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عام �لتغيري يف �لعر�ق وخ�صو�ص ًا بعد �لعام
بد�أت عا�صفة «ويكيليك�س» �حلالية تهد�أ...
يف �ل�صحافة �لغربية �لكربى نف�صها .ال نعرف  2005تعلن بو�صوح مو�جهتها �ل�صيا�صية مع
�ل�صيا�صة �الير�نية يف �ملنطقة� ،لعامل �لعربي
ماذ� تخبئ �د�رة هذ� �ملوقع �اللكرتوين
و�خلليج .وهل �خفت �ل�صيا�صة �ل�صعودية
للم�صتقبل من ك�صف وثائق جديدة ،لكن مع
�لتو�صع
تعتربه
ما
مع
�ملو�جهة
هذه
�ولوية
ن�صحو
موجة �لـ � 225ألف برقية �الأخرية،
ّ
�الير�ين يف �لعديد من دو�ئر �ملنطقة ،وهو
مع بع�س �فتتاحيات �ل�صحف �لكربى،
وخ�صو�صا �المريكية ،كـ»�لنيويورك تاميز» �لذي تر�فق معه ت�صاعد �حل�صا�صية �ل�صنية –
و»�لكري�صت�صان �صيان�س مونيتور» لنالحظ �نها �ل�صيعية ومتاهيها للمرة �الوىل ب�صكل خطري مع
�جلغر�فيات �ل�صيا�صية للعديد من دول �ملنطقة
بد�أت تتحدث عن كون هذه �لوثائق �لهائلة
وال �صيما يف �لعر�ق وبالتايل لبنان و�خلليج
�لعدد ،وهي برقيات ديبلوما�صيني �مريكيني
لوز�رة خارجيتهم يف عهدي �لرئي�صني جورج حتى �ليمن؟
دبليو بو�س وبار�ك �وباما ،ال حتمل معلومات �ذن ال جديد – يف �لعمق – �ذ� كانت �ملعلومة
مبعزل عن ن�صبة �حر�جها – وهي حمرجة – ’
زلز�لية عن �ل�صيا�صة �خلارجية �المريكية.
تتناق�س مع �لتحالف �المريكي – �ل�صعودي
ومبا �ن �ي متابع ال ميكنه �ن يقر�أ وحده،
وال حتى �ي فريق عمل يف وقت حمدود ،كل �لعلني يف وجه ت�صاعد �لنفوذ �الير�ين يف
�ملنطقة .لقد حفلت بع�س مر�كز �البحاث
هذه �لربقيات ،فاإن �النطباعات تنح�رص يف
�ملعلومات �لتي نقلها �لذين قر�أو� �و ّ
خل�صو� �المريكية بدر��صات عامي  2006و،2007
وبع�صها ذو م�صدر �صعودي ،عن قدرة �ململكة
�هم ما ورد فيها.
على رفع �نتاجها �لنفطي ل�صد �ي حماولة
على �صوء ذلك ...ويف حدود ما قر�أنا
�ير�نية خللق عجز يف �النتاج �لنفطي يف حال
من ملخ�صات ،وبع�س قلة قليلة من برقيات
ر�صائل ...ن�صحو بدورنا مع �ل�صاحني لننتبه ح�صول توتر ،و�رص�ع كبري �مريكي – �ير�ين.
� – 2ملعلومة �ملتعلقة بالرئي�س �ليمني علي
�ىل �ن ما قر�أناه ،و�صمعناه ،معظمه على
عبد�لله �صالح من �نه قال �نه �صيو��صل تبني
�القل� ،ذ� كانت و�صائل �العالم �لغربية قد
�لعمليات �لع�صكرية �المريكية �صد «�لقاعدة» يف
ح�صا�س من �خبار و�ردة يف
نقلت كل ما هو ّ
�لوثائق ،ال يحمل �ي «�نقالب» يف معرفتنا �و �ليمن على �نها عمليات للجي�س �ليمني نف�صه.
ح�صن ًا ...مبعزل عن �حلرج �ل�صكلي للطرفني من
توقعاتنا عن �ل�صيا�صات �المريكية �و غريها
من �ل�صيا�صات يف �ملو��صيع �حل�صا�صة �لتي كتب حيث ك�صف �لتغطية �ليمنية للعمليات �لع�صكرية
�المريكية� ،ين هو �جلديد يف �لعمق؟ هل �خفى
عنها �لديبلوما�صيون �المريكيون.
لتاأكيد وجهة �لنظر هذه – �ي �نه ال مفاجاآت �لقادة �ليمنيون وعلى ر�أ�صهم �لرئي�س �صالح
�صاعقة تقلب كل �ملعرفة �ملتد�ولة بالق�صايا درجة حتالفهم مع �المريكيني على �مل�صتوى
�ال�صا�صية – �صنقف عند بع�س �برز «�خلربيات»� :ل�صيا�صي يف �ملو�جهة مع «�لقاعدة» ،ويف
�لتوجهات �لعامة �ال�صا�صية يف �ملنطقة؟ �بد ً�.
� – 1ملعلومة �ملتعلقة مبا ورد عن �لعاهل
�ل�صعودي �مللك عبد�لله حول ت�صجيعه �لواليات فال�صيا�صة �ليمنية �لر�صمية هي جزء من �لتحالف
�لغربي �لذي تقوده و��صنطن ولي�س لدى �لقادة
�ملتحدة على �رصب �ير�ن.
�ليمنيني يف ما نرى ونقر�أ �ي حتفظ يف �عتبار
دعك من �صخ�صنة �ملو�صوع هنا حتى حني
«�لقاعدة» عدو ً� م�صرتك ًا لهم ولو��صنطن.
يتعلق بامل�صتوى �لرفيع لل�صخ�صية �ملنقول
عنها وهي �مللك �ل�صعودي .فاأي جديد عميق �ذن� ...ي�ص ًا مبعزل عن �حلرج �ل�صخ�صي،
�ل�صخ�صنة هنا ال ت�صيف �ىل «عمق» ما نعرف
يف �ل�صيا�صة ت�صيفه عملي ًا هذه «�ملعلومة» �ذ�
ً
�صيا�صيا.
كانت �ل�صيا�صة �ل�صعودية بعد �لعام 2003
� – 3لر�أي �ملتعلق
¤EG á«dÉ÷G AÉæHCG ƒYój »YÉª÷G PÉà°SC’G
برئي�س �لوزر�ء
�لرتكي رجب
áª∏µdG ó«MƒJh ∞°üdG ⁄
طيب �ردوغان
حول «كر�هيته
ندعو �أبناء �جلالية �ليمنية يف والية نيويورك للم �ل�صف
ال�رص�ئيل» .عد�
وتوحيد �لكلمة ،كما �أهيب باأبناء �جلالية باأن ال ي�صتخدمو�
�حلرج �ل�صخ�صي
�ل�صحف �ملوجودة يف والية نيويورك لالإ�صاءة و�ل�صتيمة على للطرفني �المريكي
و�لرتكي،
بع�صهم �لبع�س ،و�أن ت�صتخدم �ل�صحف للتعبري ال للتجريح
ً
وخ�صو�صا ما
و�ل�صتائم.
يتيحه هذ� «�لتقدير»
من �مكان تعزيز
�أي�صا ،نعتذر على ما ن�رص يف �أعد�د �صابقة من �صتائم� ،صو�ء
�حلملة �ال�رص�ئيلية
كانت �صد �الأ�صتاذ عبد �ل�صالم مبارز �أو غريه من �جلالية.
على رجب طيب
�ردوغان و�مكان
فكما ذكرنا ،ال بد �أن يكون هناك تعاون ح�صن بني �أو�صاط
مالم�صة �لتهمة
�جلالية و�أن نظهر مبظهر الئق كيمنيني ،نتعاون على �خلري
لتهمة �خطر هي
ونن�رصه بني �أبناء �جلالية و�أن ال نعمل �ملكائد من �أجل �لبحث
«�لعد�ء لل�صامية»
على منا�صب و�إمنا يجب علينا جميعا �أن نعمل ما هو �صالح
مع �ن �لتاريخ
للجالية الأن �الأمر هو تكليف و�أمانة يوؤديها �الإن�صان �أمام �أبناء �لرتكي لي�صت
جاليته.
لديه �ي عقدة من
هذ� �لنوع حيال
يحيى حممد �جلماعي
�ليهود بعد ��صتقبال
ع�صو جلنة �صوؤون �ملغرتبني ومدير مكتب �صحيفة غربة يف
�لعثمانيني �لرحب
�ليمن
لهم عندما هربو�
من �الندل�س بعد

�صقوطها ...عد� هذ� �حلرج �ين هو
�جلديد �صيا�صي ًا يف �طالق تقدير�ت �مريكية من
هذ� �لنوع يف زمن توتر جدي يف �لعالقات
�ال�رص�ئيلية – �لرتكية؟ ال جديد مع �لتكر�ر
عن �أن ما ن�رص هو «ر�أي» يحرج �لديبلوما�صي
�المريكي ولي�س «معلومة» ميكن تثبيتها.
ال جد�ً
لقد �تيح يل �ن �قر�أ �نتقائي ًا عدد ً� قلي ً
طبع ًا من هذه �لوثائق ،و�إحد�ها برقية طويلة
�ر�صلها �ل�صفري �المريكي من �نقره حول
علي �لزميل
�ل�صيا�صة �لرتكية و�قرتح قر�ءتها ّ
عبد �ل�صتار �لالز.
فالتحليل �لذي يقوم به �ل�صفري �المريكي
حول �لتوجهات �لرتكية �صامل .وميكنك �ن
تو�فقه على بع�س �الآر�ء �لو�ردة ،خ�صو�ص ًا
حني يتحدث عن حدود للقدر�ت �لرتكية رغم
�لتقدم �ملهم و�لنوعي يف وزنها �لديبلوما�صي
و�القت�صادي� .و حني يتكلم بو�قعية على عدم
�مكان و��صنطن �ملر�هنة على تركيا وحدها
الحتو�ء طموحات �ير�ن �القليمية .لكنه يف
�ملقابل ي�صجل يف حتليله بدقة عنا�رص �لتقدم
�ل�صيا�صي و�القت�صادي �لرتكي يف �ل�رصق
�الو�صط كما ي�صدد �ي�ص ًا ب�صياغات م�صوؤولة
على �ملوقع �ملح�صوم لل�صيا�صة �لرتكية �صمن
�لتحالف �لغربي ويف �لعالقة �لوثيقة مع
�لواليات �ملتحدة �المريكية.
(ينقل �ل�صفري �المريكي عن وزير �خلارجية
�حمد د�وود �وغلو �ن �الخري قال يف حما�رصة
له يف �رص�ييفو يف �لبلقان �ن �ل�صيا�صة �لرتكية
تخطت �النظمة �لعربية يف بناء عالقة مع
«�ل�صارع �لعربي»).
 – 4حول ما نُ�رص عن ��صتخد�م �ال�صتخبار�ت
�الير�نية لطائر�ت �لهالل �الحمر �الير�ين
لنقل �صو�ريخ �ىل «حزب �لله»� ...ين هو
غري �ملتوقع هنا؟ ال بل ��صتطيع �لقول عد� عن
�نني مل �فاجاأ بذلك �أكان �صحيح ًا �م ال...
فاإن �نطباعي هو �نه لو كان �صحيح ًا لكان
�المر مدعاة الكت�صاف فقر �أو �صيق يف خميلة
�ال�صتخبار�ت �الير�نية عندما ت�صتخدم و�صيلة
«مك�صوفة» عملي ًا �و حمتملة كطائر�ت �لهالل
�الحمر �الير�ين يف نقل �ل�صو�ريخ يف فرتة
�حلرب!
ttt
يف �لو�قع يك�صف بع�س �لربقيات عن كفاءة
�جلهاز �لديبلوما�صي �المريكي يف فهم وحتليل
�لبيئات �ل�صيا�صية �لتي يعمل فيها .فالظاهر
ح�صب �لتقارير �ملنقولة �ن ما �صيبقى من
�نطباعات بعد «�صدمة» ن�رص �لربقيات �مر�ن:
حتول هذه �لوثائق �ىل �صهادة على
�الول هو ّ
مدى حيوية وكفاءة �لديبلوما�صيني �المريكيني
حول �لعامل.
�لثاين بع�س �حلرج �ل�صخ�صي – �ل�صيا�صي
لالد�رة �المريكية ،لي�س �كيد ً� �نها �صت�صل �ىل
حدود خطرة على �لتحالفات �المريكية ،بل
�ملرجح �الآن� ،نها لن ت�صل �ىل هذه �حلدود.
�حد �برز �لتعليقات على هذه �لربقيات ما قاله
عنها رئي�س جمل�س �لعالقات �خلارجية و�ملحلل
�ال�صرت�تيجي �ملعروف ريت�صارد ها�س� .نقل
جملته هنا حرفي ًا عن «�لنيويورك تاميز»:
«�نها �ي �لوثائق – توؤكد �كرث مما ُتخرب»
«.»Confirms more than it informs
�رصب �ذن هذه �لوثائق؟ و�ذ� كانت هذه
من ّ
�ملوجة «�لويكيليك�صية» مل تخرج – يف �لعمق
– عن �ملتوقّ ع �جلوهري ،فماذ� �صتحمل
�ملوجة �لثالثة �لتي تهدد بها هذه «�ملنظمة»
�اللكرتونية؟
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غربة نيوز  -مي�صال �لزبيدي  -بروكلني نيويورك

jOب» مæتf ,öüا�س£ة م�سلªة ‘ �éŸت™ª
�’أم�h ,»cÒحóة م øمو�Dس�س» �أcاÁOية
Nليf ‘ ¿�ÈL πيوjو� »gh ,∑Qأ ∫hم�Qóسة
�أمcÒية حµومية عرHية.
ûfE� ó©Hسا�QóŸ� Aسة ‘ ,عا� 2007 Ωأ’óL ÒK
��hس©ا ‘ �æjóŸة �fEت¡≈ Hا�Eستقاdة �æŸتöü
 ó©HمقاHلة UسØëية ∫óL ó©Hh ,حو∫ cلªة
�fEتØاVسة ‘ fيوjوc ∑Qتب âعل≈ üªbسا¿
�سبا¿ عرf Üا�س©ªL ‘ Ú£ية dتÖjQó
�dبæا.ä
 ∫ó÷� Ìcحو∫ jOب» �ŸوdوOة ‘ �dيøª
d�hت» ©Jيf ‘ ¢ûيوjو ∑Qم øعªر �∫ 3
�سæو� äحيfE� åتقل âمH{ øاaاdو� zسªا∫
j’hة fيوjوH ¤E� ∑Qرchل Úحي©J åي¢û
hحيc åا¿ ædا م©¡ا d� �ògلقا:A
GôeCG ¬æjÈà©J π°üM Éeh á°VÉØàfG áª∏c :¢S
?É«HÉéjCG hCG É«Ñ∏°S
ج� :ل�صحايف يف �لنيويورك بو�صت �صاألني عن معنى
كلمة �إنتفا�صة وقلت له �أن �لكلمة تاأتي من �أنف�س،
وبعد �مل�صاكل �لتي ح�صلت يف فل�صطني بات �لفل�صطينيون
يريدون حريتهم وحقوقهم فح�صلت �الإنتفا�صة .لكنه مل
ي�صاألني �أبد ً� ر�أيي بهذه �لكلمة ،فلو �صاألني لكنت �أجبته
«�أنه لي�س من �صاأنك»� .صيا�صتي هي �صيا�صتي� .أنا مديرة،
و�ملديرة تع ّلم ما عندها.

¿GÈL øµdh zÉgóæY Ée º∏q ©J IôjóŸG{ :¢S
¬ª°SEG ≈∏Y á°SQóŸG ºà°ù°SCq G …òdG ,¿GÈL π«∏N
{¤EG ∂∏Nój …òdG ¢ù«d º«µ◊G ¢SQóŸG
:∫ƒ≤j
q
¤EG πNóJ ∂∏©éj …òdG ƒg É‰EG ¬àªµM â«H
Ée ™e ΩÓµdG Gòg ¢†bÉæàj πg .z∂∏≤Y áÑàY
Ò°ùØJ ∂fÉµeE
ÉHh Iôjóeh á°SQóe
p
p ÉH ¬à∏b
q ∂fC
?øjójôJ Ée ™æ°Uh
يف�رص من كل �لكتب
ج :عندما يف�رص �الإن�صان ،عليه �أن ّ
و�ملجالت ووجهات �لنظر �ملختلفة وهذ� ما �أر�ده
جرب�ن.

,á°VÉØàfG áª∏c â∏b
p Ωƒj ‹GDƒ°S ¤EG OƒYCG :¢S
CGƒ°SC’G hCG π°†aC’G ƒëf ∂JÉ«M
∂dP ÒZ
q πg
p
?¿B’G Ú∏ª©J GPÉeh
غريها �صلب ًا ،فنحن نعي�س مع �أمريكا وهم ال يعرفون
جّ :
�لعربية و�لرت�ث �لعربي وحقوق �لعرب
�للغة
عن
كثري ً�
ّ
و�لفل�صطينيني و�مل�صلمني ،الإن جريدة نيويورك بو�صت
وغريته وزعمت �أنني � ّأيدت لالإنتفا�صة
قد �أخذت كالمي ّ

www.ghorbanews.com

�ل�صحة .
وهذ� عار عن ّ
�ليوم �أعمل يف جمال �لرتبية و�لتعليم و�أنا م�صوؤولة عن
برنامج تربوي خا�س يف مدر�صة ثانوية ،كما �أنني
أحت�رص الأ�صبح
ما زلت �أدر�س �لدكتورة يف �جلامعة و� ّ
مدر�صة يف �جلامعة.
ّ

¿CG ±ô©f øëf ?ºµà°SQóÃ ¬£Hôj GPÉe :¢S
»àdG ájõ«∏µfE’G á¨∏dÉH ¬Ñàc RôHCG Öàc ¿GÈL
,»ÑædG Ék °Uƒ°üN á«Hô©dG ¤EG Égó©H âªLôJ
ºµà°SQóŸ ôNBG ÖJÉµd º°SEG GhQÉàîJ ⁄ GPÉŸ
?á«Hô©dG á¨∏dÉH ÌcCG ™«∏°V

πg .zá°SQóŸG OƒbCG ¿CG º∏M …ód
q { â∏b
p :¢S
?º∏◊G Gòg ≈¡àfCG

ج :هو م�صهور يف �أمريكا و�لبالد �لعربية وهذ� فخر لنا.

تغري ،فاالإن�صان يرى �أ�صياء كثرية يف
ج� :الآن �حللم ّ
حياته .و�الآن حلمي
أدر�س يف �جلامعة
�أن � ّ

áæ÷ ™e á∏µ°ûe ≥∏N º°SE’G Gòg øµd :¢S

¢†bÉæàj Gòg :¢S
≥HÉ°S íjô°üJ ™e
ÚÑdÉ£J âfC
p Gh
∞dCG áÄªKÓãH
∂JOƒ©Hh
Q’hO
p
á°SQóª∏d Iôjóe
.áªcÉﬁ ∑Éægh
ج :منذ �لبد�ية طالبت
بحقوقي لي�س ب�صبب
�ملال ولكن كي ال
يح�صل هذ� �الأمر
جم ّدد ً� مع �لعرب
و�مل�صلمني� .أردت �أن
تكون هذه �حلادثة
عربة للحكومة
لعدم تعذيب �لعرب
و�مل�صلمني .ونعم لقد
�صدر حكم بالتعوي�س
علي ب � 300لف
دوالر

Gòg øµdh:¢S
áªµﬁ ºµM
ÒZh á°UÉN
.áeõ∏e
ج :نعم لكن كان لدي
خيارين �أن �أكمل �أو �أن �أقبل �ملبل≠ ،ومل �أقبل �ملبل≠.

øe âæc »àdG ,á°SQóŸG â«ª°S GPÉŸ :¢S
?¿GÈL π«∏N ¿GÈL º°SEG ≈∏Y ,É¡d Ú°ù°SDƒŸG
�صميت باإ�صم جرب�ن الأنه �أتى من �لبالد �لعربية و�صكن
جّ :
ً
يف �أمريكا وكان م�صهور� يف �لبالد �لعربية و�أمريكا،
�لرجل
كما �أردنا �أن يرى �ل�صعب �الأمريكي �أن هذ� ّ
ومت�صك ببالده ومبايركا وهو م�صهور
�أتى �إىل هذ� �لبلد
ّ
ومعروف يف �لتاريخ .فهذ� �الإ�صم هو �إفتخار لنا.

GhÈàYG øjò∏dG Ú«fÉæÑ∏dG øe áÄa ™eh ¿GÈL
¬KGôJh ¿GÈL º°SEG øe IOÉØà°SEG ´ƒ°VƒŸG Gòg
?¬îjQÉJh
ج :عندما �نتهينا من بناء �ملدر�صة ،طلبت منا وز�رة
�لرتبية و�لتعليم �أخذ �ملو�فقة من جلنة جرب�ن خليل
جرب�ن فات�صلنا بهم يف لبنان وبعثو� لنا بجو�ب ولدينا
ن�صخة عن �ملو�فقة� .ملجموعة �لتي تتكلم عنها هي
جمموعة من �مريكيني ،لبنانيني وعرب يف �أمريكا
وهم كانو� �صد �ملدر�صة وحاولو� باأي طريقة �إغالق
�ملدر�صة .والننا نفتخر به.

Thursday December 2, 2010- Vol 3 Issue#93

5

á∏HÉ≤e
Picture: NY Times

á°SQóe ó°V ºg Üô©dG GPÉŸ :¢S
?á«Hô©dG á¨∏q dG º∏q ©J
ج :ب�صبب حملة يف �الإعالم تزعم �أن هذه
وتعلم �الإرهاب.
�ملدر�صة �إ�صالمية ّ

øj qódG º∏q ©J á°SQóŸG πg :¢S
øe IòJÉ°SCG É¡«a πgh ,»eÓ°SE’G
? ñƒ«°ûdG
حكومية ومينع تع ّلم
ج� :أبد ً�� ،ملدر�صة
ّ
و�ملدر�صون هم
�لدينية فيها
�لدر��صة
ّ
ّ
�جلامعية وكل ما
�أ�صحاب �ل�صّ هاد�ت
ّ
�ل�صحة.
كتب يف �جلر�ئد Xلم وعار عن
ّ

‹É◊G ôjóŸG ƒg øe :¢S
?á°SQóª∏d
ج� :ملدير هو ب�صري عبد �ل ّلطيف من
تون�س.

á°VÉØàfG øe ô£N ¬«∏Y πg :¢S
?á«fÉK
ج :ال ،فهو بعيد عن �الإعالم الأن وز�رة
�لرتبية منعت �ملدير و�الأ�صاتذة من
�لت�رصيحات �ل�صحفية ،ومنعت و�صائل
�الإعالم من دخول �ملدر�صة

.áaÉë°üdG
p G :¢S
q Úeƒ∏J âfC
لدي م�صكلة مع
ج :نعم ،ولكن لي�س ّ
�ل�صحافيني .م�صكلتي مع نيويورك
بو�صت.

ÒNC’G º∏«ØdG øY ÉæjÈNCG :¢S
.zÜƒ∏°S ∑QÉH{ ‘ ¢VôY …òdG
ج� :لفيلم يخرب ق�صة �ملدر�صة منذ
�لبد�ية ويتحدث عن �لنا�س �لعن�رصيني
�لذين قامو� �صد �ملدر�صة وكيف قامت
نيويورك بو�صت باحلملة �صد �ملدر�صة،
كذلك نيويورك �صن .وحتدثو� عن
�إقالتي من من�صبي و�ملحكمة ،كما
تكلمو� مع �لذين �أ�ص�صو� �ملدر�صة معي.
وحتدثو� مع فتاة تعلمت يف �ملدر�صة
و�صئلت �إن كانت تدر�س يوميا �للغة
�لعربية فاأجابت باأنها تدر�س �للغة
ثالث �صاعات يف �الأ�صبوع .و�صئلت �إن
كانت تدر�س �لرت�ث �لعربي ،فاأجابت
بالنفي.

ج :يف �حلقيقة لقد ر�أى �أن نف�س
ت�صببو� بامل�صاكل
�الأ�صخا�س �للذين ّ
يل وحاولو� �إقالتي من من�صبي كانو�
نف�صهم �صد �لرئي�س �أوباما و�عتربوه
�ل�رص ،هم �صد بناء �مل�صجد.
م�صلم ًا يف ّ
كرجل �صيا�صي مل يكن لديه خيار �آخر
ومل ي�صمح �أن يح�صل باجلامع ما ح�صل
معي ومع �لرئي�س �أوباما.

πn Ñb
p …òdG »cÒeC’G ´QÉ°ûdG :¢S
Ò¨J
q πg Ék ≤HÉ°S ∂d
p π°üM ÉÃ
?™eÉ÷G AÉæÑH Ωƒ«dG πÑ≤«°Sh

.´ƒ°VƒŸG
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ج :لالأ�صف ،هناك �أنا�س معار�صني،
بع�صهم من �صكان �ملنطقة و�الآخرون
هم نف�صهم �لذين يعار�صون بناء م�صجد
متهاتن.

?™eÉ÷G Gòg AÉæH ºà«°S
πg :¢S
q
ج :نعم فهم يف طور بناءه .

∫ƒ°UCG øe âfC
p G ,»ÑjO Ió«°S :¢S
ÉeóæY ∑ôªY ¿Éc ºc .á«q æÁ
?ÉcÒeCG ¤EG âeób
p

ج� :لكثري من �ليهود و�مل�صيحيني
د�فعو� عني وقامو� باملظاهر�ت
و�ملحا�رص�ت و�لر�صائل� ،لقادة
�ل�صيا�صيني �ليوم يد�فعون عن بناء
�جلامع.

.øª«dG äQR
p πg :¢S

Gòg ‘ ™eÉ÷G AÉæÑH ∂jC
p GQ Ée :¢S
?äGòdÉH ™bƒŸG

ج :مل �أزر �ليمن بعد ،و�أمت ّنى �أن
�أزورها يوم ًا.

ج� :أنا �أرى �أن �أي �إن�صان ،الأية ديانة
ينتمي ،يحق له �ن يبني معبد� يف �أي
مكان يريد يف �أمريكا .فلماذ� ال يبني
�جلامع يف منهاتن؟ مع �لعلم �أن جمل�س
�ملدينة و�فق على بناء �مل�صجد.

‘ π°üëj ÉÃ ∂jC
p GQ Ée :¢S
?øª«dG

ج :كنت يف �لثالثة من عمري.

ج� :أنا حزينة وخائفة على �ل�صعب
�ليمني و�أمتنى �أن ينجو من �مل�صاكل
و�أال حت�صل حرب كما يف �لعر�ق
و�أفغان�صتان� .أمتنى نهاية هذه
�مل�صاكل لينعم �ل�صعب �ليمني �لطب
بال�صالم.

º°SEG ¿G ‘ øªµJ á∏µ°ûŸG πg :¢S
ôNBG º°SEG ƒgh záÑWôb{ ™eÉ÷G
»æeh ¢ùdófC’G ‘ â∏°üM ácô©e
»æ©j Gòg πg .áÁõ¡H Üô©dG
∫ÓN øe Üô¨dG ¤EG IOƒ©dG
?∑Qƒjƒ«f

ó°V hCG ™e âfC
p G πg :¢S
?Ú£°ù∏a ‘ á°VÉØàfE’G

ج :ال� ،حلقيقة �أن �مل�صلمني و�مل�صيحيني
و�ليهود عا�صو� مع ًا يف �لع�رص �الأندل�صي
�صمي بالع�رص �لذّهبي.
�لذي ّ

ج :لالأ�صف �ل�صعب �لفل�صطيني يتعذب،
�أمتنى �أن يعي�س �جلميع ب�صالم من
فل�صطيني ويهود.

IOƒY ¤G ÚYóJ πg :¢S
?»°ùdófC’G ô°ü©dG

hCG ™e âfCG πg :‹GDƒ°S QôcCG :¢S
?Ú£°ù∏a ‘ á°VÉØàfE’G ó°V

ج� :أمريكا Œلب �لنا�س من جميع �أنحاء
�لعامل .فال�صالم و�الأخوة و�ملحبة
و�لتفاهم هو يجمع �لنا�س.

�ل�صالم يف فل�صطني
ج� :أمت ّنى �أن يحل ّ
و�أن يعي�س �ليهود و�لفل�صطيني مع ًا جنب ًا
�إىل جنب.

Úª∏°ùe Ò¨dG iôf GPÉŸ :¢S
»eÓ°SE’G øj qódG ¤G ¿hô¶æj
?á≤«≤◊G ¢ùµY

»àdG IÒNC’G áª∏µdG »g Ée :¢S
‘ Úª∏°ùŸGh Üô©∏d É¡æ«¡LƒJ
?ÉcÒeCGh ∑Qƒjƒ«f

ج :لالأ�صف نحن نعي�س يف وقت يجهل
�لكثري من �لنا�س معاين �الإ�صالم .ولكن
�لذين يقومون باالأعمال �الإرهابية ال
ينتمون �ىل �الإ�صالم ب�صلة.

ج� :الإن�صان يف هذ� �لبلد عليه �أن يقف
د�ئم ًا على حقوقه و�لذي يريد حقه
عليه �أن يد�فع عنه ولن ميوت حق ور�ءه
مطالب.

…òdG ájó∏ÑdG ¢ù«FQ :¢S
∞bh Ék ≤HÉ°S ∂ª∏X
¬fG øjÈà©J
p
óé°ùe AÉæH ‘ Úª∏°ùŸG ÖfÉL ¤EG
™eÉL AÉæÑd á°VQÉ©e ∑Éæg :¢S ¬fCG øjÈà©J ’CG .Ground Zero
?Gòg ¬Øbƒe ‘ ∂≤M
∂d
p
p qOQ
‘ ‘ z…ÉHOÉ°ùÑ«°T{ ∫G á≤£æe
Gòg ‘ …CGQ ∂jód
¿Éch. Ú∏chôH
p

»eÉëŸG Öàµe
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.»ÑjO Ió«q °S ∂d
p Gm ôµ°T :¢S
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π«FGô°SEG ∫Éª°T ÉØ«M ‘ πFÉg ≥jôM :Qƒ°üdÉH
≈∏à≤dG äGô°ûY IÉ«ëH iOƒj
عبد�لله فوؤ�د �بو ح�صي�س -مكتب فل�صطني  -غربة نيوز
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ádhóH ÖdÉ£jh ,≈HhQh’G ¿hÉ©àdÉH ÖZôJ ¢SÉªM :á«æg
1967 OhóM ≈∏Y á«æ«£°ù∏a
عبد�لله فوؤ�د �أبو ح�صي�س  -مكتب فل�صطني  -غربة نيوز
ك�صف �إ�صماعيل هنية رئي�س �لوزر�ء �لفل�صطيني يف �حلكومة �ملقالة ،عن �ت�صاالت Œريها حكومته مع
م�صوؤويل �الأ· �ملتحدة يف قطاع غزة وذلك الإعادة
�لنظر من قبل �الأ· �ملتحدة يف موقفها �Œاه
�حلكومة.

�أعلنت >‚مة د�ود �حلمر�ء< �الإ�رص�ئيلية عن مقتل ع�رص�ت �الأ�صخا�س يف
حادث �نقالب حافلة كانت تقل � 50صجينا ” �إجالوؤهم من �صجن د�مون ب�صبب
�حلريق �لهائل �لذي �صب على جبل �لكرمل يف �صاعات مبكرة من هذ� �ليوم .
و�أفاد مر��صل «غربة نيوز» يف فل�صطني نقال عن م�صادر �إعالمية خا�صة �أن
�لع�رص�ت من طو�قم �الطفائية م�صتعينة ب�صت طائر�ت خا�صة تو��صل م�صاعيها
لل�صيطرة على �أل�صنة �حلريق �لذي �صب يف  5مو�قع خمتلفة على جبل �لكرمل .
وقالت �الإذ�عة �الإ�رص�ئيلية �أن حريقا هائال �صب يف �ملنحدر�ت �لغربية جلبل
�لكرمل وحر�س �لكرمل و�لتهمت �لنري�ن �آالف �لدومنات من �حلر�س �لطبيعي.
وكان �حلريق قد �ندلع بالقرب من �ملدخل �ل�صمايل لبلدة ع�صفيا و�أغلقت
�ل�رصطة �لطريق �ملوؤدي من ع�صفيا ود�لية �لكرمل �إىل حيفا و” قطع �لتيار
�لكهربائي عن هاتني �لبلدتني.
�إىل ذلك قامت �ل�رصطة باإخالء عدة منازل يف ع�صفيا و�لقرية �لتعاونية بيت
�وروين �لقريبة من حيفا و�صجن د�مون وفندق (يعاروت هاكرميل) ومل يبل≠
عن وقوع ��صابات .وعلم �أن �لنار تنت�رص لي�س باŒاه حيفا و�إمنا نحو �ل�صفوح
�لغربية جلبل �لكرمل �صوب �لبحر.

وقال هنية يف لقاء جمعه مع مر��صلي وكاالت
�الأنباء �الأجنبية �إن حركته «حما�س» ر�غبة يف
�لتعاون مع �لدول �لغربية و�الأوروبية �لتي
تريد م�صاعدة �ل�صعب �لفل�صطيني على ��صتعادة
حقوقه ،د�عي ًا يف �لوقت ذ�ته وزر�ء �خلارجية
�الأوروبيني �إىل �إعادة �لنظر من �ملوقف مع
�حلكومة �ملنتخبة».
و�أ�صاف هنية � »:إن حركة حما�س �لتي يدعو
ميثاقها للق�صاء على �إ�رص�ئيل� ،صتقبل بنتيجة
��صتفتاء فل�صطيني على �أي �تفاقية �صالم تربم مع
�إ�رص�ئيل يف �مل�صتقبل «.
وقال  »:نحن نقبل بدولة بحدود عام 1967
عا�صمتها �لقد�س و�إطالق �رص�ح �الأ�رصى
�لفل�صطينيني من �ل�صجون �الإ�رص�ئيلية وحل ق�صية
�لالجئني « ،م�صيف ًا »:عر�س �ملو�صوع على
�ل�صعب �لفل�صطيني على �أي ��صتفتاء يعني �ن حما�س �صتحرتم �أي ��صتفتاء حتى و�ن خالف قناعاتها «.
و�أو�صح هنية �أن �إ�رص�ئيل ال ترغب يف منح �لفل�صطينيني دولة ذ�ت �صيادة كاملة ومن ثم ال �أمل لديه يف ‚اح
�ملحاوالت �لتي ترعاها �لواليات �ملتحدة الإحياء عملية �ل�صالم.
وحول وثائق ويكليك�س �ل�رصية �لتي ” �لك�صف عنها� ..أكد هنية �إن حكومته �صكلت جلان �أمنية و�صيا�صية
لدر��صة وثائق ويكيليك�س �ملتعقلة بحرب غزة ،قائ ً
ال � »:إذ� ثبت تورط فتح و�أطر�ف �أخرى يف حرب غزة
فاإنها كارثة يجب �لوقوف عليها «.



ونفى هنية زعم �إ�رص�ئيل باأنها قتلت ثالثة من �أع�صاء تنظيم �لقاعدة يف غزة يف �ل�صهر �ملا�صي ،وقال »:
�أن �أولوية حكومته تتمثل يف تفادي ت�صعيد ع�صكري مع �إ�رص�ئيل باإقناع ف�صائل �أخرى باحرت�م وقف �إطالق
�لنار �ل�صاري حاليا «.
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رف�صت حمكمة �لق�صاء �الإد�ري يف جمل�س �لدولة �مل�رصي ��صت�صكا ًال
لوقف تنفيذ حكم �صابق ي�صمح للم�صيحيني �الأرثوذوك�س بالزو�ج �لثاين،
وذلك يف حت mد ملوقف �لكني�صة يف ق�صية قد تزيد من �لتوتر �لطائفي يف
�لبالد.
وقالت وكالة �أنباء �ل�رصق �الأو�صط «ق�صت حمكمة �لق�صاء �الإد�ري
مبجل�س �لدولة باال�صتمر�ر يف تنفيذ �حلكم �ل�صادر عن �ملحكمة �لقا�صي
بال�صماح بالزو�ج �لثاين لطائفة �الأقباط �الأرثوذوك�س ،حيث رف�صت
�ملحكمة �ال�صت�صكال �لق�صائي �ملقام من حماميني لوقف تنفيذ �حلكم».
و�ألزمت �ملحكمة �لبابا �صنودة مبنح �الأقباط ت�صاريح �لزو�ج �لثاين
وتوثيق زيجاتهم �جلديدة ،ورف�صت ��صت�صكالني �أقامهما �ملحامي �صمري
�صربي ،و�ملحامي �لقبطي ممدوح نخلة.
وقالت �ملحكمة ،برئا�صة �مل�صت�صار كمال �للمعي� ،إنه ثبت للمحكمة عدم
وجود مو�نع قانونية �أو وقوع �أحد�ث جديدة متنع �لبابا �صنودة من منح
ت�رصيحي �لزو�ج �لثاين للمو�طنني �لقبطيني هاين و�صفي وجمدي وليم،
و�صددت على وجوب تنفيذ �الأحكام ذ�ت �حلجية �لنهائية و�لعمل بها
وفق ًا للقانون و�لد�صتور.
ويعود �لنز�ع على ق�صية �لزو�ج �لثاين �إىل مايو� /أيار �ملا�صي عندما
�أيدت �ملحكمة �الإد�رية �لعليا بالقاهرة حكم ًا ملحكمة �لق�صاء �الإد�ري
بال�صماح لزوجني من �الأقباط �الأرثوذوك�س بالزو�ج �لثاين ،مما جعله
حكم ًا بات ًا ونهائي ًا.
غري �أن �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا مبا لها من �صلطات ق�صت بوقف تنفيذ
�حلكم يف يوليو /متوز �ملا�صي.
وتعر�س �حلكم �ل�صادر يف مايو� /أيار النتقاد حاد من �لبابا �صنودة
�لثالث بابا �لكني�صة �الأرثوذك�صية �لذي وقع بيان ًا مع  90م�صوؤو ًال كن�صي ًا
�آخرين يندد بالقر�ر.
وكانت �حلكومة وعدت باأن ي�صدر يف يوليو /متوز قانون جديد
لالأحو�ل �ل�صخ�صية لغري �مل�صلمني ،لكنها مل تعد م�رصوعه حتى �الآن.
وال ت�صمح �لكني�صة �الأرثوذك�صية بالطالق و�لزو�ج �لثاين �إال يف حاالت
خا�صة ،مثل علة �لزنى ،وميثل �مل�صيحيون وغالبيتهم �أرثوذك�س زهاء
ع�رصة يف �ملئة من �صكان م�رص �لبال≠ عددهم  79مليون ن�صمة.
توتر طائفي و�أ�صبحت �ال�صتباكات �لطائفية �أكرث تو�تر ً� يف �ل�صنو�ت
�الأخرية ،وتقع يف �أغلب �حلاالت ب�صبب عالقات بني �صبان و�صابات من
�لطائفتني ونز�عات �الأر��صي وتر�خي�س بناء �لكنائ�س.
و�ندلعت ��صتباكات عنيفة �الأ�صبوع �ملا�صي بني �ل�رصطة ومئات
�مل�صيحيني �لذين كانو� يحتجون بعد �أن �أوقفت �ل�صلطات �أعمال �لبناء يف
كني�صة باجليزة غرب �لقاهرة.
ويف �صياق مت�صل ذكرت �صحيفة «�ل�رصوق» �مل�رصية �أن وفد ً� من
كني�صة �ل�صيدة �لعذر�ء بالعمر�نية ،قام بزيارة �لدكتور زكريا عزمي،
رئي�س ديو�ن رئي�س �جلمهورية ،وطلب منه �لتدخل الإنهاء �أزمة كني�صة
�لعمر�نية و�الإفر�ج عن �ملحتجزين �لذين يتجاوز عددهم � 180صاب ًا
قبطي ًا.
و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن عزمي وعد ببحث �الأمر مع �مل�صوؤولني ،يف
�لوقت �لذي قرر فيه عدد من �ملحامني �الأقباط �لتقدم بالتما�س �إىل
�لنائب �لعام لالإفر�ج عنهم
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ås¹b�uÐò WKzUF� w�öÝ« n�Ë u¼Ë
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UN½« …b×²*« 3ô« ‰uIðË lOÐUÝ√ W�Lš ‚dG²Ý« qO−�²�«
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s� lÝU²�« bŽu� Ê« qL²;« s� Ëb³¹ Æ«c¼ V³�Ð U� bŠ v�«
åÆUM¹b¹√ s� ŸU{ d¹UM¹
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w�uÝU³� W¹œUF� U�U²¼ s¹œœd� WŽUI�« W³KÞ ‚uÞ U�bMŽ
W�U�u� —uB� œU�« UL� ¨WO�Ëb�« WOzUM'« WLJ×LK� …b¹R�Ë
Æ”dÐ f½«d�
¨rN³KÞ v³K� ¨rNF� w�uÝUÐ Àb×²¹ ÊQ??Ð W³KD�« V�UÞË
·U{« UL� ¨¡UMŁô« Ác¼ w� W³KD�« 5Ð XF�Ë U�U³²ý« sJ�
W�Ëb�« d¹“Ë WÝUzdÐ dD� b�ËË …b×²*« 3ô« b�Ë —œUžË Æ—uB*«
ULO� ¨WF�U'« ¨œuL;« tK�«b³Ž sÐ bLŠ« WOł—U)« ÊËRAK�
Æ…—U−(UÐ oýdK� Êu{dF²¹ «u½U�
o¹dH²� ¡«u??N? �« w??� —U??M? �« X??I?K?Þ«Ë s??�ô« «u??� X??K?šb??ðË
d�–Ë ÆUIŠô —u¼bð l{u�« sJ� Æ—uB*« ‰U� UL� ¨s¹d¼UE²*«
bL×� vŽb¹ U³�UÞ Ê« ”dÐ f½«d� W�U�u� ÊUOK×� Ê«—bB�
Æ U�U³²ýô« ‰öš q²� tK�«b³Ž
U³�UÞ …b×²*« 3ô« w� ‰ËR�� ”dÐ f½«d� W�U�u� ‰U�Ë
ÆåbO�Qð vKŽ qB×½ r� UMMJ� ¨qO²� jIÝ U0—ò tLÝ« d�– ÂbŽ
sŽ dOA³�« s�Š dLŽ w½«œu��« fOzd�« VOGð p??�– v??�«
‰ËR�� ‰U�Ë ‰öI²ÝôUÐ vDÝu�« UOI¹d�« W¹—uNLł ‰UH²Š«
ÆdC×¹ ô v²Š XÝ—u� WOÝU�uKÐœ UÞuG{ Ê« wK×�
UOI¹d�«Ë w??ÐË—Ëô« œU%ö� WL� UC¹√ dOA³�« dC×¹ r�Ë
WLJ;« ÂUNð« bŠ YOŠ Ÿu³Ýô« «c¼ oÐUÝ X�Ë w� UO³O� w�
w� WOŽULł …œU??Ð«Ë »dŠ rz«dł »UJð—UÐ t� WO�Ëb�« WOzUM'«
ÆWI¹bB�« ‰Ëb�« …—U¹“Ë WOł—U)« tðU�d% s� —u�—«œ
vDÝu�« UOI¹d�« W¹—uNLł WO�Ëb�« WOzUM'« WLJ;« X¦ŠË
«–« dOA³�« vKŽ i³I�« ¡UI�UÐ wCI¹ w�Ëœ Vł«uÐ Â«e²�ô« vKŽ
Æœö³�« v�« q�Ë
sJ� Æ ôUH²Šô« sŽ dOA³�« VOG²� wLÝ— dO�Hð œd¹ r�Ë
«c¼ Ê« ‰U� e¹“uÐ «u�½«d� vDÝu�« UOI¹d�√ fOzd� «bŽU��
e¹“uÐ 5Ð ‰Ëô« f??�√ dšQ²� X??�Ë w� WK¹uÞ WŁœU×� VIŽ√
Æ—uJ½«— Íœ Íd½« w�½dH�« ÊËUF²�« d¹“ËË
©“d²¹Ë— ≠ »Æ·Æ«®
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©» · √® d9R*« ‰öš wJ²�Ë ÕU³B�« bL×� ‰¬ d U½ aOA�« w²¹uJ�« ¡«—“u�« fOz—
«bKÐ ≥π s?? Ž »Ëb?? M? ?� ∂∞∞ 5?? � u?? ¹
dOž WLEM� ∑≥Ë W??O?� Ëœ WLEM� ≤∏Ë
d¹“Ë 5??� —U??A?* « “d??Ð « s??� Ë ÆWO�uJŠ
wJ²� dNýuM� w??½ «d??¹ ô« W??O?ł —U??) «
d9R*« W??L? E? M? * ÂU?? F? ?� « ÊU?? M? ?O? ?� _«Ë
WOÐdF�« ‰Ëb???� « W??F? � U??ł Ë w??� ö??Ý ô«
3ô« Z??� U??½ d??Ð w??Ð Ëb??M? � v?? � « W??� U??{ «
w�Ëb�« p??M? ³? � «Ë W??O?L?M?²?K?� …b??×? ²? * «
ÆWOLM²K� w�öÝô« pM³�«Ë
©»Æ·Æ«®

ŸuL−�ò Ê« qOŽULÝ« ÊUL¦Ž vHDB�
—UOK� s� d¦�« v�« q�Ë U�«e²�ô«
W�uJ(« «bNFð v�« W�U{ôUÐ —ôËœ
fOzd�« bŽU�� ÊU??� Ë ÆåW??O?½ «œu??�?� «
b�« bLŠ« vHDB� vÝu� w½«œu��«
ÁœöÐ W�uJŠ Ê« d??9 R??* « ÕU²²�« w??�
—UOK� ±[µ∑≤ h??O? B? �? ²? Ð b??N? F? ²? ð
w� W??¹ u??L?M?ð l??¹ —U??A? � c??O?H?M?²?� —ôËœ
Æœö³�« ‚dý
dL²�¹ Íc??� « d9R*« w� „—U??A?¹ Ë

d¡¡&'v|3%®'d¡,1`±'¢8²c'v|6%'
«—U³²Ž« qLF�« ÊuKDFOÝ rN½« WOKOz«dÝù« WOł—U)« …—«“Ë uHþu� sKŽ√
Ær¼—uł« W�Q�� u�Ô
] ð r� «–« q³I*« åbŠô«ò Âu¹ s�
«u�u×¹ s� rN½≈ò rN�u� 5Hþu*« sŽ f�« åqOz«dÝ≈ u�ò u¹œ«— qI½Ë
w� «uKGAM¹ s??�Ë Ã—U??)« w� WOKOz«dÝô« WOLÝd�« UOK¦L*« v??�≈ ô«u??�«
ÆåqOz«dÝ≈ w� V½Uł« 5OÝU�uKÐœ W�UC²Ý«
©Æ√Æ‘Æ√ ®

Ê«œu��« ‚d?? ý W??I? D? M? � X??K? B? Š
X¹uJ�« t??H? O? C? ²? �? ð d?? 9 R?? � ‰ö?? ?š
—UL¦²ÝôUÐ WOł—Uš œuŽË vKŽ f�«
V½Uł v?? � « —ôËœ —U??O? K? * « “ËU?? ?&
m�U³� hOB�²Ð Âu??Þ d??) « Â«e??²? � «
Æ…dOIH�« WIDM*« ÁcN� WL�{
w²¹uJ�« W??O?ł —U??) « d??¹ “Ë s??K? Ž √Ë
w� ÕU?? ? ³? ? ?B? ? ?� « b?? ?L? ? ×? ? � a?? ?O? ??A? ??� «
5×½ULK� w?? � Ëb?? � « d??9 R??* « ÕU??²? ²? � «
Ê«œu��« ‚dAÐ ’U)« s¹dL¦²�*«Ë
—ôËœ —U??O?K?� n??B?½ X??×?M?� Áœö??Ð Ê«
ÆWIDM*« Ác¼ WOLM²�
Ê« w??½ d??�?¹ ò bL×� a??O?A?� « ‰U??� Ë
WzUL�Lš X??¹ u??J?� « W?? � Ëœ `??M?� s??K? Ž «
åÊ«œu��« ‚dý WOLM²� —ôËœ ÊuOK�
—ôËœ Êu??O? K? � ¥µ∞ Ê« v?? � « «d??O? A? �
WOLMð l??¹ —U??A? � q??J? ý v??K? Ž Êu??J? ²? Ý
WOLM²K� w²¹uJ�« ‚ËbMB�« U¼d¹bOÝ
ÊuJ²Ý U??L?O?� W??O?Ð d??F?� « W??¹ œU??B? ²? � ô«
qJý vKŽ WOI³²*« —ôËœ ÊuOK� µ∞?� «
ÆWOŽUL²ł« l¹—UA* `M�
WOł—U)« d??¹ “Ë sKŽ« ¨t²Nł s??�
Ê«dNÞ Ê« wJ²� dNýuM� w??½ «d??¹ ô«
w� —ôËœ Êu??O? K? � w??²?¾?� d??L?¦?²?�?²?Ý
U�« ÆW??I? D? M? * « w??� W??H?K?²?�?� l??¹ —U??A? �
W¹cOHM²�« Ÿ«—c�« WOÐË—Ëô« WO{uH*«
.bI²Ð bŽË bI� ¨wÐË—Ëô« œU%ö�
UO�UD¹« b??Ž Ë ULO� Ë—u??¹ ÊuOK� ≤¥
UO½U³Ý« bŽË ULMOÐ ¨ÊuOK� 5Łö¦Ð
Ác¼ Ë—u?? ¹ Êu??O?K?� ±µ» W??L?¼ U??�?* U??Ð
ÆWM��«
s� ÊuJ²Ý UN½« dD� b??�« p�c�Ë
‚dý w� WOLM²�« l¹—UA� wLŽ«œ r¼«
œuŽË sŽ nAJ�« ÊËœ sJ�Ë Ê«œu��«
ÆWL¼U�*UÐ …œb×�
w½«œu��« fOzd�« —UA²�� b�«Ë
d9RLK� WOLOEM²�« WM−K�« f??O?z —Ë
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F??ð r???�Ë
Âu−¼ sŽ
w� WLzö�UÐ
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Ë XKI½Ë
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fH½ w�Ë
Âu¹ Âu−¼
w� w½«Ëœ
lC�¹Ë
K{ V³�Ð
A¹ ÀU×Ð«
Š√ ‰U??�Ë
R�� U½b{
)« Ác???¼Ë
ÆåU¹U×C�«
�« ÊU??�Ë
ÝUÐ Âu−¼
Êu½U� w�
� ”ËdOHÐ
Kł ‰U�Ë
³� W×OC�
ÊuOÐU¼—ô«
²Nł s�
(U� d³�«
d¹c% ÊU�

/'(

U³¹—bð
…bŽU� w�

XMKŽ√
√ w??�«d??F??�«
Ð W??�U??)«
Ë WO�«dF�«
J�« ·ö²š«
5¹√dÐ tOKŽ
Ž ‰U??�Ë
� W¹b¹e¹ù«
b??�« ÂUEM�«
« Ÿu{u�
e� ÊU*d³�«
v??�≈ «Î dOA�
ÆåÊQA�«
« ÊU???�Ë
UO� WM'
oÐUÝ X�Ë
²� wKš«b�«
UL� fO�Ë
UOŠöB�«
i�— VKD�«
½U²ÝœdJ�«
�« wKš«b�«
·U?????{√Ë
UOŠö�

Picture: NY Times

The Law Offices of

»eÉëŸG Öàµe

AIMAN IBRAHIM, P.C.

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

Free Consultation:

 : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

XXXJCSBIJNMFHBMDPN

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

‰uÐd²½ù« l�u� vKŽ !UÝ√ ÊUO�uł ‰UI²Ž« VKÞ

}x|3$B -ÇG (ÄC%®'
c`|ze:%®' de( W}x¡¡GEX
ÊUO�uł o×Ð å¡«dLŠ …d�c�ò —b�√ UN½√ sŽ ©‰uÐd²½ô«® WO�Ëb�« WÞdA�« XMKŽ«
»UB²ž«ò WLN²Ð oOI% —UÞ« w� tI×Ð nO�uð …d�c� b¹u��« —b�« Íc�« !UÝ«
ÊuJð Ê√ bF³²�¹ r�Ë ¨Èd²H*«Ë oHK*UÐ !UÝ« tH�Ë „d% u¼Ë åw�Mł ¡«b²Ž«Ë
Æt²O�«bB�Ë t²FLÝ s� qOM�« ·bNÐ Á¡«—Ë WO�dO�_« ŸU�b�« …—«“Ë
…d�c� iIM� W¹b¹u��« UOKF�« WLJ;« v�« U³KÞ !UÝ« Âb� ¨t�H½ X�u�« w�Ë
ÆÁc¼ »UB²žô« WOC� w� Íb¹u��« ¡UCI�« sŽ tI×Ð …—œUB�« nO�u²�«
b� X½U� ·UM¾²Ýô« WLJ×� Ê« f�√ åBBCò WO½UD¹d³�« W??Ž«–ù« W¾O¼ d??�–Ë
V�M¹ U� w� tÐ«u−²Ýô !UÝ¬ vKŽ i³I�UÐ v½œ√ WLJ×� d�√ Ÿu³Ý√ q³� dÒ ?�√
ÆtO�≈
U¼—bB� U�UNð« s� tO�≈ tłu¹ U� wHM¹ Íc�« !UÝô UOLÝ— rN²�« tłuð r�Ë
Æb¹u�K� w{U*« »¬ w� UNÐ ÂU� …—U¹“
s� VKÞ U/≈Ë ¨w�Ëb�« fO�u³�« Á—bB¹ w�Ëœ ‰UI²Ž« d�√ X�O� ¡«dL(« …d�c*«Ë
Æ!UÝ« ÊUJ� sŽ rN¹b� U�uKF� Í√ sŽ ⁄öÐö� fO�u³�UÐ ‰UBðôUÐ ”UM�« W�UŽ
VKDO� tO� ¡UCŽô« ±∏∏ ???�« ‰Ëb??�« vKŽ å¡«d??L??(« «d??�c??*«ò ‰uÐd²½ô« rLF¹Ë
ÆrNLOK�ðË 5¼u³A� nO�uð
s� 5�u¹ bFÐ w{U*« w½U¦�« s¹dAð ≤∞ w� !UÝ« b{ w�Ëœ ‰UI²Ž« d�√ —b�Ë
ÆtI×Ð ‰UI²Ž« d�√ W¹b¹u��« WOz«b²Ðô« r�U;« ÈbŠ≈ —«b�≈
œU�√ w½U¦�« s¹dAð w� œ—Ë d¹—UIð Ê√ ô≈ UO�UŠ !UÝ« W�U�≈ ÊUJ� ·dF¹Ô ôË
Y×³�« WOKLŽ WO½UD¹d³�« WÞdA�« XK�«Ë «c� ¨bI²F¹Ô UL� …b×²*« WJKL*« w� t½QÐ
Æf�√ tMŽ
—œUB� s??Ž w½Ëd²J�ù« UNF�u� vKŽ WO½UD¹d³�« ©ÊU??¹œ—U??ž® WHO×� XKI½Ë
ÊUJ� ·UA²�« - «–≈ !UÝ« vKŽ i³I�« ¡UI�≈ r²OÝ t½≈ UN�u� WO½UD¹d³�« WÞdA�UÐ
Æj³C�UÐ ÁœułË
r²OÝ t??½√ tO�U; b??�√ WÞdA�« Ê√ WHO×BK� !U??Ý« s� »dÒ I� —bB� d??�–Ë
ÆtOKŽ i³I�« ¡UI�ù W�ËU×� Í√ „UM¼ X½U� «–≈ ôË√ t²ÞUŠ≈
UDK��« WÞdA�« dD�²Ý ¨UO½UD¹dÐ w� !U??Ý« vKŽ i³I�« ¡UI�≈ W�UŠ w�Ë
w� d²�OMOL²�¹Ë WLJ×� w� b¹u�K� tLOK�ð «¡«dł≈ r²ð Ê√ q³� «—u� W¹b¹u��«
ÆÊbM� jÝË
U� w� r²ð w²�« UA�UM*« sŽ U�uKF� Í√ ¡UA�≈ œ—U¹b½öðuJÝ WÞdý i�dðË
Æ!UÝ« h�¹
WM¹eŠ UN½« f�√ fJOKOJ¹Ë l�u� fÝR� !UÝ« ÊUO�uł w�«d²Ýô« …b�«Ë X�U�
UNMÐ« ‰UI²Ž« w� …bŽU�LK� uŽb¹ «—UDš≈ —b�« å‰uÐd²½ù«ò WO�Ëb�« WÞdA�« Ê_
ÆåtM−ÝË t³IFð r²¹ Ê«ò b¹dð ô UN½«Ë
w� b½ôeM¹u� W??¹ôË w� fz«dFK� UŠd�� d¹bð w²�« !U??Ý« 5²�¹d� X�U�Ë
U¹ôu�« v�« XLC½« UO�«d²Ý« W�uJŠ Êô UNMÐ« W�öÝ vKŽ WIK� UN½« UO�«d²Ý«
WOM�« 5½«u� U�dš fJOKOJ¹Ë l�u�Ë !UÝ« ÊU� «–« ULO� oOI% ¡bÐ w� …b×²*«
ÆWOzUMł Ë«
r²¹ Ê« b??¹—« ô wM½√ w� pý ôË t³Š√ U??½√Ë wMÐ« t??½«ò WO�«d²Ýô« WŽ«–ö� X�U�Ë
ÆåWM¹eŠ U½√Ë ¨Â√ Í√ q¦� wKF� œ— Ê« ÆtM−ÝË t³IFð
Æå`O×� dOž ÊUO�uł sŽË wMŽ V²� U2 dO¦�ò UN�u� X�U{√Ë
©»Æ·Æ√®
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—U???Ł« d????�ô« «c????¼ Ê«ò ‰U????� w??½u??J??�??�d??Ð
V³�ðË UO�UD¹« w� UýUIM�« s� «dO¦�
ÆåWKJA� ‰uB×Ð
…d??¹“Ë tÐ œU??ý« ¨¡UIK�« ÂU²š w??�Ë
X??�U??�Ë 5??O??�U??×??B??�« ÂU????�« W??O??ł—U??)«
b½U�¹ ô ©ÆÆÆ® qC�« o¹b� UM¹b� fO�ò
U³¦Ð tK¦� WO�dO�ô« UÝUO��« b??Š«
Æå—«dL²Ý«Ë
X�Ë w� UNðbIŽ WO�U×� …Ëb½ w�Ë
rNH²Ð UN²IŁ sŽ Êu²MOK� XÐdŽ« ¨oŠô
“ËU??& «Ë—d???� ¡ôR??¼ Ê« «b??ÐË ¨UNzUHKŠ
W??O??�d??O??�ô« …d??¹“u??�U??Ð …u????Ý« q??B??Š U??�
ÆU�UÐË« „«—UÐ fOzd�UÐË
…œU??� Ê« w??�d??O??�ô« ‰ËR???�???*« ‰U????�Ë
U¦F³�« Ê« «bOł Êu�dF¹ lLł« r�UF�«
ô «œb????Ž U??O??�u??¹ q??Ýd??ð W??O??ÝU??�u??K??Ðb??�«
v??�« q??B??ð b???� ¨ U??O??�d??³??�« s???� v??B??×??¹
bOF� v??K??Ž åU??¹d??N??ý ·ôô« «d???A???Žò
l� ÊuHÞUF²¹ rN½√Ë …b×²*« U??¹ôu??�«
ÆsDMý«Ë
U�UÐË« „«—UÐ w�dO�ô« fOzd�« nK�Ë
»U¼—ô« W×�UJ� w� UFO�— ôËR�� f�√
lM� vKŽ qLF�« WLN� “d�«dð q??Ý«— u¼
W¹dÝ ozUŁu� …b¹bł U³¹d�ð ‰uBŠ
ÆWO�dO�ô« …—«œö� WFÐUð

ozUŁË
fJOKOJ¹Ë nA� …b¹bł ozUŁË w�Ë
WOJO²J²�« W¹ËuM�« W×KÝ_« rEF� Ê√
≤∞∞ U¼œbŽ m�U³�«Ë UÐË—Ë√ v� WO�dO�_«
«bM�u¼Ë UJO−KÐ w??� …œu??łu??� Õö??Ý
ÆUO�dðË UO½U*√Ë
WO�dO�_« UO�d³�« ÈbŠ≈ XHA� UL�
¨åfJOKOJ¹Ëò l�u� UNÐdÝ WOLÝd�«
UOKOz«dÝ≈ U³KÞ X??C??�— s??D??M??ý«Ë Ê√
UFO³� sŽ w�dO�√ d¹dIð vKŽ ŸöÞö�
q³� j???ÝË_« ‚dAK� WF�e*« W×KÝ_«
d??¹d??I??²??�« Êu??J??� ¨”d??G??½u??J??K??� t??1b??I??ð
…eNł√ s??� Íd??Ý rOOIð vKŽ Íu²×¹
Æ «dÐU�*«
sŽ …b???¹b???ł o???zU???ŁË X??H??A??� p???�c???�
W�U�uK� ÂU??F??�« d??¹b??*« u??½U??�√ uO�u¹ Ê√
n�«u� b¹R¹ ÊU� ¨W¹—c�« W�UDK� WO�Ëb�«
U¹UC� w� WO�dO�_« …b×²*« U¹ôu�«
p??�– w??� U??0 ¨…u????� q??J??Ð …b???Ž W??O??ÝU??Ý√
ÍËuM�« Z�U½d³�« ÊQAÐ sDMý«Ë n�u�
t³BM� ÂUN� v�u²¹ Ê√ q³� ¨w??½«d??¹ù«
Æw{U*« ÂUF�« w� W�U�u�UÐ
WOÝU�uKÐœ UO�dÐ XHA� UC¹√Ë
«dÝ bNFð WO½UD¹d³�« W�uJ(« Ê«
oOI×²�« ‚U??D??½ b??O??O??I??²??Ð s??D??M??ý«u??�
W¹ULŠ ·b??N??Ð ‚«d??F??�« »d??×??Ð ’U???)«
ÆWO�dO�ô« `�UB*«
qžuð sŽ Èd??š√ öÝ«d� XHA�Ë
oOLŽ qJAÐ WOÐuJ�« «dÐU�*« ¡öLŽ
vKŽ …—b????�ò r??N??¹b??� t????½√Ë ö??¹Ëe??M??� w??�
fOzd�« v??�« ådýU³� qJAÐ ‰u??�u??�«
r??N??½√Ë e??O??�U??A??ð u???žu???¼ w??K??¹Ëe??M??H??�«
UN�dF¹ ô WOð«dÐU�� U�uKF0 t½Ëb1
ÆÊuOK¹ËeMH�« Êu�u¾�*«

ÊË“U�√
uł qI²�*« —uðUMO��« sKŽ« p�– v�≈
w�dO�ô« ‚öLF�« Ê« ÊUOÐ w� ÊU�d³O�
n�uð ÊË“U�« X½d²½ô« U�bš l¹“u²�
ULO� ¨fJOKOJ¹Ë l??�u??� ‰U³I²Ý« s??Ž
l�u*« v??�« ‰u??šb??�« f??�√ UOzeł —cFð
Æ—u�c*«
c�²¹ Ê« œË« X??M??�ò ÊU�d³O� ‰U???�Ë
¨oÐUÝ X??�Ë w??� ¡«d???łô« «c??¼ ÊË“U???�«
WIÐU��« W¹d��« U�uKF*« v�« dEM�UÐ
ÆåfJOKOJ¹Ë U¼dA½ w²�«
©“d²¹Ë— ≠ »Æ·Æ√®

ÆUNO�« tłuð w²�« «œUI²½ô« qL×²ð
U???½¡U???�b???�« m??K??³??½ U???�b???M???Žò ‰U??????�Ë
oKF²ð WO−NM� q�UA� WLŁ Ê« 5O�dO�ô«
rN½U� ©w??�d??O??�ô« wÝUO��« ÂU??E??M??�U??Ð®
åUM½ËRý w??� «uKšb²ð ôò UM� Êu�uI¹
w??zö??�“ U??¹ s??J??� Æq??šb??²??½ ô s??×??½ Æ©ÆÆÆ®
qšb²�« s� r�—cŠ« Ê« w� Vž—« ¨¡«eŽô«
ÆåwÝËd�« VFAK� ÍœUO��« —UO)« w�

»dF�«
w� W¹œuF��« …—UH��« b??�√ p�c�
WOÐdF�« WJKL*« Ê√ f???�√ œU???Ð« Âö???Ý«
U??³??¹d??�??²??Ð W??O??M??F??� d??O??ž W???¹œu???F???�???�«
ÁU& ÷U??¹d??�« n??�u??� Ê√Ë fJOKOJ¹Ë
ô ozUŁu�« Ác¼ Ê√Ë «bł `{«Ë ÊU²��UÐ
UN½«Ë ÆÆW¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*« wMFð
WÝUOÝ Ê√Ë U¼dA½ w� —Ëœ Í√ UN� sJ¹ r�
ÆW×{«Ë UÎ Lz«œ X½U� UNH�«u�Ë WJKL*«
vKŽ ÊU??²??�??�U??Ð X??�U??� ¨U??N??³??½U??ł s???�
—UÐUÐ X??Šd??� w??ÝU??zd??�« Àb×²*« ÊU??�??�
U¼dA½ w??²??�« o??zU??Łu??�« Ê√ Èd???ð U??N??½√
…d�«R� sL{ ¡U??ł fJOKOJ¹Ë l�u�
…“U²L*« WOzUM¦�« U�öF�« w� pOJA²K�
WJKL*« s??� q??J??Ð ÊU??²??�??�U??Ð j??Ðd??ð w??²??�«
Æ…b×²*« U¹ôu�«Ë W¹œuF��« WOÐdF�«
·ËU???�???*« ÊU??²??�??�U??Ð X???C???�— U??L??�
W�öÝ ‰u???Š W??O??½U??D??¹d??³??�«Ë W??O??�d??O??�_«
◊uIÝ ‰U??L??²??Š«Ë ÍËu???M???�« U??N??−??�U??½d??Ð
WM�¬ d??O??ž b???¹√ w??� W??¹Ëu??M??�« UN²×KÝ√
‰UL²Š« Í√ błu¹ ô t½≈ UN²Oł—Uš X�U�Ë
Æ5OÐU¼—ù« Íb¹√ v�≈ t�u�u�
fK−� fOz— VzU½ b�√ X¹uJ�« s�Ë
aOA�« v²¹uJ�« WOł—U)« d¹“Ë ¡«—“u�«
ô ÁœöÐ Ê√ ÕU³B�« r�U��« ÕU³� bL×�
s¹e−²;« UNzUMÐ√ sŽ vK�²ð Ê√ sJ1
Ê√ ÊËœË u�U½U²½«už w� oŠ tłË ÊËœ
ÊuOÝU�uKÐœ XLŽ“ UL� W�«bFK� «u�bI¹
œbýË fJOKOJ¹Ë ozUŁË w� ÊuO�dO�√
rNÐ V�UÞ s� u¼ X¹uJ�« dO�√ Ê√ vKŽ
w�dO�_« fOzd�« l� tðUŽUL²ł« ‰öš
f??O??zd??�« l???�Ë U???�U???ÐË√ „«—U?????Ð w???�U???(«
Æ‘uÐ Ã—uł oÐU��«
‰U� ¨Ê«d¹≈ ‰uŠ »dÝ U� ’uB�ÐË
UNH�uL� X¹uJK� W³�M�UÐ t½≈ò ÕU³B�«
d��UÐ t�uI½ U�Ë ‰U−*« «c¼ v� `{«Ë
ÆåsKF�UÐ t�uI½ U� u¼

Êu²MOK�
WOł—U)« …d¹“Ë œUH²Ý« UN²Nł s�
WL� s??� Êu??²??M??O??K??� Í—ö??O??¼ W??O??�d??O??�ô«
U????ÐË—Ë« w???� ÊËU???F???²???�«Ë s????�ô« W??L??E??M??�
ÂUOIK� ÊU??²??�??š«“U??� w??� f??�√ …bIFM*«
ÆW×OCH�« bFÐ åÕ«d'« bOLCðò WOKLFÐ
‰öš W�Q�*« Ác¼ Êu²MOK� XA�U½Ë
WO½U*ô« …—UA²�*« l� WIKG� UŽUL²ł«
w�UD¹ô« ¡«—“u??�« fOz—Ë q�dO� öOG½«
WOł—U)« d???¹“ËË w½uJ��dÐ uOHKOÝ
fOz— VzU½Ë ·Ëd??�ô wždOÝ wÝËd�«
fOzd�«Ë mOK� pO½ w½UD¹d³�« ¡«—“u??�«
ÆwKOHýU�UÝ qOzU�O� wł—u'«
nA� Âb???Ž V??K??Þ w??ÝU??�u??K??Ðœ ‰U????�Ë
U* nÝQ½ UM½« ÂUð Õu{uÐ X�U�ò t²¹u¼
U¼—bB�ò WOMF*« UO�d³�« Ê«Ë åqBŠ
…—ËdC�UÐ q¦9 ôË —UG� Êu�ËR��
Æå…b×²*« U¹ôu�« dE½ WNłË
U¼dA½ w²�« ozUŁu�« ·ô¬ nAJðË
dOž UHB�« iFÐ fJOKOJ¹Ë l??�u??�
býQÐ dŁQ²Ý« w½uJ��dÐ sJ� W³×²�*«
t½QÐ n???�Ë Y??O??Š U???�U???Ð—« U??E??Šö??*«
V−F�Ë ‰ËR�� dOžËò nOF{Ë »uF�
t½√Ë åw??ÐË—Ë« rOŽe� qŽU� dOžË t�HMÐ
Æ åUÐË—Ë« w�ò 5ðËdÐ rÝUÐ Àb×²*«
Ê√ w????�d????O????�ô« ‰ËR??????�??????*« d????????�–Ë

d??O??³??F??²??�« f??????�√ U???O???�d???ð œbÒ ?????????ł
o??zU??ŁË t??²??H??A??� U???2 U??N??{U??F??²??�« s???Ž
…b×²*« U¹ôu�« XKLŠË åfJOKOJ¹Ëò
w²�« «¡«d???²???�ô« WKLŠ s??Ž WO�ËR�*«
ULO� r�U(« w�d²�« »e??(« UN� ÷dFð
5OÝU�uKÐb�« œUI²½« vKŽ uJÝu� œÒ —
W??O??ÝËd??�« W??O??Þ«d??I??1b??K??� 5??O??�d??O??�_«
w�dO�_« wÐU�²½ô« ÂUEM�UÐ ¡«eN²ÝôUÐ
n�uÐ s??D??M??ý«Ë v??�≈ VKD�« b¹bA²ÐË
¨wKš«b�« w??ÝËd??�« ÊQ??A??�« w??� qšb²�«
årO�d²�«ò WKLŠ q�«uð l� p�– s�«eðË
Í—öO¼ WOł—U)« …d¹“Ë UNÐ ÂuIð w²�«
UN�öš s??� X{d²Ý« w??²??�«Ë Êu²MOK�
UO½UD¹dÐË UO½U*√Ë UOÝË— s� ö� f�√
…—d??J??� U??O??ł—u??łË U??O??�U??D??¹≈Ë U??�??½d??�Ë
œ—Ë U??� Ê√ Èu??Žb??Ð o??K??F??²??�«Ë —«c???²???Žô«
n�u� sŽ d³F¹ ô WÐd�*« ozUŁu�« w�
W??O??ÝU??O??�??�« Ê√Ë W???O???�d???O???�_« …—«œù«
sDMý«Ë w� rÝdð WO�dO�_« WOł—U)«
5OÝU�uKÐb�« n�«u�Ë «—UH��« w� ô
Ær�UF�« ‰Ëœ w� s¹dA²M*« 5O�dO�_«

ÊUžËœ—√
Vł— w�d²�« ¡«—“u???�« fOz— rNð«Ë
5O�dO�√ 5OÝU�uKÐœ ÊU????žËœ—√ VOÞ
UO�dÐ d???�– Ê« bFÐ ¡«d??²??�ôU??Ð f??�√
„uMÐ w??� U??ÐU??�??Š ∏ t??¹b??� t??½« X??Ðd??Ý
ÆÍœ«b³²Ý« t½« vKŽ tð—u�Ë W¹d�¹uÝ
ÊQ??A??Ð U??×??¹d??B??ð ‰Ë√ w???� ‰U?????�Ë
W�ËR�� …b×²*« U¹ôu�«ò U³¹d�²�«
w²�« «¡«d???²???�ô« s??Ž v????�Ëô« W??ł—b??�U??Ð
rNð«dO�H²Ð U¼uOÝU�uKÐœ UNOKŽ Âb??�√
dOž U�uKF�Ë V¹–U�√ „UM¼ ÆW¾ÞU)«
ÆåozUŁu�« pKð w� W×O×�
t¹b� fO�ò t??½« f??�√ ÊU???žËœ—« b??�√Ë
¨åW¹d�¹u��« „uM³�« w??� b???Š«Ë fMÐ
W×� X²³Ł «–« qOI²�OÝ t½QÐ Èb%Ë
Æ U�UNðô« Ác¼
VCž s??Ž ÊU???žËœ—√ ULK� XHA�Ë
–U�ð« w� dJHð UO�dð Ê« ‰U� YOŠ m�UÐ
5OÝU�uKÐb�« iFÐ b{ w½u½U� ¡«dł«
Æ5O�dO�_«
YOŠ «dJ³� W{—UF*« WKLŠ √bÐ b�Ë
Í—uNL'« VFA�« »e??Š fOz— V�UÞ
»e??Š f???O???z—Ë¨ u???K???žË« —«b??−??K??� ‰U??L??�
œö??� Íœd??J??�« W??O??Þ«d??I??1b??�«Ë Âö??�??�«
ÊU??????žËœ—« .b??I??²??Ð ‘U???Þd???O???�œ s???¹b???�«
ozUŁu�« W×� ‰uŠ UŠUC¹≈ tÐeŠË
Æ…—uAM*«

5ðuÐ
wÝËd�« ¡«—“u??�« fOz— bI²½« Á—ËbÐ
w??ÐU??�??²??½ô« ÂU??E??M??�« 5??ðu??Ð d??O??1œö??�
¨CNN WJ³ý l� WKÐUI� w� w�dO�ô«
fJOKOJ¹Ë l�u� UNHA� WO�dÐ vKŽ «œ—
f²Ož d???ÐË— ŸU??�b??�« d??¹“Ë Ê« œ—Ë«
b�ò W??O??ÝËd??�« WOÞ«d�u1b�« Ê« d³²Ž«
ÆåX�«“
w� oÐU��« w??ÝËd??�« fOzd�« ‰U??�Ë
Ê≈ mMO� Í—ô l� CNN WJ³A� WKÐUI�
ÆåQDš VJð—«ò f²Ož
w??� e???zU???H???�« Ê« 5????ðu????Ð ·U????????{«Ë
w� 5??ðd??� X??¹d??ł« W??O??ÝU??z— U??ÐU??�??²??½«
Íc�« `ýd*« sJ¹ r� ¨…b×²*« U??¹ôu??�«
qÐ ¨ «u???�ô« s� œb??Ž d³�« vKŽ qBŠ
«u??�« s� œb??Ž d³�« vKŽ qBŠ Íc??�«
v??�« p???�c???Ð «d??O??A??� ¨W??³??šU??M??�« W??¾??O??N??�«
w� UN²−O²½ —d� w²�« ≤∞∞∞ UÐU�²½«
Ã—uł UNÐ “U�Ë UOKF�« WLJ;« W¹UNM�«
Æ‘uÐ
bI²Mð Ê« WKÐUI*« w??� 5ðuÐ i??�—Ë
wÝUO��« ÂU??E??M??�« …b??×??²??*« U???¹ôu???�«
Ê« vKŽ …—œU� ÊuJð Ê« ÊËœ s� wÝËd�«
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اخبارالعامل

π«à≤dG …hƒædG ⁄É©dG ™«q °ûJ ¿Gô¡W
¬dÉ«àZG ‘ ácQÉ°ûŸÉH IóëàŸG ·C’G º¡àJh
�تهم �لرئي�س �الإير�ين حممود �أحمدي ‚اد
�الأ· �ملتحدة بامل�صاركة يف قتل �لعامل
�لنووي جميد �صهرياري �لذي �صيع �م�س ،بينما
ر�أى رئي�س �لهيئة �الير�نية للطاقة �لذرية علي
�أكرب �صاحلي �ن �غتيال �لرجل جاء حتذير ً�
من �لغرب قبل معاودة �ملحادثات مع �لدول
�خلم�س �لد�ئمة �لع�صوية يف جمل�س �الأمن
و�أملانيا.
وقد ووري �صهرياري يف ح�صور �مل�صوؤولني
�لكبار ،وبينهم �مني �ملجل�س �الأعلى لالأمن
�لقومي �الير�ين �صعيد جليلي �لذي �صيلتقي
�ملمثلة �لعليا لالحتاد �الأوروبي لل�صوؤون
�خلارجية و�ل�صيا�صة �الأمنية كاثرين �آ�صتون
�الثنني و�لثلثاء ،وكذلك �صاحلي ورئي�س
جمل�س �ل�صورى علي الريجاين وعلي �أكرب
واليتي ،م�صت�صار �ملر�صد �الأعلى �آية �لله علي
خامنئي .وردد �مل�صيعون هتافات لدى مرور
�ملوكب يف �صو�رع طهر�ن منها «�ملوت
الأمريكا».
ويذكر �أن �صهرياري قتل يف هجوم مماثل
لذلك �لذي ��صتهدف �لعامل �لنووي �الآخر
فريدون عبا�صي دو�ين .ومل يرد ��صمه على
لو�ئح �لعقوبات ،غري �ن ��صم عبا�صي ورد يف
قر�ر جمل�س �المن � 1747ل�صادر يف �آذ�ر
.2007
وقال �أحمدي ‚اد يف مدينة �صاري مبحافظة
مزندر�ن يف �صمال �لبالد �إن «�رتكاب �أعمال
�رهابية ُيظهر بو�صوح �نكم (�لغرب) ال
تريدون �لتفاو�س ،و�إمنا تريدون منا�صبة
�ل�صعب �الإير�ين �لعد�ء .يف مثل هذه �الأعمال
�الرهابية ال �صك يف �أن �الأ· �ملتحدة تكون
يف �تفاق وثيق مع �ل�صهاينة .عليكم �ن
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متنعو� �ل�صهاينة من �رتكاب مثل هذه �الأعمال و�أو�صح �نه «جرى قبل فرتة نقل  82طن ًا من �اللتز�مات �لدولية ،و�ن تكف عن �أي جهود
�لوقود �ىل قلب مفاعل حمطة بو�صهر� ،لتي من تقوم بها �أو قامت بها يف �ملا�صي نحو �صنع
�الإرهابية ،و�إذ� ��صتمر �ل�صهاينة مبثل هذه
�أ�صلحة نووية».
�الأعمال ،فنحن �صنت�صدى لهم ،ذلك �ن �لقوى �ملقرر �أن يرتفع خمزونها �ىل مئة يف �ملئة
�الأمنية �صتقب�س على مرتكبي �الغتياالت للنخب خالل فرتة تر�وح بني �صتة �أ�صهر وت�صعة الإنتاج وقال وكيل وز�رة �خلارجية �الأمريكية وليم
برينز�« :صنو��صل تاأكيد �أهمية �تخاذ خطو�ت
�لعلمية يف �إير�ن» .و�أ�صاف« :نحن نعترب من �ألف ميغاو�ط» .و�أمل �ن «يحتفل �ل�صعب
�أ�صدرو� قر�ر� �صدنا م�صوؤولني الأنهم ذكرو� �الير�ين خالل �ل�صهرين �ملقبلني بربط حمطة لتبديد بو�عث �لقلق هذه .ق�صية تخ�صيب
�الأور�نيوم �ىل نحو  20يف �ملئة� ،أمر يجب
يف �لقر�ر �أ�صماء �لعلماء ،وهذه �خلطوة ت�صبه بو�صهر بالتيار �لكهربائي» يف �ير�ن.
�لتطرق �ليه».
توجيه �لقتلة �ل�صهاينة (�ىل �ل�صحايا) .ي�صهد
وتوقع وكيل وز�رة �خلز�نة �الأمريكية ل�صوؤون
علي �لله �ذ� حدث ذلك مرة ثانية� ،صاأقا�صي مو�قف
ّ
�الإرهاب و�ملعلومات �ملالية �صتيو�رت
كل ع�صو من �ع�صاء جمل�س �الأمن» ،الأنه «من ويف �لعا�صمة �لقاز�قية �آ�صتانة ،رحبت
وزيرة �خلارجية �المريكية هيالري كلينتون ليفي يف �إفادة �أمام جلنة �ل�صوؤون �خلارجية
�لو��صح �ن �الأ· �ملتحدة تعمل يد ً� بيد مع
�لتابعة ملجل�س �لنو�ب �ن تكون للعقوبات
مبعاودة �ملحادثات بني �ير�ن و�ملجتمع
�ل�صهاينة ،ومثل هذه �لقر�ر�ت �لتي تذكر
�لدولية «�آثار موجعة على طهر�ن» .وقال
�لدويل ،معتربة �نها «فر�صة الإير�ن كي
�أ�صماء علماء هدفها �طالع �لقتلة �ل�صهاينة
تاأتي �إىل �لطاولة وتناق�س �لق�صايا �لتي تهم �ن «�ل�رصكات �لكربى تعلن ب�صكل متو�تر �أنها
�لوح�صيني على تلك �الأ�صماء».
ور�أى جليلي يف �لت�صييع �ن «هذه ف�صيحة كربى �ملجتمع �لدويل ،و�والها و�أهمها برناجمها ح nدت من تعامالتها �لتجارية مع �إير�ن �و
�ن�صحبت منها متاما».
�لنووي» .وقالت �ن على طهر�ن �ن تكون
ملجل�س �الأمن �لتابع لالأ· �ملتحدة �ن ينفذ
وقال �ملندوب �المريكي �ل�صابق لدى �الأ·
�الرهابيون عقوباته ،ونحن نالحظ �ليوم �ن م�صتعدة لالن�صمام �ىل �ملحادثات «بالروح
الئحة قر�ر�ت �ملجل�س تكون م�صابهة لقر�ر�ت �لتي ُعر�صت بها» ،ذلك �ن «�ملجتمع �لدويل �ملتحدة جون بولتون �إن �إير�ن «�صتح�صل
على �ل�صالح �لنووي قريب ًا جد ً� ،ففي حني �أن
كان و��صح ًا متام ًا .يحق الير�ن ��صتخد�م
�الإرهابيني».
�لديبلوما�صية ف�صلت و�لعقوبات �أي�ص ًا� ،لبديل
�لطاقة �لنووية �ملدنية لالأغر��س �ل�صلمية،
وقال �صاحلي�« :أر�د هوؤالء �الأ�رص�ر �ن
ولكن لي�س من حقها �متالك برنامج لالأ�صلحة �لوحيد هو �صن هجوم ع�صكري حمدود على
يظهرو� وجههم �لقبيح ،وجه �صيا�صة �لع�صا
برنامج �أ�صلحتها �لنووية».
و�جلزرة قبل �ملفاو�صات �لنووية �ملقبلة� ...لنووية .هدف �ملفاو�صات �صيكون تاأكيد
tيف بيجين≠� ،رصح وزير �خلارجية �ل�صيني
قلق �ملجتمع �لدويل برمته من �أعمال �ير�ن
��صتخدمو� جميع �لو�صائل �لتي يف حوزتهم
يان≠ جي�صي بانه «يف ما يخ�س �لق�صية
ونياتها».
مثل ��صد�ر �لقر�ر�ت وفر�س �لعقوبات
وممار�صة �ل�صغط �ل�صيا�صي ،لكنهم مل يحرزو� و�أ�صارت �إىل �ن �لدول �ل�صت ال تز�ل م�صتعدة �لنووية �الإير�نية ،على �الأطر�ف �ملعنيني
�أن ي�صعو� ن�صب �أعينهم �ل�صورة �لكربى
للبحث يف تقد� Ëلوقود ملفاعل �الأبحاث
�صيئ ًا� .ليوم جلاأو� �ىل �الغتيال مما يظهر
�لطبية يف طهر�ن ،و»لكن يجب تعديله» لياأخذ و�مل�صالح �لبعيدة �ملدى .عليهم زيادة �جلهود
ياأ�صهم و�نهم و�صلو� �ىل طريق م�صدود...
�لديبلوما�صية و�لتز�م �ل�صرب».
يف �العتبار خمزونات �ير�ن �ملتز�يدة من
نحن تالميذ (موؤ�ص�س �جلمهورية �ال�صالمية)
tيف دبي� ،رصح �ملدير �لعام لد�ئرة �لتنمية
�الإمام �خلميني �لذي كان يقول «�إذ� قتلتمونا �الأور�نيوم �ملخ�صب بن�صبة  20يف �ملئة.
�القت�صادية �صامي �لقمزي بان «قطع �لتجارة
و�أ�صافت« :نريد �ن نرى �ير�ن تتخذ موقف ًا
�صن�صبح �أقوى»».
مع �إير�ن لي�س خيار ً� مطروح ًا �طالق
�إىل ذلك� ،أفاد �صاحلي �ن عملية نقل �لوقود كع�صو م�صوؤول يف �ملجتمع �لدويل ،ولكن
كي تفعل ذلك ،عليها �ن تتوقف عن �نتهاك
�إىل قلب مفاعل بو�صهر متت «بنجاح تام».
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تناولت �ل�صحف �ال�رص�ئيلية �ل�صادرة �أم�س �جلمود
يف �لعملية �لتفاو�صية ،وت�صاءلت عن �صبب �لتاأخري
يف ح�صول ��رص�ئيل على �لوثيقة �خلطية للتفاهمات
�لتي تو�صل �ليها رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتنياهو يف
حمادثاته �الأخرية مع �مل�صوؤولني �الأمريكيني ،و�لتي
على �أ�صا�صها �صيطلب من وزر�ء حكومته �ملو�فقة
على قر�ر Œميد �لبناء يف �مل�صتوطنات ثالثة �أ�صهر
�أخرى.
وتخوفت �صحيفة «يديعوت �أحرونوت» من �أن يكون
هذ� �جلمود بد�ية �أزمة يف �لعالقات مع �الد�رة
�الأمريكية .وكتبت:
«هل �ملفاو�صات بني �لواليات �ملتحدة و��رص�ئيل
يف �صاأن وثيقة �لتفاهمات باتت عالقة؟ ومن
�مل�صوؤول عن �لتاأخري يف �صو Æهذه �لوثيقة؟
مطلع هذ� �الأ�صبوع قال رئي�س طاقم �ملفاو�صات
�ال�رص�ئيلي ��صحق موخلو �إن هناك بع�س �لبنود �لتي
ال تز�ل يف حاجة �ىل �إي�صاح من �لواليات �ملتحدة.
لكن وزر�ء يف �ملجل�س �لوز�ري �مل�صغر حذرو�
من �إمكان جمود �ملفاو�صات نتيجة �خلالفات
�لتي برزت خالل �ملفاو�صات �الأخرية �لتي جرت
بني �لطرفني� ،الأمر �لذي قد يوؤدي �ىل �أزمة مع
�الأمريكيني.
وقالت م�صادر ��رص�ئيلية �صاركت يف �ملحادثات
�لتي د�رت يف و��صنطن �إن �المريكيني بد�أو� يياأ�صون
من نتنياهو ،ومل يعودو� يعرفون ما �لذي يريده.
ور�أت م�صادر �أمريكية غري ر�صمية مقربة من �لبيت
�الأبي�س �أن �الد�رة �الأمريكية ت�صعر باحلرية ،وال
تفهم نتنياهو .وثمة خالف د�خلها على ما ينبغي
تقدميه ال�رص�ئيل ،وما لي�س من �ملفيد تقدميه لها.
ويف ر�أي �لوزير �يلي ي�صائي� ،لذي حتدث �أكرث
من مرة مع رئي�س �لوزر�ء ومع رئي�س طاقم
�ملفاو�صات �ال�رص�ئيلية� ،أن �الت�صاالت مع
�المريكيني و�صلت �ىل حائط م�صدود.
ويبدو �أن نتنياهو قد تورط يف �ملحادثات �لتي
�أجر�ها يف �لواليات �ملتحدة ،وال وجود حتى �الآن
لوثيقة تفاهم ،ولي�س و��صح ًا متى �صي�صوت �ملجل�س
�لوز�ري �مل�صغر على Œميد �لبناء يف �مل�صتوطنات.
ويتخوف �أحد �لوزر�ء �ال�رص�ئيليني �لبارزين من
�أن يوؤدي هذ� �لو�صع �ىل �زمة جديدة مع �لواليات
�ملتحدة».
وقالت �صحيفة «معاريف» �إن �صبب تاأخر و�صول
مذكرة �لتفاهم عدد من �مل�صائل غري �ملح�صومة،
منها :عدم قدرة نتنياهو على �لوفاء بالتعهد
�ل�صفوي �لذي قطعه لالأمريكيني باحر�ز تقدم يف
مناق�صة م�صاألة �حلدود خالل فرتة �لتجميد� ،الأمر
�لذي �ص ُيغ�صب �ليمني �لذي ي�رص على معاجلة م�صاألة
�لرتتيبات �الأمنية قبل كل �صيء .وعدم �صمان
نتنياهو مو�فقة �لكونغر�س على �صفقة �لطائر�ت
�لتي وعدت �الد�رة �الأمريكية بتقدميها �ىل ��رص�ئيل.
ومطالبة حزب «�صا�س» باحل�صول على تعهد �أمريكي
خطي يت�صمن عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي �صتقام يف
�لقد�س �ل�رصقية خالل فرتة �لتجميد .و�أخري ً� ��رص�ر
نتنياهو على تعهد �أمريكي خطي �ن يكون طلب
�لتجميد هو �الأخري من نوعه.
رندى حيدر
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ور�ء هذه �حلملة – و ال يز�ل �لنا�س و�قفون فى طو�بري
م�رص بلدنا كغريها من بالد �لدنيا فيها ما هو جميل و ما
�مام �ملخابز من �جل �حل�صول على ن�صيبهم من �الرغفة
نريد �ن نغريه ليتحول من �لقبح �ىل �جلمال و ل�صنا وحدنا
فى ذلك ...بل �كرب و �عظم بالد �لدنيا ( �مريكا على �صبيل ي�صعونها على �لر�صيف  ...مظهر لي�س له وجود بالعامل
�ملثال ) بلد ناطحات �ل�صحاب و �القت�صاد �حلر يوجد فيها كله ثم نتحدث بعد ذلك عن �لف�صل �لكلوى و �ل�رصطان ( نحن
مناطق متدنية فى م�صتوى �خلدمات و مرتفع ًا فى م�صتويات �عد�ء �نف�صنا ) .
و خالل حرب حزير�ن ( يونيو  ) 67تولدت �صائعات عن
�جلرمية و يقلب فيها �ل�صكان د�خل �صناديق �لقمامة
بال�صو�رع باحثني عن ��صياء ت�صد �لرمق و عندما يتربع لهم هروب �و ت�صلل بع�س �جلنود �ال�رص�ئليون �ىل �ر��صى
�خلريون يذهبون باالمو�ل �ىل �حلانات لل�رصب و �لتدخني م�رص و كان يكفى Xهور �صخ�س ��صفر �ل�صعر – ��صقر –
عيون زرقاء – و�ن يطلق طفل م�رصى �رصخة مدوية (
معنى ذلك �ننا ل�صنا �لوحيدين و لن نكون فى تو�جد هذ�
تقول يهودى  ...يهودى ) وباقية نعرفها جميعا و قبل �ن
�لتناق�س �ل�صديد فى م�صتويات حياة �لب�رص و �ل�صوؤ�ل �لذى
ميوت فى �يديهم و يق�صم باأغلظ �الميانات بانه م�رصى �بن
يظهر على �ل�صاحة و يفر�س نف�صه باالم�س و �ليوم و �لغد
�ي�صا هو  :كيف ننظر �ىل بالدنا  ..كيف نر�ها  ..و كيف م�رصى  ...يتبادلون �لقبالت و يتا�صفو� على �نه كانو�
مت�رصعني فى �حلكم لكن �لعذر و �لذى هو �قبح من �لذنب
‚علها من �ح�صن بالد �لعاملني ؟
�نه �ل�صعور بالوطنية و �لذى دفعه لذلك � .عتقد �نه بنف�س
�نت حر فى �لطريقة �و �لكيفية �لتى ميكن �ن ترى بها
�ل�صيناريو و ��صلوب �حلو�ر و �لفهم نتعامل مع �مور هموم
�ال�صياء بد�ية من �حدث �ملطار�ت و �ملو�نى �لتى ت�صتقبل
�لوطن و �ملو�طنيني .
�لز�ئرين � ...ىل �ملتاحف و �الثار و دور �لعبادة و
لقد ز�دت ب�صكل ملفت للنظر �ال�صد�ر�ت �ل�صحفية فى م�رص
�ل�صو�طىء و �ماكن �لرتفية � ...ىل مكتبة �ال�صكندرية
– و �ملتخ�ص�س منها فى �مور تهم �لنا�س – وفى جمال
و�كرث من د�ر لالوبر� فى مدن م�رص � ...ىل �ملحالت
�جلرمية حدث وال حرج ومع وجود م�صاحة متميزة من
�لتجارية و �ال�صو�ق �ملركزية و �ل�صعبية � ....ىل
حرية �العالم ت�صل �الخبار �ىل حد �الثارة و �لت�صهري و
�ملد�ر�س و �جلامعات و �مل�صانع و �حلقول بلد تدب فيها
حركة �كرث من  75مليون مو�طن يقال بان �جمل ما يقال برت�كمها رمبا ن�صعر بان م�رص �صارت مرتع ًا للجرمية و�ن
�المل قد �صار �صعيفا فى ��صالح نفو�س �لنا�س .
عنها وكانت حقيقة �نها بلد ال ينام فيها مو�طن بال ع�صاء
بالعقل و�ملنطق عندما نتجول ونرى خا�صة �لذين �صافرو�
 .....لال�صف �ل�صديد يحدث ذلك �الآن ....
ثم عادو� �ىل �لوطن حقا �ن �لروؤية خمتلفة � ...لعديد من
هناك در��صات �جتماعية و �قت�صادية و نف�صية ت�صري �ىل
�ملدن �جلديدة � ....لطرق � ...صبكة �ملو��صالت ....
عدم ر�صاء �لنا�س عن �د�ء موؤ�ص�صات �لدولة و�نهم قد
حتديث �لعديد من مر�فق �لبنية �ال�صا�صية � ...لعمل بجهد
فو�صو� �المر �ىل �ملوىل عز وجل  ...و �خلطر هنا ينبع
وجدية على توفري Xروف حياة �ف�صل للمو�طنيني فى Xل
من عدم �الهتمام �و �مل�صاركة فى �لعمل �لعام  ..بينما
يعزى تقدم �ال· و �ل�صعوب ��صا�ص ًا �ىل مدى �هتمام �لنا�س �جو�ء عاملية �قت�صادية �صعبة رمبا Œعل �صاحب �لقر�ر
بامل�صاركة فى �مور حياتهم �ليومية فرمبا قلت �و �نعدمت و �مل�صوؤلية فى مو�صع �صعب النه يريد �ن يحقق �مل�صتحيل
.
�لثقة عندما تباعدت �مل�صافات بني �لنا�س و عندما �نفلت
و حتى نكون �صادقني مع �نف�صنا يجب �ن نتخلى عن ��صلوب
معيار �ل�صوق �حلر و �لذى �دى �ىل �نهيار �و تال�صى
�ملباهلة و ��صدة �ملبالغة فى �الثارة لÔى �ال�صياء بحجمها
وجود �لطبقة �لو�صطى فى �ملجتمع وهى طبقة �ملثقفني �و
�لطبيعى عند �الزمات و �مل�صاكل  .ت�صري �ال�صابع و ب�رصعة
�ملتعلمني و ��صبح �لنا�س بكل �صطحية ينظرون لكل رجل
�ىل بع�س �لنا�س لكن لو ركزنا قليال �صÔى �ن �ليد �لو�حدة
�عمال ناجح �و لكل �صاحب كيان �قت�صادى متميز على
�نه حر�مى و هنا يكمن �خلطر و حيث د�ئما يركز ��صحاب بها ��صبع عندما ي�صري �ىل �الخر �ي ًا كان هذ� �الخر
فان �ال�صابع �الربعة ت�صري لنا  ....فكلنا جزء من هذه
�مل�صوؤلية و �لقر�ر على كلمة �همية �لبعد �الجتماعى فى
�ملنظومة والبد �ن ن�صدق مع �نف�صنا حتى يحرتمنا �لنا�س
�لتنمية و هى �خذهم بعني �العتبار حمدودى �و معدومى
�لدخل و �لذين تتز�يد �عد�دهم مبرور �اليام و �لنا�س فى و �لذين قد �حتارو� فى حتديد �جلهة �لتى يتوجهون �ليها
بعيونهم و �ذ�نهم و قلوبهم .....فالكل يتحدث وي�رصح و
حرية نظر� لت�صارب �لت�رصيحات �و تناق�س �ملعلومات
ينفى .
�لتى قد تكون مغلوطة �و منحازة .
و�ننا قد �ختلفنا و مل نتفق على ��صياء كثرية حتى �لفتاوى
فالذى �طلق �رصخة مدوية عن دخول �لقمح �لفا�صد �ىل
�ل�رصعية �و �لدينية �لتى يكون فيها جمال �الجتهاد و�رد
�لبالد و يرد عليه �مل�صوؤلني فى �صورة بيانات علمية ت�صل
ال�صحاب �لعلم  ...وجدنا كل من هب و دب يتناولها ...
بنا �ىل نتائج ال ن�صتطيع �ن نفهمها  ...و تكون �لنتيجة
رحمة بانف�صنا لقد �صار �لعذ�ب ب�صاعة و �صناعة م�رصية
حرية فى تد�ول و ت�صديق �و تكذيب �ملعلومات و �لنتيجة
ت�صليم �المر لله و �لدعاء على �حلكومة  .يقال بان هناك من وحتمل �لعذ�ب قد �صار �صلوكا م�رصيا فيه تفوي�س �المر
لله من قبل و من بعد .
لهم م�صالح ل�رص�ء �لقمح من �مريكا بالتاىل البد من �ف�صال
�ن �لله ال يغري ما بقوم حتى يغريو� ما بانف�صهم ....نريد
تو�جد �لقمح �لرو�صى فى �لبالد  ....وتظهر ت�رصيحات
�ن نغري حتى نرى �نف�صنا و بالدنا ب�صكل �صحيح و نكون
رو�صية تنفى ف�صاد �القماح �مل�صدرة مل�رص  ..ويظهر
ت�رصيح �مريكى ي�صري �ىل �ن ت�صدير �لقمح �المريكى مل يكن بحق خري �مة �خرجت للنا�س .
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Laser cavity treatment"
عالج �ال�صنان بالليزر
one visit root canal
treatment
عالج �لع�صب بجل�صة
و�حدة
implant and mini
implants "
زر�عة �ال�صنان و�مليني �مبلنت
bridges and crowns
جميع �نو�ع �لتيجان و �جل�صور
((�لرتكيبات
dentures"
�طقم �ال�صنان �لكاملة و �جلزئية
oral surgery"
جر�حة �لفم و �ال�صنان و �لقلع
�جلر�حي
teeth whitening"
تبي�س �ال�صنان يف جل�صة و�حدة
orthodontics"
 �ال�صنانËجميع ��صكال تقو

¿Éæ°SCÓd õ°ùcCG õcôe
Special Offer 75 $
initial exam
x-ray
cleaning

Special Offer
50% Off

all kindS Of
OrthOdOnticS caSeS.
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±hÉﬂ …óÑJ IóëàŸG ·C’G
øª«dG ‘ á«ØFÉW ÜôM øe
عــمــمــت وز�رة �لد�خلية
�ليمنية �أم�س �أ�صماء ثالثة
مطلوبني �أمنيا ،وينتمون
�إىل تنظيم �لقاعدة يف جزيرة
�لــعــرب ،على كــل �ملر�فق
�الأمــنــيــة يف �لـــبـــالد ،على
خلفية �لهجوم �لذي ��صتهدف
�صيارة لل�صفارة �لربيطانية
يف �صنعاء مــوؤخــر ً� ،فيما
�أبـــدت �الأ· �ملــتــحــدة خماوفها
مـــن نــ�ــصــوب حـــرب طــائــفــيــة يف
�ليمن� ،إثر ح�صول �نفجاريني يف
حمافظتي �صعدة و�جلوف� ،صمال
�لبالد نهاية �ل�صهر �ملا�صي ،يف
وقــت فر�س �لت�صعيد �جلديد يف
�ملو�جهات بني �حلوثيني و�لقاعدة
حالة من �حلــذر ،مقابل �لهدوء
على كافة جبهات �لقتال �ملفتوحة
بــني �حلــوثــيــني وقــبــائــل مو�لية
للحكومة يف �ملناطق �ل�صمالية .
وذكــــرت �الأ· �ملــتــحــدة ،عرب
موقعها �الإلكرتوين �صبكة �الأنباء
�الإن�صانية ”�يرين“� ،أن خماوفها
مــن �نـــدالع حــرب طائفية ي�صتند
لتقارير ميد�نية الإعالميني وحمليني
من ”ت�صاعد حدة �لتوتر �لطائفي يف
حمافظات �ليمن �ل�صمالية� ،صعدة
و�جلـــوف وعــمــر�ن ،بعد تفجري
تنظيم �لقاعدة ل�صيارتني ملغومتني
يف عملية ��صتهدفت �أتباع �حلوثي“
 .ونقل �لتقرير عن زعيم قبلي من
حمافظة �جلوف قوله �إن �لقتلى يف
كال �حلادثني من �أن�صار �أو مقاتلي
�حلوثي �لذين يلتزمون بهدنة ه�صة
مــع �حلكومة منذ �صهر فرب�ير/
�صباط  .وبح�صب �الأ· �ملتحدة،
�أقام �أن�صار �حلوثي نقاط تفتي�س
على �لطرق �لتي تربط �ملحافظات
�لثالث و�عتقلو� �أ�صخا�ص ًا ي�صتبه
يف �صلتهم ب“تنظيم �لقاعدة
يف جــزيــرة �لعرب“  .وبح�صب
�لتقرير ،فاإن �ملر�قبني �ملحليني
يــحــذرون مــن �أن منطقة �صمال
�ليمن� ،لتي كانت م�رصح ًا للقتال
بني �حلكومة و�مل�صلحني �حلوثيني
منذ عام  2004،قد تتحول �إىل
م�رصح ملعارك طائفية  .وذكر
رئي�س مركز �أبــعــاد للدر��صات
�ال�صرت�تيجية عبد �ل�صالم حممد
�لهبيط وهو مركز حملي م�صتقل،

�أن �لعمليات �النــتــحــاريــة �لتي
��ــصــتــهــدفــت �حلـــوثـــيـــني ”حتمل
ب�صمات تنظيم �لقاعدة وتت�صابه
مع مثيالتها �لتي نفذتها �لقاعدة
�صد فــرق �ملــوت يف �لعر�ق“ .
و�أكــدت م�صادر قبلية يف كل من
منطقة حــرف �صفيان مبحافظة
عمر�ن و�لغيل مبحافظة �جلوف
ل“�خلليج“ �أن �أجو�ء من �لهدوء
�ملــ�ــصــوب بـــاحلـــذر ت�صيطر منذ
ثــالثــة �أيـــام على معظم جبهات
�ملــو�جــهــات بــني �تــبــاع �حلوثي
وقبائل دهم و�ل�صوالن �ملو�لية
للحكومة �إثــر �ن�صحاب �حلوثيني
من مو�قع ��صتولو� عليها خالل
�الأ�صهر �الأخــرية عقب مو�جهات
عــنــيــفــة مــــع هـــــذه �لـــقـــبـــائـــل .
كـــمـــا بــــــادر �حلـــوثـــيـــون عقب
�ال�صتباكات �لقبلية �لتي جرت
مــــوؤخــــر ً� �إىل تــ�ــصــلــيــم عــــدد من
�ملحتجزين �لذين يتبعون قبيلة
و�يلة ب�صعدة �إىل م�صائخ قبيلتهم
و��صتالم �آخرين حتتجزهم ذ�ت
�لقبيلة يف عملية تــبــادل تز�من
توقيتها مع تر�جع حدة �ملو�قف
�ملت�صددة للحوثيني حيال �إبــد�ء
قـــدر مـــن �ملـــرونـــة يف ت�صوية
تـــد�عـــيـــات مـــو�جـــهـــات طــارئــة
مــن قبيل �الن�صحاب مــن مناطق
متركز جديدة متاخمة ملديرية
”�لعم�صية“ بعمر�ن و�إخالء مو�قع
حكومية ” �ال�ــصــتــحــو�ذ عليها
يف بع�س مــديــريــات �جلـــوف .
من جهة �أخرى ،نقلت وكالة فر�ن�س
بر�س عن بيان لــوز�رة �لد�خلية
�أم�س �أن �ملطلوبني �لثالثة هم:
حممد �صالح حممد علي �ملطري،
وحمــمــد عــبــد �لــرحــيــم عبد�لله
�ل�صمريي ،وعثمان �رص�ج عبد�لله .
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خرجت �ل�صلطة يف �ليمن عن �صمتها بعد �أيام من بدء ن�رص موقع ويكيليك�س ت�رصيبات للمر��صالت
�لدبلوما�صية �الأمريكية �لتي ن�رصت وقائع جل�صات مغلقة للقاء�ت م�صوؤولني �أمريكيني مع �لعديد من كبار
�لقياد�ت �ليمنية.
و�نتقدت �صنعاء ب�صدة ما يتعلق بجانب �ليمن يف هذه �لت�رصيبات وو�صفتها بـ(�مللفّقة) و�أنها تفتقر لل�صحة
و�مل�صد�قية ،كما �أن �لت�رصيبات �لتي ن�صبت موقفا قا�صيا مل�صاعد وزير �لد�خلية �ل�صعودي �الأمري حممد بن
نايف حيال �لو�صع يف �ليمن �أحدثت �متعا�صا كبري� لدى �صنعاء غري �أنها رف�صت �لتعليق على ذلك.
وقالت وز�رة �خلارجية �ليمنية حيال مو�صوع �لوثائق �ل�رصية �لتي �رصبها موقع ويكيليك�س �اللكرتوين
حول �ليمن� ،إن >ما جاء يف تلك �لوثائق حول ما د�ر بني �مل�صوؤولني �ليمنيني و�جلانب �الأمريكي ال يعترب
نقال دقيقا و�صحيحا حلقيقة ما د�ر بالفعل يف تلك �للقاء�ت ،بل �نطوى على تلفيقات ال ��صا�س لها من
�ل�صحة< .ون�رصت وكالة �الأنباء �ليمنية (�صباأ) �لر�صمية تعليقا لوز�رة �خلارجية �ليمنية حول ت�رصيبات
ويكيليك�س قالت فيه �إن >مو�قف �ليمن و��صحة ومعلنة وغري مزدوجة ،وتعامله مع �أ�صقائه و�أ�صدقائه
ينطلق من ثو�بته �لوطنية و�لقومية ،و�أن �ليمن يبني عالقاته مع جميع �لدول على �أ�صا�س �الحرت�م
�ملتبادل و�مل�صالح �مل�صرتكة وعدم �لتدخل يف �صوؤونه �لد�خلية �أو �مل�صا�س بثو�بته و�صيادته<.
و�أو�صح �أنه يف �إطار هذ� �لتوجه �لدبلوما�صي �ليمني �لو��صح يتاأكد >�ن ما ت�صمنته تلك �لوثائق ون�رصها
ال يهم �جلمهورية �ليمنية ب�صيء< ،يف حماولة من �ل�صلطة يف �ليمن �إىل �لتن�صل من حمتويات هذه �لوثائق
�مل�رصبة� ،لتي و�صفتها �ل�صحافة �ليمنية بـ(زلز�ل ويكيلك�س) .و�أعربت �خلارجية �ليمنية عن
�الأمريكية
ّ
�أ�صفها �ل�صديد و�صكو�ها من �أن >�ليمن Xل يعاين من �الفرت�ء�ت يف بع�س و�صائل �الإعالم لت�صويه مو�قفه
و�لنيل من �صمعته<.
وكان موقع ويكيليك�س ن�رص ت�رصيبات للعديد من �لوثائق تتعلق مبر��صالت دبلوما�صية الجتماعات �رصية بني
�لقيادة �ليمنية و�لعديد من �لقياد�ت �لع�صكرية �الأمريكية �لتي ز�رت �ليمن خالل �لعام �جلاري ،باالإ�صافة
�إىل ن�رص �ملوقع لت�رصيبات حول �جتماعات مماثلة بني �لقيادة �ل�صعودية وم�صوؤولني �أمريكيني حول �لو�صع
يف �ليمن.
ون�رص �ملوقع وثيقة لل�صفارة �الأمريكية يف �لريا�س �أر�صلتها يف �أيار (مايو)  2009عن م�صاعد وزير
�لد�خلية �ل�صعودي �الأمري حممد بن نايف بن عبد �لعزيز قال فيها >لدينا م�صكلة ��صمها �ليمن<.
ون�رصت �لوثيقة �الأمريكية وقائع �جتماع لالأمري �ل�صعودي مع �ملبعوث �الأمريكي الأفغان�صتان وباك�صتان
يف �لريا�س ريت�صارد هولربوك يف �أيار (مايو) من �لعام �ملا�صي وذكرت �أن حممد بن نائف و�صف
�ليمن باأنه >دولة فا�صلة< و�أي�صا >بالغة �خلطورة �إىل �أبعد حد< .وذكر �ملوقع �أن هذه �لربقية �الأمريكية
�أجازها هولربوك بنف�صه و�لتي قالت �ن >�ل�صعوديني يريدون �أن يكون �صالح زعيما قويا ...لكن روؤيته
لليمن تقل�صت لتقت�رص على �صنعاء وهو يفقد �ل�صيطرة على باقي �لبالد<.
وك�صفت هذه �لوثيقة �الأمريكية �أن �ل�صعودية ترى �أي�صا �نه مع رحيل �مل�صت�صارين �لقد�مى للرئي�س �ليمني
علي عبد �لله �صالح �أ�صبح يعتمد على ‚له �الأكرب �لعميد �أحمد علي �صالح ،قائد �حلر�س �جلمهوري
وم�صوؤولني �آخرين �أ�صغر �صنا ،قالت �لوثيقة �أنهم >يفتقرون �إىل �صالت قوية مع �لقبائل �لتي تهيمن على
معظم �أرجاء �ليمن<.
و�لتزمت �ل�صلطات �ليمنية �ل�صمت حيال هذه �لت�رصيبات �ملنقولة عن �مل�صوؤولني �ل�صعوديني ،ولكنها �أ�صيبت
باالمتعا�س �ل�صديد جر�ء هذه �ملو�قف غري �ملتوقعة من م�صوؤويل �جلارة �ل�صعودية ،خا�صة �أن ت�رصيبات
ويكيليك�س �ملنقولة عن �صنعاء �أXهرت �رتياحا مينيا للتعاون �الأمني وللعالقات �لدبوما�صية مع �لريا�س،
يف حني �أبرزت �متعا�صا من موقف �لدوحة حيال �ل�صاأن �ليمني .وتوقع �لعديد من �ملر�قبني �أن تلقي هذه
�لت�رصيبات عن مو�قف �مل�صوؤول �ل�صعودي عن ملف مكافحة �الإرهاب حممد بن نايف بظاللها �لقامتة على
م�صتقبل �لعالقات �ليمنية �ل�صعودية.
وقالو� لـ<�لقد�س �لعربي< �إن >ت�رصيبات موقع ويكيليك�س للوثائق �الأمريكية رمبا حتدث �رصخا يف
�لعالقات �ليمنية �ل�صعودية ،خا�صة و�أنها ك�صفت (�الزدو�ج �ل�صعودي) يف �ملو�قف Œاه �لو�صع يف
�ليمن<.
و�أرجعو� �أ�صباب �الحتماالت �ملتوقعة لتدهور �لعالقات �ليمنية �ل�صعودية� ،إىل �أن �ليمن تعاون مع
�ل�صعودية بكل ثقله يف جبهة مكافحة �الإرهاب كما خا�س معها حربا �رصو�صا ملجابهة �ملتمردين
�حلوثيني على �حلدود �مل�صرتكة بينهما نهاية �لعام �ملا�صي وحتى مطلع �لعام �جلاري.
وجاءت هذه �لت�رصيبات ملو�قف �الأمري حممد بن نايف حيال �لو�صع يف �ليمن ،بعد �أ�صابيع فقط من موقف
�صعودي �آخر �أثار ��صتياء �ل�صلطات �ليمنية و�ملتعلق بقيام �ل�صلطات �ل�صعودية باإبال� Æأجهزة �ال�صتخبار�ت
�الأمريكية بوجود طرود متفجرة مر�صلة من �ليمن على طائر�ت متجهة نحو �لواليات �ملتحدة ،يف حني كان
�ليمن يتوقع �إبالغه �أوال بهذه �ملعلومات �ال�صتخبارية ،يف �إطار �لتعاون �الأمني بني �لريا�س و�صنعاء،
كما �أن م�صدر هذه �ملعلومات كان عن�رص� من �لقاعدة �صلّم نف�صه لل�صلطات �ليمنية و�لتي بدورها �صلمته
للريا�س.
وكانت �لعالقات �ليمنية �ل�صعودية ت�صاب بـ(�ال�صطر�ب) بني �حلني و�الآخر ،ب�صبب �لو�صع على �حلدود
بينهما ،غري �أن �لتحديات �الأمنية للبلدين �جلارين دفع بهما خالل �ل�صنتني �الأخريتني نحو Œاوز
خالفاتهما و�لتوجه �جلاد نحو تعزيز م�صتوى �لتعاون �الأمني لت�صكيل جبهة قوية ملو�جهة تهديد�ت تنظيم
�لقاعدة يف جزيرة �لعرب� ،لذي يتخذ من �ليمن مقر� له ويت�صكل من قياديني مينيني و�صعوديني.
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�Æ‚öD�UÐ V�UDðË b¹b'« l�«u�« p�– qL×²ð ö� tK� p�– w� UN½Ëœ w¼ Ë√ ‰UŠ UNM� rKFðË rKF²ð YOŠ l�u²ð ô YOŠ s� ¡U³½_UÐ pOðQð ‚öD�« U³�UÞË w³�UD
�ÆÆ ULK�*«Ë 5LK�*« q³� s� tK�« Ÿdý l� q�UF²�« Èu²��Ë ¨ÂuO�« w�öÝù« UMFL²−
Í√— u¼ U�Ë øqłdK� tK�« tKKŠ U� vKŽ ÷d²Fð Ê« …√dLK� “u−¹ q¼ ∫‰«R��« ÕdD¹Ë
ÆøtÞËdýË w½U¦�« Ã«Ëe�« «cNÐ ’UB²šô« q¼«Ë ¡ULKF�« W³�UD*« v�≈ …√d*« l�œ w� UÎ O�Oz— «Î —Ëœ ÃËe�« VFK¹ ‚öD�« ôUŠ s� rŽ_« V�UG�« w�Ë
s¹b²� v²Š Ë√ ¨rO� Â«bF½«Ë ‚öš« ¡u�� U�√Ë ¨ÍuMF� Ë√ ÍœU� dOBI²� U�√ ¨‚öD�UÐ
qJA�UÐ v�Ëô« tðdÝ« d�_ r²N¹ Ê« lOD²�¹ ô s* nOM(« ŸdA�«Ë s¹b�« Ê–Q¹ q¼Ë
�WO�öÝô« UMðUFL²−� w� W¹dÝô« q�UA*« ‰bF� s� l�dO� WO½UŁ …d� ÃËe²¹ Ê« »uKD*« iF³�« dB¹ YOŠ ¨w½U¦�« Ã«Ëe�« wðQ¹ ‚UO��« «c¼ w�Ë t� W×KB*« tO� bOKIð Ë√ ¨œbA²
øjI� WłËe�« nA²Jð U�bMŽ WšdB�« √b³ðË ¨UÎ Ždý t� Á“Uł« U�Ë tÐ t� tK�« `LÝ U0 ÂuI¹ t½« vKŽ
�لرو�بط �ال�رصية ودعاوى �لطالق و�لتفريق يف �ملحاكم
 لقد �صن �لله تعاىل �لزو�ج وجعله �صبب ًا لعمارة �لكون ،و�ناط  - 1عدم �نت�صار Xاهرة تعدد �لزوجات يف بيئة �الآباء�ل�رصعية لكنني على ثقة �ن �الزو�ج �إذ� جل�صو� مع ًا،
به بقاء �جلن�س �لب�رصي ،وق�صد من �إقامة ر�بطة �لزو�ج حتقيق و�الجد�د و�الأجيال �ل�صابقة·
�ل�صكينة و�ملودة و�لرحمة بني �لزوجني ،يجد �لرجل عند �ملر�أة � - 2لو�صع �ملايل وكل ما يرتبط به من تاأمني م�صكن و�أثاث وت�صارحو� ،و�صدقو� يف م�صاعرهم و�قو�لهم ،قد يتو�فقون
على �ن �لزوجة �لثانية من حق �لزوج �إذ� مل يكن مق�رص ً� يف
ما يوؤمن له حاجاته �لعاطفية و�جل�صدية و�الجتماعية ،وŒد وكامل �لتجهيز�ت �لتي يفر�صها هذ� �ملجتمع لكل زوجة·
�ملر�أة �أي�ص ًا عند �لرجل ما حتتاجه من عناية ورعاية وحماية � - 3لرغبة يف كرثة �البناء ،فاملجتمع �لذي يكتفي بعدد �أقل حقوقه �ال�رصية �لزوجية و�ملادية ،وقد يتو�فقون على �ن
�لزو�ج بثانية �أف�صل بكثري من �لفلتان �حلا�صل يف بع�س زو�يا
وحنان ،يقول �لله تعاىل :ومن �آياته �أن خلق لكم من �أنف�صكم من �الوالد ال يجد رجاله حاجة يف تعدد �لزوجات·
� - 4لوعي �الأجتماعي ملن يدرك �ن كل زو�ج ��صايف يرت�فق جمتمعنا ولالأ�صف ومن خماطره �لتي تبد�أ باالأيدز وال نعرف �إىل
�أزو�ج ًا لت�صكنو� �إليها وجعل بينكم مودة ورحمة· وبالتايل
�أي مدى �صت�صل·
فاإن حدوث ما يعكر �صفو هذه �لعالقة �ملقد�صة يوجب تدخل معه م�صوؤوليات �جتماعية جديدة· قد ينوء بحملها �لرجل
وخا�صة �لو�جبات �ال�رصية و�الجتماعية و�لعالقات �لتي تتطلب �مل�صاألة �إذ ً� بحاجة �إىل حو�ر �رصيح ،وبناء بني �الزو�ج قبل
�ملجتمع و�الأهل لنزع فتائل �خلالف و�ل�صقاق ،يقول �لله
�إتخاذ قر�ر �لزو�ج �لثاين لكن �مل�صكلة هنا �ن �ملر�أة عندنا تعلم
تعاىل :و�إن خفتم �صقاق بينهما فابعثو� حكم ًا من �هله وحكم ًا جهد ً� ووقت ًا قد تت�صارب مع متطلبات �حلياة و�ل�صعي للك�صب
متاأخرة بهذ� �لزو�ج بعدما يتحقق ولي�س قبله·
و�لرزق و�لعمل·
من �هلها· وبالتايل فاإن �دخال زوجة ثانية على �لزوجة
� - 5ملر�أة كلما ز�دت حريتها يف قر�ر �لزو�ج ،وكلما �كت�صبت �آر�ء �لفتيات > ويف جولة يف �حدى جامعات بريوت� ،لتقينا
�الوىل و�إن كان م�صموح ًا به �رصع ًا �إال �أن ��صتقر�ء �لو�قع
ثقافة �كرب وخا�صة �لثقافة �لغربية �حلديثة كانت �أبعد عن قبول قر�بة ثالثني �صبية لن�صاأل عن �آر�ئهن يف هذ� �ملو�صوع،
و�لعرف يوؤكد�ن �ن هذ� �لزو�ج يوؤدي يف �الأعم �لغالب �إىل
عدم ��صتقر�ر �حلياة �لزوجية ،بل غالب ًا ما يوؤدي �إىل� :إ�صكاالت �ن تكون زوجة ثانية �أو �ن يتزوج عليها زوجها باأمر�أة ثانية ،وكانت هذه �ال�صئلة و�لردود :هل تر�صني بالزو�ج من رجل
متزوج؟
فاملجتمع �لتي تنت�رص فيه هذه �لثقافة تقل فيه ن�صبة �لزوجة
ومنازعات تعكر �صفو �لعالقة �لطيبة �ن كان مع �لزوجة
 � %48عتربن �ن �مل�صاألة م�صتحيلة ،فبمجرد �ن يكون �لرجل�الوىل �أو مع �لثانية ،وقد تنتقل هذه �ملنازعات �إىل عائالت �لثانية·
�ملتقدم لهن متزوج ًا فاإن ذلك يعني �نهن يقدمن على زو�ج
و�ختتم :على كل حال فما بني ر�أي �لدين ور�أي �ملجتمع يف
كال �لزوجني ،مع ما يحدثه ذلك من �آثار �صلبية على �الوالد·
ً
�نتحاري فا�صل �صلفا �إما للم�صاكل �لتي �صتثريها �لزوجة �الوىل
�لزوجة �لثانية ،تبقى حالة كل �ن�صان هي �حلكم على هذ�
وملعرفة �ال�صالم ب�صعوبة بلو� Æحلكمة �لتي من �أجلها �رصع
�لزو�ج وهي يف �الأ�صل بناء �أ�رصة م�صتقرة مطمئنة يخرج منها �الأختيار ،فاإن كانت هناك حاالت قد ت�صتدعي ذلك وال حرج يف و�ما ال�صباب �قت�صادية·
ذلك ال دين ًا وال عرف ًا ،تبقى هناك حاالت مرفو�صة وخا�صة �إن � %21 -عتربن �ن مثل هذ� �لزو�ج �إذ� كان �لرجل قادر ً� على
�بناء وبنات معتدلو �ملز�ج و�لنف�صية و�الأخالق ،لذلك حذر
مع �باحته لتعدد �لزوجات من عدم قدرة �الن�صان على حتقيق تعلق بهما �ال�رص�ر و�الأذى �ملادي �أو �لنف�صي �أو �الجتماعي� ،لتعامل مع بي ّتي �لزوجية بنف�س �لعد�لة و�إذ� كان هناك م�صكلة
عاطفية له مع �لزوجة �الوىل الأن ذلك يعني �نه �صيكون �أكرث
�لغاية و�حلكمة من �لزو�ج· قال �لله تعاىل :و�نكحو� ما طاب وكانت فقط الإر�صاء نزعات و�صهو�ت ومن غري عدل وال
عاطفة معهن·
لكم من �لن�صاء مثنى وثالث ورباع فاإن خفتم �إال تعدلو� فو�حدة �أن�صاف·
  %15حتدثن عن �حلب ودوره يف مثل هذ� �لزو�ج فاإذ� كنويقول يف �آية �أخرى :ولن ت�صتطيعو� �أن تعدلو� بني �لن�صاء ولو د· نهى قاطرجي > وتقول �لباحثة د· نهى قاطرجي يف هذ�
يحب Íمثل هذ� �لرجل فال مانع من �لزو�ج ،ولو كان متزوج ًا
�ل�صياق:
حر�صتم·
بو�حدة �أو حتى �أكرث·
وهذ� من باب �لت�صديد و�لت�صييق ،و�قر�ر لو�قع نف�صية �الن�صان  -لو فكرت �ملر�أة �مل�صلمة حق ًا و�صدق ًا بدينها و��صالمها
�لتي �صتميل بطبعها وهو�ها �إىل �حد�هن ،الأنه لن تخلو و�حدة وجمتمعها وبيئتها بال�صكل �ل�صحيح �لعادل ،لر�أت يف �لزو�ج � %6 -عتربن �المر خارج �هتماماتهن حالي ًا·
ذكاء �أو ما ًال �لثاين للرجل ح ً
ال مل�صاكل �جتماعية كثرية يف جمتمعنا ناجمة هل ر�أيت زو�ج ًا ثاني ًا ناجح ًا؟
منهن من �أن تكون �كرث جما ًال �أو لطف ًا �أو دال ًال �أو
ً
�أو جاه ًا ،وبالتايل ق�صية �مليل حينها �صتكون طبيعية وفطرية ،عن �رتفاع حجم �لعنو�صة ،و�زدياد ن�صبة �نخر�ط �ملر�أة يف  %18 -قلن �أنهن نتيجة زو�ج ثان ناجح الأن �لزوجة �الوىل
مل تنجب و�نهن تعاملهن كاأنهن بناتها متام ًا و�ن كانت هناك
مما ي�صتتبع �أن يظهر هذ� �مليل �لقلبي ب�صكل و��صح على �لتعامل �لعمل مقابل �نخفا�س هذه �لن�صبة لدى �لرجال كون �لفتاة
تتابع در��صتها �جلامعية مبا يفوق �لرجال بعدة ��صعاف ومنذ بع�س �خلالفات �لعائلية بني �لزوجني �ال �نها غري موجودة بني
و�ملعاملة و�لقرب �أو �لبعد من و�حدة منهن على ح�صاب
بنات �لثانية و�لزوجة �الوىل·
�صنو�ت فيما يخرج �لرجل �إىل ميد�ن �لعمل باكر ً� ويف معظم
�الأخرى·
  % 18قلن �نهن مل ي�صادفن يف حميطهن زو�ج ًا ثاني ًا ليحكمنوقال :هذ� و�إن ما يحتج به �لبع�س من كون �لزو�ج بالثانية �أو �الحيان يح�صل �لت�رصب �لدر��صي يف �لدر��صة �العد�دية �أو
�أكرث هو �صنة قد فعلها �لنبي  ،#فاأننا نقول لهوؤالء :فاإذ ً� عليكم �لثانوية ،ومبا �ن �ملجتمع يتطور ويتقدم تقني ًا ومعلوماتي ًا فاإن على ‚احه �أو ف�صله لكنهن ي�صمعن عن بع�س �لزيجات �لناجحة
فر�س �لعمل ت�صيق �أمام �لرجال يف �صن معينة عندما ال يكونون لزو�ج ثان قائم على �أ�صا�س عدم �‚اب �لزوجة �الوىل �أو
لكي تتبعو� �صنة نبيكم �أن تقتدو� به �ي�ص ًا وذلك باأن تختارو�
من �ملتابعني للتخ�ص�صات �جلامعية فيما تزد�د هذه �لن�صبة �أمام �لت�صاوي يف �ل�صن بني �لزوجتني �إما �إذ� كانت �حد�هن ��صغر
ذ�ت �لنوعيات �لتي �ختارها و�ن تكون �أ�صباب زو�جكم
�ل�صبايا وهنا نرى �لتناق�س حيث ن�صاهد �صباب ًا يف �صن �الربعني بكثري من �الأخرى فاملوؤكد ح�صب �آر�ئهن �ن ذلك �لزو�ج
بالزوجة �لثانية �صبيهة باالأ�صباب �لتي حملت ر�صولنا �لكرË
ال يز�لون من �لعازبني مقابل ن�صبة كبرية من �ل�صبايا �لعازبات �صيف�صل·
على تعدد �لزوجات·
 � %48عتربن �ن �لزو�ج بثانية �أمر ال ميكن �ن يقود �إىلومثال على ذلك �ل�صيدة �أم �صلمة و�صبب �لزو�ج منها ،وزوجته �للو�تي ال يح�صلن على فر�س �لزو�ج ممن يقاربهن عمر ً�
�لتي تزوجها ولها من �لعمر ت�صعون عام ًا� ،أو �ل�صيدة زينب لعلة فينغم�صن يف �لعمل �أو �لدر��صة �أو تدفع بهم �لغر�ئز �إىل طرقات و�صع �صحيح و�نهن يعار�صن �حلديث عن زو�ج ناجح �أو فا�صل
الأنه باال�صا�س زو�ج قائم على �لغام �لغرية �لتي ال بد �ن تنفجر
وعالقات غري و��صحة �إو �صحيحة وهنا ياأتي �لزو�ج �لثاين
�ثبات �مر ت�رصيعي بعدم بنوة �الأبن بالتبني� ،أو حتى �ل�صيدة
عند �لبع�س لي�صكل ح ً
عائ�صة �لتي تزوجها بوحي جاء به �صيدنا جربيل حام ً
ال من �حللول �الجتماعية للو�قع �ال�صالمي باال�رصتني·
ال له
 � %6عتربن �ن �لزو�ج �لثاين �رصعي وي�صمح به �لدين�صورتها ،وكذلك كل زوجة تزوجها كان لزو�جه منها هدف �لقائم للحفا® على �خالقيات �ملجتمع·
وت�صاءلن :ولكن هل هناك �زو�ج موؤمنون هذه �اليام؟
وغاية تتعلق بالدعوة و�لت�رصيع و�لدين ،ومل تكن عن نزو�ت �أو فاملر�أة �لتي تر�صى بزو�ج زوجها من �مر�أة ثانية رمبا
�صهو�ت ،وهذ� معروف لكل د�ر�س ل�صرية ر�صول �لله حممد  ،#تقدم للمجتمع �ملحيط بها حلو ًال �جتماعية تخفف من �ملخاطر  -هل ترين يف �لزو�ج �لثاين ح ً
ال مل�صكالت �لعنو�صة؟
  %36نعم ،الأنه �إذ� تعاون رجل وزوجته يف �لعمل فال بد منومما يوؤكد ذلك �أنه يوم �أن تزوج بال�صيدة خديجة مل يجمع معها �لال�خالقية على �أوالدها وبيئتها وزوجها نف�صه فاإذ� كان
�ن ي�صتطيع �لنهو�س باعباء �ال�رصة �أما �إذ� تعاون مع زوجتني
ذلك �لزوج قادر ً� على تكاليف �عالة ��رصتني وكان متزوج ًا
�مر�أة �أخرى علم ًا �أنها كانت �أكرب منه �صن ًا وكان هو يف �أوج
بو�حدة ولديه غر�ئزه �أو ميوله فقد يتوجه للح�صول على رغباته تعمالن ف�صتكون �العباء �قل �إذ� تو�فر للزوجتني �مل�صكن
�صبابه وحيويته ون�صاطه �لعاطفي و�جل�صدي·
�لزوجي �ملتقارب �أو كانتا �صديقتني �أو على معرفة �صابقة
باحلر�م فيخ�رص نف�صه وتخ�رصه �أ�رصته ويزيد يف ن�صبة ف�صاد
وتابع :على كل حال فاإن �حلكم �ل�رصعي هو جو�ز تعدد
و�ف�صاد �ملجتمع� ،أما �إذ� �تيحت له �لفر�صة للزو�ج �لثاين �لذي ببع�صهن·
�لزوجات و�ن يتزوج �لرجل بزوجة ثانية ب�رصط �لعدل
ميتلك �مكانية �لقيام به فرمبا يردعه ذلك عن �ي حر�م خارج  ،%49 -ال ،الأن م�صكالت �لعنو�صة عند �لرجال �صارت �أكرب
و�مل�صاو�ة بينهما يف كل �لت�رصفات و�الأعمال و�الأقو�ل
وخا�صة يف �النفاق و�ملبيت ،و�أ�صتثنو� من ذلك �مل�صاعر �لقلبية د�ئرة �لزوجية وبالتايل يحفظ نف�صه ويحفظ �ملجتمع من �رصور منها عند �ل�صبايا·
  %6نعم� ،إذ� كان �لزوج ذ� عقلية متقبلة لعمل �ملر�أة وقليل�أو ميل �لقلب الحد�هن على �رصط �ن ال يوؤثر هذ� �مليل �لقلبي رغباته·
�لغرية و�ال ز�دت م�صكالت �لطالق·
على �ل�صلوك �ليومي وعلى معاملة �لزوجة بدء ً� من �ن يخت�س طبع ًا يف �غلب �الحيان نرى بنات ع�رصنا يعرت�صن على
ونغادر تلك �جلل�صة �جلامعية ونحن نت�صاءل :هل ميكن للزوجة
فكرة �لزوجة �لثانية لكن هنالك �لكثري من �ال�صو�ت �لتي
�حد�هن بابت�صامة دون �الأخرى و�صو ًال �إىل كافة �لنو�حي
�الوىل �ن تتحمل �لزوجة �لثانية �أو �لعك�س يف Xل غياب
بد�أنا ن�صمعها يف �و�صاط �ل�صبايا �لتي ال ترى يف ذلك خطر ً�
�حلياتية وخا�صة �جلن�صية منها·
على �ال�رصة يو�زي �خطار �النحر�ف �لتي تتز�يد لدى �جليل روحية �اللتز�م �لديني يف �لكثري من جمتمعاتنا �ال�صالمية ويف
�أما وجهة نظر �ملجتمع للزوجة �لثانية فاإنها تختلف من بيئة
�إىل �أخرى ،فهناك جمتمعات �كرث تقب ً
Xل �النانية �لفردية �لتي تتحكم مباليني �لب�رص؟·
ال لوجود زوجة ثانية من �ملعا�رص لنا نتيجة �صعار�ت �لتحرر و�لعالقات �ملحرمة
حتقيق :خالد حممد �للحام
جمتمعات ترف�س هذ� �الأمر وتعتربه خارج ما �ألفته وتعارفت و�لتحلل �الخالقي·
ورمبا يكون �لزو�ج �لثاين لدى �لكثري�ت �صبب ًا يف تفكك
عليه وذلك العتبار�ت منها:
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�pص ّpد pه ؟!
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ولقد ُي nح ّpلقُ
عن nد rع pد pه n n ..
عا�صق lب n n
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حل ّnر ال nي rر �nصى ب pnر غp rم ُ�ص ُجو pن pه
جم pد pه !
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�nص ّnت n
r
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>�لوفد< �<hالإخو�ن< من �نتخابات
�الإعادة» تقول:
«�ص ّدد حزب �لوفد �لليرب�يل �ملعار�س
وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �أم�س �رصبة
موجعة �إىل نظام �حلكم يف م�رص ،بعدما
�أعلنا �الن�صحاب من �جلولة �لثانية يف
�النتخابات �لربملانية �ملقرر لها �الأحد
�ملقبل».
وتابعت �أنه بذلك يكون «�لربملان �ملقبل
خالي ًا من �أي متثيل للمعار�صة �مل�رصية،
يف حني تو��صلت �أم�س �الأحكام �لق�صائية
�مللزمة بوقف و�إعادة �النتخابات
�لنيابية يف عدد من �لدو�ئر� ،الأمر �لذي
يهدد �لربملان �ملقبل بـ<�لبطالن»<.

á«fOQC’G Qƒà°SódG
–Üö†J áØ«ØN á«°VQCG Iõg{ ¿GƒæY â
�لبحر �مليت» كتبت �لد�صتور �الأردنية تقول:
«�رصبت هزة �أر�صية منطقة �لبحر �مليت
�صباح �أم�س دون �إحد�ث �أ�رص�ر �أو
�إ�صابات».
و�أ�صافت« :وقال مدير عام �صلطة �مل�صادر
�لطبيعية د .ماهر حجازين يف رد على
�صوؤ�ل لـ<�لد�صتور< �إن �لهزة �الأر�صية �لتي
�صجلت �أم�س يف منطقة �الأغو�ر و�لتي بلغت
قوتها  3^6درجة ح�صب مقيا�س ريخرت هي
هزة �عتيادية ت�صجل خالل فرت�ت متقاربة
وال يكاد ي�صعر بحدوثها وال ترتتب عليها
�أ�رص�ر مادية �أو ب�رصية».

�dتل¨ر�±
كتبت �ل�صحيفة �لربيطانية حتت عنو�ن
«بيكام يجوء على �حللم بفوز �إ‚لرت�»
تقول نق ً
ال عن ديفيد بيكام �لقائد �ل�صابق
للمنتخب �الإ‚ليزي لكرة �لقدم «حان
وقتنا �الآن».
و�أ�صارت كلمات بيكام يف زيوريخ
�الأربعاء �إىل تنامي �لثقة بفوز �إ‚لرت�
بتنظيم بطولة كاأ�س �لعامل لعام 2018
وحتدث بيكام �إىل �ل�صري بوبي �صارلتون
عن كيفية ح�صول �إ‚لرت� على تنظيم
مونديال �لعام  ،1966و�أنه حتادث مع
�أقاربه و�أ�صدقائه حول ما يعنيه فوز
�إ‚لرت� بحق تنظيم �ملونديال �ملقبل لعام
.2018

á«JGQÉeE’G OÉ–’G
وكتبت �ل�صحيفة �الإمار�تية حتت عنو�ن
«�صابط يرفعه تز�من ًا مع �الحتفال باليوم
�لوطني ..علم �الإمار�ت يرفرف على جبال
�لهيمااليا» تقول:
«تز�من ًا مع �الحتفال باليوم �لوطني
للدولة ،رفع �ل�صابط �الإمار�تي �ملقدم
�صالح �صامل �حلب�صي علم دولة �الإمار�ت
قمتي
�لعربية �ملتحدة للمرة �الأوىل على
ّ
>ت�صويو< �لتي تقع على �رتفاع 8200
مرت و<مريه< �لتي تقع على �رتفاع 6654
مرت ً� يف �صل�صلة جبال �لهيمااليا �ملتاخمة
للجانب �لنيبايل ،حيث ت�صل درجة �حلر�رة
�إىل نحو  25درجة مئوية حتت �ل�صفر».

§°ShC’G ¥öûdG
�أما �ل�رصق �الأو�صط �للندنية فكتبت حتت عنو�ن «�لعالمة
�الأمني لـ<�ل�رصق �الأو�صط< :حزب �لله ميار�س �لرتهيب
على �صيعة لبنان ..عرب �ملال و�ل�صالح و�ملخدر�ت»
تقول:
«�أن تكون رجل دين �صيعيا يف لبنان ،يعني عموما �أن
تكون موؤيد� حلزب �لله .قليلون ي�صذون عن �لقاعدة.
ولعل �أبرزهم و�أكرثهم جر�أة يف �حلديث عالنية� ،لعالمة
�ل�صيد علي �الأمني �لذي �صغل من�صب �ملفتي �جلعفري
للطائفة �ل�صيعية يف �صور وجبل عامل (جنوب لبنان) حتى
عام ».2008
و�أ�صافت« :وقع >�لفر�ق< مع حزب �لله ،بعد �أن
�عرت�س على �حلرب بني �حلزب و�إ�رص�ئيل .فاأزيل من
من�صبه ،يف �ملجل�س �الإ�صالمي �ل�صيعي �الأعلى �لتابع
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لرئا�صة �لوزر�ء ،بطريقة غري �رصعية كما يوؤكدُ .
وطرد
من مدينته بقوة �ل�صالح».

�dق©d� ¢�óر»H
ومن لندن �أي�ص ًا كتبت �لقد�س �لعربي حتت عنو�ن
«�إ�رص�ئيل تك�صف عن خطط لبناء م�صاكن جديدة قرب
�لقد�س �ملحتلة» تقول:
«ك�صفت �إ�رص�ئيل �الأربعاء عن خطط لبناء م�صاكن جديدة
على �أر�س يف �ل�صفة �لغربية كانت قد �صمتها باعتبارها
جزء� من حدود �لقد�س يف خطوة من �صاأنها �أن ت�صع عقبة
�أخرى �أمام ��صتئناف حمادثات �ل�صالم مع �لفل�صطينيني».
و�أ�صافت« :وقال ر�ديو �إ�رص�ئيل �إن جلنة يف وز�رة
�لد�خلية �الإ�رص�ئيلية و�فقت على خطة لبناء  625منزال يف
حي بي�صجات زئيف �ملتاخم للقد�س �ل�رصقية �لعربية بعد
حو�يل عامني من تقد� Ëالقرت�ح».

�◊ياة �dلfóæية
وكتبت �ل�صحيفة �لتي ت�صدر من لندن �أي�ص ًا حتت عنو�ن
«م�رص :برملان >خال من �ملعار�صة< بعد �ن�صحاب
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:¢ùàjQBÉg
حتت عنو�ن «�إ�رص�ئيل تو�فق على خطط لبناء 625
وحدة �صكنية جديدة يف �رصقي �لقد�س» كتبت �ل�صحيفة
تقول:
تاأتي هذه �خلطوة رغم �ملعار�صة�لدولية �ملتز�يدة
الأعمال �الإن�صاء�ت �الإ�رص�ئيلية يف �ملناطق �لو�قعة
خلف �خلط �الأخ�رص� ،أي بعد حدود حرب عام
.1967
لو�س �أ‚لو�س تاميز:
كتبت حتت عنو�ن «�لوثائق �مل�رصبة� :الأ�صد رمبا يقرتح
دعم �لتفاو�س حول حما�س»
وقالت �ل�صحيفة« :حتى و�إن �أبدى �لرئي�س �ل�صوري
ب�صار �الأ�صد ��صتعد�د ً� لتقلي�س عالقاته مع �جلماعة
�لفل�صطينية �مل�صلحة �مل�صيطرة على قطاع غزة� ،أي
حركة حما�س� ،إال �أنه رف�س ممار�صة �ل�صغوط على
�إmير�ن ،و��صتغالل عالقته معها لهذ� �لغر�س.
وو�صف �الأ�صد حركة حما�س باأنها «�صيف ًا غري مدعو»
يف بالده ،وذلك يف حمادثات �رصية مع م�رصعني
�أمريكيني ،و�أبدى ��صتعد�د للتخلي عن حتالفه معها
مقابل حو�فز ،وفق ًا للعديد من �لوثائق �مل�رصبة على
موقع ويكيليك�س.
ورف�س �الأ�صد دعم جهود �ل�صغط على �إير�ن من �أجل
تخليها عن برناجمها �لنووي ،وقال «كرثة �لطباخني
تف�صد �لطبخ» ،وذلك يف برقية �رصية �صدرت يف يناير/
كانون �الأول عام .2010
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و�حد يف �إختبار �لنحو قالو له حط �إن يف جمله
مفيدة قال �� :صتـريت جو�ل �إن �صبعني.
…………………….
نذل قال له فقري �نا ميت من �جلوع �أعطني �ي �صي
�كله جز�ك �لله خري قام �أعطاه فا— لل�صهية.
…………………….
�حلالق :كم عمرك يا بني �لطفل � :صبع �صنو�ت
�حلالق هل تريد ق�س �صعرك؟؟ �لطفل  :نعم وهل
تظنني جئت الحلق حليتي.
…………………….
كان �حدهم يجل�س فى حجرته و �صمع �صجة�طفال
فى �ل�صارع فطلب من زوجته �ن تغلق �لباب
......فاغلقته و �إ�صتمر �ل�صجيج.فقال
لها�......إقفلى �لباب باملفتاح.
…………………….
نبويه بتنادي باأعلى �صوتها من �لبلكونه على
جارتها� :حلقوين حماتي عوزه تنتحر و ترمي
نف�صها من �ل�صباك ! قالت �حدي جار�تها :و�نتي
مالك يا نبويه قالت� :ل�صباك ماينفتح�س.
…………………….
مرة و�حد ركب د�س فوق �ل�صطح فعل�صان ماحد�س
يقرب منه من �ل�صكان بنى حو�ليه كو ñوقفله
وقال لل�صكان �نا حاطط �أ�صد يف �لكو ñده فمحد�س
يقرب منه �أح�صنله � ،ل�صكان ف�صلو� خايفني يطلعو�
�ل�صطح حلد مايوم �ل�صجيع بتاعهم طلع ور�ح فا—
�لكو ñر�ح نازل جري وو�صه �أ�صفر �ل�صكان
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نكات
�نتا ما قولتيلنا�س لية قالهم �ملر�قب كان جنبى
ومعرفتي�س �طلع �ملعزة.
…………………….
و�حد �جاه ولد و�صار عمره خم�س �صنو�ت ومل
يتكلم  ...يف يوم �لولد تكلم وقال :خالو ..
ثاين يوم مات خالو  ..وبعد ��صبوع قال �لولد:
عمو  ...وثاين يوم مات عمو  ..وبعد ��صبوع
قال �لولد  :بابا  ...وثاين يوم مات جارهم.
…………………….
�الول:ماد� تكتب �لثاين:ر�صالة
�الول:ملن �لثاين:لنف�صي
�الول:ماد� كتبت فيها �لثاين:كيف �عرف
و�لر�صالة مل ت�صلني بعد!
…………………….
و�حدة �صت ر�حت للدكتور قالته يادكتور �إبنى
مبياكل�س كوي�س قالها طيب بيفطر �إيه قالتله ياعني
ال �أنا �صوفت �لطبق �للي
قالولوه �يه �صوفته  ،قالهم أ
�أمه ياعني �أمه بيفطر20بي�صة ب�س قالهاطيب
بياكل فيه ب�س.
بيتغدى �إيه قالتله ياعني �أمه ياعني �أمه30فرخة
…………………….
�إثنني مي�صون لوحدهم يف �صحر�ء قاحلة  ..قال �الأول ب�س قالها طيب بيتع�صيه �إيه قالتله ياعني �أمه ياعني
�أمه ورك خروف ب�س رد عليها وقالها ياعني �أمه
للثاين  :ت�صمح كلمة على �إنفر�د ؟!
ياعني �أمه كمان �صوية ياكل �لدكتور و�أمه.
…………………….
مرة �ربعه د�خلني �متحان فاجلهم �صوؤ�ل فى �المتحان …………………….
وهو كام عدد�رجل �ملعزة فكلهم �صاألو �صاحبهم ح�صنني �صاأل �حدهم �صيدة  :ملاذ� خلق �لله �ملر�أة جميله
وغبية ؟ �جابت خلقها جميلة ليحبها �لرجل وغبية
ووما كن�س بريد عليهم فاملا خل�س �المتحان قالولو
لتحبه ! ..
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�’fتØاVسة �Ødل�س£يæية �’أ¤h

�fتØاVسة �◊éاQة,

�أن �ل�صعب �لفل�صطيني مل يتقبل ما حدث له بعد
حرب  ،1948وبالذ�ت �لت�رصيد و�لتهجري
يتعر�س ملمار�صات �لعنف
�لق�رصي وكونه ّ
�مل�صتقرة
غري
أو�صاع
ال
و�
إهانات
�مل�صتمرة و�ال
ّ
ّ
يف �ملنطقة.
تردي �الأو�صاع �القت�صادية :بعد
·
ّ
حرب �الأيام �ل�صتة فُ تح للفل�صطينيني باب �لعمل
يف �إ�رص�ئيل مما �صمح لالقت�صاد �ملحلي باأن
يتطور ولكن �رصعان ما تدهورت �الأو�صاع �إذ
بد�أ �لفل�صطينيون يتجرعون �إذالالت يومية وبد�أت
Xروف �لعمل تتدهور.
�إحلاق �لقد�س� :حتلت �إ�رص�ئيل �لقد�س
·
�صنة  1967ثم �أعلنتها عا�صمة �أبدية لها ،مع ما
�صحب ذلك من �إجر�ء�ت من بينها تقنني �لدخول
�إىل �حلرم �ل�رصيف و�أماكن �لعبادة �الإ�صالمية.
كما ” �ال�صتيالء على عدد من �الأر��صي لرت�صيخ
فكرة �لقد�س كعا�صمة غري قابلة للتق�صيم من خالل
بناء �مل�صتوطنات بها.
على �ل�صعيد �لعربي ،مل يكن �لقادة
·
�لعرب ياأبهون مبا كان يحدث للفل�صطينيني -
بعك�س �ملثقفني و�ل�صعوب �لعربية  -وهو ما
كان ور�ء خيبة هوؤالء من �لقمم �لعربية �لتي
كان ت�صع �لق�صية �لفل�صطينية يف �آخر �عتبار�تها،
وحتى عندما تناق�صها فلم تكن تقدم لها �أية
حلول.

�صميت بهذ� �ال�صم الأن �حلجارة كانت �الأد�ة
ّ
�لرئي�صية فيها ،كما ُعرف �ل�صغار من رماة
�حلجارة باأطفال �حلجارة .و�النتفا�صة �صكل من
�أ�صكال �الحتجاج �لعفوي �ل�صعبي �لفل�صطيني على
�لو�صع �لعام �ملزري باملخيمات وعلى �نت�صار
�لبطالة و�إهانة �ل�صعور �لقومي و�لقمع �ليومي
�لذي متار�صه �صلطات �الحتالل �الإ�رص�ئيلي �صد
�لفل�صطينيني
��صتمر تنظيم �النتفا�صة من قبل �لقيادة �لوطنية
�ملوحدة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية
فيما بعد .بد�أت �النتفا�صة يوم  8دي�صمرب
 ،1987وكان ذلك يف جباليا ،يف قطاع غزة.
وخميمات فل�صطني.
ثم �نتقلت �إىل كل مدن وقرى
ّ
ّ
يعود �صبب �ل�رص�رة �الأوىل لالنتفا�صة لقيام �صائق
�لعمال
�صاحنة �إ�رص�ئيلي بده�س جمموعة من ّ
�لفل�صطينيني على حاجز «�إريز»� ،لذي يف�صل
ّ
قطاع غزة عن بقية �الأر��صي فل�صطني منذ �صنة
 .1948هد�أت �النتفا�صة يف �لعام ،1991
وتوقفت نهائي ًا مع توقيع �تفاقية �أو�صلو بني
�إ�رص�ئيل ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية عام .1993
ُيق ّدر �أن  1،300فل�صطيني قتلو� �أثناء �أحد�ث
�النتفا�صة �الأوىل على يد �جلي�س �الإ�رص�ئيلي،
إ�رص�ئيليا على يد �لفل�صطينني،
كما قتل � 160
ّ
وباالإ�صافة لذلك ُيق ّدر �أن  1،000فل�صطيني ُيزعم
�أنهم متعاونني مع �ل�صلطات �الإ�رص�ئيلية قتلو� على �dر�d� Oسيا�س» �©d�hسµر… �’F�ö�Eيل»
يد فل�صطينني ،على �لرغم من �أن ذلك ثبت على �أقل يف �ليوم �لثالث لالنتفا�صة ،توجه �إ�صحق ر�بني
رئي�س �لوزر�ء �الإ�رص�ئيلي �إىل نيويورك دون
من ن�صفهم فقط
�أن ياأخذ �أي �إجر�ء�ت ملو�جهة �النتفا�صة .ويف
�أ�سبا¡Hا
غيابه قام �إ�صحق �صامري مبهام وزير �لدفاع رغم
يف �لثامن من دي�صمرب/كانون �الأول 1987
كونه مل يعمل يف هذ� �ملن�صب من قبل .كما �أن
ده�صت �صاحنة �إ�رص�ئيلية يقودها �إ�رص�ئيلي
رئي�س �الأركان يف تلك �لفرتة كان حديث عهد
من �أ�صدود �صيارة يركبها عمال فل�صطينيون
مبن�صبه ومل تكن له خربة يف مو�جهة �لثور�ت
من جباليا�-لبلد متوقفة يف حمطة وقود ،مما
�لفل�صطينية .و�حلقيقة �أن �أي �صخ�صية �أمنية �أو
�أودى بحياة �أربعة �أ�صخا�س وجرح �آخرين.
وقد �كتفت �الإذ�عة باإعالن �خلرب دون �أن تركز ع�صكرية �إ�رص�ئيلية مل تكن تتوقع �أن تقوم �نتفا�صة
عليه الأنه كان عبارة عن حادث ي�صبه �لعديد من فل�صطينية بتلك �لقوة .وقد �صمحت هذه �لظروف
بانتقال �النتفا�صة من قطاع غزة �إىل نابل�س
�حلو�دث �ملماثلة .وقد �أُ�صيع �آنذ�ك �أن هذ�
وخميم بالطة ومن ثم �نت�رصت �إىل بقية �أنحاء
�حلادث كان عملية �نتقام من قبل و�لد �أحد
�ل�صفة �لغربية.
�الإ�رص�ئيليني ” طعنه قبل يومني حتى �ملوت
بينما كان يت�صوق يف غزة ،فاعترب �لفل�صطينيون م£اdب¡ا
�أن �حلادث هو عملية قتل متعمد .يف �ليوم �لتايل �صعى �لفل�صطينيون عرب �النتفا�صة �إىل حتقيق
عدة �أهد�ف ميكن تق�صيمها �إىل ثو�بت فل�صطينية
وخالل جنازة �ل�صحايا �ندلع �حتجاج عفوي
قامت �حل�صود خالله باإلقاء �حلجارة على موقع ومطالب وطنية:
ثو�بت فل�صطينية
للجي�س �الإ�رص�ئيلي بجباليا�-لبلد فقام �جلنود
�إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة وعا�صمتها
باإطالق �لنار دون �أن يوؤثر ذلك على �حل�صود.1 .
و�أمام ما تعر�س له من و�بل �حلجارة وكوكتيل �لقد�س ومتكني �لفل�صطينيني من تقرير م�صريه.
تفكيك �مل�صتوطنات.
�ملولوتوف طلب �جلي�س �الإ�رص�ئيلي �لدعم .وهو .2
عودة �لالجئني دون قيد �أو �رصط.
.3
ما �صكل �أول �رص�رة لالنتفا�صة.
تقوية �القت�صاد �لفل�صطيني :متهيد�
.4
�’أ�سباd� Üب©يóة fÓdتØاVسة
�إذ� كانت �النتفا�صة قد �ندلعت ب�صبب قتل �أربعة لالنف�صال عن �القت�صاد �الإ�رص�ئيلي.
فل�صطينيني ،فاإن هناك �أ�صبابا عميقة لها تتمثل �£Ÿاd� ÖdوæWية
�إخالء �صبيل �الأ�رصى �لفل�صطينيني
.1
فيما يلي:
عدم تقبل �الحتالل �الإ�رص�ئيلي :حيث و�لعرب من �ل�صجون �الإ�رص�ئيلية.
·
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 .2وقف �ملحاكمات �لع�صكرية تهديد حمتمل من «�جلبهة �ل�رصقية» و��صتبعاد
فكرة �حتمال ت�صكيل قو�ت حتالف عربية ملهاجمة
�ل�صورية و�العتقاالت �الإد�رية
�إ�رص�ئيل ،مما �أدى �إىل تغري �ل�صعور �الإ�رص�ئيلي
�ل�صيا�صية و�الإبعاد و�لرتحيل
بالتهديد فاكت�صبت �إ�رص�ئيل �لقدر �لكايف من �لثقة
�لفردي و�جلماعي للمو�طنني
�لذي ميكنها من �لقيام مببادر�ت �صيا�صية �أكرث
و�لن�صطاء �لفل�صطينيني.
 .3مل �صمل �لعائالت �لفل�صطينية خطر ً� و�أر�د كل من �لرئي�س جورج بو�س �الأب
وحلفائه �الأوروبيني و�لعرب ��صتخد�م نتائج
من �لد�خل و�خلارج.
�حلرب كنقطة �نطالق لعملية �صالم بني �لعرب
 .4وقف فر�س �ل�رص�ئب
�لباهظة على �ملو�طنني و�لتجار و�لدولة �لعربية .فجاء موؤمتر مدريد �لذي �صكل
بد�ية ملفاو�صات �ل�صالم �لثنائية بني �إ�رص�ئيل
�لفل�صطينيني.
و�لدول �لعربية و” �لت�صاور مع �لفل�صطينيني
 .5وقف حل هيئات �حلكم
�ملحلي �ملنتخبة من جمال�س بلدية حول حكم ذ�تي.
” �إن�صاء �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �لتي �أ�صبحت
وقروية وجلان خميمات.
لها �ل�صيادة مكان �الإد�رة �ملدنية �الإ�رص�ئيلية
� .6إتاحة �ملجال �أمام تنظيم
تنفيذ ً� لالتفاقات �ملوقعة .يف �صبتمرب من عام
�نتخابات حملية دميوقر�طية
 ” 1995توقيع �تفاق جديد �صمي باأو�صلو
للموؤ�ص�صات يف �لبالد.
 .7وقف �رتكاب ما يتعار�س  2وت�صمن تو�صيع �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني من
خالل ت�صكيل �ملجل�س �لت�رصيعي �لفل�صطيني وهو
مع �لعاد�ت �لفل�صطينية.
هيئة حكم ذ�تي فل�صطينية منتخبة .ويف 20
�ü©dسيا¿ �ÊóŸ
متيزت �النتفا�صة �الأوىل بحركة يناير �صنة � ” ،1996جر�ء �أول �نتخابات
رئا�صية وت�رصيعية فل�صطينية .يف �أغ�صط�س من
ع�صيان مدين كبرية ومظاهر�ت
�صد �الحتالل �الإ�رص�ئيلي .وكانت عام  ” ،2004نقل �ل�صالحيات و�مل�صوؤولية
حركة �لع�صيان �ملدين مطروحة �إىل ممثلني فل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية يف خم�صة
جماالت حمددة� :لتعليم و�لثقافة� ،ل�صحة� ،لرفاه
قبل بدء �النتفا�صة ولكن قادة
�الجتماعي� ،ل�رص�ئب �ملبا�رصة و�ل�صياحة.
منظمة �لتحرير مل يعريوها �أي
�هتمام �عتقاد� منهم �أن �الأ�صخا�س �لد�عمني
لها �صذج جاهلون حلقيقة �لو�صع
�لفل�صطيني� .أما �الإ�رص�ئيليون فقد
كانو� يدركون مدى �إمكانيتها لكنهم
قللو� من �أهميتها.
ومن بني �أ�صد منا�رصي حركة
�لع�صيان �ملدين ،مبارك عو�س�jO 3 ،س1984 Èª
وهو عامل نف�س عا�س � 15صنة
�éØfاüÃ Qسcö� ™æة jوfيو¿ cاHQاµd� ójيªيا»F
يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية،
وعاد �صنة � 1983إىل �لقد�س ليفتح ‘ مæjóة HوHا∫ �jóæ¡dة jوëH …Oياة 3800
مركز� لالعنف .وقد باءت جميع
�س Qö†Jh ¢üîما �f 600000 ¤E� 150000 ÚHسªة,
�لالعنف
حماوالته لتطبيق �صيا�صة
��hست¡ر◊� äاKOة Hا�سc ºاKQة HوHا∫  »ghمø
على �الأر�س بالف�صل .وكان �أع�صاء
منظمة �لتحرير يحتقرونه ويهددونه �أ�سو أ� �µdو�üd� çQسæاعية ‘ �dتا ïjQم øحيå
عŸ� Oóت†.øjQö
ويعتربونه عميال للمخابر�ت
�الأمريكية.
�jO 4س1954 Èª

ô¡°ûdG çGóMCG

ûfساأة حرcة حªا�¢

عندما �ندلعت �النتفا�صة يف قطاع
غزة ،طلب طلبة �أحمد يا�صني منه
�مل�صاركة ودخول �ملجال �مل�صلح
بدل �خلط �ل�صيا�صي .مل يكن �أحمد
يا�صني يريد مو�جهة �إ�رص�ئيل
ع�صكريا وكان مينع هذ� �لنوع من
�الأن�صطة الأنه كان يعترب �أن �أي
مو�جهة مع �لدولة �لعربية �صيكون
مكلفا .ولكنه غري من وجهة نظره
بعد �أ�صابيع من �نطالق �النتفا�صة
و” �لبدء يف توزيع منا�صري تدعو
لالن�صمام �إىل �صفوف �حلركة.
كانت �ملنا�صري توقع با�صم حركة
�ملقاومة �الإ�صالمية وكان هذ� �ال�صم
جمهوال يف تلك �لفرتة.

fتاf’� èFتØاVسة

حققت �النتفا�صة �الأوىل نتائج
�صيا�صية غري م�صبوقة� ،إذ ”
�العرت�ف بوجود �ل�صعب �لفل�صطيني
عرب �العرت�ف �الإ�رص�ئيلي �الأمريكي
ب�صكان �ل�صفة و�لقد�س و�لقطاع
على �أنهم جزء من �ل�صعب �لفل�صطيني
ولي�صو� �أردنيني.
�دركت �إ�رص�ئيل �أن لالحتالل تاأثري
�صلبي على �ملجتمع �لفل�صطيني كما
�أن �لقيادة �لع�صكرية �أعلنت عن
عدم وجود حل ع�صكري لل�رص�ع
مع �لفل�صطنيني ،مما يعني �رصورة
�لبحث عن حل �صيا�صي بالرغم
�لرف�س �لذي �أبد�ه رئي�س �لوز�ر�ء
�إ�صحق �صامري عن بحث �أي ت�صوية
�صيا�صية مع �لفل�صطنيني� .أدت هزمية
�صد�م ح�صني خالل حرب �خلليج
�لثانية �إىل �رتياح يف د�خل �ملجتمع
�الإ�رص�ئيلي مما يعني نهاية �أي

ªµﬁة �ãdوQة  ºµ– öüÃعل≈ �ستة مb øياä�O
�’NEو�¿ ��Ÿسلªو¿ Hا’Eعh ,Ω�óعل≈ �سب©ة �NBرøj
Hا�dسŸ� øéوH ∂dPh óHDت¡ﬁ ¬ªاdhة �Zتيا∫
�dرFي�ªL ¢ا∫ عبæd� óاa öUيªا عرH ±ا�سº
حاKOة �ûæŸسية.
�jO 5س1978 Èª
�’–ا�d� Oسوaيت» �hأ¨aا�fستا¿ jو©bا¿ �ØJاbية
©JاUh ¿hسb�óةgh ,و �’ØJا …òd� ¥م¡ó
dل�سوaيي� hõZ âأ¨aا�fستا¿.
�jO 6س1956 Èª
�dقو�æ÷� äو� Üأaرjقية ©Jتقf πيل�سو¿ ماÓjóf
 156hمaQ øا�H ¬bسبûf ÖساWا�d� º¡Jسيا�سية
�æŸا†gسة ¶ædاüØd� ΩسæL ‘ …öüæ©d� πوÜ
�أaرjقيا.
�jO 7س1941 Èª
bو�d� äبëرjة �’EمW�ÈوjQة �dياHاfية JقوΩ
é¡Hو Ωعل≈ �dقاعóة ��©dسµرjة �’أمرµjية ‘
g ∫ÒHاHQر ‘ jõLرة �أg�hو ‘ g QõLا,…�h
�hأé¡d� iOوóJ ¤E� Ωمc Òام’� πأ�س£و∫
�’أمر.»µj
�jO 8س1987 Èª
�f’� ´’ófEتØاVسة �Ødل�س£يæية �’أ.¤h
�jO 9س914 Èª
cPا �’أعو πNój Qم öüعل≈ �Qأ�L ¢ي¢û
k
مر�س Óمÿ� øليØة �أHو �†ØdسØ©L πر
�©dبا�سيÚ
�ŸقتH Qóاdل¬ d ∂dPhر£N Oر �ØdاªWي Úعø
م.öü
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تناف�صت رو�صيا على �ال�صت�صافة
مع �نكلرت� وملف م�صرتك ال�صبانيا
و�لربتغال و�خر لهولند�
وجارتها بلجيكا فيما ت�صارعت
قطر مع كل من �ليابان و�أ�صرت�ليا
وكوريا �جلنوبية و�لواليات
�ملتحدة �الأمريكية.
ويحمل �ختيار رو�صيا طابعا
�صيا�صيا بامتياز النها مل تقدم
على �لورق �صمانات قوية فيما
يتعلق بالبنى �لتحتية ،فكل �صيء
يجب �ن ي�صيد� :ملالعب (با�صتثناء
ملعب لوجنيكي يف مو�صكو �لذي
يلبي �رصوط �قامة مباريات
كاأ�س �لعامل) و�لفنادق و�صبكة �لنقل.
وي�صكل �ت�صاع �الر��صي �لرو�صية بحد ذ�ته حتديا لوجي�صتيا
مع �ن �مللف يركز على  13مدينة يف Œ 4معات جميعها يف
�ملنطقة �الوروبية من رو�صيا با�صتثناء مدينة �يكاترينرب.Æ
لكن �لدعم �لالمتناهي لل�صلطات �لرو�صية ورئي�س �لوزر�ء
فالدميري بوتني طماأن �ع�صاء �للجنة �لتنفيذية للفيفا ،بعد �ن
كان �لزعيم �لرو�صي لعب دور� ��صا�صيا يف ��صت�صافة مدينة
�صوت�صي �اللعاب �الوملبية �ل�صتوية عام .2014
قطر حتدث �ملفاجاآة وتنال �رصف �إ�صت�صافة مونديال 2022
وتناف�صت قطر على �ال�صت�صافة مع �لواليات �ملتحدة و��صرت�ليا
وكوريا �جلنوبية و�ليابان.
وهي �ملرة �الوىل �لتي حتظى فيها قطر ب�رصف ��صت�صافة
نهائيات كاأ�س �لعامل ،وهي �ول دولة عربية حتظى بهذ�
�ل�رصف يف �ول تر�صيح لها.
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�لطلق ال تتجاوز درجة حر�رتها 27
درجة مئوية.
وركز ملف قطر على ��صتخد�م �لتقنيات
�لفنية لتربيد �ملالعب ،وحلظ �ي�صا
�لتخلي عن � 170ألف كر�صي يف خمتلف
�ملالعب �لتي ت�صت�صيف �ملباريات بعد
�نتهاء �لبطولة ومنحها �ىل �لبلد�ن
�لنامية .كما �ن �ملالعب �لتي ت�صمنها
�مللف �صديقة للبيئة بف�صل ��صتخد�م
�لتكنولوجيا �ملتطورة و�لتي جعلت
ن�صبة �النبعاث �لكربوين �صفر� ،وهذه
�ملالعب ال تبتعد عن بع�صها �لبع�س
�صوى �صاعة و�حدة وهو ما ي�صهل تنقل
�جلماهري �لتي �صتح�رص كا�س �لعامل.
ومتلك دولة قطر خربة كبرية يف تنظيم �الحد�ث �لريا�صية
�لكربى حيث نظمت كاأ�س �لعامل لل�صباب عام  ،1995و�حدى
�أف�صل دور�ت �اللعاب ��صيوية يف �لتاريخ عام  ،2006كما
�نها �صتحت�صن كاأ�س ��صيا لكرة �لقدم ودورة �اللعاب �لعربية
عام  ،2011باال�صافة �ىل �لعديد من �لبطوالت �لعاملية
مثل ما�صرتز �ل�صيد�ت لكرة �مل�رصب ،و�حدى مر�حل بطولة
�لعامل للدر�جات �لنارية ،كما �نها نظمت بطولة �لعامل
اللعاب �لقوى د�خل �صالة يف �ذ�ر/مار�س �ملا�صي.
وتعترب دولة قطر �أحد �أكرب خم�صة �أنظمة �قت�صادية متز�يدة
�لنمو يف �لعامل ونتيجة لذلك تقوم �لدوحة ببناء مر�فق
�أ�صا�صية قيمتها �أكرث من مئة مليار دوالر �أمريكي ينتهي �لعمل
بها عام .2012
وتخطط �لدوحة الن تكون �ملركز �الكادميي و�ملركز
�لريا�صي وكذلك �ملركز �ل�صياحي �لرئي�صي ملنطقة �ل�رصق
�الأو�صط ،ولتحقيق هذه �لروؤية تقوم بزيادة مر�فقها �ل�صكنية
و�لفندقية بطريقة ملحوXة.

ور�صخ �لفيفا مبنحه �رصف �ال�صت�صافة �ىل هذ� �لبلد �ل�صغري يف
�ل�رصق �الو�صط ( 11427كلم مربع و7ر 1مليون ن�صمة) و�لذي
��صبح يف ب�صعة �صنو�ت فاعال مهما يف �ملنطقة يف �ملجالني
�لريا�صي و�لثقايف ،ر�صخ مبد�أ منح �لفر�صة لدول جديدة
لال�صت�صافة على غر�ر كوريا �جلنوبية و�ليابان عام 2002
وجنوب �فريقيا .2010
يف �ملقابل ،عقد �الحتاد �لدويل ،باختياره قطر ال�صت�صافة
مونديال  ،2022م�صاريعه وم�صاريع رئي�صه �ل�صوي�رصي
جوزيف بالتر بعدما كان �حللم تنظيم كاأ�س �لعامل يف �ل�صني
عام .2026
وتعترب قطر من �لدول �ملنتجة للنفط لكنها على �خل�صو�س ثالث
منتج للغاز �لطبيعي يف �لعامل وهي عملت منذ �للحظة �الوىل
�لتي تقدمت فيها مبلفها ر�صميا على تاأمني كل م�صتلزمات دفرت
�ل�رصوط �لتي و�صعها �الحتاد �لدويل.
ومتيز ملف قطر  2022با�صتخد�م �لتقنيات �مل�صتد�مة و�أنظمة
�لتربيد �مل�صتخدمة على �أكمل وجه يف �ملالعب ومناطق
�لتدريب ومناطق �ملتفرجني ،و�صيكون مبقدرة �لالعبني
و�الد�ريني و�جلماهري �لتمتع ببيئة باردة ومكيفة يف �لهو�ء
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