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حدده الرئي�س اأوباما لالن�صحاب من
ع�صكري يف  24كانون الأول (دي�صمرب)
اأفغان�صتان وهو متوز (يوليو) 2011
عام  1979حلماية حليفهم برباك كرمال
لكن �رشعان ما وجدوا اأنف�صهم قد غرقوا يف واإبقاء اخليارات مفتوحة ،وهذا الإلغاء
م�صتنقع البالد واأ�صابتهم لعنة كره الأجنبي �صيلقى ترحيبا من �صقور احلرب من احلزب
اجلمهوري وعلى راأ�صهم جون ماكني،
التي وحدت كافة فئات ال�صعب الأفغاين
مر�صح الرئا�صة ال�صابق.
�صد املحتلني ال�صوفييت .بداأت املقاومة
 من املوؤكد اأن باتريو�س �صيحاول اأنالفعالة يف منت�صف عام  1980عندما
يحدد الهدف من احلرب ،ويبتعد ،كما
تكاتفت عدة دول واأخذت على عاتقها
فعل يف العراق ،من ترداد مفردات عامة
دعم املجاهدين .فكانت باك�صتان ت�صتقبل
كالنت�صار اأو هزمية الأعداء  ،و�صي�صع
وتدرب ،وال�صعودية متول ،والوليات
لنف�صه وقواته هدفا متوا�صعا كال�صتقرار
املتحدة ت�صلح .و�صل عدد القوات
عبد احلميد �صيام*
ال�صوفيتية والقوات املحلية اإىل ما يزيد عن وتنمية قدرات اجلي�س الأفغاين ونقل كثري
 300،000مقاتل عام  .1986الوليات من امل�صوؤوليات اإىل ال�صلطات وقوى الأمن
يبدو اأن اأقدار الدول العظمى مت�صابهة اإذا
الأفغانية؛
املتحدة حتت رئا�صة ريغان �صممت على
ما تعلق الأمر باأفغان�صتان .فبوادر ف�صل
 لي�س من امل�صتبعد اأن ي�صجع باتريو�سهزمية الحتاد ال�صوفييتي باأي ثمن كرد
اخلطة الأمريكية يف الق�صاء على حركة
فكرة كرزاي بفتح خطوط للمفاو�صات
اعتبار لهزميتها يف فيتـنام والذي كان
طالبان واإقامة دولة ال�صتقرار و�صيادة
املبا�رشة مع حركة طالبان .لقد اأ�صبح
م�صوؤول ،ولو جزئيا ،عن تلك الكارثة.
القانون وتداول ال�صلطة بداأت تنهار
كرزاي يجاهر بفكرته هذه يف كل حمفل.
ت�صكلت قيادة موحدة من الف�صائل ال�صبعة
واأ�صبحت ظاهرة للعيان ،وكان اآخرها
ولي�س م�صتبعدا اأنه يحظى بدعم من الأجنحة
واأنيطت القيادة ل�صاه م�صعود .يومها كان
طرد قائد القوات �صتانلي ماكري�صتال
املعتدلة يف اإدارة اأوباما .ففي موؤمتر
ذاك الكفاح ي�صمى جهادا يباركه خطباء
وا�صتبداله بديفد برتيو�س .فهل طبق
اجلمع ،وحتولت باك�صتان اإىل بلد ا�صتقبال ال�صالم الوطني الذي عقد يف كابل يف
الهزمية التي تذوقت منه بريطانيا ثم
اخلام�س من حزيران (يوينو) املا�صي
الحتاد ال�صوفييتي �صابقا اأ�صبح الآن جاهزا لكافة املتطوعني من العاملني العربي
والإ�صالمي و�صل عددهم اإىل  100،000ملدة ثالثة اأيام و�صارك فيه نحو 1600
بانتظار الوليات املتحدة لتاأخذ ح�صتها
�صخ�س� ،صكل اللقاء جلنة من اللويا جرغا
قدموا ليوؤدوا فري�صة اجلهاد بدعم من
منه؟ لنفتح بع�س �صفحات من التاريخ ملن
للتفاو�س مع طالبان ،فكان رد طالبان اأن
خزائن النفط وت�صليح من الوليات املتحدة
يريد اأن يتعلم �صيئا منه.
نفذت هجوما على مقر املوؤمترنف�صه.
مبا يف ذلك �صواريخ �صتنغر (قارنوا هذا
بريطانيا ومذبحة ممر خرد كابل
 �صيحاول باتريو�س ،كما فعل يفالو�صع مع من يحاول اأن يدعم جهاد
دفعت بريطانيا يف نهاية عام 1838
العراق ،اأن ي�صتميل روؤ�صاء القبائل وقد
الفل�صطينيني) .بعد ع�رش �صنوات من القتال
بقوات بريطانية وهندية اإىل اأفغان�صتان
يحاول اأن ينقل جتربته مع �صنة العراق
وجدت الإمرباطورية ال�صوفييتية نف�صها
تقدر بع�رشين األف جندي لتاأمني م�صاحلها
عاجزة عن ح�صم املعركة فقررغوربات�صيف وحتويلهم من حا�صنة دافئة للمقاومة اإىل
بعد اأن ا�صت�صعرت باخلطر الرو�صي وتغري
قوات تطارد املقاومني .اإن الدور الذي
موقف احلاكم دو�صت حممد الذي كان يعترب مللمة جراحة ولعق كرامته والن�صحاب
لعبته قوات ال�صحوات يف العراق كان
حليفا لربيطانيا .احتلت القوات الربيطانية ذليال من تلك البالد حيث مت �صحب اآخر
حموريا يف تهدئة الأو�صاع يف العراق
جندي �صوفييتي يف � 15صباط (فرباير)
كابل يف اآذار (مار�س)  1839ثم اأ�صقطت
عام  1989لتبداأ بعد ذلك عملية تفككك تلك وتخفيف حدة العمليات� .صحيح اأنها مل
دو�صت حممد وعينت مكانه «كرزاي» ذلك
تق�س على املقاومة لكنها بالتاأكيد جعلت
الزمن �صاه جوها والذي مل يكن قادرا على الأمرباطورية الوا�صعة والذي ا�صتغرق
�صنة وب�صعة اأ�صهر حيث تناثر عقدها خملفا مهمة املقاومة اأ�صعب واأكرث كلفة واأقل
تاأمني حكمه فطلب من الربيطانيني البقاء
اإغراء لل�صباب ال�صغار الذين ينتمون اإىل
خم�س ع�رشة دولة م�صتقلة.
يف كابل .بداأت النتفا�صة �صد القوات
منظوماتهم الع�صائرية .لكن الرتكيبة
هل ي�صتطيع باتريو�س اإخراج الوليات
الربيطانية يف ت�رشين الثاين (نوفمرب)
القبلية يف اأفغان�صتان تختلف عنها يف
املتحدة من ورطتها؟
 1841ومل يكن الربيطانيون م�صتعدين
العراق ،واإمكانية ا�صتمالة روؤ�صاء القبائل
يف التقرير املف�صل الذي قدمه �صتانلي
للمواجهة .اإقتحمت اجلماهري قلعة احلاكم
لن يكتب لها النجاح يف ظل �صقوط املئات
ماكري�صتال ملديره ديفيد بيرتيو�س حول
الربيطاين األك�صندر برين الذي عر�س
من املدنيني واقتحام امل�صاجد وانت�صار
احلرب الأمريكية يف اأفغان�صتان ون�رشتة
اأموال على اجلماهري الغا�صبة فرف�صتها
الف�صاد واعتقاد الغالبية ال�صاحقة من
جريدة الإندنبندت ،يقول فيه اإن اخلطط
وحا�رشته اإىل اأن ا�صت�صلم وقتلته.
الأفغان اأن �صقوط حكومة كرزاي بات
عام  1842تو�صلت بريطانيا اإىل اتفاق مع التي اأقرها برتيو�س عام  2009مل تنجح
واأن تو�صيع رقعة ال�صتبكات التي بداأت يف و�صيكا.
اأكرب خان ،ابن حاكم البالد دو�صت حممد
�صباط فرباير املا�صي مل تنجح واأن اخلطة ما ن�صهده الآن هو اأن الوليات املتحدة
يوؤمن اخلروج ب�صالم لنحو  16األفا بني
بداأت تغو�س يف امل�صتنقع الأفغاين كما
جندي ومدين .بداأ الن�صحاب يف اخلام�س املعمول بها لل�صت �صهور القادمة لن يكتب
غا�صت الدولتان العظميان من قبلها :
لها النجاح اأي�صا .وذهب ماكري�صتال
من �صهر كانون الثاين (يناير) ،اإل اأن
حرا�س القالع على الطريق البالغ طوله  48بتقييماته هذه اإىل العلن بل و�صخر من قيادة بريطانيا والحتاد ال�صوفييتي ،ويبدو
اأن م�صري التدخل الأمريكي يف هذا البلد
الرئي�س اأوباما كما جاء يف مقابلته مع
كيلومرتا بني كابل وغانداماك مل يلتزموا
العجيب لن يكون اأف�صل من م�صري �صابقيه:
جملة رولنغ �صتون والتي كلفته من�صبه.
بالتفاق فهاجموا القوات الربيطانية يف
معرب خرد كابل وقتلوهم جميعا ما عدا  44والآن يجل�س يف مق�صورة القيادة اجلرنال اندفاع فتورط فبحث عن خمرج فهزمية.
ومن الوا�صح اأن الوليات املتحدة متر الآن
�صخ�صا .ثم عادوا وقتلوا  43منهم واأبقوا برتيو�س نف�صه �صاحب نظرية «زيادة عدد
يف املرحلة الثالثة والتي قد تطول وقد
القوات يف العراق» ويعتربه الأمريكيون،
على رجل واحد هو الدكتور وليم برايدن
وخا�صة احلزب اجلمهوري ،قائدا ع�صكريا تق�رش ح�صب املعطيات على الأر�س لكنها ل
لريوي للنا�س ق�صة الوجود الربيطاين يف
�صك موؤدية اإىل املرحلة الرابعة والأخرية
فذا يرجع اإليه الف�صل يف تهدئة الأمور يف
تلك البالد.
والتي يتلوها اإ�صدال ال�صتار.
العراق فما هي اخلطوات التي نتوقع اأن
الحتاد ال�صوفييتي والنهيار الأكرب
يتخذها على املدى املنظور؟
ال�صوفييت بدورهم مل يتعلموا من الإجنليز
* اأ�صتاذ جامعي وكاتب مقيم يف نيويورك
 من املتوقع اأول اأن يلغي املوعد الذيفدفعوا بقوة اأولية مكونة من 100،000
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�لل¬ ��ستباً bا لüسدور �لقر�ر �ل¶ »æوما oي ≈µëعن
�Eعد�د√ �ل©دة لتØæي� òنق ÜÓعل≈ �ل�سل£ة �للبæانية,
HرH Rالأم�£J ¢ور “H πãا�Eسد�ر �لق†سا� Aل�سور…
 33مòكرة Jوbي∞ ZياHية †b ≥ëHساة وVس qبا•
و�سيا�سي Úو�EعÓميH ,Úيæهم � 26سüîسية لبæانية.
�لüسëا‘ aار�ûN ¢سانûŸ� ,سمو∫ – £Hبي©ة
�◊ا∫òŸ� ‘ -كرة �ل�سورية ,و�س∞ �لLEر�A
�ل�سور… Hاأن¬ �عتد� Aعل≈ �ل�سيادة �للبæانية .وbا∫
ûNسان ‘ حدي� åأLريæا√ م©¬ ع� ÈلهاE� ∞Jن
لëFة �ل�سما� Aلت» Jت†سمæها �òŸكرة �لüسادرة عن
�لق†سا� Aل�سور…  »gلëFة للتüسØية �ل�سيا�سية,
مبدي ًا îJو ¬aمن �ن Jتëو∫ �üJ ¤EسØية �Lسدية ‘
q ¢SQÉa ‘Éë°üdG
hóÑY ÊƒL ≥HÉ°ùdG á«fÉæÑ∏dG äGôHÉîŸG ôjóeh …ôjô◊G ≥«aQ πMGôdG øe Üô≤ŸG ¿É°ûN
حا∫ حüسو∫ �نق ‘ ÜÓلبæان كما oي� ≈µëليو.Ω
ûNسان ن� ≈Øعتقاد√ �ن يµون � �ògلLEر�� Aل�سور…
يف حال وقعت بيد �صوريا اأو حلفاء �صوريا يف لبنان ،ماذا
ال�صورية امل�صمولة ،ف�صوريا لها ملء احلرية يف الت�رشف
bد �أ π£HمØاعيP ,¢� -¢� πل∂ لأن ”ójôJ ÉjQƒ°S
�صيح�صل لهم؟ وخا�صة يف ظل ما يحكى الآن عن انقالب على
معهم كما تريد.
ولµن من
عbÓاE� äيéاHية م™ �لرFي�� ¢س©د �◊رير…,
r
ال�صلطة .هوؤلء الأ�صخا�س اإما هم مذبوحون اأو موقوفون يف
 �ëŸق≥ �لدو‹ ديتلي∞ ميلي�g ÚH ¢وDل ,Aما�Pدون aري≥ �س©د �◊رير…“ ,وbا∫ لØاديا �سم©ان �لت»
املعتقالت ال�صورية.
HاEمµان �سوريا �ن  π©ØJم©¬?
�Lر◊� äو�رZ” :د ً� �سÎين عbÓا� äأ†aس πمن �ل�سا≥H
لي�س باإمكانها ان تفعل معه �صيئ kا .اإنه اعتداء على الأ·
◊� ÚHرير… و)ûHسار( �ل�سد“ ,مòكر ً� Hقو∫ �◊رير…
©J πgتgÈا لëFة ��سما AللتüسØية?
املتحدة .ديتليف ميلي�س كان يف لبنان حم�صن kا بح�صانة الأ·
عûسية �سدور òŸ� √ògكر�H äاأن¬ مهما حüس� πستبق≈
هذه لئحة اأ�صماء للت�صفية ال�صيا�صية ،ول�صت اأدري متى تنفذ
املتحدة ،هذا من جهة .ومن جهة اأخرى ،الدولة الملانية
عbÓاæJا ممتاRة Hالقيادة �ل�سورية .و�VساH” :±ه�ò
الت�صفية ال�صيا�صية بت�صفية ج�صدية او باعتقالت ج�صدية .هذا
تنظر اإىل الإجراء ال�صوري على انه اعتداء على �صيادتها
يëق≥ �ل�سوريون Wموحهم Hاأ� òNس©د �◊رير… من دون
o
اأخطر ت�رشف ميكن ان متار�صه دولة يف عدوانها على دولة
وعلى املدعي العام فيها والذي اأر�صل موؤخر kا من قبل
aريق¬“.
مفو�صية حقوق الإن�صان يف اأوروبا من اأجل م�صاعدة ال�صلطات اخرى .ولكن نحن دولة اأعلنت يف بيانها الوزاري اإ�صقاط
مبد أا الن qدية يف التعامل مع �صوريا ،وذلك عندما ا�صتبدلت
الفيليبينية على وقف اجلرمية هناك .وكان يف مهمة دامت
 �أ�ستاa Pار�ûN ¢سان ,ما �لقيمة �لقانونية òŸكر�ä” IQÉÑYالعالقات الندية مع �صوريا“ يف البيان الوزاري
�صنة .وبالتا‹ ،عندما كان ال�صوريون يقولون اإن ميلي�س ل
�لتوbي∞ �لüسادرة عن �لق†سا� Aل�سور… ,وما �Pعن �آلية
للحكومة الأوىل برئا�صة �صعد احلريري بعبارة ”العالقات
يتمتع باملهنية ،كانت اوروبا كلها تعتربه من اهم املحققني
�لتØæي?ò
الأخوية“ ،وبالتا‹ اأ�صبح هناك اأ ñاأكرب يعتدي على الأñ
قيمتها القانونية �صفر .اأو kل لأن لي�س لها اي مرتكز قانوين .واملدعني العامني فيها.
الأ�صغر .وهذا اإعالن عدوان.
øY IQOÉ°U É¡fCG PEG áØ°U äGP ÒZ á¡L øY IQOÉ°U É¡fC’ Ék «fÉK
و�س�E� âØسد�ر �سوريا
الق�صاء ال�صوري بحق �صخ�صيات لبنانية .ثالث kا اأpر�صلت الطلبات عل≈ مو� ∂©bللÎµو Êيقا∫.نâ
n
 Lريدة �لبلد كان âن äöûم©لوما� ‘ äل�سا ≥HعنلهòŸ� √òكر�H äاأن¬ ›زرةŸ ,ا?�P
الولية للق�صاء اللبناين فرف�صها وردها ،وبالتا‹ فاإن هذه
مهلة �ع£اgا �لرFي�� ¢ل�سد للرFي�◊� ¢رير… ©Ÿا÷ة
خطوة ل ميكن ان oتقراأ يف القانون ول يف الق�صاء اأبد kا بل oتقراأ طبع kا اإنها جمزرة .فهناك � 26صخ�صية لبنانية ”مذبوحة“،
م�ساألة �سهود �لزور Hالتز�من م™ �EعÓن �◊رير… �أ�س¬Ø
بينها مدعي عام متييز وقا�صيان ومديرعام قوى امن
كاعتداء على ال�صيادة اللبنانية مار�صتها ال�صلطات ال�صورية.
للت�ÓWE� ‘ ´öق �لJها� Ωل�سيا�س» ل�سوريا�òg πg .
داخلي ورئي�س �صعبة املعلومات و�صحافيون واإعالميون
ولكن هناك �صخ�صيات غري لبنانية م�صمولة مبذكرات التوقيف
وم�صت�صارون لرئي�س احلكومة ووزراء �صابقون ونائب حا‹� .سëيí؟
.ájQƒ°ùdG
عندما ن�رشت ال�صحيفة هذا الكالم ،تدخل احد العاملني على
ن�صم هذا جمزرة فماذا ن�صميه؟ هذه ال�صخ�صيات ال26
مل
إذا
ا
الأ�صا�س هو ال�صخ�صيات اللبنانية .اأما بالن�صبة لل�صخ�صيات
qp
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خط العالقة بني الرئي�س احلريري والرئي�س الأ�صد ،فنفى
الرئي�س ال�صوري اأن يكون حتد çبهذا الكالم .كل هذه
املعلومات جلريدة الأخبار يزودها بها جميل ال�صيد.
الأ�صد مل يفا— احلريري بهذا الكالم كما اأن الرئي�س
احلريري مل يفا— الأ�صد مطلق kا مبو�صوع ال�صتنابات
الق�صائية ال�صورية بح�صب معلوماتي املوؤكدة .وبالتا‹
فاإن كل هذا كان ر�صائل على الطريقة ال�صورية التقليدية
عرب الإعالم من اجل تنفيذ �رشوط .اما يف خالل اللقاءات
بني الرجلني فخذوا على ”عواطف واأخذ بالأح�صان وخنق
باحلب“..

نحن اأمام عقلية تعتقد ان هناك اغبياء ي�صمعونها.
وهوؤلء ل�صوء احل ßلي�س لديهم اتباع
اإل الأغبياء ،واإن مل يكونوا اأغبياء
فيكونون متاآمرين.

*NNJHSBUJPOt$SJNJOBM-BXt3FBM&TUBUFt"VUP"DDJEFOUT
8JMMT&TUBUFTt%JWPSDF'BNJMZ-BXt#VTJOFTT-BX
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 � πgأ�سبµÁ íن �لقو∫ �Eن مØاعيπ�£H ¢� -¢ل?â
ل مل تبطل .ما حد çالآن �صيجدد
مفاعيل �س� -س لأن ال�صوريني
ا�صا�ص kا يريدون عالقة اإيجابية مع
ولكن من دون فريق
�صعد احلريري،
r
 ماJ �Pتو� ™bأن يµون مو� ∞bلرFي�� ¢س©د �◊رير… �صعد احلريري .بعد ايام �صت�صمعنياإ�صادة بالق�صاء ال�صوري امل�صهود
©Hد òŸ� √ògكر�?ä
له با�صتقالليته �صمن هذا النظام
باعتقادي ال�صخ�صي اأن الرئي�س احلريري �صيكون هادئ kا.
�صيتعامل مع هذا املو�صوع على ا�صا�س كما لو اأن يف لبنان الدميقراطي الذي ا�صمه �صوريا.
و�صتجدين يف لبنان من ي�صفق لهذه
موؤ�ص�صات .اجلواب �صيكون اأنه كما رف�س لبنان مذكرات
النظرية ،حتى من قبل �صخ�صيات يف
الإح�صار ال�صابقة� ،صوف يرف�س مذكرات التوقيف.
 14اآذار .و�صرتين عالقات اأف�صل من
وطبع kا هناك قراءة م�صتفي�صة يف القانون على اأن ما
جرى هو مبثابة اإ�صقاط للح�صانة اللبنانية املطلقة من قبل ال�صابق بني الرئي�صني �صعد احلريري
وب�صار ال�صد ،لأن الرئي�س احلريري
دولة ل متلك اأدوات قانونية ت�صمح لها باإ�صقاط احل�صانة
قال ع�صية �صدور هذه املذكرات :مهما
القانونية عن اي دولة اأخرى.
ح�صل �صتبقى عالقاتنا ممتازة بالقيادة
ال�صورية .وبالتا‹ ال�صوريون يحققون
 ©Hد ك πما �سم©æا عن �سهود �لزورæg πg ,ا∑ ©Hدطموحهم باأخذ �صعد احلريري من دون
من �سهود موKو ÚbلدµëŸ� iمة �لدولية?
فريقه .ومن الآن بعد هذه املذكرات
اأكرب �صاهد زور هو جميل ال�صيد الذي اعتمدته ال�صلطات
�صيكون هناك اإيجابية اأكرب يف التعاون
ال�صورية لالعتداء على ال�صلطة اللبنانية .انا �صخ�صي kا مل
اكن ا�صدق �صيئ kا مما قاله من ي�صمونهم الآن �صهود الزور .مع �صعد احلريري ولن تكون هناك
�صلبية.
ولكن على ما يبدو كانوا حمقني ،اإذ ان هذه ال�صلوكية
اإن دلت على �صيء فعلى اأن هناك خمطط kا كام k
ال م�صتمر kا
لل�صيطرة على لبنان .هذا انتقام من جمموعة لبنانية حاولت  πg -كÓم∂ ي©� »æن∂ ûJس©ر
Hاÿيبة?
ان ت�صرتد للبنان �صيادته من نظام امني لبناين �صوري
اأبد kا .ل ا�صعر بخيبة اأمل .اأنا ا�صا�صاk
م�صرتك كان م�صيطر kا على رقاب اللبنانيني .قد اأفهم
ل�صت من فريق الرئي�س �صعد احلريري.
وجود اإ�صمي �صمن الالئحة ال�صورية وهذا لأنهم لعبوا
انا مراقب .كنت قريب kا منه ب�صفته
علي وكربوا ال�صم ،ولكني ل اأفهم وجود بع�س الأ�صماء
q
واحد kا من اهم م�صادر الأخبار يف لبنان وكونه ميلك
مثل اأمين �رشوف او عمر حرقو�س ،فهوؤلء ما دخلهم
بتزوير ال�صهود؟ هل لأنهم كتبوا مقا kل مل يعجب جميل ال�صيد ال�صحيفة (امل�صتقبل) التي اعمل فيها .اأما
انا فلم اكن يوم kا ولن اأكون يوم kا يف فريق
ا�صبحت لهم عالقة بتزوير ال�صهود؟ ما هذا الكالم؟
�صعد احلريري .اأنا �صحايف ،وال�صحايف
ل يكون من �صمن فريق.
 و‘  πXك πما �سم©æا عن �سهود �لزور ,كم Jب qق≈øY ,Rƒ«f áHôZ áØ«ë°U ø∏©J
من �سهود  ä�Pمüسد�bية bد ©Jتمد عليهم �µëŸمة
�لدولية
�µëŸمة
�ن
©Jتقد
πg
�لدولية?
GOGôaCG á«Hô©dG á«dÉé∏d ∫ÉéŸG É¡MÉ°ùaEG
لن تعتمد على ا qmأي من الأ�صماء املتداولة الآن ك�صهود زور� .ستµون �سبب ًا ‘ �ندل´ حر ‘ Üلبæان,
ô°ûfh ÉgAGQBG øY ÒÑ©à∏d äÉ°ù°SDƒeh
‘ و âbي ≈µëعن Jد� ≥aل�س¤E� ìÓ
من اأعطى �صفة �صهود زور لهوؤلء هو جميل ال�صيد عندما
πªëàJ ’ áØ«ë°üdG ¿CG Ék ª∏Y ,É¡JÉfÉ«H
›موعا äلبæانية?
طلب ا�صتدعاء جمموعة من اللبنانيني بينهم من �صدرت
ل ،لن تكون �صبب k
�صتحاول
ولكن
للحرب.
ا
وبالتا‹
بحقهم مذكرات �صورية اإىل املحكمة ك�صهود.
√òg øª°†àJ Ée ≈æÑàJ ’h á«dhDƒ°ùe …CG
جمموعة حزب الله اأن تتعامل مغ اللبنانيني
هو من اراد ان يكونوا �صهود kا .اأما يف املحكمة الدولية،
äGOÉ≤àfE’G hCG äÉfÉ«ÑdG hCG AGQB’G
املوؤيدين للمحكمة كما لو كانت جمموعة
فلم يعتمد مكتب املدعي العام اأحد kا ك�صاهد .فكيف ميكن
م�صتهدفة �صيتم �صجنها ومالحقتها وت�صفيتها
اأن نعترب احد kا �صاهد kا قبل اأن ي�صدر القرار الظني؟ كل من
.
يف خالل � 48صاعة و“يف ليلة ما فيها �صو
ا�صتمعت اإليهم املحكمة حتى الآن �صفتهم م�صتمع اإليهم،
قمر“.
ولكن ل يعترب اي منهم �صاهد اإثبات اإل بعد ان تعتمده
املحكمة ك�صاهد وتعلن ا�صمه يف اإطار لئحة با�صماء
  �ògي©� »æأن∂ متûساFم?ال�صهود الذين تتطابق اإفاداتهم مع الأدلة لديها.
ل بل اأنا متفائل جد kا.
 ما حµاية Jل∂ �لüسورة �لت» Œم©∂ ‘ �أحد مقا»gwww.ghorbanews.com
Hاري� ¢م™ �ل�سL ÒØو Êعبدو و�لزمي πعل» حمادة πg - ,ما Rل âموDمً æا Hو�سو∫ �µëŸمة � ¤Eنتيéة? ‘
Tel: 718-680-6800
 πXك� √òg πلLو�?A
و�لت» يéر… JوRي©ها ‘ ÒHو ,äعل≈ ما �سم©æا?
Fax: (718) 301-1795
ما دخل املحكمة مبا يجري؟ املحكمة لي�صت مهمتها حفß
هذه ال�صورة ماأخوذة من فاي�صبوك علي حمادة وعمرها
@ghorbanews1
ال�صلم الأمني يف لبنان .مهمتها اإيجاد احلقيقة يف ملف
اأقل من �صنة .هذه ال�صورة ت�رشفنا نحن الثالثة ،وكنا
yahoo.com
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري وغريه من ال�صهداء .اأما
جمتمعني على فنجان قهوة يف �صاحة فيكتور هوغو .هذه
ال�صاحة ي�صمونها �صاحة لبنان حيث ترين فيها ”لبناين رايح ال�صلم الهلي فهو من م�صوؤولية جمتمع دو‹ �صار يف خرب
mail@ghorbanews.com
لبناين جايي“ .لي�س هناك اأ�صهل من تلفيق التهم يف �صاحة كان…اأ�صود بال اأنياب
مكتظة باللبنانيني وال�صوريني .هكذا oتركب املوؤامرات.
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اأثــارت رميا الفقيه اجلــدل منذ تن�صيبها
مــلــكــة عــلــى عــر�ــس جــمــال الـــوليـــات
املتحدة ،ودخلت ال�صحافة واملنتديات
الإلكرتونية يف جدال طويل حول اأحقيتها
يف احل�صول على اللقب ودللتــه ،حتى
اأن مدونة ميينية و�صفتها باأنها «الآن�صة
حــزب الــلــه» ،م�صرية اإىل اأنــهــا مبثابة
ح�صان طــروادة هدفها «حت�صني �صورة
املت�صددين ال�صيعة» ،يف اإ�ــصــارة اإىل
اأ�صولها اللبنانية اجلنوبية .يف حني يعتقد
الــبــعــ�ــس بـــاأنـــهـــا قـــدمـــت ‰ـــوذجـــا
خمتلفا عــن الــنــمــوذج النمطي للمراأة
العربية وامل�صلمة يف اأذهـــان الغرب.

لعام  2010لت�صبح اأول اأمريكية من
اأ�kــصــول عربية حت�صل على هــذا اللقب.
وتــفــوقــت رميــا البالغة مــن العمر 24
عاما على  50مت�صابقة اأخري من كافة
الــوليــات الأمريكية ،وقــد �صاركت يف
لـــــوليـــــة
امل�صابقة ممثلة
مــيــتــ�ــصــجــان.
هــــــــــذا
ويـــــــــعـــــــــد
ا لثا ين
الــلــقــب هو
يف
لــــفــــقــــيــــه
م�صا بقا ت
اجلــمــال
حـــيـــث

نفت رميــا الفقيه يف لقائها مــع بــر اأن
تــكــون لأ�صولها العربية والإ�صالمية
اأي عالقة بفوزها باللقب .بل تقول لو
اأنها ف�صلت لكان النا�س �صيعزون ف�صلها
اإىل كونها م�صلمة ومــن اأ�صول عربية.
وقــالــت اإنــهــا �ــرشحــت بـاإ�ــصــالمــهــا يف
املباراة لأنها فخورة به ول تخجل منه.
ح�صلت مــن قبل على لقب ملكة جمال
وقــد فــازت رميــا فقيه اللبنانية الأ�صل لبنان يف الوليات املتحدة عام 2008
مب�صابقة ملكة جمال الــوليــات املتحدة

ƒëf ¿ƒ∏«Á ÉµjôeCG ÜôY
ÉeÉHhCG ∫ƒM ¿ƒª°ù≤æjh Ú«WGô≤ÁódG
فى الوليات املتحدة من خالل ال�صتجابة
ملطالب امل�صلمني اخلا�صة باحلريات».

قبل اأقــل من �صهر على انتخابات التجديد
الن�صفى للكوجنر�س املقررة فى الثانى
من ال�صهر املقبل ،ك�صف ا�صتطالع حديث
لــلــراأى عــن اأن الناخبني الأمريكيني من وبــ�ــصـاأن التمييز العن�رشى بحق الأقلية
اأ�صول عربية يف�صلون احلزب الدميقراطى امل�صلمة ،قــال« :ما نتعر�س له من متييز
عــلــى اجلـــمـــهـــورى بـــفـــارق الــ�ــصــعــف .عن�رشى يعود اإىل اأننا فى عام انتخابات
(التجديد الن�صفى للكوجنر�س) ،وكذلك
ال�صتطالع ،اأظهر اأن ن�صبة العرب الأمريكيني اجلدل الوا�صع حول م�رشوع اإقامة مركز
املوؤيدين للدميقراطيني تبلغ  %50مقابل اإ�صالمى ي�صم م�صجدا ،فى نيويورك (قرب
 %25للجمهوريني ،اأى ن�صبة واحد اإىل اثنني .مــوقــع هجمات � 11صبتمرب .»)2001
فيما اأظهر ال�صتطالع اأن العرب الأمريكيني
منق�صمون ب�صاأن تقييم �صيا�صات الرئي�س
الأمريكى باراك اأوباما ،فبينما يرى %36
منهم اأن �صيا�صاته ت�صري على «النه èال�صحيح»،
يرى  %48اأنها ت�صري على «النه èاخلاط.»Å
ال�صتطالع اأبرز زيادة فى عدد املواطنني
الأمريكيني ذوى الأ�صول العربية ،الذين
يطلقون على اأنف�صهم «عربا اأمريكيني»،
وزيادة اأي�صا فى عدد الأ�صخا�س «الفخورين
بانتماءاتهم العرقية» ،رغم التقارير التى
تفيد باأن اثنني من كل خم�صة اأ�صخا�س فى
الوليات املتحدة تعر�صوا لتمييز عن�رشى
ب�صبب انتماءاتهم العرقية .واأظهر ال�صتطالع
اأن التمييز �صد العرب الأمريكيني امل�صيحيني
اأقـــل مــن الــعــرب الأمــريــكــيــني امل�صلمني.
من جهته ،قــال املدير التنفيذى ملجل�س
العالقات الأمريكية ــ الإ�صالمية « :نعتقد
اأن اإدارة الرئي�س اأوبــامــا ميكنها القيام
بالكثري ل�صد الهجمة ال�رش�صة �صد الإ�صالم

www.ghorbanews.com

وو�ــصــف املــديــر التنفيذى لـــ«كــري» فى
املقابل اأداء امل�صلمني بـ«القوى» ،م�صيفا:
«ا�صتطعنا ال�صغط على الق�س تريى جونز
(الـــذى دعــا حلــرق ن�صخ مــن الــقــراآن فى
ذكــرى هجمات �صبتمرب) ..ا�صتطعنا ح�صد
الـــراأى الــعــام الأمــريــكــى ملنعه .واأعتقد
اأن الأجـــــواء �ــصــتــهــداأ بــعــد النتخابات؛
لأن جــزءا كبريا مــن احلــركــات امل�صادة
ل ـالإ�ــصــالم تعمل ل�صالح اجلمهوريني».
وفيما يبدو موؤ�رشا على اجتــاه عدد كبري
من اأ�صوات م�صلمى اأمريكا ،اأعرب عو�س
عن «حالة ا�صتياء عــام بني امل�صلمني من
مــواقــف احلــزب اجلــمــهــورى ،مثل �صمته
عن ت�رشيحات لعدد من مر�صحيه تتعار�س
مــع قيم احلــريــات الأمــريــكــيــة» ،م�صيفا
اأن الناخبني امل�صلمني ،البالغ عددهم
نحو مليون �صخ�س ،غالبا مــا مينحون
اأ�صواتهم للدميقراطيني وامل�صتقلني ،لكن
الأمـــور مل تت�صح بعد لختالف الق�صايا
املــطــروحــة عــلــى الــ�ــصــاحــة ال�صيا�صية».

ájQÉéàdG áaô¨dG áã©H ΩÉààNEG
á«æWƒdG á«Hô©dG á«µjôeC’G
اختتمت الــغــرفــة الــتــجــاريــة الأمريكية
العربية الوطنية بعثة التجارة والإ�صتثمار
الــرفــيــعــة املــ�ــصــتــوى اىل كـــل مـــن ليبيا
وتــونــ�ــس واجلـــزائـــر .و�ــصــارك يف هذه
البعثة كبار املوظفني التنفيذيني لل�رشكات
الأمريكية التي ت�صلط ال�صوء على جمموعة
وا�ــصــعــة مــن فــر�ــس الأعـــمـــال التجارية
يف ثــــال çدول يف �ــصــمــال اأفــريــقــيــا.
وقـــال ديــفــيــد حــمــود الــرئــيــ�ــس واملــديــر
التنفيذي للغرفة الــتــجــاريــة الأمريكية
العربية الوطنية? « اأكــرث من ن�صف عدد
�صكان العامل العربي على حــدود البحر
الأبي�س املتو�صط? حيث متثل بع�س من
اأكـــرث املجتمعات ديناميكي kة يف منطقة
ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا .وتقوم
هذه الدول بو�صع البنية التحتية مل�صاريع
تقدر مبئات املليارات من الدولرات حيث

تقوم الغرفة التجارية الأمريكية العربية
الوطنية بدورها ل�صمان فــوز ال�رشكات
الأمريكية بجزء من تلك الأعمال التجارية».
ومتثل قطاعات الوفد امل�صارك الطريان
وامل�صارف واملالية واللوج�صتية وتقنية
املعلومات والإت�صالت والطاقة الكهربائية
والــدفــاع والأمــــن والــبــنــاء والهند�صة.
وحققت ال�رشكات التي �صاهمت يف بعثة
ال�صنة املا�صية اإيرادات بلغت  175مليار
دولر .كــمــا مت حتقيق بع�س الفوائد
للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم.
وكان معظم اأع�صاء الوفد تقريب kا مدراء
تنفيذيون للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
احلجم فيما كان اأحــد اأع�صاء الوفد ميثل
اإدارة الأعمال ال�صغرية الأمريكية وكالة
م�صتقلة عن احلكومة الأمريكية التي تعمل
مع اأكرث من مليون �رشكة اأمريكية كل عام
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k لع يف مرافقيه قائq  وتط،»ت�صور
 «اإرموا هذا الكلب:ال لهم
q
k
.»خارجا
وك�رشوا كامرياته ورموه
فما كان منهم اإل اأن �رشبوه
q
.يف اخلارج
ت�رشف همجي من مطرب يفرت�س به اأن يحرتم نف�صه
وحمبيه وامل�صور خا�صة واأن �صعيد م�صور وفنان
k  ومل يذهب تطف،و�صحايف
.ا بدعوة من املتعهد‰ال اإ

،والتي تعترب فا�صلة لناحية احل�صور ال�صعيف،توفيق
امل�صور والفنان �صعيد
حيث كان املتعهد قد طلب من
q
تعر�س
q الأتب ت�صوير احلفلة واحل�صور فكان اأن
 ويف التفا�صيل اأن اإيهاب توفيق اأراد،لل�رشب
 ونزل اإىل حيث،التعوي�س عن عدد احل�صور اخلفيف
 يف تلك اللحظة، عندما اإقرتبت �صيدة لتقبله،احل�صور
 فما كان من املطرب،كان �صعيد الأتب يقوم بوظيفته
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á«æª«dG á«©ª÷G øY QOÉ°U ¿ÓYEG

á«æª«dG á«dÉ÷G AÉæHC’ äÉeóN øe É≤HÉ°S ÉfAóH ÉŸ á©HÉàe
¤hC’G á«cÒeC’G á«æª«dG á«dÉ÷G á«©ªL ø∏©J á«Hô©dGh
.áÁôµdG á«dÉ÷G AÉæHCG áë∏°üe ‘ ΩÉ¡e Ió©d ÉgRÉ‚EG øY
á«dÉ÷G AÉæHCG IOÉØà°S’ »à«°ùdG ‘ Ú°üàîŸG ™e ≥«°ùæàdG ” :C’hCG
The new small Iójó÷G IÒ¨°üdG IQÉéàdG »eƒµ◊G ºYódG øe
™aO ‘ ∑ÓŸG ºgÉ°ùJ á«dÉe ≠dÉÑe ™aO øY IQÉÑY ºYódGh business
ô¡°TCG áà°S ¤G ô¡°TCG áKÓK øY π≤J ’ IóŸ ÚØXƒŸGh ∫Éª©dG äÉÑJôe
»YOô≤dG ÖdÉW ñC’ÉH ∫É°üJE’G QÉ°ùØà°SE’Gh äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏dh
…OGôŸG ˆGóÑY ñC’ÉH hCG 1-347-898-5288 ¿ƒØ∏J á«©ª÷G ΩÉY ÚeCG
1-917-498-0831 á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ∫hDƒ°ùe óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G
øe ôNBG ¢üî°T …CG hCG É¡FÉæHCG ÊÉ©j »àdG ô°SE’G IóYÉ°ùe :Ék «fÉK
™e ≥«°ùæàdG ” Mental Disability (á«∏≤Y ábÉYEG) …ôµa õéY
Ö°ùM Óc º¡d πªY ¢Uôa ÒaGƒàd »à«°ùdÉH á°üàîŸG äÉ¡÷G
∫É°üJE’G QÉ°ùØà°SEÓd áYÉ°ùdÉH $ 15 ¤G π°üj …õ› ÖJôÃ ¬JQób
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�لليد… ZاZا ‘ �Eحد iحJÓØها
د� ,»HلEمار�� äل©رHية �Ÿتëدة )(CNN
æJ -وع� âل©æاوين و�ŸوVسوعا� äلت»�أوردJها �س� ∞ëل©املµa ,ان من �أHرgRا
�لûسµو� iلت» JقدH Ωها aل�س£يæيون Vسد
م�ستوF�ö�E� ÚæWيلي Úلت©ديهم عل≈
�لأر�Vس» �لØل�س£يæية ,وØ£bهم Kمار
�لزيتون ,كما £Jر� âbلüسüJ ¤E� ∞ëسوير
مقa ™£يديو مد 40 ¬Jدbيقة لأ�LساW ΩاFرة
Zريبة ‘ �لüس.Ú
�L ¤EانP Öل∂� ,أورد� äلüس�ÈN ∞ë
عن Rيادة �Jسل íحز� Üلل¬ �للبæا,Ê
و��ست©د�د√ لأ… égو Ωو�سي∂VE� ,ساaة �¤E
��Eسد�ر ›لة aورb ¢�HاFمة Hاأbو iن�ساA
�ل©امل� PE� ,عتل âميûسي� πأوHاما ر�أ�¢
�لقاFمة.
يدي©و� äأحرونوä
نقل� âسëيØة يدي©و� äأحرونوä
�لF�ö�Eيلية عن aل�س£يæيb Úولهم �Eن
م�ستوF�ö�E� ÚæWيلي Úيت©دون عل≈
�لأر�Vس» �لØل�س£يæية ,ويقØ£ون Kمار
�لزيتون ,ويëت¶Øون Hها لأن�Øسهم.
وكان› âموعة من نûس£ا� Aل�سΩÓ
�لF�ö�Eيليb Úد ر�aقa âل�س£يæي‘ Ú
bرية bر Üر�� Ωلل¬ لتØقد مز�ر´ �لزيتون,
ولح¶ âوLود م�ستو ‘ ÚæWعدد مæها,
يقØ£ون �لزيتون.
و�أكد �لûæس£ا� Aأنهم Wالبو� �لWöûة
�لF�ö�Eيلية �Ÿ� ™æÃستو ÚæWمن دNو∫
�Ÿز�ر´ �لØل�س£يæيةE� ,ل �أن �أaر�د �لWöûة
و�سلو� ©Hد �ساعة من �نتها Aعملياä
�لق ,∞£وNرو�Ÿ� êستو ÚæWمن �Ÿز�ر´
�لØل�س£يæية.
�لتل¨ر�� ±لÈي£انية

�لل¬ �للبæا Êي©م πحاليا عل≈ Rيادة حéم
�سÓح¬ Ÿو�Lهة �أ… حر Üمقبلة م™ �÷انÖ
�لF�ö�Eيل» ,و�أكد� äلüسëيØة �أن ح�سن نöü
�لل¬� ,لأم� Úل©ا Ωللëز ,Üعم πعل≈ Rيادة
حéم �لت�سل� 40 ¤E� íألØا ,مقارنة 13`H
�أل∞› »g ,موعة �لأ�سلëة �لت» Jو�aرä
لد iحز� Üلل¬ ‘ حر.2006 Ü
ونقل� âلüسëيØة �لأمريµية عن م�سوDولÚ
‘ حز� Üلل¬ bولهم �Eن �ل©bÓا� äلوKيقة
م™ �Eير�ن Jزيد من ��ست©د�د�ÿ ¬Jو� ¢Vأ…
حر Üم™ �F�ö�Eي ,πمهما كان حéم ��ÿساFر
�Ÿتو©bة.
وbا∫ م�سوDولون �Eن حز� Üلل¬ �أKبb âدر¬J
عل≈ �لüسمود و�Eعادة �لبæا Aو�ل©ودة �¤E
�ل�ساحة Hقوة ©Hد حر ,2006 ÜوPل∂ †ØHسπ
م�ساعد� äم�ستمرة من �Eير�ن وعدد من دو∫
�ÿلي.è
�لنديبæدنâ
bال� âسëيØة �لنديبæدن� âلÈي£انية �Eن
�ل�سيدة �لأمريµية �لأو ¤ميûسي� πأوHاما
üJسدرb äاFمة �ل�æسا� Aلأكb Ìوة ‘
�ل©امل ,متقدمة òHل∂ عل≈ ن�سا Aمπã
gيÓر… كليæتون ,و�أن¨ي ÓمÒك ,πو�أوHر�
ويØæر…H ,يæما �حتلŸ� âلµة �لÈي£انية
�ليز�Hي� åلãانية �ŸرJبة �ل©ا�öة.
وbد و â©bك πمن Hيونüس» و�لليد… ZاZا
�أكد› äموعة من علما� Aل†ØساA
ووaقا لüسëيØة �ل¨ارديان �لÈي£انيةŸ� ‘ ,رJبت� Úل�سا©Hة و�لتا�س©ة عل≈
�للق£اä
√òg
�سورو�
bد
�ل©لماA
كان
أ�LساΩ
ل
�لüسيæي� ÚلتقاWهم �سور aيديو
�لتو�‹.
يو 22 Ωيوليو“/وŸ� RاVس»PE� ,
†aساFية Zريبة Ÿدة و�سل40 ¤E� â
و»g
Zريبة,
أ�LساΩ
�
وLود
لح¶و�
دbيقة.
و�حتل� âأر ™Hن�سا AعرHيا äمر�كز
حالة Wبي©ية –تا ¤E� êدر��سة
متقدمة ‘ bاFمة �ŸاFة �سيدة �لأكÌ
مت©مقة.
bوة ‘ �ل©امل ,وgن �Ÿلµة ر�نيا ,ملµة
وbا∫ �ل©لماE� Aنهم �سيدر�سون ØJا�سي πما
�لأردن ,ولب� ≈æلقا�سم» ,وRيرة �لbتüساد
نيويور∑ JاÁز
Lا� ‘ AلØيديو � ∫ÓNل »æKع� öûسهر�
�لEمار�Jية ,و�لûسيîة موRةR ,وLة �أمÒ
�Ÿقبلةb ,بÿ� πروH êاأ… ��ستæتاLاä
£bر ,و�لµويتية مها �ل¨æيم ,رFي�سة د�ر
aورية حاليا.
bال� âسëيØة نيويور∑ JاÁز �Eن حز� Üل�ستãمار �ل©اZ{ »ŸلوHا∫.z
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احمد حمارم
ان زيــارة الرئي�س المريكى اوباما مل�رش و اخلطاب
الذى القاه فى جامعة القاهرة وزيارتة مل�صجد ال�صلطان
ح�صن بالقلعة و اهرامات اجليزة حيث ا�صتطاع خالل
� 8صاعات ان يلقى بحجر كبري حــرك املياه الراكدة
و الفكار ال�صلبية املرتاكمة و اعاد المل من جديد ملاليني
ظلوا يتابعون الزيارة و اخلطاب مبا�رشة على الهواء من
خالل التليفزيون و النرتنت ومرتجم باكرث من  15لغة .
ولقد ظهر جلي kا ان التعاون امل�صرتك و الدارة اجليدة
لربنام èالزيارة �صلطت ال�صواء على اهمية مكانة و
دور م�رش و اظهرت ارتياح kا عاملي kا واح�صا�ص kا بان
ال�صعار الــذى رفعه اوبــامــا خــالل احلملة النتخابية
( التغيري ) قد وجــد له مكانا على ار�ــس الــواقــع .
و امللفت للنظر انــه ومــن خــالل برنام èالــزيــارة و
الر�صد و املتابعة العالمية املمتازة لها قد جعلنا
نتعرف رمبا و لول مرة على ا�صماء و وجوه م�رشية
وجــدت لها مكان kا متميز kا على الر�ـــس المريكية و
�صاعدت كبار امل�صوؤلني على اتخاذ القرار  ...و من
ثم فان الــدور الذى لعبوه هام جدا و ل ي�صتهان به و
عيب علينا اننا مل نكن نعرفهم على امل�صتوى ال�صعبى .
داليا جماهد بنت ال�صيدة زينيب – �صيدة و اأم لطفلني و هى
املدير التنفيذى ملركز جالوب للدرا�صات ال�صالمية قد
ا�صتفاد منها الرئي�س اوباما فى اعداد خطابه الذى القاه
بجامعة القاهرة و اي�صا فى العداد خلطاب قد القاه فى
تركيا من قبل – ان تكون داليا جماهد واحدة من الذين
وقع عليهم الختيار ليكونوا احد م�صت�صارى الرئي�س فهو
فخر مل�رش و فر�صة للم�صلمني ان يجدوا وفى هذا املوقع
من يفهم و ي�رشح و يوؤثر على الخرين ب�صكل ايجابى – نعم
لقد ظهرت فى بع�س الربام èالتليفزونية و اثارت اعجاب
و احرتام امل�صاهدين فهى ‰وذج للمراأة امل�صلمة وفخر
للمراأة امل�رشية العربية – و اي�صا اميان الفتاة المريكية
من ا�صل م�رشى والتى رافقت اوباما الرئي�س ووزيرة
اخلارجية هيالرى كلينتون مل�صجد ال�صلطان ح�صن حيث
قدمت لهما �رشح kا وافيا وكانت مو�صع تقدير و اعجاب
ال�صيوف و الذين تابعوا الزيارة  .اي�صا مرتجم الروؤ�صاء
المريكيني ال�صتاذ جمال هالل ابن ال�صعيد و الذى عا�س
لكرث من � 40صنة فى امريكا يحمل العديد من ال�رشار
التى دارت فى الغرف املغلقة بني الروؤ�صاء المريكيني
و العديد من قــادة العامل العربى � ...صخ�س بهذ1
املن�صب حيث لديه خلفية علمية و ثقافية غري عادية حظيت
باعجاب و تقدير الدارة المريكية  ..و هذا الن�صان
م�رشى عرفنا عنه من خالل املقال الذى كتبه الدكتور
م�صطفى الفقى رئي�س جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س
ال�صعب حيث قدم لنا جمال هالل و مل يكن معظمنا يعرفه .

والمثال كثرية حيث امريكا حتديد kا يوجد بها م�رشيون
وعرب يحتلون مواقع ومراكز مرموقة ولهم ا�صهامات
هائلة فى تقدم املجتمع المريكى و امتد اي�صا خلدمة
الب�رشية فى كافة انحاء العامل و نذكر منهم العلماء ( احمد
زويل – م�صطفى ال�صيد – فاروق الباز  ...و اخريني )
هناك من �صلطت عليهم ال�صواء بحكم طبيعة اعمالهم و او
تواجدهم فى حمافل علمية و اكادميية لكن يظل العديدين
منهم بعيدين عن ال�صواء ول يعرفهم احد و بالتاىل فنحن
حمرمون من التوا�صل مع هذه النخبة مع ابناء م�رش .
لقد اتاحت ىل الظروف ان التقى بالكثريين من ابناء م�رش
واي�صا من البالد العربية الذين عا�صوا فى امريكا لفرتات
طويلة و لهم ا�صهامات ممتازة فى التوا�صل مع الوطن الم .
وخــالل الــزيــارات املتكررة لقدا�صة البابا �صنودة اىل
نيويورك يلتقى كعادته دائما مع ابناء م�رش اما فى مقر
القن�صلية امل�رشية مبدينة نيويورك او باملقر البابوى
فى منطقة �صيدر جــروف بولية نيوجري�صى و ت�رشفنا
و�صعدنا بالتعرف على الدكتور ماجد ريا�س املتحدç
الر�صمى با�صم قدا�صة البابا وهو يعترب من اكرب و ا�صهر
املحامني باملدينة اي�صا مت اختياره كع�صو باملجل�س
ال�صت�صارى للبيت البي�س الذى يراجع القوانيني و يقدم
امل�صورة ملوؤ�ص�صات الدولة  ..و الذين يعرفون ماجد
ريا�س عن قرب يعجبون كثريا مبدى متيزه وجناحه
فى جمال عمله و كذلك بدوائر عالقاته الوا�صعه و مدى
اهتمامه و حر�صه على دعم العمل الهلى و اخلريى و
التطوعى مب�رش  ...الدكتور ماجد ريا�س له ابنة حمامية
تعمل من مكتب والدها فى و�صط منهاتن عا�صمة املال و
العمال وت�رشف على تنفيذ بع�س امل�رشوعات اخلريية
و التى جمعت لها تربعات من ابناء اجلالية امل�رشية فى
نيويورك و اي�صا فان ماجد ريا�س له ولدان ميتلكان
م�صنعا لنتاج اقم�صة ال�صتائر واملفرو�صات الراقية فى
ايطاليا و من دواعى الفخر انه ومن خالل حفل ا�صتقبال
اقيم فى احد فنادق نيويورك عرفنا ان البيت البي�س و
اع�صاء الكوجنر�س و م�صوؤىل الوليات و كبار ال�صخ�صيات
العامة هم على قائمة زبائن هــذا النــتــاج املتميز .
ثم نذهب اىل �صالون ادبــى يقيمه املهند�س و الديب
و ال�صاعر فرن�صوا با�صيلى و الذى يعترب منزله مركز kا
ثقافيا يحت�صن و ي�صت�صيف كبار املفكرين و الدباء و
ال�صخ�صيات العامة الذين يعي�صون باملهجر او الزائريني
حيث التقينا بجمال الغيطانى و جمال ال�صاعر و وحممد
اخلوىل و اخريني و با�صيلى له العديد من الكتابات فى
ال�صحف فهو عا�صق مل�رش و‰ــوذج مثاىل لبنائها.
ونذهب ملبنى ال· املتحدة حيث كونت اجلالية العربية
ب�صمات م�رشية وا�صحة ا�ص�صوا النادى العربى والذى
يقدم من خالل براجمه العلمية و الثقافية والفنية العديد
من ال�صيوف و ال�صخ�صيات العامة و التى تعطى انطباعا
جيدا عن ابناء م�رش – ع�صام البدرى و زيزى الفايد
من جنوم النادى العربى بال· املتحدة الذى ا�صت�صاف
العديد من الفنانني واملبدعني و العالميني و ال�صيا�صني
و ا�صحاب الفكر بــل و اي�صا رجـــال العــمــال حيث
ا�صت�صاف الدكتور على حميلبه والــذى حتد çللح�صور
عــن م�صتقبل ال�صتثمار العقارى فــى م�رش وامريكا
وكــان ذلــك يناير  2008حيث تنب أا من خــالل خرباته
املرتاكمة بازمة الرهن العقارى وتوقع انتعا�صا لهذة
ال�صناعة فى املنطقة العربية بعد ان ت�صتقر المــور .
اي�صا وفى مبنى ال· املتحدة يوجد ال�صتاذ ح�صام فخر
فهو ا�صم على م�صمى يعمل رئي�ص kا لق�صم الرتجمة الفورية
و�صاحب جمموعة من الكتب ا�صهرها ( وجوه نيويورك ) .
و يـــعـــتـــز حـــ�ـــصـــام فـــخـــر بــــــان خــــالــــه الــــراحــــل

الـــــ�ـــــصـــــاعـــــر الـــــكـــــبـــــري �ــــــصــــــالح جــــــاهــــــني .
اليا�س دبا�س رجــل اعمال لبنانى يعتز بانه م�رشى
الهوى حيث عا�س ودر�ــس باجلامعة المريكية فهو
زميل درا�صة ل�صتاذ معتز اللفى نائب رئي�س اجلامعة
المريكية بالقاهرة – خالل �صهر رم�صان ي�صهد املركز
ال�صالمى بو�صط منهاتن ن�صاطا دينيا و اجتماعيا و ثقافيا
من خالل امامه الن�صط د  /احمد دويدار ابن مدينة ر�صيد
وبحكم ال�صداقة مع اليا�س الدبا�س فان موؤائد الفطار
الرم�صانية و منا�صبات العياد يتكفل بها املخل�صون
مــن ابــنــاء م�رش و الـــدول العربية ومنهم دبــا�ــس .
اي�صا الديب و املفكر الكبري عالء الدين العرجى ابن
العراق و الذى عمل كبريا للمحامني فى ال· املتحدة
له ا�ــصــدرات اهمها ( العقل الفاعل و العقل املنفعل
..ازمة الفكر العربى ) حيث �صدرت طبعته الخرية من
دار اخبار اليوم بالقاهرة و احتفل به املجتمع الثقافى
مب�رش فى حفل رائع لتوقيع كتابه  ...ويظل العرجى
كغريه مــن ابــنــاء الــعــروبــة لــه ب�صمات قوية وا�صحة
لدعم و ال�ــصــادة مب�رش مــن خــالل موقعه بامريكا.
واذا خـــرجـــنـــا مــــن مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك جنــــد فى
كـــل وليـــــه ومــديــنــة بــ�ــصــمــة مــ�ــرشيــة و عــربــيــة .
ال�صتاذ حممد حقى م�صت�صارنا العالمى ال�صابق فى
وا�صنطن – عندما انهى خدماته وخرج للمعا�س ا�ص�س
مكتبا لال�صت�صارات ومن خالله رتبننا ملوؤمتر عن العوملة
عقد فى املنامة عا�صمة البحرين منذ � 10صنوات وكان
املتحد çالرئي�صى فيه الرئي�س ال�صابق جــورج بو�س
الب  ...جنــاح هــذا املـوؤمتــر يعود الف�صل فيه اىل
حممد حقى فهو مــن ابــنــاء م�رش املخل�صني و ليــزال
يعي�س فى وا�صنطن مــاد kا يديه مل�صاعدة كل من يريد .
و عــاطــف عبد اجلـــود اعــالمــى قــديــر عمل فــى العديد
مــن املــحــطــات التليفزونية و لــه ب�صمات وا�صحة
وقــويــة مــن خـــالل تـــواجـــده باملجتمع المــريــكــى .
وكثريين نعرف منهم البع�س وجنهل الكثريين  ..اعتقد اننا
بحاجة اىل معرفة هولء النا�س و التوا�صل معهم � ،صكرا
اوباما لقد انفتحت انف�صنا بزيارته ونامل ان الفرتة القادمة
�صت�صهد العديد من الفعاليات اليجابية على كل امل�صتويات
ال�صيا�صية و القت�صادية و الجتماعية بني البلدين .
فال�صعب المريكى له �صحر خا�س فهو �صعب جمتهد يحب
احلياة و يحرتم الخر و كالنا ( م�رش وامريكا ) لديه
الكثري ميكن ان يقدمه لالخرفثقل م�رش جزء هام منه
الرثوة الب�رشية  ...ابنائنا الذين يعي�صون فى املهجر ...
ندعوا ا�صحاب الفكر و القلم و و�صائل العالم ان تلقى
مزيد kا من ال�صوء على هولء النا�س فهم ناجحون هناك
ونريد التوا�صل معهم – فكم �صعرنا بفخر واعزاز نحن
امل�رشيون عندما وجدنا هذه النماذج التى تعتمد عليها
الدارة المريكية فى امل�صورة و الراأى او حتى الرتجمة
– حتى نعرفهم لي�صت رهبة فقط و لكنها مطلب ملح و م�صوؤلية
وطنية �صوف نبحث عنهم فى كل مكان فهم م�صدر فخر لنا .
ولن نن�صى روح الدعابة التى رافقت اوباما ملدة 90
دقيقة و هو يــزور منطقة الهرامات و احلــورات اتى
درات بينه و بني زاهى حوا�س و كيف انه ي�صبه امللك
توت عنخ امون – احد النتائ èالهامة لهذه الزيارة هى
الزخم العالمى الذى رافقه و �صيظل  -الذى �صوف جننى
ثماره فى الرتوي èال�صياحى فى امل�صتقبل القريب و يجب
ان نح�صن ال�صتفادة من الفر�صة حيث علق على انه يود ان
يكرر الزيارة مرة اخرى ب�صحبة عائلته و اعتقد ان هذا
ال�صعور �صيكون لدى الكثريين من انباء ال�صعب المريكى
ناأمل ان يكون ا�صتثمارنا لهذه الزيارة ب�صكل منا�صب
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نكات
:QƒàcódG ?êÓ©dG ƒ°T ..QƒàcO Éj »æªW :¢†jôŸG
بن�صحك تروح عالبحر امليت و تعمل كم حمام طني
املري�س :براأيك هاد �صي بفيد؟ الدكتور :ل  ..ب�س
هيك بتتعود على اجلو حتت الر�س
……………………………
واحد راح حديقة احليوان اعجب بال�صد فدخل
را�صه بني احلديد
احلار�س قاله خرج را�صك  ..قاله هو انا هاكله
……………………………
واحد قال لأبنه :نابليون وهو اأدك كان اأول واحد
يف الف�صل ...،رد الواد على اأبوه  :نابليون وهو
اأدك يا بابا كان اإمرباطور.
……………………………
طلع جمموعة �صيادين ي�صطادو وكل ما ي�صطادو
حاجه كالبهم جتري جتيب الفري�صه ما عدا
كلب واحد بيخاف من �صوت الر�صا�س فقالو
ل�صاحبوه خده الفراح اللي بيح�صل فيها �رشب
نار كتري ع�صان يتعود على الر�صا�س وبعد ما
اخده ملدة � 6صهور رجع ي�صطاد تاين اأول ما
�رشب نار الكلب اعد يزغرط
……………………………
ذهب اأبله اىل متجر وقال :بكم البي�س ؟
فردعليه:ب QÉæjO 10
فقال :والبي�س املك�صور؟ فردعليه :ب 5دنانري

عارف يفتح الباب مراتة من البلكونة بتقولو ارميلك
املفتاح قالها ل املفتاح معاية ارميلى خرم الباب.
……………………………
اأثنني حم�ص�صني فوق برج العرب ،واحد منهم قال:
اذا وقعت كم بدي لو�صل الأر�س؟ قال الثاين:
ثال çاأيام ..قال :فكرك مبوت ؟ قال� :صي طبيعي
بتموت ثال çاأيام ل اأكل ول�رشب!!
……………………………
مرة واحدة عجوزة عرفت ان عزرائيل بيجى ياخد
النا�س العواجيز فعملت نف�صها �صغرية فجابت
�صرييالك و اعدت تاكل فية فعزرائيل جالها وقالها
بتعملى اية قالت له باكل «·» قالها طيب يال يا
حبيبتى خل�صى ع�صان حانروح باااااااااااااااااااااا
iGGGGGGGG
……………………………
بخيالن و�صعا نقودا للمقامرة  ...ولتفقوا
اأنوا يدخالن حتت البحر و‹ يخرج الأول هو
اخلا�رش ...واىل حد ال�صاعة مل يخرجا.
……………………………
يف واحد حم�صي دق لال�صتعالمات فردت املوظفة
فقال لها ادي�س رقم الأطفاء ؟ قالتلوا ثال çت�صعات
 999قال اأنا :عندي ت�صعة واحدة فقط .قالت له
 :اأنت حم�صي �صي  ..قال  :انتي مركبة كا�صف
وما‹ خرب.

فقال له :اذا اك�رش‹ علبة و�صوف اأعودلخذها.
……………………………
يف مره ولدامه داميا تقلو يا ابن احلمار
مره كان طالع على ال�صارع �صاف  4حمري ما�صيات
بال�صارع رجع عند امه قالها حطي بريق ال�صاي
على الغاز اجا ابوي وعمامي.
……………………………
مرة واحد م�صطول مروح البيت وبقالو �صاعة م�س

¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M
áæ°ûNh áªYÉf á«°ù∏HÉf áaÉæc
á£°û≤dÉH äÉHQh á∏μ°ûe IhÓ≤H
äÉjƒ∏◊G ´GƒfCG áaÉch
IôNÉØdG á«böûdG
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6812 5th Ave.
Brooklyn, NY 11220
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»°SôLƒ«f ‘ IÒ¡°ûdG

»°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
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»°SÉeƒ∏HO áHÉ°UGh »°ùfôa πà≤e
øª«dÉH Úeƒé¡H ÊÉ£jôH
انفجرت قذيفة مورتر الربعاء قرب �صيارة
لل�صفارة الربيطانية يف �صنعاء ،ما ادى جلرح
ثالثة بينهم دبلوما�صي بريطاين ،فيما قتل موظف
فرن�صي بنريان حار�س امن داخل مقر �رشكة
�‰صاوية للنفط والغاز قرب العا�صمة اليمنية.
وقال م�صدر اأمني ان انفجارا يف العا�صمة
اليمنية �صنعاء ا�صتهدف �صيارة تقل نائب
اليمن.
يف
الربيطانية
البعثة
رئي�س
واأ�صاف «وقعت حماولة �صد �صيارة خا�صة
مبوظفني بريطانيني يف ال�صفارة الربيطانية
واأ�صيب �صخ�س واحد فقط ب�صدمة».
ووقع الهجوم على م�صافة حواىل ثالثة كيلومرتات
من ال�صفارة يف �صارع خولن الذي ي�صلكه
الدبلوما�صيون كل �صباح للتوجه اىل القن�صلية.
وافادت ال�رشطة اليمنية عن ا�صابة ثالثة ا�صخا�س
بجروح يف الهجوم الذي احلق ا�رشارا بال�صيارة
الدبلوما�صية ،من دون ان يكون بو�صعها ان حتدد ما
اذا كانت القذيفة ا�صابت ال�صيارة ا�صابة مبا�رشة ام ل.
وافادت وزارة اخلارجية الربيطانية عن ا�صابة
احد موظفي ال�صفارة بجروح طفيفة يف الهجوم.
وقال متحد çبا�صم اخلارجية يف لندن «ميكننا
ان نوؤكد وقوع هجوم طال �صيارة تابعة لل�صفارة
الربيطانية يف �صنعاء هذا ال�صباح ووقعت
ا�صابة طفيفة واحدة بني موظفي ال�صفارة
الربيطانية ،بدون ت�صجيل ا�صابات اخرى».
وقال وزير اخلارجية وليام هيغ ان الهجوم «يذكرنا

بان امامنا جهودا ينبغي القيام بها» من اجل حت�صني
المن يف اليمن حيث تتزايد خماطر تنظيم القاعدة.
وقال ان «جميع موظفينا هناك يلزمون منازلهم او
ال�صفارة» م�صيفا «انه مكان �صعب وخطري للعمل».
وانت�رشت ال�رشطة بكفاقة حول ال�صفارة
الربيطانية وقطعت الطرقات املوؤدية اليها.
ووقع الهجوم بعد اقل من �صتة ا�صهر على جناة ال�صفري
الربيطاين يف اليمن تيموثي تورلوت من عملية انتحارية
ا�صتهدفت موكبه يف  26ني�صان/ابريل يف �صنعاء ،وقد
تبنى تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب العملية.
وجاء الهجوم بعد ايام من رفع ال�صلطات اليمنية م�صتوى
ا لجراءات المنية حول ال�صفارات يف العا�صمة
�صنعاء بعد معلومات عن هجمات تخطط القاعدة ل�صنها.
وافادت م�صادر يف اجهزة المن ان القتيل هو املدير
الفرن�صي لفرع جمموعة «او ام يف» النم�صاوية.
وقال احد امل�صادر المنية ان «احلار�س امل�صلح
فتح النار على املدير وهو يهتف الله اكرب»
بدون ان يتمكن من حتديد ما اذا كان الهجوم
ناجتا عن خالف �صخ�صي او دوافع اخرى.
وذكرتم�صادرامنيةاخرىانقواتال�رشطةطوقتبعد
ذلك مقر ال�رشكة يف منطقة حدة ب�صاحية �صنعاء القريبة.
وا�صافت انه مت جتريد املهاجم من �صالحه.
عن
املجموعة
م�صوؤولو
وامتنع
الهجوم.
حول
تو�صيحات
اعطاء
وتعمل املجموعة النم�صوية يف اليمن منذ العام
 2003ومتلك تراخي�س لثالثة مواقع انتاج وتنقيب.

™e ô°TÉÑŸG ¢VhÉØà∏d »æÁ OGó©à°SG
¿OÉ©ŸGh §ØædG ±É°ûµà°SG äÉcô°T
اأكد وزير النفط واملعادن اليمني اأمري �صامل
العيــدرو�س ،ا�صتعداد وزارته لـ «التــفاو�س املــبا�رش
مع الـ�رشكــات ذات املالءة املالية والقانـونية
الراغبة يف ال�صتـثمار فـي قطاعي الـنفط واملعادن».
وقال يف ت�رشيح له اأم�س�« :صتعر�س وزارة النفط
واملعادن على ال�رشكات التي �صت�صارك يف املوؤمتر
الثالث للنفط والغاز املقرر عقده يف  19h 18من
ال�صهر اجلاري 10 ،قطاعات نفطية مفتوحة ،وهي
خا�صعة للتفاو�س املبا�رش مع ال�رشكات املوؤهلة وفق kا
لنموذج جديد من التفاقات ،وت�صهي k
ال لعملية التناف�س
�صمن لئحة املناف�صة املقرة من جمل�س الوزراء.
و�ص oتعر�س اي�ص kا على هام�س املوؤمتر ،فر�س
لل�رشكات الراغبة يف ال�صتك�صاف والإنتاج عرب
التفاو�س املبا�رش ،يف اإجراء جديد تهدف
الوزارة من خالله اإىل ت�صهيل عملية التناف�س
واإعطاء قطاع ال�صتك�صاف اأهمية كبرية».
واأو�صح العيدرو�س اأن «القطاعات النفطية املفتوحة
التي �صتعر�س لال�صتثمار تتوزع على  6قطاعات
برية معظمها يف حمافظتي ح�رشموت واملهرة».
ولفت اإىل اأن هذه القطاعات توزعت على اخلريطة
اجليولوجية يف اليمن يف الرب والبحر «ما يعطي
ر�صالة وا�صحة على اأهمية موقع اليمن اجليولوجي
واجليو�صيا�صي .كما روعي دخول الربع اخلا‹ يف
هذه القطاعات التي �صتعر�س ل�صتك�صافه ومعرفة
عول عليه يف
تركيبته اجليولوجية الواعدة ،اذ oي q
اإحدا çتغيري يف خريطة اليمن اجليولوجية».
واأ�صار وزير النفط واملعادن اإىل «حتديد قطاعات
تتوافر عنها تفا�صيل كثرية يف بنك املعلومات لدى
«هيئة ا�صتك�صاف واإنتاج النفط»o ،حت qد çوحت nلqل بهدف
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تقليل الأخطار ،وحتدد على اأ�ص�س فنية ومعايري
انت�صارها واأنواعها على اخلريطة النفطية يف اليمن.
واأعلن عن  10فر�س جاهزة �صتقدم ،لال�صتثمار
يف جمالت الذهب والنحا�س والنيكل والزنك
والر�صا�س ،اإ�صافة اإىل ا�صتغالل ال�صخور ال�صناعية
امل�صتخدمة يف البناء و�صناعة ال�صمنت وغريها.
وعن عدد ال�رشكات التي تاأكدت م�صاركتها يف
املوؤمتر ،قال« :عدد امل�صجل منها بلغ 200
�رشكة اإىل الآن من اإجما‹  ،»300م�صري kا
اإىل اأن «الأوراق التي �صتعر�س يف املوؤمتر
تتجاوز  65ورقة عمل من قبل �رشكات عاملية.

Picture: NY Times
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اأنــهــى وكــيــل وزارة اخلــارجــيــة الأمــريكــيــة لــلــ�ــص ـوؤون ال�صيا�صية
ويــلــيــام بــرينــز زيـــــارة لــلــيــمــن الـــثـــالثـــاء الــتــقــى خــاللــهــا جميع
الأطــيــاف ال�صيا�صية بـــدءا بالرئي�س اليمني علي عبدالله �صالح،
ـاء بــقــادة املــعــار�ــصــة املمثلة بــاأحــزاب الــلــقــاء امل�صرتك.
وانــتــهـ k
ويعد برينز اأبرز م�صوؤول يلتقي قادة املعار�صة اليمنية ولأول مرة
حيث ياأتي هذا اللقاء و�صط جدل �صيا�صي مرتبط باحلوار الذي يعتقد
اأنه ياأتي نتيجة لل�صغوط الدولية على القيادة ال�صيا�صية يف البالد.
واأعــلــن برينز دعــم الــوليــات ملتحدة «حلـــوار وطني جــاد و�صامل
يف الــيــمــن» ،مـــوؤكـــدا اأن « الـــوليـــات املــتــحــدة تــدعــم املنظومة
الــدميــقــراطــيــة يف الــيــمــن كــكــل ولــيــ�ــس فــقــط احلـــــوار الــوطــنــي»،
متحدثا يف ذات الــوقــت حــول النــتــخــابــات املــقــررة بعد  6اأ�صهر
حــيــث اأبــــدى قليال مــن الــر�ــصــا حـــول تــعــديــل مــوعــد النتخابات.
وقال« :نحن ندعم اإجراء انتخابات حرة ونزيهة ونرتك لليمنيني جدولة
موعدها  ،داعيا اإىل اإ�رشاك اأحزاب املعار�صة يف حل الأزمات يف البلد
واحلوار الوطنيمعتربااحلواراجلاد «مفتاححلل كل اأزماتداخلاليمن».
برينز حتد çاإىل ال�صحفيني م�صريا اإىل اأن بالده �صتتجه نحو قيادة م�صارين
يف العالقات مع اليمن الأول مرتبط بدعم الأمــن ملحاربة الإرهاب
والثاين لدعم احلكم الر�صيد والتنمية و�صيكون هذان امل�صاران متالزمني.
وتاأتي الزيارة حمملة بعدد من الإ�صكالت حيث تعترب الإ�صكالية الأمنية
يف مقدمة امللفات التي حملها برينز ،وقال اإن «حتديات املنظمات
الإرهابية حتدي حقيقي ونحن ندعم احلكومة اليمنية يف مكافحته».
واأكد اأن قوات الأمن اليمنية لن تتمكن من مواجهة القاعدة ما مل تتلقى دعما
م�صتمرا من الوليات املتحدة» غري اأن حديثه تركز على دعم القوات الأمنية
اليمنية من خالل البناء لقدراتها .وجدد امل�صوؤول الأمريكي دعم بالده
لتنمية اليمن اقت�صاديا ،مو�صحا اأن وا�صنطن قدمت خالل العام اجلاري
م�صاعدات لليمن بقيمة  300مليون دولر «ن�صفها م�صاعدات اقت�صادية».
وتزامنت زيـــارة املــ�ــصـوؤول الأمــريكــي يف الــوقــت الــذي اأعلنت فيه
احلكومة تعزيزها ل ـالإجــراءات الأمنية حــول ال�صفارات واملباين
احلكومية يف العا�صمة �صنعاء بعد معلومات عــن هــجــوم حمتمل
لتنظيم الــقــاعــدة .ونــقــل عــن مــ�ــصـوؤول اأمــنــي اإنـــه مت «و�ــصــع املزيد
مــن نــقــاط التفتي�س يف الــ�ــصــوارع الرئي�صية للعا�صمة �صنعاء».
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ا †e …Cqشq ≈æ
góÁا HاكÄàاÜ
ا qأي م�صنى مي qدها باكتئاب
يت�صكى والليل وحف الهاب
ت�صمع الأذ rن منه �صوت kا حزين kا
ميالأ الليل بالدعاء اأنينا
دق عظمي
وجع يف مفا�صلي qn
l
عاقني عن تك�صبي قوت يومي
مني الطبيب
يا طبيب kا واأين q
الفقري داء م�صيب
ل اأ�صاب
n

معروف الر�صايف

رجل مع�رش ي�صمى ب�صريا
كا�صبا قوته زهيد kا ي�صريا
لزمت بيت اأمها واأبيها
كل qيوم له ذهاب وماأتى
هكذا داأبه nم�صيف kا وم�صتى
بينما كان يف فواه �صحيح kا
بات يبكي اإذا له الليل اآوى
فرتى وهو بالبكا يتداوى
وعقم kا اأ qn
ملا
اإن �صقم kا به o
فهو حين kا ي�صكو اىل ال�صقم oعدما
ظل ي�صكو لالأخت �صعف kا وعجز kا
عزا
عز
�صربى q
اأيها الأخت qn
n
قد متادى به ال�صقام وطال
اذ قالب kا به ال�صقام ا�صتحال

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800
Fax: (718) 301-1795
@ghorbanews1
yahoo.com
mail@ghorbanews.com

qn
ظل ملقى واعوزته املطاعم
منفقا عند ذاك بع�س دراهم
قال والأخت اأخربته باأن قد
يتبعد
اخربي ال�صقم ع qnله qn
ل تعقني مر�صيني
رام خبز kا واجلوع اأذكى الأوارا
ثم جاءت باملاء تبدي اعتذارا
فاطم اإىل جارتيها
خرجت
r
l
برقة حالتيها
فاأبانت qn
وعز
فانثنت وهي بني ذل q
وباأخرى دهن kا وبع�س اأرزp

‘ πª©∏d ¿ÉÑ°T Üƒ∏£e
ƒZÉµ«°T ‘ ¢ùHÓe äÓﬁ
øeDƒe øµ°ùdGh ó«L ÖJGôdG
óªﬁ :∫É°üJE’G
646-339-6759 :∞JÉ¡dG

العواطف ذعر kا
ليلة تن�رش
o
مي èيف الذن وقرا
ذا هز m
q Ë
يا اأخي اأنت �صاكن اأفجوعا
فدعته والعني oتذرى الدموعا
يا اأخي اأنت �صاكت اأفجوعا

عان�ص kا جاوز الزواج �صنيها
مع اأخيها تعي�س عند اأخيها

مثله يف طعامه وال�رشاب

يف معا�س من ك qده يتاأتى
فاعرتاه داء املفا�صل حتى
�صاعيا يف ارتزاقه ال�صقام طريحا

ك�صهاب ينق�س اأثر �صهاب
باكي kا من كليهما بانتخاب
مثل طعن القنا ووخز احلراب
نا�صب kا يف الفواآد كالن�صاب
قبل اأن يبتلى بهذا امل�صاب

أ�‰صي ب�صارع «ا n
مل rيدان»
ا qn
يطفىء اجلوع ذاكيا يف التهاب

عاجز kا عن تكلم وخطاب
فا�صفني يا اأخي برجع اجلواب

XXXJCSBIJNMFHBMDPN

3PVUF&BTU 4VJUF#t$MJGUPO /+t'BYt&NBJMBJNBO!JCSBIJNMFHBMDPN

طرفها كال�صها nيبني ويخفي
مالك kا يف املعا�س قلب kا �صكورا

راجي kا يف املعاد ح�صن املاآب

فبدا لوح اأبوؤ�س واكتئاب

 : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

فقر ع�صيب
حال دون الطبيب l
اإن �صقم الفقري �صيء عجيب

بطلت فيه حكمة الأ�صباب

من اأعان الفقري ح�صن الثواب

*NNJHSBUJPOt$SJNJOBM-BXt3FBM&TUBUFt"VUP"DDJEFOUT
8JMMT&TUBUFTt%JWPSDF'BNJMZ-BXt#VTJOFTT-BX

ودهاين ومل ير pق ل oعدمي
رب فارحم فقري ب�صحة ج�صمي
qp

اأن فقري ا�صد من او�صابي

خلو الوطاب
و�صكت بعد ذا qn

º«gGôHG øÁCG

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 -

Free Consultation:

راجف kا يف ح�صا الظالم كمينا
رب كن ‹ على احلياة معينا
q

رب اإن احلياة اأ�صل عذابي
qp

ج�صمه من �صقامه يف ا�صطراب

»eÉëŸG Öàµe

The Law Offices of

AIMAN IBRAHIM, P.C.

اأنة  kترتك احل�صا يف التهاب
�صمن بيت جثا على العقاب

كف اخلراب
�صفع rته فمال oq

عاقه عن تعي�س واكت�صاب

Picture: NY Times

بعيون من ال�صهاد ن�صاوى
قطرات من عينه تتهاوى
تركاه يذوب يوم kا فيوما
وهو ي�صكو حين kا اإىل العدم �صقم kا
اذ تعزيه وهو ل يتعزى
اإن للداء يف املفا�صل وخزا
يف ف pرا�س به على املوت اأوفى
كان هين kا ف�صار داء ع�صال
n
موثق kا من �صقامه بالداهم
ربحتها من غزالها الخت فاطم
كربت عندها الدراهم تن nف rد
n
اأيها ال�صقم خل qعي�صي املنكد
او على النا�س للمبيع اعر�صيتي
يف ح�صاه فع qnللت oه انتظارا
وهل املاء وهو يطفىء نارا
وهي oتذرى الدموع من مقلتيها
من �nصقام ومن �صعار لديها
حتمل التمر يف يد فوق خبز
منحوها به وذو العر�س يجزي
ثكلت روح اأمه واأبيه
حني تبدى �صوال èالربق ترتي
م qد فيها ذاك املري�س الأكفا
حيث يغ�صي طرف kا ويفتح طرفا
اخته وهي قلبها قد ريعا
�صاكت اأنت يا اأخي اأم هجوعا
www.ghorbanews.com
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The Law Offices of

»eÉëŸG Öàµe

AIMAN IBRAHIM, P.C.
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Free Consultation:
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ƒjQGRhQ ‘ 1928 ƒ«fƒj 14 ‘ GQÉØ«L ódh
)¬eR’h ¬àdƒØW òæe ƒHôdÉH Ö«°UCG .(ÚàæLQC’G
املر�س طوال حياته.ومراعاة ل�صحة ابنها
امل�صاب بالربو ا�صتقرت اأ�رشته يف األتا غرا�صيا
يف ال�صريا دو كوردوبا .وفيها اأ�ص�س والده
جلنة م�صاندة للجمهورية الإ�صبانية عام,1937
 1944 ‘hا�صتقرت الأ�رشة يف بيون�س
ايري�س.
 1945 øehاإىل  1953اأمت اإرن�صتو بنجاح
درا�صاته الطبية .وب�رشعة جعلت �صلته
باأكرث النا�س فقرا وحرمانا وباملر�صى
مثل امل�صابني باجلذام ،وكذا �صفره املديد
الأول عرب اأمريكا الالتينية ،واعيا بالتفاوت
الجتماعي وبالظلم.
امتهن الطب ،اإل اأنه ظل مولع nا بالأدب
وال�صيا�صة والفل�صفة� ،صافر اإرن�صتو ت�صي غيفارا
اإىل غواتيمال عام  1954على اأمل الن�صمام
اإىل �صفوف الثوار لكن حكومة كا�صتيلو اأرما�س
العميلة للوليات املتحدة الأمريكية ق�صت على
الثورة .وانتقل بعد ذلك اإىل املك�صيك حيث
التقى بفيدل كا�صرتو واأ�صعلوا الثورة �صد
نظام حكم «باتي�صتا» الرجعي حتى �صقوطه �صنة
 .1959وتوىل من�صب رئي�س امل�رشف الوطني
1961) áYÉæ°üdG IQGRhh .1959 áæ°S
)1965ح�صل ت�صي بالكاد على �صهادته ملا غادر من
جديد الأرجنتني نحو رحلة جديدة عرب اأمريكا
الالتينية .وقد كان عام  ،1951خالل رحلته
الأوىل ،قد لح ßبوؤ�س الفالحني الهنود.
كما تبني ا�صتغالل العمال يف مناجم النحا�س
ب�صيلي والتي متلكها �رشكات اأمريكية .ويف عام
 1953يف بوليفيا والبريو ،مرورا بباناما
وبلدان اأخرى ،ناق�س مع منفيني �صيا�صيني
ي�صاريني من كل مكان تقريبا ،ول�صيما مع
كا�صرتويني كوبيني .ت�صي�س ،ويف تلك اللحظة
قرر فعال اللتحاق ب�صفوف الثوريني .واعترب
نف�صه اآنذاك �صيوعيا.
ويف العام  1954توقف يف غواتيمال التي
كانت ت�صهد غليانا دميقراطيا يف ظل حكومة
جاكوب اأربنز .و�صارك ت�صي يف مقاومة
النقالب الع�صكري الذي دبرته املخابرات
الأمريكية والذي اأنهى الإ�صالحات الزراعية
التي قام بها اأربنز ،و�صتطبع هذه التجربة فكره
ال�صيا�صي.
التحق اآنذاك باملك�صيك .وهناك تعرف يف
متوز /يوليو  1955على فيديل كا�صرتو الذي
جلاأ اإىل ميك�صيكو بعد الهجوم الفا�صل على
ثكنة مونكادا يف �صانتياغو دو كوبا .وجنده
كا�صرتو طبيبا يف البعثة التي �صتحرر كوبا من
ديكتاتورية باتي�صتا .وهناك �صمي بت�صي وهو
تعبيري تعجب ي�صتعمله الأرجنتينيون عمليا يف
نهاية كل جملة.
ويف حزيران/يونيو � 1956صجن ت�صي يف
مك�صيك مع فيدل كا�صرتو وجمموعة متمردين
كوبيني .واأطلق �رشاحهم بعد �صهرين.

á«HƒµdG IQƒãdG

‘  1959اكت�صح رجال حرب الع�صابات
هافانا برئا�صة فيدل كا�صرتو واأ�صقطوا
الديكتاتورية الع�صكرية لفوجلن�صيو باتي�صتا .هذا
برغم ت�صليح حكومة الوليات املتحدة ومتويلها
لباتي�صتا ولعمالء الـ  CIAداخل جي�س ع�صابات
كا�صرتو.
دخل الثوار كوبا على ظهر زورق ومل يكن
معهم �صوى ثمانني رجال مل يبق منهم �صوى 10
رجال فقط ،بينهم كا�صرتو واأخوه «راوؤول»
وجيفارا ،ولكن هذا الهجوم الفا�صل اأك�صبهم
موؤيدين كثريين خا�صة يف املناطق الريفية،
وظلت املجموعة متار�س حرب الع�صابات ملدة
�صنتني وخ�رشوا ن�صف عددهم يف معركة مع

اجلي�س.
كان
خطاب
كا�صرتو
�صبب kا يف
اإ�رشاب
�صامل،
وبوا�صطة
خطة
GQÉØ«L
للنزول
من جبال
�صيريا
باجتاه
العا�صمة
á«HƒµdG
متكن
الثوار
من دخول
العا�صمة
هافانا
‘ ôjÉæj
1959
على راأ�س ثالثمائة مقاتل ،ليبداأ عهد جديد يف
حياة كوبا بعد انت�صار الثورة واإطاحتها بحكم
الديكتاتور «باتي�صتا» ،ويف تلك الأثناء اكت�صب
جيفارا لقب «ت�صي» الأرجنتيني ،وتزوج من
زوجته الثانية «اإليدا مار�س» ،واأجنب منها
اأربعة اأبناء بعد اأن طلqق زوجته الأوىل.
برز ت�صي جيفارا كقائد ومقاتل �رش�س جدا ل
يهاب املوت و�رشيع البديهة يح�صن الت�رشف
يف الأزمات .مل يعد جيفارا جمرد طبيب بل
اأ�صبح قائدا برتبة عقيد ،و�رشيك فيدل كا�صرتو
يف قيادة الثورة ،وقد اأ�رشف كا�صرتو على
اإ�صرتاتيجية املعارك بينما قاد وخطط جيفارا
للمعارك.

Gk ôjRh GQÉØ«L

�صدر قانون يعطي اجلن�صية واملواطنية الكاملة
لكل من حارب مع الثوار برتبة عقيد ،ومل
توجد هذه املوا�صفات �صوى يف جيفارا الذي
عني مديرا للم�رشف املركزي واأ�رشف على
q
حماكمات خ�صوم الثورة وبناء الدولة يف فرتة
مل تعلن فيها الثورة عن وجهها ال�صيوعي ،وما
اأن اأم�صكت الثورة بزمام الأمور -وبخا�صة
اجلي�س -حتى قامت احلكومة ال�صيوعية التي
كان فيها جيفارا وزير kا لل�صناعة وممث k
ال
لكوبا يف اخلارج ومتحدث kا با�صمها يف الأ·
املتحدة .كما قام بزيارة الحتاد ال�صوفيتي
وال�صني ،واختلف مع ال�صوفييت على اإثر �صحب
�صورايخهم من كوبا بعد اأن وقعت الوليات
املتحدة معاهدة عدم اعتداء مع كوبا.
ومن خالل هذه املنا�صب قام الـ»ت�صي»
بالت�صدي بكل قوة لتدخالت الوليات املتحدة؛
فقرر تاأميم جميع م�صالح الدولة بالتفاق مع
كا�صرتو؛ ف�صددت الوليات املتحدة احل�صار
على كوبا ،وهو ما جعل احلكومة الكوبية تتجه
تدريجيا نحو الحتاد ال�صوفيتي .كما اأعلنت عن
م�صاندتها حلركات التحرير يف كل من :ت�صيلي،
وفيتنام ،واجلزائر.

�NتØاو√D

مل ير— جيفارا للحياة ال�صيا�صية فاختفى،
ون�رشت مقالت كثرية عن مقتله لكي يرد لعل
رده يحدد مكانه لكنه مل يرد.
يف اأكتوبر  1965اأر�صل جيفارا ر�صالة اإىل
كا�صرتو تخلى فيها نهائيا عن م�صوؤولياته يف
قيادة احلزب ،وعن من�صبه كوزير ،وعن رتبته
كقائد ،وعن و�صعه ككوبي ،اإل اأنه اأعلن عن
اأن هناك روابط طبيعة اأخرى ل ميكن الق�صاء
عليها بالأوراق الر�صمية ،كما عرب عن حبه
العميق لكا�صرتو ولكوبا ،وحنينه لأيام الن�صال
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يف يوم  8اأكتوبر  1967ويف اأحد وديان
بوليفيا ال�صيقة هاجمت قوات اجلي�س البوليفي
املكونة من  1500فرد جمموعة جيفارا
املكونة من  16فرد kا ،وقد ظل جيفارا ورفاقه
يقاتلون � 6صاعات كاملة وهو �صيء نادر
احلدو çيف حرب الع�صابات يف منطقة �صخرية
وعرة ،جتعل حتى الت�صال بينهم �صبه م�صتحيل.
وقد ا�صتمر «ت�صي» يف القتال حتى بعد موت
جميع اأفراد املجموعة رغم اإ�صابته بجروح
يف �صاقه اإىل اأن oد qمرت بندقيته (م )2-و�صاع
خمزن م�صد�صه وهو مايف�رش وقوعه يف الأ�رش
حي kا .نoقل «ت�صي» اإىل قرية «لهيجريا» ،وبقي
حي kا ملدة � 24صاعة ،ورف�س اأن يتبادل كلمة
واحدة مع من اأ�رشوه.
اأطلق عليه الر�صا�س من اأعلى اإىل اأ�صفل حتت
اخل�رش حيث كانت الأوامر وا�صحة بعدم
توجيه النريان اإىل القلب اأو الراأ�س حتى تطول
فرتة احت�صاره.
يف العام 1997م ك�صف النقاب عن جثمانه
واأعيد اإىل كوبا ،حيث قام الرئي�س الكوبي
ال�صابق فيدل كا�صرتو بدفنة ب�صفة ر�صمية.

امل�صرتك.اأكدت هذه
الر�صالة اإ�رشاره على
عدم العودة اإىل كوبا
ب�صفة ر�صمية ،بل كثائر
يبحث عن مالذ اآمن
بني احلني والآخر .ثم
اأوقف م�صاعيه الثورية
يف الكونغو واأخذ الثائر
فيه يبحث عن ق�صية
عاملية اأخرى.
الكونغو
يف عام 1965
�صافر جيفارا اإىل
الكونغو و�صعى لإقامة
جمموعات حرب
ع�صابات فيها .ومع
اأن فكرته مل تلق �صدى
وا�صعا لدى بع�س
القادة ،اأ�رش جيفارا
على موقفه ،ومتوه
مبالب�س رجل اأعمال
ثري،
لينطلق يف
رحلة طويلة �صافر فيها من بلد
اإىل اآخر ليواجه امل�صاعب تلو
الأخرى.
� 7أكتوHر 1970
k
ا
م�صاند
أفريقيا
ل
«ت�صي»
ذهب
اإجالء  30000م�صتوطن اإيطا‹ عن ليبيا بعد قيام
لـ
قائدا
التحررية،
للثورات
الثورة التي قادها معمر القذايف يف � 1صبتمرب
 125كوبيا ،ولكن ف�صلت التجربة
 ،1969وكان هوؤلء قد مت توطينهم يف ليبيا من قبل
الأفريقية لأ�صباب عديدة ،منها
النظام الفا�صي�صتي يف اإيطاليا الذي حكم بني عامي
عدم تعاون روؤو�س الثورة
.1943 - 1922
الأفارقة ،واختالف املناñ
� 8أكتوHر 2004
واللغة ،وانتهى الأمر بالـ»ت�صي»
انفجار فندق هيلتون يف �صيناء يودي بحياة  28قتيل
يف اأحد امل�صت�صفيات يف براÆ
للنقاهة.
 100hجريح و 30مفقود ،واأ�صابع التهام ت�صري
É«Ø«dƒH
اإىل تنظيم القاعدة.
مل يكن م�رشوع «ت�صي» خلق حركة
� 9أكتوHر 2001
م�صلحة بوليفية ،بل التح�صري
جمل�س الأمن الدو‹ يوؤيد بالإجماع ال�رشبات
لر�س �صفوف احلركات التحررية
الأمريكية على اأفغان�صتان باعتبارها k
م�رشوعا
عمال
k
يف اأمريكا الالتينية ملجابهة
ب�صبب رف�س حكومة طالبان يف اأفغان�صتان ت�صليم
النزعة الأمريكية امل�صتغلة
اأ�صامة بن لدن املتهم الأول يف هجمات � 11صبتمرب
لرثوات دول القارة .منذ بداية
على نيويورك ووا�صنطن.
عام  1967وجد جيفارا نف�صه
� 10أكتوHر 1950
مع مقاتليه الع�رشين ،وحيد kا
يواجه وحدات اجلي�س املدججة
اندلع اأزمة �صيا�صية يف م�رش بعد الك�صف عن ف�صيحة
بال�صالح بقيادة ال�صي اأي اإيه يف
الأ�صلحة الفا�صدة التي تورطت فيها �صخ�صيات �صيا�صية
أراد
براري بوليفيا ال�صتوائية .ا
كبرية اتهمت ب�رشاء اأ�صلحة وذخائر فا�صدة للجي�س
الوقت
جيفارا اأن مي�صي بع�س
امل�رشي اأثناء حرب  1948مما �صاهم يف هزمية
يف ح�صد القوى والعمل على جتنيد
القوات امل�رشية.
الفالحني والهنود احلمر من
� 11أكتوHر 1910
حوله ،ولكنه اأجرب على خو�س
الرئي�س الأمريكي ثيودور روزفلت ي�صبح اأول رئي�س
املعارك مبكر kا.
�Zتيال¬
يف العامل يطري بالطائرة وذلك ملدة اأربع دقائق يف
األقي القب�س على اثنني من
طائرة من �صنع الأخوان رايت يف ولية ميزوري.
مرا�صلي الثوار ،فاعرتفوا حتت
� 12أكتوHر 1910
ق�صوة التعذيب اأن جيفارا هو قائد
انتحار وزير الداخلية ال�صوري غازي كنعان
الثوار .فبداأت حينها مطاردة
يف مكتبة وذلك بعد اإدلئه بحديث اإذاعي لإحدى
ل�صخ�س واحد .بقيت ال�صي اأي
الإذاعات اللبنانية.
اأيه على راأ�س جهود اجلي�س
البوليفي طوال احلملة ،فانت�رش
� 13أكتوHر 1990
اآلف اجلنود لتم�صيط املناطق
عملية ع�صكرية لبنانية � -صورية �صد قائد اجلي�س
رجال
الوعرة بحثا عن اأربعني
اللبناين رئي�س احلكومة الع�صكرية مي�صال عون
جيفارا
�صعيفا وجائعا .ق�صم
املتح�صن يف ق�رش بعبدا الرئا�صي والذي اعترب
أم�صوا
ا
ثم
تقدمها،
قواته لت�رشيع
متمردا ،واأدت العملية اإىل خروج عون من الق�رش
k
بعد ذلك اأربعة اأ�صهر متفرقني عن
الرئا�صي ومقتل واعتقال العديد من منا�رشيه.
بع�صهم يف الأدغال .اإىل جانب

ôHƒàcCG çGóMCG

ظروف ال�صعف والعزلة هذه،
تعر�س جيفارا اإىل اأزمات ربو
حادة ،مما �صاهم يف ت�صهيل
البحث عنه ومطاردته.

� 9أكتوHر 1967

اإعدام الثائر الأرجنتيني اإرن�صتو ت�صي جيفارا يف
بوليفيا وذلك بعد يوم واحد من من اعتقاله وحماكمته
يف حماكمة ميدانية �رشيعة
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