العدد  Issue 197يونيو (حزيران) June 2018

تعليمات حول استخدام اهلاتف يف أثناء القيادة

استخدام اهلاتف يفقدك رخصة القيادة على الفور ملدة ثالثة أشهر
60

شــؤون
كندية

05

الـعــرب
والعامل
19
طـــب
وعلـوم
27
فــكــر
وفــــن
35
مـلـحــق
الدنيا
39

الفلقة
43

02

إعـــــالن

العـدد  Issue 197يونيو (حزيران) June 2018

June 2018 ) يونيو (حزيرانIssue 197 العـدد

إعـــــالن

03

Bring
This ad &
Save the
Tax

04

إعـــــالن

العـدد  Issue 197يونيو (حزيران) June 2018

يوم  7يونيو  ،صوّتوا ألندريا هوروث وللحزب الدميقراطي اجلديد NDP

تتعهد أندريا هوروث واحلزب الدميقراطي اجلديد يف أونتاريو
بإعداد صندوق جديد ملكافحة العنصرية
كنت فخورة بدعم مشروع قانون قدمته  Teresa Armstrongجلعل شهر أكتوبر شهرا للرتاث اإلسالمي

االرتفاع اهلائل يف فواتري الطاقة قد أضر بأعمال جتارية صغرية
فقط احلزب الدميوقراطي اجلديد سيخفض فاتورة الطاقة بنسبة  30٪ويبقيها على املدى الطويل
الميلك احملافظون أي خطة ملساعدة الشركات الصغرية يف أونتاريو.
و التخفيضات الضريبية للشركات لن تفيد إال الشركات الكبرية املرحبة بالفعل
بيجي ساتلر

منذ ع��ام  2013وبصفت��ي نائبا ع��ن دائرة غرب
لندن ،عمل��ت بجد لتمثيل جميع س��كان لندن ،عبر
مختلف الجماعات الدينية والعنصرية والثقافية .أنا
فخورة بالوقوف ،إلى جانب مرش��حين آخرين من
الحزب الديمقراطي الجديد  -تيريزا آرمسترونغ في
لندن  -فانشاو ،وتيرانس كيرناغان في مركز لندن
الشمالي ،وأماندا س��تراتون في إلجين  -ميدلسكس
– لندن ،في الدفع نحو التغييرات التي من شأنها أن
تجعل الحياة أفضل بالنس��بة لس��كان لندن ،وتمكين
جميع س��كان أونتاريو من بناء حياة طيبة ألنفس��هم
وأسرهم.
في المجلس التشريعي ألونتاريو ،قاد الديمقراطيون
الج��دد الجهود لالعت��راف بمس��اهمات الناس من
مختل��ف الخلفيات واالحتفال بها .في ش��هر كانون
األول (ديس��مبر) الماض��ي ،تش��رفت بمش��اركتي
في رعاية مش��روع قانون يعلن شهر نوفمبر شهر

الت��راث اللبناني ف��ي أونتاريو .وف��ي عام ،2016
كنت فخورة بدعم مش��روع قان��ون قدمته Teresa
 Armstrongلجعل ش��هر أكتوبر ش��هرا للتراث
اإلس�لامي .وفي ميزانية ع��ام  ،2016نجحت في
تأمي��ن التمويل لمرك��ز الموارد اإلس�لامية للدعم
االجتماع��ي والتكامل لمس��اعدة العائ�لات الجديدة
التي تعاني من الصدمات النفسية.
كان لدى كاثلين وين والليبراليين  15عا ًما لمعالجة
العنصرية المنظمة والتخوف من اإلس�لام  ،لكنهم
خذل��وا الناس .خالل الس��نوات الث�لاث الماضية،
تضاعف عدد جرائم الكراهية التي تم اإلبالغ عنها
من قبل الشرطة والتي تستهدف المسلمين الكنديين،
حتى مع انخفاض العدد اإلجمالي لجرائم الكراهية.
نحتاج إلى نهج استباقي إلنهاء العنصرية االمنظمة
في أونتاريو ،وإال ال يمكننا أن نتوقع تغير األمور.
له��ذا الس��بب  ،تتعه��د أندري��ا ه��وروث والحزب

الديمقراط��ي الجديد في أونتاري��و بإعداد صندوق
جدي��د لمكافح��ة العنصري��ة بقيم��ة أربع��ة ماليين
دوالر لمدة أربع سنوات لدعم المنظمات المجتمعية
لمحارب��ة العنصرية وتعزيز المس��اواة واالندماج.
وس��نقوم أيضا بحظر التفتيش التعس��في القائم على
أساس عرقي.
إن بن��اء مقاطع��ة يمكن للجميع م��ن خاللها التقدم،
يعن��ي تحدي��د وإزال��ة التحي��ز والتمييز ،ال س��يما
في مج��االت الصح��ة والتعليم وخدم��ات األطفال
والشرطة .كما يعني دعم الشركات الصغيرة لتنمو
وتزده��ر ،والمس��اعدة في خلق ف��رص عمل جيدة
وتعزيز المجتمعات المحلية.
نح��ن نعل��م أن االرتف��اع الهائل في فواتي��ر الطاقة
ق��د أضر بأعم��ال تجاري��ة صغيرة .فق��ط الحزب
الديموقراطي الجديد سيخفض فاتورة الطاقة بنسبة
 30٪ويبقيه��ا على المدى الطويل عن طريق إعادة
ش��راء  . .Hydro Oneفق��ط الحزب الديمقراطي
الجديد س��يصلح األزمة في نظام الرعاية الصحية،
ويحس��ن الخدمات العامة من خ�لال برامج جديدة
مثل الصيدلة والعناية باألسنان.
ليس لدى دوغ فورد والمحافظين أي خطة لمساعدة
الش��ركات الصغيرة في أونتاري��و .إن التخفيضات
الضريبية للش��ركات لن تفيد إال الش��ركات الكبيرة
المربح��ة بالفع��ل .كم��ا أن خطته��م الرامي��ة إل��ى
إج��راء تخفيضات كبيرة في الخدم��ات العامة مثل
المستشفيات والمدارس ستزيد األمور سو ًءا.
لق��د أظهرنا نح��ن الديمقراطيين الج��دد بأفعالنا ما
ندافع عنه .في هذه االنتخابات يمكن لسكان مقاطعة
أنتاريو أن يصوتوا م��ن أجل التغيير .التغيير الذي
سيجعل حياتهم أفضل.
صوت ألندري���ا هوروث وللحزب
ي���وم  7يونيو ّ ،
الديمقراطي الجديد NDP

6-7
توجهوا للصناديق
وصوتوا يف االنتخابات
We urge you to vote
م��ع اقت��راب موع��د االنتخابات
النيابية لبرلمان مقاطعة اونتاريو
التي ستجري في السادس من هذا
الشهر  ،واتضاح برامج االحزاب
الرئيس��ية الث�لاث م��ن خ�لال
المناظ��رات التي ج��رت بين قادة
االحزاب ،ومانشر من تصريحات
تضمنت مؤشرات حول برامجهم
المس��تقبلية اصبح بامكان الناخب
ان يختار ويصوت ..
نحن في (البالد) ندعوكم ...
للتصوي��ت للحزب ال��ذي تركز
على التوفي��ق بين برامج الرعاية
االجتماعي��ة وبرام��ج التنمي��ة
االقتصادية للمقاطعة .
التصوي��ت للبرنام��ج ال��ذي
يعم��ل عل��ى ازال��ة االختناق��ات
ف��ي البرنام��ج الصح��ي والعمل
عل��ى تعزي��زه لخدم��ة الكنديي��ن
والتخفي��ف م��ن معان��اة االنتظار
بالنس��بة للط��واريء ولالطب��اء
االختصاصيين . .
التصوي��ت للبرنامج ال��ذي يدافع
ع��ن مصال��ح الطبقة المتوس��طة
والفقي��رة  ،وال��ذي يدعم االعمال
الصغي��رة م��ن اج��ل تنش��يطها
وتعزي��ز مس��اهمتها ف��ي التنمية
االقتصادية .
التصويت للبرنام��ج الذي يحافظ
عل��ى التعددية الثقافي��ة التي يعتز
به��ا مجتمعنا الكندي والعمل على
تعزيزها  ،وتنشيط الفعاليات التي
تواجه التمييز والعنصرية ايا كان
مصدرها .
المه��م ه��و التوجه ال��ى المراكز
االنتخابية واالدالء باصواتكم ..
وتذكروا مواقف كل حزب قبل ان
تضعوا ورقة االنتخابات.
•(البالد)
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التضخم األساسي يتخطى
الـ 2%ألول مرة يف ست سنوات
تراجع معدل التضخم السنوي في كندا بشكل طفيف ليبلغ
 2,2%الش��هر الفائ��ت ،لكن التضخم األساس��ي (core
 )inflationس��جل ارتفاعا ً وتج��اوز عتبة الـ 2%للمرة
األولى منذ أكثر من س��ت س��نوات ،وفق ما أفادته اليوم
وكالة اإلحصاء الكندية.
وكان مع��دل التضخ��م قد بلغ  2,3%ف��ي آذار (مارس)
الفائ��ت ،أعلى مس��توى له منذ تش��رين األول (أكتوبر)
 ،2014مرتفعا ً من  2,2%في الش��هر الذي سبق ،شباط
(فبراير).
وس��اهم بش��كل رئيس��ي ارتفاع أس��عار الوقود وتذاكر
الطي��ران وخدم��ات المطاعم ف��ي إبقاء مع��دل التضخم
ف��ي الجزء األعل��ى من النطاق المس��تهدف من قبل بنك
كن��دا (المصرف المركزي) .والمس��توى المثالي لمعدل
التضخم السنوي بنظر بنك كندا هو .2%
وج��اء في تقري��ر وكالة اإلحص��اء أن مع��دل المقاييس
الثالث��ة للتضخم األساس��ي الت��ي يراقبها بن��ك كندا بلغ
الش��هر الفائت  ،2,03%مرتفعا ً من  1,97%في الشهر
الذي س��بق ،آذار (مارس) ،ومتخطيا ً عتبة الـ 2%للمرة
األولى منذ شباط (فبراير) .2012
ويُحتسب التضخم األساسي بعد استبعاد العناصر األكثر
تقلباً ،كأسعار الوقود والفواكه والخضار الطازجة.
•فادي الهاروني RCI
•وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي
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ارتفاع مبيعات اجلملة ومبيعات التجزئة يف آذار (مارس)

ارتفعت القيمة اإلجمالي��ة لمبيعات الجملة
ف��ي كندا بنس��بة  1,1%ف��ي آذار (مارس)
الفائ��ت لتبل��غ  62,8ملي��ار دوالر حس��بما
أفادت اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.
وارتفع��ت مبيعات الجملة ف��ي أربعة من
القطاعات الس��بعة الرئيس��ية التي ترصدها
وكالة اإلحصاء.
وس��جل قطاع السيارات وقطعها االرتفاع
األكبر من حيث القيمة ،إذ ارتفعت المبيعات
فيه بنسبة  5%لتبلغ  11,8مليارات دوالر،

 1,4%لتبلغ قيمتها  11,9مليار دوالر.
وكانت مبيعات التجزئة في كندا قد سجلت
هي األخ��رى ارتفاع��ا ً ف��ي آذار (مارس)
الفائ��ت بلغت نس��بته  ،0,6%لتبل��غ قيمتها
اإلجمالية  50,2مليار دوالر ،وفق ما أفادته
وكالة اإلحصاء الكندية يوم الجمعة.

وذلك بعد ثالثة أش��هر متتالية من التراجع.
وإذا م��ا اس��تُثني ه��ذا القطاع لبلغت نس��بة
االرتف��اع ف��ي القيم��ة اإلجمالي��ة لمبيعات
الجملة  0,2%فقط.
س�� ّجل ارتف��اع بنس��بة  3,4%في قطاع
و ُ
مواد البناء ومستلزماته لتبلغ قيمة المبيعات
في��ه  9,2مليارات دوالر ،ما يش��كل س��قفا ً
وشكل قطاع السيارات وقطعها هو اآلخر
قياسياً.
أم��ا مبيع��ات قط��اع المنتج��ات الغذائي��ة قاطرة االرتفاع ف��ي قيمة مبيعات التجزئة،
والمش��روبات والتب��غ فتراجع��ت بنس��بة ولواله لتراجعت بنسبة .0,2%

تأمني سفر وتأمني زيارة كندا ومساعدة يف
احلصول على التأشرية ورحالت من وإىل املطار
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اوتاوا :مساعدات للروهينجا على ضوء توصيات بوب راي
تع ّهدت الحكومة الكنديّة بتقديم مس��اعدة ماليّة
للنازحي��ن الروهينجا الذين لجأوا إلى بنغالدش،
وقيادة حملة دوليّ��ة لوقف العنف االثني الالحق
بهم.
وكش��فت اوت��اوا ع��ن مس��اعدة قدره��ا 300
ملي��ون دوالر عل��ى مدى ثالث س��نوات لتقديم
المس��اعدات الطارئة للنازحين ولبرامج التعليم
والص ّحة االنجابيّة.
وجاء موقف الحكومة على ضوء التقرير الذي
قدّمه بوب راي مبعوث كندا الخاص إلى ميانمار
م��رة وقام بزيارة
ال��ذي زار هذا البلد أكثر من ّ
مخيّمات الالجئين الروهينجا في بنغالدش.
وزي��رة الخارجيّة كريس��تيا فريالن��د قالت في
حدي��ث لتلفزيون س��ي بي س��ي هيئ��ة االذاعة
الكنديّة إنّها زارت مخيّم الالجئين الروهينجا في
بنغالدش وشاهدت بأ ّم العين األوضاع االنسانيّة
الصعبة التي يعانون منها.
وأش��ارت إل��ى ّ
أن كن��دا ستس��قبل ع��ددا م��ن
النازحين الروهينج��اّ ،
وأن الكنديّين الروهينجا
الذي��ن التقتهم أ ّك��دوا رغبتهم في اس��تقدام أفراد
عائالتهم إلى كندا.
«أعلنّ��ا اليوم أنّنا سنس��تقدم عددا من النازحين
الروهينج��ا إلى كندا ،والعمليّة ليس��ت مباش��رة
ألنّ��ه يتعيّ��ن أن يحصلوا على إذن من س��لطات
بنغالدش لمغ��ادرة المخيّم ،وقد بحثت المس��ألة

مع وزير خارجيّة بنغالدش « :كريستيا فريالند
وزيرة الخارجيّة الكنديّة.
وأش��ارت فريالند إلى أنّها بحثت مع مسؤولين
كبار في األمم المتّحدة في مسألة عودة النازحين
الروهينغا إلى ديارهم وأ ّكدت ّ
أن المس��ألة معقّدة
للغاية بالنس��بة لهذه األقليّة وهي من بين االكثر
تعرضا لالضطهاد كما قالت كريستيا فريالند.
ّ
م��ن جهة أخرى ،قال ب��وب راي مبعوث كندا
الخاص إل��ى ميانمار في حديث لتلفزيون س��ي
بي سي هيئة االذاعة الكنديّةّ ،
إن قيمة المساعدة
التي قدّمته��ا الحكومة الكنديّة هي دون الـ 600
ملي��ون دوالر التي وردت ف��ي التوصيات التي
تض ّمنها تقريره.
وكان راي قد زار ميانمار ومخيّمات الالجئين
م��رات عديدة ورفع تقريره إلى اوتاوا في أوائل
ّ
شهر نيسان ابريل الفائت.
وتض ّم��ن تقريره  16توصي��ة ،ودعا الحكومة
إلى االس��تمرار ف��ي توفير المس��اعدة االنمائيّة
لميانم��ار بأكمله��ا ولوالي��ة راخي��ن وأوص��ى
صة
بالتركيز على حقوق االنس��ان وبصورة خا ّ
حقوق الفتيات والنساء.
ّ
ّ
واعتب��ر بوب راي أن كندا مؤهلة للقيام بحملة
بالتع��اون م��ع عدد من ال��دول لمواجه��ة أزمة
الالجئين الروهينجا.

بوب راي المبعوث الخاص إلى ميانمارSean Kilpatrick-CP-

«أعتق��د ّ
أن طريق��ة تعام��ل الحكومة برئاس��ة
جوس��تان ترودو مع المس��ألة تضعن��ا في موقع
أفض��ل م ّما كنّا علي��ه قبل ان��دالع األزمة ،من
حيث قدرتنا عل��ى التباحث مع حكومات أخرى
بش��أن الدور الذي نس��تطيع أن نلعبه ونأمل في
أن يتبعونا بعد ذلك»  :مبعوث كندا الخاص إلى
ميانمار بوب راي.
وأع��رب بوب راي عن اعتقاده بأنّه ينبغي أن
تبذل كندا والعديد من الدول األخرى المزيد من

الجهود لمواجهة األزمة  ،وأثنى على المساعدة
الماليّ��ة الكبيرة التي قدّمته��ا اوتاوا ،وهي جزء
من المليار دوالر المطلوبة لمس��اعدة النازحين
الروهينجا.
•مي أبو صعب RCI
•راديو كندا الدولي/سي بي سي/هيئة االذاعة
الكنديّة
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تعليمات حول استخدام
اهلاتف اجلوال يف أثناء القيادة
اي استخدام للهاتف خالل القيادة يفقدك
رخصة القيادة على الفور ملدة ثالثة أشهر

شؤون كندية

مشروع قانون لتعديل القوانني ّ
املتعلقة بالطالق لضمان رفاه األطفال
قدّم��ت الحكوم��ة الكنديّ��ة مش��روع قانون
لتعدي��ل القوانين المتعلّقة بالط�لاق والتفاهم
داخ��ل العائ�لات الواح��دة ونفق��ات الطالق
للزوجة واألطفال.

صدرت تش��ريعات جديدة ف��ي  19مايو  2018في
برلم��ان أنتاريو بش��أن اس��تخدام الهات��ف النقال في
الس��يارة التش��ريع الجديد اكد( أن أي شخص يشاهد
مس��تخدما «الهات��ف المحمول» في أثن��اء القيادة أو
أثناء تش��غيل المحرك يفقد رخصة القيادة الخاصة به
على الفور لمدة ثالثة أش��هر .ولن يتم قبول أي عذر
من قبل ضابط الشرطة).

األول من
ويه��دف تعدي��ل القان��ون ،وه��و ّ
نوعه منذ عش��رين عاما ،إلى حماية مصلحة
األطف��ال في ح��ال ط�لاق الوالدين ،ووضع
أطر أكثر وضوحا لتسهيل عمل القضاة.

التعليم��ات اكدت انه على الس��ائق وبمجرد دخوله
الى الس��يارة تشغيل (بلوتوث) الس��يارة أو الهاتف.
وإذا ل��م تك��ن لديه تقني��ة  ، Bluetoothفيجب عليه
التوقف على جانب الطريق ،وإطفاء محرك السيارة،
وبعدها يمكنه الرد على الهاتف الجوال.

ويلحظ مش��روع القانون قائمة من العوامل
تس��تند إليه��ا المحكم��ة لتحديد الوق��ت الذي
يمضي��ه الطفل مع ك ّل م��ن والديه ،وأخذ ك ّل
حالة بعي��ن االعتبار بدل العم��ل من منطلق
حلول شاملة.

واكدت التعليمات انه في حالة إيقاف الس��يارة على
جانب الطريق ،وبقاء محرك السيارة دائرا ،سيتحمل
السائق كامل المسؤولية حسب القانون .حيث يتوجب
ايقاف محرك الس��يارة إذا لم يكن لديك بلوتوث  ،قبل
الرد على هاتفك المحمول.

«يهدف مش��روع القانون لضمان مصلحة
الطف��ل والتقلي��ل من الصراع��ات والحدّ من
الفقر لدى عائالتنا ،ومقاومة العنف األسري
في ظ�� ّل ظروف الطالق بص��ورة أفضل»:
وزي��ر العائل��ة والطفولة الكن��دي جان ايف
دوكلو.

http://toronto.citynews.ca/201815/01//ontariodistracted-driving-laws/
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وتس��عى الحكوم��ة لتوضي��ح الطريقة التي
تتي��ح للمحاك��م تقييم م��دى خط��ورة العنف
بالنس��بة للعائالت التي تعيش حاالت عنف،

تعديل قوانين الطالق في كندا بهدف لضمان حماية مصلحة األطفالTodd Korol-CP-

لتقرر إل��ى المحاكم ،من خالل تعزيز نظام القضاء
وم��دى تأثيره على رفاهي��ة األطفالّ ،
على ضوئه أيّا من الوالدين يقوم بدور تربية العائلي ،بما في ذلك الحصول على مس��اعدة
من وسيط.
الطفل.
وأش��ار الوزي��ر دوكل��و إلى ّ
أن مش��روع
القانون يحدّد مفهوم العنف بالمعنى العريض ويعي��ش نحو م��ن مليوني طف��ل كندي في
ّ
ويتخطى االعتداء الجس��دي والجنس��ي إلى عائالت منفصلة أو مطلّقة حس��ب االحصاء
والتحرش والس��يطرة على الس ّكاني الذي جرى عام .2016
العن��ف النفس��ي
ّ
اآلخر.
•مي أبو صعب RCI
كما يلحظ مش��روع القانون مس��اعدة األهل
•راديو كندا الدولي /راديو كندا
عل��ى ح ّل الخالف القائ��م بينهما دون اللجوء
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احلملة االنتخابية يف أونتاريو

ارتـفـاع أسـهـم الـحـزب الـدميقـراطـي الـجـديـد
ف��ي وقت يس��جل في��ه حزبه��ا ارتفاعا ف��ي نوايا
الناخبي��ن في مقاطعة أونتاريو فإن زعيمة الحزب
الديموقراط��ي الجديد ف��ي المقاطعة حصلت على
دع��م زعي��م الح��زب التقدم��ي الجدي��د الفدرالي
جيجميت س��ينغ وذكرت بأنها الوحيدة التي تشكل
البدي��ل لح��زب المحافظين التقدمي ف��ي أونتاريو
دوغ فورد.
يشار إلى أته في عام  2011أصبح جيجميت سينغ
أول نائب م��ن الخزب الديموقراط��ي الجديد عن
منطقة بيل يفوز في االنتخابات عن دائرة براماليا
غور مالتون وتم��ت إعادة انتخابه في عام 2014
حتى مشاركته في االنتخابات على زعامة الحزب
التقدمي الجدي��د على المس��توى الفدرالي في عام
2017
م��ن جهتها زعيم��ة الح��زب التقدم��ي الجديد في
أونتاريو أندريا هورواث تأمل أن تحقق مكاس��ب
انتخابي��ة خ�لال االنتخابات التي س��تجري مطلع
الشهر المقبل في اونتاريو.
ويقول البروفس��ور كريس كوش��ران أستاذ العلوم
السياس��ية في جامعة تورنتو بأن العمل الرئيس��ي
للح��زب الديموقراط��ي الجديد خ�لال االنتخابات
المقبلة هو أن يطرح نفسه كحل بديل يتمتع بكفاءة
عالية للناخب في المقاطعة ،وهو ما تؤكده زعيمة
الح��زب التقدم��ي الجدي��د أندريا ه��ورواث بهذا
الخصوص.

وأضاف كريس كوش��ران بالق��ول :في حال تمكن
الح��زب الديمقراط��ي الجدي��د بكس��ب ج��زء من
النزوح الليبرالي وفي حال وجد الليبراليون أنفسهم
دون أي أمل أعتقد أضاف البروفس��ور كوش��ران
بأن الحزب التقدمي الجديد سيكون في وضع جيد.
وتؤكد هيئة اإلذاعة الكندية القس��م اإلنجليزي التي
تعتم��د على اس��تطالعات متوف��رة وتجري معدال
لها للحصول عل��ى صورة تكون األكثر دقة حول
نواي��ا الناخبين بأن المحافظين التقدميين يحصلون
على تأييد ما نسبته  39.4%من أصوات الناخبين
بينما يحصل الحزب الديمقراطي الجديد على تأييد
ما نس��بته  31%من األصوات والحزب الليبرالي
عل��ى ما نس��بته  23.3%وأخي��را حزب الخضر
على  4.9%من أصوات الناخبين.
يش��ار إل��ى أن الحزبي��ن الرئيس��يين أي الح��زب
الليبرال��ي الحاك��م ف��ي المقاطعة بزعامة رئيس��ة
الحكوم��ة كاثلي��ن وي��ن ل��م يفقد األم��ل وتواصل
زعيمته وين الحمل��ة االنتخابية بزيارات لمؤيديها
في العاصمة أوتاوا والجوار.
من جهته زعي��م حزب المحافظي��ن التقدمي دوغ
ف��ورد يس��تعد للمواجه��ة م��ع زعيم��ة الح��زب
الليبرالي مؤكدا احترامه لها لكنه لم يذكر الش��يء
الكثير عن الحزب الديمقراطي الجديد.
ويعتبر البروفس��ور كوش��ران ب��أن زعيم الحزب
الديمقراط��ي الجدي��د عل��ى المس��توى الفدرال��ي

ججميت سينغ باس��تطاعته بدون شك دعم الحزب
ف��ي أونتاريو مؤك��دا بأن الح��زب التقدمي الجديد
على المس��توى الفدرالي والحزب التقدمي الجديد
ف��ي المقاطعات عل��ى عالقات جي��دة على عكس
األحزاب األخرى.
ويتعلق عمل زعيم الحزب التقدمي الجديد ججميت
س��ينغ ف��ي جزء من��ه في حش��د الناخبي��ن وحثهم
للتوجه إل��ى صناديق االقت��راع وهو صعب على
الحزب التقدمي الجديد على مس��توى المقاطعة في
وقت تح��ذر فيه زعيمة الحزب ف��ي أونتاريو من
احتم��ال خصخصة نظام الرعاي��ة الصحية على
يد المحافظين.

يش��ار إل��ى أن زعيم الح��زب الليبرال��ي الفدرالي
رئيس الوزراء الكندي جوس��تان ت��رودو لن يقدم
نفس المستوى من الدعم الذي يوفره ججميت سينغ
ألندريا هورواث حسب بيان للحزب الليبرالي في
أونتاريو.
يذك��ر أن النتائ��ج غي��ر مؤك��دة وذلك عل��ى بعد
أس��بوعين ونص��ف من نهاي��ة الحمل��ة االنتخابية
يؤكد البروفس��ور كريس كوش��ران أس��تاذ العلوم
السياسية في جامعة تورنتو.
5-22
RCI
•سمير بدوي
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استطالع جديد للرأي

حزب الـ  NDPوحزب احملافظني متساويان يف تأييد الناخبني بـ %37
أظهر استطالع جديد للرأي أن الديمقراطيين الجدد
 NDPيتمتعون بنفس نس��بة تأييد الناخبين بـ  37في
المائ��ة مثل حزب المحافظين ،رغم أن معظم الناس
يعتقدون أن حزب المحافظين س��يفوز في انتخابات
أونتاريو في السابع من يونيو.
ووفقً��ا الس��تطالع (ليج��ر) ال��ذي ت��م نش��ره يوم
الخميس  24مايو  ، 2018فإن الليبراليين المتعثرين
وراءهما بنسبة تأييد .21٪
كبيرا من الناخبي��ن  -أكثر من
ف��ي حين أن ع��ددًا ً
ق��رارا نهائيًا
يتخذوا
لم
ثل��ث هؤالء الذين س��ئلوا
ً
بش��أن المكان الذي س��يضعون فيه عالمة الـ  Xيوم
االنتخاب .يشير االستطالع إلى أن أندريا هورواث
وأعض��اء حزبها الديمقراطيون الج��دد بعيدون عن
الخيار الثاني المفضل لدى الناخبين.
ووجد االس��تطالع أن  63في المائة من الليبراليين
سيصوتون للحزب الديمقراطي الجديد كخيار ثان،
في حين قال  40في المائة من المحافظين بقيادة دوغ
فورد الشيء نفسه.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ (ليجير) كريس��تيان
بورك إن ذلك يعكس انطباعًا عن مش��اعر الكراهية
تجاه الليبراليين ،بقيادة كاثلين وين.
وقال بورك في مقابلة« :يمكنك االنتقال من اليمين

إلى اليس��ار طالما أنك تتجنب الليبراليين .ما أش��هده
هن��ا هو أنه إذا كانت هناك حركة ما زالت مس��تمرة
بي��ن اآلن وحت��ى ي��وم االنتخاب��ات  -أو حتى خالل
عطلة نهاية األس��بوع األخيرة  -فإنه يجب أن يفضل
الحزب الديمقراطي في هذه المرحلة من اللعبة».
تتق��دم ه��وروث أيضا ً بس��هولة م��ن حي��ث اعتقاد
الناخبي��ن أنها يمك��ن أن تكون أفضل رئيس وزراء.
وفي اإلجمال ،ذكر اس��مها  28ف��ي المائة من الذين
س��ئلوا ،ف��ي حين س��مى -معظ��م الرج��ال  -فورد
ُ
بنس��بة  23في المائة ،وحصلت واين على تأييد 12
في المائ��ة فقط ..تصنيف ه��ورواث يعبر عن تأييد
وموافقة جميع الفئات العمرية.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ،كان الس��ؤال ،أي زعي��م قام
بأفض��ل حملة انتخابية؟ اختار  34في المائة تس��مية
 ، Horwathف��ي حي��ن أن  23ف��ي المائ��ة أعطت
ف��ورد اإليماءة  ،واختار  9في المائة فقط .Wynne
 .حت��ى بين أنصار المحافظين قال  59في المائة إن
حملة فورد كانت األفضل.
وقال بورك« :هذا ليس رقما ضخما .إذا نظرت إلى
الليبراليين ،ترى أن  39٪فقط يرون أن كاثلين وين
هي التي قادت بأفضل حملة».
وق��ال بورك« :هذا ما تم إخبارهم به منذ بدء الحملة

 أن أجهزة كمبيوتر أونتاريو ستفوز»« .ربما كانتتغ��ذي تصويت الح��زب الوطن��ي الديمقراطي (و)
على األرجح أنها ستخرج الليبراليين من المعادلة».
وبالرغ��م م��ن أداء ه��وروث وحالة الخي��ار الثاني
المفضل��ة لحزبه��ا بين مؤي��دي الحزبي��ن اآلخرين
 ،ق��ال ب��ورك أنه ال يزال م��ن غير المتوق��ع التنبؤ
بالديمقراطيي��ن الجدد في المق��ام األول  -على األقل
من حيث التصويت الشعبي.
وقال بورك« :كل شيء جاهز للسوق».
لق��د تم إج��راء اس��تطالع (ليجر) عب��ر اإلنترنت لـ
 1،008أش��خاص مؤهلين للتصوي��ت في انتخابات
أونتاريو من  18مايو إلى  22مايو .وتقول الش��ركة

إنها اس��تخدمت بيانات التعداد الس��كاني لعام 2016
لتثمي��ن النتائج حس��ب العم��ر والجن��س واللغة األم
والمنطقة والتعليم لضمان أن يكون ما تقوله هو عينة
تمثيلية من السكان.
وم��ع ذلك ،فإن الهيئة المهنية لصناعة االس��تطالع،
ورابطة بحوث التس��ويق واالس��تخبارات ،تقول إن
الدراس��ات االس��تقصائية عل��ى اإلنترن��ت ال يمكن
تحديدها بهامش خطأ ألنها ليس��ت عينة عش��وائية،
وبالتالي فهي ال تمثل بالضرورة جميع السكان.
•بقلم كولن بيركيل .الصحافة الكندية
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مـــربوك

تتقدم جريدة البالد بتهنئة من القلب

للـدكـتـور عـلـي حـسـن عـلـي
ووالديه وجدته وكافة أفراد أسرته على خترجه
متخصصا يف علوم الـ Natural Medicine
نرجو للدكتور علي التوفيق والنجاح يف حياته
العملية املقبلة وأن يكون قدوة لغريه من الشباب
وطالب العلم
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ردود فعل رمسية وحزبية يف كندا مناصرة للحقوق الفلسطينية
احلزب الدميقراطي اجلديد  NDPرفض نقل السفارة األمريكية للقدس،
وأدانة عمليات القتل املتعمدة وإستخدام الذخرية احلية يف خرق واضح للقانون الدولي،
زعيمة حزب اخلضر أليزابيث ماي يف تغريدة  :القرار املتهور لرتامب بنقل السفارة وإفتتاحها
أدى لزيادة العنف،وعلى كندا الضغط على إسرائيل لتوقف اإلستخدام املفرط للقوة.
حزب احملافظني موقف متطابق مع موقف اللوبي االسرائيلي
نائب عن احلزب يصف إفتتاح السفارة األمريكية يف القدس بـ «حلظة تارخيية»
أوتاوا« -القدس» دوت كوم -أثارت التطورات
األخي��رة في فلس��طين ،ب��دءا ً من أح��داث غزة
ووص��والً إل��ى إفتت��اح الس��فارة األمريكية في
مدينة القدس المحتلة ردود فعل عديدة في كندا،
تصب معظمها في صالح الحق الفلسطيني.
وتمث��ل الموق��ف الرس��مي الكن��دي بمقاطعة
مراس��م إفتتاح الس��فارة األمريكية ف��ي القدس
الشريف ،علما ان كندا كانت إمتنعت في السابق
عن التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة
على قرار القدس ،في تطور ملفت في السياس��ة
الخارجية الكندية.
واصدر مكتب رئيس الوزراء جاستين ترودو،
بيانا قال فيه بأن «رئيس الوزراء يدين ويش��عر
بقل��ق بال��غ حيال العن��ف في قطاع غ��زة الذي
تسبب في فقدان وإصابة الكثير من الناس ،حيث
كانت الصدمة أنه من بي��ن المصابين المواطن
الكندي طارق لوباني ،مع آخرين من مواطنين
عزل ،وصحفيين ،وطواقم طبية وأطفال .وأفيد
باإلس��تخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية وهو
أم��ر ال يمكن تبريره ،حي��ث تدعو كندا لتحقيق
مستقل لفحص الوقائع على األرض ،بما يشمل
التحريض ،العنف واإلستخدام المفرط للقوة».
يش��ار أن مواطن��ا ً كنديا ً من أصل فلس��طيني
أصي��ب خالل أحداث غزة ،وه��و طبيب يعمل
بمدينة لندن بمقاطعة أونتاريو.
من جهته��ا ،قالت وزيرة الخارجية كريس��تيا
فريالند «أننا قلق��ون للغاية حيال اندالع العنف
في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل،
واألرق��ام الكبيرة للقتلى م��ن المدنيين ،حيث ال
يمكن تبرير أن المدنيين ،والصحفيين واألطفال
كانوا ضحايا».
أما األح��زاب الفيدرالية الممثل��ة في البرلمان
الكن��دي ،ف��كان موق��ف الح��زب الديمقراطي
الجدي��د  NDPه��و األب��رز ،فقد أص��در بيانا ً
رفض فيه نقل السفارة األمريكية للقدس ،وأدان
عمليات القتل المتعمدة وإستخدام الذخيرة الحية
ف��ي خرق واض��ح للقانون الدول��ي ،كما وإنتقد
موق��ف الحكومة والصمت حي��ال عمليات قتل
المدنيي��ن ،وإدانة قرار نقل الس��فارة األمريكية

للقدس .موق��ف الحزب الليبرال��ي الحاكم تمثل
في موق��ف رئيس الوزراء ت��رودو ،أما حزب
الب��وك كيبك��واه ،فعب��ر تصريحات مس��ؤوليه
كان موقفه واضحا ً برفض قاطع لنقل الس��فارة
األمريكية للقدس ،وإدان��ة أي محاولة لالعتداء
عل��ى المدنيين واإلس��تخدام المف��رط للقوة .أما
حزب الخضر ،فتمثل موقفه في تغريدة لزعيمة
الحزب السيدة أليزابيث ماي والتي قالت فيها بأن
القرار المتهور لترامب بنقل السفارة وإفتتاحها
أدى لزي��ادة العن��ف ،وعلى كن��دا الضغط على
إسرائيل لتوقف اإلستخدام المفرط للقوة.
م��ن جه��ة ثاني��ة ،فق��د إلتق��ى موق��ف حزب
المحافظين بموق��ف اللوبي االس��رائيلي ،وهو
الموق��ف الذي يدي��ن تصريح رئي��س الوزارء
ترودو في مطالبته بفتح تحقيق وإدانة اإلستخدام
المفرط للقوة ،إضافة لتحميل الطرف الفلسطيني
المس��ؤولية الكاملة إلن��دالع العنف على حدود
قطاع غزة.
وذكر النائب عن الحزب المحافظ النائب بيتر
في وقت سابق بأن إفتتاح السفارة األمريكية في
القدس «لحظة تاريخية» ،وإنتقد حكومة ترودو
لعدم إرس��الها س��فير كندا في تل أبيب ليحضر
مراسم اإلفتتاح.
م��ن جانبها أص��درت المفوضية الفلس��طينية
العام��ة في كن��دا بيانا ً صحفيا ً ت��م توزيعه على
وزارة الخارجي��ة الكندية ،والس��فارات العاملة
في العاصمة أوتاوا ،ووس��ائل اإلعالم ،إضافة
لمؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي والجمعي��ات
الفلس��طينية ،ادانت من خالل الواليات المتحدة
األمريكية وإسرائيل ،واشارت إلى أن أي تغيير
عل��ى األرض ال يعن��ي أي ش��يء وهو يخالف
بشكل صارخ الشرعية الدولية.
وأش��ار البيان إل��ى حقيقية أن كس��ر الواليات
المتحدة األمريكية لقرارات الشرعية األمريكية
يش��جع األخرين عل��ى خرق القواع��د الناظمة
للعالقات الدولية.
وابرق مجلس الس��فراء العرب في كندا بدوره
برس��الة لوزيرة الخارجية ح��ول األوضاع في
قط��اع غ��زة ،وإفتت��اح الس��فارة األمريكية في

كريستيا فريالند

القدس الش��رقية ،حيث أكدت الرس��الة الموقف
العربي الموح��د الرافض لقرار نقل الس��فارة،
والتنديد المطلق لألستخدام المفرط للقوة في حق
متظاهرين س��لميين .وكان رئيس إتحاد العمال
الكنديين قد أرس��ل رس��الة  -بإس��م  3.3مليون
عامل كندي للمفوضية الفلس��طينية العامة ،يندد
بشدة بعمليات القتل المقصودة ،ويرفض القرار
األمريكي وإفتتاح سفارته على أرض فلسطينية
محتلة.
أما الجالية الفلس��طينية والعربية فحراكها كان
واس��ع ،فخالفا ً للدعوات إلى وتنظيم مس��يرات
وتظاه��رات أم��ام مق��ر الخارجي��ة الكندية أو
السفارة أو القنصلية األمريكية ،أصدرت الكثير
من المؤسس��ات الفلس��طينية والعربي��ة بيانات
شجب وإستنكار ،وتنديد بما قامت به إسرائيل،
وإفتتاح السفارة األمريكية في القدس.
كم��ا ارس��لت العديد م��ن المؤسس��ات الكندية
رس��ائل لرئي��س ال��وزراء الكن��دي ووزي��رة
خارجيته يطالبوهم بعد الوقف صامتين حيال ما
يحدث في فلسطين .والحراك في الشارع الكندي
لم يتوق��ف على الجاليات الفلس��طينية والعربية
واإلس�لامية ،ب��ل تعدى ذلك ليص��ل ألصوات
مؤسس��ات ومنظم��ات كندي��ة أخ��رى وبعض
األص��وات اليهودي��ة مث��ل Independent
 ،Jewish Voicesالتي أصدرت بيان يندد بما
حدث في قطاع غزة ،ويذكر بالنكبة الفلسطينية.
•المصدر :جريدة (القدس) الفلسطينية

اليزابيث ماي

موقف حلزب احملافظني !
وج��ه زعيم ح��زب المحافظين ،الذي يش��كل
المعارضة الرس��مية في مجلس العموم ،أندرو
شير اللوم لجوس��تان ترودو لعدم إدانته حركة
«حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.قائال :
«بإدانت��ه الق��وات اإلس��رائيلية يتجاه��ل
جوس��تان ت��رودو الدور ال��ذي لعبت��ه منظمة
’’حم��اس‘‘ اإلرهابية في التحريض على تلك
االش��تباكات» ،ق��ال ش��ير في بي��ان أصدره،
مضيف��ا ً «ب��رده عل��ى تل��ك األح��داث بانتقاد
إسرائيل فقط ،خذل جوس��تان ترودو الكنديين
على الساحة الدولية مرة أُخرى».
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من الصحافة الكندية

إطالق النار على طبيب كندي بينما كان يساعد الفلسطينيني يف غزة
كتب آدم أوسنت الناطق باسم وزير اخلارجية كريستيا فريالند جلريدة تورونتو ستار

كـندا حـزينـة للغـايـة وتـأسـف للـعـنف الـذي وقـع فـي قـطاع غـزة
فاطمة سيد – تورنتو ستار
طبي��ب كندي من مدينة لن��دن أنتاريو كان في غزة
لفح��ص جهاز إليق��اف نزيف الدم أطل��ق عليه النار
قناصون إس��رائيليون وعلى حش��د من المتظاهرين
الفلسطينيين.
ط��ارق لوباني ،طبيب ط��وارئ من مدين��ة لندن،
يتعاف��ى بع��د أن اخترق��ت رصاصة ركبت��ه اليمنى
وجرحت ساقه اليسرى .ستون فلسطينيا قتلوا وجرح
أكثر من  2700في أكثر األيام الدموية التي تش��هدها
المنطقة في السنوات اآلخيرة.
عمل لوبان��ي كطبيب ميداني ف��ي تنزانيا والعراق
وجنوب لبنان.
يعتب��ر جهاز وقف النزيف أحدث حلقة في سلس��لة
من األجهزة الطبية التي س��اعد طارق في تصميمها
للتخفي��ف م��ن نقص اإلم��دادات الطبية ف��ي مناطق
الن��زاع .وقال الدكتورلوباني إنه من الممكن تصنيع
ه��ذا الجهاز في غ��زة بتكلفة تبلغ نح��و  7دوالرات
أمريكية للح��د من الوفيات الناجمة ع��ن فقدان الدم.
وق��د قام س��ابقا ً بصنع س��ماعات مطبوع��ة مطبعية
ثالثية األبعاد.
في رس��ائل لجريدة تورونتو س��تار قال لوباني إنه
يري��د العودة إلى العمل في قس��م الطوارئ والتركيز
على «القمع المسلح للمتظاهرين» في غزة .كما قال:
«أنا متألم جدا ،ولكني أتعافى».
في مدون��ة ،كتب لوباني أن��ه كان يرتدي المالبس
الخض��راء من الرأس إلى أخمص القدم مما يدل عى
أنه طبيب ،ويقف مع طاقم المسعفين الطبي المميزين
بمالبس��هم الفسفورية بعيدا عن المنطقة التي يتظاهر
فيها المحتجون.
وكتب لوبان��ي« :لم يكن بقربنا أية نيران أو دخان.
كنا نقف مكتوفي األي��دي ،وكنت أتحدث إلى زميل.
وكان القناص��ون يقفون إلى الش��رق منا  ...ولم يكن
هناك إطالق نار من اإلس��رائيليين ،كما لم يكن هناك
متظاهرون في محيطنا القريب «.
وأض��اف إنه س��مع «دوي��ا عظيما» وس��قط على
األرض .ص��ور األش��عة الس��ينية الت��ي أجريت في
المستش��فى في وقت الحق لم تظهر أي إصابات في
العظام.
جاء صديق مس��عف ،هو موس��ى أبو حسنين  ،إلى
مس��اعدة لوباني ف��ي الدقيقة التي أطل��ق عليه النار.
وبعد س��اعة ،أُطلق الرص��اص عليه وقتل بينما كان
يساعد ضحية أخرى تحت النار.
في هذا الصدد ،كتب آدم أوستن الناطق باسم وزير
الخارجية كريس��تيا فريالند لجريدة تورونتو س��تار
قائ�لا« :نح��ن قلقون للغاي��ة من إط�لاق النار على
الطبي��ب الكن��دي وعام��ل اإلغاثة اإلنس��انية طارق
لوبان��ي ،مضيفًا أن النائب عمر الغبرة والمس��ئولين
القنصليين كانوا في تواصل مع عائلة لوباني.
وكت��ب أوس��تن« :إن كن��دا حزينة للغاية وتأس��ف
للعن��ف الذي وقع ف��ي قطاع غزة»« .م��ن المروع
وغير المب��رر أن يكون المدنيون وأعضاء وس��ائل
اإلعالم والمسعفون واألطفال من بين الضحايا».
وقالت منظمة العفو الدولية إن الجيش اإلس��رائيلي
ق��ام فيما يبدو بقتل المتظاهرين الذين لم يش��كلوا أي
تهديد.
وقال صديق لوباني ديمتري الس��كاريس« :يذهب

لوباني بش��كل متكرر للعمل في المستش��فيات ،لذلك
هو يرى أشياء فظيعة .من الواضح تماما من األدلة،
أن الق��وات اإلس��رائيلية تعرف أنهم ال يش��كلون أية
تهديدات .وال بد أن القوات اإلس��رائيلية تعرف على
من كانوا يطلقون النار».
وف��ي بي��ان ردا على أنب��اء إصابة لوبان��ي ،أدانت
مجموعة (كنديون من أجل العدالة والسالم في الشرق
األوس��ط) إطالق النار .وق��ال توماس وودلي رئيس
المجموعة« :إننا نطالب حكومتنا بإدانة إطالق النار
عل��ى لوباني ،إن لم يكن لقتل  60فلس��طينيا آخرين.
في حين أن إطالق النار على المدنيين الفلس��طينيين
هو أمر غير قانوني ،فإن إطالق النار على العاملين
في المجال الطبي هو أكثر فظاعة».
ف��ي ع��ام  ،2013قض��ى لوباني والمخ��رج جون
غريس��ون  53يوما في سجن مصري بعد اعتقالهما
وضربهما في أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة .كان
الرجالن في طريقهما إلى غزة .فاحتجزتهما الشرطة
المصري��ة بع��د أن عال��ج لوباني أح��د المتظاهرين
الجرحى.
•ترجمة (البالد)

والد طارق لوباني يف مسجد أكسفورد
شكرا لكم مجيعا
شكرا لرئيس الوزراء جسنت ترودو

كاف حسب أوتاوا
إصابة لوباني :حتقيق اجليش اإلسرائيلي غري ٍ
فادي الهاروني RCI
قال��ت وزي��رة الخارجية الكندية كريس��تيا
فريالن��د إن التحقي��ق الداخلي ال��ذي يجريه
الجي��ش اإلس��رائيلي ف��ي موض��وع إصابة
الطبيب الكن��دي طارق لوبان��ي في أحداث
غزة األخيرة غير كاف وإنه يجب أن يُواكَب
بتحقيق دولي مستقل.
وأضاف��ت وزي��رة الخارجي��ة الكندية أنها
تحدثت في هذا الموضوع مع سفير إسرائيل
لدى أوت��اوا نيمرود باركان ،وأنها ش��كرته
«عل��ى المس��اعدة الت��ي قدّمتها إس��رائيل»
لترتيب مغادرة لوباني قطاع غزة .ويتواجد
الطبيب الكندي في المملكة المتحدة حالياً.
وقال��ت فريالن��د إن لوبان��ي أك��د له��ا أنه
س��يتعاون مع التحقيق الداخلي اإلس��رائيلي
لكنه يرى «في الوقت نفسه» أن تحقيقا ً دوليا ً
ومستقالً يظل «ضرورياً» لتوضيح الوقائع.
وج��اء كالمها على هام��ش مؤتمر صحفي
عقدته في أوتاوا.
وأُصيب لوبان��ي برصاصة واحدة في كلتا

س��اقيْه ف��ي  14أيار (مايو) الج��اري عندما
أُطلق��ت عليه النار وعلى فريق المس��اعدين
الطبيين الذي كان معه في قطاع غزة.
وأك��د لوبان��ي األس��بوع الماض��ي أن��ه
كان يرت��دي زي الطبي��ب األخض��ر اللون
ويتفح��ص أجه��زة طبية لمعالج��ة الجرحى
الفلس��طينيين عندم��ا أُصي��ب ،وأن��ه كان
والمس��اعدون الطبي��ون ،والذي��ن ارت��دى
بعضه��م س��ترات برتقالي��ة الل��ون ،واقفين
بمعزل عن المتظاهرين الفلس��طينيين ،على
مسافة نح ٍو من  25مترا ً منهم.
وأُصيب  17مساعدا ً طبيا ً كانوا مع لوباني
بجراح ،كم��ا أُصيب المس��اعد الطبي الذي
قام بإس��عافه ،ويُدعى موس��ى أبو حس��نيْن،
برصاص��ة في صدره بعد نحو س��اعة على
ذلك فيما كان يس��عف أحد المصابين ،ففارق
الحياة.
•وكالة الصحاف���ة الكندية  /راديو كندا
الدولي

بس��م هللا والص�لاة والس�لام على رس��ول هللا وعلى آله
وصحبه ومن وااله
نش��كر هللا س��بحانه وتعالى ونزف إليكم نبأ عودة طارق
سالما بفضل هللا تعالى .وإني ألشكر كل واحد منكم على
مش��اعركم الطيب��ة الت��ي أحطتمونا بها وعل��ى دعائكم،
فط��ارق ابنك��م قب��ل أن يكون ابنن��ا .وهو ابن فلس��طين
وابن اإلس�لام .وقد طلب مني طارق أن أقرئكم الس�لام
وأن أق��ول لكم رس��الة مضمونه��ا أن��ه إذا كان الجندي
اإلس��رائيلي ال��ذي أطل��ق النار عل��ى رجلي��ه يظن أنه
س��يخرجه من الميدان فهو مخطئ ،وإنه س��يضاعف ما
كان يعمله في سبيل هللا ومن أجل فلسطين ومن أجل رفع
الحصار عن غزة.
وإني ألش��كر اإلخوة في الهيئة اإلدارية للمسجد ،وأشكر
الش��يخ عبد الفتاح وخطيبنا الدكتور عدنان على دعائهم
لفلسطين ولطارق وعودته بالسالمة.
والش��كر موص��ول إلى رئي��س الوزراء جس��تن ترودو
عل��ى الموقف الش��جاع الذي وقفه رغ��م كل المضايقات
والضغ��وط عليه من اللوبي الصهيوني ،فقد قال إنه يريد
التحقي��ق في إصابة طارق وفي مقتل مائة فلس��طيني في
مظاه��رات العودة في غزة .وقد وجه ه��ذا الرجل تحية
للمس��لمين في ش��هر رمضان المبارك ،وهو بيده يساعد
المسلمين الفقراء في كندا .ونحن كمسلمين نرد له التحية
بأحسن منها وأكثر منها ،ويجب أن نؤكد له الدعم ونقف
أمام اآلالف من الرس��ائل التي أرس��لت إلي��ه من اللوبي
الصهيوني تطالبه فيها بالتراجع عن موقفه هذا.
وعليكم أنتم وأس��ركم أن تبعثوا له رسائل ،تأييدا لموقفه
هذا.
وأخيرا نرس��ل تحياتنا إلى أهل فلسطين وأهل غزة الذين
يضحون بدمائهم وش��هدائهم في سبيل هللا وفلسطين ومن
أجل إنه��اء حصار غزة .إن دماء ش��هداء غزة والضفة
الغربية وكل فلس��طين وجرحاهم ق��د دفنت صفقة القرن
إلى األبد ،وسيكون هذا الدم هو بداية العودة إن شاء هللا،
فالعودة حقنا المقدس.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

20

العرب والعالم

العـدد  Issue 197يونيو (حزيران) June 2018

سياسة وتياسة

جلسات عزاء برملانية
انته��ت االنتخاب��ات البرلمانية في العراق األس��بوع الماضي،
ثم نُصبت س��رادق العزاء للسيدات والس��ادة الذين سقطوا سهوا
م��ن عربة الس��باق؛ بعضهم وجوه جدي��دة حاولت آل��ة الدعاية
المس��عورة تلميع س��حناتها من دون جدوى ،ث��م بقية من مالمح
قديمة مكفهرة لم تس��مح المفاجآت بإع��ادة تدويرها ،مالمح عفا
عليها زمن الخراب المستديم في أرض العراق الطاهرة.
أغلب أصحاب سرادق العزاء المولولون على مجد مضى بربح
وفير ظنوا أنه سيدوم حتى زمن أحفاد األحفاد ،ندبوا حظهم بعد
أن خذلتهم أصوات الناخبين التي غابت في صدور الناس صمتا
ث��م غضبا وقلّة حيلة .وكانت بعض س��يدات البرلمان المتنحيات
عن عروش��هن ،س��بّاقات في نصب جلس��ات العزاء عبر منافذ
الصراخ والعويل المتوفرة ،ثم افترشت غالبيتهن عباءة الخذالن
واالنكس��ار وراحت تنوح من منبرها على تويتر وفيسبوك ،في
مشاهد غريبة تذكر بجلسات عزاء السيدات المسنات في الريف
الالت��ي ك��ن يضعن الطي��ن أو التراب عل��ى مالمحهن ويقطعن
مالبس��هن ،كلم��ا اتقدت الذاك��رة بصورة الفقيد وتس��ابقت معها
مشاهد الخسارات والخذالن.
م��ا لف��ت انتباهي أكثر في هذه المس��رحية الهزلي��ة ،أن بعض
النادبات وجهن نيرانا س��ليطة من فلتات لس��ان وشتائم إلى أبناء
الشعب المنكوب باعتباره ناكرا للجميل ،تخلى عنهن في لحظات
حاس��مة من تاريخ السلب والنهب ،ش��عب خانته ذاكرته التي لم
الس��رية إنج��ازات البرلمانيات الفذة في
ترص جيدا في ممراتها
ّ
ّ
تحسين معيشة المواطن الجاحد وإدامة نعيم نهاراته ،مع إصرار
السيدات الوقورات على الكذب على الناس وتصديق كذباتهن.
وم��ع ذلك ،لن أقع في فخ الس��طحية فأستش��هد بمقولة “اكذب،
ث��م اكذب حتى يصدقك الن��اس” ،إذ أنني أميل أكثر إلى فصاحة
الش��اعر الروس��ي يفغيني يفتوش��ينكو وطريق��ة قراءته لحاالت
انهيار نفس��ي وقيمي مش��ابهة ،حين كان يقول “لقد الحظت أن
الناس األش��رار يشكلون في الغالب جبهة مشتركة حتى لو كانوا
يكره��ون بعضه��م بعضا ،بينم��ا الناس الطيبون أكثر انقس��اما،
وله��ذا الس��بب بالذات هم أكث��ر ضعفا” .فإذا كانت الس��احرات
الش��ريرات المتنحيات عن عروشهن قد اجتمعن في جبهة نواح
واح��دة على الماضي الذي ل��ن يعود ،فلماذا يب��دو أن الجمهور
يستعذب ضعفه وانقسامه في اللحظة ذاتها التي بدأت فيها خيوط
رقيقة م��ن الضوء محاوالتها الخجولة بالظهور في نفق ضياعه
الطويل؟ ولماذا هذا االنقسام والضعف ما دامت الفرصة مواتية
والعدو يبدو هشا وقابال لالنكسار؟
بعد أن انفضت حفالت الدعاية االنتخابية وطارت األموال التي
أنفق��ت عليها في داخل وخارج العراق ،التي كان من الممكن أن
تؤس��س لمرافق خدمي��ة كثيرة ال عدّ له��ا وال حصر ،أو تصبح
مص��ادر رزق لماليين الفق��راء .تحولت بق��درة طبيعة غاضبة
ورياح عاصفة وطقس ح ّل ضيفا غريبا على العراق ،من مجرد
إعالنات وملصقات ش��وهت الش��وارع واألرصف��ة ،إلى قمامة
ورق حي��ث تكف��ل غضب الس��ماء بتحويلها إلى أوراق ش��جرة
يابسة باغتها خريف في منتصف الربيع ،ثم تداول الفقراء بقيتها
يقوم
واس��تثمروا قواعدها الحديدية والخش��بية ليقايض��وه بطعام ّ
أودهم ويعينهم على سنوات مقبلة من الجوع والظلم.
هكذا ،يبدو أن الناس أكثر ضعفا من عدو بمس��توى ورق شجر
ياب��س في ريح عاصفة؛ عندما يجلس��ون في ظ��ل االتكال وهم
ينتظ��رون أمهم الطبيع��ة الغاضبة لتتولى عنه��م مهمة تقويض
أس��س الفس��اد وتوفير لقمة عيش��ة يابسة ،يابس��ة ومغمسة بملح
اليأس!

•نهى الصراف
•كاتبة عراقية (العرب) لندن

الفنان خيري الشريف عن جريدة (الوسط) الليبية

هل يكون حممود العالول(ابو جهاد) خليفة الرئيس حممود عباس؟
تع��رض الرئي��س الفلس��طيني
ّ
محمود عباس إلنتكاسة صحيّة،
لفتت االنظار الى مصير منصب
الرئاس��ة الفلس��طينية ،وفتحتت
األعين على خليفته المحتمل.
أدخ��ل الرئي��س الفلس��طيني
محمود عب��اس إلى المستش��فى
بس��بب مضاعف��ات جراح��ة
صغيرة أجري��ت له .وهي المرة
الثالث��ة الت��ي يدخل فيه��ا عباس
المستشفى خالل أس��بوع واحد.
وكان عب��اس كان ق��د خض��ع
لجراح��ة صغي��رة ف��ي األذن
الوس��طى .وق��د لفت��ت مصادر
الى ان عباس يعان��ي التهابا في
الصدر ق��د يكون التهاب��ا رئويا
ح��ادا ،وه��و يعي��ش االن على
جهاز تنفس.
ه��ذه المعلوم��ات ،دفع��ت
المهتمي��ن للتس��اؤل عن االس��م
الذي س��يخلف محم��ود عباس،
خاص��ة ان الوضع الفلس��طيني
ال يحتمل أي��ة ارتدادات في ظل
ترقب العدو االس��رائيلي لوضع
الضفة وغزة.
في هذا االطار ،قال المستش��ار
االول في الس��فارة الفلس��طينية
ف��ي بيروت حس��ن شش��نية ،ان
“الموض��وع ل��م يط��رح ،م��ع
العلم انه هناك مؤسس��ات تعمل
على انتخاب الرئيس بش��كل آلي
وطبيعي”.
وتاب��ع شش��نية “ل��و ل��م يك��ن
هن��اك انف�لات على الش��رعية،
ل��كان الي��وم رئي��س المجل��س

التش��ريعي الذي انته��ت واليته
عام  2006النائ��ب عبد العزيز
الدويك المعتقل في اس��رائيل هو
الرئي��س .ويق��ول شش��نية ،ردا
عل��ى س��ؤال ،ان “فت��ح طوال
تاريخه��ا حرك��ة ديموقراطي��ة،
وه��ي الحرك��ة الوحي��دة الت��ي
اعتم��دت الديموقراطية .وطوال

فتح ف��ي اللجن��ة التنفيذية ثالثة،
االم��ر ال��ذي س��يتطلب انتخاب
عضو جديد مح��ل “أبو مازن”
في حال غيابه ،ال سمح هللا”.
م��ن جهة أخ��رى ،أك��د جمال
أش��مر ،عضو المجلس الثوري
ف��ي حرك��ة فت��ح ،ان “الرئيس
محم��ود عب��اس بصح��ة جيدة،

محمود العالول ابو جهاد

تاري��خ حرك��ة فتح ل��م يحصل
انش��قاق اال ف��ي حال��ة “اب��و
موس��ى” ،وبعده��ا قص��ة نه��ر
البارد .ودائما يتم تداول الس��لطة
بشكل ديموقراطي”.
ويتابع شش��نية “الي��وم محمود
العال��ول ،هو نائ��ب الرئيس ابو
م��ازن في حركة فت��ح ،أما أمين
س��ر اللجنة التنفيذية فهو صائب
عريق��ات ،م��كان “أب��و مازن”
سر للجنة التنفيذية المؤلفة
كأمين ّ
من  18عضوا ينتخبون رئيس��ا
له��م ف��ي ح��ال ف��راغ منص��ب
الرئاسة خالل ثالثة اشهر”.
ويلفت شش��نية الى ان”اعضاء

واالعم��ار دوما بي��د هللا .وهناك
مؤسس��ات فلس��طينية قائم��ة
خاص��ة ،فبع��د انعق��اد المجلس
الوطن��ي ،وتش��كيل المجل��س
المركزي ص��ار باالمكان تعيين
رئيس لمؤسسات منظمة التحرير
كخليفة لمحمود عباس”.
ويش��دد عل��ى ان “محم��ود
العال��ول (ابو جه��اد) هو عضو
اللجنة المركزية ألكثر من مرة،
كان في لبنان ،وهو مسؤول عن
القط��اع الغربي داخل االراضي
الفلس��طينية ،وكان عل��ى عالقة
مباش��رة م��ع خلي��ل الوزير(ابو
جهاد) ،وهو ش��خصية محترمة

ومقبولة ،وابنه كان قد استش��هد
في االنتفاضة الثانية”.
ويلف��ت الى ان العال��ول “يمثلّ
اخالقيات حرك��ة فتح ،وتجربته
الس��ابقة اعطته الخبرة في ادارة
القط��اع ،واختصاص��ه االرض
المحتلة”.
وعن موقف االنظم��ة العربية
م��ن انتخابه ،يق��ول “قد ترفض
االنظم��ة العربي��ة واس��رائيل
انتخاب��ه ،وبرأي��ي ه��ذا ره��ن
بقرار داخلي يتفق عليه اإلخوان
في حرك��ة فت��ح” .و”باعتقادي
االم��ور ليس��ت به��ذه الس��ذاجة
لتتدخل الدول االقليمية فيه ،وقد
اش��ار ابو م��ازن قبل فت��رة الى
نائبه”.
وتابع أشمر بالقول “مع رحيل
ياس��ر عرفات ،ش��عرنا بالقلق،
م��ن ان لي��س هن��اك م��ن يم�لأ
الف��راغ ،لك��ن الرئي��س محمود
عباس حاول تطبيق ما وعد به،
حيث قال مرة ان “حظي العاثر
وضعن��ي بع��د ياس��ر عرفات،
لستُ بياسرعرفات ولكن اعدكم
ان ثوابت ابو عمار س��تظ ّل هي
هي”.
وخت��م جم��ال أش��مر ،قائ�لا
“العالول س��يقول ايضا :ثوابتي
ه��ي ثوابت عرفات ،ولن يتخلى
ع��ن ح��ق الع��ودة او الالجئين،
وكافة انواع النضال”.
•سلوى فاضل (جنوبية)
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سياسة وتياسة

موقع تابع جملمع تشخيص مصلحة النظام اإليراني:

بوتني واألسد يعمالن على حل األزمة من خالل حذفنا وإعادة صياغة الدستور
محمد المذحجي
لن��دن – :كش��ف موقع «تابن��اك» التابع ألمين
مجمع تشخيص مصلحة النظام اإليراني والقائد
العام األس��بق للح��رس الثوري ،اللواء محس��ن
رضائي ،أن الرئيس��ين الروس��ي والس��وري،
فالديمي��ر بوتي��ن وبش��ار األس��د ،يعم�لان مع
الغرب لوضع حل سياس��ي لألزمة السورية من
خالل حذف إيران من المش��هد الس��وري ،وأن
الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليرانية ه��ي الضحية
األكبر لحس��م بوتين قراره في تبني مبدأ جنيف
للحل السياسي.
وأض��اف :مم��ا ال ش��ك في��ه أن إلنس��حاب
الوالي��ات المتح��دة األمريكية تداعي��ات كبيرة
عل��ى الصعيدين الدول��ي واإلقليم��ي ،وأن أهم
تلك التداعيات س��تنعكس عل��ى ملف األزمة في
سوريا.
وأك��د أن اللقاء ال��ذي جمع الرئيس الس��وري

بنظيره الروس��ي ،فالديمي��ر بوتين ،مؤخرا ً في
مدينة «سوتش��ي» ،س��تتبعه تطورات في غاية
األهمي��ة عل��ى المش��هد اإلقليمي عام��ةً وعلى
الساحة الس��ورية خاصةً .وأوضح أن تداعيات
الحدثين (أعاله) س��تنعكس بش��كل خاص على
التواجد اإليراني على الس��احة الس��ورية ،وأن
موس��كو بدأت المس��اومة مع الغرب من خالل
إقصاء الجمهورية اإلسالمية من سوريا.
ولفت «تابناك» النظر إلى أن بشار األسد قرر
إيفاد ممثلي النظام السوري إلى اجتماعات لجنة
إعادة صياغة الدس��تور الس��وري على أس��اس
نتائج مباحثات جنيف ،مضيفا ً أنه من المقرر أن
تعقد اجتماعات هذه اللجنة قريباً.

واعتب��ر اعتم��اد مب��دأ جنيف للحل السياس��ي
بمش��اركة الط��رف الغرب��ي ،وأن الجمهورية
لألزمة السورية بأنه يعرض المصالح اإليراني
اإلس�لامية اإليرانية هي الضحية األكبر لحس��م
للخط��ر ،واصفا ً مبدأ جنيف بأنه خارطة طريق وش��دد «تابن��اك» على أن بوتين حس��م قراره بوتين قراره.
غربية-عربي��ة يدعمه��ا ال��روس بش��كل فعال في تلبية المطلب الرئيس��ي للغربيين أي إخراج
إي��ران م��ن س��وريا وب��دء العملي��ة السياس��ية
ومؤثر.
•المصدر  :القدس العربي «القدس العربي»

معسكرات الرعب الشيوعية يف الصني ...هنا يضطهد مليون مسلم
لندن ــ العربي الجديد

كش��ف تقرير نشرته وكالة «أسوش��ييتد برس»
بحسب شهادة عمر بكالي ،أحد الناجين  ،تفاصيل
مرعب��ة يواجهه��ا المحتج��زون داخل ما يس��مى
«معسكرات إعادة التثقيف» في مقاطعة شينغيانغ
غرب الصين.
وتهدف هذه المعسكرات إلى إعادة برمجة األفكار
السياس��ية في عقول المحتجزي��ن ،محو معتقداتهم
اإلس�لامية وتغيير هوياتهم بش��كل جذري ،حيث
يجبرون على أكل لحم الخنزير ،وشرب الكحول،
ويمنع��ون من الوضوء عل��ى الرغم من تعارض
هذه األمور مع معتقداتهم الدينية اإلس�لامية ،التي
قس��را ليعلنوا والءهم
كان عليه��م أن يتخلوا عنها
ً
للحزب الشيوعي الحاكم.
ويضطر السجناء في معس��كرات إعادة التثقيف
على االس��تيقاظ في الصباح الباكر وغناء النش��يد
الوطن��ي ،كما اضط��روا إلى حف��ظ األغاني التي
تمجد الحزب الش��يوعي الصيني ،وإلى االستماع
إل��ى القص��ص التاريخية التي تهي��ن أبناء عرقهم
ودينه��م ،وتتهمه��م بالتخل��ف .ولالعت��ذار أم��ام

وأعرب الموقع التابع لمجمع تشخيص مصلحة
النظام اإليراني عن بالغ قلقه إزاء تشديد الرئيس
الروس��ي عل��ى أن��ه يج��ب أن تخ��رج القوات
المس��لحة الخارجي��ة م��ن س��وريا بالتزامن مع
بدء العملية السياس��ية نظرا ً النتصارات الجيش
الس��وري على اإلرهاب ،مؤكدا ً أنه ال ش��ك في
أن القوات اإليرانية والميليش��يات التابعة لها في
سوريا تعتبر قوات مسلحة خارجية.
وأش��ار إلى أن القب��ول بمبدأ «جني��ف» يؤكد
حص��ول توافق��ات مبدئي��ة وتق��ارب كبير بين
وجهت��ي النظر الروس��ية والغربية ،مؤكدا ً على
أن ال��روس يبحث��ون على انت��زاع تنازالت من
إيران على الس��احة الس��ورية ،نظرا ً النسحاب
أمري��كا م��ن االتفاق الن��ووي وحاج��ة طهران
لموسكو في الظروف الراهنة.

من صنع احلضارة يف أوروبا
وأمريكا واليابان وأوسرتاليا وكندا؟

زمالئهم عن حفظهم القرآن وذهابهم إلى المسجد،
حيث كانوا يلقنون أن أداء صالة الجمعة دليل على
التطرف ،وأن اإلس�لام أصول��ي قمعي وال يمكن
مقارنته بالحزب الشيوعي التقدمي.
واحتجزت السلطات الصينية منذ الربيع الماضي
مئات اآلالف من المس��لمين الصينيين واألجانب،
بحج��ة محاربة النزع��ات االنفصالي��ة والتطرف
اإلس�لامي ،فيما وصفته إح��دى اللجان األميركية
عل��ى أنه «أكبر س��جن جماعي ألقلية من س��كان
العال��م الي��وم» ،فمقاطع��ة  Xinjiangتمتد على
مساحة تقارب نصف مساحة الهند.
وتنفي الس��لطات الصينية بش��كل قاطع تعرض
الس��جناء للتعذيب في معس��كرات إعادة التثقيف،
كم��ا أكدت أنها تحترم الحق��وق القانونية لألجانب
في الصي��ن ،في حين وصف ريان ثوم ،األس��تاذ
بجامعة لويوال في نيو أورليانز ،هذه المعسكرات
بواح��دة من أس��وأ االنته��اكات لحقوق اإلنس��ان،
وق��ال« :هذا س��يحدث صدمة طويل��ة األمد لعدة
أجيال الحقة ،ولن يس��تطيع ع��دد كبير من الناس
التعافي منها أبدًا».

الشيخ حسن مشيمش

الكتب السماوية.
 3وب ُكتُب ومحاضرات وخطابات:جون لوك هو فيلس��وف تجريبي ومفكر سياسي
إنجليزي ُو ِلد في عام 1632
 4بكتب ومحاضرات وخطابات:مونتس��كيو فيلس��وف فرنس��ي مواليد () 1689
صاح��ب نظرية فصل الس��لطات ال��ذي تعتمده
غالبي��ة األنظم��ة حالي��ا الفصل بين الس��لطات
السياسية والقضائية والتشريعية.
ْ
ق��رأت الش��عوب الغربي��ة واألوروبي��ة
حينم��ا
واألحزاب األوروبية الغربي��ة لهؤالء العظماء
ُو ِلدَت عندهم الحض��ارة العظيمة بحماية حقوق
اإلنس��ان الذي يعيش ويقي��م على أراضيها وفي
ظل س��لطاتها والعظم��ة في أوروب��ا بحضارة
حقوق اإلنس��ان التي هي أفضل بألف مليار مرة
من حضارة التكنولوجيا والهندسة والطب .
فش��عوبنا ف��ي العالم اإلس�لامي هل تق��رأ؟ وإذا
قرأت لمن تقرأ؟
ج – أعتقد بأن شعوبنا وأحزابنا طالما تعتقد بأن
الدين مصدر المعرفة فهي س��تبقى أسيرة تراث
فكري ال يصنع لها س��وى حكومات اإلس��تبداد
وأحزاب اإلس��تبداد م��ع ثقافة تؤمن بش��رعية
اإلس��تبداد باس��م الدين أو باس��م الطبق��ة العاملة
الكادحة وباسم القدس وفلسطين!!!
وأن��ا ال أنك��ر بأن نص��وص الدي��ن مصدر من
مص��ادر المعرف��ة ال مصدر المعرف��ة ،وحينما
تتع��ارض أي��ة فك��رة دينية م��ع العل��وم العقلية
والعل��وم التجريبي��ة فأنا أنح��از للعل��وم العقلية
والتجريبي��ة ألنني أعتقد بأن العق��ل العلمي هو
حجة هللا ونور من أنواره في الوجود.

ج – صنعتها الش��عوب األوروبي��ة واألميركية
واليابانية والكندية واألوسترالية.
س بأية ُكتُب ومحاضرات وخطابات؟
ج – بِ ُكتُب ومحاضرات وخطابات:
 1ڤولتير الفيلسوف الفرنسي مواليد (:)1694هو كاتب وفيلسوف فرنسي عـاش خالل عصر
ف بنقده الس��اخر للمل��وك ورجال
التنوي��ر ُ
ع ِر َ
الدي��ن والفك��ر الدين��ي وبدفاعه ع��ن الحريات
السياس��ية وحرية العقيدة والمس��اواة بين البشر
وكرامة اإلنسان مهما كان دينه.
 2و ِب ٌكتُب ومحاضرات وخطابات:جاك روسو الفيلسوف السويسري ُو ِلد في جنيف
س��نة  1712صاحب نظري��ة العقد اإلجتماعي
أي إن الحاكم وكيل المجتمع بواس��طة عقد بينه
وبي��ن الن��اس وليس وكي��ل هللا !! فال ش��رعية
لس��لطة وال لحاكم في األرض يزعم أن شرعية
س��لطته من هللا أم من الدين أم من األنبياء أم من •	

(جنوبية) باتفاق مسبق مع الموقع
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صالح العثامنة

ال بارك اهلل يف سعيكم ...

نافذة
بانة القاسم

قصة مكان يريد احلياة
ف��ي حالة حنين الى رمضان الش��رق ،أخذنتي ذاكرتي الى مكان
ش��ديد الحميمية يقع بالقرب من دمشق العاصمة السورية ويحمل
في جنباته كل نكهات الحي��اة .انه مخيم اليرموك قطعة موزاييك
ملونة لمجموعات كثيرة من الناس ،لم يكن الالجئون الفلسطينيون
الوحيدين الذين س��كنوه .مع انه بني بس��واعدهم ال بسواعد وكالة
الغوث ،لكن اس��م المخيم بات االسم اللصيق بكل تجمع فلسطيني
الج��ىء مع انه احتوى على مجموعات س��كانية غير فلس��طينية
بنسبة اكبر فلقد بلغ تعداد المخيم حوالي مليون نسمة ،لم يكن من
بينهم س��وى مائة وستين الف الجىء فلسطيني.اال أن هذا المكان
حم��ل مع��ه كل رموز فلس��طين من رائح��ة الزعت��ر والميرمية
ال��ى صور الش��هداء التي تم�لأ الحيطان  ،الى ص��ور الزعماء
الوطنيين ،الى االسفلت الذي يحتضن خطى الثائرين والمحتجين
ومس��يرات التنديد بمايفعله عدوهم بأرضهم وأبناء ش��عبهم .كان
المخي�� ُم بيتًا وصديقًا ورصيف انتظار ،كينونة تضج بالحياة رغم
الموت ،بل “جكارة” بالموت ،ش��ارع اليرموك الطويل الواس��ع
الذي يلتقي بش��ارع فلسطين عبر ش��ارع (لوبيا) ،الشوارع التي
توزع الدروب الصغيرة على حارات الالجئين  .للدروب أس��ماء
قرى الجلي��ل ومدائن البحر والجبال الحزينة ،وأس��ماء الراقدين
ف��ي مقابر الش��هداء ،مدارس وكال��ة الغوث ،وكرت اإلعاش��ة،
وحوارات أهل القرى الحزينة ..المخيم األزقة المليئة بالضجيج،
والبي��وت التي تعج بالثكالى بحزن عمي��ق ،قصص ذكريات من
بق��ي حيً��ا من التغريبة األول��ى .المخيم رصي��ف لمحطة انتظار
لالجئي��ن ج��دد قدموا من الع��راق فأمتالت دروب��ه بأنفاس دجلة
وأح�لام الخائفين على وطن مس��لوب أخر  ،مالبث��وا أن ابتلعتهم
سفارات البالد التي ساهمت بابتالع نفطهم والتأمر على بالدهم.
ه��ذا المكان قصة أل��م طويلة  ،منذ أن بدأ بخيمة التش��رد الى أن
صار مدين��ة المنكوبين بأحالمهم وأوهامه��م  ،في رمضان كان
حنين��ي ال��ى ألفة الم��كان يأخذني الى هناك  ،أش��م رائحة الكعك
الطازج  ،الفول الساخن ،الناعم وهي اكلة سورية متفردة للتحلية
ف��ي رمضان وال تتداول بقية العام ،خبز الصاج مرش��وش عليه
الزعت��ر االخضر بالسمس��م او بالجبنة الحل��وم الفطائر المحالة
بالقش��طة والج��وز ،المع��روك بالتمر ،القطايف بعدة حش��وات.
واالهم من ذلك الوجوه الباسمة والسواعد المفتولة  ،تحكي قصة
ش��عب يريد الحياة على طريقته  .الينام المخيم أبدا فعندما ينتهي
الس��حور ويتراش��ق الجميع الى صالة الفجر  ،يبدأ موسم النهار
بوجوه أخرى تستعد للذهاب الى المدارس والجامعات واالعمال.
المخي��م اليوم صار رم��ادا  ،قتلوا أهله ودكوا مس��اجده واطفأوا
شعلة خبزه  ..المخيم الذي أطعم الشام كلها  ،جوعوه حتى صار
أهله يأكلون خش��اش االرض .المخيم الذي عل��م الناس الصمود
والبق��اء رغم األس��ى والبعد عن الوطن الس��ليب  ،قت��ل في ليلة
عرسه  .هذا المكان الذي كان يغني للحياة والحرية اصبح حطاما
 ،هذا المكان الذي كان ش��وكة بحلق قادة اس��رائيل وكانوا يرون
فيه تجمعا فلس��طينيا مرعبا اصبح هش��يما ت��ذروه الرياح ...في
رمض��ان يأخذن��ي الحنين الى قطعة من وط��ن كانت هناك تعلن
الحي��اة  ،واصبح م��ن بقي منها يبحث عن الحي��اة في مكان أخر
جدير بالحياة ....مخيم اليرموك ال عزاء لنا في رحيلك.
•كاتبة من (اسرة البالد) لندن اونتاريو

( )1رغم الخ��راب والدمار ،ورغم الجوع
والعط��ش ،وظلم جار جائر أش��عل الحرب
ن��ارا في دي��ار هي الموئ��ل االول للعرب،
ن��رى أبن��اء الع��رب االص�لاء ف��ي اليمن
يتظاهرون نصرة الخوة لهم في االراضي
المحتلة ،يس��طرون مالح��م البطولة بأيدي
عش��رات اآلالف م��ن الش��باب والش��ابات
والش��يوخ واالطفال وهم يتصدون لجحافل
دولة االحت�لال ويزحفون بأجس��اد عارية
إل��ى حواج��ز وهمية تفصلهم ع��ن ديارهم
االصلي��ة ،س�لاحهم االيم��ان بقضيته��م
وعزمه��م على رفض االحت�لال مع بضع
طائرات ورقية وإطارات بالية وحجارة...
ان الع��دو المحت��ل في فلس��طين والمعتدي
الغاش��م في اليم��ن ،وجهان لعمل��ة واحدة!
ال فرق بين م��ن يقتل المتظاهرين في غزة
والق��دس بأس��لوب وحش��ي ،ومن يس��تبيح
دار اخي��ه بالن��ار والب��ارود ،ال تميز قنابله
بي��ن ش��يخ أو طفل أو ام��رأة  ...ان خروج
المكلوم نصرة الخيه المظلوم هي ش��هامة
ليس��ت غريب��ة ع��ن قبائ��ل هم��دان و ِكندة
وحميَر ...شهامة تضرب جذورها الى فجر
ِ
التاريخ  ...ش��كرا البناء اليمن على وقفتهم
مع اخوانهم في فلسطين...
( )2أم��ا بقية الع��رب فمعظمهم يعمل على
تصفية القضية الفلسطينية بل ويتعاونون مع
إسرائيل ويؤيدون سياستها ضدّ الفلسطينيين
ّ
غ��زة «وعلى عينك ي��ا تاجر» وما قام
في
ب��ه وزير خارجية البحري��ن الذي أقر بحق
(إس��رائيل) في قتل الفلسطينيين دفاعا عن
نفس��ها ،اال نقطة في بحر هائج من التواطؤ
المذل ...لندع الحكام فهذا ديدنهم ولكن ماذا
عن مواقف الش��عوب العربية؟ لالسف هي
أكثر خزيا وتخاذال م��ن مواقف حكامها...
ل��م ن��ر مظاه��رة جماهيرية ض��د مجازر
ّ
غزة وال حتى ضد نقل الس��فارة األمريكية
إل��ى القدس  ...انها ش��عوب مغيبة ال تدرك
خط��ورة المؤامرات الت��ي تحاك ضدها ...
فلو كانت تعلم ما يحيق بها وبأجيالها القادمة
من مخاطر ،لتصدت لجالديها وزحفت إلى
حدود فلسطين ضد الطغاة المحتلين!! اليس
من العار أن يتظاهر اخواننا في اليمن وهم
تحت القصف صيفا وشتاء وتتحرك شعوب
العال��م البعيدة نصرة ّ
لغزة بينما بقية العرب
يستمتعون بليالي رمضان وموائده العامرة
بما لذ وطاب وخاصة دجاج الش��يخ عمرو
خالد ال��ذى اختصر لنا الطري��ق الى الجنة
بش��راء دجاجة س��عودية من إنتاج ش��ركة
الوطنية؟؟!!
(« )3إحنا مش جعانين» وسم على وسائل
التواص��ل االجتماع��ي أطلق��ه ناش��طون
مقدسيون مؤكدين رفضهم لوجبات اإلفطار
الرمضاني��ة التي اعتادت اإلم��ارات على
تقديمها س��نويا ل��رواد المس��جد األقصى،
وذل��ك ردا على موقف اإلم��ارات والدول
االخ��رى المتحالف��ة ف��ي الع��دوان عل��ى

االم��ة العربي��ة من القضية الفلس��طينية بل
وتواطئها مع دولة االحتالل مثل مش��اركة
فرق رياضية إماراتي��ة في ماراثون دولي
نظمت��ه بلدية االحتالل في القدس بمناس��بة
الذكرى الس��بعين (الس��تقالل اسرائيل) ...
هذا الفجور التطبيع��ي لدويالت ال يتجاوز
عمره��ا نص��ف قرن م��ن الزم��ان لم يكن
يج��رؤ اي ناط��ور البار النفط عل��ى القيام
به ،لو كان لدى الفلسطينيين قيادات حقيقية
له��ا ما لها من الوعي ونظافة اليد .رحم هللا
ج��ورج حبش ووديع ح��داد وخليل الوزير
وصالح خلف وبقية الش��رفاء الذين عاشوا
واستش��هدوا شرفاء العهد على النضال ،بدأ
مسلسل التنازالت حين رحلوا!
()4أما آن لنا أن نفهم أن إس��رائيل وأمريكا
هم��ا اللت��ان تهددان أم��ن الوط��ن العربي
برمت��ه وأنهم��ا االب الروح��ي لالره��اب
وليس��ت إيران كما يروج ترامب ونتنياهو
واذنابه��م وعبيده��م من نواطي��ر النفط في
الخليج؟؟  ...تل��ك العصابة بزعامة ترامب
ادرجت ايران وحماس وحزب هللا وسوريا
ضمن قوائ��م االرهاب بينما ل��م تحرك اي
منها ساكنا عندما قام االرهابيون الحقيقيون
بتدمي��ر الق��رى والحواضر العربي��ة نيابة
عنه��م؟! هل نص��دق بعد ذل��ك مزاعمهم؟
أمريكا وإس��رائيل لم تحارب��ا اإلرهاب بل
مولته وضمدت ج��راح مصابيهم ومولتهم
بمال النفط وم��ن يعتقد غير ذلك فهو يعمل
م��ن حيث ي��دري أو ال ي��دري على تأجيج
الفتنة بين المس��لمين ويتخذ الطائفية الدينية
شماعة ...ترى هل ستتوحد كلمة المسلمين
يوما تحت راية واحدة لنش��ر السلم واالمن
في بلدانهم وفي بقية أصقاع الدنيا؟
( )5رج��ل أعمال س��عودي غ��رد مؤخرا
بدعاء في ش��هر رمضان يدعو فيه بالنصر
ل��ـ «بن��ي إس��رائيل» على عدوه��م (يعني
الفلسطينيين) وعدونا (أي صار الفلسطيني
عدو السعودي) وأضاف هذا اللعين «اللهم
إن كان م��ن الفلس��طينيين قد باعوا أرضهم
ثم نقضوا بيعهم وخانوا المسلمين وظاهروا

عليه��م واس��تكبروا ،فش��تتهم واخذله��م،
وانصر بني إسرائيل عليهم» .جوبهت هذه
التغريدة بموجة غاضبة من بقية المغردين،
فم��ا كان منه اال ان ق��ال «يبدلون الكلم عن
مواضعه ،ويقاتلون أهل اإلسالم للدفاع عن
اإلسالم ،ويهاجمون السعوديين للدفاع عن
الس��عودية» ،واردف متهكم��ا عل��ى الذين
طالبوه باالعتذار «أقدم اعتذاري لكل عدو
للسعودية ولكل فلسطيني باع أرضه لليهود
ث��م نق��ض البيع وخ��ان المس��لمين وظاهر
األع��داء عليه��م  ...س��حقا لك��م فقضيتك��م
الس��عودية وليست إسرائيل»!! .وسبق لهذا
المغرد الذى ما كان ليغرد لوال موافقة أولي
ام��ره ان ادعى بان «تاريخ الصهاينة يخلو
من تفجير المس��اجد واس��تهداف الحرمين،
أو التحري��ض ضد الس��عودية او االعتداء
عليه��ا» االمر الذى حدا بالموقع الرس��مي
للخارجية االس��رائيلية ان يعل��ق على هذه
التغري��دة بما نصه أن «الرؤي��ة الواضحة
لألم��ور في تحكي��م المنط��ق وتغليبه على
العاطف��ة العربية التي تم ش��حنها بالكراهية
ض��د اليه��ود والصهيونية الت��ي ال تتعدى
كونه��ا حركة وطنية تدع��و إلى العودة إلى
أرض األجداد نجحت في إدماج يهود العالم
في بوتقة إس��رائيل» .انتظر ايها االشاعرة
يوما تطالب فيه اس��رائيل بخيب��ر والمدينة
وستعرف ساعتئذ من هي اسرائيل .هذا ان
كان لديك بقية من الحمية والشرف..
()6أختم بأبيات لنزار قباني تقول:
إذا أعلن��وا ذات يوم وفاة العرب ...ففي أي
مقبرة يدفنون؟
وليس لديهم بنات  ...وليس لديهم بنون...
ولي��س هن��اك ح��زن ...ولي��س هن��اك من
يحزنون!!
•كاتب من (اسرة البالد) لندن اونتاريو

alathamena@rogers.com

الفنان ماهر الحاج عن مجلة (الدبور) اللبنانية
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ارتباك األبناء ما بني ثقافة احمليط وثقافة البيت

هل كان قرارا صائبا االنتقال بهم من تربة الى تربة جديدة؟

د .كيتي وتد
هناك أش��جار ال تثمر اال بمناخ محدد وبتربة محددة،
وال يمكنه��ا النم��و واالزه��ار بمناخ وترب��ة مختلفين!
فالزيتون الشرقي مثال ال ينمو في كندا ألنه يحتاج لمناخ
خاص كي يكبر ويثمر ،وكذلك ش��جرة التين التي أقسم
به��ا هللا أيضا ،فهي ش��رقية بالمكان األول .هل يختلف
االنسان الش��رقي عن التين والزيتون؟ هل يستطيع أن
يزهر هو وابناؤه وذريتهم وأن يحافظوا على أصالتهم
وثمارهم وأصولهم؟ أن يحافظوا على هويتهم وعاداتهم
وثقافتهم ولغتهم وقيمهم دون ان تضيع بين أبناء الجيل
الثاني والثالث؟ هل نريدهم صبغة ممزوجة بين الشرق
والغرب؟ ه��ل نخاطر بهم عندما نضعه��م امام تحدي
هذا االمتزاج! فقد يكون للصبغة الجدية النسبة األقوى
بالمزيج!! أليس��ت تربيتهم بمحيط األج��داد واألقارب
والجيران وبين مس��اجد وكنائس األحي��اء العربية في
أوطاننا أقل خطورة ثقافيا؟ أم تربيتهم هنا وعلى الرغم
من كل المخاوف تبقى الخيار األفضل؟
أس��را كثيرة تمر بأزمات في عالقتها مع
ال ش��ك أن
ً
األبناء :أزمة ثقافة وقيم وجدل ال ينتهي حول المسموح
والممن��وع وما يفرضه الدي��ن من ضوابط وحدود وما
يس��مح به المجتم��ع الكندي وقوانينه .ثم��ن غا ٍل تدفعه
األسرة العربية والمس��لمة على وجه التحديد في خيار
هجرتها ثم في خيار بقائها في كندا .فباالضافة لتحديات
الحص��ول عل��ى عم��ل الئق يج��د األهل أنفس��هم أمام
اوالده��م المراهقي��ن بالذات في توت��ر ال ينتهي .االبن
واالبن��ة يريدان حرية اكبر :في اختيار األصحاب ،في
الس��هر ،في التدخي��ن ،في اللبس ،في الس��لوك .األهل

يحمل��ون قيم��ا واضح��ة وكب��روا في مجتم��ع محافظ
صقل هويتهم ولم يكبروا في أجواء متناقضة! اوالدهم
يم��رون بظ��روف مختلف��ة! االه��ل محافظ��ون بينما
أوالدهم يعيش��ون في بيئة تناقض بيئ��ة البيت ورفاقهم
يحمل��ون قيما مغايرة والنموذج الكن��دي حولهم اباحي
كليا :يرحب بالعالقات غير األخالقية ،يرحب بالشواذ،
يرحب بالمتحولين جنس��يا ،يرح��ب بالمنحرفين تحت
مس��مى «حرية الفرد وحري��ة االختي��ار» .والنتيجة؟
أس��ر عربية تتمس��ك بوحدتها وقوتها وتالحمها وسط
مجتمع يعاني معاناة حقيقة في مبنى األسرة ووحدتها!
فنس��بة الطالق مرتفع��ة ،الخيانات الزوجي��ة مرتفعة،
االنحرافات بارتفاع واالضطرابات النفسية بارتفاع.
وم��ع هذا تزداد تحديات التربي��ة في العصر الحديث
ق��ي كل مجتمع��ات العال��م ،ففي الوقت ال��ذي تكثر به
وس��ائل الراحة والترفيه لألبناء ،تكثر أيضا صعوبات
التوجي��ه واإلرش��اد وتق��ل تدريجيا ً ق��درة األهل على
التأثير واإلقناع .كيف نس��تعيد السلطة؟ كيف نسترجع
الق��درة الت��ي فقدناها م��ع زخ��م المثي��رات و»الدالل
التكنولوجي»؟
نجد أن هناك وفي كل عائلة قضايا تشغلهم مع أبنائهم
باإلضاف��ة ال��ى تلك الت��ي تعكر صفو حياته��م وتتعلق
بعراقيل عملهم وعالقاته��م .نالحظ أن ازمة العالقات
بي��ن الوالدين واألبناء كبيرة وتتس��ع الهوة عندما يكبر
األبن��اء وت��زداد اس��تقالليتهم وتتط��ور مهاراته��م في
التعبير عن أنفس��هم وعن ميولهم ورغباتهم .كم ينتظر
األه��ل أن يكبر الصغار ويبدأوا في االس��تقالل ويخف
بعض الش��يء تعلقهم باألهل ولكن سرعان ما يشتاقون
ال��ى مرحلة الطفولة التي مارس��وا م��ن خاللها أبوتهم
عاطفيا وعمليا ودون صراعات تُذكر.
«أي��ام زمان كانت مجرد نظرة م��ن أبي كافية ألفهم
وأطي��ع ،اليوم نش��رح ألوالدن��ا ونعيد ونك��رر ودون
توقف ولكن ال حياة لمن تنادي»
أج��ل! الكثير اختلف بين االمس واليوم وأول نصيحة
أبدأ بها في توجيه األهل هي  :توقفوا عن المقارنة بين
عهدكم وعهد أوالدكم! كل يعيش زمنا مغايرا وظروفا
مختلف��ة واولويات الحي��اة اليوم تختلف ع��ن اولويات
الحياة باألمس وقيم الحياة التنافسية في وقتنا هذا ،زمن

القري��ة الكبيرة ،زمن العولمة ،تختلف اختالفا جوهريا
وشكليا عن قيم الزمن الغابر .المقارنة ليست سليمة ،بل
على العكس هي مضرة مسيئة ،الن األبناء سيشعرون
باس��تمرار انهم يخيبون األمل وأنهم ال يحققون طموح
األه��ل وتوقعاتهم .باألمس وقبل خمس��ين عاما وأقل،
تنق��ل الناس عبر الدابة وبالكاد كان يوجد تلفاز بالبيت،
واألغلبي��ة عملت في الزراعة وتربية المواش��ي وكان
دخول كلي��ة أو جامعة حلما قصيا يحققه انس��ان واحد
م��ن كل ألف أو حت��ى آالف! انظ��روا حولكم :في كل
بيت أكثر من تلفاز وأكثر من س��يارة ولقب أول أصبح
كش��هادة سهال كنيل ش��هادة المدرس��ة االبتدائية! تغير
كل ه��ذا حولنا ولن يتغير األبناء؟ ل��ن تتغير القيم؟ لن
تتغي��ر االولويات؟ طبعا س��تتغير! وس��تتغير في كثير
من األحي��ان على نحو لم نتمنّه ومع هذا التغيير تحول
دورن��ا ونم��وذج تقليدنا ل�لأب الذي ربان��ا ولالم التي
اعتن��ت بنا تغي��ر ،علينا ابداع نموذج م��ن جديد! نحن
نضعه ونحدد مالمحه ووجهته ومعالمه! ال تقارنوا.
«م��ن يرب��ي بالبي��ت؟» األم؟ األب؟ كالهم��ا؟ م��اذا
تق��ول األم؟ وم��اذا يقول األب؟ هل الرس��الة نفس��ها؟
هل المضمون نفس��ه؟ ما األس��لوب ال��ذي تتبعه األم؟
وما االس��لوب الذي يتبع��ه األب؟ هل األب حاضر في
تفاصيل التنشئة؟ ما هي أدواره؟ كيف حددها؟ هل األب
أص�لا متواجد في حياة األبناء؟ بأي ش��كل؟ بأي دور؟
كي��ف يراه الصغار؟ ما هي أبعاد الرس��ائل المضاعفة
على نفسية األبناء وقيمهم؟ هل يمكن اإلصالح؟ كيف؟
من أين أبدأ ؟ من يس��تطيع توجيهي؟ من يدعمني؟ من
يقول لي إن كنت على خطأ أم على صواب؟
يش��كو األه��ل أن األبن��اء يقول��ون «كال» لكثي��ر
م��ن األم��ور والطلبات ويج��د االهل انفس��هم يقولون
«حاضر» أكثر م��ن الصغار!! طبعا عندما يكون هذا
هو الوضع س��تتحول التربية لتجرب��ة مؤلمة ولحظات
الس��عادة بها نادرة .استعادة السلطة هي استعادة القدرة
على وض��ع الحدود! هل القدرة على اس��تعادة «كال»
لقام��وس التربية واإلرش��اد األبوي .كي��ف نفعل ذلك؟
علين��ا أوال أن نق��رر بأنن��ا نريد وأن نت��درب ونطلب
المس��اعدة والتوجيه في هذا األمر مم��ن يملكون العلم

والتجربة في ميادين التربية والتدريب للقيادة األسرية-
األبوية.
الحاجة الملحة للتدرب على استرجاع السلطة والقيادة
االبوي��ة هي حاجة تنب��ع من قناعة «ه��ذا يهمني وهو
اولوي��ة تفوق اولوية التس��وق والترفي��ه» .هنا أطرح
قضي��ة تتعلق بمحورين :محور الوعي ومحور الثقافة.
مح��ور الوع��ي يتطرق لوع��ي الفرد وفهم��ه وقناعته
بأهمية التدرب ،تجديد األهداف ومسار التدخل وتغيير
الس��لوك .وه��ي محور ف��ردي يختلف م��ن فرد آلخر
ويتعلق بتجاربه الحياتية وإلمامه وسعة معلوماته .بينما
مح��ور الثقافة هو محور جماع��ي يتعلق بموقف وفهم
الجماع��ة \ المجتمع لمفهوم التدريب واإلرش��اد .اعتاد
الكثيرون من المجتمع العربي الجماعي ان يلجأوا الى
األس��رة الكبيرة وكبير العائلة والى األقارب المتعلمين
باألس��رة من أج��ل تلقي النص��ح وعادة يك��ون األمر
س��ريا وال يخرج من نطاق االسرة .وما زال الكثيرون
يحملون هذا الفكر الثقافي بان مشاركة جهات مختصة
هو خروج عن القاعدة المألوفة وكشف امر «خاصة»
لغرباء وهذا طبعا توجه فردي يناقض الثقافة الجماعية.
ان خيار العيش بمجتمع غربي مفتوح وفردي يفرض
واقعا جدي��دا على األقلي��ات «الجماعي��ة» وعلى هذه
االقلي��ات ومن أجل تحقيقها للتوازن األس��ري والعيش
الطيب الس��ليم أن تلج��أ للبحث ع��ن النصيحة بالوقت
الس��ليم ...ولكن ما يحدث هو انه عندما تكون المش��كلة
صغيرة يقول األهل« :الموضوع صغير ورح أعرف
احله ورح أدبر األمر» .وإجماال األمور تتعقد والفجوة
بين االهل واالبناء تكب��ر ،وعندها يبدأون بالبحث عن
حل ويكون «الس��رطان قد تفاق��م» وامكانية االصالح
ضعفت .الوعي والبحث عن حلول والبحث عن الرأي
المهني في الوقت المناس��ب هو وقاية لألس��رة وحماية
لها.
•كاتبة من اسرة البالد – لندن اونتاريو
•مستش���ارة تربوية ,ناش���طة اجتماعي���ة ومدربة
أسرية

كيف سنتذكر رمضان لهذا العام؟

هارون يحيى
س��يكون رمضان هذا العام ،كس��ائر أش��هر رمضان
التي س��بقته ،فرصة س��انحة ينتهزها المسلمون لتقوية
أواص��ر األخ��وة بينهم ،لتجتم��ع العائ�لات والجيران
واألصدق��اء واألقارب ح��ول طاولة رمض��ان لتناول
وجبة اإلفطار ،وأداء صالة التراويح معا ،ثم االجتماع
حول مائدة الس��حور ويذكرون هللا ،ويس��تمتعون بجو
رباني روحاني مليء باألخوة والصداقة ،لكن سنتذكر
رمضان هذه الس��نة أيضًا على أنه فترة مؤلمة وقاتمة،
يقتل فيها األخ أخاه ،ويُقصف األبرياء بقنابل األش��قاء
التي لن تراعي حرمة الشهر وال قداسة الماء.
يلق��ى الي��وم ،تس��عة م��ن كل عش��رة مس��لمين ،في
مناط��ق الح��روب ،حتفه��م برص��اص مس��لم آخر أو
يقض��ون تحت ركام قنبلة يقصفهم بها أخوهم المس��لم.
لقد أصبح المس��لمون يشكلون الفئة األكثر تضررا من
الحروب األهلية والصراعات على السلطة والهجمات
اإلرهابي��ة .وفوق ذل��ك ،فقد ازداد هذا الوضع س��و ًءا
خالل أشهر رمضان في السنوات العشر األخيرة ،وما

لم تتخذ االحتياطات الفورية ،سنش��اهد أيضا مزيدا من
هذا النوع من المعاناة في المستقبل القريب ،ال قدر هللا.
إذا نظرنا إلى الدول اإلس�لامية ككل ،تتجلى لنا هذه
الحقيقة بوضوح أكبر ،في شهر رمضان من هذه السنة
على سبيل المثال ،سيقاتل الشيعة والسنة في اليمن ضد
أصدقائه��م وجيرانه��م ومعارفهم ،الذي��ن طالما صلوا
معهم في مس��اجد واح��دة ،وصاموا معهم وأفطروا في
موائد مش��تركة .أما المسلمون السنة والشيعة في بغداد
والموصل وكربالء ،الذين عاش��وا في جو من الس�لام
س��يتناولون إفطارهم
والصداق��ة إلى عهد غي��ر بعيد،
َ
وس��حور هذه الس��نة ،بعيدي��ن عن بعضه��م البعض،
واألسوأ من ذلك ،أنهم يتعاملون فيما بينهم كأعداء.
وخوف��ا عل��ى حياته��م ،ق��د يقض��ي المس��لمون في
نيجيريا وأفغانستان ش��هر رمضان في منازلهم أو مع
أقرب أقاربهم فقط ،ولن يس��تطيعوا النزول ،كما دأبوا
عليه ،إلى الش��وارع المليئة بحماسة رمضان وبهجته،
لالس��تمتاع بتلك األجواء الربانية؛ وس��يضطرون بدل
ذل��ك إلى قض��اء هذا الش��هر المبارك خل��ف األبواب
المغلقة.
ف��ي والية راخي��ن؛ في ميانم��ار ،وجمهورية أفريقيا
الوس��طى ،والصومال ،والس��ودان ،وتش��اد ،سي ْقضي
المس��لمون ش��هر رمضان آخر ،من دون لحظة سالم.
ول��ن تس��تطيع كل الكلم��ات مهما كان��ت بالغتها ،أن
تصف ما يحدث في س��وريا وليبيا في ش��هر رمضان.
ال يملك الكثير من إخواننا المس��لمين في هذه الدول أي
صنف من الطعام ،أو حتى الماء لإلفطار أو الس��حور،
وس��يتعينُ عليهم انتظار وصول ش��احنات المساعدات
ليتمكنوا من اإلفطار ،وسيضْطرون إلى وقف صالتهم

وس��تتعرض المساجد التي
بس��بب دوي إطالق النار،
ُ
كان��وا يقيم��ون صلواتهم فيه��ا قبل يوم م��ن ذلك ،إلى
حطام في اليوم الذي يليه.
في رمضان من هذه الس��نة ،س��يُخاطر الالجئون من
جدي��د بحياته��م فرارا من أه��وال الحرب في س��وريا
وأفغانس��تان وليبيا والعراق .وأثن��اء فرارهم من موت
محقق في بلدانهم ،سيلقى العديد منهم حتفه في الطريق
أو ف��ي البح��ر ،وأقصى م��ا يطمح إلي��ه الالجئون في
المخيمات في األردن ولبنان ،هو البقاء على قيد الحياة
وصي��ام هذا الش��هر بفض��ل المس��اعدات الدولية التي
سيحصلون عليها.
ف��ي تركي��ا ،التي أخ��ذت على عاتقها أكب��ر قدر من
المس��ؤولية عن الالجئين الس��وريين ،رغم ما تقوم به
المنظم��ات غير الحكومية من جه��ود تعبئة ورغم أنها
تب��ذل كل ما في وس��عها لمس��اعدة الالجئي��ن ،لقضاء
رمض��ان بأفضل طريقة ممكنة ،فإن جهودها هذه تظل
غير كافية لوضع حد لمعاناتهم.
ما زال الماليين من المس��لمين ينتظرون المس��اعدة
م��ن إخوانه��م ف��ي البل��دان التي لج��ؤوا إليه��ا بعد أن
ترك��وا عائالته��م وأقرباءهم وأصدقاءهم ومدارس��هم
وممتلكاتهم خلفهم .ورغم جس��امة هذه المحن ،يبدو أن
القي��م والواجبات التي تفرضها أخوة اإلس�لام ،ال تجد
مكانًا لها في األجندات السياس��ية اليومية والصراعات
م��ن أجل المصالح ،في حين ،يعلمنا القرآن الكريم ،أنه
من واجب جميع المس��لمين مساعدة األبرياء ،من نساء
وأطفال ومسنين ومرضى ومحتاجين.
من المؤكد أن س��وء وضع مس��لمي العال��م حاليا ال
يقتصر على شهر رمضان وحده ،ومن ثم فمن األهمية

بم��كان أن يتخ��ذ المس��لمون احتياط��ات دائم��ة ،لمنع
اس��تمرار تفشي هذه القس��وة إلى األش��هر التالية ،في
شوال وذي القعدة.
ع��ادة م��ا يُحم��ل بع��ض المس��لمين الغ��رب وح��ده
المس��ؤولية عن كل ه��ذه الفواجع ،وبالتال��ي يتوقعون
الح��ل من العال��م الغربي ،في حين ،ل��و اجتمعت كلمة
وصف المس��لمين ف��ي جميع أنحاء العالم ،وانس��جمت
خططهم ،لش��كل العالم اإلس�لامي قوة مادية وروحية
اس��تثنائية .ال ش��ك أن العالم اإلسالمي ،الذي قاد العالم
ف��ي الماض��ي ،ي��رزح اليوم ف��ي حالة م��ن الضعف
وغي��ر قادر على حل مش��كالته ،وهو أمر غير مقبول
بالنس��بة لكل مس��لم له ضمير حي .وحري بنا أن نذكر
أن المس��لمين ،ي��ؤازرون ويحمون بعضه��م البعض،
وإن تاري��خ اإلس�لام يع��ج بأمثلة س��اطعة عن تعاضد
المهاجري��ن واألنصار ،وكيف وف��ر األنصار المأوى
إلخوانه��م الذي��ن هاج��روا إليهم وتقاس��موا معهم لقمة
العيش .وقد نهانا نبينا (صلى هللا عليه وسلم) عن توجه
أحدن��ا إلى فراش��ه للنوم بعد أن مأل بطن��ه بينما يعاني
جاره من شدة الجوع ،كما تدعو القيم األخالقية للقرآن،
بضرورة إيثار إخواننا وأخواتنا على أنفسنا ،ومساعدة
الضعفاء منهم وإنقاذهم من االضطهاد.
إنه��ا دع��وة مش��تركة موجهة إلى جمي��ع المؤمنين،
تدعوهم إلى جمع شمل المسلمين قاطبة ،ودعم بعضهم
بعضا ،والمساهمة في إيجاد روح جياشة من التضامن
في العالم اإلسالمي ،وخاصة أثناء الصيام.
•	
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جمال خاشقجي :

السـكوت أو السـجن..إصالحات ولي العهد تواجه اآلن خيارًا «مرعب ًا»

ترجمة
هدير الساموني
إن��ه من المروع أن نرى أيقونات س��تين أو س��بعين
عا ًم��ا م��ن اإلص�لاح عل��ى الصفح��ات األولى من
الصحف السعودية تصفهم بالخونة.
هك��ذا افتت��ح جمال خاش��قجي ،الصحاف��ي والكاتب
الس��عودي ،مقال��ه األخي��ر بصحيف��ة «واش��نطن
بوس��ت» ،وأضاف أن نس��ا ًء ورجالاً ممن تزعموا
الدعوة للحريات االجتماعية نفس��ها –بما فيها حرية
قي��ادة المرأة للس��يارة -التي يقدمه��ا اآلن ولي العهد
محمد بن س��لمان؛ ق��د ألقي القبض عليهم األس��بوع
الماض��ي .إن هذه الحملة القمعية صدمت حتى أش��د
المدافعين عن الحكومة.
يقول خاش��قجي إن هذه االعتقاالت س��لطت الضوء
عل��ى الم��أزق الذي يواجه��ه الس��عوديون جميعهم.
وأض��اف« :نحن مطلوب منا أن يهجرنا أي أمل في
حرية سياس��ية ،وأن نظ��ل صامتين عن االعتقاالت
وقرارات منع السفر التي ال تنال فقط من المعارضين
ولكن من أس��رهم أيضًا .إنهم يتوقعون منا أن نش��يد
بقوة باإلصالح االجتماعي ونكيل المديح لولي العهد
بينما نتجنب ذكر أي من الس��عوديين الرائدين الذين
تجرؤوا على ذكر هذه القضايا منذ عقود مضت».
ي��رى الكات��ب الس��عودي أن اعتق��االت األس��بوع
الماض��ي كانت ببس��اطة من أجل «الس��يطرة على
السردية» .فالرس��الة واضحة للجميع :إن أي نشاط
من أي نوع يج��ب أن يكون في إطار الحكومة ،وال
م��كان ألي ص��وت مس��تقل أو رأي معارض .على
الجميع االلتزام باالتجاه الرسمي للدولة.

ويتس��اءل خاشقجي عددًا من األس��ئلة قائلاً  :هل من
طريق آخر لنا لنس��لكه؟ هل يجب علينا االختيار بين
دور الس��ينما وبي��ن حقوقنا باعتبارن��ا مواطنين في
التعبي��ر عن الرأي س��واء كان بدعم أو معارضة ما
تق��وم به الدولة؟ هل صوتنا فقط لإلش��ارة إلى وهج
ولمعة قرارات قائدنا ،ورؤيته لمس��تقبلنا ،في مقابل
حقنا في العيش والس��فر بحرية –ألنفسنا ولزوجاتنا
وأزواجنا وأطفالنا أيضًا؟
وأض��اف الكاتب« :قيل لي من قبل أنني بحاجة ألن
أقبل بامتنان اإلصالحات االجتماعية التي ناديت بها
طويلاً بينما أس��كت ع��ن قضايا أخرى ،تتراوح بين
قضية اليمن الخاسرة ،واإلصالحات االقتصادية التي
نف��ذت على عجل ،وحصار قطر ،والنقاش��ات حول
التحالف مع إسرائيل لمواجهة إيران ،باإلضافة إلى
ما حدث العام الماضي من س��جن عشرات المثقفين
والدعاة السعوديين».

ه��ذه االعتق��االت س��لطت الض��وء عل��ى
امل��أزق ال��ذي يواجه��ه الس��عوديون مجيعه��م
يقول جمال خاشقجي إن هذا هو الخيار الذي يصحو
كل ي��وم ليواجهه من��ذ يونيو (حزي��ران) الماضي،
عندما غادر الس��عودية للمرة األخيرة بعد أن أسكتته
الحكومة لستة أشهر.
ويس��تدرك« :إنني أتس��اءل هل عانت –مثلي -لجين
الهذلول ،وهي واحدة من أبرز الناشطات السعوديات
الت��ي ألق��ي القبض عليه��ا األس��بوع الماضي؛ مثل
هذه المعض�لات .أو أن محاميه��ا إبراهيم المديميغ
تعام��ل مع هذه الصراعات الداخلية أيضًا» .إن أمن
الدولة الس��عودي وجه لهما وآخري��ن تهم االنخراط
في أنش��طة «تتعدى على الثوابت الدينية والوطنية،

سالمة كيلة
والتحركات التي حدثت في بلدان
بعد الثورات
ّ
عربي��ة ،أصبح��ت االنتخاب��ات الطري��ق الذي
س��لكته «ال��دول الجديدة» ،وفي ال��دول التي لم
يف��ض الحراك إلى تغيير .وقد أُجريت انتخابات
ِ
في تونس ومص��ر والمغرب وليبي��ا والعراق،
تراوح��ت المش��اركة فيه��ا بي��ن المرتفع��ة في
المراحل األولى بعد الثورات إلى المنخفضة بعد
ذل��ك .وأخيرا ،جرت انتخابات بلدية في تونس،
وبرلماني��ة في العراق ولبن��ان ،وقبلها انتخابات
رئاسية في مصر.
ما ظهر ف��ي انتخابات مصر وتونس والعراق
أن نس��بة المش��اركة بات��ت ضئيل��ة ،خصوصا ً
بي��ن الش��باب ،حيث ربما ال تص��ل إلى ،10%
أو في الحدّ األعلى  .30%وتش��ير هذه النس��بة
إل��ى «الي��أس» م��ن إمكانية التغيي��ر من خالل
صنادي��ق االقتراع .ويطاول هذا األمر الش��باب
الذي صنع الثورات ،أو شارك في الحراك الذي
راه��ن على أن إزاحة الرئيس كافيةٌ لفتح طريق
التغيير ،وكثير منه اعتقد أن المسار الديمقراطي
فجرب األحزاب المش��اركة
هو ه��ذه الطريقّ ،

وأن للمجموعة صالت مش��بوهة بأطراف خارجية
تدعم أنش��طتهم وتجند أشخاص يعملون في مناصب
حكومية حساسة».
باختص��ار –يق��ول خاش��قجي -إن الهذل��ول وعلى
الرغم من رضوخها ألمر الحكومة بالسكوت وعدم
الحديث عن عقود مضت قضتها في العمل على دعم
قي��ادة المرأة للس��يارة ،حتى أنها ترك��ت ولي العهد
يأخذ وحده الفضل في رفع الحظر عن قيادة المرأة؛
إلاّ أنها وزمالءها يعاقبون بسبب حديثهم إلى وسائل
إع�لام أجنبية مهتم��ة بتغظية مظاه��ر رفع الحظر
عن قيادة المرأة الش��هر المقبل ،باإلضافة إلى بعض
التغييرات االجتماعية في المملكة.
يرى الكاتب أنه ال شيء يدعو للذهول حول التواصل
مع إعالم أو س��فارة أجنبيي��ن .ويقول« :عندما كنت
أعي��ش في الس��عودية وأعم��ل صحافيً��ا ،كان ذلك
حدثً��ا عاديًا .حتى أن ذلك يح��دث اآلن أكثر من ذي

قب��ل بالنظر إلى وتيرة اإلصالح��ات التي تروج لها
الحكوم��ة .لك��ن اآلن ،وعلى خالف م��ا كان يحدث
منذ س��نتين أو ثالث ،فإن أي تواصل أجنبي ينحرف
عن النص الرس��مي يعتبر خيان��ة .نعم ،خيانة –هذه
ه��ي الكلمة التي اس��تخدمت لتش��ويه س��معة هؤالء
المقبوض عليهم».
لم يش��هد خاش��قجي مثل هذا الرد ش��ديد القس��وة –
بحس��ب وصف��ه -عل��ى أي فع��ل غير مؤذ وبس��يط
كالتحدث لصحافيين ومس��ؤولين أجانب .ويقول إن
ذلك ال يتماش��ى مع االنطباعات الجيدة عن االنفتاح
واإلصالح��ات الت��ي عززه��ا ول��ي العه��د بنجاح

ف��ي زيارته األخي��رة ألوروبا والوالي��ات المتحدة.
ويضي��ف« :إن هذا الرد يضع��ف موقف إجرائه –
ولي العهد -لمقابالت مع صحافيين واجتماعات غير
مس��جلة مع فرق تحري��ر صحف كبي��رة –بما فيها
واشنطن بوست حيث قضى حوالي ساعتين يتحدث
للمحررين حول سياساته اإلصالحية».
ويس��تطرد الصحاف��ي الس��عودي« :إن التعص��ب
الديني الذي ش��وه صورة السعودية لعقود قد استبدل
بتعصب آخر جديد وربما أكثر خبثًا وهال ًكا :دين من
الوالء األعمى لقائدنا .إن هذه صفقة فوستية لن أقوم
بها .إنني أشك أن لجين وزمالئها قد يكونوا اختبروا
شعورا مماثلاً ».
ً
يقول خاش��قجي ف��ي نهاية مقاله أن��ه يتوقع أن يظل
يس��تيقظ كل صباح وهو يتأمل الخي��ار الذي اختاره
ليتح��دث ع��ن رأيه بكل صراحة ح��ول ما يدور في
المملك��ة العربي��ة الس��عودية .ويضي��ف« :إنه أمر
كب��رت وأنا آلفه .على الرغم من الكروب والعذابات
التي س��ببها لي ،فإنه يذكرني بحجم اش��تياقي لبلدي
ووطن��ي .لكن اآلن ،بع��د هذه االعتق��االت األخيرة
واإلهان��ة العلني��ة له��ؤالء األف��راد ،فإن ش��كوكي
تضاءلت بش��كل كبي��ر .إن اإلصالحات االجتماعية
التي هي مهمة جدًا للس��عودية ال يمكن أن تأتي على
حس��اب المج��ال العام ال��ذي أتيح لنا لم��رة من أجل
النقاش والحوار .إن القمع والتخويف ليسوا –ويجب
ألاّ يكونوا أبدًا -قرناء مقبولين لإلصالح».
•مترجم عن
Saudi Arabia’s reformers now
face a terrible choice
•
•للكاتب Jamal Khashoggi
•المصدر ساسة بوست

ما توضحه االنتخابات

م��ن دون أن يج��د لديها حلوالً للمش��كالت التي
يعيش��ها .على العكس ،زادت المشكالت ،وزاد
النه��ب ،والفقر والبطالة .وبهذا ،أصدر حكما ً بـ
«اإلسقاط» على مجمل األحزاب المشاركة في
«المسار الديمقراطي» ،أو «العملية السياسية».
وب��ات يعتق��د أنها ال تس��تحق أن تحكم ،ألنها ال
تمتل��ك حل��والً فقط ،ب��ل إنها ممعنةُ ف��ي النهب
وس��حق الش��عب .وعلى ضوء ذلك ،لم يجد َم ْن
ينتخبه ،فقاطع بال تردّد.
يمكن أن ندقق في وضع هؤالء المقاطعين أوالً،
فال شك في أن ضمن هؤالء نسبة من الالمبالين،
أو غير المعنيين بكل مشاركة أصالً .ولكن سنجد
أن نسبة كبيرة من الشباب المقاطع بوعي ،ألنه
ال يجد من األحزاب القائمة ما يمكن أن يعتبر أنه
يش�� ّكل بديالً يعبّر عن طموحه ،ويلمس مطالبه،
أو يثق فيه .وله��ذا اعتبر أن األفضل المقاطعة.
وبات في األس��اس ال يجد في االنتخابات طريقا ً
إلى التغيير ،حيث «المس��ار الديمقراطي» ليس
طريق التغيير ،والذي يفترض إعادة بناء النظام
االقتصادي السياس��ي ككل ،بالتالي يريد تحقيق

ف��ي االنتخابات بات هناك من يري��د نمطا ً آخر
م��ن األحزاب الذي هو «ذو لمس��ة يس��ارية»،
أو «مدني��ة» أو «وطني��ة» .أي أنه يلبي بعض
مطامحهم ،ولهذا يشاركون في االنتخابات ،وهم
في الغالب مناصرو أحزاب قائمة ،بدت لهؤالء
مختلفة عن األحزاب األخرى .وس��وف يكتشف
هؤالء أن «المسار الديمقراطي» لن يفضي إلى
تحقي��ق مطالب حقيقيةْ ،
وإن كان يش�� ّكل «حالة
اعتراض» على وضع قائم.
ٍ

التغيي��ر الجذري لبنية الدولة واالقتصاد .تش��ير
هذه الحالة إلى اتساع المسافة بين مطالب هؤالء
وما تطرحه األحزاب من شعارات ،أو ما يظهر
في ممارستها ،ويفضي إلى التشكيك في جدّيتها،
أو كش��ف فسادها .لهذا يلمس هؤالء أن طريقهم
ه��و غير طريق هذه األح��زاب ،ومطالبهم غير
مطالبه��ا ،بالتال��ي كان من الطبيع��ي أن تحدث
القطيع��ة بي��ن مجمل األح��زاب القائمة وهؤالء
المقاطعي��ن بوع��ي ومعرف��ة .وق��د ظه��ر أن
نس��بة هؤالء كبيرة ،وأكبر من المش��اركين في
التصوي��ت .وهم األكثر فاعلي��ةً ،والذين يميلون لذل��ك كله معن��ى ،وهو أن الش��عب يريد بديالً
إلى تحقيق التغيير الجذري عبر االس��تمرار في مختلف��اً ،وأن معظم��ه ال يج��د ف��ي االنتخابات
طريق��ا ً إل��ى التغيي��ر .بالتال��ي ،س��وف ينفجر
الصراع.
االحتق��ان المجتمعي من جدي��د ،لتحقيق التغيير
وربم��ا نلم��س ف��ي انتخابات تون��س والعراق عب��ر الثورة .وتوضح ه��ذه الوضعية أن الثورة
أن هن��اك َم ْن ال زال يراهن عل��ى االنتخابات ،هي طريق التغيير وليس أي مس��ار آخر ،ولكن
ب ليس��ت التي باتت ال بدّ من بديل لكي تنتصر .هذا ما ينقص الوضع
بات يميل إلى انتخاب أحزا ٍ
مكشوفة تماماً ،بل تملك بعض الميل نحو تجسيد الثوري الراهن.
مطال��ب ش��عبية ،ويمكن أن يُطلق عليها يس��ار
•(العربي الجديد) لندن
موضوعا ً بين قوسين .إذن حتى من المشاركين
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عن التغيير...
مرة أخرى
قبل حوالي ثالثين عاما ،نفذ تيار اإلسالم
السياس��ي في الس��ودان إنقالبا عس��كريا،
وأقام نظاما س��يطر به عل��ى كل مفاصل
العمل السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي
في البالد ،وال يزال يس��يطر .وطيلة فترة
الثالثي��ن عاما ه��ذه ،ظل النظ��ام يفرض
س��طوته على البالد بقوة الحدي��د والنار،
رغ��م المتغي��رات الكثي��رة التي ش��هدتها
بنيت��ة ،بم��ا ف��ي ذل��ك مح��اوالت إضفاء
مس��حة ديمقراطي��ة ،متحك��م فيها وتحت
الس��يطرة ،على ه��ذه البني��ة ،خاصة بعد
إتفاقية الس�لام الش��امل في العام .2005
وفي الحقيقة ،مسحة الديمقراطية المتحكم
فيه��ا ه��ذه ،وش��خصيا ال أرى أي عالقة
له��ا بالديمقراطية ،ظلت تش��كل حضورا
ف��ي عالمنا الراهن ،وخاص��ة في منطقتنا
العربي��ة ،وال��ذي يش��هد تالش��ي أنظم��ة
االس��تبداد والطغيان في شكلها الكالسيكي
القائم على خنق كل شيء عبر ديكتاتورية
س��افرة ال تسمح بإختالف الرأي حتى ولو
ش��كليا أو صوري��ا .ورغم وج��ود ،ربما
مث��ال أو اثنين لذلك النظام المتالش��ي في
عالمنا المعاصر ،إال أن العالم ،ومنذ حقبة
النصف الثاني من القرن العش��رين ،شهد
تحورا وتح��وال في بنية هذه األنظمة نحو
تبن��ي المزيد من االنفت��اح والديمقراطية،
لكن في حدود الش��كل والصورة فقط ،أي
اإلبق��اء على طاب��ع النظام االس��تبدادي،
ولك��ن بصبغ��ة مخفف��ة ملطف��ة ناعم��ة
الملمس ،حيث يس��مح ل��ك بالصراخ كما
وكيف ما شئت ،ما دامت النتيجة هي فقط
س��ماع رجع صدى صوتك! .ولعل درجة
التخفي��ف واللطاف��ة ونعوم��ة الملمس في
صبغة أنظم��ة اإلس��تبداد والطغيان هذه،
تتحدد وفق المس��توى الحضاري والثقافي
واألخالقي لقادة هذه األنظمة ،وربما كان
هذا هو الس��بب في إفتقار نظام الخرطوم
وقادته ألي لطافة أو نعومة ملمس ،عكس
ما كان الحال في نظامي بن علي ومبارك
في تونس ومصر.
غ��داة ذل��ك اإلنق�لاب ،ط��رح ش��عب
الس��ودان ،بشكل مباش��ر وعفوي ،سؤاال
محوري��ا وهاما ،وال ي��زال يطرحه حتى
اليوم :ما هو هدف وغاية العمل المعارض
المستمر منذ انقالب الثالثين من حزيران/
يونيو  1989وحت��ى اآلن؟ هل أقصى ما
نطم��ح إليه هو إحالل س��لطة جديدة محل
الس��لطة الحالي��ة؟ وه��ل ننتف��ض ونطيح

د .الشفيع خضر سعيد

باإلنقاذ لنعود مرة أخرى إلى مربع األزمة
ال��ذي وفّر مناخا مالئم��ا إلنقالب اإلنقاذ؟
وما هو البديل الذي يوقف الحرب األهلية
ويضمن الس�لامة واألمان لبالدنا؟ .ومن
الواضح أن هذا الس��ؤال المركب ،ال يأتي
بحث��ا عن إجاب��ة غير معروف��ة أو تائهة،
ب��ل يحم��ل في طيات��ه إجابة ش��افية تعبر
عن رغبة جماهير الش��عب السوداني في
التخل��ص ،ليس فقط من ني��ر نظام اإلنقاذ
المدمر ،وإنما من خن��اق األزمة الوطنية
الممت��دة منذ فجر االس��تقالل ف��ي بالدنا.
ولعل السؤال يتضمن دعوة صريحة لقادة
العم��ل المع��ارض ،ليضعوه ف��ي مقدمة
تفكيرهم ويف��ردوا له اإلجابات الش��افية،
حت��ى يؤك��دوا أهليتهم لموقع القي��ادة .أما
الجماهير ،ففي تعاملها مع هذا السؤال ،لم
تتخذ المنحى السلبي المنتظر اإلجابة حتى
تتحرك ،وإنما انخرطت في نضال بطولي
متعدد األشكال ،بذلت فيه تضحيات جسام
بحق وحقي��ق .واالس��تفهام المركب هذا،
هو وجه آخر لسؤال التغيير في السودان،
الس��ؤال الرئيس��ي الذي يتصدر مجموعة
التس��اؤالت الكثيرة التي تس��بح حائرة في
فضاءات المش��هد السياس��ي الس��وداني،
والذي فرض نفسه بصورة جلية ،بحيث لم
يعد ممكنا تجاهله أو الصمت تجاهه ،حتى
في دوائر النظام الحاكم المختلفة ،خاصة،
واإلجاب��ة علي��ه ،في إعتق��ادي ،أصبحت
مس��ألة وقت لي��س إال .وس��ؤال التغيير،
يش��ق طريقه بق��وة نحو الهدف ،متس��لحا
بعدد م��ن العوامل والمعينات التي تحققت
على األرض :الشعب متذمر وساخط من
ممارسات النظام حد رفض العيش تحته،
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والنظام نفس��ه فشل فشال ذريعا في إختبار
الحك��م وتقدي��م الحل��ول الناجع��ة لقضية
الح��رب وتوفي��ر لقمة العي��ش للمواطن،
والحكام يواصلون السير ،بنفس طريقتهم
االس��تعالئية ،في السياسات القشرية التي
ال تالمس ج��ذور الوجع ،وكأن بصيرتهم
عمي��ت عن واق��ع البالد المتدح��رج بقوة
نح��و اإلنهي��ار الش��امل ،وم��ع ذل��ك ،ال
يس��تحون من إستخدام القوة المفرطة ،حد
إطالق الرص��اص ،لف��ض االحتجاجات
السلمية التي تطالب بالخبز ومياه الشرب.
أما المثقف��ون والمتعلمون والمتدينون من
خلص��اء النظام ،فال يتحرك��ون للجم هذه
الممارس��ات ،وال إليق��اف الح��رب ،وال
لمنع تكميم األفواه ،وال لوقف «المسخرة»
اإلقتصادية والفساد الطافح.
أمر طبيع��ي أن يحاول أي ديكتاتور ،أو
نظام ش��مولي ،حماية نفس��ه بإستخدام كل
وس��ائل القم��ع والقهر ،لك��ن ،وعلى مر
التاري��خ ،لم تنج��ح كل هذه الوس��ائل في
منع ثورات الش��عوب .فجهاز استخبارات
النمي��ري الق��وي ل��م يس��تطع أن يمنع أو
يفرمل إنتفاضة أبريل  .1985والقمع غير
المسبوق داخل بيوت األشباح ،المدروسة
والمطبق��ة بعناي��ة لتعذي��ب المعتقلي��ن
السياس��يين ،ل��م يمن��ع تص��دع اإلنقاذ في
نس��ختها األصلي��ة األول��ى ،وإضطرها،
تحت الضغ��وط المتواصلة ،إلعادة إنتاج
نفس��ها في نس��خ جدي��دة ،نس��خ اإلنفراج
وهام��ش الحري��ات المتحكم في��ه وتحت
السيطرة .والقوة االستعمارية نفسها ،بكل
جبروتها ،لم تس��تطع منع ش��باب شجعان
م��ن تكوي��ن جمعي��ة الل��واء األبي��ض،..
والمقصل��ة لم تهزم عب��د الخالق محجوب
ورفاقه ،..وس�لاح الس��جن والصفع على
الوجه ل��م يرعب الصحافي��ات الجريئات
م��ن مواصل��ة تصديه��ن لقضاي��ا الوطن
والناس… .الحالة السيئة التي تعاني منها
البالد ،جعلت األهداف السياس��ية عند كل
االحزاب والحركات تتشابه إلى حد كبير.
لذل��ك ،جميعه��ا ،إال المكابر الذي ال يرى
حركة التاريخ ،يتف��ق على إنجاز برنامج
قومى بدي��ل يعال��ج تجليات أزم��ة البالد
في االقتصاد والح��رب والحريات .ومرة
أخرى نكرر ،إن شكل البديل يحدده معيار
اختيار الهدف.
وألن اله��دف ال خ�لاف حوله ،بل متفق
علي��ه بصورة ربم��ا لم تحدث م��ن قبل،
فمن الممكن جدا اإلتفاق أيضا على ش��كل
البدي��ل .وبالطبع ،البديل ليس ش��خصا أو
حزب��ا ،بل دول��ة المؤسس��ات التي تضع
مصلحة المواطن وحيات��ه نصب أعينها،
والتي تراجع وتحاسب وال تخفي أي شيء
عن الش��عب الذي تخش��اه وتهاب��ه ،والتي
تضع في مقدم��ة أولوياته��ا الحرب على
الفساد وإسترجاع المال العام المنهوب.
•كاتب سوداني
•(القدس العربي)

أمـر طبيعي أن حياول أي ديكتاتور ،أو نظام مشولي ،محاية نفسه
بإسـتخدام كل وسـائل القمع والقهر ،لكـن  ،وعلى مـر الـتاريخ ،
لــم تـنـجـح كــل هـذه الـوســـائـل فـي مـنـع ثــورات الـشعــوب

قول يف اخلراب
أحمد برقاوي
نعرف الخراب بأنه تدمير بعد عمران ،فال يكون خراب إن لم يكن عمران،
ّ
ويعود خراب العمران إلى أسباب طبيعية ال يد لنا بها ،أو بسبب فعل فاعل
بشري ،وهذا ما هو خطير على الحياة.
فخ��راب الجس��د مثالً يع��ود إلى موت الخاليا التي ال يس��تطيع الجس��د أن
يعوضه��ا أو يجدده��ا ،فتكون الش��يخوخة ذروة الخراب ،وال��ذي يقود إلى
الموت ،أو إلى أمراض تصيبنا وتعمل خرابا ً في أجس��ادنا .وما علم الطب
تعرض لخراب
وما يرتبط به من علوم مساعدة إال علم ترميم الجسد إذا ما ّ
ما .أي الحفاظ على الحياة في حالة الصحة.
وتخرب مدن وقرى بس��بب عام��ل طبيعي كالزلزال والفيضان وما ش��ابه
ذلك .فيموت ما يموت من الخلق وتدمر البيوت ويهجر ما تبقى من األحياء
أماكنهم ،ولهذا تجد عشرات القرى في بالد العرب تبدأ أسماؤها بخربة كذا.
والخربة هي القرية المهجورة.
قلن��ا إن خراب��ا ً كه��ذا ال يد لن��ا فيه ،وال ي��ذم وال يمدح ،فال ذن��ب للطبيعة
الالواعية التي لم تقصد تخريب العمران.
أم��ا الخراب المقص��ود والذي يعود إلى إرادة البش��ر وأفعالهم فهو التدمير
الحقيق��ي لحياة البش��ر الطبيعي��ة واالجتماعي��ة واألخالقية ولل��دول بعامة
والمجتمعات.
فالحروب بين الدول أو الحروب األهلية أكثر الظواهر المخربة ،فهي تقتل
البشر ،وتدمر العمران لوقت طويل .وليس التفصيل في هذا األمر محموداً؛
ألنه واضح للجميع سواء في التاريخ أو الواقع الراهن.
غير أن أس��وأ أنواع الخراب هو التخريب الذي تمارس��ه سلطة جاءت عن
طريق الغلبة العس��كرية أو األمنية ،وأقامت حكما ً مستبدا ً متخلفا ً في الوعي
والممارس��ة احتفظت بس��لطتها وتحتفظ بها عبر تخريب المجتمع والثقافة
والقيم.
إن س��لطة كهذه تصبح غاية في ذاته��ا ألصحابها ،وتحملهم على توفير كل
ش��روط القوة المادي��ة للبقاء على وجودها حتى لو كلفه��ا ذلك تدمير البالد
والعباد.
فأول س��مة من س��مات الحاكم الديكتاتور هو السلطة المطلقة وشعوره بأنه
الحر الوحيد في الدولة.
س��لوكان يعممان الخراب والدمار ويقضيان عل��ى العمران :االعتداء على
الحق ،واالعتداء على كل القوانين الحافظة للحق وعلى األعراف المرتبطة
به.
واالعتداء على الحق يخلّف خلفه كل أش��كال الخراب النفسي والمادي ،أما
الخراب النفسي فيكمن في تنامي األحقاد على المعتدي وكبتها ،حتى إذا ما
تراخت قوة المس��تبد ،وضعفت عصبيته التي يتكئ عليها انفجرت كالس��يل
العرمرم وأخذت في طريقها كل ما له عالقة بالعمران فيكون دمار ويكون
خ��راب ،وهذا ما نقصد بالخراب المادي ،وهيهات ألحد أن يعرف المآالت
والنهايات.
خ��رب منه ،فإن
وإذا كان الخ��راب الم��ادي قابل إلع��ادة البناء وترميم ما
ّ
الخراب النفس��ي يكون طويل األمد ،وال تُش��فى منه النفوس إال بعد أجيال
وأجيال.
واألخط��ر م��ن ذلك كله فإن الخراب النفس��ي  -الروح��ي والخراب العقلي
يجع�لان البلدان والمجتمعات صيدا ً س��هالً وثمينا ً لل��دول الطامعة بالهيمنة
والسيطرة ،فلما كان الخراب عاما ً فإن الضعف ينال كل صعد الحياة ،وتفقد
ه��ذه المجتمعات القوة على مواجهة الغزاة ،وليس هذا فحس��ب ،فإن أخطر
األخطار ظهور فئات من داخل بلدان الخراب تصير جندا ً عند الغزاة ،فئات
تصبح أداة طيّعة بيد الطامعين.
وهن��ا يكتمل الخ��راب المطلق ،وتصبح البالد غير قابل��ة للعيش لدى العدد
الكبي��ر من الس��كان فيتخ��ذون قرار الهج��رة والرحي��ل ،وأول من يهاجر
م��ن الناس هم النخب التي ال تس��تطيع أن تكون ج��زءا ً من أدوات الخراب
صناع الخراب.
والطغاة .تلك هي سيرة الخراب ،بئس ُ
•	

(البيان)
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أضواء

علم النفس االجتماعي على حكمة الصيام
فلنبدأ بالفوائد التي يكسبها الفرد المسلم من صيامه
كامل أيام هذا الشهر المبارك.

بقلم الدكتور محمود الذوادي*
الزمان والمكان في ثقافة اإلسالم
يمثل صيام شهر رمضان معلما رئيسيا من تراث
الثقاف��ة اإلس�لامية .فهو ركن من أركان اإلس�لام
الخمس��ة .ونظرا ألهمية عامل�� ْي الزمان والمكان
ف��ي طبيعة خل��ق الكون وف��ي حياة الن��اس ،فإن
اإلسالم ربط بعض ش��عائره بهذين العامليْن .فمن
جهة ،إن صوم رمضان يس��مح للمسلمين بالتجمع
والتضام��ن العالم��ي الكبي��ر عبر الزمان (ش��هر
رمض��ان) مع بعضهم البعض .وم��ن جهة ثانية،
ففريض��ة الح��ج تمثل س��لوكا جماعي��ا عالميا في
البقاع المقدس��ة (مكة المكرم��ة والمدينة المنورة)
يقوم به المسلمون س��نويا في شهر ذي الحجة من
مش��ارق األرض ومغاربها .وهو التجمع البشري
األكبر في مكان واحد الذي يعرفه العالم في القيام
بالش��عائر الدينية .نود في س��طور ه��ذا المقال أن
نبرز حكمة الصوم م��ن خالل منظور علم النفس
االجتماعي على وجه الخصوص.
الحكمة من الصيام
م��ن المناس��ب إلق��اء الضوء عل��ى حكمة تراث
فريضة الصوم ذات المالمح التضامنية من خالل
منظ��ور علم النف��س االجتماعي .فه��ذا الفرع من
العلوم االجتماعية يهتم
ب��د را س��ة النفس��ي واإل جتماع��ي ف��ي حي��ا ة
وس��لوكيات األف��راد والجماع��ات بحي��ث يعتبر
الكائن��ات اإلنس��انية كائنات نفس��ية اجتماعية في
الصمي��م .وبالت��وازي ،فالرؤية اإلس�لامية للفرد
والمجتم��ع رؤي��ة تجع��ل العالق��ة بينهم��ا عالقة
عضوية جدا .أي أنها عال قة ذا ت ترابط قوي بين
الف��ردي والجماعي .فصالة الف��رد مع الجماعة،
على سبيل المثال ،تزيد عند هللا فى أجر المصلي.
وأن المس��لمين كأف��راد مطالب��ون بالتضام��ن
الجماعي المتين في السراء والضراء حتى يكونوا
كالبنيان المرصوص يش��د بعضه بعضا .إن منافع
صيا م ش��هر رمض��ان كفريضة على المس��لمين
البالغين والق��اد رين على أداء ركن الصيام تجمع
بين المنا فع ا لفردية والجماعية كما س��يتجلى ذلك
في س��طور هذا المقال .إن صيام المسلمين لشهر
رمض��ان الكريم يُبرز بقوة المنافع المتوازنة التي
تجنيها المجتمعات اإلس�لامية وأفرادها من شهر
الصي��ام .ويكفي هنا ذكر عش��رة أمثلة لبيان ذلك.

حكمة الصوم للفرد
 1وكم��ا ه��و مع��روف ،فصي��ام رمض��ان هو
اإلقالع الكامل من الفجر إلى غروب الشمس عن
األكل والش��رب والجن��س ،وهي ما يس��ميها علم
النفس الحديث بالدوافع األولية للسلوك Primary
 .Drivesأي أنه��ا دوافع قوي��ة ومؤثرة جدا على
توجيه س��لوك اإلنس��ان بحيث يصعب مقاومتها.
ورغم ذلك فبالعقيدة يس��تطيع المس��لم أن يتحدى
ف��ي النهار إغ��راءات تلك الدوافع الرئيس��ة كامل
ش��هر رمضان الذي يُعتبر بحق بالنسبة للمسلمين
فرصة س��نوية (عامل الزمان) يتعلمون فيها كيف
يدربون أنفس��هم على التحكم في كل تلك الحاجات
الماس��ة لم��دة أربعة أس��ابيع كاملة متتالي��ة .فهذا
التدرب السنوي لمدة شهر كامل يمثل تمرينا نفسيا
للفرد .إذ هو يعلّم المس��لم الصائم الصبر والتحكم
واالنضب��اط األفض��ل .وهي كلها خص��ال حميدة
تساعد على بناء إنسان قوي الشخصية والخلق.
 2يش��ير الطب الحدي��ث بأدلة قاطعة بأن للصوم
مناف َع صحية كثيرة على اإلنس��ان العادي الس��ليم.
فالعدي��د م��ن األطباء طالما يُوص��ون البعض من
مرضاه��م بالصيام كوس��يلة للعالج والش��فاء من
بعض األمراض .لكن اإلسالم يذهب إلى أبعد من
ذلك في جعل الصيام فريضة من أجل تحسين شأن
صحة المواطنين المس��لمين ،فيجعل منه ش��عيرة

إل��ى أن الصائ��م يزداد فرحة ونش��وة كلما اقترب
أكث��ر فأكثر م��ن لحظة اإلفط��ار .فالصائم تغمره
الفرح��ة مع قرب غروب الش��مس ألنه يس��تعيد
بعد ذلك حريته الكاملة في تلبية حاجاته الرئيس��ية
من أكل وش��رب وغيرهما .وهو يحس بالس��عادة
أيضا بسبب تجربة الصيام الروحية والمتمثلة في
تدربه على التحكم ف��ي ضبط النفس والتحكم فيها
واالس��تجابة للنداء اإللهي ال��ذي أبلغه القرآن إلى
الرس��ول محمد (ص) إلى المس��لمين لكي يقوموا
بأداء فريضة صوم ش��هر رمض��ان .و يُنتظر من
علم النفس أن يجد منافع جمة لصالح بناء شخصية
الصائم كنتيجة لتجربة القيام بش��عيرة صيام شهر
رمض��ان ومن ذلك الش��عور بالفرح��ة يوميا لدى
الصائم لمدة شهر.
 5لقد وصف علماء النفس واالجتماع في الغرب
األجي��ال الجدي��دة بالمجتمعات الغربي��ة المتقدمة
بأنه��ا أجي��ال ذات قيم تركز عل��ى تحقيق طلباتها
الذاتي��ة اآلني��ة .the me-now generations
وهي بالتالي أجيال ضعيفة في قدرتها على كس��ب
خصال الصب��ر وتأخير تلبية الطلب��ات .ومن ثم،
فثقاف��ة صوم ش��هر رمضان يمث��ل بحق نموذجا
مثاليا ثوريا س��نويا يُعلّم يوميا ولمدة أربعة أسابيع
متتالية األجيا َل المسلمة الشابة والمتقدمة في السن
ممارس��ة قيمة تأخير تلبية الحاج��ات الضرورية
لحي��اة وبق��اء بني االنس��ان .ومما الش��ك فيه من
وجهة نظر نفسية أن التدرب بالصيام على معالجة
ش��هوات النفس بالتحكم فيها وتأخير االستجابة لها

الرؤية اإلسالمية للفرد واجملتمع رؤية جتعل العالقة بينهما
عالقة عضوية جدا .أي أنها عال قة ذا ت ترابط قوي بني الفردي واجلماعي
ديني��ة واجبة س��نويا لش��هر كامل لكل المس��لمين
الكهول الذين ال يش��كون م��ن أمراض تعيقهم عن
الصيام .والقرآن يؤكد بقوة أن الصيام يجلب الخير
للصائم (وإن تصوموا خير لكم) ،إذ الصوم يسمح
للجس��م بتنقية نفس��ه من بقايا األكل والشرب أثناء
راح��ة المعدة في النهار .واألطب��اء هم القادرون،
بهذا الصدد ،أكثرمن غيرهم على توضيح الحكمة
البيولوجي��ة الفيزويولوجي��ة م��ن ت��راث الصوم
لصال��ح أجس��ام الناس وصحتهم م��ن وراء دعوة
االسالم للمسلمين للصيام مدة أربعة أسابيع متتالية
(عامل الزمان) دون انقطاع.
 3أم��ا م��ن الناحية النفس��ية االجتماعي��ة فيمكن
اعتبار صيام ش��هر رمضان طريقة لتغيير رتابة
تع��ود عليه الناس لمدة
النم��ط اليومي للحياة الذي
ّ
أحد عش��ر ش��هرا .ومن ثم ،فصوم رمضان يمثل
تغيي��را ثوريا في أس��لوب حياة الف��رد والمجتمع.
فاألمس��يات والليال��ي تصب��ح هي زم��ن التفاعل
االجتماع��ي المكث��ف والقي��ام بالش��عائر الديني��ة
واالحتفاالت العائلي��ة والمجتمعية بينما يميل نمط
حي��اة الصائمين ف��ي النهار إلى كثي��ر من الهدوء
والسكينة خاصة في أواخر أيام الصيام.
 4يعيش المس��لم الصائم يومي��ا (عامل الزمان)
كامل ش��هر رمضان ش��عورا بالفرحة والس��عادة
في الس��اعات القليلة األخيرة والثالثين دقيقة قبل
اإلفطارعل��ى الخص��وص .إذ تش��ير المالحظ��ة

عل��ى أكثر من مس��توى لمدة ش��هر كامل يس��اهم
ايجابيا في تمتين قوة شخصية الفرد.
أم��ا المنافع الت��ي يجنيها المجتم��ع ومجموعاته
الصغيرة والكبيرة من صيام ش��هر رمضان ،فإننا
نقتصر أيضا على ذكر خمس منها:
 1وكما وقعت اإلشارة من قبل ،فالصوم له منافع
عدي��دة ومتنوعة عل��ى صحة الن��اس الصائمين،
ولكن��ه يخلق أيضا بين أف��راد وجماعات المجتمع
الصائ��م حالة م��ن الوعي والتضام��ن خاصة مع
الفق��راء والمعوزين الذين طالم��ا يكونون ضحايا
للج��وع المزمن وذلك بس��بب التجربة المباش��رة
مع الجوع والعط��ش التي يتعرض لها الصائمون
أثن��اء النهار لم��دة أربعة أس��ابيع (عامل الزمان)
وفي الحر الصيفي الش��ديد في العالم العربي كما
هوالحال هذا العام وفي الس��نوات القادمة .وهكذا
يتبين المثال البليغ لل��دور االجتماعي القوي الذي
عرى التضامن مع
يلعبه شهر رمضان في تعزيز ُ
الفقراء والمعوز ين في المجتمع المسلم.
 2يزداد في رمضان تبادل الزيارات والدعوات
لإلفط��ار مع��ا بين العائ�لات واألصدق��اء .فيأكل
ويش��رب الضي��وف ومضيفوه��م نف��س الطع��ام
والشراب ،كما أنهم طالما يقيمون الصالة جماعيا
(عامل المكان) ويس��هرون م��ع بعضهم البعض
حتى وقت متأخر من الليل .ومنه ،فشهر رمضان

ينش��ط ب��روح س��امية التواص��ل االجتماعي بين
األسر واألصدقاء على الخصوص ومن ثم يساعد
على تمتين الروابط االجتماعية بين الصائمين.
 3وكم��ا هو الش��أن ف��ي الكثير م��ن المجتمعات
المعاصرة ،فإن العائالت المسلمة التفلح دائما في
جمع ش��مل كل أفرادها لتن��اول الطعام على مائدة
واح��دة .وبق��دوم ش��هر رمضان يصب��ح لقاء كل
أعضاء األس��رة حول مائدة أكل وش��راب واحدة
حقيقة يومي��ة (عامل لمكان) .فه��ذا اللقاء العائلي
الكامل المتكرر يوميا طوال ش��هر الصيام (عامال
الزم��ان والم��كان) الب��د أن يقوي وحدة األس��رة
ويدع��م روح التضامن والتقارب واالنس��جام بين
أفراده��ا .أوليس ذلك تأثيرا كبي��را في إعادة رتق
العالقات العائلي��ة الحديثة التي أصابها الكثير من
الفتق؟
 4ففي البلدان االس�لامية داخ��ل الوطن العربي
وخارجه ،يساعد شهر رمضان على رفع مستوى
تعزي��ز التضام��ن االجتماعي بي��ن الصائمين ،إذ
لش��هر الصيام قيم��ه وأعراف��ه وأخالقيات��ه التي
يش��ترك معظ��م الصائمين فيه��ا ويلتزم��ون بها.
فبحوث علم االجتماع تؤكد أنه كلما ازداد اشتراك
الن��اس في مجموعة من القيم والتقاليد الثقافية كلما
أصبح تقاربه��م و تضامنه��م االجتماعي أكثرقوة
وصالبة .وكأحد األمثلة على ذلك ،فمشاهد القرى
والم��دن الصغيرة والكبي��رة والعواصم في البالد
االس�لامية قبل اإلفطار تجسم بوضوح أحد معالم
التضامن االجتماعي القوي في هذا الش��هر .فقبل
موع��د اإلفط��ار بقليل ال ي��كاد المرء يش��اهد أي
حرك��ة للناس خ��ارج منازلهم وخ��ارج المطاعم
والمقاه��ي (عامال الزمان والم��كان) .ومع حلول
وق��ت اإلفطار تصب��ح األماكن المكتظ��ة والقليلة
الس��كان على حد س��واء ش��به خالي��ة بالكامل من
الناس ،وهو مش��هد توحد جماعي عارم في صلب
المجتمع المسلم الصائم رغم ما يمكن أن يوجد من
اختالفات بين طبقاته وفئاته االجتماعية المتعددة.
 5تش��ير االحصائيات السكانية في العالم الى أن
عدد المس��لمين اليوم يتج��اوز بكثير األلف مليون
وأن أغلبي��ة م��ن بلغ منهم س��ن الثامنة عش��ر أو
أكثر يصومون جماعيا ش��هر رمضان في قارات
وبل��دان مختلفة (عام�لا الزمان والم��كان) .فهذه
الكتلة الضخمة من الش��عوب المسلمة ذات اللغات
واألص��ول العرقية واألل��وان المتنوعة تتوحد في
ش��هر رمضان (عام��ل الزمان) بالرغ��م من تلك
الف��روق وبالرغم من اختالف��ات الزمان والمكان
وفصول السنة عبر الكرة األرضية .تحدث عملية
التق��ارب والتضامن والتوحد الكبرى هذه بين تلك
الش��عوب القريبة من والبعيدة عن بعضها البعض
لمدة أربعة أس��ابيع في كل سنة مما يجعل فريضة
صوم ش��هررمضان هندس��ة اجتماعية ثورية في
ل ّم ش��مل المس��لمين وتعزيز التق��ارب والتضامن
بينه��م بحي��ث ال نكاد نج��د لها مثيال ف��ي الثقافات
والحضارات األخرى في الماضي القريب والبعيد
وفي الحاضر الذي تعيش��ه ش��عوب المعمورة في
الش��رق والغرب وفي الشمال و الجنوب على هذه
الكرة األرضية المترامية األطراف..
استاذ عالم االجتماع – جامعة تونس
m.thawad43@gmail.com

عقار لسرطان الثدي يفاجئ األطباء بسرعة عالجه
ق��ال باحثون إن النس��اء اللواتي يعانين من
س��رطان الث��دي العدواني ،يمك��ن عالجهن
بشكل فعال في نصف الوقت مقارنة ،بالعالج
الحالي ،ما يقلل من اآلثار الجانبية الضارة.
وبحس��ب الخب��ر ال��ذي نش��رته صحيف��ة
«ديل��ي تلغ��راف» البريطاني��ة ،وترجمت��ه
«عرب��ي ،»21فق��د وج��دت تجرب��ة جديدة
للمرض��ى الذين يعانون من س��رطان الثدي
اإليجاب��ي « ،»HER2الذين ت��م إعطاؤهم
دواء « »Trastuzumabكان��ت مع��دالت
بقائهم على قيد الحياة متطابقة ،س��واء أخذوه
مدة ستة أشهر أو سنة كاملة.
وتتمي��ز واحدة من كل خم��س حاالت من
س��رطان الثدي ،بوجود فائ��ض من بروتين
 ،HER2م��ا جعل م��ن النس��اء المصابات
بشكل تقليدي أصعب في العالج.
وأدى « »Trastuzumabوالمع��روف
باس��م عالمت��ه التجاري��ة «،»Herceptin
لح��دوث تحس��ن كبي��ر ف��ي بق��اء مرض��ى
« »HER2اإليجابي منذ عام .2005
واس��تدركت الصحيف��ة بالق��ول« :مع ذلك
يمك��ن لل��دواء أن يثير مجموعة م��ن اآلثار
الجانبي��ة تت��راوح بي��ن درج��ات الح��رارة
المرتفعة إلى مشاكل في القلب ،التي غالبا ما

تصبح أكثر ش��دة عندما يستمر العالج لفترة
أطول».
وق��ام باحثون ف��ي جامعة كامب��ردج بفحص
نتائ��ج  4088امرأة مصابات بس��رطان الثدي
اإليجابي ف��ي مرحلة مبك��رة واللواتي عولجن
مع «الهرس��بتين» ،وبلغ مع��دل البقاء على قيد
الحي��اة الخالي��ة من األمراض عل��ى مدى أربع
س��نوات  89.4في المئة في حال��ة العالج لمدة
س��تة أشهر ،مقارنة بنسبة  89.8في المائة لدى
الذين خضعوا لمدة  12شهرا.
وباإلضافة إلى ذلك ،تم إجبار  4في المئة فقط
من النس��اء في المجموعة لمدة ستة أشهر على
التوقف عن استخدام عقار «الهرسبتين» بسبب
مشاكل في القلب ،أي نصف النسبة المئوية في
المجموعة التي تبلغ  12شهرا.
وقال��ت البروفيس��ورة «هيلينا إي��رل» ،التي
ق��ادت الباحثين ف��ي جامعة كامبري��دج« :نحن
على ثقة بأن هذا س��وف يمثل الخطوات األولى
نح��و تخفيض م��دة الع�لاج للعديد من النس��اء
المصابات بسرطان الثدي اإليجابي».
وأش��ارت إلى أن «جميع المش��اركين في هذه
الدراسة متحمسون جدا بهذه النتائج».

العلماء رأوا أن هناك حاجة لدراسة األمر بشكل أكبر لتأثير العقار على المصابات بسرطان الثدي -جيتي

وأوضحت الصحيفة أن التحليل الجديد ،مأخوذ
من البيانات التي ت��م جمعها جزءا من محاكمة
بيرس��يفوني ،ه��و األكب��ر حتى اآلن لدراس��ة
تأثي��ر تقصير مدة العالج «هيرس��يبتين» ،وفقا
للمؤلفين.غير أن علم��اء آخرين حذروا من أن
فترة متابعة الدراس��ة كانت قصيرة نسبيا ،وأن
هن��اك حاجة لمزيد من البحوث لتحليل معدالت

البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل.
يذك��ر أن الدراس��ة ت��م تمويله��ا م��ن المعهد
الوطن��ي للبحوث الصحية ،وهي هيئة تش��رف
عليها حكومة المملكة المتحدة.
•عربي 21-قدامة خالد
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هل ينجح الباحثون يف إنقاذ كبار السن من ألزهامير؟

باحثون يابانيون  :تقنية «كريسرب-كاس  ..»9حتمي من اإلصابة بـ»ألزهامير»

هذا ما يفعله تناول اجلوز جبسمك..

تأثريه على القلب واألمعاء
المتبقية من قبل بكتيريا األمعاء.
ويؤثر س��رطان األمعاء على حوالي 97000
شخص جديد كل عام في الواليات المتحدة.
وقالت البروفيس��وره هانا هولش��ر من جامعة
إلينوي « األحماض الصفراوية الثانوية ظهرت
بش��كل مرتف��ع عن��د األش��خاص الذي��ن لديهم
معدالت عالية من س��رطان القولون والمستقيم،
هذه األحم��اض يمكن أن تكون ض��ارة للخاليا
داخ��ل الجه��از الهضم��ي» وتضيف أن��ه «إذا
استطعنا تقليل األحماض الصفراوية الثانوية في
األمعاء ،فإن ذلك سيس��اعد عل��ى تعزيز صحة
اإلنسان».

محتوى األلياف العالية في الجوز يش��جع نمو
البكتيري��ا «الجيدة» ف��ي األمعاء مما يفيد صحة
القلب والقولون  -جيتي
توصلت دراس��ة حديثة إلى أن حفنة من الجوز
يوميا قد تمنع اإلصابة بأمراض القلب وسرطان
األمعاء.
وخلص��ت الدراس��ة إلى أن تن��اول ثلث كوب
من الجوز لمدة ستة أسابيع يقلل بشكل كبير من
إنتاج األحماض الصفراوية الزائدة ،إضافة إلى
خفض مستويات الكولسترول «السيئة».
وق��د ربطت البحوث الس��ابقة ه��ذه األحماض
الصفراوي��ة بس��رطان األمع��اء  ،ف��ي حين أن
انخف��اض مس��تويات الكوليس��ترول يرتب��ط
كم��ا تش��ير النتئاج إل��ى أن األش��خاص الذين
بانخفاض خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ويعتقد الباحثون أن محتوى األلياف العالية في يتناول��ون الجوز لديهم مس��تويات أعلى من كل
الجوز يشجع نمو البكتيريا «الجيدة» في األمعاء من البكتيريا
Faecalibacterium، Roseburia ،
مما يفيد صحة القلب والقولون.
ووج��د العلم��اء أنه عل��ى الرغم م��ن احتواء  Clostridiumفي أحشائهم.
الجوز على نس��بة عالية من السعرات الحرارية اخي��را ف��إن  42غرام��ا من الجوز ه��ي الكمية
بحوالي  28س��عر حراري لكل حبة جوز إال أن التي أوصت بها الهيئة األمريكية للغذاء والدواء
 % 80فقط يتم امتصاصه ويتم استهالك النسبة  FDAللحد من مخاطر مرض الشريان التاجي.

ق��ال باحث��ون ياباني��ون إنه��م
استخدموا تقنية «كريسبر-كاس
 »9إلص�لاح العي��وب الجينية،
كأداة للحماية من خطر اإلصابة
بمرض ألزهايمر.

العمود الفقري.
وتتراك��م تلك الس��وائل بلدماغ
قب��ل عقود من ظه��ور أعراض
الم��رض ،ال��ذي يس��بب فقدان
الذاكرة ،ومشاكل في اإلدراك.

الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون
بمرك��ز ريك��ن الوطن��ي للعلوم
وأبح��اث الم��خ بالياب��ان،
ونش��روا نتائجه��ا ف��ي الع��دد
األخير م��ن دوري��ة (Nature
 )Communicationsالعلمية.
وأوض��ح الباحث��ون أن
الكثيري��ن يدرك��ون التغي��رات
العقلي��ة والس��لوكية التي تحدث
لألش��خاص المصابي��ن بمرض
ألزهايمر.

وبروتين «أميلويد بيتا» يعتبر
عنصرا ً أساس��يا ً للترسبات التي
يُعث��ر عليها ف��ي أدمغة مرضى
ألزهايمر.

وأضاف��وا أن إح��دى الس��مات
الممي��زة للم��رض ه��ي تراك��م
لويح��ات لزج��ة وس��امة ف��ي
الدماغ ،تسمى بروتين «أميلويد
بيت��ا» ،يظهر أثرها في س��وائل

وف��ي دراس��ة أُجري��ت عل��ى
الفئ��ران ،اكتش��ف الباحثون أن
طف��رة جيني��ة متح��ورة تحدث
بالدماغ تتسبب في تراكم بروتين
«أميلويد بيتا».
واس��تعان الباحث��ون بتقني��ة
«كريس��بر-كاس  »9لتعدي��ل
الجين��ات ،وه��ي تقني��ة تعدي��ل
جيني ثوري��ة بإمكانها تعديل أي
منطقة من مناطق الجينوم ،ألي
ن��وع من الكائن��ات بإحكام ودقة

عاليتين ،دون اإلضرار بغيرها
من الجينات.
ووج��د الباحث��ون أن الفئ��ران
التي تم ح��ذف النس��خة الجينية
المتحورة لديه��ا ،تراكمت لديها
مستويات بروتين «أميلويد بيتا»
بنس��ب أقل م��ن مثيالتها التي لم
تجر لها هذه العملية.
َ
وال ت��زال التطبيق��ات الطبي��ة
التي تعتمد على تقنية «كريسبر-
كاس  »9ف��ي مراحلها األولى،
حيث تم اكتش��افها وتعريفها في
شكلها الحالي عام .2012
ومنذ  ،2012جرت محاوالت
ع��دة الس��تخدام ه��ذه التقنية في
إصالح العيوب الجينية.
• المص���در  :طوكيو  -الخليج
أونالين

ال تزال التطبيقات الطبية التي تعتمد على تقنية «كريسبر-كاس  »9في مراحلها األولى

دراسة بريطانية تشري إىل أن بعض األطعمة ميكنها التقليل من أوجاع التهاب املفاصل
إن نس��ب الكولس��ترول العالية تس��بب التهابات
في الغضروف ،م��ا يؤدي بالنتيجة إلتالف هذه
األنسجة.
وأكدت الدراس��ة أيض��ا أن تن��اول المزيد من
األلي��اف وإضافة الش��وفان أو المكس��رات إلى
حمية المرضى قد تساعد على خفض مستويات
الكولسترول لديهم ،وتقوية عظامهم.

كش��ف بحث بريطاني جديد عن أطعمة يمكنها
التخفي��ف من ح��دة آالم الته��اب المفاصل ،وفقا
لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وبع��د تحلي��ل أكثر من  60دراس��ة ،اكتش��ف
الباحثون أن غراما واحدا في اليوم من مكمالت
زيت الس��مك يقلل بش��كل كبير م��ن اآلالم التي
يعان��ي منه��ا المرض��ى المصاب��ون بالته��اب
المفاصل.
ووجدت الدراس��ة أن فيتامي��ن «ك» الموجود
في اللفت والس��بانخ والبقدونس يخفف أيضا من
أعراض هذا االلتهاب ،عن طريق تقوية العظام
والغضروف.
ونصح القيمون على الدراس��ة جميع المرضى
الذين يعانون من الس��منة المفرطة ،على التقليل
من وزنه��م ،ذلك ألن الده��ون الزائدة تزيد من
إجهاد المفاصل ،ما ينبثق عنه أوجاع كبيرة.
وأفاد مؤلف الدراسة البروفسور علي مباشر،
من جامعة س��وراي البريطانية« :يجب التفكير

أيضا ً في أسلوب الحياة المتبع عند محاولة الحد
من آالم التهاب المفاصل».
وتاب��ع« :ال يمك��ن للمرض��ى توق��ع ح��دوث
معجزات بعد اتباعهم نظام غذائي معين ،إال أن
بعض األطعمة قد تساعد بشكل كبير في تخفيف

وأوضحت الدكتورة مارغريت رايمان ،وهي
مؤلفة مس��اعدة بالدراسة« :ال ينبغي أبدا التقليل
م��ن أهمي��ة اتباع نظ��ام غذائي جيد وممارس��ة
التمارين الرياضية بانتظام».
وكت��ب الباحثون في مجل��ة «الروماتيزم» أنه
بالنظر إلى الخيارات العالجية المحدودة المتاحة
اآلالم ،وليس القضاء عليها نهائيا».
لمرضى التهاب المفاصل« :يجب التمس��ك بأي
له
األسماك
وتش��ير النتائج كذلك إلى أن تناول
وس��يلة علمية أثبتت أنها تحد من آالم المرضى
نفس الفوائد مثل تناول مكمالت الزيت.
ولو بشكل بسيط».
وترتب��ط مس��تويات الكولس��ترول المرتفع��ة
أيضا ً بالته��اب المفاصل ،وفقا للدراس��ة ،حيث
•المصدر  :لندن« :الشرق األوسط أونالين»
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مفاجأة ..الفياغرا يمكن أن تساعد في منع انتشار السرطان
الجم��ع بين عقاقير ضع��ف االنتصاب مع لقاح
األنفلونزا ،قد يكون قادرا على منع السرطان من
العودة بعد الجراحة -جيتي
ذك��ر بح��ث جديد أن تن��اول الفياغ��را مع لقاح
اإلنفلون��زا يمك��ن أن يمن��ع الس��رطان ويوق��ف
انتش��اره ،حيث يعمل هذا المزي��ج غير التقليدي
ع��ن طريق تعزي��ز جهاز المناعة ،مما يس��اعده
على التخل��ص من خاليا الورم الت��ي تركها بعد
الجراحة.
وقالت صحيفة "مي��رور" البريطانية في الخبر
الذي ترجمته "عربي ،"21أنه بعد التجارب ُوجد
أن هذا المزيج قلل من انتش��ار المرض بأكثر من
 90في المئة في الفئران.
وش��جعت هذه النتائ��ج الناجح��ة العلماء ،حيث
ق��رروا إعط��اء عش��رين من مرضى س��رطان
المعدة العالج غير التقليدي.
وقال��ت الدكت��ورة "ريبي��كا أوي��ر" أخصائي��ة
األورام الجراحية ورئيس��ة أبحاث السرطان في
وأش��ار إلى أن "ه��ذا البحث يع��د خطوة مهمة
مستش��فى أوتاوا الكندي" :الجراحة فعالة جدا في
لألمام تفتح العديد من االحتماالت".
إزالة األورام الصلبة".
وتابعت مستدركة" :ومع ذلك ،نحن ندرك اآلن
وأوضح��ت "أوي��ر" أن��ه عل��ى الرغ��م من أن
أن الجراحة ،بشكل مأساوي ،يمكن أن تؤدي إلى
عقاقي��ر الضع��ف الجنس��ي ولق��اح األنفلون��زا
قمع جهاز المناعة بطريقة تجعل من السهل على
متوفران بسهولة ،فإن مرضى السرطان ال يجب
أي خاليا س��رطانية متبقية أن تستمر وتنتشر إلى
أن يداووا أنفسهم ،ينبغي مناقشة أي تغييرات في
األعضاء األخرى".
األدوية الخاصة بهم مع طبيب األورام.
وأضاف��ت" :تش��ير أبحاثن��ا إل��ى أن الجمع بين
عقاقي��ر ضعف االنتصاب مع لقاح اإلنفلونزا ،قد مرضى السرطان.
يُذك��ر أن هن��اك أدلة طبية أخ��رى تدل على أن
يكون قادرا على قتل هذه الظاهرة والمساعدة في وستش��مل التجرب��ة  24مريض��ا في مستش��فى الفياغرا يس��اعد في حل بعض المش��اكل الطبية
منع السرطان من العودة بعد الجراحة".
أوتاوا يخضعون لعملي��ة جراحية ألورام البطن .األخ��رى ،وتش��مل مرض الس��كري ،ومش��اكل
ووجد علماء أمريكيون في وقت س��ابق من هذا بع��د ذل��ك س��يعطون س��ياليس أو فياغ��را ،م��ع الرئة ،والس��كتة الدماغية ،والعقم ،وفشل القلب -
الع��ام ،جرعة يومية تقلل بش��كل كبير من خطر .Agriflu
وحتى الوالدة المبكرة.
اإلصاب��ة بس��رطان األمعاء في الفئ��ران المعدلة وتم تصميم هذه الدراسة لتقييم السالمة والبحث
وراثي��ا لتطوي��ر الم��رض ،حيث منع��ت تكوين ع��ن التغييرات في نظ��ام المناع��ة ،إذا نجحت،
• المصدر  :عربي 21-قدامة خالد
األورام الحميدة -كتل من الخاليا في األمعاء التي يمك��ن أن تنظ��ر التج��ارب األكب��ر ف��ي الفوائد
قد تصبح سرطانية.
وحلل��ت أح��دث دراس��ة نش��رت ف��ي
 ""OncoImunologyتأثي��ر الفياغرا ،ودواء
آخ��ر لع�لاج االنتص��اب " "Cialisم��ع لق��اح
اإلنفلون��زا " "Agrifluعل��ى الفئ��ران المصابة
بسرطان الرئة.
وارتفع��ت حاالت انتش��ار الورم بع��د الجراحة وتابع��ت" :إذا تأكد فعاليتهم��ا مجتمعين معا في
أربع��ة أضعاف تقريبا عند فئران المختبر ،ولكن التج��ارب الس��ريرية ،يمكن أن يصب��ح هذا أول
ه��ذا االحتم��ال أصب��ح أق��ل بخمس م��رات بعد ع�لاج لمعالجة المش��اكل المناعي��ة الناجمة عن
الع�لاج مع الفياغرا أو س��ياليس .فيم��ا كان أقل جراحة السرطان".
احتماال بنح��و  12مرة عندما أعطيت الحيوانات
لق��اح األنفلونزا ،باإلضافة إلى واحدة من عقاقير م��ن جهته ق��ال لي-هوا تاي الطبيب المش��ارك
العجز الجنسي.
بالدراس��ة" ،إن الع�لاج المناعي للس��رطان هو
وسترأس "أوير" أول تجربة سريرية في العالم مجال ضخم من األبحاث في الوقت الحالي ،لكننا
لعق��ار الضعف الجنس��ي ولق��اح األنفلونزا على ما زلنا نعلم أفضل طريقة الس��تخدامه في الوقت
حول الجراحة".
المحتملة للمرضى.
وقال��ت "أوي��ر"" :نحن متحمس��ون حق��ا لهذا
البحث؛ ألنه يش��ير إل��ى أن عالجين آمنين وغير
مكلفين نس��بيا قد يكونان قادرين على حل مشكلة
كبيرة مثل السرطان".

اليوم العاملي للنحل ـ انقراض النحل خسارة كبرية لإلنسان والطبيعة
أكثر من نصف أنواع النحل البري البالغ 600
نوع في ألمانيا أصبح مهددا باالنقراض .ويرجع
الس��بب األساسي في ذلك ،حس��ب رئيسة جمعية
مربي النحل في ألمانيا ،بربارا لوفر ،إلى أمراض
النح��ل وعوام��ل أخرى مث��ل الوض��ع الغذائي
واستخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة.
ووفقا للمجلس العالم��ي للتنوع البيولوجي ،فإن
قيمة المواد الغذائية التي يلقحها النحل والحشرات
األخرى تبلغ سنويا حوالي  500مليار يورو.
ومن أجل تس��ليط الضوء على أهمية النحل في
تلقيح الكثير من النباتات ودوره في نظامنا البيئي
والزراعي ،أطلقت س��لوفينيا في ديسمبر 2017
مب��ادرة لتخصي��ص يوم عالمي للنح��ل ،وهو ما
اس��تجابت له األم��م المتحدة الت��ي اختارت اليوم
األح��د ( 20مايو /أيار  )2018كأول يوم عالمي
للنحل .وقد صوت  115عضوا في األمم المتحدة
على ه��ذا القرار م��ن بينهم جمي��ع دول االتحاد
األوروب��ي والواليات المتح��دة األمريكية وكندا
وروس��يا والصين والهند والبرازيل وأس��تراليا.
حسب موقع إذاعة بافاريا « »BRاأللمانية.
«وتؤكد النقاشات الحالية حول النحل واألنشطة
المنظم��ة بهذا الخصوص ،م��دى القلق والخوف

من خط��ر انقراض النح��ل .ففي مدين��ة هانوفر
األلمانية أقدم سوبر ماركت فجأة في ليلة  14من
ماي��و /ايار الج��اري على إف��راغ رفوفه من 60
ف��ي المائة من المواد المعروضة ،بدءا من التفاح
وحتى جوارب القطن .وكلها منتجات تعتمد بشكل

مباش��ر أو غير مباشر على التلقيح الحشري وفقا
إلدارة المتج��ر .و ُكتب��ت على الرف��وف الفارغة
في الس��وبر ماركت عبارة «غياب النحل يساوي
رفوفا فارغة».
وحت��ى على الصعيد السياس��ي أصبح موضوع
النحل يأخذ حيزا مهما من النقاشات ،حيث طالبت
المستش��ارة األلماني��ة أنغي�لا مي��ركل البرلمان
االتحادي (بوندس��تاغ) باتخاذ إجراءات لمواجهة
خط��ر انق��راض النح��ل .وطالب��ت كتل��ة حزب

الخضر ف��ي البرلم��ان ،الحكوم��ة بحظر جميع
المبيدات الضارة بالنحل التي يتم اس��تخدامها في
الزراعة.
لكن الوضع يبدو مختلفا بالنس��بة لنحل العس��ل
الذي ال يه��دده االنقراض ،وذلك بس��بب اإلقبال
المتزاي��د للن��اس عل��ى تربيت��ه .حي��ث أصب��ح
الكثيرون يتخ��ذون من تربية النح��ل هواية لهم.
وتش��ير جمعية مربي النحل األلمانية إلى أن عدد
األش��خاص الذين يربون النحل في ألمانيا يقدر بـ
 870ألف مربي نحل.
بالمقاب��ل فإن النق��ص المتزايد في ع��دد النحل
البري ،دفع الساس��ة وحم��اة البيئة والباحثين إلى
دق ناقوس الخطر .وترى باربارا لوفر ،رئيس��ة
جمعي��ة مربي النحل ف��ي ألماني��ا أن إنقاذ النحل
الب��ري من االنقراض يس��توجب إعادة التفكير و
تغييرا في أسلوب الزراعة ،حسب ما نشره موقع
إذاعة بافاريا «.»BR
فهل سيس��اعد الي��وم العالمي للنح��ل في توعية
الن��اس بأهمية النحل الب��ري وتأثيره على نظامنا
الغذائي والبيئي؟
•هـ.د /ع.ج المصدر  DWالعربية

دراسة اعدتها
باحثة يف جامعة الربتا

العادات الغذائية
السيئة تكلف الكنديني
غاليًا
اظهرت دراس��ة اعدته��ا باحثة في
جامعة البرتا في ادمنتون ان العادات
الغذائية السيئة للكنديين تكلف 13,8
مليار دوالر سنوياً.
وتبي��ن من خالل الدراس��ة ان تلك
التكاليف المباش��رة وغير المباشرة
عل��ى النظ��ام الصح��ي متأتي��ة من
االم��راض المزمن��ة الناجم��ة ع��ن
ضعف اس��تهالك الفواكه والخضار
والحب��وب الكاملة ومنتجات الحليب
وبس��بب زي��ادة اس��تهالك اللح��وم
المحول��ة والمش��روبات
الحم��راء
ّ
الت��ي تحتوي على كميات كبرى من
السكر.
ويش��مل هذا النوع م��ن االمراض
الس��كري من الن��وع الثان��ي وعدد
كبير من انواع الس��رطان وامراض
القلب.
وكش��فت الدراس��ة ان التكالي��ف
الناجمة ع��ن تلك االم��راض وعند
ارتباطها بس��وء التغذي��ة تصل الى
 5,1مليار دوالر للتكاليف المباشرة
على النظام الصحي والى  8,7مليار
دوالر عن التكاليف غير المباشرة.
ووفق��ا ً للباحثين في جامع��ة البرتا
ف��إن فداحة تلك التكاليف موازية لما
هو عليه الوضع بالنسبة للتدخين.
وأك��دت الباحثة “جيس��يكا ليفرز”
 Jessica_Lieffersان��ه ف��ي حال
ادخ��ل الكنديون تعدي�لات صغيرة
عل��ى عاداته��م الغذائية ف��إن التأثير
سيكون كبيراً.
وش��دد الباحثون على اهمية توسيع
رقع��ة حم�لات التوعي��ة للع��ادات
الغذائية الجيدة لكي تش��مل الحبوب
الكاملة والمكسرات بدالً من االكتفاء
بتس��ليط االض��واء عل��ى الخض��ار
والفواكه.
•زينة كرم
•(المصدر :إذاعة الشرق األوسط
في كندا عن وكالة االنباء )QMI
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دراسة هولندية حديثة

نقص مستويات فيتامين «د» يزيد تراكم دهون البطن
أمستردام -األناضول
أظهرت دراسة هولندية حديثة أن األشخاص
الذين يعانون من نقص مستويات فيتامين «د»
أكثر عرضة لتراكم الدهون في منطقة البطن
ومحيط الخصر ،ما يعرضهم لخطر اإلصابة
بأمراض ،على رأسها السكري والسمنة.
الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون بجامعت��ي «فو
أمس��تردام» و»اليدن» في هولندا ،وعرضوا
نتائجه��ا اليوم االثنين ،أمام المؤتمر الس��نوي
للجمعية األوروبي��ة للغدد الصماء ،الذي يعقد
في مدينة برش��لونة اإلس��بانية ،في الفترة من
 22-19مايو /أيار الجاري.
وتأت��ي الدراس��ة اس��تكماال ألبحاث س��ابقة
أجريت من قبل ،لرصد دور فيتامين «د» في
منع تراكم دهون البطن.
وفي نوفمبر /تش��رين الثاني  ،2010كشفت
دراس��ة أمريكي��ة أن األطف��ال الذي��ن يعانون
نقص��ا في فيتامين «د» تراكمت الدهون حول
خصورهم ،وازدادت أوزانهم بش��كل أسرع،
مقارنة باألطفال الحاصلين على الكفاية منه.
وفي الدراس��ة الجديدة ،تاب��ع الباحثون آالف
الرجال والنس��اء الذين تت��راوح أعمارهم بين
 65-45عاما ،وراقبوا مستويات فيتامين «د»
لديهم ،باإلضافة لقياس تركيز األنسجة الدهنية
الكلية ،والدهون تحت الجلد ،واألنسجة الدهنية

هذه القضية بفعالية ،وكشف السبب وراء هذه
العالقة».
وأش��ارت إلى أن أكثر من  40%من سكان
الوالي��ات المتحدة يعانون م��ن نقص فيتامين
«د» ،وه��ذه «قضي��ة خطي��رة ،يعان��ي منها
الن��اس حول العالم ،وتعدّ وباء ال يلتفت إليه»،
حيث تقدر األبحاث أن أكثر من مليار شخص
في العالم يعانون من نقص مس��تويات فيتامين
«د».
يذكر أن الش��مس هي المصدر األول واآلمن
لفيتامي��ن «د» ،فه��ي تعط��ي الجس��م حاجته
من األش��عة فوق البنفس��جية الالزم��ة إلنتاج
الفيتامين.
كم��ا يمك��ن تعوي��ض نق��ص فيتامي��ن «د»
بتناول بعض األطعمة ،مثل األس��ماك الدهنية
كالسلمون والس��ردين والتونة ،وزيت السمك
فيتامين «د» موجود في األسماك الدهنية وزيت السمك وكبد البقر والبيض وأطعمة أخرى -أرشيفية وكبد البق��ر والبيض ،أو تن��اول مكمالت هذا
الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.
بين زيادة كميات الدهون في البطن وانخفاض
حول األعضاء ،ودهون الكبد.
ووجد الباحثون أن نقص مس��تويات فيتامين مس��تويات فيتامين (د) ،تش��ير إلى أن األفراد ويس��تخدم الجس��م فيتامين «د» للحفاظ على
«د» في الجس��م كان مرتبط��ا بتراكم الدهون الذي��ن يعانون زيادة في دهون البطن يجب أن صح��ة العظام وامتصاص الكالس��يوم بش��كل
الكلية وده��ون البطن واألحش��اء واألعضاء يفحصوا مستويات فيتامين (د) لديهم».
فعال ،وع��دم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين
الس��منة
وأضاف��ت رفي��ق أن «العالق��ة بين
لدى الرجال والنساء.
ق��د يرف��ع خطر إصابة األش��خاص بهشاش��ة
وقال��ت الدكتورة رش��يدة رفي��ق ،قائد فريق ونق��ص فيتامي��ن (د) تنم��و بش��كل متزاي��د ،وتشوهات العظام ،والس��رطان وااللتهابات،
البحث ،إن «الدراس��ة أثبتت أن العالقة القوية والتحدي التالي لدينا هو إيجاد طريقة لمعالجة وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.

هذا ما يفعله تناول الزبادي قبل الوجبة ..تأثيره على الدم كبير
توصلت دراس��ة حديثة إلى أن تناول الزبادي
كفاتح ش��هية قبل وجبات الطعام قد يخفف من
االلتهاب��ات وارتف��اع ضغ��ط ال��دم ويزيد من
صحة األمعاء.
وطل��ب باحث��ون م��ن جامع��ة ويسكونس��ن-
ماديس��ون م��ن  60امرأة تن��اول  350غراما
( 12أونص��ة) من اللبن الزبادى قليل الدس��م
قبل الوجبات كل يوم.
ووج��د الباحثون أنه حتى الالتي تناولن الكثير
من اللحوم والكربوهيدرات ،س��اعدتهن وجبة
الزبادي على التخلص من االلتهاب الناتج عن
الدهون المشبعة.
وتش��ير هذه الدراس��ة إلى مدى تأثير منتجات
األلب��ان مثل الزب��ادي واألجب��ان على صحة
األمع��اء وااللتهاب��ات ،وهو م��ا يتعارض مع
البدع��ة الصحي��ة الش��ائعة لتجن��ب منتج��ات
األلبان.
وقال الباحث الرئيس��ي في الدراس��ة الدكتور
براد بولينغ لصحيفة الديلي ميل أونالين« :لقد

واألوعية الدموية وغيرها.
يصنع الزبادي عن طريق غرس بكتيريا جيدة
في الحليب ما يؤدي إلى تخمره ،هذه البكتيريا
الحي��ة تحفز البكتيري��ا الصديقة ف��ي األمعاء
وتقمع البكتيريا الضارة ،واختير الزبادي قليل
الدسم في الدراسة ألنه كان األكثر انتشارا في
الواليات المتحدة.
ولم توضح الدراسة ما إذا كان هنالك حد أعلى
لمقدار كمية الزبادي التي يجب تناولها يوميا.

رأينا تأثيرا فوريا استمر لمدة تسعة أسابيع»،
ويضي��ف الدكتور أن اللب��ن الرائب ،هو أكثر
منتج��ات األلبان الواع��دة لمكافحة االلتهابات

وأوضح الدكتور بولينغ أن «النتائج تشير إلى
أن االس��تهالك المستمر للبن الزبادي قد يكون
له تأثير كتأثير مضادات االلتهابات العامة».
وخت��م بقوله« :إن الخط��وة التالية هي تحديد
الخطيرة.
المكونات الموجودة في الزبادي والمس��ؤولة
وترتب��ط االلتهاب��ات المزمن��ة ف��ي األمع��اء عن تعزيز صحة اإلنس��ان ،وآلي��ة عملها في
بالس��منة ،ومتالزمة األيض ،وأمراض القلب جسم اإلنسان».
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هل تقبل أن تعيش يف مدينة تراقب فيها غوغل كل شيء؟

تورنتو تستعد الحتضان أول مدينة ذكية في العالم
عل��ى الواجه��ة
البحرية الشرقية
لمدين��ة تورنتو،
إحدى أكثر مدن
ش��مال أمي��ركا
ازدحام��اً ،مدينة
صناعي��ة قديمة
تحت��ل مس��احة
كبي��رة .لفت��ت
عي��ن مط��وري
بلقيس دارغوث
غوغ��ل ،الذي��ن
يخط��ون خطواتهم األولى في مج��ال العقارات
الذكية ولكن بكل ما أوتوا من خبرة تكنولوجية.
مدين��ة تقني��ة ذكية بامتي��از ،تجم��ع المعلومات
والبيانات لحظ��ة بلحظة ،وتس�� ّخر التكنولوجيا
لخدمة اإلنس��ان .فهل تقب��ل أن تعيش في مدينة
كل شيء فيها مراقب؛ داخل المنزل وخارجه؟
التج��ول في تورنتو مرهق ج��داً ،والرحلة ألي
م��كان بالس��يارة قد تس��تغرق س��اعات ،وركن
الس��يارات يبدأ م��ن  20دوالرا ً للي��وم الواحد؛
ناهيك عن كلفة المعيشة العالية والمرهقة.

صعوب��ة الحي��اة في أكث��ر مدن كن��دا ازدحاماً،
دفع��ت بالش��ركة األم لغوغ��ل  Alphabetأن
تعمد إلى إنش��اء حي جديد عال��ي التقنية high
.tech
ويعمل مهندسو ش��ركة  Side walk labعلى
م��دار الس��اعة لتحضي��ر الخط��ط والضمانات
لحكوم��ة مقاطع��ة أونتاري��و لتوضي��ح صورة
وشكل وبنية المدينة األولى من نوعها.
وكانت الشركة فازت العام الماضي في مسابقة
أطلقته��ا  Alphabetللعمل جنب��ا ً إلى جنب مع
شركة ذات مفاهيم عصرية تكنولوجية تساعدها
في بناء المدينة.
على أنقاض مدينة صناعية سابقة تحتل مساحة
كبيرة عل��ى واجهة مائية ( ،)Quaysideتنوي
غوغل النه��وض بمجتمع جديد كلياً .بحثت عن حت��ى البي��وت تمتلك بني��ة تحتي��ة تكنولوجية،
مواق��ع في ع��دة أماكن من العالم مثل أس��تراليا مزودة بأنظمة تدير الحرارة وفق الحاجة إليها،
وبريطاني��ا ونيوزلندا ،ولكنه��ا قررت أن تكون ناهيك عن تزويدها باألجهزة الذكية الجديدة من
البداية في تورنتو.
أنظمة المراقب��ة إلى الثالجة الذكية وغيرها من
ماذا يعني جديدة كلياً؟
االختراعات التي ستغير شكل المستقبل.
ً
توض��ح الش��ركة المصمم��ة أنه��ا تس��تخدم في ه��ذه المدينة أيضا تتجول س��يارات غوغل
التكنولوجي��ا ،بم��ا في ذلك الكامي��رات وأجهزة اآللية ،أي تلك التي تس��ير بال سائق ،إلى جانب
االستش��عار الت��ي تجم��ع وتحلل كمي��ات هائلة
من البيانات ،للمس��اعدة في حل مش��اكل الحياة
الحضرية؛ مثل س�لامة المشاة وتكاليف السكن
وعدم المساواة.
ً
ف��ي ه��ذه المدينة مث�لا تحتف��ي ملكية الس��يارة
الش��خصية ،وتك��ون جميع وس��ائل النقل عامة
وجماعي��ة ،أس��عار المنازل مقبولة ،ش��رط أن
تكون معززة لعزل صوت المطار القريب منها
واألص��وات .تتوفر في كل ش��وارعها حارات
مخصص��ة للدراج��ات الهوائي��ة ،بم��ا في ذلك
حاراتم��زودة بالحرارة لتذيب الثلوج في أش��هر
الشتاء .وإشارات المرور ذكية ال تصبح حمراء
إال عندما تتأكد أن المشاة قطعوا الطريق بسالم.

ش��بكة طاق��ة ال تعتم��د عل��ى النف��ط ،والمباني
النموذجي��ة منخفض��ة التكلفة ذات اس��تخدامات
مرن��ة .وكذلك خدمات البري��د والتوصيل اآللية
عب��ر الروب��وت ،ناهي��ك ع��ن إدارة النفاي��ات
بطريقةآلية أيضاً.
وال يتوق��ف األمر عند هذا الحد ،اقترح البعض
أن تكون ملكية الحيوان��ات األليفة جماعية لمن
ال يقوى عل��ى االعتناء بحيوان��ه األليف طوال
ساعات النهار النشغاله بعمله.
تخوف الس��كان م��ن هجرة المعلوم��ات خارج
الحدود إلى خوادم أميركية
يقف أهل تورنتو عند مصطلح “تجميع وتحليل
البيانات” ،وفي جمعية عمومية لمناقش��ة االمر
ُ
طرحت األسئلة التالية:
 -١ه��ل س��تمتلك  Alphabetالبيان��ات وكيف
سيتم مشاركتها أو استخدامها؟
 -٢ه��ل س��يتم تخزي��ن البيان��ات ف��ي الخوادم
( )Serversاألميركية؟
 -٣إذا كان األم��ر كذل��ك ،فه��ل س��تكون ه��ذه
البيانات متاحة لحكومة الواليات المتحدة؟
أسئلة مشروعة ومنطقية

دراسة :السمنة مرتبطة بـ  12نوعا خمتلفا من السرطان
عل���ى وزن صح���ي ،واإلقالع عن التدخين هي م���ن أهم الطرق التي يمكنك به���ا الحد من خطر
اإلصابة بالسرطان.
وأضاف���ت أيضا« :إن الذين يعملون في وظائف تقتضي منهم الجلوس الطويل ،يجب أن يعتمدوا
برنامجا رياضيا بش���كل يومي ،فكلما كان النشاط الجسدي أكبر؛ كانت المنفعة أكثر لتجنب خطر
اإلصابة بالسرطان».

عربي 21-حسين مصطفى
الدراسة قالت إن  40%من السرطان يمكن الوقاية منه -جيتي
نش���ر الصندوق العالمي ألبحاث السرطان دراسة؛ أكد فيها وجود أدلة جديدة تثبت ارتباط زيادة
كتلة الجسم بـ 12نوعا مختلفا من السرطان ،بعدما كانت دراسات سابقة تحدثت عن  7أنواع فقط.
وقالت الدارسة التي نش���رتها صحيفة الغارديان ،وترجمتها «عربي ،»21إن الحفاظ على وزن
صح���ي ،وتناول حمية غذائية غني���ة بالخضراوات والحبوب الكاملة س���تقلل من خطر اإلصابة
بالسرطان ،ونصح بالتخلي عن لحم الخنزير المقدد ومبادلة المشروبات السكرية والكحول بالماء وتذكر الدراسة أن واحدا من كل ستة حاالت وفاة على مستوى العالم سببه السرطان بالفعل .وأنه
مع تبني المزيد من الدول ألس���اليب حياة «غربية» ،كانتشار ظاهرة الوجبات السريعة ،فإنه من
كجزء من خطة مكونة من  10نقاط لتفادي المرض.
المتوقع أن يرتفع عدد حاالت السرطان الجديدة وحول العالم بنسبة  58%ليصل إلى  24مليون
وأشار ت الدراسة إلى أنه في حين ال يزال التدخين هو السبب األكبر للسرطان ،فإن السمنة سوف في العام بحلول عام  .2035ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة العالمية للس���رطان  458مليار دوالر
تتفوق عليه خالل بضعة عقود في دول مثل المملكة المتحدة .حيث ينصح بضرورة تغيير أسلوب بحلول عام .2030
الحياة غير الصحي لتجنب اإلصابة بالمرض القاتل.
ولفتت الدراس���ة التي قدمت في المؤتمر األوروبي للس���منة في فيينا ،إلى أن حوالي  40%من ورأت الدراس���ة أن الحكومات تتحمل مس���ؤولية أيضا في انتشار المرض ،فالسياسات واللوائح
حاالت الس���رطان يمكن الوقاية منها ،وأن تناول نظام غذائي صحي يكون أكثر نش���اطا والحفاظ الصحية العامة واإلعالنات وحمالت التسويق التي تسمح به ،كلها تساهم في انتشار السرطان.
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نـدوة تـيـسـري الـلـغـة الـعـربـيـة
لـلـنـاطـقـني بـغـريهـا  -تـونـس

ال أعج��ب عندم��ا أرى لغتن��ا العربية تحظى باهتم��ام الكثير من
الدارس��ين ح��ول العالم وخاصة المس��لمين غير الع��رب .فاللغة
العربي��ة ثقافيا هي المدخل لفهم الق��رآن الكريم وعلومه ،ومفتاح
االطالع على الحضارة العربية اإلس�لامية ،وسياسيا ودوليا هي
اللغة السادس��ة المعتمدة في األمم المتح��دة إلى جانب اإلنجليزية
والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية.
وقد ب��دأ االهتمام بتدري��س اللغة العربية عند غي��ر الناطقين بها
ف��ي الجامعات العالمي��ة ،ووفد العديد من الطالب لدراس��تها في
الجامع��ات العربي��ة ،إضافة إل��ى أن العديد من األف��راد اهتموا
بتعلمه��ا أمال في الحصول على وظائف في الدوائر الدبلوماس��ية
واالقتصادي��ة في البالد العربية .كما إن التداعيات السياس��ية في
العقدي��ن الماضيي��ن وما جرى فيهما من أعم��ال وصفت بالعنف
واإلرهاب كانت حافزا لتعليم اللغة العربية كوس��يلة لفهم اإلسالم
وعلومه وتياراته.
على الصعيد األكاديمي اهتمت المؤسسات التربوية بمجال تعليم
اللغ��ة العربي��ة للناطقين بغيره��ا ووضعت لها مناه��ج وبرامج
خاصة ،وحرصت على أن تتميز تلك المناهج بالتيسير والمباشرة
وع��دم الغوص كثيرا في القضايا النحوي��ة والصرفية ،والتركيز
عل��ى المفردات والصيغ ذات العالقة بالحي��اة العامة في مناحيها
المختلف��ة .وتضاع��ف اإلقبال على تعلم اللغ��ة العربية مع وجود
تلك القفزة الهائلة لوس��ائل االتص��ال والتواصل بفضل ما حققته
تكنولوجيا المعلومات.
كان��ت هذه المقدمة نبذة مختصرة عما جاء في ورقة العمل حول
(ندوة تيسير اللغة العربية للناطقين بغيرها) التي عقدت في تونس
العاصمة في الفترة من  26 - 24من ش��هر أبريل  ،2018والتي
نظمته��ا «المنظمة العربية للتربي��ة والثقافة والعلوم» و «جمعية
الدعوة اإلس�لامية العالمي��ة» وبالتعاون مع «مؤسس��ة غرناطة
للنشر والخدمات التربوية».
ولقد كان لي ش��رف المش��اركة في هذه الندوة بدعوة من جمعية
الدعوة اإلس�لامية العالمية ،كما شارك فيها عدد كبير من أساتذة
الجامعات والخب��راء والمختصين باللغة العربي��ة وتعليمها لغير
الناطقي��ن به��ا ،من الهن��د وماليزي��ا وتركيا عن قارة آس��يا ومن
بريطاني��ا وألمانيا وبلجيكا عن قارة أوروبا ومن الس��ودان وليبيا

وتونس وتش��اد والس��نيغال عن قارة أفريقيا ومن كندا عن القارة
األمريكية.
افتتح��ت الن��دوة بكلمة للدكتور س��عود هالل الحرب��ي مدير عام
المنظم��ة والدكتور صالح س��ليم الفاخري رئي��س جمعية الدعوة
اإلسالمية العالمية ومندوب عن الوزارة التونسية.
وب��دأت أعمال الندوة بمح��اور بينها اللغة العربي��ة وموقعها في
عصر العولمة  ،ومتطلبات اإلعداد األكاديمي والثقافي لمدرسي
اللغ��ة العربي��ة للناطقين بغيره��ا .تال ذلك االط�لاع على بعض
التجارب الناجحة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،وعقد
ورشة عمل لتبادل األفكار واآلراء حول واقع تعليم اللغة.
تضمن��ت ورقتن��ا المقدمة أم��ام المش��اركين في الن��دوة محاور
تضمن��ت القيمة الرفيعة للمعل��م ،واللغة وأهميتها بش��كل عام ثم
اللغة العربية بشك خاص ،وأخيرا وضع اللغة العربية الراهن في
المجاالت األكاديمية واإلعالمية واالجتماعية.
ف��ي حديثن��ا عن المعل��م ذكرنا أنه ه��و األحق في تس��ميته عالما
ألن��ه هو معل��م العلم��اء .واألم��م المتقدمة والمتحض��رة تعرف
قيمته حق المعرفة .وضربنا مثال لذلك ما قالته مستش��ارة ألمانيا
عندما جاءها األطباء والمهندس��ون والمحامون طالبين منها رفع
رواتبهم ومساواتها برواتب المعلمين ،فقالت لهم :وكيف أساويكم
بمن علمكم؟
وكذلك في اليابان للمعلمين امتيازات خاصة بهم في كافة المرافق
الحياتية كوس��ائل النقل والمتاجرالتي تخصص للمعلم حسومات
خاصة ،إضافة إلى االحترام الذي يلقاه المعلم من أبناء الشعب.
أم��ا عن أهمي��ة اللغة فذكرنا أنه��ا هي الرابط ال��ذي يربط األمة
ببعضه��ا ،وه��ي عام��ل الحف��اظ عل��ى هوي��ة األمة وتماس��كها
واس��تمرار حياتها .وعن��د األمم الحية تعتبر اللغة أهم ش��يء في
حياته��ا .ولقد رأينا ذل��ك متمثال فيما قامت به اليابان بعد هزيمتها
في الحرب العالمية الثانية عندما بدأ الحلفاء في فرض ش��روطهم
عليها من إلغاء للدس��تور ونزع للس�لاح وحل الجيش ورضخت
اليالبان لتلك الش��روط المجحفة ولكنها رفضت بشدة التخلي عن
لغتها القومية في التعليم .ولننظر أين هي اليابان اليوم!!
وما قاله القائد الفيتنامي هوشي منه ألمته« :إنه ال انتصار لناعلى
الع��دو إال بالعودة إل��ى ثقافتن��ا القومية ولغتن��ا األم» ،وأضاف:

زياد علي

«حافظ��وا على صف��اء لغتكم حفاظكم عل��ى عيونكم .وحذار من
أن تضع��وا كلم��ة أجنبية في مكان بإمكانك��م أن تضعوا فيه كلمة
فيتنامية .وانتصر الفيتناميون على أمريكا».
هذا باإلضافة إلى أن األمم المتحضرة تنشر مراكزها الثقافية في
كل الب�لاد وخاصة العربية .ففي كل مدين��ة ترى المركز الثقافي
البريطان��ي واألمريكي والفرنس��ي واأللمان��ي وغيرها .كل ذلك
لنش��ر لغاتهم وثقافاتهم وحضاراتهم .ولذلك ش��ددت في مداخلتي
على أن تعمل الجهات المنظمة للدورة على افتتاح مراكز مماثلة
في الم��دن األوروبية والكندي��ة ،فلغتنا أغن��ى ،وثقافة حضارتنا
أوسع وأعمق.
أم��ا عن اللغ��ة العربية فذكرن��ا أنها أجم��ل لغات العال��م تركيبا
ونطقا ،وأعالها بالغة ،وأغناها مفردات ،يعجب بها حتى من ال
يعرفها لدى سماعها ،وقد وصفها بعضهم بأنها كالموسيقى .وهي
اجتماعيا ودينيا الرابط الذي يربط حوالي نصف مليار من البشر
بين عرب ومس��لمين من غير العرب .فاللغة العربية ليس��ت لغة
تواص��ل فقط ولكنها اللغة الوحيدة التي هي لغة العبادة وال تصح
الصالة إال بها للمسلم أيا كانت لغته األم.
ولقد تحدثنا عما تالقيه اللغة العربية هذه األيام من أهلها وإهمالهم
لها ،من عدم اهتمام بتعلم قواعدها حتى بين بعض ممتهني الكتابة،
وفي وس��ائل اإلعالم وخاصة خلط الحديث بكلمات أعجمية ظنا
من المتحدث أن ذلك يضفي عليه ش��يئا من الثقافة .حتى البرامج
في الفضائيات العربية صارت تسمى بأسماء أعجمية.
ن��رى كل المجتمع��ات المهاج��رة تتحدث لغاتها ف��ي المنزل وال
يخاطبون أبناءهم إال بلغاتهم ،إال نحن العرب ال نفعل ذلك .اسمع
عربيا أو عربية يس��ير مع أبنائه في الس��وق كيف ال يحدثهم إال
باإلنجليزية وأحيانا بلهجة مكسرة.
أم��ا عن التيس��ير ف��ي تعلي��م اللغة للناطقي��ن بغيره��ا فذكرنا أن
التيس��ير ال يمكن أن يكون في نحو اللغة العربية ألن ذلك مرتبط
بالح��ركات اإلعرابية التي إن اختلت اختل المعنى وضربنا لذلك
مثال باآلية الكريمة« :إنما يخش��ى هللا من عباده العلماء» فالخطأ
بين النصب والرفع يقلب المعنى إلى ضده .لكن الندوة اتفقت على
أن التيس��ير على المتعلم يكون بإعداد جيد للكتاب ،وتدريب جيد
للمعلم واستثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل طرق التدريس.
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بعد  20عاما على رحيله..

يوم تنبأ نزار قباني بـ (وفاة العرب)
مع حلول الذكرى العش���رين لرحيل الش���اعر الس���وري نزار قباني في لندن ظهرت بالمدينة صور ووثائق ومقابالت أعادت «ش���اعر المرأة» إلى الحياة من جديد وسلطت عليه الضوء من خالل
أعماله التي ترجمت للغات أجنبية عديدة .وتزامنا مع ذكرى رحيله خصصت مجلة الجديد الثقافية التي تصدر في لندن عددها لشهر أيار (مايو)،
ولد نزار قباني في  1923وتوفي في لندن العام  ،1998وهو دبلوماسي وشاعر سوري معاصر ،ولد ألسرة دمشقية عربية .يعتبر جده أبو خليل القباني من رائدي المسرح العربي .درس الحقوق
اً
متنقل بين عواصم مختلفة حتى قدّم استقالته العام .1966
في الجامعة السورية وفور تخرجه منها العام  1945انخرط في السلك الدبلوماسي
أصدر أولى دواوينه في العام  1944بعنوان «قالت لي السمراء» ،وتابع عملية التأليف والنشر حتى بلغ مجموع كتبه في الشعر والنثر والمسرح زهاء  50مؤلفا..
عاش السنوات األخيرة من حياته مقي ًما في لندن حيث مال أكثر نحو الشعر السياسي ومن أشهر قصائده األخيرة «متى يعلنون وفاة العرب؟».
حين نقرأ القصيدة اليوم نتساءل هل تنبأ الراحل الكبير بما نعيشه اليوم من تداعيات فكتب تلك القصيدة التي ننشرها اليوم حزنا على ماوصل له العرب

متى يعلنون وفاة العرب؟
أحاول منذ الطفولة رسم بال ٍد
وأنفض عني غباري.
النخيل...
الرطب...
تسمى مجازا بالد العرب
وأغسل وجهي بماء المطر...
أحاول أن أجعل الخيل أعلى صهيال
فيا للعجب!!
تسامحني إن كسرت زجاج القمر...
أحاول من سلطة الرمل أن أستقيل...
ولكن أهل المدينةيحتقرون الصهيل!! ولم أر إال جرائد تخلع أثوابها الداخليه...
ب
قريش...
وداعا
*****
رئيس من الغيب يأتي...
ألي
ٍ
وتشكرني إن كتبت قصيدة ح ٍ
ٌ
وتسمح لي أن أمارس فعل الهوى
وداعا كليبٌ ...
أحاول سيدتي أن أحبك...
وأي عقي ٍد على جثة الشعب يمشي...
ككل العصافير فوق الشجر...
وداعا مضر...
خارج كل الطقوس...
ب يكدس في راحتيه الذهب...
وأي مرا ٍ
أحاول رسم بال ٍد
*****
وخارج كل النصوص...
فيا للعجب!!
تعلمني أن أكون على مستوى
أحاول رسم بال ٍد
وخارج كل الشرائع واألنظمه
*****
العشق دوما
تسمى مجازا بالد العرب
أحاول سيدتي أن أحبك...
أنا منذ خمسين عاما،
ثابتٌ
فأفرش تحتك  ،صيفا  ،عباءة حبي
سريري بها
في أي منفى ذهبت إليه...
أراقب حال العرب.
ورأسي بها ثابتٌ
وأعصر ثوبك عند هطول المطر...
ألشعر حين أضمك يوما لصدري
وهم يرعدون ،واليمطرون...
*****
لك��ي أع��رف الفرق بي��ن الب�لاد وبين بأني أضم تراب الوطن...
وهم يدخلون الحروب ،واليخرجون...
أحاول رسم بالدٍ...
السفن...
*****
وهم يعلكون جلود البالغة علكا
ٌ
الياسمين.
برلمان من
لها
مني.
الرسم
علبة
ولكنهم...أخذوا
كتا
أي
قراءة
طفال،
كنت
مذ
أحاول
ب وال يهضمون...
ٍ
وشعبٌ رقيق من الياسمين.
ولم يسمحوا لي بتصوير وجه الوطن ...تحدث عن أنبياء العرب.
*****
تنام حمائمها فوق رأسي.
*****
وع��ن حكم��اء العرب ...وعن ش��عراء أنا منذ خمسين عاما
وتبكي مآذنها في عيوني.
أحاول منذ الطفولة
العرب...
أحاول رسم بال ٍد
أحاول رسم بال ٍد تكون صديقة شعري .فتح فضاءٍ من الياسمين
فل��م أر إال قصائ��د
تسمى مجازا بالد العرب
وال تتدخل بيني وبين ظنوني.
ب...بتاريخ كل تلح��س رجل
رس��مت بل��ون
وأسس��ت أول فن��دق ح ٍ
وال يتجول فيها العساكر فوق جبيني.
العرب...
الخليفة
الشرايين
أحاول رسم بالدٍ...
ليستقبل العاشقين...
من
شعر
وألغيت كل الحروب القديمة...
تكافئني إن كتبت قصيدة ٍ
وتصفح عني  ،إذا فاض نهر جنوني
بين الرجال...وبين النساء...
*****
وبين الحمام...ومن يذبحون الحمام...
ب...
وبي��ن الرخ��ام ومن يجرح��ون بياض
أحاول رسم مدينة ح ٍ
تكون محررة ً من جميع العقد...
الرخام...
فاليذبح��ون األنوث��ة فيها...واليقمعون ولكنهم...أغلقوا فندقي...
الجسد...
وقالوا بأن الهوى اليليق بماضي
*****
العرب...
رحلت جنوبا...رحلت شماال...
وطهر العرب...
والفائده...
وإرث العرب...
فقهوة كل المقاهي  ،لها نكهةٌ واحده ...فيا للعجب!!
وكل النساء لهن إذا ما تعرين
*****
رائحةٌ واحده...
أح��اول أن أتصور ما هو ش��كل
وكل رجال القبيلة اليمضغون الطعام
الوطن؟
ويلتهمون النساء بثاني ٍة واحده.
أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي
*****
وأسبح ضد مياه الزمن...
أحاول منذ البدايات...
وأسرق تينا  ،ولوزا  ،و خوخا،
أن الأكون شبيها بأي أحد...
وأركض مثل العصافير خلف السفن.
رفضت الكالم المعلب دوما.
عدن
أحاول أن أتخيل جنة
ٍ
رفضت عبادة أي وثن...
وكي��ف س��أقضي اإلج��ازة بي��ن نهور أ جل
*****
العقيق...
جفن��ة
أح��اول إح��راق كل النص��وص الت��ي وبين نهور اللبن...
ر ٍز . . .
أرتديها.
وحين أفقت...اكتشفت هشاشة حلمي
و خمسين
،
قبر
القصائد
فبعض
قمر في سماء أريحا...
فال
درهم...
ٌ
ٌ
وبعض اللغات كفن.
وال سمكٌ في مياه الفراط...
فيا للعجب!!
وواعدت آخر أنثى...
وال قهوة ٌ في عدن...
ول��م أر إال قبائل
ولكنني جئت بعد مرور الزمن...
*****
ليس��ت تفرق ما بين
أحاول بالشعر...أن أمسك المستحيل ...لحم النساء...
أحاول أن أتبرأ من مفرداتي
وأزرع نخال...
و بي��ن
ومن لعنة المبتدا والخبر...
ولكنه��م ف��ي ب�لادي  ،يقص��ون ش��عر

حينا
وحينا رسمت بلون الغضب.
وحين انتهى الرسم ،ساءلت نفسي:
يوم وفاة العرب...
إذا أعلنوا ذات ٍ
ففي أي مقبرةٍ يدفنون؟
ومن سوف يبكي عليهم؟
وليس لديهم بناتٌ ...
وليس لديهم بنون...
ٌ
حزن،
وليس هنالك
وليس هنالك من يحزنون!!
*****
أحاول منذ بدأت كتابة شعري
قي��اس المس��افة بين��ي وبي��ن ج��دودي
العرب.
رأيت جيوشا...وال من جيوش...
رأيت فتوحا...وال من فتوح...
وتابع��ت كل الح��روب عل��ى شاش��ة
التلفزه...
فقتلى على شاشة التلفزه...
وجرحى على شاشة التلفزه...
ونص��ر من هللا يأتي إلينا...على شاش��ة
ٌ
التلفزه...
*****
ب
أيا وطني :جعلوك مسلسل رع ٍ
نتابع أحداثه في المساء.
فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء؟؟
*****
أنا...بعد خمسين عاما
أحاول تسجيل ما قد رأيت...
رأيت ش��عوبا تظن بأن رجال
المباحث
أم��ر م��ن هللا...مث��ل
ٌ
الصداع...ومثل الزكام...
ومث��ل الجذام...ومث��ل
الجرب...
رأيت العروب��ة معروضةً
في مزاد األثاث القديم...
ولكنني...م��ا رأي��ت
العرب !!
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اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية

«مقدسيون صنعوا تاريخاً»
رام هللا « -الق��دس» دوت ك��وم  -ص��در
ع��ن اللجن��ة الوطنية للق��دس عاصم��ة دائمة
للثقاف��ة العربي��ة كت��اب «مقدس��يون صنع��وا
تاري ًخ��ا» لمؤلفي��ه ،الدكت��ور عم��اد عفي��ف
الخطي��ب ،رئيس جامعة بوليتكنيك فلس��طين،
والكات��ب والباح��ث عزي��ز محم��ود العص��ا.

وعايش��هما ،فكان رئيس��ا ً لمجلس بلدية القدس
إبان النكبة ،ومحاف ً
ظا لها حتى النكسة في العام
1967م ،وكان ل��ه ال��دور البارز في تأس��يس
ع��دد من المؤسس��ات المقدس��ية ،التي تش��كل
معالم رئيس��ية ف��ي عروبة الق��دس ،مثل :دار
الطفل العربي ومستش��فى المقاصد وغيرهما.

وص��در الكتاب بق��رار من وزي��ر الثقافة د.
إيهاب بسيس��و ،رئيس اللجن��ة الوطنيّة للقدس
عاصمة دائمة للثقافة العربيّة ،الذي أش��ار في
كلمته على الغالف األخير ،أن هذا الكتاب يشكل
بُعدا ً إضافيً��ا في االنتصار للذاك��رة والوطن،
وفي المس��اهمة في جعل الذاكرة فعالً مستمرا ً
في الحاضر الذي يرنو نحو مستقبل يستند إلى
مناعة الجذور في التصدي للريح ،مما يؤسس
لغ�� ٍد فلس��طيني ال يقب��ل االنكس��ار والهزيمة.

ي ،ينفرد
ي واإلعالم�� ّ
وف��ي الش��أنين الصحف ّ
محم��ود أبو الزل��ف (1924م-2005م) ،الذي
أس��س صحيفة «القدس» منذ خمسينيات القرن
العش��رين ،وهي المؤسسة اإلعالمية المقدسية
الت��ي تص��دح ف��ي س��ماء الق��دس ،بش��عارها
المش��رفة،
الجمي��ل الذي يحم��ل قبة الصخرة
ّ
م��ع كل فج��ر ،لتنق��ل للش��عب الفلس��طيني
أخب��ار العال��م ،وتنق��ل للعالم أخبار فلس��طين.
وعل��ى الصعي��د الطب��ي والصح��ي ،ت��م
اس��تعراض س��يرة «د .أمي��ن صال��ح مجج»
(1921م-1999م)؛ طبيب أطفا ٍل بارع ،تولى
أكثر م��ن حقيبة وزارية في الدول��ة األردنيّة،
وأس��هم في بناء عدد من المؤسس��ات المقدسية
ذات الصل��ة بالش��أن الصح��ي كمستش��فيي

كم��ا ق��دم للكت��اب م .عدنان الحس��يني وزير
شؤون القدس ومحافظها وعضو اللجنة التنفيذية
لمنظم��ة التحرير الفلس��طينية ،الذي ارتأى أن
إصدار هذا الكتاب يأتي تكريما ً
ألعالم مقدسية
ٍ
حمل��وا على عاتقه��م أمانة الدف��اع عن القدس
وواجهوا االحتالل وغطرس��ته ،فكان ليقظتهم
وعطائهم وتفانيهم في خدمة المجتمع المقدسي
أثره��ا الملموس في مواجه��ة عمليات التهويد
واألس��رلة وحماية وبن��اء مؤسس��ات القدس.
يق��ع الكتاب ،ال��ذي جاء عم�ًل�اً متقنًا وجميلاً
من قب��ل «أض��واء للتصمي��م» ،ف��ي ()260
صفحة من القطع المتوسط ،تضمن ِسيَر عشر
شخصيات مقدسية ،من مواليد القرن العشرين
ي -1906م و1940م ،-وكان لهم
بي��ن عام�� ّاألثر البالغ في إدارة الشأن الفلسطيني والشأن
المقدس��ي على وجه الخصوص .كما كان لكل
منهم بصمة واضحة في المحافظة على عروبة
الق��دس وصمودها في وجه محاوالت التهويد،
التي اش��تدّ لهي��ب نيرانها منذ النكب��ة في العام
1948م ،وتعمقت أكثر وأكثر بعد النكس��ة في
العام  ،1967فكان رد هؤالء بتحدي االحتالل
بالبن��اء واإلعم��ار ،عل��ى مختل��ف الصع��د.
فعلى الصعيد السياس��ي ،اس��تعرض الكتاب
س��يرتي :أمي��ر الق��دس فيص��ل الحس��يني
(1946م-2001م) ،الذي سعى إلى جعل شرقي
الق��دس عاصمة للدولة الفلس��طينية الموعودة،
كما أنه صنع تاري ًخا في القدس من خالل جمعية
الدراس��ات العربية التي أرسى دعائمها وجعل
منها مؤسسة مقدسية تخدم الكل الفلسطيني في
مختلف المجاالت ،وضمن هذا الفصل يتطرق
الكتاب إلى س��يرة «وجيهة» والدة أمير القدس
وزوج��ة الش��هيد الثائر عبد القادر الحس��يني،
وفقً��ا لما تح��دث به نجالها :موس��ى وغازي.
ضا ،يستعرض الكتاب
وفي المجال السياسي أي ً
سيرة محافظ القدس «أنور الخطيب التميمي»
(1917م-1993م) ،ال��ذي عاي��ش الراحليْن:
المل��ك عب��د هللا والمل��ك الحس��ين ب��ن طالل

فيصل الحسيني
المقاص��د والمطل��ع ومب��رة األمي��رة بس��مة.
ويتزاحم نحو نصف شخصيات هذا الكتاب في

الشأن التربوي والتعليمي ،الذي يضم كلاً من:
 )1حس��ني األش��هب (1915م-1999م):
ال��ذي هبّ بعد النكب��ة إلنقاذ نظ��ام التعليم من
االنهيار ،وهبّ بعد النكسة لتخليص التعليم في
الق��دس من براثن التهويد؛ وصولاً إلى ش��بكة
المدارس المقدس��ية العام��ة –الحكوميّة -التي
تحمل إس��مه ،فحمى التعليم العربي في القدس
وأبقى على لغة الض��اد مهيمنة إلى يومنا هذا.
 )2نه��اد أب��و غربي��ة (1913م-2009م):
الذي أرس��ى واح��دًا من أهم أعم��دة «عروبة
الق��دس» ،وه��ي الكلي��ة اإلبراهيمي��ة؛
الت��ي تق��ع عل��ى خاص��رة الجامع��ة العبري��ة
ومنعته��ا م��ن التم��دد باتج��اه الصوان��ة.
 )3هن��د الحس��يني (1916م-1994م) :التي
أرس��ت دعائ��م دار الطفل العربي؛ كمؤسس��ة
تعليمية رئيس��يّة في الق��دس ،عنيت منذ بدايتها
بالمش��ردين والمنكوبي��ن م��ن أبناء فلس��طين.
 )4إليزابي��ث ناص��ر (1906م-1986م):
عمل��ت في خ��ط متكامل ،إلى حد م��ا ،مع هند
الحس��يني ،وهي التي أرس��ت دعائم مدرس��ة
روضة الزه��ور ،في بيتها الخ��اص ،وها هو
مبنى هذه المدرسة يكبر وينمو ،وهو صامد في
خاصرة المحكمة االحتاللية في شرقي القدس.
وف��ي المج��ال الدين��ي والقض��اء
ي:
الش��رعي ،اس��تعرض الكت��اب س��يرت ّ
 )1الش��يخ س��عيد عب��د هللا صب��ري
(1910م-1973م) :قاضي القدس الش��رعي،
وخطيب المس��جد األقصى ،الذي كان له الدور
الب��ارز ف��ي تطوير األوق��اف اإلس�لامية في
فلس��طين واألردن ،وفي الق��دس كان له الدور
ضا في تحويل ش��ارع صالح الدين
الب��ارز أي ً
إلى استثمار في عمارات تتشابك من الجهتين.
المحتس��ب
حلم��ي
الش��يخ
)2
(1906م-1982مم) :مارس القضاء الشرعي
ف��ي القدس عل��ى أكمل وج��ه ،ولم ي��أل جهدًا
في الدفاع عن المس��جد األقص��ى المبارك ،ال
قب��ل الحري��ق –ف��ي الع��ام  1969-وال بعده.
ل��م تنحص��ر إبداع��ات كل ش��خصية ف��ي
المجاالت المذكورة أعاله ،وإنما كان لكل منهم
أنش��طة وفعاليات وإبداعات وإنجازات أخرى
ف��ي أكثر م��ن مج��ال ،كالمجاالت السياس��ية
والعلمية واالجتماعي��ة واالقتصادية وغيرها.
وم��ن الجدير ذكره أن الباحثيْ��ن قاما بإجراء
ومطولة مع أس��ر المبحوثين
مقاب�لات مع ّمقة
ّ
وعائالته��م وأصدقائه��م ،تبعه��ا تدقي��ق
النصوص من قبل م��ن تم مقابلتهم ،على مدى
العامي��ن  ،2015-2014وذل��ك تحريً��ا للدقة
وع��دم التك��رار .وهن��اك س��بق «معلوماتي»
ف��ي غالبيّ��ة الش��خصيات الت��ي تم دراس��تها.
وقام المؤلفان اليوم الس��بت بتوقيع الكتاب في
جن��اح القدس عاصم��ة دائمة للثقاف��ة العربية،
بحضور ومشاركة وزير الثقافة د .إيهاب بسيسو
وعدد من الوزراء والش��خصيات الفلس��طينية
وضي��وف فلس��طين ،وذل��ك ضم��ن فعاليات
معرض فلسطين الدولي للكتاب الحادي عشر،
الذي أقامت��ه وزارة الثقافة في المكتبة الوطنيّة
الفلسطينيّة (قصر الضيافة سابقًا) ،ببلدة سردا.

سيد أبو زهدة

أديب وشاعر مصري
عضو هيئة تحرير (البالد) تورونتو
abuzahda@gmail.com

القهوة املرة
البُن قا ْل للس َهر:
ضي القمر دفيان
ّ
و انا وانتَ واللي انتظر...
نِشرب كمان وكمان
س َمر
ندفا ب ُحضن ال َّ
س َّمار
قوم نادي عال ُّ
وو َّزع األنوار
َ
قبل النهار ما يبان
و َ
غنـِّي بالعربي
كما "أسمهان" بتقول:
يامين يقول :أهوى
أسقيه كمان قهوة
بالهي ِل والزعفران
ِ
وانا قهوتي عربي
تحلى بـِلَ ّمتنا
َ
سبي
بُن اليَ َمن نَ َ
بينادي أ ِ ّمتنا
 :يا أشرف األنساب،
ليه قهوتي ُم ّرة؟!،
وصرنا ليه أغراب!
ِ
يا أ ّمة! يا ُح ّرة!
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قصة قصرية

جامع الفوارغ

عبدالرحمن عناد *

من ش��رفة شقته في الطابق السادس  ،والمطلة
على الش��ارع الع��ام وموقف س��يارات المجمع
الس��كني  ،القى نظرة متمعن��ة على كل ما تحته
 ،يمك��ن للعين ان ( تلم��س ) نبض الحياة هناك
ف��ي االس��فل  .عبر الش��ارع امت��دت مجموعة
م��ن المبان��ي  ،دائ��رة البولي��س  ،ف��رن الخبز
والمعجنات  ،سوقان صغيران  ،مطعم لألكالت
الس��ريعة  ،على جانبيها وخلفها  ،مجمع سكني
كبي��ر  ،عم��ارات بثماني��ة طواب��ق  ،بينها عدة
مواقف للسيارات  ،تصميم متشابه ولون واحد ،
تتقاطع بينها شوارع داخلية  .في الجانب القريب
اليه من الش��ارع  ،مجموعة حاويات للنفايات ،
خضراء كبي��رة بعجالت صغيرة  ،اعتاد احيانا

في الصباحات ان يرى العربة الخاصة بجمعها
 ،السائق والرافعة فقط  ،كثيرون يتوقفون عندها
 ،راجلون  ،عل��ى دراجات  ،بعرباتهم الخاصة
 ،يحملون اكياس نفاياتهم المصنفة حسب نوعها
 ،زج��اج  ،ورق  ،خش��ب  ،وغيره��ا  ،ليلق��وا
به��ا كل ف��ي حاوية معين��ة  .من بي��ن الرائحين
والغادين  ،يرى رجال يقترب من الش��يخوخة ،
يتك��رر ظهوره هنا في الصباح وعند المس��اء ،
يحمل كيس��ا كبيرا  ،واحيانا اثنين  .يرفع اغطية
الحاوي��ات  ،يتطل��ع فيه��ا ويخ��رج منه��ا علب
وقناني العصائر والمشروبات االخرى  ،ويظل
ي��دور على مثل هذه االماكن  ،مرة مش��يا ومرة
على عجلته الهوائية  ،لينهي جولته ليال عند احد
االس��واق الكبيرة  ،ليس��تبدل ما جمع بكوبونات
له ان يصرفها نقدا  ،او يش��تري بها ما يريد من
س��لع  .ينش��ط هذا الش��يخ اكثر في ليالي السبت
واألح��د  ،فهما اي��ام عطلة ويكثر فيهاالش��باب
م��ن تناول انواع المش��روبات الكحولية  ،ملقين
بفوارغهم في الس��احات والحدائق واينما وجدوا
له��م مكانا ليرقصوا ويعبثوا  .انه وقت مناس��ب
لحصيلة دسمة  .وحدث مرة ان شاهده في ساحة
( الملك غوس��تاف ) البعيدة عن منطقة سكناهم
 .حيث تقام االحتفاالت عادة  ،وتس��تهلك كميات
كبيرة من المشروبات  ،وفي مثل هكذا مناسبات
وامكن��ة ال يكون هذا الش��يخ وحده  ،فهناك مثله
رجال ونساء غيره  ،يشتركون في ذات العمل ،
يسعون ببطئ وهمة التكل لجمع فوارغ بقدر ما
يسعفهم الحظ وقدرتهم على الحركة والمنافسة .

في بداية وجوده هنا  ،س��أل نفس��ه اكثر من مرة
 ،كما س��أل اصدقاء له ع��ن هذه الحالة  - .لماذا
يفعل��ون ذلك ؟  /ليجمعوا المال طبعا  -اعرف ،
ولكنهم يحصلون على مورد من الدولة  ،وسكن
مضمون ورعاية صحية  .االس��باب تختلف من
واح��د الى اخر هكذا اجابه صديقه وقتها  -كيف
؟  /كثي��ر منه��م لم يحصلوا عل��ى االقامة بعد ،
وم��ا يقدم لهم كمس��اعدة قليل  ،وقد ال يكونوا قد
حصلوا بعد على س��كن  ،وبعضه��م يريد جمع
مبالغ اضافية  ،ربم��ا لتعينه في تأمين متطلباته
 ،او لمس��اعدة اهل واقارب في ديارهم البعيدة ،
وانت ترى ان اغلبهم من الجئي اوربا الش��رقية
 ،او من غجر اوربا الذين يستغلون حرية التنقل
بين دولها لكس��ب المال عن طريق االس��تجداء
او جم��ع الفوارغ  .ال يعرف بالضبط لماذا علق
في باله هذا الش��يخ  ،الذي يتكرر ظهوره يوميا
 ،وب��دا االمر معتادا عنده وه��و يراه صباحا او
ف��ي المس��اء من الناف��ذة او الش��رفة  ،كأنما هو
قد ص��ار من عالمات المنطقة  ،بل انه ش��اهده
ذات مرة وهو يدخل السوق الكبيرة التي تجاور
عمارتهم  ،كان الش��يخ واقف��ا في الممر الطويل
عن��د ماكنة اس��تالم الفوارغ  ،وق��د وضع على
االرض كيس��ين كبيري��ن يف��رغ مابهما بحركة
متتابعة في فتح��ة الماكنة  ،توقف قبل ان يصل
الي��ه  ،وظ��ل يتابعه حتى انتهى م��ن افراغ كل
حصيلت��ه  ،ث��م ضغط ال��زر ليس��تلم الكوبون ،
س��حبه وقربه من عينيه ليتأكد من الرقم وس��مع
همهمة خفيضة  ،ثم استدار نحوه واضعا الورقة

ف��ي محفظته  ،تجاوزه ليغ��ادر مارقا من الباب
الزجاج��ي المتحرك  .عند عص��ر كل يوم كان
يحلو له النظر وقوفا  ،او حين يجلس قرب حافة
الش��رفة  ،وأليام ع��دة لم ير فيها ذلك الش��يخ ،
ل��م يهتم لالمر في البداية  ،ولكنه س��أل نفس��ه :
لم��اذا ال يظهر هذا الرجل كما كان يفعل في كل
ي��وم مرتين ؟ ش��يئ ما في داخله جذبه للس��ؤال
والمتابع��ة  ،ولك��ن دون نتيج��ة  ،ب��دت مالمح
العجوز تتالشى عنده  ،لكن السؤال ما زال يدور
في رأس��ه  :هل مات ؟ م��اذا كان يفعل بنقوده ؟
ات��راه كان وحيدا ام مع عائلت��ه ؟ لم يجد اجوبة
ألسئلته  ،لكنه ظل يرقب ذات المكان عصر كل
يوم  ،بعد اس��ابيع  ،وقد نسي ذلك الشيخ  ،كانت
الس��اعة تتجاوز العاشرة ليال في حزيران  ،وقد
ح��ل الغروب منذ فترة  ،جلس في مكانه المعتاد
 ،لمح احدهم يقترب ببطئ من حاويات النفايات
 ،ح��دق فيه جيدا  ،وتاب��ع خطواته البطيئة  ،انه
ه��و  ،ما الذي جاء به متأخ��را في هكذا وقت ،
واين كان طوال االس��ابيع الماضية ؟ تناهى الى
سمعه صوت اغطية الحاويات وهي تفتح وتغلق
 ،والش��يخ يحركها واحدا بع��د اخر  ،ثم يمضي
بخطواته المتثاقلة  ،يحمل قليال مما حصل عليه
في احد اكياس��ه  ،منحنيا ال��ى االرض بنظره ،
ت��اركا ذلك المراقب في ش��رفته  ،حائرا ال يجد
اجابة ألسئلته.
*صحفي وكاتب عراقي (من اسرة البالد)
من مجموعة قصصية معدة للطبع

المؤرخ إيالن بابيه يكشف عشر خرافات عن إسرائيل
بيروت -عن المؤسس��ة العربية للدراسات والنشر ببيروت
و مكتب��ة كل ش��يء بحيف��ا ،ص��درت النس��خة العربي��ة م��ن
كتاب “عش��ر خرافات عن إس��رائيل” للبروفيسور والمؤرخ
اإلس��رائيلي إيالن بابيه ،نقلته إل��ى العربية الباحثة والمترجمة
الفلسطينية سارة ح .عبدالحليم.
في “عش��ر خرافات عن إس��رائيل“ ،يفنّد إيالن بابيه جملة من
األف��كار المتنازع عليه��ا أو الخرافات ،كما يصفه��ا ،المتعلقة
بأصول دولة إس��رائيل وهويتها ،متصديا لعشر خرافات ،تبدو
في الخطاب اإلسرائيلي السائد ثوابت غير قابلة للطعن.

تكراره بأن فلسطين كانت أرضا خالية حين صدر وعد بلفور .طوعا ،وبأن حرب  1967فُرضت على إسرائيل.
كم��ا يقارب المؤرخ المعروف بمواقفه المناهضة إلس��رائيل ،ويس��عى بابي��ه إلى تفكي��ك الخرافة بأن “إس��رائيل هي الدولة
الصهيوني��ة وعالقته��ا باليهودي��ة ،والعالقة بي��ن الصهيونية الديمقراطية الوحيدة في الش��رق األوس��ط” ،ويس��تجلي أيضا
األسباب الفعلية لفشل اتفاقية السالم مع الفلسطينيين ،والدوافع
الحقيقية وراء العدوان اإلس��رائيلي المتكرر على غزة ،قبل أن
يخلص إلى أن ح ّل الدولتين لم يعد قائما أو قابال للتحقيق.

تفكيك الخرافة
وه��ي خرافات تبنّته��ا الماكينة اإلعالمية ودعمتها المؤسس��ة
العس��كرية ورددتها النخب السياس��ية واألكاديمي��ة في الكيان
الصهيوني على نحو مضلل ،لتش��كل هذه الخرافات األس��اس
الذي تستند إليه ممارس��ات دولة االحتالل ،ممعنة في تكريس
ّ
سياس��اتها االس��تيطانية االجتثاثي��ة القائم��ة على طرد س��كان واالس��تعمار .كذل��ك ،يفن��د بابي��ه
البالد األصليين ،أي الشعب الفلسطيني ،ومواصلة ممارساتها الط��رح ال��ذي يتم التروي��ج له عبر
قنوات المؤسس��ات الرس��مية لدولة
العنصرية بحقهم ،وبالتالي إطالة أمد الصراع.
االحت�لال ،العس��كرية واإلعالمي��ة
م��ن بين الخرافات التي يعاينها بابيه في “عش��ر خرافات عن واألكاديمي��ة ،ب��أن الفلس��طينيين
إس��رائيل” االدّعاء الذي ال تمل المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية غ��ادروا أرضهم في الع��ام 1948

وهك��ذا ،م��ن خ�لال مقارب��ة اس��تقصائية تاريخية وسياس��ية
ضافية ،يعمد بابيه إلى دحض كل الخرافات التي يُفترض أنها
“تشرعن” الكيان الصهيوني ،مثبتا أنها محض افتراءات على
الواقع وتحريفات عنه.
ونذكر أن إيالن بابي��ه يعتبر أحد أبرز باحثي ومؤرخي التيار
الجدي��د المع��روف بـ”المؤرخين الجدد” ،الذي��ن أعادوا كتابة
تاري��خ إس��رائيل وتاريخ الصهيوني��ة .يعمل بابيه أس��تاذا في
كلية العلوم االجتماعية والدراس��ات الدولية في جامعة إكس��تر
ببريطانيا ،وهو مدير المركز األوروبي للدراسات الفلسطينية
في الجامعة .من أشهر مؤلفاته “التطهير العرقي في فلسطين“،
و”فكرة إس��رائيل :تاريخ السلطة والمعرفة“ ،و”الفلسطينيون
المنسيون :تاريخ فلسطينيي .“1948
•المصدر ( :العرب) لندن
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الروائي والقاص السوداني مهند الدابي

اجالء الغموض عن التاريخ المجهول
ه��ذه اللحظة لن تنتهي أب��دا ،وأننا لن نصل إلى
أي مكان.

محمد الحمامصي
يملك الروائي والقاص الس���وداني مهند الدابي
نسيجا س���رديا يوجهه نحو مش���روع روائي
سيكون إضافة لمسيرة الرواية السودانية في
أفكاره ورؤاه ولغته وطرائق س���رده ،وفي هذا
“الح���وار” الذي أجرته “الع���رب” مع الدابي
الذي التقين���اه على هامش مع���رض أبوظبي
الدول���ي للكتاب ،نضيء البع���ض من جوانب
عالمه الروائي خاصة في عمله األخير “أطياف
هنري ولكم”.

تج��اوز صديقي خط الس��كك الحديدية والتفت
إلي ليقول شيئا ،لكنه تلعثم ثم نظر نحوي طويال
قب��ل أن تنفجر عيناه بالف��زع ،ثم وجدته يقع من
طوله على نحو غريب وبال إرادة؛ كأنما أصاب
الشلل أطرافه فجأة ،فجريت إليه ،وعندما اقتربت
والتقت عيناي بعيني��ه صرخ بأعلى صوته إلى
ح��د أن لعابه تطاير ف��ي الهواء “ال تأكلني!” ثم
ولى هاربا ت��اركا القنينة الصغيرة الوحيدة التي
كنا نشرب منها .في اليوم التالي عرفت أن هناك
منطقة غرب مدينتي س��نار ،تسمى ‘جبل مويا‘
وفي قم��ة هذا الجبل س��رايا ضخمة ومرهوبة،
وهي مبنية من الكتل الصخرية الكبيرة ،وأن كل
من ينظر إلى هذا البناء الملعون يتحول ليال إلى
وجه أسد ،فيأكل أقرب الناس إليه”.

على غرار روايته األولى “س��حر الضفاف”
يؤك��د الروائ��ي الس��وداني مهند الدابي تش��بثه
بتاري��خ األمكن��ة الس��ودانية في روايت��ه الثانية
الت��ي صدرت أخيرا عن دار فضاءات “أطياف
هنري ولكم”.
يرس��خ الداب��ي ف��ي روايت��ه األخي��رة تمكن��ه
وس��يطرته عل��ى أدوات��ه مطلقا العنان لس��رده
ليط��ول وينفت��ح على أس��رار ذل��ك العالم الذي
يتش��كل ما بي��ن الغرب األميرك��ي إلى الجنوب
الس��وداني ليزيح بع��ض الغموض ع��ن تاريخ
الس��ودان المجه��ول وال ُمبعد عم��دا حيث تدور
الحكاية عن الس��ير البريطاني هنري سولومون
ولك��م في س��راياه الصخرية ،التي ش��هدت كل
م��ا يمكننا أن نطل��ق عليه صفة “بش��ع” وغير
إنس��اني ،إنه��ا رواية تض��يء تل��ك الحقبة من
الداخ��ل ،وتجرب��ة تصطحب معه��ا العديد من
الحكايا والتجارب الوجودية واألفكار.
و ْلكم الغامض
حول فكرة الرواية ونش��أتها وتطورتها ،يقول
الدابي “بدأ ذلك ف��ي منتصف عام  ،2001وأنا
أقض��ي خدمتي العس��كرية في معس��كر الخدمة
الوطنية وقررت اله��رب برفقة أحد األصدقاء،
في اليوم ال ُمحدد ،تحينا الفرصة المناسبة ،ثم في
لحظة مناسبة من الليل اختفى فيها الحارس وراء
ش��جرة أطلقنا س��يقاننا للريح .كن��ا نجري دون
ه��دى ،خائفي��ن ،وجائعين ،وضاليْ��ن ال نعرف
االتجاه الذي نقصد ،ثم اهتديْنا بضوء سيارة من
بعيد ،لكن حدث ما أفسد كل ذلك عندما اعترض
طريقنا أحد خطوط الس��كك الحديدية ،وقد كانت
الهواجس واألوهام تتالعب بنا ،وتصور لنا أن

الرواية السودانية
كيف وقعتْ األمة العربية في المصيدة قبل قرن
كامل؟
ويضي��ف الداب��ي “هن��ا نش��أت فك��رة العمل،
فكن��تُ كلم��ا قابلتُ أح��د أهل الجبل س��ألته عن
هذه الس��رايا الصخرية وما س��رها ومن بناها،
وقد كانت جميع اإلجابات غير ُمرضية بالنس��بة
إلي ،وهي على شاكلة ‘عاش في هذا الجبل قوم
من الكفرة ،فضرب هللا بهم الصخر وس��خطهم
جميعا وحولهم إلى صخور‘.
ش��خص آخر بأن هذه السرايا بناها
ثم أخبرني
ٌ
ش��يطان كبير وأن ملوك الجن يعيش��ون داخلها
وكل من ينظر إليها يلعنونه.
ثم ب��دأت األجوب��ة المنطقية تأت��ي ‘عاش هنا

رج��ل صال��ح اس��مه ْ
ولكم باش��ا ،تلك الس��رايا ح��رب معرفية ،ويق��ول “إن العلم هو الس�لاح
بناه��ا رج��ل إنكليزي وعاش فيه��ا حتى مات‘ .األكثر خطورة ،وتأتي أهمية الرواية وتماس��ها
ف��ي العام  ،2012قررتُ كتابة رواية مس��تلهما مع واقعنا العربي والس��وداني في الطريقة التي
من المعلوم��ات والخرافات الت��ي جمعتها مادة نُهب��ت بها آثارنا وحضاراتن��ا ،وكيف أدى ذلك
للحك��ي .وقد بدأت الكتابة في أغس��طس وكنت إل��ى قي��ام دول عظيم��ة وإمبراطوري��ات نتاج
متحمس��ا فأكملت الرواية في ديس��مبر من العام اجتهادهم في البحث عن األخطاء التي أدت إلى
ذاته ،وكانت قصيرة.
إنهيار دول وممالك عظيمة في المنطقة العربية
ثم قررت زيارة الجبل وس��راياه لالحتفال بهذا منذ قرون خلت ،ومحاولة تفادي تلك األخطاء”.
النج��اح .وهالني ما رأيت هن��اك .اآلن في جبل
موي��ا ،م��ا زال كل ش��يء موجودا ف��ي مكانه ،الرواية فن
خط الس��كك الحديدية ،المحرقتان اللتان تشبهان
األهرامات ،بقايا مخيم العمال ومرافقهم ،ثكنات يلف��ت الداب��ي إل��ى أن “الرواية تكش��ف كيف
ْ
المهندس��ين وبقاي��ا أكواخه��م الخش��بية ،المبنى
وقع��ت األم��ة العربية ف��ي المصي��دة قبل قرن
الحج��ري المك��ون م��ن طابقين دون س�لالم أو كامل ،كيف اهتم التاري��خ بتوثيق أحداث معينة
أث��اث ،الس��رايا الصخري��ة بطرازه��ا الفريد ،على حساب أخرى ،وكيف أن أميركا مثال كانت
بواجهته��ا الضخمة وقبوه��ا وطابقها األرضي ذات ي��وم وطنا قوميا لليهود هاجروا إليه بدعوة
واألول والثان��ي ،الدهاليز الس��رية والممرات ،من الكنائس والمبشرين والرموز السياسية.
أمال في إجالء أوروبا منهم أوال وثانيا ألطماع
بريطانيا في الوالي��ات المتحدة حيث فكرت في
أن س��يادة التاج اإلسباني على تلك األراضي آن
له��ا أن تنتهي ،ثم الحقا بعد العديد من التفاصيل
واألحداث على مس��توى األطماع االستعمارية
الكب��رى توجب تحويل اليه��ود والبحث لهم عن
وط��ن ،واألنظم��ة العربية حتى الي��وم ترفض
بش��كل جاد وصادم مواجهة الحقيقة التي تتمثل
ف��ي وجود أقطاب كبرى تتص��ارع من أجل أن
تس��ود على المنطقة ونفوذه��ا ،والحروب التي
حدث��ت وتحدث ف��ي المنطقة هي مؤش��ر أخير
على أن الوطن العربي هو الس��احة المس��تقبلية
ل��كل الحروب”.ويرى ضيفنا أن ش��خصية مثل
هنري ولكم بكل صراعات��ه ونزعاته وجرائمه
وفتوحاته تجعله سعيدا بالسيطرة عليها ،والعمل
على رواية بهذا الحجم أكسبه ثقة أكبر في الكتابة
ومس��تقبلها وأهميتها ،إذ أن ه��ذه الرواية كانت
مثقلة بالهموم والمعالجات والتحليل والكش��ف،
القاص السوداني مهند الدابي
وهذا جعله ينظر إلى حجم المسؤولية الذي وجد
نفس��ه داخله ،وفي مشوار الكتابة التراكمي فإن
البواب��ات الخفية والنواف��ذ العريضة والنقوش ،أي عم��ل ناجح لهو نجمة أخرى تس��اعده ،كما
الشمعدانات والخطاطيف”.
يق��ول ،في إضاءة س��ماء الغابة الموحش��ة التي
يؤكد الدابي أن “الرواية ليست رواية سيرة أو يحاول اجتيازها والتي يسميها جزافا “الحياة”.
عم��ل تاريخي ،بل هي رواي��ة بالمعنى الحرفي
للرواي��ة” ،حتى أنه لم يش��ر إل��ى المراجع في ويش��دد الدابي عل��ى أن التقنية والش��خصيات
العم��ل إذ أنه “عم��ل فني غير معن��ي بالحقيقة تأتي��ان في مقدمة أولويات��ه ،ودونهما في تقديره
التاريخية بقدر ما يطرح التس��اؤالت ويكش��ف يفق��د العمل الجانب الجمال��ي والخالق ،وبما أن
حال��ة الغم��وض الت��ي تكتن��ف الرج��ل ،ولكن الرواية هي ّ
الفن الذي يُعالج الش��وق اإلنس��اني
مث�لا قرأت بعض أعمال الس��يرة مث��ل ‘الحياة الكتش��اف الحقيق��ة بواس��طة الخي��ال المجرد،
السرية لسرمرست موم’ وغيرها ،والكتب التي كان لزاما علي��ه ،كما يقول ،إخراجها من دائرة
صدرت في تلك الحقبة ويمكن لها أن تقدم بعض الع��ادي والمألوف ،ومن الصعب بالنس��بة إليه
أطراف الخيوط مثل ‘التصورات الجنس��ية عن مواصل��ة التظاه��ر بأن أبرز ما حف��ل به ثابت،
الش��رق األوس��ط’ ،وأكثر ما أفادني هو هنري الرواية عمل فني رفيع وصعب وليس��ت منجزا
ولكم نفس��ه ،باللقطات التي كان يصورها للجبل أكاديميا يخضع لـ”الشروط واألحكام” كما أنها
والرس��ائل التي خطه��ا لحاكم عموم الس��ودان ليست نتاج منجزات حياتية بحتة.
وغيره” .يش��ير الدابي إلى أنه أصر في روايته
عل��ى أن الح��رب من��ذ قرنين م��ن الزمان هي
•كاتب مصري ( العرب) لندن
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ما ال تعرفه عن اإلمام محمد عبده« ..باعث الدولة المدنية»
القاهرة – أشرف عبد الحميد
وصف��ه الكات��ب الكبي��ر محم��ود عب��اس العق��اد
«بعبقري التنوير »،ووصفه الكاتب السيد يوسف
«برائد االجتهاد والتجديد للفكر الديني »،ووصفه
آخ��رون بباع��ث الدولة المدنية وإم��ام المجددين،
وق��ال عنه الكاتب والمفكر محمد عمارة إنه مجدد
الدنيا بتجديد الدين.
ل��م يكن اإلم��ام الراحل #محمد_عب��ده يعلم أن ما
ن��ادى به قبل ق��رن ونصف من الزم��ن يمكن أن
يتحقق ،وأن ما خش��ي منه تحق��ق ،فقد كان بفكره
الثاقب يرى أن استخدام الدين مطية للسياسة يضر
بالدين والسياس��ة معاً ،وأن وصول التيارات التي
تستخدم الدين وسيلة للحكم في بعض الدول يضر
بالدين وبالسياسة وبالحياة.
وكان��ت نظرت��ه المطالبة بإبعاد رج��ال الدين عن
حكم الش��عوب ،مبنية على أساس أنهم قد يعتبرون
رأيهم صوابا ً يتماش��ى مع الدين ،دون أن يدركوا
أنه خطأ يجافي الدين.

عبده واألفغاني ..جدل وحديث نادر
فف��ي الحدي��ث الن��ادر بينهما ،ق��ال محم��د عبده
لألفغان��ي :أرى أن نت��رك السياس��ة ونذه��ب إلى
مجه��ل م��ن مجاهل األرض ،ال يعرفن��ا فيه أحد،
نختار من أهله عشرة غلمان أو أكثر من األذكياء،
س��ليمي الفط��رة ،فنربيه��م على منهجن��ا ونوجه
وجوهه��م إلى مقصدنا ،فإذا أُتي��ح لكل واحد منهم
تربي��ة  10آخرين ال تمضي بضع س��نين أخرى،
إال ولدين��ا  100قائ��د من ق��ادة الجهاد في س��بيل

الشهيرة إن بقاء األزهر متداعيا ً على حاله محال،
فهو إما أن يعمر ،أو أن يتم خرابه.
كان اإلم��ام الراحل قد وص��ف األزهر بأوصاف
قاس��ية ،إذ كان ي��راه باعثا عل��ى الجمود .ولم تتح
لمحم��د عب��ده فرصة إصالح األزه��ر إال بعد أن
تولى الخديوي عب��اس الثاني الحكم ،حيث أصدر
مرس��وما ً يقضي بإنش��اء مجل��س إلدارة األزهر
ويض��م بي��ن أعضائه محم��د عبده ،فج��دد اإلمام
بعض األش��ياء في األزهر وحاول اإلصالح حتى

كان ي��رى أن اإلص�لاح يب��دأ يف الفكر وحمارب��ة اجلهل،
والتخل��ف دون رفض أص��ل حضارتنا العربية وهو اإلس�لام

اإلصالح ،ومن أمثال هؤالء يرجى الفالح.
ورد جم��ال الدين األفغاني قائ�لاً :إنما أنت مثبط
نحن قد ش��رعنا في العمل ،والبد من المضي فيه،
ما دمنا نرى منفذا.
يش��ار إلى أن التجديد الديني كان س�لاح االثنين،
نفي وتشريد
في منتصف القرن التاسع عشر نادى اإلمام الراحل لكن محم��د عبده كان ي��رى أن اإلصالح يبدأ في
باإلصالح الديني ،وتجديد الفكر اإلسالمي ،وكما الفك��ر ومحارب��ة الجه��ل ،والتخل��ف دون رفض
يق��ول أقاربه الذين التقت به��م» العربية.نت» في أصل حضارتنا العربية وهو اإلسالم.
مسقط رأس��ه بقرية محلة نصر بمركز شبراخيت وكان الخالف بي��ن األفغاني ومحمد عبده يقتصر
محافظة #لبحيرة  ،فإن تلك المطالبات كانت سببا ً على اإلص�لاح والنهوض بالوطن ،فاألفغاني من
في نفيه وتش��ريده ودافعة ل��ه للعزلة والرغبة في أنص��ار الثورة ضد االس��تبداد والقهر ،بينما يرى
االبتعاد عن #مصر.
محم��د عب��ده أن تغيير المجتم��ع وإصالحه يجب
وتحق��ق له ما أراد حيث نفي إلى #لبنان وفرنس��ا أن يكون تدريجياً ،وع��ن طريق التعليم ومواجهة
وهناك التقى بأستاذه جمال الدين األفغاني .
الجمود والتخلف.
كان جمال الدين األفغاني س��ببا ً ف��ي تحول محمد
عب��ده م��ن #الصوفية إلى الفلس��فة ،ودافعا ً له إلى إصالح األزهر
اإلصالح ،لكنهما اختلفا في األس��لوب والوس��يلة لخ��ص محمد عب��ده منهجه في اإلص�لاح الديني
وم��ازال حديثهما ونقاش��هما ع��ن اإلصالح يثير واللغ��وي ،وكان ال يرى طريق��ا ً لإلصالح الديني
س��وى بإص�لاح األزهر ،وق��ال في ذل��ك جملته
اإلعجاب والجدل معاً.

رحل الخديوي واستقال معه محمد عبده.
ويق��ول الكاتب الكبي��ر محمود عب��اس العقاد في
كتابه «عبقري اإلص�لاح محمد عبده» إن اإلمام
كان ثائ��راً ،ولكنه لم يكن عرابياً ،كان يؤيد الثورة
العرابي��ة في أمرين هما تنبي��ه الرأي العام وجمع
كلمت��ه للمطالب��ة برف��ع المظالم وإص�لاح الحكم
وإسناد المناصب الكبرى ووظائف الحكومة عامة
إلى الوطنيين.
وثانيهما ه��و التعويل على إنه��اض األمة وإقامة
نهضتها على أس��س التربي��ة والتعلي��م وإعدادها
للحكم النيابي المس��تقل برغبتها الصادقة وقدرتها
علي صيانته من عبث الوالة المتسلطين.
توق��ع محمد عبده أن تنهض أوروبا وتس��بق دول
العرب والمس��لمين ألنهم يطبقون اإلسالم دون أن
يعتنق��وه من حي��ث االلتزام واإلتق��ان واالنضباط
الخلق��ي والس��لوكي وأخذهم باألس��باب في إقامة
حض��ارة دون انغالق فك��ري ،أو جمود عقلي أو
االنصياع لحكم الباب��اوات .وكان يقول إن الحاكم
لي��س ل��ه س��لطة دينية فيحك��م على عقائ��د الناس

بالفس��اد أو الصالح ،كم��ا كان يفعل الباباوات في
أوروبا ،وإنما الحاكم سلطته مدنية ويحكم بالشرع
اإلسالمي كسلطة تنفذ هذا الشرع.
وجدت إسالما ً ولم أجد مسلمين
وف��ي رحلته إلى فرنس��ا انبهر اإلم��ام الراحل بما
رآه م��ن نهض��ة وتنمي��ة وحضارة .وق��ال جملته
الشهيرة وجدت هنا إسالما ً ولم أجد مسلمين ،وفي
ديار اإلس�لام وجدت المس��لمين ولم أجد اإلسالم،
ويضيف وج��دت المب��ادئ والقيم والمث��ل العليا،
وكله��ا صفات يطالبنا بها اإلس�لام ووجدت أمانة
وإتقانا وإخالصا ،وكلها س��مات يحثنا عليها ديننا،
وبذلك فهم مسلمون بال إسالم.
كان محم��د عب��ده موقنا بأن المش��كلة ليس��ت في
الدي��ن ،وإنم��ا في الفه��م الخاطئ له ،وم��ا تراكم
عل��ى ه��ذا الفهم من أفكار اس��تمرت ف��ي الوجود
واكتسبت قداسة طمست حقيقة اإلسالم التي تدعو
للبن��اء والرقي المادي والروحي ،باتس��اع المكان
والزمان ووفق متطلبات كل عصر.
ً
وعندم��ا توفي عبده كان الخبر صادما للمصريين
والعرب وكل عش��اق التنوير والحضارة وتجديد
الفكر.
ورثاه شاعر النيل حافظ إبراهيم قائالً :
بكى الشرق فارتجت له األرض رجة
ضاقت عيون الكون بالعبرات
ففي الهند محزون وفي اليمن جازع
وفي مصر باك دائم الحسرات
وفي الشام مفجوع وفي الفرس نادب
وفي تونس ما شئت من زفرات
بكى عالم اإلسالم عالم عصره
سراج الدياجي هادم الشبهات.
•المصدر  :العربية نت
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من هم عباد اهلل الصالحون؟
سأل سائل :ملاذا ينصر اهلل «الكافرين» وخيذل «املسلمني»؟
الزبُوِر ِم ْن َب ْعِد ِّ
تذكرت وأنا أمسع هذا السؤال اآلية القرآنيةَ « :وَل َق ْد َك َت ْب َنا فيِ َّ
الص حِ ُ
الذ ْكِر َأ َّن األر َ
ال َ
َر ُثهَا ِع َباِد َي َّ
ون».
ْض يِ
لكن من هم عباد اهلل الصاحلون؟
إن أقوام��ًا من غري املس��لمني يقيمون يف بالدهم نظام احلكم الرش��يد وحيس��نون اس��تثمار م��وارد األرض يف صناعة م��ا ينفع الناس،
وحيافظ��ون عل��ى نظافة الطرقات ويش��يدون العمران وينش��ئون يف بالدهم جن��ات وحدائ��ق ذات بهجة ،ويقيمون دول��ة الضمانات
االجتماعي��ة ،ويؤخ��ذ فيهم احلق م��ن القوي فريد إىل الضعيف ،وينفق��ون أمواهلم يف البحث العلمي واالكتش��افات ويقدرون العمل
واإلنتاج ،وإذا عمل أحدهم عم ً
ال فإنه يتقنه ،فهل ذلك فعل الصاحلني أم فعل الفاسدين؟
وإن أقواما ً من المس��لمين يحكمون باالس��تبداد
ويطوفون فوق بحار من النفط دون أن يحس��نوا
استثماره ،ويلوثون الشواطئ ويلقون األذى في
الطريق ويقطعون األشجار ويخربون العمران،
ويغش��ون في الطعام والدواء ،ويس��رقون آثار
بالده��م ،و يبع��دون ذوي الكف��اءات ويقرب��ون
المع��ارف ،وتس��تأثر فئة قليلة منه��م بالخيرات
والثروات بينما يقاس��ي األكث��رون حياة البؤس
والقهر االجتماع��ي ،وال ينصف الضعيف فيهم
من القوي ،و يزهدون في العلم والعمل ويؤثرون
الكس��ل والخم��ول ،فهل هذا فع��ل الصالحين أم
فعل الفاسدين؟
ف��ي لغتنا الدارج��ة نقول «إصالح الس��يارة»
بمعن��ى إع��ادة تأهيله��ا لتكون ق��ادرة ً على أداء
وظيفته��ا ،وف��ي القرآن« :دع��وا هللا ربهما لئن
آتيتن��ا صالحاً ..أي لئن أعطيتنا ولدا ً س��ويا ً غير
معاق ،فالصالح ه��و القدرة على أداء الوظيفة،
وإذا أردن��ا أن نقيس صالح اإلنس��ان أو فس��اده
فلننظر إلى الوظيفة المقررة له في الحياة.
اإلنس��ان هو خليفة هللا في األرض اس��تعمره
فيه��ا ،لذل��ك فإن صالح اإلنس��ان يؤش��ر عليه
بفاعلي��ة أداء دوره ف��ي عم��ارة األرض
وإصالحها ،ولو كانت وظيفة اإلنس��ان أن يعبد
هللا وحس��ب ،بالمفهوم الرهباني للعبادة ،النتفى
مب��رر اس��تخالفه ،إذ إن المالئكة كانت تس��بح
بحمد هللا وتقدس له ،لكن ميزة آدم التي اس��تحق
االس��تخالف بها ونال مكرمة سجود المالئكة له
هو أن هللا علمه األس��ماء كلها ،وتعليم األس��ماء
يعني منح اإلنس��ان أدوات التمكين والس��لطان،
وس��خر له ما في الس��ماوات واألرض جميعاً،
وف��ي ضوء هذه الرؤية القرآني��ة ينبغي أن نعيد
تعريف اإلنسان الصالح واإلنسان الفاسد.
إن التص��ور الرهبان��ي للدي��ن يعطي الصالح
معنى يقترب به من الموقف السلبي تجاه الحياة،
ً
فالصال��ح في مخيلتنا ه��و الزاهد في الدنيا كثير
الصوم والص�لاة والصدقات وحس��ن األخالق
في التعامل مع الناس ،وهي رؤية ليست خاطئةً
كليا ً ولكنه��ا قاصرة ،ألن التصور القرآني يفرد
مس��احةً مهمةً للق��وة والفاعلي��ة واإليجابية في
الحياة.

أحمد أبو رتيمة *

كان النبي محمد صلى هللا عليه وس��لم يس��تعيذ إذا ً فالص�لاح مرك��ب يم��زج بي��ن األخ�لاق
ب��اهلل كل صباح ومس��اء من الكف��ر والفقر ومن والق��وة ،بين البعد الروحي والبع��د المادي ،بما
العجز والكس��ل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ،يحقق وظيفة اإلنس��ان على األرض ،لذلك أثنى ينصف الضعفاء و يضرب على أيدي الباغين.
وقد جاء في األحاديث أن هللا تعالى يحب المؤمن هللا تعالى على أولي األيدي واألبصار ،وقدم لنا
الكيس الفطن والمؤمن المحترف ويكره الرجل أمثل��ةً لرجال صالحين فاعلي��ن ،مثل داود الذي يق��ول ش��معون بيري��ز أح��د مؤسس��ي دول��ة
البط��ال ،وهذا يوس��ع مفهوم المعصي��ة الدينية أالن هللا له الحديد ،وس��ليمان ال��ذي آتاه الملك ،االحتالل مجيبا ً على سؤال كيف قامت إسرائيل:
فهي ال تقتصر على السرقة والكذب مثالً بل إن وذي القرني��ن الذي أوتي من كل ش��يء س��بباً« ،لقد بنينا مجتمعنا بأيدينا ،وبنينا المدن المتطورة
ويوس��ف الذي أعطي خزائن األرض ،فالقدرة وطورنا أفضل زراعة في العالم ،ال تستطيع أن
الكسل والضعف معاص يؤثم صاحبها.
المادي��ة ض��رورة لتحقي��ق غاي��ة اإلنس��ان من تفهم إسرائيل دون هذه األشكال».
ب هَّ
للاُ االس��تخالف ،والعاجز الضعيف بعيد عن مراد
«و َ
ض َر َ
يقول القرآن في س��ورة النح��لَ :
ش ْيءٍ َوه َُو هللا ،لذل��ك ف��إن الص�لاح ال يع��رف بالزهد في ربما يكون هذا الرأي ثقيل الوقع على نفوسنا،
َمثَلاً َّر ُجلَي ِْن أ َ َحدُ ُه َما أ َ ْب َك ُم لاَ يَ ْقد ُِر على َ
ت بِ َخي ٍْر ه َْل الحياة ،بل يجب توفر الصالح الوظيفي لإلنسان لكنه محق في أننا لن نس��تطيع أن نفهم إسرائيل
تو ِ ّج ّههُ لاَ يَ��أ ْ ِ
َك ٌّل عل��ى َم ْ
��ولاَ هُ أ َ ْينَ َما َ
ْ
ْ
ص َراطٍ وهو قدرت��ه الفاعلة على امت�لاك أدوات القوة دون ه��ذه الجوانب ،إذ إن هللا ال ينصر أحدا ً إال
ْ
على
ُو
ه
و
ل
د
ع
ال
ب
ر
م
أ
ي
ن
م
و
ِ
يَسْ��ت َ ِوي ه َُو َ َ َ ُ ُ ِ َ ِ َ َ
لصناعة الحياة واستثمار الموارد وإقامة القسط بأفعال صالحة يفعله��ا ،بالمعنى الوظيفي لكلمة
ُّم ْست َ ِق ٍيم».
الصالح ،وافتراض أن إسرائيل قامت وتمكنت
من ال شيء هو افتراض مناقض لقانون الحياة،
الـص�لاح مرك��ب يـم��زج ب�ين األخ�لاق والق��وة ،ب�ين البع��د
ف��إذا فعلن��ا ذات األفع��ال المادي��ة الصالح��ة ثم
أضفن��ا عليها صالحا ً روحي��ا ً وصالحا ً أخالقيا ً
الروح��ي والبع��د امل��ادي ،مب��ا حيق��ق وظيف��ة اإلنس��ان عل��ى األرض
كونن��ا أصحاب الح��ق وكونهم الباغي��ن علينا،
فس��ينصرنا هللا« :كالً نم��د ه��ؤالء وهؤالء من
في األرض.
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً».
ه��ذه اآلية ت��ذم الرج��ل األول ألن��ه «ال يقدر
على ش��يء»« ،وهو كل على م��واله»« ،أينما ربما ال توجد اليوم أمة نموذجية تس��تحق لقب
توجه��ه ال ي��أت بخير» أي إنه كس��ول ضعيف «عب��اد هللا الصالحين» خالصا ً من دون الناس ،في األسبوع الماضي كنت أقرأ في كتاب معالم
غير منتج ،وهذا يعني أن المؤمن المنشود قرآنيا ً لك��ن يمكنن��ا التفري��ق بي��ن «أفع��ال صالحة» تاريخ اإلنسانية وأرى كيف يطوف علماء اآلثار
ليس الضعيف الزاهد في الحياة بل القوي المنتج وأخرى فاسدة فنقترب من تفكيك معضلة «لماذا ق��ارات العال��م بحثا ً عن جمجمة أو فك إنس��ان،
ينصر هللا أمما ً غير مسلمة ويخذل المسلمين؟» .وكيف يفرحون فرحا ً عظيما ً كلما اكتش��فوا أثرا ً
الذي ينفع الناس وال يعيش َكالً عليهم.
يقودهم إلى خطى اإلنس��ان القدي��م ويخضعونه
ف��ي قص��ة ذي القرني��ن يظه��ر مث��ال الرجل إن م��ن ينصره��م هللا فإنم��ا ينصره��م بأفعال لكل جوان��ب الفحص واالختبار أم�لاً منهم في
الصال��ح ذي القوة والس��لطان ،وق��د آتاه هللا من صالح��ة فيهم ،والفع��ل الصالح هو ال��ذي ينفع اس��تنطاق أس��رار التاريخ ،وفي ذات األسبوع
كل ش��يء سبباً ،فأحسن اس��تثمار قوته في حكم الن��اس« :وأم��ا م��ا ينف��ع الن��اس فيمك��ث في ق��در لي أن أس��مع مس��ؤوالً في ب�لادي يصف
الش��عوب بالع��دل ومحارب��ة اإلفس��اد و إعانة األرض» ،فاالهتمام بالبحث العلمي فعل صالح اآلثار أنها «مجموعة م��ن األواني الفخارية»،
الضعفاء كم��ا فعل ببناء الس��د الحابس ليأجوج ألنه يكش��ف س��نن هللا ويعين الناس في تسخير وأن أس��مع في ب�لاد عربية أخرى عن س��رقة
ومأج��وج المفس��دين ف��ي األرض ،وف��ي نفس الس��ماوات واألرض له��م ،واالهتم��ام باآلث��ار اآلثار ،فأدرك��ت جانبا ً من حكمة هللا في ظهور
القص��ة يظه��ر مثل الق��وم الضعف��اء العاجزين فعل صالح ألنه س��ير في األرض لمعرفة كيف األمم األخرى علينا.
الذين يمتلكون ثروات طبيعيةً لكنهم ال يحسنون ب��دأ الخل��ق ،واالهتم��ام بالزراعة واألش��جار
تصنيعها واالنتفاع منها في ش��يء ،فيعرضون فعل صال��ح ألنه يعطين��ا األوكس��جين والغذاء إن األحق بأداء دور االس��تخالف في األرض
عل��ى ذي القرنين أن يعطوه من ه��ذه الثروات والجمال ،واالقتصاد في اس��تهالك الموارد فعل هو بال ش��ك م��ن يع��رف قيمة كن��وز األرض
مقاب��ل حمايتهم م��ن يأجوج ومأج��وج ،لكن ذا صالح ألن هللا ال يحب المسرفين ،وسن القوانين ويصونها ،إن األحق باالستخالف هو من يعمل
القرنين يس��تنهض قوتهم ويح��رض فيهم العمل لتجريم صيد األس��ماك الصغيرة هو فعل صالح بس��نة ذي القرنين ،وليس من يعمل بسنة يأجوج
واإلنت��اج« :فأعينون��ي بق��وة» .وبالتأكي��د فإن ألنه يحمي الث��روات الطبيعية ،وتقليص الفجوة ومأجوج
المث��ال الذي يزكيه القرآن هو ذو القرنين القوي بين األغنياء والفقراء هو فعل صالح ألنه ينشط
كاتب فلسطيني  -غزة
الع��ادل وليس أولئك الكس��الى الذين ال ينتجون عجل��ة االقتص��اد كيال يك��ون المال دول��ةً بين •	
« المصدر  :عربي»21
شيئا ً وال يقدرون على شيء.
األغنياء منكم ،وس��يادة القانون فعل صالح ألنه

إن األحق بأداء دور االستخالف يف األرض هو بال شك من يعرف قيمة كنوز األرض ويصونها،
إن األحق باالستخالف هو من يعمل بسنة ذي القرنني ،وليس من يعمل بسنة يأجوج ومأجوج
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السيد محمد حسن األمني

السلطة اإلسالمية ال تأخذ رشعيتها من رجال الدين
حاوره :وسام األمين
الدولة االس�لامية النموذجية م��ا زالت المتخيّل
الرئيس��ي للحالمين بحكم هللا على األرض ،هذا
الحلم جسّ��ده فك��ر نخبة من المثقفي��ن المتدينين
فتصور
ليحاك��ي الحقا خي��ال عامة المس��لمين
ّ
بعضهم ان القوة هي الوس��يلة االنجع في س��بيل
بمآس جمة
تطبيق حكم الش��ريعة ،ليتسبب ذلك
ٍ
ما زال��ت تعاني منها العديد م��ن بلداننا العربية
والمسلمة.
يقول س��ماحة العالمة المفكر االس�لامي السيد
محمد حسن االمين “ال يمكن أن نتصور مجتمعا ً
إسالميا ً أو مسلما ً دون أن نقرن ذلك بالتزام هذا
المجتمع بأحكام اإلسالم ،وهذا هو القدر المتيقّن
من كون الس��لطة إسالمية .أما أن تكون السلطة
س��لطة دينية أي تأخذ شرعيتها من رجال الدين
أو الفقه��اء ،فه��و م��ا نختلف فيه ع��ن اآلخرين
ونرى أن باإلمكان قيام س��لطة اسالمية في دولة
مدنية حديثة .أما التش��ريعات في هذه الس��لطة،
حرة وليس��ت خاضعة لمراقبة
فينبغي أن تكون ّ
مجلس ديني وف��ي هذه الحال ،فنحن ال نرى أن
هناك حاجة لمن يش��رع لهذه السلطة أو يمنحها
الش��رعية ،ذلك أن وسيلة إضفاء الشرعية على
الس��لطة هو مبدأ الشورى ،وعندما تقوم السلطة

على أس��اس مبدأ الشورى تغدو أحكامها ملزمة
وفي الغالب أن هذه األحكام في مجتمع إسالمي
ال يخش من تناقضاتها مع الش��ريعة اإلس�لامية
علما ً أننا نرى أن أحكامها ملزمة على كل حال،
حتى لو كان البعض يختلف في رؤيته لموضوع
تطبي��ق الش��ريعة أو عدم تطبيقه��ا أو من ناحية

لقواعد اإلسالم ،وإن كان األمر موضع اختالف
ف��ي التفاصيل واالجته��ادات .وه��ذه التفاصيل
واالجته��ادات يرج��ع بتّها إلى مجلس ش��ورى
منتخ��ب بحيث يمثل المس��لمين جميع��اً ،وليس
فقط لذوي من يوصفون بأنهم “أهل حل وعقد”
فاألمة كلها هي أهل الح ّل والعقد ،والعمل خارج

الش��ريعة اإلس�لامية جي��ب أن تطب��ق ب��إرادة املس��لمني
ولـيـ��س مـ��ن خـ��ارج إرادتـهـ��م وبـالـفـ��رض والـقـ��وة
الخط��أ والص��واب في س��ن الش��ريعة الملزمة
للمجتمع”.
وبرأي السيد األمين أن “العلمانية المؤمنة يمكن
أن تساهم في عالج هذه المسألة .فالعلمانية بهذا
المعنى ليس��ت خروجا ً على الدين ولكنها تحييد
للدي��ن عن الش��ؤون السياس��ية الت��ي هي محل
اختالف وصراع بين فئ��ات المجتمع المتعددة،
ولذل��ك فإنن��ا ن��رى ف��ي العلماني��ة المؤمنة ما
يصون الدين عن أي صورة أو شكل من أشكال
االستغالل.
وأما ما يتعلق بالشريعة فإننا نعتبر ما يصدر عن
مجلس ش��ورى مس��لم ال يمكن أن يكون مخالفا ً

االعتراف به��ذه الحقيقة هو نفي لدور المواطن
المس��لم بوصفه كائنا ً سياسيا ً يملك كامل الحقوق
ويتح ّمل كامل الواجبات الت��ي يتحملها ويمكنها
كل فرد من أفراد المجتمع.
فالش��ريعة اإلس�لامية يج��ب أن تطب��ق بإرادة
المس��لمين وليس من خ��ارج إرادتهم وبالفرض
والقوة”.
ومن ناحية الخش��ية من االس��تبداد باسم االسالم
يق��ول الس��يد األمي��ن أن ” هنل��ك مفك��رون
اسالميون يقولون ان االسالم ال يعرف االستبداد
المطلق وهو صحيح بالنظر إلى أحكام اإلس�لام

وأدبياته ،ولكن يناق��ض كل التناقض القول بأن
هذا االس��تبداد لم تعرفه العصور اإلسالمية أي
اإلس�لام التاريخ��ي .ونحن نطل��ب أن يدلنا من
يدعي غياب الظلم واالس��تبداد ،على أية س��لطة
من س��لطات المس��لمين بعد الخالفة الراشدة لم
تكن مليئة باالستبداد والتحكم بمصائر المسلمين
ومصالحهم وفق أهواء السلطة ومصالحها .هل
كان ذل��ك في العصر األموي؟ أو العباس��ي؟ أو
هل كان في عهد الخالفة العثمانية؟!”.
وينتهي الس��يد االمين بقوله“ :يؤسفني أن أقول
فإن تاريخ الحكم في اإلسالم هو حلقات متواصلة
من اس��تبداد الحكام وصوالً إلى عصرنا الراهن
عندما صارت الس��لطة غير إسالمية وال يمكن
معالجة موضوع استبداد السلطة إال الرؤية التي
قدمناها ،والتي تجعل من الس��لطة ثمرة لشرعية
حرا ً يؤدي إلى إنتاج سلطة غير
انتخابها انتخابا ً ّ
قابل��ة للتداخ��ل كما ه��ي في بع��ض دول العالم
الثالث ونش��ك بأن االنظمة االسالمية الموجودة
حالي��ا حققت قدرا ً كبيرا ً من العدالة لس��ببين هما
غي��اب مبدأ تداول الس��لطة ،وغياب مبدأ حقوق
اإلنسان.
•عن موقع (جنوبية) باتفاق مسبق

تتقدم جريدة البالد بالتعازي

للصديق عصام الربيعي وزوجته السيدة خلود شاكر الصفار

لوفاة ابنتهما الشابة جلني

اليت وافاها االجل يف مدينة لندن اونتاريو
كما وتعزي (البالد) زوجها السيد مارك ماجوريل
واخواتها سؤدد وغسق وسجى وزوج شقيقتها الصديق فراس ظافر كمال

تغمد اهلل الفقيدة برمحته الواسعة واسكنها فسيح جناته واهلمهم مجيعا الصرب والسلوان وانا هلل وانا اليه راجعون
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الجيم المصرية تكتب غ)
عاموديا( –:
مايوهـ)
196ة =
العدد(ت =
شبكة) -
حل ئ = ؤ
أحيانا (ا = أ = إ = ء =

مــاذا قــال الـغــربــيــون عــن الــصــيــام؟
مستر كالرك (صوموا تصحو ) مستر كالرك :أحد كبار معتنقي
اإلس�لام وكان مدي��را ً لألمن القومي في عه��د الرئيس األمريكي
نيكس��ون -يقول« :لقد كان الصوم سببا ً في اعتناقي اإلسالم ألنه
كان عالجا ً جذريا ً لمرض الصداع النصفي (الشقيقة) الذي عانيت
من��ه على مدى عمري الطويل دون أن يفلح عالج من العالجات
في خالصي منه ،وعندما قرأت قول النبي صلى هللا عليه وس��لم
بدأت الصوم اإلسالمي على عين أحد اإلئمة ،فما أن انتهى الشهر
حتى اختفى الصداع نهائياً ،والحمدهلل رب العالمين».

ي
ت

ن
ب

 -1منزلة ليلة القدر – عضو في الجسم (معكوسة)
 -2يكري – عالمة شهر رمضان (معكوسة)
 -3يعلن اإلفطار في رمضان  -برد
 -4دقه – عدم المعرفة (معكوسة) – نقل غير حرفي
 -5يهاجم – عبادة رمضانية
تجرا
 -6سارق – نصف طعام – وجع ّ -
 -7طباعي ،أخالقي (معكوسة) – الغيم (مبعثرة) – أصل الشيء
 -8مقيم في غير وطنه فرارا – فبراير (مبعثرة)  -متشابهة
 -9تكمل – كنية أحد الصحابة – الموكب ،القافلة
 -11متشابهة – هاتفه المحمول  -ورع
 -11نبرر (معكوسة) – شركة بترول أمريكية – يثبت التهمة
وصب
 -12متشابهان – صوت األمعاء – سال
ّ
 – 13بالده – متشابهان – حيوان بحري بالصدف
 -14منحن – تخصيصات ممنوحة لهم
 – 15خلطته – مضيء – مكان نطقه ومضغه

بريطانية -أس��ملت منذ  5س��نين تقول« :إنها من��ذ بدأت االلتزام
بصيام شهر رمضان المبارك تعلمت فضائل كثيرة كانت تجهلها
هي وكثير من صديقاتها ،مثل الصبر ،والتحمل والتبرع للفقراء،
والمس��اكين ،وتستطرد قائلة« :أنه يجب على اإلنسان سواء أكان
مس��لما ً أو غير مس��لم أن يدرك أن هللا تعالى خلقنا ألداء واجبات
معين��ة (العبادة) التي ين��درج تحتها إتقان العم��ل وتطوير أنماط
عيش��نا بما يرتضي هللا تعالى ،ويعود علينا بالنفع» وتقول« :من
الفروق بين اإلنس��ان والحيوان الش��عور بالمسؤولية تجاه الغير،
وتحس��ين األوضاع المعيش��ية في العالم ،فالحيوانات منقادة نحو
إش��باع غرائزها بش��كل أو بآخر دون التفكير ف��ي عواقب ذلك،
ولذا تنصح اإلنسان أال يكون مثل الحيوانات ،فقد كرمه هللا تعالى
بالعقل ،هذا الكالم يذكرنا بقوله تعالى{ :إِ َّن هَّ
للاَ يُد ِْخ ُل الَّذِينَ آ َمنُوا
ت َجنَّا ٍ
ار َوالَّذِينَ َكفَ ُروا
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ تِ َها الأْ َ ْن َه ُ
َو َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
لأْ
َّ
��ار َمث ًوى ل ُه ْم} [محمد:
يَت َ َمتعُ��ونَ َويَأ ُكلونَ َك َما ت َأ ُك ُل ا ْنعَا ُم َوالنَّ ُ
]12

جاين :الصيام مفيد جس��ديا ً وعقليا ً وروحيا ً جاين :من كندا تقول:
«أنها تعاني من مرض ضغط دم مرتفع ،تعاطت مرارا ً وتكرارا ً
أدوي��ة متنوع��ة لكن دون ج��دوى مع هذا الم��رض ،ثم نصحتها
صديقاتها المس��لمات بالصيام ،فلما بدأت تلتزم بالصيام ،فوجئت
بهبوط الضغ��ط المرتفع للدم ،ومنذ تلك الفت��رة قررت المواظبة
على الصيام ،حيث إنها تعتقد أنه مفيد لإلنسان في مجاالت كثيرة،
جسديا ً وعقلياً ،وروحياً» .وتستطرد قائلة« :أنها تقوم اآلن ببحث
تيري :الصيام مدرسة للصبر والتكافل أما تيري :وهو أمريكي-
موضوع��ي عميق حول فوائد الصيام م��ن جميع النواحي ،وهذا
أسلم منذ ثالث سنوات فيقول« :إن صيام رمضان يوحي بتوحيد
صو ُمواْ َخي ٌْر لَّ ُك�� ْم ِإن ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ }
{وأَن ت َ ُ
يذكرن��ا بقوله تعالىَ :
المس��لمين ،وتآزرهم ،ومنه يتعلم المس��لم قم��ة الصبر والتحمل
[البقرة]184 :
وتبادل الش��عور مع الفقراء والمعوذين ،مما يشجعه على التبرع
مرغاريتا :ش��هر رمضان فضائلة كثيرة أما مرغاريتا :مهتدي بكل غال ونفيس لصالح األقل حظا ً منه من المس��لمين وغيرهم،
ة

 -1أفضل انتقاء – وقت نزول القرآن
 -2ينادي للصالة – عبادة ليلية
 -3ينتقل من بلد إلى بلد – اتفاق عام – نما وكثر
 -4غير متصلب – نداء – خنفساء (معكوسة)
 -5وحي – اشتغل – من سور القرآن
 -6صيغة دعاء – نهلوا  -للتأوه
 -7إبل (معكوسة)  -يعزيهم
 -8قلوب مغطاة (معكوسة) –السفلة الخسيسون  -اكتمل
 -9وصف لشهر رمضان  -رفضن
 -11ترضاه (معكوسة) – حرف نهي – بطل يأكل السبانخ
 -11قياس مساحة (معكوسة) – استعدادات – في المالبس
 -12مباراة (معكوسة) – قابلهما
 – 13برامج نقاسية (معكوسة) – يجري فيه الدم  -موت
 – 14همزتان – أحالم مزعجة (معكوسة)  -يشارك
 – 15متشابهة – كمبيوتر – نمنع عنه

ثم يتأسف بعد ذلك ،بأن هذه الفضائل تتضاءل بعد شهر رمضان
كثيرا عند انتهاء ش��هر رمضان
المب��ارك ،وقد نوه بأنه يح��زن ً
ألن��ه في هذا الش��هر الفضيل يعيش أجواء مختلف��ة تما ًما ال يكاد
يج��د مصطلح��ات كافي��ة لوصفها ،ويدع��و هللا تعال��ى أن يبلغه
رمضان إن ش��اءهللا ،وق��د نوه بأن بعض زمالئ��ه في العمل من
غير المس��لمين ،يحرصون كل الح��رص على أداء الصيام معه،
ويشعرون باالرتياح من فعل ذلك.
جيرمي :وهو مهتدي من أوغندا -أسلم منذ خمس سنين يقول « :أن
شهر رمضان بمثابة معسكر تدريبي حيث يتلقى المسلمون تدريبًا
مكثفًا ف��ي الصبر ،والتحمل ،واالبتعاد عن الرذائل والمحرمات،
فيمس��كون عن الطعام ،والشراب ،والتدخين ،والجماع من طلوع
الفجر إلى غروب الشمس كما يتجنب المسلمون كثيرا ً من الرذائل
مث��ل النميمة والغيبة ،وقول الزور ،وش��هادة الزور ،وغير ذلك
كثير ،ثم ينعى حالة بعض المس��لمين مما س��ماهم عباد رمضان،
حيث إنهم بعد ش��هر رمضان يعودون إلى عاداتهم السيئة القديمة
كأن ش��يئا ً ل��م يكن ،ثم نوه بأنه كان يواظ��ب على صيام رمضان
أثر بال ًغ عليه مما
قبل اعتناقه اإلس�لام ،وكان لهذا الشهر الكريم ً
ش��جعه على مواصلة القراءة ،والبحث حول اإلسالم ثم انتهى به
المطاف إلى اعتناق اإلسالم عن قناعة تامة،
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هل تلجأ ايران اىل خلط االوراق ام تنجح القنوات املفتوحة مع االمريكان يف االتفاق على تسمية رئيس للوزراء ؟
حتى كتابة هذه الس��طور تش��ير االنب��اء الواردة
من بغداد الى ارتفاع اس��هم الس��يد حي��در العبادي
لتش��كيل ال��وزارة القادم��ة عبر كتلة كبي��رة يكون
محوره��ا تحال��ف (س��ائرون) المدعوم من الس��يد
مقت��دى الصدر ،االنباء تش��يرأيضا الى أن الحوار
بي��ن (س��ائرون) و تحالفات (ألنص��ر) و(الحكمة)
و(الوطني��ة) و(الق��رار) ق��د قطعت ش��وطا متقدما
وكذل��ك الحوار بين (س��ائرون) والكت��ل الكردية،
رغم أن هذه االخي��رة تتعرض لضغوطات ايرانية
كبي��رة تدفعه��ا للتحال��ف مع كتل��ة المالك��ي (دولة
القانون) ،ورغم ان الكرد يسعون للعمل على اتخاذ
موقف موحد للحزبين (الديمقراطي الكردس��تاني)
و(االتحاد الوطني) في التفاوض مع الكتل االخرى
في بغ��داد ،اال ان العامل االقليمي ق��د يباعد بينهما
ايض��ا ف��ـ (الديمقراط��ي الكردس��تاني) ل��ن يفرط
بعالقات��ه م��ع تركيا الت��ي تدهورت بعد االس��تفتاء
في كردس��تان العراق ويعمل عل��ى اعادة ترميمها
االن في حين يتمس��ك (االتح��اد الوطني ) بتحالفاته
التاريخية مع ايران وهذه التحالفات يحكمها العامل
الجغرافي بالدرجة االولى .
هذه المعلومات وغيرها ال تحس��م االمر بتقديري
الن (المن��دوب الس��امي االيران��ي) الس��فير ايرج
مس��جدي ممث��ل الدولة االق��وى نفوذا ف��ي العراق
(بشرنا) بعد لقائه مع االحزاب الكردية التي زارته
ف��ي مق��ر الس��فارة ببغ��داد ( )5-24ان(الوق��ت ما
زال مبك��را للحديث عن تش��كيل الحكومة العراقية
المقبل��ة) ويات��ي حديثه ه��ذا في ض��وء معلومات
مؤكدة عن لقاءآت مكوكية يجريها الجنرال قاس��م
س��ليماني (ضابط ايقاع كتلتي الفتح ودولة القانون)
كانت جريدة (الرأي) الكويتية قد اشارت لها هدفها
تشكيل تحالف خماسي كما قالت الصحيفة يجمعهم
م��ع الكرد وبعض نواب تحال��ف (النصر) للعبادي
ومجامي��ع س��نية متفرق��ة من اجل وض��ع (تحالف
س��ائرون والحكم��ة والق��رار) ف��ي المعارض��ة،
الصحيف��ة نفس��ها كان��ت ق��د نقلت ع��ن مصادرها
ف��ي بغداد ان اي��ران لم تعد مصرة عل��ى ان يكون
(رجلها)هادي العامري رئيس��ا للوزراء كما كانت
ت��روج االوس��اط القريب��ة منه��ا بع��د االنتخابات،
وال حت��ى حليفه��ا التاريخي ن��وري المالكي وهذه
المعلوم��ة قريب��ة للواق��ع الن السياس��ة االيراني��ة
معروف��ة (ببراغماتيتها) وهو يؤكد ان هناك قنوات
اتص��ال مفتوح��ة بينها وبين الوالي��ات المتحدة في
الع��راق االن ح��ول رئي��س ال��وزراء المقبل ،الن
الواليات المتحدة كانت قد وضعت خطوطا حمراء
ام��ام وص��ول المالك��ي او العام��ري الى منصب
رئي��س الوزراء .قبل ذلك كان��ت االنباء قد تحدثت
عن لقاء بين الجنرال س��ليماني واياد عالوي زعيم
تحالف الوطنية لم يؤكده او ينفيه احد بشكل واضح،
رغم ان عالوي كرر في حديث صحفي انه يرفض
ان يكون الية دول��ة خارجية دور في تحديد رئيس
ال��وزراء القادم وه��و بهذا يتماهى م��ع طروحات
السيد مقتدى الصدر وحلفائه في تحالف (سائرون)

و اي��ران كانت وما زال��ت وكما هو معروف تضع
(فيتو) على وصول اياد عالوي لهذا الموقع ،وحتى
ه��ذه اللحظ��ة يب��دو أن االمريكان يميل��ون لتكليف
العب��ادي بوالي��ة ثاني��ة ولكن من ي��دري؟ قد تكون
هناك مفاجآت كما اش��ارت مجلة (فورين بوليسي)
االمريكية التي نش��رت تقري��را قالت بأنها اعتمدت
في��ه عل��ى اس��تطالعات رأي لع��دد م��ن المحللين
السياس��يين عادت فيه المجلة االمريكية الى الوراء
للتذكي��ر بقص��ة صع��ود “ن��وري المالكي” لس��دة
الحكم ع��ام  ،2006عندما كان “ن��وري المالكي”
سياسيا مغمورا نس��بيًا في حزب “الدعوة” ،عندما
تم تصعيده ليح��ل محل “إبراهيم الجعفري” رئيس
ال��وزراء األس��بق ،الذي وصم بالعجز الش��ديد بعد
جريمة تفجير ضريح “العس��كريين”  ،في ش��باط/
فبراير عام  ،2006بمدينة “سامراء” .
مغمورا؛
وبالمثل؛ كان “حيدر العبادي” سياس��يًا
ً
عندما تلقى بركات طهران وواشنطن وكبار رجال
الدي��ن في “النجف” ،وتم اختي��اره ليقود البالد بعد
إنهيار القوات المسلحة العراقية في مواجهة اكتساح
تنظي��م الدولة اإلس�لامية (داعش) للب�لاد في عام
.2014
وتكمل (فورين بوليس��ي) قائلة :إنه إذا استمر هذا
النسق ،فلن يختلف س��يناريو اختيار رئيس وزراء
الع��راق القادم ع��ن حقيقتيْ��ن :أولهما أنه س��يكون
م��ن األغلبية الش��يعية وثانيهما :إذا لم تكن رئاس��ة
الحكومة من نصيب “العب��ادي” ،فمن المرجح أن
رئي��س الوزراء س��يكون ش��خصية غي��ر معروفة
نس��بيًا ،للعراقيين والمجتمع الدولي على حد س��واء
وطرحت فيه اسماء قد تنافس (العبادي) و(المالكي)
و(العام��ري) وه��ذه االس��ماء ه��ي (عل��ي دواي)

محافظ ميسان وعلي عالوي وزير المالية والتجارة
الس��ابق وصالح الحس��ناوي وهو وزير س��ابق في
حكومة المالك��ي االولى .وقالت المجلة عنه بأنه قد
يك��ون (حصان الصدر االس��ود) في هذا الس��باق،
المجلة اش��ارت ايضا الى عادل مهدي نائب رئيس
الجمهورية ووزير النفط السابق (نفى الرجل الحقا
ف��ي صفحته على الفي��س بوك ان يكون مرش��حا)
وايضا السياسي العريق اياد عالوي رئيس الوزراء
االول بعد االحتالل .المجلة اوردت اسم طارق نجم
وقال��ت عنه بأنه رج��ل الظل الغام��ض في حزب
الدعوة  ،واس��م ضياء االسدي رئيس كتلة االحرار
البرلماني��ة التابعة للصدر .مصادر التيار الصدري
قال��ت بعد نش��ر تقرير المجلة انه ال يوجد اي اس��م
مطروح بمواجهة السيد العبادي واشارت الى ان ما
ينش��ر يعتمد على معلومات تسربها جيوش المالكي
االلكتروني��ة للتضلي��ل ،واكدت أن العب��ادي متفق
تماما مع برنامج تحالف سائرون الذي وضعه السيد
مقتدى الصدر والذي يتركز على عدة نقاط اساسية
تتلخص بـ تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن نظام
المحاصص��ة .احالة جميع المتورطين بالفس��اد الى
القضاء ،اعالن استراتيجية لتخفيف الفقر والقضاء
على البطالة ،اعادة اعمار المدن المدمرة ،انصاف
ضحايا العمليات االرهابية وتعويضهم ،حل مشكلة
الكهرباء ،التعهد بس��حب جميع الق��وات االجنبية،
التاس��يس لخط سياس��ي بعي��د ع��ن اي محور من
المح��اور في المنطقة ،اجراء تقييم س��نوي اللتزام
الحكوم��ة ببرنامجها تحت طائلة س��حب الثقة منها
ف��ي البرلمان ،ويبدو ان ه��ذه النقاط عرضت على
المرجعية في النجف وحظيت بموافقتها .
مصادر دبلوماس��ية في بغداد قال��ت لـ (البالد) ان
ايران تس��عى في جميع اتصاالتها الى عزل تحالف

الفنان بسام فرج عن جريدة (المدى) البغدادية

(س��ائرون) في زاوية تدفعه هو وتحالف (الحكمة)
وال��ى حد ما (تحالف الق��رار) الى خانة المعارضة
وه��ذه االتصاالت االيرانية تتم بتحفظ فهي تخش��ى
من الش��ارع العريض الذي يملك��ه التيار الصدري
وال��ذي ال يملك��ه اي م��ن حلفائها وال��ذي قد يقلب
جمي��ع الموازي��ن .هناك قضية اخ��رى مثارة وهي
قضي��ة التزوير في االنتخاب��ات والتي ظلت القوى
المحسوبة على ايران بعيدة عنها الى حد ما ،حتى
فجر المرش��ح عن تحالف الفتح الموالي اليران في
الديوانية الس��يد جواد البوالن��ي مفاجأة عندما اتهم
قيس الخزعلي زعيم ميليشيا (عصائب اهل الحق)
الموالي��ة للول��ي الفقيه بس��رقة اص��وات الناخبين،
واته��م العصائب بتزوير نتائ��ج االنتخابات من قبل
فريق فني في الخارج قريب من المنطقة الخضراء
(الجمعة ،)5-25وهذا هو اول اتهام مباش��ر يصدر
من مرش��ح على القوائ��م الموالية اليران فهل يعني
ذلك ان مس��اعي س��ليماني مع التحالف الكردي قد
تعرقلت وفش��لت معها عملية تش��كيل الكتلة االكبر
وعزل (سائرون) وستلجأ ايران باعتبارها الالعب
االكبر في العراق الى خلط االوراق واعتماد خيار
ث��ان فتدف��ع باتجاه توس��يع دائرة االته��ام بالتزوير
لكس��ب الوقت ،علما بان االتهامات بالتزوير كانت
حت��ى تصريح��ات البوالن��ي مح��ددة بمحافظ��ات
كرك��وك ونينوى واالنباروالس��ليمانية وتصدى لها
منذ البداية اطراف في (تحالف الوطنية) كما جرت
مح��اوالت لعقد اجتماعين في البرلمان اللغاء نتائج
االنتخابات فش��لت لعدم اكتم��ال النصاب القانوني،
وقد تدفع ايران الكتل المؤيدة لها النجاح عقد جلسة
للبرلمان اللغ��اء نتائج االنتخابات كما يروج بعض
الخاس��رين االن لعرقلة تقدم حوارات (س��ائرون)
م��ع االط��راف االخ��رى بانتظار الحص��ول على
مكاس��ب اكثر من قن��وات االتص��ال المفتوحة مع
الوالي��ات المتحدة في الع��راق وضمن هذا االطار
وحس��ب تقديري تقع الرسالة (المتفجرة) في حديقة
مقر الحزب الش��يوعي العراق��ي المتحالف ضمن
س��ائرون مع الس��يد الصدر وهي ايضا (اش��ارة لـ
س��ائرون) وقد ياتي االس��وأ اذا لم يتناغم الطرفان
(االمريكي – وااليراني) بسرعة .
الس��يد جعف��ر الموس��وي ،المتحدث باس��م زعيم
التي��ار الص��دري الس��يد مقت��دى الصدر ،اس��تبق
االح��داث وقال في بيان (الس��بت  ،)5-25أنه ليس
م��ن صالحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج
االنتخابات.
خالص��ة الق��ول أن كل ماقال��ه الس��يد الص��در
وقادة (س��ائرون) واياد ع�لاوي وردده الكثير من
الساس��ة العراقيين من ان تش��كيل التحالف واعالن
رئيس الوزراء س��يظل ش��أنا عراقيا هو عبارة عن
(هواء في ش��بك) الن العراق فقد اس��تقاللية القرار
من��ذ االحتالل واصبح اس��يرا للسياس��ات االيرانية
واالمريكي��ة القبيحة التي تتصارع في المنطقة بحثا
عن مصالحها ويدفع العراقيون الثمن .
2018-5-26
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FREEDOM FLOTILLA SAILING AGAIN IN 2018 FOR
THE RIGHT TO A JUST FUTURE FOR PALESTINE
David Heep
Children and minors, who make
up more than half of the Gaza
population of over two million, are
victims of the ongoing blockade,
which has robbed them of their
childhood; their rights to safety,
education, and health; and their
prospects for a decent future.
2018 marks the 70th anniversary
of the Nakba (the Disaster or
the Catastrophe) – the forced
displacement of the native
Palestinian population from what
became Israel. The blockade of
Gaza and the unliveable conditions
suffered by women, children and
men is not a natural catastrophe:
it must be understood in its
political context. The international
community is responsible for the
refugee situation (see unfulfilled UN
Security Council Resolution 194 of
1948); for half a century of military
occupation of the West Bank, the
Gaza Strip, the Golan Heights
and East Jerusalem; and for the
gross violations of individual and
collective rights of the Palestinian
people, perpetrated by the State of
Israel.
In 2018 we sail again to challenge the
blockade and to demand an end to
our governments’ complicity with
Israel’s war crimes and violation of
human rights. The Freedom Flotilla
Coalition ship this year is named Al
Awda (The Return) to underline the
importance of this long-standing
demand of Palestinians for the right
to return to the lands they have been
expelled from. Al Awda left Bergen,
Norway at the end of April, met two
other Freedom Flotilla vessels from
Sweden, Freedom and Mairead
(named for Mairead Magquire, a
Nobel peace laureate who has sailed
three times on boats to challenge the
blockade of Gaza). The three vessels

met the fourth, Falestine (Palestine)
in Kiel, Germany, and have been
traveling together to Amsterdam.
The two smaller boats will take
the river-canal route through
Netherlands, Belgium and France,
to the Mediterranean, while the two
larger ones will travel around the
Atlantic coast. Between them, they
will have visited over a dozen port
communities before reuniting in the
Western Mediterranean for their
voyage together towards Gaza in
late July.
The worsening situation in Gaza
Israel has maintained an inhumane
and destructive blockade of Gaza
for over a decade. In 2012 the

20,000 people are still displaced
from the 2014 Israeli attacks.
Another UN bulletin highlights
the situation of the fishery sector
in Gaza and related concerns. In a
context of high unemployment and
food insecurity, the fishing sector is
one of the few remaining sources
of employment in Gaza, and an
important source of protein and
other nutrients. In our Solidarity
with Gaza Fishers project beginning
in 2017, we focused on showcasing
the constant attacks on fishers and on
creating links between international
fishing communities and fishers in
Gaza.

United Nations predicted that Gaza
will become uninhabitable by the
year 2020 because of the Israeli
blockade.
Since then the situation has only
deteriorated. Since March 30 2018,
when Palestinians in Gaza began the
Great Return March, the UN Office
of Coordination of Humanitarian
Affairs report that medical facilities
in Gaza, which are already
overstrained by the longstanding
shortages of medical supplies,
electricity and fuel, are struggling
to cope with the overwhelming
number of casualties and that over

The Freedom Flotilla Coalition
The international Freedom Flotilla
Coalition (FFC) is a grassroots
people-to-people
solidarity
movement composed of campaigns
and initiatives from all over the
world working together to end
the siege of Gaza. In Just Future
for Palestine our partners are:
Canadian Boat to Gaza, Freedom
Flotilla Italia, MyCARE Malaysia,
Kia Ora Gaza [New Zealand /
Aotearoa], Ship to Gaza Norway,
IHH [Turkey], Palestine Solidarity
Alliance [South Africa], Rumbo a
Gaza [Spain], Ship to Gaza Sweden, The Canadian Boat to Gaza

US Boat to Gaza, the International
Committee for Breaking the Siege
of Gaza and Gaza Freedom Flotilla
Australia and “National Collective
for Palestine” and “Platform of
NGOs for Palestine” [France].
Our partners in Gaza include
the Union of Agricultural Work
Committees, which represents
Palestinian fishers and farmers,
and We are Not Numbers, young
Palestinian journalists who tell
stories that bring us closer to the
reality of life in Gaza.
Learn more about the Freedom
Flotilla
Coalition
at
www.
FreedomFlotilla.org, follow us on
Facebook: https://www.facebook.
com/FreedomFlotillaCoalition/,
on Twitter (https://twitter.com/
GazaFFlotilla) and on Instagram:
h t t p s : / / w w w. i n st a g r a m . c o m /
gazafreedomflotilla.
Many
of
questions about this year’s mission
may be answered on our website:
https://jfp.freedomflotilla.org/
about-just-future-palestine/faq
Al Awda still needs some
renovation work for this voyage,
and we are committed to paying
part of those costs, as well as part of
the costs of acquiring of this hardworking former fishing boat. Our
Canadian Boat to Gaza share of
the international Freedom Flotilla
budget this year is $30 000. Donors
like you have helped us raise
amounts much larger than that in
the past.
You can donate by e-transfer
(Interac, from Canada accounts
only), mailing cheques or money
orders, or online, see : http://
canadaboatgaza.org/donate/
With your support, we can help end
the blockade!
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I HELPED START THE GAZA PROTESTS. I DON’T REGRET IT
since Egypt controls the southern
land exit and Israel restricts access
to the north — as well as forbids
use of our sea and airport (or at least
what’s left of it after three wars).
That thought led to a wish expressed
on Facebook. And it struck such a
chord with people in Gaza that it
set off a movement that culminated
in the historic protests that have
taken place over the last month.
Tragically, Israel reacted even more
brutally than I expected — and I’ve
lived through three of its wars. The
Ahmed Abu Ratima
latest estimate of the number of
RAFAH, Gaza — The seed that protesters killed is 104; more than
grew into Gaza’s Great Return 50 died just on Monday. Thousands
March was planted Dec. 9, just a
few days after President Trump
announced he would recognize
Jerusalem as the capital of Israel.
Palestinians long have held onto
the dream of Jerusalem as our own
capital, or at least as a shared capital
in a country that offers equal rights
to everyone. The feeling of betrayal
and distress in Gaza was palpable.
To clear my head, my friend Hasan
and I took a walk along the border,
which we do every now and again.
“There lies our land,” I said to
Hasan, as I looked at the trees on
the other side of the barbed-wire
fence that confines us. “It’s just a
few kilometers away from here.” more have been injured. But our
And yet, because of that fence and voices needed to be heard, and they
the soldiers who guard it, it is so have been.
far away. Most people my age have My hatred of borders is both
never been permitted to leave Gaza, universal — in the sense that all

Palestinians suffer from them —
and very personal. My grandparents
and their grandparents were born
and raised in the town of Ramla, in
the center of what is now Israel. On
my walks, I imagined my family’s
ancestral land.
But I also have experienced the
destructive impact of borders more
personally. I was born in 1984,
two years after Israel withdrew
from the Sinai Peninsula, dividing
my city, Rafah, between Gaza and
Egypt. The core of the city was
razed by Israel and Egypt to create
a buffer zone, separating families,
including mine, with barbed wire.

years before I saw her again.
On that day in December, as I
watched the birds fly over the
border I could not cross, I found
myself thinking how much smarter
birds and animals are than people;
they harmonize with nature instead
of erecting walls. Later that day, I
wondered on Facebook what would
happen if a man acted like a bird
and crossed that fence. “Why would
Israeli soldiers shoot at him as if he
is committing a crime?” I wrote.
My only thought was to reach the
trees, sit there and then come back.
I couldn’t let go of that thought. A
month later, I wrote another post.
“Thank you, Israel, for opening our
eyes. If the occupation opened the
crossing points, and allowed people
to live a normal life and created
jobs for young people, we could
wait for a few generations,” I wrote.
“We are forced to choose between
confrontations or between life.”
I ended the post with the hashtag
GreatReturnMarch.
Young people in Gaza reacted to
my post immediately, sharing it
and adding their own ideas. Just a
week later, it seemed as if hundreds
of people were talking about it.
We established a youth committee
and met with local agencies and
My mother’s family lived on the institutions. We also met with the
Egyptian side and Rafah’s division national political parties: We wanted
ended in the separation of my to offer all sectors of society in Gaza
parents. Although my mother lived the opportunity to be involved.
a stone’s throw away, it was 19

CONDOLENCES
It is with a heavy heart that we announce the death of our young sister, Lujaien Al-Rubaiey (July 18,
1986 - May 8, 2018), wife of Marc Majorel; daughter of Isam Al-Rubaiey and Khulood Al-Saffar;
and sister of Suedud, Ghasaq, and Saja Al-Rubaiey. Lujaien graduated from the University of Western
Ontario with Honors Specialization in Psychology (with distinction). She went on to continue her
studies in Montreal and Vancouver, where she obtained a Masters in Neuroscience and a Masters in
Clinical Counseling, respectively. Lujaien began working as a Clinical Counselor for addiction and
trauma clients. She was compansionate and empathetic and planned on dedicating her life to help make
people,s lives a little better.
We ask God to forgive and to have mercy upon her, to excuse and to pardon her, to make honourable
her reception, and to admit her into His heaven. Amen.
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I AM RETURNING FROM PALESTINE - 2

April 1, 2018
We received a
Statistical Report
from the Hebron
Rehabilitation
Committee ( HRC
legal Unit Annual
Statistical Report,
2016, published
in Hebron, www.
hebronrc.org/
www.hebronrc.
ps) that outlines
Irene Mathyssen MP.
Israeli violations
in Hebron’s Old City. This report is provided in an
effort to document violations and crimes committed
by Israeli soldiers and settlers with the goal of
exerting efforts to safeguard the rights and security
of Palestinians living in the Old city of Hebron.
All crimes committed by occupation soldiers and
settlers are war crimes under international law.
The HRC document includes photographs of
illegal tents and caravans put up by settlers in
efforts to take over Palestinian properties. There
are reports of the detention of Palestinian citizens,
street interrogations of Palestinians, charts showing
violations committed against men, women and
children, pictures of assaults, the pictures of those
who were shot and died in the streets because
Israel’s army has a shoot- to- kill policy. Among the
dead are men, women and youths. On March 24th,
2017, a human rights activist monitored a shooting
incident where Israeli soldiers opened fire on two
Palestinian youths who were peacefully protesting
at a military checkpoint in the centre of Tel
Rumeida. One of the Israeli soldiers approached
one of the wounded youths, Abed Al-Fatah Sharif
aged 18, and shot him in the head at point blank
range in sight of the ambulance that was waiting
to take Abed to hospital. The soldier received an 8
month sentence of house arrest for the crime and
was released in late March 2018.
The delegation had a field tour of the Cremisan
Valley. Our guide was from the Saint Yves Society,
the legal branch of the Patriarchate of Jerusalem.
Saint Yves provides free legal counsel to the
Salesian Nuns and members of the community of
the Cremisan Valley. The society has produced a
book, (The Last Nail in Bethlehem’s Coffin, July
2017, Society of St. Yves, Catholic Centre for
Human Rights) which documents the Annexation
Wall and the Israeli settlements in the valley.
The Cremisan Valley runs between Bethlehem
and Jerusalem in the occupied West Bank. Parts
of the Cremisan Valley are located in Area C. As
a result the Palestinian government, land owning
families and the municipality of Beit Jala have
great difficulty developing or managing the area.
Basic services like clean water, waste collection
and general management are under the control
of the Israelis. The question of land ownership in
Area C is the result of practices that go back to the
Ottoman Empire.
During the period of Ottoman rule in Palestine,
a Land Register Law known as the ʺTabuʺ was

introduced in 1858 to establish rights of land
ownership. Accordingly, the Land Settlement
Ordinance of 1928 that was introduced during the
British Mandate also tried to solidify rights of land
ownership. However, both approaches failed to
document the situation of land ownership in, what is
now the occupied Palestinian territory, as the Arab
family‐based communal farmers who formed the
majority of the landowners resisted those systems
for several reasons, including that the both systems
neglected the tradition of collective ownership
adopted by the farmers at those times and because
the Turkish Land Register Law forced high
taxes on the registered cultivated lands that were
classified as the land of the emirate. Regardless
of these statutes Israel ‐ as a consequence of 1948
war ‐ took control of 78% of Palestine. Up until the
1967 war, the West Bank came under the Jordanian
administration. Since land ownership has always
been the key issue in the Palestinian‐Israeli conflict,
Israel neither recognized nor authorized the
traditional communal based system of ownership
that had existed for many generations on the land
that covered almost the entire Palestinian rural
area, especially in the southern parts of the West
Bank. Israel has used this situation to its advantage
regarding the building of Israeli settlements (Gilo,
Har Gilo and the network of illegal settlements
called the Gush Etzion Bloc) and the annexation
wall in Area C. The Cremisan Valley is one of
the last green areas in the Bethlehem district and
is comprised of agricultural lands, olive orchards,
the Convent of Salesian Orders, a monastery and
58 Palestinian family owned lands. Through the
linking of these Israeli settlements, the Israelis
are able to classify them as closed military zones.
International law, namely article 49(1) of the
fourth Geneva Convention makes this transfer of
land illegal. Despite this flouting of international
law, Palestinians must make wide detours to avoid
crossing areas restricted to them by the occupation.

The farmers of the Cremisan Valley olive orchards
have been banned from harvesting their crops.
Another settlement, Ma’ale Adumim has been
built to the east of East Jerusalem. This will allow
Israel to annex East Jerusalem and unite East and
West Jerusalem, the so-called “Greater Jerusalem
Bill” and achieve its long term goal to make East
and West Jerusalem the capital of Israel.
In 2002, Israel decided to build its illegal
annexation wall in the occupied West Bank. Israel
sited “security issues” as the rationale for building
the wall. Construction on the wall began in 2004
and has allowed Israel to annex more land to its
borders because the wall surrounds some of the
largest settlements in the West Bank, placing them
on “the Israeli side.” About 85% of the wall falls
inside the West Bank and not on the Green Line
that divides Israel from Palestinian territory.
The Canadian delegation of parliamentarians
continued our tour of Hebron at the Walled-off
Hotel which is across the street from the Israel
wall of occupation. About 62 % of the Wall is
complete with about 38% either planned or under
construction. The Wall itself is about 25 feet tall
( 8 metres) and is a concrete structure with some
future parts indicated with barbed wire or razor
wire. The International Court of Justice has stated
that because Israel is an occupying Power, it must
abide by the Fourth Geneva Convention, the
International Covenant on Economic, Social and
cultural Rights and the International Covenant on
civil and political Rights. The IJC has stated that
Israel must cease construction of the Wall, dismantle
parts of the Wall built inside the West Bank and
compensate Palestinians who have suffered losses
as a result of the wall. The IJC has also called
upon Israel to stop confiscating Palestinian land.
Israel argues that it is not bound by human rights
conventions because those conventions are limited
to a state’s national borders. Hence the frustration
of the Palestinian Authority to secure a Palestinian
State, the two state solution. Israel does not wish
Palestinians to have a secure state that could protect
them from Israeli incursions into the West Bank.
The walled-off Hotel is an art-deco hotel recently
purchased by British artist Banksy. The hotel has
been turned into a small museum and coffee bar
and tavern. The exhibits are a visual chronicle
of the occupation, the Wall and the suffering of
the Palestinian people. The film, “Five Broken
Cameras” plays constantly in a small area of the
museum. Relics from the occupation are on view.
In one area of the coffee shop, there is a trophy
wall. Instead of the dead heads of animals, the
wall mounts feature Israeli surveillance cameras
that have been removed from the area. It was
very clever and showed that resistance among
Palestinians has not been stifled.
The evening of April 1st , hosted by Ms. Abeer
Odah, the Minister of National Economy gave
the delegation a chance to meet and chat with
representatives of the Palestinian private sector.
There is a continued will to build an economy that
will benefit Palestine and its people.
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TRUDEAU CONDEMNS ISRAEL’S ‘EXCESSIVE
FORCE’ AGAINST PALESTINIAN CIVILIANS
Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca
Canada’s prime minister is calling
for an independent investigation of
the violence in Gaza after Israeli
soldiers shot and killed at least 60
Palestinians, and over 2,700 were
injured. Thousands of Palestinians
had gathered at the border between
Israel and Gaza to protest the
inauguration of the U.S. embassy
just relocated from Tel Aviv to
Jerusalem.
Jerusalem claimed their capital by
both Israelis and Palestinians
Both Israelis and Palestinians claim
Jerusalem as their capitals, with
Palestinians hoping to make East
Jerusalem the capital of an eventual
Palestinian state. On the day of
the inauguration, Israeli Prime
Minister Benjamin Netanyahu
proclaimed Jerusalem the de facto
and united capital of Israel. After
violence broke out on May 14,
2018, Canada’s foreign affairs
minister quickly tweeted: “Deeply
concerned” by the violence in the
Gaza Strip.
In a carefully worded statement
on May 16, Justin Trudeau said:
“Reported use of excessive force
and live ammunition is inexcusable.

It is imperative we establish the
facts of what is happening in Gaza.
Canada calls for an immediate
independent
investigation
to
thoroughly examine the facts on the
ground — including any incitement,
violence, and the excessive use of
force,” Trudeau said.

“Canada deplores and is gravely
concerned by the violence in the
Gaza Strip that has led to a tragic
loss of life and injured countless
people. We are appalled that Dr.
Tarek Loubani, a Canadian citizen,
is among the wounded — along with
so many unarmed people, including
civilians, members of the media,

Dr. Tarek Loubani, in blue scrubs, was one of several medical
volunteers who were shot while attending injured protesters. One
died. (Tarek Loubani/Twitter)
Trudeau ‘appalled’ a Canadian
doctor was wounded
Trudeau also demanded Israel’s
leaders explain how a Canadian
doctor was shot.

first responders, and children,” he
said.
“We are doing everything we can to
assist Dr. Loubani and his family,
and to determine how a Canadian

citizen came to be injured. We are
engaging with Israeli officials to get
to the bottom of these events.”
<span style=»width: 0px;overflow:
hidden;line-height: 0» class=»mce_
SELRES_start»></span>
Trudeau
renewed
calls
for
negotiations on two-state solution.
Several
countries
call
for
investigation
Loubani was one of 19 medical
personnel who were shot as they
assisted the wounded. One medic
died. Israel had deployed two
brigades and more than 100 snipers.
Israeli spokesmen said the action
was necessary to defend its border
from terrorists.
The governments of Germany,
Belgium and Ireland as well as
several UN Security Council
members are also calling for an
investigation into the carnage. The
council will not act though because
the U.S. refused saying Israel acted
“with restraint.”
Trudeau’s action criticized
Several pro-Israeli groups and
supporters
have
condemned
Trudeau’s action, saying it is onesided and ignores the provocation
of Hamas.

ANTI-HATE NETWORK CREATED FOR CANADA
Marc Montgomery | english@rcinet.ca
According to activists, there has been a rise in
the number of right wing and white supremacist
groups in both the U.S and in Canada.
This has been facilitated by the internet which
has been used to spread ideology and facilitate
contact.
Evan Balgord is the executive director of the
Canadian Anti-hate Network.
The network involves some 15 academics, legal
experts and journalists.
Balgord says it is modelled on the U.S. “Southern
Poverty Law Centre” which identifies sites and
incidents of racism and hate, and is providing
support for the Canadian operation.
The new organisation says it too will research,
monitor and expose what it says are more than
100 hate groups operating in Canada.
Balgord claims for example the anti-muslim
movement is on the rise in which pro Israel,
and anti-semitic neo-nazis have joined forces to
promote anti-muslim sentiments and by exposing
the neo nazi influence they can create in-fighting in
such a movement thereby weakening its numbers,

influence and memberships.
However, extreme left groups like Antifa which
have been shown to be prone to violence, will not
be targetted by the Anti-Hate Network. Balgord
says such violence does not meet the definition of
a hate group targeting a specific race, religion, or
sexual orientation.
Balgord also claims the so-called “alt-right”

movement was responsible for 16 murders in
the past couple or years, one case by Alexandre
Bissonette who shot and killed six worshippers at
a Quebec City Mosque, and alleged killer Alek
Minassian who used a truck to kill ten in Toronto.
While both may have been influenced by online
hatred, neither was associated with any particular
organisation. Bissonette
has since admitted his
guilt and stated he now bitterly regrets his actions
and the pain and suffering he has caused.
Those who knew Minassian for years have
claimed he was always a bit “odd”. He seems to
have associated with a disparate group of misfits
called “involuntary celibates” blaming women for
not liking them.
Balgord says the existence of online hate sites is
enough to inspire such acts without the individuals
being a part of a movement.
As for the concept of alt-right Balgord says that
term is interchangeable with the term neo nazi. He
claims the alt-right hates jews, hate women, hate
all kinds of people and to achieve their ideal of a
Evan Balgord, executive director of the newly white ethno-state, they espouse mass executions
created Anti-Hate Network. Photo: Twitter and deportations.
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RAMADAN’S APPEAL IN SOCIAL PSYCHOLOGY PERSPECTIVE
In the Islamic
perspective, the
psychological
and the social
dimensions are
strongly stressed
for
humans.
Thus, the right
social order is
that which strikes
a good balance
between
the
individual and
Prof. Mahmoud Dhaouadi the community’s
sociologist-Univ.of Tunis
rights. This is the
way to avoid the
breakdown of what the American sociologist
Robert Bellah calls the social ecology (social
tissues) of society.
The fasting of the month of Ramadan 14302009/
by Muslims illustrates well the balanced benefits
that Muslims societies and their members get
from the practice of fasting. Ten examples are
enough to make the point. Let’s begin by the
rewards which the Muslim individual earns from
fasting Ramadan.
1-The fasting of the month of Ramadan is a
complete avoidance from dawn to sunset of
three basic needs: food, water and sex .These
constitute what modern psychology calls the
primary drives. That is, they are very powerful
driving forces to human life and behaviour and
as such it is very difficult to resist their strong
temptation. Based on their beliefs, the fasting
Muslims defy their primary drives for the entire
month of Ramadan. The latter is, thus, a time for
Muslims to learn how to discipline themselves
in dealing with those basic needs for a period of
four weeks .This fairly lengthy annual discipline
training teaches the fasting individuals patience
and better self-command and control, all of
which are essential assets for the making of
stronger character/personality.
2-There is an overwhelming medical evidence
that appropriate fasting has positive side effects
on the human body. Many physicians recommend
it for their patients as therapeutic health treatment
.But Islam goes further in taking fasting as a
serious matter for the promotion of good health
among the Muslim population. So it makes it a
whole one month annual religious duty for the
majority of the adult healthy Muslim population.
The Quran stresses that fasting is fundamentally

beneficial for people’s health. It purifies the body
by giving the stomach a break during the day
time In this regard, physicians are well qualified
to show us the bio-physiological wisdom for
the individual’s health behind Islam’s appeal
to Muslims to fast for four successive weeks
without interruption.
3-From a social psychological point of view,
Ramadan fasting could be seen as a way of
breaking the routine of the daily pattern of life
followed in the remaining eleven months of the
year. Ramadan constitutes, therefore, a radical
change in the individual and the community’s
life. Evenings and nights become the time of
intense social interactions, spiritual rituals,
festivities and celebrations, while the day life
becomes much calmer.
4-Practically, every fasting Muslim experiences
daily, during the whole month of Ramadan,
a feeling of joy and happiness in the last hour
or so of fasting before the breaking of the fast
at sunset. The fasting person is expected to
be increasingly more cheerful as the time of
breaking the fast comes closer and closer .The
individual is joyful because she /he can, after
the sunset, have complete freedom to satisfy at
will her/his basic needs The person is also happy
because she/he feels spiritually more lifted by
learning to discipline oneself and succeed in
meeting Allah’s appeal to fast.
5-Psychologists as well as sociologists have
described the new generations in modern
Western advanced societies as the me-nowgenerations that can hardly delay gratification.
Ramadan fasting is certainly an ideal annual
religious ritual that teaches both Muslim
younger and older generations a daily practice
of delaying gratification for four full successive
weeks. By practically all accounts, character
and personality building often benefit positively
from such daily gratification delay training.
As to the rewards which the Muslim community,
both in its small and big sizes, could get from
the fasting of Ramadan we limit ourselves also
to five examples.
1-As pointed out ,fasting is good for the
individual’s health but it generates as well
among the fasting population a favourable state
of consciousness toward society’s have-nots,
in particular the poor and the needy who are
often victims of chronic hunger. The fasting
population’s solidarity with the hungry and the
needy is the result of her first- hand experience of

hunger and thirst during the day time of Ramadan
fasting. This is obviously a telling example of
the social role of fasting in the consolidation of
the spirit of social solidarity in Muslim societies.
2-Members of today Muslim families, as
elsewhere, don’t often succeed to share a meal
together. But, with the coming of Ramadan a fullblown meal-togetherness becomes a daily reality.
This repeated all-family-members- togetherness
for four weeks is bound to strengthen the family
as a unit and thus enhances the spirit of solidarity
and cohesion among its members.
3-In the month of Ramadan the exchanges of
evening visits and invitations for breaking the
fast with other families and friends are strong
features of Muslim societies after the sunset.
The hosts and their guests share food and drinks
and prayers and very often spend the evening
together until late into the night. In this way,
Ramadan activates social interactions between
families and friends which contribute, in turn,
to the consolidation of social solidarity and the
strengthening of social bonds between those
concerned.
4-In Muslim countries, Ramadan tends as well
to strengthen social solidarity among the larger
population. Because it has its own particular
values, norms and ethics which fasting Muslims
are expected to follow and share with each other.
In sociological terms, the more
people share a set of cultural symbols the more
their social solidarity becomes compelling and
stronger. The scenes of small villages, towns
, cities and city capitals of Muslim countries
shortly before the sunset fast breaking is a visual
manifestation of a great solidarity that takes
place in Muslim lands. This is the time when we
could hardly still see people on the move outside
their homes, restaurants and cafes in the few
minutes interval before the time of breaking the
fast. At the sunset fast-breaking both crowded
and less populated areas of Muslim societies
become practically equally deserted.
5-We are told today that the number of Muslims
around the world is much greater than one
billion. The majority of those aged 18 years and
older do fast, at the same time, the month of
Ramadan in different continents and countries.
These enormous masses of various ethnicities,
colours and languages are united at once against
the odds of those differences and the differences
of time and space by their shared religious
experience of fasting Ramadan.
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HOW WILL THE RAMADAN THIS YEAR BE REMEMBERED?

Harun Yahya

Just like every Ramadan, this year’s
Ramadan will be an opportunity
for Muslims to strengthen their
bonds of brotherhood. Families,
neighbors, friends and relatives will
come together for Ramadan dinners
(iftar), tarawih prayers and suhoors
and remember God, and will enjoy
a spiritual environment of brotherly
friendship. However, this Ramadan
will also be remembered as a dark
period, where brother killed brother
and innocent people were bombed.
Today, nine out of ten Muslims who
die in a war zone are martyred by
another Muslim›s bullet or lose their
lives to a bomb of a Muslim. Muslims
are the most affected group of people
from the civil wars, power struggles
and terrorist attacks. On top of that,
this situation has been getting worse
and worse for the last 10 Ramadans.
Unless immediate precautions are
taken, we will continue to see this
kind of suffering in the near future,

too, may God forbid.
If we examine Muslim countries as
a whole, this truth becomes much
clearer. For example, this Ramadan,
Shiite and Sunni Muslims in Yemen
will fight against their friends,
neighbors and acquaintances, with
whom they used to pray and fast
together. Sunni and Shiite Muslims
in Baghdad, Mosul and Karbala, who
were living in peace and friendship
until a short while ago, will have
their iftars and suhoors apart from
each other, and even worse, as
enemies.
In fear for their lives, Muslims
in Nigeria and Afghanistan will
probably spend their Ramadan in
their homes and only with their close
relatives. They won’t be able to pour
into streets filled with enthusiasm for
Ramadan; on the contrary, they will
have to spend this blessed month
behind closed doors.
In the Rakhine State of Myanmar, the
Central African Republic, Somalia,
Sudan and Chad, the Muslims will
spend one more Ramadan without a
moment of peace.
And words will fail to even describe
what happens in Syria and Libya in
this Ramadan. Many of our Muslim
brothers in these countries won›t
have any food, or even water for
iftar or suhoor. They will have to
wait for the arrival of aid trucks to
break their fast. Their prayers will be
interrupted by the sounds of gunfire,

CONTINUED FROM PAGE 59
fruit. “It was a vineyard at the height of its yield:
10 tons of grapes a year,” Jahshan tells us. In the
years ahead, he won’t be harvesting the leaves,
either, which sell for 25 shekels ($7) a kilo in the
Hebron market. The harvest was due to begin in
September – it starts later here, in the Hebron
Hills – but now it’s been postponed indefinitely.
“Maybe I’ll plant pakos [Armenian cucumbers]
instead of grapes,” he muses, and then
immediately corrects himself. “Of course I’ll
plant grapes again.” If he or someone from his
family come to the vineyard after dark, he adds,
the army or the police arrive within minutes:
“They see everything, but somehow they didn’t
see the vandals.”
Jahshan estimates the damage done to him and
his family at about 250,000 shekels ($70,000),
though it’s quite clear that the money is not his
prime concern. He feels that there is no one to
protect him and his property.
When he and his relatives arrived Wednesday

the mosques where they performed
their prayers the day before will be
in ruins the day after.
This Ramadan, refugees will again
risk their lives as they flee Syria,
Afghanistan, Libya and Iraq. While
running away from certain death in
their countries, they will lose their
lives on the way or in the sea. The
refugees in camps in Jordan and
Lebanon will only strive to survive
and fast with the international aid
they will receive.
In Turkey, which undertook the
heaviest responsibility for the
Syrian refugees, even though the
non-governmental
organizations
are mobilized and doing everything
they can to help refugees spend
Ramadan in the best way possible, it
is impossible to say that the efforts
are nearly enough.
Millions of Muslims are still waiting
for help from their brothers in the
countries they took refuge in leaving
their families, relatives, friends,
schools and assets behind. However,
the Muslim brotherhood seems to be
forgotten amongst the daily political
agendas and the fight for interests.
The fact is however that, according
to the Qur’an, it is all Muslims› duty
to help innocent people, women,
children, the elderly and the sick
who are in need.
Surely the situation of the Muslims
of the world is not exclusive to
the Month of Ramadan alone. It

morning they didn’t see anything amiss at
first. The vineyard was still green. Even after
he saw one vine cut, he never imagined that
the whole vineyard had been ruined. They
went immediately to the Halhoul Municipality,
and from there called the Israeli-Palestinian
District Coordination and Liaison Office to file a
complaint. They called the police and the Israel
Defense Forces, too, and were asked to go back
to the vineyard, where police and army officers
met them to survey the damage at about 11
o’clock.
A tracker examined footprints, photographs were
taken, and Jahshan and the others were asked
to go to the Kiryat Arba police station to file a
complaint. It was the police who discovered the
black inscription, “We will reach everywhere,”
hidden amid the rocks. Jahshan hadn’t noticed
it. Since then he hasn’t heard anything from the
authorities.
Shlomit Bakshi, spokeswoman of the Judea and
Samaria District of the Israel Police, told Haaretz,
“Upon receiving the complaint, the police

is paramount for Muslims to take
permanent precautions to prevent
the same cruelty from continuing in
the following months of Shawwal
and Dhu al-Qi›dah.
However, some Muslims hold only
the West responsible for all these
events, so they are expecting the
solution from the Western world.
However, if Muslims around the
world banded together in unison,
the Islamic world would have an
extraordinary physical and spiritual
power. Without a doubt, the fact
that today the Islamic world, which
in the past led the world, is now
unable to solve its own problems
is unacceptable for every Muslim
with a good conscience. It should
be remembered that Muslims are
the protectors of one another. The
history of Islam is full of muhajirun
(the immigrants) and the Ansar (the
helpers), who provided shelter for
these people and shared their food
with them. Our Prophet (pbuh)
advised us to not go to sleep full
while our neighbors are hungry. As
required by the moral values of the
Qur’an, we need to prioritize our
brothers and sisters over our own
selves, help those who are weak and
rescue them from oppression.
It is a common prayer of all believers
that Muslims band together and
support each other, creating a zealous
spirit of solidarity in the Islamic
world, and fast.

launched an investigation and several actions
were taken. At this stage, the investigation is still
underway.”
Jahshan comments drily that he hopes the police
will find the culprits and bring them to justice,
but adds, “If a child here had thrown a stone,
they would have caught him already.”
Perhaps the intensive investigation will get an
essential boost from Justice Minister Ayelet
Shaked, who on Tuesday tweeted, “Ratcheting
up the uncompromising war on agricultural
crime. No longer mild punishment without
deterrence Yesterday, a bill I sponsored was
passed [by the Knesset] in the first vote [of
three], stipulating that a police officer can levy a
stiff fine in offenses involving agricultural crime.
That way the criminal will receive immediate
painful economic punishment.”
Agricultural crime, stiff and painful punishment
– Shaked was undoubtedly referring also,
perhaps even mainly, to the ongoing, routine
agricultural terror perpetrated by Jewish vandals
against Palestinian farmers.
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JUNE 7 -- VOTE NDP
FOR CHANGE TO A BETTER ONTARIO

Since 2013 as MPP for London West,
I have worked hard to represent all
Londoners, across different faith,
racial and cultural communities. I
am proud to stand with other NDP
candidates – Teresa Armstrong
in
London-Fanshawe,
Terence
Kernaghan in London North Centre,
and Amanda Stratton in ElginPeggy Sattler - NDP Candidate Middlesex-London – in pushing for
changes that will make life better for
Londoners, and enable all Ontarians to build good lives for themselves and
their families.
In the Ontario Legislature, New Democrats have led efforts to recognize
and celebrate the contributions of people of many different backgrounds.
Last December, I was honoured to co-sponsor a bill declaring November
as Lebanese Heritage Month in Ontario. In 2016, I was proud to support
Teresa Armstrong’s bill to make October Islamic Heritage Month. In the
2016 budget, I was successful in securing funding for the Muslim Resource
Centre for Social Support and Integration to help newcomer families
struggling with trauma.
Kathleen Wynne and the Liberals have had 15 years to address systemic
racism and Islamophobia, but have let people down. Over the last three
years, the number of police-reported hate crimes targeting MuslimCanadians has more than doubled, even as the total number of hate crimes
dropped.
We need a proactive approach to end systemic racism in Ontario, or we
can’t expect things to change. That’s why Andrea Horwath and the Ontario
NDP have pledged to create a new four-year $20 million Ontario AntiRacism Fund, to support community organizations fighting racism and
promoting equity and inclusion. We will also implement a ban on arbitrary
and race-based street checks.
Building a province where everyone can get ahead means identifying
and removing bias and discrimination, especially in the areas of health,
education, children services, and policing. It also means supporting
small businesses to grow and prosper, helping to create good jobs and
strengthening local communities.
We know that skyrocketing hydro bills have been hurting small business.
Only the NDP will bring hydro bills down by 30% and keep them down
over the long run by buying back Hydro One. Only the NDP will fix the
crisis in our healthcare system, and improve public services through new
programs like pharmacare and dental care.
Doug
Ford
and
the
Conservatives have no plan to
help small business in Ontario.
Their corporate tax cuts will
only benefit large, already
profitable corporations. And
their plan to make deep cuts to
public services like hospitals
and schools will only make
things worse.
New Democrats have shown
through our actions what
we stand for. This election
Ontarians can vote for change
– change that will make their
lives better. On June 7, vote
for Andrea Horwath and the
Ontario NDP.
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NDP, TORIES TIED AT 37%
SUPPORT, NEW POLL SUGGESTS
LIBERALS TRAIL AT 21
by Colin Perkel THE CANADIAN PRESS
The New Democrats have the same 37 per cent voter support as the
Progressive Conservatives even though most people believe the Tories will
win the Ontario election come June 7, a new poll suggests.
According to the Leger poll being released Thursday, the struggling
Liberals trail with 21 per cent support.
While a sizable number of voters — more than one third of those asked —
have yet to make a final decision about where their X will go come voting
day, the survey indicates Andrea Horwath and her New Democrats are far
and away the favoured second choice of voters.
The poll finds that 63 per cent of Liberals would vote NDP as second
choice, while 40 per cent of Tories now led by Doug Ford said the same.
Leger executive vice-president Christian Bourque said that’s a reflection of

From left Kathleen Wayne, Andrea Horwath and Doug Ford
the antipathy respondents feel toward the Liberals, led by Kathleen Wynne.
“You can move from right to left as long as you avoid the Liberals,”
Bourque said in an interview. “What I’m seeing here is that if there is still
movement between now and election day — or even over the last weekend
— it should favour the NDP at this point in the game.”
Horwath also leads handily in terms of who voters think would make the
best premier. In all, 28 per cent of those asked named her, while 23 per cent
— most men — said Ford. Wynne earned the nod from a mere 12 per cent.
Horwath’s approval rating crosses all age groups.
Additionally, asked which leader has run the best campaign, 34 per cent
opted to name Horwath, while 23 per cent gave Ford the nod and only nine
per cent chose Wynne. Even among Conservative supporters, 59 per cent
said Ford had run the best campaign.
“That’s not a whopping number,” Bourque said. “If you look at the Liberals,
only 39 per cent feel Kathleen Wynne has led the best campaign.”
Despite Horwath’s performance and her party’s favoured second-choice
status among supporters of the other two parties, Bourque said it is still too
unpredictable to predict the New Democrats will end up in first place — at
least in terms of the popular vote.
“It’s all up for grabs,” Bourque said.
The online Leger survey of 1,008 people eligible to vote in the Ontario
election was done May 18 to May 22. The company says it used 2016
census data to weight the results by age, sex, mother tongue, region and
education to ensure what it says is a representative sample of the population.
However, the polling industry’s professional body, the Marketing Research
and Intelligence Association, says online surveys cannot be assigned a
margin of error as they are not a random sample and therefore are not
necessarily representative of the whole population.
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A PALESTINIAN VINEYARD ANNIHILATED WITH
CHAINSAWS, WITH A CHILLING MESSAGE IN HEBREW
VANDALS SLASHED HUNDREDS OF MATURE GRAPE PLANTS NEAR HEBRON,
AND THE ODDS THAT THE CULPRITS WILL BE CAUGHT ARE SLIM
The
destroyed
vineyard in Halhoul,
near Hebron.Alex
Levac
The grapes are
shriveled.
The
vineyard is dead.
Reduced to a large,
dried-out, yellowing
stain in the heart of
the verdant region
along Highway 60
Gideon Levy
where the road runs
past the town of Halhoul, north of Hebron. The
“yellow wind” that David Grossman wrote about
30 years ago is a dying vineyard here. Two plots
of land, with hundreds of vines that were slashed,
their stems and shoots sawed off – and within a
week everything here had withered and died.
This is a particularly horrible sight because all
the damage was wrought by the hand of man.
A wicked, loathsome hand that hates not only
Arabs but despises the land itself. In fact, we
can assume that it wasn’t just one individual
who raided and destroyed this vineyard late
Tuesday night last week. To saw off that many
plants in such a short time requires a few pairs
of nasty hands. And someone also
had to smear the threatening words
in Hebrew on a rock: “We will reach
everywhere.” All before first light
illuminated the dark deed.
When dawn broke, the owner of the
vineyard, Dr. Haitham Jahshan, a
hematologist, arrived and couldn’t
believe his eyes. His vines had been
ravaged. First he saw one sawed
trunk, then another and another – a
sea of butchered vines, whose grapes
were grown to be eaten, not for wine
– until the full scale of the calamity
hit home.
For his part, Musa Abu Hashhash, a field
researcher for the B’Tselem human rights
organization, says he’s never seen an act of socalled agricultural crime on this scale.
When we visited on Monday, Highway 60 was
as busy as ever: As the major traffic artery
running the length of the West Bank, it serves
both Palestinians and settlers. The vineyard
lies right next to the road, which has very
narrow shoulders at that point. West of the
highway looms a fortified Israel Defense Forces
observation tower, an Israeli flag flapping above
it, where soldiers are present day and night to
protect all the local residents and safeguard their

property. A network of security cameras covers
the road from all directions – yet apparently no
one saw anything on that night last week, no one
heard the insidious infiltrators or the sounds of
the sawing.
The butchery was obviously done with electric
saws – the cuts are precise and sharp, from trunk
to trunk, from shoot to shoot, nothing was left
untouched, probably to ensure that nothing
would remain. Almost all the slashing was
done at the same height, about 40 centimeters
(15 inches) above ground. A professional job.
Many of the trunks look whole, but on closer
examination, they too turn out to be cleaved.
Some sway between heaven and earth, hanging
in space, cut off from their bottom sections and
roots. Wounded, scarred, cut in two – nearly 400
slashed vines, according to the owner, Jahshan.
We follow him, bending over as we pass through
row upon row of truncated vines, beneath a
ceiling of low iron lattices on which they are
tangled and twined. There’s no way to raise your
head here, no way to stand up. The soil is clear
of stones and has been plowed: Those tending
the land here turned the earth over using an allterrain vehicle on the day after the spoliation,
hoping a miracle would occur and the vineyard

Now he runs a blood-disease clinic at Al-Ahli
Hospital in Hebron, but also devotes time to
working the land from which his family earns a
living. The vineyard covered five dunams, 1.25
acres – 5,000 square meters, he explains.
During the days that passed between the
mutilation of the vineyard and our visit,
everything withered, shriveled up. The leaves
crumble between one’s fingers, the buds have
been reduced to dust. This week’s hot, dry winds
finished everything off.
On his cellphone, Jahshan shows us a photograph
of the vineyard from last week, on the day after
the assault: still green, like the vineyards to the
left and right of his property.
Last Tuesday, Jahshan, together with his father,
uncle and two of his brothers, sprayed the
vineyard with pesticides, working from early in
the morning until the early evening. They didn’t
manage to complete the job and decided to return
at first light. They left at about 6 that evening and
were back at 6 the next morning – only to be
dumbstruck by a sight that they will never forget.
An empty bag of chocolate milk from the
Kibbutz Yotvata dairy lies on the ground amid
the vines; perhaps the vandals drank chocolate
milk as they savaged the vineyard, sucking and
slashing. Their car must have been
parked on the narrow shoulders of
the highway, visible to everyone and
seen by the security cameras.
In one part of the vineyard the
raiders left a row of vines intact,
perhaps fearful of being seen and
caught. By the time they reached the
southern section of it they were more
confident, and wreaked total havoc.
Great hatred must have driven
them, complete meanness of spirit.
The closest settlements are a few
kilometers from here – Karmei Tzur
to the north, Kiryat Arba and Givat
would begin to revive itself. But the miracle Haharsina to the south. The immediate suspicion
hasn’t happened. It’s clear now that it will be falls on their residents.
necessary to uproot the entire vineyard and to This is the highest spot in the West Bank and the
plant a new one in its place. It will then take terroir is excellent, the physician-vine grower
three to five years for the first fruits to appear, tells us; he only watered the vineyard once or
and some 15 years – the age of the destroyed twice a year from a well at its edge, otherwise
vineyard – for the crop to reach its optimal yield. depending on rainfall. A few types of grapes
Naboth the Jezreelite had a vineyard, and so did were grown here, white and dark. From each
Dr. Jahshan.
sundered trunk, the yield was usually 1015Though he lives in Halhoul today, Jahshan, 42, cartons of fruit, about 150 kilos of grapes.
studied medicine in Jordan and from 1999 to 2006 We take refuge from the heat in the shade of a
did his residency in hematology and molecular peach tree in a nearby plot that has begun to yield
genetics at the Hadassah Medical Center and
the Herzog Medical Center, both in Jerusalem.
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NEW STIFF PENALTIES FOR DISTRACTED DRIVING

NEW LEGISLATION has passed May 19,
2018 in Parliament that anybody caught using
a “mobile phone” whilst driving or whilst the
engine is running will lose his Driver’s License
on the spot for 3 months. No excuse will be
tolerated or accepted by a Police Officer. As soon
as you get into your vehicle turn on the Bluetooth
of the car or phone. If you don’t have Bluetooth
technology you have to safely pull over, switch
off your car engine then you may answer your
mobile phone.
Keep in mind that even though you have pulled
over & your engine is running you will still cop

the full wrath of by the law. So turn off your have to) or in a bag on the back seat
car engine if you don’t have Bluetooth, prior to -- before you leave the house, record an outgoing
answering your mobile phone.
message that tells callers you’re driving and
you’ll get back to them when you’re off the road
http://toronto.citynews.ca/201815/01//ontario- -- some apps can block incoming calls and texts,
distracted-driving-laws/
or send automatic replies to people trying to call
or text you
-- ask a passenger to take a call or respond to a
Tips to avoid distracted driving
Use any of these tips to avoid distracted driving text for you
-- if you must respond, or have to make a call or
and its penalties:
-- turn off your phone or switch it to silent mode send a text, carefully pull over to a safe area
-- silence notifications that tempt you to check
before you get in the car
-- put it in the glove compartment (lock it, if you your phone

أعـيـدوا انـتـخـاب

تــريــزا آرمـسـرتونــغ
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