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مسابقة العيد !
كعادتها يف كل عام تقدم جريدة الفرقان إىل أبناء اجلالية الكرمية 
مسابقة العيد برعاية اخلبري العقاري توفيق حسون و اخلبري العقاري 

ممدوح حسون.

هادفة  و  سهلة  تكون  أن  عودناكم  كما  فطبعا  املسابقة  أسئلة  أما 
الربملانية  االنتخابات  حول  األسئلة  تتمحور  حيث   ، الوقت  نفس  يف 

القادمة يف مقاطعة أونتاريو.

و ذلك للداللة على أهمية مشاركة أبناء اجلالية يف هذا اإلستحقاق 
الكبري ، فرغم أهمية االنتخابات الفدرالية على املسار العام تشريعي 

للدولة ، إال أن االنتخابات احمللية ال تقل أهمية .

فحكومة املقاطعة تدير شؤون حياتنا اليومية و هذا ما ميكن رؤيته 
فورد  دوغ  احلالي  احلكومة  رئيس  طرحها  اليت  امليزانية  خالل  من 
السنوات  160 مليار دوالر خالل  ما يقرب من  إنفاق  اليت تضمنت  و 

العشر القادمة.

والرعاية  التعليم  هي  احمللية  باحلكومة  املتعلقة  القضايا  أهم  من  و 
إىل  باإلضافة  الرئيسية  الطرق  و  الطبيعية  املوارد  وإدارة   الصحية 

فرض الضرائب و غريها.

و يف اخلتام و مبا أن أول أيام العيد قد يكون إما يوم األحد أو اإلثنني 
فعله فإن جريدة الفرقان ستتحتجب طيلة أيام العيد على أن نقوم 

ببث مباشر نعلني من خالله عن أمساء الفائزين يف املسابقة.

و كل عام و أنتم بألف خري. 

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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أصدرت حكومة أونتاريو ميزانيتها   اليوم الخميس قبل 
اإلستحقاق االنتخايب ، حيث إستهدفت اإلنفاق الضخم 
العامل  لبعض  التحتية وإعفاءات رضيبية  البنية  عىل 

وكبار السن .

من  العديد  عن  فورد  دوج  حكومة  أعلنت  كام 
االلتزامات الرئيسية يف الوثيقة املكونة من 268 صفحة 
تبدأ يف  أن  واملقرر   ، الوشيكة  االنتخابية  الحملة  قبل 

4 مايو.

تشمل املوضوعات األساسية للميزانية تحسني وتوسيع 
يف  االقتصاد  بناء  وإعادة   ، الحيوية  التحتية  البنية 
يف  العائالت  ومساعدة   ،  COVID-19 وباء  أعقاب 
ارتفاع تكاليف املعيشة وضامن استعداد املقاطعة ألي 

موجات أخرى من الوباء.

تم طرح امليزانية يف كوينز بارك من قبل وزير املالية 
رئيس  "رؤية  عليها  أطلق  الذي   ، بيثلينفالفي  بيرت 
إعادة  "علينا  للصحفيني  فورد ألونتاريو."وقال  الوزراء 
بناء االقتصاد. علينا تنمية الوظائف" ، وقال: "سنجري 

االنتخابات ، وسنستمع إىل رأي سكان أونتاريو".

من المتوقع أن يزداد 
العجز هذا العام

حيث   ، كبري  بشكل  عجز  توقعات  امليزانية  تتضمن 
التوازن  إىل  للعودة  محتمالً  مساًرا  الحكومة  تتوقع 
كان  مام  عامني  قبل  أي   ،  2027/2028 عام  بحلول 

متوقًعا يف ميزانية 2021.

وقالت وزارة املالية إن املقاطعة تعاين من عجز قدره 
13.5 مليار دوالر للسنة املالية التي انتهت لتوها ، أي 

أقل من توقعات 2021 ) 19 مليار دوالر(.

تتوقع الحكومة أن يتضخم العجز إىل 19.9 مليار دوالر 
يف 2022/2023 قبل أن ينخفض   إىل 12.3 مليار دوالر 

يف 2023/2024 و 7.6 مليار دوالر بحلول عام 2025.

أونتاريو يف وقت سابق  املالية يف  الرقابة  قالت هيئة 
من هذا الشهر إن املقاطعة كان من املمكن أن تصل 
إىل التوازن املايل بحلول عام 2023/2024 ، مع وجود 
املحافظني  حكومة  لكن   ،  2025 عام  بحلول  فوائض 
اختارت بدالً من ذلك زيادة اإلنفاق يف بعض املجاالت 

الرئيسية.

خطة إنفاق بقيمة 
158.8 مليار دوالر

رصدت امليزانية مبلغ 158.8 مليار دوالر إلنفاقه عىل 
العقد  مدى  عىل  األساسية  التحتية  البنية  مشاريع 
املقبل ، و منها إنفاق 20 مليار دوالر هذا العام والعام 

املقبل.

للطرق  دوالر  مليار   25.1  ( ييل:  ما  التفصيل  يشمل 
الرسيعة و الجسور ، 61.1 مليار دوالر ملشاريع النقل 
تورنتو  رئييس يف  أنفاق  مرتو  بناء  ذلك  مبا يف   ، العام 
وتوسيع الخدمة عىل شبكة GO Transit ، 40 مليار 
ملدينة  الصحية  الرعاية  ومرافق  للمستشفيات  دوالر 
ويندسور حصة من هذه امليزانية إلمتام بناء املستشفى 

الكبري ، 21 مليار دوالر للمدارس (.

خفض الضريبة على 
كبار السن وذوي 
الدخل المنخفض

الناخبني  أصوات  عىل  للحصول  سعيها  خالل  من  و 
خاصة بعد غالء األسعار فإن ميزانية حكومة املحافظني 
التي قد تجلب هؤالء  العديد من اإلجراءات  تتضمن 

الناخبني إىل صفوف الحزب املحافظ.

ففي حني تم اإلعالن عن إعفاءات مقرتحة ، مبا يف ذلك 
إلغاء رسوم تجديد ترخيص السيارات وخفض رضيبة 
الغاز يف املقاطعة مبقدار 5.3 سنتات للرت الواحد ملدة 
ستة أشهر بدًءا من 1 يوليو ، إال أن هناك نوعان من 
تضمنتها  التي  البارزة  املقرتحة  الرضيبية  اإلعفاءات 

امليزانية.

والعائالت  لألفراد  الرضيبي  االئتامن  تعزيز   : أوال 
املزيد  يصبح  بحيث   )LIFT( املنخفض  الدخل  ذوي 
من العامل مؤهلني لتلقي خصم جزيئ عىل األقل من 

رضيبة الدخل الخاصة بهم.

الذين  لألفراد  فقط  متاح  الحايل  الرضيبي  االئتامن 
يكسبون ما يصل إىل 38،500 دوالًرا أو العائالت التي 

يصل دخلها إىل 68،500 دوالًرا سنويًا .

يصل  الذين  لألفراد  األهلية  املعزز  االئتامن  سيوسع 
يبلغ  التي  العائالت  أو   ، دوالر   50000 إىل  دخلهم 
دخلها املشرتك 82500 دوالر ، ويقدم خصاًم يصل إىل 
الخصم  إلغاء  معدل  تخفيض  سيتم  كام  دوالًرا.   875

التدريجي بعد عتبة دخل معينة ، من 10 يف املائة 

إىل 5 يف املائة.

قالت الحكومة إن التغيريات املقرتحة ستعني أن 700 
االئتامن  من  يستفيدوا  أن  ميكن  إضايف  عامل  ألف 
الرضيبي غري القابل لالسرتداد ، وبذلك يصل املجموع 

إىل ما يقرب من 1.7 مليون من سكان أونتاريو.

يتلقون  اللذين  السن  لكبار  الرضيبي  االئتامن   : ثانيا 
إنه  الحكومة  وتقول   ، املنزل  يف  الصحية  الرعاية 
الذين  السكان  لبعض  الطبية  التكاليف  يف  سيساعد 
 ، املشاة  مثل  ألشياء  أكرب  أو  عاًما   70 أعامرهم  تبلغ 

وأجهزة السمع ، واألكسجني املنزيل .

إىل 25  يصل  ما  لالسرتداد  القابل  االئتامن  و سيغطي 
 ، املؤهلني  السن  لكبار  الطبية  النفقات  من  املائة  يف 
بحد أقىص 1500 دوالر سنويًا. ميكن لكبار السن الذين 
يبلغ دخلهم 35000 دوالر وما دون املطالبة باالئتامن 
الكامل ، مع تخفيض املبلغ تدريجيًا ملن لديهم دخل 

أعىل من هذا الحد.

يقدر  ما  ستوفر  إنها  أيضا  املحافظني  حكومة  وقالت 
بنحو 110 ماليني دوالر لدعم حوايل 200 ألف من كبار 
السن من ذوي الدخل املنخفض واملتوسط   مبعدل 550 

دوالًرا لكل أرسة كل عام.

أونتاريو تصدر ميزانيتها
 " خفض الضريبة على كبار السن وذوي الدخل المنخفض" !
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من  الخميس،  عباس،  الفلسطيني محمود  الرئيس  حذر 
تدمري إرسائييل "ممنهج" لخيار حل الدولتني.

جاء ذلك خالل لقائه املمثل السامي لتحالف الحضارات 
يف األمم املتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، يف مدينة رام 
الله وسط الضفة الغربية، وفق وكالة األنباء الفلسطينية 

الرسمية "وفا".
األممي عىل  املسؤول  "أطلع  عباس  أن  الوكالة،  وأفادت 
الفلسطينية،  القضية  حول  السياسية  التطورات  آخر 
واملستجدات الخطرية عىل أرض الواقع بسبب املامرسات 
واالتفاقيات  الدولية  للرشعية  اإلرسائيلية  واالنتهاكات 

املوقعة".
وأشارت إىل أن الرئيس الفلسطيني "حذر من املامرسات 
)فلسطينية  الدولتني  لحل  املمنهج  والتدمري  اإلرسائيلية، 

وإرسائيلية("، دون مزيد من التفاصيل.
بني  املفاوضات  توقفت   ،2014 نيسان  أبريل/  ومنذ 

أبيب  تل  رفض  جراء  والفلسطيني،  اإلرسائييل  الجانبني 
وقف االستيطان، واإلفراج عن معتقلني قدامى، وتنصلها 

من خيار حل الدولتني.
كام التقى موراتينوس رئيس الحكومة الفلسطينية محمد 
التحرير حسني  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وعضو  اشتية، 

الشيخ، كل عىل حدة، حسب الوكالة.
دولية  حامية  "توفري  إىل  الفلسطينيان،  املسؤوالن  ودعا 
للفلسطينيني، ورضورة تطبيق قرارات األمم املتحدة ذات 

الصلة".
الضفة  تشهد  الجاري  نيسان  أبريل/  مطلع  ومنذ 
اإلرسائيلية  القوات  بني  توترا  القدس  ومدينة  الغربية 
للمسجد  إرسائيلية  اقتحامات  جراء  والفلسطينيني، 

األقىص وبلدات فلسطينية.

• تحذير من تدمري" إرسائييل"
       ممنهج" لـ"حل الدولتني"

•خسارة االحزاب اللبنانية محدودة.. لهذا ستحصل االنتخابات!
النيابية املقبلة يف موعدها عائد اىل  بالتوازي مع كل التحليالت السياسية، ال ميكن اعتبار ان ارتفاع اسهم حصول االنتخابات 
الضغوط والرغبة الدولية واالقليمية واىل تجاوب القوى املحلية مع هذه الرغبة، او مثال بسبب احرتام القوى السياسية للمهل 

الدستورية وللحياة الدميقراطية يف لبنان.
من اهم اسباب حصول االنتخابات النيابية املقبلة يف موعدها هو ان القوى السياسية تجد ان لديها فرصة جدية العادة ترميم 
الهجوم  من  سنوات  بعد  تعوض  ال  قد  فرصة  االنتخابات، وهذه  تكريس رشعيتها عن طريق  واعادة  والنيايب  الشعبي  واقعها 

السيايس واالعالمي الذي تعرضت له من قبل قوى املجتمع املدين بعد ثورة ١٧ ترشين.
تحتاج القوى السياسية التقليدية اىل رشعية شعبية، ال ألجل العودة اىل الحكم مجددا فقط، بل الن القوى الخارجية ستستعيد 
ثقتها بها وبقدرتها عىل التعامل معها بعدما سعت يف السنوات املاضية اىل استبدالها بالقوى البديلة، حتى باتت املساعدات 

االجتامعية تسلم للجمعيات بدل السلطة السياسية او االحزاب.
واكرث  االنتخابية،  الدوائر  قادرا عىل تحقيق خزوق جدية يف  املدين  املجتمع  يبدو  االستطالعات،  ال  اليوم، وبحسب كل  حتى 
املتفائلني يتحدث عن نائب اضايف اىل جانب النائبة بوال يعقوبيان يف دائرة بريوت االوىل ونائب يف دائرة الشوف عاليه، اضافة 

اىل نائب يف دائرة الشامل الثالثة.

سيضاف هؤالء النواب اىل نواب الكتائب وبعض النواب املستقيلني الذين كانوا يف االصل نوابا يف االنتخابات النيابية السابقة. هذه 
النتيجة ال تزعج االحزاب السياسية، ال بل عىل العكس. فهي ستساهم بشكل او بآخر بدعم حجتها التمثيلية للشارع اللبنانية 

وستمكنها من اسرتجاع حيويتها السياسية املفقودة.
حتى مسألة انخفاض نسب االقرتاع ال تبدو واقعية، او االصح لن تكون بالحجم الذي تتمكن فيه قوى االعرتاض من التشكيك يف 
رشعية االحزاب ، خصوصا ان اي مقاطعة شعبية لالنتخابات يف ظل مشاركة قوى الثورة فيها ستعني ان الرأي العام يحتج عىل 

قوى السلطة وعىل قوى التغيري معا.
يف الشارع الشيعي يعمل حزب الله عىل رفع نسبة االقرتاع لتقرتب من نسبة االنتخابات السابقة، يف حني ان املنافسة الحامية يف 
مختلف الدوائر املسيحية ستحافظ عىل نسبة اقرتاع مقبولة، اما انخفاض نسبة االقرتاع يف الشارع السني فستشري اىل قوة تيار 

املستقبل ال اىل ضعفه النه يقاطع االنتخابات...
كل ذلك يعني ان القوى السياسية ليست مترضرة من االنتخابات بل قد تكون مستفيدة منها وهذا سيكون احد العوامل التي 

ستساهم يف حصول االستحقاق النيايب يف موعده.

الصدر، وجود أي  الذي يتزعمه مقتدى  الصدري  التيار  نفى 
اتفاق سيايس مع قوى "اإلطار التنسيقي" بشأن ملف تشكيل 

الحكومة العراقية.
إن  له،  بيان  وفق  الربملان،  يف  الصدرية  الكتلة  رئيس  وقال 
"بعض وسائل اإلعالم تداولت ترصيحات وترسيبات عن بعض 
القيادات التابعة لإلطار التنسيقي مفادها حصول اتفاق بينها 
املقبلة"،  الحكومة  تشكيل  يخص  فيام  الصدري  التيار  وبني 

معتربا ما ورد مجرد "أكاذيب".
القانون"،  دولة  "ائتالف  التنسيقي"،  "اإلطار  قوى  وتضم 
و"تحالف قوى الدولة"، و"تحالف النرص"، و"تحالف الفتح" 
و"حركة  إيران(،  من  مقرب  بعضها  الشعبي  الحشد  )فصائل 

عطاء"، وحزب "الفضيلة".
األكاذيب  تلك  من  "الغرض  أن  موضًحا  العذاري  وأضاف 
الثاليث )إنقاذ وطن(، ونحن نقول  التحالف  املستمرة زعزعة 
االّدعاءات،  هذه  مثل  تزعزعه  لن  صلب  تحالف  أنه  لهم، 

وندعوهم إىل عدم تكرارها مستقبالً".
الصدرية،  الكتلة  يتألف من،  )إنقاد وطن(  الثاليث  والتحالف 
والحزب الدميقراطي الكردستاين، وائتالف السيادة )التحالف 

الُسني بزعامة رئيس الربملان محمد الحلبويس(.

اإلطار  قوى  أمهل  قد  الصدر  مقتدى  الشيعي  الزعيم  وكان 
لتشكيل  يوماً   40 الجاري  نيسان/أبريل  مطلع  التنسيقي 

الحكومة دون مشاركته.
وتسعى قوى "اإلطار التنسيقي" دفع الصدر للقبول مبشاركتها 
وفق  الفائزين  جميع  توافق  عىل  بناء  املقبلة  الحكومة  يف 
العرف املتبع منذ سنوات واملعروف باسم "املحاصصة"، لكن 

الصدر يرّص عىل تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
أبرزهم  الجمهورية،  رئيس  ملنصب  مرشحا   59 ويتنافس 
صالح،  برهم  الكردستاين"  الوطني  "االتحاد  حزب  مرشحا 
الكردستاين" ريرب أحمد، حيث يحظى  الدميقراطي  و"الحزب 
صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "اإلطار التنسيقي" )مقربة 

من إيران(.
مقعدا(،   175( "إنقاذ وطن"  تحالف  أحمد دعم  يلقى  فيام 
"الكتلة  بارزة، هي  وكردية  قوى شيعية وسنية  واملكون من 

الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الدميقراطي الكردستاين".

وجرت العادة أن يتوىل السنة رئاسة الربملان، واألكراد رئاسة 
الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، مبوجب عرف دستوري 

متبع منذ اإلطاحة بنظام صدام حسني عام 2003.

•الصدر: ال اتفاق مع "اإلطار التنسيقي""
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أسواق املوصل

CHICK
PEAS

BASMA 
Green Okra      

PUCK
Creamy 

        Dairy spread                  

ULKER
  Labneh

ALWAAN 
Coffee

                400g

.99

 CEDAR 
Pitted Dates   

.99

$1

GULNAZ
         Tahina

SUKKARI
    RUTAB 

.99

$6

TAMARIND
Paste

           400g

.99

$2

.99

$9
.99

$11
.99

$5 ¢59

NAFEESA
Coffee

.99

$4

519.817.2939

VIMTO
TAMARIND

JALLAB
.99

$4
SILVAN

Cracked Green

Olives

                

GREEN WORLD
                             Sukkari

                              Dates

         

2/$3
.99

$1

.99

$9
YAMAMA

Tomato paste

           1L

.99

$3

$8

2/$5 2/$10
MUSHROOM , LENTIL & VEGETABLE SOUP

¢99

KUBBA

.99

$12

Basmati

     Rice

KRINOS
FILLO

                                                 Pastry Sheet

.49

$2
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

١- نؤمن بحرية الفكر ونقدر للمفكرين ما قدموه للبرش من 
إىل  تدعو  الكرمية  اآليات  من  املقدس جملة  كتابنا  ويف  فوائد، 
َوٱأْلَرِْض  ِت  َوٰ َمٰ ٱلسَّ َخلِْق  ِف  )إِنَّ  تعاىل  الله  قول  منها  التفكري، 
يَنَفُع  مِبَا  ٱلْبَْحِر  ِف  تَْجِرى  ٱلَِّتى  َوٱلُْفلِْك  َوٱلنََّهاِر  ٱلَّيِْل  َوٱْخِتلَِٰف 
بَْعَد  ٱأْلَرَْض  ِبِه  فَأَْحيَا  آٍء  مَّ اَمِٓء ِمن  ٱلسَّ ِمَن  ٱللَُّه  أَنزََل  َوَمآ  ٱلنَّاَس 
ِر  َحاِب ٱلُْمَسخَّ يَِٰح وَٱلسَّ يِف ٱلرِّ َمْوتَِها َوبَثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبٍَّة َوترَْصِ
اَمِٓء َوٱأْلَرِْض َلَءايٍَٰت لَِّقْوٍم يَْعِقلُوَن( و قوله تعاىل )َوأَنزَلَْنا  بنَْيَ ٱلسَّ
َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل إِلَيِْهْم َولََعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن( صدق  كَْر لِتُبَنيِّ إِلَيَْك الذِّ

الله العظيم . وكثري من اآليات التي تدعو إىل النظر والتفكر.

)التفكري  كتابه  يف  العقاد،  محمود  عباس  املرحوم  األستاذ   -2
الخالق.  أوامر  من  أمر  بالعقل  العمل  يقول:  إسالمية(  فريضة 
الشائع،  العرف  مراعاة  الحرص عىل  إال  العمل  عن  يعطله  وال 
السلطة  من  والخوف  آثارهم،  واقتفاء  بالسلف  واالقتداء 
الدنيوية. واإلسالم يدعو إىل تخطي هذه املواقع والتحرر منها 
ليك يأيت التفكري سليامً ال يعوقه يشء من العوائق التي تؤدي إىل 

شلل العقل وجموده.

شطط  نرفض  فإننا  العقاد  املرحوم  كالم  نقدر  إذ  ونحن   -3
ضمري  يف  استقرت  دينية  معتقدات  إىل  وتعرضهم  املفكرين 
سوى  لها  التعرض  من  جدوى  ال  البرش  من  هائلة  مجموعات 
إثارة األحقاد والخصومات التي تصدع بناء املجتمع الواحد وتثري 
وليس  العامل.  يف  الحروب  نريان  وتذيك  املجتمعات  بني  الرصاع 
من الصواب أن نحرتم حرية اإلنسان يف طعامه ورشابه ولباسه 
وسلوكه يف الوقت الذي ننتهك حريته يف عقيدته الدينية التي 

هي أغىل عليه من نفسه.

4- يف فرنسا خالل القرن املايض ويف الحارض تسببت مجلة )شاريل 
بتصدع يف  لنبينا محمد )ملسو هيلع هللا ىلص(  املسيئة  الصور  بنرشها  إيبدو( 
املجتمع الفرنيس مازال يتفاقم، وأدت إىل هالك نفوس بريئة. 
ويف العامل اإلسالمي جرى من قبل إحراق مؤسسات دبلوماسية 
ومراكز ثقافية أجنبية وما يزال الخطر ماثالً حتى اليوم. ولعلنا 
نذكر ما جرى يف نيوزيالندا قبل سنوات حني أقدم رجل مسلح 
عىل قتل مجموعتني من املصلني يف مسجدين يوم جمعة. ونذكر 
للمصلني  وقتل  املساجد  عىل  عدوان  من  بلدنا  يف  يجري  ما 
ومداهمة للناس يف األسواق والشوارع حيث تزهق أرواح أرس 

وأفراد تحت عجالت السيارات.

5- يف تاريخنا اإلسالمي حصلت مناظرة فكرية بني نبينا محمد 
)ملسو هيلع هللا ىلص( وبني نصارى نجران، فيام عرف بحادثة )املباهلة(. عرض 
كل فريق حجته ثم فوضوا األمر إىل الله تعاىل، وانرصف أهل 
محمد  صورة  النصارى  شوه  فام  بسالم،  مدينتهم  إىل  نجران 
به  آمنوا  وإمنا  )ص(،  عيىس  صورة  املسلمون  شوه  وال  )ملسو هيلع هللا ىلص( 
رسوالً مثل محمد. ويف قول الله تعاىل )َواَل تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن 
ِمْن ُدوِن اللَِّه فَيَُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعلٍْم(. نهي املسلمون عن 
التعرض باألذى لغري املسلمني حتى ال يقتل الناس بعضهم بعضاً 

كام يحصل يف عاملنا املعارص.

من  كل  اعتمد  العربية  االمارات  بدولة  أبوظبي  مدينة  يف   -6
فضيلة شيخ األزهر و قداسة بابا الفاتيكان قبل سنوات، وثيقة 
)األخوة اإلنسانية( فكانت مبادرة طيبة إلحالل السالم يف العامل. 
ويف بلدنا اليوم يتقدم الحزب الوطني الدميقراطي مبرشوع قانون 
يقيض بتجريم ظاهرة الرتهيب من اإلسالم )اإلسالموفوبيا( وإننا 
ممثيل  جميع  من  لرنجو  املبادرة  هذه  عىل  الحزب  نشكر  إذ 
املرشوع  لهذا  املجال  يفسحوا  أن  العموم  مجلس  يف  األحزاب 
ليكون قانوناً نافذاً. فنحن ميكن أن نختلف عىل قرارات سياسية 
واقتصادية واجتامعية حسب قناعاتنا الخاصة لكننا ال يجوز أن 

نختلف عىل ما يحقق السالمة الوطنية.

اإلسالم
 فكر وسالم

2022 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

هذا هو المنطق االسرتاتيجي للحرب الروسية عىل أوكرانيا

هو  أحدهام  أوكرانيا.  لغزو  روسيا  دفعا  سببان 
الطموحات  لتحقيق  الحثيث  موسكو  سعي 
والقضاء  البلدين  توحيد   - واإلمربيالية  القومية 
التصور  هو  واآلخر  منفصلة،  أوكرانية  هوية  عىل 

الخاطئ للرئيس الرويس فالدميري بوتني.

وبحسب صحيفة "وول سرتيت جورنال" األمريكية، 
"سواء كانت حربًا عاملية أو غزًوا أمريكيًا أو مترًدا 
يف غرب إفريقيا، يسارع املراقبون إىل الرتكيز عىل 
املشاعر واألخطاء وشيطنة القادة الذين يطلقون 
الرصاع. ومع ذلك، فإن معظم الحروب لها جذور 
مع  بانسجام  تعمل  التي  تلك  أيًضا،  اسرتاتيجية 
يجعل  األمر  هذا  تجاهل  إن  واألخطاء.  املشاعر 
كل  من  الرغم  عىل  صعبًا.  للسالم  طريق  إيجاد 
بال  صغرية  دولة  ضعيفة،  أوكرانيا  كانت  قوتها، 
أما  لعقود.  بالركود  اقتصادها  أصيب  لقد  حلفاء. 
الوقت  يف  وعسكريا  اقتصاديا  منت  فقد  روسيا 
تخلت  نفوذه.  من  بوتني  فيه  يعزز  كان  الذي 
دول أوروبا الغربية عن الطاقة النووية ووجدت 
نفسها يف وضع اسرتاتيجي ضخم مقارنة مبوردها 
للطاقة، روسيا. كل هذا أعطى بوتني نفوذاً هائالً 
من  الرغم  عىل  الغربية.  وأوروبا  أوكرانيا  عىل 
ضعف أوكرانيا، إال أن املسارات األخرية أثارت قلق 
بوتني ومحيطه. فقد أطاح الشعب األوكراين مرتني 
بزعامء ذوي ميول روسية يف الثورات املاضية خالل 
السنوات العرشين املاضية. كانت أوكرانيا مجتمعاً 
يتامهى معه العديد من املواطنني الروس ومثاالً 
أن  لبوتني  بوتني. ميكن  نظام  لالنتفاضة ضد  قوياً 
ميارس نفوذه إلخامد التهديد، لكن الحرب ستكون 
جرب  لذلك  باملخاطر،  ومحفوفة  الثمن  باهظة 
عىل  التأثري  يف  سنوات  أمىض  أخرى.  وسائل  أوالً 
واالغتياالت  والدعاية  باملال  األوكرانية  السياسة 
االستثامرات  هذه  تؤت  مل  االنفصاليني.  ودعم 
املحفوفة باملخاطر مثارها، ورمبا دفعت األوكرانيني 

إىل التقرب من الغرب والحكومة الدميقراطية".

مقلقاً  اتجاهاً  هذا  "كان  الصحيفة،  وتابعت 
لحرياتها،  أوكرانيا  ترسيخ  مع  لبوتني.  بالنسبة 
أصبح تغيري النظام هناك أكرث صعوبة. مع حصول 
كييف عىل املزيد من الصواريخ والطائرات بدون 
طيار، ارتفعت تكاليف الغزو. بلغ نفوذ بوتني عىل 
أوكرانيا ذروته. مل يكن أمام روسيا إىل أداة أخرية، 
الذي  اللوم  حجم  من  الرغم  وعىل  الغزو.  وهي 
تستحقه هذه الخطوة، إال أنها كانت متثل سياسة 
الوقت  حان  ألوكرانيا:  يقول  بوتني  كان  واقعية. 
اعتامد  بالهزمية.  لالعرتاف  روسيا.  بقوة  لالعرتاف 
طموحك  نبذ  الجديدة.  األسلحة  رفض  الحياد. 
باالنضامم إىل حلف شامل األطليس. منح املناطق 
الذايت.  التي يسيطر عليها االنفصاليون االستقالل 
السامح لروسيا بالتدخل يف سياسة الدول. واضطر 
معظم جريان روسيا إىل تقديم تضحيات مامثلة".

وبحسب الصحيفة، "هناك ثالث نقاط إسرتاتيجية 
لألحداث.  تفسريات  إيجاد  يف  تساهم  متشابكة 
األوىل تنبع من االفتقار إىل الضوابط املحلية عىل 
مبعزل  فهو  شخصيًا،  حاكاًم  بصفته  بوتني.  سلطة 
عن التكاليف التي يتحملها الروس العاديون - مثل 
القاسية،  العقوبات  ظل  يف  العيش  من  الحرمان 
أن  ميكن  ألنه  نظرًا  املعركة.  يف  أبنائهم  موت  أو 
يف  جًدا  رسيًعا  كان  فقد  الفظائع،  هذه  يتجاهل 
استخدام العنف. وقد منحه هذا أيًضا حافزًا للغزو. 
ألنها  ليس  تهديًدا  األوكرانية  الدميقراطية  شكلت 

العاديني، فبدالً من ذلك،  بالروس  الرضر  ستلحق 
قدمت مثاالً قوياً وخطرياً للروس غري الراضني عن 
الحكم االستبدادي. ويُعرف املنطق الثاين مبشكلة 
تبدأ  كالسيكية  إسرتاتيجية  معضلة  إنها  االلتزام. 
بفتح نافذة من الفرص. بعد فشل كل إجراء آخر، 
الدميقراطي  التحول  وقف  من  بوتني  يتمكن  مل 
والغريب يف أوكرانيا إال من خالل التهديد بالهجوم. 
ال ميكن ألوكرانيا تجنب املعضلة إال بقبول التدخل 
السيايس الرويس. تحدث هذه التضحيات الجائرة 
لن  أوكرانيا  الشعبي يف  املزاج  لكن  يف كل وقت، 
مل  التنازالت.  هذه  مثل  قدم  سيايس  مع  يتسامح 
تستطع كييف االستسالم ملطلب موسكو بالتخيل 

عن الدميقراطية، وهي مشكلة التزام".
وتابعت الصحيفة، "أما املنطق االسرتاتيجي النهايئ 
الناس،  من  الكثري  فوجئ  اليقني.  فينشأ من عدم 
بكيفية  العسكريني،  املحللني  معظم  فيهم  مبن 
أقل  أنها  الروسية  القوات  أثبتت  األمور.  سري 
عىل  أوكرانيا  عزم  فاق  متوقعا.  كان  مام  كفاءة 
الغربية  الوحدة  التوقعات، وكذلك فعلت  القتال 
صعوبة  مدى  ننىس  أال  يجب  العقوبات.  بشأن 
التنبؤ بكل هذه األشياء. كام ميكن أن يخربك كل 
مؤكدة  غري  الحقيقة  تكون  عندما  بوكر،  العب 
أفضل  فإن  للخداع،  حافز  خصمك  لدى  ويكون 
الالعبني  اجعل  االتصال،  هي  غالبًا  اسرتاتيجية 
اآلخرين يظهرون ما ميلكون. ثم ستتكشف أمامك 
وخرس.  بوتني  راهن  الضباب،  هذا  يف  الحقيقة. 
قوى  إىل  عادة  السياسة  وعلامء  املؤرخون  يحتاج 

الحرب  الحروب. خذ  لتفسري  نفسية واسرتاتيجية 
العاملية األوىل. تؤكد الروايات الشعبية أن القادة 
السذج والقوميني ساروا وهم نامئون إىل الحرب. 
ولكن كانت هناك قوى إسرتاتيجية أيًضا - صعود 
املؤكدة،  غري  الحلفاء  وعزمية  الوشيك،  روسيا 
وقيادة أوروبا غري املنضبطة. كلها ساعدت يف دفع 
القادة األوروبيني املعيب إىل الحرب ورشح سبب 
قتالهم لسنوات. وباملثل، يف عام 2003، كان لدى 
الرئيس العراقي السابق صدام حسني، غري الخاضع 
لألبحاث  برنامجه  تشغيل  إلعادة  دوافع  للرقابة، 
بسبب  تفاقمت  التزام  مشكلة  وهي   - النووية 
عدم اليقني. نعم، كانت هناك حوافز أيديولوجية 
وإخفاقات استخباراتية وتصورات خاطئة جسيمة 
علم  فإن  ذلك،  ومع  أيًضا.  األمرييك  الجانب  من 

النفس الشعبي يقدم تفسريات جزئية فقط".
بوتني  كان   ،2022 عام  "يف  الصحيفة،  وختمت 
لكن  أعمى.  بشكل  وقوميًا  جًدا  وواثًقا  منعزاًل 
التفاعل  أدى  قدراته.  تفوق  سيايس  كل  تطلعات 
بني حرية بوتني املحلية يف الترصف، وأوجه عدم 
الصعب  الدميقراطي  واالنحراف  املتعددة،  اليقني 
يف أوكرانيا ، إىل تضييق نطاق الصفقات املحتملة 
الخاطئة  الرويس  الرئيس  تصورات  أن  لدرجة 
ال  لذلك،  الحرب.  باتجاه  دفعت  وأيديولوجيته 
املخاطرة  يف  بالرغبة  الشعور  أحد  عىل  ينبغي 
بإساءة الحكم عىل فالدميري بوتني بنفس الطريقة 

التي أساء فيها الحكم عىل أوكرانيا".
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Word of truth                                                 Issue 109 ( April , May - 2022 )

  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $45
•  Sticker labels: 5000 starting $225
•  Pull Up Banners: 1 for $129
•  T-shirts: 12 for $235
•  Post Cards: 1500 for $75
•  Large 13' Flag with stand: $245
& more...

We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

تصاميم مميزة وعصرية
أي تصميم مقابل ٥٠$ فقط 

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور
توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية  و المناطق

Unique & Modern DESIGN
    Any Design (logo, flyers..) starting $50

12
 for 

$180

1000 
for 
$45

6 for 
$120

1000
for 

$180


