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AGQBG

عبد احلميد �صيام*

يقول ال�صحفي الكبري روبرت في�صك يف اإحدى 

مداخالته اإن لديه كثريا من الأ�صئلة حول 

الهجمات الإرهابية يوم احلادي ع�رش من 

اأيلول )�صبتمري( 2001 ولي�س من اخت�صا�صه 

اأن يبحث عن اإجابات.  اإن الطرف املعني 

باإيجاد اإجابات مقنعة هي احلكومة الأمريكية 

واأجهزتها الأمنية.  ول �صك اأن كثريا من 

املهتمني بالتحقق من الرواية الر�صمية 

التي قدمتها احلكومة الفيدرالية ما زالوا 

اإىل اليوم يثريون كثريا من ال�صكوك حول 

اإمكانيات تنظيم القاعدة تنفيذ مثل هكذا 

عملية معقدة، وحول اإمكانية طيارين �صغار 

عدميي اخلربة مل ميار�صوا الطريان التجاري 

قيادة طائرات �صخمة واإ�صابة الأهداف بدقة 

متناهية.  كما اأن الكثريين يثريون ال�صكوك 

حول الطريقة التي انهار فيها الربجان 

التواأم، وحول الغمو�س الذي يكتنف بقايا 

الطائرة التي �رشبت مبنى وزارة الدفاع 

يف وا�صنطن وي�صككون يف رواية الدولة 

يف ا�صرتجاع ثالثة من ال�صناديق ال�صوداء 

للطائرات الأربعة وكيفية العثور على جواز 

�صفر بينما يف�صلون يف العثور على �صندوق 

اأ�صود اأو جناحي طائرة �صخمة.  نظريات 

املوؤامرة والت�صكيك يف الرواية الر�صمية لقيت 

رواجا �صديدا يف الوليات املتحدة وتبناها 

كثري من الكتاب وال�صحفيني واأ�صاتذة 

اجلامعات وغريهم. 

نعم هناك اأ�صئلة م�رشوعة ما زالت بحاجة اإىل 

اإجابات مقنعة.  لكن الذي اأريد اأن اأعلق عليه 

هو ما تردده ال�صحافة العربية ويردده كثري 

من الكتاب واملعلقني العرب وكاأنه حقيقة 

ثابتة هي اإ�صاعة تغّيب نحو 3،000 يهودي 

والبع�س يرفع الرقم اإىل 4،000 �صبيحة 

ذلك اليوم.  وقد قراأت عددا كبريا من 

التعليقات على افتتاحية »القد�س العربي« يوم 

اخلمي�س املا�صي 9 اأيلول )�صبتمرب( بعنوان 

»الذكرى التا�صعة لغزوة نيويورك« توؤكد 

وتكرر اأن اليهود تغيبوا عامدين عن العمل 

يف الربجني يف نف�س يوم الهجوم. 

ويف اإحدى الربامج احلوارية على ف�صائية 

اجلزيرة اأكد الدكتور عبد الله النفي�صي، الذي 

يقدمه اأحمد من�صور اأو حممد كري�صان على 

اأنه مفكر ا�صرتاتيجي، اأكد اأن نحو 3،000 

يهودي تغيبوا �صبيحة ذلك اليوم، وا�صتخدم 

يف اإجابته وهو يرفع �صبابته اليمنى كلمة 

»اأحتدى« اإذا كانت هذه الرواية غري �صحيحة 

وقال ليتقدم من عنده ما يثبت عك�س ذلك. 

وقد  مت تدوير الإ�صاعة ب�صكل كبري بحيث 

اأ�صبح التعامل معها من لدن الكثريين وكاأنها 

حقيقة.  اأول من رددها كان تلفزيون املنار 

بعد النفجار بيوم واحد، رمبا ا�صتنادا اإىل 

تقرير �صحيفة ال«جريو�صلم بو�صت« يوم 12 

اأيلول )�صبتمرب( 2001  الذي يوؤكد اأن هناك 

نحو 4،000 يهودي يعي�صون اأو يعملون يف 

املنطقة املجاورة ملركز التجارة العاملي، 

ومل يتطرق التقرير ل من قريب ول من بعيد 

لعدد اليهود العاملني يف الربجني.

هذه الإ�صاعة، ان�صافا للحقيقة، عارية متاما 

عن ال�صحة وي�صيء تردادها للعرب فرادى 

وجمتمعني وتثبت مقولة اأن العرب لي�صوا 

مو�صوعني ول تهمهم احلقيقة ويتعامون 

عنها حتى لو كانت �صاطعة كال�صم�س.  وقد 

اأ�صبت بالده�صة واأنا اأ�صمع ما يقوله ويوؤكد 

عليه اأ�صتاذ حمرتم مثل الدكتور النفي�صي، 

الذي يعرف اأ�صول البحث العلمي وي�صتطيع 

بقليل من اجلهد الأكادميي اأن يتو�صل بنف�صه 

اإىل اأ�صماء ال�صحايا وت�صنيفاتهم العرقية 

والدينية.  فاأ�صماء ال�صحايا لي�صت طال�صم 

بل معروفة وحمفورة على لوحات رخامية 

وبلورية منت�صبة اأمام موقع النفجار.  اإن 

ذكر احلقيقة �صيء وحتليلنا للحادث واأبعاده 

ومن يقف وراءه ومن امل�صتفيد منه �صيء 

اآخر.  التحليل يحتمل ال�صواب واخلطاأ اأما 

احلقائق فغري قابلة للدح�س وتقف على 

رجليها مبعزل عن العيون التي تراقبها 

والعقول التي حتللها.  والباحث اجلاد 

من ي�صتند بدرا�صاته على احلقائق الثابتة 

ل الإ�صاعات ونظريات املوؤامرة واإ�صقاط 

الرغبات وحتوير الأرقام ويّل عنق الوقائع 

ثم النتهاء اإىل نتائج غوغائية تعرب عن 

رغبات مكبوتة اأو اأمنيات مقموعة اأو متنيات 

خيالية اأو اإ�صقاطات �صيا�صية. 

º¡fÉjOCGh ÉjÉë°†dG äÉ«°ùæL 

من املعروف اأن هجمات احلادي ع�رش من 

اأيلول )�صبتمرب( 2001 قد خلفت 2،779 

قتيال مبن فيهم امل�صافرون على الرحالت 

الأربعة ومن قتل من عمال الإطفائية واأفراد 

ال�رشطة.  من بينهم 246  اأجنبيا ينتمون اإىل 

نحو 90 جن�صية، منهم عرب وم�صلمون ويهود 

ومن اأتباع كل الديانات الأخرى. فمن بني 

ال�صحايا خم�صة اإ�رشائيليني وثالثة لبنانيني 

واأردنيان و 66 بريطانيا و 41 هنديا و 

28 كوريا و24 يابانيا و 24 كنديا، و16 

مك�صيكيا و6 بنغاليني والقائمة تطول.

وقد كان اأكربعدد �صحايا لل�رشكات الكربى 

يف الربجني يعود لبنك كانتور فيتزجريالد 

بني الطوابق 101 و 105 حيث قتل 658 

موظفا، بينما فقدت �رشكة مار�س امل�صاهمة 

)يف الطوابق من 93 اإىل 101( 293 موظفا 

و 60 م�صت�صارا اأما �رشكة ِر�صك واترز فقد 

كانت تعقد جل�صة عمل �صباحية يف املطعم 

امل�صهور )نوافذ على العامل( يف الطابقني 

106 و 107 مب�صاركة 81 موظفا ق�صوا 

كلهم يف النفجار.

وال�صوؤال الب�صيط: كيف يعقل اأن يقتل هذا 

العدد الكبري من رجال الأعمال وكبار 

امل�صتثمرين وامل�رشفيني ومدراء ال�رشكات 

الكربى وممثلي �رشكات التجارة العاملية 

ويف بنايتي مركز البور�صات وال�رشكات 

العاملية والتبادل التجاري ويف مدينة 

نيويورك بالذات التي ي�صكنها يهود اأكرث من 

�صكان اإ�رشائيل كلها ول ميوت يهودي واحد؟ 

كيف ت�صل ال�صذاجة باإن�صان �صوّي، عداك عن 

الباحث واملفكر، اإىل درجة اأنه ي�صدق مثل 

هذه اخلزعبالت التي يتم تدويرها لت�صيء 

للعرب اأول قبل اأن ت�صيء لغريهم وتعزز 

مقولة اأن العرب ل يتحرون املو�صوعية 

والعلمية يف طرح اآرائهم؟

اأما عن اليهود الذين قتلوا يف ذلك اليوم 

فيرتاوح العدد بني 270 ح�صب رواية 

البنتاغون و400 ح�صب رواية اجلمعيات 

اليهودية موزعني على جن�صيات خمتلفة.  

واخلالفات على الرقم ب�صبب اأ�صلوب البحث.  

ففي حني قام البنتاغون بر�صد الأ�صماء 

انطالقا من ال�رشكات واملكاتب واملوؤ�ص�صات 

التي ينتمي اإليها القتلى متحرين الدقة التامة 

قبل التاأكد من جن�صية اأو عقيدة ال�صخ�س، 

اأما رقم ال 400 فقد تو�صل اإله الباحثون 

من خالل درا�صة الأ�صماء الأخرية لل�صحايا 

ولذا ل يت�صم هذا الأ�صلوب بالدقة املطلقة.   

فبع�س الأ�صماء املحايدة قد تكون يهودية 

اأو غري يهودية مثل �صمث ووليامز وغريها 

ولكن هناك اأ�صماء حمددة ل ميكن اإل اأن 

تكون يهودية مثل اأكرمان وروزنربغ 

وغولد�صمث. وقد �صارعت وزارة اخلارجية 

الأمريكية منذ انطلقت اإ�صاعة تغيب اليهود ذلك 

اليوم واأ�صدرت قائمة فورية باأ�صماء 76 

يهوديا ل يرقى اأي �صك اإىل يهوديتهم.  كما 

قام بنك فيتزجريالد املذكور واأكد اأن من بني 

�صحاياه ال 658 يوجد 49 يهوديا.

الأ�صماء حمفورة يف »غراوند زيرو« اأو 

منطقة النفجار ومثبتة على ال�صبكة العنكبوتية 

يف اأكرث من موقع ول يحتاج الباحث كثريا 

من الوقت ليقراأ اأ�صماء ال�صحايا ويتوقف 

عند ا�صماء مثل: األونا اأبراهام و�صارلز 

زيون)�صهيون( واإيغور زوكلمان واإيغور 

زوكر واأركادي زالت�صمان و�صتيفن واينربغر 

ليعرف اأنهم يهود مثلما ي�صتطيع اأن يعرف 

اأن بطر�س الها�صم عربي واأن فرياز خان 

و�صارة خان باك�صتانيان واأرام اأ�صكندريان 

اأرمني، وكارلو�س مورالي�س لتيني وفن�صيت 

داماديو من اأ�صل طلياين وماندي ت�صانغ من 

اأ�صل �صيني وهكذا.

اإن تكرار مثل هذه الإ�صاعة على ف�صائيات 

حمرتمة و�صحف اأ�صا�صية ل يخدم الفكرة 

الأ�صا�صية القائمة على الت�صكيك يف الرواية 

الر�صمية بل يتيح للحكومة الفدرالية فر�صة 

اإغراق ال�صاحة بالإ�صاعات وتعوميها 

بنظريات املوؤامرة كي تفلت هي من م�صاءلة 

جادة لتحديد م�صوؤوليتها يف ال�صكوت عن 

املوؤامرة اإن كانت تعرف اأو التق�صري اإن 

كانت ل تعرف اأو كليهما.  واأمتنى على من 

يخاطبون الراأي العام العربي وي�صكلون 

عن�رشا هاما يف �صناعته اأن يتحروا الدقة 

واحلقائق والعدل فيما يطرحون كما قال 

احلق يف كتابه الكرمب :«ول يجرمنكم �صنئان 

قوم على األ تعدلوا، اإعدلوا هو اأقرب 

للتقوى«.

* اأ�صتاذ 
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 á£N ø∏©J IóëàŸG ·’G
πØ£dGh ICGôŸG IóYÉ°ùŸ

د�صن المني العام لال· املتحدة بان جي مون يوم الربعاء 

ا�صرتاتيجية عاملية تتكلف 40 مليار دولر لنقاذ حياة 16 

مليون امراأة وطفل خالل ال�صنوات اخلم�س القادمة يف اطار 

جهود خلف�س الفقر واجلوع واملر�س يف العامل.

وتهدف هذه اجلهود اىل حتقيق تقدم يف القطاعات التي 

تتحرك ببطء يف اأهداف تطوير اللفية التي و�صعتها املنظمة 

العاملية قبل ع�رش �صنوات ل�صحة الم والطفل.

وقال بان اأمام ح�صد ح�رشه رئي�س الوزراء ال�صيني ون 

جيا باو ووزيرة اخلارجية المريكية هيالري كلينتون 

وعدد من القادة الفارقة منهم رئي�س رواندا بول كاجامي 

»هذه احلقائق غري مقبولة.. ينبغي اأن يكون القرن احلادي 

والع�رشين خمتلفا و�صيكون كذلك.«

وجاء ت�رشيحه يف اليوم اخلتامي لقمة تابعة لال· املتحدة 

من املقرر اأن يجدد فيها زعماء من 140 دولة التزامهم 

بتنفيذ الهداف واملوافقة على تكثيف اجلهود لتحقيقها.

وتتفق املنظمة العاملية على ان اأهداف خف�س الفقر واجلوع 

اىل الن�صف يف متناول اليد لكن هناك حاجة لعمل املزيد 

لتحقيق تلك الهداف اخلا�صة بتح�صني التعليم و�صحة الم 

وخف�س وفيات الطفال ومكافحة المرا�س وت�صجيع 

امل�صاواة بني اجلن�صني وحماية البيئة.

وقالت املنظمة العاملية ان ال�صتثمار يف �صحة املراأة 

والطفل يقلل الفقر ويحفز النمو القت�صادي. وقالت انه 

بال�صافة اىل انقاذ احلياة فان ال�صرتاتيجية العاملية �صت�صعى 

اىل منع 33 مليون حالة حمل غري مرغوب فيها بحلول عام 

2015 وهو العام املحدد ل�صتكمال اهداف التطوير.

وقال بيان ال· املتحدة ان احلكومات واملوؤ�ص�صات 

وال�رشكات واملنظمات غري احلكومية تعهدت بتقدË اأكرث من 

40 مليار دولر. ويغطي هذا الرقم ال�صتثمارات املحلية 

وامل�صاعدات للدول الخرى.

وقالت اميا �صريي املتحدثة با�صم منظمة اوك�صفام للتنمية 

ان هناك حاجة اىل مبلغ 88 مليون دولر ا�صايف لتغطية 

احتياجات اهداف �صحة الطفل والم بحلول عام 2015 واأي 

�صيء اأقل ل يكفي.

وقالت �صريي يف بيان »تعلمنا ان نكون مت�صككني يف العالنات 

الكبرية يف اجتماعات القمة.« واأ�صافت »ما يهم حقا هو من 

اأين تاأتي الموال وهو ما يعني ان الزعماء يعودون اىل 

بالدهم وي�صعون هذه الموال يف ميزانيات بالدهم.«

وو�صفت جوانا كري املدير التنفيذي ملنظمة اك�صن-ايد التي 

 ßتعني مبكافحة الفقر القمة باأنها »ا�صتعرا�س جانبي باه

التكاليف يقدم كل �صيء لكل �صخ�س ول �صيء لحد.«

وقال م�صوؤولون بال· املتحدة ان نحو 27 مليار دولر هي 

اموال جديدة تعلن عنها احلكومات يف ا�صارة اىل ان بقية 

املبلغ مت اللتزام به بالفعل منذ الك�صف عن خطة عاملية ل�صحة 

املراأة والطفل لول مرة يف ابريل ني�صان. واأ�صافوا ان نحو 

6^8 مليار دولر تاأتي من الدول ذات الدخل املنخف�س.

وقال اور انه لنقاذ حياة 16 مليون ان�صان فان املبلغ 

الجمايل الذي هناك حاجة اليه هو 169 مليار دولر. وقال 

انه يتوقع اطالق اجلهود لتقدË تعهدات مببلغ الربعني مليار 

دولر لجتذاب مزيد من التعهدات يف ال�صنوات القادمة.

وو�صف البيان ال�صرتاتيجية العاملية باأنها »خارطة طريق 

حتدد التمويل والتغيريات ال�صيا�صية التي هناك حاجة اليها 

وكذلك التدخالت احليوية التي ميكن بل وحت�صن بالفعل ال�صحة 

وتنقذ احلياة.«

وقال رئي�س البنك الدويل روبرت زوليك يف بيان بالربيد 

الكرتوين »المهات والطفال يجب ان يكونوا حمور 

التطوير.«

واأ�صاف »غري انه يف كثري من الدول فانهم يف موؤخرة 

اولويات التفكري.«

و�صهدت القمة تاأييد زعماء دول غنية وفقرية لتحقيق اهداف 

التنمية والعرتاف باأن الزمة املالية والقت�صادية العاملية 

عقدت برنامج مكافحة الفقر.

ودعا بان املانحني الغنياء اىل عدم خف�س امل�صاعدات 

وهم يكافحون ملوازنة ميزانيات دولهم والكف عن خف�س 

الوظائف الذي يذكي م�صاعر الحباط بني الناخبني يف دولهم
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�صعت الدول ال�صالمية يوم الربعاء لكي يندد جمل�س 

حقوق الن�صان التابع لال· املتحدة بخطة راعي كني�صة 

امريكي حلرق امل�صحف قائلة اإنها جزء من ‰ط عنف 

عاملي �صد امل�صلمني.

ويطالب م�رشوع قرار قدمته باك�صتان نيابة عن منظمة 

املوؤمتر ال�صالمي التي ت�صم يف ع�صويتها 57 دولة 

جمل�س حقوق الن�صان ان يتحدث عالنية �صد ما و�صفته 

»بالدعوة الخرية من جانب جماعة متطرفة لتنظيم )يوم 

حلرق امل�صحف(.«

ومل ي�رش م�رشوع القرار الذي قال دبلوما�صيون انه �صتتم 

املوافقة عليه على الرجح لن منظمة املوؤمتر ال�صالمي 

والدول احلليفة تتمتع باأغلبية يف املجل�س املوؤلف من 47 

ع�صوا اىل التنديد باخلطة من جانب الرئي�س المريكي 

باراك اوباما وزعماء امريكيني واجانب اخرين.

لكن منظمة املوؤمتر ال�صالمي قالت ان اخلطة التي تبناها 

راعي كني�صة مغمور يف فلوريدا كانت �صمن »اأمثلة لعدم 

الت�صامح والتمييز واأعمال عنف �صد امل�صلمني وقعت يف 

اأجزاء عديدة من العامل.«

جاء هذا الجراء و�صط جهود متزايدة من جانب منظمة 

املوؤمتر ال�صالمي -- التي لها دول حليفة مثل رو�صيا 

وال�صني ودول ا�صيوية وافريقية يف املجل�س -- لكي 

تعرتف ال· املتحدة »باخلوف من ال�صالم« على انه 

عن�رشية وم�صاألة قابلة للطعن فيها مبوجب القانون 

الدويل. وجاء هذا الجراء عقب مظاهرات وا�صعة 

النطاق يف انحاء العامل ال�صالمي قتل فيها عدد من 

املحتجني املناه�صني للوليات املتحدة حتى بعد ان 

�صحب جونز اقرتاحه بتحديد موعد حلرق امل�صحف يوم 

11 �صبتمرب ايلول يف الذكرى ال�صنوية التا�صعة لهجمات 

نيويورك ووا�صنطن.

ويف كلمات القيت يف جنيف خالل اليام القليلة املا�صية 

قال المني العام ملنظمة املوؤمتر ال�صالمي اأكمل الدين 

اح�صان اأوغلو الرتكي ان خطة جونز توؤكد على مطالب 

منظمته القائمة منذ فرتة طويلة بفر�س حظر بدعم من 

ال· املتحدة على »ال�صاءة لالديان«.

وتعار�س دول غربية وبع�س احللفاء يف امريكا 

الالتينية جهود منظمة املوؤمتر ال�صالمي قائلة انها 

تقو�س حرية التعبري وحرية املناق�صة العلنية ملمار�صات 

ت�صتند اىل الدين وتنتهك حقوق الن�صان العاملية.

ويف ال�صبوع املا�صي قالت راحيل ر�صا وهي اأكادميية 

م�صلمة كندية اجلن�صية باك�صتانية املولد ملجل�س حقوق 

الن�صان الذي ي�صم �صمن اع�صائه ليبيا وال�صعودية ان 

دول منظمة املوؤمتر ال�صالمي تنتهك بطريقة منهجية 

حقوق جميع الذين يعي�صون يف ارا�صيها وخا�صة الن�صاء.

وقال دبلوما�صيون اوروبيون انه من غري املرجح 

الت�صويت �صد قرار منظمة املوؤمتر ال�صالمي لن 

حكوماتها نددت بالفعل بفكرة حرق امل�صحف لكنها 

تخ�صى من ان ت�صتخدم يف زيادة ال�صغوط لتخاذ 

اجراءات ب�صاأن ال�صاءة لالديان و«اخلوف من 

ال�صالم«.

ومن املرجح الت�صويت على م�رشوع القرار مع قرارات 

اخرى مل تقدم بعد اىل جمل�س حقوق الن�صان عندما 

يختتم املجل�س دورة اخلريف احلالية يف نهاية ال�صبوع 

القادم

 IóتحŸال· ا ióس©≈ لùJ áو∫ ال�سالميóال
للتóæيH óحô¥ اüŸسح∞

ÉcÒe CG

 á qjô◊G ∫ƒ£°SCG ≈∏Y Ωƒé¡dG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ ∑É¡àfEG

اأكدت حتقيق تابع لالأ· املتحدة اأن اإ�رشائيل انتهكت حقوق الن�صان 

يف هجومها على »اأ�صطول احلرية«.

جنيف: قال حتقيق دويل اأجراه جمل�س حقوق الن�صان الدويل اليوم 

الأربعاء اإن اجلي�س ال�رشائيلي ا�صتخدم »عنفاk ل ي�صدق« يف الهجوم 

الدموي الذي �صنه يف اآيار/مايو املا�صي على ا�صطول احلرية الذي 

كان متوجها اىل قطاع غزة، وانتهك بذلك القوانني الن�صانية الدولية 

وحقوق الن�صان.

وقالت جلنة التحقيق ان »ت�رشف افراد اجلي�س ال�رشائيل وغريهم 

من العنا�رش Œاه ركاب ال�صطول كان مفرطا ب�صكل ل يتنا�صب 

مع احلدث، ولي�س ذلك فح�صب بل واظهر م�صتويات من العنف غري 

ال�رشوري الذي ل ي�صدق«.

واعتربت بعثة التحقيق اأن هناك »ادلة وا�صحة« ت�صمح ب«دعم اجراء 

مالحقات« �صد ا�رشائيل على عالقة بال�صعود اىل مÏ �صفن يف 

ال�صطول الذي كان ينقل م�صاعدات ان�صانية لقطاع غزة بنهاية ايار/

مايو.

وكتب اخلرباء يف التقرير »هناك ادلة وا�صحة ت�صمح بدعم اجراء 

مالحقات ب�صان اجلرائم التالية )...(: قتل متعمد وتعذيب او 

معامالت غري ان�صانية والت�صبب املتعمد باآلم �صديدة او ال�صابات 

البالغة«.

وا�صافوا »ان منفذي اجلرائم الكرث خطورة الذين كانوا ملثمني 

ل ميكن حتديد هوياتهم من دون م�صاعدة ال�صلطات ال�رشائيلية«. 

ويطلبون بذلك من حكومة ا�رشائيل التعاون لل�صماح ب«حتديد 

هوياتهم بهدف مالحقة املذنبني«.

ردت اإ�رشائيل، الأربعاء، انتقادات وجهتها اإحدى جلان الأ· 

املتحدة التى قالت اإن الدولة العربية مل Œر حتقيقا جديا حول 

جرائم احلرب التى اتهم جي�صها بارتكابها خالل هجومه فى قطاع 

غزة.

ومل Œر اإ�رشائيل وحركة حما�س، التى ت�صيطر على قطاع غزة، 

حتقيقات م�صتقلة مالئمة حول الدعاءات بارتكاب جرائم حرب 

خالل عملية »الر�صا�س امل�صبوب« الإ�رشائيلية فى قطاع غزة فى 

دي�صمرب 2008- يناير 2009، كما اعتربت جلنة خرباء مكلفة 

تقوË هذه التحقيقات فى تقرير ن�رش الثالثاء، واأعرب عن الأ�صف 

»لعدم تعاون ال�صلطات الإ�رشائيلية«.

واأكدت وزارة اخلارجية الإ�رشائيلية فى بيان اأن »اإ�رشائيل دولة 

دميقراطية وحترتم القانون الدوىل احرتاما دقيقا. وهى تعرف 

متاما كيف Œرى حتقيقاتها«، م�صيفة اأن »اإ�رشائيل ل ترى اأى �صبب 

يحملها على التعاون مع جلنة منتدبة من جمل�س الأ· املتحدة حلقوق 

الإن�صان، وهى هيئة يعترب تعاطيها مع املو�صوع منحازا وم�صي�صا 

ومتطرفا«.

واأعلن اجلي�س الإ�رشائيلى فى يوليو للمرة الأوىل عن مالحقات اأمام 

الق�صاء الع�صكرى �صد جندى اإ�رشائيلى متهم بقتل مدنيني فل�صطينيني 

خالل عملية »الر�صا�س امل�صبوب«.

ويتهم تقرير القا�صى اجلنوب اأفريقى ريت�صارد جولد�صتون الذى 

كلفه جمل�س الأ· املتحدة حلقوق الإن�صان و�صدر فى �صبتمرب 

2009، اإ�رشائيل وجمموعات فل�صطينية بارتكاب جرائم حرب خالل 

العملية الإ�رشائيلية التى اأ�صفرت عن مقتل 1400 فل�صطينى و13 

اإ�رشائيليا.

 ÉgOÉ≤àfG ¢†aôJ π«FGô°SEG
z¿ƒà°SódƒL ôjô≤J{ ∫ƒM
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ت حمليا

 á«dÉ÷G É¡à°ù q°SCG á«æÁ á«©ªL »g á«cÒeC’G á«æª«dG á«©ª÷G

 áeóÿ á«YÉªàLEG É¡aGógCG ,1964 اليمنية يف نيويورك عام

اأبناء اجلالية والنظر اىل م�صاكلهم وهمومهم وحماولة 

معاجلتها. ولكنها حتولت ككل اجلمعيات العربية من جمعية 

هدفها خدمة اجلالية اإىل جمعية  تتخبط يف م�صاكل داخلية.

ن�صت�صيف يف هذا العدد، الأ�صتاذ 

فتحي ناجي علي عاليه، رئي�س 

اجلمعية اليمنية الأمريكية ليخربنا 

ويخرب اجلالية عن اأحوال اجلمعية.

æaا  qر©J ¿أ� ∂d πg ,∂H kÓgأ� :¢�
ØæH�س∂?

ج: اأنا فتحي ناجي علي عاليه 

رئي�س اجلمعية اليمنية الأمريكية.

�¢: πg �أFQ âfي�¢ �÷ª©ية ‘ 
�dوâb �◊ا›?

ج: نعم، فلقد متت الإنتخابات يف 

2010/6/6 ولقد فزت باأغلبية. 

واأنا رئي�س اجلميعة اليمنية 

الأمريكية احلايل.

�¢: ªL πgي™ �’أع†ساaÎ©j Aو¿ 
?∂H

ج: نعم.

 ¢†©H øع ™ªس�f øëf øµdh :¢�
�ûŸساd�h πcتîب§. ما حقيقة 

?πjhاbأ’� √òg
ج: هذه امل�صاكل تاأتي من بع�س 

النا�س الذين مل يكن هدفهم خدمة 

اجلالية ولكنهم كانوا ي�صعون لهدف 

ما.

.A»سûd� ¢�Øf ºµæو¿ عdقوj ºgh :¢�
ج: لكن اأهكذا يخدموا اجلمعية؟

?º¡æع ºلµتJ øم »ªس�J ¿أ� ∂d πg :¢�
ج: اأتكلم عن الذين ذهبوا اإىل املحكمة .

?º¡©لت∂ مµسûم »g ما :¢�
ج: ما من م�صكلة �صخ�صية معهم.

?ºµH ¿وaÎ©j πgh :¢�
ج: نحن دخلنا اإنتخابات دميقراطية وفزنا و�صواء اإن اعرتفوا 

اأو مل يعرتفوا، هذا لي�س ب�صيء.

 Òæي�س¡ا مFQh يةæªيd� يةdية �÷ا©ªL øع �Pما :¢�

?ºيµ◊� ídساU
ج:ل اأعرف هذه اجلمعية.

 äاëØسU ≈عل QóسU …òd� …òd� ¿بياd� سةüb »g ما :¢�
ZرHة fيوŸ� Oó©d� ‘ RاVس«?

ج: اأول هناك ا�صتفزاز وهوؤلء النا�س يريدون بث الفتنة  بني 

اأبناء اليمن الواحد.

�¢: üj º¡æµdhسH ¿hQóيا¿ H£رjقة ÁOقر�Wية, dõ©jو¿ 
 Úح�س ïسيûd� Ú©jh اjÓعل« ع »Lاf »ëتa ñي¬ �’أa

 Öم¡ي Pأ�ستا’� Ú©jh iQي�¢ ‹ل�¢ �سوFQ »ا�سjرd� óعبي
fاL« عامر FQي�ساîa kرjا. æf¶ر �d� �òg ¤Eبيا¿ fhر�√ 

. ما ماòNB∑ علي¬? kياW�قرÁO
ج: ل اأعرف اأن هناك جمعية اأخرى.

 ,22 ºbرd� πªëj º¡اعªتL� ¿بيا¿ �أd� ‘ iرf øµdh :¢�
 22 óق©J ≈حت ïjQاJ ا¡jód ية©ª÷� √òg ¿أ� »æ©j �ògh

�Lتªاعا.
ج: هذا �صيىء وهمي.

?�PاŸ :¢S

ج: هناك اأنا�س يحبون بث الفرقة وهم ل ي�صتطيعون العي�س اإل 

على زرع الفÏ بني النا�س.

�¢: �أfتJ º©تhÈ¿ �أ¿ ªL©يتª÷� »g ºµ©ية �öûdعية 
π �÷اdية �dيæªية ‘ �أمcÒا? qãÁ …òd� óوحيd� äسوüd�h

ج: نعم.

�¢: hما g« عbÓتºµ م™ �dhódة �dيæªية?
ج: نحن على عالقة طيبة مع الدولة اليمنية، وقد جعل اآ يات 

مباركة لذلك.

?∑Qوjيوf ‘ سليةüæقd� ™م ºµتbÓما عh :¢�
ج: عالقة طيبة.

�¢: ما gو Lوgر �ûŸسµلة?
ج: بالن�صبة لنا، فتحنا الباب على م�رشاعيه 

ملن اأراد اأن يخدم اجلالية ومن يّدعي باأنه 

 :á«cÒeC’G á«æª«dG á«©ª÷G ¢ù«FQ
 á«dÉ÷G áaÉc º°†J á«©ªL óLƒj ’

 É¡°ù«FQ ÉfCG »àdG á«©ª÷G iƒ°S á«æª«dG
∑Qƒjƒ«f | Rƒ«f áHôZ
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ت حمليا

 øY ,Rƒ«f áHôZ áØ«ë°U ø∏©J
 á«Hô©dG á«dÉé∏d ∫ÉéŸG É¡MÉ°ùaEG

 ÉgAGQBG øY ÒÑ©à∏d äÉ°ù°SDƒeh GOGôaCG
 áØ«ë°üdG ¿CG kÉª∏Y  ,É¡JÉfÉ«H ô°ûfh

 Ée ≈æÑàJ ’h á«dhDƒ°ùe …CG πªëàJ ’
.äÉfÉ«ÑdG hCG AGQB’G √òg øª°†àJ

يريد اأن يخدم فلياأت ويربز ما عنده من مهارات ونحن على 

اأمت الإ�صتعداد للتعاون معه.

 óسüقJ �Pما .zójرj ø nم{ πقJ ⁄h z»ع qój øقو∫ }مJ :¢�
عاH h Aاأj ’ ¬fرój �أ¿  qOE’اH ¬ª¡ qتJ πgh z»ع qój øم{Ü

?Ωóîj
، هذه البيانات واملن�صورات التي ت�صدر هي جوهرية  kج: طبعا

اأمام النا�س ولكّنها لي�صت احلقيقة. فاحلقيقة �صيء اآخر.

�¢: ما g« �◊قيقة?
ج: احلقيقة اأن هناك اأنا�س ي�صعون لل�صيطرة واأنا�س ي�صعون 

اإىل حب ال�صهرة واأنا�س ل ي�صتطيعون اأن يعي�صوا اإل يف بث 

الفرقة .

?ºتfأ� ºµæع �Pماh :¢�
ج: اأنا مل اأر اأن هذا املوقع هو من�صب اإ‰ا هو تكليف ولي�س 

ت�رشيف.

 Èية, عcÒية �’أمæªيd� ية©ª÷� âمób �Pما :¢�
?Ωأ’� øWلوdh k�O�رaية �أæªيd� يةdاéلd ,ا¡îjQاJ

ج: نحن من تاريï 2010/6/6، مل مير على ا�صتالمنا 

اجلمعية �صوى ثالثة اأ�صهر. وقد حققنا بع�س من املنجزات، 

فعّينا حمامياk ملتابعة ق�صايا اليمنيني يف الق�صايا القانونية، 

ولدينا حمام اآخر يتابع اإدارة الهجرة وقد اأر�صلنا اإىل 

جميع اأع�صاء اجلمعية العمومية اأرقام الهواتف اخلا�صة 

باملحامني.

والآن نحن يف �صدد اإن�صاء موقع اإلكرتوين للجمعية اليمنية 

حتى ي�صتطيع املهاجر اليمني اأن يقدم ويرفع �صكوى عن طريق 

الكمبيوتر. 

كذلك، نحن يف �صدد اإن�صاء جهاز اإلكرتوين للبطاقات 

الإلكرتونية، ويف خالل بداية اأكتوبر �صنعلن اإىل جميع 

اأبناء اجلالية التوجه اإىل املقر ولكل ع�صو من اأبناء اجلمعية 

العمومية اأن ياأخذ هذه البطاقة .

�¢: hما d� √òg »gب£اbة?
ج: هذه بطاقة تعريفية عن كل ميني، وهكذا نحاول اأن نح�رش 

جميع املهاجرين اليمنيني يف نيويورك �صيتي.

 

 ,Úيæªليd AساüحE� ليةªع A�رLE� ¿وdhا– ºتfأ� :¢�
µa ºµjód πgرة عø �أعO�ó �أaر�O �÷اdية �dيæªية ‘ 

?∑Qوjيوf
ج: �صمعت اأنهم حوايل ت�صعون األفا.

�¢: ماP� عø عd� ‘ ºgOóو’jاŸ� äتóëة �’أمرµjية? 
ج: ح�صب ما �صمعته، اأنهم تقريبا حوايل 350 الفا يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.

�¢: hماJ �Pقو∫ ∫ 350 �أd� ‘ »æÁ ∞dو’jاŸ� äتóëة 
�’أمرµjية  jتاH©و¿ ZرHة fيوR �÷رójة �Ÿ£بوعة 

 πستقب�ŸاH ºgó©J �PاÃh ,âيfÎfE’� ≈ا عل¡©bمو h
 ºتæ qعي ºµfقو∫ �أJ .äاaÓN q’ر �أf ⁄ ¿B’� ≈ا حتæfأ’

 Oا ‹ر¡æµdh ä�Rا‚E� øµJ ⁄ √òg øµdh ºلت©a ºµfأ�h

?ºgó©J �PاÃ ,ä’hاfi
ج: نعدهم اأن نكون عند ح�صن الظن واأن نحقق الأهداف 

ال�صامية. ونحن الآن يف �صدد اإن�صاء مقر جلميع اأبناء اجلالية 

و�صيكون يف منطقة بريج اأو بروكلني.

?´höûŸ� �òg ∫و ‡وg øم :¢�
ج: لدينا ر�صيد �صابق بحوايل 370 األف دولر من الهيئة 

الإدارية ال�صابقة.

�¢: عóæما �ساأdت∂ ماa �P©لª÷� â©ية, bلH ‹ âاأ¿ 
 �Pما ÊÈîJ ¿أ� ∂d πg ,ة �أ�س¡رKÓK وg ا¡H ºµîjQاJ

?ºµaÓم™ �أ�س Ωيوd� ≈اأ�سي�س¡ا حتJ òæم âل©a
ج: مع اأ�صالفنا كانت تف�س النزاعات بني ال�رشكاء وحتيي 

بع�س املهرجانات. 

.Q’hO ∞d370 �أ ™ªL �ست£اعو�� º¡æµdh :¢�
ج: نعم لقد حافظوا على املبلغ بكل اأمانة ومل ي�رشفوا منه 

�صيئا. كما كانت اإّدعاءات واتهامات بحق الهيئة الإدارية 

ال�صابقة ولكنها اّتهامات باطلة لأن املبلغ مل مي�س.

�¢: d πg∂ �أ¿ fÈîJا عø مبª÷� ≈æ©ية, dقó �سæ©ªا 
?ä�ة مرóع …Îس��h ™يH ¬fأ�

ج: املبنى بيع قبل اأن ياأتي الأ�صتاذ عبد ال�صالم مبارز ولكن 

الآن بع�صهم يتكّلم بكل ما �صبق اإىل ل�صانه غري حمقق بن�رشة 

حق اأو اإنكار باطل والآخر يتكلم نا�رشا ملا وقع يف نف�صه اأنه 

حق ومدافعاk ملا توّهم اأنه باطل غري حمقق لطلب احلقيقة. 

فهوؤلء النا�س يّتهمون اأ�صخا�س اأخرين باأّنهم باعوا املركز 

ويتهمونهم باخليانة.

 âbوd� ‘ ≈æبŸ� يةµمل øŸ ?™بj ⁄ hي™ �أH ≈æبŸ�:¢�
�◊ا›?

ج: نعم املبنى بيع، فامللكية الآن فردية لأñ ميني.

 ºµfE� Èت©f ¿PE� :¢�
?≈æبŸ� ”ö�N

ج: الأñ اليمني الذي 

ا�صرتى املبنى دفع مبلغ 

165 األف دولر بعد 

اأن اقتطت ال�رشائب، 

واأ�صيف املبلغ اإىل مبلغ 

جمعه الأñ الأ�صتاذ عبد 

ال�صالم مبارز كما اإن 

رئي�س اجلمهورية قّدم 

مئه األف دولر للجمعية 

كهدية.

 ¿hO øم Ωيوd� ºتfأ� :¢�
مرd õcلªé©ية, ما 
LE’� »gر�d� ä�Aت« 

�ستتfhòî¡ا?
ج: نحن الآن ن�صعى اإىل 

اأيجاد موؤ�ص�صة ومركز 

للجمعية.

�¢: �أójQ �أ¿ �أ�ساأd∂ عø �÷ام™ �æH ™ªéŸاDh√ ‘ مæ£قة 
 �òg AاæH øم »ªس�Q ∞bأ… مو� ºµjód πg Ground Zero

�÷ام™?
ج: لي�س لدينا موقف اإىل حّد الآن.

?∞bمو ∂jód πg kسياüîس� âfأ�h:¢�
ج: حتى اأنا �صخ�صيا لي�س لدي موقف من بناء اجلامع.

�¢: πg مc øلªة �أÒNة?
ج: اأقول لأخواين، الذين يّدعون ويّتهمون، اأنه اإن كانت 

اأهدافهم  �رشيفة خلدمة اأبناء اجلالية فهم فعالk قد ‚حوا يف 

 kالإنتخابات. ولو كانوا �صادقني حتى لو كان اأيا منهم ع�صّوا

عادّياk فكان الأجدر به اأن يبذل جهده ورمّبا ي�صري اأف�صل من 

الرئي�س. وكان عليهم حتّمل امل�صوؤولية والثقة التي منحهم 

اإياهم اأبناء اجلالية. وكان عليهم اأن يعملوا على حتقيق ما 

وعدوا به ويعملوا جميعاk معنا بروح الفريق الواحد، ل 

تفرقنا املراكز بقدر ما يجمعنا العمل الدوؤوب، من اأجل رفع 

م�صتوى اجلالية.

وينبغي على كل اإن�صان اأن يتذكر دائما اأنه لي�س اأف�صل النا�س 

ولي�س اأعلم النا�س ولي�س اأعقل النا�س. وكذلك يجب اأن يعلم 

كل اإن�صان اأن اأف�صل ما يعامل به النا�س هو العدل والإن�صاف 

من نف�صه، واإذا احتاج النا�س اإىل قا�سm ياأخذ لهم احلق منه 

فليعلم اأنه رجل �صوء، وحني يفتقد الإن�صان امليزان ال�صحيح 

لتقوË الأ�صياء واحلقائق فاإنه يفخر مبا هو لي�س فخر فيه.

ويف النهاية، نزّف اآيات التهاين والتربكات اإىل فخامة 

الرئي�س علي عبدلله �صالح واإىل ال�صعب اليمني مبنا�صبة 

الذكرى الثامنة والأربعني لثورة 26 اأيلول 1962 وعيد 

الرابع ع�رش من اأكتوبر.

 Ö∏b ‘ á©Ñ£e
 ‘ êOôjÉÑdG á≤£æe

ø∏chôH 
 ∞Xƒe Ö∏£J 

 hCG IÈN ÖMÉ°U
.∂jô°T

:∫É°üJEÓd

646-294-1237

áªàJ
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∞ë°U

IÉeÉëª∏d óªMCG øH ó«dƒdG Öàµe

 øjhÉæ©dGh äÉYƒ°VƒŸG âYƒæJ  

 ìسباU يةŸا©d� ∞ëسüd� ا¡JOQhت« �أd�
�’أHQ©اµa ,Aا¿ مø �أHرgRا QO��سة 

�F�ö�Eيلية JبÚ �أ¿ h�حó� مKÓK πc øة 
�F�ö�Eيليëj ’ Úبµa ¿hòرة J�سو¥ 

 ,¢�óقd� ةæjóم õc�مر ‘ Úيæل�س£يØd�
 Rيوf »لjO ∑Qوjيوf ةØيëسU äOQhا �أªc
 Îd�h »µjر �’أمرª©Ÿ� ∫اØحت� øع �ÈN

 Ècو¿ �أµيd ,114`d� √OÓمي óي©H õ¨æيfhرH
م©ªر ‘ �d©ا⁄.

 ∞ëسüd� âdhاæJ ,∂dP ÖfاL ¤E�
�jÈd£اfية �أdOة ójóLة عل≈ �أ�سباZ Üر¥ 

 ,Ωة عاFما øم Ìcأ� πبb ∂يfتاjاJ ةæيØس�d�
 äاj’وd� ‘ ´�õæd� Q�رªست�� ¤E� ةaساVE�

 íªس�j ¿وfاb Aا¨dE� ∫ة حوóëتŸ�
 ìساüaE’اH »µjأمر’� ¢ûي÷� ‘ Úليãªلd

عø ميوãŸ� º¡dلية.

gاF�ö�E’� ¢�JQBيلية

cPرU äسëيØة gاF�ö�E’� ¢�JQBيلية �أ¿ 
h�حó� مKÓK πc øة j¡وëj ’ Oبµa ¿hòرة 
J�سو¥ �Ødل�س£يæيÚ ‘ مر�d� õcت�سو¥ ‘ 

.º¡æم øjÒãµd� èعõj و �أمر¡a ,¢�óقd�

fhقلüd� âسëيØة عQO ø��سة �ستüسb Qóرjبا, 
�E¿ مر�d� õcت�سو¥ ‘ �dقJ ¢�ó�ستقبj πوميا 
ما ÚH �’أ1200h ∞d مت�سو¥ aل�س£يæ«, �أ… 

 ,Úbت�سوŸ� ´وª› øة مFاŸ� ‘ ةKÓK
 ‘ 25 ¤E� ™ØJرJ سبة�æd� √òg ¿أ� ÒZ
 π£©d�h ميةÓس�E’� Oة ‘ �’أعياFاŸ�

�dر�سªية.

 ‘ äاjOي¡وd� ä�óسي�d� ióحE� äócأ�h
 OوLh Ö– ’ ا¡fE� ¥ت�سوd� õc�مر óأح�
 ób{ ةWب�ساH º¡fا∑, ’أæg Úيæل�س£يØd�
 OوLh ¿E� ¿hرNB� ∫اb اªæيH ,zاæfقتلوj

.¥ÓWE’� ≈عل º¡قلقj ’ Úيæل�س£يØd�

مL øاNB� Öfر, �أQód� äóc��سة �أ¿ 
�’LEر�ä�A �’أمæية g« �أÌc ما jقل≤ 

�Ødل�س£يæيÚ عNO óæوº¡d مر�d� õcت�سو¥ 

∂«fÉàjÉJ ¥ôZ ÜÉÑ°SCG ∫ƒM IójóL ádOCG  :∞ë°U QÉÑNCG

.√òg

Rيوf »لj�O ∑Qوjيوf

 ¿E� Rيوf »لj�O ∑Qوjيوf ةØيëسU âdاb
 Îd�h ≈عójh ,⁄ا©d� ‘ رª©م Ècأ�

 √OÓمي óي©H AاKÓãd� πØحت� ,õ¨æيfhرH
.114`dG

 õ¨æيfhرH ÓJ ,OÓيŸ� óعي πØح ∫ÓNh
 ,¬FاbóسUأ�h ,¬لتFا©d ا¡Lا موHا£N

.¬f�ÒLh ,¬بيé©مh

 Üتاc لوã‡ øم Oóع πØ◊� ö†ح óbh
 Îd�h ¿أ� PE� ,قيا�سيةd� ΩاbQأÓd ¢�يæيZ

Hرfhيõ¨æ م�سc πéاأÈc م©ªر ‘ 

 Ωا©d� Öلقd� ≈عل ¬dسوüح ó©H ,⁄ا©d�
�ŸاVس«.

 Ωا عاJي�سوæمي ‘ õ¨æيfhرH ódhh
 ‘ âيaوJ »تd� ,¢�يæZأ� êhõJh ,1896

Öéæj ⁄h ,1957 مæ¡ا �أ… �أØWا∫.

�أما H �ód�hرfhيa ,õ¨æقJ óوaيا ‘ عªر 
 ,Úس�ªÿ� Rhاéتj ⁄ √ód�وa ,Ò¨سU

�أما a ¬Jód�hلJ ºتéاd� Rh�ساO�سة 
.Ú©HQأ’�h

�d¨اjOQا¿

 ‘ …Qو¡ª÷� Üõ◊� Aأع†سا� ó©ست�j

 Aا¨dE� óسV ±وbوd� ¤E� »µjر�¢ �’أمر¨fوµd�
bاfو¿ j�سd íªلæéوÎH O∑ �÷يû¢ ‘ حا∫ 
�أüaسëو� عø ميوæ÷� º¡d�سية �ãŸلية, ªcا 

cPرU äسëيØة �d¨اjOQا¿ �jÈd£اfية.

 ä�سوUو¿ عل≈ �أjQو¡ª÷� πسüحا∫ ح ‘h
 ‘ Ωت« �ستقاd� ¢�ر¨fوµd� äاHاîتf� ‘ Ìcأ�
 ∂dP πµسûسي� ,πقبŸ� Êاãd� øjöûJ/Èªaوf

 Aا¨dEاH óعh …òd� ,اماHhي�¢ �أFلرd ة©ØسU
d� �ògقاfو¿, �òd… �أbر bبπ 17 عاما, ahقا 

dلüسëيØة.

hمø �أHرŸ� RوdE’ øjójD¨اd� �òg Aقاfو¿ 
�dليZ …óاZا, �dت« �أüaسâë عø ميوd¡ا 
�ãŸلية, bhاûJ ⁄ �PE�{ :âdس©ر Hاdر�حة 

 ÖfاL ¤E� ةjرµس�©d� مةóÿ� ‘ ∑OوLوd
z.∫õæŸ� ¤E� ةOو©d� ∂æµªيa ,ÚليãŸ�

�dتل¨ر�±

ó©H مرQh �أÌc مø 100 عاΩ عل≈ Zر¥ �d�سØيæة 
�bÓª©dة }Jاjتاfي∂X ,z¡ر �d�سبÖ �◊قيق« 
 ºتj ⁄ ,ójóL Üتاµd قاah …òd�h ,ا¡bر¨d

.êسية �◊رûN ¿B’� ≈حت ¬æع ìساüaE’�

aوaقا Ÿ©لوماä �ساHقة, Zرâb �سØيæة 
 ,ÅWاN Qا ‘ م�ساgÒس� Öسب�H ∂يfتاjتاd�

U�hس£ó�م¡ا éHبL πليó… عE� ,¥Óª’ �أ¿ 
.∂dP ÒZ »قيق◊� Öسب�d�

 …óلي÷� πب÷� OوLوH ºة علæيØس�d� óFقاa
 øا¿ مch ,ةÎØH Ω�ó£سU’� πبb ¥Óª©d�

�øµªŸ �أ¿ jتëا�سا√, �E’ �أ¿ bياd ¬JOل�سØيæة 
ö�Hhعة cبÒة, h��ستªر�H √Qاd†س¨§ علي¡ا 

dتبت©ó عø �÷بπ �÷ليó…, حت≈ ó©H عªلية 
�’Uس£Ω�ó, �أÿ� √òg ¤E� iO�ساQة �µdبÒة.

 øµªŸ� øا¿ مc ¬fة �أØيëسüd� äرcPh
�fEقاd� PرcاE� ,Ü’ �أ¿ عªلية �d†س¨§ عل≈ 
�ëŸرcاä, �أNO ¤E� äOو∫ ªcياc äبÒة 

مŸ� øيا√ �d� ¤E�سØيæة, Hhاdتا› Zر¥ 
 .º¡بيتdاZ
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 

العدل الأمريكية 

 ¿EG  ÚæKلG

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�صجن  Gأمريكي  على 

U 14صدر بتهمة Gإحراق م�صجد 
فرباير  �صباط/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�صG وثالثة  عاما   14 بال�صجن  عاما(   24( غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�صجد.

 

واعرتف باأنه ا�صتعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�صجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رشكائه على ر�صم �صلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )ال�صلطة للبي�س( على جدران امل�صجد.

 

برييز  توما�س  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�صاعد  وقال 

من  النوع  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ممار�صة  حق  Gإن 

التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا الأ�صا�صية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�صعى  كان  Gأيا  ب�صدة  نالحق  �صوف  Ghأ�صاف: 

Gأو الذين  Gأية فئة ب�صبب معتقداتها وممار�صاتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 

هما  الق�صية  هذه  له يف  Gإن �رشيكني  العدل  Ghأو�صحت وزارة 

جوناثان ادوارد �صتون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�صب 

Gإليهما و�صوف ي�صدر احلكم بحقهما يف كانون الأول/ دي�صمرب 

املقبل.

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

وينفري �صƒ“ الذي تقدمه املذيعة الأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�صما وع�رشين  2011 وذلك بعد  �صوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�صل.

�صبكة  على  حواري  كربنامج  �صو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �صيكاغو لكنه تطور واكت�صب �صعبية على مدى اليام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  لمرباطورية  قاعدة  لي�صبح 

الدولرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�صو�صيتدبر�س Gإن وينفري �صوف تعلن عن 

موعد احللقة الخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

ومل يك�صف املتحدث با�صم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�صاطها Gإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�صي�صها 

با�صم ”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�صب الأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�صلمني مل تتجاوز 105 حالت 

عام 2008، يف حني �صجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �صد اليهود 1103 

حالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�صعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدلت  اŒاه  ملعرفة  املا�صية  ال�صنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�صبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�صكل  الوليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�صم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  الأفراد،  الأول 

يقع  الأول  النوع  Gأن  Gإىل  الإح�صائيات  وت�صري 

ب�صكل عام قرب الأماكن ال�صكنية Gأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �صور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�صويهها Gأو Gإحداث Gأ�رشار فيها، 

Gإىل جانب ال�رشقة.

ومتكن FBI من اكت�صاف 

6300 جمرم �صالع بهذه 
البي�س  ي�صكل  الق�صايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�صكل ال�صود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�صيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�صاوثرن 
 kؤخراƒم Gأ�صارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 

اليمينية  وامللي�صيات  امل�صلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�صلحة 

املتحدة  الوليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�صتقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

الأمريكية  الأمنية  الأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�صيا   50 وجود  UQصدت 

ونقل  م�صلحة،  تدريبات  متار�س   ،2009 عام 

عنف  اندلع  م�صاألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�صاألة وقت.“

امل�صلحة  العنا�رش  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش   ºت�ص التنظيمات  هذه  يف  املن�صوية 

�صبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رشائب  دفع  تعار�س  تيارات  Gأو  م�صلحة 

تنادي  اŒاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�صيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�صح  املا�صي،  T/ôjGÈaصباط   ‘h

التنظيمات  Gإن  خمت�صة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 

با�صم  املعروفة  والعن�رشية  املت�صددة 

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

بن�صبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�صل Gإىل 

Gأعداد غري م�صبوقة يف تاريï البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�صب جام غ�صبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�صهم Gأول 

Gأوباما،  باراك  اللون،  Gأ�صود  Gأمريكي  رئي�س 

Gإىل جانب الأزمة املالية العاملية، التي رفعت 

من�صوب امل�صاعر العدائية.

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

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�س  لأداء  التاأييد  ن�صبة  انخف�صت 

 50% من  لأقل  Gأوباما  باراك  الأمريكي 

Gإىل  TEGصارة  يف  كبري،  ا�صتطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�س حول نظام الرعاية ال�صحية 

Vhصعف القت�صاد.

الرGأي  ل�صتطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  الأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ا�صتطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�س لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�صبة  Gأوباما  وGأعطى  الأربعاء 

.48%

لأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�صبة الأغلبية يف هذين ال�صتطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�صتطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�س ب�صاأن الرعاية ال�صحية، 

لالقت�صاد   Åال�صي الو�صع  Gإىل  بالإ�صافة 

الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  الأمريكي 

من البطالة.

الذي  ل�صتطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�صاف 

حتى  الثالثاء  يوم  من  Tصخ�صا   1533 Tصمل 

Gأربع  ن�صبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�س وكانت 

نقاط، Gأن ”الأمريكيني ي�صعرون بقلق Gأي�صا 

الإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�صاكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية الحتادية“.

Gأ�رشع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�صبح 

الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�س 

الأغلبية  من  لأقل  تاأييده  ن�صبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�صتطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.
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∂«fÉàjÉJ ¥ôZ ÜÉÑ°SCG ∫ƒM IójóL ádOCG  :∞ë°U QÉÑNCG

 ΩQÉfi óªMG

 ÌcG øe øëæa É°†jG h Éfó∏ÑH Òãc õà©f ô°üe ≈a øëf
 ¬fÉc h ÉædGƒMG øe í∏°üj ¿G ˆG ¤G iƒµ°T ¢VQ’G Üƒ©°T
 ¿G ¬«∏Y Ìµj ’ h ˆG øe Ö∏£f øëæa ( iôØ«dO ) Ö∏W

 Ö«éà°ùj ¿G h √óæY øe Éæ«£©j

 ±ô©æd ≥£æŸG h π≤©dG Ú©H ÉæYÉ°VhG ¤G ô¶æf ⁄  Éææµd
 √ójôf Ée ≥≤ëf ∞«c – ójôf GPÉe  - øjôN’G øe øëf øjG

.   Éæ°ü≤æj  iòdÉe –
 h ≈°VÉŸÉH  ∂°ùªàf h AGQƒdG ¤G ô¶æf ÉªFGO ÉæfG ∫É≤j h

 IQÉ°†M áæ°S ∞d’G 7 ÜÉë°UG ÉæfG Éæ«Øµj h √óæY ∞bƒàf
 . ( áÁób äGQÉ°†M ÜÉë°UG É°†jG Ú°üdG h óæ¡dG )

 h É«°SG Qƒ‰ h  - áæ°S 400 øY ójõj ’ ÉgôªY ÉµjôeG h
 h º∏©dG h OÉ°üàb’G ≈a √ƒ≤≤M É‡ ⁄É©dG Gƒ∏gPG øjòdG

. áaÉ≤ãdG
 í°VGƒdG ΩÉ°üØf’G øe Öé©àj ÉÃQ ÉædGƒM’ ™HÉàŸG h

 ˆG ¤G ÉHô≤J ¢SÉædG ÌcG øe øëf ÉÃôa   - ÉæJÉ«M ≈a
 h ôªà°ùe ójGõJ ≈a IOÉÑ©dG QGhOG Oó©a  ≈à°T Ö«dÉ°SÉH

 øY É¡«a ºYÉ°SÓd ¢SÉædG ≥HÉ°ùàj ájÒÿG äÉYhô°ûŸG
 Iôª©dG h è◊G äÓMQ ≈a h ôWÉN Ö«W h á«f ø°ùM

 ÉfÉ«MG ¤h’G ¿ƒµJ ób áeó≤àe áÑJôe IOÉY ô°üe πà–
. øjôªà©ŸG h êÉé◊G OóY ≈a

 øjòdG ¿ƒjô°üŸG ∞«°†j ≈ª∏©dG h ≈aÉ≤ãdG iƒà°ùŸG ≈∏Y h
 äÉ°ùŸ GƒØ«°†j – ¢VQ’G ´É≤H ≈à°T ¤G GhôLÉg hG GhôaÉ°S

 ≈∏Y º¡æWƒd h É«°üî°T  º¡d á«HÉéjG äÉª°üH Gƒ©°†j h
. ≈eƒ≤dG iƒà°ùŸG

 ≈∏Y ∫óJ h Öé©∏d GƒYóJ iôNG AÉ«°TG ó‚ Éææµd
 ¿G Öjô¨dG øe – ¢SÉædG äÉ«cƒ∏°S ≈a í°VGƒdG ¢†bÉæàdG

 í°VGh Üƒ∏°SG ≈a Ú∏°üŸG GƒYóJ óLÉ°ùŸG º¶©e óŒ
 º¡àjÉæà≤e h º¡àjòMG ≈∏Y Gƒ¶aÉëj ¿ÉH íjô°U h

 É«µjôeG ÉæWGƒe ÉfógÉ°T ó≤d h – ábô°ùdG øe á«°üî°ûdG
 á©ª÷G IÓ°üd ÉÑgCÉàe ¬««∏©f ™∏îj iô°üe π°UG øe Éª∏°ùe

 òNÉJ GPÉŸ √ÉædCÉ°S ÉŸ h – IôgÉ≤dÉH π«ædG ±ÉØ°V ≈∏Y
 √òg h √ó≤aG ’ ≈àM ∫É≤a óé°ùŸG πNGO ∂©e ∂FGòM

. ô°üÃ π°üj ¿G πÑb øjôNG ¬d Égó°SG ób áë«°üædG

 ∫CÉ°ùæd äOQhÒg ∫Éb Éªc π«ædG áÑg ≈g ô°üe âfÉc ¿G h
 ió°TQ QƒàcódG çó– å«M π«ædÉH Éæ∏©a GPÉe Éæ°ùØfG

 QÉ°TG h á«aGô¨÷G ∫É› ≈a RQÉÑdG iô°üŸG ⁄É©dG ó«©°S
 ¿Éc ¿Éa IhÌdG √òg áª«b ¢SÉædG ∑Qój ¿G á«ªgG ¤G

 ¢†«H’G ÖgòdG ƒg ø£≤dG h Oƒ°S’G ÖgòdG ƒg ∫hÎÑdG
 ¥QR’G ÖgòdG ƒg AÉŸÉa

 ¿G ¢SÉædG øe ≈Yóà°ùJ á«ŸÉY √É«e áeRG ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfG h
.ΩÉ¡dG OQƒŸG Gòg äÉeóîà°SG ≈∏Y Gƒ°Uôëj

 Gòg ≈a AGÈÿG ¬dƒ≤j ÉŸ º¡ØH h ≥ª©H ™ªà°ùf ¿G Öéj h
 ÉjÉ°†≤dG √òg πãe ≈a  kÉHƒ∏£e OÉ¡àL’G ¢ù«∏a – ∫ÉéŸG

 ⁄ ÉæfG å«M π°†aG ÉædÉM Éæµd øjOÉL Éæc ¿G h ájÒ°üŸG
 ’Ée π«ædÉH Éæ∏©a h ó÷G òNCÉÃ Ú°üàîŸG ΩÓc òNÉf

 QƒàcódG ) ¬ãjóM ¢Vô©e ≈a h – AÓ≤©dG ¬∏©Øj ¿G øµÁ
 äÉYhô°ûŸG Éfó«°T ÉæfG h ¿óŸG ≈a ¢SóµàdG øY ( ió°TQ

 ¤G êôîf  ¿G ¢VhôØŸG h  ÉàdódG ¢VQG ≈a ™fÉ°üŸG h
 ™e Ö°SÉæàJ ’ á«YGQõdG ≈°VGQ’G áMÉ°ùe  - AGôë°üdG

 iòdG íFÉ°ùdG ¿Éa ¤ÉàdÉH h – á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG äÉjƒà°ùe
 ¤G Üô¡j ±ƒ°S ΩÉMOR’G øe ≈fÉ©j h IôgÉ≤dG ¤G ≈JÉj

 ô°üe ¤G Oƒ©j ’ ÉÃQ hG iôNG øcÉeG hG ôªM’G ôëÑdG
. á«fÉK Iôe

 hG áMÉ«°ùdG øµàd h πcÉ°ûŸG ióMG ¤G ô¶æf ÉeóæY
 É°üY ≈a ¬∏c π◊G ¿G π«îàf hG Qƒ°üàf ÉæfÉa º«∏©àdG

 ¿G Öéj Éææµd – ¢üàîŸG ôjRƒdG ƒg ≈°Sƒe ¿G h – ≈°Sƒe
 QGô≤H ¢ù«d ∫ƒ∏◊G ≈a πeÉµJ h ∂HÉ°ûJ ∑Éæg ¿G º¡Øf

 ∫ÉM øe í∏°üf ±ƒ°S ôjRƒdG øe øe ójõf hG  º«∏©àdG
. ÚëFÉ°ùdG OóY

 h ájô°ûÑdG IhÌdG á«ªæàH  CGóÑJ ¿G Öéj áeƒ¶æe ∑Éæg
 ød h ⁄ ∞«¶f óªMGQƒàcódG áeƒµM h – ájô°ûÑdG OQGƒŸG

 ó¡éH ájQGO’G á«ªæàdG IQGRh h Oó°üdG Gòg ≈a Gó¡L GƒdCÉJ
 ¿ƒ©°†j ¬©e Ú∏eÉ©dG ≥jôa h ¢ûjhQO óªMG QƒàcódG

 QOGƒµdG π«gCÉàd iQGO’G RÉ¡÷G ôjƒ£àd á°Sƒª∏e äÉ°ùŸ
 ∑Éæg ¿ÉH Iô°TÉÑe ádÉ°SQ ¬«LƒJ ºK øeh AGO’G Ú°ùëàd

. º¡«dG ≈¡àæj h º¡H GóÑj iòdG h Ò«¨àdG ≈a πeG

 Éæ«∏©a ÚæeG ΩÓ°ùH Égƒ∏NOG QÉ©°T É«∏©a ≥≤ëf ≈àM h
 ≈a ≈Ñ©°ûdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ¬dòÑf ¿G  Öéj ó¡÷G øe ÒãµdG

 .. øjôN’G ΩÉeG  ºK øe h ’hG Éæ°ùØfG ΩÉeG  ÉfQƒ°U Ú°ù–
 ˆG ¿ƒ©H  ¿hQOÉb øëf h

ÚæeG ΩÓ°ùH

و�صل اإىل �صحيفة الغربة 

خرب مقتل ال�صاب اأمري �صلطان 

ÊGój ‘ 21 عاماk من مواليد  qõdG

 kاليمن تعز يف ولية تن�صي عمدا

بالر�صا�س لأ�صباب جمهولة، اإن 

�صحيفة الغربة نيوز توّجه تعازيها 

اإىل اأهل الفقيد واإىل اجلالية اليمنّية 

يف اأمريكا متمّنية على الله اأن يرحم 

الفقيد بوا�صع رحمته واأن يدخله ف�صيح 

جّناته.

ájõ©J

 áHôZ ‘ kÉfÉ›
 IÎØdh Rƒ«f

IOhófi
 áHƒÑe äÉfÓYG

 äGQÉ«°S . äGQÉ≤Y
 . ∞«XƒJ äÉÑ∏W .

 äÉ°ThôØe . ∞FÉXh
äƒ«Hh ≥≤°T   QÉéjEG
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AGQBG

 Rƒ«f áHôZ ‘ kÉfÉ›
IOhófi IÎØdh

 áHƒÑe äÉfÓYG
 äÉÑ∏W . äGQÉ«°S . äGQÉ≤Y

 . ∞FÉXh . ∞«XƒJ
äƒ«Hh ≥≤°T   QÉéjEG äÉ°ThôØe

 á¶MÓŸÉH IôjóL ô°UÉæY 10
∑Qƒjƒ«f óé°ùe á«°†b ‘

Hقلº ` ماπµj موJ QرªLة ` jو�س∞ Lباعت¬

 ™bƒe øe kÉÑjôb áÑWôb óé°ùe AÉæH ¢VQÉYCG »æfEG

»غراوند زيرو«، ولكنني اأوؤيد بناءه على املوقع 

نف�صه، اأما تعليل ذلك فالأين اأوؤمن باأمريكا حترتم 

حقوق الآخرين، وحتمي �صحايا الكراهية والتع�صب، 

واأوؤمن باأمريكا تراعي حق النا�س يف العبادة، بغ�س 

النظر عن اأديانهم ومعتقداتهم، واأوؤمن باأمريكا تقول 

للعامل اإننا اأنا�س ودودون وكرماء، واإذا انطلقت 

جمموعة لتربر جرمية راح �صحيتها ثالثة اآلف من 

الأبرياء، فمن حق باقي امل�صلمني علينا اأن ندعم 

مت�صكهم بدينهم، ونبني امل�صجد يف املكان ذاته الذي 

وقعت فيه اجلرمية.

خا�س يف هذا الأمر الكثري من اخلائ�صني، وجادل 

فيه الكثري من املجادلني، ول اأريد اأن اأ�صيع وقتي 

مثلهم، غري اأين اأريد القول اإنني اأكره الكذابني 

واملتع�صبني، واأريد اأن اأبني بع�س احلقائق، التي قد 

تغيب عن الأذهان.

، اإنني اأحب م�صنع برلنغتون لدباغة اجللود، وقد  kاأول

ا�صرتيت من هناك بع�س املعاطف اجللدية الرائعة 

لف�صل ال�صتاء باأ�صعار معقولة، وامل�صلمون يقيمون 

�صالتهم هناك بكل انتظام منذ عام 2009، ومل 

ي�صتك اأحد من ذلك، لهذا فاإن امل�صجد الذي �صيقام يف 

 kذلك املكان لن يكون جمرد م�صجد، بل �صيكون مركزا

جمتمعياk ينب�س باحلياة والن�صاط، ي�صتمل على ال�صالة 

وغريها، لكن حتى فكرة اأن نقول للنا�س اإن امل�رشوع 

لن يكون جمرد م�صجد تعترب اإهانة للم�صلمني.

فما ال�صري من بناء م�صجد، لو كان الأمر بيدي لبنيت 

م�صجداk يبلغ ارتفاعه 111 طابقاk هناك، فهذا اأف�صل 

من الفراغ املوح�س الذي تركه املخططون يف 

املكان، واأف�صل من اأن يتم بناء مركز Œاري اآخر 

يدن�س قد�صية هذا املكان، حيث اأن بقايا جثث 1100 

�صخ�س مل يتم العثور عليها بعد، لهذا فاإن املكان 

اأ�صبه ما يكون باملقربة، ومن الأف�صل اأن يقوم فيه 

�رشح لل�صالم، مثل امل�صجد، على اأن يقوم فيه مركز 

Œاري اآخر.

، اأتعلمون من الذي �صاعد امل�صلمني على التخطيط  kثانيا

لهذا امل�رشوع؟ اإنه املركز الجتماعي اليهودي يف 

مانهاتن، حيث اقرتح حاخام املركز عليهم منذ 

البداية اأن ينفذوا مثل هذا امل�رشوع، وهذه �صورة 

مثالية للعامل الذي ن�صعى كلنا للعي�س فيه.

، الأمام امل�صوؤول عن هذا امل�رشوع يعد من  kثالثا

اأروع النا�س الذين ميكن اأن تقابلهم يف حياتك.

، مات يف حادثة تفجري برجي مركز التجارة  kرابعا

، فجع بهم اأهاليهم  kالعاملية ما يقرب من �صتني م�صلما

ول يزالون، اأما املجرمون ال19 فلم يبالوا اأي دين 

يتبعه �صحاياهم.

، مل اأقراأ عنواناk ملقال اأكرث اإيالماk من  kخام�صا

العنوان، الذي ن�رشته �صحيفة »نيويورك تاميز«، 

اأخرياk، على �صدر �صفحتها الأوىل ون�صه: »يت�صاءل 

امل�صلمون الأمريكيون، متى �صنعترب اأمريكيني 

حقيقة؟«، وهذا اأمر خمز لنا كلنا، اأن يقلق اأي مواطن 

فينا Œاه مواطنته و�صعوره بالنتماء يف الوليات 

املتحدة.

، ل يبعد مطعم مكدونالد �صوى مبنيني عن  kصاد�صا�

موقع »غراوند زيرو« و�صدقوين اأن مكدونالد قتل 

من النا�س اأكرث من الذين قتلهم الإرهابيون.

، مييل كثريون لإطالق ال�صائعات اأوقات  kصابعا�

احلروب واأوقات الأزمات القت�صادية الع�صيبة، 

ويتمتع بع�س هوؤلء مبهارة كبرية يف تخويف النا�س 

وبث حالة الكراهية والعداء، واإلقاء اللوم على 

، فقد اأقنع اأعداء لينكولن اجلنوبيني  kالآخر، وتاريخيا

الفقراء باأن لينكولن كاثوليكي، واليوم يعتقد واحد 

 øe %41من خم�صة اأمريكيني اأن اأوباما م�صلم، و

اجلمهوريني يعتقدون اأن اأوباما مل يولد يف الوليات 

املتحدة.

، لي�س من طبيعة الأمريكيني وال�صيا�صة الأمريكية  kثامنا

اإلقاء اللوم على جمموعة ما على ما يقرتفه فرد واحد 

فيها.

، كل دين ي�صم جمموعة من املتطرفني،  kتا�صعا

فعند الكاثوليكيني ‚د اأوريلي وغينغري�س 

وهانيتي وكالرن�س، والربوت�صتنتيون ي�صمون 

يف �صفوفهم بات ربرت�صون، ول يت�صع املجال 

، املورمون كذلك لديهم  kهنا حل�رشهم جميعا

غلني بيك، واليهود لديهم كريزي اإدي، لكننا 

ل نحكم على الأديان بناء على الت�رشفات، 

التي قد تبدر من اأحد املتطرفني.

عا�رشاk، لو اأنني ق�صيت، ل قدر الله، يف 

حادث اإرهابي، فاإنني لن اأغفر اأبداk ملن 

ا�صتخدموين ملهاجمة اأي كان، اأو التمييز 

العن�رشي �صد اأي كان.

اأخرياk، اأوجه دعوة لكل الأ�صدقاء للنهو�س 

بهذا امل�رشوع ودعمه والتربع له، اأنا اأعلم 

اأن 70% من النا�س يرف�صون امل�رشوع، 

لكن الرقم نف�صه من النا�س اأيد احلرب على 

العراق، وثبت خطاأه.
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äÉfÓYG

¿Éæ°SCÓd õ°ùcCG õcôe

ÚeCÉàdG ´GƒfCG Ö∏ZCG πÑ≤f

Special Offer  75 $
initial exam

x-ray
 cleaning

Special Offer
 50% Off

all  kindS Of
 OrthOdOnticS caSeS.

Laser cavity treatment"
عالج ال�صنان بالليزر 

one visit root canal 
treatment

عالج الع�صب بجل�صة

واحدة 

 implant and mini 
implants "

زراعة ال�صنان وامليني امبلنت

bridges and crowns
 جميع انواع التيجان و اجل�صور

))الرتكيبات

dentures"
اطقم ال�صنان الكاملة و اجلزئية

oral surgery"
 جراحة الفم و ال�صنان و القلع

اجلراحي

teeth whitening"
تبي�س ال�صنان يف جل�صة واحدة 

orthodontics"
جميع ا�صكال تقوË ال�صنان
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¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M

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�صتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�صبات

www.nablussweets.com

áلي°ùJ

نكات 
دخل زبون املطعم وطلب الطعام ثم نادى اجلر�صون 

وقال له ا�صكركم على نظافة مطعمكم .. وقال له كيف 

عرفت ؟ قال الزبون الكل كلة �صابون.

..………………………
فيه طالب يدر�س قاله املدر�س قل اجل�س قال الطالب 

ادل�س قاله املدر�س اجل�س ؟؟؟ مافيه فايده قالوا لزم 

يجي ويل امره جاء ابو الطالب قاله املدر�س على الق�صه 

قاله الوالد جن تبيني ا�صوي فيه والله انه مدنني.

.…………………………
فية حم�ص�س ي�صوق ال�صيارة ومعاة ابوة قالة ابوة : 

ياولدي لف ميني .. قال املح�ص�س لف انت انا ا�صوق.

.…………………………
واحد اأحمق دائم امل�صاكل �صاأله الأ�صتاذ: من حفر قناة 

ال�صوي�س ؟ قال مااأعرف . �رشبه الأ�صتاذ 

فدهب اإىل اأمه فقال �رشبني الأ�صتاذ.قالت : لي�س ؟ 

قال �صاألني عن من حفر قناة ال�صوي�س ماعرفت. قالت 

الأم انت ياولدي حفرتها؟

.…………………………
يف واحد عندما ينام يحلم بالقطط بتلعب مبارة يف كرة 

القدم فدهب للطبيب فاعطاه دواء فقال له تناوله الن رد 

عليه خليه ختى الغد قال له الطبيب لي�س رد عليه لئن اليوم 

املبارة النهائية.

.…………………………
واحد ح�صودي على فرا�س املوت قال ملراته اإذا مت 

اŒوزى جارنا حممود قلت ليه قال لأنه مره باعلي 

ب�صاعة وغ�صني فيها.

…………………………
اتنني م�صاطيل ما�صيني مع بع�س واحد فال للتاين ياااالله 

ب�س طيارة الري�س كبيييييرية اد ايه رد عليه التاين وقاله ل 

يا ذكي طيارة الري�س بيم�صي قدامها موت�صكلني.

.…………………………
واحد �صعيدى �صالوه ليه قتلت ابوك ؟ قال لهم: ع�صان كان 

فى رحلة لاليتام وكنت عايز اروحها. 

�صاألوه ليه قتلت عمك ؟ قال لهم: ع�صان كنت عايز ابن عمى 

يروح معايا. 

�صاألوه كنت عايز تنتحر ليه قال لهم: ا�صل الرحلة اتلغت.

.…………………………
واحد ما�صى ب�رشعه ق�صوى بالعربيه ف�صدم اتنني واحد 

مات والتانى اتعور فقام اىل اتعور وقعد ي�صتم وي�صب 

لل�صواق فقاله ال�صواقه انت اتعورت براحه وعمال ت�صتم 

على ايه كل ده ب�س على �صاحب مات ومفتح�س بقه بكلمه 

واحده.

.…………………………
ذهب رجل اإىل ق�صم ال�رشطة وهو يريد اأن يتحدث مع الل�س 

الذي اقتحم منزله اأم�س ليالk وال�رشطة اأم�صكته ... فقال 

له ال�صابط �صوف تاأخذ فر�صتك يف الكالم معه اأمام النيابة 

... فرد الرجل: لأ اإين اأريد اأن اأ�صاأله �صوؤال واحد ... 

كيف ا�صتطاع دخول املنزل بدون اأن ت�صتيقß زوجتي ،،، 

اإنني اأحاول فعل ذلك منذ �صنوات ودائماn اأف�صل.

.…………………………
مره واحد بيقول ل�صاحبه تعرف ان اول عيد جواز بينى 

وبني مراتى خدتها ف�صحتها وديتها اليابان؟ �صاحبوا رد 

عليه قالو ف اول عيد جواز توديها اليابان!! قالو امال لو 

مر 20 �صنه على جوازكم هتعمل ايه؟ رد عليه وقالو هروح 

اجيبها.
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هيدي  اإن �صحيفة الغربة نيوز تقّدم تهانيها للعميد الّركن الّدكتور حمّمد حمّمد العتمي بزواج ‚له املهند�س ابراهيم. ح�رش حفل الّزواج مندوب اليمن يف الأ· املّتحدة ال�ّصفري عبدالله ال�صّ

والقن�صل العام يف نيويورك حمّمد عبدالله كذلك اأع�صاء من اجلالية اليمنّية يف نيويورك والوليات املجاورة، اأطيب التهاين للعرو�صني. 

واإليكم لقطات من املنا�صبة

»ªà©dG ó qªfi ó qªfi Qƒàc qódG øc qôdG ó«ª©dG π‚ »ªà©dG º«gGôHG ¢Sóæ¡ŸG êGhR



16

www.ghorbanews.com

Thursday September 23,  2010- Vol 3  Issue#85

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

¿ƒæa



The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

17 Thursday September 23,  2010- Vol 3  Issue#85

www.ghorbanews.com

øª«d GQ ÉÑNG

 ¢Vô©à°ùj z∑Gô◊G{
 ´ÉªàLG ΩhÉ°ùjh ¬Jƒb
∫É°üØf’ÉH ∑Qƒjƒ«f

�صهدت مدينة ال�صالع ومنطقة ردفان بلحج ومدينة لودر ومودية 

واملحفد مبحافظة ابني جنوبي اليمن تظاهرات ا�صتعرا�س قوة لن�صار » 

احلراك« الطامح لعادت انف�صال البالد للتنديد بالعمليات الع�صكرية �صد 

عنا�رش تنظيم القاعدة التي نفذتها ال�صلطات احلكومية ال�صهر املا�صي 

بابني واجلارية حاليا يف منطقة احلوطة مبحافظة �صبوة ولتوجيه ر�صالة 

م�صاومة لجتماع جمموعة »ا�صدقاء اليمن« الذي يتلتئم غدا اجلمعة يف 

نيويورك بدعم انف�صال اجلنوب ان كانت راغبة يف حماية م�صاحلا- 

وفقا لحد قياداته.

ففي مدينة لودر مبحافظة ابني والتي �صهدت ال�صهر املا�صي مواجهات 

مع عنا�رش من القاعدة راح فيها الع�رشات من عنا�رش التنظيم واأفراد 

الأمن تظاهر عنا�رش احلراك يحملون اأ�صلحتهم يف املدينة ومثلها يف 

مناطق العني ومودية واملحفد رافعني العالم الت�صطريية ولفتات كتب 

عليها »عهدا لكل ال�صهداء ثورة حتى الن�رش والتحرير« ورددوا هتافات 

مناوئة لل�صلطة والوحدة اليمنية.

ونقلت وكالة فرن�س بر�س عن م�صدر يف احلراك اجلنوبي قوله ان 

منا�رشيه »حملوا ال�صالح بعدما توعدت قوات اجلي�س التي تفر�س 

ح�صارا على مدينة لودر منذ اب/اغ�صط�س املا�صي بقمع الفعالية ونحن 

حملنا ال�صالح لدفاع عن انف�صنا«.

وكانت لودر �صهدت ال�صهر املا�صي معارك طاحنة بني القوات اليمنية 

وعنا�رش القاعدة فيما و�صعت ال�صلطات عملياتها يف مالحقة عنا�رش 

التنظيم اىل منطقة احلوطة حيث تدور ا�صتباكات عنيفة مع ع�رشات من 

عنا�رش التنظيم ، كما اتهمت م�صادر امنية مينية عنا�رش من احلراك 

بالقتال اىل جانب القاعدة.

و�صدر يف ختام التظاهرة يف لودر بيان طالب »ابناء اجلنوب ب�رشورة 

الوقوف �صفا واحدا يف وجه احلملة الع�صكرية التي ت�صنها القوات اليمنية 

�صد اهايل منطقة احلوطة مبحافظة �صبوة« حيث تدور منذ �صتة ايام 

ا�صتباكات مع مقاتلني من القاعدة ، واعتربوا ان تنظيم القاعدة �صماعة 

جللب الدعم اخلارجي لل�صلطة يف �صنعاء. 

ويف حمافظة حلج خرج ع�رشات ال�صبان يف عا�صمة املحافظة احلوطة 

لقامة م�صرية يف و�صط ال�صوق وقاموا با�صعال الطارات غري ان ان 

قوات المن فرقتهم بالقنابل امل�صيلة للدموع طبقا ل�صهود عيان.

ويف احلبيلني )حلج( القى نا�رش اخلبجي الع�صو يف الربملان اليمني 

وممثل للحزب ال�صرتاكي املعار�س ويعد من قياديي احلراك يف 

املحافظة كلمة دعا املجتمعني يف نيويورك اىل »تبني الق�صية اجلنوبية« 

مطالبا ب«ال�صغط على نظام �صنعاء لتحقيق مطالب احلراك اجلنوبي التي 

تتمثل بفك الرتباط«.

واكد لن�صاره ان الأمور حتت ال�صيطرة يف حتديد املعركة ونوعها 

وو�صائلها وزمانها بعد تقديرات دقيقه وعميقة لتخاذ القرارات 

التاريخية ووقف كل املمار�صات التدمري املتعمدة للبنيه التحتية من 

خدمات الكهرباء واملياه وال�صحة والرتبية والت�صالت.

وطالب القوى الدولية الراغبة يف حماية م�صالها يف اجلنوب الذي ميثل 

موقعا مهم وذا بعد حيوي بدعم انف�صال جنوب اليمن مهددا بان »هذه 

املنطقة احليوية لن تكون هادئة واأمنه ال با�صتعاده األدوله والهوية 

اجلنوبية بدون قيد اأو �رشط«.

و�صارك ان�صار احلراك يف مدينة ال�صالع �صباح اليوم اخلمي�س يف 

م�صرية احتجاجية غا�صبة طافت ال�صارع العام باملدينة فيما هتف 

امل�صاركون فيها هتافات مناوئة للنظام ومنددة باحلملة الع�صكرية التي 

ي�صنها اجلي�س حاليا �صد منطقة احلوطة مبحافظة �صبوة مبا اعتربوه 

ذريعة مالحقة عنا�رش القاعدة.
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ت�صهد منطقة �صبوة يف اليمن حملة ع�صكرية غري م�صبوقة 

قامت بها القوات احلكومية، ويرتاوح عدد القتلى فيها بني 

10h 8 جنود، اإ�صافة اإىل اأكرث من 10 جرحى، يف حني 

ا لآخر التاأكيدات. kقتل 3 من اأع�صاء تنظيم القاعدة وفق

واأو�صح م�صدر ر�صمي اأن قوات احلكومة مازالت تفر�س 

ا من عنا�رش  kا على املنطقة، حيث يتح�صن عدد kطوق

ا اإىل اأن الأ�رشار يف �صفوف تلك العنا�رش  kالقاعدة، م�صري

ا زيادة عدد ال�صحايا منهم. ياأتي  kمل تعرف بدقة، متوقع

حديث امل�صوؤول احلكومي بعدما كانت القوات احلكومية 

التي تت�صمن عدد من قوات مكافحة الإرهاب عر�صت على 

عنا�رش القاعدة 

ت�صليم اأنف�صهم يف 

ظل و�صاطة لعدد 

من م�صايï املنطقة 

لإنهاء املواجهات 

�صلميkا، لكن 

امل�صلحني رف�صوا 

ذلك.

وح�صب امل�صدر، 

فاإن العنا�رش 

امل�صلحة يتح�صنون 

يف عدد من منازل 

املواطنني وجبل 

»�صقاه« املطل على 

مدينة احلوطة، 

الأمر الذي ت�صبب 

بعدد كبري من النازحني، وهو اأمر مر�صح للزيادة، حيث ل 

يزال عدد من ال�صكان حما�رشين يف ظل انقطاع الكهرباء 

واملياه عنهم منذ و�صول احلملة الع�صكرية. وتقع مديرية 

ميفعة يف اجلزء اجلنوبي ال�رشقي من حمافظة �صبوة، 

ويبلغ �صكانها ح�صب اإح�صائيات 2008 اأكرث من 55 األف 

ن�صمة، وتبعد عن مركز العا�صمة »عتق« حوايل 120 كيلو 

مرت.

جمعية الهالل الأحمر تطالب باإغاثة

و�صف بالغ ملن�صق تنمية القدرات يف فرع جمعية الهالل 

الأحمر اليمني يف �صبوة فرج نا�رش بارا�س و�صع املنطقة 

ب` »ال�صيء« لفتkا اإىل اأن منازل وم�صاجد هدمت بفعل 

الق�صف، واأن حملي ميفعة جلاأ اإىل املدار�س لإيواء 

النازحني، اإ�صافة اإىل انتقالهم اإىل املناطق املجاورة، 

وهي عزان، وحبان وحمافظتي ح�رشموت وعدن.

وتطالب جمعية الهالل الأحمر باأغذية وفر�س واأغطية 

مل�صاعدة الأ�رش النازحة، منها غذاء لعدد 8 األف ن�صمة كحد 

اأدنى، واأدوات مطابï لعدد 1000 اأ�رشة كحد اأدنى، 

وفر�س نوم مفردة لعدد 8000 فرد، واأدوات ومعدات 

اإ�صعافات اأولية وخدمات الطوارÇ والتوليد واملعاينة 

الطارئة اإ�صافة اإىل و�صائل نقل وموا�صالت متطوعني. 

وت�رش احلكومة على مواجهة العنا�رش، حيث ح�صدت 

اآليات ع�صكرية كبرية م�صنودة بالطريان.

ويوؤكد حمافß �صبوة اأن قوات اجلي�س والأمن »�صتقوم 

بت�صفية املنطقة من عنا�رش الإرهاب، ولن متنحهم اأية 

فر�صة للفرار«. وتعد هذه احلملة اإحدى احلمالت الكربى 

ا، اإىل جانب احلملة على حمافظة اأبني، حيث يقود  kع�صكري

العمليات فيها اللواء الركن �صامل قطن نائب رئي�س هيئة 

الأركان ل�صوؤون الأفراد، واللواء الركن حممد املقد�صي 

قائد املنطقة الو�صطى.

و�صهدت املنطقة هدوء ن�صبيkا خالل ال�صاعات القليلة 

الفائتة، لكن ذلك كان مبثابة فر�صة لالأهايل للخروج من 

املنطقة، حيث يتوقع اأن يقوم اجلي�س باقتحام املدينة، 

اإذ مازالت القوات احلكومية تقود املعارك من خارج 

املدينة. وت�صري م�صادر طبية يف م�صت�صفيات مدينتي عزان 

والرو�صة القريبتني ملنطقة املواجهات اأنه مت ا�صتقبال 

عدد من امل�صابني من ال�صكان النازحني خالل اليومني 

املا�صيني، بينهم اأطفال ون�صاء، اإ�صافة اإىل نقل عدد من 

ال�صحايا من القتلى واجلرحى اإىل م�صت�صفى تابع ل�رشكة 

نفطية يف املحافظة. وت�صري املعلومات كذلك اإىل اأن 

عنا�رش القاعدة يبدون مقاومة �صديدة يف مواجهة القوات 

احلكومية. ويرتكز الق�صف بالدبابات حاليkا على جبل 

»�صقاه« املطل على قرية احلوطة، والذي يتح�صن فيه 

امل�صلحون. 

وبح�صب معلومات ر�صمية، فاإن عدد من املتمرت�صني من 

اأع�صاء القاعدة 

»ينتمون اإىل 

جن�صيات عربية، 

تعرف اإليهم اأبناء 

املنطقة من خالل 

لهجتهم لكونهم 

ملثمني ويقومون 

بزراعة األغام يف 

الأماكن املحيطة 

باملنطقة، حيث 

بداأت عملية 

التمرت�س منذ مطلع 

�صهر رم�صان يف 

اأحد جبال احلوطة.

وبداأت العمليات 

الع�صكرية يف �صبوة 

بعد املحاولت املتكررة لتفجري اأنبوب الغاز امل�صال 

املمتد من حمافظة ماأرب اإىل ميناء بلحاف لت�صدير الغاز 

يف حمافظة �صبوة، اآخرها يف 13 من ال�صهر اجلاري يف 

منطقة �صلمون بافقري، التي تبعد عن ميناء بلحاف بنحو 

118 كيلومرت، اإل اأنه املحاولة باءت بالف�صل.

تكتيم اإعالمي

ا اإعالميkا على  kيف املقابل، تفر�س اجلهات احلكومية طوق

العمليات الع�صكرية، حيث اكتفت و�صائل الإعالم احلكومية 

بالإ�صادة بدور اجلنود يف املواجهات. ودعا املكتب 

التنفيذي للمحافظة بقيادة املحافß اأبناء املدينة كافة اإىل 

التعاون مع اأجهزة الأمن يف تتبع »العنا�رش الإرهابية 

لت�صهيل �رشعة �صبطها واإخالء اأية منازل توجد فيها تلك 

ا  kالعنا�رش، حتى ل ت�صتغل املواطنني ال�صاكنني فيها دروع

ب�رشية تعوق جهود املكافحة الأمنية ال�رشيعة للعنا�رش 

الإرهابية«.

وقال موقع اجلي�س اليمني اإن عنا�رش هذه »الفئة ال�صالة« 

مل تتجاوب مع اجلهود التي بذلتها �صخ�صيات اجتماعية 

خالل الأيام القليلة املا�صية من اأجل حقن الدماء 

وحماولة اإقناع تلك العنا�رش بت�صليم اأنف�صهم وŒنيب 

اأبناء املنطقة اأية اأ�رشار قد ترتتب على عملية املواجهات 

امل�صلحة معهم.

ويرتكز الوجود الأبرز لعنا�رش القاعدة يف اليمن 

ة«  nبو nو«�ص » nبنيnيف مناطق عدة، اأبرزها حمافظتا »اأ

املتجاورتان، اللتان تقعان بجوار حمافظة »ماأرب«، 

ا لعنا�رش التنظيم بجن�صياته  kا وماأوى مهم kالتي تعد ممر

اليمنية وغري اليمنية، حيث تعد هذه املناطق من اأبرز 

ا« وتتميز بجغرافيا وعرة  kاملحافظات »املهم�صة تنموي

وم�صاحاتها ال�صا�صعة.

كما تعترب حمافظة �صبوة املعقل الرئي�س لأنور العولقي 

الداعية امل�صتبه مب�صاندته للقاعدة، وهو اأمريكي اجلن�صية 

ميني الأ�صل، ويختبÅ لدى قبائل عائلته حاليkا، فيما 

تطالب به الوليات املتحدة الأمريكية كاأحد اأبرز 

املطلوبني لديها.
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 oÖ p¡ nلت nي p∂يnæي nع ‘ nÖل n≤ال iQnما › اأ
 oبnب nقا �ص nال�ص nختoِللّناِر يا اأ nي�س nلnاأ  oِهب nلت nيِك ي nين nيف ع nلب nرى القnما يل اأ

 oب nط nها ح oع�ص nلِكن ب nاجلناِن و oرف nع زالo ِبها  nما ي lلوِب ِثمار oالق oع�س nب

 oب oح oِت ال�ص ّnح nا �ص اللnيلo �ِصكرانo مِمّ nو ها  nل oجتnل nِاخت nف mم�سnاأ nةnيل nل oذكرت

 oب nج nل ع nغن nذا راو اإِنnّ الِن�صاءn اإِ ني  n nخاجل ّnك nال�ص ّnنnاأ nري nها غ oت nذكر

 oصب� nعقاِبها عnمن اأ ّnفيِهن oثور nي  lة nمِزجnو�ِس اأ nّة الِفردnي nمن ح ّnن oه nف

 oب ِ nغرت nي ّnم oث kيِك حينا nين nوجاِت ع nم لى  nع oصيل� nي mيف nيِل من طnيف الل oخافnاأ

 oطب nعماِقِه العnيف اأ nيايل وnالل oحمر غِزلoه  nمراِء ت nِة احل nهو nال�ص nِمن lطيف

 oهبnها الل oوق nّهى ف nص� nت nي oه oلوانnاأ رِهبoني  oت oّذاب nِك ال�صاِحب اجل oجه nو nو

 oب nع nجفاِنِك التnيف اأ nد ّnم n nŒ ّتى nح د  nه nيف ج nيلnالل nبني غتn�صِ nما ِزلِت ت

 oب nص�nغت oح�صاِء تnقايا من الأ nاإِّل ب دا  nّذي يف حمجريِك بnال oواد nما ال�ص nو

 oب nه nها ذ ّnر nو غ nم اأ nد nّت ِبها قnل nز  mةnاأ nمر ت ِباإِ oصم�nاأ nِقّ ِطفِلِك مل nح nو

 oِلب nنق nت ّnعيي ثمnت nعمى فnاأ oوؤ�سoالب nو تnها  nيب nه oوؤ�سoنثى يخون البnرّب اأ nف

 oب nاأ nها و nل ّlمoقى اأoالت nتي و nقاو nن ة  nجِر �صاِفي nموِع الف oد nك lة nهج oيل م

بوا  nئ nما ذ nك mوؤم oن ل nع oذاأب nاأ nيف nك nو لn�صوا  nّذي ِاختnال ّnق nِل�س احل nختnاأ nيف nك nف

 oِذب nل ك nوغ و nني ر oخاجِل oال ي nف ني  oب وؤnِدّ oخالقي تnاأ nك lيل ِذكريات

 oب nص� nمي ِمن روِحها ن nل يف د nز nمل ي nو تnها  ّnلواِء ِعف nِمن غ oم�سnالأ nبقى يِلnاأ

 oب nوoالن nلِبي nت ق nصم�nاأ nيايل وnالل nبي رت  nد nو غ nل nِقّ روِحِك يا غلوا و nح nو

 oب nدnالأ nو oهر nالط ّnر nك م oيف nط ّnر nم nو  mعر nيف د oنت oو كnاأ mة nكر nيف �ص oنت oاإِن ك

 oجفاِنِه لعبnيف اأ nفاِف و nالع oوؤل oص� ِتهِ  ّoفnل nيف ت mِطفل ّnمoنِت يا اأnاأ nو

 oب oجoالن oهoبناوؤnم اأ oه nكارى ف nما ال�صnاأ ال  nط oرش� nع oرش� nهذا الع nف nمور oّبي اخل oص�

 oالِعنب oج oن�ص nي mفي كّل عام nف kوما nي ة  nفاِرغ nاأ�س nيِت الكnاأ nقنطي اإِن ر nل ت

 oصطخب� nلى ِرجليِك ي nباِب ع nوج ال�ص nم  mهج oلى م nبقي ع oل ت nو nمور oّبي اخل oص�

 oِعب nن�ص nي nي�س nلبي ل nق nيايل فnمِر الل nخ �صلnمتo اأnم�ِس اإِىل  nو ِا�صت nل nنا وnما اأnاأ

 oِكب nرتnاأ oصت� nلِكن ل nالإِثم oب nقر nاأ nو ها  oص� مرn لِكن ل اأoدِنّ nاخل oب nرش�nد اأ nق

 oب nص� nاخل nبقى ذِلك nي nو nتهرمني nو ته  nالطفل ميع oنري oاإِذ ت mد nيف غ nو

بوا  nح nما �صnب ِمثل nِا�صح nمر و nب �ِصوى اخل nرش� nت ال  nموِر ف oرش اخل� nيف ع nِجئت oه nقويل ل

 oلب nاإِّل ملن ين�صى ِبها الغ nي�س nل nو ة  nهزل nم oّيامnهِذِه الأ oه nقويل ل

بوا  nه nىل ذoِعّفاِء الأnدوِد الأ oع اجل nم بnت  nه nد ذ nج�صاِد قnالأ oة ّnف nع oه nقويل ل

 oطب oيف حيِنِه خ oه nل mمرnاأ ّoل oك nف  kدا nغ nصوبني�nصت� nقويل ِلِطفِلِك ما ت

 oِخبnنت nت oّذاِت ما الآثامnل nِمن امل ِانتnِخبي  nو nمر nّبي اخل oص� nومnلِكِن الي nو

 oِعب nقا ت nخت ال�صnكران يا اأ nرش �ص� nالع nو �صى  nذول م nالع nف kذول nخايف ع nل ت nو

oرب oالق nو oمر oوات احل nال�صه oحلمه nو ريقه ال�صك اأnّنى �صار ميلكه  nط

 ‘ πª©∏d ¿ÉÑ°T  Üƒ∏£e
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≈°übC’G á°VÉØàfG
الإنتفا�صة الفل�صطينية الثانية اأو انتفا�صة 

 ,2000 ÈªàÑ°S 28 الأق�صى، اندلعت يف

وب�صكل ر�صمي هي م�صتمرة حتى الآن، راح 

�صحيتها 4412 �صهيدا فل�صطينيا و48322 

جريح. ومرت مناطق ال�صفة الغربية وقطاع 

غزة خاللها بعّدة اجتياحات اإ�رشائيلية 

منها عملية الدرع الواقي واأمطار ال�صيف. 

كان �صبب اندلعها دخول رئي�س الوزراء 

الإ�رشائيلي »ال�صابق« اأرئيل �صارون اإىل باحة 

امل�صجد الأق�صى برفقة حرا�صه، الأمر الذي 

دفع جموع امل�صلني اإىل التجمهر وحماولة 

الت�صدي له، فكان من نتائجه اندلع اأول 

 اعمال العنف يف هذه النتفا�صة.

d� π©Ød� OhOQ©رHية
اأما ال�صارع العربي فقد تفاعل مع النتفا�صة 

لدرجة اأن دول مل تعرف املظاهرات مثل 
دول اخلليج خرجت فيها مظاهرات تاأييدية 

لنتفا�صة الأق�صى، وهو ما اأحرج الأنظمة 
العربية التي عقدت بعد ما يقرب من �صهر 

على اندلع النتفا�صة القمة العربية الطارئة 
يف القاهرة وخرجت ببيان مل ت�صل فيه اإىل 

م�صتوى اآمال ال�صارع العربي، واإن كان فيه 
دعم واإعطاء �صبغة �رشعية اأعمق لنتفا�صة 

الأق�صى. وباملثل حترك ال�صارع الإ�صالمي 
يف مظاهرات حا�صدة ودفع نحو ت�صمية 

موؤمتر الدوحة الإ�صالمي املنعقد يف نوفمرب/ 
ت�رشين الثاين بقمة الأق�صى وخرج بيان القمة 

ناقما على الكيان الإ�رشائيلي وناقدا لأول 
مرة املوقف الأمريكي املت�صامح مع القمع 

الإ�رشائيلي.
اأحيت النتفا�صة جوانب من�صية يف املجتمع 

العربي فعادت من جديد الدعوة اإىل مقاطعة 
الب�صائع الأمريكية والإ�رشائيلية ون�صط مكتب 
املقاطعة العربية وعقد اجتماعا يف العا�صمة 

ال�صورية دم�صق واإن مل ي�صفر الجتماع عن 
كثري يذكر. كما �صهدت احلركة الفنية عودة 

الأغنية الوطنية و�صعر املقاومة 
وامتالأت الف�صائيات العربية 

مبواد غزيرة عن انتفا�صة 
الأق�صى واحتلت النتفا�صة 

امل�صاحة الأكرب يف اأغلب 

 الف�صائيات العربية.

‹hód� ™ªتéŸ�
حتى املجتمع الدويل خرج 

عن �صمته واأدان العتداءات 
الإ�رشائيلية وال�صتخدام غري 

املتوازن للقوة الع�صكرية 
و�صدرت العديد من القرارات 

واملقرتحات الدولية التي تعترب 
وثائق اإدانة للجانب الإ�رشائيلي.

من املفارقات اأن النتفا�صة 
الأوىل التي انطلقت يف التا�صع 
من دي�صمرب من عام 1987 ‘ 
غزة قادت اإىل �صل�صلة اتفاقات 

ال�صالم التي بداأت يف اأو�صلو 
وانتهت عام 1993 بتوقيع 

اتفاق املبادÇ. اأما انتفا�صة 
الأق�صى فقادت اإىل ما يقرب 

من دفن لعملية ال�صالم واإظهار 
الرف�س ال�صعبي الفل�صطيني لها.

مل يعد الفل�صطينيون يتحدثون عن 
عملية ال�صالم واقت�رش احلديث 

عن قرار 242 الذي يطالب 
بان�صحاب الكيان الإ�رشائيلي 

عن الأرا�صي التي احتلتها يف 
حرب 1967. ولوحß لأول 

مرة ارتفاع حدة اخلطاب 
الر�صمي الفل�صطيني والذي برز 

يف ت�رشيحات الرئي�س الفل�صطيني 
يا�رش عرفات خ�صو�صا يف 

حلظات تاأبني ال�صهداء فكان 
يدعو اإىل موا�صلة الكفاح 

وحتمل الت�صحيات لنيل الأهداف 

امل�رشوعة لل�صعب الفل�صطيني.

�’أمF�ö�E’� øيل« 
OقوØŸ�

اأثارت النتفا�صة الفل�صطينية 
موجة كبرية ووا�صعة من الذعر 

يف كل اأرجاء امل�صتوطنات 
الإ�رشائيلية والدولة العربية.

حيث تقوم اإ�رشائيل منذ مدة 
بعمليات تدريب م�صلحة لفئات 

وا�صعة من اليهود ال�صهاينة 
من اأجل زرع روح الدفاع 

عن النف�س، ورفع حالة الأمن 
ال�صخ�صي، بعد اأن اأ�صبح من 

الع�صري على اجلي�س الإ�رشائيلي 
حتقيق ذلك لليهود.

العمليات الفدائية الفل�صطينية 

امل�صتمرة طوال مدة النتفا�صة املباركة، خلقت 
نوعاk جديداk من الرعب والهلع، حيث اأ�صبح 

الأمن الهاج�س الأكرب لليهود، فبالإ�صافة 
لعمليات التدريب التي يقوم بها الإ�رشائيليون، 

بداأت �رشكات النقل الداخلية، بتعيني عنا�رش 
اأمنية مرافقة خلط احلافالت، تكون مهمتهم 

التاأكد من وجود فدائيني فل�صطينيني، وحماولة 
حماية اليهود يف احلافالت التي �صهدت العديد 

من العمليات ال�صت�صهادية الفل�صطينية خالل 
ال�صنوات الأخرية.

كما تبحث �رشكة الطريان الإ�رشائيلية )العال( 
 ïيف تزويد طائراتها امل�صافرة ب�صواري
م�صادة، كتلك التي ت�صتخدمها الطائرات 

احلربية. 
كما تفكر اإ�رشائيل الآن، بتزويد اجلدار 

باأ�صلحة ر�صا�صة اأوتوماتيكية الت�صويب، مع 
كامريات مراقبة على مدار الأربعة وع�رشين 

�صاعة. 

�’bتüساF�ö�E’� Oيل« ëfو 
 πØأ�س’�

مع ت�صاعد النتفا�صة واملقاومة، انعك�س ذلك 
على القت�صاد الإ�رشائيلي ب�صورة اأزمة خانقة 

تتعاظم �صنة بعد الأخرى، فقد ذكر املكتب 
املركزي لالإح�صاء اأن القت�صاد الإ�رشائيلي 
�صجل يف عام 2001م انكما�صاk بن�صبة 5^%0 

 ‘h ,1953 وذلك للمرة الأوىل منذ عام،
عام 2002م بلغت ن�صبة النمو القت�صادي 

1%، و�صفر% يف الربع الأول من 2003. 

وتراجعت اإ�رشائيل اإىل الرتتيب الأربعني على 
م�صتوى العامل من حيث متو�صط الدخل القومي 

للفرد، علماk باأنها احتلت يف عام 2000م 
الرتتيب ال�صابع والثالثني.

كما تراجع النمو يف قطاع الأعمال بن�صبة 
2^2%، كما انخف�صت ن�صبة الناœ القومي 

للفرد بن�صبة 3%، وتراجعت ال�صتثمارات 
الأجنبية بن�صبة 11%، مع تراجع يف الإنتاج 
ال�صناعي بن�صبة 6%، اإ�صافة اإىل انخفا�س 

اإنتاجية ال�صناعة العالية التقنية وهي مفخرة 
القت�صاد الإ�رشائيلي اإىل %24. 

وكان بنك اإ�رشائيل ومكتب الإح�صاء قد اأ�صارا 
اإىل اأن خ�صائر القت�صاد الإ�رشائيلي خالل اأول 

عامني من النتفا�صة فقط قد بلغت 17 مليار 
دولر.

وحلق بقطاع ال�صتثمارات الإ�رشائيلية �رشر 
فادح، فقد تراجع الن�صاط القت�صادي ب�صبب 

النتفا�صة، وكذلك ب�صبب الركود العاملي 
بعد اأحداث 11 �صبتمرب، فقد تراجعت القيمة 
ال�صوقية لالأ�صهم ببور�صة تل اأبيب من 108 

مليارات دولر لعام 2000م اإىل اأقل 
من مليارين من الدولرات فقط مع نهاية 

2001م. 

اخل�صارة الكربى كانت من ن�صيب قطاع 
ال�صياحة الذي يعد من دعائم القت�صاد 

الإ�رشائيلي، حيث تراجعت عائداته عام 
2001م بن�صبة 47% عن عام 2000م، 

وانخف�س عدد ال�صياح بن�صبة 51%، ومع نهاية 
عام 2002م خ�رشت اإ�رشائيل ما جمموعه 

حوايل 4 ماليني �صائح. 

�d� öüæ©dبé¡d�h …öûرة 
�dي¡وjOة 

QGتفعت ن�صبة البطالة اإىل م�صتويات قيا�صية حيث 

بلغت 9^9% من القوة العاملة الإ�رشائيلية عام 
2001م، ويقدر املكتب املركزي لالإح�صاء 

اأن اأكرث من ربع مليون اإ�رشائيلي هم الآن 
عاطلون عن العمل ي�صكلون 5^11% من اإجمايل 

قوة العمل يف اإ�رشائيل، وقد ارتفعت ن�صبة 
البطالة اإىل 4^10% يف عام 2002م، ويزيد 

; وهو ما يجعل  kهذا الرقم مبعدل 2^0% �صهريا
اإ�رشائيل متر باأ�صواأ زمن ركود اقت�صادي يف 

تاريخها. 
وانخف�س كذلك عدد املهاجرين اإىل اإ�رشائيل 

ب�صورة ملحوظة يف ال�صنتني الأخريتني; اإذ 
و�صل اإىل »اإ�رشائيل« يف الن�صف الأول من 

2001م نحو 24,000 م�صتوطن مقابل 

 k32,000 يف املدة نف�صها من 2000م ، علما

باأن الرقم و�صل اإىل 37,000 م�صتوطن خالل 
املدة ذاتها من 1999م. 

ويف �صياق مت�صل اأكدت �صحيفة هااآرت�س 
بتاريï 24-8-2001م اأن 27% من اليهود 
 kالذين ترتاوح اأعمارهم بني 25 اإىل 44 عاما

يفكرون بالنزوح عن اإ�رشائيل بدافع اخلوف 
من الهجمات الفل�صطينية و�صعف القت�صاد 

الإ�رشائيلي. 
كما بلغ عدد القتلى ال�صهاينة خالل انتفا�صة 
; 259 منهم جنود ومن  kالأق�صى 867 قتيال

رجال الأمن، و608 م�صتوطنني، ومعظمهم 
.kصهيونيا� kقتل بعمليات ا�صت�صهادية، 309 قتيال

 ; kاأما عدد اجلرحى فقد بلغ 878^5 جريحا
. kو694^1 جنديا ، kبينهم 184^4 م�صتوطنا

�d©تاh O�’أ�سلëة 
�’F�ö�Eيلية 

مل ت�صلم هذه الركيزة الهامة للوجود الإ�رشائيلي 
من الآثار ال�صلبية لالنتفا�صة الفل�صطينية، حيث 
حدثت بع�س التطورات التي ت�صاعد يف تدهور 
�صناعة الآلة احلربية الإ�رشائيلية القاتلة، من 

حيث العن�رش الب�رشي والآيل، 
 kاإ�رشائيليا kفعلى �صبيل املثال، اأعلن 25 طيارا

رف�صهم ، القيام بهجمات واغتيالت بحق 
الفل�صطينيني يف الأرا�صي الفل�صطينية. 

 kونقل م�صدر م�صوؤول اأمني اإ�رشائيلي نقال
عن الطيارين ال`25، اأنهم ابلغوا قائد �صالح 
الطريان الإ�رشائيلي يف ر�صالة برف�صهم تنفيذ 

مهام ت�صمل عمليات تعقب وقتل يف ال�صفة 
الغربية وقطاع غزة.

واأكدت الإذاعة الإ�رشائيلية النباأ، م�صرية اإىل 
اأن الطيارين الإ�رشائيليني ل ينتمون اإىل جماعة 

الن�صطاء الذين يرف�صون اخلدمة الع�صكرية 
الإ�رشائيلية، ما �صكل �رشبة موجعة جلي�س 

الحتالل على امل�صتوى الع�صكري والإعالمي. 

كما اأدى الركود القت�صادي الإ�رشائيلي اإىل 
عمليات ت�رشيح وا�صعة يف �صفوف اجلي�س 

الإ�رشائيلي. 

  1846 Èª23 �سبت

 ÚdÈd »µلØd� óسUرŸ� ‘ ¿بتوf Öcوc ±ساûتc�
ØH ∂dPh†سπ مÓح¶اd� ä©ا⁄ �ØdلØd� »µرf�س« 

.»jÒaوd ¿اHQhأ�
  1996 Èª24 �سبت

�dو’jاŸ� äتóëة hQh�سيا ªŸ�hلµة �Ÿتóëة 
 ∞bوd ةógو¿ عل≈ م©ا©bوj Úسüd�h سا�fرah

�dتéاæd� ÜQوjhة.
 1997 Èª25 �سبت

 ¢Vت©رj π©سûم ódاN ¢�اªة حcحر ‘ …Oقياd�
ëŸاdhة �Zتيا∫ مb øبŸ� πو�ساF�ö�E’� Oيل« ‘ 

ا¿. qªية عfOQة �’أªسUا©d�
   1962 Èª26 �سبت

�÷يd� ‘ ¢ûيûd� øªسªا› WE’� ‘ íéæjاحة 
 óيªح Qóبd� óªfi ΩماE’� ةOقياH »µلŸ� ºµ◊اH

�E�h ,øjódعb ¿Óياª÷� Ω¡وjQة �d©رHية �dيæªية 
.∫Óس�d� ¬لd� óا�سة عبFرH

 2009 Èª27 �سبت

 Úيæل�س£يa ÚH »س�óقd� Ωر◊� ‘ äاcستبا�E�
 º¡æم Oóع Ωياb ó©H ∂dPh Oي¡وd� øوعة مª›h
jõHاQة æŸ£قة �◊رWöûd�h ,Ωة �’F�ö�Eيلية 

 Úيæل�س£يØd� ≥jرØتd يةJسوU πHاæb ≥ل£J
�Ÿت¶اgرøj عل≈ �jõdاQة.

 2000 Èª28 �سبت

j�óHة �’fتØاVسة �Ødل�س£يæية �ãdاfية NO ó©Hو∫ 
 Ωر◊ ¿hQسا� πيFQيل« �أF�ö�E’� ´اaód� رjRh

�Ÿ�سóé �’أübس≈.
 1960  Èª29 �سبت

 óس�Øj ±سو�hرN يتاµيf »يتaسو�d� ºعيõd�
ا ‘ �÷ª©ية �d©امة Ódأ· �Ÿتóëة عóæما  kاعªتLE�

ا عóة مر�bh äاH ΩاÜö†d عل≈  kسبVاZ رéØfE�
.ä�مر √óع ¬jój لتاµH ¬dhا£d�

   2005 Èª30 �سبت

 öûæJ يةcQا‰ód� Ïو�سH ¢�óf’وj ةØيëسU
�سل�سلة مd� øر�سوµd� ΩاµjQاjÒJة üjسوH Q©†س¡ا 

.»HاgQE� ¬fعل≈ �أ óªfi ΩÓس�E’� »بf

∫ƒ∏jCG çGóMCG

ïjQÉJ
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äÉfÓYGäÉfÓYG

»Hô©dG â«ÑdG äÉÑل£àe áaÉch..¿ƒØلàdG ähôc-¬cGƒa-ô°†N

5th Ave King
Mid-Eastern & Turkish food

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

∫ÓM êÉLOh Ωƒ◊
áلª÷G ô©°ùH äÉfƒØ«لJ ähôc

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

ºµJÉÑ°SÉæe
¿ÉÑdCG äÉéàæe

 á«bô°ûdG áª©WC’G áaÉc
á«cÎdG äÉjƒ°ûŸGh
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