
1 Thursday September 2,  2010- Vol 3  Issue#82

www.ghorbanews.com

                                                                                                      www.ghorbanews.com أ�سبوعية �ساملة حرة م�ستقلة�   

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

Free Consultation: 973-767-2050 :á«fÉ›  äGQÉ°ûà°SEG

The Law Offices of 

Aiman Ibrahim, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º`````̀«`````̀gGô`````̀HEG ø```````````̀ÁCG

Thursday, september 2,  2010 | Vol. 3 - Issue 82 

∞fÉj Öàµe 
IÉeÉëª∏d »Ø«d 

á«fÉ› IGQÉ°ûà°SG

á«FÉæL ÉjÉ°†b *
Iôé¡dG *
¥Ó£dG *

(212)571-9200
325 Broadway, Suite 401 New York, NY 10007

ص4

 ‘ QÉædG ¿ƒ∏©°ûj ¿ƒaô£àe
 â– »eÓ°SEG õcôeh óé°ùe

»°ù«æ«J áj’h ‘ AÉ°ûfE’G

ص6

π«FGô°SE’ øeC’Gh á«æ«£°ù∏a ádhO

 - �أوباما يطلق �ملفاو�سات ر�سميًا
- حزب �لله: ال مكا�سب فل�سطينية من �ملفاو�سات

 ájÉ¡f ÜGÎbEG ™e
 ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T

 ‘ Rƒ«f áHôZ áØ«ë°U
 ,ø¨«°û«e ,∑Qƒjƒ«f
 ,¿ÉæÑdh øª«dG ,ô°üe

 Gó«©°S Gó«Y ºµd ≈æªàJ
 ÒîH ºàfGh ΩÉY πch

 ºµ«∏Y ˆG √OÉYCG
¬cÈdGh ÒÿÉH



2

www.ghorbanews.com

Thursday September 2,  2010- Vol 3  Issue#82

∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

á«ÑW äGOÉ¡°T êGôîà°SG ™e πeÉ°T »ÑW ∞°ûc
∫hÎ°ù«dƒµdGh ΩódG §¨°V êÓYh Ö∏≤dG ¢VGôeCGh ôµ°ùdG êÓY

ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûgh Ωõ«JÉehôdGh π°UÉØŸG Ω’BG
áFôdG ¢VGôeCGh Ö∏≤dG ∞©°V øY ôµÑŸG ∞°ûµdG

 C&B »FÉHƒdG …óÑµdG ÜÉ¡àd’G êÓY
iô¨°üdG äÉMGô÷Gh ÇQGƒ£dG ä’ÉM ™«ªL

á«Ñ£dG π«dÉëàdG ™«ªLh (TLC) »Ñ£dG ∞°ûµdG

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

ô¶ædGh ™ª°ùdG ∞°ûc
∫ÉØWCÓd á«°SQóŸG ôjQÉ≤àdG ™«ªLh

áeRC’Gh Qó°üdG á«°SÉ°ùM
ájó∏÷G ¢VGôeC’G

è◊G äÉª«©£J ™«ªL
´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW áMƒàØe IOÉ«©dG

ÚeCÉàdG »∏eÉM Ò¨d ¢UÉN º°üN
äÉæ«eCÉàdG ´GƒfCG ™«ªLh Òµjó«ŸGh ó«µjó«ŸG πÑ≤f

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

364 86th Street, 4th Ave. Brooklyn,  NY 11209á∏FÉ¨dG ÖW ‘ »µjôeC’G OQƒÑdG ≈∏Y π°UÉM
»Ñ£dG ¿ôKƒ∏dG õcôe -ÇQGƒ£dG º°ù≤H ÜhÉæe Ö«ÑW

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors

 Niranjan K Mittal
ÚjGô°ûdGh Ö∏≤dG »FÉ°üNCG Éæjód ¿B’G

Oƒ¡éŸÉH Ö∏b º°SQh IÎ°ùb
International cardiologist

 Stress tert
Catheterization

By Appointment

…óسا∫ �لزبيûمي
كان يل مر�صد روحي هو قريب و�صديق، ولد يف العام 

1914 يف اأرمينيا وتويف يف لبنان العام 1990، 

كنت اأ�صتمتع بالإ�صغاء اإليه متحّدثًا فكانت  حكاياته يل حكما 

ل زالت تنري طريقي حتى اليوم، األيكم واحدة من ق�ص�صه 

التي  اعتمدتها حلياتي مبداأ:

منذ اأزمنة بعيدة كان الإ�صكندر املقدوين قائدا وفاحتا 

عظيما، هوايته احلروب و�صعاره الن�رص، وكل مرة كان 

يجتاح مدينة كانت رجالها تهرب خوفا من القتل وال�صجن، 

والن�صاء يهربن خوفا من ال�صبي.

بعد اأحد الغزوات يف مدينة لبنانية  وبعد اأن �صيطر جي�ش 

الإ�صكندر عليها، هرب جميع ال�صكان اإل رجل واحد �صبطه 

جي�ش الإ�صكندر م�صتلقيا يرندح الأ�صعار وي�صتمع بزقزقة 

الع�صافري و بن�صيم امل�صاء، تعجب عنا�رص الفرقة وبدل من 

اإلقاء القب�ش عليه ذهبوا اإىل الإ�صكندر يخربونه اأنهم للمرة 

الأوىل ي�صادفون رجال من مدينة حمتلة غري خائف، اإمتط 

القائد ح�صانه الأبي�ش اجلميل وحلق به ع�رصات الفر�صان، 

و�صل اإىل حيث الرجل، قاألقى التحية عليه، رد الرجل 

التحية الذي تابع  مواويله وكان �صوته جميال، غ�صب قائد 

الفر�صان لأن القروي مل يقف اأحرتاما لالإ�صكندر العظيم، 

حاول الفر�صان اإعتقاله فمنعهم ال�صكندر الذي  �صاأل الرجل: 

ماذا تفعل هنا اأيها الرجل؟ فاأجاب القروي، لن اأجيبك 

قبل اأن جتيبني عما تفعله اأنت هنا اأيها الإ�صكندر؟ غ�صب 

الفر�صان وحاولوا اإعتقال الرجل فمنعه  فمنعهم الإ�صكندر 

وقال له:  اأنا هنا اأغزو هذه املدينة، �صاأله الرجل من 

اأين اأتيت واىل اأين �صتذهب؟ فقال اأنه اإنتهى لتوه من غزو 

تركيا وهو �صيذهب لغزو م�رص، �صاأله الرجل عن هدفه 

التايل فقال الإ�صكندر �صاأغذو مدنا اأخرى يف اأفريقيا، ثم 

اأوروبا ثم اآ�صيا، وظل يعدد له مدنا والرجل ي�صاأله ماذا 

بعد، اإىل اأن تعب الإ�صكندر فقال: يف النهاية �صاأذهب اإىل 

بلدتي ال�صغرية يف مقدونيا، هناك يل اأم تربي الدجاج، 

وهناك �صجرة �صنديان تظلل بهو املنزل  ال�صغري، �صاأذهب 

اإىل هناك فاأ�صتلقي يف الطبيعة لأ�صتمتع بزقزقة الع�صافري 

وبن�صيم مقدونيا،  فالتفت اإليه القروي اللبناين وقال له: كل 

هذه احلروب والغزوات والدمار والقتل لت�صتلقي وت�صتمتع 

بالطبيعة؟ ها اأنا اأفعل ذلك وح�صلت على ذلك بدون اأن 

اأ�صنع هذه احلروب، اإنك حقا واحد من اأغبى الأغبياء ايها 

الإ�صكندر العظيم...!

 قتل الإ�صنكندر العظيم  يف اإحدى املعارك، اإنقر�ش ن�صله 

وذريته، وحتولت ق�صوره اإىل م�صاكن للذئاب وللالأفاعي 

اجلائعة...!

اأما اللبناين فاأنهى حياته يف الطبيعة بني اجلبال والأنهار، 

واأجنب البنني والبنات الذين �صادقوا الأر�ش والرتاب 

و�صنعوا وطنا بعرق اجلبني ودماء القلوب، وتزعمهم عرب 

التاريخ عمالقة و�صعاليك  بثياب ملوك، ت�صح فيهم الآية 

الكرمية:

»امللوك اإذا دخلوا قرية اأف�صدوها وجعلوا اأعزة اأهلها اأذلة«

اأكتب هذه املقالة واأنا اأتفرج على ع�رص �صقطت ِقيمه 

ومبادئه، عامٌل انت�رصت فيه املادة على الإن�صان واأ�صبح 

يلهث خلفها متخطيًا كل العادات مل يعد للكبري اإجالل 

واإحرتام ومل تعد العائلة متما�صكة، فالأخ يكره اأخيه، 

ع�رٌص من اأب�صع الع�صور مل تر فيه الب�رصية عرب تاريخها 

ف�صاد كالذي  نراه، فيه الرجال تعا�رص الرجال، والن�صاء 

تتزاوج مع الن�صاء، والكرامات تباع باأ�صعار رخي�صة، 

والزعماء خ�صو�صًا يف �رصقنا يبيعون اأوطانهم و�صعوبهم 

من اأجل اإقتناء ال�صيارات الفاخرة لأولدهم ومعاطف الفرو 

لن�صائهم،وهم ميار�صون الظلم باإ�صم ال�رصيعة واإ�صم الله وقد 

ن�صوا اأنهم �رصقوا ال�صلطة من الله، انه ع�رص يبيع فيه الإن�صان 

دينه من اأجل دنياه.

 غاب الح�صان والت�صامح  واملحبه والقناعه لي�صيطر الطمع 

والفجور.

 ال�صفينة تغرق مبن فيها، فهل من منقذ؟؟؟؟

≈æØj ’ õæc áYÉæ≤dG
AGQBG
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جالل اأمني

 عندما وجدت �صفحة كاملة فى اجلريدة اليومية �صبه الر�صمية، 

fl�ص�صة لإعالن �رصكة من �رصكات التليفونات والت�صالت وفيها 

الإعالن التاىل: »اتكلم زى ما انت عايز«، �صعرت بغ�صب �صديد، 

وكاأن اأحدا وجه اإىلnّ اإهانة 

�صخ�صية كما �صعرت مبرارة 

اإذ ذكرنى الإعالن مبا 

اأ�صبحت اأراه يوميا من 

ا�صتهتار باللغة العربية.

ما اأكÌ ما اأ�صبحت اأ�صادفه 

من اأمثلة لإدخال حر± 

الباء على الأفعال، اإذ 

يكتب الفعل (بن�رصب) بدل 

من (ن�رصب)، وا�صتخدام 

الهاء اأو احلاء بدل من 

حر± ال�صني للتعبري عن 

امل�صتقبل، اأى (حان�رصب) اأو 

(هان�رصب) بدل من (�صن�رصب) اأو (�صو± ن�رصب).. وهكذا.

املده�ش اأن �صحفا اأحبها واأحرتمها (فيما عدا هذا ال�صلوك منها) 

تن�رص مثل هذا الكالم، واأ�صخا�صا اأحبهم واأحرتمهم يكتبونه اأي�صا `` 

بل واأحيانا يكتبون عمودا كامال وثابتا فى �صحيفتهم وي�صتخدمون 

فيه العامية على هذا النحو. ناهيك عن ازدياد عدد الكتب التى 

تكتب كلها بالعامية، وكذلك العناوين التى تو�صع على الغال±.

كنت ول اأزال كلما �صادفت هذه الأمثلة املتزايدة ل�صتخدام 

التعبريات العامية فى الكتابة بدل من الف�صحى، اأحاول اأن اأعر± 

�رص غ�صبى و�صبب هذا ال�صعور باملرارة. و�صاأحاول هنا مرة 

اأخرى الو�صول اإىل اإجابة.

اأعر± التف�صري ال�صائع الذى يقوم على عدم قدرة العرب، من غري 

امل�رصيني، على فهم لغتنا العامية ب�صهولة، وعلى الأخ�ش فى 

القراءة، ومن ثم القول باأن الكتابة بالعامية ت�صيق من جمهور 

القراء وقد ت�صاهم فى تفريق العرب بدل من جتميعهم. ولكنى 

اأعرت± باأن هذا التف�صري مل ي�صف غليلى قط، اإذ اأح�ش دائما باأن 

هناك اأ�صبابا اأهم من هذا بكثري لكراهية ا�صتخدام العامية فى 

الكتابة. 

فهذا التف�صري يقوم على ‹رد »الكم«، اأى عدد القراء، بينما اأ�صعر 

اأن اÿطيÄة هنا تتعلق ب�صىء اأعمق من هذا، واأنه مي�ش امل�رصيني 

مثلما مي�ش �صائر العرب راجعا اإىل دافع �صيا�صى (الرغبة فى 

توحيد العرب) وهو دافع قد يهم بع�ش النا�ش ول يهم غريهم، 

بينما اأعتقد اأن الإ�صاءة اإىل اللغة العربية، على هذا النحو ترجع 

اإىل اأ�صباب يجب اأن تهم اجلميع.

تذكرت، واأنا اأحاول البحث عن تف�صري، احلادثة التالية التى 

وقعت منذ نحو �صتني عاما، فعندما قامت ثورة يوليو 1952, 

كنت وبع�ش اإخوتى مل نبل≠ الع�رصين بعد، وكان اأبى قد جتاوز 

اÿام�صة وال�صتني. كان من الطبيعى اأن يكون حما�صنا للثورة، 

نحن ال�صبان ال�صغار، اأكرب بكثري من حما�ش اأبى، الذى ل بد اأن 

�صاد± فى حياته اأمثلة عديدة لأحداç علق عليها اآمال كبرية ثم 

خاب اأمله فيها، فتعلم األ يتحم�ش اأكÌ من الالزم حلادç �صعيد 

مثل قيام الثورة. ثم راأيناه بعد اأيام قليلة من قيام الثورة يعرب 

عن غ�صبه و�صخطه عندما �صمع اأحد قواد الثورة يلقى خطبة فريتكب 

اأخطاء �صنيعة فى النحو: كن�صب الفاعل ورفع املفعول به.. اإلخ. 

تذكرت هذا لأن غ�صب اأبى لبد اأن كان لنف�ش اأ�صباب غ�صبى من 

العتداءات املتكررة اليوم على اللغة العربية. فما �رص غ�صب اأبى 

اإىل هذه الدرجة؟

و�صلت اإىل النتيجة الآتية: اأن ما يحدç للغة العربية الآن له عالقة 

وثيقة بالنحطا• احل�صارى. اإنه فى حد ذاته مظهر وا�صح “ام 

الو�صوع لتدهورنا فى م�صار التح�رص اأو النحطا•. اإذ ما الذى 

يعنيه التح�رص 

بال�صبط؟ قد يعنى 

اأ�صياء كثرية 

ولكن األي�ش من 

�صمات التح�رص، 

املراعاة 

ال�صارمة لبع�ش 

القواعد اجلمالية 

اأو الأخالقية 

التى اتفق عليها 

النا�ش، (اأو 

على الأقل اتفق 

عليها الأ�صخا�ش 

الأكÌ رقيا 

وتهذيبا من 

الآخرين)؟ قد تكون هذه القواعد �صكلية بحتة (اأو قد تبدو كذلك)، 

ومع ذلك ي�رص هوDلء عليها، ويعلقون اأهمية بالغة على مراعاتها. 

اإذ ما الفرق بال�صبط بني التناول »املتح�رص« للطعام، والتناول 

»املبتذل« له؟ الثنان يوDديان نف�ش الغر�ش (اأو هكذا يبدو الأمر)، 

وهو ملء املعدة واإ�صباع حاجة �رصورية، ولكن ملاذا نعترب 

بع�ش طرق تناول الطعام اأكÌ »حت�رصا« من غريها، فنتطلب عدم 

ال�صتعجال فى الأكل، ومراعاة عدم �صقو• بع�صه على الثياب، 

ومراعاة الآخرين الذين يتناولون الطعام معك، وقد ي�رص البع�ش 

على ا�صتخدام ال�صوكة واملعلقة وال�صكني بدل من ا�صتخدام اليد 

املجردة، بينما قد يعترب اآخرون هذا من قبيل »ال�صكليات« غري 

املهمة؟

اإن التم�صك »بال�صكل« كثريا ما يكون اأمرا جوهريا، فهو قد 

ي�صفى جمال على بع�ش اأنواع ال�صلوك، نفتقده اإذا خال ال�صلوك 

منه، وقد ينطوى على �صبط للنف�ش فال يبدو الإن�صان كاحليوان 

املتوح�ش الذى ل هم له اإل اإ�صباع حاجاته باأ�رصع واأ�صهل طريقة 

‡كنة. كما اأن هذا التم�صك بال�صكل قد مينع النا�ش من الإفرا• فى 

»التحرر«، حيث يت�رص± كل منهم على هواه اإىل حد اأن ينفر• 

العقد، وت�صعف الروابط بني النا�ش، اإذ ي�صبح كل �صىء ‡كنا، 

وكل طريقة فى التعبري جائزة، في�صبح من املباح اأن تعرب عن 

امل�صتقبل بال�صني اأو باحلاء اأو بالهاء، واأن تعرب عن الرغبة فاأن 

تقول اإنك »تريد« اأو »عاوز« اأو »عايز«.. الخ.

اإن التح�رص قد ل يزيد على مراعاة بع�ش »الأ�صكال» و»املرا�صم« 

و»الطقو�ش« و»القواعد«، والنحطا• لبد اأن ي�صحبه رف�ش 

التقيد باأى قاعدة، مبا فى ذلك قواعد التعبري عن النف�ش بالكالم اأو 

الكتابة.

قلت لنف�صى »لبد اأن هذا هو جزء من تف�صري ما قراأته مرة من اأن 

هارون الر�صيد، فى قمة ازدهار احل�صارة العربية والإ�صالمية، 

كان يجعل ولديه، الأمني واملاأمون، ينحنيان اأمام املدر�ش الذى 

جاء لتعليمهما النحو، في�صاعدانه على و�صع قدميه فى نعليه«.
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ت حمليا

 ∑Qƒjƒ«f óé°ùe AÉæH :»æeCG ÒÑN
IóYÉ≤dG º«¶æàd áHô°V

نيويورك

 قال خبري اأمريكي ب�صوDون الإرهاب، 

الأربعاء، اإن بناء مركز اإ�صالمي وم�صجد 

قرب موقع هجمات 11 �صبتمرب/اأيلول 

يف مدينة نيويورك، من �صاأنه اأن يحرم 

تنظيم القاعدة من »موارده الرئي�صية لتجنيد 

املقاتلني.«

وقال ماثيو األك�صاندر، موDلف كتاب »كيف 

ترو�ش اإرهابيا؟« اإن ال�صبب الأ�صا�صي الذي 

جعل املقاتلني الأجانب يتدفقون اإىل العراق 

هو »ما ح�صل يف �صجن اأبوغريب، ومعتقل 

غوانتانامو،« يف اإ�صارة اإىل املعتقلني 

الأمريكيني �صيÄي ال�صمعة يف بغداد وكوبا.

وكان األك�صاندر، الذي عمل حمققا مع اجلي�ش 

الأمريكي يف العراق، يتحدç لل�صحفيني يف 

موD“ر دعا له ن�صطاء للدفاع عن م�رصوع 

املركز الإ�صالمي املثري للجدل يف نيويورك، 

والذي يحمل ا�صم »م�صجد الأر�ش ال�صفر.«

من جهته، قال اÿبري الأمني اأندرو بي�صفت�ش، 

الذي �صارك يف املوD“ر اإن حرب الوليات 

املتحدة لي�صت مع الإ�صالم، م�صيفا: »نحن ل 

نحارب امل�صلمني، ولو اأردنا اأن نخو�ش 

حربا �صد الدين الإ�صالمي فال ميكننا 

النت�صار فيها.«

والأ�صبوع املا�صي، احت�صد املÄات من 

الأمريكيني قرب موقع هجمات احلادي ع�رص 

 »eÓ°SEG õcôeh óé°ùe ‘ QÉædG ¿ƒ∏©°ûj ¿ƒaô£àe
»°ù«æ«J áj’h ‘ AÉ°ûfE’G â–

قال مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي ال± بي اأي، 

اإنه يحقق يف مالب�صات حريق �صب يف موقع خ�ص�ش 

لبناء م�صجد يف منطقة مورفري�صبورو بولية تيني�صي 

الأمريكية، قائال اإنه احلادç يجعل »افرتا�ش كونه 

متعمدا اأمر معقول.«

واأفادت رحماء اأن كيث مو�صيز العميل اÿا�ش يف 

املكتب اأبل≠ باأنه »جري حاليا حتليل الأدلة ملعرفة ما 

اأ�صل اندلع النريان، وعلينا اأن نتتبع الأدلة جميعها 

ملعرفة احلقيقة.«

ووقع احلريق يف وقت مبكر من �صباح ال�صبت يف موقع 

خ�ص�ش لبناء م�صجد ومركز مورفري�صبورو الإ�صالمي يف 

ولية تيني�صي، وحتقق عدة �صلطات اأمنية يف مالب�صاته، 

منها مكتب التحقيقات الفدرايل، ومكتب مكافحة تهريب 

الكحول والتب≠ والأ�صلحة النارية واملتفجرات، وحمققي 

مكتب ال�رصيف مبقاطعة روثرفورد.

واأتت النريان على عدة مركبات اإن�صائية كانت يف 

املوقع، وفقا ملا اأكده كامي عيا�ش، وهي م�رصفة 

على امل�صجد، والتي اأكدت اأن رجال الإطفاء يف 

املنطقة اأبلغوها اأن املركبات تلك ” ر�صها مبادة قابلة 

لال�صتعال.

وكان م�رصوع بناء املركز الإ�صالمي اأثار جدل يف 

ولية تيني�صي، اإذ نظم عدة مÄات من املعار�صني يف 

يوليو/“وز املا�صي، 

م�صرية �صد بناء امل�صجد، 

�صمن اعرتا�صات على 

الدين الإ�صالمي نف�صه.

 
وال�صهر املا�صي، عمد 

حاكم ولية تيني�صي 

رون رمزي اإىل انتقاد 

امل�رصوع علنا، قائال 

»ميكن حتى اأن نثري 

ال�صوDال حول ما اإذا 

كان الإ�صالم هو بالفعل 

ديانة، اأم اأن له طبيعة 

قومية اأو اأنه اأ�صلوب 

حياة اأو اإطار جامع 

لفرقة دينية، اأو كل ما 

قد ترغبون بقوله.«

وتابع: »نحن نقوم بحماية اأدياننا، ولكن يف الوقت 

عينه علينا اأن نعر± باأن هذا اأمر �صيكون علينا 

مواجهته.«

من جانبه، اأ�صدر ‹ل�ش العالقات الإ�صالمية الأمريكية 

بيانًا دعا فيه رامزي اإىل الجتماع مع قادة ال�رصيحة 

من �صبتمرب/اأيلول الأحد، منق�صمني بني موDيد 

للم�رصوع، وبني معار�صني له، قاموا برفع 

�صعارات حتذر من »املد الإ�صالمي يف البالد 

وانت�صار امل�صاجد،« التي اعتربوا اأنها تهدد 

احلرية وتذّكر بالهجمات.

وحملت كل ‹موعة يافطات تطرح من 

خاللها اأفكارها، بينما قامت ال�رصطة 

بالف�صل بني املتظاهرين منعًا لت�صادمهم، 

وحر�ش املعرت�صون على اإقامة امل�صجد 

على رفع �صعارات بينها »ل حلكم ال�رصيعة،« 

و«اأوقفوا ال�رصيعة قبل اأن توقفكم،« و«ل 

للم�صاجد هنا،« بينما قالت اللجنة امل�رصفة 

على م�رصوع امل�صجد ل`CNN اإنها ل تعتزم 

تغيري مكانه رغم العرتا�صات الوا�صعة.

ويرى منتقدو امل�رصوع اأن اإقامة مركز 

اإ�صالمي يف موقع املركز التجاري الذي 

دمرته هجمات عنا�رص مت�صددة »اإهانة 

موDملة.«

وقد اأثار م�رصوع بناء املركز الإ�صالمي 

يف املنطقة موجة ا�صتياء �صعبي، ك�صف 

عنها ا�صتطالع اأجرته CNN بالتعاون مع 

»ري�صري�ش كورب« ال�صهر املا�صي، وجد اأن 

معار�صي املخطط ي�صل اإىل 68 يف املائة 

من جملة امل�صتطلعني، وهو ما و�صفه حاكم 

نيويورك، ديفيد باتر�صون، باأنه موD�رص باأن 

»جراح 9/11 مل تندمل بعد.«
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وا�صنطن (رويرتز) - قالت وزارة 

العدل المريكية يوم الربعاء اإن 

‡ثلي الدعاء المريكيني اتهموا 

زعيم طالبان باك�صتان حكيم الله 

حم�صود بالتاآمر لقتل �صبعة من العاملني 

بوكالة املخابرات املركزية يف قاعدة 

اأمريكية بافغان�صتان يف دي�صمرب كانون 

الول املا�صي.

واتهم حم�صود الذي يعتقد انه موجود 

يف املناطق القبلية الباك�صتانية ويتزعم 

حركة طالبان باك�صتان بالتامر 

لقتل اأمريكيني يف اÿارج والتامر 

ل�صتخدام اأ�صلحة الدمار ال�صامل.

ويف 30 دي�صمرب كانون الول قام 

طبيب اردين ك�صب ثقة العاملني 

بوكالة املخابرات املركزية بتفجري 

قنبلة flباأة حتت مالب�صه بعد اأن دخل 

‹معا �صديد التح�صني خارج خو�صت. 

وكان هذا الهجوم ثاين اأكÌ الهجمات 

دموية يف تاريخ وكالة املخابرات 

املركزية.

وقال م�صوDول اأمريكي طلب عدم ن�رص 

ا�صمه »ت�صتهد± التهم اجلنائية التعامل 

مع حكيم الله (حم�صود) يف حالة القب�ش 

عليه .. ميكن اأن يواجه العدالة بطرق اأخرى 

اأي�صا. هذا مل يتغري.«

وحتاول القوات المريكية قتل حم�صود منذ 

الهجوم من خالل هجمات بطائرات بدون 

طيار. وعر�صت وزارة اÿارجية المريكية 

مكافاأة ت�صل اىل خم�صة ماليني دولر مقابل 

معلومات توDدي اىل مكانه.

وبعد الهجوم ظهر �رصيط فيديو للمهاجم 

النتحاري حدد فيه هويته بانه الردين 

همام خليل اأبو مالل البلوي وهو جال�ش 

بجوار حم�صود معلنا امل�صوDولية عن الهجوم 

النتحاري وم�صريا اىل انه كان انتقاما 

ملقتل زعيم اجلماعة بيت الله حم�صود.

و” انت�صال �صاقي البلوي من مكان 

النفجار و�صاعد اجراء حتليل احلم�ش 

النووي يف حتديد هويته. وا�صيب اي�صا 

�صتة اأمريكيني يف هذا الهجوم

امل�صلمة من �صكان تيني�صي حتى يتمكن من احل�صول على 

»معلومات متوازنة ودقيقة حول الإ�صالم.«

وقال مدير العالقات الداخلية يف املجل�ش، اإبراهيم 

كوبر، اإنه يالحß خالل الفرتة املا�صية موجة متزايدة 

من الدعوات اإىل تقييد احلريات الد�صتورية املمنوحة 

للم�صلمني
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ثقافة اليمن ا�صبحت �صيكولوجية عنوان يتعدد اىل عدة 

عادات متنوعة.التي منها يحكم نوعية اكلنا وا�صدقائنا 

ومنا�صباتناورثانا.

ا�صبح تعاطي القات منت�رصا عرب الزمان ،وا�صبح زماننا 

هذامتم�صكا بثقافة القات حيث  ان اكÌ الظواهر هو 

تعاطي طالب وطالبات املدر�صة القات.بغ�ش النظر عن 

الجيال ال�صابقة انها يف الول والخري جزء ا�صا�صي من 

العادات والتقاليد لذوي �صعبنا.

  ‹ال�ش القات كثرية ومتعددة من �صمال اليمن اىل 

جنوبها،وتتعاطى يف كل منا�صبة حتى واذا كان عزاء 

ومن �صمنها عزاء �صخ�صا قدوتويف  بالقات مت�صمما، ومع 

ذلك يتعاطى القات يف راثائه.ان املجال�ش التي يجب 

ان يرثا عليها هو عندما لبيت دعوى احدى زميالتي  يف 

مقيل »اتخزين القات«يف منزلها .ال�صيء الذي جعلني 

ا�صعر بال�صف هو عندما دخلت املقيل رايت فتيات ليبلغن 

اÿام�صه ع�رص من عمرهن وفتيات اجلامعه يتعاطني 

القات..

ال�صبب الذي جعلني ا�صعر بال�صف هو مل تكن ظاهره فثيات 

املدر�صة واجلامعات يتعاطني القات قبل ع�رصين �صنة ال 

بعد زواجهن،

ا�صبحت تلك العادة منت�رصة ولكنها لي�صت جيدة ل�صبابنا 

ب�صبب اإدمانهم املبكر وم�صيعة للوقت.فنحن بداأنا بتعاطي 

القات خا�صة ابعد زواجنا والبع�ش منهن بعد كمال 

درا�صتهن واثناء حياتهن املهنية.حيث اثار ف�صويل اثناء 

القات ب�صوDال بع�ش الفتيات عن �صبب تعاطيهن املبكر 

للقات

اجابت احداهن هو ان ليوجد يف بالدنا مانفعلة وان  

وانها احبت ان تكون لعبة تن�ش ولكن اهلها قامو 

بقمعها، لذا فهي تتلقتي مع زميالتها يف بيت اختها 

املتزوجه لتعاطي القات.رمبا يكون ب�صبب الكبت والقمع 

ونحن لدينا الكثري من الطاقة .ونلريد ان نعمل ا�صياء 

كثرية ولكن لتتوافق مع عادتنا وتقاليدنا.

ثم اجابت  اخرى هو  عملها ودر�صاتها اجلامعية �صبب لها 

ال�صغوطات النف�صية لذلك.يجب   ان تلقى متنف�ش ا�صبوعي.

ول يحبذا ان تخرج للهو خارجا الكافيهات واحلدائق او 

املولت.فاملقيل هنا هو املتنف�ش الوحيد

المهات �رصحن عن  �صبب تعاطي البناء القات  يف 

�صن مبكر هو ب�صبب م�صاعدة اباه يف املتجر اأو يف العمل 

اخر  .اما بان�صبة لنا نحن الن�صاء قبل الزواج لي�رصح 

لنا   تعاطي القات ال بعد الزواج ولكن تغري الو�صع الن 

وا�صبحنا ن�صجع بناتنا على التخازين للجلو�ش يف املنزل 

امام اعيننا.  رغم ان   هذا الو�صع لي�ش �صيء ايجابي على 

الطالق

�رصح احدى الدكاترة النف�صني ان افراد �صعبنا يعاين 

امرا�ش  ج�صدية ، جن�صية ونف�صية ب�صبب تعاطي القات.

منها الحبا• النف�صي ب�صبب الدمان وت�صيع الوقت 

واملال.وان البع�ش املدمنني »التخزين القات« مدة 

طويله يعانو من مر�ش انف�صام يف ال�صخ�صيه بعد مرور 

من الزمن ان القات يحتوي على واحد يف املية من ماده 

الكوكايني لذلك فهو  يعترب من احدى  قائمة املخدرات 

املمنوعة عامليا. 

ولكنها لي�صت ‡نوعة يف بالدنا  ب�صبب العادات ولذا   

هناك نتائè ال�صلبية كثرية منها  كÌه الر�صاوي يف 

القطاع احلكومي اثناء املعامالت من  اجل القات.

الطفال ميوتون جوعا  اويعانون من  �صوء التغذية من 

اجل  القات . املراهقني واملراهقات يدمنون على القات 

ومن بعد القات تعاطي ا�صياء اخرى ‡ا  يو�صولهم اىل 

ال�صياع. ان م�صكلة القات لي�ش لها حل ولن حتل يف بالدنا 

لنها ا�صبحت عادة قبلية ومن ال�صعب القالع عنها.
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O. مüسطف≈ يو�س∞ �للó�و…
جولةo مفاو�صاتm جديدة �صت�صهدها العا�صمة الأمريكية وا�صنطن 

خالل الأيام القليلة 

القادمة، مب�صاركة وح�صور ومباركة قادةm وزعماءm عرب، اإىل 

جانب الرئي�ش الأمريكي 

باراك اأوباما، الذين �صيعملون معًا على توريط رئي�ش ال�صلطة 

الفل�صطينية اأكÌ ما هو 

متور•، و�صيدفعونه نحو تقدË املزيد من التنازلت ل�صالح العدو 

الإ�رصائيلي، اإذ من 

املقرر اأن تعقد جولة املفاو�صات املبا�رصة بني ال�صلطة الفل�صطينية 

واحلكومة 

الإ�رصائيلية يف مكانm ما يف وا�صنطن، و�صيرتاأ�ش الوفدين كٌل من 

رئي�ش ال�صلطة 

الفل�صطينية ورئي�ش احلكومة الإ�رصائيلية، الذين ت�صابقا يف اإعالن 

مواقفهما قبل 

ال�رصوع يف هذه اجلولة، و�صتنظم هذه اجلولة اجلديدة من 

املفاو�صات املبا�رصة اإىل 

اأخواتها ال�صابقات من اجلولت التي عقدت برعاية الإدارة 

الأمريكية يف وا�صنطن 

وكامب ديفيد واأنابولي�ش، والتي مل يتحقق منها �صÅ، ومل تنجح 

اأيها يف التو�صل اإىل 

اأي نتيجة تر�صي الفل�صطينيني، وحتقق رغباتهم، وتقيم لهم دولة، 

 mومل ت�صتجب اإىل اأي

من مطالبهم العادلة وامل�رصوعة، كما مل حتقق الروDية الأمريكية 

التي ورثتها 

الإدارة الأمريكية و“�صكت بها، ب�رصورة قيام دولة فل�صطينية 

م�صتقلة. 

امل�صاركون يف مفاو�صات وا�صنطن املبا�رصة ثالثة اأطرا±، الراعي 

الأمريكي وامل�صجعون 

العرب، الذين �صيمار�صون دورهم املعهود يف ت�صيري املفاو�صات 

وا�صت�صافتها، وتذليل 

العقبات واجرتاح احللول، وت�صجيع الطرفني الآخرين على اجللو�ش 

معًا على طاولة 

املفاو�صات واحلوار املبا�رص، وهو ذات الدور الذي داأبوا على 

لعبه منذ �صنوات، ولكن 

دورهم يف ت�صيري املفاو�صات، واإزالة العقبات، لي�ش نزيهًا، ول 

يت�صف بامل�صداقية 

التي ينبغي على الو�صطاء اأن يتحلوا بها، اإذ يتمثل يف ‡ار�صة 

املزيد من ال�صغط على 

الوفد الفل�صطيني فقط، ليدفعوه نحو تقدË املزيد من التنازلت 

والقبول بال�رصو• 

واملواقف الإ�رصائيلية، وعدم فر�ش �رصو• جديدة، اأو و�صع 

عقبات اأمام عجلة ال�صالم، يف 

الوقت الذي يعجزون فيه جميعًا عن فر�ش اأي �رصو• على اجلانب 

الإ�رصائيلي، ويرتددون 

يف الطلب منه الرتاجع عن بع�ش الإجراءات احلكومية التي عقدت 

عملية التفاو�ش، 

وجعلت من اللقاء املبا�رص اأمرًا �صعبًا، وهدفًا �صعب املنال، 

واأ�صبح غاية ما 

يتمنونه من احلكومة الإ�رصائيلية هو التفرÆ لعدة اأيامm يف مكانm ما 

يف وا�صنطن، 

لذر الرماد يف عيون العرب والفل�صطينيني، لتبدو اأمام الراأي العام 

الدويل باأنها 

جادة يف �صعيها لل�صالم مع الفل�صطينيني، ولتظهر الإدارة الأمريكية 

اأنها جادة يف 

رعايتها للمفاو�صات الفل�صطينية – الإ�رصائيلية، واأنها جادة يف 

حتقيق روDيتها بقيام 

دولتني، فل�صطينية واإ�رصائيلية. 

اأما الطر± الثاين على طاولة املفاو�صات فهو اجلانب الإ�رصائيلي، 

الذي �صي�صل اإىل 

وا�صنطن وهو واثق من مواقفه، ويعر± ماذا يريد من جولة 

احلوار املبا�رصة، ويدرك 

الغاية والهد± من هذه الرحلة التي �صيقطع م�صافتها الطويلة رئي�ش 

احلكومة 

الإ�رصائيلية وم�صت�صاروه املفاو�صون، الذين يعرفون تفا�صيل كل 

ق�صية، ويعرفون دقائق 

كل م�صاألة، ويحملون معهم اأجندة املفاو�صات التي لن تنتهي، فهم 

 mيريدون مفاو�صات

مارثونية، ل توDدي اإىل اأي نتيجة، ول تقود اإىل اأي حل، 

 mويتطلعون فقط اإىل �صورة

جتمعهم مع رئي�ش ال�صلطة الفل�صطينية اإىل جانب الرئي�ش الأمريكي 

وبع�ش الروDو�صاء 

العرب، لتبدو اإ�رصائيل اأمام الراأي العام العاملي بغري �صورتها 

احلقيقية الب�صعة، 

التي ك�صفت عنها ‡ار�صاتها العديدة، واآخرها هجومها الدموي 

على قافلة احلرية، 

فمرادهم �صورة جميلة لدولتهم، و“�صٌك وا�صح وحا�صم وقاطع 

بثوابتهم، التي يرونها 

 mحقًا لهم، ل ينازعهم اأحٌد عليها، ول يقا�صمهم بها اأحد، فال لدولة

 mفل�صطينية

م�صتقلة، ول ان�صحاب اإىل حدود الرابع من حزيران، ول لتق�صيم 

مدينة القد�ش، ول 

لعودة الالجÄني الفل�صطينيني، ول حلرية الأ�رصى واملعتقلني، ول 

توزيع عادل 

للمياه بني الأطرا±، ول �صيادة للفل�صطينيني على اأر�صهم، ول 

�صيطرة لهم على 

معابرهم، ول �صلطة لهم على مياههم الإقليمية، و‹الهم اجلوي، 

ولكن مفاو�صاٌت 

ولقاءات تغطي الأن�صطة ال�صتيطانية، وجتمل الإجراءات التع�صفية 

الإ�رصائيلية، 

وتدفع بال�صلطة الفل�صطينية لالعرتا± بهودية الدولة العربية، بعد اأن 

�صبقت 

بالعرتا± ب�رصعية الدولة الإ�رصائيلية. 

اأما الطر± الفل�صطيني فهو الطر± الأ�صعف والأقل حيلة، رغم اأنه 

بحقه وثوابته كان 

ينبغي اأن يكون الطر± الأقوى، فلو اأنه ركن اإىل مقاومة �صعبه، 

وخيارات ال�صمود التي 

اأبدتها الأمة ت�صامنًا مع الق�صية الفل�صطينية، ملا ا�صتطاعت احلكومات 

الإ�رصائيلية 

اأن تتمادى يف غيها وعدوانها، ولكن الطر± الفل�صطيني املفاو�ش، 

الذي اأعلن تخليه عن 

كثريm من الثوابت، واأبدى ا�صتعداده للتنازل عن كثريm من احلقوق، 

وانربى للدفاع 

عن احلكومة الإ�رصائيلية، لتح�صني �صورتها، واإعادة الربيق الذي 

فقدته ب�صبب 

�صيا�صاتها، وخ�صع لل�رصو• والإمالءات الأمريكية، وقدم فرو�ش 

الطاعة لالإدارة 

الأمريكية التي تراجعت عن مواقفها ووعودها، الأمر الذي جعل 

من الطر± الفل�صطيني 

املفاو�ش اأداًة طيعة يف يد الإدارة الأمريكية، وقبل اأن يكون خرقة 

القما�ش البالية 

التي “�صح بها احلكومة الإ�رصائيلية ما �صاب �صورتها من قذى، وما 

علق بها من 

قذارة، ليفقد بذلك املفاو�ش الفل�صطيني احرتام �صعبه، وتقدير 

اأهله، وينزلق اأكÌ يف 

حماأة النق�صام والفرقة والختال±، فكان بجدارةm هو الطر± 

احلائر التائه ال�صائع 

الذي ل يعر± ماذا يريد، ول ماذا �صيحقق من هذه املفاو�صات، 

فهو ب�صعيه للح�صول 

على بع�ش الفتات من العدو الإ�رصائيلي على طاولة املفاو�صات، 

اأوقع �صعبه واأهله يف 

دائرة اÿال± واÿ�صومة، فحاله اأ�صبه بالغراب الذي عندما حاول 

اأن يقلد م�صية 

الآخرين فن�صي م�صيته، فال هو جنح يف تقليد الآخرين، ول هو 

ا�صتطاع اأن يعود اإىل 

طبيعته. 

احلقيقة املرجوة من املفاو�صات املبا�رصة، اأن الإ�رصائيليني 

يبحثون عن هدنةm مع 

املجتمع الدويل، وعن �صورةm زائفة مع ال�صلطة الفل�صطينية، واإ�صاعة 

كاذبة بحر�صهم 

على ال�صالم، ليتمكنوا من تنفيذ املزيد من اأحالمهم، بتهويد مدينة 

القد�ش، وطرد 

اأهلها، و�صحب الهوية املقد�صية من �صكانها، وم�صادرة املزيد من 

اأرا�صي ال�صفة 

الغربية، لبناء املزيد من امل�صتوطنات عليها، وتو�صيع امل�صاد فيها، 

وال�صيطرة على 

املياه اجلوفية يف ال�صفة الغربية، بينما اجلانب الفل�صطيني �صادٌر 

�صائع وحائر، ل 

يعر± ماذا يريد، ول اإىل اأين يوDدي هذا امل�صار، بل ينكر اأن 

يعرت± بحقائق م�صار 

املفاو�صات مع العدو الإ�رصائيلي، اأنه م�صار التيه، ودرب 

ال�صياع، وطريق اÿ�صارة، 

ل جناة ل�صالكه، ول فوز لعابره، ول غاية مرجوة من املوDمنني به، 

واملعتمدين 

عليه. 



6

www.ghorbanews.com

Thursday September 2,  2010- Vol 3  Issue#82

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

±Ó¨dG
kÉ«ª°SQ äÉ°VhÉØŸG ≥∏£j ÉeÉHhCG

 π«FGô°SE’ øeC’Gh á«æ«£°ù∏a ádhO
و�صط مناخ مثقل بالتوتر يف ال�صفة الغربية وانعدام الثقة يف 

املنطقة، جمع الرئي�ش المريكي باراك اوباما ام�ش الطرا± 

املعنية بعملية ال�صالم يف ال�رصق الو�صط ليعلن النطالقة 

الر�صمية للمفاو�صات املبا�رصة بني الفل�صطينيني وال�رصائيليني 

والتي �صت�صت�صيفها العا�صمة المريكية ابتداء من اليوم· 

غري ان ر�صا�ش املقاومة الفل�صطينية عاد ليدوي مرة جديدة 

يف ال�صفة الغربية م�صتهدفا من جديد امل�صتوطنني اليهود 

(حيث ا�صيب م�صتوطنان يف هجوم فل�صطيني قرب رام الله 

م�صاء ام�ش) وذلك يف رد مبا�رص على تهديدات اطلقها الرئي�ش 

المريكي للتو �صد حركة حما�ش التي تبنت عملية اÿليل اول 

ام�ش·

واأكد اأوباما اأن الوليات املتحدة تعمل ب�صكل حثيث لتحقيق 

ال�صالم الدائم بني الفل�صطينيني والإ�رصائيليني والتو�صل اإىل 

�صالم �صامل بني اإ�رصائيل وكافة دول اجلوار·

واأكد يف بيان األقاه من البيت الأبي�ش واإىل جانبه كل من 

 çارجية الأمريكية <هيالري كلينتون> ومبعوÿوزيرة ا

عملية ال�صالم جوج ميت�صيل - <كما قلت عدة مرات هدفنا هو 

حل قائم على دولتني ي�صع حدا لل�رصاع وي�صمن حقوق واأمن 

الإ�رصائيليني والفل�صطينيني· وبرغم التحديات الهائلة اإل اأننا لن 

نحيد عن هذا الهد±. 

ودعا اوباما ال�رصائيليني والفل�صطينيني اىل انتهاز <فر�صة> 

�صنع ال�صالم التي قد ل تتوافر مرة اخرى وقال ان الزعيمني 

ال�رصائيلي والفل�صطيني يعتقدان اأن من املمكن التو�صل اىل 

اتفاق لل�صالم يف ال�رصق الو�صط خالل عام وحثهما على 

ا�صتغالل الفر�صة املتاحة·

وعقد اوباما حمادثات منف�صلة مع كل من الرئي�ش الفل�صطيني 

حممود عبا�ش والعاهل الردين امللك عبد الله الثاين، 

والرئي�ش امل�رصي ح�صني مبارك ورئي�ش الوزراء ال�رصائيلي 

بنيامني نتنياهو وذلك قبل ان يقف الزعماء اÿم�صة معا يف 

ظهور يف البيت البي�ش ليتوجهوا اىل ماأدبة ع�صاء �صارك فيها 

كذلك ‡ثل اللجنة الرباعية لل�صالم يف ال�رصق الو�صط توين 

بلري·

و�صتجري املحادثات رغم ان قلة من الطرا± واملراقبني 

اÿارجيني يتوقعون جناحها و�صط انعدام الثقة يف املنطقة 

و“�صك كل طر± مبواقف تتناق�ش مع مواقف الطر± الخر 

قبل بدء التفاو�ش· فقد ابل≠ نتنياهو وزيرة اÿارجية 

المريكية هيالري كلينتون الثالثاء انه لن ميدد جتميد 

امل�صتوطنات يف ال�صفة الغربية والذي ينتهي العمل به يف 26 

ايلول اجلاري بعد ع�رصة ا�صهر من العمل به· ال ان الفل�صطينيني 

حذروا على الفور من ان ا�صتÄنا± الن�صا• ال�صتيطاين يعني 

نهاية حمادثات ال�صالم· 

ويف حماولة ل�صاعة جو من التفاوDل اكد اوباما ان 

تقدمااحرز بعد لقائه عبا�ش·

واكتفى اوباما بالقول لل�صحافيني بعد لقاء ا�صتمر �صاعة 

ون�صف ال�صاعة مع عبا�ش يف املكتب البي�صاوي اننا نحرز 

تقدما· واثر الجتماع، �رصح الناطق با�صم الرئا�صة 

الفل�صطينية نبيل ابو ردينة ” التفاق بني الرئي�صني عبا�ش 

واوباما على �رصعة العمل للو�صول اىل دولة فل�صطينية با�رصع 

وقت ‡كن· 

وحذر اوباما حركة حما�ش من ان القتل اجلنوين الذي 

ارتكبته بقتل اربعة م�صتوطنني يف ال�صفة الغربية لن يقو�ش 

م�صاعي ال�صالم · 

من جانبه اكد نتنياهو خالل ع�صاء البيت البي�ش انه يريد 

و�صع حد للنزاع يف �صكل نهائي، داعيا اىل الدفاع عن ال�صالم 

يف مواجهة اعدائه ووا�صفا الرئي�ش الفل�صطيني بانه �رصيكه يف 

هذا ال�صالم· 

اىل ذلك اكد احد م�صاعدي نتنياهو ان القد�ش �صتبقى 

عا�صمة موحدة ل�رصائيل بعد ت�رصيحات لوزير الدفاع 

ايهود باراك املح فيها اىل امكانية ت�صليم اجزاء من مدينة 

القد�ش اىل الفل�صطينيني· و�رصح باراك ل�صحيفة هارت�ش ان 

القد�ش الغربية و12 حيا يهوديا -- م�صتوطنات يهودية 

يف القد�ش ال�رصقية -- يجب اأن تبقى يف ايدي ا�رصائيل· 

وقال ان الحياء العربية التي يعي�ش فيها قرابة ربع مليون 

فل�صطيني �صتكون لهم 

(الفل�صطينيني (·

تاأهب يف ال�صفة 

ميدانيا و�صعت 

القوات ال�رصائيلية 

يف ال�صفة الغربية 

املحتلة يف حالة 

تاأهب غداة مقتل 

اربعة م�صتوطنني· 

واغلقت القوات 

ال�رصائيلية اجزاء 

من ال�صفة الغربية 

بينما قال م�صوDولون 

امنيون فل�صطينيون 

انهم اعتقلوا 55 

�صخ�صا· وقام 

اجلنود ال�رصائيليون 

بعمليات تفتي�ش من 

منزل اىل منزل يف 

قرى ق�صاء اÿليل 

قرب م�صتوطنة 

كريات اربع· 

واأ�صدر وزير 

الداخلية الإ�رصائيلي ايلي ي�صاي تعليماته بت�صهيل منح رخ�ش 

حيازة ال�صالح مل�صتوطني ال�صفة الغربية · من جانبه دعا 

‹ل�ش امل�صتوطنات اليهودية يف ال�صفة الغربيةاىل ال�صتÄنا± 

الفوري لعمال البناء يف م�صتوطنات ال�صفة·

حزب �لله: ال مكا�سب 
فل�سطينية من 

�ملفاو�سات
اعترب حزب الله اللبناين يف بيان له الربعاء ان »خيار 

املفاو�صات يف كل �صياقاته املبا�رصة وغري املبا�رصة اثبت اأنه 

ل ميكنه اأن ينجز لل�صعب الفل�صطيني اأي مكت�صبات فيما املجتمع 

عد لهذا ال�صعب اأي �صيء من حقوقه املغت�صبة«،  oالدويل مل ي

م�صيفا ان الهجوم الذي �صنته حركة حما�ش الثالثاء وا�صفر 

عن مقتل اربعة م�صتوطنني ا�رصائيليني يف ال�صفة الغربية 

يثبت انه »لي�ش هناك اي خيار اخر غري املقاومة« ردا على 

»�صيا�صات الحتالل وال�صتيطان وال�صغو• املتزايدة على 

ال�صعب الفل�صطيني«. 

واأ�صا± البيان الذي ا�صدرته العالقات العالمية يف 

حزب الله »تاأتي العملية التي نفذتها كتائب الق�صام، اجلناح 

الع�صكري حلركة املقاومة الإ�صالمية حما�ش يف منطقة 

اÿليل كر�صالة وا�صحة تثبت اأنه لي�ش هناك اأي خيار اآخر 

غري املقاومة ميّثل رد فعل طبيعيًا على �صيا�صات الحتالل 

وال�صتيطان، وعلى املمار�صات ال�صهيونية املتوا�صلة 

وال�صغو• الدولية املتزايدة على ال�صعب الفل�صطيني«.

وقال احلزب »من هنا ي�صبح من الواجب اإدانة املوقف 

الدويل ال�صاكت اأحيانًا واملتواطÅ غالبًا والداعم لالحتالل 

ال�صهيوين، وهو املوقف الذي يطلق اليد الإ�رصائيلية يف 

مو�صوع ال�صتيطان والذي ي�صكل يف حقيقته احتالًل مرّكبًا، 

بحيث ي�صح اعتبار امل�صتوطنني جنود احتالل واإن مل يرتدوا 

البزات الع�صكرية«.

وقد و�صعت القوات ال�رصائيلية يف ال�صفة الغربية املحتلة 

الربعاء يف حالة تاأهب غداة الهجوم امل�صلح الذي تبنته 

حركة حما�ش وا�صفر عن مقتل اربعة م�صتوطنني ا�رصائيليني، 

قبيل ا�صتÄنا± املفاو�صات املبا�رصة بني الفل�صطينيني 

وال�رصائيليني.ودان الرئي�ش الفل�صطيني حممود عبا�ش من 

وا�صنطن الهجوم معتربا انه يهد± اىل »الت�صوي�ش على العملية 

ال�صيا�صية«.

دعا الرئي�ش امل�رصي ح�صني مبارك اليوم الربعاء اىل ن�رص 

قوات �صالم دولية يف الدولة الفل�صطينية امل�صتقبلية، معتربا 

انه على ا�رصائيل “ديد جتميدها للم�صتوطنات من اجل جناح 

املفاو�صات بني ا�رصائيل الفل�صطينيني. 

 ΩÓل�س� ìمبار∑: ‚ا
 óميŒ ≈عل ∞bيتو

 �ال�ستيطا¿
وقال مبارك يف مقال ن�رصته �صحيفة نيويورك تاميز الربعاء 

ان »الوقف التام للتو�صع ال�صتيطاين ال�رصائيلي يف ال�صفة 

الغربية والقد�ش هو امر مهم لنجاح املفاو�صات، ويبداأ ذلك 

بتمديد التجميد ال�رصائيلي لبناء امل�صتوطنات والذي ينتهي هذا 

ال�صهر«.

 
وا�صا± ان م�رص التي وقعت على معاهدة �صالم مع ا�رصائيل 

عام 1979، م�صتعدة ملوا�صلة التو�صط يف جهود امل�صاحلة 

بني حركة فتح بزعامة عبا�ش يف ال�صفة الغربية وحركة 

املقاومة ال�صالمية (حما�ش) التي ت�صيطر على قطاع غزة.

 
واكد مبارك ان »الفل�صطينيني ل ميكنهم حتقيق ال�صالم وهم 

منق�صمون، اذا ” ا�صتبعاد غزة من اطار ال�صالم، ف�صيظل ذلك 

م�صدر نزاع ويقو�ش اي ت�صوية نهائية«، م�صيفا ان على 

الدول العربية ان تقدم بوادر لتهدئة املخاو± ال�رصائيلية، 

م�صريا اإىل انه على الطرفني ان يظهرا انه ميكن حتقيق هذا 

احللم (باقامة دولة فل�صطينية)،  ويجب ان توا�صل الدول 

العربية اظهار جدية مبادرتها لل�صالم باتخاذ خطوات تخاطب 

امال وflاو± ال�رصائيليني العاديني«.

 
واعرب مبارك عن تاييده لدعوات عبا�ش ال�صابقة بن�رص قوات 

دولية يف الدولة الفلط�صينية امل�صتقبلية، قائال«انا ادرك ان 

ل�رصائيل احتياجاتها المنية امل�رصوعة، وميكن التوفيق 

بني هذه الحتياجات ومطلب الفل�صطينيني العادل با�صتكمال 

الن�صحاب من الرا�صي املحتلة«، يف وقت املحت ا�رصائيل 

اىل انها ترغب يف “ركز قواتها يف مناطق ا�صرتاتيجية مثل 

حدود الدولة الفل�صطينية امل�صتقبلية.
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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  �صبا•/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

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

بعد Gأن اعرت± بنهب وحرق امل�صجد.

 
واعرت± باأنه ا�صتعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�صجد 

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

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

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

من  النوع  هذا  من  اÿو±  بدون  الديانة  ‡ار�صة  حق  Gإن 
التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا الأ�صا�صية.

 
Gأو  تهديد  Gإىل  ي�صعى  كان  Gأيا  ب�صدة  نالحق  �صو±  Ghأ�صا±: 
Gأو الذين  Gأية فÄة ب�صبب معتقداتها و‡ار�صاتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 
هما  الق�صية  هذه  له يف  Gإن �رصيكني  العدل  Ghأو�صحت وزارة 
جوناثان ادوارد �صتون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�صب 

Gإليهما و�صو± ي�صدر احلكم بحقهما يف كانون الأول/ دي�صمرب 
املقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رصكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الربنامè ال�صهري ” Gأوبرا 
وينفري �صƒ“ الذي تقدمه املذيعة الأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�صما وع�رصين  2011 وذلك بعد  �صو± يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�صل.

�صبكة  على  حواري   èكربنام �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�ش Gإن وينفري �صو± تعلن عن 

موعد احللقة الخرية من برنا‹ها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

 èإذا كان وقف الربنامG با�صم هاربو ما çومل يك�صف املتحد

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�صاطها Gإىل �رصكة 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  اجتاه  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 GإحداG çأ�رصار فيها، 

Gإىل جانب ال�رصقة.

و“كن FBI من اكت�صا± 

6300 ‹رم �صالع بهذه 
البي�ش  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 
مDƒخرًا  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  “ار�ش   ،2009 عام 

عنف  اندلع  م�صاألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�صاألة وقت.“

امل�صلحة  العنا�رص  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

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

�صبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رصائب  دفع  تعار�ش  تيارات  Gأو  م�صلحة 

تنادي  اجتاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�صيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�صح  املا�صي،  T/ôjGÈaصبا•   ‘h
التنظيمات  Gإن  flت�صة،  Gأمريكية  هيÄة  Gأعدته 
با�صم  املعروفة  والعن�رصية  املت�صددة 

”‹موعات الكراهية“، التي ت�صع ن�صب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رصيحة معينة، تزايدت 

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

Gأعداد غري م�صبوقة يف تاريخ 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�ش 

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�ش  لأداء  التاأييد  ن�صبة  انخف�صت 

 50% من  لأقل  Gأوباما  باراك  الأمريكي 

Gإىل  TEGصارة  يف  كبري،  ا�صتطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�ش 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�ش لنتيجة ‡اثلة 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�ش 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�صا± 
حتى  الثالثاء  يوم  من  Tصخ�صا   1533 Tصمل 
Gأربع  ن�صبة اÿطاأ فيه  يوم اÿمي�ش وكانت 

نقا•، Gأن ”الأمريكيني ي�صعرون بقلق Gأي�صا 

الإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�صاكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية الحتادية“.

Gأ�رصع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�صبح 
الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�ش 

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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!!á«°ùfÉehôdG øjG: ´ƒeOh ´ƒª°T
احمد حمارم 

اختلفت الراء وتعددتت يف حتديد من الذي يفرت�ش ان يكون 

اكÌ رومان�صية الرجال ام ال�صيدات ؟؟ بل مل يتفق النا�ش علي 

مفهوم حمدد ملعني الرومان�صية . ولكن الواقع والذي يفر�ش 

نف�صه علينا ي�صري ايل اننا قد تولدت لدينا ت�صورات او تخيالت 

عن الرومان�صية وو�صعناها يف قوالب جامده :ومانراه يف 

الفالم وال�صينما ظل هو املفهوم ال�صائد لدينا عن الرومان�صية 

فهي كتاب قرائنا عنوانه فقط ثم توقفنا او ق�صه �صمعناها لكننا 

مل نع�ش ظروفها او ‰ار�صها يف حياتنا اليوميه . فكل مالدينا 

اذا هو نظريات او ت�صورات او احالم او تخيالت .فالع�صاء 

علي �صوء ال�صموع يجعل اجلو رومان�صي يف الظرو± الطبيعيه 

للب�رص .. لكن الذين عا�صوا يف ظرو± غري عادية..ظرو± 

حرب غزه مثال “ثل احلروب  بالن�صبه لهم جو نف�صي ل مكان 

للرومان�صيه فيه.. وامل�صكله هنا لي�صت يف ال�صموع ولكن 

يف اجلو العام الذي احيط بها .. كذلك عندما نقدم زهرة 

ملن نحب الزهور لها لغه وعلم وفن يف اللوان والعداد 

اما فردية او زوجيه فهي ثقافه واتيكيت ودبلوما�صيه لي�ش 

بال�رصوره ان يتقنها كل النا�ش .. وهناك من يخا± او 

يت�صائم من �صكل الزهور فهو قد تعود ان يراها يف اجلنازات 

اي�صا خا�صة يف الغرب.

والدموع اي�صا قد تنهمر بغزاره دون ارادة �صاحبها يف 

موقف الفرح كما هي اي�صا يف موقف احلزن .. فاين نحن من 

الرومان�صيه التي �صاهدنا قوالب لها بالفالم ال�صينمائيه .

فالرومن�صيه لي�صت �صكل او لون او طعم او رائحه .. لي�صت 

ب�صاعه نذهب ايل املحل لن�صرتيها او ف�صتان يقوم بتف�صيلة 

الرتزي لنا ح�صب املقا�ش .اذا هي �صلوك .. فعل او رد فعل 

ملوقف عاطفي بني افراد تربطهم او قد لتربطهم عالقات 

يف ظريف زمان ومكان .. ففي الغرب عندما يعرب رجل عن 

�صعوره واعجابهه بامراه وهو يف حالة الرومان�صيه فانه 

يقبلها او يقدم لها قبله.. لهو قد اخطاأ ول نظر اليه النا�ش 

بتعجب.. بل هذا �صÅ طبيعي وجزء من الثقافه العامه..

ونحن يف ال�رصق نختلف رمبا نتمني ذلك لكن مينعنا احلياء 

وحتي ل يقول النا�ش بان هذا عيب فان الرومان�صيه هنا قد 

تاخذ �صكل اخر .. ابت�صامة او كالم حلو .. او �صاندوت�ش 

فول .

يل �صديق كان متزوجا من امريكية ودائما يدخل ايل املنزل 

حامال باقة ورد.. وكانت حياته �صعيده جدا معها وتوفاها 

الله وتزوج من بلده م�رصية .. ومع اول باقة ورد �صاحت 

يف وجه حرام عليك ت�صيع فلو�صه علي الفا�صي فاقلع عن هذه 

العاده وبدا يحمل بطيخه . وكنت �صعادتها لتو�صف علي حد 

قوله وكان ي�صال ا�صحاب الفكر والراي وامل�صوره عن معني 

الرومان�صيه وكنا ن�صحك حيث ان جهاز ال�صتقبال يختلف 

لدي ال�صخا�ش – والرتمومرت الرومان�صي قد يكون يف العقل 

او يف النف�ش او يف البطن .. حد اول قبل ان تتوه يف بحور 

الرومان�صية . 
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 ˆG óÑY »∏Y »æª«dG ¢ù«FôdG
á°SÉFô∏d ¬ë°TôJ Ωó©d íª∏j ídÉ°U

اأملح الرئي�ش اليمني علي عبد الله 

�صالح الثالثاء اإىل عزوفه عن 

تر�صيح نف�صه لنتخابات رئا�صية 

قادمة، موDكدا اأن �صندوق 

القرتاع هو احلكم ملن يريد 

الو�صول ل�صدة الرئا�صة.

 
وقال �صالح -flاطبا »رموز 

الثورة« اليمنية- اإن »احلكم بيد 

ال�صعب ومن اأراد اأن ي�صل اإيل 

كر�صي احلكم اأو ال�صلطة فعليه 

اأن يتجه دون اإحداç اأزمات اأو 

�رصاعات نحو �صندوق القرتاع 

يف اإطار العمل املوD�ص�صي«.

واأ�صا± »ل باأ�ش اأن نتحاور 

ونتفاهم ونتناف�ش على من 

يقدم الأف�صل لهذا الوطن.. ل 

دميقراطية بدون برامè.. ل بد 

اأن تكون هناك برامè، وليقدم كل 

مواطن نف�صه لل�صعب«.

 
ويحكم الرئي�ش �صالح اليمن منذ 

17 يوليو/“وز 1978 وتنتهي 
وليته الرئا�صية اÿام�صة يف 

منت�صف عام 2013، غري اأن 

تعديالت د�صتورية �صتجري خالل 

ال�صهر القادم قد تخوله الرت�صح 

لرئا�صتني قادمتني.

 
و�صدد الرئي�ش اليمني على اأن 

بالده تواجه م�صاعب واحتقانات 

�صيا�صية جراء ن�صا• تنظيم القاعدة 

واملتمردين احلوثيني يف ال�صمال 

واحلراك اجلنوبي الذي يدعو 

لنف�صال اجلنوب عن ال�صمال.

 
وقال �صالح »ما يحدç من 

حتركات اأو منغ�صات ينبغي األ 

تقلقكم، فمثلما �صمد” منذ فجر” 

الثورة وحتى اليوم، �صعبنا 

اليمني �صي�صمد ويواجه كل هذه 

التحديات«.

 
واأكد اأن اليمن 

»اختار نظاما 

�صيا�صيا تعدديا 

يحل حمل التع�صب 

املناطقي والقبلي، 

ول ميكن اأن يكون 

التع�صب الع�صائري 

والقبلي فوق 

الد�صتور«. وجدد 

دعوته »لإجراء حوار بني القوى 

ال�صيا�صية اليمنية للو�صول اإىل 

قوا�صم م�صرتكة لل�صري بالبالد نحو 

�صاطÅ الأمان«.

 
وعرب عن خ�صيته »من تعذر احلوار 

بني الفرقاء ال�صيا�صيني«. وقال 

اإن »اأي �صيء يحدç لهذه ال�صفينة 

�صيغرقها مبن فيها، ل اأحد يعتقد 

اأنه ناج من الغرق«.

 ‘ É¡≤ëH ®ÉØàM’G ócDƒJ á«æª«dG
 ¿GÒW ácô°ûd á«fƒfÉ≤dG á≤MÓŸG

á«°ùfôØdG ∫GÎ°SG ôjG

 º°ù≤H ÖdÉW ∞bƒJ AÉ©æ°U á©eÉL
øª«dG ‘ ¢ùæ÷G øY ¬àHÉàµd áaÉë°üdG

تعتزم كلية الإعالم بجامعة �صنعاء اإيقا± الطالب 

عبدالرزاق ها�صم العزعزي لعاميني متتالني اأو 

ينق�ش عن ذلك; ب�صبب مناق�صته لق�صية اجلن�ش يف اليمن 

مب�رصوع تخرجه ال�صحفي الذي قدمه مطلع يونيو 

املا�صي لق�صم ال�صحافة حتت ا�صم »�صباب توك«.

وكانت عمادة الكلية باأكÌ من منا�صبة اتهمت الطالب 

باأنه اأ�صاء للوطن والأ�رصة اليمنية; جراء عر�صه عدد 

من الدرا�صات والكتب الذين حتدثوا عن اجلن�ش يف 

اليمن بالثقافة القدمية وبالقانون احلايل وعدد من 

املواد ال�صحافية الأخرى.

وعلى الرغم اأن امل�رصوع مل يتم اعتماده من ق�صم 

ال�صحافة بذات الكلية واأحدç �صجيè على ال�صاحة 

اجلامعية تعر�ش اإثرها العزعزي لالعتداء و�صط 

�صمت من عمادة الكلية واأمن اجلامعة; اإل اأن عميد 

الكلية وجه الطالب بتقدË م�رصوع تخرج اآخر وهذا 

ما حدç; فقد ” مطلع يوليو املا�صي تقدË م�رصوع 

»�صباب الوطن« لق�صم ال�صحافة الذي قام بذكره �صمن 

م�صاريع التخرج الثمانية لطالب الق�صم يف مهرجان 

الإعالم اÿام�ش الذي نفذ خالل الفرتة 5 – 7 يوليو 

املا�صي.

وكان ق�صم ال�صحافة قد منع العزعزي من مناق�صة 

م�رصوعه بعد اإقراره للمناق�صة يف 21 يوليو، وقام 

‹ل�ش الكلية بالتحقيق مع املذكور بنف�ش اليوم بعد 

قرار عميد الكلية.. و” اأي�صًا منت�صف هذا ال�صهر 

التحقيق مع عدد من ال�صهود الذين اأفادوا اأن الطالب 

كان يرتاد على م�رصفه العلمي واأخذ املالحظات 

منه.

اجلدير بالذكر اأنه حتى الآن مل توجه قرارات مكتوبة 

فعلية جتاه هذه الق�صية، ولكن التعامل معها يتم 

�صفويًا، بدًء من ال�صماح للطالب بدخول اختبارات 

اآخر الرتم وانتهاًء بالإ�صارة اإىل معاقبته بالإيقا±.

قال م�صدر م�صوDول ب�رصكة اÿطو• اجلوية اليمنية اإن ال�رصكة جتري حاليًا 

حتقيقًا فنيًا بالتن�صيق مع �صلطات الطريان املدين اليمني و�صلطات الطريان 

املدين يف كل من جزيرة مدغ�صقر وموروين بجزر القمر، ب�صاأن املزاعم 

املغلوطة التي ترددت عن حادç اقرتاب بني اإحدى طائرات ال�رصكة مع 

طائرة تابعة ل�رصكة اير ا�صرتال الفرن�صية يف اأجواء جزيرة مدغ�صقر يف ال` 

24 من اأغ�صط�ش املا�صي. 

واأو�صح امل�صدر اأن اليمنية كان لديها رحلتني يف يوم ال` 24 من اأغ�صط�ش 

املا�صي، واأن اإفادة طاقمي الت�صغيل للطائرتي اأكدت عدم حدوç اأي تقارب 

لأي منهما مع طائرة اأخرى خالل الرحلتني. 

وقال: اإن نتيجة قراءات اأجهزة الت�صجيل لطائرتي اليمنية اأظهرت اأنه خالل 

الرحلتني مل يحدç اأن اأطلق جهاز الإنذار يف اأي من الطائريÏ �صفارة 

الإنذار للتنبيه بخطر القرتاب من طائرة اأخرى. 

واأ�صا±: كما اأن كلتا الرحلتني مل تغادرا الرتفاع املحدد ل�صريهما اإل بعد 

احل�صول على املوافقة امل�صبقة من قبل �صلطات املراقبة اجلوية ح�صب النظام 

املتبع.

ولفت امل�صدر اإىل اأن اليمنية طلبت بيانات طائرة اير ا�صرتال للمزيد من 

البحث والتحري حول تلك املزاعم. 

واأكد امل�صدر اأن �رصكة اÿطو• اجلوية اليمنية �صتحتفß بحقها يف املالحقة 

القانونية ل�رصكة اأير ا�صرتال التي تعترب مناف�ش مبا�رص لل�رصكة يف حال ثبوت 

بطالن تلك املزاعم التي ت�رصعت ال�رصكة الفرن�صية يف اإطالقها.

 áMhó∏d Ú«Kƒ◊Gh áeƒµ◊G Góah
 ¥ÉØJG ™«bƒJ ó©H øª«dG ¤EG ¿GOƒ©j

Ió©°üH ΩÓ°ù∏d
 قالت م�صادر مطلعة اإن وفدي احلكومة اليمنية واملتمردين احلوثيني اإىل 

الدوحة لإجراء مباحثات حول اتفاق ال�صالم يف �صعدة عادا اإىل �صنعاء يوم 

الثالثاء. 

 
واأكدت امل�صادر ان وفد احلوثيني عاد على مÏ طائرة قطرية اإىل مطار �صنعاء 

الدويل قبل اأن ينتقلوا برفقة م�صاعد وزير اÿارجية القطري �صيف بن مقدم 

البوعينني اإىل �صعدة على مÏ طائرة مروحية خا�صة. 

 
والبوعينني هو نف�صه الذي ا�صطحب وفد احلوثيني اإىل الدوحة على مÏ طائرة 

خا�صة بعدما و�صل اإىل �صعدة مطلع الأ�صبوع الفائت. 

 
وتاأتي عودة وفدي اجلانبني اإىل اليمن، بعدما وقعا م�صاء اأم�ش الأول الأحد 

على ملحق تف�صريي لالتفاق الذي اأبرم الأ�صبوع املا�صي يف العا�صمة القطرية، 

وحدد جدوًل زمنيًا لتنفيذ التعهدات التي األتزمها الطرفان لو�صع للنزاع الدامي 

يف �صعدة. 

 
والتفاق يتكون من 22 نقطة 

 
ووقع الربنامè وامللحق التف�صريي عن احلكومة اليمنية العميد علي بن علي 

القي�صي رئي�ش وفد التفاو�ش، وعن احلوثيني يو�صف عبدالله ح�صني الفي�صي، كما 

وقع �صيف بن مقدم البوعينني م�صاعد وزير اÿارجية عن دولة قطر كو�صيط.

 
ومثل احلكومة اليمنية اإىل جانب القي�صي كاًل من العميد ‹اهد غ�صيم رئي�ش 

دائرة ال�صتخبارات الع�صكرية والعميد جالل الروي�صان وكيل جهاز الأمن 

القومي. 

 
و�صم وفد احلوثيني اإىل جانب الفي�صي، �صيف الله �صليمان، ويحيى بدر 

الدين احلوثي الذي ح�رص من اأملانيا، بالإ�صافة اإىل �صكرتري الوفد الذي 

تكتم احلوثيون عن اإعالن ا�صمه، يف حني قالت م�صادر ل`«امل�صدر اأونالين« 

اليوم الثالثاء اإن ال�صخ�ش الرابع الذي �صارك يف مباحثات الدوحة �صمن وفد 

احلوثيني، هو املتحدç الإعالمي با�صم احلوثي حممد عبدال�صالم.
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 Ö∏W ¿EG AÉ©HQC’G á«HhQhC’G á«°VƒØŸG âdÉb
 á°ùªN áª«≤H IóYÉ°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G É«Ñ«d

 ,¬«a ≠dÉÑe ájô°ùdG Iôé¡dG áëaÉµŸ hQƒj ÚjÓH
.zπbCG ≠dÉÑÃ ÒãµdG RÉ‚G{ øµÁ ¬fG IócDƒe

 ¿Éeƒ«f ƒ«KÉe á«°VƒØŸG º°SÉH ≥WÉædG ±ÎYGh
 ™e ¿hÉ©àdG ôjƒ£àd ÒãµdG π©a{ øµÁ ¬fCÉH
 .zIôé¡dÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG πc ¿CÉ°T ‘ É«Ñ«d

 kÉ©e ÒãµdG RÉ‚G øµÁ{ ¬fG ±É°VCG ¬æµd
 (ôª©e) ó«≤©dG É¡Ñ∏W »àdG ∂∏J øe πbCG ≠dÉÑÃ

.z‘Gò≤dG
 ÚæKE’G ÉehQ ‘ ∫ÉØàMG ‘ ì qô°U ‘Gò≤dG ¿Éch

 ƒ«Ø∏«°S ‹É£jE’G áeƒµ◊G ¢ù«FQ Qƒ°†ëH
 OÉ–’G øe Ö∏£J É«Ñ«d{ ¿CÉH Êƒµ°SƒdôH

 ÚjÓH á°ùªN πbC’G ≈∏Y Ω qó≤j ¿CG »HhQhC’G
 áHƒ∏£ŸG ÒZ Iôé¡dG ∞bƒàd É«Ñ«∏d kÉjƒæ°S hQƒj

.zÉHhQhCG øY kÉ«FÉ¡f

 AÉ°ùe á«Ñ«∏dG äÉ£∏°ùdG âLôaCG ,¢ù∏HGôW ‘h
 áeÉ°SC’ ≥HÉ°S ≥FÉ°S º¡æ«H kÉ«eÓ°SG 37 øY AÉã∏ãdG
 ‘Gò≤dG á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG ∫Ébh .¿O’ øH

 ‘ ¿Gƒ°U ∞°Sƒj á«ªæàdGh ájÒÿG äÉ°ù°SDƒª∏d
 êôØŸG ÚH øe ¿EG ,z¢SôH ¢ùfGôa{ ¤EG íjô°üJ
 …òdG z¿É«Ø°S ƒHCG{ Ö≤∏ŸG ƒªb øH ¿É«Ø°S º¡æY

 äÉ£∏°ùdG ¬àª∏°Sh ¿O’ øH »≤FÉ°S óMCG ¿Éc
 ‘ ∫hDƒ°ùe ìô°Uh .2007 ‘ É«Ñ«d ¤G á«cÒeC’G
 AÉæé°ùdG ¿CÉH z¢SôH ¢ùfGôa{ ¤EG º«∏°S ƒHCG øé°S

 á«eÓ°SE’G áYÉª÷G ‘ AÉ°†YG ºg øjôNB’G
 º«¶æJ ™e GƒfhÉ©J ¿ƒjOÉ¡L hG á∏JÉ≤ŸG á«Ñ«∏dG

.Üô¨ŸG ‘ hG ¥Gô©dG ‘ IóYÉ≤dG
 …õdG ¿hóJôj GƒfÉc øjòdG AÉæé°ùdG ™ªŒh

 AÉã∏ãdG AÉ°ùe ,ÜÉÑ°ûdG øe º¡ª¶©eh …ó«∏≤àdG
 ‘ º«∏°S ƒHG øé°S ƒ¡H ‘ âª«bG áª«N â–
.º¡JÓFÉY OGôaG º¡«dG º°†fG å«M ¢ù∏HGôW

 É«Ñ«d Ö∏W ó≤àæJ á«HhQhC’G á«°VƒØŸG
Iôé¡dG áëaÉµŸ hQƒj ÚjÓH á°ùªN
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áلي°ùJ

نكات 
يف واحد م�رصي قاعد ي�صلي و�صمع اثنني ميدحونه على 

�صالته واميانه ، فقطع امل�رصي �صالته واألتفت عليهم وقال 

: وكمان اأنا �صاË .. كمان

...........................

مرة وحدة اجت امها لعندها .. وقالتلها لزم تديري بالك 

من ت�رصفات جوزك ،،، يعني ازا لقيتي عليه �صعرة �صقرة 

قوليله مني ال�صقرة ايل كنت معها ،، وازا لقيتي �صعرة �صودة 

قوليلو مني ام ال�صعر ال�صود ايل كنت معها ،، املهم الزملة 

رجع على البيت وبل�صت مرته تدّور على ظهره وعلى اكتافه 

ما لقت �صي ،، قالتله هلÅ بدك تقّلي مني القرعة ايل كنت 

معها.

...........................

واحد بخيل اوووى بيموت واهله حواليه فبي�صالهم ابنى 

فني؟؟ قالو اأيوه انا هنا �صاأله اخواتك فني ردوا اأيوه يا بابا 

احنا هنا قالهم واأمكم فني قالتله انا هنا يا حبيبى،،قالهم 

امال �صايبني نور ال�صاله مولع ليه يا ولد الكلب.

...........................

مرة واحد بخيل روح عالبيت بحكي ملرتو �صو طابخة حكتلو 

زيت وزعرت ..... حكالة طابخة طبختني انت طالق.

...........................

�صعيدي ربنا فاحتها عليه و�صاكن يف الدور اÿام�ش وبعد 

ما نزل ال�صبح افتكر انه ن�صى نظارة ال�صم�ش واملنديل، 

فنادى علي زوجته وقالها ارمي النظارة واملنديل فرمت 

زوجته النظارة فانك�رصت فقال لها خلي املنديل انا طالع 

اخذه.

...........................

م�صطول بي�صاأل �صديقه:اليوم �صبت اأم احد؟ قال الإثنني قال 

ما�صاءالله جمعوهم.

...........................

مرة واحدة �صت بتقول جلارتها احلقيني يا اأم حممد بعت جوزي 

يجيبلي ملوخية راح flبو• باأتوبي�ش ... يالهوي وعملتي اإية 

.. عملت بامية وامري لله.

...........................

جرت م�صابقه ل�صيد اكرب “�صاح ا�صرتك فيها امريكي وهولندي 

وعربي ذهب المريكي و�صاد “�صاح كبري، وبعدها جاء 

الهولندي بتم�صاح اكرب اما العربي ذهب ومل يعد.. فقاموا 

امل�صوDولون عن امل�صابقه بالبحث عنه فوجدوه على النهر بيده 

ع�صا ي�رصب بتم�صاح �صغري ويغني له اغنيه بابا فني؟؟

...........................

ات�صل واحد على زوجته وقال لها: انا ربحت مليون دولر، 

جهزي �صنطتك ب�رصعة. فقالت الزوجة: طيب اأحمل معي ثياب 

�صيف اأو �صتاء؟فرد عليها: احملي كل يلي بدك ياه املهم ما 

األقيك باليت ملا اأرجع

...........................

املعلم : امك ا�صرتت ف�صتان ب 150 دينار و�صنطة ب 

30دينار و كندرة ب 20 دينار �صو بتكون النتيجة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الطالب : طالقها يا ا�صتاذ

...........................

حم�ص�ش �صاأل واحد �صاحبه ، قاللو: انتا وين مولود ؟ قالوا 

: اأنا انولدت بامل�صت�صفى . فقالوا املح�ص�ش: لي�ش؟ يعني كنت 

مري�ش؟

...........................

عندما اأح�صت اإحدى الزوجات بدنو اأجلها .. قالت لزوجها: 

يا زوجي احلبيب .. لقد اأخل�صت يل طوال حياتك .. ومل 

تفكر يومًا يف خيانتي .. لذلك اأو�صيت لك بكل ثروتي.. 

ولكن اأريد منك وعدًا باأنك اإذا تزوجت بعد وفاتي .. فال 

ت�صمح لزوجتك اأن ترتدي مالب�صي

فقال لها زوجها: كوين مطمÄنة اأيتها احلبيبة .. فمالب�صك 

لي�صت على مقا�صها
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يبي  o› näh nد nZ π ng معي nد oπnFسا�nاأ

 ¿Ó°SQCG Ö«µ°T

يبي o› nوت nد nل غ nمعي ه nد oل nصائ�nاأ هيبي   nل nتي و nرق oطفى ح nاأ nتÄاإِذا �ِص

لى الناِر �صيِب nقوى ع nن يnاأ nيهات nه nو بوِب   oت ِبه nن nزايا اآذ nالر oريح nو

oه ّnاإِن nخرًا ف nص� oن�صاء nÿِت ا nك nن بÄِ nل حيبي   nن nطول oخر nبكي ال�ص nي nد بات nق nل

ًة nوع nل oبت oد ذ nق nربًا ف nيل �ص nقولون nي جيِب   nصى ِبع�nِمثلي يف الأ nما ذوب nو

ن oك nاإِن ي nو mديد nلبي ِمن ح nق oب nح�ص
nاأnاأ ذيِب   oديِد م nِللح mار nم ِمن �رص nك nف

�صوا nن م nمِب nاأ�ش nهاًل ت nل مnقالوا اأ nو �صيِب   oصاٌب جاِزٌع مِب� oم nي�شnل nف

غِنيًا oم nي�ش nصى ل�nالأ nروين و nذ oلت oق nف طوِب   oالِم خ nك nع nم mطيب nخ nالم nك

فا nالو nِة و ّnب nح nقامي يف امل nم ّnل nجnاأ بيِب   nح nعد nلواِن ب nال�ص nهِو وnِن الل nع

oه nبيب nصلو ح� nي nبات ّmب ِ oحم ّnب oر nو لوِب   oرِي ق nج�صاٌم ِبغnاأ nل ِتلكnاأ

çٌِّة حاِدnِني nِللم mوم nِلّ ي oيف كnاأ بيِب   nص� ّnل oجفاِن كnالأ nِمن oصيل� oي

mة nب nنوِن ِب�رص nامل nيب nدنا ر ّnم nع nت يِب   nها ِب�رص nاأتي ل nن يnاأ oهر nبى الدnاأ

ت nد nاإِذ غ nومnبِد القاِدِر الي nبنا ِبع اأo�صِ بيِب   nِلّ ل oك nِبِه اآمال n•نا nت

روِبِه oقِع غ nت ِلو nبًا بات nوك nوى ك nه روِب   oغ oعات nرت nاآقي م nامل nميع nج

دا nاإِن غ nًا و ّ n“ دِر nالب nبًا ك nوك nوى ك nه غيِب   nمِل mرِصق� nدى ِمن م nامل oريب nق

ِرٌق nواِنِح حم nيف اجل mجد nو ّoيnل اأ oق nف طيِب   nاِب ر oيف الرت mصن� oِيّ غnلى اأ nع

ًة ّnِحج nة nرص� nع ّnِصت� oجاِوز oي nن ملÄِ nل �صيِب   nم oهلnيف الإِدراِك اأ nد جاز nق nل

ِه ِعِيّ nن nيل nب oبًا قoت oك oه nل oاأت nر nق ّ اأnديِب   nل oك oختال nمثاِلها يnِباأ

oه oقولnّياِم اإِّل اأnالأ oد nك nبى نnا يِب   nجن nياة nنيا ح oالد oِثرDو oل ت nه nو

oه nدود oحيا جnاأ nو عا�ش nّذي لnال nكان nو �صيِب   nخ ّnل oم�صى ِبوادي النيِل كnاأ nو

�صى nد ق nق nو nِم�رص oر�ش nع oاه n‰ زيٌز nع ريِب   nيف الِبالِد غ nًّة ناءnِني nم

م oّهnل nص� nف nعاِظمnالأ nوينيnل nالع nِمن ريِب   nق nم و oنه nع mِلّ قا�ش oلى ك nع

mاأِزق nِلّ م oيف ك oالإِ�صالم oرجيِهم oي �صيِب   nماِن ع nِللز mوم nِلّ ي oيف ك nو

ِلّها oك çِواِر nّنا يف الكnاأ oدل nصى الع� nق �صاِطرo ِمن اأnحزاِنِهم ِبنn�صيِب   oن

�صيلnًة nقاِء و nم طول�ش الب oه nل oلتnاأ nص� عوِب   oص� nم و oه nل mقوامnِة اأ nرص�oِلن

mّةnِة ِمل ّ nِعز nو mوطانnاأ nة nِرفع nو قيِب  nر nو mت عدو كا�ِصحnب nك nو

 ‘ 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

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800

Fax:  (718) 301-1795
ghorbanews1@

yahoo.com
mail@ghorbanews.com



20

www.ghorbanews.com

Thursday September 2,  2010- Vol 3  Issue#82

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

äÉ«eÓ°SG

”
“

 “ “

”

“

”

“

”
“

 “ ”
”

“

”

”
“

“ ”

“ ”
“ ”
”

“

”
“

”
“

”

” “

“

”

“

”

“
”

“

”

“

20

”

 “ “ “
 “ ”

“ ”

“



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

21 Thursday September 2,  2010- Vol 3  Issue#82

www.ghorbanews.com

äÉ«f É°†e Q



22

www.ghorbanews.com

Thursday September 2,  2010- Vol 3  Issue#82

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

áلFاYh  áë°U

IOhófi IÎØdh Rƒ«f áHôZ ‘ kÉfÉ›

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

äƒ«Hh ≥≤°T   QÉéjEG äÉ°ThôØe . ∞FÉXh

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800

Fax:  (718) 301-1795
ghorbanews1@

yahoo.com
mail@ghorbanews.com



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

23 Thursday September 2,  2010- Vol 3  Issue#82

www.ghorbanews.com

ó«ØjO ÖeÉc á«bÉØJG
اتفاقية كمب ديفيد هي اأول معاهدة »علنية«! 

بني الكيان ال�صهيوين ودولة عربية.
لقد ّ” توقيع هذه املعاهدة يف منتجع »كامب 
ديفيد« يف الوليات املتحدة الأمريكية، بعد 

مفاو�صات مبا�رصة ا�صتمّرت ثالثة ع�رص يومًا 
متوالية ابتداًء من اÿام�ش من اأيلول/�صبتمرب 

عام 1978م حتى الثامن ع�رص من نف�ش 
ال�صهر، حني اأoعلن ب�صورة ر�صمية، عن توقيع 

تلك املعاهدة برعاية اأمريكية.
لقد �صارك يف تلك املفاو�صات الرئي�ش 

الأمريكي جيمي كارتر، الرئي�ش امل�رصي 
حممد اأنور ال�صادات، ورئي�ش الوزراء 

الإ�رصائيلي مناحيم بيغن، م�صافًا اإليهم وزراء 
خارجيتهم وكبار م�صت�صاريهم ال�صيا�صيني 

والع�صكريني والقانونيني، غري اأن القرارات 
احلا�صمة اتخذت من قبل الروD�صاء وحدهم، 

وخ�صو�صًا بالن�صبة للقرار امل�رصي الذي ح�صمه 
ال�صادات خالفًا لآراء وزرائه وم�صت�صاريه، ما 
اأدى اإىل ا�صتقالة وزير خارجيته عقب الإعالن 

عن مقررات القمة.
لقد ت�صّمنت املعاهدة، �صيغة اتفاق »لو�صع حد 

نهائي للن`زاع العربي ` الإ�رصائيلي، واإحالل 
�صالم دائم يف ال�رصق الأو�صط« ح�صبما اأعلنت 

الوليات املتحدة يف اليوم الذي �صبق الإعالن 
ر�صميًا من تلك املعاهدة.

ويف اليوم التايل خرج الروD�صاء الثالثة يف 
موD“ر �صحفي ليعلنوا اأمام املالأ، وو�صط 

مظاهرة اإعالمية، تو�صلهم اإىل التفاق النهائي 
بينهم، ويف هذا املوD“ر اأعلن الروD�صاء اتفاقهم 

على وثيقتني اأ�صا�صيتني معلنتني �صميت الأوىل: 
»اإطار عمل لل�صالم يف ال�رصق الأو�صط«، 

و�صميت الثانية: »اإطار عمل لعقد معاهدة �صالم 
بني م�رص واإ�رصائيل«، واأعلن مع الوثيقتني 

الأ�صا�صيتني عن ‹موعة من الر�صائل املتبادلة 
بني كارتر وال�صادات من جهة، وكارتر 

وبيغن من جهة اأخرى، واعتربت وثائق مكّملة 
لالتفاقيتني الأ�صا�صيتني.

�ÿطو• �لرFي�سة و�ل©امة 
:ÚàbÉØJ’G ÚJÉ¡d

اأ - التفاقية 
الأوىل تبداأ 

مبقدمة 
عن ال�صالم 

و�رصوراته 
و�رصوطه، 
ثم تعر�ش 

التفاقية 
الت�صور الذي 

ّ” التو�صل اإليه 
»لل�صالم الدائم 

يف ال�رصق 
الأو�صط«!! 

وتن�ّش على 
�رصورة 
ح�صول 

مفاو�صات 
بني الكيان 

ال�صهيوين من 
جهة وم�رص 

والأردن 
والفل�صطينيني 

من جهة 
اأخرى.

ب ` التفاقية 
الثانية ن�صت 

على التفاو�ش 
املبا�رص بني 

م�رص والكيان 
ال�صهيوين من 

اأجل حتقيق 
الن�صحاب من 

�صيناء التي 
احتلتها »اإ�رصائيل« يف عدوان العام 1967م.

وتن�ش التفاقية على اإقامة عالقات طبيعية بني 
م�رص والكيان ال�صهيوين بعد املرحلة الأوىل 

من الن�صحاب من �صيناء.
اإ�صافة اإىل هاتني التفاقيتني العلنيتني، 

” التوقيع على عدة اتفاقات �رصية تتعلق 
بالتعاون بني الدول الثالç (اأمريكا، اإ�رصائيل، 

م�رص) يف امليادين الع�صكرية وال�صيا�صية 
والقت�صادية. وتتعلق 

بالو�صع اللبناين وكيفية 
وقف احلرب الأهلية.

π`©لف� OوOر

اأثارت اتفاقيات 
»كامب ديفيد« ردود 

فعل معار�صة يف 
م�رص ومعظم الدول 

العربية، ففي م�رص. 
ا�صتقال وزير اÿارجية 

حممد اإبراهيم كامل 
ملعار�صته التفاقية 

و�صماها مذبحة 
التنازلت، وكتب مقال 
كامل يف كتابه »ال�صالم 

ال�صائع يف اتفاقات 
كامب ديفيد« املن�صور 

يف بداية الثمانينيات 
اأن »ما قبل به ال�صادات 

بعيد جدا عن ال�صالم 
العادل«، وانتقد كل 
اتفاقات كامب ديفد 

لكونها مل ت�رص ب�رصاحة 
اإىل ان�صحاب اإ�رصائيلي 
من قطاع غزة وال�صفة 

الغربية ولعدم ت�صمينها 
حق ال�صعب الفل�صطيني 

يف تقرير م�صريه.
وعقدت هذه الدول 
العربية موD“ر قمة 
رف�صت فيه كل ما 

�صدر. ولحقًا اتخذت 

جامعة الدول العربية قرارًا بنقل مقرها من 
القاهرة اإىل تون�ش احتجاجًا على اÿطوة 

امل�رصية.
ا�صتنادا اإىل مقال ن�رص يف جريدة »القد�ش 

العربي« اللندنية فاإن العرب مل يكونوا 
الوحيدين املقتنعني باأن التفاقية كانت وح�صب 

التعبري ال�صائد اآنذاك تفريط يف منجزات الن�رص 
الع�صكري العربي يف حرب اأكتوبر وتركيز 
ال�صادات على ا�صرتجاع �صيناء على ح�صاب 

الق�صية الفل�صطينية. فقد تلقى ال�صادات انتقادات 
من الحتاد ال�صوفيتي ودول عدم النحياز 

وبع�ش الدول الأوروبية، ففران�صوا بون�صيه 
�صكرتري عام الرئا�صة الفرن�صية يف عهد الرئي�ش 

جي�صكار دي�صتان قال لبطر�ش بطر�ش غايل 
يف ق�رص الإليزيه نا�صحًا قبل اأن توقع م�رص 

اتفاقية ال�صالم مع اإ�رصائيل: »اإذا مل تتمكن 
من الو�صول اإيل اتفاق ب�صاأن الفل�صطينيني قبل 

توقيع املعاهدة امل�رصية الإ�رصائيلية فكن علي 
ثقة من انك لن حت�صل لهم علي �صيء فيما بعد 

من الإ�رصائيليني«، وح�صب نف�ش امل�صدر فان 
الفاتيكان كان على اعتقاد بان ال�صادات ركز 
بالكامل اهدا± م�رص واأهمل الق�صايا العربية 

اجلوهرية الأخرى.
على ال�صعيد العربي كان هناك جو من الإحبا• 

والغ�صب لأن ال�صارع العربي كان اآنذاك 
ليزال حتت تاأثري افكار الوحدة العربية 

وافكار جمال عبد النا�رص وخا�صة يف م�رص 
والعراق و�صوريا وليبيا واجلزائر واليمن 

، واإعترب البع�ش التفاقية منافية لقرار 
اÿرطوم يف 1 �صبتمرب 1967 والذي ” 

بعد هزمية حرب الأيام ال�صتة واإ�صتهر بقرار 
الالءات الثالç حيث قرر زعماء 8 دول 

عربية انه ل �صالم مع اإ�رصائيل ول اعرتا± 
بدولة اإ�رصائيل ول مفاو�صات مع اإ�رصائيل. 
وحتى يف ال�صارع امل�رصي طالب املثقفون 

امل�رصيون امثال توفيق احلكيم وح�صني فوزي 
ولوي�ش عو�ش اإىل الأبتعاد عن » العروبية 

املبتورة » التي لترى العروبة اإل يف �صوء 
امل�صلحة امل�رصية فقط .

ويرى البع�ش اأن التفاقية كانت يف �صالح 
اإ�رصائيل كليا حيث تغري التوازن العربي بفقدان 

م�رص لدوره املركزي يف العامل العربي وفقد 
العامل العربي اأكرب قوة ع�صكرية عربية متمثلة 

باجلي�ش امل�رصي وادى هذا بالتايل اإىل ن�صوء 
نوازع الزعامة الأقليمية وال�صخ�صية يف العامل 

العربي ل�صد الفراÆ الذي خلفه م�رص وكانت 
هذه البوادر وا�صحة لدى القيادات يف العراق 

و�صوريا فحاولت الدولتان ت�صكيل وحدة يف 
عام 1979 ولكنها انهارت بعد ا�صابيع قليلة 

وقام العراق على وجه ال�رصعة بعقد قمة 
جلامعة الدول العربية يف بغداد يف 2 نوفمرب 
1978 ورف�صت اتفاقية كامب ديفيد وقررت 

نقل مقر اجلامعة العربية من م�رص وتعليق 
ع�صوية م�رص ومقاطعتها و�صاركت بهذه القمة 

10 دول عربية ومنظمة التحرير الفل�صطينية 
وعرفت هذه القمة با�صم » جبهة الرف�ش. ويف 
20 نوفمرب 1979 عقدت قمة تون�ش العادية 

واأكدت على تطبيق املقاطعة على م�رص. 
 èليÿوازداد الت�صتت يف املوقف بعد حرب ا

الأوىل اإذ ان�صمت �صوريا وليبيا اإىل �صف 
اإيران وحدç اأثناء هذا الت�صتت غزو اإ�رصائيل 

للبنان يف عام 1982 بحجة اإزالة منظمة 
التحرير الفل�صطينية من جنوب لبنان و“ت 

حما�رصة للعا�صمة اللبنانية لعدة �صهور ون�صات 
فكرة »الإحتاد املغاربي« الذي كان م�صتندا 
على اأ�صا�ش الإنتماء لأفريقا ولي�ش الإنتماء 

للقومية العربية 

...¿B’G ÉeCG
فقد ان�صّمت اأغلب الدول العربية اإىل الركاب 

الأمريكي، وبداأت تنادي بالت�صالح مع العدو 
ال�صهيوين، حتى اأن اأكÌ من دولة اأقامت 

معاهدات »�صالم« مع الكيان الغا�صب، 
وافتتحت �صفارات لها يف فل�صطني املحتلة، 

واأقامت يف بلدانها �صفارات �صهيونية اأو 
مراكز جتارية للتعاون مع العدو.

ومل تكتِف بع�ش الدول بذلك، بل ها هي 
ت�صغط على حركات املقاومة الفل�صطينية لإلقاء 
�صالحها والعرتا± بكيان العدو، والأنكى من 

ذلك اأن بع�ش هذه الدول تتعاون مع اأمريكا 
والكيان ال�صهيوين بغية الق�صاء على حركات 

املقاومة واجلهاد يف فل�صطني حتت عنوان 
اأمريكي ` �صهيوين، األ وهو عنوان: »احلرب 

على الإرهاب«. 

1 �أيلو∫ 1969 
 bياK Ωورة �لفا— ‘ ليبيا بقياOة �ل©قيó م©مر 

�لقò�‘, و�Eل¨اA �مللكية ‘ ليبيا و�EعÓ¿ �÷م¡ورية 
الأو∫ مرة

  3 �أيلو∫ 1260
م©رcة عL Úالوت �لت« �fتöü في¡ا �مل�سلمو¿ بقياOة 
�ملل∂ �مل¶فر �سي∞ �لóين bطز وbاL óFيو�س¡º �ل¶اgر 

 �òg و�فق ,º¡عل≈ �أعقاب ºgوOعل≈ �لتتار ور ¢�Èبي
 Ωليو� âة من رم†سا¿ �لت« و�فقÒNم©ة �الأ÷� Ωليو�

�ÿام�¢ و�ل©öûين منه �سنة �ستماFة و Kماfية و 
Nم�سég Úرية

3 �أيلو∫ 1945
�fت¡اA �◊رب �ل©املية �لãاfية

5 �أيلو∫ 1978
 ‘ zóيفيO امبc{ ™éمنت ‘ óيفيO امبc يةbفاJ� ™يbوJ

�لواليات �ملتóëة �الأمريكية

7 �أيلو∫ 1970
 ,óمن �ل¡ن πc ìتاŒ مرةóات مfوفي†سا ÒسUة �أعاLمو

و�لبن¨ا∫ �ل¨ربية �أOت �öûJ ¤Eيó مليو¿ مو�Wن

8 �أيلو∫1980
 بó�أ �لرFي�¢ �لليب« م©مر �لقò�‘ وÒ¶f√ �ل�سور… 

حافß �الأ�سW ‘ óر�بل�¢ مباحãات �لوحóة بÚ �سوريا 
Èمن �سبتم ö�ي©¡ا ‘ �ل©اbوJ ” »وليبيا �لت

∫ƒ∏jCG çGóMCG

ïjQÉJ
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»Hô©dG â«ÑdG äÉÑ £àe áaÉch..¿ƒØ àdG ähôc-¬cGƒa-ô°†N

5th Ave King
Mid-Eastern & Turkish food

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

ÓM êÉLOh ƒ
á ª÷G ô©°ùH äÉfƒØ« J ähôc

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

º JÉÑ°SÉæe
¿ÉÑdCG äÉéàæe

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

äÉfÓYG
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