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لبنان يسابق انهيار
اقتصاده مبحاولة اإلصالح

تنديد إسالمي ودويل
واسع بالهجامت
اإلرهابية يف رسيالنكا

ارتدادات الزلزال العريب
بقلم :د .أسامة ابو رشيد

يؤكّــد مــا يجــري ـفـي الجزائــر والســودان أن زلــزال
الثــورات العربيــة كان أعمــق ممــا تنبــأ بــه كثيــرون،
لمــا تســتقر بعــد ،فالــزالزل االرتداديــة
وأن األرض َّ
يتحسســوا
مســتمرة ،وع ـلـى كل الطغــاة العــرب أن
ّ
رؤوســهم .وتثبــت األحــداث أن االحتجاجــات
الشــعبية التــي انطلقــت أواخــر عــام  2010كانــت
مفصــا تاريخيــا ،ولــم تكتمــل ،فالظواهــر الكبــرى
تســتغرق ســنوات وعقــودا حتــى تســتقر ،وقــد
نــرى أنبــاء ذلــك بعــد حيــن .وهــذا يعنــي أنــه ال
مب ـ ّرر ،بعــد ،لليــأس مــن إمكانيــة التغييــر ،كمــا أنــه
ال توجــد ضمانــة ،بعــد ،لألنظمــة الدكتاتوريــة ،كــي
تنــام مــلء جفونهــا ثقــة واطمئنانــا أنهــا أجهضــت
تلــك اإلمكانيــة .ومــع ذلــك ،ال بــد مــن الحــذر ،إذ إن
الشــعوب العربيــة ونخبهــا إن لــم ُتحســن التخطيــط
والبــذار ،فإننــا جميعــا ســنحصد العلقــم.
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تنديد إسالمي ودويل واسع بالحوادث
اإلرهابية يف سريالنكا والجالية
اإلسالمية تستنكر
سريالنكا ليست األولى ..الطائفية تتصاعد في جميع أنحاء آسيا واألقليات الدينية تعاني االضطهاد

مروع ــة بي ــن األغلبي ــة البوذي ــة الس ــنهالية والتامي ــل.
لــم يتضــح بعـ ُد َمــن ن َّفــذ تفجيــرات يــوم األحــد ،التــي شــملت أيضـا ً هجمــات
اس ــتهدفت ثالث ــة فن ــادق راقي ــة ـفـي كولومب ــو ،عاصم ــة س ــريالنكا .لك ــن
المســيحيين كانــوا هدفـا ً رئيســياً ،وتعرضــت عقيدتهــم لهجمــات متزا يــدة مــن
المس ــلحين والسياس ــيين ـفـي جن ــوب وجن ــوب ش ــرقي آس ــيا.
علــى م ــدار الع ــام الماض ــي ( ،)2018تعرض ــت الكنائ ــس ـفـي الفلبي ــن
وإندونيس ــيا لتفجي ــرات مميت ــة علــى أ ي ــدي مس ــلحين ي َّدع ــون والءه ــم
لتنظي ــم «الدول ــة اإلس ــامية» (داع ــش).
«بقايا حقبة استعمارية بريطانية»
ـفـي الهن ــد ،اس ــتهدف اليمي ــن الهندوس ــي ،بقي ــادة رئي ــس ال ــوزراء نارين ــدرا
م ــودي ،األقلي ــات المس ــلمة والمس ــيحية ،واألخي ــرة علــى وج ــه الخص ــوص،
بس ــبب «ارتباطه ــا الرم ــزي باالس ــتعمار البريطانــي».
وبحســب الصحيفــة األمريكيــة ،أســس الحــزب الحاكــم ـفـي بنغالديــش ،حــزب
«رابط ــة عوام ــي» ذو المي ــول العلماني ــة ،ش ــرا كة م ــع رج ــال دي ــن مس ــلمين
محافظي ــن يدع ــون باس ــتمرار إ ـلـى اضطه ــاد األقلي ــات الديني ــة ،وضم ــن ذل ــك
المس ــيحيون.
ـفـي ميانم ــار ،تخش ــى األقلي ــات المس ــيحية م ــن أن تك ــون األه ـ َ
ـداف التالي ــة
للحكوم ــة الت ــي يهيم ــن عليه ــا البوذي ــون.
و ـفـي س ــريالنكا ،أث ــارت ق ــوة سياس ــية قومي ــة بوذي ــة س ــيئةٌ الغض ــب
ض ــد األقلي ــات المس ــيحية والمس ــلمة ،واصفـ ـ ًة إياه ــم بأنه ــم بقاي ــا حقب ــة
اس ــتعمارية بريطاني ــة ج ــرى خالله ــا قم ــع الغالبي ــة البوذي ــة.
وقــال جاالجــودا ناناســارا ،وهــو راهــب بــوذي متشــدد بســريالنكا ،ـفـي مقابلــة
قبــل أن ُيســجن بتهمــة ازدراء المحكمــة العــام الماضــي (« :)2018نــرى كيــف
تأتــي ه ــذه الجماع ــات المس ــيحية المتطرف ــة م ــن الغ ــرب إلــى هن ــا وتح ــاول
تحويــل البوذييــن (إ ـلـى ديانتهــا) .ال يمكننــا الســماح بحــدوث ذلــك بعــد اآلن».
المسلمون والمسيحيون يواجهون االضطهاد في سريالنكا
منــذ أســبوع ،ـفـي يــوم أحــد الشــعانين -بدا يــة األســبوع المقــدس المســيحي
تجم ــع حش ــد م ــن الغالبي ــة البوذي ــة الس ــنهالية
ال ــذي ينته ــي بعي ــد الفص ــح-
َّ
ـفـي ســريالنكا بمبنــى مســيحي تابــع للطائفــة الميثوديــة ـفـي مدينــة أنورادابــورا،
وقصفــوا المبنــى بالحجــارة والمفرقعــات الناريــة والمصليــن بالداخــل .

قوبل ــت الح ــوادث اإلرهابي ــة الت ــي وقع ــت ـفـي س ــريالنكا األس ــبوع الماض ــي
والتــي راح ضحيتهــا مئــات القت ـلـى والجرحــى بتنديــد إســامي ودو ـلـي واســع.
و ـفـي امري ــكا ن ــددت الجالي ــات االس ــامية به ــذه العملي ــة اإلرهابي ــة وتح ــدث
أئم ــة مس ــاجد ـفـي ع ــدة والي ــات ح ــول ه ــذه الجريم ــة داعي ــن الجمي ــع إلــى

اس ــتنكارها ونب ــذ العنصري ــة والعن ــف واإلره ــاب ب ــكل أش ــكاله.
وق ــد أب ــرزت تل ــك الهجم ــات المميت ــة م ــدى س ــهولة تمزي ــق التعاي ــش الدين ــي
وس ــط تزا ي ــد جاذبي ــة السياس ــات القائم ــة ع ـلـى الهوي ــة العرقي ــة والطائفي ــة.
فف ــي الهن ــد ،يس ــتغل الح ــزب الهندوس ــي اليمين ــي الحاك ــم ـفـي الب ــاد الدي ــن
م ــن أج ــل حص ــد األص ــوات؛ وه ــو م ــا
أدى إلــى تعزي ــز فلس ــفة «إم ــا نح ــن
وإم ــا ه ــم» ،الت ــي ترك ــت المس ــلمين
يخش ــون القت ــل إذا س ــاروا وحده ــم.
أم ــا ـفـي ميانم ــار ،دب َّ ــر الق ــادة
العس ــكريون البوذي ــون بالب ــاد
حمل ــة مرعب ــة م ــن التطهي ــر العر ـقـي
اس ــتهدفت مس ــلمي الروهينغ ــا ـفـي
الب ــاد.
و ـفـي إندونيس ــيا وبنغالدي ــش،
يتبن ــى السياس ــيون المس ــلمون
المعتدل ــون تقليديـ ـا ً مواق ــف أ كث ــر
تش ــدداً ،م ــن أج ــل ج ــذب ناخبي ــن
محافظي ــن أ كث ــر.
تق ــول صحيف ــة The New York
 Timesاألمريكي ــة ،إن تفجي ــرات
الكنائ ــس الث ــاث ـفـي س ــريالنكا ،ي ــوم
عي ــد الفص ــح ،األح ــد  21أبري ــل/
نيس ــان  ،2019س ــلطت الض ــوء
ع ـلـى ضعــف المســيحيين ـفـي آســيا،
حي ــث َضعف ــت األقلي ــات الديني ــة
م ــن ع ــدة أدي ــان ،م ــن ج ــراء ه ــذه
الموج ــة م ــن القومي ــة والسياس ــات
الطائفي ــة.
الهجمــات األكثــر دمويــة ـفـي جنــوب
آســيا
جدي ــر بالذك ــر أن التفجي ــرات
ُتعتب ــر الهجم ــات األكث ــر دموي ــة
علــى المس ــيحيين بجن ــوب آس ــيا
ـفـي الذا ك ــرة الحديث ــة .وق ــال الباب ــا
فرانس ــيس بع ــد االحتف ــال بالق ــداس
ـفـي مي ــدان القدي ــس بط ــرس ـفـي
الفاتي ــكان إن التفجي ــرات الت ــي
وقع ــت ـفـي س ــريالنكا وأس ــفرت
ع ــن مقت ــل أ كث ــر م ــن  200ش ــخص
«جلبــت حــدادا ً وحزنـاً» ـفـي أهــم أ يــام
العط ــل المس ــيحية.
يشـ ـكِّل المس ــيحيون  6%فق ــط
مــن ســكان ســريالنكا ،الذيــن بالــكاد
خرج ــوا م ــن تبع ــات ح ــرب أهلي ــة

ـفـي الع ــام الماض ــي ،ش ــنت حش ــود م ــن الس ــنهاليين ،مدفوع ــة بخط ــاب
تحريض ــي م ــن الرهب ــان البوذيي ــن المتطرفي ــن ،هجم ــات مميت ــة علــى
المس ــلمين بالق ــرب م ــن مدين ــة كان ــدي ،وه ــي األح ــدث ـفـي سلس ــلة م ــن
أعم ــال الش ــغب المعادي ــة للمس ــلمين بس ــريالنكا.
وقــال روكــي فرنانــدو ،وهــو ناشــط روما ـنـي كاثوليكــي بمجــال حقــوق اإلنســان
ـفـي كولومب ــو« :يواج ــه المس ــلمون والمس ــيحيون ،خاصـ ـ ًة المس ــيحيين
اإلنجيليي ــن ،االضطه ــاد ع ـلـى م ــدار س ــنوات عدي ــدة ـفـي س ــريالنكا ،لك ــن نط ــاق
الهجم ــات الحالي ــة وطبيعته ــا غي ــر مس ــبو َقين».
المسيحيون مضطهدون في الهند أيضا ً
ـفـي الهنــد ،يشــكل المســيحيون  2%فقــط مــن الســكان .لكــن منــذ أن تو ـلـى
حــزب بهاراتيــا جاناتــا القومــي الهندوســي ،الــذي يتزعمــه مــودي ،الســلطة ـفـي
عــام  ،2014تعــرض مــا يقــرب مــن  30مليــون مســيحي بالهنــد للمضايقــات.
و ـفـي إط ــار حمل ــة أوس ــع نطاقـ ـا ً علــى اآلالف م ــن المنظم ــات الت ــي تتلق ــى
تمويـ ـا ً أجنبيـ ـاً ،ج ــرى إغ ــاق مؤسس ــة خيري ــة مس ــيحية كب ــرى تدع ــى
 ،Compassion Internationalع ــام  ،2017وس ــط اتهام ــات بأنه ــا العق ــل
المدب ــر لتحوي ــل المعتق ــدات الديني ــة.
ـفـي وق ــت الح ــق م ــن ذل ــك الع ــام ،تع ــرض منش ــدو ترنيم ــات عي ــد المي ــاد
المرتبطي ــن بالكنيس ــة الكاثوليكي ــة الروماني ــة لالعت ــداء علــى ي ــد الهن ــدوس
ـفـي والي ــة مادي ــا برادي ــش .واحتج ــزت الس ــلطات ثماني ــة قساوس ــة ذهب ــوا
إ ـلـى مرك ــز الش ــرطة لطل ــب المس ــاعدة .إ ـلـى جان ــب ذل ــك ،أُش ــعلت الني ــران ـفـي
س ــياراتهم خ ــارج القس ــم.
ـفـي إح ــدى الم ــدن بش ــمال الهن ــد ،أرس ــلت مجموع ــة هندوس ــية يميني ــة
متطرف ــة رس ــائل إ ـلـى الم ــدارس تحـ ـ ّذر المس ــؤولين م ــن تداعي ــات االحتف ــال
بعي ــد المي ــاد ـفـي الفص ــول الدراس ــية.
وج ــدت المس ــيحية اإلنجيلي ــة أرضـ ـا ً خصب ــة بجمي ــع أنح ــاء آس ــيا ،حي ــث
تســبب معــدل التحــول الدينــي الســريع ـفـي توتــرات مــن الهنــد إ ـلـى إندونيســيا.
وف ـ َّر آالف المتحوليــن الباكســتانيين إ ـلـى تايالنــد ،حيــث يخشــون ترحيلهــم ـفـي
أي وق ــت.
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المس ــيحيين ـفـي حديق ــة بمدين ــة اله ــور الباكس ــتانية ،مم ــا أس ــفر ع ــن مقت ــل
أ كث ــر م ــن  70ش ــخصاً.
وحت ــى ـفـي إندونيس ــيا ذات الغالبي ــة المس ــلمة ،الت ــي أج ــرت انتخاب ــات
س ــلمي ًة األربع ــاء  17أبريل/نيس ــان  ،2019أس ــهمت السياس ــة القائم ــة
ع ـلـى العقي ــدة ـفـي تغيي ــر المش ــهد السياس ــي ،إذ يتصاع ــد اضطه ــاد األقلي ــات
الديني ــة م ــع ع ــدم س ــعي السياس ــيين المعتدلي ــن الحت ــواء ذل ــك.
تجــدر اإلشــارة إ ـلـى أن مئــات الكنائــس قــد أُجبــرت ع ـلـى اإلغالق في إندونيســيا،
التــي يمثــل المســيحيون  10%مــن ســكانها .كذلــك ،ف ـ «التبشــير» محظــور
ـفـي البــاد ،رغــم أن حريــة الديــن مكفولــة بموجــب دســتور البــاد.
وفشــل الرئيــس جوكــو ويــدودو ،وهــو مســلم معتــدل ،ـفـي الدفــاع عــن حاكــم
جاكرتــا الســابق باســوكي تجاهاجــا بورنامــا ،الــذي كان يعيــش ـفـي ظــل حمايــة
جوك ــو فت ــرة طويل ــة .يب ــدو أن جوك ــو ق ــد نج ــح ـفـي الحص ــول ع ـلـى فت ــرة والي ــة
ثاني ــة ـفـي انتخاب ــات ه ــذا الش ــهر (أبريل/نيس ــان  ،)2019بع ــد أن نج ــا م ــن
حمل ــة تش ــهير سياس ــية ضمني ــة ،مفاده ــا أن ــه مس ــلم غي ــر متدي ــن.
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الشبباب املسلم  ..رغبة متزايدة
يف دخول حلبة السياسة

التنفيذيــة والتشــريعية ـفـي مبنــى الكابتــول لتــداول الموضوعــات ذات االهميــة ،
كمــا ذكــر د .الحديــدي بــأن قرابــة  200مــن الشــباب حضــروا مــن مختلــف الفئــات
العمري ــة والمراح ــل الدراس ــية منه ــا االعدادي ــة والثانوي ــة وطلب ــة الكلي ــات م ــن
مدينــة دير بــورن ،و ـفـي معــرض إجابتــه عــن ســؤال لصحيفــة الميــزان أ كــد الشــيخ
محمــد المســمري حــول شــعوره وهــو يحضــر هــذا المؤتمــر فأجــاب (بأنــه ســعيد
لحض ــور المؤتم ــر ليؤك ــد للحاضري ــن ب ــأن الجالي ــة العربي ــة والمس ــلمة متفاعل ــة
مــع مختلــف االنشــطة الحكوميــة) وحــول أهميــة حضــور ومشــاركة أبنــاء الجاليــة
فقــد أبــدى الشــيخ المســمري رغبتــه ـفـي أن يحــرص أبنــاء الجاليــة ع ـلـى الحضــور
بش ــكل أ كب ــر ـفـي المس ــتقبل كم ــا أ ك ــد الش ــيخ المس ــمري ع ـلـى ض ــرورة تش ــجيع
أبنــاء الجاليــة ع ـلـى المشــاركة ـفـي الحيــاة السياســية هنــا الننــا جــزء مــن هــذا البلــد
ويترت ــب علين ــا واج ــب ش ــرعي ـفـي أن نس ــاهم بصن ــع الق ــرار والتعبي ــر ع ــن أرائن ــا
م ــن خ ــال الممارس ــة الديمقراطي ــة عب ــر الترش ــيح والتصوي ــت .

وس ــط حض ــور رس ــمي ممث ــا ً بحاكم ــة الوالي ــة وتم ــر كرش ــن إنعق ــدت
مؤخــرا ً ـفـي عاصمــة واليــة ميشــيغن (النســنج) الــدورة التاســعة لمؤتمر(يــوم
الكابت ــول) ،وش ــهد المؤتم ــر حض ــورا ًم ــن قب ــل أبن ــاء الجالي ــات العربي ــة
والمســلمة مــن مختلــف مــدن الواليــة ،وإتســم الحضــور بالتنــوع حيــث حضــر
ناش ــطون ،ورج ــال دي ــن  ،وأطب ــاء ،ومحام ــون ،ومهندس ــون وطلب ــة م ــدارس،
وق ــد عب ــرت حاكم ــة الوالي ــة ع ــن س ــعادتها برعاي ــة ه ــذا المؤتم ــر ولق ــاء ق ــادة
الجاليــات ،وتضمــن برنامــج المؤتمــر عــددا ً مــن الكلمــات التــي ألقاهــا ممثلــو
الجالي ــات المس ــلمة الذي ــن أجمع ــت كلماته ــم ب ــأن الجالي ــة المس ــلمة لديه ــا
ص ــوت وغي ــر مهمش ــة ،كم ــا أ ك ــدوا علــى ض ــرورة إنخ ــراط ش ــباب الجالي ــة
المس ــلمة ـفـي األنش ــطة السياس ــية والتعبي ــر ع ــن آرائه ــم حي ــال القضاي ــا
المهمــة وأبــدى العديــد مــن النشــطاء رغبــة أبنــاء الجاليــة المســلمة باإلندمــاج
بش ــكل فع ــال م ــن خ ــال المش ــاركة ـفـي صناع ــة الق ــرار والس ــعي نح ــو تعزي ــز
وجــود أبنــاء الجاليــة المســلمة ـفـي منصــات الترشــيح ـفـي مواســم اإلنتخابــات
و ـفـي مرا ك ــز التصوي ــت ل ــإدالء بأصواته ــم  ،كم ــا أ ك ــد ع ــدد م ــن المش ــاركين
ـفـي المؤتم ــر م ــن المدرس ــة االس ــامية الموج ــودة ـفـي مدين ــة (النس ــنج)
م ــن صف ــوف (الس ــادس ،الس ــابع ،الثام ــن ) علــى أنن ــا جميع ــا ً كمس ــلمين،
ومس ــيحيين ،ويه ــود ننتم ــي ل ــذات الع ــرق ،و ـفـي رد ٍ علــى س ــؤال لصحيف ــة
المي ــزان أوض ــح د .محم ــود الحدي ــدي ب ــأن المؤتم ــر كان ب ّن ــاءا ً م ــن حي ــث
مناقش ــة الموضوع ــات المختلف ــة الت ــي ته ــم الجالي ــة بوصفه ــا ج ــزءا ً م ــن
المجتم ــع االمريك ــي وأن ع ــدد الحض ــور ق ــارب  500ش ــخصا ً م ــن خلفي ــات
متنوع ــة وق ــد ش ــهد المؤتم ــر لق ــاءا ً م ــع الطاق ــم الرس ــمي للوالي ــة ال ــذي
أن ُتخ ــب مؤخ ــرا ً وه ــذه كان ــت إح ــدى أه ــداف الحض ــور للمؤتم ــر ه ــو إلتئ ــام
شــمل المؤتمريــن مــع االعضــاء المنتخبيــن ـفـي المواقــع الوظيفيــة المتنوعــة
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الجزائر ..اعتقاالت
واسعة لرجال أعامل
ومقاطعة كبرية للندوة
التشاورية

أوقفــت الســلطات الجزائريــة خمســة رجــال أعمــال مقربيــن مــن
الرئيــس المســتقيل عبــد العزيــز بوتفليقــة ،ع ـلـى خلفيــة تحقيقــات
بالفســاد ،ـفـي وقــت قاطعــت غالبيــة األحــزاب السياســية وشــخصيات
وطنيــة النــدوة التشــاورية التــي دعــا لهــا الرئيــس المؤقــت عبــد القــادر
بــن صالــح.
وأعلــن التلفزيــون الجزائــري أن مصلحــة الــدرك الوطنــي اعتقلــت
المليارديــر أســعد ر بــراب أغنــى رجــل بالبــاد ،وأيضــا أربعــة إخــوة مــن
عائلــة كونينــاف ـفـي إطــار التحقيقــات .واســتمعت مصلحــة الــدرك
ألقــوال ر بــراب الــذي عمــل مديــرا عامــا لمجمــع ســتيفال للتحقيــق معــه
ـفـي شــبهة "التصريــح بفواتيــر كاذبــة ،واســتيراد عتــاد قديــم ،وحصولــه
ع ـلـى امتيــازات جمركيــة" وذكــر التلفزيــون أن اإلخــوة كونينــاف يشــتبه ـفـي
تورطهــم باســتغالل نفــوذ الموظفيــن العمومييــن للحصــول ع ـلـى مزا يــا
غيــر مســتحقة .ووفــق مصــادر إعالميــة ،فــإن التوقيفــات التــي جــرت
طالــت قرابــة خمســين رجــل أعمــال يشــتبه ـفـي تورطهــم ـفـي تبديــد المــال
العــام.
وأوضــح التلفزيــون أنــه تــم اســتدعاء رئيــس الــوزراء الســابق أحمــد
أو يحيــى ووزيــر الماليــة ومحافــظ بنــك الجزائــر الســابق محمــد لــوكال
وهمــا مــن المقربيــن بشــدة لبوتفليقــة -للمثــول أمــام محكمــة ســيديمحمــد بالعاصمــة واالســتماع إليهمــا ـفـي تهــم بتبديــد المــال العــام ومنــح
امتيــازات غيــر مشــروعة.
ويســود جــدل قانو ـنـي حــول مــا إذا كانــت هــذه المحكمــة لهــا
صالحيــات للتحقيــق مــع المســؤول ْين ،كــون المــادة  573مــن قانــون
اإلجــراءات الجزائيــة تعطــي االمتيــاز للــوزراء وكبــار المســؤولين الذيــن
يحاكمــون فقــط أمــام المحكمــة العليــا .وأمــر قاضــي التحقيــق لمجلــس
االســتئناف العســكري بالبليــدة جنــوب العاصمــة بإيــداع القائــد الســابق
للناحيــة العســكرية الثانيــة اللــواء بــاي ســعيد الحبــس المؤقــت ،كمــا
أمــر بالقبــض ع ـلـى اللــواء الحبيــب شــنتوف القائــد الســابق للناحيــة
العســكرية الجزائريــة األو ـلـى بتهــم تبديــد أســلحة وذخيــرة حربيــة
ومخالفــة التعليمــات العامــة العســكرية.
وصــرح قائــد أركان الجيــش الفريــق أحمــد قايــد صالــح -أثنــاء زيارتــه
للناحيــة العســكرية الثانيــة بوهــران (شــمال غر ـبـي البــاد) -بــأن العدالــة
ســتفتح ملفــات قضايــا فســاد كبــرى عرفتهــا الجزائــر خــال الســنوات
األخيــرة.
تعديل قانون االنتخابات
مــن جهــة أخــرى ،اختتمــت أعمــال النــدوة التشــاورية لمناقشــة آليــات
توفيــر أجــواء شــفافة تحضيــرا ً النتخابــات الرئاســة ،وفــق بيــان للرئاســة.
وقاطعــت أحــزاب سياســية وشــخصيات وطنيــة ورؤســاء حكومــات
ســابقون النــدوة ،واعتبروهــا محاولــة لفــرض األمــر الواقــع واســتفزازا
للشــعب الــذي طالــب برحيــل رمــوز نظــام بوتفليقــة.
وأ كــد البيــان الختامــي للقــاء التشــاوري -الــذي نظمتــه الرئاســة
الجزائريــة بحضــور قلــة مــن ممث ـلـي األحــزاب السياســية وشــخصيات
وطنيــة -ضــرورة تعديــل قانــون االنتخابــات الرئاســية قبــل إجرائهــا ،بينمــا
أجــرى رئيــس الدولــة المؤقــت عبــد القــادر بــن صالــح حركــة ـفـي ســلك
الــوالة (المحافظيــن).
كمــا أ كــد البيــان ضــرورة اســتمرار الحــراك الشــعبي الســلمي ،مشــيرا
إ ـلـى إمكانيــة تأجيــل االنتخابــات الرئاســية المقــررة ـفـي الرابــع مــن الشــهر
المقبــل إ ـلـى موعــد الحــق.
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خليل ميك ..من حلم التبشري إىل
مدافع عن حقوق املسلمني

حاورته/مروة صبري-كاليفورنيا

خليــل ميــك أحــد مؤسســي الصنــدوق القانو ـنـي للمســلمين ـفـي أميــركا
والمديــر التنفيــذي لــه ،وكان وراء إثبــات بــراءة كثيــر مــن المتهميــن
المســلمين ـفـي قضايــا أهمــت الــرأي العــام األميركــي ،كقضيــة المنشــد
الســوري المعــروف محمــد مصطفــى ع ـلـي مســفقة الشــهير بـ»أبــو راتــب»
الــذي تــم التحقيــق معــه فيهــا دون محــام ودون مترجــم ،وكقضيــة اإلمــام
إبراهيــم الدراميل ـلـي الــذي اقتحمــت المباحــث الفدراليــة بيتــه حيــن رفــض
التحــدث إليهــا كمــا هــو حقــه القانو ـنـي.
ولــد خليــل ميــك ـفـي اليابــان وقــت خدمــة والــده ـفـي الجيــش األميركــي
( )1965-1964ثــم عــاد مــع والديــه وإخوتــه إ ـلـى الواليــات المتحــدة ،حيــث
تر ـبـى ـفـي أســرة كاثوليكيــة محافظــة.
التحــق ميــك بجامعــة دينتــون ـفـي تكســاس لدراســة االســتثمارات
الماليــة ،لكنــه قــرر أن يعمــل مبشــرا معمدانيــا ،وهــذه الرغبــة دفعتــه لرحلــة
حــوارات وبحــث انتهــت بإســامه عــام .1989
كيف ولدت فكرة إنشاء الصندوق القانوني للمسلمين؟
بعــد أحــداث ســبتمبر  2001واالضطهــاد العــام والخــاص ضــد المســلمين
أثيــرت فكــرة إقامــة مشــروع للدفــاع عــن حقوقهــم القانونيــة ،ووافقــت ع ـلـى
العمــل معهــم لمــدة ســتة أشــهر لوضــع خطــة ماليــة لهــذا الكيــان الــذي يحتــاج
لكثيــر مــن المــال ليقــوم بــدوره ،هكــذا ولــد الصنــدوق ،واآلن وبعــد  15عامــا
هــا أنــا ذا مــا زلــت فيــه.
ما مهام هذا الصندوق؟
نحــن نقــوم بأنشــطة مختلفــة مــن عقــد مؤتمــرات وتوعيــة ألئمــة المســاجد
والقــادة بالقانــون ،كمــا يتكفــل الصنــدوق بإيجــاد وتعييــن أفضــل المحاميــن
للدفــاع عــن المســلمين وحمايــة حقهــم ـفـي المحاكــم األميركيــة ،نحــن لســنا
محاميــن لكننــا نختــار المحاميــن ونوفرهــم للمتهميــن.
وبعــد أعــوام مــن الخبــرة صرنــا نعــرف مــن المحامــي الــذي يحمــل ســيرة
ذاتيــة جيــدة لكــن ال يحســن ـفـي المحكمــة ،ومــن القــوي أمــام هيئــة القضــاء،
فبعــد  14عامــا مــن تمويــل القضايــا أصبحــت لدينــا خبــرة ـفـي اختيــار األفضــل
بحســب نــوع القضيــة التــي تعــرض علينــا.
هــل مــن الصعــب إيجــاد محــام جيــد مباشــرة مــن المتهــم نفســه أو بتعييــن
مــن أهلــه؟
افتحــي اإلنترنــت وابحثــي عــن محــام جيــد ،قــد تجديــن خمســين ،فمــن يوثــق
بــه منهــم ومــن األفضــل لهــذه القضيــة؟ األمــر شــديد الصعوبــة ،وهنــا يأ ـتـي
دورنــا فنحــن نقــوم بهــذه المهمــة ويكفــي المتهــم مــا هــو فيــه دون هــذا الحمــل،
فليدعنــا ننشــغل بذلــك.
هل تنسقون العمل مع منظمات إسالمية أخرى؟
نحــن مســجلون تحــت المجلــس األميركــي للمنظمــات اإلســامية (يــو أس
ســي أم أو) لكننــا نعمــل بشــكل مســتقل.
ما نوع القضايا التي تقبلونها؟
عندنــا ثالثــة أنــواع مــن القضايــا :قضايــا الهجــرة والقضايــا المدنيــة والقضايــا
الجنائيــة.
فمثــال ع ـلـى قضايــا الهجــرة ،تــم رفــض منــح الجنســية األميركيــة لمؤســس
منظمــة خيريــة ع ـلـى الرغــم مــن اســتيفائه الشــروط ،وكان ســبب الرفــض
المكتــوب أنــه متعصــب وأنــه يمتلــك صفــات شــخصية ســيئة ،فأخذنــا
القضيــة إ ـلـى المحكمــة وكان الهجــوم عليــه شــديدا ـفـي القاعــة إ ـلـى درجــة صورت
للمحكمــة أنــه إن كان أمامكــم خيــار بيــن أن تجلســوا إ ـلـى جانــب أســامة بــن
الدن أو هــذا الشــخص فليقــع اختياركــم ع ـلـى بــن الدن.
ومــن خبــرة المحامــي ـفـي قضايــا الجيــش ومــن فهمــه كيفيــة عمــل الحكومــة
كان يعــرف أنــه ـفـي كثيــر مــن األحــوال يكــون الــكالم كثيــرا أمــا ـفـي الواقــع فغيــر
مثبــت ،هــم يعتمــدون ع ـلـى عــدم التدقيــق ،لــذا طالبنــا بتفصيــل كل ســبب
يســردونه واألدلــة التــي اســتندوا إليهــا.

واشنطن تعرض  10ماليني
دوالر ملن يساعد بوقف
متويل حزب الله

كانــت الجلســة يــوم جمعــة وبــدال مــن الحكــم أجلهــا القاضــي ليــوم االثنيــن ،تلقــى
صاحــب الدعــوى اتصــاال مــن إدارة الهجــرة ـفـي وقــت متأخــر مــن ذات اليــوم وهــو
مــا ال يحــدث ،وســألوه إن كان يريــد أن يذهــب ـفـي اليــوم التا ـلـي يــوم الســبت -يــوم
العطلــة األســبوعية -ألخــذ قســم الجنســية ،وبذلــك ســقطت القضيــة قبــل الحكــم
فيهــا ،فبعــد أن وصفــوه بــكل هــذا األوصــاف المخيفــة منحــوه الجنســية.
كم قضية تعرض عليكم سنويا ،وهل تقبلونها جميعا؟
يعــرض علينــا مــن ثالثمئــة إ ـلـى أربعمئــة قضيــة ســنويا ونقبلهــا جميعــا ،نحــن
ندافــع عــن أئمــة وقــادة ومنظمــات تــم التعامــل معهــم بشــكل مجحــف.
وقــد فكرنــا ـفـي التوســع ليكــون عندنــا مكتــب للمحامــاة لكنــه أمــر مكلــف ،ونحــن
ال نريــد أن نضحــي بالمســتوى ـفـي مقابــل المــادة بتعييــن محاميــن غيــر متمكنيــن،
لــذا فكــرت ـفـي فتــح مكتــب وتعييــن محــام واحــد كــفء يديــر موظفيــن آخريــن،
ويأخــذ مــا يمكنــه مــن قضايــا ونعيــن محاميــن آخريــن مــن خــارج المكتــب للقضايــا
األخرى.
عرضــت الواليــات المتحــدة مكافــأة تصــل إ ـلـى عشــرة مالييــن دوالر لمــن
وبالفعــل قابلــت الشــخص المناســب ،ففــي  2007أو  2008تعرفــت إ ـلـى
يد ـلـي بمعلومــات قــد تســاعد ـفـي وقــف تمو يــل حــزب هللا اللبنا ـنـي.
تشــارلز ســويفت المحامــي ـفـي القضايــا المدنيــة الــذي كان يعمــل مالزمــا ـفـي
ويأ ـتـي اإلعــان عــن برنامــج "المكافــآت مــن أجــل العدالــة" التابــع لــوزارة
القــوات البحريــة قبــل تقاعــده وفتحــه مكتــب محامــاة خاصــا ،وقــد صنفتــه الدوريــة
الخارجيــة األمريكيــة وســط قلــق واشــنطن المتزا يــد مــن تنامــي دور حــزب
القوميــة للقانــون عــام  2006أ كثــر المحاميــن تأثيــرا.
هللا ـفـي الحكومــة اللبنانيــة.
هل تتكفلون بكافة مصاريف القضايا؟
وزاد نفــوذ حــزب هللا اإلقليمــي مــع إرســاله مقاتليــن إ ـلـى مواقــع قتــال
الصنــدوق القانو ـنـي للمســلمين هــو مؤسســة غيــر ربحيــة ،ونقبــل القضايــا
عــدة دول ،بمــا ـفـي ذلــك الحــرب ـفـي ســوريا حيــث يقاتــل دعمــا لرئيــس
بغــض النظــر عــن قــدرة صاحبهــا الماديــة ،بــل ونوفــر لــه أفضــل محــام ،فــإن كان
النظــام الســوري بشــار األســد.
دخلــه يســمح نتحمــل تكاليــف الرســوم فقــط ،أمــا إن كان ال يســمح فإننــا نجمــع
وكان وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو هاجــم بشــدة ،حــزب
لــه مــا يحتاجــه للترافــع عنــه.
هللا اللبنا ـنـي ،واصفــا الحــزب بأنــه "شــركة إجراميــة عالميــة تنشــر الدمــار
ـفـي رأ يــك ،مــا الــذي يميــز مشــروعكم عــن غيــره مــن المشــاريع والمنظمــات التــي
والخــراب وتتاجــر بالمخــدرات".
تهتــم بالحقــوق المدنية لألقليات؟
وزاد بومبيــو خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك ،مــع نظيــره اللبنا ـنـي جبــران
نحــن أنشــأنا نموذجــا لمكتــب محامــاة متميــز غيرنــا بــه الصــورة المعهــودة لتلــك
باســيل ،أن حــزب هللا "يقــف ـفـي وجــه تحقيــق أحــام الشــعب اللبنا ـنـي،
المكاتــب ،ونحــن األفضــل ع ـلـى اإلطــاق ـفـي هــذا النمــوذج ألننــا نركــز بشــكل كامــل
وبأنــه ف ـ ّرق الدولــة ويعمــل ع ـلـى الدمــار والقتــل وهــو يتعــارض مــع
ع ـلـى القضايــا الحقوقيــة والمدنيــة للمســلمين ـفـي أميــركا.
مطامــح الشــعب اللبنا ـنـي".
ال أحــد يقــوم بمــا نقــوم بــه ،فالصنــدوق القانو ـنـي للمســلمين ـفـي أميــركا هــو الهيئــة
وقــال بومبيــو إن "إ يــران تقــدم  750مليــون دوالر ســنويا لحــزب هللا
الوحيــدة غيــر الربحيــة المعفــاة مــن الضرائــب التــي تدافــع عــن حقــوق المســلمين
وهــذا رقــم كبيــر ،وســنواصل كل الوســائل الســلمية لمحار بــة التهريــب
الدستورية.
وتمو يــل حــزب هللا وتجارتهــا وأنشــطتها اإلرهابيــة".
هل معظم قضاياكم ضد الحكومة األميركية؟
نحــن نقاضــي الحكومــة مــرة تلــو األخــرى بــا
توقــف ألننــا بهــذا نضطرهــا ألخــذ خطــوات
جــادة لوضــع ســوابق ـفـي األحــكام أو بتدخلنــا،
نوقــف ســوابق ،فمــا نفعلــه هــو الــذي يقــود
Hajj 2019 . 1440 Hijrah
القضــاة إليجــاد طريــق يحــدث فرجــة ،نظــل
No transfers to Aziziyah or an apartment building
نتحداهــم حتــى يأتــوا بحكــم غيــر مســبوق
فيصيــر ســابقة ويتحــول مرجعــا لقضــاة
TOURS92 Hajj, Umrah & Travel Services
!29 years of excellent services with a proven record
آخريــن ـفـي قضايــا مماثلــة ،أو العكس.نوقــف
Shaikh Abdulrahman Almominin Masjed
ـة
تعســفا قــد يصيــر ســابقة كمــا ـفـي قضيـ
Shaikh Ahmed Siddiqqi Kingwood Masjed
نــور ســلمان زوجــة قاتــل الملهــى اللي ـلـي
Shaikh Nur Ahmad Austin
GROUP MANAGER TAREK MORSI
بأورالنــدو -فلوريــدا الــذي أطلــق النــار ع ـلـى
Naim Abdulazeez 832 573 1422
رواد الملهــى ـفـي  2016منهيــا حيــاة 49
شــخصا.
تلــك الحادثــة التــي كانــت حينهــا األســوأ
====================================================
2019 Hajj Package Special
ضمــن حــوادث القتــل الجماعــي ،وبعــد
أشــهر عــدة قبضــت المباحــث الفدراليــة ع ـلـى
Hajj travel dates
الزوجــة بتهــم ،مــن ضمنهــا تضليــل العدالــة
Departure from Houston to Madinah July 31, 2019
Return from Jeddah to Houston August 15 or 16 , 2019
ومعاونــة زوجهــا ـفـي الجريمــة ،واســتطعنا
Hajj Packages A $8,495.00
Hajj Program
أن نوفــر مــن يدافــع عنهــا ،وبالفعــل ثبتــت
Quad occupancy
 4 Nights at Madinah
براءتهــا ،وهكــذا أوقفنــا ســابقة أن تطــارد
Hajj packages B $7850.00 6 people in a
) Coral Almedinah Hotel(5STAR
المباحــث الفدراليــة أها ـلـي مرتكبــي الجرائــم
Suite with 2 rooms
with open buffet Breakfast and
Hajj fees and zabiha $575.00 are not
بعــد مقتــل الفاعــل بــدون أدلــة تصــل بقوتهــا
Dinner.
included
إ ـلـى درجــة اإلدانــة.
 10 Nights at Marriott Hotel
Ground services in Saudi Arabia
ـة
ـ
ي
األميرك
ـة
ـ
م
الحكو
ـد
ـ
ص
تر
أال تخــاف مــن
VIP
buses
from
Madinah
to
Makkah
or similar with open buffet
لــك ،ســواء بشــكل شــخصي أو مــن خــال
Imam will be guiding the group all hajj
Breakfast & Dinner. (Rooms
times
الصنــدوق؟
are available during Hajj 5
A leader for every bus
النظــام القانو ـنـي األميركــي اتهــم بأنــه أســوأ
days).
A day by day hajj days guidance
نظــام قانو ـنـي ـفـي العالــم ،فلــو كان ثمــة نظــام
 North American Upgrade A/C
We have been in business for the past
ـكل
قانو ـنـي يســمح باضطهــاد فئــة بعينها بشـ
29
years
Tents with sofa Beds in Mina
Emirates airlines will be used
ممنهــج فهــو نظــام معيــب ،وهــذا مــا نحــاول
with 3 Packed meals .
Hajj classes will be conducted
ترميمــه ،لــذا فليــس هنــاك شــيء أميركــي
 A/C Upgrade Tents in Arafat
 Double $10500.00
أ كثــر ممــا نقــوم بــه.
with 3 Packed meals .
 TRIPPLE $9595.00
 Book now and save $100.00 per person
الدولــة دولــة دســتور وحريــات ،وتفعيلنــا
 Add-ons to other destination
للقوانيــن ومطالبتنــا بالعدالــة والمســاواة
are available
همــا مــن صميــم القيــم األميركيــة ..فلمــاذا
يترصدوننــا؟
12903 Old Richmond Road Houston, Texas 77099
Approved Travel Agent With the
نت
الجزيرة
*المصدر:
Ministry of Hajj & Umrah
Kingdom of Saudi Arabia
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نجاح متواصل وسعي دائم نحو التطور

محليات
املركز االسالمي
يف ديرتويت يُنظّم
حفل تربعات لصالح
أكادميية ميشيغن
لعلوم القرآن

الجمعية االسالمية األمريكية تحتفي بالذكرى الثامنني لتأسيسها
الميزان ـ إستبرق العزاوي
وســط حضور كبير إحتفلت الجمعية االســامية االمريكية بذكرى تأسيســها
الثمانيــن ـفـي حفــل بهيــج إحتضنتــه قاعــة بيبلــوس ـفـي مدينــة دير بــورن ،وقــد
أف ُت ِتــح الحفــل بكلمــة لعريفتــه الشــابة فاطمــة مظاهــر أميــس التــي رحبــت
بالحضــور ،معرجــة ع ـلـى أهميــة االحتفــاء بهــذه المناســبة ،بعدهــا كانــت تــاوة
آليــات بينــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت المقــرئ الشــاب أحمــد قاضــي وهــو
أحــد أعضــاء لجنــة الشــباب المنبثقــة مــن رحــم الجمعيــة المحتفــى بهــا ،بعدهــا
كانــت كلمــة باللغــة اإلنجليزيــة للشــيخ عفيــف حمــود مرشــد مســجد (ديكس)
التابــع للجمعيــة والــذي ُيعــد النــواة األو ـلـى لجميــع مؤسســات ومنشــآت
الجمعيــة ،وقــد رحــب فيهــا بالحاضريــن شــاكرا ً حضورهــم ومع ّرجــا ً ع ـلـى
تاريــخ الجمعيــة االســامية االمريكيــة بوصفهــا عالمــة بــارزة ـفـي تاريــخ التواجــد
االســامي الرســمي ـفـي المجتمــع االمريكــي والــذي يعتبــر النافــذة الروحيــة
ـداف واضح ـةٍ؛ معروفــة
التــي تحتضــن هــذا الوجــود منــذ العــام  1938باهـ ٍ
للقاصــي والدا ـنـي وتتركــز ـفـي تقديــم الخدمــة ألبنــاء الجالية في قطاعات التعليم
والثقافــة والصحــة وغيرهــا مــن األنشــطة االجتماعيــة ،ثــم كانــت هنــاك كلمــة
قصيــرة لرئيــس الجمعيــة د .مهــدي ع ـلـي الــذي رحــب بالحضــور مهنــأ ً أبنــاء
الجاليــة بحلــول الذكــرى الثمانيــن لتأســيس الجمعيــة التــي ولــدت ألجــل أبنــاء
الجاليــة المســلمة وتفتــح أبوابهــا لغيــر المســلمين أيضــا ً ،وتركــزت كلمتــه ـفـي
تقديــم الشــكر والترحيــب للضيــوف الرســميين الذيــن حضــروا االحتفــال وهــم
قضــاة وأعضــاء مجالــس بلديــة لمدينــة دير بــورن ،وهامتــراك وقائــد شــرطة
دير بــورن ،وأعضــاء كونغــرس واليــة ميشــيغن ،ورجــال ديــن وخطبــاء ،وعــدد
مــن الناشــطين ،وعمــدة مدينــة دير بــورن جــون أوراي ـلـي ،وعضــو الكونغــرس
االمريكــي عــن واليــة ميشــيغن رشــيدة طليــب ،ونهــاد عــوض رئيــس مجلــس
العالقــات العر ـبـي االمريكــي ـفـي واشــنطن ،ومســؤولين عــن واليــة ويــن.
تحدثــت بعــد ذلــك الدكتــورة داليــا مجاهــد مستشــارة الرئيس الســابق باراك
أوبامــا والمســؤولة التنفيذيــة لقســم السياســات االجتماعيــة لمعهــد البحــوث
ـفـي واشــنطن والتــي ألقــت كلمــة مهمــة ومعبــرة إغتنمــت فيهــا فرصــة توجيــه
التهنئــة للجميعــة وكوادرهــا ،متحدثــة عــن بعــض المحــاور التــي إختلــط فيهــا
التاريــخ بالسياســة ـفـي ســياق الحديــث عــن الواليــات المتحــدة وتاريخهــا مــع
االقليــات العرقيــة ،ومنهــا الجاليــة المســلمة التــي تعيــش اآلن ـفـي حالــة تحــد
لوجودهــا بســبب تفشــي ثقافــة االســاموفوبيا ،والعنصريــة وتبنــي الخطــاب
السياســي لعنصــر الشــعبوية ،وشــددت مجاهــد ع ـلـى ضــرورة إنخــراط
العــرب والمســلمين بقــوة ـفـي الحيــاة السياســية ليجســدوا فكــرة المواطنــة
االمريكيــة مــن خــال االيمــان بقيــم الواليــات المتحــدة االمريكيــة وليتمكنــوا
مــن حمايــة حقوقهــم المدينــة والدينيــة بوصفهــم أقليــة متمســكة بهويتهــا
الثقافيــة ومتفاعلــة مــع قيــم وطنهــا االمريكــي الــذي تعيــش فيــه ،وأ كــدت
ع ـلـى االبتعــاد عــن الخــوف وإســتثمار كل صــوت عر ـبـي ومســلم وتســخيره ـفـي
االنتخابــات ليســاهم هــذا الصــوت ـفـي رســم مســتقبل الخريطــة السياســية
ع ـلـى المســتوى المح ـلـي والفيدرا ـلـي ،وطالبــت أبنــاء الجاليــة بإنشــاء التحالفــات
الناجحــة لتقويــة وجــود الجاليــة ،و ـفـي ختــام حديثهــا هنــأت الجمعيــة متمنيــة
لهــا التوفيــق والنجــاح.
و ـفـي ذات الســياق وجهــت كل مــن حاكــم واليــة ميشــيغن ويتمــر كرشــن،
والســيناتورة ديبــي ســتابيناو كلمتيــن قصيرتيــن هنأتــا خاللهمــا الجمعيــة
والجاليــة المســلمة بالمناســبة وأثنتــا ع ـلـى دور الجمعيــة .كمــا هنــأت رئيــس
مجلــس بلديــة دير بــورن ســوزان دباجــه؛ الجمعيــة بمناســبة تأسيســها وذلــك
عبــر حديــث متلفــز.
مــن جهتهــا ألقــت عضــو الكونغــرس االمريكــي رشــيدة طليــب كلمــة عبــرت
خاللهــا عــن ســرورها لحضورهــا االحتفــال معبــرة عــن إعتزازهــا بالجمعيــة
ومســجدها الــذي تحتفــظ بالكثيــر مــن الذكريــات حولهمــا منــذ ا يــام الطفولــة
حيــث كانــت تأ ـتـي للمســجد مــع جدتهــا المرحومــة شــمعة ـفـي المناســبات
الدينيــة كاألعيــاد وغيرهــا مشــيدة بمســيرة الجمعيــة والقائميــن عليهــا.
ثــم تحــدث الســفير اليمنــي ـفـي واشــنطن أحمــد بــن مبــارك عــن الجمعيــة
اليمنيــة بوصفهــا إحــدى الصــروح الهامــة للجاليــة االمريكيــة المســلمة مهنــأ
ً فريــق عملهــا الــذي حقــق إنجــازات هامــة ألبنــاء الجاليــة وأطــر وجودهــم
ضمــن مؤسســة روحيــة وخدميــة متكاملــة االركان ،كمــا تحــدث عــن الحــرب

الدائــرة ـفـي اليمــن والجهــود المبذولــة برعايــة أمميــة بهــدف إنهائهــا ،وأ كــد ع ـلـى
أهميــة تفعيــل دور الجاليــة اليمنيــة التــي يبلــغ تعدادهــا قرابــة  500ألــف
نســمة؛ يتوزعــون ـفـي ا كثــر مــن واليــة ،مــن خــال العمــل المؤسســي والمشــاركة
السياســية ـفـي المجتمــع االمريكــي ،داعيــا ً هللا تعا ـلـى أن يعــم الســام ـفـي اليمــن
وســائر أنحــاء العالــم ،كمــا وعبــر عمــدة مدينــة دير بــورن عــن فخــره وســعادته
لحضــوره هــذه المناســبة مــن خــال كلمتــه التــي ألقاهــا مؤكــدا ً ع ـلـى أن الجاليــة
العربيــة والمســلمة هــي جــزء مــن المجتمــع االمريكــي وأنهــا تشــكل طيفــا ً مهمــا ً
ـفـي واليــة ميشــيغن؛ وبــارك للجمعيــة حلــول الذكــرى الثمانيــن لتأسيســها متمنيــا
ً لهــا المزيــد مــن التميــز ،كمــا تحــدث الضيــف القــادم مــن واشــنطن د .نهــاد عــوض
مفتتحــا ً كلمتــه بالترحيــب بالحضــور والتهنئــة للجمعيــة االســامية االمريكيــة
وللجاليــة ومؤكــدا ً ع ـلـى أهميــة تعزيــز دور مؤسســات الجاليــة ومنهــا الجمعيــة
المذكــورة بإتجــاه تحقيــق االهــداف االســتراتيجية المطلوبــة وهــي حمايــة حقــوق
أبنــاء الجاليــة بإعتبارهــم مواطنيــن أمريكييــن لديهــم ذات الحقــوق وعليهــم
نفــس الواجبــات وإســتعرض عــوض الــذي إمتــازت كلمتــه بالعمــق والبالغــة
عــددا ً مــن النقــاط التــي البــد مــن إتباعهــا للحفــاظ ع ـلـى هويــة أبنــاء الجاليــة
وحقوقهــم كمواطنيــن أمريكييــن داعيــا ً ا ـلـى تشــجيع الحــوار بصــوت عــال وعــدم
تبنــي مبــدأ التــردد والخــوف وإطــاق الحــوار مــع اآلخــر للتعريــف بهويتنــا ووجهــة
نظرنــا وماهيــة شــخصيتنا ليتأ كــد اآلخــر مــن توجهاتنــا ونعكــس حقيقــة حبنــا لهــذا
البلــد وإيماننــا بقيمــه وإلتزامنــا بقوانينــه وأ كــد ع ـلـى ضــرورة المشــاركة ـفـي الحيــاة
السياســية االمريكيــة مــن خــال الترشــيح والتصويــت إليصــال صوتنــا وتحقيــق
طموحنــا وأ كــد ع ـلـى نصيحــة د .داليــا مجاهــد ـفـي إمكانيــة إنشــاء التحالفــات لتقويــة
وجــود الجاليــة لتوظيفهــا ـفـي مواســم االنتخابــات وغيرهــا ،وإســتعار ـفـي هــذا الصــدد
حــوادث تاريخيــة لســيرة الرســول محمــد (ص) حينمــا هاجــر مــن مكــة ا ـلـى المدينــة
وكيــف أنــه أبــرم عــددا ً مــن التحالفــات لينشــئ مجتمعــا ً مدنيــا ً يقــوم ع ـلـى مبــائ
العدالــة والمحبــة ،والتنميــة ،وشــكر ـفـي ختــام حديثــه القائميــن ع ـلـى الفعاليــة
مثمنــا ً دعوتهــم لــه ،كمــا تضمــن برنامــج الفعاليــة تكريــم لعائلــة المرحــوم حمــزة
والتــي حضــرت نيابــة عــن العائلــة نانســي حمــزة التــي إســتذكرت كالمــه حيــال
الجاليــة مثمنــة هــذا التكريــم كمــا تــم تكريــم االســتاذ فــارع الشــيباني المشــرف
ع ـلـى مــدارس الجمعيــة اليمنيــة االمريكيــة ،كمــا وتضمــن البرنامــج تكريــم عــدد
مــن الشــخصيات الرســمية منهــم النائــب عبــدهللا حمــود عضــو كونغــرس
الواليــة ،والمســؤول الما ـلـي لمقاطعــة ويــن ســام بيضــون ،وعضــو مجلــس بلديــة
هامترامــك ديفيــد روبنســون الذيــن قدمــوا شــهادات تقديريــة لــكادر الجمعيــة
مقدميــن التها ـنـي لهــم ومتمنيــن لهــم النجــاح الدائــم لمســيرة الجمعيــة ،كمــا شــهد
برنامــج االحتفــال تقديــم الشــكر للجهــات الداعمــة ـفـي إقامــة هــذا االحتفــال وهــم
أحمــد شــحادة عــن مجمــع االيمــان االســامي ،ويوســف الحجاجــي رئيــس منظمــة
االيــادي النقيــة لإلغاثــة ،وشــادي ظاظــا رئيــس منظمــة رحمــة لإلغاثــة ،ومنصــور
أحمــد عــن المركــز االســامي ـفـي ديترويــت ،والشــيخ صالــح الجهيــم مرشــد مركــز
معــاذ بــن جبــل وتحدثــت الجميــع عــن مناقــب الجمعيــة مســيرتها النيــرة ـفـي إرســاء
الوجــود االســامي االمريكــي مــن خــال التعليــم والخدمــات االجتماعيــة والطبيــة
والتوســع ـفـي إنشــاء المــدارس ا ـلـى جانــب دورهــم الروحــي .وأثنــى الجميــع ع ـلـى
الجمعيــة وكادرهــا وفريــق المتطوعيــن الذيــن يقومــون بــدور فعــال ـفـي إنجــاح
مســيرة الجمعيــة ،وأختتــم الحفــل بتنــاول طعــام العشــاء تجــدر االشــارة ا ـلـى أن
قاعــة بيبلــوس غصــت بالحاضريــن الذيــن قدمــوا مــن واليــات أمريكيــة ومــن
مختلــف مــدن واليــة ميشــيغن.
و ـفـي رد ع ـلـى ســؤال لجريــدة الميــزان حــول مــا يعنيــه هــذا االحتفــال لــكادر
الجمعيــة االمريكيــة االســامية ،أجــاب الشــيخ عفيــف حمــود مرشــد مســجد
دير بــورن التابــع للجمعيــة حيــث قــال- :
أن االحتفــال بالذكــرى الثمانيــن هــو إحتفــال بتاريــخ المســلمين ـفـي هــذا البلــد
وإحتفــال بتاريــخ االســام ـفـي أمريــكا وهــو إحتفــال بذكــرى المؤسســين لهــذا
الصــرح ا ـلـى جانــب انــه إحتفــال بالعالقــات المتينــة بيــن المســلمين ونظرائهــم مــن
غيــر المســلمين ،كمــا أنــه إحتفــال بالتعدديــة الدينيــة ،باالضافــة ا ـلـى انــه إحتفــال
بتاريــخ أجيالنــا المســلمة المتواتــرة والتــي تحــاول الجمعيــة بمنظماتهــا أن تحمــي
مســتقبل االجيــال الصاعــدة وأن تهيــئ لهــم حيــاة مطمئنــة مــن خــال التمســك
بهويتهــم والتفاعــل مــع تفاصــل وطنهــم االمريكــي بشــكل فاعــل.

الميزان ـ خاص
شــهدت قاعــة المركــز االســامي ـفـي ديترويــت تنظيــم حفــل عشــاء
لغــرض جمــع التبرعــات لصالــح أ كاديميــة ميشــيغن لتعليــم القــرآن.
و ـفـي الحفــل الــذي حضــره أبنــاء الجاليــة ،وعــدد مــن الضيــوف مــن
أئمــة المســاجد وخطبائهــا ـفـي مــدن مختلفــة ـفـي واليــة ميشــيغن ،ســعى
المنظمــون لهــذه الفعاليــة إ ـلـى تأميــن مبلــغ مــن المــال لدعــم األكاديميــة
المذكــورة لتتمكــن مــن تقديــم خدماتهــا التعليميــة ألبنــاء الجاليــة ـفـي
منطقــة ديترويــت حيــث تقــع.
وتضمــن الحفــل تــاوة مــن الذكــر الحكيــم للقــارئ لطيــف عــزوم ،وكلمــة
باللغــة االنجليزيــة للشــيخ إســحاق ســامورا وهــو إمــام وخطيــب مســجد
الســام ـفـي ديترو يــت؛ تركــزت كلمتــه ع ـلـى أهميــة دعــم المشــروعات
ذات األهميــة ألبنــاء الجاليــة مثــل أ كاديميــة القــرآن الكريــم والتــي تــم
إنشــاؤها ـفـي منطقــة ديترويــت ليســتفيد منهــا القاطنــون تلــك البقعــة
الجغرافيــة والذيــن يتعــذر عليهــم القــدوم ا ـلـى دير بــورن أو غيرهــا لتلقــي
علــوم القــرآن وتعلــم قراءتــه وتالوتــه بالشــكل الصحيــح.
وألقــى كل مــن الشــيخ مجــدي بــدر ،والشــيخ محمــد ياســين ،والشــيخ
عبــد الحميــد ســالم ،والشــيخ محمــد طلبــه كلمــات تحدثــوا خاللهــا عــن
قيمــة المشــروع الكبيــرة التــي ســتتحول ا ـلـى معرفــة تســتفيد منهــا
األجيــال الصاعــدة مــن أبنــاء الجاليــة ـفـي تعلــم القــرآن وعلومــه ليحتفظــوا
بهويتهــم المســلمة ـفـي مجتمــع اإلغتــراب؛ مؤكديــن ع ـلـى ضــرورة توفيــر
الدعــم لهــذا المشــروع وداعيــن الحضــور إ ـلـى التبــرع لمــا فيــه صالــح أبنــاء
الجاليــة الكــرام.
وتضمــن الحفــل أيض ـا ً تــاوة عطــرة آليــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت
القــارئ الشــيخ أحمــد مبــروك ومشــاركة مــن عــدد مــن األطفــال
اليافعيــن الذيــن قامــوا بتقديــم تــاوة قرآنيــة متميــزة ،كمــا شــارك الشــيخ
حســن صــاح ـفـي القــراءة حيــث تــا ع ـلـى مســامع الحضــور آ يــات بينــات
مــن القــرآن الكريــم.
وتخلــل الحفــل عــرض فيلــم قصيــر تضمــن معلومــات عــن المشــروع
والمراحــل التــي وصــل إليهــا وأبــرز مفرداتــه بوصفــه مؤسســة أ كاديميــة
تعليميــة معرفيــة ،ثــم ُفتــح بــاب التبــرع للحضــور ،واختتــم الحفــل بعــد
أن تنــاول الحضــور طعــام العشــاء ع ـلـى أمــل اللقــاء ـفـي فعاليــات جديــدة.
عنوان االكاديمية:
McDougall St. Detroit, MI 48212 12500
Tel.: (313) 368-5308
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فلسطني بعيون شبابها من بوابة
الثقافة والرتاث والتاريخ

الميزان ـ خاص
عــادت حركــة الشــباب الفلســطيني للثقافــة ا ـلـى ميشــيغن مــن جديــد بعــد
نشــاط دائــب ـفـي عــدد كبيــر مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،لتنظــم فعاليتهــا
الثقافيــة الفنيــة ـفـي قاعــة المتحــف العر ـبـي االمريكــي بمدينــة دير بــورن ،حيــث
شــهدت الفعاليــة فقــرات ثقافيــة وأدبيــة.
اس ـتُهلت الفعاليــة بكلمــة ترحيــب لعريفتيهــا الشــابة جنــا حســن ،والشــابة
عزيــزة غانــم اللتيــن قامتــا بالتعريــف ببرنامــج الفعاليــة وأهميــة الفعاليــة،
والتــي تأ ـتـي ـفـي إطــار إحيــاء التــراث والثقافــة الفلســطينية للحفــاظ ع ـلـى الهويــة
الفلســطينية ـفـي ضــوء مــا يشــاع ـفـي االوســاط السياســية مــن تســريبات تتعلــق
بصفقــة القــرن المزعومــة ومحاولــة قضــم المزيــد مــن االراضــي الفلســطينية
عبــر تســوية غيــر منصفــة تســعى إليهــا إدارة ترامــب.
وقــد شــهدت الفعاليــة مشــاركة كبيــرة مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية
والعربيــة الذيــن حضــروا وتفاعلــوا مــع برنامــج الحفــل الــذي تضمــن إلقــاء عــدد
مــن القصائــد الشــعرية لعــدد مــن الشــباب االمريكــي مــن اصــل فلســطيني
وأبرزهــم الشــاب ماهــر ،والشــابة ملــك ،والشــابة مــاك ،والشــابة آ يــة ،والشــاب
جمــال.
قدمــت هــذه الباقــة مــن الشــباب وجميعهــم طــاب ـفـي ثانويــات دير بــورن
عــددا ً مــن األبيــات الشــعرية التــي كتبوهــا لبلدهــم األص ـلـي فلســطين الــذي لــم
يــروه معظمهــم بــل عرفــوه مــن خــال حكايــات األمهــات والجــدات ومتابعتهــم
لوســائل االعــام.
وتميــزت أبياتهــم بالعذوبــة والعمــق وهــم يســتذكرون فلســطين وتاريخهــا
ومدنهــا وقراهــا ومنتجــات أراضيهــا المباركــة ،مؤكديــن مــن خــال مــا كتبــوه
مــن أدب شــعري بأنــه مهمــا تمــادى االحتــال االســرائيلي ـفـي محــو هويــة
فلســطين مــن خــال إلغائهــا مــن الخريطــة العالميــة إال أن فلســطين موجــودة،
واليقيــن الــذي يثبــت ذلــك حاضــر ـفـي العديــد مــن الفضــاءات ومنهــا الثقافــة
والتــراث والجغرافيــا ،ومفاتيــح البيــوت التــي التــي مــازال أهــل فلســطين
يحتفظــون بهــا أم ـا ً ـفـي عودتهــم.
وتضمــن برنامــج االحتفــاء بفلســطين تقديــم فقــرة موســيقية مــن قبــل عــدد
مــن تالميــذ مدرســة (ميبــل) االبتدائيــة والتــي تمظهــرت ع ـلـى شــكل إيقاعــات
ع ـلـى آلــة (الدربكــة) وقامــت بتنظيمهــا مد ّرســة الموســيقى ـفـي المدرســة

المذكــورة (مســز كا ـثـي روبــرت) التــي عبــرت عــن ســرورها وهــي تشــارك ـفـي
فعاليــة ألجــل فلســطين؛ كمــا اشــتمل البرنامــج ع ـلـى تنظيــم معــرض لمقتنيــات
تمثــل جوانــب مــن الحيــاة الفلســطينية مثــل االزيــاء التقليديــة الفلســطينية،
وبعــض المنتجــات المنزليــة ،وعــدد مــن الكتــب التــي تحتــوي ع ـلـى قصــص
باللهجــة الفلســطينية وحكايــات مــن أرض فلســطين التــي مازالــت تــروي لنــا
المزيــد عــن أهلهــا الصامديــن برغــم ممارســات االحتــال.
وشــهد البرنامــج أيض ـا ً عــرض فيلــم قصيــر تحدثــت خاللــه شــخصيتان
فلســطنيتان وهما د .إســماعيل نور القادم الى الواليات في العام  ،1977والذي
تــم تهجيــره مــن مدينــة عنبتــا ،واألســتاذ جــورج خــوري الــذي هاجــر ا ـلـى الواليــات
المتحــدة ـفـي العــام  1969بعدمــا أجبــر ع ـلـى المغــادرة مــن مدينــة بيرزيــت؛ حيــث
تحــدث كل منهمــا عــن مدينتــه التــي غادرهــا قســرا ً بفعــل االحتــال.
وتضمــن الفيلــم توجيــه عــددا ً مــن األســئلة عــن االحتــال االســرائيلي وعــن
طبيعــة الحيــاة ـفـي فلســطين قبــل وبعــد االحتــال كمــا تحدثــا عــن األمكنــة
واألصدقــاء الذيــن مازالــوا يحضــرون ـفـي ذا كرتيهمــا ،ا ـلـى جانــب الحديــث عــن
بعــض االمــور المتعلقــة بطريقــة تعامــل إدارة ترامــب مــع القضيــة الفلســطينية
والصــراع الفلســطيني االســرائيلي.
واختتمــت الفعاليــة بفقــرة غنائيــة موســيقية قــام بإحيائهــا الفنــان زيــاد
ناصــر الــذي قــدم عــددا ً مــن قصائــد الشــاعر الراحــل محمــود درويــش وعــدد
مــن األغنيــات مــن التــراث الفلســطيني والتــي تتغنــى بفلســطين وأهلهــا
وبالمقاوميــن مــن أجــل الحريــة والكرامــة وانتــزاع الحقــوق.
ورافــق الفنــان زيــاد ناصــر الــذي قــام بالعــزف ع ـلـى آلــة العــود؛ العــازف العرا ـقـي
ع ـلـى آلــة (الكيبــورد) رضــوان العــزاوي ،وقــد شــهدت الفقــرة الغنائيــة تفاعــا
ً كبيــرة الســيما ـفـي األغنيــات الحماســية ،وشــارك عــدد مــن الجمهــور ـفـي أداء
الدبكــة الفلســطينية وســط أجــواء احتفائيــة تذكــر الجميــع بــأن فلســطين ليســت
مجــرد بقعــة جغرافيــة اغتصبــت ع ـلـى حيــن غــرة بفعــل مخطــط دو ـلـي خبيــث
وتواطــؤ عر ـبـي معيــب ،ولكنهــا تاريــخ وثقافــة وكيــان إنســاني ال يمكــن اإلغفــال
عنــه ألن جــذور شــعبه الزالــت مرتبطــة بمدنــه وقــراه وإرثــه التاريخــي الموثــق ـفـي
الكتــب المقدســة.
ومهمــا جــارت ع ـلـى القــدس قــرارات القــوى المنحــازة للطــرف االســرائيلي؛
ســتبقى القــدس زهــرة المدائــن .

مرسحية
تداعيات وطن
خطاب مسرحي يحاكي الواقع بأسلوب تجريبي يعتمد الرمز والتعبير
شــهدت قاعــة المتحــف العر ـبـي االمريكــي ـفـي مدينــة دير بــورن تقديــم
العــرض المســرحي (تداعيــات وطــن) مــن إعــداد وإخــراج الفنــان قاســم
ماضــي وتمثيــل الفنانــة واإلعالميــة إســتبرق العــزاوي ،االدارة المســرحية
صبــاح بقجــه ،والموســيقى التصويريــة والمؤثــرات الصوتيــة حســن حامــد،
واإلضــاءة ســاالر االنصــاري.
جــاء نــص المســرحية وفــق رؤيــة معينــة أرادهــا المخــرج ماضــي والــذي قــام
بكتابــة جــزء مــن النــص وإســتكمل مــا تبقــى منــه مــن بعــض المصــادر والتــي
جــاءت متســاوقة ومنســجمة.
تــدور أحــداث المســرحية حــول شــخصية إمــرأة تفقــد ولدهــا الوحيــد ـفـي
إحــدى ســاحات الحــروب الدائــرة ـفـي عالمنــا العر ـبـي الــذي مازالــت نــار الحــروب
تضطــرم بــه ألســباب مختلفــة ،االمــر الــذي ادى لتزا يــد عــدد الضحايــا االبريــاء
الذيــن لقــوا حتفهــم بســبب وجودهــم ـفـي تلــك البقعــة التــي يــدور فيهــا الصــراع
المســلح ،وشــخصية األم ـفـي هــذا العمــل شــخصية مفترضــة قــد تكــون ـفـي
(العــراق ،ســوريا ،اليمــن ،ليبيــا ،فلطســين) ،وغيرهــا مــن الســاحات العربيــة
الملتهبــة .إعتمــد النــص ع ـلـى لغــة تحمــل شــحنة شــاعرية عاليــة للتعبيــر
لدواخــل الشــخصية وإنفعاالتهــا العاطفيــة ،ونجــح الفنــان ماضــي ـفـي نســج
نــص مســرحي متماســك ويحمــل فكرتــه الفلســفية مــن خــال مــا تطرحــه
الشــخصية ومــا يشــير اليــه النــص مــن دالالت ومســرحية (تداعيــات وطــن)
تنتمــي ا ـلـى صنــف (المونودرامــا) التــي يقدمهــا ممثــل أو ممثــان و ـفـي هــذا
العــرض تــم تقديــم شــخصية واحــدة وهــي شــخصية االم التــي لعبتهــا الفنانــة
واإلعالميــة إســتبرق العــزاوي بإتقــان كبيــر ،فركــزت ع ـلـى الفعــل الداخ ـلـي
للتعبيــر عــن أبعــاد شــخصية األم الثك ـلـى ومعاناتهــا.
المعالجــة اإلخراجيــة إعتمــد فيهــا المخــرج قاســم ماضــي ع ـلـى التجريــد
مــن خــال قطــع الديكــور البســيطة التــي خلــق منهــا بيئــة متغيــرة تبعــا ً
لتوظيــف المفــردة الديكوريــة؛ كمــا إســتخدم قطعــا ً مــن اإلكسســوارات
التــي شــكلت عالمــات معينــة لتعزيــز نظــام إشــتغال الــدالالت الصوريــة،
حيــث إرتكــزت بيئــة العــرض المكانيــة ع ـلـى توظيــف قطعتيــن أساســيتين
وهمــا عمــود تــم تغليفــه باالســود وتحــول ا ـلـى دالالتيــن األو ـلـى منصــة للشــنق
ظهــرت خاللهــا الشــخصية وهــي مصلوبــة وترتــدي الســواد ،وتــم توظيــف ذات
القطعــة الديكوريــة ا ـلـى حالــة أخــرى ـفـي مشــهد الحــق حيــث أصبــح تــارة اإلبــن
الشــهيد مــن خــال توظيــف الرمــز والتعبيــر لتفعيــل الشــكل كمــا تحولــت
المفــردة ـفـي المشــهد مــا قبــل االخيــر ا ـلـى شــخصية الديكتاتــور الــذي يواجــه
المحاكمــة بأســلوب تعبيــري ،أمــا المفــردة الديكوريــة األساســية الثانيــة والتــي
شــكلت جــزءا ً مهمــا ً مــن بنيــة العــرض هــي رف المالبــس الــذي تــم تغليفــه
أيضــا ً باللــون األســود لتحقيــق الوحــدة اللونيــة لجســد العــرض والــذي تــم
إســتخدامه ـفـي أ كثــر مــن ســياق صــوري لتحقيــق الــدالالت المطلوبــة فقــد
كان ـفـي المشــهد االول التابــوت الــذي يتــم تشــييعه ،وكان ـفـي موضــع آخــر
هــو دوالب للذكريــات ،و ـفـي مشــهد آخــر شاشــة تلفزيــون ،وقــد ســاهمت هــذه
اآلليــة ـفـي التوظيــف ا ـلـى تفعيــل حالــة التأو يــل لــدى المشــاهد الــذي تفاعــل مــع
مفــردات العــرض وشــعر بــأن ثمــة مــا يالمســه الســيما أن الجمهــور كان مــن
أبنــاء الجاليــات العربيــة مــن ســوريا ،ولبنــان ،والعــراق ،وفلســطين .ويمكــن أن
تنطبــق فكــرة العمــل ع ـلـى الواقــع الــذي تعانيــه كافــة بلداننــا العربيــة ،إشــتمل
الحضــور ع ـلـى عــدد مــن المشــاهدين االمريكييــن القادميــن مــن مدينــة
(كالمــازو) وهــم طــاب كليــة (كالمــازو) مــن الدارســين للغــة العربيــة ،وقــد
ابــدوا إعجابهــم بالعــرض ،ا ـلـى جانــب حضــور رئيــس قســم العلــوم االنســانية
فــرع العدالــة االجتماعيــة د .برنــدا براينــت التــي أبــدت إعجابهــا بالعمــل وقــد
تحدثــت ـفـي نهايــة العــرض بكلمــة قصيــرة موضحــة بــان الفنــان بوصفــه ناشــطا
ً تتجســد ـفـي هــذا العمــل مــن خــال إرســال رســالة إدانــة لــكل مــا يجــري مــن
صراعــات مجنونــة يكــون الضحيــة األو ـلـى فيهــا االنســان ،ومــن النقــاط التــي
البــد مــن اإلشــارة اليهــا ـفـي معــرض الحديــث عــن هــذا العــرض المســرحي أن
عناصــر العــرض إفتقــدت ا ـلـى حيويــة عنصــر اإلضــاءة الــذي لــم يكــن بفعاليتــه
المطلوبــة حيــث كان المخــرج يحــاول إســتخدام أســلوب البقــع الضوئيــة
ولكــن نظــام اإلضــاءة ـفـي المتحــف العر ـبـي االمريكــي فيــه ثمــة خلــل حــال دون
إســتخدام اإلضــاءة المطلوبــة ،أمــا الموســيقى فقــد كانــت معبــرة ومحاكيــة
لثيمــة العــرض ومعــززة لجــوه العــام ،ويمكــن القــول بــأن عــرض تداعيــات
وطــن بانــه تجر بــة تعيــد األمــل ـفـي وجــود مســرح تجريبــي أ كاديمــي مــن شــانه
غــرس تقاليــد مســرحية حقيقيــة ع ـلـى أرض اإلغتــراب.
الميزان
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محليات
ترامب يتحدى
الكونغرس :ال
ميكنكم إقالتي

بعد أن قررت الحكومة الفيدرالية اإلجراء

ملاذا يقلق املسلمون من إجراء
اإلحصاءالسكاين ( )US CENSUSباللغة العربية ؟
قــررت الحكومــة الفيدراليــة للواليــات المتحــدة ،ألول مــرة ،طــرح األســئلة
وجمــع االســتجابات مــن أجــل التعــداد الســكاني  2020باللغــة العربيــة ،التــي
تعتبــر واحــدة مــن أســرع اللغــات نمــوا ً حــول البــاد.
وتكمــن الفكــرة وراء إضافــة اللغــة العربيــة الفصحــى الحديثــة إ ـلـى خيــارات
اللغــات المتاحــة بالفعــل لــدى مكتــب تعــداد الواليــات المتحــدة -التــي
تتضمــن اإلنجليزيــة والروســية والكوريــة والفيتناميــة -لتســهيل المشــاركة
ـفـي عمليــة اإلحصــاء ع ـلـى المتحدثيــن باللغــة العربيــة ،بحســب تقريــر لموقــع
 Middle East Eyeالبريطا ـنـي.
وســوف يصــل إجما ـلـي اللغــات المســتخدمة لجمــع أجوبــة األشــخاص
إ ـلـى  13لغــة .وبينمــا ُتســتخدم اإلنجليزيــة واإلســبانية مــع النمــاذج الورقيــة،
ســوف ُتســتخدم اللغــة العربيــة واللغــات الجديــدة األخــرى فقــط عبــر النمــاذج
اإللكترونيــة (مــن خــال اإلنترنــت) أو الشــفهية (مــن خــال التليفــون).
زيادة األسر العربية في أمريكا
يقــول مكتــب تعــداد الواليــات المتحــدة إن إضافــة لغــات مثــل العربيــة
ســوف يضمــن مزيــدا ً مــن الدقــة ـفـي عمليــة اإلحصــاء؛ نظــرا ً إ ـلـى أن عــدد األســر
ذات األصــول العربيــة يتجــاوز  511ألــف أســرة ،اســتنادا ً إ ـلـى التعــداد الخــاص
بــه.
ويقــدم هــذا التعــداد دلي ـا ً إرشــاديا ً إ ـلـى الحكومــة الفيدراليــة لتحديــد كيفيــة
توزيــع األمــوال ع ـلـى المــدارس والخدمــات العامــة المحليــة األخــرى ،ويســاعد
كذلــك ـفـي تحديــد عــدد مقاعــد الكونغــرس التــي ينبغــي تخصيصهــا مــن أجــل
كل واليــة.
وقالــت ســهير عــدي ،باحثــة السياســات ـفـي المعهــد العر ـبـي األمريكــي:
«يمكــن اســتخدام البيانــات مــن أجــل الدعــوة المجتمعيــة حــول القضايــا التــي
نهتــم بهــا .ع ـلـى ســبيل المثــال :إذا أردنــا تدريــس صفــوف اللغــة العربيــة ـفـي
المــدارس ،فثمــة حاجــة إ ـلـى البيانــات الدقيقــة لمســاعدتنا ـفـي دعــم وجهــات
نظرنــا».
وأضافــت« :ال يمكــن اســتثناؤنا مــن البيانــات التــي يعتمــد عليهــا صانعــو
القــرار التخــاذ الخيــارات التــي تؤثــر ع ـلـى حياتنــا اليوميــة .ذلــك هــو الســبب ـفـي
أننــا ســاعدنا ـفـي إطــاق حملــة «يــا ضمنــي إ ـلـى التعــداد» ،كــي نشــجع ع ـلـى
عمليــة إحصائيــة عادلــة ودقيقــة للعــرب األمريكييــن حــول البــاد».
وتضمــن الحكومــة أيضـا ً بإجــراء التعداد أنها تســتوفي المتطلبات الدســتورية
إلحصــاء كل شــخص ـفـي الواليــات المتحــدة ،وهــي عمليــة تنفذهــا كل 10
ســنوات .عــاوة ع ـلـى أنهــا تخفــض التكاليــف المتعلقــة بتعييــن موظفــي
التعــداد الســكاني الذيــن يذهبــون إ ـلـى منــازل األســر إلجــراء عمليــة اإلحصــاء،
بحســب الموقــع البريطا ـنـي.
يوجــد حوا ـلـي  1.5مليــون أمريكــي مــن أصــول عربيــة ،وأ كثــر مــن ثلــث
هــؤالء ال يتحدثــون اإلنجليزيــة «بطالقــة» ،حســب الدراســة االســتقصائية
للمجتمعــات األمريكيــة التــي يضطلــع بــه مكتــب تعــداد الواليــات المتحــدة.
قالــت عــدي« :هــذا الخيــار (المتــاح) باللغــة العربيــة يزيــد مــن ســهولته مــن
أجــل األشــخاص الذيــن يفضلــون النمــاذج عبــر اإلنترنــت ولديهــم قــدرة ع ـلـى
الوصــول إليــه».
وأضافــت« :إنهــا بــكل تأكيــد خطــوة ٌ ع ـلـى الطريــق الصحيــح وســوف تشــجع
ـفـي المجمــل مزيــدا ً مــن العــرب األمريكييــن ع ـلـى مــلء (نمــاذج) التعــداد
الســكاني ،لكنهــا لــن توجــد ح ـا ً لجميــع المشــكالت» ،مشــيرة إ ـلـى أن أبحاث ـا ً
أجرتهــا المنظمــة ـفـي العــام الماضــي وجــدت أن أغلبيــة العــرب األمريكييــن
يفضلــون اســتخدام النمــاذج الورقيــة.
مخاوف التصنيف
وأســهمت عوامــل أخــرى ـفـي تــردد العــرب األمريكييــن بشــأن المشــاركة ـفـي
التعــداد الســكاني.
حــظ
قالــت عــدي« :أ كبــر العوامــل هــو عــدم وجــود تصنيــف ،وهــو مــا ُيال َ
مــن خــال إهمــال مكتــب تعــداد الواليــات المتحــدة ـفـي [ 2018إدراج خانــة]
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا».

واجــه هــؤالء المدافعــون عــن إدراج تصنيــف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
باعتبــاره انتمــاء عرقيـاً ،حالــة إحبــاط ـفـي العــام الماضــي عندمــا قــرر مكتــب تعــداد
الواليــات المتحــدة عــدم إدراج هــذا التصنيــف.
لــم يــؤد إتاحــة التعــداد الســكاني باللغــة العربيــة ألول مــرة إ ـلـى تخفيــف المخــاوف
المســتمرة منــذ مــدة لــدى العــرب األمريكييــن بشــأن المشــاركة ـفـي اإلحصــاء؛
فطالمــا اُعتبــر أداة لجمــع المعلومــات االســتخباراتية.
قالــت عــدي« :أغلبيــة العــرب األمريكييــن يشــعرون أن البيانــات ُتســتخدم
لتصنيفهــم .ويحتاجــون إ ـلـى مــا هــو أ كثــر بكثيــر مــن نمــوذج ع ـلـى اإلنترنــت باللغــة
العربيــة ،كــي يشــعروا بمزيــد مــن األريحيــة تجــاه مــلء نمــوذج التعــداد الســكاني».
يخشــى كثيــرون ـفـي الجاليــة العربيــة أيضـا ً مــن أن تضيــف إدارة الرئيــس دونالــد
ترامــب ســؤاال ً يتعلــق بالمواطنــة ،التــي تقــول إنهــا ضروريــة لتعزيــز قانــون حقــوق
المواطنــة الــذي يحمــي حقــوق األقليــة ـفـي االنتخابــات.
قــال روبــرت مــكاو ،مديــر قســم الشــؤون الحكوميــة ـفـي مجلــس العالقــات
األمريكيــة اإلســامية« :ســوف تشــجع إضافــة اللغــة العربيــة إ ـلـى التعــداد بالتأكيــد
مزيــدا ً مــن المشــاركين مــن المواطنيــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة ،مــع التنبيــه
ع ـلـى أن التعــداد ال يحتــوي ع ـلـى ســؤال المواطنــة».
كثيــر مــن العــرب األمريكييــن مســلمون ويخشــى مجلــس العالقــات األمريكيــة
اإلســامية مــن أن يأ ـتـي هــذا الســؤال بنتائــج عكســية ،ممــا يقلــل احتماليــة
مشــاركة الناخبيــن ـفـي عمليــة اإلحصــاء.
وحتــى هــذه اللحظــة ،رفضــت محكمتــان فيدراليتــان تبريــر اإلدارة األمريكيــة
المتعلــق بإضافــة هــذا الســؤال ،ممــا يحــول دون محاولتهــا لمعرفــة مــن يكــون
مواطن ـاً :بحكــم الــوالدة أو التجنيــس .ويتوقــع أن تحكــم المحكمــة العليــا حــول
هــذه القضيــة خــال الصيــف.
وحتــى بالرغــم مــن أنــه مــن المخالــف للقانــون مشــاركة المعلومــات التــي
جمعهــا مكتــب تعــداد الواليــات المتحــدة مــع أي هيئــات حكوميــة أخــرى ،يخشــى
كثيــر مــن العــرب األمريكييــن أن ُتســتخدم إجاباتهــم ضدهــم.
سابقة تاريخية تثير القلق
قــال مــكاو« :يقــول مجلــس العالقــات األمريكيــة اإلســامية إن إدراج ســؤال
المواطنــة لــن يحــول دون مشــاركة المســتجيبين ـفـي التعــداد الســكاني وحســب،
بــل يمكــن أيضـا ً إســاءة اســتغالله عــن طريــق إدارة ترامــب أو أي إدارة مســتقبلية
تســتهدف الجاليــات اإلســامية المتحدثــة بالعربيــة» ،بحســب الموقــع البريطا ـنـي.
وأضــاف« :يمكننــا رؤيــة ســابق ٍة مــن اإلســاءات التــي اســتهدفت الجاليــات
اليابانيــة األمريكيــة خــال اعتقــال أفرادهــا ـفـي الحــرب العالميــة الثانيــة» ،مشــيرا ً
إ ـلـى اعتقــال المواطنيــن األمريكييــن ذوي األصــول اليابانيــة ،وهــي عمليــة ســاعد
فيهــا مكتــب تعــداد الواليــات المتحــدة عــن طريــق مشــاركة بيانــات ســرية جمعهــا
ـفـي تعــداد .1940
يقــول المكتــب إن هنــاك إجــراءات وقائيــة معمــوال ً بهــا لحمايــة األشــخاص
المشــاركين ـفـي إحصــاء  .2020غيــر أن انعــدام الثقــة ـفـي الحكومــة ـفـي خضــم
األخبــار التــي تتنــاول عمليــات الترحيــل واالنفصــال األســري زادت مــن المخــاوف
بيــن جاليــات المهاجريــن ،وال ســيما األســر التــي تضــم غيــر المواطنيــن ،التــي
ســوف يجــري مشــاركة معلوماتهــا مــع هيئــات إنفــاذ القانــون.
إضافــة إ ـلـى انتشــار هــذه المخــاوف جــراء تصاعــد موجــة اإلســاموفوبيا التــي
اجتاحــت الواليــات المتحــدة و «حظــر الســفر» الــذي فرضتــه إدارة ترامــب ع ـلـى
بعــض البــاد ذات األغلبيــة المســلمة.
عــاوة ع ـلـى ذلــك ،صــار مــلء االســتمارات حافـا ً بالذكريــات المخيفــة المتعلقــة
بعمليــة «التســجيل الخــاص» الــذي فرضتــه حكومــة الواليــات المتحــدة ع ـلـى
بعــض المهاجريــن ـفـي أعقــاب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول .ففــي
ذلــك العهــد ،اُنتقــد مكتــب تعــداد الواليــات المتحــدة إلعطائــه وزارة األمــن الداخ ـلـي
معلومــات متاحــة للجمهــور حــول المناطــق التــي يتركــز فيهــا الســكان مــن العــرب
األمريكييــن.
قــال مــكاو« :التعصــب الصريــح إلدارة ترامــب حمــل أثــرا ً ســلبيا ً ع ـلـى جميــع
األمريكييــن .فتخيلــوا كيــف يبــدو األمــر بالنســبة للمشــاركين غيــر المســجلين».

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب االثنيــن إن الكونغــرس "ال
يســتطيع أن يقيلــه" بســبب نتائــج تقريــر المحقــق الخــاص روبــرت
مولــر حــول التدخــل الروســي ـفـي االنتخابــات الرئاســية ومحاوالتــه عرقلــة
التحقيــق.
وكتــب ترامــب -ع ـلـى صفحتــه بموقــع تويتــر" -فقــط الجرائــم الكبــرى
والجنــح يمكــن أن تؤديــا إ ـلـى إجــراءات العــزل .لــم تكــن هنــاك جرائــم مــن
قب ـلـي (ال تواطــؤ وال عرقلــة) لــذا ،ال يمكنكــم إقالتــي".
وأضــاف أن "الديمقراطييــن هــم الذيــن ارتكبــوا الجرائــم ،وليــس
رئيســكم الجمهــوري ..تنقلــب الطاولــة أخيــرا ع ـلـى حملــة المطــاردة".
واألســبوع الماضــي نُشــرت نســخة مختصــرة مــن تقريــر المحقــق
الخــاص روبــرت مولــر المؤلــف مــن  450صفحــة بعــد عاميــن مــن
التحقيقــات المكثفــة.
وأ كــد التقريــر أن الــروس حاولــوا التدخــل ـفـي انتخابــات الرئاســة 2016
لترجيــح كفــة ترامــب ـفـي مواجهــة منافســته الديمقراطيــة هيــاري
كلينتــون.
وخ ُلــص التقريــر إ ـلـى أن حملــة ترامــب االنتخابيــة اســتفادت مــن تأثيــر
قرصنــة رســائل هيــاري اإللكترونيــة ونشــرها ،غيــر أنهــا لــم تتواطــأ مــع
الــروس.
وخــال التحقيــق حــاول ترامــب مــرارا عرقلــة عمــل مولــر ،بحســب
التقريــر ،بيــد أن مولــر قــال إنــه ال يمكنــه الحســم فيمــا إذا كان ترامــب
ارتكــب جريمــة عرقلــة العدالــة.
ويمتنــع الديمقراطيــون ،الذيــن يســيطرون ع ـلـى مجلــس النــواب،
حتــى اآلن عــن إطــاق إجــراءات عــزل الرئيــس ،غيــر أن لجانــا نافــذة
ـفـي المجلــس تخطــط للتحقيــق بشــكل أوســع ـفـي القضيــة ،وتســعى
إ ـلـى الحصــول ع ـلـى تقريــر مولــر كامــا ،بمــا ـفـي ذلــك الفقــرات التــي تــم
التعتيــم عليهــا ألســباب أمنيــة وقانونيــة.
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الدميقراطيون والقرار الصعب
ترامب يتهم املشاركني يف تقرير مولر بـ"الخيانة"ويتوعد "بقلب الطاولة"

ـفـي تصريــح مثيــر للقلــق ،هـدّد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ب ـ «قلــب
الطاولــة» ع ـلـى أولئــك المشــاركين ـفـي تحقيــق مولــر ،متهمـا ً إياهــم بالخيانــة
وتوعــد «بتقديمهــم إ ـلـى العدالــة».
فبعــد يــومٍ مــن نشــر وزارة العــدل نســخ ٍة مــن تقريــر المحقــق الخــاص لــم
تخضــع لقــدر ٍ كبيــر مــن التنقيــح ،وخلصــت إ ـلـى عــدم وجــود تواطــؤ بيــن حملــة
ترامــب وروســيا لك َّنهــا لــم تبرئــه مــن قضيــة عرقلــة ســير العدالــة ،ع َّبــر ترامــب
ـيل مــن التغريــدات الغاضبــة ،وضمــت إحداهــا منهــا ســبابا ً
عــن غضبــه بسـ ٍ
خفيفـاً ،بحســب صحيفــة  The Independentالبريطانيــة.
أ كثر من  6ساعات والرئيس يغرد على تويتر ويهاجم َمن شاركوا فيه
بــدأت هــذه التغريــدات صبــاح الجمعــة  19أبريل/نيســان  ،2019حيــث
كان ترامــب يقضــي وقتــه ـفـي ملعــب للغولــف بالقــرب مــن منتجعــه مــار
آالغــو ـفـي واليــة فلوريــدا.
وقــال« :هنــاك أشــخاص بعينهــم تحدثــوا عنــي ـفـي تقريــر مولــر الجنو ـنـي،
الــذي كتبــه ـفـي األصــل  18مــن الديمقراطييــن الغاضبيــن مــن كارهــي
ترامــب ،وكالمهــم ملفــق وال أســاس لــه مــن الصحــة».
وأضــاف« :لــم يكــن مــن الضــروري بالنســبة ـلـي أن أرد ع ـلـى العبــارات التــي
وردت ـفـي «التقريــر» عنــي ،والتــي كان بعضهــا عبــارة عــن هــرا ٍء تــام ولــم
ُتذكــر إال ليظهــر الطــرف اآلخــر بمظهــر الطيــب (أو ألظهــر أنــا بمظهــر الســيئ).
كان هــذا التقريــر خدعـ ًة بــدأت بدا يــة غيــر قانونيــة ولــم يكــن لهــا أن تحــدث».
ووفقـا ً لتقريـر ٍ صــدر عــن البيــت األبيــض ،عــاد الرئيــس إ ـلـى منتجعــه قادمـا ً
مــن نــادي ترامــب الدو ـلـي للغولــف ـفـي بالــم بيتــش ،ـفـي حوا ـلـي الســاعة 3
مســا ًء بتوقيــت شــرق الواليــات المتحــدة .وبعــد ســاعتين ،أنهــى أخيــرا ً جملــة
بدأهــا ـفـي إحــدى تغريداتــه الصباحيــة ،مــا يعنــي أنــه اســتمر أ كثــر مــن 6
ســاعات ـفـي التغريــد ع ـلـى الموضــوع.

ترامــب اعتبــر أن التحقيــق كان مضيعــة للوقــت والمــال ،إذ قــال إنَّ التحقيــق
كان «كبيــراً ،ومكلف ـاً ،ومضيعــة للوقــت ،والطاقــة ،والمــال 30 ..مليــون دوالر
ع ـلـى وجــه الدقــة».
ثــم كتــب قائ ـاً« :لقــد حــان الوقــت أخيــرا ً لقلــب الطاولــة ع ـلـى بعــض
األشــخاص الخطريــن والمرضــى الذيــن ارتكبــوا جرائــم غايــة ـفـي الخطــورة ،قــد
تصــل إ ـلـى التجســس أو الخيانــة ومحاكمتهــم .يجــب أال يحــدث ذلــك مجــدداً!».
ولــم ُيبــرئ مولــر ترامــب مــن تهمــة عرقلــة ســير العدالــة ،فقــد س ـلَّط الضــوء
ـفـي الواقــع ع ـلـى  11حادث ـا ً اتهــم فيهــا الرئيــس بذلــك.
لكــن المدعــي العــام ويليــام بــار اتخــذ القــرار بــأنَّ المــواد الــواردة ـفـي التقريــر ال
تمثــل عرقلـ ًة للعدالــة.
ويواجــه الديمقراطيــون اآلن قــرارا ً صعب ـا ً للغايــة ،بحســب الصحيفــة
ـل عنيــف
البريطانيــة ،فــإذا حاولــوا عــزل ترامــب ،فهــم يخاطــرون بإثــارة رد فعـ ٍ
مــن جانــب الــرأي العــام األمريكــي ،الــذي قــد ال يكــون متحمس ـا ً كثيــرا ً إلجــراء
تحقيــق مطــول آخــر مــع الرئيــس.
وأشــار الكثيــرون ـفـي الحــزب الديمقراطــي ،وباألخــص رئيســة مجلــس النــواب
نانســي بيلوســي ،إلى أنَّه من األفضل أن يك ّرســوا جهودهم الموحدة لمحاولة
هزيمــة ترامــب ـفـي االنتخابــات الرئاســية لعــام  .2020وقالــت آشــلي إتيــان،
ـث للصحفييــن« :مثلمــا قالــت رئيســة مجلــس
المتحدثــة باســمها ،ـفـي حديـ ٍ
النــواب مــرارا ً وتكــراراً ،علينــا أن نعالــج األمــر بتــأنٍّ ».
ويدعــم تقدميــون آخــرون محاســبة الرئيــس ،مثــل ألكســاندريا أوكاســيو
كورتيــز .إذ قالــت يــوم الخميــس  18أبريل/نيســان ،بعــد االطــاع ع ـلـى محتــوى
تقريــر مولــر ،إنَّهــا ســتوقع ع ـلـى قــرار العــزل الــذي طرحتــه الشــهر الماضــي
رشــيدة طليــب ،زميلتهــا ـفـي البرلمــان.
ويــوم الجمعــة ،أصــدر جيــري نادلــر ،عضــو الكونغــرس الديمقراطــي ورئيــس
اللجنــة القضائيــة بمجلــس النــواب ،أمــر اســتدعاء إ ـلـى وزارة العــدل لتســليم
النســخة الكاملــة مــن تقريــر مولــر واألدلــة األخــرى المتصلــة بــه بحلــول  1مايــو/
أ يــار .وقــال أيضـا ً إنَّــه سيســتدعي مولــر لــإدالء بشــهادته شــخصياً.
وفيمــا قالــت الحكومــة إنَّهــا ســتوفر لبعــض المشــرعين نســخ ًة أقــل
تنقيح ـا ً مــن التقريــر ،قالــت وزارة العــدل مســاء يــوم الجمعــة إنَّ االســتدعاء
الــذي أصــدره نادلــر ،رئيــس اللجنــة القضائيــة ـفـي مجلــس النــواب ،كان «غيــر
ضــروري» و «ســابقا ً ألوانــه».

تقرير مولر ..مجلس النواب األمرييك
يطلب رسميا نسخة كاملة
أصــدرت لجنــة الشــؤون القضائيــة ـفـي مجلــس النــواب األميركــي مذكــرة
رســمية تطلــب بموجبهــا مــن وزارة العــدل ،تســليمها نســخة كاملــة مــن
تقريــر المحقــق الخــاص روبــرت مولــر بشــأن التدخــل الروســي المحتمــل ـفـي
انتخابــات  2016التــي أوصلــت دونالــد ترامــب إ ـلـى البيــت األبيــض.
وأعــرب رئيــس اللجنــة جيــري نادلــر عــن اعتقــاده بــأن الرئيــس ترامــب
ارتكــب جريمــة عرقلــة ســير العدالــة ،بينمــا وصفــت وزارة العــدل مذكــرة
مجلــس النــواب بالمتســرعة وغيــر الضروريــة.
ورفضــت قيــادات الحــزب الديمقراطــي ـفـي الكونغــرس األميركــي اقتراحــا
مــن وزيــر العــدل وليــام بــار بالســماح لهــم باالطــاع ع ـلـى نســخة أقــل
اختصــارا مــن تقريــر مولــر.
وكــرر ســتة مــن النــواب الديمقراطييــن بقيــادة رئيســة المجلــس نانســي
بيلوســي وزعيــم األقليــة ـفـي مجلــس الشــيوخ تشــاك شــومر ـفـي خطــاب،
مطالبتهــم وزيــر العــدل بإتاحــة تقريــر مولــر للكونغــرس كامــا دون أي
اختصــار أو حجــب.
لكــن المشــرعين الديمقراطييــن قالــوا ـفـي المقابــل إنهــم ع ـلـى اســتعداد
لمناقشــة األمــر مــع وزارة العــدل لتوفيــق اآلراء بيــن الجانبيــن.
وقــد أثــار التقريــر حفيظــة النــواب الديمقراطييــن ،فغــردت بيلوســي قائلــة
إن «تقريــر مولــر يرســم صــورة مزعجــة لرئيــس كان ينســج شــبكة مــن
الخــداع والكــذب والســلوك غيــر الســليم ،ويتصــرف كمــا لــو أن القانــون ال
ينطبــق عليــه».
وقالــت النائبــة الديمقراطيــة المســلمة ـفـي الكونغــرس إلهــان عمــر إن
«إجــراءات العــزل جــزء مــن مســؤوليتنا الدســتورية ..لدينــا واجــب التحقيــق
فيمــا إن كان الرئيــس قــد ارتكــب انتهــاكات تســتحق العــزل ،بمــا فيهــا
عرقلــة العدالــة ،وانتهــاك بنــد قانــون األجــور ،والتواطــؤ ،وإســاءة اســتخدام
الســلطة».

جو بايدن يعلن
ترشحه رسمياً
لالنتخابات
األمريكية

أعلــن نائــب الرئيــس األميركــي الســابق ،جــو بايــدن ،ترشــحه رســميا ً
لالنتخابــات الرئاســية األميركيــة.
وذكــرت مجلــة ذا أتالنتــك نقـا ً عــن مصــادر مطلعــة أن جــو بايــدن نائــب
الرئيــس األميركــي الســابق يعتــزم إعــان ترشــحه النتخابــات الرئاســة.
يأ ـتـي اإلعــان بعــد شــهور مــن التكهنــات بشــأن مــا إذا كان بايــدن،
العضــو المخضــرم بالحــزب الديمقراطــي والــذي يحقــق تقدمــا مبكــرا
فياســتطالعات الــرأي ،سيســعى للحصــول ع ـلـى ترشــيح الحــزب
لمنافســة الرئيــس دونالــد ترمــب ـفـي االنتخابــات العــام المقبــل.
وقالــت المجلــة األميركيــة إن فيديــو اإلعــان سيشــمل لقطــات صــورت
قبــل أســبوعين خــارج المنــزل الــذي نشــأ فيــه بايــدن ـفـي مدينة ســكرانتون
بواليــة بنســلفانيا .ويعــزز انتمــاء بايــدن لتلــك المدينــة التــي كانــت مركــزا
صناعيــا مزدهــرا شــعبيته بيــن الناخبيــن مــن الطبقــة العاملــة.
وخــدم بايــدن  36عامــا ـفـي مجلــس الشــيوخ ممثــا لواليــة ديالويــر
وثمانيــة أعــوام ـفـي منصــب نائــب الرئيــس ـفـي إدارة الرئيــس الســابق
بارا كأوبا مــا.
وببلوغــه السادســة والســبعين ســيصبح بايــدن ثا ـنـي أ كبــر مرشــح ـفـي
انتخابــات الحــزب الديمقراطــي بعــد الســيناتور بيرنيســاندرز ( 77عامــا).
وبإعالنــه يصــل عــدد الديمقراطييــن الطامحيــن للفــوز بترشــيح الحــزب
إ ـلـى  19عضــوا .وتســاءل مراقبــون سياســيون ـفـي األســابيع األخيــرة عمــا
إذا
كان بايــدن قــد أرجــأ قــراره بســبب مزاعــم ظهــرت ـفـي اآلونــة األخيــرة
المرأتيــن قالتــا إنهمــا شــعرتا بالضيــق ممــا فعلــه بايــدن معهمــا ـفـي
وقتســابق أثنــاء مناســبات عامــة.
ورد بايــدن ع ـلـى المزاعــم ـفـي وقــت ســابق هــذا الشــهر بقولــه إنــه يعتقــد
أنــه لــم يتصــرف بشــكل غيــر مالئــم مطلقــا طــوال ســنواته ـفـي الحيــاة
العامــة.
ورجــح الرئيــس األميركــي ،دونالــد ترمــب ،أنــه ســينافس بشــكل رئيســي
ـفـي االنتخابــات الرئاســية المقبلــة  ،2020كال مــن الســيناتور بيرنيســاندرز،
ونائــب الرئيــس الســابق جــو بايــدن.
وأضــاف ترمــب ـفـي تغريــدة نشــرها ـفـي  17أبريــل ع ـلـى تويتــر" :أعتقــد
أن المنافســين الرئيســيين ـفـي الســباق االنتخا ـبـي المقبــل ضــد صاحــب
أفضــل اقتصــاد ممكــن ـفـي تاريــخ البــاد والعديــد مــن األشــياء الرائعــة
األخــرى! ســيكونان ،المجنــون بيرنيســاندرز ،والنعســان جــو بايــدن .وأنــا
مســتعد للنــزال ضــد أي شــخص كان."...
موضــوع يهمــك ? أثــارت مزاعــم الســلوك غيــر الالئــق التــي وجهتهــا
مشــرعة ســابقة بواليــة نيفــادا ضــد جــو بايــدن ،تاريخـا ً طويـا ً مــن الحــوادث
التــي تــم فيها...قصــة  6صــور "فاضحــة" فتحــت النــار ع ـلـى جــو بايــدن
أميــركا
و ـفـي وقــت ســابق ،ذكــرت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال" نقــا
عــن مصــدر مطلــع أن بايــدن أخبــر أنصــاره بن ّيتــه الترشــح لالنتخابــات
الرئاســية ،وطلــب المســاعدة ـفـي جمــع المســاهمات والتبرعــات الالزمــة.
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 3سيجارات كادت
أن تغري تاريخ
الواليات املتحدة

تلعــب الصــدف واألخطــاء العســكرية أحيان ـا ً دورا ً هام ـا ً ـفـي حســم الحــروب
وتغييــر مجــرى التاريــخ .فخــال الحــرب األهليــة األميركيــة ،التــي اســتمرت
ألكثــر مــن  4ســنوات وتســببت ـفـي ســقوط مــا يزيــد عــن  600ألــف قتيــل،
حظيــت قــوات االتحــاد الشــمالية بفرصــة مذهلــة لتغييــر مجــرى التاريــخ
وحســم الحــرب بشــكل مبكــر.
و ـفـي حــدود أيلول/ســبتمبر  ،1862تمكنــت قــوات الجنــرال االتحــادي،
جــورج برينتونماكليــان ،بمحــض الصدفــة ،مــن كشــف إحــدى أهــم خطــط
القــوات الجنوبيــة .وبســبب تــردده ـفـي التحــرك ،أضاعــت القــوات الشــمالية
هــذه الفرصــة لتتواصــل بذلــك الحــرب قرابــة  3ســنوات أخــرى متســببة
بمزيــد مــن القت ـلـى.
الجنرال األميركي جورج برينتونماكليالن
وصباح  13أيلول/ســبتمبر  ،1862حل فيلق المشــاة الســابع والعشــرون
أنديانــا الشــمالي بأحــد الســهول القريبــة مــن مدينــة فريدريــك بواليــة
ماريالنــد .وخــال األيــام الفارطــة ،كان هــذا الموقــع قابع ـا ً تحــت ســيطرة
القــوات الجنوبيــة ،حيــث خيمــت قــوات الجنــرال روبــرت إدوارد ـلـي قبــل أن
تواصــل طريقهــا.
الجنرال الجنوبي روبرت إدوارد لي
وخــال فتــرة الراحــة ،حقــق الضابــط جــون بلــوس وزميلــه الرقيــب بارتــون
ميتشــل ا كتشــافا ً مذه ـا ً ،حيــث عثــرا ،أثنــاء تجولهمــا ،ع ـلـى  3ســيجارات
ملفوفــة داخــل ورقــة غريبــة .وبعــد فتــح الورقــة ،ا كتشــف الجنديــان
الشــماليان مــا عــرف باألمــر الخــاص رقــم  191التابــع للقيــادة العســكرية
لجيــش شــمال فرجينيــا .وحــال اطالعهــا ع ـلـى المحتــوى ،تي ّقــن بلــوس
وميتشــل ع ـلـى أهميــة هــذه الورقــة ،واتجهــا فــورا ً لعرضهــا ع ـلـى الجنــرال
صامويــل بيتمــان ،مســاعد الجنــرال ماكليــان ،الــذي تعــرف بــدوره ع ـلـى خــط
زميلــه الســابق بالجيــش الموحــد للبــاد قبــل انــدالع الحــرب األهليــة ،روبــرت
شــيلتون ،الــذي كان يشــغل رتبــة مســاعد للجنــرال الجنو ـبـي ،روبــرت إدوارد
ـلـي.
وتزامن ـا ً مــع ذلــك ،نقــل الجنــرال صامويــل بيتمــان هــذه الورقــة لقائــده
جــورج برينتونماكليــان ،الــذي قضــى األســابيع الفارطــة ـفـي محاولــة تكهــن
مواقــع القــوات الجنوبيــة التابعــة للجنــرال ـلـي.
وبفضــل هــذه الورقــة التــي تضمنــت األمــر  ،191تعــرف الجنــرال ماكليــان
ع ـلـى خطــة عــدوه ليحصــل بذلــك ع ـلـى أســبقية كانــت قــادرة ع ـلـى قلــب
موازيــن الحــرب وحســمها بشــكل ســريع.
وبحســب مــا جــاء باألمــر  ،191قســمت القــوات الجنوبيــة العاملــة تحــت
إمــرة الجنــرال ـلـي لخمــس فــرق انتشــرت ع ـلـى امتــداد  30ميـا ً حــول ضفــاف
نهــر بوتمــاك ،كمــا فصلــت مســافة ق ـدّرت بنحــو  8أميــال بيــن الفرقــة
واألخــرى.
وبــدل اســتغالل هــذا العامــل لصالحــه ومهاجمــة فــرق القــوات الجنوبيــة
المنفصلــة الواحــدة تلــو األخــرى ومنــع التقائهــا أو نصــب كميــن لهــا ،فضــل
الجنــرال ماكليــان التريــث ،حيــث تخ ـ ّوف مــن إمكانيــة التفــوق العــددي
للجيــش الجنو ـبـي ع ـلـى الرغــم مــن تمــرد كثيــر منهــم خــال المعــارك الســابقة
بماريالنــد وفرارهــم مــن ســاحة المعركــة .وبســبب تــردده هــذا ،أهــدر ماكليالن
فرصــة ثمينــة إلنهــاء الحــرب مبكــرا ً لصالــح الشــماليين.
وبعــد هــذه الحادثــة بأربعــة أ يــام ،التقــت قــوات كل مــن ماكليــان و ـلـي ـفـي
 17أيلول/ســبتمبر  1862ضمــن معركــة أنتيتــام ،التــي ص ّنفــت كأكثــر يــوم
دمــوي ـفـي تاريــخ الواليــات المتحــدة بســبب ســقوط  22717ضحيــة بيــن
قتيــل وجريــح ومفقــود مــن كال الطرفيــن.
وخــال هــذه المعركــة ،التــي حققــت خاللهــا القــوات الشــمالية تفوق ـا ً
هامشــياً ،فشــل الجنــرال ماكليــان ـفـي تحقيــق نصــر حاســم لتســتمر بذلــك
الحــرب  3ســنوات أخــرى وتتســبب بمزيــد مــن الضحايــا.

شؤون إمريكية

ترامب ..الرئيس الذي يعرف كل يشء

أثــار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب الدهشــة بنصائحــه الموجهــة إ ـلـى
عناصــر اإلطفــاء الفرنســيين ،حينمــا حثهــم ع ـلـى التحــرك "ســريعا" واســتخدام
صهاريــج الميــاه مــن الجــو إلنقــاذ كاتدرائيــة نوتــردام.
ولــم تكــن هــذه المــرة األو ـلـى التــي يقــدم فيهــا الرئيــس األميركــي نفســه خبيــرا
ـفـي مختلــف المجــاالت.
ولــم تأبــه الســلطات الفرنســية التــي كانــت ـفـي ســباق مــع الزمــن إلنقــاذ
الكاتدرائيــة الباريســية الشــهيرة ،لنصيحــة الرئيــس األميركــي عبــر تويتــر.
وأوضحــت أجهــزة الطــوارئ الفرنســية أن رش كميــات كبيــرة مــن الميــاه مــن
الطائــرات ،كان سيتســبب بهــدم المبنــى العائــد إ ـلـى  850عامــا.
لكــن ال يتوقــع أن تكــون هــذه المعلومــات هــزت ثقــة ترامــب بقاعدتــه
المعرفيــة.
و ـفـي مــا يأ ـتـي بعــض نصائــح قطــب العقــارات الســابق الــذي كان كذلــك
مقدمــا لبرنامــج مــن تلفزيــون الواقــع ،علمــا بــأن صحيفــة "واشــنطن بوســت"
تتهمــه بــاإلدالء بأكثــر مــن تســعة آالف تصريــح كاذب أو مضلــل خــال عاميــن.
رجل العالقات العامة
يشــعر ترامــب بالطبــع بالقلــق ع ـلـى ســمعة مجموعــة "بوينــغ" العمالقــة
لصناعــة الطيــران ،بعــد حاد ـثـي تحطــم لطائرتيــن مــن طــراز " 737ماكــس"،
ولديــه الحــل :تغييــر اســم طــراز الطائــرة.
فقــد كتــب ترامــب عبــر تويتــر "مــاذا أعــرف عــن العالمــات التجاريــة ،ربمــا
ال شــيء (لكننــي أصبحــت رئيســا!) .ولــو كنــت أنــا بوينــغ ،لكنــت أصلحــت
بوينــغ  737ماكــس ،وأضفــت بعــض المزا يــا الرائعــة ،وغيــرت عالمــة الطائــرة
التجاريــة"؛ وأضــاف "لــم يتضــرر أي منتــج بقــدر هــذه الطائــرة .لكــن أ كــرر ،مــاذا
أعــرف أنــا؟".
الطاقة المتجددة
ويقــول الرئيــس نقــا عــن نظريــات ثبتــت عــدم صحتهــا أو ال تــزال غيــر مثبتــة،
إنــه ال يمكــن لتوربينــات الريــاح المســتخدمة لتوليــد الطاقــة التعاطــي مــع
التفــاوت ـفـي اإلنتــاج ،وهــي مضــرة للصحــة.
وقــال أمــام حشــد مــن أنصــاره مقلــدا زوجيــن يعتمــدان ع ـلـى الطاقــة المولــدة
مــن الريــاح "إذا لــم تهــب الريــاح ،فعلينــا أن ننســى التلفــاز هــذه الليلــة"،
مضيفــا بســخرية "عزيــزي ،أريــد أن أشــاهد التلفــاز" ،فيجيبهــا الــزوج "أنــا
آســف! مــا مــن ريــاح".
كمــا قــال ـفـي مناســبة أخــرى إن "ضجيــج (توربينــات الريــاح) يتســبب

روبرت دينريو :لن
ننىس ما فعله
الجمهوريون
بأمريكا

هاجــم الممثــل األمريكــي ،روبــرت دينيــرو الرئيــس األمريكــي ،دونالــد ترامــب،
والحــزب الجمهــوري ،ع ـلـى خلفيــة السياســات ،التــي يديــرون بهــا الواليــات
المتحــدة.
وقــال دينيــرو ،خــال مقابلــة مــع مجلــة" ،هوليــوود ريبورتــر" :إن الشــعب
األمريكــي "لــن ينســى كل األشــياء التــي فعلهــا الجمهوريــون ،خــال فتــرة ترامــب،
حتــى بعــد فتــرة طويلــة ،مــن مغــادرة منصبــه".
وعلــق نجــم هوليــوود ،ع ـلـى الملخــص الخــاص ،المتعلــق بتحقيقــات المحقــق،
روبــرت مولــر بشــأن تدخــل روســي لصالــح ترامــب ،ـفـي انتخابــات الرئاســة ،2016
بالقــول إنــه" :مثيــر للشــفقة" ،مضيفــا" :كان يريــد جعــل الرئيــس أ كثــر مالئمــة".
وتابــع" :أنــت تعلــم أن مــا يثيــر االهتمــام ،هــو أن الديمقراطييــن يحاولــون فعــل
الشــيء الصحيــح ،نحــن ننتظــر أن تأ ـتـي العدالــة ،ثــم ال تأ ـتـي ..أو ســتحدث بطريقــة

بالســرطان".
خبير في التكنولوجيا
ورغــم أنــه اشــتهر بأعمالــه المرتبطــة باألبــراج الســكنية ومالعــب الغولــف،
فــإن لــدى ترامــب مــا يقولــه بشــأن قطــاع الطيــران.
و ـفـي تعليقــه ع ـلـى حادثتــي "بوينــغ  737ماكــس" ،قــال عبــر تويتــر "أصبحــت
قيــادة الطائــرات عمليــة معقــدة للغايــة ،لــم نعــد بحاجــة للطياريــن ،بــل إ ـلـى
علمــاء حاســوب مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا .أرى ذلــك ع ـلـى
الــدوام ـفـي كثيــر مــن المنتجــات .دائمــا نســعى للتقــدم خطــوة غيــر ضروريــة إ ـلـى
األمــام ،بينمــا غالبــا مــا يكــون األقــدم واألبســط أفضــل بكثيــر".
كمــا شــارك خبرتــه ـفـي مجــال الطائــرات المس ـ ّيرة خــال اجتمــاع للحكومــة،
وقــال "أعــرف عــن الطائــرات المســيرة أ كثــر مــن أي شــخص آخــر".
ويدافــع ترامــب عــن التقنيــات القديمــة ،كبنــاء جــدران ع ـلـى الحــدود بيــن
الواليــات المتحــدة والمكســيك مثــا.
وقــال "ال شــيء (آخــر )...ســينفع ،وهــذه هــي الحقيقــة منــذ آالف الســنوات.
أفهــم ـفـي التكنولوجيــا أ كثــر مــن أي شــخص آخــر".
جينات جيدة
وقـدّم ترامــب تفســيرا أيضــا لمــا يعتبــره ذكاء غيــر اعتيــادي يقــول إنــه يتمتــع
بــه ،فقــال ـفـي خطــاب "كان عمــي أســتاذا عظيمــا وعالمــا ومهندســا .الدكتــور
جــون ترامــب ـفـي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،إنهــا جينــات جيــدة
جــدا ..غايــة ـفـي الــذكاء".
وأضــاف "لــو أ ـنـي ترشــحت كديمقراطــي ليبرا ـلـي ،كانــوا ســيقولون أننــي أحــد
أذكــى األشــخاص ـفـي العالــم ..هــذه حقيقــة!".
خبراء سيئون
لكــن الرئيــس ال يثــق بالخبــراء العادييــن ،كأولئــك الذيــن يقــول إنهــم قدمــوا
نصائــح ســيئة بشــأن السياســة الخارجيــة ألســافه ـفـي البيــت األبيــض.
وقــال ـفـي خطــاب "لطالمــا أردت قــول ذلــك ( )...جميــع هــؤالء الخبــراء
رديئــون للغايــة".
وذهــب الرئيــس األميركــي أبعــد مــن ذلــك ،فأشــار إ ـلـى أن األمــور ستســير
بشــكل أفضــل لــو تركــت المســائل الشــائكة -ع ـلـى غــرار الحــرب ضــد تنظيــم
الدولــة اإلســامية وغيــره مــن المجموعــات المتطرفــة -إليــه.
وقــال خــال تجمــع "أعــرف عــن تنظيــم الدولــة اإلســامية أ كثــر ممــا يعرفــه
الجنــراالت".
أو بأخــرى ..ســنرى الكونغــرس ومــدى فاعليتــه".
وقــال" :لكننــي أعتقــد أنــه ســيكون هنــاك الكثيــر مــن المظاهــرات
الجماهيريــة ،والكثيــر مــن االحتجاجــات إذا لــم يتــم حــل هــذا .علينــا أن نعــرف
مــا الــذي حــدث ..يجــب أن نعــرف".
ولفت إلى أنه "ال يعرف ،ما حدث في هذا البلد مع الجمهوريين".
وتمنــى دينيــرو ســجن ترامــب ،وقــال" :ربمــا أ كــون أ كثــر ســعادة ،ـفـي اليــوم
الــذي يضــع مولــر فيــه األصفــاد بيديــه ،ويأخــذه ـفـي ثــوب برتقا ـلـي ،ويضعــه
بعيــدا ً لفتــرة طويلــة".
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شؤون فلسطينية

عائلة زرينة
الفلسطينية..
تهجري آخر

يعت ـلـي الفلســطيني محمــد موســى زرينــة مــع ابــن عمــه وليــد مــا تبقــى مــن
منــزل قريبهمــا أيمــن الــذي هدمــوه بأيديهــم ،بعــد تهديــد ســلطة االحتــال لهــم
بأنهــا ســتهدم المنــزل وتغرمهــم ماليــا.
وخــال عــام تــم هــدم ســت بنايــات للعائلــة تضــم  25شــقة ســكنية ـفـي
منطقــة «بيرعونــة» التابعــة لبلديــة بيــت جــاال غــرب بيــت لحــم جنــوب الضفــة
الغربيــة ،تحــت حجــج البنــاء دون ترخيــص وقربهــا مــن جــدار الضــم والتوســع
العنصــري.
بصــوت مفعــم باأللــم يــروي وليــد زرينــة قصــة العائلــة التــي هجــرت مــن
قريــة المالحــة عــام  ،1948والتــي ال تبعــد ســوى مئــات األمتــار عــن هــذه
المنطقــة (بيرعونــة).
كانــت المنطقــة متواصلــة جغرافيــا معهــا ،لكــن االحتــال قســمها ببنــاء جــدار
الفصــل العنصــري ،وفوقــه جســر يعبــر نفقيــن ير بــط مســتوطنات بيــت لحــم
والخليــل مــن جهــة ،ومســتوطنات القــدس المحتلــة مــن جهــة أخــرى.
ويوضــح أن العائلــة الممتــدة ع ـلـى عشــرين عائلــة صغيــرة ،ـفـي منطقــة
بيرعونــة ،تمتلــك قرابــة  13دونمــا مــن األرض ،تــم شــراؤها بــأوراق رســمية
مــن قبــل جدهــم ،بعــد التهجيــر ،وال يوجــد أي نــزاع ع ـلـى األرض مــع الجيــران.
بــدأت الهجمــة االحتالليــة بعمليــات الهــدم بدا يــة عــام  ،2018وقبلهــا لــم
يكــن هنــاك أي إشــكالية ـفـي عمليــات البنــاء ،قبــل إخطــار االحتــال لهــم بالهــدم
بحجــج عــدم الترخيــص ،وتــم التوجــه إ ـلـى المحاكــم اإلســرائيلية الواحــدة تلــو
األخــرى ،وصــوال إ ـلـى قــرار وجــوب الهــدم ،رغــم امتــاك األوراق الثبوتيــة لــأرض،
وأيضــا عــدم وجــود أي رخصــة ألي بنايــة ســكنية ممتــدة ـفـي بيرعونــة.
يســتغرب وليــد زرينــة ســرعة عمليــات الهــدم ودون ســابق إنــذار ،حتــى وصل
األمــر مؤخــرا لغرامــة ماليــة ع ـلـى منــزل شــقيقه أيمــن الــذي هــدده االحتــال
بدفــع  250ألــف شــيكل (نحــو  70ألــف دوالر) إذا لــم يقــم بهــدم منزلــه
المكــون مــن خمــس شــقق ســكنية ،والتــي أُخطــرت وهــي شــبه جاهــزة ،وكان
سيســكنها وأوالده األربعــة ،ممــا اضطــر العائلــة لهــدم المنــزل ذاتيــا بيدهــا.
وعبــر زرينــة عــن خشــيته مــن االســتهداف القــادم للعائلــة ،ومــا يخبئــه
االحتــال لهــا ،مطالبــا بلجنــة تحقيــق للكشــف عــن اســتهداف العائلــة أينمــا
ســكنت ـفـي هــذه المنطقــة ،مؤكــدا أن عائلــة زرينــة لــن تخــرج مــن أرضهــا.
لــم يتوقــف األمــر ع ـلـى الهــدم فقــط ،فمحمــد موســى زرينــة كان يملــك أرضــا
خلــف الجــدار ،حتــى طــرده االحتــال مــع عائلتــه ،وأســكنهم ـفـي بركســات
(بيــوت متنقلــة) قريبــة ،رغــم أن المنطقــة تتبــع بلديــة بيــت جــاال الفلســطينية،
وليســت ضمــن حــدود بلديــة االحتــال ـفـي القــدس.
وتســاءل محمــد «أ يــن ســنهاجر مــرة أخــرى؟ ..فالهــدم يالحــق العائلــة أينمــا
ســكنت ،حتــى أن ابــن عــم لهــم يســكن بلــدة الخضــر القريبــة تــم هــدم عمــارة
ســكنية لــه بحجــة عــدم الترخيــص».
ويــرى أن االحتــال يريــد زرع فتنــة بيــن العائلــة وســكان المنطقــة ،بــأن
عمليــات الهــدم تتــم فقــط لعائلــة زرينــة «لكننــا نعلــم تمامــا أنــه محتــل يريــد
ـف بتقســم األرض وإنمــا يريــد تقســيم النــاس».
تقســيم كل شــيء ،ولــم يكتـ ِ
لكنــه أ كــد أن عائلــة زرينــة «تعلــم تمامــا أن عمليــة الهــدم تقــع ع ـلـى الجميــع،
وآخرهــا كانــت للمحاميــة باســمة عيســى ،وبــذات الحجــة ،إذن هــو محتــل
يريــد زرع فتنــة بيــن الفلســطينيين ،ولــن ينجــح ألننــا نعيــش مــع العائــات ـفـي
المــكان منــذ عشــرات الســنين ،ونشــارك بعضنــا البعــض باألفــراح واألتــراح،
ووقــف الجميــع معنــا بعــد عمليــات الهــدم».
وناشــد محمــد «كل حــر ـفـي العالــم الوقــوف مــع عائلــة زرينــة ،التــي تقــوم
بالبنــاء للحفــاظ ع ـلـى أرضهــا مــن االحتــال ،العــدو الوحيــد والمجــرم ،الــذي
يتحمــل مســؤولية تهجيــر العائلــة وحــده ،كمــا قــام عــام  1948بحــق كل
الفلســطينيين».
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قداسة عىل قداسة
َسمهم يف األقىص
أطباء فلسطينيون يؤدون ق َ

الميزان – القدس المحتلة – الجزيرة نت
«أقســم باللــه العظيــم أن أراقــب هللا ـفـي مهنتــي وأن أصــون حيــاة اإلنســان ـفـي
كل الظــروف واألحــوال» ..بهــذه الكلمــات أدى أ كثــر مــن مئــة طبيــب فلســطيني
ســم الطبــي ،الســبت  13إبريــل  ،داخــل المســجد األقصــى ،حيــث ارتــدوا
ال َق َ
معطفهــم األبيــض وســماعاتهم الطبيــة رافعيــن كفهــم األيمــن متوســطين قبــة
الصخــرة والمص ـلـى القب ـلـي.
مقدس في مقدس
أ كمــل هــؤالء األطبــاء نهــج مــن ســبقوهم ـفـي كليــة الطــب بجامعــة القــدس ببلــدة
أبوديــس شــرق القــدس المحتلــة ،حيــث بــادرت أول دفعــة طبيــة عــام  2000بــأداء
الســنة الحســنة
القســم الطبــي داخــل األقصــى ،ولــم يقطــع خريجــو الكليــة هــذه ُ
مــن بعدهــم أبــدا طيلــة  19عامــا ،ألهميــة المســجد الشــريف بالنســبة إليهــم.
يعتبــر القســم الطبــي مــن أ كثــر المحطــات أهميــة ـفـي مســيرة الطبيــب ،حيــث
يقســمه قبــل مزاولــة المهنــة متعهــدا أمــام هللا بجملــة مــن االلتزامــات األخالقيــة
التــي تر بــط عالقتــه بمرضــاه وزمالئــه.
واجتمــع األطبــاء مــن شــمال ووســط وجنــوب فلســطين ،ودخلــوا األقصــى
ُفــرادى ـفـي الصبــاح الباكــر ُمخفيــن معطفهــم وســماعتهم الطبيــة ،كــي ال يلفتــوا
انتبــاه شــرطة االحتــال ع ـلـى أبــواب المســجد.
غياب قسري
يقــول وســيم حمــد ( 24عامــا) مــن مخيــم العــروب شــمال مدينــة الخليــل
للجزيــرة نــت إنهــم فعلــوا ذلــك بســبب عرقلــة االحتــال لزمالئهــم الســنوات
الماضيــة ،حيــث منــع إدخالهــم للمعاطــف والســماعات .ويكمــل «آلمنــي أننــا
دخلنــا خلســة ع ـلـى فتــرات وكأننــا نفعــل جرمــا مــا».
ويوضــح حمــد أنــه ومعظــم زمالئــه مــن ســكان الضفــة الغربيــة يمنعهــم االحتــال
مــن دخــول القــدس إال بتصريــح منــه ،وقــد شـكّل تخصــص الطــب جســر العبــور
إ ـلـى القــدس للكثيــر منهــم ،ففــي ســنواتهم الثــاث األخيــرة ،يلزمــون بالتدريــب ـفـي
مشــافي المقاصــد والمطلــع بالقــدس ،ويحصلــون ع ـلـى تصريــح لذلــك.
افتقــد األطبــاء أ كثــر مــن عشــرين زميــا لهــم ُغيبــوا عــن القســم الطبــي ـفـي
األقصــى ،بســبب رفــض االحتــال اســتصدار تصاريــح دخــول لهــم ألســباب
«أمنيــة» ممــا حرمهــم مــن التدريــب ومشــاركة زمالئهــم لحظتهــم التاريخيــة.
وتقــول بيســان وراســنة ( 24عامــا) مــن الخليــل للجزيــرة نــت إن اعتقــال

كوشرن :صفقة
القرن ستعلن بعد
رمضان وتحتاج إىل
تنازالت
قــال مصــدر مطلــع إن المستشــار ـفـي البيــت األبيــض ،جاريــد كوشــنر ،قــال
لمجموعــة مــن الســفراء ،إن عليهــم التح ـلـي بذهــن منفتــح تجــاه مقتــرح
الرئيــس األمريكــي ،دونالــد ترامــب ،للســام ـفـي الشــرق األوســط ،أو مــا يعــرف
بـ"صفقــة القــرن".
وقــال كوشــنر إن "الصفقــة" ســتعلن بعــد انتهــاء شــهر رمضــان المقبــل،

االحتــال لبعــض الطلبــة أدى إ ـلـى تأخرهــم عــن دفعتهــم وبالتا ـلـي تأخــر
تخرجهــم ،وتضيــف أن مــرض الســرطان غ ّيــب زميلهــم مجــدي شــحادة عــن
ســمهم أيضــا ،حيــث تو ـفـي ـفـي ســنته الدراســية الثانيــة ،وأســمى زمــاؤه
َق َ
الدفعــة باســمه.
وتضيــف وراســنة أنهــا لــم تدخــل القــدس طــوال حياتهــا إال ـفـي الســنة الثالثــة
مــن دراســتها ـفـي كليــة الطــب ،وتضيــف :عندمــا رأ يــت األقصــى ألول مــرة
شــعرت أننــي ـفـي حلــم ،طلبــت مــن صديقتــي أن تقرصنــي ألســتيقظ» ويبــدو
أنهــا ستســتيقظ مــن حلمهــا فعــا بعــد شــهر ،ألن تصريــح دخولهــا ســينتهي
بانتهــاء دراســتها.
قبــل شــهر كانــت إيمــان محمــود ( 24عامــا) مــن مدينــة رام هللا حزينــة ع ـلـى
عــدم تمكنهــا مــن أداء القســم الطبــي داخــل األقصــى ،فع ـلـى مــدار ســنواتها
الدراســية منعهــا االحتــال مــن دخــول القــدس بســبب إصابــة شــقيقها ـفـي
مواجهــات مــع االحتــال.
خاضــت الشــابة معركــة قانونيــة فشــلت خاللهــا مــرارا ،لكنهــا اســتطاعت ـفـي
اللحظــة األخيــرة انتــزاع تصريــح للدخــول إ ـلـى القــدس والتدريــب ـفـي مشــافيها
ومشــاركة زمالئهــا القســم الطبــي ،وتقــول للجزيــرة نــت «كان مــن أجمــل
المفاجــآت ـفـي حيا ـتـي».
سم
حكايات خلف ال َق َ
بســبب حواجــز االحتــال وقيــوده لــم يســتطع األهــل مشــاركة أبنائهــم
فرحتهــم باألقصــى ،لكــن أبناءهــم وا كبوهــم باللحظــة عــن بعــد عبــر الصــور
والرســائل ،والكعــك المقدســي الــذي جلبــوه لهــم حيــن عودتهــم.
«أهــدي شــهادتي ألمــي ،لــو أرادت أن تأخذهــا وأنــا أتوقــف لفعلــت مقابــل
تضحيتهــا» بهــذه الطريقــة شــكر أســيد شــاهر شــبانة ( 24عامــا) مــن قريــة
ســنجل قضــاء رام هللا والدتــه عبــر الجزيــرة نــت ،مقابــل وقوفهــا معــه ـفـي
أحلــك أوقاتــه.
تلقــى شــبانة نبــأ نجاحــه ـفـي الثانويــة العامــة بمعــدل  97%بالفــرع العلمــي
ـفـي الذكــرى الســنوية األو ـلـى لوفــاة والــده بدا يــة ســنة «التوجيهــي» الدراســية،
ورغــم مصابــه األليــم عــزم ع ـلـى تحقيــق حلــم أبيــه بــأن يصبــح طبيبــا.
وقــف ملتقطــا صــورة تذكاريــة أمــام قبــة الصخــرة ولســان حالــه يقــول لوالديــه
«تفوقــت وأصبحــت طبيبــا وأعلنــت ذلــك مــن قلــب األقصــى».
بعدمــا تشــكل إســرائيل حكومــة ائتالفيــة ـفـي أعقــاب فــوز رئيــس الــوزراء،
بنياميــن نتنياهــو ،باالنتخابــات.
وتابــع بــأن مقتــرح ترامــب للســام يتطلــب تنــازالت مــن الجانبيــن ،لكنهــا
لــن تعــرض أمــن إســرائيل للخطــر".
وبحســب المصــدر فقــد اعتــرض كوشــنر خــال تصريحاتــه ع ـلـى فكــرة
أن خطــة الســام تتركــز ـفـي معظمهــا حــول الحزمــة االقتصاديــة قائــا إن
المكــون السياســي "واضــح التفاصيــل تمامــا".
و ـفـي وقــت ســابق ،قــال منســق مكافحــة اإلرهــاب ـفـي وزارة الخارجيــة
األمريكيــة ،ناثــان ســيلز ،والــذي يــزور دولــة االحتــال ،إن بــاده تتخــذ تدابيــر
وقائيــة ،تحســبا لمعارضــة الخطــة األمريكيــة المعروفــة إعالميــا بـ"صفقــة
القــرن".
ولــم يفصــح منســق مكافحــة اإلرهــاب ـفـي وزارة الخارجيــة األمريكيــة،
ناثــان ســيلز ،عــن طبيعــة هــذه التدابيــر.
وقــال ســيلز ،لصحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العبرية" :الواليات المتحدة
تتخذ تدابير وقائية تحســبا لمعارضة نشــطة من الســلطة الفلســطينية".
وكلــف الرئيــس اإلســرائيلي ،ريئوفيــن ريفليــن بنياميــن نتنياهو بتشــكيل
الحكومــة الجديــدة خــال  28يومــا قابلــة للتمديــد.
وقــال ريفليــن ـفـي مؤتمــر صحفــي ،إنــه قــرر تكليــف نتنياهــو ـفـي أعقــاب
المشــاورات البرلمانيــة التــي أجراهــا مــع الكتــل التــي تــم انتخابهــا.
وكان رئيــس الســلطة ،محمــود عبــاس قــد أعلــن ـفـي أ كثــر مــن مناســبة ـفـي
األشــهر الماضيــة ،معارضتــه لهــذه الخطــة بعــد أن أعلــن الرئيــس األمريكــي
دونالــد ترامــب ،أنهــا تســقط ملفــي "القــدس والالجئيــن".
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حررها صالح الدين
وآوت الالجئني

شؤون فلسطينية

11

مغن بريطاين يطالب مادونا بعدم
الغناء يف تل أبيب

جهود إلحياء قلعة البرج بالضفة الغربية

ـفـي أقصــى نقطــة جنــوب غــرب الضفــة الغربيــة ،يفصــل جــدار العــزل
اإلســرائيلي قريــة البــرج عــن أراضيهــا الزراعيــة وثالثــة آبــار كانــت أهــم مصادرهــا
المائيــة تاريخيــا.
وع ـلـى بعــد عشــرات األمتــار مــن الجــدار وإ ـلـى الناحيــة الشــرقية ،تقــف قلعــة
تاريخيــة لــم تســلم مــن تدخــات البشــر والحــروب منــذ االحتــال الصليبــي
وحتــى اليــوم.
وتفيــد لوحــة مثبتــة ـفـي الجهــة الغربيــة مــن "قلعــة البــرج" ،بأنهــا بنيــت ع ـلـى
بقايــا موقــع أثــري أثبتــت الحفريــات أنــه اســتخدم ـفـي العصــور الرومانيــة
والبيزنطيــة ثــم اإلســامية.
وتعــود القلعــة بشــكلها الحا ـلـي إ ـلـى العصــر الصليبــي ،وأغلــب الظــن أنهــا
شــيدت ـفـي القــرن الثا ـنـي عشــر للميــاد ،وعرفــت باســم "قلعــة لوفييــر"
و"قلعــة كاســترم فيكــم" ،ومــع تحريــر القــدس مــن قبــل صــاح الديــن عــام
 1187للميــاد ،تــم تدميــر أغلــب القــاع الصليبيــة وتحريرهــا ومنهــا قلعــة
البــرج.
قلعة إستراتيجية ومركز إيواء الجئين
اســتخدمت قلعــة البــرج ألغــراض عســكرية ،فكانــت مــاذا وقــت الحــروب،
واســتخدمت ألغــراض مدنيــة كمســاكن للمزارعيــن الذيــن يفلحــون الســهل
القريــب منهــا.
أمــا االســتخدام اإلســتراتيجي واألهــم للقلعــة فهــو اســتخدامها نقطــة مراقبــة
للطريــق الــذي ر بــط المنحــدرات الغربيــة لمدينــة الخليــل بجنوبهــا ،والــذي
ير بــط القــدس المحتلــة والشــام عمومــا بقطــاع غــزة ومصــر.
وقبــل أ يــام أطلقــت جهــات محليــة ودوليــة مشــروعا برعايــة وزارة الســياحة
واآلثــار الفلســطينية لبعــث الحيــاة ـفـي القلعــة ،بهــدف لفــت األنظــار ألهميتهــا
التاريخيــة مــن ناحيــة والمســاعدة ـفـي توفيــر مرفــق اقتصــادي جديــد ـفـي البلــدة
الواقعــة ع ـلـى بعــد  22كيلومتــرا جنــوب غــرب الخليــل مــن ناحيــة أخــرى.
والقلعــة منشــأة مســتطيلة الشــكل ( 45 × 52متــرا) ،وفيهــا كافــة المرافــق
محصنــة
مــن مســاكن وأنفــاق وآبــار ميــاه وأخــرى لتخزيــن الحبــوب ،وكانــت
ّ
بأســوار حجريــة قويــة ويحيــط بهــا خنــدق دفاعــي محفــور ـفـي الصخــر بعــرض
ثالثيــن متــرا ،لمنــع الغــزاة مــن الوصــول إليهــا.
وتضــم القلعــة بقايــا كنيســة صغيــرة مالصقــة لجدارهــا الجنو ـبـي ،وخــال
جريــن ،وبنــت
النكبــة اســتخدمت مرافقهــا مرا كــز إ يــواء للفلســطينيين المه ّ
بعــض العائــات بيوتــا ع ـلـى أجــزاء منهــا ،لكــن أغلــب العائــات غادرتهــا
وأقامــت ـفـي بيــوت حديثــة أنشــئت أغلبهــا ـفـي الناحيــة الشــرقية ،نظــرا لمنــع
التمــدد العمرا ـنـي غر بــا باتجــاه الخــط األخضــر.
يقــول خبيــر اآلثــار مديــر ملــف اليونســكو بــوزارة اآلثار والســياحة الفلســطينية
أحمــد الرجــوب ،إن بنــاء القلعــة يعــود إ ـلـى عــام  1150للميــاد ،وتــم تدميرهــا
ضمــن إســتراتيجية صــاح الديــن األيو ـبـي العســكرية خــال تحريــر فلســطين
مــن الصليبييــن.
وأضــاف أن بعــض مرافــق القلعــة اســتخدمت ســكنا ـفـي الفتــرة العثمانيــة
المتأخــرة ،موضحــا أن مشــروع ترميمهــا الــذي أطلــق قبــل أ يــام هــو جــزء مــن
مشــروع زراعــي للمنطقــة لغايــات تنمويــة وســياحية ـفـي منطقــة صــادر الجــدار
ســلتها الغذائيــة ومواردهــا المائيــة.
وجهة سياحية فلسطينية
وأشــار الرجــوب للجزيــرة نــت إ ـلـى أن القلعــة واحــدة مــن محطــات مســار
إبراهيــم الســياحي الــذي يبــدأ مــن جنيــن شــماال وينتهــي بجنــوب الخليــل
بطــول  321كيلومتــرا ،ويمــر بــ 55تجمعــا فلســطينيا ـفـي المناطــق المصنفــة
"ج" والخاضعــة لســيطرة االحتــال.
وذكــر رئيــس مجلــس مح ـلـي قريــة البــرج ســرحان عمايــرة أن جهــات عــدة
وبإشــراف مــن وزارة الســياحة واآلثــار أخــذت ع ـلـى عاتقهــا ترميــم القلعــة
والعقــود (الغــرف) والبنايــات المحيطــة بهــا ،وإعادتهــا قــدر اإلمــكان لســابق
عهدهــا.
وب ّيــن أن المســاعي تتجــه لالســتفادة مــن القلعــة ع ـلـى الصعيــد الســياحي
بإقامــة غــرف فندقيــة ،وتوفيــر مــكان إقامــة للدارســين والباحثيــن ومتحــف،
إضافــة لمرافــق اقتصاديــة ومقهــى إلنعــاش المنطقــة.
وأوضــح أن إقامــة جــدار االحتــال حــرم ســكان القريــة مــن ســهل خصــب
أقــرب لســهل مــرج ابــن عامــر ،وحرمهــا مــن أهــم مصــادر مياههــا ،وعــزل أقــدم
مدرســة ـفـي القريــة.
و ُيس ـ ّ
خر عمايــرة جــل وقتــه لجعــل قريتــه واحــدة مــن أهــم الوجهــات
الســياحية ـفـي فلســطين ،ويعمــل جاهــدا لتوفيــر فــرص عمــل تناســب خريجــي
الجامعــات وغيــر المتعلميــن.

نشــرت صحيفــة "الغارديــان" مقــاال للمغنــي والموســيقي اإلنجليــزي ،جــورج
ووتــرز ،الــذي شــارك ـفـي إنشــاء فرقــة الــروك التقدميــة "بنــك فلويــد" ،يقــول
فيــه إن قبــول المغنيــة مادونــا دعــوة لحضــور مســابقة يوروفيجــن للغنــاء ـفـي
تــل أبيــب شــهر مايــو يثيــر مــرة أخــرى تســاؤالت أخالقيــة وسياســية لــكل واحــد
منــا ليفكــر فيهــا.
ويشــير ووتــرز ـفـي مقالــه إ ـلـى أنــه " ـفـي باريــس ـفـي عــام  ،1948قامــت األمــم
المتحــدة ،وكانــت حديثــة الــوالدة حينهــا ،بعمــل مســودة ثــم تبنــي اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي نــص ـفـي القانــون الدو ـلـي ع ـلـى أن إخواننــا
وأخواتنــا كلهــم ـفـي أنحــاء العالــم كلــه ،بغــض النظــر ع ـلـى إثنيتهــم وجنســيتهم
ودينهــم ،يتمتعــون بحقــوق إنســان أساســية ،بمــا فيهــا حــق الحيــاة والحريــة
وتقريــر المصيــر".
ويقــول الكاتــب" :لذلــك يجــب ع ـلـى كل منــا طــرح الســؤال اآل ـتـي ع ـلـى نفســه:
هــل أتفــق مــع إعــان األمــم المتحــدة؟".
ويضيــف ووتــرز" :إن كان جوابــك نعــم ،فــإن هنــاك ســؤاال آخــر يطــرح نفســه:
هــل أنــا مســتعد للوقــوف خلــف دعمــي لحقــوق اإلنســان وفعــل ذلــك؟ هــل
سأســاعد إخوا ـنـي وأخوا ـتـي ـفـي نضالهــم للحصــول ع ـلـى حقوقهــم اإلنســانية ،أم
أننــي ســأعبر وأســير ـفـي الجانــب اآلخــر؟".
ويبيــن الكاتــب أنــه " ـفـي ســياق الحــوار الحا ـلـي حــول مــكان إقامــة نهائيــات
مســابقة يوروفيجــن ،ومشــاركة مادونــا وغيرهــا مــن الفنانيــن ،فــإن اإلخــوة
واألخــوات المعنييــن هــم الشــعب الفلســطيني ،الذيــن يعيشــون تحــت نظــام
احتــال عنصــري قمعــي ،وال يتمتعــون بحــق الحيــاة وال الحريــة وال تقريــر
المصيــر".
ويلفــت ووتــرز إ ـلـى أن "المجتمــع المد ـنـي الفلســطيني ناشــد ـفـي عــام 2004
بقيــة العالــم للمســاعدة ،ومــن بيــن األشــياء التــي طلبهــا إقامــة خــط اعتصــام
ثقا ـفـي ،وطلــب مــن الفنانيــن أن يتوقفــوا عــن األداء ـفـي إســرائيل حتــى تعتــرف
الحكومــة اإلســرائيلية بحــق الفلســطينيين ـفـي تقريــر مصيرهــم ،ومنــذ ذلــك
الوقــت اســتجبت إ ـلـى دعوتهــم ،وفعلــت مــا بوســعي إلقنــاع اآلخريــن بفعــل
الشــيء ذاتــه".
ويقــول الكاتــب" :قــال بعــض زمال ـئـي المغنيــن ،الذيــن قامــوا بــاألداء ـفـي
إســرائيل ،بأنهــم يقومــون ببنــاء جســور وذلــك لخدمــة الســام ،كالم فــارغ،
فــاألداء ـفـي إســرائيل يعنــي الحصــول ع ـلـى أمــوال جيــدة ،لكــن فعــل ذلــك
يعنــي التطبيــع مــع االحتــال ،والفصــل العنصــري ،والتطهيــر العر ـقـي ،وســجن
األطفــال ،وقتــل المتظاهريــن الســلميين ..وتلــك األشــياء الســيئة كلهــا".
ويضيــف ووتــرز" :بالمناســبة ألننــي أدعــم حقــوق اإلنســان ،وأنتقــد انتهــاكات
الحكومــة اإلســرائيلية ،أتهــم دائمــا بمعــاداة الســامية ،ويمكــن اســتخدام هــذا
االتهــام ع ـلـى أنــه حاجــز دخا ـنـي لصــرف النظــر والتشــكيك ـفـي مصداقيــة أولئــك
الذيــن يســلطون الضــوء ع ـلـى جرائــم إســرائيل ضــد اإلنســانية ،ويجــب أن أشــير
هنــا إ ـلـى أننــي أدعــم النضــال ألجــل حقــوق اإلنســان للمظلوميــن كلهــم ـفـي أي
مــكان ،وديــن الظالــم ال يهمنــي ،فــإن أ يــدت الروهينغــا وأبغضــت اضطهــاد
ميانمــار لهــم ،فــإن هــذا ال يعنــي أننــي ضــد البوذييــن".
ويتابــع الكاتــب قائــا" :إننــي أعتقــد أن مســتقبل البشــرية يعتمــد بشــكل
كبيــر ع ـلـى مقدرتنــا ع ـلـى تطويــر إمكانياتنــا للشــعور مــع اآلخريــن ،وليــس
إمكانياتنــا لقمعهــم وظلمهــم ،ال نســتطيع أن نرجــع إ ـلـى العصــور المظلمــة
عندمــا كان الحــق مــع القــوة ،نحــن أفضــل مــن هــذا ،أليــس كذلــك؟".
ويواصــل ووتــرز قائــا" :أظــن أننــي أتحــدث إ ـلـى كل شــخص لــه عالقــة فيمــا

أراه خيانــة مــن يوروفيجــن إلنســانيتنا المشــتركة ،للتركيــز ع ـلـى مقدرتهــم
للتعاطــف مــع إخوانهــم وأخواتهــم الفلســطينيين ،بــأن يضعــوا أنفســهم ـفـي
مكانهــم ،وأن يحاولــوا التخيــل العيــش لمــدة ســبعين عامــا ،جيــا بعــد آخــر،
حيــث تفيــق كل صبــاح ع ـلـى زحــف تدميــر حيــاة الشــعب الممنهــج ،وهــم
الذيــن بقــوا مرفوعــي الــرأس وقاومــوا بشــجاعة كبيــرة ،وبثبــات وفضيلــة طلبوا
المســاعدة منــا (القلــوب المجروحــة والفنانيــن) ،و ـفـي نظــري علينــا جميعــا
واجــب إنســاني وأخال ـقـي كوننــا إخــوة ـفـي البشــرية باالســتجابة لدعوتهــم".
ويقــول الكاتــب" :كانــت أمــي تحــاول توجيهــي عندمــا كنــت شــابا فتقــول:
(روجــر ،ـفـي أي وضــع ،هنــاك دائمــا تقريبــا شــيء صحيــح تفعلــه ،لكــن يجــب أن
تفكــر بــه جيــدا ،ومهمــا كان ،ويمكنــك النظــر إ ـلـى وجهــات النظــر كلهــا ،ثــم قــم
بالقــرار لنفســك مــا هــو الشــيء الصحيــح لفعلــه وافعلــه)".
ويختــم ووتــرز مقالــه بالقــول" :أحــث المشــاركين الشــباب كلهــم ،و ـفـي
الحقيقــة الشــباب كلهــم ،والشــيب والشــباب ع ـلـى حــد ســواء ،وهــذا يضــم
مادونــا ،أن يقــرأوا الميثــاق العالمــي لحقــوق اإلنســان لألمــم المتحــدة ،الــذي
ترجــم إ ـلـى  500لغــة ،ولهــذا ســيعرف الجميــع ببنــوده ال ـ  ،30وإذا التزمنــا بهــا
اســتطعنا حمايــة كرتنــا األرضيــة الجميلــة مــن الدمــار".
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دراسةأملانية:املسلمون
لديهم أعىل مستويات
الرضا عن الحياة
تشــير دراســة جديــدة إ ـلـى أن المســلمين يشــعرون برضــا أ كبــر عــن حياتهــم،
بفضــل شــعورهم أ كثــر ب ـ «الترابــط الروحــي» ،عــن أصحــاب الديانــات األخــرى.
حتــى اآلن ،أقصــى مــا اســتطعنا تحقيقــه لقيــاس مــدى الرضــا عــن الحيــاة هــو
محاولــة قيــاس «الســعادة» ،ـفـي حيــن تقتــرح الدراســة الجديــدة التــي أجراهــا
عالــم النفــس األلما ـنـي أن الشــعور ب ـ «الترابــط الروحــي» يتنبــأ بمــدى الرضــا
العــام.
يضيــف تقريــر نشــرته صحيفــة  The Daily Mailالبريطانيــة ،أنــه عندمــا
قســم الباحثــون المشــاركين ـفـي االســتطالع البالــغ عددهــم  67.562فــردا ً
ّ
حســب الديــن ،كان المســلمون أ كثــر شــعورا ً بالترابــط الروحــي.
وأشــارت األبحــاث ـفـي عــدد مــن التخصصــات ،مــن بينهــا الديــن والفلســفة
وعلــم النفــس ،إ ـلـى أن األنــواع المختلفــة مــن الترابــط تــؤدي إ ـلـى شــعور شــامل
بالرفاهيــة والســعادة.
ومــن بيــن «األســئلة الكبــرى» ـفـي علــم النفــس؛ «مــا هــي الســعادة؟ وكيــف
نحصــل عليهــا؟».
ال نعــرف ،ولــن نعــرف ،وربمــا إذا عرفنــا فلــن تكــون اإلجابــة قابلــة للتطبيــق
عالمي ـاً.
لكـ�ن إد ديينـ�ر ،أسـ�تاذ علـ�م النفـ�س الفخـ�ري بجامعـ�ة إلينـ�وي ـف�ي أوربانـ�ا-
شــامبين ،يشــتهر ـفـي الدوائــر األكاديميــة بمحاوالتــه تحديــد مقيــاس للســعادةأو «مقيــاس الرضــا عــن الحيــاة».
يتألــف مقيــاس إد دينييــر مــن خمســة أســئلة تســتهدف التك ُّهــن بمــدى رضــا
الشــخص عــن حياتــه ككل.
ع ـلـى مقيــاس مــن واحــد إ ـلـى ســبعة ،يجيــب الشــخص مــن خــال تحديــد
مــدى موافقتــه مــع أو رفضــه مــا يطرحــه الســؤال.
وكلمــا كانــت درجاتــك أع ـلـى ،كان شــعورك بالرضــا عــن حياتــك أ كبــر (أو كمــا

طعام حالل..
معاناة املسلمني
بحثا عن منتجات
بضعف الثمن

ُيفتــرض ذلــك).
األشــخاص الذيــن يصفــون أنفســهم بأنهــم «ملتزمــون ديني ـاً» أ كثــر احتمــاال ً
لقــول إنهــم «ســعداء جــداً»
واقترحــت بعــض الدراســات ،ومــن بينهــا اســتطالع أجــراه مركــز بيــو لألبحــاث
عــام  ،2016أن األشــخاص الذيــن يصفــون أنفســهم بأنهــم «ملتزمــون ديني ـاً»
أ كثــر احتمــاال ً لقــول إنهــم «ســعداء جــداً» ـفـي حياتهــم.
الغالبيــة العظمــى ( )95%مــن هــؤالء األمريكييــن الســعداء جــدا ً كانــوا
مســيحيين :بروتوســتانت أو كاثوليــك أو مورمــون.
ولكــن الحالــة الروحانيــة –بغــض النظــر عــن االنتمــاء إ ـلـى ديــن معيــن– ترتبــط
ارتباط ـا ً وثيق ـا ً بالرضــا عــن الحيــاة ،والســعادة والتفــاؤل لــدى مرضــى الســرطان.
واســتقر علمــاء النفــس ع ـلـى فكــرة «الترابــط الروحــي» ،بوصفــه الخيــط
المشــترك بيــن البشــر الروحانييــن مــن كل األديــان.
يعتقــد ســيغموند فرويــد ،المل ّقــب ب ـ «أ ـبـي التحليــل النفســي» ،أن كل البشــر
يتوقــون للعــود إ ـلـى شــعور «الترابــط» الــذي كانــوا ينعمــون بــه ـفـي أرحــام أمهاتهــم،
وارتباطهــم بهــا بالســبل كافــة.
حــدد علمــاء النفــس المعاصــرون أيض ـا ً مفهــوم «الترابــط الروحــي» بأنــه إحــدى
الســمات الشــخصية التــي تميــز األشــخاص الســاعين إ ـلـى روابــط أ كثــر مــع
اآلخريــن ،ومــع البيئــة ،ومفهومهــم عــن القــوة األســمى ،أو «هللا».
ويبــدو أن كل هــذه المفاهيــم الخاصــة ب ـ «الترابــط الروحــي» ترتبــط بتحقيــق
الرضــا بشــكل أ كبــر عــن الحيــاة ،وهــو مــا يرتبــط بــدوره بنتائــج أفضــل للصحــة
العقليــة والبدنيــة.
أراد الباحثــون ـفـي جامعــة مانهايــم بألمانيــا تحليــل مــدى تأثيــر «الترابط الروحي»
ع ـلـى الرضــا عــن الحيــاة ـفـي األديــان المختلفة.
لــذا ،أجــروا اســتطالعا ً ع ـلـى أ كثــر مــن  67ألــف شــخص مــن غيــر الطــاب (حيــث
يعتقــدون أن اســتخدام العينــات الطالبيــة يح ـ ّرف ويح ـ ُّد مــن البيانــات المتعلقــة
الميزان  -لندن – الجزيرة نت
أمــام ثالجــة اللحــوم والدواجــن بأحــد المتاجــر الكبــرى ـفـي لنــدن ،وقفــت أراقــب
ســيدتين مســلمتين تتبضعــان ،فبينمــا همــت إحداهمــا بأخــذ طبــق مــن صــدور
الدجــاج لتضعــه ـفـي عر بــة التســوق الخاصــة بهــا ،وقفــت الســيدة األخــرى إ ـلـى
جانبهــا ـفـي الصــف نفســه ولكــن أمــام ثالجــة كتــب عليهــا كلمــة «حــال» ،وأحضــرت
اللحــم المفــروم ودجاجــة ،يبــدو أن كال منهمــا تعــرف مــا يناســب احتياجاتهــا التــي
تتفــق مــع مــا تؤمــن بــه مــن معتقــد أو فتــوى.
قــد يبــدو األمــر بســيطا وعاديــا ،لكنــه يعكــس واقعــا يعيشــه المســلمون ـفـي
بريطانيــا ،فهــم يتفقــون ع ـلـى أن لحــم الخنزيــر حــرام وحريصــون ع ـلـى تجنــب كل
األطعمــة التــي يدخــل الخنزيــر ـفـي مكوناتهــا ،ـفـي حيــن يختلفــون بشــأن لحــوم البقــر
والدواجــن ،فالبعــض يراهــا حــاال يمكــن تناولهــا ،والبعــض اآلخــر ال يأكلهــا إال إذا
اشــتراها مــن محــات «الحــال» فقــط!
وأصبــح شــعار «حــال» بمثابــة عالمــة (ماركــة) مســجلة يضعهــا التجــار ع ـلـى
ســلعهم لجــذب المســتهلك إ ـلـى منتجاتهــم ،لتصبــح كلمــة «حــال» بمثابــة
الضمانــة والدليــل الــذي يصدقــه المســلمون.
التخدير قبل الذبح
و ـفـي خطــوة جريئــة أثــارت الكثيــر مــن الجــدل ،أجــازت هيئــة الطعــام الحــال
البريطانيــة  )Halal Food Authority (HFAأ كل لحــوم الخــراف واألبقــار
والدواجــن التــي تــم صعقهــا بغــرض التخديــر قبــل الذبــح ،وهــو مــا ســبق أن أ كــده
تقريــر قديــم للجمعيــة الملكيــة لحمايــة الحيوانــات مــن اإلســاءة صــدر عــام ،2004
حيــث قــال إن  90%مــن لحــوم األبقــار والخــراف والدواجــن التــي تحمــل شــهادة
حــال ـفـي األســواق البريطانيــة تــم صعقهــا بغــرض التخديــر قبــل إتمــام عمليــة
الذبــح المتعــارف عليهــا شــرعا.
تقــول ســينار شــبل إنهــا منــذ مجيئهــا للعيــش ـفـي لنــدن وهــي تعلــم أن بريطانيــا
مــن البلــدان التــي تصعــق الحيوانــات قبــل الذبــح بشــحنة كهربيــة ضعيفــة حتــى
يتــم تخديرهــا فــا تشــعر باأللــم ،فهــم يعلمــون أن ذبــح الحيــوان وســيالن دمــه
أصــح طريقــة ألكل اللحــوم ،وهــذا يتوافــق مــع شــروط الذبــح الشــرعي الــذي
نعرفــه ـفـي بالدنــا اإلســامية ،بــل أنهــا أفضــل مــن طريقــة الذبــح المتبعــة ـفـي بعــض
الــدول العربيــة.
وفيمــا يتعلــق بالبســملة ،تــرى شــبل أن «الذبــح ـفـي جهــة القبلــة مــن ســنن الذبــح
وليــس مــن شــروطه» ،وألنهــا تعــرف مــن القــرآن الكريــم قــول هللا تعا ـلـى «وطعــام
ـل لهــم» ،لــذا «أقــول بســم هللا قبــل بــدء
ل لكــم وطعامكــم حـ ّ
أهــل الكتــاب ح ـ ٌّ
األكل».
وتابعــت شــبل أنهــا تواجــه مشــكلة عــدم اقتنــاع بعــض المســلمين بهــذا
الــرأي ،مضيفــة «موضــوع الحــال مجــرد تجــارة ال تتعلــق بالديــن ،بدليــل وجــود

بالشــعور ب ـ «الترابــط الروحــي» والتقديــر الذا ـتـي للرضــا عــن الحيــاة) مــن
جنســيات غيــر معلِنــة عــن انتماءاتهــا الدينيــة ،واســتخدموا أســئلة مصممــة
لتقييــم مــدى شــعورهم باالرتبــاط الروحــي والرضــا.
المسلمون األكثر اعتقادا ً بارتباطهم بشيء أ كبر من أنفسهم
وبحســب الدراســة الجديــدة ،التــي نُشــرت ـفـي مجلــة الجمعيــة األمريكيــة
لعلــم النفــس ،فإنــه مــن بيــن كل المجموعــات ،كان المســلمون األكثــر اعتقــادا ً
بارتباطهــم بشــيء أ كبــر مــن أنفســهم.
بعــد المســلمين ،جــاء المســيحيون ،الذيــن ال يعتبــرون أنفســهم مــن
الكاثوليــك أو البروتســتانت ،ـفـي المركــز الثا ـنـي للشــعور بالترابــط الروحــي ،ومــن
بعدهــم جــاء البوذيــون ثــم الهنــدوس.
الملحدون األقل شعورا ً بالترابط تجاه اآلخرين
بينمــا كان الملحــدون األقــل شــعورا ً بالترابــط تجــاه اآلخريــن أو تجــاه قــوة
عليــا.
وعــاوة ع ـلـى ذلــك ،أ كــد النمــوذج الرياضــي الــذي صممــه الباحثــون الصلــة
القويــة بيــن الترابــط الروحــي والرضــا عــن الحيــاة.
كتبــت الرا مــاري إدينغر-شــونز ،عالمــة النفــس بجامعــة مانهايــم« :تشــير
(النتائــج) بوضــوح إ ـلـى أن االتجــاه الســببي للر بــط بيــن مفهــوم الترابــط الروحي
والرضــا عــن الحيــاة يتماشــى مــع االفتراضــات المســتمدة مــن األدبيــات
الســابقة؛ يصبــح مفهــوم الترابــط الروحــي أحــد المحــددات المهمــة للرضــا عــن
الحيــاة بمــرور الوقــت ،ـفـي حيــن ال يوجــد أي تأثيــر عكســي للرضــا عــن الحيــاة
ع ـلـى مفهــوم الترابــط الروحــي».
وأضافــت« :ســيكون مــن المهــم اختبــار مــا إذا كانــت الفــروق الفرديــة ـفـي
الشــعور بالترابــط الروحــي يمكنهــا التنبــؤ باختالفــات ـفـي التكيــف مــع الواقــع،
والتأقلــم مــع أحــداث الحيــاة وضغوطهــا ،ع ـلـى ســبيل المثــال».
تهــدف البوذيــة إ ـلـى تحقيــق الســكينة ،التــي يصــل إليهــا الفــرد مــن خــال
التخلــص مــن المعانــاة.
بينما ترتكز الهندوسية على الصدق.
ولكــن المعتقــد األهــم ـفـي اإلســام هــو «التوحيــد» ،أي اإليمــان بمفهــوم
االرتبــاط الروحــي الغيبــي باإللــه الواحــد.
لذا ،ليس من الغريب أن نجد المسلمين األكثر شعورا ً بالترابط الروحي.
مــن الصعــب تحديــد كيــف تتغيــر حاالتنــا البدنيــة والعقليــة نتيجــة الشــعور
ب ـ «الترابــط الروحــي» ،لكننــا نعــرف أن الروابــط االجتماعيــة تحفــز كل شــيء،
مــن تحســين أداء أجهــزة المناعــة إ ـلـى إطالــة العمــر ،وتولّــد قــدرة أ كبــر ع ـلـى
التعاطــف ،وتح ـ ُّد مــن الشــعور بالقلــق واالكتئــاب.
وربما يحقق الشعور بـ«الترابط الروحي» تلك النتائج نفسها.
كتــب الباحثــون« :هــذه الدراســة تســلط الضــوء ع ـلـى الجوانــب النفســية
لألديــان ،وال تكشــف فقــط عــن متوســط مســتوى الشــعور بالترابــط الروحــي
ـفـي مختلــف األديــان ،بــل تكشــف أيض ـا ً عــن تأثيــر ذلــك الشــعور ع ـلـى مــدى
الرضــا عــن الحيــاة بنــاء ع ـلـى تأثيــر االنتمــاء الدينــي».

الدقيــق حــال ،وحتــى الفالفــل حــال! كيــف يســتخفون بعقــول النــاس هكــذا
ويتاجــرون تحــت مســمى الديــن؟!».
مقاطعة المطاعم
أمــا ســلمى صبــاح فتشــتري اللحــم الحــال وال تــأكل إال ـفـي المطاعــم
الحــال .وأوضحــت أنهــا ســألت شــيخها ـفـي مصــر عــن حكــم شــراء اللحــوم ـفـي
الخــارج ،وكانــت إجابتــه بضــرورة تحــري الحــال ،وإذا لــم تجــد يمكنهــا أن تــأكل
األســماك أو الخضــروات بديــا عــن اللحــوم.
تقــول صبــاح إنهــا إذا وجــدت مطعمــا يقــدم بعــض أصنــاف الحــال ال تــأكل
أيضــا منــه ،ألنــه يطبــخ اللحــوم الحــال ـفـي الشــواية أو المقــاة نفســها التــي
ســبق أن طهــي فيهــا لحــم الخنزيــر ،وهــذا يؤثــر ع ـلـى اللحــم حتــى لــو كان حــاال.
وحرصــا منهــا ع ـلـى تحــري الحــال ،منعــت بناتهــا مــن شــراء الحلــوى التــي
يدخــل ـفـي مكوناتهــا جيالتيــن الخنزيــر ،وعلمتهــن أن يبحثــن ـفـي مكونــات
الحلــوى ع ـلـى الجيالتيــن النبا ـتـي الــذي يجــوز تناولــه.
وتابعــت أن هنــاك مــن يقــول إن مصــدر اللحــوم ـفـي المتاجــر واحــد ،وإن كلمــة
حــال مجــرد خدعــة ،ولكنهــا تــرى أنــه أمــر ال يخصهــا والذنــب ليــس ذنبهــا.
تقــول شــيماء أبــو الخيــر إنهــا تــأكل مــا تريــد طالمــا أنــه ليــس لحــم خنزيــر،
فهــي تشــتري اللحــوم والدجــاج مــن المحــات العاديــة ،وتــأكل ـفـي المطاعــم
اإليطاليــة والصينيــة وغيرهــا ،وتعتبــر كلمــة حــال مجــرد تجــارة لجــذب
المســلمين ،مــن ثــم بيــع الســلع بضعــف الســعر ـفـي المحــات العاديــة!
أمــا آ يــة حســن فقــد شــرحت ألطفالهــا مســألة الطعــام الحــال ،فأصبحــوا
حريصيــن ع ـلـى تحــري الحــال رغــم صغــر ســنهم ،فعندمــا شــك االبــن ـفـي
الدجــاج المقــدم لــه ـفـي المدرســة قــرر أال يأكلــه ألنــه ليــس حــاال.
تجارة الحالل المربحة
أطلقــت شــازيا ســليم ( 30عامــا) مشــروعها قبــل ســت ســنوات لتقديــم
الطعــام البريطا ـنـي الكالســيكي ـفـي صــورة وجبــات حــال تبــاع ـفـي كبــرى
المتاجــر البريطانيــة ،حيــث تضاعفــت اســتثمارات مشــروعها خــال الســنوات
األخيــرة بســبب اإلقبــال المتزا يــد ع ـلـى المنتجــات الحــال ـفـي بريطانيــا ،بحســب
صحيفــة غارديــان.
تقــدر تجــارة األغذيــة والمشــروبات الحــال ـفـي العالــم بحوا ـلـي  1.37تريليــون
دوالر ـفـي العــام  ،2014وهــو مــا يمثــل  18%مــن الســوق بأكملــه ،ومــن
المتوقــع أن يرتفــع عــدد المســلمين ـفـي جميــع أنحــاء العالــم إ ـلـى  2.8مليــار
نســمة ـفـي العــام  ،2050وفقــا لمركــز أبحــاث «بيــو» (.)Pew
وينمــو ســوق الحــال ـفـي أوروبــا بمعــدل ســنوي يبلــغ أحيانــا  ،20%وبحســب
«ســي أن أن» فــإن المنتجــات الحــال أ كثــر تكلفــة مــن المنتجــات العضويــة،
وهــو مــا يبــرر ارتفــاع أســعارها مقارنــة بنظيرتهــا ـفـي األســواق.
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تحقيق أممي بنقل رصاص يف صدور الدعم األمرييك
لحفرت يكشف
اإلمارات أسلحة إىل األصدقاء ..قتىل
حفرت يف ليبيا
وجرحى باشتباكات مواقف الدول
يف ليبيا
روسية إيرانية
بسوريا

تحقــق األمــم المتحــدة ،ـفـي مزاعــم بــأنّ دولــة اإلمــارات ،شــحنت أســلحة
لدعــم «أميــر الحــرب» اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر ـفـي ليبيــا ،ـفـي انتهــاك
للحظــر الدو ـلـي المفــروض ع ـلـى األســلحة ،وفــق مــا كشــفته صحيفــة «ذي
إندبندنــت» البريطانيــة.
وقالــت ســتيفاني وليامــز ،نائبــة رئيــس بعثــة األمــم المتحــدة ـفـي ليبيــا،
ـفـي مقابلــة مــع الصحيفــة مــن طرابلــس« :نحــن نتتبــع تقاريــر عــن جميــع
أنــواع األســلحة أو األنظمــة المهر بــة .لقــد رأينــا تقاريــر متعــددة عــن تدفــق
األســلحة .نحــن قلقــون للغايــة .هــذا ليــس نــوع التصعيــد الــذي نحتــاج إليــه.
نحــن بحاجــة إ ـلـى خفــض ذلــك».
ولفتــت الصحيفــة إ ـلـى أنّ األمــم المتحــدة ،تحقــق ـفـي مزاعــم عديــدة حــول
نقــل شــحنات أســلحة إ ـلـى أي مــن الجانبيــن ـفـي النــزاع الليبــي المســتمر
منــذ ســنوات.
غيــر أنّهــا أشــارت إ ـلـى أنّ التدقيــق تك ّثــف مــن قبــل مســؤولين دولييــن
وخبــراء ليبييــن ،بعــد تصريحــات ذكــرت أنّ اإلمــارات ،حليفــة بريطانيــا
والواليــات المتحــدة وفرنســا ،شــحنت أســلحة إ ـلـى حفتــر ،حتــى بعــد أن
أعلــن األخيــر الحــرب ع ـلـى العاصمــة طرابلــس ،وص ّنــف رئيــس حكومــة
«الوفــاق» المعتــرف بهــا دولي ـا ً والمدعومــة مــن األمــم المتحــدة فايــز
الســراج «إرهابيـاً» وأصــدر أمــرا ً باعتقالــه وغيــره من المســؤولين المدنيين.
وقالــت وليامــز ،وهــي دبلوماســية أميركيــة ســابقة ،إنّ لجنــة خبــراء تابعــة
لألمــم المتحــدة تحقــق ـفـي مزاعــم بــأنّ اإلمــارات شــحنت مجموعــة مــن
األســلحة لدعــم قــوات حفتــر ـفـي شــرق ليبيــا ،باإلضافــة إ ـلـى مزاعــم أخــرى
بإرســال أســلحة إ ـلـى قــوات ليبيــة ـفـي الغــرب ،تقاتــل للدفــاع عــن العاصمــة،
ضــد هجــوم حفتــر الــذي بــدأه ـفـي  4إبريل/نيســان الحا ـلـي.
ونفــى مصــدر ـفـي شــرق ليبيــا ،للصحيفــة ،وصــول أي أســلحة جديــدة،
بينمــا لــم تعلّــق اإلمــارات ع ـلـى هــذه المزاعــم.
عطلــت جهــود
وحــذرت وليامــز مــن أنّ حــرب حفتــر ع ـلـى طرابلــسّ ،
الســام ـفـي ليبيــا ،بمــا ـفـي ذلــك محــاوالت تجفيــف نفــوذ ووجــود المليشــيات
ـفـي العاصمــة ،ومســاعي الحــوار مــع الســراج ،فض ـا ً عــن مؤتمــر الملتقــى
الوطنــي الجامــع ،الــذي كان مقــررا ً ـفـي مدينــة غدامــس الليبيــة ،وتــم تأجيلــه
إ ـلـى أجــل غيــر مســمى.
وقالــت ـفـي هــذا اإلطــار ،للصحيفــة« :لقــد كانــت هــذه الجهــود ع ـلـى مــدى
أ كثــر مــن عــام مــن العمــل تســعى لجمــع الليبييــن مــن جميــع أنحــاء البــاد.
كانــت هنــاك اســتجابة هائلــة» ،آســفة ألن الملتقــى كان بمثابــة «نقطــة
تحــول حقيقيــة».
وتط ّرقــت وليامــز ،إ ـلـى نقــص الغــذاء والــدواء ـفـي العاصمــة طرابلــس ،حيث
دعــت األمــم المتحــدة إ ـلـى وقــف إطــاق النــار ،محــذرة مــن أنّ الدينــار قــد
فقــد المزيــد مــن قيمتــه ،ممــا أضــر بالقــوة الشــرائية للمواطنيــن الليبييــن.
وقالــت وليامــز« :هنــاك اآلالف الذيــن علقــوا ـفـي مناطــق االشــتباكات
والذيــن يناشــدون مــن أجــل الخــروج .نحــن بحاجــة إ ـلـى وقــف القتــال
حتــى تتمكــن ســيارات اإلســعاف مــن الدخــول والوصــول إ ـلـى الجرحــى
لمعالجتهــم».
وع ـلـى نقيــض مزاعمــه بمحار بــة «مليشــيات إرهابيــة» ،حــذرت وليامــز
مــن أنّ هجــوم حفتــر ،يعــزز المليشــيات ـفـي طرابلــس ،والتــي بقيــت األمــم
المتحــدة وشــركاؤها ـفـي طرابلــس ،العــام الماضــي ،لمحاولــة لجمهــا.
وح ـ ّذرت المســؤولة األمميــة مــن أنّ «أي حصــار ع ـلـى مــدى طويــل ،أو
القتــال مــن شــارع إ ـلـى آخــر ،سيشــل الحيــاة ـفـي طرابلــس ،وســيؤثر صراحــة
ع ـلـى األمــن القومــي ،ليــس فقــط للجيــران المباشــرين لليبيــا ولكــن لجنــوب
أوروبــا وع ـلـى نطــاق أوســع .ســتحقق نبــوءة ذاتهــا فع ـا ً ،عــن طريــق خلــق
بيئــة ينمــو فيهــا التطــرف» ،بحســب قولهــا.

ســقط عــدد مــن القت ـلـى والجرحــى ,الجمعــة  19إبريــل ,ـفـي اشــتباكات بيــن قــوات
روســية وأخــرى إيرانيــة بمحافظتــي ديــر الــزور وحلــب الســوريتين ،حســب مــا
أفــادت مصــادر محليــة مطلعــة.
وأوضحــت المصــادر لألناضــول أن حاجــزا لقــوات الحــرس الثــوري اإليرا ـنـي أوقــف
موكب ـا ً للشــرطة العســكرية الروســية ـفـي مدينــة المياديــن بريــف ديــر الــزور ،ممــا
نجــم عنــه تالســن تحــول إ ـلـى اشــتباكات.
وأســفرت اشــتباكات الجانبيــن عــن وقــوع قتيليــن ـفـي صفــوف الحــرس الثــوري،
وجــرح أربعــة عناصــر مــن الشــرطة العســكرية الروســية ،بحســب ذات المصــادر.
و ـفـي حلــب (شــمال) وقعــت اشــتباكات أيضــا بيــن الجانبيــن بالمطــار الدو ـلـي
الواقــع شــرقي المدينــة ،ولــم تعــرف بعــد الخســائر الناجمــة عنهــا.
وقــد وقعــت اشــتباكات حلــب -وفــق مــا أفــادت تلــك المصــادر -بعــد أن طالبــت
القــوات الروســية الحــرس الثــوري ومجموعــات تابعــة لــه بإخــاء المطــار.
وتؤكــد ذات المصــادر أن التوتــر والتنافــس ع ـلـى الهيمنــة بيــن القــوات الروســية
واإليرانيــة بســوريا ازداد ـفـي اآلونــة األخيــرة.
إيران بكل مكان
يشــار إ ـلـى أن إ يــران تدخلــت بالصــراع الســوري ـفـي وقــت مبكــر ،ونشــرت بعــض
قواتهــا النظاميــة هنــاك لدعــم نظــام الرئيــس بشــار األســد.
وتشــير بعــض التقاريــر إ ـلـى أن إ يــران ســحبت قواتهــا النظاميــة مــن ســوريا
وأصبحــت تعتمــد ع ـلـى مــن تســميهم المستشــارين العســكريين ،وهــم جــزء مــن
قــوات الباســدران أي حــراس الثــورة ،ويعــرف عنهــم تحركهــم بمــوازاة الجيــش
النظامــي ،وبالتحديــد فيلــق القــدس.
وتعتمــد طهــران أيضــا ع ـلـى العديــد مــن المليشــيات الشــيعية الموجــودة ـفـي
ســوريا ،وع ـلـى حليفهــا اإلســتراتيجي والعقيــدي حــزب هللا اللبنا ـنـي.
وتعتبــر المليشــيات اإليرانيــة القــوة األجنبيــة األكبــر انتشــارا ـفـي ســوريا ،وتتضــارب
التقديــرات بشــأن أعدادها.
ومعظــم المقاتليــن الموجوديــن ضمــن هــذه المليشــيات مــن الحــرس الثــوري
وقــوات الباســيج ،فضــا عــن مليشــيات أفغانيــة.
وتحتضــن معامــل الدفــاع بمنطقــة ســفيرة ـفـي الشــمال الســوري أ كبــر القواعــد
اإليرانيــة.
ورغم أن المليشــيات اإليرانية تنتشــر بعموم البالد ،فإنها تتركز بشــكل رئيســي
ـفـي جنــوب العاصمــة دمشــق وريــف حلــب الجنو ـبـي وأيضــا ريــف حمص الشــرقي.
القواعد الروسية
أمــا روســيا فتقيــم عــدة قواعــد عســكرية هنــاك مــن أهمهــا قاعــدة حميميــم
بالالذقيــة ،والتــي تحتضــن طائــرات ســوخوي وطائــرات تجســس وحامــات
الدبابــات ،إ ـلـى جانــب المدافــع وصواريــخ أس  400وغيرهــا.
كذلــك تملــك قاعــدة ـفـي طرطــوس وهــي القاعــدة الروســية البحريــة الوحيــدة
بالمتوســط ،وتمثــل رمــزا لنفــوذ موســكو بمنطقــة الشــرق األوســط ،إ ـلـى جانــب
قاعــدة ـفـي تدمــر تضــم العديــد مــن الجنــود والضبــاط.
وبموجــب اتفاقيــات بيــن موســكو ودمشــق ،يحــق لروســيا نشــر قــوات عســكرية
خــارج القواعــد ،كمــا تنشــر شــرطة عســكرية ـفـي بعــض المــدن التــي خرجــت منهــا
المعارضــة.

يكشــف اإلعــان المتأخــر للبيــت األبيــض عــن اتصــال الرئيــس دونالــد
ترامــب مــع اللــواء الليبــي المتقاعــد خليفــة حفتــر -الــذي تشــن قواتــه
هجومــا للســيطرة ع ـلـى طرابلــس -الخطــوط العريضــة للعبــة الدوليــة التــي
تبــدو فيهــا واشــنطن وموســكو ـفـي صــف واحــد ،مجازفتيــن بذلــك بتهميــش
دور األمــم المتحــدة ـفـي ليبيــا.
وبينمــا كانــت بريطانيــا تقــدم مشــروع قــرار لوقــف إطــاق النــار ينتقــد
الهجــوم ع ـلـى العاصمــة ،تحــدث الرئيــس ترامــب ـفـي اليــوم نفســه إ ـلـى حفتــر
عــن "رؤ يــة مشــتركة" لمســتقبل ديمقراطــي لليبيــا ،كمــا قــال البيــت
األبيــض.
وهــذا الدعــم الواضــح لحفتــر ع ـلـى حســاب رئيــس الحكومــة المعتــرف بهــا
دوليــا فايــز الســراج رغــم اعتــراف األســرة الدوليــة بــه ســلطة شــرعية وحيــدة
ـفـي ليبيــا ،أرفــق بإشــادة "بالــدور المهــم للمشــير حفتــر ـفـي مكافحــة اإلرهــاب
وضمــان أمــن المــوارد النفطيــة ـفـي ليبيــا" ،بحســب بيــان البيــت األبيــض.
ويــرى خبــراء أن إشــادة ترامببحفتــر دليــل ع ـلـى دعــم أميركــي يفســر
تصميــم حفتــر ع ـلـى مواصلــة هجومــه للســيطرة ع ـلـى طرابلــس.
وقــال دبلوماســي ـفـي األمــم المتحــدة طلــب عــدم كشــف هويتــه إن
الدعــم األميركــي يســمح بفهــم ســبب اندفــاع "حفتــر ـفـي منطــق الذهــاب
إ ـلـى النهايــة" بشــكل أفضــل .وأشــار دبلوماســيون آخــرون إ ـلـى أنــه رغــم
الصعوبــات العســكرية وانــزالق الجبهــة ،يواصــل حفتــر التأكيــد أن "بإمكانــه
االنتصــار" بعــد مــرور  15يومــا ع ـلـى بــدء حملتــه.
وقــال دبلوماســي آخــر إن الدعــم الــذي عبــرت عنــه واشــنطن "يوضــح
األمــور" ـفـي األمــم المتحــدة أيضــا ،حيــث حاولــت بريطانيــا لخمســة أ يــام مــن
دون جــدوى التوصــل إ ـلـى قــرار يدعــو لوقــف إلطــاق النــار ودخــول غيــر
مشــروط للمســاعدات اإلنســانية إ ـلـى مناطــق القتــال.
و ـفـي موقــف غريــب خــال المشــاورات ،وقفــت روســيا والواليــات المتحــدة
ـفـي صــف واحــد للمطالبــة "ببعــض الوقــت" ،أو التأكيــد أنهمــا "ليســتا
مســتعدتين لقــرار ،دون توضيــح ســبب ذلــك لشــركائهما".
و ـفـي الوقــت نفســه ع ـلـى األرض ،كان الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم
المتحــدة ـفـي ليبيــا غســان ســامة يطلــق تحذيــرات مــن اتســاع رقعــة النــزاع،
ويطالــب بــرد عاجــل.
انتكاسة لجهود األمم المتحدة
وأضافــت الــدول األفريقيــة الثــاث األعضــاء ـفـي مجلــس األمــن الدو ـلـي
(جنــوب أفريقيــا وســاحل العــاج وغينيــا االســتوائية)أصواتها إ ـلـى التحفظــات
األميركيــة والروســية ،عبــر عرقلــة عمليــة التفــاوض.
وقــال خبيــر ـفـي الملــف إنهــا تقدمــت بطلبــات "ال معنــى لهــا" ،مؤكــدا أنــه
ال يســتبعد أن تكــون عرقلــت ذلــك "بتوجيــه عــن بعــد" مــن قــوى كبــرى أو
مــن قبــل الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي "المؤيــد جــدا لحفتــر"
والقريــب مــن ترامــب.
وتتو ـلـى مصــر رئاســة االتحــاد األفريقــي حاليــا الــذي يفــرض وجهــات نظــره
ع ـلـى الــدول األفريقيــة األعضــاء ـفـي مجلــس األمــن ـفـي معظــم األحيــان.
و ـفـي تــوازن القــوى بيــن حفتــر والســراج ،يتمتــع حفتــر بدعــم مصــر
والســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وروســيا والواليــات المتحــدة أمــا
رئيــس حكومــة الوفــاق فيحظــى باعتــراف المجتمــع الدو ـلـي.
وقــال دبلوماســيون إن حفتــر مــا كان ليطلــق هجومــه مــن دون ضــوء
أخضــر مــن داعميــه ،معتبريــن أن الخــروج مــن "المــأزق" الحا ـلـي مرتبــط
إ ـلـى حــد كبيــر بهــم.
وكان هجــوم حفتــر تزامــن مــع زيــارة لألميــن العــام لألمــم المتحــدة
أنطونيــو غوتيريــش إ ـلـى ليبيــا للدفــع نحــو مؤتمــر للمصالحــة الوطنيــة،
وشــكل "انتكاســة" حقيقيــة لــه .واضطــر المبعــوث األممــي إ ـلـى ليبيــا
غســان ســامة إللغــاء هــذا المؤتمــر ،وقــد انتقــد بقســوة حفتــر وذهــب إ ـلـى
حــد وصــف هجومــه "باالنقــاب".
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هل طوى لقاء ملك األردن بنواب
الحركة اإلسالمية صفحة الخالفات؟
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"وصافحتــه قلوبنــا" ..هــذا مــا غــردت بــه النائــب ـفـي كتلــة اإلصــاح ،ديمــة
طهبــوب ،بعــد لقــاء الكتلــة المحســوبة ع ـلـى اإلســاميين ـفـي األردن مــع الملــك
عبــد هللا الثا ـنـي مســاء مؤخــرا ،مــا فتــح بــاب التســاؤل حــول عــودة العالقــات
بيــن الحركــة اإلســامية والنظــام ـفـي األردن ا ـلـى طبيعتهــا ،عقــب محطــات مــن
التوتــر والمــد والجــزر خــال الســنوات األخيــرة.
اإلســاميون ،تحدثــوا أمــام الملــك ،حــول ضــرورة وقــف التضييــق الــذي
يمــارس ع ـلـى الحركــة ،مرســلين رســائل طمأنــة إ ـلـى النظــام بــأن الحركــة
اإلســامية ـفـي األردن هــي "صمــام أمــان للبــاد ،وأن قــوة النظــام مــن قــوة
الحركــة اإلســامية ،والتحــام النظــام مــع الشــعب" .كمــا أ كــد عضــو الكتلــة
صالــح العرموطــي ـفـي حديــث لـ"عر ـبـي."21
ويأ ـتـي اللقــاء بعــد جفــاء طويــل بيــن النظــام ـفـي األردن والحركــة اإلســامية،؛
بســبب ملفــات داخليــة وخارجيــة مــن أبرزهــا مطالــب الحركــة بإصالحــات
تتعلــق بقانــون االنتخــاب وتعديــل الدســتور ،وإيجــاد حكومــات برلمانيــة،
وأخــرى تتعلــق بــدول إقليميــة شــنت هجومــا ع ـلـى الحــركات اإلســامية.
وشــكلت القــدس المحتلــة أرضيــة مشــتركة جامعــة للطرفيــن ع ـلـى طاولــة
الملــك ،إذ أعلــن رئيــس كتلــة اإلصــاح النيابيــة ،عبــد هللا العكايلــة ـفـي حديــث
لـ"عر ـبـي "21أن "الحركــة ثمنــت وســاندت موقــف الملــك من القدس المحتلة
ورفــض التهويــد وتصفيــة القضيــة الفلســطينية".
ووصــف العكايلــة اللقــاء ب ـ "الناجــح بامتيــاز" ،معتبــرا أنــه "يشــكل جســرا
الســتئناف التواصــل ،والعالقــة بيــن الحركــة اإلســامية ،والنظــام بعــد فتــرة
انقطــاع طويلــة ألســباب داخليــة وخارجيــة".
ويقــول" :كل لقــاء جمعنــي مــع الملــك طلبــت فيــه رفــع الحصــار عــن الحركــة
اإلســامية التــي تقــف بمر بــع النظــام ـفـي كل المواقــف المصيريــة والحرجــة،
دعونــا إ ـلـى اســتئناف العالقــة مــع الحركــة اإلســامية".
أمــا وزيــر التنميــة السياســية األســبق ،صبــري ربيحــات ،فاعتبــر ـفـي حديــث
لـ"عر ـبـي "21أن "لقــاء الملــك بالكتلــة خطــوة مهمــة ع ـلـى طريــق اإلصــاح"،
داعيــا إ ـلـى "احتــرام التنــوع وعــدم شــيطنة مــن يحملــون أفــكارا سياســية
مختلفــة".
ويتابــع ربيحــات" :تمتيــن الجبهــة الداخليــة يكمــن ـفـي عــدم اســتثناء أي أحــد،
الملــك يقــول دائمــا شــعبي معــي ،لــذا البــد مــن وجــود خطــوات كــي يشــعر
الجميــع أنهــم معنيــون".
ولجــأت المملكــة التــي لــم تنــح منحــى مصــر ،واإلمــارات ،والســعودية،
بتصنيــف جماعــة اإلخــوان المســلمين كجماعــة إرهابيــة ،إ ـلـى طــرق أخــرى أقــل
صداميــة ـفـي عالقتهــا مــع الجماعــة التــي تدهــورت عالقاتهــا بالنظــام األرد ـنـي
بعــد الربيــع العر ـبـي الــذي تصدرتــه الحــركات اإلســامية.
وشــن النظــام هجمــة مضــادة ع ـلـى الجماعــة ،تمثلــت ـفـي ســحب الغطــاء
القانو ـنـي للجماعــة ،والتضييــق ع ـلـى فعالياتهــا ،وســجن بعــض قيادييهــا،
ومنــح تراخيــص للمنشــقين عــن اإلخــوان ،وإغــاق مقــرات الجماعــة األم،

تحــت حجــة عــدم الترخيــص ـفـي عــام .2016
وشــن العاهــل األرد ـنـي الملــك عبــدهللا الثا ـنـي ،هجومــا صريحــا ع ـلـى الجماعــة،
ووصفهــا بـ"الماســونية" ـفـي مقابلتــه مــع مجلــة "ذا أتالنتــك" األمريكيــة ـفـي
 ،2013وقــال ـفـي حديــث لشــبكة " ـبـي ـبـي إس" األمريكيــة إن "جماعــة اإلخــوان
المســلمين جمعيــة سياســية ّ
منظمــة؛ قامــت باختطــاف الربيــع العر ـبـي".
اال أن العالقــة بــدأت باالســتقرار نســبيا بعــد فــك اإلســاميين صيامهــم عــن
المشــاركة ـفـي االنتخابــات البرلمانيــة والبلديــة ،وحصدهــم  14مقعــدا للكتلــة
( 10إســاميين  4 +تحالفــات) ،التــي عملــت ع ـلـى ترطيــب األجــواء مــع النظــام
األرد ـنـي ومؤسســاته.
محللــون سياســيون ،يــرون أن النظــام ـفـي األردن بحاجــة إ ـلـى الحركــة
اإلســامية ،والعكــس صحيــح ،ـفـي هــذه الظــروف التــي تعصــف بالقضيــة
الفلســطينية ،والمحــاوالت األمريكيــة لفــرض خطــة الســام أو مــا يعــرف
بصفقــة القــرن ،األمــر الــذي حــذر منــه الملــك األرد ـنـي رافعــا "الءات ثــاث" ـفـي
وجــه "تهويــد القــدس ،وعــدم عــودة الالجئيــن ،وضــد الوطــن البديــل".
الكاتــب والمحلــل السياســي ،د.حســن البــراري ،رأى أن الجميــع معنــي
ـفـي هــذه المرحلــة بتمتيــن الجبهــة الداخليــة ،يقــول لـ"عر ـبـي" :"21النظــام
يلتفــت اآلن إ ـلـى الســاحة الداخليــة ،ويريــد التأ كــد أن الجميــع خلفــه فيمــا
يتعلــق بالقــدس والقضيــة الفلســطينية بعــد أن وصــل النظــام إ ـلـى قناعــة بــأن
الرهانــات الخارجيــة لــم تعــد كافيــة ألمنــه واســتقرار البــاد".
ويتفــق العكايلــة أن موضــوع القــدس المحتلــة جامــع ،ليــس للحركــة
اإلســامية والنظــام ـفـي األردن إنمــا لألمــة كلهــا ،وقــال" :تحدثنــا مــع الملــك
ع ـلـى ضــرورة وحــدة الصــف والجبهــة الداخليــة ،والعمــل عربيــا وعالميــا إليجــاد
معادلــة تواجــه الخطــة األمريكيــة والصهاينــة االســتعمارية ـفـي فلســطين".
ويأ ـتـي ترطيــب األجــواء مــع الحركــة اإلســامية بالتزامــن مــع تنويــع عمــان
لخياراتهـ�ا ومحاولـ�ة الخـ�روج وطـ�أة التحالـ�ف مـ�ع المعسـ�كر السـ�عودي-
اإلمارا ـتـي ،عقــب مواقــف عربيــة خليجيــة داعمــة للرؤيــة األمريكية ،ومحاوالتســحب الوصايــة الهاشــمية عــن المقدســات.
عمــان مؤخــرا وفــدا قطريــا رفيــع المســتوى برئاســة نائــب
واســتقبلت ّ
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع خالــد بــن محمــد العطيــة
ـفـي مؤشــر ع ـلـى تطــور متســارع ـفـي العالقــات بيــن الدولتيــن ،ليســبق ذلــك
تعميــق التقــارب مــع تركيــا.
ويقــول د.البــراري ،إن موقــف دول مثــل الســعودية واإلمــارات لــن يكــون
لهــا تأثيــر ع ـلـى التقــارب بيــن النظــام والحركــة ،خصوصــا بعــد رفــض عمــان
اتخــاذ إجــراءات قاســية ضــد جماعــة اإلخــوان المســلمين ،الذيــن هــم جــزء
مــن المعادلــة السياســية ـفـي المجتمــع األرد ـنـي ،وهــذا التنــوع الــذي لــم يألفــه
الجانــب الســعودي أو اإلمارا ـتـي".
عمــان إ ـلـى تحصيــن جبهتهــا الداخليــة ،لمواجهــة تحديــات كبيــرة
تســعى ّ
وضغوطــات بعــد أن تخلــت عنهــا دول عربيــة ـفـي مواجهــة الخطــة األمريكيــة،
ويقــوم العاهــل األرد ـنـي بحشــد تأييــد شــعبي مــن خــال مســيرات ـفـي
المحافظــات لدعــم موقفــه مــن القــدس.

صحفي إرسائييل :من كان يصدق؟ مناورات
لسالح الجو اإلرسائييل واإلمارايت باليونان!!

بثــت قنــاة تلفزيونيــة إســرائيلية تقريــرا يلقــي الضــوء ع ـلـى مشــاركة
طياريــن مــن القــوات الجويــة اإلماراتيــة جنبــا إ ـلـى جنــب مــع طياريــن
إســرائيليين ـفـي تدريبــات جويــة باليونــان.
وتضمــن التقريــر -الــذي تداولــه رواد مواقــع التواصــل -مشــاهد
للطياريــن اإلماراتييــن أثنــاء التدريبــات ،وحديثــا ألحــد الضبــاط
اإلســرائيليين المشــاركين الــذي قــال إن الطياريــن مــن الجانبيــن التقــوا
وتبادلــوا المجامــات بشــأن كفــاءة كل منهــم.
و ـفـي ســياق تلــك المشــاهد ،يقــول الصحفــي الــذي أعــد التقريــر متعجبــا
"مــن كان يصــدق أن يأ ـتـي يــوم يتــدرب فيــه الطيــارون اإلماراتيــون جنبــا
إ ـلـى جنــب مــع طيــاري ســاح الجــو اإلســرائيلي ع ـلـى تشــكيالت الطيــران
المختلفــة؟".
ووفقــا للمراســل العســكري للقنــاة اإلســرائيلية  12نيــر دبــوري ،فقــد
أقيمــت هــذه التدريبــات الجويــة العســكرية ـفـي قاعــدة أندرافيــدا اليونانيــة
ـفـي الفتــرة بيــن  8و 12أبريل/نيســان الجــاري ،بمشــاركة طياريــن مــن
اليونــان والواليــات المتحــدة وإيطاليــا وقبــرص ،باإلضافــة إ ـلـى إســرائيل
واإلمــارات .ورافــق المنــاورات جنــود مــن لــواء "االتصــال  "533ـفـي الجيــش
اإلســرائيلي ،وذلــك لتوفيــر اســتجابة تقنيــة للهيئــات الفنيــة والموظفيــن
التقنييــن المســؤولين عــن اســتالم الطائــرة والتعامــل معهــا بالميــدان.
ونقلــت مصــادر إعالميــة عــن شــركة األخبــار اإلســرائيلية أن ســاحي الجو
اإلســرائيلي واإلمارا ـتـي ســبق أن شــاركا معــا ـفـي منــاورات جويــة باليونــان
أيضــا ـفـي مــارس/آذار .2018
وأشــارت شــركة األخبــار اإلســرائيلية إ ـلـى أنــه لــم يكــن هنــاك أي ذكــر

آنــذاك لمشــاركة القــوات الجويــة اإلســرائيلية بالمنــاورات -ع ـلـى مــا يبــدو -بســبب
مشــاركة اإلمــارات.
وذكــرت الشــركة اإلســرائيلية أنــه ع ـلـى عكــس الســنوات الســابقة التــي شــاركت
فيهــا إســرائيل بالتمريــن ،كان وجودهــا متواضعــا عــام  ،2018فقــد تــم تغيــب
العلــم اإلســرائيلي والقــوات الجويــة اإلســرائيلية عــن الصــور التــي تــم نشــرها
بمراســم االفتتــاح للمنــاورات ،ولــم يتــم تضمينهــا ـفـي العديــد مــن التقاريــر المحلية.

ما الذي شجع
حفرت عىل مهاجمة
طرابلس؟

قالــت مجلــة جــون أفريــك الفرنســية إن اللــواء الليبــي المتقاعــد خليفــة
حفتــر لــم يفكــر بجديــة قــط ـفـي التفــاوض مــع حكومــة طرابلــس ،وقــرر اقتحــام
العاصمــة أخيــرا بتشــجيع ودعــم مــن الســعودية واإلمــارات ومصــر وفرنســا
وروســيا.
ولفــت الكاتــب جهــاد جيلــون  -ـفـي تقريــره الــذي نشــرته المجلــة الفرنســية-
االنتبــاه إ ـلـى أن تقــدم حفتــر نحــو العاصمــة ال يعــد مفاجئــا ،فقــد تع ّهــد بذلــك
ـفـي مناســبات عديــدة .ووفقــا للمستشــار والمســؤول عــن أو ـلـى االتصــاالت
التــي دارت بيــن حفتــر والســلطات الفرنســية ميشــال سكاربونشــي،
فــإن حفتــر خطــط بالفعــل ـفـي ديســمبر/كانون األول  2017للتقــدم نحــو
طرابلــس ،لكــن وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان إ يــف لودريــان -الــذي أرســله
إيمانو يــل ماكــرون بعــد ذلــك -نجــح ـفـي إقنــاع حفتــر بــأن تســلم الســلطة عــن
طريــق صنــدوق االقتــراع أفضــل مــن اســتخدام قــوة الســاح.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،أقــام كل مــن لودريانوحفتــر عالقــة شــبه وديــة ممــا
أثــار تســاؤالت حــول مــدى تــورط فرنســا ـفـي الهجــوم ع ـلـى طرابلــس ،خاصــة
وأن الرجليــن التقيــا ـفـي  19مــارس/آذار الماضــي بقاعــدة الرجمــة بليبيــا.
وبالتا ـلـي ،يجــدر التســاؤل حــول الحــوار الــذي دار بينهمــا ،وهــل حصــل حفتــر
ع ـلـى موافقــة باريــس رغــم أن الدبلوماســية الفرنســية تنفــي ذلــك؟
فرنسا وافقت
وأضــاف الكاتــب نقــا عــن سكاربونشــي أن فرنســا منحــت موافقتهــا ع ـلـى
الهجــوم حيــن ســاعدت حفتــر ع ـلـى "تطهيــر" الجماعــات المتمــردة أوائــل
فبراير/شــباط الماضــي ،وقــد أدركــت باريــس أن الســيطرة ع ـلـى منطقــة
فــزان كانــت بمثابــة الخطــوة األو ـلـى ـفـي إطــار حملــة أوســع .و ـفـي الواقــع،
ســاهم القصــف الفرنســي ع ـلـى المتمرديــن ـفـي تشــاد ـفـي تســهيل تقــدم
حفتــر بجنــوب ليبيــا وأخيــرا إ ـلـى طرابلــس.
وعــن الدعــم اإلمارا ـتـي لحفتــر وتشــجيعه ،أورد الكاتــب أنهــا دعــت أواخــر
فبراير/شــباط الماضــي حفتــر والرئيــس التنفيــذي للمؤسســة الوطنيــة
للنفــط مصطفــى صنــع هللا الــذي رفــض اســتئناف المؤسســة نشــاطها
عندمــا احتلــت قــوات حفتــر حقــل شــرارة اإلســتراتيجي للنفــط ـفـي فــزان،
وذلــك لتســوية النــزاع بينهمــا ،وحضــر المبعــوث األممــي ليبيــا غســان
ســامة ورئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي ـفـي طرابلــس فايــز الســراج هــذا
االجتمــاع الــذي تحــول إ ـلـى اجتمــاع قمــة.
وقــال الكاتــب إن الوضــع ـفـي هــذا االجتمــاع كان مثاليــا بالنســبة لحفتــر
الــذي يتفــاوض تحــت رعايــة داعمــه اإلمارا ـتـي محمــد بــن زا يــد ،وقــد دار
النقــاش حــول إصــاح المجلــس الرئاســي ـفـي حكومــة الوفــاق الوطنــي.
تدخل إماراتي
وتنــص خطــة أبــو ظبــي ع ـلـى توزيــع جميــع الــوزارات ع ـلـى أتبــاع حفتــر.
واســتنتج طــرف مقــرب مــن أوســاط الفصائــل أن الســراج أُجبــر ـفـي اإلمــارات
ع ـلـى الخضــوع ،وبســرعة هائلــة ،راج خبــر حــول موعــد اإلعــان عــن المشــروع
الحكومــي ،وهــو يــوم  26مــارس/آذار.
لكــن ،و ـفـي غضــون شــهر واحــد ،فشــل المشــروع برمتــه .فقــد رغــب حفتــر
ـفـي رفــع ســقف مطامعــه المتعلقــة بالمســاومة الوزاريــة ،األمــر الــذي أدى
إ ـلـى تقديــم زعمــاء المناطــق الغربيــة ،بمــا ـفـي ذلــك مصراتــة ،شــروطا أقــوى.
وهكــذا ،تأزمــت األوضــاع مــن جديــد ،كمــا لــم ي ُلــح أي إعــان يتعلــق بموعــد
 26مــارس/آذار ـفـي األفــق .و ـفـي اليــوم التا ـلـي ،اس ـتُقبل حفتــر ـفـي الســعودية
كرئيــس دولــة.
فهــل حصــل حفتــر ع ـلـى الضــوء األخضــر مــن أجــل التقــدم نحــو طرابلــس؟
ـفـي هــذا الســياق ،نســب الكاتــب لمحلــل سياســي قولــه إنــه يمكــن القــول إنــه
تلقــى التشــجيع للقيــام بذلــك ،ولــم يبــد أي اهتمــام بالتفــاوض مــع حكومــة
طرابلــس.

Al Meezan Newspaper Friday 4/26/2019 Issue 355

الجمعة  26ابريل 2019م العدد ()355

لبنان يسابق
انهيار اقتصاده
باإلصالح

رهــان للحصــول ع ـلـى وعــود مانحــي مؤتمــر «ســيدر» التــي تجــاوزت  11مليــار
دوالر بيــن قــروض وهبــات.
بالــكاد اســتطاعت األطــراف السياســية هــذا الشــهر االتفــاق ع ـلـى خطــة إصــاح
المتنــا َزع عليهــا منــذ ســنوات ،وال تــزال العبــرة ـفـي إحســان تنفيذهــا ،وعين
الكهر بــاء ُ
الدولــة اآلن ع ـلـى خفــض رواتــب العامليــن ـفـي القطــاع العــام مــن أصحــاب الفئــات
األع ـلـى أجــراً ،إضافــة إ ـلـى إجــراءات أخــرى ينتظرهــا المجتمــع الدو ـلـي لصــرف مزيــد
مــن الديــون ،وكذلــك «جمعيــة المصــارف» التــي تنتظــر الج ّديــة ـفـي مكافحــة
الفســاد والصفقــات المشــبوهة قبــل أن تشــارك ـفـي إســعاف الوطــن مــن الكارثــة.
ووســط ضغــوط دوليــة متصاعــدة ُتنــذر السياســيين اللبنانييــن باحتمــال وقــوع
كارثــة ماليــة واجتماعيــة ُمحققــة مــا لــم يتخــذوا تدابيــر عاجلــة لتالفيهــا نتيجــة
جــت بهــا شــوارع بيــروت رافض ـ ًة
عجــز الموازنــة الهائــل ،وع ـلـى وقــع هتافــات ض ّ
المســاس برواتــب ومكتســبات موظفــي القطــاع العــام ،أقـ ّر مجلــس النــواب خطــة
إصــاح قطــاع الكهر بــاء ،لينبــري رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري بعــد الجلســة
تقشــفا ً
ّ
«م ّ
بشــراً» اللبنانييــن بموازنــة عامــة ســتكون األكثــر
التشــريعية مباشــرةُ ،
مــن أي وقــت مضــى.
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الحريــري قــال« :مـ
ّ
المحــدود ،لكــن طريــق الحفــاظ ع ـلـى السلســلة (الرتــب والرواتــب) هــو اتخــاذ
إجــراءات تقشــفية صعبــة ســتكون ع ـلـى حســاب اإلنفــاق ـفـي اإلدارة العامــة»،
مؤكــدا ً ـفـي الوقــت ذاتــه أن «لبنــان ليــس ـفـي وضــع انهيــاري ،لكــن إن لــم نتخــذ
اإلجــراءات الالزمــة ،فســنصل إ ـلـى وضــع ال نُحســد عليــه ...وإذا أ كملنــا ع ـلـى ذات
النحــو فقــد نصــل إ ـلـى كارثــة».
تتضمــن مقترحــات تصيــب رواتــب
ومــن الواضــح أن الموازنــة الجديــدة ســوف
ّ
المتوســط إ ـلـى المرتفــع،
موظفــي ومتقاعــدي القطــاع العــام مــن ذوي الدخــل
ّ
وهــذا مــا أشــار إليــه الحريــري عندمــا أ كــد بعــد الجلســة« :ال أقــول إننــا ســنخصم
مــن رواتــب كل الفئــات» ،وذلــك بعدمــا قــال إن «الحكومــة تعمــل لي ـا ً نهــارا ً
للوصــول إ ـلـى أرقــام تحفــظ ماليــة الدولــة وأصحــاب الدخــل المحــدود» ،كاشــفا ً
ـفـي الوقــت ذاتــه عــن فضيحــة مفادهــا أن «هنــاك موظفيــن يتقاضــون معاشــين؛
واحــد تقاعــدي وآخــر مــن اإلدارة العامــة ،فهــل يقبــل الشــعب اللبنا ـنـي بذلــك؟».
ـفـي هــذه النقطــة تحديــداً ،أ كــد وزيــر الماليــة ،ع ـلـي حســن خليــل ،أن تخفيــض
المعاشــات ليــس جــزءا ً مــن مشــروع الموازنــة ،وقــال مــن مجلــس النــواب:
بيروت  -العربي الجديد
استشــعر المســؤولون اللبنانيــون ،أخيــراًُ ،عمــق األزمــة التــي باتــت ته ـدّد «بالنســبة لنــا لــم ُيبـ ّ
ـس بالرواتــب».
ـت أي أمــر ع ـلـى اإلطــاق يتعلّــق بالمـ ّ
وتزامن ـا ً مــع الجلســة التشــريعية تحــت ق ّبــة البرلمــان ،ن ّفــذ أســاتذة التعليــم
اقتصــاد البلــد باالنهيــار ،بعــد ســنوات طويلــة مــن الفســاد وإهــدار المــال العــام،
إ ـلـى أن ترا كمــت ديونــه متجــاوز ًة  85مليــار دوالر ،فيمــا يتــآ كل احتياطــي الثانــوي واألساســي الرســمي والمتقاعــدون والموظفــون وأســاتذة «الجامعــة
اللبنانيــة» (حكوميــة) ،إضراب ـا ً مترافق ـا ً مــع اعتصــام ـفـي ســاحة ريــاض الصلــح
العمــات األجنبيــة لديــه ،وتســجل الفوائــد مســتويات خطِ ــرة.
يــكاد البلــد يخلــو مــن مؤشــرات تصاعديــة ،إال ـفـي اتجاهيــن ،األول ارتفــاع (قريب ـا ً مــن مق ـ ّر مجلــس النــواب) شــارك فيــه الناجحــون ـفـي «مجلــس الخدمــة
تعــد شــرائح كبيــرة مــن المواطنيــن المدنيــة» ،وذلــك تحــت شــعار رفــض المــس بسلســلة الرتــب والرواتــب
فوائــد التســليف إ ـلـى نســب عاليــة جــدا ً لــم ُ
قــادرة عــن االقتــراض بهــا ،مــا انعكــس انحســارا ً ـفـي التســليفات وأثّــر ســلبا ً والتقديمــات االجتماعيــة ،وشــاركت فيــه مــدارس رســمية وخاصــة ـفـي مختلــف
ـفـي األر بــاح ،والثا ـنـي حجــم القطــاع المصر ـفـي اآلخــذ ـفـي «الســمانة» ،وهــو مــا المناطــق ،كمــا عـ ّـم اإلضــراب مختلــف البلديــات واالتحــادات البلديــة.
ومــن المتوقــع أن تخــرج إ ـلـى العلــن قريب ـا ً البنــود التقشــفية التــي ســترد ـفـي
أوجــد َميــا ً عنــد السياســيين لتحميلــه جــزءا ً مــن مســؤولية تخفيــض عجــز
الموازنــة مــن  11.2%مــن الناتــج المح ـلـي المجمــل حالي ـاً ،إ ـلـى  ،9%ضمــن مشــروع الموازنــة الجديــدة ،مــا ُينــذر بمواجهــة مــع المتض ّرريــن ســتكون أشـ ّد ع ـلـى
صانعــي القــرار ،أ كان ـفـي الســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة.

حملة إلكرتونية
للكشف عن مصري
املساعدات يف
اليمن:
#وين_الفلوس

أطلــق ناشــطون حقوقيــون وإعالميــون ،حملــة إلكترونيــة ع ـلـى مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،تحــت وســم #وين_الفلــوس ،لمطالبــة المنظمــات
الدوليــة العاملــة ـفـي المجــال اإلنســاني باليمــن ،بالكشــف عــن مصيــر األمــوال
التــي تســلمتها مــن المانحيــن ،منــذ بــدء الحــرب ـفـي مــارس /آذار .2015
وقــال المحامــي والناشــط الحقو ـقـي ياســر المليكــي ،إنّ المنظمــات الدوليــة

العاملــة ـفـي المجــال اإلنســاني ،اســتغلت معانــاة اليمنييــن التــي خلفتهــا الحــرب،
وجمعــت أمــوال ً طائلــة بغــرض تقديــم المســاعدات اإلغاثيــة لهــم ،لكنهــا لــم ُتقــدم
ســوى الشــيء اليســير.
وأضــاف المليكــي لـ»العر ـبـي الجديــد» ،أنّ الهــدف مــن حملــة #ويــن الفلــوس،
التــي أطلقهــا ناشــطون قبــل أ يــام« ،هــو الكشــف بشــفافية عــن المشــاريع التــي
نفذتهــا تلــك المنظمــات ـفـي اليمــن ،منــذ بــدء الحــرب وحتــى اآلن ،إضافــة إ ـلـى
مراقبــة أدائهــا خــال الفتــرة القادمــة» .الفت ـا ً إ ـلـى أحقيــة اليمنييــن بمعرفــة أ يــن
تذهــب تلــك األمــوال« ،التــي أصبحــت ملــكا ً لهــم ،وال ســيما أنهــم لــم يــروا منهــا إال
الفتــات ،ع ـلـى شــكل ســال غذائيــة بســيطة لبعضهــم».
حملــة #وين_الفلــوس ،ينبغــي أن تضــع أهدافــا ،ومنهــا الضغــط ع ـلـى منظمــات
األمــم المتحــدة لتغييــر سياســتها بشــأن المســاعدات وأن تبــدأ ـفـي توجيــه األمــوال
نحــو مشــاريع مســتدامة تخلــق فــرص العمــل ،كمــا ينبغــي الضغــط عليهــا مــن
أجــل تحويــل أمــوال المســاعدات عبــر البنــك المركــزي لمــا لذلــك مــن انعــكاس
مباشــر ع ـلـى اســتقرار الريــال.
واتّهــم المليكــي تلــك المنظمــات بأنهــا «تمــارس فســادا ً كبيــراً ،إذ تذهــب أغلــب
األمــوال التــي تتلقاهــا مــن المانحيــن بغــرض مســاعدة الشــعب اليمنــي ،ـفـي
مصاريــف تشــغيلية وأســفار ورواتــب للعامليــن فيهــا».
وب ّيــن المليكــي ،أن الــدول المانحــة قدمــت لليمــن ـفـي  2018نحــو  2.6مليــار
دوالر ،وهــي أ كثــر مــن ميزانيــة البــاد التــي أقرتهــا الحكومــة للعــام نفســه2.2 ،
مليــار دوالر ،مشــيرا ً إ ـلـى أن رقعــة الفقــر تتســع ـفـي البــاد ،بينمــا يــزداد موظفــو
المنظمــات اإلنســانية ثــرا ًء.
إ ـلـى ذلــك ،أ كــد اإلعالمــي فتــاح الصالحــي ،أن حملــة #وين_الفلــوس التــي
تــم تدشــينها ع ـلـى مواقــع التواصــل االجتماعــي« ،تهــدف إ ـلـى تعزيــز الوعــي
المجتمعــي تجــاه قضيــة إهــدار األمــوال التــي تتســلمها المنظمــات الدوليــة مــن
المانحيــن ،لتقديــم المســاعدات اإلغاثيــة لليمنييــن الــذي يعانــون أوضاعـا ً إنســانية
صعبــة ،مــن جــراء الحــرب».
وأضــاف الصالحــي لـ»العر ـبـي الجديــد» ،أن المنظمــات اإلنســانية تصــرف تلــك
األمــوال بعيــدا ً عــن الحاجــات األساســية للشــعب اليمنــي« ،وهــو مــا أدى إ ـلـى
تفشــي األمــراض واألوبئــة بشــكل واســع» .داعي ـا ً جميــع فئــات المجتمــع
للمشــاركة الفاعلــة ـفـي إنجــاح الحملــة ،إليقــاف عمليــات الفســاد التــي تمارســها
تلــك المنظمــات.
وحســب األمــم المتحــدة ،فــإن اليمــن يم ـ ّر بأســوأ أزمــة إنســانية ـفـي العالــم،
ويحتــاج  80ـفـي المائــة مــن ســكانه ( 24مليــون شــخص) إ ـلـى المســاعدات
اإلغاثيــة العاجلــة.
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الميزان ـ عربي بوست
بينمــا كان الناخبــون يصطفــون خــارج صناديــق االقتــراع ـفـي العاصمــة
المصريــة القاهــرة خــال األيــام مــن الســبت  20حتــى اإلثنيــن  22أبريــل/
نيســان  ،2019كانــت أصــوات الموســيقى تتعا ـلـى ،فيمــا كان بعضهــم
يرقصــون ويلوحــون باألعــام المصريــة.
ـورات بهــا صــورة ٌ للرئيــس المصــري
وكان الكثيــر مــن النــاس يحملــون منشـ
ٍ
عبدالفتــاح السيســي وعالمــة «صــح» أع ـلـى عبــارة موافقــة كتبــت باللــون
األخضــر .لحـ ِّ
ـث المواطنيــن ع ـلـى التصو يــت بـ"نعــم".
وإذا جــرت الموافقــة ع ـلـى التعديــات الدســتورية المقترحــة ـفـي التصو يــت،
عمــق دور الجيــش ـفـي
يمكــن أن ُتم ـدِّد حكــم الرئيــس حتــى عــام  ،2030و ُت ِّ
المجتمعــات .ومــن جانبــه أ يَّــد البرلمــان المصــري التعديــات بأغلبيـ ٍة ســاحقة،
وأعلــن طرحهــا للتصو يــت الوطنــي.
وبحســب موقــع  Voice of Americaاألمريكــي يقــول معارضــو هــذه
التعديــات إنَّهــا ســتدمر األحــام الديمقراطيــة التــي ُولِ ـدَت ـفـي عــام ،2011
حيــن أســفرت االنتفاضــة الشــعبية عــن إطاحــة الدكتاتــور حســني مبــارك
ـوب بالفســاد واإلكــراه.
الــذي اســتمر ـفـي منصبــه  30عامـاً ،وإنَّ االســتفتاء مشـ ٌ
بينمــا يقــول المؤيــدون إنَّ وجــود قيــادة آمنــة ســيجعل مصــر أ كثــر أمان ـاً،
ويســاعد البــاد ـفـي الخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة.
إذ أوضــح هشــام قاســم ،وهــو محلــل مصــري أنَّ «التأثيــر التشــريعي ـفـي
األســاس ســيكون تركيــز جميــع الســلطات ـفـي يــد الرئاســة».
بينمــا قــال العديــد مــن األشــخاص الذيــن شــاركوا ـفـي التصويــت إنَّهــم ال
يعرفــون ماهيــة التعديــات المقترحــة بالضبــط ،لك َّنهــم جــاؤوا إلظهــار دعمهــم
للحكومــة ،مــن بينهــم فتــاة ٌ ُتدعــى منــار عمرهــا  20عامـا ً كانــت ترتــدي حجابـا ً
أصفــر وتحمــل العلــم المصــري عندمــا جــاءت للتصويــت.
ح أنَّهــا كانــت ُمح َرجــة ـفـي البدا يــة مــن االعتــراف بأنَّهــا ال تعــرف ماهيــة
وصحيـ ٌ
التعديــات الــذي ســتصوت لهــا ،لك َّنهــا قالــت الحقـا ً بثقــة« :لقــد صـ َّو ُّ
ت بنعــم
ألننــي أعتقــد أن السيســي يفعــل أشــياء عظيمــة».
ويشــير الموقــع االمريكــي أنَّ معظــم المراقبيــن يــرون أنَّ نتيجــة التصويــت
شــبه محســومة .فعلى م ِّر األســابيع الماضية ،كانت وســائل اإلعالم المصرية
المواليــة للحكومــة بأغلبي ـ ٍة كاســحة -تــر ِّوج للموافقــة ع ـلـى التعديــات ،ولــمتَظهــر أي ٌمعارضــة ُم َّ
نظمــة لتحــدي تلــك الرســالة.
وباإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،يــو ِّزع مؤ يــدو الموافقــة ع ـلـى التعديــات ســلعا ً غذائيــة،
ظهــرون
مثــل الزيــت واألرز والســكر ،عالني ـ ًة ع ـلـى بعــض األشــخاص الذيــن ُي ِ
أصابعهــم المصبوغــة بالحبــر المســتخدم لمنــع تزويــر األصــوات .وقــال بعــض
المصوتيــن لموقــع  Voice of Americaإنَّ بطاقــات الهويــة الخاصــة بهــم
صــودرت ،وإنَّهــم أُج ِبــروا ع ـلـى التصو يــت الســتعادتها.
ـخاص آخــرون عنــد اللجــان االنتخابيــة إنَّهــم تلقــوا عروض ـا ً
بينمــا قــال أشـ ٌ
بالحصــول ع ـلـى نقــو ٍد إذا ص َّوتــوا ،وقــال بعــض الطــاب إنَّهــم حصلــوا ع ـلـى
ـوال بالفعــل نظيــر الوقــوف عنــد اللجــان االنتخابيــة ـفـي ذلــك اليــوم.
أمـ ٍ
و ـفـي حيــن أنَّ هــذه األنــواع مــن المخالفــات واســعة االنتشــار ،فليــس مــن
الواضــح بالضبــط مــن المســؤول عنهــا .ففــي مصــر ،تتحــد مصالــح الحكومــة
تجمعــت األطــراف الثالثــة
والجيــش والعديــد مــن رجــال األعمــال الكبــار ،لــذا
َّ
علن ـا ً حــول الرئيــس للتزلُّــف ،وفق ـا ً لمــا ذكــره هشــام قاســم.
ـوب
وكانــت هنــاك حافل ـةٌ خــارج إحــدى اللجــان االنتخابيــة يــوم الســبت مكتـ ٌ
ـاب ُيدعــى حســام يرتــدي ســترة
عليهــا عبــارة «خدمــة الشــعب» .وكان بهــا شـ ٌ
ثقيلــة وســروال جينــز .وحيــن ُس ـئِل عــن المــكان الــذي ســتذهب إليــه تلــك
الحافلــة ،قــال بهــدوء« :ســتأخذنا إ ـلـى حيــث ســنتل ِّقى األمــوال التــي وعدونــا
بهــا نظيــر التصو يــت».
وكان مــن الصعــب العثــور ع ـلـى أي شــخص يعلــن رفــض التعديــات وقــت
االســتفتاء .فمنــذ إطاحــة الرئيــس الســابق محمــد مرســي ـفـي عــام  2013بعــد
ـات جماهيريــة طالبــت بتنحيــه ،اتُّ ِه َمــت حكومــة السيســي بســجن
احتجاجـ ٍ
المعارضيــن.
وتقــول منظمــة العفــو الدوليــة إنَّ التعديــات الدســتورية «س ـتُع ِّزز حصانــة
جــج
أفــراد قــوات األمــن مــن العقــاب ع ـلـى انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ممــا يؤ ِّ
منــاخ القمــع الموجــود بالفعــل ـفـي البــاد».
ـب ـفـي كليــة إدارة األعمــال ،لموقــع
فقبــل أن يقــول أحمــد ممــدوح ،وهــو طالـ ٌ
 ،Voice of Americaإنَّــه ســيص ِّوت بــ»ال» ،أ كَّــد لجميــع مــن كانــوا يســمعونه
أنَّــه يدعــم الرئيــس ،وأنَّــه ال يعتــرض ع ـلـى تمديــد فتــرة واليتــه.
وذكــر ممــدوح أنَّ التعديــات ســتضعف البرلمــان ،وأنَّ حصــول النســاء ع ـلـى
مزيـ ٍد مــن المقاعــد ـفـي حــال الموافقــة ع ـلـى التعديــات أمـر ٌ غيــر مفيــد.
إذ قــال« :كيــف سأســتفيد مــن ذلــك؟ ال يهــم إذا كان الشــخص الــذي
يمثلنــي ـفـي البرلمــان رج ـا ً أو امــرأة ،ألنَّهــم لــن يتمتعــوا بــأي ســلطة».
تتضمــن تمديــد فتــرة واليــة السيســي الحاليــة،
جدي ـر ٌ بالذكــر أنَّ التعديــات
َّ
َّ
بالترشــح للرئاســة مــر ًة أخــرى ـفـي عــام  ،2024و ُتع ـ ِّزز
إ ـلـى جانــب الســماح لــه
دور الجيــش ،الــذي ُيم ِّثــل جــزءا ً كبيــرا ً مــن االقتصــاد المصــري ،ـفـي نظــام
العدالــة الجنائيــة.
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املتهامن بالتجسس
الهند تدرس حظرا
لصالح اإلمارات يف
عىل املهاجرين
تركيا عىل عالقة
املسلمني
بدحالن

كشــفت شــبكة " ـتـي آر ـتـي" التركيــة أن المتهميــن بالتجســس لصالــح
االســتخبارات اإلماراتيــة اللذيــن اعتقلتهمــا الســلطات التركيــة قبــل أ يــام كانــا
ع ـلـى صلــة بالقيــادي الفلســطيني محمــد دحــان الــذي يقيــم ـفـي أبــو ظبــي،
مشــيرة إ ـلـى أن التحقيــق يبحــث ـفـي مــا إذا كان أحدهمــا ع ـلـى صلــة بمقتــل
الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي.
وألقــت قــوات األمــن التركــي ـفـي  15أبريل/نيســان الجــاري القبــض ع ـلـى
شــخصين يشــتبه بتورطهمــا ـفـي التجســس لصالــح دولــة اإلمــارات.
ووجهــت النيابــة لــكل مــن ســامر ســميح شــعبان ( 40عامــا) وزكــي يوســف
حســن ( 55عامــا) -وهمــا مواطنــان فلســطينيان -تهمــة الحصــول ع ـلـى
معلومــات ســرية خاصــة بالدولــة بغــرض التجســس السياســي والعســكري.
وتشــير التحقيقــات -وفقــا لالئحــة االتهــام التــي أعدهــا المدعــي العــام
الجمهــوري ـفـي إســطنبول -أن المتهميــن كانــا ع ـلـى صلــة بالقيــادي المفصــول
مــن حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني (فتــح) محمــد دحــان الــذي يقيــم
ـفـي اإلمــارات ،والــذي تقــول الســلطات التركيــة إن لديهــا أدلــة ع ـلـى تورطــه ـفـي
محاولــة االنقــاب الفاشــلة ـفـي تركيــا ـفـي  15يوليو/تمــوز .2016
وذكــرت وســائل إعــام تركيــة أن قــوات األمــن التركيــة كانــت تتابــع تحــركات
المتهميــن وتتبعــت اتصاالتهمــا حتــى لحظــة اعتقالهمــا.
وقالــت شــبكة " ـتـي آر ـتـي" إن التحقيقــات التــي بــدأت بعــد تعقــب اتصــاالت
دحــان مــع أفــراد يقيمــون داخــل تركيــا أظهــرت أن زكــي يوســف حســن كان
أحــد المســؤولين الكبــار ـفـي جهــاز االســتخبارات الفلســطينية ،وانتقــل بعــد
تقاعــده مــن العمــل إ ـلـى بلغاريــا مــع عائلتــه قبــل أن يتوجــه إ ـلـى إســطنبول
ويعمــل ـفـي التجســس بتوجيهــات مــن دحــان.
وأضافــت أن ســامر ســميح شــعبان انتقــل -وفقــا للتحقيقــات -مــن غــزة إ ـلـى
إســطنبول عــام  2008بســبب اشــتعال األزمــة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس،
وتظهــر التحريــات التــي تتبعــت حســاباته البنكيــة ورســائله اإللكترونيــة
تواصلــه النشــط مــع دحــان والتــورط ـفـي أنشــطة تجسســية.
ووفقــا للتفاصيــل الــواردة بشــأن مهمــة الجاسوســين ،فقــد تركــزت ع ـلـى
متابعــة أنشــطة حركتــي فتــح وحمــاس ـفـي تركيــا وأســماء المنتســبين إليهمــا
والمســؤولين فيهمــا ،كذلــك كان مــن بيــن المهــام الموكلــة إ ـلـى المتهميــن
الحصــول ع ـلـى الهيكليــة التنظيميــة لجماعــة اإلخــوان المســلمين ـفـي تركيــا.
مقتل خاشقجي
وقالــت مصــادر أمنيــة إن الرجليــن اعترفــا بعملهمــا لصالــح المخابــرات
اإلماراتيــة.
وأضافــت المصــادر أن الســلطات المعنيــة تحقــق ـفـي مــا إذا كان ألحدهمــا
عالقــة بجريمــة مقتــل الصحفــي الســعودي جمال خاشــقجي داخل القنصلية
الســعودية ـفـي إســطنبول ـفـي  2أ كتوبر/تشــرين األول الماضــي.
ونقلــت وكالــة رويتــرز عــن مســؤول تركــي كبيــر -لــم تســمه -قولــه إن أحــد
الرجليــن وصــل إ ـلـى تركيــا بعــد أ يــام مــن مقتــل خاشــقجي ،مضيفــا أن اآلخــر
جــاء لتخفيــف عــبء العمــل عــن زميلــه.
وقــال "نحقــق فيمــا إذا كان وصــول الشــخص األول إ ـلـى تركيــا مرتبطــا بقتــل
جمــال خاشــقجي" ،مضيفــا أنــه وضــع تحــت المراقبــة لســتة أشــهر قبــل
اعتقالــه.
وأردف قائــا "مــن المحتمــل أنــه كانــت هنــاك محاولــة لجمــع معلومــات عــن
عــرب -بينهــم معارضــون سياســيون -يعيشــون ـفـي تركيــا".
ونشــرت محطــة " ـتـي آر ـتـي" صــورا للمشــتبه بهمــا أثنــاء احتجازهمــا وهمــا
واقفــان أمــام العلــم التركــي ،كمــا نشــرت صــورة يبــدو أنهــا التقطــت مــن قبــل
ســرا للرجليــن وهمــا يســيران معــا ـفـي أحــد الشــوارع.
وألقــي القبــض ع ـلـى الرجليــن ـفـي إســطنبول ـفـي إطــار عمليــة لمكافحــة
التجســس ،وصــادر مســؤولون أتــراك جهــاز حاســوب مشــفرا كان ـفـي جــزء
خفــي بمقــر شــبكة التجســس ،بحســب وصــف المســؤول لرويتــرز.
وقــال المســؤول "لدينــا أدلــة قويــة ع ـلـى وجــود أنشــطة ســرية لهمــا ـفـي
"محكمــة".
تركيــا" ،ووصــف القضيــة بأنهــا ُ
وأضــاف "اعترفــا أيضــا بــأن جهــاز المخابــرات اإلمارا ـتـي جندهمــا" ،مشــيرا إ ـلـى
أن المشــتبه بهمــا جنــدا أفــرادا ودفعــا لهــم مقابــل الحصــول ع ـلـى معلومــات.

يقــول الكاتــب ســاداناند دوم  -ـفـي مقــال بصحيفــة ذي وول ســتريت جورنــال
األميركيــة -إن حكومــة الهنــد تــدرس حظــرا ع ـلـى المهاجريــن المســلمين ،وإن
الحــزب الحاكــم يشــيطن المهاجريــن مــن بنغالديــش ـفـي ســبيل إعــادة انتخابــه.
ويتســاءل :هــل ســتبقى الهنــد دولــة علمانيــة ملتزمــة بمعاملــة جميــع األديــان
ع ـلـى قــدم المســاواة ،أم أنهــا ســتتحول تدريجيــا إ ـلـى دولــة هندوســية صريحــة،
مبقيــة األقليــة المســلمة فيهــا ع ـلـى حالهــا؟
وقــد يســم النقــاش بشــأن المهاجريــن ـفـي اإلجابــة عــن تســاؤل الكاتــب الــذي
يضيــف أن حــزب بهاراتياجاناتــا الحاكــم يريــد تســريع منــح الجنســية للمهاجريــن
غيــر المســلمين مــن الــدول المجــاورة ،مــع اســتبعاد المســلمين بشــكل واضــح.
ويضيــف أن هــذه "الفكــرة الحمقــاء" قــد تلقــى رواجــا وقبــوال فتجلــب األصــوات
للحــزب باالنتخابــات الحاليــة ،ولكــن ع ـلـى حســاب تقويــض الوئــام بيــن األديــان
وبــذر عــدم االســتقرار الداخ ـلـي ع ـلـى المــدى الطويــل ،وتشــويه ســمعة البــاد بمــا
يتعلــق بالتســامح.
تجنيس
ويشــير إ ـلـى أن حكومــة رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي لــم تتمكــن ـفـي وقــت
ســابق مــن العــام الجــاري مــن إقــرار قانــون مقتــرح مــن شــأنه أن يصبــح مــن
األســهل ألتبــاع الديانــات الهندوســية والســيخ والبوذييــن والجاينيــة والزردشــتية
والمســيحية مــن باكســتان وبنغالديــش وأفغانســتان أن يصبحــوا مواطنيــن
هنــودا.
ويســتدرك :مــع االنتخابــات التــي تخوضهــا الهنــد ألســابيع عــادت قضيــة
التجنيــس لمركــز الصــدارة كجــزء مــن محاولــة أوســع مــن بهاراتياجاناتــا لتوحيــد
األصــوات الهندوســية ،وذلــك مــن خــال رفــع درجــة الخطابة المعادية للمســلمين.
وقــد شــبه رئيــس الحــزب الحاكــم آميــت شــاه ـفـي تجمــع حاشــد ـفـي غــرب البنغــال
المهاجريــن المســلمين القادميــن مــن بنغالديــش ب ـ "النمــل األبيــض" الذيــن
"يأكلــون الحبــوب التــي يجــب أن تذهــب إ ـلـى الفقــراء" وفــق مــا بيــن الكاتــب.
ويضيــف المقــال أن رئيــس الحــزب وعــد بأنــه ـفـي حــال تمكــن حز بــه مــن تشــكيل
حكومــة ،فإنهــا ســتقوم بطــرد "المتســللين" باســتثناء الهنــدوس والبوذييــن
والســيخ.
أقليات
ويشــير الكاتــب إ ـلـى أن الوعــد بالترحيــب باألقليــات الدينيــة التــي يصفهــا
بالمضطهــدة للقــدوم إ ـلـى الهنــد يصعــب االعتــراض عليــه ،مشــيرا إ ـلـى األقليــات
مــن الســيخ والهنــدوس ـفـي باكســتان ومــن الهنــدوس والبوذييــن ـفـي بنغالديــش.
وقــد تنطبــق تصريحــات رئيــس الحــزب الحاكــم ع ـلـى المهاجريــن غيــر النظامييــن
فقــط -كمــا يقــول الكاتــب -ولكنهــا تنتهــي ـفـي إضفــاء الشــرعية ع ـلـى فكــرة قابلــة
لالشــتعال.
رؤية
وينقــد الكاتــب فكــرة شــاه التــي قــد يجــري إضفــاء الشــرعية عليهــا ويراهــا قابلــة
لالشــتعال ،مضيفــا أن الهنــد تواجــه تحديــا ـفـي دمــج األقليــة المســلمة وأنــه ليــس
مــن قبيــل الصدفــة أن يوجــه بهاراتياجاناتــا رســالته الحارقــة تجــاه أجــزاء مــن البلــد
حيــث يشــعر بعــض الهنــدوس بالفعــل بأنهــم مهــددون بالتغييــر الديموغرا ـفـي.
ويشــير المقــال إ ـلـى أن شــاه أد ـلـى بتصريحاتــه ـفـي واليــة البنغــال الغربيــة ،حيــث
أ كثــر مــن ر بــع الســكان مــن المســلمين.
ويقول إن الهند ال تزال تبتعد بشكل خطير عن روح التعددية تجاه الشوفينية
الهندوســية ،مشــيرا إ ـلـى أن بهاراتياجاناتــا ّ
رشــح للبرلمــان امــرأة وصفهــا بالمناضلــة
الزاهدة المتشــددة التي تواجه محاكمة بتهمة تفجيرات اســتهدفت مســلمين.
ويختتــم المقــال بــأن البلــد الذكــي قــد يختــار رؤيــة "فيفــي كانانــدا" الفيلســوف
والراهــب الهندوســي عوضــا عــن رؤيــة شــاه الضيقــة ،وأن البديــل هــو تــآ كل
الميثــاق العلما ـنـي الــذي يجمــع بيــن  1.3مليــار شــخص.

تركيا تغضب ..قرص
اإلليزيه يحتفي
باملقاتلني األكراد

اســتقبل الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون وفــدا مــن قــوات ســوريا
الديمقراطيــة ذات الغالبيــة الكرديــة ،ـفـي خطــوة أثــارت غضــب تركيــا واعتبرتهــا
تصرفــا خاطئــا.
وقــد أوضحــت الرئاســة الفرنســية ـفـي بيــان أن الرئيــس ماكــرون أ كــد لضيوفــه
اســتمرار دعــم باريــس لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ـفـي حربهــا ضــد تنظيــم
الدولــة بســوريا.
وخــال اللقــاء ،تعهــد الرئيــس الفرنســي بتقديــم دعــم ما ـلـي "لتلبيــة الحاجــات
اإلنســانية والدفــع باتجــاه االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي للســكان
المدنييــن ـفـي ســوريا".
وبحســب أعضــاء ـفـي الوفــد ،تعهــد ماكــرون بإبقــاء جنــود فرنســيين إ ـلـى
جانــب قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وتقديــم دعــم ما ـلـي إلعــادة اإلعمــار وتعزيــز
الخدمــات العامــة ـفـي مناطــق اإلدارة الذاتيــة الكرديــة بســوريا.
يشــار إ ـلـى أن أ كــراد ســوريا يطالبــون بإنشــاء محكمــة دوليــة لمحاكمــة آالف
"الجهادييــن" الذيــن يحتجزونهــم -خصوصــا األجانــب منهــم -والبالــغ عددهــم
ســتة آالف مقاتــل مــع  15ألفــا مــن أفــراد عائالتهــم ،غيــر أن المجتمــع الدو ـلـي
يتعامــل بفتــور مــع هــذه الفكــرة.
"بتمســك فرنســا بأمــن تركيــا وإنهــاء التصعيــد
و ـفـي ذات الوقــت ذكّــر ماكــرون
ّ
ع ـلـى طــول الحــدود الســورية التركية".
لكــن الخارجيــة التركيــة أدانــت اســتقبال الرئيــس الفرنســي لوفــد قــوات
ســوريا الديمقراطيــة التــي تعتبرهــا أنقــرة أحــد أذرع حزب العمال الكردســتاني.
وأضــاف بيــان للخارجيــة أن مــا قــام بــه الرئيــس الفرنســي خطــوة خاطئــة
وتتعــارض مــع عالقتــه بالحلفــاء.
وجــاء ـفـي البيــان أن تركيــا لــن تتــردد ـفـي اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتأميــن أمنهــا
القومــي ومنــع األجنــدات التــي تســتهدف "وحــدة ســوريا السياســية ووحــدة
أراضيهــا".
وتصنــف أنقــرة "وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة" منظمــة إرهابيــة ،وتتوعــد
بشــن هجــوم إلبعــاد مقاتليهــا عــن حدودهــا.
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أبوظبي تحاول استنساخ التجربة املرصية يف السودان

ملاذا تعادي اإلمارات التغيري
يف املنطقة؟

ســلط موقــع  Lobelogاألمريكــي الضــوء ع ـلـى تدخــات اإلمــارات ـفـي
المنطقــة العربيــة مــن أجــل وقــف الربيــع العر ـبـي الــذي هــز الشــرق األوســط
عــام  ،2011فيمــا تدعــم أبوظبــي األنظمــة الســلطوية العســكرية وبقايــا
األنظمــة البائــدة ـفـي محاولــة منهــا لمنــع التغييــر مــن الوصــول إليهــا وكذلــك
محار بــة اإلســام السياســي.
و ـفـي مقــال تحلي ـلـي للباحــث جوناثــان فونتون-هار ـفـي قــال إن المجتمعــات
المدنيــة والجهــات الفاعلــة السياســية ـفـي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
ناضلــت باســتمرار مــن أجــل التغييــر الديمقراطــي واإلصالحــات اإليجابيــة منــذ
انتفاضــات الربيــع العر ـبـي عــام  .2011ومــع ذلــك ،فقــد واجهــوا انتكاســات،
بــل هزيمــة ،منــذ ذلــك الحيــن ،ويرجــع ذلــك جزئيـا ً إ ـلـى جهــود اإلمــارات العربيــة
المتحــدة لتقويــض مثــل هــذه التحــوالت.
التدخل اإلماراتي في ليبيا والسودان
وبحســب الموقــع األمريكــي ،يمكــن مالحظــة هــذه التدخــات ـفـي المحــاوالت
الحاليــة إلرســاء الديمقراطيــة ـفـي المنطقــة ،وال ســيما ـفـي ليبيــا والســودان ،وقــد
لوحــظ التدخــل اإلمارا ـتـي ـفـي دول أخــرى ـفـي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
ـفـي الماضــي أيض ـاً .ذلــك أنَّ نظام ـا ً إقليمي ـا ً ال يتكــون مــن حــكام عســكريين
ســلطويين لــن يعرقــل فحســب طموحــات القــوة الناعمــة ألبــو ظبــي ،وإنمــا
مــن شــأن النجاحــات الديمقراطيــة ـفـي أماكــن أخــرى ـفـي المنطقــة أن تلهــم
بالتغييــر داخــل اإلمــارات وتتحــدى وضعهــا السياســي الراهــن.
و ـفـي حيــن احتفــى المراقبــون الدوليــون ومــن يضغطــون مــن أجــل التغييــر
بالربيــع العر ـبـي ـفـي ذلــك الوقــت ،فقــد راقبتــه اإلمــارات بخــوف وتشــكك،
وخصوص ـا ً بســبب تأثيــر نظريــة الدومينــو الــذي كان لهــذه االنتفاضــات ـفـي
أنحــاء المنطقــة ،فشــنت الســلطات اإلماراتيــة حملــة قمــع مســتهدفة بعــض
األكاديمييــن والنشــطاء اإلماراتييــن ـفـي  ،2011الذيــن كانــوا يطالبــون هــم أيضـا ً
بالتغييــر ،وأبرزهــم ناصــر بــن غيــث وأحمــد منصــور ،وأصــدرت بحقهــم أحكامـا ً
طويلــة بالســجن وغرامــات هائلــة.
أجندة اإلمارات تجاوز حدودها
وتتجــاوز أجنــدة الثــورة المضــادة حــدود اإلمــارات .فمنــذ أعلــن القائــد
العســكري الليبــي خليفــة حفتــر ،قائــد مــا أطلــق عليــه اســم «الجيــش الوطنــي
الليبــي» ،عــن مهمتــه للســيطرة ع ـلـى البــاد ومعارضــة الديمقراطيــة ،ضــد
حكومــة الوفــاق الوطنــي المنافســة ـفـي طرابلــس ،والتــي تدعمهــا األمــم

المتحــدة ،تجهــزت اإلمــارات لدعمــه ،بحســب الموقــع األمريكــي.
إذ وفــرت أبــو ظبــي مجموعــة واســعة النطــاق مــن الطائــرات والمركبــات
العســكرية وغيرهــا مــن المعــدات الحيويــة شــكرهم عليهــا حفتــر نفســه
والسياســيون المتحالفــون معــه .ونفــذت الطائــرات الحربيــة اإلماراتيــة ضر بــات
جويــة ضــد خصــوم حفتــر شــرقي ليبيــا ،مــا ســاعد جيشــه ـفـي الســيطرة ع ـلـى ذلــك
الجــزء مــن البــاد .وقيــل إنَّ األســلحة اإلماراتيــة اُســتخدمت أيضـا ً ـفـي هجــوم حفتــر
ع ـلـى العاصمــة طرابلــس ،وهــي حملــة أدت إ ـلـى انتــكاس آمــال عقــد انتخابــات
ليبيــة وإبــرام عمليــة سياســية ناجحــة ،وه ّر بــت شــركات إماراتيــة النفــط الليبــي
بالتعــاون مــع حفتــر عبــر طــرق غيــر معتمــدة مــن األمــم المتحــدة.
ومــع وجــود حظــر دو ـلـي ع ـلـى األســلحة ـفـي ليبيــا ،فــإنَّ كل هــذا الدعــم ينتهــك
القانــون الدو ـلـي مباشــرة ،كمــا أنــه يعيــق تحــول ليبيــا إ ـلـى دولــة ديمقراطيــة إقليميــة
مســتقرة .ذلــك أنَّ مــن شــأن دولــة ليبيــة مســتقرة وغنيــة بالنفــط أن تجتــذب
اســتثمارات دوليــة أ كبــر ،ومــن ثــم تنافــس اإلمــارات.
البحث عن رجل لإلمارات في السودان
وبحســب الموقــع األمريكــي ،ـفـي غضــون ذلــك ،بعــد أن أدت االنتفاضــات ـفـي
الســودان إ ـلـى إطاحــة حكــم الرئيــس عمــر البشــير الــذي اســتمر  30عام ـاً ،وبعــد
أن تو ـلـى مجلــس عســكري انتقا ـلـي إدارة الحكومــة ،أصــدرت أبــو ظبــي بيانـا ً دعمـا ً
للحكــم العســكري المســتمر ـفـي الســودان .والتقــت وفــود إماراتيــة وســعودية
بشــخصيات بــارزة مــن المجلــس العســكري االنتقا ـلـي ـفـي  13مــن أبريل/نيســان
للتعهــد بدعــم رئيــس المجلــس عبدالفتــاح البرهــان .واآلن بعــد اســتقالة صــاح
قــوش ،الرئيــس الســابق لجهــاز االســتخبارات الــذي أشــرف ع ـلـى حملــة القمــع ضــد
المتظاهريــن ـفـي عهــد البشــير ،فســوف تبحــث اإلمــارات عــن شــخصيات محتملــة
أخــرى لدعمهــا ـفـي حكومــة مــا بعــد الثــورة.
وتســعى اإلمــارات ،مــن خــال دعمهــا للحكــم العســكري المفــروض ،إ ـلـى تكــرار
النمــوذج المصــري لفتــرة مــا بعــد انقــاب عــام  .2013إذ وجــه الرئيــس المصــري
عبدالفتــاح السيســي بــاده لتتقــارب مــع أبــو ظبــي حتــى وهو يســحق اإلســاميين
ويقمــع حريــة التعبيــر وينخــرط ـفـي انتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان.
وقــد ص ـدّق البرلمــان المصــري مؤخــرا ً ع ـلـى تعديــات دســتورية تمنــح الجيــش
مزيــدا ً مــن الســلطة ـفـي البــاد وربمــا تســمح للسيســي بالبقــاء ـفـي الســلطة حتــى
عــام  .2030وكــذا ،فــإنَّ المليــارات التــي تعطيهــا اإلمــارات لمصــر ُتبقــي النظــام
وتمنــع أي انتقــال ديمقراطــي.

تونس نجت حتى اآلن
و ُتعتبــر تونــس إحــدى الــدول التــي نجــا التحــول الديمقراطــي فيهــا حتــى
اآلن مــن التدخــل اإلمارا ـتـي ،إذ تشــتهر تونــس بأنهــا نمــوذج إقليمــي لنجاحهــا
النســبي ـفـي تجر بــة الديمقراطيــة ،لــذا تقلــق أبــو ظبــي مــن قــدرة تونــس ع ـلـى
التأثيــر ـفـي دعــوات أخــرى للتحــول إ ـلـى الديمقراطيــة .ومــن ثــم ،فقــد حاولــت
تقويــض حــزب النهضــة اإلســامي المعتــدل المؤيــد للديمقراطيــة ودعمــت
بهــدوء حــزب نــداء تونــس العلما ـنـي ،الــذي يقــوده وزيــر ســابق للخارجيــة ـفـي
عهــد الديكتاتــور الســابق زيــن العابديــن بــن ع ـلـي.
وقيــل إنَّ المســؤولين اإلماراتييــن عرضــوا تقديــم مســاعدة كبيــرة لحــزب
نــداء تونــس إذا مــا كــرر النمــوذج المصــري باالســتيالء ع ـلـى الســلطة مــن
النهضــة .وحتــى الرئيــس الســابق منصــف المرزو ـقـي اتهــم اإلمــارات بمحاولــة
زعزعــة اســتقرار الديمقراطيــة ـفـي البــاد ودعــم القــوى الرجعيــة ،لكــنَّ االفتقــار
إ ـلـى جيــش قــوي ـفـي تونــس ،ع ـلـى عكــس الحــال ـفـي مصــر ،جعــل مــن الصعــب
ع ـلـى اإلمــارات إحــداث الفوضــى ـفـي حالــة الديمقراطيــة ـفـي البــاد ،بحســب
الموقــع األمريكــي.
سمعة ملطخة
وع ـلـى الرغــم مــن أنَّ حكومــة اإلمــارات قــد روجــت بقــوة إلعطــاء صــورة
إيجابيــة عــن سياســتها الخارجيــة بوصفهــا إنســانية وغيــر تدخليــة ،فــإنَّ
سياســاتها ُتظهــر بوضــوح أنَّ األمــر ليــس كذلــك .و ـفـي غضــون ذلــك ،تواجــه
جهــود العالقــات العامــة اإلماراتيــة لتحســين صورتهــا وعي ـا ً متزا يــدا ً بنفــاق
هــذا البلــد بيــن الشــخصيات السياســية والمحلليــن والنشــطاء ،وال ســيما
ـفـي الســودان حيــث يتحــدى المتظاهــرون النفــوذ اإلمارا ـتـي واســتمرار الحكــم
العســكري .وقــد ســاعد هــذا الوعــي المتزا يــد أيضـا ً ـفـي إيقــاف جهــود اإلمــارات
للتأثيــر ع ـلـى االنتقــال الديمقراطــي ـفـي تونــس.
لكــنَّ هــذا الوعــي المتزا يــد بالنفــاق اإلمارا ـتـي لــم يوقــف الــدول الغربيــة ،بمــا
ـفـي ذلــك الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة ،حتــى اآلن مــن اإلبقــاء ع ـلـى
عالقــات قو يــة مــع اإلمــارات وتزويدهــا باألســلحة .لكــنَّ هــذه العالقــات تمنــح
الــدول الغربيــة نفــوذا ً ينبغــي لهــم اســتخدامه ـفـي الضغــط ع ـلـى اإلمــارات
إليقــاف تدخلهــا ـفـي شــؤون الــدول األخــرى وتطبيــق سياســة خارجيــة أ كثــر
عــدال ً ،بحســب الموقــع األمريكــي.

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
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إعالنات مبوبةCLASSIFIEDS -
للبيع

ضع إعالنك
هنا
للتواصل عىل املوبايل

313-586-3230

للبيع

ضع إعالنك
هنا
للتواصل عىل الرقم

313-586-3230

بيت للبيع يف
ديربورن
House for sale in gated
community on the Gulf course
in Dearborn, MI
bedroom, 5 bathroom, 2800 4
Sqxft
Call Dave Abdallah century 21

313-203-8209

رشاء

ضع إعالنك
هنا
للتواصل عىل الرقم

313-586-3230

 17ابريل يوم األسير الفلسطيني
 1946عيــد الجــاء ـفـي ســوريا ،وهــو تاريــخ جــاء آخــر جنــدي فرنســي عــناألراضــي الســورية ـفـي مثــل هــذا اليــوم.
 - 1963توقيع ميثاق الوحدة الثالثي بين مصر وسوريا والعراق.
 - 1988وقــوع معركــة تحريــر الفــاو ،وهــي المعركــة الفاصلــة ـفـي الحــرب
العراقيــة اإليرانيــة.
 - 2004اغتيال عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس.
 18ابريل
 - 1919إنشــاء عصبــة األمــم وفــق اتفاقيــة وقعهــا الحلفــاء المنتصــرون ـفـي
الحــرب العالميــة األو ـلـى.
 - 1955انعقــاد مؤتمــر باندونــغ ـفـي إندونيســيا بحضــور وفــود  29دولــة
أفريقيــة وآســيوية ،واســتمر المؤتمــر لمــدة ســتة أ يــام ،وكان النــواة األو ـلـى
لنشــأة حركــة عــدم االنحيــاز.
 - 1960استقالل طنجة وضمها إلى المغرب.
 - 1983تفجيــر ســفارة الواليــات المتحــدة ـفـي بيــروت ومصــرع جميــع
ـخصا.
العامليــن فيهــا والبالــغ عددهــم  63شـ ً
 - 1996وقــوع مجــزرة قانــا نتيجــة قصــف إســرائيلي لموقــع األمــم المتحــدة
ـفـي قانــا بلبنــان حيــث قتــل  102مدنيـا ً لبنانيـا ً كانــوا قــد لجــأوا إ ـلـى المقــر هر بًــا
مــن القصــف اإلســرائيلي ـفـي العمليــة التــي يشــنها ع ـلـى لبنــان تحــت اســم
عناقيــد الغضــب وكان رئيــس وزراء دولــة االحتــال آنــذاك شــمعون بيريــز.
 19ابريل
 - 1775انــدالع حــرب االســتقالل األمريكيــة التــي أدت بالنهايــة إ ـلـى قيــام
الواليــات المتحــدة.
 - 1995شــاحنة مليئــة بالمتفجــرات تنفجــر أمــام مبنــى ألفريــد مورا الفدرالي
ـفـي أوكالهومــا يــؤدي إ ـلـى ســقوط عــدد كبيــر مــن الضحايا.

Executive
Assistant

to assist Executive
Director
Experience and
education plus

313-586-4610
سكن للمشاركة

ضع إعالنك
هنا
للتواصل عىل الرقم

313-586-3230

Employment
Fish and chips store is
hiring in Detroit area
Manager
Assistant Manager,Cook
Cashier

Executive
Director

to run non for profit
organization
3 years
experience. MBA with
non for profit specialty
is plus

313-281-4006

(313)586-4610

لإليجار

فرصة عمل

ضع إعالنك
هنا
للتواصل عىل الرقم

313-586-3230

 - 2005انتخــاب الكاردينــال األلما ـنـي جوزيــف راتزنغــر بابــا للكنيســة الرومانيــة
الكاثوليكيــة تحــت اســم بندكــت الســادس عشــر
 - 2009بوتفليقــة يــؤدي اليميــن الدســتوري كرئيــس للجزائــر لفتــرة رئاســية
ثالثــة.
 - 2011فيــدل كاســترو يســتقيل مــن الحــزب الشــيوعي ـفـي كوبــا بعــد  45ســنة
مــن شــغل المنصــب
 20ابريل
 - 1868اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو.
 - 1905إعالن هدنة إنجرامز بين القبائل الحضرمية في اليمن.
 - 1929إنشاء جهاز البوليس الدولي اإلنتربول
 - 1972المكوك الفضائي أبولو  16يهبط على سطح القمر.
 - 1997بريطانيا تعلن عن انتهاء إداراتها لهونج كونج
 21ابريل
 - 1800استســام الثائريــن مــن أها ـلـي مصــر ـفـي ثــورة القاهــرة الثانيــة وذلــك بعــد
أن ســلط عليهــم الجنــرال كليبــر مدافعــه وأحــرق أحيــاء القاهــرة.
 - 2009إطالق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونسكو.
 - 2015الحكــم بالســجن عشــرين عام ـا ً ع ـلـى الرئيــس المصــري المنتخــب
محمــد مرســي ـفـي قضيــة أحــداث قصــر االتحاديــة.
 22ابريل
 - 1500ا كتشــاف البرازيــل عــن طريــق الصدفــة عــن طريــق البحــار البرتغا ـلـي
بيــدرو ألفاريــز كابــرال والتــي ضمهــا ا ـلـى مملكــة البرتغــال.
 - 1948عصابــة هاجانــاه الصهيونيــة تســتولي ع ـلـى مدينــة حيفــا الفلســطينية
بعــد مذابــح مروعــة.
 - 1977استخدام األلياف البصرية ألول مرة لنقل االتصاالت الهاتفية.

ضع إعالنك
هنا
للتواصل عىل الرقم

313-586-3230

سكن للمشاركة
يف شيكاغو
سكن مفروش ومجهز
للمشاركة يف شيكاغو
Lawrence & River Road
Schiller Park, IL 60176
للتواصل عىل املوبايل

(773) 704-1257
بحث عن عمل

ضع إعالنك
هنا
للتواصل عىل الرقم

313-586-3230

 23ابريل
 - 1904الواليات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.
 - 2002إعــادة افتتــاح مكتبــة اإلســكندرية بعــد أن اندثــرت ألكثــر مــن 1600
ســنة وذلــك بعــد إعــادة بنائهــا وتجهيزهــا بمســاعدات دوليــة.
 - 2003الســلطات الصينيــة تغلــق جميــع المــدارس والجامعــات ـفـي البــاد
لمــدة إســبوعين بســبب انتشــار وبــاء ســارس.
 24ابريل
 - 1830الدولــة العثمانيــة تعتــرف باليونــان كدولــة مســتقلة وذلــك بعــد
الضغــوط الكبيــرة التــي مارســتها الــدول األوروبيــة الكبــرى عليهــا لتأســيس
ملكيــة مســتقلة ـفـي اليونــان تكــون عاصمتهــا أثينــا.
 - 1898إســبانيا تعلــن الحــرب ضــد الواليــات المتحــدة فيمــا يعــرف بالحــرب
األمريكيــة اإلســبانية.
 - 1916األيرلنديــون ينتفضــون ضــد الحكــم البريطا ـنـي أثنــاء الحــرب العالمية
األو ـلـى ،إال أن الجيــش البريطا ـنـي اســتطاع إخمــاد انتفاضتهــم بعــد أســبوع وراح
ضحيتها  460شــخص.
 - 1967أعلــن االتحــاد الســوفيتي الفشــل الذريــع لمهمــة فضائيــة ،أســفرت
عــن تحطــم المكــوك الفضا ـئـي ســويوز  ،1ووفــاة رائــد الفضــاء ،ليصبــح أول
رائــد فضــاء يتو ـفـى أثنــاء مهمــة فضائيــة.
 - 1990إطــاق مرصــد هابــل الفضا ـئـي نحــو الفضــاء عــن طريــق مكُــوك
الفضــاء ديســكفري ـفـي بعثتــه .STS-31
 25ابريل
 - 1792قاطــع الطريــق الفرنســي نيكــوال جــاك بيليتييــه يدخــل التاريــخ
كأول شــخص ُيعــدم بالمقصلــة.
 - 1859دي لســبس يدشــن حفــر قنــاة الســويس ـفـي عهــد الخديــوي ســعيد،
لينتهــى العمــل بهــا بعــد عشــر ســنوات.
 - 1980فشــل محاولــة ســرية مــن قبــل الواليــات المتحــدة ـفـي مهمــة إلنقــاذ
الرهائــن المحتجزيــن ـفـي طهــران ومقتــل  8جنــود.
 - 1955اإلعــان عــن قيــام حركــة عــدم االنحيــاز ع ـلـى يــد جمــال عبــد الناصــر
وجوزيــف بــروز تيتــو وجواهــر الل نهــرو ـفـي مؤتمــر باندونــغ المنعقــد ـفـي
إندونيســيا.
 26ابريل
 - 1805قــوات مشــاة البحريــة األمريكيــة بقيــادة المــازم أول «بريســلي
أوبانــون» تحتــل مدينــة درنــة بليبيــا ـفـي حربهــا ضــد وا ـلـي طرابلــس يوســف
باشــا القــره مان ـلـي.
 - 1860التوقيع على معاهدة واد راس بين المغرب وإسبانيا.
 - 1935اســتقالة اإلمــام محمــد األحمــدي الظواهــري مــن مشــيخة الجامــع
األزهــر.
 - 1963تغييــر الدســتور ـفـي ليبيــا وتحولهــا مــن دولــة فيدراليــة تضــم تــاث
واليــات تحــت اســم المملكــة الليبيــة المتحــدة إ ـلـى دولــة واحــدة تحــت اســم
المملكــة الليبيــة ،والســماح للمــرأة باالنتخــاب.
 - 1986انفجار مفاعل تشرنوبل األوكراني.
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AMOUD FOUNDATION
for Education and Development
TOUCHING LIVES TOGETHER
THIS RAMADAN

FEED A
FAMILY
OF 7 THIS
RAMADAN
FOR

HELP US DELIVER
TWO MILLION MEALS
THIS RAMADAN.

100

$

150 FIDYA (30 DAYS)

$

10

ZAKAT UL FITR

50

FEED A FAMILY OF 4

50

EID GIFT

$
$
$

2

$

FEED A PERSON/DAY

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

Help us distribute your zakat, sadaqa and fidya.
Any Question Call

Donate Online

972.871.8297

www.amoudfoundation.com

Amoud Foundation
P.o. Box 165614 . Irving, TX 75016
Amoud@Amoudfoundation.com
Amoud Foundation is a non-profit 501(c)(3) tax exempt
organization since 1998.
TAX ID #: 75-2882187
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رفض وتحفظات ومقاطعات ..تحديات تواجه
حكومة االنتقال السودانية قبل أن تولد

منــذ أن تمــت اإلطاحــة بالرئيــس المعــزول عمــر حســن البشــير ،لــم يتمكــن
المجلــس العســكري والفرقــاء السياســيون مــن االتفــاق ع ـلـى حكومــة جديــدة
تتو ـلـى تســيير المرحلــة االنتقاليــة ،وتجســيد مطامــح الســودانيين ـفـي التحــول
الديمقراطــي.
وشــكل الجيــش الــذي أطــاح بنظــام البشــير مجلســا عســكريا انتقاليــا ،وحــدد
مــدة حكمــه بعاميــن ،وســط محــاوالت للتوصــل إ ـلـى تفاهــم مــع أحــزاب وقــوى
المعارضــة بشــأن إدارة المرحلــة المقبلــة لــم تفلــح حتــى اآلن ـفـي االتفــاق ع ـلـى
حكومــة جديــدة.
ويخشــى العديــد مــن الســودانيين مــن اســتمرار الفــراغ اإلداري والسياســي
واتســاع دائرتــه ـفـي ظــل التحديــات التــي تواجــه تشــكيل حكومــة جديــدة ،ســواء
تعلــق األمــر بالحكومــة التــي ينــوي المجلــس العســكري تشــكيلها ،أو تلــك
التــي يخطــط تحالــف قــوى الحريــة والتغييــر لإلعــان عنهــا.
تعهــد المجلــس العســكري ـفـي األيــام األو ـلـى لإلطاحــة بالنظــام بإقامــة حكومــة

مدنيــة توافقيــة ،بيــد أن العديــد مــن التحديــات بــدأت تبــرز ـفـي األيــام األخيــرة وربمــا
تضــع إشــارات اســتفهام بشــأن مســتقبل هــذه الحكومــة.
فقــد أعلنــت حتــى اآلن أربعــة أحــزاب هــي حــزب األمــة ،والحــزب االتحــادي
الديمقراطــي ،والحــزب الشــيوعي ،وحــزب المؤتمــر الســوداني ،رفضهــا المشــاركة
ـفـي الحكومــة االنتقاليــة المتوقــع تشــكيلها مــن طــرف المجلــس العســكري.
كمــا أعلــن أيضــا تحالــف قــوى الحريــة والتغييــر الــذي يقــود الحــراك الســوداني
تعليــق التفــاوض مــع المجلــس العســكري وطالبــه بتســليم الســلطة وأصــر ع ـلـى
إعــان حكومــة انتقاليــة ثوريــة.
وطالــب الحــزب االتحــادى الديمقراطــي األصــل بقيــادة محمــد عثمــان الميرغنــي
(كان جــزءا مــن الحكومــة المحلولــة) بتفكيــك مــا ســماها «دولــة الحــزب الواحــد»،
وإحيــاء دولــة المؤسســات.
ودعــا ـفـي مؤتمــر صحا ـفـي إ ـلـى وضــع ميثــاق شــرف سياســي ضــد االنقالبــات
العســكرية وإ ـلـى التوافــق العاجــل لتعييــن خبــراء يعيــدون هيكلــة مؤسســات

تقرير

21

الدولــة ،واإلســراع ـفـي معالجــة األزمــة االقتصاديــة.
وأوضــح أن الحــزب يعمــل باالشــتراك مــع القــوى السياســية ومنظمــات
المجتمــع المد ـنـي واألطــراف اإلقليميــة ،لمنــع االلتفــاف ع ـلـى مطالــب الشــباب
ـفـي مســتقبل ديمقراطــي يتحكــم فيــه صنــدوق انتخابــات حــرة ونزيهــة.
ودعــا األحــزاب كافــة إ ـلـى التوافــق ع ـلـى تشــكيل مجلــس وزراء انتقا ـلـي مــن
خبــراء وعلمــاء غيــر منتميــن حزبيــا و ُيتــرك أمــر اختيارهــم لقيــادة تجمــع
المهنييــن الســودانيين.
مــن جهتــه ،قــال حــزب األمــة المعــارض الــذي يترأســه الصــادق المهــدي إنــه
ظهــرت جليــا نوا يــا وأجنــدة بعــض أعضــاء المجلــس العســكري ،وســعيهم إ ـلـى
إعــادة إنتــاج النظــام الســابق ،ورعايــة الثــورة المضــادة.
ـس العســكري مــن مغبــة مــا وصفهــا بالمماحــكات
ـزب المجلـ َ
وحــذر الحـ ُ
غيــر المقبولــة ،المســتمدة بوضــوح مــن «أحابيــل النظــام البائــد» .ودعــاه
لالســتجابة الفوريــة -ودون تأخيــر -والســماح بنقــل الســلطة إ ـلـى قــوى إعــان
الحريــة والتغييــر.
حكومة الحراك
وبينمــا تواجــه الحكومــة االنتقاليــة المتوقــع تشــكيلها مــن طــرف المجلــس
العســكري رفضــا مــن بعــض القــوى السياســية ،يبــدو أن الحكومــة التــي
يعتــزم تحالــف قــوى الحريــة والتغييــر تشــكيلها تواجــه هــي األخــرى بعــض
المطبــات.
ويعــود بعــض هــذه المطبــات إ ـلـى خالفــات بيــن بعــض مكونــات الحــراك
بشــأن طبيعــة هــذه الحكومــة ومكوناتهــا.
و ـفـي وقــت ســابق أفــادت مصــادر إعالميــة بــأن مكونــات الحــراك اتفقــت ع ـلـى
تشــكيل حكومــة كفــاءات (تكنوقــراط) دون أ يــة مشــاركة حزبية.
وقــال قيــادي بــارز بتحالــف الحريــة والتغييــر لوكالــة األنبــاء األلمانيــة إن
قــوى الحريــة والتغييــر التــي تضــم خمســة كيانــات بينهــا تجمــع المهنييــن
وقــوى نــداء الســودان ،وتحالــف المعارضــة ،نجحــت خــال سلســلة اجتماعــات
مؤخــرا ـفـي تجــاوز الخالفــات بشــأن الفتــرة االنتقاليــة ،بإثنــاء تجمــع المهنييــن
عــن خطوتهــم بإعــان أســماء المجلــس الســيادي والحكومــة االنتقاليــة بشــكل
أحــادي ،بعيــدا عــن بقيــة القــوى المكونــة للحريــة والتغييــر.
وأشــار القيــادي بتحالــف الحريــة والتغييــر إ ـلـى أن األطــراف اتفقــت ع ـلـى أن
تكــون الحكومــة االنتقاليــة مــن تكنوقــراط وطنييــن وأصحــاب كفــاءات ،دون
أي تمثيــل حز ـبـي للحــد مــن أ يــة خالفــات ،ع ـلـى أن يعمــل كل مكــون ـفـي إعــان
الحريــة والتغييــر ع ـلـى ترشــيح ســبعة أســماء للمجلــس الســيادي ،يراعــى
خاللهــا تمثيــل أقاليــم الســودان ،ويتــم التشــاور حولهــا واختيــار ســبعة مــن
بيــن ال ـ  35مرشــحا.
وأشــار قائــد المجلــس العســكري الحاكــم عبــد الفتــاح البرهــان إ ـلـى أن
تشــكيل مجلــس عســكري مد ـنـي مشــترك قيــد الدراســة .وأضــاف «الموضــوع
مطــروح للنقــاش ولــم تتبلــور رؤ يــة حولــه حتــى اآلن».
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You can provide iftar meals for a fasting person for the entire month
of Ramadan in ten countries for $120.
During the blessed month of Ramadan, Allah (SWT) provides the
believers with increased opportunities to gain rewards and come closer
to Him. Answering the call of someone who is suffering and in need is
one of the most beloved of these opportunities.
You can sponsor one or more needy fasting persons for the entire
blessed month in any of these ten countries where we work:
• Albania
• Bosnia & Herzegovina
• India
• Indonesia
• Kenya
• Lebanon (including
Palestinian and Syrian Refugees)

• Rohingya Refugees in
Bangladesh
• Somalia
• Syria
• Yemen

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

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

Like us on Facebook!
facebook.com/MercyUSA

@Mercy-USA
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اإلستعداد
لرمضان

كان الرســول ص ـلـى هللا عليــه وســلم ّ
يبشــر الصحابــة رضــي هللا عنهــم
ك،
بقــدوم شــهر رمضــان ،وكان يقــول لهــم( :أتاكــم شــه ُر رمضــانَ  ،شــهر ٌ مبــا َر ٌ
ـواب
فــرض هللاُ عليكــم
صيامــه ،تفتـ ُ
َ
ـواب الج َّن ـةِ ،و ُتغ َلــق فيــه أبـ ُ
ـح فيــه أبـ ُ
ـياطين ،وفيــه ليلـةٌ هــي خيـر ٌ مــن ألــف شــهرٍ،
ـل فيــه َمـ َر َد ُة الشـ
الجحيــم ،و ُت َغـ ُّ
ِ
حر ِ َم)،وللفضــل العظيــم الــذي يحــوزه المســلم بصيــام
حـر ِ َم خي َرهــا فقــد ُ
مــن ُ
رمضــان كان الســلف الصالــح عنــد انقضــاء شــهر رمضــان يدعــون هللا تعا ـلـى
ببلــوغ رمضــان المقبــل ،وذلــك لمــا يختـ ّـص بــه شــهر رمضــان عــن با ـقـي
الشــهور ،فهــو شــهر القــرآن الــذي قــال فيــه هللا تعا ـلـىَ :
(شـ ْـه ُر َر َم َضــانَ الَّـذِي
ان)،و ُتعتــق فيــه
ل ِفي ـ ِه ا ْل ُق ـ ْرآنُ ُه ـدًى لِّل َّنـ ِ
ـاس َوبَ ِّي َنـ ٍ
أُن ـز ِ َ
َى َوا ْل ُف ْر َق ِ
ـات ِّمــنَ ا ْل ُه ـد ٰ
الرقــاب مــن النــار ،ويعـ ّود ويمـ ّرن العبــد ع ـلـى اإلخــاص ـفـي األعمــال والبعــد
عــن الريــاء والمباهــاة والمفاخــرة ،كمــا أنّ رمضــان مــن األســباب التــي ينــال
بهــا العبــد مغفــرة ذنوبــه وســيئاته ،حيــث أطلــق عليــه رمضــان ألنــه يرمــض
الذنــوب؛ أي أنــه يحرقهــا ويزيلهــا باألعمــال الصالحــة.
االستعداد لرمضان
يكــون االســتعداد لشــهر رمضــان بالقيــام بالعديــد مــن األمــور والعبــادات
التــي تهيــأ المســلم لرمضــان واغتنامــه بأفضــل الطــرق الممكنــة ،وفيمــا
يأ ـتـي بيــان بعــض االســتعدادات لشــهر رمضــان التــي مــن الممكــن للمســلم
القيــام بهــا:
التوبــة النصــوح واإلنابــة والرجــوع إ ـلـى هللا تعا ـلـى ،فالذنــوب تمنــع
•
العبــد مــن األعمــال الصالحــة والعبــادات ،ولذلــك فــا ب ـ ّد مــن التوبــة حتــى
يتس ـنّى للمســلم القيــام بالعبــادت ،وأدائهــا ع ـلـى أفضــل وجــه؛ حيــث قــال
َ
ســى َر بُّكُـ ْـم أَن
آم ُنــوا ُتوبُــوا إ ِ ـ َلـى اللَّ ـ ِه تَ ْوبَـ ًة ن َّ ُصو ً
هللا تعا ـلـى( :يَــا أ يُّ َهــا الَّ ِذيــنَ َ
حــا َع َ
َ
ح ِت َهــا ْال ْن َها ُر )،وبذلــك
ج َّنـ ٍ
ُيكَ ِّف ـ َر َعنكُـ ْـم َس ـ ِّيئَاتِك ُْم َو ُيدْ ِخ َلكُـ ْـم َ
ج ـرِي مِ ــن تَ ْ
ـات تَ ْ
يكــون شــهر رمضــان بدا ي ـ ًة جديــد ًة للعبــد بالســير ـفـي طريــق الطاعــات
والعبــادات الموصــل إ ـلـى الجنــة ،ويســتر ّد برمضــان مــا فاتــه مــن الخيــرات
بســبب التقصيــر بمــا يجــب عليــه ،فقــرب هللا تعا ـلـى مــن العبــد ال يتحقــق إال
بقــرب العبــد مــن هللا ،كمــا أنّ شــهر رمضــان مــن األســباب التــي تغفــر للعبــد
ذنوبــه وزالتــه.
عــزم النيــة ع ـلـى االجتهــاد ـفـي الطاعــات والعبــادات ـفـي شــهر
•
رمضــان ،فالنيــة الصالحــة الصادقــة مــن األســباب التــي تعيــن العبــد
خيـ ًرا ُيؤتِكُــم َ
وتوفقــه ،حيــث قــال هللا تعا ـلـى( :إِن َيع َلــمِ اللَّ ـ ُه ـفـي ُقلوبِكُــم َ
خيـ ًرا
ُ
ـم) ،فاآليــة دلّــت ع ـلـى أن النيــة
مِ ّمــا أ ِخـ َذ مِ نكُــم َويَغ ِفــر َلكُــم َواللَّ ـ ُه َغفــور ٌ َرحيـ ٌ
الصالحــة مــن أســباب توفيــق العبــد وإعانتــه.
اإلقبــال إ ـلـى هللا تعا ـلـى بالدعــاء واالبتهــال بــأن ُيعيــن العبــاد ع ـلـى
•
العبــادات والطاعــات ـفـي شــهر رمضــان ،فبلــوغ شــهر رمضــان ال يجــدي أي
شــيء إن لــم يســتغله العبــد بالعبــادة والطاعــة ،ويتجنــب الوقــوع ـفـي الكبائــر
والمعاصــي ،و ـفـي ذلــك يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه هللا( :تأملــت
أنفــع الدعــاء فــإذا هــو ســؤال هللا العــون ع ـلـى مرضاتــه) ،وتجــدر اإلشــارة
إ ـلـى أنّ دعــوة الصائــم أرجــى وأدعــى ـفـي إجابتهــا مــن هللا تعا ـلـى؛ حيــث قــال
الصائـ ُـم حيــن يفطـ ُر،
الرســول ص ـلـى هللا عليــه وســلم( :ثالثـةٌ ال ُتــر ُّد دعو ُتهــم َّ
يرفعهــا للاَّ ُ فـ َ
ـح لهــا
ـ
ت
ويف
ـ
م
الغ
ـوق
ـامِ
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ء
ـما
ـ
الس
ِ
َ
ُ
َّ
ـواب َّ
أبـ َ
ُّ
ٍ
بــد للمســلم أن يحــرص ع ـلـى الدعــاء ـفـي شــهر رمضــان.
حفــظ الجــوارح وصونهــا عــن المعاصــي والفواحــش التــي
•
ُتغضــب هللا تعا ـلـى ،واالبتعــاد عــن الفتــن؛ حيــث قــال هللا تعا ـلـى( :إِنَّ الَّ ِذيــنَ
َ
ـيع ا ْل َفاح َ
ـم ـ ِفـي ال ُّد ْن َيــا
ح ُّبــونَ أَن تَ ِ
ُي ِ
شـ َ
ِش ـ ُة ـ ِفـي الَّ ِذيــنَ َ
اب ألِيـ ٌ
آم ُنــوا َل ُهـ ْـم َع ـ َذ ٌ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
مفســرا اآليــة
َو ْال ِخ ـ َر ِة َواللَّـ ـ ُه يَ ْعلـ ُـم َوأن ُتـ ْـم ل ت ْعل ُمــونَ ) ،وقــال ابــن الســعدي
ّ
الســابقة( :إذا كان هذا الوعيد ،لمجرد محبة أن تشــيع الفاحشــة ،واســتحالء
ذلــك بالقلــب ،فكيــف بمــا هــو أعظــم مــن ذلــك ،مــن إظهــاره ،ونقلــه).
عبادات في رمضان ُيع ّد شهر رمضان
مــن الكنــوز العظيمــة التــي تزخــر بالعبــادات المختلفــة ،والتــي تقـ ّرب العبــد
مــن ر بــه ،وتمشــي بــه ـفـي طريــق الجنــة ،ومــن العبــادات التــي لهــا األجــر

العظيــم المضاعــف ـفـي شــهر رمضــان نذكــر مــا يأ ـتـي:
الصدقــة؛ حيــث كان الرســول ص ـلـى هللا عليــه وســلم كثيــر الجــود
•
وخاص ـ ًة ـفـي شــهر رمضــان ،ومــن صــور الصدقــات المشــروعة ـفـي
والعطــاء،
ّ
الط َعــا َم َع َـلـى
رمضــان إطعــام الطعــام؛ حيــث قــال هللا تعا ـلـىَ ( :و ُي ْطعِ ُمــونَ َّ
ُ
ج ـ َزا ًء
ـم
ـ
ك
ن
ج ـ ِه اللَّـ ـ ِه َل نُرِي ـ ُد مِ ْ َ
ِيمــا َوأ َ ِســي ًرا*إِن َّ َما نُ ْطعِ ُمكُـ ْـم لِ َو ْ
ُ
ح ِّب ـ ِه مِ ْس ـكِينًا َو َيت ً
خـ ُ
وســا َق ْم َطرِي ًرا* َف َو َقا ُهـ ُـم اللَّ ـ ُه َ
َو َل ُشـكُو ًرا*إِنَّا ن َ َ
ـك
شـ َّر َذلِـ َ
ـاف مِ ــن َّر ب ِّ َنــا يَ ْو ًمــا َع ُب ً
حرِيـ ًرا) ]١٠[،كمــا أنّ
ج َّنـ ًة َو َ
ج َزاهُم بِ َمــا َص َبـ ُروا َ
ا ْل َيـ ْومِ َو َل َّقا ُهـ ْـم نَ ْضـ َر ًة َو ُسـ ُرو ًرا* َو َ
الســلف الصالــح كانــوا مكثريــن مــن إطعــام الظعــام ،وكانــوا يفضلونــه ع ـلـى
الكثيــر مــن العبــادات والصدقــات األخــرى ،وتجــدر اإلشــارة إ ـلـى أنّــه ال يشــترط
ـفـي اإلطعــام الفقــر ،فيجــوز أن يكــون اإلطعــام للجائــع والفقيــر وغيرهمــا ،حتــى
قــال بعــض الســلف( :ألن أدعــو عشــرة مــن أصحا ـبـي فأطعمهــم طعام ـا ً
ـب إ ـلـي مــن أن أعتــق عشــرة مــن ولــد إســماعيل) ،كمــا أنّ الكثيــر
يشــتهونه أحـ ّ
مــن الســلف كانــوا يتص ّدقــون بإفطارهــم رغــم أنهــم يكونــون صائميــن ،كمــا أنّ
بعضهــم كانــوا يخدمــون مــن يطعمونهــم وهــم صائمــون ،و ُروي عــن العــدوي
أنــه قــال( :كان رجــال مــن بنــي عــدي يصلــون ـفـي هــذا المســجد مــا أفطــر أحــد
منهــم ع ـلـى طعــام قـ ّـط وحــده ،إن وجــد مــن يــأكل معــه أ كلّ ،
وإل أخــرج طعامــه
إ ـلـى المســجد فأكلــه مــع النــاس وأ كل النــاس معــه).
الحــرص ع ـلـى تــاوة آ يــات القــرآن الكريــم ،وتدبّرهــا والخــوض ـفـي
•
معانيهــا ،فشــهر رمضــان شــهر القــرآن ،لــذا فــا بــد للعبــد أن يحــرص ع ـلـى
تالوتــه ،فــكان جبريــل عليــه الســام يــدارس الرســول عليــه الصــاة والســام
كل عــام ـفـي شــهر رمضــان.
القــرآن ّ
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ـيربطك بالصــاة إذ أنــت تريــد أن تص ـلـي بمــا حفظــت بــل
هــذا بأمــر هللا سـ
َ
وأن تكــون خاشــع وذهنــك حاضــر أ كثــر مــن أن تص ـلـي ب ـ اآليــات المعتــادة التي
صغــرك.
تص ـلـي بهــا منــذ ِ
المحافظة على السنن والنوافل
حتــى إذا أصابــك فتــور تكــون هــذه الســنن بمثابــة ســور يحمــي قلعــة
ُ
ـب الســور ثمــة ضعــف لــم تتــأذى القلعــة بشــيء وإذا
الفرائــض فــإذا أصيـ َ
ل
تص
ـك مــن صلــوات ،بمعنــى
ـ
ت
فا
ـا
ـ
م
ـي
ـ
أن
ـة
ـ
ي
الهدا
ـن
ـ
م
ـد
ـ
ي
بمز
ـك
َ
أنعــم هللا عليـ َ
ـك للــه
أن ُتص ـلـي مــع الظهــر ظهـ ًرا ومــع العصــر عصـ ًرا وهكــذا الن هــذا َديــنُ عليـ َ
وحتمــا ســيحبك هللا.
ـتحب الصــاة
ولــن يؤديــه ســوي أنــت ،حتمــا سـ
ً
ُ
مهما كنت مع أي شخص واألذان أذنَ استأذنه وقم للصالة
ـك ألن تكــون ـفـي المســجد عنــد
يجــب أن تخــرج مــن البيــت بوقــت يكفيـ َ
ـك ســتقوم للصــاة..
انتهــاء األذان  ..فــإن كنــت مــع أوالدك ..فســيعرفون أنـ َ
وإن كنــت مــع أصحابــك فســيعرفون أ ـنـي ســتقوم للصــاة وىأن كنـ َ
ـت ـفـي
ـاءك بالعمــل أنــك ســتقوم للصــاة ..بــل ومــع مــرور
العمــل فســيعرفون أصدقـ َ
الوقــت ويعتــاد كل مــن هــم بحياتــك ع ـلـى هــذه العــادة لــن تســتطيع أنـ َ
ـت أن
توقفهــا ،ولكــن حــذار ِ حــذار ِ أن تكــون الصــاة نفســها هــي العــادة ال الذهــاب
إليهــا.
االستغفار..
يقــول عــز وجــل ـفـي ســورة نــوح " َف ُق ْلـ ُ
اس ـت َْغ ِف ُروا َر بَّكُـ ْـم إِن َّ ـ ُه كَانَ َغ َّفــا ًرا"
ـت ْ
االســتغفار إن شــاء هللا ســيمحي من قلبك أي تقصير تشــعر به ألن هللا إذا
أحــب عبــدا رزقــه طاعتــه واالســتغفار يجعــل العبــد قري ُبــا مــن ر بــه فلــن يحــدث
ثمــة تقصيــر بأمــر هللا.
الدعاء
الدعــاء هــو ســاح رهيــب يغفــل عنــه الكثيــر مــن النــاس  ،مهمــا كنــت غار ًقــا
دومــا (رب
بالذنــوب أدع هللا واســتغفره وألِــح عليــه وال تنــس هــذا الدعــاء
ً
اجعلنــي مقيــم الصــاة ومــن ذريتــي ربنــا وتقبــل دعــاء) ،وأدع هللا بالثبــات
وأطلــب مــن هللا المزيــد فالدعــاء ربمــا يغيــر حياتــك كلهــا وأرجــو مــن هللا
ذلــك.
ـاح
اليقيــن والتأ كــد التــام بــأن الصــاة هــي أهــم ســبب مــن أســباب ُ
العــا والفـ ُ
ً
َ
َ
أردت زوج ًة صالحة
فلتصل ،إذا
عمل
أردت
واالستقامة في الدنيا واآلخرة ،إذا
ِ
َ
َ
أردت أن تفــوز بحــب
ـل ،إذا
ـ
ص
فلت
ـك
ـ
ل
وما
أوالدك
أردت بركــة ـفـي
ـل ،إذا
ِ
فلتصـ ِ
ـل .المعرفــة الكاملــة بعقوبــة
ـل  ،إذا أردت الجنــة فلتصـ ِ
هللا والنــاس فلتصـ ِ
وعــذاب الــذي يتــرك الصــاة متعمـدًا ـفـي الدنيــا واآلخــرة ،قــال ص ـلـى هللا عليــه
وســلم "إنّ بيــن ال ّرجــل وبيــن الكفــر ــأو ّ
الصــاة" ،وقــال عمــر بــن
الشــرك -تــرك ّ
الصــاة".
الخطــاب رضــي هللا عنــه" :ال حـ ّـظ ـفـي اإلســام لمــن تــرك ّ
الصــاة هــي الركــن الثا ـنـي بعــد الشــهادة ،كيــف تصــوم وأنــت ال تص ـلـي؟ كيــف
ُتزكــي وأنـ َ
ـت ال تص ـلـي؟ مــاذا ســيكون
ـت ال تص ـلـي؟ كيــف تعتمــر أو تحــج وأنـ ِ
ردك ع ـلـى هللا حينمــا يســألك "مــا الــذي منعــك َعــن الصــاة "؟ قــل ـلـي بر بــك:
هــل هنــاك جــواب شــافي ع ـلـى هــذا الســؤال؟ هــل هنــاك ر ُد ُمقنــع؟ أنــا ال أعتقــد
أنــه يوجــد ،ال تقــل ســأفعل بعــد أ يــام ..بــل اآلن .وال تقــل صعــب! بــل ُقــم
وجــرب .وال تقــل كيــف؟! بــل قٌــم وتوضــأ.
جميعا لما يحبه ويرضاه.
أسأل اهللا أن يهدينا
وأخي ًرا
ً
ُ

الحسن البرصي

أحمد حسن
إن الصــاة مــن أعظــم األعمــال بعــد اإليمــان باللــه ،وقــد روي عــن رســول ص ـلـى
ـوات كتبهــن هللا ع ـلـى العبــاد ـفـي اليــوم
هللا عليــه وســلم أنــه قــال" :خمــس صلـ ٍ
والليلــة ،فمــن حافــظ عليهــن كــن لــه عهــدا ً عنــد هللا أن يدخلــه الجنــة ،ومــن لــم
يحافــظ عليهــن لــم يكــن لــه عنــد هللا عهــد ،إن شــاء عذبــه وإن شــاء غفــر لــه".
ُ
أردت أن أبــدأ هــذه التدوينــة بحديــث لرســول هللا ص ـلـى هللا عليــه وســلم ومــن
ثَــم أ ك ُتــب اليكــم الخطــوات ا ُلمجر بــة ل ـ الحفــاظ ع ـلـى الصــاة  ،وهللا يعلــم أ ـنـي مــا
كتبـ ُ
ـت هــذا الــكالم للريــاء أو التفاخــر انمــا وهللا كتبتــه لتنتفعــوا بــه ويهــدي هللا بــه
جـ ًـا واح ـدًا ،واختـ ُ
ـرت هــذا التوقيــت بالــذات ألن شــعبان ُترفــع فيــه األعمــال
ولــو ر ُ
وأنــا أحــب أن ُترفــع أعمالكــم وأنتــم محافظــون ع ـلـى صلواتكــم ،وألن رمضــان ع ـلـى
ُ
وأردت أن تســتعدوا لــه وأن تدعــوا ـلـي أن انتفعتــم ولــو بحــرف واحــد مــن
األبــواب
كالمــي هــذا.
اضبط منب ًها علي كل صالة
متقدمــا خمــس دقائــق عــن وقــت الصــاة الحقيقــيُ .ر بمــا يســأل البعض
وليكــن
ً
تقدمــا خمــس دقائــق ،أقــول لهــم "حتــى وإن كان ـفـي يــدك شــيء
ولمــا يكــون ُم
ً
مهــم للغايــة -وغال ًبــا لــن يكــون أهــم مــن الصــاة -تبــدأ ـفـي انهائــه أو تســويفه لبعــد
االنقضــاء مــن الصــاة وخمــس دقائــق تكفــي لذلــك.
الصحبة الصالحة التي ُتعينك على المحافظة على الصالة
ـك
وليــس فقــط مصاحبــة الصالحيــن بــل والبعــد عــن المثبطيــن الذيــن يجرونـ َ
ج ـ ًرا إ ـلـي الــوراء ،وال تقــل ـلـي أنــه ـفـي أوائــل أ يــام التزامــك بالصــاة أن تدعوهــم
ـك إ ـلـي
وتنصحهــم ،ال يــا أخــي بــل ـفـي البدا يــة اغــرس قدميــك حتــى ال يأخذونـ َ
واديهــم مــرة أخــرى ولكــن بعــد ثباتــك إن شــاء هللا تأخذهــم أنــت.
حفظ كل يوم ولو نصف صفحه من كتاب هللا

أدهم شرقاوي
ـل
ـفـي مثــل هــذا اليــوم مــن العــام 642م ُولــد الحســن البصــري ،لــم ينـ ْ
شــرف رؤيــة النبــي (ص ـلـى هللا عليــه وســلم) فقــد ُولــد قبــل ســنتين مــن
نهايــة خالفــة عمــر بــن الخطــاب ،ولكنــه عــاش بمــا يكفــي ليلتقــي كبــار
الصحابــة ويأخــذ عنهــم ،وقــد الزم أنــس بــن مالــك وأخــذ عنــه.
كان للحســن البصــري تلميــذ اســمه حبيــب ،يخدمــه ويالزمــه ،فتأخــر ليلـ ًة
العشــاء للحســن ،فقــال لــه الحســن :أ يــن العشــاء يــا حبيــب ،لقــد
ـفـي إحضــار َ
هلكنــا مــن الجــوع! فقــال لــه حبيــب :يــا إمــام لقــد جــاء مســكين فأعطيتــه
كل مــا عندنــا أل ـنـي ســمعتك تقــول إن اإليمــان أن تكــون فيمــا عنــد هللا
أوثــق ممــا ـفـي يــدك!
فقــال لــه الحســن :يــا حبيــب إنــك رجــل كثيــر اليقيــن قليــل العلــم! لــو
أعطيتــه النصــف وتركـ َ
ـت لنــا النصــف نتقــوى بــه!
وبينمــا هــم كذلــك ُيطــرق البــاب ،فيفتحــه حبيــب ،فــإذا بغــام يحمــل إنــاء
مليئــا بمــا لـ َّذ وطــاب ،وقــال :هــذا هديــة مــن ســيدي لإلمــام الحســن!
فتبســم حبيــب وقــال للحســن ممازح ـاً :يــا إمــام إنــك رجــل كثيــر العلــم
ّ
قليــل اليقيــن!
فر َّد الحسن االبتسامة وقال له :يا حبيب تقدمناك ولكنك سبقتنا!
وهــذا الــذي ينقصنــا اليــوم ،اليقيــن بمــا عنــد هللا أ كثــر مــن اليقيــن بمــا ـفـي
أيدينــا ،ولسـ ُ
ـت أقــول افعلــوا مــا فعــل حبيــب ،فتصدقــوا بــكل مــا تملكــون،
ـت بالنصــف وتركـ َ
ع ـلـى العكــس ،إ ـنـي أقــول بقــول الحســن :لــو تصدقـ َ
ـت
نصفــه نتقــوى بــه ،ولكــن مــا أقولــه أن نؤمــن أن العــوض مــن هللا أجمــل
وأثمــن ممــا أنفقنــا ،أن تأخــذ باألســباب كأنــه ال ينجينــا غيرهــا ،وأن نتي ّقــن
باللــه كأن األســباب ال تض ـ ّر وال تنفــع!
تعالجــوا إن مرضتــم ولكــن ال تنســوا أن الشــافي هللا ومــا الطبيــب إال
ســبب ،واعملــوا وتاجــروا ولكــن ال تنســوا أن الــرازق هللا ومــا العمــل إال
بــاب رزق! وقــد اتفــق العارفــون باللــه أنــه مــا مــن أحــد وضــع يقينــه ع ـلـى
األســباب إال أركنــه هللا إليهــا ،ومــا مــن أحــد وضــع يقينــه ع ـلـى هللا إال ه َّيــأ لــه
مــن األســباب مــا لــم يكــن بالحســبان حتــى يقضــي حاجتــه
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ارتدادات الزلزال
العريب

تتمة من صـ 1
المتابــع لتطــورات الســاحتين ،الجزائريــة والســودانية ،يلحــظ صــراع
اإلرادات بيــن الشــعوب ـفـي الشــوارع ومــا تعــرف بالدولــة العميقــة وأجنحتهــا
ثمــة جماهيــر ـفـي المياديــن تخشــى أن تئــد طموحاتِهــا و ُت َض ِّيـ َـع
وأجهزتهــاّ .
وثمــة
تضحياتهــا َو ُت ْ
ح ِبـ َـط آمالهــا أجهــزة األمــن والعســكر ،كمــا جــرى ـفـي مصــرّ .
مــن هــم ـفـي المؤسســات العســكرية واألمنيــة ،ومــن واالهــم ،مــن ينظــرون
ح ُصــنُ
إ ـلـى االحتجاجــات الجماهيريــة ضــد واجهــات النظــم الرســمية أنهــا ُ
طــروادة ،يتســللون عبرهــا إ ـلـى ســدة الحكــم المباشــر ،أو ع ـلـى األقــل للحفــاظ
ع ـلـى خيــوط اللعبــة ـفـي أيديهــم ،بشــكل ننتهــي مــن حيــث بدأنــا ،ولكــن عبــر
الفتــات وأطــر ووجــوه جديــدة.
أيضــا ،واضــح جــدا أن ثــورة ع ـلـى الفســاد والظلــم ـفـي بلــد عر ـبـي مــا ليــس
شــأنا محليــا ،بــل هــو شــأن إقليمــي ودو ـلـي .كان هــذا هــو الحــال ـفـي األمــس،
وهــذا الحــال الواقــع اليــوم .وبالعــودة إ ـلـى الوضعيــن ،الســوداني والجزائــري،
إنــك تــرى ذلــك االســتعجال الســعودي واإلمارا ـتـي ،وغيرهمــا ،للدخــول ع ـلـى
الخــط ،كمــا تــرى االندســاس األميركــي والفرنســي ،وغيرهمــا ،ـفـي الحالتيــن.

لمــاذا؟ ألن الســعودية واإلمــارات ،اللتيــن تقــودان محــور الثــورات المضــادة،
تــدركان أن تغييــرا يتــم بــإرادة شــعبية ـفـي أي دولــة عربيــة يعنــي تجر بـ ًة قــد تتكــرر
ـفـي بــاد عربيــة أخــرى .همــا لــم ينســيا وقــع الدومينــو الــذي أحدثتــه ثــورة تونــس
عــام  ،2011حتــى أنهــا وصلــت إليهمــا بعــض إرهاصاتهــا .وبالتا ـلـي ،إلجهــاض تغييــر
بــإرادة شــعبية ـفـي دولتيهــا ،ال بــد مــن ضر بــات اســتباقية خــارج الحــدود .أمــا القــوى
الدوليــة التــي تمــارس سياســات إمبرياليــة ـفـي فضائنــا ،وتشــمل روســيا أيضــا،
دول
فإنهــا ال تريــد تغييــرا غيــر متحكّــم بــه ،ينتهــي إ ـلـى أن يتراجــع نفوذهــا ـفـي
ٍ
تع ّدهــا تابع ـا ً أم وكيــا ً لهــا.
تلــك حســاباتهم .ولألســف ،قــد ال نســتطيع تغييرهــا ،ولكننــا نملــك القــدرة
ع ـلـى تجنــب األخطــاء التــي ارتكبناهــا ـفـي ثــورات "الربيــع العر ـبـي" المــوءود .وهــم
قــد يكونــون نجحــوا ـفـي وأد تلــك الثــورات ،لكنهــم لــم ينجحــوا ـفـي إطفــاء جــذوة
الجمــر تحــت الرمــاد ،و ُيســتبعد أن ينجحــوا ،فــكل المعطيــات تقــول إن انفجــارا
عظيمــا آت ال محالــة ـفـي المنطقــة العربيــة .ولمــن أراد الدليــل ،فلينظــر إ ـلـى الجزائــر
والســودان ،فكيــف تكــون كل العناصــر القابلــة لالشــتعال بجانــب النــار ونم ّنــي
أنفســنا بأنهــا لــن تمســك بهــا وتنتــج حريقــا هائــا؟ الفســاد بــاق كمــا هــو ،بــل
تضاعــف .القمــع كمــا هــو ،بــل تزا يــد .وانســداد األفــق ،والعجــز عــن تصــور مســتقبل
واعــد ازداد ســوداوية.
مــا نــراه حتــى اآلن أن جماهيــر الجزائرييــن والســودانيين ترفــض أن تســقط
ضحيــة احتمــاالت تالعــب العســكر.
"إمــا النصــر أو مصــر" ،هــذا أحــد شــعارات
ثــورة الســودان ،وهــو تعبي ـر ٌ واع عــن خشــي ٍة
ـرال محــل
مــن ســرقة الثــورة واســتبدال جنـ ٍ
جنــرال ،تمامــا كمــا ســرقت ثــورة مصــر ،فحــل
عبــد الفتــاح السيســي محــل حســني مبــارك.
انتهــت مصــر إ ـلـى األســوأ ،وال يريــد الجزائريــون
والســودانيون مصيــرا مشــابها .ولكــن
اإلنجــازات ال تتحقــق بالتم ّنــي والشــعارات،
والخشــية ليســت مــن الجماهيــر ،ولكــن
مــن النخــب التــي تتص ـدّر التغييــر أو تركــب
موجتــه.
ـفـي الســودان مثــا ،ســارع المجلــس
العســكري االنتقا ـلـي إ ـلـى التــودّد للريــاض وأبــو
ظبــي .هــذه بــادرة ســيئة .األخطــر أن تفعــل
قيــادات األحــزاب والحــراك ـفـي الشــوارع األمــر
ـدب كرمــه.
ذاتــه .حينهــا ،تكــون كمــن أدخــل الـ َّ
و ـفـي الجزائــر ،تــرى نخبــا وأحزابــا تعتبــر رئيــس
األركان الجزائــري ،أحمــد قايــد صالــح ،كأنــه

الحكــم العــدل ضــد الشــخصيات المدنيــة الضعيفــة ـفـي واجهــة الحكــم،
وكأنهــا تخــرج عــن طوعــه ،أو جــيء بهــا رغمــا عنــه! يذكّرنــا ذلــك بثــورة ينايــر
ـات
ـفـي مصــر عــام  .2011األخطــر أن تمــارس الثــورات منطــق إقصــاء مكونـ ٍ
ـروب حزبي ـ ٍة وفكري ـ ٍة وأهليــة ،يطلــب
أساســي ٍة ـفـي مجتمعاتنــا ،فننتهــي بحـ ٍ
النــاس بعدهــا تدخــل الجيــش ليضبــط الوضــع بصرامــة .وهكــذا نعــود مــن
حيــث بدأنــا! مثــال ع ـلـى هــذا التخــوف الدعــوات التــي يطلقهــا بعضهــم ـفـي
الســودان اليــوم ال لحظــر حــزب البشــير فحســب ،بــل وحتــى حــزب اإلخــوان
المســلمين ،الــذي انشــق عــن حــزب آخــر انشــق عنهــم .أي أننــا أمــام
انشــقاقين .ألــم نتعلــم بعــد أن تصفيــة الحســابات الحزبيــة والسياســية
واإليديولوجيــة لــن تعــود علينــا إال بالكــوارث؟ يتقاتــل هــؤالء ع ـلـى اقتســام
ج ـ ُدر ٍ لــم يملكــوا مفاتيحهــا بعــد!
كعك ـ ٍة محصن ـ ٍة وراء أســيج ٍة و ُ
ح أن األمــور لــم تســتقر بعــد عربيــا ،وقــد نكــون على موع ٍد
باختصــار ،صحيـ ٌ
ثمــة ضمانــة أن
مــع انفجــار حتمــي ،عاجــا أم آجــا ،ولكــن هــذا ال يعنــي أن ّ
يكــون أي تغييــر قــادم إيجابيــا ،بــل قــد يكــون كارثيــا علينــا ،إن لــم نُحســن
التخطيــط والتص ـ ّرف .و ـفـي كل األحــوال ،أ كان التغييــر إيجابيــا متحكّمــا
بــه وبمخرجاتــه ،أم كارثيــا منفلتــا مــن أي ضوابــط ،ســتكون النتيجــة ع ـلـى
أنظم ـ ٍة عربي ـ ٍة كثيــرة وبــاال ً ،فصيغــة وجودهــا تصطــدم بســنن كونيــة.
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آبل توسع برنامجها
إلعادة تدوير
هواتف آيفون

أعلنــت شــركة آبــل عــن سلســلة مــن التحســينات لمبــادرات إعــادة التدويــر،
بمــا ـفـي ذلــك توســيع برنامجهــا إلعــادة تدويــر األجهــزة ضمــن متاجرهــا ليشــمل
تجــار التجزئــة المختاريــن مــن الجهــات الخارجيــة.
كمــا أعلنــت الشــركة أنهــا افتتحــت مختب ـ ًرا جدي ـدًا بمدينــة أوســتن بواليــة
تكســاس الســتعادة المــواد ،وتتمثــل مهمــة هــذا المختبــر ،البالغــة مســاحته
تبلــغ  9آالف قــدم مر بــع ،ـفـي تطويــر عمليــات إعــادة التدويــر المســتقبلية،
وتحســين عمليــات إعــادة التدويــر الحاليــة ،والتأ كــد مــن تحقيقهــا أقصــى
اســتفادة مــن كل هاتــف.
ويضيــف توســيع آبــل لمبادرتهــا المســماة  GiveBackمتاجــر Best Buy
األمريكيــة ،ومحــات البيــع بالتجزئــة  KPNـفـي هولنــدا ،وهــي خطــوة تضاعــف
عــدد مواقــع االســتالم ،وتزيــد بشــكل كبيــر مــن عــدد األماكــن التــي يمكــن
للعمــاء فيهــا تســليم األجهــزة القديمــة لضمــان إعــادة تدويرهــا بشــكل
صحيــح.
وكان المــكان الوحيــد ـفـي الســابق إلعــادة تدويــر هواتــف آيفــون هــو مــن خــال
متاجــر الشــركة ،أو موقــع الشــركة ع ـلـى اإلنترنت.
وبالتزامــن مــع التوســع ،الــذي يأ ـتـي قبــل حلــول ذكــرى يــوم األرض ،فقــد
أعــادت آبــل تســمية الخدمــة إ ـلـى  ،Apple Trade Inممــا يضــع تأكي ـدًا أ كبــر
ع ـلـى اســترداد العميــل لقيمــة الهاتــف المعــاد تدويــره مــن خــال برنامــج
إعــادة التدويــر.
كمــا أنهــا تســتخدم األلومنيــوم المعــاد تدويــره ـفـي أحــدث أجهــزة ،Mac mini
حيــث اســتخدمت القصديــر المعــاد تدويــره بنســبة مئــة ـفـي المئــة مــن أجــل
تصنيــع  11لوحــة منطقيــة لألجهــزة المختلفــة.
وتقــول الشــركة :إنهــا اســتلمت مــا يقــرب مــن مليــون جهــاز ،ممــا يكفــي
لجعــل روبــوت إعــادة التدويــر ديــزي  Daisyمشـ ً
ـغول لمــدة عــام تقري ًبــا.
ويمكــن لروبــوت ديــزي اآلن تفكيــك  15طــرا ًزا مختل ًفــا مــن هاتــف آيفــون،
بمعــدل  200هاتــف ـفـي الســاعة ،أو  1.2مليــون هاتــف آيفــون ســنويًا.
وأوضحــت الشــركة أنهــا قامــت ـفـي عــام  2018وحــده بإعــادة تجديــد أ كثــر مــن
 7.8مليــون جهــاز آيفــون ،ممــا ســاعد ع ـلـى منــع أ كثــر مــن  48ألــف طــن متــري
مــن النفايــات مــن الوصــول إ ـلـى مدافــن النفايــات.
وتخطــط آبــل الســتخدام تقنيــة تعلــم اآللــة ،والروبوتــات ،مــن أجــل أتمتــة
عمليــة تفكيــك الجهــاز وفــرزه وتقطيعــه ،وتتوقــع الشــركة التعــاون مــع
األكاديمييــن لتطويــر الحلــول لمشــاكل صناعــة إعــادة التدويــر ع ـلـى نطــاق
الصنا عــة.

"واتساب" تعمل
عىل حظر تصوير
املحادثات

تكنولجيا
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 10استخدامات
مفيدة لهاتفك
القديم

مــع تســارع تطــور األجيــال ـفـي الهواتــف الذكيــة عامــا بعــد عامــا ،ورغبــة الكثيريــن
ـفـي الحصــول ع ـلـى مــا هــو أحــدث ،يجــد هــؤالء أنفســهم ـفـي موقــف صعــب بشــأن
كيفيــة التخلــص مــن الهواتــف القديمــة.
لكــن الهواتــف القديمــة يمكــن أن تكــون لهــا فوائــد كثيــرة قــد ال يعلمهــا كثيــرون،
وفــق مــا أفــاد موقــع "مشــابل" الــذي اســتعرض  10فوائــد للهواتــف التــي ال نريــد
اســتخدامها لكنهــا ال تــزال صالحــة للعمــل.
خوذة واقع افتراضي
بســبب ارتفــاع ســعر أجهــزة الواقــع االفتراضــي ،فإنــه يمكنــك صنــع واحــد
منهــا إن كان لديــك جهــاز سامســونغ قديــم وال تــود اســتخدامه .فــكل مــا عليــك
هــو تنصيــب تطبيــق  Oculusع ـلـى هاتفــك القديــم ،مــع إطــار كرتو ـنـي للهاتــف،
واســتمتع ببعــض المــرح.
جهاز تحكم بالتلفزيون

قالــت تقاريــر إعالميــة إن النســخة الجديــدة مــن تطبيــق التواصــل الفــوري
"واتســاب" سيشــهد اختفــاء ميــزة "لقطــة الشاشــة" أو كمــا يعرفهــا كثيــرون
بـ"ســكرين شــوت".
وذكــر موقــع "  "WABetaInfoالتقنــي بــأن النســخة التجريبيــة للتطبيــق
المخصصــة للهواتــف الذكيــة التــي تعمــل بنظــام "أندوريــد" ســتمنع
المســتخدمين مــن التقــاط صــورة لشاشــة التطبيــق التــي تحتوي المحادثات.
وأوضــح الموقــع أن الميــزة الجديــدة ال تــزال قيــد التطويــر لــدى الشــركة
المســؤولة عــن تطبيــق "واتســاب".
ولــم يفصــح الموقــع عــن اآلليــة التــي ســيتبناها التطبيــق ـفـي ســبيل منــع
التقــاط صــور شاشــة المحادثــة ،إال أنــه ذكــر أنــه ســيتوجب ع ـلـى المســتخدم
يفعــل الميــزة الجديــدة ،وبعدهــا ال يمكــن للهاتــف أخــذ لقطــة للشاشــة.
أن ّ
ويعتقد كثيرون أن إضافة هذه الميزة قد تغضب كثيرا من المستخدمين
الذيــن يلجــأون إليها كثيرا.
وكان تطبيق التواصل الفوري ،الذي يستخدمه  1.3مليار شخص شهريا،
قــد أضــاف مؤخــرا العديــد مــن المزا يــا التــي تعــزز أمــن المســتخدمين ،مثــل
اعتمــاد قفــل التطبيــق وفتحــه بالبصمــة ،إ ـلـى جانــب اعتمــاد مســح العيــن.

دردشة "فيسبوك"
ستعود إىل الشكل
القديم ..ما القصة؟

Sales and Reporters wanted

Chicago, New Jersey, Dallas,
Washington, Florida
Send yourresume to:
info@almeezannews.com

إن كنــت قــد فقــدت جهــاز التحكــم بالتلفزيــون ،أو ال تعــرف مكانــه ـفـي البيــت،
فبإمكانــك االســتعاضة عنــه بهاتفــك الذكــي القديــم .وهنــاك عشــرات التطبيقــات
الخاصــة بأبــل أو سامســونغ للريمــوت كونتــرول.
كاميرا لألطفال
مــن الســهل تحويــل الهاتــف الذكــي القديــم إ ـلـى كاميــرا لألطفــال ،ال ســيما أن
قــدرات معظــم كاميــرات الهواتــف الذكيــة كبيــرة جــدا .ويمكــن لطفلــك أيضــا
باســتخدام بعــض التطبيقــات التقــاط الصــور وتحريرهــا مباشــرة ع ـلـى الجهــاز.
جهاز للعب
هنــاك الكثيــر مــن األلعــاب اإللكترونيــة التــي يمكــن تحميلهــا ع ـلـى الهواتــف
الذكيــة ،وال تحتــاج إ ـلـى اتصــال باإلنترنــت ،فلمــاذا ال تخصــص جهــازك القديــم
لأللعــاب فقــط؟ أو بإمكانــك تخصيصــه كذلــك أللعــاب أطفالــك.
جهاز دردشة مرئية
أصبــح التواصــل عبــر ســكايب أو فيــس تايــم جــزءا مــن منصــات الدردشــة
المرئيــة اليوميــة تقريبــا ،ومــن هنــا يمكــن اســتغالل الهاتــف القديــم وتخصيصــه
لمحادثــات الفيديــو مــع األصدقــاء والعائلــة.
منبه
يمكــن أن يســاعد هاتفــك الذكــي القديــم ـفـي أن يكــون ســاعة منبــه مــن أجــل
إدارة الوقــت .وبإمكانــك تحو يــل شاشــة العــرض الكبيــرة للهاتــف الذكــي القديــم
إ ـلـى منبــه مــن خــال تطبيــق مخصــص لهــذا الغــرض.

توقعــت الباحثــة جيــن مانشــون وونــغ أن يشــهد مســتخدمو مواقــع
التواصــل االجتماعــي اختفــاء تطبيــق "فيســبوك ماســنجر" للمحادثــات
الفوريــة ،إ ـلـى األبــد ،مــع إعــادة ضمــه إ ـلـى التطبيــق الرئيــس.
وكشــفت الباحثــة أن عمــاق المواقــع االجتماعيــة اختــار نســخة شــاملة
جديــدة مــن "فيســبوك" ،تتوافــق مــع خطــط الشــركة لدمــج جميــع خدمــات
المراســلة ،وفــق مــا ذكرتــه صحيفــة "الصــن" البريطانيــة.
وتشــير التقاريــر إ ـلـى أن أيقونــة "ماســنجر" ســتظل كمــا هــي ،لكــن النقــر
عليهــا ســينقلك مباشــرة إ ـلـى خيــار يســمى "دردشــات" ـفـي "فيســبوك"،
بــدال ً مــن نقلــك إ ـلـى منطقــة منفصلــة ،كمــا كان ـفـي الفتــرة التــي ســبقت
ظهــور "ماســنجر" ككيــان منفصــل عــام .2011
و ـفـي وقــت ســابق مــن العــام الجــاري ،أ كــدت "فيســبوك" أنهــا تعمــل ع ـلـى
دمــج تطبيقــات "ماســنجر" و"واتســاب" و"إنســتغرام" ،بحيــث ُتجــرى
المراســات ع ـلـى نظــام أساســي واحــد ،ومــن المتوقــع أن تنتهــي عمليــة
الدمــج نهايــة  ،2019أو ربمــا العــام المقبــل.
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Kushner’s
Puppet Master.
Khalid M. Turaani

In early 2018, the Trump administration’s most notable heavy
weights were National Security advisor H R McMaster, a US Army
general, White House Chief of Staff John Kelly, a retired Marine
Corps General and Secretary of State Rex Tillerson, former Exxon
CEO. When an aid to the President who couldn’t even maintain
his security clearance, butts heads with the “grown-ups” in the
administration and wins, he must be the President’s son-in-law.
Prior to his father-in-law assuming the most powerful office on the
planet, Jared Kushner’s foreign policy expertise would have been
limited to traveling to posh resorts on private jets and occasionally
on first class commercial flights. However, the one foreign issue
Kushner knows more than anything else is the illegal Israeli
settlements in the West Bank, to which he and his family have given
generously.
e then, Israel passed its inherently apartheid-like Basic Law,
declaring Israel the nation-state of the Jewish people. The Trump
administration recognized Israeli annexation of the occupied Golan
Heights, and seems poised to acquiesce to Netanyahu’s campaign
promise to annex illegal West Bank settlements. To understand
how extreme this Trump-Netanyahu coalition is, nine mainstream
US Jewish organizations have written a letter to Trump pleading
with him to restrain Netanyahu on the West Bank annexation plan.

In early 2018, the Trump administration’s most notable heavy
weights were National Security advisor H R McMaster, a US
Army general, White House Chief of Staff John Kelly, a retired
Marine Corps General and Secretary of State Rex Tillerson,
former Exxon CEO. When an aid to the President who couldn’t
even maintain his security clearance, butts heads with the
“grown-ups” in the administration and wins, he must be the
President’s son-in-law. Prior to his father-in-law assuming the
most powerful office on the planet, Jared Kushner’s foreign
policy expertise would have been limited to traveling to posh
resorts on private jets and occasionally on first class commercial The Trump administration unilateral recognition of the Israeli
flights. However, the one foreign issue Kushner knows more than occupation over Jerusalem contravenes international laws and
anything else is the illegal Israeli settlements in the West Bank, numerous UN resolutions. The move mounted to the US “coming
to which he and his family have given generously.
out” on the side of Israel, when everyone knew it. Of course, none
other than Jared Kushner presided over the ceremony to inaugurate
the US embassy in Jerusalem, representing his father-in-law, Trump.
On the issue of Palestinian refugees, Foreign Policy magazine
recently published a confidential email in which Jared Kushner
offered top White House and State Department officials his view on
defunding UNRWA. In the January 11, 2018 leaked email, Kushner
wrote “It’s very important to have an honest and sincere effort to
disrupt UNRWA”. Nine months later, September 6, 2018, on a call
to Jewish leaders marking the Jewish New Year, Trump boasted that
he had completely defunded UNRWA and significantly cut US aid
to Ramallah. However, funding for the PA security apparatus was
spared. Defunding UNRWA means depriving 5.3 million Palestinian
refugees of basic needs such as education and elemental health
care.
To the chagrin of security professionals, Kushner was running
his own backdoor diplomacy; Arab countries, particularly in the
Gulf region, would normalize relations with Israel. In exchange
Kushner was reported to have lobbied hard for political shield, from
backlashes over human rights abuses as in the case of the murdered
journalist Jamal Khashouggi, and the atrocities in Yemen and Libya.
Apprehensive Arab governments are pushed to buy-into the deal
through a combination of a carrot and stick approach. Jordan seems
to bear the brunt of this coercive policy. Kushner who couldn’t

Tesla investigates after
car appears to explode in
China

Hong Kong (CNN Business) Tesla is investigating after one of its
vehicles appeared to explode in China.
A short video of surveillance footage posted on Chinese social
media site Weibo (WB) showed white smoke emerging from what
looks like a white Tesla car parked at a lot in Shanghai. After a few
seconds, the electric vehicle bursts into flames and the clip ends
soon afterward.
The video, which was filmed just after 8:15 pm local time on
April 21, appears to show a Tesla Model S sedan. It was posted
on Chinese social media a couple of hours later and has since been
shared widely.
Tesla (TSLA) would not confirm any of the details, other than to
say it is investigating the incident alongside Chinese authorities.
«We immediately sent a team on-site and we›re supporting local
authorities to establish the facts. From what we know now, no one
was harmed,» a Tesla spokesperson told CNN Business on Monday.
The clip attracted a mix of derision and outrage on Weibo. «Us
car owners demand an explanation,» wrote user Miao Hongyang.
«Jeopardizing our safety in a moment›s instant and the fact it
ignited so quickly is something we will not tolerate.»
Another Weibo user registered under the name Your Dad, added:
«One thing I›ve learned from this incident: from now on, don›t ever
park next to a Tesla.»

إعالن
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secure a $1.2 billion refinancing for his disastrous purchase of
the most expensive office building Manhattan, at the time, is
reported to be floating financial packages ranging from $25$40 billion in Cash-for-Peace incentive to Israel’s neighbors, i.e.
Jordan, Lebanon, Egypt and Ramallah.
Despite his non-existing experience in national security or
foreign policy, his questionable security credentials, and reports
of Israeli efforts to influence him, Kushner was put in charge
of solving the world’s most enduring conflict since WWII. He
was given access to the world’s most valued intelligence report,
the President’s Daily Intelligence Briefing. Kushner, right or
wrong has produced results on the most stubborn aspect of the
most stubborn conflict globally. The one caveat to Kushner’s
performance is that the Palestinian-Israeli conflict is significantly
above his pay-grade and definitely a stratosphere above his
knowledge and experience in national security, geopolitics,
negotiations, conflict resolution and international law. Only time
will reveal who has been Jared Kushner’s puppet master.

A man threatens 2
mosques
In Michigan !!

It seems that threats towards the muslim community are
becoming mainsteam.
Yesterday a white man, in his mid to late 20s, entered the
mosque (IAGD in Rochester Hills, MI)
he took off his shoes and entered the prayer area and sat
down. After a few minutes, he stood up and started making
threats and spewing anti Islamic rhetoric. Police reports
were filed. He then rode his bike to another
nearby mosque and did the same thing there as well. This is
a picture captured by the security camera. Hate is very
much alive today, in this post trumpian hate laced era. Be
careful, be alert, REPORT and contact
CAIR-MI.

Sales and Reporters
wanted in
Detroit, Chicago,
New Jersey, Dallas,
Washington, Florida
Send your resume to:

info@almeezannews.com

313-586-3230

27

Al Meezan Newspaper Friday 4/26/2019 Issue 355

)355( م العدد2019  ابريل26 الجمعة

A Repulsively Casual Terrorist
Manifesto

The New Zealand shooter’s text is unoriginal, but the ideology is potent.

I have just read the manifesto written by the alleged killer of
almost 50 Muslims in Christchurch, New Zealand. I can think of
more pleasant ways to spend a Friday morning, such as nursing
a throbbing case of pink eye, or seeing how long I can hold my
palm on my hot plate without screaming. But the evaluation of
nauseating ideological statements is a specialty of mine, and
regrettably, today I am once again on duty.
The sole virtue of “The Great Replacement,” a 78-page
Microsoft Word document containing poetry and illustrations,
is its clarity. It provides a catechism about the intentions of
its author, as if to preempt the usual questions that follow
atrocities of this kind. (Certain lines are written in an ironic,
messing-with-you tone, but they are easy to detect if you spend
enough time reading this stuff.) The author is a white Australian
and wishes to hasten a civilizational war. His model is Anders
Behring Breivik, the Norwegian neckbeard who murdered 77
people, mostly liberal teens at an island retreat, in 2011.
Read: White nationalism’s deep American roots
The civilization that most offends him is Islam, because of
its attempt to colonize the West through immigration and
philoprogenitiveness. He hates, most of all, those Muslims who
are peaceful. “The unarmed invader is far more dangerous to
our people than the armed invader,” he says. “We have no real
idea on how to deal with them, we are unable to attack them or
fend them off in any meaningful way.” He is ideological but, like
Breivik, not meaningfully religious, and comes close to denying
that he is even Christian.
That’s it. To examine the document more carefully is about
as useful as stirring and examining the killer’s scat. Not all
manifestos and ideological documents are this mediocre or
written in such a repulsively casual tone. (“Q: You are a bigot,
racist, xenophobe, islamophobe, nazi, fascist! A: Compliments
will get you nowhere.”) The Islamic State’s statements, for
example, were written in a repulsively formal register, often
with original poetry and allusion to rich intellectual traditions.
The Unabomber, too, displayed erudition and an almost dainty
concern for citation and detail. (In his last book, a prison
manifesto, he even cited me.) The killer in this case seems to
have lacked originality, even cribbing his jokes from fellow sewer-dwellers on the internet. Already the internet is being scrubbed
of his manifesto. I predict that within days it will be easy to find
again, but that no one will bother reading it, because it is simply
stultifying, and not bracing even for the skinheads and tiki-torch

marchers who agree with it in principle.
Of course, even a mediocre manifesto will attract interest, both
prurient and legitimate. In extremist manifestos, “there is a potency
in the combination of words and action,” J. M. Berger wrote here just
a few weeks ago, that fascinates people, both analysts and believers.
Some of these documents contain wicked brilliance that catalyzes
violent acts through sheer force of imagination. Berger counts
more than 200 deaths at the hands of fans of The Turner Diaries,
a 1978 anti-Semitic and racist thriller. The Islamic State has killed
many more, and although it has never published a manifesto, untold
numbers of foreign fighters began their journeys by downloading
an ISIS-produced document outlining the beliefs that a Muslim
must hold, and the actions those beliefs require. These manifestos
sometimes matter a great deal.
What we should learn as this particular manifesto is forgotten
is that even if specific texts prove unmemorable, the potency of
ideas is enduring and chronically underestimated. Is there any
doubt that the ideology that inspired the Christchurch terrorist is
a global pestilence, and that any response that fails to apprehend
it as an ideology is inadequate? We already see an understandable
curiosity about websites the killer might have visited, the fact that
he live-streamed his crimes, and his references to memes and public
figures.
I am reminded of early phases of analysis of ISIS, when sympathizers
flooded Twitter with jihadist memes and jokes, and in some cases
even planted obviously fake claims that they had been radicalized
by non-jihadist Muslim public figures in the West. The confusion
sown in those early days contributed to a failure to realize that at
its core, ISIS had a very non-ironic set of beliefs, accompanied by
ironic memes and worldly mechanisms for dissemination. When the
Christchurch killer departs from his jocular, message-board tones,
he refers to historical figures and events, not always the ones that
have engendered Pepe-like memes for the internet’s right wing. (He
refers three times to the English Nazi-sympathizer Oswald Mosley,
a figure known to every fascist but not to every keyboard warrior on
8chan for the laughs.) This fascist core is attended by a bodyguard
of casual irony and disdainful, in-joke humor. The tone is just a style,
and a phenomenon of our times. But the core is an enduring enemy
of civilization. The killer sees it, rightly, as historically continuous
with mid-20th-century fascism. The survival of this ideology in any
form should unnerve us all.

Yemen 'risks
massive
resurgence of
cholera'

War-torn Yemen risks a «massive resurgence» of cholera, with
around 195,000 suspected cases of the disease recorded so
far this year, Oxfam has warned.
«Fears that the world›s worst cholera outbreak could be set
for a massive resurgence are growing,» the relief organisation
said on Thursday.
Aid agencies were struggling to reach suspected cases, it
added.
Oxfam pointed to «fighting and restraints on access, including
checkpoints and permit requirements imposed by the warring
parties», and warned the coming rainy season was likely to
accelerate the spread of the disease.
The waterborne bacterial infection has claimed more than
3,000 lives in Yemen since the outbreak began in 2016,
according to Oxfam.
At a medical centre for the displaced in the government-held
western town of Khokha, Qassem Suleiman had brought his
son Alaa for tests after a serious case of diarrhoea.
Doctor Wadah al-Tiri told AFP that several patients had been
transferred to Aden while others had been treated at the
Khokha centre.
He said a tent was to be set up for suspected cases.
The doctor said Yemen badly needed international aid to
combat the epidemic.
The UN›s humanitarian coordination office OCHA said last
month that children under the age of five make up nearly a
third of this year›s cases.
The spike, which comes two years after Yemen suffered its
worst cholera outbreak, was concentrated in six governorates
including in the Red Sea port of Hodeida and Sanaa province,
both combat zones, it said.
Yemen›s conflict, which pits Iran-linked rebels against a Saudi
Arabia-led alliance backing the internationally recognised
president, has left at least 10,000 people dead since 2015
and pushed millions to the brink of famine.
Aid groups say the actual death toll could be five times as
high.
The war has created the perfect environment for cholera
to thrive, as civilians across the country lack access to clean
water and health care.
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Algeria protesters keep up
pressure on regime

Protesters gathered in Algerian cities for the 9th straight
Friday of demonstrations against the country's leadership
They are calling for the departure of 3 figures in the interim
government
ALGIERS: Hundreds of thousands of demonstrators returned
to Algeria’s streets on Friday to press demands for wholesale
democratic change well beyond former president Abdelaziz
Bouteflika’s resignation, chanting “we do what we want,”
witnesses said.
Parliament named an interim president and a July 4 election date
was set in a transition endorsed by Algeria’s powerful military.
But Bouteflika’s April 2 exit failed to placate many Algerians who
want to topple the entire elite that have dominated the country
since independence from France in 1962.
Protesters gathered anew in city centers around Algeria
demanding root-and-branch reforms — including political
pluralism and crackdowns on corruption and cronyism, witnesses
said. Numbers later surged after Friday prayers.
There was no official count but Reuters reporters at the scene
estimated the number of demonstrators in the hundreds of
thousands as on previous Fridays since the extraordinary mass
dissent erupted on Feb. 22.
“We will not give up our demands,” said Mourad Hamini,
standing outside his coffee shop, where thousands of protesters
were waving Algerian flags.
The crowd later chanted: “This is our country and we do what
we want!“
Protesters also called for Abdelkader Bensalah, head of the
upper house of parliament, to quit as caretaker president and
for Noureddine Bedoui to stand down as interim prime minister.
“They must go. The B’s must go,” one banner read, referring
to Bensalah, Bedoui and Moad Bouchareb, head of the ruling
National Liberation Front (FLN) party.

Tayib Belaiz, chairman of Algeria’s Constitutional Council and a
fourth senior “B” official, resigned earlier this week.
A young man who was injured in protests in the Algerian capital
last week died on Friday of injuries to the head, Ennahar TV said
on Friday.
Ennahar said there were two accounts regarding the death of the
18-year-old. The first was that he was beaten during last Friday's
protests and the second was that he fell from a truck on his way to
the protests.
Police are investigating his death, Ennahar added.
On Tuesday, armed forces chief Lt. General Ahmed Gaed Salah
said the military was considering all options to resolve the national
political crisis and warned “time is running out.”
It was a hint the military was losing patience with the popular
upheaval shaking Algeria, a major oil and natural-gas exporter and
a key security partner for the West against extremist militants in
north and west Africa.
Salah did not specify what measures the army could take but
added: “We have no ambition but to protect our nation.”
The army has so far patiently monitored the mostly peaceful
protests that at times swelled to hundreds of thousands of people.
It remains the most powerful institution in Algeria, having swayed
politics from the shadows for decades.
Protesters want a clean break with “le pouvoir” (the power) —
the secretive establishment comprised of veterans of the war of
independence against France, senior FLN figures and associated
oligarchs — and sweeping reforms.
“The ninth Friday is a vote against the gang,” read a banner held up
by protesters on Saturday.
“The system will go sooner or later,” said Mohamed Dali, who was
selling sweets to protesters.
Another banner read: “The country is ours and the army is ours.”

Yemeni Gas Station Clerk Stabbed
By Suspected Candy Bar Thief

Over 17 Million Watch
‘Game of Thrones’
Premiere

The Game of Thrones final season premiere was watched by
17.4 million people on HBO April 14, surpassing the 16.9 million
who watched the season seven finale and the 16.1 million who
tuned in for the season seven premiere.
It set a record for an HBO series episode.
The 17.4 million includes linear, HBOGo and HBO Now viewing.
The 9 p.m. airing was viewed by 11.8 million, ahead of the 10.1
million who watched the season seven premiere.
Based on the novel series by George R. R. Martin, Game of
Thrones was created by David Benioff and D.B. Weiss. Several
families from different kingdoms scheme to sit on the Iron
Throne. The cast includes Kit Harington, Sophie Turner, Lena
Headey, Peter Dinklage and Emilia Clarke.
The HBO Now streaming service saw a jump of approximately
50% in viewing when compared to last season’s finale and nearly
doubled (97%) when compared to the seventh season premiere.
Elsewhere in the HBO stable, Barry drew 2.2 million viewers
April 14 and 1.8 million at 10 p.m. HBO said that more than
quadrupled the previous week’s audience.
Veep had 1.5 million viewers for the night and a million at 10:30.

RIVER ROUGE (WWJ) - A gas station clerk in River Rouge
was stabbed in a scuffle over an apparent stolen candy bar.
The incident unfolded early Friday morning at the Citgo gas
station on West Jefferson Avenue at Elizabeth Street, just
south of Memorial Park.
The suspect walked into the station and was allegedly
attempting to steal a candy bar when the clerk stepped in and
tried to stop him. A fight ensued, during which the suspect
pulled out a knife and stabbed the clerk in the leg.
The clerk was rushed to the hospital. His current condition
is unknown.
The suspect was taken into custody.
The incident remains under investigation.
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God save the Arab kings?

Brian Whitaker
Arab monarchies underpinned by religion have been unscathed
by the Middle East uprisings – but they may yet be toppled
Source: The Guardian
One of the less-discussed facts about the wave of uprisings
in the Middle East is that the Arab monarchies are still
relatively unscathed. The regimes most seriously challenged
by popular protests – in Tunisia, Egypt, Yemen, Libya and Syria
– have all been republics. This may seem odd to Europeans
whose revolutions over the centuries have been mainly about
overthrowing kings.
To some extent, the apparent resilience of Arab monarchies
may be a matter of luck. Most of them are in the Gulf and they
have oil, which means they can (and do) use their money to buy
off discontent. That does not apply to the kingdoms of Jordan
and Morocco, however, and oil wealth has not saved the Gaddafi
regime from trouble in the Great Socialist People's Libyan Arab
Another possible explanation is that Arab monarchs, in the
eyes of many of their citizens, have a stronger claim to legitimacy
than republican leaders who came to power – or clung on to it –
in dubious circumstances.
The monarchies base their legitimacy on religious or tribal roots.
The rulers of Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain and the Emirates all
came from old and prominent tribes and the "right" to rule was
derived from their families' status.
The Sabah family, for instance, was a clan of the Anizah tribe
which migrated from Nejd – the central plateau of Saudi Arabia
– to Kuwait in the 18th century and has ruled locally ever since.
The Khalifa family was another clan from the same tribe that
had arrived in Bahrain about the same time. The Thani family
that rules Qatar is a branch of the Bani Tameem tribe and also
arrived from Nejd in the 18th century.
The Saudi royal family has tribal roots too, though its main
claim to legitimacy today is religious – so much so that the king's
religious title, Guardian of the Two Holy Shrines (Mecca and
Medina, the two holiest sites in Islam) takes precedence over
his royal title.
Similarly, the king of Jordan is official guardian of al-Aqsa
mosque in Jerusalem, regarded as Islam's third holiest site.
Jordan's current monarch, Abdullah II, also boasts of being a
"43rd generation direct descendant of the Prophet Muhammad".
Meanwhile the king of Morocco embodies both "spiritual and
temporal authority" and is known as Amir al-Mu'mineen – the
prince (or commander) of the believers.
Although rule by birthright might seem an inherently
objectionable form of government, the tribal and religious
background makes it difficult to challenge in what are often
highly traditional and patriarchal societies. In the monarchies
where there have been significant protests, such as Morocco,
Oman and Jordan, demonstrators have been demanding reform
but without questioning the ruler's right to govern – which is
still very much a taboo. (Bahrain is a special case, where a Sunni
Muslim minority rules over a Shia majority, making the legitimacy
question much more obvious.)
While the legitimacy claims of Arab monarchs might not

seem particularly convincing, especially to outsiders, those of the
republics are even less so.
A number of revolutionary Arab regimes emerged in the 20th
century whose credentials were based primarily on nationalism:
Algeria, Egypt, Iraq, Libya, Syria, Tunisia, the separate states of
North and South Yemen – plus the Palestinian liberation movement,
which fitted a similar mould.
Typically, these revolutionary regimes pursued populist or socialist
strategies – nationalisation, land reform and so on – which held out
the promise of a better future for the masses. At the same time, they
presented themselves as defenders of the nation's independence,
resisting the corrupting, exploitative effects of western imperialism
and in particular generating unfulfillable popular expectations
regarding the conflict with Israel.
In the wake of successive defeats by Israel, and amid high
unemployment, poverty and rampant corruption, it became all too
obvious that they were failing to deliver.
Some of the republican regimes further undermined their
credibility by starting to resemble monarchies. It began in 2000,
when Bashar al-Assad inherited the Syrian presidency from his
father. The dictators of Egypt, Libya, Iraq, Tunisia and Yemen also
showed signs of intending to hand over power, eventually, to sons
or other relatives.
Arabs mockingly combined the words for "republic" and "monarchy"
to coin a new term for this type of state: jumlukiyya.
The republics – and especially the jumlukiyyas – thus found
themselves scrabbling around for reasons to justify their existence.
The problem was apparent even in 2004 when the UN's Arab
Human Development report spoke of a "crisis of legitimacy":
"Most regimes, nowadays, bolster their legitimacy by adopting
a simplified and efficient formula to justify their continuation in
power. They style themselves as the lesser of two evils, or the
last line of defence against fundamentalist tyranny or, even more
dramatically, against chaos and the collapse of the state … "
"Sometimes," the report said, "the mere preservation of the state
entity in the face of external threats was considered an achievement
sufficient to confer legitimacy."
Strangely, it does not seem to have occurred to them that there
was one way they might have re-established their legitimacy: by
governing the country justly and well.
So it's not very surprising that the regimes already toppled or
currently under threat are republics of the family-run jumlukiyya
variety. This does not mean the others are immune – and it's worth
recalling monarchs were overthrown in Egypt, Yemen and Libya
during the 1950s and 1960s.
For now, though, the remaining monarchs are sitting on their
thrones fairly comfortably. After a rocky moment, even the king of
Bahrain seems to have won more time in power, thanks to support
from the royals in neighbouring countries.
This gives them a breathing space in which to reform – if they
choose to do so. Whether they will seize the opportunity is another
matter. At present, Morocco and Kuwait are the only two that look
as if they might, possibly, turn into constitutional monarchies with
accountable government. But if they don't change, their turn will
surely come.

Healthy habits during

Ramadan

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

With the holy month of Ramadan just a few weeks away,
you and your family are sure to be planning for a warm
welcome to this lovely, blessed season of happiness.
To help you follow all the right habits, we’ve prepared a
list of simple tips to keep you and your family healthy
and happy all through the Holy Month of Ramadan:
Drink 8 glasses of water daily from Iftar to Suhour to
prevent dehydration and constipation
Sleep for 6-8 hours a day to get sufficient mental and
physical rest. Less sleep means you will feel tired during
the day which in turns leads to less productivity and
activity
Have a balanced varied Iftar which incorporates dates,
soup, salad, a main dish, fruits and a small piece of
Ramadan sweet
Walk or participate in some kind of physical activity
Have Suhour to fill your body with energy and help
regulate your blood sugar
And unhealthy habits to avoid:
Try not to drink excess fluids at night for fear of thirst
during the day. This will lead to abdominal distress
Don’t eat a wide variety of food at night or Suhour
especially foods high in fat, thinking that they will
prevent hunger pangs during the day
Avoid eating large amounts of food at Iftar which will
lead to extreme fullness
Try and avoid having a large quantity of starters and
sweets which will lead to weight gain
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Top 10 ancient Arabic scientists
Source: Cosmos Magazine
When asked about history’s most influential scientists, many
people talk of Einstein, Darwin, Galileo or Newton.
But few will mention how these European scientists were
indebted to their predecessors: Arabic scholars who made
advances in science and technology while Europe was in a
cultural decline during the Dark Ages (5th – 15th century).
The passing of the science baton is often overlooked due to
the conflict of the Crusades and “it’s possible, too, that many
scholars in the Renaissance later played down or even disguised
their connection to the Middle East for both political and
religious reasons,” says Ehsan Masood, who wrote the book
Science and Islam.
10. HASSAN IBN AL-HAITHAM, MATHEMATICIANBasra,
Iraq (965 – 1040)
Al-Haitham is considered one of the founders of modern optics.
Ptolemy and Aristotle theorised that light either shone from the
eye to illuminate objects or that light emanated from objects
themselves. But al-Haitham suggested that light travels to the
eye in rays from different points on an object.
However, al-Haitham’s stellar career ended abruptly after he
foolishly promised the ruler of Cairo that he could stop the Nile
from flooding by building a dam at Aswan. He couldn’t, feigning
insanity to avoid persecution. Ironically, his plans to build a dam
were carried out hundreds of years later, on the same site he
initially proposed, when human engineering abilities had caught
up with his vision.
9. OMAR KHAYYAAM, MATHEMATICIANNeyshapur, Iran
(1048 – 1131)
Khayyam calculated the length of a solar year to 10 decimal
places and was only out by a fraction of a second when compared
to our modern day calculations. He used this to compose a
calendar considered more accurate than the Gregorian calendar
that came along 500 years later.
His passion for science and interpersonal skills could classify him
as one of the world’s first great science communicators – he is
said to have convinced a Sufi theologist that the world turns on
an axis.
8. AL-BATTANI, MATHEMATICIANHarran, Turkey (858 –
929)
Although first conceptualised in Ancient Greece, al-Battani
further developed trigonometry as an independent branch of
mathematics, developing relationships such as tanø=sinø/cosø.
His driving force was to obtain the ability to locate Mecca from
any given geographical point – aiding in Muslim rituals such as
burial and prayer, which require participants to face the holy city.
7. AL-RAZI, MEDICAL RESEARCHER Rey, near Tehran, Iran
(865 – 920)
Al-Razi identified the fever as part of the body’s defence,
and was the first to describe the symptoms and pathology of
smallpox and measles.
He also challenged the accepted medical theory on ‘bleeding’
– a widely practiced healing technique. Demonstrating a well-planned experimental methodology, patients with meningitis
were divided randomly into a treatment group where ‘bleeding’
was applied and a control group where it was not. Despite his
efforts, the ‘bled’ group displayed a greater recovery.
6. AL-ZAHRAWI, SURGEONEl-Zahra, near Cordoba, Spain
(936 – 1013)

Al-Zahrawi is considered one of the fathers of modern surgery.
It was his idea to use animal intestines for internal suturing, a
material that produces no immune response and dissolves naturally,
removing the need for further surgery, and this is still used in some
counties today.
He is also known for the invention of many surgical instruments,
including forceps to assist in vaginal births.
5. NASIR AL-DIN AL-TUSI, ASTRONOMER
AND
MATHEMATICIANBaghdad, Iraq (1201 – 1274)
Al-Din al-Tusiauthoured the Treasury of Astronomy, a frighteningly
accurate table of planetary movements that reformed the existing
planetary model of Roman astronomer Ptolemy by describing a
uniform circular motion of all planets in their orbits. This work led
to the later discovery, by one of his students, that planets actually
have an elliptical orbit.
Copernicus later drew heavily on the work of al-Din al-Tusi and his
students, but without acknowledgment, says Masood. The gradual
chipping away of the Ptolemaic system paved the way for the
revolutionary idea that the Earth actually orbited the Sun.
4. IBN-SINA, MEDICAL RESEARCHERBukhara, Uzbekistan
(980 – 1037)
Ibn-Sina made important contributions to the disciplines of physics,
optics, philosophy and medicine. He wrote The Canon of Medicine,
a text used to teach student doctors in Europe until the 1600s. He
identified that the nerve cells are responsible for transmitting pain
signals and his detailed observations of disease vectors, including
soil, air, touch and sex, influenced the future direction of the medical
profession.
3. IBN AL-NAFIS, SURGEONDamascus, Syria (1213 – 1288)
Often called the ‘father of circulatory physiology’, ibn al-Nafis
identified pulmonary transit – that is, that blood enters the heart
at the right atrium, exits via the right ventricle, arrives at the lungs
where it is re-oxygenated, then passes back through the heart’s left
atrium and is redirected back to the body.
Prior to this, it was thought that blood simply seeped through holes
between the heart’s chambers and did not pass through the lungs.
2. JABIR IBN-HAYYAN, ALCHEMISTTous, Iran (721 – 815)
Jabir was an alchemist (from ‘al-kimya’) who, in his quest to make
gold from other metals, discovered strong acids such as sulfuric,
hydrochloric and nitric acids. He was the first person to identify the
only substance that can dissolve gold – aqua regis (royal water) – a
volatile mix of hydrochloric and nitric acid.
To control the monster he had created, Jabir produced Alkalis (‘al-Qaly’) that neutralised their acidic counterparts. It is disputed
whether Jabir was the first to use or describe distillation, but he
was definitely the first to perform it in the lab using an alembic
(from ‘al-inbiq’) the old-fashioned and iconic flasks.
1. AL-KHWARIZMI, MATHEMATICIANPersia (780 – 850)
Can you imagine trying to multiply or divide two numbers on paper
if they were written in Roman numerals? It’s thanks to al-Khwarizmi
you don’t have to. He produced a comprehensive guide to the
numbering system, developed from the Brahmi system in India,
using only 10 digits (0-9, the so-called ‘Arabic numerals’).
Al-Khwarizmi also used the word algebra (‘al-jabr’) to describe
the mathematical operations he introduced, such as balancing
equations, which helped in several day-to-day problems. “The
intriguing thing is that algebra developed out of a need to solve
a religious problem – Islam’s complicated system of divying up
inheritance,” says Masood.

Muslim Sex
Education, We
Can Not Deny
Muslim Youth
Are Sexually
Active
Sex education for the ummah is often ignored or not addressed,
particularly within families, the topic of sex, reproduction, STI’s,
and physical maturity are all taboo topics. Dialogue about sex
can entail many many things, this can be from young men
and women in the Muslim community understanding each
other more, through the understanding of each others bodies,
understanding in depth about periods, how babies are conceived,
to how having sex too early can cause trauma in those who are
not emotional astute enough to understand the ramifications.
According to a report in human rights, “50 per cent of
Jordanian young women admitted to having experienced shock
when menstruating for the first time, not knowing what was
happening to their body.”
Sex is a spiritual, physical, and emotional process, it is our job in
Muslim schools, within Muslim families to foster safe spaces, to
educate our youth, so that they are not taking what they see in
movies, and porn as sacrosanct as reality. The taboo surrounding
sex education means that the youth are turning to harmful
alternatives. The importance of Muslims discussing sex and its
etiquettes will help empower the youth to know the difference
between healthy and harmful practices almost instantly. The
misconception is that in us speaking to our youth about sex
scientifically, and emotionally, it implies we will encourage them
to think about sex more.
However this is not confined merely to the Muslim community,
research conducted by the sex education forum relayed, “A few
parents do not want to encourage discussions in the home about
sex and relationships, and a minority reported actively avoiding
talking about sex (Sherbert Research 2009). This matches
findings from an Australian study in which 2 out of 53 parents
interviewed, spoke negatively about openness about sexuality
(Kirkman and others 2005).”
When it is actually proven that the more dialogue and education
surrounding sex, will lead young people to make more informed,
sound, and mature decisions.
Research also found, “Parents may be viewed as a more
trustworthy source of information – as half of the young people
(aged 11–14) in one survey said they wanted to talk about sex
with parents because they don’t trust the information they get
from friends (Populus 2008).
A third felt talking about sex and sexual health would help them
feel closer to their parents (Populus 2008). The tendency that
children want to learn about sex and relationships from their
parents is confirmed in a review of literature published between
2000 and 2006 (Turnball and others 2008).”
Some of the reasons for parents to talk about sex with their
children according to Michael McGee, C.S.T., Vice President for
Education, Planned Parenthood Is for the following:
They will appreciate their own bodies
They will express love and intimacy in appropriate ways
They will practice health prevention, such as regular checkups
and breast or testicular self-exams
When they are mature enough to act on their feelings, will
talk with a partner about sexual activity before it occurs,
including sexual limits (theirs and their partner’s), contraceptive
and condom use, and the meaning of the relationship and of
relationships, in general.
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Israeli General:
Israel was behind
coup against
Egypt’s Morsi
Saudi Arabia’s war against hackers

Israel worked to overthrow Egypt’s first democratically
elected President, Mohamed Morsi, and to orchestrate a
coup against him in 2013, Israeli army Brigadier General,
Aryeh Eldad, wrote in a local paper.
The writer said in an article in Maariv newspaper that “the
outbreak of the January revolution coincided with the Israeli
security assessment that President-elect Mohamed Morsi,
a Muslim Brotherhood man, intended to cancel the peace
agreement with Israel and send more Egyptian military
forces to the Sinai Peninsula.”
“At that stage, Israel was quick and willing to activate its
diplomatic tools, and perhaps even greater means, to bring
Abdel Fattah Al-Sisi to power in Egypt, and convince the
then US administration under President Barack Obama not
to oppose this move.”
Eldad stressed that “contrary to all Israeli expectations,
the Camp David agreement, which was made 40 years ago,
has lasted for many decades despite the lack of real peace
between us and the Egyptians, and despite the failure to
resolve the Palestinian-Israeli conflict, because this conflict
is not just geopolitical. We are rather having a religious war
with the Palestinians and Arabs.”
He stated that “the stir caused by Israel’s sale of German
submarines to Egypt in conjunction with the commemoration
of the 40th anniversary of the Camp David agreement is a
new indication that we adhere to having Egypt on our side.
And today, 40 years after the Camp David agreement, we
reached the conclusion that Israel is fighting shoulder to
shoulder.”
READ: Israel, Hamas agree to truce via Egyptian mediators
Eldad pointed out that “it is too early to talk about the
usefulness of the peace agreement with Egypt, 40 years
after the signing of the Camp David agreement in 1979, and
contrary to the expectations that were issued when it was
made, the agreement was able to withstand and continue,
but opponents of the withdrawal from Sinai were not wrong
then, because we did not have a real peace with Egypt.”
He added that “the Camp David agreement is the first of its
kind between Israel and a hostile Arab state, which was then
the largest and most dangerous Arab country. It resulted
in the withdrawal until the last millimetre according to the
international border between Egypt and Israel, knowing that
I did not expect that Sadat would fulfil his commitment to
the peace agreement with Israel, but I was wrong, too.”

Source: Arab News
DUBAI: Saudi Arabia is the target of the highest number of
cyberattacks in the Middle East, with over 160,000 hitting
servers every day. The aim of the attackers is simple: To cripple
the national economy by targeting the online systems of public
and private sector organizations.
Despite being one of the more technologically advanced
nations in the region, a recent policy study, conducted by the
Washington-based Global Foundation for Cyber Studies and
Research, suggests that a lack of local training courses, and
general unawareness of the dangers posed by cyberattacks, are
leaving the Kingdom exposed.
“It was very important to conduct a policy study, to understand
the landscape, dynamics and gaps of the cybersecurity
measures in Saudi Arabia, and propose recommendations to the
government and relevant (parties) for improvements,” said Dr.
Muhammad Khurram Khan, founder and CEO of the foundation.
“This policy paper could also play a pivotal role for other nations
whose national infrastructures and economies are similar.”
Some of the key findings of the study, “Cybersecurity Challenges
of Saudi Arabia: Past, Present and Future,” suggest that the
Kingdom could improve its local training programs to promote
a “cyber aware” culture in the country. “While Saudi Arabia is
improving its cybersecurity in leaps and bounds, it also needs
to pay careful attention to providing mandatory awareness and
training programs at a national level,” said Khan.
“Under the umbrella of the National Cybersecurity Authority,
there is a dire need to start educational initiatives to develop
the local Saudi industry, by (increasing) entrepreneurship and
fostering a start-up culture, especially among young people.”
Cybercrime has caused severe financial losses for various
companies in the Kingdom and abroad over the years, but it
has also led to intelligence compromises, threatening national
security. Government efforts to respond, though, have not
always succeeded. With an increasing number of people regularly
connected to the internet — up from 15 million in 2012 to 23
million last year — keeping pace with technology as it advances
has proven tough.
“Social media terrorism and ‘hacktivism’ (the disruption of
services rather than the theft of information) are two more
challenging areas the Kingdom needs to work on,” Khan added.
“Cyberspace has become the fifth domain of modern warfare,
and it is a major national security issue. It is vital to develop
local cybersecurity capabilities to combat the most stringent
challenges.”
The government has already recognized this issue, working
hard to enforce cybersecurity measures even more aggressively
following attacks on Saudi Aramco in 2012.
In August 2017, another cyberattack on a petrochemical facility
was thwarted due to a glitch in the malware coding. “Saudi
Vision 2030 envisions secure and resilient digital infrastructure
with high-speed internet access across the country,” Khan noted.
“Therefore, the Kingdom needs to boost its cybersecurity.”

Other key findings of the study mention the need for legal,
regulatory, disaster and recovery management policies for both
public and private sector organizations in the cyber realm, as well as
a need to address a dearth of women at any level of the industry.
“In the Middle East, women represent 5 percent of cybersecurity
professionals, the lowest number in the world. So it is (important)
to attract more, to open new opportunities for them in the pursuit
of Vision 2030.”
According to Dr. FatmahBaothman, the first woman in the Middle
East with a doctorate in artificial intelligence and an assistant
professor in computing and information technology at King Abdul
Aziz University for more than 25 years, Saudi women are valuable
assets to cybersecurity firms.
“They can help in designing security systems in education, banking,
business and security management, and can act as consultants,
developers and managers of security centers,” she said.
Cybersecurity is one of the fastest growing sectors in Saudi
Arabia, with a market value expected to reach $5 billion by 2022.
Some recent initiatives undertaken by the Kingdom include the
establishment of the National Cybersecurity Authority, the Saudi
Federation for Cybersecurity, Programming and Drones, and the
Prince Mohammed bin Salman College of Cybersecurity, Artificial
Intelligence and Advanced Technologies.
“It is one of the important topics for Vision 2030,” Baothman
explained. “Saudi universities have designed special security tracks,
and some have opened new departments, with a new college already
established in Riyadh. At high-level national planning, cybersecurity
is considered among the top priorities.”
For now, experts recommend more investment in the sector.
“Middle Eastern countries, particularly Saudi Arabia and the UAE,
face some of the highest numbers of cyberattacks globally,” said
Ivan Dolensky, vice president of international sales at Fidelis
Cybersecurity. “Couple this with the shortage of strong talent —
estimated to be 1.8 million workers by 2022 — and it is easy to
understand why security teams are overwhelmed. In fact, according
to findings from a survey we conducted last year, 83 percent of
companies cannot manage half of their daily security alerts.”
For Mark Leveratt, cybersecurity advisor to the Defense Services
Marketing Council in Abu Dhabi, a strong framework will need to
be put in place. “Saudi Arabia has done some work on this, and
government agencies are looking to come up with a national
security strategy,” he said. “Policies are being put in place, but you
need to enact them and create general awareness. Our lives are now
dependent upon technology, yet policies and laws are behind the
pace at which it is developing.”
Regulating social media platforms remains a problem. “One of the
greatest challenges with social media is anonymity, which is why
trolling and fake news have been issues,” Leveratt explained. “We
may need stronger ways of authenticating real people, which is very
hard. But Saudi Arabia is investing in technology now, because they
see it as a means of growing their economy post-oil, and they are
achieving great things in terms of investment and growth, modelling
a lot of what they are doing on the UAE.”
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College golfer in
hijab out to blaze
trail for Muslim girls

Source: Arab News
LINCOLN: Noor Ahmed outwardly lives her Muslim faith, and
even growing up in a state as diverse as California she says she
encountered hostility on the street, in school and on the golf
course.
One of the top junior golfers in Northern California coming out
of high school, Ahmed was a starter in her first year at Nebraska
and the No. 2 player most of this spring. She is believed to be the
only golfer at the college level or higher who competes in a hijab,
the headscarf worn in adherence to the Muslim faith.
Arriving in Lincoln two years ago, Ahmed sensed hesitancy
from teammates mostly from small Midwestern towns and
unaccustomed to seeing a woman in a hijab. She didn’t feel
embraced until an unfortunate yet unifying event roiled the
campus midway through her freshman year.
A video surfaced of a student claiming to be the “most active
white nationalist in the Nebraska area,” disparaging minorities
and advocating violence. The student, it turned out, was in the
same biology lecture class as Ahmed.
Teammates offered to walk with her across campus, and one
who would become her best friend, Kate Smith, invited Ahmed
to stay with her. She didn’t accept but was heartened by the
gesture.
“That,” Smith said, “was when she realized how much each and

every one of us care for her on the team, that it wasn’t just like,
‘Hey you’re our teammate.’ No, it’s ‘We want you to be safe, we
want you to feel at home here.’“
Having grown up in the post-9/11 era, Ahmed, like many
Muslims in the United States, has been a target for bullying and
verbal abuse. She began wearing the hijab in middle school.
On the course, in an airport or even walking across campus she
can feel the long stares and notices the glances. She said she
has never been physically threatened — “that I know of” — and
that most of the face-to-face insults came before she arrived
at Nebraska.
Much of the venom spewed at her now comes on social media.
She has been the subject of several media profiles, and each
sparks another round of hateful messages. She acknowledges
she reads but doesn’t respond to messages and that an athletic
department sports psychologist has helped her learn how to
deal with them.
Hijabi golfer Noor Ahmed. (AP)
“I’ve been called every racial slur in the book,” she said. “I’ve
been told explicitly that people who look like me don’t play golf,
we don’t have a right to exist in America, you should go home. It
would definitely faze me a little bit, but it never deterred me. I’m
really stubborn, so I’m going to prove you wrong, just wait. When
people think they’re dragging me down, it kind of fuels the fire in
me that I’m going to be a better golfer, I’m going to be a better
student, I’m going to keep climbing up the ladder.”
The daughter of Egyptian immigrants is from a close-knit
family in Folsom, California, and she steeled herself for the
cultural adjustment she would have to make at Nebraska.
She dealt with loneliness and anxiety, especially her freshman

year. She had difficulty finding a support network. There is a small
Muslim community on campus, but she didn’t immerse herself in it.
The demands on athletes are great, and they are largely segregated,
eating and studying in facilities separate from those used by regular
students.
Nebraska coach Robin Krapfl said she was initially concerned
about how teammates would react to Ahmed. Krapfl remembered
meeting with her golfers and telling them about her.
“I could tell by a couple of the looks and maybe even a comment
or two that they weren’t 100 percent comfortable with that,” Krapfl
said. “A lot of our girls come from small-town communities that
are very limited in their ethnicity. It’s just the fear of the unknown.
They had just never been exposed to being around someone from
the Muslim faith.”
Krapfl said she saw a golfer or two roll their eyes, another shook
her head. “I overheard, ‘Why would Coach bring someone like that
on the team?’ “
“Luckily when she got here people could see her for who she was
and the quality of person she was,” Krapfl said. “It took a while. It
really did. You’ve got to get to know somebody, who they really are
and not just what they look like.”
Smith said she sometimes cringes when she and Ahmed are in a
group and the conversation turns to politics, immigration or even
fashion, like when someone innocently or ignorantly tells Ahmed
that she would look good in a short dress or a certain hairstyle.
“She can never wear a short dress, so why would you want to
depict her as that?” Smith said. “You have to respect her beliefs
and why she’s doing it. Also, I think a lot of things are connected to
women’s beauty standards and how people don’t think she can look
beautiful when she’s covered. I think she’s a really beautiful girl no
matter how much skin she’s showing.”
For all the challenges Ahmed faced, there have been positives.
Some people have complimented her for living her faith as she

sees fit, a Muslim teen who golfs in a hijab and lives in the United
Kingdom wrote to says she draws inspiration from her, and a player
for another college team approached her at an event to tell her she
recently converted to Islam and just wanted to say hi.
“I remember going and crying and, wow, I’m not alone out here,”
she said.
Ahmed said she’s naturally shy and a bit uncomfortable with the
attention, but she hopes Muslim girls coming up behind her are
watching.
“I grew up never seeing anyone like me,” she said. “Honestly, I didn’t
realize how much grief I was carrying, having never seen an image of
myself or someone who looked like me in popular American culture.
It’s a big deal.
“Why are basketball and football so heavily African American? If I
were black and I saw people who looked like me competing in that
sport, that’s probably the sport I would choose. I think it’s really
important when we’re talking about trying to make golf and other
sports and other areas in American culture diverse, how important
it is to see someone who looks like you and how it will fuel other
people’s interest.”
Ahmed started playing golf at 8, and her parents encouraged her
to take the sport to the highest level possible. Wearing the hijab has
never interfered with her game and she has never considered not
wearing it on the course.
“I think Muslim women who choose to observe it or choose not to
observe it have the right to exist in any space they want to be in,”
she said, “and I would feel like I would be sending a message that
the hijab doesn’t exist in this place or it shouldn’t, and I don’t feel
comfortable with that.”
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Trump Wades into
Libyan Crisis, And
Why That’s Not
Good News

US President Donald J. Trump’s apparent support for Khalifa
Haftar, the leader of the self-styled Libyan National Army, has
muddied the waters in a dangerous part of the world. But does
it signal a shift in the US position?
Karim Mezran, a senior fellow with the Atlantic Council’s Rafik
Hariri Center for the Middle East, said: “The United States, so
far, along with Italy and Britain, has had a very straightforward
position: there is no military solution possible in Libya, only a
UN-backed negotiations process.”
US Secretary of State Michael Pompeo reiterated this
position as Haftar ordered his troops to take Tripoli. In a
statement on April 7, Pompeo said the United States was
deeply concerned about the fighting near Tripoli. “We have
made clear that we oppose the military offensive by Khalifa
Haftar's forces and urge the immediate halt to these military
operations against the Libyan capital. Forces should return to
status quo ante positions,” Pompeo said.
Trump undercut that position a few days later when he spoke
on the phone with Haftar. In that phone call, Trump praised
Haftar’s role in fighting terrorism and protecting Libya’s oil
resources.
Trump “recognized Field Marshal Haftar’s significant role
in fighting terrorism and securing Libya's oil resources, and
the two discussed a shared vision for Libya’s transition to a
stable, democratic political system,” the White House said in
its official readout of the April 15 call, which was shared with
reporters four days later.
Mezran contends Trump did not appreciate the delicate
situation in Libya when he got on the phone with Haftar.
“I think it was more an impulsive action that, I am sure, he
himself will address in the next few days,” he said.
Haftar served in the Libyan army under Moammar Gadhafi,
Libya’s longtime ruler who was ousted and killed in an uprising
in 2011. In the late 1980s, Haftar was captured by Chadian
troops during Libya’s war with Chad. While in Chad, he turned
against Gadhafi and led a Central Intelligence Agency (CIA)-backed effort to oust Gadhafi. When the plot failed, Haftar
went to Virginia, where he lived for two decades becoming a
naturalized US citizen. He returned to Libya during the Arab
Spring uprisings in 2011. The United States has in recent
years sought to keep its distance from Haftar.
Based in the eastern city of Benghazi, Haftar’s forces control
much of the eastern and southern parts of Libya. Over the
past few weeks, they have steadily gained ground as they
have marched toward Tripoli, but that initial advance has been
thwarted by militias from Tripoli, Misrata, and Zintan. Haftar’s
offensive has led these militias to join forces in support of
the internationally recognized government of Prime Minister
Fayez al-Serraj.
“Haftar definitely overestimated his strength and
underestimated his adversary,” said Mezran.
Over the weekend, airstrikes were reported in Tripoli. “The
drones and airplanes bombing Tripoli in the last few days
are clearly foreign-driven and foreign-supplied,” said Mezran.
Haftar’s international supporters include France, the United
Arab Emirates, Egypt, Russia, and, more recently, Saudi Arabia.
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4 of the Most
Dramatic
Moments From
the Mueller
Report
By Sarah Mervosh and Liam Stack
Source: New York Times
WASHINGTON — The special counsel’s report was publicly
released on Thursday, offering long-awaited details about the
investigation into potential ties between President Trump’s
campaign and Russian interference in the 2016 presidential
election.
The report, which found insufficient evidence of cooperation
between the campaign and Russia to warrant criminal charges,
contained plenty of redactions, but its more than 400 pages still
included a number of revelations.
Amid the fact-finding and the legal rationale, the report also
described the toll that the investigation took on Mr. Trump and
chronicled private conversations between the president and his
associates. Sometimes, things in the White House got heated.
Here are some of the most dramatic moments from the report.
‘This is the end of my presidency’
In May 2017, when the deputy attorney general, Rod J.
Rosenstein, appointed the special counsel, the president issued
a polite public statement, deploying a phrase that would become
a refrain throughout the investigation: “There was no collusion.”
Privately, Mr. Trump had a visceral reaction.
When Jeff Sessions, then the attorney general, shared the
news in the Oval Office, the president slumped in his chair. “Oh
my God,” he said, according to the report. “This is terrible. This is
the end of my presidency,” he said, adding an expletive.
Mr. Trump then became angry and blamed Mr. Sessions for
recusing himself from the Russia investigation, something he
would never forgive Mr. Sessions for.
“Everyone tells me if you get one of these independent counsels
it ruins your presidency,” Mr. Trump reportedly said. “It takes
years and years, and I won’t be able to do anything. This is the
worst thing that ever happened to me.”
The special counsel, Robert S. Mueller III, ultimately agreed
that there was insufficient evidence to establish that Mr. Trump
or his associates engaged in a criminal conspiracy with Russia
to disrupt the 2016 election, although Mr. Mueller was less
definitive on the issue of obstruction of justice.
At a news conference on Thursday, Attorney General William
P. Barr deemed the president cleared of obstruction. “There is
substantial evidence to show that the president was frustrated
and angered by his sincere belief that the investigation was
undermining his presidency,” he said.
The president kept Sessions’s resignation letter in his pocket
The president angrily asked for Mr. Sessions’s resignation the
day the special counsel was appointed. But when Mr. Sessions
gave the letter to Mr. Trump the next day, he was in a different
mood.
Mr. Trump pocketed the letter, asking Mr. Sessions several
times if he wanted to keep his job and shaking his hand when
he said that he did. But the president did not return the letter,
according to the report.
Reince Priebus, the former chief of staff, and Stephen K.
Bannon, the president’s former chief strategist, were concerned
that Mr. Trump had kept the letter. Mr. Priebus told Mr. Sessions
that it could function as a “shock collar” and that as long as he
had it, the president had the Justice Department “by the throat,”
the report said.
Mr. Priebus spent almost two weeks trying to wrest the letter
back from Mr. Trump, who took it with him on a trip to the Middle
East. The president showed the letter to aides as they flew from

Sanders:
‘Israel now
run by a right
wing — dare
I say — racist
government’

Saudi Arabia to Israel, asking them what he should do with it.
Later on the trip, when Mr. Priebus asked Mr. Trump for the letter,
the president told him it was at the White House. The president did
not hand over the letter to Mr. Sessions until May 30, three days
after he returned, with a note, “Not accepted.”
Sign Up for On Politics With Lisa Lerer
A spotlight on the people reshaping our politics. A conversation
with voters across the country. And a guiding hand through the
endless news cycle, telling you what you really need to know.
SIGN UP
McGahn, the lawyer who took notes
According to the report, Mr. Trump sparred with Donald F. McGahn
II, the former White House counsel, over a very lawyerly tendency:
taking notes.
After news outlets, including The New York Times, reported in
early 2018 that Mr. Trump had ordered the firing of Mr. Mueller, the
president tried to persuade his White House counsel to rebut the
coverage. Mr. McGahn refused because the articles were generally
accurate, according to the report.
Although the president denied that he said the word “fire,” Mr.
McGahn replied that was how he interpreted their conversation.
During the meeting, the president quizzed Mr. McGahn about why
he took notes, the report said.
“Why do you take notes? Lawyers don’t take notes. I never had a
lawyer who took notes,” Mr. Trump reportedly said.
Mr. McGahn said that he took notes because he was a “real lawyer,”
explaining that they created a record.
An awkward dinner date
Mr. Trump invited the F.B.I. director at the time, James B. Comey,
to dinner in January 2017, one day after the acting attorney general,
Sally Yates, came to the White House to discuss her concern that
the national security adviser, Michael T. Flynn, had not been telling
the truth about his contacts with the Russian ambassador to the
United States.
The invitation appears to have alarmed a number of Mr. Trump’s
advisers, according to the report. Mr. McGahn had earlier advised
the president not to communicate directly with the Justice
Department. When Mr. Bannon, a senior adviser at the time, heard
about the invitation, he suggested that he or Mr. Priebus attend
as well.
The president declined the offer and said he wanted the time
alone with Mr. Comey. According to the report, Mr. Priebus told him,
“Don’t talk about Russia, whatever you do.”
The president said he would not discuss Russia. Instead, he
brought up Mr. Flynn, saying that “the guy has serious judgment
issues.” He also demanded loyalty from Mr. Comey.
After that exchange became public, Mr. Trump and his aides
disputed Mr. Comey’s version of events, going so far as to say that
Mr. Comey, not the president, had requested the meeting.
But the report said “substantial evidence corroborates Comey’s
account of the dinner.” That evidence includes the president’s daily
diary, which notes that he extended the invitation, as well as the
recollection of senior F.B.I. officials whom Mr. Comey told about the
conversation afterward.
As the disclosure of his demand for a loyalty pledge spurred
controversy, the president did not seem to understand the fuss.
During a private conversation with the White House press secretary
at the time, Sean Spicer, Mr. Trump denied ever making the demand,
the report said.
And even if he did, the president told Mr. Spicer, “Who cares?”

WASHINGTON — Vermont Senator Bernie Sanders excoriated
the Netanyahu government as “racist” Monday night as he
participated in a CNN town hall event with Democratic voters.
Without discussing specific details, the 2020 presidential
hopeful called for a change in America’s policy toward Israel,
describing Prime Minister Benjamin Netanyahu’s approach toward
the Palestinians as “oppressive,” and said that his administration,
should he be elected, would be more sympathetic to Palestinian
concerns.
“What I believe is not radical,” Sanders said. “I just believe that
the United States should deal with the Middle East on a level
playing field basis. In other words, the goal must be to try to bring
people together and not just support one country, which is now
run by a right-wing — dare I say — racist government.”
Sanders has been a fierce critic of Netanyahu. In the run-up
to Israel’s election earlier this month, he castigated the Israeli
premier for supporting a deal to allow the extremist Otzma
Yehudit party to join his coalition and for his promises to annex
West Bank settlements.
He told NBC News: “I’m not a great fan of his, and, frankly, I
hope he loses his election.”
The self-declared democratic socialist has also in the past
criticized Netanyahu’s 2015 election-eve warning that Arabs
were “voting in droves.”
Asked on Monday night how he would navigate the US-Israel relationship given his history of sharp criticism against
Netanyahu, Sanders said that his views on the prime minister did
not reflect his feelings toward the Jewish state.
“I spent a number of months in Israel. I worked on a kibbutz for
a while. I have family in Israel. I am not anti-Israel,” Sanders said.
“But the fact of the matter is that Netanyahu is a right-wing
politician who I think is treating the Palestinian people extremely
unfairly.”
That line was met with loud applause by the audience of mostly
college students at Saint Anselm College in Manchester, New
Hampshire.
The event was a rare five-hour town hall with back-to-back
hourlong segments with five Democratic presidential candidates:
Minnesota Senator Amy Klobuchar, Massachusetts Senator
Elizabeth Warren, California Senator Kamala Harris, South Bend
Mayor Pete Buttigieg and Sanders.
The 77-year-old lawmaker insisted that he was “pro-Israel” but
that as president he would take a vastly different approach to the
intractable conflict than the current administration.
US President Donald Trump is known for his close relationship
with Netanyahu, and for giving Israel several diplomatic gifts:
moving the US embassy to Jerusalem, cutting aid to the
Palestinians, and recognizing the Golan Heights as sovereign
Israel. Since the US announced the embassy relocation and
the aid cuts, Palestinian Authority officials have written off the
administration and have refused to engage with Washington.
“I am 100 percent pro-Israel,” Sanders said. “Israel has every
right to exist, and to exist in peace and security and not be
subjected to terrorist attacks. But the United States needs to
deal with not just Israel, but with the Palestinian people as well.”
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Motivation: The Key to Academic
Success
Whenever the new school year begins the most common
problem that teachers and parents face is lack of student
motivation. Motivation can either come from within the
student (intrinsic) or from outside (extrinsic). A child who
is intrinsically motivated performs a task because of the
joy that comes from learning new materials. A child who
performs in school to gain parent approval, grades, or
rewards is externally motivated. While research shows that
those children with internal motivation may achieve greater
success, teachers and parents often find that many children
seek external reinforcers. Parents who ask questions that
lead to more questions for a child are more successful
in developing intrinsic motivation. For example, a parent
that gives a child a special toy as a "reward" for reading a
lesson about how an airplane works and for completing the
related homework that requires answers to questions about
the parts of an airplane will stimulate less motivation than
the parent who helps a child discover how planes work by
building a balsam plane and letting the child practice flying it.
This parent can ask what changes the plane’s flight pattern.
The child can then experiment, discover and generate new
questions and new discoveries.
Motivation, as parents and teachers know, often varies
depending on the setting, the people involved, the task and
the situation. A child with a learning disability may be a very
reluctant reader who resists reading a science assignment or
writing the homework assignment but eagerly absorb all the
teacher shows about vaporization of water in a science class.
The key for each learner is to find that which motivates.
Unfortunately, other factors often intervene to lessen a
student’s motivation. Some of these factors are:
Fear of failure
Children can be afraid to complete work because they are
afraid to make mistakes. They do not want to look foolish
in front of their peers, teachers, siblings, or parents. A child
with a learning disability might, for example, constantly
distract the class with wonderful humor, but never complete
an assignment or answer a question in class. The humor
covers his reading difficulty and is a cover-up for his inability
to complete his work as well as most of the students in the
class.
Lack of challenge
Children can be bored with schoolwork. This may be for good
reason. A gifted student may be "unmotivated" in a class that
repeatedly explains a concept s/he already understands. A

child with a learning disability may be bored if the material available
to study a concept is written far below the child's cognitive ability.
The child with LD may also be unmotivated if it is apparent that the
teacher attributes a lack of potential success to the child based on
the label of LD. If the teacher, in this case, does not challenge the
student, the student may discern the teacher's apparent assessment
of ability and simply not demand more stimulating content.
Lack of meaning
A student may simply believe that the schoolwork is not important
because s/he cannot see how it relates to everyday life. This can be
especially troubling for a student with LD. A student with a visual-motor problem, for example, may find it very difficult to organize
math problems in order to assure the correct answer. The student
always gets the problem wrong because the columns of a long
addition problem get mixed up. That student knows the calculator
can do the problem correctly in a second. The student is likely to
see no meaning to a class on addition, division, or any other math
concept.
Emotional problems
A child with an emotional problem may have difficulty learning
because s/he cannot focus in class. Anxiety, fear, depression or
perhaps problems related to home could interfere. Children with
LD often have emotions related to the frustration of the learning
disability or other related emotional patterns that limit motivation
for schoolwork.

Dearborn Historical Museum to host
Trunk Sale and Spring Fair Sale
Bedding plants, herbs and an assortment of baked goods and
crafts will be available for purchase.
Perennial flowers and herbs such as parsley and chives will be
offered for sale on the front porch of the McFadden Ross House.
Guests can then make their way inside the house, where they can
purchase a wide variety of baked goods, including herb bread and
butter, lavender cookies and even pet treats. Various crafts, such as
herb sachets, will also be for sale.
Baumgardner pointed out that the homemade herb bread is
especially popular. “That’s a big pull for people,” she said, adding that
it usually sells out within the first few hours of the sale.
At the same time, the Historical Museum will be hosting its third
Source: Press and Guide
annual Trunk Sale in Lizzie’s Pasture on the corner of Michigan Ave.
The Dearborn Historical Museum will be hosting two sales and Brady St., right outside the McFadden Ross House. The sale will
events May 11.
run from 9 a.m. to 2 p.m. Residents can rent out a space, load their
The Dearborn Herb Study Association will be hosting their trunk up with various items from their home, then park their car in
plant, bread, and craft sale from 9 a.m. to 3 p.m. inside the the lot and sell their items.
McFadden Ross House at 915 S. Brady.

Anger
Some children use schoolwork, or lack of schoolwork, as an
expression of anger towards the parents. This is often called a
passive-aggressive approach. For example, if a child feels intense
pressure to succeed academically, a factor the student cannot
control, the student may yell or argue with the parent. Rather, low
grades are earned. This is something within the student's range
of control. The more the parent tries to control and structure
reinforcers, the lower the grades fall.
Desire for attention
Unfortunately some children use lack of academic success as a
way of getting parent or teacher attention. Too often in today's
rapid paced world parents may not give children who are doing well
the attention they need. Children that come home, do their chores,
complete their homework, and achieve academically can be ignored
simply because they are not causing problems. Children who act
out or who seem "helpless" with schoolwork often can gain support
and attention. Attention for children is a powerful motivator. It is
important to periodically review what types of behavior earn a child
attention at home or at school.
Children with LD can find learning a difficult and painful process.
Students with LD and/or ADHD are often frustrated in learning
situations. Memory problems, difficulties in following directions,
trouble with the visual or auditory perception of information,
and an inability to perform paper-and-pencil tasks (i.e., writing
compositions, notetaking, doing written homework, taking tests)
and other problems can make learning a truly "unmotivating" chore.
Children with LD and/or ADHD also often think their lack of school
success is not worth the effort. Since their grades often seem lower
than those earned by other children they may not see a relationship
between effort expended in school and academic success. Thus, to
motivate them to achieve academically can be especially challenging.
How can parents help
Parents are central to student motivation. The beginning of a new
school year is very important. Children with LD and ADHD often
struggle with change. Parents can help get the year off to a good
start.
1.
Provide a warm, accepting home environment.
2.
Give clear directions and feedback.
3.
Create a model for success
4.
Build on the student's strengths
5.
Relate schoolwork to the student's interests
6.
Help build a family structure that fosters consistent work
towards the goal.
7.
Help the student to have some control over how and
when he learns.
8.
Emphasize the child's progress rather than his or her
performance in comparison to the other students in the class or
family.
9.
Remember to reinforce the behavior you want.
10.
Use reinforcers wisely. Recall that intrinsic motivation
works best. Follow a child's interests, when possible, rather than
spending time building elaborate reward systems.

Sales and Reporters
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Detroit, Chicago,
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Washington, Florida
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The attacks on Ilhan Omar reveal
an America set against Muslims

By Azad Essa
Source: Middle East Eye
The bullying has been quite extraordinary.
First came the liberal establishment and their conflated
accusations of anti-Semitism. Then came the conservatives with
their tears. And now, the president has accused her of trivialising
9/11. His supporters, a circus of right wing media and pundits,
are insinuating that she is neither fit for Congress nor is she a
loyal citizen of the United States.
Out of context
The latest round of attacks on Congresswoman Ilhan Omar
seem to have started after a video of Omar describing the 9/11
attacks as "some people did something" began circulating on the
internet, giving the right-wing media an opportunity to accuse
her of belittling the largest foreign attack on US soil.
Omar’s words were taken from a speech she delivered in late
March at an event organised by the Council on American-Islamic
Relations (CAIR), in which she tried to emphasise that the level
of prejudice Muslims faced post 9/11 created the need for a
robust Muslim civil society "because they recognised that some
people did something and that all of us were starting to lose
access to our civil liberties."

Given that Omar, a proud, scarf-wearing Muslim refugee from
Somalia, says what no one in the establishment ever wants to hear,
the right-wing media have found it imperative to skew and distort
her words at any given opportunity.
The relentless attacks from the media, particularly from the stable
of Rupert Murdoch's News Corporation, was followed by President
Donald Trump tweeting what can only be described as an incendiary
video, in which footage of the 9/11 attacks on New York City is
interwoven with Omar’s words; the attacks on the Congresswoman
moved from the obtuse and the absurd to the downright dangerous.
But the attempts to silence and bully her haven't just come from
Trump and the Republican party.
There has been a sustained attempt by mainstream members of
the Democratic Party to sideline Omar and turn her into a persona
non grata within the establishment and among Americans at large.
Omar is an outsider because she brings a perspective that
challenges the political mainstream. In contrast to Omar, the
Republican and Democratic Parties are difficult to tell apart. They
want her gone because she upsets a cabal that is still essentially
upper class, white, Christian, instrumentally liberal but ultimately
conservative and war-mongering.
Deep-seated Islamophobia
Whereas Trump’s attacks on Omar are merely an attempt to funnel
fuel to his base of right-wing conservative voters as he gears up
for elections in 2020, the manner in which Omar has been treated
by her own party seems to invoke a larger and deep seated story
of Islamophobia and anti-Muslim racism that has been an integral
feature of America - as we know it - for decades.
"I find her comments to be absolutely disgraceful and unbefitting
of a member of Congress. And I think that it’s a good thing the
president is calling her out," White House press secretary, Sarah
Sanders, said in defence of Trump's tweets about Omar's words,
ignoring, of course, that they had been distorted and taken out of
context.
But in truth, the first half of Sanders' defence could belong to just
about most Democrats.
Over the weekend, after Trump had entered the equation, Bernie
Sanders and Elizabeth Warren, both presidential candidates on the
left of the Democratic party, came out in defence of Omar.
Sanders, particularly, has supported the young congresswoman

Sri Lanka Easter
bombings: Mass
casualties in churches
and hotels

was hit by a total of eight explosions, police said, adding several
of the attacks were carried out by suicide bombers.
Most of the victims were Sri Lankan and killed in three
churches where worshippers attended Easter Sunday services.
Three other bombings struck luxury hotels - the Cinnamon
Grand, the Kingsbury and the Shangri-La - located in the heart
of the capital Colombo, killing at least 35 foreigners.
Among the dead were Japanese, Dutch, Chinese, British,
American and Portuguese tourists.
Sri Lanka has been placed under a state of emergency as
authorities aimed to maintain security and essential services
during investigations into the bombings.
President Maithripala Sirisena made the declaration which
gives security forces special powers, including the right to
search and arrest individuals.
The country is also observing April 23 as a national day of
mourning, a decision taken during a meeting of the National
Security Council chaired by President Sirisena.

Source: Al-Jazeera
A series of coordinated bombings struck churches and hotels
on Easter Sunday killed 320 people in the worst attacks in Sri
Lanka since the end of the civil war 10 years ago.
At least 450 people were wounded after the island nation
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before. But the senator from Vermont remains an independent
locked in conflict with the Democratic party's mainstream, and the
extent to which that mainstream, along with establishment liberals,
has allowed American politics to reach this level of hate has become
clear through the treatment of Omar.
Look no further than Nancy Pelosi, the spokesperson of the
House, who among a soiree of Democrats, "admonished" Trump for
"using images of 9/11 for a political attack".
Politics of spectacle
While many have likewise "admonished" Pelosi for failing to
mention Omar by name in her chastisement of Trump (at least
initially), the outrage over Pelosi’s purported cowardice belies
the fact that most of the disgust for Trump has little to do with
protecting Omar and more to do with the politics of spectacle that
has become the lifeblood of the American news cycle.
On Sunday, Pelosi asked House officials to review security
measures intended to protect Representative Omar after President
Trump's tweet. According to a senior Democratic aide, Pelosi called
for the review based on dozens of threats made on Omar’s life even
before Trump posted the video on Friday.
Even then, some of the most senior members of the Democratic
party have yet to speak up in defence of their colleague. If they
did, would it matter? Most party leaders only want Trump out. This
much is clear.
The very moment it became obvious this strong black Muslim
congresswoman would not toe the line, she was always going to
be maligned.
Salacious and vindictive
By abandoning Omar and fuelling the impression that her
AIPAC comments two months ago were anti-semitic, mainstream
Democrats and the liberal establishment created the foundation in
which attacking a sitting congresswoman’s "Americanness" would
be eventually acceptable.
It is precisely the tone set by her own colleagues that have allowed
the salacious and vindictive attacks to escalate.
And one has to ask if any of this is surprising?
What has this liberal establishment done for Muslims in America
besides extend surveillance on the community, bomb their cousins
in the Middle East or in the Horn of Africa and hold an iftar once-a-year?
What further proof other than the relentless attacks on Omar
is needed to illustrate that almost 18 years after 9/11, American
Muslims are neither safe from violence nor free from suspicion and
blame; whether they are selling hot dogs from a food truck or sitting
in Congress.
The normalisation of anti-Muslim racism is not something that
emerged with Trump. It's as American, as they say, as apple pie.
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US
Congresswoman
proposes cutting
Israel aid

Will Trump Win a
Second Term?
Logic would suggest that US President Donald Trump can’t
make it through a reelection fight: his base is too small, and
he’s done next to nothing to expand it. But Trump’s success at
solidifying his base could be his salvation in 2020.
Source: Project Syndicate
By ELIZABETH DREW
WASHINGTON, DC – It seems that every time I write about
Donald Trump’s presidency, I pronounce it to be in more trouble
than ever. This time is no different: he and his presidency are
indeed in more trouble than ever. And yet that may not prevent
him from winning again in 2020.
I used to think Trump might not even finish his first term, much
less get a second. Now I’m agnostic. For one thing, the US Justice
Department’s questionable view that a sitting president can’t be
indicted is an inducement to fight to stay in office. Logic would
suggest that Trump can’t make it through a reelection fight: his
base, an estimated 35-38% of voters, is too small, and he’s done
next to nothing to expand it. And while he has governed for the
base, he’s failed to fulfill many of his promises. But logic isn’t a
trademark of the Trump presidency.
Much of Trump’s base is quite satisfied that he’s named two
very conservative justices to the Supreme Court, that he’s rolled
back regulations on various industries, and that businesses and
the wealthy got their tax cut. But business tycoons and the
wealthy don’t attend his rallies and cheer his every utterance.
Those who do tend to be middle- and lower-middle class voters,
to whom he has delivered little other than the satisfaction of
yelling at mentions of Democrats and chanting – still – “Lock her
up!” even though their target, Trump’s 2016 opponent Hillary
Clinton, has said that she won’t run again in 2020.
Trump is America’s first cult president. His followers delight in his
insouciance toward the norms of political behavior, his dismissal
of “political correctness,” and his skill at taking down opponents
(like mocking the ultra-liberal Democratic presidential candidate
Elizabeth Warren, who has claimed native-American heritage,
with the sobriquet “Pocahontas”). He skates on the edge of
incitement and governs on the edge of danger. His disparaging
of the press – a fanatic Trump supporter roughed up a BBC
cameraman at a recent rally – satisfies his followers’ suspicion of
“elites,” while helping him create a fact-free environment in which
his thousands of lies define an alternate reality. His invention
of a “national emergency” on the US-Mexico border channels
his base’s bigotry (plus his own) and supposedly justifies an
unprecedented presidential power grab (bipartisan majorities in
Congress don’t agree).
Trump’s success at solidifying his base could be his salvation in
2020 if the Democratic nomination process doesn’t produce a
strong enough opponent or ends in hostility. And, though Trump
appears to have committed several impeachable offenses –
accepting “emoluments,” or gifts or income from foreign sources,
and obstructing justice, among others – the Democrats are
reluctant to be seen as seeking his removal from office, owing to
the fierce opposition of Trump’s base. (Fanatic Trump supporters
have threatened literal civil war if their hero is impeached
or convicted.) Leading Democrats say that they won’t begin
impeachment – or a vote in the House to indict a president on
specific grounds – without bipartisan support.
This could be a circular trap: it took some time for any
Republicans to accept the possibility that Richard Nixon should
be forced to leave office, and Trump’s base is both larger and
more institutionalized (through Fox News, among other pillars).
By launching a broad investigation of Trump’s private and
public actions – the House Judiciary Committee (which has
jurisdiction over impeachment) this week sent out 81 demands
for more information – congressional Democrats are actually
trying to prepare for impeachment. If this doesn’t succeed, the
theory goes, they will at least have damaged Trump’s reelection
prospects. It would also be useful in case Special Counsel Robert
Mueller’s anticipated report does not offer anything helpful. (No
one outside that investigation has a clue as to what Mueller has
found.)
Some of the figures now called before the committee were
suggested by Trump’s former consigliere, Michael Cohen, who,
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in his own recent open testimony before the House Committee on
Oversight and Reform, called his former boss a racist, a con man,
and a cheat. (Apparently he had also been helpful to the Democrats
in closed testimony before the Intelligence Committee.)
Although the oversight committee’s Republican members
portrayed Cohen as untrustworthy because he’d been convicted
of lying to Congress and will soon go to jail, they noticeably didn’t
defend Trump. (Cohen had essentially lied to defend Trump, with
his encouragement.) He also offered some evidence and anecdotes
that could prove highly problematic for Trump – for example, by
suggesting that Trump knew in advance about the first WikiLeaks
dump of Democratic Party emails and about the infamous meeting
in Trump Tower between top Trump aides and Russian operatives.
In the end, a poll showed the public believes Cohen over Trump by
50% to 35%.
There has already been conflict between the Democratic-controlled House of Representatives and the White House over the
former’s demand for information on why intelligence officials denied
Trump’s son-in-law, Jared Kushner, the high security clearance he
needed to carry out some diplomatic tasks – and why they were
overruled by the president, a highly unusual (though legal) act.
Kushner is suspected of using his public position to advance his
private interests, namely raising funds for his family’s real-estate
business. More recently, it was revealed that the president ordered
that his daughter Ivanka also be given clearance, though this is not
required for her job, whatever it is. These are among the wages of
Trump running the White House as a family business and of his
indifference toward governance norms.
So was the failure of Trump’s meeting in Hanoi with the North
Korean dictator Kim Jong-un. The collapse of the talks on
denuclearizing the Korean Peninsula was the result of Trump and
his aides not preparing adequately – such agreements are often
pre-cooked, or at least there are no great surprises – and of Trump’s
assumption that his powerful personality and what he sees as a
close relationship with the brutal Kim would carry the day.
The failure of the Hanoi summit was to some extent offset by
relief that Trump hadn’t given too much away – though he had been
on the path to doing so. True to form, Trump and his aides blamed
the outcome on the Democrats for holding the Cohen hearing on
the same day. And, true to form, they were lying: the hearing date
had been set first.

US Congresswoman, Alexandria Ocasio-Cortez, has proposed
the US cut military and economic aid worth $3 billion a year from
Israel in response to the re-election of Benjamin Netanyahu as
prime minister.
“I think these are part of conversations we are having in our
caucus, but I think what we are really seeing is an ascent of
authoritarianism across the world. I think that Netanyahu is
a Trump-like figure,” she said during an interview with Yahoo
News’ “Skullduggery” podcast.
“I think it is certainly on the table. I think it’s something that can
be discussed,” she added referring to cutting the aid.
Ocasio-Cortez explained that there are many ways to protect
the Palestinians from Israeli violations including a bill proposed
by Democratic Minnesota Representative Betty McCollum
that would prohibit US aid to Israel from being used to detain
Palestinian children in the West Bank.
READ: Ocasio-Cortez calls out Congress double standards
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pledged during
his election campaign to annex illegal settlements built on the
Palestinian lands in the West Bank.
Ocasio-Cortez’s view on Israel and Palestine have received
extensive media attention. The Democratic candidate expressed
her support for the Palestinians during the Land Day protests in
Gaza in which 135 Palestinians were killed by Israeli occupation
forces and a further 13,000 were injured.
“This is a massacre,” Ocasio-Cortez tweeted.
“I hope my peers have the moral courage to call it such.”
“No state or entity is absolved of mass shootings of protesters.
There is no justification. Palestinian people deserve basic human
dignity, as anyone else.”
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RAMADAN

FEED A FASTING FAMILY
$150 Ramadan Food
Baskets

$90 Ramadan Food
Baskets

- Palestine
- Jordan
- Lebanon
- Syrian Refugees
- Yemen

- Bangladesh
- Myanmar
- Pakistan & India
- Kenya & Somalia
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The Sri Lanka attacks: New
front, old wounds

by Mario Arulthas
The attacks in Sri Lanka on Easter Sunday for many brought
back memories of the long ethnic war, which came to a bloody
conclusion 10 years ago in May. Although the Sri Lankan
authorities are yet to identify the perpetrators, it appears the
attacks are of a different nature, one fuelled by global dynamics,
rather than a response to local communal grievances. Despite
this, the violence is bound to exacerbate already-deep ethnic
and religious fault lines, increasing existing tensions and possibly
fuelling further violence.
After 1948, newly independent Sri Lanka embedded a virulent
form of Sinhala Buddhist nationalism in the formation of the
state. This ethos, in simple terms, holds that the entire island is
home to Sinhala Theravada Buddhism and that minorities are
invaders, who will be tolerated if they accept Sinhala hegemony.
Any threats (perceived or real) to the Sinhala identity of the
country are attacked resolutely.
This revealed itself in racially and linguistically discriminatory
policies as constitutions were written, making non-Sinhala
communities second-class citizens. To this day, Sri Lanka's
constitution places Buddhism above other religions, assigning
the state the responsibility "to protect and foster" Buddhism.
The entrenched Sinhala Buddhist nature of the state manifests
itself in its institutions, particularly those linked to security. For
example, the military rank and file is almost entirely Sinhala
Buddhist. Some of its units, like the Vijayabahu Infantry
Regiment, are named after ancient Sinhala kings, famed for
defeating Tamil "invaders".
Increasingly violent reprisals by the state against peaceful
demands for autonomy and equal rights by Tamils from the
1950s to the 1970s eventually led the Tamil population to seek
an independent homeland in the island's northeast, home to the
Tamil Hindu and Christian populations and the Tamil-speaking
Muslim groups.
A low-level trench war escalated into a full-blown war in 1983,
after the Black July pogroms, in which Sinhala mobs killed
thousands of Tamils, looting and burning their properties in the
Sinhala-majority south of the country.
During the war, the Sri Lankan military routinely targeted
civilians, killing tens of thousands. The Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE), the Tamil group that emerged most prominently
and enjoyed widespread support, deployed suicide bombers in
the south of the country with devastating effects.
Meanwhile, tensions between Tamils and the Muslim Tamil-speaking community, who, in many cases, do not identify as
ethnic Tamils, increased, marked by violence and massacres by
both the LTTE and Muslim paramilitaries. In 1990, the LTTE
expelled some 100,000 Muslims from the Northern Province,
furthering the divide between the communities.
Throughout the war the Sri Lankan military repeatedly bombed
churches and Hindu temples sheltering Tamil civilians; in 1995
an air attack on a church in Jaffna killed around 147 people.
While those attacks were not religiously motivated per se, they
portrayed the state's willingness to attack places of worship.
After three decades, during which the LTTE was able to
establish a de facto state, the Sri Lankan military crushed the
movement, in a brutal crescendo of violence. The United Nations
says there could have been over 40,000 deaths during this last

phase, while some activists say the figure is closer to 140,000.
To this day, impunity reigns for the crimes committed during the
war, despite international pressure for an accountability mechanism
and demands by the Tamil community for an international war
crimes tribunal. Hundreds of family members of Tamils forcibly
disappeared during and after the war by state forces have been
protesting and demanding answers. UN officials have warned that
impunity may further increase violence in Sri Lanka.
Since 2009, the attention of the Sinhala Buddhist nationalists
turned to the minority Muslim and Christian communities. While
the security forces maintained an iron grip on the Tamil population,
Sinhala Buddhist mobs started attacking Muslim and Christian
populations repeatedly. In 2018, there were anti-Muslim riots in
Kandy and dozens of attacks against Christians. A report by the
National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL) said
extremist elements were able to influence entire communities and
lead violent attacks against places of worship and people. Only last
week, a church was attacked during Palm Sunday mass.
Muslim and Christian communities in Sri Lanka have responded
with remarkable restraint to Sinhala nationalist violence in the past
- also because they saw the potential repercussions to them in the
brutality unleashed on Tamils by the state in response to their own
resistance.
However, the attacks on Easter Sunday do not appear to be a
response to past Sinhala Buddhist violence. The perpetrators did
not target Sinhala Buddhist, but Christian institutions and tourism
infrastructure.
While many Tamil Christians were supportive and sympathetic to
the Tamil armed movement, as a whole, Christians as a religious
community were not antagonistic to other communities. As such, to
see this in the vein of an escalation of existing violence against the
Christian community in Sri Lanka would be a mistake. These attacks
are likely a hitherto unseen dimension to tensions, a new front of
violence in Sri Lanka.
After the Sunday attacks, the tensions that already exist are likely
to deepen. Already hate speech is circulating on Sinhala-language
social media. There are also reports of reprisals against Muslims, as
a number of Sri Lankan officials have said that a little known Muslim
fighter group might be responsible for the attacks.
Relations between Tamils and Muslims are also likely to suffer. The
choice to conduct an attack in Batticaloa, a Tamil-majority town on
the east coast, far from Colombo, may not be a coincidence. The
town, and the district it is located in, saw some of the worst Tamil-Muslim violence during the war years. The St Anthony church in
Colombo is also one that is frequented by a large Tamil congregation.
Consequently, there are serious concerns among Tamil and Muslim
civil society in Batticaloa of a flare-up of violence.
While tensions are high in the aftermath of the attack, the
propensity of the state to respond with repression must be
prevented. The existing draconian counterterrorism legislation has
been used to violently repress communities, while journalists and
activists continue to face harassment and surveillance. On April 22,
President Maithripala Sirisena also declared national emergency,
which gives the military sweeping powers.
While those responsible must face justice, a similar crackdown
and harassment of minority populations in response to the attacks
must be avoided. Otherwise, Sri Lanka risks furthering existing
divides and paving the path to renewed violence.

In order for sustainable peace to be established on the island,
the underlying reasons for the discrimination against minority
communities must be confronted by the majority. In the absence
of that, a whole 10 years after the end of the war, Sri Lanka's
future continues to look bleak and minority communities will
continue to live on the edge.

Sri lanka’s
Longstanding
tensions

Sri Lanka's population of about 22 million is a patchwork
of ethnicities and religions, dominated by the Sinhalese
Buddhist majority.
Muslims account for 10 percent of the population and
are the second-largest minority after Hindus. Around
seven percent of Sri Lankans are Christians.
Ethnic and religious tensions abound in the country,
which suffered through a decades-long Tamil armed
rebellion and more recently has seen outbreaks of
sectarian violence.
Muslims have been at the receiving end of sporadic
violence and hate attacks since the civil war ended in
2009.
Hardline Buddhist monks have led campaigns against
the community and in 2013 and 2018, Muslim businesses
came under attack.
Rumours were even spread that Sinhalese could become
sterile if they wore underwear bought from Muslim shops,
and that food sold by Muslims would cause infertility.
In the wake of the attacks, Sri Lankan leaders including
Prime Minister Ranil Wickremesinghe have urged calm
and solidarity.
"The vast majority of Muslims condemn this and they
are as angry as the Tamils and the Sinhalese about what
happened," he said on Tuesday, calling for unity.
But at the Jumma mosque there was an atmosphere of
anxiety, and several worshippers said they hoped police
would "take care of every citizen in such critical times".
Hilmy Ahamed, vice-president of the influential Muslim
Council of Sri Lanka, said the community was braced for a
backlash, with emotions running high.
"Hundreds of people are being buried (so) there is going
to be an emotional outburst and some of it could be
justifiable," said Ahamed.
"We have asked the government... to ensure security is
maintained. This (attack) has not been carried out by the
Muslim community but by some fringe elements."
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