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ــا مــن  ــا املقّدمــات الطويلــة، وتخّففن إذا تجاوزن
الدبلوماســية الزائفــة، وســّمينا األمــور مبســّمياتها، 
فإننــا ســنحكم بثقــٍة أن مــا يجــري يف الجزائــر 
ــز  ــد العزي ــوم مــن إعــادة ترشــيح الرئيــس، عب الي
بوتفليقــة، لواليــٍة خامســة، إمنــا ميثــل “اســتحقاراً” 
مكتمــل األركان ألكــر مــن اثنــن وأربعــن مليــون 
ــنَّ  جزائــري. وإذا كنــا نســأل اللــه عــز وجــل أن مَيُ
عــى بوتفليقــة بالشــفاء، وأن ميــّد يف عمــره، فإننــا 
نضيــف إىل ذلــك متنياتنــا بابتعــاده عــن أعبــاء 
ــه  ــد لصحت ــذا جي ــك أن ه ــه، ذل ــم وضغوط الحك
ــر وشــعبها.  ــد للجزائ ــه جي ــه، فضــاً عــن أن وراحت

»استحقار« الشعوب.. 
الجزائر نموذجًا

   أحمد سلوم    د. دعد باكير قطاطو

عن المرأة العربية 
في يوم المرأة 

»الوطنية«.. جاهليُة 
العرب الحديثة

   وائل قنديل 

عودة البرادعي.. 
الماجيكو والجمهور

تابع �ص ٢٣   

المسلمـون األوائل 
فـي أمـــــــريكا.. 
قصــــص اكتــــــشاف 
واستيــطان واستقالل 

رشيدة طليب 
تحذر من انتشار 

»اإلسالموفوبيا« 
في الحزب الديمقراطي 

وقادة الكونغرس يرفضون 
محاوالت عزل ترامب

دراويش أبو ظبي 
كيف تسعى اإلمارات لتأسيس 

مرجعية دينية جديدة حول العالم 

إلهان
عمر

أطاحت
بصنم ايباك

الهان تؤكد على 
الفارق بين نقد 

السياسة اإلسرائيلية 
ومجموعات الضغط 

المرتبطة بدولة 
االحتالل من جهة، 
وبين وضع جميع 

يهود أمريكا والعالم 
في سّلة واحدة من 

جهة اخرى.

“الميزان” ُتحاور عضو اللجنة 
التشريعية لمقاطعة

 “وين” سام بيضون

باألرقام..
 أكثر العرب نياًل 

للجنسية واإلقامة 
في أمريكا عام 2018

حادث الطائرة 
اإلثيوبية:

 12 عربيا من 
بين القتلى 

الـ 157

   ياسني حكان

ما دور اإلعالم في تقدم 
اللغة العربية وانتشارها؟
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ــلمن  ــرأي أن املس ــث لل ــتطاع حدي ــر اس أظه
هــم أكــر املجموعــات الدينيــة عرضــة للتمييــز يف 

ــات املتحــدة. الوالي

وأجــرى االســتبياَن موقــع “ذي هيــل” اإلخباري 
االســتطاعات  رشكــة  مــع  بالتعــاون  البــارز 
“هاريــس إكــس”، مطلــع مــارس/آذار الحــايل.

الفئــات  أوضــاع  بشــأن  االســتطاع  وشــمل 
ناخبــن   1003 للتمييــز،  تتعــرض  التــي  الدينيــة 
مســجلن، ورأى %85 مــن املشــاركن أن املســلمن 
ــات املتحــدة، تاهــم  ــز يف الوالي أكــر تعرضــا للتميي

بـــ79%. ــود  اليه

كــا اعتــر %61 ممــن شــملهم االســتطاع أن 
ــز، يف حــن رأى %55 أن  املســيحين عرضــة للتميي
امللحديــن هــم أكــر مــن يعــاين مــن هــذا األمــر.

ــذي جــرى عــى  ــج االســتطاع، ال وتحمــل نتائ
وقــع الجــدل بشــأن ترصيحــات النائبــة إلهــان 
عمــر بشــأن إرسائيــل، أهميــة مــن حيــث تســليط 

ــاد. ــي يف الب ــز الدين ــى التميي الضــوء ع

وبينــا يحتــدم الجــدل يف هــذا املوضــوع، 
العاقــات األمريكيــة اإلســامية  أجــرى مجلــس 
(كــري) منــذ مــدة وجيــزة اســتطاعا أظهــر صعــود 
اإلســاموفوبيا يف البــاد خــال اآلونــة األخــرية.

ووافــق مجلــس النــواب األمــرييك مؤخــرا، ألول 
مــرة يف تاريخــه، عــى قــرار مــن شــأنه إدانــة 
الكراهيــة ومعــاداة الســامية، فضــا عــن االعــراف 

ــز ضــد املســلمن. بالتعصــب والتميي

ــة  ــات إدالء النائب ــل تداعي ــرار يف ظ ــاء الق وج
الدميقراطيــة املســلمة إلهــان عمــر بترصيحــات 
قيــل إنهــا معــاداٌة للســامية، حســب صحيفــة “يــو 

ــة. ــوداي” األمريكي أس أي ت

غــري أن القــرار مل يذكــر اســم إلهــان عمــر 
ترصيحــات  ويف  نصوصــه.  مــن  أي  يف  رصاحــة 
ســابقة، انتقــدت إلهــان الدعــم األمــرييك إلرسائيــل، 
وأشــارت إىل وقــوف مؤسســات ضغــط (لوبيــات) 
الشــؤون  لجنــة  وخصوصــا  الدعــم،  هــذا  وراء 
يف  (آيبــاك)،  اإلرسائيليــة  األمريكيــة  العامــة 
ترصيحــات اعترهــا البعــض يف الواليــات املتحــدة 

للســامية”. “معاديــة 

ــن عــن  ــود األمريكي ــان لليه ــذار إله ــم اعت ورغ
ترصيحاتهــا، فإنهــا حــذرت مــن أهميــة عــدم 
تجاهــل أنشــطة جاعــات الضغــط اإلرسائيليــة يف 

ــدة. ــات املتح الوالي

ــي  ــر الت ــان عم ــذار إلله ــفع االعت ــن مل يش لك
تعرضــت لوابــل مــن االنتقــادات تتهمهــا مبعــاداة 
الســامية، وذلــك مــن مختلــف األطيــاف السياســية 
ــوا  ــن قال ــون الذي ــا الدميقراطي ــم زماؤه ــن فيه مب
ــد  ــة تفي ــة قدمي ــح إىل مقول ــق يلم إن هــذا التعلي
ــكل رسي  ــم بش ــتخدمون أمواله ــود يس ــأن اليه ب

ــة. ــدة العاملي ــري عــى األجن للتأث

ــب  ــب ترام ــة طل ــادات لدرج ــت االنتق ووصل
ــتقالة. ــر االس ــان عم ــن إله ــن م ــين آخري وسياس

يشــار إىل أن مجلــس النــواب املنتخــب حديثــا 
يف الواليــات املتحــدة شــهد ألول مــرة عضويــة 
ذات  عمــر  إلهــان  وهــا  مســلمتن،  ســيدتن 
ــطينية  ــب فلس ــيدة طلي ــة، ورش ــول الصومالي األص

ــل. األص

انتصار الهان عمر
 مجلس النواب األميركي يدين 

معاداة السامية واإلسالموفوبيا

Nasreen and Hanan are among many Syrian refugees who benefit 
from your aid which provides emergency relief: food and water, 
medical care, and economic support.

MAFRAQ, JORDAN • 2019

WITH YOU, THE MIDDLE EAST CAN KEEP MOVING FORWARD
DONATE TODAY: IRUSA.ORG • 1-855-447-1001
3655 WHEELER AVE., ALEXANDRIA, VA 22304

 استطالع يؤكد أن المسلمين 
أكثر عرضة للتمييز بأميركا

األمــرييك  النــواب  مجلــس  صــّدق 
باألغلبيــة عــى قــرار يدين معــاداة الســامية 
والتعصــب واإلســاموفوبيا والكراهيــة بــكل 
ــك عقــب ترصيحــات ســابقة  أشــكالها، وذل
باملجلــس  املســلمة  الدميقراطيــة  للنائبــة 
إلهــان عمــر بشــأن دور اللــويب اإلرسائيــي يف 

ــدة. ــات املتح ــة الوالي سياس

أعضــاء   407 القــرار  لصالــح  وصــّوت 
النــواب مقابــل 23 فقــط،  مــن مجلــس 
ــواب دميقراطيــن  وتــم إعــداده مــن قبــل ن
تتقدمهــم رئيســة املجلــس نانــي بيلــويس، 
الخارجيــة  العاقــات  لجنتــي  ورئيســا 
والعــدل إليــوت إنجــل وجريولــد نادلــر، 

إضافــة إىل تيــد ديوتــش.

ــة معــاداة  وينــص القــرار - بجانــب إدان
مــن  شــكل  أي  رفــض  عــى  الســامية- 
أشــكال التمييــز ضــد املســلمن، إضافــة 
إىل التعصــب ضــد األقليــات ســواء عــر 

التعبــريات البغيضــة أو تلــك التــي تتناقــض 
مــع قيــم وتطلعــات مواطنــي الواليــات 

املتحــدة.

ــخ  ــرة يف تاري ــرار -ألول م ــار الق ــا أش ك
النــواب األمــرييك- إىل تزايــد الجرائــم املرتكبــة 

ــه. ضــد املســلمن، حســب املصــدر ذات

وصوتــت إلهــان لصالــح القــرار الــذي 
ــريا  ــا تعب ــامية باعتباره ــاداة الس ــن مع “يدي
للقيــم  املناقــض  التعّصــب  عــن  بغيضــا 
والتطلعــات التــي متّيــز الشــعب األمــرييك، 
املســلمن،  ضــد  التمييــز  أوجــه  ويديــن 

أقليــة”. أي  ضــد  والتعصــب 

دافعــت رئيســة مجلــس  الســياق،  ويف 
ــة  ــويس) عــن النائب ــة بيل ــواب (الدميقراطي الن

املســلمة.

إّن  صحفــي  مبؤمتــر  بيلــويس  وقالــت 
القــرار ال يتعلــق بهــا، وأضافــت “ال أعتقــد 
أطلقــت  (إلهــان)  الكونغــرس  عضــو  أن 

معــاداة  عــن  تنــم  بطريقــة  ترصيحاتهــا 
للســامية”.

ــات  ــدت يف ترصيح ــان انتق ــت إله وكان
ســابقة الدعــم األمــرييك إلرسائيــل، وأشــارت 
إىل وقــوف مؤسســات ضغــط “لوبيــات” 
ــة الشــؤون  وراء هــذا الدعــم، ال ســيا لجن

ــاك). ــة (آيب ــة اإلرسائيلي ــة األمريكي العام

األصــول  -ذات  النائبــة  وهوجمــت 
ــك عــى نطــاق واســع،  ــر ذل ــة- إث الصومالي
ــا  ــا دفعه ــة للســامية” م ــرت “معادي واعُت
لاعتــذار لليهــود األمريكيــن، لكنهــا حــذرت 
مــن أهميــة عــدم تجاهــل أنشــطة جاعــات 
الضغــط اإلرسائيليــة، ويبــدو أن االعتــذار 
نائبــة محجبــة يف تاريــخ  مل يشــفع ألول 
الكونغــرس، فاالنتقــادات توالــت حتــى مــن 
ــر  ــا اعت ــن، بين ــا الدميقراطي ــض زمائه بع
ال  إلهــان  ترصيحــات  أن  اآلخــر  البعــض 

ــامية. ــا للس ــا معادي ــل موقف تحم
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الكونغــرس  عضــو  معركــة  أّن  يبــدو 
األمــرييك، الدميقراطيــة إلهــان عمــر، بشــأن أثــر 
ضغــط اللــويب املؤيــد إلرسائيــل عــى السياســة 
ــذي  ــرس ال ــى الكونغ ــرص ع ــة، مل تقت األمريكي
الحقهــا باتهامــات “معــاداة الســامية”، بــل 
ــه  ــدو أنّ ــا، يب ــري انقســاماً يف حزبه ــدت لتث امت
مرتبــط كذلــك بتمويــل هــذا اللــويب تحديــداً.

مواقــف  عــى  نظــرة  إلقــاء  فمجــرد 
وردود  النــواب،  مجلــس  يف  الدميقراطيــن 
ــة لعــام 2020 عــى  مرشــحي الرئاســة األمريكي
ــد  ــج مــن ترصيحــات عمــر، يؤك الخــاف النات
ــة “ذا  ــر صحيف ــا تذك ــق م ــا، وف صحــة مطالبه

غارديــان” الريطانيــة، يف تقريــر لهــا .

يف  الدميقراطيــن  أّن  الصحيفــة،  وتوضــح 
صاغــوا  الذيــن  األمــرييك،  النــواب  مجلــس 
البدايــة إدانــة  مــروع قــرار اســتهدف يف 
ترصيحــات عمــر، تلّقــوا عــى مــدى مســريتهم، 

املايــن مــن اللــويب املؤيــد إلرسائيــل.

ويف هــذا اإلطــار، تشــري الصحيفــة إىل أّن 
اتهــم  الــذي  إليوتإنغــل،  الكونغــرس  عضــو 
ــة  ــرية معادي ــراءات حق ــتخدام “اف ــر باس عم
ــون دوالر  ــواىل 1.07 ملي ــى ح ــامية”، تلّق للس
ــواىل 107  ــة، أو ح ــريته املهني ــدى مس ــى م ع

ألــف دوالر لــكل جولــة انتخابــات.

يف املقابــل، تشــري الصحيفــة، إىل أّن  بعــض 
املدافعــن بقــوة عــن عمــر، مل يتلقــوا مــاالً 
أو تلقــوا القليــل منــه، مــن اللــويب املؤيــد 

إلرسائيــل.

وتــرب الصحيفــة مثــاً بعضــو الكونغــرس 
الدميقراطيــة رشــيدة طليــب التــي مل تتلــّق أي 
ــل، خــال  ــد إلرسائي ــويب املؤي ــن الل ــات م ترع
حملتهــا االنتخابيــة يف عــام 2018، وغــرّدت 
عــى “تويــر”، قائلــة إنّهــا “ترفــت” بالعمــل 
أّن زميلتهــا  مــع عمــر، معتــرة  الحــزب  يف 

تتعــرّض لـ”هجــات قبيحــة”.

االنتخابــات  ســجات  تشــري  وباملثــل، 
OpenSe- ــع  ــى موق ــة ع ــة املتاح “الفيدرالي

crets”؛ التابــع ملركــز السياســات املســتجيبة”، 
إىل وجــود عاقــة بــن مســاهات حمــات 
ــحن  ــف املرش ــل، وموق ــد إلرسائي ــويب املؤي الل
الرئاســين الدميقراطيــن، بشــأن الجــدل الــذي 

ــر. ــه عم أثارت

ووفــق مــا تنقــل الصحيفــة، فــإّن املرشــحن 
ــن  ــال م ــن امل ــل م ــى القلي ــوا ع ــن حصل الذي
هــذا اللــويب، دافعــوا عــن موقــف عمــر، يف حن 
أّن أولئــك الذيــن تلقــوا قــدراً أكــر مــن املــال، 
عمــدوا إىل انتقادهــا، أو عــى أقــل تقديــر 

ــا. ــوا الصمــت حياله التزم

ــري يف شــؤون  ــر، الخب ــدان في يوضــح برين
أّن  للصحيفــة  االنتخابيــة،  الحمــات  متويــل 

املانحــون  االتجاهــن؛  كا  يف  يؤثــر  “املــال 
ــن يعترونهــم  يقّدمــون املــال للمرشــحن الذي
أبطــال قضاياهــم، لكــن يف الوقــت نفســه، 
يعــرف السياســيون مصــادر متويلهــم، وســوف 
ــات املانحــن عندمــا  ــار رغب يأخــذون يف االعتب

ــب”. ــرار صع ــاذ ق ــان اتخ ــون امتح يواجه

ــد ال يكــون  ــه يف حــن ق ــر أنّ وأضــاف في
النظــام  أّن  إال  فعــاً،  “مقايضــة”  هنــاك 
الســيايس األمــرييك “يعتمــد بشــدة عــى املــال، 
حيــث توجــد دامئــاً أســئلة حــول مــدى تأثــريه 

عــى السياســين”.

موقف الديمقراطيين 
المرشحين للرئاسة 2020

ــى املرشــحون الدميوقراطيــون للرئاســة،  تلّق
والســيناتور برينيســاندرز، وكامــاال هاريــس، 
وإليزابيــث وارن، القليــل نســبياً مــن مــال 
اللــويب املؤيــد إلرسائيــل، طــوال فــرة عملهــم، 

ــر. ــد لعم ــات تأيي ــراً بيان ــدروا مؤخ وأص

دوالر،  ألــف   16 حــواىل  ســاندرز  تلّقــى 
يف  انتخابيــة،  حملــة  لــكل  دوالراً   1450 أو 
حــن تلّقــت وارن حــوايل 107 ألــف دوالر، 
انتخابيــة.  حملــة  لــكل  دوالر   53500 أو 
أمــا هاريــس التــي فــازت يف الجولــة األوىل 
النتخابــات مجلــس الشــيوخ، فقــد حصلــت 
عــى 41 ألــف دوالر، خــال الــدورة االنتخابيــة 

.2016 لعــام 

يف بيانــات منفصلــة، عــّر ســاندرز عــن 
مخاوفــه مــن أّن “مــا يجــري يف مجلــس النواب 
اآلن هــو محاولــة الســتهداف عضــو الكونغــرس 
ــة إلفســاد هــذا النقــاش  إلهــان عمــر، كمحاول
(حــول سياســة إرسائيــل)”، بينــا قالــت وارن 
ــاٍد  ــه مع ــى أنّ ــل ع ــاد إرسائي ــم انتق إّن “وس
ــن  ــاوف م ــايئ مخ ــكل تلق ــري بش ــامية، يث للس

خطابنــا العــام”، يف حــن أعربــت هاريــس عــن 
خشــيتها مــن أّن “تســليط الضــوء عــى عضــو 
الكونغــرس إلهــان عمــر، قــد يعرّضهــا للخطــر”.

ووارن،  وهاريــس  ســاندرز  أصــدر  وقــد 
بياناتهــم، يف األيــام التــي ســبقت تصويــت 
مجلــس النــواب، عــى مــروع قانــون قّدمــه 
الســامية”،  “معــاداة  يديــن  الدميقراطيــون 
و”كراهيــة اإلســام” (إســاموفوبيا) والتعبريات 

ــب. ــن التعّص ــرى ع األخ

الذيــن  الرئاســين  املرشــحن  بــن  ومــن 
حصلــوا عــى مــال أكــر مــن هــؤالء، مــن اللويب 
املؤيــد إلرسائيــل، الســيناتور غــوري بوكــر، 
الــذي وصــف تعليقــات عمــر بأنّهــا “مزعجــة”. 
وتشــري “ذا غارديــان” إىل أّن بوكــر حصــل عــى 
445 ألــف دوالر خــال حملتــه االنتخابيــة 

ــط. ــيوخ فق ــس الش ــح إىل مجل للرش

ــي  بدورهــا، السيناتورةكريســتنجيليراند، الت
أو  ألــف دوالر،  عــى حــوايل 367  حصلــت 
ــة، اعتــرت  ــة انتخابي ــكل حمل 91750 دوالراً ل
أن  يجــب  إلرسائيــل  املنتقــد  “املوقــف  أّن 
ــة  ــف اســتعارات معادي يُتخــذ مــن دون توظي

ــوذ”. ــال أو النف ــن امل ــامية ع للس

أمــا أولئــك الذيــن التزمــوا الصمــت حيــال 
الجــدل القائــم، فمنهــم جــو بايــدن، الــذي مل 
يعلــن عــن ترشــحه املنتظــر بعــد إىل انتخابــات 
الرئاســة 2020. وقــد تلّقــى حــواىل 476 ألــف 
دوالر، أو حــوايل 95200 دوالر لــكل حملــة 
التــي  كلوبوشــار  إميــي  وكذلــك  انتخابيــة. 
تلّقــت مبلــغ 267 ألــف دوالر، أو 89 ألــف 

ــة. ــكل حمل دوالر ل

وال توجــد ســجات فيدراليــة متاحــة حــول 
ــم  ــري أّن الحاك ــر، غ ــون هيكنلوب ــيناتور ج الس
ــر  ــّدث يف مؤمت ــورادو، تح ــة كول ــابق لوالي الس
اللــويب املؤيــد إلرسائيــل “إيبــاك”، ووصــف 

ــة”. ــة قوي ــا “حليف ــل بأنّه إرسائي

قــّدم يف  قــد  الدميقراطــي  الحــزب  وكان 
البدايــة مــروع القانــون إىل مجلــس النــواب، 
ــول  ــر ح ــات عم ــن تعليق ــد م ــى العدي رداً ع
تأثــري اللــويب املؤيــد إلرسائيــل يف السياســة 
األمريكيــة. وقــد أدانــت نســخة صيغــت يف 
وقــت ســابق، “معــاداة الســامية” فقــط، وبــدا 
ــا  ــر دون ذكره ــات عم ــتهدف تعليق ــا تس أنّه

ــح. ــكل رصي بش

ــن  ــك ع ــم ذل ــع رغ ــر مل تراج ــري أّن عم غ
عــى  رداً  تغريــدة  وكتبــت  ترصيحاتهــا، 
ــاندرز  ــات وارن، س ــع ترصيح ــياً م ــك، متاش ذل

وهاريــس.

ــر”،  ــى “توي ــدة ع ــر، يف تغري ــت عم وقال
الــوزراء  لـ(رئيــس  معارضــاً  تكــون  “أن 
اإلرسائيــي بنيامــن) نتنياهــو واالحتــال، ال 
يعنــي املوقــف نفســه بــأن تكــون معاديــاً 
ــود  ــاء اليه ــكل الحلف ــة ل ــا ممتن ــامية. أن للس
الكــر الذيــن رصّحــوا وقالــوا هــذا الــيء 

ذاتــه”.

ــاً  ــر تقدم ــر واألك ــاح األصغ ــّر الجن ــا ع ك
ــع  ــف يداف ــن موق ــي، ع ــزب الدميقراط يف الح
عــن عمــر، كاشــفاً عــن “صــدع إيديولوجــي” 

ــة. ــول الصحيف ــا تق ــق م يف الحــزب، وف

وجــادل هــؤالء بــأّن الســؤال عــن تأثــري 
أمــراً  يُعتــر  ال  إلرسائيــل،  املؤيــد  اللــويب 
“معاديــاً للســامية”، يف حــن رأى تقّدميــون يف 
ــود”،  ــع األس ــاء “التجّم ــض أعض ــزب، وبع الح
ــر بشــكل مجحــف،  أّن الهجــوم اســتهدف عم

ــوداء. ــلمة س ــا مس ألنّه

الحــزب  قيــادة  أّن  إىل  هــؤالء  وأشــار 
املثــال  ســبيل  عــى  تُصــغ  مل  الدميقراطــي 
أو  ترامــب  دونالــد  يديــن  قانــون  مــروع 
ــة  ــض، عــى خلفي ــن البي ــن الجمهوري غــريه م

للســامية”. “املعاديــة  تعليقاتهــم 

ــون  ــروع القان ــة إىل أّن م ــري الصحيف وتش
تــم تطويــره، ويف النهايــة مــرر مجلــس النــواب 
ــف  ــم لوق ــون مصم ــه مــروع قان ــدا أنّ ــا ب م
ــن  ــر م ــس، أك ــل املجل ــف داخ ــدل املكث الج

ــر. ــة عم ــاً إلدان ــه مروع كون

فقــد أدان مــروع القانــون التعّصــب عــى 
نطــاق واســع، وجــاء فيــه “ســواء مــن اليمــن 
الســيايس أو الوســط أو اليســار، فــإّن التعصــب 
واتهامــات  والعنرصيــة  والقمــع  التمييــز  أو 
ــة  ــة األمريكي ــوالء املــزدوج، يهــدد الدميقراطي ال
وال مــكان لــه يف الخطــاب الســيايس األمــرييك”.

نفســها  عمــر  أّن  إىل  الصحيفــة  وتلفــت 
صّوتــت لصالــح مــروع القانــون هــذا، يف 
حــن مل يوافــق عليــه 23 نائبــاً جمهوريــاً.

مــع بــرودة الطقــس يف مدينــة شــيكاغو وتــدين درجــات 
الحــرارة فيهــا مؤخــراً إىل مــا دون 50 تحــت الصفــر والتــي 
ــر  ــارك املدي ــد، ش ــايل املتجم ــب الش ــرودة القط ــت ب فاق
التنفيــذي للــزكاة الســيد خليــل دمــري مــع موظفــي الــزكاة 
ــات  ــات والقبع ــف والبطاني ــع املعاط ــا يف توزي ومتطوعيه
ــن يف  ــاه عــى املردي ــة واملي ــات الدافئ والجــوارب والوجب

شــيكاغو.

اإلنقاذ في درجات حرارة تحت الصفر
ــي  ــاح الت ــرارة الري ــة ح ــارد ودرج ــي ب ــس قطب يف طق
التجمــد يف شــيكاغو واصلــت مؤسســة  تصــل لدرجــة 

الــزكاة عملهــا يف مســاعدة املرديــن.

ــزكاة،  ــة ال ــذي ملؤسس ــر التنفي ــل دمرياملدي ــال خلي وق
غرفــاً  اســتأجرنا  “لقــد  شــخصياً:  الحملــة  قــاد  الــذي 
يف الفنــادق إلنقــاذ عــدد كبــري مــن أخواتنــا وإخواننــا 
املرديــن الذيــن ال مــأوى لهــم، وجدناهــم يف الشــوارع يف 

ــت”. ــرد املمي ــذا ال ه

وهــذه هــي املــرة األوىل يف تاريــخ املدينــة التــي تتــدىن 
فيهــا درجــات الحــرارة إىل هــذه الدرجــة مــن التجمــد.

ــة  ــة دافئ ــي تلقــت وجب وقالــت احــدى املــردات  الت
ومســتلزمات التدفئــة “أشــكر اللــه عــى قلــوب وشــجاعة 

هــؤالء النــاس”.

ــة  ــزكاة” بتعبئ ــق “ال ــدأ فري ــر  ب ــاعات الفج ــذ س ومن
وجبــات الطعــام واملابــس الشــتوية وتحميلهــا يف الشــاحنة 

اســتعداداً لانطــاق لتوزيعهــا عــى املرديــن.

انتــر الفريــق يف شــيكاغو حتــى وصلــوا املاجــئ 
املحتشــدة واملراكــز املؤقتــة الدافئــة ومراكــز الرطــة 
ــرية  ــات كب ــاس، ورسعــان مــا وجــدت كمي ــي تعــج بالن الت
مــن مســتلزمات الطــوارئ الشــتوية التــي اشــرتها الجهــات 
املانحــة لِمؤسســة الــزكاة  مــن سندوتشــات اللحــم الحــال 
ــي  ــاء الت ــدي واألمع ــا لألي ــدت طريقه ــاه، وج ــب املي وعل

كانــت تنظرهــا، كــا قــدم املتطوعــون حــزم النظافــة 
ــة. ــات الخاص ــيل واالحتياج ــم والغس ــة بالف للعناي

الــزكاة  منــح  اللــه  ألن  امتنانــه  عــن  دمــري  وعــر 
ومترعيهــا نعمــة التواصــل مــع الجــريان املحتاجــن. وقــال 
“قلبــي مكســور ألن الكثــري مــن االغنيــاء يعيشــون يف 
هــذه املدينــة التــي تتمتــع بــروة كبــرية، وأن مثــل هــذه 
الامســاواة املريعــة تثــري االضطــراب بيننــا”. وأضــاف: 
ــس  ــان والخجــل يف نف ــن االمتن ــق م “أشــعر بشــعور عمي
الوقــت. عــدم املســاواة الواضــح املذهــل ال ميكــن أن 

يكــون مثالنــا األخاقــي”.

قبــل االنتهــاء مــن توزيــع اإلغاثــة الطارئــة يف يــوم 
التجمد توقــف  حــد  الــرودة  وشــديد  وشــاق  طويــل 
ــة  ــات املحلي ــدى املكتب ــد إح ــزكاة عن ــذي لل ــر التنفي املدي

ــا. ــأوا إليه ــد لج ــن ق ــأن املردي ــه ب لتوقع

ــة  ــا املكتب ــت فيه ــي دخل ــة الت ــري يف اللحظ ــال دم وق

رأيــت أمينــة املكتبــة ســيدة تقــوم بالبحــث يف قامئــة أرقــام 
هاتفيــة عــى مكتبهــا عــن مؤسســات إغاثيــة.

وقــال دمــري “إن الســيدة شــعرت بســعادة غامــرة” 
عندمــا أخرتهــا أننــا مــن منظمــة خرييــة و ســألنها عــا إذا 

ــة إىل أي يشء. ــت بحاج كان

كانــت الســيدة تبحــث عــن مؤسســة ملســاعدة عــرات 
األشــخاص املرديــن الذيــن كانــوا يحتمــون يف املكتبــة 
قبــل أن يحــن وقــت إغاقهــا. قالــت “إنــه ال يوجــد طعــام 

تقدمــه لهــم”.

جلبهــم الســيد دميــري إىل مقــر املؤسســة وقــدم موظفــوا 

الــزكاة لهــم مــا يحتاجونــه مــن اكل ورشب ومابــس دافئــة، 

ووفــروا لهــم املــأوى حيــث اســتأجر لهــم يف أحــد الفنــادق 

حتــى يتحســن الطقــس.

وقــال لهــا “ال تقلقــي يــا أختــي. ســنقوم بتأجــري 

ــتضيفهم  ــوف نس ــاٍل، وس ــاث لي ــم لث ــة له ــرف فندقي غ

يف مقــر مؤسســة الــزكاة الرئيــي يف ضاحيــة بريــدج فيــو 

ونقــدم لهــم  الفطــور والعشــاء. وبعــد ثاثــة أيــام تغــذى 

املــردون واســراحوا واغتســلوا وارتــدوا املابــس الجديــدة 

واألهــم مــن ذلــك ســيتم البحث يف إمكانيــة توفــري عمــل 

ــم. ــن ظروفه لتحس

يف مســاحة مربعــة تلونــت باللــون األزرق مفتوحــة مــن جميــع الجوانــب، 
ــورات  ــن املنش ــد م ــا العدي ــاء أزرق فوقه ــا غط ــن يعلوه ــت طاولت وضع
واألوراق، ويف الزوايــا األربــع ُعلِّقــت الفتــات كبــرية تحمــل صــوراً ألنــاس 
اشــتدت بهــم الحاجــة للمســاعدة مــن اآلخريــن، يعلــو تلــك املســاحة شــكل 
مجســم مربــع لُــوِّن باألحمــر وكتــب عليــه باللغــة االنجليزيــة مؤسســة الــزكاة 

ــة.  األمريكي

تلــك كانــت زاويــة املؤسســة لــدى مشــاركتها يف مؤمتــر (مــاس إكنــا 2018، 
MAS-ICNA) الــذي عقــد مؤخــراً يف مدينــة شــيكاغو. 

زاويــة الــزكاة يف مقابــل املدخــل الرئيــي للمؤمتــر وكان كا مــن لينــا 
ــة،  ــق التوعي ــرؤوف، منس ــد ال ــات، وعب ــاطات واالعان ــقة النش ــب، منس طلي
باإلضافــة للكثــري مــن املوظفــن واملتطوعــن، يحثــان الــزوار للتوقــف و يرحان 
لهــم عــن عمــل الــزكاة ورضورة التــرع لِمشــاريعها املتعــددة واملتنوعــة والتــي 

تنتــر يف أكــر مــن 40 دولــة حــول العــامل. 

ــن  ــئلة الزائري ــى أس ــب ع ــا تجي ــارة تراه ــا فت ــة الزواي ــا يف كاف تتحــرك لين
ــم. ــة عليه ــام املوزع ــن بامله ــام املتطوع ــن قي ــد م ــارة أخــرى تتأك وت

قــال خليــل دمــري املديــر التنفيــذي ملؤسســة الــزكاة إن مشــاركة املؤسســة يف 
مؤمتــر مــاس تــأيت كونــه يعتــر مــن أكــر وأكــر املؤمتــرات اإلســامية تنوعــاً يف 
أمريــكا الشــالية، وتكمــن أهميتــه للجاليــات املســلمة التــي تعيــش يف أمريــكا 
ــام  ــم اإلس ــى فه ــاعد ع ــا تس ــن نوعه ــدة م ــج فري ــه برام ــالية، لتقدمي الش

بشــكل صحيــح ونقــل مفاهيمــه الصحيحــة للحيــاة اليوميــة.

وأضــاف دمــري أن مثــل هــذه املؤمتــرات التــي تنظــم عــى مســتوى الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة  متنــح الفرصــة للمؤسســات الخرييــة لاجتــاع تحــت 
ســقف واحــد واالطــاع عــى آخــر النشــاطات التــي تشــرك فيهــا معظــم تلــك 

املؤسســات.

وأوضحــت لينــا طليــب منســقة النشــاطات واالعانــات أن مؤمتــرات كبــرية 
ــكا  ــات املســلمة التــي تعيــش يف أمري ــر مهمــة للجالي مثــل مؤمتــر مــاس تعت
الشــالية، وتقــدم برامــج فريــدة مــن نوعهــا تســاعد عــى فهــم اإلســام بشــكل 
ــرات  ــًة أن املؤمت ــة، مضيف ــاة اليومي ــة للحي ــه الصحيح ــل مفاهيم ــح ونق صحي
اإلســامية بشــكل عــام ليســت تثقيفيــة فقط،وامنــا ايضــا تعتــر تجاريــة 
فالكثــري مــن التجــارة يحجــزون أماكــن لهــم لعــرض بضاعتهــم التجاريــة 
وبالتــايل يســتفيدون منهــا عــى الصعيــد املــادي، وتكــون فرصــة للزائريــن ايضــا 
الذيــن يحبــون التســوق وخاصــة كــرة الــزي اإلســامي املعــروض يف مثــل هــذه 
ــة  ــة الزاوي ــرؤوف يف واجه ــد ال ــا يقــف عب ــد عــن لين ــس ببعي مؤمتــرات.  ولي
يجيــب عــن استفســارات وأســئلة الزائريــن، ويعطيهــم املعلومــات الكافيــة عــن 
طبيعــة وعمــل الــزكاة وال يركهــم دون أن يغتنــم الفرصــة ويجعلهــم يترعــون 
ولــو بالقليــل قبــل أن يغــادروا. ويقــول عمــران هــذه املؤمتــرات فرصــة ذهبيــة 
للمؤسســات الخرييــة للتواصــل املبــارش مــع النــاس وإيصــال الرســائل لهــم ملــا 
ــواء  ــات س ــك الجمعي ــاعدة تل ــجعون يف مس ــم يتش ــة يف جعله ــن أهمي ــه م ل

كانــت املســاعدة عينيــة أو ماديــة.

ــر  ــن أك ــداً م ــر واح ــنوي يتع ــاس)،(MAS-ICNA) الس ــر أن مؤمتر(م يذك
وأكــر املؤمتــرات اإلســامية تنوعــا يف أمريــكا الشــالية ويقــام يف مدينــة شــيكاغو 

يف واليــة إلينــوي كل ديســمر  مــن كل عــام يف موســم عطلــة الشــتاء.

زاوية من األمل في االستهداف الديمقراطي للنائبة األميركية إلهان عمر
مؤتمر ماس

مؤسسة “الزكاة” تعمل على تدفئة قلوب المشرّدين في برد شيكاجو 

كيف أثرت أموال اللوبي اإلسرائيلي؟
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الميزان ـ الجزيرة نت ـ محمد بنكاسم
تفيــد إحصــاءات إدارة الجنســية والهجرة يف 
الواليــات املتحــدة بــأن العراقيــن واملرصيــن 
هــم  واملغاربــة  واألردنيــن  والصوماليــن 
عــى التــوايل أكــر العــرب حصــوال عــى 
ــة يف عــام 2018، يف حــن  الجنســية األمريكي
واملرصيــون  والعراقيــون  الســوريون  كان 
والصوماليــون واألردنيــون أكــر العــرب نيــا 

ــام نفســه. ــريكا يف الع ــة بأم ــة الدامئ لإلقام

ــة الدامئــة  ــون عــى اإلقام وينقســم الحاصل
أوضاعهــم،  ُســويت  األول  صنفــن:  إىل 

والثــاين القادمــون الجــدد.

مــن  شــخصا  و475  ألفــا   544 وضمــن 
عــى  حصلــوا  العــامل  بلــدان  مختلــف 
ــت  ــايض، كان ــام امل ــة الع ــية األمريكي الجنس
حصــة العراقيــن 8047، ويف املرتبــة الثانيــة 
جــاء املرصيــون بـــ 4459، ثــم الصوماليــون 
بـــ3096، ثــم األردنيــون بـــ2332 ثــم جــاء 

بـــ1818. ــا  ــة خامس املغارب

تصــدر  العاملــي،  الصعيــد  وعــى 
املكســيكيون قامئــة أكــر الجنســيات حصــوال 
ثــم  بـــ95107،  الجنســية األمريكيــة  عــى 

الهنــود بـــ34431، ثــم الصينيــون بـــ28547، 
ــون  ــم الكوبي ــون بـــ27893، ث ــم الفلبيني ث

بـ22341.

اإلقامة الدائمة
الجنســيات  قامئــة  الســوريون  وتصــدر 
العربيــة التــي نالــت اإلقامــة الدامئــة بأمــريكا 
وضمنهــم  بـــ10931،  املــايض  العــام  يف 
و752  أوضاعهــم،  تســوية  متــت   10179
قادمــا جديــدا، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة 
ــت  ــم 9097 مت ــون بـــ10576، ومنه العراقي
ثــم  جــددا،  و1479  أوضاعهــم  تســوية 
املرصيــون بـــ6999، ومنهــم 2337 جــرت 
طلبــا   4662 وهنــاك  وضعهــم،  تســوية 

جديــدا.

الصوماليــون  حــل  الرابعــة  املرتبــة  ويف 
تســوية  متــت   5148 ضمنهــم  بـــ5705، 
ــة  ــدا، ويف املرتب ــا جدي ــم و557 طلب وضعه
الخامســة جــاء األردنيــون بـــ3916، ومنهــم 

جــددا. و1891  وضــع،  تســوية   2025

ــام  أرق باقي  يلي  مــا  ــي  وف
الجنسيات العربية:

-الســودان: 2752، وضمنهــم 1358 تســوية 

وضــع و1394 قادمــا جديــدا

- املغــرب: 2223، وضمنهــم 720 تســوية 
ــدد ــع و1503 ج وض

تســوية   703 وضمنهــم   ،1895 لبنــان:   -
قادمــا جديــدا وضــع و1192 

اليمــن: 1545، وضمنهــم 329 تســوية   -
وضــع و1216 قادمــا جديــدا

- الجزائــر: 1466، وضمنهــم 247 تســوية 
ــدا ــا جدي ــع و1219 قادم وض

ــم 778 تســوية  - الســعودية: 1454، ضمنه
وضــع و676 قادمــا جديــدا

تســوية  اإلمــارات: 968، ضمنهــم 527   -
وضــع و441 قادمــا جديــدا

- الكويــت: 762، وضمنهــم 416 تســوية 

وضــع و346 قادمــا جديــدا

- ليبيــا: 393، وضمنهــم 258 تســوية وضــع 
و135 قادمــا جديــدا

تســوية   210 وضمنهــم   ،379 تونــس:   -
جديــدا قادمــا  و169  وضــع 

- جيبــويت: 198، وضمنهــم 154 و44 قادمــا 
جديــدا

- موريتانيــا: 161، وضمنهــم 105 تســوية 
ــدا ــا جدي ــع و56 قادم وض

ــم 60 تســوية وضــع  ــر: 147، وضمنه - قط
ــدا ــا جدي و87 قادم

تســوية   62 وضمنهــم   ،109 البحريــن:   -
وضــع و47 قادمــا جديــدا

- ســلطنة عــان: 86، وضمنهــم 53 تســوية 
وضــع و33 قادمــا جديــدا

تصــدرت  العاملــي،  الصعيــد  وعــى 
أكــر شــعوب  التاليــة قامئــة  الجنســيات 
األرض نيــا لإلقامــة الدامئــة يف الواليــات 

املتحــدة:

- املكسيك: 120936

- كوبا: 59716

- الصن: 52846

- الهند: 47468

- الفلبن: 35848.

باألرقام.. أكثر العرب نيال للجنسية واإلقامة بأميركا

جاليات

- سوريا 1694
- لبنان 1665
- اليمن 1061

- السودان 1052
- الجزائر 637
- تونس 216

- موريتانيا 185
- ليبيا 125

- السعودية 110

- الكويت 44
- جيبويت 39

- البحرين 19

- اإلمارات 16
- قطر 5

- سلطنة عان 4

إحصاءات باقي الجنسيات العربية التي حصلت على الجنسية األميركية:

امليزان - ميدان  

ــي  ــيج الدين ــن النس ــزًءا م ــام ج وكان اإلس
املســتوطنن  وصــول  بدايــة  منــذ  األمــرييك 
املســلمون  شــارك  فقــد  الشــالية،  ألمــريكا 
لــألرايض  وصلــوا  ممــن  -وغريهــم  األفارقــة 
رســم  مــن  بــدًءا  أمــريكا  ببنــاء  الجديــدة- 
ــاين. ــم الريط ــد الحك ــال ض ــا إىل القت حدوده

ــالية  ــريكا الش ــلمون أوالً إىل أم ــاء املس وج
الحمــات  مــن  كجــزء   16 الـــ  بالقــرن 
االســتعارية. أحــد هــؤالء املستكشــفن كان 
مصطفــى األزمــوري، املعــروف أيضــاً باســم 
وأول  مســلم  أول  يعتــر  الــذي  إســتيفانيكو 
أفريقــي يصــل األرايض الجديــدة عــى حــد 

ســواء.

ــاء  ــد النب ــى ألح ــون مصطف ــاع الرتغالي وب
اإلســبان واقتيــد عــام 1527 عــى مــن ســفينة 
ــدا،  ــة إســبانية إلنشــاء مســتعمرة يف فلوري بعث
وكان أحــد أربعــة ناجــن مــن الرحلــة، ويعتــر 
أحــد مكتشــفي نيومكســيكو ومنطقــة جنــوب 
غــرب الواليــات املتحــدة الحاليــة. ويعتقــد 
أنــه مــات يف واحــدة مــن مــدن الهنــود الحمــر 
بهــا بعــد جــوالت استكشــافية اســتمرت قرابــة 

العــر ســنوات.

حرب االستقالل
ــب  ــة إىل جان ــلمون األفارق ــل املس ــا قات ك
ــة لاســتقال  ــاء الحــرب الثوري املســتوطنن أثن

 .(1775-1783)

الذيــن  الرجــال  مــن  العديــد  ويظهــر 
بالســجات  مســلمة  أســاء  يحملــون 
محمــد  بامبيــت  ذلــك  يف  مبــا  العســكرية، 
ويوســف بــن عــي (املعــروف أيضــاً باســم 
العــد  بقوائــم  وآخــرون  بنهــايل)،  جوزيــف 

العســكري بينهــم أســاء يُعتقــد أنهــا مرتبطــة 
ــون  ــوا يحرص ــور. وكان ــامل ب ــل س ــلمن مث باملس

ــز أنفســهم بســاحة املعركــة. عــى متيي

وكان اآلبــاء املؤسســون ألمــريكا يدركــون 
وكان  الجديــدة،  البــاد  يف  املســلمن  وجــود 
تومــاس جيفرســون ميتلــك نســخة مــن القــرآن 
الكريــم، وذكــر اإلســام يف العديــد مــن كتاباتــه 

ــية. ــه السياس ــرة وأطروحات املبك

ــة يف  ــة الديني ــل الحري ــن أج ــة م ويف حمل
فرجينيــا، ناقــش جيفرســون “قانــون واليــة 
ــاً “ال  ــرح قائ ــة” املق ــة الديني ــا للحري فرجيني
ــي وال محمــدي (مســلم)  ينبغــي اســتبعاد وثن
وال يهــودي مــن الحقــوق املدنيــة للكومنولــث 
بســبب دينــه”. ولســوء الحــظ تــم تعديــل 
الفقــرة الحقــاً، وتــم التصديــق عــى إزالــة 

اإلشــارات إىل املجموعــات غــري املســيحية.

ــد  ــة الوحي ومل يكــن جيفرســون رجــل الدول
ــيحية.  ــري املس ــرى غ ــان أخ ــرف بأدي ــذي اع ال
ومــع ذلــك، مل متنــع املعرفــة واالنفتــاح النظــري 
عــى اإلســام مــن اســتعباد املســلمن األفارقــة 
الذيــن شــاركوا يف حركــة إلغــاء العبوديــة وكانــوا 

جنــود االتحــاد خــال الحــرب األهليــة.

عبيد ال مواطنون
يف الســنوات األوىل مــن تأســيس أمــريكا، 
املســلمن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تكــن  مل 
ــن  ــم م ــم جلبه ــدا ت ــوا عبي ــل كان ــن ب مواطن
بلــدان أفريقيــة. وتــراوح التقديــرات حــول 
أعدادهــم بــن عــرات اآلالف وحتــى 3 مايــن 

بالقارتــن األمريكيتــن.

املســلمن  العبيــد  مــن  العديــد  وكان 
بالعربيــة  منهــم  كثــري  وتحــدث  متعلمــن 
بحســب مؤرخــن، وتــوىل كثــري منهــم مناصــب 
مــزارع  يف  العبيــد  وظائــف  ضمــن  قياديــة 

الجنوب األمرييك.

ــم  ــة لقدرته ونتيج
عــى القــراءة والكتابــة وخلفياتهــم املهنيــة، 
املســتعبدين  املســلمن  مــن  كثــري  اشــتغل 
ــل الحســابات والخدمــة  ــة يف أعــال مث األفارق
الشــخصية والحراســة، وهــو مــا أتــاح لهــم 
واســتطاع  األبيــض،  باملجتمــع  االختــاط 
بعضهــم أن يكســب مالــه الخــاص ويفتــدي 

نفســه مــن العبوديــة.

الروايــات  مــن  العديــد  هــؤالء  وتــرك 
ــكل  ــى ش ــريكا ع ــم بأم ــن تجاربه ــة ع املكتوب
ــا  ــري منه ــة، كث ــرات وســري ذاتي ــات ومذك خطاب
تواصــل  لغــة  اســتخدموها  التــي  بالعربيــة 
ــة، وشــملت الرســائل  وأيضــاً لتقويــض العبودي
ــة، وقوائــم  ــض عــى الحري آيــات قرآنيــة تح
الوطــن يف  إىل  بالعــودة  لألنســاب، ووعــودا 
ــخ  ــي للتاري ــف الوطن ــب املتح ــا، بحس أفريقي

األفريقــي. األمــرييك 

معلومــات  القدميــة  الســجات  وقدمــت 
وعباداتهــم  ومابســهم  أســائهم  حــول 
ــاة  ــة الص ــم ومارس ــاط حياته ــم وأمن وغذائه
ــم  ــق انتائه ــول عم ــة ح ــزكاة دالل واألذان وال
ــن  ــن كثريي ــة، لك ــم يف البداي ــكهم بدينه ومتس
أبناؤهــم  أصبــح  أو  للمســيحية  تحولــوا 
مــع  االندمــاج  عمليــة  ضمــن  مســيحين 
ــص  ــر تناق ــا يف ــذا م ــد، وه ــع الجدي املجتم
الـــ 19، بحســب  نســبة املســلمن يف القــرن 
املــؤرخ غــان باســريي مؤلــف الكتــاب املعــروف 

أمــريكا”. اإلســام يف  “تاريــخ 

وكتــب الباحــث األمــرييك مايــكل جومــاز 
ــري مــن  ــرن الـــ 16، كان عــدد كب ــذ الق ــه من أن
العبيــد  مهربــو  يســتهدفها  التــي  األرايض 
ــن  ــة م ــدم أدل ــلمن. ويق ــكان مس ــق لس مناط
ــرية  ــبة كب ــري إىل أن نس ــي تش ــخ األفريق التاري

مــن الذيــن اســتعبدوا كرقيــق عــر املحيــط 
األطلــي كانــوا مــن املســلمن، وأدى قمــع 
ــنغال  ــر الس ــى نه ــورة ع ــد إىل ث ــي العبي جالب
بالقــرن الـــ 19 قــام بهــا مســلمون متــردوا عــى 

االســتعباد.

وتتبــع جومــاز اإلســام بــن العبيــد بأمــريكا 
ــد  ــن العبي ــات ع ــال اإلعان ــن خ ــالية م الش
الهاربــن، إذ ضمــت أســاء مثــل مصطفــى 

ــري. ــكل كب ــر بش ــو بك وأب

موجة ثانية
ــد  ــاً، فق ــدم طوي ــص مل ي ــذا التناق ــن ه لك
بــدأ مايــن املهاجريــن يف الوصــول إىل شــواطئ 
أمــريكا نهايــة القــرن الـــ 19، وزادوا أكــر أوائــل 

القــرن العريــن.

مــن  اآلالف  عــرات  بينهــم  مــن  وكان 
بالــرق  املســلمة  األغلبيــة  ذات  البلــدان 
وأوروبــا  آســيا  ووســط  وجنــوب  األوســط 
ــم  ــت تحل ــي كان ــدان الت ــي البل ــة. وه الرقي
بإنجــازات الثــورة الصناعيــة التــي اندلعــت 
مبجــرد أن خرجــت أمــريكا أخــريا مــن رمــاد 

اإلعــار. وإعــادة  األهليــة  الحــرب  عــرص 

ــة  ــذ البداي ــك، عــاىن املســلمون من ومــع ذل
ــم،  ــد مارســة عقيدته ــداء خاصــة عن ــن الع م
قــذف  مثــل  عنرصيــة  مارســات  فوجــدت 
ارتــداء  عــى  واإلجبــار  باألوســاخ،  املصلــن 
مابــس مســيحية، ورفــض صيــام رمضــان أو 
املنــع مــن الصــاة، وأجــر بعضهــم عــى التحول 
ــول  ــي وتح ــده الحقيق ــى معتق ــي فأخف الدين
ظاهريــاً، وتــروى إحــدى الروايــات قصــة عبــد 
كوفــئ بالحريــة بعــد تحولــه الدينــي وملــا عــاد 

ــي. ــه األص ــكه بدين ــر متس ــه أظه إىل موطن

ــرى  ــة واألخ ــن الفين ــا ب تطالعن
بيانــات رســمية مــن جهــات قضائية 
ــيء  ــعرنا ب ــة، تش ــادر رشعي ومص
ــة  ــع الجالي ــول واق ــق ح ــن القل م
ببعدهــا  االجتاعــي  العربيــة 
ــك  ــأن تل ــول ب ــي، وميكــن الق العائ
املعلومــات الرســمية تعكــس تناميــاً 
كبــرياً لظاهــرة الطــاق بــن أوســاط 
العائــات العربيــة املهاجــرة هنــا يف 

ميتشــيغان.

مــن خــال التدقيــق يف عــدد 
مــن القضايــا ميكــن ماحظــة بعــض 
ــاهم يف  ــت تس ــي بات ــباب الت األس
إحــداث حالــة مــن عــدم االســتقرار 
يف  تــؤدي  قــد  والتــي  العائــي 
الطــاق،  اىل  االحيــان  مــن  كثــري 
ــن  ــل ب ــل األه ــرة تدخ ــد ظاه وتع
الزوجــن بشــكل ســلبي يف الوقــت 
الراهــن أحــد االســباب التــي طرأت 
حديثــاً وبــدأت مظاهرهــا تتكشــف 
املشــكات  تفاعــل  خــال  مــن 
مخرجاتهــا  وتظهــر  االجتاعيــة 

الســلبية عــى كيــان األرسة.

خــاف  أي  يحــدث  حينــا   
يتدخــل  بــأن  يُنصــح  ال  عــارض 
األهــل عــى الفــور يف حــل هــذا 
الخــاف، ألن دخــول أطــراف عــى 
ــد  ــد يعق ــة ق ــة العائلي ــط األزم خ
األزمــة ويفتــح خطوطــاً جديــدة 
هــذا  أن  والشــك  الــرصاع،  مــن 
ــدأ يتجســد  النمــط مــن التدخــل ب
يف واقــع العائــات عــى خلفيــة 
ــن  ــات م ــن العائ ــري م ــدوم الكث ق
أعقــاب  يف  األم  العربيــة  دولهــم 
األحــداث التــي عصفــت بالعــامل 
العــريب يف أكــر مــن بلــد األمــر 
ــرب اىل  ــن الع ــع باملغرب ــذي دف ال
ــوا  ــم لينعم ــب أهاليه ــوء لجل اللج

بحالــة مــن االســتقرار وليتمتعــوا 
بعــد أن تعقــدت  بحيــاة كرميــة 
ــة  ــاك ألســباب معروف االوضــاع هن

للجميــع.

ولكــن مــا يؤســف أن مجيــئ 
ــات يتســبب  ــن األهــايل ب بعــض م
اإلربــاك  مــن  حالــة  إحــداث  يف 
يعــاين  حيــث  العائــات،  لــدى 
مــن  والزوجــات  االزواج  بعــض 
شــؤون  يف  الســافرة  التدخــات 
حياتهــم مــن قبــل أهاليهــم الذيــن 
إعتــادوا عــى ذلــك النمــط مــن 
التــي  األم  بلدانهــم  يف  الســلوك 
يختلــف فيهــا نظــام الحيــاة بشــكل 
بلــد  يف  الحيــاة  نظــام  عــن  كي 
االمريكيــة. املتحــدة  كالواليــات 

ــك الظاهــرة  ــذا مــع تنامــي تل ل
وتزايــد معــدل املشــكات الناجمــة 
مــن  البــد  الســبب  هــذا  عــن 
ــة األهــايل واالزواج عــى حــد  توعي
ســواء إليجــاد صيغــة مــن التعامــل 
ــوازن تجــاه أبنائهــم املتزوجــن  املت
ــاق  ــوع يف رشاك الط ــادي الوق لتف
تداعيــات  ســيولد  بــدوره  الــذي 
خطــرية عــى كيــان األرسة التــي 
والتفــكك  التشــتت  ســيعريها 
اىل  باالطفــال  يــؤدي  وبالتــايل 
ــج  ــارض يض ــول وح ــتقبل مجه مس
ــات االمــل، الن  باالنكســارات وخيب
االطفــال بحاجــة اىل حاضنــة أرسيــة 
وواعيــة  ومنســجمة  متكاملــة 
ــر يف تنشــئة  ــوي املؤث ــا الرب لدوره
هــؤالء األطفــال وتأهيلهــم ليكونــوا 
املســتقبل،  يف  املجتمــع  قــادة 
مطالبــة  االطــراف  فجميــع  لــذا 
وواجباتهــا  دورهــا  معرفــة  يف 
وحقوقهــا، لتجنيــب األرسة مــا ال 

يحمــد عقبــاه. 

 ترتبط قضية العبودية في العصر الحديث باكتشاف العالم الجديد، إذ 
تم إخضاع العمال الذين تم شراؤهم من تجار الرقيق في أفريقيا للعمل الجبري 

في مزارع المستعمرات األميركية الجديدة بدًءا من بدايات القرن الـ 17.
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5 شؤون أمريكية

  لمياء رأفت
قبــل أن يصبــح رئيســا للواليــات املتحــدة، كان 
دونالــد ترامــب ذا شــغف غريــب باإلعــام والســينا، 
فقــد ظهــر يف العديــد مــن اللقطــات القصــرية يف 
أفــام شــهرية، منهــا الجــزء الثــاين مــن فيلــم “وحــدي 
ــزة ســينائية وهــي  ــل حصــل عــى جائ ــزل”، ب يف املن
“أســوأ ممثــل مســاعد” عــن دوره يف فيلــم “األشــباح 
 ،(Ghosts Can’t Do It) ”ــام بذلــك ال تســتطيع القي

ــود. ــوم يف هولي ــى النج ــة يف مم ــة إىل نجم باإلضاف

ــكل  ــة ش ــذت العاق ــا اتخ ــح رئيس ــذ أصب ــن من لك
ــن  ــمع املمثل ــاد أن نس ــن املعت ــح م ــرا، وأصب ــر توت أك
يســخرون منــه عانيــة يف حفــات توزيــع الجوائــز، 
بينــا يكتــب هــو تغريــدات مســيئة لهــم. وقــد وصــل 
األمــر اآلن التهامــه هوليــود وأكادمييــة الفنــون والعلــوم 
ــة  ــكار بالعنرصي ــزة األوس ــم جائ ــن تقدي ــؤولة ع املس

ــا”. ــاهم “رجالن ــن أس ــد م ض

تحــدث  الســيايس،  العمــل  عــن  مؤمتــر  خــال 
ترامــب عــن جائــزة األوســكار ومدينــة هوليــود، وحــى 
ــارا  ــه مستش ــتعانة ب ــت االس ــش مت ــب بالجي ــة رقي قص
ــي  ــا يكف ــدا مب ــه كان جي ــام، لكن ــد األف ــر أح يف تصوي
ــد العســكري  ــم، وأضــاف أن هــذا القائ ليمثــل يف الفيل
ــدث  ــك مل يح ــن ذل ــكار لك ــزة األوس ــتحق جائ كان يس

ــرصي. ــز عن ــام متيي ــا نظ ــود لديه ألن هولي

ــل،  ــم أو املمث ــم الفيل ــة اس ــب رصاح ــر ترام مل يذك

لكنــه كان يشــري بوضــوح إىل “آر يل إيرمــي” الــذي كان 
ــة، واختــري للعمــل مستشــارا يف  ــا ســابقا يف البحري رقيب
فيلــم املخــرج ســتاني كوبريــك “فــول ميتــال جاكــت” 
عــى دور يف  ولكنــه حصــل   ،(Full Metal Jacket)
الفيلــم وترشــح للغولــدن غلــوب عنــه، وشــارك يف 
العديــد مــن األفــام منهــا “ســيفن” (Seven) و”يــوم 
حتــى  وذلــك   ،(Apocalypse Now) اآلن”  القيامــة 
وفاتــه عــام 2016 مبســرية فنيــة طويلــة غنيــة بــاألدوار 

ــرية. ــطة والقص املتوس

مرحلــة  ســوى  ليــس  االتهــام  هــذا  أن  ويبــدو 
جديــدة مــن الراشــق والــرصاع بــن ترامــب ورواد 
ــر  ــد األوســكار، وهــو األم ــذي يحــدث بع ــود ال هولي
الــذي أصبــح عــادة ســنوية منــذ تــويل ترامــب منصــب 

ــة. الرئاس

مــرات يف حفــل  عــدة  ترامــب  إىل  أشــري  فقــد 
اســمه عانيــة، فبعــد  الجوائــز دون ذكــر  توزيــع 
ــكار  ــزة أوس ــبايك يل جائ ــف س ــرج واملؤل ــلم املخ تس
عــن أفضــل ســيناريو، قــال يف خطابــه إن االنتخابــات 
الرئاســية 2020 عــى األبــواب، وهــذا هــو الوقــت 
املناســب الختيــار الجانــب الصحيــح للوقــوف، وحــث 
النــاس عــى القيــام بالخيــار األفضــل ونبــذ الكراهيــة 

ــب. ــح الح لصال

ــب يف  ــد ترام ــمِّ دونال ــه مل يس ــن أن ــم م ــى الرغ وع
ــات  ــزى وراء الكل ــوت املغ ــس مل يف ــإن الرئي ــه، ف خطاب

يل  ســبايك  متهــا  التــايل  اليــوم  يف  بتغريــدة  ورد 
بالعنرصيــة ضــد رئيســه الــذي قــام بالكثــري مــن األمــور 
ــن  ــر م ــة أك ــول األفريقي ــن ذوي األص ــدة لألمريكي الجي
ــازات التــي حصــل عليهــا  أي رئيــس آخــر، معــددا االمتي
ــن تخفيضــات يف  ــده م ــرة الســمراء يف عه أصحــاب الب
الرائــب وتقليــل مســتوى البطالــة والعدالــة القضائيــة.

كــا جــاءت سياســات ترامــب ضــد املهاجريــن 
عــى لســان العديــد مــن الفائزيــن ومقدمــي الجوائــز، 
فعنــد اســتعراض فيلــم “رومــا” املكســييك كواحــد 
مــن األفــام املرشــحة لجائــزة أفضــل فيلــم، أشــري 
ــع هــؤالء  ــا م ــا وتعاطف ــا فه ــدم لن إىل أن العمــل يق
ــن  ــن ندي ــم ولك ــن ال نراه ــا الذي ــخاص يف حياتن األش
وهــي  والنســاء؛  املهاجــرون  وهــم  بالكثــري،  لهــم 
الجملــة التــي تلقفتهــا املرشــحة املضــادة لدونالــد 
“هيــاري  الســابقة  االنتخابيــة  الــدورة  يف  ترامــب 
كلينتــون”، واقتبســتها يف تغريــدة اليــوم التــايل مؤكــدة 

ــا. ــى موافقته ع

ــام  ــذا الع ــكار ه ــز األوس ــة أن جوائ ــن ماحظ وميك
الســيايس  األكادمييــة  موقــف  عــن  للتعبــري  جــاءت 
ــاز  ــييك ف ــرج املكس ــا للمخ ــم روم ــرية، ففيل ــورة كب بص
ــم  ــل فيل ــزة أفض ــا جائ ــز منه ــن الجوائ ــري م ــدد كب بع
بلغــة أجنبيــة، بينــا فــاز بجائــزة أفضــل ممثــل مهاجــر 
مــرصي، وبجائــزة أفضــل فيلــم “الكتــاب األخــر” 
(Green Book) الــذي يتنــاول العنرصيــة ضــد ذوي 
ــيناريو. ــل س ــكار أفض ــاز بأوس ــة وف ــول األفريقي األص

مــن  واملقــرب  املســتقل  الســيناتور  إفتتــح 
الحــزب الدميقراطــي محاولتــه الدخــول اىل البيــت 
االبيــض بهجــوم مبــارش عــى الرئيــس دونالــد 
ترامــب عــر ترصيحــات وصــف فيهــا الرئيــس 

االمريــيك بأنــه عنــرصي ومريــض بالكــذب.

وكان ســاندرز أعلــن بأنــه سيســعى مجــدداً 
مــن أجــل نيــل ترشــح الحــزب الدميقراطــي لخــوض 
انتخابــات الرئاســة املقــرر انطاقهــا يف عــام 2020.

 وقــال يف مقابلــة إذاعيــة مــن واليــة فريمونــت 
ــه  ــرات حيات ــا ســاندرز معظــم ف ــي قــى فيه الت
“أردت أن يكــون أهــايل واليــة فريمونــت أول مــن 
ــُش لحظــة تحــول  يعــرف باالمــر”، واســتطرد: نعي
خطــرية بتاريــخ أمريــكا ونعلــن ترشــحنا ضــد 
ــّوض  ــخص يق ــو ش ــرصي وه ــادع وعن ــس مخ رئي

ــتبداد. ــو االس ــا نح ــة ويقودن الدميقراطي

ــت ٍ  ــن أي وق ــر م ــوم أك ــاج الي ــاف: نحت وأض
مــى اىل قيــادة توحدنــا وال تقســمنا، كــا أوضــح 

ــه  ــا يف حمتل ــيدافع عنه ــي س ــات الت ــأن السياس ب
االنتخابيــة تشــمل إصــاح النظــام الصحــي ليشــمل 
مــن  مبــا  لألجــور  األدىن  الحــد  ورفــع  الجميــع 
شــأنه تأمــن العيــش للفــرد، اىل جانــب تركيــزه 
عــى ظاهــرة التغيــري املناخــي والتصــدي لهــا عــر 

ــول. حل

وتابــع قائــاَ “تركــز حملتنــا عــى إحــداث 
تحــول يف بلدنــا وتشــكيل حكومــة قامئــة عــى 
مبــادئ العدالــة االقتصاديــة واالجتاعيــة والعرقية 
والبيئيــة”، معربــاً عــن ثقتــه بــأن السياســات التــي 
دافــع عنهــا يف حملــة إنتخابــات 2016 وصلــت 
ــان  ــت ح ــن الوق ــية، لك ــية الرئيس ــوى السياس الق

ــال. ــا ق ــورة، ك ــتكال الث الس

هــذه  جميــع  بــأن  اعتقــاده  عــن  وعــر 
أغلبيــة  بدعــم  اآلن  تحظــى  باتــت  السياســات 
حملتــه  عــن  حديثــه  ســياق  ويف  االمريكيــن. 
الســابقة التــي خاضهــا يف 2016 “بدأنــا أنــا وأنتــم 

حــان  السياســية.  بالثــورة   2016 عــام  حملتنــا 
ــة  ــق الرؤي ــورة وتطبي ــتكال الث ــت اآلن الس الوق
ــا  ــا”. ويشــري ســاندرز هن ــن أجله ــا م ــي كافحن الت
البيــت  إىل  الوصــول  يف  ليســت  رغبتــه  أن  إىل 
ــه  ــبة إلي ــدف بالنس ــل اله ــه، ب ــد ذات ــض بح األبي

هــو هزميــة ترمــب.

والحقــاً قــال لصحيفــة نيويــورك تاميــز: إذا كان 
هنــاك شــخص آخــر يبــدو ألي ســبب مــن األســباب 
ــي  ــل من ــكل أفض ــة بش ــام باملهم ــى القي ــادراً ع ق

فســأبذل كل مــا بوســعي إلنتخابــه أو إنتخابهــا.

يذكــر أن الســيناتور بــريين ســاندرز يحظــى 
بشــعبية يف أوســاط االقليــات العرقيــة، وأنصــار 
ــة  ــرى ليرالي ــاط أخ ــي ويف أوس ــزب الدميقراط الح
الطابيــة  االوســاط  عــن   ً فضــا  ومســتقلة 
والشــبابية وكان قــد هاجــم يف أكــر مــن مناســبة 
سياســة  تنتهجهــا  التــي  الشــعبوية  السياســات 

الحاليــة. االمريكيــة  االدارة 

السيناتور المستقل بيرني ساندرز يأمل مجددًا في نيل ثقة الديمقراطيين 
في الترشيح النتخابات الرئاسة االمريكية 2020

ترامب أم هوليود.. من األكثر عنصرية؟

 Edison Research ”أفــاد تقريــر جديــد أعّدتــه رشكــة “إديســون ريرتــش
بــأن منصــة “فيســبوك” خــرت 15 مليــون مســتخدم أمــرييك منــذ عــام 2017.

ــن  ــتخدمن الذي ــدى املس ــز ل ــر ترك ــاض األك ــر إىل أن االنخف ــار التقري وأش
ــناً  ــر س ــن األصغ ــي أن األمريكي ــا يعن ــاً، م ــن 12 و34 عام ــم ب تراوحــت أعاره
ــتغرام”  ــر” و”إنس ــل “توي ــي، مث ــل االجتاع ــرى للتواص ــات أخ ــون منص يفضل

ــبوك”. ــة “فيس ــاً رشك ــا أيض ــي متلكه الت

ــم  ــاوز أعاره ــن تتج ــتخدمن الذي ــدد املس ــاً يف ع ــجل ارتفاع ــل، س يف املقاب
الـــ 55 عامــاً.

موقــع  أن  روســن،  ريرتــش”، الري  “إديســون  رئيــس رشكــة  وأوضــح 
ــات  ــعبية يف الوالي ــر ش ــي األك ــل االجتاع ــة التواص ــزال منص ــبوك” ال ي “فيس
املتحــدة األمريكيــة، إذ يجــذب 61 يف املائــة مــن إجــايل األمريكيــن، خــال مقابلــة 

ــاء. ــس األربع ــص، أم ــس” املتخص ــت باي ــع “مارك ــع موق م

ــع،  ــر املوق ــتخدمن إىل هج ــت املس ــي دفع ــباب الت ــر األس ــدرس التقري مل ي
ــة  ــة بشــأن خصوصي ــت الرك ــي الحق ــة الت ــح اإلعامي ــون الفضائ ــد تك ــن ق لك
املســتخدمن ودورهــا يف نــر األخبــار الزائفــة والتضليــل اإلعامــي والتأثــري عــى 
العمليــة االنتخابيــة حــول العــامل رضب بعضــاً مــن مصداقيتهــا التــي انعكســت 

ــن. انخفاضــاً يف عــدد مســتخدميه األمريكي

ماليين األميركيين 
يهجرون “فيسبوك”
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امليزان ـ واشنطن ـ القدس العريب

طليــب،  رشــيدة  النائبــة  اعتــرت 
يف  واســع  بشــكل  منتــرة  »اإلســاموفوبيا« 
ــوري، مشــرية إىل أن  ــن الدميقراطــي والجمه الحزب
ــرياً يف  ــب دوراً كب ــد لع ــلمن ق ــد املس ــز ض التحي
الجــدل الــذي دار، األســبوع املــايض، حــول النائبــة 

عمــر. إلهــان  املســلمة، 

واليــة  عــن  الدميقراطيــة  النائبــة  وأضافــت 
ميشــيغان، يف حديــث مــع برنامــج » ذا ســيكرس«: 
»أعلــم أنــه مــن الصعــب عــى النــاس يف الواليــات 
املتحــدة أن يســمعوا ذلــك، ولكنــه مل يكــن يف 
مــن  أعضــاء  أربعــة  الكونغــرس ســوى  تاريــخ 
ذوي العقيــدة اإلســامية، ثاثــة منهــم يف مجلــس 

ــارض«. ــواب يف الوقــت الح الن

واعتــرت طليــب، وهــي مــن أصــول فلســطينية 
أنــه »قــد يشــكل مــا اقولــه صدمــة بالنســبة 
ــاب  ــد أن ره ــي أعتق ــا، لكنن ــد م ــض، إىل ح للبع

ــي  ــزب الدميقراط ــن الح ــر يف كل م ــام منت اإلس
والحــزب الجمهــوري«.

مــن  املحجبــة  الدميقراطيــة  النائبــة  وكانــت 
تعرضــت  قــد  عمــر،  إلهــان  أصــول صوماليــة، 
النتقــادات قاســية مــن قبــل زمائهــا يف الحــزب 
إثــر إدالئهــا بترصيحــات، قالــت فيهــا إن اليهــود يف 
أمريــكا لديهــم والء إلرسائيــل أكــر مــن الواليــات 

املتحــدة.

الخميــس  قــراراً،  النــواب  مجلــس  وتبنــى 
ــن  ــن، يُدي ــع الدميقراطي املــايض، بدعــم مــن جمي
فيــه مبعــاداة الســامية وأشــكال الكراهيــة، يف حــن 
صــّوت ضــده 23 مــن الجمهوريــن احتجاجــا عــى 
أنــه مل يركــز عــى معــاداة الســامية فقــط، وبالتــايل 
ــب  ــت طلي ــد واجه ــر. وق ــى عم ــكل ردا ع مل يش
وعمــر اتهامــات مــن الجمهوريــن، وغالبيتهــم 
ــل، مبعــاداة الســامية بســبب  ــن إلرسائي مــن املوال
وســحب  إرسائيــل  مقاطعــة  لحركــة  دعمهــا 

ــا. ــتثارات منه االس

وقالــت طليــب: أشــعر بأننــي مســتهدفة، مثــل 
شــعور إلهــان، بشــكل غــري عــادل، أعتقــد أن هنــاك 

معايــري مزدوجــة.

هــو  كارســون،  أندريــه  النائــب  أن  ويذكــر 
وقــد  الكونغــرس،  يف  الثالــث  املســلم  املــّرع 
ــلم  ــون، أول مس ــث إليس ــابق كي ــب الس كان النائ

.2006 عــام  يف  للكونغــرس  ينتخــب 

ســعيدة  إنهــا  املقابلــة  يف  طليــب  وأكــدت 
إىل  باإلشــارة  الكراهيــة،  يديــن  الــذي  بالقــرار 
اإلســاموفوبيا، وقالــت: بالطبــع كان لــدي مشــاعر 
مختلطــة مســبقاً، ولكــن انتهــى بنــا األمــر إىل 
ــة، مبــا يف  ــع أشــكال الكراهي ــرار تطــرق إىل جمي ق
ــا أدى إىل  ــلمن، م ــة للمس ــة املعادي ــك الكراهي ذل

شــعوري بالرضــا.

يف ســياق منفصــل، أكــدت رئيســة مجلــس 
ــارض  ــا تع ــويس، إنه ــي بل ــيك، نان ــواب األمري الن
محاولــة عــزل الرئيــس دونالــد ترامــب »مــا مل 
يطــرح الحزبــان أســباباً مقنعــة«، وقالــت إنــه »ال 

ــة«. ــتحق عنــاء املحاول يس

وأشــارت إىل أن االنقســام يف الدولة ســيؤدي إىل 
انقســام يف البــاد، إال إذا كان هنــاك ســبب مقنــع 
وســاحق وآت مــن الحزبــن، مؤكــدة عــى رضورة 
عــدم الســري يف هــذا الطريــق النــه سيقســم البــاد.

وقالــت بلــويس إنهــا عــى الرغــم مــن معارضتها 

للعــزل يف الوقــت الحــايل، فإنهــا ال تعتقــد أن 
ترامــب مناســب لتــويل منصــب الرئيــس، وأضافت: 
»هــل نتحــدث أخاقيــا؟ سياســيا، فكريــا؟.. كل مــا 

ســبق.. ال أعتقــد أنــه مؤهــل للمنصــب«.

هــذه التعليقــات هــي أقــوى مــؤرش حتــى اآلن 
ــد عــزل ترامــب،  ــن تؤي ــا ل ــويس عــى أنه مــن بيل
مــا يضــع جــداراً أمــام أي محاولــة للقيــام بذلــك.

وقــد أدت القضيــة إىل إحــداث انقســام داخــي 
يف الحــزب الدميقراطــي إثــر اســتعادتهم الســيطرة 
عــى مجلــس النــواب، يف ينايــر/ كانــون الثــاين 
ــم  ــل بتقدي ــاء بالفع ــض األعض ــام بع ــايض، وق امل
مــواد للمســاءلة، وعــروا عــن دعمهــم إلزالــة 

ــه. ــن منصب ــب م ترام

وســعى قــادة الحــزب الدميقراطــي، مبــن فيهــم 
بيلــويس، إىل الحــد مــن القضيــة، بحجــة أنــه يتعــن 
ــج التحقيــق  عــى املّرعــن االنتظــار وترقــب نتائ
املســتمر الــذي يقــوم بــه املحقــق الخــاص، روبــرت 

مولــر، ولجــان الكونغــرس.

رشيدة طليب تحذر من انتشار »اإلسالموفوبيا« في الحزب 
الديمقراطي وقادة الكونغرس يرفضون محاوالت عزل ترامب

آالف  ســتبني  اإليرانيــة  التشــييد  رشكات 
الوحــدات الســكنية يف ضواحــي العاصمــة الســورية 
دمشــق، ضمــن مخطــط إيــران لاســتفادة مــن 
عمليــة إعــادة إعــار ســوريا. مل يذكــر هــذا الخــر 
يف إحــدى املواقــع الســورية املعارضــة، بــل أوردتــه 
وكالــة أنبــاء إيرانيــة تديرهــا الدولــة. فقــد نقلــت 
وكالــة أنبــاء الطلبــة اإليرانيــة الخــر عــن مســؤول 
تجــاري بجمعيــة االســتثار يف البــاد، أعلــن أنَّ 
إيــران ستنشــئ 20 ألــف وحــدة ســكنية قــرب 
دمشــق. فبالنســبة إليــران فــإن عمليــة إعــادة 
إعــار ســوريا هــي فرصــة ذهبيــة لتحقيــق عــدة 
ــر  ــاء يف تقري ــبا ج ــد، حس ــت واح ــداف يف وق أه

مبوقــع VOA األمريــيك.

مخطط إيران لالستفادة من عملية 
إعادة إعمار سوريا يبدأ بتشجيع 

مطوريها العقاريين
قــال إيــراج راهبــار، نائــب رئيــس جمعيــة 
البنــاء الشــامل اإليرانيــة، إنَّ املــروع اإلســكاين 
ــة  ــن اإليراني ــع الحكومت ــد توقي ــاء بع ــم ج الضخ
والســورية عــى مذكــرة تفاهــم يف يناير/كانــون 
ح محللــون ومصــادر داخــل  الثــاين 2019. ورصَّ
صناعــة التشــييد يف إيــران بــأنَّ طهــران تشــجع 
منــذ فــرة املُطوِّريــن العقاريــن اإليرانيــن البارزين 

عــى رشاء عقــارات يف دمشــق.

وقــال أمــري رضــا معصومــي، وهــو مهنــدس 
معــاري يف طهــران، ملوقــع VOA األمريــيك: »هذه 
ع فيهــا املســؤولون  ليســت املــرة األوىل التــي يُشــجِّ
ــى االســتثار يف ســوريا«.  ــن ع ــن العقاري املُطوِّري
النقاشــات  عــى  املُطَّلِــع  معصومــي،  وأضــاف 
الجاريــة، إنَّ انعــدام االســتقرار يف ســوريا أثنــى 
ــن عــن االســتثار  ــن اإليراني ــن املُطوِّري ــد م العدي
ــى يف  ــع: »حت ــه الحــرب. وتاب ــذي مزَّقت ــد ال يف البل
الوقــت الراهــن، ال تــزال املعلومــات بشــأن كيفيــة 
ــن يف ســوريا  ــتثمرين اإليراني ــح املس ــة مصال حاي

ــري واضحــة«. غ

وهذا أمر طبيعي فهي التي أنقذت األسد
ــام  ــورية ع ــة الس ــرب األهلي ــة الح ــذ بداي ومن
لنظــام  رئيســية  داِعمــًة  إيــران  كانــت   ،2011

الرئيــس الســوري بشــار األســد يف محاربــة املعارضة 
ــوري  ــرس الث ــام الح ــاد. وق ــوم الب ــة يف عم الثوري
الواليــات  تُصنِّفهــا  مجموعــة  وهــي  اإليــراين، 
وميليشــيات  إرهابيــة،  جاعــة  بأنهــا  املتحــدة 
شــيعية أخــرى مدعومــة مــن طهــران بــدوٍر رئيــي 
يف إعــادة الســيطرة عــى املــدن والبلــدات الســورية 
ــردت  ــد ط ــت ق ــي كان ــة الت ــوات املعارض ــن ق م
قــوات األســد. واآلن بعــد انتصارهــا يف الحــرب، 
فقــد حــان وقــت تنفيــذ مخطــط إيــران لاســتفادة 

ــوريا. ــار س ــادة إع ــة إع ــن عملي م

واآلن هي تحاول أن تنال موطئ 
قدم في المناطق التي أخرجت 

منها المعارضة
يف  إيــران  ترغــب  الحــرب،  تراجــع  ومــع 
ــوريا  ــا يف س ــوي له ــدٍم ق ــئ ق ــى موط ــاظ ع الحف
ــى  ــة ع ــاء اإليراني ــض رشكات البن ــق ح ــن طري ع
ح  ــرب. ورصَّ ــه الح ــذي مزَّقت ــد ال ــتثار يف البل االس
صحفــي ســوري، طلــب عــدم الكشــف عــن ُهويتــه 
ــاً:  ــاً مــن النظــام الســوري، ملوقــع VOA قائ خوف
»املوقــع املتوقــع لتلــك املبــاين هــو عــدة مناطــق يف 
ضواحــي دمشــق كان الدمــار فيهــا هائــاً. النظــام 
الســوري ال يعلــن مثــل هــذه األمــور«. وقــال إنَّــه 
ــد بعــض مجموعــات الــركات اإليرانيــة  شــهد تفقُّ
ــرة يف دمشــق، ُمضيفــاً أنَّ طهــران  ملناطــق ُمدمَّ
بالفعــل مشــركة يف عــدة مروعــات إســكانية 
أخــرى يف محافظتــي حمــص والاذقيــة. وكانــت 
بالقــوات  مدعومــًة  الســوري،  النظــام  قــوات 
اســتعادت  قــد  وروســيا،  الحليفــة  اإليرانيــة 
الســيطرة الكاملــة عــى رشقــي دمشــق عــام 2018، 
بعــد مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات مــن القتــال 

ــة. ــل املعارض ــع فصائ م

العقوبــات  مــن  التملــص  يف  ترغــب  كــا 
الســورية البوابــة  عــر  األمريكيــة 

ــادة  ــة إع ــن عملي ــران لاســتفادة م مخطــط إي
إعــار ســوريا يرمــي إىل رضب عــدة عصافــري بحجر 
واحــد. إذ يقــول املســؤولون اإليرانيــون إنَّ مزيــداً 
مــن االســتثارات يف بلــداٍن مثــل ســوريا مــن 
شــأنها املســاهمة يف تخفيــف الضغــط املــايل عــى 
ــة املفروضــة  ــات الدولي ــج عــن العقوب ــران النات إي

جمعيــة  مــن  راهبــار  ح  ورصَّ الحكومــة.  عــى 
البنــاء الشــامل: »هــذه طريقــة رائعــة لزيــادة 
ــا  ــن قدراتن ــة واالســتفادة م ــوال الدولي ــة األم حرك
يف مــا يتعلَّــق بالبنــاء بالخــارج«. وقــال معصومــي: 
»هنــاك عــدد كبــري جــداً مــن الطــرق التــي تعلَّمهــا 
اإليرانيــون لتقويــض العقوبــات. لكــنَّ مروعــاً 
كبــرياً مثــل هــذا يحتــاج إىل دعــٍم مــرصيف كبــري بــن 

ــورية«. ــة والس ــن اإليراني كا الحكومت

األســواق  مــن  خروجهــا  تعويــض  وتريــد 
لخليجيــة ا

ــُتحوِّل  ــة س ــركات اإليراني ــراء إنَّ ال ــال الخ وق
تركيزهــا إىل مناطــق مثــل ســوريا، ألنَّ عــدداً كبــرياً 
ــل  ــن العم ــوا م ــن ُمِنع ــتثمرين اإليراني مــن املس
ــبب  ــرى بس ــة األخ ــدان الخليجي ــارات والبل يف اإلم
عــدم قدرتهــم عــى تحويــل األمــوال باســتخدامم 
األمريكيــة  العقوبــات  بعــد  الدوليــة  املصــارف 
ــرت  ــة. وذك ــة إضافي ــاٍت إيراني ــى كيان ــرية ع األخ
ــة إنَّ االســتثارات الكــرى  ــة محلي ــر إخباري تقاري
كانــت  الحليفــن  بــن  املــايل  التعــاون  وزيــادة 
ــارات  ــاش الرئيســية خــال الزي ــاط النق إحــدى نق
العديــدة مــن جانــب املســؤولن الســورين إىل 
طهــران، مبــا يف ذلــك الزيــارة األخــرية التــي أجراهــا 
ــة  ــع االقتصادي ــة إىل الدواف ــن باإلضاف ــد. ولك األس
عمليــة  مــن  لاســتفادة  إيــران  مخطــط  وراء 
ــم  ــع أه ــاك دواف ــإن هن ــوريا، ف ــار س ــادة إع إع
مذهبيــة وسياســية قــد تــؤدي يف النهايــة إىل تغيــري 

دميوغرافية سوريا.

قصة الرجل الدين الشيعي الذي يقنع 
سكان دمشق ببيع ممتلكاتهم

د أنَّ إيــران اعتمــدت يف دمشــق عــى رجــل  تــردَّ
الديــن الشــيعي البــارز عبداللــه نظــام إلعــداد 
ــلطته  ــيخ س ــتخدم الش ــة. إذ اس ــا العقاري صفقاته
الحكومــة  مــع  وعاقاتــه  دمشــق  يف  الدينيــة 
الســورية إلقنــاع الســكان ببيــع ممتلكاتهــم لرجــال 
األعــال اإليرانيــن. ويعتــر نظــام مــن أبــرز رجــال 
املذهــب  نــر  يف  أســهم  إذ  ســوريا،  إيــران يف 
الشــيعي، حســبا تقــول مواقــع ســورية معارضــة. 
ــورة، عندمــا  ــل الث وشــاع اســمه يف ســنوات مــا قب
أصبــح وكيــاً لخامنئــي يف ســوريا ومديــراً ملجامــع 

ــددة. ــة متع ديني

ويــرأس مــا يســمى »الهيئــة العلائيــة« يف 
ــاء  ــؤون عل ــة ش ــدف إىل »رعاي ــي ته ــوريا الت س
أهــل البيــت وإيجــاد نــوع مــن التكامــل والتضامن 
ــه. ويــرف  ــا بينهــم يف ســوريا«، بحســب قول في
نظــام عــى “املدرســة املُحســنية” يف حــي العــارة، 
التــي تعــد مــن أشــهر املــدارس التابعــة للشــيعة يف 
دمشــق، كــا يــرأس فــرع مجمــع الســيدة رقيــة. 
وهــو عضــو مجلــس األمنــاء يف “جامعــة بــاد 
الشــام للعلــوم الرعيــة«، التــي كانــت تعــرف 
باســم »معهــد الشــام«، وتتكــون مــن ثاثــة فــروع 
ــامي«،  ــح اإلس ــع الفت ــارو« و«مجم ــع كفت »مجم

و«مجمــع الســيدة رقيــة«. وأســهم نظــام يف دخــول 
اإلســامية يف ســوريا  التأمــن  إيــران إىل رشكات 
الرعيــة  الرقابــة  هيئــة  يف  اســمه  ورد  عندمــا 
لركــة العقيلــة للتأمــن التكافــي. وإىل جانــب 
ذلــك تحدثــت وســائل إعــام محليــة وعربيــة عــن 
مســاهمة نظــام يف رشاء عقــارات واســعة يف مدينــة 
دمشــق القدميــة وخاصــة يف املناطــق القريبــة مــن 
الجامــع األمــوي. ويعتــر نظــام أن املرشــد األعــى 
للثــورة اإلســامية الحــايل، عــي خامنئــي، هــو 
ويل أمــر املســلمن، وأن إيــران مثــال للتســامح 

ــرك. ــش املش والعي

وهم يشترون عقارات السنة الذين 
أصبحوا فقراء بعد الحرب

ويف حــن تواصــل إيــران –وهــي دولــة ذات 
ــد  ــا أح ــها باعتباره ــيخ نفس ــيعية- ترس ــة ش أغلبي
الفاعلــن الكبــار يف مســتقبل إعــادة إعــار ســوريا، 
يتهمهــا بعــض الخــراء بأنَّهــا ترغــب كذلــك يف 
ــريٍ دميوغــرايف ممنهــج يف العديــد مــن  ــام بتغي القي
مناطــق دمشــق ومناطــق أخــرى يف ســوريا. إذ 
قــال ُمســلَّم طــاالس، أســتاذ االقتصــاد بجامعــة 
ــران تســتغل حقيقــة  ــة: »إي ــو الركي ــن أرتوكل مردي
أنَّ الكثــري مــن الســورين، الُســنَّة يف معظمهــم، 
أصبحــوا يف فقــٍر شــديد بســبب الحــرب، ولــذا 
تعــرض عليهــم أســعاراً عاليــة ال ميكنــم رفضهــا 
ملوقــع  طــاالس  وقــال  ممتلكاتهــم«.  مقابــل 
ــرية  ــورة كب ــران بص ــز إي ــبب يف تركي VOA إنَّ الس
ــؤولن  ــة أنَّ املس ــو حقيق ــكان ه ــاع اإلس ــى قط ع
اإليرانيــن يعــون جيــداً مــدى أهميــة إعــادة بنــاء 

هــذا القطــاع يف املســتقبل.

ويشــري موقــع جنوبيــة الشــيعي اللبنــاين إىل 
أن النظــام الســوري وحــزب اللــه وغريهــا مــن 
ــادة  ــت قي ــل تح ــي تعم ــيعية الت ــيات الش امليليش
إيــران قامــت بحمــات تطهــري عرقــي ممنهــج 
ــول  ــة ح ــورية خاص ــق الس ــن املناط ــد م يف العدي
دمشــق. ويقــول صنــدوق النقــد الــدويل إنَّ تكلفــة 
إعــادة اإلعــار يف ســوريا تقــارب 400 مليــار دوالر. 
ــو 65%  ــتذهب نح ــدوق، س ــات الصن ــاً لبيان ووفق

ــكان. ــاع اإلس ــغ إىل قط ــذا املبل ــن ه م

إيران تدخل بقوة في عملية إعمار سوريا..
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وكان الرئيــس األمريــيك، دونالــد ترامــب، أعلــن 
االثنــن (4 مــارس)، حرمــان املصّدريــن األتــراك 
ــة،  ــة تفضيلي ــة جمركي ــا تجاري ــن مزاي ــود م والهن
وبعــث رســائل إىل الكونغــرس والحكومتــن الركيــة 

ــرّيات. ــا بالتغ ــن إخطاره ــة تتضم والهندي

الهنــد  خــروج  أن  األبيــض  البيــت  وأوضــح 
ــي  ــدة التفضي ــات املتح ــع الوالي ــن وض ــا م وتركي

ســيصبح ســاري املفعــول بعــد 60 يومــاً.

ويــرى مراقبــون أن العقوبــات متثــل عــودة 
واشــنطن إىل ســيناريو القــس األمريــيك أنــدرو 
ــق  ــا وأُطل ــزاً يف تركي ــذي كان محتج ــون، ال برونس
رساحــه يف أكتوبــر املــايض، ومــارس حينهــا ترامــب 
تغريــدات  عــر  االقتصــادي  الضغــط  سياســة 
نرهــا عــى موقــع التدوينــات القصــرية “تويــر” 
اســتهدفت االقتصــاد الــريك، مــا تســّبب بانتكاســة 
يف ســعر رصف اللــرية، التــي مل تتعــاَف إىل اآلن، 
ويحــاول ترامــب عــر نفــس الســيناريو ثنــي تركيــا 

عــن رشاء منظومــة الصواريــخ الروســية.

وكشــف وزيــر الدفــاع الــريك، خلــويص أكار، 
ســتبدأ  أنقــرة  أن   ،(2019 مــارس   8) الجمعــة 
ــاً  ــية انطاق ــة “إس400-” الروس ــتخدام منظوم اس
مــن شــهر أكتوبــر، وذلــك يف تجاهــل لتهديــد وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة بفــرض عقوبــات مختلفــة 
عــى تركيــا حــال مضيهــا قدمــاً يف رشاء املنظومــة، 
عرقلــة  إن  األتــراك  املســؤولون  يقــول  حيــث 
قادتهــم  باتريــوت  منظومــة  بيعهــم  واشــنطن 

للتوجــه إىل موســكو.

وأكــدت وزارة الدفــاع األمريكيــة، أنــه يف حــال 
اشــرت تركيــا منظومــة “إس400-” الصاروخيــة 
مــن روســيا فإنهــا لــن تحصــل عــى مقاتــات “إف-

ــوت”. ــة “باتري 35” ومنظوم

اعتراض أمريكي وإصرار تركي
مــن الواضــح أن العاقــات بــن أنقرة وواشــنطن 
تشــهد توتــراً مســتمراً؛ بســبب الخــاف حــول عــدد 
مــن القضايــا ذات الصلــة بالبلديــن، التــي شــهدت 
اســتقراراً ملحوظــاً بعــد إطــاق أنقــرة رساح القــس 

برانسون.

تأمــل  يبــدو  مــا  عــى  كانــت  أنقــرة  لكــن 
أن تتفهــم واشــنطن طبيعــة التهديــدات التــي 

األكــراد. املقاتلــن  قبــل  مــن  تواجههــا 

ــريات يف  ــن أي تغي ــض ع ــت األبي ــح البي ومل يُفص
ــة  ــدات حاي ــد “وح ــث توج ــوري، حي ــال الس الش
ــا واشــنطن، وتراهــا  ــي تدعمه الشــعب الكــردي” الت
أنقــرة تهديــداً خطــرياً لهــا، وتعترهــا امتــداداً لحــزب 
العــال الكردســتاين الــذي تصّنفــه منظمــة إرهابيــة.

وســبق لرامــب أن هــّدد علنــاً بـ”تدمــري االقتصــاد 
الــريك” إذا هاجمــت أنقــرة القــوات الكرديــة يف ســوريا 

بعــد االنســحاب األمريــيك املنتظــر.

واشــنطن  تطالــب  أنقــرة  فــإن  املقابــل  يف 
بتســليمها الداعيــة الــريك فتــح اللــه غولــن، املقيــم 
ــره محرِّضــاً عــى  ــة؛ إذ تعت عــى األرايض األمريكي

محاولــة االنقــاب الفاشــلة صيــف 2016.

ــخ “إس– ــة رشاء صواري ــت صفق ــوم أصبح والي
ــة  ــأيت عــى رأس املســائل الخافي 400” الروســية ت
الواليــات  تــرى  أنقــرة وواشــنطن؛ حيــث  بــن 
املتحــدة أن نظــام الدفــاع الصاروخــي الــرويس 
ميكــن أن يــّر بتكنولوجيــا حلــف شــال األطلي، 
يف  موســكو  تغلغــل  عــى  تحّفظهــا  جانــب  إىل 

ــط. ــرق األوس ــة ال منطق

بدورهــا فــإن تركيــا اضطــرّت إىل اللجــوء لروســيا 
مــن أجــل تلبيــة متطلباتهــا الدفاعيــة، بعــد أن 
رفضــت واشــنطن، حليفتهــا يف “الناتــو”، بيعهــا 
منظومــة صواريــخ “باتريــوت” الدفاعيــة، بــل إنهــا 
عمــدت إىل ســحب بطاريــات الحلــف مــن األرايض 
الركيــة عــام 2014، يف قمــة مــرور املنطقــة بتوتــر؛ 
مــن ناحيــة ظهــور تهديــد تنظيــم الدولــة، وتصاعــد 
هجــات حــزب العــال، واشــتداد األزمــة الســورية.

التشــدد األمريــيك دفــع أنقــرة للتوجــه نحو موســكو، 
حيــث عقــدت معهــا صفقــة لــراء الصواريــخ الدفاعية، 
التــي اعترتهــا مجلــة “ذي ناشــينال إنرســت” األمريكية 
واحــدة مــن أربعــة أنــواع أســلحة روســية يخــى حلــف 

“الناتــو” مــن مواجهتهــا.

عــن  باالبتعــاد  أنقــرة  إلقنــاع  محاولــة  ويف 
الخارجيــة  وزارة  عرضــت  الروســية  الصفقــة 

األمريكية بيعها نظام “باتريوت”.

وزيــر الخارجيــة الــريك، مولــود تشــاووش أوغلو، 
علّــق يف األول مــن مــارس عــى األمــر بالقــول: 
ــوت  ــب رشاء باتري ــالنا طل ــن إرس ــن م ــد عام “بع
ــن  ــون ع ــّدث األمريكي ــايب، وتح ــا أول رد إيج جاءن
ــات  ــدأت املباحث ــة، وب ــع املنظوم ــتعدادهم لبي اس
ــور؛  ــة أم ــا يف هــذا اإلطــار ثاث ــا يهّمن ــل، وم بالفع
اإلنتــاج  وإمكانيــة  التســليم،  ومــدة  الســعر، 

ــتقباً”. ــة مس ــل التقني ــرك أو نق املش

ــاف،  ــية أض ــخ الروس ــوص رشاء الصواري وبخص
 ”26 “قنــاة  عــى  برنامــج  يف  مشــاركته  خــال 
دون  حالــت  التــي  العوائــق  “عقــب  الركيــة: 
حصولنــا عــى منظومــة باتريــوت مــن حلفائنــا 
الغربيــن مــا كان لنــا أن ننتظــر أكــر؛ فنحــن 
بحاجــة لحايــة أجوائنــا فاألخطــار تحيــط بنــا، 

الصاروخيــة”. التهديــدات  ضمنهــا  ومــن 

أنقــرة  ستســلّم  “روســيا  أن  أكــد  أوغلــو 
املنظومــة الصاروخيــة خريــف 2019، وأن الراجــع 

عــن الصفقــة غــري وارد”.

يف ذات الســياق قــال الرئيــس الــريك، رجــب 
ــاده  ــارس)، إن ب ــاء (6 م ــان، األربع ــب أردوغ طي
لــن تراجــع عــن صفقــة رشاء هــذه املنظومــة مــن 
روســيا، مشــرياً إىل أن “البلديــن ســيبدآن باإلنتــاج 

ــة”. ــرك للمنظوم املش

أسباب االعتراض األمريكي
أكــر  أحــد  الصاروخــي   ”400 “إس  نظــام 

تدمــري  ويســتطيع  العــامل،  يف  تطــّوراً  األنظمــة 
أهــداف تتحــرك برعــة 5 كيلومــرات بالثانيــة، 
ومــن ضمنهــا الطائــرات والصواريــخ ذاتّيــة الدفــع 

متوســطة املــدى والصواريــخ املجّنحــة.

ــة  ــخ ضعــف رسع ــة هــذه الصواري ــغ رسع وتبل
صواريــخ الباتريــوت، ونطــاق اســتهدافها يبلــغ 
ثاثــة أضعــاف، يف حــن تتحــول لوضــع قتــايل 
بشــكل أرسع 5 مــرات، وباســتطاعتها توجيــه عــدد 

صواريــخ أكــر بـــ13 مــرة.

ــظ  ــة تقــف وراء تحّف ــة التقني ــا عالي هــذه املزاي
ــا،  ــة إىل تركي ــذه املنظوم ــول ه ــى وص ــنطن ع واش
بحســب الخبــري العســكري أســعد إســاعيل شــهاب.

شــهاب قــال لـ”الخليــج أونايــن”: إن “هــذا 
الســاح يعيــد رســم خريطــة التوازنــات العســكرية 
العــامل؛ فبهــذه اإلمكانــات حّيــدت موســكو  يف 
القــوة الهجوميــة للناتــو عــى طــول أراضيهــا؛ 
حيــث نــرت مظلّــة مــن بطاريــات املنظومــة 
تغطــي املجــال الجــوي الــرويس بالكامــل؛ مــن بحــر 
اليابــان إىل البحــر األســود، ومــن بحــر بارنتــس 
مــروراً بوســط روســيا وســيبرييا، ووصلــت مديــات 
مئــات  إىل  األماكــن  بعــض  يف  املظلّــة  تغطيــة 

الكيلومــرات إىل مــا وراء الحــدود”.

وأضــاف الخبــري العســكري، وهــو مــدّرس ســابق 
يف كليــة األركان العراقيــة: إن “روســيا تتعامــل 
بــذكاء  مــع تضــارب املصالــح يف املنطقــة؛ بهــدف 
إعــادة هيبتهــا التــي كانــت عليهــا يف زمــن االتحــاد 
الســوفييتي، لذلــك اهتّمــت بالزبائــن الباحثــن 

عــن قــدرة املنظومــة الدفاعيــة الخارقــة، ومل تضــع 
ــا”. العراقيــل أمــام مشــرين مثــل تركي

واســتطرد قائــاً إن موســكو كانــت مرنــة يف 
التعاطــي مــع بيــع الصواريــخ، عــى الرغــم مــن أن 
“تركيــا اشــرطت نقــل التقنيــة، وذلــك يعنــي أنهــا 
ســتصبح يف املســتقبل قــادرة عــى تحقيــق االكتفــاء 
ــل  ــع الدفاعــي، يف املقاب ــة التصني ــذايت مــن ناحي ال
لألتــراك،  الباتريــوت  بيــع  يف  أمريــكا  ماطلــت 
ــروط، عــى  ــا ب ــت موافقته ــت كان ــا وافق وعندم

ــة”. ــل التقني ــدم نق رأســها ع

ــة  ــن وجه ــول: “م ــه بالق ــهاب حديث ــع ش وتاب
ــاز  ــإن روســيا تؤســس لنظــام عــدم انحي نظــري ف
جديــد يف العــامل ببيــع الصواريــخ الدفاعيــة ألنقــرة؛ 
وتركيــا  بالنهايــة،  مصالحهــا  يف  تنظــر  فالــدول 
مل تنضــّم لحلــف الناتــو لســواد عيــون أوروبــا 
وأمريــكا، بــل ألنهــا رأت مصلحتهــا يف ذلــك؛ نظــراً 

ــدويل”. ــرصاع ال ــروف ال لظ

“بعــد  أنــه  مبّينــاً  حديثــه  واصــل  شــهاب 
يف  تركيــا  تنجــح  مل  املفاوضــات  مــن  عقــود   5
ــوم  ــاد األورويب، وتجــد نفســها الي االنضــام لاتح
أمــام تصاعــد خطــاب كراهيــة يجاهــر مبنعهــا 
النــادي األورويب، يف ظــل تصاعــد  مــن دخــول 
التيــار اليمينــي القومــي عامــاً بعــد عــام يف القــارة 

العجــوز”.

تتعامــل  فهــي  واشــنطن  “أمــا  وأضــاف: 
باســتعاء مــع الجانــب الــريك، وتتحّفــظ عــى 
ــا،  ــات والخــرات العســكرية لحلفائه ــل املعلوم نق
فضــاً عــن ذلــك تقــدم أمريــكا الدعــم لقيــام دولــة 
كرديــة يف خــارصة تركيــا الجنوبيــة الرخــوة”، مؤكــداً 
أن هــذا “أمــر يهــدد بتفــكك الدولــة الركيــة ضمــن 
رؤيــة الــرق األوســط الجديــد الــذي قرأنــا الكثــري 

ــة”. ــر اإلعامي ــر التقاري ــه ع عن

لذلك، يقول الخبري العسكري، إن ارتقاء مستوى 
التعاون الريك الرويس يؤهل أنقرة للدخول إىل شكل 
من أشكال عدم االنحياز يف رصاعات املستقبل، وهذا 

األمر يُرعب الغرب.

وختم املدرس السابق يف كلية األركان العراقية 
حديثه بالقول: إن “أمريكا تدرك أن امتاك تركيا 

منظومة الدفاع الروسية املتطورة سيعني فتح الباب 
أمام دول أخرى مقّربة منها لهذا املجال؛ ما يعني 

استحالة استمرارها يف الحفاظ عى سلطتها ونفوذها 
يف العامل؛ لذلك ستعمل عى ثني تركيا بأي مثن 

لجعلها عرة لحلفائها اآلخرين، وأتوقع تصعيداً خطرياً 
يف هذا امللف مع اقراب موعد تسليم املنظومة 

لركيا”.

لماذا تعارض واشنطن امتالك أنقرة صواريخ “إس 400” الروسية؟

أغــرب  مــن  أزوبيــس  جمهوريــة  تعتــر 
ــع،  ــم والواق ــن الحل ــج ب ــا مزي ــات، إذ إنه الجمهوري
حيــث كانــت محتلــة منــذ تأسيســها، كــا أنهــا 
واحــدة مــن أصغــر دول العــامل، متتــد عــى مســاحة 
أقــل مــن كيلومــر مربــع، داخــل العاصمــة الليتوانيــة 
فيلنيــوس، إال أن لهــا رغــم ذلــك حكومتهــا ورئيســها 
ــن حــق الكســل  ــذي يضمــن للمواطن ودســتورها، ال
 10 مــن  مكــون  جيــش  لديهــا  وكان  واالســرخاء، 
رجــال، قبــل أن تحلّــه نظــًرا ملوقفهــا الداعــم للســام 

ــامل. ــول الع ح

وبــدأ تأســيس أوزوبيــس عــام 1995، بعــد أن 
أقامــت مجموعــة مــن الفنانــن املحليــن، متثــااًل 
ــة  ــز للحري ــا، كرم ــك زاب ــرييك فران ــروك األم ــم ال لنج
الســوفييتية  القواعــد  إحــدى  يف  والدميقراطيــة 
املنطقــة  تلــك  ثــم أعلنــوا  املهجــورة بفيلنيــوس، 

مســتقلة عــن ليتوانيــا يف 1 أبريــل/ نيســان عــام 
ــة  ــات األجنبي ــن أن الحكوم ــم م ــى الرغ 1997، وع
ــة  ــمية، إال أن األم ــة رس ــس كدول ــرف بأوزوبي ال تع
الصغــرية أصبحــت مصــدر فخــر الحًقــا، يف فيلنيــوس، 
ويف جميــع أنحــاء ليتوانيــا، وفًقــا ملوقــع “يب يب يس”.

وتنفصــل أوزوبيــس عــن بقيــة فيلنيــوس بواســطة 
ــي  ــة، الت ــمية للدول ــري رس ــدوًدا غ ــر ح ــر، يعت ج
اتخــذت منــوذج يــد مثقوبــة علــًا لهــا، كإشــارة 
إىل تحريــم قبــول الرشــاوى، ويحتفــل ســكانها يف 
1 أبريل/نيســان مــن كل عــام باســتقال دولتهــم، 
ويلتزمــون بدســتورها الــذي بــدأ ككذبــة أول نيســان، 
اخرعهــا مجموعــة مــن الفنانــن، قبــل أن يؤخــذ 
الحًقــا عــى محمــل الجــد، ويرجــم إىل العديــد مــن 

ــامل. ــات الع لغ

خارجيــة  وزيــر  سيبايتســن  تومــاس  وأوضــح 

أوزبيــس وأحــد مؤسســيها، أن بلــده ولــد مــن رحــم 
ــد  ــد الجي ــص عــى أن البل ــي تن فلســفة أرســطو، الت
ال ميكــن أن يكــون بــه أكــر مــن 5000 مواطــن، 
ليتمكــن الجميــع مــن تذكــر وجــوه بعضهــم، بحيــث 
ــا  ــال: “م ــن، وق ــب باآلخري ــش والتاع ــب الغ يصع
ــون  ــن جن ــًدا ع ــح بعي ــى تصب ــر، حت ــر الج أن تع
ــك  ــا يف هويت ــري هن ــك التفك ــة، ميكن ــاة العرصي الحي
مــن دون لعــب دور اجتاعــي، فأنــت ال تنتمــي 

ــك”. ــوى لنفس س

ــياحة  ــر الس ــكيناس، وزي ــتاس لوكوس ــال كيس وق
يف أوزوبيــس: “ميكنــك هنــا أن تشــعر بالســعادة 
ــه  ــب ب ــا ترغ ــل م ــتطيع فع ــك تس ــرخاء، ألن واالس
املســؤولن يف  مقابلــة  مثــل  قيــود،  أي  دون  مــن 
مجلــس النــواب، الــذي تعتــد إحــدى الحانــات مقــًرا 
ــا  ــن تكــون محتاًج ــه، أو أي شــخصية مشــهورة، ول ل

للروتوكــوالت الســائدة يف الــدول األخــرى، ألنهــا غــري 
موجــودة يف أوزوبيــس”.

ــس،  ــتور أوزوبي ــن دس ــة م ــادة الثاني ــص امل وتن
ــس  ــس، رئي ــاس ليليك ــن وروم ــه سيبايتس ــذي ألف ال
ــة الجديــدة، خــال 3 ســاعات فقــط عــام  الجمهوري
1998، عــى أن مــن حــق كل مواطــن الحصــول عــى 
ــس  ــن: “زارين ليليك ــال سيبايتس ــاخن، وق ــاء الس امل
يف ذلــك الوقــت، ومل يكــن يف بيتــه مــاء ســاخن، 
فقررنــا كتابــة فقــرة عــن املوضــوع، كنــا قــد أسســنا 
ــك  ــا ســوى دســتور، لذل ــة، ومل يكــن ينقصه جمهوري

جلسنا وكتبناه، بعد حصوله عى حام طبًعا”.

ــا  ــه باب ــذي بارك ــس ال ــتور أوزوبي ــص دس ــا ين ك

الفاتيــكان خــال زيارتــه إىل دول البلطيــق، عــى 

أشــياء غريبــة مــن بينهــا أن “لــكل شــخص الحــق يف 

فهــم كل يشء، ولــكل شــخص الحــق يف عــدم فهــم أي 

يشء” ويضمــن لألفــراد حقهــم يف أن يكونــوا كســاىل، 

ــات األليفــة،  ويتضمــن فقــرات أيًضــا عــن الحيوان

ــا”،  ــون كلًب ــق يف أن يك ــب الح ــك كل كل ــل “ميتل مث

ــا”. ــار القطــة عــى حــب مالكه و”ال ميكــن إجب

هذه أصغر جمهورية في العالم... 
جيشها 10 رجال

لم تمِض سوى ساعات معدودة على تهديد روبرت بالدينو، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، 
األربعاء )6 مارس(، لتركيا بعقوبات مختلفة حال مضيها قدمًا في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-

400”، حتى سّجلت العملة التركية تراجعًا بلغت نسبته 1٪ عند اإلقفال، يوم الخميس 7 مارس.
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فــا بــن الحداثــة والتصــوف، تتنــوع مشــاريع 
ــك  ــا وراء تل ــة، إال أن النظــر إىل م ــد” الثقافي ــن زاي “اب
املشــاريع يُظهــر املســار الــذي يتقاطــع فيــه ذلــك 
التنــوع ليتحــد باتجــاه تفكيــك رسديــات الحــركات 
اإلســامية ومجابهــة اإلســام الســيايس حــول العــامل يف 
مقابــل توليــد فهــم إســامي باتجــاه مخالــف للصيغــة 
التقليديــة التــي شــغلت أبنــاء الحــركات اإلســامية 
منــذ االســتقال، بدايــة مــن قضيــة فلســطن واملوقــف 
مــن العــدو الصهيــوين، مــرورا باملوقــف مــن الحريــات 
ــة، ودعــاوى اســتقال العــرب  ــات العربي وشــكل الهوي
بعيــدا عــن التبعيــة الغربيــة، وانتهــاء برفــض االســتبداد 
والقمــع وتكميــم األفــواه. وقــد كانــت الصوفيــة عــى 
الــرأس مــن حــركات الدعــم اإلمــارايت حــول العــامل 
كبديــل عــن الحــركات اإلســامية التــي تجــّذرت يف 

ــة. ــود املاضي ــدار العق ــى م ــامي ع ــامل اإلس الع

إسالم أميركي؟
نظــرت الواليــات املتحــدة -منــذ الحــادي عــر مــن 
ســبتمر/أيلول- إىل النفــوذ الســلفي املتمثــل يف صورتــه 
ــدأت  ــي، وب ــا لإلرهــاب العامل ــاره ممث ــة باعتب الوهابي
ــارات  ــاع يف الغــرب نحــو االتجــاه لتي األصــوات باالرتف
ــة  ــر األمريكي ــة النظ ــن وجه ــداال” م ــر “اعت ــة أك ديني

ــا. ــز وجودهــا ونــر مفاهيمه لتعزي

ــة،  ــم الصوفي ــة لدع ــذه الحمل ــن ه ــرأس م ــى ال ع
وقــف كبــار الخــراء األمريكيــن يف سياســات الــرق 
األوســط وعــى رأســهم برنــارد لويــس ودانييــل بايبــس، 
ــة  ــرق الصوفي ــع الط ــف م ــد تحال ــوا إىل عق ــث دع حي
الدينيــة والسياســية وفــق ضوابــط  الســاحة  ملــلء 
فصــل الديــن عــن الحيــاة. ويف صيــف 2002 أصــدرت 
مؤسســة “رانــد” دراســة دعــت فيهــا إىل تأســيس 
ــرف  ــة التط ــة ملواجه ــع الصوفي ــراتيجي م ــف إس تحال

ــامي. ــامل اإلس ــي يف الع الدين

ــويف  ــام قبانيالص ــد هش ــياق، كان محم ــذا الس يف ه
النقشــبندي، أحــد تلــك األســاء البــارزة املتحالفــة 
مــع التوجــه األمــرييك، وهــو مــا ســيرتّب عليــه الحقــا 
حضــور مكثــف لــه يف مجالــس األكادمييــن لدعــم 
ــات  ــه عاق ــي علي ــرق األوســط، وليبن التصــوف يف ال
قويــة مــع متصوفــة أبوظبــي، عــى الــرأس منهــم عــي 
ــم  ــرات دع ــا يف مؤمت ــارضا دوم ــاين ح ــري. كان قب الجف
الصوفيــة، وُعــرف كأحــد أنشــط الدعــاة املبريــن 
قبــاين  زار  العــامل.  حــول  األمريكانيــة”  “بالصوفيــة 
تايانــد وإندونيســيا وماليزيــا وأوزبكســتان وباكســتان 
والهنــد وســرييانكا واليابــان وتركيــا وإنجلــرا وإســبانيا 
ــري  ــدول للتبش ــن ال ــا م ــام وغريه ــاد الش ــرب وب واملغ
ــق يف  ــامل، وأطل ــول الع ــة ح ــن الصوفي ــط م ــذا النم به
ــد  ــة ض ــه العدائي ــة ترصيحات ــارات املختلف ــذه الزي ه

الوهابيــة والتــي ربطهــا باإلرهــاب العاملــي، حيــث رأى 
قبــاين أن الصوفيــة ســتكون قــادرة عــى إنجــاز الكثــري 

للبريــة عــى طريــق الســام. 

البحــث  مراكــز  التوجــه-  ذلــك  -وفــق  اتجهــت 
األمريكيــة املقربــة مــن الساســة نحــو حثهــا للتقــارب مع 
التصــوف، ليخــرج إثــر ذلــك عــدد كبــري مــن التوصيــات 
ــه بـــ “تصــوف  ــا ميكــن وصف ــة إىل م ــر الداعي والتقاري
أمــريكاين”، عــى رأس تلــك القامئــة وقفــت مؤسســة 
رانــد لتطويــر السياســات العامــة، ومركــز نكســون 
للســام،  املتحــدة  الواليــات  ومعهــد  للدراســات، 

ومؤسســة كارنيجــي لألبحــاث.

قدمتــه  فيــا  متّثــل  الدراســات  تلــك  أبــرز 
دميقراطــي  “إســام  تقريــر  صاحبــة  “شــرييلبينارد” 
ــة  ــه مؤسس ــذي أصدرت ــوارد” وال ــركاء وامل ــدين - ال م
رانــد، التابعــة لــوزارة الدفــاع األمريكيــة، والتــي حثــت 
مــن خالــه عــى تكويــن شــبكات مــن الــركاء يف 
ــة،  ــن واملتصوف ــن الحداثي ــع ب ــط تجم ــرق األوس ال
حيــث ميلــك هــذان التوجهــان -بحســب التقريــر- 
ــا  ــري به ــة والتبش ــم الغربي ــع القي ــي م ــة التاه قابلي
يف املجتمعــات العربيــة، ومــن ثــم اإلمكانيــة التــي 
ميكــن أن يُتيحاهــا بســحب البســاط مــن تحــت أرجــل 
األصوليــن الســلفين واإلخــوان والذيــن ُدعموا، بحســب 
التقريــر، يف الحقبــة الســابقة مبــوارد ماليــة وإعــام 
مكّنتهــم مــن النفــاذ إىل املجــال العــام ومؤسســات 

التعليــم يف الــرق األوســط.

تقــول بينــارد: “يُعــد الحداثيــون -مــن الناحيــة 
ــالة  ــل رس ــات بحم ــق الفئ ــدر وأوث ــة- أج األيديولوجي
ــى  ــم، ع ــا، ولكنه ــي ونره ــام الدميقراط ــر اإلس تطوي

مــن  عــدد  ضغــط  تحــت  يعملــون  الواقــع،  أرض 
املعوقــات تُضعــف مــن فعاليتهــم”، ولتــايف هــذا 
الضعــف ال بــد مــن خلــق ظهــري صــويف ُمتســامح مــع 

اإلســام تُريــده أمــريكا.

تواصــل بينــارد: “ســوف نُســلك الصوفيــة هنــا مــع 
الحداثيــن، إذ ميثــل التصــوف التفســري الفكــري املنفتــح 
ــدارس  ــويف يف امل ــري الص ــم التأث ــي دع ــام. وينبغ لإلس
واملقــررات التعليميــة واملعايــري االجتاعيــة واألخاقيــة 
ــيقى  ــعر واملوس ــق الش ــن طري ــة، فع ــاة الثقافي والحي
والفلســفة، الذيــن ينفــرد بهــم التصــوف، تســتطيع 
ــذي ينقــل  ــدور الجــر ال ــام ب ــة القي املارســة الصوفي
ــة”.  ــريات الديني ــات خــارج نطــاق التأث هــذه املجتمع

بذلــك، اتُّخــذت الصوفيــة بديــا عــن الســلفية 
منــذ  اإلســامي  العــامل  االنتشــار يف  لهــا  التــي كان 
ســبعينيات القــرن املــايض، وقــد ارتــأت فيهــا الواليــات 
والتصــور  واالجتاعــي  الثقــايف  “البديــل  املتحــدة 
الدينــي األســايس ملواجهــة األيديولوجيــة اإلســامية 
ــك  ــامل اإلســامي، وذل ــت عــى الع ــي هيمن ــة الت الصلب
ــان  ــة واحــرام األدي ــم االســتقال والتعددي عــر مفاهي
ــك  ــق ذل ــد حرصــت أمــريكا وف ــد األخــرى”. وق والعقائ
ــد  ــويف الجدي ــف الص ــع الحلي ــور م ــى الظه ــه ع التوج
ــدان العربيــة، حيــث حــر عــدد مــن الســفراء  يف البل
األمــريكان االحتفــاالت الصوفيــة باملولــد النبــوي وقدموا 

ــامل. ــوال الع ــة ح ــم األرضح ــات لرمي معون

تجــدر  األمــرييك،  امليــل  يف  التحــول  هــذا  وفــق 
اإلشــارة إىل تقاطــع هــذا التوجــه مــع مســار عــدد مــن 
املؤسســات الدينيــة البــارزة يف الــدول العربيــة، فمنــذ 
االســتقال، اتجــه عــدد مــن قــادة الــدول العربيــة 

ــك عــى عــدد مــن  ــع ذل نحــو التوجــه الصــويف، لينطب
عــى  بــرز  والتــي  الحكوميــة،  الدينيــة  املؤسســات 
ســلوكها الطابــع الصــويف يف الشــعائر العامــة، مثــل 
ــريوان يف  ــس، والق ــة يف تون ــرص، والزيتون ــر يف م األزه
املغــرب، وهــو مــا ســاعد يف توطيــد حبــال الصلــة بــن 
التصــوف والديــن الرســمي للدولــة، وشــكّل صــورة أكــر 

ــويف. ــييس الص ــة للتس قابلي

مــن هنــا، قدمــت أبوظبــي معادلتهــا الجديــدة 
املتاهيــة مــع اإلســام األمــريكاين، إذ قامــت بدعــم 
مؤسســات اإلســام الحــدايث وعــى الــرأس منهــا منظمــة 
ــوازي مــع دعــم التصــوف  ــا حــدود” بالت ــون ب “مؤمن
العاملــي، يف ســعي منهــا لتأســيس مرجعيــة دينيــة 

ــامي. ــامل اإلس ــدة يف الع ــنية موح ُس

علي الجفري ومؤسسة طابة
يف عــام 2005 ظهــرت مؤسســة “طابــة”، والتــي 
التــي  العامليــة  التصــوف  مؤسســات  أقــدم  تُعــد 
الصوفيــة  رمــوز  فيهــا  جامعــًة  أبوظبــي،  دشــنتها 
ــاء  ــدف إنش ــن به ــرص واليم ــرب وم ــام واملغ ــن الش م
ــد  ــن عب ــد ب ــاع محم ــه أتب ــدل يجاب ــني معت ــور ُس مح
الوهــاب يف الجزيــرة العربيــة والبلــدان اإلســامية. 
ويقبــع “الحبيــب بــن عــي الجفــري” عــى الــرأس مــن 
مؤسســة طابــة، وهــو مــا يُعــد أمــرا مركزيــا، إذ ال ميكــن 
فهــم مــا تقــوم بــه املؤسســة مــن أدوار ســوى بالتعــرف 

ــه. ــري ذات ــي الجف ــا، أي ع ــد دفته ــى قائ ع

بــرز الجفــري كداعيــة ناشــط يف املؤمتــرات العامليــة 
منــذ الحــادي عــر مــن ســبتمر/أيلول يف القــارات 
ــك  ــريكا، وكان ذل ــا وأم ــيا وأوروب ــا وآس ــة أفريقي األربع
تزامنــا مــع مــا يســمى الحــرب عــى اإلرهــاب وإنشــاء 
اإلســام املعتــدل. وقــد اتســم الجفــري يف بدايــة ظهوره 
عــى الفضائيــات املرصيــة “بتجنبــه ملواطــن النقــد 
ــب  ــرق للمذاه ــات، والتط ــة والحكوم ــدول واألنظم لل
ــلوب أداره  ــو أس ــاء، وه ــاء والعل ــات والفقه والجاع
وإعراضــه  اعتــذاره  أو  الدبلوماســية  إجاباتــه  عــر 
ــّدم لــه”. املســتمر عــن اإلجابــة عــن األســئلة التــي تُق

وهــو األمــر الــذي ســيتغرّي الحقــا، ليكــون الجفــري 
حــارضا عــى الــدوام يف الرصاعــات السياســية، وليصبــح 
الجفــري إثــر ذلــك منوذجــا للصــويف املثــايل الــذي 
تريــده أمــريكا يف املنطقــة.  وكان النفتــاح الجفــري 
ــري  ــا غ ــريون بأنه ــا الكث ــورة يصفه ــف بص ــى املخال ع
معتــادة، مــع لباقتــه يف الحديــث وصبغــة الزهــد التــي 
ــة، وقــد  ــر كبــري يف تصديــره كواجهــة صوفي ــه، أث تعري
ــي  ــع ع ــة م ــدس املحتل ــارة الق ــر إىل زي ــه األم أدى ب
جمعــة، مفتــي مــرص وأحــد رمــوز الصوفية، بدعــوى أن 
ــاح  ــي انفت ــا ه ــع وإمن ــي التطبي ــارة ال تعن ــرد الزي مج

ــذي  ــي ال ــاع الدين ــك اإلج ــن بذل ــر، مخالف ــى اآلخ ع
أيّدتــه عمــوم الفتــاوى الفقهيــة عــن آثــار التطبيــع مــع 

االحتــال الصهيــوين. 

ــوح  ــويف الطم ــاب الص ــارات” يف الش ــدت “اإلم وج
ــن  ــا يف تكوي ــط نفوذه ــتثارها لبس ــن اس ــة ميك فرص
ــث  ــا كان، حي ــا، وهــو م ــنية تحــت رعايته ــة ُس مرجعي
ــي  ــة الت ــات الصوفي ــه عــددا مــن املهرجان أســندت إلي
لتنظيــم  الــردة”  “جائــزة  مثــل  برعايتهــا،  قامــت 
ــذي  ــة”  ال ــد الســنوية، و”مهرجــان املحب حفــات املول
يســتقطب الفنانــن يف مهرجــان بطابــع دينــي، ورُشعــت 
ــن  ــادرة م ــمية يف ن ــارات الرس ــوات اإلم ــواب قن ــه أب ل
نوعهــا يف تعامــل أبوظبــي اإلعامــي مــع رجــال الديــن، 
ــارات وديب  ــي واإلم ــوات أبوظب ــتضافته يف قن ــم اس لتت

ــت.  وأوربي

وبالعــودة ملؤسســة “طابــة”، فقــد مّثلــت مــن 
حيــث مســؤولياتها أهــم مــا تــوىّل الجفــري. وقــد 
باعتبارهــا  البــدء  منــذ  نفســها  املؤسســة  عرّفــت 
ــات  ــم مقرح ــعى إىل تقدي ــة تس ــري ربحي ــة غ “مؤسس
ــع  ــم ناف ــج حكي ــاذ نه ــرأي التخ ــادة ال ــات لق وتوصي
للمجتمــع”. وعملــت منــذ تأسيســها عــى مــد الجســور 
بــن املؤسســات الثقافيــة والصوفيــة حــول العــامل، 
ولتكــّون املؤسســة رشاكات مــع مؤسســات مختلفــة 
مثــل “دار زايــد للثقافــة اإلســامية” باإلمــارات، و”دار 
بروكســل،  الحكمــة” يف  و”دار  باليمــن،  املصطفــى” 
و”كليــة الدراســات اإلســامية” يف صنعــاء، و”قنــاة 
التعليــم  “إحيــاء  ومــروع  الفضائيــة”،  املدينــة 
ــر  ــة لتطوي ــج “طاب ــا”، وبرنام ــي يف رشق أفريقي الرع

الكفــاءات”. 

عملــت املؤسســة يف إحــدى مســاهاتها عــى دعــم 
الهيــكل اإلداري لــدار املصطفــى،  وإعــادة تأســيس 
وهــي الجهــة التــي تخــرج فيهــا عــي الجفــري عــى يــد 
صاحبهــا عمــر بــن حفيــظ، األمــر الــذي عــزز حضــور 
األخــري يف العــامل برفقــة تلميــذه. كــا اهتمــت “طابــة” 
بعقــد الفعاليــات الدينيــة املوجهــة للغــرب، مثــل 
ــة،  ــد الزيتون ــد معه ــف، عمي ــزة يوس ــارضات حم مح
ــرات  ــاركت يف مؤمت ــرب”. وش ــام يف الغ ــوان “اإلس بعن
جمعيــة “الطريــق الوســط”، وهــي جمعيــة صوفيــة يف 

لنــدن.

وبالتــوازي مــع هــذه الفعاليــات املمتــدة، مل تنــس 
ــة بعــدد  ــارة ســجاالت مــع أفــكار الوهابي املؤسســة إث
ــة  ــات العلمي ــج النقاش ــا أج ــو م ــات، وه ــن الدراس م
بينهــا وبــن الســلفين، وعــى الــرأس مــن ذلــك دراســة 
جهــاد بــراون التــي نرتهــا املؤسســة حــول هــدم 

ــا. ــة يف ليبي األرضح

ومنــذ 2013، تعــزز حضــور املؤسســة حــول العــامل، 
بالتــوازي مــع كثافــة حضــور الجفــري عــى الفضائيــات 
ــه  ــل مؤمتــر الشيشــان، الــذي دعمت املختلفــة. وقــد مّث
املؤسســة مــع القيــادة الدينيــة يف الشيشــان تحــت 
بهيئاتهــم  للصوفيــة  أهــم حــدث  رعايــة حاكمهــا، 
البعــض  اعتــره  مــا  العــامل، وهــو  املختلفــة حــول 
حــول  جديــدة  ُســنّية  مرجعيــة  لتدشــن  محاولــة 
ــّدت املؤسســة يدهــا للشــباب العــريب  ــا م ــامل.  ك الع
عــن طريــق بعــض املبــادرات الشــبابية التــي أطلقتهــا 
مثــل مبــادريت ســند، وســؤال بــن الشــباب الجامعــي يف 

ــا. ــواء” يف أوروب ــة س ــادرة “كلم ــرص، ومب م

منتدى تعزيز السلم.. بن بيه وتوزيع األدوار

ــاين  ــيخ املوريت ــس الش ــة، كان مجل ــنوات طويل لس
ــى ميــن يوســف  ــه ع ــن بي ــوظ ب ــن محف ــه ب ــد الل عب

  تأييد النقالب مصر، دعم لقوات حفتر في ليبيا، تمسك برموز األسد في سوريا، تدخل في 
اليمن، تخلٍّ عن القضية الفلسطينية على مائدة صفقة القرن، رهن المستقبل السياسي العربي 

بظاهرة الَعسكرة والقمع للربيع العربي. هذه هي ُمحصلة إنجازات السياسة اإلماراتية منذ الربيع 
العربي والتي تعبر عن مواجهة المظاهر اإلسالمية. لكن المفارقة، ومن أبوظبي ذاتها، وعلى القرب 

من مسجد الشيخ زايد، سُتبنى مؤسسات الصوفية الداعية إلى الِسلم والخير والسالم حول العالم. 
مؤسسة “طابة”، و”منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، و”مجلس حكماء المسلمين”؛ 

الثالثية التي ستجوب العالم للتبشير بالصوفية الُمسالمة التي دعمتها اإلمارات وستواصل 
  الميزان – محمد فتوح - ميدان الجزيرةالمسيرة معها.

دراويش أبو ظبي.. 

كيف تسعى اإلمارات لتأسيس 
مرجعية دينية جديدة حول العالم؟
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القرضــاوي، ونائبــا لــه يف اتحــاد علــاء املســلمن. وقــد 
ــة القرضــاوي يف  ــه أحــد املرشــحن لخاف ــن بي ــر ب اعُت
االتحــاد، إذ إنــه أوســع األعضــاء بعــد القرضــاوي علــا 
ــاوي.  ــد القرض ــس بع ــادة املجل ــتكال قي ــة الس وأهلي
بيــد أن بــن بيــه ســيتقدم باســتقالته مــن االتحــاد 
يف ســبتمر/أيلول 2013 “متعــذرا بظروفــه الخاصــة 
ــه يف ســبيل اإلصــاح  ــام ب ــذي يحــاول القي ــدور ال وبال
واملصالحــة، مؤكــدا أن عملــه يقتــي خطابــا ال يتــاءم 
ــلمن”.  ــاء املس ــي لعل ــاد العامل ــه يف االتح ــع موقع م
اســتقالة ُملغــزة، فــّر الكثــريون ســببها بالتصعيــد 
الــذي لعبــه االتحــاد وعــى الــرأس منــه الشــيخ يوســف 

ــرص. ــكري يف م ــام العس ــد النظ ــاوي ض القرض

مــن حضــور  عــززت  أن  اإلمــارات  لبثــت  ومــا 
احتفــت  موائدهــا رسيعــا، حيــث  عــى  بيــه  بــن 
ــد  ــور يف املوال ــم الظه ــات دائ ــة وب ــة طاب ــه مؤسس ب
“الــردة” يف  جائــزة  فحــر  الصوفيــة.  والحــرات 
دورتهــا الحاديــة عــرة مــع فــاروق حــادة، املستشــار 
بديــوان أبوظبــي. وأقــام “بــن بيــه” عاقــات وطيــدة 
مــع سياســين ومســؤولن غربيــن، وهــو مــا عــاد عليــه 
ــيد  ــد والرش ــز التجدي ــه مبرك ــة يف إدارة برامج باملنفع

ــدن.  بلن

ــش،  ــام والتعاي ــة للس ــه كداعي ــن بي ــم ب ــع اس مل
حتــى أثنــى عليــه الرئيــس األمــرييك بــاراك أوبامــا، 
واصفــا إيــاه بأنــه رمــز إســامي للســام ووقــف 
الحــرب يف املنطقــة، ومثــال عــى التســامح واالنفتــاح.

املفارقــة تكمــن يف أن بــن بيــه، والــذي انفصــل عــن 
االتحــاد العاملــي لعلــاء املســلمن بقيــادة القرضــاوي 
للنــأي بنفســه عــن السياســة، مــا لبــث أن ضلــع رسيعــا 
يف حلــف ســيايس جديــد تحــت رعايــة اإلمــارات، الــذي 
متثــل يف تأســيس منتــدى “تعزيــز الســلم يف املجتمعات 
اإلســامية” والــذي رأســه بــن بيــه. وقــد قــدم املنتــدى 
ــلم ونبــذ العنــف  نفســه باعتبــاره “ملتقــى عامليــا للسِّ
الصحيــح  الفهــم  لنــر  اإلســامية،  املجتمعــات  يف 

للديــن واملنهجيــة الســليمة للتديــن”. 

ضــم امللتقــى عــددا كبــريا مــن رمــوز الصوفيــة 
حــول العــامل، عــى الــرأس منهــم بــن بيــه عــي، ومفتي 
مــرص شــوقي عــام، باإلضافــة إىل رمــوز أكادمييــة مثــل 
اللبنــاين رضــوان الســيد، وعــددا مــن أبنــاء املؤسســات 
الدينيــة يف الســعودية واإلمــارات والكويــت وفلســطن 

والبوســنة ومــايل وأمــريكا وأوروبــا.

ــت  ــذي مت ــدى األول -ال ــاركات يف املنت ــت املش بلغ
ــان”  ــد آل نهي ــن زاي ــه ب ــد الل ــه مــن خــال “عب رعايت
املجلــس  ورئيــس  اإلمــارات  دولــة  وزيــر خارجيــة 
الوطنــي لإلعــام- نحــو 250 مشــاركة مــن ثاثــن 
ــن  ــدد م ــد ع ــدى يف عق ــة. واســتمر املنت ــة مختلف دول
الفعاليــات الســنوية والتــي هدفــت للتصــدي لألفــكار 
واملشــاريع  الجوائــز  مــن  عــدد  ودعــم  املغلوطــة، 

لوقــف التفســري الخاطــئ للديــن.

ــة  ــّنت الصحاف ــدى ش ــاد املنت ــع انعق ــن م وبالتزام
اإلســام  حــركات  عــى  كاســحا  هجومــا  اإلماراتيــة 
الســيايس وربطهــا بالســعودية، فقــد نقلــت الصحــف 
جامعــة  رئيــس  النعيمــي،  عــي  عــن  اإلماراتيــة 
اإلمــارات، ملــزا لسياســة الســعودية، قبــل تقاربهــا 
ــة  ــة العربي ــت اململك ــه: “كان ــاء في ــارات، ج ــع اإلم م
الســعودية يف املــايض هــي الحاضنــة لإلخوان املســلمن 

التداعيــات واألزمــات”.  يف كل 

اتهــام  املنتــدى ورواده محــل  وهــو مــا جعــل 
الجديــدة.  الثقافيــة  أبوظبــي  أجنــدة  متثيــل  مــن 
ــة  ــز حال فقــد “ســاهم القامئــون عــى املؤمتــر يف تعزي
االحتقــان تجــاه املؤسســات الدينيــة الســعودية؛ حيــث 
ــا  ــه مؤسســتي الفتي ــن بي ــه ب ــد الل هاجــم الشــيخ عب
واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، معتــرا أداء هــذه املؤسســات 
ســببا يف االنحرافــات التــي تغــذي التطــرف”، ونُــرت 
تقاريــر تتحــدث عــن دعــوات ملواجهــة الطوفــان 
الدينــي الســلفي الــذي ظــل يتدفــق علينــا منــذ نهايــة 

الخمســينيات. 

ــى:  ــص ع ــد ن ــر فق ــي للمؤمت ــان الختام ــا البي وأم
ــة!”.  ــة يف األم ــت ســلطة املرجعي ــادة تثبي ــة إع “أهمي
ــة”  ــدة لألم ــة جدي ــيس مرجعي ــرى: “تأس ــارة أخ وبعب
والســلفي  اإلخــواين  الحــريك  اإلســام  عــن  بعيــدا 
الجهــادي، وإمنــا بإســام صــويف مدعــوم مــن أبوظبــي.

ويف الحــن الــذي يــدور فيــه نقــاش حــول تأثــريات 
التيــارات الدينيــة، واملســاعي املتصاعــدة ملواجهــة 
محــدد  هنــا  الســياق  فــإن  “املتطرفــة”،  األفــكار 

لتســليط الضــوء عــى التوجيــه الســيايس الــذي يديــره 
ــرارات املؤسســات  ــم بق ــال يف التحك أصحــاب رأس امل
الدينيــة وتحديــد أولوياتهــا، بغــض النظــر عــن النســق 

ــر. ــه دون آخ ــاه توج ــذي يتبن ــدي ال العق

مجلس حكماء المسلمين .. أحمد 
الطيب والمرجعية الُسنية

للمــرة الثالثــة، ومــن أبوظبــي أيضــا، خــرج مجلــس 
ــن  ــادرة مشــركة ب ــذي جــاء مبب حكــاء املســلمن وال
أحمــد الطيــب، شــيخ األزهــر، والشــيخ عبــد اللــه بــن 
ــب  ــرد الطي ــلم. لينف ــز الس ــدى تعزي ــس منت ــه، رئي بي
ــة  ــس بعــد رشاك ــا بعــد- مبنصــب الرئيــس للمجل -في
اســتمرت ثاثــة أشــهر. وقــد جــاء يف اإلعــان عــن 
كيــان  كأول  املســلمن”  “مجلــس حكــاء  تأســيس 
مؤســي جامــع لحكــاء األمــة اإلســامية تنفيــذا ملــا 
خــرج بــه املشــاركون يف منتــدى تعزيــز الســلم يف 
املجتمعــات املســلمة مــن توصيــات املؤمتــر الختامــي.

“محاولــة  باعتبــاره  للمجلــس  املتابعــون  نظــر 
العــامل”  حــول  جديــدة  ُســنية  مرجعيــة  لتأســيس 
ــب  ــد غل ــر، وق ــم األزه ــب باس ــد الطي ــا أحم يقوده
ــوا  ــدى، إذ بلغ ــى أعضــاء املنت ــون ع األعضــاء األزهري
ــم اســتبعاد  ــراد مــن أصــل أربعــة عــر، وت ســبعة أف
كل الشــخصيات التــي ميكنهــا منافســة أحمــد الطيــب 
مــن رئاســة املجلــس مبــا فيهــم بــن بيــه، لينفــرد 

الطيــب برئاســته.

ــب  ــاد الطي ــس، أش ــة للمجل ــة االفتتاحي ويف الجلس
ــدة  ــة الجدي ــذه املرجعي ــة ه ــارات يف رعاي ــدور اإلم ب
قائــا: “حســنا مــا أقدمــت عليــه دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة حــن تنبهــت لألخطــار املحدقــة 
لآلثــار  وتيقظــت  وخارجهــا،  داخلهــا  مــن  باألمــة 
ــن  ــة م ــذه األم ــى ه ــأيت ع ــن أن ت ــي ميك ــرة الت املدم
ــس  ــرة مجل ــة إىل فك ــة اإللهي ــا العناي ــذور، فهدته الج
ــدم  ــب: “وإين إذ أق حكــاء املســلمن”، وأضــاف الطي
خالــص الشــكر الجزيــل والثنــاء العاطــر لقيــادة دولــة 
ــأيت  ــذي ي ــروع ال ــذا امل ــان ه ــى احتض ــارات ع اإلم
ــى  ــق، أمتن ــح، ويف هــذا الظــرف الدقي ــه الصحي يف وقت
ــاء املســلمن وحكائهــم لتحقيــق  ــه عل أن يوفــق الل
هــذه املهمــة وهــذا الطمــوح عــى الوجــه األكمــل”.  
وهــو مــا يُوّجــه ســها آخــر مــن النقــد للمجلــس 

ــارات. ــات اإلم ــن سياس ــتقاليته ع ــدود اس وح

ــد  ــس يُع ــإن املجل ــن ف ــن إماراتي ــب محلل وبحس
بُعــدا إســراتيجيا لدولــة اإلمــارات، فبحســب عبــد 
الفتــاح املنيعــي، الباحــث يف مركــز املزمــاة بــديب، فــإن 
ــه  ــن وظائف ــع م ــس تنب ــذا املجل ــيس ه ــة تأس “أهمي
التــي ســتحقق يف النهايــة عــدة أهــداف يف غايــة 
األهميــة ســواء بالنســبة لدولــة اإلمــارات أو األمــة 
العربيــة واإلســامية عــى الصعــد الفكريــة والسياســية 

واإلســراتيجية”. 

وهــو مــا يجعــل املجلــس، بتشــكياته التــي تتكــّون 
ــازع املرجعيــات  مــن علــاء روحيــن حــول العــامل، ين
ــى  ــريك وع ــام الح ــبة لإلس ــة املنتس ــنية التقليدي الس
املســلمن.  لعلــاء  العاملــي  االتحــاد  منهــا  الــرأس 
ــة  ــة ضمني ــز “بطريق ــل املرك ــي، يعم ــب املنيع فبحس
مــن خــال عملــه الوســطي املعتــدل عــى تعريــة 
ــكّله  ــذي ش ــلمن وال ــاء املس ــاد عل ــمى باتح ــا يس م
اإلخــوان املســلمون مــن عنــارص حزبيــة تحــت إرشاف 
مــن  وبدعــم  القرضــاوي  يوســف  االتحــاد  رئيــس 
حكومــة قطــر لخدمــة أهــداف اإلخــوان املســلمن 
وإصــدار الفتــاوى الجاهــزة الداعمــة لوجهــة نظرهــم”.

ووفــق عــرض املؤسســات املختلفــة، تتبــدى مامــح 
التقاطــع بينهــا جليــة، ســواء كانت يف صيغــة حداثية أو 
صوفيــة، فالتحالــف بــن أهــل “طابة” و”منتــدى تعزيز 
الســلم” و”مجلــس الحكــاء” و”مؤمنــون بــا حــدود” 
ــاف ضــد  ــل يف االصطف ــم قاســم مشــرك متمث يجمعه
الحــركات اإلســامية، وعــى الــرأس منهــا تيــار اإلخــوان 
املســلمن. وباالرتــكاز عــى التمويــل اإلمــارايت، تنطلــق 
تلــك املؤسســات معلنــة حيازتهــا الفهــم املعتــدل، 
ــدة  ــارات باعتبارهــا حائ وواســمة مــا ســواها مــن التي
عــن جــادة الحــق. وبهــذا يبــدو فهــم تداخــل الســيايس 
بالدينــي، وســعي الســيايس للســيطرة عــى مؤسســات 
الديــن والفكــر، عوامــل مهمــة لفهــم التغــريات التــي 
يشــهدها الواقــع، وفهــم األســباب الكامنــة وراء صعــود 
بعــض التيــارات الدينيــة عــى حســاب أخــرى، وذلــك 
بالطبــع مــع النظــر للمــزاج االســتعاري ورؤيتــه 
ــواءم  ــا يت ــق م ــه وف ــة صياغت ــن، وكيفي ــتقبل الدي ملس

مــع سياســاته العامــة.

وأصــدر رئيــس لجنــة الشــؤون 
النــواب  مجلــس  يف  الخارجيــة 
مايــكل  الجمهــوري  األمــرييك 
الدميقراطــي  والنائــب  ماكــول، 
ــأن  ــركاً بش ــاً مش ــل، بيان إليوتإنغ
التقاريــر األخــرية التــي تفيــد بــأّن 
فتيحــي، يتعــرّض للتعذيــب أثنــاء 
ــل بالســعودية. وجــوده يف املعتق

ــذي  ــان املشــرك، ال ــال البي وق
موقعهــا  عــى  اللجنــة  نرتــه 
اإللكــروين: “نشــعر بقلــق عميــق 

مــن التقاريــر التــي تفيــد بــأّن 
وهــو  فتيحــي،  وليــد  الدكتــور 
ــزدوج  ــعودي م ــرييك س ــن أم مواط
الجنســية، تعــرّض للتعذيــب خــال 

احتجــازه”.

وأضــاف البيــان أّن “مثــل هــذه 
إىل  واالفتقــار  التقاريــر مذهلــة، 
اإلجــراءات القانونيــة غــري مقبــول 

ــاً”. متام

بيانهــا  يف  اللجنــة  وشــّددت 
ينتهــي  أن  “يجــب  أنّــه  عــى 
لجميــع  واإلكــراه  التعذيــب 
املعتقلــن”، وطالبــت الســعودية 
ــور  ــن الدكت ــوري ع ــراج الف بـ”اإلف
بالســفر  لــه  والســاح  فتيحــي 

اململكــة”. خــارج 

ثاثــن  مــن  أكــر  وطالبــت 
االتحــاد  دول  كل  بينهــا  دولــة، 
والعريــن،  الثــاين  األورويب 

 10 عــن  باإلفــراج  الســعودية، 
نشــطاء، والتعــاون مــع تحقيــق 
ــة  ــم املتحــدة يف جرمي ــوده األم تق
قتــل الصحــايف جــال خاشــقجي يف 
ــطنبول. ــعودية بإس ــة الس القنصلي

وكان هــذا أول توبيــخ يوجــه 
حقــوق  مجلــس  يف  للمملكــة 
اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة 
ــاء  ــام 2006، وج ــه ع ــذ تأسيس من
الــدويل  القلــق  تنامــي  ظــل  يف 
ــات  ــاك الســعودية الحري مــن انته
األساســية مثــل حريــة التعبــري.

عامــاً)   55) فتيحــي  ووليــد 
املتحــدة  الواليــات  إىل  انتقــل 
عــام 1980، حيــث درس الطــب 
ــام  ــاد إىل الســعودية ع ــاك، وع هن
ــه داعــم  2006، وهــو معــروف بأنّ
املجتمــع  يف  املدنيــة  للحقــوق 

الســعودي.

ــة  واعُتقــل فتيحــي ضمــن حمل
ــي  ــهرية، الت ــون” الش ــز كارلت “ريت
الســعودي  العهــد  ويل  أطلقهــا 
يف  ســلان،  بــن  محمــد  األمــري 
 ،2017 الثــاين  نوفمر/تريــن 
وطاولــت أمــراء ورجــال أعــال 
يف  وحاليــن  ســابقن  ومســؤولن 

الســعودية.

وذكــرت “يس إن إن” األمريكيــة، 
عــر موقعهــا اإللكــروين، أّن وفــداً 
زار  األمريكيــة  الخارجيــة  مــن 

فتيحــي، املعتقــل يف الريــاض.

ونقلــت عــن روبــرت باالدينــو، 
ــة  ــم الخارجي ــة باس ــب املتحدث نائ
األمريكيــة، قوله إّن واشــنطن أثارت 
الحكومــة  مــع  فتيحــي  قضيــة 
ــام  ــو قي ــد باالدين ــعودية. وأك الس
فتيحيمــن  بزيــارة  أمــرييك  وفــد 

دون تحديــد مــكان الزيــارة.

إن”  إن  “يس  ونقلــت 
ملحامــي  ســابقة  ترصيحــات 
فتيحــي، هــوارد كوبــر، يؤكــد فيهــا 
أّن موكلــه “مل تطبَّــق إجــراءات 
يُعــرف  وال  حالتــه،  يف  قانونيــة 

اعتقالــه”. ســبب 

فتيحــي،  حملــة  وطالبــت 
الســعودية  الســلطات  بيــان  يف 
بإطــاق  األمريكيــة،  واإلدارة 
ــوراً، مشــرية إىل تدهــور  رساحــه ف

الصحيــة. حالتــه 

“نيويــورك  صحيفــة  وقالــت 
فتيحــي،  إّن  األمريكيــة،  تاميــز” 
وهــو طبيــب تــدّرب يف جامعــة 
فنــدق  يف  ُســجن  “هارفــارد”، 
الريــاض  يف  كارلتــون”  “ريتــز 
ــوب  ــع، وكان معص ــرّض للصف وتع
مابســه  مــن  وُجــرّد  العينــن 
الداخليــة وُصعــق بالكهربــاء، يف 
جلســة تعذيــب واحــدة اســتمرت 

ملــدة ســاعة تقريبــاً.

يُذكــر أّن الســلطات الســعودية 
نوفمر/تريــن  يف  أوقفــت، 
 200 مــن  أكــر   ،2017 الثــاين 
شــخص، منهــم 11 أمــرياً و4 وزراء 
ــذاك،  ــم آن ــى رأس عمله ــوا ع كان
وعــرات ســابقن، ورجــال أعــال، 
يف  واحتجزتهــم  “فســاد”،  بتهــم 
فنــدق “ريتــز كارلتــون”، وأطلقــت 

رساح الكثــري منهــم الحقــاً.

مثلــت مجموعــة مــن الناشــطات الســعوديات 
ــال  ــذ اعتق ــرة من ــة ألول م ــة الجزائي ــام املحكم أم
عــدد منهــن العــام املــايض، دون اإلعــان عــن 

ــن. ــم له ــه ته توجي

ــة  ــس املحكم ــن رئي ــرز ع ــة روي ــت وكال ونقل
ــذي كان  ــم الســياري، ال ــاض إبراهي ــة بالري الجزائي
مــن  ُمنعــوا  ودبلوماســين  لصحفيــن  يتحــدث 
حضــور الجلســة، أن عــر نســاء مــن بينهــن لجــن 
النفجــان  وإميــان  اليوســف  وعزيــزة  الهذلــول 

وهتــون الفــايس، مثلــن أمــام املحكمــة.

ــد ذكــرت  ــة ق ــة دولي ــت منظــات حقوقي وكان
أن بعــض الناشــطات احتجــزن يف حبــس انفــرادي، 
ــك  ــا يف ذل ــب، مب ــة وتعذي ــوء معامل ــن لس وتعرض
الصعــق بالكهربــاء والجلــد واالعتــداء الجنــي، 
ودعــت أكــر مــن ثاثــن دولــة -بينهــا جميــع دول 
رساح  إطــاق  إىل  الســعودية  األورويب-  االتحــاد 

ــطات. الناش

ــرأي”  ــي ال ــاب “معتق ــدة لحس ــب تغري وبحس
ــإن الســلطات الســعودية مل تســمح  ــر، ف عــى توي
يتــم  ومل  محــام،  بتوكيــل  الناشــطات  مــن  ألي 

إباغهــن إال مبوعــد الجلســة.

الســعودية  الســلطات  الصفحــة  وطالبــت 

باإلفــراج فــورا عنهــن جميعــا، أو أن تجعــل جلســة 

مبــارشة  الهــواء  عــى  تبــث  علنيــة  املحاكمــة 

بالــكام. للناشــطات  فيهــا  ويســمح 

ودعــت الصفحــة جميــع مــن وصفتهــم باألحــرار 

إىل دعــم وســم “ال_ملحاكمة_الناشــطات” الــذي 

ــات”. ــه حســاب “ســعوديات معتق أطلق

املصدر : الجزيرة

لجنة بالكونغرس األميركي تطالب 
السعودية باإلفراج “فورًا” عن فتيحي

طالبت لجنة في الكونغرس األميركي، السلطات السعودية، باإلفراج “الفوري” عن 
وليد فتيحي الطبيب السعودي وحامل الجنسية األميركية، المعتقل في سجن بالرياض.

يجب وقف التعذيب

بينهن الهذلول واليوسف.. 

ناشطات سعوديات أمام المحكمة للمرة األولى
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ديربورن ـ امليزان

اســتضافت قاعــة “ديربــورن مانــر” يف مدينــة 
ــة  ــه جمعي ــذي نظمت ــل الخــريي ال ــورن” الحف “ديرب
الهــدى االســامية، والــذي شــهد حضــوراً حاشــداً مــن 

ــة واملســلمة. ــات العربي ــاء الجالي ــف أبن مختل

ويـــأيت الحفــل الخــريي املذكــور يف إطارحملــة 
بنــاء مســجد  الترعــات لغــرض اســتكال  جمــع 
ــن  ــرة م ــل ف ــه قب ــل في ــن العم ــذي ُدّش ــدى ال اله

الزمــن وفــق مراحــل متسلســلة.

كان هــذا املبنــى عبــارة عــن بيــت مخصــص 
كمســجد يــؤدي فيــه أبنــاء الجاليــة صاتهــم ويحيــون 
اىل  واألعيــاد؛  كرمضــان  الدينيــة  مناســباتهم  فيــه 
جانــب تقدميــه خدمــة تعليــم اللغــة العربيــة والقرآن 
الكريــم، ثــم تحــول إىل فكــرة مــروع متكامــل مــن 
ــة  ــاء الجالي ــة ألبن ــة املتنامي ــتيعاب الحاج ــأنه اس ش
ــرية. ــة الكب املتواجــدة ضمــن هــذه الرقعــة الجغرافي

ــة  ــت الحاج ــة أصبح ــداد الجالي ــاد أع ــع ازدي وم
ملحــة لتوســعة املســجد مبــا يقــارب 20 ألــف قــدم 
والنســاء،  للرجــال  أماكــن  عــى  مشــتما  مربــع، 
وصالــة رياضيــة، وقاعــة لتنظيــم الفعاليــات الخاصــة 
ــدء  ــم الب ــذي ت ــروع ال ــة امل ــغ كلف ــة. وتبل بالجالي
فيــه بشــكل تدريجــي وعــى مراحــل، قرابــة 4 مايــن 

ــون دوالر. ــف امللي ونص

وقــد تعهــد املشــاركون واملســاهمون يف حفــل 

الترعــات األخــري بتأمــن 900 ألــف دوالر لغــرض 
اســتكال املرحلــة الرابعــة مــن البنــاء؛ وميكــن القــول 
ــم  ــر لحج ــري بالنظ ــت بخ ــة مازال ــة العربي أن الجالي
ــة يف  ــاء الجالي ــده أبن ــذي جس ــوس ال ــل امللم التفاع
هــذه املناســبة وغريهــا، األمــر الــذي يدعونــا للفخــر 
كعــرب ومســلمن أمريكيــن، ولاستبشــار باملســتقبل؛ 
فهــذا التفاعــل ميثــل عنــرصاً مهــاً يف إلهــام العديــد 
ــا  ــئة منه ــال الناش ــيا األجي ــة؛ الس ــاء الجالي ــن أبن م
ــان  ــه بالبن ــاج إىل منجــز إيجــايب يشــار ل ــي تحت والت

ــا. ــاً له ليكــون دافع

أُفتتــح الحفــل بكلمــة للدكتــور خالــد شــاجرة 
ــاً عــن رضورة دعــم  ــذي رحــب بالحضــور ومتحدث ال
ــة  ــاء الجالي ــاً ألبن ــداً مه ــه راف هــذا املــروع بوصف
الذيــن يقطنــون تلــك املنطقــة املحصــورة بن شــارعي 
ــم الشــيخ املقــرئ  ــم قــام بتقدي ــو ) ث (شــيفر – لوني
ــذي تــى آيــات بينــات مــن الذكــر  أحمــد مــروك ال
ــذي  ــن ال ــد ياس ــيخ محم ــبقه الش ــد س ــم، وق الحكي
تحــدث عــن مســرية الشــيخ أحمــد مــروك الدراســية 
والعلميــة واملهنيــة؛ فهــو خريــج كليــة علــوم القــرآن 
بجامعــة األزهــر، وُمجــاز بالقــراءات العــر الصغــرى 
والكــرى، وهــو قــارئ معتمــد يف االذاعــات والقنــوات 
ــز االوىل يف  ــى املراك ــاز ع ــة، وح ــة التلفزيوني العربي
ــل  ــه زام ــن أن ــيخ ياس ــر الش ــدة، وذك ــابقات ع مس
ــر  ــتيها يف األزه ــرة دراس ــال ف ــروك خ ــيخ م الش

ــف. الري

وبعــد االنتهــاء مــن التــاوة ألقــى االســتاذ منصــور 

مــّرح كلمــة تحــدث خالهــا عــن املــروع وأهميته 
ــي  ــدى الت ــة اله ــخ جمعي ــة، وعــن تاري ــاء الجالي ألبن
ــن خــال دار صغــرية  ــة م انطلقــت مبســريتها اإلمياني

ثــم تنامــت الحاجــة إىل توســعتها.

ــز عمــل  ــأيت لتعزي وأشــار إىل أن هــذا املــروع ي
ــات  ــدم خدم ــا لتق ــرة عمله ــيع دائ ــة وتوس الجمعي
أكــر للجاليــة وأبنائهــا؛ داعيــاً أبنــاء الجاليــة إىل 
التــرع والتعامــل بســخاء مــع هــذا املــروع خدمــة 
ألبنــاء الجاليــة مــن مختلــف االعار، الســيا الشــباب 
واليافعــن الــذي هــم بحاجــة اىل فهــم تعاليــم دينهــم 
ومارســة شــعائرهم الدينيــة وتعلــم لغتهــم األم 

ــم. ــرآن الكري ــراءة الق ــم ق وتعل

“حلويــات  صاحــب  مببــادرة  مــّرح  وأشــار 
الخــاص  املــرآب  للمســجد  قــدم  الــذي  شــاتيا” 
ــدة 60  ــاً مل ــن مجان ــيارات املصل ــوف س ــه لوق مبحات
عامــاً، وبعــد االنتهــاء مــن كلمتــه دعــا مرشــدي 
ــذي  ــن واملشــائخ ال ــة مــن رجــال الدي املراكــز الديني
جــاؤوا ليعلنــوا دعمهــم لهــذا املــروع وليحثــوا أبنــاء 

ــرع. ــى الت ــة ع الجالي

وبعــد أن اعتلــوا املنصــة تحــدث كل منهــم بكلمــة 
موجــزة عــن املــروع واألبعــاد اإليجابيــة التــي 

ــور. ــرى الن ــه يك ي ــب عــى دعم ترت

عقــب ذلــك تــم عــرض فيلــم قصــري عــن جمعيــة 
ــة  ــه عــدد مــن الشــخصيات املعني ــر في الهــدى وظه
فكــرة  عــن  تحدثــوا  الذيــن  املذكــورة  بالجمعيــة 

ــازه. ــة بإنج ــبل الكفيل ــروع والس امل

ــة  ــم كلم ــح الجهي ــيخ صال ــى الش ــه ألق ــن جهت م
ــة وجــود مســجد الهــدى  ــا عــن أهمي تحــدث خاله
يف تلــك البقعــة الجغرافيــة، مســلطاً الضــوء عــى 
ــام  ــداً يف الع ــة يف الســبعينيات وتحدي ــة الزمني الحقب
ــون إىل صــاة  ــة يذهب ــاء الجالي 1974 حينــا كان أبن
الجمعــة بصعوبــة اىل املســجد الــذي كان بعيــداً عــن 
ســكن أبنــاء الجاليــة، وكان أفــراد الجاليــة يســتقلون 
ــة (البــاص) حيــث أن وضعهــم املــايل مل يكــن  الحافل

يســمح لهــم بــراء ســيارات.

وحــث الشــيخ الجهيــم الــذي يحظــى باحــرام كبري 
مــن قبــل أبنــاء الجاليــة الجميــع عــى التــرع ودعــم 
هــذا املــروع املهــم الــذي يصــب يف مصلحــة أبنــاء 

ــدأ يتســع نطــاق وجودهــا، بعدهــا  ــي ب ــة الت الجالي
ــة  ــف دوالر كبداي ــغ 100 أل ــرع مبلب ــاب الت ــح ب ُفت
لإلنطــاق مبســرية التــرع والتــي اســتمرت قرابــة 
ــذي  ــن ال ــد ياس ــيخ محم ــال الش ــن خ ــاعتن م الس
املترعــن  وفعــاالً يف تشــجيع  كان حديثــه مؤثــراً 
ــة  ــا املهني ــف أطيافه ــن مختل ــة م ــاء الجالي ــن أبن م
ــاء  ــة واألطب ــال التجاري ــاب االع ــن أصح ــيا م والس

واملهندســن ورجــال القانــون وغريهــم.

ألــف دوالر  الترعــات 900  تعهــدات  وبلغــت 
لهــذا  بالحــاس  مفعمــة  إيجابيــة  أجــواء  وســط 
املــروع، ثــم تنــاول الجميــع طعــام العشــاء متمنــن 
ــز  ــاح والتمي ــدى النج ــة اله ــروع ولجمعي إلدارة امل

ــريف. ــي واملع ــرصح الدين ــذا ال ــم له ــن دعمه معلن

تحــت شــعار (الهويــة العربيــة االمريكيــة بــن 
ــات والتوقعــات) إنطلقــت أعــال املؤمتــر  التحدي
ــادة  ــة ح ــه مؤسس ــذي نظمت ــي االول ال التعليم

ــم. للتعلي

ــات  ــاد اآللي ــار إيج ــر يف إط ــذا املؤمت ــأيت ه وي
ــة  ــة كلغ ــة العربي ــز اللغ ــأنها تعزي ــن ش ــي م الت

ثانيــة للمغربــن العــرب وأبنائهــم يف املهجــر.

ــي  ــه د. ع ــة لعريف ــر لكلم ــُتهَل املؤمت ــد اس وق
عجمــي قنصــل لبنــان العــام الســابق يف ديرويــت، 
ــة  ــان يف جمهوري ــفرياً للبن ــاً س ــل أيض ــذي عم وال
ســاحل العــاج ويف بلــدان أخــرى، كــا أنــه شــاعر 

أصــدر عــددا ً مــن املجموعــات الشــعرية.

ــام باللغــة  تحــدث عجمــي عــن رضورة االهت
ــا اللغــة األم مــع الســعي إلتقــان  ــة بوصفه العربي
لغــة بــاد االغــراب، وشــدد عــى أهميــة التعليــم 
يف حيــاة املجتمعــات للنهــوض والتطــور ولتحقيــق 
بقيــادات الجاليــة الهتامهــا  األحــام، مشــيداً 
بقضايــا التعليــم والربيــة ومحاولــة تعزيــز اللغــة 

ــة. العربي

ــس  ــادة، رئي ــوال ح ــت د. ن ــا ألق ــن جانبه م
التنفيــذي  واملديــر  للتعليــم  حــادة  مؤسســة 
ــة  ــدارس األهلي ــول دور امل ــزت ح ــة ترك ــا، كلم له
اللغــة  التعليــم، مشــرية إىل إدراج  املســتقلة يف 
مــدارس  منهــج  يف  إلزاميــة  كــادة  العربيــة 

التعليميــة. حــادة  مؤسســة 

وأعربــت عــن رسورهــا لنجــاح مــروع حــادة 
للتعليــم الــذي بــدأ مبدرســة واحــدة واآلن أصبحت 
املؤسســة املذكــورة متتلــك أربعــة مــدارس موزعــة 
يف أربــع مــدن (ديربــورن، ديربــورن هايتــس، 

ــت). ويســتاند، ديروي

العــرض  شاشــة  عــر  حــادة  واســتعرضت 
بيانــات وإحصــاءات تبــن أبــرز االنجــازات العلمية 
موسســة  مــدارس  نالتهــا  التــي  والتكرميــات 
أكادميــي،  يونيفرســل  (مدرســة  وهــي  حــادة 
ــغ  ــل لرينن ــي، ويونفريس ــتارأكادميي، ونورأكادمي وس
ــة  ــات املتعلق ــض املقارب ــت بع ــي)، وطرح أكادمي
بالتعليــم ومعايــريه مــن خــال املــدارس الخاصــة 
الخاصــة  املــدارس  أن  موضحــة  والحكوميــة، 
عــى  وقــادرة  عاليــة  تعليميــة  جــودة  تقــدم 
ــف  ــدرات يف مختل ــادات ومواهــب وق ــج قي تخري
تعليميــة  كــوادر  متتلــك  وأنهــا  االختصاصــات، 
وتراعــي  أكادميــي  بشــكل  ومؤهلــة  متميــزة 

التاميــذ. لــدى  الثقافيــة  الخصوصيــة 

ــد  ــي كان ق ــادة التعليم ــروع ح ــر أن م يذك
ــه  ــق نجاحات ــازال يحق ــام 1998 وم ــق يف الع انطل

ــى هــذه اللحظــة. ــة حت التعليمي

ويف الســياق ذاتــه ألقــى االب جــورج شــلهوب 
راعــي ومؤســس كنيســة ســانت مــاري كلمــة 
ركــزت عــى مبــدأ التعليــم حــق للجميــع وفــق مــا 
أقرتــه جميــع القوانــن األمميــة واملواثيــق الدولية، 
التعليميــة  العمليــة  دعــم  أهميــة   ً مســتعرضا 

والعمــل عــى إيجــاد فرصــة تعليميــة لــكل فــرد يف 
هــذا املجتمــع اإلنســاين ألن العلــم واملعرفــة هــي 
ــة املجتمعــات  ــد القــادر عــى تنمي الســبيل الوحي
ــو  ــاق نح ــاق واالنط ــة االنغ ــن حال ــروج م والخ

ــم. ــة العل العــامل الواســع عــر بواب

مــن جهتهــا ألقــت قنصــل لبنــان العــام ســوزان 
مــوزي ياســن كلمــة تحدثــت خالهــا عــن التعليــم 
ــدة  ــة مســتدامة مؤك ــق تنمي ــه وســيلة لخل بوصف
أهميــة  عــى  والبيانــات  االرقــام  خــال  مــن 
التعليــم بوصفــه عنــرصاً مؤثــراً وفعــاالً يف عمليــات 
التنميــة املســتدامة؛ فاملجتمــع املتعلــم تــزداد 
ــوق  ــارص لس ــن عن ــره م ــا يوف ــاره مب ــرص ازده ف

ــل. العم

التعليــم  أن  عــى  ياســن  القنصــل  وأكــدت 
وســيلة لتنويــر العقــل والتفاعــل اإليجــايب مــع 
اآلخــر وأن املعرفــة هــي حجــر الزاويــة يف تنشــيط 
التنميــة الشــاملة للمجتمــع التــي تنــاط بهــا مهمــة 
خلــق األمــن الصحــي واالجتاعــي والتعليمــي؛ 
ــه  ــن خال ــول م ــيك تتح ــرص دينامي ــم عن فالتعلي

ــل. ــوق العم ــة يف س ــة مهاري ــة إىل طاق املعرف

العــام  العــراق  قنصــل  تحــدث  املؤمتــر  ويف 
عدنــان عــزارة آل معجــون عــن أهميــة التعليــم يف 
بنــاء املجتمــع وتهيئــة األجيــال الصاعــدة لتتســنم 
دورهــا القيــادي مــن خــال مــا تكتســبه مــن 
علــم ومعرفــة وخــرة ميكــن توظيفهــا يف مجتمــع 

االغــراب أو يف مجتمعاتنــا األم.

ــم  ــد تحــدث الشــيخ إبراهي وعــى ذات الصعي
كــزروين مــن املركــز االســامي عــن أهميــة الراكــة 
ــق  ــا ً لخل ــا عام ــة بوصفه ــع واملدرس ــن املجتم ب
حالــة التفاعــل بــن املدرســة كجهــة تــزود الطالــب 
ــة  ــل العائل ــذي ميث ــع ال ــم واملجتم ــة والعل باملعرف
ــذ  ــايب للتلمي ــدور الرق ــدى لل ــب أن تتص ــي يج الت
ــب  ــي للطال ــتوى العلم ــة املس ــال متابع ــن خ م
والعمــل عــى حــث األبنــاء التاميــذ عــى تطويــر 
مســتواهم وتحقيــق االنجــاز األكادميــي املطلــوب 
إىل جانــب حثهــم عــى التمســك باللغــة العربيــة 

ــة االم. ــا اللغ بوصفه

ــر  ــر ع ــامة يف املؤمت ــامل س ــايض س ــارك الق وش
ــن  ــم ب ــى التعلي ــا ع ــوء خاله ــلط الض ــة س كلم
ــم  ــر التعلي ــتعرضاً أث ــات، مس ــات والتوقع التحدي
يف حيــاة االنســان للوصــول اىل األهــداف املبتغــاة. 
ــاً  ــر اهتام ــت أك ــة اآلن بات ــد عــى أن الجالي وأك
بالتعليــم بعــد أن حققــت االســتقرار االقتصــادي، 
ــي  ــيلة الت ــو الوس ــم ه ــأن التعلي ــت ب ــا أدرك وأنه
مــن شــأنها إيصــال أبنــاء الجاليــة اىل مركــز صنــع 
العمــل  يف  أبنائنــا  زج  عــر  أمريــكا  يف  القــرار 
ــوج اىل املنافســة  ــى الول الســيايس وتشــجيعهم ع
ــك  ــة متتل ــع الن الجالي ــف املواق ــة ملختل االنتخابي
لخــوض  يؤهلهــا  مــا  الكفــوءة  العنــارص  مــن 
ــان  ــد ح ــت ق ــرياً إىل أن الوق ــة، مش ــك املنافس تل
ــر السياســة  ــة دورهــم يف مناب ــاء الجالي ليأخــذ أبن

االمريكيــة.

واختتــم املؤمتــر بكلمــة لقنصــل اليمــن الفخري 
مختــار الجعــدين الــذي أشــاد بالســيدة نــوال 
التعليمــي وبالــدور  الريــادي  حــادة ودورهــا 
ــاً  ــة معرب ــاء الجالي ــه لخدمــة أبن ــع ب ــذي تضطل ال
عــن أملــه يف تكــرار هــذا املؤمتــر ليشــمل مناقشــة 

ــة. ــة التعليمي ــرى يف العملي ــاور أخ مح

النقــاش مــن قبــل  بــاب  ُفتــح  الختــام  ويف 
للمتحدثــن  أســئلة  وجهــوا  الذيــن  الحارضيــن 
والذيــن بدورهــم أجابــوا عــى تلــك األســئلة.

ويف تعليقــه عــى أعــال املؤمتــر قــال عبداللــه 
الشــيخ، رئيــس املنظمــة العربيــة االســامية للعمل 
العــريب  املجلــس  ورئيــس  “أمبــاك”،  الســيايس 
االمريــيك االســامي للقيــادة “ان الجاليــة العربيــة 
يف ميشــيغان ويف عمــوم الواليــات املتحــدة متتلــك 
ــر قطــاع  ــا لتطوي ــي تؤهله ــارص الت املصــادر والعن
التعليــم وتكريــس املعرفــة وتَبّنــي اللغــة العربيــة 
وتعليمهــا لألجيــال املغربــة باعتبارهــا اللغــة األم.

بالشــأن  املعنيــن  جميــع  الشــيخ  وناشــد 
ــة  ــة وتعليمي ــراتيجيات تربوي ــع اس ــوي وض الرب
ــز وجــود اللغــة  ــار التعليمــي وتعزي ــر املعي لتطوي
ــة مــن خــال برامــج  ــن أوســاط الجالي ــة ب العربي
طاقــات  وتوظيــف  للتطبيــق  وقابلــة  فعالــة 
ــق  ــح لتحقي ــق الصحي ــة يف الطري ــدرات الجالي وق

النتائــج املرجــوة.

الجالية العربية تعزز مسيرة الخير وترفد 
عملية بناء مسجد الهدى بنحو مليون دوالر

إنطالق المؤتمر األول حول التربية والتعليم في مدرسة يونيفرسل أكاديمي
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  نبــارك لكــم إنطاقكــم يف عملكــم 
ــا عــن رؤيتكــم  ــد، واود ان تحدثن الجدي
ــة مقاطعــة  حــول العمــل مــع كادر لجن

(ويــن) ؟ 

مــن املعــروف بــأن الكيــان الحكومــي ملقاطعــة 
(ويــن) ينشــطر اىل شــطرين االول تنفيــذي، والثــاين 
تريعــي ونحــن نضطلــع مبهمــة تريعيــة مــن 
ــة تتألــف مــن 15 مفــوض وكل مفــوض  خــال لجن
ميثــل قرابــة 120 ألــف نســمة مــن ســكان مقاطعــة 
مليــون  حــوايل  الــكي  عددهــم  البالــغ  (ويــن) 
ــا كأعضــاء  ــف نســمة، وتتجــى مهامن وســبعائة أل
يف اللجنــة التريعيــة يف عمليــة التصويــت عــى مــا 
يطرحــه الشــطر التنفيــذي للمقاطعــة مــن قــرارات 
أو مشــاريع قــرارات، او عقــود ومناقصــات عمليــات 
بيــع أو رشاء ألمــاك تابعــة للمقاطعــة  ومــا شــاكل 

ذلــك. 

 هــل لديــم حــق النقــض الفيتــو 
ــد  ــة عق ــى مث ــم ع ــدم رضاك ــال ع يف ح
ــة  ــل الجه ــن قب ــرح م ــد يُط ــرار ق أو ق

؟  التنفيذيــة 

ــة  ــا مهم ــب علين ــن ترت ــاء منتخب ــن كأعض نح
التصويــت عــى تلــك االمــور، ولكننــا ال منلــك حــق 
النقــض (الفيتــو) ومــن ميلــك هــذا الحــق هــم 
وعــى  املقاطعــة؛  يف  التنفيــذي  الفريــق  أعضــاء 
ــرح،  ــرار او مق ــى ق ــّوت ع ــد نص ــال ق ــبيل املث س
ولكــن قــد ال يعجــب أعضــاء الفريــق التنفيــذي 
ــرز  ــن أب ــم الحــق يف نقضــه، وم ــذا ســيكون له وبه
األمثلــة عــى آليــة التصويــت، مثــا هنــاك جهــات 
إصــاح  مبهمــة  عقــود  عــر  وملتزمــة  متعهــدة 
ــة  ــا املقاطع ــي متلكه ــات الت ــل الطرق ــادة تأهي وإع
مثــل (أوتردرايــف، ميلــر، وايومنــغ)؛ هــذه العقــود 
تــأيت عــن طريــق الجنــاح التنفيــذي للمقاطعــة 
وتُطــرح عــى اللجنــة التريعيــة للمقاطعــة يك يتــم 
التصويــت عليهــا وبالتأكيــد كلجنــة تريعيــة نقــوم 
ــا  ــق به ــا يتعل ــات وم ــاءات واملناقص ــة العط بدراس

ــا. ــت عليه ــوم بالتوصي ــم نق ــل ث ــن تفاص م

برنامجــاً  متتلــك  مرشــحاً  كنــت   
مهامــك  تســملت  واآلن  انتخابيــا، 
ــن  ــه ع ــا ب ــا تخرن ــة م ــل مث ــمية ه الرس
برنامجكــم  فقــرات  تنفيــذ  كيفيــة 

االنتخــايب؟ 

تُعــد الشــفافية حجــر الزاويــة التــي يقــوم عليهــا 
برنامجــي االنتخــايب فقــد وعــدت الناخبــن بــأن 
ــق  ــا يتعل ــه في ــى درجات ــدأ بأق ــذا املب ــي ه أتبن
ــي  ــع مــن صــّوت يل يف مدينت ــاء جمي مبعامــات أبن
ــا ً  ــي ممث ــد نف ــا أع ــارك، وأن ــورن، وآالن ب ديرب
ألبنــاء هاتــن املدينتــن وأُعــّد أول مرشــح مــن اصــل 

عــريب يفــوز بهــذا املنصــب يف املقاطعــة، وصديقــي 
ــد هيــدوس يعمــل ضمــن مدينتــي (ويســتاند،  عب
ــاً  ــايب أيض ــي االنتخ ــق برنامج ــا يتعل ــن) وفي ووي
ــل  ــاح وتأهي ــة إص ــى قضي ــأن أتبن ــدت ب ــد وع فق
طــرق املقاطعــة التــي تحتــاج اىل عمــل جــاد ومــوارد 
كافيــة وبهــذا الصــدد فإننــا نحــاول أن نبنــي عاقات 
مــع جهــات تريعيــة يف العاصمــة (النســنع) عــى 
ــود /  ــه حم ــب عبدالل ــل النائ ــة مث ــتوى الوالي مس
ــذه املهمــة  ــايل له ــم امل ــن الدع ســليا ســانتانا، لتأم
التــي تحتــاج اىل أمــوال لنتمكــن مــن تحســن شــبكة 

ــيغن. ــة وميش ــرق يف املقاطع الط

يف  دامئــاً  العقــار  ولكــن رضيبــة   
تأمــن  يف  ذلــك  يســاهم  أال  تصاعــد، 

الغــرض؟  لهــذا  مبالــغ 

هــذا العامــل ال يرتبــط بشــكل مبــارش بهــذه 
بعــض  أتلقــى  األحيــان  بعــض  ويف  العمليــة، 
االستفســارات مــن قبــل بعــض النــاس بوصفــي 
هــذا  بــأن  القــول  فيمكننــي  عقاريــاً  وســيطاً 
املوضــوع يختلــف يف طريقــة توظيفــه يف القطاعــات 
العقــار ال تذهــب اىل  املختلفــة، حيــث رضيبــة 
خزينــة املدينــة بأكملهــا وال يصــل منهــا ســوى 
32 ســنتاً مــن كل دوالر، وهنــا لــدي مــا يوضــح 
كيفيــة توزيــع الــواردات الريبيــة التــي تُجبــى 
ــدة  ــى ع ــوزع ع ــث ت ــارات حي ــاب العق ــن أصح م
والقطــاع  التعليمــي،  القطــاع  منهــا  قطاعــات 
ــايف  ــر املط ــام، ودوائ ــر الع ــب املدي ــي، ومكت االمن
وغريهــا، وكليــة هــري فــورد، ومــا يصــل كــا 
اســلفت ال يتجــاوز 32 ســنتاً لــكل دوالر واحــد مــن 

قيمــة الريبــة املدفوعــة.

ــة  ــاً يف لجن ــاً منتخب ــم فريق  بوصفك
أبــرز  ماهــي  التريعيــة  املقاطعــة 

الراهــن؟  الوقــت  يف  أولوياتكــم 

ــة هــي معالجــة وتحســن الطرقــات  أهــم أولوي
وهــذه أولويــة ليســت لنــا كمقاطعــة فحســب 
بــل عــى مســتوى الواليــة ويف هــذا الخصــوص 
طــرح  كريشــن  ويتمــر  الواليــة  تعتــزم حاكمــة 
ــل  ــهر املقب ــوع الش ــذا املوض ــال ه ــراتيجتها حي اس
ــي ســتقوم باعتادهــا  ــة الت وال أعــرف ماهــي اآللي

هــل ســتقوم بزيــادة الرائــب عــى بعــض الســلع 
لتوفــري املبالــغ املطلوبــة لتحســن الطــرق، ألنــه 
ــة اىل  ــيغن بحاج ــة ميش ــروف أن والي ــو مع ــا ه ك
ــي تعــد قدميــة،  ــة الت ــة التحتي ــد البني ــادة تجدي إع
وبــات رضوريــاً تجديدهــا بعــد أن انتهــت فــرة 
املعالجــات املرحليــة، واآلن حــان وقــت املعالجــات 
الحقيقيــة الشــاملة، وبالتأكيــد أن ذلــك يتطلــب 
رصــد االمــوال الازمــة لهــذا الغــرض ويف إطــار 
ــة الحصــول عــى االمــوال مــن  الحديــث عــن كيفي
ــة  ــت رشك ــد حاول ــا فق ــتثارات وغريه ــال االس خ
ــت  ــا تراجع ــيغن ولكنه ــتثار يف ميش ــازون االس أم
عــن هــذا الخيــار ألســباب أهمهــا تــردي نظــام 
النقــل، ووضعيــة الطرقــات التــي تعــاين مــن الــرر 
الكبــري بســبب الحمــوالت الهائلــة لشــاحنات النقــل 
ــي تحمــل معــدالت هــي األثقــل عــى مســتوى  الت
اىل  نظرنــا  وإذا  االمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
ــي ال  ــو فه ــا يف أوهاي ــم تحميله ــي يت ــدالت الت املع
ــدل الحمــوالت  تتجــاوز 8000 طــن يف حــن أن مع
يف ميشــيغن يفــوق ذلــك املعــدل، االمــر الــذي 
ينعكــس ســلباً عــى حــال الطــرق التــي تعــاين مــن 
أرضار كبــرية، ومشــكلة مــن هــذا القبيــل يجــب أن 
ــة  ــرس الوالي ــر كونغ ــنغ ع ــاً يف النس ــج قانوني تُعال
ــإن  ــد ف ــك الظاهــرة، ولكــن بالتأكي لوضــع حــد لتل
األمــر ليــس ســهاً وقــد يُقابــل مبجموعــات ضغــط 

ــاط. ــذا النش ــة به ــل املعني ــركات النق ــة ب مرتبط

مبنطقتــي  االهتــام  أيضــاً  أولويــايت  ومــن 
هاتــن  أن  أعتقــد  الننــي  وســالينا)  (ديكــس، 
معالجــة  اىل  وبحاجــة  مهملتــن  املنطقتــن 
ملشــكاتها املتمثلــة يف التلــوث البيئــي ومــا تعانيــه 
ــوالت  ــبب الحم ــغ بس ــن رضر بال ــاك م ــرق هن الط
الزائــدة، اىل جانــب ذلــك مشــكلة التغيــري املناخــي 
ــى  ــا ع ــي بظاله ــي تُلق ــامل والت ــا الع ــي يواجهه الت
ــة  ــة يف الوالي ــات املعني ــأن الجه ــد ب ــة، وأعتق البيئ
ــة  ــد البين ــات وتجدي ــا رشعــت بإصــاح الطرق إذا م
التحتيــة فابــد مــن العمــل عــى إزالــة أســباب 
وجــود مشــكلة تــرر الطرقــات يك ال تعــاد املشــكلة 
ــب  ــى يج ــدى مبعن ــدوالر س ــارات ال ــب ملي وتذه

إنهــاء أســباب املشــكلة.

هــل تعتقــد أن مثــة حاجــة إىل عمليــة إصــاح يف 

طريقــة رصف ميزانيــة املقاطعــة؟ 

ــا  ــد علين ــر تعتم ــدة دوائ ــاك ع ــة هن يف املقاطع
يف توفــري رواتبهــا منهــا مكتــب النائــب العــام الــذي 
ــة بتوفــري األمــن  يُعــد مــن أهــم املؤسســات املعني
للمواطنــن وتنــاط بــه مهمــة تعقــب املجرمــن 
ــن يشــكلون خطــراً عــى املجتمــع مــن خــال  الذي
جرائــم العنــف املحــي، ويف هــذا االتجــاه لــدى 
مكتــب املدعــي العــام حــوايل 10 محامــن يعكفــون 
عــى معالجــة 8000 قضيــة، تنتمــي يف مجملهــا 
ــن  ــتطع تأم ــي، وإذا مل نس ــف املح ــا العن اىل قضاي
ــاهم يف  ــك سيس ــإن ذل ــن ف ــؤالء املحام ــب ه روات
هجــرة هــؤالء املحامــن اىل مقاطعــات أخــرى لذلــك 
فقــد قمنــا مؤخــراً كلجنــة تريعيــة يف زيــادة 
املرصــود مــن أمــوال ملكتــب املدعــي العــام مبعــدل 
ــك  ــب ذل ــون دوالر، اىل جان ــون ونصــف امللي 1 ملي
فامليزانيــة تضطلــع بتأمــن رواتــب جهــات حكوميــة 

ــة. ــة، وعقاري ــة، مالي ــا أمني أخــرى منه

  فيــا يتعلــق باالنتخابــات االخــرية 
هــل ميكــن القــول بأنهــا كانــت األفضــل 

يف تاريــخ الجاليــة العربيــة؟ 

ــودة  ــة املوج ــذه الجالي ــور به ــا فخ ــع أن يف الواق
هنــا التــي أثبتــت حضورهــا يف االنتخابــات االخــرية 
مــن حيــث الرشــيح والتنافــس والنتائــج وعكســت 
املنافســة االنتخابيــة قــدرة أبنــاء الجاليــة عــى 
اقتحــام املشــهد االنتخــايب مــن مختلــف زوايــاه؛ فقد 
ــة  ــة حكومي ــع وظيفي ــدءاً ملواق ــحن ب ــهدنا مرش ش
ــو  ــا ه ــم ك ــب الحاك ــحاً ملنص ــا مرش ــة منه مختلف
عبدالرحمــن  املرشــح  الجاليــة  ابــن  مــع  الحــال 
الســيد الــذي أود توجيــه التحيــة لــه النــه قــام 
ــة  ــاء الجالي ــة أبن ــل يف تهيئ ــري متث بعمــل إيجــايب كب
ــات؛  ــا لحــدث االنتخاب ــا وتعبئته ــا وتثقيفه وتوعيته
معــدالت  عــى  إيجابــاً  انعكــس  الــذي  االمــر 
املشــاركة، كــا شــهدنا فــوزاً مهــاً للمرشــحة رشــيدة 
طليــب لعضويــة الكونغــرس، اىل جانــب انتصــارات 
أخــرى يف مواقــع وظيفيــة منهــا فــوز ابنــة الجاليــة 
ــدي  ــس البل ــة املجل ــب رئاس ــة مبنص ــوزان دباج س
ــي  ــك رسعين ــح ماي ــوز املرش ــورن، وف ــة ديرب ملدين

ــذا. ــور وهك ــس املذك ــة املجل لعضوي

ــز  ــة تتمي ــة العربي ــأن الجالي ــول ب ــي الق وميكنن
بالعطــاء يف مناســبات مــن هــذا القبيــل حيــث 
ــات  ــة يف فعالي ــذه الجالي ــاركت ه ــف ش ــهدنا كي ش
متويــل الحمــات االنتخابيــة ومنهــا حملــة الرشــيح 
ملنصــب الحاكــم، وأقولهــا بفخــر بأننا كجاليــة عربية 
منتلــك نخبــة مــن العنــارص املؤهلــة واملتعلمــة 
والتــي تحمــل صفــات القيــادة بإمكانهــا الولــوج اىل 
ــس عــى أي منصــب، اىل  ــات والتناف ــة االنتخاب حلب
جانــب توفــر الطمــوح واملعرفــة بالعمــل الســيايس، 

كــا أود االشــارة بــأن مــا يبعــث عــى التفــاؤل 
ــة  ــه 35 باملئ ــا مجمل ــت أن م ــام أثبت ــو أن االرق ه
ــجيل  ــوا بتس ــد قام ــة ق ــداد الجالي ــايل أع ــن إج م
باالنتخــاب  حقهــم  مارســة  لغــرض  أســائهم 
وبالفعــل ذهــب اىل صناديــق االقــراع 50 باملئــة 
ــدد  ــد الع ــل أن يتصاع ــجلن، ونأم ــن هــؤالء املس م
ــس  ــام تعك ــذه األرق ــة وه ــات القادم ــع االنتخاب م
رغبــة أبنــاء الجاليــة يف املشــاركة بعمليــة التصويــت 
االنتخابــات  ينتظرنــا يف  مــا  مثــة  بــأن  والننــى 
القادمــة حيــث ســأقوم بإعــادة ترشــيحي مــرة 
ــتوى  ــى مس ــات ع ــاك انتخاب ــيكون هن ــرى وس أخ
ــز  ــدور املراك ــيد ب ــا أش ــة، وهن ــرس والرئاس الكونغ
الدينيــة التــي لعبــت دوراً مؤثــرا ً يف االنتخابــات 
االخــرية مــن خــال تبنيهــا مهمــة تســويق املرشــحن 
بتوعيــة  والقيــام  العربيــة  الجاليــة  ابنــاء  مــن 
الناخبــن عــر املســاجد عــى الرغــم مــن أن القانــون 
الدينيــة  املراكــز  يف  بالسياســة  التعاطــي  يحظــر 
ــة  ــي لغــرض توعي ــم توظيــف املركــز الدين ولكــن ت
أبنــاء الجاليــة للمشــاركة الفعالــة يف االنتخابــات 
للتصويــت اىل املرشــحن الذيــن ســيمثلون أبنــاء 
الجاليــة يف األروقــة الرســمية الحكوميــة، ومل تكتــف 
ــع  ــت بطب ــث قام ــراك حي ــذا الح ــز به ــذه املراك ه
التــي توضــح  الكتيبــات والفايــرات  عــدد مــن 
للناخــب كيفيــة التصويــت بشــكل بســيط مــن 
ــى  ــت ع ــد والوق ــن الجه ــري م ــزال الكث ــأنه إخت ش
الناخــب يف عمليــة تحديــد خياراتــه االنتخابيــة.

التابعــة  املنظــات  بــدور  اإلشــادة  أود  كــا 
للجاليــة مثــل أيبــاك  AAPACالتــي أعــد انــا أحــد 
ــات  ــات وجه ــاكAMPAC ومنظ ــيها، وأمب مؤسس
أخــرى عــى الــدور التوعــوي الــذي قامــت بــه تلــك 
ــام  ــة واالع ــدور الصحاف ــا أشــيد ب ــات، ك املنظ
ــاء  ــدور التثقيفــي املوجــه البن ــذي مــارس ذات ال ال
الجاليــة العربيــة وأســتطيع القــول بــأن االنتخابــات 
ــة  ــا العربي ــخ جاليتن ــل يف تاري ــد االفض ــرية تُع االخ
ــج  ــد الرشــيح والتنافــس والنتائ الكرميــة عــى صعي
وأمتنــى عــى أبنــاء الجاليــة والســيا مــن مل يســجلوا 
يف ســجل االنتخابــات ان يقومــوا بتســجيل أســائهم 
ــم  ــت يك يصــل صوته ــة التصوي واالنخــراط يف عملي

ــج.  ويســاهموا يف رســم خريطــة النتائ

 هل من كلمة أخرية؟ 

اللقــاء  هــذا  عــى  الشــكر  جزيــل  أشــكركم 
ويــرين أن أعلــن بأننــي ومــن خــال موقعــي 
ــكلة  ــا يف أي مش ــاء جاليتن ــة أبن ــي يف خدم الوظيف
ــن  ــرد م ــه أي ف ــد تواج ــة ق ــاق املقاطع ــل نط داخ
ابنــاء مقاطعــة (ويــن) وأننــي يف خدمــة جميــع 

املواطنــن الذيــن صوتــوا يل.

االنتخابات االخيرة ُتعّد األفضل ألبناء الجالية العربية 
من حيث المشاركة والنتائج

 سام بيضون، أحد أبناء الجالية العربية الطموحين الذين تمكنوا من تحويل الحلم إلى حقيقة من خالل 
تكريس مبدأ الثقة بالنفس والعمل على تطوير الذات عبر العمل الجاد.. قرر اقتحام عالم السياسة حينما 

قدم نفسه مرشحًا في االنتخابات األخيرة لمنصب رسمي في اللجنة التشريعية لمقاطعة )وين( واستطاع 
هزيمة منافسه برايون ستون ليترشح الى المرحلة الثانية من االنتخابات والتي ُتّوجت بفوز مستحق.

أدى مؤخرًا اليمين الدستورية، ليدشن مسيرته الحكومية في مقاطعة )وين(.
الميزان التقت السيد سام بيضون في مكتبه وكان معه هذا الحوار: - 

عضو اللجنة التشريعية لمقاطعة “وين” سام بيضون لـ”الميزان”:

  حاورته: إسترق العزاوي 
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ديربورن ـ امليزان 

ــة  ــة االمريكي ــة اليمني ــّد الجمعي تُع
النبثــاق  االوىل  النــواة  االســامية 
مســرية العمــل االســامي عــى أرض 
االغــراب االمريــيك؛ فقــد تــم تأسيســها 
يف العــام 1938 عــر تضافــر لجهــود 
العربيــة  الجاليــة  أبنــاء  مــن  عــدد 

آنــذاك. واالســامية 

دينــي  مركــز  أي  هنــاك  يكــن  مل 
نقطــة  ليشــكل  الوقــت  ذلــك  يف 
ــة  ــات العربي ــاء الجالي ــن أبن ــي ب تاق
واملســلمة وميكنهــم مــن خالــه إقامــة 
ــم  ــة صلواته ــة وتأدي ــعائرهم الديني ش
صــاة  إقامــة  عــن  فضــاً  الخمــس 
ــن أهــم الشــعائر  ــا م ــة بوصفه الجمع
مــن  تجمعــاً  تشــهد  التــي  الدينيــة 
ــاء  ــب إحي ــة اىل جان ــاء الجالي ــل أبن قب
ــح  ــاة الراوي ــة ص ــان بإقام ــايل رمض لي
الدينيــة  االعيــاد  فعاليــات  وتنظيــم 
وصلواتهــا، لــذا كانــت الــرورة ملحــة 
ــرف  ــي تُع ــة الت ــذه الجمعي ــاء ه إلنش
بإســم  العربيــة  الجاليــة  أوســاط  يف 

مســجد ديكــس.

ــا  ــرية عمله ــع مس ــال تتب ــن خ وم
ميكــن القــول بــأن هــذه الجمعيــة تُعــد 
ــر  ــح ع ــي الناج ــل املؤس ــاالً للعم مث
ــه مــن منجــزات عــى مــدى  مــا حققت
مســريتها الزمنيــة والتــي متتــد زهــاء 8 

عقود.

الجمعيــة  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
ــات إال  ــى الترع ــكل كي ع ــد بش تعتم
أنهــا تطــورت بشــكل تدريجــي ومتكنــت 
ليشــمل  نطــاق عملهــا  توســيع  مــن 
ــب دورهــا الروحــي أدوراً  أيضــاً اىل جان
أخــرى تتمثــل يف النشــاط التعليمــي 
خــال  مــن  الجمعيــة  تقدمــه  التــي 
يف  بإنشــائها  قامــت  التــي  املــدارس 
مناطــق عديــدة مــن أماكــن تواجــد 

ــة أخــرى  ــت، ويف والي ــة يف ديروي الجالي
مثــل واليــة أنديانــا، فضــاً عــن اهتامهــا 
ــريي  ــل الخ ــل العم ــرى مث ــات أخ بقطاع
الــذي مارســته بالتعــاون والتنســيق مــع 
جهــات خرييــة أخــرى لتحفيــف املعانــاة 
عــن املنكوبــن يف مناطــق النــزاع مبــا 

ــن. ــا اليم فيه

الــدور  الجمعيــة بهــذا  ومل تكتــف 
فقــد مارســت الجمعيــة دوراً  دعويــاً مــن 
خــال مــا قامــت بــه مــن أنشــطة دعويــة 
يف أوســاط املجتمــع االمريــيك ومحاولتهــا 
إيصــال تعاليــم الديــن االســامي الحنيف 
عــن محــاوالت  بشــكل ســليم بعيــداً 
ــات  ــض الجه ــاول بع ــي تح ــويه الت التش
االعاميــة االمريكيــة تســويقه ضمــن مــا 
بــات يُعــرف بـــ “باالســاموفوبيا”، وقــد 
ــة  ــج االيجابي ــد مــن النتائ حققــت العدي

ــذا املجــال. به

ويتســم عمــل الجمعيــة بالشــفافية 

والطابــع التطوعــي الــذي يغلــب عــى 
ــا  ــة وم ــت الجمعي ــل، وكان نســق العم
تــزال منــراً للخطــاب الدينــي املعتــدل 
ــم اللغــة  ــدة لتعلي ــة جي ــواة تعليمي ون
وفــق  الدينيــة  والربيــة  العربيــة 
منهــج تعليمــي متميــز، اىل جانــب مــا 
تقدمــه مــن بعــض الخدمــات التــي قــد 
ــن  ــة مم ــاء الجالي ــض أبن ــا بع يحتاجه
ميــرون بظــروف صعبــة، حيــث فتحــت 
ذراعهــا للكثــري مــن تلــك الحــاالت 

االنســانية.

عــى ســبيل املثــال تبنــت الجمعيــة 
ــة  ــامية مهم ــة االس ــة االمريكي اليمني
ــد  ــن ال يوج ــوىت الذي ــن امل ــام بدف القي
عــى  دفنهــم  مبراســيم  يقــوم  مــن 
ــاء  ــن ابن ــواء م ــامية س ــة االس الطريق
االســام  اعتنقــوا  ممــن  أو  الجاليــة، 
وقــد  عائاتهــم،  ورفضتهــم  حديثــاً 
قامــت الجمعيــة مؤخــراً بــراء مزيــد 
مــن األرايض التابعــة ملقــرة ديكــس 

لتأمن حاجات الجالية.

وتحــاول الجمعيــة تطويــر مســرية 
الكفــؤة  العنــارص  ضــم  عــر  عملهــا 
مبختلــف االختصاصــات، ويــؤدي أعضــاء 
تطويــر  يف  بــارزاً  دوراً  اإلدارة  مجلــس 
ــدي  ــور مه ــب الدكت ــة، ولع أداء الجمعي
ــع  ــة م ــذي للجمعي ــس التنفي ــي الرئي ع
ــة الشــيخ عفيــف حمــود  مرشــد الجمعي
دوراً مهــاً يف تطويــر ذلــك األداء مــن 
خــال توســيع رقعــة عملهــا وتحديــد 

االولويــات.

الجمعيــة  مروعــات  وتخطــت 
القطــاع التعليمــي، وتوَّجــت عملهــا 
ــة؛  ــاء الجالي ــي ألبن ــز طب ــاح مرك بافتت
لــذا ميكــن القــول أن الجمعيــة اليمنيــة 
االمريكيــة االســامية متثــل أحــد أوجــه 
ــة،  ــع الجالي ــرق يف مجتم ــاح امل النج
مســرية  عــر  عملهــا  ومخرجــات 
املســرية  تلــك  تنبــئ عــن  80 عامــاً 

الناجحــة.

ــة  ــام يف مدين ــجد الس ــة مس ــهدت قاع ش
ديربــورن إقامــة مجلــس العــزاء والفاتحــة 
عــى روح املرحــوم ـ بــإذن اللــه ـ الحــاج، عــي 
محمــد الــورد، الــذي وافتــه املنيــة بعــد رصاع 

مــع املــرض.

كلمــة  التأبــن  فعاليــة  تضمنــت  وقــد 
ــد الحميــد محمــد ســامل  لعريفهــا الشــيخ د. عب
الــذي تحــدث عــن موضــوع املــوت وعــن رحلــة 
االنســان يف الحيــاة وأبــرز مــا يرتــب عــى 
اإلنســان مــن واجبــات ليفــوز بالجنــة، كــا 
ألقــى الشــيخ حســن الراعــي كلمــة مفصلــة عــن 
املــوت والحيــاة وبعــض املفاهيــم املرتبطــة بهــا 
ــي  ــوم ع ــد املرح ــن الفقي ــه ع ــب حديث إىل جان
محمــد الــورد، مســلطا ً الضــوء عــى صفاتــه 

وأخاقــه الحميــدة.

ــه تحــدث الشــيخ أحمــد الحمــي  مــن جهت
ــه  ــنة ورحلت ــه الحس ــراً مبناقب ــد مذك ــن الفقي ع

ــاء. ــة بالعط ــة الحافل الحياتي

املرحــوم عــي محمــد  الفقيــد  أن  يُذكــر 
الــورد أب ألربعــة أبنــاء ثاثــة منهــم ذكــور 
ــات  ــر اىل الوالي ــد هاج ــدة وكان ق ــاة واح وفت
ــم  ــرة، ث ــث لف ــابق ومك ــت س ــدة يف وق املتح

ــات  غــادر اىل اليمــن ليعــود مــرة أخــرى الوالي
ــع  ــد رصاع م ــة بع ــه املني ــد وافت ــدة، وق املتح

ــال .  ــرض عض م

ــص  ــدم بخال ــزان تتق ــدة املي أرسة تحريرجري
ــة  ــد داعي ــزاء آلل الفقي ــاة والع ــاعر املواس مش
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــل أن يتغم ــاري عزوج الب
الصــر  ومحبيــه  وذويــه  أهلــه   َ يُلهــم  وأن 

ــون ــه راجع ــا الي ــه وإن ــا لل ــلوان وإن والس

الجمعية اليمنية االمريكية االسالمية 
تواصل مسيرة عطائها بتفوق

في الذكرى الثمانين لتأسيسها

أبناء الجالية يقدمون التعازي 
بوفاة المرحوم علي محمد الورد

وإنا لله وإنا إليه راجعون

)يَا َأيَُّتَها الَنّْفُس اْلُمْطَمئَِنُّة اْرِجعِي إِلَى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضَيًّة فَاْدُخلِي فِي عَِباِدي َواْدُخلِي َجَنّتِي(
مبزيد من احلزن واالسى وبقلوب راضية بقضاء اهلل وقدره ينعي كل من 

 )AMPAC( اللجنة االمريكية العربية واالسالمية للعمل السياسي
 )AMLC( اللجنـــــــــة االمريكــــــية العــــــــربية واالســـــــــــــــالمية للقيــــــــــادة

   )ICD( مسجد البقاع - املركز االسالمي ملدينة ديترويت – )DCC( مسجد السالم

 أسرة جريدة امليزان 

الحاج علي محمد الورد
نتقدم جميعًا بأحر التعازي القلبية إلى عائلة وأقارب الفقيد، ونبتهل إلى اهلل ان يتغمده برحمته الواسعة،

 وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله الصبر والسلوان
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ــة  ــعارات الرصخ ــد ش ــذ تردي ــن التامي ــون م “يطلب
الخاصــة بهــم (املــوت ألمــريكا وإرسائيــل) ويحفزونهــم 
ــدوان،  ــة الع ــال ومواجه ــاركة يف القت ــى رضورة املش ع
ويحاولــون تلقينهــم دروســا تعبويــة بلغــة طائفيــة 
ويحدثونهــم حتــى عــن اســتخدام األســلحة”، هكــذا رد 
أحــد مديــري املــدارس الحكوميــة يف صنعــاء عــن ســؤال 
للجزيــرة نــت عــن اتهامــات للحوثيــن بأنهــم يحاولــون 

غســل أدمغــة الطــاب.

يضيــف مديــر املدرســة - طالبــا عــدم الكشــف عــن 
هويتــه خوفــا مــن التعــرض ألذى الحوثيــن- “هــذه 
ــم  ــن أن يت ــور م ــاء األم ــري مخــاوف أولي املارســات تث
غســل عقــول أطفالهــم وتلقينهــم أفــكارا غــري ســليمة، 
ــه مــن اســتكال  ــع أطفال ــدأ البعــض منهــم مبن ــد ب وق

ــة”. الدراس

األيــام  خــال  الحوثيــن  تعيــن  املخــاوف  وزاد 
املاضيــة مرفــا اجتاعيــا لــكل مدرســة واقعــة يف 
نطــاق ســيطرتهم، إضافــة إىل إصــدار قــرار يقــي 
ــم  ــاب لتلقينه ــبوعية للط ــص أس ــذ دروس وحص بتنفي
أفــكارا خاصــة بالجاعــة، تحــت مــرر مــا أطلقــوا عليــه 

“مواجهــة الغــزو الفكــري والثقــايف”.

ووفقــاً إلفــادة معلمــن مينيــن، فــإن املحــارضات 
عــى  يلقونهــا  الحوثيــون  أصبــح  التــي  والحصــص 
الطــاب، تــأيت اســتكاال لتحريفهــم املناهــج التعليميــة 
ومســاعيهم الســتقطاب اآلالف منهــم إىل معســكرات 
القتــال  جبهــات  يف  بهــم  للــزج  متهيــداً  التدريــب، 

إجباريــا.

مخاوف
ــه  ــل طفل ــور، نق ــاء األم ــد أولي ــل أح ــى كام مصطف
ــة إىل  ــدايئ) مــن مدرســة حكومي ــع ابت (يف الصــف الراب
مدرســة خاصــة رغــم التكلفــة الباهظــة، نتيجــة مخاوفه 
ــر  ــده وتؤث ــل ول ــكار إىل عق ــك األف ــلل تل ــن أن تتس م

ــه. علي

ــه اتخــذ ذلــك القــرار بعــد  وبحســب مصطفــى، فإن
ــا  ــدرايس وم ــاج ال ــل يف املنه ــري الحاص ــظ التغي أن الح
ــه الحوثيــون مــن إضافــة دروس طائفيــة ضمــن  قــام ب
ــج  ــح يف مناه ــف واض ــواد، وتحري ــض امل ــررات بع مق
اللغــة  وحتــى  النبويــة  والســرية  اإلســامية  الربيــة 

ــية. ــول الدراس ــررات الفص ــة مق ــة وبقي العربي

ــم  ــرر مســؤول حــويث يف وزارة التعلي ويف الســياق، ب
الخاضعــة لهــم بصنعــاء، اتخــاذ هــذه القــرارات يف 
أن  عــى  بحرصهــم  املناهــج  يف  والتعديــل  املــدارس 
يكتســب الطــاب ثقافــات خاصــة مــن خــال األنشــطة، 

ــلوكهم. ــة س ــك مراقب وكذل

وأضــاف أنهــم يحرصــون أيضــاً عــى “التــزام الطــاب 
بالقيــم الدينيــة وإكســابهم مهــارات جديــدة وخــرات 
ــوم، يف ظــل  ــذي يعيشــونه الي ــم ال ــع واقعه ــق م تتواف
ــارات  ــعودية واإلم ــدوان يف الس ــام الع ــا ينــره إع م
للشــعب  وكراهيــة  ســموم  مــن  وأمــريكا  وإرسائيــل 

ــه”. ــى حــد وصف ــي، ع اليمن

الربيــة  قــال مســؤول مينــي يف وزارة  املقابــل،  يف 
مارســات  إن  الرعيــة  للحكومــة  التابعــة  والتعليــم 
ــري املناهــج وفــرض  ــد تغي جاعــة الحــويث مل تتوقــف عن

ــل  ــال، ب ــل القت ــض ع ــا والتحري ــة به ــارضات الخاص املح
ــام  ــكل ع ــع بش ــدد املجتم ــت ته ــك وأصبح ــاوزت ذل تج
مــن خــال األنشــطة الثقافيــة التــي تقيمها وتجــر إدارات 

ــا. ــزام به ــى االلت ــات ع ــدارس والجامع امل

ويضيــف املســؤول الربــوي أن األمــر يــزداد خطــورة 
كل يــوم، فالحوثيــون يصــدرون تعلياتهــم املبــارشة 
دون خجــل بــرورة تدريــس كراســات وكتــب مؤســس 
ــا  ــا ديني ــويث، متطلب ــن الح ــدر الدي ــن ب ــة حس الجاع
يف الكثــري مــن الكليــات، ويغلقــون أقســاما رئيســية يف 
بعــض الجامعــات ويفتتحــون أقســاما أخــرى لتدريــس 

ــراين. ــوري اإلي ــخ الث ــة الفارســية والتاري اللغ

أسباب وتبعات
وملعرفــة األســباب التــي جعلــت الحوثيــن يقدمــون 
عــى هــذا املارســات، يقــول أســتاذ علــم االجتــاع يف 

جامعــة صنعــاء الدكتــور عبــد الباقــي شمســان إن هــذا 
يف الواقــع يعتــر نتاجــا طبيعيــا إلطالــة أمــد الحــرب يف 
اليمــن، والتــي تســببت بهــا الســعودية واإلمــارات ومــا 

تقومــان بــه مــن مارســات.

ــه نتيجــة لهــذا  ــرة نــت أن ويضيــف شمســان للجزي
ــون  ــة، وجــد الحوثي ــة اليمني التأخــر يف اســتعادة الدول
الفرصــة ســانحة أمامهــم لدعــم شــخصيات مواليــة 
لهــم وتوزيعهــا يف جميــع مناطــق ســيطرتهم ومــن 
بينهــا املؤسســات التعليميــة واألكادمييــة التــي ســيطروا 
عليهــا، وكانــت جامعــة صنعــاء أول مؤسســة دخلوهــا 
بعــد ســيطرتهم عــى صنعــاء إضافــة إىل تحكمهــم حتــى 

ــاجد. ــب املس يف خط

يحاربــون جميــع  الحوثيــون  أن  وذكــر شمســان 
ــورة، بعــد  ــكارا متن ــي تحمــل أف ــة الت النخــب األكادميي

أن ذهبــوا لتغيــري املناهــج وفــرض برامجهــم الخاصــة يف 
ــن خــال هــذا  ــون م ــة، وهــم يهدف ــدارس الحكومي امل
العبــث والتحريــف إىل إعــادة صياغــة الذاكــرة الوطنيــة 

ــا. ــال بأكمله ألجي

تشويه رموز
ويلفــت شمســان إىل أن الحوثيــن يشــوهون الرمــوز 
العمليــة  أن  خصوصــا  اليمنيــة،  والذاكــرة  الوطنيــة 
الثقافيــة للجاعــة العقائديــة التابعــة للحوثيــن كانــت 
ــن،  ــود يف اليم ــة عق ــن ثاث ــر م ــل أك ــت قب ــد انطلق ق

ــة. ــك الثقاف ــم تل ــعون اآلن لتعمي ــم يس وهاه

ــري  ــت إىل تغي ــن وصل ــاوزات الحوثي ــد أن تج ويؤك
أمئــة املســاجد وقيــادات املجتمــع ومســؤويل املؤسســة 
ــاك  ــح هن ــث أصب ــا، حي ــة وكوادره ــة الجامعي األكادميي
دروس لزعيــم الجاعــة عبــد امللــك الحــويث تحــت 

ــاء. ــة صنع ــي لجامع ــب األكادمي إرشاف النائ

ويف إجابــة ألســتاذ علــم االجتــاع بخصــوص مامــح 
هــذا،  كل  إزاء  اليمنيــون  ينتظــره  الــذي  املســتقبل 
ــة  ــة حقيقي ــام قنبل ــن أم ــل نح ــان “بالفع ــال شمس ق
تنتظــر اليمنيــن وقــد ينتــج عنهــا انفجــارات عقائديــة 

مراكمــة”.

ــاك مــن يدافــع  وأضــاف “يف املســتقبل ســيكون هن
التــي يجــري غرســها اآلن وتلقينهــا  الثقافــات  عــن 
ــل  ــذا الخل ــاح ه ــهولة إص ــون بالس ــن يك ــاب، ول للط
الــذي يحــدث يف التنشــئة خصوصــا يف املــدارس، وبنــاء 
عــى ذلــك يجــب اإلرساع بالحســم العســكري يف اليمــن 

ــاذه”. ــا ميكــن إنق ــاذ م وإنق

أعلــن رئيــس الــوزراء الســوداين، محمــد 
تشــكيلة  األربعــاء  اليــوم  أيــا،  طاهــر 
ضمــت  جديــدة  كفــاءات”  “حكومــة 
21 وزيــرا، تســعة منهــم مــن الحكومــة 
بعــض  تجاوبــت  وقــت  يف  الســابقة، 
ــوم  ــة يف الخرط ــال التجاري ــركات واملح ال
التــي  املــدين”  “العصيــان  دعــوة  مــع 

املهنيــن. تجمــع  أطلقهــا 

الجديــدة  الحكوميــة  التشــكيلة  ويف 
ــرا  ــة مــن 27 وزي خفــض عــدد وزراء الدول
إىل 18 فقــط، لكنهــا مل تشــهد إال تغيــريا 
الــوزراء  بــن  ومــن  الوجــوه،  طفيفــا يف 
النفــط  وزراء  التغيــري  شــملهم  الذيــن 

والداخليــة. واملاليــة 

ــن  ــوزراء ب ــل لل ــات تبدي ــرت عملي وج
ــدد  ــظ ع ــا احتف ــة، بين ــوزارات املختلف ال
مــن الــوزراء بحقائبهــم الســابقة بينهــم 
ــد  ــد أحم ــري محم ــة الدردي وزراء الخارجي
والعــدل محمــد أحمــد ســامل والنقــل حاتــم 

ــر.  ال

   وأعلــن رئيــس الــوزراء أســاء 20 

وزيــرا اتحاديــا و18 وزيــر دولــة ميثلــون 
حــزب املؤمتــر الوطنــي والقــوى السياســية 
القــوى  عــن  فضــا  معــه،  املتحالفــة 
الوطنــي  الحــوار  عمليــة  يف  املشــاركة 

.2016 عــام  يف  املنتهيــة 

ــة  ــر رئاس ــد مبق ــي عق ــر صحف ويف مؤمت
الــوزراء بالعاصمــة الخرطــوم، قــال إيــا 
ــة  ــدة حلحل ــة الجدي ــات الحكوم “إن أولوي
الحيــاة  وتوفــري  االقتصاديــة  الضائقــة 

الكرميــة واالهتــام مبعــاش النــاس”.  

ــر  ــوداين عم ــس الس ــدر الرئي ــد أص  وق
ــن  ــا بتعي ــوما جمهوري ــوم مرس ــري الي البش
اللــواء أمــن أنــس عمــر محمــد واليــا لواليــة 
ــس  ــس مجل ــدر رئي ــا أص ــور. ك رشق دارف
حســن  عثــان  بتعيــن  قــرارا  الــوزراء 
عثــان أمينــا عامــا ملجلــس الــوزراء وعمــر 
أحمــد محمــد عــي مديــرا عامــا لهيئــة 

ــة. ــئ البحري املوان

االحتجاجات
التــي  االحتجاجــات  صعيــد  عــى 

تشــهدها البــاد قــال “تجمــع املهنيــن” 
يف صفحتــه عــى فيســبوك إن العديــد مــن 
املؤسســات والــركات واملحــات التجاريــة 
والجامعــات يف العاصمــة الخرطــوم أغلقــت 
أبوابهــا اليــوم، اســتجابة لدعــوات العصيــان 
املــدين أطلقهــا تجمــع املهنيــن الســودانين 

ــاد. ــة بالب ــات معارض وتحالف

 وأضــاف أن العصيــان شــمل املحطــة 
الوســطى واملؤسســة مبدينــة بحــري، شــايل 
ــد  ــارع عبي ــاض وش ــي الري ــوم، وح الخرط
ــتعرض  ــها. واس ــة نفس ــويب املدين ــم جن خت
الــركات  مــن  عــدد  أســاء  التجمــع 
الخاصــة التــي نفــذت العصيــان املــدين.

ــهود  ــن ش ــول ع ــة األناض ــت وكال ونقل
عيــان قولهــم إن بعــض املحــات التجاريــة 
الشــوارع  أحــد  الجمهوريــة،  شــارع  يف 
الرئيســية وســط العاصمــة، أغلقــت أبوابهــا 
ــاء  ــادات ألطب ــات وعي ــا أغلقــت صيدلي ك
يف شــارع الحــوادث وســط الخرطــوم، حيث 

ــة. ــة والعاجي ــات الطبي ــر املؤسس تنت

إن  عيــان  شــهود  قــال  املقابــل،  يف 
شــهدت  الحكوميــة  واملرافــق  الدواويــن 
ــان،  ــر بالعصي ــة ومل تتأث ــل عادي ــة عم حرك
الخرطــوم  وســط  منطقــة  إىل  إضافــة 

العامــة. واملواصــات  وأســواقها 

 ويف وقــت ســابق، دعــا تجمــع املهنيــن 
تنفيــذ عصيــان  وتحالفــات معارضــة إىل 
ــوة  ــن الدع ــوم م ــل ي ــاء، قبي ــدين، األربع م
إىل مظاهــرات جاهرييــة بالخرطــوم وعــدد 

مــن املــدن.

املصدر : الجزيرة + وكاالت

اإلثيوبيــة  الطــريان  رشكــة  أعلنــت 
الرســمية أن جميــع الــركاب الذيــن يعتقــد 
أنهــم كانــوا عــى مــن طائــرة الخطــوط 
ــاح  ــت صب ــي تحطم ــة الت ــة اإلثيوبي الجوي
ــس  ــن أدي ــاع م ــد اإلق ــايض بع ــد امل األح

ــم. ــوا حتفه ــد لق ــا ق أباب

رشكات  الصينيــة  الســلطات  وأمــرت 
الطــريان املحليــة بوقــف التشــغيل التجــاري 

لطائــرات بوينــغ 737 ماكــس 8.

عربيــا،   12 بينهــم  راكبــا،   149 وكان 
وطاقــم مــن 8 أفــراد عــى مــن طائــرة 
الــركاب مــن طــراز بوينــغ 737 التــي كانــت 
ــريويب.  ــة ن ــة الكيني ــا إىل العاصم يف طريقه

من هم الضحايا؟

الجويــة  الخطــوط  رشكــة  قالــت 
االثيوبيــة يف بيــان إن مــن كانــوا عــى مــن 
الطائــرة ينتمــون ألكــر مــن 30 دولــة، 

عربيــة. دول  بينهــم 

وكان عــى مــن الطائــرة ســتة مرصيــن، 
ومغربيــان، ومواطــن مــن كل من الســودان 

والصومــال والســعودية واليمــن.

ــا  ــرة 32 كيني ــن الطائ ــى م ــا كان ع ك
ومثانيــة  إثيوبيــن  وتســعة  كنديــا   18 و 
ومثانيــة  صينيــن،  ومثانيــة  إيطاليــن 
وســبعة  بريطانيــن،  وســبعة  أمريكيــن، 
وأربعــة  هولنديــن  وخمســة  فرنســين 
هنــود وأربعــة أشــخاص مــن ســلوفاكيا.

وكذلــك ثاثــة مــن كل مــن النمســا 
ــن  ــن كل م ــان م ــيا، واثن ــويد، وروس والس

إســبانيا، وبولنــدا وإرسائيــل.

وكان هنــاك راكــب واحــد مــن كل مــن 
ورصبيــا  والرويــج  وإندونيســيا  بلجيــكا 

وتوغــو وموزمبيــق وروانــدا وأوغنــدا.

ــن  ــادث لك ــبب الح ــد س ــح بع ومل يتض
رشكــة الطــريان ذكــرت أن الطيــار أبلــغ 
عــن وجــود صعوبــات، وطلــب العــودة إىل 

ــا.  ــس أباب أدي

  8.44 الســاعة  يف   الحــادث  ووقــع 
صباحــا، وكان ذلــك عقــب اإلقــاع مــن 

مبــارشة.  العاصمــة  مطــار 

وتعــد طائرتهــا 737 ماكــس 8- جديــدة 
 .2016 عــام  يف  أطلقــت  حيــث  نســبيا، 
وأضيفــت إىل أســطول الخطــوط الجويــة 

ــايض. اإلثيوبيــة يف أواخــر العــام امل

وكانــت طائــرة أخــرى تابعــة لركــة 
ليــون إيــر مــن نفــس الطــراز تحطمــت 
يف البحــر بالقــرب مــن إندونيســيا منــذ 
خمســة أشــهر وعــى متنهــا قرابــة 190 

شــخًصا.

ويقــول املحققــون إن طيــاري طائــرة 
ــا  ــان نظاًم ــا يصارع ــدا وكأنه ــر ب ــون آي لي
ــف  ــن التوق ــرة م ــع الطائ ــًا ملن ــا مصم آلًي
ــزة جديــدة لطــراز بوينــج 737  - وهــي مي

ــس. ماك

ــام  ــق إىل أن نظ ــج التحقي وأشــارت نتائ
ــة  ــزال مقدم ــف أدى إىل إن ــة التوق مكافح
الطائــرة، عــى الرغــم مــن جهــود الطياريــن 
لتصحيــح ذلــك. لكــن ليــس هنــاك مــا 
الجويــة  الخطــوط  طائــرة  أن  إىل  يشــري 

ــة. ــكلة ماثل ــن مش ــت م ــة عان اإلثيوبي

املصدر يب يب يس بالعريب

َعّينوا مشرفًا اجتماعيًا لكل مدرسة.. 

هذا ما يفعله الحوثيون في المدارس اليمنية

السودان يعلن حكومة كفاءات وتجاوب 
محدود مع دعوة العصيان المدني

حادث الطائرة اإلثيوبية:
 12 عربيا من بين القتلى الـ 157
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أصبــح   2018 األول)  (تريــن  أكتوبــر  فمنــذ 
العقــار الــذي يعــرف باســم »عقــار الســعدية« واحــًدا 
مــن أخطــر قضايــا تريــب العقــارات املقدســية 
لإلرسائيليــن؛ إذ تورطــت فيهــا أســاء عــدة، منهــا 
ــارايت  ــادي الســامن، (وهــو ذراع إم املشــري األول ف
ــد  ــح« محم ــة فت ــن »حرك ــادي املفصــول م ــع القي يتب
ــع  ــاري، والبائ ــد العط ــاين خال ــري الث ــان)، واملش دح
أديــب جــودة؛ ليتضــح يف النهايــة أن عقــار آل جــودة 
املوجــود يف حــارة الســعدية بالبلــدة القدميــة قــد 
ــة  ــه املســتوطنون، وبأيديهــم أوراق ملكي اســتوىل علي

صحيحــة.

عصام عقل.. سمسار تسريب 
عقارات القدس للمستوطنين!

بعــد بضعــة أيــام، وعــى بعــد 30 مــرًا فقــط مــن 
عقــار آل جــودة آنــف الذكــر، نُكــب املقدســيون بخــر 
ــجد  ــى املس ــل ع ــر يط ــار آخ ــع عق ــد ببي ــد يفي جدي
األقــى؛ إذ بيــع هــذا العقــار اململــوك يف األصــل 
للمقدســية مــروة العلمــي وابنهــا كــال، والــذي 
يقــدر مثنــه بنحــو 9 مليــون دوالر، إىل فلســطيني 
ــازل  ــر، لكــن هــذا األخــري تن ــد جاب يدعــى أمجــد ولي

ــتوطنن. ــة للمس ــه برع عن

ورسعــان مــا أخرجــت غضبــة املقدســين مــن 
تريــب أماكهــم للمســتوطنن اســم سمســار عمــل 
االســم  كان  واملشــرى،  البائــع  بــن  وصــل  حلقــة 
يعــود إىل فلســطيني يحمــل الجنســية األمريكيــة 
والهويــة اإلرسائيليــة الزرقــاء، وبرعــة الــرق ردد 
ــاره  ــل باعتب ــال عق ــام ج ــم عص ــدس اس ــكان الق س
شــخًصا يجــب االنتقــام منــه لــردع عمليــات تريــب 

العقــارات.

ــع  ــذي يق ــار ال ــص العق ــل حص ــري عق ــد اش فق
ــدس،  ــن الق ــة م ــدة القدمي ــش يف البل ــة دروي يف عقب
مــن كل مــن عائلتــي الحلبــي التــي متتلــك 40% 
ــك %60 مــن  ــي متل ــة العلمــي الت مــن العقــار، وعائل
العقــار، ثــم بــاع العقــار كامــًا إىل جمعيــة »عطــريت 
كوهنيــم« االســتيطانية، مببلــغ يقــدر بنصــف مليــون 
دوالر، بالرغــم مــن أن القانــون الفلســطيني يعتــر 
اإلرسائيليــن  لليهــود  أرض  بيــع،  أو  بيــع،  محاولــة 
الشــاقة  األشــغال  مــن  عقابهــا  يــراوح  جرميــة، 
الســلطة  رئيــس  يوافــق  أن  رشيطــة  اإلعــدام،  إىل 
الفلســطينية محمــود عبــاس عــى أي حكــم باإلعــدام.

لعقــل  أعطــي  الــذي  الــراء  إذن  أثــار  وقــد 
القاطــن يف حــي بيــت حنينــا بالقــدس، واملذيــل 

ــا  ــه محافظً ــان الحســيني بصفت ــر عدن ــع الوزي بتوقي
ســابًقا للقــدس الكثــري مــن الضجــة، إال أن وزارة 
شــؤون القــدس رسعــان مــا أكــدت عــى أنهــا منحــت 
ــا بــأال يتــم  عقــل إذن رشاء لحصــص إرثيــة »مروطً
التــرصف بالعقــار مســتقبًا، ســواء بالبيــع، أو الــراء، 
أو الرهــن إال بعــد العــودة إىل محافظــة القــدس، 
ــا بيــده ملتزًمــا بوقــف العقــار«،  ووقــع تعهــًدا خطًي
ــر أن »إذن  ــذي اعت ــوزارة ال ــان ال ــب بي ــك حس وذل
الــراء الــذي أعطــي للمدعــو عصــام عقــل، واملذيــل 
لتوقيــع الوزيــر عدنــان الحســيني، بصفتــه محافظــا 
اإلخــال  بســبب  الغًيــا  يعتــر  للقــدس،  ســابًقا 

ــراء«. ــروط إذن ال ب

وبعــد شــيوع الخــر تحركــت الســلطة الفلســطينية 
نحــو الحجــز عــى أمــاك وحســابات بنكيــة يف بنــوك 
فلســطينية تعــود لعقــل وعائلــة العلمــي املشــتبه 
بتورطهــا مــع عقــل بعمليــة البيــع، إال أن تواصــل 
ــا إىل  ــلطة ودفعه ــرج الس ــعبية أح ــات الش االحتجاج
ــر 2018.  ــن أكتوب ــارش م ــوم الع ــل يف الي ــال عق اعتق
ــذي  ــة لعقــل، ال ــا أقيمــت محاكمــة عاجل ورسعــان م
اعــرف ببيــع ممتلــكات يف البلــدة القدميــة ملجموعــة 

ــتوطنن. ــن املس م

ويف 31 ديســمر (كانــون األول) 2018، حكمــت 
محكمــة الجنايــات الكــرى يف رام اللــه باألشــغال 
ــة  ــه بجرمي ــوت إدانت ــل لثب ــى عق ــدة ع ــاقة املؤب الش
(املــادة  أحــكام  عــى  مســتندة  العقــار.  تريــب 
النافــذ،  الجزائيــة  قانــون اإلجــراءات  274/2) مــن 
األرايض  مــن  جــزء  اقتطــاع  »محاولــة  بتهمــة: 
قانــون  الفلســطينية وضمهــا لدولــة أجنبيــة مــن 
ــا عــى  العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، وأنــه »عطًف
قــرار اإلدانــة وعمــًا بأحــكام املــادة رقــم 2 مــن القــرار 
بقانــون رقــم 20 لســنة 2014 أصــدرت املحكمــة 

الحكــم باألشــغال الشــاقة املؤبــدة«.

إسرائيل تحاول انقاذ »سمسار 
العقارات« األمريكي!

عــى أرض الواقــع تعمــل إرسائيــل عــى منــع 
ــع  ــات بي ــدى لعملي ــن التص ــطينية م ــلطة الفلس الس
املمتلــكات يف القــدس لليهــود، ولذلــك مل تــردد يف 
ــن  ــل م ــاذ عق ــس إلنق ــة الوطي ــة حامي ــوض معرك خ
ــة  ــت ذريع ــارة تح ــمي، ت ــطيني الرس ــاب الفلس العق
ــلطة،  ــل الس ــن قب ــة م ــراءات قضائي ــض إج ــا ترف أنه
ضــد ســكان القــدس الذيــن يحملــون بطاقــات هويــة 
ــع  ــن بي ــن ع ــردد الكثريي ــع ت ــرى ملن ــة، وأخ إرسائيلي

عقاراتهم وممتلكاتهم لليهود.

ولذلــك قامــت إرسائيــل بسلســلة اعتقــاالت واســعة 
شــملت اعتقــال أكــر 32 مــن عنــرص مــن أجهــزة 
ــد  األمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية يف القــدس، بي
أن الخطــوات األكــر وضوًحــا يف االنتقــام اإلرسائيــي 
ــرية  ــوات كب ــت ق ــن اقتحم ــدأت ح ــل، ب ــال عق العتق
ــر  ــال يف 25 نوفم ــة االحت ــدود ورشط ــرس الح ــن ح م
القــدس  محافــظ  منــزل   ،2018 الثــاين)  (تريــن 
عدنــان غيــث، الكائــن يف حــي ســلوان يف القــدس، 
واعتقلــت غيــث عــى اعتبــار أنــه واحــد مــن مجمــوع 
فلســطينين يقفــون وراء اعتقــال عقــل، فوفًقــا ملذكــرة 
االعتقــال اإلرسائيليــة، فــإن غيــث »متــورط يف احتجــاز 
املواطنــن اإلرسائيليــن مــن قبــل الســلطة الفلســطينية؛ 
األمــر الــذي يعــرض إرسائيــل وأمــن مواطنيهــا للخطــر«.

ــدس  ــؤون الق ــر ش ــع وزي ــل مبن ــِف إرسائي ومل تكت
الســابق يف الســلطة الفلســطينية عدنــان الحســيني مــن 
الســفر والتنقــل عــى اعتبــار أنــه »شــارك يف اضطهــاد 
العــرب لبيــع األرايض لليهــود يف القــدس الرقيــة«، 
ــراء  ــي، إج ــدس اإلرسائي ــم الق ــى حاك ــرت ع ــل حظ ب
ــن  ــد م ــع العدي ــارشة م ــري مب ــارشة أو غ ــاالت مب اتص
مســؤويل الســلطة الفلســطينية، مبــا يف ذلــك رئيــس 
أبــرز  فــرج،  ماجــد  الفلســطينية  املخابــرات  جهــاز 
ــل.  ــع إرسائي ــطيني م ــي   الفلس ــيق األمن ــاء التنس رؤس
وســحبت أيًضــا بطاقــة الشــخصيات الهامــة (يف أي يب) 
مــن النائــب العــام الفلســطيني أحمــد الــراك، لتوقيعــه 
اعتقــال عقــل، وهــي بطاقــة مينحهــا جيــش  أمــر 
ــال لتســهيل تنقــل املســؤولن رفيعــي املســتوى  االحت

يف الســلطة.

ــا أن  ــول »إم ــا الق ــان حاله ــل ولس ــت إرسائي ومض
ــو  ــه«، نح ــور يف رام الل ــرب األم ــاه أو نخ ــلمونا إي تس
ــل،  ــاق عق ــان إط ــة لض ــر رصام ــراءات أك ــاذ إج اتخ

مثــل التهديــد باقتحــام مقــر احتجــازه واخــاء ســبيله 
بالقــوة، حيــث يُحتجــز يف مقــر املخابــرات الفلســطينية 
يف رام اللــه وليــس يف ســجون الرطــة الفلســطينية 
ــم  ــا. كــا ت ــم فيه ــن بالجرائ ــم احتجــاز املدان ــي يت الت
ــة  ــؤون الداخلي ــة الش ــه يف لجن ــة اعتقال ــة قضي مناقش
بالكنيســت، لدرجــة قيــام أعضــاء الكنيســت املثــار 
مواطــن  »اختطــاف  أســموه  مــا  نحــو  حفيظتهــم 
إرسائيــي«، بالســؤال عــا إذا كانــت إرسائيــل ســتظهر 
ــل  ــن ت ــودي م ــف يه ــس إذا اخُتط ــط النف ــس ضب نف

ــة؟ ــدس الرقي ــن الق ــريب م ــن ع ــداًل ع ــب، ب أبي

الغريــب يف األمــر االســتاتة اإلرسائيليــة يف الدفــاع 
عــن عقــل، وصلــت إىل حــد تدخــل الحاخامــات اليهــود 
يجــب  عــدو  إال  الفلســطينين  يف  يــرون  ال  الذيــن 
ــه  ــدس، أري ــام الق ــى حاخ ــد أفت ــم، فق ــص منه التخل
ســترين بوجــوب العمــل عــى تحريــر عقــل، معتــرًا أن 
»تحريــره يــوازي العمــل عــى تحريــر اليهــودي الــذي 
يقــع يف أرس غــري اليهــود«. وأضــاف ســترين الــذي 
ــبوق  ــري مس ــو غ ــى نح ــهور ع ــض ش ــل بع ــق قب واف
بدفــن أحــد مــريب العقــارات مبقــرة يهوديــة بعــد أن 
ــه  ــامية، أن ــر اإلس ــه يف املقاب ــطينين دفن ــض الفلس رف
ــذي  ــر ال ــل تحري ــن أج ــرية م ــود كث ــذل جه ــب ب »يج
تــم خطفــه لكونــه مشــتبًها بــه ببيــع عقــارات لليهــود، 
والعمــل عــى اإلفــراج عنــه، لتشــجيع آخريــن عــى أن 
ال يخضعــوا للــردع، وبــأن ال ميتنعــوا عــن بيــع األرايض 

ــود«. لليه

ــم يف  ــون دوره ــت متطرف ــاء كنيس ــا أدى أعض في
شــن تحريًضــا ضــد الســلطة الفلســطينية، بذريعــة 
لتــآكل »الســيادة  قــد أدى  القــدس  أن نشــاطها يف 
اإلرسائيليــة« عــى املدينــة، والتــي تجعــل الكثرييــن 
يــرددون عــن بيــع عقاراتهــم وممتلكاتهــم بســبب 
الحمــات األمنيــة التــي تقــوم بهــا أجهزتهــم، فحســب 
»أنشــطة  فــإن:  اليهوديــة  القــدس«  »لــك  منظمــة 

ــف،  ــب أن تتوق ــدس يج ــطينية يف الق ــلطة الفلس الس
ويجــب عــى إرسائيــل خــوض حــرب ضــد نشــاط 
ــكل  ــث بش ــان غي ــاط عدن ــام ونش ــكل ع ــلطة بش الس
ــال  ــن اعتق ــس ع ــؤول الرئي ــه املس ــة وأن ــاص، خاص خ

ــل«. ــام عق عص

عقل.. التسليم لألمريكان ثم اإلسرائيليين
بالتزامــن مــع الجهــود اإلرسائيليــة، نشــطت جهــوًدا 
أخــرى للواليــات املتحــدة، بهــدف الضغــط بشــدة 
عــى الســلطة الفلســطينية إلخــاء ســبيل عقــل. ففــي 
نوفمــر 2018، طالــب الســفري األمريــيك لــدى إرسائيــل 
ديفيــد فريدمــان، رام اللــه، بإطــاق رساح عقــل، فقــال: 
األمريــيك  املواطــن  تحتجــز  الفلســطينية  »الســلطة 
عصــام عقــل يف الســجن منــذ شــهرين. مــا هــي التهمــة 
التــي يشــتبه يف أنــه ارتكبهــا؟ إنهــا بيــع أرض ليهــودي«.

ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذه التغريــدة، إذ زار 
ــل يف ســجنه  ــات املتحــدة عق ــي الوالي ــن ممث عــدد م
ــؤولن  ــع مس ــم م ــؤالء لقاءه ــل ه ــه، وواص ــرام الل ب
أمنيــن يف الســلطة مــن أجــل الوصــول إىل اتفــاق 
ــد  ــدة، بي ــات املتح ــل للوالي ــليم عق ــه تس ــم مبوجب يت
ــأة  ــت وط ــت تح ــي أخف ــطينية الت ــلطة الفلس أن الس
الضغــط الشــعبي الفلســطيني تحمســها إلخــراج عقــل 
ــأ عليهــا،  ــه التــي أصبحــت عب مــن يديهــا وانهــاء قصت
ــة، وســلمت  ــة واألمريكي ــات اإلرسائيلي انصاعــت للرغب

عقــل يف ينايــر  2019 لواشــنطن.

وقبــل أن يفيــق الفلســطينين مــن صدمــة تســليم 
عقــل للواليــات املتحــدة، نــزل خــر عــودة عقــل 
يف  رسي  مــكان  إىل   2019 (شــباط)  فرايــر   27 يف 
إرسائيــل كالصاعقــة، ليتحقــق مــا قيــل عــن »التســليم 

لألمريــكان ثــم اإلرسائيليــن«.

ــن  ــل م ــد عق ــادر ض ــد الص ــم املؤب ــب حك ويذه
املحاكــم الفلســطينية أدراج الريــاح ويبقــى مجــرد حــر 
عــى ورق، دون أي اعتبــار لفتــاوي فلســطينية صــدرت 
وتحــرم بيــع املمتلــكات الفلســطينية يف القــدس لليهود. 
ومنهــا مــا أصــدره مفتــي القــدس والديــار الفلســطينية 
عكرمــة صــري يف 1996، والقاضيــة بـ»تحريــم بيــع 
ومــا  الســارسة«،  أو  لألعــداء  والعقــارات  األرايض 
ســبقها مــن فتــوى أصدرهــا علــاء فلســطن عــام 
ــورة  ــارات وخط ــب األرايض أو العق ــع تري 1935 متن
التعامــل مــع الســارسة، واعتــرت أن »الــذي يبيــع أو 
ــا  يســمر يعتــر خارًجــا عــن جاعــة املســلمن ومارًق
عــن الديــن، فــا يغســل وال يكفــن وال يصــى عليــه وال 
ــى  ــر املســلمن، وإن صــام وصــى واّدع ــن يف مقاب يدف

ــه مســلم، وإن دمــه يكــون هــدًرا«. أن

يذكر أن عدد البيوت التي تم تريبها منذ عام 
1967 حتى اآلن هو 70 بيًتا فقط، لكن غالبية هذه 

املنازل رسبت يف السنوات األخرية؛ بسبب ضعف 
السيطرة الفلسطينية عى القدس الرقية بعد وفاة 

الرئيس الفلسطيني يارس عرفات، وزيادة وترية 
التحركات اإلرسائيلية لراء هذه العقارات.

ــة  ــن وثيق ــة، ع ــس” العري ــة “هآرت ــفت صحيف كش
إرسائيليــة مؤرخــة يف ديســمر/ كانــون الثــاين لعــام 
1949، وتقــرح خطــة لطــرد الســكان الفلســطينين مــن 
عــدد كبــري مــن األماكــن يف منطقــة الجليــل ويف أماكــن 

ــة. ــطن التاريخي ــايل فلس ــرى ش أخ

ــان”، أول  ــر إيت ــو “وال ــة ه ــالة الري ــب الرس وكات
مديــر عــام لــوزارة الخارجيــة اإلرسائيلية آنــذاك، ووجهها 
إىل وزيــر الخارجيــة يف حينــه “موشــيه شــاريت”، الــذي 

ــورك. ــارة إىل نيوي كان يف زي

وكُتبــت الرســالة بعــد مــرور 6 شــهور عــى اإلعــان 
التــي بــدأت عــام 1948،  الرســمي النتهــاء الحــرب 
اإلرسائيــي  االحتــال  بــن  الهدنــة  اتفاقيــة  بتوقيــع 

والــدول العربيــة برعايــة أمميــة.

ــن  ــطينين م ــكان الفلس ــرد الس ــة ط ــن الخط وتتضم
عــدة أماكــن يف الجليــل وغريهــا شــايل فلســطن، وتــم 

ذكــر كل مــن قــرى “فســوطة” و”ترشــيحا” و”حرفيــش” 
ــش”  ــك “الج ــا”، وكذل ــدل” و”زكري ــة” و”مج و”ريحان
ــة “كفــر برعــم” املدمــرة  التــي رحــل إليهــا ســكان قري

ــام 1948. ع

وكانــت الخطــة تقــي بطــرد أكــر مــن 10 آالف 
ــم مــن املســيحين،  ــة، معظمه فلســطيني ألســباب أمني
ــة،  ــس ريحان ــش ورشك ــن دروز حرفي ــوا م ــم كان وبعضه
لكــن نــص الوثيقــة مل يحــدد الوجهــة التــي كان ســيطرد 

ــا هــؤالء. إليه

الافــت أن “إيتــان” أكــد يف الرســالة موافقــة “دافيــد 
بــن غوريــون”، أول رئيــس وزراء إلرسائيــل، عــى الخطــة، 
لكــن “إيتــان” ســعى للحصــول عــى موافقــة وزيــر 
الخارجيــة شــاريت ووزيــر املاليــة إليعيــزر كابــان؛ 
لتغطيــة تكلفــة العمليــة، املقــدرة بحــوايل مليــون لــرية 

ــن. ــادة توطــن املهجري ــة، تشــمل إع إرسائيلي

وطلــب “إيتــان” رضورة الحصــول عــى موافقــة 
“شــاريت” عــى الخطــة وإبــداء رأيــه فيهــا، وقــال إنــه 
شــخصيا رفــض الخطــة ألســباب سياســية، ورأى أنــه مــن 

ــا. ــاريت عليه ــع ش ــروري أن يطل ال

ــى  ــت حت ــالة بقي ــذه الرس ــة إن ه ــت الصحيف وقال
دولــة  “أرشــيف  ملــف  محفوظــة يف  قريــب  وقــت 

إرسائيــل”، وســمح باالطــاع عليهــا قبــل 6 أشــهر.

ــاء هــذه الرســالة ورســائل أخــرى،  ــم إخف ــا، ت وحالي
ــا. ــا االطــاع عليه ومل يعــد ممكن

مل  اإلرسائيــي  األرشــيف  أن  “هآرتــس”  وأضافــت 
يقــدم تفســريا لحجــب الوثيقــة مجــددا، واســتبدلت بهــا 
عــى صفحــة اإلنرنــت الخاصــة صفحــة فارغــة مكتــوب 

ــط. ــة “رّسي” فق ــا كلم عليه

ــا  ــية -ك ــباب سياس ــذ ألس ــة مل تنف ــم أن الخط ورغ
تقــول الصحيفــة- إال أن عــددا مــن املؤرخــن اإلرسائيليــن 

الجــدد، أمثــال إيــان بابــه، وبينــي موريــس، كشــفوا 
يف الســنوات األخــرية بالوثائــق التــي اطلعــوا عليهــا يف 
ــات  ــة والعصاب ــة الصهيوني ــاص بالحرك ــيف الخ األرش
اليهوديــة ومراســات املســؤولن اإلرسائيليــن قبــل 
عــن   1948 عــام  الفلســطينية  النكبــة  أثنــاء  ويف 
وضــع وتنفيــذ خطــة للتطهــري العرقــي بحــق الشــعب 

الفلســطيني.

وإيــان بابــه مــؤرخ معــاد للصهيونيــة وضــع كتابــا 
بعنــوان “التطهــري العرقــي يف فلســطن”، اســتعرض فيــه 
الخطــة الصهيونيــة لطــرد العــرب، وسلســلة املجــازر 

التــي ارتكبــت لتنفيــذ الخطــة.

ــن  ــا ب ــري م ــم تهج ــة، ت ــادر التاريخي ــب املص وحس
850 ألفــا إىل أكــر مــن 900 ألــف فلســطيني مــن 
عــام  الصهيونيــة  العصابــات  احتلتهــا  التــي  األرايض 
ــة األمــم املتحــدة  1948، وصــار عددهــم -حســب وكال

الــرق  يف  الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل  لغــوث 

األدىن (أونــروا)- أكــر مــن 5 مايــن الجــئ موزعــن عــى 

مخيــات يف الضفــة الغربيــة واألردن وســوريا ولبنان ويف 

باقــي أنحــاء العــامل.

ودمــرت العصابــات الصهيونيــة أكــر مــن 550 قريــة 

فلســطينية، فيــا بقــي نحــو 120 ألــف فلســطيني فيــا 

عرفــت الحقــا باســم إرسائيــل.

الدور الخطير الذي يلعبه رجل امريكا
في القدس عصام عقل بدعم دولة االمارات

 كان بيًتا بحلة جميلة يطل على قبة الصخرة والمسجد األقصى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حين يمر عليه قاصدو الحرم 
القدسي يغبطون مالكه؛ فهو جار األقصى، لكن هذا البيت الذي يملكه آل جودة )الحسيني( المقدسيون، دخل حلبة صراع كبير بين 

 ميرفت عوفالمقدسيين وإسرائيل التي تعمل منذ أكثر من 50 عاًما على تسريب عقارات القدس لمستوطنيها.

وثيقة سرية ... خطة اسرائيل لتهجير االف الفلسطينين عام 1949
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15 شؤون فلسطينية

 الميزان- ميرفت عوف - ساسة بوست 
ــم  ــا، ث ــة م ــخاص بقضي ــن األش ــل م ــن القلي يؤم
ــارون أن يخوضــوا معركتهــم الخاصــة مــن أجــل  يخت
نــرصة هــذه القضيــة مبفردهــم دون رشيــك لهــم 
يؤازرهــم االحتجــاج، ويرفــع معهــم الفتــات االعــراض 
ــارة. وميكــن أن  ــام امل ــا أم ــم بشــعار م ــف معه ويهت
ميــي هــؤالء، الكثــري مــن الســنوات وهــم يدافعــون 
عــن قضيتهــم، دون كلــل أو ملــل مــن أجــل تحقيــق 
أهدافهــم مهــا بلغــت املعوقــات واالعتــداءات التــي 
قــد تنــال منهــم، رًدا عــى احتجاجهــم املخالــف 

ــة. للجاع

1 - وليام توماس.. أول من اعتصم 
أمام البيت األبيض

يف يونيــو (حزيــران) عــام 1981، قــرر رجــل يدعى 
وليــام تومــاس أن يخــوض مبفــرده واحــًدا مــن أطــول 
االحتجاجــات يف تاريــخ الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
ــا حظــر التظاهــر أمــام البيــت األبيــض الــذي  متحديً

طُبــق بعــد تفجــريات أوكاهومــا عــام 1995.

اختــار تومــاس رصيــف »الفاييــت ســكوار« املواجه 
لنوافــذ البيــت األبيــض مــن الجهــة الشــالية، يك 
يكــون أقــرب يف احتجاجــه ضــد السياســية األمريكيــة، 
مــن الرؤســاء األمريكيــن الذيــن تناوبــوا عــى الحكــم 
ــه  ــن اعتصام ــد م ــام واح ــد ع ــه، وبع ــرة احتجاج ف
ــا  ــرا مًع ــو، ليتظاه ــيتيون بيكيت ــه كونس ــت إلي انضم
ــع«. إذ  ــة أجم ــة للبري ــة بالســام والعدال لـ»املطالب
ــارة،  ــان املنشــورات والشــعارات عــى امل أخــذا يوزع
ــة  ــان للقضي ومــع مــرور الوقــت زادت حاســة االثن
الفلســطينية، وقضايــا حقــوق اإلنســان األخــرى يف 
ــت  ــام البي ــا أم ــان نهاره ــا يقضي ــد كان ــامل. وق الع
ــل أن  ــاًء، قب ــا مس ــودان إىل منزليه ــم يع ــض ث األبي
يقــررا نصــب خيمــة وتحويــل االعتصــام إىل 24 ســاعة 

مســتمرة.

ــة  ــب اللحي ــل صاح ــذا الرج ــارة أن ه ــد امل واعتق
املثــارة والنظــرة الشــديدة مجنــون، لكنــه اســتمر 

املــرات  لعــرات  تعرضــه  مــع  حتــى  باالعتصــام 
ــن  ــة م ــك املراقب ــة، وكذل ــاالت واملحاكم ــن االعتق م
ــاس  ــل توم ــة، ومل يخج ــة الري ــة الخدم ــل قناص قب
ــل  ــرات قب ــة املجوه ــة لصناع ــك رشك ــذي كان ميتل ال
أن يصبــح متطوًعــا يف جاعــة »الاعنــف اإلبداعــي« 
مــن االعــراف أن كان مدمًنــا ســابًقا للهريويــن، ولديــه 
ســجل جنــايئ ميتــد مــن نيويــورك إىل مــرص ألســباب 
ــرية. ــاك التأش ــيارات وانته ــة الس ــا رسق ــة منه مختلف

وعنــد وفــاة تومــاس الــذي ولــد يف مــارس (آذار) 
كونســيتيون  ظلــت  رئــوي  مــرض  بســبب   ،1947
ــل وفاتهــا  ــدة تكمــل اعتصامهــا، وقــد قالــت قب وحي
ــم  ــا الرطــة، وت عــن تومــاس: »لطاملــا قبضــت علين
ــا الجاهــري  ــا تجاهلتن ــريًا م ــود، وكث ــن اليه ــا م رضبن
ــوال  ــهًا ط ــر س ــن األم ــض ومل يك ــت األبي ــام البي أم
ــأتحمل ألن  ــري، وس ــا بالكث ــن ضحين ــدة، نح ــك امل تل

ــري«. ــتحق الكث ــا تس ــع عنه ــي أداف ــا الت القضاي

2 - كونسيتيون بيكيتو.. اعتصام 
لمدة 35 عاماً

قــررت املواطنــة األمريكيــة مــن أصــل إســباين 
املســتمر  بشــكل  االعتصــام  بيكيتــو،  كونســيتيون 
أمــام البيــت األبيــض، منــذ أغســطس (آب) 1981 
حتــى توفيــت يف ينايــر (كانــون الثــاين) 2016، مبركــز 
ــة يف  ــره منظمــة غــري حكومي للنســاء املــردات، تدي

واشنطن.

وبذلــك تكــون كونســيتيون قــد أمضــت ثاثــة 
عقــود ونصــف مــن االعتصــام أمــام البيــت األبيــض، 
وتحديــًدا يف شــارع بنســلفانيا املقابــل لــه، حيــث 
وليــام  احتجــاج  مــدة  احتجاجهــا  مــدة  تخطــت 
ــد  ــام، وق ــا بع ــه قبله ــح اعتصام ــذي افتت ــاس ال توم
عــارصت كونســيتيون خــال فــرة احتجاجهــا خمســة 
رؤســاء أمريكيــن، هــم: رونالــد ريجــان وجــورج 
بــوش األب وبيــل كلينتــون وجــورج بــوش االبــن 

ــا. ــاراك أوبام وب

ــة  ــاء قدمي ــة فن ــن مظل ــيتيون م ــذت كونس واتخ
التفــت بالباســتيك يك تقيهــا مــن تقلبــات الجــو؛ بيًتــا 
تزينــه مــن الخــارج لوحــات كتبــت عليهــا شــعارات 
تؤمــن بهــا كونســيتيون، فقــد بــدأت كونســيتيون 
ثــم  النوويــة،  األســلحة  انتشــار  عــى  احتجاًجــا 
العــامل  بقضايــا  االهتــام  تابعــت  أن  تلبــث  مل 
ــى رأس  ــطينية ع ــة الفلس ــت القضي ــة، وكان الحقوقي
ــارات  ــا عب ــت فيه ــات كتب ــت الفت ــا، إذ رفع أولوياته
تأييــد لفلســطن ومناهضــة ألفعــال قــوات االحتــال 
اإلرسائيــي، كتبــت بعضهــا باللغــة العريــة ووضعــت 
ــًرا  ــطينين وحج ــد الفلس ــازر ض ــوًرا ملج ــا ص بجواره
رســمت عليــه علــم فلســطن، وصــور أخــرى لراشــيل 
ــا  كــوري الناشــطة التــي قتلهــا االحتــال بغــزة دهًس
بالدبابــات، عندمــا اعرضــت عــى هــدم منــازل 

ــيتيون:  ــت كونس ــد قال ــام 2003، وق ــطينين ع الفلس
ــة التــي أفردهــا  ــا ســعيدة بالجلــوس عــى الطاول »أن
ليــًا رسيــًرا يل، وأكتــب أيًضــا الفتــات أوقفوا األســلحة 

ــزة«. ــن غ ــار ع ــوا الحص ــة، وفك النووي

واعتــاد الســياح أمــام البيــت األبيــض عــى رؤيــة 
كونســيتيون بوجههــا املجعــد وهــي تبــدو غارقــة 
ــا  ــض يف صحته ــكك البع ــد ش ــاص، وق ــا الخ يف عامله
العقليــة مثلــا حــدث مــع تومــاس، لكنهــم اســتجابوا 
لاســتاع لهــا وقــراءة املطبوعــات التــي توزعهــا، 
ــة  ــروف الجوي ــتمر يف كل الظ ــا املس ــر جهده وتقدي
املختلفــة، ســواء خــال العواصــف الثلجيــة أو يف 

ــديد . ــر الش ــات الح موج

3 - »لبيك يا أقصى« صوت نسائي 
وحيد من موريتانيا

ــك  ــكا؛ لبي ــة بأمري ــفارة وال عاق ــفري وال س »ال س
يــا أقــى، بالــروح بالــدم نفديــك يــا أقــى«، واحــدة 
مــن جملــة شــعارات هتفــت بهــا كثــريًا ســيدة واحــدة 
وحدهــا  احتجــت  حــن  جريئــة  بخطــوة  قامــت 
أمــام الســفارة األمريكيــة يف العاصمــة املوريتانيــة 

ــوط. نواكش

تــأيت هــذه الســيدة مــن منزلهــا املتواضــع الواقــع 
جنــوب نواكشــوط لتحتــج بهــذه الطريقــة عــى 
ــراف  ــب باالع ــد ترام ــيك دونال ــس األمري ــرار الرئي ق
الســفارة  ونقــل  إلرسائيــل،  عاصمــة  بالقــدس، 

القــدس. إىل  األمريكيــة 

ــا  ــى أنه ــل رســالتها، حت ــا يشء غــري توصي ال يهمه
ــة  ــا ملعرف ــن مبحاورته ــات الصحافي ــتجب لطلب مل تس
اكتفــت  فقــد  قرارهــا،  حــول  املعلومــات  بعــض 
ــارج  ــع خ ــت يضي ــديدة: »ال وق ــة ش ــول بحاس بالق
أرض  وتطهــري  الصهاينــة  بطــرد  امللحــة  املطالبــة 
األقــى وحــرم القــدس الريــف مــن رجســهم«، 
وقــال مراســل »القــدس العــريب« عنهــا: »متكــث هــذه 
ــغالها  ــن أش ــا وع ــن أطفاله ــت ع ــي تخل ــيدة الت الس
ســاعات طــوااًل كل يــوم قبالــة الســفارة األمريكيــة يف 
نواكشــوط، وهــي تلتحــف العلــم الفلســطيني مــرددة 
شــعارات عــدة«، وتابــع املراســل: »قالــت يجــب الــرد 
ــا، الســيدة  ــذي يتحدان ــد ال ــه الوحي عــى ترامــب، إن
ــول:  ــي تق ــادة، فه ــعوبًا وق ــرب ش ــى الع ــة ع غاضب
خضــع الرؤســاء ألنهــم دمــى تحركهــا أمريــكا، لكــن ال 
أقبــل أن يخضــع الشــعوب وال أفهــم ســبب ذلــك وال 

ــذًرا«. ــل ع أقب

4 - سيمون فروفي المطالب 
بمقاطعة إسرائيل من ساحة »دام«

أكــر مــن 500 مظاهــرة فرديــة يف أمســردام 
عاصمــة هولنــدا، ومنشــورات ال يســتطيع إحصاءهــا 
وزعهــا عــى الســياح الذيــن يقصــدون ســاحة »دام« 
يف العاصمــة، أنــه الناشــط الهولنــدي ســيمون فــرويف 
الــذي يتظاهــر مبفــرده منــذ أكــر مــن أربعــة أعــوام 
ونصــف لنــرصة الفلســطينين، وضــد مــا تقرفــه 
إرسائيــل، التــي ركــز يف مظاهراتــه عــى املطالبــة 

مبقاطعتهــا.

فــرويف الــذي ينتقــد أيًضــا املوقــف الســيايس 
للحكومــة الهولنديــة يف هــذا اإلطــار، يــأيت إىل الســاحة 
ــا الســياح بشــكل كثيــف كل أســبوعن  ــي ميــر به الت
مهــا كانــت األوضــاع الجويــة، ومثــل غــريه مــن 
ــات  ــرض لهج ــة تع ــات اإلرسائيلي ــن للسياس املعارض
متكــررة مــن يهــود، وقــد وصــل األمــر لحــد اعتيــاد 
ــرض  ــى التع ــن ع ــذ عام ــابق من ــي س ــدي إرسائي جن
ــول«:  ــة »األناض ــث لوكال ــوريف يف حدي ــول ف ــه. يق ل
»هــذا تــرصف بشــع جــًدا، وقــد تعرضــت للتوقيــف 
ــأن  ــة ب ــت املحكم ــرة قض ــببه، وذات م ــرة بس 15 م
يدفــع الجنــدي يل تعويًضــا بعــد أن مــزق معطفــي«، 
ــطن  ــهده فلس ــذي تش ــم ال ــوريف: »الظل ــف ف ويضي
يسء ومؤســف للغايــة، ومــا يحصــل يف غــزة بشــكل 
ــل  ــا أن نفع ــية وعلين ــن وحش ــارة ع ــو عب ــاص ه خ

ــال هــذا الوضــع«. شــيئا حي

ويؤكــد فــوريف أنــه ال يقــوم بعمــل معاٍد للســامية؛ 
ــري عــن حــب واحــرام للفلســطينين.  ــا هــو تعب وإمن
ــة يف  ــك أخــذت وســائل االعــام اإلرسائيلي وبرغــم ذل
الفــرة األخــرية تركــز عــى مــا اســمته ارتفــاع نســبة 
معــادة الســامية يف هولنــدا، فقــد جــاء يف تقريــر 
ــاداة  ــون بـ»مع ــت« معن ــم بوس ــة »جريوزالي لصحيف
ــة أن  ــر إىل حقيق ــه: »بالنظ ــدا« أن ــامية يف هولن الس
ــة بــن املســلمن الهولنديــن،  هــذه الكراهيــة متوطن
يف  وتأثريهــم  نســبتهم  أن  حقيقــة  إىل  وبالنظــر 
ــه ال توجــد  ــاد؛ وبالنظــر إىل حقيقــة أن البــاد يف ازدي
بالفعــل قــوى مضــادة، فإنــه حتــى يف وســائل اإلعــام 
الهولنديــة هنــاك أشــياء مروعــة مكتوبــة عــى أســاس 
منتظــم عــن اليهــود وإرسائيــل، إذا مل يســتطع املــرء 
االعتــاد عــى هولنــدا إللحــاق الهزميــة بهــذا االتجاه، 

ــاك مــن ســيحقق أداء أفضــل«. ــن يكــون هن فل

باملســجد  املــرواين  املصــى  بُنــي 
ويتكــون  األمــوي،  العهــد  يف  األقــى 
ــة  ــا مســقوفا، ومئ ــن 16 رواق املصــى م

حجــري. عمــود 

 4.5 مســاحة  عــى  املصــى  يقــع 
الجنوبيــة  الزاويــة  أســفل  دومنــات 
الرقيــة مــن املســجد األقــى، ويتميــز 
بســقفه وأرضيتــه املكونــن مــن الحجــر، 

ــل. ــع لـــ 4000 مص ويتس

وبنــي املــكان الســتخدامه تســوية 
لهضبــة بيــت املقــدس للبنــاء عليهــا، 
ــون  ــه الصليبي ــي حّول ــد الصليب ويف العه
ــات  ــرت حلق ــول، وُحف ــطبل للخي إىل إس

ــه. ــرية بجدران كب

ــويب  ــن األي ــاح الدي ــر ص ــد تحري بع
اســتعاله  إىل  املــكان  أعــاد  للقــدس، 

الســابق تســوية ومخزنــا، لكنــه أهمــل يف 
الفــرة اململوكيــة ثــم أعيــد لــه االعتبــار 
ــس. ــتخدم للتدري ــاين واس ــد العث بالعه

عــام  القــدس  احتــال رشق  بعــد   
1967 بــدأت األطــاع وخطــط الهيمنــة 
عليهــا، فســارعت مؤسســات إســامية 
ــه وافتتاحــه  ــاف إىل ترميم ــرة األوق ودائ
عــام 1996، وأثنــاء الرميــم كشــف عــن 
ســبع بوابــات قدميــة مغلقــة فتحــت 
اثنتــان منهــا، وترعــت مــرص بفــرش 

املصــى بالســجاد.

وســمي املصــى املــرواين بهــذا االســم 
بعــد الرميــم تكرميــا ملــروان بــن الحكــم 
الخليفــة األمــوي والــد الخليفــة عبــد 
امللــك بــن مــروان الــذي كان لــه وألبنائــه 

دور يف إعــار األقــى.

المصلى المرواني في 
األقصى.. ما قصته؟

“المقلوبة” الفلسطينية.. أكلة تاريخية عابرة للحدود
الميزان – فريدة أحمد – الجزيرة نت 

وأطباقــه  املميــزة  بتوابلــه  الفلســطيني  املطبــخ  يتميــز 
ــخ  ــت املطب ــريون بي ــره الكث ــه املتعــددة، ويعت ــدة ونكهات الفري
الشــامي الــذي يشــتهر بأطباقــه املتنوعــة، ويقــوم أســاس األكل 
الفلســطيني عــى مقومــات أساســية تتمثــل باللحــم واألرز 
والتوابــل واأللبــان والرغــل والزعــر إضافــة إىل الخــراوات 
واملكــرات التــي تضــاف إىل أغلــب األطبــاق، ومــن أشــهر 
لكــن  املنســف”.  املقلوبــة،  األوزي،  “املســخن،  أطباقــه 
“املقلوبــة” تعــد الطبــق األشــهر عــى اإلطــاق الــذي انتــر يف 
بــاد الشــام ومنهــا إىل دول عربيــة متعــددة، مــع إدخــال بعــض 
التعديــات واإلضافــات ليائــم كل منطقــة وكل أرسة عــى حــدة.

فا هي قصة “املقلوبة” وملاذا سميت بهذا االسم؟

روايات متعددة
عرفــت “املقلوبــة” يف فلســطن منــذ القــدم، وكانــت 
تســمى “الباذنجانيــة” بســبب اســتخدام الباذنجــان فيهــا 
ــك  ــول تل ــة ح ــات التاريخي ــدد الرواي ــي. وتتع ــون رئي كمك
األكلــة ومكانتهــا لــدى الفلســطينين. لعــل أكرهــا تــرددا أنــه 
حينــا فتــح القائــد صــاح الديــن األيــويب وجنــوده القــدس، 
النــاس بهــذا النــرص،  دخلــوا املدينــة املقدســة فاحتفــل 
وقدمــوا لهــم “الباذنجانيــة” التــي أعجبتــه كثــرياً، فســأل 
عــن اســمها واصفــا إياهــا بالطبخــة املقلوبــة، ذلــك ألن هــذه 

ــف. ــام الضي ــم أم ــواين التقدي ــب يف ص ــة تقل الطبخ

ــة” لفــرة  ــق كان يســمى “الباذنجاني ويحــى أن هــذا الطب
ــا  ــرى فيه ــات أخ ــال مكون ــة وإدخ ــور األكل ــع تط ــة، وم طويل
ــع  ــم وض ــه يت ــة” ألن ــميت “املقلوب ــان س ــن الباذنج ــا ع بدي

اللحــم أو الســمك أو الدجــاج مــع الخضــار 
املشــكل يف قــاع الوعــاء الــذي تطبــخ فيــه، 
ومــن ثــم تقلــب هــذه الخلطــة عنــد تقدميهــا، 
ــار  ــفل والخض ــع األرز باألس ــح وض ــث يصب بحي
واللحــم يف األعــى لذلــك ســميت “مقلوبــة” ألن 
ــه” بغــض النظــر إن كان  أي مكــون ميكــن “قلب

ــريه. ــا أو غ باذنجان

جــاء  -كــا  الروايــات  إحــدى  وتشــري 
بصحيفــة الــرق األوســط- أن تلــك األكلــة 
ــى  ــاحل ع ــل الس ــا أه ــتهر به ــطينية اش الفلس

شــواطئ البحــر األبيــض املتوســط الذيــن كانــوا يعتمــدون 
يف طعامهــم عــى صيــد الســمك، وحينهــا كانــت تســمى 
“الصياديــة” ثــم انتــرت بــن املناطــق الفلســطينية الجبليــة 
منــذ زمــن بعيــد وأخــذوا يطبخونهــا باســتخدام الدجــاج 
واللحــم بــدال مــن الســمك، وكان لزامــا أن يتغــري اســمها بعــد 
تغــري املكــون الرئيــي فيهــا “الســمك” وملــا كانــت تلــك األكلــة 
تحتــاج عــى اختــاف مكوناتهــا أن “تقلــب” يف صــواين التقديم 
-عــى غــرار األكات التقليديــة األخــرى- ســميت “املقلوبــة”.

ــرة  ــي والزه ــان الروم ــن الباذنج ــة” م ــون “املقلوب وتتك
“القرنبيــط” والبطاطــس والدجــاج أو اللحــم واألرز والبصــل 
وزيــت الزيتــون والقرفــة وورق الغــار والصنوبــر واملكــرات 

ــة. ــح والفلفــل وبهــارات املقلوب واملل

إضافات وتعديالت
انتــرت “املقلوبــة” يف دول العــامل تباعــاً، يف البــدء كانــت 
ــراق والســعودية ومــرص،  ــت إىل الع ــم وصل يف دول الشــام ث
ــية يف  ــاق الرئيس ــن األطب ــدة م ــد واح ــوم تع ــا الي ــى أنه حت

األردن وسوريا ولبنان والعراق.

هجــرة  واكــب  قــد  “املقلوبــة”  انتشــار  أن  ويعتقــد 
الفلســطينين ونزوحهــم بعــد حرب 1948، خصوصــا يف األردن 
وســوريا ولبنــان، إضافــة إىل أغلــب الــدول التــي وصلــوا إليهــا، 
ــل  ــم وضــع الخضــار والتواب ــة وت حيــث تطــورت هــذه األكل
والبهــارات، والبعــض أضــاف إليهــا البطاطــا والجــزر والفــول 
األخــر والقــرع األصفــر واملوجــود مــن أنــواع الخضــار 

ــرى.  ــل األخ ــان والتواب ــة إىل الحبه ــرى، إضاف األخ

ــن  ــاج، يف ح ــا بالدج ــل صنعه ــض األرس تفض ــا أن بع ك
ــا،  ــايس فيه ــون أس ــم كمك ــك باللح ــر يتمس ــض اآلخ أن البع
ــا  ــمتي بين ــى األرز البس ــا ع ــد يف صنعه ــن يعتم ــم م ومنه

ــرصي. ــاألرز امل ــرون ب ــا آخ يفضله

وترتبــط “املقلوبــة” عــادة بالوالئــم واألعــراس واملناســبات 
ــة  ــام العادي ــع يف األي ــا تصن ــا أيض ــة، لكنه ــة املختلف العائلي
بعيــدا عــن املناســبات، مــع االســتغناء عــن بعــض اإلضافــات 
املكلفــة مثــل الصنوبــر واملكــرات واســتعال الدجــاج بديــا 
ــن  ــي ع ــك التخ ــل، وكذل ــة األق ــه املادي ــم لتكلفت ــن اللح ع

ــايت. ــت النب ــا واســتبداله بالزي ــون يف صنعه ــت الزيت زي

»أنت الجماعة ولو كنت وحدك«..

 أشهر 4 اعتصموا بمفردهم نصرًة لفلسطين
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البشــري الــذي يُكمــل 30 عاًمــا يف الحكــم يف شــهر 
ــى  ــه ع ــرام الســلطة لدي ــه غ ــادم، مل ينت ــو الق يولي
مشــارف الثانــن عاًمــا، ورغــم أن دســتور الســودان 
ــم يف  ــزب الحاك ــح الح ــط، رش ــن فق ــمح بواليت يس
ــات  ــري لانتخاب ــر البش ــاد عم ــس الب ــودان رئي الس

ــا يف 2020. ــرر إجراؤه ــية املق الرئاس

هــذا اإلعــان أعقبــه بشــهور قليلــة احتجاجــات 
عارمــة يف الســودان ضــد رئيــس وصــل إىل الســلطة 
عــام 1989، وانُتخــب لفرتــن عامــي 2010 و2015، 
البشــري إىل  الســؤال األبــرز: كيــف وصــل  لكــن 

ــلطة؟ الس

السودان.. تاريخ طويل من االنقابات

املفارقــات  مــن  الســودان  تاريــخ  يخلــو  ال 
ــه عــن  ــد اســتقال الســودان وانفصال ــة، فبع العجيب
مــرص عــام 1956 بــدأت األحــزاب السياســية تتشــكل 
هنــاك  فــكان  األرض،  عــى  وجــود  لهــا  ويكــون 
اليمــن مثــل “حــزب األمــة” املدعــوم مــن الحــركات 
اليســار  هنــاك  وكان  بكــرة،  املوجــودة  الصوفيــة 
ممثــاً يف الحــزب الشــيوعي الســوداين، وكان بينهــا 
الجاعــات اإلســامية واإلخــوان املســلمن، وظهــرت 

ــم.    ــى الحك ــاث ع ــراف الث ــن األط ــات ب الخاف

بعــد أقــل مــن عامــن فقــط مــن االســتقال، جــرت 
أول محاولــة انقــاب عــام 1957، ثــم تــا ذلــك انقــاب 
األمــة”  “حــزب  اتفــاق  مبوجــب  تــم   ،1958 عــام 
ورئيــس الحكومــة عبــد اللــه خليــل عــى تســليم 
ــش يف  ــد الجي ــود، قائ ــم عب ــق إبراهي الســلطات للفري
ذلــك الوقــت، الــذي اســتمرأ البقــاء يف الســلطة بعــد 

ــت. ــرف مؤق ــرد ظ ــا مج ــه إليه أن كان وصول

النظــام  مــع  التقــارب  يف  عبــود  الفريــق  رشع 
ــع  ــرص وم ــارص يف م ــد الن ــال عب ــادة ج ــرصي بقي امل
ــة  ــامية “املهدي ــركات اإلس ــد الح ــة، ض ــة الرقي الكتل
ــليم  ــه بتس ــذت تطالب ــي أخ ــوان” الت ــة واإلخ والختمي
عــدة  حكمــه  شــهد  رفضــه،  وبســبب  الســلطة، 
محــاوالت لانقــاب عليــه خــال عهــده القصــري الــذي 
اســتمر 6 ســنوات قبــل أن تســقطه “ثــورة 1964”.

يف هــذا الوقــت بــرز أحــد أعــام الثــورة ومحركيهــا 
األساســين، أســتاذ الحقــوق بجامعــة الخرطــوم، الــذي 
كان قــد عــاد لتــوه مــن فرنســا بعــد أن حصــل عــى 
الدكتــوراه مــن الســوربون، ذلــك الشــخص مل يكــن إال 
حســن الــرايب، أحــد مؤســي جبهــة امليثــاق اإلســامية 
املســلمن يف  اإلخــوان  الســيايس لجاعــة  (الــذراع 
الســودان)، ثــم أصبــح أمينهــا العــام والشــخصية 
تاريــخ  يف  ورمبــا  الســودان،  إخــوان  بــن  األهــم 

ــه. ــيايس كل ــودان الس الس

إىل أن جــاء إســاعيل األزهــري الــذي تــوىل 
التجربــة  تــدم  مل  لكــن   ،1965 عــام  الحكــم 
الدميوقراطيــة الســودانية طويــاً، وقبــل أن يُِتــم 
ــتيقظ  ــو 1969، اس ــًدا يف يوني ــته، وتحدي ــرة رئاس ف
ــرب  ــد أركان ح ــن العقي ــان م ــى بي ــودانيون ع الس
جعفــر النمــريي، بانقــاب عســكري بالتحالــف مــع 
ــس  ــى رئي ــض ع ــيوعي، وقب ــزب الش ــادات الح قي
االشــرايك  “االتحــاد  حــزب  وأســس  الجمهوريــة، 

الســوداين” كحــزب وحيــد يف البــاد.

ــم  ــون بعمله ــرة كان اإلخــوان يقوم يف هــذه الف
ــة اإلســامية حســن  ــم الحرك ــى األرض، وكان زعي ع
الــرايب، الــذي كان يديــر املشــهد بهــدوء يؤمــن 
بإدخــال  اإلســامين  فأقنــع  البطــيء،  بالتغيــري 
أبنائهــم يف املؤسســات العســكرية الجيــش والرطة، 
بعامــن، وتحديــًدا عــام 1967،  االنقــاب  وقبــل 
تخــرج يف الكليــة الحربيــة دفعــة جديــدة، كان مــن 
بــن طابهــا عمــر حســن أحمــد البشــري، البالــغ مــن 
العمــر 27 عاًمــا، وكان مــن طليعــة الشــباب الذيــن 

ــامين.  ــباب اإلس ــن ش ــوا م تخرج

عــام  حتــى  الحكــم  يف  النمــريي  اســتمر 
ــت  ــارج اندلع ــة إىل الخ ــا كان يف رحل 1985، وبين
ــف  ــاميون مبختل ــا اإلس ــعبية، قاده ــات ش احتجاج
ــه  ــد حكم ــارين، ض ــع اليس ــاون م ــم بالتع أحزابه
ــي  ــاج الزراع ــع اإلنت ــذي أدَّى إىل تراج ــكري ال العس
ــاد إىل  ــي يف الب ــادي واألمن ــع االقتص ــردي الوض وت
مســتوى بالــغ الســوء، أفقــد الجنيــه %80 مــن 

قيمتــه بســبب الحــروب األهليــة.

العســكري  املجلــس  وتــويل  النمــريي،  نُفــي 
بقيــادة عبــد الرحمــن ســوار الذهــب إدارة املشــهد 
الســيايس خــال فــرة انتقاليــة اســتمرت ملــدة 
رئيــس  أول  الحكــم  وصــل  أن  إىل  كامــل،  عــام 
مــدين اســمه أحمــد املرغنــي، وحينهــا قــرر حســن 
الــرايب االنفصــال عــن اإلخــوان املســلمن وتأســيس 
ــز  ــي حــازت املرك ــة اإلســامية” الت ــة القومي “الجبه
الثالــث يف االنتخابــات النيابيــة عــام 1986، وشــارك 
عــى إثــر ذلــك يف حكومــة ائتافيــة برئاســة صهــره 
الصــادق املهــدي، وهــو صــويف، ورئيــس “حــزب 
األمــة” املدعــوم مــن الحــركات الصوفيــة، وكان 
رئيــس الحكومــة أيًضــا يف عهــد النمــريي قبــل قيــام 

ــده. ــعبية ض ــورة الش الث

رئيس الصدفة.. فتى الترابي ُيمسك بالسلطة
املرغنــي،  عهــد  اإلســامين يف  تهميــش  بعــد 
خطّــط الــرايب لانقــاب عــى الحكومــة املدنيــة 
التــي يشــارك هــو فيهــا، بدقــة متناهيــة، وكان 
 150 نحــو  العســكرية  الكليــات  يف  تخــرج  قــد 
برتــب عســكرية متفاوتــة، وموزعــن عــى مناصــب 
مختلفــة يف الجيــش، وكان أعاهــم رتبــة العقيــد 

ــري. ــر البش ــذاك عم ــن آن الرك

ــث  ــو 1989، حي ــن يوني ــوم 29 م ــاء ي إىل أن ج
اإلســامية”  القوميــة  “الجبهــة  رجــال  اُســتدعي 
داخــل الجيــش، وكات هــذه املــرة األوىل التــي يــرى 
ــد عمــر البشــري، وعــرف البشــري  ــرايب العقي ــا ال فيه
ــط،  ــاب فق ــية االنق ــان األول عش ــيقرأ البي ــه س أن
ــه  ــادة تتمثــل يف كون وكانــت مقومــات البشــري للقي

ــه. ــن زمائ ــة عســكرية ب أعــى رتب

كان الــرايب “األب الروحــي للمرحلــة” يؤمــن 
مــع قــادة االنقــاب بــأن ال طــرق لإلســام يف حيــاة 
ــورة  ــبح ث ــلطة، وكان ش ــن يف الس ــة دون متك العام
اإلســامين يف الجزائــر يُخيَّــم عــى الوضــع،  فكانــت 
مــا ُســميت بـ”ثــورة اإلنقــاذ الوطنــي” عــام 1989، 

ــاب عســكري. ــدأت بانق ــي ب الت

ــز  ــل وعج ــاد معط ــط اقتص ــاب وس ــذ االنق نُفِّ
عــن إنهــاء الحــرب األهليــة يف الجنــوب، وقــاد 
البشــري انقابًــا عســكريًا ضــد حكومــة الصــادق 
املهــدي املنتخبــة، وأعلــن بعدهــا نفســه رئيًســا 
ــي”،  ــاذ الوطن ــادة اإلنق ــس قي ــوري “مجل ــس ث ملجل
ُوصــف بأنــه مؤقــت، وزج بالقيــادات السياســية 
اإلســامية يف الســجن، وعــى رأســهم صــادق املهــدي 
ــى ال  ــم حت ــاق معه ــك باالتف ــه، وذل ــرايب نفس وال

ينكشــف أنهــم وراء االنقــاب.  

الحًقــا، وبعــد أن اعرفــت دول العــامل باالنقــاب، 
ــة  ــكل مصالح ــزاب يف ش ــادة األح ــرايب وق ــرج ال خ
وطنيــة، واكتفــى يف البدايــة بــإدارة سياســة الدولــة 
ــم قــرر  ــذه، ث مــن خلــف الســتار مــن خــال تامي

املؤمتــر  “حــزب  بتأســيس  الواجهــة  إىل  الظهــور 
ــي”  ــس الوطن ــان “املجل ــم رئاســة الرمل ــي” ث الوطن

عــام 1996.

البشير والتربي.. انقالب التلميذ على األستاذ
ــة تتكشــف بعــد الســيطرة  ــوط اللعب ــدأت خي ب
ــف الوجــه اإلســامي  الكاملــة لإلســامين، وتكشَّ
الفعــل  ردود  وتوالــت  فشــيًئا،  شــيًئا  لانقــاب 
عاملًيــا، وزاد األمــور تعقيــًدا اســتضافة الســودان 
لزعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن يف الفــرة 
مــن 1990 إىل 1996، فُوضــع الســودان مبكــًرا عــى 

ــام 1993. ــاب ع ــة لإلره ــدول الراعي ــة ال قامئ

بــدأ البشــري نفســه يرفــض تدخــات الــرايب الــذي 
الحــظ توحــش البشــري يف الســلطة، وتأرجحــت عاقــة 
ــل  ــف ورصاع وص ــن تحال ــامين ب ــع اإلس ــري م البش
ذروتــه يف حــل الرملــان، وكان الســبب مطالبــة الــرايب 
ــض  ــل وتخفي ــام 1999 بتقلي ــان الســوداين ع يف الرمل

صاحيــات رئيــس الجمهوريــة عمــر البشــري.

كانــت هــذه اللحظــة الفارقــة، لينتهــي شــهر 
ــمر/كانون  ــن ديس ــاء 12 م ــا يف مس ــل بينه العس
األول 1999، حيــث خــرج البشــري ليعلــن اســتكال 
انقابــه باإلطاحــة بالــرايب، مســتعيًنا يف تنفيــذه 
زمائــه  يف  يتمثــل  عســكري،  األول  بجناحــن: 
الضبــاط الذيــن شــاركوا معــه يف انقــاب 1989، 
ــر شــؤون  ــح وزي ــري حســن صال ــى رأســهم بك وع
رئاســة الجمهوريــة، وإبراهيــم شــمس الديــن وزيــر 

ــاع. ــة للدف الدول

ــاح الثــاين فتكــّون مــن تاميــذ الــرايب:  أمــا الجن
عــي عثــان طــه نائــب رئيــس الجمهوريــة، ونافــع 
عــي نافــع وغــازي صــاح الديــن الذيــن كانــوا قــد 
شــبوا عــن الطــوق ورأوا مصلحتهــم يف التحالــف مــع 
البشــري إلزاحــة أســتاذهم ذي القبضــة الحديديــة.  

ــل  ــتور وح ــق الدس ــم وعلَّ ــري بالحك ــرد البش انف
أحــكام  وفــرض  السياســية  واألحــزاب  الرملــان 
الطــوارئ وأعلــن حظــر التجــوال وخلــع البذلــة 
ــه  ــنَّ نفس ــلطة، وع ــه للس ــي أوصلت ــكرية الت العس
رئيًســا مدنًيــا، معلًنــا حكومــة إســامية، وصــار 
حاكــم أكــر دولــة إســامية حينهــا وإحــدى أفقرهــا 

ــا. أيًض

من انتزاع السلطة إلى تمزيق السودان
منــذ اســتياء البشــري عــى الســلطة مثَّلت قضيــة جنوب 
الســودان التحــدي األكــر الــذي يواجهــه، عــى الرغــم مــن 
أن الوقــوف دون انفصــال الجنــوب كان مــن أهــم املــررات 
التــي ســاقها البشــري يف انقابــه، بــل إن هــذه القضيــة 
أســهمت إىل حــد كبــري يف رســم مامــح سياســته الداخليــة 

وتحديــد معــامل عاقاتــه اإلقليميــة والدوليــة.

ــازل  ــض التن ــري يرف ــه كان البش ــات حكم يف بداي
ومنــح  بالدولــة  الديــن  عاقــة  قضيتــي  عــن 
يطالبــون،  كــا  املصــري  تقريــر  حــق  الجنوبيــن 
وفشــلت - الحلــول العســكرية التــي اعترهــا نظامــه 
التهميــش  للتعامــل مــع قضايــا  الوحيــدة  األداة 
والنزاعــات العرقيــة بالغــة القــدم والتعقيــد - يف 

تحقيــق النــرص للنظــام وإخضــاع املتمرديــن.

ــري  ــات البش ــت سياس ــت، فرش ــرور الوق ــع م وم
الطريــق الحريــري ودقــت املســار األخــري يف نعــش 
وحــدة الســودان، رغــم أن عهــده شــهد نهايــة الحــرب 
ــرام  ــك بإب ــار، وذل ــن الدم ــود م ــد 5 عق ــة بع األهلي

ــا. ــا إفريقي اتفــاق ســام أنهــي أطــول حــرب عرفته

ورغــم توقيــع “اتفاقيــة نيفاشــا” عــام 2005 مــع 
الحركــة الشــعبية لتحريرالســودان بقيــادة جــون 
قرنــق التــي أعطــت الحكومــة فرصــة أخــرية لتــدارك 
انفصــال الجنــوب قبــل االســتفتاء الــذي تــم إقــراره 
عــام 2011، فــإن البشــري نفســه كان يبــدو ســعيًدا 
بالتخلــص مــن األمــر برمتــه تــاركًا الجنــوب لينفصــل 
ثــم ليتمــزق هــو ذاتــه بالحــروب القبليــة والعرقيــة.

ويف دارفــور اُتهــم البشــري بارتــكاب جرائــم إبــادة 
يف رصاع خلــف الكثــري مــن الضحايــا والنارحــن، لــذا 
أصــدرت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة باســمه مذكــرة 
اعتقالــه عــام 2008، بنــاًء عــى طلــب املدعــي العام 
ــاه  ــًا إي ــو، مته ــو أوكامب ــس مورين ــة لوي للمحكم
بالتطهــري العرقــي وارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية 
يف دارفــور، ويــأيت هــذا القــرار بعــد مــرور أكــر مــن 
ــا  ــي وجهــت أيًض ــو الت 7 أشــهر مــن مذكــرة أوكامب

للبشــري تهمــة القيــام بإبــادة جاعيــة يف اإلقليــم.

أصــدرت   ،2015 فراير/شــباط  ويف 
هيومرايتســووتش تقريــًرا يف 48 صفحــة بعنــوان 
دارفــور:  يف  الجاعــي  االغتصــاب  “عمليــات 
يف  املدنيــن  عــى  الســوداين  الجيــش  هجــات 
ــن  ــي ضم ــاب جاع ــوادث اغتص ــق ح ــت”، يوثّ تاب
تعديــات أخــرى عــى حقــوق اإلنســان ضــد ســكان 
ــة  ــا حكوم ــي نفته ــات الت ــور، االتهام ــايل دارف ش
ــركة  ــوة املش ــة الق ــاً مانع ــة وتفصي ــودان جمل الس
ــي  ــاد اإلفريق ــدة واالتح ــم املتح ــن األم ــكلة م املش

بشــأنها. تحقيقــات  إجــراء  مــن  “اليوناميــد” 

م البشير للسودان؟ ماذا قدَّ
أكــر، حيــث  الســودان  الخنــاق عــى  ُضيَّــق 
شــهدت 20 عاًمــا مــن حكــم البشــري عقوبــات 
األمريكيــة  اإلدارات  مــن  قاســية  اقتصاديــة 
املتتابعــة، وكان الحــدث الدرامــا يف عــام 1993، هــو 
ــكا للســودان بدعــم اإلرهــاب وزعزعــة  ــام أمري اته
االســتقرار اإلقليمــي وانتهــاك حقــوق اإلنســان ومنع 
الحريــات الدينيــة، وأدرجــت واشــنطن الســودان يف 
قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب، رًدا عــى اســتضافته 

زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن عــام 1991، 
قبــل أن يغــادر الخرطــوم عــام 1996، تحــت وطــأة 

ــودان.   ــى الس ــة ع ــوط أمريكي ضغ

ــون  ــل كلينت ــد بي ــارة يف عه ازدادت األحــداث إث
بفــرض الواليــات املتحــدة حظــًرا اقتصاديًــا، فظهــرت 
ــد  ــات وتقيي ــلع والخدم ــادل الس ــع تب ــاهد من مش
املعامــات املاليــة وتجميــد املمتلــكات واألصــول 
ــة  ــا األمريكي ــر التكنولوجي ــع تصدي ــودانية ومن الس
املواطنــن  األمريكيــة،  الــركات  وألزمــت  لــه، 
األمريكيــن بعــدم االســتثار والتعــاون االقتصــادي 

ــد. مــع هــذا البل

العقوبــات  مسلســل  مــن  جديــدة  حلقــة  يف 
أضــاف جــورج بــوش االبــن ملســته اإلبداعيــة بزيادة 
الحظــر ليشــمل األنشــطة النفطيــة والبروكيمياويــة، 
ــة  ــور يف قامئ ــزاع دارف ــة يف ن ــات متورط وإدراج جه
العقوبــات، وشــملت 133 رشكــة وثاثــة أفــراد، 
ــق  ــودان ومناط ــوب الس ــا جن ــتثنى الحًق ــه اس لكن
أخــرى مثــل دارفــور والنيــل األزرق وإقليــم أبيــي.

يتحمــل  مل  اإلداري  بالفســاد  املرهــق  البطــل 
قطاعاتــه  وتدهــورت  اقتصــاده  فتأثــر  ذلــك،  كل 
ــم  ــوب، ورغ ــال الجن ــد انفص ــا بع ــة خصوًص املختلف
ــه  ــاء خصم ــاوالت إلرض ــض املح ــودان ببع ــام الس قي
وتوقيــع  اإلرهــاب  ملكافحــة  كالتعــاون  األمريــيك 
اتفاقيــة الســام الشــامل لوقــف الحــرب بــن الشــال 
ــك مل يغــري حبكــة املسلســل  ــإن كل ذل ــوب، ف والجن
ــاراك  ــا ب ــة أضافه ــة طفيف ــوالت درامي ــوى يف تح س
أوبامــا خــال 8 ســنوات كاإلعفــاء املحــدود ملعــدات 

طبيــة وآالت زراعيــة وتطبيقــات لاتصــال.

ــد ترامــب جــرت  ــايّل دونال ــس الح ــد الرئي ويف عه
تســويات انتهــت برفــع بعــض العقوبــات االقتصاديــة 
املفروضــة عــى الخرطــوم جزئًيــا، ويقــول البيــت 
أحــرزه  الــذي  للتقــدم  نتيجــة  ذلــك  إن  األبيــض 
ــودان  ــت الس ــة أبق ــن اإلدارة األمريكي ــودان، لك الس

ــاب. ــة لإلره ــدول الداعم ــة ال ــى الئح ع

أمــا السياســة الخارجيــة للبشــري فقــد اتســمت 
باملراوغــة واملنــاورة يف املواقــف رشًقــا وغربًــا، وكان 
الســوداين  املوقــف  الدراماتيــيك يف  التحــول  آخرهــا 
تجــاه رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد بعــد عزلــة 
اســتمرت لـــ7 ســنوات، كــا باتــت العاقــات اإلرسائيلية 
الســودانية تتصــدر املشــهد الســيايس بشــكل عــام، 
خاصــة بعــد الحديــث املتكــرر مــن الجانــب اإلرسائيــي، 
بعقــد سلســلة لقــاءات رسيــة مــع مســؤولن ســودانين، 

ــا. ــة وتطويره ــات الثنائي ــث العاق لبح

عاقتــه  يف  أكــر  البشــري  براغاتيــة  واتضحــت 
باإلســامين وأعدائهــم، فقــد كان انقــاب البشــري 
ــعدت  ــي أس ــور الت ــد األم ــرايب يف 1999 أح ــى ال ع
اإلماراتيــن كثــريًا فــزاد اقرابهــم مــن النظــام الســوداين 
والتنســيق األمنــي والســيايس واالقتصــادي معــه، 
ــا. ــر وتركي ــة قط ــر ملقاطع ــط أك ــزداد اآلن الضغ وي

صحيــح أن يف عهــد البشــري تدفــق النفــط، وعــرف 
ــدم، لكــن  ــذي مل ي ــن االســتقرار ال الســودان شــيًئا م
انفصــال الجنــوب زاد املعانــاة االقتصاديــة، حيــث 
ــوارد،  ــن امل ــرية م ــبة كب ــدة نس ــة الولي ــذت الدول أخ
وفقــد الســودان الجــزء األكــر مــن مــوارده، القــادم 
مــن النفــط، لتســقط امليزانيــة يف هــوة عجــز ســحيقة 
يف ظــل خضوعهــا لديــن تجــاوز الـــ45 مليــار دوالر.

منهــا  ســعًيا   -  2013 يف  الحكومــة  واضطــرت 
لتقليــص ذلــك العجــز - إىل رفــع الدعــم عــن أســعار 
ــع الســلع األساســية  ــات لرتفــع أســعار جمي املحروق
ولتصــل نســبة التضخــم إىل عنــان الســاء؛ األمــر 
ــذي أشــعل موجــة غضــب واحتجاجــات يف أرجــاء  ال
البــاد تصــدت لهــا الحكومــة بالطريقــة الوحيــدة 
التــي تعرفهــا األنظمــة العســكرية، العنــف والقمــع.

مؤيــدو الرئيــس يدافعــون عــن زعيمهــم ببعــض 
ــات  ــار الجامع ــل انتش ــازات مث ــات واإلنج اإلصاح
ــة  ــا يجــد معارضــون أن الدول ــد الطــرق، في وتعبي
تشــيخ مــع حكــم الحــزب الواحــد والزعيــم األوحــد، 
ــة  ــادت سياســته إىل أزمــات سياســية خانق ــذي ق ال
واقتصــاد مشــلول وارتفــاع يف معــدالت التضخــم 
وغيــاب  العملــة،  يف  وانهيــار   ،64% إىل  وصلــت 
للبنــى التحتيــة، أمــا الســجل الحقوقــي فتخيــم 

ــة. ــة متواصل ــات قمعي ــه مارس علي

عمر البشير..  قصة الرئيس الصدفة 
الذي يحكم السودان منذ 30 عامًا

  يبدو الرئيس السوداني من لكنته العادية ومالبسه المدنية وقصره القابع وسط العاصمة 
الخرطوم، الذي جاروه بقصر جديد منذ عامين، أنه رجل مدني، وجاء بانتخابات ديمقراطية، لكن 

في الواقع هذا الشخص هو نفسه العقيد الركن عمر حسن البشير قائد انقالب 30 يونيو 1989.   

شؤون دولية



الجمعة 15 مارس 2019م  -  العدد )352(

www.almeezannews.com

17 اعالن



الجمعة 15 مارس 2019م  -  العدد )352(

www.almeezannews.com

18

Call or WhatsApp 708-424-1900
Toll-Free 800-613-0200

CHEAPER THAN EXPEDIA
 TO MID EAST

CALL FOR FREE QUOTE
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Nihad Awad 

          Executive Director and co-founder 
of the Council on American-Islamic 
Relations (CAIR)

Dalia Mogahed 

Director of Research 
at the Institute for Social Policy 
and Understanding

Debbie Dingell

Congresswoman 

Dr. Ahmed Awad
Bin Mubarak

Ambassador of Yemen to the USA

John B O’Reilly, Jr.

Mayor of Dearborn

Rashida Tlaib

Congresswoman 

For Tickets & Information:

Office: 313-849-2147 
Ahmed Alizzi: 313-333-2673 
Email: info@amsdearborn.org

80 YEARS OF SERVICE
 AND DEVELOPMENT

A N N I V E R S A R Y
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Byblos Banquet
7258 Chase Rd
Dearborn, MI 48126

     DESIGNED BY HASSAN Tel 313-329-1238

amsdearborn

Ke
yn

ot
e 

Sp
ea

ke
rs

 

G
ue

st
 S

pe
ak

er
s

اعالن



الجمعة 15 مارس 2019م  -  العدد )352(

www.almeezannews.com

20

Gasoline prices averaged $2. 
032 per gallon in the Detroit-War-
ren-Dearborn area in January 2019, 
the U.S. Bureau of Labor Statistics re-
ported today. Assistant Commissioner 
for Regional Operations Charlene 
Peiffer noted that area gasoline prices 
were down 63.1 cents compared to last 
January when they averaged $2.663 
per gallon. Detroit area households 
paid an average of 14.7 cents per 
kilowatt-hour (kWh) of electricity in 
January 2019, less than the 16.4 cents 
per kilowatt-hour in January 2018. 
In January, the average cost of utility 
(piped) gas was 86.4 cents per therm, 
higher than its average price of 77.4 
cents per therm a year earlier. (Data in 
this release are not seasonally adjust-
ed; accordingly, over-the-year-analysis 
is used throughout.)

At $2.032 per gallon in January 
2019, costs for gasoline in the Detroit 
area were 32.0 cents lower than the 
national average of $2.352 per gallon. 
In January 2015 and 2016, Detroit 
area gasoline prices were 21.5 cents 

and 12.8 cents 
lower than the 
national average, 
respectively. 
Detroit area 
gasoline prices in 
January 2017 and 
January 2018 were 
10.3 cents and 6.7 
cents higher than 
the national aver-
age, respectively. 
(See chart 1.)

  The 14.7 cents per kWh that De-
troit households paid for electricity in 
January 2019 was 8.9 percent higher 
than the nationwide average cost of 
13.5 cents per kWh. In the previous 
four years (2015-2018) in January, 
Detroit area electricity costs exceeded 
the national average, ranging from 
3.6 percent to 24.6 percent more. (See 
chart 2.)

  Prices paid by Detroit area 
consumers for utility (piped) gas, 
commonly referred to as natural gas, 
were 86.4 cents per therm in January 

2019, 20.1 percent below the national 
average of $1.082 per therm. In the 
previous four years (2015-2018) in 
January, Detroit area utility (piped) 
gas costs were lower than the national 
average, ranging from 11.2 percent to 
26.1 percent less. (See chart 3.)

  The Detroit-Warren-Dearborn, 
MI., core based statistical area covered 
in this release is comprised of Lapeer, 
Livingston, Macomb, Oakland, 
St. Clair, and Wayne Counties in 
Michigan.

The Consumer Price Index for Feb-
ruary 2019 is scheduled to be released, 
Tuesday, March 12, 2019.

 Metro Detroit energy cost is
lower than national average



الجمعة 15 مارس 2019م  -  العدد )352(

www.almeezannews.com

21

هــل نجــح الجزائريــون يف إســقاط النظــام الحاكــم، 
الحاكمــن  قبــل  مــن  محاولــة  برُمتــه  األمــر  أن  أم 
ــن  ــذا تتباي ــن؟ هك ــب املتظاهري ــى مطال ــاف ع لالتف
ــر، عقــب إعــان  األســئلة الخاصــة مبــا حــدث يف الجزائ
الرئاســية  االنتخابــات  إلغــاء  عبدالعزيــز  الرئيــس 
يتجاهــل  أن  ميكــن  ال  انتقاليــة.  فــرة  يف  والدخــول 
متابــٌع للشــأن الســيايس مــا حــدث يف البــاد، ويعتــره 
قــراراً نابعــاً مــن داخــل منظومــة الحكــم، دون ضغــوط 
خارجيــة، يف نفــس الوقــت مل يكــن مقبــوالً لــدى كثرييــن 
وصــف مــا حــدث بأنــه نجــاح ســاحق، ولكــن بالتأكيــد 
هــي خطــوة هامــة عــى طريــق الحريــة يف الجزائــر. مثة 
مــا يثــري القلــق مــن قــرارات الرئيــس، وهــو رمبــا الــذي 
ــة  ــاء بوتفليق ــو بق ــل، وه ــن قب ــرون م ــه املتظاه رفض
ــيحدث  ــذي س ــه ال ــر نفس ــلطة، األم ــام يف الس ــدة ع مل
د مبــدة معينــة،  بســبب الفــرة االنتقاليــة التــي مل تُحــدَّ
نفــس  للرئيــس مارســة مهامــه  يف  تخــول  والتــي 
ــل اللجــوء إىل  ــت ســيهدأ الشــارع وســيكون البدي الوق
ــارس/ ــن 11 م ــدث اإلثن ــا ح ــن م ــيايس. لك ــل الس الح

آذار 2019، يُعــد انتصــاراً هامــاً، فالرئيــس بوتفليقــة 
البالــغ مــن العمــر 82 عامــاً، الــذي عــاد بعــد أســبوعن 
ر تأجيــل االنتخابــات  مــن العــاج الطبــي يف ســويرا قــرَّ
املقــررة يف أبريل/نيســان، وقــال إنــه لــن يرشــح لواليــة 
خامســة. بينــا اســتقال رئيــس الــوزراء الجزائــري، 
وســط تقاريــر تفيــد بــأن النظــام ســُيعلن عــن حكومــة 
تكنوقــراط، لرعايــة نــوعٍ مــن االنتقــال الســيايس. أثــار 
ــق  ــث أطل ــر، حي ــال يف الجزائ ــاهَد االحتف ــان مش اإلع
ــد  ــوارع. لق ــوا يف الش ــيارات وهتف ــواق الس ــايل أب األه
دفعــت أســابيع مــن اإلرضابــات الكــرى إىل تراجــعٍ 
ــل سودارســان  ــري يف مؤسســة النظــام الراســخة. ونق كب
األمريكيــة:   Washington Post لصحيفــة  راغايــان 
»كانــت االحتجاجــات نــادرًة لعقــود، ألن قــوات األمــن 
واالســتخبارات الجزائريــة فرضــت ســيطرًة مطلقــة. لــذا 
حــن تدفَّقــت أوىل حشــود الجزائريــن إىل الشــوارع 
خــال الشــهر املــايض توقَّــع القليلــون ســقوط بوتفليقة، 
النهايــة مل تلجــأ قــوات األمــن إىل القمــع  لكــن يف 
العنيــف، رغــم أنهــا اســتخدمت الغــاز املســيل للدمــوع 
ضــد املتظاهريــن«. »لــن تكــون هنــاك واليــٌة خامســة«، 
قــال بوتفليقــة يف بيــاٍن، مشــرياً غالبــاً إىل نهايــة حكمــه 
الــذي دام عريــن عامــاً: »مل يســاورين الشــك يف ذلــك، 
بأخــذ صحتــي وعمــري بعــن االعتبــار، كان واجبــي 
األخــري تجــاه الشــعب الجزائــري هــو املســاهمة يف 
يكــن هــذا متامــاً  تأســيس جمهوريــٍة جديــدة«. مل 
موقــف بوتفليقــة قبــل أكــر مــن أســبوع بقليــل، حــن 
ــه  ــتمرة، إن ــات املس ــل االحتجاج ــطاء، ويف ظ ــال لوس ق
ى فقــط بعــد أن يتــم انتخابــه مــرًة أخــرى. لكــن  ســيتنحَّ
ــة، فقــد  ــة املحتجــن مل تكــن كافي ــة لتهدئ ــك املحاول تل
رأوا أن محاولــة متديــد حكــم بوتفليقــة الــذي دام أكــر 
مــن الــازم بالفعــل -خاصــًة بعــد إصابتــه بنوبــٍة قلبيــة 
يف عــام 2013 أقعدتــه عــى كــريس متحــرك- حيلــة 

ســاخرة لنظــاٍم متعفــن، يرفــض التخــي عــن ســيطرته 
املســتبدة عــى الدولــة، بحســب الصحيفــة األمريكيــة.

تفّوق الشعب على المؤسسة
ــية  ــب السياس ــة إىل النخ ــون بالعامي ــري الجزائري يش
والعســكرية الحاكمــة للنظــام، وإىل ُعصبــة األغنيــاء 
ــي »املؤسســة«. بقــي النظــام  ــا بلفــٍظ يعن املرتبطــة به
عــى حالــه منذ األيام األوىل لاســتقال عن فرنســا، وكان 
اختبــاره األصعــب هــو التمــرد الــذي قــاده اإلســاميون 
يف تســعينات القــرن املــايض، الــذي انتهــى بحــرب أهلية 
لكــن  ألــف جزائــري.   200 مقتــل  شــهدت  دمويــة 
ــق  ــى خل ــام ع ــدرة النظ ــدُم ق ــعل ع ــل، أش ــد جي وبع
فــرص العمــل للشــباب (حــوايل ثلثــي عــدد ســكان 
ــوبياته  ــاً) ومحس ــن 30 عام ــل م ــم أق ــر أعاره الجزائ
ــٍف  ــار تحــت طي ــه، أشــعلت الن الواضحــة وســوء إدارت
واســعٍ مــن الجزائريــن الــذي يريــدون إصاحــاً حقيقيــاً. 
كتــب الصحفــي والــروايئ الجزائــري كامــل داود: »هــذا 
الجيــل مل يعــش خــال حــرب االســتقال أو الحــرب 
األهليــة، لقــد عــاش فقــط حريــَة مواقــع التواصــل 
االجتاعــي. اليــوم قفــزت هــذه الحريــة مــن الشاشــات 
ــة  ــرياً يف حري ــاهاً كب ــت كان مس ــوارع. اإلنرن إىل الش
التعبــري يف الجزائــر، والنظــام أدرك ذلــك متأخــراً. حــاول 
أن يبطئــه يف األيــام األوىل مــن االحتجاجــات، لكــن 
ــذي  ــون ال ــد الجزائري ــدوى. وج ــم الج ــك كان عدي ذل
يســتخدمون اإلنرنــت بكثافــة أنهــم بإمكانهــم امتــاك 
أكــر مــن صفحــة فيســبوك، بإمكانهــم امتــاك بلدهم«. 
ولــن يتوقفــوا اآلن، مثــة دعــواٌت بالفعــل لتحديــد 
جــدول زمنــي لرحيــل بوتفليقــة، وخطــٌط للمزيــد مــن 
ــه  ــدو النظــام وبطانت التظاهــرات هــذا األســبوع. فمؤي
مــا زالــوا يف مناصــب قياديــة رئيســية، بينــا نقــل 
ــوزراء،  ــة إىل منصــب رئيــس ال ــر الداخلي بوتفليقــة وزي
ــب  ــب نائ ــاً إىل منص ــياً رفيع ــاراً دبلوماس ــل مستش ونق

رئيس الوزراء.

دور األخضر اإلبراهيمي
ــن  ــة تعي ــاراً عــن إمكاني ــة أخب ــر محلي نقلــت تقاري
اإلبراهيمــي، وهــو وزيــر خارجيــة ســابق  األخــر 
ودبلومــايس عاملــي محــرم، لقيــادة حكومــٍة رعايــة 
انتخابــاٍت  إجــراء  أمــام  الطريــق  متهــد  أن  ميكــن 
ــأن  ــه ب ــن ثقت ــرَّ ع ــذي ع ــي، ال ــال زغام ــدة. وق جدي
املشــهد الســيايس الجزائــري »ناضــٌج« مبــا يكفــي إلدارة 
انتقــاٍل دميقراطــي: »النظــام يــدرك أنــه فقــد ثقــة 
النــاس. االحتــال الوحيــد هــو أن يجــد طريقــًة مقبولــة 
للخــروج مــن هــذه الفــوىض. آمــل أن العقــل ســينترص، 
ال ميكننــا تحمــل خــوض حــرب أهليــة أخــرى«، بحســب 
ــريَ مــن  ــرك العقــد املــايض الكث ــة. ت الصحيفــة األمريكي
العــر يف العــامل العــريب، رغــم ثــوراِت عــام 2011 التــي 
ــم، إال أن  ــال حكمه ــاٍة ط ــع طغ ــة بأرب ــهدت اإلطاح ش
ــط،  ــس املجــاورة فق التحــول الدميقراطــي نجــح يف تون
ــق. يشــري  ــرية عــى الطري ــاٍت كث ــس مــن دون مطب ولي
املحللــون اآلن إىل الوحــدة املذهلــة التــي متيــز الحركــة 

ــذر.  ــاؤٍل ح ــاٍس لتف ــة كأس ــة الجزائري االحتجاجي

األخضر اإلبراهيمي/ رويترز
والحــظ الخبــري يف شــؤون شــال إفريقيــا يف جامعــة 
ــدت  وحَّ »التظاهــرات  أن  روبرتــس،  هيــو  توفتــس، 
متجــاوزًة  مــى،  وقــت  أي  مــن  أكــر  الجزائريــن 
ــات  ــال واأليديولوجي ــق واألجي ــن املناط ــات ب االختاف
هائلــة)  (بأعــداٍد  النســاء  بــن  لتجمــع  والهويــات، 
والرجــال واألطفــال، واليســارين والليراليــن واملحافظن 
واإلســامين والعلانيــن ومتكلمــي العربيــة ومتكلمــي 
الربريــة. كــا يوجــد بُعــٌد قومــي واضــح يف املظاهــرات: 
»العلــم الوطنــي يف كل مــكان، املحاربــون القدامــى 
لحــرب االســتقال… يســريون جنبــاً إىل جنــب مــع 

ــن«. ــم املدني رفاقه

ال يربــط جيمــس ماكدوغــال، املــؤرخ يف جامعــة 
أكســفورد الــذي كتــب حــول الجزائــر، بــن مــا يحــدث 
ــراث  ــه ب ــل يربط ــريب، ب ــع الع ــورات الربي ــد وث يف البل
التــي  الشــعبية«،  »املقاومــة  مــن  الخــاص  الجزائــر 
ترســخت خــال الحــرب الثوريــة الجزائريــة ضــد فرنســا.

عقبات قانونية
وعــى الطــرف اآلخــر، فرغــم اســتجابته ألغلــب 
ــن  ــدول ع ــة بالع ــعبي واملعارض ــراك الش ــب الح مطال
الرشــح وتأجيــل االنتخابــات، فــإن أول عقبــة واجهــت 
قــرارات بوتفليقــة هــي قانونيــة بامتيــاز، بحكــم أن 
متديــد واليتــه مل يســتند إىل أي مــادة دســتورية. وتعــد 
هــذه  لتفســري  األقــرَب  الدســتور  مــن   107 املــادة 
الحالــة مــن التمديــد، ألنهــا تنــّص عــى أن »يقــرر 
رئيــس الجمهوريــة الحالــة االســتثنائية إذا كانــت البــاد 
ــاتها  ــب مؤسس ــك أن يصي ــم، يوش ــر داه ــددة بخط مه
الدســتورية أو اســتقالها أو ســامة ترابهــا«. وتنــّص 
ــة  ــس الجمهوري ــتثنائية رئي ــة االس ــول الحال ــاً »تخ أيض
تســتوجبها  التــي  االســتثنائية  اإلجــراءات  يتخــذ  أن 
واملؤسســات  األمــة،  اســتقال  عــى  املحافظــة 
الدســتورية يف الجمهوريــة«. وتشــرط هــذه املــادة عــى 
الرئيــس أال يتخــذ مثــل هــذا اإلجــراء إال بعــد استشــارة 
الشــعبي  املجلــس  ورئيــس  األمــة،  مجلــس  رئيــس 
واالســتاع  الدســتوري،  املجلــس  ورئيــس  الوطنــي، 
إىل املجلــس األعــى لألمــن، ومجلــس الــوزراء، كــا 
ــة مل  ــة الجزائري ــن الرئاس ــاً. لك ــان وجوب ــع الرمل يجتم
ــر إىل الســند القانــوين لهــذه القــرارات، أو إىل عقــد  تُ
اجتاعــات هامــة، كــا ينــص الدســتور، كــا أن الرملــان 
مل يجتمــع بدعــوة مــن الرئيــس للنظــر يف هــذا »الوضــع 
ــرارات. ووصــف  ــذي اســتدعى هــذه الق االســتثنايئ« ال
املرشــح الرئــايس عبدالعزيــز بلعيــد هــذه الخطــوة 

»باالعتــداء الصــارخ عــى الدســتور«، فيــا قــال املرشــح 
اإلســامي والوزيــر األســبق عبدالقــادر بــن قرينــة إنهــا 
ــال  ــه ق ــن جانب ــع«. وم ــر الواق ــة األم ــت »رشعي فرض
املحامــي مصطفــى بوشــايش، أحــد أبــرز وجــوه الحــراك، 
معلقــاً عليهــا: »مطلــب الجزائريــن ليــس التأجيــل، وإمنا 
ــي  ــق وطن ــة تواف ــة بحكوم ــة انتقالي ــة مرحل كان إقام
بعــد مشــاورات واســعة«. وتابــع يف مقطــع فيديــو 
ــم  ــد أن يت ــاً: »ال نري ــبوك« قائ ــع »فيس ــى موق ــه ع ل
ــري يف الذهــاب  ــة الشــعب الجزائ ــاف حــول رغب االلتف
إىل انتخابــات حقيقيــة ودميقراطيــة حقيقيــة«، رغــم أن 
ــد بإنشــاء لجنــة مســتقلة جديــدة ملراقبــة  بوتفليقــة تعهَّ

ــة. ــة الحالي ــل الهيئ ــات، وح االنتخاب

»المؤامرة بدأت«
مــن جهتــه يــرى جيــايل، الناطــق باســم حركــة 
»مواطنــة« املعارضــة، يف تغريــدة فــور صــدور القــرارات 
ــدأت«،  ــرة ب ــا«، وأن »املؤام ــة فيه ــب الثق ــه »ال يج أن
داعيــاً إىل مواصلــة الِحــراك مــن خــال مظاهــرات 
الجزائــري  الحكومــة  رئيــس  قــال  بــدوره  الجمعــة. 
األســبق عــي بــن فليــس (2003-2000)، إن »البــاد 
شــهدت اإلثنــن تعديــاً بالقــوة عــى الدســتور، باإلعــان 
عــن متديــد الواليــة الرابعــة للرئيــس (عبدالعزيــز) 
ــك يف  ــاء ذل ــعب«. ج ــة الش ــن دون مبارك ــة م بوتفليق
فيديــو نــره عــي بــن فليــس عــى صفحتــه الرســمية 
عــى موقــع »فيســبوك. وذكــر عــي بــن فليــس، رئيــس 
»القــوى  أن  املعــارض،  الحريــات«  »طائــع  حــزب 
الرئيــس بوتفليقــة)،  الدســتورية (يف إشــارة ملحيــط 
ــطو  ــرار، والس ــع الق ــز صن ــى مرك ــتولية ع ــتبقى مس س
عــى صاحيــات رئيــس غائــب«. واعتــر أن »هــذا 
بالواليــة  القــرار كان مرمجــاً  االســتياء عــى مركــز 
الخامســة، فأصبــح بالتمديــد للرابعــة مــن دون مباركــة 

ــعب« . ــن الش م

مواصلة الضغط
ــت صفحــات لناشــطن معارضن  يف الســياق ذاتــه عجَّ
مبنشــورات  و«تويــر«  »فيســبوك«  موقعــي  عــى 
ــة الضغــط عــر  ــو أيضــاً إىل مواصل ــدات«، تدع و«تغري
الشــارع، وذلــك مبظاهــرات كبــرية للجمعــة الرابعــة عى 
التــوايل، هــذا األســبوع. وتلتقــي هــذه التعليقــات يف أن 
مــا صــدر مــن قــرارات هــو »متديــد لحكــم بوتفليقــة، 
ــاً«،  ــة الحق ــب املرفوع ــاف عــى املطال يف انتظــار االلتف
ــه  ــق عنوان ــداً يف األف ــدالً جدي ــى أن ج ــؤرش ع ــو م وه
ــط  ــّل وس ــراك«. وكح ــب الح ــل ملطال ــيد الكام »التجس
لهــذا الوضــع كتــب اإلعامــي الجزائــري الشــهري محمــد 
ــاء  ــبوك«، ج ــه بـــ »فيس ــى صفحت ــوراً ع ــويب منش يعق
ــراك  ــلطة ويف الح ــاء يف الس ــان دور العق ــه »اآلن ح في

ــوار…«. ــل بالح ــول إىل ح ــافات والوص ــب املس لتقري

أن  مــن  الريطانيــة  تاميــز  صحيفــة  حــذرت 
رفــض الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة 
التنــازل عــن الســلطة وغمــوض الحكومــة بخصــوص 
الدســتور  وكــذا  لانتخابــات،  الزمنيــة  الجــداول 
ــا  ــن أنه ــاوف م ــارت املخ ــل أث ــا عوام ــد، كله الجدي

تعنــي التأجيــل وال يشء ســواه.

وتــرى الصحيفــة أن الجزائــر –وهــي أكــر دولــة 
يف أفريقيــا مــن حيــث املســاحة مــع تعــداد ســكان 
يناهــز 45 مليــون نســمة- تواجــه أحــد خياريــن: إمــا 
الــروع يف اإلصــاح، وإمــا املجازفــة بانــدالع حــرب 

أهليــة.

وتوضــح يف افتتاحيتهــا أن األزمــة الجزائريــة تبدو 
للوهلــة األوىل بســيطة، لكــن البــاد رمبــا دخلــت يف 
حالــة خطــرية مــن عــدم اليقــن مــع انعــدام أي بيــان 

ــتقبل، يف  ــار املس ــدد مس ــة يح ــب الحكوم ــن جان م
إشــارة إىل تراجــع بوتفليقــة عــن الرشــح لعهــدة 

رئاســية خامســة وإلغــاء االنتخابــات.

وأعــادت االفتتاحيــة إىل األذهــان مــا وصفتهــا 
بالحــرب األهليــة التــي نشــبت يف البــاد عقــب 
الجبهــة  كانــت  عندمــا   1992 عــام  انتخابــات 
اإلســامية لإلنقــاذ عــى مشــارف تحقيــق نــرص 
ــش  ــل الجي ــد تدخ ــه بع ــرم من ــل أن تُح ــئ قب مفاج

الــذي ألغــى نتائجهــا. 

ــر ال  ــاء الجزائ ــة إن أصدق ــة قائل ــع الصحيف وتتاب
ــع  ــي وقعــت مطل ــرر األحــداث الت ــدون أن تتك يري
تســعينيات القــرن املــايض. وتقــول إن املجموعــة 
ــس  ــى “رئي ــور ع ــعى للعث ــة تس ــة ببوتفليق املحيط
صــوري جديــد” يضمــن لهــا البقــاء املســتمر يف 

ــلطة. الس

التــي  األحــداث  عــى  الجــواب  أن  وتضيــف 
ــن  ــن م ــق املقرب ــى عات ــع ع ــر يق ــف بالجزائ تعص
الرئيــس والجيــش، الذيــن ينبغــي أن يكــون واضحــا 
لديهــم أن املحابــاة واملحســوبية وانخفــاض معــدالت 
كلهــا  اســتحداث وظائــف،  عــن  والعجــز  النمــو 

مارســات لــن يطيقهــا الشــباب الجزائريــون.

ــة”  ــتكون “كارثي ــور س ــز إىل أن األم ــت تامي وتلف
العنــف  إىل  اللجــوء  إىل  املتظاهــرون  اضطــر  إذا 
انطاقــا مــن إحســاس قــد يتولّــد لديهــم بــأن ال يشء 
ســيتغري رغــم احتجاجاتهــم. ومــن املمكــن يف الوقــت 
الراهــن التفطــن إىل أن قطاعــا عريضــا مــن الحركــة 
ــة يف االنخــراط يف حــوار  ــة تحدوهــم الرغب اإلصاحي
ــا الحاجــة إىل  ــم حق ــا تتفه ــة تشــعر أنه ــع حكوم م

إحداث تغيري يف الباد.

ولكــن إذا تبــن أن مثــل هــذه الرغبــة ال تعــدو أن 
تكــون مجــرد “وهــم” –بحســب الصحيفــة- فعندئــذ 
مبزيــد  البــاد  يف  املتشــددة  القــوى  تحظــى  قــد 

ــخ  ــإن التاري ــك، ف ــدث ذل ــا ح ــد. وإذا م ــن التأيي م

ــر واملنطقــة يتوفــر عــى  ــكل مــن الجزائ الحديــث ل

ــدث  ــد يح ــا ق ــي مب ــة” ت ــابقة “مرعب ــداث س أح

ــتقبا. مس

تايمز: الجزائر أمام خيارين

انتصار تاريخي أم التفاف على الثورة؟ 

قرارات بوتفليقة تثير التساؤالت حول جدية ما ينوي الرئيس فعله

شؤون دولية
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أخاف عليِك لسانًا أعجميا

عن المرأة العربية في 
يوم المرأة 

ــورة  ــاع املعم ــتى أصق ــاء يف ش ــل النس تحتف
ــوق  ــازات والحق ــي، وباإلنج ــرأة العامل ــوم امل بي

ــبنها. ــي اكتس الت

ــت  ــة يف الســنوات األخــرية عان ــرأة العربي امل
الكثــري يف ظــل الثــورات املضــادة التــي أطاحــت 
بأحــام الربيــع العــريب وثوراتــه التــي انتكســت. 
منطقتنــا،  النســاء يف  أحــوال  اســتعرضنا  وإذا 
الرجــال  وأحــوال  مطلقــا،  تــر  ال  نجدهــا 

ــوءاً. ــر س ــا أك ــال فيه واألطف

الصغــريات  التلميــذات  تعتقــل  مــرص،  يف 
ــأن  ــكر وأنش ــم العس ــى حك ــرأن ع ــن تج ألنه

ــح  ــن الصب ــون م ــكر يخاف ــح«، وألن العس ــبعة الصب ــمينها »س ــة س ــة رافض حرك
ــات  ــع الســجينات الجنائي ــة الســجون م ــن يف أقبي ــون النســوة زجــوا به ــن ن وم
(املجرمــات) ومــع املوقوفــات يف قضايــا اآلداب. يف مــرص حرائــر يف الســجون، 
ويف الجامعــات، وصابــرات يف البيــوت يربــن أبناءهــن وبناتهــن عــى معنــى 
الحيــاة الكرميــة والعزيــزة بعــد أن غيبــت املعتقــات، او القتــل عــى يــد الرطــة 

والجيــش أزواجهــن او آباءهــن أو اخوانهــن.

يف مــرص تقتــل بــدم بــارد شــياء الصبــاغ وهــي تحمــل وروداً قاصــدة ميــدان 
التحريــر، الــذي كان ميــدان الثــورة. يتوجــه نائــب رئيــس الحــزب االشــرايك (الــذي 
هــي عضــو فيــه) اىل القســم ليــديل بشــهادته، واذا باملفاجــأة ان مأمــور القســم 
يوجــه لــه تهمــة قتلهــا. حتــى االفــام املرصيــة الرديئــة مل تجــرؤ عــى إخــراج رديء 
كهــذا. قبلهــا كانــت مجــزرة رابعــة والنهضــة، القتــل باملجــان بتهمــة اإلرهــاب، يــا 
ــا  ــة تحمــل رشاشــا أو حزام ــة بالثانوي ــت أســاء البلتاجــي، الطالب ــرى هــل كان ت
ــن  ــعورهن ويركلونه ــن ش ــاء م ــددن النس ــرص يش ــص؟ يف م ــة قن ــفا أو بندقي ناس
ــات الرطــة  ويلقونهــن أرضــا، ويشــتمونهن بأقــذع الســباب، ويرمونهــن يف عرب

وهنــاك يتعرضــن ملحــاوالت االغتصــاب مــن قبــل الرطــة والبلطجيــة.

يف ســوريا، ليــس الوضــع بأحســن.. ســجون النظــام متتلــئ بهــن، واملفقــودات 
بــاآلالف، والاجئــات يكابــدن األمريــن مــن أجــل لقمــة العيــش وتربيــة أطفالهــن 
ــدم املســاعدة   ــس والغطــاء. البعــض يق ــأكل واملــرب وامللب ــأوى وامل ــري امل وتوف
مقابــل الــزواج املؤقــت أو املتعــدد، تجــارة يف هــذا الزمــن الــذي انعدمــت فيــه 
املــروءة. املــرأة الســورية اآلن تبيــت لياليهــا عــى الحــدود تنتظــر الســاح لهــا 
بالعبــور، أو عــى أبــواب أو أســوار الســفارات العربيــة واألجنبيــة يف دول الجــوار، 
يف انتظــار فيــزا زيــارة او هجــرة او لجــوء، بعــد أن كانــت معــززة مكرمــة يف بيتهــا 

يف حمــص أو حلــب. 

املرأة العراقية أيضاً تسجن وتهّجر وتغتصب وتقتل عى الهوية.

ــت  ــارشة، البي ــرة الع ــة أو للم ــا ثاني ــدم بيته ــطينية يه ــرأة الفلس ــزة، امل يف غ
يتحــول إىل ركام بفضــل الصواريــخ وإف 16 االمريكيــة املهــداة اىل إرسائيــل. تبــدأ 
ــاء  ــاء وال كهرب ــة؟ ال م ــا الخيم ــا أدراك م ــة، وم ــدداً يف الخيم ــش مج ــة العي رحل
ــص  ــف والقن ــد القص ــا بع ــن أبنائه ــى م ــا تبق ــع م ــي، م ــاز وال رصف صح وال غ
واالغتيــال. ومــع هــذا تتمســك بخيــار الحريــة والتحريــر، ال يقلــل ضنــك العيــش 

مــن عزمهــا قيــد أمنلــة.

املــرأة العربيــة او املســلمة يف الغــرب تتعــرض للمضايقــات املســتمرة، يف فرنســا 
متنــع مــن ارتــداء حجابهــا يف املدرســة، ألنــه رمــز دينــي، ويف كارولينــا الشــالية 
تقتــل مــع اختهــا وزوجهــا، ليــس ألنهــا مســلمة، ال بــل الن هنــاك مشــادة بســبب 
مواقــف الســيارات، كــا يحلــو لاعــام االمريــيك أن يوهمنــا بــه مفرضــا غباءنــا.

الكثــري مــن النســاء يســتثنن مــن الوظائــف بســبب حجابهــن، طبعــا مــن دون 
الترصيــح بذلــك مبــارشة، حتــى ال يتهــم صاحــب العمــل بالتمييــز العنــرصي.

ــه التحــرر  ــي ل ــن دون ان يتحــرر الرجــل. الرجــل ينبغ ــن تتحــرر النســاء م ل
مــن مفهــــــوم الحريــم والجــواري ويــدرك ان املــرأة، زوجــــــته واختــه وابنتــه 
ــذل، وال  ــن ال ــرىض له ــة، ال ي ــري منقوص ــه غ ــل حقوق ــن مث ــر له ــه، حرائ ووالدت
الضيــم، وال الدنيــة. الثــورات االجتـــــاعية تحــرر الجميــع، رجــاال ونســاء، مــن 

ــا. ــا ومعتقداتن ــا وأخاقن ــن قيمن ــل م دون ان نتحل

مــا احوجنــا اىل ثــورة نــون النســوة لتفّعــل نصــف املجتمــع، هــذا املجتمــع ال 
يســتطيع أن يقــف عــى رجــل واحــدة، ولــن ينجــز بيــد واحــدة، مل ال ننــزع الغطــاء 
عــن العــن األخــرى لهــذا املجتمــع لــريى الدنيــا مــن كل الزوايــا. الرجــل الــذي يهــن 
املــرأة ال يســتحق أن يوصــف بالرجــل، واملجتمــع الــذي ال ينصــف املــرأة مجتمــع 
ــن  ــاً م ــدة، عرب ــاء اىل الوح ــوج النس ــا أح ــكا، م ــد. يف أمري ــّر بع ــص مل يتح ناق
ــدات.  ــا ومعتق ــاركننا قي ــلات يش ــف، ومس ــان والطوائ ــار واالدي ــف األقط مختل
التمييــز العنــرصي ضدنــا ال يفــرق بــن  فلســطينية ولبنانيــة وســورية او مرصيــة. 
إســألوا االمريــكان ان كانــوا يعرفــون الفــرق بــن عربيــة ومســلمة. لنواجــه 
التحديــات معــا. ولنكــن جميعنــا ضــد القهــر والظلــم واالســتبداد.. ببســاطة لنكــن 

مــع الشــعوب املقهــورة، ال مــع الحكومــات القاهــرة.. هــل نطلــب الكثــري؟

ــن  ــة لك ــا بالحري ــون مرق ــل يك ــن املقب ــى عامك ــري ع ــن بخ ــام وان وكل ع
والوطانكــن.

ــدة مــن  ــك واحــ ــاً يف شــموخك… فتل ــاً يف تواضعــك، ومتواضعــ كــن شامخــ
صفــات العظمــــــاء

آراء واتجاهات

 د. دعد باكري قطاطو

ــاء  ــد يف االحتف ــق أح ــى ح ــادرة ع ال مص
ــى  ــي ع ــد  الرادع ــة ملحم ــاالت الوجل باإلط
املشــهد املــرصي، واعتبــاره ال يــزال ذلــك 
الســاحر الــذي يــرب بعصــاه البحــر فينفلــق 
منــه عديــد التيــارات الثوريــة الهــادرة التــي 

ــان. ــزل الطغي ــأنها أن تزل ــن ش م

الرادعــي،  حــق  عــى  مصــادرة  وال 
شــخصًيا، يف أن يــرى ذاتــه الواحــد الصحيــح، 
ــار  ــن الكســور واألصف ــٍة م ــا، وســط غاب دوًم
يف  يظــن  أن  أو  األســفار،  أنهكتهــا  التــي 
نفســه، أو يظــن فيــه الرادعويــة الجــدد، أنــه 
الحكمــة املطلقــة، والحنكــة املطلقــة، والعقــل 
ــاده، أو  ــذي ال يجــوز انتق ــوري املحــض ال الث

ــة. ــه بكلم ــراب من االق

ال غضاضــة، كذلــك، يف أن يعتــر بعــض 
اإلســامين، املتردعــن حديًثــا، يف كل عطســٍة 
ــد  ــا، ويف كل نظــرٍة مــن بعي ــًا ثوريً ــه عم من
إيجابيــًة محّركــة تقــض مضاجــع الســلطة، وال 
ــى  ــدون ع ــيارة والقاع ــراه الس ــأس يف أن ي ب
الحاّفــة الــوارد ودلــوه الــذي ســيلتقط الثــورة 

ــة الجــب. الغارقــة يف غياب

بعضهــم  يرنّــم  أن  يف  أيًضــا،  بــأس،  ال 
بأناشــيد الثقــل الــدويل، والــوزن النســبي، 

والقــدرات الخارقــة للشــخص الــذي مل يحــظ 
أحــد قــط مبــا تســاقط يف حجــره مــن فــرص 
ــل  ــوره األول قب ــذ ظه ــري من ــادة والتغي للقي
أكــر مــن عــر ســنوات، والنتيجــة كــا نــرى 
ــاد. ــد ع ــدأ، وإىل التغري ــد ب ــا: بالتغري جميًع

ــكار أن الرجــل إن حــر  ــا ال ميكــن إن ك
واملوضوعيــة  بالجّديــة  املعادلــة،  قلــب  يف 
ــه  ــا دونت ــه ســيغريها، وهــذا م ــن، فإن الازمت
هنــا مبكــًرا، ومــراًرا، وقلــت بالنــص “ونوّجــه 
ــن  ــك م ــرد اقراب ــيادتك إىل أن مج ــة س عناي
املأســاة املرصيــة الحاليــة ال يــزال قــادراً عــى 
ــتعادة  ــة يف اس ــوس املتعب ــال النف ــاء آم إحي
ــاذاً  ــيايس، إنق ــال الس ــوٍد يف النض ــٍق مفق نس
ــه..  ــى حال ــأىس ع ــن ي ــت أول م ــٍن، أن لوط
ــق  ــث القل ــى ب ــادراً ع ــزال ق ــه ال ي ــا أن ك
والخــوف داخــل ســلطٍة تقتــل معنــى الوطــن، 

ــة”. ــوم املواطن ــر مفه وتدّم

واملشــكلة مــع الســيد الرادعــي، والذيــن 
معــه، إنــه ينهــي عــن أفعــاٍل، يراهــا حاقات، 
ثــم يفعلهــا هــو، مــن دون أن يكون مســموًحا 
ــرد أو التصحيــح أو التوضيــح،  ألحــد بحــق ال
فــإن فعلهــا أحــٌد انطلقــت الدفعــة الجديــدة 
ــاف  ــكرات االصطف ــة معس ــوات حاي ــن ق م

يــٍد متتــد  تــرصخ وتنتحــب وتخمــش كل 
بكلمــة نقــد.

مبكــًرا جــًدا قلــت إن أكــر مــا يشــغل 
الرادعــي العائــد مــن ســبات طويــل هــو 
مبــا  التاريخيــة،  الوقائــع  هندســة  إعــادة 
الصــواب، والــكل خطــأ.  يظهــره، وحــده، 
ــوراء،  ــودة إىل ال ــدم الع ــع بع ــب الجمي يطال
ثــم يعــود هــو، كــا يفعــل كلــا أطــل، مثلــا 
ــه،  ــم تغريدات ــوين، ث ــواره التلفزي ــل يف ح فع
ــت “حســًنا، ســيتوقف النابشــون  ــا قل ووقته
ــب  ــره أكاذي ــا تعت ــد م ــن تردي ــايض ع يف امل
وافــراءات، يــا دكتــور برادعــي، فهــل تتوقــف 
أيضــاً عــن لعبــة االســتغراق يف املــايض، بحثــاً 
ــارٍض  ــاركة يف ح ــن املش ــراءة م ــق ب ــن وثائ ع
أكــر  ملســتقبٍل  التأســيس  يريــد  معتــم، 

ــة؟. عتام

يكتفــي  ال  الرادعــي  أن  اآلن  املشــكلة 
فقــط بهــذا الجنــوح إىل املاضويــة، فيســتنزف 
ذاتــه يف عمليــة اجــراٍر ال تنتهــي للذكريــات، 
وإمنــا يقــع أيًضــا يف خطــأ تجاهــل أن آخريــن 
كانــوا هنــاك، عاشــوا األحــداث وعرفوهــا 
ودّونوهــا، ولديهــم روايتهــم التــي يرونهــا 
لروايتــه  الرادعــي  ينحــاز  كــا  صحيحــة، 

الشخصية، وال يقبل سواها.

أمــا مشــكلة “أولــراس الرادعــي الجديــد” 
ــن  ــّرر م ــاس التح ــى الن ــتكرون ع ــم يس أنه
ــة  ــر الوثني ــن مظاه ــص م ــات والتخل التابوه
السياســية التــي تضــع كل رافــض أو مختلــف 
أو منتقــد يف عــداد خونــة الثــورة وأعــداء 
تتخــذ  مارســٍة  يف  والحــراك،  االصطفــاف 
شــكًا مــن أشــكال املكارثيــة، باســم الثــورة، 

ــه! ــريض الل ومبــا ي

وإن كان مــن نصيحــٍة أخــريٍة للرادعــي 
ــه  ــويّل وجه ــي أن ي ــدة، فه ومعســكره الجدي
شــطر املســتقبل، إن كان لديــه مــا يصلــح 
يف  النبــش  عــن  ويكــّف  معــه،  للتفاعــل 
ــة،  ــاٍم مدفون ــيء بألغ ــه م ــك أن ــايض، ذل امل
حتــًا ســتنفجر يف وجهــه كلــا استســلم 

لغوايــة النبــش.

 وائل قنديل

 طه أبوجبل 

الغربــاء املتعــارف عليهــم يف مجتمعنا 
هــذا هــم مــن يشــدون الرحــال إىل بــاد 
غــري بادهــم، ألغــراض عديــدة، منهــا 
الدراســة أو العمــل لجلــب املــال، ويقــال 
إىل  يذهبــون  ألنهــم  »غربــاء«،  عنهــم 
بــاد ال يعرفــون فيهــا أحــداً وال يفهمــون 
لغتهــم، ويف معظــم األحيــان ال تكــون 
بعضهــا  شــبيهاً  الفكريــة  معتقداتهــم 

ــض. ببع

فــا يســريح الغريــب مــع املتشــابهن 
بعضهــم مــع بعــض وال هــم يســريحون 

لــه.

ولكــن، اتضــح يل أن هــؤالء النــاس 
ليــس هــم فقــط الغربــاء، بــل هنــاك 

آخــرون… غربــاء 

ــه،  ــه ومعتقدات ــه، رغبات ــه وِعرق »أصل
اختافــه…  ويكرهــون  متيــزه  يعشــق 

ــب«. ــو الغري ــذا ه ه

نعــم، فأنــت ميكنــك أن تكــون غريبــاً 
وســط أصحابــك وعائلتــك ويف بلــدك.

يف  مختلفــاً  تكــون  أن  فبمجــرد 
عائلتــك،  عــن  ورغباتــك  معتقداتــك 
وغــري  وســطهم  غريبــاً  تكــون  فأنــت 
مقبــول بينهــم، وال يُشــرط أن يكــون 
ــو يف معظــم  ــاً، فه ــاف جذري هــذا االخت
الكليــة  عــن  اختافــاً  يكــون  األحيــان 
بســيطة،  معتقــدات  أو  املســتقبلية 
ولكــن ال أتكلــم عــن املعتقــدات الدينيــة 
ــبة يل. ــة بالنس ــا مرفوض ــية، ألنه والجنس

ــد الشــباب  وأيضــاً، مــن الطبيعــي عن
أن يحســوا بأنهــم غربــاء مــع أصحابهــم، 
فيتجمــع الشــباب يف املقاهــي ويدخنــون 
الســجائر والشيشــة، ويجلــس شــخص مــا 
ــب  ــه غري ــس بأن ــم، فيح ــرب معه ال ي
بينهــم وهــم يحســون بعــدم الراحــة، 

ــه »غريــب«. ألن

مشــكلتك  ليــس  غريبــاً  تكــون  أن 
بــل  اآلخريــن،  األشــخاص  مشــكلة  وال 
هــو مجــرد تفكــري مختلــف بينكــم، ال 

يســتحق أن يحاَســب عليــه أي منكــم.

ــك حــل مــن  ــب- لدي ــا غري ــت -ي فأن
ــب«. ــب »الغري ــك لق ــزع عن ــن، لتن اثن

ولكــن  معهــم،  تتأقلــم  أن  فأمــا 
قيمــك  عــن  تتخــى  دون  بالطبــع 
ومبادئــك، فيجــب أن تكــون »أنــت«، 
ــابهة  ــة متش ــد نقط ــهل أن تج ــن الس وم

بهــا. يقبلونــك  معهــم 

وإمــا أن تذهــب إىل أنــاس آخريــن… 
تفكــريك يشــبه تفكريهــم، ويوجــد الكثــري 
ــداً  ــتكون واح ــم، فس ــرك بينك ــن املش م
ــاً«. اذهــب  ــس شــخصاً »غريب ــم ولي منه
بــك،  ويهتمــون  يقدرونــك  مــن  إىل 
ــس  ــاً ولي ــخصاً مه ــم ش ــتكون بينه فس

ــاً. ــخصاً غريب ش

وإن كنــت شــخصاً مــا مــن املجموعــة 
التــي يحــس فيهــا الشــخص بأنــه غريــب، 
فحــاول أن تحّســن هــذا الوضــع، حــاِول 
ــاً، حــاِول أن  أن تُشــعره بأنــه ليــس غريب

ــر  ــه وال تنف ــة املجموعــة تحب تجعــل بقي
ــذا  ــك ه ــر ل ــن ويذك ــري الزم ــه.. سيس من
وأحببتــه  احتويتــه  كيــف  »الغريــب« 
منــه،  تنفــر  النــاس  كانــت  عندمــا 

وســيتذكر كيــف غــريت لــه حياتــه.

فــإن الغريــب ليــس فقــط غريــب 
غربــة  وليســت الغربة هي  الــدار، 
الســفر فقــط، فكــم مــن شــخص بوســط 
وأحبابــه  أهلــه  وبــن  غريــب  داره 
ومبنطقــه،  بفكــره  غريــب  غريــب، 
يعيــش  تجاههــم،  مبشــاعره  واألهــم 
معهــم ويتحــادث معهــم، ولكــن يشــعر 

بالغربــة.

عــن  غريــب،  ابحــث  يــا  فأنــت 
ولكــن  املــكان،  أقصــد  وال  وطنــك، 
ــة،  ــم بأُلف ــس معه ــن تح ــخاص الذي األش
فهــؤالء ُهــم الوطــن الحقيقيــون. وحــاِول 
دامئــاً أن تتأقلــم مــع النــاس، »فاالختــاف 

ال يفســد للــُود قضيــة«.

 هيار توركو

رســالٌة صغــريٌة إىل ابنتــي ذات األعــوام 
تقرأ العربية بعــُد،  ال  التــي  الخمســة، 
كحــاِل آالف األطفــال هنــا، ممــن ســافر بهــم 
آباؤهــم إىل أوروبــا، ومل يدركــوا أنَّ فقــدان 
الهويــة هنــا أمــر شــديد الخطــورة، إن مل 

ــور. ــى الف ــه ع نتدارك

صغرييت سنا:

كانــت  إن  أدري  وال  إليــِك  أكتــب 
عربّيتــك سُتســعفك يومــاً مــا لقــراءة هــذه 
ــك  ــك ألين أخــى علي ــب إلي ــات، أكت الكل
فقــدان العربيــة، أخــى أن يــأيت عليــِك يــوم 
ترجــن بــه أحــداً يك يُقرئــِك إحــدى مقــااليت، 

ــان، ــدة اللس ــِك عق ــاف علي أخ

أخــاف عليــِك حنجــرة فقــط أعجميــة، 
تفقهينهــا،  أخــاف عليــك مــن حــروف ال 
وكلــات ال تنطقينهــا، أخــاف عليــك مــن 
لغــة أنــت اآلن تجهلينهــا، أبــذل جهــدي ألن 

أعلمــك القــراءة والكتابــة، ال أريد لــِك فقدان 
الهويــة، أريــد أن تتذوقــي جــاَل حــرويف كا 
ــن  ــاً تحب ــِك يوم ــرون، لعلَّ ــات آخ ــل مئ يفع
ــة،  ــن للورقــة وتعانقــن العربي العمــق فرحل
ــه  ــع من ــك ويصن ــن ذهن ــا يحض ــّل حره لع
عبــارات ســحرية، ســرحلن يــا صغــرييت مــن 
هنــا يومــاً، ســتعودين إىل موطنــك، وبعدهــا 
تزوريــن موطئــك، ســتعودين لهنــا ألجــل 
ــان  ــرييت أنَّ اإلنس ــا صغ ــتدركن ي ــة، س الحري

ــانيُة، ــُث اإلنس ــو حي ينم

تكــون  أرضــاً  بنفســك  ســتختارين 
ــرارايت  ــن ق ــايت ع ــا فت ــداً ي ــاً، بعي ــِك وطن ل
ــخصية، لكنــي أريــد أن تعلمــي أين مل  الش
أُذق كأس الغربــة إال ألن أســقي ظــأِك، 
وال  جــوع  ال  هنّيــة،  عيشــة  لــِك  أريــد 
ــيئاً  ــاك ش ــن هن ــة، لك ــاد وال ديكتاتوريّ فس
ــل  مــا ســيتغري، الشــتاُء يف إســكندنافيا طوي
جــداً، وناصــع البيــاض، أعلــم أنــك قــد 
أوشــكِت عــى نســيان هيئــة الربيــع، لكــن 

الــدفء قــادم، وكــا أخرتُــك ســابقاً، كل 
ــك،  ــتنمو أصابع ــا، س ــاً م ــيتغري يوم يشء س
وســتتغري منــرة قدميــك، ســتتغري الرامــج 
التلفزيونيــة التــي تتابعينهــا، وســتدركن أّن 

ســندريا ليســت أقــى أحامهــا أمــرياً،

ــة  ــا قبل ــة مل توقظه ــرية النامئ ــأن األم وب
امللــك، وبــأن اإلنســان ليــس هشــاً للدرجــة 
التــي تجعلــه يشــعر بحبــة البــازالء الراقــدة 
صعوبــات  أن  ســتدركن  فراشــه،  تحــت 
ــك  ــتنمو مع ــا س ــى إنه ــري، حت ــاة تتغ الحي
الكســتنايئ  شــعرك  ينمــو  كــا  متامــاً 
الجميــل، ســتكون دائرتــك هنــا كبــرية جــداً 
يــا صغــرييت، رمبــا ترتبطــن بقوقــازي، ورمبــا 
عــريب، ورمبــا أعجمــي، أبيــض رمبــا أو أشــقر 
أو أســود، ذاك القلــب مــن ســيختاره حينهــا، 
وال شــأن يل إال أن أصــون قلبــك، لكنــي 
أوصيــك بالعربّيــة، أوصيــك بأبجديــة ُرصــت 

ــوظ، ــاوي محف ــاب س يف كت

ال تشــوبه شــائبة، أوصيــك بلغــة كانــت 
يومــاً ســلم مــن أراد التحــر، أوصيــك بــأال 
تتنــازيل عــن أيــة قضيــة، أنــا ال أســعى 
لعزلــك عــن املختلفــن، وإمنــا أريــدك أن 

تنســجمي مــع اآلخريــن وتحافظــي عــى 
قوامــك، أريــدك أن تحبــي اللــه، وأال تكــوين 
إال رســالة خــري يف هــذه البــاد الغربيــة، 
لعلــك تعوديــن إىل الوطــن يومــاً تاركــة 
ــا  ــر ال نراه ــرة املط ــاً، كقط ــراً جمي ــا أث هن
ــن،  ــد ح ــا بع ــرى مثاره ــا ن ــا، لكنن لصغره
ردِّدي كــا تقــول أمــك: اللهــم اجعلنــي 
ممــن يُزهــر يف كل تربــة، وأنــت اآلن يــا 

ــة، ــة للغاي ــة َخصب ــرييت يف ترب صغ

ــري  أَزِْهــري بجانــب شــوكة الصبــار، وأمْثِ
بجانــب حبــة القمــح، مّنــي الرعايــة، ومــن 
ســُترقن  الســقاية،  صغــرييت  يــا  أبيــك 
يومــاً كــا مطلــع فجــر الثلــث األخــري مــن 
ــتكونن  ــاً، س ــي متام ــادك النق ــول، كمي أيل
ــاهدك  ــب، أش ــذا الكوك ــاء ه ــة يف فض نجم
ــة،  ــاً طيفّي ــاً، ســنكون نجوم ــد يوم ــن بعي م
حتــى لــو احرقــُت أنــا جمــراً، لكــن التــايش 
ــو  ــى ول ــرييت، حت ــا صغ ــرة ي ــب املج ال يصي
ــا  ــك بنفســِك ي ــُهباً، أوصي ــر النجــم ُش انفج
تعتنقينهــا،  بفكــرة  تخجــي  أاّل  صغــرييت، 
ــا، يف  ــِت ال تنتظرينه ــة أن ــي للحظ أال تعي

ــة. ــرييت بالعربي ــا صغ ــك ي ــام أوصي الخت

كاتبة فل�سطينية

المعنى الجديد الذي اكتشفته عن الغربة
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23 آراء واتجاهات

ما دور اإلعالم في تقدم 
اللغة العربية وانتشارها؟

 ياسن حكان

ــات  ــات واملؤسس ــاول املنظ ــة، تح ــة العربي ــي للغ ــوم العامل يف الي
ــو  ــة بعقــد احتفــال ول ــدان العربي ــب البل ــة يف أغل ــات الخريي والجمعي
ــا  ــة وحضوره ــا الحضاري ــة ومبنجزاته ــة العربي ــال باللغ ــيط، لاحتف بس
ــا أن  ــك كان الزمــاً علين ــة، لذل ــات واملؤمتــرات الدولي ــم يف املنتدي الدائ
ــة  ــار اللغ ــدم وانتش ــام يف تق ــل: أي دور لإلع ــن قبي ــئلة م ــرح أس نط
العربيــة؟، مــاذا قدمنــا نحــن كعــرب أو كناطقــن باللغــة العربيــة، للغــة 
ــو بالقليــل يف ســبيل انتشــارها ومتيزهــا بــن  العربيــة؟ هــل ســاهمنا ل

ــة؟ ــن اإلعــام واللغــة العربي ــة األخــرى؟ أي عاقــة ب اللغــات العاملي

هــذه األســئلة وغريهــا، هــي أســئلة ال بــد أن تــدور يف ذهــن القــارئ 
العــريب أو املثقــف العــريب، ألهميتهــا، ولــرورة الحفــاظ عــى الهويــة 
ــة  ــا العربي ــتمرار حضارتن ــاء واس ــى بق ــؤرش ع ــة، كم ــامية العربي اإلس
العريقــة؛ ومــن بــن أهــم األفــكار التــي نــود إيصالهــا مــن خــال هــذه 
ــوول ريكــور)  ــة الفيلســوف الفرنــي (ب ــة، وهــي مقول ــة العلمي املقال
ــيخ  ــن يش ــة كائ ــى أن اللغ ــي؛ مبعن ــن ح ــة كائ ــر أن اللغ ــذي يعت ال
وميــرض، فاللغــة تقبــل التطويــر والتحســن، وهــذا التطويــر والتحســن 
ــة  ــات والســلوكيات واألفــكار واملشــاعر املرتب ــج عــن تطــور العقلي نات
ــس  ــة تعك ــة، فاللغ ــذه الطريق ــريب، به ــان الع ــدى اإلنس ــة ل ــن اللغ ع
نفســية هــذا اإلنســان وظروفــه االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية، 
ــكار  ــن أف ــدث م ــن املتح ــدور يف ذه ــا ي ــكاس مل ــة انع ــايل فاللغ وبالت
ــأن  ــول ب ــا الق ــا، إذن ميكنن ــال وغريه ــات ومشــاعر وردود أفع ومعلوم
ــات العــرص  ــب للعــرص، يســتجيب لتحدي ــن متطــور ومواك ــة كائ اللغ
ويعمــل عــى إحــداث رد فعــل إيجــايب أو ســلبي، نتيجــة ملــا تعيشــه 
مــن أزمــات يف بنائهــا الداخــي أو يف مــا يحيــط بهــا يف العــامل الخارجــي.

حينــا تكــون بنيــة لغــة مــا هشــة، تكــون ســلطة الظواهــر 
الخارجيــة عليهــا أقــوى وأشــد، عندهــا تصبــح اللغــة مضطــرة لتحــدث 
ــاة،  ــتمرار يف الحي ــة االس ــا بغي ــن مفرداته ــن م ــراه، لتحس ــرياً باإلك تغي
ــام  ــام، فاإلع ــأة االع ــي وط ــة ه ــروف الخارجي ــذه الظ ــن ه ــن ب وم
ســيف ذو حديــن، قــد يبنــي أو قــد يهــدم، حســب اســراتيجيات 
وطريقــة اشــتغال الفاعلــن داخــل حقــل اإلعــام، هــذا األخــري، ليــس 
بريئــاً كــا يعتقــد البعــض مــن النــاس، الــذي مــازال يعيــش يف غيبوبــة 
ســعيدة، يوهــم نفســه أن اإلعــام سيســاهم يف انتشــار اللغــة، والحفاظ 
عليهــا كمــوروث ثقــايف، وكهويــة حضاريــة، ال بــد مــن أن يحتفــظ بهــا 
صاحبهــا، لــذا كان مــن الواجــب علينــا؛ كمثقفــن أو كمشــتغلن داخــل 
حقــل الثقافــة، أن نكتــب عــن اللغــة العربيــة ونعتــز بهــا؛ فهــي لغــة 
ــا  ــم إدراجه ــة ت ــث لغ ــي ثال ــة، فه ــل الجن ــة أه ــم، ولغ ــرآن الكري الق
ــل مؤسســة اليونســكو كلغــة رســمية يف املؤمتــرات واللقــاءات  مــن قب
الدوليــة، إذن مــن املفــروض علينــا، كأهــل البيــت، أن نتقنهــا ونتفنــن 
ــا، الســؤال املركــزي، أي  ــادر إىل أذهانن ــا يتب بالحديــث بهــا وعنهــا، هن

ــة؟ ــة العربي ــي يف انتشــار اللغ ــائل التواصــل االجتاع دور لوس

ــن أن نعطــي  ــد م ــام واملحــري، ال ب ــة عــى هــذا الســؤال اله لإلجاب
اإلعــام  وعــن  االجتاعــي  التواصــل  وســائل  عــن  بســيطة  ملحــة 
بشــكل عــام، فاإلعــام أداة فعالــة ووســيلة للتواصــل، وإرســال أو 
ــن،  ــرف مع ــاله لط ــد إرس ــاب نري ــأي خط ــذا ف ــاب، ل ــتقبال الخط اس
ــركة،  ــة مش ــود لغ ــن وج ــد م ــا، ال ب ــرف م ــع ط ــوار م ــداث ح أو إلح
كأداة حايــة وتقنــن لذلــك الخطــاب، ومــن األهميــة مبــكان، أن نعــرج 
ــل الخطــاب  ــة لتوصي عــى وســائل التواصــل االجتاعــي كأدوات فعال
ــرأي اآلخــر، واألخــذ والشــد،  ــرأي وال ــوب باعتبارهــا فضــاءات لل املطل
ــري،  ــة يف نظ ــؤولة، فالحري ــة املس ــة وللكتاب ــاحات للحري ــي مس إذ ه
كمتخصــص يف مجــال تطويــر الــذات، هــي أنهــا مرتبطــة باملســؤولية؛ 
فعــاً أنــت حــر يف مــا تكتــب يف وســائل التواصــل االجتاعــي، لكنــك 
يف نفــس الوقــت مســؤول عــا تكتبــه، هــذا باتفــاق العقــاء واملجانــن، 
ــرر  ــة وأن نتح ــب بجدي ــة، أن نكت ــن املصداقي ــؤولية وم ــن املس إذن م
ــة  ــة، فاللغ ــن اللغ ــة ع ــا العقيم ــلبية وخلفيتن ــا الس ــن كل معتقداتن م
العربيــة ليســت تخلــف كــا يظــن البعــض، فهــي لغــة كباقــي اللغــات 
ــرى،  ــات األخ ــن اللغ ــا ع ــا يغنيه ــا م ــا، وله ــا ومميزاته ــا خصوصيته له
ــب،  ــف يكت ــرف كي ــه أن يع ــدرك لذات ــخص م ــن كل ش ــد م إذن ال ب
وملــاذا يكتــب، ومــن الواجــب عليــه تجــاه اللغــة العربيــة أن يحســن 
مــن ذائقتــه اللغويــة، وأن يبتعــد عــن اللغــة الركيكــة (العاميــة) التــي 
يســتعملها بعــض رواد مواقــع التواصــل االجتاعــي، ومــن هــذا املنطلق 
ينبغــي أن نؤســس ملوقــف إيجــايب ملــن يريــد أن يهمــش اللغــة العربيــة 
يف األوســاط اإلعاميــة ويعــزز لخطــاب عنــرصي تجــاه أي لغــة، فــكل 
لغــة ينبغــي احرامهــا وعــدم اجــرار مفرداتهــا إذا مل تكــون لــدى 
الشــخص معرفــة كافيــة عــن تلــك اللغــة، ومــن بــن الرســائل التــي أود 
البــوح بهــا، هــي أنــه البــد مــن أن نؤســس إلعــام يحــرم الخصوصيــات 
اللغويــة بــل يتعــداه إىل ذلــك يحــرم الخصوصيــات اإلنســانية، فاإلعــام 
أن أحــرم وأقــدر هــذا اإلنســان، حتــاً ســيقدر اللغــة كجــزء ال يتجــزأ 

مــن هــذا اإلنســان وال ميكــن جــرده مــن لغتــه األم.

 أحمد سلوم 

ــى اآلن  ــدأ حت ــذ أن ب ــامل من ــرف الع مل يع
ــى  ــنة أو حت ــوم أو س ــد ي ــف عن ــى للتوق معًن
قــرن، أي أن الحيــاة تســري كمــرِّ الســحاب 
تصنــع التاريــخ وترنــو إىل املســتقبل الــذي 
ــى  ــدرج ع ــا ين ــاً رمب ــا ماضي ــاً م ــيبيت يوم س

صفحــات الذكــرى أو ال.

كذلــك وعــر كل مراحــل التطــور التاريخــي 
التــي عرفناهــا مل يكــن اإلنســان يومــاً متنصــاً 
مــن حبــه لــألرض التــي ُولِــد بهــا ولــن يكــون، 
ــاط  ــن اإلنســان وأرضــه ارتب ــاط ب ــذا االرتب فه
غريــزي فطــري ال ميكــن إال أن يكــون متازمــاً 
مــع الوجــود البــري كائنــاً مــا كان هــذا 
ــاب  ــت أني ــن نال ــادم الزم ــع تق ــود، وم الوج
مــن  للمجتمعــات حتــى  العــرصي  التطــور 
الكلــات واملصطلحــات نفســها لتدخلنــا معهــا 
عــى عــرص جديــد بظاهــره وقديــم قــدم 
األيــام مبفهومــه، فهــو مل يطــرأ علينــا كــا 
ــوم  ــه، مفه ــرأ علي ــن ط ــن م ــل نح ــد ب نعتق
الوطنيــة العــرصي هــذا الوليــد اللفظــي آلالف 
ــا  ــة ألجله ــب األرض والتضحي ــن ح ــنن م الس
لرمبــا كان باعتقــادي لعنــًة صــارت تازمنــا 
االنفتــاح  غياهــب  فينــا  وتطمــس  كظلنــا 
العقــي الــذي أمــى خلــف ســتارها محجوبــاً 
ومســتراً ببضعــة مصطلحــات أوجدهــا العــرص 

ــث. الحدي

ــه  ــي ب ــا أعن ــح مل ــوقنا إىل التوضي ــا يس وم
فيــا أســلفت أمثلــة التاريــخ الكثــرية والجليــة 
كثــرياً  نعرفهــا  رمبــا  والتــي  الجميــع  أمــام 
لكننــا غفلنــا عــا توحيــه إلينــا مبــا فيهــا مــن 
طّيــات صفحــات، فقريــش منــذ أن عرفهــا 
ــا  ــة وشــعابها ومائه ــن ملكَّ اإلنســان وهــي تدي
ــذُل  ــت لُيب ــى كان ــروح حت ــدم وال ــا بال وهوائه
ــا  ــا يعطين ــص، م ــل الرخي يف ســبيلها الغــايل قب
الحجــة لنطلــق عــى ذلــك االرتبــاط »الوطنيــة 
ــة وال  ــٌة ديني ــا نزع ــي ال يخالطه ــة« الت املحض
حكمــوا  قريــش  فأســياد  ســلطوية،  حتــى 

أرضهــم بســيادة املــال والعــزوة والنســب مــا 
يجعــل كل واحــد منهــم جديــراً ألن يكــون 
ســيد قومــه ومحــّط طاعتهــم لــه، وذلــك 
مبعــزٍل تــام عــن الجاهليــة التــي كانــت تســود 

ــا. ــس موضوعن ــك لي ــذاك فذل آن

ــائر  ــت س ــة كان ــش ومك ــت قري ــا كان وك
قبائــل العــرب بالنســبة ألراضيهــم التــي كانــت 
مســقط رأســهم وحاضنــة طفولتهــم وشــبابهم 
ومــأوى عجزهــم ومــن ثــم قبورهــم التــي 

ــم. ــد ماته ــا بع ــوا فيه ــوا أن يدفن أحب

وألجــل هــذا االرتبــاط بــاألرض لكــم ســالت 
أنهــار دمــاء، ومــا ذلــك مــا أُريــق ألجلــه 

ــاٍل، ــز وال غ بعزي

ويف النظــر ألبعــد مــن هــذا فحتــى القبائــل 
البدائيــة كانــت تــذود عــن أرضهــا بالــروح 
ــن وخــارج أي حــدود  ــداً عــن الدي ــدم بعي وال
ــًة يف  ــوم متأصل ــا الي ــة مبفهومن ــت الوطني كان

ــانية. ــس اإلنس النف

التاريــخ منــي إىل  التــوازي مــع  وعــى 
عرصنــا اليــوم التــي أضحــت الوطنيــة فيــه 
محاطــة بأســياج األفــكار واألهــداف التــي 
صــرّيت االرتبــاط بــاألرض أو »الوطنيــة« -كــا 
هــو ســائد- إىل مطمــعٍ، وأكــر منــه إىل وســيلة 
وســبيل لبلــوغ مطامــع شــتى مــن ســلطٍة 

وســيادة وغريهــا.

ــر  ــياء ع ــانية لألش ــم اإلنس ــاب املفاهي انق
األيــام أدى إىل انقــاب الدنيــا كلهــا رأســاً عــى 
عقــب واالنحــراف باملســرية الطبيعيــة للحيــاة 

الســهلة واملرنــة إىل أمنــاٍط غايــة يف التعقيــد.

يف يومنــا هــذا ويف هــذه األيــام حــرصاً التــي 
يشــهدها العــامل عــى وجــه العمــوم والوطــن 
العــريب عــى وجــٍه خــاص أعنــي حقبــة الربيــع 
ــه أصــواٌت لطاملــا  العــريب الــذي تفجــرت خال
كانــت قابعــة تحــت وطــأة االســتبداد، أصــواٌت 
ــا  ــل ألنظمته ــوى التهلي ــا س ــن مبقدوره مل يك
الحاكمــة أو الســكوت، ال ســيا مــا شــهدناه يف 

ســوريا عــى مــرور 7 أعــوام.

ــى  ــو األج ــوريا كمثال ه ــا هنا س ومحطتن

ــاً ملــا لعبــت  ــى أحداث ــًة واألغن واألعمــق تجرب
فيــه املصطلحــات املزخرفــة وامللونــة مــن دور 
كبــري يف تغطيــة مــا يحــدث ونلقــي الضــوء هنــا 
عــى مــا أســميه اليــوم كارثــة اإلنســانية التــي 
كّبلتنــا قيودهــا وأعيانــا حمــل أوزارهــا كإثــم ال 

غفــران لــه أعنــي »الوطنيــة«.

ــت  ــوم تح ــات كل ي ــوت املئ ــوريا مي يف س
ــة أو مــا يصــح الوصــف  شــعارات هــذه اللعن
ــك  ــوم تل ــى الي ــر حت ــة األك ــا الكذب ــه بأنه ب
األصــل  التــي هــي يف  الخرافيــة  األســطورة 
حقــد جاهــيٌّ أعمــى واســتبداد متأصــل يف 
ــه وال  ــب أرض ــا ال يح ــن من ــم، م ــس الحاك نف
يــذود عنهــا بدمــه؟ إال أن ســوريا صــارت مقرة 
ــا  ــن يحكمه ــر مل الخارجــن عــن اســتقامة األم
الوطــن كــا  أعــداء  أو  أنهــم خونــة  عــى 
ــم  ــة صــار عــدو الحاك ــون، باســم الوطني يقول
هــو عــدو الوطــن وهنــا بيــت القصيــد، فقبــل 
دوا  أن تلقــوا باالتهامــات ميينــاً وشــاالً حــدِّ
أهــو  لكــم،  بالنســبة  الوطــن  مفهــوم  لنــا 
الحاكــم نفســه أم األرض؟ وذلــك مــا أشــار 
إليــه الكاتــب كارل ماركــس منــذ عقــود خلــت 
بشــخصية  الوطــن  يتجّســد  »حــن  بقولــه: 
إنســان… تقبــع األمــة يف الظــام«. ولكنــه 
ــة  ــال الرؤي ــدم اكت ــراً لع ــول أم ــه أن يق فات
الواقعيــة عنــده ويف عــرصه ومجتمعــه هــو 
ــد  أن هــذه األمــة التــي قبعــت يف ظــام تجسُّ
الوطــن والوطنيــة بالــوالء للحاكــم ونظامــه 
ــباً  ــا س ــري أمامه ــمعة لتن ــعلت ش ــا أش عندم
أظلمهــا عليهــم االســتبداد أصــاً كفــؤوا عليهــا 
بحــاراً لئــا تعلــو جذوتهــا فتنــري للشــعب أكــر، 
ــح  ــي تطي ــة الت ــمعة الضعيف ــذه الش ــى ه ع
هــوا لهــا عواصــف هوجــاء،  بنارهــا بزفــرة، وجَّ
ومــا ذلــك بالقــوة بــل عــى العكــس متامــاً هــو 
ــم  ــذا الحك ــان يف ه ــوف املأص ــف والخ الضع
ــع يف  ــز الام ــى التميُّ ــاز ع ــذي ح ــر وال الجائ
شــعاراته األخــاذة بجــال مــا فيهــا، ومــا هــي 

يف الحقيقــة ســوى وْهــٍم ملــّون ورساب.

ــف  ــن ونّي ــن الزم ــود م ــة عق ــد أربع وبع
مــن حكــم النظــام الســوري الــذي احــرف 

الســورية  الوطنيــة  لنــا  ظهــرت  الخديعــة 
بأنيــاب مــن النــار أحرقــت البــر والحجــر ومل 
ينجــوا مــن حرّهــا ســوى مــن رحــم ريب، ذلــك 
ــول  ــي يط ــا خف ــال وم ــوريا كمث ــار لس اختص
ــام  ــة أم ــا جلّي ــري أنه ــه غ ــات رشح ــى الكل ع
ــه رســالة اإلعــام  ــا تحمل ــا مــن خــال م أعينن

ــا. لن

ــدة ال  ــٍة واح ــص إىل حقيق ــا نخل ــا يجعلن م
ــب  ــي ح ــة ه ــة الخالص ــأن الوطني ــا ب ــاين له ث
ــن كل  ــام ع ــرٍُّد ت ــا بتج ــاظ عليه األرض والحف
ابتــداًء مــن املهــد  ديانــة أو عــرق وذلــك 

وصــوالً إىل اللحــد.

ألرضــه  محــبٌّ  ليــس  هــو  ســوري  كل 
ــال  ــا ق ــاً، وك ــا أيض ــٌق له ــل عاش ــب ب فحس

النــواب: مظفــر  الشــاعر 

فا النملة تعتزُّ بثقب األرض 

 أما أنتم فالقدس عروس عروبتكم

فــإذا كانــت النملــة تعتــز بثقبهــا وهــو 
الوطــن بالنســبة إليهــا فــا بالــك بأعظــم 
مخلــوق يف الوجــود وأخــص الــذي عرف الشــام 
الطاهــر  وعــاش ســحرها وتنفــس هواءهــا 
ــا  ــم أبعــده االســتبداد إىل م وأدمــن ماءهــا، ث
بعــد حــدود الخيــال مــن آالم النفــي والتهجــري 
ــاءل  ــن، وأتس ــى للوط ــة العظم ــة الخيان بتهم

ــدون؟«. ــن يقص ــرى أي وط ــا ت ــاً: »ي ب متعجِّ

ــه  ــرأي إذ أقــول مــا يوحي لرمبــا أصيــب ال
ــا يُســمى  ــخ أن م ــي للتاري ــم الحقيق ــا الفه لن
الوطنيــة يف العــرص الحديــث هــو الخطيئــة 
هنــاك  ولعــل  الوجــود،  يف  الثانيــة  الكــرى 
ــٍب  إجابــًة عــن ســؤال يطــرح نفســه بتعجُّ
ــة األوىل  ــو أن الخطيئ ــن، ه ــتغراب كبريي واس
أورثنــا إياهــا أبــو البريــة آدم (عليــه الســام) 
وتــاب عنهــا لكننــا نحمــل أوزار تِبعاتهــا حتــى 
ــان  ــال قضب ــلل خ ــن التس ــن ع ــوم عاجزي الي
ــا الحيــاة بداخلهــا حتــى  أقفاصهــا التــي قيدتن
ــة  ــا الخطيئ ــرى أورثن ــا ت ــن ي ــذا، فم ــا ه يومن
الثانيــة؟ وهــل ســيتوب عنهــا أم ال؟ ذلــك مــا 

ــه. ــة ل ــط بإجاب مل أُِح

املشــكلة أن الرئيــس بوتفليقــة الــذي يــكاد 
يكمــل عريــن عامــاً يف منصــب الرئاســة يــأىب 
أن يتنــازل عــن الحكــم، عــى الرغــم مــن أنــه 
مصــاٌب بالشــلل، ومل يظهــر إال نــادراً عــى 
ــذ  ــاً من ــاً عام ــق خطاب ــرّك، ومل يل ــريسٍّ متح ك
ــمع  ــرٍة س ــر م ــت آخ ــار2012، وكان ــو/ أي ماي
نيســان  إبريــل/  يف  منهــكاً،  النــاس صوتــه، 
2014، وذلــك عندمــا أعلــن ترّشــحه لواليــٍة 
رئاســيٍة رابعــة. أمــا يف ترّشــحه الحــارض للواليــة 
ــرْوه، ومل يســمعوا  ــاس مل ي ــإن الن الخامســة، ف
منــه، ومل يقــّدم أوراق ترّشــحه شــخصياً، إذ تــمَّ 
ــف،  ــه عــى وجــه الرعــة للعــاج يف جني نقل
ــم كامــل عــى وضعــه الصحــي.  ويفــرض تعتي

ال تقــف املفارقــات الصادمــة يف الجزائــر 
عنــد صحــة رئيــٍس يعــاين مــن األمــراض منــذ 
العجــز  مرحلــة  دخولــه  قبــل   ،2005 عــام 
ــل الدســتور  ــد تعدي ــى عن ــام 2012، وال حت ع
ــة عــام 2009،  عــى مقاســه ليرّشــح مــرة ثالث
بعــد أن كان الدســتور الســابق يحــّدد الواليــة 
ــا متــي أبعــد مــن  ــل إنه ــن، ب الرئاســية باثنت
االســتحقار  معطــى  لرّســخ  بكثــري،  ذلــك 
للشــعب، عــر ترشــيحه لواليــة خامســة. مثــاً، 
يربّــع بوتفليقــة، البالــغ 82 عامــاً، رئيســاً عــى 
دولــة شــابٍَّة متوســط عمــر شــعبها حــوايل 28 
ــم  ــة منه ــة 24 يف املائ ــن أن قراب ــاً، يف ح عام
ــم  ــى الرغ ــرة. وع ــة ع ــن الخامس ــت س تح
ــدول املصــّدرة للنفــط  ــر مــن ال مــن أن الجزائ
والغــاز، ولديهــا احتياطــات كبرية منهــا، إال أن 
ربــع الجزائريــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر. 
وحســب البنــك الــدويل، فــإن معيــار خــط 

الفقــر يف الجزائــر  يقــاس بــدوالر ونصــف 
الــدوالر يوميــاً للفــرد، وهنــاك حــوايل خمســة 
ــاً،  ــى دوالر يومي ــري يعيشــون ع ــن جزائ ماي
ــبة  ــا نس ــاً. أم ــراً مدقع ــون فق ــم يعيش أي أنه
ــن  ــة، يف ح ــن 12 يف املائ ــرب م ــة فتق البطال
ــن  ــر م ــن الشــباب أك ــة ب ــغ نســبة البطال تبل
ــك  ــد ذل ــور عن ــف األم ــة. وال تتوق 29 يف املائ
واملرافــق  هّشــة،  التحتيــة  فالبنيــة  الحــد، 
العامــة مهرئــة، ورؤوس األمــوال تهــرب إىل 
خــارج الدولــة. وإذا ســألت عــن أســباب ذلــك 
ــن: الفســاد الهائــل  كلــه، فــإن اإلجابــة يف أمريْ

وســوء اإلدارة. 

كل املعطيــات املهولــة الســابقة ال يبــدو 
أنهــا تثــري فــزع عصابــة الحكــم يف الدولــة 
ــة  ــك مثالي ــا مســألة الخجــل، فتل العميقــة. أم
ُمفرطــة يف الحقــل الســيايس يف عاملنــا العــريب. 
الرئيــس  أن  الــداين  قبــل  القــايص  ويعلــم 
بوتفليقــة ال يحكــم فعليــاً، منــذ ســنوات، وأن 
شــقيقه األصغــر ومستشــاره، ســعيد بوتفليقــة، 
هــو مــن يدبــر شــؤون الحكــم، بالتنســيق 
ــد  ــري، أحم ــش الجزائ ــس أركان الجي ــع رئي م
عــى  االثنــان،  عمــل  وقــد  صالــح.  قايــد 
مــدى الســنوات األربــع املاضيــة، والشــهور 
األخــرية، عــى التخلّــص مــن أقــوى منافســيهم 
واالســتخباراتية  العســكرية  املؤسســات  يف 
واألمنيــة، وإحالتهــم إىل التقاعــد أو التحقيــق. 
إال  بوتفليقــة  الرئيــس  ليــس  آخــر،  مبعنــى 
واجهــة أو ديكــوراً لحكــم عصابــة، بــل قــل إنــه 
ــار  ــمها، بانتظ ــرون باس ــُم آخ ــاء” يَْحكُ “مومي
ــد  ــم أح ــر، أو حس ــٍس آخ ــى رئي ــم ع توافقه

ــارات الحكــم املتشاكســة املعركــة لصالحــه.  تي

ــه  ــذي تعيُش ــي ال أمــام هــذا املشــهد العبث
الجزائــر، خــرج عــرات آالف الجزائريــن، مــن 
كل الخلفيــات الحزبيــة والفكريــة واملهنيــة، 
إىل الشــوارع، مطالبــن بعــدم ترّشــح بوتفليقــة 
ــى  ــهم ع ــوا أنفس ــن َوطَّن ــري أن م ــّدداً، غ مج
اســتحقار شــعوبهم يظنــون أنهــم قــادرون 
عــى املــي بــه، طْوعــاً أم كرهــاً. هنــا بــرزت 
مفارقــة جديــدة. الرئيــس بوتفليقــة يعلــن 
ــه  ــر حملت ــه مدي ــة عن عــر رســالٍة قرأهــا نياب
ــوي  ــه ين ــان، أن ــي زع ــد الغن ــة، عب االنتخابي
تنظيــم انتخابــاٍت رئاســيٍة مبكــرة، يف حــال 
بعــدم  ويتعّهــد  خامســة،  لواليــة  انتخابــه 
ســيدعو  الرســالة،  وحســب  لهــا.  الرشــح 
“مؤمتــر  إىل  االنتخابــات  بعــد  بوتفليقــة 
ــد  ــد موع ــؤولية تحدي ــه مس ــاط ب ــي” تن وطن
كذلــك  األمــر  كان  إذا  املبكــرة.  االنتخابــات 
حقــاً، فلــاذا يرشــح بوتفليقــة أصــاً؟ أمــا 
ملــاذا يتحــّدث بوتفليقــة، أو مــن يتحدثــون 
نيابــة عنــه، وكأنهــم ضمنــوا النجــاح، عــى 
الواســعة  الشــعبية  املعارضــة  مــن  الرغــم 
لرّشــحه مجــدداً، فذلــك ليــس ســؤاالً معتــر يف 

أغلــب الــدول العربيــة والعاملثالثيــة. 

ــن  ــزرة، ولك ــو الج ــابق ه ــرض الس كان الع
مثـّـة عصــاً أيضــاً ملــن عــى. تلــك هــي رســالة 
ــح، يف  ــد صال ــا أحمــد قاي ــي أطلقه ــد الت الوعي
تهديــده املبطــن بالعــودة إىل “ســنوات األمل  
ــرن  ــعينيات الق ــر يف تس ــتها الجزائ ــي عاش الت
ــي  ــل أكــر مــن مائت ــا مقت ــج منه املــايض، ونت
ــة إىل خســائر أخــرى ال  ــف شــخص، باإلضاف أل
ــيضمن  ــح، س ــب صال ــى. وحس ــد وال تُح تُع

الجيــش األمــن واالســتقرار يف البــاد، ولــن 
ــاء”.  ــة ســفك الدم ــودة إىل “حقب يســمح بالع
والجمــر”  األمل  “ســنوات  أن  هنــا  املفارقــة 
ــت  ــر ترتّب ــاء” يف الجزائ ــفك الدم ــة س و”حقب
ــة،  ــات التريعي ــش لانتخاب ــاء الجي ــى إلغ ع
أواخــر عــام 1991، وفــازت فيهــا جبهــة اإلنقــاذ 
اإلســامية، لتبــدأ “العريــة الســوداء”، والتــي 
تــوّرط فيهــا الجيــش يف مذابــح وانتهــاكات 
ــاٌت  ــا تنظي ــا توّرطــت فيه ــاً ك ــة، متام مرّوع
ــة. واليــوم يحــذر الجيــش كل الشــعب  متطرّف
ــى  ــّس بُن ــأن مي ــمح ب ــن يس ــه ل ــري بأن الجزائ

ــدين.  ــازات الفاس ــاد وامتي الفس

نشــهد  التــي  املهزلــة  هــذه  باختصــار، 
فصولهــا يف الجزائــر اليــوم مــا هــي إال تلخيــص 
ُمــرٌّ لواقعنــا العــريب اآلســن. وإذا كان هــذا 
املليــون  ونصــف  املليــون  بلــد  يف  يجــري 
شــهيد، فلــك أن تتخّيــل كيــف يكــون الحــال يف 
غــريه مــن بلــدان عربيــة أخــرى. وعــى الرغــم 
ــري  ــعب الجزائ ــة الش ــإن يف هب ــك، ف ــن ذل م
الســلمية واملدنيــة ضــد هــذا الهــراء، ورفضــه 
االنصيــاع لرغبــة مــن يحســبوننا، نحــن العــرب، 
ــل يف  ــذوة األم ــي ج ــا يُبق ــوارث، م ــاً يُت متاع
نفوســنا أن الخــاص مــن هــذا الواقــع املخــزي 
ليــس مســتحياً. يف الســودان، مَثَّــَة جــذوة أمــل 
ــل بعــد. وحتــى جــذوات األمــل  أخــرى مل تذبُ
األخــرى التــي يظــن معســكر الثــورات املضــادة 
أنــه خنــق أنفاســها، فإنهــا ال زالــت قــادرة عــى 
ــاً  ــد يكــون هــذا حل ــادة بعــث نفســها. ق إع
بعيــد املنــال، لكنــه قابــٌل للتحقــق، ولــو بعــد 

حــن، وإْن طــال.

تتمة من �ص١)وجهة نظر(
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القرآن الكريم إجابة عى األسئلة الثاثة األهم 
يف حياة الناس، وهي: من َخلََقهم وَخلََق كل يشء؟، 
وماذا يراد منهم يف هذه الحياة؟، ثم ماذا ينتظرهم 

بعد الوفاة؟؛ ومن خال اإلجابة عى هذه األسئلة 
الثاثة يتم ربط العبد بربه يف كل يشء، ربَط 

مخلوٍق بخالق، ربط فقري ال ميلك شيًئا بغني مالك 
كل يشء؛ مبعنى ترسيخ الحقيقة الكرى يف هذه 

َاَواِت  الحياة وهي محورية الله، (ولِلَِّه َغْيُب السَّ
َواأْلَْرِض َوإِلَْيِه يُرَْجُع اأْلَْمُر كُلُُّه َفاْعُبْدُه َوتََوكَّْل َعلَْيِه 

ۚ َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعاَّ تَْعَملُوَن) (هود:123).

وواحدة من أهم الطرق التي يعلمنا الله إياها 
يف كتابه لاهتداء إىل تفرده بالكال والعبادة التأمل 

(التدبر) يف كل يشء ويف جميع األحوال. يف القرآن 
بَُّروا آيَاتِه) الكريم (ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمَبارٌَك لَِّيدَّ

(ص:29)، ويف آثار السابقن من نجا منهم ومن هلك 
(أََفلَْم يَِسريُوا يِف اأْلَْرِض َفَينظُُروا كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة 

الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهم) (محمد:10)، ويف ذات اإلنسان: 
وَن) (الذاريات: 21). (َويِف أَنُفِسكُْم ۚ أََفَا تُْبرِصُ

ويف جميع األحوال، فحيًنا يأمر الله عباده بالسري 
يف األرض من أجل النظر والتأمل (قْل ِسريُوا يِف 

اأْلَْرِض َفانظُُروا) (النمل:69)، وحيًنا يحضهم عى 
السري والتأمل، (أومل يسريوا) وحيًنا ال يكون أمًرا 

وال حًضا وإمنا طلًبا رقيًقا ممن يرب يف األرض أن 
يتأمل حال سريه، (ُقْل ِسريُوا يِف اأْلَْرِض ثُمَّ انظُُروا 

ِبَن) (األنعام:11). فهي  كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة الُْمكَذِّ
دعوة إلعال الفكر يف كل ما يرد عى اإلنسان 

فحتى الذين ال يستطيعون السري عليهم أيًضا أن 
يتأملوا يف األخبار التي تأتيهم ممن ساروا وشاهدوا، 

وانظر إىل ختام هذه اآلية الكرمية: (أََولَْم يَْهِد 
َن الُْقُروِن مَيُْشوَن يِف  لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمن َقْبلِِهم مِّ

لَِك آَليَاٍت ۚ أََفَا يَْسَمُعوَن) ذكر  َمَساِكِنِهْم ۚ إِنَّ يِف َذٰ
الساع لينبه من مل ميش إىل أن يتأمل يف األخبار 

التي سمعها ممن مى يف مساكن السابقن ورأى 
كيف هاكهم. ولنا أن نسأل: ماذا يفهم من الدعوة 

للتأمل يف كل يشء ويف جميع األحوال؟

الذي أفهمه أن الله-سبحانه وتعاىل ذكره- يُرسخ 
التأمل كمنهجية (approach) /(Method) للتعلم 
والتفاعل عند املؤمنن. يَُثبت التأمل كحالة تتصف 

بها الشخصية املؤمنة بالله. فليس للمؤمن وهو 
مؤمن أال يفكر فيا يعرض عليه؛ مبعنى صياغة 

شخصية يقظة تدقق النظر وتعمل الفكر يف كل ما 
يَرُِد عليها. وقد ظهر هذا جلًيا يف الصحابة رضوان 

الله عليهم، فأمثر تأملهم وتفكرهم تساؤالت ظهرت 
كأنها اعراض أو استشكال: (أمنزل أنزلك الله أم 
هي الحرب واملكيدة؟.... ليس مبنزٍل إًذا يا رسول 
الله)، (رأي تراه لنا أم وحي أمرك الله به... ليس 

لهم عندنا إال السيف)، ويطلب منهم املشورة 
فيشريون عليه بغري ما يرى ويظلون به حتى 

يوافقهم كا حدث يف يوم أحد ويف حصار الطائف 
حن هم بفك الحصار وال زالوا به حتى أمهلهم 

يوًما آخر، صى الله عليه وسلم وريض الله عنهم؛ 
ويعرض عى بعضهم حكًا فا يجد حرًجا من أن 

يُظهر ما يف صدره منه (أيجد أحدنا رجًا مع زوجته 
وينطلق يلتمس البينة؟!)، (والله ال تكر سن 

الربيع يا رسول الله)..

فكانت شخصية يقظة متارس التفكري والنقد 
وتعر عا يف صدرها دون خجٍل. نعم هذا حالهم 

وهم أطوع الناس وهو سيد الناس رسول مؤيد 
بالوحي من الله، صى الله عليه وسلم وريض الله 

عنهم؛ واليوم بعض الوعاظ ومن ينقلون كام 
العلاء، أولئك الذين أحرتهم أدوات العلانية 

عى مرح األحداث، حن تعرض عليه بحق 
ينتفخ سحره ويصول ويجول ويحشد املتعصبن 

من أتباعه، يفعل ما مل يفعله النبي، صى الله 

عليه وسلم! ودعني أتلو عليك بعض ما أرى ألزيد 
الفكرة وضوًحا:

الناس متخصصون بطبعهم
حن يرسخ التأمل يف الشخصية املسلمة فإن 

الناس ينرصفون إىل ما يحسنون أو إىل ما يحبون، كل 
يتأمل فيا يحسنه أو فيا يحبه، فالناس متخصصون 

بطبعهم، وهذا واضح من مواقف الصحابة-رضوان 
الله عليهم- فمن تحدث يف تحديد أرض املعركة غري 
من تحدث يف بيان شأن األرسى، غري من تحدث يف 
املوقف من الخروج لقتال املركن عى جبل أحد. 

كل موقف يستدعي الذين يفهمون فيه، ويحرم كل 
واحد إمكاناته الشخصية (تخصصه) فا يتحدث فيا 

ال يعلم. وحن انتر الدين تخصصوا أيًضا: فكان 
بعضهم يف حلق العلم فقيًها كزيد بن ثابت ومعاذ 

بن جبل وعبد الله بن عباس، وكان بعضهم يف القتال 
يدير املعارك كأيب عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد 

أو ينازل األبطال كالزبري، وكان بعضهم يف السياسة 
والحكم كأيب بكٍر وعمر بن الخطاب، وكان بعضهم 
يف قراءة القرآن وتعليمه كعبد الله بن مسعود وأيب 

بن كعب، وكان بعضهم يف التجارة كعبد الرحمن 
بن عوف، ثم كان األمئة بعد ذلك: فقهاء، ومحدثن، 

ومؤرخن، وأدباء (كالخليل بن أحمد) وعلوم طبيعية 
(الخوارزمي ومن بعده).

تدبر القرآن الكريم
انترت مؤخًرا بشكٍل ملفت الدعوة للتدبر، 

ويقرصون التدبر عى كتاب الله، وال أدري ملاذا؟، 
فالقرآن الكريم أمر بالتأمل (التدبر) يف كل يشء 
وليس القرآن الكريم فقط، وأريد هنا أن أسجل 

بعض املاحظات عى هذه الدعوة يف ضوء ما سبق:

أواًل: لن نتدبر جميًعا، فالناس متخصصون 
بطبعهم، وما يرصد هنا أن الذين رووا حديث 

التدبر (حدثنا من كانوا يقروؤننا القرآن... فتعلمنا 
اإلميان والقرآن مًعا...الحديث) مل يعرف عنهم 

التدبر، وال عن الذين أخذوا عنهم، وإمنا عنوا بضبط 
النص وتعليمه للذين جاءوا من بعدهم، وال زالوا 

يتطورون-كا غريهم يف العلوم األخرى- حتى ظهر 
علم القراءات واستقل، ومل يعرف أمئة القراءات بغري 
القراءات. بل إن عدًدا من كبار أمئة القراءات طعن 

يف روايته للحديث. أدلل بهذا عى التخصصية العالية 
التي اشتهر بها األوائل ممن يحتج بهم علينا اآلن.

ثانًيا: الدعوة للتدبر انترت هذه األيام بعد 
تكرار الفشل السيايس للحالة اإلسامية، وبهذا 

مثلت ساحة هروب لكثريٍ ممن فشلوا يف املواجهة 
السياسية، وأمارة ذلك يف التحول املفاجئ لبعضهم 

من االهتام السيايس والفكري إىل حديث عن 
التدبر. والطبعي أن يحدث تطور ومنو للفكرة، أما 

القفز املبارش تكون له دوافع أخرى غري االقتناع 
بالفكرة، وإن رأيت أحدهم يتحرك بن مربعات 

مختلفة فجأة ويدعي أن مقتنع مبا يفعل فا 
تصدقه، هو يف الحقيقة يتحرك يف املساحات 

الخالية، مبعنى أنه يتحرك حيث يسمح له، وهذا ال 
تعول عليه. فإنه يف الحقيقة تبع. 

ثالًثا: الذي أفهمه من حال الصحابة رضوان الله 
عليهم، أن قراءة القرآن ثابت مشرك بن الجميع. 
كان القرآن مورًدا.. مأدبة يردها الجميع كل يوم، 

ويتدبرون التدبر العادي الذي يفهمه الجميع 

وميارسه الجميع دون مشقة؛ ثم ينطلقون إىل ما 
يحسنون أو إىل ما يحبون، بعقلية يقظة متأملة 

متخصصة مثمرة.

رابًعا: عامة املتحدثن عن التدبر والزهد ال 
يعلمون الناس أدوات التدبر الحقيقية والتي أولها 
التفسري واللغة، وإمنا ينقلون النكات العلمية عن 
أمئة املسلمن األول كابن القيم وابن تيمية، ولذا 
وقعوا يف االغراب وخروا املعارك الحقيقية يف 

الواقع املعارص. إنها ليست حالة من نر التدبر 
وإمنا حالة من الهروب من واجب الوقت. وقد أكر 
ابن القيم يف أكر من مكان بأن أفضل األعال هو 
واجب الوقت يليه ما تعدى نفعه للغري. بعضهم 

حسن النية نحسبه محًبا لله ورسوله؛ يريد شخصية 
قرآنية مطمئنة مل تتلوث بفضات الفكر العلاين 

ويظن أن العزلة والبناء بعيًدا عن هوث العلانية 
يكفي، واألمور ليست هكذا. فالعلانية يشء 

يتربه الجميع قبل أن يدرك أنه مسلم، يشء 
اجتاح املفاهيم والتصورات وأصبح من املسلات يف 

العادات والسلوك. هل تجد اآلن خالًيا تغرس فيه 
ما تشاء وتعزله عا تشاء؟!

فيا أيها الكرام األفاضل املعركة منذ كانت 
ذات شقن: كفر بالطاغوت وإميان بالله، وقدم 
الله يف كتاب الكفر بالطاغوت عى اإلميان بالله 

(فَمن يَكُْفْر ِبالطَّاُغوِت َويُْؤِمن ِباللَِّه َفَقِد اْسَتْمَسَك 
ِبالُْعْرَوِة الُْوثَْقٰى اَل انِفَصاَم لََها) (البقرة:256)، وكلمة 

التوحيد نفي قبل اإلثبات. إن التدبر حالة. وصٌف 
الزم للشخصية املسلمة ويظهر يف مجاالت متعددة 
حسب ما يحسن الشخص أو ما يحب. نعم نحتاج 
إلعال التدبر.. النقد.. التفكري يف كل ما يرد علينا 

وليس فقط يف القرآن الكريم، وإن فعلنا خرجنا 
من حالة التبعية التي أمثرت الهوان والذلة عند 

عامة الناس والتحزب والتشيع (النسق املغلق) عند 
امللتزمن.. إن أعملنا التدبر والتأمل وانطلق كل ملا 

يحسن أخرجنا فرًدا يقظًا حساًسا يصعب اقتياده 
وتوجيهه.. إن أعملنا التدبر كل فيا يحسن أو 

يحب خرجنا من التبعية للريادة.

مل يستطع العلم الحديث بكل القرون التواصل 
ملعرفة خلق الكون واألصل املادي لركيبته، ويدهش كبار 

العلاء يف الذرة والفيزياء والرياضيات عندما يتعمقون 
يف الر الكامن وراء تلك الركيبة الخاقة واملبدعة 

ويصلون لحقيقة اإلميان بقدرة الواحد القادر سبحانه 
وتعاىل، وباملقابل تجد من أبناء األمة اإلسامية نفسها 
من كفر بنعمة الله وفضله عليه يف اختياره من هذه 

األمة ألسباب عاطفية أو نفسية أو مادية أو اجتاعية أو 
ظروف سياسية وأمنية وعى هؤالء جميعاً التفكر بنعم 

كثرية منَّ الله بها علينا ونتذكر قدرة الله يف كل وقت.

قال تعاىل: “ُقْل أَئِنَّكُْم لََتكُْفُروَن ِبالَِّذي َخلََق اأْلَْرَض 
يِف يَْوَمْنِ َوتَْجَعلُوَن لَُه أَنَداًدا َذلَِك َربُّ الَْعالَِمَن * َوَجَعَل 
َر ِفيَها أَْقَواتََها يِف  ِفيَها َرَوايِسَ ِمن َفْوِقَها َوبَارََك ِفيَها َوَقدَّ

َاء َوِهَي  ائِلَِن * ثُمَّ اْسَتَوى إىل السَّ أَْربََعِة أَيَّاٍم َسَواًء للسَّ
ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولِأْلَْرِض اِئِْتَيا طَْوًعا أَْو كَرًْها َقالََتا أَتَْيَنا 
طَائِِعَن * َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَاَواٍت يِف يَْوَمْنِ َوأَْوَحى يِف 
نَْيا مِبََصاِبيَح َوِحْفظًا  َاء الدُّ كُلِّ َسَاء أَْمرََها َوَزيَّنَّا السَّ

َذلَِك تَْقِديُر الَْعِزيِز الَْعلِيِم” (فصلت، آية 9 : 12).

بدء الكون ومصريه:

شملت آيات الكتاب العزيز إشارات إىل ثاث 
حقائق كونية يف:

1 - خلق األرض وتقدير األقوات فيها يف أربعة أيام 
قبل الساء.

2 - أصل الكون املادي من الدخان.
3 - الدورات التكوينية لألرض والساء، ومجموعها ستة أيام.

إن العلوم الفضائية والعلوم الطبيعية ال زالت تحبو 
للتعرف عى أصل الكون ونشأته واملادة األولية التي 

تتكون منها األجرام الساوية وطريقة تشكيلها، ولقد 
درسوا ملياً ما يقع عى الكرة األرضية من خارج مجالها 
من النيازك واألتربة الكونية وما حصلوا عليه أخرياً من 

قطع من سطح القمر، كل ذلك يؤكد وحدة أصل الكون 
املادي، وأصبح ذلك حقيقة علمية عندهم، ولكنهم مل 

يستطيعوا تحديد الحالة األولية لهذه املواد التي كانت 
عليها قبل تجمعها يف مجموعات من النجوم والكواكب 

واملجرات، ولن يستطيعوا ذلك إال ظناً وتخميناً، قال تعاىل: 
َاَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخلَْق أَنُفِسِهْم  “َما أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السَّ

َوَما كُنُت ُمتَِّخَذ الُْمِضلَِّن َعُضًدا” (الكهف ، آية: 51).

وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا األصل املوحد 
وساق حقائق كونية يف غاية الوضوح، قال تعاىل: “أََو 

َاَواِت َواأْلَْرَض كَانََتا َرتًْقا  لَْم يََر الَِّذيَن كََفُروا أَنَّ السَّ
ٍء َحيٍّ أََفَا يُْؤِمُنوَن  َفَفَتْقَناُهَا َوَجَعلَْنا ِمَن الَْاء كُلَّ يَشْ

* َوَجَعلَْنا يِف اأْلَْرِض َرَوايِسَ أَن مَتِيَد ِبِهْم َوَجَعلَْنا ِفيَها 
َاء َسْقًفا  ِفَجاًجا ُسُبًا لََعلَُّهْم يَْهَتُدوَن * َوَجَعلَْنا السَّ

ْحُفوظًا َوُهْم َعْن آيَاتَِها ُمْعرُِضوَن” (األنبياء، آية: 30  مَّ
ـ 32). ويفصل يف آيات غريها مراحل الخلق والتكوين، 
َاء َوِهَي  فيقول املوىل جل جاله: “ثُمَّ اْسَتَوى إىل السَّ
ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولِأْلَْرِض اِئِْتَيا طَْوًعا أَْو كَرًْها َقالََتا أَتَْيَنا 

طَائِِعَن” (فصلت، آية: 11).

وهكذا مل يصل العلم الحديث إىل اآلن إىل معرفة 
أصل الوجود املادي للكون عى الرغم من توصل 

العلاء واملهندسون إىل نجاحات كبرية يف املسائل 
التطبيقية، واستفادته من دراسة خصائص املادة 

واستخدام الطاقات الكونية املختلفة، فنحن نعرف طرقاً 
شتى الستخدام الكهرباء يف التدفئة والعاج واإلنارة 

وإدارة اآلالت وتسيري القاطرات والسيارات وغري 
ذلك من االستخدامات، إال أننا ال نعرف متاماً ما هي 

الكهرباء، وقل مثل ذلك يف الضوء والحرارة، فنطلق عى 
كل ذلك لفظاً مبهاً هو الطاقة التي أودعت بن ثنايا 

الكون وأرجائه املختلفة.

وعى الرغم من محاولة العلم الحديث التعرف 
عى اللِبنات األوىل التي ينبني عليها الكون املادي 
ومحاولة التعرف عى الذرة إال أنه مل يخرج بطائل 

من دراسته هذه، يقول العلم الحديث: قوام الذرات 
جسيات متناهية يف الصغر تتشابه يف جميع ذرات 

العنارص داخل كل ذرة ـ باإلضافة إىل النواة ـ نوع املادة 
أو العنرص، خلقت منه األجرام الساوية وتطورت 

عنه داخل الشموس والنجوم سائر املواد املعروفة، قد 
كان املعتقد إىل عهد ليس ببعيد بن جمهرة العلاء 
أن الذرة غري قابلة للتجزئة إىل جسياتها أو طاقاتها 

األولية.. ولكن ملا عرفت وسائل تحطيم الذرة يف هذا 
العرص أمكن الجزم بإمكان تقسيم الذرة وانطاق 

طاقات عظمى ما يدخر بن ثناياها أساسها الطاقة 
التي استخدمت يف األصل يف ربط جسياتها األولية، 
فهل هذا الغاز الكوين هو الدخان الذي شكل أصل 

التكوين املادي؟ أو أن املراد بالدخان هي تلك السدم 

الغازية امللتهبة التي تتجمع يف ساحات هائلة من 
الكون تشكل نجوماً أو مجموعات منها؟ 

استطاع علاء الذرة يف السنوات األخرية تجزئة 
الذرة وتقسيمها، وقد وجدوا أنها تحتوي عى الروتون 
والنيرون واالليكرون بواسطة التجزئة اخرعوا القنبلة 

بَِّك  الذرية والهيدروجينية، قال تعاىل: “ َوَما يَْعزُُب َعن رَّ
َاء َوالَ أَْصَغَر ِمن  ْثَقاِل َذرٍَّة يِف األَْرِض َوالَ يِف السَّ ِمن مِّ

ِبٍن” (يونس، آية: 61). فكلمة  َذلَِك َوال أَكَْرَ إِالَّ يِف ِكَتاٍب مُّ
“أَْصَغَر” من الذرة يف اآلية الكرمية ترصيح جي بإمكان 

َاء” بيان بأن خواص  تجزئتها، ويف قوله: “َوالَ يِف السَّ
الذرات يف األرض هي نفس ذرات العنارص املوجودة 

يف الشمس والنجوم والكواكب األخرى، فمن ملحمد بن 
عبد الله صى الله عليه وسلم وهو األمي بعلم الذرة أن 

يعرف هذا، وهذا دليل واضح عى أن القرآن وحي من 
الله لرسوله محمد صى الله عليه وسلم. 

واألمر اآلخر يف آيات “ُفصلت” هو خلق األرض، 
ووضع الركة فيها وتقدير األقوات يف أربعة أيام، كل 

ذلك قبل تشكيل الساء وجعلها سبع ساوات وهذه 
الحقيقة ال يستطيع العلم البري أن يصل إليها إال من 
طريق الوحي من خالق الساوات واألرض، ألن وسائل 
البر محدودة فا يستطيع أن يخرق بوسائله املادية 

حجب غيب املايض ليعرف تكوين األجرام الكونية 
السابق منها عن الاحق.

وهنا البد من اإلشارة إىل آيات سورة “النازعات” 
فقد يفهم بعضهم أنها تتعارض مع آيات سورة 

“فصلت” وقد ثار هذا اإلشكال يف عرص الصحابة رضوان 
الله عليهم. يف صحيح البخاري قال: .. وقال املنهال عن 

سعيد بن جبري قال: قال رجل البن عباس ريض الله 
عنها إين ألجد يف القرآن أشياء تختلف عّي، قال: “َفَا 

أَنَساَب بَْيَنُهْم يَْوَمِئٍذ َواَل يََتَساءلُوَن” “ َوأَْقَبَل بَْعُضُهْم 
َعَى بَْعٍض يَتَساءلُوَن” “ َوالَ يَكُْتُموَن اللَّه َحِديًثا” “َواللِّه 

َربَِّنا َما كُنَّا ُمْرِِكَن” فقد كتموا يف هذه اآلية. وقال 
َاء بََناَها” إىل قوله  تعاىل: “أَأَنُتْم أََشدُّ َخلًْقا أَِم السَّ

“ َواأْلَْرَض بَْعَد َذلَِك َدَحاَها” فذكر خلق الساء قبل 
األرض ثم قال تعاىل: “ُقْل أَئِنَّكُْم لََتكُْفُروَن ِبالَِّذي َخلََق 

” إىل قوله “طَائِِعَن” فذكر يف هذه خلق  اأْلَْرَض يِف يَْوَمْنِ
األرض قبل خلق الساء، قال: “َوكَاَن اللَُّه َغُفوًرا رَِّحيًا” 

“َعِزيزًا َحِكيًا” “َسِميًعا بَِصريًا”، فكأنه كان ثم مى.

فقال ابن عباس ريض الله عنها: “َفَا أَنَساَب بَْيَنُهْم 
يَْوَمِئٍذ َواَل يََتَساءلُوَن” يف النفخة األوىل “ثُمَّ َنُِفَخ يِف 

َاَواِت َوَمن يِف اأْلَْرِض إِالَّ َمن  وِر َفَصِعَق َمن يِف السَّ الصُّ
َشاء اللَُّه” فا أنساب بينهم عند ذلك، وال يتساءلون 

بينهم ويف النفخة األخرى:” َوأَْقَبَل بَْعُضُهْم َعَى بَْعٍض 
يََتَساءلُوَن” وأما قوله “َواللّه َِربَِّنا َما كُنَّا ُمْرِِكَن” “َوالَ 

يَكُْتُموَن اللَّه َحِديًثا” فإن الله يغفر ألهل اإلخاص 
ذنوبهم فيقول املركون تعالوا نقول مل نكن مركن 

فيختم عى أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك يعرف 
أن الله تعاىل ال يكتم حديثاً، “يََودُّ الَِّذيَن كََفُرواْ َوَعَصُواْ 
الرَُّسوَل لَْو تَُسوَّى ِبِهُم األَْرُض َوالَ يَكُْتُموَن اللَّه َحِديًثا” 
وخلق األرض يف يومن ثم خلق الساء ثم استوى إىل 

الساء فسواهن يف يومن آخرين، ثم دحى األرض 
ودحيها أن أخرج منها املاء واملرعى وخلق الجبال 

والرمال والجاد واآلكام وما بينها يف يومن آخرين، 
فذلك قوله تعاىل “َدَحاَها”، وقوله “َخلََق اأْلَْرَض يِف 

” فخلق  األرض وما فيها من يشء يف أربعة أيام  يَْوَمْنِ
وخلق الساوات يف يومن. 

“َوكَاَن اللَُّه َغُفوًرا رَِّحيًا” سمى نفسه بذلك وذلك 
قوله: أي مل يزل كذلك فإن الله تعاىل مل يرد شيئاً إال 

أصاب به الذي أراد فا يختلقن عليك القرآن فإن كاً 
من عند الله عز وجل. إن خلق األرض قبل الساء 

بالنص وإمنا ُدحيت بعد خلق الساء، مبعنى: أنه أخرج 
ما كان فيها بالقوة إىل الفعل وعن ابن عباس “َدَحاَها” 

ودحيها أن أخرج منها املاء واملرعى، وشقق األنهار، 
وجعل فيها الجبال والرمال والسبل واآلكام.

وأما الحقيقة الثالثة يف آيات سورة “ُفصلت” فهي 
الدورات التكوينية لألرض والساء ومجموعها يف 

ستة أيام وقد اختلف املفرون قدمياً يف مقدار اليوم 
املقصود يف اآليات الكرمية، فاليوم االصطاحي الذي 

ترتبط به األحكام التكليفية من الصوم والصاة والعدة 
وغري ذلك هو من مطلع الفجر أو الشمس إىل غروبها، 

إال أن هذه املدة الزمنية املعينة ال تقدر بهذا املقدار 
إال بعد وجود األرض والشمس ووجود دوراتها يف 
أفاكها. والحديث هنا عن خلق األرض والساء، 

فكيف نقدر قبل وجودها؟

هذا ما دفع بعض املفرين للذهاب إىل تقدير تلك 
األيام بفرة زمنية تتناسب مع أدوار التكوين، فعن 

مجاهد: يوم من الستة أيام كألف سنة ما تعدون وهو 
يشري إىل قوله تعاىل: “َوإِنَّ يَْوًما ِعنَد َربَِّك كَأَلِْف َسَنٍة 
وَن” (الحج، آية: 47). وجاء يف سورة املعارج  اَّ تَُعدُّ مِّ
وُح إِلَْيِه يِف يَْوٍم كَاَن  قوله تعاىل: “تَْعُرُج الَْمَائِكَُة َوالرُّ

ِمْقَداُرُه َخْمِسَن أَلَْف َسَنٍة” (املعارج، آية: 4). ويف سورة 
َاء إىل اأْلَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج  السجدة: “يَُدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السَّ

إِلَْيِه يِف يَْوٍم كَاَن ِمْقَداُرُه أَلَْف َسَنٍة” (السجدة، آية “ 5).

ويذهب علاء الفلك املعارصون إىل ما يطلقون 
عليه “النسبية الزمنية” وأن لكل كوكب وحدته الزمنية 

الخاصة به وذلك يقدر بالنسبة لسبحها يف الفضاء 
ودورانها يف أفاكها. وإطاق القرآن الكريم اسم اليوم 

عى مقدار ألف سنة تارة وخمسن ألف سنة تارة 
أخرى يشري إىل مفهوم النسبية هذا. هذا ما جعل 

الباحثن يف أصل تكوين األجرام الساوية يطلقون 
اصطاح الدورات التكوينية.

إال أن تقدير هذه الدورات باملدد الزمنية تتفاوت 
أقوالهم فيها، وهم يف ذلك يتبعون الظن وما هم 

مبستيقنن. فطاملا أن اإلنسان ـ أي إنسان ـ مل يشهد خلق 
الساوات واألرض وكذلك مل يشهد خلق نفسه وال خلق 
غريه فكيف يعرف الحقيقة إذن؟ وصدق الله العظيم: 

َاَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخلَْق أَنُفِسِهْم  “َما أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السَّ
َوَما كُنُت ُمتَِّخَذ الُْمِضلَِّن َعُضًدا” (الكهف، آية: 51).

كيف نتدبر ونتأمل وفق منهج القرآن؟

اإلبداع في خلق الكون.. رسائل للمشككين والملحدين

 د. اأحمد الري�سونى

 حممد جالل الق�سا�ص
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تكثر الكلمات التي يشار إليها 
بصفتها عامية غير فصيحة، ليتبين 
بعد دراسة الدارسين، وفي كثير من 
الكتب، أنها كلمات فصيحة سليمة 

األصل المبنى.

وكتب يف سياق التأكيد عى فصحى كلات عامية 
دارجة، كثري من املقاالت وعدد من الكتب، إال أن 

كتاب (بحر العوَّام فيا أصاب فيه العوام) لإلمام ريض 
الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف ابن الحنبي، 

واملتوىف سنة 971 للهجرة، كان من أشد املدافعن عن 
ما يتلفظ به عامة الناس، واحُتِسب يف عداد العاّمي، 

وكان يف أصله فصيحاً رصيحاً.

وتعّصب ابن الحنبي، ملا توّهمه البعض لحناً أو 
خطأ أو كلمة عاّمية، هو يف حقيقته تعصب للفصحى 

ذاتها، فانهال ينّقب يف ما أخذه من أفواه الناس 
(العامة) وما يرد عى ألسنتهم ويف كتب اللغة التي 

أخرجتها من الفصيح، معتقدة أنها من العاّمي الدارج، 
ليؤكد هو عى سامتها اللغوية.

ويجمل ذلك يف مقدمة مصّنفه الرفيع بقوله: “أن 
أضع تأليفاً... مشتماً عى ما يعتقد الجاهل أو الناس 

أنه من أغاط عوام الناس، وليس فيه يشء من الغلط 
وال هو يف نفس األمر من ذلك النمط”. ثم يرح أنه 

وضع ذلك املصّنف “بسبب فرط الحمّية والغضب” 
عنده، ملا آلت إليه الفصاحة يف زمانه.

يت أظفاري وامرأة عجوزة َقصِّ
ويقول ابن الحنبي، إن بعض العامة عندما 

يلفظ األب مشدداً (أّب) ومثلها (أّخ) فها لغتان، 
وينقل: األبُّ لغٌة يف األب. ومثله أّخ، بتشديد الخاء، 
، مشددة. وهو لفظ تجنح إليه أقوام يف  ومثلها: يدٌّ

ي، ال يِدي. وما ذهب  الشام ويف صعيد مرص، يقال يدِّ
إليه الحنبي، غاية يف االتقان والفصاحة، إذ يرد يف 

(الصحاح) ونقاً عن الفّراء أحد أمئة العربية الكبار: 
يت أظفاري” بالتشديد، ال َقصصُت، كا توضح  “قصِّ

حاشية الكتاب الذي حّققه الدكتور شعبان صاح.

ومثلها كلمة عجوزة التي يتحّرج البعض من 
قولها عى #املرأة_الطاعنة يف السن، وتنتمي خطأ إىل 
العامية، عى اعتبار (عجوز) تقال للرجل واملرأة، معاً. 

يشري ما ورد يف كتاب الحنبي، ونقاً من أحد أقدم 
الرواة عند العرب، وهو يونس بن حبيب (90-183) 

للهجرة، والذي يعرَّف بأنه سمع كامه كله من العرب، 
يقول: “سمعُت العرب تقول: فرسة وعجوزة، وذلك 

منهم إرادة لتوكيد التأنيث”. ومثلها: عطشانة، عوضا 
من عطى، ونقلها معجم العن “امرأة عطشانة” 

وهي من األلفاظ املنتمية كلها، إىل #العامي، فيا هي 
من الفصيح الرصيح.

وصابه السهم، تجوز مثل أصابه السهم. ومحيت 
الكتاب، وأخطيت من أخطأت، وأطفيت النار مكان 

أطفأت.

المرأُة: َمَرٌة، أيضاً
والصيغة العامية يف التكلم، والتي يرد فيها: 

“افَعل هذا إّما ال” ذات أساس فصيح مصدره حذف 
م، وكر  وتعويض، وليس عامية. وكذلك تأنيث الحاَّ

حرف املضارعة يف كلات عاّمية من مثل: ِيرب 
وِيطرب ونِرب وأنَت تِرب، الكلات التي تلفظ 

عى هذه الشاكلة يف كثري من البلدان العربية، يقول 
ابن الحنبي إنها ليست من العامية، استناداً إىل أن 

بعض اللغات تكر حرف املضارعة.

وكذلك “ِسعيد” و”ِبعيد”، بكر أولها، وينقل أن 

كر فاء فعيل، جائٌز، يف حاالت معينة. والِخري التي 
تلفظ بالكر اآلن، يف العامية، يقول فيها الجواليقي: 

الِخري الفضل والكرم.

ومنه قول الناس “غلقت الباب” وهي لغٌة 
يف أغلقته. والقول “َمرَة” عن املرأة، وهي من 

#أشهر_العاميات، إال أن تفحصاً بسيطا للمعجم يظهر 
فصاحتها. يقول الصحاح: “هذه َمرٌة صالحٌة”، يرد يف 

حاشية كتاب الحنبي.

ه وِهّيه عوضاً من هو وهي! ُهوَّ
ولفظ “جلسُت َعندك” التي تلفظ مفتوحة عند 

الشوام، بخاصة، يقول عنها الجوهري صاحب الصحاح: 
“فيها ثاث لغات ِعند وُعند وَعند”. ليكون لفظاً 

فصيحاً ال تشوبه عاّمية. ولفظة “يجي” مبعنى يجيء، 

#فصيحة: “بعض العرب يحذف همزة يجيء”.

أما ما يلفظه املرصيون وأهل الخليج يف: ُهّوه، 
مبعنى هو، أو ِهّيه، مبعنى هي، فـ”جائٌز نراً ونظاً” 
يقول ابن الحنبي. ويوضح أن تشديد الواو يف هّوه، 

فراجٌع إىل لغة همدان.

اْنطيته.. أعطيته
وتأيت إحدى أشهر الكلات “العامية” التي ترد 

يف #الخليج_العريب والعراق وجزء من سوريا، وهي 
“انْطيته” مبعنى أعطيته. يقول صاحب الصحاح: 

“واإلنطاُء اإلعطاُء بلغة أهل اليمن”.

ومل يكن كتاب ابن الحنبي، الوحيد يف بابه من 
الكتب التي تسّهل االستعال اللغوي، فكتاب “رشح 

درة الغواص يف أوهام الخواص” للخفاجي، شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن عمر املرصي الحنفي، -977
1069، للهجرة، يعتر من املصنفات التي وضعت للرد 
عى تشدد اللغوين، فانتقد فيه كتاب “درة الغواص 
يف أوهام الخواص” أليب محمد الحريري، فألف كتابه 
املذكور رداً عليه منتقداً تشدده يف تحديد الصواب يف 
اللغة، عارضا هو اآلخر ملجموعة واسعة من املفردات 

والصيغ، التي كانت تعتر من كام العامة أو ما 
ال يجوز استعاله، إال أنه وّسع لها إّما من باب 

االستشهاد من القرآن الكريم، أو األحاديث النبوية 
الريفة، أو لغات العرب، أو الشعر العريب.

حتى هذه الكلمات العربية لم تكن عاّمية.. تعرّف ما هي؟

شكّلت األحاجي التي ترويها الجدات 
إىل األحفاد مرحلة من مراحل الربية 

السودانية، يف فرة مل يكن فيها للوسائل 
الحديثة من وجود، حيث أصبح الجيل 
الحايل شغوًفا بأجهزة التلفزة والهواتف 

الذكية.

إذا كان الجيل الجديد ورمّبا منذ أكر 
من عقدين قد استبدل األحاجي الليلية 

التي تروى قبل النوم من “الحبوبة” 
بأشكال جديدة من التسلية واملتعة، فإن 

هذا الراث ال يزال زاخراً بالكثري من القيم 
واملعاين اإلنسانية والربوية.

وكان األديب السوداين الراحل 
الروفيسور عبدالله الطيب قد عمل 

عى جمع عدد كبري من هذه األحاجي 
الشفاهية، يف كتاب باسم “األحاجي 

السودانية”.

تسلية المساء
وجاء يف تقديم الطيب أنه “كانت 

الجدات يف زمن مى يسلن أطفالنا بُعيد 
املساء بحكايات ومسائل من األُنس يقال 

لها الُحجا. كان الغرض من هذه الحكايات 
شحذ األذهان وإدخال الرور عى نفوس 
األطفال ريثا يغلب عليهم النعاس، وقد 
راعينا يف كتابتها الطريقة القدمية وحرصنا 
عى أن نحتفظ بكثري ما يف عباراتها من 

أسجاع وما أشبه”.

إن قيمة هذه الحكايات ال تقف عند 
مجرد القصص املسلية التي تجعل األطفال 
يقبلون عى النوم، لكنها تشجع عى فتح 
مغاليق الذهن عند الصغار، باإلضافة إىل 
كونها تنمي الحساسية الشعرية والتخيل 

والرغبة يف املعرفة وهذا ينعكس عى األداء 
املدريس.

الحقيقي والمتخيل
متزج األحاجي الراثية السودانية 
املستوحاة من ثقافة أهل الباد عر 

قرون طويلة، ما بن الحقيقي واملتخيل 
األسطوري، بحيث ال تكاد تفرز أين تبدأ 

هذه وتنتهي هذه!

كا أن هناك شخصيات خيالية تكاد 
تضاهي ما نقرأه أو نشاهده يف األفام 

الكارتونية أو القصص الحديثة لألطفال.

وتعتر حكاية “ فاطمة السمحةوالغول” 
من أشهر األحاجي السودانية، التي تروي 

قصة عن بنت جميلة حاول الغول افراسها، 
وهي قصة تحمل الحكمة واملعاين الربوية، 
ويشار هنا إىل شخصية “الغول” التي هي 

من نسج الخيال.

مجموعة في 21 قصة
وضمت املجموعة التي نرت يف كتاب 

“األحاجي السودانية” 21 قصة ترجمت 
أيضا باللغة اإلنجليزية، وهي قصص متزج 
بن العربية والفصحى يف العناوين واملتون.

ومن عناوين القصص مثًا: “عرديب 
ساسو”، “امللك البخيل”، “يا حام يا 
دمام”، “فاطمة السمحة”، “ظلوت”، 

“أخدرعزاز”.

وبعض هذه القصص كانت معروفة عى 
املستوى الشعبي حتى يف مجتمعات الكبار، 

مثل األسطورة الشعبية “تاجوج واملحلق” 
التي تعر عن قصة حب تشابه ما كان 

عليه قيس بن امللوح وليى، وهذه األخرية 
تم نقلها للمرح كا وظفت يف األدب 

والرواية السودانية.

منهج حديث
وكان عبد الله الطيب املولود (-1921 

2003) أكادميياً ملاً مبناهج البحث 
الحديثة، وحصل عى الدكتوراة يف بريطانيا، 

فقد عمل يف منهج الحكايات عى اتباع 
طريقة القصص الشعبي يف الدراسات 

الفلكورية.

وقد ال تعكس هذه الحكايات كل بيئة 
السودان املتنوعة والرية، حيث تطغى 

عليها أساطري وحكايات الشال السوداين 
النيي، إال أنها تعر عن مجمل التجربة 

السودانية يف وعي العامل بشكل أو بآخر.

نحن جميعنا كُّتاب بشكٍل أو 
بآخر، سواء كنت عاكًفا عى إنشاء 

كتاٍب جديد، أو تدوينة جديدة، 
أو حتى الرسائل النصية اليومية 

ومراسات الريد اإللكروين 
والتغريدات.. كل ذلك يصّب يف 
النهاية يف خانة الكتابة. وبغض 

النظر عن منصتك املفضلة 
ووسيلتك الحالية، يُقّدم منتج 
األفام والكاتب جوشوا فييلدز 

ميلبورن نصائحه املامئة ألّي 
شخص ليجعل مسريته يف الكتابة أجمل 

وأفضل بشكٍل ملحوظ.

1 - تعامل مع الرسائل النصية باعتبارها نثر
قبل أن تضغط عى زر الرسائل، ألق 

نظرة فاحصة عى النص: تحقق من التهجئة 
واملحتوى وعامات الرقيم. اسأل نفسك: ما 
الذي أحاول إيصاله بالفعل؟ ما الذي أحاول 

التعبري عنه؟ اعمل بتأٍن أكر حتى مع أكر 
أشكال الكتابة العادية شيوًعا، وستصبح 

متعمًقا أكر تلقائيا يف جميع املنصات التي 
تكتب فيها أو تستخدمها.

2 - الكلمات أدوات
توسع بتشكيلة مفرداتك لتضيف دقة أكر 

عى كتاباتك. ليست هناك حاجة الستخدام 
كلاٍت ثقيلة عندما تكفي الكلات األبسط، 
ولكن توفر أدوات أكر يف جعبتك سيتيح لك 

تحديد األداة األكر ماءمة للمهمة املعنية. 
يشابه األمر فعًا طريقة تعاملك مع األدوات، 

يف بعض األحيان تحتاج إىل فأس ويف أحياٍن 
أخرى يكون املرط هو األداة املنشودة. 
اخر كلمة جديدة كل يوم، ثم استخدمها 

21 مرة عى األقل يف محادثاتك مع اآلخرين 
يف ذلك اليوم. سترز الكلات األكر نفًعا 

ويبقى أثرها يف كتابتك، وستتوسع مفرداتك 
مبرور الوقت.

3 - اجعلها عادة يومية
إذا رغبت يف تحسن كتابتك بشكٍل 
ملحوظ، اكتب كل يوم ـ اجعلها عادة 

يومية يف حياتك ـ الكتابة مثل العضلة: إذا 

مل تستخدمها ستخرها. يذكر الكاتب هنا 
ملحوظة خاصة من تجربِته الشخصية هنا، إذ 

إن إنشاء مدونة كانت أفضل طريقة عادت 
بالنفع إليه يف الكتابة املتناسقة.

4 - عالمات الترقيم تمنح اإليقاع
إلضافة التنوع ورتم الرعة واإليقاع إىل 

كتابتك، الجأ إىل عامات الرقيم مبختلف 
أشكالها: الفواصل وعامات الواصات 

(الرطات) والنقطة املزدوجة والفواصل 
املنقوطة وغريها. تعطي الجمل القصرية 

معنى الشّد أو التوتر، فيا تساعد الجمل 
األطول عى إيجاد إيقاع رسيعٍ ومحموم 

ممكًنا قارئك من التقاط إيقاع النص أثناء 
رسد الكلات يف الصفحة.

5 - تجنب الحشو الزائد
تزخر املدونات والكتب ومنصات وسائل 
التواصل االجتاعي باملقدمات غري الازمة، 

واالستطراد النابع من أنا الكاتب، والكام 
الفارغ الذي ميكن تحاشيه. تخلص من الهراء 

وحدد نقاطك. وإن ساورك الشك، احذف أول 
فقرتن وانظر هل أصبح نصك أفضل أم ال.

6 - ال تضيع وقت القارئ
وقتنا وانتباهنا من أمثن مواردنا، ومن 

األنانية إجبار القارئ عى قضاء 15 دقيقة 
يف قراءة يشء ميكن ـ وينبغي ـ أن توصله 
يف تسعن ثانية. إذا ما أردت اكتساب ثقة 

القارئ، ال تهدر وقته.

7 - %30 إنشاء و%70 تحرير
لكل ساعة تقضيها يف الكتابة، خصص ثاث 

ساعات مقابلها للتحرير وصياغة 
عملك إىل منتجٍ أجمل وأكر إيجاًزا 

وقوة يف نهاية املطاف. يكمن رس 
الكتابة حًقا يف إعادة الكتابة.

8 - سرٌد ُملّح
ينبغي أن تؤدي كل جملٍة 

غرًضا ما: يجب أن تُشعر الجملة 
األوىل قارئها بالحاجة لقراءة 

الجملة التالية، وأن تدفعه الجملة 
الثانية لقراءة الثالثة، وهكذا 

دواليك حتى نهاية النص. إذا مل تحرّك الجملة 
الرد إىل األمام ـ إذ مل تجعل املكتوب أكر 

إلحاًحا – ال بد أن تخضع لتنقيحٍ أفضل، 
بغض النظر عن مدى براعتها أو قيمتها.

-9 تجنب الظروف الكثيرة
رغم أن نصيحة الكاتب هذه موجهة 
أساًسا للكتاب باللغة اإلنجليزية، ولكن 

ميكن تفعيلها عى اللغة العربية أيًضا، وإن 
كان مبسمياٍت مختلفة. يشري الكاتب إىل أن 
االستعال املفرط يف تعابري ظرف األسلوب ـ 
من قبيل: ببطء، بشكل رائع، بلطف، بشكٍل 
حسن ـ هو عامة كتابة الهواة غري املتقنة. 

فاملرأة يف الرواية ليست جميلة »للغاية«، بل 
هي فاتنة. والساء ليست زرقاء »جًدا«، بل 
الزوردية. اعر عى الكلات املامئة لتجنب 

استخدام الظرف والحال مثل العكازات.

10 - اتبع القواعد، ثم توقف عن اتباعها
تعلم القواعد فقط حتى تكرها الحًقا 

بفعالية. ابحث عن الكتب التي تساعدك عى 
تحسن كتابتك يف لغتك، مبا يف ذلك الكتب 

التي تُعلّم النهج القواعدي واألسلويب لكتابٍة 
أفضل، ومن ثم حرر نفسك ليخرج أسلوبك 

الخاص من بن ثنايا اإلرشادات.

11 - اقرأ عن الكتابة أكثر
مها ارتقى مستواك وأصبح ملفًتا، يبقى 

هناك مساحة لتطويره واالرتقاء به ملستوياٍت 
أفضل. ابحث عن خرات الكّتاب واملميزين 

يف املجال الذي يهمك، وحاول أن تجد 
النصائح املامئة لك من مختلف املنصات 

واملنابع.

قصة أحاجي الجدات في السودان 
والكتاب الحاوي الذي جمعها

11 نصيحة لتحسين مهاراتك في الكتابة
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ومــى أكــر مــن عقــٍد مــن الزمــان عــى صــدور 
د  ــردُّ ــن ت ــنواٍت م ــًدا لس ــع ح ــذي وض ــايس ال ــوم الرئ املرس
الحكومــة وســمح ببنــاء أول دار عبــادٍة رســمٍي للمســلمن 
ــوَّت  ــة. وص ــة العثاني ــام اإلمراطوري ــذ أي ــا من ــل أثين داخ
ع عمليــة  أعضــاء الرملــان مؤخــًرا باملوافقــة عــى تدبــريٍ يُــرِّ
البنــاء يف أغســطس (آب) عــام 2016، لكــن املســجد مل 
ــان  ــرار الرمل ــى ق ــن ع ــي عام ــد م ــى اآلن بع ــح حت يُفت

ــة. ــب الصحيف بحس

معارضة قوية وتأجيل جديد
ــه  ــجد واج ــاء املس ــة أن بن ــة الريطاني ــادت الصحيف أف
معارضــًة قويــة؛ إذ نظَّــم مئــاٌت مــن مؤيــدي حــزب الفجــر 
الذهبــي، الحــزب النــازي الجديــد الــذي ينتمــي إىل اليمــن 
املتطــرف وميتلــك 15 مقعــًدا يف الرملــان، مظاهــرًة يف موقــع 
البنــاء احتجاًجــا عــى املــروع الــذي مُتوِّلــه الدولــة يف 
ســبتمر (أيلــول) املــايض. ويُزعــم أن بعــض مؤيــدي الحــزب 
شــنُّوا هجــاٍت وحشــيٍة ضــد الاجئــن يف الســنوات األخــرية، 
العفــو  املتحــدة ومنظمــة  األمــم  أوردتــه  مــا  بحســب 

ــة. الدولي

وتســبَّبت التأخــريات األخــرية يف تأجيــل افتتــاح املســجد 
ث  ــدِّ ــال املُتح ــة. وق ــب الصحيف ــادم، بحس ــف الق إىل الصي
باســم وزارة الربيــة والتعليــم والبحــوث والشــؤون الدينيــة 
إن »البنــاء جاهــٌز« ويحتــاج فقــط إىل بعــض األعــال 
ــلمي  ــض ُمس ــن بع ــة. لك ــة املُحيط ــة« يف املنطق »الروري
املدينــة البالــغ عددهــم 250 ألًفــا تقريًبــا يُشــكِّكون يف 
افتتــاح املســجد، ويُواصلــون الصــاة داخــل الغــرف املؤقتــة 

ــة. ــيارات يف املدين ــف الس ــة ومواق واألقبي

ــذي  ــدور، ال ــم الغن وأوردت »فاينانشــال تاميــز« أن نعي
يُديــر جمعيــة ُمســلمي أثينــا مــع زوجتــه آنــا ســتامو، 
ــا يف اســتخدام جاعــات الضغــط للتأثــري عــى  قــى أعواًم
الساســة. وقــال الغنــدور، وهــو رجــل أعــاٍل مــرصٍي يعيــش 
يف اليونــان منــذ عــام 1974: »أُحــاول أن أظــل عاطفًيــا 
ــب  ــوا يب. يذه ــة تاعب ــعر أن الساس ــان وأالَّ أش ــاه اليون تُج
أطفــايل إىل املدرســة والجامعــة، ويعيشــون مثــل أي طفــٍل 
يونــاين. ولكــن حــن يحــن موعــد الصــاة، يذهــب أحدهــم 
إىل الكنيســة واآلخــر موقــف ســياراٍت تحــت األرض. وهــذا 
يُشــِعر الشــاب املســلم أنــه ال يتمتــع مبواطنــة متســاوية«.

وتــرى الصحيفــة أن الــرصاع الدائــر حــول مســجد أثينــا 
ــاعر  ــود املش ــاج وصع ــول اندم ــع ح ــدل األوس ــس الج يعك
اليونــان طفــرًة يف  وشــهدت  أوروبــا.  داخــل  األهانيــة 
تتاعــب  التــي  دة  املُتشــدِّ اليمينيــة  الحــركات  شــعبية 
ــرار  ــة، عــى غ ــري املقنن ــن الهجــرة غ مبخــاوف الجاهــري م

العديــد مــن دول االتحــاد األورويب.

وكانــت اليونــان موقــع الوصــول األول ألكــر مــن مليــون 
شــخٍص فــاٍر مــن الــرصاع يف ســوريا وأفغانســتان والعــراق، 
ــر  ــن يف دول البح ــة املهاجري ــان أزم ــة، إب ــب الصحيف بحس
املتوســط عــام 2015. وعانــت الدولــة الســتيعاب ومعالجــة 
آالف طلبــات اللجــوء الســيايس مــن الاجئــن يف الجــزر 
ــا،  ــل أوروب ــٍن داخ ــاد وط ــون يف إيج ــن يأمل ــة الذي اإليجي
ــٍف مــا يــزال يُعــاين نتيجــة تداعيــات  وســط اقتصــاٍد ُمتقشِّ
ــة 17 ألــف شــخٍص عالقــن  األزمــة املاليــة. ومــا يــزال قراب
وســط ظــروف مزريــٍة داخــل مخيــات احتجــاٍز مثــل 

ــرة ليســبوس. ــا بجزي ــم موري مخي

مشروع تاريخي لم يكلل بالنجاح إلى اليوم
ــا تســبق الجــدل  ــاء مســجٍد يف أثين ولكــن محــاوالت بن
املعــارص حــول اندمــاج املســلمن يف أوروبــا بزمــن طويــل؛ 
إذ ُوضعــت خطــط املســجد الرســمي للمــرة األوىل عــام 
1890، قبــل تخصيــص أراٍض مختلفــٍة مــرًة أخــرى عــام 

ــا. ــاد أثين ــل أوملبي ــام 2004 ُقبي 1934 وع

لكــن تلــك الخطــط مل تُــؤيت مثارهــا، بحســب الصحيفــة. 
إذ قالــت إيفــي فــوكاس، الباحثــة الزميلــة يف املؤسســة 
الهيلينيــة للسياســة األوروبيــة والخارجيــة: »يفتقــر الساســة 
ــذه  ــا ه ــن بينه ــائل، وم ــن املس ــري م ــجاعة يف الكث إىل الش
املســألة. لقــد كانــت مســألًة شــديدة الحساســية دامئًــا، ومل 
ــع  ــو الوض ــذا ه ــتمرار. ه ــا باس ــوى تأجيله ــيًئا س ــل ش نفع

ــن«. الراه

ــا مــن موقــع بنــاء  وأفــادت الصحيفــة أنــه بالنظــر رشًق
املســجد، ســتجد أن الطريــق الرئيــس املرصــوف بطــول 
إىل  مبــارشًة  يُــؤدِّي  املقــدس«  الطريــق   Iera Odos«
البارثينــون. وســيطر املعبــد، الــذي أُقيــم عالًيــا فــوق هضبــة 
أكروبوليــس، عــى مشــهد مدينــة أثينــا لقرابــة 2500 عــام. 
ويقــع املعبــد أســفل حــي بــاكا، املركــز التاريخــي ملدينــة 
ــدان موناســتريايك،  ي املي ــمِّ ــدان موناســتريايك. وُس ــا، ومي أثين
ًنــا بالكنيســة التــي تقــع  التــي تعنــي »الديــر الصغــرية«، تيمُّ
ــر  ــاين ع ــرن الث ــا إىل الق ــود تاريخه ــي يع ــدان والت يف املي

ــة. ــة البيزنطي ــن اإلمراطوري ــا جــزًءا م ــت أثين حــن كان

مســجد  يقــع  للميــدان،  املجــاورة  الزاويــة  ويف 
تزيســتاراكيس (مســجد ميــدان موناســتريايك) الــذي يعود إىل 
ــس أواخــر القــرن الثامــن عــر  العــرص العثــاين والــذي أُسِّ
عــى يــد عمــدة أثينــا آنــذاك. ويَُعــدُّ املســجد، الــذي يضــم 
حالًيــا متحــف الفنــون الشــعبية اليونانيــة، واحــًدا مــن أصــل 
ــي  ــة الت ــل املدين ــن داخ ــزاالن قامئ ــا ي ــط م ــجدين فق مس
شــهدت 400 عــاٍم مــن الحكــم العثــاين. واملســجد اآلخــر 
هــو مســجد فتحيــة الــذي يقــع خلــف ميــدان موناســتريايك 
املســجد  د  وُجــدِّ اليونانيــة.  لألغــورا  األثــري  املوقــع  يف 
وأُعيــد فتحــه عــام 2017 بوصفــه أرض معــارض، وال يُوجــد 
ــريٍة  ــٍة صغ ــٍة حجري ــوى لوح ــى س ــل املبن ــري إىل أص ــا يُش م
كُِتــب عليهــا »Fethiye Djami مســجد فتحيــة« وُوِضعــت 

ــي. ــن املدخــل الرئي ــدًة ع ــن وبعي ــن األع ــًة ع متواري

ويف ليلــة »ثــورة عــام 1821« التــي حــرَّرت البــاد مــن 
دة  ــدِّ ــا أشــبه مبســتوطنٍة ُمتع ــت أثين ــاين، كان ــم العث الحك
الثقافــات تَُضــمُّ 12 ألــف نســمة بحســب الصحيفــة. ولكــن 
الهندســة املعاريــة العثانيــة يف املدينــة تعرَّضــت للتدمــري 
ــت  ــي بن ــة الت ــة الحديث ــة اليوناني ــد الدول ــى ي ــج ع املمنه
ــن  ــتياء م ــزال االس ــا ي ــدة. وم ــًة جدي ــًة قومي ــها هوي لنفس
ــك  ــتغله أولئ ــدور، ويس ــى الص ــا ع ــاين جامثً ــم العث الُحك
الذيــن يشــعرون أن بنــاء مســجٍد يف أثينــا ســيمحو التاريــخ 

ــة االســتقال. النضــايل لحرك

نيكــوالوس  أن  الريطانيــة  الصحيفــة  وذكــرت 
ميخالولياكــوس، زعيــم حــزب الفجــر الذهبي، وصــف الرملان 
اليونــاين بالخونــة يف نوفمــر (تريــن الثــاين) عــام 2016 
إثــر تصويتهــم باملوافقــة عــى بنــاء املســجد. وشــبَّه اإلســام 
املعــارص بالحكــم العثــاين واصًفــا املســجد الجديــد بـ»مــزاٍر 
ٍس للعبوديــة ومســجٍد عــى أطــال األكروبوليــس. هــل  مقــدَّ
ســنعود إىل االحتــال العثــاين؟ ألن البارثينــون كان مســجًدا 
أيًضــا، وال مُيكــن أن نتجاهــل ُمطالبتهــم بإعادتــه إىل وضعــه 
األصــي مــرًة أخــرى.. يتمتــع املُهاجــرون غــري الرعيــن 

بحصانــٍة دون رقيــٍب يف وطننــا األم«.

ــه أكــر السياســات  ــد وأيديولوجيت ــل الفجــر الجدي ومُيثِّ
بــن  الخلــط  فكــرة  لكــن  ًدا،  تشــدُّ اليونانيــة  اليمينيــة 
اإلمراطوريــة العثانيــة والدولــة الركيــة املعــارصة مــا تــزال 
ــا  ســائدًة بشــكٍل صــادم، بحســب الصحيفــة، إذ تُعتــر تركي
عــام 2013،  التاريخيــة. ويف  اليونــان ومناِفَســتها  جــارة 
ناقــش الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان متويــل أعــال 
تجديــد مســجد فتحيــة لُيصبــح مســجًدا عامــًا مــع أنتونيس 
ســاماراس، رئيــس الــوزراء اليونــاين آنــذاك. وأثــارت تقاريــر 
اللقــاء غضــب بعــض اليونانيــن الذيــن اعتــروه تنــازاًل 

ــم التخــيِّ عــن املخطــط. ــذا ت ــا، ل سياســًيا لركي

لكــن ائتــاف اليســار الراديــكايل (ســرييزا) الحاكــم يف 

ــي  ــل األجنب ــرة التموي ــتبعاد فك ــى اس ــرِصُّ ع ــان اآلن يُ اليون
ملســجد أثينــا، بحســب »فاينانشــال تاميــز«. وأوضــح مصــدٌر 
بــوزارة الربيــة والتعليــم والبحــوث والشــؤون الدينيــة، رفــض 
ذكــر اســمه: »هــل تعلمــون مــا تعنيــه كلمــة فتحيــة؟ تعنــي 
فاتــح. (وتطويــر املســجد بتمويــٍل تــريٍك) ســيكون أشــبه 
بالقــول: »شــكًرا لكــم عــى ذبــح أجدادنــا. إجابتنــا هــي ال«.

صالة في األقبية ومعاناة في 
المجتمع

ــع مســجد الســام داخــل  ــة موق زارت ُمراســلة الصحيف
قبــو أحــد مواقــف الســيارات برفقــة نعيــم الغنــدور. 
ــوس.  ــوس كوزم ــي ني ــادٍئ بح ــارعٍ ه ــجد يف ش ــع املس ويق
وذكــرت املراســلة أن املســجد يتَّســع لقرابــة الـــ150 شــخًصا، 
ويَُعــدُّ واحــًدا مــن حــوايل 120 مســجًدا مؤقًتــا يف العاصمــة 
اليونانيــة، وواحــًدا مــن أصــل ســتٍة فقــط ميتلكــون رخصــًة 

ــة. مــن الدول

ثــت املراســلة إىل محمد رصاص  وإثــر انتهــاء الصــاة، تحدَّ
ومــات مهيــار وعصــام أبــو شــالة يف املقهــى القريــب، 
حيــث يجتمعــون أســبوعًيا لتنــاول قهــوة اإلسريســو الباردة 
وتبــادل الحديــث. وأفــاد التقريــر أن الثاثــة انتقلــوا للعيــش 
يف أثينــا منــذ طفولتهــم يف الثانينــات، حــن كانــت أحيــاء 
ــن والفلســطينين  ــف مــن املرصي ــة تتألَّ املســلمن يف املدين

والجنــوب آســيوين بشــكٍل رئيــس.

وورث رصــاص، املرمــج التلفزيــوين الفلســطيني، املبنــى 
ــو إىل  ــوَّل القب ــذي ح ــده ال ــن وال ــجد ع ــمُّ املس ــذي يُض ال
مســجٍد للعائــات العربيــة املحليــة. وأوضــح: »مل يكن هناك 
الجئــون يف الثانينيــات والتســعينيات. كان املُهاجــرون مــن 
طبقــات ُعليــا: مســتثمرون وطــاب وأطبــاء أتــوا مــن أجــل 
العمــل والدراســة والحيــاة األفضــل. واآلن ال يرغــب النــاس 
يف مغــادرة بادهــم، لكنهــم مضطــرون لذلــك. وليســت 
لديهــم خطــٌة للدراســة أو االســتثار، لكنهــم يبحثــون عــن 
األمــن. يف التســعينيات، كان اليونانيــون ودودون معنــا، 

لكــن مُيكنــك أن تُاحــظ نظراتهــم اليــوم«.

وأورد التقريــر أن مســًحا أجــراه معهــد ديانيوســيس 
لألبحــاث والسياســة عــام 2017 كشــف أن %36.3 فقــط مــن 
ــة.  ــاين يتعاطــون مــع كلمــة »مســلم« بإيجابي الشــعب اليون
ــامي  ــل اإلس ــي الفص ــد ُمؤلِّف ــوس، أح ــزون زاريك ــرى أي وي
كُتيــب   Counter-Islamophobia Kit« مــروع  مــن 
ــا، أن  ــي عــى مســتوى أوروب مكافحــة اإلســاموفوبيا« البحث
هــذا ليــس دليــًا عــى انتشــار رُهــاب اإلســام بــل هــو ُمــؤرٌش 
عــى عــدم االكــراث واســع النطــاق. وقــال زاريكــوس: »ينبــع 
ــات  ــع األقلي ــة م ــة اليوناني ــف الدول ــدم تعاط ــن ع ــك م ذل
ــي  ــاالة ه ــط. والامب ــلمن فق ــس املس ــا، ولي ــة عموًم الديني
الســبب يف تأخــري املســجد، وليــس البريوقراطيــة«، ُمضيًفــا أن 
مفهــوم اإلســاموفوبيا ازداد أهميــًة بعــد عــام 2015، قائــًا: 
»وجدنــا أن ســبب تســارع هــذه األيديولوجيــة هــو تنظيــم 

ــن«. ــق الاجئ ــة اإلســامية وتَدفُّ الدول

ــة يف مســحها الســنوي أن  ــة األوروبي ووجــدت املفوضي
نســبة اليونانيــن الذيــن يــرون أن الهجــرة تُشــكِّل أكــر 
بــن   40.5% إىل   26.5% مــن  ارتفعــت  البــاد  مشــاكل 
ــة. ويف  ــه الصحيف ــا أوردت ــب م ــي 2015 و2016، بحس عام
ــوٍة  ــًة عض ــل 28 دول ــن أص ــارت 21 م ــاري، أش ــام الج الع
ــم،  ــر مخاوفه ــي أك ــرة ه ــاد األورويب إىل أن الهج يف االتح

ــاب. ــا اإلره ويليه

وذكــرت الصحيفــة الريطانيــة أن منصــب نائــٍب عمــدة 
ــا  ــغله حالًي ــذي يش ــرة، ال ــؤون الهج ــن ش ــا ع ــة أثين بلدي
ليفريــس باباجياناكيــس، اســُتحِدَث يف عــام 2016. وأوضــح 
باباجياناكيــس أن املدينــة مل يســبق أن وضعــت سياســًة 
إلدمــاج املهاجريــن يف املدينــة قبــل وقــوع أزمــة املهاجريــن 

األوروبيــة، قائــًا: »مل يكــن هنــاك سياســٌة أو إدمــاٌج يف 
ــٍذ  ــن دون تنفي ــط، ولك ــد خط ــه توج ــي أن ــوم. وأعن العم
ــان  ــن يف اليون ــات املهاجري ــت مجتمع ــد إندمج ــي.. لق فع

ــها«. ــاء نفس ــن تلق م

البــاد يف إرســاء  تباطــؤ  وعنــد ســؤاله عــن ســبب 
ــاب  ــة، أج ــرت األزم ــى ظه ــن حت ــاج املهاجري ــٍة إلدم سياس
باباجياناكيــس: »مل ترغــب اليونــان أبــًدا يف دمــج األجانــب. 
الحقــول،  يف  يعملــون  ُمهاجريــن  بوجــود  ُســعداء  كنــا 
ويفعلــون أشــياًء لصالحنــا؛ حتــى نســتمتع بأســلوب الحيــاة 
ــرد أن يُصبحــوا يونانيــن.  ــا مل نُ ــة. لكــن األهــم أنن األوروبي
ألنــه ال مُيكــن ألحــٍد أن يُصبــح يونانًيــا. يجــب أن تولــد 
ــا«. ــذي يســود أوروب ــي ال ــج القوم ــا، هــذا هــو النه يونانًي

ملراســلة  ج،  التخــرُّ حديــث  الطبيــب  مهيــار،  وقــال 
ولكــن  عنرصيــة،  األمــر  »ليــس  تاميــز«:  »فاينانشــال 
غــري  ألنهــم  األخــرى  الثقافــات  يتقبلــون  ال  اليونانيــن 
د  معتاديــن عليهــا. ومل يســبق لهــم أن عايشــوا نظاًمــا ُمتعــدِّ
ــل  ــالة أن تقبُّ ــو ش ــه أب ــو وصديق ــن ه ــات«. ويُؤم الثقاف
ديــة الدينيــة هــو الخطــوة الحتميــة التاليــة بالنســبة  التعدُّ
لليونــان إبــان تحوُّلهــا إىل دولــٍة أكــر تســامًحا تُجــاه ســكَّانها 
ــه يف األردن »توجــد  ــار أن ــدد. وأضــاف مهي ــن الُج املهاجري
ــات  ــن مئ ــت م ــي بُني ــع الت ــس بجــوار الجوام ــا الكنائ لدين
ورمبــا آالف األعــوام، ويتعايــش النــاس جنًبــا إىل جنــب. 
ــد  ــًا: »لق ــرأي، قائ ــالة ال ــو ش ــه أب ــن«. ووافق ــر ممك األم

ــن«. ــك ممك ــخ أن ذل ــا التاري ــت لن أثب

ل المشروع نفوذ الكنيسة ُيعطِّ
لبنــاء  املناهضــة  الضغوطــات  أن  الصحيفــة  أفــادت 
املســجد أتــت باســتمراٍر مــن طــرف الكنيســة األرثوذكســية 
منــذ عــام 2006 إذ أعــرب إيرونيمــوس الثــاين مطــران أثينــا 
عــن مخاوفــه مــن أن يتحــول املســجد إىل أرٍض خصبــٍة 
للتطــرُّف عــام 2016، رغــم أنــه أعلــن عــن دعمــه ألعــال 
ــاة  ــع قن ــه م ــال مقابلت ــرية. وخ ــه األخ ــاء يف ترصيحات البن
»هــل  تســاءل:  اليونانيــة،  التلفزيونيــة  يف«  يت  »ســكاي 
ســُيصي أولئــك النــاس هنــاك؟ أم هــل ســتتحوَّل املســاجد 

ــك؟«. ــرياقب ذل ــن س ــة؟ م ــاد واألصولي ــدارٍس للجه إىل م

يانيــس كتيســتاكيس،  الصحيفــة ترصيحــات  وأوردت 
أســتاذ القانــون الــدويل، الــذي يعتقــد أن الركــود يف قضيــة 
ــة يف  ــه الكنيس ــع ب ــذي تتمتَّ ــوذ ال ــع إىل النف ــجد يرج املس
الشــؤون الداخليــة. وقــال: »ظــن ائتــاف ســرييزا أن املطــران 
ــه  ــان فرت ــجد إب ــح املس ــال افُتِت ــم يف ح ــه به ــيخيب ظن س
الكنيســة  أن  الساســة يعلمــون  للكنيســة. وكل  كرئيــٍس 
اليونانيــة تتمتــع بنفــوٍذ ســيايس، قــد يقــف عقبــًة يف 

ــة«. ــات التالي ــال االنتخاب ــم خ وجهه

ويعتــر الدســتور اليونــاين أن الكنيســة األرثوذكســية 
بحســب  البــاد،  يف  الســائدة  الديانــة  مُتثِّــل  الرقيــة 
الصحيفــة الريطانيــة. واعتــاد كل رؤســاء وزراء اليونــان 
وا القســم الدينــي حتــى عــام 2015، حــن انُتِخــَب  ــؤدُّ أن يُ
ألكســيس تســيراس زعيــم ســرييزا امللحــد رئيًســا للــوزراء. 
وذكــرت دراســٌة حديثــٌة ملركــز بيــو لألبحــاث أن %76 مــن 
ــية  ــيحية األرثوذكس ــزام باملس ــدون أن االلت ــن يعتق اليوناني

ــة«. ــة الحقيقي ــن »اليوناني ــم م ــزٌء مه ــو ج ه

وتــرى الصحيفــة أن الربــط بــن الهويــة القوميــة واإلرث 
الثقــايف اليونــاين مــن جهــٍة والتقاليد املســيحية األرثوذكســية 
مــن جهــٍة أخــرى، أصبــح أحــد املبــادئ الرئيســة التــي بُنيــت 
عليهــا األيديولوجيــة القوميــة اليونانيــة اليــوم. وهــذه 
ــد  ــر الجدي ــاء الفج ــل أعض ــة مث ــر الساس ــة نظ ــي وجه ه
ورجــال املؤسســة الدينيــة. وحــن ُوضعــت خطــط تجديــد 
اعــرض  عــام 2006،  األوىل  للمــرة  مســجد موناســتريايك 
ًجــا بــأن املوقــع  املطــران كريســتودولوس آنــذاك ُمتحجِّ
ــٍة مــن  ــة »أســفل األكروبوليــس« وعــى مقرب مركــزٌي للغاي

ــية. ــا األرثوذكس ــة أثين كاتدرائي

وذكــرت الصحيفــة أن القانــون اليونــاين مل يكــن يســمح 
بفتــح دور عبــادٍة ألي كيانــاٍت دينيــٍة بخــاف األرثوذكســية 
الركيــة شــايل  املســلمة  (لألقليــة  واإلســام  واليهوديــة 
اليونــان فقــط) حتــى عــام 2014. وكان يجــب أن تُقيَّــد 
ــون  ــٍة يف القان ــاٍت قانوني ــا »كيان ــان يف الســابق بصفته األدي

ــاص«. الخ

ولكــن مــع تغيــري القانــون، مُيكــن أن تطلــب الجاعــات 
اآلن ترخيًصــا بإقامــة دور العبــادة. لكــن إيفــي قالــت: 
ــق  »مل تُرحــب الكنيســة بالقــرار عامــًة، وليــس يف مــا يتعلَّ
عــى  األوىل  الدولــة  اليونــان  وتَُعــدُّ  فقــط.  باملســلمن 
قامئــة املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان نظــًرا لخرقهــا 
ــؤولن  ــا مس ــنوات، كن ــع س ــل أرب ــة. وقب ــات الديني الحري
عــن قرابــة الـــ%20 مــن إجــايل االنتهــاكات. ويُظهــر ذلــك 

ــتويات«. ــف املس ــى مختل ــة ع ــدى املقاوم م

القيمة الرمزية للمسجد
ــل افتتــاح املســجد يف ثــاث  منــذ عــام 2016، تأجَّ
االلتاســات  تنظــر  املحكمــة  تــزال  ومــا  مناســبات. 
ــة، بحســب الصحيفــة  ــة بوقــف اإلجــراءات القانوني املُطالب
الريطانيــة. لكــن آنــا، اليونانيــة التــي تحوَّلــت إىل اإلســام، 
ترفــض االستســام: »نحــن نُحــارب مــن أجــل أطفالنــا. لقــد 
ــا.  ــر أحيانً منحناهــم آالف األعــذار؛ ألنــه عمــٌل عــاٌم ويتأخَّ

ــام«. ــن األي ــوٍم م ــتنفذ يف ي ــذار س ــن األع ولك

وسيتَّســع مســجد أثينــا عنــد االنتهــاء مــن بنائــه لـــ300 
ــرٍ  ــف م ــاحة أل ــى مس ــن ع ــن املصل ــرأًة م ــل و50 ام رج
ــلمن  ــكان املس ــي الس ــي ال تكف ــعة الت ــي الس ــع، وه مرب
ــي  ــن إيف ــة. لك ــب الصحيف ــاق بحس ــى اإلط ــة ع يف املدين
ــرِّ  ــب أن تُع ــة: »يج ــر أهمي ــًة أك ــجد رمزي ــرى أن للمس ت

ــًيا«. ــلمن سياس ــا باملس ــن ترحيبه ــة ع الحكوم

وأوضــح عبــد الرحمــن ســعيد، إمــام مســجد الشــافعي 
ــدُّ  ــا، أن مســجد فوتانيكــوس يَُع ــايث يف أثين ــٍو بحــي ف يف قب
باهظــًة  أمــوااًل  إليــه  الذهــاب  ويُكِّلــف  الُبعــد  شــديد 

ــه. ــاء حي ــبة ألبن بالنس

ــام 2017.  ــا ع ــل إىل أثين ــعيد وص ــر أن س ــاد التقري وأف
ــداث  ــن أح ون م ــارُّ ــون ف ــم الجئ ــه ه ــن ُمصلِّي ــري م والكث
العنــف يف الصومــال مثلــه. ويعتمــد مســجد الشــافعي 
ــاجد  ــن مس ــد م ــرار العدي ــى غ ــن، ع ــات املُصلِّ ــى ترُّع ع
ــن  ــجد م ــاىن املس ــرية، ع ــهر األخ ــا. ويف األش ــة يف أثين األقبي
أجــل جمــع 600 يــورو (687 دوالر) لدفــع فواتــري اإليجــار 
والكهربــاء. ويُثــري املســتقبل قلــق ســعيد، إذ أعلنــت الــوزارة 
عــن إغــاق أي مســجٍد ال يُلِّبــي املتطلِّبــات القانونيــة مبجــرد 

ــد. ــاح املســجد الجدي افتت

ووصفــت »فاينانشــال تاميــز« األحــكام الــواردة يف وثائــق 
»األديــان والطوائــف بخــاف كنيســة اليونــان« بأنها قاســية. 
ــة للحصــول عــى  ــن املطلوب ــي القوان يف حــن وصفــت إيف
رخصــة جديــدٍة بـ»الســخيفة«، مشــريًة إىل أن افتتاح مســجٍد 
جديــٍد ال يــأيت عــى رأس أولويــات أي حكومــة، »لكــن 
األســوأ مــن عــدم فتــح مســجٍد جديــٍد هــو محاولــة إغــاق 
ــًة  ــر أهمي ــدُّ أك ــي تَُع ــمية الت ــري الرس ــة غ ــاجد القدمي املس

ــة املجتمــع«. بالنســبة لهوي

حيــدر،  عشــري  إىل  الريطانيــة  الصحيفــة  ثــت  وتحدَّ
ــب  ــب نائ ــغل منص ــذي يش ــة، ال ــر األنظم ــي ومدي الصحف
عضــٍو يف مجلــس إدارة املســجد الجديــد بفوتانيكــوس. 
وأســس والــده مســجد بريايــوس عــام 1976 وقــى معظــم 
ــع  ــن املجتم ــل ب ــور التواص ــي جس ــة يبن ــه يف املنطق حيات

املســلم املحــي والســلطات اليونانيــة.

ويُؤمــن حيــدر بــأن املجتمعــات املســلمة يجــب أن 
ــر بالســعي  ــق األم ــر اآلن حــن يتعلَّ تتحمــل مســؤوليًة أك
للحصــول عــى اعــراٍف رســمٍي مــن الدولــة بــدور عبادتهــم. 
وقــال: »تقــع مهمــة اســتئجار أماكــٍن أكــر أمًنــا للُمتعبِّديــن 
عــى عاتــق املجتمعــات. وتكُمــن املشــكلة« يف أولئــك 
ــل نفقــات موقــف الســيارات،  الذيــن ليــس بوســعهم تحمُّ
ــو  ــة ه ــيولة املالي ــدام الس ــح أن انع ــاذا ال نوض ــن مل »ولك

ــٍن أخــرى؟«. ــن أماك ــن البحــث ع ــا ع الســبب وراء عجزن

لكن القبول األوسع نطاًقا للمجتمعات املسلمة تعرَّض 
لعراقيٍل كثريٍة بفضل إحجامهم عن التعايش والعبادة علًنا. 

إذ قال حيدر: »شهد أوائل املهاجرين املسلمن يف اليونان 
سوء تفاهٍم كبري. وتعرَّض أي شخٍص ُمسلٍم ملعاملٍة تُشبه 
األتراك«؛ ما دفع بهم إىل إخفاء أنشطتهم الدينية خوًفا 
من انتشار العداء. وأضاف: »إذا نظرت إىل هذا املسجد 

مثًا، ستجد أنهم اختاروا منطقًة صناعيًة بعيدًة عن األحياء 
السكنية يك ال تقع مشكات مع الجريان«.

وأفاد حيدر يف ختام تقرير »فاينانشال تاميز« بأن الزمن 
تغريَّ بعد أن اعرفت الدولة باإلسام واألديان األخرى غري 

األرثوذكسية، رغم أن ذلك استغرق وقًتا طويًا وأن مسجد 
القبو الذي بناه والده ال يُلبِّي اللوائح الازمة للحصول عى 
ترصيح. وأوضح أنه ليس قلًقا من أن مسجده سُيغلق إثر 
افتتاح املسجد الجديد، قائًا: »استغرقت الدولة 35 عاًما 
لبناء أول مسجٍد رسمي. وإذا كانت متتلك خططًا إلغاق 

مساجدنا، أعتقد أنها ستستغرق 350 عاًما لتقنينها«.

ألف مسلم ومسجد واحد..
تعرف إلى معاناة المسلمين في أثينا

  ذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية في تقريرها أن موقع بناء أول مسجٍد 
رسمٍي في أثينا ُأغِلق. وتستعصي رؤية الهيكل غير المكتمل نتيجة إحاطته بأسوارٍ عاليٍة 
نظًرا لموقعه بين قاعدٍة بحريٍة وموقف حافالت داخل حي فوتانيكوس المتهالك. وشبَّهت 
ج.  ٌن باألسالك الشائكة والحديد الُمموَّ الصحيفة مدخل الموقع بالمتاريس العسكرية الُمحصَّ
وحملت األسالك عبارة: »Orthodoxia i Thanatos األرثوذكسية أو الموت« مكتوبًة باللون 
األحمر فوق أربعة صلباٍن خشبيٍة ُملصقٍة باألسالك. أما على يسار البوابة المغلقة، فتوجد 
عشرات المنشورات التي تحمل شعاراٍت عنصريٍة وقوميٍة ُتغطي رسم الحائط الذي يحمل 

جملة »Stop Islam أوقفوا اإلسالم«.
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By: Imad Hamad, 

     AHRC Executive Director  
All those who are born are bound to 

eventually die. We live on borrowed time. 
A friend once said that everything can be 
made up except time. Once it passes, it 
is gone. What are we on earth for? For 
a man like the late Congressman John 
Dingell, it was to be a public servant, to 
serve others and to make a difference. 
People like the late John Dingell live on 
forever in our memory for making a dif-
ference in the lives of many people. I am 
one of these people. My community also 
was greatly helped by Mr. Dingell.

John Dingell, simply put, was a good 
human being. From a good person you 
can make a good anything and Dingell 
decided to be a good representative of 
his district.  He had a passion to work 
with people and people from all back-
grounds-faiths, national origin, national-
ity, color, race and gender found him ap-
proachable and found themselves treated 
by him with dignity. His door was always 
open to help others. He helped me per-
sonally during the darkest chapter of my 
life.

Getting my green card was a struggle. 
I was one of the people in this country 
that had to fight the federal government 
to get my green card. I was married 
with children and struggling to keep my 
family intact. Many people stood by me 
during that hard time. One of the people 
who helped me most was Congressman 
John Dingell. I wasn’t a citizen, I couldn’t 
vote for him, and I wasn’t a campaign 
donor. Still Mr. Dingell understood the 
humanitarian nature of my case and the 
injustice I was facing and helped me get 
due process rights.

During my long immigration ordeal, 

Mr. Ismail Ahmed, founder of ACCESS 
and CEO of ACCESS at the time, called 
Congress Dingell and requested his help 
to end the unfairness and the injustice 
that was imposed on me. Mr. Dingell 
did not know me personally at the time. 
However, when he realized the injustice 
inflicted on my family, he took action 
and his action paved the way for fur-
ther legal proceedings that ended in my 
winning my immigration odyssey and 
ultimately becoming a US citizen.  John 
Dingell saved my life and my future. I am 
forever indebted to him.

I have always been an activist. I have 
been involved in the nonprofit sector 
for decades helping others. I have had 

many encounters with John Dingell over 
the years. We both attended communi-
ty events. He was always approachable, 
friendly and courteous. He appreciated 
my activism and made sure that it was 
recognized. One of the most cherished 
gifts he gave me was an American Flag 
that was flown over Capitol Hill in my 
honor. It was gift he gave me when I be-
came a US citizen.

Not only was Mr. Dingell there during 
the most difficult chapter of my life, he 
was also there during the most difficult 
chapter in the life of the Arab Amer-
ican community in the United States. I 
recall the terrorist attacks of 9/11 and 
the fear and anxiety that gripped the 

Arab and Muslim American communi-
ties throughout the country including 
in the Dearborn area. The Dearborn 
area became the center of national and 
international media attention. It became 
also the center of attention for law en-
forcement agencies as the capital of Arab 
America. Dearborn is the city with the 
highest percentage of Arab Americans in 
its population. The government thought 
there might be other attacks, sleeper cells 
and that the Detroit area is the place to 
hide for terrorists who want to harm the 
US. It was not the good kind of attention.

John Dingell and his wife Debbie 
Dingell, the current House represen-
tative, made sure to let the community 
know that they stood by it.  We owe the 
Dingells a lot. It is during the time of cri-
ses that you know the true nature of peo-
ple. And the Dingells were true friends of 
the Muslim and Arab communities. The 
Honorable Mrs. Dingell remains a true 
friend and advocate for all the people of 
the district, including her Arab and Mus-
lim American constituents.

Words can’t describe that challenging 
time and how complicated it was. Hard 
to describe the fear. Some Arab and Mus-
lims Americans were selling their homes 

and leaving the country.  It was the Ding-
ells who were front and center defending 
the community and demolishing myths 
about Arabs and Muslims.

Congressman Dingell and Senator 
Carl Levin advised me and encouraged 
me as a community activist and advo-
cate to pursue open and direct dialogue 
with the US attorney’s office and federal 
agencies. John Dingell helped make the 
needed connections and opened doors 
for such dialogue to proceed through 
BRIDGES. BRIDGES, Building Respect 
in Diverse Groups to Enhance Sensi-
tivity, is a law enforcement-community 
forum that I co-founded with former 
US attorney Jeffrey Collins and that I co-
chaired for thirteen years. BRIDGES be-
came a model for law enforcement-com-
munity engagement and was discussed 
in academic conferences. Mr. Dingell 
deserves a big part of the credit for the 
establishment of BRIDGES. On the 
10th Anniversary of the establishment 
of BRIDGES, Mr. Dingell presented me 
with another American Flag flown in my 
honor, expressing support to this model 
of dialogue.

The media always report that Ameri-
cans don’t trust government, that Amer-
icans hold politicians in low esteem. But 
not all politicians are the same, just like 
not all lawyers or medical doctors are the 
same. Mr. Dingell was a good man and 
a good politician. He cared deeply about 
people and wanted to serve the public 
good. In words and deeds he cared about 
me and my community.

Rest in Peace Honorable John Dingell.

Opinion from Dearborn Press and Guide

A 19-year-old man from Dearborn 
was killed when he fell from the sev-
enth-floor balcony of a hotel room while 
vacationing in Cancun, Mexico, accord-
ing to reports.

Citing the Municipal Secretariat of 
Public Security and Transit, The Yucatan 
Times on Saturday identified the man as 
Ahmed Altaii and said he was vacation-
ing at the GR Solaris Hotel with a girl-
friend on spring break. The Dearborn 
Area Community Members Facebook 
page also reported the death, as did other 
social media posts.

The Yucatan Times reported author-
ities have contacted the family and an 

autopsy and toxicology report will be 
conducted to determine cause of death.

Altaii was a 2017 graduate of Dear-
born’s Fordson High School, according to 
his personal Facebook page.  He played 
on the school’s varsity football team.

A GoFundMe campaign has been 
started to help Altaii’s family with funeral 
costs.  As of 9 p.m. Sunday, the campaign 
had raised $5,631, exceeding the $5,000 
goal.

About 50 people attended a vigil Sun-
day evening at Ford Field Park in Dear-
born.

Among those attending was Altaii’s 

girlfriend, Heidi Newman, who said she 
met him on the first day of school in 
their freshman year at Henry Ford Col-
lege. She said they had dated for about 
18 months.

Newman said they had fun in Cancun 
and Altaii was talking about bringing a 
group of friends along on a future trip.

”I miss him so much,“ Newman said. 
”We were so happy. He was the love of 
my life. I wish he was here right now, we 
all do.“

Waseem Eid played football with Altaii 
at Fordson. He said his friend was always 
in a good mood and smiling.

Dearborn youth on spring break killed in fall 
from Cancun hotel balcony

Ahmed Altaii Facebook
Source: Detroit Free Press



الجمعة 15 مارس 2019م  -  العدد )352(

www.almeezannews.com

28

From Detroit Free Press 

Michigan had a few golden moments at 
Sunday night’s Oscar ceremony — and not 
just because of ”Green Book“ director Pe-
ter Farrelly’s seemingly random comment 
that Shinola watches were ”saving Detroit.“

Winning movies with Michigan ties took 
home statuettes in two short film categories, 
while another Michigander was part of the 
team thanked by winners in makeup and 
hairstyling.

It was more proof that the Great Lakes 
state, even without a film incentive program, 
is still serving as a pipeline of new talent to 
Hollywood.

In the live action short category, producer 
Jaime Ray Newman and her husband, direc-
tor Guy Nattiv, won for ”Skin.“ The film is a 
provocative look at a white supremacist father 
and his young son.

Guy Nattiv and Jaime Ray Newman accept 
the award for best live action short film for 
”Skin.“  (Photo: ROBERT DEUTSCH, USA 
TODAY)

Newman, who hails from Farmington Hills, 
is an alum of that city’s Hillel Day School and 
Cranbrook Schools in Bloomfield Hills. She’s 

also an actress who has had recurring roles in 
several TV series, including Netflix’s ”The 
Punisher“ and NBC’s ”Midnight, Texas.“

Newman and Nattiv were among the most 
exuberant winners Sunday night. They both 
gave shouts of joy onstage and seemed over-
come with happiness at their win. 

Nattiv, who moved to the United States 
from Israel five years ago, spoke eloquently 
about his grandparents, who are Holocaust 
survivors. ”The bigotry that they experienced 
in the Holocaust — we see that everywhere to-
day, in America, in Europe. This film is about 
education, about teaching your kids a better 
way,“ he said.

Newman dedicated the award to their 

5-month-old baby, who she said was at home 
with her parents.

=Melissa Berton (center L) and Rayka Ze-
htabchi (center R) accept the Documentary 
(Short Subject) award for ‘Period. End of Sen-
tence.’ onstage during the 91st Annual Acade-
my Awards at Dolby Theatre on February 24, 
2019 in Hollywood, California. (Photo: Kevin 
Winter, Getty Images)

The winning short documentary ”Period. 
End of Sentence“ chronicles a group of wom-
en in India who are given a sanitary pad-mak-
ing machine that helps create economic em-
powerment for them and fights the stigma of 
menstruation. 

Sam Davis, a native of Potterville, was 

the co-producer, cinematographer and editor 
of the project.

Davis joined his girlfriend and creative 
partner, Rayka Zehtabchi, who directed the 
film and was named in the nomination, and 
other members of their team onstage for the 
award.

”I’m not crying because I’m on my period 
or anything,“ said Zehtabchi in her acceptance 
speech. ”I can’t believe a film about menstrua-
tion just won an Oscar.“

Zehtabchi thanked Davis during her re-
marks by saying, ”I share this with you, baby.“

Davis became involved with the documen-
tary through his friend and mentor Garrett 
Schiff, according to the Lansing State Journal. 

Davis worked as an intern on 2013’s ”Love 
and Honor,“ a Vietnam War-era romance set 
and shot in Ann Arbor that was co-written 
and produced by Schiff. Several years later, 
Schiff told him about a Los Angeles school 
that was raising money for the project that be-
came the subject of ”Period. End of Sentence.“ 

Doug Blush, a metro Detroit native who 
specializes in editing and consulting on doc-
umentaries, was an executive producer on the 
project.

Christian Bale as Dick Cheney in the film 
”Vice.“ (Photo: Greig Fraser/Annapurna Pic-
tures)

Another Michigander was mentioned on 
the air when Greg Cannom, Kate Biscoe and 
Patricia DeHaney took took home the Oscar 
for their makeup and hairstyling work on 
”Vice,“ the best picture nominee about Dick 
Cheney 

While thanking their larger team that 
helped turn actor Christian Bale into the bald, 
aging, substantially heavier former vice pres-
ident, the winners singled out several crew 
members including Erik Porn of Flushing.

Porn, who worked on makeup effects for 
”Vice,“ has a long list of credits as a makeup 
artist for TV series ranging from NBC’s ”This 
Is Us“ to MTV’s ”Teen Wolf.“

From: cosmopolitan.com
If you want to lose five actual pounds 

by next weekend, listen up: Losing weight 
fast is almost always unhealthy. That’s be-
cause it can set you up for binge-eating and 
fluctuations that interfere with long-lasting 
results, which basically defeats the whole 
point, right?

It’s also effing hard! ”For most people, 
it’s very, very difficult to lose more than 
one to two pounds of body fat in a week,“ 
says Philadelphia-based weight-loss phy-
sician Charlie Seltzer, MD. And even if 
you lose some water weight in the process, 
the change is temporary. ”It’s fat loss that 
changes [your body’s] shape,“ he says.

Even if you do meet your goal, it’s near-
ly impossible to keep off the weight over 
the long term: ”The amount of restriction 
required [to maintain that number] will 
make you so hungry that you’ll eat every-
thing in sight—it’s survival instinct,“ Dr. 
Seltzer says. And since calorie restriction 
gradually slows your metabolism, your 
body will be less prepared to burn the 
foods you binge on, he adds. That could 
mean gaining more pounds than you lost 
in the first place.

Still, there are effective and healthy ways 
to kick off your weight loss—and, yes, it will 
take time! —all without starving yourself, 
wasting money on sketchy supplements, or 
punishing your body with exercise.

Instead, try a few of these safe, proven 
tips. And remember: You’ll get the best, 
longest-lasting results from changes that 
don’t leave you exhausted and dreaming 
of pizza.

Track your diet.
”Eating fewer calories than you burn will 

help you lose weight—it’s that simple,“ Dr. 
Seltzer says. ”But you need to know your 
patterns before you can make a plan.“

To assess how much, you’re actually eat-
ing to maintain your current weight, Dr. 
Seltzer recommends using MyFitnessPal. 
Just input whatever you eat, and be honest. 
The app will calculate your daily calorie in-
take without judgement (or any math on 
your end). ”No food is inherently good or 
bad,“ Dr. Seltzer says. 

Focus on plants.
In a small-ish study of more than 1,000 

people, published in the Journal of Gen-
eral Internal Medicine, researchers found 
those following vegetarian and vegan diets, 
rich in whole grains, fruits, produce, nuts, 
and legumes, lost more weight than dieters 
on other plans—even the low-carb Atkins 
diet—over the same time span. 

The researchers hypothesize that partici-
pants who abstained from animal products 
dropped significantly more pounds since 
plant-based foods include loads of filling 
fiber and slow-to-digest complex carbs. 
Though more research is needed to con-
firm these results, the study authors write, 
”Vegetarian diets appeared to have signif-
icant benefits on weight reduction com-
pared to non-vegetarian diets.“

Cut back on soda.
When you drink liquid carbs, like the 

sugar in soda, your body doesn’t register 
them the same way as, say, a piece of bread, 

according to a review of studies published 
in Current Opinion in Clinical Nutrition & 
Metabolic Care. That means, even though 
you’re taking in calories, your fullness cues 
aren’t likely to signal that you’re satisfied 
once you finish off a can. And that can lead 
to consuming more overall. 

Even calorie-free diet soda might keep 
you from reaching your goals. Though the 
reason for increased risk for obesity isn’t 
clear, recent research suggests that artifi-
cially sweetened soda could stimulate hun-
ger hormones, leading people to consume 
more calories than they need.

Make super small food swaps.
If you’ve been eating fast food for years, 

get real about your approach: You’re prob-
ably not going to stick to an organic, glu-
ten-free, paleo overhaul for very long. 

”You want to change as little as possible 
to create calorie deficit,“ says Dr. Seltzer, 
who insists the best way to support sus-
tainable weight loss is to incorporate small 
changes into existing habits. So instead of 
giving up your daily BLT bagels in favor 
of an egg-white wrap, try ordering your 
sandwich on a lighter English muffin. Or 
say you eat a snack bar every afternoon: 
Swap your 300-calorie bar for a 150-calorie 
alternative. ”Your brain will feel the same 
way about it, so you won’t feel deprived,“ 
he says. 

Drink more water.
Skimp on fluids, and your body will re-

lease an antidiuretic hormone that leads to 
water retention that could affect the scale, 
Dr. Setlzer says. While this sneaky effect is 
one reason why the scale is a poor measure 

of body mass loss, you can outsmart it by 
drinking more—particularly if you fill your 
glass with water or non-calorie alternatives 
like unsweetened coffee and tea. 

Sleep an extra 30 minutes a 
night.

”Poor sleep is associated with slower me-
tabolism, and the more you’re awake the 
more hours you have to eat,“ Dr. Seltzer 
says. What’s more, the sleep deprivation 
activates the same brain receptors respon-
sible for the marijuana munchies, accord-
ing to a 2016 Sleep study.  

Exercise, but not excessively.
Although it’s way more fun to take up a 

tolerable activity (i.e., watching Netflix on 
the elliptical) than it is to drop tasty foods 
from your diet, ”exercise won’t help you 
lose weight in one week,“ Dr. Seltzer says. 

After all, ”resistance training might ini-
tially contribute a pound or two due to the 
body’s inflammatory response, and people 
who do low-intensity exercise might burn 
calories, but they often end up eating more 
or subconsciously moving less throughout 
the day to conserve energy,“ he says—and 
research supports the theory.

Real talk: It could take weeks or months 
to see the metabolic effects of exercise on 
the scale, and even then, building muscle, 
which is denser than body fat, could lead 
to weight gain. ”Do what you like because 
it’s good for you,“ Dr. Seltzer says, noting 
the way exercise and awesome for your 
heart, mental health, and more—and that 
not all measure of progress can be seen on 
the scale.

 Michigan gets some Oscar love via Sunday night’s
’wins for ’Skin,’ ’Period,’ and ’Vice

drop up to 5 pounds in a week
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On February 23, the Annapolis Key Club, 
University of Michigan — Dearborn Circle 
K, and MIDKCI Membership-Development 
Chair presented a charity fashion gala to help 
kids against hunger at the MI Key Club Con-
vention. Kids Coalition Against Hunger is a 
nonprofit organization recognized by the IRS 
of its charitable programs, Michigan based 
charity that packages meals for children in 
poverty. The program included a full Medi-
terranean dinner, Dabke, and Bhangra Dance 
Groups, as well as the stand-up comedian. 
Also, there was a fashion show that show-
cased the various clothing from the Middle 
East, Philippines, America, and Pakistan.     

A large number of Arabs attended the 
show to support the cause and enjoy a fun 
time with their community. The program 
started with a speech by the ceremony direc-
tors, Hussein and Nadia Nasser, where they 
talked about the importance of organizing 

such an event to support the needy chil-
dren.  Many children have become victims of 
armed conflict in different parts of the world. 
Also, they emphasized the role of women in 
society and how they are making an impact 
in our community as a whole. 

Michael Burwell, the representative of the 

Alliance Against Hunger, expressed his hap-
piness to organize the event and showed his 
support in helping children who suffer in 
Yemen, parts of the Middle East, and South 
America. Also, Ghulam Kadeer, the repre-
sentative of Apex Beverly, talked about the 
role that women played in the success of the 

special event. Also, Kadeer emphasized that 
fashion show would not be successful with-
out the help of the young women who par-
ticipate in it. ”The event was an opportunity 
for women to show their leadership role and 
play an important role in humanitarian is-
sues,“ Kadeer said. 

On the other hand, Judge David Tarfa ex-
pressed his faith in the role of youths in ad-
dressing problems like poverty and disease in 
the region. He emphasized that many coun-
tries are suffering from wars and conflicts in 
which children are often the first victims to 
be effected in term of their educational pro-
cess, the standard of living, and health. 

A few more guests spoke about the event, 
including Aseel Hejab and Hanan Mirza, 
who contributed some designs from Arab 
and Pakistani region. The event also in-
cluded some Arab ”Folklore“ by Pisk Mesa. 
Abdullah Jassim, an Iraqi comedian, also 
performed a standup light comedy dressing 
different issues in a comedian way. 

The event ended with a speech from Nadia 
Nasser and Alyana Hussein, student activists, 
acknowledging those who contributed to 
the success of the event and everyone who 
attended.

Charity Fashion Gala for Kids Coalition Against Hunger

From Washington Post
DADAAB, Kenya — Over Somalia’s 

three decades of nearly nonstop conflict, 
more than a million refugees have made 
their way into neighboring Kenya. For 
four years as a child, Rep. Ilhan Omar 
(D-Minn.) was one of them.

For a long time, Dadaab — populated 
mostly by Somalis — was the largest refu-
gee camp in the world. Today it is smaller 
but still home to a quarter of a million 
people. On International Women’s Day on 
Friday, for some of Dadaab’s young wom-
en, Omar is on their minds.

Her journey and achievement is a pow-
erful antidote to the despair of the camp, 
especially in the era of the Trump admin-
istration’s so-called refugee ban, which 
makes the resettlement Omar’s family 
benefited from seem so distant for peo-
ple here. Distant, too, is the controversy 
that has swirled around Omar in recent 
weeks, in which she has been reprimand-
ed by those within and outside her party 
for remarks perceived to be anti-Semitic.

In this part of the world we love her,“ 
said Nyamouch Hoth, a 21-year-old South 
Sudanese woman. Hoth sat in an empty 
classroom with a friend, seeking shade 
from the 100-plus degree heat. On a piece 
of white printer paper, she sketched a por-

trait of Omar.
A sketch of U.S. Rep. Ilhan Omar 

(D-Minn.), drawn by Nyamouch Hoth, 
a 21-year-old South Sudanese woman in 
Dadaab refugee camp. (Abdullahi Mire 
for The Washington Post) 

Hoth has spent the last four years in 
Dadaab and is one of the small numbers 
of non-Somalis there. Her uncle once 
sponsored her to go to an art school in 
Kenya, but he was killed in South Sudan’s 
civil war, and her money dried up. Her 
mother had decided to flee South Sudan, 
and the two of them landed in Dadaab.

”I would like to meet Ilhan in person 
one day,“ said Hoth’s friend, Amina Yus-
suf. ”She is my role model.“

Yussuf dreams about following Omar’s 
path but knows it’s likely out of reach for 
now, given the tightening restrictions on 
resettlement in the United States these 
days. She doesn’t want to go back to So-
malia, even though the U.N. is offering 
money for those who voluntarily return. 
She believes her family will force her to 
marry someone against her will. In Dada-
ab at least, she can attend school and 
hang out with friends. Behind the walls 
of a nongovernmental organization’s com-
pound, Yussuf and her friends sometimes 
get to play basketball.

Life in the camp is monotonous though, 
and making ends meet has become tough-
er in recent years. Drops in aid funding 
have led to increased food prices, and 
Kenyan authorities periodically threaten 
to shut down the entire camp, making 
for a precarious existence. Since militants 
from the Somali Islamist group al-Shabab 
attacked a hotel in Kenya’s capital, Nai-
robi, in January, rumors of a crackdown 
have put everyone on edge.

Under the Trump administration, the 
U.S. military has increased its unmanned 
drone strikes in Somalia threefold. Hun-
dreds of militants have been killed. Hu-
man rights groups say civilians are also 
being killed, though it is hard to find out 
how many because so much of Somalia is 
inaccessible amid the fighting. The capital, 
Mogadishu, is attacked on a near-daily ba-
sis by al-Shabab.

”Here, we eat once a day since food ra-
tions were reduced. If you are lucky, you 
might have two meals,“ said Saadia Matan, 
a senior in high school in Dadaab. Her 
class has 86 students. Her favorite subject 
is biology, but there’s only one book for 
everyone to share.

Outside the school, Halima Farah, 56, 
slowly takes a bundle of firewood off 
the top of her head and places it on the 

ground, resting for a second. She has six 
children, all born over the 27 years she has 
lived in Dadaab. In all those years, she has 
never left the camp and doesn’t see it hap-
pening any time soon.

”I think Donald Trump hates us the 
same way he hates Ilhan,“ she said.

Moving back to Somalia is out of the 
question for her — ”it’s a suicide mission“ 

— and if Dadaab is shut down, she said 
she’d seek out another refugee camp.

Amina Yussuf voiced the obvious: ”This 
place is stifling.“ Bullies at school were 
making it even worse. At least her friend 
Nyamouch was teaching her how to draw.

”I hope that Ilhan can talk to Mzee 
Trump on our behalf,“ she said, using an 
honorific title used for older men.

 On International Women’s Day, Rep. Ilhan Omar
inspires girls in a refugee camp in Kenya to dream big
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Source: Democracy Now
Ralph Nader, longtime consumer advo-

cate, corporate critic and former presiden-
tial candidate, whose great-niece, Samya 
Stumo, died on Ethiopian Airlines Flight 
302,calls for air travelers to boycott fling 
Boeing 737 MAX 8 planes. Nader wrote 
an open letter to Boeing titled ”Passengers 
First, Ground the 737 MAX 8 Now!“ Wil-
liam McGee, aviation journalist for Con-
sumer Reports, and author of ”Attention 
All Passengers: The Airlines’ Dangerous 
Descent,“ joined Ralph Nader in an inter-
view with Democracy Now regarding the 
Ethiopian airliner crash.

 Calls are growing for the United States 
to ground all Boeing 737 MAX 8 planes in 
the wake of a devastating plane crash in 
Ethiopia Sunday that left 157 people dead. 
It is the relatively new aircraft model’s sec-
ond fatal crash in the past five months. An 
Indonesian flight of the same plane type 
crashed last October, killing 189 people. 
In response, two-thirds of the 737 MAX 8s 
have been pulled from service. At least 41 
countries across the globe, from China to 
Turkey to India, have grounded their fleets 
of the aircraft until a thorough safety re-
view is conducted. The European Union 
Aviation Safety Agency has joined the 
United Kingdom, France and Germany in 
suspending use of the aircraft model.

Despite international outcry, how-
ever, the United States and Canada are 
continuing business as usual. Three air-
lines—Southwest, American and Air Can-
ada—have resisted mounting pressure to 
temporarily halt Boeing 737 flights. Former 
Transportation Secretary Ray LaHood, a 
Republican who served under President 
Obama, urged the Trump administration 
to ground all Boeing 737 MAX planes, in 
an interview with CNBC Monday, saying 
the jets needed to be inspected by Boeing 
and the Federal Aviation Administration, 
or the FAA.

Boeing Chief Executive Dennis Muilen-
burg reportedly spoke to President Trump 
and assured him the Boeing 737 MAX 
aircraft was safe. The conversation came 
shortly after Trump tweeted that planes are 
”becoming far too complex to fly.“ 

The Wall Street Journal is reporting Boe-
ing began working an extensive change to 

the plane’s flight control system after the 
Indonesia crash with the same model of 
plane in October. But, the Journal reports, 
the key change was delayed by five weeks 
due to the government shutdown. U.S. reg-
ulators are expected to mandate the change 
by the end of April.

Democracy Now offered condolences to 
Nader, to his family, and to his sister Laura 
Nader, a beloved professor of anthropology 
at University of California, Berkeley, whose 
granddaughter Samya was among the crash 
victims. 

RALPH NADER: profiled Samya as hav-
ing ”leadership, compassion and intellectu-
al rigor written all over her. It’s the kind 
of leadership we expect from the young 
generation going into the next decades. 
Her commitment was to global health 
and prevention, and not just diagnosis 
and treatment. And she was very rigor-
ous about what works and what doesn’t in 
underdeveloped countries regarding infec-
tious diseases and other ailments and envi-
ronmental safety. So, she really had it all. I 
think she learned a lot at the University of 
Copenhagen, where she got her Master’s of 
Health.“ Samya went to University of Mas-
sachusetts Amherst College.  

Nader went on say, ”This is a terrible, 
terrible tragedy, and not just for her, all the 
people on the plane. There were many aid 
workers, people working in food, drink-
ing water, environment, helping people in 
need. And it’s a tragedy for all those people 
in the future who will not be saved by her 
good work.

The crash is the harbinger for the future, 
people. They are going to use more and 
more artificial intelligence. In this case, 
this is a plane whose misguided software 
overpowered its own pilots. And that’s why 
people like Stephen Hawking and Elon 
Musk warned a few years ago, in an open 
letter to the world, that if we don’t control 
artificial intelligence, it’s going to destroy.

Boeing is used to getting its way with 
the patsy FAA. And this time, however, it’s 
in really hot water. If it continues to dig 
its heels in, it’s going to expose itself and 
its executives to potential criminal pros-
ecution, because they are now on notice, 
with two crashes—Indonesia and Ethiopia. 
There’s probably a lot more to come out in 

terms of the technical dissent, in the, what 
was called, ”heated discussions“ about the 
plane software between the FAA, the pi-
lots’ union, Boeing. And you can’t suppress 
technical dissent forever. And Senators 
Markey and Blumenthal are calling for the 
release of all the relevant information. And 
while that happens, the planes must be 
grounded. You see, they’re on notice now. 
This is the future of passenger business for 
Boeing. They’ve got orders for over 3,000 
planes from all over the world. They’ve 
produced and delivered about 350. 

And the most important thing that peo-
ple can do is: Do not fly this plane, the 
737 MAX 8 and 9. Ask the airline, when 
you book the flight, whether it’s that plane. 
The airline should not dare charge you for 
reservation changes. And I’m calling for a 
boycott of that plane. If several hundred 
thousand air passengers boycott that plane 
and there are more and more empty seats, 
that will do more to bring Boeing around 
than the patsy FAA and a rather serene 
Congress, which, by the way, gets all kinds 
of freebies from the airlines that ordinary 
people don’t get. We’ve sent a survey last 
year, twice, to every member of Congress, 
asking them to disclose all these freebies. 
We didn’t get one answer. 

Just don’t fly 737 MAX 8 or 9. Make 
sure that you’re informed about it. And 
for up-to-date information, you can go to 
FlyersRights.org. That’s run by Paul Hud-

son, who lost his daughter in the Pan Am 
103, 30 years ago, and has been a stalwart 
member of the FAA Advisory Committee. 
And that’s where you get up-to-date infor-
mation, FlyersRights.org.

WILLIAM McGEE: in the interview 
added ”we’re not talking about old air-
craft. This is an airplane that’s only been 
in service since 2017. This is the Boeing 
737 MAX 8, a recent derivative of the 737. 
Now, in that time period, the aircraft that 
crashed in October was 2 months old; the 
one that crashed on Sunday was 4 months 
old. This is really unprecedented in all the 
years that I’ve been in this industry. We 
don’t see brand-new airplanes crash on 
takeoff like this under similar circumstanc-
es. American and Southwest should be 
grounding these planes. And if they’re not 
going to do it voluntarily, then the Federal 
Aviation Administration needs to step in 
and do so. It has the authority, and it’s not 
using it.“

Ralph Nader offered an additional per-
spective, stating, ”Donald Trump is direct-
ly involved here. When the government 
shutdown occurred, I made a comment 
that this is going to cost lives. They were 
shutting down lifesaving federal regulatory 
agencies, health agencies. Trump wanted to 
cut the FAA budget over a year ago. So, he 
shuts down the government for five weeks, 
and this relation of software upgrades be-
tween Boeing and the FAA was put on 

hold. Donald Trump is directly involved in 
this. He should be called to a congressional 
hearing and required to testify under oath. 
Morally required—it’s hard to make him go 
to Capitol Hill. But he’s got to grow up. He’s 
a person who has no sense of consequence. 
He’s more than just a bigot and ignorant 
and narcissistic, but he has no sense of 
consequence whatsoever. In that sense, he 
doesn’t have anywhere near the maturity 
of the post that he was selected for by the 
Electoral College. So, I think we need to 
go right to the top. The head of Boeing has 
got to testify.

Amy Goodman of Democracy Now 
asked: ”… they [Boeing] were working on 
a fix—they know there’s a software glitch, 
that somehow, when on automatic pilot, 
when the plane is taking off, it takes this 
precipitous dive, and the way to deal with 
it is to take it off automatic and put it on 
manual. Now, AP has been doing a deep 
dive into the database of pilots complain-
ing over and over again about this problem 
and saying they have to quickly switch to 
manual to prevent the plane from nosediv-
ing into the ground. And this latest news 
from The Wall Street Journal that while 
they’re talking about this glitch being fixed 
in the next five weeks or so, that five weeks 
were lost in January because of the govern-
ment shutdown.“

Ralph Nader replied ”focus has got to 
be on inaccurate or non-existing infor-
mation in Boeing’s training manuals and 
inadequate flight training requirements. 
They sold this plane on the basis, among 
other things, of having larger engines. It’s 
supposed to be 10 percent more fuel-effi-
cient. But they sold it on the grounds that 
”You don’t have to really train your pilots, 
airlines. This is really just a small modifi-
cation of the reliable 737 that’s all over the 
world.“ The question really comes down to 
cost cutting. They tantalize the airlines by 
saying, ”This isn’t really a new plane. It’s 
very easy to fly, if you can fly a 737.“ And 
that turned out to be quite false. They had 
to translate these training manuals into 
30 languages—for example, into Amharic 
in Ethiopia. They had no control over the 
degree of training for this plane, on the 
part of the pilots, by the airlines. They took 
their leisurely time.

Boeing is in deep trouble here. I’m try-
ing to convey to Boeing’s executives that 
they are going to be exposed to criminal 
prosecution, if, heaven forbid, there’s a 
crash in this country. They are totally on 
public notice. And just from their own 
commercial advantage, they should ground 
these planes or tell the airlines to ground 
these planes in Canada and the U.S. right 
away.“

 Ralph Nader Urging Boycott of
Boeing 737 MAX 8 Jet
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The Universal Academy school hosted the 
first educational conference that organized 
was by Hamada Education Foundation. The 
conference was intended to promote Arabic 
as a second language for Arab expatriates 
and their children. 

Ali Ajami started the conference by in-
troducing himself as the Former Consul of 
Lebanon in Detroit and the Ambassador 
of Lebanon in Republic of Ivory Coast and 
other countries. He is also a poet who has 
published many poetry books. Ajami spoke 
on the urge to introduce the Arabic language 
as the mother tongue. He also stressed the 
importance of education in our life to de-
velop and achieve our outstanding dreams. 
He also expressed his happiness to see such 
an event that promotes the language in our 
community. 

Nawal Hamadeh, Head and the Executive 
Director of the Hamada Education Founda-
tion, gave a speech on what led her to adopt 
the Hamada educational project, ”the need to 
include Arabic as a required subject in the 
curriculum of the Hamada Education Foun-
dation is what me here.“ 

She also explained how the project started 
in one city and later extended multiple cities 
like Dearborn, Dearborn Heights, Westland, 
and Detroit. 

The Hamada Education shared a Pow-
erPoint, with data and statistics, about the 
achievement of their schools, such as Univer-
sal Academy, Star Academy, Noor Academy, 
and Continuous Learning Academy. 

Also, they explained the difference be-
tween private and public schools, insisting 
that private schools have a higher quality of 
education, and students would graduate with 
the ability to be leaders. 

The Hamada Education Foundation start-
ed back in 1998, and it’s still holding its edu-
cational excellence until today. 

Father George Shalhoub, patron and 

founder of St. Mary’s Church, delivered a 
speech that focused on the principle of ed-
ucation as a right for all, recognized by in-
ternational laws and conventions. He also 
talked about the importance of supporting 
the educational process by creating an edu-
cational opportunity for everyone. 

Susan Mozi Yassin, the Consul General 
of Lebanon, also delivered a speech about 
the importance of education in our life. He 
explained that education is the center of en-
lightening the mind and the positive ways of 
communicating with others.  Education is a 
powerful element that transforms knowledge 

into skills. 
Adnan Azara Al-Maajoun, the Consul 

General of Iraq, also spoke about the im-
portance of education in building a healthy 
society and preparing generations to achieve 
their leadership role through the knowledge.

On the other hand, Ibrahim Kazarouni, 
Sheikh of the Islamic Center, spoke about the 
importance of partnership between the com-
munity and the school and urged students to 
include Arabic as their mother tongue. 

Judge Salem Salameh also participated in 
the conference by giving a speech that high-

lighted the importance of engaging students 
in decision-making, by having them involved 
in political action and policy changes. 

The conference concluded with a speech 
by the Consul of Yemen, Mukhtar Al-Jadni, 
who admired Mrs. Nawal Hamadeh about 
her effort in education and the role she 
played to serving the children of the com-
munity. He hoped that the conference would 
happen again in the future.  

Then, the discussion was opened by those 
who asked questions to the speakers, and 
most of the concerns were dressed.

Commenting on the conference, Mr. Ab-
dullah Al Shaikh, Chairman of the Arab Is-
lamic Organization for Political Action (AM-
PAC) and Chairman of the Arab American 
Islamic Council said: I believe that the Arab 
community in Michigan and throughout the 
United States have the resources and ele-
ments to develop the education sector. Also, 
he urged on the importance of learning the 
Arabic language as the mother tongue.  He 
emphasized on the need to create education-
al and learning strategies, to develop the ed-
ucational standard and enhance the presence 
of the Arabic language, among the commu-
nity through programs.

 Hamada Education Foundation hosted the first
educational conference in Universal Academy School

Easiest ways to being 
addicted to your phone 
It’s the first thing you grab when you 

wake up and the last thing you touch at 
night. You reach for its countless times in 
between and panic if you leave it at home. 
Luckily, you don’t have to totally ditch your 
phone to lessen its negative effects.  But we 
will give you ways to limit the use of your 
phone. 

1. Delete Your Most Addictive Apps
We’re not saying you can’t use Insta-

gram, Snapchat, or Twitter at all—just 
that you may have to check them on your 
laptop. Okay, fine: Delete just one or two 
of them from your phone. It might hurt 
a little, but this will help short-circuit the 
dopamine loop you’re stuck in by reducing 

the number of triggers at your fingertips. 
The goal: Make your phone so boring that 
you resort to thinking deep thoughts in 
the pharmacy line instead of posting about 
your mascara purchase.

2. Set Up a Roadblock
To stop reaching for your phone the sec-

ond Hulu cuts to commercial, ”put a hair 
tie around it,“ suggests Catherine Price, au-
thor of How to Break Up with Your Phone. 
”It will act like a little speed bump and jolt 
your brain out of autopilot.“ When you see 
the hair tie, ask yourself whether or not 
you actually need to open any apps right 
then. If the answer is no, put your phone 
back in your pocket (or, better yet, in an-

other room). 
3. Get Some Distance
”If you’re a smoker and there are ciga-

rettes in front of you and you’re trying to 
do something else, your brain will just keep 
wanting you to grab a cigarette,“ says Price. 
Ditto for phones. Remove the temptation 
by stashing yours in your bag while at work 
or in a drawer when you want to have a 
real conversation at home and turning on 
Apple’s Do Not Disturb While Driving fea-
ture, which sends customizable automatic 
replies to texts (”Taking a tech break!“). If 
you’re worried about missing something 
important, set up your phone to allow calls 
only from your faves.

4. Download to Detox
Three apps that can actually help halt the 

endless scrolling.
Space: A quiz first diagnoses how you 

use your phone (how often you are lured 
in and for what purpose). You then set bet-
ter goals, and Space tracks how closely you 
stick to them. Free on iOS and Android.

Moment: Enter the amount of time you 
want to spend on your phone each day and 

Moment will notify you when you have hit 
your limit. It will also log your use by apps, 
to help you ID your biggest time sucks. 
Free on iOS.

Freedom: You can set it up to block 
apps, websites, or the entire internet for set 
periods of time. Override it if you must—
unless you use the ”locked mode,“ which 
keeps you offline no matter what. $7 per 
month or $29 a year on iOS.
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The International Women’s 
Day - marked annually on March 
8 - is a global event to celebrate 
and support women’s rights while 
calling for gender equality.

In reality, the day is largely ig-
nored in many countries or has 
lost its significance in others.

The first observance of wom-
en’s day on a national level took 
place in New York on Febru-
ary 28, 1909. It was marked on 
March 8 in several European 
countries in 1914 in support of 
women’s suffrage.

The first country to make the 
day an official holiday was the 
erstwhile Soviet Union in 1965.

But it became a truly global 
event when the United Nations 
began marking March 8 as Inter-
national Women’s Day in 1975, 
focusing on the empowerment of 
women.

It is an official holiday now in 
only 27 countries, but the major-
ity of them do not see it as a day 
for fighting for women’s rights.

Over the last 100 years, women 
in many countries secured labour 
rights and protection from vio-
lence, access to sexual and repro-
ductive health and rights as well 
as reach the highest positions of 
leadership.

However, the original goal 
of achieving full global gender 
equality is still a long way off.

Women in many countries are 
still victims of female genital mu-
tilation (FGM), have no right to 
pass on their citizenship to their 
children and are paid much less 
than men.

According to the World Eco-
nomic Forum (WEF), the gender 
gap will take at least 108 years to 
close, and 202 years for economic 
gender parity at the current pace 
of change.

One in three women is likely 
to face violence in her lifetime, 

yet public services, urban plan-
ning and transport systems are 
rarely planned with women’s 
safety and mobility in mind, the 
UN says.

At least 740 million women 
make their living in the informal 
economy with limited access to 
social protection, public services 
and infrastructure that could in-
crease their productivity and in-
come security.

Women do 2.6 times more 
unpaid care and domestic work 
than men, with only 41 percent 
of the world’s mothers with new-
borns receiving maternity bene-
fits, according to the UN.

Powerful quotes for Interna-
tional Women’s Day:

Mary Kom from India was the 
first female boxer to win a medal 
in six boxing championships. To 
get there, she overcame many ob-
stacles, and is inspiring others to 
take up the sport.

”Boxing is much like life, it’s 
a continuous fight,“ she says. 
”There will be obstacles, but you 
have to overcome them.“  

A mother of three, Kom also 
said: ”Motherhood only adds to 
your strength and inner peace ... 
a mother of three can conquer 
the world.“

”Don’t let anyone tell you 
you’re weak because you’re a 

woman. ”

Miriam Makeba

The first black African woman 
to receive a Grammy Award was 
also a vocal civil rights activist. 
The apartheid state in South Af-
rica had revoked Miriam Make-
ba’s citizenship and banned her 
music.

She was allowed to return to 
South Africa after Nelson Man-
dela became president.

In her biography she said: ”I 
kept my culture. I kept the music 
of my roots. Through my music 
I became this voice and image 
of Africa and the people without 
even realising [it].“

”Girls are the future mothers 
of our society, and it is important 
that we focus on their well-be-
ing.“

Miriam Makeba, first black Af-
rican woman to receive a Gram-
my Award

Angelique Kidjo 
From Benin in Africa, sing-

er and activist Angelique Kidjo 
spoke out against harmful tradi-
tions, such as those that prevent 
girls from going to school.

In an interview with Al Ja-
zeera, she explained how her fa-
ther ”stood against tradition that 
could have harmed us in any way, 
physically or our brain. Because 
he always said the tradition that 

our ancestors set has to move ac-
cording to the time that we live 
in.“  

”[Tradition] has to move ac-
cording to the time that we live 
in.“

Angelique Kidjo, Beninese 
Grammy Award-winner

Bessie Coleman
In 1921, 21-year-old Bessie 

Coleman became the first Afri-
can American female licensed 
pilot. 

Coleman was rejected from 
American aviation schools be-
cause of the colour of her skin 
and her gender. But that did 
not stop her from attending an 
international aviation school in 
France and ultimately obtaining 
her license.

”I knew we had no aviators, 
neither men nor women, and I 
knew the race needed to be rep-
resented along this most import-
ant line, so I thought it my duty 
to risk my life to learn aviation 
and to encourage flying among 
men and women of our race, who 
are so far behind the white race 
in this modern study,“ Coleman 
famously said. 

The air is the only place free 
from prejudices.

Bessie Coleman, first African 
American female to become a 
pilot

Ida Bell Wells-Barnett was 
an African American journalist, 
women’s rights activist and inter-
nationally renowned anti-lynch-
ing crusader.

Her life was threatened when 
she cast doubts on claims about 
an epidemic of black men raping 
white women, while also expos-
ing the reality of sexual violence 
perpetrated against black women 
by white men.

”The people must know before 
they can act, and there is no edu-
cator to compare with the press.“

SOURCE: Al Jazeera News

From fox2now.com
T. PAUL, Minn. — Experts are warning 

that a deadly disease affecting deer in 24 states 
and two Canadian provinces could spread to 
humans.

Last week, experts from the University of 
Minnesota told lawmakers at the Minnesota 
State Capitol about the dangers of chronic 
wasting disease, according to the Twin Cities 
Pioneer Press.

While there have not been cases of the dis-
ease reported in humans, Michael Osterholm, 
the director of the Center for Infectious Dis-
ease Research and Policy at the University of 
Minnesota, told lawmakers human cases will 
likely be ”documented in the years ahead.“

Chronic wasting disease was first identified 

in captive deer in the late 1960s in Colora-
do and in wild deer in 1981, according to the 
Centers for Disease Control and Prevention. 
Symptoms include drooling, stumbling, lack 
of coordination, lack of fear of people, ag-
gression and listlessness — which explains the 
”zombie“ deer disease nickname.

The disease is considered a prion disease. 
Prion diseases are a family of rare progressive 
neurodegenerative disorders that affect both 
humans and animals, according to the CDC.

”If Stephen King could write an infectious 
disease novel, he would write about prions 
like this,“ Osterholm told lawmakers.

In October 2018, the North Carolina Wild-
life Resources Commission implemented a 
new rule for 2018-2019 prohibiting the im-

portation of whole deer carcasses and restrict-
ing importation of specific carcass parts from 
anywhere outside of North Carolina in an ef-
fort to prevent the spread of chronic wasting 
disease.

In the United States, the disease has been 
detected in deer in Arkansas, Colorado, Il-
linois, Iowa, Kansas, Maryland, Michigan, 
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, 
Nebraska, New Mexico, New York, North Da-
kota, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, 
Texas, Utah, Virginia, West Virginia, Wiscon-
sin and Wyoming.

Since 1997, the World Health Organization 
has recommended that it is important to keep 
the agents of all known prion diseases from 
entering the human food chain.

International Women’s Day explained Rights of Muslim
Women

   Dr. Daad Bakir katato 
American Muslim Arab activist

The voices calling for Arabic and Muslim women’s 
rights have been raised lately. Some calls for equality, 
others for freedom. Are they genuine voices? What 
are the motives and the goals?

Difficulties that faced Western Women were be-
cause of what they went through in the middle ages 
through the beginning of the last century, The west 
assumed that Muslim women now face similar situ-
ation ,so from the humanistic point of view, the west 
has obligation to stand by them, and share their struggle so women can earn their 
rights. This is a big mistake. Historic situations are different.

Western women had suffered from grave working environments, discrimination 
against them, and sexual harassment. Social revolutions followed the industrial 
revolution and called for freedom from everything including religion as the church 
was part of the oppressive political system. Women earned freedom in many life’s 
aspects, political, social, economic, and Constitutional. Despite this, women in 
America still earn less than men with the same qualifications and years of expe-
rience.

Western women earned ”sexual freedom“, this resulted in spread of sexual prac-
tices outside the marriage system which evokes collapse of the classic family sys-
tem, spread of sexually transmitted diseases. Women earn the right to marry other 
women under the umbrella of rights that were guaranteed under the constitution 
for every citizen.

Muslim women carry historic , Social , and religious values They do not want to 
lose. They do not want sexual freedom without marriage. Don’t accept homosex-
ual marriages, abortion, and children out of wedlock. The Muslim family system 
shouldn’t be destroyed or replaced by the western one. This is unacceptable by 
social traditions or religious values.

Muslim women started to work outside home in large numbers just recently. 
This is not considered a negative point. Men were providing all what they can for 
women. Women were happily raising their kids. In the last several decades , life got 
more complicated, economically at least. Costs of living had increases dramatically 
as well as inflation, and unemployment. Women found themselves obliged to help 
their families. Men welcomed such moves.

Muslim women are proud to work at home. They consider raising their kids an 
honorable job. Muslim women receive respect and appreciation from men, hus-
band, father, son, or brother. There are strong family ties. In the west, about two 
thirds of all marriage, ends by divorce or separation while the number in Arabic 
and Islamic countries doesn’t exceed a single digit.

Western women wear whatever they want. No moral restrictions in school, 
workplace, or public places. Maybe they are happy for this freedom. Muslim wom-
en do not accept the concept of uncovering parts of their bodies. They consider 
themselves as humans with dignity not just a mere body for seduction.

Callers for freedom wanted a freedom for Muslim women to take off their Hijab, 
head covers and long dresses, Statistics indicate that the majority of women are 
convicted of their Hijab’s without external pressure from men. In fact, good per-
centage of them had the Hijab despite disapproval of men. Is their more freedom 
than this? In Afghanistan and Iraq here is increasing number of women with Hi-
jab’s after occupation by the American ”freedom troops“ after collapse of Taliban 
and Baath system.

Globalization spread through continents. The West wants the streets of Amman, 
Cairo, and Baghdad to be a copy of Los Angeles and New York downtown. Wom-
en with short dresses, boys and girls kissing or doing more—is this the ultimate 
freedom?

We didn’t hear the civil right movement defending the Turkish parliament wom-
an who was expelled from the Congress because she refused to take off her Hijab. 
We didn’t hear their voices defending college women students in Turkey that are 
force to take off their Hijab before entering campuses, the same stories in France 
and Tunisia. Imagine if one Islamic or Arabic university expelled a female student 
because she wears transparent shirt to above the navel and short skirts. What could 
happen? Civil Rights Movement and women organization, and probably Security 
Council will meet defending her freedom of wearing whatever she wants. It is 
ironic that women have the right to wear the short dresses, the tight, and the trans-
parent, but forbidden from covering herself. Isn’t that double standard?!

Illiteracy is very common in the Arabic world, seventy millions! It is true that 
the majority are women, but still millions are men. This is more common in villag-
es, remote areas, and poor towns. This is a result of poverty. Laws in these coun-
tries do not discriminate against females in their rights of education in schools or 
colleges.

We ask for freedom of speech, the right to participate and criticize in the polit-
ical system for men and women. Women became Congress members, professors 
in universities, professionals, diplomats, and politicians and are progressing. In the 
Arab and Muslim worlds.

Muslim women do not want the western style of freedom. They want to hold 
firm of their religion and traditions.

According to the UN, the gender gap will take at least 108 years to close and 202 years for 
economic gender parity at the current pace of change [Chaideer Mahyuddin/AFP]

Deadly ’zombie’ deer disease could eventual-
ly spread to humans, experts warn
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 Almeezan: We want to congratu-
late you on your new job, and would 
you like to talk about your vision of 
working with Committee of Wayne 
County staff?

The government in Wayne County split 
into two parts, the executive and the legis-
lative. We are working under the legislative 
committee that consists of 15 commissioners 
and each commissioner representing near-
ly 120 residents of Wayne County, totaling 
about 1.7 million. Our duties as members of 
the Legislative Committee is to vote on the 
process of the executive branch of the prov-
ince, such as draft resolution, contracts, and 
tenders for the sale or purchase of property 
belonging to the area, and so on.

 Almeezan: Do you have veto 
power if you disagree with a contract 
or a decision that may be raised by the 
executive?

We, as elected members have the power 
to vote on these matters, but we do not have 
the right to veto them. Those who own this 
right are the members of the executive team 
in the province. For example, we may vote on 
a resolution or proposal, but the members of 
the executive team may not like it. Those who 
have the right to veto it are Otterrave, Mill-
er, and Wyoming. Contracts come through 
the executive branch of the province and are 
submitted to the provincial legislature to be 
voted on. As a legislative committee, we have 
to study the case and related matters, and 
then vote on it.

 Almeezan: You were a candidate 
with an electoral program, and now 
you are an official member. Is there 
anything you can tell us about how to 
implement the clauses of your elective 
program?

Transparency is the foundation of my elec-
toral program. I promised voters that I would 
adopt this principle to the fullest extent con-
cerning all of those who voted for me in cities 
of Dearborn and Alan Park. I am considered 
to be the first candidate from Arab origin to 
win this position. And I have a friend Abdul 
Hadus who work in the Westland and Wayne 
counties.

In terms of my electoral program, I have 
promised to fix the roads, which require se-
rious work and adequate resources. In this 
regard, we are trying to build relations with 
legislative bodies in the capital, Lansing, like 
MP Abdullah Hamoud and Celia Santana, 
to secure financial support for this task that 
needs funds to be able to improve the road 

network in the province and Michigan.

 Almeezan: But the real estate tax 
is always on the rise, would that help 
in securing funds for this purpose?

It’s not directly related to this process. 
Sometimes, I get some inquiries by some 
people as a real estate broker; I can say that 
this subject is different in the way it is em-
ployed in various sectors. The real estate tax 
does not go to the treasury of the entire city 
and reach only 32 cents per dollar. The distri-
bution of tax revenues would be distributed 
to several sectors, including the educational, 
security, the office of the public, the depart-
ments of the firefighters, and Henry Ford 
College. Thus, it ends up with 32 cents per 
dollar of tax paid.

 Almeezan: As an elected member 
in the Legislative District Committee, 
what are your priorities at the mo-
ment? 

The most important priority is to address 
and improve the roads issue. This is a priority, 
not only for us as a province, but also at the 
state level. In this regard, Governor Gretchen 
Whitmer plans to put forward her strategy 
on this subject, which is expected to be raised 
by her next month. I do not know what tool 
she will adopt. Will she increase the taxes on 
some goods to provide the required amounts 
to improve the roads? Because it is known 
that the state of Michigan needs renovation 
of the infrastructure. 

For this purpose, we need to secure some 
funds through investment and others. Ama-
zon has tried to invest in Michigan but has 
backed away for two reasons: the first is the 

deterioration of the transport system, and 
second with the roads that suffer great dam-
age due to a massive load of transport trucks, 
carrying the heaviest supplies in the United 
States. If we look at the rates that are load-
ed in Ohio, they do not exceed 8000 tons, 
while the rate of loads in Michigan exceeds 
that rate, which is reflected negatively on the 
roads that suffer significant damage. And 
such a problem must be legally dealt with in 
Lansing through the State Congress to put an 
end to this phenomenon, but indeed that it 
is not easy. 

My priority is also improving the cities of 

Dix and Salina because I think that these two 
cities are left out and need to look into their 
problems like environmental pollution and 
roads problem. I think the authorities in the 
state should reform roads and renovation of 
infrastructure. Also, they should fix the caus-
es of the problem so that it won’t return and 
billions of dollars go to waste. 

 Almeezan: Do you think there is 
a need for reform in the way the pro-
vincial budget is spent?

In the province, several departments rely 
on us to provide salaries, including the Of-
fice of the Attorney General. This is one of 
the most critical systems to provide security 
for citizens and assigned to the task of track-
ing criminals who pose a threat to society, 
through domestic violence crimes. The Of-
fice of the Attorney General consists of 10 
lawyers. They are dealing with 8,000 cases, all 
of which belong to domestic violence. If we 
cannot secure the salaries of these lawyers, 
this will contribute to the migration of these 
lawyers to other areas. As a legislative com-
mittee, we have recently increased the funds 
allocated to the Office of the Prosecutor by 
1.5 million. Besides securing different bud-
gets, it is undertaking the salaries of govern-
ment agencies, including security, financial, 
and real estate.

Almeezan: Regarding the recent 
elections, can we say that it was the 
best in the history of the Arab com-
munity?

I am proud of this community, which has 
proved its presence in the last elections in 
terms of nomination, competition, and re-
sults. The reflected electoral competition that 
the members of the community can break 
into the electoral scene from various angles. 
We have seen candidates ranging from dif-
ferent government jobs. I would also like to 
thank the candidate Abdelrahman El Sayed 
who has done great positive work to inform 
and aware people of our community through 
educational events on the election. This was 
reflected positively on the participation rates, 
as we have seen an essential win for the can-
didate, Rashida Tlaib, for Congress, along 
with other victories, including the victory 
of Suzanne Dugha, in the presidency of the 
city council of Dearborn, and the victory of 
candidate, Mike Sereini for the membership 
of the Council. 

I am proud to say that as an Arab commu-
nity, we have an elite of qualified, educated 
and leadership elements which can enter the 
arena of elections and compete for any posi-
tion, as well as the ambition and knowledge 
of political action. I would also like to point 
out that the figures show that a total of 35% 
of the community registered their names 
have voted and already went to the ballot 
boxes 50% of those registered. 

We hope that the number will increase 
with the upcoming elections and these fig-
ures reflect the desire of the community to 
participate in the voting process. I will re-run 
again, and there will be elections at the level 
of Congress and the presidency. 

I want to thank the Sunni religious centers 
about their role in the election by educating 
voters through Mosques. Although the law 
prohibited dealing with politics in religious 
centers, they were there to inform the com-
munity to participate actively in the elections 
to vote to candidates who will represent the 
community members in government.

Other organization such as AMPAC con-
tributed to the success of this election as well. 
I also commend the role of the press and the 
media, which carried out the same educa-
tional role for the members of the Arab com-
munity. I can say that the recent elections are 
the best in the history of our Arab commu-
nity, on the level of nomination, competition 
and results. I wish the community members, 
especially those who did not register in the 
electoral register to register their names and 
engage in the voting process to reach their 
voice. 

Almeezan: Anything you would 
like to add?

Thank you very much for this interview, 
and I am pleased to announce that I am here 
to serve our community members in any 
problem that they face in Wayne County. I 
will help all citizens who voted for me.

 Interviewing Sam Baydoun, Wayne
County Commissioner

 Sam Beydoun, a member of Wayne County Commissioner who managed to turn his dream into reality, 
by dedicating the principle of self-confidence and self-development through hard work.  He decided to 
break into the world of politics when he presented himself as a candidate in the last elections for an official 
position in the Legislative Committee of Wayne County. The defeat of his rival, Bryan Stone, to run for the 
second phase of the elections. With this victory, he was sworn in to inaugurate his government career in 
Wayne County. Almeezan met with Sam Beydoun in his office and had this interview:
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The American Arab Muslim, AMPACT, 
congratulate Issac Robinson for winning the 
state representative in Michigan’s 4th House 
District, which includes Hamtramck and a 
central portion of Detroit. Marry Robinson, 
Issac’s mother was also state representative 
for the past 20 years. Mrs. Robinson has 
fought for the right of the Arabs and Muslims 
community. She was the first Michigan official 
to hire and train a representative from the 

Arabs community, Ibrahim Ayyash. Issac now 
is following his mother footsteps, with his 
big heart, beliefs, and values. He is the first to 
endorse and reach to the Muslim community 
to ask about issues that he could solve. During 
his integration, judge Richard Bernstein 
attended the event to administer his oath. 
Mr. Imad Hamad, the executive director of 
American Human Rights Council, Abdullah 
Alshaik, president of AMPACT,  Massoud 

Awali from access. And Mr. Sami Al-Khalidi, 
the president of Dearborn Democratic party 
and his wife ٍSuha Al-Khalidi, and the attorney 
general Dana Nessel. 

Every name that was mentioned above 
testified to Isaac Robinson honesty, dedication 
and integrity and hard work for the commu-
nity. Our community is looking forward to 
more services and support from Isaac Robin-
son, and we will keep on supporting him.

 House passes anti-bigotry resolution
despite Omar’s Israel comments

 AMPACT congratulate Issac Robinson for winning
the state representative in Michigan

By: CHICAGO SUN TIMES

The one-sided 407-23 vote Thursday 
belied the emotional infighting over how to 
respond to freshman Rep. lIhan Omar’s re-
cent comments suggesting House supporters 
of Israel have dual allegiances. 

Divided in debate but mostly united in 
a final vote, the House passed a resolution 
condemning anti-Semitism and other 
bigotry. Democrats are trying to push past a 
dispute that has overwhelmed their agenda 
and exposed fault lines that could shadow 
them through next year’s elections.

The one-sided 407-23 vote Thursday 
belied the emotional infighting over how 
to respond to freshman Rep. lIhan Omar’s 
recent comments suggesting House support-
ers of Israel have dual allegiances. For days, 
Democrats wrestled with whether or how to 
punish the Minnesota Democratic lawmaker, 
arguing over whether Omar, one of two 
Muslim women in Congress, should be 
singled out, what other types of bias should 
be decried in the text and whether the party 
would tolerate dissenting views on Israel.

President Donald Trump, before leaving 
to tour tornado damage in Alabama on Fri-
day, called the House vote ”disgraceful.“

”The Democrats have become an anti-Is-
rael party,“ Trump said. ”They’ve become an 
anti-Jewish party. And I thought that vote 
was a disgrace. And so does everybody else 
— if you get an honest answer. If you get an 
honest answer from politicians, they thought 
it was a disgrace.“

Republicans generally joined in the favor-
able vote, though nearly two-dozen opposed 
the measure, one calling it a ”sham.“

Generational as well as ideological, the 
argument was fueled in part by young, 
liberal lawmakers — and voters — who 
have become a face of the newly empow-
ered Democratic majority in the House. 
These lawmakers are critical of Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu’s government, 
rejecting the conservative leader’s approach 
to Palestinians and other issues.

They split sharply from Democratic 
leaders who seemed caught off guard by the 
support for Omar and unprepared for the 
debate. But the leaders regrouped.

”It’s not about her. It’s about these forms 
of hatred,“ Speaker Nancy Pelosi said before 
the vote.

The resolution approved Thursday 
condemns anti-Semitism, anti-Muslim dis-
crimination and bigotry against minorities 
”as hateful expressions of intolerance.“

Omar, a Somali-American, and fellow 
Muslims Rashida Tlaib of Michigan and 
Andrew Carson of Indiana issued a state-
ment saying they were proud to be part of 
a body that condemned all forms of bigotry 
including anti-Semitism, racism and white 
supremacy. They praised the ”historic“ vote 
as the first House resolution to condemn 
”anti-Muslim bigotry“ in the nation’s history.

Some Democrats complained that Omar’s 
earlier comments on Israel had ignited so 
much discussion and dispute while years of 
President Donald Trump’s racially charged 
rhetoric had led to no similar congressional 
action.

The seven-page document details a his-
tory of recent attacks not only against Jews 
in the United States but also Muslims, as it 
condemns all such discrimination as con-

tradictory to ”the values and aspirations“ of 
the people of the United States. The vote was 
delayed for a time on Thursday to include 
mention of Latinos to address concerns of 
the Congressional Hispanic Caucus. It was 
inserted under a section on white suprema-
cists who ”weaponize hate for political gain“ 
over a long list of ”traditionally persecuted 
peoples.“

An earlier version focused more narrowly 
on anti-Semitism. The final resolution did 
not mention Omar by name.

Getting this debate right will be crucial 
for Democrats in 2020. U.S.-Israel policy is 
a prominent issue that is exposing the splits 
between the party’s core voters, its liberal 
flank and the more centrist Americans in 
Trump country the party hopes to reach.

”What I fear is going on in the House 
now is an effort to target Congresswoman 
Omar as a way of stifling that debate. That’s 
wrong,“ said presidential hopeful Bernie 
Sanders, the Vermont independent.

”Anti-Semitism is a hateful and dangerous 
ideology which must be vigorously opposed 
in the United States and around the world,“ 
the senator said. ”We must not, howev-
er, equate anti-Semitism with legitimate 
criticism of the right-wing, Netanyahu 
government in Israel.“

Other Democratic presidential contenders 
tried to walk a similar line.

California Democratic Sen. Kamala Har-
ris said ”we need to speak out against hate.“ 
But she said she also believes ”there is a 
critical difference between criticism of policy 
or political leaders, and anti-Semitism.“

A statement from Sen. Elizabeth Warren 
of Massachusetts said, ”Branding criticism of 

Israel as automatically anti-Semitic 
has a chilling effect on our public 
discourse and makes it harder to achieve 
a peaceful solution between Israelis and 
Palestinians.“ She said threats of violence, 
including those made against Omar, ”are 
never acceptable.

Sen. Kirsten Gillibrand of New York 
said, ”Everyone is entitled to their opinion, 
they are allowed to have free speech in this 
country,“ Gillibrand said. ”But we don’t need 
to use anti-Semitic tropes or anti-Muslim 
tropes to be heard.“

Another member of the new crop of out-
spoken young House freshmen, Alexandria 
Ocasio-Cortez of New York, said the final 
product, as well as the way presidential 
candidates are now talking about the issue, 
showed ”there’s been some really great prog-
ress we’ve made.“

But Omar’s rhetoric is taking Democrats 
to a place that leaves many uneasy. The 
new lawmaker sparked a weeklong debate 
in Congress as fellow Democrats said her 
comments have no place in the party. She 
suggested Israel’s supporters were pushing 
lawmakers to take a pledge of ”allegiance“ to 
a foreign country, reviving a trope of dual 
loyalties. It wasn’t her first dip into such 
rhetoric.

The new congresswoman has been critical 
of the Jewish state in the past and apologized 
for those previous comments. But Omar has 
not apologized for this latest comment.

Pelosi said she did not believe that Omar 
understood the ”weight of her words“ or 
that they would be perceived by some as 
anti-Semitic.

Asked whether the resolution was intend-

ed to ”police“ lawmakers’ words, Pelosi re-
plied: ”We are not policing the speech of our 
members. We are condemning anti-Semi-
tism,“ Islamophobia and white supremacy.

Some of the House’s leading Jewish Dem-
ocrats wanted to bring a resolution on the 
floor simply condemning anti-Semitism.

But other Democrats wanted to broaden 
the resolution to include a rejection of all 
forms of racism and bigotry. Others ques-
tioned whether a resolution was necessary 
at all and viewed it as unfairly singling out 
Omar at a time when Trump and others 
have made disparaging racial comments.

There remained frustration that the 
party that touts its diversity conducted such 
a messy and public debate about how to 
declare its opposition to bigotry.

”This shouldn’t be so hard,“ Rep. Ted 
Deutch, D-Fla., said on the House floor.

Among the Republican dissenters, Rep. 
Liz Cheney of Wyoming, a member of the 
GOP leadership, called the resolution ”a 
sham put forward by Democrats to avoid 
condemning one of their own and denounc-
ing vile anti-Semitism.“

In part, Democratic leaders were trying 
to fend off a challenge from Republicans on 
the issue.

They worry they could run into trouble 
on another bill, their signature ethics and 
voting reform package, if Republicans try 
to tack their own anti-Semitism bill on as 
an amendment. By voting Thursday, the 
House Democratic vote counters believed 
they could inoculate their lawmakers against 
such a move.

Vilified as Anti-Semitic by Pro-Israeli lobbyists 
for defending Palestinian rights, Ilhan Omar 
turned the table on her attackers. Omar scored 
the unprecedented victory with help of Progres-
sive Congressional Democrats, members of the 
Congressional Black Caucus, progressive Jewish 
defenders of Palestinian rights, who all rallied to 
Ilhan’s side to reframe the originally drafted US 
House resolution condemning Ilhan Omar as An-
ti-Semitic into language denouncing Islamopho-
bia, Anti-Semitism and all forms of bigotry.

The progression of events leading to adopting 

this resolution positively backfired to affirm the 
distinction in definition between that of An-
ti-Semitism on the one hand, versus criticism of 
Israel. For the first time, both, Muslims and Jews 
were united in endorsing this distinction, also 
shared by progressive Democrats. 

 Who says the US policy that weighs heavily on 
Israel’s side can’t be challenged? Courage to stand 
by one’s principles, Ilhan models, not just wearing 
the hijab on the House floor, but also taking on 
the powerful Israeli lobby and winning. 

”We don’t stand alone“ said an Arab American 
activist in Detroit, who added, ”It is time for 
our communities across the US to be inspired 
by Ilhan’s courage to stand against the bully and 
each to take one’s role in standing for our rights 
and strengthen our alliances with minorities & all 
progressive groups struggling for justice & peace 
for all peoples“

Ilhan inspires advocates of peace & justice 
individuals to rally their communities to ”Initiate 
– Organize - Act“ using words of another Arab 
American activist.
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We need you to be part of this Success
 Sky is the limit, please join us today

If you want to be a Leader and make a dif-
ference in lives of people, please join us 
today

Signi�cantly Increase Voters’ Participation
 (Increased from 13% in 2014 to 54% in 2018)
Educate and Train Leaders of the
communities with Informing & Engaging 
their members regarbing the political 
memocratic process
Addres’s communitie’s Issues with
O�cials
Endorse and Recommend the best
 candidates during election seasons

Mobilizing and Empowering the community at large 
Advocating for diversity and inclusion in the
political process 
Hold elected o�cials accountable to their political 
campaigns pledges 
Organizing and facilitating voter
 registration drives 
Advocate for voters to Vote Smart and cast an 
informed vote

Seminars (Motivation, Politics, 
Substance Abuse, Leaderships Workshop...)
Scholarships in the following areas 
(Journalism, Law, Political Science, Public Relations, 
Criminal Justice, 
Business Administration with minor in 
non - pro�t) 
Conferences (Bring Global Communities
together for Sharing & Information Exchange)

Create Leaders and Activists through the 
following: 
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ILHAN�سيا�سية         اجتماعية          ثقافية         م�ستقلة
 TAKES ON

GOLIATH
”We don’t stand 
alone“ said a Detroit 
Arab American ac-
tivist. ”It is time for 
our communities 
across the US to be 
inspired by Ilhan’s 
courage and stand 
against the bully, 
AIPAC and win.“

 AMPACT congratulate Issac
 Robinson for winning the state
representative in Michigan
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 Dearborn youth on
 spring break killed
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hotel balcony
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