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ـــي Áــتــلــك  ـــل ع ــــد  ــــم اأح  : تــكــûــســف  ـــة  ـــي ـــك ـــري اأم ـــة  ـــل ›
ـــنـــطـــن وا�ـــس يف  ــــــــــــــدوالرات  ال  Úــــ ــــالي Ã عــــــقــــــارات 

غربة نيوز - نيويورك - خا�ص - 

لـ  ال�سيا�سة اخلارجة الأمريكية )فورين بولي�سي( حتقيقًا  ن�سرت جملة 
اإىل  العقارية ت�سري  اأن �سجالت مدينة وا�سنطن  كني �سيلفر�ستاين ذكر فيه 
اأن �سخ�ص يدعى اأحمد علي عبداهلل �سالح قام ب�سراء اأربع �سقق فاخرة يف 
بناية راقية يف حي فريند�سب هايت�ص، بالقرب من افخم احياء الت�سوق يف 

العا�سمة و ا�سنطن مببلغ 5 مليون دولر ون�سف.
 كما اأ�سار التحقيق اإىل اأنه ميتلك عقارًا اآخر كان قد ا�سرتاه يف الت�سعينات 

يف حي فريفاك�ص بفرجينيا، و يقدر �سعره بـ 220 الف دولر امريكي. 
رف�ست  وا�سنطن  يف  اليمنية  ال�سفارة  اأن  اإىل  التحقيق  كاتب  اأ�سار  كما 
�سالح  علي  احمد  ان  اىل  ت�سري  الدامغة  ــة  الدل لكن  المــر  عن  التعليق 
احلر�ص  قــوات  وقائد  �سالح.  الرئي�ص  جنل  هو  ال�سقق،  تلك  ميتلك  الــذي 

اجلمهوري.
 وي�سار اإىل اأن اليمن من اأفقر الدول العربية ودول العامل ويعي�ص اأكرث 
من ن�سف �سكانها حتت خط الفقر، يف حني ت�سري التقارير الإعالمية اإىل ان 

ثروة الرئي�ص �سالح وحده تقدر بـ 42 مليار دولر.
 كما ت�سري التقارير الإعالمية اإىل اأن اأ�سرة الرئي�ص �سالح متتلك عقارات 

واأر�سدة واإ�ستثمارات مبليارات الدولرات يف الدول الأوربية واأمريكا

جائزة توكل امتداد لن�سال 
اŸراأة العربية

فى  املتوا�سعة  �سابقا ..وخلربتي  مقال  قلت  فى 
اليمن  التي امتدت خلم�سة �سنوات 

ان ال�سعب اليمني ميتاز بالطيبة  والب�ساطة فى 
تركيبته الجتماعية وميتاز هذا ال�سعب

بالنزعة الوطنية والقومية ال�سادقة  وبت�سامنه 
ق�سية  منها  املقدمة  وفــى  العربية   الق�سايا  مع 

فل�سطني 
من  بركان  على  وينام  وقبلي  عنيد  �سعب  وهــو 

البارود او غابة من ال�سالح ... ؟
هذا ال�سعب تفوق على كل ثورات الربيع العربي 

.. بدون ملل او خوف فى بقائه فى ال�سارع 
وعناده و�سلمية ثورته بدون ا�ستخدم ال�سالح 

فى  توكل  ال�سيدة  لنا  قالته  الن�سباط  وهــذا 
حديثها معنا فى غربة نيوز 

وامام ابنا اجلالية العربية واليمنية  وامام مقر 
المم املتحدة 

ال�سيدة توكل لن منل او نرتاجع ال  حيث قالت 
برحيل �سالح  ولن  يجرنا �سالح ل�ستخدام ال�سالح 
منا�سلة   �سيدة  وتوكل   ... �سلمية  �ستبقى  فثورتنا 

قادة فى ال�سارع
وحمبة  فخر  و  الثورة  ايقونة  وكانت  مظاهرات 
ال�سعب اليمني والعربي وهي امتداد لن�سالت املراأة 

العربية
وخا�سة املراأة الفل�سطينية التي ما زالت تنا�سل  

وت�سابر ومرفوعة الرا�ص تعلم ابناءها ال�سمود 
ان  للعامل  فحان  ال�سهيوين   الحتالل  ومقاومة 

ي�سلمها جائزة ال�سمود ...؟ 
لكل  جائزة  هي  كرمان  لتوكل  ال�سالم  جائزة 
امراأة عربية ولكل �سباب الثورة اليمنية  و�سهداء 

احلرية 
هتافات  اليمنية   اجلماهري  امــام  توكل  هتفت 

الثورة لت�سمع العامل معاناة �سباب الثورة من قمع 
اب�سع  مار�سو  والذين  وزمرته  �سالح  الديكتاتور 
املتظاهرين  وقن�ص  والتعذيب  القتل  جــرائــم  

ال�سلميني 
�سامدة  دامت  ما  للن�سر  طريقها  اليمنية  الثورة 
ا�سقاط  وهــو  الرئي�سي  املطلب  عــن  تــرتاجــع  ومل 

النظام 
وحماكمة  �سالح وزمرته 

و�سمود  فخر  بكل  تعاند  التي  لتوكل   فتحية 
لتحقيق اهداف الثورة 

وان ينعم  �سعبها باحلرية والدميقراطية  وحياة 
القلب  طيبة  فتوكل   اجلائزة  تبهرها  ومل  اف�سل 

متوا�سعة مع الكل
وتتحدث للكل ومهمومة بهموم �سعبها  وكما قالت 

ا�سعر باحلزن وانا هنا انام فى فندق
وابناء �سعبي ينامون فى ال�سوارع .... ؟ 

 awni.haddadin@yahoo.com
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يف �سابقة Nطريه
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التدريبية  املدر�سة  يف  ع�سكري  م�سدر  اأكــد 
عن  الك�سف  عـــدم   ف�سل  اجلــمــهــوري   للحر�ص 
باملدر�سة  التدريبية  الأدارة  اأن  اأ�سمه«للحدث« 
اليوم  �سباح  قــامــت  م�سبوقة  غــري  خــطــوة  ويف 
بتدريب جمموعة خا�سة من املنت�سبني للمدر�سة 
املتطورة  القنا�سات  من  جديدة  اأ�سلحة  على 

امل�سدر  اأبــداء  و  مواخرًا  النظام  ا�ستوردها  التي 
الع�سكري تخوفه من حماولة النظام للزج بافراد 
وقن�ص  قتل  اعمال  يف  اجلدد  املدر�سة  ومنت�سبي 
اأن  امل�سدر  وتــعــزوقــال  �سنعاء  يف  للمعت�سمني 
التدريب على هذة الأنواع من الأ�سلحة لي�ست من 
كما  املدر�سة  ملنت�سبي  املقررة  التدريبية  اخلطة 

القتالية  املهام  يف  ت�ستخدم  ل  الأ�سلحة  هذة  اأن 

احلر�ص  وافــــراد  املــدر�ــســة  بخريجني  املــنــاطــة 

اجلمهوري..وت�ستخدمها هذة الأ�سلحة يف العادة 

املــايف  و  الإرهــــاب  مكافحة  وقـــوات  املــخــابــرات 

العاملية لتنفيذ الإغتيالت

الرئي�¢  تــîــتــار  بــولــيــ�ــســي  فــوريــن 
ــر…  ــك ــف ـــــــرR م عـــبـــا�ـــ¢ كــــاأحــــد اأب
ــا› ا◊ لــلــعــام  ــة  ــي ــارج ÿا ال�سيا�سة 

 

الرئي�ص حممود  <فورين بولي�سي> �سوزان غال�سور،  رئي�سة حترير جملة  هناأت 
عبا�ص على اختياره كاأحد اأبرز مفكري ال�سيا�سة اخلارجية للعام 2011، حيث كان 
مدار  على  الدويل  احلوار  �سكلت  البارزة  ال�سخ�سيات  من  مفكرا   99 حوايل  بني  من 

الـ12 �سهرا املا�سية.  
جاء ذلك يف ر�سالة تلقاها ال�سيد الرئي�ص من غال�سور، اليوم الأربعاء، تدعوه فيها 
حل�سور حفل ا�ستقبال يوم 21-12-2011 يف العا�سمة الأمريكية وا�سنطن، لتكرميه 

على اإجنازاته.



ليبيا  يف  النتقالية  احلكومة  املتحدة  الــوليــات  دعــت   
الإثنني اإىل و�سع معايري قوية يف التحقيق ب�ساأن مقتل الزعيم 
املخلوع معمر القذايف ودعم حقوق الإن�سان. وتواردت تقارير 
املجل�ص  رئي�ص  اأن  اإل  القذايف  مقتل  كيفية  ب�ساأن  مت�ساربة 
عن  الإثنني  اأعلن  اجلليل  عبد  م�سطفى  النتقايل  الوطني 
عن  للك�سف  حتقيقا  �ستجري  ليبيا  يف  النتقالية  القيادة  اأن 
مالب�سات مقتله بعد مطالبات دولية من اإجل اإجراء التحقيق
الأمريكية  اخلارجية  با�سم  املتحدثة  قالت  وا�سنطن،  ويف 
فيكتوريا نولند: }الأمر املهم هنا هو اأن يتم التحقيق ب�سكل 
جلميع  قوية  اإ�سارة  �سري�سل  التحقيق  هذا  ونزاهة..  كامل 
اأفراد ال�سعب الليبي حول حقيقة اأن هذه حقبة جديدة. واأنها 
تطبيق  اجلديدة  القيادة  عزم  وحول  النزاهة«.  اإىل  حتتاج 
الرئي�سي  الهتمام  اإن  نولند  قالت  الإ�سالمية،  ال�سريعة 
}حلقوق  كامل  وب�سكل  جديد  د�ستور  اأي  احرتام  على  ين�سب 
يف  واحلق  الأقليات  وحقوق  املــراأة  وحقوق  العاملية  الإن�سان 
حماكمة عادلة واحلق يف ال�سفافية«. واأ�سافت نولند }جميع 
الليبيني الذي مل تلطï اأياديهم بالدماء ي�ستحقون فر�سة يف 

م�ستقبل اآمن« موDكدة اأن الأ�سخا�ص الذين خالفوا

دبلوما�سي  م�سدر  عن  اليوم   اأخبار  يومية  نقلت 
ب�سنعاء،  الأمريكي  ال�سفري  باأن  ت�سمه(  )مل  مطلع 
ال�سيا�سية  الأطراف  جميع  اأبلغ  فري�ستاين،  جريالد 
اليمنية، يف املعار�سة واحلزب احلاكم، باأن امل�ساعي 
اليمنية  لــالأزمــة  �سلمي  بحل  للخروج  الأمــريكــيــة 
حمددة. زمنية  فرتة  لها  وبــاأن  مفتوحة،  تكون  لن 

لقاءاته  خالل  اأكــد  فري�ستاين  بــاأن  امل�سدر  واأو�سح 
الأخرية بجميع الأطراف ال�سيا�سية، واآخرها لقاوDه 
بالقائم باأعمال رئي�ص اجلمهورية عبد ربه من�سور 
هادي، باأن موقف الوليات املتحدة الأمريكية ثابت، 
نائب  وت�سلم  لل�سلطة،  ال�سريع  النتقال  بخ�سو�ص 
الرئي�ص مهام رئا�سة اجلمهورية، وفقا لآلية املبادرة 
اأبلغ  الأمريكي  ال�سفري  باأن  امل�سدر  اخلليجية.واأكد 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  بــاأن  ــراف  الأط جميع 
�سيكون لها موقف متقدم عن موقفها املعلن، يف حال 
قلق  مبديا  الــيــوم،  عليه  هــو  مــا  على  الو�سع  بقاء 
وا�سنطن املتزايد من ا�ستمرار تردي الأو�ساع الأمنية 
يف  البدء  اإىل  وتطلعها  والقت�سادية،  وال�سيا�سية 
ال�سلطة. نقل  ـــراءات  اإج لتنفيذ  عملية  خطوات 

الذي  الوقت  الأمريكية، يف  التحذيرات  وتاأتي هذه 
املتحدة  الأمم  م�ساعي  تعرث  عن  اأنباء  فيه  ر�سحت 

احلوار،  طاولة  على  اليمنية  الأزمــة  اأطــراف  جلمع 
يف Xل ا�سرتاطات و�سعتها املعار�سة واحلزب احلاكم 
قبل البدء اجللو�ص يف طاولة احلوار.حيث طرحت 
اأحزاب امل�سرتك �سرطا اأ�سا�سيا قبل البدء يف احلوار 
يتمثل بنقل جميع �سلطات �سالح لنائبه، فيما رف�ص 
احلــوار،  بعد  اأو  قبل  ال�سلطة  نقل  احلاكم  احلــزب 
م�سرتطا اأن يتم نقل ال�سلطة عن طريق النتخابات، 
بالرغم من تاأكيد املبعوث الأ‡ي جمال بن عمر على 
وتلويحه  ال�سلطة،  بانتقال  الفوري  البدء  �سرورة 
تعرث  حــال  يف  ال�سلطة  لنتقال  داعــم  اأ‡ــي  بقرار 
وو�سعت  ذاتــه(.  للم�سدر  )وفقا  �سنعاء  يف  جهوده 
هذه ال�سرتاطات جهود البعثة الأ‡ية اأمام طريق 
موDمترًا  البعثة  تعقد  اأن  املقرر  من  حيث  م�سدود، 
العام  الراأي  لإطالع  �سنعاء،  اليوم يف  م�ساء  �سحفيا 
اإليها.وكان  تو�سلت  التي  اجلهود   èنتائ على  اليمني 
م�سدر �سيا�سي مطلع قد قال باأن مبعوث الأمني العام 
لالأمم املتحدة، جمال بن عمر، اأتى اإىل اليمن مببادرة 
خليجية جديدة، تق�سي باأن يظل الرئي�ص علي عبد 
يف  جنله  و�سع  ترتيب  مع  لليمن،  رئي�سا  �سالح  اهلل 
عدم  ف�سل  الذي  امل�سدر،  النتقايل.واأو�سح  املجل�ص 
ذكر ا�سمه، لـ«ماأرب بر�ص« باأن بن عمر جاء ليبحث 

ترتيب  كيفية  وامل�سرتك  احلاكم  احلــزب  قــادة  مع 
و�سع جنل �سالح، العميد اأحمد علي عبد اهلل �سالح، 
املجل�سني  يف  مدين،  اأو  ع�سكري  من�سب  له  يكون  كي 
ن�ص  بــاأن  واأ�ساف  النتقاليني.  والرئا�سي  الوطني 
التي جاء بها بن عمر،  املبادرة اخلليجية اجلديدة 
يعترب باأن كل ما حدث ويحدث يف املحافظات اليمنية 
من ق�سف وقتل ل يجب اأن يتحمل م�سوDوليته طرف 
بعينه، لكون الدولة منهارة، ولهذا فاإن امل�سوDولية تقع 
جانبه  بعينه.من  �سخ�ص  على  ولي�ص  اجلميع،  على 
الثورة  �سباب  ملجل�ص  القانونية  اللجنة  رئي�ص  اأكد 
ب�ساحة التغيري ب�سنعاء، املحامي خالد الآن�سي باأنه 
قد  اليمنيني  بــاأن  يــدرك  اأن  عمر  جمال  على  يجب 
األ  عليه  وباأن  ثورتهم،  اإجها�ص  موDامرات  اأ�سقطوا 
ال�سعوب  التي تعطي  املتحدة  الأمم   Çينحرف مبباد
به  يقوم  ما  بــاأن  واعترب  م�سريها،  تقرير  يف  احلق 
حقوق  تنتهك  ملبادرة  الت�سويق  هو  حاليًا  عمر  بن 
املتحدة،  لالأمم  خطرية  ل�سابقة  وتوD�س�ص  الإن�سان، 
واملالحقة  العقاب  من  �سمانات  ال�سفاحني  تعطي 
على جرائمهم بحق الإن�سانية التي يجرمها القانون 
الأمم  مبعوث  الآن�سي  وطالب  والإن�ساين،  الــدويل 

املتحدة مبغادرة اليمن. 

اأعلنت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ص والوقاية 
�سحايا  عــدد  و�ــســول  املتحدة،  الــوليــات  يف  منها 
�سخ�سا.  28 اإىل  اللي�سرتيا  ببكرتيا  امللوث  ال�سمام 

وكان جممل من اأ�سيبوا بهذه البكرتيا 133 �سخ�سا 
من 26 ولية اأمريكية، اإ�سافة اإىل اإجها�ص امراأة.

ورغم قول م�سوDولني �سحيني اإنه من املبكر اإعالن 
انتهاء انت�سار العدوi، اإل اأن عدد احلالت اجلديدة 

قد تناق�ص.
ــن مركز  ــون م ــاه ــورة بـــاربـــارا م ــت ــدك ــت ال ــال وق
ال�سيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها }كانت قمة 
اأغ�سط�ص/اآب  نهاية  مع  حدثت  قد  املر�ص  Xهور 
وحتى منت�سف �سبتمرب/اأيلول.. اإن مراقبة املوقف 

حتتاج اإىل اأ�سبوعني على الأقل.«
على  اأكرب  ب�سكل  البكترييا  هذه  flاطر  وتظهر 
كبار ال�سن واأولÄك الذين يعانون من �سعف يف جهاز 

مناعتهم والن�ساء احلوامل.
فارمز يف غرينادا،  وبينما تقول مزرعة جان�سن 
طلبت  اإنــهــا   ،iالــعــدو م�سدر  بــاأنــهــا  يعتقد  الــتــي 
نوع  من  ال�سمام  حم�سول  اإنقاذ  لأجــل  م�ساعدات 

}روكي فورد« يف 14 من �سبتمرب/
ومنع  التحكم  مركز  فاإن  اأيلول، 
الأوبÄة اأعلن اأنه يجب عدم بيع 

هذا املح�سول متاما .
اأن  اإىل  �سحي  م�سوDول  واأ�سار 
رمبا  ال�سحية  ــري  غ الـــظـــروف 
اإ�سابة  يف  امل�سارك  دور  لعبت 
حمـــ�ـــســـول الـــ�ـــســـمـــام بـــوليـــة 
اأ�سواأ  من  واحــدة  يف  كــولــورادو 
وهي  اللي�سرتيا،  ببكرتيا  تف�ص 
منذ  املتحدة  بالوليات  الأكــرب 

العام 1998.
ال�سحية  ال�سلطات  وتو�سي 
الــوارد  ال�سمام  مــن  بالتخل�ص 
فورا،  فارمز  جان�سن  مزرعة  من 
واإذا  بع�سها،  تناول  اإذا ”  حتى 

كان بع�ص امل�ستهلكني غري متاأكد من م�سدر ال�سمام، 
الأمر  Xل  واإذا  تبيعها،  التي  املتاجر  �سوDال  فعليه 

غري معروف، يجب اإلقاء الفاكهة.

ل  الثالجة  يف  ال�سمام  ثمار   ßحف اأن  يذكر 
يف  النمو  ت�ستطيع  التي  البكترييا،  على  يق�سي 
امل�ستهلكني  اأقل درجات احلرارة، ول يتوجب على 

حماولة التخل�ص من هذه البكترييا عرب الغ�سل.
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غدًا جمعه االمري �سلطان وجمعه وما النüسر اال من عنداˆ 
 �سنعاءó ماجد الطيا�سي

يف  غــدا  يحت�سدون  اليمنيني  ماليني 
 ( العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأمــري  جمعة 
املاليني  اجلمعة  غد  يوم  (يحت�سد  مو�سـع 
ال�ساحات  يف  اليمني  ال�سعب  اأبــنــاء  مــن 
الأمة  فقيد  جمعة  يف  العامة  وامليادين 
بن  �سلطان  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
عبد العزيز ويل العهد يف اململكة العربية 
الأجل  وافاه  والذي  ال�سقيقة  ال�سعودية 
يف  والعطاء  بالبذل  حافلة  حياة  بعد 
العربية  والأمـــة  و�سعبه  وطنه  خدمة 
واحدًا  برحيله  فقدت  التي  والإ�سالمية 
املخل�سني  وقادتها  الأوفــيــاء  رجالها  من 
ال�سجعان.وبح�سب وكالة النباء اليمنية 
�سباأ انة �سيوDدي املاليني من اأبناء ال�سعب 
الأمـــري  الــفــقــيــد  جمعة  �ــســالة  الــيــمــنــي 
�سلطان بن عبدالعزيز يف ميدان ال�سبعني 
وال�ساحات  وامليادين  �سنعاء  بالعا�سمة 
ــيــوDدون  الــعــامــة بــاملــحــافــظــات ، كــمــا �ــس
�سمو  الفقيد  روح  عــلــى  الــغــائــب  �ــســالة 
عبدالعزيز.وتتوجه  بن  �سلطان  الأمــري 
احل�سود املاليينية عقب ذلك يف م�سريات 
ومهرجانات حا�سدة للتعبري عن الحرتام 
والتقدير الذي يكنه اأبناء ال�سعب اليمني 
قيادة  الــ�ــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة 
وحكومة و�سعبا ’ وما يحملونه من م�ساعر 
الأخوية  املــواقــف  على  والــعــرفــان  ــود  ال

ال�سادقة لالأ�سقاء يف اململكة Œاه اليمن 
ووحدته واأمنه وا�ستقراره ’ وما يقدمونه 
من دعم م�ستمر جلهود التنمية يف اليمن.
و�سرتفع اجلماهري اليمنية يف جمعة فقيد 
الأمة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
والالفتات«  ال�سعارات   { العزيز  عبد  بن 
ـــعـــربة عـــن مــــدi احلـــــزن الــعــمــيــق و  امل
الفاجعة الكربi لفقدان الن�سري العمالق 
وال�سجاع وال�سادق �سمو الأمري �سلطان بن 
باليمن  ا�سمه  ارتبط  الــذي  عبدالعزيز 
ملجل�ص  تراأ�سه  خــالل  مــن  ــرث  اأك ب�سورة 
ال�سعودي   - اليمني  امل�سرتك  التن�سيق 
وتوجيهاته  وباأمره  يديه  على  وحتققت 
وامل�ساريع  اخلـــرية  العطايا  مــن  الكثري 
التنموية الوفرية ، وكذا حر�سه ال�سديد 
ال�سقيقني  البلدين  بعالقات  الــدفــع  يف 
اأو�سع انطالقا من ح�سن اجلوار  اآفاق  اإىل 
امل�سرتك.  ïوالــتــاريــ الــقــربــى   èوو�ــســائــ
ال�سكر  اليمنية  اجلــمــاهــري  و�ــســتــجــدد 
للمملكة  الثابتة  املواقف  لكل  والتقدير 
وم�ساعيها  اليمن،  وا�ستقرا  اأمــن  دعم  يف 
من  اليمن  ــراج  لإخ واملخل�سة  ال�سادقة 
اأزمته الراهنة والرعاية الكرمية الطبية 
لفخامة الأñ الرئي�ص على عبداهلل �سالح 
ما  لكل  ال�سكر  وكذا   ، الدولة  قادة  وكبار 
قدمته وتقدمه اململكة من دعم لالقت�ساد 
فادحة  خ�سائر  يتكبد  الـــذي  اليمني 
 iقو من  املفتعلة  الأزمــة  ا�ستمرار  جراء 

ومكا�سب  منجزات  على  واحلقد  التاأمر 
املجيد.و�ستوDكد  مــايــو  مــن  ــــ22  ال ــن  وط
امل�سريات واملهرجانات عن موقف جماهري 
املتم�سك  واملبدئي  الثابت  اليمني  ال�سعب 
اأبناء  ــوف  ووق الد�ستورية،  بال�سرعية 

م�سرية  قائد  مع  الكامل  اليمني  ال�سعب 
والتنمية  والدميقراطية  الــوحــدة 

فخامة الرئي�ص علي عبداهلل �سالح 
ورف�سهم  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــص 

امل�سا�ص  لكل حماولت  املطلق 
واأعمال  العامة  بال�سكينة 

و�سفك  والقتل  العنف 
الدماء واخلروج على 

والد�ستور. القانون 
جمعة  وتــــاأتــــي 

ـــــري  فــقــيــد الأم
�ـــســـلـــطـــان بــن 

يز  لعز ا عبد

اليمني  ال�سعب  ملحبة  حقيقيا  Œ�سيدا 
للمملكة قيادة و�سعبا التي اأثبتت 
اجلوار  ح�سن  �سدق  مواقفها 
العالقات  واأ�سالة  ومتانة   ،
وروDيتها  التاريخية،  الأخوية 
ال�سليمة  وقراراتها  ال�سائبة 
الد�ستورية  ال�سرعية  ــاأن  ب
خـــيـــارا ل ميــكــن اخلـــروج 
ــان  ــم ــس ــ� عـــنـــه، كـــونـــه ال
واأمــن  ل�ستقرار  احلقيقي 

اليمن واملنطقة .
املــقــابــلــة  اجلـــهـــة  ويف 
من  اللــف  ع�سرات  يــوDدي 
ــا  وم  { املــحــتــجــني جــمــعــه 
يف   { عنداهلل  من  ال  الن�سر 

�سارع ال�ستني .

واالكرام"       اجلالل  ذو  ربك  وجه  ويبقى  فان  عليها  من  "كل 
Uسدق اˆ العظيم

 íملكه العربيه ال�سعوديه يف نيو يورك �سو± تفتŸة اãبع 
باÜ العزاء ايام االربعاء واÿمي�¢ وا÷معه

 من ال�ساعه 3  وحتى ال�ساعه 6 م�ساء
انا ˆ وانا اليه راجعون

الحتاد الدويل لل�سحفيني :الإعالم اليمني ل زال حتت احل�سار
�سنعاءó ماجد الطيا�سي

ــــــدويل  ــــــال الحتـــــــــاد ال ق
اليمني  الإعــالم  ان  لل�سحفيني 
اأن  بعد  احلــ�ــســار  حتــت  زال  ل 
الـــنـــار على  اأطـــلـــق مــ�ــســلــحــون 
ال�سعيدة«  }تلفزيون  يف  عاملني 
احدهما  مقتل  اإىل   iاأد ‡ــا 
واإ�ــســابــة الأخـــــر. فــقــد قتل 
حما�سب  اجلـــبـــار،  عــبــد  ــــوDاد  ف
النار  اطـــالق  نتيجة  الــقــنــاة، 
عبد  حممد  زميله  اأ�سيب  بينما 
خطرية. بجروح  دبــوان  الغني 
رئي�ص  بــومــلــحــة،  جــيــم  ـــال  وق

الحتاد الدويل لل�سحفيني: }اننا ندين هذا العنف الكريه الذي ي�ستهدف 
ال�سحفيني والإعالميني يف اليمن. اإن الإعالم اليمني حتت ح�سار دائم من 
قبل فÄة م�سممة على التحكم يف ن�سر املعلومات من اأجل حتقيق م�ساحلها 
الحتاد  يف  ع�سو  وهي  اليمنيني،  ال�سحفيني  نقابة  اأعلنت  وقد  اخلا�سة«. 
الدويل لل�سحفيني، يف بيان لها ان اثنني من موXفي القناة تعر�سوا لطالق 
نار بر�سا�ص قنا�سة بينما كانوا يغادرون مبنى حمطة }تلفزيون ال�سعيدة«. 
وتاأتي هذه اجلرمية �سد العاملني يف قناة ال�سعيدة بعد اأقل من اأ�سبوع من 
ال�سحفيني  نقابة  واتهمت  وتدمريه.  الأ�سلي  القناة  مبنى  ق�سف  جرمية 
اليمنيني املهاجمني باأن هذا ال�ستهداف ياأتي يف اإطار �سل�سلة ال�ستهدافات 
املمار�سة  خلفية  على  البلد  يف  الإعــالم  و�سائل  لها  تتعر�ص  التي  العنيفة 
ال�سحفيني  نقابة  لل�سحفيني  الدويل  الحتاد  واملحايدة.وي�ساند  املهنية 
اليمنيني يف دعوتها للتحقيق يف اطالق النار وحماية ال�سحفيني متا�سيا مع 
قرار جمل�ص المن الدويل ال�سبوع املا�سي والذي ن�ص على �سرورة احرتام 
حرية ال�سحافة و التعبري يف اليمن.وتاأتي هذه اجلرمية بعد ب�سعة ا�سابيع 
متاأثرا  اليمنيني  ال�سحفيني  كبار  اأحــد  ال�سماوي،  املجيد  عبد  وفــاة  من 
باجلراح التي اأ�سيب بها يف هجوم م�سلح يف 25 اأيلول/�سبتمرب والذي ويعتقد 
لل�سحفيني  الدويل  .ويعربالحتاد  اليمنية  المن  قوات  قبل  من  نفذ  اأنه 
الإحتجاجات  تثريه  الذي  العنف  ا�ستخدام  يتم  اأن  من  العميق  قلقه  عن 
يف  امل�ستقل  الإعالم  ا�سكات  تريد  التي  الفÄات  قبل  من  للحكومات  امل�سادة 
 { لل�سحفيني:  الدويل  العامة لالحتاد  الأمينة  اليمن .وقالت بيث كو�ستا، 
يبدو ان هذا مو�سم ا�سطياد ال�سحفيني اليمنيني امل�ستقلني الذين يرف�سون 
التدخل ب�سوDون مهنتهم. لقد ادت موجة العنف املت�ساعدة يف �سوارع اليمن 
اإىل هجوم ع�سوائي على كل ال�سحفيني امللتزمني بال�سجاعة املهنية. ولكن 

العامل يراقب ما يجري يف اليمن ولن متر هذه الهجمات دون ح�ساب.«

غربة �سنعاء خري اهلل اليو�سفي 
الأركان  رئي�ص  �سالح  اهلل  عبد  حممد  يحيى  العميد/  ا�ستقبل 
لقوات الأمن املركزي  مبكتبه مبقر قيادة قوات الأمن املركزي �سعادة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفري  �ستاين  فاير  جريالد  ال�سفري/ 
اأع�ساء  م�ساعد  كيوكني  مايكل  ال�سيد/  برئا�سة  له  املرافق  والوفد 
 ” اللقاء  ويف  الأمريكي.   ñال�سيو ملجل�ص  الع�سكرية  ال�سÄون  جلنة 
بحث م�ستجدات الأزمة الراهنة التي ت�سهدها ال�ساحة اليمنية وما 
اآلت اإليه من تدهور يف الأو�ساع الأمنية والإقت�سادية . كما ” يف 
اللقاء بحث اأوجه التعاون يف جمال مكافحة الإرهاب بني البلدين . 
بالدنا  اإ�ستمرار  املركزي  الأمن  لقوات  الأركان  رئي�ص  اأكد  وقد  هذا 
يف مكافحة الإرهاب ، م�سددًا على �سرورة ت�سافر اجلهود والتعاون 
بني البلدين يف جمال مكافحة الإرهاب . ومن جانبه اأ�ساد ال�سيد / 
ملجل�ص  الع�سكرية  ال�سÄون  جلنة  اأع�ساء  وفد  رئي�ص  كيوكني  مايكل 
ال�سيوñ الأمريكي باجلهود التي تبذلها بالدنا يف مكافحة الإرهاب 
الت�سدي  يف  ــاب  الإره مكافحة  وحــدة  تبذلها  التي  اجلهود  وكــذا   ،
بالده  دعــم  ــد  واأك  ، الإرهـــاب  ومكافحة  القاعدة  تنظيم  لعنا�سر 

امل�ستمر لأمن واإ�ستقرار اليمن، وكذا تقدË الدعم امل�ستمر لوحدة 
مكافحة الإرهاب .

ــــد  ــــوDك ــــوñ االأمــــــريــــــكــــــي ي ــــي ــــس ûــــ وفـــــــد ‹ـــلـــ�ـــ¢ ال
 Üـــــــا gـــة االر ـــح ـــاف ـــك ـــن وم ـــم ـــي دعــــمــــه ال�ــــســــتــــقــــرار ال
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 ïسواريU وUــســول  مــن  ا�سرائيلية  تîوفات 
ــزة غ ا¤  ــرات  ــائ ــط ــل ل ــادة  ــس ــ� م لــيــبــيــة 

 
من  ال�سرائيلية  المنية  الو�ساط   iلد والتخوفات  ال�سكوك  تــراود 
اىل  الليبي  للجي�ص  ال�سالح  flازن  من  للطائرات  م�سادة   ïسواري� تهريب 
انتاج  من  متقدمة  }كتف«   ïسواري� حول  ال�سكوك  هذه  وتدور  غزة،  قطاع 

رو�سي.
فاأن الو�ساط  اليوم اخلمي�ص  }هاآرت�ص«  ن�سر موقع �سحيفة  ما  وبح�سب 
المنية ال�سرائيلية تتابع عمليات التهريب اىل قطاع غزة التي تقوم بها 
ا�ستطاعت حركة حما�ص تهريب  املرحلة الخرية  حركة حما�ص، وخالل 
اجلي�ص  بحوزة  كانت   ïال�سواري وهذه  للطائرات،  م�سادة  متقدمة   ïسواري�
الليبي �سبق وزودتها رو�سيا اىل ليبيا، حيث ا�ستغلت حما�ص الثورة يف ليبيا 
وا�ستطاعت تهريب ا�سلحة ليبية اىل الرا�سي امل�سرية ومن ثم اىل قطاع 

غزة.
وا�سار املوقع اىل ان حما�ص ا�ستطاعت تهريب �سواريfl ïتلفة النواع 
و�سلتها من ايران خالل ال�سنوات املا�سية، وت�سعى حركة حما�ص لمتالك 
الو�ساط   iلد ال�سديد  القلق  يثري  وما  وكمياتها،  ال�سلحة  انواع  من  مزيد 
غزة،  قطاع  اىل  للطائرات  م�سادة   ïسواري� و�سول  ال�سرائيلية  المنية 
ال�سرائيلي على منطقة  الطريان  ل�سالح  م�سبوق  خا�سة يف Xل تفوق غري 
ت�سود  حيث  ــالت،  اي مدينة  اىل  و�سول  اجلنوبية  واحلـــدود  غــزة  قطاع 
حركة  قبل  من  �ساروخية  لهجمات  الطائرات  هذه  تتعر�ص  ان  تخوفات 

حما�ص.
ال�سياق فاأن الوليات املتحدة المريكية تنظر بعني اخلطورة  ويف هذا 
الليبي  ال�سالح  flــازن  ان  خا�سة  الليبية،  ال�سلحة  لتهريب  ال�سديدة 
من  كبرية  كميات  لوجود  كذلك  ودخولها،  اليها  الو�سول  اأحد  اأي  ي�ستطيع 
ال�سلحة املتناثرة يف ال�سحراء الليبية والتي ت�سكل م�سدرا مهما للمهربني 
اىل  ال�سلحة  هذه  ت�سل  ان  الكبرية  والتخوفات  انواعهم،  flتلف  على 
تنظيمات flتلفة ت�سفها الوليات املتحدة }بالرهاب« ، والتي �سيكون لها 
التي  النتقالية  واحلالة  ال�ستقرار  عدم  Xل  يف  املنطقة  على  كبري  تاأثري 

تعي�سها م�سر. 

ـــ¢  ـــا� ـــم ح ــــــ™  م ــــيــــ§  ــــال �ــــس Uـــســـفـــقـــة  يف  ــــــــرية)  ــــــــط ÿا) ــــة  ــــري ــــس ــــ� ال ـــــود  ـــــن ـــــب ال ــــــي  g ــــــــòه  g  : (ديــــــبــــــكــــــا)  ـــــ™  ـــــوق م

ـــة  ـــق ـــرف ـــــا ب ـــــاب W Èــــ ــــع ـــــل يــــüــــســــل م ـــــي جـــــراب
ـــي االإ�ـــســـرائـــيـــلـــي ـــوم ـــق ـــــــن ال اأعــــ�ــــســــاء مــــن االأم

الناطق  ال�ستخباري  }ديبكا«  موقع  عى  qاد  
يف  �سرية  بــنــودا  هناك  ان  العربية  باللغة 
وا�سرائيل  حما�ص  بني   iال�سر تبادل  �سفقة 

وانها علمت مب�سمون هذه البنود.
 وح�سب ادعاء املوقع فان م�سادر يف وا�سنطن 
ابلغت }ديبكا« ان اهم بندين هما التفاق على 
وحتالف  للقاهرة  دم�سق  من  حما�ص  مقر  نقل 

امريكا مع الخوان امل�سلمني.  
عند  ال�سفقة  يف  احلــا�ــســم  المــــر  وان   
الف  �سراح  اطالق  يكن  مل  وا�سرائيل  حما�ص 
وامنا  تفجريات  منفذ   60 اخطر  بينهم  ا�سري 
هذا  كل  من  الخطر  ال�سيا�سية  التفاهمات 
وتتمثل يف روDية م�ستقبلية �سيا�سية ا�سرائيلية 
من  وم�سرية  وحم�ساوية  جهة  من  امريكية 

.iجهة اخر
تتحرك  بــداأت  ال�سفقة  ان  املوقع  ويقول   
الدفاع المريكي  زار وزير  يف 3 �سبتمرب حني 
جمرد  هو  �ساليط  وان  املنطقة،  بانتا  ليائون 
�سيا�سية  تفاهمات  اطــار  يف  ياأتي  واحــد  بند 
اوباما  الرئي�ص  بها  يقوم  كبرية  ا�سرتاتيجية 
ا�سرتاتيجية  وتق�سي  وا�سنطن،  من  وادارتــه 
اىل  دم�سق  من  حما�ص  قيادة  باخراج  اوباما 
على  �ساغط  عامل  ت�سكيل  اجل  من  القاهرة 
ايران  و�سد  ال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ص 

وحزب اهلل وامتالكهم للملف الفل�سطيني.
�سفقة  ان  اخــر  مبعنى  ــوقــع:  امل ويــقــول   
�ساليط كانت عبارة عن تفاهم جرi بني وزير 
الدفاع المريكي الذي توىل من�سبه يف الول 
من يوليو وكان يعمل �سابقا رئي�سا جلهاز ال�سي 

اي ايه .CIA.وبني خالد م�سعل.
احلقيقية  الت�سالت  ان  املوقع  ويك�سف   
وان  ال�ستاء  ا�سهر  يف  وفانتا  م�سعل  بني  بداأت 
ق�سة  مع  Œاوبا  اأبــدوا  حما�ص  وقادة  م�سعل 
عدم  يف  رغبتهم  بـــاب  مــن  لدم�سق  تــركــهــم 

النخراط باأزمة النظام ال�سوري.
ا�سرائيل  ان  ال   ... }ديبكا«  موقع  ويقول   
عن  اهمية  يقل  ول  مهم  اخر  بند  لديها  كان 
بند امريكا نقل مقر حما�ص من دم�سق للقاهرة 
وهو ان خالد م�سعل كان يف ايران قبل ا�سبوع 
ات�سالت  من  اليرانيني مبا يجري  ابلغ  وانه 
ف من عالقته بايران ولكن  qوانه يجب ان يخف

.èبالتدري
ا�سرتاتيجيات   qيغري ان  �ساأنه  من  هذا  وان   

ال�سرق الو�سط الراهنة وخ�سو�سا ان هناك 
يف  امل�سلمني  الخــوان  قيادة  بني  تن�سب  ازمة 
كانت  حيث  ايران  قيادة  وبني  العربي  العامل 
ل كثريا على الثورات العربية ولكن  qايران تعو
ال�سابيع  يف  بالذات   ( ــرية  الخ الفرتة  ويف 
بني  ال�سديد  اخلــالف  يلم�ص  �سار   ) الخــرية 
الخوان امل�سلمني يف م�سر حيث انهم يتعمدون 
تربيد العالقات مع طهران ويتقربوا عالنية 
النتخابات  يف  فـــوزا  لي�سمنوا  امريكا  مــن 
اغ�سب  الــذي  المــر  وهــو  القادمة  امل�سرية 

ايران.
انه وقبل يومني من   م�سادر« ديبكا« توDكد 
عقد  للقاهرة  المريكي  الدفاع  وزير  و�سول 
الخوان  قيادة  مع  لقاء  امريكي  برملاين  وفد 
الوفد  يف م�سر ومل ينتبه احد اىل ان رئي�ص 
 Prem G.  ???? حينها  كــان  المــريــكــي 
ال�سرائيلي  املــلــف  رئي�ص  Kumar،وهو 
الفل�سطيني يف جمل�ص المن القومي المريكي 
 the National Security بالبيت البي�ص
 Council Director for Israeli and

يدل  امــر  وهــو   .Palestinian Affairs
اوباما  ادارة  التي توليها  على حجم الهمية 
الناحية  من  فقط  ولي�ص  ا�سرتاتيجيا  للقاء 

الدميوقراطية والق�سائية.
 كما ان موفد نتنياهو للقاهرة ديفيد ميدان 
احمد  حلما�ص  الع�سكري  اجلــهــاز  ومــ�ــســوDول 
اجلعربي كانا يف نف�ص الوقت يجل�سان لمتام 
الق�سايا الفنية يف ال�سفقة فيما كان الخوان 
المريكي  الــدفــاع  وزيــر  ومــوفــدو  امل�سلمون 

ون ال�سق ال�سيا�سي يف ال�سفقة.  qيتم
 وان ا�سرائيل مل تدفع ثمنا باهظا يف �سفقة 
امل�سلمني  الخوان  بني  كان  المر  لن  �ساليط 
 2012 العام  يف  م�سر  م�ستقبل  حول  وامريكا 
نتنياهو  ان  يعني  ما   ،iال�ــســر تبادل  ولي�ص 
لرتطيب  اوباما  للرئي�ص  ال�سفقة  هذه   iاهد
العالقة معه ول�سمان فيتو �سد حممود عبا�ص 

يف ال�سابيع القادمة.
تعترب  ال�سفقة  اإن  }ديبكا«:  موقع  ويقول   
�سربة قوية بامتياز ملحمود عبا�ص، بل �سعبة 
والــذي  ــازن  م ابــو  ال�سلطة  رئي�ص  �سد  جــدا 

ا�سري  اي  عن  له  تفرج  ان  ا�سرائيل  ترف�ص 
من  ان  ر�سالة  يو�سل  ان  نتنياهو  اراد  حيث 
القاهرة  يف  املــوجــودون  هم  الحـــداث  يقود 

وغزة ولي�ص هوDلء يف رام اهلل.
 وان المر ا�سرتاتيجيا يجب ان يقود اىل 
ا�ستبدال القيادة املوجودة يف ال�سفة الغربية 
يف  عبا�ص،  حممود  قيادة  غري   iاخر بقيادة 
اطار الفهم المريكي ال�سرائيلي، مع الخوان 

امل�سلمني يف هذه ال�سفقة.
دم�سق  من  حما�ص  مقر  نقل  تنفي  حما�ص   
للقاهرة وحتالف امريكا مع الخوان امل�سلمني 
اإ�سماعيل ر�سوان القيادي  اأكد   من جانبه، 
يف حركة حما�ص انه ل توجد اأي بنود �سرية 
الثالثاء  متت  التي   iالأ�سر تبادل  �سفقة  يف 

املا�سي.
 وقال ر�سوان يف حديث لـ }معا« انه ل يوجد 
هناك بنودا �سرية يف �سفقة التبادل، وا�سفا 
بـ  الإ�سرائيلي  }ديبكا«  موقع  عنه  يتحدث  ما 
هدف  اأن  مو�سحا  والفـــرتاءات«،  }الأكــاذيــب 
هذه الفرتاءات للتهبيط من �سفقة التبادل، 

عن  اإ�سرائيل  ر�سا  عــدم  على  تــدل  وكــذلــك 
ال�سفقة.

يف  حما�ص  حــركــة  اأن  ــوان  ــس ر� واأ�ــســاف   
مواقعها ومقراتها بخري ولي�ص هناك تغري يف 

مواقعها

ال�سرائيلي  اجلا�سو�ص 
برفقة  ــل  ــي ــراب ج ــــالن  اي
مــ�ــســÄــولــني ا�ــســرائــيــلــيــني 
بـــالـــقـــاهـــرةتـــ�ـــســـديـــد 
عند  الأمنية  الإجـــراءات 
لتنفيذ  متهيدا  طابا  معرب 
�ــســفــقــة جــرابــيــل اغـــالق 
حلني  الـــربي  طــابــا  منفذ 
امتـــــام �ــســفــقــة جــرابــيــل 
ــي:  ــل ــي ــرائ ــس العـــــالم الإ�
 »16 }اإف  طائرات  �سفقة 
مقابل  ملــ�ــســر  ــة  ــي ــك ــري اأم
}جرابيل«  القاهرة: �سرح 
م�سدر اأمني م�سري كبري من 
اجلا�سو�ص  بان  طابا  معرب 
ايالن جرابيل  ال�سرائيلي 
قد و�سل بالفعل اىل معرب 
ــا مــنــذ قــلــيــل ودخـــل  ــاب ط
م�ستقال �سيارة تابعة لالمن 

القومي امل�سري.
وكالة  مــرا�ــســل  واأفــــاد 
}معا« الفل�سطينية يف طابا 
برفقته  كان  جرابيل  }اأن 
القومي  الأمــن  من  اأع�ساء 
ال�سرائيلي ودخل اجلميع 

داخل  الـــزوار  كبار  �سالة 
لمتام  انتظارا  طابا  معرب 
�سفقة التبادل بعد الثالثة 

من ع�سر اليوم«.
واأ�ــســافــت املــ�ــســادر بان 
جرابيل ‡تنع عن الإدلء 
�سحفية  ت�سريحات  باأية 

منذ  بــالــ�ــســمــت  ومــلــتــزم 
دخولة اىل معرب طابا.

ـــيـــارات  �ـــس  9 ــــت  ــــان وك
}نح�سون«  لوحدة  تابعة 
ال�سجون  مل�سلحة  التابعة 
ــيــة نــقــلــت يف  ــل ــرائــي ــس ال�
�سجينًا   25 �ــســابــق  وقـــت 

اإيالت  مدينة  اىل  م�سريًا 
حيث  ا�ــســرائــيــل،  جنوبي 
” ت�سليمهم اىل ال�سلطات 

امل�سرية عرب معرب طابا.
العالم  و�سائل  وكانت 
ــت  ـــي اهــمــل ـــل ـــي ـــرائ ـــس ال�
على  تعكف  ومل  ال�سفقة 

مكثف،  ب�سكل  متابعتها 
التلفزيون   èبرام وبقيت 
وال�سحف  ال�ــســرائــيــلــي 
ـــة  ـــاري ـــــواقـــــع الخـــب وامل
ــى مــواقــع  ــت كــاملــعــتــاد وح
مل  الجتماعي  التوا�سل 

تاأبه به.



درب الراتب واحد ودروب ال�سرقة مية  
خالد الك�سا�سبه

قــبــل عــ�ــســريــن عــامــا ،كــنــت قد 
كان   ، للتو  اجلامعة  مــن  تخرجت 
رئي�ص  احلـــيـــاري  �ــســمــري  �ــســديــقــي 
حاليا   الــراأي  جريدة  ادارة  جمل�ص 
ال�سعودية   عكا®  جلريدة  مرا�سال 
يف  �سمري  زرت   ، عمان   يف  مكتبها  يف 
املفاجاأة    ، ال�سمي�ساين  يف   مكتبه 
كان  الــنــمــري   توفيق   : الــرائــعــة 
هناك ، �ساألته : غنى توفيق  لالردن 

، و لكن هل غنى النمري  لالردين ؟ قبل ان يهم �سمري بالإجابة ، كان 
النمري يعزف :« درب الراتب واحد و دروب ال�سرقة مية ، موت يا 

مواطن ت يعي�سوا احلرامية«
لزالت  و   - كانت  مدنيتها،  و  ريفها  فيها  احب   ، احل�سن  اأع�سق    
- تبهرين  �سهولها  اثناء ترحلي من عمان - حيث بيتي-  اىل اربد- 
احلاملني  الرائعني  و  اجلميل  املا�سي  و  اجلامعة   - الريموك  حيث 
 ، احل�سن  ،احب  امل�ستحيل  نحو  ال�سابحات  اجلميالت  و  بامل�ستقبل 
احب فيها امل�ساجد حني تعانق الكنائ�ص ، مثلما اع�سق فيها  الر�ص 
حني يحولها اأoنا�سهم - بطهرهم - اىل �سماء  و مالئكتهم  - بطيبتهم 
- يحولون الر�ص  اىل لوحة من حب و طهر و بع�ص ال�سÅ من النقاء  
، اأحب يف اهل احل�سن :  اخوتهم ، حني يكون الأن�سار يف الوادي و 
املهاجرين يف اعايل اجلبال يعي�سون يف flيم عزمي املفتي و احبها 
لن جميل النمري منها مثلما  �سديقي  املخل�ص جهاد ابو بيدر من  

ابناء flيمها
زير   ( ب  يعرف  ما  ي�سبه  الفخار  من  اناء  هي  و  اخلابية(   ( من 
املاء( كان توفيق ي�سع راأ�سه  يف داخله و يغني  ليمنح �سوته اح�سا�سا 
مو�سيقيا متزايدا، ومن كني�سة احل�سن التي كان يردد فيها الرتاتيل 
الدينية امل�ستوحاة من الجنيل كانت بداية اكت�ساف املحيطني به 
ملوهبته املبكرة ، هكذا اخربين عندما �ساألته : كيف لطفل فالح يف 
قرية اردنية اأن يتجه للمو�سيقى يف وقت كان فيه النا�ص ل يعرفون 

من املو�سيقى ال الربابة
منذ  )اأنــت  يف  �سبول  تي�سري  العظيم  الردين  الــروائــي  يقول   
�سعبا مقهورا مليÄا  العامل لكنه مل ير  اليوم(:«طاف رجل كل بالد 
بالحزان مثل �سعبي« هذه الكلمات ذكرتني  باأغنية توفيق النمري 
مواطن   يا  ،مت  الردين  التلفزيون   �سا�سة  على  البث  من  املمنوعة 
ليعي�ص من يقهرك ويعذبك وي�سرق الفرح من اطفالك ،مت يا مواطن  
و�سيارات  البا�سات  بني  تنتقل  وانت  ده�سا  مت  ال�سارقني،  ليعي�ص 
ال�سرفي�ص لت�سل اىل عملك ، مت كمدا وانت ل ت�ستطيع ان ت�سرتي 
ان ت�سرتي  الر�سيع، مت قهرا وانت تتمنى غري قادر  حليب لبنك 
معطفا يقي ابنك من قر�ص ال�ستاء،موت يا مواطن .. موت يا مواطن 
، ل تنتظر ان يبيعوا كل �سيء ،عائدات هذه )ال�سوامï( لي�ست يل 
اأو لك ، انها عمولت للمختزنني على ح�ساب الوطن ،املتكر�سني على 

ح�ساب قوتك وقوتنا
ان يكون  وات�سائل :هل ميكن  امليت  اأنظر اىل مواطن )النمري( 
الوطن عاقا لبناءه اىل هذا احلد ، يف خانة املهنة يف جواز ال�سفر 
ن�ستبدلها  ان  يجوز  )بال(،هل  يكتبون  العمل  عن  عاطال  كنت  اذا 
و   ، وطنه(  يف  غريب   (  ، )ميت(  )منحني(،   ، ب)جائع(،)مقهور( 
�سنواته  يف  ل�سيما  النمري  مع  اهمال  من   iجر ما  اىل  الن  انظر 
ملاذا Œور بالدنا   : اأت�ساءل  املر�سو  فيها  ي�سارع  كان  التي  الخرية 

على ابنائها املخل�سني
،وجعلت  ال�سوارع  يف  عام،طفت  قبل  ل)الردن(  زيــارة  يف  كنت 
مييني  اىل  ت�سري  كانت  التي  احلافلة  يف  الوجوه  جميع  اىل  انظر 
،�سبعة وخم�سون وجهها كانوا، مل ارها كلها، رايت اثنا ع�سر وجهها 
بع�سها  ت�سبه  اثنا ع�سرة وجها ل   ، الفقر واجلوع تقهرها  و  فقط، 
يف  ال  بع�سها  ت�سبه  ل  العوز،  يف  ال  بع�سها  ت�سبه  ل  الفقر،  يف  ال 
حديثة  املر�سيد�ص  �سيارة  �سائق  كان  ي�ساري  اىل  املعاناة،ونظرت 
املوديل �سابا و�سيما  ي�سع وجهه باحلياة ،رفيقته يف الرحلة جميله 
مثل  ،غنية   ) هيلتون  باري�ص  مثل)  ،�سقراء  هيلتون(  )باري�ص  مثل 
)باري�ص هيلتون(.. فاأن�سدت مع النمري : } مت يا مواطن ت يعي�سوا 

احلرامية«
هذا  ان  ايقنت  و   iاخــر مرة  توفيق  لغنية  ا�ستمعت  بالأم�ص 
الوطن لي�ص للفقراء،لي�ص للفالحني، لي�ص ملن يع�سقون خبز ال�ساج 
جبلناالعايل،مثل  �سيحان(  اىل)  يرنون  ملن  القهوة،لي�ص  ودلــة 
جباهنا او )رم( وادينا ال�سحيق ،مثل م�سريالذين ينظرون لالردن 
على انه حمطة �سفر حتملهم نحو الرثاء، و لالردين العادي على انه 

�سكة حديد ل �سري من ال�سري عليها للو�سول اىل املحطة التالية
و  الرتاثية  الغــاين  من  هائلة  مكتبة  تاركا  توفيق  عنا  رحل   
يف  ا�ستطيع  لن  املو�سيقى  حول  الكتب  بع�ص  و  الردنية  الفلكلورية 
مقال ق�سري ان اذكر اهميتها  اإمنا اترك هذا للمخت�سني يف املو�سيقى 
و لكنني فقط تذكرت كل هذا بعد ان علمت برحيل �سيï الفنانني 
�سديقه  مثل  مثله  الفقراء  و  املحرومني  �سوت   iسد� و  الردنيني 
باملكان  توفيق  تاأثر  يف  كبريا  دورا  له  كان  الذي  )عــرار(  ال�ساعر 

الردين الذي بدا وا�سحا يف اغانيه
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 Èافونه حتى يف القîي
 عبدالباري عطوان 

ــوران ا�ــســا�ــســيــان، وعــلــى درجـــة كبرية  ــط ت
يف  املا�سيني  اليومني  يف  وقــعــا  الأهــمــيــة،  مــن 
التوقف  وعــدم  Œاهلهما  علينا  ي�سعب  ليبيا 
املجل�ص  عن  اعالن  �سدور  هو  الول  عندهما، 
معمر  العقيد  بدفن  الليبي  النتقايل  الوطني 
ابو بكر  املعت�سم ووزير دفاعه  القذايف وجنله 
يون�ص جابر يف مكان جمهول و�سط ال�سحراء، 
الرتهوين  علي  الدكتور  ك�سف  فهو  الثاين  اما 
عن  نف�سه  املجل�ص  يف  واملــــال  الــنــفــط  ـــر  وزي
وجــوده  فــرتة  لتمديد  الناتو  حلف  منا�سدة 
وعملياته يف ليبيا ولو لفرتة �سهر على الأقل.
قبل  احتفل  الذي  املجل�ص،  ي�سر  ملاذا  نفهم  ل 
القذايف،  نظام  حكم  على  بالنت�سار  يومني 
على  الليبي،  لــلــرتاب  الكامل  و>التحرير> 
و�سط  جمهول  مكان  يف  العقيد  جثمان  دفــن 
ت�سليمه  ورف�ص  مطلقة،  �سرية  ويف  ال�سحراء، 
العراف  تقت�سي  مثلما  لقبيلته،  او  لأ�سرته، 
اذا  ال  اللهم  وال�سالمية،  العربية  والتقاليد 
حتى  الرجل  يخ�سى  النتقايل  املجل�ص  كــان 
احللف  بدعم  يتمتع  الذي  وهو  قربه،  يف  وهو 
املجل�ص  يف  الــتــاريــï.املــ�ــســوDولــون  يف   iالقـــو
الوطني النتقايل يربرون هذه ال�سرية بالقول 
اإنهم ل يريدون ان يتحول قرب الزعيم الليبي 
<مزار> يحè اليه ان�ساره، وهذا  الراحل اىل 
ينطوي على تناق�ص كبري، فمفتي املجل�ص افتى 
امل�سلمني،  ملة  من  واخــراجــه  الرجل،  بتكفري 
دفنه  اأو  بالتايل،  جثمانه  على  ال�سالة  وحرم 
قرب  يتحول  فكيف  ال�سالمية،  الطريقة  على 
رجل كافر اىل مزار ي�سدq اليه الرحال م�سلمون 
كان  ح�سني  �سدام  الراحل  العراقي  ؟الرئي�ص 
اكرث خطورة يف نظر المريكان الذين احتلوا 
العراق وخ�سروا تريليون دولر وخم�سة اآلف 
ثم  ــن  وم بنظامه،  الطــاحــة  ــل  اج مــن  قتيل 
بتكفريه،   iفتو ي�سدروا  مل  ذلك  ومع  اعدامه، 
اىل  وقدموه  بجثمانه،  ميثلوا  او  يقتلوه  ومل 
و�سلموا  مــزورة،  حماكمة  كانت  وان  املحاكمة، 
جثمانه لزعيم قبيلته، و�سمحوا بدفنه يف قرب 
وا�سح املعامل يف م�سقط راأ�سه يف مدينة تكريت. 
اكرث  الليبيون  <الثوار>  يكون  ان  يعقل  فهل 
المريكي؟والأكرث  املحتل  من  وجربوتا  ق�سوة 
 ïال�سي قتلوا  الذين  المريكيني  ان  ذلــك  من 
<القاعدة>  تنظيم  زعيم  لدن  بــن  ا�سامة 
واأطفاله،  زوجــاتــه  امـــام  وح�سية  بطريقة 
مــن ملة  يــخــرجــوه  ــل، ومل  ــرج ال يــكــفــروا  مل 
انه  على  التاأكيد  على  حر�سوا  بل  ال�ــســالم، 
اإمام  وبح�سور  ا�سالمية،  دفن  مبرا�سم  حظي 
التي  الــطــائــرات  حاملة  اىل  خ�سي�سًا  لب  oج

غ�سل   iجر حيث  البحر،  عر�ص  يف  اليها  نقل 
يف  <دفنه>  قــبــل  عليه  والــ�ــســالة  جثمانه 
البحر.> < <نحن ل منتدح هنا المريكيني، 
م�سلم  ان�سان  مليون  قتلوا  فهوDلء  اهلل،  معاذ 
ومزقوا  احــتــاللــه،  بعد  ال�سقيق  ــعــراق  ال يف 
 iوحدته الوطنية والرتابية، ولكننا نظهر مد
الليبي،  املجل�ص النتقايل   qيعم الذي  الرتباك 
ت�سيطر  التي  والنتقامية  الثاأرية  والنزعات 
للت�سرف  وتدفعهم  واأع�ســائه،  رئا�ســـته  على 
الزعيم  مع  التعاطي  يف  ان�سانية  غري  بطريقة 
الليبي الراحل واأبنائه واأن�ساره.فهل يعقل ان 
بال�سهادتني  نطــــق  م�سلم  ان�سان  جثمان  يو�سع 
فـــوق مرتبة قذرة ملطخة بالدماء، يف حاوية 
fl�س�سة للخرفان، �سبه عار، بينما تقوم ن�ساء 
اأيام،  واأطفال بالفرجة عليه لأكرث من ثالثة 
حتى تعفن وفاحت رائحته الكريهة، و�ساهدنا 
<الزوار> ال�سامتني يغلقون اأنوفهم لتجنبها.. 
على  تن�ص  التي  وقيمه  ال�سالم  من  هــذا  هل 
اأ�سرع وقت ‡كن؟ثم ملاذا  �سرت امليت ودفنه يف 
يتم اعدام ان�سار الرجل وهم م�سلمون جرحى، 
هيومان  تقارير  اأفادت  مثلما  الأيدي،  ومقيدو 
رايت�ص ووت�ص المريكية، فهل هذه موا�سفات 
على  احلري�سة  الدميقراطية  اجلديدة  ليبيا 
املجل�ص  التي يب�سرنا  العدالة وحقوق الن�سان 
اأو  الأ�سابيع  يف  باإقامتها  النتقايل  الوطني 
الأ�سهر املقبلة؟ األي�ست هذه املمار�سات هي التي 
العقيد،  نظام  على  للخروج  <الثوار>  دفعت 
الناتو  بحلف  وال�ــســتــعــانــة  الــ�ــســالح  وحــمــل 
جذوره؟وطاملا  من  واقتالعه  نظامه  لإطاحة 
اننا نتحدث عن حلف الناتو، فاإن ال�سوDال الذي 
يطرح نف�سه بقوة هو عن ال�سباب التي تدفع 
احللف  هــذا  اىل  للتو�سل  النتقايل  املجل�ص 
األ  ليبيا،  يف  عملياتهم  فرتة  لتمديد  وقادته 
وان  �سقط،  الليبي  النظام  ان  هــوDلء  ــدرك  ي
قوات املجل�ص وثواره ا�ستولوا على جميع املدن 
للت�سفية  �ص  qتعر النظام  راأ�ــص  وان  الليبية، 
اجل�سدية، واأب�سع اأنواع الهانات بعد اعدامه، 
ال�سحراء  يف  جمهولة  بقعة  يف  جثمانه  ودفن 
اأجل  ومن  الناتو،  قوات  تبقى  فلماذا  الليبية؟ 
ان  النتقايل  املجل�ص  يخ�سى  فهل  هــدف،  اأي 
�ساهري  قبورهم  من  واأن�ساره  القذايف  يخرج 
املمار�سات  هذه  حكمهم؟ان  ل�ستعادة  ال�سالح 
ت�سيء  ان  قبل  وم�سلمني  كعرب  الينا  ت�سيء 
لليبيا و�سعبها، وت�سوه �سورتنا يف نظر ال�سعوب 
مو�سع  وŒعلنا  كاأ�سحوكة  وتظهرنا   ،iالخر
الثورات  اىل  ت�سيء  مثلما  الآخرين،  �سخرية 
قائم  هو  ما  �سواء   ،iالخر العربية  ال�سعبية 
منها او على و�سك القيام، لطاحة ديكتاتوريات 
قمعية فا�سدة يف عوا�سم عربية عديدة.> < 

<اي ثقافة هذه التي تدفع انا�سا من املفرت�ص 
اأطفالهم  لإحــ�ــســار  وم�سلمون  عاقلون  انــهــم 
ال�سور  والتقاط  ميت،  رجل  جثمان  مل�ساهدة 
احلقد  قيم  على  اجيال  تربية  ميكن  فهل  له، 
وال�سماتة، وهل ميكن اقامة حكم ر�سيد ودولة 
اأر�سية  على  امل�ستقل  العادل  والق�ساء  القانون 
�سحل جثامني اخل�سوم والتمثيل بها، واخراجهم 
من امللqة وهم امل�سلمون العابدون؟ليبيا تتعر�ص 
لأب�سع اأنواع الت�سويه والتزوير، مثلما �ستتعر�ص 
لحقًا لأعتى اأنواع النهب والبتزاز على اأيدي 
يطالبونها  هــم  فها  الــنــاتــو،  حلف  حــكــومــات 
اجلمهوري  اجلي�ص  �سحايا  لأ�سر  بتعوي�سات 
اليرلندي الربيطانيني، و�سحايا تفجري ملهى 
لبيل الليلي الملاين، ورمبا غدًا �سحايا جبهة 
مور ال�سالمية يف الفلبني، ورمبا ال�سرائيليني 
لن  هــذا  كــل  ليبية،  بطائرات  قتلوا  الــذيــن 
بالأ�سلحة  املنظمات  هذه  د  qزو ال�سابق  النظام 
والعتاد، اما �سحايانا يف العراق وافغان�ستان، بل 
يف ليبيا نف�سها، الذين قتلوا يف ق�سف طائرات 
لــهــم، بــل ‡ــنــوع ذكــرهــم. الناتو فــال بــواكــي 
دمويًا  م�ستبدًا  ديكتاتورًا  كان  القذايف  العقيد 
ال�سخ�سية،  اجمــاده  على  البالد  ثــروات  د  qبــد
واحلفنة الفا�سدة امللتفة حوله ونظامه، واأكرث 
ما نخ�ساه ان تكون املرحلة القادمة اكرث �سوءًا، 
لل�سعب  وا�سحة  <ابتزاز>  عملية   iنر حيث 
الليبي من قبل القوi ال�ستعمارية التي جاءت 
من  تخل�ص  قد  نف�سه  يجد  بحيث  لتحريره، 
اكرب. طاغية  براثن  يف  ليقع  ا�سغر  طاغية 
امل�سهد الليبي احلايل ل يبعث على الطمÄنان، 
<التحرير> قد تكون اأ�سعب  فمرحلة ما بعد 
تكون  ان  واملاأمول  �سبقتها،  التي  تلك  من  كثريًا 
ليبيا اجلديدة موحدة م�ستقرة، واأف�سل كثريًا 

من ليبيا القدمية.

ــــوعــــد  ــــت ـــــــــــالم الــــــــــقــــــــــذايف ي ـــــــــــس ـــــيـــــف الإ� �ـــــس
بــــنــــهــــر مــــــن الــــــــــدم ثـــــــــــاأرا لأبــــــيــــــه و�ـــســـقـــيـــقـــه

الــقــذايف  الإ�ـــســـالم  �سيف  ــق  ــل اأط  
معمر  الــراحــل  الليبي  الزعيم  جنل 
القذايف - تهديدا جديدا لقادة الثوار 
متوعدا  ليبيا،  يف  النتقايل  واملجل�ص 
بـ>نهر من الدم> انتقاما وثاأرا ملقتل 

والده و�سقيقه املعت�سم.  
بخري،  اأنــه  اأكــد  نف�سه  الوقت  ويف 
واأنه لن يقبل العزاء يف والده و�سقيقه 
ا�ستغرقت  لو  حتى  مهمته  اإجناز  قبل 

50 عاما.
وقال �سيف الإ�سالم القذايف، الذي 
يرجح وجوده على م�سارف احلدود مع 
النيجر، يف ر�سالةm نقلها موقع <�سيفن 
عائلتي:  اأطــمــÄــن  <اإنني  دايز>: 
يرام،  ما  على  اإنني  واإخوتي  والدتي 
ميكن  ل  دائما  عرفتموين  كما  واإنني 
فكيف  حيا،  والــدي  و�سية  اأخــون  اأن 

اأخون و�سيته ودمه ميتا؟>.
هذا  ويف  <اإنني  �سيف:  ــاف  واأ�ــس
الوقت التاريخي اأريد اأن اأحدد م�سري 
الق�سية بو�سوح، لأن البع�ص يرون اأن 
كل  اأن  احلقيقة  لكن  انتهى،  �سيء  كل 

موDمنا  كنت  لقد  الآن،  بــداأ  قد  �سيء 
وبالنتقام  ليبيا،  عن  بالدفاع  دائما 
اأXهروا  الذين  واملجرمني  اخلونة  من 
حقيقتهم للعامل كله، وحتى لو مل اأكن 
يدفعني  حــدث  ما  فــاإن  بذلك،  موDمنا 
اإىل  نهارهم  ل  qــو اأح اأن  اإىل  قــوة  بكل 
اأزرع  واأن  جحيم،  اإىل  وحياتهم  ليل، 

حولهم املوت زرعا اأينما كانوا>.
واأكد اأنه لن يقبل العزاء يف والده 
الثوار  اأيدي  على  تل  oق الذي  القذايف 
املا�سي يف  بعد اعتقاله حيا اخلمي�ص 
م�سقط راأ�سه �سرت، وقال: <لن اأقبل 

اإخوتي حتى  والــدي ول يف  عــزاء يف 
بعد  ولو  واجبي  واأoجنــز  مهمتي  اأoنهي 

خم�سني عاما>.
ــو كل  اأدع <اإنني  قــائــاًل:  واأ�ــســاف 
يتقا�سمون  الذين  بق�سيتي  املوDمنني 
كثري،  ــم  وه عــزيــز،  فــقــدان  اأمل  معي 
والثاأر  اجلرح  معي  يتقا�سمون  والذين 
وواجب املقامة، اأدعوهم ل ل�سرتداد 
ــســرتداد ليبيا  ــاج �ــســائــع; ولــكــن ل� ت
ال�سائعة، ل�سرتداد ال�سرف ال�سائع> 

على حد و�سفه.
وتابع �سيف الإ�سالم: <لقد اأ�سعلوا 
النار فليتحملوا احلريق، ولقد اأهدروا 
نرحمهم  فلن  الــدم،  نهر   pفليجر الــدم 
حتى  الناتو  حلف  اأن  موDكدا  اأبدا>، 
ي�ستطيع  لــن  فــاإنــه  ين�سحب  مل  واإن 
حماية هوDلء يف بيوتهم ويف �سياراتهم 

ويف اأعيادهم ويف اأماكن عملهم.
ر�سالته:  يف  يــقــول  �سيف  وم�سى 
عن  ينهانا  القذايف  معمر  كان  <لقد 
وينهانا  ذلــك،  ن�ستطيع  وكنا  حرقهم 
اقرتحت  وقد  النفط  اآبــار  حرق  عن 

ن�سف  طرابل�ص  �سقوط  قبل  عليه 
اليوم من يحميهم  لكن  املطار فرف�ص، 
�ساأحرقهم  يــرحــمــهــم؟..  ــن  وم مــنــا؟ 
�سفية  احلاجة  الوالدة  تبت�سم  حتى 
عائ�سة  تــزغــرد  وحــتــى  وتــر�ــســى.. 
الفرح  يرجع  وحتى  قلبها..  ويفرح 
يف  احلـــزن  فيه  زرعـــوا  قلب  كــل  اإىل 

ليبيا>.
<اإنهم  بقوله:  ر�سالته  واختتم 
ولقد  يكونوا،  ولــن  �سجعانا،  لي�سوا 
على  بــاهلل  املعت�سم  ال�سهيد  عرفهم 
املعت�سم  كتائب  و�ستعرفهم  حقيقتهم، 
على حقيقتهم اأكرث، اأنا ابن اأبي، واأنا 
واأنا  ليبيا،  ابن  واأنــا  املعت�سم،  �سقيق 
واحد من اآلف من النا�ص الذين ورثوا 
اجلرح والثاأر، ولن نحرتم دماء �سحايا 
ليبيا اإذا مل نالحق قتلتهم يف كل مكان 
ح�سب  الأر�ص>،  عليهم  ت�سيق  حتى 

قوله.
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اأكتوبر  31 من  اعتبارا  ليبيا  فوق  االأWل�سي  حلف  تفوي�¢  اإنهاء  يقرر  االأمن  و‹ل�¢ 

ÚــــدنــــيــــŸــــة ا ــــاي ــــم ــــــــــــدو› ◊ ــــمــــ™ ال ــــجــــت Ÿـــــو ا ـــــدع ـــــي ي ـــــن Wـــــو ــــ�ــــ¢ ال ــــجــــل Ÿا
ــاء االأ�ـــســـد.. ومــقــتــل 27 �ــســوريــًا ــق ــه بــعــد ل ــاح ــي ــرÜ عــن ارت ــع ــي ي ــرب ــع الــوفــد الــــــوRار… ال

دبي - العربية.نت 
اأعرب رئي�ص الوفد الوزاري العربي املكلف بالو�ساطة 
بني القيادة ال�سورية واملعار�سة عن ارتياحه بعيد لقاء 
الوفد مع الرئي�ص ال�سوري ب�سار الأ�سد يف Xل دعوة اإىل 
ع�سيان مدين اأطلقها نا�سطون وواجهها موالون للرئي�ص 

ال�سوري مب�سرية تاأييد له.
ياأتي ذلك فيما قتل يف �سوريا الأربعاء 27 �سخ�سا هم 
14 مدنيًا وطفالن اأثناء عمليات ع�سكرية واأمنية �سنتها 
ال�سلطات و11 ع�سكريا بينهم عقيد اإثر اإطالق م�سلحني 
}ار بي جي« على حافلة  }من�سقون« قذيفة  اأنهم  يعتقد 

كانت تقلهم و�سط البالد.
واأكد رئي�ص الوفد، رئي�ص وزراء قطر ووزير خارجيتها 
حمد بن جا�سم بن جرب اآل ثاين يف ت�سريح �سحفي بثته 
الرئي�ص  مع  }اللقاء  اأن  )�سانا(  الر�سمية  الأنباء  وكالة 
حر�ص  }مل�سنا  م�سيفا  ـــا«  وودي �سريحا  كــان  الــ�ــســوري 
العربية  اللجنة  مــع  العمل  على  ال�سورية  احلكومة 

للتو�سل اىل حل«.
ال�سورية  والــقــيــادة  العربية  اللجنة  اأن  ــن  ــل واأع

�ستوا�سالن }الجتماع يف الثالثني من هذا ال�سهر«.
وو�سل الوفد الوزاري العربي برئا�سة قطر بعد Xهر 
الأربعاء اىل دم�سق قادما من الدوحة لبدء و�ساطة بني 

النظام ال�سوري واملعار�سة.
للجامعة  العام  الأمني  عرب  �سحفية  ت�سريحات  ويف 
هذه  ال�سورية  القيادة  تقبل  اأن  يف  }الأمل  عن  العربية 

املبادرة، وتبداأ مب�سروع حقيقي لالإ�سالح ال�سيا�سي«.
وكان وزراء اخلارجية العرب دعوا يف 16 اجلاري يف 
القاهرة  يف  عقدوه   Çطــار اجتماع  ختام  يف  �سدر  بيان 
ال�سورية  احلكومة  ي�سم  وطني  حوار  موDمتر  عقد  اىل 
و«اأطراف املعار�سة بجميع اأطيافها خالل 15 يوما«، ال 

اأن �سوريا حتفظت على هذا البيان.
بالقيادة  }الت�سال  اأنها  على  اللجنة  مهمة  وحددوا 
ال�سورية لوقف كافة اأعمال العنف والقتتال ورفع كل 
املظاهر الع�سكرية وبدء احلوار بني احلكومة ال�سورية 
التي  ال�سيا�سية  ال�سالحات  لتنفيذ  املعار�سة  واطراف 

تلبي طموحات ال�سعب ال�سوري«.
واكد رئي�ص املجل�ص الوطني ال�سوري املعار�ص برهان 
غليون ان }على املجتمع الدويل ايجاد �سيغ حتمي ال�سعب 

ال�سوري بعد ثمانية اأ�سهر من القتل املنظم واملنهجي«.
جلرائم  تتعر�ص  التي  ال�سعوب  حماية  }اإن  واأ�ساف 
 )...( الـــدويل  املجتمع  على  واجـــب  الإن�سانية  �سد 
دون  يحول  الأر�ــص  على  دوليني  مراقبني  باإر�سال  تبداأ 

ا�ستعمال القوة«.
الوفد  زيـــارة  مبنا�سبة  الــعــرب  مــن  غليون  وطــالــب 

ا�ستقرار  يدمر  الذي  النظام  لهذا  يقولوا  }اأن  الــوزاري 
املنطقة كفى«، وتابع }نراهن على املوقف العربي حتى 

نتجنب احتمالت التدخل اخلارجي«.
مطالبات مبراقبني دوليني

لها  بيان  يف  ووتــ�ــص  رايت�ص  هيومن  منظمة  ــت  ودع
ال�سورية  احلكومة  ملطالبة  العربية  الـــدول  جامعة 
الواقع  اأر�ــص  على  م�ستقلني  مراقبني  بار�سال  ال�سماح 

للوقوف على �سلوك الأجهزة الأمنية.
وقالت املنظمة ان }مثل هذه املراقبة �ستكون خطوة 
�سرورية لنهاء العنف يف �سوريا وا�ستعادة مناñ الثقة«.
ل�سان وزير خارجيتها علي  ايران على  ودوليا، طلبت 
اكرب �ساحلي منح الرئي�ص ال�سوري فر�سة لتنفيذ وعوده 
بال�سالح متهما يف الوقت ذاته جمموعات }مدعومة من 

اخلارج« بتعكري الو�ساع يف هذا البلد احلليف ليران.
من جهتها، اعتربت تركيا على ل�سان وزير خارجيتها 
يف  يح�سل  ما  ان  عمان  يف  الربعاء  اوغلو  داود  احمد 
العمليات }غري  موDكدا �سرورة وقف  }األيم جدا«،  �سوريا 

الن�سانية« �سد املدنيني.
نظريه  مع  م�سرتك  �سحايف  موDمتر  يف  اوغلو  وا�ساف 
حلل  بو�سعنا  ما  بكل  �سعينا  }نحن  جودة  نا�سر  الردين 
ت�ستجب  مل  الــ�ــســوريــة،  احلــكــومــة  لكن  امل�ساكل  ــذه  ه
ا�ساليب قا�سية  ا�ستخدام  زالت م�ستمرة يف  ملطالبنا وما 

�سد مواطنيها«.
دعوات لإ�سراب عام

بيانات  يف  ال�سورية  املعار�سة  دعت  الوقت  هذا  ويف 
على ال�سبكات الجتماعية اىل ا�سراب عام الربعاء يف 
منا�سبة زيارة الوفد العربي موDكدة انها لن تر�سى باقل 
ال�سوري. وجاء يف بيانها }لن نر�سى  من تنحي الرئي�ص 
}اأيها  م�سيفا  وحماكمته«،  الأ�سد  ب�سار  تنحي  من  باأقل 

العرب ل توغلوا اأيديكم يف دمائنا اأكرث«.
نفذ  }الإ�ــســراب  ان  املحلية  التن�سيق  جلــان  ــرت  وذك
القابون  حيي  ويف  وريفها  درعــا  يف  اليوم  كامل  ب�سكل 
وريفها  واإدلــب  دم�سق  لريف  اإ�سافة  دم�سق  يف  وبــرزة 
وبانيا�ص )غرب( وحماه )و�سط( وريفها وحم�ص وريفها 

ويف دير الزور وريفها ويف ريف حلب )�سمال(«.
ان  بر�ص  فران�ص  لوكالة  درعــا  �سكان  احــد  وافـــاد 
يف  املغلقة  املحال  تك�سري  اىل  عمدت  المنية  الجهزة 

املدينة.
املظاهرات  من  العديد  المنية  الجهزة  قابلت  كما 
النار  اطلقت  حيث  بالعنف  ال�سوري  للنظام  املناه�سة 
اجلامع  �ساحة  يف  خرجت  حا�سدة  مظاهرة  لتفريق 
الكبري مبدينة معرة النعمان )�سمال غرب( ي�سارك فيها 
مظاهرة  وعلى  ملدار�سهم  الذهاب  رف�سوا  الذين  الطالب 

بــلــدة حــمــوريــة )ريـــف دمــ�ــســق(، بح�سب  خــرجــت يف 
املر�سد.

يف  خرجت  مظاهرات  اىل  اللجان  ا�سارت  جهتها،  من 
كفر�سو�سة  حي  ويف  )و�سط(  حماة  يف  ال�سابونية  حي 

يف دم�سق.
طفلتان  بينهم  مدنيا   11 مدنيا،   16 قتل  وميدانيا، 
يف حم�ص حيث قتل ثالثة عمال من �سركة الغزل اثر 
حافلة  على  جمهولني  م�سلحني  قبل  من  ر�سا�ص  اطالق 
والق�سف  المن  بر�سا�ص  اخرون  وثمانية  تقلهم  كانت 
بح�سب  حم�ص،  احياء  من  عدد  يف  الثقيلة  بالر�سا�سات 

املر�سد.
وا�سار املر�سد اىل مقتل طفل يف دوما )ريف دم�سق( 
)ريف   Ïالر�س يف  ومواطن  )�سرق(  البوكمال  يف  ورجل 
حم�ص( واثنان يف �سراقب التابعة لريف ادلب )�سمال 

غرب(.
ويف حم�ص، ا�ساف املر�سد }ا�سيب اكرث من 17 �سخ�سا 
نتيجة  البيا�سة  بحي  حرجة  ا�سابته  بع�سهم  بجراح 
جزئي  تهدم  عنه   èنت كما  الثقيلة  بالر�سا�سات  الق�سف 

لبع�ص املنازل كما هز انفجار حي كرم الزيتون«.
دير  حي  على  جي  بي  ار  قذائف  }اطــالق  اىل  ولفت 

بعلبة واطالق نار كثيف يف حي الدبالن وحي الغوطة« 
يف حم�ص.

قوات  به  تقوم  ع�سوائي  ق�سف  اىل  املر�سد  وا�سار 
المن لرتهيب املواطنني يف �سوارع مدينة معرة النعمان 

)�سمال غرب( .
�سبعة  }ا�سيب  املر�سد  ذكر  )جنوب(،  درعا  ريف  ويف 
قبل  من  ع�سوائي  ر�سا�ص  اطالق  اثر  بجراح  ا�سخا�ص 

قوات المن يف مدينة ال�سنمني«.
وكالة  الرحمن  عبد  رامــي  املر�سد  مدير  افــاد  كما 
فران�ص بر�ص ان }اطلق م�سلحون قذيفة ار بي جي على 
حافلة كانت تقل عنا�سر من اجلي�ص يف قرية احلمرات 
ا�سفر  ما  )و�سط(  حماة-ال�سلمية  طريق  على  الواقعة 

عن مقتل 9 ع�سكريني بينهم �سابط«.
حركة  اآذار  مــار�ــص/  منت�سف  منذ  �سوريا  وت�سهد 
ثالثة  من  اكرث  خاللها  �سقط  لها  �سابق  ل  احتجاجية 
اآلف قتيل بينهم 187 طفال على القل منذ 15 اذار/
flاطر  من  حــذرت  التي  املتحدة  المم  بح�سب  مار�ص 

وقوع }حرب اهلية«.
م�سلحة«  ارهابية  }ع�سابات  ال�سوري  النظام  ويتهم 

بزعزعة المن وال�ستقرار يف البالد

 نيويورك -  العربية.نت 
الذي  التفوي�ص  اخلمي�ص  اليوم  الدويل  المن  جمل�ص  اأنهى 
 31 من  اعتبارا  ليبيا  فــوق  الطل�سي  حللف  بعمليات  ي�سرح 

اكتوبر/ ت�سرين الأول.
م�سودة  على  اخلمي�ص  اليوم  الــدويل  الأمــن  جمل�ص  ت  qو�سو
�سمال  حللف  املمنوح  التفوي�ص  باإنهاء  يق�سي  رو�سي  ــرار  ق
النتقايل  املجل�ص  دعــوات  رغم  ليبيا،  يف  }الناتو«  الأطل�سي 
اأكتوبر/ت�سرين  اإىل ما بعد 31  املهمة  اإىل متديد هذه  الليبي 
الأول احلايل، و�سط احلديث عن متابعة حتالف دويل جديد 

للمهمة هناك.
اإىل  املجل�ص  يف  الـــ15  الأع�ساء  اأ�سل  من  عدة  دول  و�سعت 
اأن يبقي الناتو على عزمه اإنهاء مهمته يف موعدها، واأن ينهي 

املجل�ص التفوي�ص املمنوح للحلف اعتبارا من الأ�سبوع اجلاري.
ن�سخة  العربية على  الذي ح�سلت  القرار  م�سودة  وت�سمنت 
منه ترحيبا وا�سع النطاق بالتطورات الإيجابية يف ليبيا والتي 
ومزدهر  و�سلمي  دميقراطي  م�ستقبل  اآفــاق  حت�سني  �ساأنها  من 
اخلطوات  جميع  اتخاذ  اإىل  الليبية  ال�سلطات  داعية  للبالد، 
العتقالت  ذلك  يف  مبا  النتقامية  الأعمال  ملنع  ال�سرورية 

التع�سفية. 
على  املجل�ص  يف  الأعــ�ــســاء  الـــدول  جميع  امل�سودة  وحثت 
التعاون ب�سكل وثيق مع ال�سلطات الليبية يف جهودها الرامية 

الإن�سان  حقوق  انتهاكات  عن  العقاب  من  الإفــالت  اإنهاء  اإىل 
الدولية و اللتزام بتطبيق القانون الدويل الإن�ساين.

الأمريكية  اخلارجية  با�سم  املتحدثة  قالت  جانبها،  ومن 
الوطني  املجل�ص  مع  انطلقت  حمادثات  اإن  نولند  فيكتوريا 
النتقايل الليبي ب�ساأن دور جديد حمتمل لالأطل�سي بعد وقف 

ال�سربات اجلوية.
و�سرحت نولند يف وا�سنطن باأن }املجل�ص الوطني النتقايل 
باإمكانه ت�سور دور جديد يف امل�ستقبل للحلف الأطل�سي«، معطية 
يف  وامل�ساهمة  احلدود،  �سبط  على  بامل�ساعدة  ذلك  على  مثال 
الأ�سلحة  جمع  يف  اأو  املدنية  احلياة  يف  املقاتلني   èدم اإعــادة 

املتداولة.
احللف  ا�ستمرار  طلب  النتقايل  الوطني  املجل�ص  ــان  وك
العام«،  نهاية  }حتى  الأقــل  على  ليبيا  يف  مهمته  يف  الأطل�سي 
موDكدا اأنه حتى بعد مقتل معمر القذايف ل يزال اأن�سار الزعيم 
وكالة  ن�سرته  ح�سبما  للبالد،  تهديدا  ميثلون  املخلوع  الليبي 

}فران�ص بر�ص«.
ابراهيم  املتحدة  الأمم  يف  لليبيا  امل�ساعد  ال�سفري  وطالب 
يف  }ال�ــســتــعــجــال«  بــعــدم  المـــن  جمل�ص  الأربــعــاء  الدبا�سي 
الأطل�سي،  احللف  لتفوي�ص  حــدا  ي�سع  قــرار  على  الت�سويت 
من  ر�سميا  يطلب  قد  النتقايل  الوطني  املجل�ص  اأن  اىل  م�سريا 

املجل�ص متديد هذه املهمة.
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ر�سالة املقرمة: اأنا ابنة تعز احلاملة مل اأجد غري مقرمتي هذه لتحرق 
وااااااامعتم�ساه   ïامل�سائ بني  ال�سوت  بعلو  وتهتف  القبائل  وجوه  يف 
اأمانة  يف  الن�ساء  وقفة  القاتل«.خرجت  من  الق�سا�ص  وقت  يحن  اأمل 
العا�سمة اليوم اأمام مراأi و�سائل الإعالم واملجتمع القبلي لتقطع حبل 
ال�سمت علي انتهاكات العائلة املغت�سبة لل�سلطة لتبداأ بالتذكري بجميلة 
�سقطوا  اخلط  نف�ص  علي  واأطفال  كثري  وغريهن  غالب  وعزيزة  اأحمد 
تاأخذ طريقها يف  الع�سكرية  ا�ستنفار قوات �سالح لآلة احلرب  �سحية 
اأج�ساد الن�ساء والأطفال يف بادرة خطرية تنذر بتحدي �سافر ملنظومة 
تون�ص  بها.ثورة  ويتعاي�ص  عليها   ßيحاف اليمن  يــزال  ل  التي  القيم 
التي قامت لإحراق رجل نف�سه، كيف �سينظر للن�ساء التي يقتات علي 
امل�سا�ص  Œعل  تركيبته  لزالت  التي  اليمن  ثورة  يف  احلاكم  اأرواحهن 
لذا  والقرية.  القبيلة  وجه  يف  يرفع  الذي  العار  مقدمة  يف  بالن�ساء 
اختارت حرائر اليمن اأن تكون الوقفة الحتجاجية اليوم هي توجيه 
ر�سالة مبا�سرة لقبائل اليمن باأن يكفوا اأيادي اأبناءهم يف تلك القبائل 
 – املقارم  كمية  يف  البداية  فكانت  واأطفالها،  تعز  لن�ساء  التعر�ص  عن 
تعز  ن�ساء  ومن  بتعز  احلرية  �ساحة  من  اأر�سلت  التي   – الراأ�ص  غطاء 
الثائرات ليكون اخليار �سارع ال�ستني حترق فيه كل تلك املقارم باعتبار 
اأن اليمن يتمتع مبيزة قبلية تتنايف كلية مع التعر�ص للن�ساء باأي �سورة 
التي  الحتجاجية  الوقفة  والإخفاء.ويف  واخلطف  القتل  عن  ف�ساًل 
ح�سدت لها ن�ساء اأمانة العا�سمة األقت الأ�ستاذة اأمة ال�سالم احلاج كلمة 
با�سم ن�ساء الوقفة الحتجاجية كان م�سمونها }اأن �سورة م�سرقة من 
الت�سعيد   èنه يف  �سيظهر  ما  هي  الجتماعي  وال�سلم  احل�ساري  الرقي 
الثوري حتى حتقيق كافة املطالب الثورية التي خرج لأجلها الأحرار 
انتهاكات  من  �سالح  ع�سابة  به  تقوم  ما  اأن  احلاج  واحلرائر«.وتوDكد 
�سريحة يف وجه الإن�سانية تق�سد بها ن�ساء اليمن من الثائرات لن يكون 
ذاك النتهاك اإلإ درع ال�سمود مع اإخوة لنا كانت الثورة �سرفًا للن�ساء 
والرجال.ثم جاءت ر�سالة تلفونية يف عمق الوقفة الحتجاجية من 
القبائل وحتديدًا يف قبيلة   ïاأمرية اجلبجي: تنا�سد فيها �سمري م�سائ
العوبل وقريان وحا�سد و�سنحان باأن يكفوا اأبناءهم عن قتل اخوانهم 
يف تعز.ثم تابعت اأمرية يف توجيه ر�سالة للمجتمع الدويل والإقليمي 
احلقوق  و�سع  عن  والطفل  املــراأة  حقوق  عن  الدفاع  يف  ي�ستميت  الذي 
املكفولة لهم اأين هي يف تعز واأرحب و�سنعاء ونهم وغريها من املدن التي 
ال�سراعات  تعرفها  مل  �سورة  باأعنف  الع�سكرية  احلرب  لآلة  تتعر�ص 

اإحراق )املقارم( تلت ال�سحفية نبيلة  البيان الذي �سبق  واحلروب.يف 
احلكيمي )رئي�ص حترير �سحيفة احلدث وع�سو املجل�ص الوطني بيان 
الوقفة موجهة ر�سالة ملجتمع القيم �سواًء يف عرف القبيلة يف اليمن اأو 

يف مواثيق الدول العربية واملجتمع الإقليمي.وجاء يف البيان  
الإن�سان،  حقوق  ومنظمات  الــدويل  واملجتمع  اأجمع  للعامل  نعلن   {
اإيل جميع  والطفل،  املراأة  املدين، ومنا�سري حقوق  املجتمع  ومنظمات 
الأحرار يف تون�ص وم�سر وليبيا من ثاروا علي الظلم وال�ستبداد نقول 
لهم جميعًا نحن حرائر اليمن نرف�ص الظلم و العبودية ونن�سد احلرية، 
بالعادات  ومذكرين  ال�سلمية  والأ�ساليب  الطرق  بجميع  نثور  وهانحن 
والأعراف القبلية لنحتè علي قتل الن�ساء والأطفال ونقول اأي�ساn اأيه 
)علي  لل�سالم  نوبل  جائرة  اليمنية  املراأة  مينح  الذي  الأ‡ي  املجتمع 
باأمان.. والعي�ص  واحلرية  والكرامة  احلياة  يف  حقها  ينتهك  �سالح( 

لقد خرجنا اليوم لنوجه نداء عاجل مل�سائï قبائل اليمن اأجمع ونعلن 
لهم اإن علي �سالح قتل ن�ساءنا واأطفالنا ف�سالn عن رجالنا و�سبابنا، ومل 
اليمنية  الد�ستور  مواد  عطل  بل  الدولية  والأعــراف  القوانني  يخرتق 
للعرف  ول  وللقانون  لل�سريعة  ح�سابًا  يعمل  ومل  املاألوف  عن  وخــرج 
و�سنعاء  تعز  ن�ساء  مقارم  حرق  �سيÅ.اإن  كل  من  فتجرد  ولالأ�سنانية 
مكان وو�سمة عار  التي تطارك يف كل  اللعنة  تلك  �ستكون  العامل  اأمام 
علي نهاية بقاءك يف كر�سي ال�سلطة ومب�سرة بنع�ص يحت�سن ج�سدك: 
نرحب  نحن  الأمن  ملجل�ص  الحتجاجية:1-  الوقفة  هذه  يف  ور�سائلنا 
القرار  م�سودة  وحول  وحتداه  القرار  ذاك  اأنتهك  �سالح  لكن  بقرارك 
ملزيد من اجلرائم كان اأولها من الن�ساء، وهنا نطالب باإجراءات �سريعة 
تطبق فيها عقوبات �سارمة ونافذة.2- ل�سعبنا بكل اأطيافه واإيل جي�سنا 
احلر الن�سر قادم والتغيري حتمي وللفÄة ال�سامتة ل تفوتكم الفر�سة 
والأخرية   -3  .nواأر�سا �سعبًا  لليمن  والكرامة  للحرية  احلق  اإثبات  يف 
لأرواح ال�سهداء الذين �سكنوا اخللود باإذن اهلل �سوف ننت�سر باإذن اهلل 
ونبني اليمن اجلديد ونر�سم نهاية الظامل ونو�سد باب الف�ساد لالأبد.

وللثورة  اخللود،  ولل�سهداء  الكرامة،  ولليمن  الن�سر،  احلرية  ل�سباب 
-2011م(  10  -26 الأربعاء  اليمن  ن�ساء  عن  القريب.)�سادر  الفتح 

كلمات �سعرية م�ساركة من ثائرة من �سنعاء بلقي�ص دحوان : يا رجال 
بنت  اأ�سمعوا  مراجع  يا  قبايل  يا   ïم�ساي يا  ال�سجاعة  واأ�سحاب  العز 
امل�سامع جاءتكم تعمل بقدر  والف�سائية وعريوها  الإذاعة  اليمن عرب 

ال�ستطاعة مالها حيلة �سوi حرق الرباقع 

ــة حـــا�ـــســـدة تـــنـــدد بـــجـــرائـــم الـــنـــظـــام Vسد  ــي ــائ ــس ــ� ــة ن ــي ــاج ــج ــت وقـــفـــة اح
ـــــارم)يف Uــســنــعــاء ـــــق Ÿــــفــــال والـــنـــ�ـــســـاء (وحــــرائــــر تــعــز –ــــرق اWاالأ
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الـــيـــمـــن  ــــــــــة  اأRم ــــاأن  ــــس ûــــ ب االمـــــــــن  ـــ¢  ـــ� ـــل › ــــــــــرار  وق  èــــلــــيــــÿا دول  ــــــادرة  ــــــب Ÿ ـــة  ـــòي ـــي ـــف ـــن ـــت ال ــــــة  ــــــي االBل بـــــنـــــود 

ـــــدة. ـــــاع ـــــق ــــ¢ وال ûــــ ــــي ــــــÚ ا÷ ــــــات ب ــــــواجــــــه Ÿاء ا qـــــــــــر ــــة ج ــــي ــــان ــــس ــــ� ـــــاة اإن ـــــس ـــــاأ� ــــــاRحــــــي اأبـــــــــÚ يـــعـــيـــûـــســـون م ن

قالت م�سادر اعالمية ن�سرت م�سروع الآلية 
لتنفيذ املبادرة اخلليجية ب�ساأن الأزمة اليمنية 
التي ” التو�سل اليها بني املوDمتر ال�سعبي العام 
ــزاب  واأح وحلفاوDه  اليمن  يف  احلاكم  احلــزب 
اللقاء امل�سرتك و�سركاوDها  ، ومن املتوقع و�سول 
مبعوث الأمم املتحدة جمال بن عمر واأمني عام 
جمل�ص التعاون اخلليجي عبداللطيف الزياين 
خالل ال�ساعات القادمة اىل �سنعاء ل�ستكمال 
ن�ص  يلي  .وفيما  املبادرة  تنفيذ  تفا�سيل  بقية 
:ب�سم  اخلليجية  للمبادرة  التنفيذية  الآلية 
املبادرة  اإىل  الرحيما�ستنادا  الرحمن  اهلل 
اخلليجية حول الأو�ساع يف اجلمهورية اليمنية 
نائبه  بتفوي�ص  اجلمهورية  قراررئي�ص  واىل 
الفريق عبد ربه من�سور هادي الذي ن�ص على 
ما   يلي:تفوي�ص نائب رئي�ص اجلمهورية عبد 
الد�ستورية  بال�سالحيات  هــادي  من�سور  ربه 
الالزمة لإجراء حوار مع الأطراف املوقعة على 
املبادرة التي قدمتها دول جمل�ص التعاون لدول 
مزمنة  اآلية  على  والتــفــاق  العربية   èاخللي
املبادرة  على  ذلــك  بعد  والتوقيع  لتنفيذها 
اإقليمية  برعاية  التنفيذ  ومتابعة  عنه  نيابة 
انتخابات  ـــراء  اإج اإىل  يف�سي  ومبــا  ودولــيــة 
وت�سمن  موعدها  على  يتفق  مبكرة  رئا�سية 
لل�سلطة.وحر�سا  ودميقراطيا  �سليما  انتقال 
وخيارات  ووحدته  الوطن  وا�ستقرار  امن  على 
وم�سدرها  ال�سلطة  مالك  باعتباره  ال�سعب 
تلتزم  املح�سر  هذا  على  املوقعة  الأطراف  فان 
اليمن  يف  القائمة  الأزمــة  بحل  �سارما  التزاما 
على مرحلتني:اوًل:- املرحلة الأوىل:1- يقوم 
الآخر الفريق عبد ربه من�سور هادي بالتوقيع 
بعد  اجلمهورية  رئي�ص  عن  نيابة  املبادرة  عل 
ت�سكيل  الآلية.2-  هذه  مع  يتفق  مبا  تعديلها 
وبحيث  للد�ستور  طبقا  وطني  وفــاق  حكومة 
ي�سدر اأول قرار رئي�ص اجلمهورية بتكليف من 
وي�سدر  احلكومة  بت�سكيل  املعار�سة  تر�سحه 
رئي�ص  عليه  يوقع  جمهوريا  ــرارا  ق بعد  فيما 
احلكومة اىل جانب رئي�ص اجلمهورية بت�سمية 
يف  الت�سكيل  يكون  اأن  وعلى  احلكومة  اأع�ساء 
التعاون  جمل�ص  دول  مبادرة  يف  ورد  ما  �سوء 
من  اأ�سبوعان  اأق�ساها  مــدة  وخــالل  اخلليجي 
اأداء  بعد  احلكومة  وتقدم  التوقيع..   ïتاري
اجلمهورية  رئي�ص  اأمـــام  الد�ستورية  اليمني 
ع�سرة  خــالل  الــنــواب  جمل�ص  اإىل  برناجمها 
خالل  ثقته  لتنال  اليمني  اأداء   ïتاري من  اأيام 
 èللربنام الرئي�سية  املهام  وحتدد  ايام  خم�سة 
اخلليجية.3-  املــبــادرة  يف  ورد  ما  �سوء  على 

وثيقة  لو�سع  م�سرتكة  جلنة  احلكومة  ت�سكل 
حتدد اآلية عمل احلكومة واتخاذ قراراتها.4- 
موعد  يف  مبكرة  رئا�سية  انتخابات  ـــراء  اإج
اأق�ساه ت�سعون يوما من تاريï ح�سول احلكومة 
هو  توافقي  مبر�سح  النواب  جمل�ص  ثقة  على 
ربه  الفريق عبد  رئي�ص اجلمهورية  نائب   ñالأ
اأن ي�سدر رئي�ص اجلمهورية  من�سور هادي على 
قرارا بدعوة الناخبني وفقا للد�ستور قبل �ستني 
يوما من تاريï القرتاع.Œ -5رi النتخابات 
اللجنة  واإ�سراف  اإدارة  املبكرة حتت  الرئا�سية 
النتخابي  ال�سجل  اىل  احلــالــيــةا�ــســتــنــادا 
بلغا  مواطنة  او  مواطن  اأي  حق  ومــن  القائم 
ر�سمية  بوثيقة  ذلك  واثبتا  القانونية  ال�سن 
رئي�ص  نائب  ي�سكل  اأ�سا�سها.6-  على  القــرتاع 
اجلمهورية الñ الفريق عبد ربه من�سور هادي 
يف  النق�سام  لإنهاء  برئا�سته  ع�سكرية  جلنة 
على  احلكومة  وم�ساعدة  الع�سكرية  املوD�س�سة 

اإزالة التوتر الع�سكري والأمني وجميع املظاهر 
ونقاط  واخلـــنـــادق  والتح�سينات  امل�سلحة 
�سنعاء  العا�سمة  يف  امل�ستحدثة  التفتي�ص 
ثالثونيومًا.7-  ذلــك  ومــدة  املــدن  من  وغريها 
مع  لــلــحــوار  جلــنــة  بت�سكيل  احلــكــومــة  تــقــوم 
ومن  ال�ساحات  flتلف  يف  املعت�سمني  ال�سباب 
flتلف الطراف ل�سراكهم يف �سياغة م�ستقبل 
احلياة ال�سيا�سية يف البالد.8- تقدم احلكومة 
والق�سائية  القانونية  احل�سانة  مينح  قانونا 
لرئي�ص اجلمهورية ومن عملوا معه خالل فرتة 
مبدة  الناخبني  دعوة  قرار  �سدور  قبل  حكمه 
مبا  النواب  جمل�ص  يقره  ا�سبوع  على  تزيد  ل 
بثمان  الدعوة  �سدور  قبل  املعار�سة  ذلــك  يف 
القرارات  تكون  الأقل.9-  على  �ساعة  واأربعني 
املرحلتني  خالل  توافقية  الــوزراء  جمل�ص  يف 
يقوم  الــتــوافــق  تــعــذر  واذا  والثانية  الأوىل 
رئي�ص الوزراء بعر�ص املو�سوع على نائب رئي�ص 

قراره  ويكون  املنتخب(  )الرئي�ص  اجلمهورية 
نافذًا.ثانيا: املرحلة الثانية:1- مدة املرحلة 
الثانية �سنتان تبداأ فور اأداء رئي�ص اجلمهورية 
رئي�ص  يدعو  الد�ستورية.2-  اليمني  املنتخب 
اجلمهورية اإىل حوار وطني �سامل ت�سارك فيه 
يف  مبا  ال�سيا�سية  والفعاليات  الأحــزاب  جميع 
املحافظات  يف   iالأخــر  iوالقو احلــراك  ذلك 
�سعده  يف  واحلوثيني  وال�سرقية  اجلنوبية 
والفعاليات ال�سبابية ومنظمات املجتمع املدين 
للحوار على بناء الدولة املدنية احلديثة وفقا 
اأمام  احلــوار  ويقف  املبادرةاخلليجية  لأ�س�ص 
التايل :-اأ - �سكل النظام ال�سيا�سي.ب - النظام 
ق�سايا  .ث -  املحلي  احلــكــم  النــتــخــابــي.ت - 
وحمافظة  وال�سرقية  اجلنوبية  املحافظات 
ق�سايا  اأي  الإرهـــــاب.ح -  Xــاهــرة  �ــســعــده.ج - 
اأخرi ذات طابع وطني عام تتفق عليها اأطراف 
توافقية.3-  احلوار  قرارات  تكون   - ñ.احلوار

�سوف يف�سي احلوار الوطني اإىل ت�سكيل جلنة 
لإعداد  اإليه  التو�سل  يتم  ما   Æت�سو د�ستورية 
احلوار  يقدمها  التي  الد�ستورية  التعديالت 
الوطني خالل خم�سة اأ�سهر على الأكرث وتقدم 
اإعالن  بعد   -4. ال�سعبي  لال�ستفتاء  التعديالت 
قانون  اإعـــداد  يتم  �سوف  ال�ستفتاء  نتيجة 
ومبا  املعدل  الد�ستور  �سوء  على  النتخابات 
ونزيهة.5-  دميقراطية  انتخابات  ي�سمن 
الثانية  املرحلة  خالل  اجلمهورية  رئ�ص  يقوم 
باإعادة تنظيم وهيكلة القوات امل�سلحة وقوات 
تنتهي  ومهنية.6-  وطنية  اأ�س�ص  على  الأمــن 
اجلديد  النواب  جمل�ص  بانتخاب  الفرتة  هذه 
وانتخاب رئي�ص اجلمهورية وفقا ملا ين�ص عليه 
الد�ستور املعدل.اأحكام عامة:1- على احلكومة 
ايالء الأو�ساع القت�سادية واملعي�سية اهتماما 
لبناء  وال�سلمية  العلمية  الأ�س�ص  وو�سع  كبريا 
وو�سع  ال�ستثمار  وت�سجيع  الوطني  القت�ساد 
عناية  واإعــطــاء  واملــايل  الإداري  للف�ساد  حد 
ق�سوi ملعاجلة و�سع التعليم واخلدمات ال�سحية 
تعمل  والبطالة.2-  الفقر  ومكافحة  والق�ساء 
واإ�ساعة  الــتــطــرف  مكافحة  على  احلــكــومــة 
ثقافة احلوار والتعاي�ص وتزكية قيم احلرية 
الإرهاب  اأ�سكال  كافة  ورف�ص  الن�سان  وحقوق 
الخر  وا�ستبعاد  والتع�سب  والق�ساء  والعنف 
احلرية  تــ�ــســوده  جمتمع  بــنــاء  على  والــعــمــل 
على  احلكومة  تعمل  واملــ�ــســاواة.3-  والعدالة 
اخلطرية  القت�سادية  التداعيات  معاجلة 
التعاون  جمل�ص  دول  مــع  الــتــعــاون  خــالل  مــن 
اخلليجي �ساحبة املبادرة حلل الزمة اليمنية 
يف  �ساهمت  التي  الدولية  الطراف  جميع  ومع 
التو�سل اىل توقيعها وتطبيقها لتقدË الدعم 
اآثار  لنهاء  الالزم  والفني  والقت�سادي  املايل 
اليمن  ولخــراد  اخلانقة  القت�سادية  الزمة 
وامنيًا.4-  و�سيا�سيا  اقت�ساديا  الزمة  هذه  من 
اأي تقدË او تاخري يف موعد تنفيذ اأي بند من 
بنود هذه اللية �سيوDدي اىل تقدË او تاخري 
البنود  بقية  لتنفيذ  الالحقة  املــواعــيــد  يف 
الآلية  هذه  على  املوقعة  الأطــراف  تلتزم   -5.
فور  املتبادلة  الإعــالمــيــة  احلــمــالت  باإيقاف 
الرتكيز  نحو  الإعــالم  وتوجيه  عليها  التوقيع 
على ما ورد يف هذه الآلية.6- يتم تنفيذ هذا 
التعاون  جمل�ص  لدول  فعالة  برعاية  التفاق 
الع�سوية  دائمة  اخلم�ص  والـــدول  اخلليجي 
والأمم  الأوروبـــي  ــن والحتــاد  الأم يف جمل�ص 

املتحدة وجامعة الدول العربية.

يعي�ص نحو 100 األف نازح من حمافظة اأبني 
جنوب  مــدن   iكــرب عــدن  مدينة  من  القريبة 
 iاليمن، ماأ�ساة اإن�سانية بعد اأن اأ�سبحوا بال ماأو
اندلع  اإثر  تركوها  التي  ‡تلكاتهم  عن  بعيدًا 
يعرف  بــات  ما  واأن�سار  اجلي�ص  بني  مواجهات 
بتنظيم }قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب« منذ 

نهاية مايو/اأيار املا�سي.
يف  امل�سلqحة  املــواجــهــات  حــدة  تــزايــد  ومـع 
مدينة زجنبار، مركز حمافظـة اأبيـن، بني قوات 
القاعـدة،  تنظيم  وم�سلحي  واجلي�ص  الأمــن 
النازحة  الأ�سر  من  الآلف  معاناة  تت�ساعف 
املعارك، ب�سكل وا�سح يف  اء تلك  qت جر qالتي فر
مدينة عدن ومدن اأخرi، موزعني بني مدار�ص 
حكومية ومنازل قاموا با�ستÄجارها.وجلاأ �سالح 
خمي�ص اإىل بيع جزء من امل�ساعدات الإن�سانية 
مت لأ�سرته من قبل املنظمات الإن�سانية  qد oالتي ق
التي  )�سرق(  اأبــني  حمافظة  من  نزوحه  بعد 
حربًا  وت�سهد  اأمنيًا،  }اإنفالتًا  تعي�ص  اإنها  يقول 
تنظيمات  اإىل  ينتمون  م�سلحة  عنا�سر  على 
الذي  عــامــا(  خمي�ص)49  جــهــاديــة«.ويــقــول 
له  �سكنًا  احلكومية  املدار�ص   iاإحــد من  يتخذ 
اإنرتنا�سونال«Xرويف  بر�ص  ليونايتد  ولأ�سرته، 
 7 من  املكونة  اأ�سرتي  واحتياجات  ال�سحية 
بعد  املدر�سة  يف  العي�ص  على  اأجربتني  اأفــراد 
عثمان   ïال�سي مديرية  اإىل  نزوحي  من  اأ�سهر 

يف مدينة عدن«.وا�ستغرب عدد من احلقوقيني 
Œاهل  عـــدن،  يف  ال�سيا�سيني  والــنــا�ــســطــني 
للنازحني  اإلتفاتها  وعدم  الإغاثية  املنظمات 
اء الإقتتال الدائر فيها.وقالوا يف  qمن اأبني جر
املدار�ص  يعي�سون يف  النازحني  اإن  بيان �سحايف 
تنتظر  ــل  }ه مت�سائلني  املــا�ــســيــة«،  }كقطعان 
الدولة واملوD�س�سات الإغاثية اأن تتحول ماأ�ساة 
تتدخل  حتى  اإن�سانية  كارثة  اإىل  النازحني 
عدد  هناك  تكون  اأن  تنتظر  وهل  لإنقاذهم؟ 
الأمرا�ص  ب�سبب  النازحني  بني  الوفيات  من 
يتدخلون؟«.وقال  حتى  لها  يتعر�سون  الــذي 
للغاية  قلقون  ونحن  منزلنا  }تركنا  خمي�ص 
ونعاين Xروفا �سعبة يف مدار�ص احلكومة التي 
من  للكثري  وتفتقر  النازحني  ملعظم  �ست  qس� oخ
اىل  ما�سة  بحاجة  }نحن  اخلدمات«.واأ�ساف 
العودة اىل م�ساكننا واإنهاء احلرب هناك حتى 
يتمكن اأطفالنا من موا�سلة التعليم، ولينبغي 
اأن نبقى هنا بعد اأن تعطلت اأعمالنا وم�ساحلنا 
مدينة  من  النازحة  اأبني«.وقالت  يف  احليوية 
بر�ص  ليوناتيد  عامًا(   23( قا�سم  زهور  جعار، 
بني  واملــواجــهــات  }ال�سراع  اإن  اإنرتنا�سونال، 
واللواء  �سالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�ص  قــوات 
اأجل  من  �سراعات  جمملها  يف  الأحــمــر،  على 
يدفع  من  اأبني  حمافظة  اأبناء  ونحن  امل�سالح، 
ال�سلطة«.واأ�سافت  يف  لأطــمــاعــهــم  الــثــمــن 

ح�ساباتهم  لت�سفية  وليذهبوا  عنا  }فلريحلوا 
نحن  نكون  اأن  من  مللنا  لقد  اأبــني،  عن  بعيدًا 
الإرهـــــاب«. حمــاربــة  يــافــطــة  حتــت  �سحايا 
�سوق  اىل  يوميًا،  النازحني  من  املÄات  ويتوجه 
�سعبي لالأثاث القدË يف مديرية ال�سيï عثمان 
يف عدن، لبيع امل�ساعدات املقدمة لهم من قبل 
اإن�سانية، يقولون  اأو منظمات  جمعيات خريية 
اإنها يف الأ�سا�ص ل تفي باحتياجاتهم اليومية، 
التي  ‡تلكاتهم  من  بع�سًا  للبيع  يعر�سون  كما 
�سعيد  اأبني.ويقول  من  معهم  جلبها  ا�ستطاعوا 
من�سور)60 عامًا( الذي يعمل ببيع املالب�ص يف 
اإن الكثري من النازحني ياأتون  ال�سوق ال�سعبي، 
اإليه و«نتيجة لظروفهم ال�سعبة يجربون على 
التي  حاجياتهم  وبع�ص  املنزلية  اأدواتهم  بيع 
يقول  ذلــك،  اأبـــني«.اىل  من  معهم  ا�ستقدموها 
املدار�ص   iاإحــد يف  املدر�ص  املقطري،  من�سور 
املخ�س�سة  املــدار�ــص  اإن  ــدن،  ع يف  احلكومية 
اأن  للنازحني لي�ست �ساحلة لل�سكن، م�سريًا اىل 
تالفة،  املدار�ص  تلك  معظم  يف  املياه  }دورات 
كما يتم ح�سر العديد من الأ�سخا�ص يف غرفة 
وي�ساعف  خطري  اأمــر  وهــو  واحـــدة،  درا�سية 
ال�سحية«.وا�ستحدثت  النازحني  معاناة  من 
تنفيذي  ومكتب  وحـــدة  اليمنية  احلكومة 
اأبني، حيث ”  بالنازحني من حمافظة  خا�ص 
اإ�سكان النازحني يف معظم املدار�ص احلكومية يف 

حمافظة عدن.ويتجمع اأمام جممع حكومي يف 
مديرية التواهي يف عدن، املÄات من النازحني 
يف طوابري طويلة ل�ستالم م�ساعدات حكومية 
تاأتي متاأخرة ول تلبي  اإنها  حمدودة، يقولون 
احتياجاتهم.ي�سار اىل اأن املواجهات بني قوات 

اجلي�ص اليمني وعنا�سر مفرت�سني من القاعدة 
يف حمافظة اأبني التي ا�ستولت على 3 مدن مبا 
منذ  خلqفت  املحافظة،  عا�سمة  زجنبار  فيها 
واجلرحي  القتلى  من  املÄات  املا�سي  مايو/اأيار 

من اجلانبني
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مقتل جمال االحمر اأثناء 
حماولته اإغتيال علي حم�سن 

واأنباء عن اإعدامه 

غربة نيوز اليمن نقالء عن نبا نيوز
احلرا�سة  وحــدة  �سباط  اأحــد  الأحمر-  جمال  اأول  املــالزم  لقي   
اخلا�سة لقائد الفرقة الوىل مدرع- م�سرعه �سباح اليوم اخلمي�ص 
فيما  الأخمر،  حم�سن  علي  اجلÔال  اغتيال  حماولة  تنفيذه  اأثناء 

ت�ساربت اأنباء اأخرi عن Xروف مقتله تفيد اأنه ” اإعدامه.
واأكدت م�ساد يف الفرقة لـ«نباأ نيوز« اأن احلادث وقع بعد ال�ساعة 
اأن  وقالت  �سنعاء،  جامعة  مباين  اأحد  يف  اليوم  �سباح  من  ال�سابعة 
م�سد�سه  �ساهرًا  حم�سن  علي  مبيت  غرفة  اقتحم  الأحمر  جمال 
علي  مرافقي  اأحــد  بوجود  فوجيء  اأنــه  غري  قتله،  بنية  ال�سخ�سي 

حم�سن الذي عاجله بر�سا�ستني يف �سدره اأردته قتياًل.
ويف رواية اأخرi، اأفاد اأحد القريبني من موقع احلدث لـ«نباأ نيوز«: 
اإىل غرفته وبعد نحو ع�سر  اأن علي حم�سن ا�ستدعى جمال الأحمر 
دقائق �سمع اإطالق ر�سا�ص اأعقبه بقليل اخراج جثة جمال الأحمر 
من الغرفة، وادعاء اأحد املرافقني اأنه حاول اغتيال القائد. ورجح 

امل�سدر اأن }جمال« ” اعدامه ل�سباب ما زالت جمهولة.
وتفيد امل�سادر: اأن املالزم اأول جمال الأحمر هو اأحد اأحفاد ال�سهيد 
}حميد ح�سني الأحمر«، واأنه ” �سمه اىل وحدة احلرا�سة اخلا�سة 

مطلع �سهر اأكتوبر اجلاري بتو�سية من ال�سيï �سادق الأحمر.
كما ت�سري اىل اأن اجلÔال علي حم�سن ا�ستحدث موDخرًا مقرًا موDثتًا 
يف اأحد مباين جامعة �سنعاء على خلفية ا�ستهداف احلر�ص اجلمهوري 
ملقرات قيادة الفرقة، واأنه عادة ل يعلم اأحد مببيته مبقره املوDقت يف 

اجلامعة اإلq �سباح اليوم التايل عند خروج موكبه.
من  العديد  مــوDخــرًا  املــدرعــة  الفرقة  ــدات  وح �سهدت  وقــد  هــذا 
والتحاقهم  ال�سباط والأفراد  اأعداد كبرية من  الن�سقاقات وهروب 
مبع�سكر ا�ستقبال خ�س�سته وزارة الدفاع للعائدين ل�سفوف ال�سرعية. 
وقد ا�سطر المر اجلÔال حم�سن اىل تعوي�ص النق�ص مبجندين من 

طالب جامعة الميان وتنظيم الأخوان امل�سلمني.

اليمن  ó تقرير /ماجد الطيا�سي 
 

املراأة �سقيقة الرجل لها ماله من احلقوق وعليها 
ما عليه من الواجبات (  تلك العبارة التي Xلت يف 
من   Æمفر �سعار  جمرد  اليمنية  اجلمهورية  د�ستور 
املن�سمون مل يتجاور حدود النظرية اإىل التطبيق 
تتج�سد اليوم على ار�ص الواقع  يف ميادين التغيري 
يف اجلمهورية اليمنية ولأول مرة منذ 48عاما من 
الثورة  فن�ساء  و14اكتوبر،  26�سبتمرب  ثورة  قيام 
ميادين  يف  ال�سباب  اإخــوانــهــن  عــن  دورهـــن  ليقل 

التغيري يف اأنحاء اجلمهورية ،
  فاملراأة يف �ساحات  التغيري يف �سنعاء وعدن وتعز 
واحلديدة  تقوم بدور لوج�ستى ودور توعوي ودور 
واحلماية  ــن  الأم مبهام  وتقوم  بل  وطبي  اإعالمي 
وتزويد  الطعام  ـــداد  واإع املـــادي  الــدعــم   Ëوتــقــد
واأنواع من اخلبز وعلى  بالكعك واحللويات  ال�سباب 
اأن  اإل  بالن�ساء  خا�سة  flيمات  وجود  من  الرغم 
للثورة  خدماتهن  ويقدمن  ب�سمت  يعملن  اأخريات 
العا�سمة  يف  التغيري  فميدان  مبا�سرة  غري  ب�سورة 
�سنعاء ي�ستقبل يوميا كميات كبرية من الكعك الذي 
يقدم هدايا ل�سباب الثورة من عدد من اأرياف اليمن 
وان كان ح�سور املراأة �سعيفا فان وجودهن  الأ�سابيع 
بل  التغيري  ميدان  يف  ملفتا  كــان  املا�سية   القليلة 
الأ�سوات  حتولت  التفا�سيل.    اإىل   .. وايجابيا 
�سنعاء  العا�سمة  يف  التغيري  مــيــدان  يف  الناعمة 
التباين  بحدود  لها  ــدود  لح ثورية  اأ�ــســوات  اىل 
والأعــراف  واليدولوجيا  والــبــداوة  التح�سر  بني 
 iمد على  الثائرات  الن�ساء  فاأ�سوات  التقليدية 
الأيام املا�سية يف ميدان التغيري تطالب بالتغيري .. 
باأعلى  النظام  برحيل  تطالب   .. باحلرية  تطالب 
�سوت.. ففي ميدان التغيري تتنف�ص املراأة حرية.. 
تتنف�ص كرامه، بعزة تتحدث عن احلرية واحلقوق 
والإن�سانية والكرامة يف ميدان التغيري املراأة ت�سارك 
العر�سية  امل�ستقبل  خطوط  تر�سم  العام  ال�ساأن  يف 
املراأة ت�سطر �سفحات  والرئي�سة يف ميدان التغيري، 
ت�ستثري  بخطابها،  احلديث  اليمن   ïتاري من  نا�سعه 
حمية اأخيها الرجل على التغيري وباأبيات من ال�سعر 
عالمات  ت�ستبدل  املعا�ص،  واقعنا  من  ت�ستقيها  التي 
بعالمات  الذكوري  املجتمع  اأو�ساط  يف  ال�ستفهام 
 ،Ëكر اإن�سان  املـــراأة  اأن  للجميع  تــوDكــد  التعجب، 
من  واإن�سانيتها  الرجل  اأخيها  كرامة  من  كرامتها 
اإن�سانيته ، تثبت للجميع هناك اأنها قادرة وبجدارة 
على م�ساركة اآخيها الرجل يف �سنع امل�ستقبل وبناء 
ميدان  يف  حواء  وجود  ولي�ص  حديثة  مدنية  دولة 
التغيري يف العا�سمة وح�سب واإمنا كانت املراأة يف تعز 
اأخيها الرجل  �سباقة يف العمل جنبا اإىل جانب مع 
على  تعز  يف  دورهــا  يقت�سر  ومل  احلرية  ميدان  يف 
تعد  مل  التي  املجالت  كافة  يف  القيام  بل  احل�سور 
تقت�سر على اأخيها الرجل، ففي تعز الثورة �سطرت 
الأوىل  النطالقة  منذ  اجلميلة  اأحالمها  املـــراأة 
يف  دورهــا  حــال  هو  كما  املباركة  ال�سبابية  للثورة 
حتول  معامل  ر�سم  الرجل  اأخيها  �ساركت  التي  اإب 
يف  حقيقة..  واأ�سبح  مــا   يوما  حلما  كــان  تاريخي 
مبنال  التقينا  �سنعاء  العا�سمة  يف  التغيري  ميدان 
ميدان  يف  الن�ساء  ح�سور  اإن  ــادت  اأف والتي  حممد 
التغيري كان من الوهلة الأوىل وبالع�سرات، وكما اأن 

اأن بقاء  ال�سباب تزايدوا فقد تزايدت الن�ساء غري 
املراأة يف امليدان يف الأيام الأوىل كان �سعيفًا ولزال 
يف  املــراأة  وان�سغال  الجتماعية  ال�سوابط  ب�سبب 
التواجد  عوائق  اأهــم  احد  يعد  املنزلية  الأعمال 
اأن  اإىل  واأ�سارت  امليدان  يف  للمراأة  والدائم  الكثيف 
هناك ما يزيد عن 20خيمة خا�سة بالن�ساء، *رينا 
كانت  وتلفزيون  اذاعــة  الثاين   iامل�ستو يف  طالبة 
على  املظاهرات  ف�سلن  الالتي  البنات  من  واحــدة 
متناهية  و�سجاعة  تامة  بب�سالة  وتقود  الدرا�سة 
باملجازر  املنددة  وامل�سريات  املفتوحة  العت�سامات 

واحلكم النفرادي يف حمافظة احلديدة 
التهامي  املجتمع  يف   iالكرث لبنى  وزميلتها  رينا 
امل�سامل كان وجودهن طاغي وXاهر وعالمة اكيدة  
اف�سل    mغد �سناعة  على  قــادرة  اليمنية  املــراة  بان 
الأمنية،  اللجان  يف  يعملن  امـــراأة   60 مــن  واأكـــرث 
ميدان  اإىل  الــقــادمــات  الن�سوة  تفتي�ص  مهمتهن 
يوم  اإىل  6�ساعات  مابني  فتاة  كل  وتعمل  التغيري. 
الرغم  وعلى  بب�سالة  امليدان  مداخل  احد  يف  كامل 
يوا�سلن  اأنهن  اإل  منهن  البع�ص  على  التعب  اآثار  من 
عملهن يف تفان و�سربعلى الرغم من وجود م�ست�سفي 
باملراأة،  خا�سًا  طبيًا  flيمًا  هناك  اأن  اإل  ميداين 
متو�سط  طبي  flيم  يتواجد  �سنعاء  جامعه  فاأمام 
ن�سبيا يقوم بتقدË اخلدمات الطبية للن�ساء فقط، 
كما اأن هناك flيمًا يف الŒاه الآخر توجد خيمة 
وتتواجد  اأي�سا  للرجال  الطبية  اخلدمات  تقدم 
املراأة يف املجال الطبي ب�سكل كبري قد يفوق تواجد 
�سقيقها الرجل، فالع�سرات من الطبيبات وال�سحيات 
ومل  الطبية  خدماتهن   Ëتقد يف  ونهار  ليل  يعملن 
بل  وبالطجته  احلــاكــم  احلـــزب   iاأذ مــن  ي�سلمن 
الطبية  الطواقم  واأحــد  عــون   iاأرو الدكتورة  اإن 
تعر�سوا لإطالق نار كثيف ال�سبوع املا�سي من قبل 
�سيارة  بني  يفرقوا  مل  الذين  امل�سعورين  البالطجة 

اإ�سعاف ومواطن. 
وقد كان ملفتًا للنظر ذلك احل�سور املميز للمراأة 
وهي  �سوتها  وارتفاع  الثورة  فعاليات  يف  اليمنية 
ت�سرñ مع الرجال }ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام« يف 
جمتمع ذكوري حمافß كاليمن. دويت�سه فيله زارت 

�ساحة التغيري ب�سنعاء والتقت ببع�ص النا�سطات.
اأن  اليمنية  الــثــورة  لتطورات  املتابع   ßيالح
وجود املراأة اأ�سبح ماألوفا يف �ساحات العت�سام اأو يف 
املظاهرات وامل�سريات ويف ع�سوية اللجان; كاللجنة 
ـــالم  والإع والأمــــن  الــنــظــام  ــان  جل اأو  التنظيمية 
وال�سحة واخلدمات وغريها. اأثناء زيارتنا لـ«�ساحة 
التغيري« ب�سنعاء وجدنا �سبابا و�سابات يخو�سون يف 
الثورة  اإجناح  �سبل  حول  وعميقة  جدية  حــوارات 
�سقوط  بعد  اليمن  مل�ستقبل  روDيتهم  ال�سلمية وحول 
يف  املنت�سرة  الثقافية  املنتديات  يف  �سواء  النظام، 
املقاهي  اأويف حلقات حوارية يف  �ساحات العت�سام 
ت�ستمر  قد  الفعاليات  هذه  املكان.  يف  تنت�سر  التي 
اإىل �ساعات الليل - ودون اأن Œد من يعلن اعرتا�سه 
على وجود الفتيات - وهي Xاهرة مل تكن موجودة 

اأو ماألوفة يف اليمن.
حق امل�ساركة

ح�سور املراأة وم�ساركتها يف املظاهرات وامل�سريات 
اأكرثها  لعل  انتقادات  من  يخلو  مل  والإعت�سامات 
اإثارة كان موقف الرئي�ص علي عبداهلل �سالح، الذي 

وتغا�سى  الخــتــالط  عــدم  اإىل  له  املعار�سني  دعــا 
الفعاليات  اأثــنــاء  الخــتــالط  عن  احلــال  بطبيعة 
غا�سبة  فعل  ردود  حينها  اأثار  الأمر  هذا  املوDيدة. 
على ت�سريحات �سالح، التي ف�سرت على اأنها حماولة 
�سباب  على   ßاملحاف اليمني  العام  ــراأي  ال لتاأليب 
نتيجة  ـ  ملنتقديه  وفقا  ـ  وباأنها  الــثــورة  و�سابات 
للمراأة  املتوقعة  امل�ساركة غري  لنزعاجه من حجم 
الثورة  على  اأ�سفى  ‡ا  الأمــر  �سده  النتفا�سة  يف 

بعدا اجتماعيًا و�سعبيًا وا�سعًا.
الن�ساء  ميــنــع  مل  الخـــتـــالط  ق�سية  ـــــارة  اإث
من  حــد  اأو  العت�سام،  �ساحات  اإىل  احل�سور  مــن 
كما  ال�سيا�سي«  }التحدي  فعاليات  يف  م�ساركتهن 
وع�سو  النا�سطات   iاإحد الرزاق،  عبد  �سفاء  توDكد 
التي  ب�سنعاء،  التغيري  �ساحة  يف  اخلدمات  جلنة 
امل�ساركات  الن�ساء  اأعداد  اإن  فيله  لدويت�سه  اأ�سافت 
يف فعاليات الثورة ال�سلمية }يتزايد كما زادت ثقة 
املراأة بنف�سها وتعزز دورها يف الثورة ال�سلمية«، وهو 
الأمر الذي توDكده منال حممد التي قالت اإن الن�ساء 
تاأتي اإىل ال�ساحة باأعداد متزايدة مقارنة ‡ا كان 
على  موDكدة  للثورة،  الأوىل  الأيــام  يف  احلال  عليه 

اإ�سرار املراأة على احل�سور وامل�ساركة الفعالة.
واإن كانت فاطمة مثنى تعرتف باأن هناك عادات 
اأو مبيتها خارج  وتقاليد قد Œعل من خروج املراأة 
املنزل مدعاة لتقولت البع�ص، لكنها تعتقد يف هذه 
احلالة اأ�سبحت حمدودة ويف اإطار �سيق وخا�سة اإذا 
الأ�سرة  مبعرفة  املنزل  خارج  واملبيت  اخلروج  كان 

ومبوافقتها.
للتظاهر  احل�سور  على  يقت�سر  مل  ـــراأة  امل دور 
 Íوه فتيات  هناك  بل  ال�سيا�سي،  العمل  و‡ار�سة 
العمل  خــالل  من  والــثــوار  الــثــورة  خلدمة  اأنف�سهن 
التغيري.  ل�ساحة  امليداين  امل�ست�سفى  يف  التطوعي 
وامل�ست�سفيات  الطبية  باخلدمات  العامالت  وتنفرد 
امليدانية بخيامهن املخ�س�سة للراحة اأو املبيت ولهن 

حماية خا�سة.
من  الأ�سر  من  هناك  لي�ص  اأنه  يعني  ل  هذا  لكن 
ال�ساحات،  يف  واملبيت  بناتها  خــروج  على  تعرت�ص 
كما تقول �سفاء عبد الرزاق، لكنها ترi اأنه ينبغي 
على املجتمع الذي خرج مطالبا بالتغيري اأن ل يكون 
ل�سيما  العت�سام،  �ساحات  يف  املراأة  ملبيت  معار�سا 
تكون  التي  الطبية  اخلدمات  جمــال  يف  العامالت 
احلاجة ملحة لوجودهن على مدار ال�ساعة، ل�سيما 
لهجمات  املعت�سمون  يتعر�ص  حيث  الليل  اأثــنــاء 

في�سقط منهم جرحى ي�ستدعي الأمر اإ�سعافهم.
التحدي  اأن  مــالحــظــة  ميــكــن  ــقــول  ال خــال�ــســة 
ن  qnك nال�سيا�سي با�ستخدام و�سائل الن�سال ال�سلمي، قد م
 qnد nاملراأة اليمنية من امل�ساركة الفعالة يف الثورة وح
الوعي  ل�سالح  التقاليد  �سطوة  من  نف�سه  الوقت  يف 
احلقيقية... الثورة  هي  تلك  ولعل  الإجتماعي. 

املنزل  يف  البقاء  ع�سر  من  انتقلت  اليمن  يف  املراءة 
اجل  من  العت�سام  �ساحات  ايل  البناء  وتربية 

امل�ساركة يف بناء مين وجمتمع جديد.

رينا واNواتها ....اŸراءة تüسن™ الãورة  

الــيــمــن يف  ـــب  gòـــ ال ا�ـــســـعـــار 
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علي Uسالí يقرر تüسفية ال االحمر يف Uسنعاء
الرئي�ص  عقده  مو�سعًا  اجتماعًا  اأعقب  مباغت  ع�سكري  ت�سعيد  يف 
والأمنية  الع�سكرية  القيادات  كبار  مع  �سالح  عبداهلل  علي  اليمني 
املوالية له اأم�ص الأول، د�سنت وحدات ع�سكرية مكثفة من قوات احلر�ص 
التي يقودهما جنله الأكرب، تنفيذ حملة  اجلمهوري والقوات اخلا�سة 
ت�ستهدف  نوعها  من  والأعنف  الأوىل  هي  متزامنة  مو�سعة  ع�سكرية 
لزعيم  املوالية  امل�سلحة  القبلية  املجاميع  متركز  مناطق  ”تطهري“ 
قبيلة حا�سد ال�سيï �سادق الأحمر وقوات اللواء الأول مدرع بالعا�سمة 
�سنعاء .وا�سرتكت وحدات مكثفة من قوات احلر�ص اجلمهوري والقوات 
اخلا�سة معززة مبختلف اأنواع الأ�سلحة الثقيلة يف تنفيذ هجوم مباغت 
مناطق  على  اأم�ص  وفجر  الأول  اأم�ص  م�ساء  من  متاأخر  وقت  يف  ومو�سع 
متركز املجاميع القبلية امل�سلحة املوالية لل�سيï �سادق الأحمر، املوزعة 
يف معظم �سوارع واأحياء حي احل�سبة بالتزامن مع تنفيذ عمليات ق�سف 
مدرع  الأول  اللواء  قوات  متركز  مواقع  على  مكثف  و�ساروخي  مدفعي 
املن�سقة يف اأحياء ”هائل والزراعة ومفرق جولة �سباأ“، للحد من تو�سع 
مع  الرئي�سة  التما�ص  ملناطق  املتاخمة  وال�سوارع  الأحياء  يف  الأخــرية 

القوات احلكومية
احلكومية  القوات  تنفيذ  اأن  مطلعة  م�سادر  من   “èاخللي” وعلمت 
بحي  الأحمر   ïال�سي اأتباع  متركز  مناطق  على  مو�سعة  ع�سكرية  حملة 
�سالح  الرئي�ص  من  مبا�سرة  رئا�سية  توجيهات  �سدور  اأعقب  احل�سبة 
عقب  اخلا�سة  والقوات  اجلمهوري  احلر�ص  لقوات  الع�سكرية  للقيادة 
والأمنية  الع�سكرية  القيادات  مع  مو�سعًا  اجتماعًا  ــد  الأح تروD�سه 
للقوات احلكومية .واأكدت امل�سادر اأن قرار �سن احلملة الع�سكرية على 
مناطق متركز اأتباع ال�سيï الأحمر بحي احل�سبة حظي مبوافقة كافة 
القيادات الع�سكرية والأمنية للقوات احلكومية املوالية للرئي�ص �سالح 
واأنه يندرج يف اإطار خطة ع�سكرية ” اإقرارها لتنفيذ عمليات ع�سكرية 
”خاطفة وحمدودة ال�سقف الزمني بهدف“ تطهري �سمال العا�سمة من 
مناطق متركز املجاميع القبلية امل�سلحة قبيل توجيه �سربات ع�سكرية 
لقوات  التابعة  الع�سكرية  واملعدات  الآليات  تدمري  ت�ستهدف  و�سيكة 

اللواء الأول مدرع املن�سقة واإجبارها على العودة اإىل ثكناتها
للثورة  املوالية   iالأخر iالرئي�سة والقو املعار�سة  اأحزاب  و�سارعت 
وتفجري  �ساملة  حــرب  �سن  خيار  باعتماد  �سالح  الرئي�ص  اتهام  اإىل 
مكثفة  ع�سكرية  عمليات  بدء  خالل  من  البالد  يف  الع�سكرية  الأو�ساع 
�سد املجاميع القبلية من اأتباع ال�سيï الأحمر يف حي احل�سبة، �سمايل 
ال�سكنية  البنايات  بع�ص  من  تت�ساعد  اللهب  األ�سنة  .و�سوهدت  �سنعاء 
طائ�سة،  بقذائف  اإ�سابتها  جراء  الأحمر   ïال�سي ق�سر  ملقر  املتاخمة 
كما ت�سبب الق�سف املكثف والعنيف يف تدمري واإحراق عدد من املباين 
يف جممع مدينة ”�سوفان“ ال�سكني .واأكد �سهود عيان من �سكان املجمع 
امل�سفحة  العربات  اأرتاًل من  ”مدينة �سوفان“ ل“اخلليè“ اأن  ال�سكني 
ال�سكني  املجمع  حميط  داهمت  اجلمهوري،  احلر�ص  لقوات  التابعة 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  منزل  على  املعدلة  الر�سا�سات  نريان  بفتح  وبادرت 
النواب ال�سيï حمري الأحمر وا�ستهداف مناطق متركز اأفراد حرا�سته، 
الأحمر   ïال�سي لأتباع  املجاورة  التمركز  مواقع  من  العديد  �سربت  كما 

املوزعة يف اأنحاء املدينة ال�سكنية

ــÚ الــãــمــانــيــة (الــûــســبــيــحــة)  ــوري ــس ــ� ال
ـــة  ـــادي ـــه ـــس ûـــ ـــت ـــس ا� ـــة  ـــي ـــل ـــم ـــع ب  ”
 زعم اجلي�ص اليمني املن�سق بقيادة اللواء علي حم�سن الأحمر الأربعاء 
من  �سد  }ا�ست�سهادية«  بعملية   ” الثالثاء  �سوريني  طيارين   8 مقتل  اأن 
و�سفهم بـ)�سبيحة ب�سار(، م�سريا اإىل اأنهم ح�سروا اإىل اليمن لتنفيذ مهام 

قتالية بعد رف�ص الطيارين اليمنيني امل�ساركة يف ت�سفيات �سد ال�سعب. 
 11 ا�ستقدم  �سالح  اليمني(  })الرئي�ص  اإن  اجلي�ص  وزعه  بيان  وقال 
ال�سوري(  و)الرئي�ص  �سالح  بني  التن�سيق  اإطــار  يف  �سوريا  من  مرتزقًا 

ب�سار«.
 ومل تعلق وزارة الدفاع اليمنية منذ يوم الثالثاء على حادثة مقتل 
الطياريني ال�سوريني ومالب�ساتها يف حني كانت التقارير الأولية حتدثت 
اجلي�ص  بيان  بح�سب  الأربعاء  العدد  لريتفع  طيارين،  اأربعة  مقتل  عن 

)املن�سق( املوDيد للمحتجني اإىل ثمانية.
 واأ�سار البيان اإىل اأن }الطيارين ال�سوريني املرتزقة و�سلوا اإىل اليمن 
الإثنني املا�سي، وقام بنقلهم الطيار اليمني عبد العزيز ال�سامي الذي كان 
تعهد لزمالئه من الطياريني اليمنيني بانهم لن ي�سلوا اإىل قاعدة العند 
تنفيذ  على  العزم  عقد  لنه  اأ�سالء  اإل  اليمن  بجنوب   èاحل يف  اجلوية 

عملية ا�ست�سهادية لقتلهم«.
ال�سبيحه  منطقة  يف  فيها  مبن  الطائرة  ا�سقط  }ال�سامي  اأن  واأو�سح   

لتنفجر وليقتل ال�سبيحه«.
 وذكر البيان انه }جنم عن العملية مقتل الطيار اليمني ال�سامي وجرح 
م�ساعده الطيار حممود العرمزة، فيما قتل ثمانية من املرتزقة الطيارين 

ال�سوريني، ” التعرف على جثث بع�ص منهم«.
يعملون  ال�سوريني  الطيارين  اأن  اإىل  اأ�سارت  اإخبارية  تقارير  وكانت   
كخرباء طريان يف اليمن، يف حني مل ي�سدر اي بيان من �سوريا حول مقتل 

طياريها.
 وي�سار يف هذا ال�سدد اىل وجود تعاون ع�سكري بني �سوريا واليمن. كما 

ي�سار اإىل الإلتبا�ص الوارد باملعلومات

ا◊قوقية للمنظمات  اأدلqة  رت  qووف الق�سائية  للمالحقات  وعرVسته   íسالU نظام   âWور (القا´)  حادثة 
ــر…  Nا çه ا◊ـــادثـــة وحـــــوادòـــg ــام حـــول ــع ال  Úــ ــالم ل ــة  ــال ــس ر�  âسلم� ــان  ــرم ك ــل  ــوك وت

غربة نيوز - خا�ص نيويورك 
اأكد العديد من املحامني ون�سطاء حقوق الن�سان 
ب�سنعاء  ــقــاع(  )ال منطقة  حــادثــة  اأن  اليمن  يف 
 )ïاأوقعت نظام الرئي�ص علي عبد اهلل �سالح يف )ف
غري  بعمليات  قيامه  اثــر  الق�سائية  املــالحــقــات 
م�سبوقة من القتل واخلطف للمتظاهرين ال�سلميني 
من  واجلــرحــى  القتلى  جثث  واأخــذ  واملتظاهرات 
 ” وانه  خا�سة  �سالح،  قوات  قبل  من  املتظاهرين 
بال�سوت  وت�سجيلها  احلوادث  هذه  من  الكثري  ر�سد 

وال�سورة وت�سجيل اأقوال ال�سهود عليها.
اليمني  النظام  العربي> اأن  لـ>القد�ص  وذكرت 
ارتكب العديد من املجازر يف �سنعاء وتعز وغريها، 
القاع  منطقة  يف  �سالح  قــوات  ارتكبته  ما  اأن  غري 
الأول  اأم�ص  املتظاهرين  �سد  �سارخة  انتهاكات  من 
رت اأدلqة كثرية ملنظمات حقوق الإن�سان  qب�سنعاء وف
اليمني  النظام  والدولية ل�ستخدامها �سد  املحلية 
مبحاكمة  املطالبة  اأثــنــاء  الــدولــيــة  املحافل  يف 

مرتكبيها.
التي  النتهاكات  احلقوقية  املنظمات  وو�سفت 
املتظاهرين  �سد  اليمني  النظام  قــوات  ارتكبتها 
وفقا  حــرابــة(  )جــرائــم  تعترب  الــقــاع  منطقة  يف 
للقوانني  وفقا  حرب  وجرائم  ال�سالمية  لل�سريعة 

الدولية.
وذكر م�سÄول ال�سكاوi باملنظمة الوطنية للدفاع 
عن احلقوق واحلريات )هود( املحامي عبدالرحمن 
قوات  اختطاف  ر�سدوا  املنظمة  نا�سطي  ان  برمان 
متظاهرين  واإعــدام  جثث   6 ل�سالح  التابعة  الأمن 
اأعــرية  بــاإطــالق  ال�سارع  يف  اأoعـــدم  احدهم  اثنني، 
املتظاهر  رد  بعد  نارية عليه من قبل احد اجلنود 
عليه انه يت�سدi لر�سا�سه ب�سدر عار فما كان من 
اجلندي اإل اأن قال له <خلي ال�سدر العاري ينفعك 
يف  اأoعــدم  والآخــر  الفور>،  على  عليه  النار  واأطلق 

احد املنازل.
وو�سف النتهاكات التي ارتكبت �سد املتظاهرين 
ال�سالمية،  ال�سريعة  يف  حرابه  <عمليات  باأنها 
يعاقب فاعلها بالإعدام>بتقطيع الأيدي والأرجل 
اأولياء  عفو  فيها  يقبل  ل  جرائم  وهي  خالف  من 
كما  اليمني  للد�ستور  وفقا  العقوبة  ذات  وهي  الدم 

يف املادة )307(>.
الدويل  للقانون  <وفقا  انه  اإىل  برمان  واأ�سار 
الن�سانيه  �سد  كجرائم  الــقــاع  جرمية  ت�سنqف 

وجرائم اإباده ارتكبت بحق مدنيني>.
والدولية  املحلية  احلقوقية  املنظمات  ون�سطت 
النتهاكات  كــافــة  وت�سجيل  ــد  ر�ــس يف  مـــوDخـــرا 
ل�سالح  املوالية  القوات  ترتكبها  التي  و)اجلرائم( 
املنظمات  على  ال�سغط  ملمار�سة  منها  حماولة  يف 

الدولية ويف مقدمتها الأمم املتحدة وجمل�ص الأمن 
اليمني  النظام  �سد  قوية  قرارات  لتخاذ  الدويل 
تفر�سها  قــد  ح�سانة  اأي  مــن  Œــريــده  وحمــاولــة 
مبادرات احلل لالأزمة اليمنية، �سواء كانت املبادرة 

اخلليجية اأو غريها.
للثورة  التنظيمية  اللجنة  اأعلنت  ذلــك  اإىل 
ال�سبابية ال�سعبية يف اليمن اأم�ص اأن عدد ال�سحايا 
خالل  النظام  ــوات  ق اأيـــدي  على  املتظاهرين  مــن 
ال�سهر املن�سرم من 18 اأيلول )�سبتمرب( املا�سي حتى 
اأم�ص الأول بلغ 226 قتيل، 1184 جريح بالر�سا�ص 

احلي و1031 م�ساب بالغازات. 
الأمني  با�سم  املتحدث  ك�سف  جديد  ل  qحتــو ويف 
العام لالأمم املتحدة بان كي مون ام�ص الأربعاء>ان 
الرئي�ص  منح  قاطعا  رف�سًا  ترف�ص  املتحدة  المم 
ق�سائية(  )ح�سانة  �سالح  اهلل  عبد  علي  اليمني 
مبادرة  كــانــت  الق�سائية،  املــالحــقــة  مــن  تعفيه 
قد  اليمن  يف  ال�سيا�سية  الأزمـــة  حلــل  خليجية 
با�سم  املتحدث  ن�سريكي  مارتن  ت�سمنتها.>وقال 
ترف�ص>)فكرة  املتحدة  المم  ان  مــون  كــي  بــان 
العفو(. واأ�ساف <انه �سيء ا�سا�سي ال تكون هناك 

ح�سانة>. 
المم  مكتب  با�سم  متحدث  قال  ذلك  غ�سون  يف 
<القانون  ان  جنيف  يف  الن�سان  حلقوق  املتحدة 
اجل�سيمة  النتهاكات  عن  العفو  يحظر  الــدويل 

حلقوق الإن�سان>.
ويف الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة لطرح 
م�سروع القرار الذي �ساغته بريطانيا بالت�ساور مع 
فرن�سا والوليات املتحدة ورو�سيا وال�سني للت�سويت 
واملوافقة عليه قبل نهاية ال�سبوع ب�ساأن الو�سع يف 
م مينيون مهاجرون يف الوليات املتحدة  qاليمن، نظ
املتحدة  الأمم  مقر  اأمــام  كبرية  مظاهرة  الثالثاء 
الثورة  يف  القيادية  اإليهم  وان�سمت  بنيويورك 
لل�سالم  نوبل  بجائزة  الفائزة  اليمنية  ال�سبابية 
اجلميع  فاجاأت  التي  كرمان  ل  qتوك ال�سيدة   2011

بو�سولها اإىل هذا العت�سام. 
الربعاء  اأم�ص  �سلمت  كرمان  اأن  امل�سادر  وذكرت 
طالبته  املتحدة  لــالمم  العام  المــني  اىل  ر�سالة 
فيها باأنه <من ال�سروري ان تاأخذ ال�سرة الدولية 
ــل وقف  ــة مــن اج ــازم ــــراءات الــفــوريــة واحل الج
املجازر ـ يف اليمن ـ وحما�سبة مرتكبيها>. وطالبت 
يف ر�سالتها اي�سا اع�ساء جمل�ص المن على �سرورة 

اليمن>. يف  ال�سلمية  املظاهرات  <حماية 
دبلوما�سيا  حراكا  اليمنية  املعار�سة  وبـــداأت 
�سد  احلــرب  وتــرية  ت�ساعد  مــع  نوعيا،  خارجيا 
العا�سمة  اإىل  و�ــســل  حــيــث  الــيــمــن،  يف  املــدنــيــني 
املعار�سة  قــادة  كبار  من  ثالثة  مو�سكو  الرو�سية 

�سامل  حممد  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  وهم  اليمنية 
اليمني  ال�سرتاكي  للحزب  العام  والأمني  با�سندوه 
ال�سالح  حلزب  العام  والأمني  نعمان  �سعيد  يا�سني 

عبد الوهاب الآن�سي. 
اإىل  مو�سكو  اليمنية  املعار�سة  قيادات  ودعــت 
تبني )موقف اإيجابي( حيال م�سروع قرار جمل�ص 
الأمن املتوقع تقدميه خالل اأيام لالإقراد. واأ�ساروا 
باأنه  و�سفوه  ــذي  ال الــرو�ــســي،  الـــدور  اأهمية  اإىل 
اأن  <عليها  العربي  العامل  ملو�سكو( يف  )ر�سيد كبري 

حتافß عليه>.
احل�سار  بــخــطــورة  �سعر  �سالح  علي  الرئي�ص 
ل  qالتحو وحجم  نظامه  على  اخلارجي  الدبلوما�سي 
وارتفاع  املا�سية،  الفرتة  خالل  طراأ  الذي  الكبري 
بتقدميه  واملطالبة  بل  بالرحيل  مطالبته  نــربة 
من  بالعديد  فــقــام  للمحاكمة،  نظامه  ــــان  واأرك
منها  الأمــن،  جمل�ص  لقرار  ال�ستباقية  اخلطوات 
مناطق  من  العديد  على  م�سبوقة  غري  حــرب  �سن 
معار�سيه يف �سنعاء بالإ�سافة اإىل اجتماعه بكبار 
واأركــان  له  املوالني  والأمنيني  الع�سكريني  القادة 
اخلطوات  كل  يف  مباركتهم  لأخــذ  احلاكم  حزبه 
التي يتخذها، اإثر العجز يف احل�سول على �سرعية 
املجل�ص  اأو  ــواب  ــن ال جمل�ص  قــبــل  مــن  لــقــراراتــه 
ال�ست�ساري اللذان اأ�سبحا غري �سرعيني اإثر انتهاء 

�سالحيتهما الد�ستورية.
قادة  اأمــام  اأم�ص  األقاه  خطاب  يف  �سالح  وطالب 
حزب املوDمتر احلاكم ب�سمانات خليجية واأمريكية 
واأوروبية يف حال توقيعه على املبادرة اخلليجية، 
ما  اإذا  بنف�سه  عليها  للتوقيع  م�ستعد  انه  قال  التي 
عدم  اإىل  تف�سي  التي  ال�سمانات  هذه  على  ح�سل 
عن  تنحيه  بعد  ق�سائيا  نظامه  واأركــان  مالحقته 

ال�سلطة

رUسدت و” ت�سجيلها بالüسوت والüسورة 
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 Tel :-

917-689-7065

الحياء حفالت ا÷الية
فنان اŸهجر وUساحب الüسوت الرقي≤

حممد هايل

Uسنعاء   zرRا›zبـ ينددن  عدن   zثائرات
التواgي يف  حا�سدة  م�سرية  يف  وتعز 

غربة نيوز - عدن 

م�سرية  الثنني  اليوم  ع�سر  التواهي  مديرية  �سهدت 
ندد  و  عــدن  ف�سائية  ــام  اأم احتجاجية  ووقفة  ن�سائية 
و�سلل  كذب  من  كل  متوعدين  العائلي  بالإعالم  امل�ساركات 

الراأي العام باملحاكمة بعد �سقوط النظام.
التغيري  منتديات  احتاد  لها  دعا  التي  امل�سرية  جابت  و 
�سور  امل�ساركات  حمل  و  التواهي  �سوارع  املــراأة  و  للفتاة 
}ال�سهيدة« عزيزة التي �سقطت يف مدينة تعز كاأول �سهيدة 
ت�سقط يف الثورة ال�سبابية ال�سلمية على يد بالطجة نظام 
الالفتات  و  الوطنية  الأعالم  امل�ساركات  حملت  �سالح.كما 

ت�ستنكر  .و  اأولده«  و  ال�سفاح  مبحاكمة   { تطالب  التي 
اأولده  و  �سالح  نظام  ميار�سها  التي  املتوا�سلة  اجلرائم   {
م�سهد  يف  الن�ساء  اختطاف  و  ال�سلميني  املتظاهرين  بحق 
و  النظام«  }بالطجة   iلد الأخالقي  ال�سقوط  على  يدل 
الذي ي�ستنفر النخوة واملروءة لدi كل ميني« .كما طالبت 
الإعالمية  الو�سائل  و  احلقوقية  املنظمات  كل  امل�ساركات 
 Ëبتوثيق كل }اجلرائم« التي ميار�سها النظام متهيدًا لتقد
ملف متكامل ملحكمة اجلنايات الدولية.و اأعلنت امل�ساركات 
ت�سامنهن الكامل مع ثوار �سنعاء وتعز و ح�سرموت �سد كل 
اله�ستريية  }احلالة  اأن  موDكدات  الثوار  بحق  العتداءات 
تدل على تخبط و قرب نهايته على يد كل �سرفاء اليمن«.
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املباين اجلديدة
الن�ساءات

امللحقات
الكهربائيات
انابيب املياه

ادارة البنية

الت�سميم املعماري

ا�ست�سارات 
للمخالفات

موق™ اNبار… عربي متجدد 
على مدار ال�ساعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

Èÿاعالنك معنا ي�سب≤ ا
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ت�سور/ �سعيد التب

نيويورك  فى  كرمان  توكل 
عوين حدادين  

ت�سوير �سعيد التب 
على  احلائزة  نيويورك  ا�ستقبلت  
جائزة نوبل  لل�سالم النا�سطة اليمنية 

توكل كرمان حيت كانت �سيفة 
اجلالية  وعلى  املتحدة   المم  على 
ا�ستقبلت  الــتــي   واليمنية  العربية 
ــان بــحــفــاوة امــــام مــبــنــي المم  ــرم ك

املتحدة 
والتي  كانت اجلالية اليمنية تنظم 
املجتمع  تطالب    .. هناك  اعت�سام  

الدويل التدخل لوقف 
واملطالبة  اليمن  فــى  الــدم  نزيف 
حيث   ال�سلطة  عن  �سالح  على  برحيل 

�ساركت النا�سطة توكل فى العت�سام 
و�ساركت اجلمهور بهتافات حما�سية  
طــالــبــت امــريــكــا واملــجــتــمــع الـــدويل 

حماية ثورة اليمن ال�سبابية 
عنوة بثورة م�سر وليبيا  وتون�ص  

واكدت امام املعت�سميني  ان ل رجعة 
عن  �سالح  على  برحيل  ال  لــلــثــورة    
ال�سلطة وفى حديث جانبي مع ال�سيدة 

توكل لغربة نيوز 
وا�سحة  ر�سالة  حتمل  انها  قالت 
تطالب  العام   وامينها  املتحدة  لالمم 

املجتمع الدويل التدخل حلماية
الذين  الـــثـــورة  و�ــســبــاب  املــدنــيــني 
يتعر�سون لقمع النظام وبط�سه  فقط 

و�سل ال�سهداء حواىل 800 �سهيد و20 الف جريح 
اليمني  �سعبنا  الدوىل حماية  املجتمع  من  نريد  وقالت 

ح�سب املواثيق الدولية 
وقالت نحن نوكد ان ثورتنا �سلمية  ول نرد العنف الذي 

ميار�سه النظام �سدنا بالعنف بل 
واحالة  والكرامة   باحلرية  تطالب  �سلمية  انها  نقول 
النظام   ار�سدة  وŒميد  جرائمه   �سد  للمحاكمة  �سالح 

واحالة 

ملف اليمن اىل املحاكم الدولية 

هذا وقد ادانة توكل  فى كلمتها امام املعت�سميني  على  

كل النظمة الديكتاتورية  العربية وخا�سة نظام ال�سد 

الذي ميار�ص اب�سع املذابح �سد �سعبه 

الغرب  مــع  تتحالف  الــتــي  النــظــمــة  ــذه  ه ان  وقــالــت 

توDمن  ل  انظمة  وهــي  �سعوبها  �سد  ارهابية  انظمة  هي 

بالدميقراطية  
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�سهرية يف

 بروكلني - نيويورك

كنافة نابل�سية باجلبنة وال�سمن  البلدي 
ناعمة وخ�سنة ، بقالوة م�سكلة ، وربات بالق�سطة 

، وكافة انواع احللويات ال�سرقية الفاخرة
ا�ستعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�سبات

جديد نابل�ص
 كيك بكل النواع والحجام التي  

تطلبونها ملنا�سباتكم ال�سعيدة 

نقبل الفود �ستامب

Tel: 718 -748- 1214

Fax : 718-748-6148

www.nablussweets.com

6812.5th ave

BROOKLYN,NY  11220
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كامل االوUسا±!!
منذ �ست �سنوات تقريبًا، ومع كل ت�سكيل 
حكومة جديدة اأو تعديل جديد ..اعتدت 
ان افتح ملف على }الدي�سك توب« واأ�سع 
الذاتية  و�سريهم  ـــوزراء   ال اأ�سماء  فيه 
 : احلــاجــة  عند  اليهم  الــرجــوع  لغايات 
في�سل الفايز ت�سكيل تعديل،عدنان بدران 
ت�سكيل تعديل، معروف البخيت 1 ت�سكيل 

تعديل، نادر الذهبي ت�سكيل تعديل ، �سمري الرفاعي ت�سكيل تعديل ، 
معروف البخيت 2 ت�سكيل تعديل، عون اخل�ساونة ت�سكيل وبانتظار 
امل�سكلة  احلكومات  باأيقونات  ‡تلÄة  �سبه  الآن  ال�سا�سة  التعديل.. 
لة..ولالمانة هناك بع�ص الأيقونات القليلة الأخرi التي ل  qواملعد
امة  qعالقة لها باحلكومات  مثل فوائد الزجنبيل وطريقة �سنع العو
هو  املوDاخذة-  عدم   – والدخول  اخلروج  الفالفل..كرثة  وعجينة 
الذي جعلني اجلاأ للتكنولوجيا ملجاراة �سرعة التغيري عندنا..فما ان 
ا�سرع بعملية التخزين �ساغطًا على كلمة }Save« حتى يقولون لنا 
حلظة هناك : } Edit«..وهكذا دواليك. �سبب هذه املقدمة الطويلة 
وا  اليمني« اأول اأم�ص  qفقط لي�ساحمني اأ�سحاب املعايل،  فمنذ ان } طج
وانا م�سطجع على جنبي الأمين الذي انهكته اأبر الــ }B12« حماوًل 
..iهر قلب دون جدوX الأ�سماء مقرونة بالوزارات عن  ßان اأحف
فليعذرين اأ�سحاب املعايل..فحتى ا�سماء اأبنائي يف الفرتة الأخرية 
}طوطح«.. }�سال�ص«..وحمزة  ود  qعب بها«..فاأنادي  }اخربط  �سرت 
ان  متاأكد  اين  }ف�سيqة«..مع  اأناديها  ــاأ  وان �سهرين  منذ  امهم  حتى 
�سنوات كان غري  عت عليه قبل ت�سع  qالذي وق الزواج  ا�سمها يف عقد 
ي �ساأتذكره، حتمًا �ساأتذكره قريبًا..ثالثون وزيرًا ، ثالث  qذلك..لكن
لت  qف�س  iواخــر  ، دولــة  وزراء  و4   ، الخت�سا�ص  نف�ص  منها  وزارات 
اأحدكم  ي�ستطيع  و«الــرتهــل«..هــل  ــاء«  }الر�ــس مقا�ص  على  متاما 
 ، الــوزراء  رئا�سة  ل�سوDون  دولة  وزير  بني   واحــدًا  فرقا  يعطيني  ان 
ووزير دولة ل�سوDون جمل�ص الوزراء؟..حتى الكمبيوتر عندما قمت 
�ساعة!!.** �سار  الوزارتني }علqق« لأكرث من ن�سف  بتخزين هاتني 
ب�سبب كرثة  بالوزارات  املعايل وربطها  ا�سحاب   ßامل�ستحيل حف من 
الت�سابه والت�سابك  يف ال�سماء و الخت�سا�ص..لذا �سنلجاأ حتمًا اىل 
الأو�ساف من الآن ف�ساعدا للتعرف عليهم ..مني وزير البلديات؟ يا 
م�سيب  اللي  املالية؟  وزير  البي�ساين!!..طيب  الطويل  هاXا  رجل 
املليان  ال�سلع  الق�سري   : الفالين  نظارات..الوزير  ولب�ص  �سوي 
مطمط« ، اآه اللي �سواربه زي الــ  qسوي..الوزير العلنتاين: الطويل }امل�
اف16؟؟..ايوه بالزبط !! طيب الوزير اخلالين؟ اللي عيونه }زغار 
زي حبوب املغ�ص« و�سوته خ�سن، اللي بي�سبه جوز خالتك جميلة..
بتذكره...***اذا  ه�سع  ل�ساين  را�ص  ع  عرفته..ا�سمه  خل�ص  اآه 
بقيت الأمور ع الأو�ساف نعمة كرË!! اخ�سى يف امل�ستقبل ان نتعرف 
على وزرائنا من خالل الرقم الت�سل�سلي  ، اأو على }الكود« مثل �سبغة 
ح�سن  احمد  فايدة   في�ص  ا�سمك..ما  �سو  يا  ال�سعر!!**غطيني 

  ahmedalzoubi@hotmail.comالزعبي

روزاليو�سف  جملة  ن�سرتهما  اخلـــربان  هـــذان 
اخلرب   ... احلكومية  �سبه  ال�سبوعية  امل�سرية 
الول يقول : يف مفاجاأة مدوية ا�سدرت ال�سلطات 
الربيطانية اأمر اعتقال اإداري �سباح اأم�ص اخلمي�ص 
للمتهم جمال مبارك بتهمة التزوير والتدلي�ص حال 
و�سوله الأرا�سي الربيطانية بعد اأن ك�سفت �سرطة 
بتحويل  جمال  �سريك  كابا  وليد  قيام  الحتيال 
ملكية املبني الذي ميلكه جنل املخلوع و�سركة }ميد 
انفي�ست« من �سركة }اأوك�سراك« البنمية التي تبني 
بنما.حيث  يف  مبارك  لعائلة  اأي�سا  ‡لوكة  اأنها 
يده  الربيطاين  الحتيال  مكافحة  مكتب  و�سع 
}ميد  �سركة  ومقر  مبارك  جلمال  تابع  مبني  علي 
ملكيته  ودلئل  مل�ستندات  تو�سلهم  عقب  انفي�ست« 
للمبني وال�سركة ثبت من هذه امل�ستندات اأن جمال 
غري  بطريقة  ملكيته  اخــفــاء  حـــاول  قــد  مــبــارك 
املوجود   28 رقم  املبني  يف  الكائن  للعقار  م�سروعة 
بريدج  نايت�ص  ملنطقة  التابع  ال�سلوان  �ــســارع  يف 
بلدية  يف  وال�سهري  بال�ص«  }ويلتون  مببني  وامل�سمي 
املنطقة  با�سم  تيمنا  }بلجرافيا«  منزل  با�سم  لندن 

الجنليزية التاريخية
الربيطاين  الحــتــيــال  مبكتب  م�سدر  ــح  واأو�ــس
وهو  كبرية  �سقق   6 من  يتكون  امل�سادر  املبني  اأن 
ال�سهرية  الهايد بارك  اأمتار عن حديقة  يبعد عدة 
واملقر الرئي�سي ل�سل�سلة حمالت هارودز، وقدر ثمن 
املخلوع 23 مليون  الرئي�ص  الذي ميلكه جنل  املبني 
ال�سلطات  طلبت  ذاته  الإطــار  ا�سرتليني.يف  جنيه 
جمال   Ëتــقــد املــ�ــســادرة  حم�سر  يف  الربيطانية 
�سخ�ص  وهو  كابا«  }وليد  املدعو  و�سريكة  مبارك 
�سوري الأ�سل بريطاين اجلن�سية الذي كان امل�سÄول 
جمال  مل�ساعدة  امل�سروعة  غري  التمويه  عملية  عن 
للقانون  باملخالفة  لــه  ‡لوكة  اأر�ــســدة  لإخــفــاء 
ال�سلطات  قــامــت  ذلــك  اإيل  الــربيــطــاين.اإ�ــســافــة 
اإفي�ست«  }ميد  �سركة  ت�ساريح  باإلغاء  الربيطانية 
من  ملكيتها  نقلت  والتي  مبارك  جلمال  اململوكة 
ابريل عام 2011. اإيل وليد كابا يف  جمال مبارك 
لندن  اإيل  يح�سر  مل  مــبــارك  جمال  اأن  املــفــاجــاأة 
ال�سلطات  �سكك  ــذي  ال الأمـــر  وهــو  البيع  لتوثيق 
الربيطانية يف عملية نقل امللكية وينتظر اأن تقوم 
التدلي�ص  تهمتي  بتوجيه  الربيطانية  ال�سلطات 
ثالث  طرف  لتوقيع  وكاب  جمال  من  لكل  والتزوير 

منتحاًل �سخ�سية جمال ومقلًدا لتوقيعه
اأن  الــربيــطــاين  الحــتــيــال  ملكتب  م�سدر  واأكـــد 
العاملني  اأو  املبني  �سكان  بطرد  تقوم  لن  ال�سلطات 

باإر�سال  فقط  و�ستكتفي  مــبــارك  جمال  ب�سركة 
بتوريد  لقيامهم  املبــــــني  ل�سـكان  ر�سمية  اإنــذارات 
الإجارات ال�سهرية ب�سكل دوري ملكاتب وزارة العدل 
ال�سكنية.املعروف  باملنطقة  املوجودة  الربيطانية 
عقب   1996 عام  تاأ�س�ست  }ميداإنفي�ست«  �سركة  اأن 
ترك جمال للعمل يف بنك اأوف اأمريكا. من هو امللك 

العربى الذi ي�سرف على مبارك وا�سرته الن
كبرية  ملكية  �سخ�سية    : يقول  الثاين  واخلرب   
املــخــلــوع منذ دخــول  ــرة  اأ�ــس بــالنــفــاق علي  تــقــوم 
اأفرادها ال�سجن.. حيث قامت بار�سال دفرت �سيكات 
كل  يبلغ  كاملة  �سيك   100 علي  يحتوي  م�سل�سل 
واحد 10000 دولر مببلغ مليون دولر.نف�ص هذه 
ال�سخ�سية تر�سل نف�ص الدفاتر �سهريا لالنفاق علي 
تقوم  مبارك  اأ�سرة  اأن  بخالف  التقا�سي،  م�ساريف 
القانون  بقوة  م�ستحق  �سيك  ب�سرف  يوما   45 كل 
الأر�سدة  عــن  دولر   250000 بقيمة  الأوروبــــي 
مار�ص   21 يف  ال�سادر   270 للقانون  طبقا  املجمدة 
وهي  املخلوع..  اأ�سرة  اأر�سدة  Œميد  ب�ساأن   2011
ال�ساد�ص  لل�سيك  حاليا  و�سلت  التي  ال�سيكات  ذات 
مل�سادر  طبقا  الآن  حتي  ــرة  ــس الأ� �سرفت  حيث 
دولر  املليون  ون�سف  مليونا  الأوروبــــي  الحتـــاد 
والتقا�سي.وعلي  املعي�سة  م�ساريف  عن  اأمريكي 
�سعيد اآخر تراجعت زوجة املخلوع عن �سراء ق�سر 

�سغري يف القطامية هابت�ص بجوار ق�سر ابنها عالء 
حيث تعي�ص هايدي مع ابنها عمر عالء مبارك

الذي  املخلوع  اعرتا�ص  ب�سبب   ” الرتاجع  هذا 
اأكد لها اأنه �سيعي�ص خارج م�سر، املفاجاأة اأنه �سيتم 
�سامل  وح�سني  مبارك  بني  القدمية  ال�سركة  احياء 
ومنري ثابت �سقيق �سوزان الذي اختلفت معه موDخرا 
لأ�سباب مالية.يذكر اأن منري ثابت ترتكز اأر�سدته 
العقارية  الأمــالك  اأمــا  وباري�ص،  لندن  يف  املالية 
الأكرب فهي يف باري�ص واأهمها اأحد الفنادق الكربي 
وهو  ال�سهري  ال�سانزليزيه  �سارع  و�سط  تقع  التي 
اأن  مبارك.اخلطري  وبــني  بينه  منا�سفة  ‡لوك 
فرن�سا هي الدولة الوحيدة التي مل تقم باأي اإجراء 
اأي  تتخذ  مل  حيث  مبارك  عائلة  اأموال  اأ�سول  عن 
اإجراء مثل بريطانيا واأملانيا و�سوي�سرا لتجميد هذه 

الأ�سول، لذلك يعي�ص هناك منري ثابت.
حماميا  مبارك  �سوزان  �سرت�سل  ال�سياق  نف�ص  يف 
كربا وحما�سبا لباري�ص لدرا�سة املمتلكات واأرباحها 
للوقوف علي �سالمة موقف �سقيقها املايل بالن�سبة 
اأ�سرار  اأي  علي  زوجته  اإطــالع  مبارك  لها.رف�ص 
خا�سة بح�ساباته مع �سقيقها منري ثابت بدعوي اأنه 
كل  كتب  واأنه  الأ�سرار  هذه  لك�سف  الوقت  يحن  مل 
باأحد  ال�سخ�سي  �سندوقه  يف  منظم  دفرت  يف  قر�ص 
البنوك وكانت �سوزان دائمة ال�سوDال عن هذا الأمر

اإىل  و�سل  الذي  العربي  الــوزاري  الوفد  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ص  ا�ستقبل 
دم�سق الربعاء بنية التمهيد لبدء و�ساطة بني النظام ال�سوري واملعار�سة يف Xل 
دعوة اىل ع�سيان مدين اطلقها نا�سطون وواجهها موالون للرئي�ص ال�سوري مب�سرية 

تاييد له. 
وقتل يف �سوريا الربعاء 19 �سخ�سا هم ثمانية مدنيني وطفالن اثناء عمليات 
ع�سكرية وامنية �سنتها ال�سلطات و9 ع�سكريني بينهم �سابط اثر اطالق م�سلحني 

يعتقد انهم }من�سقون« قذيفة ار بي جي على حافلة كانت تقلهم و�سط البالد.
 وذكر التلفزيون ال�سوري الر�سمي على �سريط اخباري عاجل }بدء لقاء الرئي�ص 

ال�سد مع اللجنة الوزارية العربية«.
 وو�سل الوفد الوزاري العربي برئا�سة قطر بعد Xهر الربعاء اىل دم�سق قادما 
العام  المني  اعلن  كما  واملعار�سة  ال�سوري  النظام  بني  و�ساطة  لبدء  الدوحة  من 

جلامعة الدول العربية نبيل العربي لوكالة فران�ص بر�ص.
للجامعة  العام  المني  عرب  احلياة  �سحيفة  الربعاء  ن�سرتها  ت�سريحات  ويف   
مب�سروع  وتبداأ  املبادرة،  هذه  ال�سورية  القيادة  تقبل  اأن  يف  }المــل  عن  العربية 

حقيقي لال�سالح ال�سيا�سي«.
 وكان وزراء اخلارجية العرب دعوا يف 16 اجلاري يف بيان �سدر يف ختام اجتماع 
ال�سورية  احلكومة  ي�سم  وطني  حوار  موDمتر  عقد  اىل  القاهرة  يف  عقدوه  طارiء 
و«اطراف املعار�سة بجميع اطيافها خالل 15 يوما«، ال ان �سوريا حتفظت عن هذا 

البيان.
 وحددوا مهمة اللجنة على انها }الت�سال بالقيادة ال�سورية لوقف كافة اعمال 
العنف والقتتال ورفع كل املظاهر الع�سكرية وبدء احلوار بني احلكومة ال�سورية 
ال�سعب  طموحات  تلبي  التي  ال�سيا�سية  ال�سالحات  لتنفيذ  املعار�سة  واطــراف 

ال�سوري«.
 ودعت منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص يف بيان لها الأربعاء جامعة الدول العربية 
الواقع  اأر�ص  على  م�ستقلني  مراقبني  بار�سال  ال�سماح  ال�سورية  احلكومة  مطالبة 

للوقوف على �سلوك الأجهزة الأمنية.

 وقالت املنظمة اإن }مثل هذه املراقبة �سيكون خطوة �سرورية لنهاء العنف يف 
�سوريا وا�ستعادة مناñ الثقة«.

 ودوليا، طلبت ايران على ل�سان وزير خارجيتها علي اكرب �ساحلي منح الرئي�ص 
ال�سوري فر�سة لتنفيذ وعوده بال�سالح متهما يف الوقت ذاته جمموعات }مدعومة 

من اخلارج« بتعكري الو�ساع يف هذا البلد احلليف ليران.
 ويف هذا الوقت دعت املعار�سة ال�سورية يف بيانات على ال�سبكات الجتماعية 
تر�سى  لن  انها  موDكدة  العربي  الوفد  زيارة  منا�سبة  يف  الربعاء  عام  ا�سراب  اىل 
باقل من تنحي الرئي�ص ال�سوري. وجاء يف بيانها }لن نر�سى باأقل من تنحي ب�سار 

الأ�سد وحماكمته«، م�سيفا }اأيها العرب ل توغلوا اأيديكم يف دمائنا اأكرث«.
درعا  يف  اليوم  كامل  ب�سكل  نفذ  }الإ�سراب  ان  املحلية  التن�سيق  جلان  وذكرت   
وريفها  واإدلــب  دم�سق  لريف  اإ�سافة  دم�سق  يف  وبــرزة  القابون  حيي  ويف  وريفها 
وبانيا�ص )غرب( وحماه )و�سط( وريفها وحم�ص وريفها ويف دير الزور وريفها ويف 

ريف حلب )�سمال(«.
اىل  عمدت  المنية  الجهزة  ان  بر�ص  فران�ص  لوكالة  درعا  �سكان  احد  وافاد   

تك�سري املحال املغلقة يف املدينة.�ص
ال�سوري  للنظام  املناه�سة  املظاهرات  من  العديد  المنية  الجهزة  قابلت  كما   
اجلامع  �ساحة  يف  خرجت  حا�سدة  مظاهرة  لتفريق  النار  اطلقت  حيث  بالعنف 
رف�سوا  الذين  الطالب  فيها  ي�سارك  غرب(  )�سمال  النعمان  معرة  مبدينة  الكبري 
الذهاب ملدار�سهم وعلى مظاهرة خرجت يف بلدة حمورية )ريف دم�سق(، بح�سب 

املر�سد.
 ومن جهتها، ا�سارت اللجان اىل مظاهرات خرجت يف حي ال�سابونية يف حماة 

)و�سط( ويف حي كفر�سو�سة يف دم�سق.
و�سط  المويني  �ساحة  يف  الربعاء  ال�سوريني  الف  ع�سرات  Œمع  وبالتزامن   
على  ردا  ال�سد  ب�سار  ال�سوري  للرئي�ص  تاييدهم  عن  للتعبري  ال�سورية  العا�سمة 
لها  العربي  الوزاري  الوفد  زيارة  وعلى  ال�سوري  النظام  يواجهها  التي  ال�سغوطات 

اليوم.

 وبث التلفزيون ال�سوري الر�سمي ب�سكل مبا�سر وقائع هذه الفعالية حيث بدت 
وتهتف  ال�سوري  والعالم  ال�سد  ب�سار  ال�سوري  للرئي�ص  �سورا  ترفع  وهي  اجلموع 

ب�سعارات موDيدة لال�سد.
 وا�سارت �سحيفة الثورة احلكومية اىل ان هذه الفعالية تقام }حتت �سعار عا�ص 

الوطن وقائد الوطن..ال�سعب ال�سوري عائلة واحدة«.
 وميدانيا، قتل 10 مدنيني، بينهم خم�سة وطفلة يف حم�ص )و�سط( وطفل يف 
دوما )ريف دم�سق( ورجل يف البوكمال )�سرق( ومواطن يف الر�سÏ )ريف حم�ص( 

واخر يف �سراقب التابعة لريف ادلب )�سمال غرب(، ح�سبما افاد املر�سد.
 ويف حم�ص، ا�ساف املر�سد }ا�سيب اكرث من 17 �سخ�سا بجراح بع�سهم ا�سابته 
حرجة بحي البيا�سة نتيجة الق�سف بالر�سا�سات الثقيلة كما نتè عنه تهدم جزئي 

لبع�ص املنازل كما هز انفجار حي كرم الزيتون«.
ولفت اىل }اطالق قذائف ار بي جي على حي دير بعلبة واطالق نار كثيف يف 

حي الدبالن وحي الغوطة« يف حم�ص.
املواطنني يف  املر�سد اىل ق�سف ع�سوائي تقوم به قوات المن لرتهيب   وا�سار 

�سوارع مدينة معرة النعمان )�سمال غرب( .
 ويف ريف درعا )جنوب(، ذكر املر�سد }ا�سيب �سبعة ا�سخا�ص بجراح اثر اطالق 

ر�سا�ص ع�سوائي من قبل قوات المن يف مدينة ال�سنمني«.
 كما افاد مدير املر�سد رامي عبد الرحمن وكالة فران�ص بر�ص ان }اطلق م�سلحون 
احلمرات  قرية  يف  اجلي�ص  من  عنا�سر  تقل  كانت  حافلة  على  جي  بي  ار  قذيفة 
الواقعة على طريق حماة-ال�سلمية )و�سط( ما ا�سفر عن مقتل 9 ع�سكريني بينهم 

�سابط«.
 وت�سهد �سوريا منذ منت�سف اذار/مار�ص حركة احتجاجية ل �سابق لها �سقط 
خاللها اكرث من ثالثة اآلف قتيل بينهم 187 طفال على القل منذ 15 اذار/ مار�ص 

بح�سب المم املتحدة التي حذرت من flاطر وقوع }حرب اهلية«.
 ويتهم النظام ال�سوري }ع�سابات ارهابية م�سلحة« بزعزعة المن وال�ستقرار 

يف البالد
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�أمريكا حتتفل مبرور 125 �شنة على �أ�شهر رموزها
متثال �حلرية يف نيويورك كان لفالحة م�شرية على مدخل قناة �ل�شوي�س
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لندن - كمال قبي�سي 

على  �سنة   125 مرور  ملنا�سبة  اجلمعة  يقيمونه  لحتفال  ميكن  كان 
متثال احلرية ال�سهري يف نيويورك، اأن يجري على مدخل قناة ال�سوي�ص 
مدينة  بجوار  مربع  مرت  األف   49 موقعه  يحتل  حيث  ل  الأيــام،  هذه 
اأن  اإ�سماعيل  اخلديوي  على  عر�ص  فكرته  �ساحب  لأن  نيوجري�سي، 
ي�سنعه لفالحة م�سرية عمالقة ون�سبه عند القناة، لكن اخلديوي مل 

ي�ستطع تاأمني تكاليفه، فقدمته فرن�سا هدية لالأمريكيني.
 

ن�سف التمثال 
والتمثال، الذي يزن 125 طنا، هو ل�سابة حتررت من قيود ال�ستبداد 
ويف  للحرية،  يرمز  م�سعال  بيمناها  امت�سقت  ثم  قدميها،  عند  واألقتها 
للتذكري  يوليو/متوز 1776   4  ïتاري نق�سوا عليه  كتابا  ي�سراها حملت 
التماثيل  �سانع  فكلله  راأ�سها  اأمــا  الأمريكي.  ال�ستقالل  اإعــالن  بيوم 
الفرن�سي، فريديريك اأوغ�ست بارتولدي، بتاج برزت منه 7 اأ�سنة يقال 

اإنها ترمز للبحار اأو القارات.
وبو�سعية  اأي�سا  عمالقا  امل�سرية  الفالحة  متثال  �سي�سنعون  وكانوا 
متثال احلرية النيويوركي نف�سها، لكنه كان ل�سمراء حتمل اجلرة بدل 
من امل�سعل، اأو ما يطلق عليه امل�سريون ا�سم }البال�ص« املعروف باأنه زاد 
اخلري من ع�سل اأو جÍ اأو زيتون منذ زمن الفراعنة، و�ساحبة التمثال 

هي رمز الزاد احلديث للخري يف م�سر احلديثة.
وقتها  يفكرون  بــداأوا  اآخر  مكان  يف  متثالها  يكون  اأن  القــرتاح  كان 
فكرة  �ساحب  الفرن�سي  الدبلوما�سي  ديلي�سب�ص،  لفرديناند  باإقامته 
بعد  فيما  له  اأقاموه  والــذي  يكتبون،  ما  بح�سب  ال�سوي�ص،  قناة  حفر 
عام 1899، م�سريا بيده اإىل مدخل القناة من بور�سعيد، وهو متثال كان 
يغيß امل�سريني، خ�سو�سا يف 1956 بعد }العدوان الثالثي« من اإ�سرائيل 
وفرن�سا وبريطانيا على م�سر انتقاما من قرارها بتاأميم قناة ال�سوي�ص 
ذلك العام، فقاموا ون�سفوه واأنزلوه عن قاعدته التي ما زالت لالآن بال 

متثال.
متثال ديلي�سب�ص 

اإىل   1869 يف  بارتولدي  �سافر  حني  الفالحة  متثال  ق�سة  وبــداأت 
اخلديوي  من  بطلب  التمثال  عن  م�سغرا  منوذجا  معه  حامال  م�سر 
نف�سه، فاقرتحه عليه بديال عن م�سروع متثال ديلي�سب�ص لياأتي كرمز 
حلرية املالحة وال�سداقة بني ال�سعوب مع عبارة }م�سر منارة اآ�سيا« يف 
قاعدته حني ن�سبه عليها عند مدخل قناة ال�سوي�ص، وكانوا افتتحوها 

يف 16 نوفمرب/ت�سرين الثاين ذلك العام.
كان  ‡ا  خاوية  البالد  وخزينة  بالتكاليف   Åفوج اخلديوي  لكن 
فيها، ومل يبق مال لدفع ما يزيد على 600 األف دولر كتكاليف للتمثال 
وقاعدته وملحقاتها، ب�سبب ما ” دفعه حلفر القناة وحفل افتتاحها، 
�سطر  وجهه  بارتولدي  الفرن�سي  ووىل  التمثال،  عن  النظر  ف�سرف 
مع  ت�ساهل  ‡ا  بكثري  اأكرث  الأمريكيني  مع  مت�ساهال  املتحدة  الوليات 

امل�سريني.
عر�ص �سانع التماثيل الفرن�سي اأن يكون متثاله هدية تقدمها فرن�سا 
اأن يكون  املوDية الأوىل ل�ستقاللها، م�سرتطا  للوليات املتحدة ملنا�سبة 
تاركا  وم�سى  �سريعا،  فوافقوا  الأمريكيني،  عاتق  على  القاعدة  بناء 
للم�سريني م�سروع متثال اأرخ�ص واأ�سغر �سنعوه يف فرن�سا بعد 30 �سنة 
لديلي�سب�ص، ومل يكلف وقتها 50 األف دولر مع قاعدته البالغ ارتفاعها 

9 اأمتار.
للفرن�سيني  مكلفا  كــان  النيويوركي  احلرية«  }متثال  اأن  ويكتبون 
واملواد  للت�سميم  الوقت  ذلك  دولر  األف  و250  مليونني  جمعوا  الذين 
الأولية والنحت والت�سنيع وال�سحن على مÏ فرقاطة فرن�سية حملته 
التربعات  الأمريكيون  جمع  ومثلها  اأمريكا،  اإىل  قطعة   350 مق�سما 
فبنوا قاعدته وملحقاتها، وافتتحه الرئي�ص الأمريكي اآنذاك، غروفر 
كليفالند، يف 28 اأكتوبر/ت�سرين الأول 1886 باحتفال و�سفوه مبهيب، 
اأن احلرية اتخذت لها بيتا يف هذا  األقى كلمة وقال: }لن نن�سى  وفيه 

املكان«.
القاعدة اأهم من التمثال

هانت  موري�ص  ريت�سارد  الأمريكي  املعماري  �سممها  التي  والقاعدة 
من  �سخمة  وهي  معماري،  كفن  نف�سه  التمثال  من  اأهم  هي  بنيويورك 
الإ�سمنت والغرانيت وعر�سها 47 مرتًا، اأي اأطول مبرت واحد من ارتفاع 

التمثال بدءا من قدميه اإىل اأعلى ال�سعلة امل�ساءة دائما. 
لذلك يبلغ ارتفاع اأ�سهر معلم �سياحي يف الوليات املتحدة 93 مرتًا 
جنمة  �سكل  على  بجدار  املحاط  التمثال  اأعلى  اإىل  القاعدة  اأر�ص  من 

ذات 10 روDو�ص.
ماليني   3 من  اأكــرث  نيويورك  يف  الـــدويل«  احلرية  }مــزار  ويــرتــاد 
باأن  منهم  يعرف  من  Œد  اأن  ال�سعب  ومن  بالعام،  �سائح  األــف  و500 
بي�سر،  �سارلوت  وهي  التمثال،  �ساحبة  ي�سمون  كما  ليربتي«  }الليدي 
راآها  م�سرية  فالحة   iسو� احلقيقة  يف  لي�ست  نف�سه،  بارتولدي  والدة 
بارتولدي يف مدينة الق�سر وكان متثالها �سريتفع قبل 125 �سنة عند 

اأهم معرب مائي يف العامل، لو كان يف اخلزينة امل�سرية 600 األف دولر
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رفع  ـــراء  الأم ــد  اأح اإن  �سعودية  م�سادر  قالت   
على  اعــرتا�ــســا  اهلل  عبد  املــلــك  ــه  وج يف  �سالحه 
اختيار الأمري نايف ولًيا للعهد يف احلفل الذي اأقيم 

يف الديوان امللكي بالريا�ص.
يف  الإيرانية  فار�ص  اأنباء  وكالة  مرا�سل  واأفــاد   
اأنباء ت�سربت من الديوان امللكي  اأن هناك  الريا�ص 
يف  مر�سه  اإثــر  العهد  ويل  وفــاة  بعد  ال�سعودية  يف 
وا�ستباكات  خــالفــات  ــود  وج اىل  ت�سري  نيويورك 
بني  اجلديد  العهد  ويل  اختيار  حفل  يف  م�سلحة 

افراد من العائلة امللكية. 
ــذا احلــفــل اأحـــد المـــراء على   واعــرت�ــص يف ه
اختيار الأمري نايف بن عبدالعزيز من قبل امللك ‡ا 
ادi اىل تهديده امللك بال�سالح واأثار الأمر ال�سراع 

وال�ستباكات بني الأمراء احلا�سرين.
 وقالت امل�سادر اإن ما حدث يف حفل اختيار }ويل 
العهد« اأثار flاوف ال�سعوديني حول م�ستقبل البالد 
ال�سحية  احلالة  وان  خا�سة  فيها،  احلكم  ونظام 
للملك عبد اهلل لي�ست على ما يرام وهو ما قد يوDدي 
ايل تفجر ال�سراعات بني ابناء عبد العزيز خا�سة 
وان هناك العديد منهم يتطلع اىل �سدة احلكم وعلى 
راأ�سهم الأمري طالل بن عبد العزيز والأمري بندر بن 
الآن  ي�سغل  والذي  الراحل  العهد  �سلطان جنل ويل 
من�سب  وهو  الوطني  للمجل�ص  العام  الأمني  من�سب 

ا�ستحدثه بندر لنف�سه. 
 ويف �سياق مت�سل اعترب خبري �سعودي ان الأمري 
نايف ل يتمتع باملقبولية لدi ال�سرة احلاكمة ول 
ال�سعب ول على امل�ستوi الدويل لتويل من�سب ولية 
العهد خلفا لالمري �سلطان، متوقعا ان يحتدم ال�سراع 
على ال�سلطة داخل العائلة احلاكمة اذا ما ” تعيني 

نايف وليا للعهد.
ال�سعودي فوDاد ابراهيم   وقال الكاتب والباحث 
ال�سبت:  العامل الخبارية  لقناة  يف ت�سريح خا�ص 
ل �سك ان وفاة المري �سلطان تعترب خ�سارة للجناح 
يف  لل�سلطة  احتكاره  على  راهــن  ــذي  ال ال�سديري 
يفتح  �سلطان  غياب  ان  معتربا  القادمة،  املرحلة 
من�سب  �سيتوىل  من  حول  جمة  تكهنات  امام  الباب 

النائب الثاين ووزير الدفاع.
 وا�ساف ابراهيم ان الباب الآن بات مفتوًحا اأمام 
الأمري نايف ليحتل من�سب ولية العهد، م�سريا اىل 
انه �سخ�سية خالفية على امل�ستوi ال�سعبي والعائلة 
قدومه  منها  كثرية  اجنحة  تعترب  حيث  املالكة، 
احل�سول  يف  امل�ستقبلية  فر�سها  امام  للباب  اغالقا 

على ح�ستها من ال�سلطة.
 واكد ان هناك معلومات باأن �سلطان كان قد فارق 

احلياة منذ اكرث من �سهر، وان فريقا من امل�ست�سارين 
لت�سوية  ذلك  بعد  ال�سعودية  يف  كانوا  المريكيني 
�سيخلفه،  من  املالكة حول  العائلة  اخلالفات داخل 
ح�سم  بعد  ال  يتم  مل  الوفاة  اعالن  ان  اىل  منوها 
اجلزء الأكرب من الختالفات داخل العائلة املالكة، 
العربي  الربيع  املنطقة جراء  التغريات يف  ويف Xل 

)ال�سحوة الإ�سالمية(.
لي�ص قوة احل�سم  ابراهيم ان عبد اهلل   واعترب 
الوحيدة يف ال�سعودية، حيث انبنت قالع يف الدولة 
متثلت يف امللك عبداهلل والأمري �سلطان والأمري نايف 
والأمري �سلمان، متوقعا ان ير�سح عبد اهلل من جانبه 
�سخ�سية لولية العهد يف موازاة هيÄة البيعة التي 

�سرت�سح �سخ�سا هي اي�سا.
حمتدم  ال�سلطة  على  ال�سراع  ان  على  و�سدد   
اليوم وميكن ان ي�ستد اذا ما ” تعيني المري نايف 
يف  ال�سلطة  احتكاره  من  flاوف  و�سط  للعهد،  وليا 
داخل ا�سرته، موDكدا ان المري نايف لي�ص ال�سخ�ص 
العائلة  اجنحة  قبل  من  عليه  واملتوافق  املنا�سب 

احلاكمة.
يتمتع  ل  نايف  المــري  ان  على  ابراهيم  و�سدد   
اي�سا ب�سعبية بل هو على خ�سام مع غالبية ال�سعب، 
لها،  flا�سمة  ت�سريحات  وله  املراأة  �سد  انه  حيث 
كما انه �سد بقية املكونات ال�سكانية التي ل تنتمي 

اىل املذهب ال�سلفي، وهو يكرر منذ �سنوات ان اململكة 
دولة �سلفية ويفتخر بذلك.

 واو�سح الكاتب والباحث ال�سعودي فوDاد ابراهيم 
بالتن�سيق  يتعلق  فيما  كبري  دور  له  نايف  المري  ان 
مع النظام البحريني يف قمع الحتجاجات هناك، 
م�سريا اىل ان المري نايف ل يتمتع مبقبولية حتى 

على امل�ستوi الدويل.
فيه  يرغبون  ل  المريكيني  ان  ابراهيم  وبــني   
لنه قرب املتطرفني واو�سلوا ر�سالة قبل �سهور اىل 
للتعاون  ا�ستعداد  على  لي�سوا  بانهم  اهلل  عبد  امللك 
عنه  ك�سفت  ما  ان  اىل  منوها  نايف،  مع  والتعامل 
ا�ستعداد  على  نايف  ان  اثبت  ويكيليك�ص  وثائق 

لت�سليم البلد ومفاتيحه اىل الوليات املتحدة.
 وحول م�ساعي وحظو® المري بندر بن �سلطان 
الكاتب  ــال  ق ـــده  وال بعد  ال�سلطة  اىل  للو�سول 
احتمال  انــه  ابراهيم  فـــوDاد  ال�سعودي  والباحث 
ال�سلطة،  يف  طموحه  رغم  والده  وفاة  بعد  �سعيف 
عن  ما  حد  اىل  ابعده  بف�سائع  ارتباطه  ان  حيث 
رئا�سة  يف  الرجـــح  على  و�سيبقى  الــقــرار  دائـــرة 
الفرتة  يف  القذرة  ــالأدوار  ول الوطني  المن  جمل�ص 
املقبلة، ولن يكون قوة تذكر ما مل يكن مدعوما من 
الذين ل ميكن ان يراهنوا على �سخ�ص  المريكيني 

ل يحظى بوفاق داخل اململكة.

ه، اأحلى بكثري.  qالن�سائح، ل�س Ëالقاء املحا�سرات على �سعب ثائر �سيء حلو. وتقد
فمن  يجري،  ما  على  حكيم  ك�ساهد  نف�سك  وتقدم  املعمعة،  خــارج  تقف  انك  فطاملا 

الطبيعي اأن Œد نف�سك تت�سرف كخبري اأملاين!
هل كان ميكن للثوار الليبيني اأن يجدوا �سبيال }اأف�سل« للتعامل مع العقيد القذايف 

عندما األقوا القب�ص عليه؟ هل كان بو�سعهم األ يقتلوه؟ 
هناك اأ�سياء، واقعية )مع الأ�سف(، يجب اأخذها بعني العتبار.

اأول، ليبيا لي�ست �سوي�سرا. انها بلد اأ�سهمت 42 عاما من الهمجية القذافية يف جعله 
بعيدا كليا عن }الأتكيت« الدميقراطي.

ثانيا، القانون �سيء، والعدل �سيء اآخر. وليبيا، كما حكمها القذايف، بلد من دون 
قانون. فهل كان ميكن لبلد مل يعرف القانون، اأن يتحول، يف غمرة الثورة، اىل دولة 
قانون؟ األ يجدر باملرء اأن ي�ساأل: من اأين؟ وكيف؟ وبناء على اأي مقدمات؟ وا�ستنادا 

اىل اأي اأ�س�ص؟
}كالبا  يعتربهم  وXل  بل  الطريقة.  بهذه  اإل  معار�سيه  يقتل  مل  العقيد  ثالثا، 
�سالة« ل�سنوات طويلة قبل اأن يقوم بتطوير نظريته الثورية ليقول انهم }جرذان« 
وانهم ي�ستحقون ال�سحق واملحق }بال رحمة«. واملدلول الوحيد لنعدام الرحمة هو 
 mمنفعل  mكالم اأو   ، mتهديد جمرد  يكن  مل  والأمــر  القتل.  اأمناط  اأب�سع  على  التحري�ص 
وعابر. لقد كان ‡ار�سة يومية. الآلف ‡ن نعرفهم، والآلف ‡ن ل نزال ل نعرف 

م�سائرهم، قتلوا على الأرجح كـ«كالب �سالة«.
اإذا �سقيت �سعبك من كاأ�ص، فلماذا، ووفقا لأي عدالة، يجب اأن ي�سقيك من  رابعا، 

اآخر؟
يرك�ص.  لن  ارك�ص.  له  وتقول  احل�سان  اأمــام  العربة  ت�سع  اأن  ميكن  ل  خام�سا، 
اإذا مل تكن  وعلى هذا الأ�سا�ص، ل ميكن قتل العقيد بطريقة دميقراطية وقانونية 
ما تزالن  القانون  الدميقراطية ودولة  الأ�سل( دميقراطية ول قانون.  هناك )يف 
اإل الغ�سب واملرارة  جمرد افرتا�سات ونوايا، يف بيÄة مل ترتك فيها همجية العقيد 

والق�سوة.
ق�سف  oلت مدينته تX ساد�سا، حتى اخلبري الأملاين ل يت�سرف بربود، وعقالنية، اإذا�
على مدi خم�سة اأ�سهر اأو �ستة، اأو اإذا كان املرتزقة ي�ستبيحون الن�ساء فيها، اأو اإذا Xل 

اإذا كان جريانه وجريان جريانه اختفوا يف �سجون  اأو  بلده منهوبا من قبل ع�سابة، 
ل يعلم بها اأحد. �سوف ينزع القفاز املخملي للمثقف الدميقراطي، ويرتدي اخلوذة 

ويخرج ليقول: دعوين اأرi اأين يوجد هذا ال�سافل لأقتله بيدي.
�سابعا، واأنت يف حرارة املعركة..، واأنت ل تعرف ماذا �سوف ي�سادفك على الطريق،.. 
واأنت ل تدري ماذا ميكن لأن�ساره اأن يفعلوا لإطالق �سراحه،.. واأنت اإذ خ�سرت واحدا 
تقف  الذي  باملرت  اإل  املعركة  اأر�ــص  من  تتحكم  ل  واأنــت  اعتقاله،..  بعد  اأبنائه  من 
عليه،.. واأنت ل Œد حولك، فوق فو�سى الأربعني عاما، اإل فو�سى العنف،.. واأنت ل 
ترi اإل املوت الذي زرعته كتائب العقيد يف كل مكان،.. واأنت تخو�ص قتال ع�سوائيا، 
بجي�ص  قتال  تخو�ص  ل  واأنت  �سوابط،..  ول  فيها  نظام  ل  عفوية  �سعبية  ثورة  يف 
ة،.. فباأي عقل ت�ستطيع اأن تلقي القب�ص على  qميتثل لأوامر، بل مبلي�سيات تعمل بالهم
العقيد ول تقتله؟ واإذا كنت ل متلك اأي �سمانة بانه لن يفلت، فهل ترتكه حيا؟ واإذا 
ليبيع  يعود  عندما  دميقراطيا  نف�سك  �ستجد  كنت  فهل  الفو�سى،  من  غفلة  يف  اأفلت، 
عليك عنرتياته؟ اأم اأنك �ستلعن اأبو ال�ساعة التي مل تطلق فيها الر�سا�ص على راأ�سه؟

الذي  امل�سخرة  بالزعيم  تتعلق   ،iبــالأحــر كوميدية  متاما،  flتلفة  لأ�سباب 
انتهى ل يربط جملتني على بع�سهما، كنت اأمتنى لو يتم القاء القب�ص على القذايف 
وحماكمته بهدوء، وباأ�سلوب تتقطر العدالة منه تقطريا. ولكن واأنت ترi، اأن طابور 
العقيد اخلام�ص يرتب�ص بالثورة لي�ص من اأبناء عمومته الذين هربوا باملال، و�ساروا 
دميقراطيني، يا حمالهم، فح�سب، بل من داخل الثورة نف�سها، من اأنا�ص ت�سللوا اإليها 
واأيديهم مل Œف بعد من دماء ال�سحايا، فهل كنت �سترتكه ينعم باأي فر�سة لإدارة 
ويزبد  يرغي  ترتكه  اأن  يف  متعة  اأي  �ستجد  كنت  هل  الق�سبان؟  خلف  من  املعركة 

ويهذي؟ هل كنت �ستاأمن على الثمن الذي ” دفعه من اأجل الق�ساء على نظامه؟
قتل القذايف، لكي تطوi مبوته ال�سفحة. oلقد كان من حكمة القدر وحده اأن ي

اأن�سار  حتى  ينظر،  ولكي  جديدة،  �سفحة  لبدء  الأمثل  اخليار  هو  ذلك  كان  لقد 
بناء  يتجهوا اىل  واأن  ملهم،  بقائد  ي�سرت�سد  كاأفراد ل كقطيع  اأنف�سهم  القذايف، اىل 

ليبيا جديدة، بدل من اجلرجرة والعرعرة بني املا�سي وامل�ستقبل.
اجلرجرة والعرعرة لي�ست من دون ثمن. واإذا كان من ثمنها اأن يقع ع�سرة �سحايا 

اإ�سافيني، فاإن طي ال�سفحة اأف�سل.

القذايف ل ي�ستحق اأن ميوت ب�سببه اأحد.

القذايف،  القب�ص على  اإلقاء  انها مل تكن �سوي�سرا �ساعة  ليبيا على  الذين يلومون 

يجب يعطفوا علينا بالنظر اىل الواقع. 

وهذيان  عنف  بدكتاتورية  فكيف  عنف.  دون  من  تنتهي  ل  الق�سوة  دكتاتوريات 

وفو�سى؟

عندما ينتف�ص �سعبك عليك، فانه لن يدعك ترحل دون اأن يجعلك تعرف!

كم عليك بق�سوة.  oوعندما حتكم بق�سوة، فال تبكي، اإذا ح

وعندما تقتل الب�سر مثل الكالب، فلي�ص كثريا عليك اأن متوت مثلهم.

�سيء من عدالة الواقع هو ما �سوف ي�سكل قدرك.

دولة  ولديهم  اليوم،  الليبيني  من   1945 عام  تقدما  اأكــرث  الإيطاليون  كان  لقد 

موD�س�سات ذات تاريï، ولكنهم بطريقة عادلة متاما قتلوا مو�سوليني. اأعدموه، وعلقوه 

من رجليه اأمام حمطة بنزين يف ميالنو وتركوا اجلمهور يركله ويقذفه بالقنادر.

ل يوجد قانون ي�سمح بذلك. ولكنه عدل!

يف اأحدi خطبه ال�سهرية، قال مو�سوليني ل�سعبه: }اتبعوين كلما تقدمت بكم اإىل 

زمتo فانتقموا مني وعلقوين من �ساقي«. oالأمام.. اأما اإذا تراجعت فاقتلوين.. واإذا ه

زم وهرب، وكان له ما اأراد. oفه

ال�سالة،  كالكالب  معار�سيه  �سعبه على قتل  العقيد  الكثري من خطبه حر�ص  ويف 

فقتل على نحوهم.

انظر اىل التاريï، على اأي حال، و�ستجد اأن الطاغية غالبا ما يقرر م�سريه بنف�سه. 

وهو ل ميوت اإل بالطريقة التي يختارها لالآخرين، غري مدرك اأنه يختارها لنف�سه.

وهذا عدل.

اإيكونومي�سâ: عر�¢ ملك االأردن يتمايل 
 

روD�ساء  اأن  الربيطانية  القت�سادية  اإيكونومي�ست(  )ذي  جملة  راأت 
الفداء  كب�ص  كانوا  قرن،  ن�سف  من  اأكرث  مدار  على  الأردنية  احلكومات 
واجلدار العازل بني ال�سعب وامللك، فيلجاأ امللك اإىل اإقالة  رئي�ص احلكومة 
دائما عندما ي�ستد غ�سب ال�سعب، ولكن عزل رئي�ص احلكومة الأردين قبل 
امللكي  العر�ص  اأن  اإىل  اإ�سارة  يف  املرة  هذه  الأردنيني  غ�سب  ميت�ص  مل  اأيام 

بداأ يتمايل. 
البطيÄة  اخلطى  �ساحب  عبداهلل  امللك  كان  اإذا  عما  املجلة  وت�ساءلت   
تزايد  Xل  فى   èالنه نف�ص  يوا�سل  اأن  ي�ستطيع  الأردنيني،  رغبات  لتلبية 
فى  حدثت  التى  الكبرية  والتغيريات  الأردن،  ــل  داخ ال�سعبي  الغ�سب 
امل�سهد  راأ�سها م�سر وليبيا و�سوريا ف�سال عن تطورات  بلدان املنطقة وعلى 

الفل�سطيني ال�سرائيلي.
ولكن  الــيــوم،  مــهــددا  يكون  ل  قــد  الأردن  عر�ص  اأن  املجلة  واأ�ــســافــت 
الحتجاجات املوDيدة للدميقراطية التى  ت�سهدها العا�سمة عمان  وبع�ص 
العر�ص  من  قوية  ا�ستجابة  اإىل  وحتتاج  تتزايد،   ،iالأخر الأردنية  املدن 

امللكي، واإل باتت مهددة له غدا.
واأو�سحت اأن حذر ال�سرطة الأردنية لن يدوم، وفى Xل وجود البلطجة، 
ثورة  اإىل  الأردن  يف  امل�سهد  وحتول  املوازين،  تقلب  قد  نار  طلقة  اأي  فاإن 

�سبيهة بدول اجلوار.
مع   Ëالقد باأ�سلوبه  يتعامل  يزال  ل  الأردين  امللك  اأن  املجلة  واأكــدت 
}معروف  الـــوزراء  رئي�ص  باإقالة  فقام  الآنــيــة،  ال�سعبية  الحتجاجات 
البخيت« فى 17 من اأكتوبر اجلارi، وهو ما يدل على اأن عر�ص الأردن بداأ 

يتمايل.
موDخرا،  واأ�سرته  امللك  تواجه   iكرب حتديات  ثالثة  املجلة  ور�سدت 
اأكرث  اأ�سل فل�سطينى الذين هم  التوازن بني الأردنيني من  اأولها هو كيفية 
بداأت  التى  بالف�ساد  التهامات  فهو  والثانى  �سيا�سيا.  نفوذا  واأقــل  عددا 
رانيا،  امللكة  امللك وزوجته  واآخرين مقربني من  �سيا�سية  �سخ�سيات  تطول 
ترددت  حيث  موDخرا،   iاملركز البنك   ßحماف اإقالة  ذلك  يف�سر  ورمبــا 
اأحد  مع  اموال  بارزة فى الردن فى عمليات غ�سيل  رموز  انباء عن تورط 
الأمراء اخلليجيني، والثالث هو اهتزاز ال�سورة التى Xلت عالقة فى اأذهان 
او  بالنقد  جلاللته  التعر�ص  وعدم  امللك  لعظمة  طويلة  �سنوات  الردنيني 

حتى البحث فى م�ستقبل امللكية.



األبومي   Ü qnسر� العريان  Rعبالو…:  نان�سي 
ìاإنتقاًما واأف�سل رويدا عطية على �سارة فر

 

اأحمد   ،èللمنت بو�ص«  }ميوزك  �سركة  اأن  زعبالوي،  نان�سي  ال�سورية،  الفنانة  قالت 
ا واأنها  العريان، هي امل�سوDولة عن ت�سريب اأغنيات األبومها اجلديد عرب النرتنت، خ�سو�سً
من  لأكرث  }احلكاية«  األبومها  طرح  اأجلت  بعدما  �سنة،  منذ  ال�سركة  مع  تعاملها  اأوقفت 

ثالث �سنوات، على الرغم من انتهائها من ت�سجيل كافة اأغنياته.
واأ�سافت نان�سي يف حوار �سمن برنامè }املختار« مع الإعالمي، با�سل حمرز، عرب اإذاعة 
}املدينة اف ام« ال�سورية، اأنها عندما وقعت عقًدا مع العريان كانت تعلم اأنه يهتم بالفن، 

ولكن يظهر اأنه مل يكن يعرف كيف يت�سرف على اأر�ص الواقع.
ونان�سي حول ت�سريب الأغاين عرب  املذكورة  ال�سركة  وكانت التهامات متبادلة بني 
النرتنت منذ اأ�سهر، حيث نفت نان�سي املو�سوع واأكدت اأنه لم�سلحة لأي فنان اأن يحرق 
 iل الظروف التي متر بها �سوريا لأنه لن يلق ال�سدX ا يف األبومه بهذه الطريقة، خ�سو�سً

املطلوب.
لأن  فرح،  �سارة  على  عطية  رويدا  الفنانة  تف�سل  اأنqnها  زعبالوي  حت  qnسر� ذلك،  اإىل 
امل�ستقلة  ن �سخ�سيتها  qب�سكل كامل، ومل تكو لها  التي تغني  ال�سخ�سية  الأخرية تتقم�ص 

بعد.
واأكدت نان�سي اأنه وعلى الرغم جناح برنامè }�ستار اأكادميي«، اإل اأنها ل تزال تف�سل 

}�سوبر �ستار« لأنه ينا�سب �سخ�سيتها اأكرث، علًما اأنqnها كانت واحدة من خريجيه.
يذكر اأن األبوم نان�سي يحمل عنوان }احلكاية« وتعاونت فيه مع امللحنني خالد البكري، 

ووليد �سعد، وم�سطفى حمفو®، ورامي �سربي. 

ــات  ــري ــس üــ Ÿا  :  Êحـــــورا ــك  ــي ــن ــي دوم
gــن مــن عــلــم الــلــبــنــانــيــات االغــــراء

اأكدت دومينيك حوراين اأن جميع الن�ساء يف العامل يتمنني اأن يكن مغريات، وقالت: 
يجب  بالتعري،  فقط  مغرية  ت�سبح  اأن  ميكنها  ول  مغرية،  املراأة  تكون  اأن  ال�سعب  ”من 
من  نابع  طبيعي  يكون  الغــراء  متثيلي  يف  ”اأنا  وا�سافت:  طبيعيا“،  الغــراء  يكون  اأن 
انوثتي“، وقالت: ”امل�سريات هن من علم اللبنانيات الغراء، فما قامت به �سعاد ح�سني 
اللبنانيات لن  اأي من افالمنا، امل�سريات يغرن من  وناديا اجلندي وي�سرا مل نقم به يف 

انوثتنا طبيعية ولي�ست م�سطنعة“.
flرج“.و�سرحت  غلطة  ”هذه  قالت:  الول  كليبها  يف  اغراء  كفنانة  Xهورها  وعن 
وقالت:  ا�سرع،  ب�سكل  التاألق  نحو  تقدم  بطاقة  كان  ديك  علي  الفنان  اإ�سم  اأن  حوراين 
اخل�سو�سيات  يف  اخلو�ص  حوارين  ومتنعت  ال�سوري“،  بالفلوكلور  مدر�سة  الديك  ”علي 
ال�سنة  ال�سنة ون�سف  الذي مل تراه منذ حوايل  �سيما يف عالقتها بزوجها  الزوجية ل 
قالت: ”Xروفه Œربه على العي�ص يف اوروبا يف حني انني ل احب ان اتواجد هناك“، 

وعن ردة فعلها يف حال خانها قالت: ”بعلقو ع ال�سجرة“.
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ــة ــادم ــق ــة ال ــع ــم ــك نــــور تــدعــو Ÿــلــيــونــيــة نــ�ــســائــيــة ا÷ ــل ــة م ــرب ــط Ÿا

 دعت املطربة ملك نور ملليونية ن�سائية 
غد  بعد  وذلك  فقط،  الن�ساء  على  تقت�سر 
والأمـــان  الأمـــن  بــعــودة  تطالب  اجلمعة، 
مــعــدلت اجلرمية  انــتــ�ــســار  بــعــد  خــا�ــســة 
الوقفات  ــودة  وع املا�سية،  ال�سهور  خــالل 
الحــتــجــاجــيــة واملــطــالــب الــفــÄــويــة مرة 

.iاأخر
واأعــربــت نــور لـــ«الــيــوم الــ�ــســابــع«، عن 
Xاهرة  انــتــ�ــســار  مــن  الــ�ــســديــد  ا�ستيائها 
حيث  الأخـــــرية،  الــفــرتة  فــى  البلطجة 
لعدة  الأخـــرية  الــفــرتة  فــى  تعر�ست  اإنــهــا 
م�سايقات اأثناء عودتها للمنزل، كما تعانى 

�سقيقاتها الالتى يدر�سن بالثانوية العامة 
حول  يلتفون  الذين  ال�سباب  م�سايقات  من 
مدار�ص الفتيات، ومعهم الكالب البولي�سية 

.iواملطاو
واأ�سارت نور اإىل اأنها دعت فتيات ون�ساء 
اأجل  مــن  املليونية  هــذه  حل�سور  كــثــريات 
�سمان �سالمتهم وعودة حياتهم اإىل الهدوء 

.iوالأمان مرة اأخر
بغناء  قامت  نــور  فلك  املطربة  وكانت 
تدعو  اخلا�سة،  نفقتها  على  اأغنية  واإنتاج 
وال�سعب،  وال�سرطة  اجلي�ص  لتما�سك  فيها 

وهذه الأغنية تقول:

ــص  ــدا� ــق الــقــلــب وال بــ�ــســم اهلل وبــ�ــســم 
واجلي�ص  ال�سعب  ويا  ال�سرطة  وال�سجدة، 

اإيديهم واحدة.
هو ابن اآدم واآنت ابن اآدم وكلنا اأخوات. 

وتــزود  اآدم  ابــن   iتـــاأذ اآدم  ابــن  يــا  ليه 
العداوات.

فينا اأكيد مظلوم فيه اللى كان معدوم من 
قلبه كلمة رحمة.

مني فى الب�سر مع�سوم؟ ليه دم بينا ي�سيل 
ونخلى حربه تقيل؟

تبقى  ــة  ــن واجل قبيل  يبقى  كــلــه  لــيــه 
غابات 

ــــة  ــــل gـــــيـــــفـــــاء وgــــــبــــــي وzقــــب
ــم الـــقـــòايف ـــ™ اŸــعــتــüــس ــةz م ــن Nــا ــس �

 
ف�سيحة �سغلت ال�ساحة الفنية  الأيام املا�سية وهي Xهور �سور ومقطع 
فيديو للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تقبل املعت�سم القذايف جنل 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف  يف احدi اجلل�سات التي Œمعهما 

يف احد النوادي الليلية وكاأنهما مرتبطان اأو بينهما عالقة ما .
كما Xهرت هيفاء وهبي  وهي ت�سع يدها على كتف املعت�سم القذايف 

وتقبلة على خده .
والغريب اأن ال�سورة مل تلتلقط يف �سرية ولكن يبدو اأن كالهما كانا 

على علم بها ، و�سمحا مللتقطها اأن ي�سورها دون رف�ص منهم.
 على جانب اأخر تواجه هيفاء وهبي وزوجها رجل الأعمال امل�سري 
ال�ساب اأحمد اأبو ه�سيمة حملة انتقاد قوية خا�سة بعد اأن �سرح اأحمد 
ابو ه�سيمة اأنه ينوي تخ�سي�ص م�ساحة اأر�ص 5000 متري لبناء م�سنع 
حلديدوال�سلب باملنطقة ال�سناعية باملنيا ، حيث وقف اأهايل املنيا امام 
املنطقة وارتدوا الكمامات تعبريا عن رف�سهم ان�ساء امل�سنع على الر�ص 
خوفا من تعر�سهم لأزي نتيجة الغازات والتربة التي �سوف تخرج من 

امل�سنع . 

باÿري اˆ  عبد  عند  االأحمر  اللون  �سر 
عندما ي�ساأل باخلري عن �سر اللون الأحمر ورمزيته، ي�ستفي�ص يف الإجابة 
}هو لون الإثارة، احلب، الثورة، وله مدلولت كثرية. عندما �سافرت اإىل اإ�سبانيا 
وح�سرت م�سارعة الثريان، تعجبت كيف اأن الثور يذهب اإىل الهالك بنف�سه، 
وهو يهجم على اللون الأحمر، ويف هذا �سر خفي. ومنذ ذاك اليوم وهذا اللون 
يرتبط مبواقف كثرية يف حياتنا،  الأحمر  اللون  الرونق واجلمال.  يعني يل 
اأراه عندما اأكون يف ال�سارع واأتوقف عنده كما �سائر النا�ص، يف �سيارتهم  فاأنا 
يف  الإ�سالمية  اللمحة  يف  اأراه  اأنني  كما  معه،  تتوقف  احلياة  وكاأن  م�ساة،  اأو 
اأ�سعار قائد اجليو�ص العربية خالد بن الوليد الذي كان اللون الأحمر �سعاره، 
وكذلك يف جمال الإغراء وعيد احلب. عندما فكرت قبل عدة �سنوات ب�سراء 
�سيارة، قالوا يل اإنه يجب اأن اأزيد على املبلغ املطلوب اأكرث من 30 األف درهم، 
النا�ص  �سار  الوقت  ومع  يثريين،  كان  الأحمر  اللون  حمراء.  اأريدها  كنت  اإذا 
ي�سهمون يف ذلك، عندما �ساروا يهدونني اأ�سياء بهذا اللون. واليوم، لدي �سبحة 
حمراء، �ساعة حمراء، ع�سا حمراء وكل لبا�سي اأحمر يف اأحمر وبيتي اأحمر 

يف اأحمر«.
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بالنفاق gويد…  فهمي  النفطي  اüŸسر…  الكاتب  تتهم  اüŸسرية  الفجر  جريدة 
امل�سرية  الفجر  جــريــدة  هاجمت 
الكاتب امل�سري النفطي فهمي هويدي 
  ) �سلمان  المري  جريدة  كتاب  احد   (
مقال  يف  وجــاء   ... بالنفاق  واتهمته 
حممد  البارز  امل�سري  ال�سحفي  كتبه 
يدخل   iهويد فهمى    : بعنوان  الباز 
ان  يحاول  هويدي  ان  النفاق  اأر�ــص 
هام�ص  على  الفار�ص  م�سوح  يــرتــدي 
الــدمــاء الــتــي �ــســالــت واجلــثــث التي 
 ... خربت  التي  والرواح  تناثرت 
 iوا�ساف : هويدي  يحلو له اأن يرتد
باب  يطرق  ل   iالذ الفار�ص«  }م�سوح 
ومطارد  ‡نوع  فهو  اأبــًدا..  ال�سلطان 
املمنوعة  املــقــالت  ا�سمه  كتاب  له   -
وموقعه  ورزقــه  عمله  فى  وحمــارب   -
اأو رحل. يحلو له اأن  املهنى اأينما حل 
يجل�ص على العر�ص مانحا من يعتربهم 
اجلاللة  �ساحبة  بــالط  فــى  رعــايــا 
و�سى  فكاأنه  وتقييماته..  ن�سائحه 
اأن  ميتلك احلقيقة املطلقة التى لبد 

ي�سغى لها اجلميع
وا�ساف : من حق هويدi اأن يحلو له 
ما يريد.. لكن من حقنا اأن نتوقف اأمام 
مقال كتبه فى جريدة ال�سروق ال�سبت 
اأو  لعبقريته  لي�ص   ،2011 اأكتوبر   15
تفرده.. لكن لأنه بالن�سبة لنا - نحن 
ل نتحدث باملطلقات - مقال فا�سح فى 
ن�سبط  اأن  لبد  كان  العام..  الطريق 
اأدبيات  بني  به.من  متلب�ًسا   iهويد
هويدi فى الكتابة اأن ين�سب كل كلمة 
اإىل �ساحبها.. ولأنه رجل تقطعت به 
امل�سادر.. فلم يعد له منها اإل القليل، 
على  يكتبه  ما  معظم  فى  يعتمد  فاإنه 
عندما  لكنه  ال�سحف..  تن�سره  مــا 
اقرتب منا تعامل معنا بالتجهيل.. ول 
اأ�سا�سياته  اأدرi هل تخلى الرجل عن 
من  القرتاب  يخ�سى  اأنه  اأم  املهنية.. 
يتحدث   iهويد }الفجر«؟!كان  ا�سم 
عن املوDمتر الذi عقده املجل�ص الأعلى 
اأمام   iجر ما  لتفنيد  امل�سلحة  للقوات 
ما  ــو  وه اأكــتــوبــر،   9 م�ساء  ما�سبريو 
ناجًحا،  ول  مقنعا  ل  موDمترا  اعتربه 
وراأi اأن املعلومات التى ن�سرها ع�سوان 
من اأع�ساء املجل�ص �سابها الق�سور، وهو 
الكثريين  ثقة  هــز  اإىل  اأول   iاأد مــا 
اأع�ساء  بها  اأدىل  التى  البيانات  فى 

املجل�ص
بـــاأول  عــالقــة  ىل  لي�ص    : وقـــال 
ثانيا  اأمــا  تخ�سنا..  ل  فهى  هـــذه.. 
الكاتب  وبني  بيننا  الق�سيد  بيت  فهى 
}ال�سرر  يقول:   - عاما   74  - الكبري 
فى  ويتمثل  الأول،  على  ترتب  الثانى 
اأن اهتزاز الثقة دفع البع�ص اإىل اتهام 
املجل�ص الع�سكرi والتطاول عليه على 
بع�ص  فى  اللياقة  حــدود  Œــاوز  نحو 
تتحدث  اأن  متنيت  مــا  اإذ  ــان،  ــي الأح
بع�ص التعليقات عن }مذبحة اجلي�ص« 
اأو اأن نقراأ عنوانا على ثمانية اأعمدة 
فى اإحدi ال�سحف الأ�سبوعية، يقول 
عن �سخ�ص اإنه جنا من املوت بر�سا�ص 
 ،iطنطاو بر�سا�ص  ومـــات  مــبــارك، 
من  ذلك  غري  اإىل  واحــدة،  مرة  هكذا 
التى  امل�سيÄة  ــاف  ــس والأو� الــعــبــارات 
امل�سÄولية،حني  اإىل  الفتقاد  عن  تنم 
اجلي�ص  Œـــريـــح  حـــد  اإىل  ذهـــبـــت 
�ساوت  بحيث  قيادته،  �سور  وت�سويه 
بني قيادة الرئي�ص ال�سابق التى اأذلت 
املجل�ص  رئي�ص  وبني  واأهانته،  ال�سعب 
يعتز   iالــذ امل�سلحة  للقوات  الأعــلــى 
جانب  اإىل  و�سحبه  بانحيازه،  ال�سعب 

وعزته«. وكربيائه  ال�سعب  كرامة 
فا�سح  فعل  باأنه  اأق�سده  ما  متاما  هنا 
Xل   iالذ فالرجل  العام،  الطريق  فى 
طوال عمره ي�سدعنا باأنه يتعفف عن 
بابه  على  يقف  ل  ال�سلطان..  مغازلة 
نفاق  اأر�ص  اإىل  بقدميه  يدخل  اأبــًدا، 
ذلك  يفعل  وليته  القائمة..  ال�سلطة 
على  يفعله  لكنه  بــابــه،  عليه  مغلقا 
الذين  الــدولــة،  اأمــن   iــربfl طريقة 
اإىل جهازهم  تقاريرهم  يكتبون  كانوا 

دون وعى ول فقه ول معرفة
تقريرا  اإل  لي�ص   iهويد كتبه  ما 
م�ستعمال  علينا،  بها  يحر�ص  اأمنيا 
واأوقحها..  الكلمات  اأحــط  ذلــك  فى 
مات   iالذ دانيال  مينا  اإىل  ينظر  اإنه 
بر�سا�سة حية اأمام ما�سبريو على اأنه 
�سخ�ص، مل ت�سمح له طائفيته املعروفة 
عنه اأن مينحه لقب �سهيد، ولو من باب 
دانيال  فقدوه.مينا  من  خاطر  جرب 
 iقتل بالفعل اأمام ما�سبريو.. وهو الذ
جناه اهلل من القتل مرتني الأوىل فى 
جمعة الغ�سب حيث اأ�سيب بر�سا�ستني 
يوم  والثانية  الــعــاديل..  ر�سا�ص  من 
ر�سا�سة  من  جنا  حيث  اجلمل  موقعة 
واليوم  مبارك..  رجال  من  بها  اأ�سيب 
ملن   iــر ت بــر�ــســا�ــســة..  يقتل  عندما 
الكبري - 74  الكاتب  �سيادة  يا  نن�سبها 
يدير..  ومن  الآن..  يحكم  عاما-؟من 

امل�سري  األــيــ�ــص  ؟..  امل�سÄول  هــو  ــن  وم
قطار  يحرتق  كان  عندما  طنطاوي.. 
وميوت من فيه، كنا نعلق الأمر فى عنق 
عبارة  تغرق  كانت  وعندما  مــبــارك، 
اأرواحهم  نعلق  كنا  فيها،  من  وميــوت 
الطبيعى  من  والآن  مبارك،  رقبة  فى 
 27 فيها  ميوت  مذبحة  حتدث  عندما 
رقبة  فــى  الأمـــر  نعلق  فاإننا  مواطنا 
الرجل  اإن  نقل  طــنــطــاوي.مل  امل�سري 
اأ�سدر اأمًرا.. مل نقل اإنه قتل بيديه.. 
يبدو  التى  ال�سيا�سية  امل�سÄولية  لكنها 
بتفرغه  عنها..  يتغافل   iهويد اأن 
ملحاولة اأن يك�سب ر�سا املجل�ص الأعلى 
هذا  فى  اأنه  خا�سة  امل�سلحة،  للقوات 
املقال ومقالت �سبقته وحلقته، حاول 
اأن يقدم نف�سه على اأنه النا�سح الأمني 

لرجال امل�سري
امل�سري  }ليتكلم  مــقــال  فــى   : وقـــال 
اأكتوبر،   12 الأربـــعـــاء  ــذر«..  ــت ــع وي
عن  يخرج  اأن  امل�سري:«   iهويد يدعو 
مبا�سرة  العام   iالراأ ويخاطب  �سمته 
اإعالن  هما  للغاية،  مهمني  اأمرين  فى 
املذبحة  من  واجلي�ص  املجل�ص  بــراءة 
وقتل  املا�سى  الأحــد  يوم  وقعت  التى 
والعتذار  م�سريا،  مواطنا   24 فيها 
املجل�ص  با�سم  و�سعبها  م�سر  لأقباط 
عن  امل�سÄول  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
اإدارة البلد عن اجلرمية التى وقعت«.

على  النفاق  اأر�ــص  يدخل  هنا  وهو 
معركة  على  مر  قد  كــان  ا�ستحياء.. 
ما�سبريو ثالثة اأيام فقط، ولذلك فهو 
ي�سفها باأنها مذبحة، رغم اأنه بعد ذلك 
اأحد بذلك، واأطلق  اأن ي�سفها  ا�ستكرث 
بوخزة  ي�سعر  اأن  دون  جرمية  عليها 
هذه  كثريا  بها  ي�سعر  التى  تلك  مــن 
املجل�ص  على  اأحــد  Œــراأ  كلما  ــام  الأي
رويًدا  الع�سكري.لكن هويدi يتخفف 
اأن يطالب  رويًدا من ا�ستحيائه، فبعد 
فاإنه  املذبحة  عن  بالعتذار  امل�سري 
املجل�ص  عــن  حمــامــًيــا  نف�سه  ين�سب 
الع�سكرi كله - هويدi خريè حقوق 
القاهرة 1960 - يقول: }معلوماتى اإن 
مبا  فوجÄوا   iالع�سكر املجل�ص  اأع�ساء 
حدث، و�سدمتهم الأخبار التى حدثت 
وقد  وامل�سابني،  القتلى  ـــداد  اأع عــن 
الرتباك  حالة  اإن  قلت  اإذا  اأبالغ  ل 
املفاجاأة،  ــراء  ج اأ�سابتهم  واحلـــرية 
فى  الليلة  تــلــك  قــ�ــســوا  ــم  ــه اأن حــتــى 
ات�سالت وم�ساورات ا�ستهدفت التثبت 
راجت  التى  وال�سائعات  املعلومات  من 
بخ�سو�ص وقائع احلدث وتف�سيالته«.
يوا�سل الكاتب تخففه من ا�ستحيائه 
املجل�ص،  خدمة  فى  نف�سه  و�سع  من 
املعلقة«..  ال�سدمة  }اأ�سÄلة  مقاله  فى 
اإننى  يــقــول:«  اأكتوبر،   13 اخلمي�ص 
 iاأحد الذين ينزهون املجل�ص الع�سكر

اأمام  حــدث  فيما  يد  له  يكون  اأن  عن 

مبنى التليفزيون،ول اأ�سك فى اأن خطاأ 

نعرفها  ل  اأخطاء  من  جمموعة  اأو  ما 

الكارثة«..  وقــوع  اإىل  اأدت  التى  هى 

بيقينه   iهويد اأتى  اأين  من   iاأدر ول 

باأنه   iالع�سكر املجل�ص  نتهم  اأننا  فى 

م�سÄوليته  اإىل  اأ�سرنا  اإننا  فعلها..  من 

اأن  واأعتقد  ــري..  ج عما  ال�سيا�سية 

رجال املجل�ص يتفهمون ذلك جيًدا

ــاف : نــعــود مــرة اأخـــرi اإىل  ــس وا�

العام..  الطريق  فى  الفا�سح  املقال 

متاما  وجهه  عن   iهويد يك�سف  لأنه 

ــار احلـــيـــاء، فــهــو- وكما  ــت ــس اأ� ــا  ــع راف

 iالع�سكر املجل�ص  اأن  }اأزعــم  يقول-: 

الثقة  اهــتــزاز  يتجنب  اأن  ميكن  كــان 

اأن  لــو  وتطاولهم،  البع�ص  جـــراأة  اأو 

ثالث  عــلــى  ركـــز  ال�سحفى  املـــوDمتـــر 

ت�سويق  بعملية  يقوم  هنا  نقاط«.اإنه 

الأمر،  باأيديهم  من  يخاطب  لنف�سه.. 

لتو�سيل  جــاهــز  اخلــدمــة  فــى  ــنــى  اإن

الن�سائح وال�ست�سارات اإىل املجال�ص.. 

 - لأحــد  يتعر�ص  األ  عليه  فات  لكنه 

اإىل  وحتديدا نحن - وهو فى طريقه 

فهمى  مار�ص  النفاق.لقد  اأر�ص  بوابة 

املك�سوفة  الوقيعة  من  حالة   iهويد

للقوات  الأعــلــى  املجل�ص  وبــني  بيننا 

ال�سف  مقدمة  فى  و�سعنا  امل�سلحة.. 

من  ل�سنا  اأننا  متنا�سيا  يتجراأ..   iالذ

مدر�سة  وهــى  الــنــقــد..  فــى  مدر�سته 

مدجنة.. مت�سك بالع�سا من املنت�سف 

حتى ل تخ�سر �سيÄا.. ما لدينا نقوله.. 

نــدور.كــان  اأو  نلف  ول  نتحايل..  ل 

ميكن لفهمى هويدi اأن يقول ما يريده 

له  ميكن  كان  يلمز..  اأو  يغمز  اأن  دون 

فيقول  الكاملة  بال�سجاعة  يتحلى  اأن 

حمرا«..  }عينك  وجهها  فى  للغولة 

- مثل  لكنه يفعل - وهو كذلك دائما 

اجلمرات..  لريمى  ذهب   iالــذ احلــاج 

فاألقى على ال�سيطان بخم�ص ح�سيات 

فقط.. وملا �ساألوه: ملاذا فعلتها؟ قال: 

 iاإليه.هويد نحتاج  فرمبا   iيدر ومن 

 iالع�سكر املجل�ص  ول  حاًجا..  لي�ص 

التى  احلالة  هى  هذه  لكن  �سيطاًنا.. 

 - عاًما   74  - الكبري  الكاتب  �سبطنا 

يجعلنى  ما  وهــو  وفيها..  بها  متلب�سا 

حياته  عا�ص  فالرجل  عليه..  اأ�سفق 

بالطول والعر�ص.. �سافر كثريا.. ربح 

كثرًيا.. قراأ كثرًيا.. تعاون مع اأنظمة 

 iالذ فما  بــاأفــكــاره..  ودعمها  كثرية 

عليه  مين  اأن  فى  يطمع  هل  يريده.. 

م�ست�سار  بوXيفة   iالع�سكر املجل�ص 

اإليه مثل  اأن ي�سيف  لديه.. هل ميكن 

هذا �سيÄا يحتاجه وهو فى هذه املكانة 

الرفيعة والقيمة التى ل ينكرها اأحد 

عليه.. اأنا ل اأعتقد.. لكن هويدi قد 

يعتقد.. هو حر
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 iقــــال اخلـــبـــري الــعــ�ــســكــر
�سيف  �سامح  ــواء  ــل ال  iاملــ�ــســر
اطـــالق  ــفــقــة  �ــس ان  الـــيـــزل 
ال�سرائيلى  اجلا�سو�ص  �سراح 
اجلانبني  بني  �سرية  فى  جرت 
وت�سمنت  والمريكى   iامل�سر
املباحثات بني اجلانبني حماور 
م�سر  وطالبت  ع�سكرية  �سرية 

ال�سفقة  هذه  فى  ثالث  طرف  ا�سرائيل  تدخل  ان  المريكى  اجلانب  من 
�سعيا من م�سر لتحقيق اكرب مكا�سب على م�ستوi ابرام �سفقة ع�سكرية 
ل�سالح م�سر ا�سافة اىل ال�سغط من اجل اطالق �سراح املعتقلني امل�سريني 

لدi ا�سرائيل.
ال�سابق  النظام  خالل  م�سر  ان  اخر   iم�سر  iع�سكر م�سدر  اكد  فيما 
حديثة  امريكية   16 اف  طائرات  �سفقة  ابــرام  فى  ف�سلت  الثورة  قبل 
لتدعيم �سالح الطريان الع�سكرi امل�سرi خا�سة فى Xل منظومة طائرات 
ال�سبح واف 35 التى ح�سلت عليها ا�سرائيل من امريكا، وكانت ا�سرائيل 
امام ح�سول م�سر على طائرات اف 16 حتى جنحت  تقف عقبة كبرية 
م�سر من خالل هذه املفاو�سات فى احل�سول على �سفقة طائرات اف 16 
المريكية ثم وا�سلت امريكا و�ساطتها بني م�سر وا�سرائيل حتى تو�سل 
بعد  با�سرائيل  م�سرiا  معتقال   25 �سراح  اطالق  اىل  الثالثة  الطــراف 
ا�سرائيلى باطالق �سراح  التفاو�ص رف�سا م�سريا ملطلب  ان �سهدت عملية 
�سراحه  اطالق  رف�ست  م�سر  لكن  الرتابني  عودة  ال�سرائيلى  اجلا�سو�ص 

مقابل 81 معتقال م�سريا.
اجلدير بالذكر ان عودة الرتابني حمكوم علية بال�سجن 25 عاما فى 
ق�سية تخابر ل�سالح ا�سرائيل وق�سى بال�سجون امل�سرية 11 عام و�سبق 
ان قام والدة م�سلم بدور العميل ال�سرائيلى فى �سيناء ال ان افراد قبيلة 
الرتابني ب�سيناء �سيقوا اخلناق على عودة الرتابني و�سلموة للمخابرات 

العامة امل�سرية. 

5 نا�سطÚ عرÜ يفوRون بجائزة 
�ساNرو± 

فاز خم�سة من نا�سطي الثورات العربية بجائزة �ساخاروف التي مينحها 
الحتاد الأوروبي.

وحتمل اجلائزة اإ�سم الفيزيائي الرو�سي اأندريه �سخاروف الذي عرف 
مبعار�سته للنظام ال�سوفياتي.

يعترب  الذي  تون�ص،  من  البوعزيزي  حممد  هم  باجلائزة  والفائزون 
الكثريون اإ�سعاله النار بنف�سه احتجاجا على تع�سف النظام ال�سرارة التي 

اذكت الثورات العربية، لي�سبح فيما بعد رمزا لتلك الثورات.
 iاإحد وهي  اجلائزة،  لإعطائها  حمفو®  اأ�سماء  اختريت  م�سر  ومن 
نا�سطات الثورة امل�سرية التي ملع ا�سمها واكت�سبت �سهرة يف و�سائل الإعالم 

بعد اأن اأ�س�ست حركة 6 ابريل التي كان لها دور كبري يف الثورة امل�سرية.
اأحمد  الــزبــري  اأحــمــد  الليبي  املعار�ص  اي�سا  اجلــائــزة  على  وح�سل 
معار�سته  ب�سبب  ليبيا  الق�سبان يف  �سنة خلف  الذي ق�سى 31  ال�سنو�سي 

لنظام القذايف.
ومن �سورية اختارت اللجنة �سخ�سيتني: املحامية رزان زيتونة، ور�سام 
 iير ج�سدي  لعتداء  تعر�ص  الذي  فــرزات،  علي  املعار�ص  الكاريكاتري 

املراقبون انه مرتبط بر�سومه الكرتونية التي تنتقد النظام.
والأمني  مانديال  نيل�سون  اجلائزة  على  ال�سابقني  احلائزين  بني  ومن 

العام ال�سابق لالأمم املتحدة كويف عنان
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العرق  لرائحة  مزيلة  كب�سولة  يبتكران  وا�سÎالية  عربي 

قاتليه من  باالإنتقام  وتتوعد  القòايف  عائلة  تعز…   Úح�س Uسدام  عûسرية 

عربي  وعــامل  اأ�سرتالية  flرتعة  تو�سلت 
يبتلعها  معطرة  دواء  كب�سولة  ــرتاع  اخ اإىل 
يف  الــعــرق  رائــحــة  تتحول  بحيث  الإنــ�ــســان، 
اجل�سم اإىل عطر جذاب.واأو�سحت الأ�سرتالية 
مواد  عن  عبارة  الكب�سولة  اأن  ماكري  لو�سي 
رائحتها  انبعاث  يتم  لله�سم،  قابلة  معطرة 
للج�سم  الطبيعية  التنف�ص  عمليات  خالل  من 
الب�سري، ومبجرد خروج مكوناتها من اجل�سم، 
رائحة  فت�سدر  اجل�سم  �سوائل  مــع  تتفاعل 
دث ثورة يف  oطيبة للعرق.وتاأمل ماكري اأن حت
عامل التجميل احلديث، اإذ تتخ�س�ص يف جمال 
املو�سة وتكنولوجيا اجل�سم، وفق ما ذكرت على 
موقعها الإلكرتوين.ومبا اأن لكل ج�سم رائحته 
من  �ستتغري  الكب�سولة  رائحة  فــاإن  اخلا�سة، 
اأنها  مــاكــري  واأو�ــســحــت  ـــر.  اآخ اإىل  �سخ�ص 
تعاقدت مع العامل البيولوجي العربي �سريف 
للتعطر  �سهلة  طريقة  اإىل  للتو�سل  من�سي 
الطبيعية. الكيميائية  التفاعالت  خالل  من 
ون�سرت على موقعها اإعالنا ترويجيا للرائحة 
القابلة لالبتالع -التي تعترب الأوىل من نوعها 
مع  اتفاق  اإىل  تتو�سل  اأن  يف  اأمال  العامل-  يف 
امل�سروع. لتمويل  العاملية  ال�سركات   iــد اإح
ومع التطور التكنولوجي الذي ت�سهده الألفية 
التجميل  �سركات  من  العديد  ت�سعى  الثالثة، 
اإىل التو�سل اإىل حلول �سهلة حتاكي هواج�ص 

والرتهل.واأعلنت  الكهولة  مبكافحة  النا�ص 
تكافح  كب�سولة  اإطــالق  عن  ال�سركات   iاإحــد
حني  يف   ،2015 العام  بحلول  الأبي�ص  ال�سعر 

ال�سم�ص  اأ�سعة  ملقاومة  اآخر  كب�سولة  اأoطلقت 
لت�سهيل  الب�سرة  فوق  كرميات  و�سع  من  بدل 

الأمر على امل�ستهلكني.

}البيكات«  ا�سم  نف�سها  على  تطلق  ع�سرية  قدمت 
وتقول اإنها ع�سرية الرئي�ص العراقي ال�سابق �سدام 
ر  qح�سني التعازي لعائلة الزعيم الليبي ال�سابق معم

دة بالإنتقام له. qالقذايف متوع
قدمت }البيكات« التي قالت اإنها }ع�سرية ال�سهيد 
}عائلة  اإىل  التعازي  املجيد«  ح�سني  �سدام  املجاهد 
العروبة  ليبيا  اأهلنا يف  واإىل  القذايف  ال�سهيد معمر 
املـ�ساب  بهذا  اأنف�سنا  ونعزي  والفداء  ال�سمود  ليبيا 
اجللل لفقدان اأñ وقائد ورمز من رموز الأمة العربية 
يف  قالت  ح�سبما  احلديث«  الع�سر  يف  والإ�سالمية 
غرب  تكريت  مدينة  من  القذايف  عائلة  اإىل  ر�سالة 
العراق م�سقط راأ�ص �سدام ح�سني وح�سلت }اإيالف« 

على ن�سخة منها.
وا�سافت قائلة }اليوم وغدا ل نن�سى دور ال�سهيد 
ر القذايف يف املواقف الوطنية والقومية امل�سرفة  qمعم
لهذه المة العربية... ونعزي عائلة ال�سهيد البطل 
وقبيلته  املجاهدين  وابناءه  ال�سهداء  اأم  وزوجته 
وان�ساره  ال�سهيد  حمبي  من  ليبيا  و�سعب  املجاهدة 

والوطنيني والحرار يف ربوع ليبيا«.
القذايف كان يكره �سدام ح�سني 

�سدام  اإعـــدام  عملية  �سد  وقــف  الــقــذايف  وكــان 
ح�سني اواخر عام 2006 اثر ادانته بارتكاب جرائم 
�سد الن�سانية حيث ا�سرتكت ابنته عائ�سة مع فريق 
من املحامني العرب والدوليني يف الدفاع عنه. وخالل 
ال�سبوع احلايل قال رفيق القذايف ال�سابق ومندوب 
ليبيا يف المم املتحدة عبد الرحمن �سلقم يف مقابلة 
تلفزيونية ان القذايف كان يكره �سدام ح�سني كثريا 
لنه كان يعتقد انه يناف�سه على زعامة العرب بعد 

وفاة الرئي�ص امل�سري الراحل جمال عبد النا�سر.
}لقد  تقول  ر�سالتها  يف  البيكات  ع�سرية  وا�سافت 
م�سريته  مراحل  كل  خــالل  اخلالد  ال�سهيد  وقــف 
اأمريكا  �سد  والتحدي   ñال�سمو وقفة  اجلهادية 
، وخا�سة  mجبان mوغطر�ستها و�سد كل م�ستعمر غادر
�سدام  ال�سهيد  اإعدام  وق�سية  العراق  احتالل  عند 
ليبيا  يف  الر�سمي  احلداد  انذاك  اعلن  حيث  ح�سني 
ملدة ثالثة ايام  ودوره العربي امل�سرف يف احت�سان 
امل�سرفة  الوقفة  نن�سى  ول  ح�سني  �سدام  عائلة 
لعائ�سة يف الدفاع عن �سدام ح�سني يف ما كان ي�سمى 

بــ )املحكمة اجلنائية(«.
البطل  ال�سهيد   nــع qك nر }لقد  �سدام  عائلة  وا�سارت 
امام  اليــطــايل  وامل�ستعمر  املحتل  الــقــذايف  معمر 
ليبيا  ل�سعب  اعتذار   Ëبتقد وذلــك  اجمع  العامل 
الأبي عن حقبة ال�ستعمار اليطايل.. وهو القائد 
الذي قاد ليبيا اىل �سواطÅ الرب و المان خالل 42 
والزدهار  والتقدم  والباء   ñوال�سمو العز  من  عاما 

ودور  مكانة  لها  دولة  وجعلها  ال�سعدة  جميع  على 
ـــدويل«  وال والقليمي  الــعــربــي  املحيط  يف  مــوDثــر 
احلقد  يد  اغتالت  }لقد  وزادت  قولها.  حد  على 
و  وامريكا  بــــفرن�سا  متمثال  اجلديد  ال�ستعماري 
لقد  نعم  املاأجورين..  ايطاليا وبريطانيا وعمالئهم 
المة  رموز  من  رمزا  اخلبيثة  الزمرة  هذه  اغتالت 

العربية والإ�سالمية«.
هذا  ن�ستنكر  و  وندين  ن�سجب  اليوم  }اننا  وقالت 
ر القذايف  qالعمل اجلبان الذي تعر�ص له ال�سري معم
وال�سهيونية  ال�ستعمار  قبل  مــن  ورفــاقــه  وابــنــه 
ومرتزقتهم كما نطالب املنظمات الدولية و منظمات 
املوDمتر  منظمة  و  املتحدة  والمم  الن�سان  حقوق 
مالب�سات  ملعرفة  عاجل  حتقيق  فتح  اىل  ال�سالمي 
وا�سافت  البــرار«.  ال�سهداء  هوDلء  اغتيال  عملية 
�سنثاأر لك من  الطاهر هدرا  }و اهلل لن يذهب دمك 
اأي مكان يا �سهيدنا الغايل يا عزq املجاهدين الحرار 

يف ليبيا العروبة و ال�سالم«.
وختمت بالقول« حتية اإجالل واإكبار اىل ال�سهيد 
معمر القذايف واملعت�سم باهلل وابو بكر يون�ص الذين 
التحدي  �سرت  يف  اجلــهــاد  �ساحات  يف  ا�ست�سهدوا 
كتبه  ما  على  هلل  فــاحلمد  والــفــداء..  والبطولة 
بعد  عو�سنا  و  با�ست�سهادهم  �سرفنا  ان  �سبحانه  لنا 
الغيارi واهلل اكرب  باأبناء و �سباب ليبيا  ر�سى اهلل 
ر  qمعم و  املختار  عمر  احفاد  ليبيا  لحرار  الن�سر  و 
كل  يف  ال�سرفاء  العرب  و  ورفاقه  واأولده  القذايف 

مكان«. 
و” فجر ام�ص الثالثاء دفن جثتي معمر القذايف 
وابنه املعت�سم يف مكان �سري يف ال�سحراء اليوم بعد 

خم�سة اأيام من اعتقال العقيد املخلوع وقتله يف وقت 
مل يبد معظم الليبيني اأي تعاطف يذكر للقذايف اأو 
الطريقة التي عومل بها. وقد انتف�ص الليبيون �سد 
حكم القذايف الذي دام 42 عاما يف �سباط )فرباير( 

ين الرد العنيف لكتائبه. qاملا�سي متحد
العراقيون �سبهوا نهاية القذايف وعائلته مب�سري 

�سدام وعائلته
ومقتل  الــقــذايف  نهاية  الــعــراقــيــون  تــابــع  ــد  وق
م�ستذكرين  الخرين  عائلته  افراد  وت�سرد  ولديه 
التي  النهاية نف�سها  }اإيالف«  يف احاديث �سابقة مع 
انتهى اليها �سدام ح�سني فيما اعترب قادة عراقيون 
اأمثاله  للم�ستبدين من  باأنه عربة  }الطاغية«  مقتل 
مكا�سبه  على  احلفا®  اىل  الليبي  ال�سعب  داعــني 
والدفاع عن ثمرة ثورته من خالل توحيد �سفوفه 
ينعم  دميقراطية  دولة  وبناء  حتقيق  اإىل  وال�سعي 

فيها بالرفاه والمان وال�سالم.
ال�سدر   iمقتد ال�سدري  التيار  زعيم  واعــتــرب 
املف�سدين  الطغاة  لكل  عربة  القذايف  العقيد  نهاية 
وعرب  الموال.  وي�سرقون  الن�ساء  ي�ستحيون  الذين 
ال�سعب  عــن  احلـــرب«  }�سبح  ابتعاد  يف  المــل  عــن 
الليبي ويبعد عنه �سبح الت�ستت الداخلي ليحافظوا 
ال�سالم  خيمة  حتت  موحدا  ــدا  واح بلدهم  على 

احلقيقي.  
}بالتهاين  املالكي  نوري  الوزراء  رئي�ص  تقدم  كما 
النتقايل  واملجل�ص  ال�سقيق  الليبي  ال�سعب  اىل 
الذي  الــقــذايف  الطاغية  مــن  التخل�ص  مبنا�سبة 
مليÄة  كــانــت  عــقــود  اربــعــة  مــن  اكــرث  ليبيا  حكم 
تلقته  ر�سمي  بيان  نقل عنه  والطغيان« كما  بالظلم 

}اإيالف«. 
العراق  يف  الطغاة  م�سائر  ت�سابه  ان  وا�ــســاف 
وليبيا وغريهما دليل على قدرة ال�سعوب على اإحلاق 
الهزمية باحلكام امل�ستبدين مهما تفرعنوا والإم�ساك 
وعرب  وم�ستقبلها.  حا�سرها  و�سناعة  اأمرها  بزمام 
عن المل يف ان }ت�سكل نهاية القذايف بداية مرحلة 
يف  والدميقراطية  وال�ستقرار  الأمــن  من  جديدة 
ال�سقيق  الليبي  }ال�سعب  داعيا  ال�سقيقة«..  ليبيا 
بهذه املنا�سبة  اىل احلفا® على الوحدة والتالحم 

لبناء ليبيا جديدة ي�سودها العدل واحلرية«.  
يف  بغداد  يف  ا�ستقباله  خالل  اأكــد  املالكي  وكــان 
التنفيذي  املكتب  رئي�ص  ال�سهر احلايل  ال�ساد�ص من 
جربيل  اأحمد  حممود  الليبي  النتقايل  للمجل�ص 
اعادة  يف  وم�ساعدتها  ليبيا  لدعم  بالده  ا�ستعداد 
يف  الليبي  ال�سعب  مــع  ووقوفها  والبناء  العــمــار 
امل�ستويني  على  تواجهه  التي  التحديات  مواجهة 

الداخلي واخلارجي. 

 علي فرزات
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املــمــثــلــة  ـــت  جـــرب ـ  دبـــــي 
كاردا�سيان  كيم  الأمريكية 
مرة  لأول  ال�سي�سة  تدخني 
مطاعم  بـــاأحـــد  حــيــاتــهــا  يف 
فعاليات  �ــســمــن  اأبـــوXـــبـــي، 

زيارتها اإىل دولة الإمارات.
و�سكرت النجمة الأرمينية 
مبوقع  �سفحتها  على  الأ�سل 
التي  ال�سيافة  ح�سن  }تويرت« 
دبي، حيث ح�سرت  تلقتها يف 
اإىل جانب والدتها كري�ص من 
اأجل افتتاح حمل متخ�س�ص يف 
ح�سرت  كما  امل�سروبات،  بيع 
يف  اأزيـــاء  عر�ص  كاردا�سيان 

}دبي مول«.
واأ�سادت كاردا�سيان بح�سن 
كما  الــعــربــيــة،  ــيــافــة  الــ�ــس
العربيات  ال�سيدات  و�سفت 
باأنهن  بــهــن  الــتــقــت  الــلــواتــي 
م�سرية  جــــــدا«،  }جــمــيــالت 
العربي،  اجلــمــال  متيز  اإىل 
بح�سب �سحيفة }الديلي ميل« 

الربيطانية .
احلديثة  الــعــرو�ــص  كــانــت 
قد اأعلنت عن رغبتها امتطاء 
ال�سحراء  يف  والتجول  جمل 
 2{ فيلم  ـــداث  اأح غــرار  على 
 ،»Sex and the City
اأحداثه  بع�ص  تــدور  ــذي  وال

ما  لكيم  كــان  وبالفعل  اأبوXبي.  يف 
مرتدية  جماًل  امتطت  حيث  اأرادت، 
عباءة بنف�سجية وحذاء عاليا جدا 

اأمام منتجع }اأتالنت�ص النخلة«.
بــاآلف املعجبني  وعè }دبــي مــول« 
 èية ‡ثلة الربامDالذين ح�سروا لرو

اأ�سبحت  بعدما  مبا�سرة،  الواقعية 
رمزا عامليا لالأنوثة.

�سعرها  بخ�سل  كــيــم  وتــ�ــســتــهــر 
ال�سوداء ورمو�سها الطويلة بالإ�سافة 
اإىل انحناءات ج�سدها، والتي و�سفتها 
باأخبار  املتخ�س�سة  املجالت  بع�ص 
ت معايري اجلمال كما  qاملراأة باأنها غري

نعرفها، بعدما �سيطر مفهوم النحافة 
عليها خالل ال�سنوات املا�سية.

وتن�سط كيم اقت�ساديا، اإذ افتتحت 

موDخرا خط اأزياء مع اأختيها كورتني 

افتتاح  تنوي  اأنها  واأعلنت  وكــلــوي، 

حمل خا�ص بها يف دبي قريبا.

اŸملãلة االمريكية كيم كاردا�سيان تدNن الûسيûسة 
وتركب جمال باالإمارات وتûسيد بجمال الن�ساء العربيات 

التفاUسيل  متعدد   ¢UاN عا⁄  الÔجيلة... 
التي  والطريقة  طقو�سه،  بلد  لكل 
الÔجيلة،  مع  اللبنانيون  فيها  يتعاطى 
تختلف عن تلك ال�سائدة يف املغرب، واإن 
اخلا�سة  تفا�سيلها  لها  تون�ص  يف  كانت 
يف  تختلف  تفا�سيل  لها  حتًما  فــاإنــهــا 
اأمريكا وفل�سطني والأردن، لينفرد كل بلد 

بتعامل خا�ص مع الÔجيلة. 
واإذا كانت يف بع�ص الأحيان ت�ستخدم 
العادية،  ال�سبابية  واجلل�سات  للت�سلية 
و�سيلة  اأ�سبحت   iاأخــر اأحيان  يف  فاإنها 
فيلجاأ  ـــــدول،  ال بــعــ�ــص  يف  ــراف  ــح ــالن ل
خطرة  مــواد  ا�ستخدام  اإىل  مدمنوها 
متعددة  طقو�ص  وللÔجيلة  و‡نوعة، 
تناولها.  من  الهدف  باختالف  تختلف 
عامل  اإىل  }اإيــالف«  تدخل  امللف  هذا  يف 

القراء تفا�سيل  اأمام  الÔجيلة يف عدد من الدول فاحتة 
هذا العامل.

بداأت Xاهرة ارتياد مقاهي ال�سي�سة تثري ريبة الأجهزة 
الأمنية يف املغرب وبخا�سة يف Xل حتول هذه الأماكن اإىل 
ف�ساءات لتناول املواد اخلطرة واإقامة العالقات اجلن�سية 

غري ال�سرعية ما يزعزع قيم املجتمع وي�سر يف بنيانه. 
م�سدًرا  لبنان  يف  عديدة  �سنوات  عرب  الÔجيلة  �سكلqت 
اللبنانيني،  من  كبرية  �سريحة   iلد واملتعة  والت�سلية  للهو 
وحني يجول املرء يف عدد من املقاهي اول ما يلفت انتباهه 
افراًدا  وتوزعوا  دوائــر  يف  حتلقوا  الذين  الزبائن  منظر 

وجماعات وهم يدخنون الÔجيلة. 
مع  ترتافق  ما  غالبًا  التي  طقو�سها  تون�ص  يف  لل�سي�سة 
فتتحول  الرائعة  العربية  واملو�سيقى  الأخ�سر  ال�ساي 
جل�ساتها اإىل موعد ر�سمي للتالقي بني الأ�سدقاء وتبادل 
الأحاديث. ويقول باحث اإجتماعي اإنها مظهر من مظاهر 
الن�ساء   iلــد خا�سة  النف�ص  عن  والتعبري  ــذات  ال فر�ص 

باعتبار اأن ال�سي�سة لطاملا ارتبطت بالذكور. 
كما  الأرجيلة  اأو  }ال�سي�سة«  تدخني  Xاهرة  حولت 
من  الــعــديــد  ترافقها  مو�سة  اإىل  الأردنـــيـــون  يناديها 

اإىل  الفنادق  دفعت  درجــة  اإىل  والتقليعات،  البتكارات 
اللجوء اإليها من اأجل ا�ستقطاب الزبائن واملحافظة عليهم، 
ويقدر عدد الماكن التي تقدم ال�سي�سة يف العا�سمة عمان 

بنحو 300. 
ـــي  الأرا�ـــس يف  الــÔجــيــلــة  ــني  ــدخ ت Xـــاهـــرة  تنت�سر 
وما  العربية،  املجتمعات  من  العديد  كما  الفل�سطينية، 
مييqزها هي الطقو�ص والتجمعات ال�سبابية. ويعترب كثريون 
اأن ملqة الÔجيلة هي اأجمل الطقو�ص واأروعها، ل�سيما حني 

ل مبختلف نكهاته يف مكان واحد.  qتنت�سر روائح املع�س
تنت�سر الÔجيلة ب�سكل كبري يف اجلزائر، حيث اقتحمت 
جمال�ص املجتمع املحلي و�سار ا�ستهالكها ي�ستهوي الكثريين 
ل �سيما ال�سباب من اجلن�سني، وي�سدد من حتدثوا لـ«اإيالف« 
عنوانا  ل  qت�سك لكونها  لة  qمف�س �سارت  الÔجيلة   qاأن على 

للهروب من الواقع املحلي بتخبطاته وانك�ساراته. 
العربية  الأحياء  يف  بكرثة  الÔجيلة  مقاهي  تنت�سر 
على  بالإزدياد  اآخذة  وهي  الأمريكية  الوليات  معظم  يف 
التدخني  على  ال�سلطات  تفر�سه  الذي  احلظر  من  الرغم 
يف الأماكن العامة. فبالإ�سافة لوجود مقاهfl m�س�سة لها، 
مها يف  qاإل اأن املطاعم العربية وال�سرق اأو�سطية اأخذت تقد

حتايل ملحو® ومن دون اخلروج عن القانون.  

مطلوÜ مüسمم ويب 
ديزاين بروفيûسنال
Ÿوق™ جريدة غربة

للمهتمÚ االتüسال على
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flاوف و�سخرية من }نيولوك« طنطاوي.. 
ــا نــريــدهــا  ــن ــل ــوك: }ق ــب ــس ــ� ــي ــ�ــســطــاء }ف ن
مدنية..  بــدلــة  املــ�ــســري   iــد ــارت ف مــدنــيــة 
طنطاوي  ح�سني  حممد  امل�سري  Xهور  حــول  وا�سعة  فعل  ردود  ــارت  ث
رئي�ص املجل�ص الأعلى للقوات امل�سلحة بالزي املدين خالل جولة مبنطقة 
و�سط القاهرة ليل الثنني، من دون حرا�سة �سخ�سية بينما كان يتجاذب 

اأطراف 

البنوك الغربية �ست�سفط مليارات القذايف
للعثور  ليبيا اجلدد بذل جهد كبري  �سيتعني على حكام  اأنه  اأكد خرباء 
على اأ�سول ومليارات الدولرات ال�سائلة التي اأخفاها العقيد معمر القذايف 
كبرية  قانونية  عراقيل  �سيواجهون  ثم  العامل،  اأنحاء  �ستى  يف  وعائلته 
ل�ستعادتها كاملة .وقال فيكتور كومرا�ص اخلبري ال�سابق يف غ�سل الأموال 
اأن  اإىل  ت�سري  تقديرات  اإن  الأمريكية  اخلارجية  ووزارة  املتحدة  بالأمم 
اأ�سول القذايف يف الوليات املتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولر اإىل 
مل  ”القذايف  واأ�ساف   . اإفريقيا  وجنوب  اأوروبــا  يف  كبرية  حيازات  جانب 
يكن �ساذجًا، الأموال الوا�سحة وال�سهلة يف بنوك وموD�س�سات مالية غربية 
ر�سدت اإىل حد كبري وجمدت“ .وتابع اإن القذايف قام ”على الأرجح بنقل 
مبالغ كبرية اإىل ح�سابات باأ�سماء وهمية اأو اأرقام �سرية اأو �سناديق اأمانات 
اأو ودائع مكد�سة بالعمالت اأو معادن نفي�سة اأو مقتنيات واأعمال فنية ميكن 
بيعها“ .وقال جون كري�ستن�سن وهو م�ست�سار اقت�سادي �سابق جلريزي املالذ 
تكون  الأر�سدة قد  اإن  ال�سريبية  العدالة  �سبكة  ويراأ�ص حاليًا  ال�سريبي 
flباأة يف �سناديق و�سركات وهمية . واأ�ساف عندما ميوت املالك احلقيقي 

فغالبًا ما ي�سطو على الأموال القيمون عليها
واخلزانة  الأبي�ص  بالبيت  �سابق  م�سوDول  وهــو  زاراتـــي  جــوان  وقــال 
”ا�ستعادة  ح�سني  �سدام  اأر�سدة  تتبع  عملية  قاد  الذي  وهو  الأمريكية 
ب�سبب  ولكن  التتبع  اأ�سلوب  ب�سبب  فقط  لي�ص  معقدة  عملية  الأ�ــســول 
وهو  تامراز  روجــر  .وقــال  امللكية“  ت�سابك  وفــك  حتديد  يف  ال�سعوبات 
املفارقة  من  اإن  ليبيا  مع  وا�سعة  تعامالت  واأقام  دبي  يف  مقيم  مايل  خبري 
كانوا  وعائلته  القذايف  اأن  حقيقة  عليها  ت�ساعد  قد  الأموال  ا�ستعادة  اأن 
لهذا  اأنهم  واأ�ساف   . لهم  خا�سة  ملكية  واأ�سولها  ليبيا  ثــروات  يعتربون 
ال�سبب احتفظوا مبعظم الأموال والأر�سدة التي بحوزتهم يف اخلارج با�سم 
كيانات �سيادية وهو ما يجعل من الأ�سهل على من يخلف القذايف ا�ستعادة 
تلك الأموال مقارنة بالأ�سول التي ” حتويلها لال�ستخدام ال�سخ�سي ثم 

اأخفيت
 

�ـــــــســـــــيـــــــدة مــــــغــــــربــــــيــــــة حتــــــــــاول 
النـــــتـــــحـــــار حـــــزنـــــا عــــلــــى الـــــقـــــذايف
اأ�سول مغربية بنف�سها حتت عجالت القطار يف مدينة   رمت �سيدة من 
اأن  وبعد  القطار  م�سار  تتاأمل  قليال  مكثت  اأن  بعد  ذلك  الفرن�سية،  البي 
على  ال�سهود  اأحــد  ذكــره  ما  بح�سب   ، ــارة  امل اأحــد  من  �سيجارة  ا�ستعارت 
احلادثة.من جهة اأخرi اأعلن مدير اأمن املنطقة لوكالة الأنباء الفرن�سية 
اأنه ” يف اللحظات الأخرية اإنقاذ ال�سيدة بعد اأن ا�سطرت امل�ست�سفى لبرت 
الإنتحار  دوافع  اأن  الأمن  مدير  �سرح  الأي�سر.وقد  وذراعها  اليمنى  يدها 

ناŒة عن ال�سدمة الع�سبية مل�سهد مقتل القذايف
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وجماعة   ... القòايف   âاعتقل  êبلحا جماعة 
وحماية   íللف�سائ درءا  بقتله  امرت  مüسطفى 
Úال�سابق القòايف  رجال  من  الليبي  الربي™  لزعماء 

بعد توارد �سكوك عن اعدام القòايف بطلب من �سüîسية 
قيادية يف بن¨اR… ... وا�سنطن تريد –قيقا جديا 

عرب تاميز - خا�ص
الذي  الليبي  ال�سابط  ان  تاميز  عــرب  علمت 
وثانية  ال�سدر  يف  واحده  بر�سا�ستني  القذايف  قتل 
لتنفيذ  بنغازي  من  هاتفيا  ات�سال  تلقى  الراأ�ص  يف 
العملية بعد ان ابلغت بنغازي بان جمموعة بلحاج 
وحاكم  ليبيا  يف  ال�سابق  القاعدة  تنظيم  زعيم   -
القذايف  على  القب�ص  القت   - احلــايل  طرابل�ص 
وانها تنوي نقله اىل طرابل�ص ملحاكمته ... ووفقا 
بنغازي  يف  ما  جهة  فان  الينا  الــواردة  للمعلومات 
خ�سيت من قيام بلحاج با�ستنطاق القذايف ومن ثم 
القذايف  �سركاء  بها  قام  التي  الدوار  عن   الك�سف 
ورجاله ‡ن يتزعمون الن الربيع الليبي الناتاوي 
بني  ال�سلطة  على  احلــايل  ال�سراع  اطــار  يف  وذلــك 

بلحاج وجماعة ابو طربو�ص احمر
ابو  م�سطفى  ان  لحــظــوا  قــد  مراقبون  ــان  وك
طربو�ص احمر زعيم الثورة الناتاوية ووزير عدل 
القذايف Xهر يف موDمتره ال�سحفي وحوله حرا�سات 
وكان   ) ووتــريــة  بــالك  انها  يقال   ( ليبية  لي�ست 
قد  م�سراتة  ملدينة  الع�سكري  املجل�ص  يف  م�سوDول 
قال اليوم اأن جثمان العقيد معمر القذايف دفن فجر 
�سالة  عليه  اأقيمت  بعدما  �سري  مكان  يف  الثالثاء 
اجلنازة .وقال امل�سوDول اإن جثمان القذايف، وكذلك 
جثماين ابنه املعت�سم ووزير دفاعه اأبو بكر يون�ص 
اجلابر دفنت جميعها ليل الثنني/الثالثاء معًا يف 

نف�ص املكان ال�سري
للخ�سار حيث  �سوق م�سراتة  وح�سب حرا�ص يف 
كانت اجلثامني الثالثة معرو�سة اىل جانب بك�سات 
اأربع  من  موكبًا  فــاإن  والطماطم،  والفجل   ïالبطي
وقت  يف  اجلثامني  نقل  ع�سكرية  �سيارات  خم�ص  اأو 
.واأو�سح  جمهول  مكان  اإىل  الثنني  ليل  من  متاأخر 
اأن ثالثة رجال دين  الع�سكري  املجل�ص  امل�سوDول يف 
دفن  قبل  الغائب  �سالة  اأقاموا  القذايف  اأن�سار  من 
اجلثامني . واأ�ساف اأن اثنني من اأبناء وزير الدفاع 
ال�سابق، معتقالن لكن اأفرج عنهما باملنا�سبة، ح�سرا 
التي  الدفن  رخ�سة  ــت  راأي امل�سدر  .وتــابــع  الدفن 
الراأ�ص  يف  بر�سا�ستني  اأ�سيب  القذايف  اأن  فيها  ورد 
اآثار عمليات جراحية  واأن ج�سده يحمل  وال�سدر، 
قدمية واحدة يف قفا عنقه واثنتني بطنه وواحدة 

iيف �ساقه الي�سر
ونقل مرا�سل قناة اجلزيرة القطرية التي �سارك 
�سيوخها يف احلرب على القذايف وا�سدر قر�ساويهم 
من  عددًا  اأن  النتقايل  من  م�سادر  عن  بقتله   iفتو
اأقارب القذايف من �سرت �سلوا عليه بح�سور ‡ثلني 
ملدينة  الع�سكري  واملجل�ص  املحلي  املجل�ص  عــن 
لالإفتاء  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص   iفتو بعد  طرابل�ص 
وفق  اجلثة  مع  التعامل  ب�سرورة  الغرياين  �سادق 

اأعلن م�سوDول  ال�سريعة الإ�سالمية .يف غ�سون ذلك 
يف املجل�ص النتقايل الليبي ليل الثنني/الثالثاء، 
اأن �سيف الإ�سالم القذايف موجود يف ال�سحراء قرب 
من  للهرب  ويخطط  واجلزائر،  النيجر  مع  احلدود 
امل�سوDول  .وقال  مزور  �سفر  جواز  با�ستخدام  البالد 
غات،  جنوبي  هو  واجلزائر،  النيجر  مثلث  يف  ”هو 
وقد زود بجواز �سفر ليبي مزور من منطقة مرزوق“ 
. واأ�ساف اأن رئي�ص جهاز املخابرات ال�سابق عبداهلل 
ال�سنو�سي �سالع يف موDامرة الهرب . وتابع يف اجلنوب 
عبداهلل  الرثيا،  طريق  عن  ات�سالت  على  تن�ستوا 
واأبلغنا  خروجه،  لتنظيم  احلــدود  على  ال�سنو�سي 
بذلك اأي�سًا م�سدر يف جهاز flابرات دولة جماورة

اأن  النيجر  �سمال  يف  الــطــوارق  عن  ‡ثل  واأكــد 
�سيف الإ�سالم يقرتب من احلدود مع النيجر . وقال 
اأغاديز طالبًا عدم الك�سف عن  امل�سوDول يف منطقة 
بعد  النيجر  يدخل  ”مل  الإ�سالم  �سيف  اإن  ا�سمه، 
مبواكبة  يتقدم  اأنه  يبدو  منها،  بعيدًا  لي�ص  لكنه 
مقاتلني �سابقني من الطوارق، لكن ل ميكنني تاأكيد 
الإ�سالم  �سيف  اأن  واأ�ــســاف   . بعد“  املعلومة  هــذه 
عبداهلل  الليبية  لال�ستخبارات  ال�سابق  والرئي�ص 
اأن  املتوقع  ومن  احلــدود،  م�سارف  ”على  ال�سنو�سي  
�سياق  .يف  قريبة“  بينهما  الفا�سلة  امل�سافة  تكون 

يف  املقيمني  �سواء  الــقــذايف،  عائلة  تنوي  مت�سل، 
وال�ساعدي  الإ�سالم  �سيف  جنليه  حتى  اأو  اجلزائر 
يف  التوجه  والــثــوار،  )الناتو(  قــوات  من  الفارين 
القريب العاجل لالإقامة يف جنوب اإفريقيا .ون�سبت 
م�سدر  اإىل  اأم�ص،  ”ال�سروق“ اجلزائرية،  �سحيفة 
مقرب من عائلة القذايف املقيمة يف اجلزائر، قوله 
”زوجته �سفية وابنته عائ�سة وجنليه هنيبعل  اإن 
دولة  اإىل  العاجل  القريب  يف  �سيتوجهون  وحممد، 
جنوب اإفريقيا“، غري اأنه مل يحدد التاريï مكتفيًا 
املرجح  من  اإنــه  امل�سدر  وقــال   . ”قريبا“  بالقول 
ـــراد  الأف ــم  وه العائلة،  مــن  تبقى  مــن  يلتقي  اأن 
واأخــوه  الإ�ــســالم  و�سيف  اجلــزائــر،  يف  املتواجدون 

ال�ساعدي، يف جنوب اإفريقيا
بدل  اإفريقيا  جنوب  العائلة  اختيار  �سبب  وعن 
دولة خليجية تو�سلت اجلزائر لإبرام اتفاق معها، 
اأو�سح امل�سدر اأن الدولة اخلليجية رف�ست ا�ستقبال 
الذكور من العائلة، واكتفت بعائ�سة وزوجة القذايف 
واأحفاده، يف حني جنوب اإفريقيا  �ست�ستقبل جميع 
اأفراد العائلة من دون ا�ستثناء .واأ�سار اإىل اأن جممل 
اأموال القذايف موجودة يف جنوب اإفريقيا، وهذا ما 
ي�سهل الأمر على العائلة، اإ�سافة اإىل الو�سع امل�ستقر 

يف هذا البلد .

ـــــــــذايف ـــــــــق �ـــــــــســـــــــهـــــــــادة وفــــــــــــــــــاة ال
خا�ص - عادل

اإىل  الإثنني  ليبيا  يف  النتقالية  احلكومة  املتحدة  الوليات  دعت    
و�سع معايري قوية يف التحقيق ب�ساأن مقتل الزعيم املخلوع معمر القذايف 
مقتل  كيفية  ب�ساأن  مت�ساربة  تقارير  وتــواردت  الإن�سان.  حقوق  ودعم 
اجلليل  عبد  م�سطفى  النتقايل  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  اأن  اإل  القذايف 
اأعلن الإثنني عن اأن القيادة النتقالية يف ليبيا �ستجري حتقيقا للك�سف 

عن مالب�سات مقتله بعد مطالبات دولية من اإجل اإجراء التحقيق
فيكتوريا  الأمريكية  اخلارجية  با�سم  املتحدثة  قالت  وا�سنطن،  ويف 
نولند: }الأمر املهم هنا هو اأن يتم التحقيق ب�سكل كامل ونزاهة.. هذا 
التحقيق �سري�سل اإ�سارة قوية جلميع اأفراد ال�سعب الليبي حول حقيقة 
اأن هذه حقبة جديدة. واأنها حتتاج اإىل النزاهة«. وحول عزم القيادة 
اجلديدة تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية، قالت نولند اإن الهتمام الرئي�سي 
الإن�سان  }حلقوق  كامل  وب�سكل  جديد  د�ستور  اأي  احــرتام  على  ين�سب 
العاملية وحقوق املراأة وحقوق الأقليات واحلق يف حماكمة عادلة واحلق 
اأياديهم   ïيف ال�سفافية«. واأ�سافت نولند }جميع الليبيني الذي مل تلط
بالدماء ي�ستحقون فر�سة يف م�ستقبل اآمن« موDكدة اأن الأ�سخا�ص الذين 
خالفوا القانون يجب اأن يتم التعامل معهم وفق املعايري الدولية للعدالة
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الذي  هو  الأردنية  بن�سخته  العربي  الربيع   
دفع موD�س�سة القرار لإتخاذ �سل�سلة من التغيريات 
العليا  واأملنا�سب  النخب   iم�ستو على  العا�سفة 
حتى  اأدلــة  توفر  دون  املا�سيني  اليومني  خالل 
احلـــراك  مل�سهد  نا�سجة  قــــراءة  عــلــى  ــيــوم  ال

الداخلي طوال الأ�سهر الثمانية املا�سية.
الأ�سبوع  حتى  فعال  متاحة  كانت  والفر�سة 
لإ�سقاط  ال�سارع  ــوات  دع كل  لتجاهل  املا�سي 
بتقليد  عمال  البخيت  معروف  الرئي�ص  حكومة 
ــراأي  ال ب�سغط  احلكومات  تغيري  يحرم   Ëقــد

العام.
البخيت  اإرتكب  عندما  تغريت  املعطيات  لكن 
اخلطيÄة البريوقراطية الأكرب فاأ�سر ولأ�سباب 
من  الع�سرات  اإخـــرتاع  على  جمهولة  ــت  زال مــا 
املجال�ص  من  املÄات  وف�سل  اجلديدة  البلديات 
البلدية عن بع�سها البع�ص راف�سا حتى الرجاء 
كري�سان  توفيق  املحنك  نائبه  به  تقدم  الــذي 
قال:  عندما  عمليا  البلديات  ملف  خبري  وهو 

اأرجوك دولة الرئي�ص ل تفعلها.
التعمق  عند  اليوم  يت�سح  وكما  البخيت  لكن 
و�سعا  واإختار  فعلها  ال�سريع  �سقوطه  باأ�سباب 
اأ�سال  بلديات  لتق�سم  ومتوترا  موتورا  داخليا 
�ساحات  مــن  ـــراك  احل فاإنتقل  مق�سمة  كــانــت 
املحددة  املطالب  ذات  امل�سي�سة  عمان  العا�سمة 
اإىل �ساحات القرi التي اإنق�سمت وخالل �ساعات 
يف  البخيت  خطة  يرف�ص  الأول  لق�سمني  اأهليا 

ف�سل بلديته والأخر يريد الإنف�سال.
يف  الفو�سى  مظاهر  دبت  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 
هادئة  دومــا  بقيت  التي  البلدية  املجال�ص  كل 
لها  يكن  مل  هنا  الإحتجاج  ومظاهر  ووادعـــة 
عالقة بامللف الد�ستوري ول بالإ�سالح ال�سيا�سي 
عمان  نخبة  بها  تت�سلى  التي  الق�سايا  بكل  ول 
املعار�سة واأ�سبحت البالد اإزاء �سكل جغرايف من 
ال�سغرية   iالقر  iم�ستو على  الأهلي  الإنق�سام 
فقطعت طرق واإ�ستعلت مقرات ر�سمية واأحرقت 
Xهر  الأمــاكــن  بع�ص  ويف  ال�سوارع  يف  اإطـــارات 

م�سلحون واأغقلت م�سانع بال�سالح.
كري�سان  يقول  فيما  يح�سل  كــان  ذلــك  كــل 
تندلع  النريان  بــاأن  لرئي�سهم  اآخــرون  ووزراء 
باحلركة  لها  عالقة  ل  وامل�ساألة  الهام�ص  على 
كان  فيما  ال�سيا�سي،  باحلراك  ول  الإ�سالمية 
الرجل ي�سر وباإحلاح غريب على Œاهل الأمر 
البلديات  وزير  مع  بالتعاون  خطته  يف  وامل�سي 

الغر وال�ساب حازم ق�سوع.
ميكن  ل  م�ستجدين  ح�سل  الأثـــنـــاء  ويف 
التي  التغيري  عا�سفة  ح�ساب  مــن  اإ�سقاطهما 
اإجتاحت البالد موDخرا، فقد اإن�سم املراقب العام 
الأ�سبق لالأخوان امل�سلمني ال�سيï �سامل الفالحات 

من  الغا�سبني  بع�ص  نظمه  <اأهلي>  لإجتماع 
اأبناء قبيلة بني �سخر احلليف القوي للنظام يف 
اأطراف العا�سمة عمان وكانت ر�سالة الإجتماع 
قا�سية للغاية، فيما اإجتهد اأحدهم يف املوD�س�سة 
بريوقراطيا  الأغبى  هو  قرارا  واإتخذ  الأمنية 
من  ومنعه  عبيدات  اأحمد  رجل  <قطع  بعنوان 

التحرك براحته يف مناطق ال�سمال>.
للمنطقة  ن�سبة  يو�سف  كما   Íالل اإجتماع 
قبيلة  يف  القيادي  اإ�ست�سافه  فيها  عقد  التي 
بني �سخر غازي اأبو جنيب الفايز �سعد ب�سقف 
من  مــاألــوفــا  اأو  متوقعا  يكن  مل  مــا  اإىل  النقد 
الع�سائرية التي ت�ساند النظام ‡ا دفع  البنية 
�سمع من  املكان عندما  لالإن�سحاب من  الفالحات 
اأحمد عويدي العبادي دعوة �سريحة  الدكتور 
لإ�سقاط النظام امللكي قبل ان ي�ستدرك امل�سيف 

ليتحدث عن اإجتماع يريد اإ�سالح النظام.
األإجتماع  هذا  من  الإ�سالميون  تــرباأ  لحقا 
ال�سارع  يف  تظهرت  التي  احلــمــراء  والهتافات 
وزار الديوان امللكي اللف من اأبناء وقادة بني 
�سخر لتاأكيد الولء والإنتماء يف خطوة اأثارت 
رجال  بع�ص  من  حتى  واإعــتــربت  اجلــدل  اأي�سا 

النظام لي�ست موفقة.
ويف التتابع الزمني بعد اأيام قليلة كان احمد 
عبيدات ال�سخ�سية الوطنية الأبرز يف ال�سمال 
قرية  يف  منظم  ــداء  ــت لإع ويتعر�ص  ي�سرب 
�سلحوب ب�سورة اأثارت الكثري من ال�سجة ب�سبب 
نتجت  األتي  واملجازفات  اأمنيا  الإعتداء  تغطية 

عن حماقة اأمنية من هذا النوع.
الأمــن  اإجــتــمــاعــات جمل�ص  ـــل  ـــريا وداخ اأخ
وحادثتي  البلديات  فو�سى  اإيقاع  وعلى  القومي 
الــلــÍ و�ــســلــحــوب جــنــوبــا و�ــســمــال بـــرز مدير 
الرقاد  حممد  ـــÔال  اجل الأ�ــســبــق  املــخــابــرات 
 iوتوار وخياراته  البخيت  عن  �سر�ص  كمدافع 

�سيا�سي  اأي  لإن  الأنظار  عن  القرار  �سناع  بقية 
الت�سدي  حاول  ما  اإذا  فورا  �سيخ�سر  م�سوDول  اأو 
ورئي�ص  املــخــابــرات  مــديــر  مــن  مــوDلــف  لثنائي 

الوزراء.
الثاين  اهلل  عــبــد  املــلــك  كـــان  الأثـــنـــاء  ويف 
ي�ستمع يف العقبة والعا�سمة لأراء الع�سرات من 
تلك  وحتديدا  اخلبرية  الوطنية  ال�سخ�سيات 
بحثا  الراحل  والــده  اأيــام  النظام  خدمت  التي 
عن اإ�ست�سارة تنتهي بو�سفة اآمنة لإحتواء ماأزق 
وهذه  العربي،  الربيع  من  الأردنــيــة  الن�سخة 
على  ملقاة  كانت  �سخ�سيات  �سملت  امل�ساورات 
الرف منذ اأكرث من عقد مثل طارق عالء الدين 
وم�سطفى القي�سي وعبد الإله اخلطيب وعو�ص 
ع�سفورة  و�سميح  داووديـــة  وحممد  خليفات 
والع�سرات  اخل�ساونة  وعون  البطيخي  و�سميح 

غريهم.
الــعــامــل مع  ـــايل  الــطــاقــم احل اأن  والــ�ــســبــب 
ويخلو  امل�سكلة  من  جزء  اأ�سا�سا  اأ�سبح  الق�سر 
الن�سائح  اما  املنتجة،  ال�سيا�سية  اخلــربات  من 
وباأ�سرع  �سرورة  على  Œمع  الفور  على  فكانت 
وحممد  البخيت  معروف  الثنائي  اإ�سقاط  وقت 
الرقاد وفورا ودون تردد والتنازل عن القاعدة 

التي حتظر التغيري حتت ال�سغط.
بــداأت  الإ�ستنتاج  هــذا  اإىل  التو�سل  وبعد 
جديد  وزراء  رئي�ص  عن  ال�سريع  البحث  عملية 
الدكتور  فاإ�ستمزج  املرحلة،  طموحات  يلبي 
منطقي  كحل  اخل�ساونة  عون  الدويل  القا�سي 
القيادة  بت�سليم  املــجــازفــة  مــن  ــدل  ب وو�ــســط 
يريده  الــذي  الرجل  عبيدات  اأحمد  للرئي�ص 
ال�سارع على اأمل ان يحقق اخل�ساونة الإخرتاق 
الأهم ويتفاهم مع اأ�سدقائه مثل عبيدات وليث 
�سبيالت وقادة اجلماعة الأخوانية، فيما و�سلت 
برقية لل�سفري الأردين املقيم ق�سرا يف مكان لي�ص 
ال�سوبكي  في�سل  اجلÔال  وهو  املغرب  يف  مكانه 

تقول - نق�سد الربقية - اإح�سر فورا .
املالحظة  ت�سجيل  ميكن  متاما  الهام�ص  ويف 
يف  اليوم  املعار�سني  جميع  التالية:  ال�سغرية 
الــ�ــســارع وقـــادة احلـــراك هــم نخبة مــن رجال 
من  اإق�سائهم   ” القوية  والع�سائر  الــدولــة 
اأو  �سدهم  تــزويــراإلإنــتــخــابــات  اأو  مواقعهم 
عهد  يف  وXائفهم  مــن  وطــردهــم  اإ�ستهدافهم 
هام�ص  وعــلــى  الذهبي  وحمــمــد  نـــادر  الثنائي 
وهما  و1010   2007 عامي  اإنتخابات  تزوير 
من  كل  عليهما  اأ�سرف  اللتني  الإنتخاب  ن�سختا 

الرقاد والبخيت ب�سورة حمددة.

 اعلن م�سوDول يف املجل�ص النتقايل الليبي 
�سقوط اكرث من مÄة قتيل يف انفجار عر�سي 
ليبيا  �سرق  �سرت  يف  للوقود  خــزان  يف  وقع 
الثالثاء.وقال حممد ليث، وهو قائد كتيبة 

}انفجارا  ان  النتقايل  املجل�ص  ــوات  ق يف 
مدينة  يف  الــوقــود  خــزانــات  يف  وقــع  كبريا 
قتيل  مÄة  من  اكرث  �سقوط  عن  ا�سفر  �سرت 
و40 جريحا«، م�سريا اىل ان النفجار ناجم 
ــن �ــســرارة من  ع
كهربائي  مــولــد 
جـــوار  يف  ــع  ــس و�

خزان للوقود
ــــــــح  ــــــــس واو�
ـــــــوDول  ـــــــس ـــــــ� امل
الــــعــــ�ــــســــكــــري 
ـــرات  ـــس ـــ� ع ان 
املــــــواطــــــنــــــني 
متجمعني  كانوا 
ــات  ــزان ـــول خ ح
لتعبÄة  الــوقــود 
�ــــســــيــــاراتــــهــــم 
ــم  ــه ــات ــن ــاح ــس و�

العقيد  كتائب  ان  اكت�سفوا  بعدما  بالوقود 
يف  اخلمي�ص  قــتــل  ـــذي  ال الـــقـــذايف،  معمر 
ليرت من  مليون  املدينة، خزنت فيها حواىل 
من  املدينة  �سكان  متنع  كانت  بينما  الوقود 
هذه  جعل  ما  واحد  ليرت  على  ولو  احل�سول 
ب�سكل  ا�سعارها  ورفع  مفقودة  �سبه  ال�سلعة 

جنوين
متالأ  احل�سود  كانت  وبينما  انــه  وا�ساف 
كهربائي  مولد  من  �سرارة  انطلقت  الوقود 
جماور ما ا�سفر عن وقوع النفجار واندلع 
ال�ساعة. زال م�ستعرا حتى  ما  حريق هائل 
من  وطلبنا  م�ستعرة  زالت  ما  النريان  وقال 
اخماد  يف  م�ساعدتنا  الطل�سي  �سمال  حلف 
Œد  ال�سعاف  �سيارات  ان  موDكدا  النريان«، 
�سعوبة يف انت�سال ال�سحايا ب�سبب �سخامة 

احلريق

والرقاد?   âيîالب  Êاالأرد العاgل  اأ�سق§  وŸاPا  كيف 

 ... العراقية  الطريقة  على  الليبي  اللعب  وبداأ 
اNو… تفجري  يف  قتيل  مÄة  �سقوط  وبûسائرgا 

 ....Ωاµ◊� ≥£æم ‘ Ω�حر ’h ∫Óح ’
�سهيل كيوان 

كان والدي يوDكد يل اأن املال احلرام <ل ميري> علينا، واإذا دخل قر�ص حرام اإىل 
بيتنا ف�سوف يكلفنا غاليًا، وهذه عقيدة يوDمن بها معظم النا�ص الرا�سني مبا ق�سم اهلل 

هم وتعبهم وعرق جبينهم. qلهم من رزق بكد
املال احلرام يوDدي حتمًا اإىل مر�ص اأحد اأفراد الأ�سرة اأو نفوق دابة يوازي تعطل 
اإىل  فريو�ص  دخول  يوازي  وهذا  عمل  اأداة  اأو  منزلية  اآنية  انك�سار  او  �سيارة،  ك  qحمر

حا�سوبك وتعطيله يف هذه الأيام. 
كانوا  لأنا�ص  حدثت  كثرية  بق�س�ص  هذه  عقيدته  يدعم  اهلل  رحمه  والــدي  كان 
مثاًل يف الغنى، �ساعت اأموالهم وخربت بيوتهم ورجعوا )على احلديدة( ب�سبب البطر 
والعتداء على الآخرين، ومل يخل الأمر من ق�سة �سخ�سية كان يرويها يل..>كان 
خالك يف مطلع �سبابه ي�ستغل يف حيفا ويعود مرة يف نهاية الأ�سبوع اإىل القرية، يف يوم 
ما قرر ق�ساء ليلته عندنا يف البيت القدË، مع املغيب خرج خالك اإىل احلارة، ثم عاد 
وبيده ديك دجاج، كان الديك غريبًا لي�ص من دجاج احلارة، وقبل اأن نعرف �ساحبه 
ره له يف الطابون مع الب�سل والزيت، وانتقل  qذبحه ونظفه وطلب من )والدتك( اأن حتم
الديك الذي مل نعرف �ساحبه اإىل البطون ومننا، )هنا يق�سم والدي اأنه مل ياأكل من 
على  ا�ستيقظنا  الفجر  قبيل  ر(.  qاملحم الب�سل  من  ن�سيبه  تناول  ولكنه  الديك  حلم 
�سوت غريب...بق بق بق ..قمت لأرi ما الأمر، فانزلقت على امل�سطبة، اأيقظنا بع�سنا 
وامل�سطبة  احل�سرية  يغمر  الزيت  كان  فنتزحلق،  امل�سطبة  على  من�سي  و�سرنا  البع�ص 
�سغريًا  نقرًا  نقرت  قد  الأرطال  بع�سرات  املمتلÄة  الزيت  خابية  كانت  فقد  والفرا�ص، 
كاأمنا نقرها ديك مبنقاره، اندلقت كلها حتى و�سلت عتبة البيت، حاولنا اإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه ولكن اخل�سارة كانت فادحة، وحينÄذ تذكرنا الديك...يومها قلنا...يال مليح 

ة ول بالأولد... qاأجت باجلر
ول  بالأمانة  م�سهورين  غري  وفالنًا  فالنًا  ولكن  حماججًا،  والــدي  على  اأرد  كنت 
�سعبهم  يخونون  ال�سلطة،  مع  ويتعاملون  بل  ويجولون  ي�سولون  احلميدة،  باأخالقهم 
وازع..ورغــم هذا فهم يعي�سون يف بحبوحة ول  اأو  رادع  الأر�ص بال  وي�سم�سرون على 
ينق�سهم �سيÄًا، فريد والدي: نعم هناك اأنا�ص ميري عليهم احلرام ولكن اإىل حني، ل بد 

واأن ياأتي يوم يذهب فيه هذا املال هو واأ�سحابه.... 
 èاأهازي ينقل  الذي  والهاتف  والف�سائيات  الألكرتوين  الإبحار  ع�سر  يف  نحن  وها 
الثوار والثورة وال�سبيحة والت�سبيح مبا�سرة، ها نحن يف ع�سراكت�ساف باطن الأر�ص 
جن�ص  ومعرفة  الأنــبــوب  يف  واحلمل  واليورانيوم  العجائز  وتخ�سيب  الف�ساء،  من 
 qمن باأن املال احلرام ل ميري عليDاجلنني وموعد �سقوط الأمطار، ورغم هذا ما زلت اأو
فوقعت  لل�سيارات  عام  موقف  يف  �سيارتي  من  هبطت  بعيد  زمن  من  لي�ص  منه،  واأخاف 
البع�ص  بع�سها  داخل  ومطوية  مرتبة  كانت  النقدية،  الأوراق  من  عدد  على  عيناي 
وباأم�صq احلاجة  اإليك>، كنت مهمومًا  يا حبيبي  يك خذين  qلب يك  qكاأنها تقول...>�سب
اإليها، كاأن هناك من اأر�سلها يل خ�سي�سًا يف ذلك النهار، نف�ص املبلغ الذي كنت بحاجته، 
وطراأت يل فكرة املوDامرة، لعلها موDامرة...كيف ميكن اأن يكون هذا املبلغ نف�سه الذي 
اأحتاجه يف هذا املكان بالذات، وكيف مل يره اأحد قبلي رغم مرور املÄات ورمبا الآلف 
من هنا يف كل �ساعة، ل تكن غبيًا يا ولد...اأي موDامرة واأي بطيï اأ�سفر...اإنها حم�ص 
يك  qيك يا ولد..الد qيك..الد qسدفة، احلياة كلها عبارة عن م�سل�سل من ال�سدف، لكن الد�
ك �سيارتك، في�سيل زيته دون اأن تدري  qة قبل �ستني عامًا قد ينقر حمر qالذي نقر اجلر
ويحرتق، ولكن كيف اأ�ستطيع معرفة �ساحب هذا املال يف مكان عام كهذا، لقد وىل زمن 
الرباءة، �ساأكون غبياq لو �سحت الآن..يا نا�ص من اأ�ساع منكم مبلغًا من املال فليتف�سل 
ل�ستالمه، �ساأتعر�ص لل�سرب من اأكرث من مدع باأنه له، وقد تتقدم اأكرث من امراأة ومن 
قوميات ولغات flتلفة تدعي اأنه مالها، وقد اأ�سطر لت�سليمه لأحد البلطجية بالقوة، 
يدعي  من  اأيام  بعد  ياأتي  وقد  معدومة،  بيننا  الثقة  لأن  لل�سرطة  اأ�سلمه  لن  وطبعا 
اأنه �ساحب املال احلقيقي، وقد يبكي ويندب ويقول اإن هذا كان راتبه وم�سدر رزقه 

الوحيد ومن اأخذه مل يكن �سوi ن�ساب...
لت،  qوتوك جيبي  يف  اللقطة  د�س�ست  ال�سرعية   èواحلج املـــربرات  وجــدت  بعدما 
ق�سيت بها حاجتي، ولكنني ازددت حذرًا يف �سرعة ال�سيارة مثاًل، وامتنعت متاما عن 
ا�ستعمال الهاتف خالل القيادة، وغريها من املحاذير واحليطة اأثناء ا�ستعمال الأدوات 

الكهربائية.
يف اليوم التايل كان ابني جال�سًا قبالة احلا�سوب وما لبث اأن ناداين قائال.. يابا يبدو 
اأن فريو�سًا قد �سرب الربامè...�سقط كل �سيء عن ال�سا�سة، اأطفاأت احلا�سوب و�سغلته 
عدة مرات، حاولت وحاولت ولكن عبثًا، احلا�سوب اأداة العمل وبدونها اأنا م�سلول، اإذًا 
يجب اإر�ساله اإىل تقني flت�ص، وب�سرعة ات�سح اأنه �سيكلفني متاما املال الذي كنت قد 
عرثت عليه ل اأكرث ول اأقل، طبعًا هي حم�ص �سدف، فاأنا مل اأ�سرق، وعرثت على املال 
يف �سارع يف مدينة، ولكن ما يجعل البدن يق�سعر هو الفريو�ص الغريب نف�سه..فقد كان 

على �سكل ديك دجاج يقرقر وينقر ال�سا�سة هازئًا كلما حاولت اإزالته.
وكانت  حالتي،  على  ي�سري  ل  التقادم  قانون  اأن  وهو  يل  بالن�سبة  در�سًا  هذا  كان 

فر�سة كي اأحكي لأبنائي ق�سة الديك وجرة الزيت، واحلالل واحلرام.
مل يزعجني ما حدث بل �سررت به، لأنه يعني اأنني ما زلت حتت رقابة عليا وهذا 

�سرف كبري وكرم ل اأعرف اإن كنت اأ�ستحقه.
بعرق  املجبول  للزيتون  اأت�ساءل..األي�ص  زلــت  مــا  والقناعة  العرب  هــذه  ــم  ورغ
الأ�سجار  اقتالع  امل�ستوطنون على جرائم  يعاقب  األن  الفل�سطينيني ودمائهم اخطية، 
و�سرقة املحا�سيل وقتل البهائم والنا�ص، ولكن ما يجعلني اأتفاءل بحتمية معاقبتهم 
هو امل�سري الذي اآل اإليه احلكام العرب الذين نهبوا اأموال النا�ص وقتلوا واأهانوا واأذلوا 
كل من وقف يف طريقهم، الآن ت�سيق عليهم الأر�ص مبا رحبت ولن ينجو منهم اأحد، 
�سواء من هرب اأو من بقي يف قف�ص اأو من اختفى عن الأنظار، اأو ذلك الذي ما زال يقاوم 

حتمية دفع ثمن جرائمه باحلديد والنار. 
ينهب  اللون.من  اأو  الطائفة، اجلن�ص  الدين،  القومية،  ز يف  qاحلالل واحلرام ل ميي
الفل�سطيني  زيتون  ينهب  الذي  امل�ستوطن  عن  جوهريًا  يختلف  ل  العربي  �سعبه  مال 
اأبناء �سعبه كي يبقى حاكمًا موDبدًا ل يختلف يف  اأر�سه وبيته، من يقتل  ويطرده من 
جوهره عن احلاكم الع�سكري الذي ياأمر بالقتل وم�سادرة اأر�ص الفل�سطيني، الل�ص هو 
الل�ص والقاتل هو القاتل �سواء ت�سرت بالقومية، بالوطنية، بالدين، بالدميقراطية اأو 
الدبابات  القن�ص ومدافع  ور�سا�ص  بال�سنتيانات  �سعبه  اأبناء  بال�سورi وغريها، قاتل 
املهرتئة ل يختلف عن القاتل بقاذفة ا�سرتاتيجية اأو �ساروñ عابر للقارات اأو بطائرة 
ل  حريتهم  طلبوا  لأنهم  والعذاب  ال�سجون  غياهب  اإىل  النا�ص  يدفع  من  طيار،  بدون 
يختلف عن �سجاين اأبوغريب وغوانتنامو وعوفر والرملة وبÄر ال�سبع، من يريق دماء 
اأبناء �سعبه ويح�سل على ختم احلالل من ال�سني ورو�سيا وكوريا ال�سمالية ل يختلف 
ن يريق دماء العرب ويح�سل على ختم احلالل الأمريكي، هل يظن هوDلء اأن املطر  qعم
ار من  qالقادم �سيغ�سل دماء النا�ص من ال�سوارع مثلما يغ�سل اأ�سجار التني والزيتون وال�سب
الغبار....اإنهم flطÄون وواهمون واحل�ساب قادم ل حمالة وهو قريب، قريب جدًا، 

و�سيكون
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