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نيويورك )ا ف ب( - �سيجري جتهيز 

بع�ض �سائقي �سيارات الليموزين 

العاملني يف �رشكات االجرة اخلا�سة 

يف نيويورك ب�سرتات واقية من 

الر�سا�ض، على ما اعلن ممثلوهم.

يف بدء االمر، �سيزود ال�سائقون 

الليليون يف مناطق �سعبة مثل 

برونك�ض )�سمال( وبروكلني )جنوب 

�رشق( وكوينز )�رشق( ب�سرتات 

واقية من الر�سا�ض تربع بحواىل 

ع�رش منها رجال �رشطة، ال �سيما 

املتقاعدون منهم، على ما نقلت 

�سبكة »نيويورك1« التلفزيونية.

واطلق هذا امل�رشوع احتاد �سائقي 

التاك�سي يف نيويورك، وذلك بعد 

مقتل �سائق يف حزيران/يونيو 

املا�سي يف برونك�ض.

ووقع خالل ال�سهر احلايل حادث 

جديد، فقد تعر�ض احد ال�سائقني يف 

�رشكات الليموزين الطالق نار ادى 

اىل ا�سابته بجروح بالغة خالل عملية �سطو يف كوينز.

ويجري عادة طلب �سيارات االجرة الليموزين بوا�سطة 

الهاتف وهي يف نيويورك مطلية باللون اال�سود، بخالف 

�سيارات االجرة يف مانهاتن املطلية باللون اال�سفر والتي 

جتوب ال�سوارع.

وقال رئي�ض احتاد �سائقي االجرة فرناندو ماتيو انه �سيطلب 

من ال�رشطة مزيدا من ال�سرتات، م�سريا اىل وقوع 300 

اعتداء على ال�سائقني �سهريا.

غري ان رئي�ض بلدية نيويورك مايكل بلومربغ راأى يف حديث 

مع �سحيفة »اكزاميرن« ان هذا االجراء »عدمي اجلدوى«.

لكنه ا�ساف »اذا ارادوا ان يفعلوا ذلك كونهم موؤ�س�سات 

خا�سة، فال �سري يف ذلك«.

و�ساركه الراأي رئي�ض �رشطة املدينة رميوند كيلي، الذي 

ذكر ان معدل اجلرمية انخف�ض ب�سكل كبري يف ال�سنوات 

االخرية املا�سية.

ورد فرناندو ماتيو على ذلك قائال »اجلرمية يف انخفا�ض، 

لكنني ال اتفق معهما، فال رئي�ض البلدية وال رئي�ض ال�رشطة 

يقودان �سيارات تاك�سي« ليدركا خطورة الو�سع.
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ها هي �سنة اأخرى بعد العقد االأول من القرن 

الواحد والع�رشين على م�سارف النهاية.  كل 

عام واأنتم بخري نتمنى الأمتنا العربية واالإ�سالمية 

عاما هجريا وميالديا �سعيدا وناأمل اأن يكون 

اأف�سل من العام الفارط. ولنلق نظرة �رشيعة 

على امل�سعد العربي كما هو االأن بعد 11 �سنة من 

القرن اجلديد.

 العامل العربي يزداد فرقة وتخلفا وتغوال يف 

الف�ساد والتفكك والت�رشذم والتبعية واالحتالل 

االأجنبي بينما تتحول اإيران اإىل قوة اإقليمية تكاد 

تفتح باب النادي النووي عنوة لتحتل مقعدا اإىل 

جانب االأع�ساء الت�سعة االآخرين.  اأما تركيا فقد  

حتولت اإىل دولة �سبه عظمى حتتل املوقع ال�سابع 

ع�رش يف ت�سنيف البنك الدويل و�سندوق النقد 

الدويل معا للقوى االقت�سادية يف العامل بناجت 

دخل حملي بقيمة 614 مليار دوالر. العراق وقع 

حتت احتالل اأجنبي اأطلق الغول الطائفي ليلغ يف 

دماء العراقيني ويقتل ما مل تقتله ال�سوايخ الذكية 

والقنابل الفراغية واليوارنيوم املن�سد وي�رشد 

مليونني للدول املجاورة ومليونني اآخرين داخل 

البالد ويخلف عراقا ممزقا اأو �سبه ممزق يحتل 

املرتبة الرابعة قبل االأخرية يف �سلم الف�ساد 

حيث مل يزد عنه ف�سادا اإال اأفغان�ستان فميامنار 

فال�سومال. ال�سودان على اأبواب التفكك حيث 

�سين�سلخ عنه جنوبه رمبا مقدمة الن�سالخ دارفور،  

وكل ما ي�سعى اإليه حماولة االإبقاء على جزء 

من منابع النفط يف اأبيي كي ال ي�ستكمل اخلنق 

االقت�سادي التفكك اجلغرايف.  اإحدى ع�رشة �سنة 

�سهدت خم�ض حروب خارجية  اأولها كان على 

مناطق دولة الوهم الفل�سطينية )2002( فالعراق 

(2003( ثم لبنان )12 متوز/يوليو 2006) 
فال�سومال)20 متوز/يوليو 2006( واأخريا غزة 

(2009-2008(  و�رشاعات داخلية يف اليمن 
وال�سودان وال�سومال وفل�سطني ونهر البارد يف 

لبنان واجلزائر وقلوبنا على لبنان اآملني اأال يعود 

ويدلف من نف�ض البوابة مرة اأخرى.

امل�سهد املاأ�ساوي يف العامل العربي يزداد 

ماأ�ساوية: مزيد من التبعية، مزيد من التفكك، 

مزيد من التخلف، جتذر للدكتاتورية، انت�سار 

اأو�سع للف�ساد، نظام التوريث م�ستمر على اأكرث 

من جبهة، انطالق اأخطر لل�رشاعات الدينية 

واملذهبية والعرقية واإهدار اأو�سع للرثوات 

الفائ�سة على �سالح خردة ال يخدم اأحدا اإال 

حتريك االقت�ساد االأمريكي، انت�سار اأو�سع 

للتطرف الديني واملذهبي و�سالح التكفري 

مرفوع يف وجه كل معار�ض، والتفات اأكرب 

ملظاهر الدين كاحلجاب واللحى وال�رشوال 

وجلد الن�ساء يف امليادين العامة الأنهن يلب�سن 

البناطيل، وتهمي�ض اأكرب للمراأة يف احلياة العامة 

وموؤ�س�سات احلكم واملجال�ض الت�رشيعية ودوائر 

اتخاذ القرار، وغياب االهتمام بجوهر الدين 

كالعدل والتكافل وحماربة اجلوع والف�ساد 

ون�رش جمتمع الف�سيلة والرحمة وان�سياع احلاكم 

العادل الإرادة املحكومني املت�ساوين يف احلقوق 

والواجبات،. ومع كل هذا امل�سهد ال�رشيايل 

الغريب يذهب النا�ض يوميا ل�سوؤون حياتهم، 

يجل�سون على املقاهي ويعبون الرنجيلة، 

ويغايل بع�ض الكتاب يف مديح احلكام خا�سة 

عندما ي�سابون بوعكات بعد اأن ”بلغوا من الكرب 

عتيا“ لدرجة تثري اال�سمئزاز ويجزل احلاكم 

العطايا على املريدين وما�سحي االأحذية و�سعراء 

ال�سالطني رغم كل ما ك�سفته موؤ�س�سة وكيليك�ض 

من وثائق ال اأحد ي�سكك يف م�سداقيتها لكن الكثري 

يت�ساءل عن مدى انتقائيتها.  

اإحدى ع�رشة �سنة  مل يتغري حاكم عربي واحد 

)مع االعتذار للرئي�ض اإميل حلود( اإال نتيجة موت 

طبيعي بعد عمر مديد اأو االإعدام باملق�سلة اأو 

حبات �سم من قوى خارجية اأو انقالب اأمريكي 

على حاكم رديء وا�ستبداله بحاكم اأكرث حيوية 

و�سبابا.  قارنوا االإجنازات التي حققتها ت�سيلي 

والربازيل واملك�سيك وتركيا والهند واأندوني�سيا 

وكوريا اجلنوبية وجنوب اأفريقيا مع ما راكمته 

الدول العربية جمتمعة )بدون نفط( فالنتيجة 

اأبراج �ساهقة ويخوت فارهة وق�سور زاهرة 

وقنوات اأغاين هابطة وقنوات فتاوى على 

الهواء مهوو�سة باجلن�ض واملراأة والزواج  

وانت�سار اأو�سع ملقاهي الرنجيلة لي�ض فقط من 

الدار البي�ساء غربا الأربيل �رشقا بل و�سجلت 

الظاهرة انت�سارا عربيا بامتياز يف جنيف ولندن 

ونيويورك. الدول التي حترتم اأنف�سها تدخل 

مو�سوعة غيني�ض لالأرقام القيا�سية باالخرتاعات 

االألكرتونية واالأدوية واالإجنازات الريا�سية، 

والعرب يدخلونها باأطباق احلم�ض والتبولة 

والكنافة وامل�سخن والبقالوة واأخريا باأغلى 

�سجرة عيد ميالد يف التاريخ والتي فاقت تكاليفها 

11 مليون دوالر حيث ر�سعت بالذهب واملا�ض 
والياقوت والزمرد.  

لكن احلراك اجلماهريي اآٍت اآت. 

اإذن امل�سهد العام يف العامل العربي يكاد يخلو 

من اأي ب�سي�ض اأمل. لقد ك�سفت وثائق وكيليك�ض 

مدى تهافت هذه االأنظمة وارتباطاها بعجلة 

ال�سيا�سة االأمريكية االإ�رشائيلية وكل همها ر�سى 

ال�سيد االأمريكي عنها.  اإال اأن من ينقب يف كومة 

الركام هذه �سيعرث على زهرات قليلة طالعة من 

عمق اجلراح موزعة بطريقة ع�سوائية، لكن املهم 

فيها انها تنبئ اأن بذور الورد ال تزال حبي�سة 

حتت اخلراب تفت�ض لها عن خمرج، وكلما وجدت 

متنف�سا ولو �سيقا �سارعت وان�سلت من الفتحة 

لت�سهر تويجها اجلميل اأمام املالأ.  واملتتبع 

للم�سهد ال�رشيايل العربي ال بد اأن يلحظ رزمة من 

تلك املظاهر التي تبعث على �سيء من االأمل.

فبعد ظهور نتائج االنتخابات يف م�رش 

واملح�سومة �سلفا، �سهدت جامعات عني �سم�ض 

والزقازيق وحلوان مظاهرات طالبية غا�سبة 

احتجاجا على نتائج اجلولة االأوىل الختيار 

اأع�ساء جمل�ض  ال�سعب وردد املتظاهرون 

املح�سوبون على املعار�سة االإ�سالمية هتافات 

منددة مبا اأ�سموه بتدخالت الدولة واأجهزة 

االأمن لتزوير انتخابات جمل�ض ال�سعب من نوع 

” يا اأهالينا يا اأهالينا...التزوير قدام عينينا، 
و“اللى يزورفى ال�سناديق... يبقى خاين يبقى 

عميل“ و“امليعاد يوم احل�ساب...يامزورين 

االنتخاب ”، ”كل املجل�ض اتباع للوطني... 

�سعِت يا م�رش و�سعت ياوطني“ ، و“فني الن�رش 

فني الن�رش، فاز احلزب وخ�رشت م�رش“.  وفى 

جامعة عني �سم�ض خرج طالب وطالبات اجلماعة 

اإىل �سارع اخلليفة املاأمون املواجه للحرم 

اجلامعى حاملني اأعالم م�رش للتنديد مبا �سهدته 

االنتخابات من  اأحداث عنف وعمليات تزوير 

وا�سعة النطاق.  وفى جامعة حلوان نظم الطالب 

م�سرية حا�سدة داخل احلرم اجلامعي للتنديد 

مبا حدث يف االنتخابات الربملانية االخرية من 

تزوير وبلطجة مرددين هتافات منها ”ارتاح يا 

خالد يا �سعيد... بكره احلق هيجي اأكيد“ و ”كل 

ال�سعب قالها بحق... هنقول للتزوير الأ“.    و  

”يا م�رشي قولها �رشيحه ...اللي بيح�سل عار 
وف�سيحة“.  

هذا احلراك الذي مل يهداأ  منذ االنتخابات 

كالرذاذ الذي ي�سبق انهمار املطر 

فالغيث ال بد اآت ومن م�رش بالذات.

ويف تون�ض ما زال احلراك اجلماهريي م�ستمرا 

على اإثر اإقدام �ساب عاطل عن العمل على اإحراق 

نف�سه مبدينة �سيدي بوزيد يف و�سط تون�ض حيث 

انطلقت مظاهرات جماهريية غا�سبة قابلتها 

ال�سلطات بعنف �سديد،  وا�ستمرت املواجهات 

التي اندلعت يوم اجلمعة 17 دي�سمرب/كانون 

االول بني متظاهرين وقوات االأمن.  واأكد 

�سهود عيان اأن اال�سطرابات التي تعي�سها املدينة 

جاءت احتجاجا على نق�ض فر�ض العمل وانعدام 

التنمية ولي�ض فقط ت�سامنا مع ال�ساب الذي قام 

با�رشام النار يف ج�سده اأمام مبنى الوالية وذلك 

لالحتجاج على م�سايقات موظفي البلدية ومنعه 

من مبا�رشة عمله كبائع متجول يف �سوق املدينة.  

واأ�ساف ال�سهود اأن قوات االأمن ا�ستعملت القنابل 

امل�سيلة للدموع من اأجل تفريق املتظاهرين 

واأن املواجهات بينها وبني ال�سباب الغا�سبني 

اأ�سفرت عن بع�ض اخل�سائر املادية.  االأو�ساع 

االقت�سادية وتردي االأحوال املعي�سية والبطالة 

وانت�سار الف�ساد �ستكون العناوين التي �ستجمع 

اجلماهري العربية خلفها وهي تتحدى اأجهزة 

االأمن الكا�رشة؟ 

ويف حترك جماهريي اآخر يف جنوب املغرب 

من اأبناء ال�سحراء املقيمني يف خميم العيون 

احتجاجا على غالء املعي�سة وارتفاع االأ�سعار 

قاموا بن�سب خيم خارج العيون واالإقامة فيها. 

ازدادت الظاهرة ات�ساعا فو�سل عدد اخليام اإىل 

8،000 خيمة يقطنها نحو 30،000 �سحراوي.  
وهنا يجب اأن ننوه اأن ال�سحراويني هوؤالء 

يعتربون اأنف�سهم مغاربة وال يطالبون باالنف�سال 

وجل مطالبهم ترتكز يف رف�ض التهمي�ض والتمييز 

واحلرمان وحت�سني االأو�ساع املعي�سية.  ويف 

الثامن من ت�رشين الثاين )نوفمرب(، وهو اليوم 

الذي كان مقررا لبدء جولة من املفاو�سات 

غري الر�سمية بني وفد احلكومة املغربية وجبهة 

البولي�ساريو حتت اإ�رشاف االأمم املتحدة،  قامت 

قوات االأمن املغربية بتطويق املخيم ومهاجمة 

املحتجني بخراطيم املياه والقنابل امل�سيلة 

للدموع لكن املواجهات تطورت اإىل ا�ستباكات 

م�سلحة واأدت اإىل وقوع �سحايا من الطرفني 

قدرت باإحدى ع�رشة �سحية.  لكن ال�سحراويني 

يف خميم اإقدمي اإزيك خارج العيون يوؤكدون اأن 

قوات االأمن املغربية ظلت حتا�رش املخيم منذ 

اإن�سائه يف اأوائل ت�رشين االأول )اأكتوبر(، فبداأت 

خمزونات النا�ض من الطعام واملاء ترتاجع 

فتحول االحتجاج ال�سامت اإىل �رشاخ وال�رشاخ 

اإىل حركة �سبه منظمة تطالب باإنهاء التهمي�ض 

والتمييز �سد اأبناء ال�سحراء االأ�سليني.  فكان رد 

فعل القوات املغربية عنيفا م�ستخدمني الطائرات 

العمودية والذخرية احلية واإ�سعال النار يف 

اخليم.  اإنه النموذج  االأ�سهر للتعامل مع حتركات 

اجلماهري العفوية ال يختلف كثريا عما يحدث يف 

م�رش اأو اليمن اأو تون�ض اأو الكويت اأو يف مناطق 

ال�سلطة الفل�سطينية.  

 ونحن نودع عاما اآخر مليئا بالف�سائح والهزائم 

وال�سحايا ال منلك اإال اأن جندد االأمل يف احلراك 

اجلماهريي العربي العفوي منه واملنظم من 

موريتانيا غربا اإىل اليمن جنوبا والكويت �رشقا. 

اأمة يف يوم من االأيام ”بلغت من العلياء كل 

مكان“ ما زالت تن�سح باخلري وروح الت�سحية 

والتغيري لالأح�سن بعيدا عن التطرف الديني 

والتع�سب وال�سوفينية العرقية واالن�سياع 

الإمالءات االأجنبي. وهذا التغيري اآت ال حمالة 

قادم الأننا كاأمة: ”نحب الورد لكنا نحب القمح 

اأكرث، ونحب عطر الورد لكن ال�سنابل منه اأطهر“ 

.
www.siyam.info
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موؤ�س�س موقع ويكيليك�س لـ«اجلزيرة«: الفرتة 
املقبلة �ست�سهد ن�سر الوثائق االأكرث جدال عن 

الدول العربية واإ�سرائيل
قال جوليان اأ�ساجن 

موؤ�س�ض موقع ويكيليك�ض 

املتخ�س�ض فى ك�سف الوثائق 

الدبلوما�سية االأمريكية ال�رشية 

اأنه تعلم املعنى احلقيقى من 

ق�ساء ثمانية اأيام فى زنزانة 

منفردة، وذاق ذلك االإح�سا�ض 

الذى �سعر به زعيم جنوب 

اأفريقيا نيل�سون منديال، الذى 

ظل 27 عامًا م�سجونًا اإبان 

نظام الف�سل العن�رشى فى 

بالده. 

واأ�ساف جوليان اأ�ساجن، 

خالل حواره مع االإعالمى 

اأحمد من�سور بربنامج »بال 

حدود« على �سا�سة اجلزيرة، 

»ت�سامن العديد معنا وبداأوا 

يرون االنتهاكات �سد 

منظمتنا، ويكت�سفون ما وراء 

حرية التعبري التى يًدعيها 

الغرب، االأمر الذى �ساهم فى 

يقظة البع�ض«.

واأو�سح ا�ساجن ، اأن الفرتة 

املقبلة �ست�سهد ن�رش الوثائق 

االأكرث جدال عن اإ�رشائيل 

، قائال »اإذا قمنا بتقييم 

الربقيات التى ن�رشناها �سنجد 

اأن برقية من كل برقيتني 

كانت مثرية لالهتمام، 

وواحدة من كل ع�رشة لها 

اهتمام �سيا�سى ب�سكل خا�ض، ون�رشنا حتى االآن 

نحو2000 برقية، وال�رشعة النى نن�رش بها تزداد 

وتريتها، وبعد اأن تن�رش �سحف باري�ض واجلارديان 

ونيويورك تاميز الوثائق ح�رشيا، �سنن�رشها فى 

اأرجاء املعمورة«.

ودعا موؤ�س�ض موقع ويكيليك�ض ال�سحفيني، اإىل تفح�ض 

هذه الوثائق، معلنا عن رغبته فى ن�رشها بجميع 

و�سائل اإعالم الدول العربية. 

وك�سف اأ�ساجن، عن وجود حواىل 3000 وثيقة لها 

عالقة باإ�رشائيل و700 م�سدرها اإ�رشائيل، مو�سحا 

اأن ما يتم ن�رشه يعك�ض اهتمامات ال�سحف الكبرية 

ولكنها ال تعك�ض ما يراه من اأهمية.

وردا على اتهام ديفيد دوخميت، الذى كان الرجل 

الثانى بعد اأ�ساجن فى ويكيلي�ض، له بالعمالة، اأكد 

اأ�ساجن اأن دوميخت مل يكن الرجل الثانى ومت جتميد 

عمله منذ فرتة، ب�سبب اعرتا�سه على ن�رش املزيد من 

االأ�رشار الع�سكرية االأمريكية، الأنه نظر ملثل هذه 

الوثائق بعني دبلوما�سى اأمريكى، نافيا اتهاما 

بالعمالة لوكالة املخابرات االأمريكية اأو اإيران اأو 

اإ�رشائيل.

وتابع اأ�ساجن »بالتاأكيد لي�ض لدى اأى اتفاقات �رشية مع 

اأى بلد اأو �رشكة ومل نتلق اأى اأموال من اأى موؤ�س�سة فى 

العامل، واأذكر اأننى طلبت متويال من موؤ�س�سة اأمريكية 

غري حكومية ووافقت ولكن بعد اأن اأذعنا �رشيط فيديو 

يظهر القتل فى بغداد فى �سهر يوليو املا�سى امتنعت 

هذه املوؤ�س�سة عن التمويل واعتمدنا على متويل 

االأفراد«.

ونفى اأ�ساجن، وجود اأى ات�ساالت له باإ�رشائيل �سواء 

كانت مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، موؤكدا اأن تل اأبيب 

تتابع عن كثب الوثائق امل�رشبة وحتاول اأن تتوقع ما 

�سيقوم »ويكيليك�ض« بن�رشه، وهو ما ا�ست�سفه اأ�ساجن من 

املخابرات اال�سرتالية وال�سويدية من خالل تعاونهم 

مع املخابرات االإ�رشائيلية.

واأو�سح اأ�ساجن اأن »ويكيليك�ض« اأطلق 2% من جمموع 

الوثائق التى ميتلكها واأن ن�سف معدل ما مت ن�رشه 

كانت عن اإ�رشائيل.

م�سيفا »لدينا معلومات �رشية وغاية فى ال�رشية عن 

حرب يوليو 2006 فى لبنان، واأتخيل اأنها معلومات 

ح�سا�سة، كما لدينا بع�ض االإ�سارات عن اغتيال 
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القيادى فى حركة حما�ض حممود املبحوح، 

حيث هناك حركة مرا�سالت دبلوما�سية 

حول هذا املو�سوع، وهناك برقيات 

تتعلق ب�رشكات االأمن االإ�رشائيلية وكثري 

من �رشكات االأمن االأمريكية التى حتاول 

دخول اأماكن معينة مثل الربازيل وفى اإدارة 

االألومبياد«.

وقال اأ�ساجن، اأن دبلوما�سيَى ال�سفارات 

االأمريكية يلتزمون احلذر حول ما يقولونه 

عن ال�رشيكني االإ�رشائيلى والربيطانى، 

م�سددا »لذا يجب اأن نقطع احلية من راأ�سها«.

واأ�سار اأ�ساجن اإىل قلق وا�سنطن من �رشكات 

االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، الأن من 

ي�سيطر على االت�ساالت الال�سلكية باإمكانه 

التج�س�ض، وهذا �سىء يقلق اأمريكا.

وك�سف اأ�ساجن، عن وجود برقيات ذات 

عالقة باملو�ساد ولكنها لي�ست كثرية، الأنها 

فى غاية ال�رشية. 

وطالب اأ�ساجن، ال�سحفيني العرب باأن يطلعوا 

املوؤ�س�سات االإعالمية الغربية على الالعبني 

االأ�سا�سيني فى ال�سيا�سات الداخلية، م�سريا 

اإىل اأن جملة دير �سبيجل االأملانية تعانى قلة 

اخلربة فى معرفة مثل هذه االأمور.

وحول قطر، اأو�سح اأ�ساجن اأن هناك نحو 

1700 برقية حتوى كلمة »قطر«، فيما 
ال تزيد الربقيات التى تخرج من �سفارة 

الواليات املتحدة فى قطر عن 3000، واأن 

هناك اأكرث من 504 برقيات ت�سري اإىل ا�سم 

اجلزيرة باال�سم وحتديدا مديرها و�ساح 

خنفر.

وتابع ا�ساجن »اجلزيرة مثرية لالهتمام 

ومزعجة بالن�سبة لالأمريكان، فكانت اإحدى 

الربقيات املثرية لالهتمام، ت�سري اإىل اأن 

اإحدى املحطات املتواجدة فى دبى تناف�ض 

اجلزيرة عمدا باإيعاز من اأمريكا ومبوافقة 

من دبى التى تريد توازنا اإعالميا، وعندما 

بداأت ال�سيا�سة �سد اأمريكا بداأ النا�ض بالتوجه 

اإىل غريها«.

وقال اأ�ساجن اأن اأكرث ما يزعج اأمريكا من 

قطر هو عالقة االأخرية باإيران، �ساربا 

مثاال على ذلك باأحد البنوك االإيرانية ذى 

االأفرع املتعددة فى قطر، التى حتتل 

اأرا�سيها اأكرب قاعدة ع�سكرية اأمريكية، 

مو�سحا اأن الدوحة حتاول خلق عملية 

توازن بني اإيران والدول العربية واأمريكا.

واأو�سح اأ�ساجن، اأنه والعاملني فى 

»ويكيليك�ض« مل يبداأوا العمل ال�سحفى 

املهنى بعد، واملتمثل فى تق�سى ما تعنيه 

هذه الوثائق اخلا�سة بدول هامة مثل اليمن 

وال�سودان.

وحول ليبيا و�سف اأ�ساجن برقية الزعيم 

الليبى معمر القذافى اخلا�سة بحر�سه على 

اأن يعمل حوله »ن�ساء جميالت« بـ«املهمة«، 

وهذا اأمر مثري لالهتمام حيث اختارت 

ال�سفارة االأمريكية اأن تتحدث عن هذا 

املو�سوع وتر�سله اإىل وا�سنطن.

وقال اأ�ساجن ، هناك الكثري من الوثائق حول 

م�رش لكونها البلد االأكرب فى ال�رشق االأو�سط 

واملنطقة العربية، و�سيكون مل�رش ن�سيب مما 

�سيتم ن�رشه خالل ال�ستة اأ�سهر املقبلة.

واختتم اأ�ساجن حديثه، معربا عن اأمله فى 

تدمري الطريقة احلالية التى تتعامل بها 

الدبلوما�سية االأمريكية، وحتمل كثري من 

االإ�ساءة، ولكنه عاد ليقول »الدبلوما�سية 

االأمريكية اأكرب من ذلك بكثري وحتتاج اإىل 

مزيد من التفاعل«.

وتابع »والربقيات التى �سنن�رشها الفرتة 

املقبلة �ستكون عن �سناعة النفط والبنوك 

واملوؤ�س�سات الع�سكرية«.

 Rƒ«f áHôZ ‘ kÉfÉ›

IOhófi IÎØdh

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

 äÉ°ThôØe . ∞FÉXh
äƒ«Hh ≥≤°T   QÉéjEG

±Ó¨dG

πNóJ ¢ùµ«∏«µjh áª∏c 
ájõ«∏µfE’G á¨∏dG É«ª°SQ

لو�ض اجنلي�ض - رويرتز - حدث هذا من قبل مع »زيروك�ض« وبعدها 

»غوجل«، واالن تدخل كلمة »ويكيليك�ض«، قائمة اال�سماء ال�سحيحة 

التي �ساع ا�ستخدامها بدرجة كبرية مبا يوؤهلها ر�سميا لدخول اللغة 

االنكليزية.

واعلن املركز العاملي ملراقبة اللغة )غلوبال النغويدج مونيتور(، الذي 

يتخذ من تك�سا�ض مقرا له، الثالثاء، ان موقع »ويكيليك�ض« االلكرتوين 

الذي ن�رش االف الوثائق احلكومية االمريكية ال�رشية، اأ�سبح يرتدد على 

األ�سنة كثرية وانه حقق معايري االنت�سار والعمق املطلوبة لي�سبح كلمة يف 

حد ذاتها.

وقال بول جيه جيه بيياك، الذي يراأ�ض املركز »ويكيليك�ض ان�سم لعدد 

من و�سائل االعالم اجلديدة و�رشكات التكنولوجيا الكربى التي دخلت 

ا�سماوؤها واأعمالها اللغة منها غوغل وتويرت واملوقع االجتماعي 

في�سبوك«.

واأظهر بحث املركز العاملي ملراقبة اللغة، ان كلمة »ويكيليك�ض« ظهرت 

للمرة االوىل يف و�سائل االعالم العاملية عام 2006. وا�ستخدمت 

الكلمة حتى االن اأكرث من 300 مليون مرة. واملعيار الذي ي�سعه 

املركز يق�سي با�ستخدام الكلمة على االقل 25 الف مرة يف و�سائل اعالم 

ت�ستخدم االنكليزية.

وتابع املركز ان مقطع »ويكي« من كلمة »ويكيليك�ض« اأ�سوله ترجع اىل 

هاواي ويعني »�رشيع«، اما املقطع الثاين وهو »ليك�ض«، فيعك�ض مهمة 

املوقع الذي ال ي�سعى للربح يف الك�سف عن وثائق �رشية وخا�سة.

AÉ°ùædGh „É°SCG
يحر�ض اأ�ساجن على اأن يظهر يف و�سائل االإعالم واإىل جانبه فتاة 

جميلة. هذا ما حدث يف ت�رشين الثاين املا�سي حني قرر اأن يتحدث 

يف نادي ال�سحافة يف جنيف، يف اليوم الذي �سبق مناق�سة االأمم 

املتحدة ل�سجل الواليات املتحدة االأمريكية يف حقوق االإن�سان. يومها 

مل يتوقف ومي�ض العد�سات عن العبث بعيون اأ�ساجن، فيما مل يتوقف 

هو عن ال�سعال، نتيجة اإ�سابته بالتهاب حاد يف الق�سبة الهوائية. اإىل 

جانبه، جل�ست فتاة فائقة اجلمال، حر�ست على العناية ال�سديدة بالرجل 

الذي اأحاط به احلرا�ض. �سكبت له املاء واأ�رشبته بيدها، راقبت مئات 

ت بهم الغرفة ال�سيقة، كاأنها تريد اأن تقول:  ال�سحافيني الذين غ�سّ

»هذا حبيبي اإىل جانبي، ال تن�سوا اأن تذكروا هذا يف تقاريركم«. لكن 

هوية هذه الفتاة مل تعرف بعد. يف تلك القاعة، اإىل جانب ال�سحافيني، 

كان يجل�ض �ساب يف مقتبل العمر، مل ي�ساأل ومل يجب عن االأ�سئلة، بل 

كان يبت�سم مزهّوًا بالن�رش الذي حققه. من هو هذا ال�ساب؟ �سوؤال متلك 

»االأخبار« االإجابة عنه.

امل�سهد نف�سه تكرر اأمام العد�سات التي اقتن�ست اأ�ساجن حلظة خروجه من 

احلجز الربيطاين بكفالة م�رشوطة، فتاة اأخرى جميلة وقفت اإىل جانبه، 

وهو يتحدث عن براءته االأكيدة وعن تخّوفه من اأن ُيرّحل اإىل الواليات 

املتحدة االأمريكية ليحاكم على تهم مزعومة مل يثبت اأنه ارتكبها. يف 

ق�رش نورفولك يعي�ض اأ�ساجن االآن ويف يده �سوار اإلكرتوين لتتّبع حركته، 

حول الق�رش اأ�سوار �ستحميه لبع�ض الوقت، لكن الدر�ض الذي تعّلمه 

اأ�ساجن من ال�سويد هو اأن احلماية الكاملة تعني العي�ض بعيدًا عن �سقق 

الن�ساء.



6

www.ghorbanews.com

Thursday December 23,  2010- Vol 3 Issue#95

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

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

Picture: NY Times

بلة مقا

م�سوؤول فل�سطيني لــ » غربة »:  الرئي�س الفل�سطيني متم�سك 
بثوابت الق�سية الفل�سطينية ، وامل�ساحلة اأ�سبحت و�سيكة 

عبد�لله فوؤ�د �أبو ح�سي�س _ مكتب فل�سطني _ 
خا�س غربة نيوز 

اأكد  االأمني العام جلبهة التحرير الفل�سطينية د. وا�سل اأبو 

يو�سف  اأن املفاو�سات و�سلت اىل الطريق امل�سدود  ، رغم 

كافة ال�سغوط التي تتعر�ض لها القيادة الفل�سطينية والرئي�ض 

ابو مازن 

وتابع قوله :  اأن الرئي�ض اأبو مازن اأ�سار  اإن املع�سلة 

الكربى تكمن يف اإعطاء �سمانات اأمريكية الإ�رشائيل ت�سمل 

ق�سايا الو�سع النهائي، �سواء تاأجيل التفاو�ض حول 

الالجئني والقد�ض، اأو امل�ض باحلدود حتت م�سميات �سم 

غور االأردن والكتل اال�ستيطانية واأحوا�ض املياه وحدود 

اجلدار، اأو اأخذ كل احلقائق التي اأقامها االحتالل باحل�سبان 

يف احلل النهائي، ومن هنا كان موقف الرئي�ض اأبو مازن 

الراف�ض للعودة اىل دائرة املفاو�سات دون الوقف الكامل 

لال�ستيطان يف ال�سفة وخا�سة القد�ض وحتديد مرجعية لكافة 

الق�سايا .

وقال اأبو يو�سف خالل مقابلة خا�سة مع مرا�سل » غربة 

نيوز يف فل�سطني« اليوم  مل يدع الرئي�ض ثغرة اأمام املجتمع 

الدويل اإال واأغلقها ،موؤكدا اأن الرئي�ض عبا�ض  يرتكز على 

ال�رشعية الدولية وال�رشعية العربية وال�رشعية الفل�سطينية ، 

م�سريا انه ركز على كافة قرارات االأمم املتحدة وجمل�ض 

االأمن الدويل التي عاجلت االحتالل االأ�رشائيلى لالآرا�سى 

الفل�سطينية كذلك اال�ستيطان االأ�رشائيلى وكافة م�ساريع تهويد 

مدينة القد�ض ، هذه القرارات التي اعتربت االحتالل غري 

�رشعي وكذلك اال�ستيطان وان اإ�رشائيل با�ستمرارها يف 

عدم تنفيذ قرارات ال�رشعية الدولية تتحدى العامل اأجمع ، 

ومتار�ض وكاأنها دولة فوق القانون وفوق امل�سائلة ، هذا 

من جهة ، ومن جهة اأخرى ركز على اأن اجلانب الفل�سطيني 

اأوفى بكافة التزاماته �سواء يف خطة خارطة الطريق 

وباعرتاف من الرباعية الدولية ، اأو باال�ستجابة لرغبة 

املجتمع الدويل والواليات املتحدة االأمريكية يف اإجراء 

مفاو�سات مبا�رشة وغري مبا�رشة ) عن قرب ( مع اجلانب 

االأ�رشائيلى .

واأ�سار اأبو يو�سف  اأن الرئي�ض اأبو مازن  كان يوؤكد اأنه 

على يقني اأن حكومة اإ�رشائيل لن ت�ستجيب لنداء ال�سالم وال 

للمطالب الدولية اأو االأمريكية ب�رشورة اإعالنها ال�رشيح 

باأنها على ا�ستعداد لالن�سحاب من االأرا�سي الفل�سطينية 

والعربية التي احتلتها يف الرابع من يونيو عام 1967 مبا 

فيها القد�ض ال�رشقية.

واأكد االأمني العام جلبهة التحرير الفل�سطينية اأن  اأبو مازن 

حدد بو�سلة الن�سال باجتاه التم�سك بالثوابت وامل�رشوع 

الوطني الفل�سطيني، برنامج اإنهاء االحتالل، وحق 

العودة وتقرير امل�سري واإقامة الدولة على حدود 1967 

وعا�سمتها القد�ض، وا�ستعادة البعد العربي والدويل للق�سية 

الفل�سطينية وتفعيل حركة الت�سامن الدويل والقرارات 

الدولية ومن بني تلك اخليارات .

واأو�سح  اأبو يو�سف اإىل اأن الرئي�ض اأبو مازن  اأكد التوجه 

اإىل االأمم املتحدة من اجل و�سع اإطار اتفاق ت�سوية وتقدميه 

اإىل كال اجلانبني ، اأو اللجوء اىل اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة ، وهذا ما مت االتفاق عليه يف اجتماعات جلنة 

املتابعة العربية لدعم اجلانب الفل�سطيني من اجل اللجوء اإىل 

املنظمة االأممية. 

وحول ملف القد�ض قال اأبو يو�سف خالل مقابلته  اأن الرئي�ض 

اأبو مازن يويل اهتمام كلي للقد�ض وهو من يدعو ب�سكل دائم 

اىل وقف ا�ستمرار االنتهاكات االإ�رشائيلية يف القد�ض وجميع 

اأرجاء ال�سفة الغربية خا�سة اأعمال اال�ستيطان 

واالإعالن عن خمططات اإ�رشائيلية جديدة، 

واعترب الرئي�ض ابو مازن اأن ذلك يوؤكد على اأن 

حكومة اإ�رشائيل توا�سل حماوالتها لتقوي�ض 

العملية ال�سيا�سية وتعطيل املفاو�سات. 

واأ�ساف :  اأن الرئي�ض يوؤكد يف اجتماعات 

اللجنة التنفيذية اإن جناح امل�ساعي االأمريكية 

وجهود اللجنة الرباعية الدولية اإمنا يعتمد 

يف هذه اللحظة على الوقف التام لال�ستيطان 

وااللتزام بخط الرابع من حزيران/ يونيو 

كاأ�سا�ض لتحديد احلدود بني دولة فل�سطني 

واإ�رشائيل متهيدا لبحث كافة ق�سايا الو�سع 

النهائي. 

وقال اأمني عام جبهة التحرير اأن الرئي�ض 

عبا�ض طالب احلكومة االإ�رشائيلية بوقف 

قرارات �سحب هويات نواب »حما�ض« 

املقد�سيني واإبعادهم من القد�ض، واأكد اأن 

القرار االإ�رشائيلي ياأتي �سمن خمطط يهدف 

اإىل اإخالء املدينة من رموزها واال�ستفراد 

مبواطنيها وو�سف القرار باأنه قرار �سيا�سي 

بامتياز اتخذه االحتالل بدوافع عن�رشية، 

معتربا ذلك  يف �سياق تهجري ال�سكان االأ�سليني 

ملدينة القد�ض.

واأ�سار اأن اال�ستمرار يف التهويد ي�رشع  من 

وترية تنفيذ املخطط االإ�رشائيلي بتهويد 

املدينة.

واأو�سح د. وا�سل اأبو يو�سف  اأن الرئي�ض اأبو 

مازن دعا اإىل و�سع حد ملثل هذه االنتهاكات 

االإجرامية �سد اأع�ساء املوؤ�س�سة الربملانية، 

و�رشورة اتخاذ مواقف عملية اإزاء امتهان 

االحتالل االإ�رشائيلي احل�سانة الربملانية بدءًا 

باالختطاف ومن ثم االإبعاد، و�سواًل اىل 

مقا�ساة االحتالل.

وحول ما  جاء يف خطاب  اإ�سماعيل هنية خالل  مهرجان 

حركة حما�ض ياأتي يف �سياق اخلطاب العام حلركة حما�ض 

واأهم ما مييزه عاملني الزمان واملكان فعامل الزمان ياأتي 

يف ظل ح�سار اإ�رشائيلي وف�سل خيار املفاو�سات، كما 

اأن اخلطاب �سم مفردات ت�ساحلية ، ولكن حتمل م�سوؤولة 

امل�ساحلة الوطنية من منطلق قوة للطرف االآخر يوؤكد باأن 

حركة حما�ض تتهرب من هذا املو�سوع، بدال من الدعوة 

اإىل �رشورة تبني احلوار الفاعل والهادئ والبناء يف حل 

الق�سايا الداخلية العالقة، الفتا كذلك اإىل اأن من اأهم النقاط 

التي حتدث عنها هنية الهدنة مع اإ�رشائيل  باعتبارها  لي�ست 

حمرمة وتفر�سها عوامل امل�سلحة الوطنية الفل�سطينية .

 ودعا د. اأبو يو�سف االإخوة يف حركة حما�ض اىل التوقف عن 

قمع احلرية والدميقراطية الأن من يريد من ال�سعب اأن يقاوم 

وي�سمد ال ميكن اأن يقمع �سعبه .

واأو�سح اأن حما�ض تريد مقاومة مبا يخدم �سيا�ستها، 

املقاومة يجب اأن يكون متفق عليها وطنيا، فهي قرار وطني 

ولي�ست قرارا حزبيا اأو قرار �سلطة،

ويجب اأن يكون اأي موقف نابع من امل�سلحة الوطنية العليا 

لل�سعب الفل�سطيني  ولي�ض مبا يخدم �سيا�سة حركة حما�ض 

واأجندتها، املقاومة يجب اأن تكون نابعة من اأجندة وطنية 

متفق عليها من اجلميع وفق تكتيك )اأين ومتى وكيف( يخدم 

ويثبت حقنا يف املقاومة.

وفى ملف امل�ساحلة الفل�سطينية اأكد اأبو يو�سف اأن  هناك 

موؤ�رشات الإجنازها وباتت و�سيكة خا�سة وان وفدي حما�ض 

وفتح �سيلتقون قريبا يف دم�سق من اجل التو�سل لتفاهمات 

والت�رشيع يف اجنازها منوها اإىل  اأن هناك مبادرات من كافة 

االأ�سقاء العرب للتدخل بحل كافة العقد العالقة و�سوال الإنهاء 

اأى ازمات وتذليل العقبات التي تقف بطريق امل�ساحلة م�سددا 

انه يجب االإهتمام بالوثيقة امل�رشية الأنها ت�سب مب�سلحة 

الفل�سطينيني وتعمل من اجل اإنهاء االإنق�سام .

 واأ�ساف : لقد باتت مهمة تذليل العقبات التي حتول دون 

توقيع وتطبيق الورقة امل�رشية �رشورية من اأجل ا�ستئناف 

احلوار، ولكن توقيع تلك الورقة، حتى واإن حدث بعد االتفاق 

على حتقيق التفاهمات الداخلية الفل�سطينية – الفل�سطينية 

امللزمة عند التطبيق، ال يعني اأن الطريق �ست�سبح �سالكة اأمام 

امل�ساحلة، فالتطبيق للورقة امل�رشية �سيكون رمبا اأ�سعب من 

التوقيع عليها. 

واأ�سار اإىل اأن الورقة امل�رشية توؤكد على ت�سكيل حكومة وحدة 

وطنية اأو وفاق وطني اأثناء املرحلة االنتقالية، واإجراء 

االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية وكذلك اإجراء انتخابات 

للمجل�ض الوطني على اأر�سية التمثيل الن�سبي ،مو�سحا اأن اى 

م�ساحلة بدون التوافق الوطني  القادر على جت�سيد وحدة 

ال�سعب و الق�سية و الكيان و القيادة، وامل�ستند اإىل برنامج 

وطني متفق عليه يج�سد القوا�سم امل�سرتكة، ال ميكن اأن يكون 

هناك اأي درجة من الدميقراطية اأو احلرية اأو �سيادة القانون 

اأو االإ�سالح احلقيقي. 

 وقال االأمني العام جلبهة التحرير الفل�سطينية اإن اأي م�ساحلة، 

حتى تنجح وت�ستمر، فال بد اأن جتمع ما بني جت�سيد ركائز 

امل�سلحة الوطنية العليا عرب اإ�سرتاتيجية وطنية جديدة، 

ترتبط بالربنامج الوطني وال�رشاكة ال�سيا�سية واالأ�سا�ض 

الدميقراطي، بحيث ت�ستند اإىل ما مت التو�سل اإليه اأثناء جوالت 

احلوار منذ  اإعالن القاهرة يف اآذار عام 2005، مرورًا 

بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006، اإىل الورقة امل�رشية 

عام 2009، بحيث ت�سعى اإىل تطوير عنا�رش االتفاق الوطني 

ا�ستجابة للخربات والتطورات وامل�ستجدات، ومبا يكفل 

تذليل االأ�سباب والعقبات والعوائق التي حالت دون اإجناز 

امل�ساحلة الوطنية حتى االآن.    



The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

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

Picture: NY Times

7 Thursday December 23,  2010- Vol 3 Issue#95

www.ghorbanews.com

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800
Fax: 718-408-1845

ghorbanews1@
yahoo.com

mail@ghorbanews.com

Üô©dGQÉÑNG

NANNY WANTED
Wanted, live-in only nanny for 
two children ages 19 mo. & 3 yrs 
oldin Staten Island NY.
 Prefer a woman who needs a place 
to live. Someone who can speak 
English/Arabic.  Someone with 
experience who will take care 
of children and help with some 
housekeeping and light cooking.
 For more information please call 
646-584-6418. 

∫ÉØWG á«Hôe Üƒ∏£e

  øJÉà°S IôjõL ‘  ∫ÉØWCÓd á«Hôe Üƒ∏£e
.∑Qƒjƒ«f ófÓ°ùjCG

 ¢üî°T . ¢û«©∏d ¿Éµe ¤EG êÉà– ICGôeG π°†ØJ  
 .á«Hô©dGh ájõ«∏µf’G çóëàdG øµÁ

∫ÉØW’G á«HôJ ‘ IÈN áÑMÉ°U
 ÒHóàdG »ØH IóYÉ°ùŸGh É¡fÉµeÉH øe π°†Øj

.ïÑ£dGh ‹õæŸG
ºbôdÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ  

.646-584-6418 

QÉªãà°SEÓd áª«¶Y á°Uôa
 hCG ™«Ñ∏d  .. á°û«°T -¬```«aÉc -º``©£e

ácQÉ``°ûª∏d
(ÆôØàdG Ωó©d )

2007 òæe ºFÉb ¢ùfõH
 áÄ«¡dG øe A ôjó≤J ≈∏Y π°UÉM

∑Qƒjƒ«f ≈a á«ë°üdG
ÉjQƒà°SCG §°Sh õ«‡ ¿Éµe
ÆôØàdG Ωó©d Ö°SÉæe ô©°S

 ∫É°üJE’G AÉLQ äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
:≈∏Y

(646) 591- 6943
(646) 338- 8002



8

www.ghorbanews.com

Thursday December 23,  2010- Vol 3 Issue#95

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

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

Picture: NY Times

Üô©dGQÉÑNG



The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

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

Picture: NY Times

9 Thursday December 23,  2010- Vol 3 Issue#95

www.ghorbanews.com

Üô©dGQÉÑNG



10

www.ghorbanews.com

Thursday December 23,  2010- Vol 3 Issue#95

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

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

Picture: NY Times

ø∏chôH ‘ êOôjÉÑdG á≤£æe Ö∏b ‘ á©Ñ£e 

.∂jô°T hCG IÈN ÖMÉ°U ∞Xƒe Ö∏£J 
646-294-1237 :∫É°üJEÓd

اخبارالعامل



The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

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

Picture: NY Times

11 Thursday December 23,  2010- Vol 3 Issue#95

www.ghorbanews.com

اخبارالعامل



12

www.ghorbanews.com

Thursday December 23,  2010- Vol 3 Issue#95

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

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

Picture: NY Times

øª«d GQ ÉÑNG

 á«æª«dG äÉfhõîŸG :¢ùµ«∏«µj 
 IóYÉ≤∏d π¡°S ±óg á©°ûŸG

 عبد الغني اليو�سفي

ك�سفت وثيقة دبلوما�سية اأمريكية �رشبها موقع »ويكيليك�ض« اأن م�سوؤوال حكوميا 

مينيا بارزا اأبلغ دبلوما�سيني اأمريكيني اأن �سعف االإجراءات االأمنية يف خمزن 

املواد امل�سعة الوحيد املوجود يف البالد يعني اأن موادا

خطرية قد ت�سقط يف يد االإرهابيني. ووفقا للربقية التي ن�رشتها �سحيفة »ذي 

غارديان« الربيطانية اليوم االثنني واملر�سلة من ال�سفارة االأمريكية اأبلغ 

امل�سوؤول االأمريكيني باأن احلار�ض الوحيد الذي كان يتوىل حرا�سة مبنى اللجنة 

الوطنية للطاقة الذرية يف اليمن نقل من مكانه واأن دائرة املراقبة التلفزيونية 

الوحيدة معطلة منذ �ستة اأ�سهر )قبل اإبالغه الدبلوما�سيني(. وحذر امل�سوؤول من 

اأنه مل يعد هناك ما يحول ب�سكل كبري بني »االأ�رشار« و«املواد النووية اليمنية«. 

وحملت هذه الربقية تاريخ 9 كانون الثاين )يناير( املا�سي، واأر�سلتها ال�سفارة 

االأمريكية يف �سنعاء اإىل كل من وكالة اال�ستخبارات االأمريكية )�سي.اآي.اإيه( 

ومكتب التحقيقات الفيدرايل )اإف.بي.اآي( ووزارة االأمن الداخلي ووزيرة 

اخلارجية واآخرين. وو�سفت الربقية التي �سنفها ال�سفري االأمريكي �ستيفن 

�سيت�ض على اأنها �رشية والتي مت ار�سالها يف عقاب واقعة قنبلة الكري�سما�ض 

مبا�رشة كيف »تو�سل« امل�سوؤول »القلق« اإىل الواليات املتحدة للم�ساعدة يف 

اإقناع احلكومة اليمنية »بتخلي�ض البالد من كل املواد حلني �سمان تاأمينها اأو 

ال�رشوع فورا يف حت�سني االإجراءات االأمنية يف مبنى اللجنة الوطنية للطاقة 

الذرية«. وك�سفت الربقية عن اأن املن�ساأة ت�سم كميات كبرية من املواد امل�سعة 

التي ت�ستخدمها امل�ست�سفيات واجلامعات املحلية، كما ت�ستخدم يف االأبحاث 

الزراعية وحقول النفط. ووفقا لل�سحيفة فاإن املجتمع الدويل يخ�سى من 

احتمال ا�ستخدام النظائر امل�سعة يف ت�سنيع قنبلة قذرة، ت�سم مواد نا�سفة 

ب�سيطة مع مواد م�سعة، ميكنها االنت�سار على نطاق وا�سع. ورغم اأن النظائر 

لي�ست قابلة لالنفجار يف حد ذاتها كما اأنها ال توؤدي اإىل �سقوط اأعداد كبرية 

من القتلى، اإال اأنها كفيلة بالت�سبب يف دمار هائل لقدرتها على ن�رش الن�ساط 

االإ�سعاعي على نطاق وا�سع. 

           AÉ©æ°U ôµ©J ⁄h ÉcÒeG äôµY ¢ùµ«∏«µjh øª«dG ‘ IóYÉ≤dG ºî°V ΩÓY’G:ÊÉjQ’G
اأكد امل�ست�سار ال�سيا�سي لرئي�ض اجلمهورية، الدكتور عبد الكرمي 

االرياين، اأن اليمن با�ستطاعته الق�ساء على »القاعدة« مبفرده، 

الفتا اإىل االأمريكان طالبوا »مرارا« بامل�ساركة يف عمليات 

اأر�سية لتعقب »القاعدة« واأن طلبهم »رف�ض رف�سا مطلقا«، 

منوها اإىل اأن العالقات اليمنية االأمريكية »جيدة وطبيعية«.

واأو�سح الدكتور االرياين يف حوار مع قناة »فران�ض 24« 

يف رده على �سوؤال عن حتول اليمن اإىل بوؤرة لـ«لقاعدة«، اأن 

»االإعالم �سخم حجم القاعدة يف اليمن«.

وقال: »ال �سك القاعدة موجودة يف اليمن وهي تقوم باأعمال كلنا 

نعرفها، لكنني اأعتقد اأن حجمها وم�ساحة االأر�ض التي يعملون 

فيها لي�ست بال�سكل الذي يتم ت�سويره«.

واأ�ساف: »االإ�سكالية اأن جماعة القاعدة ال يعي�سون مبفردهم 

كقاعدة، هم يعي�سون مع اأوالدهم ون�سائهم واأغنامهم وجمالهم، 

وال ت�ستطيع اأن ت�رشب القاعدة دون اأن ت�رش باملدنيني«.

ورف�ض الدكتور االإرياين ت�سوير الو�سع يف اليمن مبا يحدث يف 

باك�ستان اأو اأفغان�ستان، قائال: »هذا اأبعد من اخليال«.

ويف رده على �سوؤال عما اإذا كان الهدوء يف اجلنوب يعني اأنه 

مت جتاوز مرحلة االحتقان ال�سيا�سي احلا�سلة قال الدكتور 

االرياين: »احلراك �سخم وطرح يف اإطار اأو�سع من اإطاره، لكن 

ال ميكن اإنكار اأن هناك مطالب �سيا�سية واقت�سادية، م�رشوعة 

يجري التعامل معها قدر االإمكان«.

الدكتور االإرياين حتدث عن الو�سع االقت�سادي وق�سية التمرد 

احلوثي، واحلوار ال�سيا�سي مع املعار�سة، وفيما يلي ن�ض 

احلوار:

* مرحبا بكم م�ساهدينا يف هذا العدد اجلديد من حوار »فورن�ست 

كات«. �سيفنا اليوم هو امل�ست�سار ال�سيا�سي لرئي�ض اجلمهورية 

اليمنية ورئي�ض وزراء �سابق يف اليمن عبدالكرمي االرياين. اأهال 

و�سهال بكم ال�سيد االرياين.

- مرحبا اأهال.

* نبداأ اأوال �سيد االرياين بالو�سع ال�سيا�سي يف اليمن كيف هو 

الو�سع ال�سيا�سي اليمني؟

- الو�سع ال�سيا�سي كاأي و�سع �سيا�سي دائما متحرك وحاليا 

هناك جدل وحوار مع املعار�سة حول انتخابات قادمة وال �سك 

اأنه و�سع �سيا�سي نا�سط ومتدفق.

* طيب هداأت االأمور يف اجلنوب، هل هذا يعني اأنه مت جتاوز 

مرحلة االحتقان ال�سيا�سي احلا�سلة؟

- مل يتم جتاوزها نهائيا الأن هناك ق�سايا يجب التعامل معها 

حتى يتم التجاوز نهائيا، لكن ق�سية احلراك اأعتقد �سخمت 

وطرحت يف اإطار اأو�سع من اإطارها لكنها ق�سية ال ميكن اأن ننكر 

اأن هناك مطالب م�رشوعة يجري التعامل معها قدر االإمكان ويف 

النهاية...

* )مقاطعة(: مطالب �سيا�سية؟

- �سيا�سية وتقدر تقول مادية.

* اقت�سادية يعني...؟

- دعني اأقول لك اإن الو�سع االقت�سادي يف اليمن �سماال وجنوبا 

و�سع �سعب جدا.. جدا، لذلك جتد اأن الذين يعانون من 

االأو�ساع االقت�سادية يف اجلنوب يعتربون اأن الوحدة هي التي 

ت�سببت يف هذا، بينما االآخرون يف ال�سمال يلومون احلكومة 

فكلها و�سع اقت�سادي وطبيعي الراأي العام وال�سعور العفوي ال 

بد اأن يبحث عن و�سيلة الإ�سقاط همومه عليها.

* التهديد احلوثي هل مازال قائما؟

- حاليا هناك و�ساطة قطرية واالأمور تتحرك بطريقة ايجابية 

واأعتقد اإذا و�سلت الو�ساطة القطرية اإىل مبتغاها اأن التهديد 

احلوثي �سينتهي نهائيا ويبداأ التعمري.

* ما هو الهدف من هذه الو�ساطة �سيد االرياين؟

- اأوال: اإيقاف احلرب، ثانيا: اإنهاء اأ�سباب اخلالف وخ�سو�سا 

يف املراحل االأخرية هناك ق�سايا مثل اإطالق املعتقلني من 

احلوثيني، واإطالق املخطوفني عند احلوثيني، وت�سليم بع�ض 

االأ�سلحة التي ا�ستولوا عليها وهي اأ�سلحة ثقيلة ال يجوز اأن تكون 

اإال بيد احلكومة، واأعتقد اأن املرحلة اإذا جتاوزنا هذه املرحلة 

ف�ستبداأ مرحلة االإعمار، واالإعمار هو الذي ينهي امل�سكلة الأن 

املنطقة من اأفقر مناطق اليمن.

* على ذكر االإعمار �سيد االرياين هناك من يقول اإن التهمي�ض هو 

�سبب ثورة احلوثيني قبل اأن يكون م�ساألة عقائدية هل هذا �سحيح؟

- هذا له تاأثري ولي�ست ال�سبب املطلق؛ الأنه �رشاحة ح�سل 

ومازال اأعتقد �سيء من -دعنا نقول- الزحف �سد املذهب 

الزيدي من فئات �سلفية متطرفة ال يقرونهم على مذهبهم فهناك 

تهمي�ض، هناك م�ساكل اقت�سادية لكن ال يجوز اأن ننكر اأن هناك 

من يحاول اأن يق�سي على املذهب الزيدي، وهو مذهب عا�ض 

يف اليمن منذ القرن الثالث الرابع الهجري ال ت�ستطيع اأن تق�سي 

عليه لكن فهي ظاهرة يف العامل العربي حماوالت اإلغاء مذاهب 

واإحالل مذهب واحد.

* �سنعود اإىل هذه النقطة بعد قليل، هل �سحيح اأي�سا اأن اليمن يف 

الطريق اإىل اأن يكون معقال جديدا لتنظيم القاعدة؟

- هذا اأعتقد اأمر م�سخم ت�سخيما كبريا ال �سك القاعدة موجودة 

يف اليمن وهي تقوم باأعمال كلنا نعرفها لكنني اأعتقد اأن حجمها 

وم�ساحة االأر�ض التي يعملون فيها ولي�ست بال�سكل الذي يتم 

ت�سويره.

* يعني ال جمال للمقارنة بني اليمن واأفغان�ستان؟

- هذا ابعد من اخليال، االأحداث التي جتري والتي جرت 

يف اليمن اأو من اليمن هي ال تختلف عن حادثة »تاميزكوير« 

يف نيويورك جمموعة من االأفراد ح�رشوا �سيارة وكادوا اأن 

يفجروها ويقتل النا�ض بالع�رشات ال تختلف عن حالة ال�سخ�ض 

الذي فجر اأخريا يف ا�ستوكهومل، نف�ض حكاية عبد املطلب، لي�ض 

بحاجة اإىل جي�ض جرار حتى يح�رش لكي يركب طائرة وهو معباأ 

باملتفجرات كذلك الطرود، الطرود الربيدية لي�ست بحاجة اإىل 

جي�ض جرار عدد من الفنيني يح�رشوها املهم ترتيب اإي�سالها هذا 

هو.

* طيب ك�سفت بع�ض وثائق و«يكيليك�ض« اأن الرئي�ض اليمني 

علي عبد الله �سالح �ساند اأو على االأقل نقول غ�ض الطرف عن 

ال�رشبات اجلوية االأمريكية التي ا�ستهدفت القاعدة يف اليمن 

�سحيح هذا االأمر؟

- اأوال مل يكن �رشا قبل و«يكيليك�ض« على االإطالق اأن هناك 

تعاونا مك�سوفا، بدل ما نقول معلن.

* لكن اليمن مل تعلن؟

- اأنا حري�ض على اأن اأكون �سادقا معك بدل ما اأقول معلن كان 

هناك �رش مك�سوف للكافة اأن هناك تعاونا بني الواليات املتحدة 

واليمن، اليمن يتوىل جمع املعلومات االأر�سية والطائرات بدون 

طيار االأمريكية جتمع �سور ومعلومات على 

االأر�ض ثم يتفق الطرفان اأن لدينا هدفا يجب 

اأن ن�رشبه، االإ�سكالية اأن جماعة القاعدة ال 

يعي�سون مبفردهم كقاعدة هم يعي�سون مع 

اأوالدهم ون�سائهم واأغنامهم وجمالهم وكل 

ما لديهم ال ت�ستطيع اأن ت�رشب القاعدة وال 

ت�رش باملدنيني، اإ�سابة املدنيني خطاأ ويجري 

االآن التح�سري لتعوي�ض جميع االأ�رش املدنية.

* هل هي من يحارب فعال »القاعدة«؟ هناك 

من ي�سبه اليمن بباك�ستان يعني انه يغ�ض 

الطرف حني ويحارب حينا اآخر؟

- املثل يقول: »العربة باخلوامت«، اأنا متاأكد 

اأن اليمن �سيق�سي على القاعدة وعندئذ �سيقتنع 

العامل انه يحارب القاعدة، ق�سية باك�ستان، 

ق�سية كربى، ق�سية تختلف لها جذور اأوال 

باك�ستان واأفغان�ستان التداخل ال�سعبي بني 

الب�ستون يف باك�ستان واأفغان�ستان اأنت 

تعرف اأن الب�ستون اليعرتفون باحلدود بحجة 

اأن االجنليز ق�سموا الب�ستون بني باك�ستان 

واأفغان�ستان.

* يعني اأمر اليمن خمتلف متاما �سيد االرياين 

طلبتم م�ساعدة ملحاربة القاعدة ما هي نوع 

هذه امل�ساعدة؟

- حاليا امل�ساعدة باالآالت ومعدات 

باال�ستطالع اجلوي بالتدريب وهذا هو 

العن�رش الرئي�سي تدريب القوات اليمنية.

* مل يكن هناك تدخل اأمريكي مبا�رش؟

- ال، مبا�رش اأبدا، طلبوا مرارا اأن ي�ساركوا 

يف عمليات اأر�سية ورف�ض رف�سا مطلقا.

* ما هي عالقات اليمن اليوم بوا�سنطن 

بالواليات املتحدة؟

- اأنا اأعتربها عالقات جيدة طبيعية مل تعكرها 

و«يكيليك�ض«، و«يكيليك�ض« عكرت اأمريكا 

ماعكرت اليمن.

* يف موؤمتر قدمت م�ساعدات لليمن من طرف جمموعة دولية اأو 

ال؟

- موؤمتر لندن.

* نعم فعال هل هي كافية ثم فيما ت�ستعمل هذه امل�ساعدات؟

- اأوال كل امل�ساعدات هي بيد الذين...

* )مقاطعة(: هل قدم لكم ما طلبتم؟

- لي�ض كل ما طلبنا، نحن كنا طلبنا اعتقد ع�رشة مليارات دوالر، 

وحتدد حوايل �ستة مليارات، لكن هذه امل�ساعدات هي بيد 

املانحني اأنف�سهم يتعرفون على امل�ساريع بالتعاون مع احلكومة 

اليمنية ويبدوؤون بتنفيذها فهناك م�ساريع عديدة مت التعرف عليها 

بع�سها بداأ بالتنفيذ وبع�سها التنفيذ قادم.

* ق�سية الطرود التي اأر�سلت من اليمن نعود مرة اأخرى اإىل هذه 

الق�سية هل هناك جديد يف التحقيقات؟

- اآخر ما �سمعته اأن بع�ض املتعاونني ولي�ض الفاعلني قد األقي 

القب�ض عليهم هل �سيوؤدي ذلك اإىل التعرف على الفاعلني طبعا 

االإعالم قال اإن هناك خريج هند�سة �سعودي ا�سمه الع�سريي يعني 

من منطقة ع�سري جنوب اململكة هو العقل املدبر فنيا وراء �سواء 

حالة عبد املطلب اأو ال�سخ�ض الذي...

* )مقاطعة(: هل حدد انتماوؤهم اإىل اأي جهة ينتمون؟

- »القاعدة«، لكنهم �سعوديون، وال�سعودي الذي ذهب اإىل 

اأن وقف اأمام االأمري حممد بن نايف ح�رش يف اليمن وتفجر 

يف ال�سعودية، لكن اجلانب ال�سعودي ن�سيط جدا يف القاعدة يف 

اليمن...

* �سكرا لك �سكرا. اإذن، اأ�سكر ال�سيد عبدالكرمي االرياين. اأذكر 

باأنكم امل�ست�سار ال�سيا�سي للرئي�ض اليمني علي عبد الله �سالح 

ورئي�ض وزراء �سابق. �سكرا لكم م�ساهدينا نلتقي يف عدد جديد 

من برنامج حوار »فورن�ست كات« اإىل اللقاء.

قناة فران�ض 
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¿Éæ°SCÓd õ°ùcCG õcôe
Special Offer  75 $

initial exam
x-ray

 cleaning

Special Offer
 50% Off

all  kindS Of
 OrthOdOnticS caSeS.

Laser cavity treatment"
عالج اال�سنان بالليزر 

one visit root canal 
treatment

عالج الع�سب بجل�سة

واحدة 

 implant and mini 
implants "

زراعة اال�سنان وامليني امبلنت

bridges and crowns
 جميع انواع التيجان و اجل�سور

()الرتكيبات
dentures"

اطقم اال�سنان الكاملة و اجلزئية

oral surgery"
 جراحة الفم و اال�سنان و القلع

اجلراحي

teeth whitening"
تبي�ض اال�سنان يف جل�سة واحدة 

orthodontics"
جميع ا�سكال تقومي اال�سنان ÚeCÉàdG ´GƒfCG Ö∏ZCG πÑ≤f

äÉfÓYG
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 áæjóe ‘ ™«Ñ∏d …ô°ShôZ πfi
¢ùµfhÈdG

 ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
:ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJE’G

718-607-2967

 øJÉà°S ‘ ™«Ñ∏d ≈¡≤eh º©£e
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 ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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347-432-9394

ت�سلية

نكات 
بعد بحث دام عدة �سنوات وقف العامل اأمام ح�سد كبري 

من النا�ض ومن بينهم علماء العامل :واأخريًا وبعد عدة 

�سنوات اإليكم ما تو�سلت اإليه و�سع العامل على من�سدة 

اأمامه عنكبوتًا ثم قال للعنكبوت : ام�ض لالأمام خطوتني 

،ففعل العنكبوت ثم قال :ارجع للخلف خطوتني ، ففعل 

العنكبوت ذلك ثم اأخذ العنكبوت وخلع يديه ورجليه 

كلها ، ثم و�سعها على املن�سدة مرة اأخرى وقل : 

ام�ض لالأمام خطوتني ،فلم يفعل العنكبوت ثم قال مرة 

اأخرى : ام�ض للخلف خطوتني ،فلم يفعل ذلك اأي�سًا 

وهنا نظر العامل للجمهور بكل ثقة وافتخار وقال 

:اأراأيتم ذلك ،هذا ما تو�سلت اإليه ،باأن العنكبوت اإذا 

فقد اأرجله يفقد حا�سة ال�سمع.

……………………………
طفل يتحدث مع �سديقه قال له : اأبي رجل م�سهور 

، فقال له �سديقه : كيف ؟ قال له : لدرجة النا�ض 

ي�سفقون له دائما يف العمل ! فرد عليه �سديقه : اأبوك 

بي�ستغل اإيه ؟ قال له : نادل يف مطعم ! .

……………………………
فيه واحد راح لل�سيخ يف�رش له حلم وقال : انا حلمت 

اين الب�ض بدلة لونها بني فاحت وجال�ض يف مكان فيه 

ع�سب قال ال�سيخ : تف�سري احللم ..... انك ثور الله يف 

بر�سيمه.

……………………………
واحد ك�سالن احتكم عليه باالإعدام بدفنه يف حفره 

فقالوا له نف�سك يف اأيه قبل املوت قال نف�سي اأ�رشب 

قالوا له قوم اأ�رشب قال ل�سه حقوم اردم ياجدع.

……………………………
واحد دخل امللعب معه ملعقه......... لي�ض ؟؟ يبي 

يحرك اللعب.

……………………………
ترك واحد �سيارته بجانب البيت التي ا�ستاأجره،واخد 

معه امل�سجل و كتب ورقة كبرية ان امل�سجل معي 

ارجوكم ال تك�رشوا القزاز و يف ال�سباح الباكر وجد 

ورقة مكتوب عليها نحن نريد ال�سيارة و لي�ض امل�سجل.

……………………………
واحد عمال ي�رشخ ويقول: حماتى هتوقع نف�سها من 

ال�سباك فقالوا له:وانت زعالن ليه؟ رد وقال:ا�سل 

ال�سباك مقفول؟

……………………………
عملوا جائزة مليون جنيه للي عنده 10 عيال.

واحد عنده ت�سعة قال ملراته اأنا كنت متجوز 

عليكى ومعايا ولد اأروح اأجيبه ونكمل الع�رشة 

ونك�سب اجلايزة.راح وملا رجع ملقا�ض العيال 

�ساأل مراته فني العيال قالتله كل عيل اأبوه جه 

خده.

……………………………

يف ا�ستاذ جغرافيا �سال التالميذ لي�ض كري�ستوفر 

كولومبو�ض اكت�سف امريكا ؟؟ جاوبو تلميذ : 

ع�سان يزيد من م�ساكلنا.

……………………………
هبلة قال لها اأبوها: جاك اأخو �سغري. قالت له: 

بذمتك يبه؟..التقول الأمي خلها مفاجئة.

…………………………
ذهبت فتاة �سقراء اإىل الطبيب واأذناها حممرتان، 

وملا �ساألها الطبيب عما حدث قالت: كنت اأكوي 

قمي�سًا عندما دق جر�ض الهاتف، وبداًل من اأن 

اأرفع �سماعة الهاتف اإىل اأذين رفعت املكواة 

فاحرتقت اأذين. قال الطبيب: وماذا حدث لالأذن 

االأخرى؟ قالت: االأحمق ات�سل مرة اأخرى.

…………………………
ولد بقول الأبوه :بابا اعطيني خم�ض قرو�ض قله 

�سوبتقول اربع قرو�ض لوي�ض الثالث قرو�ض معي 

قر�سني تاخذ قر�ض.
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 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 
العدل االأمريكية 

 ¿EG  ÚæKالG
يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J
ملدة  بال�سجن  Gأمريكي  على 

U 14سدر بتهمة Gإحراق م�سجد 
فرباير  �سباط/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�سG وثالثة  عاما   14 بال�سجن  عاما(   24( غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�سجد.

 
واعرتف باأنه ا�ستعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�سجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رشكائه على ر�سم �سلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )ال�سلطة للبي�ض( على جدران امل�سجد.

 
برييز  توما�ض  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�ساعد  وقال 

من  النوع  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ممار�سة  حق  Gإن 
التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا االأ�سا�سية.

 
Gأو  تهديد  Gإىل  ي�سعى  كان  Gأيا  ب�سدة  نالحق  �سوف  Ghأ�ساف: 
Gأو الذين  Gأية فئة ب�سبب معتقداتها وممار�ساتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 
هما  الق�سية  هذه  له يف  Gإن �رشيكني  العدل  Ghأو�سحت وزارة 
جوناثان ادوارد �ستون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�سب 

Gإليهما و�سوف ي�سدر احلكم بحقهما يف كانون االأول/ دي�سمرب 
املقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH

Gأعلنت �رشكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الربنامج ال�سهري ” Gأوبرا 
وينفري �سƒ“ الذي تقدمه املذيعة االأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�سما وع�رشين  2011 وذلك بعد  �سوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�سل.

�سبكة  على  حواري  كربنامج  �سو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �سيكاغو لكنه تطور واكت�سب �سعبية على مدى االيام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  المرباطورية  قاعدة  لي�سبح 

الدوالرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�سو�سيتدبر�ض Gإن وينفري �سوف تعلن عن 

موعد احللقة االخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

ومل يك�سف املتحدث با�سم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�ساطها Gإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�سي�سها 

با�سم ”اوبرا نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàµe  ∫Éb
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ¿EG  FBI  »µjôeC’G

 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°VÉŸG  áæ°ùdG  äó¡°T

 áYƒaóe  “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG

 ó°V  ¢ùæL  hCG  ¥ôY  hCG  øjód  õ«ëàdÉH
 ∂∏J  ∞°üf  øe  ÌcCG  ¿CG  ≈∏Y  ,ôNBG

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�سب االأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�سلمني مل تتجاوز 105 حاالت 

عام 2008، يف حني �سجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �سد اليهود 1103 

حاالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�سعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدالت  اجتاه  ملعرفة  املا�سية  ال�سنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�سبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�سكل  الواليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�سم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  االأفراد،  االأول 

يقع  االأول  النوع  Gأن  Gإىل  االإح�سائيات  وت�سري 

ب�سكل عام قرب االأماكن ال�سكنية Gأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �سور النوع الثاين بتدمري 

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

Gإىل جانب ال�رشقة.

ومتكن FBI من اكت�ساف 

6300 جمرم �سالع بهذه 
البي�ض  ي�سكل  الق�سايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�سكل ال�سود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�سيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 
بوفرتي  ”�ساوثرن 
مƒؤخرًا  Gأ�سارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 
اليمينية  وامللي�سيات  امل�سلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�سلحة 

املتحدة  الواليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�ستقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

االأمريكية  االأمنية  االأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�سيا   50 وجود  UQسدت 
ونقل  م�سلحة،  تدريبات  متار�ض   ،2009 عام 

عنف  اندالع  م�ساألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�ساألة وقت.“

امل�سلحة  العنا�رش  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش   ºت�س التنظيمات  هذه  يف  املن�سوية 

�سبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رشائب  دفع  تعار�ض  تيارات  Gأو  م�سلحة 

تنادي  اجتاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

بـ“ال�سيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�سح  املا�سي،  T/ôjGÈaسباط   ‘h
التنظيمات  Gإن  خمت�سة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 
با�سم  املعروفة  والعن�رشية  املت�سددة 

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

بن�سبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�سل Gإىل 

Gأعداد غري م�سبوقة يف تاريخ البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�سب جام غ�سبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�سهم Gأول 

Gأوباما،  باراك  اللون،  Gأ�سود  Gأمريكي  رئي�ض 

Gإىل جانب االأزمة املالية العاملية، التي رفعت 
من�سوب امل�ساعر العدائية.
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ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�ض  الأداء  التاأييد  ن�سبة  انخف�ست 

 50% من  الأقل  Gأوباما  باراك  االأمريكي 

Gإىل  TEGسارة  يف  كبري،  ا�ستطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�ض حول نظام الرعاية ال�سحية 

Vhسعف االقت�ساد.

الرGأي  ال�ستطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  االأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG
Gأجرته  ا�ستطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 
جامعة كوينيبياك خل�ض لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�سبة  Gأوباما  وGأعطى  االأربعاء 

.48%

الأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�سبة االأغلبية يف هذين اال�ستطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�ستطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�ض ب�ساأن الرعاية ال�سحية، 

لالقت�ساد  ال�سيئ  الو�سع  Gإىل  باالإ�سافة 

االأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  االأمريكي 

من البطالة.

الذي  ال�ستطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�ساف 
حتى  الثالثاء  يوم  من  Tسخ�سا   1533 Tسمل 
Gأربع  ن�سبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�ض وكانت 

نقاط، Gأن ”االأمريكيني ي�سعرون بقلق Gأي�سا 

االإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�ساكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية االحتادية“.

Gأ�رشع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�سبح 
الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�ض 

االأغلبية  من  الأقل  تاأييده  ن�سبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�ستطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.
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ا َبُكوُر احَليا اأرباَع ُلبناِن  َحَيّ
َحّياين ِم  اأ بال�َسّ َمن  الُيمُن  وطاَلَع  ُلبناِن  اأرباَع  احَليا  َبُكوُر  َحَيّا 

تبياين َطْوِق  عن  خرجْت  مِبَنّةٍ   ُعُنقي  قُتُم  َطَوّ لقد  ِم  اآ ال�َسّ اأهَل 

الَداين الناِزَح  نَت  فاأ َنَزْحَت  َنى  اأّ اً  يَدّ يَلّ  اإ �ْسَدى  اأَ الذي  للكرمِي  ُقْل 

ِن�سياِن َبعَد  اّل  اإ كُر  الِذّ َيحدُث  هل  عاِرَفة ٍ  ِذْكَر  َنْف�ِسي  ْيُت  َتَقا�سَ ْن  اإِ ما 

وِعرفاين �ُسْكِري  يف  َيْزَهُد  دام  ما  بها  ُنّ  َي�سَ ِخٍلّ  على  َعَتبُت  وال 

ُمزداِن الِعرفاِن  بُحلى  َمعَهٍد  يف  ْن�ِسُدُكمْ  اأ ُقْمُت  يَنّ  اأ َعْيِنَي  َقَرّ  اأَ

وُجثماين �َسْعِري  اإىل  باِب  ال�َسّ َرُدّ  ُيعاِدُله  ال  �رُشوٌر  يَفّ  و�ساَع 

ثاين َمْوطٌن  ِحماُكْم  يف  ُهنا  ويِل  اأعِظُمه  الِنّيِل  ُرُبوِع  يف  َموِطٌن  يل 

لبناِن َفْوَق  اأراَها  اجَلالِل  ِمن  ُحَلالً  ْهراِمها  اأ على  يُت  راأ يِنّ  اإ

اجَلديداِن مَيُحو  ما  الَتّعاُقِب  على  تها  ِجَدّ ُح�سِن  من  وال  منها  مَيُح  مل 

وجرياين واأحبابي  حبي  و�سَ اأهلي  ذا  فاإ بينكم  َنزياًل  َنف�سي  َح�ِسبُت 

َجْدالِن ْيِف  بال�سَّ ُمْبَهٍج  باخَلْطِب  ُم�سطِلعٍ  ْرِف  الَطّ �ساِمي  ْبَلَج  اأَ كِلّ  ِمْن 

ُمّراِن ُعوُد  َيبُدو  حني  ّنه  كاأ وُمبَت�ِسماً  خُمتااًل  امَلجِد  اإىل  مَي�سي 

الفاين العامَلِ  يف  ّنها  اأ �سوى  َعيٌب  بها  لي�ض  فيحاء  جنة  �سكنتْم 

ن�ساِن الإ نعًا  �سُ َو�ْسيِه  يف  َتلَق  مَل  بها  له  االإِ نِع  �سُ يف  لَت  َمّ َتاأ ذا  اإ

العاين العا�ِسِق  و�َسْلَوى  العليِل  ُبْرُء  و�َسْل�َسِلها  واأعاليَها  �َسْهِلها  يف 

�ْسواِن اأَ الَقْلِب  َحِزيِن  لكِلّ  َرْوٌح  بها  يا�ِض  الِرّ نفا�ِض  اأ ِع  ُوّ َت�سَ ويف 

وَعيناِن َرو�ٌض  َمنِزَلةٍ   كِلّ  يف   
ً
َمْنِزَلة  لبنان  ِمْن  َت  ْ َتَخرَيّ ى  َنّ َا

ِوْجَداين َطْوع  ْمِري  واأَ َجميٌع  َقْلبي  َدَعة ٍ  يف  ُدنياَي  من  كنُت  َليَتني  يا 

بُحلواِن امَل�ستى  عن  ُحوُل  اأ وال  ٍف  �رَشَ على  بُلبناٍن  يَف  امَل�سِ اأق�سي 

والباِن وال�رشبنِي  ال�سنوبِر  بنَي  ْن�ُسُدها  اأَ االأرِز  جباِل  يف   
ً
وقفة  يا 

�َسيطاين عِر  ال�ِسّ يف  َمَلكًا  وَينَثني  �َسماَوتها  من  َنف�سي  الَوْحَي  َت�سِتهِبُط 

ْتقاِن واإ نٍع  �سُ يف  االأرِز  ب�ساِعِر  ُمْقَتِدياً  الَقوِل  يف  اأُجاِوُدُكم  َعِلّي 

اِن عهَدح�َسّ واأعادْت  فاأعجزْت  قرائُحُكمْ  فيها  اأخ�سبْت  ْن  اإ ِبْدَع  اَل 

واأغراين فاأغراُكم  اخَلياِل  َلوَح  َقالَ  �سَ قْد  و�ِض  الَرّ وِطيُب  الَهواِء  طيُب 

َني�ساِن �سهِر  يف  اأحياَءُكم  فلَيغ�َض   
ً
ماِثلة  الِفرَدو�َض  َي�سَهَد  اأن  راَم  َمن 

مَبطراِن ِتيهًا  اأحياوؤُها  وتاَه  َبُتَها  ِيِنرُتْ الِدّ بقرِب�سالِح  تاهْت 

الباين الَهاِدُم  َفنْعَم  احلِديِث  عر  ال�ِسّ ويف  القِدمي  ْعِر  ال�َسّ يف  وَيْهِدُم  َيْبِني 

ْح�ساين اإ الَقْوِل  يف  ْح�ساِنه  اإ َفَبْع�ُض  َباِرَقة ٍ  َوْم�َض  ب�ِسْعري  ْحُتْم  مَلَ ذا  اإ

َيُقوالِن ما  َعِنّي  اللُه  َجزاُهما  لكاِتِبُكم  َرعيًا  ل�ساِعِرُكم،  َرعيًا 

ُبْنياِن َخرْيَ  َتْبِني  الَقِدمَيةِ   نيا  الُدّ يف  اجَلِديَدةِ   نيا  الُدّ ِمن  ِرجااًل  اَرى 

ِن َظماآ كَلّ  َتروي  امَلناهِل  �َسَتّى   
ً
خاِلَدة  اِم  بال�َسّ  

ً
ية  �سَيّدوااآ قد 

ْزماِن اأَ زْماَن  اأَ اأَوائَلُهْم  َتْهِدي  اأواِئُلُكم  كانت  لقد  َهَدْوُكم  لِئن 

وُعْمراِن الٍح  اإ�سْ اَفاِننَي  فيها  وابَتَكروا  االأر�ِض  يف  روا  َعَمّ ْن  اإ َغَرو  ال 

�ُسَلْيماِن ُدْنيا  ِمْن  يِح  الِرّ  
َ
ِعّنة  اأ َنَزَعْت  قد  اجَلِوّ  يف  ُدْنياُهُم  فِتْلَك 

َغ�ّساِن بناُء  اأ واأبى  امَلدى  على  حَماِمُدها  َتْفَني  ْن  اأَ  
ُ
َمّية  اأُ َبْت  اأَ

َحْوراِن ْر�سِ اأَ يف  َغَطاِرَفةٍ   وِمْن  ٍب  جُنُ ِجِلٍّق  يف  َغطاِرَفةٍ   فِمن 

�ِسّياِن امَلْوَت  وِعُزّ  احلياةِ   ِعُزّ  فعندهمُ  الّدنيا  يف   
َ
ة  َلّ امَلَذ عاُفوا 

اجلاِن من  طاٍغ  اأو  ن�ِض  االإ ِمَن  باٍغ  ُيحاِوُله  ْيٍم  �سَ على  وَن  رِبُ َي�سْ ال 

يوناين حانوَت  �ساِحَها  يف  عيناَي  َخَذْت  اأَ �ْسواَقَبرُيوٍتفما  اأ �َسَقْقُت 

الواين ذلك  وَخَلّْوا  �رِشاعًا  ْوا  َوَلّ ُهمُ  َدُرّ للِه   : ِغبَطةٍ  يف  فقلُت 

َحرياِن الداِر  َغريِب  َبوطِء  منهم  �َسَعَرت  فما  ُكومُلٍب  اأر�َض  ُموا  َتَيَمّ

َمعواِن باالأمِر  ُم�سَظِلٍع  بالَء  َمناِكِبها  يف  بَلوا  واأ و�ساُدوا  �ساُدوا 

ميداِن الَف  فاأروَها  بهْم  �ساحْت  عزائِمِهمْ  مْن  �سبٍق  ميداُن  �ساَق  ْن  اإ

واإِذعاِن ّذٍلّ  على  امُلقاَم  َبى  تاأ هَمهم  �سوى  هّموا  اإِن  ي�ست�سريوَن  ال 

ِحيتاِن اأجواَف  اأو  واِمخ  ال�َسّ ُذرا  ُقُبوُرُهمْ  كانت  ْن  اإ ُيبالوَن  وال 

بلداِن بنَي  نقااًل  يزكو  والغر�ُض  مغر�سهمْ  ال�ساِم  يف  مورقهْم  الكوِن  يف 

ب�سلطاِن وا  َعُزّ امُلهاَجِرقد  ففي  ُهمُ  ُيِقُرّ ب�سلطاٍن  َيُفوزا  مل  ْن  اإ

بربهاِن جاُءوا  قد  امُلهاَجِر  ففي  قدرتَهمْ  برهاِن  عن  ُم  ال�ساأ �ساقِت  اأو 

عنواِن خري  لدينا  عليهْم  كانوا  رجالهمُ  من  كرامًا  ينا  راأ ّنا  اإ

باخواِن واإخواٌن  باأهٍل  اأهٌل  جمتمعٍ  كِل  يف  التَقى  التقينا  ّنى  اأ
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عن�سرية اإ�سرائيل ومافيا �سركات االأمن

هاآريت�ض

حتت عنوان »زيادة العن�رشية 

�سد العرب والعمال املهاجرين 

يف اإ�رشائيل« كتبت ال�سحيفة 

تقول اإن املتظاهرين يف تل اأبيب 

طالبوا احلكومة االإ�رشائيلية لطرد 

الغرباء والالجئني، كما طالبوا 

مالك ال�سقق واالأرا�سي بعدم 

تاأجري �سققهم لهم.

وجاءت هذه التظاهرة بعد 

اأ�سابيع قليلة على اإثارة عدد من 

احلاخامات جلدل حول العرب، 

حيث طالبوا يف ر�سالة لهم يهود 

اإ�رشائيل بعدم تاأجري اأو بيع 

منازلهم لغري اليهود، وذلك بعد 

يوم على مظاهرة معادية للعرب 

يف بات يام.

والثالثاء ظهرت حادثتني 

اأخريني على زيادة الكراهية 

والعن�رشية باإ�رشائيل.

ففي القد�ض، اعتقلت ال�رشطة 

االإ�رشائيلية 9 اأفراد من عنا�رش 

ع�سابة من ا�سباب كانت ت�ستهدف 

املارين من العرب يف القد�ض، 

غري اأنه مت االإفراج عنهم 

واإخ�ساعهم لالإقامة اجلربية يف منازلهم، بينما �سهدت تل 

اأبيب تظاهرة �سمت املئات من اليهود �سد الوجود االأجنبي 

يف اأحيائهم.

الغارديان

وكتبت ال�سحيفة الربيطانية حتت عنوان »ويكيليك�ض: 

�رشكات االأمن بالعراق ت�سغل مافيا للتاأثري على االأ�سعار« 

تقول:

اإن م�سوؤواًل كبريًا يف �رشكة هاليبريتون يف العراق اتهم 

ال�رشكات االأمنية اخلا�سة بالعمل كمافيا من اأجل رفع 

اأ�سعارها ب�سورة كبرية، وفقًا لواحدة من الربقيات 

االأمريكية، التي اأر�سلها دبلوما�سي من مدينة الب�رشة 

بجنوب العراق.

وتك�سف الربقية ال�رشية عن التوتر بني كل من ال�رشكات 

االأمنية والنفط واحلكومة العراقية، فيما كانت قوات 

التحالف الدويل ت�ستعد لرتك حماية امل�سالح التجارية 

االأجنبية، خ�سو�سًا يف تلك املنطقة من العراق والتي تعترب 

من بني االأغنى لوجود النفط فيها.

وك�سفت الربقية عن �سكاوى �رشكات النفط من االأ�سعار 

الباهظة التي حتاول ال�رشكات االأمنية فر�سها عليها من 

اأجل حت�سني الو�سع االأمني لها، وتاأمني حماية امل�سالح 

التجارية االأجنبية.

دير �سبيغل

كتبت ال�سحيفة االأملانية حتت عنوان »ميكننا فقط اأن 

¿خ�رش احلرب يف اأفغان�ستان« تقول:
خالل الزيارة املفاجئة التي قامت بها الأفغان�ستان، 

و�سفت امل�ست�سارة االأملانية اأنغيال مريكل ال�رشاع باأنه 

»حرب«، وهو و�سف حاول رجال ال�سيا�سة يف اأملانيا 

والدول الغربية االبتعاد عنه.

ويف االأثناء ي�سكك املعلقون االأملان باأن لدى مريكل خطة 

وا�سحة حول امل�ساركة االأملانية يف اأفغان�ستان.

وحتدثت مريكل خالل زيارتها بطريقة �سبق اأن عر�ستها 

لالنتقادات جراء ا�ستخدامها، ملا و�سفته بـ«ظروف �سبيهة 

باحلرب«.

وقالت للجنود االأملان: »اإنكم تخو�سون معارك كتلك التي 

ن�ساهدها يف احلروب.. ثمة خربة جديدة.. فقد كنا ن�سمع 

عن مثل هذه االأ�سياء من االآباء وهم يتحدثون عن احلرب 

العاملية الثانية، ولكن يف تلك احلالة كانت اأملانيا هي 

الدولة املعتدية.

ال�رشق االأو�سط

حتت عنوان »>ويكيليك�ض>: اال�ستخبارات الع�سكرية 

االإ�رشائيلية �سعيدة ب�سيطرة حما�ض على غزة« كتبت ال�رشق 

االأو�سط تقول:

»قالت اإحدى الربقيات التي ك�سف عنها موقع ويكيليك�ض 

ال�سادرة من ال�سفارة االأمريكية اإىل وزارة اخلارجية يف 

وا�سنطن، اإن عامو�ض يدلني، رئي�ض جهاز اال�ستخبارات 

الع�سكرية االإ�رشائيلية <اأمان>، قال خالل عام 2007 وقبل 

�سيطرة حركة حما�ض على قطاع غزة، اإنه �سيكون �سعيدا اإن 

فر�ست حما�ض فعال �سيطرتها على قطاع غزة. وبعث الربقية 

الثانية ريت�سارد جونز نف�سه الذي كان التقى يدلني قبل اأيام 

من �سيطرة حما�ض.«

واأ�سافت: »وح�سب الربقية التي بعث بها ال�سفري ريت�سارد 

جونز، فاإن يدلني يعتقد اأن �سيطرة حما�ض على غزة �ستتيح 

الإ�رشائيل التعامل مع القطاع <ككيان عدو.>«

وتابعت: »وردا على تعقيب ال�سفري االأمريكي باأن ذلك 

�سيح�رش �سيطرة الرئي�ض الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية فقط، 

قال يدلني: <اإن �سيطرة حما�ض على القطاع �ستتيح الإ�رشائيل 

اإمكانية التعامل مع احلركة كتنظيم )اأقل من دولة(، ويف 

املقابل فاإنها )اإ�رشائيل( �ستتعاون مع حركة فتح يف ال�سفة 

الغربية.>«

االإمارات اليوم

وكتبت ال�سحيفة االإماراتية 

حتت عنوان »فتاتا اآداب 

تعر�سان ر�سوة على �رشطيني« 

تقول:

»نظرت حمكمة جنايات دبي 

يف ق�سية عر�ض امراأتني 

30 األف درهم ر�سوة على 
�رشطيني يف حتريات دبي، 

لقاء عدم اإبعادهن عن الدولة 

واإخالء �سبيليهما واإخراجهما 

من الق�سم، واإزالة ا�سميهما 

من النظام اجلنائي، وذلك 

اأثناء توقيفهما يف ق�سم االآداب 

العامة، لرتحيلهما اإداريًا عن 

الدولة، بعد القب�ض عليهما يف 

حالة تلب�ض يف ق�سية اآداب.«

وتابعت: »ووجهت النيابة 

العامة اإىل املتهمتني، االأوىل 

وكيلة مبيعات من اأوزباك�ستان 

(36 عامًا(، واالأخرى بائعة 
من اأوكرانيا )33 عامًا(، 

تهمة تقدمي ر�سوة.وي�سار اإىل 

اأن النيابة العامة تقرر اإبعاد 

املتورطات يف ق�سايا الدعارة 

اإداريًا من دون حماكمتهن.«

التقدمية االإلكرتونية

كتبت ال�سحيفة االإلكرتونية حتت عنوان »املخابرات 

ال�سعودية اأوعزت لل�سحفي امل�رشي عمرو اأديب ب�ستم 

�سهداء اجلزائر عرب قناة اأوربيت التي ميتلكونها« تقول:

»مل يغفر اآل �سعود للر�سام اجلزائري اأيوب جراأته يف 

التهكم عليهم ووقوفه اإىل جانب حزب الله واعتربوا 

ر�سومه حربا جزائرية عليهم... فكلفوا عمرو اأديب ب�ستم 

�سهداء ثورة غرة نوفمرب«

وقالت: »االإعالم ال�سعودي وقف اإىل جانب اجلماعات 

االإ�سالمية امل�سلحة وغذى الفتنة يف اجلزائر وو�سل االأمر 

بجريدة احلياة اإىل تبني بيانات اجلماعات االإ�سالمية 

امل�سلحة وكاأنها ناطق ر�سمي با�سمهم، وال�سعودية مولت 

�رشاء الطائرات الع�سكرية اأف 16 للمغرب من اأمريكا 

معادية بذلك اجلزائر.«

واأ�سافت: »«عندما و�سل االأمر اإىل �ستم �سهداء الثورة 

اجلزائرية مبا�رشة على قناة اأوربيت ال�سعودية وباإ�رشاف 

�سحافيها عمرو اأديب، مل يعد �سبط النف�ض ممكنا عند 

اجلزائريني فثاروا ثورة عارمة، ن�سوا خالفاتهم القدمية 

و�رشاعاتهم االأيديولوجية وهبوا كرجل واحد للدفاع على 

مقد�ض مت تدني�سه، مقد�ض املليون ون�سف �سهيد.«

وتابعت: »اجتهت االأنظار اإىل م�رش واأ�سبحت العدو االأول 

للجزائريني كبارا و�سغارا، رجاال ون�ساء، �سيوخا 

و�سبابا... ودخلوا يف مواجهة اإعالمية �رش�سة مع م�رش 

وامل�رشيني... مواجهة يدفع ثمنها ال�سعب امل�رشي الطيب 

االأ�سيل وال�سعب اجلزائري الثوري بطبعه.«
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الهجوم على قطاع غزة
الهجوم على غزة وجمزرة غزة اأو بقعة الزيت 

الالهب اأو معركة الفرقان  كما تطلق عليها 

املقاومة الفل�سطينية و احلرب على غزة اأو عملية 

الر�سا�ض امل�سكوب هي عملية ع�سكرية ممتدة �سنتها 

دولة اإ�رشائيل على قطاع غزة يف فل�سطني من يوم 

27 دي�سمرب 2008 اإىل 18 يناير 2009.
08 قامت اإ�رشائيل، بخرق جديد التفاقية التهدئة، 
وذلك بتنفيذ غارة على قطاع غزة نتج عنها قتل �ستة 

اأع�ساء م�سلحني من حما�ض، ومنذ انتهاء التهدئة 

يوم اجلمعة 19 دي�سمرب 2008 قامت عنا�رش 

تابعة حلركتي حما�ض واجلهاد االإ�سالمي يف غزة 

باإطالق اأكرث من 130 �ساروخًا وقذيفة هاون 

على مناطق يف جنوب اإ�رشائيل ، بداأت العملية يوم 

ال�سبت 27 دي�سمرب 2008 يف ال�ساعة 11:30 

�سباحًا بالتوقيت املحلي، 9:30 �سباحًا بتوقيت 

غرينيت�ض، واأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 1417 فل�سطينيًا 

على االأقل )من بينهم 926 مدنيًا و281 طفاًل 

و111 امراأة( واإ�سابة 4336 اآخرين، اإىل جانب 

مقتل 13 اإ�رشائيليني )من بينهم 3 مدنيني( واإ�سابة 

228 اآخرين ح�سب اعرتاف اجلي�ض االإ�رشائيلي لكن 
املقاومة اكدت انها قتلت قرابة 100 جندي خالل 

املعارك بغزة. وقد ازداد عدد �سهداء غزة جراء 

العدوان االإ�رشائيلي على القطاع اإىل 1328 �سهيدًا 

واجلرحى اإىل 5450.بعد اأن مت انت�سال 114 جثة 

ل�سهداء منذ اإعالن اإ�رشائيل وقف اإطالق النار.

خرق التهدئة

خالل فرتة التهدئة قامت اإ�رشائيل بتنفيذ 162 خرق 

للتهدئة، كان اأ�سدها واأ�سهرها اخلرق املنفذ يف 

تاريخ 4 نوفمرب 2008 حيث قامت بتنفيذ غارة 

اأدت اإىل مقتل �ستة اأع�ساء من م�سلحي حما�ض. كما 

اعتربت حما�ض اأن اإ�رشائيل مل توف با�ستحقاقات 

التهدئة املتوجبة عليها من حيث اإنهاء احل�سار 

املفرو�ض على قطاع غزة 

بعد هجوم 4 نوفمرب ت�ساعدت التوترات حيث ردت 

حما�ض باإطالق �سواريخ حملية ال�سنع على مناطق 

جنوب اإ�رشائيل، ومل تهداأ ال�رشبات املتبادلة 

يف الفرتة التالية، وقبل اأنتهاء اتفاق التهدئة مع 

الف�سائل الفل�سطينية يف 19 دي�سمرب 2008، ن�رشت 

�رشايا القد�ض اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد 

االإ�سالمي جردا للخروقات االإ�رشائيلية للتهدئة، 

وقالت اإنها بلغت 195 خرقًا يف القطاع، تراوحت 

ما بني قتل 22 فل�سطينيا بينهم مدنيني واإ�سابة 62 

من بينهم ت�سعة من ال�سيادين واملزارعني واعتقال 

38 �سخ�سًا. اأما يف ال�سفة الغربية و�سل عدد 
اخلروقات االإ�رشائيلية –ح�سب ما ن�رشته �رشايا 

القد�ض- اأكرث من 1260 خرقًا، حيث مت قتل 

21 من الن�سطاء واملدنيني واأ�سيب 245 فل�سطينيًا 
اأغلبهم اأ�سيبوا خالل مظاهرات �سد جدار الف�سل، 

يف حني اعتقلت قوات االحتالل 1111 فل�سطينيا .

ت�سليل حما�ض

اأ�سار املركز الفل�سطيني للدرا�سات االإ�رشائيلية اإىل 

اأن اإ�رشائيل تعمدت خداع حما�ض قامت اإ�رشائيل 

بفتح املعابر واأدخلت 000^428 لرتا من الغاز 

ال�سناعي ونحو 75 طنًا من غاز الطبخ باالإ�سافة 

اإىل 105 �ساحنة اإغاثة قبل يوم واحد من العملية.

اأعلنت اإ�رشائيل يوم اجلمعة 26 دي�سمرب 2008 

عن مهلة 48 �ساعة لوقف اإطالق ال�سواريخ، 

مهددة حما�ض بعملية ع�سكرية وا�سعة يف حال عدم 

اال�ستجابة، وجائت هذه العملية خالل اأقل من 24 

�ساعة من منح مهلة ال48 �ساعة.

ن�رشة موقع قناة العربية مقالة بعنوان »�سل�سلة من 

عمليات الت�سليل واخلداع �ساعدت اإ�رشائيل على 

مباغتة حما�ض« حتدثت فيه عن قيام اإ�رشائيل بعدد 

من عمليات الت�سليل واخلداع ل�رشب حما�ض حني 

غرة الأيقاع اأكرب عدد من االأ�سابات، منها تنفيذ 

العملية يوم ال�سبت يوم الراحة عند اليهود باالإ�سافة 

يوم اجلمعة نف�سه حر�ض مكتب رئي�ض الوزراء 

على اإبالغ ال�سحافيني باأن احلكومة �ستجتمع االأحد 

»ملناق�سة« عملية مكثفة حمتملة على غزة. وقد عزز 

ذلك التكهنات بعدم االإقدام على اأي حترك قبل 

االأحد.

بدء الهجوم اجلوي االإ�رشائيلي على قطاع غزة

بداأ الهجوم اجلوي يوم ال�سبت 27 دي�سمرب 2008 

با�ستعمال الطائرات احلربية. مت مع نهاية هذا 

الهجوم ا�ستعمال ما ال يقل عن 80 طائرة حربية.

ا�ستهداف املقار االأمنية

ا�ستهدفت العملية الع�سكرية كل املقار االأمنية يف 

قطاع غزة واملقار التابعة حلركة حما�ض واأدى 

الق�سف اإىل مقتل اأكرث من مائة من قوات ال�رشطة 

واالأمن الفل�سطينية وعلى راأ�سهم اللواء توفيق جرب 

مدير �رشطة غزة والعقيد اإ�سماعيل اجلعربي م�سوؤول 

االأمن واحلماية يف قطاع غزة وحمافظ الو�سطى 

اأبو اأحمد عا�سور [، فيما ارتفعت ح�سيلة القتلي اإىل 

اأكرث من 420 واأكرث من 2000 جريح كثري منهم 

من اأفراد ال�رشطة الفل�سطينية.

ا�ستهداف املواقع املدنية واملدنيني

 ·
ا�ستهداف 

املدنيني: 

كانت 

ح�سيلة 

قتلى هذه 

العملية 

ما ال 

يقل عن 

 1200
�سهيد 

توزعوا 

كالتايل: 

 437
طفل 

اأعمارهم 

اأقل من 16 عامًا، و 110 من الن�ساء، و 123 

من كبار ال�سن، و 14 من الطواقم الطبية، و 4 

�سحفيني.

ا�ستهداف االأطفال: ذهب �سحية   ·
ا�ستهداف م�سجد عماد عقل خم�سة �سقيقات 

فل�سطينيات ترتاوح اأعمارهم بني الرابعة وال�سابعة 

ع�رش، اأ�سماء ال�سقيقات هي جواهر ودينا و�سمر 

واكرام وحترير وا�سم اأباهم هو اأنور بعلو�سة. كما 

واأ�سفرت غارات يوم 29 دي�سمرب 2008 فقط عن 

وقوع ثمانية قتلى اأطفال. كما مت انت�سال جثة الأحد 

االأطفال كان يحمل على ظهره حقيبته املدر�سية 

غطتها كتلة اإ�سمنتية �سخمة على مدخل مقر جممع 

االإيرادات العامة التابعة لوزارة املالية.[ مت 

قتل 32 طفاًل فل�سطينيًا يف خالل ال�ساعات الثمانية 

واالأربعون االأوىل من هذا الهجوم. اأما حم�سلة 

االأطفال الذين مت ا�ست�سهادهم يف هذه العملية فكانوا 

437 حتت �سن ال�ساد�سة ع�رش.
ا�ستهداف املنازل: اأ�ستهدفت الكثري من   ·
املنازل يف القطاع خالل عمليات الق�سف اجلوية 

مما ت�سبب باإ�سابات وقتلى واأ�رشار ج�سيمة 

باملنازل وت�ستيت قاطنيها. كما ا�ستهدفت الطائرات 

االإ�رشائيلية منزال يف بيت الهيا �سمايل قطاع غزة ما 

اأدى اإىل مقتل فل�سطيني بداخله وجرح ثالثة اآخرين. 

ا�ستهداف امل�ساجد: مت ا�ستهداف الكثري   ·
من امل�ساجد مما اأدى اإىل انهيار عدة منازل 

مال�سقة لهذه امل�ساجد. ومنها م�سجد اأبوبكر 

وم�سجد عماد عقل يف جبايا وم�سجد العبا�ض يف 

الرمال وم�سجد ال�رشايا على �سارع عمر املختار يف 

مدينة غزة وم�سجد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

بالقرب من الكتيبة وم�سجد اخللفاء الرا�سدين �سمال 

غزة وم�سجد النور املحمدي وم�سجد النور والهداية 

وم�سجد التقوى وم�سجد ال�سفاء بجوار جممع ال�سفاء 

الطبي اأكرب جممع للم�ست�سفيات بالقطاع والكثري من 

امل�ساجد.

ا�ستهداف املدار�ض وتلك التابعة   ·
لالأونروا : ومنها مدر�سة الفاخورة يف جباليا 

�سمال غزة التي مت ا�ستهدافها يف 6 يناير 2009 

بقنابل الف�سفور االأبي�ض احلارقة مما اأدى اإىل 

ا�ست�سهاد 41 مدنيا واإ�سابة العديد بجروح 

وحروق ويذكر ان املدار�ض ا�ستخدمت كمالجئ 

للهاربني بحياتهم من الق�سف وتدمري بيوتهم رغم 

اأن االونروا كانت قد �سلمت للجي�ض االإ�رشائيلي 

احداثيات املدار�ض يف القطاع لتجنب ق�سفها اإال 

اأن اجلي�ض االإ�رشائيلي برر ذلك بوجود م�سلحني فيها 

االمر الذي نفته االونروا ب�سكل قاطع.

ا�ستهداف اجلامعات: بعد منت�سف ليل   ·
االإثنني 29 دي�سمرب قام الطريان االإ�رشائيلي 

بق�سف مباين اجلامعة االإ�سالمية يف غزة �ست 

غارات جوية، وحتديدا مباين املختربات العلمية 

والهند�سية باجلامعة حيث ادعت 

اإ�رشائيل انها ت�ستخدم ل�سناعة وتطوير 

االأ�سلحة وال�سواريخ وقد و�سفت البي 

بي �سي اجلامعة باأنها »الرمز الثقايف 

حلما�ض« اإال اأنها كانت قد اخليت 

قبل الهجوم باأيام. بلغ عدد �سحايا 

الهجوم بح�سب جريدة الغد االأردنية 

وقناة اجلزيرة حتى م�ساء يوم 29 

دي�سمرب 2008 350 قتياًل و1650 

جريح.

ا�ستهداف امل�ست�سفيات   ·
واملقار ال�سحية: مت خالل هذا 

الهجوم ا�ستهداف العديد من 

املوؤ�س�سات ال�سحية من اأهمها 

م�ست�سفى القد�ض التابع للهالل االأحمر 

الفل�سطيني الذي اندلعت فيه النريان 

يف يوم 15 يناير 2008 بعد اأن مت 

ا�ستهدافه من قبل قذيفة اإ�رشائيلية، 

حيث هرع مئات امل�سابني من 

امل�ست�سفى اإىل خارجه. كما حذر 

م�سوؤول من االأمم املتحدة من اأن 

القطاع ال�سحي يف القطاع على و�سك 

االنهيار التام موؤكدًا اأنه �سيواجه 

اأزمة اإن�سانية اإذا مل يتم التو�سل اإىل 

وقف اإطالق قريب. اإ�سافة اإىل هذا 

ا�ستهدفت غارة اإ�رشائيلية مقر الهالل 

االأحمر الفل�سطيني

ا�ستهداف املقر الرئي�سي   ·
لالأونروا يف ال�رشق االأو�سط : 

ومكانه يف غزة بالقرب من اجلامعة 

االإ�سالمية حيث ا�ستهدفت قذائف 

الدبابات خمازن امل�ساعدات الغذائية 

وغريها التابعة لالمم املتحدة 

املخ�س�سة لالهايل الهاربني من 

احلرب حيث اندلعت فيها النريان لفرتة 

طويلة واعتذرت اإ�رشائيل عن العمل 

ولكنها ما لبث ان تكرر الق�سف لنف�ض 

املنطقة مرة اأخرى.

االجتياح

يف ال�ساعة التا�سعة من ليل يوم 3 

يناير 2009 بداأ الهجوم الربي 

املوعود باأعداد كبرية من اجلنود 

االإ�رشائيليني. بداأ االجتياح الربي 

الع�سكري االإ�رشائيلي على القطاع، 

وذلك بقرار من املجل�ض الوزاري 

االإ�رشائيلي امل�سغر خالل جل�سة 

�رشية عقدها مب�ساركة قوات من اأ�سلحة امل�ساة 

واملدفعية والهند�سة ووحدات خا�سة. بوارج 

ودبابات ومدفعية �ساركت الطريان يف اإغراق 

القطاع بال�سواريخ والقذائف، ارتكب من خاللها 

اجلي�ض االإ�رشائيلي جمازر اإحداها يف م�سجد 

اإبراهيم املقادمة اأوقعت 16 قتيال بينهم 4 اأطفال 

و60 جريحًا، كما ا�ستدعى اجلي�ض اآالفًا من جنود 

االحتياط للم�ساركة يف العملية معلنًا اأن الغزو 

�سي�ستمر اأيامًا.

22دي�سمرب 1963 – 
مو�جهات بني �لقبار�سة �لأتر�ك و�لقبار�سة 

�ليونانيني يف قرب�س بعد �قرت�ح للرئي�س 
مكاريو�س بتعديل �لد�ستور

.23 دي�سمرب 2008 – 
�جلي�س �لغيني يعلن حل �حلكومة ووقف 
�لعمل بالد�ستور, ويعلن ت�سكيل جمل�س 

��ست�ساري ي�سم ع�سكريني ومدنيني لإد�رة 
�سوؤون �لدولة وذلك بعد وفاة �لرئي�س 

لن�سانا كونتي.
24 دي�سمرب 1979 - 

�لحتاد �ل�سوفيتي يغزو �أفغان�ستان لدعم 
�حلكومة �ملارك�سية فيها.

25 دي�سمرب 2008 – 
حمكمة �إ�رس�ئيلية حتكم على �لأمني �لعام 

للجبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني �أحمد 
�سعد�ت بال�سجن 30 عاًما وذلك بتهمة 

�لتخطيط لغتيال وزير �ل�سياحة �لإ�رس�ئيلي 
رحبعام زئيفي.

26 دي�سمرب 2004 - 
 زلز�ل يف �ملحيط �لهندي يوؤدي �إىل ن�سوء 

ا  ت�سونامي �أدى �إىل مقتل 229866 �سخ�سً
يف ماليزيا و�إندوني�سيا و�لهند وتايالند 

وبنغالدي�س.
27 دي�سمرب 2008 - 

 �إ�رس�ئيل تبد�أ بعملية ع�سكرية ��سمتها 
»�لر�سا�س �مل�سبوب« �سد حركة حما�س, 

حيث قامت قو�تها �جلوية ب�سن غار�ت 
مفاجئة على قطاع غزة �أدت �إىل �سقوط ما ل 

يقل عن 1315 قتيل و5340 جريح.
28 دي�سمرب 2007 – 

�لربملان �لنيبايل يلغي �حلكم �مللكي ويعلن 
نيبال جمهورية دميقر�طية.

29 دي�سمرب 1975 – 
�سدور قانون بريطاين ي�سع حًد� للتمييز 
بني �جلن�سني يف �لأجور, ون�س �لقانون 

على حق �ملر�أه باحل�سول على �أجر م�ساو 
لأجر �لرجل, كما مينحها حقوًقا مت�ساوية 
يف �لعمل و�ملجتمع, و�أ�سبح �لتمييز بني 
�جلن�سني من قبل �أ�سحاب �لعمل �أمر غري 

قانوين ويعاقب عليه �لقانون.
30دي�سمرب 1961 – 

�إجر�ء �نتخابات �ملجل�س �لتاأ�سي�سي يف 
�لكويت وذلك بهدف و�سع د�ستور للبلد.

ô¡°ûdG çGóMCG

تاريخ
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