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لشهر رمضان أهمية استثنائية جَعَلَتْهُ يكون سيدَ الشهور فضالً ومكانة :

انّه شهر القرآن 
وانّه الشهر الذي فيه ليلةُ القدر أشرف ليالي السنة 

وسم االلهي للعتق من النار . وانّه شهرُ التوبة والغفران وا
اديات لتنطلق الروح في فضاءاتها السامية . وانه شهر التجرد من ا

وهـو شهر الـله : وهذه الـنسـبة تـستـبطن الـتعـظيم والـتكـر واالّ فانّ كل الـشهور هي
شهور الله 

ـقـام لـو أردنـا استـعـراض كـل ما يـتـصف بـه هـذا الـشهـر الـفـضـيل من ويـطـول بـنـا ا
سمات .

هم : انه جاء في احلديث الشريف : وا
( مَنْ لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له الى قابِلٍ االّ أنْ يَشْهدَ عرفة) 

وسم الثاني للغفران . ومنه يعلم ان احلج هو ا
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وطلبُ الغفران له بوّابة كبرى 
والبوابة الكربى هي التوبة 

واذا كانت التوبة مطلوبةً في كل آن  فانها تتأكد في شهر الغفران .
قال تعالى 

ا التوبةُ على الله للذين يعملون السوءَ بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب" " ا
النساء / 17

ا) ليثور التساؤل القائل : وهنا تستوقفنا أداة احلصر (ا
هل التوبة محصورة باجلاهل فقط دون غيره من الناس ?

واجلواب :
انّ كلَّ عاصٍ جاهل  

لقد فضّل الـلذة العاجلة على اللذة الدائمة ( وأيُّ جهل أكبر من اختيار النار بدالً من
اجلنة ) 

ان ضياع البوصلة  واهمال التمييز ب ما ينفع النفس وما يضرها هو ع اجلهل
 واالّ فانّ باب التوبة مفتوح للجميع 

قال تعالى :
ؤمنون )  ( وتوبوا الى الله جميعا ايها ا
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ومـن خصائص الـتوبة الـنصوح أنهـا تمحـو كل الصفـحات الداكـنة من سيـرة التائب
لوّثه بالعصيان . وتُخرجه من تلك األوضاع ا

لقد جاء في اخلبر ما مؤداه :
اذا تاب العبد توبه نصوحاً أحبه الله وستر عليه 

قيل : وكيف يستر عليه ?
فجاء اجلواب :

عاصي أنْ اكتمي عليه ذنوبه  يُوحي الى بقاع األرض التي ارتكب فيها ا
ويُـنـسـي مَـلَـكَـيْهِ مـا كـانـا كـتـبـا عـلـيه من الـذنـوب فـيـلـقى الـلهَ حـ يـلـقـاهُ وال شيءَ من

الذنوب عليه.
-4-

عروف ان الـكثير من الـناس يسـوّفون في التـوبة ويؤجـلونها الـى مراحل قادمة من وا
سني أعمارهم .

وهنا يخاطبهم الشاعر ويقول :
يا مَنْ يُعِدّ غداً لِتَوْبَتِهِ 

ٍ مِنْ بلوغِ غدِ ? أَعلى يق
أيامُ عمرِكَ كلُّها عدد 

ولعلَّ يَوْمَكَ آخرُ العَددِ 
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انك ال حتتاج في الـتوبة الى مراجعة أحد فمجرد الندم على التفريط يفتح لك األبواب
...

واتـخـاذ الـقـرار احلـازم بـاالقالع عن كـل مـا كنـت تـمـارسه من مـفـارقـات واخـتـراقات
رسومة شرعا يدخلك في عداد التائب . للخطوط احلمراء ا
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والسؤال اآلن :

باركة قالت ثم ( يتوبون من قريب) فما هو معنى القرب هنا ? انّ االية ا
عنى : ا

وت . انهم يتوبون قبل ا
وت آتٍ ال محالة  ان ا

وكلُّ آتٍ قريب .
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وقد تقول :

انّ حيتان الفساد وقراصنة النهب للمال العام تسهلُ عليهم هذه التوبة  ولكن ما هو
مصير ما نهبوه من الثروة الوطنية ?

واجلواب :
ـال العام كـما أنّ على كل بـادرة الى ارجاع كل ما سـرقوه ونهـبوه من ا ان عليـهم ا

تائب ارجاع ما اغتصبه من أموال االخرين اليهم .
ولو فـعلوا ذلك الخـرجوا الـعراق من عـنق الزجـاجة  ولـكنهم
لكـون الشجـاعة لإلقدام عـلى مثل هـذه النوبـة النصوح ال 

 فضالً عن انطفاء وهج الروح والضمير ...
انهم ال يـفكرون في التوبة بل ال يوفقون اليها  الن التائب

مرحوم وهم من احملروم ..!!
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{ دبــي (أ ف ب) - تــــــــــــخـــــــــــــيّـم
الـتــوتــرات مع إيـران عــلى أعــمـال
ثالث قـــمم عـــربـــيـــة وخــلـــيـــجـــيــة
وإسالميـة تضـيفهـا السـعودية في
كرمة هذا األسبوع على وقع مكة ا
ــنـطــقـة قـرع لــطـبــول احلـرب في ا

الغنية بالنفط.
وتــشـكّل هــذه الـلــقـاءات مــنـاســبـة
للرياض حملاولـة إظهار أن اخلليج
والعـا الـعربي واإلسالمي كـتلة
واحــــدة فـي مـــــواجــــهـــــة اجلــــارة
ملكة في الشيعية بـعدما وجدت ا
الـتـوتـرات األخـيــرة ال سـيـمـا بـ
طهـران وواشنـطن فرصـة لتـشديد
الضـغوط عـلى خصـمهـا األكبر في
نطقة وإلبراز نفوذها اإلقليمي. ا
ويـقـول الـبـاحث حـسـ إبـيش في

"مـعــهـد دول اخلـلــيج الـعــربـيـة في
واشــنـطن" إن الـسـعـوديـة "تـتـحـرّك
في محـاولة لتـوحيد الـدعم العربي
ـا قد يـكون واإلسالمي استـعدادا 
عـبارة عن مـواجهـة أو دبلـوماسـية

مكثّفة".
ومــنـذ تــشــديــد اإلدارة االمـيــركــيـة
الـــعــقـــوبـــات عــلـى قــطـــاع الـــنــفط
اإليـــــراني بـــــدايــــة أيـــــار/مــــايــــو
ــنــطــقــة تــســارعـت األحــداث في ا
فـتـعـرّضـت نـاقالت نـفط لــهـجـمـات
نـــادرة قــبـــالـــة ســـواحل اإلمــارات
وتـكـثّـفت هـجـمـات مـتـمـردي الـيمن
قـرّب من إيران عـلى السـعودية ا
وبـيـنـهــا هـجـوم عــلى خط أنـابـيب
لـلـنـفط قرب الـريـاض بـطـائرات من

دون طيار.

في خـــضم ذلـك عـــزّزت الـــواليــات
ـتـحـدة حـضورهـا الـعـسـكري في ا
نطقة عبـر إرسال حاملة طائرات ا
وإعـالنــهــا زيـــادة عــديــد قـــواتــهــا

بـ 1500جندي.
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وردت طـهــران بـالــتــهـديــد بـإغالق
مــضـــيق هــرمــز الــذي تــعــبــر مــنه
ئة من إمدادات النفط يوميا 35 با
يـة التي تـنقل بـحرا في حال العـا

وقعت احلرب.
وفـيـمـا كـان انــعـقـاد قـمّـة "مـنـظّـمـة
الــــتــــعـــــاون اإلسالمي" فـي مــــكــــة
اجلــمـــعــة مــقــررا مـــنــذ زمن دعت
الـســعـوديـة هــذا الـشـهــر إلى عـقـد
كان قمـت عـربيـة وخليـجيـة في ا
نــــفـــسه يــــوم اخلـــمــــيس لــــبـــحث

كـــمــا أنّـــهــا تـــدعم بـــشـــكل عـــلــني
جماعـات سياسـية نافـذة في لبنان
والعراق وسـوريا ما يـصعّب على
هـذه الـدول تبـنّي مـواقف مـتـشدّدة

من طهران كما تأمل السعودية.
ويـقـول احمللل سـيـمون هـنـدرسون
في "مــعـهــد واشـنــطن لــسـيــاسـات
الـــشـــرق األدنـى" إن "الـــعـــديـــد من
الدول قد ال تكون راضية عن إيران
ـنـطـقـة لـكـنـهـا وتـصـرفـاتـهـا فـي ا
ـواجـهـة أو اتـخاذ تـفـضّل جتـنّب ا

موقف معاد".
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وأعــلـنت اإلدارة األمــيــركـيّــة أنّــهـا
ستتجاوز الكـونغرس لبيع أسلحة
بــقــيــمـة 8,1 مــلــيـار دوالر لــكلّ من
الـسعـوديـة واإلمارات واألردن من

أجل "ردع العدوان اإليراني".
وبـــحــسـب تــقـــريـــر لـ"مــجـــمـــوعــة
االزمـات الـدولـيـة" فـإن عـمل إيران
على خلق صعـوبات أمام صادرات
الـنـفط الـسـعوديـة واإلمـاراتـيـة "قد
يـكـون الـهدف مـنه تـعـزيز مـوقـعـها

التفاوضي".
لـكن الـتقـريـر يـضـيف أنّه "في حال
ـنـاورات مـجـرد لـعـبـة كـانت هـذه ا
دبـلومـاسـية فـإنهـا أمـر خطـير اذ
أن أحــد األطـــراف قــد يـــسيء فــهم

نوايا اآلخر".
وقـــال وزيـــر الـــدولـــة الـــســـعــودي
لـلـشـؤون اخلـارجيـة عـادل اجلـبـير
في مؤتمر صحافي في وقت سابق
هــــذا الـــشـــهــــر إن بالده "ال تـــريـــد

حربا".
إال أنه شـــــدّد عـــــلى أنّه "فـي حــــال
اخـتيـار الطـرف اآلخر احلـرب فإن
ـمـلـكـة سـتــرد عـلى ذلك بـكل قـوة ا

وحزم".

ضرورة في هذه الـظروف الدقـيقة
ـا تــمــلـكه من رصــيـد والـريــاض 
عـربي ودولي مـؤهـلـة للـقـيـام بـهذا

الدور".
لكن مهمّة السعودية في خلق كتلة
خـلـيـجيـة عـربـية إسالمـيـة مـوحّدة
في مواجهة ايران ال تبدو سهلة.
فـبـيـنمـا تـتّبـع اإلمارات والـبـحرين
سـياسـة متـشـدّدة جتاه إيـران على
غـــرار الــســـعــوديـــة تــقـــيم الــدول
األخــرى فـي اخلــلـــيج وهي قـــطــر
وسلطنة وعـمان والكويت عالقات
دبـلـومـاسيـة واقـتصـاديـة طـبيـعـية

مع جارتها.
وحــــصـل مــــزيــــد من الــــتـالقي في
ــصــالح بــ إيـران وقــطــر بــعـد ا
قـــطـع الـــعـالقـــات بــــ الــــريـــاض

والدوحة.
وتــخـشى الـكــويت أن تـنـدلع حـرب
فتـتسـبّب في إغالق مضـيق هرمز
عبر البحـري الوحيد لصادراتها ا
النفطية.أما سـلطنة عمان فترتبط
بــعـالقـات جــيــدة مع كل مـن إيـران
ـتــحــدة واضــطــلـعت والــواليــات ا
نـاقـشـات التي أدت بـوسـاطة فـي ا
إلى االتـــفـــاق الـــنـــووي في .2015
وقــال وزيــر اخلـارجــيــة الــعــمـاني
يـــوسـف بن عـــلــــوي بـــعــــد زيـــارة
ـاضي "نـسعى لـطهـران األسـبوع ا
مع أطـراف أخـرى لـتـهـدئـة الـتـوتـر

ب واشنطن وطهران".
وقـــد زار مـــســـؤولــون إيـــرانـــيــون
الــكـويت وعــمــان وقـطــر والــعـراق

. األحد واالثن
وتــقـيم إيــران الــتي تــمــلك حـدودا
مشتركة مع أفغـانستان وباكستان
والعراق وتركيـا عالقات مهمة مع

أنقرة واسالم آباد.
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الــتـطــورات.ولم يــتّـضـح بـعــد عـدد
الـدول الـتي سـتشـارك في الـقـمـت

الـطـارئـتـ ومــسـتـوى تـمـثـيـلـهـا.
ودُعـيت قـطر الـتي تـواجه مقـاطـعة
دبــلـومــاســيــة من جــانب الــريـاض
ــتـــهــمــة بــالــتــقــارب مع إيــران وا

حلضور القمة اخلليجية.
وإيران عـضو في "منـظمة الـتعاون
االسـالمي" الــــتي تــــضم  57دولـــة.
ـشاركـتـها في لـكن حتـيط شكـوك 
الـقــمـة في ظل انــقـطــاع الـعالقـات
بـ طـهـران والـريـاض مـنـذ .2016
ــؤتــمــر اإلسالمي هي ومــنــظـمــة ا
ثـاني أكبـر منـظـمة حـكومـية دولـية

تحدة. بعد األ ا
ولم حتــصل وكـــالــة فــرانس بــرس
عـــلـى أي تـــأكــــيــــد من مــــســـؤولي
الــبــلــديـن حــول مــســـألــة حــضــور
طــهـران ألعــمـال الــقـمـة الـ 14الـتي

تنعقد كل ثالث سنوات.
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ـنظـمـة ستـسعى وبـحسب مـوقع ا
الــقـمــة إلى "بــلــورة مــوقف مــوحّـد
جتـاه القـضـايا واألحـداث اجلـارية
فـي الــعـــالـم اإلسالمي" وبـــيـــنـــهــا
"الــقــضـيــة الــفــلــســطــيــنــيـة و(...)
الــتـــطــورات األخــيـــرة في عــدد من
الــدول األعــضــاء (...) ومــا يــعــرف

بظاهرة اإلسالموفوبيا".
وتـتّـهم الـسـعوديـة إيـران بـالـتدخل
ـنـطــقـة وزعـزعـة فـي شـؤون دول ا
استقـرار البحرين والـعراق سوريا
ولـبنـان والـيمن عـبـر دعم وتسـليح
مجموعات مسلحة في هذه الدول.
وكــــتـب وزيــــر الـــدولــــة اإلمــــاراتي
لــلـشـؤون اخلـارجـيـة أنـور قـرقـاش
ــاضي عــلـى "تــويــتــر" األســـبــوع ا
ـواقف "وحــدة الــصف وتـنــســيق ا
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لفات العراقية ضمون العام  شـمل جميع ا صحيح ان الـتدني في األداء والشكل وا
كن له ان  اال ان لـلثـقافـة وجعـاً اخر يـعيش وقـعه اخملتـصون فـضال عن أي مطـلع 
ـكن ان نسـميه واجـهـة التـعبـير الـثقـافي التي يرنـو ب أعـمدة وقـصـور وميـادين ما 
ـقـراطـية انـحـسـرت وضـعفـت حد الـتالشي مـنـذ عـقـود وال .. سـيمـا الـيـوم في ظل د
مـشـوهـة أحـالت الـثقـافـة الى  نـحـافـة او جـرعات مـيـتـة . تـلك عـلـة لهـا دالالت في كل
مفاصل الدولـة فضال عن سلـوكياتـنا العامـة . اذا ما عرفنـا ( ان الثقـافة هي أسلوب
حياة اجملـتمع ) . يتضح هول ما نعانـيه من اول اطاللة على واقعنا االجتماعي  وأي

درك استنزلنا فيه واي حرج يحيق بنا !?.
ـا سمي ـركـز الـعـراقي لـلـتـنمـيـة اإلعالمـيـة اسـتـمـعـنـا  في حـوارية ضـمن جـلـسـات ا
مشروع الـنهوض بالواقع الـثقافي . ذلك ما ادلى به األميـران االستاذان شوقي مدير
النـدوة بأمـنيـاته الصـادقة  واحلـمداني وزيـر الثقـافة بـشأن مـشروعه الـنهـضوي وما
تضمن من خـطط إلعادة بناء وتـرميم مواقع تراثـية ومراكز ثـقافية وبـروتكوالت تعاون
مع دول منهـا ( اميركا والسعودية وقطر وايران ...... ) مع شروحات وأرقام ضخمة
ـعلن ـا يـفـترض ان يـؤدي الى ثـورة تـنـسـجم مع الـطـرح ا تـخلـلـتـهـا امـنـيات كـبـيـرة 

عقودة . واآلمال ا
ركـز جاءت اآلراء مـفعـمة حـادة جادة برغم تاحـة في ا انـسجـاما مع أجـواء احلريـة ا
تـعددهـا وتنـوعهـا  فضال عن سالسـة الـطرح ومـا اكتـنفه من روح شـفافـة وانعـكاس
لسيمـاء محبب حتلى به السيـد الوزير طوال حضوره في النـدوة قبل الشجن الثقافي
ـا نــعـتـقــده يـصب في ـا شـجــعـنــا لألدالء  واثـنــاء الـطـرح وعــلى مـائــدة اإلفـطــار 
ـلف الثقـافي خاصة  فـقلت : ( ان ما سـمعنـاه هو اقرب مـصلحـتنا الـوطنيـة عامة وا
عبأة شـروع نهضـوي ثقافي  مع كل الـطموحـات ا عتـادة  منه  لـلوعود احلـكوميـة ا
ـا اجنداته  لكنـنا بحكم التـجربة العراقـية وما تمخض في امنيات الـسيد الوزير ور
عنـهـا خالل مدد مـاضيـة  نسـمع جـعجـعة وال نـرى طحـيـناً  فـضال عن كون الـوزير
حتـدث عن وعـود و بـرتــوكـوالت و مـسـاعـدات من دولـة صـديـقـة  يـنـبـغي ان ال نـعـول
عليهـا كثيرا النها - مع كامل االحترام - تبقى دول لها مصاحلها واساليبها ما بطن
ـا يـحـتم االعـتـمـاد عــلى ذاتـنـا وامـكـانـاتــنـا الـضـخـمـة بـضـرورة مـنـهـا ومـا ظـهــر . 
كن شريطة ان كنون الـثقافي في مجـتمعنا كـافراد ومؤسسـات  ذلك  استنهـاض ا

وارد الالزمة .  تتوفر العقلية واالدارة التنفيذية وا
واذا ما اردنـا أي عمـليـات نهـوض ثقافي عـليـنا ان نـنفتـح ونتعـاون ونوقع مـا يسـتلزم
 مع بقـية وزاراتـنـا مثل  ( الـتربـية والـتعـليم الـعالي  والـشبـاب والريـاضة والـعمل
ؤسـسات الـدينـية ...)  وان نضع والـشؤون االجـتمـاعيـة  ومجالس احملـافظـات  وا
سرح عاهـد واجلامعات  وان نعـيد للسيـنما وا دراس وا منهجـاً ثقافياً يـدرس في ا
ـفـقودة وأن نـشجع الـقـطاع اخلـاص بيـسر والكـتاب والـصـحافـة واالعالم هيـبـتهـما ا
وصـدق بـال اسـتـغالل وتـعـقـيـد  وان نـبــني مـدنـاً تـراثـيـة ونـحــيل مـنـهـا مـا هـو اشـبه
قابر الى مـشاريع سياحيـة وان نسعى جادين لـتهيئة سـبل انشاء أجيال بالهيـاكل وا
عراقيـة معبــــــأة بـروح وفكر وعمل يؤدي بـالتاكيـد الى سلوكيات
ـيـدان قـادرة علـى احـياء روح عـامـة سـتـكـون حـاضـرة في ا
كن لـها ان الـتحـدي اجملـــــــتـمعـي في خلق بـيئـة ثقـافيـة 
حتـمل بـصمـة وطابـعاً وهـويـة جديـدة .. غيـر ذاك سيـكون
مــجـرد وعـد حـكــومي او تـــــسـويـق انـتـخـابـي او أمـنـيـات

شخصية ) .
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{ كـــــابـــــول (أ ف ب) - أعـــــلـــــنت
ـتـحــدة لـلـطــفـولـة مـنــظـمــة األ ا
(الـيــونـيــسـيف) امس الــثالثـاء أن
عــدد الـهــجــمـات الــتي تــسـتــهـدف
دارس في أفـغانـستـان تضـاعفت ا
ــاضي ثـالث مــرات خالل الــعــام ا
ـــنـع األطــــفـــال مـن ارتــــيـــاد مــــا 
مـدارسهم في ظل تـدهـور األوضاع
األمــنـــيــة في الــبــلــد الــذي تــمــزقه

. احلرب منذ سن
ـدارس وازدادت الـهــجـمـات عـلى ا
األفغانية من 68 هجوما في العام
 2017إلى 192 هجوما في العام
2018 وهي أول زيادة في هذا

الشأن منذ العام 2015.
وقــالت الـــيــونــيــســيف إنّ احلــرب
ـستـمرة في أفـغـانسـتان مـنذ 18 ا
عامـا أدت إلى إغالق أكـثر من ألف
مـدرســة بــنـهــايـة الــعـام 2018 مـا
حــرم أكــثــر من 500 ألف طــفل من

حقهم في التعليم.
ـديرة الـتنفـيذية لـلمنـظمة وقالت ا
هنريتا فوري فـي بيان إنّ "التعليم
في مرمى النيران في أفغانستان".
وتـــابـــعـت أنّ "االعـــتــــداءات غـــيـــر
ــــدارس من قـــتل ـــبــــررة عـــلى ا ا
ـــــدرســـــ وإصـــــابـــــة وخــــــطف ا
والـــتـــهـــديـــدات ضـــد الـــعـــمـــلـــيـــة
التـعليمـية تبـدّد آمال وأحالم جيل

كامل من األطفال".
WOÐU ²½« —UI

وذكرت اليـونيسيف بـانّ استخدام
ــدارس مــقـار انــتــخــابـيــة الــعـام ا
الفائت شكّل عـامال مهما في زيادة

االعتداءات.
ولم يـعد 3,7 مـلـيـون طـفل أفـغاني
أعمارهم ب 7 و 17عاما يذهبون
لــلـمــدارس حـسب الــيــونـيــسـيف
وهم يـشـكّـلون نـصف عـدد األطـفال

في عمر التعليم في البالد.
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مدير مستشفى نيبون للصحافي
إن الـتــلــمـيــذة والــرجل الــبـالغ من
الـعـمـر 39 عــامـا تـوفـيــا مـتـأثـرين

بجروحهما.
وذكـرت وسـائل االعالم احملـلـية إن
ـفتـرض وهو رجل يـبلغ هـاجم ا ا
من العـمر 50 عـاما تـوفي مـتـأثرا
بـــجــروحـه بــعـــد أن طــعن نـــفــسه.
وقـــالت أجــهـــزة الـــطــوار إن 16
شـخـصـا آخـرين أصـيـبـوا بـجروح

في الهجوم.
WO½u¹eHKð  U×¹dBð

وقـــال رئـــيس الـــوزراء الـــيــابـــاني
شـــيــــنـــزو آبـي في تـــصــــريـــحـــات
تـلـفـزيـونـيـة "إنـهـا حـادثـة مـروعـة.

أشعر بغضب عارم".
وقـــدم آبي "الــتـــعــازي اخلـــالــصــة
للـضحـايا واألمل بالـشفـاء العاجل
للـجرحى".وذكرت صـحيـفة اساهي
شـيمـبـون إن رجال عـمره 57 عـاما
كـــــان فـي اجلــــوار ســـــمـع صــــراخ
األطفـال وشـاهد رجال في مـتوسط
سكـا بسـك قـرب موقف الـعمـر 
احلافالت وكان يصرخ "سأقتلكم".

وقال رجل يدعى ماتـسوموتو (25
عـامــا) إنه ســمع الـصــراخ عـنــدمـا
اســتـــفــاق مـن الــنـــوم وتــوجه إلى

اخلارج.
وقـــال لــوكـــالــة فـــرانس بــرس "من
شهد واألصوات. الصعب وصف ا
ا لم يـكن صـوت فـتـيات يـلـهـون إ
أصـــواتـــا غــيـــر طـــبــيـــعـــيـــة عــلى

اإلطالق".
ـدا في وأضــاف "شــاهـدت رجـال 
الـشـارع. كـمـا رأيت فـتـاة مـنـحـنـية
على األرض. كانت هـناك خمس أو
ـا هن اللـواتي كن ست فـتـيـات ر
يــصـرخن ... كــانت الــدمــاء تــلـطخ

مالبسهن".
ووقع الــهـجــوم في ســاعــة الـذروة

الــلــون عــلـيــهــا خـــــــــطــوط زرقـاء
كـــتــــب عــلى جــانـــبــهــا (مــدرســة)
"كـاريــتـاس غـاكــوين" مـتــوقـفـة في
اجلوار كـما شاهـد مراسل فرانس

برس.
…—U¹“ ÂU²²š«

وجـاء الـهـجـوم فيـمـا كـان الـرئيس
األمـيــركي دونــالـد تــرامب يـخــتـتم
زيارة إلى الـيابـان استـمرت أربـعة
أيــام.وقـدم أثــنــاء زيــارته سـفــيــنـة
عــســكــريــة يــابــانــيــة "الــصــلــوات
والــتـــعــاطف لــضـــحــايــا عـــمــلــيــة
الــطــعن" مــؤكّـداً أنّ "األمــيــركــيـ
جـمـيـعـاً يـقـفـون مع شـعب الـيـابان
ويـــحــــزنــــون عــــلى الــــضــــحــــايـــا
وعائالتهم".واليابان لديهـــــــا أحد
ـة بـ الدول أدنى مـعـدالت اجلـر

وظفون في الصبـاحية فـيما كـان ا
طــريــقــهم لــلــعـمـل والـتـالمـيــذ إلى
ــدرســة. وقــال مــســؤولــو جــهـاز ا
اإلطـــفـــاء إنـــهم تـــلـــقـــوا أول نــداء
اسـتـغـاثـة قـبــيل الـسـاعـة الـثـامـنـة
صباحـا بالتـوقيت احمللي (23,00

.( ت غ االثن
وكان مسرح الهـجوم ال يزال مليئا
بـعـنــاصـر الـطـوار بــعـد سـاعـات
عـلى وقـوع احلـادثـة. وكـانت ثالث
عــربــات لـلــشــرطـة مــتــوقـفــة حـول

كان حلجب الرؤية. ا
وأقام رجـال الطـوار خيـمة طـبية
ــصـــابـــ فــيـــمـــا كــانت لــعـالج ا
سيارات االسعاف وعربات اإلطفاء

متوقفة في اجلوار.
وكانت حـافلـة مدرسـية بـيـــــــضاء

نظـمة غيـاب األمن والفقر والمت ا
والـتــمـيــيـز ضــد الـفـتــيـات الالتي
ـئة من تشـكّلن مـا يصل إلى 60 با

درسة. تغيب عن ا األطفال ا
وعــارضت حـركــة طـالــبــان تـعــلـيم
الـفـتـيات حـ حـكـمت أفغـانـسـتان

ب عامي 1996 و2001.
وبـعـد إطــاحـة احلـركــة اإلسالمـيـة
ـتـطـرفـة إثـر غـزو عـسـكـري قادته ا
ــتـحــدة بــدأت ماليـ الـواليــات ا
الفتيات يتلق قدرا من التعليم.
ـدرسـ ـدارس والـطالب وا لـكن ا

يواجهون صعوبات متزايدة.
والـشـهـر الـفـائت فـجّـر مـسـلـحـون
مدرسـة للفـتيـات في والية فراه في
غـرب الـبالد. فـيـمـا قـتل مـدرس في
واليــة فــاريــاب في وقت ســابق من

الشهر اجلاري.
ـتـحـدة قـتل وحـسـب أرقـام األ ا
3,804 مدنيا من بينهم أكثر من
 900طفل في أفغانستان في العام

2018 فيما أصيب 7,189
آخرون.

وشـكّل الـعـام 2018 أكـثـر األعـوام
دمــويــة بـالــنـســبـة لــلــمـدنــيـ في

النزاع في أفغانستان حتى اآلن.
وقـتل رجل مـسلـح بسـكـ تلـمـيذة
عــمــرهــا 12 عــامــا ورجال آخــر ثم
انــتـحــر في هــجــوم صــبـاح امس
الـثالثاء قـرب طـوكيـو أسـفر ايـضا
عن جـــرح 16 شـــخـــصـــا بـــيـــنـــهم

العديد من األطفال.
وعـمــلــيـة الــطــعن الـتـي وقـعت في
كـاواسـاكـي الـضـاحـيـة اجلـنـوبـية
لــلـعـاصـمـة هـجـوم نـادر من نـوعه
في اليابان التي تسجل واحدة من
أدنى معدالت اجلرائم الـعنيفة ب
ـتـقدمـة. ولم تـرد تـفـاصيل الـدول ا

هاجم. فورية حول دوافع ا
وقــال كــيــوشـي مــاتــســودا نــائب

ـتـــــــــقــدمـة كـمـا أنّ الــهـجـمـات ا
اجلـــمــاعـــيـــة نــادرة لـــلـــغـــايــة في

األرخبيل.
وفي 2018 قُــــبـض عـــلـى رجل في
وسط الــــيــــابــــان بــــعــــد أن طــــعن
وت وجرح شخـصاً واحداً حـتى ا
شــخـصـ آخـرين عـلى مـ قـطـار
فـائق الـــــــسـرعـة في هـجوم أدّى
إلى اتّـخـاذ تـدابـيـر أمـنـيـة جـديـدة
عـــلى خــدمـــة الــســكـك احلــديــديــة
الـشــهـيـرة.وفي 2016  طـعن رجل
وت في مركز 19 شخصاً حتى ا
ـعوّقـ جـنـوبي طـوكـيو لـرعـايـة ا
في هـجـوم قـال إنّه ارتـكبه تـنـفـيذاً
ـهـمة تـهدف لـتـخلـيص الـعالم من
ــصــابــ بــأمـراض األشــخــاص ا

عقلية.

sFÞ∫ »حملققون في موقع عملية الطعن في كواساكي
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عـروف باسم ظل الـضفـدع األفريـقي ا
زيــنــوبـوس يــعــيش حــيــاة آمــنـة في
مـنـطقـة جـنوب الـصـحراء الـكـبرى في
افريقـيا طيـلة مالي الـسن لكن في
اضي يـوم مـا في ثالثـيـنـيـات الـقـرن ا
تـغـيـرت حـيـاة هذا الـضـفـدع حـ قرر

عالم بريطاني حقنه بالبول.
كان النـسلوت هـوغ عالم حـيوانات
ــواد مــولــعـــا بــحـــقن احلــيـــوانــات 
عـرفة مـخـتلـفـة معـظمـهـا هرمـونـات 
كــيـفــيـة تــفـاعــلـهــا.وأثـنــاء واحـدة من
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بـــارتـــيـــاح أنت حـــامل. لـــقــد وضـــعت
الضفادع البيض). ولم تكن اختبارات
زيـنـوبوس مـتـاحـة لعـامـة النـاس. فـقد
خــصـــصت لالســتـــخــدام في احلــاالت
الـعـاجـلـة واالخـتـبـارات الطـبـيـة عـلى
و ـثال لـتـميـيـز الفـارق بـ  سـبـيل ا
ــو الــورم.لـــقــد تــعــرضت اجلـــنــ و
مـورين لـإلجـهــاض مـرتــ ولم تــعـلم

بحملها سوى عن طريق الضفادع.
وتـقـول موريـن (أدركت اآلن أننـي كنت
مـحظـوظة لـلغـاية بـإجراء جمـيع هذه
ـؤرخ الــطـبي االخـتــبـارات).ويــقــول ا

الـوقاحـة) ويعـتقـد أولزيـنكـو-غرين أن
(االخـتـبار جـعل الـتحـدث عن مـوضوع
احلـــمـل أمـــرا شــــائـــعــــا). ويـــقـــول ان
(اخـتـبــار احلـمل أســهم بـالـتــأكـيـد في
إنــشـاء هــذه الـثــقـافــة اجلـديــدة الـتي
نـعـيـشـها الـيـوم والـتي جـعـلت احلمل
والــوالدة والـــتــكــاثـــر أمــورا شـــائــعــة

للجميع). 
ـطـاف وتُـركت الــضـفــادع في نــهـايــة ا
بـسالم عـنـدمـا أصــبـحت االخـتـبـارات
ــــــنـــــزلـــــيــــــة األولى مـــــتــــــاحـــــة في ا

اضي. السبعينيات من القرن ا

جـيـسي أولزيـنـكـو- غرين من جـامـعة
ســتــراثــكاليــد انه (عــلى الــرغم من أن
الـفـكــرة تـبـدو غـريـبــة عـلى آذانـنـا في
ـبـدأ األسـاسي الـوقت الـراهن إال أن ا
نزلي بدأ االختبار ا لالختبار مطابق 
اخــتــبـار الــبـول.  مــا تــغـيــر فــعال هـو
الطريقة التي نتحدث بها عن احلمل).
ويــقـول (إذا عــدت بـالــزمن مـرة أخـرى
ـاضي حـيث إلـى ثالثـيـنـيـات الــقـرن ا
كـان احلــمل مـوضـوعـا ال يـصح ذكـره.
فـلم جتد كـلمـة حمل في الـصحف. لـقد
كــانت مــحــرجــة لـــلــغــايــة ونــوعــا من

جتـاربه اكــتـشف الـعــالم الـبــريـطـاني
ـصـادفة أن هـرمـونـات احلـمل تدفع بـا
هـذه الـبــرمـائـيـات إلى وضـع بـيـضـهـا

بصورة تلقائية.
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وتتذكر مورين سيمونز حصولها على
نــتـــائج اخــتـــبــار احلـــمل بـــواســطــة
الــضــفــدع زيــنــوبـوس فـي مــنـتــصف

الستينيات.
شهد ما يزال وقالت في تصريح ان (ا
مــرســومــا في ذهــني طــبــيـب يــرتـدي
مـــعــطـــفــا أبـــيض يـــأتي لـــيـــقــول لي

e∫ في أوج شهرتها كانت هناك مراكز تشخيص تقوم بإجراء اختبار حمل زينوبوس d
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