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يدير  متطرفان  حاخامان  �أ�صدر 
يهودية  دينية  مدر�صة  �أحدهما 
يت�صهار  م�صتوطنة  يف  )ي�صيفاة( 
�ل�صفة  يف  نابل�س  مدينة  من  �لقريبة 
من  يبيحان  موؤخر�  كتابا  �لغربية 
وبخا�صة  �ليهود،  غري  قتل  خالله 
�صحيفة  و�أفادت  �لفل�صطينيني. 
�لكتاب  موؤلف  �أن  �الثنني  معاريف 
�صابري�،  يت�صحاق  �حلاخام  هو 
ز�ل  ما  )يو�صف  مدر�صة  مدير  وهو 
وهي  )يت�صهار(  م�صتوطنة  يف  حيا( 
�أحد معاقل �مل�صتوطنني �ملتطرفني، 
�آخر  حاخام  تاأليفه  على  و�صاعده 
ويدعى  �لي�صيفاة  يف  مدر�صا  يعمل 

يو�صي �إليت�صور.
 

 230 �مللك(  )عقيدة  كتاب  وي�صمل 
�أ�صدرها  فتاوى  تت�صمن  �صفحة 
�ليهود،  غري  بقتل  تتعلق  حاخامات 
وقالت معاريف �إنه مبثابة مر�صد مل 
غري  قتل  ينبغي  كان  �إذ�  فيما  يرتدد 

�ليهود ومتى يجب �لقيام بذلك.
 

�لرغم  على  �أنه  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 
بو��صطة  يوزع  ال  �لكتاب  �أن  من 
�أن  �إال  �لكربى  �لكتب  بيع  �صبكات 
عدد� من حاخامات �ليمني �ملتطرف 
ب�رش�ئه  �أتباعهم  يو�صون  �ليهودي 
يت�صحاق  �حلاخامات  هوؤالء  وبني 
ويعقوب  ليئور  ودوف  غينزبورغ 

يو�صف.
 

ويتم توزيع �لكتاب بو��صطة �النرتنت 
و�لي�صيفاة �لتي يديرها �صابري� وثمنه 
30 �صيكل )حو�يل 8 دوالر�ت( ومت 

مر��صم  خالل  �لكتاب  من  ن�صخ  بيع 
�ملحتلة�الأ�صبوع  �لقد�س  يف  �أقيمت 
�ل�صنوية  �لذكرى  الإحياء  �ملا�صي 
�ملتطرف  �حلاخام  ملقتل  �لـ29 
يف  ع�صو�  كان  �لذي  كهانا،  مائري 
�إ�رش�ئيل  �إخالء  �إىل  ويدعو  �لكني�صت 
�لعرب  من  �لفل�صطينية  و�الأر��صي 

بطردهم منها.
 

ويتناول �ملوؤلفان يف جميع �صفحات 
�لكتاب �ل�رشيعة �ليهودية فيما يتعلق 
�ليهود  غري  قتل  �إىل  تدعو  بنظريات 
)فل�صطينيني(  �أو  )عرب(  كلمتي  لكن 
بح�صب  �لكتاب  يف  مذكورة  لي�صت 
كانا  �ملوؤلفني  �أن  كما  معاريف 

حذرين من عدم �لدعوة ب�صكل �رشيح 
�إىل خمالفة �لقانون.

 
�لكتاب  يف  �حلاخامان  وي�صتعر�س 
�لتور�ة  من  �القتبا�صات  مئات 
و�ل�رشيعة �ليهودية وبينها �قتبا�صات 
يت�صحاق  �بر�هام  �حلاخام  من 
موؤ�ص�س  يعترب  �لذي  كوك،  هكوهني 
و�حلاخام  �لديني  �ل�صهيوين  �لتيار 
قادة  �أحد  وهو  ي�رش�ئيلي،  �صاوؤل 
�لقد�س  يف  هر�ف(  )مركاز  مدر�صة 
�لتيار  معقل  تعترب  و�لتي  �ملحتلة، 

�ل�صهيوين �لديني �لقومي.
 

�لتي  �الأ�صباب  �ملوؤلفان  ويعدد 
�ليهودي  غري  بقتل  لليهودي  ت�صمح 
ويف مركزها �اللتز�م بفر�ئ�س نوح 
�ل�صبع و�لتي يزعم �ملوؤلفان �أن على 

كل �إن�صان يف �لعامل �اللتز�م بها.
 

�أنه  كتابهما  يف  �حلاخامان  وكتب 
�ليهودي  غري  �إىل  نتوجه  عندما 
�الهتمام  من  �نطالقا  ونقتله 
ال  فاإنه  �ل�صبع  بالفر�ئ�س  بااللتز�م 
و�أن  ذلك،  تنفيذ  على  حظر  يوجد 
قر�ر  مبوجب  يتم  �أن  يجب  �لقتل 

�صادر عن حمكمة.
 

كل  يف  �أنه  �أي�صا  �لكتاب  يف  وجاء 
�ليهودي  غري  تو�جد  ي�صكل  مكان 
فاإنه  �إ�رش�ئيل  حياة  على  خطر�  فيه 
م�صموح قتله حتى لو كان �حلديث عن 

�صخ�س حمب لل�صعب �ليهودي ولي�س 
مذنبا بتاتا يف �لو�صع �لنا�صئ.

 
ور�أى �حلاخامان �صابري� و�إليت�صور 
�أي�صا  �الأوالد  قتل  باالإمكان  �إنه 
�أن  وكتبا  �لطريق،  ي�صدون  الأنهم 
�أي �الأطفال  �لطريق،  �لذين ي�صدون 
�لذين غالبا ما يتو�جدون يف و�صع 
�الإنقاذ  طريق  ي�صدون  هم  كهذ� 
قتلهم  م�صموح  وجودهم...  مبجرد 
�لقتل،  على  ي�صاعد  وجودهم  الأن 
الأنهم  �الأطفال  قتل  وباالإمكان 
يكربون  عندما  بنا  �رشر�  �صيلحقون 
�لقتل  توجيه  يتم  كهذ�  و�صع  ويف 

�إليهم ولي�س لقتل �لبالغني فقط.
 

�حلاخامان  حلل  ذلك،  �إىل  �إ�صافة 
من  �ليهود  غري  �لزعماء  �أوالد  قتل 
هوؤالء  على  �صغط  ممار�صة  �أجل 
�ملدنيني  قتل  يحلالن  كما  �لزعماء، 
�إىل  ينتمي  من  �أن  بزعم  �الأبرياء 
�ل�صعب �لعدو يعترب عدو الأنه ي�صاعد 

�لقتلة.
 

�النت�صار  �أجل  من  �أنه  و�أ�صافا 
معهم  �لتعامل  يجب  �الأ�رش�ر  على 
بالعني  و�لعني  �النتقام  طريق  عن 
�رشورية  حاجة  هو  �النتقام  و�أن 
من �أجل جعل �ل�رش غري جمٍد، ولذلك 
فاإنه يتم �أحيانا تنفيذ �أعمال وح�صية 
غايتها فر�س تو�زن رعب �صحيح.

 

�رتكاب  على  �حلاخامان  و�صجع 
�لفل�صطينيني  �صد  �إرهابية  �أعمال 
من  لقر�ر  حاجة  ال  �أنه  كتبا  حيث 
مملكة  دم  �إباحة  �أجل  من  �الأمة 
�ل�رش، وباإمكان �الأفر�د من �ململكة 

)�ليهودية( قتلهم.
 

لقد  �لكتاب  ملخ�س  يف  و�أ�صافا 
وجدنا �أن �الأغيار )�أي غري �ليهود( 
دماء  ب�صفك  عام  ب�صكل  متهمني 
هذ�  ويتعزز  �ليهود(  )�أي  �إ�رش�ئيل 
�التهام �إبان �حلرب، ويجب �لتفكري 
ال  �لذي  �أي�صا،  �الأطفال  قتل  يف 
ب�صبب  �ل�صبع،  �لفر�ئ�س  يخالفون 
�أنهم  عن  �لناجم  �مل�صتقبلي  �خلطر 
�صيكونون �أ�رش�ر� مثل ذويهم عندما 

يكربون.
 

طالب  �أحد  عن  معاريف  ونقلت 
مدر�صة )يو�صف ما ز�ل حيا( تربيره 
�أفكارهما  ن�رش  يف  �حلاخام  جر�أة 
يخ�صيان  ال  �حلاخامان  �إن  بالقول 
�حلالة  هذه  يف  الأنه  حماكمتهما  من 
كبار  من  )�ثنني  حماكمة  �صيتعني 
مف�رشي �لتور�ة يف �لقرون �لو�صطى 
وهما( �لر�مبام )�حلاخام مو�صى بن 
ميمون( و�لرمبان )�حلاخام مو�صى 
بن نحمان( ويف جميع �الأحو�ل فاإن 
�حلديث يدور عن در��صة يف �ل�رشيعة 
يف  �أحد  يقبع  مل  �ليهود  دولة  ويف 

�ل�صجن ب�صبب �أقو�ل �لتور�ة.
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وتوزع يف الوليات املتحدة 
الأمريكية

النا�صران
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احلدث

 حاخامان اإ�صرائيليان متطرفان ي�صدران 
كتابا يبيح قتل الفل�صطينيني 

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 
cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-
lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for
 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

خدمات ترجمة و اجراآت الهجرة

  ترجمة امل�صتندات.
تعبئة الأوراق اخلا�صة باجلن�صية الأمريكية والكرت 

الأخ�صر.

     كروت رجال الأعمال.  
  كروت الأفراح عربي و اجنليزي.

 ن�صاعد يف التح�صري لمتحان اجلن�صية الأمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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حم�س�ش وقفوه �لدوريات قالو� له : ”لي�ش 
ماربطت �حلز�م“

قال : ”�أ�سلآ م�ش الب�ش بنطلون ...! ”
******

حم�س�ش جات له بنت قالو�: ”و�ش بت�سميها“
قال: ”نوره على عمتي هياء.“

******
مدرب ي�ساأل العب حم�س�ش : ”يف كم مر تقدر تلف 

�مللعب“
قال �ملح�س�ش: ”يف زقارتني“

******
و�حد معه �رنب يبغى ي�سوف هو ذكر وال �نثى . 

.......
�ساأل حم�س�ش قاله �ملح�س�ش: ”�تركه �ذ� هرب فهو 

ذكر و�ذ� هربت فهي �نثى“
******

-�ت�سل و�حد على زوجته وقال لها ”�نا ربحت 
مليون دوالر جهزي �سنطتك ب�رسعة“

فقالت �لزوجة:“ طيب �حمل معاي ثياب �سيف �أو 
�ستاء؟“

فرد عليها : ”�سيلي كل �للي تبني �ملهم ما �بي 
ت�سريين بالبيت �ذ� رجعت“

******
حم�س�ش دخل ��سرتيو قال: ”عندك حممد عبدة“

قال: ”�يه“
قال �ملح�س�ش: ”خله يطلع �سيارته م�سكرة علي“

******
حم�س�ش جال�ش قد�م �ستارة غرفته لي�س�س�س�ش؟- 

ينتظر �مل�رسحيه تبد�أ
******

�ثنني حم�س�سني..و�حد منهم يبي ي�سوي حكيم 
قال للثاين: ”قلي من �سديقك �أقولك من �أنت؟؟؟ ”

قال �لثاين: ”من �سديقك؟ ”
ردعليه: ”من �أنت؟“

******
-حم�س�ش يقول �أح�سن خم�ش �أ�سياء بالدنيا 

ثلثة:�لنوم و�الأكل ..!! !
******

فيه �سايب قال لولده: �نت مات�ستحي على وجهك 
�سف عيالك ما�ساء�لله عليهم حلاهم طويله وال 
يدخنون وي�سلون بامل�سجد و�نت �لله اليبلنا 

حالقن حليتك وتدخن والت�سلي بامل�سجد 
مات�ستحي على وجهك.. قاله ولده: هذوال عيايل 

�نا �للي مربيهم لكن �نا من �للي مربني؟

******
يف و�حد خكري زوجوه قام �ل�سبح قال المه : ميه 

تكفني خليها تنام عندنا بكرة بعد .
******

فيه و�حد جمنون بلي�ستي�سن:مات �بوه كتب على 
قربه

.game over

******
يف و�حد د�خل �مللعب ور�فع علم ��سود لي�ش؟؟؟؟؟؟ 

ي�سجع �حلكم.
******

******
يف و�حد حممل يف �لبيك �أب خروف وغنمة يوم 
و�سلو� �لطريق �لرت�بي قام �خلروف يدق على 

�ل�سباك ويقول ال ت�رسع �ملد�م حامل
******

و�حد ع�سبي وجعه �رس�سه ر�ح للدكتور وقال له 
�قلع كل �رسو�سي وخله زي �لكلب حلاله

******
فيه و�حد حم�س�ش ...م�سكوه �ل�رسطه �سالوه 
لي�ش عيونك حمر؟قال:�بد �سارب �ساين و�نا 

من�سدح
******

فيه قروي ذبح عياله وهو يقول : ع�سافري يف 
�جلنة وال حمري يف �لدنيا

******
فيه بعري )جمل(حاجز خروفني يف ز�ويه و ي�سيح 

عليهم من �للي قال �بو بر�طم
******

فية حم�س�سني جال�سني يف خيمة قالو� نبغا 
كربيت ر�ح و�حد منهم قال �نا �جيبلكم طلع ودخل 
مع �لباب �لثاين قال �سباب ماعندكم كربيتة قالو 

��سرتح تونا مر�سلني و�حد بيجي ونعطيكم
******

فيه و�حد �رسب عياله؟ ليه ..؟ لقاهم م�سغلني 
�ملروحة على ثلثة وهم �ثنيني........

******
يف و�حد كل يوم يروح �لبقاله يقولهم عندكم 

��سكرمي بالكو�سه طف�ش �لبقال منه قاله �يه عندنا 
قاله يعععععععععععع

******

نكت X نكت
حنك حنكطق  طق 

بقلم:
د.جيم�س الزغبي

من  �لقادمة  �لطائرة  نزلت  عندما 
فتحت  لندن  يف  �الأو�صط  �ل�رشق 
هاتف ”�لبالكبريي“ الأجد �صيال من 
�لر�صائل �الإلكرتونية و�صلتني و�أنا 
نظرة  وباإلقاء  �لطائرة،  منت  على 
ر�صلني  و�ملمُ �لعناوين  على  خاطفة 
عاجلة  �أخبار  بع�صها  �أن  عرفت 
”�ملعهد  موظفي  من  بع�س  �أر�صلها 

�لعربي �الأمريكي“ يف و��صنطن، يف حني �أن �لباقي �تخذ �صكل مقاالت 
وبيانات �صحفية �أ�صدرتها و�صائل �الإعالم �الأمريكية.

 و�أمام �لعدد �لكبري من �لر�صائل �لتي تلقيتها مل �أمتالك نف�صي، فرحت 
�أقر�أ �لعناوين و�أغو�س يف �ملقاالت فقد �أكت�صف �ل�صبب ور�ء هذ� �لدفق 
من �لر�صائل الأعرف بعد دقائق بحادثة �إطالق �لنار �لرهيبة يف �لقاعدة 
12 ع�صكريًا  قتل  �أ�صفرت عن  �لتي  ”فورت هود“ بتك�صا�س،  �لع�صكرية 
بع�س  تتك�صف  بد�أت  للقر�ءة  ومبتابعتي  �آخرين.  وجرح  �أمريكيًا، 
�لتفا�صيل �لتي �صيتبني الحقًا �أنها كانت خاطئة وتعوزها �لدقة مثل ما 
يتاأكد  �أن  �لنار قبل  �إطالق  �أ�صخا�س يف عملية  قيل عن م�صاركة ثالثة 
�خلرب �ليقني باأن �مل�صوؤول عن �لهجوم كان رجال و�حدً�، ثم قر�أت �أن 
�جلاين من �لذين �عتنقو� �الإ�صالم حديثًا، و�حلال �أنه �أمريكي من �أ�صل 
عربي يبلغ من �لعمر 39 �صنة، و�أنه فل�صطيني �أردين ولد يف �لواليات 

�ملتحدة.
 كما تاأكد �أنه طبيب نف�صي كان يعالج �جلنود �الأمريكيني وبعد ذلك �نهالت 
علَيّ �لر�صائل من �ملعهد بو��صنطن حول �لطريقة �لتي يتعني �لتعاطي بها 
مع �حلدث و�لتطور�ت �لتي �أعقبت عملية �إطالق �لنار، فكانت �أول ردة 
فعل تلقائية هي �صعوري بالذنب الأنني بعيد عن �لزمالء يف �ملعهد، وقد 
ال يجيدون �لتعامل مع �لو�صع لي�س لنق�س يف �ملهارة، بل الأنهم جزء 

من دفعة جديدة مت توظيفها موؤخرً� ولي�صت لديهم �لتجربة �لكافية.

الأفكر  �ملطار  باحة  يف  ق�صيتها  �لتي  �النتظار  فرتة  من  ��صتفدت  وقد 
فيما يتعني �لقيام به حال و�صويل �إىل �لواليات �ملتحدة، فركزت يف 
�أن  فالحظت  يت�صمنه،  �أن  يجب  وما  �إ�صد�ره  يتعني  �لذي  �لبيان  لغة 
بع�س �لر�صائل �لتي و�صلتني من عدد من �لهيئات و�ملنظمات �لعربية 
بقوة، ولكنها حتذر يف  تدين �حلادث وت�صجبه  �أمريكا  و�الإ�صالمية يف 
�لواليات  يف  و�لعرب  �مل�صلمني  �صد  عنيفة  فعل  ردة  من  نف�صه  �لوقت 
عدم  �إىل  �الأمريكي  �لعربي  �ملعهد  موظفي  بتنبيه  فبادرت  �ملتحدة 
�لتعاطف  �إبد�ء  على  �ملرحلة  نف�صه و�لرتكيز يف هذه  �الأ�صلوب  �نتهاج 
مع �أ�رش �ل�صحايا وك�صف عمق �ملاأ�صاة �الإن�صانية �لتي خلفتها �جلرمية 
�ملروعة، على �أن يذهب �لرتكيز �أي�صًا �إىل �لتفكري يف طريقة ملو�جهة 
�لواليات  يف  و�مل�صلمون  �لعرب  يعانيها  قد  �لتي  و�ل�صكوك  �لتحديات 
�ملتحدة نتيجة �حلادث وت�صاعد بع�س �الأ�صو�ت �لتي �صت�صتغل �لفر�صة 
بالعرب،  و�لعنف  �الإرهاب  تهمة  و�إل�صاق  �لعكر  �ملاء  يف  لال�صطياد 

ف�صال عن �لرتويج خلطابها �لعد�ئي.

�لعمل  يف  �أثناءها  �نخرطت  عقود  ثالثة  من  الأكرث  جتربتي  و�قع  ومن 
تخطي  ��صتطعنا  �لتحديات،  هذه  مثل  ملو�جهة  �الأمريكيني  �لعرب  مع 
�الأزمات �صو�ء تلك �لناجمة عن بع�س �لعمليات �الإرهابية و�الختطافات 
�لتي ت�صدرت و�صائل �الإعالم يف مرحلة من �ملر�حل، �أو تلك �ملرتبطة 
وما  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ملتحدة  �لواليات  تخو�صها  �لتي  باحلروب 

يولده ذلك يف �لنفو�س من م�صاعر ملتب�صة.

 ولعل ما يزيد من �صعوبة �لتحديات �لتي يو�جهها �لعرب و�مل�صلمون 
يف �أمريكا عندما تقع حو�دث يتورط فيها بع�صهم هو �لدور �لذي يلعبه 
تتحول  قد  بحيث  و�النفتاح،  �ملعلومات  ع�رش  يف  ال�صيما  �الإعالم، 
�ملقاالت و�لق�ص�س �ل�صحفية من جمرد معلومات و�أخبار يتم عر�صها 
�إىل حدث در�مي ب�صخو�صه �ملتعددة يرمي �إىل �إثارة �مل�صاعر و�صمان 
م�صاركة وجد�نية من �لر�أي �لعام. وهذ� �لو�قع �الإعالمي �ملحيط بنا 
من كل جانب يحتم علينا كعرب يف �أمريكا �حلر�س يف �صياغة �آليات 
�لرد و�لتعامل بحذر مع و�صائل �الإعالم حتى ال تاأتي ردة �لفعل عك�صية 

ولن�صمن �إبعاد �ل�صبهات عن �لعرب و�مل�صلمني.

تاأمالت يف حادثة ... فورت هود
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يف  �الأمريكية  �ل�سلطات  نفذت 
بحقنة  �الإعد�م  حكم  فريجينيا 
�سامة على ”قنا�ش و��سنطن“، 
�لعقل  حممد،  �آلني  جون 
�لتي  �لقن�ش  لعمليات  �ملدبر 
�الأمريكية  �لعا�سمة  روعت 
و��سنطن ور�ح �سحيتها ع�رسة 

�أ�سخا�ش يف 2002.

مدير  تيلور،  الري  وقال 
�الإ�سلح  وز�رة  يف  �الت�ساالت 
بفريجينا، �إن حكم �الإعد�م نفذ 
دون تعقيد�ت و�أن حممد رف�ش 
و�أعلنت  ت�رسيح،  باأي  �الإدالء 
وفاته ر�سميًا يف �ل�ساعة21:11 

بالتوقيت �ملحلي.

حاكم  رف�ش  بعد  �حلكم  ونفذ 
كاين،  تيم  فريجينيا، 
�الأخرية  �للحظة  يف  �لتما�سًا 
و��سنطن“  ”قنا�ش  عن  للعفو 
�ملتهم باأنه �لعقل �ملدبر ور�ء 
�سهدتها  �لتي  �لهجمات  موجة 
ثلثة  مدى  على  و��سنطن 
�أكتوبر/ت�رسين  يف  �أ�سابيع 

�الأول عام 2002.

و�أ�سيب  �أ�سخا�ش  ع�رسة  وقتل 
�لهجمات  يف  �آخرون  ثلثة 
و�رسيكه  حممد،  �أعقبها  �لتي 
بر�سائل  مالفو،  بويد  يل 

ومكاملات تهديدية.

مكتوب:  بيان  يف  كاين  وقال 
”بعد ��ستعر��ش دقيق اللتما�ش 
فيما  �لق�سائية  و�الآر�ء  �لعفو 
�أجد  ال  �لق�سية،  بهذه  يتعلق 
�حلكم  لنق�ش  مقنعًا  �سببًا 
�لذي �أو�ست به هيئة �ملحلفني 
ومن ثم فر�ست و�أكدت من قبل 

�ملحاكم.“
�أنا   ، لذلك  ”“تبعا  و�أ�ساف: 

�أرف�ش �أن �أتدخل.“

فريجينيا  حاكم  رف�ش  وجاء 
�ساعة  وع�رسين  �أربعة  بعد 
�لعليا  �ملحكمة  رف�ش  من 
وقف  �الثنني،  �الأمريكية، 
ـ“قنا�ش  بحق  �الإعد�م  حكم 

و��سنطن.“
�ملا�سي،  �سبتمرب/�أيلول  ويف 
حدد �لق�ساء �الأمريكي �لعا�رس 
�لثاين  نوفمرب/ت�رسين  من 
�الإعد�م  حكم  لتنفيذ  موعدً� 
بحق حممد، �لذي برغم تعدد 
�الإعد�م  حكم  �أن  �إال  جر�ئمه، 
بقتل  �إد�نته  �إثر  �سدر  بحقه 
للوقود  حمطة  يف  مايرز  دين 
باأكتوبر/ت�رسين �الأول 2002.
ومل يو�سح حممد �الأ�سباب �لتي 
�ال�ستئناف  وقف  لطلب  دعته 
غري  حماميه،  قدمه  �لذي 
هيئة  �أع�ساء  �إىل  توجه  �أنه 
لكم  ”�أكتب  بالقول:  �ملحلفني 
الأنني على ثقة باأنكم �ستنقلون 
�لر�سالة �إىل �ملعنيني.. وبهذ� 
ميكنكم قتل هذ� �لرجل �الأ�سود 

�لربيء.“
�لر�سالة  يف  حممد  وقال 
�ملطولة �لتي �أر�سلها للهيئة �إنه 
حاول دون جناح ثني حماميه 
و�أنه  باال�ستئناف،  �لتقدم  عن 
من  م�ساعدة  تلقي  على  يعّول 

�ملدعي �لعام.
وختم حممد، �لذي خدم لع�رس 
�جلي�ش  �سفوف  يف  �سنو�ت 
حرب  يف  و�سارك  �الأمريكي 
�خلليج قبل �أن يبدل ��سمه من 
جون  �إىل  ويليامز  �أالن  جون 
بجر�ئمه  ويقوم  حممد،  �أالن 
�أ�سبابها ب�سكل  �لتي مل تعرف 
مادة  �سكلت  �أنها  رغم  و��سح 
لفيلم �سينمائي �سهري، بتدوين 
جاء  �لهام�ش  على  ملحظة 
وينتظر  بريء  ”حممد  فيها: 

�الإعد�م.“
وكانت م�سادر �أمنية قد �أ�سارت 
�ملحاكمة  جل�سات  خلل 
�الأخري  �أن  ملحمد  �لطويلة 
�لقاعدة  بتنظيم  �إعجابه  �أظهر 
وبزعيمه �أ�سامه بن الدن، و�أنه 
هجمات  عن  ر�ساه  عن  �أعرب 
�حلادي ع�رس من �سبتمرب/�أيلول 

�لتي ��ستهدفت نيويورك.

فريجينيا تنفذ حكم الإعدام 
بحق ”قنا�س وا�صنطن“

الزميل الكاتب:
 خالد  الك�صا�صبة  نيوجري�صي

�متالك  �الردن  نية  عن  �الأردنية  �حلكومة  باعالن  �الردنيني  فوجئ 
�لتي  �ملتحدة  للواليات  بها  قام  زيارة  بعد  �ل�صلمية  �لنووية  �لطاقة 
كميات  من  لال�صتفادة  �لنووية  �لطاقة  �متالك  قو�نني  تغيري  �ىل  �صعت 
�لدولية  �ل�رش�كة  برنامج  عرب  �لدول  بع�س  يف  �ملوجودة  �ليور�نيوم 
عدم  وحيد  ب�رشط  ولكن  �لنامية  �لدول  يف  �لنووية  �لطاقة  �نتاج  لدعم 
م�صتقبلية  �طماع  �ي  دون  للحيلولة  �لدول  هذه  يف  �ليور�نيوم  تخ�صيب 
باقتناء �ل�صالح �لنووي ،ولهدف �خر هو�حل�صول على كميات كبرية من 

�ليور�نيوم �لتي حتتاجه يف �صناعة قنبلتها �لنووية هي بالذ�ت .   
�ملفاعل �لنووي �صيخفف �لعبء عن �ملو�زنة و�صي�صاعد يف حتلية �ملياه  
وتوليد �لكهرباء و�يجاد بد�ئل طاقة  للنفط وت�صغيل �لفي مو�طن يف كل 
ولكن  مفاعل،  كل  يف  �ملخ�صب  غري  �ليور�نيوم  بت�صدير  و�لبدء  حمطة 

�ملهم يف �مل�صاألة كلها هل نحن جاهزون لها و�الهم �ن نعرف ما هي �لكلفة �لتي �صترتتب على �ملو�طن �الردين 
�الن ويف �مل�صتقبل.

�ملفاعل �لنووي �الردين �ملزمع بنائه �صينتج 400 ميجا و�ط يف �ل�صاعة من �لكهرباء  لي�صكل عند �النتهاء من 
بنائه وت�صغيله%12 من حاجة �الردن بعد خم�س �صنو�ت و�ملقدرة ب3000ميجا و�ط يف �ل�صاعة .

�الردن �الن يحتاج �ىل 2200 ميجا و�ط يف �ل�صاعة ولتلبية �حتياجاته  كاملة من �لكهرباء عرب �لطاقة �لنووية  
فهو يريد  حقيقة 10 مفاعالت من هذ� �حلجم لتنتج 4800ميجا و�ط يف �ل�صاعة وهي حاجة �الردن من �لكهرباء 
عام 2030 وهو �لعام �ملحدد المتالك �ملفاعالت �الربع �لتي عند �النتهاء منها �صتوفر فقط  %30 من حاجة 

�الردن من �لكهرباء فيما تتوىل حمطات توليد �لكهرباء �لعادية  تامني باقي �لكميات.
�ن  يدخل �الردن يف معرتك �ملحطات �لنووية  فانها خماطرة  �قت�صادية ومالية و بيئية و �صيا�صية و�صيادية 
ومائية  جتعلني �نظر للم�صاألة من منظارين خمتلفني : �يجابي كان له �ن يكون لو كنا منتلك �جلاهزية  �ملالية 
و�لتكنولوجية لذلك كما هو �حلال مع �ير�ن وباك�صتان �و م�رش ،  و�صلبي خوفا من �قحام �لبلد �ل�صغري �لذي 
يعاين من مديونية عالية ��صال تقدر ح�صب �الرقام �لر�صمية ب 11 مليار دوالر و�ن كان �لكثريون �ن �لرقم 
�حلقيقي �كرب من ذلك بكثري بديون ال طاقة له بها وخوفا على ثروته �لطبيعية �لوحيدة �ىل جانب �لفو�صفات 
و�لبوتا�س من �لذهاب �ىل  دول طامعة  باحتياطيه �لكبري من �ليور�نيوم ذلك �ن �ن�صاء حمطة نووية و�حدة  

مثل ذلك ح�صب �الرقام �ملبدئية يتكلف 2.5 مليار دوالر وهو ما يعادل ن�صف ميز�نية �الردن �ل�صنوية .
�الردن �لذي يعتقد �خلرب�ء �نه يحتوي على %2 من �حتياطي �ليور�نيوم  �لعاملي حمتال �لرتتيب �لر�بع  يف 
�ربع  المتالك  ويخطط  مفاجاآت  �ي  حتدث  مل  �ن  عامني  غ�صون  يف  �لنووية  مفاعله  �وىل  بناء  �صيبد�أ  �لعامل  
لهذه �ملفاعالت  �لالزم  �لتمويل  �متالك  �ن عدم  �ال  ��صرت�تيجية جميلة  2030  وهذه  بنهاية  مفاعالت نووية 
10 مليار�ت دوالر للمفاعالت �الربع �ي مبا ي�صاوي مو�زنة �لبلد �ل�صنوية مرتني فهل   و�لذي يقدر بحو�يل 

يقدر هذ� �لبلد �لفقريعلى ح�صد �لتمويل �لالزم لهذ� �مل�رشوع �ل�صخم .
ليتم  �ليور�نيوم  حقول  بع�س  تقدمي  �و   ، بالديون  �لبلد  �غر�ق   : مر  �حالهما  حالن  هناك  �لتمويل  اليجاد 
�لقادمة  �صنحمل �الجيال  �ما  �ننا  للمفاعالت، �ي  �لعاملية مقابل متويلها  �ل�رشكات  ��صتغاللها من قبل بع�س 

عبء ثقيل من �ملديونية و�ما �ننا �صنحرمهم من  ن�صبة كبرية من �لرثو�ت �لطبيعية.
�ال�صيوية  و�لدول  وفرن�صا  وكند�  كامريكا  �لغربية  �لدول  من  تغطيته  �صتتم  �لتكلفة  من  كبري�  جزء�  �ن  ندرك 
كاليابان و�ل�صني وكوريا وكند�  كم�صاعد�ت م�رشوطة  مبر�قبة هذه �ملفاعل �لنووية با�صتمر�ر وتوقيع تعهد 
�ردين بعدم ��صتخد�مها يف �مل�صتقبل لغايات �نتاج �لقنبلة �لنووية �و بيع �ليور�نيوم �ىل �ي دول من خارج 
�لنادي �لنووي ولكن هذه �مل�صاعد�ت لن تقدم جمانا و�ل�رشكات �لتي �صت�صتثمر يف �مل�رشوع هي �رشكات ربحية 

ولي�صت جمعيات خريية و�لدول �لتي �صتمول  تنظر �ىل ح�صة من )�لكعكة �ل�صفر�ء( �ليور�نيوم .
نعي �ن �الرتفاع �حلاد يف �أ�صعار �لنفط �لعاملية وجه �رشبة قا�صمة القت�صاد �الأردن �لذي ي�صتورد 95 % من 
حاجته من �لنفط و�لغاز �لطبيعي، بتكلفة �صنوية ت�صل �إىل 3 مليار�ت دوالر مما ي�صكل ربع �لناجت �لقومي ولكن 
دخول �ملعرتك �لنووي بدون وجود �ال�صا�صيات �لالزمة له �ملال و�خلرب�ت �لتكنولوجية و�لنووية و�لبيئية 
�لطاقة  �لكهرباء من  �نتاج  �نه ورغم �ن �ال�صا�س يف  ال يدفعنا �ىل �ال�صتب�صار خري� مبثل هذ� �مل�رشوع ذلك 
�لنووية هو وجود �ليور�نيوم �ال �ن  عمليات تخ�صيب �ليور�نيوم وت�صنيع �لوقود وحتويله �ىل كهرباء حتتاج 
�ىل �مكانيات مالية وتكنولوجية �صخمة يفتقدهما �الردن �لذي مل يفتتح �ول  �ق�صامه �الكادميية �لنووية �ال 

�لعام �ملا�صي .
ولكن  �حلالية   �لتكلفة  ن�صف  بحو�يل  �لكهرباء  �نتاج  كلفة  من  �ملفاعالت  �صتوفر يف حال مت �جناز  �حلكومة 
�ل�صوؤ�ل �لذي يطرح نف�صه هل هذ� يعني تخفي�س ��صعار �لكهرباء على �ملو�طنني �م �ن �حلكومة  �صتزيد مو�ردها 

عرب �لتخفي�س �ملفرت�س يف كلفة �نتاج �لكهرباء .
و�ىل جانب �مل�صكلة �ملالية يو�جه �الردن مثله مثل �ي دولة منتجة للطاقة �لنووية م�صاألة �لتخل�س من  �لوقود 
�لنووي �مل�صتخدم وهي م�صاألة حتتاج �ىل حتديث �لت�رشيعات �لبيئية  و�لوقوف بجاهزية لعليات تخل�س �من من 

�ملخرجات �لنووية يف بلد يعاين ��صال من �لتخل�س من �ملخلفات �الكرث ب�صاطة بكثري من �ملخلفات �لنووية.
ما هي  ندري  ال  بتخ�صيبه وهنا  لتقوم هي  �خرى  لدول  �خلام(  )�ليور�نيوم  �ل�صفر�ء  �لكعكة  �صيقدم  �الردن   
�ليور�نيوم  كميات  حل�صاب  �لكافية  �لنووية  �لكفاء�ت  ميلك  ال  �لذي  �الردن  عليها  �صيح�صل  �لتي  �ل�صمانات 
�مل�صتخرج ومقابله من �ليور�نيوم �ملخ�صب �ىل جانب �نه عليه �ن يدفع �صعر� عاليا لعمليات �لتخ�صيب و�ما 
�لنفايات �لناجتة عن �لوقود �لنووي فان �لدول �لغربية ت�صرتط �عادة �ملخلفات �ليها جمانا وهذ� جميل لو 
�نهم ياخذون كل �ملخلفات ولكنهم �صينتقون �ملخلفات �لتي يريدون ويرتكون لنا �ملخلفات �لتي ال يرغبون بها 
�ي �نهم �صياخذون �ملخلفات �لتي من �ملمكن �عادة تدويرها ويرتكون لنا �ملخلفات �مل�رشطنة �ي �ن �الردن 
�صيلتزم باالحتفاظ باملخلفات غري �ل�صاحلة ليدفنها يف �ر��صيه فيما �صيتكفل باعادة ما هو �صالح منه للتدوير 

�ىل �لدول �ملخ�صبة .
حاجة  ل�صببني  �لبحري�ت  �و  �النهار  على  تبنى  �لنووية  �ملحطات  �لعريقة   �لنووية  �لتجارب  ذ�ت  �لدول  يف 
�ملفاعالت �ىل كميات �صخمة من �ملياه و لال�صتفادة من  �ملفاعل يف حتلية �ملياه  وجعلها �صاحلة لل�رشب �ملياه  
ولكن �الردن  يعاين من  �فتقاره للمياه  كما �ن جميع �الماكن �ملحتملة ال�صتخر�ج �ليور�نيوم بعيدة عن رئته 
�لعقبة هي �الخرى  تبعد ع�رش�ت كيلو�ملرت�ت عن  با�صتثناء  منطقة �حل�صا و�لتي  �لعقبة  �لوحيد خليج  �لبحرية 
وهذ� �صيجعل عمليات حتلية �ملياه مكلفة ب�صب عمليات نقل �ملياه �ن �جازت �لدر��صات �جلارية حاليا �صالحية 
منطقة �حل�صا القامة �ملحطة �لنووية وهوما لي�س موؤكد� بعد ويف حالة عدم �صالحية هذه �ملنطقة فان هذ� يجعل 
�لكلفة تزد�د ب�صبب �لبدء بدر��صات جديدة ملوقع �خر وب�صبب �زدياد كلفة نقل �ملياه �ي�صا .  �ن �لدخول ب�رش�كة 
مع دولة جماورة  وهنا ال نتحدث بالطبع عن �جلارة )��رش�ئيل( و�منا عن جارتنا يف �جلنوب  )�ل�صعودية(  لتقدمي 
�لتمويل و�حل�صول على ن�صبة من �ليور�نيوم �لذي من �ملمكن تخ�صيبه وحتويله �ىل كهرباء يف �ل�صعودية وقد 
�صهدت يف �حدى زيار�تي �ىل �صالالت نياجر� كيف يتعاون �لكنديون و�المريكيون النتاج �لكهرباء يف م�رشوع 
م�صرتك تعود فيه �ملنفعة على �لبلدين �و �بر�م �تفاقية مع �جلار �الخر )�لعر�ق( يقوم مبوجبها �لعر�ق �لغني 
نفطيا بتزويد �الردن بالنفط فيما يقوم �الردن بتزويد �لعر�ق باليور�نيوم �و �لكهرباء �لتي  يعاين �لعر�ق من 
عدم كفاية �ملتاح منها ل�صكانه ال �صيما �نه لدينا يف �الردن 6 حمطات لتوليد �لكهرباء تنتج 21 مليون كيلو و�ط 
�صنويا ) �الردن ي�صتهلك 12 مليون كيلو و�ط �صنويا (�ي حو�يل �صعف حاجتنا من �لكهرباء و�ن كان كلفة �نتاج 
1 كيلو و�ط من �لكهرباء ت�صل �ىل 8 دوالر�ت  ميكن تخفي�صها �ىل �لن�صف �ي  نف�س كلفة �لكيلو و�ط �ملنتج عرب 

�ملحطة �لنووية �ذ� ما �برمت �تفاقية تعاون كالتي ذكرنا مع �ل�صعودية �و�لعر�ق .
م�صاألة �خرى ولي�صت �خرية يف هذ� �مللف �ل�صائك وهي �ل�صفافية  لوال �ن �مللك �علن عن خطط �الردن �لنووية 
فاننا �الردنيني ال زلنا حتى �الن ال نعرف عن هذ� �مل�رشوع �ىل �ليوم ذلك �ن رئي�س هيئة �لطاقة �لنووية خالد 
طوقان مل يبد� بالك�صف عن تفا�صيل هذ� �مل�رشوع �ال بعد ت�رشيح �مللك بل �ن ت�رشيحات طوقان تنحو نحو 
تعقيد�ت و�رقام متناق�صة �حتاجت مني الن �بحث على مدى عدة �يام  ملقارنتها وفهمها وهي �رقام متناق�صة 
�صو�ء من حيث تكاليف �مل�رشوع ) يف �حد �لت�رشيحات 1.5 ويف مقابلة �خرى 2.5( �و �صنة �النتهاء من �جنازه  
)مرة عام 2015 ومرة �خرى عام 2018 ( �و كميات �ليور�نيوم �ملوجودة ) هل هي 80 �لف طن �م 140 �لف 
طن يا معايل �لوزير ( �و كميات �لكهرباء �لتي ميكن  �نتاجها و حجم ن�صبتها من �نتاج �الردن) هل هي 10% 

�م %30( وهي �مور جتعلني �نظر بعني �ل�صك يف �هد�ف �مل�رشوع  وجدو�ه .

هل الأردن بحاجة اىل املحطات النووية ؟

khaledkasasbeh@yahoo.com
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الآن وملدة 
حمدودة 

ا�شرتي بـ 25$ دولر
واح�شل على ما يقارب 

جمانية دقيقة   60

“buy for $25 and get up to 60 minutes free”
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�لعربية  للمنظمة  در��سة 
�لزر�عية  للتنمية 
�لطاقة  �أن  �إىل  �أ�سارت 
�ليمني  للنب  �لت�سديرية 
ُقدرت باأكرث من 12 �ألف طن قبل 
ثم  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 
�لتدهور  نتيجة  بالرت�جع  بد�أ 
�إنتاجية  م�ساحة  يف  �مل�ستمر 
من  �لعديد  بفعل  �ملح�سول 
�لعو�مل �القت�سادية و�الجتماعية 

و�لتكنولوجية و�لطبيعية.
قدرت  فقد  �ملنظمة،  وبح�سب 
للكمّية  �لر�سمية  �الإح�سائيات 
يف  �ليمني  �لنب  من  �مل�سّدرة 
طنا،  و527  �ألفني  بنحو   2007

مقابل �لزيادة �مل�ستمرة يف كمّية 
�ال�ستري�د من �لنب �لتي و�سلت يف 
�لعام نف�سه �إىل ما قيمته �أكرث من 
مليار و100 مليون ريال، ما ميثل 
عبئا كبري� على �مليز�ن �لتجاري 

�ليمني.
�لزر�عيني  �لباحثني  من  عدد 
الأبحاث  �لعامة  �لهيئة  فرع  يف 
بتعز  �جلنوبية  �ملرتفعات 
نفذو� خلل 2009-2008 در��سة 
�لبحثية  �جلهود  �سمن  بحثية 
�لنب  تطوير  ”بحوث  مل�رسوع 
نظر�  �لوطني“؛  �مل�ستوى  على 
ت�سويقية  در��سات  توّفر  لعدم 
و�قع  تعك�ش  للنب  جادة  ميد�نية 
و�أدو�ته  مبر�حله  �لنب  ت�سويق 
و�ملنافع  �ملختلفة  �أطر�فه  ودور 
حتديد  �إىل  هدفت  �لت�سويقية، 
و�ملنافع  و�لعمليات  �ملر�حل 
و�أ�ساليب  وتكاليفها  �لت�سويقية 
كفاءة  على  ذلك  و�أثر  �إجنازها، 
�أهم  وحتليل  وحتديد  �لت�سدير، 
�أ�سباب ومعيقات تطوير �لت�سدير 
�لتطوير،  و�إمكانات  ونوعًا  كمًا 

�أولويات  حتديد  يف  و�مل�ساهمة 
وكذ�  �ملح�سول،  تطوير  بحوث 
كفاءة  حت�سني  يف  �مل�ساهمة 
و�لتو�سيات  �لتقنيات  ت�سميم 

�لبحثية.
من  عّينة  حددت  �لتي  �لدر��سة 
كل  يف  و�ملز�رعني  �ملو�قع 
وحجة  �سنعاء  حمافظة  من 
ب�رسورة  �أو�ست  و�ملحويت، 
�لر�سمية  �ملعنية  �جلهات  تدخل 
نقدية  قرو�ش  بتقدمي  �رسيعا 
�ملو�سم  خلل  �لنب  ملز�رعي 
على  ت�سّجعهم  مي�رّسة  وب�رسوط 
باملح�سول  و�الهتمام  �ال�ستمر�ر 

وبيعه، وباالأ�سعار �لتناف�سية.
�ملز�رعني  �لدر��سة  �أو�ست  كما 
تعاونية  جمعيات  بت�سكيل 
لت�سهيل  وت�سويقية؛  و�إنتاجية 
جماالت:  يف  لهم  �خلدمات  تقدمي 
وحت�سني  �لت�سويق،  �الإقر��ش، 

�لطرق.
��ستنتاجها  يف  �لدر��سة  و�أ�سارت 
لدى  �ل�سائدة  �لطريقة  �أن  �إىل 
�ملز�رعني لقيا�ش كمّية �ملح�سول 
بالوزن  تتم  �لدر��سة  مو�قع  يف 
بـ“�لفر��سلة“ و�أجز�ئها: �لرطل. �أو 
من،  �لُثّ و�أجز�ئه:  بالقدح  بالكيل 
�ل�سائدة  �لطريقة  بينما  �لنفر. 
�لطن  بـ:  �لوزن  هي  باالأ�سو�ق، 
وبالتايل  �لكيلوجر�م،  و�أجز�ئه: 
�لقيا�ش بني  �لتباين يف  هذ�  فاإن 
يف  يت�سبب  و�لتجار  �ملز�رعني 
عدم �لّدقة وعدم �لو�سوح و�سعف 
�لتد�ول،  عند  �لتعامل  يف  �لثقة 
�جلهات  على  ينبغي  فاإنه  ولذلك 
�ملزيد  بذل  �لر�سمية  �ملعنّية 
�ملقايي�ش  لتوحيد  �جلهود  من 

وتوعية �ملز�رعني بذلك.
بن�سبة  ي�ساهم  �لنب  �أن  و�أو�سحت 
دخل  �إجمايل  يف  ن�سبيا  متدنية 
مبحا�سيل  مقارنة  �ملز�رع، 
بيئيا  مناف�سة  �أخرى  ت�سويقية 
 ، ل للمح�سو
على  �أ و
منه،  ربحية 
 ، ت لقا كا
بع�ش  و
�سيل  حما
كهة  لفا �
 ، ر خل�سا � و
فاإن  ولذلك 
�لنب  مز�رعي 
مو�قع  يف 

�العتماد  من  يتمكنون  ال  �لدر��سة 
للدخل،  كم�سدر  فقط  �لنب  على 
على  �العتماد  ميكنهم  حني  يف 
�إليها  �مل�سار  �ملحا�سيل  من  �أي 
ولذلك  للدخل،  وحيد  كم�سدر 
�لتدخلت  من  �ملزيد  بذل  ينبغي 
�لكفيلة بتح�سني �لعائد من وحدة 
مبح�سول  �ملزروعة  �مل�ساحة 

�لنب.
قيام  �أن  �لدر��سة  �أو�سحت  كما 
�لتو�سع  يف  �لنب  مز�رعي  بع�ش 
�ل�سنو�ت  �لع�رس  خلل  بزر�عته 
مل  �لدر��سة  مبو�قع  �خلرية 
بربحيته  منهم  قناعة  عن  يكن 
العتبار�ت  و�إمنا  �لعالية، 
�أخرى، منها: ما لديهم من خرب�ت 
متو�رثة يف �إد�رة �ملح�سول، و�أن 
�ملح�سول يحقق لهم �كتفاء ذ�تيا 
�رس�ئها  عن  يغنيهم  �لقهوة،  من 
�أو �رس�ء �ل�سلع �لبديلة كال�ساي. 
ولكن ذلك غري طاٍف على �لتطوير 
و�إنتاج  زر�عة  يف  ع  و�لتو�سّ
�ملح�سول ما مل يحقق �ملح�سول 
للمز�رع و�مل�ستثمر �أرباحا عالية 
وم�سّجعة، وهو ما ميكن حتقيقه، 

ح�سبما تبنّي الحقا.
��ستنتاجاتها  يف  �لدر��سة  وبّينت 
�لنب  وت�سدير  �إنتاج  تطوير  �أن 
ب�سفة  مرهونة  لي�ش  ونوعًا  كمًا 
فنية  تو�سيات  �ملز�رع  رئي�سية 
يظن  قد  كما  تقنيات حم�ّسنة،  �أو 
�لدر��سات  فنتائج  �لبع�ش، 
�أن �مل�سكلة  �إىل  �ملتاحة ال ت�سري 
لتطوير  �ملعيقة  �لرئي�سية 
حم�سول �لنب هي �رتفاع تكاليف 
�إنتاجيته،  �إنتاجه، وال يف تدين 
ي  بتبِنّ مرهونة  هي  ما  بقدر 
فاعلة  �سعرية  ل�سيا�سة  �لدولة 
�ملز�رع  ربحية  ت�ستهدف حت�سني 
�مل�ستثمر  وجذب  �ملح�سول،  من 
نحو  على  �ملح�سول  النتهاج 
�عتماد  خلل  من  وذلك  جتاري، 
��ستري�د  منع  ل�سيا�سة  �لدولة 

�الإنتاج  وت�سجيع  �خلارجي  �لنب 
�ملوّجه معظمه للت�سدير.

�عتبار  �إنه ميكن  �لدر��سة  وقالت 
��سرت�تيجيا  حم�سوال  �لنب 
ميكن  بحيث  �ليمني،  للقت�ساد 
لتح�سني  م�ستقبل  عليه  �لتعويل 
وبالتايل  �لتجاري،  �مليز�ن 
ب�سيا�سة  يحظى  �أن  ي�ستحق 
لتطوير  فاعلة  ت�سجيعية 
كمًا  �ملح�سول  وت�سدير  و�إنتاج 
ونوعًا، و�إذ� �عترب �لنب حم�سوال 
�ليمني،  للقت�ساد  ��سرت�تيجيا 
فاإن ذلك يعتمد على عدد من �ملز�يا 
�القت�سادية �لهامة، منها: �أن �لنب 
�ليمني �سلعة مطلوبة يف �الأ�سو�ق 
مرتفعة،  وباأ�سعار  �لعاملية، 
�لدول  مقارنة بنظريه �ملنتج يف 
�الأخرى، وذلك ملا يتميز به �لنب 
�جلودة  عالية  �سهرة  من  �ليمني 
على  �حتو�ئه  �ملميزة،  )�لنكهة 
وتوّفر  �لكافيني(،  من  ن�سبة  �أقل 
�إنتاج  يف  �ملتو�رثة  �خليار�ت 
وتوّفر  �ملح�سول،  وت�سويق 
لزر�عة  ملئمة  و��سعة  م�ساحة 
وذلك  جتارية،  ب�سفة  �ملح�سول 
�مللئم  �ملناخي  �لنطاق  الت�ساع 
للمح�سول يف �ليمن، وعدم حاجته 
�إىل تكاليف ��ستثمارية وت�سغيلية 
كبرية الإنتاجه، مقارنة بغريه من 

�ملحا�سيل �لت�سويقية.
وق�ّسمت �لدر��سة فئات �ملز�رعني 
)عّينة �لدر��سة( عند بيع حم�سول 
�لنب �إىل ثلث فئات، �لفئة �الأوىل: 
�أثناء  �ل�سيولة  �سحة  من  تعاين 
�قرت��ش  �إىل  فت�سطر  �ملو�سم، 
مبالغ نقدية من بع�ش جتار �لنب 
حتى يحني بيع �ملح�سول، فاأنها 
ت�سطر �إىل بيعه لهم، وبال�رسوط 
)جتار  يفر�سونها  �لتي  و�الأ�سعار 
�لثانية:  و�لفئة  غالبا.  �لنب( 
مز�رعون يعانون من م�سكلت نقل 
�ملح�سول �إىل �الأ�سو�ق في�سطرون 
�إىل بيع حم�سولهم يف �أقرب مكان 

�لتاجر  فيه  يتو�جد  مز�رعهم  من 
�ملز�رعون  ي�سلم  وال  �مل�سرتي، 
�أولئك  م  حتُكّ من  �حلالة  هذه  يف 
�لفئة  �أما  باالأ�سعار.  �لتجار 
حم�سولهم  ينقلون  �لثالثة: 
مركز  يف  �ملتو�جد  �ل�سوق  �إىل 

�ملديرية �أو �ملحافظة.
حددت  �لدر��سة  �أن  �إىل  ي�سار 
يف  و�ملز�رعني  �ملو�قع  نة  عِيّ
وحجة  �سنعاء  حمافظة  من  كل 
�ختبار  خلل  وذلك  و�ملحويت، 
بزر�عة  �مل�سهورة  �ملناطق  �أهّم 
�ملح�سول يف كل من �ملحافظات 
مت  منطقة  كل  ومن  �ملذكورة، 
�ختيار ما ال يقل عن مز�رعني من 
مز�رعي �ملح�سول، ال تقل حيازة 
مزروعني  حقلني  عن  مز�رع  كل 
�الإنتاج،  طور  يف  بن  باأ�سجار 
ومت �لنزول �مليد�ين �إىل �ملو�قع 
جني،  مو��سم  خلل  �ملحددة 
�ملح�سول،  ت�سويق  جتفيف، 
�إ�سافة  ووفقا لظروف كل موقع، 
يف  �الأ�سو�ق  وزيارة  �ختيار  �إىل 
�لتالية:  و�الأ�سو�ق  �ملدن  من  كل 
باجل،  �حلديدة،  ”�سنعاء، 

�حليمة  �ملحويت،  حجة، 
�لطويلة،  �لرجم،  �خلارجية، 
�لزيار�ت  هذه  �سملت  �سبام“. 
�ملز�رعني،  مع  مبا�رسة  لقاء�ت 
�لبيانات  وتدوين  �لتجار، 
بو��سطة ��ستمار�ت خا�سة بالتجار 

و�أخرى باملز�رعني.
�إ�سافة �إىل ذلك، مت خلل �لزيار�ت 
م�ساهد�ت ميد�نية لظروف �حلقل، 
و�أدو�ت  �أ�ساليب  �الأ�سجار،  حالة 
�جلني،  عمليات  �إجناز  وطرق 
�لتدريج،  �لفرز،  �لتجفيف، 
�لتحمي�ش،  �لتق�سري،  �لنقل، 
�مل�ساهد  توثيق  ومت  �لطحن، 
نات  و�لعِيّ و�الأدو�ت  و�ملمار�سات 

من خلل �لت�سوير، وغريها.

باتت احلاجة ملحة لإعادة العتبار لـ“النب اليمني“ 
الذي كان يعرف بـ“موكا“، ن�صبة اإىل ميناء املخاء 

الذي كان ي�صّدر منه، و�صهد يف املا�صي القريب �صهرة 
عاملية من حيث جودته التي فاقت كل اأ�صناف النب 
يف الدول املنتجة وامل�صّدرة يف العامل، واأ�صبح حاليا 

يعاين من تدهور م�صتمر يف الطاقة الت�صديرية.

بن اليمن .. من يعيد اعتباره يف ال�صوق العاملية؟

�صباأنت: فكرة حممود
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"ب�ضم اهلل ارقيك ، من كل �ضئ ي�ؤذيك ، ومن �رش كل نف�س اأو عني حا�ضد اهلل ي�ضفيك"
التد اوي بالرقية ال�رشعية

من الكتاب وال�ضنة مع الأخ اأب� �ضعد
Healing by Quran & the Sunah

By brother Abu-Saad

Please call: 646-203-2788
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Orthodontics For Children & Adults
Braces For All Members Of Your Family

Quality Care With Heart & Commitment
- Offering our patients cutting edge knowl-
edge & technology for optimal diagnosis & 

treatment
- Personalized care in a highly professionl en-

vironment
- State-of-the-art facility

0% financing for 24 months  

Qƒ°üæe óªMCG /O
!Qƒjƒ«æH Î°ù°ThQ á©eÉL øe ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J »FÉ°üNCG

.#à$FÉY OGôaCG ™«ª÷ ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J

.êÓ©dGh áeóÿG øe iƒà°ùe %$YCG Ëó"J Éæàª¡e

 Medicaid HMO’s h Medicaid !Ñ"f

äÉæ«eCÉàdG Ö#ZCG !Ñ"f

Most unsurances accepted
ô¡°T 24 IóŸ IóFÉa 0%

GAÉ°ùe 5 $àM ÉMÉÑ°U 9 øe âÑ°ùdGh á©ª÷G -¢ù«ªÿG :%ÉjCG IOÉ«©dG

Tel: 718-618-4945
email: sunsetortho@hotmail.com

!"#$% &'()/*
Ahmed Mansour, D.D.S

476 48 th street (corner of 
5th Avenue), Brooklyn 11220

3rd Floor (Elevator)

â°S ø°U

 ¿Éæ°SC’G Ëƒ!àd
Sunset 

Orthodontics

∫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
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تعلم الجنليزية وتعلم مهارات اللغة
برامج ت�صمل:

املحا�صبة للمبتـدئني وللمراحل املتقدمة  -
م�صاعـد اداري  -

تطبيقات احلا�صوب – وورد، اك�صل، بوربوينت...واملزيـد  -
الطبي – اي كي جي، امل�صطلحات الطبية، اعـداد الفواتري الطبية...  -

املهارات املكتبية والتحـ�صـري لنيل ال�صهادة الثانوية.  -
" م�صرح لنا من قبل احلكومة الفيـدرالية بقبول الطلبة الأجانب "منوذج -20اأ  -

ن�صاعـد يف احل�صول على رخ�صة العمل من دائرة الهجرة  -
توجـد م�صاعـدات مالية للموؤهلني  -

لي�س هناك حاجة لخذ قر�س  -
ميكنكم الـدرا�صة من الثنني اىل اخلمي�س  -

الف�صول حمـدودة الوقت يف امل�صاء وخالل عطلة نهاية ال�صبوع
تعليم الجنليزية لغري الناطقني بها 

- الجنليزية 100 للمتـدئني
- الجنليزية 101 للمتو�صطني
- الجنليزية 102 للمتقـدمني

للمزيـد من املعلومات ات�صل مب�صوؤولة الق�صم العربي:  -

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

    * ESL WITH BUSINESS
    * ESL W/Computerized Applications (ESL-CA)
    * ESL-With Office Applications (ESL-OA)

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

    * ESL-Intensive Accounting (ESL-IA)
    * ESL STAND-ALONE COURSES
    * Comprehensive ESL (COMP/ESL)
    * Intensive ESL (INT/ESL)
    * Stand Alone English as a Second Language
          o ESL 100
          o ESL 101
          o ESL 102
          o ENGLISH 100
          o ENGLISH 200
          o ENGLISH 300
    * U.S. Citizenship Exam Preparation

212 -381  -  8831 New York Institute of English And Businessحبيبة 
248 West 35th Street
New York, NY 10001

خصم خاص ألبناء 
اجلالية العربية

مبناسبة االفتتاح الكبير
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حلويات نابل�س

Nablus Sweetال�ضهرية يف ني�جر�ضي

كنافة نابل�ضية ناعمة وخ�ضنة
بقالوة م�ضكلة وربات بالق�ضطة

وكافة اأن�اع احلل�يات 
ال�رشقية الفاخرة

6812 5th Ave.
Brooklyn، NY 11220

Tel: 718-748-1214
فرع نيوجر�صي

Main st، Paterson  1050

Tel: 973-881-8003

Fax: 973-742-5001

��صتعد�د تام لكافة طلباتكم جلميع �ملنا�صبات
www.nablussweets.com

�ضيـدلية نيفينز
Nevins Pharmacy

ب�سرى �سارة للجالية العربية
ي�شر اأ�شرة �شيـدلية نيفينز اأن تعلن عن افتتاح ال�شيـدلية العربية الأوىل يف منطقة داون 

تاون بروكلني
نقوم بخـدمة كاملة للو�شفات الطبية
تركيب و�شرف الأدوية باأمر من الطبيب

كافة اأنواع الأدوية اجلاهزة وامل�شكنات واملعـدات الطبية واأجهزة قيا�س ال�شكر والــ �شغط 
خدمة قيا�س �شغط الـدم وخدمة فح�س ال�شكر جمانا

كل احتياجات الأطفال
طبع وحتمي�س الأفالم )2-3  اأيام (  

حتويل الأموال داخل الوليات املتحـدة وخارجها
خ�شم خا�س لأفراد اجلالية العربية

اأ�شعارنا يف متناول اجلميع    

Full Service Perscription Dept
Diabetics & Surgical Supplies Available
Full Line of Health & Beauty Aids- Baby Needs
Film Processing & Developing (2-3 days)
Money Gram Transfer services, Money Orders
Bill Payment Center- Free Pickup & Free Delivery 
Come Visit US and speak to our professional staff
  

326 Livingston ST.
Brooklyn, NY 11217

Tel: 718-422-0100
Fax: 718-422-0118We gladly accept Medicaid, Most Insurance 

& Major Union Plans

باإدارة: اأجمـد ح�صني
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Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM

Sun 11:00AM- 7:00 PMwww.mrelectronicsnyc.com
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8505 A 4th Ave. Brooklyn, NY 11209

718-833-1152

»Hô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ógÉ°T
ájô¡°T äÉ©aO …CG ¿hóH
»Hô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ógÉ°T
ájô¡°T äÉ©aO …CG ¿hóH

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

¿GOƒ°ùdG -ájQƒ°ùdG-¿OQC’G -ôFGõ÷G -¢ùfƒJ-⁄É©dG-á«Hô¨ŸG-á«æª«dG-ájõ«∏‚’G á¨∏dÉH Iôjõ÷G
 -á«Hô¨ŸG-∫Éeƒ°üdG-ÉjÒé«f-âjƒµdG-¿Éà°SOôc-á«Ñ«∏dG-á«bGô©dG-ô£b-¿ÉªY-ábQÉ°ûdG

äGƒæb 3 âjƒµdG-ÉeGQO ÉjQƒ°S-¿GOƒ°ùdG ÜƒæL-á«°VÉjôdG ¢SÉµdG
á«côJ äGƒæb 3-äGôØdG-QGƒfC’G -AÉë«ØdG-ÚJÉæb ájOƒ©°ùdG

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM
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اأنت والأفالم
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الآن وخالل اأيام العيد 

 Hallal Food and a prayer

area during EID days

بوفيه حالل ومكان لل�صالة 
خالل اأيام العيد
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