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غربة نيوز  ا�ضتطلعت اأراء اأبناء املنطقة بعيد وقوع احلــادث

العفو الدولية 
ترف�ض منح 
�ضالح ح�ضانة 

ــي ــوئ ــجــد اخل ــى مــ�ــض ــل ـــوف ع ـــوت ـــول ــيــنــغــيــنــد: األـــقـــيـــت امل ل
العــــــربي ماركــت  ال�ضـــوبر  ا�ضتخــدام حمـــام  ملنعي من  انتقامــا 

بالتدويل  تطالب  واملعار�ضة  الأمويني  �ضاحة  يف  ي�ضيح  الأ�ضد 

رومني يقرتب من مناف�ضة اأوباما
ومــــــنــــــع الأجـــــــــانـــــــــب مـــــــن متــــويــــل 
الـــبـــالد  يف  النـــتـــخـــابـــيـــة  احلـــــمـــــالت 
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�ضى دi يãبت ا¿ م�ضر كلها كانت مراقبة 
بكامÒات مãبتة فى رئا�ضة ا÷مهورية 

ويقلب ق�ضية قتل املت¶اgرين

 اثار »�سى دى« م�ستخرج من احتاد الإذاعة والتليفزيون 
اليوم يف حماكمة املخلوع عالمات ا�ستفهام جديدة ، واأثبت 
مثبتة  كييامييرات  خييالل  من  مراقبة  كانت  كلها  م�سر  اأن 
هذه  فى  للتحكم  غرف  ثالث  هناك  وان  خمتلفة،  باأماكن 
جهاز  مبقر  والثانية  الداخلية  بوزارة  الأوىل  الكامرات، 

اأمن الدولة والثالثة برئا�سة اجلمهورية.
تقدم به املحامي اأمر �سامل اأحد املدعني باحلق املدين 
حمكمة  هيئة  اأمييام  مرافعة  خييالل   ، ال�سهداء  اأ�سر  عن 
ال�سى دى ينفى مزاعم  ، واأو�سح ان هذا  القاهرة  جنايات 
معلومات  لديه  يكن  مل  باأنه  مبارك  املخلوع  الأول  املتهم 
حول حتركات ال�سرطة، كما اأكد خالل مرافعته ان ال�سى 
دى ُيثبت اأن مبارك كان على علم حلظة بلحظة بتطورات 
الأو�ساع، متهما اإياه بانه املحرك الرئي�سي لقوات ال�سرطة 

وامل�سئول عن عمليات قتل ال�سهداء.
الأعلى  املجل�س  رئي�س  طنطاوي  ح�سني  امل�سر  واتهم 
اأمام  الييزور  بال�سهادة  �سليمان  وعمرو  امل�سلحة،  للقوات 
�سهادمتها  ان  موؤكدا  املتظاهرين،  قتل  ق�سية  يف  املحكمة 
دعوى  بتحريك  ومطالبا  والييواقييع،  احلقيقة  تخالف 

ق�سائية �سدهما.

وفاة اردÊ ا�ضرم النار يف نف�ض¬ 
و�ض§ عما¿ يف او∫ حادث من نوع¬

 
          - خا�س 

من  يييبييلييغ  اردين  تييييويف 
العمر 52 عاما بعد ان ا�سرم 
بو�سط عمان  نف�سه  النار يف 
ب�سبب ظروفه القت�سادية، 
يف حادث هو الول من نوعه 

يف الردن.
وافاد املكتب العالمي يف 
مديرية المن العام يف بيان 
املطارنة  احمد  "قيام  عيين 

با�سرام النار بنف�سه  يف منطقة و�سط البلد ومت نقله اىل 
م�سدر  واو�سح  الالزم".  العالج  تقدمي  اجل  من  امل�ست�سفى 
عمان  يف  الب�سر  م�ست�سفى  يف  ام�س  ليل  "تويف  انه  امني 

متاأثرا بحروقه".
اخبارية  ملواقع  عائلته  من  اع�ساء  ت�سريحات  وح�سب 
حيث  عمان  امانة  يف  �سابق  موظف  "املطارنة  فان  اردنية 
عمل 22 عاما واحيل على نهاية اخلدمة يف الول من متوز 
املا�سي ويعاين من ظروف اقت�سادية �سعبة حيث كان يعيل 
"حاول  انه  واو�سحوا  عائلة كبرة مكونة من 15 فردا". 
والديوان  عمان  امانة  امييام  ال�سابق  يف  مرتني  النتحار 

امللكي".
هذا  لوقوع  "ا�سفها  عن  عمان  امانة  اعربت  جهتها،  من 
من  تعوي�س  مبلغ  على  "ح�سل  انه  اىل  م�سرة  احلادث"، 
�سندوق ال�سمان اخلا�س مبوظفي المانة بلغ ثمانية اآلف 

دينار "11260 دولر" حال تركه اخلدمة".
العام  مطلع  راجعها  "املذكور  ان  اىل  المييانيية  ولفتت 
املا�سي 2011 �سارحا ظروفه املادية وطالبا منحه قر�س 
ا�ستدعى  مما  املمكنة  بال�سرعة  المانة  ملوظفي  ال�سكان 
ادارة المانة اىل النظر يف طلبه من منظور ان�ساين حيث 
دولر" واعطائه  الف   42" دينار  الف   30 مبلغ  منحه  مت 
ان�سانية".  لييظييروف  زمييالئييه  ميين  العديد  قبل  الولييوييية 
"تراكم  ب�سبب  نفدت  النقود  هذه  فيياأن  العائلة  وبح�سب 

الديون".

ــــد اأبــــلــــ≠ وزيـــــــرا لــبــنــانــيــا  ــــض عـــبـــد احلـــلـــيـــN ºـــــــدام: الأ�
ــاحــل ـــــة الــ�ــض ــقــيــº دول ــي ــض ــة و� ــي ــف ــائ W ــضــعــل حـــربـــاûاأنـــــ¬ �ــضــيــ

 
اتهم نائب الرئي�س ال�سوري 
خييدام  احلليم  عبد  ال�سابق 
يف  احلاكم  النظام  عن  املن�سق 
الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  دم�سق 
طائفية«  »حليييرب  بييالإعييداد 
يف  ال�ساحل«  »دولييية  وانيي�ييسيياء 
حيييال تيييطيييورت الو�يييسييياع يف 
عليه  وتييزايييدت  �ساحله  غيير 

ال�سغوط الدولية .
مع  خا�سة  مقابلة  يف  وقال 
برنامج »اأخر �ساعة« على قناة 
الييعييربييييية الييثييالثيياء:«حتييدث 
من  ا�سدقائه  احد  مع  الأ�سد 
انه  وابلغه  اللبنانيني  الوزراء 
لن يقدم اأي تنازل ،واذا ا�سطر 

وكرثت عليه ال�سغوط �سيلجاأ اىل اإ�سعال احلرب الطائفية يف البالد و�سيعمل على اإقامة 
دولة يف منطقة ال�ساحل«.

واعترب عبد احلليم خدام الذي يقيم يف العا�سمة الفرن�سية باري�س الرئي�س ال�سوري 
يف  اجلمهورية  رئي�س  من�سب  يحتل  الذي  ”هذا  قائال:  البالد  حلكم  �ساحلا  يعد  مل  بانه 
ذهنه تق�سيم البالد وتفكيكها ”.م�سيفا ان النظام احلاكم يف دم�سق ي�ستفيد من« ال�سمت 

) الدويل( واعطائه الفر�س« للبقاء.
ودعا خدام املجتمع الدويل ،وخا�سة القوى الغربية اىل التحرك عرب جمل�س المن 
الع�سكرية«  الجراءات  فيها  مبا  ال�سوري  ال�سعب  حلماية  اجلدية  الإجييراءات  لتخاذ   «

حلمل النظام ال�سوري على وقف اعمال القتل �سد املنتف�سني �سده .
يوؤيد  ال�سوري  الوطني  املجل�س  داخل  ال�سورية  املعار�سة  من  فريقيا  ان  خدام  وك�سف 
احلوار مع النظام ويطمح للم�ساركة يف احلكم وهو افرز انق�سامات داخل هذه اجلماعة من 
النظام والثانية مت�سددة  ازاء  ،الوىل مرنة  املعار�سني وباتوا منق�سمني اىل جمموعتني 

تعمل على ا�سقاط حكم ب�سار الأ�سد.

Ëالـــقـــد احلــــجــــر…  ــر  ــض ــ� ــع ال ا¤  ـــود  ـــع ت مـــقـــابـــر  اكـــتـــûـــضـــاف  ـــمـــن:  ـــي ال

املعار�ضة ال�ضورية ترi يف Nطاب 
zال�ضد }–ري�ضا على العنف

ان  ا�سطنبول  من  ال�سوري  الوطني  املجل�س  اعترب 
يت�سمن  ال�سد  ب�سار  الرئي�س  القاه  الييذي  اخلطاب 
»حتري�سا على العنف« ويب�سر بلجوء النظام ال�سوري 

اىل »ممار�سات اكرث اجراما«.
الوطني  املجل�س  يف  الع�سو  ق�سماين  ب�سمة  وقالت 
ال�سوري الذي ي�سم معظم تيارات املعار�سة، يف موؤمتر 
على  »حتري�س  على  ينطوي  اخلييطيياب  ان  �سحايف 
ويت�سمن  الهلية،  احلييرب  على  وحتري�س  العنف، 
النظام  يوؤججه  الذي  الطائفي  التق�سيم  عن  كالما 

نف�سه وي�سجع عليه«.

المارات : �ضوريا ل ت�ضاعد 
عمل املراقبني العرب

اهلل  عبد  ال�سيخ  الميييارات  خارجية  وزييير  �سرح 
»التزاما  يرى  ل  انه  ابوظبي  يف  نهيان  اآل  زايييد  بن 
�سوريا ي�سمح« للمراقبني العرب باداء مهمتهم يف هذا 

البلد.
وقال يف موؤمتر �سحايف ان »مهمة املراقبني تزداد 
التزاما  نييرى  ل  خمتلفة.  ل�سباب  يوميا  �سعوبة 
باداء  للمراقبني  ي�سمح  ب�سكل  ال�سوري  اجلانب  من 
مهمتهم. ولال�سف هناك اعتداءات عليهم وا�سح انها 

من غر املعار�سة. هذه موؤ�سرات غر ايجابية«.

اليابا¿ قلقة من الت�ضعيد مع 
ايرا¿ وتاأمل يف حل دبلوما�ضي

اعلن وزير اخلارجية الياباين كو�سرو غيمبا انه 
ي�سعر »بقلق بالغ« من التوتر بني الغرب وايران ودعا 

اىل »حل دبلوما�سي« لالزمة.
وقال الوزير الياباين يف موؤمتر �سحايف يف ابوظبي 
م�سيق  باغالق  طهران  تهديدات  عن  �سوؤال  على  ردا 
هرمز ان اليابان »قلقة جدا من التطورات الخرة«. 
بالو�سائل  حتل  ان  يجب  امل�سكلة  ان  »نعتقد  وا�ساف 

الدبلوما�سية واحلوار مع ايران يجب ان يتوا�سل«.

حكمة العدد  
ل تعطيني �ضمكة ولكن علمني كيف ا�ضطاد

ــى  ــل ـــف ع ـــض ـــ� ـــى ي ـــن ـــم ـــي ــــى ال ــــوم ــــك الEعـــــــــــالم احل
ـــى �ـــضـــفـــحـــات ا÷ـــرائـــد ـــضz عـــل ـــ� ـــي ـــرئ ــــzال �ـــضـــا⁄ ب
اليمنية  اجلرائد  �سفحات  عن  غيابه  من  عامًا   17 بعد  مرة  لأول 
احلكومية، ن�سرت �سحيفة )14 اأكتوبر( اليمنية احلكومية فى عددها 
اإىل  »البي�س يدعو  ال�سادر الأحد، فى �سفحتها الأخرة خربًا بعنوان 
اإقامة مهرجان الت�سالح والت�سامح فى عدن« مع �سورة �سخ�سية للرئي�س 

اجلنوبى الأ�سبق على �سامل البي�س. 
البي�س  �ييسييامل  على  خييربهييا  فييى  احلكومية  ال�سحيفة  وو�ييسييفييت 
بي«الرئي�س« وهى ال�سفة التى غابت عن ال�سحف احلكومية منذ انتهاء 
بني  الوحدة  اتفاق  على  النظام  فيها  انقلب  التى   1994 �سيف  حرب 

�سمال وجنوب اليمن.
مقربة  م�سادر  »ذكييرت  ال�سحيفة:  فى  ن�سر  الييذى  اخلرب  فى  وجيياء 
من الرئي�س على �سامل البي�س اأنه يدعم بقوة اإقامة مهرجان الت�سالح 
اإقامته فى مدينة عدن. وبح�سب  املقرر  القادم  الأ�سبوع  فى  والت�سامح 
والرتاحم  التالحم  اإىل  اجلنوب  اأبناء  كافة  دعا  البي�س  فاإن  امل�سادر 
وطى �سفحة املا�سى دون رجعة والنت�سار لدماء ال�سهداء الذين ذهقت 
بالراحة  اأن ي�سعروا  �سبيل حرية اجلنوب، والذين يجب  اأرواحهم فى 

الأبدية فى قبورهم كوننا ما�سني على طريقهم«.
التى  نوعها  من  الأوىل  تعد  املرة  هذه  اإن  بر�س«  »ميياأرب  موقع  وقال 
ت�سر فيها �سحيفة حكومية اإىل خطاب البي�س وت�سفه بالرئي�س منذ 

حرب �سيف 1994.
كما �سهد عددا ال�سبت والأحد من �سحيفة 14 اأكتوبر الر�سمية عددا 
كبرا من الأخبار واملقالت املتعلقة باحلراك واجلنوبى لأول مرة اأي�سا 

منذ حرب �سيف 1994 .

 وكالت 
قرب   200 ميين  اكييرث  على  اليمن  يف  عييرث 
نحو   ( القدمي  احلجري  الع�سر  اىل  تعود 
300 الف عام( يف حمافظة املحويت غربي 

البالد.
رقي  وجود  عن  الكت�سافات  تلك  وبينت 
اجلبال  مناطق  يف  كبر  وثييقييايف  ح�ساري 
الو�سطى  اليمنية  والييهيي�ييسييبيية  امل�سنمة 
املحويت  حمافظة  نطاقها  يف  تقع  والييتييي 

بتق�سيماتها احلالية.
باملحافظة  الآثييار  مكتب  مدير  واأو�ييسييح 
حممد احمد قا�سم لوكالة الأنباء اليمنية 
�سكل  على  حفرت  املقابر  تلك  اأن  )�سباأ( 
فتحات م�ستطيله يف اأعايل اجلبال ال�ساهقة 
وتفتح اإىل الداخل ب�سكل اأو�سع وهي بهيئة 

غرفة واحدة واأحيانا اثنتني اأو اأكرث ح�سب 
املدفونة  للجثث  ال�سخرية  املقربة  احتواء 

فيها �سواء لأفراد اأو جماعات اأو عائالت.
جييدرانييهييا  يف  كييييوات  املييقييابيير  ت�سمنت 
اجلنائزي  الأثييياث  فيها  تو�سع  الداخلية 
الفخارية  والأواين  الأدوات  ي�سم  والييذي 
واحلربية للمتوفني وهي مو�سوعه باأ�سلوب 
ودهييورا  اأعييوامييا  بقاءها  ي�سمن  مميز  فني 

طويلة.
اكت�ساف  اليينييادرة  املكت�سفات  هييذه  وميين 
مقتنيات اأثرية نادرة يف مديرية بني �سعد 
يزيد عددها عن األف قطعه اأثرية ملراحل 
والذي  القدمي  احلجري  الع�سر  من  قدمية 
�سنة  األييف   300 قبل  ما  اإىل  تاريخه  يعود 

قبل امليالد.



           -خا�س:

ت�سبب مبلغ 1500 دولر اأمريكي يف 
مقتل �سائق �سيارة ليموزين يف منطقة 
تفا�سيل  ويف  بنيويورك  ريييا  ا�ستو 
الق�سة التي ح�سلت عليها غربة نيوز 
ال�سركة  �ساحب  من  مقرب  م�سدر  من 
لأ�سباب  اأ�سمه  عيين  الإفيي�ييسيياح  رف�س 
ليموزين  �سركة  �ساحب  ،اأن  �سخ�سية 
من اأ�سل م�سري  يدعى حممد ويلقب 
 1500 مبلغ    دفييع  رفيي�ييس  بييي«مييايييك« 
يعملون  الذين  ال�سائقني  لأحد  دولر 
اأ�سل  اأجييره  وهو من  لديه كجزء من 
اأمريكي ،مما دفع ال�سائق اإىل القدوم 
ملنزل �ساحب ال�سركة للمطالبة مباله 
املبلغ  اإعطائه  رف�س  الأخيير  اأن  اإل 
ال�سائق  قييام  حتى  الأميييور  وتييطييورت 
م�سوبا  م�سد�سه  ميين  اليينييار  بيياإطييالق 
باŒاه مايك ولكن الأقدار �ساءت اأن 
املوت  ر�سا�سة  لت�ستقر  الهدف  يخطاأ 
يف  �سائقا  يعمل  الييذي  زميله  راأ�ييس  يف 

نف�س ال�سركة.
رجييال  ح�سور  قبل  اجلييياين  هييرب 
تفا�سيل  على  اطلعوا  الذين  ال�سرطة 

الليموزين  �سركة  �ساحب  من  احلادث 
،وبقي القاتل متواريا عن الأنظار ملدة 
عليه  القب�س  مت  حتى  تقريبا  �سهر 
النووي  احلم�س  خييالل  ميين  مييوؤخييرا 

الق�ساء  اإىل  حتويله  ،ومت  عرقه  يف 
لينال جزاء ما اقرتفت يداه .

يذكر اأنه كرثت يف الآونة الأخرة  
حوادث القتل الناجمة عن اخلالفات 

لديهم  والعاملني  العمل  اأربييياب  بييني 
جراء التاأخر يف دفع الرواتب ب�سبب 
اجل�سع و تردي الأو�ساع القت�سادية 

    .

 وكالت
منع  العليا  الأمركية  املحكمة  اأكدت 
الأجانب من متويل احلمالت النتخابية 
يف البالد �سواء على امل�ستوى الحتادي 
احلزب  فيه  يجري  وقت  يف  املحلي،  اأو 
اجلمهوري انتخابات متهيدية يف ولية 
ميت  فيها  ي�سجل  اأن  يتوقع  نيوهام�سر 
متثيل  طريق  على  ثانيا  فييوزا  روميينييي 

حزبه يف ال�سباق اإىل البيت الأبي�س.
الت�سعة  املييحييكييميية  قيي�ييسيياة  ورفيي�ييس 
يف  يقيمان  اأجنبيان  به  تقدم  ا�ستئنافا 
الوليات املتحدة مبوجب تاأ�سرة عمل 
موؤقتة ويرغب كل منهما يف تقدمي تربع 
مايل حلملة اأحد املر�سحني الرئا�سيني.

الكندي  املحامي  هو  املدعيني  واأحييد 
ا�سمه  ك�سف  اليييذي  بلومان  بنجامني 
يف  يرغب  اأنييه  اإىل  م�سرا  ال�سكوى،  يف 
للرئي�س  النتخابية  احلملة  متويل 
باراك اأوباما، يف حني اأن املدعي الثاين 
هو مواطن كندي اإ�سرائيلي -مل يك�سف 
ويريد متويل منظمة حمافظة  ا�سمه- 
التمهيدية  لالنتخابات  مر�سح  وحملة 

للحزب اجلمهوري.
ترفقه  مل  واحد  �سطر  من  قرار  ويف 
املحكمة  اأكييدت  تو�سيح،  اأو  تعليل  باأي 
القرار املطعون به وال�سادر عن املحكمة 
والقا�سي  وا�ييسيينييطيين  يف  الحتييياديييية 
متويل  يف  امل�ساركة  من  الأجييانييب  مبنع 
بذلك  مييوؤكييدة  النتخابية،  احلييمييالت 
اأ�سدرته يف يناير/كانون  قرارا مماثال 

الثاين 2010.
وكيييانيييت املييحييكييميية الحتييييادييييية يف 
وا�ييسيينييطيين قيييد رفيي�ييسييت دعييييوى تقدم 
رف�سها  معللة  ال�سخ�سان،  هيييذان  بها 
والييذي   2002 عييام  ال�سادر  بالقانون 
مينع الأجانب من امل�ساركة يف متويل اأي 

حملة انتخابية.
اأن هذا  املدعيان  يوؤكد  ويف دعواهما 
لأنه  الأمركي  للد�ستور  خمالف  املنع 
عليها  املن�سو�س  التعبر  حرية  ينتهك 

يف التعديل الأول من الد�ستور.

وين�س قانون 2002 املتعلق باحلمالت 
من  اأجنبي  اأي  منع  على  النتخابية 
مبا�سر  غر  اأو  مبا�سر  ب�سكل  امل�ساهمة 
اأكانت  �سواء  انتخابات  اأي  متويل  يف 
اأو حملية. كما يحظر -حتت  احتادية 
م�ساعدة  الغرامة-  اأو  ال�سجن  طائلة 
الأجانب على انتهاك هذا املنع اأو طلب 

م�ساهمتهم املالية اأو قبولها.
اأغييلييب ال�ييسييتييطييالعييات تييرجييح فوز 
عن  الأمركي  ال�سباق  ببطاقة  رومني 

احلزب اجلمهوري 
ناخب  األف   250 نحو  دعي  انتخابيا 
�سمال  يف  ال�سغرة  نيوهام�سر  ولية  يف 
�سرق الوليات املتحدة لختيار املر�سح 
اأوبييياميييا يف  اأن يييواجييه  اليييذي يييييودون 
بني  من  املقبل  الثاين  نوفمرب/ت�سرين 
احلزب  ميين  رئي�سيني  متناف�سني  �ستة 

اجلمهوري.
و�سهدت احلملة النتخابية مناف�سة 
�سديدة واجه فيها حاكم ما�سات�سو�ست�س 

ميييييت رومييينيييي انيييتيييقيييادات لذعيييية من 
مناف�سيه تناولت ب�سورة خا�سة �سجله 
املر�سح  تقدم  لوقف  �سعيا  الأعمال،  يف 
الراأي  ا�ستطالعات  اأغلب  تتوقع  الذي 
فوزه بح�سوله على 33% من امل�ستطلعني، 
اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  اآخيير  بح�سب 

جامعة �سافوك وتلفزيون �سفن نيوز. 
اأن تكون  الثانية فيتوقع  املرتبة  اأما 
بول  رون  بني  �سديدة  عليها  املناف�سة 
)20% بح�سب ا�ستطالع الراأي( وحاكم 
 )%13( هانت�سمان  جون  ال�سابق  يوتا 

الذي األقى بكل ثقله يف نيوهام�سر.
وقال هانت�سمان م�ساء الثنني خالل 
مهرجان انتخابي »ثمة اأمر ما يجري.. 

�سنفاجÅ العديدين غدا«.
اأنهم  نيوهام�سر  ناخبي  عن  ويعرف 
اللحظة  يف  اإل  قييرارهييم  يتخذون  ل 
اأحيانا  هذا  قرارهم  ويكون  الأخييرة، 

مفاجئا.
النتخابات  Œري  نيوهام�سر،  وبعد 

التمهيدية املقبلة يوم 21 يناير/كانون 

حيث  اجلنوبية  كييارولييينييا  يف  الييثيياين 

ا�ستطالعات  اأي�سا  رومني  ميت  يت�سدر 

الراأي.

ال�ستة  اجلييمييهييوريييون  وامليير�ييسييحييون 

املتناف�سون هم رومني )64 عاما( الذي 

يراهن على خربته كرجل اأعمال ليوؤكد 

اأنه موؤهل اأكرث من �سواه لت�سحيح الو�سع 

عاما(،   76( بييول  ورون  القت�سادي، 

وريك  عييامييا(،   51( هانت�سمان  وجييون 

�سانتوروم )53 عاما( ال�سيناتور ال�سابق 

عن بن�سلفانيا واملحافß املت�سدد، ونيوت 

غينغريت�س )68 عاما( الرئي�س ال�سابق 

ملجل�س النواب، وريك بري )61 عاما( 

حاكم تك�سا�س املحافß املت�سدد.
www.ghorbanews.com

‚ا �ضاحب الûضركة العربي..وانكûضف القاتل بف�ضل حم�ض عرق¬ النوو…

zريا }ا�ضتو  يف  ليموزين  �ضائ≤  بحياة  تود…  دولر   1500

البالد  يف  النتخابية  احلمالت  متويل  من  الأجانب  متنع  العليا  الأمÒكية  املحكمة 

3 fiليات FRIDAY , JANUARY 13 . 2012   / Vol . 5 - Issue 127

اأ�سبوعية حرة م�ستقلة
تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات
العربية يف املهجر ، وتغطية
اأخبار الوطن العربي والعامل

ت�سدر يف نيويورك وتوزع
يف الوليات املتحدة الأمريكية

الناTضرا¿

ºعبد√ املوتي / عاد∫ قا�ض
917 - 488 - 9650

املدير التحريري
 والتنفيذي

عبد√ احمد املوتي 

مكتب مي�سغن
fiمد õNام

313-358-6818

مكتب اليمن - �سنعاء 
يحي fiمد ا÷ماعي
3472106606

 مدينة اب 
 عبد الغني اليو�ضفي 
777883616

مكتب فل�سطني
عبداˆ فواد ابو حûضيûض

ت�سوير
�ضعيد التب

تلفون
9734897121

الخراج الفني

Ghorba News

 Arab _ American

Newspaper

 Published in New York

Publishers

Abdo Almutti

Adel Kassim

Manager

Abdo Ahmad Almutti

Photographer

Said Elatab

6825 5th ave

Brooklyn ny 11220

Tel : 718-680-6800

Fax : 718-301-1795

E:ghorbanews1@yahoo.com

www.ghorbanews.com



www.ghorbanews.com

fiFRIDAY , JANUARY 13 . 2012   / Vol . 5 - Issue 127ليات4

مركõ م�ضتûضفى بروكلني

دعوة حلفل افطار لأWباء 
من املجتمع العربي يف مركõ بيت املقد�ض ال�ضالمي

 The Brooklyn Hospital Center to Host Physician Networking Breakfast

 for Physicians from the Arab/Muslim

Community at Beit El-Maquidis Islamic Center

ـــــــــطـــــــــا∫ flـــطـــ§  اEب
ــدا     ــوري ــل ف يف  ــÒات  ــج ــف ت

 
 قالت ال�سلطات الأمركية اإن رجال مولودا يف كو�سوفو وحا�سال على اجلن�سية 
الأمركية، اتهم  مبحاولة احل�سول على متفجرات واأ�سلحة نارية ملهاجمة من�ساآت 

اأعمال ومركز لل�سرطة يف فلوريدا.
للدمار  �سالح  ا�ستخدام  يف  بال�سروع  عاما(   25( اأو�سماكات�س  �سامي  واتهم 
اأنها  يظن  كييان  ما  ا�ستالمه  عقب  املا�سي  ال�سبت  م�ساء  اعتقل  بعدما  ال�سامل، 

متفجرات واأ�سلحة نارية من عميل �سري ملكتب التحقيقات الحتادي.
بتجهيز  ذلك  بعد  قام  املتهم  اإن  الأمركي  العام  املدعي  عن  �سادر  بيان  وقال 
اإيرلندية. وكان عمالء  اأنها �سيارة مفخخة بق�سد تفجرها خارج حانة  ما ظن 

املكتب قد اأبطلوا مفعول تلك العبوات.
وقال البيان اإن اأو�سماكات�س كان يعتزم اأي�سا لف حزام نا�سف حول و�سطه واأن 
»يدخل مكانا فيه كثر من النا�س«، م�سيفا اأنه كان يريد احتجاز رهائن واملطالبة 

باإطالق �سراح �سجناء مل يحدد هويتهم.
التحقيقات  ملكتب  ال�سري  العميل  م�سلم-  اإنه  قال  -الذي  اأو�سماكات�س  واأبلغ 
باأنه »ل بد اأن ‰وت، فلماذا ل ‰وت ميتة اإ�سالمية?«. وقال »اإن دم امل�سلم اأغلى 
اأ�سابت  التي  الأخطاء  عن  الق�سا�س  »يريد  واإنه  بالإ�سالم«،  يوؤمن  ل  من  دم  من 

امل�سلمني«.
اإن املتهم وقبيل اعتقاله اأعد �سريط فيديو مدته ثماين دقائق  وقال البيان 
لتنفيذ  دوافعه  فيه  �سارحا  التحقيقات  عميل  طلب  على  بناء  و�سجله  لنف�سه، 

الهجوم املزمع.
التحقيقات  مكتب  اأبلغ  �سخ�س  فجره  قد  اأو�سماكات�س  مع  التحقيق  وكييان 
رايات متثل  الرجل طلب احل�سول على  باأن  املا�سي  �سبتمرب/اأيلول  الحتادي يف 

تنظيم القاعدة.
 

رويرتز  

 The Brooklyn Hospital Center (TBHC) will host a
Networking Breakfast for Physicians from the Arab/

 Muslim Community, Thursday, January 19, 2012, from 9
a.m. to 10:30 a.m., the Beit El-Maquidis Islamic Center, 62-

 64 6th Avenue, Brooklyn, NY.  The event is hosted by the
hospital’s Pediatric Department, Division of Hematology/
Oncology and sponsored by Octaphara Plasma, Inc.

 Kenneth Bromberg, MD, Chair of the Brooklyn Hospital
 Center’s Department of Pediatrics, will open the session
 with a welcome and a brief overview of the department’s
  specialties, achievements, and work in the community.
 Habib Joudeh, a leader in the Arab/Muslim community
 and a member of TBHC’s Community Advisory Board, will
 also be on hand to welcome community physicians to the
 event.  A presentation by Swayam Sananandan, MD, Chief
 of the Division of Pediatric Hematology about the hospital’s

Hematology/Oncology Program will be followed by a Q&A.
 “Our goal is to increase awareness about TBHC’s
 Hematology/Oncology program,” says Dr. Sananandan,
 noting the division was established over 20 years
 ago and provides state-of-the-art medical care for
 children and adolescents with blood disorders or
 cancer. “We want to ensure that members of the
 Arab/Muslim community are aware of our work
 and ability to provide the highest quality care.”
 For additional information or to RSVP, contact Sakibeh
 Mustafa, Arab/Muslim Community Outreach Coordinator,
 at 917-957-2651. For more information on TBHC’s
 Division of Pediatric Hematology, visit http://bit.ly/wj8lUY

###
 The Brooklyn Hospital Center:

 Founded as the borough’s first voluntary hospital, The

 Brooklyn Hospital Center (TBHC) has been keeping
 Brooklyn healthy since 1845.  Today, it is a 464-bed
 teaching hospital, offering primary and specialized medical
 care, sophisticated diagnostic and therapeutic services,
 cutting-edge technology, and specialized surgery to
 nearly 300,000 patients annually.  Located in the heart
 of Brooklyn’s downtown revitalization district, TBHC
 is a member of the New York-Presbyterian Healthcare
 System and the Brooklyn academic and clinical affiliate
 of Weill Medical College of Cornell University.  TBHC
 has fully accredited, independent residency programs
 in Emergency Medicine, Internal Medicine, General
 Surgery, Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Family
 Medicine, General Dentistry and Oral and Maxillofacial
 Surgery, and trains more than 250 physicians each year.

  The Brooklyn Hospital Center   /  121 DeKalb Avenue    /   Brooklyn, NY  11201
    Contact: Beryl Williams 718-250-8344

            Contact: Nadine Woloshin 212-843-8041; 917-699-9456
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بعد اأقل من 24 �ساعة على خطابه 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  فاجاأ  املطول 
�ساحة  يف  املحت�سدين  موؤيديه  الأ�سد 
عندما  دميي�ييسييق  بييو�ييسييط  الأميييوييييني 
اأكد  بت�سريحات  ليديل  عليهم  خرج 
خاللها حتمية الن�سر على ما و�سفها 

باملوؤامرة.
وظهر الأ�سد اأمام الآلف من اأن�ساره 
الأمويني يف دم�سق مرددا:  �ساحة  يف 
اإىل  الأمام  اإىل  امل�ستقبل  اإىل  »لننظر 
القوية  �سوريا  اإىل  نحب  التي  �سوريا 
�سوريا العزة والكرامة«، واأ�ساف »ن�سر 
الإ�سالح  الأمام نخف�س يدا على  اإىل 
واأخرى ملكافحة الإرهاب«، »ن�سر اإىل 
الأمام بخطوات واثقة ر�سينة ثابتة 
ل مكان فيها لالنتهازيني واجلبناء ول 

مكان فيا للتخلف.
اأن  موؤيديه  خماطبًا  الأ�سد  واأكييد 
اأدنى  دون  من  »�سينت�سرون  ال�سوريني 
»�سننت�سر  وكرر:  املوؤامرة«،  على  �سك 
املييوؤامييرة«،  على  �سك  اأدنيييى  دون  ميين 
الأخييرة  مرحلتهم  يف  »اأنييهييم  مييوؤكييدًا 

لهم  نهاية  و�سنجعلها  املييوؤامييرة  ميين 
وملخططاتهم«.

»�سبيحة  �سعارات  احل�سود  وردد 
لالأبد لعيونك ب�سار الأ�سد«، و«ال�سعب 

بالدم  »بييالييروح  الأ�ييسييد«،  ب�سار  يريد 
نفديك يا ب�سار«.

وو�ييسييف حمييي الييدييين الييالذقيياين 
ع�سو املجل�س الوطني ال�سوري خروج 

الأ�سد و�سط موؤيديه باخلروج املنظم 
هذه  اأن  مييوؤكييدا  م�سبقا،  له  املخطط 
عنا�سر  اإل  هي  ما  املييوؤيييدة  احل�سود 
الأمن واجلي�س وال�سبيحة متخفية يف 

زي مدنني«.
الرئي�س  »بييدا  الالذقاين  واأ�ساف 
فقط  جملتني  واألقى  خائفا  ال�سوري 
ثم اختفى، وذلك ل�سرف الأنظار عن 

الواقع الأليم الذي تعي�سه �سوريا و.
عييلييي ح�سن  قييييال  وميييين جييانييبييه، 
الثورة  تن�سيقيات  با�سم  املييتييحييدث 
 1000 من  اأكييرث  رفعت  اإنييه  ال�سورية 
اأم�س،  كييذاب«  »يييا  عليها  كتب  لفتة 
للتنديد بخطاب  الع�سرات   كما خرج 

الأ�سد الرابع.
اأ�ساتذة  هيينيياك  اأن  ح�سن  واأكييييد 
جامعيون مت ف�سلهم لرف�سهم اخلروج 
ح�سرها  التي  التاأييد  مظاهرة  يف 

الأ�سد.

 ¤Eا{ الأمـــــويـــــني  ـــة  ـــاح ـــض � يف  ــح  ــي ــض ــ� ي ـــــد  الأ�ـــــض
z∂ــضــبــيــحــة لــعــيــونــT{ ¿ــضــود يـــــردوûواحلــ ..zالأمــــــــام

واملواجهة..  العنف  على  ي�سجع  الأ�سد  فرن�سا: 
ب�سار يتنحى  لييكييي  الييوقييت  حيييان  ووا�ييسيينييطيين: 

قال وزير اخلارجية الفرن�سي اآلن جوبيه اإن اخلطاب الذي األقاه الرئي�س 
ال�سوري ب�سار الأ�سد »يح�س على العنف وينكر الوقائع« على الأر�س.

واأعرب جوبيه يف موؤمتر �سحايف عقده يف باري�س عن �سدمته ملا جاء يف 
يف  ويحمل  نتوقعه،  كنا  ما  عك�س  على  »جاء  اأنه  اإىل  م�سرا  الأ�سد،  خطاب 

طياته اإنكارا للوقائع«.
الأطيييراف«،  بني  واملواجهة  »العنف  اإىل  يدعو  اخلطاب  اأن  من  وحييذر 

م�ستنكرا ما جاء فيه.
من جانبها، قالت الوليات املتحدة اليوم اإن الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد 

األقى يف خطابه بامل�سوؤولية على اجلميع با�ستثناء نف�سه.
نولند  فيكتوريا  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  واأو�سحت 
يف موؤمتر �سحايف اأن الأ�سد »متكن اأثناء خطابه من اإلقاء اللوم على موؤامرة 
اأجنبية كبرة جدا فيما يتعلق بالو�سع يف �سوريا، وهي ت�سمل الآن جامعة 

الدول العربية ومعظم املعار�سة ال�سورية واملجتمع الدويل باأ�سره«.
واأ�سافت: »اإنه يلقي امل�سوؤولية على اجلميع اإل على نف�سه. وفيما يتعلق 
مب�سوؤوليته اخلا�سة عن العنف يف �سوريا يبدو اأنه رف�س ب�سدة اأي م�سوؤولية 

اأو اأي يد لقواته الأمنية«.
ولفتت نولند اإىل اأن الأ�سد »فعل كل �سيء �سوى ما يحتاج القيام به، وهو 
الوفاء باللتزامات التي قدمتها �سوريا اإىل اجلامعة العربية باإنهاء العنف، 
و�سحب الدبابات والأ�سلحة الثقيلة من املدن، وال�سماح بدخول ال�سحافيني، 
للحوار  حقيقية  مب�ساحة  وال�سماح  ال�سيا�سيني،  ال�سجناء  �سراح  واإطييالق 

ال�سيا�سي«.
الرجل  يعد  فلم  يتنحى..  اأن  لالأ�سد  الوقت  حان  »اأنه  نولند  واأو�سحت 
الذي ميكنه قيادة �سوريا يف الŒاه الذي ينبغي اأن تذهب اإليه«، م�سرة اإىل 
اأن اجلامعة العربية »تفعل ما بو�سعها ملحاولة توفر م�ساحة لهذه املعار�سة، 

لكن من الوا�سح اأنه يتحدى ذلك«.
العربية  العمل قدما مع اجلامعة  �سنوا�سل  اأننا  اأو�سحنا  »لقد  واأ�سافت: 
به ملحاولة  يقوم  اأن  الدويل  للمجتمع  ما ميكن  اآخرين مبا يف ذلك  و�سركاء 

زيادة ال�سغط، واإنهاء العنف، وال�سماح مب�ساحة للتغير يف �سوريا«.
الأمن  جمل�س  اأن  تعتقد  تزال  »ل  الأمريكية  الإدارة  اأن  نولند  واأكييدت 
الدويل تاأخر يف اإ�سدار بيان قوي لدعم ال�سالم والأمن، ويف دعم التحركات 
م�سودة  اإىل وجود  �سوريا«، م�سرة  �سعب  مل�ساعدة  اأخذها  التي علينا جميعا 
رو�سية »�سعيفة« مل�سروع قرار تناق�س حاليا يف نيويورك، و«لدينا م�ساورات 

جارية حول كيفية تقويتها«.

الييعيي�ييسييكيير والإخيييييييوان وامييريييكييا يييتييفييقييون على 
ا�سرئيل عييلييى  احلييييرب  متيينييع  د�ييسييتييورييية  مييييادة 

�سرب  عييدم  ل�سمان   .. تكت�سف  جديدة  قنبلة  المريكية  بالوثائق   
واملوؤ�س�سة  والخوان  المريكان  بني  التوافق  مت  القادمة  املرحلة  ا�سرائيل 
الع�سكرية بنزع قرار احلرب من يد رئي�س اجلمهورية القادم اأو حتي حزب 
الغلبية.. وقالت الوثيقة انه �سوف ت�ساف مادة ت�سريعية جديدة للد�ستور 
وجماعة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني  بالتوافق  حاليا  اإعدادها  يجرى  امل�سرى 

الإخوان امل�سلمني مبباركة الوليات املتحدة.
املادة اجلديدة تنزع حق رئي�س اجلمهورية فى النفراد باتخاذ القرارات 
الطابع  لها  يكون  خارجية  اأو  داخلية  نزاعات  وجود  حال  فى  الع�سكرية 
الع�سكرية حق  املوؤ�س�سة  املادة كذلك  ، ومتنح  اأو قرار ب�سن احلرب  احلربى 

العرتا�س اإذا راأت اأنها ل تخدم ال�سالح امل�سرى القومي.
كل  فى  الت�سريع  هييذا  على  وافقوا  امل�سلمني  الإخيييوان  اأن  امل�سدر  واأكييد 
موؤخرا  الأمريكية  الإدارة  حديث  واأن  الأمريكيني  امل�سئولني  مع  جل�ساتهم 
امل�سرية  ال�سالم  معاهدة  لحييرتام  الإخييوان  جانب  من  �سمانات  وجود  عن 

الإ�سرائيلية كان يق�سد هذا الت�سريع ب�سكل مبا�سر ..

املعار�ضة  تûضرPم  على  اللوم  يلقي  ومناع  بالتدويل  يطالب  غليو¿ 
 راأى املجل�س الوطني ال�سوري اأن خطاب الرئي�س 
ال�سوري يجب اأن يدفع العرب لرفع امللف اإىل جمل�س 
الأمن، يف حني راأت هيئة التن�سيق الوطني اأن الأ�سد 

ك قوى املعار�سة  qي�ستمد قوته من تفك
الرئي�س  خييطيياب  عييلييى  دويل  تعقيب  اأول  يف 
ب�سار  الرئي�س  املتحدة  الوليات  اتهمت  ال�سوري، 
عن  له  م�سوؤولية  اأي  »اإنييكييار«  اإىل  بال�سعي  الأ�سد 
قوله  على  تعليقًا  وذلييك  �سوريا،  يف  العنف  اأعمال 
اإنه »ل يوجد اأي اأمر على اأي م�ستوى« لإطالق النار 
اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وقالت  املحتجني.  على 
الأمركية فيكتوريا نولند، يف ت�سريح �سحايف، »من 
ه اأ�سابع  qاملثر الإ�سارة اإىل اأن الأ�سد يف خطابه وج
اأنها   qاإىل موؤامرة خارجية وا�سعة، اإىل حد التهام 
ت�سم اجلامعة العربية وغالبية املعار�سة ال�سورية 

وكل املجتمع الدويل«.
اأنه  »يبدو  اأخرى  جهة  من  الرئي�س  اأن  واأ�سافت 
ينكر بقوة اأي م�سوؤولية لدور قواته الأمنية نف�سها 

عن اأعمال العنف يف �سوريا«.
املجل�س  رئي�س  غييليييييون،  بييرهييان  اتييهييم  بييييدوره، 
خطابه  عرب  قطع  باأنه  الأ�سد  ال�سوري،  الوطني 
الأخر »اأي فر�سة ملبادرة عربية اأو غر عربية«. 
ي،  qالتنح غر  منه  ينتظر  يكن  مل  ال�سعب  اأن  وراأى 
ودعا العرب اإىل حتويل امللف ال�سوري اإىل جمل�س 
مدينة  يف  عقده  �سحايف  موؤمتر  يف  وقييال،  الأميين. 
اإ�سطنبول الرتكية، »الرد الوحيد على هذا اخلطاب 
يجب  الأ�سد  خطاب  اأن  وراأى  الثورة«.  ا�ستمرار  هو 
وطلب  الثورة«،  مع  الوقوف  اإىل  العرب  »يدفع  اأن 
الأمن.  جمل�س  اإىل  امللف  ورفييع  الدولية  احلماية 
بال�سلوع  العرب  »اتهم  ال�سوري  الرئي�س  اأن  وراأى 
واأن  العربية«،  املبادرة  اإىل  موؤامرة ومل يتطرق  يف 
واجلامعة  العربي  العمل  �سد  موجهًا  كان  خطابه 
من  »بات  م�سيفًا:  عربية«،  تعد  »مل  اإنها  قال  التي 
املبادرة  يرف�س  ال�سوري  النظام  اأن  متامًا  الوا�سح 

العربية«.
كل  يرهن  »مل  الوطني  املجل�س  اأن  غليون  واأكييد 
اأوراقه بيد اجلامعة العربية«، م�سيفًا اأن وفدًا من 
اأمينها  للقاء  املتحدة  الأ·  اإىل  �سيتوجه  املجل�س 
على  �سدد  اأنييه  غيير  اليي�ييسييوري،  امللف  لبحث  الييعييام 

�سرورة دعم اجلامعة العربية لهذه اخلطوة.
الوطني  التن�سيق  هيئة  رئي�س  اأكد  ال�سياق،  ويف 
النظام  اإ�سرار  اأن  املناع،  هيثم  املهجر،  يف  ال�سورية 
على احلديث عن املوؤامرة »اأكرب خطيئة« يرتكبها، 
اأطياف  ودعا  للواقع.  فهمه«  »عدم  على  تدل  لأنها 
الأ�سد  اأن  وراأى  الوحدة،  اإىل  ال�سورية  املعار�سة 
ي�ستمد قوته من تفكك قوى املعار�سة، م�سرًا اإىل اأن 
املطلوب هو التفاق على برنامج عمل م�سرتك »قادر 

على الفعل واإ�سماع �سوت واحد لكل ال�سوريني«.
يف  الع�سو  قيي�ييسييميياين،  ب�سمة  قييالييت  بيييدورهيييا، 
ينطوي  اخلطاب  اإن  ال�سوري«،  الوطني  »املجل�س 
على »حتري�س على العنف، وحتري�س على احلرب 
الطائفي  التق�سيم  عن  كالمًا  ويت�سمن  الأهلية، 

جه النظام نف�سه وي�سجع عليه«. qالذي يوؤج
الرئي�س  خطاب  املالح  هيثم  املعار�س  وو�سف 

الأ�سد باأنه »نوع من الدعاية )...( يريد اأن يقول 
واأنه  طيب،  اإنه  العربي  وللعامل  الييدويل  للمجتمع 
، لكن الأمر لي�س كذلك. لن يختلف اأي �سيء  qسيتغر�

يقوم به«.
من جانبه، قال ع�سو »املجل�س الوطني ال�سوري« 
حممد يا�سني النجار اأن الرئي�س الأ�سد اأقرq بطريقة 
الأو�ييسيياع.  على  ال�سيطرة  بفقدان  مبا�سرة  غيير 
وبخ�سو�س تاأكيد الأ�سد قبول اأطراف يف املعار�سة 
النجار  اأكييد  �سرية،  بطريقة  ال�سلطات  حميياورة 
مزيفة  �ييسييورة  لر�سم  حميياوليية  يكون  قييد  ذلييك  اأن 
ال�سيا�سي  املفو�س  رف�س  بيييدوره،  املعار�سة.  عيين 
احلوار   ßاحلاف وائييل  ال�سوري  الوطني  لالئتالف 
اأن من يحاول احلوار مع  وراأى  ال�سوري،  النظام  مع 
ومعاونيه  ال�سوري  الرئي�س  د  qوتوع »خائن«،  الأ�سد 
با�سم  الناطق  اأكييد  اآخييير،  جانب  ميين  باملحاكمة. 
جمل�س الثورة خالد اأبو �سالح اأن ال�سعب ال�سوري مل 
ل على خطاب الأ�سد، وراأى اأن الإ�سالحات  qيكن يعو
التي حتدث عنها الرئي�س ال�سوري »مردودة عليه«، 

لأن الأمور مل تتغرq منذ اآخر اإطاللة له.
) رويرتز، يو بي اآي(

.. بيييييي�ييييييسييييييار  خيييييييطييييييياب  تييييييييوابييييييييع 
البالد يعم  وغ�سب  بالع�سرات  �سهداء 

 
�سرح املكتب العالمى للثورة ال�سورية خالل خطاب ب�سار الذي دام اأكرث من 
طفلة  ت�سليم  ،مت  �سوريا  على  العاملي  و  العربي  العامل  تواطوؤ  عن  ون�سف  �ساعة 
اأ�سهر اىل عمها وهي جثة هامدة،حيث كانت معتقلة  يف كرم الزيتون عمرها 4 
مع والديها يف �سجون النظام يف حم�س،بينما ل توجد اأية معلومات عن والديها 
حتى الآن، كما قامت ع�سرات املظاهرات يف خمتلف املدن والقرى ال�سورية لتندد 

باخلطاب وتطالب برحيل ال�سفاح ،قابلتها عنا�سر المن بالر�سا�س احلي .

عائلة �سورية نزحت اىل الردن ت�ستمع اىل الرئي�س ال�سوري يف خميم احل�سني يف عمان )رويرتز(



�سركات اإ�سرائيلية �سغرة تقيم عالقات 
Œارية مع اإيران وت�سرب معلومات للمو�ساد

 
حذرت م�سادر اإ�سرائيلية 
اغتيال  على  اإيييراين  رد  من 
اأحييمييدي  م�سطفى  الييعييامل 
اأم�س،  طييهييران  يف  رو�ييسييان، 
وقالت اإن الرد الإيراين قد 
يتمثل يف عمليات يف اخلليج 
العربي اأو يف ق�سف �ساروخي 
كليهما  يف  اأو  اإ�سرائيل  �سد 
معا. وقال الربوف�سور عوزي 

رافيل، الباحث يف ال�ساأن الإيراين بجامعة تل اأبيب، اإن العامل الإيراين 
م�سطفى رو�سان هو امل�سوؤول عن املمتلكات يف مفاعل ناتانز النووي الذي 
يعترب موقعا ا�سرتاتيجيا يف امل�سروع النووي الإيراين. وحر�س اإيران على 
ك�سف النباأ عن عملية اغتياله مل ياأت �سدفة; »اإ‰ا هو متهيد لتوجيه رد 
اإ�سرائيل«. واأ�ساف خالل حديث مع  اأو �سد  قد يكون يف اخلليج العربي 
الإذاعة الإ�سرائيلية، اأم�س، اأن الأ�سهر الثمانية املقبلة �ستكون حا�سمة 
يف املو�سوع النووي الإيراين. وعلى اجلميع اأن يتوقعوا ردا اإيرانيا على ما 
تتعر�س له اجلمهورية الإ�سالمية من �سربات متالحقة: »فهي لن تظل 
تهدد بالكالم ومتهد حاليا لتوجيه رد حتافß فيه القيادة الإيرانية على 

كرامتها«.
الإ�سرائيلية  املخابرات  جلهاز  الأ�سبق  الرئي�س  حييذر  جهته،  من 
)املو�ساد(، داين ياتوم، من ق�سف �ساروخي اإيراين على اإ�سرائيل انتقاما 
لتكرار عمليات الغتيال التي يتعر�س لها علماء الذرة، واآخرها اغتيال 

رو�سان، يف طهران �سباح اأم�س.
والتبجح  اإ�سرائيل  اإىل  التهام  اأ�سبع  اإيييران  توجيه  اإن  ياتوم  وقال 
اإىل حرب تدفع  الإ�سرائيليني قد يجر  امل�سوؤولني  يبديه عدد من  الذي 
ثمنها اإ�سرائيل واإيران، يف حني اأن الت�سلح النووي الإيراين م�سكلة عاملية 
ل يجوز لإ�سرائيل وحدها اأن تخو�سها. واأ�ساف ياتوم اأن الغتيالت مثل 
العقوبات املفرو�سة على اإيران مل توقف ولن توقف امل�سروع الإيراين، 
واأنه يخ�سى من اأن تكون اإيران قد بلغت حد الالرجعة يف هذا امل�سروع، 
وقال:  النووي،  ال�سالح  لإنتاج  يلزمها  ما  كل  على  ح�سلت  قد  تكون  واأن 
»ولذلك يبدو اأنه مل يعد هناك بد من اللجوء اإىل اخليار الع�سكري �سد 
اإيران، �سرط اأن تقود احلرب الوليات املتحدة ومعها العامل اأجمع ولي�س 

اإ�سرائيل وحدها«.
اغتيال  م�سوؤولية  حتمل  عن  امتنعت  قد  الر�سمية  اإ�سرائيل  وكانت 
�سديد  باإبراز  ن�سرت  الإ�سرائيلية  الإعالم  و�سائل  ولكن  رو�سان.  العامل 
الأنباء عن اأن العملية نفذت بالتعاون بني »املو�ساد« ومنظمة »جماهدين 
خلق« الإيرانية املعار�سة، كما ورد يف مدونة الكاتب الأمركي، ريت�سارد 
على  اعتمادا  النوع  هذا  من  معلومات  ن�سر  يف  املتخ�س�س  �سيلفر�ستاين، 

»م�سدر اأمني كبر يف اإ�سرائيل«.
الذي  الأميين،  ل�سوؤون  طهران  حاكم  نائب  ت�سريحات  كذلك  واأبييرزت 
اتهم اإ�سرائيل بتنفيذ عملية الغتيال. ونقل عنه قوله اإن العبوة التي 
اغتيال  يف  ال�سابق  يف  ا�ستخدامها  مت  لعبوات  م�سابهة  ا�ستخدامها  مت 
علماء اإيرانيني اآخرين. واأبرزت ما ورد يف �سحيفة »لو فيغارو« الفرن�سية 
من اأن اإ�سرائيل Œند موؤخرا منفيني اإيرانيني يف اخلارج من الأكراد يف 
العراق وتدربهم على عمليات كوماندوز ع�سكرية لتنفيذ عمليات اغتيال 

وتفجر على الأرا�سي الإيرانية.

www.ghorbanews.com

FRIDAY , JANUARY 13 . 2012   / Vol . 5 - Issue 127اأNبار العرب6

kا¶gبا kمناK ¿يدفعو ºال�ضتمرار يف –د… ا�ضرائيل �ضيجعله
ــــو مـــاز¿  ا�ـــضـــرائـــيـــل تــفــر�ــض عـــقـــوبـــات �ــضــد الــرئــيــ�ــض اب

 Òـــــــ≤ مـــعـــايـــ ــــº وف gــــار ــــي ــــت Nا ºــــ ــــت }الــــûــــضــــبــــيــــحــــةz ي
ـــرو¿ لــالEنــ�ــضــانــيــة ـــق ـــت ـــف ـــة ونــفــ�ــضــيــة مــعــيــنــة وي ـــي ـــدن ب

�سوريا  يف  الييثييورة  بداية  منذ   
ع�سرات  ال�سوريون  النا�سطون  بث 
تظهر  املييي�يييسيييورة  الييتيي�ييسييجيييييالت 
ا�سم  عليهم  يطلق  مييا  ممييار�ييسييات 
يطلق  م�سطلح  وهيييو  ال�سبيحة 
موالية  م�سلحة  جمموعات  على 
درجات  لأدنى  ويفتقدون  للنظام 
من  تعريفهم  ح�سب  الإن�سانية 
قبل النا�سطني املحليني يف �سوريا.

ما  ممار�سات  ميين  واحيييدة  هييذه 
يطلق عليهم ا�سم »ال�سبيحة« وهو 
ا�سم ما لبث اأن �ساع يف �سوريا بعد 
الرئي�س  نظام  �سد  الثورة  اندلع 

الأ�سد. 
حملي  م�سطلح  هو  وال�سبيحة 

ال�ساحل  منطقة  اأهيييايل  اأطلقه 
م�سلحة  جمموعات  على  ال�سوري 
النا�سطني  وح�سب  نظامية،  غر 
فائقة  بعناية  اخييتيييييارهييم  يتم 
للثقافة  يفتقدون  اأ�سخا�س  من 
بالبنية  ويييتييميييييزون  والييتييعييليييييم 
تدريب  على  ويح�سلون  القوية 

. mقتايل عال
ملن  النف�سية  ال�سفات  وتبقى 
من  اأهييم  ال�سبيحة  عليهم  يطلق 
فممار�ساتهم  اجل�سدية  ال�سفات 
وقتل  واإهانة  وتعذيب  �سرب  من 
للم�ساعر  يفتقدون  اأنهم  تو�سح 
الإنيي�ييسييانييييية والييييوازع الييدييينييي ما 
اأنيييواع  �ستى  ميييار�ييسييون  يجعلهم 

التعذيب بدون تردد.
بثها  التي  امل�سربة  الت�سجيالت 
الإنرتنت  على  حمليون  نا�سطون 
بثياب  ال�سبيحة  عبث  اأظييهييرت 
الن�ساء عند تفتي�س املنازل واللعب 
املداهمات  خالل  الأطفال  باألعاب 
وحمللني  مراقبني  بح�سب  يدل  ما 
نف�سية،  عقد  عييدة  على  نف�سيني 
قبور  وتييدميير  نب�س  عيين  ناهيك 
الأحداث  يف  ق�سوا  الذين  القتلى 

اجلارية على ال�ساحة ال�سورية.
كما ذكرت التقارير اأن ال�سبيحة 
ل يرتددون يف �سرقة ونهب ما يقع 
مداهمتهم  اأثيينيياء  اأيديهم  حتييت 

للمنازل.

الأحداث  وترة  ك�سفت  عمومًا 
املت�ساعدة يف �سوريا ما كان خمفيًا، 
فال�سبيحة هم املتهمون اإىل جانب 
على  النار  باإطالق  ال�سوري  الأمن 
من  ع�سوائي  ب�سكل  املتظاهرين 
�سيارات  ومن  الأبنية  اأ�سطح  على 
م�سرعة ما يوؤدي اإىل مقتل وجرح 
الطبيعة  اأن  كما  يوميًا  الع�سرات 
يحة  qلل�سب ة  qوالتعبوي ة  qالتنظيمي
اأعمال  من  ذوه  qنف اأنهم  ُيعتقد  وما 
Œعل  املتظاهرين   qييسييد� يية  qدمييوي
فرق  ا�سم  عليهم  ُيطلقون  البع�س 

ت.  rوnامل

اأن  »احلييييياة«  لييي  مطلعة  فل�سطينية  م�سادر  ك�سفت   
هددت  نتانياهو  بنيامني  برئا�سة  الإ�سرائيلية  احلكومة 
وفر�ست  »حتديها«،  من  وحذرتها  الفل�سطينية  ال�سلطة 
من  وعدد  عبا�س  حممود  الرئي�س  على  عقوبات  �سل�سلة 
اأع�ساء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 
وعدد من اأع�ساء اللجنة املركزية حلركة »فتح« ووزراء.

وقالت امل�سادر اإن العقوبات جاءت على خلفية توجه 
منظمة التحرير اىل الأ· املتحدة يف اأيلول )�سبتمرب( 
يف  فل�سطني  لدولة  كاملة  ع�سوية  على  للح�سول  املا�سي 
اأي�سًا  جيياءت  العقوبات  اأن  واأ�سافت  الدولية.  املنظمة 
اىل  العودة  من  واملنظمة  وال�سلطة  عبا�س  موقف  ب�سبب 
املفاو�سات مع ا�سرائيل قبل وقف ال�ستيطان، وكذلك ما 
عدائيًا  فل�سطينيًا  موقفًا  ا�سرائيليون  م�سوؤولون  يعتربه 

وحتري�سًا �سد نتانياهو.
واأو�سحت اأن العقوبات تتمثل يف فر�س حظر اأمني على 
ال�سخ�سيات  بطاقات  منحهم  ووقف  يف  امل�سوؤولني  جميع 
املهمة )يف اآي بي( اخلا�سة بحرية تنقلهم، مبن يف ذلك 

الرئي�س عبا�س.
واأ�سارت اىل اأن جهاز الأمن العام ال�سرائيلي )�ساباك( 
هو الذي فر�س احلظر، واأن حرية تنقل الرئي�س وعدد 

ت�ساريح  مبوجب  ا�ستثنائية  ب�سورة  تتم  امل�سوؤولني  من 
مدتها �سهران فقط. ولفتت اىل اأن احلكومة ال�سرائيلية 
اىل  يتحدث  فل�سطيني  م�سوؤول  اأي  �سد  عقوبات  تتخذ 
و�سائل العالم يف ق�سايا القد�س وال�ستيطان والع�سوية 
اأن  عن  وك�سفت  املختلفة.  وهيئاتها  املتحدة  الأ·  يف 
وحذره  رفيعًا  فل�سطينيًا  م�سوؤوًل  هدد  ا�سرائيليًا  م�سوؤوًل 
يدفعون  �سيجعلهم  ا�سرائيل  حتدي  يف  ال�ستمرار  اأن  من 

ثمنًا باهظًا.
ال�ييسييرائيييييلييييية من  ييد احلييكييوميية  qتيي�ييسييع اأن  وتييوقييعييت 
خالل  وامل�سوؤولني  وال�سلطة  الرئي�س  �سد  اإجييراءاتييهييا 
الفرتة املقبلة، خ�سو�سًا يف �سوء عدم احراز اأي تقدم يف 
اجتماعي عمان التفاو�سيني، والذي عقد اآخرهما اأول من 
اأم�س، ورف�س ال�سلطة ال�ستمرار يف امل�ساركة يف اأي لقاء 
مع م�سوؤولني اإ�سرائيليني بعد 26 اجلاري الذي تنتهي معه 
لتقدمي  الرباعية  اللجنة  التي حددتها  الثالثة  ال�سهور 

اقرتاحات للتفاو�س على احلدود والأمن.
واعتربت امل�سادر اأن هذه الإجراءات العقابية �سيا�سة 
اإر�سال  اىل  ورائها  من  ا�سرائيل  ت�سعى  قدمية   - جديدة 
باأنها �ساحبة الولية على الأر�س ولي�س  ر�سالة مفادها 

ال�سلطة الفل�سطينية. 



ماذا تعني عودة 
حما�س اإىل الأردن?    

  

قادة  لعودة  الأردن  قبول  كان  اإن  عما  الأمركية  تامي  جملة  ت�ساءلت 
عمان  اإىل  دم�سق  يف  مقرهم  من  )حما�س(  الإ�سالمية  املقاومة  حركة 

تراجعا للنفوذ الأمركي يف املنطقة اأم ل?.
اأبوابه  يفتح  �سنوات  ع�سر  قبل  حما�س  رف�س  الييذي  البلد  اإن  وقالت 
الأمركي  املنظور  من  اإرهابية«  »منظمة  تعد  التي  حركتها  قييادة  لكبار 

والإ�سرائيلي.
وكان الأردن قد طرد حما�س عام 1999 حتت �سغوط اأمركية، فنقلت 
الفرتة  يف  مريحة«  »غر  باتت  هناك  احلياة  لكن  دم�سق،  اإىل  مقراتها 

الأخرة ب�سبب ما ت�سهده �سوريا من احتجاجات.
ال�سراع  اأن تبقى خارج  الفل�سطينية حاولت جاهدة  اأن احلركة  ورغم 
فاإن  ال�سوارع«،  يف  ُيقتل  الييذي  وال�سعب  ا�ست�سافتها  التي  »احلكومة  بني 
احليادية مل تكن مريحة بالن�سبة حلركة حتظى ب�سعبية كبرة، ح�سب 

تعبر املجلة.
وتقول تامي اإن كبار قادة حما�س بدوؤوا ينقلون عائالتهم خارج �سوريا 
قبل عدة اأ�سهر، ورغم ما و�سفته بالإنكار الروتيني للحركة، فاإنها �سرعت 

يف البحث عن مقرات جديدة لها.
اأنه  اخل�ساونة  عون  احلكومة  رئي�س  ل�سان  على  اأو�سح  الأردن  ولكن 

�سي�سمح بعودة الأفراد ولي�س املقرات.
على  تنطوي  ل  »الفكرة  اإن  املجلة-  مع  مقابلة  -يف  اخل�ساونة  وقييال 
اإعادتهم كي ي�سكلوا نقطة انطالق للجهاد �سواء �سد اإ�سرائيل اأو غرها، بل 
اأن »طردهم كان غر د�ستوري وخطوة  اإىل  على عودتهم كاأفراد«، م�سرا 

خاطئة«.
»ل  ولكن  وعائالتهم«،  حما�س  اأع�ساء  ل�ستعادة  �سبال  »�سنجد  واأ�ساف 

نريدهم اأن يقيموا مقرات هنا«.
قوله  م�سعل  خالد  حلما�س  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  عن  املجلة  وتنقل 
غر  �سعبية  مقاومة  وتبني  جانبا  الع�سكرية  الو�سائل  �ست�سع  احلركة  اإن 
م�سلحة، م�سرا اإىل اأن هذا النهج �سيلقى قبول لدى الف�سائل الفل�سطينية 

كافة.
مقرات  ل�ستقبال  املر�سحة  الدول  بني  من  قطر  اأن  اإىل  املجلة  وت�سر 

احلركة الفل�سطينية.

خبر م�سريف: ما ن�سره الهاكر الإ�سرائيلي حول 

بطاقات الئتمان ل يعود لبنوك �سعودية

البنوك  يف  امل�سرفية  والتوعية  الإعيييالم  للجنة  العام  الأمييني  قييال 
كافة  مبراجعة  قامت  ال�سعودية  البنوك  اإن   ßحاف طلعت  ال�سعودية 
اإ�سرائيلي اخرتاقها، ون�سر  اأعلن هاكر  البيانات اخلا�سة باحل�سابات التي 

بع�س منها يف مواقع اإلكرتونية.
وهذه  ن�سر،  مما  ال�سعودية  البنوك  يف  التاأكد  »مت   ßحاف واأ�ييسيياف 
احل�سابات ل تعود لبنوك �سعودية، ولكن يجب توخي احلذر عند التعامل 

مع املحال واملواقع التجارية«.
اإن القطاع امل�سريف  وقال كبر القت�ساديني يف البنك الأهلي التجاري 
ال�سعودي لن يتاأثر بعمليات الخرتاق التي اأ�سيعت حتى واإن ثبتت �سحتها، 
حيث يتخطى حجم القرو�س امل�سرفية املمنوحة لالأفراد وال�سركات 800 

مليار ريال، فيما ت�سل تغطية بطاقات الئتمان 8 مليارات ريال �سعودي«.
اأرقام غر �سحيحةوقال عي�سى بوزياد اأحد من ن�سر الهاكر الإ�سرائيلي 
بياناتهم اإن ال�سم والإمييل ورقم الهاتف اخلا�س به هي بيانات �سحيحة، 

اإل اأن رقم احل�ساب اخلا�س بالبطاقة الئتمانية غر �سحيح.
واأثار ما ن�سر من بيانات عن هذه احل�سابات حالة من الذعر يف اأو�ساط 
ت�سمنت  واأنها  خا�سة  ال�سعودية،  يف  الئتمانية  البطاقات  م�ستخدمي 

معلومات �سخ�سية مثل الإمييالت واأرقام الهواتف.
واأو�سح حافß »ل ميكن اإلقاء العبء على جهة بعينها، �سواء البنوك، 
البطاقات تتعامل مع  نتعامل يف �سبكة كبرة جدا، هذه  اأو الأفراد، نحن 
100 مليون جهة على م�ستوى العامل، خالل الربع الثاين بلغ حجم اإجمايل 
الهبوط،  اأو  لل�سعود  قابل  الرقم  وهذا  ريييال،  مليارات   8 الأفييراد  متويل 

وعدد بطاقات الئتمان يف اململكة تقريبا 5^2 مليون بطاقة ائتمانية«.
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ال�سحف العربية
قالت �سحيفة »اليوم ال�سابع« امل�سرية اإن هناك 
»انق�ساما يف جماعة الإخوان امل�سلمني ب�سبب متثيل 
اجلي�س وال�سرطة يف تاأ�سي�سية الد�ستور، واإن هناك 
بالربملان  اجلييدد  احلييزب  نييواب  بني  داخليا  خالفا 
متثيل  حييول  للحزب،  العليا  بالهيئة  والييقيييييادات 
اأع�ساء من املجل�س الع�سكري واجلي�س وال�سرطة يف 

ت�سكيل اللجنة التاأ�سي�سية لو�سع الد�ستور«. 

ال�سباح التون�سية 
ويف ال�ساأن التون�سي وحتت عنوان »املرزوقي �سائع 
بني �سخ�سيتي املثقف املتمرد ورئي�س الدولة«، قالت 
املرزوقي  املن�سف  التون�سي  الرئي�س  اإن  ال�سحيفة 
مطالبته  اإىل  ت  qامييتييد« عييديييدة  »هييفييوات«  ارتييكييب 
باإدماج تون�س وليبيا يف دولة واحدة«، الأمر الذي 

اأثار ا�ستنكار بع�س التون�سيني. 
التون�سي  ال�سيا�سي  املحلل  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
�سخ�سية  املييرزوقييي  »اأن  اجلييور�ييسييي  الييدييين  �سالح 
�ساأن  اإدارة  يف  طريقتها  ولها  خمتلفة،  �سيا�سية 
مثقف  رئي�س  املرزوقي  من�سف  »اإن  وقييال  البالد«، 
ز بت�سريحاته وتعليقاته غر املعهودة«. واأ�سار  qيتمي
يف هذا الإطار اإىل اأن �سفتي »املثقف والرئي�س« لدى 

املرزوقي حتاولن »اأن تتعاي�سا مع بع�سهما«.
اأن   ßنالح« بالقول  املرزوقي  اجلور�سي  وو�سف 
مهمة الرئي�س تغلب اأحيانا على �سخ�سية املرزوقي، 

لكن �سفة املثقف املتمرد هي الطاغية«. 
ويف �سحيفة »العرب اليوم« الأردنية، كتبت ملي�س 
اأندوين حمذرة من اأن »التغذية الر�سمية للع�سبية 
املجتمع،  يف  تتغلغل  بداأت  والع�سائرية  الإقليمية 

واأ�سبحنا نرى ا�سطفافًا داخل الن�سيج املجتمعي«. 
والأطياف  املجتمع  »ا�سطفاف  اأن  اأنييدوين  وراأت 
ال�سيا�سية« �سيوؤدي يف النهاية اإىل »تقلي�س م�ساحة 
اإىل  الأمر  يتطور  وقد  والفكري«،  ال�سيا�سي  احلوار 

تهديد »ال�سلم الأهلي«. 

العرب اليوم الأردنية 
الإخوان  �سد  التحري�س  »حمالت  اأن  وراأت 
و�سيطنتهم )..( تتناق�س مع هدف اإقامة نظام 

�سيا�سي ي�سمن وي�سون التعددية ال�سيا�سية«. 
الأردنية«  ما يجري يف »احلالة  وعلqقت على 
»وطني«،  اإىل  املجتمع  لأفيييراد  ت�سنيف  باأنه 
و-�سمنيًا واإن مل يكن حرفيًا- »عميل«، وقالت 
باأن  القائلة  بو�س  جورج  الرئي�س  اأطروحة  اإن 
»من لي�س معي فهو �سدي« قد طورت »يف احلالة 
»اأكرث تطرفًا، لت�سبح »من  الأردنية« اإىل معنى 

لي�س معي فهو غر وطني« اأو حتى »عميل«. 
هدف  اإن  بالقول  مقالها  الكاتبة  وختمت 
»احتواء«  اأن ل يكون  الأردنية يجب  احلكومة 
يتم  اأن  يجب  بييل  امل�سلمني،  الإخيييوان  حركة 
لل�سعب  ال�سعبية  املطالب  حتقيق  على  الرتكيز 

الأردين.

ال�سحف الإيطالية
�سفحتها  يف  لريبوبليكا  �سحيفة  تناولت 
»ريبورتاج« مو�سوع اجلدل بني راهبات ورهبان 
اأرا�سي  م�سادرة  ب�سبب  حلم  بيت  يف  كرميزان 
الإ�سرائيلي.  العازل  اجلدار  بناء  ل�سالح  الدير 
الذي  »اجلييدار  عنوان  حتت  ال�سحيفة  وكتبت 
م بني الرهبان والراهبات« تقول »اإنها ق�سة  qيق�س

راهبات �سد رهبان يف اأر�س ل Œد ال�سالم«. 

لريبوبليكا الإيطالية 
الإ�سرائيلية  الدفاع  وزارة  اأن  الق�سية  وفحوى 
قيييررت �ييسييم ديييير كييرميييزان ميين �سمن الأرا�ييسييي 
اإىل  والقد�س  حلم  بيت  بني  امل�سادرة  الفل�سطينية 
اجلانب الإ�سرائيلي. لكن الراهبات -وهن اإيطاليات 
الأ�سل- ي�سممن على البقاء يف اجلانب الفل�سطيني 
الفل�سطينية  للقرى  خدماتهن  تقدمي  ملوا�سلة 
يفعلوا  مل  باأنهم  كرميزان  رهبان  ويتهمن  املجاورة، 
النبيذ  ينتجون  لأنهم  اجلييدار  بناء  ليمنعوا  �سيئًا 

الذي يباع اأغلبيته اإىل اإ�سرائيل. 
امل�سوؤولة  الراهبة  عن  ونقاًل  ال�سحيفة  وح�سب 
امل�سلمني  من  الفل�سطينيني  »معظم  فيياإن  الدير  يف 
ول ي�سربون امل�سروبات الروحية، و�سم الدير اإىل 
اجلانب الإ�سرائيلي �سيعزز بيع هذه امل�سروبات اإىل 
الراهبة على �سمت  واإ�سرائيل«. وتعرت�س  القد�س 
الرهبان الذكور، وقالت اإنهن التجاأن اإىل بطريرك 
�سرفعن  كما  اجلدار،  بناء  ملنع  طوال  فوؤاد  القد�س 
تل  حمكمة  لييدى  الأرا�ييسييي  ميي�ييسييادرة  �سد  دعيييوة 

اأبيب.
اأثيييار هييذا املييو�ييسييوع زوبييعيية بييني الرهبان  وقييد 
بو�سكو  دون  لإر�ييسييالييييية  الييتييابييعييني  والييراهييبييات 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  واملتواجدة  الإيطالية 

منذ عام 1960.
ماوري�سيو  الأب  ليي�ييسييان  عييلييى  جييياء  اليييرد  لييكيين 
كرميزان  رهبانية  »اإن  قييال  اليييذي  �سبريافيكو 
�سحية ملا تفر�سه دولة اإ�سرائيل.. نحن لي�س لدينا 
وهي  وم�ساره،  باجلدار  يتعلق  فيما  م�سوؤولية  اأية 

قرارات لها خ�سو�سية �سيا�سية ع�سكرية«.

ال�سحف الفرن�سية
تناولت �سحيفة لوفيغارو الت�سعيد بني الوليات 

املتحدة واإيران، وقالت اإن الأخرة اختارت اأن ت�سع 
امللف النووي »يف �سلب الأزمة«، م�سرة اإىل توقيت 
بنيت  نووية  من�ساأة  تد�سني  عن  الإيييراين  الإعالن 
ب ا�ستهدافها  qيف قلب اأحد اجلبال، الأمر الذي ي�سع

وتدمرها بالق�سف اجلوي اأو ال�ساروخي. 

لوفيغارو الفرن�سية
 

اجلا�سو�سية  احلرب  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
واملخابراتية على اأ�سدها بني طهران من جهة 
وقالت  اأخييرى،  جهة  من  اأبيب  وتل  ووا�سنطن 
نقال عن م�سدر اأمني عراقي يف بغداد اإن عمالء 
كرد�ستان  اأ�سقاع  كافة  يف  ينت�سرون  املو�ساد 
النظام  معار�سي  ا�ستخدام  ويحاولون  العراق، 
الإيراين من الأكراد املتواجدين يف الإقليم يف 
عمليات ت�ستهدف املن�ساآت النووية الإيرانية. 

اأجرت  اإنها  فقالت  لوباريزيان  �سحيفة  اأما 
»بي. �سركة  لها  نفذته  ح�سريا  ا�ستطالعا 
نيكول  الفرن�سي  الرئي�س  �سعبية  يف،اأي« حول 
فران�سوا  ال�ييسييرتاكييي  ومناف�سه  �ييسيياركييوزي 
بني  الييهييوة  فييياإن  لل�سحيفة  وطبقا  هييولنييد. 

املتناف�سني قد تقل�ست. 
اليوم  �سين�سر  الذي  ال�ستطالع  اأن  واأ�سافت 
من  اأن هولند ح�سل على %28   qيبني الثالثاء 
 ،%24 على  �ساركوزي  ح�سل  بينما  الأ�ييسييوات 
يف  ياأتي  هولند  �سعبية  انخفا�س  اأن  معتربة 

م�سلحة تياري ي�سار الو�سط والي�سار.
اأجييري  ال�ستطالع  اأن  ال�سحيفة  نت  qوبي
مواطنا   973 من  عينة  على  الهاتف  بوا�سطة 

فرن�سيا اأعمارهم تتجاوز 18 عاما. 

�ضحافة عربية وعاملية

مهمة الرئي�ض تغلب اأحيانا على Tضخ�ضية 
املرزوقي,  املن�ضف  التون�ضي  الرئي�ض 

لكن �ضفة املãقف املتمرد gي الطاغية

بيت  يف  كرõÁا¿  دير  راgبات  اتهمت 
عن  بالتكا�ضل  الòكور  زمالوgDن   ºحل
رف�ض ا÷دار و�ضº ديرºg اE¤ ا÷انب 
 ºبا¿ باأنهgضرائيلي, كما اتهمن الر�Eال
�ضكتوا لأنهº ينتجو¿ النبيò الò… يباع 

اأغلبيت¬ لالE�ضرائيليني

عمالء املو�ضاد ينتûضرو¿ يف كافة اأ�ضقاع 

كرد�ضتا¿ العراق, ويحاولو¿ ا�ضتخدام 

معار�ضي الن¶ام الEيراÊ من الأكراد 

عمليات  يف   ºقــلــيــEبــال املــتــواجــديــن 

ت�ضتهدف املنûضاBت النووية الEيرانية
ل  اأ¿  يجب  الأردنية  احلكومة  gدف 
يكو¿ احتواء حركة الNEوا¿ امل�ضلمني, 
–قي≤  على   õالرتكي  ºيت اأ¿  يجب  بل 

Êضعب الأردûضعبية للûاملطالب ال
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والع�سرين  احلادي  »القرن  اأن  اأوباما  باراك  اأعلن  مهما 
اإن »الوليات  اأق�سم  اأمركي جديد«، ومهما  لي�س �سوى قرن 
حاول  ومهما  الثانية«،  املرتبة  يف  اأبييدًا  تكون  لن  املتحدة 
العامل  تقود  »اأمركا  مقولة  ترداد  اجلمهوريون  املر�سحون 
ال�سيارات  ييار  qŒ اأعلن  لو  وحتى  لعقود«،  و�ستقوده   qاحليير
ن )طفيف(، وحتى لو بقيت  qالأمركية اأن ال�سوق اإىل حت�س
م�سيفات �سركة طران »بان اأمركان« يبت�سمن يف الطائرات 
بخر  لي�ست  املتحدة  الوليات  فاإن  هوليوود...  اأفالم  ويف 
الأمركي  واحللم  النهيار،  و�سك  على  و»اإمرباطوريتها« 

ر. qيتبخ
الإعا�سة،  بطاقات  على  يعي�سون  الأمركيني  من   6/1
والبطالة تبلغ 5^8%. ال�سعب، يف معظمه، حمبط وغا�سب 
من  يكرثون  وال�سيا�سيون  و�ييسييوداوي...  العمل  من  وعاطل 
للوليات  الييريييادي  و»اليييدور  امل�سرق«  »الزمن  على  الكالم 
املتحدة يف العامل«، حتى بات �سامعوهم متاأكدين اأن العك�س 
احلاليني  الأمركيني  الزعماء  ه  qسب� والبع�س  �سحيح.  هو 
باأن  اإقناعنا  يحاولون  فون  qمزي »اأبطال  »رامبو«،  باأ�سطورة 

اأمركا قوية ول تقهر«.
واإذا كان م�ست�سارو الإدارة الأمركية قد راأوا يف ال�سابق 
فاإن  »العهد الأمركي« �ستكون بحلول عام 2050،  نهاية  اأن 
وبع�س  القت�سادية  والدرا�سات  ال�ستخبارية  التقارير 
 15 من  اأكرث  المركية  الإمرباطورية  ميهلون  ل  املوؤرخني 
املتحدة  الوليات  و�سع  يف  يرى  البع�س  كليًا.  لتنهار  �سنة 
زوالها،  الرومانية قبيل  اليوم و�سعًا م�سابهًا لالإمرباطورية 
الدويل  وامل�سهد  ال�سقوط  �سيناريو  يتخيل  بييداأ  والبع�س 
الأ�سباب  عن  يفت�سون  اآخييرون  فيما  �سيليه،  الذي  اجلديد 
الأمل  بع�س   qبث يحاولون  وقليلون  النهيار،  اإىل  اأدت  التي 
املحتجني   ñسرا� وقع  على  ذلك  كل  بالعك�س...  والإقناع 
املالية والقت�سادية واأنني من �سهد »احللم  على ال�سيا�سات 

الأمركي« وعا�س لأجله... ثم فقده.
فمن واكب فورة ال�ستينيات هو اليوم يف خيبة، ومن بنى 
�سدمة،  يعي�س   qاحلر القت�سادي  النظام  فقاعة  يف  حياته 
م�سو�سون  امل�ستحيل  حتقيق  ببلد  اآمنوا  الذين  وال�سباب 

وحمبطون:
* 69% من الأمركيني يرون اأن »البلد يف حالة انحدار« 
و57% ل يوؤمنون باأن اأولدهم �سيعي�سون اأف�سل منهم و%83 
يًا على م�ستقبل البلد )ح�سب ا�ستطالع �سحيفة  qقلقون« جد«
ا�ستطالع  ويف  الأمييركييي(،  للكونغر�س  التابعة  هيل«  »ذي 
اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث، تبنيq اأن 51% من الأمركيني ل 
يرون اأنهم »�سعب مميز واأن ثقافتهم اأرقى من ثقافة غرهم« 

)مقابل 60% كانوا يعتقدون ذلك عام 2002(.
لي�س  الأمركي  النهيار  اأن  فتظهر  الباقية،  الأرقام  اأما 
اقت�ساديًا فح�سب; اإذ حتتل الوليات املتحدة اليوم املرتبة 
الأوىل  املرتبة  ج اجلامعي )بعدما كانت يف  qالتخر الي12 يف 
املدر�سي  الت�سجيل  الي79 يف  املرتبة  اإىل  ل�سنوات(، وتتاأخر 
جمال  يف  اليييي17  املرتبة  يف  يحلqون  وطالبها  البييتييدائييي، 
العلوم و25 يف الريا�سيات، وبناها التحتية تاأتي يف املرتبة 
ن�سبة  حيث  من  اإل  الأوىل  لي�ست  حاليًا  اأمركا  اليييي24... 

البدانة وعدد امل�ساجني!
ما  هييذا  انتهى«،  الأمييركييي  وال�ستثناء  التمايز  »زميين 
يجمع عليه عدد كبر من املحللني الأمركيني. واجلوq الذي 
ي�سود يف  ت�ساوؤم كبر  ال�سارع يتحدث عن  ينقله هوؤلء عن 
العام الأمركي مل  الراأي  النفو�س. فالفكرة الطاغية عند 
بداية  هي  هذه  »اإن  بل  �سعبة«  مبحنة   qمير البلد  »اأن  تعد 
اأمركا  فقدان  اإىل  �ستوؤدي  النييحييدار  من  طويلة  مرحلة 
ر من بداية  qدورها القيادي يف العامل«. حتى اإن البع�س حذ

حالة من الت�ساوؤم اجلماعي ي�سيب الأمة جمعاء.
اإىل  اأدت  الييتييي  الأ�ييسييبيياب  عيير�ييس  املحللون  قييرر  وحييني 
الوليات  يف  احلا�سل  الجتماعي  ييييي  القت�سادي  التدهور 
ال�سبب   qيييرد من  منهم  طويلة:  الالئحة  جيياءت  املتحدة، 
اإىل  ي�سر  من  ومنهم  فيه،  املبالغ  الع�سكري  ع  qالتو�س اإىل 
الطبقة  وزوال  والفقراء  الأغنياء  بني  ة  qالهو حجم  زيادة 
الو�سطى. البع�س يقولون اإن املواطنني الأمركيني ا�ستدانوا 
غياب  اإىل  ه  qنب والبع�س  قدراتهم،  تفوق  حياة  ليعي�سوا 
بداية  الأوىل  اخلليج  حرب  ي  qي�سم بع�سهم  الفاعل،  الي�سار 
على  بو�س  والكر  جييورج  يلوم  الآخيير  والبع�س  الييرتاجييع، 
ومنهم  املجدية«،  وغر  »املكلفة   2003 عام  العراق  حرب 
تتما�سى  ل  »بالية  تعليمية  برامج  اإىل  الأ�سباب  يرجع  من 
مع حاجات ال�سوق احلالية«، ومنهم من يلقي امل�سوؤولية على 
الدول املا�سية يف زيادة قوتها وتقدمها كال�سني والهند. ويف 
»الوليات  اأن  الأمركيني  النف�س، يرى بع�س  ي�سبه جلد  ما 
املتحدة كانت تعي�س يف �سكرة ازدهارها بعد احلرب العاملية 
اإنها  حتى  ال�ستينيات...  يف  القت�سادي  والنفجار  الثانية 

ر باأي �سيء اآخر«. qمل تفك

انهيار  اإىل  امليييوؤ�يييسيييرات  تييلييك  كيييل  �ييسييتييوؤدي  هيييل  لييكيين 
ي زمن الإ�سعاع  qالإمرباطورية الأمركية فعاًل وانتهاء ما �سم

الأمركي? ومتى?
»�سيء ما غريب يح�سل يف العامل اليوم«، يقول فران�سي�س 
العام.  بداية هذا  مع  اأفرز«  »فورين  فوكوياما، يف مقال يف 
اأوقع  ما  كل  �ست  qقد التي  النظرية  �ساحب  وهو  ل،  كيف 
الراأ�سمالية  اأر�ييسييى  ميين  فهو  الييهيياوييية?  يف  اليييييوم  الييغييرب 
دول  على  ‰يياذج،   qاحليير والقت�ساد  الغربية  والليربالية 
فكرة  كاتب  وتقدي�سها.  اعتمادها  الباردة  احلرب  بعد  ما 
»م�ستقبل  عن  اليوم  يكتب   ،1989 عييام  التاريخ«  »نهاية 
املواكبة  الأميييور  ميين  عيييددًا   ßيالح فوكوياما  الييتيياريييخ«. 
لالأزمة احلالية ويطرح ت�ساوؤلت عن بع�س اأ�س�س »نظريته« 
ف عنده هو غياب الي�سار  qال�سابقة. الأمر الأول الذي يتوق
»حزب  الكاتب،  بنظر  احلالية.  الأزمييية  ظل  يف  الفاعل 
ال�ساي« اليميني الأمركي هو اأكرث �سعبوية بكثر من حركة 
اإذ  اأوروبا;  »احتلوا وول �سرتيت«. واحلالة نف�سها تتكرر يف 
اليمينية  الأحزاب  بينما  وم�سلوًل،  يبدو �سعيفًا  الي�سار  اإن 
تزداد ح�سورًا وفاعلية، بح�سب الكاتب. النقطة الثانية يف 
ث عن زوال الطبقة الو�سطى، وهو  qمالحظات فوكوياما تتحد
�سبب اأ�سا�سي يف التدهور احلا�سل للدميوقراطيات الغربية 
الت�سعينيات  اأوائيييل  يف  ق  qسو� الييذي  الكاتب،  الليربالية. 
للعوملة وهلqل للتقدم التكنولوجي على اأنه الطريقة الف�سلى 
اليوم  فيها  يرى  العامل،  حول  الدميوقراطية   Çمباد لن�سر 
يف  ي�ساأل  فوكوياما  الو�سطى.  الطبقة  بتدمر  تهدد  و�سيلة 
عدو  هو  املعومل  القت�ساد  كان  لو  ماذا  اجلديدة:  نظريته 

الدميوقراطية الليربالية ولي�س خادمها?
اإىل  ال�سوداوية  ال�سورة  تنتقل  ال�سيا�سي  ر  qاملنظ ومن 
للعامل  القريب  امل�ستقبل  مالمح  ير�سم  ا�ستخباري  تقرير 
والوليات املتحدة، وُينتظر اأن ين�سر بعد انتهاء النتخابات 
ال�ستخبارات  »جمل�س  عن  ال�سادرة  الدرا�سة  الأمركية. 
القومية«، املرتبط مبدير ال�ستخبارات القومية وبالرئي�س 
 .»2030 العاملية  »امل�سارات  بعنوان  هي  مبا�سرة،  الأمركي 
وهي ح�سب الكاتب ديفيد اإغناتيو�س، الذي �سارك يف ندوة 
مناق�سة حول م�سمونها، مت�سائمة اإىل اأق�سى احلدود. فهي 
خام�س درا�سة من نوعها منذ عام 1996، لكنها الأوىل التي 
العامل.  يف  ومكانتها  املتحدة  الوليات  بقوة  جذريًا  ت�سكك 
القوى  اأدوار  ويف  املتحدة  الييوليييات  دور  يف   qتغر »هناك 
ال�ساعدة Œاه الأحداث املقبلة«، يقول ماثيو بوروز الكاتب 
القت�سادي،  ال�سق  ويف  ال�ستخبارية.  للدرا�سة  الأ�سا�سي 
للنمو القت�سادي الأمركي  تقدم الدرا�سة، �سيناريو قامتًا 
بن�سبة 2،7% �سنويًا بني عامي 2010 و 2030، هذا يف اأح�سن 
اأكرب، هي  نف�سها ل تخفي م�سكلة  النظرية  لكن  الأحييوال. 
اأزمة مالية كبرة  اأن ت�ساب منطقة اليورو بانتكا�سة تولqد 
ت�سل ارتداداتها اإىل الوليات املتحدة التي �سيتدنى م�ستوى 

‰وها القت�سادي اإىل 1،5% يف عام 2030.
الأوىل  م�سكلتني:  الييدرا�ييسيية  مناق�سو  طييرح  �سيا�سيًا، 
ل  qتراجع دور الوليات املتحدة يف ال�سيا�سة العاملية، ما ميث
ال�سيا�سي  النظام  والثانية  القومي«،  لأمنها  تهديد  »اأكييرب 
واملجموعة احلاكمة يف الوليات املتحدة، التي »ف�سلت حتى 

الآن باإيجاد احللول التي ميتلكها اأغلب مناف�سيها«.
كيف �ست�سقط اإذًا اأكرب الدميوقراطيات واأ�سخم اقت�ساد 

حرq يف العامل?
و�سع اأ�ستاذ التاريخ، الكاتب الأمركي، األفرد ماكوي، على 
موقع »�سالون«، 4 �سيناريوات لكيفية انتهاء الإمرباطورية 

الأمركية بني عامي 2020 و 2025، هي:
الرتاجع  مع  حاليًا  بييداأ  وهييو  اقت�سادي:  انييحييدار  1ييييي 
الأمركي الكبر يف ال�سادرات ويف جمالت الإنتاج والتطور 
يف  مثاًل  ال�سني  ق  qتفو عن  يك�سف  الكاتب  التكنولوجي. 
يف  واأخييرًا  املجالت،  كافة  يف  التكنولوجية  الخرتاعات 
م�ستوى  تراجع  ذلك  اإىل  اأ�سف  الع�سكرية.  التكنولوجيا 
مبدعني  ج  qيخر يعد  مل  الييذي  الأمركي  التعليمي  النظام 
اهتزاز قيمة  �سيكون  الثالث  والعامل  العلمية.  املجالت  يف 
العاملية  الثقة  وانييعييدام  الباقية  العمالت  بييني  اليييدولر 
�سنة  من  وابييتييداًء  الأمييركييي.  للدولر  املييايل  بالحتياط 
2020 لن تعود الوليات املتحدة قادرة على دفع فواترها 
وديونها، فيما عملتها تتدهور، ما �سيدفعها اإىل تقلي�س حجم 
خمتلف  من  قواتها  و�سحب  ال�سخمة  الع�سكرية  ميزانيتها 
بقاع الر�س، الأمر الذي �سيوؤدي اإىل جدل وانق�سام �سيا�سي 
البطالة  ة  qحد ازدييياد  ومع  املتحدة.  الوليات  داخل  كبر 
والأزمة القت�سادية، �ستن�سب خالفات عنيفة بني خمتلف 
الثناء،  هييذه  ويف  الأمركية.  الأرا�ييسييي  على  املجتمعات 
�سيكون العامل م�سغوًل ب�سعود ال�سني والهند ورو�سيا واإيران 
الإمرباطورية  ل�سقوط  ينتبه  ولن  جديدة،  عاملية  كقوى 

الأمركية التي تتخبط مب�ساكلها الداخلية.
2 ييييي اأزمة نفطية: ينطلق هذا ال�سيناريو من واقع اعتماد 

وي�سر  اليوم،  لغاية  النفط  على  كثرًا  املتحدة  الوليات 
منتجني  اأكرب  قريبًا  �ستكونان  واإيران  رو�سيا  اأن  اإىل  كذلك 
تراجع  فر�سية  من  اأي�سًا  ينطلق  الكاتب  العامل.  يف  للغاز 
ل  qوحتو امل�ستفحلة  املالية  الأزمة  ظل  يف  الأمركي  الدولر 
للنفط  امل�سدرة  اخلليج  ودول  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الوليات  مع  ل  ال�سني،  مع  الأمد  طويلة  عقود  توقيع  اإىل 
�سعر  ازدييياد  الأمركية  اخلزينة  �ستعاين  كذلك  املتحدة. 
نظرية  زوال  ذلك  اإىل  ي�ساف  بييالييدولر.  النفط  ا�ستراد 
ما  اخلليجية،  النفط  حلقول  الأمركية  احلماية  �سرورة 
بدورها،  اخلليج.  من  اأ�ساطيلها  �سحب  اإىل  اأمركا  �سي�سطر 
اأ�سطولها  �سحب  املتحدة  الوليات  من  بريطانيا  �ستطلب 
والغاز  النفط  حرمانها  ومييع  الهندي.  املحيط  من  اأي�سًا 
واهتزاز عملتها و�سحب اأ�ساطيلها من البحار وتعرث Œارتها 
ال�ستمرار  على  قادرة  املتحدة  الوليات  �ستكون  البحرية، 
من  فقط   %12 لها  �ستوفر  التي  فح�سب،  البديلة  بطاقاتها 

الطاقة التي حتتاج اإليها.
ال�سيناريو  هذا  حم�سوبة:  غر  ع�سكرية  مغامرة  ييييي   3

 qرد يف  املتحدة  الوليات  تفتعلها  ع�سكرية  حروبًا  يطرح 
د فيها خ�سائر كربى، اإن يف  qفعل على اأزمتها الداخلية وتتكب

اأفغان�ستان اأو يف ال�سرق الأو�سط.
هذا  يف  يعر�س  الييكيياتييب  ثييالييثيية:  عاملية  حييرب  ييييي   4
الوليات  بني  الع�سكري  التوتر  حدة  ت�ساعد  ال�سيناريو 
�ستن�سب  التي  الثالثة  العاملية  واحلييرب  وال�سني.  املتحدة 
الأيام  اأحد  �ستكون حربًا تكنولوجية. ويف  يف عام 2025، 
اجلوية  الييقييوات  مركز  يف  ال�سا�سات  كييل  فييجيياأة  �ستتعطل 
الأمركية، كما يف قاعدة التحكم الإلكرتوين... وال�سبب? 
ال�سناعية  الأقمار  �ستهاجم  �سينية  اإلكرتونية  فرو�سات 
الدفاعية  الييقييوة  مفا�سل   qفت�سل الأمييركييييية  والأنييظييميية 
الأمركي  اجلي�س  يحاول  وعندما  الأمركية.  والهجومية 
ذلك  ال�سني  �ست�ستبق  التقليدية  احلربية  قواته  ا�ستخدام 
وراداراتييهييا  الف�سائية  حمطاتها  عرب  عملياته  بتعطيل 
واأجهزة الروبوتات التي طورتها ل�سدq هجوم مماثل. وهكذا 
�ستفوز ال�سني يف احلرب من دون �سقوط اأي �سحية ب�سرية.

اأ ف ب( يي  نا�سطون من حركة »احتلوا وول �سرتيت« يف مان�س�سرت ال�سبت املا�سي )ماثيو كافاناف 



تخ�سيب  الإييييرانييييييية  احلييكييوميية  بييييداأت    
حتت  النووية  فييوردو  حمطة  يف  اليورانيوم 
الأعلى  املر�سد  -خالله-  اأكد  وقت  يف  الأر�س، 
بالده  اأن  خامنئي  علي  الإيرانية  للجمهورية 
يفر�سها  التي  العقوبات  ل�سغط  تر�سخ  ليين 

الغرب لإجبارها على تغير م�سارها النووي.
الإيرانية  العامل  تلفزيون  حمطة  واأعلنت 
طهران  اأن  بالعربية،  الناطقة  احلكومية، 
حمطة  يف  اليييييورانيييييوم  تخ�سيب  بييدء  اأكيييدت 

فوردو النووية حتت الر�س.
دبلوما�سية  م�سادر  تاأكيد  مع  ذلك  تزامن 
بييداأت معاجلة  اإييييران  بيياأن  لييرويييرتز  فيينا  يف 

اليورانيوم يف حمطة فوردو.
لدى  طهران  مندوب  �سرح  ال�سياق  ذات  ويف 
اأ�سغر  علي  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
الأن�سطة  كل  باأن  العامل،  لتلفزيون  �سلطانية 
من  كل  يف  اليورانيوم  تخ�سيب  ومنها  النووية 
موقعي نطنز وفوردو تخ�سع لإ�سراف الوكالة.
وكييانييت وكيياليية الأنييبيياء الإيييرانييييية )مهر( 
النووي  الربنامج  مدير  عن  الأحد  اأم�س  نقلت 
بالقرب  يقع  فوردو  اإن  قوله  عبا�سي  فريديوم 
تبداأ  �ييسييوف  العمليات  واإن  قييم،  مدينة  ميين 

قريبا. 
وعلى �سعيد مواز، قال خامنئي اإن اإيران لن 
تخ�سع لل�سغوط التي تفر�س عليها من جانب 

الغرب للتخلي عن برناجمها النووي.
واأ�ساف يف كلمة نقلها التلفزيون احلكومي اأن 
العقوبات  بقواعدها،  توؤمن  الإيرانية  »الأمة 
لها  يكون  لن  اإيران  على  اأعداوؤنا  فر�سها  التي 
اأي اأثر على اأمتنا« وعرب عن مت�سكه بالربنامج 

النووي بقوله »العقوبات لن تغر عزم اأمتنا«.

وتقول وا�سنطن وحلفاوؤها اإن اإيران حتاول 
طاقة  برنامج  �ستار  حتت  ذرية  قنابل  تطوير 

نووية مدين، بينما تنفي طهران ذلك.
اإيران والغرب ل�سيما  وزادت التوترات بني 
والحتييياد  املييتييحييدة  الييوليييات  و�سعت  بعدما 

الإ�سالمية  اجلمهورية  �سد  عقوبات  الوروبي 
يف الأ�سهر الخرة على برناجمها النووي املثر 
للجدل، وذلك ما دعا طهران للتلويح باإمكانية 
عقوبات  فر�س  حييال  هرمز  م�سيق  اإغالقها 

جديدة على �سادراتها النفطية.             
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اأوبــامــا مناف�ضة  مــن  يــقــرتب  رومــنــي 

ــض     الأر� –ت  اليورانيوم  تخ�ضب  اEيـــرا¿ 

النتخابات  يف  رومني  ميت  فاز 
احلزب  اأجراها  التي  التمهيدية 
نيوهام�سر  ولييية  يف  اجلمهوري 
، لختيار مر�سحه  �سرق(  )�سمال 
الأمركية،  الرئا�سة  لنتخابات 
النائب  عن  كبر  بفارق  متقدما 

عن تك�سا�س رون بول.
ال�سباق  احلاكم  رومني،  وحييل 
)�سمال  ما�سا�سو�ست�س  لييولييية 
 %36 على  بح�سوله  اأول  �سرق(، 
من الأ�سوات، يليه رون بول ثانيا 
ثالثا  هان�ستمان  وجيييون  بيييي%25 
بي18% من الأ�سوات، ح�سب نتائج 
ن�سرته  الناخبني  لآراء  ا�ستطالع 

�سبكة �سي اإن اإن الأمركية.
ملجل�س  ال�سابق  الرئي�س  وحل 
الذي  غينغريت�س،  نيوت  النواب 
الق�سية  حول  ت�سريحاته  اأثارت 
يف  كييبييرا،  جيييدل  الفل�سطينية 
متقدما  بييييي%11  الييرابييع  املييركييز 
بيييفيييارق نييقييطيية مييئييوييية واحيييدة 
ريك  امل�سيحي   ßاملحاف عن  فقط 
من  بي%10  اكتفى  الذي  �سانتوروم 

الأ�سوات.
قد  الييراأي  ا�ستطالعات  وكانت 
رجحت منذ اأ�سهر فوز رومني )64 
عاما( يف نيوهام�سر، رغم هجمات 
مناف�سيه خا�سة ب�سبب تاريخه يف 
واإعادة  املفل�سة  املوؤ�س�سات  �سراء 

بيعها.
رومني  اأ�ييسييبييح  الييفييوز  وبييهييذا 
يف  يييفييوز  جييمييهييوري  ميير�ييسييح  اأول 
النتخابات التمهيدية للحزب يف 
ونيوهام�سر  )و�سط(  اأيوا  من  كل 

منذ  اأكرث من ربع قرن.
املا�سي  الأ�سبوع  يف  فاز  وبعدما 
بفارق �سئيل جدا يف النتخابات 
املر�سح  ‚ح  اأيييوا،  يف  التمهيدية 
نيوهام�سر  يف  روميينييي  املييعييتييدل 
املر�سح  بو�سفه  موقعه  بتعزيز 
بالبطاقة  للفوز  حظا  الأوفيييير 
النييتييخييابييات  اإىل  اجلييمييهييورييية 
نوفمرب/  6 يف  املقررة  الرئا�سية 

ت�سرين الثاين املقبل. 
�سناعة التاريخ 

رومني  قال  النتائج،  ن�سر  واإثر 
منا�سريه  ميين  حيي�ييسييدا  خميياطييبييا 
Œمع اأمام مقر حملته النتخابية 

»لقد  بنيوهام�سر،  مان�س�سرت  يف 
�سنعنا التاريخ هذا امل�ساء«.

على  حييمييليية  روميييينييييي  و�يييسييين 
الرئي�س باراك اأوباما ، وقال على 
»قبل  اإنييه  موؤيديه  هتافات  وقييع 
اأوباما  بيياراك  جاء  �سنوات  اأربييع 
مب�ساحلة  واعدا  نيوهام�سر  اإىل 
النا�س، وباإ�سالح النظام ال�سيا�سي 
النهو�س  وبيياإعييادة  وا�سنطن،  يف 
اأمام ح�سيلة  ببلدنا. واليوم نحن 

عمل خميبة لالآمال«.
اأن م�ستقبل  نعلم  واأ�ساف »نحن 
بلدنا ي�ساوي اأكرث من ن�سب بطالة 
من 8% اأو 9% واأكرث من دين بي15 

ن�ستحق  نحن  دولر.  مليار  األييف 
اأفيي�ييسييل ميين ثييالث �سنوات  مييا هييو 
والييوعييود  ال�سيئة  الييقييرارت  ميين 

اجلوفاء ومن ف�سل رجل«.
الرئي�س  »هيييذا  روميينييي  وقيييال 
)اأوبييياميييا( نييفييدت لييديييه الأفييكييار 
ونييفييدت ميين بييني يييديييه الأعيييذار 

حاليا«.
واأ�ييييسيييياف »اإنييينيييا نيييوؤمييين بييياأن 
ومنارة  الفر�س  اأر�ييس  هي  اأمركا 
مبعاجلة  فيه  وتعهد  احلييرييية«، 
قانون  واإلغاء  القت�ساد  م�ساكل 
الذي  ال�سحية  الرعاية  اإ�سالح 

وقع عليه اأوباما. 

    Pضواûال êبابا الفاتيكا¿ ينتقد زوا
 

الفاتيكان  بييابييا  و�ييسييف 
ع�سر  اليي�ييسيياد�ييس  بنديكت 
جن�سيا  ال�سواذ  زواج  اأم�س 
اأحيييد عيييدة خماطر  بيياأنييه 
التقليدي  اليينييظييام  تييهييدد 
م�ستقبل  وتقو�س  لالأ�سرة 

الب�سرية نف�سها.
ببع�س  الييبييابييا  واأدىل 
ت�سريحاته  اأعييينيييف  مييين 
ال�سواذ  ليييزواج  املناه�سة 
العام  خطبة  يف  جن�سيا 
اأمام الدبلوما�سيني  اجلديد 
الفاتيكان،  لدى  املعتمدين 
الق�سايا  لبع�س  وتييطييرق 
والجتماعية  القت�سادية 

التي تواجه العامل اليوم.
وقال لدبلوما�سيني من نحو 180 دولة اإن تعليم الأطفال بحاجة اإىل 
اأو�ساع مالئمة، واإن مكان ال�سدارة يذهب اإىل الأ�سرة القائمة على زواج 

رجل وامراأة.
اخللية  بل  فح�سب،  اجتماعية  معاهدة  لي�ست  »هذه  اأن  البابا  وتابع 
تقو�س  التي  »ال�سيا�سات  فاإن  ذلك  على  وبناء  جمتمع«،  لكل  الأ�سا�سية 

الأ�سرة تهدد كرامة الإن�سان وم�ستقبل الب�سرية نف�سها«.
ويعار�س م�سوؤولون يف الفاتيكان والكني�سة الكاثوليكية يف جميع اأنحاء 
اأخرى  واأجييزاء  اأوروبييا  يف  جن�سيا  ال�سواذ  زواج  لإباحة  حتركات  العامل 
�سرقيه  الذي  دولن  تيموثي  نيويورك  اأ�ساقفة  رئي�س  ويعد  العامل.  من 
جن�سيا  ال�سواذ  زواج  معار�سي  اأبرز  من  املقبل،  ال�سهر  كردينال  اإىل  البابا 

يف الوليات املتحدة.
اأن ي�سبح قانونيا بولية نيويورك  وقاوم دولن مثل هذا الزواج قبل 
الرئي�س  اإىل  �سبتمرب/اأيلول  يف  ر�سالة  وبعث  املا�سي،  يونيو/حزيران  يف 
الأمركي باراك اأوباما ينتقد فيها قرار حكومته عدم تاأييد حظر احتادي 

مفرو�س على زواج ال�سواذ جن�سيا.
ي�سار اإىل اأن هذا الزواج يعد قانونيا يف عدد من البلدان الأوروبية، منها 

اإ�سبانيا وهولندا.
  رويرتز  

Wهرا¿ تتهº ا�ضرائيل Ãقتل 
Êعا⁄ نوو… ايرا

ايران  النووي بو�سط  ايراين م�سوؤول يف موقع نطنز  قتل عامل 
الربعاء يف تفجر �سيارة قرب جامعة بطهران، يف اعتداء اتهمت 

ال�سلطات اليرانية الوليات املتحدة وا�سرائيل بالوقوف وراءه.
يف  يعمل  عاملا  ي�ستهدف  الذي  الثالث  وهو  الهجوم،  هذا  وياأتي 
الكربى  الييدول  بني  حييادة  ازميية  و�سط   ،2010 منذ  نووية  مواقع 

وايران بخ�سو�س برناجمها النووي املثر للجدل.
ل�سقة  قنبلة  انفجار  اثر  رو�سن  احمد  م�سطفى  العامل  وقتل 
قرب  ت�سر  كانت  فيما  بداخلها  كييان  التي  ال�سيارة  على  و�سعت 

جامعة العالمة الطبطبائي �سرق طهران.
وقال نائب حاكم طهران �سفر علي براتلو بح�سب ما نقلت وكالة 
دراجة  على  رجل  قام  ال�سباح  »هذا  اليرانية  العمالية  النباء 

نارية بل�سق قنبلة ب�سيارة بيجو 405 ما لبثت ان انفجرت«.
وا�سيب  العمر،  من  عاما   32 يبلغ  الييذي  رو�سن  احمدي  وقتل 
على  نقال  بجروح  ال�سخ�سي  حار�سه  احدهما  ال�سيارة  يف  راكبان 

اثرها اىل احد امل�ست�سفيات بح�سب هذا امل�سوؤول.
الوليات  رحيمي  ر�سا  حممد  اليييراين  الرئي�س  نائب  واتهم 
املتحدة وا�سرائيل بالوقوف وراء العتداء الذي ا�ستهدف العامل 
»التقدم« يف  لن يوقف  الهجمات  من  النوع  ان هذا  موؤكدا  النووي، 

هذا املجال.
وقال رحيمي »اليوم ا�ستهدف الذين يزعمون حماربة الرهاب 
علماءنا، لكن عليهم ان يعلموا ان هوؤلء م�سممون اكرث من اي وقت 

م�سى )...( على الذهاب قدما على طريق التقدم العلمي«.
وافادت وكالة مهر لالنباء ان »املهند�س م�سطفى احمدي رو�سن 
الذي ح�سل قبل ت�سع �سنوات على �سهادة يف الكيمياء من جامعة 

�سريف كان نائب مدير Œاري يف موقع نطنز«.
ونقلت وكالة فار�س عن احد زمالئه ان احمدي رو�سن كان يعمل 

على م�سروع اغ�سية مكثفة ت�ستخدم لف�سل الغاز.
وراء  بالوقوف  ا�سرائيل  الفور  على  طهران  حاكم  نائب  واتهم 

العتداء.
العربية،  باللغة  تبث  التي  العامل  قناة  عنه  نقلت  كما  وقييال 
بهجمات  �سبيه  انه  النفجار،  وراء  يقف  ال�سرائيلي  الكيان  »ان 

ا�ستهدفت اكرث من عامل نووي )ايراين(«.
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تنطوي  ال�سلمية   اليمنية  الثورة 
حتت �سقي حديث كرمي يراهن عليه 
جميع الطراف  كل لتحقيق ما يريد 

ولكن اأرادة ال�سعب هي القوى:
ميانية«   واحلكمة  ميان   الميان   «
قلوبا  اأرق  اليمن  اهييل  اأتيياكييم   «  ...

واألني افئدة«  حديث �سريف 
فالثورة وان�سارها ، وهي الغلبية 

واحلكمة  ميان  »الميييان  الول  ال�سق  على  يراهنون  اليمن   يف  ال�ساحقة 
ميانية »  فبداأت الثورة �سلمية وحافظت على �سلميتها وانتهج الثوار احلكمة 
يف كل فعالياتهم وحتركاتهم واعت�ساماتهم وم�سراتهم ومظاهراتهم  حتى 
يف خطابهم العالمي واأخرا يف املخرج احلكيم الذي ناأمل ان يتم وبدون 
عراقيل ممن يريدون ثني الثورة والزج بها يف العنف الذي مل ولن حتمد 

عقباه.
 « �سعار  العظيم  ال�سعار  �سنعاء وعند  امام جامعة  تقع  التغير  ف�ساحة 
الميان ميان واحلكمة ميانية« وهذا ير�سخ مدى هذا ال�سعار يف قلوب الثوار 
مبعناه  امل�سا�س  بعدم  له  فيتعهدون  �ساحتهم  يف  م�ساء  �سباح  يرونه  الذين 

والوفاء بال�سر احلكيم حتى حتقيق اخر اهداف ثورتهم ال�سلمية. 
ال�سق الخر من احلديث«اهل اليمن اأرق قلوبا واألني افئدة« يراهن عليه  
ي�ستعطفون  فتارة  العائلة ومن معهم  يقايا  اليمن  النظام احلايل يف  بقايا 
ل  وحييالت  مييزورة  مب�ساهد  انتباههم  �سد  يحاولون   وتييارة  النا�س  قلوب 
ترتفع اىل ان Œر اليمني الثائر وت�ستميل انتباهه وحكمته .  لقد طغى 
الفوؤاد   اليمني   وزاد اجلور واملح�سوبية على لني  القلب   الظلم على رقة 

وقبول الواقع . 
يريد احلاكم ومن معه  البقاء على �سلطة �سعب  رف�سة لعله يوم ما  يرجع  
تاأتي  العاطفة ل  العاطفة خلفه لن  ينتف�س ويدع  ان  ال�سعب  ولكن قرر 
بالعنف والقتل والتنكيل . لن العاطفة قد تتال�سى بتال�سي العدل املعهود  
وان اليمنيني ا�سبحوا اكرث وعيا ممن يريد ا�ستغالل عواطفهم للبقاء يف 
كر�سيه املتعو�س. فقرر ال�سعب عدم الرجعة واخذ ما �سلب منه وا�سرتجاع 
ما اأخذ منه لعقود، عقود بنت ال�سعوب نف�سها وبقي اليمن، عقود حتررت 
البلدان وترك اليمن ، عقود ا�ساء النظام اىل اهله وا�ستاأثر بنف�سه ليبقى 

ويعي�س ويرتك ال�سعب الأبي  خلف ال·
الظلم  �سد  ال�سلمية   ثورته  يف  امل�سي  بحكمته  قرر  الن  ال�سعب  لكن 
واملح�سوبية والف�ساد امل�ست�سري  تاركا الرقة يف القلب واللينة يف املعاملة 
اىل حني وقتها احلقيقي يوم ان توؤتى احلقوق وينت�سر المن ويت�سع الوطن 
اجلميع ويعي�س اليمني العظيم حياة  كرمية مت�ساوي احلقوق فيها  وحينها 
نقول  ان ل احد يراهن على �سي ال على  مين اف�سل جديد. فلنقف يدا 
واحدة مع التغير مع الثورة مع ال�سعب �سد الظلم واملح�سوبية والت�سلط  

ليبقى اليمن حكيما لينا �سهال . 

اخلارجية الأمÒكية توDكد Wلب �ضالح 
 ºgومعاوني¬ ا�ضرتجاع جوازات �ضفر

 
وكالت -

قالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الأمركية اإىل اأن �سالح وبقية 
امل�سمولني يف احل�سانة قد طلبوا ا�سرتجاع جوازات �سفرهم من ال�سفارة 

الأمركية .
وحول هل مت اتخاذ اأي قرارات حول تاأ�سرة الرئي�س �سالح?.. قالت 
فيكتوريا نولند - يف مقابلة ن�سرها موقع وزارة اخلارجية الأمريكية: 
لي�س هناك قرار حتى الآن، طلب التاأ�سرة باقي مع ال�سفارة، لكن ما هو 
مثر لالهتمام هو اأن �سالح وفريقه قد طلبوا ا�سرتجاع جوازات �سفرهم، 

لذلك ل�ست متاأكدة ب�ساأن هذا الأمر. 
اأن ي�سادق  واأو�سحت بولند باأن قانون احل�سانة - الذي من املرتقب 
عليه الربملان اليمني  اأنه جزء من املبادرة اخلليجية لنقل ال�سلطة التي 
وقعها اأخرًا الرئي�س �سالح والتي يعمل نائب الرئي�س هادي واملعار�سة معًا 
يف حماولة تنفيذها الآن، م�سرة اإىل اأن هناك �سرط احل�سانة للرئي�س 
ال�سلطة..  نقل  اتفاق  يف  حكومه  فرتة  خالل  معه  عملوا  والذين  �سالح 

وقالت اإنه كان من الواجب و�سع هذا ال�سرط يف قانون. 
ل�سالح ومن عملوا معه خالل فرتة  واعتربت فيكتوريا منح احل�سانة 
حكمه لإفهامهم باأن عهدهم قد وىل، واإن الوقت قد حان لليمن لأن تكون 

قادرة على امل�سي قدمًا نحو م�ستقبل دميقراطي. 
من  مزيدًا  ل�سالح  احل�سانة  قانون  يعطي  اأن  احتمال  على  ردها  ويف 
احلرية للتدخل يف �سوؤون احلكومة قالت نولند: مرة اأخرى هذا لي�س 
عن�سرًا جديدًا، لقد مت التفاو�س على اأحكام احل�سانة كجزء من املبادرة 
اخلليجية لإخراج �سالح من ال�سلطة، وينبغي اأن يدرجوا ذلك يف قانون.. 

وهذا ما يجري القيام به الآن، ومل تكتمل العملية بعد. 
على  ال�سعب  من  يكون  ما  غالبًا  الأو�ساع،  هذه  مثل  يف  اإنه  واأ�سافت 
لديه  يكن  مل  اإذا  وقته  ينتهي  عندما  ال�ساحة  يغادر  اأن  القوي  الرجل 
له  ت�سمح  العملية  هذه  فاإن  وبالتايل،  واأمنه  ب�سالمته  تتعلق  �سمانات 
اجلهود  بذل  من  واملعار�سة  هادي  الرئي�س  نائب  يتمكن  حتى  بالبتعاد 
يزال  ل  لكنه  مفيدًا،  �سيئًا  �سيكون  وهييذا  ال�سلطة،  نقل  خطة  لتنفيذ 

م�سروع قرار كما نعرف. 

يا�سر ح�سن-حلج
لييالأ�ييسييبييوع الييثييالييث عييلييى الييتييوايل 
اليمن  وعيييميييال  مييوظييفييو  يييوا�ييسييل 
بثورة  ي�سمى  فيما  احتجاجاتهم 
�سنعاء  يف  بيييداأت  الييتييي  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
وعدن وانتقلت اإىل معظم املحافظات 

اليمنية. 
الوليدة  الييثييورة  هييذه  تخل  ومل 
اأحد  قتل  فقد  �سحايا،  �سقوط  من 
للرقابة  املييركييزي  اجلييهيياز  موظفي 
من  اأربعة  واأ�سيب  بعدن،  واملحا�سبة 
يتبعون  م�سلحني  بر�سا�س  زمييالئييه 
تنظيمهم  اإثيير  بعدن  اجلييهيياز  مدير 
وهو  املدير،  بتغير  يطالب  لعت�سام 
معظم  يف  الحتجاجات  حدة  زاد  ما 

املوؤ�س�سات باملحافظة.
مينيون  وحمللون  مراقبون  ويرى 
طبيعيا  امتدادا  تعد  الثورة  هذه  اأن 
للثورة ال�سبابية وا�ستكمال لأهدافها، 
يف حني يرى اآخرون اأن ثورة املوؤ�س�سات 
تاأخرت كثرا، فقد كان من املفرت�س 
اأن تكون الثورة املوؤ�س�سات هي النواة 

الأوىل للثورة ال�سعبية.
تغير طبيعي 

علم  اأ�ستاذ  يييرى  ال�ساأن  هييذا  ويف 
عدن  بجامعة  ال�سيا�سي  الجتماع 
ف�سل الربيعي اأن ثورة املوؤ�س�سات هي 
تغير طبيعي و�سادق يعرب عن عمق 
الحتقان املوجود يف مرافق الدولة، 
النظام  تعرية  يف  للواقع  اأقرب  وهي 

وك�سف ف�ساده.
حييديييث  يف  الييربيييييعييي  واعيييتيييرب 
املوؤ�س�سات  ثيييورة  اأن  نييت  للجزيرة 
ولكن  للثورة،  طبيعيا  امييتييدادا  اأتييت 
الثورة  تييبييداأ  اأن  الأفيي�ييسييل  ميين  كييان 
اإىل  املحافظات  من  موؤ�س�سات  بثورة 
واأن  بالعا�سمة،  الييرئييييي�ييس  املييركييز 
اإن  لأنييه  بالتدريج،  التغير  يحدث 
اإىل  اليمنيون  احتاج  ملا  كذلك  حدث 

مبادرات وتدخالت خارجية.
املوؤ�س�سات  ثيييورة  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 

وطبيعيا  �سحيحا  امييتييدادا  �ستكون 
املوؤ�س�سات  موظفو  اأح�سن  اإن  للثورة 
الييتييغييييير وحييافييظييوا على  طييريييقيية 
يرتب�س  ميين  فييهيينيياك  مييوؤ�ييسيي�ييسيياتييهييم، 
عن  اإخراجها  ويحاول  الثورة  بهذه 

اإطارها.
ودعا الربيعي املوظفني اإىل تنظيم 
احتجاجاتهم ورفع قوائم باملخالفات 
واأعمال الف�ساد يف املوؤ�س�سات، فالهدف 
امل�سوؤولني  مييغييادرة  على  يقت�سر  ل 
بل  فح�سب،  مييواقييعييهييم  الييفييا�ييسييدييين 
ف�سادهم  على  يحا�سبوا  اأن  الييهييدف 

وخمالفاتهم.
اأن  ميكن  الوفاق  حكومة  اأن  واأكد 
ت�سهم يف اإ‚اح هذه الثورة اإن اأجرت 
املوؤ�س�سات  يف  �سحيحة  تييغيييييرات 

واملرافق احلكومية.
احلراك  يف  القيادي  اعترب  بدوره 
اجلييينيييوبيييي عيي�ييسييو جمييليي�ييس قيييييادة 
الناخبي  اهلل  عبد  اليمنية  الثورة 
حقيقيا  ثوريا  فعال  املوؤ�س�سات  ثورة 
وا�ستمرار  لييتييوا�ييسييل  نتيجة  جييياء 
لنجاحها  وتاأكيدا  ال�سلمية،  الثورة 

وانت�سارها.
واأ�يييسيييار اليينيياخييبييي لييلييجييزيييرة نت 
واجبا  اليوم  اأ�سبح  التغير  اأن  اإىل 
جمتمعيا ي�سهم فيه كل اأبناء ال�سعب 
الع�سكرية  البالد  موؤ�س�سات  لتطهر 
كما  والفا�سدين،  الف�ساد  من  واملدنية 
اأنه ل يتعار�س مع املبادرة اخلليجية 
�سمانة  اأو  ح�سانة  تعطي  ل  كونها 
اإيييقيياف  اإىل  تييدعييو  ول  للفا�سدين 
اأن  يعني  ل  وهييذا  ال�سلمية،  الييثييورة 
الوطني  الوفاق  حكومة  يف  امل�ساركة 
م�ساركة باملواقف ال�سيا�سية لإ�سكات 

�سوت الثورة.
ويحيون  يباركون  الثوار  اأن  واأكد 
مل  التي  املوؤ�س�سات  يف  التغير  ثييورة 
ينزعج منها غر راأ�س النظام الفا�سد 
كان  نظامهم  لأن  نظامه،  رمييوز  وكييل 

ميثل مظلة للف�ساد والفا�سدين.

امتداد غر �سيا�سي 
الثورة  القيادي يف  قال  من جانبه 
ثييورة  اإن  باع�سن  عيييادل  ال�سبابية 
للثورة  �سيا�سي  امتداد غر  املوؤ�س�سات 

ال�سبابية ال�سعبية.
واأو�سح اأن هذه الثورة تدل دللة 
الوعي  وتغلل  امتداد  على  وا�سحة 
كل  اإىل  التغير  واأهييمييييية  بيي�ييسييرورة 

�سرائح املجتمع خا�سة
العمال منهم، م�سرا اإىل اأن ال�سعب 
ليطرد  اليي�ييسيياحييات  يف  �ييسييارك  اليييذي 
الرئي�س علي عبد اهلل �سالح ونظامه 
اإىل  وثورته  بن�ساله  انتقل  الفا�سد 
اأ�ساطني  ميين  ليخل�سها  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
فيها  ع�سع�س  الذي  والف�ساد  الت�سلط 

لع�سرات ال�سنني.
متيز عدن 

هذه  يف  عييدن  مدينة  متيز  وعيين 
ب�سرورة  موظفيها  ووعيييي  الييثييورة 
التغير، قال ال�سحفي فوؤاد م�سعد اإن 
عدن ورثت عن ال�ستعمار الربيطاين 
العديد  يف  راقيييييييا  اإداريييييييا  نييظييامييا 
ميين املييوؤ�ييسيي�ييسييات اخلييدمييييية واملييرافييق 
احلكومية، اإ�سافة لنخراط غالبية 
مواطنيها يف الوظيفة العامة، وهو ما 
العملية  خرباتهم  تراكم  على  �ساعد 

يف كل املجالت.
غالبية  اأن  اإىل  م�سعد  واأ�يييسيييار 

مييوظييفييي عيييدن عييانييوا كييثييرا جييراء 
منذ  موؤ�س�ساتهم  يف  الأو�ساع  تدهور 
تلك  من  عددا  اأن  كما  اأعييوام،  ب�سعة 
منت�سبوها  و�سرح  �سفيت  املوؤ�س�سات 
فاقم  ممييا   1994 �سيف  حييرب  بعد 
�سخطهم  ميين  وزاد  املوظفني  معاناة 
وجعلهم ينظمون فعاليات احتجاجية 
�سد الفا�سدين يف املوؤ�س�سات احلكومية 
اأن  غر  اأعييوام،  اأربعة  من  اأكييرث  منذ 
تلك الفعاليات ا�ستدت وتفاقمت منذ 

مطلع العام املا�سي 2011.
اليمنية  املوؤ�س�سات  ثورة  اأن  يذكر 
اأطاحت بكثر من مدراء تلك املرافق 
اأطيح  من  بني  من  وكييان  واملوؤ�س�سات، 
املعنوي  التوجيه  دائييرة  مدير  بهم 
بوزارة الدفاع رئي�س حترير �سحيفة 
يعد  الذي  ال�ساطر،  علي  �سبتمرب   26
اأقدم مدير يف اليمن حيث توىل ذلك 

املن�سب منذ قرابة 36 عاما.
موؤ�س�سة  حترير  رئي�س  غيير  كما 
-اأبييرز  والإعيييالم  لل�سحافة  الييثييورة 
نتيجة  حكومية-  �سحفية  موؤ�س�سة 
بتغيره،  املوؤ�س�سة  موظفي  مطالبة 
اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  اأعييفييي  فيما 
نتيجة  مهامه  ميين  اليمنية  طيييران 
واتهامه  بتغيره  املوظفني  مطالبات 

بق�سايا ف�ساد كبرة. 

�سنعاء - 
الع�سكرية  لل�سئون  اليمنية  اللجنة  اأكيييدت 
�ساعة   48 خالل  اأنه  وال�ستقرار  الأمن  وحتقيق 
ما  اإخييالء  عمليات  تنفيذ  فى  البدء  �سيتم  فقط 
تبقى من مظاهر م�سلحة باأمانة العا�سمة �سنعاء.
اليمنية  اللجنة  اجييتييميياع  خييالل  ذلييك  جيياء 
وال�ستقرار   الأميين  وحتقيق  الع�سكرية  لل�سئون 
ال�سيا�سية  والقوى  الأحييزاب  عن  ممثلني  بح�سور 
اإخالء  خطة  ملناق�سة  اللجنة  ا�ستدعتهم  الذين 

اأمانة العا�سمة من كافة املظاهر امل�سلحة.
جملة  الجتماع  خييالل  اللجنة  وا�ستعر�ست 
عمل  خلطة  الرئي�سية  والŒاهات  الق�سايا  من 
اللجنة، فى ا�ستكمال رفع واإنهاء املظاهر امل�سلحة 
قرار  �سوء  فى  وذلك  العا�سمة،  اأمانة  اأحياء  فى 
املا�سية،  الليلة  اتخذته  التى  الع�سكرية  اللجنة 
املبا�سرة  التنفيذية  الإجييراءات  اإقييرار  مت  حيث 
الع�سكرية  الييوحييدات  جميع  باإخالء  تبداأ  التى 
والأمنية لقواتها من جميع املواقع التى ا�ستحدثت 
بعد يناير 2011، و�سحب التعزيزات التى اأ�سيفت 
مع�سكراتهم  اإىل  اجلييميييييع  وعييييودة  قبلهم  ميين 

وثكناتهم الدائمة.
املجاميع  كييل  عييودة  �ييسييرورة  اللجنة  واأكيييدت 
�سنعاء  العا�سمة  دخلت  التى  امل�سلحة  القبلية 
احلكومية  واملن�ساآت  ال�سوارع  فى  تتواجد  والتى 
واألزمت  اأو �سرط،  اإىل قراها دون قيد  واخلا�سة 
اأو  اإبطاء  دون  بالتنفيذ  املعنية  اجلهات  اللجنة 
اخلمي�س،  غد  يوم  �سباح  اللجنة  واأقييرت  تاأخر، 
اللجنة  و�سعت  كما  بالتنفيذ،  للبدء  مييوعييدا 
برناجما لفتح الطرقات الرئي�سية والفرعية التى 

�سيبداأ تنفيذها من ال�سبت املقبل.
اأن  اإىل  الجتماع  فى  اللجنة  اأع�ساء  واأ�ييسييار 

وحققت  وثابتة  قوية  بخطوات  بييداأت  اللجنة 
ووجييدت  الييواقييع،  اأر�ييس  على  ملمو�سة  ‚احات 
والوجاهات  والأميينيييييني  الع�سكريني  ميين  تعاونا 
اأمامها تنفيذ برناجمها  الجتماعية وهو ما �سهل 
فى فتح الطرقات الرئي�سية وما حولها وفى اإخالء 
خطط  وفييق  امل�سلحة،  املظاهر  واإنييهيياء  املن�ساآت 
تناولها  دون  ثغرة،  اأو  نقطة  تييرتك  مل  وبرامج 

والتعر�س لها.

وكييييان عيييدد مييين ممييثييلييى الأحييييييزاب والييقييوى 
والقيادات  الجتماعية  والوجاهات  ال�سيا�سية 
اأكيييدوا  قييد  امليييييدانييييية،  والأميينييييية  الع�سكرية 
ا�ستعدادهم للتعاون فى تنفيذ تو�سيات وتعليمات 
جلنة ال�سئون الع�سكرية وŒاوز كافة ال�سعوبات 
اإخالء  فى  اللجنة  عمل  برامج  تعرت�س  قد  التى 
التى  التوتر  بوؤر  واإزاليية  امل�سلحة  املظاهر  جميع 

رافقت الأزمة ال�سيا�سية.

باليمن املوD�ض�ضات  Kورة  توا�ضل 

ب�ضنعاء  ìال�ضال لنõع  �ضاعة   48 مهلة  الع�ضكرية:  للûضÄو¿  اليمنية  اللجنة 
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واTضنطن تدافع عن منح احل�ضانة ل�ضالح

العفو الدولية ترف�ض منح �ضالح ح�ضانة وTضباب يهددو¿ باقتحام ‹ل�ض النواب

دافعت الوليات املتحدة الأمركية عن منح احل�سانة 
للرئي�س اليمني علي عبد اهلل �سالح  واأعوانه، واعتربت 
الذي تنحى مبوجبه،  التفاق  ي�سكل جزءا من  اأن ذلك 
يف وقت حتدثت تقارير اإخبارية عن م�ساحلة بني �سالح 
التي  اخلييالفييات  اأنهت  هييادي  من�سور  ربييه  عبد  ونائبه 

تفاقمت بينهما موؤخرا.
الأمركية  اخلييارجييييية  با�سم  املتحدثة  واأو�ييسييحييت 
فيكتوريا نولند اأن احل�سانة ت�سكل »جزءا ل يتجزاأ من 
واأنه  حانت  �ساعتهم  اأن  الأ�سخا�س  هوؤلء  اإفهام  كيفية 

حان الوقت ليتجه اليمن نحو م�ستقبل دميقراطي«.
التفاو�س  مت  باحل�سانة  املت�سلة  البنود  اأن  واأ�سافت 
ب�ساأنها يف اإطار املبادرة اخلليجية ، واأكدت اأن ذلك ينبغي 
اأن يدرج يف قانون »وهي العملية اجلارية حاليا« ح�سب 

تعبرها.
وتابعت نولند »تعلمون اأنه يف ظروف مماثلة، ي�سعب 
اأن يغادر ال�ساحة  غالبا على الرجل القوي )يف البالد( 
تتعلق  �سمانات  لديه  تكن  مل  اإذا  �ساعته،  حتني  عندما 

باأمنه«.
يف املقابل، دعت منظمة العفو الدولية الربملان اليمني 
اإىل رف�س م�سروع القانون الذي ين�س على منح ح�سانة 

للرئي�س �سالح واأقاربه مقابل رحيله عن ال�سلطة.
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  برنامج  مدير  وقال 
»منح  اإن  بيييييان  يف  لييوثيير  فيليب  املنظمة  يف  بالوكالة 
الرئي�س علي عبد اهلل �سالح وحلفائه ح�سانة يلغي كل 
جرت  التي  الفا�سحة  النتهاكات  عن  امل�سوؤولية  اأ�سكال 
القانون  م�سروع  اأن  واأ�ساف  عقود«.  مدى  على  اليمن  يف 
يت�سمن بندا ين�س على ا�ستحالة اإلغاء هذا القانون حال 

اإقراره.
م�سروع  رف�س  اإىل  اليمني  الييربملييان  املنظمة  ودعييت 

من  كييل  عيين  اليي�ييسييادرة  بالتو�سية  والأخييييذ  الييقييانييون، 
نايف  املتحدة  بييالأ·  الن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سة 
بيالي، ومنظمة العفو، باإجراء حتقيق دويل م�ستقل يف 

النتهاكات امل�ستمرة حلقوق الإن�سان.
وكانت بيالي نددت اجلمعة مب�سروع القانون املطروح، 
الأ·  و�سيا�سة  اليييدويل  »الييقييانييون  اإن  بيان  يف  وقييالييت 
املتحدة وا�سحان يف هذا ال�سدد: ل ي�سمح بالعفو اإذا كان 
مينع مالحقة اأ�سخا�س ميكن اأن يكونوا م�سوؤولني جنائيا 
�سد  وجرائم  حرب  جرائم  فيها  مبا  دولية،  جرائم  عن 

الإن�سانية واإبادة وانتهاكات فا�سحة حلقوق الإن�سان«.
وتابعت بيالي »وفق املعلومات التي ح�سلنا عليها، ثمة 
اأ�سباب الإعتقاد اأن بع�س هذه اجلرائم ارتكبت يف اليمن 
خالل الفرتة التي كان فيها العفو قيد الدرا�سة« م�سددة 
على اأن عفوا مماثال »�سينتهك اللتزامات الدولية لليمن 

على �سعيد حقوق الإن�سان«. 
مظاهرات 

وجاءت هذه التطورات يف ظل ا�ستمرار املظاهرات يف 
م�سرات  اأم�س  البالد  يف  مدن  عدة  �سهدت  حيث  اليمن، 
امل�سرات  يف  امل�ساركون  وطالب  احل�سانة.  لقانون  رف�سا 
اإحالة  خالل  من  الثورة  اأهييداف  �سموها  ما  با�ستكمال 

الرئي�س �سالح وكبار م�ساعديه اإىل الق�ساء ملحاكمتهم.
النتقالية  احلكومة  رئي�س  التقى  مت�سل  �سياق  ويف 
حممد �سامل با�سندوة  ملك ال�سعودية عبد اهلل بن عبد 
لطلب  خليجية  جولة  م�ستهل  يف  الريا�س،  يف  العزيز  
يف  با�سندوة  به  �سرح  ما  وفق  لبالده،  مالية  م�ساعدات 

وقت �سابق.
وقالت م�سادر مينية اإن با�سندوة ي�سعى للح�سول على 
خم�سة مليارات دولر م�ساعدات عاجلة يحتاجها اليمن، 
دول  اإ�سهام  اإمكانية  اخلليجية  الزيارة  خالل  و�سيبحث 

لإعادة  عاجلة،  ب�سفة  دعم  �سندوق  اإن�ساء  يف  اخلليج 
تاأهيل خدمات الكهرباء واملياه وال�سحة والتعليم. 

م�ساحلة 
من جانب اآخر اأفادت تقارير اإخبارية اليوم الثالثاء 
نائبه  مع  م�ساحلة  لقاء  اأم�س  عقد  اليمني  الرئي�س  باأن 
عبد ربه من�سور هادي لحتواء اخلالفات التي تفاقمت 

بينهما.
ونقلت �سحيفة البيان الإماراتية عن قيادي يف حزب 
اإن  القول  �سالح،  يرتاأ�سه  الذي   ، العام  ال�سعبي  املوؤمتر 
امل�ساحلة بني الرئي�س اليمني وهادي اأدت اإىل نزع فتيل 

اأزمة �سيا�سية كانت كفيلة بن�سف اتفاق نقل ال�سلطة.

واأو�سح القيادي اأن الإجتماع �سهد تقدمي اعتذار من 
التجريح  بعد  الرئي�س،  لنائب  احلييزب  يف  قيادات  قبل 
لقاء  اأن  واأ�ساف  �سابق،  اجتماع  خالل  له  تعر�س  الذي 
على  والق�سايا  التطورات  جممل  »ناق�س  وهييادي  �سالح 
تنفيذ  �سعيد  على  املنجز  والتقدم  الوطنية  ال�ساحة  

املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية املزمنة«.
على  �سالح  اإ�ييسييرار  اأن  ك�سفت  مينية  م�سادر  وكانت 
اإىل  بالفعل  نقلت  د�ستورية  و�سالحيات   مبهام  القيام 
 Æنائبه مبوجب اتفاق نقل ال�سلطة، دفعت هادي اإىل اإبال
رعاة املبادرة اخلليجية باأنه �سيت رك �سنعاء اإذا ا�ستمر 

�سالح يف التدخل يف �سالحياته وانتهاك املبادرة.

اأثار م�سروع قانون احل�سانة الذى اأقرته 
يح�سل  ومبقت�ساه  اليمنية،  الوفاق  حكومة 
من  ح�سانة  على  واأعوانه  اليمنى  الرئي�س 
املالحقة الق�سائية داخليا وخارجيا، حالة 
�سباب  �سفوف  فييى  وتييذميير  �سديد  ا�ستياء 
تنديدا  �سيحاتهم  علت  الذين  ال�ساحات 
بالقانون، كما ا�ستقبل املجتمع الدوىل اخلرب 
اإخالء  راف�سا  ال�سديد  ال�سخب  من  بحالة 
والأعمال  النتهاكات  من  �سالح  م�سئولية 

الإجرامية بحق اليمنيني فى 2011. 
وقد دعت منظمة العفو الدولية الربملان 
احل�سانة  قانون  م�سروع  رف�س  اإىل  اليمنى 
اأقرته  والذى  واأعوانه،  �سالح  على  للرئي�س 

حكومة الوفاق مبوجب املبادرة اخلليجية.
وقيييال مييدييير بييرنييامييج اليي�ييسييرق الأو�ييسييط 
فى  لوثر  فيليب  باملنظمة  اأفريقيا  و�سمال 
بيان:«اإن منح الرئي�س على عبد اهلل �سالح 
وحلفائه ح�سانة يلغى كل اأ�سكال امل�سئولية 
فى  جييرت  التى  الفا�سحة  النتهاكات  عن 
م�سروع  اأن  واأ�ساف  عقود«،  مدى  على  اليمن 
ا�ستحالة  على  ين�س  بندا  يت�سمن  القانون 

اإلغاء هذا القانون حال اإقراره.
�سيكون  هييذا  القانون  م�سروع  اأن  واأكيييد 
وجه  فى  »�سفعة  مبثابة  اإقيييراره  حييال  فى 
فيه  »يطالب  اليييذى  الييوقييت  فييى  الييعييداليية« 
التظاهرات احلا�سدة  اندلع  املحتجون منذ 
من  الإفييييالت  حيياليية  بيياإنييهيياء   2011 مطلع 

العقاب«.
ودعت املنظمة الربملان اليمنى اإىل رف�س 
بي«التو�سية  والأخييذ  هذا  القانون  م�سروع 
حلقوق  العليا  املفو�سة  من  كل  عن  ال�سادرة 
بيالى(  )نافى  املتحدة  الأ·  فى  الإن�سان 
ومنظمة العفو باإجراء حتقيق دوىل م�ستقل 

فى النتهاكات امل�ستمرة حلقوق الإن�سان«.
رف�سهم  الثورة  �سباب  اأعلن  جهتهم،  من 
املطلق اإقرار حكومة الوفاق الوطنى لقانون 
املالحقة  من  واأعوانه  ل�سالح  احل�سانة  منح 
وهيييددوا  لييلييربملييان،  واإحييالييتييه  الق�سائية 
باقتحام الربملان ونقل اعت�سامهم من �ساحة 

�سنعاء  جامعة  اأمييام  التغير 
والعييتيي�ييسييام  اليييربمليييان  اإىل 
فى  امل�سى  حييال  فييى  داخييليية، 
امليي�ييسييادقيية على  اإجييييييراءات 

القانون.
اأقر  الييوزراء  وكييان جمل�س 
قانون  ميي�ييسييروع  الأحييييد  ليييييل 
الرئي�س  نييائييب  مييين  مييقييدم 
ب�ساأن  هادى  من�سور  عبدربه 
ح�سانة  ومعاونيه  �سالح  منح 
مييين امليييالحيييقييية الييقييانييونييييية 
القانون  ون�س  والق�سائية، 
�سيعد  )الييقييانييون(  اأنيييه  على 
يجوز  ول  ال�سيادة  اأعمال  من 
كما  فيه،  الطعن  اأو  اإلييغيياوؤه 
الأفعال  على  اأحكامه  ت�سرى 
ويعمل  �سدوره،  قبل  الواقعة 
وين�سر  �سدوره  تاريخ  من  به 
وقد  الر�سمية،  اجلريدة  فى 

اأنه  اإىل  اإ�سارة  اأى  من  القانون  م�سروع  خال 
نظام  واأركيييان  �سالح  مالحقة  عييدم  ي�سمل 
حكمه ق�سائيا خارج اليمن من قبل اأى طرف 

من الأطراف اليمنية اأو غر اليمنية.

رف�س حقوقي ملنح �سالح ح�سانة

ومن جهة اخرى طالبت منظمة »هيومان 
الإن�سان،  بحقوق  املعنية  ووتيي�ييس«  رايت�س 
علي  الرئي�س  منح  بعدم  اليمنية  احلكومة 
عن  تخليه  مقابل  عفوا  �سالح   اهلل  عبد 
ميثل  القيييرتاح  هييذا  اأن  معتربة  ال�سلطة، 
اإهييانيية ليييالآلف مميين عييانييوا يف ظييل حكمه، 

ويجب اأن يرف�سه الربملان.
اقرتحت  قييد  اليمنية  احلكومة  كييانييت 
الأحييد  يييوم  ل�سالح  احل�سانة  ملنح  قانونا 
مبوجب  التنحي  على  لت�سجيعه  املييا�ييسييي، 
املبادرة اخلليجية لإنهاء الحتجاجات التي 
�سلت البالد خالل العام املن�سرم، وينتظر اأن 

يناق�سه الربملان.

يف  مقرها  يقع  الييتييي  املنظمة،  وقييالييت 
اأم�س  �ييسييدر  بيييييان  املييتييحييدة، يف  اليييولييييات 
اإىل  يييييوؤدي  قييد  الإجيييييراء  اإن  الييثييالثيياء، 
خطرة  جرائم  يف  املحاكمة  من  احل�سانة 
املناه�سني  املتظاهرين  على  الهجمات  مثل 
للحكومة التي اأ�سفرت عن �سقوط قتلى عام 

.2011
وقييالييت �ييسييارة ليييييا ويييتيي�ييسييون، املييديييرة 
التنفيذية لل�سرق الأو�سط باملنظمة »اإقرار 
من  ليييالآلف  اإهييانيية  �سيمثل  الييقييانييون  هييذا 
�سحايا حكم �سالح القمعي، مبن فيهم اأقارب 
بالر�سا�س  قتلوا  الذين  ال�سلميني  املحتجني 

العام املا�سي«.
اأن  يجب  اليمنية  »ال�سلطات  واأ�سافت 
ت�سجن اأولئك امل�سوؤولني عن ارتكاب جرائم 
ترخي�سا  مبنحهم  تكافئهم  اأن  ل  خطرة 
القانون  ميي�ييسييروع  اأن  واعييتييربت  بييالييقييتييل«. 
الدويل  بالقانون  اليمن  التزامات  يخالف 
اجلييرائييم  يف  التحقيق  عييلييى  ين�س  اليييذي 
احلرب  وجييرائييم  التعذيب  مثل  اخلييطييرة 

واجلرائم �سد الإن�سانية.

متنع  ليين  احل�سانة  اأن  املنظمة  واأكيييدت 
املحاكم يف دول اأخرى من النظر يف اجلرائم 
اليمن  الإن�سان يف  املت�سلة بحقوق  اخلطرة 

مبوجب قوانني الق�ساء الدويل. 
اليمني  الربملان  ي�ستعد  فيما  هذا  ياأتي 
اليوم الأربعاء ملناق�سة قانون منح احل�سانة 
ل�سالح وم�ساعديه، و�سط مظاهرات حا�سدة 
�سهدتها العا�سمة �سنعاء ومدن رئي�سة اأخرى 
الوليات  عنه  تدافع  الييذي  القانون،  �سد 
اأنه جزء من التفاق الذي  املتحدة معتربة 

تنحى �سالح مبوجبه.
اخلارجية  با�سم  املتحدثة  واأو�ييسييحييت 
احل�سانة  اأن  نولند  فيكتوريا  الأمركية 
اإفهام  كيفية  من  يتجزاأ  ل  »جييزءا  ت�سكل 
واأنه  حانت،  �ساعتهم  اأن  الأ�سخا�س  هوؤلء 
م�ستقبل  نحو  اليمن  ليتجه  الييوقييت  حييان 

دميقراطي«.
واأ�سافت اأن البنود املت�سلة باحل�سانة مت 
التفاو�س ب�ساأنها يف اإطار املبادرة اخلليجية، 
قانون،  يف  يييدرج  اأن  ينبغي  ذلك  اأن  واأكييدت 
ح�سب  حيياليييييا«،  اجلييارييية  العملية  »وهيييي 

تعبرها.
ظروف  يف  اأنييه  »تعلمون  نولند  وتابعت 
القوي  الرجل  على  غالبا  ي�سعب  مماثلة 
اأن يغادر ال�ساحة عندما حتني  )يف البالد( 
تتعلق  �سمانات  لديه  تكن  مل  اإذا  �ساعته، 

باأمنه«.
كما دعت منظمة العفو الدولية، الربملان 
وقال  القانون.  م�سروع  رف�س  اإىل  اليمني 
و�سمال  الأو�يييسيييط  اليي�ييسييرق  بييرنييامييج  مييدييير 
اأفريقيا بالوكالة يف املنظمة فيليب لوثر يف 
الرئي�س علي عبد اهلل �سالح  »منح  اإن  بيان 
وحلفائه ح�سانة يلغي كل اأ�سكال امل�سوؤولية 
يف  جييرت  التي  الفا�سحة  النتهاكات  عيين 

اليمن على مدى عقود«.
بندا  يت�سمن  القانون  م�سروع  اأن  واأ�ساف 
ين�س على ا�ستحالة اإلغاء هذا القانون حال 

اإقراره.
الأ·  مفو�سة  عربت  نف�سه،  ال�سياق  يف 
عن  بيالي  نييايف  الإنيي�ييسييان،  حلقوق  املتحدة 
اعييرتا�ييسييهييا عييلييى ميي�ييسييروع الييقييانييون الييذي 
اإنه مت  دافعت عنه الوليات املتحدة قائلة 
التفاو�س على البنود املتعلقة باحل�سانة يف 
اإطار اتفاق و�سعه جمل�س التعاون اخلليجي; 

لت�سجيع �سالح على التخلي عن احلكم.
مب�سروع  اجلمعة  نيييددت  بيييييالي  وكييانييت 
القانون املطروح، وقالت يف بيان اإن »القانون 
الدويل و�سيا�سة الأ· املتحدة وا�سحان يف 
كان مينع  اإذا  بالعفو  ي�سمح  ال�سدد: ل  هذا 
مالحقة اأ�سخا�س ميكن اأن يكونوا م�سوؤولني 
جرائم  فيها  مبا  دولية،  جرائم  عن  جنائيا 
حيييرب وجييرائييم �ييسييد الإنيي�ييسييانييييية واإبييييادة 

وانتهاكات فا�سحة حلقوق الإن�سان«.
حزب  اتفق  اخلليجية  املبادرة  ومبوجب 
�سالح،  حييزب  وهييو  الييعييام،  ال�سعبي  املييوؤمتيير 
وكتلة اللقاء امل�سرتك املعار�سة على تق�سيم 
لي�سكال  بينهما،  فيما  الييوزارييية  املنا�سب 
حتى  البالد  تقود  وطنية  وحييدة  حكومة 
فييرباييير/ يف  الرئا�سة  انتخابات  اإجيييراء 

�سباط املقبل.
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         نيوز / اليمن
يف  املغرتب  اليمني  املييواطيين 
 / ال�سعودية  العربية  اململكة 

علي حزام راجح .
عييام  املييمييلييكيية  اإىل  هيياجيير 
باحثا  ال�سباب  �سن  يف  1964م 
ن  qيكو الييذي  املييال  و  العمل  ً عن 
اأ�سرته  م�ستقبل  و  م�ستقبله  به 
.. فاأ�سبح مالكا ً مل�سنع اأملنيوم و 
ور�سة حديد و عدد من دكاكني 
اأ�سبح  و  كبر  مطعم  و  املالب�س 
ريال  األف   500 ال�سهري  دخله 
من  الكثر  مثل  مثلُه   ، �سعودي 

املغرتبني الذين ا�ستجابوا لدعوة الرئي�س / علي عبد اهلل �سالح ) حفظة اهلل ( ل�ستثمار 
اأموالهم يف اليمن فهب  اإىل اليمن ، و قام ب�سراء مزرعة يف احلديدة و تقدر ب 100 معاد  و 
مت ت�سويرها و تعميد ال�سراء و عمل كافة الجراءات القانونية التي تكفل حقه يف ملكية 
الأر�س مبوجب كافة الب�سائر و تقرير وزارة الزراعة و قام بحفر الآبار الرتوازية و 
زراعتها باملحا�سيل الزراعة املدرة للدخل و �سارت الأمور على ما يرام و لكنه فوجÅ بعدد 
من �سباط الدفاع اجلوي و قيادة اللواء 130 و اجلمعية ال�سكنية التابعة للدفاع اجلوي 
باحتاللهم ملزرعة اململوكة لعلي حزام و طرد كافة العمال و القائمني فيها و تغر معامل 
املزرعة يف عام 1999م ، العام الذي فكر الدفاع اجلوي التحليق باجلو حلماية الوطن و 
املواطن و لأكنه هبط على مزرعة املغرتب علي حزام  راجح م�ستغلني قواهم من الدولة 
بال�سطو و التهديد و با�سم القيادات العليا ونهب املمتلكات ، و تبدءا املعارك بني املغرتب 
حلماية  خم�س�سة  هي  التي  و  الع�سكرية   املعدات  بكل  املزود  اجلوي  الدفاع  و  الأعييزل  
الوطن لت�سبح املعركة غر متكافئة نتج عنها على الفور احتالل اأر�سية علي حزام راجح 
و من ذاك اليوم اإىل يومنا هذا مل يتمكن من ا�ستعادة حقه يف مزرعته و كتبت ال�سحف 
عن ذلك وقام باملتابعة هنا وهناك و مت ت�سكيل جلنة وزارية يف عام 2003م برقم :104 
براأ�سه وزير اخلارجية و ع�سوية وزارة املغرتبني و الدفاع والأمن و العدل و الهيئة العامة 
لالأرا�سي و العقارات و نتج عنها جلنة فنية عقدت اجتماعات عديدة و اتخذت قرارات 
لكافة  بناءا  لأر�سيته  راجح  حزام  علي  املغرتب  امتالك  اأحقية  قررت  التي  و  حلول  و 
تعد  ... ) مل  اللجنة عملها  ت�ستكمل  ولكن مل   ، توؤيييد ذلك  التي  الب�سائيير  و  امل�ستندات 
الأر�س اإىل �ساحبها و مل يعلم اأين ذهبت كل امللفات اخلا�سة املقدمة  التي �سملتها املحا�سر 

اخلا�سة باللجنة الفنية و القرارات و مل يخرج بنتيجة نهائية  ( .
 

معاناة املغرتب 
عانى املغرتب خالل ال�سريعة و املتابعة و ملدة 20 عاما ً و التي اأدت اإىل بيع امل�سنع الذي 
ع الور�سة نهائيا ً و  qكلفه 3 مليون ريال �سعودي مببلغ 250 األف ريال �سعودي و كذلك �سي
التي كلفته 170 األف ريال �سعودي و كذلك  انتهى املطعم الذي كلفه 750 األف ريال �سعودي 
األف ريال �سعودي راحت كلها يف �سبيل ال�سريعة و  و كذلك الدكاكني و التي كلفته 300 
املماطلة و كما قام بدفع مليون ريال �سعودي اإيجارات للمحالت و يبلغ اأجمايل خ�سارته 
000^500^5 ريال �سعودي منذ ُ عام 1990 اإىل يومنا هذا ، هذه املواد العينية دون قيمة 
املزرعة و مل يح�سب جوانب اخل�سارات الأخرى و املعاناة النف�سية و اجل�سدية التي حلقته 

مع اأ�سرته و هذا واحد من مئات املغرتبني  مل تعد مزرعته و مل يبقى راأ�س ماله .
و هنا ندرك اأن ا�ستثمارات املغرتب يف وطنه حتولت اإىل م�ستعمرات من قبل امل�سئولني و 
القيادات و ال�سباط يف الدولة بعد اأن حتولت القوات اجلوية من حماية الوطن و املواطن 

اإىل وح�س يبتلع ا�ستثمارات املغرتبني العائدين لأ�سمار اأموالهم يف الوطن .

ا�ضتغاKــــة
اهلل  عبد  علي   / بالرئي�س  ي�ستغيثوا  الآخرين  املغرتبني  و  راجح  حزام  علي  املغرتب 
�سالح ) حفظه اهلل ( ل�ستعادة مزرعته و تعوي�سه مما حلق به من خ�سارات حيث يقول 
: اأموالنا اأمانة يف عنق الرئي�س الذي دعانا ل�ستثمار اأموالنا يف الوطن كون امل�ستنفذين و 
ال�سلطات ا�سبحوا عاقا و حرا�سا ً منيعا ً دون الو�سول اإليك اأو اأب�سط جهة م�سئولة ، و اإذا 
ا�ستغثنا بك عرب ال�سحف جعلونا من اأ�سحاب العداء للوطن م�ستغلني �سعفنا مما اأدى بهم 

اإىل ان يعاملونا كفري�سة �سهلة املنال .

املاأ�ضـــاة
املاأ�ساة ماأ�ساة وطن و اقت�ساد وطن و ماأ�ساة كل  املاأ�ساة ماأ�ساة مغرتب واحد لكن  لي�س 
قبل   من  انت�سال  اإىل  يتعر�سون  حيث  اأموالهم  ل�ستثمار  الوطن  اإىل  الوافدين  املغرتبني 
ع�سابات الأرا�سي بالتزوير و ال�سطو على اأرا�سيهم و ممتلكاتهم و قد بلغ احلد اإىل قتلهم 
فخامة  من  �سمعنا  اأمل  هناك  لكن   ، املغرتبني  ا�ستثمارات  تراجع  هو  ذلك  من  الأ�سد  لكن 
الرئي�س / علي عبد اهلل �سالح ) حفظه اهلل ( وجه احلكومة يف عام 2009م بالهتمام 
بق�سايا و ا�ستثمارات املغرتبني و حل ق�ساياهم كونهم مورد اقت�سادي هام يرفد الوطن كل 
عام بيي 2 مليار دولر هذا الرقم عرب حتويالت البنك املركزي خالف ً للتحويالت التي متت 
عرب ال�سرفه و البنوك الأخرى املحلية و العاملية و الغريب لقد تعاملوا مع قتل ال�سياح 
و التفجرات الإرهابية جرائم ج�سيمة ب�سبب ت�سرر ‰و القت�ساد يف هذا اجلانب ) و 
اجلرائم  هذه  مبثل  الوطن  يف  امل�ستثمرين  املغرتبني  قتل  و  نهب  من  مع  يتعاملوا  مل  ذا  ملا 
كون عائدات املغرتبني تفوق العائدات ال�سابقة و توازي عائدات النفط اإل اأنها عائدات 
و  الوطنية  العملة  حتريك  و  الوطني  القت�ساد  نهو�س  يف  ت�ساعد  متزايدة  و  متجددة 

ت�سغيل الأيدي العاملة و تخفف من البطالة املوجودة  ( .

ــض ــ� ــي ــرئ ال ـــاأ¿ حـــ�ـــضـــانـــة  ـــض ûـــ ب الـــــÈملـــــا¿  مــــûــــضــــادات حـــــــادة يف  ـــن:  ـــم ـــي ال

ـــو  gـــا ي ا�ــــضــــتــــفــــتــــاء  يف   2011 عــــــــام  ــــدة  ــــي ــــض � كــــــرمــــــا¿  ـــــل  ـــــوك ت

ــــــد¿ ع يف  ــــــــــن  ــــــــــري NBا ـــــــــة  ـــــــــاب واE�ـــــــــض ــــــ§  ــــــاب ــــــض � ـــــل  ـــــت ـــــق م

جمل�س  جل�سات  اأوىل  �سهدت 
املخ�س�سة  اليييييميينييي  الييينيييواب 
احل�سانة  منح  قييانييون  ملناق�سة 
�سالح  اهلل  عبد  على  للرئي�س 
�ساخنة  م�سادات  معاونيه  وكبار 
بييني نييييواب مييوؤيييدييين واآخييرييين 

معار�سني للنظام.
كانت حكومة الوفاق الوطني 
قد اقرت الأحد م�سروع القانون 
النواب  جمل�س  على  واأحييالييتييه 

لإقراره.
ال�ساخن  اليينييقييا�ييس  وتييفييجيير 
نييواب  تييقييدمي  بييعييد  املجل�س  يف 
بتزكية  قييرار  م�سودة  املعار�سة 
هييادي  من�سور  الييرئييييي�ييس  نييائييب 
لالنتخابات  تييوافييقييي  كمر�سح 
اعرت�س  و  املبكرة.  الرئا�سية 
ال�سعبي  املييوؤمتيير  كتلة  رئييييي�ييس 
�سلطان  املييجييليي�ييس  يف  احلييياكيييم 
وطالب  املقرتح.  على  الربكاين 
بطلب  الرئي�س  نائب  يتقدم  باأن 

الرت�سيح اىل املجل�س بنف�سه.
جمل�س  يف  اأعييي�يييسييياء  ونيييقيييل 
النواب عن الربكاين قوله خالل 

اجلل�سة:«من يريد الرت�سح فعليه 
التقدم بطلب للمجل�س ولي�س عن 

طريق الر�سائل الغرامية«.
وقييد اأثييار ذلييك جييدل وا�سعا 
اعرتا�سات  و�سط  املجل�س  داخل 
ا�ستخدمها  الييتييي  الييلييغيية  عييلييى 
القائم  هيييادي،  Œيياه  الييربكيياين 

باأعمال الرئا�سة.
قاعة  مبغادرة  الربكاين  ورد 
علي   « ب�سخرية  قائال  املجل�س 
منتظرا  لي�س  �سالح  اهلل  عبد 
يحتاج  ول  احليي�ييسييانييه  لييقييانييون 

اإليه.
تظاهر  نييفيي�ييسييه،  اليييوقيييت  يف 
مدن  يف  الآلف  مئات  الإثيينييني 
واإب  تعز  بينها  من  عييدة  مينية 
وال�سالع لالحتجاج على م�سروع 

القانون.
الراف�سة  املييظيياهييرات  ورغييم 
اللقاء  تييكييتييل  فيييياإن  لييلييميي�ييسييروع 
على  املوقع  للمعار�سة،  امل�سرتك 
التزامه  اخلليجية،  امليييبيييادرة 
القانون  اقييرار  يف  قدما  بامل�سي 

وفقا للمبادرة.

غيييييراب،  اهلل  عيييبيييد  ونيييقيييل 
اليمن عن  �سي يف  بي  بي  مرا�سل 
الربكاين، قوله اإنه لبد اأن يقر 
احل�سانة  قانون  النواب  جمل�س 

خالل هذا ال�سبوع.
جمل�س  يف  اأعيي�ييسيياء  اأن  غيير 
النواب دعوا اإىل رف�س الت�سويت 

ل�سالح امل�سروع.
�سي،  بي  لبي  ت�سريحات  ويف 
دعيييا اليينييائييب املييعييار�ييس حممد 
اإىل ال�ستقالة  النواب  احلمري 
من الأحزاب املوؤيدة ملنح الرئي�س 

اليمني احل�سانة.
من ناحية اأخرى، اعتربنواب 
معار�سون اآخرون م�سروع القانون 
مف�سدة ل بد منها باعتبارها اأقل 

كلفة من احلرب الأهلية.
غر اأن النائب املعار�س حممد 
ت�سريحات  يف  ا�سرتط  احلزمي 
اأق�ساء  يييتييم  اأن  �ييسييي،  بييي  لييبييي 
بال�سلوع  املتهمني   ، �سالح  اأن�سار 
العمل  من   ، املتظاهرين  قتل  يف 

ال�سيا�سي.

النا�سطة  مييكييتييوب  ييياهييو  قيييراء  اخييتييار 
لل�سالم  نوبل  اليمنية احلا�سلة على جائزة 
بعد  العام  �سيدة  لقب  لتح�سد  كرمان  توكل 
من  اأ�ييسييوات  من   %34 ن�سبة  على  ح�سولها 

�ساركوا يف ال�ستفتاء.
�سيدات  عييلييى  كييرمييان  تييوكييل  وتييفييوقييت 
يف  اإ‚يييازات  �ساحبات  وعامليات  عربيات 
والفنون،  والييثييقييافيية  ال�سيا�سة  جميييالت 
وح�سدت كرمان الن�سبة الأكرب يف ال�ستفتاء 
�سهر، و�سارك فيه 54  امتد على مدار  الذي 

األفا و348 من زوار ياهو مكتوب. 
وح�سلت توكل على  18األفا و536 �سوتا، 
وحر�س كثر من امل�ساركني على �سرح وجهة 
اليمنية  النا�سطة  اختيارهم  يف  نظرهم 
بالأحداث   Åامللي العام  �سيدة  للقب  ال�سابة 

هيفاف  فكتبت  اليمن،  بلدها  يف  ال�سيا�سية 
»رفعتي  كييرمييان:  لتوكل  اختيارها  مييربرة 
العربية  واملراأة  اليمنية خا�سة  املراأة  راأ�س 
عامة هنياأ لك باجلائزة.. يا توكل اأنت ا�سم 
علي م�سمي«، وراأى فيه الزائر اإ�سماعيل اإنها 
العام لأنها »قالت كلمة  �سيدة  ت�ستحق لقب 

حق يف وجه ال�سالطني اجلائرين«.
وجاءت يف املركز الثاين امللكة رانيا زوجة 
العاهل الأردين اامللك عبد اهلل، التي ح�سلت 
على 27% حا�سلة على 14 األفا و484 �سوتا، 
طالب  كل  ا�ساألوا  خالد  الزائر  قالت  وفيه 
على مقعد الدرا�سة وكل معلم وكل فقر وكل 
واحد  »جييواب  رانيا?  امللكة  هى  من  حمتاج 
ملكة القلوب«. وقال اآخرون اإن ما تقدمه يف 
جمال امل�ساعدات الإن�سانية يجعلها ت�ستحق 

هذا اللقب.
اأما املركز الثالث فكان من ن�سيب النا�سطة 
امل�سرية اأ�سماء حمفو® ، التي ح�سلت على 
و439  اآلف   7 حا�سدة  الأ�سوات  من   %13
املركز  على  ح�سولها  اأ�سماء  لت�سمن  �سوتا، 

الثالث يف ال�ستفتاء
الأخر  اإىل  الرابع  من  املراكز  وتوزعت 

بالرتتيب التايل
ا‚لينا جويل 8% - 4252 �سوتا

زينب اأبو النجا 7% - 3931 �سوتا
كيت ميدلتون 6% - 3051 �سوتا

ليال لوب�س 1% - 608 اأ�سوات
ا‚يال مركل 1% - 568 �سوتا
برتا كيفنوفا 1% - 519 �سوتا

اإيلني جون�سون 1% - 357 �سوتا

قال م�سوؤول حملي وم�سعفون اإن م�سلحني 
بتنظيم  �سلة  على  اأنهم  يعتقد  جمهولني 
الييقيياعييدة هيياجييمييوا حييافييليية �ييسييغييرة تقل 
�سباط خمابرات يف جنوب اليمن الأربعاء، 
مما اأ�سفر عن مقتل �سابط واإ�سابة خم�سة 

اآخرين قبل اأن يلوذ املهاجمون بالفرار.
امل�سلحني  اإن  و�سهود  اأمني  م�سوؤول  وقال 
اأثناء  ال�سغرة  احلافلة  على  النار  اأطلقوا 
�سرها على طريق رئي�سي يف عدن ، فيما كان 
عملهم،  اإىل  طريقهم  يف  املخابرات  �سباط 
هجمات  �سل�سلة  يف  هجوم  اأحييدث  هو  وهذا 

ا�ستهدفت �سباط اأمن يف جنوب اليمن.
وقال امل�سوؤول اإن ب�سمات القاعدة تظهر 
وا�سحة يف هذا الهجوم، م�سرا اإىل اأن اثنني 

من اجلرحى يف حالة خطرة.
من  واحييد  يييوم  بعد  الهجوم  هييذا  وجيياء 
باأنهم  ي�ستبه  الأقل  على  �سخ�سا   12 مقتل 
ميين اأعيي�ييسيياء الييقيياعييدة وثييالثيية جيينييود من 
منف�سلني  ا�ستباكني  يف  احلكومية  القوات 
اأمن  م�سوؤولو  ذكر  ح�سبما  اليمن  جنوب  يف 

مينيون.
اليمن  ي�سهد  بينما  التطورات  هذه  تاأتي 

علي  الرئي�س  �سلم  حيث  لل�سلطة  انتقال 
بعد  نائبه  اإىل  �سلطاته  �سالح  اهلل  عبد 
بو�ساطة  اإليه  التو�سل  مت  اتفاق  توقيع 
�سد  الحتجاجات  اإنهاء  بهدف  خليجية 

حكمه امل�ستمر منذ 33 عاما.
و�سجعت هذه ال�سطرابات جماعات لها 
العرب  جزيرة  يف  القاعدة  بتنظيم  �سلة 
الذي يتخذ من اليمن مقرا وت�سفه الوليات 
�سجعتها  لل�سبكة،  فرع  اأخطر  باأنه  املتحدة 
على تو�سيع نطاق �سيطرتها على اأجزاء يف 

حمافظة اأبني بجنوب اليمن.

ق�ضة مغرتب لبى نداء الرئي�ض 
لي�ضتãمر مال¬ يف الوWن 
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احلــــادث وقـــــوع  ــد  ــي ــع ب ــة  ــق ــط ــن امل ــــاء  ــــن اأب اأراء  ــت  ــع ــل ــط ــت ــض ا� نـــيـــوز   ـــة  ـــرب غ

لينغيند: األقيت املولوتوف على م�ضجد اخلوئي انتقاما ملنعي من ا�ضتخدام حمام ال�ضوبر ماركت العربي
        –خا�س:

قنابل  باإلقاء  املتهم  لينغيند  راي  ميثل 
الإميييام  موؤ�س�سة  مبنى  عييلييى   املييولييوتييوف 
اخلوئي يف كوينز بنيويورك واأماكن اأخرى 
،وقييال  كوينز  حمكمة  اأميييام  املنطقة  يف 
ما قام به  اأن  اأوىل اعرتافاته  لينغينيد يف 
كان انتقاما ملنعه من ا�ستخدام »احلمام« يف 

ال�سوبر ماركت الذي تعود ملكيته لعربي .
و�سائل  مييقييدميية  يف  كييانييت  نيييييوز  غييربيية 
بعيد  املنطقة  اإىل  توافدت  الذي  الإعييالم 
اأبناء  من  عدد  التقينا  حيث  احلادث  وقوع 
املنطقة والذين اأدانوا ب�سدة احلادث بغ�س 
تلك  مثل  اأن  موؤكدين  خلفياته  على  النظر 
وتوؤجج  الدينية  النعرات  تثر  احلييوادث 

اخلالفات بني اأبناء الديانات املختلفة.
الإمام  »موؤ�س�سة  يف  امل�سجد  اإمييام  واأ�سار 
وقوع  اإىل  ال�سهالوي،  معن  ال�سيخ  اخلوئي« 
ثالث هجمات اأخرى يف نف�س الوقت، حيث 
Œاري  وحمييل  هندي  معبد  ا�ستهداف  مت 
الهدف  اأن  م�سيفا  م�سيحية،  لعائلة  وبيت 
الآن،  حلد  معروف  غر  الهجمات  هذه  من 
الديانات  هييذه  ا�ستهداف  �سبب  يعرف  ول 
واأعترب  تقريبا  واحييد  وقييت  يف  املختلفة 
متنع  كييانييت  رمبييا  الييقييوانييني  اأن  ال�سهالوي 
لكن  لييالأديييان،  الإ�ييسيياءة  على  التحري�س 
للعن�سرية  يحثون  الذين  ال�سيا�سة  لرجال 
تكون  باأن  ليبالون  فاأنهم  اأخرى،  ح�سابات 

جميع الأديان مهددة
�سكان  )اأحييد  اإدرييي�ييس  قييال  جانبه  وميين 
على  األقيت  حارقة  زجاجة  اإن  املنطقة( 
اخلوئي،كما  الإمييام  موؤ�س�سة  مبنى  مدخل 
ماركت  �سوبر  على  حارقة  زجاجة  األقيت 
كما  عربي،  �سخ�س  ميلكه  قريب  )دبلي( 
�سريع  �سائل  على  حتتوي  زجاجة  األقيت 
يف  ي�ستخدم  خا�س  م�سكن  على  ال�ستعال 
حريق  واأحليييق  هندو�سية  طقو�س  اإقيياميية 
�سكانه  متكن  خا�س،  مبنزل  اأ�ييسييراًرا  اآخيير 
امل�سيحيون من اخلروج منه، واأ�ساف اإدري�س 
اأعييداد  توافدت  احلييادث  وقييوع  :و�سرعان 
فر�سوا  والذين  ال�سرطة  رجال  من  هائلة 
فيها  وقعت  التي  املناطق  حول  اأمنيا  طوقا 
التفجرات واإدراكا خلطورة املوقف و�سعت 
حرا�سة م�سددة على املكان، واأمرت بت�سير 

دوريات منتظمة .
توتر  مييع  اأنييه  �سحفية  تقارير  وقييالييت 
مع  املتحدة  الييوليييات  يف  الأميينييي  الو�سع 
ال�سنة  وبييداييية  امليييييالد  اأعييييياد  احتفالت 
الأمركية  الأميين  وزارة  واإعييالن  امليالدية، 
للو�سع  ومييراقييبييتييهييا  جييهييودهييا  زادت  اأنييهييا 
على  حارقة  عبوات  جمهول  األقى  الأمني، 
مركز وم�سجد الإمام اخلوئي يف نيويورك. 
وقييت الييهييجييوم كييان قييرابيية مييائيية �سخ�س 
واأ�سرعت  امل�سجد.  داخييل  الع�ساء  ي�سلون 
اأن  قبل  اليينييار  على  و�سيطرت  ال�سرطة 
اأذى  اأجزاء كبرة من املكان وت�سبب  حترق 
للم�سلني. ورغم عدم وجود ارتباط مبا�سر، 
مقاطعة  من  اأيييام  ثالثة  بعد  الهجوم  جاء 
للعمدة  حفال  نيويورك  يف  م�سلمني  قييادة 
احتجاجا على رف�سه اإدانة Œ�س�س �سرطة 

املدينة على امل�سلمني فيها
قد  نيويورك  يف  احلرائق  اإدارة  وكانت  
احلريق  على  ب�سرعة  �سيطرت  اإنها  اأكييدت 
الإمييام  موؤ�س�سة  مبنى  خييارج  اندلع  الييذي 
و�سلها  اتيي�ييسييال  بييعييد  كييوييينييز،  يف  اخلييوئييي 
يبلغ  ومل  م�ساءا  التا�سعة  ال�ساعة  حوايل 
عن وقوع اإ�سابات جراء احلادث، لكن كانت 
هناك اأ�سرار طفيفة يف باب املركز ،واأجرت 
اإذا كانت  �سرطة نيويورك حتقيقا حول ما 
ديلي  يف  للحرائق  حمتملة  �سالت  هناك 
التي تبعد قرابة �سبعة كيلومرتات، وكذلك 
وتاأتي  جماورين  منزلني  يف  ن�سبت  حرائق 
ال�سلطات  Œييري  بينما  التحقيقات  هييذه 
�سل�سلة  يف  حتقيقات  �سل�سلة  الأمييركييييية 
ع�سرات  دميييرت  متعمدة  حيييرق  عمليات 
ال�سيارات خالل الأيام ال�سابقة لحتفالت 
اليييعيييام اجليييدييييد يف خمييتييلييف اليييولييييات 

الأمركية. 
وكانت ال�سرطة قد وزعت ر�سما تقريبيا 
وهو  املراقبة  كامرات  التقطته  ل�سخ�س 

يلقي قنبلة حارقة على املعبد الهندو�سي. 
وقال عمدة نيويورك مايكل بلومبرÆ اإن 
الهجمات »تناق�س متاما روح نيويورك اليوم 
حتركات  عن  وحتدث  معا«،  دناها  qسي� التي 
كانت  اإذا  ممييا  للتحقق  لل�سرطة  �سريعة 
لأنا�س من خارج املدينة �سالتl بالهجمات. 

حلملة  املييعييار�ييسييني  ميين   Æبلومبر وكيييان 
بناء  املا�سية  ال�سنوات  ناه�ست  �سر�سة 

اإ�سالمي غر بعيد عن  م�سجد ومركز ثقايف 
على  يطلق  بات  ا�سم  وهو  ال�سفر«،  »املوقع 
العاملي  التجارة  مركز  فيه  قام  الذي  املكان 

قبل تدمره. 
اإذاعة  مع  لقاء  -يف  دافع   Æبلومبر لكن 
من  التحقق  يف  ال�سرطة  حق  عن  حملية- 
ذلك  اإن  وقييال  وجييدت،  اأينما  التهديدات 
بعينها  عرقية  ملجموعة  ا�ستهدافا  لي�س 
وو�سف ما تناقلته و�سائل اإعالمm من تقارير 
ال�سرطة كل تف�سيل من حياة  عن مراقبة 

امل�سلمني يف نيويورك باأنه »غر دقيق«. 
اأمركية  اإ�ييسييالمييييية  منظمة  ييلييت  qوحييم
ما  م�سوؤولية   Æبلومبر املا�سي  الأ�ييسييبييوع 
م�سلمو  لها  يتعر�س  م�سايقات  اعتربته 
الإعالم  لو�سائل  تقارير  وو�سفت  املدينة، 

اأ�ساليب املراقبة بي«املقلقة جدا.«.
ال�سيا�سي  ال�سحن  اأن  مراقبون  ويييرى 
ال�سبب  كييان  رمبييا  امل�سلمني  �سد  العن�سري 
التي  الإجرامية  الأعمال  هذه  وراء  الأول 

مل ي�سلم منها اأتباع الديانات الأخرى، حيث 
على  تقت�سر  مل  العن�سرية  الهجمات  اأن 
امل�سلمني وطالت عدة اأماكن من حي جاميكا 

الذي تقطنه جاليات من اأ�سول متنوعة.
هوبر،  اإبييراهيييييم  اأدان  اأ،  وا�سنطن  ويف 
الأمركي  الإ�سالمي  املجل�س  با�سم  املتحدث 
الإ�سالمي،  املييركييز  على  الييهييجييوم  )كييير(، 
اأي  اإدانييية  اأمييركييي  اأي  على  »يجب  وقييال: 
ندعو  ونحن  للعبادة.  دار  اأي  على  هجوم 
لك�سف  جهودهم  اأق�سى  لبذل  الأمن  رجال 
دور  اإىل  يذهبون  الذين  وحماية  اجلناة 

العبادة«.
واأ�سار هوبر اإىل حملة �سابقة قادها »كر« 
باملخاطر  الأميين  ورجييال  امل�سلمني  لتوعية 
والتهديدات التي تواجه امل�سلمني يف اأمركا، 
اإ�سالم«  نيكد  »بر  موقع  تهديدات  وخا�سة 
الذي  الإنرتنت  يف  ومك�سوف(  عار  )اإ�سالم 
وامل�سلمني.  الإ�سالم  على  الهجوم  اإىل  دعا 
وكان قاد حملة وقف بناء مركز اإ�سالمي يف 
»غراوند زيرو« )مكان مركز التجارة العاملي 
الذي دمره هجوم 11 �سبتمرب/ اأيلول، �سنة 

.)2001
اأن املوقع كتب موؤخرا:  اإىل  واأ�سار هوبر 
األقوا ع�سر قنابل  ال�سجة?!  »ملاذا كل هذه 

مولوتوف )زجاجات غاز حارقة(«.
اأن  نيويورك  يف  اإرهيياب  خييرباء  ويعتقد 
يف  الأخيير  الديني  بالتوتر  �سلة  للهجوم 
املنظمات  قييادة  قاطع  اأن  بعد  نيييييويييورك 
املدينة.  عمدة  اأقييامييه  حفال  الإ�سالمية 
وكانت مواقع يف الإنرتنت قالت اإن املقاطعة 
يف  الندماج  يريدون  ل  امل�سلمني  اأن  توؤكد 
اأنف�سهم  يعتربون  واأنهم  الأمركي،  املجتمع 

�سفوة ا�ستعالئية على غر امل�سلمني.
مقاطعتهم  اأعلنوا  امل�سلمون  القادة  وكان 
اإدانييية  رفيي�ييس  العمدة  لأن  العمدة  حلفل 
امل�سلمني  على  نيييييويييورك  �سرطة  Œ�س�س 
وكالة  اإن  قالت  اأخبار  وكانت  املدينة.  يف 
اإيييه(  ال�ييسييتييخييبييارات املييركييزييية )�ييسييي اآي 
اآي  »�سي  لكن  التج�س�س.  هذا  يف  ا�سرتكت 
حتقيقات  نتائج  اإن  وقالت  ذلك.  نفت  اإيه« 
داخلية، حول التعاون مع �سرطة نيويورك 
اأظهرت  هناك،  امل�سلمني  على  التج�س�س  يف 
�سبهات  اأو  قانونية  Œيياوزات  وجييود  »عييدم 
Œ�س�س داخلي«. جاء هذا النفي بعد اأ�سهر 
اآي  »�سي  تتهم  �سحافية  معلومات  ن�سر  على 

اإيه« بال�سلوع يف عمليات التج�س�س هذه.
وقال الناطق با�سمها، بر�ستون غول�سون، 
اإيه« خمت�سة بالأمن اخلارجي  اآي  اإن »�سي 
ومكافحة التج�س�س ومكافحة الإرهاب، واإن 
»املفت�س العام )للوكالة( مل يجد اأدلة على 
اأي ن�ساط مع �سرطة نيويورك كان فيه  اأن 

Œ�س�س داخلي«.
اإن عمالء  وكانت تقارير �سحافية قالت 
تابعة  �سرية  و�سرطة  اإييييه«  اآي  »�سي  يف 
عن  معلومات  يجمعون  نيويورك  ل�سرطة 
امل�ساجد،  يف  للم�سلمني  اليومية  احلييييياة 
واملطاعم، واملكتبات العامة، واحلانات، واإن 
وملفات  معلومات  Œمع  نيويورك  �سرطة 
نيويورك،  يف  امل�سلمني  الدين  رجييال  حييول 
امل�ساجد،  يف  يلقونها  التي  اخلطب  وت�سجل 
ال�سائقني  حييول  معلومات  Œمع  واأييي�ييسييا 
�سيارات  �سركات  لييدى  العاملني  امل�سلمني 
العاملني يف بيع اخل�سار  الأجرة، وامل�سلمني 
�سرطة  مدير  اأن  غر  ال�سغرة.  بالعربات 
اإن  الييتييقييارييير، وقيييال  نيييييويييورك نفى هييذه 

املعلومات الواردة فيها »من ن�سج اخليال«.
الأمريكي  املجل�س  اأدان  اأخيير  اأطييار  ويف 

الإ�سالمي احلادث
اأورده  مقت�سب  بيان  يف  ي  املجل�س  وقييال 
احلوادث  هذه  »اإن  ي  الأمريكي  »�سوا«  راديو 
واأنها  خا�سة  الإطيييالق،  على  مقبولة  غر 
عن  ف�سال  التوتر  اإىل  تييوؤدى  اأن  املمكن  من 

اإحداث املزيد من العنف ». 
على  وقع  الذي  احلييادث  ندين   « واأ�ساف 
ما  وجييود  اأثيينيياء  اخلييوئييي  الإميييام  موؤ�س�سة 
اإلقاء  وقييت  بداخله  م�سليا   80 من  يقرب 

القنابل ». 
كومو  اأنييييدرو  اأدان  ذاتيييه،  ال�سياق  فييى 
قنابل  اإلقاء  حادث  نيويورك  ولية  حاكم 
مدينة  يف  امل�ساجد  اأحييد  على  مييولييوتييوف 
اأ�سرار بباب  نيويورك مما ت�سبب يف اإحلاق 

امل�سجد. 
الأمركية  الييعييالقييات  جمل�س  دعييا  كما 
م�ساعفة  اإىل  ال�سرطة  )كر(  الإ�سالمية 
الأميييييين حيييييول  امليي�ييسيياجييد، وقيييييال مييدييير 
اإن  هوبر  اإبراهيم  املجل�س  يف  الإت�سالت 
»الهجمات على اأماكن العبادة يف اأمتنا يجب 
اأن يدينها الأمركيني ويجب التحقيق فيها  
ومالحقة مدبريها با�ستخدام جميع موارد 

تطبيق القانون«.
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موقع اNبار… عربي متجدد 
على مدار ال�ضاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�سهرة 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�س
 كيك بكل النواع والحجام التي  

تطلبونها ملنا�سباتكم ال�سعيدة 

نقبل الفود �ضتامب

Tel: 718 -748- 1214

Fax : 718-748-6148

www.nablussweets.com

6812.5th ave

BROOKLYN,NY  11220

اأKينا يف  الوWني  املعر�ض  من  لبيكا�ضو  لوحة  �ضرقة 

Polisse الـ ºلت مايوا¿ ق�ضNيوم د

�سرقت لوحة للفنان العاملي بيكا�سو 
من املعر�س الوطني يف اأثينا مع عملني 

فنيني اآخرين.
اللوحة  اأهييدى  قد  بيكا�سو  وكييان 
للمعر�س  امييراأة«  »راأ�ييس  ت�سمى  التي 
 1949 عيييام  يف  اأثييييينييا  يف  الييوطيينييي 
لأملانيا  اليونان  ملقاومة  منه  تقديرا 

النازية.
وقالت ال�سرطة اليونانية يف بيان 
فنيا  وخمططا  اأخييرى  لوحة  اإن  لها 
كا�سيا  غوغليلمو  الإيييطييايل  للفنان 

�سرقا مع لوحة بيكا�سو.
ال�ساعة  قبل  ال�سرقة  متت  وقييد 
اخلام�سة بح�سب توقيت اأثينا املحلي، 
ال�سرطة-  تقول  –كما  وا�ستغرقت 

نحو �سبع دقائق.
ال�سارقون-  -اأو  ال�سارق  متكن  وقد 
من دخول املعر�س من اخللف بعد فتح 

باب �سرفة خلفية.

الفنية  الأعيييميييال  �ييسييرقييت  وقيييد 
الثالثة بعد نزعها من اأُُطرها.

بعد  احليييرا�يييس  اأحيييد  تنبه  وقيييد 
ومتكن  الإنييذار،  جهاز  ل�سوت  �سماعه 
من روؤية خيال �سخ�س يجري فارا من 
املعر�س. وجرى احلار�س وراء ال�سارق 
–الذي �سقطت من يده لوحة اأخرى- 
ي�ستطع  ومل  املبنى،  من  فييراره  خالل 

احلار�س اللحاق به.
وقالت ال�سرطة اإن احلار�س ت�ستت 
عدة  اأ�ييسييوات  �سماعه  عند  انتباهه 
مواقع  يف  الييوقييت  نف�س  يف  اإنييييذارات 
خمتلفة من املعر�س يف وقت مبكر من 
امل�ساء. وعندما ذهب احلار�س للتحقق 

من الأمر، مل يجد اأحدا باملعر�س.
ال�سرقة  اأن  ال�سرطة  واأ�ييسييافييت 
ي�سمى  لعر�س  يييوم  اآخييير  يف  وقييعييت 
اأعييمييال  يت�سمن  جمييهييوليية«  »كيينييوز 
لييلييفيينييان الأملييييياين األيييربخيييت دوريييير 

والفنان رمربانت.
ر�سمها  التي  امييراأة«  »راأ�ييس  ولوحة 
الفن  من  هي   1939 عييام  يف  بيكا�سو 
لراأ�س  ن�سفية  �سورة  وهي  التكعيبي 

امراأة و�سدرها.
املتحف  يف  امل�سوؤولون  يتمكن  ومل 
مييين حتييديييد قيمة  بييعييد  اليييييونيياين 
اأغلقوا  لكنهم  امل�سروقة،  الأعييمييال 

املعر�س الثنني ب�سبب ال�سرقة.
وكيييان ميين املييقييرر ميين قييبييُل اإغييالق 
املعر�س ب�سبب بدء ترميمه وتو�سيعه 
جمهولة«  »كنوز  عر�س  انتهاء  عقب 

مبا�سرة.
وميتلك املعر�س الوطني جمموعة 
كبرة من الأعمال الفنية تعود لفرتة 
البيزنطي.  الع�سر  بعد  ما  اليونان 
من  �سغرة  جمموعة  اأي�سا  وميتلك 
اأعمال ع�سر النه�سة، وبع�س اللوحات 

اليونانية.

جائزة  احلييائييز  »بولي�س«  �سريطها  يف 
الأخر،  »كان«  مهرجان  يف  التحكيم  جلنة 
الفرن�سية  واملييخييرجيية  ييليية  qاملييمييث تييوا�ييسييل 
اجلوانب  اأغييييوار  �سرب   )1976( مييايييوان 
الأكرث قتامة واإ�سكالية يف الطبع الب�سري. 
�سالة  يف  التجارية  العمل  عرو�س  تنطلق 
)الأ�سرفية/  �سوفيل«  اأمبر  »مرتوبولي�س 
بعدما  احلييايل،  ال�سهر  نهاية  يف  بييروت( 
ال�سريط  م�ساهدة  البروتي  للجمهور  اأتيح 
ة  qسمن برنامج »مهرجان ال�سينما الأوروبي�
18« الأخيير... لكنq عر�سًا واحدًا مل يكن 
اكت�سافات   qاأهييم اأحييد  على  لالطالع  كافيًا 

الفنq ال�سابع يف عام 2011.

كاترين  لة  qاملمث )ابنة  مييايييوان  تن�سج 
جماعيًا  بورتريهًا  »بولي�س«  يف  بلخوجة( 
حماية  »كييتيييييبيية  يف  �ييسييرطيية  لييفييرقيية 
ر  qالقا�سرين« الباري�سية، �سمن �سريط موؤث
املا�سي  )مييايييو(  اأيييار  يف  الييكييروازيييت  اأبهر 
ت�ستكمل   .)2011/05/14 ي  )الأخييبييار 
م�سحونة  نف�سيqة  ثالثيًة  ال�سابة  املخرجة 
مع  بييداأتييهييا  الييوجييودي،  والييقييلييق  بالتوتر 
املمثالت«  و»حفلة   )2006( »�ساحموين« 
اأبييرز  كيياأحييد  �ستها  qكر  lاأفييييالم  .)2009(
الفرن�سية  ال�سينما  يف  الن�سائية  الوجوه 
الأعمال  املا�سي. قوبلت هذه  العقد  خالل 
بييرواج  وحظيت  لفييتيية،  نقدية  بحفاوة 

ج مبليونني ون�سف مليون  qسعبي متزايد، ُتو�
يف  طرحه  منذ  »بولي�س«  �ساهدوا  متفرج، 
الأول  ت�سرين  اأواخر  الفرن�سية  ال�سالت 

)اأكتوبر( املا�سي.
على  واجلمهور  النقاد  يتqفق  اأن  يندر 
بلد  يف  نا�سئة  �سينمائية  اأو  �سينمائي 
الأمر  كان  اإن  فكيف  لومير«...  »الأخوين 
كممثلة  ال�سهرة  عرفت  مبخرجة  متعلqقًا 
بالكثر  ل  nيقاب  lل qحتيييو وهييذا  الأ�ييسييل?  يف 
ال�سينمائيqة  الأو�ييسيياط  يف   ß tالتحف ميين 
لت  qمث مييياييييوان   qلييكيين عيييييادًة،  يية  qالييفييرنيي�ييسييي

ا�ستثناًء.
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الأ�ضولية اليهودية والأ�ضولية 
امل�ضادة يف الûضرق العربي

حممد خالد الأزعر 
بيياأن  الييقييول  �سحيحًا  لي�س 
التيار  اأحيييييزاب  ‚ييم  �ييسييعييود 
»الربيع  عوا�سم  يف  الإ�سالمي 
اليييعيييربيييي« هيييو جمييييرد �ييسييدى 
اليهودية  القوى  دور  لت�سخم 
الأ�ييسييولييييية يف تييل اأبيييييب. فال 
الزاحفة  الإ�سالمية  املرجعية 
يف  واحلكم  ال�سيا�سة  عامل  اإىل 

 Çاأمر طار اأو م�ستحدثة، ول اجلذر الديني التوراتي  دنيا العرب جديدة 
بني يدي امل�سروع ال�سهيوين وروايته التاريخية املغ�سو�سة.

ومع ذلك، ل ميكن اجلزم باأن احل�سور الطاغي للقوى الإ�سالمية يف بوؤرة 
امل�سهد ال�سيا�سي العربي راهنًا، ميثل ظاهرة معزولة كليًا عن تنامي التيار 
الأقرب  اإ�سرائيل.  يف  العدوانية  العن�سرية  وŒلياته  الأ�سويل  الديني 
كل  تييدور  منف�سلتان،  الظاهرتني  بيياأن  الدفع  هو  وال�سواب  ال�سدق  اإىل 
منهما يف مدار م�ستقل، لكن بينهما دائرة تتقاطعان فيها وتت�سالن بالتاأثر 

والتاأثر.
يف  ي�ستند  ال�ستيطاين  ال�سهيوين  امل�سروع  فالأن  منف�سلتان،  اأنهما  اأما 
اأ�سا�سه وبنيته الأيديولوجية اإىل ت�سورات دينية توراتية، ب�سرف النظر 
عن �سحة هذه الت�سورات اأو زيفها. ومن املعلوم اأن دعاة ال�سهيونية الأوائل 
�سائر  دون  م�سروعهم،  لتطبيق  فل�سطني  اختيار  على  تالقوا  وحماتها 
يرتبط  وما  لليهود  جاذبيتها  ب�سبب  ا�ستعر�سوها،  التي  البديلة  الأقاليم 
دعائية  حمالت  عرب  بينهم  فيه  النفخ  جرى  عاطفي  ديني  حنني  من  بها 

فكرية جبارة.
كان تو�سل الأبعاد الدينية وما زال مدخاًل اأ�سياًل من مداخل ا�ستقطاب 
اأهمية  ال�سهيوين. ول يقل عن ذلك دللة على  امل�سروع  اإىل  العامل  يهود 
يف  القد�س  مدينة  مركزية  تاأكيد  وتوظيفها،  الأبييعيياد  هييذه  ا�ستخدام 
بنائه.  واإعييادة  الهيكل  اأ�سطورة  اإىل  الإ�سارة  وتكرار  اليهودي  الوجدان 
من  املاليني  ع�سرات  على  الدينية  الرواية  �سيطرة  مدى   ßنالح اأن  ولنا 
يهوديًا،  وا�ستيطانها  اإ�سرائيل  قيام  اأن  يعتقدون  الذين  الغرب  م�سيحيي 
يعجالن يف عودة املخل�س قبل نهاية العامل. يف املقابل، ل ميكن فهم البنية 
التحتية الثقافية لالأمة العربية مبعزل عن العقيدة الإ�سالمية. ويف فقه 
اأهل الذكر عن فعل ح�ساري عربي  قيام احل�سارات وقعودها، ل يتحدث 
اإل مقرتنًا بالإ�سالم. لذا، فاإن الأكرث تداوًل وا�ستقرارًا يف هذا الفقه هو 
م�ستوى  اإىل  هنا  البع�س  ويغايل  الإ�سالمية.  العربية  احل�سارة  م�سطلح 

اإنكار اأنه كان للعرب ح�سارات �سابقة لنت�سار الإ�سالم.
عدم  والإ�ييسييالم،  والعرب  العروبة  بني  الوثقى  العروة  Œليات  وميين 
التفات العرب اإىل قومية بع�س احلكام وذوي الأمر والنهي عليهم ما داموا 
احلرب  نهاية  اإىل  الإ�سالم  اإطاللة  منذ  ال�سمة  هذه  وبقيت  امل�سلمني.  من 
العاملية الأوىل وانهيار اخلالفة العثمانية على وجه التقريب. وطبقًا لهذا 
القتناع مل ينظر العرب اإىل اخللفاء الأتراك على اأنهم م�ستعمرون. واإىل 
عربية  قطاعات  ظلت  العثمانية،  الدولة  حياة  من  الأخر  ال�ساعة  ربع 
وا�سعة عثمانية الهوى، ترغب يف اإ�سالح اأحوال هذه الدولة ولي�س زوالها. 
على اأن هناك �سواهد توجب اعتبار اأن حركة التيار الإ�سالمي يف العامل 
العربي عمومًا، تاأثرت بوترة اأو باأخرى مبا ميثله امل�سروع ال�سهيوين من 
حتديات دينية. فقبل مئة عام تواكبت امل�ساورات الدولية الغربية حول 
تطبيق امل�سروع ال�سهيوين، مع ال�سعي العربى لالنفكاك على اأ�س�س قومية 
وغداة  الإ�سالمية.  الآ�سرة  �سغط  حتت  املمتد  العثماين  احلكم  اأ�سر  من 
اأكرث  تتجذر  اأن  العربية  القومية  الفكرة  ميكن  كان  احلكم،  ذلك  اأفييول 
عدد  لول  التقليدية،  ال�سيا�سية  الدينية  الإ�سالمية  النوازع  ح�ساب  على 
من الكوابح، اأبرزها: خيانة الغرب القوميني العرب عرب اتفاقية �سايك�س 
الدينية.  م�سامينه  بكل  ال�سهيوين  امل�سروع  ودعم  الذكر،  ال�سيئة  بيكو 
هو  احل�سني  بن  الأول  في�سل  امللك  اأن  اإىل  املقام  هذا  يف  الإ�سارة  وŒدر 
�ساحب مقولة »الدين هلل والوطن للجميع«، التي ا�ستهرت اإىل يومنا هذا 

كدليل على الدولة املدنية اخلالية من النحيازت الدينية.
القوى  واإحييبيياط  العربي،  ال�سهيوين  ال�سراع  �ييسييرورة  اأن  واحلا�سل 
القومية العربية مرارًا، اأعادا الربيق وقوة الدفع واجلاذبية اإىل اأ�سحاب 
الروؤى الدينية يف الرحاب ال�سيا�سية العربية. ومن ذلك على �سبيل املثال، 
اأن نفرًا من هوؤلء ف�سر هزمية العرب عام 1967 بابتعادهم من الإ�سالم 
الدينية  القوى  بع�س  اإن مغالة  ثم  ال�سيا�سية.  وا�سطهاد قواه  وتعاليمه 
الإ�سرائيلية ال�سديدة التطرف يف اإبراز الطابع الديني لل�سراع واإ�سرارها 
اأمكن، كانا  اإن  على تهويد القد�س، بل وتهويد فل�سطني التاريخية برمتها 
ول يزالن دافعني كافيnني لإذكاء روؤية م�سادة مقاومة يف اجلانب العربي، 
حممد  النبي  م�سرى  القد�س  واأن  اإ�سالمي  وقف  اأر�ييس  فل�سطني  اأن  تقول 
)عليه ال�سالة وال�سالم( واأوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�سريفني، واأنه 

ل يجوز التفريط يف ذلك كله باملطلق.
دولة  يهودية  تاأكيد  حميياولت  وتييتييوازى  تتزامن  الييراهيين،  الوقت  يف 
امل�سهد  يف  ومتقدمة  فاعلة  مواقع  الإ�سالمية  القوى   Æبلو مع  اإ�سرائيل 
ال�سيا�سي العربي. و�سواء جاء هذا التزامن مبح�س ال�سدفة اأو كان Œليًا 
لفعل �سهيوين اإ�سرائيلي ا�ستدعى ردًا عربيًا اإ�سالميًا، فالأرجح اأنه �سيوؤدي 
امل�سحونة  ال�سراعات  لأن  ذلك  الت�سوية،  لعملية  م�سافة  تعقيدات  اإىل 
احللول  اأو  العابرة  الت�سويات  تقبل  ما  نادرًا  الدينية  الروحية  بالأبعاد 

الو�سط.

اأمÒكا? يف  احلرب  قيا�ضرة  اNBر  اأوباما 
جميل مطر 

عاد اجلدل يت�ساعد يف الوليات املتحدة وخارجها 
حول م�ستقبل ال�سيا�سة اخلارجية الأمركية. ويبدو 
اجلمهورية،  رئا�سة  ملن�سب  النتخابية  للحملة  اأن 
يف  اأ�سا�سي  دور  اجلمهوري،  احلزب  حملة  وبخا�سة 

عودة هذا اجلدل.
من ناحية اأخرى، ا�ستمر الأكادمييون الأمركيون 
�سديد  باعتباره  املو�سوع،  بهذا  اهتمامهم  اإبييراز  يف 
ال�سلة مبا اخرتت اأن اأطلق عليه »احلالة الأمركية«. 
يف  واملتخ�س�سني  ال�سيا�سيني  من  عييدد  مع  هيييوؤلء، 
يعتقدون  والع�سكرية،  الإ�سرتاتيجية  اليي�ييسييوؤون 
الراهنة  مبوا�سفاته  الأمركي  ال�سعبي  املييزاج  اأن 
امل�سكالت  حل  على  للرتكيز  باإحلاح  امل�سوؤولني  يدفع 
يف  املواطنني  ثقة  ا�ستعادة  على  والعمل  اليومية 
اإعادة  على  الدولة  قدرة  ويف  الأمركي  القت�ساد 
على  الرتكيز  من  �سنوات  بعد  ن�سابها  اإىل  املعنويات 
املكانة اخلارجية وامل�سالح الإ�سرتاتيجية للوليات 
بييعيييييدة، وعييلييى حييربييني كلفتا  املييتييحييدة يف قيييارات 
العاملية  احلرب  كلفتها  مما  اأكرث  املتحدة  الوليات 

الثانية اأو حربا كوريا وفيتنام.
اأعتى  من  وهم  الأمركي،  اليمني  اأن�سار  يكن  مل 
دعاة اتباع �سيا�سة خارجية ن�سطة، وحدهم الذين 
ال�سعبي،  املييزاج  هييذا  ا�ستمرار  من  اخلييوف  انتابهم 
ب�سبب عواقبه ال�سلبية املحتملة على م�سالح اأمركا 

عدد  اإليهم  ان�سم  بييل  وحتالفاتها،  اخلارجية 
الدولية  العالقات  وخرباء  علماء  من  كبر 

مت�سرعة  يرونها  ل�سيا�سات  املعار�سني 
الوليات  اهتمام  بييوؤرة  نقل  حتيياول 

اإىل  الأطل�سي  املحيط  من  املتحدة 
التي  ال�سيا�سات  وهييي   ،Çالييهيياد

اإدارة تييتييبيينيياهييا  حاليا 
بيييييييييييييياراك الييرئييييي�ييس 

ب�سكل  لها  وتتحم�س  اأوبييامييا 
خيييا�يييس اليي�ييسيييييدة هيييييالري 
اخلارجية  وزييييرة  كلينتون 

�ساغت عبارة الييييييتييييييي 
اأميييييييركيييييييا »قيييييييييرن 

البا�سيفيكي«.
بريجن�سكي  زبيييييغيينيييييو 
اأحييد هيييوؤلء اخليييرباء، وكان 
يف  القومي  لييالأميين  م�ست�سارًا 
كارتر  جيمي  الرئي�س  عهد 

اخلارجية  لل�سوؤون  وم�ست�سارًا 
الييرئييييي�ييس  انيييتيييخييياب  يف حييمييليية 

واأحييييد   2007 عييييام  يف  اأوبييييامييييا 
احلييرب  ع�سر  يف  اليييوفييياق  ييري  qميينييظ

مقاًل  قليلة  اأييييام  قبل  ن�سر  الييبيياردة، 
جييورنييال«،  �ييسييرتيييت  »وول  �سحيفة  يف 

اإدارة  املبالغ فيه من جانب  انتقد الهتمام 
اليومية،  بامل�سكالت  اأوبييامييا  الرئي�س 
اإل  تهتم  ل  الييتييي  الييدوليية  اإن  وقيييال 

الأمر  بها  �سينتهي  اليومية  مب�سكالتها 
اإنه ل  اأي�سًا  الأم�س. قال  غارقة يف م�سكالت 
من  تعي�س  اأن  كبرة  لدولة  حال  باأي  يجوز 

دون روؤية اإ�سرتاتيجية بعيدة املدى.
بييريييجيينيي�ييسييكييي، وكيييثيييرون غيييره، 

التوجه  عييلييى  يييعييرت�ييسييون  ل 
اليي�ييسيييييا�ييسيية  يف  اجلييييديييييد 

اخليييارجييييييية الأمييركييييية 
الهتمام  زيييييادة  نييحييو 

بييياآ�يييسيييييييا، وبييخييا�ييسيية 
وجنوبها،  �ييسييرقييهييا 

ولييييكيييينييييه وغييييييره 
يعتقدون  اأييي�ييسييًا، 
الهيييتيييميييام  اأن 
بيييييييدول اليييغيييرب 
ي�ستمر  اأن  يجب 

الزاوية  حجر 
ال�سيا�سة  يف 
اخلييييارجييييييييية 
الأمييركييييية. 
اأن  اإل 
اجليييييدييييييد 
طييييرح  يف 

كان  ملا  اإنه  اإذ  الغرب،  تعريفه  يف  كان  بريجن�سكي 
الغرب يف نظره �سيبقى لوقت طويل م�سدرًا اأ�سا�سيًا 
ي�سر  الواقع  كان  وملا  الأمركية،  القوة  م�سادر  من 
بو�سوح اإىل الزيادة امل�سطردة يف قوة دول اآ�سيوية، 
وبخا�سة القوة الع�سكرية ال�سينية، اأ�سبح �سروريًا 
الغرب.  املتحدة مفهومها لرقعة  الوليات  اأن تو�سع 
تركيا  لت�سمل  الرقعة  تت�سع  باأن  حتديدًا  وين�سح 
الغرب  يت�سع  بييياأن  ين�سح  اآخييير،  مبعنى  ورو�ييسيييييا. 
من  متتد  رقعة  الأورا�سي،  الغرب  لي�سبح  الأوروبييي 
مرورا  �سرقًا،  واليابان  كوريا  اإىل  غربًا،  الأطل�سي 

باأي دولة تختار الدميوقراطية منهجn حياة. 
هكذا ي�سر الغرب مفهومًا »اأيديولوجيًا«، مبعنى 
بثقافة  املت�سبعة  الدول  كل  جناحيه  بني  ي�سم  اأنه 
من  كثرين  اأن  يخفى  ول  الغربية.  الدميوقراطية 
الهند  ال�سيا�سيني الأمركيني يتحدثون عن  املعلقني 
كما لو كانت دولة »غربية«، باعتبار اأنها تقيم نظامًا 
الثقافة  الغربي وتتبنى  الدميوقراطي  النمط  على 

الدميوقراطية. 
رقعة  الييغييرب،  مفهوم  تو�سيع  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 
وفكرة، ين�سح اأن�سار تو�سيع رقعة الغرب واملحافظة 
على نفوذ الوليات املتحدة كقائد للغرب، باأن تقوم 
الديبلوما�سية الأمركية با�ستدراج الدول الآ�سيوية 
لت�سبح اأطرافًا يف ق�سايا دولية م�سرتكة، يف احلالت 
فيها  ي�ستع�سي  التي 
اإنييييييي�يييييييسييييييياء 
حتالفات 
و  اأ

ت�سعى  اأن  يت�سورون  معها.  اأمنية  اتفاقيات  عقد 
يف  طرفًا  ال�سني  اإدخييال  اإىل  الأمركية  اخلارجية 
الأطراف  املتعددة  املفاو�سات  من  ممكن  عدد  اأكرب 
ويف ق�سايا دولية مت�سابكة تتعلق بالبيئة والتجارة 
واأمن املحيطات والف�ساء، واأن ت�سعى يف الوقت نف�سه 
اإىل تهدئة التوترات التي تن�سب بني احلني والآخر 

بني الهند وال�سني وبني ال�سني واليابان.
اأكادمييون  يقف باملر�ساد -كالعادة- لآراء كهذه 
ونظرياتها  الباردة  احلرب  باأفكار  ت�سبعوا  وخرباء 
احلرب  اأجواء  يعي�سون  مازالوا  هوؤلء  وممار�ساتها. 
لهم  ونقراأ  وال�سيوعي،  الراأ�سمايل  املع�سكرين  بني 
يحذرون من خطورة قيام عالقات قوية بني ال�سني 
يخفي  ل  وبع�سهم  والهند،  ال�سني  بني  اأو  واليابان، 
بني  العالقة  يف  الييتييقييارب  خييطييوات  ميين  انييزعيياجييه 
ال�سني، باعتبارها الوطن الأم، وبني الدولة املارقة 

تايوان. 
وعلى الرغم من حر�س هذا النفر من املتخ�س�سني 
على نفوذ اأمركا يف اخلارج، اإل اأنهم يحذرون من اأن 
وا�ستعادة  الأمركية  ال�سيا�سة  تن�سيط  حماولة 
خطة  غياب  يف  جرت  لو  �سائع  جهد  اأمركا  مكانة 
حمكمة لتح�سني اأحوال اأمركا الداخلية. املوؤكد اأن 
ال�سيا�سة اخلارجية تعك�س يف غالب الأحوال كفاءة 
 ßالأداء يف الداخل. اأحيانًا قد ت�ستمر الدولة حتاف

الدولية  مكانتها  اأوالإقييييليييييييييمييييييييية على 
�سابق  عهد  اإىل  اأحوالها ا�ستنادًا  فيه  متتعت 

الداخلية ب�سمعة جيدة، ولكن بعد وقت لن تتمكن 
�سيا�سة  ممار�سة  يف  ال�ستمرار  ميين  الييدوليية  هييذه 
الأخييرى  الييدول  لأن  ومتما�سكة،  قوية  خارجية 
الداخلية  ال�سعف  نواحي  بنف�سها  مل�ست  قد  �ستكون 
وبنية ال�سيا�سة اخلارجية، وتبداأ يف الت�سرف على 

اأ�سا�س ما مل�ست.
تو�سعات  روؤييية  نتوقع  اأن  يجوز  ل  اآخيير،  مبعنى 
يف  الأمييركييييية  اخلييارجييييية  ال�سيا�سة  يف  جييديييدة 
اأو�ساع  انحدار  ا�ستمر  حال  يف  القريب،  امل�ستقبل 
البنية التحتية الأمركية اأو ا�ستمرت اأزمة الركود 
تدهور  ا�ستمر  حييال  ويف  وتوابعها،  القت�سادي 
اإعييالن  جيياء  لقد  الو�سطى.  الطبقة  اأو�ييسيياع 
اأوباما  للرئي�س  قييرارات  عن  الأبي�س  البيت 
بخف�س موازنة وزارة الدفاع، دلياًل قويًا على 
اأن الوليات املتحدة تنوي تقلي�س م�سوؤولياتها 
بق�سايا  اهتمامها  وزيييادة  تدريجيًا  اخلارجية 

الداخل.
لذلك، ولأ�سباب اأخرى، يتعدد القائلون باأن اأوباما 
لعله  اأو  الأمركيني،  احلرب  قيا�سرة  اآخر  كان  رمبا 
حتمل  اأنه  ل�ساحله  �سيح�سب  الذي  بينهم  الوحيد 
كانت  الأمركي  التاريخ  يف  مرحلة  اإنهاء  م�سوؤولية 
احلرب ولي�س ال�سالم �سفتها الأ�سا�سية. اآخرون، يف 
داخل اأمركا وخارجها، واإن كانوا يتمنون اأن ينجح 
اأوباما اأو من ياأتي بعده، اإل اأنهم يدركون �سخامة 
من  امل�ستفيدة  واملالية  ال�سيا�سية  القوى 
يف  عا�ست  التي  الدائمة  احلرب  حالة 
ظلها اأمركا على امتداد �سبعني 

عامًا.



www.ghorbanews.com

FRIDAY , JANUARY 13 . 2012   / Vol . 5 - Issue 127عربي18

}الهاكر ال�ضعود…z يوا�ضل حرب¬.. واE�ضرائيل 
د بـzالEنرتبو∫z وzاNرتاقz بنو∑ �ضعودية qتهد

يبدو اأن دولة اإ�سرائيل عاجزة متامًا، بكل ما متلك من جربوت ع�سكري 
وا�ستخبارات وقاعدة تقنية ومعلوماتية، عن ال�سمود يف معركة »�سايرية« 
يقودها �سدها منفردًا »الهاكر« اأو اإك�س عمر، الذي يدعي اأنه �سعودي مقيم 
املزعوم  ال�سعودي  »الهاكر«  اأم�س  الإ�سرائيليون  اتهم  وفيما  الريا�س.  يف 
بك�سف مزيد من املعلومات ال�سرية اخلا�سة باآلف الإ�سرائيليني من حملة 
بطاقات الئتمان، مبا يف ذلك عناوين بريدهم الإلكرتوين وكلمات ال�سر 
الذي يدمر  باإطالق فرو�س »ح�سان طراودة«  اأي�سًا  اتهموه  بها،  اخلا�سة 
�سبكات الكومبيوتر. ويف حني نفى »اأو اإك�س عمر« ادعاءات �ساحب مدونة 
الذي  ال�سعودي  »الهاكر«  اللثام عن هوية  اأماط  باأنه  باإ�سرائيل  )بلوغر( 
اأبيب  تل  اإن  اإ�سرائيلي  م�سوؤول  قال  اآخيير«،  اإ�سرائيليًا  »ف�ساًل  ذلك  اعترب 
ال�سرطة  منظمة  خييالل  من  ال�سعودي  »الهاكر«  مالحقة  اإىل  �ست�سطر 

الدولية )الإنرتبول(.
اخلا�سة  املعلومات  �سبكات  باخرتاق  بالثاأر  اإ�سرائيليون  »هاكرز«  وهدد 
اأي  اأمن معلوماتها حت�سبًا من  اأن الأخرة عززت  �سعودية. وتردد  ببنوك 
اخرتاق. وهدد »اأو اإك�س عمر« الإ�سرائيليني باأنه �سين�سر قريبًا معلومات 
ح�سل عليها اإثر اخرتاقه ال�سبكات الإلكرتونية اخلا�سة ب�سركات املقاولت 
الع�سكرية الإ�سرائيلية. وقال امل�سوؤول يف وزارة العدل الإ�سرائيلية يورام 
هاكوهني لإذاعة اجلي�س الإ�سرائيلي اأم�س، اإنه ي�سعب التحقق من هوية 
اإىل ال�سرطة الدولية  اإ�سرائيل قد تلجاأ  »الهاكر« ال�سعودي املزعوم، لكن 

ملالحقته. 

باري�ض: الأيام الـ10 املقبلة �ضتكو¿ 
حا�ضمة بالن�ضبة ل�ضوريا

 
اأعلنت وزارة اخلارجية الفرن�سية غداة 
املكلفة  العربية  الوزارية  للجنة  اجتماع 
تدعم  تزال  ل  فرن�سا  اأن  ال�سوري،  امللف 
وتدعو  �سوريا  يف  العرب  املراقبني  مهمة 
معاون  وقال  كبر«.  »ب�سكل  تعزيزها  اإىل 
املتحدث با�سم الوزارة رومان نادال خالل 
موؤمتر �سحايف »ب�ساأن �سروط تطبيق مهمة 
فرن�سا  تييزال  ل  وم�سداقيتها  املراقبني 

تدعم مبادرة اجلامعة العربية«.
اأن مهمة  اإذا كانت فرن�سا تعترب  ما  �سوؤال حول  املتحدث عن  ومل يجب 
اخلارجية  وزييير  املا�سي  الأ�سبوع  طلب  كما  »تو�سحت«،  قد  املراقبني 

الفرن�سي الآن جوبيه.
واأ�ساف نادال »من الوا�سح اأن هذه املهمة يجب اأن تعزز ب�سكل كبر يف 
تطبيق  حلقيقة  مكان  اأي  ويف  كامل  تقييم  اإجراء  على  وقدرتها  عديدها 
النظام  يعيقها  اأن  دون  من  العربية،  اجلامعة  خطة  يف  الأربييع  النقاط 
ال�سحافة  وكالة  ح�سب  الأر�يييس«،  على  الو�سع  على  الت�سرت  يحاول  اأو 

الفرن�سية.
واأ�ساف »�ستتخذ اجلامعة العربية قرارها النهائي يف 19 يناير )كانون 

الثاين(. ويف هذا اخل�سو�س �ستكون الأيام الي10 املقبلة حا�سمة«.
وقررت اجلامعة العربية متديد مهمة املراقبني الذين انتقدوا لعجزهم 
ماليا  وتعزيزهم  اأ�سهر   10 منذ  امل�ستمرة  الدماء  لإراقيية  حد  و�سع  عن 
وطلبت   .)163 حاليا  املراقبني  )عييدد  والعديد  العتاد  ويف  ولوج�ستيا 

اجلامعة اأي�سا »تقريرا جديدا �سامال« ي�سلم يف 19 من اجلاري.
ومنذ مار�س )اآذار( 2011 اأ�سفر قمع النظام للمتظاهرين يف �سوريا عن 

مقتل ما ل يقل عن خم�سة اآلف �سخ�س بح�سب الأ· املتحدة. 

الوكالة  لدى  ايران  مندوب  اعترب 
الدولية للطاقة الذرية ان ردود فعل 
الوروبية  والدول  املتحدة  الوليات 
تخ�سيب  عيين  العيييالن  و�سفت  التي 
النووي  فييوردو  موقع  يف  اليورانيوم 
هي  بال�ستفزاز،  اجلييديييد  الييييراين 

ذات دوافع �سيا�سية.
الوليات  انتقادات  ايييران  رف�ست 
املتحدة ودول اوروبية و�سفت العالن 
موقع  يف  اليييييورانيييييوم  تخ�سيب  عيين 
فوردو النووي اجلديد بانه »ا�ستفزاز« 

معتربة ان دوافعها �سيا�سية.
الوكالة  لدى  ايييران  مندوب  وقييال 
ا�سغر  علي  الذرية  للطاقة  الدولية 
�سلطانية كما نقلت عنه وكالة النباء 
ان�سطة  »كيييل  ان  اي�سنا  الييطييالبييييية 
تخ�سيب  وخ�سو�سا  النووية  ايييران 
اليورانيوم يف نطنز وفوردو تتم حتت 
الدولية  الييوكيياليية  مفت�سي  ا�ييسييراف 
الوكالة  وكييامييرات  الييذرييية  للطاقة 
اربع  تراقب هذه الن�سطة على مدى 

وع�سرين �ساعة«.
)الغربيني(  فعل  ردود  »ان  وا�ساف 
�سيا�سية«  دوافيييع  وذات  فيها  مبالغ 
حم�س  النيي�ييسييطيية  هيييذه  ان  ميييوؤكيييدا 

�سلمية.
للطاقة  الدولية  الوكالة  واكييدت 
انييتيياج  بيييييداأت  اييييييران  ان  اليييذريييية 
ع�سرين  بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم 
كلم   150( فيييوردو  موقع  يف  املئة  يف 
جنوب غرب طهران، قرب مدينة قم 
والذي  جبل  حتت  الواقع  املقد�سة( 

ي�سعب ق�سفه.
»كل  ان  الذرية  الوكالة  واو�سحت 
املواد النووية يف املن�ساأة ل تزال حتت 
بيان  يف  جيياء  كما  الوكالة«  ا�ييسييراف 

مقت�سب.
ا�ستيعاب  على  قادر  فييوردو  وموقع 
طرد  جهاز  الف  ثالثة  اىل  ي�سل  ما 
ثمانية  حاليا  ايران  ومتلك  مركزي. 
موقع  يف  مييركييزي  طييرد  جييهيياز  الف 

نطنز الواقع و�سط البالد.
وحييييذرت اليييولييييات املييتييحييدة من 
النووي  املييلييف  يف  جييديييد«  »ت�سعيد 
با�سم  املتحدثة  وقييالييت  اليييييراين. 
اخلارجية المركية فيكتوريا نولند 
يخ�سبون  )اليييرانيييييون(  كييان  »اذا 
فييوردو،  يف  املئة  يف  ع�سرين  بن�سبة 
انتهاك  جلهة  جييديييد  ت�سعيد  فييانييه 

التزاماتهم يف املو�سوع النووي«.
اخلارجية  وزيييير  اعييتييرب  بييييدوره، 
قيام  ان  ف�سرتفيلي  غيييييدو  الملييياين 
موقع  يف  اليورانيوم  بتخ�سيب  ايران 
فوردو ي�سكل خطوة ا�سافية يف اŒاه 
واملجتمع  طهران  بني  الزمة  ت�سعيد 

الدويل.

اخلارجية  وزيييير  قييال  ليينييدن،  ويف 
الربيطاين وليام هيغ يف بيان »ا�سبت 
ايران  قرار  حيال  كبرة  امل  بخيبة 
م�سنعها  يف  التخ�سيب  بعمليات  البدء 

يف قم«.
املجتمع  يطلب  وقييت  »يف  وا�ييسيياف 
�سمانات  تقدمي  اييييران  ميين  اليييدويل 
لربناجمها،  ال�سلمية  الطبيعة  حول 
عمال  ي�سكل  بيييه(  قييامييت  مييا  )فييييان 
ا�ستفزازيا ين�سف تاكيدات ايران بان 

برناجمها مدين متاما«.
»من�ساآت  وجود  ان  �سلطانية  وقال 
عامني  قبل  اعلن  فييوردو  يف  تخ�سيب 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف 
التي ا�سرفت منذ ذلك احلني على كل 
طرد  اجهزة  ن�سب  �سيما  ل  املراحل 

مركزي« يف املوقع.
املخ�سب  »اليورانيوم  ان  وا�ييسيياف 
الوقود  انتاج  اىل  يهدف   %20 بن�سبة 
لنتاج  ي�ستخدم  الذي  طهران  ملفاعل 

النظائر امل�سعة«.
واو�سح »بالتايل فان ان�سطة مفاعل 
بالوقود  املفاعل  هذا  وتزويد  طهران 

لهما هدف �سلمي وان�ساين«.
ميغاواط   5 بقوة  طهران  ومفاعل 
عالج  يف  ت�ستخدم  م�سعة  نظائر  ينتج 

ال�سرطان.
القوى  مع  املفاو�سات  ف�سل  وبعد 
 1+5 جميييميييوعييية  �ييسييميين  الييييكييييربى 
ورو�سيا  وال�سني  املتحدة  )الييوليييات 
حول  واملييانيييييا(  وبريطانيا  وفرن�سا 
انطلقت  بالوقود،  املفاعل  تزويد هذا 
ايران يف برنامج لتخ�سيب اليورانيوم 

هذا  بنف�سها  تنتج  لكي   %20 بن�سبة 
الوقود.

تقل  بن�سبة  املخ�سب  واليورانيوم 
فقط  ي�ستخدم  املئة  يف  ع�سرين  عن 
ارتفعت  اذا  ولكن  مدنية،  لغرا�س 
ن�سبة التخ�سيب حتى ت�سعني يف املئة 
ال�سالح  لت�سنيع  ا�ستخدامه  فيمكن 

النووي.
منذ  هييو  اليييييورانيييييوم  وتخ�سيب 
اعوام عدة يف �سلب النزاع بني ايران 
طهران  يتهم  الذي  الييدويل  واملجتمع 

بال�سعي اىل امتالك �سالح نووي.
على  الييدويل  المن  جمل�س  و�سوت 
ارفقت  اربييعيية  بينها  قييييرارات  �ستة 
بييعييقييوبييات لرغييييام اليييرانيييييني على 

تعليق تخ�سيب اليورانيوم.
تعار�س  الغربية  لييلييدول  وخييالفييا 
ال�سني ورو�سيا فر�س عقوبات جديدة 

على طهران.
ليون  الدفاع المركي  وزير  واعلن 
بتطوير  تييقييوم  ل  اييييران  ان  بانيتا 

»�سالح ذري«.
اييييران �سالحا  وقيييال »هييل تييطييور 
نوويا? كال. لكننا نعلم انهم يحاولون 
تطوير قدرة نووية وهذا امر يقلقنا«. 
تكون  ال  هو  الحمر  »خطنا  وا�ساف 

ايران تطور �سالحا ذريا«.
واعيييلييينيييت ايييييييران ا�ييسييتييعييدادهييا 
ملفها  حييول  املييفيياو�ييسييات  ل�ستئناف 
ال�ست.  الييدول  جمموعة  مع  النووي 
لكن وزيرة خارجية الحتاد الوروبي 
تزال  ل  انها  اعلنت  ا�ستون  كاثرين 
ال�سدد  هذا  يف  خطية  ر�سالة  تنتظر 

من اجلمهورية ال�سالمية.
اخلارجية  وزييير  اعلن  ناحيت  من 
ي�سعر  انييه  غيمبا  كو�سرو  الياباين 
الغرب  بييني  التوتر  ميين  بييالييغ«  »بقلق 
دبلوما�سي«  »حييل  اىل  ودعييا  واييييران 

لالزمة.
موؤمتر  يف  الياباين  الييوزييير  وقييال 
�سحايف يف ابوظبي ردا على �سوؤال عن 
تهديدات طهران باغالق م�سيق هرمز 
التطورات  من  جدا  »قلقة  اليابان  ان 

الخرة«.
وا�ساف »نعتقد ان امل�سكلة يجب ان 
واحلوار  الدبلوما�سية  بالو�سائل  حتل 

مع ايران يجب ان يتوا�سل«.
مييين جييهيية اخيييييرى، اكييييد اليييوزيييير 
اليييييييابييياين انييييه طييلييب مييين ابييوظييبييي 
�ييسييمييانييات حييييول زييييييادة اميييييدادات 
يف  زيادة  »طلبنا  وقال  لبلده.  النفط 
حتتاج  التي  )النفطية(  الميييدادات 

اليها اليابان«.
العقوبات  ان  قالوا  خييرباء  وكييان 
ال�سادرات  ت�ستهدف  التي  الدولية 
اليابان  �ستدفع  اليرانية  النفطية 
عييلييى الييبييحييث عيين ميي�ييسييادر امييييدادات 
الهائلة  احتياجاتها  لتلبية  جديدة 

للطاقة.
املحرومة من  �سبه  اليابان  وتعتمد 
ال�سرق  نفط  على  الحفوري،  الوقود 
التي وفرت  الو�سط وخ�سو�سا ايران 
خالل  ا�ستهالكها  من   %9 حييواىل  لها 
من  الوىل  ع�سرة  الحيييدى  ال�سهر 

العام 2011.

Nلف  �ضيا�ضية  دوافع   iتر ايرا¿ 
النوو… ملفها  بûضاأ¿  الغربية  التهامات 

كاريكاتر
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اعد املجتمع الدويل الكثر من التفاقيات 
ابرمه  مت  ما  منها  بالإرهاب  املتعلقة  الدولية 
يف عهد ع�سبة الأ· ولعل التفاقية جنيف 
اأول  كانت   1973 عام  الإرهيياب  ومقاومة  ملنع 
اإىل  دعت  وقد  الدويل  امل�ستوى  على  حماولة 
اإن�ساء حمكمة جنائية دولية تنظر يف ق�سايا 

الإرهاب وعرفت الأعمال الإرهابية باأنها
دولة  �سد  املوجهة  الإجييرامييييية  الوقائع 
لدى  الرعب  اإثيييارة  هو  طبيعتها  اأو  وهدفها 
�ييسييخيي�ييسيييييات حمييييددة يف جمييمييوعييات اأوفيييى 
التفاقية  هذه  فان  حال  اأي  وعلى  اجلمهور 
اإل  ت�سديقها  لعدم  املفعول  نافذة  ت�سبح  مل 
هذه  اأعقبت  وقييد   )43(  . واحييدة  دولييه  من 
الدولية  املييعيياهييدات  ميين  العديد  التفاقية 
منها  الإرهييياب  من  حمييددة  باأ�سكال  اخلا�سة 
والأفعال  باجلرائم  اخلا�سة  طوكيو  اتفاقية 

التي تركت على مÏ الطائرة
واتفاقية   1963/9/14 بتاريخ  واملوقعة 
لهييييياي بيي�ييسيياأن مييكييافييحيية ال�يييسيييتيييالل غر 
بتاريخ  واملييوقييعيية  الييطييائييرات  على  امليي�ييسييروع 
اخلا�سة  مونرتيال  واتفاقية   1970/12/26
واملوجهة  امليي�ييسييروعيية  غيير  الأعيييميييال  بقمع 
�ييسييد �ييسييالميية اليييطيييران املييييدين املييوقييعيية يف 
املوقع  بها  امللحق  والربتوكول   1971/9/23
واتفاقية   1984/5/10 يف  مييونييرتيييال  يف 
1982فيما  البحار  لقانون  املتحدة  الأ· 
يتعلق بالقر�سنة البحرية واتفاقية مكافحة 
املتفجرات  بوا�سطة  الإرهييابييييية  العمليات 
انه  على  ن�ست  التي   1997/12/15 بتاريخ 
عمدا  يقوم  �سخ�س  كييل  جرمية  ))يييرتييكييب 
و�سع  اأو  ت�سليم  على  م�سروعة  غر  وب�سورة 
اأو  عييام  مييكييان  يف  قاتلة  قذيفة  تفجر  اأو 
اأو  نقل  و�سيلة   ، عامة  ،من�ساآت  ر�سمية  اإدارة 
اأ�سخا�س  بوفاة  الت�سبب  بق�سد  حتتية  بنية 
لإيقاع  اخلييطييورة  بالغة  مييادييية  اأ�ييسييرار  اأو 
التخريب واإحلاق خ�سائر اقت�سادية ج�سيمة 
والرتكاب اأو حماولة الرتكاب اأو ال�سرتاك 
اأو التدخل((. كما جاء يف اتفاقية منع متويل 
لالأ·  العامة  اجلمعية  تبنتها  التي  الإرهيياب 
املتحدة يف 12/9/ 1999 ))ي�سكل جرما قيام 
اأي �سخ�س باأنه و�سيلة وب�سورة غر م�سروعة 
مع  ا�ستعمالها  بهدف  الأمييوال  بجميع  وق�سدا 
الإرهاب وكل  العلم لرتكاب جرم من جرائم 
و�سخ�س  مدين  جرح  اأو  قتل  اإىل  يرمي  عمل 

لي�سرتك يف اأعمال حربية ((. 
وت�سعب  كيييرثة  مييين  وبييالييرغييم  انيييه  غييير 
بقيت  بالإرهاب  املتعلقة  الدولية  التفاقيات 
القانون  يف  بالإرهاب  املق�سود  حتديد  مهمة 
الدويل حمل الختالف الآراء بني القانونيني 
اإل اأن املتفق عليه هو �سرورة اتخاذ اخلطوات 
هذا  ويف  الإرهيياب  مكافحة  �سبيل  يف  اجلييادة 
ال�سبيل اأن�ساأت اجلمعية العامة لالأ· املتحدة

يف عام 1996 جلنه خا�سة بالإرهاب مهمتها 
ملكافحة  ملزمة  الييدولييييية  اتفاقية  اإعيييداد 

الإرهاب ومنع معاقبه اأي ن�ساط اإرهابي . 

املطلب الثالث: القرارات الدولية
عن  الدولية  القرارات  من  العديد  �سدرت 
اجلمعية العامة لالأ· املتحدة تت�سمن اإدانة 
ل�سيما  منه  معينة  اأ�سكال  اأو  الإرهاب  اأعمال 
وخطف   1971 الييطييائييرات  خييطييف  جميييال 
دعت  كييمييا   )46(  .  1973 الييدبييلييومييا�ييسيييييني 
قرارها  يف  املتحدة  لالأ·  العمومية  اجلمعية 
املرقم 60/49 يف 1994/12/9 جميع الدول 
الدولية  الييعييدل  وحمكمة  الأمييين  وجمل�س 
والوكالت املتخ�س�سة لتطبيق اإعالنها املتعلق 
بيياإجييراءات اإزالييية الإرهيييياب اليييدويل امللحق 
بقرارها ذاته وقد ت�سمن هذا الإعالن اإدانة 
كاملة لأعمال الإرهاب بكل اأ�سكاله ومظاهرة 
تييكييون الدولة  الييتييي  مبييا يف ذاليييك الأعييمييال 

متورطة فيها ب�سكل مبا�سر اأو غر مبا�سر .
ووجيييييوب اإحيييالييية الييقييائييمييني بييالإعييمييال 
حد  و�سع  اجييل  من  العدالة  اإىل  الإرهييابييييية 
نهائي لها �سواء كان  مرتكبوها اأفراد عاديني اأو 
موظفني ر�سميني اأو �سيا�سيني وقد اأكد الإعالن 
على �سرورة التعاون بني جميع الدول من اجل 
تعزيز مبادÇ الأ· املتحدة واأهدافها وتوفر 
وا�ستحداث  وتعديل  الدوليني  والأمن  ال�سالم 
القوانني الداخلية للدول مبا يتالءم مع هذه 

التفاقيات .
املبحث الرابع:

امل�سلح  الكفاح  ن�ساط  من  الإرهييياب  متييز 
مفهوم  يخلط  مييا  كييثييرا«  املييقيياوميية  واأعييمييال 
الإرهاب باأن�سطة حركات التحرر مما ي�ستلزم 
التمييز بينهما احرتاما لالأن�سطة التي ت�ساهم 
وعدم  وا�ستقاللها  ال�سعوب  م�سر  تقرير  يف 
اأن تتذرع  ال�سماح للدول والأنظمة امل�ستعمرة 

مبواجهة الإرهاب يف الق�ساء على
هذه احلركات واإبادتها .

والتاريخ حافل باملجازر التي نفذتها الدول 
املقاومني  األف  �سحيتها  وراح  ال�ستعمارية 
فييقييد متيزت   . الييتييحييرر  ونيي�ييسييطيياء حييركييات 
الثانية  العاملية  احلرب  �ساحبت  التي  الفرتة 
الحتالل  ملواجهة  املقامة  حركات  بانت�سار 
 1939 عييام  ففي   . فرن�سا  يف  ل�سيما  النازي 
يتمتع  مل  لهيياي  حمكمة  لأحكام  وا�ستنادا 
ب�سفة املحاربني غر حركات املقاومة املنظمة 
وا�ستغلت اأملانيا النازية هذه الثغرة واعتربت 
اإرهابيني واأعدمت كل من وقع  اأفراد املقاومة 

يف قب�ستها .
يف  ع�سرة  التمييز  م�سكلة  وتييبييدوا  هييذا 
بع�س املواقف Œاه حركات التحرر واملقاومة 
فييالييذييين يييوؤيييدون هييذه احلييركييات ييييرون اأن 
اأن�سطتها كافة ل�سيما تلك التي تت�سم بالعنف 
ال�سعوب  حقوق  لنتزاع  م�سروعة  و�سيلة  تعد 

ونيل مطالبها .
هذه  اأن�سطة  اأن  الأخر  اجلانب  يرى  بينما 
احلركات حتى تلك التي لتت�سم بالعنف غر 
م�سروعة واأعمال اإرهابية . اإزاء ذلك ‚د اأن 
التحرر  حركات  مفهوم  يف  البحث  املنا�سب  من 

اأو املقاومة .
املطلب الأول

مفهوم حركات التحرر الوطني

ملفهوم  جييامييع  تعريف  و�ييسييع  ال�سعب  ميين 
حركات التحرر الوطني غر اأن بع�س الفقهاء 
الدكتور �سالح  املجال فقد ذهب  �سعى يف هذا 
املقاومة  اأعمال  باأن  القول  اإىل  عامر  الدين 
التي  القتال  عمليات   (( امل�سلحة  ال�سعبية 
تقوم بها عنا�سر وطنية من غر اأفراد القوات 
امل�سلحة النظامية دفاعا عن امل�سالح الوطنية 
اأو القومية �سد قوى اأجنبية �سواء كانت تلك 
العنا�سر تعمل يف اإطار تنظيم يخ�سع لإ�سراف 
كانت  اأو  واقعية  اأو  قانونية  �سلطة  وتوجيه 
�سواء  اخلا�سة  مبادرتها  بناء«على  تعمل 
اأو  با�سرت هذا الن�ساط فوق الإقليم الوطني 

من قواعد خارج هذا الإقليم
غر اأن من الفقهاء من و�سع عنا�سر معينة 
مميزة حلركات التحرر الوطني من غرها من 
احلركات النف�سالية اأو الإرهابية ،ومن هذه 

العنا�سر:
1-اأن الهدف من حركات التحرير الوطني 

هو حتقيق التحرر .
2- وجود الأرا�سي الداخلية اأو اخلارجية 
عملياتها  تبا�سر  اأن  للحركات  ت�سمح  التي 
حمررة  مناطق  توجد  اأن  مبعنى  الع�سكرية 
والتعليمية  الإدارييية  موؤ�س�ساتها  عليها  تقيم 

والع�سكرية .
3- اأن يتعاطف ال�سعب مع حركات التحرير 
من  وا�سعا  وتيياأيييدا  دعييمييا  وتلقى  واملييقيياوميية 

املواطنني .
4- يجب اأن تت�سم اأهداف حركات التحرير 
امل�سلحة  مع  ويتالءم  يتجاوب  وطني  بدافع 
الوطنية العليا وهو ما مييز حركات التحرير 
خا�سة  م�سلحة  ت�ستهدف  التي  الأعمال  عن 
اأو  تناف�س  اأو  املواطنني  ميين  الفئات  لبع�س 
فر�س  اأو  ال�سلطة  على  لل�سيطرة  تناحر 
انف�سال  اجل  من  احلييرب  اأو   . معينة  فل�سفة 
،ومن اجلدير  الدولة  اأو جزء من  اإقليم معني 
لرجال  يبيح  اليييدويل  الييقييانييون  اأن  بييالييذكيير 
املمكنة  الو�سائل  كييل  اإىل  اللجوء  املقاومة 
لإنهاك قوات الحتالل ومنها بطبيعة احلال 
تكون  اأن  ميكن  كما  العنف  ا�ستخدام  يف  احلق 

املقاومة مدنية الع�سكرية .
املطلب الثاين :العرتاف الدويل ب�سرعية 

اأن�سطة حركات التحرير 
ظاهرة  لالحتالل  ال�سعبية  املقاومة  اأن 

ال�سعوب  بها  تتباها  وميزة  التاريخ  بها  حفل 
هذا  الييدويل  املجتمع  احييرتم  وقد   . العريقة 

احلق يف اأكرث من منا�سبة .
معاملة  وجوب  لهاي  اتفاقية  اأكدت  فقد 
كاأ�سرى  املنظمة  املقاومة  حييركييات  اأع�ساء 

حرب يف حال اعتقالهم
ويف الثالثني من ت�سرين الثاين عام 1970 
املتحدة  ليييالأ·  الييعيياميية  اجلمعية  اأ�ييسييدرت 
اإنكار حق  والذي �سجب  املرقم 2672  قرارها 
جنوب  �سعبي  على  ول�سيما   ، امل�سر  تقرير 

اإفريقيا وفل�سطني ((.
احرتم  مرة  لأول  القرار  هذا  ت�سمن  وقد 
الهيمنة  حتت  الرازحة  �سعوب  كفاح  �سرعية 
بحقها  واملعرتف   ، والأجنبية  الكولونيالية 
باأي و�سيلة يف  يف تقرير ل�سرتداد هذا احلق 

حوزتها 
ويف التا�سع من كانون الأول اأكدت اجلمعية 
معاملة  وجييوب  على  املتحدة  لييالأ·  العامة 
حرب  كاأ�سرى  املقاومة  حركات  يف  امل�ساركني 
عند اإلقاء القب�س عليهم ، وفقاأ ملبادÇ اتفاقية 

لهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف 1949 
جديدا  بعدا  العييرتاف  هييذا  اكت�سب  كما 
عندما دعت اجلمعية العامة يف قرارها املرقم 
ملثل  املخل�سة  الدول  جميع   1971 2787عييام 
ال�سعوب  هذه  اإىل  تقدم  اأن  وال�سالم  احلرية 
واملعنوية  ال�سيا�سية  م�ساعداتها  جميع 

واملادية .
ويف الثامن ع�سر من كانون الأول عام 1983 
امل�سلحة  النزاعات  العامة  اجلمعية  اعتربت 
على  ال�سعوب  ت�سنه  كفاح  على  تنطوي  التي 
الهيمنة ال�ستعمارية والأنظمة العن�سرية )) 
نزاعات م�سلحة دولية (( �سمن الإطار الذي 
ينطبق  وبالتايل   ، جنيف  اتفاقيات  حتييدده 

و�سف املتحاربني وفقاأ لهذه التفاقيات على
�سد  امل�سلح  الن�سال  يف  امل�ساركني  الإفييراد 

الهيمنة .
اإزاء ذلك اأيد املجتمع الدويل هذا الŒاه 
انه  بحكم  الييدول  خمتلف  يف  ترحيبا  ولقييى 
بربيطانيا  اأيدته  التي  الييدول  ومن  الواجب 
واليييولييييات املييتييحييدة الأمييريييكييييية قييد ن�ست 
الهروب  ثييورات  على  ت�سريعاتها  يف  الأخييرة 
 WarRebellions احلروب  انتفا�سات  اأو 
احلرب  قانون  من  العا�سرة  املادة  يف  ورد  فقد 

الربية
الأمريكية )) لي�س ملحارب احلق يف ان يعلن 
انه �سيعامل كل من يقب�س عليه �سمن القوات 
وجه  يف  الثائر  ال�سعب  جلماعات  امل�سلحة 
اأو  ل�سو�س  ع�سابة  يف  ال�سريك  معاملة  العدو 

معاملة الل�س امل�سلح (( . 
املطلب الثالث :اأنواع الكفاح امل�سلح

ميز فقهاء القانون الدويل بني ثالثة اأنواع 
من النزاعات امل�سلحة :

والنزاعات  الداخلية  امل�سلحة  النزاعات 
امل�سلحة الدولية والنزاعات امل�سلحة

غر الدولية :
اأول«النزاعات امل�سلحة الداخلية

احلروب  النزاعات  من  النوع  بهذا  يق�سد 
الفقرة  الرابعة  املييادة  ن�ست  وقد   . الأهلية 
 1977 لعام  الييثيياين  الييربتييوكييول  ميين  الثانية 
واملتعلق   1949 لعام  جنيف  باتفاقية  امللحق 
بني  الواقعة  الدولية  غر  النزاعات  ب�سحايا 
وقييوات  ما  لدولة  التابعة  امل�سلحة  الييقييوات 
نظامية  جماعات  اأو   ، عنها  من�سقة  م�سلحة 
حتت قيادة م�سئولة عن جزء من لإقليم ،على 
لي�سرتكون  الذين  �سد  الإرهيياب  اأعمال  منع 

مبا�سرة يف العمليات العدائية0
يف  امل�سرتكني  اليييدويل  الييقييانييون  عييد  وقييد 
عليهم  ينطبق  حماربني  النزاعات  هذه  مثل 
الأعمال  اعترب  انه  غر  حرب  اأ�سرى  و�سف 
الأ�سخا�س  �سد  الطرفني  احد  ميار�سها  التي 
يكفون  الذين  اأو  مبا�سرة  لي�سرتكون  الذين 
اأعمال  احلربية  العمليات  يف  ال�سرتاك  عن 

اإرهابية .
ثانيا«النزاعات الدولية امل�سلحة

التي  احلرب  امل�سلح  الدويل  بالنزاع  يق�سد 
تندلع بني دولتني م�ستقلتني وجي�سني نظاميني 
وتخ�سع احلرب اإىل قانون اأو اتفاقية جنيف 
الأعمال  تظهر  وهنا   1949 لعام  الييرابييعيية 

الإرهابية يف ثالثة �سور :
1-جرائم احلرب

2-جرائم �سد الإن�سانية
3-جرمية اإبادة اجلن�س الب�سري

ويييظييهيير الإرهييييياب يف هيييذه اجليييرائيييم من 
امل�سلح  العنف  اإىل  الع�سكريني  جلييوء  خييالل 
الدويل  القانون  قواعد  وخييرق  امل�سروع  غر 
الن�سو�س  تلك  اأو  املدنيني  بحماية  املتعلقة 
من  الييثييقييافييييية  امليينيي�ييسيياآت  بحماية  املتعلقة 
املن�ساآت  التدمر والإتالف وال�سرقة وحماية 
واجل�سور  كال�سدود  خطرة  قوى  حتوي  التي 
واملحطات النووية الوارد الن�س عليها يف املادة 
امللحق   1977 لعام  الأول  الربوتوكول  من   46
والن�سو�س   1949 لعام  جنيف  باتفاقيات 
املتعلقة مبعاملة اأ�سرى احلرب وعدم تعذيبهم 
الييواردة يف املييادة يف املييادة 12 من التفاقية 

الأوىل والثانية لعام 1949 .
ثالثا«النزاعات امل�سلحة غر الدولية

تلك  اليينييزاعييات  ميين  الفئة  بييهييذه  يق�سد 
اأو اأكرث يف  التي تقوم عادة بني جي�س نظامي 
حركات  اأو  وطني  التحرر  حركات  مواجهة 

ثورية خارج اإقليم دولتها اأودا خله .
حماية  حتت  التحرر  حركات  تكون  وهنا 
ما  عليها  وي�سري  الييدويل  القانون  و�سلطات 
اأحكام  ميين  امل�سلحة  اليينييزاعييات  على  ي�سري 
الييدويل  الييقييانييون  بيياإحييكييام  التقيد  �سريطة 
القول  من  لبد  0وهنا  الدولية  والتفاقيات 
كانت  احلرب  لقانون  التقليدية  القواعد  باأن 
الذين  املحاربني  النا�س  من  فئتني  بني  متيز 
املحاربني  وغر  امل�سلحة،  القوات  منهم  تتكون 
النقا�س  واأثيير  املدنني  ال�سكان  ميثلون  الذين 
ميكن  كييان  اذ1  ومييا  املييدنيييييني  ال�سكان  حييول 
العرتاف لهم ب�سفة املحاربني. عالج القانون 
هوؤلء  تق�سيم  خالل  من  مل�ساألة  هذه  الييدويل 

اإىل فئتني :
الأوىل / تتعلق بهبة ال�سعب يف وجه العدو 
اإىل  وان�سمامهم  حكومتهم  دعييوة  على  بناءا 

التنظيمات الع�سكرية النظامية 

hotmail.com@Alserag2020

والقانون اجلنائي  الدويل  القانون  اهتمام فقهاء  الإرهاب حيزا كبرا من  يحتل مو�سوع 
وتدمر  لالأمن  �سياع  من  يخلفه  مبا  املجتمع  على  عظيم  خطر  من  الظاهرة  هذه  ت�سكله  ملا 
الأمنيني وتهديد  للمدنيني  للمقد�سات وقتل وخطف  وانتهاك حلرمات وتدني�س  للممتلكات 

حلياة الكثر منهم .
ويف العراق باأخذ هذا املو�سوع بعدا اأكرث اأهمية بحكم معاناته من خمتلف �سور اجلرائم 

الإرهابية وحتت م�سميات وذرائع خمتلفة .
اأن  غر  املختلفة  جوانبها  من  درا�ستها  يتطلب  الإرهيياب  مفهوم  يف  البحث  اأن  �سك  ول 
درا�ستها هذه تقت�سر على حتديد مفهومه باعتبارها ظاهرة قانونية على ال�سعيدين الدويل 

والداخلي .
ويف هذا البحث املوجز �سن�سعى اإىل بحث مفهوم الإرهاب يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون 
امل�سروعة  العنف  اأعمال  من  غره  من  الإرهيياب  متييز  ونحاول  والداخلي  الدويل  الو�سعي 

كاأعمال املقاومة والكفاح امل�سلح .
اأربعة مباحث يتعلق املبحث الأول منها: يف  اإىل  –هذه- الدرا�سة-املتوا�سعة-  و�سنق�سم 

تعريف الإرهاب وتاأريخه.
ونكر�س املبحث الثاين ملو�سوع: الإرهاب يف القانون الوطني .

اأما املبحث الثالث ف�سنتناول فيه: مو�سوع الإرهاب يف القانون الدويل واأخرا ميزنا بني 
الإرهاب ون�ساط الكفاح امل�سلح واأعمال املقاومة .



FAT MAN  ¿فات ما
  Fat man  " فات مان " 

�سخ�سية تاريخية معا�سرة لالأولد ال�سيئني، مثل �سخ�سية » بات مان «  
Zorro » و »  احلمار  و»�سنايرب مان«، » و�سوبر مان«،  » �سبايدر مان » و » 

العا�سر » :
- » فات مان » �سخ�سية اإ�ستيحائية من عبارة الربيزدنت ال�سهرة التي 
فاتكم   « وهي  النا�س،  م�سامع  على  دائمًا  تعيدها  اأن  اجلزيرة  فتاة  حتب 
اأننا ل ‰لك هذا  العربي  للنا�س يف املجتمع  اأن توؤكد  القطار« وكاأنها تريد 
القطار، وهي ل تدري – اأي هذه الفتاة ال�سيئة، فتاة اجلزيرة – اأننا ‰لك 
ما هو اأقوى من القطار وهو :« فات مان »، ثم اأمل ت�سمع الفنانة كوكب ال�سرق 
وهي تقول :« فييييييييييييييييات من عمري �سنني ، �سنني، �سفت كتر كتر ، وقليل 
اهل احلب  دا  مواله،  يبكي على  واللي  ي�سكي حاله حلاله،  واللي  عا�سقني، 
�سحيح م�ساكني،« ، وهذه ال�سخ�سية » فات مان » اأقوى من �سخ�سية �سنايرب 
مان، و �سبايدر مان، وحيدر مان، ولطفي جعفر اأمان، و ال�سيخ مان، والعاقل 
مان، واأقوى من العقيد مان، وكذلك اأقوى من اأم العيال مان، و�ساحب الفندق 
مان، والتاك�سي درايفر مان، و اأقوى من جميع  اآل مان«، و« فات مان »، متميز 
عن كل اأولئك باأنه ياأكل الأولد ال�سيئني، وب�سرعة، وقبل اأن يرتد طريف، 
لأنه » فات مان » وجائع دائمًا، ولذلك فهو يبحث عن الأولد ال�سيئني دائمًا، 

من اأجل اأن ي�سبع جوعه ويكافح اجلرمية والأولد ال�سيئني....
 

FAT MAN 1

دائييمييًا وجدت،  لأنييه 
ولييييطيييياملييييا �يييسيييتيييوجيييد، 
اأزيل،  كييوين  كنامو�س 
التكافوؤ  مييبييداأ  يحقق 
الذي  ذلك  الفر�س،  يف 
ال�سراع«،   « عليه  يطلق 
وهذا هو الثابت، عمومًا 
فهو  املتغر  اأما  واأبديًا، 
تبعًا  الإنيي�ييسييان  ثقافة 
مليييتيييغيييرات وحتيييييولت 
ال�سراع  وهذا  الع�سور، 
يجب وينبغي بال�سرورة 
نييدييين،  بيييني  يييكييون  اأن 
وهما » اخلر » و » ال�سر 
» ، وهذا ما ن�سميه مبداأ 
بينهما،  الفر�س،  تكافوؤ 
هذا  يف  فاخلر  جميييازًا، 
الق�س�س  مييين  الييينيييوع 
هذا  لكن  �سخ�س،  ميثله 
ال�سخ�س لي�س �سوى رمز 

لمتدادات ل متناهية من املخلوقات، ومثله » ال�سر«، و�سخ�سية » فات مان »، 
باملثل متامًا، ولأنها متثل اخلر فيجب اأن يكون هناك طرف ال�سراع الآخر 
» ال�سر »، والذي متثله يف هذه الق�سة �سخ�سية » ال�سوت »، ويبقى الطرف 
الثالث الذي يكون �سببًا لهذا ال�سراع، » ال�سحية »، وهي لي�ست ا�ستثناء عن 
اأي تختلف باختالف  �سابقاتها من ال�سخ�سيات، » فات مان »، و » ال�سوت«، 
لكن  كثرة،  �سخ�سيات  وت�سمل  فيه،  حتدث  الذي  واملكان  والق�سة  الواقعة 
ما نود الإ�سارة اإليه هو اأن كل ما نتحدث عنه ومتثله هذه ال�سخ�سيات هو 
ن�سبيًا، فاخلر ن�سبي وال�سر مثله، ول مطلق �سوى خالق اخللق فقط، مبعنى 
اأنه يلزمنا اأن نتوقع دائمًا بذرة اخلر املوجودة يف كل خملوق يراه اجلميع 
�سريرًا، وتلك البذرة من النور واخلر، هي مهمة ال�سخ�سية التي متثل اخلر 
يف اإيقا�سها، لتعم العوامل ال�سوداء املظلمة يف النف�س ال�سريرة وتعيدها اإىل 
�سرها،  بلغ  مهما  نفعًا  Œدي  لن  اخلر  فنار  الإمكان،  بقدر  ال�سواب،  جادة 
 Åال�سر، كما ُيطف Åمهما تاأججت، يف �سبيل اإطفاء نار ال�سر، ولكن اخلر يطف
» لتحقيقها  املاء نران احلطب،   وهذه هي املهمة التي �سي�سعى » فات مان 
 Çوفعلها، مبحاولته تنوير » اأتباع ال�سرير » ال�سوت » وتخفيف وطاأة امل�ساو

التي قد حتدث وال�سرور نتيجة لإتباعهم له وخوفًا من تعاظمها ..!!
وكذلك حماولة اإدخالهم  ال�سجن، عفوًا اأق�سد حماولة اإدخالهم عوامل 

املحبة واخلر وجعلهم من الأولد احللوين امل�سكينني ..!!

انتظرونا يف احللقة القادمة من م�سل�سل » فييييييييييييات مان«
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 zالبحر Kمار  مل∂   zبــ  Òضهûال ال�ضمعة   Åال�ضي ال�ضيد   { اأعما∫  مدير  مع  حــوار 
- d� Öëj πgبëر ?

- نعم يحب وب�سدة.. 
- cي∞ ?

- يحب الأولد ال�سيئني، ويحب الن�ساء اجلميالت 
واإذا  القمر،  ويحب  ال�سمعة،  وال�سيئات 
ا�ستب�سر بح�سوره ت�سيبه  اأو  غاب عنه 
ال�ساحل  اإىل  في�سعد  عارمة  قلق  نوبة 

ليبتاع منه �سجائرًا ت�ساعده يف التخفيف 
ب�سمعته،  و�سوه  ينتابه  الذي  القلق  هذا  وطيياأة  من 

وي�سيب اأع�سابه بالنهيار .. 
- ما gو عd� πªبëر ?!! 

 Åسي� اأعمال  رجييل  لأنييه  موظفًا،  لي�س  البحر   -
يبتلعه،  وقوانينه،  حييدوده  يتجاوز  ومن  ال�سمعة، 
ب�سبب  ي�سعد  وهو  طريف،  يرتد  اأن  وقبل  وب�سرعة، 
هذه الأعمال اأي�سًا اإىل ال�ساحل واإىل املدينة اأحيانًا 
فنادق  من  وا�ستثماراته،  عقاراته  اإيجار  ليقب�س 

وغر ذلك، فهو املمول الوحيد لها، وب�سرعة ..    
? k�رjر �سرëبd� íسبüj ≈مت -

- عندما ي�سعر بال�سداع ول يجد يف املدينة كلها 
حبة اأ�سربين..

- Ÿاüj �Pسيب¬ �üdس~�´ ?
- ب�سبب الأولد ال�سيئني » اأعداء البحر والبيئة 
وخملفات  ال�سامة،  النفايات  له  يد�سون  الذين   ،«
النفط  وخملفات  واملحروقات،  والزيوت  امل�سانع، 

ال�سيÅ  ال�سمعة  وامل�ساعر وبدون حياء ..  
? Aاb~سUر �أëلبd πg -

- نعم، اأ�سدقاءه كثر، ولكنهم لي�سوا بكرثة اأعداءه، 
ويحذرونه،  ويخافونه  يهابونه  فاجلميع  ولذلك 
ويحذرون التعامل معه، ول ياأمنون جانبُه، لأنه فقد 

لثقة  ا

يف 

ال�سيئني،  والأولد  »الأعييدقيياء«،  ب�سبب  اجلميع، 
اأعداءه  ين�سرها  التي  ال�سيئة  الإ�ساعات  وب�سبب 
عنه، يف كل مكان، وبدون حياء، اأ�سدقاءُه يبتزونُه 
لأنه �ساحب ثروات طائلة، حتى ولو مل يبدو على 
تبدو  التي  اأق�سد  وهلة،  لأول  تييراه  حني  مالحمُه 
اأعداءه والأولد ال�سيئني  على وجهه الذي ي�سوهه 

    !!..
- ما g« موd� äÓgDبëر �Q~d��سية ?

- ال�سيد » البحر » مل يدر�س يف الكتاتيب، فلم يكن 
املدر�سة  يتعلم يف  مثلها، وكذلك مل  يف عهد ولدته 
اأنه  رغم  اللغات  معاهد  ول  اجلامعة،  ول  الأهلية، 
ال�سيئني،  الأولد  لغة  ويفهم  اللغات،  كييل  يجيد 

يرتد  اأن  وقبل  وب�سرعة،  ال�سريرين،  والقرا�سنة 
طريف، ورغم ذلك كله، اأق�سد رغم اأنه مل يحظى باأي 
فر�سة يف كليات احلكومة واأكادميياتها البحرية اأو 
والذهني،  العقلي  وتفوقه  جدارته  ليثبت  غرها، 
رغم ذلك فهو فيل�سوف بالفطرة، ي�سعى اإىل الهدوء 
من  وب�سدة،  وي�سيع،  جدًا،  وغام�س  وعميق  دائمًا، 
اأو  عليه،  بالتطاول  يتجراأ  اأو  �ساأنه،  من  يقلل 
على اأمنه، وراحة باله، فهو ي�سمت، وي�سمت، 
وي�سمت، حتى يقول كلمته الأخرة، ومعه ل 
توجد اأن�ساف حلول ول اأن�ساف مواقف، فاإما 
ولذلك يجب احرتامه  تكون،  اأو ل  تكون  اأن 
وب�سدة، هو لي�س ه�سًا ول متباهيًا، ول عقيمًا 

كبع�س البحور الأخرى كيي« البحر امليت«..!!
�dبëر   ¢� u~ق oj  ø`̀م ægا∑   ~`̀‚  �Pا`̀ Ÿ  -
 ,ÚæK’� ÚH ¥رØd� ماh ¬Hا¡j øا∑ مægh

!!? ÜاgE’�h ¢�j~تقd� ~سübأ�
لعل لذلك ارتباط وثيق مبا �سمي قدميًا » عبادة 
الطبيعة »، وكذلك » الطوطمية«، ولأن اجلهل كان 
�سائعًا وب�سدة، خ�سو�سًا فيما يتعلق بالذات الإلهية 
وتقدي�سها  بل  الطبيعة  بعبادة  ُي�سمى  ما  وجد  فقد 
وما يزال هناك من ي�ستخدم رمز »اإله البحر » دللة 
لها من �سفات ت�سبه �سفات  الطبيعة، وما  على قوة 
الإله، كما اأن له ارتباط وثيق بالأ�ساطر واملعتقدات 
الإهاب  اأما  القدمية،  الأ·  لدى  �سائعة  كانت  التي 
فهو نوع من الإجالل والحرتام لهيبة هذه النماذج 
من املخلوقات والآثار املدللة على عظمة الإله فيما 
يخلقه، وما يخ�سه لها من �سالحيات ل Œوز لأحد 

مما خلق غرهم... و�سبحان اهلل .!!   
Hayyl83@gmail.com

هنا ن�ستخدم تقنية التجريدية لتف�سر ال�سورة 
 ، pبه تخربنا  لأن  ت�سعى  ملا  بالتف�سر  وم�ساعدتها 

وكذلك يف �سرب اأغوارها..!!  
م�سروع  يزال  وما  كان   Åال�سي هذا  اأن  موؤكد 
عن  جيييدًا  بعيدتني  قريتني  بييني  كييهييربيياء  عييمييود 
بني،  ي�سل  اأنه  مبعنى  احلديثة،  احل�سارة  اأ�سباب 
بني  ي�سل  اأو  وح�ساراته،  جوما‚ي«   « فيلم  مثاًل، 
ح�سارة الفراعنة قدميًا، والقاهرة حديثًا، اأو لعله 
كان موظفًا لدى »حمورابي«، يو�سل الكهرباء اإىل 
الأرا�سي  ا�ست�سالح  يف  به  ي�ستعان  كان  اأو  منزله، 
فيجر  الأر�ييس،  حترث  التي  الثران  مع  الزراعية 
املحراث مرتبطًا بهذين ال�ساربني اإىل قرون الثور 
القرى  حتتاج  كم  اهلل  و�سبحان  ال�سمعة،   Åال�سي
لتزويدها  ال�سوارب  هذه  مثل  اإىل  الآن  والأرييياف 
 mباأ�سباب احل�سارة احلديثة من كهرباء وا�ست�سالح
اأن  هو  اآخيير  تاأويل  وهناك  ذلييك،  وغر  لالأرا�سي 
 « م�ساعدة  يف  الكبر  الف�سل  له  كان  الرجل  هذا 
هذين  عرب  بالكهرباء  يزوده  كان  حيث  اأدي�سون« 
العظيم  اإىل اخرتاعه  اأن ي�سل  اأجل  ال�ساربني من 

امل�سباح الكهربائي ويكت�سف من ثم الكهرباء !!
كهربائي  الرجل  هييذا  اأن  اأخيييرًا  واعتقد 
حيث  ذاتييه،  الوقت  يف   « ديفلومبنت  و«بن�سري« 
اأن تكون م�سحونة،  يذهب ببطارية فقط، ب�سرط 
اإىل املناطق النائية مل�ساعدة من تعطلوا يف الطرق 
فيعبئها  البطارية  عليهم  وماتت  جييدًا،  البعيدة 
و�سبحان  وب�سرعة،  ال�سنب«   « ال�ييسييرتاك  بهذا 
يف  يعمل  الرجل  هييذا  اأن  اأجييزم  واأخيييرًا   !!. اهلل 
الدعاية والإعالن حيث ي�ستخدم كموديل  جمال 
اإزالة  وعر�س يف  م�ستح�سرات التجميل وكرميات 

اللحى وال�سوارب ..!!
ال�سمعة   Åال�سي ال�سارب  هذا  لنا  يوؤكد  كذلك   -
مديرًا  فكان  الأدغييال،  يف  يعي�س  كان  �ساحبه  اأن 
العمل  اإىل  انتقل  ثم  طييرزان«،   « ال�سهر  لأعمال 
يه�سمه يف  كان  »، لأن طييرزان  الأدغييال  فتى   « مع 
من  ح�سته  يف  اأي�سًا  ويه�سمه  وراتبه،   pم�ستحقاته
العمل  فنف�س  احلياة،  ت�ستمر  وبالبدائل  الغنائم، 
احلبال  بهذه  الأدغييال  فتيان  تزويد  هذا،   Åال�سي
الأ�سجار  بني  التنقل  على  تعينهم  التي  الطويلة 
و�سط الغابة الكثيفة، فهذه كانت و�سيلة املوا�سالت 
�سيارت،  لديهم  يكن  فلم  وغره  لطرزان  الوحيدة 
وهكذا  حافالت،  اأو  نارية  دراجات  اأو  طائرات،  اأو 
كان هذا الرجل امل�سكني يعني الفتيان على اأعمال 
والرائحة  ال�سمعة  ال�سيئة  الفرائ�س  على  ال�سطو 

التنقل  على  الطويلة  �سواربه  فتعينهم  وامل�ساعر، 
يرتد  اأن  وقبل  وب�سرعة  اآخر  مكان  اإىل  مكان  من 
الع�سور  تلك  بني  مقارنة  بعمل  قمنا  ولو   .. طريف 
كان  الييرجييل  هييذا  اأن  ف�سنجد  احليييايل  وع�سرنا 
الزراعة،  وزارة  من  مرافقها  بكل  احلكومة  ميثل 
اأي�سا،  والثقافة  وال�سياحة،  وال�سفريات  والنقل، 
 ،Çوالييكييهييربيياء، واملييوا�ييسييالت، والأميييين، والييطييوار
ا�سطراري،  وهبوط  جمباز،  والريا�سة  وال�سباب 
والق�ساء  العدل  وزارة  وكذلك  �ساعقة،  ونييزول 
يف  ب�سواربه  عمل  حيث  ال�سيئني،  الأولد  على 
ال�سيئني  الأولد  بها  ي�سنق  كحبال  الع�سور  بع�س 
فلم  ال�سمعة،   Åال�سي امللك  قوانني  عن  اخلارجني 
ول  ر�سا�س  ول  لييالإعييدام  �سامة  اإبيير  هناك  يكن 
قنبلة، وكذلك وزارة ال�سئون الإجتماعية والعمل 
حيث  امل�سكينة،  املراأة  ووزارة  الغرقى،  اإنقاذ  على 
وم�ساعدة  الغ�سيل  ن�سر  يف  وب�سدة،  ي�ساهم  كييان 
ربات البيوت، ووزارة ال�سحة اأي�سًا، وكذلك وزارة 
ولكن  الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  حكومة  اخلارجية، 
ح�سناتها  بكل  حكومة   الع�سر،  معطيات  بفارق 
وم�ساوئها بفارق ب�سيط هو اأن هذا الرجل مل يكن 
يقبل الر�سوة  مثل حكومات اليوم، فكان خمل�سًا يف 
�سبيل  يف  و�سلطته  �سالحياته  كل  وي�سخر  عمله، 

خدمة الأولد ال�سيئني،  و�سبحان اهلل .!!! 
- كما ننوه اإىل عظمة هذا ال�سارب » احلكومة« 
حديقة  اإىل  ويتحول  الأطييفييال  يحب  اأنييه  حيث 
طريف،  يرتد  اأن  وقبل  وب�سرعة  فييجيياأة  مالهي 
ال�سيئني حينًا، وي�سبح  في�سبح مرجيحة  لالأولد 
على خر حينًا اآخر، عفوًا اأق�سد وي�سبح �سندوق 

احلß حينًا اآخر، متامًا مثلما احلكومات يف ال�سرق 
الأو�سط املتو�سط ..و�سبحان اهلل !!

 « ال�سارب بق�سيدة  - ول نن�سى كم يذكرنا هذا 
 ، املذبحة« فقط   « اأق�سد  » عفوًا  املذبحة  ال�سارب 
لنزار قباين التي يرمز فيها اإىل بروت والثمانية 

اأحزاب التي كانت تفرت�سها، فيقول : 
ُكنا ثمانيًة معًا 

نتقا�سم امراأًة جميلة 
ُكنا عليها كالقبيلة 

كانت ع�سور اجلاهلية كلها تعوي بداخلنا
 واأ�سوات القبيلة 

ُكنا ثمانيًة 
وكان البدو فينا ي�سرخون 

ويرق�سون على الوليمة 
كنا ُنعرب عن فحولتنا 

فوا خجل الفحولة  !!! 
..

 mكنا ثمانيًة على امراأة
 mكنا نهاجمها كثران

وكانت تقبل الثران �سامتًة ذليلة 
كنا ‰زز حلم نهديها 

ونفرت�س الطفولة 
ونردد الأ�سعار واحلكم القدمية 

................ lاإن مات منا �سيد «
  mكنا ُنرددها باإعجاب

ونفرك يف �سواربنا الطويلة
..

 mكنا ثمانيًة على امراأة
وكان الليل يرثينا وترثينا الرجولة 

ــو∫ الــ�ــضــورة الــ�ــضــيــÄــة الــ�ــضــمــعــة ?  ــق ــــاPا ت م

يحررها / هايل علي املذابي

ÈN �ضيÅ  ماك�ضيمام
حتت �سعار » القبائل نائمة لعن اهلل من اأيقظها«  اأعلن ال�سيخ  الكولكرتل 
ال�سهر بيي« جامع النفايات« اليوم عن افتتاح املركز التجاري الكبر » قبيلة 
�سنع  يف  ا�ستخدامها  كيفية  مو�سحًا  الديزل،  براميل  اأنييواع  جلميع   « مول 
بني  الوطيدة  العالقة  عن  النفايات«  جامع   « ال�سيخ  اأكد  كما  القطاعات، 
ال�سيخ والإقطاعي يف الع�سور الو�سطى، واأ�سار خالل املوؤمتر املنعقد مبنا�سبة 
افتتاح املركز مبا اأ�سماه » القبائل النائمة« مب�سرًا باإيقاظها يف القرن الذي 
�سياأتي بعد مائة قرن من القرن الواحد والع�سرين، كما حذر من اإيقا�سها اأو 
التدخل يف تعليمها وقال : » خلوها نائمة » واإن حدث واأيقظها اأي �سخ�س 

فليكن اإيقاظه لها من اأجل اإعطائها حبوب النوم ..

قرار جمهور… رقz1{ º ل�ضنة2012 م 

ميين ع�سرين  مييداوليية داميييت لأكيييرث  بييعييد 
تقرر  وم�ساكله،  الييقييات  تعاطي  حييول  �سنة، 
هو  القات  لتعاطي  القانوين  ال�سن  يكون  اأن 
الثامنة  اأق�سد  عفوًا  �سباحًا،  ع�سرة  الثامنة 
الذين  ال�سيئني  لالأولد  وال�سجن  ع�سرة عامًا، 
القانونية،  ال�سر�س  القات دون هذه  يتعاطون 
عفوًا اأق�سد دون هذه ال�سن القانونية، وعليه 
بالبطاقة  اإل  يتم  ل  وبيعه  القات  �سراء  فاإن 

ال�سخ�سية، اأو اجلواز ..
�سدر بتاريخه عن وزارة الأولد ال�سيئني 

Hayyl83@gmail.com



�سورية  اأ�سول  من  الأمركيني  عدد  يقدر 
بنحو  املتحدة،  الوليات  يف  يعي�سون  الذي 
لفرج  وفييقييًا   ،  500،000 اإىل   400،000
�سنبلي، رئي�س املجل�س الأمركي- ال�سوري يف 
�سيكاغو، م�سرًا اإىل اأن ال�سوريني يف اأمركا 
منهم  والعديد  الأديييان  من  مزيجًا  ميثلون 

يعي�س يف الوليات املتحدة منذ اأجيال.
باأن ما يجري يف �سوريا ل  البع�س  ي�سعر 
فيما  بعيد،  من  ول  قريب  من  ل  بهم  يتعلق 
جانب  اإىل  ب�سرا�سة  يقف  الآخيير  البع�س 
الرئي�س ال�سوري ب�سار ال�سد، حمذرًا من اأن 
اأما  البالد.  يف  الفو�سى  اإىل  �سيوؤدي  رحيله 
معار�ستهم  عن  بو�سوح  فيعربون  اآخييرون، 
الييذي  الييقييمييع  نييهييج  اأدى  اأن  بييعييد  لييليينييظييام، 
�سوري،   5000 من  اأكييرث  مقتل  اإىل  يعتمده 
الإن�سان،  حقوق  منظمات  لإح�ساءات  وفقًا 
داعني املجتمع الدويل اىل التدخل من اأجل 

حماية املتظاهرين.
يف هذا ال�سياق، نقلت �سحيفة الي »وا�سنطن 
اآلف   10 نحو  اإن  قوله  �سنبلي،  عن  بو�ست« 
ن�ساطات  ميار�سون  �سوري  اأ�سل  من  اأمركي 
اأن  كما  ال�سورية،  الثورة  دعم  اإىل  تهدف 
والدبلوما�سيني  وامل�سرعني  الأعمال  رجال 
خالل  من  للثورة  تاأييد  ح�سد  اإىل  يعمدون 
والقتل،  العتقالت  حييول  معلومات  ن�سر 
وتوفر  �سوريا،  اىل  �سرًا  الأمييوال  واإر�سال 
خميمات  اىل  الطبية  والمدادات  التمويل 

الالجئني يف تركيا والأردن.
واعتربت ال�سحيفة اأن هذه الآراء متثل 
تغيرًا جذريًا لدى جمتمع ال�ستات ال�سوري 
اأو  الأحييداث  يف  امل�ساركة  عدم  اعتاد  الذي 

التعبر عن راأيه ب�ساأن ما يدور حوله.
�سوريا،  يف  كما  املييتييحييدة،  الييوليييات  يف 
تبقى الأغلبية �سامتة وبعيدة عن املعركة، 

الأقييليييييات  اأعيي�ييسيياء  الييفييئيية  هيييذه  وت�سمل 
وجودهم  على  يخافون  الييذييين  الدينية 
وحقوقهم يف �سوريا بعد الأ�سد، اإ�سافة اإىل 
اأولئك الذين يرغبون يف العودة اىل �سوريا 
اأن  من  ويخ�سون  هناك  عائالت  لديهم  اأو 

يتعر�سوا للخطر.
ل  املتحدة  الوليات  يف  ال�سوريني  حياة 
كما  النتقام،  من  ح�سانة  لديهم  اأن  تعني 
للخطر  يتعر�سوا  اأن  ويخ�سون  يقولون، 
مثلما حدث مع عازف البيانو ال�سوري مالك 
يف  املو�سيقى  يييعييزف  كييان  اليييذي  اجليينييديل 
فدخل  اتالنتا،  يف  للمعار�سة  حا�سد  Œمع 
�سوريا  يف  والييديييه  ميينييزل  اإىل  ال�سبيحة 
مواقف  على  عقابًا  �ييسييربييًا،  وابرحوهما 

ابنهما.
اعتقل  اأكتوبر،  الأول  ت�سرين  �سهر  يف 
هيثم  اأنيي�ييس  حممد  اليي�ييسييوري  المركي– 
على  التج�س�س  بتهمة  عاما(   47( �سويد 
وتوثيق  اأميييركيييا  يف  لييليينييظييام  املييعييار�ييسييني 
ل�سالح  واليي�ييسييورة  بال�سوت  مظاهراتهم 
وكالة ال�ستخبارات ال�سورية. واتهم �سويد 
ال�سورية باأرقام هواتف  بتزويد املخابرات 
الوليات  يف  املتظاهرين  بريد  وعناوين 

املتحدة.
يف  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  واأ�سار 
ال�سوريني  املتظاهرين  اأن  اإىل  ذاته  ال�سهر 
»للمالحقة  تعر�سوا  وامييركييا  اأوروبييييا  يف 
ال�سفارة  ميي�ييسييوؤويل  قبل  ميين  وامل�سايقات 
يف  اأقاربهم  تعر�س  اإىل  اإ�سافة  وغييرهييا، 
بع�س  يف  ادى  الييذي  الأميير  للخطر،  �سوريا 
احلالت اإىل تعر�سهم لالعتقال وامل�سايقة 

وحتى التعذيب«.
لكن ال�سفارة ال�سورية يف وا�سنطن اأكدت 
اأن ل ارتباط لها مع �سويد، وا�سفة تقرير 

امللفقة  »املزاعم  بي  الدولية  العفو  منظمة 
كليًا«.

�سوري،  ا�سل  من  امركية  يو�سف،  خولة 
حيث  �سربينغ«  »�سيلفر  منطقة  يف  تقطن 
ال�سورية،  الثورة  اأحداث  منزلها  من  تتابع 

�سواء عرب النرتنت اأو التلفزيون.
با�ستخدام »�سكايب« اأو موقع »فاي�سبوك« 
للتوا�سل الجتماعي، تت�سل خولة يوميًا مع 
حكومتهم  تغير  يحاولون  الذين  ال�سوريني 
م�سورة  مقاطع  وت�ساهد  اأ�سهر،   10 منذ 
فيها  تظهر  املحمولة  الهواتف  على  �سجلت 
بلدها،  من  البعيدة  املدن  يف  الحتجاجات 

واملعاناة التي يتعر�س لها �سعبها يوميًا.
اخذت خولة )43 عامًا( وهي اأم لطفلني، 
العربية،  للغة  كمعلمة  وظيفتها  من  اإجازة 
ال�سورية،  الثورة  مل�ساعدة   Æالتفر اأجل  من 

مبثابة  باتت  امل�سالة  هييذه  اأن  اإىل  م�سرة 
عبد  عمار  زوجييهييا،  اأن  اإذ  عائلية«  »مهمة 
فرتة  منذ  نا�سط  هو  عاما(   45( احلميد 
عاما(   25( عال  ولديهما:  اأن  كما  طويلة، 
على  الليل  يق�سيان   عييامييا(   21( ومهند 

النرتنت لدعم الثورة.
الفاي�سبوك  »�سفحات  يو�سف:  تقول 
و�سائل  بوكالت  اأ�سبه  باتت  بنا  اخلا�سة 
العالم، فلدينا نحو  7000 متتبع واأحيانًا 

نتحدث مع 10 ا�سخا�س دفعة واحدة«.
تعري�سهم  اإىل  اأدى  هييذا  ن�ساطهم  لكن 
للخطر، فا�سبحوا يتلقون ر�سائل تهديد من 
جهات جمهولة ب�سكل يومي تقريبًا، اإحداها 
وجمموعتك  اأنت  ت�سفيتك  �ستتم   « تقول: 
انتظري  الآخيير.  تلو  الواحد  وا�سنطن،  يف 

و�سرتين«.

ال�سورية  »ال�سبكة  يو�سف  عائلة  اأ�س�ست 
الأمركية للن�سطاء«، التي متكنت من جمع 
الالجئني  اإىل  لإر�سالها  دولر   10000 نحو 
اأر�سلوا كامرات  واأ�سر املقبو�س عليهم. كما 
ال�سناعية  بييالقييمييار  تييعييمييل  وهيييواتيييف 

والهواتف الذكية للنا�سطني يف �سوريا.
الوا�سح  الييدعييم  هييذا  ميين  الييرغييم  على 
رئي�س  بيطار،  ب�سام  يقول  ال�سورية،  للثورة 
امل�سيحيني  ال�سوريني  جمل�س  اأمناء  جمل�س 
امل�سيحيني  اآراء  اإن  الدميقراطية،  اأجل  من 
Œاه  للغاية  منق�سمة  اأمركا،  يف  ال�سوريني 
اأن  يخ�سى  معظمهم  اأن  اإىل  م�سرًا  الثورة، 
اجلديد  النظام  ظييل  يف  ا�سطهادهم  يتم 
بييعييد �ييسييقييوط الأ�يييسيييد، و«نييحيين نييحيياول اأن 
القرار  باتخاذ  ونقنعهم  امل�سيحيني   ßنع

املنا�سب«.
يف  اأ�سدقائها  مع  التحدث  خولة  حتاول 
�سوريا الذين ي�سمعون اأزيز الر�سا�س خارج 
يختفون  كثرة  »اأحيانًا  وتقول:  منازلهم، 
اأن  جدًا  ال�سعب  ومن  اإنييذار،  �سابق  دون  من 
�سوريا  يف  Œري  الأحييداث  هذه  اأن  تعرف 

وانت بعيد جدًا عنهم«.
اأهلي  مييع  اأكييييون  اأن  »اأريييييد  وتيي�ييسيييييف: 
واأ�سدقائي. ل ا�ستطيع اأن األعب دورًا فعاًل 
هنا يف اأمركا. اريد اأن اأكون يف �سوريا حتى 

ولو اأدى ذلك اإىل موتي«.
لكن �سماعها تتحدث عن العودة اإىل �سوريا 
بها   ñو�سر عيناه  دمعت  الذي  ابنها  اخاف 
قائاًل: »توقفي عن احلديث عن العودة اىل 
�سوريا. خ�سرنا مبا فيه الكفاية، تركنا كل 
�سيء وهربنا. اخوتك يف ال�سجن، ووالدك 
قتل يف عهد الرئي�س ال�سابق حافß الأ�سد. 
توقفي عن احلديث بهذا املو�سوع. لن نعود 

اإىل �سوريا لنخ�سر جمددًا«.
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مره واحد معاه فيات قدميه ما�سى بيها على ال�سحراوى عطلت منه،
فقام �ساور لعربيه على الطريق طلع �ساحبها واد رو�س معاه مر�سيد�س 

فقام قاله: ب�س يا عمو اأنا هجرك حلد الر�ست، و بعدين �سلح عربيتك! 
ب�س لو لقيتنى �سرعت رع�سلى نور.

ربطوا العربيه وطلعوا، قامت عربيه بى ام عدت �ساروñ من جنبهم، راح 
الواد بتاع املر�سيد�س فا— وراه! وبتاع الفيات �سغال يرع�س نور للمر�سيد�س 

ول هو هنا! 
املرور راح مت�سل بالكمني وقال لهم: هتعدى  ، ظابط  فالرادار �سورهم 
عليكوا عربيتني واحده مر�سيد�س! و بى ام! �سيبوهم!!! و هاتوا الكلب بتاع 

الفيات اللى برع�سلهم وعايز يعدى منهم

واحد ندل بيعلم اولدة الندالة وهو بيموت قالهم الندالة ثم الندالة 
ثم الندالة مات رموه من ال�سباك 

واحد ات�سل مبراته قالها ح�سري املية ال�سخنة!
مبية  املواعني  هاغ�سل  امييال  قالو  قوي  حم�س  انت  قالة  �ساحبة  راح 

باردة

مرة واحد بتاع �سمك ابنه مات فما�سى فى اجلنازة يقول: كان �ساحي 
وبيلعب

غمزتله  غمزلها  �سحكتله  لبنت  �سحك  ميكروبا�س  فى  واقييف  نييدل 
�ساورلها تنزل نزلت قعد هو مكانها 

مرة فار ف�سار �ساف جثة ا�سد قعد يجر فيها لغاية ما و�سلها الغابة املهم 
ال�سد  رف�س  الفار  راح   ، الفار  عا�س  وتقول  تهتف  قعدت  كلها  احليوانات 

برجله وهو بيقول انا ملا اتع�سب ما برحم�س 

اإت�سلت �سيدة بال�سرطة لت�سكو ابن اجلران الذي يتحر�س بها .
: Æجاء ال�سرطي ليتاأكد من البال

يي ايه يا �ستي امل�سكلة ?
يي ابن اجلران يا با�سا بيطلع يل عريان كل ما اطلع ان�سر الغ�سيل فوق 

ال�سطوح .
ف�سعد معها فوق ال�سطح ليعاين بنف�سه .

يي فني يا �ستي ?
يي اطلع فوق الربميل ده يا با�سا وبعدين ب�س يف اخلرم اللي يف احليطة 

ده وانت ت�سوف �سفالته !

مت طرح مناق�سة ل�سيانة �سور البيت البي�س
تقدم 3مقاولني امريكاين و مك�سيكي و م�سرى للمناق�سة
المريكاين اخد مقا�سات ال�سور و تقدم ب�سعر 900 دولر

�ساأله م�سئول البيت البي�س: ليه 900 دولر
قال : 400 دولر خامات+ 400 دولر عمالة و 100 دولر مك�سب

و املك�سيكي اخد مقا�سات ال�سور و تقدم ب 700 دولر للمناق�سة
دولر   100 و  عمالة  دولر   300 خامات+  دولر   300 قييال:  �ساأله  ملا 

مك�سب
اأما امل�سرى فراح من غر ماياخد اأي مقا�سات و قال للم�سئول: اأنا هاخد 

2700 دولر يف احلوار دة
امل�سئول رد علية و قالة: ليه يا عم كل ده

رد علية امل�سرى و قالة: 1000 دولر ليا و 1000 دولر ليك و ‚يب 
املك�سيكي يعمل 

ال�سغالنة بي 700

ا�ضحك مع غربة نيوز  .... مطربة من اأ�ضو∫ جõائرية تنا∫ 
لقب اأف�ضل مغنية بفرن�ضا

 
املييغيينييييية  حيي�ييسييلييت   
الييفييرانييكييو-جييزائييرييية 
كيينييزة فييييرح، عييلييى لقب 
بفرن�سا  مغنية  اأح�سن 
اآخييير  يف   ،2011 لييعييام 
ال�سنة،  لنهاية  ا�ستطالع 
املو�سيقي  امليييوقيييع  مييين 

ال�سهر »�سكايروك«.
املرتبة  املغنية  ونالت 
من   qmكييييل اأميييييام  الأوىل 
ونيكي  رهييانييا  املغنيتني 
بلغ  اأ�سوات  بعدد  ميناج، 

األًفا،  اإىل 96  اأ�سوات املعجبني الذين و�سل عددهم  األًفا، بن�سبة 28% من   22
اإىل 23 دي�سمرب/ ا�ستمر من 19  الذي  الراب 2011«  »>كوكب  �سمن برنامج 

كانون الأول املا�سي.
وذكرت �سحيفة »اخلرب« اجلزائرية، 9 يناير/كانون الثاين، اأنه يف م�سابقة 

، اأورال�سان. q mاملطربني الرجال، ح�سل على لقب اأح�سن مغن
واأمل بنت من جانب،  اأخرى، اختارت كاًلq من املغنيتني كنزة فرح  من جهة 
منظمة اليوني�سيف، للم�ساهمة يف جمع التربعات عن طريق تنظيم احلفالت 
والغناء مًعا، يف مبادرة اأطلق عليها »م�سروع باري�س«; فقد ُجمع فنانون لإقامة 
حفالت يف اأوروبا وجمع املال ونقل �سورة  الو�سع الكارثي لالأطفال، خا�سًة يف 

اإفريقيا.
ت املغنية اأمال بنت عن اأملها واأ�سفها ملا يحدث يف القرن الإفريقي من  qnوعرب

جماعة، واأكدت ا�ستعدادها مل�ساعدة الأطفال املحتاجني واجلوعى.
ي�ساهم  بيياأن  لل�سباب«-  »ميلتي  ملوقع  ت�سريح  -يف  بنت  اأمييال  طالبت  كما 
املجتمع الفرن�سي والأوروبي يف حماربة هذه املجاعة وم�ساعدة هذه ال�سعوب 
اإىل امل�ساعدة العاجلة  اأمكن، خا�سًة -كما قالت- التي حتتاج  اإفريقيا مبا  يف 

كال�سومال، واإثيوبيا، وكينيا، وجيبوتي.
مدينة  يف  ولدت  جزائري،  اأ�سل  من  فرن�سية  مغنية  فرح  كنزة  اأن  ر  nُيذك
بجاية اجلزائرية الواقعة على ال�ساحل يف 8 يوليو/متوز 1986، ثم  هاجرت 
 2000 عام  يف  الفني  م�سوارها  وبييداأت  عائلتها.  مع  �سغرة  وهي  فرن�سا  اإىل 

مبدينة مر�سيليا، وهي الآن تعترب من املغنيات العامليات.

 Ωتقاf’�h ..±وÿ� عق~ة �hRhاŒ ..âfÎf’� Èا عcÒو¿ ‘ �مjQسو�d�
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ق على غوارديول مادياk بف�ضل Xهور√ الEعالمي qمورينيو يتفو

ا كورينيكوف qمات التن�ض الرو�ضيات يحاربن اأن‚

 فيييفيييي اآخيييييير مييتييابييعيية ور�يييسيييد 
مالية  درا�ييسيية  ك�سفت  للفريقني، 
اأعدها باحث برتغايل يدعى دانيال 
للت�سويق يف  اأيبام  �ساو يتبع مدر�سة 
لريال  الفني  املدير  اأن  الربتغال، 
على  يتفوق  مورينيو  جوزيه  مدريد 
مناف�سه املدير الفني لرب�سلونة بيب 
ن  qغوارديول يف �سوق املال، حيث متك
من جمع عائدات مالية اأكرب من تلك 

التي جمعها غوارديول.
وت�سر الدرا�سة، التي ُك�سف عنها 
حمتمل  تتويج  من  واحييد  يييوم  قبل 
مدرب  كاأف�سل  غوارديول  لالإ�سباين 
اأن  اإىل   ،2011 لييعييام  اليييعيييامل  يف 

�ساعد  ملورينيو  الإعييالمييي  الظهور 
ب�سكل كبر يف هذا التفوق، حيث اإن 
�سورته الإعالمية التي تعتمد على 

�سخ�سيته ومميزاته كانت اأرجح.
وتقوم الدرا�سة على موؤ�سر �سمعة 
التاأثر  من  يقا�س  الييذي  الريا�سة 
حقوق  وقيمة  والأنيياقيية  الإعالمي 
على  احل�سور  جانب  اإىل  الدعاية، 
و�سجل  الجييتييميياعييييية  اليي�ييسييبييكييات 

الإ‚ازات.
 )74( على  الييربتييغييايل  وح�سل 
اإىل  �سفر  ميين  مقيا�س  على  نقطة 
نقطة   )56( مييقييابييل  يف   ،)100(
ليييغيييواردييييول، وهيييو مييا يييرتجييم يف 

قيمة  كفارق  يييورو  ماليني  خم�سة 
بينهما يف ال�سوق.

ح�سوره  يف  مييورييينيييييو  ق  qوتيييفيييو
العوامل  اأحييد  كان  الييذي  الإعالمي 
اأهمية يف Œاوز غوارديول،  الأكرث 
الأ�سلوب  على  الباحث  اعتمد  حيث 
عادة  التي  والأحيياديييث  والر�سائل 
املييوؤمتييرات  يف  مورينيو  يقدمها  مييا 
�سجة  ميين  تييثييره  ومييا  ال�سحافية 

اإعالمية وا�سعة.
ق  qوبييخيي�ييسييو�ييس الييييدخييييل، تييفييو
اإذ  غييوارديييول،  على  اأي�سًا  مورينيو 
يبلغ راتبه )13( مليون يورو �سنويًا، 
ويح�سل كل عام على خم�سة ماليني 

 ، الدعائية  �سورته  قيمة  اأخيييرى 
نحو  على  غييوارديييول  يح�سل  فيما 
�سورته  وحقوق  يييورو  مليون   )12(

ت�سل اإىل قرابة ثالثة ماليني.
يبدو  النت�سارات،  يخ�س  ما  ويف 
الأمر متعادًل، حيث يتفوق مورينيو 
نقطة يف مقابل )62(  بواقع )65( 

ملدرب بر�سلونة.
ما  يف  فيتفوق  غيييواردييييول  اأميييا 
اإىل  النييتيي�ييسييارات  بن�سبة  يتعلق 
معدله  ويبلغ  املييبيياريييات،  اإجييمييايل 
يف   )68( مقابل  يف  املئة  يف   )72(

املئة ملورينيو.

غر  بيانا  الرو�سيات  التن�س  حمرتفات  من  جمموعة  اأ�سدرت 
اأنqا  ال�سابقة  النجمة  من  املتوقع  غر  بال�سلوك  يندد  معهود 
قامت  حيث  املتحدة  الوليات  يف  حاليًا  تعي�س  التي  كورنيكوفا 
بت�سوير فيلم اإباحي ومل تكتف بذلك بل عر�ست �سورا عارية 

لها على �سبكة الإنرتنت. 
حدث  ما  اإن  �سافينا  دينارا  حديثا  املعتزلة  النجمة  وقالت 
الرو�سية  الريا�سة  املقايي�س على  بكل  »عار«  من كورينكوفا هو 

خا�سة لعبة التن�س التي هي اأ�سمى من ذلك كما قالت. 
يف  وتعمل  حاليا  تعي�س  كورنيكوفا  اأن  اإىل  دينارا  اأ�سارت  و 
جمال الإعالنات و عر�س الأزياء يف الوليات املتحدة ول حتتاج 
معلوماتها  اأن  اأ�سافت  و  الأعمال،  هذه  مثل  من  املال  ياأتي  لأن 
الإ�سباين  املغني  �سديقها  عن  انف�سلت  قد  كورنيكوفا  اإن  تقول 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سور  هذه  انت�سار  بعد  اجال�سيو�س  ايÔيكي 
الفيلم الإباحي واأنها اأ�سبحت تدمن على الكحوليات واملخدرات 

بعدما حدث. 
وماريا  كوزينت�سوفا  �سفتالنا  من  كل  البيان  على  عت  qوق كما 
تعي�س  التي  �سارابوفا  ماريا  توقيع  اختفى  بينما  كرينلينكو 
مع  القوية  �سداقتها  اإىل  يعود  ال�سبب  اإن  ويقال  اأمريكا،  يف 
�سبكة  على  ن�سرت  اإباحية  �سورا  هناك  واأن  خا�سة  كورنيكوفا 
الإنرتنيت Œمعهما معا لكن �سارابوفا قامت برفع دعوى ق�سائية 
على �ساحب املوقع تتهمه فيها با�ستخدام برنامج »الفوتو�سوب« 
مواطنتها  مع  بال�سرتاك  اخلليعة  ال�سور  يف  لو�سعها  ال�سهر 
كانت يف  اأنها  الإطالق  التي مل تنف على  كورنيكوفا  و�سديقتها 

هذه ال�سور. 
وتعي�س النجمة الرو�سية يف مدينة كي بي�سكاين الأمريكية 
غناء  جمييال  يف  هناك  يعمل  الييذي  ايÔيكي  �سديقها  بجانب 
الإعالنات ويك�سب منه جيدا اأما هي فت�سرتك يف عرو�س اأزياء 
لالنتقال  ت�ستعد  اإنها  قيل  قد  وكان  لإعا�ستها  تكفي  متوا�سعة 
عن  انف�سالها  بعد  مبفردها  الفرن�سية  موناكو  مبدينة  لالإقامة 
بل  الإنرتنيت  على  �سفحتها  عرب  نفت  لكنها  الإ�سباين  املغني 
املفتوحة  املتحدة  الوليات  بطولة  يف  معه  تظهر  اأن  وتعمدت 

الأخرة للتن�س كي توؤكد على اأنهما مازال معًا.

ريبÒ… وزوجت¬ ا÷õائرية يفتتحا¿ 
}بارN zالياk من الكحو∫

قام الفرن�سي امل�سلم فرانك ريبري، �سانع األعاب فريق بايرن ميونيخ 
الأملاين وزوجته اجلزائرية وهيبة، بافتتاح حانة »بار« كم�سدر للرزق 

يف م�سقط راأ�سه مدينة بولون الفرن�سية.
وزوجته  ريبري  اإن  قالت،  اجلزائرية  »الهداف«  �سحيفة  عن  ونقاًل 
فكرتها  تقوم  حانة  افتتحا  اجلزائرية  اجلن�سية  حتمل  التي  وهيبة 
على جمع النا�س يف حمل على �ساكلة البار احلقيقي، لكنه �سيقدم مواد 

�سعرية غازية وع�سائر خالية من الكحول اأو املواد امل�سكرة.
يف  امل�سبوق  غر  ريبري  م�سروع  اأن  اجلزائرية  ال�سحيفة  واأو�سحت 
عامل امل�ساهر بفرن�سا وهدفه الرئي�سي اإنقا�س عدد م�ستهلكي الكحول، 
عر�س  وواجهة  املقاعد  حيث  من  لذلك  املماثل   ñاملنا تهيئة  خالل  من 

امل�سروبات وحتى الألعاب الرتفيهية مثل »البلياردو«.
م�سروب  تقدمي  عدم  على  اأي�سا  يقوم  ريبري  م�سروع  اأن  واأ�سافت 
مكان  لتخ�سي�س  اأي�سا  الفرن�سي  النجم  وي�سعى  يحتوي على كحوليات، 
تقدم  التي  احلييانييات  اإىل  مرغمني  الييدخييول  من  لإعفائهم  للم�سلمني 

كحوليات.
الدارج  البار  ملعنى  مغايرًا  مفهوما  »اأردت  ريبري:  قال  جانبه،  من 
ا�سم  عليه  اأطلق  اأنييه  حتى  عائلي  م�سروعه  اأن  مييوؤكييدًا  حياتنا«،  يف 

»O>Shahiz« وهو دمج ل�سمي ابنتيه �ساهيناز وحيزية.

قناة ا÷õيرة تûضرتi الدور… امل�ضر…

اأر�سلت جلنة البث الف�سائي املكلفة بتويل كافة الأمور املتعلقة ببيع 
مع  اإبرامها  املنتظر  للعقود  النهاية  ال�سيغة  امل�سري،  الدوري  مباريات 
التوقيع  اأجل  من  القناتني  اإىل  الإماراتية،  ودبي  القطرية  اجلزيرة 

عليها ب�سفة ر�سمية.
بث  حقوق  على  احل�سول  طلبت  قد  وقطر  اجلزيرة  من  كل  وكانت 
املالية  ال�سروط  يف  »اجلبالية«  مغالة  اأن  غر  امل�سرية،  البطولة 

لل�سفقة عطل اإمتامها ب�سكل ر�سمي.
الر�سمية  العقود  اأر�سلت  البث  جلنة  اأن   korabia.com وعلم 
�سا�ساتهما  على  املباريات  لبث  متهيدًا  عليها،  التوقيع  اأجل  من  للقناتني 

قريبًا.
وكانت اللجنة قد طالبت كل من القناتني دفع مبلغ 16 مليون جنيه 
ل�سراء امل�سابقة، وهي القيمة التي تزيد ب�ستة ماليني جنيهًا عن تلك 

التي تدفعها الف�سائيات امل�سرية لبث املباريات.
وقوبل طلب اللجنة من القناتني بالرف�س ب�سبب القيمة املالية املبالغ 
فيها، ما ا�سطر جلنة البث اإىل املوافقة على بيعهما امل�سابقة يف مقابل 

ع�سر ماليني و580 األفًا لكل منهما حتى ل تخ�سر ال�سفقة.
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ليونيل  الأرجيينييتييييينييي  اأن  عييلييى  اثيينييان  يختلف  ل 
الذهبية  الكرة  بجائزة  للفوز  الأول  املر�سح  هو  مي�سي 
الربتغايل  مناف�سيه  واأن  التوايل،  على  الثالث  للعام 
كري�سيتانو رونالدو الهداف التاريخ لليغا ال�سبانية مع 
ريال مدريد، وزميل مي�سي يف بر�سلونة ت�سايف هرنانديز 

�سيخرجان بخفي حنني. 
اأ�سباب  له  مي�سي  �سالح  يف  ي�سب  الذي  التاأكيد  هذا 

نورد منها 7 اأ�سباب على النحو التايل: 
1- ح�سد اجلوائز كافة 

عن  الفردية  اجلوائز  كافة  ح�سد  يف  مي�سي  ‚ح 
واأف�سل  اأوروبيييا  يف  لعييب  اأف�سل  ومنها   ،2011 العام 
�سفر لأمركا اجلنوبية واأف�سل لعب يف بطولة العامل 
لالأندية، ف�سال عن جوائز املجالت واملواقع اللكرتونية 

وو�سائل الإعالم املختلفة. 
2- التفوق النف�سي واملعنوي 

النف�سية  الناحية  من  وا�سح  بتفوق  مي�سي  يحظى 
الكتالوين  الفريق  يف  زمييالئييه  كافة  على  واملعنوية 
باأن  مييوؤخييرا  �سرح  الييذي  هرنانديز  ت�سايف  واأهييمييهييم 
جعله  الأرجنتيني  الدويل  مع  الفريق  نف�س  يف  وجوده 
اأف�سل لعب يف  اأن مي�سي �سي�سبح  الثاين دائما، موؤكدا 

التاريخ. 
3- يتفوق حتى واإن غاب 

غرميه  مييع  جمعته  معركة  اآخييير  يف  مي�سي  و‚ييح 
كان  انه  رغم  بو�سوح  التفوق  يف  رونالدو  كري�ستيانو 
مزاد  يف  الالعبني  قمي�س  عر�س  عندما  وذلك  غائبا، 
اإمارة دبي بح�سور رونالدو الذي بيع قمي�سه  علني يف 

بثلث املبلغ الذي بيع به قمي�س مي�سي. 
4- يلعب مري�سا اأو م�سابا 

وخطف مي�سي الأنظار كونه �سارك يف كافة مباريات 
فريقه الر�سمية منذ بداية املو�سم، ومل مينعه عن ذلك 
�سواء كان م�سابا اأو مري�سا، وقد �سهدت مباراة او�سا�سونا 
الأخرة يف ذهاب الدور الي16 لكاأ�س ملك ا�سبانيا ا�سرار 
مي�سي على امل�ساركة رغم انه مري�س بالنفلونزا و�سجل 

هدفني. 
5- ا�ستثمار الدعاية اخلرية 

ق�سته  خالل  من  العقول  خطف  يف  مي�سي  ‚ح  كما 
ي�سر  الذي  �سفيان  املعاق  الطفل  مع  املوؤثرة  الإن�سانية 
الأرجنتيني  الييدويل  واأهييداه  ا�سطناعية  اأقييدام  على 

اأحد اأهدافه يف الليغا، وكان اأي�سا يف مرمى او�سا�سونا. 
6- اإ�سادة الحتاد الأوروبي 

اأكد الحتاد الأوروبي لكرة القدم على ل�سان رئي�سه 
بالتيني يف اأكرث من منا�سبة اأن مي�سي هو الأف�سل، ول 
�سباق  يف  واأ�سا�سية  مهمة  دفع  قوة  ي�سكل  ذلك  اأن  �سك 

التناف�س على اجلائزة. 
7- ت�سريحات املدربني والالعبني 

�سدد عدد كبر من الالعبني واملدربني على تف�سيلهم 
مي�سي على رونالدو، فيما مل يتطرق اأي منهم للم�سكني 
للفوز  الأجد  اأنه  "ت�سايف" وكاأنه خارج احل�سابات رغم 

باجلائزة من وجهة نظر الأغلبية ال�سامتة. 



2011 اأفييييييالم  اأفيي�ييسييل  »ميييييالنييخييوليييييا« 

فيلم  املتحدة  الوليات  يف  ال�سينما  لنقاد  القومية  اجلمعية  اختارت 
العام،  يف  فيلم  اأف�سل  ترير  فون  لر�س  الدا‰اركي  للمخرج  »ميالنخوليا« 
املمثل  اختر  بينما  ممثلة،  اأف�سل  دان�ست   Ïكر�س بطلته  اأي�سا  واختارت 

براد بيت اأف�سل ممثل عن فيلمي »كرة الأموال« و«�سجرة احلياة«.
التي  الأو�سكار،  جوائز  يف  الفيلم  فر�س  مليالنخوليا  الكبر  الفوز  وعزز 
اجلاري.  الثاين  يناير/كانون  من  لحق  وقت  يف  تر�سيحاتها  عن  �سيعلن 
وجلوائز اجلمعية القومية لنقاد ال�سينما اأهمية قبيل الإعالن عن جوائز 
الأو�سكار، اأرفع اجلوائز ال�سينمائية يف العامل، التي تعلن يف الأحد الأخر 

من فرباير/�سباط.
الذي  ادن�ست(   Ïكر�س( جو�ستني  الفتاة  زفاف  ق�سة  الفيلم  ويتناول 
يحتفل به يف ق�سر اأختها كلر )�سارلوت غين�سبورÆ(، لكن العالقة ت�سوء 
بعدما  الأر�ييس  من  »ميالنخويل«  كوكب  اقييرتاب  مع  الييزفيياف،   ليلة  قبل 

انحرف عن مداره.
عن  خمرج  اأف�سل  جائزة  ترير  فون  لر�س  خ�سر  فيلمه،  تتويج  ورغم 
»ميالنخوليا« اأمام ترين�س ماليك خمرج فيلم »�سجرة احلياة«، الذي فاز 

اأي�سا بجائزة اأف�سل ت�سوير �سينمائي.
على  فرهادي  اأ�سغر  للمخرج  »اإنف�سال«  الإيييراين  الفيلم  ح�سل  كما 
جائزة اأف�سل فيلم اأجنبي، ويحكي الفيلم ق�سة زوجني يجاهدان لتخاذ 
اأي�سا بجائزة  اإمكانية مغادرة بلديهما من عدمها، وفاز الفيلم  قرار ب�ساأن 

اأف�سل �سيناريو.
 ،Æهرزو Ôواختارت اجلمعية فيلم »كهف الأحالم املن�سية« للمخرج في
الأبعاد،  ثالثية  بالتنقنيات  الفيلم  واأنتج  وثائقي،  عمل  اأف�سل  جلائزة 

ويدور مو�سوعه حول كهف يف جنوب فرن�سا.
التي  املتحدة،  الوليات  يف  ال�سينما  لنقاد  القومية  اجلمعية  وت�سم 

اد ال�سينما يف البالد. qيراأ�سها ديفيد �ستريت 58 من كبار نق
�سينمائي  فيلم  اأف�سل  جائزة  توج  قد  كان  »ميالنخوليا«  فيلم  اأن  يذكر 
اأوروبي للعام 2011 يف حفل توزيع جوائز اأكادميية ال�سينما الأوروبية يف 
برلني. وحازت بطلته كر�سÏ دان�ست على جائزة اأف�سل ممثلة عن دورها 

يف هذا الفيلم نف�سه خالل مهرجان »كان« ال�سينمائي لهذا العام.
التي  املذكورة  الأكادميية  �سنويا  الأوروبييييية  ال�سينما  جوائز  ومتنح 
ت�سم اخت�سا�سيني يف جمال ال�سينما والنقد الفني من جميع اأنحاء القارة 

الأوروبية. 

ال�سينمائية قرطاج  اأيام  يف  ت�سارك  اليمن 
 

ي�سارك وفد م�سرحي ميني يف الدورة اخلام�سة ع�سرة من مهرجان اأيام 
قرطاج امل�سرحية التي افتتحت اأوىل عرو�سه امل�سرحية اجلمعة املا�سية 
6 يناير وت�ستمر حتى 13 يناير اجلاري مب�ساركة عددا من الدول العربية 

والأجنبية.
وقال رئي�س الوفد امل�سارك منر طالل لوكالة الأنباء اليمنية )�سباأ (
�سيتم  الق�سر«،  خارج  بعنوان«عكبور  م�سرحي  بعر�س  �ست�سارك  اليمن  اأن 
عر�سه يف ولية �سو�سة يوم الثنني القادم، يف امل�سرح البلدي بالعا�سمة 

تون�س يوم الأربعاء القادم، مب�ساركة 11 ممثال وممثلة.
قالب  يف  جيياءت  امل�سرحية  اأن  امل�سرحية  موؤلف  طييالل  منر  واأ�ييسيياف 
عن  تعرب  اأغيياين  خم�س  على  واحتوت  وال�سباب  لالأطفال  موجه  ق�س�سي 
جمريات امل�سرحية، توؤدى باللغة العربية الف�سحى، وقد اأختارتها اإدارة 

مهرجان قرطاج للم�ساركة يف هذه الفعاليات.
وكانت فكرة امل�سرحية قد خرجت لل�سوء قبيل ما ي�سمى بثورة الربيع 
الر�سيد، وكانت قد عر�ست يف �سنعاء وعدن  العربي وتعالج فكرة احلكم 

خالل العام املا�سي.
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الõنبقة ال�ضوداء باكورة الروائية الûضابة Tضiò اخلطيب

الNEوا¿ غ�ضب  على  تراgن  الدغيد…  اEينا�ض 

 �سنعاء - 
عرب  اليمنية  ال�ساحة  على  تطل 
رواييية  امليي�ييسييري  الييعييربييي  الفكر  دار 
اليمنية  لل�سابة  ال�سوداء  الزنبقة 

�سذى اخلطيب .
الداخلي  ال�سراع  الرواية  تتناول 
يف الإن�سان اأمام التغرات الجتماعية 
والختالف  الجتماعي  النفتاح  و 
الثقايف و احل�ساري بني الدول العربية 
ال�سكن  طالبات  جمموعة  خييالل  من 
اخلا�س اجلامعي من جن�سيات متعددة 
واختالفاته  املجتمع  مع  تعاي�سهم  و 
طالبة  على  ال�سوء  الرواية  وت�سلط 
مقيمة  عربية  جن�سية  من  جامعية 
يف اليي�ييسييكيين اجلييامييعييي والييتييحييديييات 

تربيتها  مع  املتناق�سة  الجتماعية 
التي ن�ساأت عليها اإ�سافة اإىل عالقتها 
برجل يكربها �سنا من جن�سية عربية 
اأخرى و ال�سعوبات الجتماعية التي 

توجهها لتحقيق ارتباطها .
اخلطيب  �ييسييذى  الكاتبة  ونييوهييت 
م�سوارها  بداية  يف  �ساندها  من  بدور 

الكتابي .
اخلطيب  �سذى  الروائية  اأن  يذكر 
�سابة مينية تعي�س يف املهجر باململكة 
الييعييربييييية اليي�ييسييعييودييية، وتييعييد هييذه 
يف  اليمنية  لل�ساحة  اإ�سافة  الرواية 
حتتاجه  الييذي  الييروائييي  الفن  جانب 

ال�ساحة الأدبية .

الرقابة  رئي�س  اأطلقها  التي  الت�سريحات 
»ال�سمت«  فيلم  حول  خطاب  ال�سيد  امل�سرية 
يف  جديدة  جولًة  فتحت  بال�سريط،  واإ�سادته 
اإينا�س  للجدل  املثرة  املخرجة  بني  املعركة 
ال�ساعد  الإ�سالمي  والتيار  الدغيدي من جهة 
مل  اأخييرى.  جهة  من  امل�سري  ال�سارع  يف  بقوة 
امل�سرية.  الييثييورة  الدغيدي  اينا�س  تنا�سر 
كالعادة، وقفت مع اخلائفني على م�سر م�سر 
الإ�سالمي  بالتيار  اأتت  التي  الفو�سى  بحجة 
هذا  �سعود  لكن  احلييكييم.  �سدة  اإىل  املت�سدد 
الدغيدي.  عيين  الأ�ييسييواء  يح�سر  مل  التيار 

ي�ساأل  اأن  طبيعيًا  كان  املا�سية،  الأ�سهر  طوال 
عن  رخييييي�ييس«  »حليييم  �ساحبة  ال�سحافيون 
موقفها من برملان حيث اأغلبيته لي�ست اإ�سالمية 
نة من �سريحة كبرة من التيار  qفح�سب، بل مكو
الفن  اإىل  التكفرية  النظرة  �ساحب  ال�سلفي 
مقارنة بالإخوان. حتى اأنq فنانني كرثًا بداأوا 
يغازلون الإخوان! من بني هوؤلء اإلهام �ساهني 
التي توقعت اأن يكون الفن اأكرث ازدهارًا يف ظل 
الربملان الذي حتكمه اأغلبية اإخوانية، ونقيب 
اأخرًا  زار  الييذي  الغفور  عبد  اأ�سرف  املمثلني 

مر�سد اجلماعة حممد بديع.

الق�سبان! وراء  حتى  مزعج  »احليياقييد« 
 �سخ�سية عام 2011 يف املغرب مل تكن �سيا�سية ول اإعالمية 
ي  qمغن qاأو ثقافية، بل... فنية. لقد ا�ستحق ول حتى اقت�سادية 
اأكرث من مئة يوم على  اللقب بعد مرور  بلغوات هذا  الراب معاذ 
اعتقاله يف اإحدى زنازين الدار البي�ساء بتهمة اعتدائه بال�سرب 
التهمة  هذه  لكن  امللكي«،  ال�سباب  »حركة  من  دايل  حممد  على 
فة« بالن�سبة اإىل اأ�سدقاء وجمهور مغني  qقة ومزي qالر�سمية »ملف
رمز  اإىل  ل  qحتو الأخر   qاأن علمًا  »احلاقد«.  با�سم  امل�سهور  الراب 
منا�سروه  ويرى  املغرب.  يف  ال�سلمي  ال�سعبي  ك  qالتحر رموز  من 
اأنq ال�سبب احلقيقي لعتقاله �سيا�سي، ويتعلqق مب�سمون اأغنياته 
والأوليغار�سية  احلاكم،  النظام  وتنتقد  باحلرية،  ى  qتتغن التي 

املتحكمة يف م�سر الفقراء.

»اأولد  يييييييحييييييول  ييييييو�يييييسيييييف  خييييييالييييييد 
حيييييييارتييييييينيييييييا« لييييفيييييييييلييييم �يييسييييييينيييميييائيييي
ك�سف املخرج خالد يو�سف عن نيته تنفيذ فيلم �سينمائي جديد، �سيكون 
ال�سيناريو اخلا�س به هو رواية »اأولد حارتنا« للراحل ‚يب حمفو®. 

اإنه �سيفعل  الف�سائية  وقال يو�سف يف ت�سريحات لقناة »�سي بي �سي« 
ذلك دفاعا عن الأديب العاملي، الذي يواجه اأدبه حاليا هجمة �سر�سة من 

بع�س املت�سددين، ح�سب قوله. 
وحتدث املخرج ال�سهر عن م�سروعه اجلديد قائال: املئات من الدعاه 
يف  وامل�سلمني  الإ�سالم  �سورة  تغير  ي�ستطيعوا  لن  امل�ساجد  يف   ñوال�سيو

الغرب، ولكن فيلما واحدا قادر على اإبراز تعاليم الإ�سالم ال�سمحة. 
املا�سية،  الفرتة  خالل  جديد  من  حمفو®  روايات  على  الهجوم  وعاد 
املتحدث  ال�سحات  املنعم  عبد  وقام  الثورة،  بعد  ال�سلفي  التيار  �سعود  مع 
قائال  ورواياته،  حمفو®  على  بالهجوم  ال�سلفية  الدعوة  با�سم  الر�سمي 

اإنها حت�س على الرذيلة. 
و�ساهمت رواية »اأولد حارتنا« يف و�سول ‚يب حمفو® للعاملية، بعد 

اأن حقق جائزة »نوبل لالآدب« يف عام 1988. 

�ييييسييييميييييييييحيييية اأيييييييييييييييوب مييييتييييفييييائييييليييية مبييي�يييسيييتيييقيييبيييل مييي�يييسييير
قالت الفنانة القديرة �سميحة اأيوب اأنها تر�سيح عمرو مو�سى يف النتخابات الرئا�سية القادمة »لأنني اأراه اأ�سلح من 

يقود م�سر يف تلك املرحلة احلا�سمة ملا يتمتع به من خربات كبرة على امل�ستوي الدويل واملحلي«. 
الربملانية  النتخابات  وانتهاء  الأمنية  الأو�ساع  حت�سن  بعد  م�سر  مب�ستقبل  جًدا  متفائلة  اأنها  اإىل  اأيوب  واأ�سارت 
وقرب التحول اإىل الدولة املدنية. حيث اأكدت قائلة: »اأ�سعر باأننا بداأنا ن�سر على الطريق ال�سحيح وهناك خارطة 
طريق وا�سحة لت�سليم ال�سلطة من املجل�س الع�سكري اإىل �سلطة مدنية منتخبة تبداأ يف ر�سم مالمح امل�ستقبل للدولة 
اأن الفنانة القديرة �سميحة اأيوب وبعد غياب دام اأكرث من 40 عاًما منذ قدمت اآخر  امل�سرية«. ومن اجلدير بالذكر 
اأدوارها ال�سينمائية يف فيلم »فجر الإ�سالم« عام 1971 قررت العودة لل�سينما من خالل دور كوميدي مع حممد هنيدي 

يف فيلم »تيتة رهيبة« الذي كتب ق�سته يو�سف معاطي ومن اإخراج �سامح عبد العزيز. 
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لل�سنداي  الوىل  ال�سفحة  على  رئي�سي  عنوان 
ال�سبق  بريطانيا  وزراء  رئي�س  ثييروة  عن  تلغراف 
توين بلر يقول: »بلر و8 مليون جنيه ’غام�سة‘ عن 

ال�سرائب«.
مطولني  حتقيقني  ال�سحيفة  تن�سر  الداخل  ويف 
�سركاته  �سل�سلة  عيين  احييدهييمييا  بييليير  ثيييروة  عيين 
دول  ميين  عييليييييه  يح�سل  مييا  لتغطية  املييتييداخييليية 
كالكويت وكازاخ�ستان واخر عن عالقته بامللياردير 

ال�سرائيلي من ا�سل م�سري حاييم �سابان.
بني  ي�ساهى  ل  بلر  تييوين  ان  ال�سحيفة  تقول 
روؤ�ساء وزراء بريطانيا يف ك�سب املاليني بعد خروجه 

من ال�سلطة عام 2007.
فاىل جانب مهامه يف العمال اخلرية وكمبعوث 
بلر  يعمل  الييقييد�ييس،  يف  مبكتب  الو�ييسييط  لل�سرق 
ال�ستثماري  مييورغييان  بييي  جيه  لبنك  ا�ست�ساريا 
زيوريخ  ال�سوي�سرية  التاأمني  ول�سركة  المريكي 

براتب �سنوي 3 مليون جنيه ا�سرتليني.
ال ان القدر الكرب من ثروته ياتي من ال�ست�سارات 
تقول  اخليييارج،  يف  حلكومات  �سركته  تقدمها  التي 
حتديدا  وتذكر  ديكتاتوريات،  اغلبها  ان  ال�سحيفة 

املعلن منها عن ا�ست�ساراته للكويت وكازاخ�ستان.
بلر  عالقات  عن  وك�سفت  �سبق  التلغراف  وكانت 
املالية بنظام معمر القذايف يف ليبيا، التي زارها �ست 
مرات بعد خروجه من احلكم احداها كانت لرتتيب 
قر�س لرجل اعمال رو�سي عن طريق بنك جيه بي 

مورغان.
عرب  يعمل  بلر  تييوين  مكتب  ان  التقرير  يقول 
�سبكة معقدة من ال�سركات امل�ساهمة وذات امل�سوؤولية 
ماليينه  م�سادر  تعقب  يجعل  مبا  واملغلقة  املحدودة 

يف غاية ال�سعوبة.
احداهما  اليي�ييسييركييات  ميين  جمييمييوعييتييان  وهيينيياك 
ويندر�س فين�سرز والخرى ت�سمى فايرر�س فن�سرز، 
والوىل تدير جمموعة من ال�سركات اما الثانية فال 

.Åيعرف عنها �س
وال�سركة التي �سجلت يف ادارة ال�سركات اعلنت عن 
دخل يفوق 12 مليون جنيه ا�سرتليني العام املن�سرم، 
لكنها �سجلت ارباحا مقدارها مليون جنيه دفعت عنه 

�سرائب يف حدود 315 الف جنيه ا�سرتليني.
مليون   20 و�سلت  للمجموعة  املدفوعات  ان  ال 
التابعة  ال�سركات  جنيه ا�سرتليني، ونتيجة طبيعة 
عن  الك�سف  عليها  تفر�س  ل  والييتييي  للمجموعة 
تعترب  ا�سرتليني  جنيه  مليون   8 فهناك  ح�ساباتها 

»غام�سة«.
من  بدل  الحييد  ت�سدر  التي  الوبييزرفيير،  وتن�سر 
الغارديان، حتقيقا مو�سعا عن ثروة بلر اي�سا تقول 
فيه انه يف الوقت الذي ترتفع فيه معدلت البطالة 
بلر  �ييسييركييات  جمموعة  تعلن  اليي�ييسييركييات  وتفل�س 

امل�سجلة زيادة يف عائداتها بن�سبة 40 يف املئة.

وتقول الوبزرفر ان خرباء املحا�سبة ي�ستهجنون 
الطريقة التي تعمل بها جمموعة ال�سركات التابعة 
لبلر والكيانات املالية الغام�سة التابعة لها التي ل 

تت�سم باي �سفافية.
ذلك  كل  ان  اكييدت  تلغراف  ال�سنداي  كانت  وان 
ل�سركات ذات �سيغة  ي�سمح  الذي  للقانون  يتم طبقا 

حمددة بعدم الك�سف عن ح�ساباتها.
توين وحاييم 

ول يقت�سر المر على ما يتقا�ساه بلر و�سركاته 
وا‰ا هناك اي�سا املنح والهبات والتربعات مل�سروعات 
باثرياء  بلر  وتربط  افريقيا،  يف  اغلبها  خرية، 

العامل.
ت�سر  العامة  ال�سجالت  فان  الوبزرفر،  وح�سب 
 2^5 مببلغ  غيت�س  بييل  موؤ�س�سة  ميين  تييربعييات  اىل 
مليون دولر ملجموعة �سركات بلر لدارة م�سروعات 

مكافحة الفقر يف �سراليون.
اىل جانب ما يقرب من مليون جنيه ا�سرتليني من 

عائلة �سينزبري مل�سروعات خرية يف رواندا.
فمخ�س�س  تلغراف  لل�سنداي  الثاين  التحقيق  اما 
النتاج  مبلياردير  املحامية  وزوجته  بلر  لعالقة 

العالمي حاييم �سابان.
على  تعرفا  وزوجته  بلر  ان  ال�سحيفة  وتقول 
كلينتون  بل  امل�سرتك  ال�سديق  عرب  وزوجته  حاييم 
احلالية  المريكية  اخلارجية  )وزييييرة  وزوجييتييه 

هيالري كلينتون(.
وتييقييول اليي�ييسيينييداي تييلييغييراف انيييه ل يييعييرف عن 
مبليون  حاييم  زوجة  تربع  �سوى  املالية  التعامالت 

دولر ملوؤ�س�سة خرية تتبع زوجة بلر.
اما عالقة توين بلر بحاييم �سابان فغر معروف 
عنها �سوى ا�ست�سافة عائلة بلر يف قلعة امللياردير يف 

بيفريل هيلز.
وحاييم �سابان ولد يف م�سر وهاجر اىل ا�سرائيل 
عام 1956 وبداأ العمل يف جمال النتاج الفني وهو 

يخدم باجلي�س ال�سرائيلي.
اىل  ينتقل  ان  قبل  فرن�سا  يف  مليون  اول  وكييون 

هوليوود يف امريكا عام 1983.

م�ساعد طبيب يبحث عن عمل يف بروكلني
 دبلوم م�ساعد طبيب 2011

 يتقن العربية وال‚ليزية  ويتقن كل واجبات املكتب.
 اإذا كنت مهتما يرجى الت�سال بي على العنوان التايل :

 347-549-1722
 medical assistant looking for work in brooklyn

 has medical assistant diploma 2011

 speaks arabic & english.has  exellent

 communication skills&  knows all the

 office duty.
  if you interested please call me at :

  347-549-1722

¿Ó`````````````ع�

عبده عاي�س-�سنعاء 
�ساحة  يف  ال�سلمية  الثورة  �سباب  بني  اخلالفات  اأثارت 
موؤخرا  ظهرت  التي   ، �سنعاء  اليمنية  بالعا�سمة  التغير 
تكتل  �سباب  بني  والع�سي  بالأيدي  ا�ستباكات  �سكل  على 
وبني  حتديدا،  الإ�سالح  وحزب  امل�سرتك  اللقاء  اأحييزاب 
عن  ت�ساوؤلت   ، احلوثي  جماعة  على  املح�سوبني  ال�سباب 
كان  اإذا  وعما  التغير،  �ساحة  داخييل  يجري  ما  حقيقة 

النق�سام يهدد وحدة �سباب الثورة
اخلالف  اأن  ب�سنعاء  الثورة  �سباب  من  نا�سطون  وراأى 
يعزو  بع�سهم  لكن  طبيعي،  �سيء  الثورية  املكونات  بني 
حماولة  اإىل  وال�ستباك  اليي�ييسييدام  اإىل  اخلييالف  تطور 
اأجندة خا�سة  بالقوة، ولتنفيذ  ال�ساحة  ال�ستحواذ على 
معار�سة لتفاق الت�سوية ال�سيا�سية القائمة على املبادرة 

اخلليجية وما نتج عنها
و قال حبيب العريقي، ع�سو اللجنة التنظيمية للثورة 
ال�سلمية، »اإن هناك من يعمل على قيادة ثورة م�سادة �سد 
اأن »ثمة من يحاول حتقيق مكا�سب  الثورة«، ويف اعتقاده 
�سيا�سية على ح�ساب �سباب الثورة من خالل افتعال �سراع 

داخل �ساحة التغير«
»اخلالف  اأن  الإ�سالح-  حلزب  -املنتمي  العريقي  واأكد 
املبادرة  على  وقعت  التي  امل�سرتك  اأحييزاب  بني  ال�سيا�سي 
اخلليجية، وبني جماعة احلوثي الذين يرف�سونها، انعك�س 

ل اإىل ا�ستباكان بالأيدي« qميدانيا وحتو
ال�سمود  �سباب  قيام  مع  بييداأت  »امل�سكلة  اأن  واأو�ييسييح 
يف  ثانية  من�سة  باإن�ساء  احلوثي-  تيار  على  -املح�سوبني 
على  ال�سيطرة  يف  ف�سلهم  بعد  ب�سنعاء،  التغير  �ساحة 

املن�سة الرئي�سية«
التي قال اإنها مفتوحة اأمامهم. 

فيها  للثورة  التنظيمية  »اللجنة  اأن  اإىل  اأي�سا  ولفت 
كل الأطياف ال�سيا�سية وفيها ممثل للحوثيني، كما يوجد 
احلوثي«،  توجه  على  حم�سوبون  باللجنة  اآخرون  ثالثة 
موؤكدا اأنه ل يوجد اإق�ساء اأو ا�ستبعاد لأحد داخل �ساحة 

التغير ب�سنعاء«
اإدارة اخلالف 

اإدارة  كيفية  على  التييفيياق  �ييسييرورة  العريقي  وراأى 
عن  بعيدا  ال�سيا�سية  والتيارات  الأحيييزاب  بني  اخلييالف 

طموح  حتقق  مل  اخلليجية  املييبييادرة  اأن  واعترب  العنف، 
لالأحزاب  ال�سيا�سي  العمل  واأن  التغير،  يف  الثورة  �سباب 
يختلف عن العمل الثوري الذي يدعو اإىل التغير ال�سريع 

وال�سامل
يف املقابل قال خالد املداين، امل�سرف على �سباب ال�سمود 
التغير  ب�ساحة  احلييوثييي  جماعة  على  املح�سوبني  ميين 
ب�سنعاء، اإن امل�سكلة بداأت مع حماولة �سباب م�سرة احلياة 
راف�س  بيان  واإلقاء  التغير  �ساحة  من�سة  اإىل  ال�سعود 
للمبادرة اخلليجية وحكومة الوفاق، وتعر�سهم لالعتداء 

وال�سرب
ال�سمود  �سباب  حماولة  عند  زاد  التوتر  اأن  واأ�ييسيياف 
لالعتداء  فتعر�سوا  التغير،  ب�ساحة  ثانية  من�سة  بناء 
وتخريب املن�سة، وح�سب املداين فاإن »العتداء والهجوم 

املنظم جرى التخطيط له من حزب الإ�سالح«
الثورة  التوتر بني �سباب  »الذي يخلق  اأن  املداين  وراأى 
يف  ميار�س  ومييا  الآخييرييين،  اأفيييواه  تكميم  يريد  الييذي  هو 
الواقع اأ�سواأ مما كان ميار�س يف نظام الرئي�س ال�سابق علي 

عبد اهلل �سالح »
واملكونات  الثورة  �سباب  بني  النق�سام  خماوف  وب�ساأن 
ول  يعبد،  �سنما  لي�ست  ال�سف  »وحييدة  اإن  قال  الثورية، 
املبادرة  تاأييد  اأجييل  من  كانت  اإذا  ال�سف  لوحدة  قيمة 

اخلليجية«
اخلليجية  املبادرة  يرف�سون  ال�سمود  »�سباب  اأن  واأكد 
اأ�سرت  �سيا�سية  نتج عنها من ت�سوية  جملة وتف�سيال وما 
باأهداف الثورة«، واأ�سار اإىل اأن �سعار »ال�سعب يريد اإ�سقاط 
�ساحة  من�سة  فييوق  ميين  تييرديييده  ممنوعا  بييات  النظام« 

التغير«
اجلزيرة
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ترقبوها قريبا

غربة إنطالق   ... قريبا  ترقبوا 
عربية  تلفزيونية  حمطة  ك�أول 
تبث عرب االنرتنت من نيويورك

هويتها قومية , ر�سالتها عربية

  تنطلق من ال�رشق اىل الغرب

 ت�سم يف باقــــــــتها اقـــوى امل�سل�سالت العـــربية 

االجتماعية الهادفة والربامج العائلية املنوعة

 تربط املا�سي باحلا�رش با�ستذكار الفن العربي 

العربي اال�سيل

 باال�سافة اإىل  برامج خا�سة منوعه لالطفال تعمق 

ارتباط االطفال مبا�سيهم العريق

 غربة يف ا�سمها ر�سالة
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