلوب 

تنظيــم موائــد االفطــار للصائمين 
تبرعــات  وفقــرة  وللضيــوف، 
الدينيــة  كــز  المرا لمســاعدة 
لتتمكــن مــن االســتمرار ـفـي أداء 
المنظمــات  ولصالــح  دورهــا، 
العــون  يــد  تقــدم  التــي  الخيريــة 
المحتاجــة  للفئــات  والمســاعدة 
والمنكوبــة ـفـي أمريــكا وخارجهــا، 
صــاة  تأديــة  البرنامــج  يتضمــن 
التراويــح بشــكل يومــي وصــاة 
قرآنيــة،  وقــرءات  التهجــد، 
ومســابقات مســتقاة مــن ثقافــة 
رمضــان، وأنشــطة دينيــة خاصــة 
برنامــج  جانــب  اـلـى  بالســيدات 

المباركــة.  القــدر  بليلــة  خــاص 
مسجد الجمعية االسامية االمريكية – ديربورن

عفيــف  حمــود  الشــيخ  هنــأ 
مســجد  وخطيــب  إمــام 
االمريكيــة؛  االســامية  الجمعيــة 
واالســامية  العربيــة  الجاليــة 
وـفـي  والواليــات  ميشــيغن  ـفـي 
العالــم االســامي متمنيــاً الخيــر 
وقــال  المقبولــة،  والطاعــات 
ثمينــة  فرصــة  هــو  رمضــان  أن 
للتوبــة ولتكفيــر الذنــوب إســتناداً 
الشــريف  النبــوي  الحديــث  اـلـى 
أبــواب  فتحــت  رمضــان  )دخــل 
جهنــم  أبــواب  وغلقــت  الجنــة 
وُسلســلت الشــياطين(. لــذا البــد 
مــن إســتغال رمضــان للتكفيــر 
عــن الذنــوب وتجديــد التوبــة مــع 

الخالــق. أمــا برنامــج مســجد الجمعيــة االســامية االمريكيــة فســوف يتضمــن 
أنشــطة دينيــة تتمثــل فــي إقامــة صــاة التراويــح والتهجــد وبرامــج توعيــة يتــم 
إلســداء  وغيرهــا  والقانــون  الصحــة  قطــاع  ـفـي  إســتضافة مختصيــن  خالهــا 
النصيحــة للشــباب والحاضريــن مــن مختلــف الفئــات، كمــا توجــد فقــرة خواطــر 
الحديــث عبــد هللا  أهــم راوة  أحــد  إيمانيــة، وفقــرة مســابقات تحمــل إســم 
إبــن عبــاس التــي ســيتنافس فيهــا طــاب مكتــب تحفيــظ القــرآن، باالضافــة 
اـلـى مســابقة رمضــان الســنوية وبرنامــج خــاص للنســاء باللغتيــن العربيــة 
واالنكليزيــة يشــتمل علــى محاضــرات ودروس وحلقــات ذكــر علميــة وقــراءت 
ومجاـنـي  يومــي  بشــكل  للصائميــن  إفطــار  موائــد  هنــاك  وســيكون  قرآنيــة 
وموائــد ســحور ســيتم تقديمهــا فــي العشــر االواخــر مــن شــهر رمضــان المبــارك 

المباركــة.  القــدر  بليلــة  خــاص  وبرنامــج 
مسجد ) أم ، سي ،أم (  في شيكاغو

الشــيخ كفاح مصطفى إمام وخطيب مســجد ) أم ، ســي ،أم (  في شــيكاغو 
ـفـي  كلمتــه  أوجــز  تهنئتــه  بعــد 

: تقــول  نصيحــة 
) تخلــى ، كــي تتحلــى ، فتتجلــى 
( التــي تعنــي التخلــي عــن أهــواء 
تتحـلـى  كــي  وغواياتهــا  النفــس 
التــي  ونقائهــا  النفــس  بحــاوة 
ال  التــي  النفــس  ضبــط  تمثــل 
حينمــا  ويتجـلـى  شــيء  يوازيهــا 
هــذه  نفســه،  عـلـى  ينتصــر 
للمــرء  يمكــن  التــي  المعادلــة 
تحقيــق الغايــة منهــا مــن خــال 
المبــارك  رمضــان  شــهر  دروس 
.  وعــن برنامــج المركــز فقــد قــال 
يتضمــن  رمضــان  برنامــج  بــأن 

محاضــرات دينيــة فــي أوقــات متنوعــة وصــاة التراويــح ،وإعتــكاف فــي العشــر 
االواخــر، ومســابقات، وإحيــاء ليلــة القــدر، وتنظيــم إفطــارات يوميــة الــى جانــب 

األواخــر.  العشــر  خــال  وســحور  إفطــار 

الميزان - إستبرق العزاوي 
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Whistleblowers: 
Company at heart of 
97,000% drug price 

hike bribed doctors to 
boost sales

(CNN)Two whistleblowers at a pharmaceutical company 
responsible for one of the largest drug price increases in US 
history said the company bribed doctors and their staffs to 
increase sales, according to newly unsealed documents in 
federal court.

The effort, the whistleblowers said in a lawsuit against the 
company, was part of an intentional "multi-tiered strategy" by 
Questcor Pharmaceuticals, now Mallinckrodt, to boost sales of 
H.P. Acthar Gel, cheating the government out of millions of 
dollars.
The price of the drug, best known for treating a rare infant 

seizure disorder, has increased almost 97,000%, from $40 a 
vial in 2000 to nearly $39,000 today.
The Justice Department has now intervened in the case 

after conducting its own extensive investigation -- a sign 
that the government believes the allegations levied by 
the whistleblowers are credible. In a statement to CNN, 
Mallinckrodt did not deny the accusations but said the fault 
lies primarily with Questcor.
The bombshell allegations lay bare what the whistleblowers 

say was a culture designed to sell the drug at all costs, from 
lying to the Food and Drug Administration to offering bribes 
to doctors.
The price increase, combined with an aggressive sales push 

in rheumatoid arthritis, multiple sclerosis and other areas, has 
pushed the drug's annual sales over $1 billion.
Many of those sales are driven by Medicare reimbursements. 

A CNN investigation last year found that Medicare spending on 
Acthar had risen dramatically -- more than tenfold over six years 
-- to some $2 billion.
In their lawsuit, the whistleblowers said the drugmaker's conduct 

"has cheated the federal government out of millions of dollars 
that should not have been paid, thereby enriching [the company] 
and subjecting patients to unapproved, unsafe and potentially 
ineffective uses of H.P. Acthar Gel."
"Questcor has attempted to conceal and cover-up its payment 

of kickbacks and its illegal promotion of H.P. Acthar Gel by making 
false statements to the FDA and directing employees to conceal 
evidence by failing to disclose ... the full nature and extent of its 
advertising, promotional and marketing materials and plan."
Mallinckrodt purchased Questcor in 2014 as part of a $5.6 billion 

deal. "The illegal practices that Questcor had been engaging in 
since 2007," the suit said, "have knowingly been continued since 
the merger and acquisition of Questcor by Mallinckrodt."
The whistleblowers' allegations were unsealed after the Justice 

Department filed notice on March 6 to intervene in the lawsuit. 
The Justice Department has 90 days to file its own complaint, 
according to the March filing.
If found liable, Mallinckrodt could be required to pay up to 

three times any amount the government is found to have been 
defrauded, as well as penalties ranging from $5,500 to $11,000 
for each false claim, according to the whistleblower statute.
The Justice Department declined comment for this story.
In its statement to CNN, Mallinckrodt said that it was disappointed 

with the Justice Department's decision to pursue the case and 
that it was cooperating with the agency. The drugmaker also 
sought to distance itself from Acthar's previous owner, Questcor.
"The allegations pertain principally to legacy Questcor conduct," 

Mallinckrodt said.
"Mallinckrodt has cooperated fully with the DOJ in its review 

of this historical conduct, voluntarily providing documents and 
information to the government. While we are disappointed the 
DOJ has elected to proceed with the lawsuit, we have been in 
advanced settlement talks with the government over the past 
several months.
"The company believes these sales and marketing claims are likely 

to be resolved in the near term through ongoing negotiations, and 
further believes a resolution that is reasonable and manageable 
for all parties is achievable. As the lawsuit principally concerns 
allegations of legacy conduct prior to Mallinckrodt's acquisition of 
Acthar Gel, we do not envision any impact to how Mallinckrodt 
conducts business today."
In its statement, the company referred to the whistleblowers as 

two former Questcor employees. Yet the suit makes clear that one 
of the employees stayed on after the 2014 merger and worked for 
Mallinckrodt, leaving the company in June 2017.
After CNN published this story, Mallinckrodt sent an additional 

statement: "Mallinckrodt strongly disagrees with the substance 
of the complaint and the sensational characterization of the 
allegations."
Marc Orlow, an attorney representing the two whistleblowers, 

hailed the government's decision.
"Our clients are true heroes to stand up to a corrupt corporate 

culture that cost the taxpayers hundreds of millions of dollars," 
he said.

Welcome to Libya's 
War of Drones 
)Courtesy of 

China?(
The remains of an apparent Chinese-made missile point to an 

escalating drone war in Libya.
In mid-April 2019, aviation expert Arnaud Delalande received 

from sources photos that appeared to depict the wreckage of a 
Chinese LJ-7 air-to-surface missiles. LJ-7 wreckage was found in 
and around Tripoli on no fewer than four separate occasions on 
April 17, 20 and 21, 2019, Delalande wrote.
The LJ-7 is the main armament of the Chinese-made Wing 

Loong drone. The Wing Loong, which is roughly similar to the 
U.S.-made Predator drone, is popular with Middle East air arms, 
including those of Egypt, the United Arab Emirates and Saudi 
Arabia.
Not coincidentally, both Egypt and the UAE have deployed 

forces for combat in Libya, where the Libyan National Army 
faction led by warlord Khalifa Haftar is battling the United 
Nations-backed Government of National Accord in Tripoli.
Haftar’s forces in April 2019 escalated their attacks on the 

GNA. U.S. president Donald Trump abruptly announced his 
support for Haftar during a mid-April 2019 phone call with the 
Libyan strongman. Trump’s support of Haftar undercuts the U.S. 
State Department, which along with many Western governments 
has backed the GNA.
But the UAE and Egypt support Haftar. The Emirates built up 

Al Khadim air base, a former airport in Al Marj province in eastern 
Libya, and in 2016 deployed Air Tractor manned attack  planes 
and Wing Loong drones to the base in order to provide air cover 
for Haftar’s forces.
“This small fleet was engaged in air-strike and reconnaissance 

missions in support of Libyan National Army troops fighting 
islamist groups in Benghazi, in particular the Islamic State and 
the Benghazi Revolutionaries Shura Council, or BRSC -- a group 
with ties to Al Qaeda,” Delalande wrote.
“Tripoli is far from this UAE-built air base, so the Wing Loongs 

might be operated from an alternative runway close to the Tripoli 
front in order to stay longer in the air for carrying out close air 
support [for the] LNA.”
The Wing Loong and other Chinese drones fast are proliferating. 

Beijing happily will sell armed unmanned aerial vehicles to pretty 
much anyone, meeting a demand for robotic warplanes that 
the United States refuses to satisfy. Export laws bar American 
companies such as General Atomics, which manufactures the 
iconic Predator and Reaper, from selling to many countries.
The Saudis alone have ordered around 330 Wing Loongs at a 

cost of more than $10 billion, Scramble reported.
Chinese unmanned aerial vehicles had their combat debut in 

Nigeria in 2015, when the Nigerian air force deployed missile-
-armed CH-3 drones against Boko Haram militants. The Wing 
Loong is a bigger and more powerful aircraft than the CH-3 is.
In April 2018, a Saudi Wing Loong fired an LJ-7 missile to 

assassinate Saleh Ali Al Sammad, the president of the rebel 
Houthi council in Yemen. A year later in April 2019, Houthi 
forces in turn shot down a Saudi Wing Loong. “The [drone] 

most probably fell victim to a man-portable air-defense system,” 
Scramble reported.
It’s worth pointing out that the Houthis have their own, small 

drones. In January 2019 the rebels flew an explosives-packed 
drone into a Yemeni government base during a gathering of Yemeni 
officials. The UAV exploded, reportedly killing six soldiers.
Some U.S. officials worry that Chinese drones could beat out 

American models on the world market and give authoritarian 
regimes and U.S. rivals access to the same high-tech capabilities 
that Washington would prefer to belong only to America’s closest 
allies.
“China is advancing its development and employment of UAVs,” 

the Pentagon concluded in the 2015 edition of its official report on 
Chinese military capabilities. “Some estimates indicate China plans 
to produce upwards of 41,800 land- and sea-based unmanned 
systems, worth about $10.5 billion, between 2014 and 2023.”
The RAND Corporation, a California think tank with close ties to 

the U.S. Air Force, warned that the spread of Chinese drones “could 
have worrisome implications for United States.”
David Axe serves as Defense Editor of the National Interest. He 

is the author of the graphic novels  War Fix, War Is Boring and 
Machete Squad.
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Another US 
engineered war

By Tony Cartalucci
the US-engineered proxy war against Syria, beginning in 2011 

and the crescendo of the so-called “Arab Spring,” has ended in 
all but absolute defeat for Washington.
Its primary goal of overthrowing the Syrian government and/

or rendering the nation divided and destroyed as it has done 
to Libya has not only failed – but triggered a robust Russian 
and Iranian response giving both nations an unprecedented 
foothold in Syria and unprecedented influence throughout the 
rest of the region.
Lamenting America’s defeat in Syria in the pages of Foreign 

Affairs is Brett McGurk – a career legal and diplomatic official in 
Washington whose most recent title was, “Special Presidential 
Envoy for the Global Coalition to Counter the Islamic State of 
Iraq and the Levant.” He resigned in protest over alleged plans 
for a US withdrawal from its illegal occupation of eastern Syria.
McGurk’s lengthy complaints are full of paragraph-to-

-paragraph contradictions – illustrating the lack of legitimate 
unified purpose underpinning US policy in Syria.
In his article titled, “Hard Truths in Syria: America Can’t Do 

More With Less, and It Shouldn’t Try,” McGurk would claim 
(emphasis added):
Over the last four years, I helped lead the global response to 

the rise of the Islamic State (ISIS)—an effort that succeeded 
in destroying an ISIS “caliphate” in the heart of the Middle East 
that had served as a magnet for foreign jihadists and a base for 
launching terrorist attacks around the world.
McGurk would also claim (emphasis added):
Following a phone call with his Turkish counterpart, Recep 

Tayyip Erdogan, Trump gave a surprise order to withdraw all 
U.S. troops from Syria, apparently without considering the 
consequences. Trump has since modified that order—his plan, 
as of the writing of this essay, is for approximately 200 U.S. 
troops to stay in northeastern Syria and for another 200 to 
remain at al-Tanf, an isolated base in the country’s southeast. 
(The administration also hopes, likely in vain, that other 
members of the coalition will replace the withdrawn U.S. forces 
with forces of their own.)
Yet if anything McGurk says is true, then ISIS is undoubtedly 

a threat not only to the United States, but to all of its coalition 
partners – mainly Western European nations. Why wouldn’t they 
eagerly commit troops to the coalition if ISIS truly represented 
a threat to their security back home? And why would the US 
withdraw any troops in the first place if this were true?
The answer is very simple – ISIS was a creation of the West – 

a tool explicitly designed to help “isolate” the Syrian government 
and carry out military and terrorist operations the US and its 
partners were unable to do openly.
It was in a leaked 2012 US Defense Intelligence Agency (DIA) 

memo (PDF) that revealed the US and its allies’ intent to create 
what it called a “Salafist principality” in eastern Syria. The memo 
would explicitly state that (emphasis added):
If the situation unravels there is the possibility of establishing 

a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria 
(Hasaka and Der Zor), and this is exactly what the supporting 
powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian 

regime, which is considered the strategic depth of the Shia 
expansion (Iraq and Iran).
On clarifying who these supporting powers were, the DIA memo 

would clarify:
The West, Gulf countries, and Turkey support the opposition; while 

Russia, China, and Iran support the regime.
This “Salafist”[Islamic] “principality” [State] would show up on 

cue, placing additional pressure on an already besieged government 
in Damascus and eventually creating a pretext for direct Western 
military intervention in Syria.
Only through Russia’s own intervention in 2015 were US plans 

overturned and its overt war against Syria frozen in limbo.
Trump Said “Very Soon”… But U.S. Isn’t Leaving Syria…
McGurk and others throughout the Western establishment have 

attempted to compartmentalize what is essentially their own 
collective failures by linking them exclusively to both former-US 
President Barack Obama and current US President Donald Trump.
Whether President Trump maintains troops in eastern Syria or 

not, nothing will change or reverse the significant strategic and 
geopolitical defeat Washington has suffered.
Instead, troops levels and deployments in not only Syria, but 

also neighboring Iraq, serve to contribute to the next phase of 
US interference in the Middle East – spoiling reconciliation and 
reconstruction.
Washington’s War of Terror
This most recent episode of US military intervention in the Middle 

East – fighting terrorists it itself created and deliberately deployed 
specifically to serve as a pretext – is an example of US “slash and 
burn” foreign policy.
Just as farmers burn to the ground forest that serves them no 

purpose so that they can plant what they desire in its place – the 
US deliberately overturned an emerging political and economic 
order in the Middle East that served them no purpose in a bid to 
replace it with one that did.
McGurk all but admits this in his article, claiming – as he gave his 

version of ISIS’ defeat – that (emphasis added):
Over the next four years, ISIS lost nearly all the territory it once 

controlled. Most of its leaders were killed. In Iraq, four million 
civilians have returned to areas once held by ISIS, a rate of return 
unmatched after any other recent violent conflict. Last year, Iraq 
held national elections and inaugurated a new government led by 
capable, pro-Western leaders focused on further uniting the country. 
In Syria, the SDF fully cleared ISIS out of its territorial havens in 
the country’s northeast, and U.S.-led stabilization programs helped 
Syrians return to their homes.
He also claimed:
Iraqis and Syrians, not Americans, are doing most of the fighting. 

The coalition, not just Washington, is footing the bill. And unlike 
the United States’ 2003 invasion of Iraq, this campaign enjoys 
widespread domestic and international support.
In other words, it was a redesigned regime-change campaign 

spanning both Syria and Iraq, designed to attract domestic and 
international support by using an appalling – but artificially 
engineered – enemy to destroy both nations and allow the US and 
its “coalition partners” to rebuild the region as it desired.
And while McGurk enumerates the accomplishments of his US-led 

coalition – what he omits is the existence of a vastly more effective 
and powerful coalition in the region led by Russia and Iran.
While McGurk boasts of taking back empty desert in eastern Syria, 

it was the Syrian Arab Army and its Russian, Iranian, and Hezbollah 
allies who took back Syria’s most important, pivotal, and most 
populated cities.
In Iraq – Iranian sponsored Popular Mobilization Forces (PMF) 

carried out a large percentage of the fighting against ISIS there – 
and in the process have created a permanent nationwide network of 
militias that will better underwrite Iraqi security than compromising 
US defense partnerships and expensive US arms contracts, and the 
hordes of terrorists sponsored by the US itself to justify both.
McGurk eventually admits further into his article that the US 

presence in Syria has little to do with ISIS – and more to do with 
“great power diplomacy.”
He talks about the “US zone of influence” in Syria and brags about 

America’s ability to “enforce” it by killing Iranians and Russians 
who entered it in pursuit of terrorists the US was all but openly 
harboring.
McGurk also repeatedly decries “Iranian military entrenchment” in 

Syria, a geopolitical development made possible only by America’s 
many categorical failures amid its proxy war in Syria.
ISIS was eradicated first and foremost in areas under the control 

of the sovereign governments of Syria and Iraq in cooperation with 
Russia and Iran.
ISIS remnants have clung – without coincidence – to territory 

within the “US zone of influence.”

The US continues citing “ISIS” as its pretext to remain in Syria – 
while simultaneously admitting its presence in the region aims at 
reasserting Western domination over it and containing Russian 
and Iranian influence – Russia which was invited by Damascus to 
assist in counter-terrorism operations – and Iran – a nation that 
actually resides within the Middle East.
This incoherent, conflicting narrative contrasts with Russia and 

Iran’s clear-cut agenda of eliminating terrorists and preserving 
the territorial integrity of Syria, and their decisive, clear-cut 
actions to implement this agenda. Russia and Iran are also 
offering all shareholders in the region amble incentives to 
get behind this agenda – including the economic and political 
benefits that normally accompany national and regional peace 
and stability.
Washington’s War on Peace
Washington’s illogical and contradicting narratives undermine 

any notion of unified purpose in the Middle East. Even if its 
goal is regional hegemony, its multitude of failures and lack of 
incentives for allies undermine any chance of success.
In the absence of a sensible, unified purpose, attractive 

incentives, or a coherent strategic plan, the US has instead 
turned to spoiling reconciliation and reconstruction through 
attempts to divide the region along ethnic lines, preserve what 
few terrorists remain by shuffling them between Iraq and Syria 
through territory US forces occupy, and by targeting nations and 
their allies with sanctions to hinder reconstruction efforts.
Sanctions on Iran directly impact Tehran’s efforts to assist 

Syria and Iraq in reconstruction and the rehabilitation of their 
respective economies. So do US sanctions on Moscow.
The US is also targeting fuel shipments attempting to reach 

Syria – with Syria’s own oil production hamstrung by the ongoing 
illegal US occupation of Syria’s east where much of its oil resides.
AP in an article titled, “Syria fuel shortages, worsened by US 

sanctions, spark anger,” would report that:
Syrians in government-controlled areas who have survived 

eight years of war now face a new scourge: widespread fuel 
shortages that have brought life to a halt in major cities.
The article also reported that:
The shortages are largely the result of Western sanctions on 

Syria and renewed U.S. sanctions on Iran, a key ally. But they 
have sparked rare and widespread public criticism of President 
Bashar Assad’s government just as he has largely succeeded in 
quashing the eight-year rebellion against his rule.
The combination of sanctions and deliberate attempts to 

prolong the proxy war in Syria illustrate Washington’s true 
attitude toward any notion of “responsibility to protect.”
Fuel will still reach Syria’s government and military where it is 

needed most – but will cause extraordinary suffering among 
Syria’s civilian population – as Washington explicitly intends.
Washington is not attempting to remove the government in 

Damascus to alleviate the suffering of the Syrian people – it is 
causing immense suffering among the Syrian people to remove 
the government in Damascus.
While Washington has lost its war against Syria, it continues its 

war on peace. It will spoil attempts by Syria to move forward – 
and by doing so – and more than anything else – illustrating to 
the world that its own malign interests and agenda wrecked the 
region – not “ISIS” and not “Iranians” or “Russians.”
The US campaign of spite will continue onward both in Syria 

and across the rest of the region until an alternative regional 
and global order can be established that allows nations to 
sufficiently defend against US aggression and interference and 
enables the world to move on without those special interests on 
Wall Street and in Washington driving America’s current battle 
for hegemony.
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Omar ibn Said, 
African Muslim 
Enslaved in the 

Carolinas
In July 1825, a Philadelphia journal, The Christian Advocate, 

published a short biographical sketch of "Prince Moro" by an 
unnamed "physician at Fayetteville, in North Carolina." The 
piece describes a remarkable runaway slave who, after being 
captured and jailed in Fayetteville, "wrote in a masterly hand, 
writing from right to left, in what was to [local observers] an 

unknown language." The unknown language was Arabic, and the 
remarkable runaway was Omar ibn Said, an African Muslim who 
had studied arithmetic, business, and theology before he was 
enslaved, shipped across the Atlantic, and sold in Charleston, 
South Carolina, at age 37. In 1831 Said composed his 

autobiography (in Arabic); the manuscript was later translated 
and published in the American Historical Review. In July 2013, 
1182 years after he first recorded his story, Documenting the 
American South commemorates the life of Omar ibn Said (and 
other enslaved African Muslims), highlighting several items from 
our digital collection of North American Slave Narratives. 
Omar ibn Said (also referred to as Omeroh, Umeroh, Moro, 

Morro, Meroh, Moreau, and Monroe) was born around 1770 in 
an African region then called Futa Toro, near the Senegal River, 
which now forms Senegal's northern border with Mauritania. 
After he was enslaved and sold to a South Carolina planter, Said 
escaped and made his way to Fayetteville, North Carolina, where 
he was imprisoned after entering a Christian church to pray. Said 
garnered attention by writing on the walls of his prison cell in 
Arabic, and he soon became the legal property of General James 
Owen of Bladen County, who recognized Said to be an educated 
man and, according to Said's autobiography, treated him well. 
One of the tantalizing mysteries surrounding Said involves 

his religious faith, or faiths. The anonymous author of The 
Christian Advocate article proclaims Said's conversion from "the 
Mahomedan religion" to Christianity, noting that after receiving 
an Arabic translation of the Bible, he "now reads the scriptures in 
his native language, and blesses Him who causes good to come 
out of evil by making him a slave." Said's own language, however, 
reflects more ambiguity about his religious beliefs than do the 

accounts of his Christian admirers and advocates. He never explicitly 
rejects Islam, the religion of his upbringing, or professes faith in 
a Christian God; rather, Said focuses on the linguistic differences 

between his old and new prayers. "When I was a Mohammedan I 
prayed thus . . . But now I pray 'Our Father,' etc., in the words of our 
Lord Jesus the Messiah," Said writes (p. 794). In any case, Said's 
(apparent) conversion to Christianity rendered him a celebrity of 
sorts, and his story—with an emphasis on his conversion—was 
recounted in several magazines and historical pamphlets. In 1836, 

Said moved with the Owen family to Wilmington, North Carolina, 
and again to a farm on the Cape Fear River during the Civil War. He 
is believed to have died at the age of 94 (circa 1864), but the exact 
circumstances of his death are unclear. 
Two surviving artifacts of Said's Arabic writing provide insights 

into the complicated interplay between Christianity and Islam 
during his life as an American slave. The first is a transcription 
of the 23rd Psalm, which Said recorded in Arabic and which was 
later translated back into English by Professor R.D. Wilson of the 
Princeton Theological Seminary. The re-translation reveals that 
the psalm is prefaced with the statement, "In the name of God, 
the merciful and gracious. May God have mercy on the prophet 
Mohammed." In this document, Said had appended a traditional 
Muslim invocation to a holy text of the Judeo-Christian tradition—
in a language which his master(s) could not understand. The second 
artifact is a card bearing Said's Arabic script. Inscribed on the back 
is the following explanation in English: "The Lord's Prayer written 
in Arabic by Uncle Moreau (Omar) a native African, now owned by 
General Owen of Wilmington, N.C. He is 88 years of age & a devoted 
Christian." The Arabic text, however, is not the Lord's Prayer, but 
actually Surat 110 from the Koran (entitled "The Help"), predicting 
a mass conversion of unbelievers to Islam in which men will "[enter] 
the religion of Allah in companies." It is unclear how the writer of the 
English inscription—a resident of Charlotte, North Carolina—came 
to believe that this Arabic script represented the Christian "Lord's 
Prayer," but this mistranslation of Said's words should serve as a 
caveat to his statement in the Autobiography that "now I pray 'Our 
Father,' etc" (p. 794). 
Like that of other Africans who were enslaved and brought 

to America—including Abdul Rahman Ibrahima, Hyuba Jallo, 
and Nicholas Said—Omar ibn Said's situation was fraught with 
complexity. He was both African and American, a non-native English 
speaker, a Muslim surrounded by Christians, a slave in the "land of 
the free." In order to please a master who was both generous and 
persuasive, he may have made certain concessions, representing 
his life and his beliefs in ways he knew would be well-received. The 
contradictory accounts of Said's conversion to Christianity reflect 
an identity that was always in danger of appropriation by dubious 
friends and that may forever be lost in translation. Patrick E. Horn

4 B-52s 
deploying to 
Middle East 

amid threat of 
"possible attack"
A Defense Department official told CBS News' Martin earlier 

this week the U.S. has detected "a number of preparations for 
possible attack" on U.S. forces at sea and on land.  

"There is more than one avenue of attack or possible attack 
that we're tracking," the official said.
The official said the decision to order the deployment was 

made on Sunday.
The USS Abraham Lincoln has filed with Egypt for permission 

to go through the Suez Canal and is expected to transit in the 
next 48-72 hours, Martin reports. The aircraft carrier was 
scheduled to go to the Gulf anyway but is now going one to two 
weeks early. 
CENTCOM is expected to request additional forces, including 

Patriot anti-missile batteries. 
Four B-52 bombers are being deployed to the Middle East in 

response to what administration officials said earlier this week 
are threats of a possible attack by Iran or allied fighters on 
American troops in the region. Two of the bombers are expected 
to leave Tuesday from Barksdale Air Force Base in Louisiana, 
arriving at Al Udeid Air Base in Qatar on Wednesday, CBS News 
national security correspondent David Martin reports.
White House national security adviser John Bolton said on 

Sunday that the U.S. was deploying a bomber task force and 
the USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group to the U.S. 
Central Command region, an area that includes the Middle East. 
Bolton said the movement was in response to «a number of 
troubling and escalatory indications and warnings.» He didn›t 
provide details, but said the U.S. wants to send a «clear and 
unmistakable» message to Iran that «unrelenting force» would 
meet any attack on U.S. interests or those of its allies.
«The United States is not seeking war with the Iranian regime, 

but we are fully prepared to respond to any attack, whether by 
proxy, the Islamic Revolutionary Guard Corps, or regular Iranian 
forces,» he said.

He never explicitly rejects Islam, the religion 
of his upbringing, or professes faith in a 
Christian God; rather, Said focuses on the 
linguistic differences between his old and 
new prayers.

The unknown language was Arabic, and the 
remarkable runaway was Omar ibn Said, an African 
Muslim who had studied arithmetic, business, and 
theology before he was enslaved, shipped across 
the Atlantic, and sold in Charleston, 
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ISIS, another 
engineered false flag
the US-engineered proxy war against Syria, beginning in 2011 

and the crescendo of the so-called “Arab Spring,” has ended in 
all but absolute defeat for Washington.

Its primary goal of overthrowing the Syrian government and/
or rendering the nation divided and destroyed as it has done 
to Libya has not only failed – but triggered a robust Russian 
and Iranian response giving both nations an unprecedented 
foothold in Syria and unprecedented influence throughout the 
rest of the region.
Lamenting America’s defeat in Syria in the pages of Foreign 

Affairs is Brett McGurk – a career legal and diplomatic official in 
Washington whose most recent title was, “Special Presidential 
Envoy for the Global Coalition to Counter the Islamic State of 
Iraq and the Levant.” He resigned in protest over alleged plans 
for a US withdrawal from its illegal occupation of eastern Syria.
McGurk’s lengthy complaints are full of paragraph-to-

-paragraph contradictions – illustrating the lack of legitimate 
unified purpose underpinning US policy in Syria.
In his article titled, “Hard Truths in Syria: America Can’t Do 

More With Less, and It Shouldn’t Try,” McGurk would claim 
(emphasis added):
Over the last four years, I helped lead the global response to 

the rise of the Islamic State (ISIS)—an effort that succeeded 
in destroying an ISIS “caliphate” in the heart of the Middle East 
that had served as a magnet for foreigners  and a base for 
launching terrorist attacks around the world.

Following a phone call with his Turkish counterpart, Recep 
Tayyip Erdogan, Trump gave a surprise order to withdraw all 
U.S. troops from Syria, apparently without considering the 
consequences. Trump has since modified that order—his plan, 
as of the writing of this essay, is for approximately 200 U.S. 
troops to stay in northeastern Syria and for another 200 to 
remain at al-Tanf, an isolated base in the country’s southeast. 
(The administration also hopes, likely in vain, that other 
members of the coalition will replace the withdrawn U.S. forces 
with forces of their own.)
Yet if anything McGurk says is true, then ISIS is undoubtedly 

a threat not only to the United States, but to all of its coalition 
partners – mainly Western European nations. Why wouldn’t they 
eagerly commit troops to the coalition if ISIS truly represented 
a threat to their security back home? And why would the US 
withdraw any troops in the first place if this were true?
The answer is very simple – ISIS was a creation of the West – 

a tool explicitly designed to help “isolate” the Syrian government 
and carry out military and terrorist operations the US and its 
partners were unable to do openly.
It was in a leaked 2012 US Defense Intelligence Agency (DIA) 

memo (PDF) that revealed the US and its allies’ intent to create 
what it called a “Salafist principality” in eastern Syria. The memo 
would explicitly state that (emphasis added):
If the situation unravels there is the possibility of establishing 

a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria 
(Hasaka and Der Zor), and this is exactly what the supporting 
powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian 
regime, which is considered the strategic depth of the Shia 
expansion (Iraq and Iran).
On clarifying who these supporting powers were, the DIA 

memo would clarify:
The West, Gulf countries, and Turkey support the opposition; while 

Russia, China, and Iran support the regime.
This “Salafist”[Islamic] “principality” [State] would show up on 

cue, placing additional pressure on an already besieged government 
in Damascus and eventually creating a pretext for direct Western 
military intervention in Syria.
Only through Russia’s own intervention in 2015 were US plans 

overturned and its overt war against Syria frozen in limbo.
Trump Said “Very Soon”… But U.S. Isn’t Leaving Syria…
McGurk and others throughout the Western establishment have 

attempted to compartmentalize what is essentially their own 
collective failures by linking them exclusively to both former-US 
President Barack Obama and current US President Donald Trump.
Whether President Trump maintains troops in eastern Syria or 

not, nothing will change or reverse the significant strategic and 
geopolitical defeat Washington has suffered.
Instead, troops levels and deployments in not only Syria, but 

also neighboring Iraq, serve to contribute to the next phase of 
US interference in the Middle East – spoiling reconciliation and 
reconstruction.
Washington’s War of Terror
This most recent episode of US military intervention in the Middle 

East – fighting terrorists it itself created and deliberately deployed 
specifically to serve as a pretext – is an example of US “slash and 
burn” foreign policy.
Just as farmers burn to the ground forest that serves them no 

purpose so that they can plant what they desire in its place – the 
US deliberately overturned an emerging political and economic 
order in the Middle East that served them no purpose in a bid to 
replace it with one that did.
McGurk all but admits this in his article, claiming – as he gave his 

version of ISIS’ defeat – that (emphasis added):
Over the next four years, ISIS lost nearly all the territory it once 

controlled. Most of its leaders were killed. In Iraq, four million 
civilians have returned to areas once held by ISIS, a rate of return 
unmatched after any other recent violent conflict. Last year, Iraq 
held national elections and inaugurated a new government led by 
capable, pro-Western leaders focused on further uniting the country. 
In Syria, the SDF fully cleared ISIS out of its territorial havens in 
the country’s northeast, and U.S.-led stabilization programs helped 
Syrians return to their homes.
He also claimed:
Iraqis and Syrians, not Americans, are doing most of the fighting. 

The coalition, not just Washington, is footing the bill. And unlike 

the United States’ 2003 invasion of Iraq, this campaign enjoys 
widespread domestic and international support.
In other words, it was a redesigned regime-change campaign 

spanning both Syria and Iraq, designed to attract domestic and 
international support by using an appalling – but artificially 
engineered – enemy to destroy both nations and allow the US and 
its “coalition partners” to rebuild the region as it desired.
And while McGurk enumerates the accomplishments of his US-led 

coalition – what he omits is the existence of a vastly more effective 
and powerful coalition in the region led by Russia and Iran.
While McGurk boasts of taking back empty desert in eastern Syria, 

it was the Syrian Arab Army and its Russian, Iranian, and Hezbollah 
allies who took back Syria’s most important, pivotal, and most 
populated cities.
In Iraq – Iranian sponsored Popular Mobilization Forces (PMF) 

carried out a large percentage of the fighting against ISIS there – 
and in the process have created a permanent nationwide network of 
militias that will better underwrite Iraqi security than compromising 
US defense partnerships and expensive US arms contracts, and the 
hordes of terrorists sponsored by the US itself to justify both.
McGurk eventually admits further into his article that the US 

presence in Syria has little to do with ISIS – and more to do with 
“great power diplomacy.”
He talks about the “US zone of influence” in Syria and brags about 

America’s ability to “enforce” it by killing Iranians and Russians 
who entered it in pursuit of terrorists the US was all but openly 
harboring.
McGurk also repeatedly decries “Iranian military entrenchment” 

in Syria, a geopolitical development made possible only by 
America’s many categorical failures amid its proxy war in Syria.
ISIS was eradicated first and foremost in areas under the 

control of the sovereign governments of Syria and Iraq in 
cooperation with Russia and Iran.
ISIS remnants have clung – without coincidence – to territory 

within the “US zone of influence.”
The US continues citing “ISIS” as its pretext to remain in Syria – 

while simultaneously admitting its presence in the region aims at 
reasserting Western domination over it and containing Russian 
and Iranian influence – Russia which was invited by Damascus to 
assist in counter-terrorism operations – and Iran – a nation that 
actually resides within the Middle East.
This incoherent, conflicting narrative contrasts with Russia and 

Iran’s clear-cut agenda of eliminating terrorists and preserving 
the territorial integrity of Syria, and their decisive, clear-cut 
actions to implement this agenda. Russia and Iran are also 
offering all shareholders in the region amble incentives to 
get behind this agenda – including the economic and political 
benefits that normally accompany national and regional peace 
and stability.
Washington’s War on Peace
Washington’s illogical and contradicting narratives undermine 

any notion of unified purpose in the Middle East. Even if its 
goal is regional hegemony, its multitude of failures and lack of 
incentives for allies undermine any chance of success.
In the absence of a sensible, unified purpose, attractive 

incentives, or a coherent strategic plan, the US has instead 
turned to spoiling reconciliation and reconstruction through 
attempts to divide the region along ethnic lines, preserve what 
few terrorists remain by shuffling them between Iraq and Syria 
through territory US forces occupy, and by targeting nations and 
their allies with sanctions to hinder reconstruction efforts.
Sanctions on Iran directly impact Tehran’s efforts to assist 

Syria and Iraq in reconstruction and the rehabilitation of their 
respective economies. So do US sanctions on Moscow.
The US is also targeting fuel shipments attempting to reach 

Syria – with Syria’s own oil production hamstrung by the ongoing 
illegal US occupation of Syria’s east where much of its oil resides.
AP in an article titled, “Syria fuel shortages, worsened by US 

sanctions, spark anger,” would report that:
Syrians in government-controlled areas who have survived 

eight years of war now face a new scourge: widespread fuel 
shortages that have brought life to a halt in major cities.
The article also reported that:
The shortages are largely the result of Western sanctions on 

Syria and renewed U.S. sanctions on Iran, a key ally. But they 
have sparked rare and widespread public criticism of President 
Bashar Assad’s government just as he has largely succeeded in 
quashing the eight-year rebellion against his rule.
The combination of sanctions and deliberate attempts to 

prolong the proxy war in Syria illustrate Washington’s true 
attitude toward any notion of “responsibility to protect.”
Fuel will still reach Syria’s government and military where it is 

needed most – but will cause extraordinary suffering among 
Syria’s civilian population – as Washington explicitly intends.
Washington is not attempting to remove the government in 

Damascus to alleviate the suffering of the Syrian people – it is 
causing immense suffering among the Syrian people to remove 
the government in Damascus.
While Washington has lost its war against Syria, it continues its 

war on peace. It will spoil attempts by Syria to move forward – 
and by doing so – and more than anything else – illustrating to 
the world that its own malign interests and agenda wrecked the 
region – not “ISIS” and not “Iranians” or “Russians.”
The US campaign of spite will continue onward both in Syria 

and across the rest of the region until an alternative regional 
and global order can be established that allows nations to 
sufficiently defend against US aggression and interference and 
enables the world to move on without those special interests on 
Wall Street and in Washington driving America’s current battle 
for hegemony.

Lia Eustachewich - NY Post

 ISIS was a creation of the West – a tool 
explicitly designed to help “isolate” the 
Syrian government and carry out military and 
terrorist operations the US and its partners 
were unable to do openly.

it was a redesigned regime-change campaign 
spanning both Syria and Iraq, designed to attract 
domestic and international support by using an 
appalling – but artificially engineered – enemy 
to destroy both nations and allow the US and its 
“coalition partners” to rebuild the region as it desired.
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Muslims and Jews Face a 
Common Threat From White 

Supremacists. We Must 
Fight It Together

THE TWO OF us have been having the exact same conversation 
for the past decade. About anti-Semitism and Islamophobia. 
One of us a Muslim, the other a Jew, we have conducted it in 
public and in private, on Twitter and on TV. We’ve agreed; we’ve 
argued; we’ve even wandered off topic to trade tips on how to get 
through a fast. Now we’ve come together because of the urgent 
and common threat that we face. Both of our communities are 
under violent attack from far-right white supremacists.

In Christchurch, New Zealand, last month a white supremacist 
gunned down 50 Muslims at prayer. In Pittsburgh, Pennsylvania, 

last October a white supremacist gunned down 11 Jews at prayer. 
Both killers were clear in their loathing of both Jews and Muslims. 
Both subscribed to the “great replacement theory,” which casts 
Muslims and other minorities as “invaders” of Western societies 
and a threat to white, Christian majorities. In this narrative, the 
supposed invasion is a wicked plot orchestrated by the same 
hidden hand behind all malign events through world history: the 
Jews. The point was put concisely in an online remark reposted 
by the Pittsburgh murderer: “It’s the filthy EVIL jews Bringing 
the Filthy EVIL Muslims into the Country!!”

This is how our haters see us: Jews and Muslims connected in a 
joint enterprise to effect a “white genocide.” It is an unhinged and 
racist conspiracy theory — and it has both of our communities 
in its murderous sights. So there can only be one response: 
Muslims and Jews must stand and fight it together.
We realize this will not be easy. Both of us are deeply rooted in 

our respective communities, and we know them well enough to 
recognize that there are plenty of Jews and Muslims who have 
long seen the other as an opponent, even as an enemy. Given 
the deep connection that Jews and Muslims feel with Israel-
-Palestine, that is perhaps unsurprising.

We understand how this has come about. Jews and Muslims 
have spilled each other’s blood in acts of violence that have 
left deep scars. Jihadis have targeted Jews across continental 
Europe, whether it be the killing of children in a school in Toulouse 
in 2012 or shoppers at a kosher supermarket in Paris in 2015. 
Muslims share the pain of Palestinians living though more than 
half a century of brutal Israeli occupation, with regular eruptions 
of violence that have left civilians, including children, dead. To 
be clear: We are not playing a game of moral equivalence here; 
rather, we are recognizing the reasons for mutual antagonism.
Nor are we denying that there is much prejudice within each 

community toward the other. Witness the leader of a New 
Zealand mosque who recently suggested that the massacre in 
Christchurch was the secret handiwork of Mossad: an age-old, 
anti-Jewish conspiracy theory in contemporary garb. Or listen 
to the interfaith activist appalled to discover that a Facebook 
group of her fellow British Jews was awash with anti-Muslim 
racism. Across the Muslim-majority world, anti-Jewish tropes 
and conspiracies have been endorsed and even re-popularized. 
In the U.S., right-wing Jewish figures have been among the most 
prominent supporters of the “Islamophobia network.” There 

is a shared error here: Both the Muslim who hates Jews and the 
Jew who hates Muslims forget that the white supremacist hates 
them both. But that such people exist is proof that the narrative 
of white supremacism does not just infect white communities — it 
can infect us all.

Just as we acknowledge that the communities we were born into 
harbor prejudice, so we are ready to say the same of our chosen 
political community. We need no lectures on the importance of 
tackling anti-Semitism and Islamophobia on the left, as well as on 
the right. Both of us have condemned Jeremy Corbyn’s Labour party 
for its failure to tackle anti-Jewish racism within its ranks, while one 
of us has discussed the importance of avoiding anti-Semitic tropes 
in conversation with the controversial Democratic Rep. Ilhan Omar, 
who herself has been the victim of liberal Islamophobes. Both of 
us have condemned anti-Muslim bigotry in liberal left circles, too, 
whether it be the British scientist Richard Dawkins comparing Islam 
to cancer less than two weeks after the Christchurch massacre, or 
U.S. TV show host Bill Maher referring to Islam as “the Mafia”.

some liberals have an Islamophobia problem, while some on 
the left are guilty of anti-Semitism, both of which can cause our 
communities to feel fearful and isolated. Fascism, however, is back 
with a vengeance. The growing and lethal threat to life and limb for 
Muslims and Jews is now coming not from the far left, but from an 
emboldened and violent far right. In the U.S., in 2018, every single 
one of the 50 extremist-related murders was linked to the far right, 
according to the Anti-Defamation League. In the U.K., according to 
the Home Office, between 2017 and 2018, the number of white 
suspects arrested for terror offenses outstripped those of any other 
ethnic group — the first time in more than a decade. In Germany, 
official figures suggest that 9 out of 10 anti-Semitic crimes in 2017 
were perpetrated by members of far right or neo-Nazi groups.
Should we be surprised? White supremacists are on the march. 

They see Islam as incompatible with Western life. We reject that 
claim wholeheartedly. Jews, too, were long told that their faith had 
no place in Western society: They were wrong about Judaism and 
they are wrong about Islam.

That these two hatreds are linked on the right is clear, and not only 
in the minds of deranged killers. A recent Pew survey of 15 Western 
European countries found that “attitudes toward Jews and Muslims 
are highly correlated with each other. People who express negative 
opinions about Muslims are more likely than others to also express 
negative views of Jews.” In the U.S., a Gallup study in 2010 found 
that people “who say they feel ‘a great deal’ of prejudice … toward 
Jews are about 32 times as likely to report feeling ‘a great deal’ of 
prejudice toward Muslims.” Put simply, the kind of people who hate 
one of us are more likely to hate the other too.

Such people are animated by a racist ideology that goes wide and 
deep, amplified by powerful politicians of the right at the highest 
levels. Take Donald Trump, who says “Islam hates us,” and bans 
Muslims from five countries — but also rails against “globalists,” 
understood by anti-Semites as code for Jews, and in particular, the 
anti-Semites’ favorite boogeyman, George Soros. Or top Brexiter 
Nigel Farage, who speaks of a “Jewish lobby” and condemns Soros 
as “the biggest danger to the entire Western world” — but has 
also denounced “wholly Muslim” areas of London and gave us the 
infamous “Breaking Point” poster.

In our view, it is no coincidence that the rise of Trump and Brexit 
has been matched by a rise in hate crimes on both sides of the 
Atlantic targeting both of our communities. In the U.S., hate crimes 
against Jews rose by more than a third and accounted for 58% of 
all religion-based hate crimes in 2017, with Muslims in second place, 
while in the U.K., more than half of religiously motivated attacks in 
2018 were aimed at Muslims, with Jews not far behind.

This is the climate in which we are both worried about the safety 
of our children. We share each other’s fears. And we both welcome 
signs that others are beginning to do the same. It’s heartening that 
Muslim groups raised more than $200,000 for bereaved families at 
the Tree of Life synagogue in Pittsburgh, and heartening too that 
the Jewish Federation of Greater Pittsburgh is now raising money 
for the victims of the New Zealand mosque attacks.

They are setting an example for us all. It is long past time that we 
Muslims and we Jews looked beyond our undeniable differences, 
recognize that we face a common and deadly threat, and agree that 
there is only one way to fight it: together.

US Secret 
Service Arrests 
‘Chinese Spy’ At 
Trump’s Mar-a 

Lago
A Chinese woman infiltrated President Donald Trump’s 

Mar-a-Lago resort, overcoming the power of the entire US 
security apparatus by simply asking to use the pool and by 
dodging any clarifying questions.

The mystery woman managed to trick the agents by 
claiming she wanted to swim at the West Palm Beach 
country club’s pool on Saturday. Despite her name, Yujing 
Zhang, not matching any on the guest list, a Secret Service 
agent assumed she was related to a member with the same 
last name and let her through without confirming that fact, 
later blaming a “language barrier” for the oversight.

She was only busted in the main reception area –by a 
receptionist, not a Secret Service agent– when she claimed 
she was there for a United Nations Chinese American 
Association event that didn’t exist, according to the charging 
documents, which paint an unsettling picture of a troop 
of Keystone Kops-esque bumblers unable to outsmart an 
unarmed woman despite the heightened security procedures 
in place for the president’s visit.

When the agents finally decided to search the suspicious 
woman, they found two Chinese passports, four cell phones, 
a hard drive, a laptop, and a thumb drive which contained 
what they vaguely termed as “malicious malware,” leaving the 
list of items up to interpretation by US media.

Removed from the Mar-a-Lago property, Zhang proved to 
be fluent in English, allegedly telling the agents she had been 
directed on WeChat to travel from Shanghai to speak with a 
member of the Trump family about “Chinese and American 
foreign economic relations,” and stating she had arrived early 
to “familiarize herself with the property and take pictures.”

Zhang was ultimately arrested for making false statements 
about using the pool, according to the charging documents, 
since “no swimming apparel was found in Zhang’s possession 
or on her person.” For the unspeakable crime of allowing 
the agents to believe she was a visiting club member – and 
because embarrassing Secret Service agents isn’t technically 
a criminal offense – Zhang faces up to six years in prison as 
well as hundreds of thousands of dollars in fines.
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How Did 
the Prophet 
[saw] Spend 

Ramadan?

Our relationship with him is fascinating. He stood up all night 
praying for us 1400 years ago. He didn’t see us, we never met 
him but we are attached to one another by a special bond. 
Perhaps that’s what being an Ummah means.
No matter how low we may be feeling, the moment someone 

shares with us an incident from the Prophet’s  life we instantly 
brush off the blues and get motivated all over again.
Ramadan is a time when despite our high goals and aspirations, 

we are not to be found slacking. Everyone wants to make the 
best use of their time, but it seems overwhelming. So let’s 
review how our beloved Messenger  spent the blessed month 
of Ramadan.

Worship and Remembrance of Allah
We all know that the Prophet  found his solace and comfort 

in the worship and remembrance of his Creator. However, when 
the month of Ramadan approached he intensified his efforts. 
Humbly supplicating to his Lord, he sought help, support, victory 
and guidance. It was his spiritual power that kept him strong and 
motivated throughout the day and night.
Why do we fall behind our religious commitments? It is because 

we lack spiritual power.
A Muslim’s approach: As Ramadan visits us this summer, in the 

Northern Hemisphere, we will have to load up extra spiritual 
power this year. Whenever your nafs whispers, “You are not 
good enough to worship,” remind yourself of the following:
Allah  says, “O mankind, worship your Lord, who created you 

and those before you, that you may become righteous.” [Quran: 
Chapter 2, Verse 21]
In this ayah, Allah  provides us the answer to becoming a 

Mutaqqi or righteous. The more we worship, the more God-
-fearing we will become.

The Days of the Prophet  
While we may sit inside air-conditioned offices and homes and 

still complain, the Prophet  busied himself with da’wah in the 
scorching heat of Arabia. He met people and counseled them 
regarding their day-to-day affairs. Not only that but he also 
participated in jihad while fasting. The battle of Badr and Tabouk 
were fought during this blessed month.
When we compare this with our lives the mere commute 

between work and home seems arduous to us.
A Muslim’s approach: When your motivation is declining or 

when your nafs whispers “rest a while, sleep a little more”, remind 
yourself of the following:
“O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was 

decreed upon those before you that you may become righteous.” 
[Quran: Chapter 2, Verse 183]
This ayah In sha Allah will encourage you to not take fasting as 

a burden but rather something that was decreed on the previous 
generations as well. If they could achieve their goals so can we.

Encouragement to Eat Suhoor
Eating the pre-dawn meal is what distinguishes our fasts from 

those of the People of the Book. It is also our power meal that 
keeps us energized throughout the day. The Prophet  said, “Eat 
suhoor, for there are blessings in it.” [Bukhari]
A lot of people skip suhoor because they either slept too late 

and could not wake up on time or did not plan their meal. Not 
planning at night makes them take the easy way out and simply 
skip it.
A Muslim’s approach: A productive Muslim sleeps and wakes 

up early. He has his day well planned from the time he wakes 
up. Wake up before Fajr prayer to have your secret meeting 
with Allah  , and seek closeness and forgiveness from Him, to 
read some portion of the Qur’an before the hustle and bustle of 
life begins, and also to prepare a nutritious breakfast. Ask your 
family to join in and turn it into a family event. Do not forget to 
add dates to your diet. Read 10 Step Suhoor Guide for some 
inspiration.

Hasten to Have Iftar
The wisdom behind Allah’s  commands is the best thing in 

our deen. Understanding that our energy levels are depleted by 
evening, the Prophet  practiced and advised his companions  to 
hasten to have iftar. And since their focus was the hereafter, 
they did not adorn their table with extra food. They lived simple 
and frugal lives.
Sometimes we get carried away by all-you-can-eat deals and 

different types of cuisines advertised on cooking channels. Our 
focus becomes the meal instead of the spirit of fasting.
A Muslim’s approach: As soon as you have filled your bellies 

with what was needed, hasten to the masjid for the Maghrib 
prayer. Avoid having strong smelling food that can produce bad 
mouth odor. When you have performed Maghrib, return home 
for a light dinner. The food should be healthy and nutritious to 
help you stand during Qiyam-ul-Layl.

Retreat and Seclusion in the Last Ten Days
The last ten days of Ramadan were the most beloved and 

significant to the Prophet  . He would isolate himself from the 
world and only focus on his relationship with his Lord. This was 
his practice to attune his heart towards to Allah  .
During the last ten days of Ramadan, people are found in the 

shopping mall than at the masjid. Everyone is busy shopping for 
Eid, availing discounts and chasing new trends.
A Muslim’s approach: Remembering that Ramadan is a guest 

that comes only once a year; limit worldly occupations and 
increase worship and supplications. Reflect on the life of the 
Hereafter and hasten to perform righteous deeds that will make 
you successful in the Hereafter. We should remind ourselves 
that we can shop, eat and rest all year long, Ramadan won’t be 
here forever. Plan your Eid shopping early. Forget about latest 
trends and styles and focus on what matters: the Hereafter.
Often we are unable to follow our Prophet’s footsteps because 

we fall victim to our self-created excuses. We presume our lives 
are busy. But if we analyse our occupations, we realize most of 
the time is wasted on unnecessary and unimportant things. This 
Ramadan let’s work on our spiritual goals.
Allah  says: “Indeed, the righteous will be among gardens and 

springs, accepting what their Lord has given them. Indeed, 
they were before that doers of good. They used to sleep but 
little of the night, and in the hours before dawn they would ask 
forgiveness.” [Quran: Chapter 51, Verses 15-18]
 
May Allah  make us of those mentioned in the ayat, Ameen.
*The article has been adapted from Aa’id Abdullah Qarni’s 

Book, “30 Lessons for Those who Fast.”
 
About the Author:
Uzma Awan is a freelance writer having interests in health, 

nutrition, sustainability and Islam. She journals her quest for a 
sustainable lifestyle at Embracing Sustainability. She also has a 
Qur’an blog where she shares Qur’an tafseer.

five Prophetic 
Sunnah to perform 

this Ramadan

1-Eating Sahur
Begin your fast by having a super early light breakfast before 
fajr.
Amr ibn Al-̀Ass (May Allah be pleased with him) reported:
The Messenger of Allah (peace be upon him) said, “The 
difference between our observance of Sawm (fasting) and 
that of the people of the Scriptures is Sahur (predawn meal in 
Ramadan).” (Muslim)
2-Break your fast with dates
There are so many health benefits to consuming dates such as 
reducing blood pressure. 
Anas Bin Malik (may Allah be pleased with him) said: “The 
Prophet used to break his fast with fresh dates before he 
prayed. If he did not find fresh dates then he would use dried 
dates. If he did not find that also he drank a few sips of water. 
(Ahmad and Abu Dawood)
3-Walk to the Masjid 
The weather is getting warmer and there are several mosques 
within walking distance from your house. Discover them!
It was narrated that Abu Hurayrah (may Allaah be pleased 
with him) said: The Messenger of Allaah (peace and blessings 
of Allaah be upon him) said: “Whoever purifies himself in his 
house then walks to one of the houses of Allaah in order to 
perform one of the duties enjoined by Allaah, for every two 
steps he takes, one will erase a sin and the other will raise him 
one degree in status.” (Muslim)
4-Charity 
The month of Ramadan is known to be one filled with 
giving, since the reward is multiplied. Find a cause non-profit 
organization or mosque to donate to.
“A man who gives charitable gifts so secretly that his left hand 
does not know what his right hand has given.” (Bukhari)
5-Additional )Sunnah( prayers
Spend a couple more minutes before and after every obligatory 
prayer, by praying a couple of more rakaat to gain more reward.
"Allah will build a house in Heaven for whoever is diligent in 
observing 12 Sunnah Rak'aat (as follows): 4 Rak'aat before and 
2 after the Dhuhr (Midday) Prayer, 2 after the Maghrib (Sunset 
Prayer), 2 after the Ishaa (Evening) Prayer and 2 before the 
Fajr (Dawn) Prayer." (Al-Tirmidhi)
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Don’t Just Condemn the New 
Zealand Attacks — Politicians 
and Pundits Must Stop Their 

Anti-Muslim Rhetoric
By Mehdi Hasan

“IT’S THE BIRTHRATES.”

So begins the online manifesto of the man accused of shooting 
and killing at least 49 Muslims in a terror attack targeted at two 
mosques in New Zealand.
“Even if we were to deport all Non-Europeans from our lands 

tomorrow, the European people would still be spiraling into decay 
and eventual death,” it continues. “In the end we must return to 
replacement fertility levels, or it will kill us.”
The alleged shooter goes on to refer to his “dislike” of Muslims, 

and his particular hatred for converts to the Islamic faith, while 
referring to the attacks as “revenge” against Islam. He talks of a 
“white genocide” and describes Muslim immigrants as the “most 
despised group of invaders in the West.”
Whether or not this manifesto turns out to be a trap, designed 

for the purposes of trolling, baiting, and “shitposting,” as 
Bellingcat’s Robert Evans has argued, there is no denying that 
it is a hate-filled screed. It is vile, viciously anti-Muslim and anti-
-immigrant, and unhinged.
But what it is not is shocking. There is nothing shocking about 

it. How can there be? Have you not been paying attention? Much 
of his rhetoric and references are borrowed from the political 
and media mainstream — especially here in the United States.
When I read his manifesto, I couldn’t help but think of high-

-profile American politicians, such as the president of the United 
States who said, “Islam hates us,” referred to “people coming out 
of mosques with hatred and death in their eyes and on their 
minds,” and compared a caravan of migrants to an “invasion.” 
Or Sen. Ted Cruz, who called on “law enforcement to patrol and 
secure Muslim neighborhoods before they become radicalized.” 
Or Sen. Marco Rubio who said he was in favor of “closing 
down anyplace — whether it’s a cafe, a diner, an internet site 
— anyplace where radicals are being inspired.” Or Sen. Lindsey 
Graham who declared: “If I have to monitor a mosque, I’ll monitor 
a mosque.” Or former Gov. Mike Huckabee who described 
Muslims in the Middle East coming out of mosques on Fridays 
“like uncorked animals.” Or even former President Bill Clinton, 
who suggested at the Democratic National Convention in 2016 
that Muslim-American citizenship was contingent on good 
behavior and proving loyalty: “If you’re a Muslim and you love 
America and freedom and you hate terror, stay here and help us 
win and make a future together.”
When I read the alleged shooter’s manifesto, I couldn’t help 

but recall how right-wing pundits have made so many similar 
statements — and paid no penalty. For example, author Ann 
Coulter who has spoken openly of “ragheads,” “camel jockeys,” 
and “ jihad monkeys,” declaimed three days after 9/11 that “we 
should invade their countries, kill their leaders, and convert them 

to Christianity.” Or commentator Ben Shapiro, who believes that 
a “majority” of the world’s Muslim population is “radicalized” and 
has claimed that “Arabs like to bomb crap and live in open sewage.” 
Or Fox News host Tucker Carlson, who has won the support of 
neo-Nazis by repeatedly making not-so-coded references to the 
white genocide conspiracy theory and has also dismissed Iraqis 
as “semiliterate primitive monkeys.” Or Brigitte Gabriel, friend of 
the president, who thinks that “a practicing Muslim who believes 
the word of the Quran to be the word of Allah, who abides by 
Islam, who goes to mosque and prays every Friday … cannot be a 
loyal citizen to the United States of America.” Or Steve Bannon, 
former executive chair of Breitbart News and ex-adviser to the 
president, who has declared, “Islam is not a religion of peace” 
but “a religion of submission,” and warned that the U.S. could 
transform into the “Islamic States of America.”
When I read the manifesto, I couldn’t help but remember the 

names of some prominent liberals, too, such as atheist and 
scientist Sam Harris, who dubbed Islam “the mother lode of bad 
ideas” and announced that “we are not at war with ‘terrorism.’ 
We are at war with Islam.” Or TV host Bill Maher who called 
Islam “a mafia” and accused “violent” Muslims of bringing “that 
desert stuff to our world.” Or author and ex-Muslim Ayaan Hirsi 
Ali, who has demanded that Islam be “crushed” and thinks “every 
devout Muslim who aspired to practice genuine Islam, even if 
they didn’t actively support the [9/11] attacks, they must have 
at least approved of them.” Or novelist Martin Amis, who once 
said, “There’s a definite urge — don’t you have it? — to say, 
‘The Muslim community will have to suffer until it gets its 
house in order.’ What sort of suffering? Not letting them travel. 
Deportation — further down the road. Curtailing of freedoms. 
Strip-searching people who look like they’re from the Middle 
East or from Pakistan.”
To be clear: I am not suggesting that any of these people, 

whether conservatives or liberals, politicians or pundits, are 
directly responsible for this heinous crime. (The alleged shooter 
does, though, praise Donald Trump “as a symbol of white identity 
and common purpose,” and claims that “the person that has 
influenced me above all was Candace Owens,” an “alt-right,” social 
media superstar. Again, this may or may not be shitposting.)
What I am suggesting, however, is that violence does not 

exist in a vacuum. In fact, since the 9/11 attacks, the right 
has demanded that progressives and Muslims crack down on 
“preachers of hate.” Remember the so-called conveyor belt 
that leads from nonviolent rhetoric to violent acts by Muslims? 
Remember how “ideology matters”?
Isn’t it past time for conservatives to take their own advice?
And what of the rest of us? What lessons will we learn from 

this latest hate-filled atrocity in New Zealand? Are we willing 
and able to stand up to Islamophobia on days when there are 
not brutal terrorist attacks on Muslims in mosques? Will we call 
out vile anti-Muslim rhetoric when we see it on cable news, or in 
our newspapers and magazines — or only when we see it quoted 
from the online manifesto of a deranged mass murderer?
I doubt it. “People who can only condemn racism and 

Islamophobia — being ‘horrified’ and ‘shocked’ — only when so 
much blood is spilled are part of the problem,” the Cambridge 
academic Priyamvada Gopal observed on Twitter on Friday. 
“Because the rest of the time, they are busy normalising & 
minimising them.”

Don’t Just Condemn the New Zealand Attacks — Politicians 
and Pundits Must Stop Their Anti-Muslim Rhetoric
By Mehdi Hasan
“IT’S THE BIRTHRATES.”
So begins the online manifesto of the man accused of shooting 

and killing at least 49 Muslims in a terror attack targeted at two 
mosques in New Zealand.
“Even if we were to deport all Non-Europeans from our lands 

tomorrow, the European people would still be spiraling into 
decay and eventual death,” it continues. “In the end we must 
return to replacement fertility levels, or it will kill us.”
The alleged shooter goes on to refer to his “dislike” of Muslims, 

and his particular hatred for converts to the Islamic faith, while 
referring to the attacks as “revenge” against Islam. He talks of a 
“white genocide” and describes Muslim immigrants as the “most 
despised group of invaders in the West.”
Whether or not this manifesto turns out to be a trap, designed 

for the purposes of trolling, baiting, and “shitposting,” as 
Bellingcat’s Robert Evans has argued, there is no denying that 
it is a hate-filled screed. It is vile, viciously anti-Muslim and anti-
-immigrant, and unhinged.
But what it is not is shocking. There is nothing shocking about 

it. How can there be? Have you not been paying attention? Much 

of his rhetoric and references are borrowed from the political and 
media mainstream — especially here in the United States.
When I read his manifesto, I couldn’t help but think of high-

-profile American politicians, such as the president of the United 
States who said, “Islam hates us,” referred to “people coming 
out of mosques with hatred and death in their eyes and on their 
minds,” and compared a caravan of migrants to an “invasion.” Or 
Sen. Ted Cruz, who called on “law enforcement to patrol and secure 
Muslim neighborhoods before they become radicalized.” Or Sen. 
Marco Rubio who said he was in favor of “closing down anyplace 
— whether it’s a cafe, a diner, an internet site — anyplace where 
radicals are being inspired.” Or Sen. Lindsey Graham who declared: 
“If I have to monitor a mosque, I’ll monitor a mosque.” Or former 
Gov. Mike Huckabee who described Muslims in the Middle East 
coming out of mosques on Fridays “like uncorked animals.” Or even 
former President Bill Clinton, who suggested at the Democratic 
National Convention in 2016 that Muslim-American citizenship was 
contingent on good behavior and proving loyalty: “If you’re a Muslim 
and you love America and freedom and you hate terror, stay here 
and help us win and make a future together.”
When I read the alleged shooter’s manifesto, I couldn’t help but 

recall how right-wing pundits have made so many similar statements 
— and paid no penalty. For example, author Ann Coulter who has 
spoken openly of “ragheads,” “camel jockeys,” and “ jihad monkeys,” 
declaimed three days after 9/11 that “we should invade their 
countries, kill their leaders, and convert them to Christianity.” Or 
commentator Ben Shapiro, who believes that a “majority” of the 
world’s Muslim population is “radicalized” and has claimed that 
“Arabs like to bomb crap and live in open sewage.” Or Fox News 
host Tucker Carlson, who has won the support of neo-Nazis by 
repeatedly making not-so-coded references to the white genocide 
conspiracy theory and has also dismissed Iraqis as “semiliterate 
primitive monkeys.” Or Brigitte Gabriel, friend of the president, who 
thinks that “a practicing Muslim who believes the word of the Quran 
to be the word of Allah, who abides by Islam, who goes to mosque 
and prays every Friday … cannot be a loyal citizen to the United 
States of America.” Or Steve Bannon, former executive chair of 
Breitbart News and ex-adviser to the president, who has declared, 
“Islam is not a religion of peace” but “a religion of submission,” and 
warned that the U.S. could transform into the “Islamic States of 
America.”
When I read the manifesto, I couldn’t help but remember the 

names of some prominent liberals, too, such as atheist and 
scientist Sam Harris, who dubbed Islam “the mother lode of bad 
ideas” and announced that “we are not at war with ‘terrorism.’ We 
are at war with Islam.” Or TV host Bill Maher who called Islam “a 
mafia” and accused “violent” Muslims of bringing “that desert stuff 
to our world.” Or author and ex-Muslim Ayaan Hirsi Ali, who has 
demanded that Islam be “crushed” and thinks “every devout Muslim 
who aspired to practice genuine Islam, even if they didn’t actively 
support the [9/11] attacks, they must have at least approved of 
them.” Or novelist Martin Amis, who once said, “There’s a definite 
urge — don’t you have it? — to say, ‘The Muslim community 
will have to suffer until it gets its house in order.’ What sort of 
suffering? Not letting them travel. Deportation — further down 
the road. Curtailing of freedoms. Strip-searching people who look 
like they’re from the Middle East or from Pakistan.”
To be clear: I am not suggesting that any of these people, 

whether conservatives or liberals, politicians or pundits, are directly 
responsible for this heinous crime. (The alleged shooter does, 
though, praise Donald Trump “as a symbol of white identity and 
common purpose,” and claims that “the person that has influenced 
me above all was Candace Owens,” an “alt-right,” social media 
superstar. Again, this may or may not be shitposting.)
What I am suggesting, however, is that violence does not exist in 

a vacuum. In fact, since the 9/11 attacks, the right has demanded 
that progressives and Muslims crack down on “preachers of hate.” 
Remember the so-called conveyor belt that leads from nonviolent 
rhetoric to violent acts by Muslims? Remember how “ideology 
matters”?
Isn’t it past time for conservatives to take their own advice?
And what of the rest of us? What lessons will we learn from this 

latest hate-filled atrocity in New Zealand? Are we willing and able 
to stand up to Islamophobia on days when there are not brutal 
terrorist attacks on Muslims in mosques? Will we call out vile anti-
-Muslim rhetoric when we see it on cable news, or in our newspapers 
and magazines — or only when we see it quoted from the online 
manifesto of a deranged mass murderer?
I doubt it. “People who can only condemn racism and Islamophobia 

— being ‘horrified’ and ‘shocked’ — only when so much blood is 
spilled are part of the problem,” the Cambridge academic Priyamvada 
Gopal observed on Twitter on Friday. “Because the rest of the time, 
they are busy normalising & minimising them.”
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Wills and Trusts: 
Local lawyer 

talks about their 
importance in the 

U.S. 
Attorney Hameed Dakroub provided legal insight on the topic 

of wills, trusts and how inheritance works during an event held 
at the Pelham Islamic Center located in Dearborn on April 27. 
He talked about the many cases that his office has resolved 

and advised clients regarding the importance of preparing estate 
planning documents such as having a will or a trust in order 
to accomplish that client's goals with regards to their assets, 
who will watch over their children and how their assets will get 

distributed while appointing someone in his/her estate planning 
documents that they trust to manage these affairs after they 
pass away.
Dakroub delved into the difference between distributing 

wealth through a will and trust, and the importance of having 
durable powers of attorney for health care and finances, yet still 
incorporate Islamic law principles for those who wish to follow 
Islamic decree.
Leaving a will or a trust and other estate planning documents 

are important for an individual to provide instructions on 
personal specifications regarding burials, distribution of wealth, 
assets and more, after his/her death.
Every estate plan is unique. Attorney Dakroub said every family 

member is evaluated differently, depending on family situation, 
family type, their assets and more. Not everyone needs a will, 
and there are alternatives to wills and trusts depending on the 
assets they own, such as if the individuals only own a home or 
have a bank account. 
However, attorney Dakroub said those who have minor 

children, have adult children who are disabled, who own multiple 
properties or have wealth should consider their estate planning 
options in the form of a trust. 
The wealth an individual leaves behind can be distributed based 

on the Islamic legal system when specified in a will or a trust if 
that individual chooses to do so. However, if a person passes 
away without a will, the American legal system controls who gets 
what and how much, which is contrary to Islamic legal principles. 
Additionally, attorney Dakroub talked about how a trust can 

help individuals avoid giving according to Islamic principles 
because trusts work differently than wills. 
A trust is another option that can coincide with the Islamic 

legal thought if the client wants to go that route and is an option 
that avoids having to go through probate court when someone 
passes away. An individual can create a trust and benefit 
whomever they please with their wealth, including charities and 
more. 
Advantages of a trust ar ethat it protects beneficiaries from 

New York battles 
worst measles 

outbreak in 
decades

By Lia Eustachewich
New York state is battling one of the worst measles outbreaks 

in two decades as the highly contagious disease hits Orthodox 
Jewish communities in Brooklyn and Rockland County.
Fifty-five confirmed cases of the virus have affected 

unvaccinated children in Borough Park, Bensonhurst, Midwood/
Marine Park and Williamsburg since October, according to the 
city Department of Health.
The measles outbreak in Brooklyn began when a child was 

infected on a trip to Israel, which also is seeing a large spread 

of the disease.
“Since then, there have been additional children from Brooklyn 

who were unvaccinated and acquired measles while in Israel,” 
DOH said.
“Children who did not travel were also infected in Brooklyn or 

Rockland County.”
As of Tuesday, the statistics include 32 cases in Borough Park, 

21 in Williamsburg and one each in Bensonhurst and Midwood/
Marine Park. Borough Park saw two new cases last week, while 
Williamsburg had one new case.
There have been 112 confirmed cases in the rest of New York 

state.
One hundred and five of those cases have been in Rockland 

County, which also has a high Orthodox Jewish population, with 
the rest in Orange County, officials said.
Rockland also currently has four suspected cases, pending test 

results. Eighty percent of the cases involved people under age 
18.
The troubling spike has prompt¬ed Rockland and state health 

officials to recommend that parents have their children get the 
measles, mumps and rubella vaccine earlier than scheduled.
Typically, the first dose of the vaccine is administered at the age 

of 1 and again at 4.
“We changed it to get their first shot at 6 months old,” said 

Rockland County spokesman John Lyon. “The second shot you 
can get 28 days after the first shot. We’ve been recommending 
that people do it immediately.”
Children who are vaccinated on the expedited schedule will 

need to receive another MMR shot at 4, Lyon said.
With the help of the state Health Department, Rockland has 

doled out 11,000 MMR vaccinations since October.
“Anyone who has not received an MMR vaccine should go 

to the doctor and get one as soon as possible,” advised state 
Health Department spokesman Jonah Bruno 
Early symptoms of measles appear 10 to 12 days after exposure 

and include fever, cough, runny nose and red, watery eyes. Three 
to five days later, a rash of red spots begins to appear on the face 
and spread over the entire body.

Mueller Agrees To Testify 
On May 15, As Trump’s 
Nightmare Comes True

BY JASON EASLEY
Rep. David Cicilline (D-RI) broke the news on Fox News Sunday, 

“A tentative date has been set of May 15. We hope the special 
counsel will appear. We think that the American people have a 

right to hear directly from him.”
Cicilline was asked on Fox News Sunday by Chris Wallace if 

Mueller has agreed to testify. He answered, “The representative 
for the special counsel has, but obviously until the date comes, 
we never have an absolute guarantee. The White House has 
so far indicated that they won’t interfere with Democrats have 
already been urging Mueller to testify even if the White House 
tries to block him. One should expect that Trump will not step 
aside quietly and let Mueller testify. Whether the White House 
realizes it or not, Mueller’s testimony is likely to blow up their 
cover-up of his report. The American people will finally get the 
chance to cut through the spin of Trump and Barr by hearing 
from Mueller directly.
The situation is about to go from bad to worse for Donald 

Trump and his lackey attorney general.
 Mr. Mueller’s attempts to testify. We hope that won’t change.”

their own creditors, avoids having family members go through 
probate court, is private (unlike a will which becomes public through 
the court system), and it builds flexibility. 
Many people do not realize that wills do not avoid probate court. 

Your family still has to go through the court system to inherit your 
assets. However, your family does not need to go through the court 
system with a properly funded trust.
Some trusts can be revocable during one’s lifetime, which become 

irrevocable once an individual passes away. Revocable trusts 
become irrevocable upon the passing of an individual because at 
the time of passing, it can no longer be changed which provides 
protection to the beneficiaries of the trust and to the individual's 
after-death wishes.
Although the cost of a will is cheaper than a trust, wills become 

more expensive as they require court intervention upon an 
individual's passing which also becomes time consuming in the long 
run, hence why most individuals end up choosing a trust over a will. 
Attorney Dakroub emphasized the importance of having a powers 

of attorney specifically for the purpose of having a spokesperson 
on an individual’s behalf regarding one’s health care and finances 
while the person is alive but cannot make their own decisions (i.e. if 
they are in a hospital and are physically or mentally disabled or need 
someone to make financial decisions for them if they travel or are 
unable to make their own financial decisions). 
Without durable powers of attorney, hospitals may require family 

members to go through probate court to appoint a guardian and/or 
conservator to make decisions on behalf of that individual, even if 
the family members are spouses or children. 
Durable powers of attorney can help avoid the time consuming, 

expensive and frustrating process that going through probate court 
may cause.
Peace-of-mind is so important, especially when it comes to the 

sensitive discussion of setting up an estate plan. For questions or 
more information, visit http://www.dakroublaw.com/ or feel free to 
reach out to attorney Hameed Dakroub directly at 313-401-4488.
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on ZIP code, and Geiss called it a "hollow" attempt to address 
so-called redlining. 
The GOP majority rejected an amendment by Sen. Marshall 

Bullock, D-Detroit, that would have linked the legislation to a 
separate plan that would prohibit insurers from using any non-
-driving factors to set rates. 
Sen. Ken Horn, R-Frankenmuth, voted for the reform plan 

and said he is concerned that high premiums are encouraging 
motorists to break the law by driving without coverage.

“If we do nothing, we will sentence these people to a lifetime 
of struggling without insurance from here to eternity,” he said.
Reducing medical coverage guarantees for injured motorists 

would likely increase state Medicaid costs. The non-partisan 
Senate Fiscal Agency projects that in a decade annual Michigan 
Medicaid costs would be $65.9 million higher than they are now 
if the legislation were signed into law. 
The plan could also cost the state up to $15 million a year in 

reduced revenue from an existing 1.25% insurance premium tax, 
according to the agency. 
"This is all about foisting the liability on the backs of insurance 

companies onto the back of the Medicaid program where people 
will get worse care and the taxpayers will fund it," argued Sen. 
Jeff Irwin, D-Ann Arbor. 

A third bill advanced Tuesday morning would expand the 
state's racketeering law to include insurance fraud. A pattern of 
insurance fraud for financial gain could be prosecuted as a 20-
year felony, plus a fine of up to $100,000 and legal fees. 
Mixed reaction
Yearly auto insurance premiums in Michigan average $2,693, 

the highest rate in the nation, according to 2019 rankings 
compiled by The Zebra, an insurance search engine and industry 
research firm. Detroit is the easily the most expensive city in 
the country for auto insurance, with rates more than double the 
state average.
Auto insurance rates are "unaffordable" by federal standards 

in 97%of all Michigan ZIP codes, according to a recent analysis 
by researchers at the University of Michigan. In Detroit, average 
premiums cost between 12% and 36% of residents' pre-tax 
income in almost every ZIP code. 
Lawmakers have debated auto insurance reforms for years, 

but past efforts have stalled amid intense fights involving the 
powerful insurance, hospital and trial lawyer lobbies.
Senate Majority Leader Mike Shirkey, R-Clarklake, and House 

Speaker Lee Chatfield, R-Levering, have both called auto 
insurance reform a top priority this session.  

Michigan Chamber of Commerce President and CEO Rich 
Studley praised the Senate for taking "bold action to drive down 
Michigan’s highest-in-the-nation car insurance rates and reform 
the system to make Michigan more competitive with other 
states.”

But Michigan Health and Hospitals Association CEO Brian 
Peterson called it a "shocking step back" for the reform debate. 
"Instead of holding insurers accountable for discriminatory rate 

setting and lowering rates, Senate Bill 1 limits coverage and asks 
drivers to simply trust the insurance companies," Peters said in 
a statement. "Accident victims lose, drivers lose and healthcare 
providers lose."
The Insurance Alliance of Michigan did not immediately respond 

to a request for comment but has generally supported personal 
injury protection "choice" proposals. 
The Coalition Protecting Auto No-Fault urged supporters 

to write their legislators ahead of Tuesday's vote, arguing the 
Senate GOP plan “would gut protections for auto accident 
survivors” and “amounts to a giveaway to the auto insurance 
industry.”

Lansing — Michigan's Republican-led Senate on Tuesday 
unveiled and quickly approved a sweeping no-fault auto 
insurance reform plan supporters say could significantly reduce 
rates that rank among the highest in the nation. 
The proposal would end a long-standing requirement that 

Michigan auto insurance policies guarantee unlimited lifetime 
medical coverage for injured motorists. It would also mandate 
lower reimbursement rates for hospitals and other medical 
providers. 

Most Democrats voted against the plan because it would not 
force insurers to cut premiums or prohibit them from using non-
-driving factors such as ZIP codes to set rates, a practice critics 
contend contributes to sky-high rates in cities like Detroit. 
Under the proposal, insurers could still offer policies with 

unlimited medical coverage, but they'd be unlikely to do so 
because the state would end liability for and eventually dissolve 
the reinsurance program that helps pay the most expensive 
claims. 
Instead, drivers with private or public health insurance plans 

that cover vehicle accident injuries could choose to waive any 
personal injury protection in their auto plan.
Motorists could also choose auto plans with as little as 

$50,000 in personal injury protection that would also cover 
up to $200,000 for immediate hospital needs. Another option 
would include up to $250,000 of personal injury protection.
The legislation would empower Michigan residents “to choose 

the level of coverage that fits their budget and their needs, 
instead of having the state dictate to them what level of 
coverage they are required to have,” said sponsoring Sen. Aric 
Nesbitt, R-Lawton. 
The current system is in a "death spiral," he said, with higher 

rates make it increasingly impossible for residents to afford 
required auto insurance, and fewer insured motorists leading to 
higher rates. 

Nesbitt estimates residents with health insurance could save 
up to 46% by opting out of personal injury protection coverage 
on their auto policies. Motorists who choose auto policies with 
$250,000 in medical coverage could save at least 15% over 
unlimited plans, he said. 
At the least, motorists would save an estimated $180 in annual 

Michigan Catastrophic Clams Association fee reductions. The 
fee, set to rise to $220 in July, would instead be reduced to 
roughly $40 when the reinsurance program is effectively closed 
to future claims, according to Senate Republicans.
But Democrats blasted the proposal for failing to mandate 

insurer rate reductions. The GOP majority rejected an 
amendment proposed by Sen. Erika Geiss, D-Taylor, that would 
have mandated insurers pass along savings to motorists by 
cutting premiums at least 50%.
Republicans are "simply guessing" about the impact on 

motorists and "made up" the savings estimates they cited 
Tuesday, Senate Minority Leader Jim Ananich, D-Flint, told 
reporters after the vote. 

"There's an old saying... 'You can take a crap in one hand and 
hope in another and see which one fills up first,'" he said. "If 
you think the insurance companies are going to give you rate 
reductions, we wanted to mandate it today."
The proposal passed the Senate in a 24-14 vote and now heads 

to the Republican-led House, where a special committee on 
auto insurance rate reduction has also been exploring potential 
reforms. 

"We are going to combine our findings with the Senate’s plan 
and use the ideas we believe create the best way forward for all 
Michigan drivers," said Rep. Jason Wentworth, a Clare Republican 
who chairs the committee, in a statement. 
Process protest
While lawmakers debated potential reforms for months, 

Republicans unveiled the new plan in the Senate Insurance and 
Banking Committee shortly before a panel vote and roughly four 
hours before a floor vote in the full chamber. It gave the public 
and interested parties little time to digest details of the 79-page 
policy bill.

But the panel had already heard “many, many, many hours of 
testimony” over intent legislation introduced earlier this year, 
said Sen. Lana Theis, a Brighton Republican who chairs the 
committee.
“The concepts have been reviewed over and over and over 

again," she said, referencing proposals from past sessions. The 
vast majority of voters she talked to on the campaign trail in 
2018 wanted immediate action to cut premiums, she added.
"They said, 'We're done. We're hurting. Please fix this.'"
Geiss, the ranking Democrat on the Senate committee, 

criticized the quick action on a proposal many lawmakers saw for 
the first time the previous night. 
"This is so meaty, and so weighty, and impacts every single 

driving Michigander, that we should not have rushed it like this," 
she said. "It was completely irresponsible to do that, and not fair 
to our residents."

The proposal seeks to control medical costs by creating a fee 
schedule for providers, who could only charge insurers at rates 
mandated under worker's compensation. In-home attendant 
care by family members would be limited to 56 hours per week. 
The plan also attempts to curb what Nesbitt called “attorney 

lawsuit abuse” through measures that include tougher rules 
prohibiting attorneys from soliciting clients within 30 days of a 
crash. A second bill sponsored by Theis would require lawsuits 
involving auto injuries to be filed in the same county as the crash, 
an attempt to curb "venue shopping" by attorneys. 
The legislation would require the Michigan Catastrophic Claims 

Association to provide a driver rebate, through insurers, if its 
assets cover more than 120 percent of liabilities. The MCCA 
imposes an annual fee passed on to motorists to reimburse 
insurers for unlimited medical expenses.
The proposal would create a new auto insurance task force under 

the Michigan State Police that would include the Department 
of Insurance and Financial Services and the Attorney General's 
Office. 

Democrats divided
Sens. Adam Hollier and Sylvia Santana of Detroit broke ranks 

with other Democrats to vote for the reform plan, joining all 22 
Republicans in support.
“The reality is the majority of people who I live near have 

already opted out because they aren’t buying auto insurance, 
can’t afford to buy auto insurance,” Hollier said in a floor speech, 
arguing the plan is not perfect but could provide relief.
Republicans approved a Hollier amendment that would prohibit 

insurers from refusing or limiting coverage for consumers based 
on where they live. But the proposal did not ban pricing based 

Michigan Senate OK's sweeping auto 
insurance reform plan
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Trump Pardons 
Soldier Convicted 

of Murder As 
Julian Assange 

Rots in Prison for 
Journalism

By Matt Agorist
Ali Mansur Mohamed was shot and killed in 2008. The man who 

killed him, U.S. Army 1st Lt. Michael Behenna, was found guilty 
of unpremeditated murder for Mansur’s death and sentenced to 
25 years in 2009. Now, years later, president Donald Trump has 

issued Behenna a full pardon.

After taking Mansur in for questioning over a roadside bombing 
in Iraq in 2008, the U.S. Army decided that they did not have 
enough evidence to tie Mansur to any crime, so he was released 
after being held for ten days.

However, Behenna would take to questioning the Iraqi on his 
own—the day he was set to be released. During the questioning, 
Behenna would strip Mansur of his clothing to interrogate him, 
and admitted that he told Mansur that he would kill him if he 
didn’t give the information he wanted.

Behenna then claimed that he acted in self-defense after 
Mansur—who was naked and unarmed at the time—attempted 
to take his weapon while they were on their way to return 
Mansur back to his hometown, so he had no other choice but 
to shoot him.

This could very well be true, and it may be considering that 
prosecutors in Behenna’s case are accused of withholding 
evidence from the defense during the military trial.

As NPR reports, Behenna’s family has worked vigorously on 
his behalf — and they are well-positioned to do so, with deep 
ties to law enforcement and the legal system. His father is 
Scott Behenna, who has worked for both the FBI and Oklahoma 
State Bureau of Investigation. His mother is Vicki Behenna, an 
attorney and former longtime federal prosecutor in Oklahoma 
City who has led the charge to help her son — first to win parole 
and then to gain a presidential pardon.

While the pardon is certainly good news to Behenna’s family, 
one cannot help but point out the brutal irony of pardoning a 
soldier who killed a man who was not suspected of a crime and 

being released, while allowing the Department of Justice to bring up 
charges on a man whose only ‘crime’ is exposing criminals.

As TFTP reported in April, several men in black suits, surrounded 
by a dozen cops, raided the Ecuadorian embassy in London and 
kidnapped Julian Assange. Moments later, the Department of 
Justice released a statement charging Assange with computer 
hacking “conspiracy” for allegedly working with US Army soldier at 
the time, Chelsea Manning.

According to the DOJ, Assange’s roll in the alleged conspiracy 
with Manning was encouraging her to provide more information—
something that any journalist worth their salt would be doing. This 
move has amounted to little more than the blatant criminalization 
of journalism.
Shortly after being kidnapped from the Embassy at the behest 

of the Trump administration’s Department of Justice, a kangaroo 
court was setup to railroad the journalist.

A London court ruled on May 1 that Assange was guilty of 
“violating bail conditions,” and he was sentenced to a 50-week 
internment at a high-security Belmarsh prison—a sentence United 
Nations human rights experts called “disproportionate” over such a 
“minor violation.”

Assange now faces extradition to the United States where he will 
be further prosecuted for “conspiracy” for doing nothing other than 
exposing war crimes of the West.

Julian Assange is a hero. His actions helped to expose horrifying 
crimes carried out by the US government, including mowing down 
innocent journalists with a .50 cal. His persecution by the UK and 
the US is undoubtedly retaliation and punishment for exposing 
these crimes.

While Behenna may have deserved this pardon from Trump, the 
idea that a journalist is being held in solitary confinement on a whim 
from this administration, and also faces the possibility of being 
“disappeared” in a US black site prison after his extradition, is utter 
insanity.

The US is now a country that celebrates death not only in the 
form of perpetual wars and endless occupations, but the death of 
journalism as we know it. Truth, or the seeking of, is an enemy to 
those who wish to kill for profit, and those who expose this truth 
become enemies by proxy.

Assange wanted people to know true history as this is the path 
to peace. “If wars can be started by lies, they can be stopped with 
the truth.” 
This war on truth and those who seek it must be resisted.

US Air Force sending 
bombers to deter Iran 

'threat'B-52 Stratofortress
The New Arab & agencies

The United States Air Force is sending bombers to the Gulf 
to respond to what the US believes is an Iranian plan to attack 
American forces in the region.
The US Air Force is deploying massive B-52 Stratofortress 

bombers to the Gulf in response to an alleged possible plan by 
Iran to attack American forces in the region, the Pentagon said 
on Tuesday.
Several nuclear-capable B-52s are heading to the region along 

with an aircraft carrier task force following what the Defence 
Department called "recent and clear indications that Iranian and 
Iranian proxy forces were making preparations to possibly attack 
US forces."
"The deployment of the USS Abraham Lincoln Carrier Strike 

Group and a bomber task force are considered a prudent step 
in response to indications of heightened Iranian readiness 
to conduct offensive operations against US forces and our 
interests," said acting Pentagon spokesman Charles Summers 
in a statement.
"We emphasise the White House statement that we do 

not seek war with the Iranian regime, but we will defend US 
personnel, our allies and our interests in the region."
The deployment was first announced late on Sunday by John 

Bolton, President Donald Trump's national security advisor, who 
said the move was "a clear and unmistakable message to the 
Iranian regime that any attack on United States interests or on 
those of our allies will be met with unrelenting force."
The US move comes in response to intelligence about a threat 

orchestrated by Iran, officials said, but details of the threat have 
not been disclosed.
Navy Captain Bill Urban, the spokesman for the US military's 

Central Command, which spans the Middle east, said the threat 
could be land-based or maritime.
He said the Lincoln strike group was already scheduled to head 

to the region on long-planned deployment but that its arrival in 
the Gulf has been accelerated due to the threat.
That led to the cancellation of a planned port visit by the 

Lincoln to Split, Croatia.
The multinational carrier group, including several ships, multiple 

types of aircraft, and 6,000 personnel, will be deployed "where it 
will best be able to protect US forces and interests in the region 
and to deter any aggression."
The deployment comes a year after Trump pulled the United 

States out of a multinational accord under which Tehran 
drastically scaled back its sensitive nuclear work.
Since then, the Trump administration has ramped up menacing 

rhetoric against Iran while tightening economic sanctions on the 
country.
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Green card holders 
working with marijuana 

can be denied U.S. 
citizenship 

Al- Meezan
U.S. Citizenship and Immigration Services updated their policy 

on April 19 to deny citizenship to those who may be working 
with, in possession of or distributing marijuana.
To become a naturalized citizen, showing good moral character is 

one of the requirements. Despite marijuana being decriminalized 
in some states, being tied to the plant is a question of morality 
on a national note.
USCIS stated in a news alert that“violations involving marijuana, 

are generally a bar to establishing good 
moral character for naturalization, even where that conduct 

would not be an offense under state law.”
Michigan voters passed a proposal to legalize marijuana in the 

November election, yet green card holders and those applying 
for citizenship can be denied because of marijuana.

Beloved and inspiring 
community member, Rafael 

Narbaez passes away

Rafael's coffin being carried to the graveyard in Dearborn.  
 
Photo: AlMeezan News
Once a conservative Catholic pastor, Rafael Narbaez Jr. 

converted to Islam about 25 years ago and has become a familiar 

and inspiring face and name by many in Dearborn, Michigan. 
Narbaezwas diagnosed with stage-4 cancerand passed away 

the morning of April 28.
Hundreds of community leaders and members attended his 

funeral on April 30 at the American Moslem Society. 
He was known to be a very spiritual man and lived a God-

-centered life. He served as a supervisor in the employment and 
training department at ACCESS, andwas the head of the Public 
Relations committee at the Islamic Center of Detroit.
Narbaez was also known to frequent Friday prayers, and to 

occasionally deliver sermons. Community members said Narbaez 
exemplified Islamic character through his actions and activism.
He left behind his wife and his adopted 9-year-old daughter. 
Narbaez authored a book about his experience in Mecca, titled 

“The Last Hajji to Mecca,” available for purchase on Amazon.

Israeli citizen supposedly 
causes measles outbreak 

in Michigan
Al- Meezan
State health officials have confirmed over 40 cases of measles 

across southeast Michigan. Along with most of the cases, the 
first one comes from Oakland County from an Israeli citizen 

visiting from New York City, where there already is a measles 
outbreak. 
An outbreak is three or more cases, according to the Centers for 

Disease Control and Prevention.Measles is a super contagious 
airborne disease that can live up to two hours in the air after an 
infected person’s cough.
Symptoms include coughing, fevers, a runny nose, white spots 

in the mouth and red rashes on the face and body. These 
symptoms can take weeks to appear after being infected with 
measles, and there is no cure, but those infected can take a 
vaccine that will reduce the symptoms. 
Measles was declared eliminated in 2000. This year, there have 

been over 760 confirmed cases of measles across the United 
States; the most reported since 1994.
How to prevent measles
Make sure to have taken the measles-mumps-rubella (MMR) 

vaccine, and to ensure your family members are also vaccinated. 
In order to best protect infants who are at a great risk of 
infection, those surrounding the child need to be vaccinated.
Michigan allows parents to get out of vaccinating their children 

due to valid religious or personal reasons, but this decision can 
be lethal in the case of measles.
If you’re traveling out-of-state, make sure to check if there has 

been a measles outbreak at the destination. There are 23 states 
with confirmed outbreaks including California, Florida and Texas.
There have also been thousands of measles cases across 

Europe since 2018, including 13 deaths in Albania, Ukraine and 
Romania.
Where to get vaccinated
The measles vaccine is safe to use, with a mild rash and fever 

as possible side effects. Several Walgreens, Kroger and CVS 
pharmacies offer vaccinations, as well as local pharmacies. Many 
health centers, travel clinics and doctor’s offices also carry the 
vaccine.
Contact your local doctor for more information or questions.

Bolton Threatens Iran 
With “Unrelenting Force” 
as US Bombers Deployed 

to Middle East
By Jake Johnson

In a late Sunday statement warning—without any evidence 
whatsoever—of “troubling and escalatory” actions by the 
Iranian government, U.S. national security adviser John Bolton 
used the scheduled deployment of an American aircraft carrier 
and bomber task force to the Middle East to threaten Iran with 

military action.

The United States, said Bolton, “is deploying the USS Abraham 
Lincoln Carrier Strike Group and a bomber task force to the 
U.S. Central Command region to send a clear and unmistakable 
message to the Iranian regime that any attack on United States 
interests or on those of our allies will be met with unrelenting 
force.”

Foreign policy analysts and international observers were 
quick to point out that the Lincoln Strike Group’s deployment 
was announced nearly a month ago—a fact critics highlighted 
as further evidence that Bolton is willing to use any and every 
opportunity to move the U.S. closer to war with Iran.

According to The Guardian, the U.S. “withdrew its B-1 bombers 
from the Middle East in March for maintenance and upgrades 
amid concerns the bomber force was over-stretched. While 
such changes in global deployment are made regularly, it is rare 
for the announcement of such deployments to be made by a 
national security advisor rather than the Pentagon.”

“Bolton wants war. He will do any provocation to get war,” 
tweeted Trita Parsi, founder of the National Iranian American 
Council.

Stephen Miles, director of Win Without War, said Bolton’s 
statement is “the latest indication that this administration is 
running full speed directly into a major war with Iran.”

“This is Bush and Iraq in 2002,” said Miles. “The time to stop 
their disastrous war plans is now!”
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STATE AGENCIES TURN 
UP HIGH LEVELS OF 

HARMFUL CHEMICALS 
IN A MICHIGAN 

COUNTY'S WATER
More than 3,000 people in Michigan cannot drink their 

water after tests revealed high levels of a dangerous chemical 
compound that agencies have only recently begun to monitor, 
despite scientific consensus on the threat.
Results found that water in Parchment, Michigan, contained 

20 times the federal health advisory for consumption of 
perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, or PFAS—the 
latest discovery in a state-wide test that's already uncovered a 
widespread threat.
PFAS are man-made contaminants once widely used in water-

-repellent clothing, firefighting foams, non-stick cookware, and 
other household products. Early research suggests that PFAS 
lead to birth defects and increase the risk of cancer.
The substances can travel long distances over air and in 

groundwater, but are often found near areas where they were 
manufactured or used—such as the more than 11,300 potential 
sites identified for contamination risk in Michigan, according 
to the state's Department of Environmental Quality. Nearby 
counties have discovered other PFA sites, including a well near 
Battle Creek Air National Guard Base, leading some to label this 
a new water crisis.
More affected communities are likely to emerge in Michigan, 

as the department continues a survey of public water systems 
launched in May of 2018. These discoveries have increased 
lately because the agencies only became aware of the risk of 
PFAS in recent decades.
Meanwhile, concern over PFAS has gone national, with 

environmental groups like the Sierra Club calling for federal 
regulation of the compound. The government has been 
unresponsive—and may even be suppressing the threat. As 
ProPublica reported in July, new analyses of water data show 
that the Environmental Protection Agency and the Department 
of Defense minimized the threat that the compounds pose to the 
public, and contamination is more extensive than the government 
has officially acknowledged; scientists at the Environmental 
Working Group estimate that more than 110 million people have 
been exposed to PFAS through drinking water.
The EPA has issued health advisories for PFAS, but it has not 

taken any real regulatory action, such as setting enforceable 
maximum contaminate levels, according to the EPA website.
But while this debate has stalled nationally, agencies in states 

like Michigan have decided to tackle the issue themselves, 
running studies and expanding their own regulations. In Vermont, 
the discovery of unsafe PFAS levels in schools this week resulted 
in state officials vowing to revise contamination standards.
In Michigan, nearby Kalamazoo is extending its water supply 

to Parchment to help sustain residents while the city purges 
the PFAS from its water, Michigan Live reports. Bottled water 
distribution began on Friday, and the governor announced a 
state of emergency for the crisis on Sunday.

But all of this is merely a temporary solution, leaving residents 
worried. "I'm concerned now because I'm learning what's been 
going on and what this means," Parchment resident Larry Fike 
told Michigan Live. "But for 50 years I've been drinking this 
water."been exposed to PFAS through drinking water.
The EPA has issued health advisories for PFAS, but it has not 

taken any real regulatory action, such as setting enforceable 
maximum contaminate levels, according to the EPA website.
In Michigan, nearby Kalamazoo is extending its water supply 

to Parchment to help sustain residents while the city purges 
the PFAS from its water, Michigan Live reports. Bottled water 
distribution began on Friday, and the governor announced a 
state of emergency for the crisis on Sunday.
But all of this is merely a temporary solution, leaving residents 

worried. "I'm concerned now because I'm learning what's been 
going on and what this means," Parchment resident Larry Fike 
told Michigan Live. "But for 50 years I've been drinking this 
water."

EMILY MOON

Violence in Gaza 
erupts the weekend 

before Ramadan 

Twenty-five people, including two pregnant women, and three 
children, were killed by Israeli airstrikes as reported by the 
Palestinian Health Ministry.
Four Israelis were killed, with hundreds injured on both sides. 
A ceasefire deal was agreed upon by both sides early Monday 

morning to end the deadliest fighting between Israel and Gaza 
since a 2014 war.
Officials from Egypt, the United Nations and Qatar helped 

mediate the ceasefire. 
The deal included an alteration on the fishing zone limits, an 

improvement on Gaza’s electricity and fuel issues, and better 
provisions for Palestinian prisoners in Israeli jails. Israel also 
agreed to cease attacks on peaceful protestors participating in 
the marching at the Gaza-Israeli border.
Palestinian factions must also cease any and all attacks against 

Israel for the deal to continue.
On Tuesday, Qatarpledged $480 milliondirectly to the 

Palestinian Authority and are known to be a major and long-time 
donor to Palestinians.
The statement said the aid was sent to help Palestinians "in 

the difficult circumstances imposed by the Israeli occupation 
forces and the decline in the international humanitarian support 
provided to them".
The money will be spent to support the PA’s health and 

education programs across the West Bank, and to support 
humanitarian relief efforts by the UN in the Gaza strip.

Bahia Amawi behind federal 
judge blocking Texas Anti-

-Israeli Boycott law
Bahia Amawi lost her job with Pflugerville Independent School 

District in September for refusing to sign a promise to notboycott 
Israel.  
The Anti-Israel boycott law, House Bill 89, passed in Texas in 

2017. 
Amawi filed a lawsuit in December with the Council of American-

-Islamic Relations against Texas Attorney General Ken Paxton 
and Pflugerville ISD.
On April 25, U.S. District Judge Robert Pitman temporarily 

blocked the Texas law that prohibits employees in the state from 
boycotting Israel
“I didn’t think, ‘I’m going to run away from this fight.’ I really 

wanted to pursue it. Not just for me, but for the kids that I 
service, my own children and everybody in Texas,” she said at a 
press conference at the CAIR-Austin office. 

Gun rights expanded under 
proposed Michigan bills 

 Al- Meezan
Michigan congressmen are looking to further gun rights by 

introducing three bills in the State house: House Bill 4097, 4029 
and 4026.
House Bill 4097
This bill would allow retired law enforcement officers to carry 

concealed weapons in no-carry zones. These zones include 
schools, churches, daycare centers, sports stadiums or arenas, 
bars, hospitals, casinos, some large entertainment facilities, and 
college dorms. 
House Bill 4029
This bill would allow Michigan gun owners to carry concealed 

weapons without a license. This effort is being made to 
decriminalize carrying a gun with an expired license. 
Currently, Michigan requires a license to carry a loaded gun in a 

vehicle and carrying a concealed gun on the individual.
No-carry zones still apply, but no longer will police or officials 

need to ask to see a license. Hunting knives also fall under this 
bill.
House Bill 4026
This bill would allow licensed gun owners to carry their 

concealed weapons in the no-carry locations mentioned above. 
The bills are all still pending in the House and need to be 

passed in the State Senate before progressing further to be 
considered as a law.

Officials urge residents to 
report flood damage 

Metro-Detroit homes experience flooding after over three 
inches of rain fell overnight from April 30 to May 1. 2,000 
homes in the city of Dearborn Heights alone have been 
impacted by the flooding, said mayor Daniel Paletko.
Many residents were trapped in their cars and homes, 

and have thousands of dollars’ worth of damage. Governor 
Gretchen Whitmer declared a state of emergency for Wayne 
County on May 3. Allen Park and Lincoln Park were also 
affected. Mayors and state officials met on May 4 to discuss 
aid in response to the flooding.
U.S. House Rep. Debbie Dingell was present at the meeting 

and mentioned that it is critical for residents to report all 
damage to their local municipalities by May 6.
She also said that the Federal Emergency Management 

Agency is monitoring the damage.
Families and households impacted, will be waiting for a 

period of time to hear back about aid from FEMA and other 
agencies.

 Al- Meezan
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