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العرب خارسون بني 

أمريكا وإيران
بقلم د. أسامة ابو رشيد

تبــدو أجــواء الشــرق األوســط، وتحديــدا منطقــة الخليــج العرـبـي، 
ــَدًة بنــذر تصعيــد عســكري جديــد، لــن يكــون العــرب فــي منــأى  ُمَلبَّ
المتحــدة ومــن  الواليــات  المــرة،  الصــراع، هــذه  نيرانــه. طرفــا  عــن 
يــدور فــي فلكهــا مــن بعــض الــدول الخليجيــة، وتحديــدا الســعودية 
واإلمــارات والبحريــن، فضــا عــن إســرائيل. وعلــى الضفــة األخــرى، 
هنــاك إيــران والمليشــيات الشــيعية التابعــة لهــا فــي العــراق واليمــن 
ال  إنهمــا  وطهــران  واشــنطن  تقــول  حيــن  وـفـي  ولبنــان.  وســورية 
تريــدان حربــا، إال أن عناصــر إطــاق شــرارة صــدام عســكري محــدود 
أو مفتــوح قائمــة، وهــي ال تحتــاج إال عــود ثقــاب، وهــذه العيــدان 
متوفــرة بكثــرة. مــا يضاعــف مــن مخاطــر وقــوع صــدام عســكري أن 
ثّمــة مــن يســتدعيه عّمــدا فــي الواليــات المتحــدة ويدفــع باتجاهــه، 
مستشــار األمــن القومــي األميركــي، جــون بولتــون، والــذي هــّدد 
ـفـي المقابــل، ال يتــرّدد عســكريون  إيــران »بقــوة ال هــوادة فيهــا«. 
إيرانيــون ـفـي التهديــد بـ«مواجهــة شــاملة مــع العــدو«، كمــا فعــل 
الجنــرال حســين ســامي، قائــد الحــرس الثــوري. أمــا بعــض العــرب، 
بلســعاتها،  مبــاالة  دون  مــن  اللهــب  ألســنة  عـلـى  ينفخــون  فهــم 

والتــي بــدأت فعــا. 
بتواطــؤ  التصعيــد  بــدأت  مــن  هــي  المتحــدة  الواليــات  مبدئيــاً، 
واضــح مــع الــدول الخليجيــة الثــاث، ســالفة الذكــر، باإلضافــة طبعــا 

إـلـى إســرائيل، المحــرّض األكبــر عـلـى إيــران.
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الحليــف  تركيــا،  مــع  روســيا  توصلــت  الماضــي،  ســبتمبر/أيلول  وـفـي 
الرئيســي للمعارضــة المســلحة ضــد النظــام الســوري، إـلـى اتفــاق لحمايــة 
إدلــب، بســبب مخــاوف عـلـى ســامة ثاثــة ماييــن شــخص يعيشــون ـفـي 

المنطقــة أو فــروا إليهــا مــن مناطــق أخــرى.
مــن  كبيــر  جــزء  عـلـى  ســابقا  ســيطرت  قــد  الشــام  تحريــر  هيئــة  وكانــت 
محافظــة إدلــب والمناطــق المتاخمــة لهــا، مــا دفــع الجيــش الســوري لشــن 
هجــوم عـلـى إدلــب بدعــم مــن ضربــات جويــة بطائــرات ســورية وروســية.
وعلقــت الخارجيــة األمريكيــة عـلـى الهجــوم بأنــه »دمــر المرافــق الصحيــة 

المعروفــة والمــدارس والمســاكن ومخيمــات المشــردين داخليــا«.
وقالــت »يجــب أن تتوقــف هجمــات النظــام ضــد التجمعــات الســكانية فــي 

شــمال غربــي ســوريا«.
وأضافــت المتحدثــة باســم الخارجيــة األمريكيــة »الواليــات المتحــدة تكــرر 
تحذيرهــا، الــذي أصــدره الرئيــس ترامــب فــي ســبتمبر/أيلول 2018، مــن أن 
الهجــوم علــى منطقــة إدلــب ســيكون تصعيــدا طائشــا يهــدد بزعزعــة اســتقرار 

المنطقــة«.
جــاء تحذيــر واشــنطن بعــد زيــارة قــام بهــا األســبوع الماضــي وزيــر الخارجيــة 
األمريكــي مايــك بومبيــو، إـلـى روســيا لمناقشــة الوضــع ـفـي ســوريا. ـبـي ـبـي 
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ا�خراج الفني: حسن علي

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  

إدلب: واشنطن تهدد بـ »رد رسيع 

ومناسب« لو ثبت ضلوع نظام األسد 

يف »هجوم كيميايئ محتمل«

أعربــت الواليــات المتحــدة عــن قلقهــا مــن أن الجيــش الســوري ربمــا اســتخدم 
األســلحة الكيميائيــة ـفـي اآلونــة األخيــرة، ملوحــة بـــ »رد ســريع ومناســب« ضــد 

نظــام الرئيــس بشــار األســد.
وقالــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة إن هنــاك مؤشــرات علــى وقــوع هجــوم بمــادة 
غــاز الكلــور الســام، يــوم األحــد، أثنــاء عمليــة عســكرية ـفـي إدلــب، آخــر المناطــق 

التــي تســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة فــي شــمال غربــي ســوريا.
ـفـي  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  اورغتــوس،  وقالــت مورغــان 
بيــان، إن الواليــات المتحــدة مــا زالــت تجمــع معلومــات عــن الحــادث. وتعهــدت بـــ 

»رد ســريع ومناســب مــن أمريــكا وحلفائهــا إذا ثبــت وقــوع الهجــوم«.
ورفضــت روســيا، الحليــف الرئيســي للحكومــة الســورية، االتهامــات األمريكيــة، 
وأدانــت موســكو مــا ســمته »حملــة تضليــل« تحــاول إلقــاء اللــوم عـلـى أطــراف 

أخــرى فيمــا يتعلــق بالهجمــات الكيميائيــة.
لكــن المتحدثــة باســم الخارجيــة األمريكيــة قالــت إن »مســؤولية نظــام األســد 

عــن هجمــات األســلحة الكيميائيــة المروعــة ال يمكــن إنكارهــا«.

مبشاركة إرسائيلية.. حضور 

سعودي وإمارايت ملؤمتر 

البحرين

اإلقتصــادي  بالمؤتمــر  مشــاركتهما  والريــاض،  ظبــي  أبــو  مــن  كل  أعلنــت 
المنــوي عقــده ـفـي البحريــن، والــذي يمثــل الشــق اإلقتصــادي لمــا تســمى 

بصفقــة القــرن التــي أعلــن عنهــا الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب .
االقتصاديــة  العمــل  بورشــة  ستشــارك  أنهــا  ،الثاثــاء،  اإلمــارات  وأعلنــت 
و 26  ـفـي 25  البحريــن  التــي ستســتضيفها  االزدهــار"،  أجــل  مــن  "الســام 
حزيــران/ يونيــو المقبــل، بالتعــاون مــع الواليــات المتحــدة لتشــجيع االســتثمار 

ـفـي المناطــق الفلســطينية.
وأعلنــت اإلمــارات دعمهــا لورشــة العمــل ومشــاركتها بوفــد فيهــا، وفقــا لمــا 

ذكرتــه وكالــة أنبــاء اإلمــارات )وام( الرســمية مســاء الثاثــاء.
وقالــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي بيــان إن ورشــة العمــل تهــدف 
إـلـى "رفــع المعانــاة عــن كاهــل الشــعب الفلســطيني وتمكينــه مــن العيــش 

واالســتقرار والعمــل لمســتقبل مزدهــر".
وأضــاف البيــان: "إن اإلمــارات وإذ ترحــب بورشــة الســام مــن أجــل االزدهــار 
لتؤكــد موقفهــا السياســي بشــأن قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا 

القــدس الشــرقية".
كمــا أعلــن وزيــر االقتصــاد والتخطيــط  الســعودي محمــد بــن مزيد التويجري 

حضور المملكة العربية الســعودية للمؤتمر.
وقــال موقــع الوكالــة الســعودية )واس( إن مشــاركة الوزيــر تعــد اســتمرارا 
لمواقــف المملكــة الثابتــة والداعمــة للشــعب الفلســطيني الشــقيق، ولمــا 
يحقــق لــه االســتقرار والنمــو والعيــش الكريــم، ويحقــق آمالــه وطموحاتــه، وبمــا 

يعــود علــى المنطقــة بشــكل عــام باألمــن واالســتقرار والرخــاء.
وقبــل أيــام أصــدرت مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة بيانــا 
مشــتركا عبرتــا فيــه عــن تطلعهمــا لورشــة العمــل المزمــع عقدهــا فــي البحريــن، 
كدتــا عمــق  والتــي ستشــكل الجــزء ألول مــن مــا تعــرف بـ"صفقــة القــرن"، وأ
كة التــي تجمعهمــا وســعيهما المشــترك إلنعــاش اقتصــاد المنطقــة  الشــرا
ومنــح فرصــة لشــعوب المنطقــة، مــن ضمنهــم الفلســطينيين، لعيــش حيــاة 

أفضــل.
البيــت األبيــض ومهنــدس خطــة  وقــال جاريــد كوشــنر، كبيــر مستشــاري 
الســام ـفـي الشــرق األوســط: "نحــن ممتنــون لمملكــة البحريــن لدعوتهــا لنــا 
للمشــاركة فــي اســتضافة ورشــة العمــل هــذه وتوفيــر فرصــة لنــا لطــرح أفكارنــا 

كثــر حيويــة فــي المنطقــة". مــن أجــل خلــق اقتصــاد أ
إســرائيل  إـلـى  الدعــوة  توجيــه  تــم  أنــه  أميركيــة  إخباريــة  تقاريــر  وذكــرت 
للمشــاركة فــي لقــاء البحريــن. وال يعــرف بعــد مــن ســيمثل الوفــد اإلســرائيلي.
ورغــم عــدم خــروج إعــان رســمي مــن مكتــب نتنياهــو بخصــوص المؤتمــر، 
اعتبــر المســؤول األميركــي الســابق أن حضــور إســرائيل مؤكــد إذ "إنهــا فرصــة 
الــدول العربيــة وهــو مــا يمثــل أحــد أهــم  كبيــرة للتطبيــع االقتصــادي مــع 

أهــداف إســرائيل حاليــا".
بــدوره قــال رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية اليــوم االثنيــن إنــه 
لــم يتــم التشــاور مــع الفلســطينيين بشــأن مؤتمــر تعقــده الواليــات المتحــدة 
فــي البحريــن الشــهر المقبــل ويهــدف لتشــجيع االســتثمار الدولــي فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.
الورشــة  هــذه  حــول  ُيستشــر  لــم  أنــه  المجلــس  "يؤكــد  مخاطبــا  وأضــاف 
المذكــورة، ال مــن ناحيــة المدخــات والمخرجــات وال مــن ناحيــة التوقيــت"، 
ـفـي إشــارة إـلـى المؤتمــر الــذي أعلنتــه واشــنطن أمــس األحد.لنــدن- عرـبـي21

تظاهــر المئــات مــن العســكريين المتقاعديــن ـفـي وســط بيــروت وحاولــوا 
اجتماعــا  الــوزراء  مجلــس  عقــد  مــع  تزامنــا  الحكومــة،  رئاســة  مقــر  اقتحــام 
وإلغــاء  رواتبهــم  مــن  خصمــا  يقتــرح  تقشــفية،  موازنــة  مشــروع  لمناقشــة 

امتيازاتهــم. بعــض 
إـلـى  الجــاري  االثنيــن 20 مايو/أيــار  المتقاعديــن  العســكريين  نــزل مئــات 
الشــوارع ـفـي وســط بيروتمحاوليــن اقتحــام مقــر رئاســة الحكومــة، ـفـي وقــت 
مــن  اقتطاعــا  يقتــرح  مشــروع  لبحــث  اجتماعــا  الــوزراء  مجلــس  فيــه  عقــد 

امتيازاتهــم. بعــض  وإلغــاء  رواتبهــم 
ويناقــش مجلــس الــوزراء منــذ أســابيع مشــروع موازنــة قــال رئيــس الحكومة 
ســعد الحريــري إنهــا ســتكون األكثــر تقشــفا فــي تاريــخ البــاد مــن أجــل ضمــان 
الحصــول علــى قــروض وهبــات بالمليــارات تعهــد المجتمــع الدولــي بتقديمهــا 
شــرط أن تضــع الحكومــة سلســلة إصاحــات مــن بينهــا خفــض العجــز، ـفـي 

ضــوء تــردي الوضــع االقتصــادي وتفاقــم الديــن.
ويشــهد مشــروع الموازنــة الــذي عقدتــه الحكومــة 17 جلســة لبحثــه حتــى 
اآلن، خصــم ثاثــة فــي المئــة مــن رواتــب العســكريين التقاعديــة وإعــادة النظــر 
فــي طريقــة احتســاب تعويضــات نهايــة الخدمــة وبعــض االمتيــازات، وذلــك فــي 

إطــار ســعي الحكومــة إلــى خفــض ســقف اإلنفــاق الحكومــي.
وشــهد محيــط مقــر رئاســة الحكومــة تدافعــا بيــن العســكريين المتقاعديــن 

وقــوى األمــن المكلفــة بحمايتــه، بعــد إقــدام المتظاهريــن علــى انتــزاع الشــريط 
الميــاه  خراطيــم  اســتعمال  وتــم  الســراي.  باحــة  إـلـى  ووصولهــم  الشــائك 
لتفريقهــم، مــا تســبب ـفـي إصابــة عســكري نُقــل إـلـى المستشــفى، حســب مــا 

أوردت الوكالــة الوطنيــة لإلعــام ـفـي لبنــان.
وحــاول أحــد المتقاعديــن إحــراق نفســه بعــد رش مــادة البنزيــن، قبــل أن 
يمنعــه المعتصمــون. وقــال عميــد متقاعــد فــي تصريــح نقلتــه قنــاة "إم تــي فــي" 
اللبنانيــة أثنــاء االعتصــام "نتمنــى مــن الســلطة أن تعــي فداحــة األمــر.. وأن 

يخــرج مســؤول ليقــول لنــا إن حقــوق العســكريين خــط أحمــر".
وأعــرب عــن أســفه لحالــة التدافــع التــي حصلــت بينهــم وبيــن عســكريين فــي 

الخدمــة، مضيفــا "ألول مــرة يكــون العســكر فــي مواجهــة العســكر".
كــد متظاهــر آخــر أن "حقــوق العســكريين مكتســبة وال يجــوز المــس بهــا"  وأ
مســتنكرا "تهديدنــا بلقمــة عيشــنا ومصالحنــا بعدمــا خدمنــا وطننــا لســنوات".
وفــي وقــت الحــق، دخــل وفــد مــن العســكريين إلــى مقــر رئاســة الــوزراء حيــث 
التقــوا وزيــر الدفــاع إليــاس أبــو صعــب. وقــال متحــدث باســمهم إن أبــو صعــب 

قــدم لهــم "ضمانــات" بعــدم التوجــه ألي مــس بحقوقهــم المكتســبة.
المتقاعديــن ال  العســكريين  الدفــاع أن بعــض مخــاوف  كــد وزيــر  أ والحقــا، 

لهــا ومصدرهــا شــائعات. أســاس 
كتشــفت أن الكثيــر مــن األمــور التــي يتحدثــون عنهــا هــي  وقــال أبــو صعــب "ا
أمــور ال نناقشــها أصــا وغيــر مطروحــة للنقــاش، لذلــك آمــل أال يســتمعوا إـلـى 

الشــائعات".
ويقــوم موظفــون ـفـي إدارات رســمية منــذ أســابيع باعتصامــات وإضرابــات 

رفضــا ألي اقتطــاع مــن رواتبهــم أو امتيازاتهــم.
وبعــد فشــل الســلطات المتعاقبــة فــي إجــراء إصاحــات بنيويــة فــي هــذا البلــد 
الصغيــر الــذي تثقــل الديــون والفســاد كاهلــه، تعهــدت الحكومــة العــام الماضي 
أمــام مؤتمــر دولــي )ســيدر( اســتضافته باريــس لمســاعدة لبنــان، بإجــراء هــذه 
كثــر مــن 11  اإلصاحــات وتخفيــض النفقــات العامــة مقابــل حصولهــا عـلـى أ

مليــار دوالر علــى شــكل قــروض وهبــات.
ويشــهد الوضــع االقتصــادي تدهــورا فــي لبنــان منــذ ســنوات. وقــد أدى انــدالع 
النــزاع ـفـي ســوريا المجــاورة منــذ العــام 2011 إـلـى تفاقــم الوضــع مــع تراجــع 
حركــة الســياح واالســتثمارات األجنبية.وســجلت نســبة النمــو العــام الماضــي 

0,2 ـفـي المئــة، حســب صنــدوق النقــد الدولي.فرانــس24 - )أ ف ب(

مئات العسكريني املتقاعدين يحاولون اقتحام مقر رئاسة 

الحكومة يف بريوت
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عـلـى  القائــم  لنهجــه   ً إســتمرارا 
بيــن  االجتماعيــة  االواصــر  تفعيــل 
سلســلة  خــال  مــن  الجاليــة  أبنــاء 
مــن الفعاليــات االجتماعيــة والموائــد 
حولهــا  تجتمــع  التــي  الغذائيــة 
الحديــث  أطــراف  وتتبــادل  العائــات 
حــول الموضوعــات التــي تهمهــا، فقــد 
شــهدت قاعــة المركــز المذكــور الكائــن 
فــي مدينــة ديربــورن إســتضافة فعالية 
إجتماعيــة جديــدة تنــاوب علــى منصــة 
الحديــث فيهــا كل مــن الشــيخ محمــد 
الماردينــي مرشــد المركــز االســامي 
االمريكــي والمحامــي حميــد دكــروب، 
وقــد أفتتحــت الفعاليــة بكلمــة ترحيب 

ً لهــم التهنئــة لمناســبة  لعريفهــا شــكري كزبــور الــذي رحــب بالحضــور موجهــا 
حلــول شــهر رمضــان المبــارك، منوهــا ًعــن برنامــج المركــز خــال الشــهر الكريــم 
داعيــا ً الجمهــور لمــن لديــه الرغبــة لتســجيل إســمه للمســاهمة فــي  تنظيــم تلــك 

كمتطــوع. االنشــطة 
تحــدث بعــد ذلــك الشــيح محمــد ماردينــي مرحبــا بجميــع مــن حضــر مؤكــدا 
علــى اهميــة مثــل هــذه النــدوات، مذكــرا الجميــع بفضائــل الشــهر الكريــم، وعــدم 
االســتهانة بهــذه الفضائــل، والحــرص علــى شــد اواصــر وعــرى التعــاون مجتمعيــا 

واســريا. 
مفهوم الوصية والوقف أوالتخويل وأهميته

اســتهل المحامــي االســتاذ حميــد دكــروب حديثــه بالترحيــب بالحضــور وبتوجيــه 
الشــكر للشــيخ محمد مارديني وللقائمين على الفعالية المذكورة إلســتضافتهم 
لــه للحديــث عــن مــا يســمى ب )الوصيــة والوقــف أوالتخويــل( فقــدم نبــذة 
عــن المفهوميــن وعــرَّف كل منهمــا وأهميــة كل واحــد منهمــا فــي حيــاة رب االســرة، 
أو أي شــخص معنــي بهمــا  فيمــا يتعلــق بآليــة توزيــع الميــراث علــى المســتحقين 
مــن الورثــة، وشــرح االســتاذ دكــروب عــددا ً مــن القضايــا القانونيــة المتعلقــة بهــذا 
الموضــوع والتــي يتلقاهامكتبــه؛ موضحــا ً بــأن لــكل عائلــة ظــرف يختلــف عــن 

اآلخــرى؛ مــن حيــث أعمــار االطفــال ووضعهــم القانونــي.
حسم الخيارات قانونياً

النــاس ال يمكلــون وعيــاً حقيقيــاً  الكثيــر مــن  كــد االســتاذ دكــروب عـلـى أن  أ  
لهــذه المفاهيــم القانونيــة الهامــة جــدا فــي حيــاة ابنــاء الجاليــة العربيــة واالســامية 

تحديــدا.
فحســم الخيــارات اصبــح ضــرورة ملحــة، وذلــك مــن خــال وثيقــة قانونيــة غيــر 
مكلفــة؛ ضمــن مفهــوم )التخويــل القانوـنـي أو الوقــف( لمــن يملــك عقــارات أو 
ثــروة، ويكــون هــذا التخويــل القانــون او الوقــف الي شــخص موثــوق بــه مــن افــراد 

االســرة لتأميــن حقــوق افــراد االســرة بعــد وفــاة االب.
وتعتبــر مكاتــب المحامــاة افضــل مــن يقــوم بهــذه االجــراءات، ضمانــا للحقــوق 

واالجــراءات الســليمة. 
التخطيط للمستقبل وتحديدا مستقبل االطفال

شــدد االســتاذ دكــروب علــى ضــرورة التخطيــط لمســتقبل االبنــاء واالطفــال منهــم 

حقوقهــم،  حفــظ  طريــق  عــن 
باعتمــاد كا الخياريــن )الوصيــة( 
ـفـي  أوالتوكيــل(  )التخويــل  او 

الميــراث.  توزيــع  قضيــة 
الوصيــة قــد تكــون أرخــص مــن 
حينمــا  ولكــن  الماديــة،  الناحيــة 
تبــدأ إجــراءات توزيــع التركــة علــى 
عـلـى  ســيترتب  المســتحقين 
ذلــك دفــع رســوم ماليــة مختلفــة 
التــي  الحكوميــة  للجهــات 
عمليــة  عـلـى  االشــراف  ســتتولى 
الورثــة.   عـلـى  الحصــص  توزيــع 
دكــروب  المحامــي  وأوضــح 
وجــود  عــدم  حالــة  ـفـي  أنــه  عـلـى 

وثيقــة )توكيــل أو تخويــل( تتضمــن تفاصيــل دقيقــة حــول توزيــع الميــراث 
القانــون  بحســب  التركــة  بتوزيــع  تقــوم  االمريكيــة  الحكوميــة  فالســلطات 
عـلـى  توكيــل  أو  وصيــة  كانــت  ســواء  الوثيقــة  إشــتملت  إذا  أمــا  االمريكــي، 
الجهــات  ُتلــَزم  فســوف  االســامية  الشــريعة  بحســب  مصاغــة  تفاصيــل 

الوثيقــة.  هــذه  ـفـي  جــاء  مــا  وفــق  التركــة  بتوزيــع  المعنيــة 
بــه لحفــظ حقــوق االطفــال مــن ذوي االحتياجــات  امــا افضــل مــا ينصــح 
الخاصــة فــي االســرة، فيكــون عــن طريــق تســجيل العقــارات باســمهم وخاصــة 

اذا كانــت منــازل، كمــا قــال االســتاذ دكــروب. 
آليات تنفيذ كل من الوصية أو التخويل

 شــرح االســتاذ دكــروب الفــرق فــي آليــات تنفيــذ كل مــن الوصيــة أو التخويــل 
مبينــاً بــأن الشــخص حينمــا يمــوت ويتــرك وصيتــه أو وثيقــة التخويــل عنــد 
تلــك  الحكومــة  التنفيــذ وعندئــٍذ تطلــب  تبــدأ حينهــا خطــوات  مــا؛  شــخص 
الوثيقــة لاطــاع عليهــا لتتــم عمليــة التوزيــع، ونصــح االســتاذ دكــروب بــأن 
يتــم توثيــق الوصيــة أو التخويــل لــدى مكتــب محامــاة قــوي لضمــان إدارة 
العمليــة بشــفافية والمحافظــة علــى االمــوال واالشــراف علــى الوضــع الصحــي 
للشــخص المعنــي بالوثيقــة، ويبقــى المحامــي هــو الشــخص االنســب لهــذه 

المهمــة. 
عارض صحي مفاجئ

التــي  الحــاالت  بعــض  عــن  متصــل  ســياق  ـفـي  دكــروب  االســتاذ  تحــدث   
أو  تخويــل  وثيقــة  كتابــة  مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  لاشــخاص  تحــدث  قــد 
وصيــة، ويتعرضــون لعــارض صحــي مفاجــئ قــد يــودي بحياتهــم  وذكــر بــأن 
المستشــفى فــي هــذه الحالــة تجعــل أفــراد االســرة هــم مــن يقــررون بخصــوص 

المــال.  تقســيم 
ايهما افضل الوصية ام التوكيل 

فــي ختــام حديثــه تــم التاكيــد علــى اهميــة  تنظيــم وثيقــة لــكل صاحــب مــال 
ســواء كانــت وصيــة أو توكيــل، ومــن خــال مــا تــم شــرحه عــن آليــات تنفيــذ 

كل منهمــا.
التوكيــل هــو االفضــل واالنجــع واالضمــن واالقــل تكلفــة، لضمــان   يبقــى 

المســتحقين. عـلـى  الميــراث  لحصــص  عــادل  توزيــع 
الميزان - إستبرق العزاوي 

 

الوصية والوقف املتعلقة باملرياث 

The Will and Trust
قضية للمناقشِةيف مركز )بلهام( الإلسالمي

لواليــة  التعليمــي  االستشــاري  المجلــس  اـلـى  إنضمــت   - الميــزان 
ميشــيغن الُمدرّســة زينــب شــامي لتمثــل منطقــة ديربــورن التعليميــة، 
 - قالــت:  التــي  ويتمــر  غريتشــن  الواليــة  لحاكمــة  إعــان  ـفـي  ذلــك  جــاء 

"إذا كنــا نحــرص علــى أن يحصــل كل طالــب عــل تعليــم عــام جيــد، فنحــن 
بحاجــة الــى مجموعــة متنوعــة مــن المعلميــن" وأســتطردت بالقــول "أنــا 
أعلــم أن هــذه المجموعــة عـلـى أهبــة االســتعداد لانطــاق بالعمــل عـلـى 
تعزيــز نظامنــا التعليمــي وضمــان حصــول طابنــا عـلـى المهــارات التــي 
يحتاجونهــا  لتطويــر قدراتهــم؛ وأن يتــم التعامــل مــع المعلميــن باالحتــرام 
معهــم  للعمــل  وحماســها  ســعادتها  عــن  وعبــرت  يســتحقونه"  الــذي 
جميعــا ً كمــا أعربــت عــن ثقتهــا فــي إمكانيــة الفريــق الــذي عينتــه فــي إنجــاز 

أشــياء عظيمــة علــى حــد وصفهــا. 
جديــر بالذكــر أن المدرّســة زينــب شــامي التــي تــم تعيينهــا فــي المجلــس 
ــدرّس اللغــة  االستشــاري التعليمــي هــي مــن ســكان مدينــة ديربــورن وُت
االنجليزيــة )إنشــاء، أدب( اـلـى جانــب تدريســها مــادة العدالــة االجتماعيــة 
ـفـي ثانويــة فوردســون التابعــة لمــدارس ديربــورن العامــة ورئيــس قســم 
التدريــس  ـفـي  األداب  عـلـى ماجســتير  االنجليزيــة وحاصلــة  اللغــة  فنــون 
وبكالوريــوس فــي االدب االنجليــزي مــن جامعــة ميشــيغن ديربــورن، ومــن 
مايــو  آيــار  حتــى  الجديــد  االستشــاري  ـفـي منصبهــا  تســتمر  أن  المؤمــل 
اللبنانيــة  الُمدرّســة  أعربــت  مــن جهتهــا  الحاكمــة،  بيــان  2023 بحســب 
االصــل زينــب شــامي عــن ســعادتها مبديــة إســتعدادها للمســاهمة ـفـي 

رســم سياســة المجلــس التعليميــة. 

إختيار املُدرّسة زينب شامي من ديربورن 

يف مجلس الحاكمة االستشاري للتعليم 

يوم انساين مميز لدعوة 

غري املسلمني
يستضيف اشهر معاٍد لالسالم قبل 

اعتناقه االسالم

اللقــاء الســنوي  ـفـي الجمعيــة اإلســامية األمريكيــة  أقامــت لجنــة الدعــوة 
للدعوة »اليوم اإلنســاني« يوم الســبت بمشــاركة واســعة من غير المســلمين 

الذيــن توافــدوا مــن عــدة مناطــق وبلــدات أميركيــة للتعــرف علــى اإلســام.
واســتضافت الجمعيــة الداعيــة ريتشــارد ميكنــي الــذي اشــتهر قبــل إســامه 
بعدائــه الشــديد لإلســام والمســلمين فــي الواليــات المتحــدة قبــل أن يتحــول 

إلــى اإلســام.
وتحــدث ميكنــي الجنــدي الســابق فــي البحريــة األميركية-خــال اللقــاء عــن 
تجربتــه مــع العــداء لإلســام ورحلتــه ـفـي التحــول مــن الكراهيــة إـلـى الحــب 

وكيــف نــزع اإلســام الكراهيــة مــن قلبــه.
وكان ميكني-حســب قولــه- يستشــيط غضبــا مــن ســماع كلمــة إســام أو 
كبــر عــدد مــن المســلمين عبــر تفجيــر  مســلمين مــا دفعــه للتفكيــر فــي قتــل أ
المســجد  لذلــك  للدخــول  يبــادر  أن  قبــل  إنديانــا  واليــة  ـفـي  المســاجد  أحــد 
ويطلــب التعــرف علــى اإلســام كفرصــة أخيــرة لهــم ليثبتــو لــه ســماحة دينهــم، 
لكــن قلــب مكينــي الن لــكام هللا بعــد أن قــرأ القــرآن الــذي أعطــي لــه فــي ذلــك 
المســجد وتأثــر بمعانــي عــدد مــن اآليــات أدى الشــهادتين ودخــل فــي اإلســام 
وبعــد خمــس ســنوات انتخــب ميكنــي ليكــون رئيســا لذلــك المركــز اإلســامي 

الــذي أراد تفجيــره.
وباحثيــن  طــاب  مــن  اإلنســاني«  »اليــوم  ـفـي  الحاضريــن  عــدد  وتنــوع 
وقساوســة كنائــس وباحثيــن عــن الحقيقــة مــن التائهيــن الذيــن لــم تــرض 
فطرتهــم بديانــان متعــددة قــرأوا عنهــا وباتــوا يبحثــون ويدققــون ـفـي حقائــق 

اإلســام.

وأقامــت الجمعيــة اإلســامية مأدبــة إفطــار عـلـى شــرف الحاضريــن الذيــن 
كانــوا بالعشــرات حضــره أيضــا عــدد مــن المســلمين الذيــن كانــوا ســببا ـفـي 

حضــور أصدقائهــم مــن غيــر المســلمين.
وخــال تنــاول وجبــة اإلفطــار تقــدم أحــد الضيــوف مــن الباحثين عــن الحقيقة 
ليعلــن إســامه ويــؤدي شــهادة التوحيــد علــى يــد الشــيخ حمــود عفيــف إمــام 

المســجد وســط تعالــي أصــوات الحاضريــن بالتكبيــر والتصفيــق.
عــدد  ـفـي  األمريكيــة  اإلســامية  للجمعيــة  التابعــة  الدعــوة  لجنــة  وتنشــط 
مــن الواليــات األمريكيــة ولهــا حضــور ـفـي مناســبات ومؤتمــرات عــدة وتقيــم 
بــازارات فــي بعــض الجامعــات لنشــر معانــي اإلســام بشــكل مبســط وســهل.
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الميزان – ميتشغان 
والمجلــس   AHRC االنســان  لحقــوق  االمريكــي  المجلــس  مــن  كل  عبــر 
البالــغ حيــال الحادثــة  االمريكــي االســامي السياســي AMLC عــن قلقهمــا 
التــي شــهدها متجــر كســتوكو الواقــع عـلـى 13700  ميــدل بلــت ـفـي مدينــة 
ليفونيــا، حيــث الحــظ أحــد الزبائــن الــذي أبلــغ عــن الحــادث بــأن ثمــة منشــور 
تــم توزيعــه عـلـى الســيارات المتوقفــة ـفـي مــرآب المتجــر المذكــور ويتضمــن 
المنشــور محتــوى مســيء للديانــة االســامية ولشــخصية النبــي محمــد صلــى 
هللا عليــه وســلم، وقــد وضــع المنشــور علــى زجــاج كل ســيارة واقفــة فــي مــرآب 
المتجــر، ووفقــاً إلفــادة الزبــون الــذي الحــظ الحــادث فقــد ذكــر بــأن الواقعــة 
حدثــت فــي الثامــن مــن آيــار الجــاري فــي الســاعة 5:45 دقيقــة مســاءاً وقــد شــعر 

الزبــون الــذي يعتنــق االســام باإلهانــة وواجــه حينهــا أحــد مــدراء المتجــر وطالبــه 
بضــرورة إتخــاذ االجــراء الــازم والشــروع فــوراً  بإيقــاف عمليــة التوزيــع إال أنــه تفاجــأ 
مــن رد المديــر بــأن المتجــر غيــر مســؤول عــن هــذه االمــر، ـفـي الوقــت الــذي كان 
يتوجــب عليــه أن يحيــل االمــر الــى الشــرطة، وإزاء هــذه الحادثــة نوجــه التحيــة الــى 
الزبــون الــذي تنبــه اـلـى الحادثــة، نشــير ـفـي الوقــت ذاتــه بــأن المجلــس االمريكــي 
ليفونيــا  مدينــة  شــرطة  مديريــة  مــع  الفوريــة  إتصاالتــه  باشــر  االنســان  لحقــوق 
وطالبهــم بفتــح تحقيــق فــوري وشــفاف إزاء هــذا الفعــل الخســيس الموجــه ضــد 
المســلمين والــذي ينطــوي عـلـى بعــد كراهيــة واضــح، وـفـي ســياق متصــل زار 
ممثلون عن المجلس االمريكي لحقوق االنســان والمجلس االمريكي االســامي 
للعمــل السياســي متجــر كوســتكو وذلــك يــوم الجمعــة المصــادف العاشــر مــن 

منشور ميسء لشخصية النبي محمد صىل الله عليه وسلم 
يف موقف سيارات كوستكو

AMLC واملجلس االمرييك االسالمي السيايس AHRCاملجلس االمرييك لحقوق االنسان

يستنكران توزيع منشور كراهية ضد املسلمني ويطالبان السلطات بفتح تحقيق شفاف .
آيــار وأعربــا عــن قلقهمــا البالــغ إزاء مــا قــام بــه ثلــة مــن العامليــن فــي المتجــر 
المذكــور الذيــن يحاولــون تســويق ثقافــة الكراهيــة، وأعربــوا عــن قلقهــم أيضــاً 
لعــدم إتصالهــم بالشــرطة وعــدم إعــان مســؤولتهم عــن الســيطرة علــى مــرآب 
الســيارات التابــع للمتجــر والــذي يعــد جــزءاً مــن ممتلــكات المتجــر؛ وخــال 
االجتمــاع القصيــر الــذي عقدتــه إدارة المتجــر ذكــرت االدارة بأنهــا ال تتذكــر بــأن 
حادثــة مــن هــذا النــوع قــد حصلــت وانهــا ال يمكنهــا تســريب معلومــات عــن 
الموظفيــن، ولكنهــا أبــدت أســتعدادها للتعــاون  مــع الســلطات الرســمية فيمــا 
يتعلــق بمــواد الكاميــرا الفلميــة، وفــي هــذا االطــار أعــرب المجلســان االمريكــي 
لحقوق االنســان واالمريكي االســامي السياســي عن ثقتهما بمديرية شــرطة 
ليفونيــا التــي تســعى لفتــح تحقيــق بالحادثــة؛ ويأمــل المجلســان بــأن يتــم 
الكشــف عــن هويــة الفاعليــن الحقيقييــن، وفــي الوقــت ذات طالــب المجلســان 
إدارة متجــر كوســتكو بإتخــاذ المزيــد مــن االجــراءات االحترازيــة لحمايــة مــرآب 
الســيارات التابــع للمتجــر مــن إتخــاذه مكانــاً  لنشــر ثقافــة الكراهيــة، كمــا طالــب 
المجلســان بــأن تتعامــل إدارة المتجــر المذكــور مــع الحادثــة بوصفهــا عمــل 
طــارئ يســتوجب التعاطــي معــه بجديــة وأال تســمح بالمتاجــرة عبــر التطــرف 
غيــر  فعــل  النــه  أخــرى  عقيــدة  أي  أو  باالســام  ســواء  االعمــى  والتعصــب 
مقبــول، وأعــرب المســؤول التنفيــذي للمجلــس االمريكــي لحقــوق االنســان 
الســيد عمــاد حمــد عــن خيبــة أملــه حيــال تعاطــي إدراة متجــر كوســتكو علــى 
هــذا النحــو حيــث قــال: »أشــعر بخيبــة أمــل مــن طريقــة تعاطــي إدارة المتجــر 
مــع حادثــة الكراهيــة وقــال البــد مــن إتخــاذ إجــراءات ســريعة وحاســمة ضــد 
مــن يســتخدم مــرآب ســيارات المتجــر فــي هــذا النــوع مــن االفعــال المشــينة«.
 أمــا رئيــس المجلــس االمريكــي االســامي السياســي المهنــدس عبــد هللا 
الشــيخ فقــد عبــر عــن قلقــه إزاء الحادثــة القبيحــة وقــد قــال معــرض تعليقــه 
عــن الحادثــة: »أشــعر بإحبــاط الن المتجــر لــم يتخــذ مــا يلــزم مــن إجــراءات، 
كتــراث، وأن ألزبائــن يشــعرون بقلــق مــن هكــذا  وأنــه تعامــل ببــرود وعــدم إ
أفعــال مســيئة، وذكــر بــأن الكراهيــة هــي عــدو مشــترك لنــا جميعــاً ســواء 

كانــت موجهــة ضــد االســام أو موجهــة الي ديانــة أو عقيــدة« .

اســتضاف الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب حفــل إفطــار رمضاـنـي، مســاء 
اإلثنيــن الماضــي، فــي البيــت األبيــض، حضــره قيــادات إســامية أمريكيــة وعــدد 

مــن الدبلوماســيين وســفراء بعــض الــدول اإلســامية.
اســتهل ترامــب كلمتــه قائــا: »يســعدنا أن نتشــارك هــذا اإلفطــار المميــز 
مــع هــذا العــدد الكبيــر مــن الشــخصيات المرموقــة والكثيــر مــن األصدقــاء، 
وأضــاف ترامــب أن »شــهر رمضــان هــو شــهر البــر والصدقــة والخدمــة إلخواننــا 
المواطنيــن، شــهر مميــز جــدا تتقــرب خالــه األســر والجيــران والمجتمعــات، 
وهــو الشــهر الــذي يوحــد فيــه النــاس قواهــم ســعيا وراء األمــل والتســامح 

والســام«.
اضــاف ترامــب بالقــول: »علينــا أن نظــل أوفيــاء ألســمى مثلنــا األمريكيــة، 
كلنــا  واألديــان.  األعــراق  بيــن  الزائفــة  لانقســامات  مــكان  هنــاك  ليــس 
أمريكيــون، وكلنــا متســاوون ـفـى الحقــوق والكرامــة، ومــن المحظــور إطاقــا 
اســتهداف أى مــن كان أو االنتقــاص مــن قــدره بســبب دينــه، وهــذا مــا يجعلنــا 

أقويــاء«
وتابــع: »نفكــر هــذا المســاء أيضــا بالمؤمنيــن الذيــن واجهــوا صعوبــات عــدة 
فــي األســابيع األخيــرة، فلقــد كانــت هــذه الفتــرة صعبــة بحــق. قلوبنــا حزينــة جــدا 
علــى المســلمين الذيــن قتلــوا فــي المســجدين فــي نيوزيلنــدا ومــع المســيحيين 

واليهــود واآلخريــن الذيــن قضــوا فــي ســريانكا وكاليفورنيــا وبيتســبورغ«.
الدينــي،  واالضطهــاد  اإلرهــاب  لمواجهــة  العمــل  بمواصلــة  ترامــب  وتعهــد 
قائــا: »نعقــد العــزم عـلـى التغلــب عـلـى شــرور اإلرهــاب واالضطهــاد الدينــي، 

هو األول منذ توليه الرئاسة

ترامب باللغة العربية مهنئاً الحضور »رمضان كريم« 

وحتــى  المباركــة،  لذكراهــم  تخليــدا 
يتمكــن النــاس مــن ممارســة دياناتهــم 
خطــر،  بــدون  والصــاة  خــوف،  بــدون 
والعيــش بحســب اإليمــان المتدفــق مــن 

قلوبهــم«.
الواليــات  الــرب ألن  وأضــاف: »نشــكر 
أن  فكــرة  عـلـى  تأســس  بلــد  المتحــدة 
الديانــات  مختلــف  مــن  المواطنيــن 
بأمــان  معــا  العيــش  عـلـى  قــادرون 
وحريــة«. وتابــع بالقــول: »دعونــا نصلــي 
مــن أجــل مســتقبل مــن الوئــام والســام، 
ودعونــا نواصــل العمــل معــا مــن أجــل 
وحســن  باألمــل  مـلـيء  مســتقبل  بنــاء 
النيــة ألطفالنــا ولكافــة شــعوب العالــم«.

فهل يلتزم ترامب )إن فاز باالنتخابات 
الرئاســية القادمــة( بجوهــر مــا ذكــره. أم 
البيــت  داخــل  جديــداً  واقعــاً  .ســيفرض 
رئاســية  عــادة  عــن  ويتوقــف  األبيــض 
لــم تتوقــف خــال العقديــن األخيريــن– 

الميــزان 
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90k miles

10k miles

90k miles138k miles101k miles
2008 Cadillac SRX

2017 Chevy Malibuonly 

Ford Explorer 2014Chrysler townDealership2010 Mazda 52010 Nissan Murano

ديترويت - الميزان
أقــام المركــز اإلســامي فــي ديترويــت عــددا مــن مــآدب اإلفطــار فــي الخيمــة 
الرمضانيــة، المتموضعــة امــام المركــز، دعــا إليهــا جهــات رســمية وفعاليــات 
دينيــة، شــعبية، واإلعاميــن العامليــن فــي مدينــة ديترويــت وديربــون، وذلــك 

خــال النصــف األول مــن شــهر رمضــان مبــارك.
وقــد حضــر موائــد اإلفطــار كل مــن مايــك دغــن، عمــدة مدينــة ديترويــت 
وكيــرن ماجوســكي عمــدة مدينــة هامتراميــك، وديبــي ســتابيانو الســيناتور 
فــي مجلــس النــواب األمريكــي وقضــاة ومشــرعون ومســؤول الشــعبة الماليــة 
لمدينــة  التعليمــي  المجلــس  وعضــو  صبــري،  اريــك  "ويــن"  مقاطعــة  ـفـي 
ديربــون عــادل معــزب وعبــدهللا الشــيخ رئيــس اللجنــة العربيــة اإلســامية 
للعمــل السياســي " امبــاك" وعــدد مــن رجــال الديــن وممثلــو وســائل اإلعــام 

المحليــة وفعاليــات شــعبية مختلفــة.
كــد مايــك دغــن عمــدة مدينــة ديترويــت ـفـي كلمــة ألقاهــا خــال الحفــل،  أ
إنــه يحضــر موائــد اإلفطــار التــي يقيمهــا المســلمون منــذ ثــات ســنوات وأن 
المســلمين حريصــون عـلـى بنــاء جســور التواصــل مــع أبنــاء المجتمــع مــن 
الديانــات األخــرى،  رغــم مــا تتعــرض لــه الجاليــة المســلمة مــن مضايقــات 
مــن قبــل الجهــات الرســمية واإلعاميــة،  مشــددا علــى أن المســلمين جــزء ال 
يتجــزأ مــن مكونــات المجتمــع األمريكــي،  ويشــاركون فــي بنــاء هــذا المجتمــع، 

وأن رمضــان مناســبة ســنوية لتعزيــز اواصــر المحبــة والتعــاون، 
خاصــة  إفطــار  مأدبــة  مــرة  وألول  ديترويــت  ـفـي  اإلســامي  المركــز  ونظــم 
باالعاميــن حضرهــا عــدد مــن العامليــن فــي اإلعــام اســتهلت بكلمــة للشــابة 
الفضيــل  الشــهر  بحلــول  الحضــور  خالهــا  مــن  هنــأت  المضرحــي،  منيــرة 
وقدمــت نبــذة عــن المركــز والخدمــات التــي يقدمهــا ألبنــاء الجاليــة والتــي 
تتــوزع مــا بيــن الدينــي والتثقيفــي واالجتماعــي، مشــيرة إلــى أنهــا المــرة إالولــى 
التــي يخصــص فيهــا اإلعاميــون بحفــل إفطــار تقديــرا مــن المركــز ألهميــة 

اإلعــام ولــدور الصحافــة والتواصــل االجتماعــي.
وشــكر والتــر ميــدل بــروك من)ديترويــت تايمــز( المركــز إلتاحــة هــذه الفرصة 
لــه والتواصــل مــع اعامــي الجاليــة للتعــرف علــى ثقافــات الجاليــات األخــرى 

وقضاياهــم بوصفهــا جــزءا مــن المجتمــع االمريكــي.
وقــال أســامة الســبايني ناشــر ورئيــس ناشــر ورئيــس تحريــر جريــدة صــدى 
الوطــن، ان المناســبة هامــة جــدا فــي توحيــد أبنــاء الجاليــة التــي تواجــه تحديــات 

ومصير مشــترك.
عــن  ديترويــت  ـفـي  اإلســامي  المركــز  ـفـي  العاملــة  شــهاب  روان  وعبــرت 
أبنــاء الجاليــة ومؤسســاتها المختلفــة مــن  التواصــل مــع  ـفـي  رغبــة المركــز 
خــال المنابــر اإلعاميــة ودعــت إلــى تفعيــل العوامــل المشــتركة بيــن اإلعــام 

وفعاليــات الجاليــة مــن خــال نهــج إعامــي متــوازن وموضوعــي، 
اختتــم عبــدهللا الشــيخ رئيــس اللجنــة العربيــة اإلســامية للعمل السياســي 

املركز االسالمي يف ديرتويت)ICD( يفتح ابوابه 

للفعاليات الرسمية والشعبية يف رمضان

$5.000

$12.500

$12.000$7.200$4.000$5500
313-247-2007

313-247-2007

313-247-2007313-247-2007313-247-2007313-247-2007313-247-2007

 Employment
بيت للبيع يف 

ديربورن 

 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

Call Dave Abdallah century 21

 313-281-4006 313-203-8209

للبيع 

ضع إعالنك 

هنا 
للتواصل عىل املوبايل

313-586-3230

للبيع 

ضع إعالنك 

هنا 
للتواصل عىل املوبايل

313-586-3230

للبيع 

ضع إعالنك 

هنا 
للتواصل عىل املوبايل

313-586-3230

 for sale

" امبــاك" المســؤول التنفيــذي لصحيفــة "الميــزان" الحفــل بكلمــة هنــأ الحضــور 
فيهــا بشــهر رمضــان المبــارك وشــدد علــى ضــرورة تنشــيط الفعاليــات االجتماعيــة 
وثقافــة الحــوار وتبــادل األفــكار والتواصــل بيــن أبنــاء الجاليــة، مؤكــدا  أن الشــهر 
الفضيــل فرصــة جيــدة للتواصــل بيــن أبنــاء الجاليــة وتوحيــد صفوفهــا ومواجهــة 

التحديــات بــروح الفــرد الواحــد
مأدبة الكادر الحكومي المنتخب

مــن جهتهــا عبــرت ديبــي ســتابيناو الســيناتور فــي مجلــس النــواب األمريكــي عــن 
ســعادتها لحضــور المأدبــة الرمضانيــة وهنــأت الحضــور بشــهر رمضــان المبــارك 

مؤكــدة إعجابهــا بنشــاطات الجاليــة االنتخابيــة.
وأشــاد القــس دونالــد بيســلي مــن كنيســة برايــت مــور بالجهــود التــي يبذلهــا 
المركــز اإلســامي ـفـي لــم شــمل الجاليــة والتواصــل االجتماعــي والروحــي مــع 

اآلخريــن.
التواصــل  إـلـى ضــرورة  القــت عــدة كلمــات أيضــا أشــار فيهــا المتحدثــون  كمــا 
بيــن الجاليــة والكــوادر الحكوميــة المختلفــة مشــيدين بــدور المركــز واداتــه المييــز 
وتحدثــوا عــن االنتخابــات وضــرورة المشــاركة فيهــا وتوعيــة أبنــاء الجاليــة لتركيــز 

خياراتهــم بمــا يخــدم قضاياهــم والشــأن العــام، 
الخيمــة  فعاليــات  أطلــق  قــد  كان  ديترويــت  ـفـي  اإلســامي  المركــز  أن  ويذكــر 
والفعاليــات  المســلمين  بيــن  العاقــة  لتوطيــد  ثــات ســنوات  منــذ  الرمضانيــة 

ديترويــت. متــرو  ـفـي  والشــعبية  والرســمية  الدينيــة 

عميد مدينة دترويت مايك دجن

عضو الكنجرس / عبد هللا حمود

سناتور / دبي ستابنو

عميدة مدينة همترامك/ كارن ماجوسكي

قاضي مدينة ديربورن / مارك سمر 

المدير التنفيذي) ICD(أ. سفيان نبهان
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ضمــن التقليــد الســنوي الــذي دأب علــى 
اللبناـنـي  االغتراـبـي  المجلــس  رئيــس  تبنيــه 
رجــل االعمــال د. نســيب فــواّز أقــام االخيــر 
مأدبــة إفطــار رمضانيــة عـلـى قاعــة المركــز 
طيــف  وبمشــاركة  أمريــكا  ـفـي  االســامي 
واســع مــن فعاليــات الجاليــة مــن ممثـلـي 
منظمــات المجتمــع المدـنـي، ورجــال ديــن  
والقضــاة  االطبــاء  مــن  متنوعــة  ونخــب 
شــخصيات  جانــب  اـلـى  والمحاميــن، 
يتقدمهــم  أمريكيــة  وحكوميــة  رســمية 
والنائــب  أورايـلـي  جــون  ديربــورن  عمــدة 
إيــزاك روبنســون، والنائــب عبــدهللا حمــود 

وعضــو مجلــس بلديــة ديربــورن مايــك ســرعيني، والقاضــي ســالم ســامة 
وقاضــي المحكمــة 19 مــارك ســومرز وشــخصيات دينيــة  وحكوميــة أخــرى، 
وأفتتــح برنامــج االحتفــاء بكلمــة ترحيــب لعريــف الحفــل د. محمــد ناصــر 
الــذي رحــب بالحضــور شــاكراً تلبيتهــم الدعــوة ومشــيراً الــى أن راعــي الدعــوة 
أنــه يمــر  د. نســيب فــوأّز دأب عـلـى إقامــة هــذا التقليــد الرمضاـنـي ورغــم 
بظــرف صحــي طــارئ بســبب الحــادث المــروري الــذي تعــرض لــه مؤخــراً اال 
أنــه يحــرص عـلـى تنظيــم الفعاليــة وذكــر أنــه تحــدث معــه هاتفيــاً وإطمــأن 
علــى صحتــه مذكــراً أن هــذا اللقــاء غرضــه إلتئــام الشــمل مــن خــال مائــدة 
رمضــان، بعدهــا تحــدث إمــام وخطيــب المركــز االســامي االمريكــي الشــيخ 

رئيس املجلس اللبناين االغرتايب د. نسيب فواّز يقيم 

مأدبة االفطار الرمضاين السنوي لقادة ونخب الجالية 

وشخصيات رسمية حكومية أمريكية

محمــد ماردينــي الــذي 
رحــب بالحضــور معبــراً 
للقائميــن  شــكره  عــن 
مؤكــداً  الفعاليــة،  عـلـى 
فــي ســياق حديثــه علــى 
بيــن  الوحــدة  أهميــة 
النــاس مســتعيراً االيــة 
أمتكــم  )إن  الكريمــة 
أمــة واحــدة وأنــا ربكــم 
اـلـى  داعيــاً  فاعبــدوِن( 

تفعيل عوامل الوحدة ونبذ التقسيم، بعدها كانت كلمة 
لراعــي كنيســة ســانت ميــري ـفـي ليفونيــا األب ميشــيل 
شــلهوب الــذي رحــب بالحضورمثنيــاً علــى القائميــن علــى 
تنظيــم الفعاليــة الرمضانيــة التــي تهــدف الــى لــم الشــمل 
وتقريــب وجهــات النظــر بيــن ممثـلـي الطوائــف واالديــان 
دون المســاس بخصوصيــة أي طــرف وإنمــا علــى قاعــدة 
إحتــرام عقائــد االخــر، كمــا تضمنــت كلمتــه تقديــم التعــازي 
راعــي  صفيــر  بطــرس  مارنصــرهللا  البطريــرك  لوفــاة 
الكنيســة المارونيــة وطالــب االب شــلهوب بالتصــدي الــى 
خطــاب الكراهيــة والتفرقــة والعنــف اـلـى جانــب تأكيــده 
علــى ضــرورة تحويــل االقــوال الــى أفعــال لتحقيــق أهــداف 
المصالحــة وتفعيــل المشــتركات االنســانية بيــن النــاس، 
فقــرات  بيــن  ناصــر  محمــد  الحفــل  عريــف  تحــدث  كمــا 
المشــترك  العيــش  مبــدأ  تبنــي  ضــرورة  عــن  الحديــث 
ـفـي  السياســة  دور  منتقــدأ  متســامح،  مجتمــع  لخلــق 
حياتنــا الــذي أثــر بشــكل ســلبي علــى حالــة التعايــش بيــن 
النــاس فــي مجتمعاتنــا وفــي االغتــراب، كمــا تحــدث الشــيخ 
أحمــد حمــود موجهــاً التحيــة للحضــور وشــاكراً المبادريــن 
إلقامــة االمســية الرمضانيــة المذكــورة كمــا شــكرهم علــى 

نســيب  د.  اللبناـنـي  االغتراـبـي  المجلــس  رئيــس  قبــل  مــن  بالتكريــم  شــموله 
كــد علــى أهميــة إســتمرار الحــوار الــودي بيــن مختلــف أطيــاف الجاليــة  فــواّز وأ
وقياداتهــا والمحافظــة عـلـى أجــواء المحبــة واأللفــة عـلـى قاعــدة إنســانية، مــن 
جهــة أخــرى تضمــن برنامــج الفعاليــة تكريــم كل مــن الشــيخ محمــد ماردينــي، 
واالب ميشــيل شــلهوب، والشــيخ أحمد حمود وقد قام بتقديم دروع التكريم 
لهــم ســفير لبنــان الســابق ـفـي ســاحل العــاج وقنصــل لبنــان العــام االســبق 
ـفـي ديترويــت د. عـلـي عجمــي، كمــا قــدم لهــم الشــهادات التقديريــة االســتاذ 
ســام بيضــون وفــي ســياق متصــل ألقــى ممثــل راعــي الحفــل المحامــي حميــد 
دكــروب كلمــة د. نســيب فــواّز بالنيابــة عنــه حيــث قــدم الشــكر للحضــور علــى 
تلبيتهــم الدعــوة مؤكــداً  علــى ضــرورة المضــي قدمــاً فــي مســيرة تحقيــق الوحــدة 
كــد دكــروب بأنــه رغــم الظــرف  بيــن أبنــاء الجاليــة بغــض النظــر عــن االنتمــاءات وأ
الطــارئ الصحــي الــذي يمــر بــه د. فــواّز اال انــه أصــر علــى تنظيــم الحفــل لتجديــد 
الفرصــة للــم شــمل الجاليــة عـلـى مائــدة رمضــان وتبنــي مبــدأ الوحــدة بيــن 
مختلــف أطيــاف الجاليــة ونبــذ العنــف والتطــرف وخطــاب الكراهيــة وإســتيعاب 
اآلخــر علــى قاعــدة القواســم المشــتركة، وفــي ختــام الحفــل تحــدث الســيد حاتــم 
شــكر مشــيداً بــدور المجلــس االغترابــي فــي إطــاق تلــك المبــادرات التــي تهــدف 
الــى تمتيــن وشــائج المحبــة بيــن أبنــاء الجاليــة مــن خــال نافــذة رمضــان الشــهر 
الــذي لــه أبعــاد كبيــرة وعديــدة منهــا البعــد االجتماعــي بيــن النــاس، ثــم تنــاول 

الحضــور طعــام االفطــار وســط أجــواء رمضانيــة متميــزة. 
الميزان - إستبرق العزاوي

تعتبــر منظمــة )اليــف( لإلثاغــة والتنميــة واحــدة مــن أهــم المنظمــات العاملة 
إســتهلت  التنميــة والتطويــر واإلغاثــة، منــذ مــا يقــارب 26 عامــاً  ـفـي مجــال 
المتحــدة  الواليــات  داخــل  بقــاع شــتى  ـفـي  الخيــر  عمــل  بمســيرة  مشــوارها 
وخارجهــا، وذلــك تبعــا لحاجــة تلــك البقعــة اوالمجتمــع المحـلـي او المنطقــة 

التــي تغطيهــا )اليــف(.
كان لهــذه المنظمــة الفــذة - بادارتهــا المختلفــة - ومايــزال دور كبيــر وفعــال 
فــي بقــاع مختلفــة مــن عالمنــا العربــي واالســامي وأفريقيــا فضــاً عــن مناطــق 

أخــرى داخــل الواليــات المتحــدة االمريكيــة والعالــم.
 امــا علــى صعيــد واقــع الجاليــة فقــد لعبــت منظمــة )اليــف( أدواراً مهمــة فــي 
كاتها مــع منظمــات تعمــل فــي  مشــاريع تخــص الجاليــة، وتحــاول أن تعــزز شــرا
ذات المضمــار؛ وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة لتعزيــز مســيرة العمــل اإلغاثــي 

والخيري.
مــن  عــدد  ـفـي  المنظمــة  أطلقتهــا  التــي  التنمويــة  المشــروعات  تــزال  مــا 
المناطــق المنكوبــة خيــر شــاهد عـلـى إهتمــام المنظمــة بالقضايــا االنســانية؛ 
حيــث إنصــب إهتمامهــا عـلـى الجهــود اإلغاثيــة ـفـي قطــاع الصحــة والتعليــم 
والميــاه فــي بلــدان عديــدة منهــا فلســطين والعــراق وســوريا واليمــن وغيرهــا 

المنكوبــة. المناطــق  مــن 
 نظــراً إلتســاع نطــاق عملهــا عالميــاً فيوجــد للمنظمــة حواـلـي 8 إدارات حــول 
العالــم، لــم تنفصــل مســيرة )اليــف( ـفـي الخــارج عــن مســيرتها ـفـي الداخــل وـفـي 
رحــاب شــهر رمضــان المبــارك تحــاول المنظمــة الحفــاظ علــى مســتوى تفاعلهــا 
مــع أبنــاء الجاليــة، وفــي هــذا الســياق أقامــت المنظمــة مأدبــة إفطــار ألبنــاء الجاليــة 
وذلــك ـفـي أروقــة مســجد الســام الكائــن ـفـي مدينــة ديربــور حيــث حضــر المأدبــة 
عــدد كبيــر مــن ابنــاء الجاليــة الــى جانــب حضــور مديــر المنظمــة التنفيــدي )الدكتــور 

هانــي صقــر( وعــدد مــن الناشــطين فــي الجاليــة اليمنيــة. 
الميزان  

منظمة اليف للتنمية 

واإلغاثة تنظم إفطاراً 

جامعياً يف مسجد السالم
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ترامب ينضم إىل 

حملة التحريض ضد 

رشيدة طليب
انضــّم الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، اإلثنيــن، إلــى الجــدل المتصاعــد بشــأن 
التعليقــات التــي أدلــت بهــا عضــو مجلــس النــواب األميركــي، رشــيدة طليــب، حــول 

المحرقــة اليهوديــة، واعتبرهــا الجمهوريــون معاديــة للســامية.
ألبويــن  المولــودة  طليــب،  قالــت  عندمــا  الماضــي  األســبوع  الجــدل  وأثيــر 
فلســطينيين مهاجريــن، ـفـي مقابلــة، إنهــا تجــد "نوعــاً مــن الشــعور المهــّدئ" ـفـي 

لليهــود". آمــن  "مــاذ  إنشــاء  ـفـي  مســاهمين  كانــوا  الفلســطينيين  أن  حقيقــة 
وقالــت فــي مقابلــة مــع المدّونــة اإلذاعيــة "ســكالداغري" التابعــة لـ"ياهو": "هناك 
أقــول هــذا لألصدقــاء عندمــا أفكــر بالهولوكوســت  نــوع مــن الشــعور المهــّدئ، 
ومأســاة الهولوكوســت، وحقيقــة أّن أجــدادي الفلســطينيين هــم الذيــن خســروا 

أرضهــم والبعــض خســر حياتــه".
وتابعــت: "كّل هــذا كان باســم محاولــة إنشــاء مــاذ آمــن لليهــود، ـفـي حقبــة مــا 
بعــد الهولوكوســت، ومــا بعــد المأســاة والماحقــة المريعــة لليهــود فــي العالــم فــي 
ذلــك الوقــت"، مضيفــة "أحــب حقيقــة أّن أجــدادي هــم مــن قامــوا بتأميــن ذلــك".
أدلــى ترامــب بدلــوه فــي هــذه القضيــة، وقــال إن طليــب "مــن الواضــح أّن لديهــا 
كراهيــة كبيــرة إلســرائيل والشــعب اليهــودي. هــل تتخّيلــون مــا الــذي قــد يحــدث 

لــو تفّوهــت أنــا بمــا قالتــه وتقولــه؟".
وانتهــزت عضــو مجلــس النــواب الجمهوريــة ليــز تشــيني أيضــاً الفرصــة لتشــارك 
ـفـي الجــدل القائــم قائلــة إّن تعليقــات طليــب تمّثــل "معــاداة دنيئــة للســامية"، 
ودعــت قيــادة الديمقراطييــن فــي مجلــس النــواب إلــى اتّخــاذ إجــراء بحــّق زميلتهــا، 

وغــرّدت "هــذا يجــب أن يتخّطــى الحــدود، حتــى بالنســبة إليهــم".
أمــا طليــب فكتبــت عـلـى موقــع "تويتــر" أّن تعليقاتهــا أخرجــت عــن ســياقها، 

رحلة تسلّق دمويّة.. 

تظاهرت باملوت لتنجو 

من قاتل صديقها
واليــة  مــن  رجــل  إقــدام  عــن  األميركيــة  فيرجينيــا  واليــة  شــرطة  أعلنــت 
ماساتشوســتس علــى طعــن متجوليــن علــى طريــق "أباالشــيان"، ممــا أدى إلــى 

اآلخــر. وإصابــة  أحدهمــا  مقتــل 
واعتقلــت الشــرطة جيمــس لويــس جــوردان، البالــغ مــن العمــر 30 عاًمــا، بعــد 

مهاجمتــه متســلقين، واتّهــم بالقتــل واالعتــداء بقصــد القتــل.
كـّـدت وفــاة رجــل، وإصابــة  ولــم تكشــف الســلطات عــن أســماء الضحايــا، لكنهــا أ

امــرأة بجــروح عميقــة.
وأظهــر التقريــر تهديــد رجــل، يحمــل ســكينا كبيــرا برفقــة كلبــه، مجموعــة مــن 
المتنزهيــن وعددهــم 4 مســاء الجمعــة، ليفــّر علــى اثــر ذلــك اثنــان مــن المتنزهيــن 
شــماالً، وبعــد اإلبتعــاد عــن القاتــل، أبلغــوا الشــرطة بالهجــوم. وفــي غضــون ذلــك، 

تمكّــن القاتــل مــن الوصــول إلــى الضحيتيــن اللتيــن هربتــا جنوبــاً وطعنهمــا.

وأّن "جميــع الذيــن يحاولــون 
بذلــك  سيفشــلون  إســكاتي 

بشــكل بائــس".
مجلــس  رئيســة  وبــادرت 
بيلوســي  نانســي  النــواب 
إّن  وقالــت  دعمهــا  إـلـى 
الجمهورييــن  "محــاوالت 
ســمعة  لتلطيــخ  اليائســة 
)طليــب( وتحويــر تعليقاتهــا 
أمــر مثيــر للغضــب"، مشــيرة 
أن  ترامــب  عـلـى  أّن  إـلـى 

. ر يعتــذ
روزنبــرغ،  يائيــر  واعتبــر 

اليهوديــة،  بالشــؤون  تعنــى  التــي  اإللكترونيــة  "تابليــت"  مجلــة  ـفـي  الكاتــب 
أّن تعليقــات طليــب غيــر دقيقــة تاريخيــاً، إاّل أنّهــا ليســت معاديــة للســامية. 
وقــال فــي تغريــدة علــى "تويتــر": "قالــت طليــب إنـّـه يتملّكهــا )شــعور مهــّدئ( 
ليــس ـفـي مــا يتعلــق بالهولوكوســت، بــل حــول كيفيــة إعطــاء الفلســطينيين 
ملجــأ لليهــود جــراء ذلــك. وهــذا غيــر تاريخــي"، مضيفــاً "لكّنــه ليــس معاديــاً 

للســامية".
التقّدميــة.  اليهوديــة  آرك"  ذا  "بنــد  أيضــا مؤسســة  عــن طليــب  ودافعــت 
وكتبــت المؤّسســة عـلـى حســابها ـفـي "تويتــر" أّن "الهجمــات التــي تتعــرّض 
لهــا رشــيدة طليــب تافهــة وال أســاس لهــا. هــي لــم تقلّــل مــن شــأن مأســاة 

المحرقــة".
الســامية  معــاداة  الســتخدام  الجمهورييــن  زعمــاء  عـلـى  "العــار  وتابعــت 
والمعانــاة اليهوديــة كســاح لمهاجمــة قيــادات تقّدميــة ملّونــة والدفــع باتجــاه 

اإلســاموفوبيا". 
وكانــت اتّهامــات مماثلــة قــد ُوّجهــت إلــى النائبــة إلهــان عمــر التــي قالــت فــي 
وقــت ســابق هــذا العــام إّن الدعــم األميركــي إلســرائيل دافعــه المــال الــذي 

تعطيــه جماعــات الضغــط المؤيــدة إلســرائيل. )فرانــس بــرس(

وتمكّــن أحــد الضحايــا مــن إرســال إشــارة اســتغاثة عـلـى هاتفــه عبــر ميــزة 
"SOS"، وإرســال موقعــه إـلـى الشــرطة قبــل وفاتــه، بينمــا هربــت المــرأة. 

وأوضــح الشــرطي كيــث دونغــان قائــاً: "لقــد تظاهــرت بأنهــا ماتــت وعندمــا 
ابتعــد القاتــل مــع كلبــه، تابعــت هروبهــا".

مــن  أخــرى  مجموعــة  تصــادف  أن  قبــل  أميــال   6 الضحيــة  وركضــت 
صحــي. مركــز  أقــرب  إـلـى  نقلهــا  ـفـي  ســاعدوا  الذيــن  المتنزهيــن 

وأعتقــل القاتــل بعــد أن رصــدت الســلطات كلبــه. وقــد دلّهــم الكلــب عـلـى 
مــكان صاحبــه، وبعــد ذلــك عثــرت الســلطات علــى ســكين كبيــر علــى الطريــق 

قبــل العثــور علــى الضحيــة الــذي فــارق الحيــاة.

حلفاء ترامب ينتقدون 

حربه التجارية عىل 

الصني
الميزان – وكاالت 

أعــرب جمهوريــون فــى مجلــس الشــيوخ األمريكــى، عــن قلقهــم المتزايــد 
األمريكــى،  الرئيــس  يشــنها  التــى  المتصاعــدة  التجاريــة  الحــرب  أن  مــن 
ـفـى  ناخبيهــم  تــؤذى  أنهــا  مــن  محذريــن  الصيــن،  ضــد  ترامــب،  دونالــد 
البيــت  بيــن  التوتــر  حــدة  مــن  يزيــد  ممــا  األمريكيــة،  الريفيــة  المناطــق 

والكونجــرس. األبيــض 
وبحســب صحيفــة واشــنطن بوســت، األمريكيــة، اليــوم ، األربعــاء، اتخــذ 
بعــض المشــرعين الجمهورييــن، الذيــن يشــعرون باإلحبــاط بشــكل متزايــد 
مــن ترامــب، تلــك الخطــوة غيــر العاديــة المتمثلــة ـفـى انتقــاد رئيــس مــن 

حزبهــم، علًنــا.
وقــال تشــارلز جراســلى، رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة بمجلــس الشــيوخ، 
الــذى ظهــر كواحــد مــن كبــار منتقــدى ترامــب فــى مجــال التجــارة، إنــه يعتــزم 
الكتابــة إلــى الرئيــس لشــرح مخــاوف المزارعيــن. لكــن فــة مواجهــة احتمــال 
العداـئـى، يبحــث المشــرعون الجمهوريــون  ـفـى نهجــه  أن يســتمر ترامــب 
أيًضــا عــن طــرق لتوفيــر خطــة إنقــاذ للمزارعيــن، وربمــا يضيفــون مليــارات 
الــدوالرات إلــى مشــروع قانــون الكــوارث الــذى ظــل فــى الكونجرس ألســابيع. 
وتأجيــج المخــاوف فــى الكابيتــول هيــل جــاء نتيجــة االنطبــاع بــأن ترامــب 
قــد ال يكــون لديــه لعبــة نهائيــة واضحــة. وقــال زعيــم األغلبيــة فــى مجلــس 
الشــيوخ ميتــش ماكونيــل: »فــى النهايــة، ال طــرف فائــز فــى حــرب تجاريــة مــا 

لــم يكــن هنــاك اتفــاق فــى النهايــة، وبعــد ذلــك تنتهــى التعريفــات«.

خدمات قنصلية لألمريكيني 

يف مكدونالدز

إذا كنــت مواطنــا أميركيــا تــزور النمســا وفــي حاجــة إلــى مســاعدة عاجلــة وال 
تســتطيع الوصــول للســفارة، فــإن الحــل ســيكون بــدءا مــن األربعــاء 15 أيــار/

مايــو فــي "مكدونالــدز"!
الســفارة األميركيــة ـفـي فيينــا أعلنــت إبــرام اتفاقيــة مــع سلســلة المطاعــم 

إـلـى المســاعدة. الشهيرة"لمســاعدة المواطنيــن األميركييــن المحتاجيــن" 
وتهــدف االتفاقيــة التــي أعلنــت األســبوع الماضــي إـلـى تمكيــن المواطنيــن 
األميركييــن المســافرين إـلـى النمســا والذيــن هــم بحاجــة ماســة للمســاعدة 
وال توجــد لديهــم طريقــة اتصــال بالســفارة، مــن الحصــول علــى مســاعدة مــن 

خــال أي مــن أفــرع المطعــم الشــهير.
وبــدءا مــن األربعــاء ســيتمكن هــؤالء المواطنــون مــن دخــول أي مــن أفــرع 
"مكدونالــدز" فــي النمســا وسيســاعدهم موظفــو المطعــم علــى التواصــل مــع 

الســفارة للحصــول علــى الخدمــات القنصليــة.
جــوازات  عــن  "اإلبــاغ  تشــمل  الخدمــات  هــذه  أن  إـلـى  الســفارة  وأشــارت 
التــي  الطبيــة  كالحــاالت  التنقــل"  وخدمــات  والمســروقة  الضائعــة  الســفر 

الحــرة  المصــدر:  إـلـى مســاعدة خاصــة.  تحتــاج 

أمازون تنشئ مطارها 

الخاص لهذه األسباب
جيـــف  أمـــازون  لشـــركة  التنفيـــذي  والمديـــر  األميركـــي  المليارديـــر  أعلـــن 
بيـــزوس، بـــدء أعمـــال إنشـــاء مطـــار أمـــازون الجديـــد بقيمـــة 1.5 مليـــار دوالر 

بمدينـــة سينســـيناتي ـفــي واليـــة أوهايـــو شـــرقي الواليـــات المتحـــدة.
كثـــر  وكانـــت أمـــازون وقعـــت عقـــدا مدتـــه 50 عامـــا ـفــي 2017، الســـتئجار أ

مـــن 900 فـــدان مـــن مطـــار سينسيناتي/شـــمال كنتاكـــي الدوـلــي.
ــر عـلــى عمليـــات الشـــحن  كبـ ــازون بذلـــك إـلــى تحقيـــق ســـيطرة أ وتهـــدف أمـ
الخاصـــة بهـــا وأن تصبـــح أقـــل اعتمـــادا عـلــى شـــركات النقـــل مثـــل FedEx و
UPS خدمـــة البريـــد األميركيـــة، مـــن أجـــل خفـــض التكاليـــف وتســـريع أوقـــات 

التســـليم.
وقـــال بيـــزوس لوســـائل إعـــام إن هـــذا المطـــار »سيســـمح لنـــا بتوصيـــل 
برايـــم  أعضـــاء خدمـــة  أن  إـلــى  أســـرع«، مشـــيرا  بشـــكل  للعمـــاء  البضائـــع 

سيتســـلمون بضائعهـــم خـــال يـــوم واحـــد بـــدال مـــن يوميـــن.

ومـــن المتوقـــع افتتـــاح المشـــروع الـــذي ســـيوفر نحـــو ألفـــي فرصـــة عمـــل 
فـــي عـــام 2021. المصـــدر: الحـــرة
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أصعــب منصــب فــي الواليــات المتحــدة بعــد منصــب الرئيــس، يبــدو 
دي بازيــو الملقــب أحيانــا "الطائــر الكبيــر" بســبب طولــه الــذي يبلــغ 
1.97 متــرا، مــن القليليــن الذيــن يعبــرون عــن ثقتهــم فــي حظوظهــم.
قــام  حيــث  شــهور  منــذ  لترشــحه  األجــواء  يســتطلع  كان  وفيمــا 
وســاوث  آيــوا  مثــل  مبكــرة  انتخابــات  تجــري  واليــات  ـفـي  بجــوالت 

واســعة. بســخرية  حملتــه  قوبلــت  كاروالينــا، 
وقللــت اســتطاعات الــرأي الديمقراطيــة خصوصــا مــن حظــوظ دي 
بازيــو، الــذي ســيخوض االنتخابــات التمهيديــة لحزبــه وهــي الســباق 

الحزبــي الداخلــي ضــد المرشــحين الـــ22 اآلخريــن.
وقــال 76 ـفـي المئــة مــن الناخبيــن ـفـي مدينــة نيويــورك إنــه يجــب 
أال يترشــح ـفـي الســباق االنتخاـبـي ـفـي 2020 مقارنــة بـــ18 ـفـي المئــة 
دعمــوا ترشــحه، حســب اســتطاع للــرأي أجرتــه جامعــة كوينيبيــاك 

ـفـي مطلــع نيســان/أبريل الماضــي.
ويدافــع دي بازيــو الــذي خلــف المليارديــر مايــكل بلومبــرغ عـلـى 
أســاس وعــوده بخفــض التفــاوت االجتماعــي عبــر ســجله التقدمــي، 

مشــيرا إلــى أن ذلــك قــد يكــون نموذجــا وطنيــا.

شؤون إمريكية

أعلــن الرئيــس دونالــد ترامــب عــن تقديــم خطــة إلعــادة تنظيــم الهجــرة واللجــوء، 
والحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية وتأميــن الحــدود، متعهــداً بتعجيــل البــت ـفـي 
طلبــات اللجــوء، وتغييــر نظــام اإلقامــة الدائمــة )الغريــن كارد( إـلـى نظــام يســمى 

"بنــاء أميــركا" يعتمــد عـلـى النقــاط.
وقــال خــال خطــاب األســبوع الماضــي إن "سياســتنا أعطــت االقتصــاد قــوة 
إـلـى حــد كبيــر ولكــن علينــا اآلن أن نعتمــد نظامــا للهجــرة يكــون مائمــا ويطبــق 

المقبلــة"، لألجيــال 
المفتوحــة  الحــدود  "يريــدون  إنهــم  وقــال  الديمقراطييــن  ترامــب  وانتقــد 

قانــون". دون  مــن  والفوضــى  المنخفضــة  والمعاشــات 
وأشــار إـلـى أن خطتــه تركــز عـلـى "األجــور وأمــن العمــال األميركييــن أوال وقبــل 
كل شــيء"، وأضــاف "مقترحنــا يدعــم األميركييــن والعمــال والهجــرة وبالتاـلـي 
منطقــي، ويســاعد كل النــاس بمــا فيهــم ماييــن المهاجريــن للتوصــل إلــى الحلــم 

األميركــي"، مشــيرا إـلـى أن الخطــة بهــا برنامــج متكامــل.
تركز الخطة على هدفين أسياسيين، كما أوضح ترامب وهما:

أوال: وضع حد للهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.
إـلـى نظــام هجــرة قانوـنـي يحمــي األجــور ويعــزز القيــم األميركيــة،  ثانيــا: تــؤدي 

العالــم. عبــر  اســتحقاقا  واألكثــر  ذكاء  األكثــر  ويجــذب 
القــوات  مجــال  ـفـي  "المهنيــون  هــم  الخطــة  هــذه  طــور  مــن  أن  ترامــب  وذكــر 
ـفـي  مئــة  الحــدود  يحتاجــون لضبــط  مــاذا  يعرفــون  الذيــن  هــم  ألنهــم  المســلحة 
المئــة"، مشــيرا إـلـى أن البنــى التحتيــة الماديــة عـلـى الحــدود ونقــاط العبــور غيــر 

الكاـفـي. التمويــل  عـلـى  مائمــة وال تحصــل 

وجــدد تأكيــده علــى أن هنــاك تدفقــا عبــر الحــدود للمخــدرات، موضحــا 
أن الخطــة ســتعمل علــى التوصــل إلــى "نظــام تدقيــق مئــة فــي المئــة لــكل 
مــا يقطــع الحــدود، خاصــة المخــدرات مــن خــال ضبــط األمــن وتعزيــز 

البنــى التحتيــة".
وبحســب الخطــة فإنهــا تقتــرح وضــع صنــدوق لتمويــل عمليــة ضبــط 
الحــدود مــن خــال كل األمــوال التــي يتــم تقاضيهــا عبــر الحــدود عبــر 

المختلفــة. والضرائــب  الجمــارك 
كــد ترامــب أنــه يريــد تعديــل قوانيــن الهجــرة  وبجانــب البنــى التحتيــة، أ
بالنســاء  االتجــار  تشــجع  المحاكــم  قــرارات  وكذلــك  الحاليــة  "القوانيــن 
واألوالد عبــر الحــدود، %65 ممــن مــر عبــر الحــدود كانــوا مــن األطفــال او 

صغــار الســن، نريــد أن نضــع حــدا لتهريــب األطفــال".
وأعلــن ترامــب أنــه يريــد "إعــادة األطفــال الذيــن يأتــون مــن دون أهلهــم 

إلــى ديارهــم فــي أقــرب وقــت ممكــن".
وذكــر بأنــه يريــد أن يقــدم األمــن لمــن يهــرب مــن اضطهــاد الحكومــات 
ـفـي هــذا المجــال،  إـلـى اللجــوء للواليــات المتحــدة "لكــن  ولمــن يســعى 
هنــاك الكثيــر مــن القوانيــن التــي تســمح لهــم بالدخــول إلــى بادنــا بــدون 
أي أســس ويســتفيدون مــن مستشــفياتنا وأماكــن اللجــوء والمداريــس 
ويســتفيدون من أموال يجب أن توجه إلى المحاربين القدامى وخفض 
الفقــر ومســاعدة مــن يحتاجــون إلــى هــذه األمــوال، هــم يســتفيدون مــن 
هــذه األمــوال بطريقــة غيــر مائمــة، ولــن يحصــل ذلــك عبــر القوانيــن التــي 

اعتمدناهــا".

لانتخابــات  ترشــحه  بازيــو  دي  بيــل  نيويــورك  عمــدة  أعلــن 
الرئاســية المقــررة فــي 2020، رغــم انتقــادات وســائل إعــام ونتائــج 
اســتطاعات رأي تشــير إلــى أن معركــة انتخابيــة صعبــة ســتكون فــي 

انتظــاره.
يســعى  الــذي  الـــ23  الديمقراطــي  المرشــح  بازيــو  دي  وبــات 

ترامــب. دونالــد  الرئيــس  لمواجهــة 
واســتعرض دي بازيــو البالــغ 58 عامــا، ـفـي شــريط فيديــو أعلــن 
كبــر المــدن األميركيــة  فيــه ترشــحه، السياســات التــي اســتحدثها فــي أ
كــد أنــه "مســتعد  لمصلحــة "األســر العاملــة" منــذ عــام 2014، كمــا أ

لتحــدي" الرئيــس ترامــب.
وقــال فــي الفيديــو الــذي بلغــت مدتــه ثــاث دقائــق "هنــاك الكثيــر 
مــن المــال فــي العالــم، هنــاك الكثيــر مــن المــال فــي هــذا البلــد، إنمــا 
هــو فــي األيــدي الخاطئــة" وهــي عبــارة يكررهــا باســتمرار فــي نيويــورك.
وأشــار دي بازيــو إـلـى أنــه يعــرف كيــف يواجــه ترامــب ـفـي مجــال 
التغيــر المناخــي، وهــو الملــف الــذي يشــكك فيــه الرئيــس األميركــي.

ثاـنـي  بــأن وظيفــة عمــدة نيويــورك هــي  ورغــم المقولــة الســائدة 

بناء أمريكا بدالً من الجرين كارد ..

 ترامب يعلن عن خطة جديدة للهجرة

املرشح الدميقراطي الـ23 .. عمدة نيويورك يدخل السباق الرئايس

واســتحدث دي بازيــو نظــام حضانــة وإجــازة مدفوعــة األجــر شــامل 
الرعايــة  تقديــم  لضمــان  الجــاري  العــام  مطلــع  مهــد  كمــا  ومجاـنـي، 
الصحيــة لكافــة ســكان نيويــورك. ففــي نهايــة نيســان/أبريل، تبنــى 

حزمــة قوانيــن راميــة لحمايــة البيئــة ـفـي المدينــة.
ودي بازيــو متــزوج مــن شــيرالين ماكــراي وهــي كاتبــة وسياســية 

أميركيــة مــن أصــول إفريقيــة، ولديهمــا ابــن وابنــة.
الرئاســي،  العمــدة  طمــوح  بشــدة  تنتقــد  إعــام  وســائل  وكانــت 
وســخرت صحــف محليــة مــن افتقــاده للكاريزمــا بمــا فــي ذلــك رحاتــه 
اليوميــة لممارســة الرياضــة ـفـي نــاد ـفـي معقلــه الســابق ـفـي بروكليــن 

ْكُوومــو. أنــدرو  ومشــاحناته مــع حاكــم الواليــة الديمقراطــي 
لكــن دي بازيــو يذكــر منتقديــه دائمــا بــأن أحــدأ لــم يؤمن بحظوظه في 
أن يصبــح عمــدة نيويــورك فــي عــام 2013. وقــال لصحيفــة "نيويــورك 
تايمــز" فــي كانــون الثاني/ينايــر الماضــي "قضيــت الكثيــر مــن الوقــت 
فــي المركــز األخيــر فــي عــدد مــن االســتطاعات فــي عــدد مــن الســباقات". 

وتابــع "ليــس مهمــا أيــن بــدأت، المهــم أيــن تنتهــي".
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رام هللا:
باالعتــراف  العالميــة  غوغــل  شــركة  لمطالبــة  الكترونيــة  حملــة  الفلســطينيون  أطلــق 

خرائطهــا. ـفـي  بفلســطين 
وقــال أميــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر صائــب عريقــات، عـلـى حســابه ـفـي 
تويتــر الثالثــاء، إن 400 ألــف شــخص انضمــوا إـلـى الحملــة خــالل يــوم واحــد مــن إطالقهــا.
وانتقــد عريقــات شــركة غوغــل بســبب تغييبهــا فلســطين بخرائطهــا، معتبــرا ذلــك “إهانــة 
كبيــرة للشــعب الفلســطيني ويقــوض جهــود مالييــن األشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الحملــة 

لتأميــن االســتقالل الفلســطيني والتحــرر مــن االحتــالل والقمــع اإلســرائيلي”.
واعتبــر موقــع إلكترونــي جــرى إطالقــه لدعــم الحملــة أن شــركة غوغــل “ســواء عــن قصــد أو 
غيــر ذلــك تجعــل نفســها متواطئــة فــي التطهيــر العرقــي للحكومــة اإلســرائيلية لفلســطين”. 
وجــاء ـفـي الموقــع “هــذه مشــكلة مهمــة، حيــث تعتبــر خرائــط غوغــل اآلن أمــًرا نهائًيــا مــن 
ِقبــل أشــخاص مــن جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك الصحافييــن والطــالب وغيرهــم ممــن 

يقومــون بإجــراء بحــث فــي الوضــع اإلســرائيلي الفلســطيني”.
ودعــا الموقــع إلــى االنضمــام فــي دعــوة غوغــل لالعتــراف بفلســطين فــي خرائطهــا ولتعييــن 
األراضــي الفلســطينية “التــي تحتلهــا إســرائيل بشــكل غيــر قانوـنـي وتحديدهــا” ومشــاركة 

ذلــك علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.)د ب أ(

عدد الفلسطينيني 

تضاعف منذ النكبة

تسع مرات
الواقــع  إن  عــوض  عــال  المركــزي  اإلحصــاء  جهــاز  رئيســة  أعلنــت  هللا:  رام 
كثــر مــن 9 مــرات  الديموغرافــي الفلســطيني بعــد 71 عامــا مــن النكبةتضاعــف أ
ليصــل عــدد الفلســطينيين إلــى 13,1 مليونــاً فــي الداخــل والشــتات حتــى نهايــة 

العــام 2018.
وقالــت عــوض فــي تصريــح صحافــي بالتزامــن مــع الذكــرى الحاديــة والســبعين 
كثــر مــن نصــف الفلســطينيين أو  لنكبــة 1948 التــي صادفــت االربعــاء، إن أ
6,48 مالييــن شــخص يعيشــون فــي فلســطين التاريخيــة بينهــم 1,57 مليــون 

داخــل إســرائيل.
الرغــم مــن تشــريد  الجهــاز فانــه عـلـى  انــه “وفقــا ألرقــام  وأوضحــت عــوض 
وتهجيــر الفلســطينيين وحرمانهــم مــن حــق العــودة، مقابــل سياســة إســرائيلية 
ان  اال  امتيــازات،  واعطائهــم  العالــم  مــن  اليهــود  جــذب مالييــن  عـلـى  تعمــل 

أعــداد الفلســطينيين تتســاوى مــع عــدد اإلســرائيليين”.
وتشــير التقديــرات الســكانية اـلـى أن عــدد الســكان نهايــة 2018 ـفـي الضفــة 
الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية المحتلــة، بلــغ 2,95 مليــون نســمة، وـفـي 

قطــاع غــزة نحــو 1,96 مليــون.
ويقيــم وفــق الجهــاز “فــي محافظــة القــدس نحــو 447 ألــف نســمة منهــم نحــو 

%65 )نحــو 281 ألــف نســمة( فــي مناطــق القــدس التــي ضمهــا االحتــالل 
اإلســرائيلي إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه للضفــة الغربيــة عــام 1967”.

الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  ســجالت  وأشــارت 
)أونــروا( إـلـى أن عــدد الالجئيــن المســجلين لديهــا حتــى األول مــن كانــون 
األول/ديســمبر 2018، بلــغ نحــو 6,02 مالييــن الجــئ فلســطيني، يعيــش 
نحــو %28,4 منهــم ـفـي 58 مخيمــا رســميا تابعــاً لوكالــة الغــوث الدوليــة، 
تتــوزع بواقــع 10 مخيمــات فــي األردن، و9 مخيمــات فــي ســوريا، و12 مخيمــا 

ـفـي لبنــان، و19 مخيمــا ـفـي الضفــة الغربيــة، و8 مخيمــات ـفـي قطــاع غــزة.
الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات  ـفـي  إســرائيلي   400،000 نحــو  ويعيــش 
وتــراوح أحجامهــا بيــن قــرى صغيــرة وبلــدات كبيــرة، فيما يعيــش 200،000 

ـفـي مســتوطنات ـفـي القــدس الشــرقية التــي احتلتهــا وضمتهــا إســرائيل.
وعمــت األراضــي الفلســطينية والشــتات األربعــاء مســيرات ومهرجانــات 
المحافظــات  كل  ـفـي  الحــداد  صافــرات  ودوت  النكبــة  ذكــرى  إلحيــاء 
اتشــحت  فيمــا  التهجيــر،  ســنوات  بعــدد  ثانيــة،   71 لمــدة  الفلســطينية 

ب( ف  األســود.)أ  باللــون  والمهرجانــات  والمســيرات  الشــوارع 

“إفطار تطبيعي” 
يثري غضبا عارما يف 

األرايض الفلسطينية!
أثــار إفطــار رمضاـنـي تطبيعــي بيــن شــخصيات فلســطينية ـفـي مدينــة الخليــل 
ومســتوطنين، غضبــا عارمــا بيــن أوســاط الفلســطينيين، وســط دعــوات لماحقــة 

القائميــن علــى اإلفطــار.
وكانــت صــور ضجــت بهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي مســاء االثنيــن، تظهــر 
تنــاول مجموعــة مــن المســتوطنين طعــام اإلفطــار فــي منــزل فلســطيني فــي مدينــة 

الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة.
وبحســب المعلومــات المتوفــرة فــإن شــخصيات معروفــة بالتطبيــع فــي مدينــة 
الخليــل تقطــن بجــوار مســتوطنة كريــات أربــع، أقامــت مأدبــة إفطــار لعــدد مــن 

المســتوطنين.
وأثــار تــداول الصــور ضجــة وغضبــا واســعا بيــن أوســاط الفلســطينيين ونشــطاء 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ولــم تكــن هــذه المــرة األولــى التــي تقيــم فيهــا هــذه الشــخصيات مأدبــة إفطــار فــي 

رمضــان للمســتوطنين، حيــث دأبــوا علــى ذلــك منــذ ســنوات.
بماحقــة  الفلســطينية  الســلطة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  رواد  وطالــب 
الشــخصيات الفلســطينية التــي دعــت المســتوطنين اـلـى منزلهــا لتنــاول وجبــة 

االفطــار.
الفلســطيني،  للنضــال  تســيء  التطبيعيــة  اللقــاءات  هــذه  إن  وقــال مغــردون 

العرـبـي. التطبيــع  وتشــجع  إســرائيل،  لمقاطعــة  المبذولــة  الجهــود  وتمــس 

وغــرد آخــرون أن مثــل هــذه االفطــارات التطبيعيــة مرفوضــة وتعطي مســوغا 
لعــدد مــن الــدول العربيــة بممارســة التطبيع.

نيتهــا  عــن  أســابيع  بضعــة  نحــو  قبــل  أعلنــت  ذاتهــا  الشــخصيات  وكانــت 
تشــكيل حــزب فلســطيني جديــد، وأعلنــت حركــة فتــح أنهــا ســتاحق القائميــن 

عليــه باعتبــاره حزبــا مشــبوها.
وحــذرت حركــة فتــح إقليــم وســط الخليــل فــي حينهــا، المواطنيــن مــن إطــاق 
الفلســطينية،  األراضــي  عـلـى  االحتــال  ســيادة  بســط  بهــدف  جديــد  حــزب 
محــذرة المواطنيــن مــن التعاطــي مــع هــذا الحــزب الــذي ســتتم محاســبة 

فيــه. والمشــاركين  منظميــه 
وقالــت الحركــة إن هــذه المجموعــة تســعى لتأســيس تجمــع جديــد تحــت 
مســمى “حــزب سياســي” يهــدف الــى القضــاء علــى مشــروعنا الوطنــي وحلــم 
إقامــة الدولــة الفلســطينية والتــي تتســاوق مــع أهــداف االحتــال للتهــرب مــن 

اســتحقاقات شــعبنا الفلســطيني فــي البقــاء والصمــود علــى أرضــه ووطنــه.
عن : القدس العربي

حملة إلكرتونية فلسطينية 

ملطالبة غوغل باالعرتاف 

بفلسطني يف خرائطها

الفلسطينيون 

يقاضون واشنطن
 أمام محكمة العدل الدولية لنقلها 

سفارتها اىل القدس

الميزان – وكاالت 
قــدم وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن الفلســطيني، ريــاض المالكــي، األربعــاء 
الدعــوى  الئحــة  الهــاي  ـفـي  الدوليــة  العــدل  إـلـى مســجل محكمــة  الماضــي، 
القضائيــة الفلســطينية ضــد الواليــات المتحــدة، وذلــك بســبب نقــل الســفارة 
األميركيــة إلــى مدينــة القــدس المحتلــة، بمــا يعتبــر مخالفــة واضحــة للقانــون 

الدوـلـي وقــرارات األمــم المتحــدة.
وقــال المالكــي إن اليــوم األربعــاء يصــادف الذكــرى الــــ71 لنكبــة وتشــريد 
الشــعب الفلســطيني، ومحــاوالت شــطب وطمــس هويتــه الوطنيــة وحقوقــه 
المشــروعة، ولكــن "صمــود شــعبنا وإصــراره علــى مواجهــة كافــة المحــاوالت 
التــي تســعى لتقويــض حقوقــه ووجــوده ســيخلق واقعــا جديــدا يخــط فيــه 
مســتقبله معتمــدا علــى الصمــود األســطوري لشــعبنا وعلــى القانــون الدولــي 

ومؤسســاته".
وأضــاف أن الئحــة االدعــاء هــذه تأـتـي اســتمرارا إلجــراءات التقاضــي التــي 
عندمــا  الماضــي،  ســبتمبر  أيلــول/  منــذ29  فلســطين  دولــة  بهــا  شــرعت 
تقدمــت بطلــب تحريــك الدعــوى ضــد الواليــات المتحــدة األميركيــة، وهــو مــا 
اســتجابت لــه المحكمــة بإصدارهــا أمــرا لتحديــد توقيــت تقديــم المرافعــات 
الخطيــة، وحــددت  الســقف الزمنــي لتســليم هــذه المرافعــات بتاريــخ 15 
أيــار/ مايــو 2019 مــن دولــة فلســطين، وتاريــخ 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

2019  لتقديــم الئحــة االدعــاء مــن قبــل الواليــات المتحــدة.
كــد أن الدعــوى أمــام الجهــاز القضاـئـي الرئيســي لألمــم المتحــدة إـلـى  كمــا أ
البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية بشــأن تســوية 
واتفاقيــة   ،2018 مــارس  آذار/   22 بتاريــخ  لــه  انضمــت  والــذي  النزاعــات، 
فيينــا للعاقــات الدبلوماســية والتــي انضمــت إليهــا بتاريــخ 4 نيســان/ إبريــل 

.2014
لحقهــا  فلســطين  لدولــة  ممارســة  هــو  التحــرك  "هــذا  إن  المالكــي  وقــال 
الســيادي كدولــة عضــو فــي اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية وغيرهــا مــن 
االتفاقيــات ذات الصلــة، وهــو حــق قانونــي آخــر تلجــأ إليــه فلســطين مــن أجــل 
الدفــاع عــن حقوقهــا ومصالحهــا ضــد اإلجــراءات غيــر القانونيــة مــن الواليــات 
المتحــدة، ولحمايــة مدينــة القــدس، ورفــض كافــة الممارســات غيــر القانونيــة 

وأحاديــة الجانــب التــي تمارســها اإلدارة األميركيــة الحاليــة".
مــن  عليهــا  مــا  بــكل  ســتقوم  الفلســطينية  الدبلوماســية  أن  عـلـى  وشــدد 
واجبــات مــن أجــل حمايــة الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وتنفيــذ 
فلســطين  لدولــة  الوطنــي  االســتقال  وتجســيد  ترســيخ  ـفـي  القيــادة  رؤيــة 

القــدس. وعاصمتهــا 
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معول الهدم 
اإلرسائييل للمقدسات 

يتواصل بذكرى النكبة
يواجــه مســجد البحــر فــي طبريــا بشــمالي فلســطين مخططــا لتحويلــه لمتحف 
لآلثــار القديمــة، وهــو المخطــط الــذي ُعّطــل مــن قبــل الفعاليــات السياســية 
للبلديــة  التــي تصــدت  الفلســطيني  بالداخــل  الوطنيــة واإلســامية  والقــوى 
اإلســرائيلية وطالبــت بفتحــه للصــاة، علمــا بــأن المســجد مغلــق منــذ النكبــة.
ويعكــس مــا يتعــرض لــه مســجد البحــر بطبريــا الــذي شــيد عــام 1702، واقــع 
تعرضــت  والتــي  المحتلــة  بفلســطين  والمســيحية  اإلســامية  المقدســات 

لانتهــاكات والتدنيــس والتهويــد مــن قبــل المؤسســة اإلســرائيلية.
ففــي عــام 2000 أضرمــت النيــران بالمســجد وحــّول لمســتودع لشــركات 
العقــارات اإلســرائيلية التــي شــيدت شــققا فندقيــة علــى تخومــه، وتزعــم بلديــة 
طبريــا أن هــذا المبنــى ليــس مســجدا، وأنــه ضمــن ملكيتهــا منــذ العــام 1952، 

وتصــر علــى تحويلــه لمتحــف.
ويتهــدد مــا صمــد مــن المقدســات ـفـي طبريــا، وأيضــا مختلــف المقدســات 
العلنــي  بالمــزاد  البيــع  الاجئيــن، مخططــات  وعقــارات  الوقفيــة  واألراضــي 
التأجيــر، حيــث قامــت محــال تجاريــة وترفيهيــة وســياحية عـلـى أطالهــا  أو 
وأنقاضهــا، كمــا هــي الحــال فــي مســجد يوســف عمــر الظاهــر الزيدانــي، القريــب 

مــن مســجد البحــر ـفـي طبريــا، حيــث شــيد عــام 1742.
ويعانــي مســجد الزيدانــي مــن تصدعــات ويحتــاج إلــى ترميــم ومــا زال مغلقــا 
البلديــة مخططــا  وأعــدت  للصــاة،  يســتخدم  أن  بفتحــه خشــية  يســمح  وال 

لتغييــر اســتخدام األرض والمســجد وتطويــر ســاحته.
طمس وانتهاكات

خــال عــام النكبــة 1948 تعرضــت القــرى والمــدن الفلســطينية إلــى التهجيــر 
والتدميــر، وامتــد ذلــك إـلـى المقدســات اإلســامية والمســيحية، إذ هدمــت 

مئــات المســاجد والكنائــس والمقامــات.
كمــا دمــرت وجرفــت مئــات المقابــر والمصليــات التــي مــا زالــت تتعــرض 
إلــى انتهــاكات مســتمرة وطمــس مــن قبــل المؤسســة اإلســرائيلية ومختلــف 
أذرعهــا، التــي عاثــت فســادا بالمقدســات بــا مراعــاة لحرمتهــا، حيــث يتواصــل 

معــول الهــدم اإلســرائيلي للمقدســات.
رائــد صــاح، ضمــن مشــروع  الشــيخ  برئاســة  اإلســامية  الحركــة  ووثقــت 
»موســوعة المقدســات ـفـي فلســطين- المســح الشــامل والدليــل الكامــل« 
 1009 عــن  يزيــد  مــا  والتــراث،  للوقــف  األقصــى  مؤسســة  أعدتــه  الــذي 
مواقــع مقدســة دمــرت بغالبيتهــا ـفـي 243 مدينــة وقريــة مهجــرة، وقدمــت 
بالداخــل  والمســيحية  اإلســامية  العربيــة  للمعالــم  وموثقــا  مفصــا  وصفــا 

لفلســطيني. ا
مساجد وكنائس

فمــن بيــن 161 مســجدا ال يــزال 33 فقــط قائمــا، لكــن 11 فقــط تســتعمل 
الـــ22 األخــرى فإمــا مغلقــة وإمــا  للصــاة، وهــي بمدينتــي عــكا وحيفــا، أمــا 

تســتعمل ـفـي غيــر أهدافهــا كمخــازن ومتاحــف ومطاعــم وقاعــات أفــراح أو 
حّولــت إلــى كنــس، وهنــاك 10 مســاجد هدمــت جزئيــا وال تصلــح لاســتعمال، 

و118 مســجدا هدمــت كليــا وطمســت معالمهــا.
كمــا أحصيــت 41 كنيســة، 35 منهــا مــا زالــت قائمــة وكنيســة واحــدة هدمــت 

جزئيــا وال تصلــح لاســتعمال و5 كنائــس هدمــت كليــا.
أمــا فــي مــا يتعلــق بالمقامــات اإلســامية، فتــم إحصــاء 411 مقامــا، 46 منهــا 
مــا زال قائمــا، بعضهــا مغلقــة أو حّولــت إلــى مــزارات يهوديــة أو مــزارات للــدروز، 
وبعضهــا يســتعمل كمخــازن والبعــض اآلخــر تســتخدم للســكن، و14 مقامــا 

هدمــت جزئيــا، و351 مقامــا هدمــت كليــا ولــم يبــق لهــا أثــر.
وبخصــوص المقابــر اإلســامية والمســيحية، وثقــت 383 مقبــرة إســامية 

53 منهــا قائمــة و109 منتهكــة جزئيــا و221 مقبــرة طمســت تمامــا ولــم يبــق لهــا 
أثــر، وقــد جرفــت كليــا أو أقيمــت عليهــا المبانــي والمناطــق التجاريــة والصناعيــة، 
أو شــقت فيهــا الشــوارع، كمــا أحصيــت 13 مقبــرة مســيحية، 9 منهــا قائمــة و3 

منتهكــة جزئيــا ومقبــرة واحــدة طمســت تمامــا.
محاكم وقضاء

إن  عمــر خمايســة  المحامــي  اإلنســان  لحقــوق  ميــزان  مديــر مؤسســة  يقــول 
ـفـي  نشــطت  عربيــة  مؤسســة  أو  جمعيــة  كل  حاربــت  اإلســرائيلية  المؤسســة 
الدفــاع عــن المقدســات وتوثيقهــا، إذ حظــرت مؤسســة األقصــى ومنعــت نشــاطها 
والهــدم  التدنيــس  إليهــا  امتــد  التــي  المســتهدفة  بالمواقــع  المتصــل  الميداـنـي 

والطمــس.
وأوضــح خمايســة للجزيــرة نــت أن المؤسســة اإلســرائيلية عمــدت إلــى توظيــف 
المحاكــم والقضــاء إلتمــام مخططــات وضــع اليــد علــى المقدســات، ورد الدعــاوى 
وعــدم  والمواقــع  المقدســات  باســتعادة  المطالبــة  لفلســطينيي 48  القضائيــة 
والصناعيــة  واإلســكانية  التجاريــة  للمشــاريع  وتخصيصهــا  وطمســها  هدمهــا 

للمســتثمرين ورجــال األعمــال اليهــود.
ولفــت إـلـى أن المحاكــم اإلســرائيلية وضعــت شــروطا تعجيزيــة عـلـى كل مــن 
بالوثائــق  باإلثبــات  وتطالــب  وترميمهــا،  المقدســات  لصيانــة  دعــاوى  يحــرك 
بقايــا  أو  مســجد  ركام  أو  مقبــرة  أرض  عــن  يــدور  الحديــث  بــأن  والمســتندات 
كنســية، ودائمــا مــا كانــت تــرد الدعــاوى حتــى وإن زودت بالمســتندات والوثائــق 

العثماـنـي. األرشــيف  مــن 
كــد أن المحاكــم اإلســرائيلية عمــدت إلــى طمــس الجانــب القانونــي، وســاعدت  وأ
المؤسســة اإلســرائيلية التــي عمــدت إـلـى نقــل المقدســات لشــركات العقــارات 

واالســتثمارات.
المقدســات  عـلـى  اليــد  وضعــت  اإلســرائيلية  المؤسســة  أن  خمايســة  وذكــر 
واألوقــاف التــي كانــت تحــت ســيطرة المجلــس اإلســامي األعلــى بالعــام 1950 
األراضــي  جميــع  وحولــت  الغائبيــن«،  »أمــاك  قانــون  يســمى  مــا  بموجــب 
»دائــرة  يســمى  مــا  إـلـى  والمقامــات  والمســاجد  والمباـنـي  الوقفيــة  والعقــارات 

إســرائيل«. أراضــي 
تدمير وتهويد

ـفـي  واإلســامية  العربيــة  والمقدســات  اآلثــار  باحــث  اســتعرض  جانبــه،  مــن 
واألراضــي  المقدســات  عـلـى  اليــد  وضــع  آليــات  متاـنـي  الــرازق  عبــد  فلســطين 
الوقفيــة، الفتــا إلــى أن إســرائيل قامــت فــي العــام 1961 بتعريــف جميــع األراضــي 
التــي صادرتهــا عــام النكبــة وحّولتهــا الوكالــة اليهوديــة وصنــدوق االئتمــان اليهودي، 

عـلـى أنهــا أراضــي دولــة.
ولفــت إـلـى أن مــا تســمى »دائــرة أراضــي إســرائيل« منحــت حــق إدارة هــذه 
ســيطرة  تحــت  األراضــي  تطويــر  كان  إذ  والمقدســات،  والعقــارات  األراضــي 
جميــع  فوضــت  التــي  الحكوميــة  التطويــر«  »ســلطة  تســمى  مــا  واختصــاص 

فقــط. اليهــود  مصلحــة  أجــل  مــن  للعمــل  الهيئــات 
الغرـبـي  النفــوذ  أن  متاـنـي  فيعتقــد  المســيحية،  بالعقــارات  يتعلــق  مــا  وـفـي 
والفاتيــكان ســاهما ـفـي حمايــة بعــض الكنائــس واألديــرة، ورغــم ذلــك صــادرت 
تحويلهــا  وتــم  الكنيســة،  وأراضــي  المســيحية  األراضــي  مــن  العديــد  إســرائيل 

الفلســطينيين. المواطنيــن  دون  اليهــود  منهــا  لينتفــع  دولــة  ألراضــي 
وقــال متانــي إن تدميــر وطمــس المقدســات اإلســامية والمســيحية بفلســطين 
كثــر مــن 500  التاريخيــة أـتـى ضمــن مسلســل تدميــري ممنهــج، دمــرت خالــه أ
قريــة فلســطينية ومعالمهــا ومقدســاتها، وقامــت إســرائيل بأكبــر وأوســع عمليــة 
اتســمت  التــي  الفتــرة  وهــي  و1966،   1948 عامــي  بيــن  للمقدســات  تدميــر 

بالحكــم العســكري ومنــع الفلســطينيين بالداخــل مــن التنقــل.
كــد أن إســرائيل ومنــذ النكبــة ســعت إلزالــة كافــة القــرى المهجــرة ومعالمهــا  وأ
للمقامــات  والســرقة  واالعتــداءات  النبــش  بعمليــات  مستشــهدا  ومقدســاتها، 
لمخططــات  تتعــرض  زالــت  مــا  التــي  واإلســامية،  العربيــة  األثريــة  والمواقــع 

الجزيــرة اإلســرائيلية.المصدر:  البلــدات  قبــل  مــن  والتهويــد  الطمــس 

من خالل مسح أعدته مؤسسة األقىص للوقف والرتاث 

»موسوعة املقدسات يف فلسطني- املسح الشامل 

والدليل الكامل« ، ان ما يزيد عن 1009 مواقع مقدسة دمرت 

بغالبيتها يف 243 مدينة وقرية مهجرة، وقدمت وصفا 

مفصال وموثقا للمعامل العربية اإلسالمية واملسيحية 

بالداخل الفلسطيني.

مئذنة مسجد البحر بطبريا وقد أحاطت بها المباني الفندقية )الجزيرة(

مسجد الزيداني بالبلدة القديمة بطبريا مغلق ويواجه مخططا لتطويره إلى مشروع سياحي تجاري )الجزيرة(

كنيسة الحجاج في مدخل خربة سيلون من العهد البيزنطي حولت لكنيس ولتعليم التوراة )الجزيرة(

محكمة إرسائيلية تدين 

والدة الشهيد أرشف نعالوة 

منفذ عملية قتل مستوطنني 

بالضفة

والــدة  نعالــوة،  وفــاء  الخميــس،  إســرائيلية  عســكرية  محكمــة  أدانــت 
الشــهيد أشــرف نعالــوة، الــذي قتــل مســتوطنين اثنيــن العــام الماضــي، 

ابنهــا مــن تنفيــذ الهجــوم”. بـ”عــدم منــع 
وذكــرت هيئــة البــث اإلســرائيلية أن قاضيــة فــي المحكمــة العســكرية فــي 
معســكر “ســالم” أقصــى شــمال الضفــة، أدانــت وفــاء نعالــوة بتهمــة “عــدم 

منــع وقــوع جريمــة”.
وأضافــت أن والــدة نعالــوة كانــت علــى علــم بنيــة ابنهــا تنفيــذ “عمليــة” عبــر 

مهاجمــة إســرائيليين، ولــم تنطــق القاضيــة بمــدة الســجن بحق نعالوة.
كتوبــر/ تشــرين األول 2018، أطلــق أشــرف نعالــوة النــار عـلـى  وـفـي 7 أ
ثاثــة مســتوطنين بمصنــع كان يعمــل فيــه بالمنطقــة االســتيطانية “بركان” 
بالضفــة الغربيــة، فــأردى مســتوطنا ومســتوطنة قتيليــن وأصــاب الثالــث.

وبعــد نحــو شــهرين مــن مطاردتــه، قتلــت وحــدة خاصــة إســرائيلية نعالــوة 
فــي منــزل كان فيــه بمخيــم “عســكر الجديــد” شــرق مدينــة نابلــس شــمال 

الضفــة الغربيــة.
واعتقــل الجيــش اإلســرائيلي والــدي نعالــوة وشــقيقه، بشــبهة المعرفــة 
المســبقة بنيتــه تنفيــذ الهجــوم، كمــا هــدم الحًقــا منــزل العائلــة فــي ضاحيــة 

شــويكة بمدينــة طولكــرم. األناضــول(  

ثالثة أرسى يف سجون االحتالل 

يواصلون اإلرضاب عن الطعام

غــزة ـ »القــدس العربــي«: قــال نــادي األســير الفلســطيني، وهــو أحــدى الجهــات التــي 
تتابــع ملــف األســرى فــي ســجون االحتــال، إن هنــاك ثاثــة أســرى يواصلــون إضرابهــم 
أن  لــه،  بيــان  ـفـي  النــادي  وأوضــح  اإلداري.  العتقالهــم  رفضــا  الطعــام،  عــن  المفتــوح 
األســيرين عــود الحــروب، وحســن العويــوي يواصــان إضرابهمــا المفتــوح عــن الطعــام 
منــذ 45 يومــا، إضافــة إـلـى ســليم رجــوب المضــرب منــذ 22 يومــا، وجميعهــم مــن 

محافظــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة.
وأشــار إلــى أن األســيرين الحــروب والعويــوي يقبعــان فــي معتقــل »نيتســان الرملــة«، 
كثــر مــن مــرة إلــى المستشــفى، وذلــك مــع اســتمرار تدهــور أوضاعهمــا  وجــرى نقلهمــا أ

الصحيــة، فيمــا يقبــع األســير رجــوب فــي زنازيــن »معتقــل عوفــر«.
ولفــت إلــى أن األســير الحــروب )32 عامــا( مــن بلــدة ديــر ســامت ومعتقــل منــذ شــهر 

ديســمبر/ كانــون األول 2018، وهــو أب لعشــرة أطفــال.
وأوضــح النــادي أن األســير العويــوي )35 عامــا( معتقــل منــذ 15 ينايــر/ كانــون األول 
2019، وهــو أب لثاثــة أطفــال، وقضــى ســابقا ســنوات فــي معتقــات االحتــال، فيمــا 
األســير رجــوب )48 عامــاً( مــن مدينــة دوار، وهــو معتقــل منــذ األول مــن ينايــر 2018، 
ومتــزوج ولــه ســتة أبنــاء، أمضــى ســابقا ـفـي معتقــات االحتــال نحــو ثماـنـي ســنوات، 

ونّفــذ ســابقا عــدة إضرابــات رفضــا العتقالــه اإلداري.
عــن  المفتــوح  إضرابهــم  أيــام  قبــل  أنهــوا  األســرى  مــن  عــددا  هنــاك  أن  إـلـى  يشــار 
الطعــام، بعــد أن تجــاوزا الشــهر، عقــب التوصــل إلــى اتفــاق مــع إدارة الســجون، بإطــاق 

ســراحهم فــور انتهــاء محكوميتهــم الحاليــة بالســجن اإلداري.
ويلجــأ األســرى خاصــة الذيــن يعتقلــون إداريــا، اـلـى تنفيــذ إضرابــات مفتوحــة عــن 
الطعــام، للضغــط عـلـى ســلطات الســجون إلطــاق ســراحهم، ونجحــت غالبيتهــم ـفـي 
تحقيــق ذلــك، خاصــة وأن ســلطات االحتــال تتعمــد تمديــد فتــرات اعتقالهــم ألشــهر 
عــدة، قبــل اإلفــراج عنهــم، ممــا جعــل الكثيــر منهــم يمضــون ســنوات عــدة فــي األســر، 

بســبب األحــكام المتكــررة.
ـفـي  بهــم  يــزج  الذيــن  األســرى،  مــن  إســرائيلية  انتقــام  سياســة  اإلداري  واالعتقــال 
الســجون، دون تهــم أو محاكمــات، حيــث يصــدر أمــر اعتقالهــم مــن قبــل قائــد عســكري 

إســرائيلي، ويزعــم االحتــال أن ملفهــم ســري.
وتعتقل ســلطات االحتال نحو 6000 أســير فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار 
ـفـي الســن ومرضــى، وجميعهــم يشــتكون مــن معاملتهــم بشــكل ســيىء، ويؤكــدون 
تعرضهــم للتعذيــب والضــرب، ومنهــم مــن هــو محــروم مــن زيــارة األهــل، كمــا تتعمــد 
ســلطات الســجون الــزج بعــدد منهــم فــي العــزل االنفــرادي، ويشــتكي هــؤالء جميعــا مــن 

ســوء الطعــام المقــدم لهــم، ومــن حرمانهــم مــن التعليــم.
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أحفــاد األشــخاص الذيــن أُجبــروا علــى العيــش فــي المنفــى خــال ســنة 1948 
عـلـى أنهــم الجئــون.

اإلجــراءات  عـلـى  موافقتهــا  عــن  ترامــب  إدارة  عّبــرت  الصمــت،  بالتزامهــا 
األحادية اإلســرائيلية التي ســبق وأن حددت مســتقبل األراضي الفلســطينية 
اإلســرائيلية،  المســتوطنات  توســعت  اإلطــار،  هــذا  وـفـي  شــعبها.  وحقــوق 
وتســارعت  القانونيــة،  غيــر  االســتيطانية  البــؤر  عـلـى  الشــرعية  وأضفَيــت 
المــوارد  واســتغال  الفلســطينية  للمنــازل  اإلســرائيلية  الهــدم  عمليــات 

بالخطــر. ينــذر  بمعــدل  الفلســطينية  واألراضــي 
لقــد عمــدت اإلدارة األمريكيــة إلــى تعليــق جميــع المســاعدات الفلســطينية، 
وقبــول "قانــون الدولــة القومّيــة لليهــود" فــي إســرائيل، وعــدم انتقــاد إســرائيل 
الفلســطينية،  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  عائــدات  تســديد  رفضهــا  بســبب 
ودعــم األعمــال اإلســرائيلية األخــرى التــي تشــّل حركــة الســلطة الفلســطينية، 
الغربّيــة  الضفــة  ـفـي  الفلســطينيين  بيــن  االنقســامات  تشــجيع  جانــب  إـلـى 
وغــزة، واتخــاذ بعــض اإلجــراءات لحمايــة إســرائيل مــن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، وبــذل جهــود لتجريــم دعــم حركــة المقاطعــة وســحب االســتثمارات 
وفــرض العقوبــات. وقــد ســاهمت جميــع هــذه التصرّفــات ـفـي تعزيــز العجــز 

الفلســطيني وتمــادي إســرائيل ـفـي شــعورها باإلفــات مــن العقــاب.
مــع أخــذ كل مــا ســبق بعيــن االعتبــار، أعتقــد أن لعبــة التخميــن قــد انتهــت. 
وعـلـى الرغــم مــن إمكانّيــة تحّقــق "صفقــة القــرن"، إال أنــه مــن المؤكّــد أنهــا 
لــن ُتنهــي احتــال األراضــي التــي افتكّــت خــال حــرب 1967، ولــن تخلــق 
ســيادة فلســطينية حقيقيــة أو تمنــح الفلســطينيين الســيطرة علــى أراضيهــم 
ومواردهــم، ولــن تمكّنهــم مــن إنشــاء تجــارة بحريــة مســتقلّة وحــرّة مــع العالــم 

الخارجــي.
الفلســطينيين، ولــن تحــّرك  الاجئيــن  لــن تعتــرف هــذه الصفقــة بحقــوق 
ســاكًنا مــن أجــل إعــادة المناطــق التــي تســمى اليــوم "القــدس الشــرقية" إلــى 
الفلســطينيين. وـفـي األخيــر، يمّثــل "التلميــح" الــذي قّدمتــه الصفقــة حــول 
تقديــم المــال للفلســطينيين "لتحســين حياتهــم"، إهانــة كبــرى بقــدر مــا هــو 
إجــراء غيــر مجــٍد. كمــا أننــي لســت متأكــًدا مــن هــذا األمــر حقيقــي باألســاس. 
مجموعــة  وتــرك  اللعبــة  هــذه  ـفـي  االنخــراط  عــن  بالتوقــف  أوصــي  بالتاـلـي، 

ترامــب لتواصــل هــذه التمثيلّيــة القاســية لوحدهــا. المصــدر: لــوب لــوغ
كاديمــي أمريكــي مــن أصــل لبناـنـي ومؤســس ومديــر المعهــد العرـبـي  * أ

األمريكــي

كتمالهــا وـفـي الوقــت المناســب. الصفقــة إال عنــد ا
تماًمــا  مقبولــة  غيــر  مقترحــات  تضّمنــت  قــد  التســريبات  معظــم  ألن  نظــراً 
بالنســبة للفلســطينيين، دعــم فريــق ترامــب إنــكاره بتحذيــر مفــاده أنــه ينبغــي 
عـلـى الفلســطينيين أال يرفضــوا "الصفقــة" قبــل أن يّطلعــوا عليهــا، واعــداً بأنهــا 
ستشــمل مقترحــات قــادرة علــى تحســين مســتواهم المعيشــي. وغالبــاً مــا تكــون 
هــذه الماحظــات ـفـي شــكل تغريــدات منشــورة مــن قبــل جيســون غرينبــات، 
الــذي يبــدو أنــه عقــد العــزم عـلـى تصّيــد القــادة الفلســطينيين وحتــى النشــطاء 
ّــي مــن خــال توجيــه النصائــح و/أو التوبيخــات الفضــة. ذوي المســتوى المتدن
ـفـي هــذه الحالــة، تراودنــا العديــد مــن األســئلة بشــأن محتــوى الصفقــة. كمــا أن 
لعبــة التخميــن تحّولــت بدورهــا إلــى صناعــة مــن نــوع مــا، علــى غــرار تلــك التحريــات 

الاهوتيــة التــي مّيــزت العصــور الوســطى حــول الطبيعــة اإللهيــة.
وعـلـى الرغــم مــن المقــاالت التــي كُتبــت والنقاشــات التــي نُظمــت، إـلـى جانــب 
الحــروب التــي اندلعــت عـلـى تويتــر، إال أن إدارة ترامــب تصــّر ـفـي كل مــرة عـلـى 
رفــض التخمينــات وتوبيــخ أولئــك الذيــن يرّوجــون لهــا، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة 

للتسلســل الهرمــي للكنيســة ـفـي العصــور الوســطى.
التحلّــي  منــا  يســتدعي  الــذي  الزجــري  باألمــر  أشــبه  المســألة  هــذه  وتعــد 
"باإليمــان"، حيــث ســيقع كشــف النقــاب عــن الغمــوض ـفـي الوقــت المناســب.

بالنســبة لــي، ال يعتبــر مصطلــح "اإليمــان" ســوى حيلــة ســاخرة لكســب الوقــت. 
ونتيجــة لذلــك، يجــدر بنــا التســاؤل: "مــاذا لــو لــم يكــن هنــاك وجــود لمــا يســّمى 
بصفقــة القــرن؟ مــاذا لــو كان هــذا المشــروع برمتــه مجــرد محاولــة لخلــق وهــٍم 
العالــم  بزمــام  واإلمســاك  الفلســطينيين،  هــدوء  عـلـى  للحفــاظ  صفقــة  بوجــود 

العرـبـي؟

اللتيــن كان مــن  أنــه خــال الســنتين  رأـيـي الســاخر هــو حقيقــة  إن مــا يغــذيّ 
المفتــرض أن يتــم فيهمــا إتمــام "االتفــاق"، كانــت إدارة ترامــب وحكومــة نتنياهــو 
مشــغولتين للغايــة باتخــاذ بعــض الخطــوات التــي مــن شــأنها أن توّضــح نواياهــم 
قضّيــة  "حــّل  إـلـى  تعبيــره،  حــد  عـلـى  ترامــب،  عمــد  وقــد  الفلســطينيين.  تجــاه 

القــدس" مــن خــال االعتــراف بأنهــا عاصمــة لـ"إســرائيل".
األمريكيــة  المســاعدة  األمريكيــة ورفــض تقديــم  القنصليــة  إغــاق  مــن خــال 
القــدس الشــرقية، وضــع ترامــب هــذا المجتمــع  ـفـي  للمؤسســات الفلســطينية 
الفلســطيني األســير تحــت الســيطرة اإلســرائيلية بالكامــل. وعـلـى نحــو مماثــل، 
حاولــت إدارة ترامــب "حــّل" قضيــة الاجئيــن الفلســطينيين عــن طريــق تعليــق 
ــف  جميــع المســاعدات التــي تقدمهــا لوكالــة األونــروا، واإلصــرار علــى أنهــا ال تَصنِّ

وحتــى  بــل  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  والوكالــة  األوروبيــون  الحلفــاء  يقــول 
ملتزمــة  إيــران  وإن  يعمــل،  إنــه  المهنييــن،  مــن  األميركيــون  المســؤولون 
بتعهداتهــا فيــه. اليــوم، تهــّدد إيــران بالخــروج كليــة مــن االتفــاق، مــا لــم يلتــزم 
األوروبيــون بإيجــاد آليــٍة تحمــي القطاعيــن النفطــي والمصرفــي اإليرانييــن مــن 
العقوبــات األميركيــة. وأمــام التحــّدي اإليرانــي، علــى األقــل حتى اآلن، للعقوبات 
األميركيــة، يجــد ترامــب نفســه أمــام معادلــٍة صعبــة، فإمــا أن يرضــخ أمامــه، 
وهــو أمــر مســتبعد، أو أن يلجــأ إلــى خيــار عســكري ال يريــده، ولكــن بعــض مــن 
حولــه، وتحديــدا بولتــون وإســرائيل والســعودية واإلمــارات، يطلبونــه حثيثــا. 
ـفـي  العســكرية  بنــاء قوتهــا  ـفـي  المتحــدة  الواليــات  اســتمرار  المحصلــة،  ـفـي 

المنطقــة، واســتمرار التحــدي اإليرانــي، قــد يضعنــا، نحــن العــرب، أمــام خياريــن 
أحاهمــا مــرُّ. األول، مواجهــة عســكرية شــاملة أو محــدودة، وقطعــا ســتكون 
ينــزل  أن  والثاـنـي،  كذلــك.  وإســرائيل  إيــران  كمــا ســتكون  ملعبهــا،  ســاحتنا 
الطرفــان عــن الشــجرة، ويتوصــا إـلـى صفقــة، ال يخفــي ترامــب أنــه يطلبهــا، 
اإليرانيــون  القــادة  بــه  يتصــل  أن  ـفـي  رغبتــه  عــن  المتكــّرر  حديثــه  والدليــل 
للتفــاوض. وـفـي حــال مــا كانــت هنــاك صفقــة أميركيــة - إيرانيــة، فإنهــا مــن 
دون شــك لــن تأخــذ مصالــح محــور التأزيــم العربــي فــي االعتبــار، فــي حيــن أن 
إســرائيل محميــة دومــا أميركيــا، وهــي تملــك القــدرة علــى حمايــة نفســها ذاتيــا. 
وحتــى انبعــاث الدخــان األبيــض فــي المنطقــة، ســيبقى العــرب مفعــوال بهــم ال 
فاعــا. ولعــل ـفـي رســالتي تخريــب الناقــات النفطيــة مقابــل مينــاء الفجيــرة 
ـفـي  الشــرقية  المنطقــة  ـفـي  النفــط  أنابيــب  عـلـى  الحوـثـي  والهجــوم  اإلماراـتـي، 
الســعودية، مــا يؤكــد أن مــن يحــرّض عـلـى التصعيــد بيــن العــرب، مــن دون 
امتاكهــم رؤيــة شــاملة وموازيــة لنهضــة عربيــة ذاتيــة، ســينتهي بهــم الحــال 

وقــودا لنيــراٍن ســاهموا ـفـي إشــعالها. 

العرب خارسون 

بني أمريكا وإيران
تتمة صـ 1                                                    

 فــي العــام الماضــي، انســحبت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب مــن االتفــاق 
بقيــادة   ،2015 عــام  إيــران  مــع  الكبــرى  الــدول  وّقعتــه  الــذي  النــووي 
إدارة الرئيــس األميركــي الســابق، بــاراك أوبامــا. ثــمَّ أتبعــت ذلــك بفــرض 
عقوبــات اقتصاديــة قاســية علــى طهــران. وفــي الثانــي مــن شــهر مايــو/ أيــار 
الجــاري، ألغــت واشــنطن اإلعفــاءات التــي كانــت منحتهــا لــدول مــا زالــت 
تســتورد النفــط اإليرانــي، مهــّددة بفــرض عقوبــات اقتصاديــة عليهــا. ويعــد 
النفــط أســاس االقتصــاد اإليرانــي، وتصفيــر تصديــره يعنــي كارثــة محققــة 
علــى إيــران. وفــي الثامــن مــن مايــو/ أيــار الجــاري، فرضــت اإلدارة األميركية 
عقوبــاٍت إضافيــًة علــى قطــاع التعديــن اإليرانــي، والــذي يمثــل %10 مــن 

صادراتهــا. بمعنــى أن واشــنطن تحــاول خنــق طهــران اقتصاديــا.
وذلــك  المنطقــة،  اســتقرار  وتزعــزع  ســيئة،  كثيــرة  إيرانيــة  سياســات 
أنــه ينبغــي التصــدي  ـفـي  ـفـي العــراق وســورية واليمــن، وال جــدال  كمــا 
اإليرانيفــي  الســلوك  وظفــت  والتــي  ترامــب،  إدارة  أن  المشــكلة  لهــا. 
المنطقــة إحــدى الذرائــع لانســحاب مــن االتفــاق النــووي، تــرى القــذى 
كبــر مهــدد  فــي عيــن غيرهــا، وال تــرى الجــذع فــي عينهــا. الواليــات المتحــدة أ
لاســتقرار والســلم فــي المنطقــة، منــذ غــزت أميــركا العــراق، عــام 2003، 

دع  تتعــاف.  لــم  والمنطقــة  الحائــط،  عــرض  األمميــة  بالقــرارات  ضاربــًة 
عنــك دعــم واشــنطن إســرائيل وسياســاتها المدمــرة، فضــا عــن دعمهــا 
األنظمــة الدكتاتوريــة العربيــة. األدهــى أن الواليــات المتحــدة تحــت إدارة 
إيــران المزعزعــة لاســتقرار ـفـي المنطقــة،  ترامــب تتحــدث عــن أنشــطة 
ولكنهــا تغفــل جرائــم حلفائهــا مــن العــرب، والتــي ال تقــل خطــورًة عــن 
تحديــدا،  اإلماراتيــة،   - الســعودية  العدوانيــة  السياســات  إيــران.  جرائــم 

بغطــاء أميركــي، ـفـي اليمــن وليبيــا والســودان، ومجمــل المنطقــة، تضعهــا عـلـى 
فوهــة بــركان. 

تقــول إدارة ترامــب إن سياســتها لفــرض »أقصــى درجــة مــن الضغــط« عـلـى 
إيــران ترمــي إلــى إرغــام نظامهــا علــى إعــادة التفــاوض علــى االتفــاق النــووي لعــام 
2015، والــذي يجــادل ترامــب أنــه اتفــاق ســيئ، كمــا أنــه يريــد منهــا تجميــد تطويــر 
المنطقــة.  ـفـي  »الخبيثــة«  أنشــطتها  ووقــف  الباليســتية،  للصواريــخ  برنامجهــا 
المشــكلة أن هــذه السياســة ال تعمــل، بــل علــى العكــس، فإنهــا تزيــد عنــاد إيــران، 
وتعضــد قناعــة بعــض التيــارات فيهــا أن قنبلــًة نوويــًة ســتوفر لهــا ســاح ردع، 
برنامــج  تطويــر  تجميــد  عــن  الحديــث  أمــا  عليهــا.  عبئــا  أنــه ســيكون  مــن  كثــر  أ
تملــك  إســرائيل  أن  خصوصــا  أبــدا،  منطقيــا  يبــدو  فــا  الباليســتية،  صواريخهــا 
ترســانة عســكرية ونوويــة هائلــة، وهــي ال تكــّف عــن تهديــد إيــران بهــا. يبقــى األمــر 
المتعلــق بـ«األنشــطة الخبيثــة« إليــران ـفـي المنطقــة، كمــا تصفهــا إدارة ترامــب، 
الواليــات  أن  نفتــرض  أن  الحماقــة  مــن  تهمــةٌ صحيحــة، ولكنــه ســيكون  وهــذه 
المتحــدة ســتخوض حربــا مــع إيــران مــن أجــل عيــون العــرب. لقــد عملــت الواليــات 
المتحــدة كثيــرا، تحــت إدارات ثــاث، بــدءا مــن جــورج بــوش االبــن، مــرورا بأوبامــا، 

وصــوال إلــى ترامــب، مــع إيــران، عندمــا التقــت مصالحهمــا فــي أفغانســتان والعــراق 
وســورية. ثــّم إن سياســات الســعودية واإلمــارات، ومعهمــا مصــر، ال تقــل »خبثــا« 
عــن األنشــطة اإليرانيــة فــي المنطقــة، وينطبــق األمــر نفســه علــى أميــركا وإســرائيل. 
ترامــب  هــدف  أن  العــرب،  نحــن  علينــا،  الموقــف  خطــورة  مــن  يضاعــف  مــا 
كثــر منــه  أ بكبريائــه،  يبــدو شــخصيا مرتبطــاً  التصعيــد معإيــران  الحقيقــي مــن 
تصــّور سياســي شــامل. لقــد أخــرج ترامــب الواليــات المتحــدة مــن اتفــاق نــووي، 

وعىل الرغم من املقاالت التي كُتبت والنقاشات 

التي نُظمت، إىل جانب الحروب التي اندلعت عىل 

تويرت، إال أن إدارة ترامب ترّص يف كل مرة عىل 

رفض التخمينات وتوبيخ أولئك الذين يرّوجون لها.

من الحامقة أن نفرتض أن 

الواليات املتحدة ستخوض حربا 

مع إيران من أجل عيون العرب

هرني كيسنجر قّدم وصًفا لنهجه املتعلّق 

بإدارة املفاوضات العربية اإلرسائيلية بهدف 

خلق وهم الزخم لتعويض غياب الزخم 

الفعيل

إن سياسات السعودية واإلمارات، 

ومعهام مرص، ال تقل »خبثا« عن األنشطة 

اإليرانية يف املنطقة، وينطبق األمر 

نفسه عىل أمريكا وإرسائيل. 

صفقة القرن: 

"مجرّد عملية 

بدون سالم" 
جيمس زغبي *

قــّدم  كيســنجر  هنــري  أن  أعتقــد 
بــإدارة  المتعلّــق  لنهجــه  وصًفــا 
اإلســرائيلية  العربيــة  المفاوضــات 
بهــدف خلــق وهــم الزخــم لتعويــض 
ولكــن  الفعـلـي.  الزخــم  غيــاب 
تحقيــق  ـفـي  الهــدف  يتمّثــل  لــم 
عـلـى  اإلبقــاء  ـفـي  وإنمــا  مــا،  نتيجــة 
مشــاركة الجميــع فــي هــذه العمليــة. 
المبــدأ،  بهــذا  التقّيــد  خــال  ومــن 
مــن  المتعاقبــة  األجيــال  تمكّنــت 
مــن  األمريكييــن  الدبلوماســيين 
تخــدم  ســام  عمليــة  "قيــادة" 
مصلحتهــا الخاصــة بــداًل مــن البحــث 
عــن إرســاء ســام عــادل ومســتدام. 
وطــوال عقــود مــن الزمــن، تحّصلنــا 

ســام". دون  عمليــة  "مجــرّد  الفلســطينيون  يعتبــره  مــا  عـلـى 
بــه قدًمــا.  النهــج والمضــي  لكــن يبــدو أن إدارة ترامــب قــّررت تبّنــي هــذا 
وعوًضــا عــن تضييــع الوقــت ـفـي محاولــة اإليهــام بوجــود مفاوضــات حقيقيــة 
بيــن حكومــة إســرائيلية متشــّددة أيديولوجًيــا وســلطة فلســطينية ضعيفــة 
ومفكّكــة، قطــع فريــق إدارة ترامــب وعــوًدا بالقيــام بالعمــل بأنفســهم مــن 

خــال االهتمــام "بصفقــة القــرن".
فــي الواقــع، نحــن ننتظــر كشــف النقــاب عــن هــذه "الصفقــة" منــذ مــا يقــارب 
العاميــن، حيــث قيــل لنــا عـلـى امتــداد فتــرات زمنيــة منتظمــة إنهــا ســتكون 
وشــيكة "فــي غضــون أســابيع أو أشــهر". ويبــدو لــي اآلن أنــه مــن المحتمــل أن 
يكــون فريــق كوشــنر وغرينبــات وفريدمــان قــد توّصــل إلــى طريقــة لتطبيــق 
فلســفة "برهــان الخلــف" لمبــدأ كيســنجر، وذلــك مــن خــال خلــق وهــم وجــود 

صفقــة للتعويــض عــن غيــاب الصفقــة الفعليــة.
خــال العاميــن الماضييــن، وـفـي ســبيل الحفــاظ عـلـى التشــويق المتزايــد 
"رســمية"  مــن مصــادر  تســريبات  الصفقــة، ظهــرت  بفحــوى  يتعلــق  فيمــا 
موّجًهــا ماحظــة  ترامــب  فريــق  نفاهــا  التــي  وأمريكيــة،  وإســرائيلية  عربيــة 
تحذيريــة بــأن جهودهــم ال تــزال ـفـي طــور اإلنجــاز وأنــه لــن يقــع الكشــف عــن 
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توجيه االتهام للبشري 

بقتل املتظاهرين 

يف السودان

قالــت النيابــة العامــة فــي الســودان، إنهــا وجهــت اتهامــاً للرئيــس المخلــوع 
عمــر البشــير وآخريــن لــم تســمهم، بالتحريــض واالشــتراك الجنائــي فــي قتــل 

المتظاهريــن خــال الثــورة فــي البــاد.
وأوضحــت النيابــة فــي تعميــم صحافــي، أن توجيــه االتهــام جــاء عطفــاً علــى 
بــاغ خــاّص بمقتــل بابكــر عبــد الحميــد، الــذي استشــهد ـفـي منطقــة بــري 

شــرق الخرطــوم، فــي 17 ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي.
كمــال  وحســب وكالــة الســودان لألنبــاء، فــإن النيابــة وجهــت باإلســراع فــي إ

التحريــات فــي كافــة باغــات القتــل فــي األحــداث األخيــرة.
بــدء  منــذ  قتلــوا  شــخصاً   90 فــإن  الســودان،  أطبــاء  لجنــة  وبحســب 
التــي  الماضــي،  األول  كانــون  ديســمبر/   19 ـفـي  الشــعبية  االحتجاجــات 

البشــير. بنظــام  باإلطاحــة  الماضــي  نيســان  إبريــل/   11 ـفـي  انتهــت 
وفــي وقــت ســابق اإلثنيــن، قبــل النائــب العــام فــي الســودان دعــوى قضائية 

ضّد البشــير، بتهمة االنقاب على النظام الدســتوري عام 1989.
وقالــت هيئــة االتهــام إّن النائــب العــام قبــل الدعــوى ضــّد البشــير، مؤكــدة 

أن نيابــة الخرطــوم ســوف تبــدأ التحقيــق.
بالســلطة،  يمســك  الــذي  العســكري  المجلــس  االتهــام  هيئــة  وحــّذرت 
مــن هــرب متورطيــن فــي انقــاب البشــير، مفضلــة محاكمــة البشــير داخــل 

الســودان وعــدم تســليمه للمحكمــة الجنائيــة.
وكان البشــير قــد ســيطر عـلـى مقاليــد الحكــم بانقــاب عســكري نفذتــه 
خليــة داخــل الجيــش الســوداني، مواليــة لحــزب الجبهــة اإلســامية، بزعامــة 

حســن الترابــي. المصــدر: العربــي الجديــد

شؤون عربية

األمم املتحدة تخىش 

“كارثة إنسانية”

يف إدلب وموسكو 

تنفي استهداف مدنيني

خطــر حصــول  حيــال  الخطــر  ناقــوس  الجمعــة  المّتحــدة  األمــم  دّقــت   
“كارثــة إنســانّية” ـفـي محافظــة إدلــب بشــمال غــرب ســوريا إذا تواصلــت 
أعمــال العنــف، وذلــك خــال اجتمــاع طــارئ لمجلــس األمــن الدوـلـي، ـفـي 

نفــت روســيا اســتهداف مدنّييــن. حيــن 
وقالــت األمريكيــة روزمــاري ديكارلــو، مســاعدة األميــن العــام للشــؤون 
السياســية، “ندعــو جميــع األطــراف إـلـى وقــف المعــارك”، محــّذرًة خــال 
هــذا االجتمــاع الثاـنـي خــال أســبوع والــذي دعــت إليــه الكويــت وألمانيــا 

وبلجيــكا، مــن “مخاطــر كارثــة إنســانّية”.
مــن جانبــه، تحــّدث مســاعد األميــن العــام للشــؤون اإلنســانّية البريطانــي، 
كمــا  الجــوي.  القصــف  تزايــد  مــع  مــرّوع”  “تصعيــد  عــن  لوكــوك،  مــارك 
تحــّدث عــن “كابــوس إنســاني”، مشــيراً إلــى أّن “نحــو 80 ألــف شــخص باتــوا 

مشــّردين )…( ويعيشــون ـفـي بســاتين أو تحــت األشــجار”.
أّن  القصــف، مضيفــاً  عــن  المســؤول  تحديــد  ُيمكنــه  ال  أنّــه  إـلـى  ولفــت 
أفــراد لديهــم أســلحة فائقــة  القصــف “نّظمهــا بوضــوح  بعــض عملّيــات 

ودقيقــة”. ذكّيــة  وأســلحة  جــّو حديــث  التطــّور، ضمنهــا ســاح 
وبحســب لوكوك، أُصيبت منذ 28 نيســان/أبريل “18 منشــأة طّبية” في 

هجمــات تنتهــك حقوق اإلنســان.
كـّـد الســفير الروســي لــدى األمــم المتحــدة فاســيلي نيبنزيــا  فــي المقابــل، أ
أو  مدنّييــن  يســتهدفان  الروســي  الجيــش  وال  الســوري  الجيــش  “ال  أّن 

منشــآت مدنّيــة”.
كـّـد أّن “اإلرهابّييــن هــم هدفنــا )…( ونحــن ننفــي كّل االتهامــات بانتهــاك  وأ

القانــون اإلنســاني الدولي”.
كّــد الســفير الســوري لــدى األمــم المتحــدة بشــار الجعفــري أنّــه  بــدوره، أ

“ليســت هنــاك هجمــات عشــوائّية ضــّد الســكّان المدنّييــن”.
وتحــّدث ُممّثــا فرنســا والواليــات المتحــدة فــي االجتمــاع، عــن “رّد فــوري” 
واالســتعداد “لــرّد الفعــل” فــي حــال اســتخدام أســلحة كيميائيــة فــي محافظة 

إدلب.
واعتبــر الســفير الفرنســي فرنســوا دياتــر أّن “الهجــوم القائــم ال ينــدرج فــي 

إطــار مكافحــة اإلرهــاب” بــل “اســتعادة” أراض.
كمــا رفــض نظيــره الُتركــي فريــدون ســينيرلي أوغلــو الــذي َضَمنــت بــاده 
مــع روســيا وإيــران اتّفــاق منطقــة خفــض التصعيــد ووقــف إطــاق النــار 
ـفـي األفــق”  إّن “كارثــة ترتســم  إدلــب، مبــرر مكافحــة االرهــاب. وقــال  ـفـي 
و”النظــام الســوري يســتهدف عمــداً مدنّييــن ومــدارس ومستشــفيات”.
احتــرام  فــرض  ُســبل  عـلـى  يوميــن  منــذ  تركــي  روســي  فريــق  ويعمــل 
أفــاد الســفير  ـفـي شــمال غــرب ســوريا، بحســب مــا  “خفــض التصعيــد” 

التفاصيــل. مــن  مزيــد  دون  مــن  التركــي، 
وكّثــف الجيــش الســوري وحليفــه الروســي منــذ نهايــة نيســان/أبريل، 
هجماتهمــا ـفـي محافظــة إدلــب التــي ُتســيطر عليهــا مجموعــات مســلّحة 
جهاديّــة. وأثــارت هــذه الهجمــات مخــاوف مــن حملــة للجيــش الســوري 
الســتعادة ســيطرته علــى هــذا المعقــل األخيــر لفصائــل جهاديــة فــي ســوريا.

وقالــت منّظمــة العفــو الدولّيــة فــي بيــان إّن النظــام الســوري مدعومــاً مــن 
حليفــه الروســي يشــّن “هجومــاً متعّمــداً ومنهجّيــاً” ضــّد المستشــفيات 

والمنشــآت الطّبيــة فــي شــمال غــرب ســوريا.
وطالبــت المنّظمــة بــأن تضــع األمــم المتحــدة حــّداً لهــذه “الجرائــم ضــّد 
اإلنســانّية”، مذكّــرًة بــأّن “قصــف المستشــفيات )…( هــو جريمــة حــرب”.

)أ ف ب(

العراق ... مقتل 5 عنارص 

أمن بينهم 4 ضباط 

بهجوم لتنظيم”الدولة”

ضبــاط،   4 بينهــم  العراقيــة  االتحاديــة  الشــرطة  عناصــر  مــن   5 قتــل 
األربعــاء، خــال اســتهدافهم مــن قبــل عناصرتنظيــم “الدولــة”  فــي منطقــة 

البــاد. “ســيان” جنــوب غرـبـي محافــظ كركــوك، شــمالي 
أن  بيــان  ـفـي  العراقيــة(  الدفــاع  )تتبــع  األمنــي  اإلعــام  خليــة  وذكــرت 
“اعتــداًء إرهابيــاً غــادًرا لعصابــات داعــش اســتهدف ســيارة تابعــة للــواء 
القناصيــن بالشــرطة االتحاديــة فــي “ســيان” ضمــن ناحيــة الريــاض جنــوب 

غرـبـي كركــوك”.
الهجــوم أســفر عــن مقتــل 4 ضبــاط  ـفـي بيانهــا، ان  وأوضحــت الخليــة 

العراقيــة. الشــرطة  مــن  رتبتــه(  تحــدد  آخر)لــم  ومنتســب 
إن  العبيــدي،  حامــد  كركــوك،  شــرطة  ـفـي  النقيــب  قــال  جهتــه،  مــن 
للشــرطة  تتبــع  لســيارة  كمينــا  نصبــوا  داعــش  تنظيــم  مــن  “مســلحين 
وأطلقــوا النــار عليهــا ـفـي ســاعة متأخــرة مــن ليــل االربعــاء/ الخميــس”.
وأوضــح أن “الســيارة كانــت تحمــل أربعــة ضبــاط برتــب رائــد ونقيــب 

ومازمــان، باإلضافــة اـلـى منتســب آخــر، جميعهــم قتلــوا ـفـي الهجــوم”.
كتوبر/تشــرين األول 2017،  واســتعادت القــوات العراقيــة فــي الـــ8 مــن ا
بشــكل كامــل مركــز قضــاء الحويجــة )55 جنــوب غربــي كركــوك( والــذي 

كان آخــر معقــل لتنظيــم “الدولــة” فــي المحافظــة.
بيــن  المحصــورة  المناطــق  ـفـي  نشــاطه  زيــادة  مؤخــراً  التنظيــم   وبــدأ 
حيــث  )شــمال(،  الديــن  وصــاح  وكركــوك  )شــرق(  دياـلـى  محافظــات 

ومدنييــن. امــن  عناصــر  اســتهدفت  عمليــات  سلســلة  نفــذت 
كثــر مــن 3 ســنوات، وبدعــم مــن التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات  وبعــد أ
المتحــدة، أعلــن العــراق فــي ديســمبر/كانون األول 2017 اســتعادة كامــل 
أراضيــه مــن قبضــة “الدولــة”، الــذي كان يســيطر علــى ثلــث مســاحة البــاد.

)األناضول(

والمواطنيــن  السياســيين  مــن  كبيــر  حشــد  شــارك   - ب(  ف  )أ  بيــروت 
اللبنانييــن الخميــس فــي الــوداع األخيــر للبطريــرك المارونــي الســابق نصــرهللا 
بطــرس صفيــر الــذي توفــي فجــر األحــد عــن 99 عامــاً. وأقيمــت صــاة الجنــازة 
لراحــة نفــس صفيــر عنــد الخامســة عصــرا فــي الصــرح البطريركــي فــي بكركــي 
شــمال بيــروت، ألقــى خالهــا البطريــرك الحاـلـي بشــارة الراعــي عظــة وصــف 

فيهــا صفيــر ب "بطريــرك االســتقال والمصالحــة".
وكان جثمــان صفيــر مســجى منــذ األربعــاء فــي كنيســة الصــرح البطريركــي 
قبــل أن يحملــه رجــال ديــن ـفـي نعــش خشــبي بســيط عنــد الســاعة الرابعــة 
الراعــي،  الحاـلـي بشــارة بطــرس  البطريــرك  الظهــر يتقدمهــم  والنصــف بعــد 
ليمــروا أمــام المواطنيــن الذيــن تجمعــوا فــي باحــة الصــرح ونثــروا عليــه الــورد 

واألرز.

فــي باحــة الصــرح البطريركــي، وعلــى وقــع التراتيــل، ُســجي صفيــر أمــام المعزيــن 
مــن سياســيين علــى رأســهم رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون ورئيــس الحكومــة 
ســعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وشــخصيات سياســية وحزبية 
وفاعليــات اجتماعيــة. كمــا حضــر وزيــر أوروبــا والشــؤون الخارجيــة الفرنســي جــان 
إيــف لــو دريــان ممثــاً الرئيــس إيمانويــل ماكــرون ووفــد فاتيكانــي ودبلوماســيون 
وســفراء دول أجنبيــة وعربيــة، وممثلــون عــن أميــر قطــر والملكيــن الســعودي 

واألردنــي والرئيــس الفلســطيني.
رجل حر شجاع

االســتحقاق  وســام  مــن  األكبــر  الوشــاح  صفيــر  عــون  منــح  الجنــازة،  وخــال 
اللبناني.وبعــد انتهــاء الجنــازة، ووري صفيــر الثــرى فــي مدافــن البطاركــة واألســاقفة 

ـفـي بكركــي. المصــدر فرانــس 24 بتصــرف 

مأتم رسمي وشعبي حاشد للبطريرك 

املاروين السابق نرصالله صفري يف لبنان
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الميزان ـ مواقع ووكاالت
لتفــرض  مفاصلهــا  مــن  كثيــر  عـلـى  الحوثيــون  يســيطر  التــي  الحديــدة  عــادت 
نفســها عنوانـًـا رئيســًيا لتطــورات األحــداث والمشــهد السياســي فــي اليمــن، فبعــد 
أشــهر مــن المماطلــة فــي تنفيــذ اتفــاق مشــاورات الســام اليمنيــة التــي شــهدتها 
ــًزا لتنفيــذ أهــم بنــود  العاصمــة الســويدية ســتوكهولم، اختــار الحوثيــون توقيًتــا ملغَّ

خطــة إعــادة االنتشــار فــي الحديــدة.
تأخــر الحوثيــون فــي التنفيــذ وأرجــأوا وســوفوا ثــم فجــأة ودون مقدمــات أعلنــوا 
بــدء عمليــة تنفيــذ إعــادة انتشــار أحــادي الجانــب وهــو مــا يعنــي انســحاب قواتهــم 
مــن 3 موانــئ فــي الحديــدة، وهــي الصليــف ورأس عيســى والحديــدة، وكلهــا تتمتــع 

بأهميــة اســتثنائية ســواء فــي زمــن الحــرب أم الســام.  
بيــن  إعــان الخطــوة الحوثيــة صاحبــه أجــواء مــن عــدم الثقــة المفقــودة أصــاً 
الحكومــة اليمينــة والحوثييــن، فقــد وصــف وزيــر اإلعــام معمــر اإلريانــي بالحكومــة 
اليمنيــة مــا يجــري بأنــه »مســرحية مكشــوفة« ُتخــرج فيهــا الجماعــة مجموعــة 
مــن أفرادهــا وتبدلهــم بآخريــن يرتــدون اللبــاس الرســمي لشــرطة خفــر الســواحل 

لالتفــاف عـلـى وضعيــة االنتشــار وتضليــل المجتمــع الدوـلـي.

ورأى محافــظ الحديــدة الحســن علــي طاهــر أن هــذه الخطــوة تناقــض مــا اُتفــق 
ــل األمــم المتحــدة ومبعوثهــا فــي اليمــن مارتــن غريفيــث  عليــه فــي الســويد، وحمَّ
المســؤولية، بــل اتهمــه بأنــه يســعى لتحقيــق نصــر مــا بــأي وســيلة ـفـي محاولــة 
إلضفــاء الشــرعية عـلـى الخطــوة الحوثيــة، ودعــا إـلـى تنفيــذ كل البنــود كمــا ُوقــع 
عليهــا وكشــف هويــة القــوات التــي ستســتلم المواـنـئ التــي ســيتم االنســحاب 

منهــا أمــام الجميــع.
أمميــة،  بمباركــة  واحــد  جانــب  مــن  الحوـثـي  االنســحاب  حظــي  المقابــل  ـفـي 
فالمســؤول األممــي عــن إعــادة االنتشــار إشــراًفا وتنســيًقا الجنــرال الدنماركــي 
مايــكل لوليســغارد وصــف االنســحاب بأنــه خطــوة عمليــة أولــى علــى أرض الواقــع، 
ودعــا إلــى أن تليهــا إجــراءات ملتزمــة وشــفافة مــن األطــراف األخــرى بهــدف الوفــاء 

الكامــل بالتزاماتهــم.
ناطــق  صــرح  فقــد  غريفيــث؛  تجــاه  حكوميــاً  غضبــاً  فجــرت  المباركــة  هــذه 
الحكومــة راجــح بــادي قائــاً إن »المبعــوث األممــي مارتــن غريفيــث لــم يعــد نزيهــاً 
وال محايــداً ـفـي أداء المهمــة الموكلــة إليــه وفقــاً للقــرارات الدوليــة، وذلــك عقــب 

إحاطــة غريفيــث األخيــرة لمجلــس األمــن الدوـلـي«.

قضية انسحاب الحوثيني من الحديدة تفجر غضب 

الحكومة اليمنية تجاه املبعوث األممي 
واتهــم بــادي غريفيــث باإلنحــراف عــن مســار المهمــة الموكلــة إليه 
فــي اليمــن وأضــاف فــي تصريــح لجريــدة الشــرق األوســط »لــم يعــد 
يعمــل عـلـى تطبيــق قــرارات مجلــس األمــن والشــرعية الدوليــة، 
ومــن الواضــح أنــه انحــرف بمســار مهمتــه الموكلــة إليــه فــي اليمــن«.
التعامــل  رفــض  نحــو  الحكومــة  لتوجــه  مقدمــة  االنتقــاد  وبــدا 
ذريــع  يعنــي فشــل  مــا  وهــو  بتغييــره،  والمطالبــة  مــع غريفيــث 
المجتمــع  يوهــم  الماضيــة  الفتــرة  طــوال  ظــل  الــذي  للمبعــوث 
يتــم  لــم  بينمــا  الســام  عمليــة  ســير  ـفـي  حقيقــي  بتقــدم  الدوـلـي 
ـفـي الواقــع ســوى خطــوات أحاديــة نفذهــا الحوثيــون ـفـي الحديــدة 
دون حضــور ومشــاركة الجانــب الحكومــي، وهــي الخطــوات التــي 

»شــكلية«. اعتبــرت 
ويحظــى غريفيــث بدعــم حكومــة بــاده )المملكــة المتحــدة( التي 
يســنده مســؤولوها وعلــى رأســهم وزيــر الخارجيــة جيريمــي هانــت 
والســفير البريطانــي لــدى اليمــن بتصريحــات مكثفــة تبشــر بتقــدم 

حقيقــي لعمليــة الســام فــي اليمــن.
يذكــر أن الرئيــس هــادي امتنــع عــن اســتقبال المبعــوث غريفيــث 
الريــاض،  وشــملت  مؤخــراً  أجراهــا  التــي  األخيــرة  جولتــه  ـفـي 
واســتقبله نيابــة عنــه نائبــه الفريــق عـلـي محســن وكانــت رســالة 
غيــر مباشــرة بأنــه لــم يعــد محــل قبــول لــدى الحكومــة الشــرعية 
التــي شــن نشــطاء مقربــون منهــا حملــة ضــد المبعــوث ورئيــس 
إثــر دعمهــم  لوليســغارد  مايــكل  الجنــرال  اإلنتشــار  إعــادة  فريــق 
والــذي  الحديــدة،  ـفـي  الحوثيــون  عليهــا  أقــدم  التــي  لإلجــراءات 

وهميــة. إلجــراءات  ودعــم  شــرعنة  اعتبــروه 
تحــت  تقــع  التــي  األحمــر  البحــر  عـلـى  المطلــة  اليمنيــة  المواـنـئ 
المســاعدات  إليصــال  بالغــة  أهميــة  تشــكل  الحوثييــن  ســيطرة 
للشــعب اليمنــي، وتأتــي أهميــة مينــاء الحديــدة مــن كونــه شــريان 
الحيــاة الرئيســي لثلثــي ســكان اليمــن، إذ تســتقبل عبــره البــاد 
عـلـى  كارـثـي  أثــر  إلغاقــه  وكان  اإلنســانية،  المســاعدات  غالبيــة 
الشــعب اليمنــي الــذي وصــل إـلـى مشــارف مجاعــة مضافــاً إليهــا 

والتحالــف. الحوثييــن  مــن قصــف  معاناتــه 
اليمنييــن  فــإن  الحديــدة،  ملــف  بشــأن  الدائــر  الجــدل  ورغــم 
ينتظــرون انفراجــة ـفـي هــذا الملــف تســمح باالنتقــال إـلـى خطــوة 
مــا  انتظــار  وـفـي  البــاد،  ـفـي  األوضــاع  حلحلــة  طريــق  عـلـى  تاليــة 
ستكشــف عنــه األيــام القادمــة يبقــى المواطــن اليمنــي الخاســر 
كبــر  بـ«أ ُيعــرف  بــات  تباًعــا فيمــا  األكبــر، وتتنــوع فصــول محنتــه 

الحديــث«. العصــر  ـفـي  إنســانية  مأســاة 

خطة لتسديد الضرائب

لالنظمام للبرنامج اتصل على الرقم  313-224-5990
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حفــرت يطرق أبواب 

الغــرب للخــروج من مأزقه
الميزان ـ نون بوست ـ 

بــدأ اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، جولــة أوروبيــة تشــمل إيطاليــا وفرنســا، 
بالتزامــن مــع تقهقــر قــوات الكرامــة التــي يقودهــا، عـلـى مشــارف العاصمــة 

كثــر مــن شــهر.  الليبيــة طرابلــس التــي يحــاول احتالهــا منــذ أ
جولــة يســعى مــن خالهــا حفتــر، وفــق عــدد مــن المراقبيــن إلــى الخــروج مــن 
مأزقــه دون أن يظهــر فــي ثــوب المنهــزم، معــواًل فــي ذلــك علــى عاقتــه القويــة 
مــع الرئيــس الفرنســي ماكــرون وحاجــة المجتمــع الدولــي لوقــف الحــرب فــي 

ليبيــا.
فــي زيــارة مفاجئــة لــم يعلــن عنهــا مــن قبــل، التقــى حفتــر األســبوع الماضــي 
ـفـي قصــر »شــيغي« بالعاصمــة اإليطاليــة رومــا، برئيــس الحكومــة اإليطاليــة 

جوزيبــي كونتــي.
كثــر مــن مــرة هجــوم قــوات حفتــر علــى طرابلــس  كانــت رومــا قــد أدانــت فــي أ
لخطورتــه علــى المنطقــة وتحديــه للشــرعية الدوليــة والحكومــة المعترفــة بهــا 

فــي ليبيــا.
أعــرب رئيــس الــوزراء اإليطالــي فــي هــذا اللقــاء الــذي امتــد ألكثــر مــن ســاعتين، 
عــن قلقــه إزاء الوضــع الحــرج للغايــة الــذي تعيشــه ليبيــا. كمــا شــّدد كونتــي 
علــى ضــرورة وقــف فــوريّ إلطــاق النــار، وااللتــزام بالحــل السياســي للخــروج 

مــن األزمــة الليبيــة المتواصلــة منــذ ســنوات.
كــي اإليطاليــة لألنبــاء إن كونتــي اجتمــع قبــل لقائــه حفتــر مــع  وقالــت وكالــة آ

الســفير األميركــي لــدى إيطاليــا، لويــس إيزنبــرغ.
ومــن المنتظــر أن يتنقــل خليفــة حفتــر إلــى العاصمــة باريــس، للقــاء الرئيــس 
وذلــك  الفرنســيين،  المســؤولين  مــن  وعــدد  ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنســي 

لبحــث تطــورات العمليــة العســكرية ـفـي طرابلــس.
وقالــت الرئاســة الفرنســية ـفـي بيــان إّن االجتمــاع »يهــدف إـلـى البحــث ـفـي 
الوضــع ـفـي ليبيــا وشــروط اســتئناف الحــوار السياســي عقــب زيــارة رئيــس 

الــوزراء الليبــي فايــز الســّراج، وبالتعــاون مــع األمــم المتحــدة وشــركائنا«.
ضغط أوروبي

تأتــي هــذه الجولــة، التــي تعتبــر األولــى لحفتــر منــذ انطــاق عمليتــه عســكرية 
ضــد العاصمــة طرابلــس، بعــد أســبوع مــن دعــوة فرنســية إيطاليــة مشــتركة 
لوقــف إطــاق النــار ـفـي ليبيــا. البيــان المشــترك، الــذي حمــل توقيــع وزيــر 
الخارجيــة االيطالــي إينــزو موافيــرو ميانيــزي والفرنســي جــان إيــف لودريــان، 
دعــا إلــى “اســتئناف الحــوار ضمــن العمليــة التــي تجــري فــي إطــار قيــادة األمــم 
المتحــدة، بهــدف الســماح للمواطنيــن الليبييــن بتقريــر مســتقبلهم مــن خــال 

انتخابــات ديمقراطيــة.”
قالــوا  بيانًــا مشــتركًا  األوروـبـي  االتحــاد  أعضــاء  أصــدر  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
فيــه إن هجــوم قــوات حفتــر عـلـى طرابلــس ومــا تــاه مــن تصعيــد »يشــكل 
تهديــًدا للســلم واألمــن الدولييــن ويصعــد مــن التهديــد الســتقرار ليبيــا«. كمــا 
تخــوف البيــان مــن أن يضاعــف هجــوم حفتــر مــن مخاطــر »التهديــد اإلرهابــي« 

المتزايــد ـفـي البــاد، وأن يزيــد مــن »تدفــق المهاجريــن«.

شؤون عربية

السعودية تُحّض إلعدام العودة 

والقرين والعمري بعد رمضان

قال موقع "ميدل إيســت آي" البريطاني في تقرير خاص إن ســلطات الســعودية 
تتجــه إلــى إصــدار حكــم باإلعــدام علــى ثاثــة دعــاة بارزيــن، وتنفيــذ الحكــم عليهــم بعــد 

انقضــاء شــهر رمضان.
وذكــر أن الدعــاة الثاثــة هــم الشــيخ ســلمان العــودة، والشــيخ عــوض القرـنـي، 
عــن مصدريــن  المعلومــات  هــذه  الموقــع  تقريــر  ونقــل  العمــري.  عـلـي  والشــيخ 

الدعــاة. أقــارب هــؤالء  حكومييــن وواحــد مــن 
وكانــت الســلطات قــد اعتقلــت الثاثــة ضمــن حملــة علــى العلمــاء والدعــاة وقــادة 
ـفـي جلســات ســرية،  ـفـي محاكمتهــم  ـفـي ســبتمبر/أيلول 2017، وشــرعت  الــرأي 
تهــم  خلفيــة  عـلـى  "تعزيــرا"  الثاثــة  الدعــاة  بقتــل  العامــة  النيابــة  طالبــت  حيــث 

باإلرهــاب. تتعلــق 

الجزائيــة  المحكمــة  أمــام  محاكمتهــم  جلســات  ألحــدث  المقــرر  الموعــد  وكان 
المتخصصــة فــي الريــاض هــو األول مــن مايو/أيــار الجــاري، لكــن الجلســة أرجئــت 
بــدون تحديــد موعــد آخر.وقــال أحــد المصدريــن الحكومييــن للموقــع "لــن يتريثــوا 

ـفـي إعــدام هــؤالء الرجــال فــور إقــرار حكــم اإلعــدام".
بالون االختبار

وذكــر المصــدر اآلخــر أن إعــدام 37 ســعوديا -أغلبهــم مــن الناشــطين الشــيعة فــي 
أبريل/نيســان الماضــي- عـلـى خلفيــة تهــم تتعلــق باإلرهــاب، كان بمثابــة بالــون 

اختبــار حتــى تقيــس الســلطات شــدة اإلدانــة الدوليــة.
ومضــى قائــا "حيــن وجــدوا أن رد الفعــل الدولــي ال يذكــر، خاصــة علــى مســتوى 
الحكومــات وقــادة الــدول، قــرروا المضــي فــي خطتهــم إلعــدام الشــخصيات البــارزة". 
وأشــار موقــع "ميــدل إيســت آي" إـلـى أن المصدريــن تحدثــا إليــه شــريطة عــدم 

نشــر اســميهما.
التوقيت المناسب

وذكــر التقريــر أن توقيــت اإلعدامــات تمليــه أيضــا التوتــرات الراهنــة المتصاعــدة 
بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران.

ونقــل عــن المصــدر األول قولــه "لقــد تشــجعوا علــى ذلــك، خاصــة فــي ظــل التوتــر 
فــي الخليــج فــي الوقــت الراهــن. فواشــنطن تريــد إرضــاء الســعوديين حاليــا. ووفــق 
حســابات الحكومــة الســعودية فــإن ذلــك يمكنهــا مــن القيــام باألمــر واإلفــات مــن 

تبعاتــه".
وقــال فــرد مــن عائلــة أحــد الدعــاة الثاثــة للموقــع إن "اإلعدامــات -إذا نُفــذت- 

ســتكون خطيــرة جــدا، وقــد تمثــل نقطــة فاصلــة خطيــرة".
نبوءة خاشقجي

عــن  خاشــقجي  جمــال  الراحــل  الســعودي  الصحفــي  بكلمــات  التقريــر  وذكّــر 
أوصالــه  وتقطيــع  اغتيالــه  مــن  فقــط  يوميــن  قبــل  إذ  العــودة،  ســلمان  الشــيخ 
كتوبر/تشــرين األول الماضــي، تنبــأ  داخــل القنصليــة الســعودية بإســطنبول ـفـي أ

العــودة. بإعــدام  خاشــقجي 
"سيســحق  ســلمان  بــن  محمــد  العهــد  وـلـي  عــن  متحدثــا  خاشــقجي  وقــال 
المعارضــة بــأي ثمــن". وأضــاف "ســُيعدم العــودة، ليــس ألنــه متطــرف، بــل ألنــه 

خطــرا". يعتبرونــه  لهــذا  معتــدل، 
وتعليقــا عـلـى تقريــر "ميــدل إيســت آي"، قالــت مديــرة قســم الشــرق األوســط 
ـفـي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ســارة ليــا ويتســون إن "أي إعدامــات أخــرى 
لمعارضيــن سياســيين هــي نتيجــة مباشــرة لألجــواء التــي هيأتهــا إدارة ترامــب، 
فإننــا  شــعبك،  بحــق  بشــعة  انتهــاكات  مــن  ارتكبــت  مهمــا  المتكــررة:  ورســالتها 

نحميــك".
مــن جهــة أخــرى، قــال حســاب "معتقـلـي الــرأي" الســعودي عـلـى تويتــر قبــل 
ـفـي  المماطــات  ظــل  "ـفـي  إنــه  آي"  إيســت  "ميــدل  تقريــر  نشــر  مــن  ســاعات 
عـلـي  والدكتــور  العــودة  ســلمان  الشــيخ  مــن  كل  عــن  اإلفــراج  وـفـي  المحاكمــات 
العمــري والشــيخ عــوض القرـنـي، تــزداد المخــاوف مــن أن الســلطات تدبــر أمــرا 
قــد يصــل لحــد تنفيــذ اإلعــدام ضدهــم بذريعــة تلــك التهــم الزائفــة الباطلــة بأنهــم 

إرهابيــون".
وقــال محامــو العــودة ـفـي فبراير/شــباط الماضــي إنهــم يخشــون صــدور الحكــم 
كــد المحامــون مــارك يونــان وفرنســوا زيمــراي وجيســيكا فينيــل -ـفـي  بإعدامــه. وأ
إطــار  ـفـي  تنــدرج  الشــيخ  أن محاكمــة  باريــس-  الفرنســية  بالعاصمــة  بيــان صــدر 
سياســة اضطهــاد قضائــي تقــوم بهــا الســلطات الســعودية ضــد مثقفيــن يمارســون 

حقهــم ـفـي حريــة التعبيــر والــرأي.
مــن جهــة أخــرى، قالــت الجمعيــة الفرانكفونيــة لحقــوق اإلنســان منتصــف الشــهر 
الســعودية  الســلطات  بالموثوقــة أن  إنهــا علمــت مــن مصــادر وصفتهــا  الجــاري 
تنــوي تنفيــذ اإلعــدام بحــق نشــطاء حقوقييــن وعلمــاء شــرعيين معتقلين بســجونها 

منــذ فتــرات متفاوتــة.
وأضافــت الجمعيــة ـفـي بيــان أن الســلطات الســعودية تعتــزم تنفيــذ اإلعدامــات 
بعــد انقضــاء شــهر رمضــان وعيــد الفطــر، بعــد إدانــة المعتقليــن بتهــم اإلرهــاب 

وتهديــد األمــن القومــي للمملكــة.
ومــن جهتهــا، قالــت المحــررة ـفـي صحيفــة واشــنطن بوســت كاريــن عطيــة عبــر 
تغريــدة عـلـى تويتــر إن الســعودية تســتعد بعــد ثمانيــة أشــهر تقريبــا عـلـى مقتــل 
خاشــقجي إلعــدام الشــيخ ســلمان العــودة، الــذي وصفتــه بوالــد صديقهــا عبــد هللا 
العــودة، جنبــا إلــى جنــب مــع غيــره مــن العلمــاء الســعوديين "المعتدليــن". المصــدر: 

ميــدل إيســت آي

وكان رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة فائــز الســراج أطلــع وزراء 
خارجيــة االتحــاد األوروبــي فــي بروكســل علــى »التجــاوزات الكثيــرة« التــي 

ترتكبهــا قــوات حفتــر.
االتحــاد  ـفـي  الخارجيــة  السياســة  مســؤولة  مــع  جمعــه  لقــاء  وخــال 
األوروبــي فيديريــكا موغيرينــي؛ دعــا الســراج االتحــاد األوروبــي إلــى التدخــل 
الــدول عبــر تزويــد القــوات المعتديــة  لوقــف انتهــاكات ترتكبهــا بعــض 
عـلـى طرابلــس بالســاح، األمــر الــذي يعــد خرًقــا واضًحــا لقــرار مجلــس 

التســليح، حســب قولــه. الدوـلـي المتعلــق بحظــر  األمــن 
بالتــوازي مــع هــذا الضغــط األوروبــي، تكبــدت قــوات حفتــر خســائر كبــرى 
عـلـى مشــارف طرابلــس، نتيجــة القــوة التــي تمتلكهــا القــوات المواليــة 

لحكومــة الوفــاق الوطنــي التــي يقودهــا فائــز الســراج.
وإـلـى اليــوم، لــم تتمكــن قــوات حفتــر المتهمــة بارتــكاب جرائــم حــرب 
تفاقــم  إـلـى  أدى  مــا  العاصمــة،  إـلـى  التقــدم  مــن  األبريــاء،  مئــات  وقتــل 

إـلـى طريــق مســدود. ليبيــا ووصولــه  ـفـي  الميداـنـي  الوضــع 
وبلــغ عــدد الضحايــا جــراء األعمــال القتاليــة فــي طرابلــس وحولهــا، 454 
قتيــًا و2154 جريًحــا حتــى األســبوع الماضــي، فيمــا تجــاوز عــدد النازحيــن 
كــز جماعيــة، وفــق منظمــة  إـلـى مرا اآلن عشــرات اآلالف، لجــأ بعضهــم 
الصحــة العالميــة. وأوضحــت المنظمــة، ـفـي بيــان صحفــي، أن اســتمرار 
النــزوح  مــن  مزيــد  إـلـى  يــؤدي  المواجهــة  خطــوط  حــول  المصادمــات 

الجماعــي.
ويســعى حفتــر إـلـى إعــادة تــوازن قواتــه والعــودة بالمشــهد الليبــي إـلـى 

فصــل المفاوضــات السياســية الســابق.
كــد  وكان رئيــس المجلــس األعـلـى للدولــة الليبيــة خالــد المشــري، قــد أ
فــي وقــت ســابق أن المجلــس لــن يشــارك فــي أي طاولــة حــوار مــع حفتــر 

بعــد هجومــه علــى طرابلــس.
مــن  الســراج،  فائــز  وقبلهــا  لحفتــر  األخيــرة  الخارجيــة  التحــركات  هــذه 
شــأنها أن تعجــل بالعــودة إـلـى طاولــة المفاوضــات، إال أن ذلــك ال يعنــي 
إـلـى حــل ألزمــة بادهــم، فنقــاط  يقيًنــا إمكانيــة وصــول الفرقــاء الليبيــة 
االختــاف التــي تغذيهــا جهــات خارجيــة مــا زالــت عـلـى حالهــا ولــم يتــم 

بعــد. معالجتهــا 

رئيس الربملان 

الكويتي نستعد 

لحالة حرب
قــال مــرزوق الغانــم رئيــس البرلمــان الكويتــي: إن األوضــاع فــي المنطقــة، 
شــرحوا  الحكومــة  وزراء  أن  إـلـى  مشــيرا  مطمئنــة"،  وليســت  "خطيــرة 
للنــواب اليــوم الخميــس، ـفـي جلســة ســرية، اســتعدادهم لمواجهــة "أي 

حالــة حــرب" بالمنطقــة.
وأضــاف الغانــم عقــب الجلســة، أنــه تبيــن مــن العــرض الــذي قدمتــه 
وخطــورة  وحساســية  دقــة  "مــدى  بالمنطقــة  األوضــاع  حــول  الحكومــة 
لــكل  اإلجــراءات،  كافــة  واتخــاذ  االســتعداد  ووجــوب  القادمــة،  المرحلــة 

الــواردة". االحتمــاالت 
وقــال إن الــوزراء قامــوا "بشــرح اســتعدادات الدولــة لمواجهــة، ال ســمح 

هللا، أي حالــة حــرب فــي المنطقــة".
وردا عـلـى ســؤال حــول مــا إذا كانــت هنــاك فــرص للحــرب بالمنطقــة، 
قــال الغانــم: "بنــاء علــى المعلومــات الموجــودة، التــي ذكــرت مــن إجابــات 
المعنييــن ـفـي الحكومــة، نعــم هنــاك فــرص لألســف.. هــذه االحتمــاالت 
نســبتها عاليــة جــدا وكبيــرة، واألمــور ليســت ذاهبــة فــي المســار أو االتجــاه 

الــذي نتمنــاه".
وكان أميــر الكويــت، صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، دعــا االثنيــن، قــوات 
"الحــرس الوطنــي" ألخــذ أقصــى درجــات الحــذر ـفـي ظــل "المســتجدات 

الخطيــرة التــي يشــھدھا محيطنــا اإلقليمــي".

وقــال الصبــاح، فــي كلمــة لــه خــال زيارتــه مقــر الرئاســة العامــة للحــرس الوطنــي: 
"ال يخفــى عليكــم التطــورات والمســتجدات الخطيــرة التــي يشــھدھا محيطنــا 

اإلقليمــي"، وفــق وكالــة األنبــاء الرســمية. 
كــد أن األوضــاع "تســتوجب منكــم أقصــى درجــات الحيطــة والحــذر لــدى أداء  وأ
المھــام المناطــة بكــم، ال ســيما المتعلقــة بحمايــة المؤسســات العامــة، وكمــا ھــو 

معھــود أنكــم علــى قــدر المســؤولية".
وأضــاف أن "مــا تقومــون بــه مــن واجــب مشــرف فــي حفــظ وصــون أمــن الوطــن 
العزيــز واســتقراره، بالتعــاون مــع إخوانكــم ـفـي الجيــش والشــرطة، لھــو موضــع 

تقديــر".
القــوات  ويعــاون   ،1967 عــام  تأســس  عســكري  جهــاز  الوطنــي  والحــرس 
المســلحة وهيئــات األمــن العــام كلمــا طلــب إليــه، ويســهم ـفـي أغــراض الدفــاع 

21 عرـبـي  وكاالت–  الوطني.الكويــت- 
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Ramadan,
Peacebring

this

When you donate your zakat to Islamic Relief USA, you create positive change
in the lives of the world’s most vulnerable people.

DONATE TODAY: IRUSA.ORG • 1-855-447-1001
3655 WHEELER AVE., ALEXANDRIA, VA 22304
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ما هي النكبة؟
 

  نعلم أن النكبة حلّت بفلسطين ما هي أبعادها؟
طــردت )إســرائيل( عــام 1948 أهالــي 530 مدينــة وقريــة فــي فلســطين، باإلضافــة إلــى أهالــي 662 ضيعــة 

كبــر وأهــم عمليــة تطهيــر عرقــي مخطــط لهــا فــي التاريــخ الحديــث.  وقريــة صغيــرة، هــذه كانــت أ
أهــل هــذه المــدن والقــرى هــم الاجئــون الفلســطينيون اليــوم. وصــل عددهــم فــي أواخــر عــام 2003 حوالــي 

6.100.000 نســمة، منهــم 4.200.000 الجــئ مســجلين لــدى وكالــة الغــوث والباقــون غيــر مســجلين.
كبــر نســبة  كثــر مــن 9 ماييــن نســمة، وهــذه أ ويمثــل الاجئــون ثلثــي الشــعب الفلســطيني البالــغ عددهــم ا
كبــر وأقــدم وأهــم قضيــة  مــن الاجئيــن بيــن أي شــعب ـفـي العالــم. كمــا أن الاجئيــن الفلســطينيين هــم أ

الجئيــن فــي العالــم.
  ما هي مساحة أراضيهم التي تركوها؟

مــن  كثــر  أ االنتــداب  نهايــة  عنــد  فيهــا  اليهــود  يملــك  لــم  دنــم،   26.300.000 كلهــا  فلســطين  مســاحة 
1.500.000 دنــم، أي حوالــي %5.7 مــن مســاحة فلســطين، والباقــي أرض فلســطينية، وهــذا رغــم تواطــؤ 
االنتــداب البريطانــي مــع الصهاينــة احتلــت )إســرائيل )بالقــوة عــام 1949/1948 ما مســاحته 20,500,000 
دنم، أي %78 من فلســطين أقامت عليها دولة )إســرائيل(وهذا يعني أن %92 من مســاحة )إســرائيل( 

هــي أراضــي الاجئيــن الفلســطينيين.
  يقال إن الاجئين تركوا أراضيهم بمحض إرادتهم أو بتحريض من الدول العربية.

هــذا غيــر صحيــح. كل شــهادات الاجئيــن تكــذب ذلــك. حتىالمؤرخــون )اإلســرائيليين( الجــدد اعترفــوا بــأن 
%89 مــن القــرى طــرد أهلهــا بأعمــال عســكرية صهيونيــة مباشــرة وأن 10%مــن القــرى طــرد أهلهــا بســبب 

الحــرب النفســية و 1% مــن القــرى فقــط تركــوا ديارهــم طوعــاً.
كثــر مــن 100 حادثــة قتــل جماعــي  كثــر مــن 35 مذبحــة كبيــرة، وأ ولهــذا الغــرض اقتــرف الصهاينــة أ

المزروعــات. وأحرقــوا  اآلبــار  وســمموا  القــرى،  ـفـي معظــم  واغتصــاب  وفظائــع 
  يقال إن )إسرائيل( كانت تدافع عن نفسها ونتج عن ذلك خروج الاجئين من ديارهم؟

هــذا غيــر صحيــح، إذن كيــف طــردت )إســرائيل( نصــف الاجئيــن مــن 200 قريــة، أثنــاء وجــود االنتــداب 
البريطانــي، الــذي كان مفروضــاً عليــه حمايــة األهالــي المدنييــن؟ ولمــاذا خرقــت )إســرائيل( الهدنــة )وقــف 
ـفـي جنــوب  القــرى؟ ولمــاذا احتلــت 7000كــم مربــع،  باـقـي  النــار( األوـلـى والثانيــة وطــردت أهاـلـي  إطــاق 
فلســطين بعــد توقيــع اتفاقيــة الهدنــة النهائيــة مــع مصــر واألردن؟ كل الوثائــق التــي ظهرت بعد النكبة تبين 
أن )إســرائيل( كانــت دائمــاً وال تــزال تخطــط لاســتياء عـلـى كل فلســطين والقضــاء عـلـى الفلســطينيين 

بالقتــل والطــرد، حتــى أثنــاء وجــود االنتــداب البريطانــي وقبــل الحــرب العالميــة الثانيــة.
  هل هذا هو ما يسمى بالتطهير العرقي؟

نعــم، وهــو حســب القانــون الدولــي جريمــة حــرب ال تســقط بالتقــادم ويحاكــم عليهــا كل شــخص مــن أصغــر 
كبــر رئيــس قــام بذلــك، ســواء باألمــر أو التنفيــذ أو التحريــض أو عــدم منــع وقــوع الجريمــة، وذلــك  جنــدي إلــى أ

حســب ميثــاق رومــا عــام 1998، الــذي نشــأت بموجبــه محكمــة الجرائــم الدوليــة.
إذن طــرد الفلســطينيين مــن ديارهــم هــو جريمــة حــرب، ومنعهــم مــن العــودة بقتــل العائديــن أو تســميم 
آبارهــم أو تدميــر بيوتهــم أو حــرق محصوالتهــم أو بــأي وســيلة أخــرى بالقــول أو الفعــل هــو جريمــة حــرب 

أيضــاً.
وكل مــن ينفــذ إحــدى هــذه الجرائــم أو يدعــو إليهــا أو يحــرض علــى تنفيذهــا بالفعــل أو القــول أو يســكت 
عنهــا إذا كانــت لديــه ســلطة، ســواء بالترغيــب أو الترهيــب أو اإلعــان أو اإلغــراء يكــون قــد اقتــرف جريمــة 

حــرب.
وحســب ميثــاق رومــا، فــإن اســتيطان مواطنــي الدولــة المحتلــة فــي األراضــي المحتلــة هــو جريمــة حــرب 
أيضــاً )أي اســتيطان اليهــود الصهاينــة ـفـي األراضــي الفلســطينية المحتلــة هــو جريمــة حــرب(. ويتعــرض 
للمســاءلة فــي محكمــة الجرائــم الدوليــة المســتوطنون أنفســهم وحكومــة )إســرائيل( وجيشــها: مؤسســات 
وأفــراداً والذيــن مكنوهــم مــن ذلــك، وكذلــك مــن مــّول هــذا االســتيطان أو نظمــه أو دعــا إليــه مــن أي جهــة 

أو منظمــة رســمية أو شــعبية داخــل )إســرائيل( أو خارجهــا.
  وكيف يمكن إزالة آثار التطهير العرقي؟

بالعــودة، العــودة إلــى الديــار هــي الوجــه اآلخــر إلزالــة آثــار جرائــم التطهيــر العرقــي. ال يمكــن أن تبقــى هــذه 
الجرائــم قائمــة، إذن ال بــدَّ مــن العــودة.

تعريف حق العودة
هــو حــق الفلســطيني الــذي طــرد أو خــرج مــن موطنــه ألي ســبب عــام 1948 أو فــي أي وقــت بعــد ذلــك، فــي العــودة إلــى الديــار أو 
األرض أو البيــت الــذي كان يعيــش فيــه حيــاة اعتياديــة قبــل 1948، وهــذا الحــق ينطبــق عـلـى كل فلســطيني ســواء كان رجــاً أو 
امــرأة، وينطبــق كذلــك علــى ذريــة أي منهمــا مهمــا بلــغ عددهــا وأماكــن تواجدهــا ومــكان والدتهــا وظروفهــا السياســية واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة.

ملاذا يعترب حق العودة قانونياً؟
حــق العــودة حــق غيــر قابــل للتصــرف، مســتمد مــن القانــون الدوـلـي المعتــرف بــه عالميــاً. فحــق العــودة مكفــول بمــواد الميثــاق 
العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي صــدر فــي 10 كانــون أول/ديســمبر 1948، إذ تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 13 علــى اآلتــي: " لــكل 
فــرد حــق مغــادرة أي بلــد، بمــا ـفـي ذلــك بلــده وـفـي العــودة إـلـى بلــده" وقــد تكــرر هــذا ـفـي المواثيــق اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان مثــل 
األوروبيــة واألمريكيــة واإلفريقيــة والعربيــة، وـفـي اليــوم التاـلـي لصــدور الميثــاق العالمــي لحقــوق اإلنســان أي ـفـي 11 كانــون أول/
ديســمبر 1948 صــدر القــرار الشــهير رقــم 194 مــن الجمعيــة العــام لألمــم المتحــدة الــذي يقضــي بحــق الاجئيــن الفلســطينيين فــي 
كثــر مــن 135 مــرة ولــم  العــودة   والتعويــض )وليــس: أو  التعويض(وأصــر المجتمــع الدولــي علــى تأكيــد قــرار 194 منــذ عــام 1948 أ

تعارضــه إال )إســرائيل( وبعــد اتفاقيــة أوســلو عارضتــه أمريــكا.

القرار 194

ماذا يقول القرار الشهير رقم 194؟
الفقــرة الهامــة رقــم 11 مــن القــرار 194 الصــادر ـفـي الــدورة الثالثــة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بتاريــخ 11 كانــون األول 

)ديســمبر( 1948 تنــص عـلـى اآلـتـي:
"تقــرر وجــوب الســماح بالعــودة، فــي أقــرب وقــت ممكــن لاجئيــن الراغبيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بســام مــع جيرانهــم، 
ووجــوب دفــع تعويضــات عــن ممتلــكات الذيــن يقــررون عــدم العــودة إـلـى ديارهــم وكذلــك عــن كل فقــدان أو خســارة أو ضــرر 
للممتلــكات بحيــث يعــود الشــيء إلــى أصلــه وفقــاً لمبــادئ القانــون الدولــي والعدالــة، بحيــث يعــّوض عــن ذلــك الفقــدان أو الخســارة 

أو الضــرر مــن قبــل الحكومــات أو الســلطات المســؤولة".
ما هي أهم فقرات القرار؟

يدعــو القــرار إلــى تطبيــق حــق العــودة كجــزء أساســي وأصيــل مــن القانــون الدولــي، ويؤكــد علــى وجــوب الســماح للراغبيــن مــن 
الاجئيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم األصليــة، والخيــار هنــا يعــود إلــى صاحــب الحــق فــي أن يعــود وليــس لغيــره أن يقــرر نيابــة عنــه أو 

يمنعــه، وإذا منــع مــن العــودة بالقــوة، فهــذا يعتبــر عمــاً عدوانيــاً.
كذلــك يدعــو القــرار إلــى عــودة الاجئيــن فــي أول فرصــة ممكنــة، والمقصــود بهــذا: عنــد توقــف القتــال عــام 1948، أي عنــد توقيــع 
اتفاقيــات الهدنــة، أوالً مــع مصــر فــي شــباط/فبراير 1949 ثــم لبنــان واألردن، وأخيــراً مــع ســورية فــي تمــوز 1949. ومنــع )إســرائيل( 
عــودة الاجئيــن مــن هــذا التاريــخ إـلـى يومنــا هــذا يعتبــر خرقــاً مســتمراً للقانــون الدوـلـي يترتــب عليــه تعويــض الاجئيــن عــن 
معاناتهــم النفســية وخســائرهم الماديــة، وعــن حقهــم فــي دخــل ممتلكاتهــم طــوال الفتــرة الســابقة. وتصــدر األمــم المتحــدة قــرارات 

ســنوية تطالــب )إســرائيل( بحــق الاجئيــن فــي اســتغال ممتلكاتهــم عــن طريــق اإليجــار أو الزراعــة أو االســتفادة بــأي شــكل.

الدولة الفلسطينية وحق العودة
 يــروج بعــض )اإلســرائيليين( ومشــايعوهم مــن المستســلمين الفلســطينيين أن العــودة تتــم إذا عــاد الاجــئ إلــى مــكان مــا فــي 
دولــة فلســطين المنتظــرة فــي الضفــة وغــزة، أي إســقاط حــق العــودة مقابــل قيــام دولــة فلســطينية فــي غــزة والضفــة يعــود إليهــا 

الاجئــون.
ــاً إال بالعــودة إلــى بيتــه األصلــي، وال  هــذا خــداع سياســي ومنــاورة مكشــوفة، كمــا ســبق القــول، فــإن عــودة الاجــئ ال تتــم قانون
تتــم العــودة بتغييــر عنــوان الاجــئ مــن معســكر إلــى معســكر آخــر حتــى لــو كان فــي فلســطين، ثــم إن قيــام دولــة فلســطينية حــق 
كدتــه األمــم المتحــدة عامــي 1969 و1974، وليــس مقايضــة عــن حــق  للفلســطينيين بموجــب حــق تقريــر المصيــر لهــم الــذي أ

العــودة.
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إلــى متــى ســنظل نحيــي ذكــرى النكبــة مــن دون مواقــف وسياســات جــاّدة 
الســترداد فلســطين وحقــوق شــعبها الصابــر المقــاوم؟"، إنــه بالطبــع ليــس 
ســؤاالً يبغــي معرفــة عــدد الســنين التــي تنتظرنــا مــن أجــل تحريــر فلســطين، 
ال، إنــه ســؤال اســتنكاري مقصــود بــه توجيــه اللّــوم والعتــاب والنقــد الشــديد 
تجــاه  فعلهــم  ردود  وضعــف  تقاعســهم  عـلـى  وشــعوبهم  الحــكّام  لهــؤالء 

والقــدس. فلســطين 
تمــر هــذه األيــام الذكــرى الـــ 71 لنكبــة فلســطين 1948، تمــر واألّمــة قــد تــم 
تــارة، أو بأيــٍد إســرائيلية  تمزيقهــا بأيــدي اإلرهــاب الداعشــي الممــّول نفطيــاً 
وتصنــع  الشــهداء  تقــّدم  وفلســطين  الذكــرى  تمــر  أخــرى،  تــارة  وغربيــة 
كبادهــا، ومؤكّــدة للعالــم  التاريــخ مجــّدداً عبــر التضحيــات الِجســام وفلــذات أ
بعــد وأن فصولهــا ووقائعهــا  تنتــِه  لــم  إن حــرب 1948  وإلســرائيل تحديــداً 
مــازال  صنعهــا  الــذي  والشــعب  حّيــة؛  المقاومــة  بقيــت  مســتمرةما  التــزال 
يجاهــد ويبــدع فــي جهــاده وانتفاضاتــه، إن الســؤال الــذي ينبغــي أن يوّجــه هنــا، 
يوّجــه إلــى الشــعوب العربيــة واإلســامية وليــس إلــى الشــعب الفلســطيني ألنــه 
ضّحــى واليــزال يضّحــي ويبــذل الغاـلـي والنفيــس، ومــن أجــل فلســطين ومــا 
هــذه األلــوف مــن الشــهداء والجرحــى األســرى والمهّجريــن، إال شــواهد حّيــة لــم 

تتوّقــف مــن 1948 إـلـى 2019.
إـلـى  وليــس  األّمــة  وحــكّام  لشــعوب  يوّجــه  أن  ينبغــي  الــذي  الســؤال  إن 
الفلســطينيين هــو "إلــى متــى ســنظل نحيــي ذكــرى النكبــة مــن دون مواقــف 
وسياســات جــاّدة الســترداد فلســطين وحقــوق شــعبها الصابــر المقاوم؟"،علــى 
أيــة حــال نحتــاج لنذكّــر هــذه األّمــة التــي فقــدت نخبتهــا السياســية الحاكمــة 
ونخبتهــا الثقافيــة واإلعاميــة وقطاعــات أخــرى واســعة، البوصلــة الصحيحــة 
التــي  الزائفــة  تلــك  مــن  الحقيقيــة  األّمــة  تحــّدد قضايــا  أساســها  عـلـى  التــي 
ُســّمي  مــا  ســنوات  الســابقة،  الســبع  الســنوات  خــال  فيهــا  األّّمــة  تفرّقــت 
بالربيــع العرـبـي، ـفـي ســبيل ذلــك دعونــا نُعيــد التذكيــر بأهــم المحطــات التــي 
نشــأت فــي إطارهــا نكبــة 1948. وهنــا يحّدثنــا التاريــخ بــأن مؤامــرات الصهاينــة 
ومــن آزرهــم مــن قــوى اســتعمارية غربيــة فــي مقدمهــا آنــذاك )بريطانيــا( لــم 
 )2/11/1917( بلفــور  بوعــد  مــروراً  الماضــي  القــرن  بدايــات  مــن  تتوّقــف 
وثــورات الُبــراق 1936 وشــراء األراضــي الفلســطينية مــن ِقَبــل اليهــود عبــر 

اإلرهاب والتزوير. وعملياتهم المسلّحة ضد أهل الباد وصوالً إلى حرب  
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          1948 والتــي تقــول أبــرز وقائعهــا اآلـتـي:
حيــن . 1  29/11/1947 يــوم  دولتيــن  إـلـى  فلســطين  تقســيم  قــرار  صــدر 

الــذي   181 رقــم  القــرار  عـلـى  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
ولقــد  فلســطينية  ودولــة  يهوديــة  دولــة  إـلـى  فلســطين  بتقســيم  يوصــي 
رّحــب الصهاينــة بمشــروع التقســيم بينمــا شــعر العــرب والفلســطينيون 

باإلجحــاف.
تــم . 2 عــام 1948  بدايــة  وـفـي  التقســيم،  قــرار  بعــد  القتــال  حــّدة  تصاعــدت 

تشــكيل جيــش اإلنقــاذ بقيــادة فــوزي القاوقجــي، وبحلــول كانــون ثانــي/ ينايــر 
1948 كانــت منظمتــا األرجــون وشــتيرن قــد لجئتــا إلــى اســتخدام الســيارات 
الّمفّخخــة )4 كانــون الثانــي/ ينايــر تفجيــر مركــز الحكومــة فــي يافــا مــا أســفر 
عــن مقتــل 26 مدنيــاً فلســطينياً(، وفــي آذار/ مــارس 1948 قــام المقاتلــون 
الفلســطينيون غيــر النظامييــن بنســف مقــّر الوكالــة اليهوديــة فــي القــدس مــا 

أّدى إلــى مقتــل 11 يهوديــاً وجــرح 86.
استشــهاد عبــد القــادر الحســيني )الزعيــم الوطنــي الفلســطيني الكبيــر( فــي . 3

القســطل يــوم 8/4/1948.
مذبحــة ديــر ياســين يــوم 9/4/1948 والتــي ُقتــل فيهــا 253 فلســطينياً . 4

وُهّجــر الباقــون مــع تدميــر البيــوت والحقــول األمــر الــذي أصــاب العديــد مــن 
المــدن والقــرى بالرعــب، فســقطت تباعــاً )طبريــا وحيفــا يــوم 19/4/1948 

ـ بيســان وصفــد ويافــا 22/4/1948 ثــم توالــى الســقوط(.
ـفـي 12 نيســان/ أبريــل 1948 تقــّر الجامعــة العربيــة )بزحــف!( الجيــوش . 5

العربيــة إـلـى فلســطين واللجنــة السياســية تؤكّــد أن الجيــوش لــن تتدّخــل 
قبــل انســحاب بريطانيــا المزَمــع فــي 15 أيــار/ مايــو. وكان االنتــداب البريطاني 
علــى فلســطين ينتهــي بنهايــة يــوم 14/05/1948 وفــي اليــوم التالــي أصبــح 
إعــان قيــام دولــة إســرائيل ســاري المفعــول ومباشــرة بــدأت الحــرب بيــن 

الكيــان الجديــد والــدول العربيــة المجــاورة.
المعــارك فــي فلســطين بــدأت فــي أيــار/ مايــو 1948 بعــد االنتــداب البريطانــي . 6

عـلـى فلســطين وإعــان العصابــات الصهيونيــة قيــام دولــة إســرائيل عـلـى 
المســاحات الخاضعــة لســيطرتها فــي فلســطين، وتدّفقــت الجيــوش العربيــة 
ـفـي مصــر وســوريا والعــراق وإمــارة شــرق األردن عـلـى فلســطين ونجحــت 
مايــو  أيــار/  مــن  وـفـي 16  كبيــرة،  انتصــارات  تحقيــق  ـفـي  العربيــة  القــوات 
1948 اعتــرف رئيــس الواليــات المتحــدة هــاري ترومــان بدولــة إســرائيل 
فلســطين  حــدود  المصريــة  النظاميــة  القــوات  مــن  وحــدة  أول  ودخلــت 
الصهيونّيتيــن  ونيريــم  داروم  كفــار  مســتعمرتي  القــوات  هــذه  وهاجمــت 
ـفـي النقــب، كمــا عبــرت ثاثــة ألويــة تابعــة للجيــش األردـنـي نهــر األردن إـلـى 
فلســطين، واســتعادت القــوات النظاميــة اللبنانيــة قريّتــي المالكيــة وقــدس 

عـلـى الحــدود اللبنانيــة وحّررتهمــا مــن عصابــات الهاجانــاة الصهيونيــة.
اســتمرت المعــارك علــى هــذا النحــو حتــى تدّخلــت القــوى الدوليــة وفرضــت . 7

الهدنــة األوـلـى )مــن 11/6 ـ 8/7/1948( ثــم اشــتعلت المعــارك لتعقــد 

إىل متى ؟
هدنــة ثانيــة )مــن 18/7 ـ 10/11/1948( ثــم عــاد القتــال ليســتمر 
حتــى 7/01/1949 موعــد الهدنــة الثالثــة ومــا بيــن هــذه الهــدن كانــت 
ويتراجعــون  يتفرّقــون  والعــرب  وتقــوى؛  وتّتســع  تتســلّح  إســرائيل 
ـفـي 24 شــباط/فبراير  بتوقيــع مصــر التفــاق هدنــة  الحــرب  لتنتهــي 
1949 يليهــا لبنــان 23 أذار/ مــارس 1949 ثــم األردن فــي 3 نيســان/ 
أبريــل 1949 فســوريا 20 تمــوز/ يوليــو 1949، وكان مــن نتائــج هــذه 
الحــرب ســهولة احتــال الصهاينــة ألغلــب مــدن الشــمال الفلســطيني 
مــع اللــد والرملــة والنقــب الــذي كان يشــكّل لوحــده نصــف مســاحة 
فلســطين، وذلــك نتيجــة انكســار الجيــوش العربيــة بعــد األشــهر الســتة 
ثــم  الصهيونيــة  العصابــات  فيهــا  عانــت  والتــي  القتــال  مــن  األوـلـى 
اســتطاعت أن تســتعيد زمــام المبــادرة وتنتصــر نتيجــة التفــّرق العربــي، 
وعــدم التنســيق بيــن الجيــوش وعــدم االســتعداد الجّيــد للقتــال وغَلبــة 

القــرار السياســي علــى القــرار العســكري وغيرهــا مــن األســباب.
لهــذه الحــرب إجبــار حواـلـي 800 ألــف . 8 ومــن النتائــج المؤلمــة أيضــاً 

أصــل  مــن  ديارهــم  مــن  القســرية  والهجــرة  الفــرار  عـلـى  فلســطيني 
مــن   %60 نحــو  أي  فلســطيني  ألــف  وتســعين  ومائتيــن  مليــون 
أهــل فلســطين، وذلــك نتيجــة ارتــكاب الصهاينــة 34 مذبحــة مرّوعــة 
النتائــج  مــن  الفلســطيني، وكان  الصمــود  عـلـى روحّيــة  أثــّرت ســلباً 
الخطيــرة لهــذه الحــرب المؤلمــة ســقوط 78% مــن أراضــي فلســطين 
فــي أيــدي الصهاينــة فضــاً عــن دمــار قرابــة الـــ 400 قريــة ومدينــة مــع 

تهويدهابالكامــل.
ـفـي ضــوء هــذه الوقائــع التــي ينبغــي اســتمرارية التذكيــر بهــا حفاظــاً . 9

كــرة الحّيــة للصــراع مــع الكيــان الصهيونــي نعيــد طرح الســؤال  علــى الذا
فــي الذكــرى الـــ 71 للنكبــة وهــو/ إلــى متــى ســنظل )نحتفــل( ونحيــي 
ذكراهــا؟ ونزيــد عليــه، متــى نحتفــل بذكــرى جديــدة هــي ذكــرى عيــد 
اســترداد فلســطين ونهايــة نكبتهــا الكبــرى؟ إن اإلجابــة وباختصــار هــي: 
ســيتم ذلــك عندمــا تعيــد نخبــة هــذه األّمــة )الحاكمــة والمحكومــة( 
وكــذا شــعوبها؛ البوصلــة، إلــى االتجــاه الصحيح تجاه فلســطين بقدســها 
وأقصاهــا. وهــو طريــق صعــب ولكنــه الطريــق الوحيــد القــادر علــى إنهــاء 
النكبــة. إنــه طريــق أســماه القــرآن الكريــم طريــق ذات الشــوكة ولكنــه 
التــي  الدائمــة  للنكبــة  وإنهــاء  ونفعــاً   جــزاء  واألكثــر  واألبقــي  األصــح 
نعيشــها منــذ 1948، وقبــل هــذا كلــه هــو طريــق المؤمنيــن أولــى البــأس 
الشــديد )وهــل ســيحّرر فلســطين أنــاس غيرهــم( وصــدق هللا العلــّي 
ُ إِْحــَدى  العظيــم حيــن قــال فــي ســورة األنفــال –آيــة 7 ) َوإِْذ يَِعُدكـُـُم هللاَّ
ــْوكَِة تَكُــوُن َلكُــْم َوُيرِيــُد  ََّهــا َلكُــْم َوتَــَودُّوَن أَنَّ َغْيــَر َذاِت الشَّ ائَِفَتْيــِن أَن الطَّ

ــِه َويَْقَطــَع َدابِــَر اْلكَاِفرِيــَن(. ُ أَْن ُيِحــقَّ اْلَحــقَّ بِكَلَِماتِ هللاَّ
كاتب المقال رفعت سيد أحمد  

71 عاما عىل الذكرى.. عودة 
إىل املربع األول والنكبة 

الفلسطينية أصبحت عربية
بعــد مــرور 71 عامــا عـلـى نكبــة فلســطين، وـفـي ظــل ظــروف عربيــة محيطــة 
الشــعب  العــام عـلـى  هــذا  تمــر ذكراهــا  مضطربــة، ووضــع فلســطيني منقســم، 
الفلســطيني الــذي هجــر مــن أرضــه ووطنــه عــام 1948، وســط تســاؤالت حــول 

مآالتهــا التــي كانــت يومــا مــا قضيــة العــرب.
القضيــة  أن  عــوض  رفيــق  أحمــد  القــدس  جامعــة  ـفـي  اإلعــام  أســتاذ  يــرى 
الفلســطينية أصبحــت اليــوم فــي ذيــل االهتمامــات لألنظمــة العربيــة، بعــد تفــكك 
الداخـلـي، فمــن  الفلســطيني  المســتوى  المحيطــة. وأمــا عـلـى  الــدول  كثيــر مــن 
الواضــح جــدا أن هنــاك جهــودا أميركيــة إســرائيلية إلبقــاء الشــعب الفلســطيني 

. مقســما
تفكيك الفلسطينيين

عــن  تتوقفــان  ال  أميــركا وإســرائيل  إن  نــت  للجزيــرة  ـفـي حديثــه  عــوض  يقــول 
تفكيــك الفلســطينيين، وإظهارهــم عـلـى أنــه جماعــات متفرقــة ـفـي الضفــة وغــزة 
والقــدس المحتلــة والداخــل والشــتات، وبالتاـلـي ال يحــق لهــم إســقاط االحتــال 

دولتهــم. وإقامــة 
إـلـى مــا حــدث عـلـى األرض مــن محاولــة  ويرجــع أســتاذ اإلعــام هــذا التحليــل 

باالعتــراف  أميركيــة  قــرارات  ومــن  الواحــد،  الفلســطيني  الشــعب  صــورة  إلســقاط 
الماـلـي  الدعــم  بتقليــص  الاجئيــن  قضيــة  ومحاربــة  إلســرائيل،  عاصمــة  بالقــدس 

)أونــروا( الفلســطينيين  الاجئيــن  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  المقــدم 
ويظــن أن الشــعب الفلســطيني اليــوم بعــد مــرور 71 عامــا عـلـى النكبــة مــا زال ـفـي 
المربــع األول، وهــو ـفـي مرحلــة التفــكك وعــدم التعريــف وتغييبــه عــن كل القــرارات، 
ألن الصــراع اليــوم صــراع روايــات ال صــراع حــدود، وهــو مــا يثبــت أن الفلســطينيين مــا 

زالــوا فــي ذروة نكبتهــم.
شعب مقاتل

أن  الماضــي تكشــف  الشــهر  ـفـي  أورد إحصائيــة حديثــة  اإلســرائيلي  اإلعــام  ولكــن 
كثــر مــن مئتــي عمــل مقــاوم عـلـى األرض ـفـي الضفــة والقــدس المحتلتيــن  هنــاك أ

وحدهمــا، عــدا عــن التصعيــد العســكري بيــن الفينــة واألخــرى ـفـي قطــاع غــزة.
ورد علــى ذلــك أســتاذ اإلعــام بجامعــة القــدس قائــا إنــه ال أحــد مــن قــادة بريطانيــا وال 
أميــركا وال إســرائيل توقــع أن يبقــى الشــعب الفلســطيني يقاتــل كل هــذه الســنوات، 
األمــر  ويتعلــق  يومــا،  بـــ53  المحتلــة  األرض  وداخــل  األطــول  الحــرب  يســجل  وأن 

بالعــدوان اإلســرائيلي عـلـى غــزة عــام 2014.
ويــرى الكاتــب والمحلــل السياســي مأمــون شــحادة أن إســرائيل تســعى لتوحيــد 
نفســها بعــد 71 عامــا عـلـى النكبــة، ألنهــا مفككــة مــن الداخــل بجنســيات ســكانها، 

وحتــى ـفـي لغتهــا التــي مــا زالــت غيــر مكتملــة.
ويعتقــد شــحادة فــي حديثــه للجزيــرة نــت أن توحيــد إســرائيل يكــون فقــط بتفكيــك 
بالمحــارق  اإلســرائيليين  تخــوف  االحتــال  ســلطات  كانــت  وكمــا  الفلســطينيين. 
ومعــاداة الســامية لتجمعهــم ـفـي األرض المحتلــة، فإنهــا تريــد اليــوم توحيدهــم عــن 
طريــق حــروب وهميــة هنــا وهنــاك تحــت حجــج حمايــة األرض المحميــة أصــا بالواقــع 

العرـبـي المنهــزم.
الدوليــة  الرباعيــة  بيــد  القضيــة  يضعــون  قادتهــم  أن  الفلســطينيين  ومشــكلة 
)األمــم المتحــدة والواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروـبـي وروســيا( غيــر الموحــدة 
عـلـى موقــف واحــد، ومنهــم روســيا التــي تســعى هــي وبقيــة دول العالــم إلبقــاء 

مصالحهــا مــع إســرائيل، ال مــع الفلســطينيين.
نكبة عربية

وأوجــد شــحادة مصطلحــا جديــدا يســعى االحتــال إلنشــائه هــو تحويــل القضيــة 
إلــى مســألة فلســطينية غيــر واضحــة المعالــم بعــودة الاجئيــن والدولــة المســتقلة 
والمقدســات، حتــى تقبــل القســمة والطــرح والضــرب، وهــذا واضــح مــن خــال 
توقعــه مــا ســيحدث فــي الســنوات الثــاث المقبلــة مــن تطبيــق الخطــة المعروفــة 
إســرائيليا بخطــة 2020، التــي ســيتم فيهــا توحيــد القــدس وطــرد الفلســطينيين 

منهــا.
ويصــف المحلــل الفلســطيني مــا آلــت إليــه األمــور اليــوم بأنهــا نكبــة عربيــة ال 
المتحــدة  والواليــات  االحتــال  أعلــن  النكبــة  موعــد  ففــي  فحســب،  فلســطينية 
توحيــد القــدس، ووقتهــا ســيتم االحتفــال باســتقال أميــركا التــي أفرجــت عــن قاتــل 
أحــد العراقييــن، تزامنــا مــع اإلفــراج عــن قاتــل الفلســطينية عائشــة الرابــي، وتحولــت 

النكبــة إلــى كل الــدول العربيــة، وفــي مقدمتهــا العــراق وســوريا واليمــن.
وبخصــوص مــا يجــري مــن تطبيــع عرـبـي، يقــول شــحادة إن هــذا التطبيــع كان 
الفلســطينية،  القضيــة  االنتهــاء مــن تصفيــة  الطاولــة، واآلن وبعــد  يجــري تحــت 
ال داعــي لاختبــاء، فــكل شــيء واضــح وغيــر مســتغرب، وخاصــة عاقــات دول 
الخليــج العربــي بالكيــان الصهيونــي، التــي رغــم عــدم احتضــان عواصمهــا ســفارات 

إســرائيلية، فإنهــا تحتضــن مكاتــب تمثيليــة أو تجاريــة. المصــدر: الجزيــرة

ــخ، كان  ــي يف التاري ــرر الوطن ــا التح ــه يف كل قضاي ــر أن ــب أن نتذك يج

الشــعب املحتــل أضعــف عســكرياً مــن القــوة املحتلــة، ويف كل هــذه 

ــه  ــه، ومقاومت ــك بحق ــىل التمس ــإرصاره ع ــعب ب ــر الش ــاالت انت الح

غــادر  لقــد  لخصمــه،  الهائلــة  العســكرية  القــوة  رغــم  العنيــدة 

االســتعامر كل بــالد آســيا وأفريقيــا، وانهــارت أملانيــا النازيــة وإيطاليــا 

الفاشــية وانهــدم رصح الفصــل العنــري )االبرتهايــد( يف جنــوب 

أفريقيــا بعــد أن اســتمر نحــو قرنــني مــن الزمــان. ورغــم كل الصعوبــات 

ــوفا  ــنة وكوس ــدويل، يف البوس ــون ال ــاً للقان ــون تطبيق ــاد الالجئ ع

ــربص . ــا وق ــا وجورجي ــامال وأبخازي ــدا وجواتي ــة وروان ــور الرشقي وتيم
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أوروبا تويل ظهرها 

سياسياً وعسكرياً 

لواشنطن يف 

أزمتها مع إيران

أخــذت الــدول األوروبيــة مســافة مــن سياســة البيــت األبيــض فــي الخليــج 
العربــي، فقــد ســحبت اســبانيا فرقــة كانــت ترافــق حاملــة الطائــرات أبراهــام 
لنكولــن بينمــا رفضــت فرنســا تعزيــز بحريتهــا الحربيــة ويحــدث األمــر نفســه 

مــع باقــي الــدول الكبــرى مثــل ألمانيــا وإيطاليــا.
الكولونيــل  الفرنســي،  الجيــش  باســم  الناطــق  كــد  أ الصــدد،  هــذا  ـفـي 
كتفــاء باريــس بالمشــاركة فــي تقصــي  باتريــك ســتيجير، أمــس الخميــس، ا
الحقائــق حــول تعــرض عــدد مــن ناقــات النفــط فــي ميــاه اإلمــارات العربيــة 
العتــداءات ذات المصــدر المجهــول حتــى اآلن. ونفــى أي تعزيــز للبحريــة 
الحربيــة  بالســفن  االكتفــاء  بــل  العرـبـي  الخليــج  ـفـي  الفرنســية  الحربيــة 
المتواجــدة هنــاك وخاصــة ـفـي القــرن اإلفريقــي، أو ـفـي اإلمــارات العربيــة 

بحكــم اتفاقيــة الدفــاع التــي تجمــع بيــن الطرفيــن.
وفــي إجــراء هــام، ســحبت إســبانيا فرقاطــة »مننديــث نونييــز ف 104« من 
مجموعــة القتــال المرافقــة لحاملــة الطائــرات أبراهــام لنكولــن األمريكيــة، 
وبــررت قرارهــا بالتخــوف مــن انفــات األمــور مــن الســيطرة السياســية الــى 
مواجهــة حربيــة ال تعنــي مدريــد فــي شــيء. وتوجــد الفرقاطــة فــي ميــاه بحــر 
العــرب برفقــة حاملــة الطائــرات األمريكيــة التــي لــم تدخــل ميــاه الخليــج 
العرـبـي، لكــن الفرقاطــة لــم تعــد تحــت القيــادة األمريكيــة عكــس مــا كان 

عليــه الوضــع حتــى االثنيــن الماضــي.
وال ترغــب إيطاليــا ـفـي االنخــراط ـفـي أي توتــر ـفـي الخليــج العرـبـي، ونفــت 
دبلوماســية رومــا قيامهــا، بطلــب مــن البنتاغــون، بتقديــم ترخيــص خــاص 
قواعــد  ـفـي  أمريكيــة  قــوات  وجــود  يعــد  أنــه  بحكــم  األمريكيــة،  للقــوات 

إيطاليــة أساســي ـفـي كل مواجهــة عســكرية ـفـي الشــرق األوســط.
الخليــج  ـفـي  الوضــع  تطــورات  بشــأن  تصريحاتهــا  فّقلــت  ألمانيــا،  أمــا 
الفارســي، وفيمــا يتعلــق باحتمــاالت حــرب بيــن إيــران والواليــات المتحــدة، 
الرئيــس  مــن سياســة  موقفــاً  ميــركل  أنغيــا  المستشــارة  اتخــذت  وقــد 
األمريكــي دونالــد ترامــب منــذ وصولــه الــى الســلطة، ومــن وتصريحاتــه التــي 

كثــر مــن مناســبة بالمســتفزة وغيــر المناســبة. وصفتهــا ـفـي أ
وكانــت واشــنطن قــد أقنعــت خــال حــرب العــراق األولــى 1991 االتحــاد 
األوروـبـي باالنخــراط ـفـي الحــرب، وحصلــت عـلـى دعــم نصــف دول أوروبــا 
خاصــة الشــرقية لحــرب الخليــج الثانيــة، وكان قــادة مثــل البريطانــي تونــي 
بليــر، واإلســباني خوســي ماريــا أثنــار، مــن أشــد المناصريــن للحــرب. أمــا فــي 
الوقــت الراهــن، فــا يشــاطر قــادة أوروبــا مســؤولي البيــت األبيــض، مثــل 
اســتضافة  رغــم  وذلــك،  إيــران.  حــرب ضــد  ـفـي  رغبــة  أي  بولتــون،  جــون 
إيــران، وســاد االعتقــاد  بولنــدا منــذ شــهور قمــة خاصــة حــول  العاصمــة 

حينهــا بــأن القمــة مقدمــة لجــر أوروبــا لحــرب ضــد طهــران.
ومــن ضمــن العوامــل الرئيســية التــي تجعــل أوروبــا تتخلــى عن واشــنطن 
واعتبــرت  النــووي،  االتفــاق  انهيــار  مــن  تخوفهــا  هــي  الحاليــة  األزمــة  ـفـي 
العالميــة، ونموذجــا يحتــذى  للدبلوماســية  االتفــاق بمثابــة نجــاح  أوروبــا 
بــه ـفـي حــل نزاعــات مســتقبلية، وترفــض موقــف ترامــب منــه وإن نــادت 

بتعديــل بعــض بنــوده. عــن: القــدس العرـبـي

شؤون دولية

هجامت وقتل وتخريب 
العنف يتصاعد ضد 

مسلمي رسيالنكا
أعلنــت الحكومــة الســريانكية الثاثــاء فــرض حظــر للتجــول لليلــة الثانيــة 
علــى التوالــي، فــي أعقــاب مقتــل رجــل مســلم فــي أعمــال شــغب ضــد مســلمين 

جــاءت بعــد هجمــات عيــد الفصــح اإلرهابيــة.
ثاثــة  بعــد  الماضــي  االثنيــن  ـفـي ســاعة متأخــرة  العنــف  أعمــال  واندلعــت 
أســابيع عـلـى تفجيــرات انتحاريــة أودت بحيــاة 258 شــخصا، وخــال أعمــال 
العنــف هــذا أحرقــت محــات وقــام نحــو ألفــي شــخص بتخريــب مســجد، وفــق 

شــهود.
وأعلنــت الشــرطة فــرض حظــر للتجــول فــي جميــع أنحــاء البــاد لليلــة الثانيــة 
علــى التوالــي، فــي مســعى لوقــف أعمــال العنــف، اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة 

مســاء بالتوقيــت المحلــي.
وقالــت الشــرطة إن رجــا مســلما يبلــغ مــن العمــر 45 عامــا، قتــل فــي ورشــة 
النجــارة التــي يملكهــا فــي ســاعة متأخــرة االثنيــن علــى أيــدي حشــد غاضــب كان 

يحمــل عــدد مــن أفــراده الســيوف.
مشــددة.  أمنيــة  إجــراءات  وســط  األميــن  فضــل  جنــازة  مراســم  وجــرت 
وانتشــرت عناصــر مــن الشــرطة والجيــش المدججيــن بالســاح خــال المراســم 

التــي شــارك فيهــا قرابــة مئــة شــخص.
وهــو  ويراســنغه،  اميــث  بينهــم  اعتقلــوا،  إن 13 شــخصا  الشــرطة  وقالــت 
مــن الغالبيــة الســنهالية البوذيــة الــذي كان موقوفــا لــدوره بأعمــال شــغب فــي 

.2018 مــارس/آذار 
وفــي أماكــن أخــرى فــي اإلقليــم الشــمالي الغربــي الواقــع إلــى شــمال كولومبــو، 
أحرقــت حشــود غاضبــة فــاق عــدد أفرادهــا أعــداد عناصــر الشــرطة وقــوات 
األمــن، محــات يملكهــا مســلمون واعتــدت علــى منــازل وحطمــت نوافــذ وأثاثــا 

ومحتويــات داخــل العديــد مــن المســاجد.
وـفـي منطقــة غامباهــا المجــاورة، أضــرم رجــال يقــودون دراجــات ناريــة النــار 
بأماكــن فــي بلــدة مينوانغــودا )45 كلــم شــمال كولومبــو(، وفــق مــا قــال عــدد 

مــن األهاـلـي لوكالــة الصحافــة الفرنســية.
وقــال صاحــب متجــر للســلع اإللكترونيــة للوكالــة خــال اتصــال هاتفــي »بــدأ 
البلــدة«،  رجــال عـلـى متــن دراجــات ناريــة أعمــال العنــف. كانــوا مــن خــارج 
وأضــاف »ثــم قامــوا بتحطيــم متاجــر للمســلمين وألقــوا عبــوات حارقــة، وانضــم 

إليهــم ســكان«.
الشرطة لم تفعل شيئا 

يبــدو  مــا  كانتــا عـلـى  األمــن  الشــرطة وقــوات  أن  المتجــر  وأضــاف صاحــب 
الهــواء لتفريــق مثيــري الشــغب  ـفـي  النــار  مرتبكــة وعندمــا أطلــق عناصرهــا 

كانــص العديــد مــن المتاجــر قــد خــرب أو نهــب.
وتــم تدميــر مصنــع معكرونــة يملكــه مســلم بعــد أن قــام مهاجمــون لــم تحــدد 

هويتهــم بإلقــاء إطــارات مشــتعلة داخــل المصنــع مــا حولــه إلــى رمــاد.

ألول مرة.. األمم املتحدة 

تصدر بطاقات هوية ألكرث 

من ربع مليون من الجئي 

الروهينغا
أصــدرت األمــم المتحــدة بطاقــات هويــة ألكثــر مــن ربــع مليــون مــن الاجئيــن 
الروهينغــا الذيــن يقيمــون ـفـي بنغــادش، حســبما أعلنــت المنظمــة الدوليــة 
الجمعــة. وأشــار متحــدث باســم مفوضيــة الاجئيــن الدوليــة إلــى أن البطاقــات 

تحمــل اســم البلــد األصلــي لاجئيــن أي بورمــا.
مــن  ألفــا   250 مــن  كثــر  أ ســجلت  أنهــا  الجمعــة  المتحــدة  األمــم  أعلنــت 
هويــة  ببطاقــات  منهــم  العديــد  وزودت  بنغــادش  ـفـي  الروهينغــا  الاجئيــن 

المســتقبل. ـفـي  بورمــا  إـلـى  العــودة  ـفـي  حقهــم  إلثبــات 
كمــا ذكــرت مفوضيــة الاجئيــن الدوليــة أن التســجيل يمكــن أن يكــون أداة 
تتمكــن مــن خالهــا أجهــزة تطبيــق القانــون مــن مواجهــة تهريــب البشــر. وصــرح 
المتحــدث باســم المفوضيــة أنــدري ماهيجيــك للصحافييــن فــي جنيــف "لقــد 
كثــر مــن ربــع مليــون مــن الجئــي الروهينغــا مــن بورمــا، وقامــت  تــم تســجيل أ
ســلطات بنغــادش والمفوضيــة العليــا لشــؤون الاجئيــن بتزويدهــم ببطاقــات 

هويــة".
وـفـي أغســطس/آب 2017 فــر نحــو 740 ألفــا مــن الجئــي الروهينغــا مــن 
حملــة القمــع العســكري فــي بورمــا وعبــروا الحــدود إلــى بنغــادش حيــث يعيــش 

300 ألــف مــن هــذه األقليــة المســلمة المضطهــدة فــي مخيمــات.
وتقــدر المفوضيــة عــدد الجئــي الروهينغــا المكتظيــن فــي مخيمــات فــي منطقــة 
كوكــس بــازار بنحــو 900 ألــف الجــئ، رغــم أن األمــم المتحــدة غالبــا مــا تدـلـي 

بأعــداد أقــل مــن تلــك التــي تكشــفها ســلطات بنغــادش ومنظمــات اإلغاثــة.
وال يحمــل هــؤالء الروهينغــا الجنســية رغــم أن عائــات العديــد منهــم تعيــش 

فــي بورمــا منــذ أجيــال.
وقــال المتحــدث باســم المفوضيــة أيضــا "عمليــة التســجيل التــي بــدأت فــي 

الصحافــة  لوكالــة  جيفثــي  أشــرف  للمعكرونــة  ديامونــد  مصنــع  مالــك  وقــال 
الفرنســية فــي اتصــال هاتفــي إن »الشــرطة وقــوات األمــن لــم تفعــا شــيئا إلخمــاد 
النيــران. ثاثــة مــن عمالــي المســلمين أصيبــوا بجــروح لــدى محاولتهــم الهــرب مــن 

المصنــع المشــتعل«.
وـفـي اإلقليــم الشــمالي الغرـبـي اســتهدف مهاجمــون بشــكل منهجــي مســاجد 
ليوميــن، حســب مــا قــال علمــاء ديــن مــن المنطقــة لوكالــة الصحافــة الفرنســية. 
وـفـي بلــدة كينيامــا تــم تحطيــم مســجدين، فيمــا وقــف رجــال الشــرطة واألمــن 

الذيــن كانــوا أقــل عــددا، متفرجيــن.
وقــال رجــل الديــن إم. آي.إم صديقــي مــن بلــدة بينغيريــا التــي فــرض فيهــا حظــر 
تجــول إن »نحــو ألفــي شــخص أحاطــوا بمســجدنا وحطمــوا كل مــا كان فــي الداخــل 

حتــى تجهيــزات الحمــام«.
وأظهــرت تســجيات ألعمــال العنــف متاجــر تحتــرق، فيمــا كان مثيــرو الشــغب 

المســلحون بعصــي وحجــارة يجوبــون الشــوارع ويهاجمــون متاجــر لمســلمين.
وقال الناطق باســم الشــرطة روان غاناســيكرا إن »قوات األمن تســاعد الشــرطة 

التــي تلقــت أوامــر باســتخدام القــوة بأقصــى درجاتها الحتــواء أعمال العنف«.
المؤسســة السياســية ومنهــا المعارضــة، فشــلت فــي إثبــات قدرتهــا علــى القيــادة 
واســتعادة الثقــة، بعــد هجمــات 21 أبريل/نيســان الماضــي التــي تبناهــا تنظيــم 

الدولــة اإلســامية.
وفــي رســالة إلــى األمــة مســاء االثنيــن أعلــن رئيــس الــوزراء رانيــل ويكريميســينغي 
أن االضطرابــات تعيــق التحقيــق ـفـي االعتــداءات التــي اســتهدفت ثــاث كنائــس 

كاثوليكيــة وثاثــة فنــادق.
وتأتــي أعمــال الشــغب خــال شــهر رمضــان، ويمثــل المســلمون نحــو 10% مــن 
ســكان الدولــة التــي تديــن بالبوذيــة ـفـي غالبيتهــا، فيمــا يمثــل المســيحيون نحــو 

7.6% منهــم.
مطبقــة،  الفصــح  عيــد  هجمــات  بعــد  أعلنــت  التــي  الطــوارئ  حالــة  تــزال  وال 

بهــم. مشــتبه  لتوقيــف  واســعة  صاحيــات  األمــن  قــوات  ومنحــت 
وضــم أســطورة الكريكيــت الســريانكي كومــار ســنغاكارا صوتــه إـلـى األصــوات 
الداعيــة إلــى الهــدوء، وغــرد علــى تويتــر فــي وقــت ســابق »توقفــوا وتنفســوا وفكــروا. 
افتحــوا عيونكــم، إذا خســرنا أنفســنا وانقدنــا ألعمــال العنــف والعنصريــة والبلطجة 

والكراهيــة سنخســر بلدنــا«.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية
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يونيو/حزيــران 2018 تهــدف إلــى حمايــة حــق الجئــي الروهينغــا لكــي يتمكنــوا مــن 
العــودة إلــى وطنهــم بورمــا طوعــا فــي المســتقبل".

أنهــم  إال  الروهينغــا،  إعــادة  حــول  تفاهــم  مذكــرة  وبنغــادش  بورمــا  ووقعــت 
ســامتهم. عـلـى  مخــاوف  بســبب  العــودة  رفضــوا 

وتحمــل بطاقــات الهويــة الجديــدة التــي تــم تقديمهــا لجميــع الاجئيــن الذيــن 
وروابطهــم  أســمائهم  مثــل  مهمــة  معلومــات  عامــا،   12 عـلـى  أعمارهــم  تزيــد 

وأعينهــم. أصابعهــم  وبصمــات  العائليــة 
األصـلـي  البلــد  اســم  تحمــل  البطاقــات  أن  إـلـى  األممــي  المســؤول  أشــار  كمــا 

لاجئيــن.
وفــي اإلجمــال تــم تســجيل  270,348الجئــا أو نحــو 60 ألــف عائلــة، وتتــم إضافــة 

نحــو 4000 شــخص كل يــوم، بحســب المتحــدث.
وتســعى المفوضيــة إلــى إنهــاء عمليــة تســجيل جميــع الروهينغــا فــي كوكــس بــازار 

بحلــول نوفمبر/تشــرين الثاني.
وأوضــح أنــدري  ماهيجيــك أن عمليــة التســجيل "يمكــن أن تســاعد الســلطات 
ـفـي منــع ومكافحــة عمليــات تهريــب البشــر والبضائــع". وتأـتـي تصريحاتــه بعــد 
تصاعــد محــاوالت تهريــب الروهينغــا ـفـي األشــهر القليلــة الماضيــة وســط حــال 

اليــأس التــي تســود الاجئيــن.أ ف ب
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كان عقيمــاً وال ينجــب ولهــذا انفصــل عــن زوجتــه قبــل زواجــه مــن والدتــي بعاميــن 
تقريبــاً، وأصبــح صفــوان أبــي رغــم اختــاف األصــول والديانــة.

ويضيــف: أنفــق أـبـي صفــوان عـلـى تعليمــي أنــا وشــقيقتي، وكان حنونــاً علينــا 
كثــر مــن والــدي نفســه، أحببنــاه كمــا لــم نحــب أحــداً، كان يذهــب إـلـى الجامــع  أ
الكبيــر ـفـي باريــس يــوم الجمعــة، وـفـي رمضــان، كان يصــوم ويشــارك ـفـي موائــد 
أحيانــاً  أذهــب معــه  الكبيــر طــوال شــهر رمضــان، وكنــت  المســجد  ـفـي  اإلفطــار 
كثيــرة ألســاعده فــي نقــل األغــراض »لــوازم اإلفطــار« فأحببــت هــذا العالــم وهــؤالء 

األشــخاص الذيــن يشــبه أغلبهــم أـبـي صفــوان ـفـي كل شــيء.
وفــي عــام 1993 توفــي صفــوان. يقــول أوديلــون: كانــت صدمــة كبيــرة لنــا، تأثرنــا 
بموتــه أنــا وأمــي وشــقيقتي، فتوليــت أنــا المســؤولية وكان وقتهــا لدينــا مخبزيــن 
تركهمــا لنــا صفــوان، ومــع حلــول أول رمضــان عــام 1993 بعــد وفاتــه بثاثة شــهور 
فقــط قــررت أن أقيــم المائــدة الرمضانيــة التــي كان يحــرص علــى إقامتهــا كل عــام، 
وبالفعــل خضــت التجربــة وشــعرت بســعادة بالغــة، شــعرت بروحــه تصاحبنــي، 
وحلمــت بــه فــي الليــل يضحــك ويعانقنــي، ومنــذ ذلــك التاريــخ وأنــا أحــرص علــى 
هــذه العــادة كل عــام، خاصــة أن عمـلـي توســع وأصبــح لــدي مجموعــة مخابــز 
أحــرص  لهــذا  لــألب صفــوان،  فيهــا  الفضــل  كان  باريــس،  ـفـي  4 مخابــز  عددهــا 
أنــا وشــقيقتي وأمــي عـلـى الوصــل بالمســجد الكبيــر، ودعــم المحتاجيــن وغيــر 
المســلم  ذلــك  صفــوان،  ألـبـي  عرفانــاً  مســلمين  وغيــر  مســلمين  المحتاجيــن 
الحنــون الــذي لــم يجبرنــا علــى تغييــر ديننــا وعاملنــا كأننــا أوالده، فجميــع مــن فــي 

هــذا المســجد يشــبهونه، وأراه ـفـي وجوههــم.

مسيحي يقيم 

موائد إفطار 

رمضانية منذ 

ربع قرن
أونوريــه أوديلــون، مســيحي فرنســي يعرفــه رواد المســجد الكبيــر فــي باريــس، 
الرمضانيــة  اإلفطــار  موائــد  وإعــداد  تمويــل  ـفـي  المشــاركة  عـلـى  دأب  حيــث 
كثــر مــن ربــع قــرن، لكــن قليليــن  للمســلمين داخــل وخــارج المســجد منــذ أ
مــن يعرفــون حكايــة هــذا الفرنســي الهائــم ـفـي محبــة الصائميــن والمتــودد 
للمســلمين وغيــر المســلمين ـفـي رحــاب المســجد الكبيــر بباريــس منــذ عــام 

.1993
ولــد أونوريــه أوديلــون، 45 عامــاً )صاحــب مجموعــة مخابــز فــي باريــس( عــام 
1974، ألب وأم يعمــان فــي مجــال صناعــة الخبــز، وكانــا عمــاالً لــدى اآلخريــن 
ال يملــكان مخبــزاً خاصــاً بهمــا. ويقــول: فــي عــام 1983م مــات والــدي، وتولــت 
أمــي مســؤولية تربيتــي أنــا وشــقيقتى التــي كانــت تصغرـنـي بعاميــن، كنــت 
آنــذاك أبلــغ مــن العمــر 9 ســنوات، وكانــت شــقيقتي 7 ســنوات، كانــت الحيــاة 
صعبــة والمســؤولية كبيــرة بالنســبة ألمــي، ال ســيما أن والــدي مــات فجــأة 
بســبب مــرض صــدري لــم يمهلــه الوقــت، وفــي عــام 1984 تركــت أمــي المخبــز 
الكبيــر الــذي كانــت تعمــل فيــه والتحقــت بالعمــل فــي مخبــز آخر أصغر مملوك 
لشــخص تونســي يدعــى صفــوان مســكين، كان مســلماً ودوداً وحنونــاً، كان 
يعيــش وحيــداً فــي منزلــه القريــب مــن المخبــز بحــي »مونتمرتــر«، وبعــد شــهور 
تــزوج والدتــي وانتقلنــا للعيــش معــه بصحبــة والدتــي، كان يعلمنــا كأننــا أبنــاءه، 

رمضانيات

قــد مــنَّ هللا علــى عبــاده المؤمنيــن مــن هــذه األمــة المباركــة بمنــن كثيــرة، 
فــكان منهــا مــا هــو عــام لهــم، ولمــن ســبقهم مــن األمــم، وكان منهــا مــا 
العظيــم:  بــه مــن خصائــص، وفضائــل، ومــن هــذه الخصائــص  اختصهــم 
شــهر رمضــان المبــارك؛ الــذي جــاء ـفـي فضلــه نصــوص كثيــرة مــن كتــاب 
هللا وســنة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم؛ ومــن هــذه الفضائــل أن هللا 
-ســبحانه- جعــل فيــه للصائــم دعــوة مســتجابة عنــد فطــره وذلــك ـفـي كل 

يــوم مــن أيــام صيامــه فرًضــا كان أو نفــًا.
وتأمــل معــي – أيهــا المبــارك – قولــه – جــل جالــه -: َوإَِذا َســأََلَك ِعَبــاِدي 
اِع إَِذا َدَعــاِن ]البقــرة:186[، ولــم يقــل  ِّــي َقرِيــٌب أُِجيــُب َدْعــَوَة الــدَّ ــي َفإِن َعنِّ
ــي فقــل لهــم، أو فقــل، بــل حــذف ذلــك؛  ــاِدي َعنِّ بعــد قولــه: َوإَِذا َســأََلَك ِعَب
ممــا يــدل عـلـى ســرعة إجابتــه لدعــاء عبــده المؤمــن؛ بخــاف اآليــات التــي 
فيهــا ســؤال للنبــي صـلـى هللا عليــه وســلم مــن الصحابــة أو مــن غيرهــم 
كســؤالهم عــن األهلــة؛ فقــد قــال هللا -تعالــى-: يَْســأَُلونََك َعــِن األِهلَّــِة ُقــْل ِهــَي 
ــاِس َواْلَحــجِّ ]البقــرة:189[، فأتــى بقــل، وهكــذا فــي كل آيــة فيهــا  َمَواِقيــُت لِلنَّ
ســؤال للنبــي – صـلـى هللا عليــه وســلم – يأـتـي ـفـي الجــواب: ُقــْل، بخــاف 
آيــة الدعــاء فهــي الوحيــدة ـفـي القــرآن التــي لــم يــأت فيهــا ُقــْل وـفـي ذلــك 
أســرار لعلنــا قــد ذكرنــا بعضهــا -وهللا أعلــم بمــراده-، والمؤمــن إذا دعــا هللا 

مــن قلــب صــادق، وتوفــر فــي دعائــه شــروط إجابــة الدعــاء، وانتفــت الموانــع مــن 
ذلــك؛ اســتجاب هللا الدعــاء؛ ألن هللا -ســبحانه- قــد وعــد بــأن يجيــب الدعــاء، 
ووعــده صــدق وحــق ال مريــة فيــه َوَمــْن أَْصــَدُق ِمــَن هللّاِ ِقيــًا ]النســاء:122[، 
ــُم  بُّكُ َوَمــْن أَْصــَدُق ِمــَن هللّاِ َحِديًثــا ]النســاء:87[؛ يقــول هللا -ســبحانه-: َوَقــاَل َر
ــْم ]غافــر:60[؛ وهــذا المؤمــن الصــادق فــي إيمانــه، الخليفــة  اْدُعونِــي أَْســَتِجْب َلكُ
الثانــي عمــر -رضــي هللا عنــه- يقــول: "إنــي ال أحمــل َهــمَّ اإلجابــة، ولكــن أحمــُل َهــمَّ 
ْقــُت للدعــاء جــاءت اإلجابــة" ]اقتضــاء الصــراط المســتقيم:2/  الدعــاء، فــإذا ُوفِّ
كيــدة، بــأن هللا ســيجيب دعــاء مــن دعــاه، لكــن الهــمَّ الــذي  706[، وهــي ثقــة أ
ذلــك  يســتغل  أن  اللبيــب  المؤمــن  فعـلـى  للدعــاء؛  التوفيــق  هــمُّ  هــو  يحملــه 
الوقــت الفاضــل فــي الدعــاء، فإنــه كثيــًرا مــا ينشــغل النــاس عــن اســتغاله بتجهيــز 
اإلفطــار، واالســتعداد للصــاة، ومــا أشــبه ذلــك، فنــاج ربــك، واســأل مــوالك مــن 
بيــده خزائــن األرض والســماوات، اســأل ربــك وأنــت فــي تلــك الحــال قــد ضمــرت 
وانكســرت  قلبــك،  وخشــع  شــفتاك،  وجفــت  أمعــاؤك،  وخــوت  أحشــاؤك، 

نفســك، فيجيبــك ربــك، ويعطيــك ســؤلك، ويحقــق مــرادك.
ربنــا آتنــا ـفـي الدنيــا حســنة، وـفـي اآلخــرة حســنة، وقنــا عــذاب النــار، ربنــا ال تــزغ 

قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا، وهــب لنــا مــن لدنــك رحمــة إنــك أنــت الوهــاب.

للصائم دعوةللصائم دعوة

إن ممــا أنعــم بــه الخالــق علــى هــذه األمــة ليلــة وصفهــا هللا -عــز وجــل- 
بأنهــا مباركــة؛ لكثــرة خيرهــا وبركتهــا وفضلهــا إنهــا ليلــة القــدر، عظيمــة 
القــدر، ولهــا أعظــم الشــرف وأوفــى األجــر. وفيمــا يلــي وقفــات مــع فضائــل 

هــذه الليلــة وأعمالهــا:
أواًل: فضائل ليلة القدر:

ــْن أَْلــِف 	  أنهــا خيــر مــن ألــف شــهر، قــال تعاـلـى: َلْيَلــُة اْلَقــْدرِ َخْيــرٌ مِّ
]القــدر:3[. َشــْهرٍ 

نــزول المائكــة والــروح فيهــا، قــال تعاـلـى: تََنــزَُّل اْلَمَائِكَــُة َوالــرُّوُح 	 
ــرٍ ]القــدر:4[. ــن كُلِّ أَْم بِِّهــم مِّ ــإِْذِن َر ــا بِ ِفيَه

ــى َمْطَلــِع 	  أنهــا ســام إلــى مطلــع الفجــر، قــال تعالــى: َســَاٌم ِهــَي َحتَّ
اْلَفْجــرِ ]القــدر:5[.

مــن قامهــا إيمانـًـا واحتســابًا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، قــال -صلــى 	 
هللا عليــه وســلم -: … مــن قــام ليلــة القــدر إيمانـًـا واحتســابًا غفــر لــه 

مــا تقــدم مــن ذنبه ]البخاري:1802، ومســلم:760[.

نــوال دعــوة  بهــا  يــرُج  للــه، ولــم  إذا أخلــص فيهــا  بالصدقــة  العبــد  يرتقــي 
مكــروب، أو ثنــاء، أو طلــب شــهرة، أو تحصيــل مطمــع مــن زخــرف الحيــاة، 
فــإذا تصدقــَت علــى فقيــر، فــا تتصــدق عليــه ألجــل أن يدعــو لــك، بــل أنفــق 
عليــه ابتغــاء مرضــاة هللا، لتكــن ـفـي ســلك المنظوميــن تحــت قولــه تعاـلـى: 
بِاْلِعَبــاِد  َرُءوٌف   ُ َوهللاَّ  ِ َمْرَضــاِة هللاَّ اْبِتَغــاَء  نَْفَســُه  يَْشــرِي  َمــْن  ــاِس  النَّ َوِمــَن 

]البقــرة:207[.
ــِه ِمْســِكيًنا  َعــاَم َعَلــى ُحبِّ قــال شــيخ اإلســام فــي قولــه تعالــى: َوُيْطِعُمــوَن الطَّ
ِ اَل نُرِيــُد ِمْنكُــْم َجــَزاًء َواَل ُشــكُوًرا  ََّمــا نُْطِعُمكُــْم لَِوْجــِه هللاَّ َويَِتيًمــا َوأَِســيًرا * إِن
]اإلنســان:9-8[: »ومــن طلــب مــن الفقــراء الدعــاء، أو الثنــاء، خــرج مــن هــذه 
اآليــة، فــإن فــي الحديــث الــذي فــي ســنن أبــي داود: منــن أســدى إليكــم معروفــاً 
فكافئــوه، فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئــوه، فادعــوا لــه، حتــى تعلمــوا أنكــم قــد 

كافأتمــوه .
»وكانــت عائشــة إذا أرســلت إلــى قــوم بصدقــة، تقــول للرســول ملسو هيلع هللا ىلص: اســمع 
مــا يدعــون بــه لنــا، حتــى ندعــو لهــم بمثــل مــا دعــوا لنــا، ويبقــى أجرنــا عـلـى 

هللا« .
وقــال عــون بــن عبــد هللا: »إذا أعطيــَت المســكين، فقــال: بــارك هللا فيــك، 
فقــل أنــت: بــارك هللا فيــك« أراد أنــه إذا أثابــك بالدعــاء، فــادُع لــه بمثــل ذلــك، 

حتــى ال تكــون اعتضــت منــه شــيئاً.
وقــال شــيخ اإلســام أيضــاً: »ومــن طلــب مــن العبــاد العــوض ثنــاًء، أو دعــاء، 

أو غيــر ذلــك، لــم يكــن محســناً إليهــم للــه« .
ــن شــيخ اإلســام: أن الصدقــة مــن أجــل الدعــاء ال يدخــل صاحبهــا ـفـي  فبيَّ
ِ ]اإلنســان:9[، فالمســلم يتصــدق لوجــه  ََّمــا نُْطِعُمكـُـْم لَِوْجــِه هللاَّ قولــه تعالــى: إِن
هللا، ومــا يحصــل بهــا مــن تفريــج الكــروب، وإزالــة الهمــوم، فهــي ثمــرات مــن 

ثمــار الصدقــة لوجــه هللا.

ال تتصدق عىل 

الفقري ليدعو لك
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Dearborn’s 
Rana Elhusseini 
Breaks Records 

and Barriers

Malak Silmi

A local athlete has won the hearts of many across the city 
and has inspired many students to aim high.

Rana Elhusseini is a senior at Fordson High School and a four-
-sport varsity athlete and honors student who is most notable 
for her basketball career.
Elhusseini earned a spot on the girls’ varsity team as a freshman 

and has not only broken ankles on the court, but also several 
school and city-wide records as a point guard.
She averaged 22.3 points, 6.3 assists, 4.6 rebounds and three 

steals a game.Her speed, quick reflexes and calculated moves are 
a sight to see and admire at every game.
Fordson varsity girls’ basketball coach Sal Abazeed, has 

coached the team and Elhusseini for the past three years.In the 
past, Abazeed also coached boys’ football and basketball. He said 
Elhusseini is a hard worker, and has only gotten better every 
season.
“She is one of the fiercest competitors, I have ever coached,” he 

said. “The girl does not like losing at all.”
She has broken many school records during her junior and 

senior year seasons at Fordson. She has the best free throw 
percentage at 84%, most career assists of 398 and most career 
points of 1603 in the entire city of Dearborn for both boys’ and 
girls’ high school basketball.
The team played at their first district championship since 1999 

during Elhusseini’s junior year in 2017.
“Once the game ended, everyone game together in one big circle 

and I want to continue to feel this (excitement) for however long 
I can,” Elhusseini reflected.
They lost to Detroit Renaissance, (58–34), in the first round of 

regionals during the 2017–2018 season, ending it with a 21–3 

record.This year, Fordson lost to Cass Technical High School, (66–
53), in the first round of districts.
Elhusseini signed with Edinboro University in Pennsylvania to play 

basketball on the Division-II level in the fall. When determining what 
school to attend out of her four offers, she said she looked at the 
coach and the right education program.
“I feel like (Edinboro) is a place I’ll excel at,” she said. “I didn’t say, 

‘oh which is the best school in basketball’, instead I picked what’s the 
best school for myself.”
At 5-foot-2, Elhusseini said she was told by some that she wouldn’t 

be able to get an offer because of her height.
“Being short in basketball is very different. It’s a lot harder to even 

get picked up by a bigger school,” Elhusseini said.
Elhusseini was selected by The Detroit News to be on the All-

-West team on April 10.She also received the Dearborn Recreation 
& Parks Commission’s Van Patrick Memorial Award on March 10 for 
Female High School Athlete of the Year.
Some players from the boys’ basketball team and other students 

filled the stands in support of Elhusseini and the team. Sometimes 
the stands were so full that fans sat on the floor.
“I had a lot of guys supporting me from the city,” she said. “It’s very 

different when a guy tells you that you’ll cross them over or beat 
them one-on-one.”
One of the chants yelled out by Fordson fans was, “You can’t guard 

her”, referencing Elhusseini’s strong offensive ability.
“She’s one of the best point guards in the state. There’s no doubt 

about that,” Abazeed said. “What makes her really good at point 
guard is that she really orchestrates the offense really well.”
The city has shown a tremendous amount of support toward 

Elhusseini at games, online and in person.Elhusseini’s family has 
been there every step of the way since she first started playing 
basketball at Lowrey Middle School in 7th grade.
“You wouldn’t think that a lot of Arab parents would be really 

supportive, but from the second I started playing they’ve been 
taking me all over the country and they’ve been at every single 
game,” she said.
As an Arab-American Muslim of Lebanese decent, Elhusseini has 

helped break that barrier as a female in sports and is seen as an 
inspiration to many other girls who share a similar identity in the 
city who want to excel in sports.
“The amount of text messages I got from younger girls in the 

community was outstanding. They were telling me how happy they 
are, and how there’s finally a role model in the city in the athletic 
aspect,” Elhusseini said.
Other than basketball, she played soccer, and ran track and cross-

-country. She has taken many Advanced Placement courses, honors 
classes and maintained a 3.9 cumulative average GPA.
“She’s the definition of a student-athlete,” Abazeed said.
Elhusseini said she learned to balance her school work, athletic 

careers and social and family lives during the past four years.
“I learned to prioritize and learn what’s best for me. That’s what 

has gotten me here,” Elhusseini said.
When asked about her future career goals, Elhusseini said she will 

be studying physical therapy at Edinboro. She said she would love 
to continue playing professional basketball after college, possibly 
going into coaching.
“I have so much in mind. I want to come back and be a motivational 

speaker,” Elhusseini said.
Elhusseini has the maturity, skills, support, passion and drive to 

excel in everything she decides to pursue. She’s a triple-threat who 
has a huge support system and has the city of Dearborn alongside 
her to assist in every move.

University of Michigan 
Basketball Woach 

Signs with NBA

Coach John Beilein, 66, is making the move from college 
basketball to the National Basketball Association. He 

signed a five-year contract to coach the Cleveland Cavaliers 
on May 12. 
Beilein was the head coach of the Wolverine’s basketball team 

since 2007, ending with a 278-150 record, the most wins in U 
of M history.
Beilein led the team to several NCAA tournaments and 

molded players that were drafted by the NBA in the last 12 
seasons.  
Many took to social media to bid Beilein farewell and to 

express their sadness in losing a key part of Michigan athletics. 
Beilein responded with a tribute to Michigan.
“Thanks to everyone at the Univ of Michigan for their 

incredible support these last 12 years. Our fans, alums, leaders, 
players and students are AMAZING.It has been a heck of a ride 
and I hope you enjoyed our teams and staff as much as I did! 
Go Blue Forever,” he tweeted.
Beilein is transferring to a team that is still recovering from 

losing former Cavs player, LeBron James at the end of the 
2017-2018 season. The Cavaliers ended this season ranking 
14th in the Eastern Conference out of 15 spots, and with a low 
record, 19-63.
U of M is in the process of finding a new head coach for 

their men’s basketball program in preparation for the season 
beginning early winter.

Michigan Democratic Party )MDP( 
Awarded Congressman John Dingell, 
Jr.  & Sami Khaldi during the Legacy 
Dinner - Saturday May 18, 2019
At Detroit-Marriot Renaissance.
The highlight of the evening came when retired Senator 

Carl Levin and his brother retired Congressman Sander Levin 
presented the Legacy Award to Congresswoman Debbie Dingell, 
honoring her recently deceased husband, Congressman John 
Dingell, Jr.  
During his time in Congress in addition to protecting the 

automobile industry important to his district, Dingell was 
instrumental in passage of the Medicare Act, the Water Quality 
Act of 1965, Clean Water Act of 1972, the Endangered Species 
Act of 1973, the Clean Air Act of 1990, and the Affordable Care 

Act, among others. He was most 
proud of his work on the Civil 
Rights Act of 1964. 
Michigan Democratic Party 

awarded Sami Khaldi a certificate 
of Achievement and Honor at 
the Legacy Dinner 2019 for his 
leadership and commitment of 
helping Democrats in his district 
and across the state.
The Michigan Democratic 

Party presented awards to Zoe 
Ahlstrom - Volunteer of the Year; 
and to Caton Arreguin - Young 
Dem Award.  
We had a great time to eat 

dinner and mingle between the 
inspiring keynote speech from 
Senator Catherine Cortez Masto 

and the new Chairman Of MDP 
Lavora Barnes,
US Senators Debbie Stabonaw, 

Gary Peters and Congresswoman 
Brenda Lawrence .
All shares the importance of 

Voting, turn-out the Vote and 
Absentee Voting for the 2020 
Major election. To Preserve, Protect 
and promote our Constitution 
and Civil, Economic’s, Health, 
Environmental and Human-Rights.
An urgent call for building 

Consensus, Grassroots works 
and strategic alliances among all 
diverse communities!
To secure wining 2020 Elections!

Sales and Reporters wanted in
Detroit, Chicago, 

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

info@almeezannews.com

Sami Khaldi
Congressman John Dingell, Jr.
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BBC

The UN envoy for Libya has warned that the battle for Tripoli is 
"just the start of a long and bloody war".

Ghassan Salame is calling for immediate steps to cut off arms 
flows fuelling the fighting in Libya.
One side of the conflict said it is receiving armoured vehicles from 

Turkey, while the other said it is receiving them from Jordan.
More than 75,000 people have fled their homes in the latest 

fighting, according to the World Health Organization.
At least 510 people have been killed, WHO figures show.
Addressing the UN Security Council, MrSalame warned that the 

conflict could descend into what he called an "all-against-all" state 
of chaos.
"I am no Cassandra, but the violence on the outskirts of [the 

capital] Tripoli is just the start of a long and bloody war on the 
southern shores of the Mediterranean, imperilling the security of 
Libya's immediate neighbours and the wider Mediterranean region," 
MrSalame said.
Websites supporting military strongman Gen Khalifa Haftar 

have posted video footage of Jordanian-built armoured cars being 
supplied to the general's militia, reports AFP news agency.
AFP adds that at the weekend the Tripoli-based government of 

national accord posted photographs of dozens of fresh deliveries 
that it had received of Turkish-made armoured vehicles on its 
Facebook page.
A Turkish foreign ministry spokesperson told the BBC they had no 

knowledge of any shipments to Libya.
The conflict heightened at the weekend when the water supply 

to Tripoli was cut off - something the UN said was a possible war 
crime. Libya's internationally recognised government accused forces 
loyal to Gen Haftar of being behind the blockage.
The battle for Tripoli began on 4 April when Gen Haftar launched 

his offensive to try and capture the capital, where the internationally 
recognised government is based.
He has his powerbase in the east of the country where he is allied 

to a rival government.

Libya Crisis: UN Warns Battle for 
Tripoli is 'Start of a Bloody War'

Detroit Ranks No. 7 in the 
Nation for Mosquitoes

Metro Detroit is finally seeing 80-degree weather this year, 
but with it comes the scourge of spring: an abundance of 

mosquitoes.
Detroit is among the worst spots in the country when it 

comes to the blood-sucking insects — No. 7 among the Top 50 
Mosquito Cities, according to a new ranking released Monday by 
pest control giant Orkin.
The list ranks the metro areas where Orkin conducted the 

most residential and commercial mosquito treatments from 
April 1, 2018, to March 31, 2019. 
Mosquitoes become more active as temperatures rise, with 

mosquito season ranging from April to October. They are most 
active when temperatures rise above 80 degrees. Mosquito 
activity usually slows when temperatures dip below 50.
Atlanta ranked No. 1, followed by New York, Washington, D.C., 

Chicago, Houston and Dallas-Ft. Worth ahead of Detroit.
“Mosquitoes are more than annoying; they can be a major 

health threat,” said Dr. Mark Beavers, Orkin entomologist, in 
a news release. “Mosquito-borne diseases such as West Nile 
virus, encephalitides, dengue, chikungunya and for those who 
may remember, Zika, threaten the safety of humans and pets.”
Last year, West Nile virus sickened 104 people in Michigan and 

resulted in nine deaths, the most since 2012, when 17 deaths 
occurred.
How to stay safe
Health officials recommend the following steps to avoid the 

virus and other mosquito-borne diseases: 
• Maintain window and door screening to help keep mosquitoes 
outside.
• Empty water from mosquito breeding sites around the home, 
such as buckets, unused kiddie pools, old tires or similar sites 
where mosquitoes lay eggs.
• Use nets and/or fans over outdoor eating areas.
• Apply insect repellents that contain the active ingredient 
DEET, or other EPA approved product to exposed skin or 
clothing, and always follow the manufacturer’s directions for 
use.
• Wear light-colored, long-sleeved shirts and long pants when 
outdoors. Apply insect repellent to clothing to help prevent 
bites.

Ford is Cutting 7,000 
White-Collar Jobs

DETROIT (AP)

Ford is cutting about 7,000 white-collar jobs, which would 
make up 10% of its global workforce.

The company has said it was undertaking a major restructuring, 
and on Monday said that it will have trimmed thousands of jobs 
by August.
The company said that the plan will save about $600 million 

per year by eliminating bureaucracy and increasing the number 
of workers reporting to each manager.
In the U.S. about 2,300 jobs will be cut through buyouts and 

layoffs. About 1,500 already have happened. About 500 workers 
will be let go this week.
In a memo to employees, Monday, CEO Jim Hackett said the 

fourth wave of the restructuring will start on Tuesday, with the 
majority of cuts being finished by May 24.
«To succeed in our competitive industry, and position Ford 

to win in a fast-charging future, we must reduce bureaucracy, 
empower managers, speed decision making and focus on the 
most valuable work, and cost cuts,» Hackett›s wrote. 
In the U.S. about 1,500 white-collar employees left the 

company voluntarily since the restructuring began last year, some 
taking buyouts. About 300 have been laid off already, with another 
500 layoffs starting this week.
Most of Ford›s white-collar workers are in and around the 

company›s Dearborn, Michigan, headquarters.
It›s the second set of layoffs for Detroit-area automakers, even 

though the companies are making healthy profits. Sales in the U.S., 

where the automakers get most of their revenue, have fallen 
slightly but still are strong.
In November, General Motors announced it would shed up 

to 14,000 workers as it cut expenses to prepare for a shift to 
electric and autonomous vehicles. The layoffs included closure 
of five factories in the U.S. and Canada and cuts of another 
8,000 white-collar workers worldwide. About 5,000 blue-collar 
positions were cut, but most of laid-off factory workers in the 
U.S. will be placed at other plants mainly that build trucks and 
SUVs.
Both companies have said the cuts are needed to prepare for 

the future, because the companies face huge capital expenditures 
to update their current vehicles and develop them for the future.
The cuts brought withering criticism of GM from President 

Donald Trump and Congress, especially the closing of a small-
-car factory in Lordstown, Ohio. Trump campaigned on bringing 
factory jobs back to the industrial Midwest. GM has since 
announced a possible deal to sell the Lordstown plant to a 
startup electric vehicle maker, but it hasn›t been finalized.
Hackett said in the memo that Ford is departing from past 

practices and letting laid-off employees stay a few days to wrap 
up their jobs and say good-bye to colleagues. In the past, laid-off 
workers would have had to pack up and leave immediately.
«Ford is a family company and saying goodbye to colleagues is 

difficult and emotional,» Hackett wrote.
Shares of Ford Motor Co. slipped early Monday.

Mass Grave of 
Islamic State 

Victims Found 
in Iraq’s Mosul
By Mohammed Ebraheem-Mosul 

Iraqi security forces found on Tuesday a new mass grave of 
Islamic State victims in Mosul city, which once hosted the 

group’s self-proclaimed “caliphate”.
A security source told the National Iraqi News Agency (NINA) 

that a mass grave containing remains of 37 people was found in 
Ayn al-Tamr city in western Mosul.
“Most of the bodies are of Iraqi women, who were executed 

by the hardline Sunni group during its capture of Mosul,” the 
source said.
“The bodies were moved to the forensic medicine department 

in Mosul,” the source added.
As Iraqi troops recaptured areas held by Islamic State militants 

since 2014, they have regularly run into mass graves of civilians 
and security agents executed by the militants for fleeing the 
group’s havens or collaborating with security forces.
Iraq’s war against the Islamic State displaced millions of 

civilians both inside and outside the country, and left thousands 
dead, according to government and United Nations figures. In 
2017 alone, violence left more than 3000 dead and more than 
4000 wounded.
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I have been reflecting for some time regarding how to discuss 
the ongoing opioid epidemic, particularly given that my family 

has been personally impacted by it. Then it struck me this 
week during my classes when I was talking about the science 
of addiction with my students how differently we have been 
socialized to approach prescription medication versus those that 
have been criminalized and have to be obtained illegally.
For instance, when I talk about how dangerous a drug like 

heroin is from the perspective of indicators of addiction (e.g. 
how quickly it triggers tolerance or withdrawal) students aren’t 
surprised. However, when we start talking about prescription 
medications like Xanax or OxyContin—which many of them are 
regularly prescribed or using—a somber mood takes over the 
class. That’s right, the only thing separating the heroin from 
the Oxy is that thin veneer of legitimacy afforded by the script, 
otherwise, the body—and notably, the brain—is reacting very 
similarly to both drugs.
Which brings me to the real focus of this post: namely, how 

different is the Sackler family, head of the pharmaceutical 
company Purdue, that made billions from producing OxyContin, 
and the cartels that produce similar amounts of money dealing 
in illicit drugs? To clarify, there have been a host of allegations 
of criminality linked directly to the Sackler family business, most 
notably that they deliberately disguised the severity of addiction 
of their product, in addition to pushing hard for doctors to 
prescribe more and more to their patients (e.g. Willmsen & 
Bebinger, 2019). There are also allegations that when the 
severity of the opioid epidemic was becoming apparent, 
executives explicitly sent internal emails developing a strategy to 
paint patients/users as to blame for their addictions, deflecting 
their own complicity in pushing these drugs on doctors and 
ultimately patients.
Thankfully, there are a number of class action lawsuits against 

the company, Purdue Pharma, which will potentially unearth 
the full scope of criminal acts engaged by Sackler et al., in the 
pursuit of profit over lives (tell me again how these people are 
different from the cartels again?). For instance, as reported by 
the Washington Post, “the company, well aware of its products’ 
addictive qualities, reportedly began exploring the option of 
selling addiction treatment drugs alongside its painkillers” 
(Gebelhoff, 2019, para. 6).
The web of responsibility for this epidemic, of course, is wider 

than one family, or even one pharmaceutical company. It does 

point to the dangers that come from a capitalist society when 
very little regulation is initiated so that profits trump all else. The 
numbers are stark, and they obscure an even uglier truth, which is 
that the hundreds of thousands of lives that have been lost to this 
epidemic don’t even account for the family members and loved ones 
who survive those who died and are left grappling for answers, and 
missing their loved ones.
More than 11 million people reportedly abused opioids in 2016, 

and if anything, such a statistic is likely an underestimate, as the 
stigma of being addicted to substances—whether prescribed or 
not—likely masks many users’ attempts for seeking treatment 
or likelihood to report their own abuse (“7 Staggering Statistics”, 
2019). To further blur the lines between the illicit drug trade and 
the legal one, more than 40% of all opioid deaths in the U.S. in 
that same year was from prescription narcotics—which defies the 
Purdue statement alleging that this epidemic is largely fueled by 
heroin or other “street” drugs (“7 Staggering Statistics”, 2019). In 
fact, many heroin users start with prescription opioids and their 
use eventually escalates to that of heroin. More and more families 
and communities are being ravaged by this epidemic, and willpower 
alone is not even close to enough to help individuals who have 
developed addictions to become sober again.
This is happening in our backyards—literally, in this case, I want to 

share the story of a family in Bethesda, MD, close to where I grew 
up in a suburb outside of our nation’s capital. They lost their son, 
Jamie Werner, to this epidemic. Please take the time to watch this 
PSA that was created by Mental Health First Aid operated by the 
National Council for Behavioral Health, encouraging all of us to get 
trained in how to treat narcotics overdoses: 
Our family has been lucky that one of our own didn’t also become 

a statistic to this epidemic, but countless families, like the Werner›s, 
have experienced the ultimate loss. The Sackler family and other 
industries that relentlessly pursue profit without oversight or 
safety concerns regarding their users need to be held accountable.
In the meantime, what do I tell my students, who ask question 

after question, naming endless streams of pharmaceutical drugs 
that they have been prescribed and taken without knowledge of 
their potential addictive effects? I tell them that just because a drug 
is procured by a medical doctor doesn’t make it safe, and to consider 
alternative therapies for the conditions that these drugs, such as 
potent painkillers like OxyContin, are being prescribed to treat. And 
we talk in depth about the science of addiction and what it entails 
and how to gauge how severely addictive a given substance has the 
potential to be.

Opioid Epidemic: Who is to Blame?
Sackler Family Tops the List of Guilt Regarding epidemic

Rashida Tlaib Defends 
Comments on Palestine 

and the Holocaust
Al-Meezan

Congresswoman Rashida Tlaib spoke about the Israeli-
-Palestinian conflict on the Yahoo Podcast “Skullduggery”, 

and has received backlash from some Republicans calling her anti-
-Semitic. Tlaib’s remarks about having a “calming feeling” when she 
remembers the Holocaust were taken out of context by those who 
oppose her views on Palestine.
“There’s kind of a calming feeling I always tell folks when I think of 

the Holocaust, and the tragedy of the Holocaust, and the fact that 
it was my ancestors, Palestinians, who lost their land and some 
lost their lives, their livelihood, their human dignity, their existence 
in many ways, have been wiped out, and some people’s passports,” 
Tlaib said on “Skullduggery”.
Republican congresswoman Liz Cheney was one of the first to 

attack Tlaib online, followed by President Donald Trump’s tweet 
stating Tlaib,“obviously has tremendous hatred of Israel and the 
Jewish people.”
U.S. Senator Bernie Sanders, Speaker of the House Nancy Pelosi, 

Rep. Ayanna Pressley, Rep. Ilhan Omar and many more democrats 
came out in support of Rashida, and have asked Trump and the 
GOP to apologize to her. 
“Policing my words, twisting & turning them to ignite vile attacks 

on me will not work,” Tlaib said in a tweet, “I will never allow you 
to take my words out of context to push your racist and hateful 
agenda.”
The hashtag #IStandWithRashida went viral with words of 

comfort and love by organizers and supporters.
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Sheikh Salman al-Awdah, Awad al-Qarni and Ali al-Omari 
to be sentenced to death by Riyadh, Middle East Eye 

reports.
Three leading Saudi Arabian scholars being held by Riyadh 

on multiple charges of "terrorism" will be sentenced to death, 
according to a new report.
Citing two government sources and one of the men›s 

relatives, Middle East Eye on Tuesday reported the three 
individuals - Sheikh Salman al-Awdah, Awad al-Qarni and Ali 
al-Omari - will be convicted and executed after the Muslim 
holy month of Ramadanconcludes next month.
There was no comment from Saudi authorities on the 

report.

Al-Awdah is an internationally 
renowned progressive Islamic 
scholar described by UN experts as 
a "reformist", al-Qarni is a preacher, 
academic and author, and al-Omari is a 
popular broadcaster.
"They will not wait to execute these 

men once the death sentence has been 
passed," one unnamed source told 
Middle East Eye.
Another Saudi government source 

said the execution last month of 37 of 
the country›s nationals was used as a 
"trial balloon" to gauge the strength of 
international condemnation, the outlet 
reported.
Ali al-Ahmad, a longtime Saudi 

opposition figure and head of the 
US-based Institute for Gulf Affairs, called the reported move to 
execute the three prominent men a "crime to terrorise the Saudi 
citizens into submission".
"The Saudi court system is more or less a kangaroo court 

system,"al-Ahmad told Al Jazeera from Washington, DC.
ButYahyaAssiri, founder of ALQST, a Saudi human rights 

organization based in London, called the news report untrue in a 
tweet in Arabic. 
However he wrote, "Nothing is beyond the authorities who are 

oppressive, brutal and ignorant, but also no one has been convicted 
or executed … This news is harmful to the victim and the human 
rights situation and our work."International condemnation

The trio are currently awaiting trial at the Criminal Special 
Court in the capital, Riyadh, according to Middle East Eye, after 
being arrested in September 2017, when Saudi authorities 
detained dozens of prominent figures in an alleged anti-
-corruption crackdown headed by Crown Prince Mohammed 
bin Salman.
Their arrests provoked the condemnation of the United 

Nations, as well as several prominent rights groups, including 
Human Rights Watch and Amnesty International.
Al-Awdah, who has more than 13 million followers on Twitter, 

posted a tweet shortly before being arrested that contained an 
apparent reference to relations between Saudi Arabia and its 
Gulf neighbour, Qatar.
Riyadh spearheaded an air, sea and land blockade imposed on 

Qatar since June 2017. The move was backed by three other 
Arab countries: the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt.
"May God harmonise between their hearts for the good of 

their people," Al-Awdah said in the tweet.
Saudi Arabia has frequently drawn international criticism for 

alleged human rights violations, including the use of repression 
to detain domestic nationals.
In a January 2018 report, UN experts condemned the 

kingdom's "continued use of counter-terrorism and security-
-related laws against human rights defenders".
"Despite being elected as member of the Human Rights 

Council at the end of 2016, Saudi Arabia has continued its 
practice of silencing, arbitrarily arresting, detaining and 
persecuting human rights defenders and critics," the report 
said. SOURCE: AL JAZEERA NEWS

Saudi Arabia to Execute Three Scholars after Ramada

Sudan Protesters 
Plan General Strike 
as Talks Falter
France 24

Military council has baulked at demands for both a civilian 
head and a civilian majority for new body to lead transition

danese protest leaders called on their supporters on Tuesday 
to prepare for a general strike, after talks with the country›s 
military rulers stalled on who will lead an agreed three-year 
transition.
Protest leaders had reached agreement with the ruling 

Transitional Military Council (TMC) on the other main aspects 
of the transition after veteran president Omar al-Bashir was 
deposed last month. But early on Tuesday, the generals baulked 
at protesters› demands for a civilian head and a civilian majority 
for a new sovereign council to lead the transition.
"The main point of dispute that remains is concerning the share 

of representatives of the military and the civilians in the council 
and who will be the head of the new body," the two sides said in 
a joint statement.
The Sudanese Professionals Association, which took the lead 

in organising the four months of nationwide protests that led to 
Bashir›s ousting, said: "In order to achieve a full victory, we are 
calling for a huge participation in a general political strike.
"The strike is our revolutionary duty and the participation in 

the sit-in... is a crucial guarantee to achieve the goals of the 
revolution."
Madani Abbas Madani, a spokesman for the Declaration of 

Freedom and Change Forces (DFCF) opposition alliance, told 
AFP news agency that the preparations for a "general political 
strike and civil disobedience" were already under way.
"Whenever we will decide on applying these plans, we will make 

an announcement," said Madani.
The army acknowledged early on Tuesday that the makeup of 

the sovereign council remained the main point of contention, 
but did not go into details on its position, Reuters news agency 
reported.
"Aware of our historical responsibility, we will work toward 

reaching an urgent agreement ... that meets the aspirations of 
the Sudanese people and the goals of the glorious December 

revolution," said a statement signed by the TMC.
Gulf Arab influence
After Bashir was ousted on 11 April following months of civilian 

protests against his 30-year rule, the Sudanese army set up the 
TMC to rule the country and promised to hand control over after 
elections.
But, wary of the example of neighbouring Egypt where the head 

of the army Abdel Fattah el-Sisi eventually became president after 
the overthrow of Hosni Mubarak, Sudanese protesters have sought 
guarantees of civilian control.
The two sides launched what had been billed as a final round of 

talks on the transition late on Sunday.
The TMC has faced pressure from Western government and the 

African Union to agree to a civilian-led transition - the central 
demand of the thousands of demonstrators who have spent weeks 
camped outside army headquarters in Khartoum.
The TMC has been pushing for its chairman, General Abdel Fattah 

al-Burhan, to head the new sovereign council but protest leaders 
have called for a civilian leader.
Burhan, like Bashir, stands accused of involvement in war crimes 

in Darfur. The general also oversaw the controversial deployment 
of Sudanese troops in Yemen and had previously served as the 
commander of the army›s ground forces under Bashir.
When talks broke up early on Tuesday, neither side said when they 

would resume.
Protest leader Siddiq Yousef told reporters they had been 

suspended.
Various powers, including wealthy Gulf Arab states, are trying to 

influence the path of a country of 40 million strategically located 
between the Middle East and sub-Saharan Africa.

Thousands of Smuggled 
Documents Expose Syria's Shady 
Security Agencies

France 24

The Washington-based Syria Justice and Accountability 
Centre has published an analysis of classified documents 

it says provide a rare window into the brutal day-to-day 
operations of the country’s secret security institutions.
The report, ‘Walls Have Ears’, takes its name from the well-

-known saying in Syria that decribes how, over decades, the 
Syrian Government has woven together a multi-layered web 
of security-intelligence agencies in order to permeate citizens’ 
daily lives and snuff out dissent through targeted detentions, 
torture and executions.
The report also lists the names of officials ultimately 

responsible for atrocities, an order from the National Security 
Officer to tap a French-Lebanese journalist’s phone and a look 
into the repression of the Kurdish population.
The authors of the report say that because security sector 

officials have methodically documented decisions to monitor 
and target certain individuals and groups, there’s a paper trail.
They analysed a sample of 5,003 classified documents 

smuggled out of the country by human rights activists, 
choosing to focus on how the security sector operated during 
the early years of the current conflict and the years leading up 
to its oubreak, in 2011.
“From the use of live ammunitions against peaceful protesters 

in 2011, to mass arrest campaigns, torture, and disappearances, 
the security sector remained an integral part of Bashar al-
-Assad’s attempts to suppress dissent as the conflict evolved, 
and their practices are shown widely in the documents 
contained in this analysis,” reads the report.
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Understanding four common types of anger.
Most people feel angry from time to time. Many may also 

find themselves on the receiving end of those who lash out in 
anger. How we handle anger (be it our own or someone else’s) 
can make the difference between calmness versus agitation, 
proactive versus reactive, and equanimity versus suffering.
There are many ways to de-escalate, reduce, or dissolve anger. 

In this article, we will focus on four categories of anger and their 
impact on our lives.
(It is important to note that the four types of anger identified 

below are largely psychologically based. Chronic, persistent 
anger may also be the result of brain injury, chemical imbalance, 
substance abuse, PTSD, etc.)

1.    Justifiable Anger
Justifiable anger is having a sense of moral outrage at the 

injustices of the world — whether it’s the destruction of the 
environment, oppression of human rights, cruelty towards 
animals, violence in the community, or an abusive relationship at 
home. Justifiable anger may have benefits in the short-term, as 
its intensity can be channeled into passion and action for change. 
However, any type of anger over time is inherently unhealthy, 
as it robs us of our peace of mind and causes suffering within. 
Feeling angry on a regular basis, over any reason, only hurts 
oneself in the long run.
“Don’t wait for things to change around you. Don’t believe that 

shouting for one thousand years will bring you relief. You have 
to practice liberating yourself. Then you will be equipped with 
the power of compassion and understanding, the only kind of 
power that can help transform an environment full of injustice 
and discrimination.” — Thich Nhat Hanh

2.    Annoyance Anger
For most people, this is the most common type of anger. 

Annoyance anger can arise from the many frustrations of 
daily life: A driver cuts you off on the road, your partner said 
something insensitive, the kids aren’t listening, your boss is a 
real jerk, etc. The list can go on and on. When we focus on the 
negative and personalize/internalize other people’s words and 
actions, it’s easy to experience annoyance anger on a regular 
basis. Worse yet, by becoming upset and getting triggered, we 
unwittingly allow other people’s problems to become our own.
“Don›t take anything personally…What others say and do is a 

projection of their own reality.” — Miguel Angel Ruiz
“For every minute you remain angry, you give up sixty seconds 

of peace of mind.” — Ralph Waldo Emerson
3.    Aggressive Anger
Aggressive anger is often used in situations where one individual 

Four Types of Anger and 
Their Destructive Impact

attempts to exercise dominance, intimidation, manipulation, or 
control over another. When expressed repeatedly in relationships, 
aggressive anger becomes bullying, oppression, psychological 
violence, and emotional abuse.
This type of anger may seem powerful on the outside, but often 

betrays an individual’s insecurity on the inside. When we look 
mindfully at someone’s repeated aggressive anger, we may recognize 
a deep sense of fear and inadequacy within — someone who tries 
to mask his or her weaknesses and flaws by attempting to control 
others.
“Some people try to be tall by cutting off the heads of others.” — 

Paramhansa Yogananda
Chronic aggressive anger inevitably results in destructive 

outcomes including painful conflicts, ruined relationships, and 
damaged reputations. Over time, the price one pays for aggressive 
anger can be exceedingly high (a Zen teacher I know observes this 
as a karmic consequence). Unless the hostile perpetrator awakens 
and changes their way, aggressive anger may ultimately result in the 
aggressor’s own demise.  
“…anger is like grasping a hot coal with the intent of harming 

another; you end up getting burned.” — Paraphrase of saying by 
Buddhaghosa

4.    Temper Tantrums
Temper tantrums (which is sometimes intertwined with aggressive 

anger) can be characterized as disproportional outbursts of anger 
when an individual’s selfish wants and needs are not fulfilled, no 
matter how unreasonable and inappropriate. Temper tantrums 
are often directed toward those whose words and actions do not 
deserve such emotional fury.
This type of anger often originates in childhood (due to multiple 

factors) and is typically part of a young person’s developmental and 
maturation process. The “terrible two” phase of childhood is a classic 
example. However, some individuals never outgrow their tantrums 
and continue to unleash them in adult life when they don’t get their 
way (i.e. narcissistic rage). People with chronic temper tantrums 
often have difficulty forming healthy and successful relationships, 
a struggle that persists until one seeks professional help for one’s 
anger issues.
“When anger rises, think of the consequences.” — Confucius
“Normal people have problems. The smart ones get help.”  — 

Daniel Amen
Can anger and other types of negative emotions be de-escalated, 

diminished, or dissolved? It is definitely possible. Healthy self-
-awareness, the desire to learn and grow, and a willingness to 
improve communication and emotional intelligence are some of the 
keys to success. See references below. 
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Many Americans See Religious 
Discrimination in U.S. – 

Especially Against Muslims
BY DAVID MASCI

While ideas about religious liberty and tolerance are central 
to America’s founding and national story, different 

religious groups – including Catholics, Jews and Mormons – have 

suffered discrimination in the United States at various points in 
history. Today, Americans say some religious groups continue 
to be discriminated against and disadvantaged, according to an 
analysis of recent Pew Research Center surveys.
Most American adults (82%) say Muslims are subject to 

at least some discrimination in the U.S. today, according to a 
Pew Research Center survey conducted in March – including a 
majority (56%) who say Muslims are discriminated against a lot.
Among U.S. Muslims themselves, many say they have 

experienced specific instances of discrimination, including 
being treated with suspicion, singled out by airport security or 
called offensive names, according to a 2017 survey of Muslim 
Americans.
In this year’s survey, roughly two-thirds of Americans (64%) 

also say Jews face at least some discrimination in the U.S., up 20 
percentage points from the last time this question was asked in 
2016. More say Jews face some discrimination than a lot (39% 
vs. 24%).
Half of Americans, meanwhile, say evangelical Christians suffer 

at least some discrimination. As with Jews, most people who 
think evangelicals are discriminated against say they suffer some 
inequity rather than a lot (32% vs. 18%).
There are substantial partisan gaps in views of discrimination 

against religious groups. For example, Democrats and those 
who lean toward the Democratic Party are more likely than 
Republicans and Republican leaners to say Muslims face at least 
some discrimination in the U.S. (92% vs. 69%). Democrats also 
are more likely than Republicans to say Jews face discrimination 
(70% vs. 55%). At the same time, Republicans are much more 
likely than Democrats to say evangelicals face discrimination 
(70% vs. 32%).
Another way to look at discrimination is to try to gauge 

its practical impact. When asked whether being part of a 
certain group hurts or helps someone’s “ability to get ahead 
in our country,” most Americans again see Muslims as being 
disadvantaged, according to a different Pew Research Center 
survey conducted in January and February of this year. Indeed, 
more than six-in-ten U.S. adults (63%) say that being Muslim 
hurts someone’s chances for advancement in American society 
at least a little, including 31% who say it hurts their chances a 
lot.
Substantially smaller shares of Americans say that being 

Jewish or evangelical is a disadvantage. One-in-five U.S. adults 
say being Jewish hurts someone’s chances of getting ahead, 
while 15% say the same about being evangelical. In both cases, 
slim majorities say being Jewish or evangelical neither helps nor 
hurts.
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New York Times 
reveals information 

on Syria’s secret 
torture prisons

Al-Meezan

An investigative team of New York Times reporters spent 
seven years documenting Syria’s secret torture prisons. 

They spoke to hundreds of Syrians in Syria and refugees in 
Turkey, Lebanon and Germany about relatives detained by the 
government, and survivors of the prison systems.
Since 2012, thousands of Syrians with ties to any opposition 

activities like protests, internet posts or more, resulted in 
being detained by government forces. A large portion of those 
detained mysteriously disappeared with no news on their 
location or status, as reported by their relatives.
The New York Times reported several in-depth interviews 

and stories of the different torture mechanisms used on 
Syrians in these hidden prisons. Many prisoners have died 
from graphic and gruesome torture that a United Nations 
investigation labeled an “extermination”.
Many survivors reported of a military-run prison called 

Saydnaya where thousands were being sent to be executed. 
The reports made are confirmed by photos smuggled out 

of prisons and by government memos that were revealed. 
President Bashar Al-Assad and his government have 
continued to detain and kill civilians as a winning strategy, and 
have remained silent about the deaths for years.
Recently, some prison deaths were confirmed by the 

government via death certificated but about 128,000 are still 
missing or are suspected to be dead according to the Syrian 
Network for Human Rights.

Al-Meezan

Eleven attacks were carried out targeting Houthi rebels, that resulted in six killed and about 52 injured, including women, children and 
civilians in Sanaa, Yemen on May 16. The attacks were random and many homes were destroyed as a result.

The air raids began at 8 a.m. as reported by AFP News Agency.  The civil war in Yemen has been ongoing since 2015, and hundreds of 
thousands have been killed by preventable diseases as well as millions at risk of starvation.
The United Nations reported it to be one of the largest humanitarian crises in the world.

An oil pipeline that runs across Saudi Arabia was hit Tuesday 
by drones, the Saudi energy minister said, as regional tensions 

flared just days after what the kingdom called an attack on two of 
its oil tankers near the Arabian Gulf.
While both U.S. President Donald Trump and Iran’s Supreme 

Leader Ayatollah Ali Khamenei said they were not planning for 
conflict, the volatility was felt in oil markets with benchmark Brent 
crude trading over $71 a barrel, up more than $1 on the day.
The pipeline that runs from the kingdom’s oil-rich Eastern Province 

to a Red Sea port was shut down, but Saudi Energy Minister Khalid 
Al-Falih vowed that the production and export of Saudi oil would 
not be interrupted.
The Houthis, who are at war with Saudi Arabia, said earlier 

At least 6 Killed in Yemen By 
Saudi-UAE Coalition      

Houthis Target Saudi Oil Pipeline 
Amid flaring Gulf Tensions

Tuesday they launched 
seven drones targeting vital 
Saudi installations, without 
elaborating. They later 
claimed responsibility for the 
pipeline attack in comments 
broadcast by Houthi military 
representative Brig. Gen. 
Yahya Sari.
In a statement carried by the 

state-run Saudi Press Agency, 
Al-Falih called the pipeline 
attack “cowardly,” saying recent 
acts of sabotage against the 
kingdom were targeting not 
only Saudi Arabia but also the 
safety of the world’s energy 
supply and global economy.
The attacks demonstrated 

the increased risks in a 
region vital to global energy 
supplies amid heightened 
tensions following the Trump 
administration’s withdrawal 
from the 2015 nuclear 

deal between Iran and world powers, and the subsequent re-
-imposition of U.S. sanctions to cripple the Iranian economy. Iran 
has since said it would begin enriching uranium at higher levels 
by July 7 if world powers failed to negotiate new terms for the 
deal.
The Saudis did not immediately assign blame for the drone 

assaults, which targeted two oil-pumping stations west of the 
capital supplying the pipeline that runs from the east of Saudi 
Arabia to the Yanbu Port on its western coast.
Still, Al-Falih in his statement named Yemeni rebel Houthis as a 

group that must be internationally confronted and accused them 
of being backed by Iran, Saudi Arabia’s regional rival.

47 Palestinians Injured on 
the 71  Anniversary of the 

”Nakba“ 

Al-Meezan

Wednesday, May 15 marked the 71st anniversary called 
the “Nakba” or the “catastrophe” of the forced expulsion 

of hundreds of thousands of Palestinians after the creation of 
Israel in 1948.
On the same day in 2019, thousands rallied in protest along 

the fence in Gaza. About 47 Palestinians were wounded by 
Israeli forces, according to the Gaza Health Ministry.
Israeli soldiers fired live ammunition, tear gas canisters and 

rubber-coated steel bullets at protestors, as reported by 
onlookers. 
Palestinians in Gaza have been gathering for peaceful protests 

for over a year, calling for an end to the 12-year blockade as well 
as the Palestinian refugees’ right of return.

st
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Palestinians refer to it as “Al Nakba”, which literally translates 
as “The Catastrophe”. It refers to the mass exodus of at 

least 750,000 Arabs from Palestine. Though most believe this 
event began in 1948, in fact, Al Nakba began decades earlier.

In 1799, during the French invasion of the Arab world, Napoleon 
issued a proclamation offering Palestine as a homeland to Jews 
under France’s protection. This was also a way to establish a 
French presence in the region. Napoleon’s vision of a Jewish 
state in the Middle East did not materialise at the time – but 
nor did it die. In the late 19th century, the plan was revived by 
the British.
Following the collapse of the Ottoman Empire after World 

War I and the establishment of the Palestine 
Mandate, the British colonial power began 
implementing its plan of creating a Jewish 
state on Palestinian land. At the same time, 
the Zionist movement was lobbying Western 
powers to support the mass migration of Jews 
to Palestine and recognise a Jewish claim to 
the land.
In 1917, the Balfour Declaration declared 

British support for a “national home for the 
Jewish people” in Palestine. The declaration 
was made in a letter written by Britain›s then-
-Foreign Secretary Arthur James Balfour, 
to Baron Rothschild, a leader of the British 
Zionist movement. The letter was endorsed 
by Britain›s then-Prime Minister David Lloyd 
George, who became a Zionist in 1915.
The letter stated the British would “use their 

best endeavours to facilitate the achievement 
of this object”. For Zionists, this was a clear 
victory.
The influx of Zionists to Palestine, supported 

by the British, was met by fierce Palestinian resistance. The 
purchases of land by Jews for Zionist settlement displaced 
tens of thousands of Palestinians from their homes. The entire 
process was facilitated by the British.
While the Palestinian leadership in Jerusalem insisted on 

continuing negotiations with the British to resolve the simmering 
tensions, Izz Al-Din Al-Qassam, a Syrian leader living in Haifa 
since 1922, began calling for an armed revolt against the British 
and the Zionists.
In 1935, Al-Qassamwas surrounded by British forces and 

killed along with some of his men. His resistance inspired many 
Palestinians. By 1936, an Arab rebellion erupted against British 
imperialism and Zionist settler-colonialism.
By 1939, the British had smashed the rebellion. The Palestinians 

found themselves fighting two enemies: British colonial forces 
and Zionist militia groups.

Although the British 
had backed mass Jewish 
immigration to Palestine, 
the colonial power  began 
to limit the number of 
Jews arriving to the 
country in an attempt to 
quell Arab unrest.
The new limit on 

immigration upset the 
Zionists. They launched a series of terrorist attacks on British 
authorities to drive them out.
The Zionists continued to further advance their dream of creating 

a  colonizingJewish state on Palestinian land. Meanwhile, it became 
obvious that Palestinian resistance forces were outnumbered and 
outgunned.
The Zionist strategy of expelling Palestinians from their land was a 

slow and deliberate process. According to Israeli historian IlanPappe, 
Zionist leaders and military commanders met regularly from March 
1947 to March 1948, when they finalised plans to ethnically cleanse 
Palestine.
A small group of Zionist leaders and military commanders met 

regularly...for a whole year planning the ethnic cleansing of Palestine. 
They didn›t decide about it in a day.
As Zionist attacks on the British and Arabs escalated, the British 

decided to hand over their responsibility for Palestine to the newly 
founded United Nations.
In November 1947, the UN General Assembly proposed a plan 

to partition Palestine into a Jewish state and an Arab one. Jews 
in Palestine only constituted one-third of the population – most 
of whom had arrived from Europe a few years earlier – and only 
retained control of less than 5.5 percent of historic Palestine. Yet 
under the UN proposal, they were allocated 55 percent of the land. 
The Palestinians and their Arab allies rejected the proposal.
The Zionist movement accepted it however, on the grounds that it 

legitimised the idea of a Jewish state on Arab land. But they did not 
agree to the proposed borders, and campaigned to conquer even 

more of historic Palestine. By early 1948, Zionist forces had 
captured dozens of villages and cities, displacing thousands of 
Palestinians, even while the British Mandate was still in effect. In 
many cases, they carried out organised massacres. The Zionist 
movement’s message was simple: Palestinians must leave their 
land or be killed.
Many times the Israeli soldiers took 10 of the [Palestinian] 

youngsters in the middle of the village, shot them in order to kill 
them [so] all the others would see and run away.
The battle for Palestine was lost by the Palestinians not in 

1948 but in the late 1930s, because Britain completely smashed 
to the ground the Arab revolt and the Arab irregular forces.
As the date (May 14, 1948) selected by the British for 

their Palestine Mandate to expire approached, Zionist forces 
hastened their efforts to seize Palestinian land. In April 1948, 
the Zionists captured Haifa, one of the biggest Palestinian cities, 
and subsequently  set their eyes on Jaffa. On the same day 
British forces formally withdrew, David Ben-Gurion, then-head 
of the Zionist Agency, proclaimed the establishment of the state 
of Israel.
Overnight, the Palestinians became stateless. The world’s 

two great powers, the United States and the Soviet Union, 
immediately recognised Israel.
As the Zionists continued their 

ethnic cleansing campaign against the 
Palestinians, war broke out between 
neighbouring Arab countries and the 
new Zionist state. The UN appointed 
Swedish diplomat, Folke Bernadotte, 
as its mediator to Palestine. 
He recognised the plight of the 
Palestinians and attempted to address 
their suffering. His efforts to bring 
about a peaceful solution and halt to 
the ongoing ethnic cleansing campaign 
ended when he was assassinated by 
the Zionists in September 1948.
By 1949, over 700,000 Palestinians 

had been made refugees and more 
than 13,000 had been killed by the 
Israeli military. The UN continued to 
push for an armistice deal between 
Israel and those Arab countries with 
whom it was at war.

Bernadotte was replaced by his American deputy, Ralph Bunche. 
Negotiations led by Bunche between Israel and the Arab states 
resulted in the latter conceding even more Palestinian land to the 
newly founded Zionist state. In May 1949, Israel was admitted 
to the UN and its grip over 78 percent of historic Palestine was 
consolidated. The remaining 22 percent became known as the 
West Bank and the Gaza Strip.
Meanwhile, hundreds of thousands of Palestinian refugees 

remained in refugee camps, waiting to return home.
While the Zionist movement sought first and foremost to 

remove Palestinians from their land, it also tried to erase 
Palestinian heritage and culture. The overall objective was 
nothing short of an attempt to wipe Palestine off the world map.
The Palestinian Nakba did not end in 1948. The ethnic cleansing 

of historic Palestine is still happening, and so too is Palestinian 
resistance.Source: AL aljazeera

AL NAKBA

AHRC Commemorates 
May 15, 2019; the Anniversary of 
the Palestinian Catastrophe, the 

Nakba:
By American Human Rights Council (AHRC-USA

The suffering of the Palestinians continues unabated. 
Millions continue to live in camps in dire conditions. Even 

those who were expelled to other parts of mandatory Palestine 
continue to suffer from expansionism. Many of the uprooted 
Palestinians of 1948 fled to what is today called the West Bank 
and to Gaza in addition to neighboring countries such as Jordan, 
Lebanon, Syria and Egypt. Gaza is a big prison and its residents 
live in truly challenging conditions due to an Israeli imposed 
siege. The West Bank is broken into blocs where movement of 
Palestinians is hindered by the Israeli occupation that started in 
1967. Settlements, Jewish only blocs, keep expanding.

Thousands of Palestinians are held in Israeli prisons under all types 
of pretexts. There is a long list of violations of the human rights of 
Palestinians that continue to this day. A lasting peace recognizes 
the basic humanity and political rights of the Palestinian people and 
their inalienable right to live with dignity and freedom.

AHRC calls upon the United Nations and the international 
community to end the siege of Gaza and stop the ongoing attacks 
and immediately investigate the human rights crimes committed. 
Ending the Israeli occupation is the basic step towards ending 
this unfortunate conflict. Peace requires the effective, fair and 
just engagement of the international community in the peace 
process. Denying them their most basic human and political 
rights is not conducive to peace.
AHRC continues to support the two-state solution with the 

Palestinian capital in East Jerusalem. We call for an end to Israeli 
occupation and international protection for the Palestinians 
from Israel. AHRC calls upon peace loving people to act on 
behalf of peace and unity demanding an end of all forms of 
occupation, violence and counter violence and help advance the 
cause of lasting peace, freedom and justice for all.
«We should recognize human suffering for what it is, Human 

suffering, regardless of the demographic background of the 
suffering human being,» said Imad Hamad. «The violations of 
the human rights of the Palestinian people are ongoing human-
-made disasters and can be rectified by applying the needed 
pressure on the state of Israel,» said Hamad.
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Annual Humanity Day 
Event  at the American 

Moslem Society

Al Meezan – Detriot

On May 18th 2019, the American Moslem Society held 
its annual Humanity Day event. Hosted by the mosque’s 

Outreach Committee under the directorship of MosadAlgahmi, 
the mission of the event is to welcome community members of all 
faiths and backgrounds to a Muslim house of worship, facilitate 
an opportunity to learn about Islam, and engage in a healthy 
discussion with the guest speaker, Richard McKinney. Professors, 
religious clerics, and friends joined the mosque to listen to 
the story of brother McKinney who had an unconventional 
transformation as he went from planning to blow up a mosque to 
becoming a Muslim himself and later on becoming the president 
of the mosque he had intended to blow up. The audience was 
then given the opportunity to ask the speaker questions about 
the religion of Islam, his own story, and how to better eradicate 
hatred and spread peace. The speech was then followed with 
an explanation of the Islamic call to prayer (Athan) and an 
explanation of the prayer. Finally, guests enjoyed a delicious 
fast breaking dinner followed by a public declaration of faith by 
brother Christopher, who choose to accept Islam by saying the 
testimony of faith (shahadah).

Al Meezan – Detroit 

The Islamic Center of Detroit (ICD) organized the third 
annual Iftar dinner for various official bodies and members 

of the community. The center is attempting to consolidate the 
relationship between its community. 
Among the attendees were Senator Debbie Stabenow, Mike 

Duggan, Mayor of Detroit, Karen Majewski, Mayor of Hamtramck, 
Eric Sabree, Wayne County Treasurer,  Adel Mozip, the Dean 
of the Education Council of Dearborn, and Abdallah Sheik, 
member of American Arab & Muslim Political Action Committee 
(AMPAC),  along with other members of the community. 
Attendees have recognized that Ramadan is not just for 

Muslims to gather on the tables, but also many of the non-
-Muslims were encouraged to attend the event. 
Guest speakers described Ramadan as a gift for people to 

communicate and also a window to introduce the Islamic culture 
to the community.   
The mayor of Detroit, Mike Duggan, pointed out that he 

has been attending the Iftar dinner for the past three years 
as it is a way to engage with the Muslim community. Also, he 
emphasized that despite how media outlets trying to portray the 
image of Islam, the Muslim should continue to build bridges of 
communication and present the real picture of Islam. 
This is only one of the many programs that the Islamic Center 

of Detroit is launching this Ramadan, along with a free of charge 
Iftar for Muslims and non-Muslims and Suhur meal in the last 
ten days of Ramadan.

Islamic Center of Detroit Unites Muslims and 
Non-Muslims on Ramadan Tables

Hamtrack Mayor Karen MajewskiSenator Debbie Stabenow Detroit Mayor Mike DugganSufian Nabhan

Man fatally shot 
outside Ramadan 

gathering at Tampa 
Bay mosque 

Shooting victim Rafat Saeed, 36, fled from Iraq and has lived 
in Tampa for 10 years. He and the shooter knew each other, 

deputies said.
 A Ramadan gathering at a Tampa mosque ended in chaos early 

Monday when one man fatally shot another during an argument, 
deputies said.
The victim, 36-year-old Rafat Saeed, is from Iraq and became a 

U.S. citizen last week, a friend said.
The shooting happened in a crowded parking lot of the Islamic 

Society of Tampa Bay, 7326 E Sligh Ave., shortly after midnight 
as congregants were wrapping up the event, Hillsborough County 
Sheriff ’s Major Frank Losat said at a morning news conference.
An off-duty sheriff ’s deputy working a security detail heard 

gunshots in the parking lot and saw many of the several hundred 
congregants still running away from the scene, Losat said. When 
the deputy arrived, he found a man holding a gun and another with 
at least two gunshot wounds.
Saeed was later pronounced dead at Tampa General Hospital.
The shooter cooperated with the deputy’s commands to turn over 

the gun and was detained, Losat said. No charges have been filed. 
“From preliminary information, we understand that the shooter and 
the victim do know each other to some degree, an argument did 
ensue and shots were fired at some point during that altercation, 
Losat said.
Losat did not know whether the shooter was claiming he acted in 

self-defense.
The shooting happened after the special nightly prayer called 

Tarawih, held during the month of Ramadan and ending around 
11:30 p.m., said Shari Akram with the Islamic Society of Tampa Bay. 
The two men had worked as volunteers at the mosque, Akram said, 
but the shooting was “a personal dispute that happened to take 
place outside of our parking lot.”
The Sheriff ’s Office did not release either man’s name, but the 

Hillsborough County Medical Examiner’s Office confirmed Saeed’s 
identity to the Tampa Bay Times based on his date of birth.
A friend of Saeed’s, Hatem Naji, said Saeed came from Iraq to 

the United States to escape his war-torn country. He had lived in 
Tampa for about 10 years, said Naji, 46, of Temple Terrace.
“He’s loved by the whole community. He helped everyone,” Naji 

said. “A very humble man, very giving, very caring.”
Saeed was married and was helping raise his wife’s two daughters, 

15 and 12, from a previous marriage, Naji said.
“He was raising them like his own,” he said. “When he’s not 

working, he’s spending time with his wife and the girls.”
Naji said Saeed worked as a truck driver and a handyman and had 

rearranged his schedule so he could work at night to accommodate 
the tradition of abstaining from food and drink from sunrise to 
sunset during Ramadan. When Naji last saw Saeed on Sunday 
night at Naji’s office, Saeed said he was heading home to eat. He 
apparently made a stop at the Islamic Society.
Saeed became a U.S. citizen last week and got his passport so he 

could visit his parents in Turkey for the first time since the family 
fled Iraq as refugees.
“He ran away from killing, and got killed,” Naji said.
Funeral prayer for Saeed was scheduled for 1:30 p.m. Tuesday at 

the Islamic Community of Tampa, 5910 E 130th Ave.
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Muslim Detroit 
Paramedic Files 

Federal Discrimination 
Lawsuit

DETROIT- By JEMS 

The city of Detroit and the Detroit Fire Department face a 
federal lawsuit on behalf of a Muslim paramedic who claims 

he is being unfairly targeted because of his religion.
The Detroit News reports that the Michigan chapter of the 

Council on American-Islamic Relations filed the complaint on 
behalf of Alaa Saade on Thursday.
Saade alleges that his superior, EMS Captain Tim Goodman, 

had a “hit list” of minority employees to discipline until they were 
eventually terminated.
Captain Goodman was fired in 2017 for posting to Facebook 

hundreds of racist, Islamophobic, xenophobic, and anti-Semitic 
comments. He was reinstated at the end of the year after an 
arbitration hearing.  CAIR says that Goodman has since been 
promoted twice and remains as Saade’s supervisor.
Saade was disciplined once for taking a day off to take his sick 

child to the hospital, and another time over an incident involving 
three others.  In that instance Saade was reportedly the only 
one questioned and had a letter of reprimand placed in his 
employment file.
CAIR attorney Amy Doukoure told the Times that Saade was 

also disciplined for bringing up specific needs to his commander, 
to include a specific respirator due to his traditional beard and 
for requesting time off during Ramadan.
An Equal Employment Opportunity Commission complaint 

was filed in 2017 and the commission determined that Saade’s 
rights were violated based on national origin and religion.  The 
commission also said Saade could proceed with his federal 
lawsuit.
Attorney Doukoure says that CAIR continues to receive 

complaints involving Captain Goodman.
An attorney for city stated it does not comment on pending 

litigation.

Exhibit Looks at History 
of Detroit’s Corktown 

Neighborhood
DETROIT (AP) 

Nnew exhibit at the Detroit Historical Museum 
takes visitors through 150 years of life in the city’s 

Corktown neighborhood.
Called  ”The Journey to Now ,” the exhibit opened this 

month and is scheduled to run through July 7.

Attendees from a diverse 
group attended the 

interfaith event, including religious 
figures, representatives from 
civil society organizations, and 
members of the Arab community.  
The Iftar dinner started with 

a lecture delivered by Sheikh 
Mustafa Turk, the Head and 
the Imam of Mosque IONA, by 
welcoming the official guests from 
various government departments 

and the representatives of the different organizations. He 
stressed his speech by saying that everyone here today is working 
on addressing the discourse of hatred and discrimination, and 
looking to spread love and peace. 
Then, he talked about the holy month of Ramadan and how 

it's essential to the Muslim community. After that, he presented 
a short video that talked about the healthy impact of fasting 
on the body's cells and how fasting can get rid of all harmful 
substances in our body. 
Imam Turk then referred to Ramadan as a month of solidarity 

and mercy. "It's the month in which the Quran was revealed on 
the night of al-Qadr," he said.  Also, he explained the conditions 
that apply to a person who must fast and who do not have to, 
referring to the sick and travelers, who can fast at a later time.

IONA Mosque Hosts Interfaith 
Iftar Dinner

andpeople who are unable to fast can feed a poor individual for each 
day they don't fast. 
Then, a short film of a Jewish scholar, Lesley Hazleton, was 

broadcasted during the event. The video included an explanation 
of the context and contents of the Qur'an, which are often 
misunderstood in the West. 
At the end of the event, Athan al-Maghrib was raised by a young 

member of the IONA organization. Then everyone had the Iftar in 
an atmosphere of love, interaction, and respect. 

The exhibit is hosted by the nonprofit organization 
Corktown Experience in conjunction with Wayne State 
University’s Anthropology Museum. It tells the story 
of the people who lived in the Workers’ Row House in 
Corktown and of the workers who helped build Detroit 
into an industrial and automotive powerhouse.

This exhibit kicks off an effort by Corktown Experience 
to turn the Workers’ Row House and the surrounding 
property into a community hub and cultural center.
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City of Dearborn 
Employee Fired 

for Islamophobic 
Comments

Al-Meezan

The City of Dearborn fired 
Bill Larion, 58, on May 8, for 

posting an Anti-Muslim comment 
under a Facebook post of the 
Sports Illustrated cover of Muslim 
model Halima Aden in a burkini. He 
compared Aden to a camel on May 4, 
which is a demeaning insult towards 
Muslims and Arabs.
Larion works part-time as a surveyor 

in the city's engineering division. The 
city of Dearborn has the highest 

concentration of Arabs in America, many of them Muslim, and 
several spoke up against his comment online asking for the city 
to hold him accountable.
"Bill Larion no longer works for the City of Dearborn," the city 

said in a statement.
Larion apologized publicly for his comments.

Lions Asha and Amirah 
join the Detroit Zoo

Al-Meezan

Three-year-old sisters 
Asha and Amirah 

moved to the African 
Grasslands at the Detroit 
Zoo from New York’s 
Buffalo Zoo. 
Chief life sciences officer 

for the Detroit Zoological 
Society, Scott Carter said 

in a press release that they are hopeful to see some cubs from the 
African lionesses.
The zoo is home to male lion Simba, 10, who was once owned by 

the royal family in Qatar, and is also home to female lion Erin, 18, 
who was rescued from a junkyard in Kansas.
“Asha and Amirah are settling in well in their new home. They are 

being slowly introduced to Simba, who seems excited about the 
new additions to his pride,” said Carter.
Visitors can see the lions starting this summer and year-round at 

the Detroit Zoo.

Dearborn’s 2  Annual 
Ramadan Suhoor Festival

Al-Meezan

Over 8,000 
people attended 

the opening night of 
the Ramadan Suhoor 
Festival the night 
of Friday, May 10 
at Hype Athletics in 
Dearborn Heights.
The festival runs 

every Friday and Saturday nights from 11:45 to 4 a.m. until 
Ramadan ends. Suhoor is the last meal Muslims consume before 
Fajr prayer before sunrise. 
Admission into the festival is free, but there are several Arab and 

Muslim-owned vendors selling food and cultural crafts and shirts. 
There is also a tent of live Quran recitation.
Some vendors include La Fork, Butter Bear Shop, Caesars Coney 

and Grill, Saj and many more. Sponsors include Health ProRX 
pharmacy, Helping Hand USA, Hype Athletics and several other 
organizations.
Last year, the festival took place in a parking lot on Ford Road in 

Dearborn Heights and attracted a smaller crowd. 

Anti-abortion billspass in 
the Michigan House and 

Senate

Al-Meezan

Republicans across the country are introducing and passing 
bills to restrict abortions and reproductive rights. In Michigan, 

the House and Senate bills, HB 4320-4321 and SB 229-230, 
criminalize abortion during the second trimester of a pregnancy. 

SB 229-230 passed 22-16 around noon in the Senate on May 
14. 

State senator Erika Geiss stated her opposition to the bills on 
Twitter and used the hashtag #StopTheBans.

“I trust my constituents to make their own medical decisions in 
consultation with their doctors,” she tweeted.

Hours later, HB 4320-4321passed 58-51 in the House on May 
14.

Currently Planned Parenthood of Michigan offers surgical 
abortion services through 19.6 weeks of pregnancy. If this bill 
passes, the organization will have to revise what services will be 
provided. 

Under the bills, doctors who perform the prohibited dilation and 
evacuation abortions during the second trimester, will be criminally 
charged for up to two years in prison.

Both bills are on their way to the governor’s desk for the final 
decision.

Governor Gretchen Whitmer vowed to veto any bills that 
restrict access to abortion, last month at a Planned Parenthood 
conference.

Anti-Muslim 
Flyer Handed out 
at Livonia Costco

The American Human Rights Council (AHRC-USA) and 
the American Muslim Leadership Council (AMLC) are 

alarmed by the distribution of an anti-Muslim flyer that mocked 
and degraded Prophet Mohamed. The flyer's content is very 
offensive to Muslims. The hatful flyer was distributed and put 
on the customers' cars windshields at the parking lot of the 
Costco Wholesale located at 13700 Middlebelt Road in Livonia, 
Michigan.
According to one customer who reported this incident, the flyer 

was put on cars on Wednesday, May 8, 2019 around 5:45 pm. 
The customer was offended and reached out to one of Costco's 
managers asking them to do something about the distribution. 
The manager instead asked the customer to call the police and 
report it as the matter is not Costco's responsibility. We salute 
the customer who notified Costco requesting action to stop the 
distribution of the flyer.
AHRC communicated with Livonia Police Department who 

and requested immediate investigation related to this most 
despicable act of hate and anti-Muslim propaganda. In addition, 
AHRC and AMLC representatives visited Costco on Friday, May 
10, 2019 and relayed the serious concerns regarding the lack 
of action from Costco management to address this sensitive 
matter that spreads hate against many of their customers.
The parking lot is Costco's private property. It is a matter of 

grave concern that the Costco staff asked the customer to 
call the Police as they have «no control» over the parking lot. 
It is Costco's responsibility to keep their property safe and 
welcoming to all.
During the brief meeting, Costco management noted that they 

do not recall the incident, they do not condone such acts, they 
can't release employee information, camera footage except to 
authorities and that they will fully cooperate with the Police 
investigation. The American Human Rights Council (AHRC) and 
the American Muslim Leadership Council (AMLC) trust that the 
Livonia Police Department will pursue its investigation that will 
hopefully reveal the identity of those behind this flyer and the 
rhetoric of hate it included.
AHRC & AMLC demand that Costco make every effort to keep 

their property safe and welcoming to everyone. We ask them to 
treat anti- Muslim bigotry with the same urgency and alarm that 
they would treat hate directed against any other faith or group. 
Disrespect to one faith is a disrespect to all faiths, and such 
advocacy of hate mongering against Muslims or/and others is 
not accepted and should be met with swift action.
«We simply ask any business or government to treat anti- 

Muslim bigotry the way they treat any other bigotry,» said Imad 
Hamad, AHRC Executive Director. «We are disappointed that 
Costco did not deal with this hateful act the way we expect a 
great American corporation to act,» added Hamad. «Costco, 
in word as well as in deed, needs to assure all its customers, 
including Muslims, that it values them and would react swiftly 
when its property it used to spread and promote hate,» 
concluded Hamad.
«The flyer is bigotry. It's appalling to see such piece of hate 

around,» said Abdallah Sheik, AMLC President. «We are very 
disappointed that Costco disregarded the customer's concern 
and did not act promptly,» continued Mr. Sheik. «Hate is our 
common enemy and any advocacy of hate against the Islam or 
any other faith is not unacceptable and should not be tolerated,» 
concluded Mr. Sheik.
For more information call the AHRC office at 313-790-8453 

or the AMLC office at 313-586-4610.
Source: AHRC

nd

White Man Disguised 
in a Niqab Enters 
Mosque in Canton

Al-Meezan

A security incident occurred at the Muslim Community of 
Western Suburbs in Canton during taraweeh prayers at 

about 10:20 p.m. on May 12. A white man wearing a niqab, 
entered the woman’s side and wandered around the mosque for 
approximately 15 minutes. 
MCWS released a statement on their Facebook page, after 

the incident was shared on severalsocial media accounts and 
circulated through Whatsapp.
They said, “it appears that [the suspect] was deterred by our 

vigilant community members and armed security and he fled. 
We have increased security measures accordingly and we have 
engaged the Canton Police.”
The police are calling this a “suspicious situation” and are 

increasing security at the mosque.
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DUBAI, United Arab Emirates (AP) — President Donald Trump 
warned Iran early on Monday not to threaten the United States 
again or it›ll face its "official end," shortly after a rocket landed near 
the U.S. Embassy in Baghdad overnight.

Trump›s tweet comes after he seemingly sought to soften his 
tone on Iran following days of heightened tension sparked by a 
sudden deployment of bombers and an aircraft carrier to the 
Persian Gulf over still-unspecified threats.

In the time since, officials in the United Arab Emirates allege four 
oil tankers sustained damage in a sabotage attack. Yemeni rebels 
allied with Iran launched a drone attack on an oil pipeline in Saudi 
Arabia. U.S. diplomats relayed a warning that commercial airlines 
could be misidentified by Iran and attacked, something dismissed 
by Tehran.

All these tensions are the culmination of Trump›s decision a year 
ago to pull America out of Tehran›s nuclear deal with world powers. 
And while both Washington and Tehran say they don›t seek war, 
many worry any miscalculation at this fraught moment could spiral 
out of control.

The tweet from Trump early on Monday came just hours after 
a Katyusha rocket fell in Baghdad›s heavily fortified Green Zone 
near the statue of the Unknown Soldier, less than a mile from the 
U.S. Embassy, causing no injures. Iraqi military spokesman Brig. 
Gen. Yahya Rasoul told The Associated Press that the rocket was 
believed to have been fired from east Baghdad. The area is home 
to Iran-backed Shiite militias.

"If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran," Trump 
tweeted. "Never threaten the United States again!"Trump did not 
elaborate, nor did the White House.

Trump Warns Iran not to Threaten 
U.S. or it will Face "End"

Trump campaigned on pulling the U.S. from the 2015 nuclear accord, 
which saw Iran agree to limit its enrichment of uranium in exchange for 
the lifting of economic sanctions. Since the withdrawal, the U.S. has 
re-imposed previous sanctions and come up with new ones, as well as 
warned nations around the world they would be subject to sanctions as 
well if they import Iranian oil.

Iran just announced it would begin backing away from terms of the 
deal, setting a 60-day deadline for Europe to come up with new terms 
or it would begin enriching uranium closer to weapons-grade levels. 
Tehran long has insisted it does not seek nuclear weapons, though the 
West fears its program could allow it to build atomic bombs.

In an interview aired Sunday on the Fox News Channel, Trump called 
the nuclear deal a "horror show."

"I just don›t want them to have nuclear weapons and they can›t be 
threatening us," Trump said.

However, the nuclear deal had kept Iran from being able to acquire 
enough highly enriched uranium for a bomb. U.N. inspectors repeatedly 
certified that Iran was in compliance with the accord.

In Saudi Arabia, the kingdom›s military intercepted two missiles 
fired by the Houthi rebels in neighboring Yemen. The missiles were 
intercepted over the city of Taif and the Red Sea port city of Jiddah, the 
Saudi-owned satellite channel Al-Arabiya reported.

The channel cited witnesses for the information. The Saudi 
government has yet to acknowledge the missile fire, which other Saudi 
media also reported. Hundreds of rockets, mortars and ballistic missiles 
have been fired into the kingdom since a Saudi-led coalition declared 
war on the Houthis in March 2015 to support Yemen›s internationally 
recognized government.

Yemen's Houthis Launch 
Drone Attack on Saudi's 

Najran Airport

 (Reuters)Mohamed El-Sherif–

Yemen’s Iran-aligned Houthi movement launched a drone 
attack on Saudi Arabia’s Najran airport, the group’s Al 

Masirah TV said early on Wednesday.
It said it targeted hangars containing war planes. There were 

no immediate reports of damage or casualties. There was also no 
immediate comment from Saudi Arabia or the Saudi-led coalition.

"Targeted Killings" 
and Wave of Arrests 

in Syria's Deraa

UN says at least 11 people were killed and 380 arrested in rebel 
area that surrendered to Syrian government last year.

At least 380 civilians have been arrested in Syria›s Deraa and 11 
people killed in apparent "targeted killings" since government retook 
the southern province, according to the United Nations.

Marta Hurtado, spokeswoman for the UN high commissioner for 
human rights, said the 11 cases included a number of civilians and 
former fighters serving in civilian local councils and the security forces.

The killings in Deraa, the birthplace of the uprising against President 

Bashar al-Assad›s rule, took place despite attempts at reconciliation 
between the government and former fighters.

Deraa surrendered to the Syrian army under a deal brokered by 
Russia in July last year. Assad›s government offered amnesty to 
former fighters under the so-called "reconciliation" agreements.

The 11 deaths that took place from July 26, 2018, to March 13, 
2019, included fatal drive-by shootings, the UN rights office said 
in a report.

The agency said it was not in a position to identify any perpetrators 
as it has no presence in Syria, which has been gripped by war since 
2011. 

Syrian authorities could not immediately be reached for comment.
Hurtado told a news conference that the assailants were "clearly 

... targeting former opposition members or perceived opposition 
members".

Empty promises
At least 380 people were arrested or detained in the period, 

including three who had recently returned after fleeing the war, she 
said.

The reasons were unclear, and little or no information is given to 
the families, Hurtado said, adding that some arrests were said to be 
linked to suspicion of "terrorism".

About 150 were released after a few days, but at least 230 have 
disappeared into custody, she said.

"In some cases, we know that they have been detained to extract 
information, either what happened in the past or how the opposition 
is currently acting, but in general, the bottom line is that they don›t 
inform why these detentions are taking place," Hurtado said.

The arrests have also alarmed activists, who said they had targeted 
former armed and political opposition leaders, media activists, aid 
workers, defectors, and family members.

"Active combat has ended in much of Syria, but nothing has 
changed in the way intelligence branches trample rights of perceived 
opponents of Assad›s rule," Lama Fakih, acting Middle East director 
at Human Rights Watch, said in a statement.

«Lack of due process, arbitrary arrests, and harassment, even in 
so-called reconciled areas, speak louder than empty government 
promises of return, reform, and reconciliation."

In a separate report on Tuesday, HRW said it had documented 
11 cases of arbitrary detention and disappearance in three areas 
retaken by government forces last year - Daraa, the Eastern Ghouta 
suburbs of Damascus, and southern neighbourhoods of the capital.

"In all cases, the people targeted ... had signed reconciliation 
agreements with the government," it said.

It called on Moscow to use its influence with its ally Damascus 
"to stop arbitrary detention and harassment," and help "release 
arbitrarily held detainees".AL JAZEERA
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