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  ôN’G ¬LƒdG
 ∫ƒ°ùà∏d

AGQBG

ÖdÉW IóLÉe

 يعترب الت�سول من اكرث الظواهر املنت�رشه يف البلدان 

النامية ومنها ميننا احلبيب.حيث ترى املت�سولون يف 

كل ركن وزاوية ي�ستجدون عطف ب�ستى الو�سائل املمكنة 

واالكرث مهانتا ذال ومنعدمة االن�سانية.فرنى الرجل 

االكرب �سنا املري�ض الذي  يعاين �سعاال حادا ي�ستخدمه 

ك�سالح تهديد بن�رش العدوي ويطلب متن الدواء فيجعلك 

متد له يد العون جمربا ال خمريا متاأثرا مبعاناته التى لن 

تعرف اكانت حقيقيه او من مطلبات املهنه .حيث ا�سبح 

الت�سول مهنه اكرث منه حاجة فتجد املثري من املت�سولون 

وكانهم يوؤدون واجبا اليتخلون عنه على مدى ايام 

اال�سبوع.ولكن الاحد بعراف مارواء الكوالي�ض.

ان ماي�سعب روؤيته هو اطفالنا الذين هم  امل وجيل 

امل�ستقبل يف ال�سوارع ليل نهار ، يت�سولون من اجل اكل 

الطعام اوال�سباب  كثرية اخرى .والذي زاد ف�سويل 

حينما راأيت يوما طفال م�سوه لدرجة اين مل ا�ستطع 

اميزءاإذا كانت فتاة ام �سبي. فقمت ب�سوؤالة عن ا�سمه   

قال احمد و�ساألتة عن �سبب وجهه امل�سوة فكان رده علي 

”ت�سوة خلقي.“
فاحببت ان اتنكر يوما واكون مت�سولة مثلهم  واأردتيت 

لثام  قدمي وراداء ا�سود ممزق.وذهبت التقاطع«اجلولة« 

الذي كان فيه ذلك الطفل امل�سوه.فذهبت البيع بع�ض املاء 

والعلكة

 راأيت ذلك الطفل امل�سوة و�ساألني« من انت ملاذا انتي 

هنا هذه »اجلولة«  منطقتنا.«قلت له اين ال اعرف هذا، 

ولكنني متواجدةهنا  ب�سبب اخي يعمل حار�سا لدى  عمارة 

، اعمل هنا موؤقتا الجمع تكاليف عالج امي فكانت ردة 

فعل الغالم بالعطف علي  واعطاين فر�سة للعمل يف 

منطقتهم. وحينها �سنحت ىل الفر�سة الن ا�سئله بع�ض 

اال�سئلة وعن �سبب ت�سوه وجهه.قال انه يتيم وكان يف دار 

االيتام  ومن كرثة اجلوع و الربد  لعدم و�سول  الطعام 

الكايف طوال ال�سنة، فالكثري يذكرنا فقط يف �سهر رم�سان 

الكرمي ويزيدونا بالطعام،وكاأننا متواجودن فقط يف 

رم�سان واالعياد.ثم �سقت ذرعا وقررت ان اك�سب 

الكثري من املال ذهبت اىل رجل قرر ان يتبناين  ولكن 

ب�رشط ان اعمل مت�سوال يف اجلوالت واعطيه ايراد اليوم.

ومن ثم اح�سل على املال واالكل الوفري.واقنعني باأن 

يحرق وجهي مبحلول اال�سيت لي�سعر النا�ض باالأ�سف علي 

و�رشعان ما يعطوين املال.نحن اطفال كثريون عنده 

وكل واحد فينا لديه ت�سوه مفتعل .

ثم ذهبت ايظا اىل »جولة« اخرى ، يوجد الكثري من 

العوائل املعوقه التي لي�ض لها ماأوى ومل توؤخذ اىل دار 

املعوقني  ينجبون االطفال املغوقني ايطا ويت�سولون يف 

ال�سوارع

 »جولة« خرى حيث اين وجدت ان الت�سول ا�سبح مهنة 

،و�رشعة ك�سب املال.وحتى الن�ساء واالمهات الكبار 

يف ال�سن يخرجون كلهم ايام الع�رش االواخر من رم�سان 

لت�سول وك�سب املال .

يوجد لدينا هنا دار للمعوقني ودار االيتام  هنالك ايظا 

عناية للذين هم �سغارا من اجل تاأهيلهم ، ا�سبح اكرث 

اهتماما من قبل  من الناحية التعليمية  ،الريا�سة وتطوير 

املوهبة .

لي�ض الفقر فقط للمتو�سولني فنالك عوائل تت�سور جوعا 

وامهات تخدمن يف البيوت واطفاال تكن�ض ال�سوارع 

والبيوت من اجل لقمة العي�ض ومن االجل التعليم.الت�سول 

هي ظاهرة غري م�ستحبة وا�سبحت مهنة �سهله ويجب 

الق�ساء عليها .

 

ƒgÉ«æàæH øgQ
Qó«M iófQ

 من املنتظر اأن يوؤدي جتدد املفاو�سات ال�سيا�سية 

املبا�رشة بني الفل�سطينيني واالإ�رشائيليني، اإىل تاأجيج 

املواجهة الدائرة منذ اأعوام بني حمور االعتدال 

العربي الذي تتزعمه م�رش وال�سعودية، وحمور 

»املمانعة« الذي تتزعمه اإيران. وقد �سكلت الهجمات 

التي قام بها اجلناح الع�سكري حلركة »حما�ض« يف 

ال�سفة الغربية �سد م�ستوطنني يهود، وعودة �سواريخ 

الق�سام االإ�سارات االأوىل لهذه املواجهة، ي�ساف 

اإليها كميات الت�رشيحات املعار�سة، وامل�سككة، 

واملت�سائمة، التي �سدرت يف االأيام االأخرية عن 

اأقطاب حمور »املمانعة« �سد هذه املفاو�سات، 

متوقعة لها الف�سل الذريع.

وعلى الرغم من ذلك، ثمة اأمور اأ�سا�سية، ال ميكن 

جتاهلها، تعطي املفاو�سات االإ�رشائيلية - الفل�سطينية 

امل�ستاأنفة بعدًا خمتلفًا عن �سابقاتها. فاملفاو�سات 

احلالية تاأتي يف ظل تراجع وا�سح طراأ على موقف 

الراأي العام الدويل املوؤيد الإ�رشائيل، وانعك�ض يف 

مواقف عدد من الدول الغربية، التي اتخذت موقفًا 

وا�سحًا معار�سًا الإ�ستمرار االحتالل االإ�رشائيلي 

لالأرا�سي الفل�سطينية. وقد �ساهمت عملية » الر�سا�ض 

امل�سبوك«، وتقرير جلنة غولد�ستاين حول االنتهاكات 

التي ارتكبها اجلي�ض االإ�رشائيلي �سد املدنيني يف 

قطاع غزة، يف تاأليب الراأي العام الدويل �سد 

اإ�رشائيل، وزاد ال�سعور لديه ب�رشورة اإيجاد حل 

مل�سكلة االحتالل 

االإ�رشائيلي. ميكن 

اأن ن�سيف اإىل ذلك 

التوجهات اجلديدة 

الدارة اأوباما التي 

اعتربت الت�سوية 

ال�سلمية للق�سية 

الفل�سطينية تخدم 

امل�سالح االأمريكية 

يف املنطقة، واأن 

ا�ستمرار اإ�رشائيل 

يف احتاللها ال�سفة 

الغربية، ويف 

�سيا�سة اال�ستيطان، 

ي�رش مبكانة 

الواليات املتحدة يف 

ال�رشق االأو�سط على 

حد قول قائد هيئة 

االأركان امل�سرتكة 

للجي�ض االأمريكي مايكل مولن. كل ذلك وغريه و�سع 

نتنياهو اأمام اأمر ال مفر منه هو القبول على م�س�ض 

بحل الدولتني ل�سعبني، والذي ترفعه االإدارة االأمريكية 

وتوؤيده الدول االأوروبية ودول االإعتدال العربي، 

والدخول يف املفاو�سات التي اأرادها مبا�رشة مع 

الفل�سطينيني.

وعلى الرغم من االنق�سام العربي بني حمور االعتدال 

وحمور »املمانعة« من مو�سوع التفاو�ض بني 

الفل�سطينيني واالإ�رشائيليني، ال ميكننا اأاّل ناأخذ يف 

االعتبار عددًا من املعطيات التي ال بد اأن تظهر 

خالل الفرتة التي �ست�ستمر خاللها املفاو�سات. 

فامل�ساعي االأمريكية لو�سع اإطار عام للعملية ال�سلمية، 

والإ�رشاك ال�سوريني يف العملية التفاو�سية، من 

�ساأنه اأن ي�ساعد يف ابعاد �سوريا ولو مرحليًا عن 

دائرة دول »املمانعة«، وقد برز هذا وا�سحًا يف 

امتناع �سوريا حتى االآن من اتخاذ مواقف عنيفة �سد 

املفاو�سات على عك�ض اإيران التي جاهرت منذ اليوم 

االأول لبدء اللقاءات املبا�رشة مبعار�ستها ال�سديدة، 

�ساركها يف ذلك حلفاوؤها من التنظيمات الفل�سطينية 

االإ�سالمية املت�سددة، واالأحزاب واملنظمات االإ�سالمية 

الراديكالية التي تدين بالوالء لها. 

و�ساهم االإحت�سان العربي للمفاو�سات الفل�سطينية 

والذي جتلى بو�سوح يف التن�سيق الكامل بني ال�سلطة 

الفل�سطينية واجلامعة العربية، يف جتاوز عدد من 

العراقيل التي كان من املمكن اأن تظهر على طريق 

املفاو�سات. فمن املعلوم اأن دواًل عربية كربى مثل 

م�رش لها م�سلحة جوهرية يف قيام دولة فل�سطينية 

م�ستقلة يف ال�سفة الغربية، وت�سعى بكل الو�سائل اإىل 

تقلي�ض وحتجيم نفوذ »حما�ض« يف غزة. وتقوم م�رش 

ومعها االأردن ببذل جهود وا�سحة يف تقدمي العون 

اإىل احلكومة الفل�سطينية التي يراأ�سها �سالم فيا�ض.

كما ميكن و�سع االنفتاح العربي االأخري على �سوريا 

�سمن اإطار الدفع قدمًا بالعملية ال�سلمية يف املنطقة. 

فثمة اقتناع وا�سح لدى الدول املعتدلة باأن �سيا�سة 

جتاهل �سوريا وعزلها، اأدت اىل ت�ساعد كبري يف 

نفوذ اإيران، وانعك�ست �سلبًا على مكانة هذه الدول يف 

املنطقة، من هنا �رشورة ابعاد �سوريا عن اإيران، 

وا�رشاكها من جديد �سمن اجلهود املبذولة لتحريك 

عملية الت�سوية ال�سلمية التي تقوم بها حاليًا االدارة 

االأمريكية.

ولكن على الرغم من كل ذلك، فاإن م�سري العملية 

التفاو�سية �سيبقى يف يد احلكومة االإ�رشائيلية احلالية. 

وال ميكن املفاو�سات احلالية اأن حتقق اأي اجناز 

حقيقي من دون اأن يعلن نتنياهو �رشاحة وعلنًا 

اأمام اليمني يف اإ�رشائيل وجمهور امل�ستوطنني انتهاء 

االحتالل االإ�رشائيلي لل�سفة الغربية. وكيف ميكن ذلك 
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ت�ستعد مدينة نيويورك الإحياء الذكرى التا�سعة لهجمات 11 

�سبتمرب التي ا�ستهدفت برجي مركز التجارة العاملي، و�سط 

جدل غري م�سبوق ب�سبب اÿالف القائم على بناء م�سجد بالقرب 

من املنطقة التي �سهدت االعتداءات، واملعروفة ب`«املوقع 

�سفر« اأو »جراوند زيرو«. وت�سهد مدينة نيويورك جدال 

وا�سعا اأعاد لالأذهان ذكريات هجمات ال`11 من �سبتمرب 

2001 قبل االأوان بعد االإعالن عن م�رشوع بناء م�سجد �سمن 

مركز اإ�سالمي يعرف با�سم »بارك 51« اأو »بيت قرطبة« 

بالقرب من »املوقع �سفر« اأو »جراوند زيرو«. بعدما 

كان من املفرت�ض اأن تكون الذكرى التا�سعة مبثابة بادرة 

اأمل ودعوة للتفاوؤل ب�سبب تقدم اأعمال اإعادة اإعمار«املوقع 

�سفر«، حتولت املنا�سبة اإىل واحدة من اأكرث حلظات التوتر 

التي �ستتذكرها نيويورك. تتباين االآراء حول م�رشوع 

»بيت قرطبة« بني موؤيد ومعار�ض يف االأو�ساط ال�سيا�سية 

واالجتماعية على حد �سواء، حيث يرى البع�ض اأن بناءه 

بالقرب من موقع االإعتداءات قد يجرح م�ساعر عائالت 

ال�سحايا، يف حني يعترب املوؤيدون انه �سوف يكون مبثابة 

ر�سالة ت�سامح وتعاي�ض بني خمتلف اجلاليات واأتباع الديانات 

يف الواليات املتحدة. مع حلول الذكرى التا�سعة لهجمات 11 

�سبتمرب 2001 ت�سهد نيويورك جدال وا�سعا اأثاره االإعالن عن 

بناء م�سجد بالقرب من املنطقة التي �سهدت االعتداءات على 

برجي مركز التجارة العاملي واملعروفة ب``«املوقع �سفر« اأو 

»جراوند زيرو

 õcرŸ� : ±hDhرd�óعب πسüيa
 ∑Qوjيوf ةæjóم« ‘ مÓس�E’�
�سيØتH� íو�H¬ �ماjO’� πc Ωا¿

قال االإمام الذي يقف وراء خطة بناء م�سجد ومركز ا�سالمي 

املثرية للجدل قرب كراوند زيرو بنيويورك ، مدافعا بقوة عن 

امل�رشوع ،  قائال ، انه يتعني على االأمريكيني اأن ال يرتاجعوا 

عن تقدمي الدعم لهذا امل�رشوع  ، مبينا انه لن يكون خم�س�سا 

للدين اال�سالمي فقط بل �سيفتح ابوابه امام النا�ض من كل 

االديان . ح�سبما ذكرت وكالة رويرتز.

وا�ساف االإمام في�سل عبد الروؤوف ، الذي عاد موؤخرا من 

رحلة ممولة من قبل وزارة اÿارجية االمريكية اىل ال�رشق 

االو�سط ، ان املركز اال�سالمي �سيكون مفتوحا اأمام النا�ض 

من كل االأديان ، ولي�ض فقط امام امل�سلمني ، و�ستكون هناك 

م�ساحات منف�سلة ل�سالة امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود. 

وردا على خماوف ب�ساأن الكيفية التي يتم بها متويل امل�رشوع 

، ا�سار اىل ان املوؤ�س�سني �سوف »يحددون بو�سوح جميع 

الداعمني ملواردنا املالية.«

وقال روؤوف  ان » عمل حياتي تركزعلى بناء اجل�سور بني 

االديان  ومل يكن ذلك العمل يوما بهذه االهمية كما هو االن«.

واو�سح ان »النقاد يرون ان هذا امل�رشوع هو يف اأح�سن 

االأحوال غري ح�سا�ض الأ�رش �سحايا هجمات 11 من �سبتمرب 

االرهابية ، التي نفذها متطرفون با�سم االإ�سالم. وهاجم 

البع�ض روؤوف اأي�سا على خلفية تعليقات �سابقة جتاه ال�سيا�سة 

اÿارجية االمريكية ، وبدا مرتددا يف اإدانة حما�ض على وجه 

التحديد.

لكنه قال ان »االهتمام الذي يحيط بخطط املركز اال�سالمي 

البالغة تكلفته 100 مليون دوالر ب13طابقا الذي يقع على 

م�سافة ق�سرية من موقع هجمات 11 �سبتمرب »يعك�ض مدى 

اهتمام النا�ض بالقيم االمريكية اÿا�سة يف اإطار مناق�سة 

االعرتاف بحقوق االآخرين ، والت�سامح وحرية العبادة ».

وكتب روؤوف  كلمة »اإن تدفق الدعم الرائع حلقنا يف بناء هذا 

املركز اال�سالمي من خمتلف األوان الطيف االجتماعي والديني 

وال�سيا�سي يقو�ض على نحو كبري قدرة املتطرفني املعادين 

للواليات املتحدة يف جتنيد ال�سباب ، والتاأثريعلى امل�سلمني من 

خالل االدعاء كذبا اأن اأمريكا ت�سطهد امل�سلمني 

وا�ساف ان »جهود املتطرفني يف الت�سويه تهدد اأمننا القومي 

واالأمن ال�سخ�سي لالمريكيني يف جميع اأنحاء العامل.«

وعلى مدى ا�سهر ، تركز النقا�ض على خطط بناء م�سجد  قرب 

موقع مركز 

التجارة 

 »ŸÉ©dG

الذي دمره 

املتطرفون 

وقتل نحو 

الفني و800 

�سخ�ض يف 

11 ايلول 

/�سبتمرب 

 , 2001

اذ يقول 

معار�سون 

ان امل�سجد 

ينبغي ان 

ينقل بعيدا 

حل�سا�سية 

اأ�رش �سحايا 

 09/11

فيما يقول 

موؤيدون   

ينبغي حماية 

احلرية 

الدينية.

وخالل 

ال�سهرين 

املا�سيني ، 

قام روؤوف 

بزيارة 

اىل ال�رشق 

 §°Sh’G

ا�ستغرقت  15 

يوما بدعم 

من وزارة 

اÿارجية 

 çاالأمريكية لتعزيز الت�سامح الديني يف ال�رشق االأو�سط. وحتد

اثناء الرحلة عن املركز ، اىل و�سائل اعالم عربية حملية. 

وعاد اىل الواليات املتحدة يوم االحد املا�سي .

ويف نحو 1000 كلمة اأوجز روؤوف روؤيته للمركز ، م�سريا 

اإىل اأنه »ف�ساء م�سرتك« للمجتمع الذي �سي�سمل »ن�سب تذكاري 

متعدد االأديان خم�س�ض ل�سحايا هجمات 11 �سبتمرب« قائال 

»انا اح�ض مب�ساعر عائالت �سحايا 11 / 9 ، وكذلك زمالئي 

زعماء العديد من االأديان االخرى«.

وروؤوف احد مديري منظمة غري ربحية ” ت�سكيلها اخريا جلمع 

اأموال مل�رشوع مانهاتن الذي يعرف  اأحيانا با�سم بارك 51. 

م�سريا اإىل ان امل�رشوع ي�سبه »بيت قرطبة ».

ΩÓس�E’�h اcÒلو∫: �أمj11 �أ óéم�س
مل تعباأ ال�سحف االأمريكية كثريًا بخطاب الرئي�ض باراك اأوباما 

حول العراق الأّنها كانت تعرف م�سمونه العادي م�سبقًا، 

وحتّول االنتباه كّله اإىل مدينة نيويورك التي كانت على موعد 

مع ت�سويت هام جدًا. اإذ قررت جلنة احلفا® على املباين 

التاريخية اإعطاء االإذن بهدم مبنى لبناء مركز اإ�سالمي مكانه. 

امل�سكلة اأّن املبنى الذي �سي�سم م�سجدًا، يبعد مئتي مرت عّما 

كان برج التجارة العاملي. اعترب اجلمهوريون وكل اأقطاب 

اليمني االأمريكي اأّن ذلك ميّثل اإهانة الأهايل ال�سحايا. ويف 

املقابل، راأى الدميوقراطيون اأّن بناء امل�سجد ميثل مظهرًا من 

مظاهر الت�سامح الديني االأمريكي ودلياًل على احلرية الدينية 

التي مينحها الد�ستور و�سط تهديد مييني برفع دعاوى الإيقاف 

امل�رشوع. 

ºقيd� øع kاعاaO
مل يك�سف اأخريًا اأي جدال �رشيح القيم الفارغة للحق االأمريكي 

اأكرث مما فعل اجلهد الرامي اإىل منع بناء مركز اجتماعي يف 

مانهاتن الأّنه يت�سمن م�سجدًا. احلجج التي ي�سوقها املعار�سون 

 çلذلك، تتنّوع من قلق معلن حل�سا�سيات اأهايل �سحايا اأحدا

11 اأيلول اإىل �رشخة معركة بدائية �سد االإ�سالم كدين. 

لكن ما ي�سرتك فيه هوؤالء جميعًا هو جتاهل بكل ما للكلمة من 

معنى، للقيم املوؤ�س�سة الأمتنا.

احلوافز الدافعة النتهاك احلقوق التي مينحها التعديل االأّول 

 Åيف الد�ستور االأمريكي للم�سلمني الأّنهم م�سلمون، هو خاط

خطاأً �سارخًا ومتطرفًا لدرجة اأّنه يتحدى الغ�سب. حتى االآن، 

مل ي�سعn اأي �سخ�ض يف مركز م�سوؤول الإنكار اأي حرية دينية 

اأ�سا�سية الأي جمموعة ال تخرق ممار�ساتها باأي �سكل القانون. 

رغم اÿالفات حول حدود احلرية الدينية، ت�ساركت االأمة يف 

توافق على وجود حرية للجميع بدون ا�ستثناء. 

باخت�سار، احلرية املمنوحة من الد�ستور، ملن يوؤمنون باأي 

دين اأو من ال يوؤمنون بدين ما، تعود جلميع النا�ض. ال مينح 

امل�سيحيون احلرية للم�سلمني، الهندو�ض اأو اليهود، وال ميكن 

�سحبها من جمموعة من جانب اأخرى. وبالتاأكيد، ال ميكن 

اإلغاوؤها بوا�سطة غوغائية بائ�سة. لكننا نرى اليوم، رئي�ض 

جمل�ض النواب ال�سابق ومر�سحة جمهورية اإىل من�سب نائبة 

رئا�سة اجلمهورية �سابقًا ومن املمكن اأن يرت�سحا جمددًا اإىل 

من�سب الرئا�سة يف االنتخابات املقبلة، يقودان حملة �سد 

 �ŸرE’� õc�سÓم« ‘ مæjóة fيوjوQ∑ �سيØتH� íو�H¬ �ماjO’� πc Ωا¿
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»م�سجد 11 اأيلول«. ورغم اأّن املبنى �سي�سيد على 

اأر�ض خا�سة، فاإّن نيوت غينغريت�ض و�سارة 

بايلني م�رشان على اأّن الدولة يجب اأن متنع بناء 

امل�سجد هناك.

وفق ال�سيدة بايلني، ميثل هذا امل�رشوع »طعنة« 

مهددة يف »قلب« كّل اأمريكي، وهذا كل ما قالته 

فعاًل. فمالحظات حاكمة اأال�سكا ال�سابقة جتايف 

معظم الوقت ال�سواب اأو املنطق. هذه املرة، 

اأّمن خطابها مرحًا كبريًا لدرجة جتاهل م�سمون 

خطابها ب�سبب ا�ستخدامها كلمة غري موجودة يف 

اللغة االإنكليزية، وطلبت من امل�سلمني »املحبني 

لل�سالم« رف�ض بناء امل�سجد.

ووراء اإحاالتها اإىل التفهم، قالت بايلني 

لكل امل�سلمني يف اأمريكا اإّن دينهم، �رشوحه 

ورموزه، تهني مواطنيهم االأمريكيني. كانت 

تقول اإّن االإ�سالم ال ي�سارك االأديان االأخرى 

مبوقع امل�ساواة. كانت حتذر املجموعات امل�سلمة 

�سد التاأكيد على هذه احلقوق. على نحو مميز، 

ذهب ال�سيد غينغريت�ض بعيدًا م�ستخدمًا لغة عدائية 

وتلميحات خاطئة. دون اأي دليل، قال اإّن 

امل�سلمني املعتدلني امل�سوؤولني عن بناء املركز 

االجتماعي هم »معادون حل�سارتنا«. عو�ض اأن 

يبنوا املركز حيث يعي�سون يف نيويورك، حثهم 

غينغريت�ض على حماولة بناء كني�سة اأو كني�ض 

يهودي يف اململكة العربية ال�سعودية.

íeÉ°ùàdG Ö°üf

كان من املزعج اأن نقراأ ون�سمع النقد الالذع 

والتع�سب ال�رشيح يف ما يتعلق ببناء م�سجد يبعد 

حواىل مئتي مرت عن مكان ح�سول اعتداءات 11 

اأيلول االإرهابية. ولذلك كان ت�سويت جلنة احلفا® 

على املباين التاريخية يف مدينة نيويورك باإجماع 

ت�سعة اأ�سوات يوم الثالثاء مهمًا، حني اأعادت 

تاأكيد اأحد اأهم مبادÇ الدميوقراطية االأ�سا�سية: 

الت�سامح الديني.

عو�سًا عن اال�ست�سالم لالأ�سوات الغا�سبة، وعدد 

منها ولي�ست كلها ل�سيا�سيني جمهوريني يرّوجون 

الأنف�سهم، مهد اأع�ساء اللجنة الطريق اأمام بناء 

امل�سجد واملركز االإ�سالمي. مل يكن ذلك فقط 

العمل ال�سحيح، بل كان العمل الوحيد الذي يجب 

القيام به.

كان عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومربÆ م�سيبًا 

يف خطابه يف جزيرة غوفرنرز على مراأى من 

متثال احلرية. فقد اعترب اأّن بناء امل�سجد »مهم 

الأّنه اختبار يف مبداأ ف�سل الكني�سة عن الدولة وهو 

االأهم الذي قد نراه يف حياتنا، ومن املهم جدًا 

اأن نتعاطى معه تعاطيًا �سحيحًا«. يجب اأن ت�سجع 

اÿطط لبناء املركز الذي �سيكلف 100 مليون 

دوالر كل من يريد للم�سلمني وغري امل�سلمني يف 

اأمريكا اأن يجدوا اأر�سية م�سرتكة.

اأو�سح العمدة بلومربÆ يف خطابه اأّنه يف الواليات 

املتحدة ويف »اأكرث مدينة حّرة يف العاملط، لدى 

مالكي اأي مبنى احلرية يف ا�ستخدام ملكيتهم كبيت 

عبادة. وقال اإّنه »ال حق لدى احلكومة الإنكار هذا 

احلق«. نحن نوافق على تقديره باأّنه �سيكون من 

ال�سهل رف�ض الدعاوى الق�سائية التي تهدد بناء 

امل�سجد. لقد اأعطت اللجنة موافقتها اأي�سًا على بناء 

مركز اإ�سالمي.

áÑWôb â«H

بيت قرطبة الذي �سيكلف بناوؤه مئة مليون دوالر، 

ياأخذ ا�سمه من مدينة اإ�سبانية يف القرون الو�سطى 

حيث عا�ض امل�سلمون، اليهود، وامل�سيحيون 

د مطّورو امل�رشوع اأن  pب�سالم ل`800 عام. يع

يت�رشفوا بهذه الروحية عرب جمعهم النا�ض ب�سالم 

وتعاون يف مركز �سي�سم م�رشحًا يّت�سع ل`500 

مقعد، �سالة للعر�ض الفني، م�سبحًا، ومكانًا 

لعر�ض املنتجات. �سيت�سمن اأي�سًا م�سجدًا. 

قال الق�ض االمريكي تريي جونز اجلمعة انه وكني�سته »يعتزمان عدم 

تنفيذ خطة« احراق ن�سخ من القران يف ذكرى هجمات 11 ايلول/

�سبتمرب 2001 املوافقة يوم ال�سبت والتي اثارت تنديدات دولية 

وا�سعة.

وكان الق�ض تريي جونز قد تراجع عن الدعوة التي اطلقها الإحراق 

م�ساحف يوم ال�سبت املقبل. وقال جونز م�ساء اÿمي�ض انه الغى 

م�رشوع اإحراق ن�سخ من القراآن، موؤكًدا انه ح�سل يف املقابل على 

وعد بنقل مكان بناء م�سجد بالقرب من مركز التجارة العاملي يف 

نيويورك. واعلن جونز رئي�ض كني�سة »دوف وورلد اوتريت�ض 

�سنرت« الذي كان يعتزم احراق 200 ن�سخة من القراآن ال�سبت 

يف ذكرى اعتداءات احلادي ع�رش من ايلول (�سبتمرب) 2001 يف 

غين�سفيل (جنوب �رشق الواليات املتحدة) »لقد وافقنا على الغاء 

احلدç الذي كنا نعتزم تنظيمه ال�سبت«.

امام مكة: اإحراق امل�سحف �سورة من �سور االرهاب

ندد امام مكة املكرمة �سالح بن حميد اجلمعة بالدعوة التي وجهها 

ق�ض امريكي اىل احراق م�ساحف، معتربا انها »�سورة من �سور 

االرهاب«.

وقال بن حميد الذي يرتاأ�ض جمل�ض الق�ساء االعلى يف ال�سعودية يف 

خطبة عيد الفطر ان الدعوة اىل احراق امل�ساحف هي »�سورة من 

�سور االرهاب والت�سجيع عليه وتهيئة اجوائه«.

وقال ان احراق امل�سحف »ال ميثل حرية للتعبري بل هو اعتداء على 

اال�سالم واهله يف حريتهم الدينية وهي ا�ساءة وا�سحة فا�سحة 

لديننا ومقد�ساتنا و�سعائرنا وم�ساعر امتنا.«

كلينتون : الدعوات اىل حرق  القراآن  »عمل م�سني«

نددت وزيرة اÿارجية االأمريكية هيالري كلينتون باعتزام كني�سة 

معمدانية اأمريكية �سغرية اإحراق مئات امل�ساحف علنا، معتربة اإياه 

عماًل »م�سيًنا« و«خمزًيا«.

وقالت كلينتون »لقد زادتني عزما االإدانة ال�رشيحة والتي ال لب�ض 

فيها �سد هذا العمل امل�سني واملخزي والتي �سدرت عن امل�سوؤولني 

الروحيني االأمريكيني من جميع الديانات، من امل�سيحيني االجنيليني 

اإىل احلاخامات اليهود، كما عن امل�سوؤولني االأمريكيني العلمانيني 

وقادة الراأي«.

واأ�سافت خالل حفل افطار رم�ساين اأقامته يف وزارة اÿارجية 

م�ساء الثالثاء اإن »التزامنا الت�سامح الديني يعود اإىل بداية امتنا«.

االنرتبول حتذر من »هجمات عنيفة« حمتملة يف حال احراق 

م�ساحف 

وجهت ال�رشطة الدولية (انرتبول) اÿمي�ض »حتذيًرا �ساماًل« اىل 

الدول ال` 188 االع�ساء فيها تنبه فيه اىل »ت�ساعد احتمال وقوع 

هجمات عنيفة« على خلفية م�رشوع اإحراق م�ساحف. وقالت 

املنظمة التي مقرها يف مدينة ليون (و�سط �رشق) يف بيان ان 

»االنرتبول وجهت اليوم حتذيًرا �ساماًل اىل الدول ال` 188 االع�ساء 

فيها، بناء على طلب وزير الداخلية الباك�ستاين (...) ب�سبب ت�ساعد 

احتمال وقوع هجمات عنيفة ت�ستهدف ابرياء يف حال تنفيذ م�رشوع 

الحراق م�ساحف من جانب ق�ض يف الواليات املتحدة«.

االزهر يحذر من »كارثة على العالقات االن�سانية« 

جدد جامع االزهر يف بيان له اÿمي�ض تنديده باعتزام حرق 

م�ساحف حمذًرا من حدوç »كارثة على العالقات االن�سانية«. 

و�سدد االزهر اعلى موؤ�س�سة لال�سالم ال�سني يف العامل، يف بيانه 

الذي اوردته وكالة انباء ال�رشق االو�سط امل�رشية »على ان 

امل�سلمني لن يقبلوا اي ا�ساءة للم�سحف ال�رشيف«. وحذر البيان »من 

العواقب اÿطرية لهذا العمل والذي �سي�سكل كارثة على العالقات 

االن�سانية والتعاي�ض وال�سالم بني الب�رش و�سيثري م�ساعر غا�سبة يف 

العامل اال�سالمي«.

اأوباما يندد بعزم كني�سة على احراق م�ساحف ويعتربه »خطة 

مدمرة« 

بدوره، ندد الرئي�ض االمريكي باراك اأوباما اÿمي�ض بعزم 

كني�سة �سغرية يف فلوريدا على احراق م�ساحف معتربا هذه اÿطة 

»مدمرة وخطرية« وقد تثري موجة عنف. وقال اأوباما يف مقابلة 

مع �سبكة »اي بي �سي« انها »مبادرة مدمرة وتناق�ض ب�سكل كامل 

قيم امريكا«. واأ�ساف اأوباما »ب�سفتي قائدا اعلى للقوات امل�سلحة 

 çطة التي يتحدÿاالمريكية ارغب يف القول (للق�ض جونز) ان هذه ا

عنها تعر�ض فعال للخطر �سباننا ون�ساءنا الذين يوؤدون اÿدمة 

الع�سكرية يف العراق وافغان�ستان«. وقال »ان ذلك �سيوؤدي اىل 

جتنيد اعداد كربى حل�ساب �سبكة القاعدة«. وحذر الرئي�ض االمريكي 

اي�سا من انه »قد حت�سل اعمال عنف خطرية يف اماكن مثل باك�ستان 

او افغان�ستان. ذلك �سيوؤدي اىل تكثيف جتنيد ا�سخا�ض م�ستعدين 

لتفجري انف�سهم يف مدن امريكية او اوروبية«. 

منظمة ا�سالمية امريكية تدعو للتهدئة 

بدورها، دعت اإحدى اأكرب اجلمعيات اال�سالمية االمريكية امل�سلمني 

االمريكيني اىل التعاطي بهدوء مع دعوات الق�ض االمريكي تريي 

جونز. وقال نهاد عو�ض امل�سوؤول يف جمل�ض العالقات االمريكية 

اال�سالمية ان هذه الدعوة تاأتي من حركة دينية »�سغرية ومفل�سة«. 

وا�ساف »نحن مع�رش امل�سلمني علينا ان نكون �سبورين جدا وان 

نغ�ض الطرف عن انا�ض جهلة وعن الت�رشيحات الفارغة«. وتابع 

»ان ر�سالتنا اال�سالمية هي اف�سل و�سيلة للدفاع عن القراآن وهي 

تدعونا الن نكون �سبورين وعلى درجة عالية من الت�سامح يف 

مواجهة اجلهلة«.

واو�سح ان املجل�ض الذي ينتمي اليه ينوي توزيع 200 الف ن�سخة 

من القراآن على االمريكيني الذين ال يقول �سوى 2% منهم انهم »على 

معرفة جيدة باال�سالم« ح�سب ا�ستطالع اجراه جمل�ض العالقات 

االمريكية اال�سالمية.

م�سلمو امريكا يتحركون يوم العيد

ومن جانبه، قال الدكتور نهاد عو�ض، الرئي�ض التنفيذي ملجل�ض 

العالقات االإ�سالمية - االأمريكية »كري«، يف وا�سنطن اإنه �سيتوجه 

مع جمموعة من القيادات االإ�سالمية ل�سالة العيد يف مركز مارتن 

لوثر كين≠ قي بلدة غين�سفيل بوالية فلوريدا، وهي املدينة التي ت�سهد 

خطة من جانب ق�ض مغمور بحرق ن�سخ من القراآن يوم ال�سبت الذي 

يوافق الذكرى التا�سعة لهجمات �سبتمرب.

واأو�سح عو�ض »�سيكون حديثنا هناك يف خطبة العيد عن منهج 

الو�سطية واالعتدال ال�سمح يف االإ�سالم«. واأكد اأن »الق�ض تريي 

جونز ي�رشف على كني�سة مفل�سة وي�سعى اإىل ال�سهرة وطلب املعونات 

املالية، واأتباعه اأقل من 300 �سخ�ض. ما اأقدم عليه هو فعل 

فردي ال ميثل عموم االأمريكيني«.

حتذيرات دولية وعربية

و�سف ع�سام العريان الع�سو البارز يف جماعة االخوان امل�سلمني، 

خطة الكني�سة الربوت�ستانية ال�سغرية ب«العمل الهمجي«. واكد ان 

ذلك العمل »�سيزيد من م�ساعر الكراهية يف العامل جتاه الواليات 

املتحدة«.

ويف غزة، اعتربت حركة املقاومة اال�سالمية (حما�ض) ان م�رشوع 

احراق م�ساحف عمل »ا�ستفزازي« وطالبت االدارة االمريكية 

باتخاذ اجراءات اليقافه. ويف االردن، اعترب حزب جبهة العمل 

اال�سالمي، الذراع ال�سيا�سية لالخوان امل�سلمني وابرز احزاب 

املعار�سة، ان م�رشوع احراق م�ساحف ي�سكل »اعالن حرب على 

ال�سعوب اال�سالمية«.

اأما االأمني العام للجامعة العربية عمرو مو�سى فو�سف هذا 

العمل ب«املتطرف«، داعيا االمريكيني اىل معار�سة خطط الق�ض 

االمريكي. يف ايران وقال املتحدç با�سم وزارة اÿارجية 

االيرانية رامني مهمنبار�ست يف ندوة �سحافية يف طهران ان هذا 

العمل �سيثري »م�ساعر حادة«. ون�سح »البلدان الغربية منع ا�ستغالل 

حرية التعبري الهانة الكتب املقد�سة«.

وقال املجل�ض البابوي انه »تلقى بقلق كبري خرب م�رشوع »يوم 

اإحراق القراآن« يف 11 ايلول/�سبتمرب«. وا�ساف »ال ميكن معاجلة 

اعمال عنيفة تدعو اىل اال�سف« على غرار اعتداءات 11 ايلول/

�سبتمرب 2001 يف الواليات املتحدة، مب�رشوع مماثل ملجموعة 

م�سيحية متطرفة يف فلوريدا. وتتخوف الواليات املتحدة من ان 

تزيد خطوة هذه الكني�سة االمريكية املخاطر التي ميكن ان يتعر�ض 

لها جنودها يف افغان�ستان.

وادانت االأمانة العامة لرابطة العامل االإ�سالمي دعوة الق�ض تريي 

جونز وا�ستنكرت اعتزام كني�سته حرق ن�سخ من امل�سحف ال�رشيف 

م�ساء يوم ال�سبت القادم وحذرت من خطورة ذلك على العالقات بني 

ال�سعوب يف العامل.

مظاهرات يف افغان�ستان

تظاهر اآالف االفغان اجلمعة امام مع�سكر �سغري حللف �سمال 

االطل�سي ر�سقوه باحلجارة يف بلدة نائية احتجاجا على اعالن 

الكني�سة �سغرية املتطرفة يف الواليات املتحدة عزمها على احراق 

م�ساحف.

وقال �سيد ح�سن جعفري نائب مدير �رشطة والية بدخ�سان لوكالة 

فران�ض بر�ض ان املتظاهرين جتمعوا يف فايز اباد عا�سمة الوالية 

وقد »بل≠ عددهم ب�سعة االف، انه ح�سد كبري«.

وهذا التجمع هو الثالث يف افغان�ستان واالكرب منذ اعالن ق�ض 

امريكي عزمه احراق امل�ساحف.

وانطلقت التظاهرة بعد �سالة عيد الفطر.

واعلن جعفري ان »النا�ض جتمعوا من كل امل�ساجد تقريبا«. وهتف 

احل�سد »املوت المريكا« ور�سق حجارة على املع�سكر التابع للحلف 

االطل�سي واÿا�سع لقيادة املانية.

و�سباح اجلمعة اعلن الرئي�ض االفغاين حميد كرزاي يف كلمة 

مبنا�سبة عيد الفطر ان الق�ض االمريكي »يجب اال يفكر حتى« يف 

احراق امل�ساحف.

á q«aƒµdGh ÜÉé◊ÉH ¿BGô≤dG øY ´Éaó∏d á∏ªM
zÚ°ûŸG πª©dGz`H É¡Ø°üJ ¿ƒàæ«∏ch õfƒL q¢ù≤dG äGƒYód q‹hO QÉµæà°SG
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 

العدل االأمريكية 

 ¿EG  ÚæKالG

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�سجن  Gأمريكي  على 

U 14سدر بتهمة Gإحراق م�سجد 
فرباير  �سباط/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�سG وثالثة  عاما   14 بال�سجن  عاما)   24) غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�سجد.

 

واعرتف باأنه ا�ستعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�سجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رشكائه على ر�سم �سلبان معقوفة وكتابة 

عبارة (ال�سلطة للبي�ض) على جدران امل�سجد.

 

برييز  توما�ض  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�ساعد  وقال 

من  النوع  هذا  من  اÿوف  بدون  الديانة  ممار�سة  حق  Gإن 

التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا االأ�سا�سية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�سعى  كان  Gأيا  ب�سدة  نالحق  �سوف  Ghأ�ساف: 

Gأو الذين  Gأية فئة ب�سبب معتقداتها وممار�ساتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 

هما  الق�سية  هذه  له يف  Gإن �رشيكني  العدل  Ghأو�سحت وزارة 

جوناثان ادوارد �ستون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�سب 

Gإليهما و�سوف ي�سدر احلكم بحقهما يف كانون االأول/ دي�سمرب 

املقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رشكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الربنامج ال�سهري ” Gأوبرا 

وينفري �سƒ“ الذي تقدمه املذيعة االأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�سما وع�رشين  2011 وذلك بعد  �سوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�سل.

�سبكة  على  حواري  كربنامج  �سو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �سيكاغو لكنه تطور واكت�سب �سعبية على مدى االيام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  المرباطورية  قاعدة  لي�سبح 

الدوالرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�سو�سيتدبر�ض Gإن وينفري �سوف تعلن عن 

موعد احللقة االخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

ومل يك�سف املتحدç با�سم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�ساطها Gإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�سي�سها 

با�سم ”اوبرا نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàµe  ∫Éb
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ¿EG  FBI  »µjôeC’G
 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°VÉŸG  áæ°ùdG  äó¡°T
 áYƒaóe  “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG
 ó°V  ¢ùæL  hCG  ¥ôY  hCG  øjód  õ«ëàdÉH
 ∂∏J  ∞°üf  øe  ÌcCG  ¿CG  ≈∏Y  ,ôNBG

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�سب االأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�سلمني مل تتجاوز 105 حاالت 

عام 2008، يف حني �سجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �سد اليهود 1103 

حاالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�سعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدالت  اجتاه  ملعرفة  املا�سية  ال�سنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�سبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�سكل  الواليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�سم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  االأفراد،  االأول 

يقع  االأول  النوع  Gأن  Gإىل  االإح�سائيات  وت�سري 

ب�سكل عام قرب االأماكن ال�سكنية Gأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �سور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�سويهها Gأو GإحداG çأ�رشار فيها، 

Gإىل جانب ال�رشقة.

ومتكن FBI من اكت�ساف 

6300 جمرم �سالع بهذه 
البي�ض  ي�سكل  الق�سايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�سكل ال�سود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�سيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�ساوثرن 
مƒؤخرًا  Gأ�سارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 

اليمينية  وامللي�سيات  امل�سلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�سلحة 

املتحدة  الواليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�ستقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

االأمريكية  االأمنية  االأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�سيا   50 وجود  UQسدت 

ونقل  م�سلحة،  تدريبات  متار�ض   ،2009 عام 

عنف  اندالع  م�ساألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�ساألة وقت.“

امل�سلحة  العنا�رش  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش   ºت�س التنظيمات  هذه  يف  املن�سوية 

�سبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رشائب  دفع  تعار�ض  تيارات  Gأو  م�سلحة 

تنادي  اجتاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�سيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�سح  املا�سي،  T/ôjGÈaسباط   ‘h

التنظيمات  Gإن  خمت�سة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 

با�سم  املعروفة  والعن�رشية  املت�سددة 

”جمموعات الكراهية“، التي ت�سع ن�سب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رشيحة معينة، تزايدت 

بن�سبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�سل Gإىل 

Gأعداد غري م�سبوقة يف تاريخ البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�سب جام غ�سبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�سهم Gأول 

Gأوباما،  باراك  اللون،  Gأ�سود  Gأمريكي  رئي�ض 

Gإىل جانب االأزمة املالية العاملية، التي رفعت 

من�سوب امل�ساعر العدائية.

 Úª∏°ùe ó°V ºFGôL 105 
FBI ≥ah ÉµjôeCÉH Oƒ¡j ó°V 1103h

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�ض  الأداء  التاأييد  ن�سبة  انخف�ست 

 50% من  الأقل  Gأوباما  باراك  االأمريكي 

Gإىل  TEGسارة  يف  كبري،  ا�ستطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�ض حول نظام الرعاية ال�سحية 

Vhسعف االقت�ساد.

الرGأي  ال�ستطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  االأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ا�ستطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�ض لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�سبة  Gأوباما  وGأعطى  االأربعاء 

.48%

الأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�سبة االأغلبية يف هذين اال�ستطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�ستطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�ض ب�ساأن الرعاية ال�سحية، 

لالقت�ساد   Åال�سي الو�سع  Gإىل  باالإ�سافة 

االأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  االأمريكي 

من البطالة.

الذي  ال�ستطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�ساف 

حتى  الثالثاء  يوم  من  Tسخ�سا   1533 Tسمل 

Gأربع  ن�سبة اÿطاأ فيه  يوم اÿمي�ض وكانت 

نقاط، Gأن ”االأمريكيني ي�سعرون بقلق Gأي�سا 

االإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�ساكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية االحتادية“.

Gأ�رشع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�سبح 

الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�ض 

االأغلبية  من  الأقل  تاأييده  ن�سبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�ستطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.

3 22

3 22

∂«HGQCG ¿G ¿G »°S ™bƒe

Üô©dG  QÉÑNCG
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øª«d GQ ÉÑNG

 äGƒb ÖjQóàd »ØN »cÒeCG OƒLh
á«æª«dG ÜÉgQE’G áëaÉµe

 ¢û«÷G ‘ áÑîædG öUÉæY ó°ùéj

 ÖjQóJ ¿ƒdƒàj øjòdG »cÒeC’G

 Ée kGQOÉfh »æª«dG ¢û«÷G

يظهرون يف اجلبال اليمنية، �سعي 

ادارة باراك اوباما اىل 

 ¿hO øe ÜÉgQ’G áëaÉµe

اثارة امل�ساعر املعادية 

.Ú«cÒeÓd

وقد بات هذا العمل 

املتوازن الطابع املميز 

لالدارة: تقدمي ماليني 

الدوالرات وتوفري 

املدربني الع�سكريني غري 

املرئيني اىل دول مثل 

باك�ستان واليمن بهدف 

الت�سدي ل�سبكات »القاعدة« 

التي باتت اكرث ا�ستقالاًل 

 .kGQÉ°ûàfGh

ويت�سع ببطء جمال وحجم 

التدريب الع�سكري يف 

 á«f ¢ùµ©j ÉÃ ,øª«dG

البنتاغون يف الق�ساء على 

التهديد االرهابي بالتزامن مع 

اإدراكه باأن ظهورًا امريكيًا اأو�سع 

يف هذا البلد قد يغذي التمرد.

وخالل ال�سنة املا�سية، زاد عدد 

املدربني االمريكيني من قوات 

øe áÑîædG 25 اىل نحو 50 

حاليًا. ويتوقف ارتفاع عددهم 

وانخفا�سه على جدول التدريب، 

لكن القوات االمريكية تقدم االآن 

م�ستوى اكرث تعقيدًا يجمع بني 

التكتيكات االر�سية والعمليات 

.ájƒ÷G

اما الرهان، فعلى ا�ستقرار 

بلد فقري م�سطرب يواجه فورة 

ارهابيني مرتبطني ب` »القاعدة« 

يزدادون قوة يومًا بعد يوم، 

وي�ستهدفون اكرث فاأكرث امل�سالح 

االمريكية والغربية. 

ويقول اÿبري يف مكافحة 

االرهاب من »مركز الدرا�سات 

اال�سرتاتيجية والدولية« ريك 

نيل�سون ان »اليمن هو النموذج 

ملا �سيكون عليه ن�ساط مكافحة 

االرهاب يف امل�ستقبل. لن تكون 

هناك عمليات تدخل وا�سعة 

النطاق مثلما كان عليه االمر يف 

ظل ادارة جورج بو�ض، لي�ض الأن 

هذا اال�سلوب مل ينجح، بل النه 

غري ممكن اقت�ساديًا« موا�سلة 

�سن حروب مكلفة. 

ويف كلمة امام »املعهد االمريكي 

لل�سالم« قال بنجامني ان امريكا 

تنوي هذه ال�سنة تقدمي مبل≠ 300 

مليون دوالر اىل اليمن، ن�سفه 

للجي�ض والن�سف االآخر م�ساعدات 

ان�سانية وتنموية. واأ�سار اىل 

ان الرئي�ض اوباما ي�ستبعد حتى 

االآن اي تدخل ع�سكري امريكي 

يف اليمن ويريد يف املقابل 

الرتكيز على بناء قدرات احلكومة 

للتعامل مع امل�سكالت االجتماعية 

 .á«æeC’Gh

وحتر�ض ال�سلطات اليمنية على 

عدم خو�ض اي نقا�ض علني 

حول الوجود االمريكي، نظرًا 

اىل ح�سا�سية املو�سوع يف 

نظر املواطنني اليمنيني. و�سبق 

للرئي�ض علي عبدالله �سالح ان 

اعلن رف�سه وجود قوات اجنبية 

على االر�ض اليمنية رغم اعرتافه 

بوجود مدربني امريكيني ال 

يتجاوز عددهم اÿم�سني �سخ�سًا. 

ومياثل النمو امل�سبوط لبعثة 

 ,øª«dG ‘ á«cÒe’G ÖjQóàdG

تو�سعًا بطيئًا لربنامج تدريب 

مماثل يف باك�ستان، يعتربه 

امل�سوؤولون االمريكيون »خريطة 

طريق« لكيفية بناء عالقات 

ع�سكرية مع حكومة دول تعترب 

معاقل لالرهابيني.

 

 øe ÊÉ©j øª«dG :IóëàŸG ·C’G
 Öéj ’.. IÒ£N á«fÉ°ùfEG áeRCG

IóYÉ≤dÉH É¡£HQ

 IQÉ«°S ¥GÎMG ..Qó≤dG á∏«d ‘ Iõé©e
 áŸÉ°S ËôµdG ¿BGô≤dG ¥GQhG AÉ≤Hh πeÉµdÉH

املعجزة التي حدثت الليلة املا�سية يف بلدة عرابة 

تفوق كل توقع فكيف ميكن اأن تتحول مركبة 

خ�سو�سية تعود ملكيتها ملواطن من عرابة اىل كتلة 

�سوداء يف حني تبقى اآيات القراآن الكرمي �ساملة يف 

ليلة القدر، وهي ليلة خري من األف �سهر تنزل فيها 

املالئكة والروح باإذن ربهم من كل اأمر، �سالم هي 

حتى مطلع الفجر. ويقول املواطن العرابي حممد 

بدارنة، اأنه كان نائمًا عندما �سمع الباب يقرع بعد 

منت�سف الليل واإذ بابنته تبلغه باأن املركبة اÿا�سة 

للعائلة يف اÿارج حترتق، وبالرغم من م�ساركة 

العديد من ال�سبان واجلريان الذين �ساهموا حماولني 

اخماد احلريق اال ان املركبة احرتقت كليًا ومل 

ت�سعفها تلك املحاوالت للتخفيف من االأ�رشار، فالنار 

ق�ست على هيكل املركبة، ويف ال�سباح وبينما كان 

افراد العائلة يتفقدون املركبة وقع نظرهم على 

امل�سحف ال�رشيف والذي كان معلقًا يف �سقف املركبة 

وقد ا�ستقر بني الكر�سيني االماميني وقد اعتاله الغبار 

اال انه مل ي�سب باأي حروق وبقي الورق االبي�ض 

نا�سع البيا�ض واالآيات مقروءة ب�سكل وا�سح. 

وي�سيف حممد بدارنة انه رغم احرتاق املركبة 

بالكامل اال انه يحمد الله على املعجزة هذه يف ليلة 

القدر وهي ليلة مقد�سة وفيها املغفرة، وقال:«اأحمد 

الله اأن �سلم اأفراد العائلة جميعًا ،فقد �سليت �سالة 

الرتاويح يف امل�سجد القريب وعدت للمنزل الرتاح، 

وقد حدç ما حدç فنحمده تعاىل على ال�رشاء 

وال�رشاء ، ويف هذا احلدç عربة ، فاأنا ان�سان 

موؤمن وان�سان م�سامل لكل االأهل يف عرابة والبلدات 

 çاملجاورة وال اأعداء يل، واأنا على قناعة اأن احلاد

كان نتيجة متا�ض كهربائي ولي�ض اكرث من ذلك فقد 

ح�رشت ال�رشطة وبا�رشت التحقيق باحلادç كما 

وقام خبري احلرائق التحقيق باحلادç ومل تظهر اأية 

عالمات تدل على ان احلادç هو جنائي.

”النا�ض يعرفون اليمن ب�سبب تنظيم 
القاعدة، ولكن لي�سوا على دراية 

بحجم االأزمة االإن�سانية هناك“، يقول 

مارتن بيل، �سفري منظمة االأ· املتحدة 

للطفولة )يوني�سيف) لدى بريطانيا.

يعتقد بيل، الذي زار اليمن ال�سهر 

املا�سي، اأن تركيز املجتمع الدويل كل 

اهتمامه على مكافحة تنظيم القاعدة يف 

اÿليج العربي، يرتك ماليني اليمنيني 

يتخبطون يف الفقر، من دون م�ساعدات 

كافية. ولكن بيل يوؤمن باأن هناك 

اأزمة اإن�سانية خطرية، ال يجب ربطها 

ب`القاعدة.

ويف وقت ال تزال فيه اأنظار العامل 

موجهة اإىل ماليني االأطفال املعر�سني 

للخطر يف باك�ستان ب�سبب الفي�سانات، 

حتاول اليوني�سيف اأن تلفت اأنظار 

العامل اإىل اأزمة اإن�سانية تعتقد اأنها 

مل جتذب االنتباه الذي ت�ستحقه بعد. 

وتاأمل املنظمة التابعة لالأ· املتحدة، 

اأن تطلق حملة تربعات خالل االأ�سابيع 

املقبلة، جلمع تربعات فردية لتمويل 

م�ساريع اإن�سانية يف اليمن. 

ويعترب بيل، اأن اليمن بلد غري م�ستقر، 

يواجه الكثري من امل�سكالت، هناك 

التمرد يف اجلنوب، وهناك مترد 

احلوثيني، وتنظيم القاعدة، الذي 

متكن من تنظيم نف�سه ب�سكل جيد هناك، 

وحاول حتى اغتيال ال�سفري الربيطاين.

ومع ذلك، يحذر من الرتكيز فقط على 

اÿطر االأمني االآتي من اليمن، الأنه 

يخ�سى اأن يبقى املدنيون ال�سحايا 

الدائمني. يقول: »اأجد االأمر مده�سا. 

اإنه يف منطقة �سبه اجلزيرة العربية لدينا 

بلدان ثرية ذات حكومة وجمتمعات 

تعمل وفعالة، ومن ثم لدينا اليمن، 

اأفقر بلد يف العامل العربي«، وي�سيف: 

»ال�سعب يف حالة يائ�سة، ال ميكن اأن 

نقول �ساعدونا ملكافحة (القاعدة)، 

الأن ذلك يعني اأن امل�ساعدات كلها 

�ستذهب للجي�ض، ولي�ض ال�سعب«.

وي�سري اإىل اأن اأكرث من ن�سف االأطفال 

يف اليمن يعانون �سوء التغذية، كما 

اأن البلد يعترب ثالث اأخطر بلد يف العامل 

على االأمهات اللواتي يلدن. ويذكر 

اأي�سا باأن اÿرباء يتكهنون باأنه خالل 

15 عاما، �ست�سبح �سنعاء اأول عا�سمة 

يف العامل تنفذ منها املياه. 

ولكن على الرغم من كل هذه املاآ�سي، 

فاإن معظم امل�ساعدات الدولية تذهب 

مل�ساعدة احلكومة اليمنية على مكافحة 

تهديد »القاعدة«. فاحلكومة الربيطانية 

وحدها تقدم 45 مليون جنيه اإ�سرتليني 

�سنويا، معظمها يذهب للناحية االأمنية.

يقول بيل: »احلكومة اليمنية من�سغلة 

مبقاتلة املتمردين على جبهتني، اإ�سافة 

اإىل تنظيم القاعدة الذي يكرب داخل 

البالد، ولذلك فهو يعطي االأولوية 

لالأمن. وهذا يرتك القليل لكي يتم 

اإنفاقه على رفاهية ال�سعب«. 

يرى �سفري اليوني�سيف اأن املجتمع 

الدويل لديه م�سوؤولية متويل برامج 

حت�سن حياة االأفراد، ولي�ض فقط 

م�ساريع مرتبطة باالأمن. 

 ¿hÉ©àdG ¿ÉãëÑJ É«fÉ£jôHh øª«dG
 ∑Qƒjƒ«f ´ÉªàL’ ≥«°ùæàdGh

øª«dG AÉbó°UC’
التقى وزير اÿارجية الدكتور ابو 

بكر القربي 

ب�سنعاء اليوم 

 çاملتحد

الر�سمي با�سم 

احلكومة 

الربيطانية 

مارتن داي 

وبحث معه 

 ¿hÉ©àdG

والتن�سيق بني 

البلدين ب�ساأن 

االإعداد لالجتماع الوزاري الأ�سدقاء 

اليمن يف نيويورك خا�سة ما يتعلق 

بجوانب التح�سري للتغطية االإعالمية 

لالجتماع. 

واأ�ساد الوزير القربي بالدور 

االيجابي الذي تقوم به احلكومة 

الربيطانية يف دعم عملية التنمية يف 

اليمن ومواجهة التحديات القائمة 

والن�ساط املحوري لها مع حكومة 

اململكة العربية ال�سعودية يف اإطار 

جمموعة اأ�سدقاء اليمن واالإعداد 

لالجتماعني القادمني يف نيويورك 

والريا�ض. 

من جانبه اكد امل�سوؤول الربيطاين 

حر�ض بالده على الدفع بالعالقات 

الثنائية مع اليمن وبالعملية التنموية 

فيها من خالل تفعيل وتطوير دور 

اأ�سدقاء اليمن واإيجاد اأر�سية م�سرتكة 

لتحقيق االأهداف املرجوة.
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Nablus Sweet»°SôLƒ«f ‘ IÒ¡°ûdG

áæ°ûNh áªYÉf á«°ù∏HÉf áaÉæc

á£°û≤dÉH äÉHQh á∏μ°ûe IhÓ≤H

 äÉjƒ∏◊G ´GƒfCG áaÉch

IôNÉØdG á«böûdG

6812 5th Ave.

Brooklyn, NY 11220
Tel: 718-748-1214

»°SôLƒ«f ´ôa

Main st, Paterson  1050
Tel: 973-881-8003
Fax: 973-742-5001

ا�ستعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�سبات

www.nablussweets.com

á«∏°ùJ

نكات 
اثنني راجعني بال�سيارة من ال�سفر وقفوا عند حمطة بنزين 

نزل ال�سواق عند البقالة وراح الثاين لدورة املياه ا�سرتى 

ال�سواق حبتني بب�سي وركب ال�سيارة وم�سى ..... ثاين يوم 

...ات�سل عليه اأهل خوية ... قالوا له : وين فالن ما رجع 

معك ? قال : وانا اقول البب�سي الثاين منهو له

.…………………
كان يف واحد �سكله وح�ض قوي قوي قوي عايز يتجوزفراح 

واتقدم لواحده* فابيقول الأبوها :انا يا عمي بال فخر عملت 

نف�سي بنف�سي قاله: ما انا بر�سه بقول ا�ستحاله تكون خلقه 

ربنا

.…………………
مرة مدر�ض وقف طالب �ساءلة لو ابوك ا�ستلف من البنك 

1000 ج و من �ساحبة 1500 يبقى ابوك يدى للبنك كام و 

يدى ل�ساحبة كام رد االلب م�ض هايدى حاجة قال املدر�ض 

انتا م�ض عارف حاجة قالة انتا اىل م�ض عارف ابويا

.…………………
يف �سجن للمجانني قام االأطباء بتجربة بع�ض املجانني فقدموا 

لهم املراآة فاأخد كل واحد منهم يك�رشها واالآخر يلعب بها 

اإال جمنونا واحدا اأخذ يتاأملها ف�ساأله االأطباء عن �سبب تاأمله 

للمراآة فاأجاب : اأظن اأنني راأيت هذا الوجه ذات يوم

.…………………
واحد بخيل ابوه مات فراح يعمل نعى فى اجلرنان فقالهم 

:اأقل حاجه عندكم ايه قالوا له : �سطر واحد خم�ض كلمات، 

قالهم : اكتبوا رزق ينعى ولده، قالوا له : ل�سه ، فا�سل كده 

كلمتني قال لهم : و ي�سلح راديوهات

.…………………

مره ح�سا�سني كانو قاعدين يف خيمه...ب�ض مكان�ض معاهم 

حاجه يولعو بيها فبعتو واحد منهم يجبلهم والعه...طلع 

ودخل من الناحيه التانيه !!و قال يا جماعه لو �سمحتو ممكن 

والعه.... قالوله اقعد..اقعد.. احنا بعتنا واحد يجيب

.…………………
واحد حرامى �رشق باب من واحد م�سطول ...... فامل�سطول 

قعد يجرى وراه احلرامى ... فقام احلرامى حاطط الباب فى 

ن�ض ال�سارع وجرى ....فامل�سطول وقف عند الباب وقال له 

افتح يا جبان

.…………………
يف مره واحد �سائله املدر�ض الثعلب يبي�ض وال يولد ? قاله : 

والله يا�ستاذ الثعلب مكار اتوقع منه اي �سي....

.…………………
ذهبت فتاة �سقراء اإىل الطبيب واأذناها حممرتان، وملا �ساألها 

الطبيب عما حدç قالت: كنت اأكوي قمي�سًا عندما دق جر�ض 

الهاتف، وبداًل من اأن اأرفع �سماعة الهاتف اإىل اأذين رفعت 

املكواة فاحرتقت اأذين. قال الطبيب: وماذا حدç لالأذن 

االأخرى? قالت: االأحمق ات�سل مرة اأخرى.

.…………………
واحد اعمى دق الباب على �سديقة قالتله مرات �سديقةمن 

على الباب قال انا حممد االعمى فكانت عريانة قالت له ثواين 

ففتحت الباب وهي عريانة قال لها زوجك موجود قالت له 

ال قال لها قويل لزوجك ملا يرجع خلي يباركلي ا�سلي بقيت 

ب�سوف

.…………………
مرة واحد هندي رايح علي احلج كان معاه 3 �سناطي كبار 

كتري كتري كتري قاموا فتحوا ال�سنطةاالوىل باملطار ليفح�سوها 

القوا فيها كتريمالب�ض قالولو جا تاجر باملالب�ض بيقلهن ال ال 

انا واحد هندي ما بعرف يغ�سل مالب�ض انا بلب�ض بيكب بلب�ض 

بيكب فتحوا ال�سنطة الثانية القوا فيها معلبات قالولوا جاي 

اتاجر باملعلبات قالهن ال ال انا واحد هندي ما بيتاجر معلبات 

انا باكل بيكب باكل بيكب قاموا فتحوا ال�سنطة الثالثة القوا فيها 

وي�سكي + برية قالولوا جاي ت�سكر قلهن الال انا واحد هندي ما 

ب�سكر انا بيدور حول الكعبة ملا يتعب ب�رشب برية بت�سري الكعبة 

تدور حاوايل

.…………………
دخل زبون املطعم وطلب الطعام ثم نادى اجلر�سون وقال 

له ا�سكركم على نظافة مطعمكم .. وقال له كيف عرفت ? قال 
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5th Ave King
Mid-Eastern & Turkish food

6824 5th Ave brooklyn NY 11220
718-238-9696

∫ÓM êÉLOh Ωƒ◊
á∏ª÷G ô©°ùH äÉfƒØ«∏J ähôc

äGQÉ¡H-á¡cÉa- QÉ°†N
 áaÉc á«Ñ∏àd ΩÉJ OGó©à°SG

ºµJÉÑ°SÉæe
¿ÉÑdCG äÉéàæe
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Ghorba Publisher Adel Kassim , LT Guercio, D.I. Roony, P.O.  

Steven Agosta & Ahmed Naser

اإحتفاالت العيد يف نيويورك ونيوجر�سي
∑Qƒjƒ«f | Ú∏chôH | Rƒ«f áHôZ

»°SôLƒ«f | ¿ƒàØ«∏c | Rƒ«f áHôZ

رغم دعوة جمل�ض املنظمات االإ�سالمية يف وا�سنطن الكربى اأع�سائه 

 ,zÈªàÑ°S 11« 147 اإىل جتنب االحتفاالت لتفادى اإقامتها يف`dG

وت�سجيع القيادات االإ�سالمية على التو�سيح الأ�سدقائهم وجريانهم الغري 

م�سلمني اأن حلول العيد يف هذا التوقيت جمرد �سدفة.

فوالية نيويور اإقت�رشت على االإحتفاالتها ب�سالة العيد يف بروكلني 

بح�سور جماهري وقيادات م�سلمة يف بروكلني.

ويف نيوجر�سي كانت �سالة العيد م�سرتكة بني جامع عمر يف 

باتر�سون وجامع برودواي الأول مرة يف كليفتون بارك

New York City Council Lamont Caroline and 

«Ghorba News» Publisher Adel Kassim. 

ÖJC’G ó«©°S ôjƒ°üJ

Oƒ©°ùe ¿É°ùZ ôjƒ°üJ
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»eÓ°SE’ا  ⁄É©dا

ëjتŸ� πØ�سلªو¿ �÷ª©ة 
 q»Hر©d� ÚŸا©d� O�óعل≈ �مت
 iرNأ� ≥Wاæم ‘h »مÓس�E’�h

 …òd� ∑QباŸ� ر£Ød� óي©H
 iرcP ™م Ωا©d� �òg øم�õتj

ªégاä 11 �سبتgQE’� ÈªاHية 
ة  qóëتŸ� äاj’وd� âHöV »تd�

 ÚيdسوUأ� øم ä�عوO §س�h
 Ëرµd� ¿B�قرd� ¥ر◊ Úيëم�سي

 øم ±hاîŸ� øع Òت©بc
ة.  qيHر¨d� äا©ªتéŸ� zةªأ�سل�{
hعل≈ �dرºZ مø �’أRماd� äت« 

ûJسµو مæ¡ا hO∫ عرHية hم�سلªة 
Øcل�س£d�h Ú©ر�¥ dhبæا¿ 

d�h�سوüd�h ¿�Oسوما∫ gÒZhا, 
�حتŸ� πØ�سلªو¿ H©يØd� ó£ر ‘ 
 ’ ób ةé¡بd�h رحةØd� øم A�وLأ�

� عل≈ مd� Q�ó�سæة. kÒãc Q qرµJ
 Úªسل�Ÿ� øم ÚjÓŸ� äاÄم iOأ�

عل≈ �متd� O�ó©ا⁄ �’E�سÓم« 
 ∑QباŸ� ر£Ød� óة عيÓسU ة©ª÷�
ó©H �أ¿ �أ“و� UسياΩ �س¡ر Qم†سا¿, 

 ∫hód� لبيةZأ� âæأ¿ �أعل� ó©Hh
�d©رHية E’�h�سÓمية �أ¿ �÷ª©ة 

gو �أh∫ �أjاΩ عيØd� ó£ر.
واحتفل م�سلمو اأوروبا وبع�ض بلدان �رشق 

اإفريقيا بالعيد يوم اÿمي�ض بعد اأن اأكد 

املجل�ض االأوروبي اأن احل�سابات الفلكية اأثبتت 

اأن اÿمي�ض �سيكون اأول اأيام �سهر �سوال، يف 

حني اأعلنت كل من اململكة العربية ال�سعودية 

واالأردن وفل�سطني والكويت واالإمارات 

وقطر واليمن وال�سودان وم�رش وفرن�سا 

وال�سنة يف لبنان والعراق اأن اجلمعة هو اأول 

اأيام عيد الفطر.

وعّمت مظاهر الفرحة واالحتفال الدول 

امل�سلمة، رغم االأزمات التي تع�سف بعدد 

كبري من تلك الدول، احتفاء بهذه املنا�سبة 

التي عادة ما تكون فر�سة الإبراز تقاليد كل 

جمتمع وعاداته وتقاليده االحتفالّية.

�d©اd� πg�س©وO q…Oعا 
�J ¤Eوحيµd� óلªة

ويف ال�سعودّية وجه خادم احلرمني ال�رشيفني 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �سعود واالأمري 

�سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد 

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء كلمة مبنا�سبة عيد 

الفطر املبارك.

ودعا العاهل ال�سعودّي يف الكلمة التي تالها 

وزير الثقافة واالإعالم الدكتور عبدالعزيز بن 

حميي الدين خوجة امل�سلمني اإىل توحيد الكلمة 

مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد.

واعترب امللك عبد الله بن عبد العزيز العيد 

مكافاأًة يكافÅ بها الله تبارك وتعاىل عباده 

امل�سلمني بعد اأن اأم�سوا �سهر رم�سان يف 

ال�سيام والقيام و�سالح االأعمال، فما اأكرمها 

من منا�سبة.

وقال:«تاأتي اأيام العيد ومظاهره لين�سج من 

خاللها امل�سلمون، م�ساحات من التعاطف 

والتكافل; فالغني يعطف على الفقري والكبري 

يحدب على ال�سغري وترى اجلميع متوادين 

بقلوب �سافية ونفو�ض مطمئنة بعد اأن اأكرمها 

الله ب�سيام رم�سان وقيامه، وبلغها عيد 

الفطر، عيد الفرح وال�رشور«.

واأ�ساف:« اإننا بهذه املنا�سبة االإ�سالمية 

العظيمة ندعو الله تبارك وتعاىل اأن يجمع 

كلمة امل�سلمني على اإتباع كتابه املبني واالأخذ 

بهدي نبيه الكرمي �سلى الله عليه و�سلم واأن 

يقبل من عباده امل�سلمني �سيامهم وقيامهم 

و�سالح اأعمالهم، واأن يوحد كلمتهم على 

اÿري ويرفع �ساأنهم وين�رشهم على من 

عاداهم«.

وبداأت منذ فجر اجلمعة مع انتهاء �سالة عيد 

الفطر يف مدينة جدة حملة » العيد فرحة« التي 

بادر بها مركز الدكتور اإيهاب ال�سليماين 

ÿدمة املجتمع والتي ت�ستمر حتى نهاية اليوم 

الثالث من العيد .

وقال الدكتور �سليماين اإن احلملة ت�ستهدف 

تقدمي التهنئة بالعيد للمقيمني غري ال�سعوديني 

يف اأماكن تواجدهم ، حيث ينظم املركز حملة 

ملتطوعني �سعوديني للقيام بجوالت ميدانية 

على اأحياء مدينة جدة لتقدمي التهنئة للمقيمني 

امل�سلمني واإ�سعارهم باأنهم �رشكاوؤنا يف 

التنمية ، واأظاف:«اإننا نقدر لهم جهودهم 

ا يف اأيام العيد املبارك  وعملهم خ�سو�سً

وكانت حملة التهنئة بالعيدين قد بداأت منذ 

�سنوات، ولكنها كانت مقت�رشة على تهنئة 

العاملني يف املوؤ�س�سات ال�سحية والدوائر 

احلكومية«.

واأكد الدكتور ال�سليماين اأن عددا من ال�سبان 

وال�سابات ال�سعوديني �سيبدءون حملتهم مع 

انق�ساء �سالة عيد الفطر املبارك ، حيث 

�ستجوب فرق منهم اأحياء و�سوارع جدة 

حاملة الورود واحللويات لتقدميها اإىل 

امل�سلمني من غري ال�سعوديني، واأ�سار اإىل اأنه 

يجري ات�ساالت مع نا�سطني مدنيني يف بع�ض 

املدن ال�سعودية لتو�سيع احلملة لت�سمل كافة 

املدن ال�سعودية .

م�سلªو �مcÒا jل¨و¿ 
�’حتØا∫ 

دعت قيادات امل�سلمني يف الواليات املتحدة 

االأمريكية اإىل اإلغاء كافة مظاهر احتفاالت 

ثاين اأيام عيد الفطر املبارك ال�سبت، والذي 

ي�سادف ذكرى هجمات احلادي ع�رش من 

�سبتمرب /اأيلول عام 2001 . وقالت اإن 

الغر�ض من اإلغاء احتفاالت ثاين اأيام العيد 

هو منع ح�سول اأي لب�ض اأو �سوء فهم بني 

االحتفال بالعيد وهجمات احلادي ع�رش من 

�سبتمرب، موؤكدين يف الوقت نف�سه حر�سهم 

ومت�سكهم على اإظهار احرتام امل�سلمني 

االأمريكيني وم�ساركتهم م�ساعر بقية مكونات 

املجتمع االأمريكي واأطيافهم.

dبæا¿ JوJر N�Oل«
ويف لبنان، يحل العيد على لبنانني، وهم 

يعي�سون حالة من عدم اال�ستقرار الداخلي، اإذ 

توا�سل املحكمة الدولية اÿا�سة حتقيقاتها 

بخ�سو�ض اغتيال رئي�ض الوزراء االأ�سبق 

رفيق احلريري، هذا بالتزامن مع حالة من 

التوتر بني اقطاب احلكومة، وقد ا�ستغل مفتي 

اجلمهورية ال�سيخ حممد ر�سيد قباين، خطبة 

عيد الفطر للحديث عن الو�سع الداخلي على 

ال�ساحة اللبنانية، وبني اأنه ال �رشعية الي 

�سالح يوجه من لبناين �سد لبناين وي�ستعمل 

يف ال�سوارع واالزقة وال�ساحات العامة ايا 

كانت اال�سباب، م�سددا على عدم �رشعية اي 

�سالح ال يكون موجها �سد ا�رشائيل. 

ورف�ض قباين يف خطبة عيد الفطر يف م�سجد 

حممد االمني ا«الحتكام اىل ال�سالح يف معاجلة 

امورنا«، معتربا »انه من غري املقبول ان 

نتعامل مع بع�سنا بالكلمة اÿبيثة التي متهد 

الطريق اىل فتنة كبرية«. 

öüم óعي
ويف م�رش، اأعلن الرئي�ض ح�سني مبارك 

ع�سية حلول عيد الفطر، عفًوا عن 633 

�سجيًنا. وكلف مبارك وزير الداخلية حبيب 

العديل بت�سكيل جلان فنية وحقوقية لتحديد 

االأ�سخا�ض الذي �سيطلق �رشاحهم وفًقا لالأمر 

الرئا�سي، ومن املتوقع اأن ي�سمل العفو 

املعتقلني الذي متيزوا ب�سلوك ح�سن.

وخرج املاليني الأداء �سالة عيد الفطر 

بامل�ساجد وال�ساحات التي �سبق واأن 

خ�س�ستها وزارة االأوقاف لهذا الغر�ض 

،ومن جانبه قام الرئي�ض مبارك باأداء �سالة 

العيد بامل�سجد الكبري مبر�سى مطروح.

وتتمّيز م�رش عن غريها من الدول االإ�سالمية 

باإقامة حفالت الزواج يوم العيد، 

فامل�رشيون يوؤجلون موعد الزفاف ليقام يف 

 çاأحد اأيام العيد، تعبرًيا عن الفرحة ويحد

ذلك ب�سكل خا�ض يف املناطق ال�سعبية، كذلك 

يعترب الكعك من اأبرز املظاهر التي ي�ستهر 

بها عيد الفطر عند امل�رشيني الذين يتفنnّنون 

يف اإعداده ، وامتالأت ال�سوارع يف م�رش 

باالأطفال يف حني اأحت�سد املواطنون يف 

املنتزهات كل ح�سب طاقاته املالية.

Ú£ل�سa óعي
وياأتي العيد على فل�سطني هذا العام اي�سا، 

وما زال االنق�سام بني حركتي فتح وحما�ض 

حا�رشًا، حيث ت�سيطر حما�ض على قطاع 

غزة، بينما تفر�ض ال�سلطة الفل�سطينية �سيطرتها 

االأمنية على ال�سفة الغربية، وهذا ما يفرز 

عدة امور منها بقاء حالة من عدم اال�ستقرار 

الداخلي الفل�سطيني، كما ان غزة تعي�ض حالة 

من احل�سار املوؤرق، اإذ ت�سل ن�سبة الفقر 

يف بع�ض مناطق القطاع اإىل اأكرث من %85. 

اأما يف ال�سفة الغربية فيبدو احلال اف�سل 

بقليل بف�سل اموال الدعم من الدول املانحة 

حلكومة �سالم فيا�ض.

 وقد اأدى الرئي�ض حممود عبا�ض �سالة عيد 

الفطر يف �ساحة املقاطعة يف مدينة رام الله.

وقال خطيب �سالة العيد وزير االأوقاف 

وال�سوؤون الدينية د.حممود الهبا�ض، اإن 

االنق�سام الناœ عن االنقالب الدموي الذي 

قامت به حركة حما�ض اأ�رش كثريا بالق�سية 

الفل�سطينية.

واأ�ساف، نقول لدعاة الفÏ كفوا عنا 

وعودوا عما اقرتفت اأيديكم بحق اأقد�ض 

ق�سية يف هذا الع�رش، وتوبوا اإىل الله ، وال 

و�ساية الأحد على ال�سعب الفل�سطيني ال�سامد 

فوق ترابه.

 عيó �سوjQا
اأما يف �سوريا، التي يتفّ فيها الدم�سقيون 

يف �سنع احللويات منذ اأيام احلكم العثماين، 

فقد �سهدت مهرجانات واحتفاالت متنوعة.

وتعود �سناعة احللويات يف �سورية لبدايات 

القرن املا�سي، عندما كان الدم�سقيون 

يتفننون يف �سنع احللويات ليخطبوا ود الوايل 

اأو احلاكم يف ذلك الوقت.

وارتبط �رشاء احللويات مبنا�سبات معينة من 

ال�سنة لكنها اليوم باتت اأحد عنا�رش املوائد 

ال�سورية على مدار العام.

ومع اأول اأيام العيد ي�سلي الكثري من اأهل 

دم�سق يف امل�سجد االأموي، ثم يقوم اجلميع 

م على االأموات،  ّoبزيارة القبور، والرتح

وقراءة القراآن على قبورهم، بعدها يتم 

اال�ستعداد يف املنازل لزيارة االأقارب، 

ويقوم الرجال بزيارة اجلد واجلدة، ثم 

العمات واÿاالت، ويف امل�ساء تكمل االأ�رشة 

زيارة االأعمام واالأخوال، يتخلnّلها زيارات 

اجلريان.

�d©يd� ‘ ó©ر�¥
ويف العراق ال تخلو البيوت مبنا�سبة العيد من 

االأكلة ال�سعبية املعروفة با�سم »الكليجة«، 

ويتم �سنعها من العجني املح�سو بالتمر، اأو 

ال�سم�سم اأو »مربو�ض« جوز الهند، اأو اللحم 

املفروم، وت�سنعها �سيدات البيوت العراقية 

ليلة العيد لتكون جاهزة يف اأول اأيامه، 

ويتم تقدميها مع ال�ساي اإىل ال�سيوف الذين 

يتوافدون على البيوت طوال اأيام العيد، 

ولكن بعد الغزو االأمريكي للعراق ارتفع 

�سعر كيلو الدقيق امل�ستخدم يف �سناعة تلك 

االأكالت ال�سعبية، وارتفعت تكلفة طهي �سينية 

»الكليجة« مبا ال يتنا�سب مع م�ستويات دخل 

املواطنني.

 ô£ØdG ó«©H ¿ƒ∏Øàëj ⁄É©dG ÈY ¿ƒª∏°ùŸG
 äÉj qóëàdGh äÉeRC’G §°Sh
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OدÑحراك الت øµسùو⁄ ي qاæµس�
مواطن فيها اليوم امين من غد �سكنّا ومل ي�سكن حراك التبدد 

»ÿولة اأطالل بربقة ثهمد« عفا ر�سم مغنى العز منها كما عفت 
على كل مفتول ال�سبالني ا�سيد بالد اأناñ الذّل فيها بكلكل 

فهل هو من بعد ال�ساللة مهتد معاهد عنها �سّل �سابق عزها 
اإىل اأن حمتها معهدًا بعد معهد اأحاطت بها االأرزاء من كل جانب 

مطاًل عليها �سائتًا بالتهدد وحلق يف اآفاقها اجلور بازياً 
يروح ويف بع�ض االأحايني يغتدي وينق�ّض اأحيانًا عليها فتارة 

pومل يقد املقتول منها ومل يد  
ً
فيخطف ا�سالء من القوم حية 

oمد rتخ oجذوة الروح rبه اأين ت�سقط ويرمى بها يف قعر اأظلمn موح�ض 
جالد الباليا يف م�سيق التجلد هو ال�سجن ما ادراك ما ال�سجن انه 

لظلّم بريء اأو عقوبة معتد بناءl حميط بالتعا�سة وال�سقا 
لت�سهد لالأنكاد افجع م�سهد رp ال�سجن يف بغداد زورة راحم  oز

فان زرته فاربط على القلب باليد حمل به تهفو القلوب من اال�سى 
رمد nبق nيد pحميط باأعلى منه �س بعo �سورm قد احاط مبثله  ّnمر

�سيnّد oمبعقود �سقف بال�سخور م وقد و�سلوا ما بني ثان وثالث 
متور بتيار مناÿ�سف مزبد  l ويف ثالث اال�سوار ت�سجيك �ساحة

و�سد oاإليها ب�سدود الّرتاجني م ومن و�سط ال�سور ال�سمايل تنتهي 
د ّnبالد ّnد pخماريق �سيم تخلط اجل هي ال�ساحة النكراء فيها تالعبت 

ب�سمك زهاء الع�رش يف اجلّو م�سعد ثالثون مرتًا يف جدار يحيطها 
بلn االأ�سى يتجّدد nبحيث متى ي توا�سلت االحزان يف جنباتها 

بخارl اذا متررr به الريح تف�سد د من جوف املراحي�ض فوقها  ّnت�سع
نكد oواأطلقها من اأ�رش عي�ض م هناك يودoّ املرء لو قاء نف�سه 

ر قامت على كل مقعد nج oاإىل ح فقف و�سطها وانظر حواليك دائراً 
بخم�ض مئتني انف�ض اأو بازيد مقابر باالأحياء غ�ست حلودها 

فلم تكتحل من �سوء �سم�ض مبردود وقد عميت منها النوافذ والكوى 
كاأنك يف قطع من الليل ا�سود تظن اإذا �سدرn النهار دخلتها 

ل�سلوا بها �سالة التهجد  l فلو كان للعباد فيها اقامة
فلم حتß من و�سل الن�سيم مبوعد ها  nناء pالريح اإال ف oيزور هبوب

على كل حيزوم �سفائح جلمد                                     ت�سيق بها االنفا�ض حتى كاأ‰ا 
�سد oبحبل اختناق حمكم الفتل حم

يم ينقد ّnيد جمرورا اإىل ال�س pمتى ق بها كل خمطوم اÿ�سام مذلل 
بليلة منبول احل�سا غري مق�سد يبيت بها والهم ملءo اهابه 

ويحيي الليايل غري نومm م�رشد يت مبكذوب العزاء نهاره  oمي
ويكفيه ان لو كان غري مقيد ينوء باعباء الهوان مقيداً 

عليهم حلر ال�ساحة املتوقد وتقذفهم تلك القبور ب�سغطها 
ويجل�ض فيها جل�سة املتعبد فريفع بع�ض من ح�سري ظاللة 

لنف�ض خلت من �سربها املتبدد  
ً
ولي�ست تقيه احلر اال تعلة 

بن�سج لعاب ال�سم�ض يف القيß يرتدي وبالثوب بع�ض ي�ستظل وبع�سهم 
يعدونه ربnّ الطراف املمدد فمن كان منهم باحل�سري مظلالً 
اثايفoّ ا�سالها الطهاة مبوقد فعًا كاأنهم  oتراهم نهار ال�سيف �س

تلوح كباقي الو�سم يف ظاهر اليد وجوه عليها لل�سحوب مالمح 
فلم يتميز مطلق عن مقيد هم قيد التعا�سة موثقاً  ّnوقد عم

ه مثل �سيد ّpل oوخادمهم يف ذ ف�سيدهم يف عي�سه مثل خادم 
خبائث مهما يزدد احلر تزدد يخو�سون يف م�ستنقع من روائح 

فمن يك منهخم عادم ال�سم يح�سد تدور روؤoو�ض القوم من �سّم نتنها 
د ّnسكارى ولكن من عذاب م�سد� كارى يف العذاب وما هم  oتراهم �س

وما هو من دود بها متولpّد وحت�سبهم دودًا يعي�ض بحماأة 
يقود بنا قود الذلول املعبد اأال ربpّ حر �ساهد احلكم جائراً 

به غريo ماأمون الو�ساية ينتدى فقال ومل يجهر ونحن مبنتدى 
ببغداد �ساع احلق من غري من�سد على اّي حكم اأم ال ية حكمة 

 ‘ πª©∏d ¿ÉÑ°T  Üƒ∏£e
 ƒZÉµ«°T ‘ ¢ùHÓe äÓfi
øeDƒe øµ°ùdGh ó«L ÖJGôdG

óªfi :∫É°üJE’G
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ºgÒZ øe ÌcCG IÉaƒ∏d ¿ƒ°Vô©e Ωƒë∏dG ƒ∏cBG
لي�ست كل الربوتينات مت�ساوية من الناحية ال�سحية بالن�سبة 

ملتبعي احلميات الغذائية، اإذ ترتبط الربوتينات احليوانية 

والدهون بتزايد معدالت الوفيات ب�سبب اأمرا�ض القلب 

واالأوعية الدموية وال�رشطان، وفقا لدرا�سة جديدة.

ووجدت الدرا�سة اأي�سا اأن احلمية املعتمدة على قلة 

الكربوهيدرات، وزيادة الربوتني التي تتاألف يف معظمها من 

الربوتينات ذات االأ�سل النباتي والدهون، عادة ما ترتبط  

بانخفا�ض معدالت الوفيات االإجمالية، وتناق�ض معدالت 

وفيات القلب واالأوعية الدموية.

وتتبعت الدرا�سة اأكرث من 85 األف امراأة، واأكرث من 44 

األف رجل، ملدة ترتاوح بني 20 اإىل 26 �سنة، وكان جميع 

امل�ساركني غري م�سابني باأمرا�ض القلب وال�رشطان، اأو 

ال�سكري.

واأكدت نتائج الدرا�سة وجود ”رابط مبا�رش“ بني ا�ستهالك 

الطعام احليواين منخف�ض الكربوهيدرات عند الرجال، 

وزيادة الوفيات الناجمة عن ال�رشطان، وخا�سة القولون 

وامل�ستقيم و�رشطان الرئة.

 çويقول الدكتور دين اورني�ض، موؤ�س�ض ورئي�ض معهد بحو

الطب ”الربوتني نح�سل عليه من طبخ الفا�سوليا مع الرز مثال، 

هو نف�ض ما حت�سل عليه من البي�ض واللحم.. لكن ال حت�سل 

على كل االأ�سياء ال�سيئة التي تاأتي مع الربوتني احليواين.“

وتاأتي هذه الدرا�سة بعد نحو اأ�سبوعني من بحث اأمريكي حديث 

اأكد اأن االإقالل من تناول اللحوم احلمراء وتناولها مرة 

كل يومني قد يقلل بدوره من خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب 

والوفاة نتيجة لذلك، ويف�سل ا�ستبدالها يف احلمية الغذائية 

مب�سادر بروتينية حتوي ن�سبة دهون اأقل.

ووجدت الدرا�سة التي قامت بها جامعة ”هارفارد”، 

وتركزت على الن�ساء فقط، اأن من يتناولن اللحوم مرتني يف 

اليوم، يزداد بينهن خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب بواقع 30 

يف املائة مقارنة مبن يتناولن اللحم ما بني ثالثة اإىل اأربعة 

مرات يف االأ�سبوع.

وك�سفت الدرا�سة عن تفاوت يف االأ�رشار التي قد ت�سببها 

اللحوم احلمراء، فمنها من له تاأثري اأ�سوا على القلب عن 

�سواها، فتناول ووجبة من حلم البقر يوميًا يزيد من خطر 

اإ�سابة املراأة باأمرا�ض القلب بحوايل 8 يف املائة مقارنة مبن 

ال يتناولنه على االإطالق اأو نادرًا.
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�سهدتها الواليات املتحدة يف يوم الثالثاء 

املوافق 11 �سبتمرب 2001  ” حتويل اجتاه 

اأربع طائرات نقل مدين جتارية وتوجيهها 

 çلت�سطدم باأهداف حمددة جنحت يف ذلك ثال

منها. االأهداف متثلت يف برجي مركز التجارة 

الدولية مبنهاتن ومقر وزارة الدفاع االأمريكية 

(البنتاجون) 

�سقط نتيجة لهذه االأحداç 2973 �سحية 24 

مفقودا، باالإ�سافة الآالف اجلرحى وامل�سابني 

باأمرا�ض جراء ا�ستن�ساق دخان احلرائق 

واالأبخرة ال�سامة.

çGóMC’G QÉ°ùe

يوم الثالثاء املوافق 11 �سبتمرب 2001 م 

قام بتنفيذها 19 �سخ�سا على �سلة بتنظيم 

القاعدة. انق�سم منفذو العملية اإىل اأربعة 

جماميع �سمت كل منها �سخ�سا تلقى درو�سا 

يف معاهد املالحة اجلوية االأمريكية. و” 

تنفيذ الهجوم عن طريق اختطاف طائرات 

نقل مدين جتارية، ومن ثم توجيهها لت�سطدم 

باأهداف حمددة. ومتت اأول هجمة يف حوايل 

ال�ساعة 8:46 �سباحا بتوقيت نيويورك، حيث 

اأ�سطدمت اإحدى الطائرات املخطوفة بالربج 

ال�سمايل من مركز التجارة العاملي. وبعدها 

بدقائق، يف حوايل ال�ساعة 9:03، ا�سطدمت 

طائرة اأخرى بالربج اجلنوبي. وبعد ما يزيد 

عن ن�سف ال�ساعة، اأ�سطدمت طائرة ثالثة مببنى 

البنتاجون. الطائرة الرابعة كان من املفرت�ض 

اأن ت�سطدم بهدف رابع، لكنها حتطمت قبل 

الو�سول للهدف.

»ŸÉ©dG IQÉéàdG õcôe ÉLôH

تركيبة برجا مركز التجارة العاملي من 

حيث طريقة البناء كانت من تراكيب املباين 

لد بناوؤهما يف اأماكن عديدة من  oاحلديثة، وق

العامل. وبل≠ ارتفاع الربجني يف نيويورك 

417 و 415 مرتا. وهما اأعلى بنايتني يف 

العامل وقت ال�رشوع يف بنائهما عام 1970. 

وهند�سة مركز التجارة العاملي رغم حجم 

الكارثة اأنقذت اأرواح االآالف الأن 

الربجني التواأم ظال منت�سبني و�سمدا 

الأكرث من �ساعة بعد اخرتاق الطائرتني 

لهما مما اأتاح الفر�سة ÿروج وجناة 

االآالف الذين كانوا يف الطوابق ال�سفلية، 

كانت البنية املعمارية ملبنى كل برج 

مكونة من قاعدة فوالذية تربط بعمود 

قوي (اجلذع املركزي) من الفوالذ 

واال�سمنت و�سط هيكل كل برج وكل 

عمود توجد فيه امل�ساعد وال�سالمل 

وتتفرع عنه ق�سبان فوالذية كعوار�ض 

خفيفة اأفقية ترتبط باأعمدة فوالذية 

عمودية ال�سكل ومتقاربة ويتكون منها 

اجلدار اÿارجي للمبنى يف �سكل اإطار 

فوالذي ي�سكل حميطه. وحتمل هذه 

االأعمدة االأفقية ال�سقف اال�سمنتي لكل 

طابق وتربط االأعمدة املحيطية باجلذع 

املركزي مما مينع هذه االأعمدة من 

االنبعاج للخارج. واأر�سيات الطوابق كانت 

من اال�سمنت وقد غطى كل الفوالذ باال�سمنت 

الإعطاء رجال االإطفاء فر�سة ترتاوح بني 

�ساعة و�ساعتني لي�ستطيعوا القيام بعملهم. 

يرى البع�ض اأن الطائرتان اللتان هاجمتا 

الربجني بال نوافذ مما يجعل البع�ض معتقدا 

بفر�سية اأن الطائرتني كانتا 

طائرتني حربيتني وكان 

يف اأ�سفل كل منهما ما ي�سبه 

ال�ساروñ وهذا ال�سكل 

اليرى يف الطائرات املدنية، 

كما �سوهد يف �رشيط الفيديو 

للحادç اأن ثمة وهجا ” 

قبل حلظات من االرتطام 

الطائرتني االرهابي، وهذا 

يبني حدوç انفجار قبل 

االإرتطام ،وكان ارتطام 

الطائرة االأوىل، قد دمر 

عددا من االأعمدة املحيطة 

لطوابق عدة من البناية، 

حول نقطة االرتطام مما 

اأ�سعف هيكل املبنى اأو 

ت�سببت ال�سدمة يف انهيار 

جزء من اجلذع املركزي. 

فيكفي انهيار طابق واحد 

لت�سقط كل الكتل التي فوقه 

من الطوابق العليا وت�رشب 

بقية اأجزاء البناء الذي 

حتتها بقوة �سدمات مع كل 

انهيار الأحد الطوابق، مما 

اأدى اإىل انهيار الربج بكامله 

طبقة تلو االأخرى وب�رشعة 

كبرية جدا على �سكل �رشبات 

و�سدمات متتالية. والربج 

اجلنوبي الذي اأ�سطدمت به 

الطائرة الثانية مال واإنهار 

اأوال ،ليعقبه الربج ال�سمايل 

الذي اأرتطمت به الطائرة 

االأوىل يف االإنهيار عموديا 

بعد ع�رشين دقيقة يوم 11 

�سبتمرب.

الذين خططوا للعملية 

ا�ستخدموا وقود الطائرات 

يف �سهر ال�سلب بدال من 

ا�ستخدام نريان حلام 

االأوك�سجني واالأ�ستيلني وحلام الكهرباء اأو 

اأفران الكهرباء العالية احلرارة. فاأول طائرة 

اإرتطمت بالربج ال�سمايل. وملا اإرتطمت 

الطائرة االأوىل بكل حمولتها من الكريو�سني 

بالربج ال�سمايل الذي اإ�ستعل وكان اللهب 

متوهجا يت�ساعد منه الدخان االأ�سود الذي 

حتول لدخان اأبي�ض ت�ساعد من النوافذ كما 

بدا يف ال�سور. والربج اجلنوبي الذي اإرتطمت 

به الطائرة الثانية اإختفى اللهب منه وت�ساعد 

دخان اأ�سود. وهذا يبني اأن احلريق الثاين 

خمد لكن �سيئا ما، ما زال يحرتق جزئيا 

ليرتك الهباب االأ�سود يت�ساعد بالدخان وهذا 

 sooty smoke (ال�سخامي) ”الدخان القا

�سببه قلة احلرارة اأو االأوك�سجني. لكن ال�ساعة 

10:29 كانت النريان بالربج ال�سمايل قد 

اأتت على ال�سلب الذي يدعم البناية ال�سخمة 

ف�سهرته احلرارة يف �سل�سلة تفاعالت باملبني 

جعلته ينهار على االأر�ض. وباأقل وقود 

اإنهار الربج اجلنوبي متاما بعد47 دقيقة من 

ارتطام الطائرة الثانية. وهذه ن�سف املدة التي 

ا�ستغرقها انهيار الربج ال�سمايل. وكان ال�سلب 

باملبنى يعادل 200 الف طن.

و�سمد اأحد الربجني ملدة 55 دقيقة قبل اأن 

ينهار، بينما �سمد الربج الثاين �ساعة واأربعني 

دقيقة. فمن املعروف اأنه ين�سهر عند درجة 

1535مئوية (2795 فرنهيت). وكان خرباء 

 ÚH øe 1585 الطب ال�رشعي قد تعرفوا على

رفات 2749 �سحية من �سحايا كارثة مركز 

 DNA التجارة عن طريق االأحما�ض االأمينية

لالأ�سالء الب�رشية يف موقع الكارثة. وقال 

العلماء يف موؤمتر جلمعية الكيمياء االأمريكية، 

اأن اأدخنة كلورية �سامة ظلت ل�سهرين تنبعث 

من بني ركام احلطام للربجني ب�سبب التفاعالت 

الكيماوية بني اأطنان من االأ�سمنت والزجاج 

واالأثاç وال�سجاد ومواد العزل واحلا�سبات 

واالأوراق واملعادن ال�سامة واالأحما�ض 

واالأوراق والبال�ستيك يف م�ساحة امليل املربع 

ملبنى برجي مركز التجارة.

مبd� ≈æبæتاLو¿
يف 11 �سبتمرب كانت طائرتان قد اأقلعتا من 

مطار بو�سطن يف طريقهما اإىل لو�ض اأجنيلو�ض.

لكن اإحداهما اإرتطمت بالربج ال�سمايل ملبنى 

مركز التجارة العاملي، والثانية بعدها ب 

18دقيقة اإرتطمت بالربج اجلنوبي للمركز وبعد 

حوايل �ساعة اإرتطمت طائرة باجلانب الغربي 

ملبنى البنتاجون و�سقطت الطائرة الرابعة قرب 

بيت�سربج ببن�سلفانيا ومل تلتقط �سورة واحدة 

للطائرة التي اأدعت اأمريكا اأنها �سقطت ون�رشت 

 ñسورة حفرة دائرية خملفة عن �سارو�

جمهول ومل يعرث على حطامها وكانت ال�سلطات 

االأمريكية قد اأعلنت اأنها كانت يف طريقها 

ل�رشب البيت االأبي�ض يف وا�سنطن. وطبقا 

لل�رشية التي اأحيطت باأحداç 11 �سبتمرب وقلة 

ال�سواهد التي تدل على اأن مبنى البنتاجون 

اإرتطمت به طائرة ركاب نفاثة باجلدار 

احلجري املقوى باالأ�سمنت امل�سلح.

 .çمل ير اأحد عجالت الهبوط يف مكان احلاد

وثمة 5 �سور ف�سلت من فيلم فيديو التقطته 

الكامريات االأر�سية املثبتة مببنى البنتاجون 

بينت اأن ثمة ج�سم اأبي�ض �سغري يقرتب من 

مبنى البنتاجون واأحدç انفجارا مدويا عند 

االإرتطام به. ومل تر طائرة يف ال�سور وال�سيما 

واأن طائرة البوينج وزنها 60 طن ومل تظهر 

يف �رشائط الفيديو التي التقطتها كامريات 

البنتاجون والتقطت �سورة هذا اجل�سم ال�سغري. 

وكان اأحد الذين �ساهدوا الواقعة قد �رشح 

ل�سحيفة الوا�سنطن بو�ست اأن الطائرة كانت 

�سغرية و�سوتها اأ�سبه ب�سوت طائرة مقاتلة 

نفاثة الميكن اأن حتمل اأكرث من 12 راكب باأي 

حال من االأحوال. والذين قالوا اأنها طائرة 

�سغرية اأو طائرة بدون طيار من طراز جلوبال 

هوك Global Hawk التي ت�سببت يف الهجوم 

على البنتاجون من خاللها ميكن التعرف على 

القطعة التي ظهرت يف ال�سور وحتدبد نوع 

الطائرة التي هاجمت البنتاجون. فطائرة 

جلوبال هوك لها ماكينة واحدة قطرها 5^43 

بو�سة وتطري بدون طيار وتوجهها االأقمار 

ال�سناعية.

 Èªسبت� øم öûع …Oا◊� ç�óأح�
d�h©ا⁄

اأحدثت تغيريات كبرية يف ال�سيا�سة االأمريكية 

عقب هذه االأحداç، والتي بداأت مع اإعالنها 

احلرب على االإرهاب، واأدت هذه التغيريات 

حلرب يف اأفغان�ستان و�سقوط نظام احلكم 

طالبان فيها، واحلرب على العراق، واإ�سقاط 

نظام احلكم هناك اأي�سا.

وبعد اأقل من 24 �ساعة على االأحداç، اأعلن 

حلف �سمال االأطل�سي اأن الهجمة على اأية دولة 

ع�سوة يف احللف هو مبثابة هجوم على كافة 

الدول الت�سع ع�رشة االأع�ساء. وكان لهول 

العملية اأثرا على ح�سد الدعم احلكومي ملعظم 

دول العامل للواليات املتحدة ون�سي احلزبني 

 ñالرئي�سيني يف الكونغر�ض وجمل�ض ال�سيو

خالفاتهما الداخلية. اأما يف الدول العربية 

واالإ�سالمية، فقد كان هناك تباين �سا�سع يف 

املواقف الر�سمية احلكومية مع الراأي العام 

ال�سائد على ال�سارع الذي كان اأما ال مباليا اأو 

على قناعة اأن ال�رشبة كانت نتيجة ما و�سفه 

البع�ض »بالتدخل االأمريكي يف �سوؤون العامل«.

اعتربها زعماء العرب اإرهابا، كما اأعطى 

يا�رش عرفات كمية من دمه للجرحى كما 

اعتربها جل امل�سلمني اإرهابا يف اآخر 

االإح�ساءات.

9 �أjلو∫ 1965
 ºµ◊� ≥ح âتبd� ºليbE� íæم QقرJ يةæسيüd� ومةµ◊�
�fi ‘ ∂dPh ,»J�òdاdhة dو�أO �◊رcة �’üØfEساdية 

aي¬.
  10 �أjلو∫ 1961

 øم Q�قرH ةfوµŸ�h ةcÎسûŸ� يةHر©d� ä�قوd�
Lام©ة �d� ∫hód©رHية üJسµd� ¤E� πوdPh âj∂ عل≈ 

NلØية �’أRمة µd� ÚHوd�h âj©ر�¥.
12 �أjلو∫ 1943

�أŸاfيا òØæJ عªلية cوماL ¢�hófرÄjة H âØ£N¡ا 
 πبL ‘ √اØæم øم »æيdيتو مو�سوæيH ‹ا£jE’� ºعيõd�

 ,ïfميو ¤E� ¬H ¿�Ò£d�h ياdا£jE� ‘ ر�¿ �سا�سوL
h�أعلø مæg øا∑ مPE’� ∫ÓN ø�عة �R ¬fEعيjE� º£اdيا 

.óحhأ’�
13 �أjلو∫ 1970

j�óHة �üdسŸ� Ω�ó�سلÚH í �÷يû¢ �’أh ÊOQمª¶æة 
.Oلو∫ �’أ�سوjاأH ±ر©j …òd�h يةæل�س£يØd� رjرëتd�

14 �أjلو∫ 1960
 Ójhõæah ةjOس©و�d�h ¿�رjE�h âjوµd�h ¥�ر©d�

 ∂dPh ∂Hhأ� - §Øæلd ةQóسüŸ� ∫hód� ةª¶æس�سو¿ م�Dوj
.O�ó¨H ‘ º¡اعªتLاH

14 �أjلو∫ 1982
 ÒسûH ÖîتæŸ� يةfاæلبd� ةjQو¡ª÷� ¢�يFQ ∫تياZ�

.ΩاjاأH امة¡Ÿ ¬ªسل�J πبb ∂dPh π qيª÷�
5 1�أjلو∫ 1928

�d£بيjÈd� Ö£اÊ �أµd�سa Qóæلµj èæªتûس∞ 
.Úسل�æبd�
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