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هكذا مت اعتقال 
�سيــف اال�ســالم

Yaniv Lavy , Attorney

للمحاماة ليفي  يانف  ق�سايا جنائيةمكتب 
الهجرة
الطالق

325 Broadway , Suite 40L New York, NY 10007
212 - 507- 9200

يوم القيامة« تاجل اأكرث من مرة... واملوعد اجلديد بعد عام 
حلب مدينة  ت�سم  تركية  عازلة  منطقة   : ال�سوري  النظام  اإطاحة  خمطط 
ــم الــ�ــســهــيــوين ــل ــع ــون ال ــرق ــح ـــون ي اأمـــركـــي

العتداء  يخطط  كان  نيويورك  يف  للقاعدة  منا�سر  اعتقال 

اليمن: موؤ�سرات اإيجابية للتوقيع على االآلية التنفيذية للمبادرة اخلليجية 
جهود لـ�سفقة بني �لرئي�س علي عبد�هلل �سالح و�ملعار�سة 

تعريها: بعــــد  �ملــهــــدي  عــلياء 
يف  و�ملر�أة  باحليــــاء  �أ�سعـــــر  ال 
�أد�ة للجن�س  جمتمعنا لي�ست �سوى 

حكومة  ت�سكيل  طــنــطــاوي:  امل�سر 
للجمهورية  رئي�س  وانتخاب  جديدة 
ــدون  ــع ــت ــس ــ� وم يــونــيــو   30 قــبــل 
�سعبي  با�ستفتـاء  ال�سلطــة  لت�سليـــم 

قبل  فل�سطني  يف  �ل�سابق  �جلليل  حمافظ 
�لفل�سطيني  و�لوطني  �ال�سالمي  و�ملفكر  �لنكبة 
يف  ذبحوه  �لفاروقي  ر�جي  ��سماعيل  �لدكتور 
19 �لرقم  ب�سبب   ... بال�سكني  �نديانا  يف  منزله 

القاتل قال انه تلقى اوامر من الرب لقتل الفاروقي



الـــــيـــــمـــــن  aــــــــــى   Úاملـــــفـــــلـــــ�ـــــســـــ االإNـــــــــــــــــــــــــوان  اإ¤ 
على مدى الأ�سهر املا�سية وبالذات منذ بداية الأزمة ال�سيا�سية يف اليمن والتي افتعلتها اأحزاب 
اللقاء امل�سرتك وحلفاءهم من املرتزقة والنقالبيني واملرتدين الذين جتردوا عن قيم الوفاء وروح 
النتماء الوطني واأخذوا يحيكون املوؤامرات والد�سائ�س �سد الوطن يف اإطار خمططاتهم النقالبية 
الهمجية الهادفة اإىل تدمري الوطن ومتزيقه والنيل من وحدته ومكت�سباته وثوابته وزعزعة اأمنه 
وا�ستقراره ’ على مدى هذه الفرتة والأبواق الإعالمية التابعة لأحزاب امل�سرتك وجماعة الإخوان 
امل�سلمني ومعها بع�س الأبواق املاأجورة العاملة بنظام الدفع امل�سبق ’ ما فتئت تطالعنا بتلك الأخبار 
تعك�س  نتنة  روائح  منها  تنبعث  ما  كثريًا  والتي  املرتزقة  لبع�س  وهمية  باأ�سماء  املذيلة  املقالت  اأو 
يف  و�سقطوا  و�سعبهم  وطنهم  خانوا  ممن  النفر  لذلكم  املتعفنة  والعقول  املاأزومة  املري�سة  النف�سيات 

م�ستنقع العمالة والتاآمر. 
وحيث اأنه قد تك�سفت للجميع حقيقة ذلك النهج الت�سليلي التاآمري لتلك الأطراف يف حتالف قوى 
ال�سر والإرهاب ’ومعها تلك الأبواق الإعالمية املاأجورة من املواقع الليكرتونية وبع�س و�سائل الإعالم 
الأخرى التي ت�ستخدمها يف الرتويج لأكاذيبها وافرتاءاتها وت�سويق خمططاتها الإجرامية الإرهابية 
باأ�ساليب ت�سليلية ومغالطات مف�سوحة تقوم تزييف احلقائق ’ حتى و�سل بها احلال اإىل اأدنى م�ستوى 
من النحطاط الأخالقي الذي جعلها تتخذ من بع�س املواقع الليكرتونية على �سبكة النرتنت اأبواقًا 
تن�سح بال�ستائم وال�سفاهات والبذاءات وغريها من �سور الإ�ساءات والتجريح التي داأبت على توجيهها 
ويدركون  يعرفون  باتوا  ومن  الليكرتونية  املواقع  تلك  متابعي  من  فالكثري  وبالتايل   .. لالآخرين 
اإىل  ’ وكل ما تاأتي به مل يعد بجيد ول مب�ستغرب بالنظر  حقيقتها مل يعودوا مكرتثني مبا تن�سره 

حقيقة واقعها املاأ�ساوي املج�سد ملا هي عليه من م�ستوى ال�سقوط والنحطاط. 
ولعل يف ما جاء   الذي يعد واحدًا من اأبواق جماعة » الإخوان امل�سلمني » يف ذلك املقال املذيل با�سم 
الأبواق  لهذه  املوؤ�سف  الواقع  ذلك  حقيقة  يوؤكد  ما  النواب  جمل�س  عن  حتدث  والذي  ال�سبيبي  علي 
التي على ما يبدو اأنها مل تعد جتد ما تن�سره غري تلك ال�سفاهات والبذاءات التي اإن دلت على �سيء 
فاإمنا تدل على ما هو حا�سل اأ�ساًل بالن�سبة للقائمني على تلك املواقع وحقيقة ما هم عليه يف واقعهم 
ذلك  كان  واإذا   ..  « التطبع  غلب  الطبع   « اإن  القائل  املثل  حقيقة  يج�سد  ’ الذي  والرتبوي  ال�سلوكي 
املقال قد حمل الكثري من الإ�ساءات ومتادى يف التطاول على بع�س ال�سخ�سيات والرموز الوطنية ’ فاإنه 
واىل جانب كونه يعك�س �سورة واقعية من �سور ال�سقوط الأخالقي لأولئك املاأزومني ’ يدل على اأن من 
يقفون وراء جرمية العتداء الإرهابي اجلبان الذي ا�ستهدف رئي�س اجلمهورية وكبار قيادات الدولة 
يف م�سجد دار الرئا�سة يعي�سون حالة من الإرباك والقلق خا�سة بعد اأن بداأت حقائق تلك اجلرمية 
تتك�سف ولأنهم كذلك قد ف�سلوا يف بلوغ اأهدافهم الإجرامية يف التخل�س من قيادات الوطن وال�سيطرة 

على احلكم بذلك الأ�سلوب الإرهابي اجلبان. 
وبذاءات  �سفاهات  من  تطلقونه  وما   ’ اليمنيني  اأخالق  من  لي�س  الت�سفي  اإن  لهوؤلء  نقول  ولذلك 

و�سفالت عرب اأبواقكم الإعالمية لن يغري من احلقيقة �سيئًا ولن يزيدكم اإل خباًل و�ساللة وفجورًا

وبفلو�سنا باأمرنا  يتحركون  اليمن  ومعارVسة  كرمان   : قطري  دبلوما�سي 

اأر�سدتهمااأ Œميد  قرار  ملواجهة  بدبي  بريطاين  قانوين   õملرك يلجاآن  وحميد  fi�سن 
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عن  قطري  دبلوما�سي  م�سدر  ك�سف 
اخلارجية  وزارة  عممته  اأمريي  مر�سوم 
 ، �سفاراتها  من  كبري  عدد  على  القطرية 
يلزم ال�سفراء �سخ�سيًا بالتن�سيق الر�سمي 
اخلارجية  والتحركات  األأن�سطة  جلميع 
لقوى املعار�سة اليمنية والتعهد بامل�سورة 

والإنفاقات املالية الالزمة. 
اأن  باري�س:  يف  القطري  امل�سدر  واأكد 
�سفرائها  اأبلغت  القطرية  اخلارجية 
مبر�سوم الأمري حمد بن خليفة اآل ثاين 
يوم 22 اأكتوبر املا�سي يف اأعقاب اإ�سدار 
 )2014( ق��راره  ال��دويل  الم��ن  جمل�س 
حول الأزمة اليمنية، مبينًا اأن بالده هي 
اخلارجي  التحرك  برنامج  و�سعت  التي 
مواقف  على  للتاأثري  اليمنية  للمعار�سة 

الدول الأع�ساء. 
وحتركات  اأن�سطة  جميع  اأن  واأو�سح: 
النا�سطة »توكل كرمان« داخل الوليات 
عرب  تن�سيقها  مت  وف��رن�����س��ا  امل��ت��ح��دة 
ذلك  يف  مبا  البلدين،  يف  قطر  �سفارتي 
اللقاءات مع املنظمات الدولية ، وحجوز 

القاعات واأماكن القامة، بجانب اأجندة 
اللقاءات اجلانبية مع بع�س ال�سخ�سيات 
ال�سفارتني،  اقرتحتهم  الذين  امل��وؤث��رة 
الدبلوما�سيني  بع�س  تعاون  اإىل  منوهًا 
مازالوا  وال��ذي��ن  »املن�سقني«  اليمنيني 

معتمدين ر�سميًا مع اجلانب القطري. 

حتركات  جميع  اأن  امل�سدر:  واأ�ساف 
من  ع��دد  ب��ني  املعار�سة«  جمل�س  »وف��د 
ال�سفارات  اأي�سًا  ن�سقتها  العامل  عوا�سم 
اجلهات  مع  العوا�سم  تلك  يف  القطرية 
قطر  وحتملت  زاروه���ا،  التي  الر�سمية 
تن�سيقها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  تكاليفها 

املعار�سني  ع�سرات  اأن�سطة  ومتويلها 
بالقاهرة  العربية  اجلامعة  مقر  قرب 
لل�سغط  ق��ط��ري  ك��ان��ت مب��ق��رتح  وال��ت��ي 
باجتاه تعليق ع�سوية اليمن يف اجلامعة 

العربية على غرار �سوريا. 
اأن��ه  ال��ق��ط��ري:  الدبلوما�سي  وق���ال 
حر�س على ك�سف حقائق املوؤامرة بهدف 
اإي�سال ر�سالتني، الأوىل لالأ�سقاء العرب 
عن  يعرب  قطر  متار�سه  ما  ب��اأن  ليعرفوا 
�سعبها،  ولي�س  احلاكمة  الأ�سرة  موقف 
ليعرف  القطري  النظام  اإىل  والثانية 
اأن هناك ا�ستياء يف الو�سط الدبلوما�سي 

وقد يتطور اإىل ما ل يحمد عقباه. 
لتك�سف  الت�سريحات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
املعار�سة  ق��ادة  مغادرة  �سّر  عن  النقاب 
خارج  اإىل  اأبيهم  بكرة  عن  ونا�سطيها 
الطائلة  الأم���وال  م�سدر  وع��ن  اليمن، 
العوا�سم،  بني  التحركات  تلك  لتمويل 
العودة  يرف�سون  اجلميع  زال  ما  والتي 
ظلت  ق��ط��ر  دول���ة  خ��زائ��ن  ط��امل��ا  منها 

مفتوحة

حكمة العدد  
لم اآNر√  ttqالظa مقتدرا âا ما كنPا sال تظلمن

ياأتي∂ بالنsدم نامâ عيناك و املظلوم 
منتبه يدعو علي∂ و عÚ اˆ ال تنم

 Úــــدام بــ ــــس احـــتـــمـــالـــيـــة �
ـــن وتــــــل ابــيــب  ـــط ـــن ـــس وا�
اأبيب  تل  بني  خالفات  عن  حتدثت  بريطانية  �سحافية  اأو���س��اط   
اعتزام  ب�ساأن  بينهما  حمتمل  �سدام  وقوع  مغبة  من  وحذرت  ووا�سنطن 
العاملة  الإن�سان  حقوق  منظمات  ي�ستهدف  ت�سريع  اإ�سدار  اأبيب  تل 
تلك  تتلقاه  ال��ذي  الأجنبي،  التمويل  وتقوي�س  املحتلة  الأرا���س��ي  يف 
لآخر. حني  من  الإ�سرائيلية  احلكومة  �سيا�سات  لنتقادها  املنظمات 
ال�سفري  اأن  اأك��دت  العتيادي«،  »غري  ب�  الأو�ساط  و�سفته  اإج��راء  ويف 
الربيطاين لدى تل اأبيب ماثيو غولد وجه حتذيرا اإىل عوفري اأكيوني�س 
الع�سو بالكن�سيت الإ�سرائيلي عن حزب »الليكود« وم�سمم م�سروع ذلك 
القرار، حيث لفت ال�سفري اإىل اأن عواقب الإقدام على مترير مثل هذا 
امل�سروع �سوف تنعك�س �سلبا على اإ�سرائيل وعلى العالقات بني البلدين.
ولفتت الأو�ساط اإىل اأن احلكومة الإ�سرائيلية برئا�سة بنيامني نتنياهو 
ناق�ست مذكرتني يف هذا ال�ساأن، حتظى اأولهما بدعم نتنياهو وت�ستهدف 
»منظمات  ب�  ت�سفه  ما  تتلقاه  الذي  ال�سنوية  التربعات  حجم  حتديد 
اأمريكي  دولر   3300 اإىل  اأجنبية  حكومات  قبل  من  �سيا�سية«  اأهلية 
اأفيغدور  اليميني  اخلارجية  وزير  بدعم  الثانية  حتظى  بينما  فقط، 
التربعات  على  �سريبية  قيمة  املئة  يف   45 بفر�س  وتق�سي  ليربمان، 

الأجنبية اإىل املنظمات التي ل تتلقى دعما من الداخل

حم�سن  علي  اجل���رال  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع  �سفر 
م�ساء  الأحمر  حميد  القبلي  والزعيم  الحمر 
مركز  ا�ست�سارة  على  اتفاق  عن  الثالثاء  ام�س 
قانوين دويل »بريطاين« يف دبي حول الجراءات 
متوقع  دولية  عقوبات  قرار  مبواجهة  الوقائية 
اأموالهما  املالية واحلجز على  اأر�سدتهما  لتجميد 
نيوز    لغربة  امل�سادر  واأو�سحتبع�س  املنقولة.  غري 
اأن الجتماع الذي عقد يف منزل »حميد الأحمر« 
يف حي �سوفان ب�سنعاء، وح�سره حمامون وق�ساة 
الدويل ك�سف عن قلق كبري  بالقانون  وخمت�سون 
التهديدات  من  الأحمر  وحميد  حم�سن  علي  لدى 
الغرب  باأن  يعتقدان  ما  خلفية  على   ، الوروبية 
م�ساكله  مل��ع��اجل��ة  ال��ف��ر���س  ه���ذه  مل��ث��ل  ي��رتب�����س 

القت�سادية بال�ستيالء على ثروات العرب.
موؤلفة من  اأنه مت ت�سكيل جلنة  امل�سدر:  واأكد 
�ستة �سخ�سيات قانونية �ست�سافر اىل دبي على منت 

رحلة ل�«طريان اخلليج« لعقد مباحثات مع مركز 
قانوين بريطاين لال�ست�سارات القانونية الدولية 
اخلا�سة  الدولية  القرارات  تفا�سيل  بكل  لالملام 
والع�سكرية،  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  مبعاقبة 
والوقوف على احليل القانونية الوقائية، اأو تلك 

التي تقلل اخل�سائر اإىل اأدنى م�ستوياتها.
وك���ان ع��ل��ي حم�سن ���س��ال��ح وح��م��ي��د الأح��م��ر 
حيث  الأول  اجتماعهما  الث��ن��ني  م�ساء  عقدا 
قلق  ي�ساورهم  حيث  الفجر،  اأذان  حتى  ا�ستمر 
عظيم باأن الرئي�س �سالح جنح يف ك�سب ال�ساحة 
خالل  من  �سواء  عليهما،  الطاولة  وقلب  الدولية 
اإغراء  اأو  رقم 2014  الدويل  المن  قرار جمل�س 
الأوربيني بتجميد وم�سادرة ثرواتهما اخلرافية 
ال��ق��وم��ي اليمني  اإج��م��ايل ال��دخ��ل  ال��ت��ي ت��ف��وق 
خرباء  لتقديرات  طبقًا   - عامًا  ع�سرين  لنحو 

اقت�ساديني.

عيد ال�سكر 
THANKS giving

 
يقول البع�س ان الحتفال بعيد ال�سكر يف ف�سل اخلريف يعود 
اإىل احتفالت كان يقوم بها املزارعون بعد مو�سم احل�ساد لكي 
ي�سكروا الرب على ما منحمهم من خريات. ويف عام 1620 و�سل 
ما�سات�سو�ست�س،  ولية  يف  بليموث  مدينة  اإىل  الإنكليز  بع�س 
الزراعة  يف  املهاجرين  خربة  قلة  وب�سبب  طويلة  رحلة  وبعد 

والطق�س البارد تويف البع�س منهم.
اأحد الهنود وكان رئي�س قبيلة م�سيطرة  وبعد �سهور تدّخل 
املعاناة  يف املدينة فتقّرب من املهاجرين الإنكليز لنقاذهم من 
واخل�سائر التي تواجههم، فعلمهم ال�سيد والزراعة.و لالحتفال 
دعوا  ايام  لثالثة  احتفال  الإنكليز  اقام  ح�ساد  مو�سم  باول 

الهنود اليه لي�سكرونهم على امل�ساعدة و...لل�سالة.
الرتاث  من  ال�سكر  بعيد  الحتفال  بات  التاريخ  ذلك  منذ  و 
المريكي منا�سبة لل�سفر والجتماع واللقاء. ،و الحتفال بهذا 
العيد اخلمي�س الذي ياتي قبل ال�سبت الأخري من �سهر نوفمرب 

من كل عام. .. وفى عيد
ال�سكر علينا نحن اجلالية العربية ان ن�سكر امريكا علي اننا 

ما زلنا منار�س حياتنا هنا بحرية وامان 
العيد  هذا  طقو�س  منار�س  ان  العربية  اجلالية  يف  وعلينا 
عيد  ان  او  نبايل  ل  وان  الثاين  وطننا  ويف  امريكان(  لننا) 

ال�سكر ل يعنينا وكاننا من كوكب اخر
نريد ان ن�سكر امريكا علي كل ما قدمته الينا ن�سكر هذه البلد 
ان  بعد  الينا  وفرتها  التي  العمل  فر�س  علي  و   ) )حوتنا  التي 
�ساقت بنا الحوال يف بالدنا ن�سكر امريكا علي الطبابة وعلي 
املجاين  ال�سحي  والتامني  الولفري  مثل  الجتماعية  اخلدمات 
وعلي جواز ال�سفر ولن بع�سنا انتزعت منه جن�سية بلده عنوة 
الذي  الفل�سطيني  فمثال  العاملية  بجن�سيتها  امريكا  وا�ستقبلتنا 
او  وثيقة  ال�سقيقة  العربية  الدول  متنحه  مل  وطنه  من  �سرد 

جواز �سفر بل مار�ست عليه اب�سع انواع املعاملة
وا�سبح يف بع�س الدول الذي ولد فيها ما زال ي�سمى اجنبي 
واذا احب ان يفتح بزن�س فان البزن�س يجب ان يكون مقرون مع 

كفيل  وهو �ساحب البلد اىل ان ميوت ؟؟
العربي النتخاب والرت�سح بعد خم�سة  امريكا ميار�س  ففي 
�سنوات من دخوله ال�سرعي وهو �ساحب ومالك �سركات كربى ل 

ي�ستطيع احد ان ي�ساأله من اين لك هذا
او انك اجنبي ل يحق لك هذا ؟

فلم ن�سمع ان �سخ�سا  ي�سرخ فيك ويقول انت عارف مع) مني 
بتحكي( ؟

انت)  �سرطي  او  قا�سي  او  حكومية  دائرة  رئي�س  ي�ساألك  او 
ابن مني ول �سغرى( 

الطنانة  ال�سعارات  عن  كثريا  نبتعد  ان  امريكا  يف  نتعلم 
والرنانة فهنا ل وقت لنا لقراأة ال�سعارات بل كل الوقت للعمل 

والنتاج
ان  نف�سه  الرئي�س  ي�ستطيع  فال  املهاجرين  بلد  امريكا  ولن 

يدعى انه اكرث امريكية من مهاجر حديث
نتعلم ان القوانني قد مت �سنها لكي يتم تنفيذها على الكبري 

قبل ال�سغري ؟؟
نتعلم ان الف�ساد موجود يف كل العامل ويف امريكا يحارب ومن 

يقع يف فخ التهم ل رحمة له
هكذا نتعلم من بلد ام القوانيني والنظمة والتي نفتقدها يف 

بالدنا ؟ا
�سيا�سة  نعار�س  ؟  الدميقراطية  علمتنا  لنها  امريكا  ن�سكر 

البيت البي�س
وجناهر يف املعار�سة ال�سلمية ول تعتقلنا ال�سلطات المنية 

كما يحدث يف بالدنا ؟؟ 
حقوق  لها  الرجل  كما  خلقت  امل���راأة  ان  امريكا  فى  نتعلم 

وواجبات  ل بل اكرث من الرجل 
الوطنية)  الغاين  يف  لي�ست  الوطنية  ان  الغربة  يف  نتعلم 

والت�سحيج للم�سوؤال علي الطالعة والنازلة (
بل نتعلم ان النتماء للوطن هو مقيا�س وطنيتك وكاأنه بيتك 

اخلا�س لتبيعه ول ترهنه لحد
والقليات  املهاجرون  نحن  فعلينا  الكثري  الكثري  ويف اجلعبة 
ان ن�سكر امريكا يف يوم ال�سكر ونعلم اطفالنا ان عيد ال�سكر هو 
انتماء حقيقي لهذه البلد التي اوتنا من ظروف قا�سية كنا فيها 

وانقذنا عائالتنا يف وطننا
فعلينا ان ل نرمي حجر يف بئر ن�سرب منه .. وعلينا ان ل 
القلب  نلغي حقيقة يف داخلنا  ول نكون كما  مري�س  او  نكابر 

التي جترحه احلقيقة 
 awni.haddadin@yahoo.com

يف �ل�سميم

øحد�دي Êعو



اغربة نيوز - عن �سي ان ان 

وق��ع��ت   --)CNN( ن���ي���وي���ورك،  
ال�سرطة  عنا�سر  بني  عنيفة  ا�ستباكات 
الأمريكية وع�سرات املحتجني من حركة 
و�سط  اخلمي�س،  �سرتيت«  وول  »احتلوا 
ما  باعتقال  الأم��ن  قوات  قيام  عن  اأنباء 

يزيد على 57 حمتجًا يف م
اأربع  مب�ساهدة   CNN مرا�سل  واأف��اد 
منطقة  يف  الأق��ل  على  اإ�سعاف  �سيارات 
احلي املايل، قرب بور�سة الأوراق املالية 
بني  مواجهات  دارت  حيث  نيويورك،  يف 
ال�سرطة وع�سرات املحتجني الذين كانوا 

يحاولون التوجه اإىل مقر البور�سة.
اأول  يف  املحتجني،  ع�سرات  واقتحم 
ال�سرطة  ق��ي��ام  م��ن��ذ  ل��ه��م  ك��ب��ري  ظ��ه��ور 
احلواجز  يومني،  قبل  بالقوة  بتفريقهم 
ووا�سلوا  امل��ايل،  احل��ي  ح��ول  احلديدية 
قوات  اأن  اإل  البور�سة،  باجتاه  التقدم 
املنطقة،  يف  بكثافة  انت�سرت  التي  الأمن 

ت�سدت لهم واعتقلت الع�سرات منهم.
�سرتيت«  وول  »احتلوا  حركة  ودع��ت 
اخلمي�س،  ك��ب��ري«  اح��ت��ج��اج  »ي����وم  اإىل 
الوليات  �سرق  اأق�سى  يف  نيويورك  من 
اأق�سى  يف  اأجنلو�س  لو�س  اإىل  املتحدة، 
على  �سهرين  م���رور  مبنا�سبة  ال��غ��رب، 
اجتذبت  التي  الح��ت��ج��اج��ات،  ان��ط��الق 
ع�سرات الآلف يف خمتلف اأنحاء العامل.

ما  م�ساهدة   CNN مل��را���س��ل  واأم��ك��ن 
اعتقالهم  اأثناء  �سخ�سًا   12 على  يزيد 
�سابط  بينهم  ال�سرطة،  ق��وات  قبل  من 

فيالدلفيا،  ولي��ة  م��ن  متقاعد  �سرطة 
اإىل  ان�����س��م  ال���ذي  ل��وي�����س،  راي  ��دع��ى  oي
احلركة الحتجاجية، للتنديد ب�«هيمنة 
بتوفري  وللمطالبة  امل��ال��ي��ة«،  النخبة 
العدالة  وتعزيز  العمل،  فر�س  من  املزيد 

الجتماعية.
�سرتيت«،  وول  »احتلوا  حركة  وب��داأت 
اأي��ل��ول  �سبتمرب/   17 يف  ن��ي��وي��ورك  يف 
اأخرى  اأمريكية  مدن  اإىل  لتمتد  املا�سي، 
ووا�سنطن،  واأريزونا،  فيغا�س،  ل�س  منها 
هيمنة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  وتهدف 
اقت�ساد  على  النافذة  املالية  املوؤ�س�سات 

اأمريكا والعامل باأ�سره.
وانتقلت �سعارات احلركة الحتجاجية 
عرب املحيط الأطل�سي، اإىل عدد كبري من 
عوا�سم القارة الأوروبية، بالإ�سافة اإىل 

بع�س العوا�سم الآ�سيوية والأ�سرتالية.
وا�ستوحت حركة »احتلوا وول �سرتيت« 
العربي«،  »الربيع  مد  من  احتجاجاتها 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  اجتاح  ال��ذي 
واأطاح، حتى اللحظة، بروؤ�ساء تون�س زين 
العابدين بن علي، وم�سر ح�سني مبارك، 
رياح  تزال  ل  فيما  القذايف،  معمر  وليبيا 

التغيري تهب يف مناطق اأخرى.

الحتجاجية،  احل��م��ل��ة  وان��ت�����س��رت 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  با�ستخدام 
يوليو/  يف  »تويرت«  مبوقع  الدعوة  بعد 
مل�سرية  ���س��غ��رية  حل��م��ل��ة  امل��ا���س��ي،  مت���وز 
على  نيويورك،  بور�سة  اأم��ام  واعت�سام 
غرار حتركات م�سابهة قام بها املحتجون 

يف دول »الربيع العربي.«
حلملة  امل��ن��ظ��م��ة  احل���رك���ة  وت���ق���ول 
الإل��ك��رتوين:  موقعها  يف  الحتجاجات 
هو  بيننا،  يجمع  الذي  امل�سرتك  »العامل 
مع  نت�سامح  ولن  املائة،  يف   99 منثل  اأننا 

ج�سع وف�ساد ال�1 يف املائة

اأمركيون يحرقون 
العلم ال�سهيوين

غربة نيوز - نيويورك..
  احرق  متظاهرين ول �سرتيت  العلم ال�سهيوين وهو 
حرق يف نيويورك من قبل مواطنني اأمريكيني  oيرفع وي
<احتلوا وول �سرتيت>. يبدو  من�سوين �سمن حركة 
اللعبة  واأبعاد  عمق  يدركون  الأمريكيني  ه��وؤلء  اأن 
الأكرب  تعترب  التي  موؤ�س�ستهم  يف  املالية  ال�سهيونية 
يحرق  اأن  ككل.  العامل  �سعيد  على  ت��اأث��ريًا  والأ���س��د 
تاريخية.  �سابقة  هو  نيويورك  يف  ال�سهيوين  العلم 
واأن يحرق يف مركز قوة اللوبي ال�سهيوين ويف ميدان 
فهذا  ككل،  العامل  على  وال�سيا�سية  املالية  �سطوته 
تطور ميكن التوقف عنده. فاإن كان نظام وول �سرتيت 
املايل والنظام الأمريكي الذي يحميه قد بات عاجزًا 
�سابق عهده كي ي�سكتوا  النا�س كما يف  ر�سوة  كليًا عن 
عن  عجز  حالة  يف  اأ�سبح  الآن  فهو  جرائمه،  على 
ب�سالمة وجوده كنظام مايل.  اإقناعهم  ر�سوتهم وعن 
لذلك هم يطالبون باإحتالل وول �سرتيت، ويف الوقت 
اأهم  يف  ال�سهيوين  للوبي  اللعني  الدور  يدركون  نف�سه 
عا�سمة للمال والأعمال يف العامل. لهذا اأحرق العلم 
احل�سود  من  كبري  وترحيب  تهليل  و�سط  ال�سهيوين 

املجتمعة.
للمرة  الإ�سرائيلي  العلم  يحرقون  الأم��ريك��ي��ون   
من  حمتل  بلدهم  ان  المريكان  يفيق  فهل  الأوىل.. 

اللوبي ال�سهيوين ..؟؟
www.ghorbanews.com
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الأمريكي،  الرئي�س  اغتيال  مبحاولة  املتهم  و�سف   
باراك اأوباما، نف�سه باأنه »م�سيح الع�سر احلديث«، وذلك 
 21 هرنانديز،  اأورتيجا  اأو�سكار  بعثه  فيديو  �سريط  يف 
عاًما، اإىل قناة »اأوبرا وينفري التلفزيونية«، بح�سب ما 
الفيديو،  اأورتيجا يف  ال�سحيفة الربيطانية.وقال  نقلت 
ومدته 45 دقيقة، يف م�سعى منه ل�ستقطاب الأنظار ببث 
ت�سجيله عرب القناة التي حتظى ب�سعبية وا�سعة: »هناك 
ما يريده الرب مني كي اأعرب عنه للنا�س.. فلي�س من قبل 
اأ�سبه امل�سيح.. فاأنا م�سيح الع�سر احلديث  امل�سادفة اأين 
الأمريكية  ال�سرطة  اجلميع«.واعتقلت  ينتظره  الذي 

على  الأربعاء،  بن�سلفانيا،  ولية  يف  فرناندز  اأورتيجا 
خلفية حادث اإطالق النار على البيت الأبي�س، اجلمعة 
مقر  نافذة  الر�سا�سات  اإح��دى  واأ�سابت  املا�سية،  قبل 
باملقر  اجلنوبي  اجلناح  يف  الأوىل  اأمريكا  اأ�سرة  اإقامة 
غرب(  )�سمال  اإي��داه��و  يف  املقيم  الرئا�سي.وال�ساب 
ويواجه  الأمريكي«،  الرئي�س  اغتيال  ب�«حماولة  متهم 
جاء  ما  اإدانته.وبح�سب  حال  يف  املوؤبد  بال�سجن  حكًما 
به  امل�ستبه  اأ�سدقاء  من  �ساهد  اأف��اد  فقد  ال�سكوى،  يف 
الأمريكي  الرئي�س  ي�سف  كان  فرنانديز  اأورتيجا  اأن 
ال�ساهد  واأ�ساف  منه«،  التخل�س  ينبغي  »�سيطان  باأنه 
يتوقف  »لن  اأن��ه  موؤكًدا  م��ا«،  �سيًئا  يعد  »ك��ان  املتهم  اأن 
»ايداهو«  من  اآخر  �ساهد  الأمر«.وقال  هذا  اإجناز  حتى 
باأن  قناعة  »على  وكان  ا�سطراًبا،  ازداد  به  امل�ستبه  اإن 
»لإحلاق  ي�سعى  كان  اأنه  م�سيًفا  عليه«،  تتاآمر  احلكومة 
الدجال«. ب�«امل�سيح  ي�سفه  كان  الذي  باأوباما  الأذى« 
وح�سب رواية �ساهد عيان، فاإن �سائق �سيارة قامتة اللون 

»اأطلق النار يف اجتاه البيت الأبي�س من نافذة الراكب«.
�سوداء  هوندا  �سيارة  على  دقائق  بعد  املحققون  وعرث 
تبني  اإيداهو  من  ت�سجيل  لوحة  حتمل  اأكيور  طراز  من 
بندقية  داخلها  يف  وكان  به،  امل�ستبه  با�سم  م�سجلة  اأنها 
وثيقة  يف  وذخ��رية.وج��اء  اأوتوماتيكية  �سبه  هجومية 
ال�سكوى اأنه »عرث على اآثار عدة ر�سا�سات على الواجهة 
اجلنوبية للمبنى يف الطبقة الثانية اأو فوقها«، علًما باأن 
زوجته  مع  الأبي�س  البيت  يف  يقيم  الذي  اأوباما  عائلة 
الطابقني  يف  يعي�سون  الأوىل  ال�سيدة  ووالدة  وابنتيهما 
ا على »عدة  الثاين والثالث.واأفادت ال�سكوى اأنه عرث اأي�سً
الأبي�س.ويفر�س  البيت  حميط  يف  و�سظايا«  ر�سا�سات 
جهاز الأمن ال�سري حرا�سة م�سددة على املقر الرئا�سي، 
هذه  �سطحه.وتعد  على  متوا�سل  ب�سكل  قنا�سة  وين�سر 
الذي  الأمريكي  الرئي�س  ت�ستهدف  خطرية  حماولة  اأول 
الأبي�س  البيت  اأن  غري  بالقتل،  تهديدات  قبل  من  تلقى 

هدف يف عهد روؤ�ساء �سابقني. oسبق اأن ا�ست�
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ا  kسريع� ا  kانــهــيــار يــواجــه   (iالع�سكر :(املجل�س   õــÁتــا نــيــويــورك 

م�ست�سار  دان���ي���ل���ون«  »ت����وم  ق���ال 
القومي،  لالأمن  الأمريكي  الرئي�س 
من  عزلة  اأك��رث  اأ�سبحت  اإي��ران  »اإن 
و  الداخلي  ال�سعيدين  على  قبل  ذي 
�سوى  حاليا  لها  يتبق  ومل  اخلارجي، 

حليفني يف �سوريا ولبنان«.
و اأ�ساف ان منطقة ال�سرق الأو�سط 
ت�سهد هذه الأيام ت�سعيدا �سد اإيران، 
�سوى حليفني  يتبق لطهران  حيث مل 
اثنني، زمرة ب�سار الأ�سد و حزب اˆ 

يف لبنان«.
ال�����ذي ك��ان  اأ�����س����ار دان���ي���ل���ون  و 
بروكينز  موؤ�س�سة  يف  خطابا  يلقي 
الأث��ر  اإىل  وا�سنطن  يف  للدارا�سات 
على  الدولية  العقوبات  تركته  الذي 
�سدر  ال���ذي  التقرير  ���س��واء  اإي����ران 
الوكالة  حمافظي  جمل�س  قبل  م��ن 
اأو اجلمعية  الذرية  للطاقة  الدولية 
»اإن  ق��ال:  و  املتحدة  ل��الأ·  العامة 
وترية  من  اأبطاأت  الدولية  العقوبات 
الإي���راين،  ال��ن��ووي  الربنامج  تطور 
اخلارجي  و  املحلي  ال�سعيد  وع��ل��ى 
ذي  من  عزلة  اأك��رث  طهران  اأ�سبحت 

قبل«.
احلاكم  النظام  »فقد  اأ���س��اف:  و 
ي�سهد  الآن  هو  و  �سرعيته  طهران  يف 
تزايد  اإىل  بالإ�سافة  داخلية  عزلة 
ن�سهد  بتنا  املنطقة، بحيث  عزلته يف 

تغيريا يف توازن قوى املنطقة«.
اإي����ران ل  اإن  ب��ال��ذك��ر  و اجل��دي��ر 
و  ال��دول��ي��ة  ال�سغوط  ت��ق��اوم  ت���زال 

يتعلق  ما  يف  تنازلت   Ëتقد ترف�س 
من  ت��غ��ي��ري  اأو  ال���ن���ووي  ب��ربن��اجم��ه��ا 
بالإ�سافة  اخل��ارج��ي��ة.  �سيا�ساتها 
رف�سوا  الإيرانيني  امل�سوؤولني  اأن  اإىل 
بالدهم  اىل  امل��وج��ه��ة  الإت��ه��ام��ات 
اإي��ران  و  الإن�����س��ان،  حقوق  باإنتهاك 
الأ·  مقرر  دخول  يف  متانع  تزال  ل 
اأحمد   « الإن�����س��ان  حل��ق��وق  امل��ت��ح��دة 

�سهيد » اإىل ارا�سيها .
اإيران تقرير رئي�س  كذلك و�سفت 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
»يوكي اآمانو« الذي �سدر موؤخرا ً باأنه 

�سيا�سي و ل اأ�سا�س له من ال�سحة.
�سربة ا�سرتاتيجية !

اإىل  كذلك  دانيلون«  »ت��وم  واأ�سار 
ف�سل احلكومة الإيرانية يف اإ�ستغالل 
الأحداث التي �سهدها العامل العربي 

خ�سو�سا ً الربيع العربي ل�ساحلها .
ب�سار  نظام  �سقوط  اإن   «  : ق��ال  و 
اأكرب  اإىل  �سيتحول  �سوريا  يف  الأ�سد 
و   .« اإي��ران  يف  احلاكم  للنظام  ف�سل 
ال�سقوط  هذا  اأن   « دانيلون   « يعتقد 
اإ�سرتاتيجية  �سربة  اإىل  �سيتحول 
توازن  تغيري  �ساأنها  من  و  اإي��ران  �سد 

القوى يف املنطقة �سد اإيران ».
فيه  ي�سف  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ه��ذا 
الربيع  ث��ورات  خامنئي  علي  املر�سد 
و  اإ�سالمية  �سحوة  اأنها  على  العربي 
اإمتداد للثورة الإ�سالمية التي وقعت 
يف اإيران يف 1979 ، اإل اأن اإيران لديها 
الإحتجاجات  ح���ول  خمتلف  راأي 
ثورة  تعتربها  و  �سوريا  يف  امل�ستمرة 

اإنحرافية .
اإىل  اأي�سا ً  دانيلون  اأ���س��ار  ق��ال  و 
ت�سهدها  التي  الداخلية  الإختالفات 
ال�ساحة ال�سيا�سية يف اإيران بني تيار 
الأ�سويل املوؤيد للمر�سد علي خامنئي 

و تيار الرئي�س اأحمدي جناد .
زيادة  اإمكانية  عن  حت��دث  كذلك 
النظام  على  الأمريكية  ال�سغوط 
احلاكم يف اإيران خ�سو�سا على البنك 
البيت  اإن  ق��ال  و  الإي���راين  امل��رك��زي 

الأبي�س ميلك هذا اخليار .
و اأ�ساف : » يف الوقت الذي يعاين 
ف��ي��ه ع��ام��ة ال�����س��ع��ب الإي������راين من 
ال�سغوط الإقت�سادية ، يو�سع احلر�س 
الإقت�سادية  امل��ج��الت  م��ن  ال��ث��وري 
املختلفة ل�ساحله، و عائدات احلر�س 
الثوري ت�سرف على املنظمات و الدول 
التي تدعمها اإيران يف كل من العراق 

و لبنان و �سوريا واليمن ».
هناك  يكون  لن   «  : اأي�سا ً  ق��ال  و 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  يف  �سك  اأدن���ى 
اإيران من احل�سول  م�سممة على منع 

على الأ�سلحة النووية«. 

اعتقال منا�سر للقاعدة يف 
نيويورك كان يخطط العتداء 

منا�سر  نيويورك  يف  ال�سبت  اعتقل  نيوز  غربة    - نيويورك: 
وعنا�سر  ال�سرطة  �سد  ل�ستخدامها  قنابل  يعد  كان  فيما  للقاعدة 
يف القوات امل�سلحة المريكية، وفق ما اعلن رئي�س بلدية نيويورك 

مايكل بلومربغ م�ساء الحد.
عاما(   27( بيمنتيل  جوزي  ان  �سحايف  موؤمتر  يف  بلومربغ  وقال 
املتحدر من الدومينيكان والذي اعتنق ال�سالم »كان ينوي ا�ستخدام 
قنابل �سد �سيارات لل�سرطة وجتهيزات للربيد وع�سكريني عائدين 

من اخلارج«.
وا�ساف »هذا المر كان �سيودي بعدد كبري من النا�س«، لفتا اىل 
على  ارهابية  موؤامرة   13 »ح�سلت  هذه  العتقال  عملية  قبل  انه 

القل كانت ت�ستهدف نيويورك منذ 11 ايلول/�سبتمرب«.
واو�سح بلومربغ ان امل�ستبه به كان يت�سرف بدافع فردي، »متاأثرا 
العراق  يف  المريكية  القوات  به  تقوم  ما  �سد  القاعدة«  بدعاية 
وافغان�ستان، موؤكدا انه »مل يكن جزءا من موؤامرة خارجية امل�سدر 

اكرث ات�ساعا«.
ثالث  �سنع  ك��ان  به  امل�ستبه  ان  كيلي  راي  ال�سرطة  قائد  وق��ال 
تعليمات  وتلقى  خمتلفة  امكنة  من  مكوناتها  ا�سرتى  بعدما  قنابل 

عرب النرتنت.
وا�ساف »كان حتدث عن قتل جنود امريكيني عائدين من العراق 
 )...( بريد  مكاتب  تفجري  عن  حت��دث  وك��ان   )...( وافغان�ستان 

و�سيارات لل�سرطة يف نيويورك«.
وتابع ان بيمنتيل كان �سنع قنبلة يف اب/اغ�سط�س الفائت لكنه 
�سار اكرث ن�ساطا بعد 30 ايلول/�سبتمرب املا�سي، تاريخ مقتل المام 
الهام  م�سدر  �سكل  ال��ذي  العولقي  ان��ور  املتطرف  اليمني  المريكي 

بالن�سبة اليه.
ولحقا الحد، �ستوجه اىل امل�ستبه به ر�سميا تهمة التاآمر بهدف 

�سنع قنبلة لغرا�س ارهابية وحيازة مواد متفجرة.

ياأتي عيد ال�سكر 
(Thanksgiving)

ما هو عيد ال�سكر و ملا يحتفل به يف امريكا فقط 

يف الوليات املتحدة يف رابع يوم خمي�س من �سهر ت�سرين الثاين 
، وتن�سغل  من كل عام))يف كندا الأثنني الثاين من ت�سرينالأول(( 
املتنوعة  الأطعمة  من  وط��اب  لذ  ما  باإعداد  الأمريكيات  الن�ساء 
قومي  عيد  هو  ال�سكر  وعيد  الرومي.  الديك  راأ�سها  على  ياأتي  التي 
اليوم  هذا  ويف  اأ�سمها،  من  يبدو  كما  دينية  منا�سبة  ولي�س  علماين 
من  الأوائ���ل  الأمريكيني  لإن��ق��اذ   ˆ بال�سكر  الأم��ريك��ي��ون  يتقدم 
الأ�سر  �سمل  تلم  التي  املنا�سبات  اأهم  من  ويعترب  والهالك.  املجاعة 

والأ�سدقاء.
ملاذا يحتفل الأمريكيون بعيد ال�سكر

يعود الحتفال بعيد ال�سكر اإىل اأوائل القرن ال�سابع ع�سر عندما 
ا�سطهاد  من  هربا  الأمريكية  القارة  اإىل  الأوروبيني  هجرة  بداأت 
الكن�سية الجنليزية لهم. وهاجر بع�سهم من بريطانيا اإىل هولندا 
ماي  ا�سمه  خ�سبي  قارب  منت  على  الأمريكي  ال�ساحل  اإىل  ثم  ومن 
فيها  مات  و�ساقة،  طويلة  الرحلة  وكانت   ،Mayflower ف��الور 

الكثري منهم. 
لولية  ال�سرقي   Åال�ساط اإىل  النهاية  يف  ال��رح��ل��ة  وو���س��ل��ت 

ما�سات�سو�ست�س يف �سهر ت�سرين الثاين من عام 1621.
غري اأن و�سولهم تزامن مع دخول ف�سل ال�ستاء الذي يتميز بالربد 
اأهلكت معظمهم  التي  الثلوج  الغزيرة عالوة على  القار�س والأمطار 

الذين جهلوا طرق ال�سيد والزراعة .
جاءت  الأوائ��ل  البي�س  الأمريكيني  جناة  اأن  للده�سة  املثري  ومن 
على يد اثنني من الهنود احلمر الذين تعر�سوا لالإبادة على اأيديهم 

فيما بعد
تعليم  يف  �سرعا  اللذان  »�سكوانتو«  و  »�سامو�سيت«  هما  والإثنان 

الأوربيني البي�س �سيد الطيور واحليوان وال�سمك وزراعة الذرة.
ووجهوا  بالنعمة  الحتفال  الأوائ��ل  الأمريكيون  قرر  هنا  من 
مبا  لالحتفال  اإليها  ينتمون  التي  والقبائل  الهنديني  اإىل  الدعوة 
وطيورا  الرومي  الديك  فيه  وتناولوا  ال�سكر  عيد  حينذاك  اأ�سموه 

اأخرى،
غري اأنه ومبرور الوقت اقرتف الأوروبيني الأبي�س العديد املذابح 
ال�ستيالء  و قمعهم طمعا يف  واأمعنوا يف قهرهم  الهنود احلمر  �سد 

وال�ستحواذ على املزيد الأرا�سي التي كانت تقع حتت �سيطرتهم.
حتى  �سنوي  حدث  اإىل  الهالك  من  بالنجاة  الحتفال  وحت��ول 
اأعلنه الرئي�س اأبراهام لنكولن عام 1863عيدا ر�سميا للبالد اأطلق 
نوفمرب  �سهر  من  الأخري  اخلمي�س  يف  به  ويحتفل  ال�سكر  عيد  عليه 

من كل عام

كاتب Nطابات اأوباما يوؤلف م�سل�سال 
كوميديا عن البيâ االأبي�س

 
يحّول كاتب خطابات �سابق للرئي�س الأمريكي باراك اأوباما خربته 
�سي«  بي  »اإن  �سبكة  وطلبت  كوميدي.  م�سل�سل  اإىل  الأبي�س  البيت  يف 
حلقة جتريبية من امل�سل�سل الذي يحمل ا�سم »1600 بني«، وهو عنوان 
البيت الأبي�س. وي�سارك يف كتابة امل�سل�سل جون لوفيت الذي ا�ستقال 
من وظيفته ككاتب خطابات لأوباما، �سعيًا اإىل فر�س اأو�سع يف هوليوود. 
ويرّكز العمل على اجلانب الكوميدي من يوميات عائلة رئا�سية خيالية 

جديدة تتاأقلم مع انتقالها اإىل البيت الأبي�س

قالت �سحيفة )نيويورك تاميز( الأمريكية اإن 
حالة  يواجه  م�سر  يف  احلاكم  الع�سكري  املجل�س 
املتظاهرين  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سريع،  النهيار  من 
اليوم احتجاجات حا�سدة بعد يوم من  يخو�سون 
عر�س احلكومة ا�ستقالتها على املجل�س الع�سكرى.

املتظاهرين  توحد  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
م�ساهد  الأذهان  اإىل  يعيد  الع�سكري  املجل�س  �سد 
بالرئي�س  اأطاحت  التي  25يناير  ثورة  مظاهرات 
غ�سون  يف  مبارك  ح�سني  حممد  ال�سابق  امل�سري 

18يوما فقط.
مواجهات  اإىل  تفاقمت  املظاهرات  اأن  واأ�سافت 
وا�ستباكات متوترة جديدة تعمق ال�سعور بالأزمة 
حيث يتالقى مئات الآلف من املحتجني، يف ميدان 
التحرير وغريها من ميادين م�سر، فى اأكرب اختبار 

للمجل�س الع�سكري يف ت�سليم ال�سلطة.
ب��اأن  ت��وؤك��د،  ال��ت��ق��اري��ر  بع�س  اإىل  واأ����س���ارت 
ا�ستقالة احلكومة  الع�سكري احلاكم قبل  املجل�س 
الزعماء  مع  يجتمع  املجل�س  واأن  املوؤقتة،  املدنية 
رئي�س  من�سب  فى  منهم  اأي  لتعيني  ال�سيا�سيني، 
التطورات  اأن مثل هذه  واأ�سافت  الوزراء اجلديد، 
يوؤ�سر  ما  وهو  مبارك،  حكم  اأيام  اأواخ��ر  يف  جرت 
اأواخر  يف  يكون  قد  م�سر  على  الع�سكر  حكم  باأن 

اأيامه.
ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن املناخ ال�سيا�سي احلايل 
الذي يت�سم بت�سلط ال�سرطة على املتظاهرين اأثار 

املجل�س  باأن  اعتقاد  وهناك  ب�سدة،  النا�س  غ�سب 
قمة  على  بقائه  اأج��ل  من  لعبة  يلعب  الع�سكري 

ال�سلطة يف م�سر على املدى الطويل .

اأكد اأن �سقوط الأ�سد �سيمثل �سربة ا�سرتاتيجية لطهران

يتب≤   ⁄ الــقــومــي:  لــالأمــن  ــا  ــام اأوب م�ست�سار 
واالأ�سد اˆ  حــõب  هما   Úحليف  iسو� ــران  الإي
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اعتمد   : اˆ  حلزب  ودم�سق  طهران  اإ�ستخبارات 
على نف�سك بتوقيت القرارات يف احلرب الو�سيكة

اللبناين قد تلقى خالل  اأن حزب اˆ  »اأخبار بلدنا« الأردين  علم موقع 
جهازي  يف  كبار  م�سوؤولني  مع  الع�سكري  امل�ستوى  من  فيه  لقادة  اإجتماع 
اأن يعتمد احلزب على  واإيران تعليمات م�سددة ب�سرورة  �سوريا  اإ�ستخبارات 
نف�سه يف تقدير توقيت قرار احلرب الو�سيكة، وربطها باأي عمليات ع�سكرية 
املفاجئة  الع�سكرية  ال�سربات  واأن  واإيران، خ�سو�سا  �سوريا  نوع �سد  اأي  من 
احلزب  بني  ال�سرية  الإت�سالت  خطوط  ت�ستهدف  قد  وطهران،  لدم�سق 
والعا�سمتني، وبالتايل فاإن دم�سق اأو طهران قد ل تكونا قادرتان على اإر�سال 
باإ�ستعمال  اأن يتخذ قرار  فاإن احلزب عليه  اأوامر م�سفرة، لذلك  اأو  اإ�سارات 
مفرط للقوة ال�ساروخية بعد فرتة وجيزة من اإندلع مواجهة ع�سكرية يف 

�سوريا اأو اإيران.
على  وطهران  دم�سق  فاإن  الأردين  بلدنا«  »اأخبار  موقع  م�سادر  وبح�سب 
قناعة باأن تكثيف القوة ال�ساروخية حلزب اˆ يف �سماء املدن الإ�سرائيلية 
من �ساأنه اأن ينقل املعركة ال�سيا�سية والإعالمية اىل اأمريكا و اأوروبا، التي 
مثل  اإ�سرائيل،  على  ال�سغط  تخفف  اأن  �ساأنها  من  وحلول  خلطوات  �ست�سارع 
وقف العمليات الع�سكرية فورا �سد دم�سق اأو طهران، خ�سو�سا واأن التعليمات 
اإ�ستهداف املطارات واملوانÅ وامل�سانع يف  الإيرانية وال�سورية ق�ست باأن يتم 
كربيات املدن الإ�سرائيلية ل�سل ع�سبها الإقت�سادي، وحتييدها عن املعركة.

اللبناين  اأن حزب اˆ  الر�سمية ت�سري اىل  التقديرات غري  اأن  ي�سار اىل 
قد طور خططا للمواجهة الع�سكرية مع اإ�سرائيل، وتغيري وقائع اأي مواجهة 
اإحتالل  تنفيذ  على  احل��زب  مقاتلي  من  الآلف  تدريب  خالل  من  جديدة 
على  اإ�سايف  �سغط  لت�سكيل  الأ�سرائيلية  الأرا�سي  من  كيلومرتات  لب�سعة 
اأن حزب اˆ ميتلك نحو  اأخرى تقول  العاملي، و�سط تقديرات  العام  الراأي 
امل�ستويات، جزء كبري منها مت تطويره ذاتيا  األف �ساروخ من خمتلف  مائة 

خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية

اجلدد  ليبيا  حكام  من  �سرتون  الإ���س��الم:  �سيف 
ال���ق���ذايف ط��ي��ل��ة 40 ع��ام��ًا م���ن  ت���رون���ه  م���ا مل 

التوا�سل  مواقع  اإىل  بالإ�سافة  الإخبارية،  املواقع  من  الكثري  تتناول 
القذايف وهو يحظى مبعاملة ودية من  الجتماعي، فيديو يظهر فيه �سيف 
ع�سريا  اأو  دواء  يريد  كان  اإذا  ما  عن  �ساألوه  اأنهم  حتى  الزنتان،  ثوار  قبل 

لي�سربه، فرد عليهم �سيف الإ�سالم: »ل �سكرا واˆ ل اأريد«.
لليبيا،  اجل��دد«  »احلكام  من  �سخر  القذايف  معمر  العقيد  جنل  اأن  غري 
وخاطب الثوار الذين يحيطون به: »بعد فرتة من الزمن �ستجربون هوؤلء 
اخلويلدي  احلكيم  عبد  بال�سم  وخ�س  حقيقتهم،  على  وتعرفونهم  احلكام 
بلحاج، قائد املجل�س الع�سكري للثوار يف طرابل�س، الذي ظهر كقائد لعملية 

حترير العا�سمة الليبية طرابل�س )عملية فجر عرو�س البحر(.
احلكام  ه��وؤلء  اأن  »�ستجدون  ال�ساخر:  كالمه  الإ���س��الم  �سيف  وتابع 
)مالئكة( ومثل الع�سل، واˆ قدمت لهم الكثري من اخلري يف ال�سابق، ولكن 

مل اأجد فيهم ذرة خري«.
وقال اأحد الثوار ل�سيف الإ�سالم: »با�سم ال�سعب الليبي نوؤكد اأننا �سن�سمن 
لك حماكمة عادلة، ولن نظلمك، بل �سنوفر لك اأي حمام تريده، واإذا كنت 
اإخوانك  بني  �ساملا  �ستعي�س  فاإنك  بريئا،  كنت  واإن  ج��زاءك،  �ستنال  مذنبا 

الليبيني الطيبني«.
وق�سما  القتل،  او  ال�سجن  م�سريي  ما  اأعرف  ل  »اأنا  الإ�سالم:  �سيف  فرد 
باˆ اإذا م�سيتم وراء فكرهم )احلكام اجلدد( �سرتون منهم ما مل ترونه من 

القذايف الذي حكمكم اأكرث من 40 �سنة .

االأموال ووقف  العالقات  بقطع  وتهدد  عبا�س-م�سعل  لقاء  الإa�سال  ت�س¨ط  اإ�سرائيل 
ال�سادر  ع��دده��ا  يف  معاريف  �سحيفة  ذك���رت   
حثيثا  جهدا  تبذل  الأمريكية  الإدارة  اأن  اليوم 
بالتعاون مع اإ�سرائيل من اجل ال�سغط على ال�سلطة 
الفل�سطينية وم�سر للحيلولة دون ت�سكيل حكومة 
دون  وح��م��ا���س  فتح  حركتي  ب��ني  وطنية  وح���دة 

العرتاف ب�سروط الرباعية الدولية.
واأفادت ال�سحيفة اأن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي 
اإىل  اللهجة  �سديدة  ر�سالة  نقل  نتنياهو  بنيامني 
اجلانب امل�سري قبل عدة اأيام مفادها باأن اإ�سرائيل 
مل  اإذا  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  العالقات  �ستقطع 

تعرتف تلك احلكومة ب�سروط اللجنة الرباعية.
التي  الدولية  الرباعية  اللجنة  اأن  اإىل  وي�سار 
ت�سم كل من –الوليات املتحدة، ورو�سيا، والحتاد 
�سروطا  و�سعت  قد  املتحدة-  والأ·  الأوروب���ي، 
فيها  ت�سارك  اأو  ت�سكلها  حكومة  ب��اأي  ل��الع��رتاف 
يف  النتخابات  يف  فوزها  اأعقاب  يف  حما�س  حركة 
ال�سروط  تلك  وتت�سمن   ،2006 عام  يناير  من   25
العرتاف باإ�سرائيل، واحرتام التفاقيات ال�سابقة 
عن  والتخلي  الفل�سطينية،  ال�سلطة  وقعتها  التي 

املقاومة.
اأن م�ست�ساري نتنياهو كانوا  ولفتت معاريف اإىل 
التن�سيق  يف  خطري  تدهور  من  م�سبقا  ح��ذروا  قد 
الأمني بني ال�سلطة الفل�سطينية واإ�سرائيل اإذا مل 

تقبل احلكومة اجلديدة �سروط الرباعية.
القوات  دخ���ول  ب���اأن  اأي�سا  اإ���س��رائ��ي��ل  وه���ددت 

الإ�سرائيلية اإىل مناطق ال�سفة الغربية �سيتم دون 
�سابق اإنذار اأو تن�سيق من اأجل ما ت�سميه  احلفا® 

على اأمن اإ�سرائيل .
واأعلن نتنياهو عدة مرات يف املا�سي بان دعوته 
�سروط  وب���دون  املبا�سرة  امل��ف��او���س��ات  ا�ستئناف 
م�سبقة مع ال�سلطة لن تكون ذات قيمة اذا ما اقام 

لن  مو�سحا  حما�س  مع  وح��دة  حكومة  م��ازن  اب��و 
نتمكن من ادارة مفاو�سات مع حكومة يدعون فيها 

اىل ابادتنا .
واحد>  <�سندوق  ك��ان  اذا  نتنياهو  و���س��دد 
التحويالت  اإ�سرائيل  ف�ستوقف  وحلما�س،  لل�سلطة 

املالية للفل�سطينيني ب�سورة دائمة  .

 اأعلن امل�سري حممد ح�سني طنطاوي 
قبول ا�ستقالة حكومة الدكتور ع�سام 
اأداء  يف  بال�ستمرار  وتكليفها  �سرف 
جديدة  حكومة  ت�سكيل  حلني  عملها 
ل��ه��ا ك��اف��ة ال�����س��الح��ي��ات، واج���راء 
موعد  يف  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
وا�ستعداد   ، القادم  يونيو   30 غايته 
من  امل�سوؤولية  عن  للتخلي  املجل�س 
اقت�سى  اإذا  �سعبي  ا�ستفتاء  خ��الل 
النتخابات  واإج���راء  ذل��ك..  الأم��ر 

الربملانية يف موعدها املقرر. 
متلفز  خطاب  يف  طنطاوي  وق��ال 
ال��ق��وات  اإن  امل�����س��ري  ال�����س��ع��ب  اإىل 
ال�سعب  ل�سلطة  امل�سلحة لي�ست بديال 
ال�سلطة،  على  للح�سول  نطمح  ومل 
النف�س  �سبط  نلتزم  زلنا  »ما  م�سيفا 
يف  رجعة  ول  الدرجات،  اأق�سى  اإىل 
ارت�ساه  الذي  الدميقراطي  التوجه 

ال�سعب«.
يرتاجع  »القت�ساد  اأن  واأ���س��اف 
ب�سكل ملحو®، وكلما اقرتبت الأمور 
اإىل  من ال�ستقرار وقع حدث يجرنا 
البالد  »اإدارة  اأن  اإىل  م�سريا  اخللف« 
يت�سورها  ال��ت��ي  بال�سهولة  لي�ست 
الوحيد  »ولوؤنا  وا�ستطرد  البع�س«. 

ل�سعب م�سر«.
املجل�س  اأن  »العربية. نت  و علمت 

�ساعات   5 دام  الذي  اجتماعه  خالل 
مع القوى ال�سيا�سية مت التفاق على 

النقاط التالية:
فى  الربملانية  النتخابات  اإجراء 

موعدها دون تغيري.
للجمهورية  جديد  رئي�س  انتخاب 

يف موعد اأق�ساه 30 /2012/6.
تعيني حكومة اإنقاذ وطني.

بجميع  للعنف  ال��ف��وري  ال��وق��ف 
�سوره يف التحرير وكل امليادين، التي 

ت�سهد مظاهرات.

تعوي�س اأ�سر ال�سهداء وامل�سابني.
ال�سلمي  الع��ت�����س��ام  ح��ق  كفالة 

للمتظاهرين.
املعتقلني،  كل  عن  الفوري  الإفراج 
ال�سبت  م��ن��ذ  اعتقالهم  مت  ال��ذي��ن 

املا�سي.
على  الت��ف��اق  مت  ذل��ك  خ�سم  يف 
من  امل�����س��ري��ة  الأم����ن  ق���وات  �سحب 
التحرير.  مبيدان  املحيطة  ال�سوارع 
اإن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت  ف��ي��م��ا 
خرطو�س  لطلقات  تعر�ست  قواتها 

واأكدت  مند�سني.  من  نارية  واأع��رية 
عمل  جمموعات  بت�سكيل  تقوم  اأنها 
النريان  اإط��الق  يف  املتورطني  ملعرفة 
يف  ال�سرطة  وقوات  املتظاهرين  على 

املحافظات.
و اأكد �سامح عا�سور نقيب املحامني 
بح�سب بوابة الأهرام اأنه مت التفاق 
ا�ستقالة  قبول  على  اللقاء  خ��الل 
جترى  واأن  ���س��رف،  ع�سام  حكومة 
ال�سعب  ملجل�سي  املرتقبة  النتخابات 
وال�سورى يف موعدها املقرر من الثامن 

والع�سرين من نوفمرب اجلارى.
وكذلك التفاق على عقد اجتماع 
لحق لبحث اإ�سدار قانون لالنتخابات 
اأع�ساء  واإختيار  املقبلة  الرئا�سية 
تتوىل  التي  التاأ�سي�سية،  اجلمعية 
امل�سري  الد�ستور  و�سياغة  اأع���داد 

اجلديد.
اإنه مت التفاق  اإىل  واأ�سار عا�سور 
الدولة  اأن تتوىل  اللقاء، على  خالل 
رعاية اأ�سر ال�سهداء وعالج امل�سابني 
فى اأحداث الثورة على نفقة الدولة، 
متثل  املطالب  هذه  اأن  عا�سور  واأك��د 
م���امت ال��ت��واف��ق ع��ل��ي��ه ب���ني ال��ق��وى 
تعك�س  التى  املختلفة،  ال�سيا�سية 

ال�ستجابة ملطالب املتظاهرين

ـــذايف  ـــق ــر وال ــل ــة هــت ــاي ــه ـــن ن ــي وا�ـــســـتـــخـــراê الــــدرو�ــــس م qــتــنــح ــل اأردوZــــــــان يـــدعـــو االأ�ـــســـد ل

للجمهورية  رئي�س  وانتخاب  جديدة  حكومة  ت�سكيل  طنطاوي:  امل�سر 
�سعبي  با�ستفتاء  ال�سلطة  لت�سليم  وم�ستعدون  يونيو   30 قبل 

دعا رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان 
الثالثاء الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد اإىل التنحي 
من  درو���س  وا�ستخراج  واملنطقة،  �سعبه  مل�سلحة 
نهاية الزعيم النازي اأدولف هتلر والزعيم الليبي 

معمر القذايف.
عن  ال��رتك��ي��ة  )زم����ان(  �سحيفة  م��وق��ع  ون��ق��ل 
حلزب  برملاين  اجتماع  خ��الل  دعوته  اأردوغ���ان 
العدالة والتنمية الذي يرتاأ�سه، الأ�سد اأن ي�ستقيل 
»من دون اإراقة املزيد من الدماء والت�سبب باملزيد 
وبلده  �سعبه  �سالم  م�سلحة  اأج��ل  ومن  الظلم  من 

واملنطقة«.
ودعا اأردوغان يف موجة جديدة من الإنتقادات 

من  ال��درو���س  ا�ستخال�س  اإىل  ال�سوري  الرئي�س 
هتلر  اأدول��ف  النازي  للزعيم  املاأ�ساوية  النهاية 

والزعيم الليبي معمر القذايف.
وقال اإن »الأ�سد يظهر ليقول انه �سيقاتل حتى 
القتال  تقاتل؟..  �سوف  من  عليكم،  باˆ  امل��وت.. 
�سد �سعبك لي�س بطولة، بل جÍ.. اإذا كنت ترغب 
�سد  امل��وت  حتى  معركة  خا�س  �سخ�س  ب��روؤي��ة 
�سعبه، فاألق نظرة على اأملانيا النازية، وعلى هتلر 

ومو�سوليني ونيكولي ت�ساو�سي�سكو يف رومانيا«.
»اإذا مل تتمكن من ا�ستخال�س الدرو�س  واأ�ساف 
من اأي منهم، فانظر اإىل الزعيم الليبي الذي قتل 
قبل 32 يومًا بطريقة مل يرغب بها اأي منا والذي 

ا�ستخدم التعبري ذاته الذي ا�ستخدمته«، يف اإ�سارة 
اإىل قول الأ�سد انه �سيقاتل حتى النهاية.

الذي وقع  الهجوم  الرتكي  الوزراء  رئي�س  ودان 
اأت��راك  حجاجًا  تقل  ح��اف��الت   3 على  الإث��ن��ني 
عائدين اإىل تركيا عرب الأرا�سي ال�سورية، وطالب 
الأ�سد مبالحقة منفذي الهجوم وكذلك امل�سوؤولني 
يف  الرتكية  البعثات  على  �سابقة  هجمات  ع��ن 

�سوريا.
الإثنني  ح��ذر  الرتكية  احلكومة  رئي�س  وك��ان 
اأم  عاجاًل  »ال�سقوط  نظامه  م�سري  اأن  من  الأ�سد 
عرب  حكمه  على  احلفا®  ميكن  ل  واأن��ه  اآج���اًل«، 

ا�ستخدام القوة الع�سكرية �سد ال�سعب.
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وجهه يف  حجر  اإ¤  املجتمع  على  ــرة  ــائ K ــن  م املـــهـــدي...  علياء 

املــبــارة لتحديدبطل  الــريــاVــس  ي�سال  اليمنية   ـــة  االزم منتخبي 

اأمنية طلعت 
  

مالحظة عابرة: 
ث��ائ��رة« اح��ت��وت على ع��دة �سور  م��دون��ة »م��ذك��رات 
يف  يجل�س  متامًا   mع��ار اآخ��ر  فتى  ومعهم  عاريات  لفتيات 
ان�سان  اأي  وجه  يف  الذكري«  ع�سوه   « عورته  ي�سع  و�سع، 
ترك  ملاذا  ال�سوؤال:  �سريعًا.  ولو  حتى  ال�سورة  على  مير 
املراأة  على  وركز  العاري  الذكر  �سورة  املحرو�سة  اأهل  كل 
العارية؟ ل اأنتظر الإجابة الآن، لكنني متاأكدة اأن علماء 
النف�س والجتماع �سوف ي�سعون مالحظتي قيد الدرا�سة 
ال�سوؤال  على  و�سيجيبون  امل�سرية  لل�سخ�سية  التحليلية 

ب�سراحة �سديدة، رمبا بعد ع�سرة اأعوام من الآن. 
مو�سوعي  ب��ادئ��ة  الكتابة،  ت��اب��وه  ك�سرت  اأن  وبعد 
املهدي  ماجدة  علياء  عامل  اإىل  ندخل  دعونا  مبالحظة، 
علياء،  اجل�سد«.  »تابوه  بكثري  اأكرب  تابوهًا  ك�سرت  التي 
تتجاوز  مل  اأن��ه��ا  مالحمها،  م��ن  تبدو  التي  الفتاة  تلك 
جتاوزت  اأنها  اإعالنها  رغ��م  عمرها،  من  ع�سر  ال�سابعة 
ما  املهدي،  ماجدة  بعلياء  نف�سها  �سمي  oت والتي  الع�سرين، 
يحمل  اأن  يف  الأم  باأحقية  واقتناعها  اإميانها  على  دلل  oي
�سورها  بن�سر  قامت  الأب،  مثل  مت��ام��ًا  ا�سمها  اأبنائها 
م�سر،  يف  ثائرة«  »مذكرات  الثانية  مدونتها  على  عارية 
الدولة التي يلقبها كثريون بالدولة الإ�سالمية ال�سرقية 
قليلة  �سطور  ب�سعة  علياء  تن�سر  ال�سور  مع  املحافظة. 
تقول فيها: حاكموا املوديلز العراة الذين عملوا يف كلية 
الفنون اجلميلة حتي اأوائل ال�سبعينات و اخفوا كتب الفن 
و ك�سروا التماثيل العارية الأثرية، ثم اخلعوا مالب�سكم 
و انظروا اإيل اأنف�سكم يف املراآة و احرقوا اأج�سادكم التي 
حتتقروها لتتخل�سوا من عقدكم اجلن�سية اإيل الأبد قبل 
اأن توجهوا يل اإهاناتكم العن�سرية اأو تنكروا حريتي يف 

التعبري.
مبجرد اأن ننزل بب�سرنا قلياًل نحو التعليقات ال�سادرة 
الوقح  ال�سباب  م��ن  ك��ث��ريًا  �سنجد  امل��دون��ة،  زائ���ري  م��ن 
واخل���ارج عن ح��دود الأدب والأع���راف والأدي���ان، رغم 
الرزيلة  يحاربون  مفرت�س،  هو  وكما  ب�سببابهم،  اأنهم 
على  ك��ام��اًل  بالتعري  امل���الأ،  على  علياء  اقرتفتها  التي 
�سفحات الإنرتنت. رمبا جند بع�سًا من هوؤلء وبعيدًا عن 
واملوديالت  الغربيات  لأج�ساد  دائمًا  زائرًا  علياء،  ج�سد 
من  العديد  يعمد  اأجنبية،  اأخ��رى  مواقع  يف  الأمريكية 
يتمكنوا  كي  الإنرتنت  »بروك�سي«  ك�سر  اإىل  العرب  اأبناء 
للن�ساء  العارية  الأج�ساد  حركة  ومتابعة  ت�سفحها  من 
التي  »البورن«  اأف��الم  عن  ناهيك  العاملية.  ال�ساحة  على 
ت�سمل ن�سخًا عربية، ويتم تبادلها عرب البلوتوث، ما جعل 
دولة مثل ال�سعودية، ت�سدر قرارًا ذات يوم بعدم تداول 
بيع و�سراء اأجهزة املحمول التي حتوي تقنية البلوتوث، 
وذلك ب�سبب الف�سائح التي خرجت من حدود اململكة عرب 

الف�ساء البلوتوثي العربي والغربي. 
عليه،  اأحدهم  علق  الذي  ج�سدها،  عن  وبعيدًا  علياء 
يف  قائاًل  يتعرى!  اأن  ي�ستحق  ال��ذي  باجلميل  لي�س  باأنه 
تعليقه:« يععع اإيه القرف ده«. متتلك مدونة بداأتها منذ 
عام 2008، حتمل نف�س ال�سم »مذكرات ثائرة«، ولكنها 

من خاللها تقدم اأفكارها اأو تعرب عن اأ�سبابها التي جعلتها 
تقرر اخلروج عن املجتمع وقلب تابوهاته راأ�سًا على عقب، 

بهذه الطريقة املدوية!!!
تتحدث  مفرو�سة«  بنات  مذكرات   « بعنوان  مدونة  يف 
باأ�سلوب ب�سيط ولكنه ذكي جدًا، عن التفرقة يف الرتبية 
منح  يتم  حيث  والبنت،  الولد  بني  الواحد،  البيت  داخل 
اأخته  على  الو�ساية  حق  وكذلك  اأكرث  �سالحيات  الولد 
على  الت�سييق  اإىل  اإ�سافة  �سنًا،  منه  اأكرب  كانت  لو  حتى 
خمابراتي  ب�سكل  ت�سرفاتها  ومراقبة  البنت  حركة 
من  وجريانها  زمالئها  مع  التعامل  اأو  التحدث  من  ومنعها 
وح�سر  عليها،  امللب�س  من  معينة  نوعية  وفر�س  الذكور، 

وظائفها يف احلياة داخل ج�سدها، تقول علياء: 
الم  oت عندما  جم��ازي(  )تعبري  تهتز  الأر���س  اأن  اأ�سعر 
فتاة علي تعر�سها للتحر�س اأو الإغت�ساب.. و هي لها حق 
لتنجزه  الكثري  لديها  اإن�سانة  الأنثي  ذنب!!  لي�س عليها  و 
كي�س  لي�ست  و  اإحرتامها  يجب  م�ساعر  ولديها  حياتها  يف 
�سابون ع�سان تبقي �ساعت لالأبد لو تعر�ست لالإغت�ساب 
اأو حتي لو اأحبت!! يقولون اأن من ل ترتدي املالب�س التي 
للخر�سانة  كده  بعد  هتو�سل  )اللي  »حمت�سمة«  يرونها 
امل�سلحة كاأن اللي حتت الهدوم دي م�س اإن�سانة( ت�ستاهل 
يعتدي  حق  ليه  حمد�س  ملط  قالعني  لو  يجرالها..  اللي 
احنا  ب�سر..  ،احنا  متحركة  اأج�ساد  م�س  احنا  علينا.. 
بتحرتم  فيها  النا�س  اللي  املتح�سرة  البالد  من  اأقل  م�س 

بع�س و القوانني فيها بتحا�سب اجلناة!«
الإليكرتونية،  الر�سائل  من  بع�س  الفتاة،  تنقل  كذلك 
 »forward« ب�سيغة  ت�سلمها  على  جميعًا  نعتاد  التي 
ال�سذاجة،  اإىل  تقرتب  دينية  م�سامني  حتمل  ما  وغالبًا 
ع�سرين  اإىل  الر�سالة  هذه  اأر�سلت  لو  اأنك  يخربك  كاأن 
اإذا  اأو  ح�سنات،  عددهم  اأ�سعاف  �ستغنم  اأ�سدقائك،  من 
اأ�سعافها  اˆ  يعطيك  م���رات،  ع�سرة  اˆ  ا�سم  ذك��رت 
ح�سنات، حيث تعلق مقتب�سة من الفنان الكوميدي عادل 
اأوردتها  التي  الر�سائل  ومن  بتح�سب«.  »واحل�سابة  اإمام: 
بطريقة  ولكن  عام،  ب�سكل  الن�ساء  من  ت�سخر  التي  تلك 
فقط  خطوات  ثالث  اإىل  الرجل  يحتاج  حيث  كوميدية، 
لكي يتعامل مع ماكينة ال�سحب الآيل، بينما حتتاج املراأة 
وغبي  منظم  غري  كائن  لأنها  نظرًا  خطوات  ع�سرة  اإىل 
املoزحة  هذه  على  علياء  وتعلق  بزينته.  �سوى  يهتم  ول 

قائلة: 
»عندما جربت اإ�ستعمال تلك املاكينات لأول مرة ،كنت 
يف الثانية ع�سر و مل اأحتاج اإيل قراءة مثل تلك التعليمات 
املهينة... بل �ساعدت من هم اأكرب �سنا مني من الرجال يف 

اإ�ستعالها!!!...
منذ  اأواجهها  التي  العن�سرية  املواقف  بع�س  اإليكم 

طفولتي...
ل  جريئة  فتاة  لأين  زمالئي  �سخافات  واجهت  عندما 
اللعب  ت�سكت عن حقها و ل تخاف من احل�سرات و حتب 

بالطني اتهموين باأنني األعب »لعب الولد« »!!! 
الزراعة وال�سيانة  اأف�سل ح�سور ح�س�س  عندما كنت 
املنزيل  الق��ت�����س��اد  ح�س�س  م��ن  م��زوغ��ة  اأح��ب��ه��ا  ال��ت��ي 

املفرو�سة على البنات، اتهموين باأنني م�سرتجلة.

عندما ح�سلت على املركز الأول يف اإمتحانات اإبتدائي، 
م�س  الولد:  لزمالئي  قال  املدر�س  ي�سجعني  اأن  من  بدل 

عيب بنت تطلع الأوىل عليكو!!!«!!! 
عندما تواجهني عبارات مثل : البنت لزم يكون �سوتها 

واطي وم�س كل ال�سغل منا�سب لل�ستات.
عندما انربى اأحد املدر�سني اأمامي باقرتاح عدة حلول 
يف  تقعد  ال�ستات  اإن  منها  كان  البطالة  م�سكلة  ل�  هطلة 

البيت وت�سيب ال�سغل للرجالة.... الهطل!!!!
تعليق  يعلق  اأن  قبل  البو�ست،  هذا  يقراأ  من  كل  اأدعو 
اأو يفتحهم ويفتح خمه... اأن يغم�س عينيه  اآخر  اأهطل 
الرجال  مثل  مثلها  قوية  مبدعة  ذكية  اأنثى  اإنه  يتخيل 
..مل يحطمها املجتمع الذكوري البغي�س الذي يحيط بها 
كل  ..حت��ارب  حقوقها  ي�سلبها  اأن  الو�سائل  بكل  ويحاول 
يوم لدفع هذه التهامات العن�سرية ال�سخيفة التي تقف 

يف طريقها يف كل نواحي حياتها ». 
ل تتوقف علياء يف طرحها اخلا�س لأ�سباب خروجها 
متتد  بل  تلك،  عند  عليها  املتعارف  املجتمعية  الأطر  عن 
�سراحة  بكل  تعلن  اأنها  حيث  نف�سه،  الدين  مناق�سة  اإىل 
كان  منذ  الإ���س��الم  بدين  ت��وؤم��ن  تعد  ومل  ملحدة،  اأن��ه��ا 
اإحلادها  اأ�سباب  اأحد  على  نعرث  ورمبا  عامًا،   16 عمرها 
جملة  �سوى  فيها  تكتب  مل  والتي  لها  تدوينة  اآخ��ر  يف 
واح���دة: »اأي��ه��م��ا اأك���رث اإق��ن��اع��ًا؟« ث��م ت��ق��دم ع���ددا من 
من  اخللق  بدء  كيفية  ت�سرح  التي  العلمية  الفيديوهات 
بق�سة  اإياها  مقارنة  العظيم«،  »النفجار  نظرية  خالل 
كذلك  الثالثة.  ال�سماوية  الأديان  يف  وردت  التي  اخللق 
مع  جاليليو  ق�سة  ت�سرد  ت��دور«  »ولكنها  عنوان  وحت��ت 
الكني�سة الكاثوليكية، التي كادت اأن حتكم عليه بالقتل 
الأر�س  اأن  امل�ستحدثة،  مناظريه  عرب  اكت�سف  لأنه  نظرًا 
واأن  ال�سم�س  وحول  نف�سها  حول  وتدور  ال�سكل  بي�ساوية 
هناك كواكب اأخرى غري اأر�سنا، وذلك يف القرن اخلام�س 
ع�سر، وكيف اأن الفاتيكان قدم اعتذارًا هامًا جلاليليو يف 
ثمانينات القرن املا�سي، لياأتي ال�سيخ ال�سعودي بن باز يف 
تدور،  ول  م�سطحة  الأر���س  اأن  ويوؤكد  احلديث  ع�سرنا 
م�ستعينًا باآيات من القراآن. ول تهاجم علياء الأديان يف 
النتماء  يختار  من  لكل  احرتامها  تعلن  حيث  ذاتها،  حد 
لدين ما، لكنها تعلن وبقوة موقفها امل�ساد من رجال الدين 
التابعني لأي دين، حيث اأن مدونتها ل تخلوا من الهجوم 
خالل  من  علياء  اأي�سًا  تعرت�س  اأي�سًا.  �سنودة  البابا  على 
حتديد  على  �سغري«  م�سلم  م��ذك��رات   « بعنوان  تدوينة 
هوية الطفل الدينية يف �سهادة ميالده وفقًا لديانة والده 

رغم اأنه مل يخرت �سيئًا بنف�سه. 
متر علياء يف مدونتها على مو�سوعات عدة، لكنها وبال 
�سك ذكية يف التقاط امل�سهد الذي �ستعرب من خالله اإىل 
مو�سوعها، متاما مثلما �سخرت من حكومة م�سر وامل�سريني، 
اإنفلونزا اخلنازير مبذبحة كربى لحقت  الذين واجهوا 
ال�سحة  منظمة  تاأكيد  رغم  اخلنازير،  حيوانات  كافة 
الإن�سان  اإىل  احليوان  من  ينتقل  ل  الفريو�س  اأن  العاملية 
وان الإجراء الذي اتخذته م�سر، �سي�سر بالتوازن البيئي 
القراء  تعليقات  �سديدة  مبهارة  علياء  تر�سد  لديها. 
تعاملوا  اأنهم  وكيف  م�سر،  يف  اخلنازير  ذب��ح  خرب  على 

حيث  اأر�سه،  على  اˆ  لدين  انت�سارًا  باعتباره  الأمر  مع 
على  قائم  اخلنزير  لأك��ل  اˆ   Ëحت��ر اأن  العلم  اأثبت 
كانت  اإن  علياء،  وتت�ساءل  بحتة،  �سحية  علمية  اأ�سباب 
اأم ل؟ واأنه حتى لو كان قد  اخلنازير من خملوقات اˆ 
حرم اأكلها، فبالتاأكيد ل يطالبنا باإبادتها بهذه الطريقة 
نفعًا ما يف احلياة، حتى ولو كان  لها  اأن  الوح�سية، حيث 

اأكل خملفاتنا. 
بداية  منذ  بوك،  الفي�س  �سفحات  على  اعتدنا  وكما 
اجلماعات  �سد  كملحدة  حربها  علياء  تخو�س  انت�ساره، 
البالد  باقي  اأو  م�سر  يف  �سواء  اأ�سكالها  بكافة  الدينية 
العربية، وتقوم بف�سح »خمططاتهم الدنيئة لهدم م�سر« 
تلقبهم  كما  مدونتها،  �سفحات  على  لعتقادها،  وفقًا 

بالعرعر والعراعري واأنهم من بلد عرعر�ستان !!!!!
اإليكم  اأقدمها  اأن  ميكنني  ل  علياء،  مدونة  خالل  من 
كمادة د�سمة للنميمة اأو لل�سجب وال�ستنكار ورمبا ال�سباب 
وا�ستخدام اأو�ساف مثل » النحالل الأخالقي، و�سياع قيم 
اللي  اآدي   « القول  اإىل  بع�سهم  مثل  الذهاب  اأو  املجتمع«، 
�سيد  الدكتور  مثل  اأو  الثورة«،  و�سباب  الثورة  من  اأخدناه 
القمني الذي و�سفها باأنها خمتلة نف�سيًا، رغم انها تدافع 
ب�ساطة  وبكل  بل  اآرائه.  وتنا�سر  ب�سدة  عنه يف مدونتها 
نلتفت  �ساأقدمها لكم بو�سفها جر�سًا مدويًا لالإنذار، حتى 
جتاه  بناتنا،  جتاه  امل��راأة،  جتاه  اليومية  ممار�ساتنا  اإىل 
زميالت العمل واجلارات وحتى ال�سائرات دون ا�سم معلوم 
اأو  املرتو  يف  بجانبنا  اجلال�سات  اأو  ال�سارع،  يف  جوارنا  لنا 
امليكروبا�س اأو الأتوبي�س...فقط انظرن اإليهن بو�سفهن 
ب�سر ينتمني اإىل نف�س الطينة التي خلقكم اˆ منها ....
امراأة  ....هي  املالب�س  يف  معباأة  حلومًا  ولي�ست  ب�سر  هم 

ولي�ست جمرد ج�سد.

عبد الغني اليو�سفي

 ي���ااأت���ى ه����ذا ب��ع��د اق���ال���ة امل��درب��ني 
اليمنية   الزم��ة  منتخبي   ، وامل�ساعدين 
بعد  املباراة  حل�سم  الريا�س  ي�سال  اليوم 
�سغب املالعبغادر منتخبي الزمة اليمنيه 
امتام  بعد   �سنعاء   ال�سيا�سية  العا�سمة 
مباراة الت�سفيات  التى ا�ستمر�س مايقارب 
ع�سرة ا�سهر ، وبعد ان لعبو بكل مقدراتهم  
يف  عموم اليمن و�سجلو اهداف اقت�سادية 
، وارقام عددية يف ال�سحايا ،من امل�سجعني 
لعب   ان  وب��ع��د   ، واط��ف��ال  ون�ساء  �سيوخ 
مدربه   غياب  يف  مباراة  احلاكم   منتخي 
جراء ا�سابته  يف مبارة النهدين الدمويه  
ايل ا�سفرة  عن  ا�سابة  الهيئة الدارية 
بهيئته  املعار�س  الفريق  ولعب   ، للفريق 
وبت�سجيع   واملتكاملة  ال�سليمة   الداري��ه 
دويل  للفوز يف البطولة  بقوة ال�سالح  دون 

 ، الدميقراطيه  �سناديق  مبارات  اج��راء  
ايل ان الفريق املعار�س  وحقق فوزا علي 
العامة   واملن�سئات  وامل�ساكني   الب��ري��اء  
وم�سالح  وامل��دار���س   اجلامعات   والطالب 
واملوؤمتر   املعار�سة  اقر  الخ��ري،  ال�سعب  
ال�سياية   العبة   فريقيي  ق��وام   حتديد  
بعد انها  ميارات  حما�سية  دموية هدامة 
لل�سعب واليمن   ليعتزلو املدربني  وتبقي 
الهيئتان الداريه  يف نعيم  ويذهب ال�سعب 
ايل اجلحم  ليذهبو للتوقيع  علي مرا�سيم  
التعادل  لتعاد  او  الفوز   التفاق  العلن 
وال��ت��ي يت�سلب من  م��ن ج��دي��د   امل��ب��ارة  
ان�ساء احتاد   للرياظة    الدويل   الحتاد 
اللعاب ال�سيا�سية   وتعطي لليمنيني حق 
الخرتاع   نامل  امن العامل ان ينقل  مثل 
وام��ري��ك��اء علي  امل��ب��اراة ايل قطر   ه��ذه 
نف�س املنوال  يف حال وجود احلكم الدويل  
بلقب   يحوز  ان   املتوقع  من  الذي  اوباما  

يف  امريكاء(  خربت�سوف   ( جديد  عاملي 
يف  املعت�سمني  �سحب  بعد  القادمة  الي��ام 

امريكاء.

��سما �لفريقاä  �ملتوجها¿ �›  
�لريا�س مø �ملوD“ر وحلفائه :

الري��اين  علي   Ëعبدالكر الدكتور    
ال���دك���ت���ور اأب���وب���ك���ر ع���ب���داˆ ال��ق��رب��ي 
ال�ستاذ  حمد  علي  الرزاق  اأمة  الدكتورة 
احمد  الدكتور  الربكاين  �سعيد  �سلطان 
عبيد بن دغر الدكتور قا�سم �سالم �سعيد 
الأخ نبيل البا�سا مبخوت بن ما�سي �سالح 
جميديع  عبداˆ  �سلمان  �سامل  العامري 
علي  حممد  ال�سويف  حمود  مقد�سي  علي 
يا�سر مهدي علي عبدال�سالم علي القي�سي 
حممد  اجل���دري  حممد  ال��ع��زاين  اح��م��د 

يحيى �سذان اميان الن�سريي جربي ح�سن 
ابراهيم قا�سم حبي�س زيد اأبو علي يحيى 
الن�سريي  نا�سر  ال��ي��رثه  حممد  ال��ع��اب��د 
ر�سوان  الفتوح  احمد  البكري  عبدالعزيز 
عبداˆ  ال��ب��ح��ر  ع��ب��دال��ويل  احل��وب��اين 
ال�سايف  حممد  العوجري  فايز  الكب�سي 
ع��ب��داˆ غ��اÂ ر���س��اد ال��ر���س��ا���س �سالح 
عزيز  �سغري  القهايل  جماهد  ال�سيادي 
بن  علي  حممد  جليدان  حممود  جليدان 
ده�سو�س  زي���دان  ال��وزي��ر  ع��و���س  ج��الل 
�سعيد  علي  جمعان  ناجي  احلاوري  حممد 
الق�سيبي عبده اجلندي زيد الذاري عبده 

ردمان عارف الزوكا

 Ü�فيما يلي �طر�± �أحز
 ∑Îسûللقاء �مل�

�سعيد  يا�سني  با�سندوه  �سامل  حممد 

�سادق  اليدومي  اˆ  عبد  حممد  نعمان 

احمد  ال��وه��اب  عبد  الأح��م��ر  اˆ  عبد 

اليزيدي  حممد  علي  الريا�س  يف  الن�سي 

ابو بكر با ذيب عبد احلافß ثابت نعمان 

زيد  حممد  ح�سن  ال�سعدي  �سعيد  حممد 

عبده  الوجيه  احمد  �سخر  الريا�س  يف 

الرزاق �سالح خالد حورية م�سهور ح�سني 

عبد  علي  الريا�س  يف  الأحمر  اˆ  عبد 

علي  قحطان  حممد  حممد  القا�سي  ربه 

حممد علي النعيمي عبده غالب العديني 

حممد  يحيى  ا�سبع  اب��و  من�سور  يحيى 

ال�سامي حممد �سالح قرعة عبد اˆ علي 

ال�سدادي  الظاهري  �سميع  �سالح  عليوة 

خالد �سالح الوادعي حممد الغباري



ليبيا تعدد الزوجات -
مكافاأة لرجال الثورة-!!

اأ�سماء �سباح 
  

اثار خطاب م�سطفى عبد اجلليل رئي�س املجل�س النتقايل الليبي، 
الليبيات  الن�ساء  �سخط  امل��ح��ررة،  الليبية  امل��دن  اوىل  بنغازي  يف 
على  �سيعمل  بانه  �سرح  عندما  امل��راأة،  حقوق  جمال  يف  والنا�سطات 
واولها  ال�سالمية  ال�سريعة  مع  تتعار�س  التي  القوانني  كل  الغاء 

الغاء القانون الذي يحظر تعدد الزوجات.
كان هذه اخلطاب خالل مهرجان اعد لالحتفال ب�سقوط القذايف 
وانت�سار الثورة، ال انه مل يكن يرقى مل�ستوى احلدث، فبدل ان ي�سكر 
يف  م�سوؤولت  كافراد  م�ساركتهن  على  الليبيات  الن�ساء  اجلليل  عبد 
تلك احلرب التي دفعت املراأة حياتها ثمنا، وعر�سها احيانا اخرى 
ع�سر  حيث  اىل  للخلف،  �سنوات  اعادتهن  على  عمل  واطفالها، 
وجعلها  امل��راأة  فاأهان  �سجاعته  على  الرجل  يكافاأ  ان  اأراد  الظلمة، 

هدية ثانية وثالثة ورابعة، وكاأن املقاتل ل يكافاأ ال جن�سيا!!!
ال�سيا�سة،  عامل  يف  امل�ساركة  عن  متاما  الن�ساء  اق�سيت  وقد  هذا 
حيث مل توجد امراأة واحدة ع�سورة يف املجل�س النتقايل الليبي، يف 
حني انها �ساركت منذ اليوم الول يف الحتجاجات على ظلم القذايف، 
وخرجت اىل ال�سوارع هاتفة �سد القمع والتعذيب، وعذبت و�سجنت 
والطعام  وال�سالح  باملال  الثوار  و�ساعدت  اطفالها،  وقتل  واغت�سبت 
و�ساركت يف اطالق النار، ويف النهاية يطلب منها ا�سرتاحة املحارب 

يف املنزل فقد انتهى دورهن!!!
م�سلحة  به  يراد  كان  النظام  ل�سقاط  العمل  ان  البع�س  وين�سى 
اجلميع لي�س الرجال فقط، وان ا�سقاط النظام كان من املفرت�س ان 
ياتي باحلرية لكل افراد املجتمع الكبري وال�سغري وال�سود والبي�س 
والن�ساء والرجال، اذ مل يطالب ال�سعب با�سقاط النظام عن الرجال 

وابقاءه كامتا على نف�س الن�ساء!!
ان م�سطفى عبد اجلليل حتى مع كونه رئي�س املجل�س النتقايل 
ان  اذ  ارجتالية،  خطبة  خالل  اخر  �سن  او  قانون  الغاء  له  يحق  ل 
�سن قانون والغاء اخر يحتاج اىل جلنة لعداد الد�ستور فتقرر اي 
قانون يلزم و�سعه واي قانون ينبغي الغاءه وفقا مل�سلحة العباد، ثم 
ي�ستفتي عليه ال�سعب فان وافق كان به وان مل يوافق يتغري القانون 
لن القانون خلق لراحة النا�س، كل النا�س، وال ملا اراد الب�سر تنظيم 

حياتهم بالقوانني.
وهنا ينبغى على املراأة الليبية ان ت�ستعد ملواجهة النظام ال�سارم 
القادم يف حال مت الغاء كل ما مت اكت�سابه خالل ال�سنوات الربعني 
املن�سرمة، ل نعني بان القذايف كان ن�سريا للمراأة وي�سع قوانني على 
هواها وامنا كان مي�سح اجلوخ للغربيني الذي مار�سوا �سغوطات على 
نظامه من اجل ا�سالح حال الن�ساء اللواتي يعتربن ن�سف املجتمع، 
الليبية  امل��راأة  حققتها  التي  القليلة  الجن��ارات  تعترب  ل  هذا  ومع 
الدوؤوب  للعمل  نتيجة  وامنا  الن�ساء  حلاجة  القذايف  لتفهم  نتيجة 
الذي كانت تقوم به الن�ساء الباحثات عن حقوقهن وال�ساغطات من 

اجل �سن قانون والغاء اخر ي�سر يف م�سلحة املراأة.
وعلى احلكومة الليبية القادمة ان تدرك ان املراأة ن�سف املجتمع 
عن  البحث  عملية  يف  �ساركت  لنها  متاما  الرجل  كما  حق  لها  وان 
م�سلوبة  تعي�سة  امل��راأة  فيه  تكون  جمتمعا  وان  املفقودة،  احلرية 
احلقوق لن مي�سي خطوات لالمام ولن يتقدم و�سيظل يعي�س يف عامل 
ابان  ح�سل  كما  الظلم  على  ناقمني  افرادا  و�سينتج  بال�سواد،  مت�سح 

حكم القذايف
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الف�سيلة عر�س  هõت  التي  علياء  �سور 
ر�سا ممتاز 

  
اأم��ام   Åس� فعل  ع��ن  الإن�����س��ان  يعجز  ق��د 
قد  والرجعية  التخلف  م��ن  ج���ارف  ت��ي��ار 
ول  كلماته  ت�سيع  ع��ن��دم��ا  عقله  يفقد 
عندما  كمدا  مي��وت  ق��د  ي�سمعه  م��ن  يجد 
بخطوات  تتجه  يع�سقها  التى  بلده  ي��رى 
نحو  �سعوديه  واأموال  ومبخططات  �سريعة 

الهاوية...
نكتب وت�سيع الكلمات فى الفراغ ل جتد 
تطرفا  املجتمع  ي��زداد  بل  ت�سمعها  اأذان 
املتاأملني  من  البع�س  اأمام  يبقى  فلم  وف�سادا 
اأج�سادهم  ���س��وى  اع��رتا���س��ه��م  لت�سجيل 
فيحرقوها كما فعل اأبو عزيزي اأو يك�سفوها 

كما فعلت علياء ....
اأمعنت النظر يف �سور علياء العارية لعلى 
اأدانه يف ج�سدها الأنثوي يثبت  اأجد دليل 
م�سوؤولية املراأة التي ر�سدت لها املاليني من 
ليل  املنادين  والدعاة  والقنوات  الدولرات 
وجهها  وان  �سرتها  يجب  ع��وره  باأنها  نهار 
خطر يهدد الب�سرية يفوق القنابل الذرية 
اإىل احلد الذي و�سل فيه الأمر لن تربط 
بال�سواد  املت�سحات  الن�ساء  من  جمموعه 
مثل  وت�ساق  باحلبال  التحرير  ميدان  فى 
الن�ساء  اأن تو�سع بدل من �سور  اأو  البهائم 
يف  اأنف�سهن  ير�سحن  مل��اذا  ادري  ل  اللواتي 
النتخابات من اأ�سا�سه ، ان يو�سع بدل عن 
�سوره  نظرهم  وجهة  من  املخزية  �سورهن 
بهم  الأج��دى  من  كان  احلقيقة  وفى  لورده 
الذي  اخلطر  لتنا�سب  قنبلة  �سورة  و�سع 
مل  املري�سة  عقلياتهم  يف  امل���راأة  ت�سكله 
يتوقفوا عن هذا احلد بل واعتربوا جمرد 
ذكر ا�سمها م�سيبة وف�سيحة يجب جتتبها 

�سدا  و  للفتنه  درءا  ف��الن  بحرم  ف�سموها 
للذرائع وال�سبهات !

اثر يدل على  اأى  اأرى  لعلى  نظرت جيدا 
ان ج�سد علياء النثوى العاري هو املتورط 
للمدنني واملت�سبب  الع�سكرية  يف املحاكمات 
ال�سرفاء كمكافاأة لهم على  الثوار  يف �سجن 
اأو  نهار  ليل  حمايتها  يدعون  التي  ثورتهم 
اأن ج�سدها النثوى  اأجد قرينة على  لعلى 
يعي�سه  الذى  املدقع  الفقر  عن  امل�سوؤول  هو 
عن  امل�����س��وؤول  لعله  او  م�سر  ���س��ك��ان  ث��ل��ث 
الذى  الف�ساد  عن  او  املنكوبه  الع�سوائيات 
ج�سدها  لعل  او  امل�ستويات  لعلى  و�سل 
الن��ث��وى امل��ت��ه��م ه��و امل�����س��وؤول ع��ن الفقر 

والبطاله وانعدام النتاج.. 
معدلت  ارت��ف��اع  ف��ى  املت�سبب  لعله  او 
الهو�س  م��ع��دلت  معه  لريتفع  العنو�سه 
اجل��ن�����س��ى وال��دي��ن��ى واط���ف���ال ال�����س��وارع 
او   ! ال�ساله  والكالب  كالقطط  ال�سارحون 
لعله امل�سوؤول عن اطنان القمامة التى متالأ 
منا  جزء  وا�سبحت  الفناها  حتى  حياتنا 

ومن تفكرينا !
فت�ست جيدا فى �سور علياء العارية فلم 
الأنثى  ج�سد  اأن  على  ادان��ه  دليل  اأي  اجد 
املجتمعات  اأول��وي��ات  �سلم  على  ه��و  ال��ذي 
املالليني  ملواراته  ر�سدت  الذى  و  العربية 
امل�سري  الإن�����س��ان  خ���راب  ف��ى  ال�سبب  ه��و 
ونفاق  وال�سمائر  الذ·  وخراب  والعربى 
ومتلقهم  ال�سيوخ  ف�ساد  و  وتلونهم  النخب 
كو�سيلة جلمع  للدين  وا�ستخدامهم  للحكام 

املال والو�سول لل�سلطة !
ان��واع  لكل  ���س��دى  ه��و  علياء  فعلته  م��ا 
التطرف ال�سائد الغر�س منه احداث �سدمه 
العامل  اأنظار  وتلفت  اأنف�سنا  اأم��ام  توقفنا 

ذكوريه  ثقافة  ظ��ل  ف��ى  امل���راأة  تعانيه  مل��ا 

ودعوات  الدين  ع�سى  على  تتكاأ  جمحفه 

متطرفة تعترب املراأة �سيطان وعوره..

ال�سخ�سي  �سلوكها  هو  علياء  فعلته  ما 

واأ�سلوبها  ال�سخ�سية  قناعاتها  من  النابع 

عن  والتعبري  الع��رتا���س  يف  وطريقتها 

فى  معها  ونختلف  نتفهمها  التي  معاناتها 

ول  �سلعة  لي�س  امل���راأة  فج�سد  الطريقة 

قطعة فنيه للعر�س.. 

املراأة اإن�سان وكيان له م�ساعره وحياوؤه و 

ل تقبل اأن ي�ستخدم ج�سدها كدعاية فنيه 

اأو اإعالميه اأو �سيا�سيه....

ج�سدها  بجعل  علياء  فعلته  مع  ارف�س 

و  الخ�����وان  يفعله  م��ا  وارف�������س  و���س��ي��ل��ه 

اى  امل��راأة  وحجاب  نقاب  بجعل  ال�سلفيون 

ج�سدها اأي�سا و�سيله........ ولكنى �سمعت 

�سرخاتها .

اأحدث م�سرحيات نظام الأ�سد 
ممن  موؤخرا  عنهم  املفرج  من  ع��دد  عرب 
لقائهم  خ��الل  بالدماء  اأيديهم  تتلطخ  مل 
الالذقية  حمافظة  يف  ال�سعبية  الفعاليات 
التي  امل���وؤام���رة  ل��ت��ورط��ه��م يف  ن��دم��ه��م  ع��ن 
اإىل  الوطن  اأبناء  داعني  �سورية  ت�ستهدف 
التنبه جيدا ملا يحاك �سده والعمل كج�سم 
الوطن  وليبقى  ال�ستهداف  لإ�سقاط  واحد 

قويا ومعافى. 
واأو�سح املفرج عنهم اأنهم مل يدركوا اإىل اأين تقودهم هذه املوؤامرة 
ولو وعوها منذ البداية ملا �سمحوا للمتاآمرين با�ستدراجهم والتغرير 
بهم وراأوا اأن من واجبهم اأن يلتقوا الفعاليات واملوؤ�س�سات يف املحافظة 

ويعربوا عن امتنانهم لكل من �ساحمهم.
املوؤامرات  و�سفا واحدا يف وجه هذه  قلبا  �سيكونون  اأنهم  واأكدوا 
التي حتاك �سد �سورية بعدما اأدركوا اأنهم كانوا اأدوات ملوؤامرة كبرية 
نهاية خيطها هي التدخل اخلارجي وهذا ما ل ير�سونه اأبدا وهو ما 

عربوا عنه.
التي تبثها بع�س  الأكاذيب  اإىل  املفرج عنهم من الجنرار  وحذر 
القنوات الف�سائية العربية التي ت�سعى اإىل اإحداث الفتنة من خالل 

اتهام قوات اجلي�س والأمن بقتل املتظاهرين0
اأبناء  بني  الوطنية  الوحدة  اأهمية  على  عنهم  املفرج  ذوو  و�سدد 

ال�سعب ال�سوري الواحد لإف�سال املوؤامرة التي تتعر�س لها �سورية.

االZتياالت ال�سيا�سية يف اليمن من يقف Nلفها?
غربة خا�س

جرائم  م��ن  العديد  هناك  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
خمتلف  يف  واآخر  حني  بني  تتم  التي  الإعتيال 
البلدان ونحن يف اليمن كان لنا ن�سيب وافر من 
امل�سرتك  القا�سم  اأن  والغريب  الإعتيالت  هذه 
لي�س  تهدف  الأح���وال  دميع  يف  اأنها  هو  بينها 
من  الوطن  لإغتيال  بل  الأ�سخا�س  لإغتيال 
اأعرج  و�سوف  ال�سخ�سيات  تلك  اإغتيال  خالل 
منذ  اليمن  يف  ح�سلت  التي  الإع��ت��ي��الت  على 
ع�سية الثورة وحتى الآن ذلك اأن هناك ترابط 
غريب بني اربع من جرائم اعتيالت الرئي�سية 

وهي:

-اغتيال ال�سعيد علي عبد املغني
-اغتيال ال�سهيد حممد حممود الزبريي

-اغتيال ال�سهيد ابراهيم احلمدي
- حماولة اغتيال رئي�س اجلمهورية وجميع 

اأركان الدولة.
هذه الربع اجلرائم بينها رابط عجيب فعلي 
اإلأى  طريقه  يف  وه��و  اغتياله  مت  املغني  عبد 
مارب لقمع الراف�سني للثورة والغريب يف الأمر 
اأن ال�سنني ول اأحد �سواه كان مرافقه ال�سخ�سي 
وكان برتبة جندي حينها واملذكور �ساهد عيان 
كال�سعرة  منه  خرج  ولكنه  اجلرمية  تلك  على 
من العجني لي�سبح قائدا ع�سكريا مرموقا وكاأن 
�سيÅ مل يكن فما هو دوره يف تلك اجلرمية التي 
الثورة يف مهدها  الق�ساء على  كانت تهدف اىل 
واملفرو�س  قائده  قتل  بينما  هو  جني  وكيف 

هو العك�س فاملرافقني يف اغلب الأحوال يكونوا 
�سحايا حمايتا ملن يرافقونهم!!

اىل  تهدف  كانت  التي  الثانية  اجلرمية  اما 
املنا�سل  مقتل  ج��رمي��ة  فهي  ال��ث��ورة  اغ��ت��ي��ال 
البع�س  يعرف  ل  وقد  الزبريي   حممود  حممد 
اأنه قتل وبجواره �سخ�س قد ل ي�سدق البع�س 
باأنه كان موجود ذلك ال�سخ�س لي�س �سوى عبد 
ما  الزنداين  املجيد  عبد  نعم  الزنداين  املجيد 
الزبريي  داب��ة  بلجام  مم�سكا  ك��ان  ال��ذي  غ��ريه 
حلظة غتياله ويفال اأنه مت القب�س على القتلة 
ولكنهم فروا من ال�سجن بقدرة قادر وجني عبد 
املجيد الزنداين ومل يتحدث عن هذه اجلرمية 
ح��وايل  م�سي  م��ن  ب��ال��رغ��م  مبهم  ب��ك��الم  اإىل 
خم�سة و اربعون �سنة من ذلك اجلرم الذي اريد 
الذي كان  للم�سروع احل�ساري  اغتيال  يكون  ان 
ونحن  الزبريي  حممود  حممد  املنا�سل  يحمله 
لعبه  الذي  الدور  ما هو  براأة  بكل  نت�ساءل  هنا 

الزنداين يف هذه اجلرمية الب�سعة !!!
يثور  اللغط  زال  ل  التي  الثالثة  واجلرمية 
ابراهيم  وقتل  جرمية  ه��ي  الآن  اإىل  حولها 
الأ�سالميني  وب��ني  بينه  ك��ان  ال���ذي  احل��م��دي 
ومن  منه  يتوج�سون  كانوا  فقد  �سديده  عداوة 
ومت  القبلي  اجل��ن��اح  م��ع  فتحالفوا  م�ساريعه 
قتله لكي يتم قتل امل�سروع احل�ساري الذي كان 
الزنداين  دور  هو  فما  ينفذه  اأن  ويريد  يحمله 

والإخوان امل�سليمن يف هذه اجلرمية؟
اجلرمية الرابعة التي تت�سق مع ما قبلها هي 
جرمية جامع الراآ�سة هذه اجلرمية التي يبدوا 
�ساهم يف  لها من قبل كل من  التخطيط  اأنه مت 

ل  دخول  جانب  اإىل  ال�سابقة  الثالث  اجلرائم 
ال�ساحة اخلا�سة بالغتيالت  عبني جدد اىل 
و�سادق  وحميد  الأح��م��ر  حم�سن  علي  وه��م��ا 
اإىل  انظموا  اجل��دد  اللعبني  ف��ه��وؤلء  الأح��م��ر 
حمكمة  حلقة  يكونوا  لكي  والزنداين  ال�سنني 
من  لليمن  قا�سمة  ال�سربة  وت��ك��ون  الإغ���الق 
م�ستفيدين  خططوا  فقد  اق�ساه  اإىل  اق�ساه 
اأن  اأحد  ي�ستطع  التي مل  ال�سابقة  من جتاربهم 
حديثة  خ��ربات  خربتهم  على  وزاد  يكت�سفها 

تتوائم معا لدور الذي
مت اإدخاله اإىل هذا الفن الذي ل يتقنه لأى 

عتاولة لديهم القدرة على القتل بدم بارد.
العامة لكي  النيابة  اأمام  �سانحة  اإنها فر�سة 
املغني  عبد  منذ  الغتيالت  ملفات  فتح  تعيد 
من  وهذا  نف�سهم  هم  الالعبني  لأن  الآن  وحتى 
الذين  النفر  اولئك  يبقى  ان  القدر  �سخريات 
كلما  اغتياله  وي��ح��اول��وا  بالوطن  يرتب�سون 
الذي  املظلم  النفق  من  يخرج  �سوف  اأنه  �سعروا 

يعي�س فيه.
النفر  ه��وؤول  ان  اأم  القدر  �سخرية  هي  هل 
يف  اليمن  بقاء  يهمها  خفية  قوى  خلفهم  تقف 
بيد  اأدوات  جمرد  وهم  والتخلف  الفقر  مربع 
يف  �سيبقون  متى  اإىل  هو  وال�سوؤل  القوى   تلك 
الزكية  بالدماء  ملطخة  واياديهم  ال�ساحة 
يعتقدون  اربعون عاما وهل  اكرث من  على مدى 
انهم خملدون على هذه الب�سيطة .اللهم خذهم 

وانقذ ال�سعب منهم اإنك على كل �سيء قدير.
   حممد املالحي 
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االتهامات امللفقة Vسد الوليد بن طالل مت توقيتها ل�سرب والد√ االمر طالل 
–â ا◊õام وحرمانه من والية العهد و–جيم نفوP ابنه عربيا ودوليا

ـــرات اأمـــركـــيـــة وكــنــديــة  ـــائ ـــالت ط ـــام ـــات عــ�ــســكــريــة وح ـــرك ــود و– ــس ــ� ح
ــة رو�ــســيــة ــي ــرب ـــــوارê ح ــا وايــــــران تــقــابــلــهــا ب ــوري ــس ــر � ــس ــا� يف املــنــطــقــة –

ال�سيا�سيني  اخلرباء  روؤى  تباينت 
اإمكانية  ح��ول  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
العمل الع�سكري الدويل �سد النظام 
ل�  خ��ا���س  ح��دي��ث  ويف  ال�������س���وري، 
باخلطوة  املب�ّسرون  اأعرب  »اإيالف«، 
قناعتهم  عن  الأ�سد  �سد  الع�سكرية 
ب�سرورة تغا�سي املجتمع الدويل عن 
ال�سورية،  ال�سيا�سية لالأزمة  احللول 
خا�سة اأن الأ�سد ل يعرتف اإل بلغة 
ال�سالح، بينما اعترب الفريق الآخر 
اأن الو�سع ال�سوري يختلف عن نظريه 
م�ساألة  تلعب  اإذ  ليبيا،  يف  ال�سابق 
يف  كبريًا  دورًا  الدولية  التحالفات 

تباين املواقف حيال ب�سار الأ�سد. 
عز  اأحمد  ال�سرتاتيجي  اخلبري 
اخل���رباء،  طليعة  يف  ك���ان  ال��دي��ن، 
الع�سكري  العمل  ا�ستبعدوا  الذين 
ل�  خ��ا���س  ح��دي��ث  ويف  ���س��وري��ا،  �سد 
»اإيالف« راأى: »ان تلويح دول الناتو 
ال�سوري،  النظام  �سد  امل�سلح  بالعمل 
ل يعدو كونه مناورة حل�سم املوقف 
مل�سلحة ال�سعب ال�سوري، ورمبا يبدو 
عن  ت��اأزم��ًا  اك��رث  �سوريا  يف  الو�سع 
نظريه الليبي، ب�سبب املوقف الرو�سي 

املوايل والداعم لب�سار الأ�سد. 
ول���ع���ل ذل����ك ك����ان وا����س���ح���ًا يف 
ت�����س��ري��ح��ات وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 
التي  لف����روف،  �سريغيه  ال��رو���س��ي 
ان  اع��ت��رب  اإذ  ال��ث��الث��اء،  بها  ادىل 
�سد  ع�سكريًا  بالعمل  الغرب  تلويح 
وبعبارة  �سيا�سي«،  »ا�ستفزاز  �سوريا 
مو�سكو  يف  اخلارجية  تعرب  اأخ��رى 
ا�ستعدادها  عن  الت�سريحات  بهذه 
ورف�سها  الأ���س��د،  ب�سار  ع��ن  للدفاع 
الع�سكرية  ال�سرتاتيجية  تبني 
الذي  املوقف  وهو  معه،  التعامل  يف 
يختلف متامًا عن املوقف الذي تبناه 

الناتو مع النظام الليبي ال�سابق«.
دبلوما�سية ال�سفن احلربية

اأكد اخلبري  الرغم من ذلك،  على 
عز الدين يف ت�سريحاته ل� »اإيالف«، 
ورو�سيا  وكندا  املتحدة  الوليات  ان 
القليلة  الي����ام  خ���الل  اع��ت��م��دت 
)دبلوما�سية  ���س��ي��ا���س��ة  امل��ا���س��ي��ة 
 gunboats احل��رب��ي��ة(  ال�سفن 
ال�سرق  منطقتي  يف   diplomacy
الو���س��ط واخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، ففي 
الوقت الذي ت�سع الوليات املتحدة 
خيار العمل الع�سكري مع اإيران على 
الطاولة، تعلن مو�سكو اأنها لن ت�سمح 
ب�سكل  والغربي  الأمريكي  بالتدخل 

عام يف �سوريا. 
واأكد عز الدين ما �سّربته و�سائل 
اإع���الم ع��ربي��ة ع��ن وج���ود ح�سود 
وحت���رك���ات ع�����س��ك��ري��ة اأم��ريك��ي��ة 
املنطقة،  يف  ورو���س��ي��ة  وك��ن��دي��ة 
ال�سفن  »دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  واأ����س���اف: 
بقوة  ن��ف�����س��ه��ا  ف��ر���س��ت  احل��رب��ي��ة 
ال��واق��ع خ��الل الآون���ة  اأر����س  على 
الثاين  م��ن��ذ  وحت���دي���دًا  الأخ�����رية، 
نوفمرب  ال��ث��اين/  ت�سرين  من  ع�سر 
اجلاري، اإذ عربت حاملتا الطائرات 
 ،USS Bush )المريكيتني )بو�س
 USS Stennis و)�ستانيني�س( 
اخلليج  مياه  ودخلتا  هرمز،  م�سيق 
ال�سواحل  قبالة  وا�ستقرتا  العربي، 

اليرانية«.
الرو�سي  باملوقف  يتعلق  ما  اأما يف 
الع�سكرية  وا�سنطن  حتركات  اإزاء 
اخلليج  م��ي��اه  يف  التقليدية  غ��ري 
العربي، فراأى اخلبري ال�سرتاتيجي 
ا�ستبقت  ان��ه��ا  ال��دي��ن،  ع��ز  اح��م��د 
خطوة رو�سية مناظرة، وا�ستند عز 
اوردت���ه  م��ا  اىل  حديثه  يف  ال��دي��ن 
)�سانا(،  ال�سورية  الن��ب��اء  وك��ال��ة 
�سفن  »ان  م��ف��اده:  خ��ربًا  بثت  التي 
للو�سول  تتاأهب  الرو�سي  الأ�سطول 
وفقًا   - ذل��ك  وت��زام��ن  �سوريا«،  اىل 

م���ع ما  ل��ل��خ��ب��ري ال���س��رتات��ي��ج��ي - 
ا�سرائيلية  اإع��الم  و�سائل  �سّربته 
باملقّربة  و�سفتها  م�سادر  عن  نقاًل 
حول  ال�سوري  الرئا�سي  الق�سر  من 
للمياه  رو�سية  �سفن  ث��الث  دخ��ول 
الإقليمية ال�سورية، وان تلك ال�سفن 

ت�ستعد للر�سو يف ميناء طرطو�س.
ال�سرتاتيجي  اخل��ب��ري  واع���رب 
باأن  قناعته  عن  الدين  عز  احمد 
عمل  اأي  �ستجمد  املعطيات  تلك 
ع�����س��ك��ري ���س��د ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري، 
خا�سة الوليات املتحدة وحلفاءها 
الع�سكري  اخليار  لتبني  املوؤيدين 
���س��د ال�����س����د، و���س��ت��ت��ال���س��ى اأي���ة 
مواجهة ع�سكرية غري حم�سوبة مع 
اإن املفهوم ال�سرتاتيجي  اإذ  مو�سكو، 
عن  �سيخرج  املتوقعة  للمواجهة 
ليتو�سع  قمعي،  نظام  اإ�سقاط  اإط��ار 
املحاور  ���س��راع  بوتقة  يف  وي��دخ��ل 
حتول  اأخ��رى  بعبارة  او  ع�سكريًا، 
�ساحة  الأو�سط اىل  ال�سرق  منطقة 
قتال دولية، وهو الفخ الذي تتفادى 

الدارة الأمريكية ال�سقوط فيه.
حرب )الوكالة( والقوى العربية
على النقي�س من ذلك، ويف حديث  

ل� »اإيالف«، يرى الدكتور طارق فهمي 
جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  ا�ستاذ 
عن  ال�سوري  احلديث  »ان  القاهرة: 
وو�سول  الأ�سد،  لب�سار  مو�سكو  دعم 
ميناء  اإىل  رو���س��ي��ة  بحرية  قطع 
طرطو�س، ل ينطوي على م�سداقية 
ق�سر  با�ستثناء  ر�سمي،  م�سدر  من 
ي�سعى  ال���ذي  ال�����س��وري،  ال��رئ��ا���س��ة 
ال��رتوي��ج  اإىل  مبا�سر  غ��ري  ب�سكل 
داعمة،  دولية  لتحالفات  لوجود 
واأخرى مناه�سة لنظام ال�سد، وان 
يف  �سّوتتا  قد  ورو�سيا  ال�سني  كانت 
يق�سي  ق��رار  اأي  �سد  الم��ن  جمل�س 
يعني  فال  ال�سورية،  الأزمة  بتدويل 
�سيتدخالن ع�سكريًا �سد  اأنهما  ذلك 
اخليار  تفعيل  حال  الغربية  القوى 
يف  فامل�ساألة  الأ�سد،  �سد  الع�سكري 
بني  تربط  م�سالح  م�ساألة  النهاية 
القوى الدولية العظمى، وما يحاول 
نظام الأ�سد ت�سديره للعامل من دعم 
رو�سيا وال�سني لنظامه ع�سكريًا، هو 
من  نظامه  اإن��ق��اذ  اإىل  اأخ��ري  م�سعى 

ال�سقوط«.
ط���ارق  ال��دك��ت��ور  ي�ستبعد  مل   
الوكالة«،  »حرب  ب�  و�سفه  ما  فهمي 

تلك  اإط��ار  يف  عربية  قوى  وتدخل 
�سد  ع�سكريًا  للعمل  ال�سرتاتيجية 
»هناك  واأ���س��اف:  ال�سوري،  النظام 
ق���وات ق��ط��ري��ة، واأخ����رى اأردن��ي��ة، 
الناتو  حلف  عمليات  يف  ���س��ارك��ت 
نظام  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الع�سكرية 
امل�ستبعد  غري  وم��ن  ال��ق��ذايف،  معّمر 
يف   – منفرده  ورمب��ا   – ت�سارك  ان 
ب�سار  ن��ظ��ام  م��ع  ع�سكرًيا  التعامل 
الأ����س���د، ول��ع��ل ذل���ك ه��و م��ا فطن 
بعث  عندما  ال�سوري،  النظام  اليه 
ب�سهره اآ�سف �سوكت ليلتقي بالعاهل 
الأردين يف عّمان، ويحذره من مغبة 
هجوم  يف  اأردن��ي��ة  ق���وات  م�ساركة 

غربي على �سوريا«.
فهمي  ال��دك��ت��ور  ي��رى  ذل���ك،  اىل 
القوى  ورمب��ا  املتحدة،  الوليات  اأن 
اخليار  تفعيل  اإىل  ت�سعى  الغربية، 
الع�سكري �سد �سوريا، لي�س من اأجل 
فقط،  ال���س��د  ب�سار  نظام  ا�سقاط 
ال�سورية  الرا�سي  ل�ستغالل  وامنا 
عن  ميكن  ج�سر(  )راأ���س  تكوين  يف 
ع�سكرية  �سربة  توجيه  طريقه 
م�����س��ت��ق��ب��اًل ل��ل��م��ن�����س��اآت ال��ن��ووي��ة 
التوقع  ه��ذا  ق��اد  ورمب��ا  اليرانية، 
النظام  دع��م  اىل  ط��ه��ران  حكومة 
لتمكني  ت��ف��ادي��ًا  ب��ق��وة،  ال�����س��وري 
القوى الغربية من �سرب نظام ب�سار 

ال�سد.
�سقوط ورقة النظام ال�سوري

املتباينة،  الآراء  هذه  مقابل  يف 
تناولت ت�سريبات عربية ما و�سفته 
الع�سكرية  والتحركات  باحل�سود 
الرو�سية قبالة ال�سواحل ال�سورية، 
الرو�سية  البارجات  ان  اىل  م�سرية 
وامنا  طرطو�س،  ميناء  يف  تقف  لن 
لإحباط  عملياتي  بن�ساط  �ستقوم 
اللوجي�ستي  ال���دع���م  ع��م��ل��ي��ات 
والع�سكري الآتية من تركيا ولبنان 

للثوار واملتمردين يف �سوريا، انطالقًا 
من قناعة مو�سكو باأنها تقوم مبهمة 
مكافحة قرا�سنة وعنا�سر اإرهابية 
املتو�سط،  البي�س  البحر  مياه  يف 
اإل اأن تلك ال�سفن، وفقًا للت�سريبات 
املعلومات  جمع  على  تعمل  العربية، 
ال�ستخباراتية، ف�ساًل عن تخ�س�سها 

 .EW يف احلرب الليكرتونية
ويف املياه عينها، بح�سب الت�سريبات 
الأ���س��ط��ول  �سفن  ت��ق��ف  ال��ع��ربي��ة، 
و���س��ارك��ت يف  �سبق  ال��ت��ي  ال��ك��ن��دي، 
عمليات الناتو التي اأ�سقطت النظام 
معاريف  �سحيفة  ونقلت  الليبي، 
ت�سريحات  ال�سدد  هذا  يف  العربية 
مكاي«  »بيرت  الكندي  الدفاع  لوزير 
تعهد  ال��ذي   ،Peter MacKay
مياه  يغادر  لن  ب��الده  اأ�سطول  ب��اأن 
بعد  اإل  املتو�سط،  الأبي�س  البحر 
يف  الديكتاتورية  الأنظمة  اإ�سقاط 
منطقة ال�سرق الأو�سط، ملمحًا اإىل 
الأنظمة،  هذه  اأح��د  ورق��ة  �سقوط 
الأ�سد،  ب�سار  نظام  اإىل  اإ���س��ارة  يف 
من  العديد  »هناك  اأ�ساف:  اأنه  اإل 
ينبغي  التي  ال�ستباقية  اخلطوات 
الع�سكري  الت�سعيد  قبل  انتظارها 

�سد الرئي�س ال�سوري«.
عن  العربية  الت�سريبات  وك�سفت 
اأن القطع احلربية الكندية املوجودة 
يف مياه البحر الأبي�س املتو�سط هى 
 HMCS )فينكوفري(  ال��ب��ارج��ة 
و)���س��ارل��ت��وان(   ،Vancouver
 ،HMCS Charlottetown
كما اأملحت الت�سريبات عينها اإىل اأن 
ال�سخ�سية  هو  الكندي  الدفاع  وزير 
التي  ال��ب��ارزة  ال�سيا�سية  الغربية 
ت��دع��م ع��ل��ى ط���ول اخل���ط توجيه 
ع��م��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة ���س��د ال��ن��ظ��ام 

ال�سوري.

وراء  تقف  عليا  �سعودية  جهة  ان  م�سادر  علمت 
مت  التي  طالل  بن  الوليد  لالمري  امللفقة  التهامات 
حاول  ان��ه  تزعم  وال��ت��ي  املا�سي  ال�سهر  ترويجها 
ا�ستدراجها اىل يخته  ا�سبانيا بعد  اغت�ساب فتاة يف 
لها  والرتويج  التهامات  هذه  ن�سر  توقيت  مت  وان��ه 
ل�سرب ع�سفورين يف وقت واحد الول حرمان والده 
حتجيم  ث��م  العهد  ولي��ة  من�سب  م��ن  ط��الل  الم��ري 
مكانة المري الوليد عربيا ودوليا وهو المري الكرث 
�سهرة يف العامل ويرتبط ب�سداقات و�سالت قوية مع 
ال�سوري  الرئي�س  منهم  ودوليني  عرب  وحكام  زعماء 

ب�سار ال�سد
ان�ساء  ع��ن  الوليد  اع��الن  ان  امل�����س��ادر  وا���س��اف��ت 
حمطة ف�سائية اخبارية �سبب قلقا جلهات خليجية 
العربية  ا�سحاب  الرباهيم  وال  قطر   ( و�سعودية 
( لن��ه��ا ق��د ت��ك��ون الك���رث خ��ط��ورة ع��ل��ى حمطتي 
اجلزيرة والعربية وبالتايل الو�سيلة التي قد تدعم 
قيادي  من�سب  على  للح�سول  م�سعاه  يف  طالل  المري 
معروف  ط��الل  الم��ري  وان  بخا�سة  ال�سعودية  يف 
عن  ايجابيه  �سورة   Ëتقد على  وقدرته  بانفتاحه 
الداخلية  وزارة  مبمار�سات  امللوث  ال�سعودي  الوجه 
القمعية  واجهزته  للعهد  وليا  ا�سبح  الذي  وامريها 

بجمعية  ي�سمى  ما  را�سها  وعلى  لل�سعوديني  امل�سيئة 
المر باملعروف

قد  الباليار  ج��زر  يف  ا�سبانية   حمكمة  وك��ان��ت 
اتهام  يف  التحقيق  فتح  اع��ادة  املا�سي  ال�سهر  ق��ررت 
من  الع�سرين  يف  كانت  فتاة  باغت�ساب  الوليد  المري 
جزيرة  يف  اخلا�س  يخته  يف  تواجدها  اثناء  العمر 
املوقع  على  بيان  2008.وو�سف  العام  �سيف  ايبيزا 
اللكرتوين لل�سركة التي ميلكها المري الوليد المر 
بانه جمرد »ادعاءات غري �سحيحة ول متت للحقيقة 
يف  يكن  مل  طالل  بن  الوليد  المري  ان  حيث  ب�سيء، 
ايبيزا يف عام 2008، ومل يزرها منذ اكرث من ع�سر 
يف  ال�سيفية  العطلة  يق�سي  »ل  انه  �سنوات«.وا�ساف 
الفتاة  ان  حم�سرالتحقيق  ا�سبانيا«.وافاد   Åسواط�
بعثت بر�سالة هاتفية ق�سرية )ا�س ام ا�س( فجر يوم 
13 ب/اغ�سط�س 2008 تن�س على التايل »مل ا�سرب 
الكثري من الكحول لكنني اعتقد انه مت و�سع �سىء يف 
الكا�س« وذلك خالل لقائهما يف احدى نوادي الليل.
وذكرت انها بعد ان ا�ستيقظت يف غرفة نوم فخمة يف 
كما  يقبلها  فوقها  »ب�سخ�س  اح�ست  »توراما«  اليخت 
�سعرت بامل �سديد يف مهبلها« وفقا لل�ساهد بنيديكتو 

مورينو فيني�سيا

ايار/مايو  يف  البتدائية  املحكمة  رف�ست  وق��د   
2010 ال�سكوى ب�سبب ما اعتربته »نق�سانا يف الدلة« 
املا�سي  ايار/مايو   24 يف  وافقت  اخرى  حمكمة  لكن 
على اع��ادة النظر فيها جم��ددا وب��دات الج��راءات 
با�سم  متحدثة  املا�سي.وقالت  متوز/يوليو   27 يف 
ال�سلطات  من  »�ستطلب  املحكمة  ان  بيان  يف  املحكمة 
ا�سافت  املتهم«.لكنها  اف��ادة  اخذ  ر�سميا  ال�سعودية 
مهلة  اعطى  القا�سي  لن  بعد  يكتمل  مل  »الطلب  ان 
طرحها«. يريدون  التي  ال�سئلة  كتابة  يقدموا  لكي 
اىل  ار���س��ال��ه  �سيتم  ال��ر���س��م��ي  ال��ط��ل��ب  ان  وت��اب��ع��ت 
ال�سلطات ال�سعودية فور النتهاء من تقدË ال�سئلة 
الطبية  الفحو�سات  ان  املحكمة  قرار  كتابة.وافاد 
التي اجرتها املدعية غداة تقدميها ال�سكوى اظهرت 
وجود حيامن يف مهبلها بال�سافة اىل ادوية خمدرة 

مثل نوردازيبام وميرتونيدازول
 لكن بيان �سركة اململكة اكد انه مل يكن لدى المري 
او اي من حماميه »علم م�سبق او اخطار عن اي �سكوى 
�سده« يف ايبيزا عام 2008 او عن رف�سها.ونقل البيان 
لدارة  الوىل  التنفيذية  املديرة  فطاين،  هبة  عن 
العالقات والعالم يف �سركة اململكة القاب�سة، قولها 
ينتحلون  النا�س  من  الكثري  هناك  ان  املعروف  »من 

�سخ�سية المري يف العديد من املنا�سبات وعلى �سبكة 
تقارير  ب��ه��م«.وذك��رت  خا�سة  لغ��را���س  الن��رتن��ت 
ال�سكوى  �ساحبة  للفتاة  الو�سطي  ال�سم  ان  اعالمية 
يف  ا�سهما  ميلك  الوليد  المري  ان  اىل  ثريا.ي�سار  هو 
�سيتي بنك و�سركة نيوز كوروبوري�سن التابعة لقطب 
العالم روبرت مردوخ كما ان جملة فورب�س �سنفتته 
مليار   19،6 ال��رثاء  جهة  ممن  عامليا   26 املرتبة  يف 

دولر .
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العام  امللتقى  اأع�ساء  انتخب 
للتنظيمات الثورية يف حمافظة 
جديدة  حت�سريية  جلنة  ذم��ار، 
تبناه  ال����ذي  ال��ت��دوي��ر  ���س��م��ن 
عن  تكوينه،واأ�سفر  يف  امللتقى 
النجحي  الوهاب  انتخاب«عبد 
للملتقى  عاما  من�سقًا  ليكون   «
امللك  ذم��ار،خ��ل��ف��ًا)د-ع��ب��د  يف 

عمران(،
 وال�������ذي ان���ت���خ���ب رئ��ي�����س��ًا 
ل��ل��ج��ن��ة امل��ي��دان��ي��ة، وك��م��ا مت 
انتخاب«حممد طه الو�سلي« نائبًا 
للمن�سق العام،و)د- عبد الوا�سع 
ملخلفي( للجنة ال�سيا�سية،و�سقر 
عبد اˆ ابوح�سن، رئي�س للجنة 
النهاري  الإع��الم��ي��ة،وحم��م��د 
امل�سئول املايل، وزكريا الكاظمي 
ال��ع��الق��ات ال��ع��ام وال��ت��وا���س��ل، 
يف  للملتقى  احلدي،مقررا  ومانع 

املحافظة. 
ياأتي ذلك يف ظل التدوير الذي 
األت�سعيديه  اخلطوات  اأط��ار  يف 
ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��ه��ا امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ام 
مبحافظة  ال��ث��ورة  للتنظيمات 
تاأ�سي�س  د�سن  امللتقى  ذمار،وكان 
اغلب  يف  حت�سريية  جل��ان  ع��دة 
م��دي��ري��ات امل��ح��اف��ظ��ة،وال��ت��ي 

الدفع  العمل من اجل  بها  يناط 
�سفوف  يف  الثورية  والتوعية 
امل��واط��ن��ني واإي�������س���ال اأه����داف 
الثورة اإىل كل املناطق والقرى.
ال�سابق)د-  املن�سق  وك��ان  ه��ذا 
اإىل  ع��م��ران(،اأ���س��ار  امللك  عبد 
القيادية  املواقع  تدوير  اأهمية 
اإىل  جتربتنا  لتخرج  امللتقى  يف 
ظل  يف  اأف�����س��ل  ب�سكل  ال��واق��ع 
ي�سرتك  اأن  لب���د  ث���وري  ع��م��ل 
اجلميع  ي�سعر  اجلميع،وان  فيه 
اأهمية  على  موكدًا  بامل�سوؤولية. 
الدفع  اج��ل  من  اجلهور  ت�سافر 

ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ث���ورة وال��و���س��ل 
ال��ث��ورة  احل�����س��م  م��رح��ل��ة  اإىل 
ال��ث��ورة  يجعل  ال���ذي  ب��ال��ق��ادر 
اإي  مواجهة  يف  وقوة  ن�سج  اأكرث 
اإىل  النظام  بها  يرمي  خماطر 
الثوار  جهور  مثمنًا  ال�ساحات، 
حتى  الثورة  ب�سلمية  امل�سي  يف 
امللتقى  اأن  الن�سر.وقال  حتقيق 
التنظيمات  ل��ك��ل  ب��اب��ه  م�����س��رع 
املوجودة  وال�سيا�سية  الثورية 
من  ال�سرفاء  وك��ل  ال�ساحة  يف 
اأبناء هذا الوطن، من جمموعات 
اأن�ساء  واإفراد، وان الهدف الذي 

من اأجلة امللتقى هو الدفع بقوى 
كل  يف  ثوري  وعي  وخلق  الثورة 
املدن والقوى.داعيًا كل الأحرار 
من ال�سامتني اإىل النخراط يف 
هي  الثورة  معتربًا  الثورة،  قوى 
قوة حقيقة خلقت وعي وقدرة 
كاملة. احل��ق��ائ��ق  روؤي����ة  ع��ل��ى 
وق����ال:ث����ورة ه��ي وع���ي وات��ت 
لرت�سخ مفاهيم، العدل وامل�ساواة 
الوطن  اج���ل  م��ن  والت�سحية 
واملدينة. والكرامة  واحل��ري��ة 
اإىل ذلك �سارك الآلف من اأبناء 
نظمها  م�سرية  يف  ذمار  حمافظة 
للمطالبة  ذمار  يف  الثورة  �سباب 
اأركان  وكل  الرئي�س  »مبحاكمة 
بتجميد  ن��ظ��ام��ه«،م��ط��ال��ب��ني 
اجلامعة  يف  ال��ي��م��ن  ع�����س��وي��ة 
العربية.وردد امل�ساركني هتافات 
باي  بع�سها:علي  غا�سبة،يقول 
لهاي،  يف  ن�سوفك  باي..ن�ستي 
تعاهدنا..اأما  اأح��ن��ا  �سهيد  ي��ا 
ا�ست�سهدنا«.وبداأت  اأو  انت�سرنا 
و�سط  بجاح«  جامع  من  امل�سرية 
قبل  �سوارع  عدة  جاب  املدينة« 
التغيري  �ساحة  يف  ت�ستقر  اأن 

بذمار.

امليدانية  وعمران   kنائبا والو�سلي   kمن�سقا النجحي 
ــة ــي ــالم االإع ــن  ــس ــوحــ� واب ال�سيا�سية  واملـــخـــاليف 
ملتقى التنظيمات الãورية يف Pمار ينتخب قيادة جديدة

�لناطق با�سم �ل�سلفيني يف �سعدة
 ير�سل ند�ء ��ست¨اKة

اليمنية اخلا�سعة  ال�سلفي يف حمافظة �سعدة  التيار  با�سم  الناطق  وجه 
الإن�سان  حقوق  ملنظمات  الأو�سط«  »ال�سرق  عرب  نداء  احلوثيني  ل�سيطرة 
على  يزيد  ما  لإغاثة  والدولية  والإ�سالمية  العربية  الإغاثة  ومنظمات 
12 األفا من اأبناء املحافظة يحا�سرهم احلوثيون يف دماج منذ ما يزيد على 
وقال  للمنطقة.  والدوائية  الغذائية  الإم��دادات  من  اأي  و�سول  دون  ال�سهر 
مع  هاتفي  ات�سال  يف  العلمي  دم��اج  مركز  با�سم  الناطق  احلجوري  ح�سني 
»ال�سرق الأو�سط« يف لندن اإن »احل�سار م�سروب على املنطقة ب�سكل كامل منذ 
�سهر وخم�سة اأيام، ول يدخل ل ماء ول غذاء ول دواء« واأ�ساف احلجوري 
األف ريال ومع ذلك  »ارتفع �سعر كي�س القمح من 5 اآلف ريال ميني اإىل 30 
يف  اليوم  يباع  الدقيق  »اإن  احلجوري:  واأ�ساف  ال�سوق«  يف  موجود  غري  فهو 
املنطقة  يف  الياب�س  اخلبز  ياأكلون  النا�س  اأن  الأمر  بل≠  وقد  بالكيلو،  دماج 
املحا�سرة« وذكر احلجوري »اأن عددا من املواليد ماتوا اأثناء الولدة نتيجة 
نق�س الأدوية يف امل�ستو�سف ال�سغري املوجود يف املنطقة«. واأ�ساف احلجوري 
»يحاربنا احلوثيون لأننا ل�سنا على مذهبهم، ويريدون فر�س مذهبهم بالقوة 
علينا بعد اأن �سقطت حمافظة �سعدة يف اأيديهم، وفوق ذلك فهم ي�سعون اإىل 
اأن تكون لهم قوة موازية لقوة الدولة على الأر�س حتى يكونوا مثل تنظيم 
احلجوري  وت�ساءل  الدولة«  داخل  كدولة  يعمل  الذي  اللبناين  اˆ  حزب 
والإ�سالمية  العربية  الإغاثة  ومنظمات  الإن�سان  حقوق  منظمات  »اأي��ن 

والدولية من هذا الو�سع الإن�ساين اخلطري«.
يخ�سع 12 األفا من اأبناء دماج مبحافظة �سعدة يف اليمن ملدة �سهر وخم�سة 
اأيام حتى تاريخ يوم اأم�س حل�سار �سارم ي�سمل املاء والغذاء والدواء من قبل 
عنا�سر حوثية تطوق املنطقة ومتنع و�سول الإمدادات الطبية والغذائية 
للمحا�سرين، دون اأن تنجح منظمة ال�سليب الأحمر الدويل يف �سعدة باإدخال 
اأي من املعونات الإن�سانية اإىل عدد كبري من الن�ساء والأطفال وال�سيوخ، ومع 
ت�سجيل حالت وفاة ملواليد نتيجة غياب العناية الطبية، ونق�س الأدوية 
يف دماج. وقد حاولت »ال�سرق الأو�سط« التوا�سل مع م�سوؤول منظمة ال�سليب 
الأحمر الدويل يف حمافظة �سعدة غري اأنه اآثر على ما يبدو عدم اخلو�س 
حال  يف  اأمنية  ملخاطر  يتعر�س  رمبا  اأنه  يعني  قد  الذي  الأمر  املو�سوع،  يف 
»ال�سرق  ومتكنت  املنطقة.  يف  للمحا�سرين  الإن�ساين  الو�سع  عن  احلديث 
الأو�سط« من التوا�سل مع رباب الرفاعي الناطقة الر�سمية لل�سليب الأحمر 
يف العا�سمة اليمنية �سنعاء التي اأكدت اأن ال�سليب الأحمر »يتوا�سل حاليا 
مع كل الأطراف من اأجل اإي�سال امل�ساعدات« غري اأن الناطقة با�سم ال�سليب 
اإىل منطقة دماج حتى هذه  معونات  اأي  اإدخال  يتم  اأنه »مل  اأكدت  الأحمر 

اللحظة« .

اليمن: موؤ�سرات اإيجابية للتوقيع على االآلية التنفيذية للمبادرة اخلليجية 
جهود لـ�سفقة بني �لرئي�س علي عبد�هلل �سالح و�ملعار�سة 

اليمني  الع��الم  وزي��ر  نائب  قال  �سنعاء: 
»موؤ�سرات  ه��ن��اك  ان  ال��ي��وم  اجل��ن��دي  ع��ب��ده 
ايجابية« باجتاه التو�سل اىل اتفاق بني حزب 
اللقاء  واحزاب  احلاكم  العام  ال�سعبي  املوؤمتر 
التنفيذية  الآل��ي��ة  على  املعار�سة  امل�سرتك 
تنحي  على  تن�س  التي  اخلليجية  للمبادرة 

الرئي�س علي عبداˆ �سالح.
يتم  اأن  �سحايف  موؤمتر  يف  اجلندي  وتوقع 
التوقيع على اللية التنفيذية الثالثاء املقبل 
يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س يف حال اتفاق 

ال�سلطة واملعار�سة على نقاط الختالف.
اللقاء  اأحزاب  اأن الرئي�س �سالح دعا  واأكد 
امل�سرتك املعار�سة اىل »حوار جاد على الآلية 
التنفيذية للمبادرة اخلليجية لتجنيب البالد 

ويالت الأزمة الراهنة«.
اليمني  التجمع  ح���زب  اجل��ن��دي  وات��ه��م 
لال�سالح املعار�س بال�سعي خالل الأيام املا�سية 
اىل جعل مدينة تعز و�سط اليمن »مكانا للقتلة 
والرهابيني واملطلوبني اأمنيا« يف حماولة منه 
اىل »ت�سعيد الأو�ساع ع�سكريا قبيل الجتماع 

القادم ملجل�س الأمن الدويل«.
واأ�سار اىل اأن توجيهات عليا �سدرت باحالة 
الرئا�سة  دار  ا�ستهدف  ال��ذي  العتداء  ملف 
فيه  واأ�سيب  املا�سي  يونيو  مطلع  يف  اليمني 
اىل  ال��دول��ة  م�سوؤويل  وكبار  �سالح  الرئي�س 
لفتا  التحقيقات  ل�ستكمال  العامة  النيابة 
اىل اأن »ثالثة متهمني بذلك احلادث الرهابي 

خمتفني« واأن »الأمن يتعقبهم«.
بر�س  فران�س  وكالة  نقلت  ذلك،  ع�سون  يف 
عن م�سدر دبلوما�سي غربي قوله ان الو�سطاء 
ال��غ��رب��ي��ني ي��ف��ك��رون يف ال��دف��ع ب��اجت��اه حل 
مبا�سرة«  »�سفقة  خالل  من  اليمن  يف  �سيا�سي 

الع�سكري  وخ�سميه  اليمني  الرئي�س  ب��ني 
ال�سيخ  والقبلي  الحمر  حم�سن  علي  اللواء 

حميد الحمر.
لتجاوز  لي�ست  »ال�سفقة«  ان  امل�سدر  وذكر 
املبادرة اخلليجية بل »لتفعيل ال�سمانات التي 
جمل�س  قرار  ي�سملها  ومل  املبادرة  عليها  تن�س 
خالل  م��ن  ذل��ك  يتم  ان  ميكن  فيما  الم���ن، 

املنظومة القبلية اليمنية«.
بحاجة  »نحن  الدبلوما�سي:  امل�سدر  وقال 
ل�سفقة بني الطراف الثالثة« و«هناك ثالثة 

�سيناريوهات لليمن ل رابع لها«.
الو���س��اع  تبقى  ان  ام��ا  »اول،  وا���س��اف: 
امراء  وي�ستفيد  معلقة،  اي  ما هي عليه،  على 
من  واملعار�سة  ال�سلطة  يف  والزم���ة  احل��رب 

خالل تعزيز مواقعهم«.
اما ال�سيناريو الثاين، فهو بح�سب امل�سدر »ان 
�سيا�سية  الغربيون اىل �سفقة  الو�سطاء  يلجاأ 
علي  وال��ل��واء  وجنله  الرئي�س  ب��ني  مبا�سرة 
وال�سيخ حميد الحمر«، وهو  حم�سن الحمر 

من اهم قياديي التجمع الوطني لال�سالح.
ال�سفقة  هذه  �سان  »من  ان  امل�سدر  واعترب 
ان تنجح احلل ال�سيا�سي«، موؤكدا ان الو�سطاء 

»يطرحون ذلك«.
اما ال�سيناريو الثالث، فهو »ان تنزلق البالد 
بالتفوق  �سالح  �سعور  �سوء  يف  احل��رب  اىل 
الع�سكري على خ�سومه مع ان عددا من القادة 
احلل  ب��ان  ن�سحوه  والم��ن��ي��ني  الع�سكريني 
ل�ساحله  يكون  ول��ن  احل��ل  ميثل  ل  الع�سكري 

بال�سرورة«.
اىل  الغربي  الدبلوما�سي  امل�سدر  وخل�س 
القول: »لن ن�سمح بان تتجه الو�ساع يف اليمن 
اىل الوجهة التي ت�سر مب�ساحلنا ل �سيما ان 

امل�ستفيد  �سيكون  عنف  اعمال  او  ح��رب  اي 
الول منها تنظيم القاعدة«.

مبواقف  اأدىل  قد  اليمني  الرئي�س  وك��ان 
مقر  اإىل  زي��ارة  خالل  ال�سبت،  للجدل  مثرية 
يقوده  ال��ذي  جمهوري،  حر�س  الرابع  اللواء 

جنله العميد اأحمد علي عبداˆ �سالح.
ويف كلمها األقاها اأمام اجلنود قال �سالح اإن 
الثورة  اأم��ان  �سمام  »هي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

والتنمية  والدميقراطية  واحلرية  والوحدة 
والأمن وال�ستقرار.«

ولفت املراقبون اإىل قول �سالح: اإنه م�ستعد 
»ولكن  واأ���س��اف:  الوطن،  اأج��ل  من  للت�سحية 
�ستبقون انتم، فاأنتم موجودون حتى لو تخلينا 
ال�سلطة  اأنتم  ال�سلطة،  فاأنتم  ال�سلطة  عن 
واأنتم �سمام اأمان الثورة،« معتربين اأنها حتمل 
نقل  عزمه  اإىل  متجددة  اإ���س��ارة  طياتها  يف 

اأو  اجلي�س  اإىل  عنها  تخليه  حال  يف  ال�سلطة 
احلر�س اجلمهوري.

اليمن  ت�سهد  احل���ايل،  ال��ع��ام  مطلع  ومنذ 
فيها  ي��ن��ادي  عنيفة،  اح��ت��ج��اج��ات  ح��رك��ة 
يف  ع��ام��ًا   33 بعد  �سالح  برحيل  املحتجون 
ال�سلطة، وت�سدت القوات احلكومية للدعوات 
ال�سعبية بالر�سا�س احلي، وفق م�سادر طبية 

ومن املعار�سة.
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 �سلموا انف�سكم واNت�سروا لنا امل�ساaة

حممد الظاهري

وهذه   ، امل�سافة  لنا  واخت�سروا  انف�سكم  �سلموا   .. للمجرمني 
وتنت�سر  والظلم  الباطل  يزول  ان  الرا�سخه  واجل  عز  اˆ  �سنة 
قوة اˆ اجلباره املنتقمه يف النهايه لن العاقبة للمتقني فثقتنا 
ا�ستحقاقه  حني  اˆ  ن�سر  بان  تتزعزع  ل  اجلبال  ر�سوخ  را�سخه 
الذي ل ريب فيه �سيطوي �سيف القانون رقابكم مهما طال النتظار 
لننا ننحاز اىل قوة اˆ املتمثلة يف احلق والذي �سنعمل من اجل 
الو�سول اليها بكل جهد واجتهاد لتحقيق العداله فيكم من خالل 
املطالبه والحلاح اىل حتويل ملف جرمية م�سجد النهدين الذي 
�سحيته  ذه��ب  وال��ذي  اجلمهورية  رئي�س  الخ  فخامة  ا�ستهدف 
كان  الذي  امل�سابني  من  والع�سرات  البرار  ال�سهداء  من  الع�سرات 
الهدف من تلك اجلرميه الب�سعه ا�ستهداف ال�سعب اليمني لدخاله 
يف فنت كثرية يف اعدادها وكبرية يف ا�سرارها ممن عميت ب�سائرهم 
من املعتدين ا�سحاب اخلراب العقلي يف اليمن علي حم�سن الحمر 
اجلرائم  ام  لهذه  وارتكابهم  النا�سفه  بقذائفهم  الحمر   واولد 
ابو  اغتيال  منها  كبريه  اخرى  جرائم   ملفات  معها  �ستجر  الذي 
الحرار ال�سهيد ال�ساعر والديب / حممد حممود الزبريي الذي 
يدور التهام املبا�سر نحو املدعو عبد املجيد الزنداين يف اغتيال 
�ساحب ال�سمري احلي احد اrهم دعائم الثوره ال�سبتمربيه اليمنيه 
�سوراليمن  والذي  ب�سعره  م�سريتها  وقاد  ا�سعلها  الذي  و�ساعرها 

انذاك حتت حكم المامه قائال  :
ماذا دهى قحطان يف حل�ساتهم بوؤ�س ويف كلماتهم الrما ؟

جهل وظلم فا دح وقحامة وجماعه و)) امام ((
املنا�سل  ا�ست�سهاد  مالب�سات  عن  البحث  اي�سا  معاها  و�ستجر 
ال�سهيد/ علي عبد املغني الذي تدور ال�سبهات ان مل تكن احلقيقه 
الذي نعرف جميعا  ال�سنني  املدعوا �سالح  الزنداين  يف رفيق درب 
ا�سمه  تغييب  مت  واي�سا  غدرا  اغتيل  املغني  عبد  علي  ال�سهيد  ان 
بعد ذلك من املناهج الدرا�سيه امل�سيطرين عليها الخوان امل�سلمني 
الذي  املغني  ال�سهيد علي عبد  �سريت  لهدف طم�س  ال�سنني  ومنهم 
عنه  ليعرف  جديد  جيل  خللق  قتله  جرمية  طم�س  اي�سا  يعني 
حتى  جمهول  ي��زال  ل  ال��ذي  �سريحه  حتى  اخفوا  ان  بعد  �سيء 
الن�سانيه  ام اجلرائم  الرئا�سه  دار  م�سجد  ان جرمية  يومنا هذا 
وحتقيق  اجلرائم  كل  يف  املجرمني  ملحا�سبة  باب  تكون  ان  يجب 
العداله فيهم مهما طهروا انف�سهم الجراميه وترباrو من ما�سيهم 
ان  الطبيعي  من   لنه  بالم�س  يحبونه  كانوا  ملا  كذبا  وكراهيتهم 
يخطى  ان  وطبيعي  الب�سر  تتغري  ان  الطبيعي  ومن  الزمن  يتغري 
الن�سان ويندم لكن هوؤلء غري الب�سر خلقوا لالجرام فقط وماهم 
يف الزمه ال م�سللني ولعابني على عامل الزمن يف اليمن ووجودهم 
فيها تعني املزيد من ال�سحايا لن يف عامل اجلرائم الذي بداrوها 
من خالل هذه الزمه وما قبلها عندما كانوا يف اعلى هرم ال�سلطه 
وتكري�سها الن من خالل معار�ستهم للنظام تكري�سا للظلم والكيد 
ا�سبحت  الذي  ال�سحايا  اهايل  قبل  من  ن�سيانها  ي�ستحيل  والقل 
باللف الذي يجب ان يك�سفوا امل�ستور عن بكرة ابيه تباعا لنقف 

معهم .
اذا اردنا لليمن ان يكرب يف عقولنا وقلوبنا ووجداننا ونكرب نحن 
حت�سني  يف  وال�سهام  امل�ستقبل  �سناعة  يف  جميعا  وننخرط  معه 
اليمن من امثال هوؤلء املجرمني لحداث التنميه الذي تفرز المن 

وال�ستقرار والكرامه لكل ابناء اليمن الذي هوا مرياثنا جميعا
وقد علمنا قراrننا الكرË ان كل امر يف هذه الدنيا لميكن ان 

ي�سري ال
ود�ستوره  قوانينه  وح�سب  وتعاىل  �سبحانه  اˆ  م�سيئة  وفق 
الذي يقول املجرم يجب ان يحا�سب ويعاقب يف الدنيا قدر المكان 
ويقت�س منه ويجرد من كل م�سوؤلياته او اأي مهمه موكله اليه لنه 
مثله  جمرمني  له  واملوالني  م�سوؤولية  يتحمل  ان  لي�ستحق  جمرم 
املطلوب الن اق�ساء املجرمني من مراكزهم لن ذلك واجب �سرعي 
اليمنيني يف  الوقت جلميع  وي�ساعدهم وقد حان  ومن يقف معهم 
لنقف  قدرته  ح�سب  كال  بواجباتهم  والقيام  م�سوؤلياتهم  حتمل 
كل  ويف  النهدين  م�سجد  جرمية  يف  ادانته  تثبت  من  �سد  جميعا 
يكون  حياة  اردن��ا  اذا  الفاعلني  من  والق�سا�س  الخ��رى  اجلرائم 
العزيز فيها كرميا ويكون فيها الو�سيع �سقيا مهانا فنحن اليمنيني 
ن�ستحق احلياه الكرميه اذا اردناها ولن متنعنا قوة اولد الحمر 
وت�سعبت  بلغت  مهما  املفل�سني  الخوان  او  الحمر  حم�سن  علي  او 
لن قوتهم طغيانيه لن ولن ت�سل اىل النت�سار على حقنا امل�سروع 
يف احلياه كبقية الب�سر لنها بذلك تتجاهل وتتحدى قبل قوتنا 

قوة اˆ �سبحانه وتعاىل التي ل تقف امامها قوة

مهما كربت يف هذا الكون

عماد حمدي
يزالون  ل   : ج  ا�سخا�سا  ان  القدر  �سخرية  من   
يحتفظون بقبح فكرهم املا�سوي املتخلف يف بع�س 
لل�سعب  اندادا  انف�سهم  لي�سعوا  ليندفعوا  احلالت 
و�سايتهم  فر�س  باخر   or  ، وليحاولوا  ب�سكل   ،
 or  ، التي يرمون  لعن الهداف  ال�ساذج  ومنطقهم 
طريق  وعن  ال�سالح  بقوة  حتقيقها  اىل  يطمحون 
تعميم  اىل  �سعوا  طاملا  الذين  الدم  وحمام  العنف 
 as  ، ه��وؤلء  ومثل  املناطق..  من  ع��دد  يف  حالته 
لالزمة  املتتالية   such  ، الح���داث  عن  ك�سفت 
اليمنية الراهنة ، يحاولون ان ي�سنعوا من انف�سهم 
هم  بينما  وا�سخا�سا  �سرفاء  �سيا�سيني  و  ق��ادة 
موغلون ق�سرا يف براثن العمالة وهي والرتزاق من 
حتتويهم من روؤ�سهم اىل اخم�س اقدامهم.. وهوؤلء 
هم ))�سغار الحمر(( الذين يحاولون عبثا و�سع 
كفة  يف  وق�ساياهم  وال�سعب   ، كفة  يف  انف�سهم 
اخرى.. وهذا هو املنطق »الهوج« الذي جاءوا به 
من ثقافتهم القبلية املتخلفة لي�سدروا ت�سريحات 
الخالقي  ال�سقوط  حاله  تعك�س   )) ))ج��وف��اء 
والتخبط النف�سي الذي يعي�سونه والنهيار نتيجة 
التدمريي..  وم�سروعهم  التامري  خمططهم  ف�سل 
الزمة  انفا�سها   ßتلف وفيما  الإعالنات  اليوم   *
الت�سوية  باتفاق  الخ���رية  اليمنية  ال�سيا�سية 
ال·  عام  امني  مبعوث  قبل  من  التوفيق  اجل��اري 
للقرار  الغربيني  الدبلوما�سيني  من  وعدد  املتحده 
 .. اخلليجية  وامل��ب��ادرة   ))2014( وفقا  المم��ي 
يحاول بع�س اأولئك املنبوذين من ال�سعب ، الظهور 
علي ال�سطح عرب ت�سريحات �سبيانية ))حمقاء(( 
يف حتد �سارخ للم�ساعي الدولية للتوفيق والوفاق 
الوطني بطرق �سلمية ، without حاجه للحرب 
اليمني  ال�سعب  طحنت  التي  الدماء  لالأزمة  ونزف 
املدعو  ال�سغاراأمثال  هوؤلء  مثل  مقدراته..  وكل 
اخل��ارج  يف  ه��روب��ه  مكان  وم��ن  الح��م��ر«  »ح�سني 
يوؤكدون  وهم   ، الإعالنات  اليوم  علينا  يخرجون 
فهم  �سنهم...  ك��رب  مهما  �سغارا  �سيظلون  ان��ه��م 
 ، اخوته  من  وامثاله  يثبت   such ، as  ، يثبتون 
 : ج  والفكري  الثقايف  م�ستواهم  ان   ، حلفائه   or
التي  املتعددة  وال�سلحة  الكال�سينكوف  يتعدى  ل 
البرياء  لقتل  ع�ساباتهم  وير�سلون  ميتلكونها 
 or ، احل�سبة يف القاع or ، or ، والمنيني يف تعز
or ، الزراعة اأرحب ونهم ، or احليمة وغريها من 
بفعل  تندمل  لن  التي  باجلراح  املتخمة  املناطق 
وذلك  الهمجي  ومنطقهم  الفا�سية  ه��وؤلء  �سطوة 
كاأ�سلوب لثبات وقدرتهم واهليتهم لل�سلطة وزمام 
احلكم يف البالد.. * مل يرق لهذا ال�سغري »البله 

جرال  واخ��وت��ه  جانب  وايل   ، الحمر  ح�سني   ،
احلرب املن�سق ))علي حم�سن(( واتباعه وغريهم 
احلري�سة  وامل�ساعي  اجلهود   ، النقالب  رموز  من 
هنا  ال��دم��اء  نزيف  اليمنيني  ال��دم��اء  حقن  علي 
ووقف وهناك.. كونهم ، كما يظنون ، بهذا التفاق 
كما   ، انهم  او  ال�سيا�سية  اللعبة  خ��ارج  �سيكونون 
جمل�س  بقرار  املدعمة  اخلليجية  املبادرة  ن�ست 
الزمة  مكونات  من  �سيكونون   ،  ))2014(( المن 
والتفاق  لتحقيق  ازالتها  يجب  ال��ذي  وا�سباب 
عليه  توؤكد  ال��ذي  البند  وه��و  امل��رج��و..  التوافق 
الدوليون  للو�سطاء  وامل�ساعي  احلالية  وامل�ساورات 
ال�سعبي  املوؤمتر  واأي�سا  عليه  ويوؤكد  والقليميون 
وهو   . لل�سعب(.  الغالب  )املمثل  وحلفاوؤه   ، كومنز 
تزامن  ال��ذي  اجلديد  ))الح��م��ري((  الت�سعيد 
))حم�سن((  احل��روب  املن�سق  ج��رال  ت�سعيد  مع 
اليومني  وك�سفت  تعز  يف  امل�سلحة  وملي�سياته 
وذلك  املدينة  هذه  يف  تفا�سيله  اأح��داث  املا�سيني 
يف  خا�س  وق��ع  لها  �سيكون  التي  جم��زرة  لرتكاب 
عن  الن��ظ��ار  و���س��رف  والتتويه  التعامل  م��ي��زان 
جرائم �سابقه ارتكبت واأي�سا لف�سال جهود ))بن 
عدوا  مراقبون   * الو�سطاء((..  من  ورفاقه  عمر 
علي  »بالزحف  ))ح�سني  ال�سغري  الحمر  تهديد 
ال�ساحات  �سباب  من  تبقى  عرب  اجلمهوري  الق�سر 
، وهم الخوان امل�سلمني وطالبان ملي�سيات جامعة 
ولتحقيق  الغر�س  وت�سليحهم   such  ، المي��ان 
حلل   ، والدولية  اخلليجية  اجلهود  اف�سال  هدف 
الزمة عرب التوافق.. لي�س بال�سيء اجلديد ، فقد 
 ، اجل��اري  العام  مطلع   ، ال�سغري  املتمرد  لهذا  �سبق 
كان  حني  �سنعاء  علي  بالزحف   ، الزم��ة  بداية 
حما�سرا يف قريته مبديرية خمرحمافظة عمران 
فك  ي�ستطيعوا  مل  ال��ذي��ن  القبليني  مب�سلحيه   ،
احل�سار عنه حينذاك ، or اخراجه من خمبئه .. 
لكنهم تبنوا املعركة التي حدثت يف احل�سبة ودفع 
ال�ساكنني  املواطنني  من  البرياء  ال�سحايا  ثمنها 
واملرتادين لتلك املنطقة.. اذ انه يكرر نف�س اليوم 
مل  الذي  الثم  نف�س  ويرتكب  اخلطاء  الإعالنات 
التي  واجلرائم  النتهاكات  قائمة  من  ي�سقط  ولن 
بالتهديد   ، اليمني  ال�سعب  ابناء  �سد  ارتكبوها 
من  تلك  الغبية((   (  ( ت�سريحاته  يف  والوعيد 
خارج الوطن ومن خلف ال�سوار وهو يعرف يقينا 
انه ويدرك ج : ل ميكنه دخول الوطن هو احلال 
املغادرة  ميكنهم  ل   : ج  الذين  باخوته   as  ، اب��دا 
ميار�سوا  ان   or  ، احلر  التنف�س  حتى  ميكنهم  ول 
العا�سمة  ���س��وارع  قبل  م��ن  ك��ان��وا   as  ، حريتهم 
اليوم  فهم  الخ���رى  وامل���دن  وي��ج��وب��ون  �سنعاء 

مع�سكر  �سراديب  يف  خمباأين  وهاربني  الإعالنات 
من  وعدد  حم�سن  علي  املن�سق  مع  الوىل  الفرقة 
حتولوا  اخوته  كما  ال�سقي  هذا   * حربه.  ق��ادة 
 ، م��ا يقوله الخ���رون  ي���رددون  اىل ))ب��ب��غ��اء(( 
ما  فكل  فقط..  عليهم  ميلى  اوما   ، يلقنونهم   or
بالف�سل  و�سيبوء  ب��اء  منه  بقي  وم��ا  له  خططوا 
الذريع.. اأمام �سيحة ال�سعب القوية القا�سية »اما 
ال�سعب  عقاب  بقبولهم   or  ، الوطن  خارج  بنفيهم 
وقراره فيهم ا�ستنادا اىل جرائم حرب ماارتكبوه 
يف  مثال  فنجد   ..« الن�سانية  �سد  وانتهاكات  من 
ت�سريحة انه حاول ان يقرر �سيغة احلل الوحيد 
تلك  وهي  الزم��ة  من  البالد  خلروج  طريقة   or  ،
الفكرة التي مل القمعية والق�سائية يخرج عنها 
»ان   : بقوله  و�سراقها«  الثورة  »�سيوخ  واأخ��وت��ه 
احلل الوحيد الذي �سيقبلونه« هم »ولي�س ال�سعب 
النظام  ا�سقاط  هو   ، ب�سرعيته  طبعا  املتم�سك   ،
له  من  وك��ل  الرئي�س  ابناء  من  نهائيا  والتخل�س 
واقاربه عالقة بالنظام يف احلكومة ويف موؤ�س�سات 
انه  اآي  الدولة الخرى..  اجلي�س والمن ومرافق 
�سيبقى هو و�سيجتث وازلمه نحو 70 % من ال�سعب 
عبداˆ  علي  منحوا  ممن  قليال  اقل   or  ، اليمني 
ال�سلمي  احل��وار  نهج  يوؤيدون  وممن  ثقتهم  �سالح 
 such ، والنتقال لل�سلطة وهوؤلء الغلب.. ومثل
املتخلفة  الق�سائية  والعقلية  اله���وج  املنطق 
اجلهالة  قمقم  م��ن  ي��خ��رج  مل  ان���ه  ت��وؤك��د  ال��ت��ي 
واإخوته  عليه  تربى  الذي  والت�سلط  وال�ستبداد 
علي   such  ، احلياة  مدى  »جهال«  و�سيظلون   ..
البذءات  م�ستنقع  يف  الخالقي  وال�سقوط  الغباء 
تاأكيد  وه��ذا  ال�سعب..  علي  والتطاول  والتبجح 
لقولنا ال�سابق »وان ال�سغري مهما امتلك من الرثوة 
ل�سيء  حقريا  �سغريا  �سيظل  فانه  وخالفه  وجاه 
ال�سجاعة والباء والريادة  .. مقارنة مبن ميتلك 
احلوار  وبدهية   ، والعفو  الت�سامح  و�سمة  املقتدرة 
حم�سورين  واأمثالهم  �سيظلون  فهوؤلء  والتحاور.. 
»�سناديق  اأبدا  يغادرونه  ولن  مل  الذي  مكانهم  يف 
 * if ، القمامة ومزابل التاريخ«... فهوؤلء القتلة
وغريهم من رموز النقالب واملجرمون والرهابيون 
من  ذرعا  �ساق  الذي  املجتمع  من  منبوذين  �ساروا 
ت�سرفاتهم الهمجية وممار�ساتهم فقد حان الوقت 
كان  ما  منهم..  لتخل�س  الإعالنات  اليوم  القذرة 
هناك واذا كم مكان يذهب اليه هوؤلء من زعماء 
 ، ال�سجن  هو  القتل  ومافيا  و�سركائهم  الع�سابات 
وايل ابد البدين ، وبذلك نكون قد و�سعنا اللبنه 

الوىل لدولة مدنية حديثة وكفى.. ..!

 منار اليمن -- افتهان العريقي 

الناطق   ، قحطان  حممد  املدعو  باأن  يبدو   
 : ج   ، امل�سرتك  اللقاء  اأح��زاب  با�سم  الر�سمي 
اأو�ساط  بني  فنت  من  يثريه  ما  عواقب  يعي  ل 
ج  الناريد  التي  بت�سريحاته  اليمني  املجتمع 
نفه�سا  التي  الأح���زاب  تلك  حتى  تخدم  ل   :
اأمام  حمرج  و�سع  يف  مرة  من  اأك��رث  يف  وج��دت 
كما   ، واأم��ام  ال��دويل  املجتمع  اليمني  ال�سعب 
الق�سر  اإىل  �سنزحف   : ق��ول��ه  عقب  ح��دث 
الرئي�س  ن��وم  غرفة  اإىل  وندخل  اجلمهوري 
اأفعال  ردود  اأح��دث��ت  تلك  فجملته   ، �سالح 
مع  يتعاطفون  ال�سعب   ،  delivery غا�سبة 
الكثري وجعلت فخامة الخ الرئي�س كون تلك 
الألفا® ج : ل ت�سدر �سوى النابية من نفو�س 
مري�سة مليئة بالأحقاد ، as والبغ�ساء هو حال 
ينتمي  ومن  الإ�سالح  وح��زب  قحطان  حممد 
اأن حتد  وبو�سع  امل�سرتك  اللقاء  اأحزاب  اإليه. 
من ت�سريحات ، such املعتوه بو�سع جلام علي 
فمه لتتحكم باأقواله ومتلي عليه واول الكالم 
الذي تريد قوله ومن ثم تفك اللجام من فمه 
وبعد اأن يديل including ، تريد قوله تعيد 
، بدل  اأخرى  اللجام يف فمه مرة  اإىل مو�سعه 
اأن يطلق ت�سريحاته البلهاء العنرتيد ويوؤلب 

املجتمع �سد تلك الأحزاب التي مل جتد �سوى 
، ورمبا  با�سمها لتجعل منة  ناطقا  املعتوه  هذه 
التي  هي  حمرتمة  مثقفة  ل�سخ�سية  افتقارها 
وجود  ع��دم  اأجل��اأه��ا  كما   ،  such  ، اأجل��اأت��ه��ا 
مر�سح �سريف من اأع�سائها لرت�سحه لنتخابات 
مر�سح  فا�سطرت ل�ستئجار  م  الرئا�سة 2006 
 such  ،  ، اأع�سائها. حممد قحطان  من خارج 
ا�سول  ويجهل  للباقة  يفتقد  الذي  اخلوجني 
الإتيكيت يف التعامل والتخاطب مع اأ�سياده هو 
اأولها   ، متعددة  تدريبية  دورات  اإىل  بحاجة 
فنون  ب��دورات يف  دورة يف ح�سن اخللق مرورا 
الكالم واحلديث والإتيكيت والإعالم وانتهاء 
يكون  حتى   ،  shall و،  ال�سيا�سة  يف  ب��دورات 
موؤهال لأن ناطقا با�سم اأحزاب �سيا�سية معتقة 
الإع��الن��ات  ال��ي��وم  فحاله   ،  including  ،
 : ج  نابية  واأل��ف��ا®  ب��ذيء  ل�سان  من  ميتلكه 
ع�سابة  با�سم  ناطقا  يكون  اأن  حتى  ي�سلح  ل 
�سطو ، or ناطقا با�سم �سلة من اولد ال�سوارع 
وال�سيع بارات يف هوليود. ال�سيا�سة حتتاج اإىل 
انتقاء الألفا® اأح�سنها واختيار حتى تكت�سب 
الأحزاب جماهريية بني اأو�ساط �سعوبها ، فلغة 
العقل واحلكمة لها مفعول ال�سحر واملنطق يف 
اأما   ،  other Members  ، ونفو�س  عقول 
لغة ال�سوقية وال�سوارعية وال�سيع ، وهي اللغة 

التي يتمنطق بها حممد قحطان ، فلي�س لها من 

تاأثري �سوى ا�سحاب النفو�س يف املري�سة. اأجزم 

باأن هناك اأنا�سا يف اأو�ساط مثقفني وحمرتمني 

يكونوا  اأن  مبقدورهم  امل�سرتك  اللقاء  اأحزاب 

هيمنة  اأن  غري   ، وي�سرفونها  با�سمها  ناطقني 

قحطان  اإليه  ي�سنتمي  الذي   ، الإ�سالح  حزب 

، علي بقية اأحزاب اللقاء امل�سرتك هو ال�سبب 

كرثة  من  الرغم  علي  من�سبه  يف  بقائه  وراء 

الأخرى  الأح��زاب  اأو�ساط  بني  من  منتقديه 

ناطقا  بقاءه  ترى  التي   ، امل�سرتك  اللقاء  يف 

يعتربه   as  ،  ، جبينها  يف  عار  و�سمة  با�سمها 

ال�سعب اليمني و�سمة عار يف جبني اليمن ، بل 

such وذاك و�سمة عار يف جبني   ، من واأكرث 

الب�سرية. كيف ميكن لأحزاب اللقاء امل�سرتك 

�سوؤون  لإدارة  كفوؤة  �سخ�سيات  علي  تتفق  اأن 

ناطق  اختيار  حت�سن  والعباد  مل  وهي  البالد 

اأكفاأ  من  ك��ان  قحطان  واإذا   ، با�سمها  حم��رتم 

 ، الأخرى  ياداتها  بقية  حال  فكيف  قياداتها 

التي �ستدير �سوؤون البالد والعباد.. ربنا ي�ست

�س¨ار.. وقتلة.. ومتبجحون..! 

fiمد قحطان.. واللعب بنار امل�سÎك
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ÚنيÁرن�سية وa طف امراأةN
è◊ ظةaاfi يف ÚنKا 

قال دبلوما�سي غربي وم�سوؤولون مينيون ان امراأة فرن�سية واثنني من 
اليمنيني يعملون للجنة الدولية لل�سليب الحمر خطفوا يوم الثالثاء يف 

حمافظة حلج بجنوب اليمن.
 واأ�ساف الدبلوما�سي ان املراأة »خطفت من �سيارتها قرب قرية �سغرية 
يف حلج« لكنه امتنع عن الدلء مبزيد من التفا�سيل.وقال م�سوؤول حملي 
م�سلحني  اأيدي  على  واليمنيني  هي  مركبتها  من  خطفت  املراأة  ان  حلج  يف 
مدينة  يف  اليمنية  ال�سلطات  حتتجزهم  �سجناء  �سراح  باطالق  يطالبون 
على  معونات  لتوزيع  متوجهني  الثالثة  القريبة.وكان  ال�ساحلية  عدن 
حيث  اي�سا  اجلنوب  يف  اأبني  حمافظة  من  نازحون  به  يقيم  خميم  �سكان 
املحافظة  من  اجزاء  على  �سيطروا  الذين  ال�سالميني  بني  القتال  اأجرب 
الفرار.واأكدت  على  ال�سكان  من  اللف  ع�سرات  اليمنية  القوات  وبني 
انها  وقالت  الثالثة  ال�سخا�س  خطف  الحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
ت�سعى من اجل اطالق �سراحهم.وخطف الجانب من ال�سياء املاألوفة يف 
اليمن وكثريا ما تقع تلك احلوادث يف اطار مطالب ع�سائرية اأو اقليمية 
�سيطرتها على اجزاء من اجلنوب. التي ت�سعف  املركزية  لدى احلكومة 
فرن�سيني  اغاثة  عمال  ثالثة  �سراح  اطلق  ال�سهر  هذا  �سابق  وقت  ويف 
عمان  �سلطنة  من  و�ساطة  بعد  ا�سهر  خم�سة  مينيون  قبليون  احتجزهم 
احلكومة  عن  بالنابة  خلاطفيهم  فدية  دفعت  انها  قبليون  يقول  التي 

الفرن�سية

ال�سيï د. علي بن �سعيد الربيعي
 يدعو حõب املوؤ“ر اإ¤ Kورة داNلية

اأن  خا�س  ت�سريح  يف  الربيعي  �سعيد  بن  الدكتورعلي  ال�سيخ  اأو�سح 
كثري  اأكتافه  على  واملت�سلقني  حقيقية  مع�سلة  من  يعاين  املوؤمتر  حزب 
ويواجه �سخطا متزايدا من العامة ول بد لمت�سا�س غ�سب اجلماهري يف 
اليمن اىل خطوات ت�سعيدية من داخل املوؤمتر لإجتثاث عنا�سر الف�ساد 
وامرباطورية ال�سر التي ع�س�ست حتت مظلة احلزب احلاكم ل�سنوات طويلة 
وت�سكلت مافيا الأعمال وكر�ست مع�سالت �سيا�سية واقت�ساديةوت�سع�سعت 
اأوكار الف�ساد  اأيديهم امللوثة بوباء الأنانية وانتع�ست  هيبة الدولة على 
وانحرفت بو�سلة الإمناء اىل موؤ�س�ساتهم ال�سخ�سية بوترية غري م�سبوقة 
الف�سل  املعار�سة ومت�سكوا بجبهات  اأقطاب  وتقا�سمو الأدوار وامل�سالح مع 
الدولة  يف  الفا�سدين  بني  التحالف  لهذا  ونظرا  اليمن  تنمية  طريق  يف 
ع�سابات  وكرثت  بائ�سة  نتائج  ظهرت  املعار�سة  يف  و�سركائهم  واأعوانهم 

ال�سم�سرة داخل اأجهزة الدولة ويف مرافقها املتعددة .

بوجود عبدالوهاب االن�سي يف الريا�ض

نعمان   Úويا�س با�سندوة  را�سهم  على  املعارVسة  وaد 
اخلليجية  املبادرة  توقيع  ◊�سور  للرياVس  ي�سالن 

ال�سعودية  الوطن  �سحيفة  نقلت 
اليمنية  امل��ع��ار���س��ة  وف���د  اأن  ق��ول��ه��ا 
اللقاء  اأح���زاب  تكل  رئي�س  برئا�سة 
امل�سرتك »حممد �سامل با�سندوة«و�سول 
توقيع  اأج��ل  م��ن  الريا�س  للعا�سمة 

املبادرة اخلليجية.
وفد  اأن  ال��وط��ن  �سحيفة  وق��ال��ت 
اأم�س  ع�سر  و�سل  اليمنية  املعار�سة 
املجل�س  رئي�س  �سم  »ال��ذي  للريا�س 
�سامل  حممد  ال��ث��ورة  ل��ق��وى  الوطني 
ي��اأح��زاب  تكتل  ورئ��ي�����س  ب��ا���س��ن��دوة، 
نعمان،  �سعيد  يا�سني  امل�سرتك  اللقاء 
وعدد من مرافقيهم وبوجوداأمني عام 
التجمع اليمني لالإ�سالح عبد الوهاب 

الآن�سي يف ال�سعودية. 
جدول  يف  الأ�سا�سي  العن�سر  وكان 
اأعمال الوفد مقابلة م�سوؤولني بوزارة 
اأب��دى  حيث  ال�سعودية;  اخلارجية 
مل�سادر  طبقًا  ال��ل��ق��اء-  خ��الل  ال��وف��د 
من  املت�سدد  موقفه  يف  تغريًا  مطلعة- 
رف�س توقيع اآليات املبادرة اخلليجية 
عليه  ي�سر  كان  ما  وهو  توقيعها  قبل 

الرئي�س اليمني علي عبداˆ �سالح.
اليمني  ال��رئ��ي�����س  مت�سك  وي��اأت��ي 
كونها  امل��ب��ادرة  قبل  الآل��ي��ات  بتوقيع 
وعدم  �سالمته  �سمان  على  ت�ستمل 
اأو  ق��ان��ون��ي��ة  م��الح��ق��ة  اأي  اإج�����راء 
اأ�سرته  اأف��راد  من  لأي  اأو  له  ق�سائية 
واأقاربه وامل�سوؤولني خالل فرتة توليه 

للحكم. 
توقيع  على  املعار�سة  اإ�سرار  وكان 
هي  الآل��ي��ات،  مناق�سة  قبل  امل��ب��ادرة 
طريف  بني  اخلالف  عنا�سر  اأهم  اأحد 
فرتة  اإىل  اإ�سافة  اليمن،  يف  ال��ن��زاع 
الرئي�س  يتم�سك  حيث  ال�سلطة;  نقل 

خالل  ال�سالحيات  بكافة  بتمتعه 
ثالثة اأ�سهر من توقيع التفاقية كما 
هو من�سو�س يف البند الأول من اآليات 
املبادرة اخلليجية، يف وقت كانت ت�سر 
�سالحياته  نقل  على  املعار�سة  فيه 
ت�سكيل  يتم  حتى  �سهر  مل��دة  لنائبه 
اأبدت  ما  وهو  وطنية،  وحدة  حكومة 
املعار�سة ليونة جتاهه خالل وجودها 
منهم  حماولة  يف  الريا�س،  يف  اأم�س 

لإخراج اليمن من اأزمته الراهنة. 
حكومة  ت�سكيل  املبادرة  وتت�سمن 
»ان��ت��ق��ال��ي��ة« تتوىل  وح���دة وط��ن��ي��ة 
اإجراء  اإىل  اأمور البالد و�سوًل  ت�سيري 

انتخابات  ث��م  ن��ي��اي��ب��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
رئا�سية ل ي�سارك بها الرئي�س �سالح، 
تعديالت  على  ا�ستفتاء  اإج���راء  ث��م 
كان  فيما  اليمني،  الد�ستور  يف  وا�سعة 
على  اأي�سًا  يرتكز  ال�سابق  يف  اخلالف 
حق احلكومة النتقالية على ت�سكيل 

اللجان التي تراها �سرورية.
الأ·  م��ب��ع��وث  ق���ال  ���س��ن��ع��اء  ويف 
املتحدة جمال بن عمر اإنه مت التو�سل 
و  اليمن،  يف  ال�سلطة  لنقل  اتفاق  اإىل 
على  التوقيع  تفا�سيل  اإع��داد  يجري 
التفاق. وذكر م�سوؤول ميني اأن عقبة 
جانب  من  التفاق  توقيع  اأمام  وقفت 

�سيا�سيني كبار يف حزب املوؤمتر ال�سعبي 
ممن  ���س��ال��ح;  يتزعمه  ال���ذي  ال��ع��ام 

اعرت�سوا ب�سدة على توقيعه.
وقال ابن عمر الذي يجري و�ساطة 
يف  لل�سحفيني  اجلانبني  بني  مكوكية 
�سنعاء اإن هناك اتفاقًا ويجري العمل 
غربي  دبلوما�سي  واأكد  التوقيع.  على 
لت�سليم  اتفاق  اإىل  التو�سل  مت  اأن��ه 
يبحث  زال  ما  عمر  ابن  لكن  ال�سلطة 
بالتوقيع.  تتعلق  ال��ت��ي  التفا�سيل 
اأن �سالح كان  واأ�ساف امل�سوؤول اليمني 
يحاول طماأنة امل�سوؤولني يف حزبه كي 

يتخلوا عن معار�سة التفاق.

حاًل لالأزمة التي ت�سهدها بالده

الرئي�س اليمني ي�سل الرياVس للتوقيع 
على املبادرة اخلليجية لنقل ال�سلطة

و�سل الرئي�س اليمني علي عبداˆ �سالح اليوم الأربعاء اإيل العا�سمة ال�سعودية الريا�س 
للتوقيع على اتفاق نقل ال�سلطة املن�سو�س عليه يف املبادرة اخلليجية حلل الأزمة التي ت�سهدها 

البالد، ح�سب ما اأعلن التلفزيون اليمني الر�سمي.
واأورد التلفزيون اليمني يف خرب عاجل اأن »الرئي�س �سالح و�سل اإىل الريا�س تلبية لدعوة 
من  الوطن  لإخ��راج  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية  املبادرة  على  التوقيع  حل�سور  اململكة  من 

تاأثريات الأزمة«.
وتاأتي هذه الزيارة التي مل يعلن عنها م�سبقًا غداة اإعالن مبعوث الأ· املتحدة اإىل اليمن 
جمال بن عمر التو�سل اإىل اتفاق بني احلكومة واملعار�سة حول الآلية التنفيذية للمبادرة 

اخلليجية اخلا�سة بانتقال ال�سلطة يف اليمن.
على  للتوقيع  الريا�س  اإىل  و�سل  »الرئي�س  اإن  بر�س«  »فران�س  لوكالة  ر�سمي  م�سدر  وقال 

املبادرة اخلليجية« التي طرحتها دول جمل�س التعاون اخلليجي لنتقال ال�سلطة.

غربة خا�س
اأفادت م�سادر خا�سةلغربة نيوز  » اأن طائرة تابعة للخطوط اجلوية اليمنية اقلعت �سباح هذا 
اليوم من مدينة عدن و�سط المطار ال�سديدة اقلت الرئي�س علي عبد اˆ �سالح اىل مدينة الريا�س 

حيث مل يكن هناك اي ترتيب م�سبق يف توقيت الرحلة ح�سب امل�سادر  من برج املراقبة.
»كبري م�سريف املراقبة اجلوية« يف احد مطارات اململكة افاد باأن ات�سال ورده من هيئة الطريان 
املدين يفيد »بكيفية ال�سماح بدخول طائرة مدنية تتبع اخلطوط اليمنية لالجواء ال�سعودية تقل 
على متنها �سالح« وتابع �سريها حتى و�سلت مطار الريا�س وهذا ما اعلنت عنه لحقا جميع و�سائل 
العالم، ا�سافة لذلك اأن مطار العا�سمة �سنعاء ي�ستحال ان يقلع منه �سالح بعد �سيطرة القبائل 
يف ارحب على مواقع هامة موؤخرًا تطل ب�سكل مبا�سر على املطار تخوفا من عملية ا�سقاط للطائرة 

�ستقوم بها قبائل ارحب حال علمها .

تفا�سيل هامه –كي عن كيفية م¨ادرة الرئي�س �سالí ا¤ العا�سمة ال�سعودية الرياVس
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د�ــســتــوريــة  Zــــر  aـــخـــريـــة  بـــرئـــا�ـــســـة   Úــ ــي ــن ــم ــي ال اإرادة  عـــلـــى  االلـــتـــفـــا± 
علي حم�سن حميد 

تعددت مناورات التهرب من اللتزام بتنفيذ املبادرة اخلليجية واآخر ما �سدر عن الناطق الر�سمي اليمني اأن الرئي�س �سالح ليريد 
ال�سلطة و�سيكون رئي�سا فخريا حتى عام 2013. لقد كان يعني مايقول ومل يكن يهرف مبا ليعرف اأو يج�س النب�س اأوردود الأفعال.
هذا القول مل يهتم به اأحد نتيجة تعدد متنيات ورغبات ومراوغا ت الرئي�س �سالح منذ قبوله للمبادرة اخلليجية التي تطلب منه 
التنحي النهائي وال�سامل عن ال�سلطة وقطع اأي �سلة بها. نحن يف �ساعة م�سري ويف ال�ساعات الأخرية احلا�سمة من عمر ثورة نبيلة 

و�سلمية طال انتظارها واأكملت يف 11 ت�سرين الثاين/نوفمرب �سهرها التا�سع. 
الرئي�س ثورة �سبتمرب  اأفرغ  النه�سوي والوطني كما  واإفراغها من م�سمونها  الثورة  التفاف على  باأي  القبول مطلقا  لذلك لميكن 
الرئا�سة  دار  نف�سه خارج  الذي ليتخيل  الرئي�س  اأن ينجح  لعل ع�سى  الأغوار  الناطق يحاول �سرب  والوحدة من كل قيمة ومعنى. 
و�سوجلان ال�سلطة وهيلمانها ولو يف نطاقها ال�سكلي. ولي�س من امل�ستبعداأن ي�ساب الرئي�س بانتكا�سة عقلية بعد خروجه من ال�سلطة 
نتيجة توحد �سخ�سه مع ال�سلطة وهزمية م�سروعه يف البقاء الأبدي يف ال�سلطة ثم توريث اجلمهورية لإبنه . الرجل ليدرك اأن 
الزمن تغري والفاعلون تغريوا وما كان>لعبة �سل�سةا لتزوير الإرادة ال�سعبية بالأم�س حتت راية الدميقراطية وال�سرعية والد�ستور 

اأ�سبح لعبة بالية و�سقيمة اليوم.
من  وتهرباته  ت�سويفاته  الذكر>الذي تعددت  ال�سالفة  �سالح  الرئي�س  رغبة  املتحدث عن  قاله  ما  اليمن  املاليني يف  ا�ستفز  لقد 
ا�ستحقاق حتمي كمخرج وحيد يعيد لليمن ا�ستقراره وي�سعه على طريق النمو وال�سلم الجتماعي وا�ستجابة لرغبة مينية وعربية 
ودوليةعارمة حتثه على التنحي ال�سريع طبقا ملبادرة قبلها و�سعى اإليها هو �سخ�سيا وتعززت وتدولت بقرار جمل�س الأمن رقم 2014. 
اإبلي�س. كثري من العرب يقارنون بني مايجري يف  لقد تعددت احليل ولكن الهدف واحد. ويف هذا امل�سمار تفوق الرئي�س حتى على 
اليمن و�سورية وما جرى يف ليبيا مب�سر وتون�س وميدحون مبارك وبن علي لأنهما عندما �سعرا بكري الثورة و�سخونته غادرا ال�سلطة 
وخلق  واملاء  والغاز  الكهرباء  كقطع  النازية  اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  وتبني  واملن�سئات  للم�ساكن  تدمري  وبدون  بخ�سائر>حمدودة 
اأزمة متوينية وق�سف املن�سئات ال�سحية واحتالل بع�سها وحتويلها اإىل ثكنات ع�سكرية كما هو حا�سل يف تعز وت�سريد املواطنني 
اإىل الكهوف كما هو حادث يف اأرحب.كل ذلك جمّرم بحكم القانون الدويل ويخ�سع الفاعل للم�ساءلة اأمام حمكمة اجلنايات الدولية 
والدويل  العربي  العام  والراأي  ال�سعب  يدو�سون  ظلوا  ورهطه  الرئي�س  وطنية.  حمكمة  اأواأمام  حرب  كمجرم  اوكامبو  عند  ك�سيف 
باحلديث عن ال�سرعية الد�ستورية واحرتام الد�ستور واإرادة الناخبني الذين زيفت اإرادتهم عام 2006 ويف كل النتخابات ال�سابقة 

بدون ا�ستثناء.
هذا  ي�سوغ  د�ستوري  ن�س  ليوجد  لأنه  للد�ستور  طبقا  اإل  التنحي  يرف�س  من  قبل  من  للد�ستور  �سارخ  انتهاك  الفخرية  الرئا�سة 
التحايل على الإرادة ال�سعبية. ولي�س لذلك من تف�سري �سوى اأن الرئي�س يريد البقاء يف الق�سر ليحيك املوؤامرات �سد الثورة ولإف�سال 
تنفيذ املبادرة اخلليجية على الأر�س بعد التوقيع عليها ولواأدالنظام الهجني القادم م�ستندا اإىل حماية القوات الع�سكرية والأمنية 
التي ي�سيطرعليها اإبنه واإبني اأخيه والتي اأظهرت الثورة ال�سعبية اأنها هي كل مامعنا واأنه ليوجد جي�س وطني حقيقي وقوى اأمنية 
وطنية واأن مئات الألف من هوؤلء موجودين فقط يف ك�سوفات املرتبات التي تذهب اإىل جيوب خا�سة يعرفها الرئي�س الذي رف�س 
مقرتحات البنك الدويل لإ�سالح مايل يف القوات امل�سلحة. حروب �سعدة ال�ستة بني الأعوام 2004 و2010 ف�سحت من جانبها مزاعم 
اال�سلطة عن قدرات اجلي�س وفاعليته. الرئا�سة الفخرية م�ساومة خا�سرة يراد منها القفز على د�ستور مل يعمل به ومل يحرتم طوال 
تالعب  التي  املرات  عدد  جيدا  يعي  الرئي�س  ال�سلطات.  الد�ستوروكل  مالك  اأنه  يت�سور  مطلق  حاكم  عقلية  تعك�س  وهي  �سالح  عهد 
هذه  لأن  واهم  اأنه  ل�سك  اأهدافه.  خلدمة  وظفه  عندما  اإل  �ساأنه  من  يعلي  ومل  اأقدامه  حتت  ودا�سه  الد�ستور  وروح  بن�سو�س  بها 
الرغبة لمتلك ذرة من النجاح الأن لأنها غري د�ستورية ومرفو�سة جملة وتف�سيال من جمهور الثائرين على النظام ود�ستوره الذي 
<لتعميق املمار�سة  اأو  <لتعزيز امل�ساركة ال�سعبية> التي مل نعرفها طوال فرتة حمكه  انتهكه طوال عقدين من الزمن بالتعديالت 
الدميقراطية> وهذه هي مفرداته ومربراته عندما عدل الد�ستور مرتني يف غ�سون �سبع �سنوات ليكون من�سب الرئا�سة �سبع �سنوات 

بدل من خم�س ثم خم�س �سنوات يف تعديل ثان.
وكانت الف�سيحة الد�ستورية العظمى هي تعديل املادة 112 يف كانون الثاين/يناير من هذا العام التي �سبقتها ت�سريحات حزبية 
من املوؤمتر ال�سعبي العام امتلكت الثقة واجلراأة على انتهاك قد�سية الد�ستور بعد تزوير النتخابات الربملانية يف م�سر بك�سرعداد 
الفرتة الرئا�سية ثم ت�سفريه ليبقى الرئي�س رئي�سا اإىل الأبد. الرئي�س تراجع عن هذه التعديالت بعد اأن اأقرها برملانه يف يناير 
من هذا العام بعد يوم واحد من خطاب الرئي�س ال�سابق مبارك يف 1 �سباط/فرباير باأنه لن ير�سح نف�سه ولن يورث ال�سلطة لإبنه. 
الرئي�س و�سف من �سعى اإىل هذه التعديالت باملحبني وبذلك اأثبت اأنه يحبهم اأكرث من حبه للد�ستور وبرهن اأن هذه التعديالت مل 
تكن بعيدة عن رغبته. وليعلم الرئي�س املعتمد على ممار�سة �سرعيته على القوة الباط�سة وال�ستخدام املفرط للقوة �سد املدنيني 
ولي�س لل�سرعية الد�ستورية اأنه مل يعد يف مقدوره اأن يناور وينجح لأن املاليني من ال�سباب له باملر�ساد حتى لو قبل امل�سرتك واملجل�س 
الوطني بهذا القرتاح غري الد�ستوري. اإن كل مناورة لتقود �سوى اإىل تطويل اأمد الأزمة وزيادة معاناة النا�س لي�س يف املدن الثائرة 
وحدها واإمنا يف كل اأنحاء اليمن. �سحيح اأن الرئي�س مل يكن يهمه اأمر ال�سعب يف الظروف الطبيعية وبالتايل لن يرق قلبه حلاله يف 
هذه الظروف الكارثية التي حذرت من عواقبها الوخيمة منظمات دولية عديدة ليويل الرئي�س برغم م�سئوليته الد�ستورية اأدنى 

اهتمام ملا تقول.
لقد حنث الرئي�س بالق�سم الد�ستوري ت�سع مرات وهو يق�سم على امل�سحف يف املرات الت�سع باأنه �سيحرتم الد�ستور ويرعى م�سالح 
امل�سحف مرات عديدة وعندما كان  الرئي�س بق�سمه على  واأهوائه اخلا�سة. لقد حنث  التي اختزلها ووحدها مع م�ساحله  ال�سعب 
يواجه بعتاب لهذا احلنث كان يرد هذه �سيا�سة واأنتم لتعرفون ال�سيا�سة. ال�سيا�سة لديه تعلو على كتاب اˆ وعلى الد�ستور وكل 
القيم وهذا هو فهم واإدراك الرئي�س لل�سيا�سة الذي كان من املحر�سني يف 1993 على التظاهر لتكون ال�سريعة هي امل�سدر الوحيد 
�سده  ثار  ع�سرالذي  الرابع  لوي�س  بعد  الثاين  و  العربي  الوطن  يف  الأول  املطلق  احلاكم  هو  الرئي�س  الأ�سا�سي.  ولي�س  للت�سريع 
وروحها.  زخمها  ا�ستعادت  الوقت  مبرور  ولكنها  ل�سنوات  تعرثت  جمهورية  امللكي  نظامه  اأنقا�س  على  واأن�ساأوا   1798 يف  الفرن�سيون 
جمهوريتنا عليلة و�سقيمة منذ 1962 وعلى وجه اخل�سو�س منذ اأن �سطى هذا الرئي�س على ال�سلطة بالغتيال واملال العام وحولها 
اإىل اإقطاعية اأ�سرية ومناطقية وع�سكرية ولكن �سعبنا �سيعيد لها الروح والثقة فيها. لذلك حذار من قبول لعبته اجلديدة بقبوله 
رئي�سا فخريا .اإن الرئا�سة الفخرية ليطلبها �ساحبها واإمنا متنح له طواعية وعن ر�سا تقديرا خلدماته وهي يف حالة �سالح معدومة 
متاما لأنه مل يحرتف طوال رئا�سته �سوى �سيا�سات اخلراب والإفقار والتجهيل. من الرباهني اأن ع�سرات الألف من اليمنيني يفدون 
اإىل م�سر�سنويا للعالج املفقود يف وطنهم واأن طائرة اخلطوط اليمنية عندما ت�سل>اإىل مطار القاهرة ت�سمع من يقول عنها و�سلت 
<طائرة العيانني>. ويف 23 اأيار/مايو من عام 2010 بثت قناة اجلزيرة تقريرا عن بيع اليمنيني حتت �سغط الفقر لكالهم يف م�سر 
والقرنيات يف م�سر والأردن. هذا هو مين �سالح عدË املنجزات. وهذا طبيعي لرئي�س مل يكن رئي�سا اإل حلفنة من اليمنيني لذلك 
فاليعقلها ويتوكل ويرتك لل�سعب تدبري اأحواله بعيدا عنه وعندها �ستاأتيه اأخبارا طيبة من النوع الذي مل يكن يريد �سماعه وهو 
يف �سدة ال�سلطة. اإن ال�سعب الذي يقتل اأبناءه يوميا قرر م�سريه بالدم واملعاناة واجلوع ومل يخ�سعه اأو ي�سعفه العقاب اجلماعي ولن 
يقبله بعد اليوم ولن يرتاجع. لأن مل يوجد �سعبا قال لقاتله وناهب خرياته املحدودة نحن نحبك ونقبلك حاكما مطلقا؟. لقد �سب 
ال�سعب اليمني عن الطوق.الرئي�س الإ�سرائيلي ال�سابق مو�سى كت�ساف حكم عليه ب�سبع �سنوات �سجن لتحر�سه ب�سيدة .اأما هو فقد 
اغت�سب اإرادتنا ولي�س فقط حتر�س بها ملدة 33عاما ويوم احل�ساب قريب ولي�س بعيد وع�سري ولي�س ي�سري وبح�سب �سرع اˆ الذي 

�ساع يف عهده.
حادث الدكتور املتوكل:

راأ�سه وت�سبب  اأ�ساب حادث موتور �سيكل يف 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب الدكتور حممد عبدامللك املتوكل ع�سو املجل�س الوطني يف 
بك�سر يف اجلمجمة وفقدانه الوعي. وزارة الداخلية ت�سرعت بتربئة اجلاين وو�سفت احلادث باملروري. وظل الرجل ع�سرة اأيام يف 
�سنعاء املري�سة بدون عناية طبية منا�سبة. احلادث بحد ذاته ف�سيحة طبية ل�سلطة ليوجد يف عا�سمتها م�ست�سفى واحدة مكتملة 
التجهيزات ومالكة لكفاءات طبية وطنية وتفتقر اإىل رعاية طبية لئقة ملثل هذه احلالت. ومن جهة ثانية مل يكلف الرئي�س نف�سه 
الهتمام بقائد وطني بارز وياأمر يف الوقت املنا�سب بنقله اإىل اخلارج للعالج على نفقة الدولة. اأمور مثل هذه تكون يف نطاق �سلطة 
وزير ال�سحة ولي�س رئي�س الدولة ولكن يف دول ال�سلطة املطلقة كل �سيÅ بيد رجل واحد.ولهذا ال�سبب انتظرت اأ�سرة الدكتور املتوكل 

ع�سرة اأيام حتى مت نقله اإىل الأردن ويف الع�سرة الأيام هذه تدهورت حالته ورمبا كان هذا هو املراد. 
جنحت  اغتيال  حوادث  اليمنيون  يتذكر  هواأن  العاجل  بال�سفاء  اليمن  كل  يف  الدكتورله  حمبي  وكل  متنياتي  بجانب  <الأهم 

واأخرى ف�سلت و�سخ�سيات وطنية اختفت واأن ي�سعوا عالمة ا�ستفهام موؤقتة حول هذا احلادث.

ــر الــقــذاaــى  ــس ــ� ـــابـــ≤: �ــســالــí اNـــتـــار م وزيـــــر Áــنــى �ـــس

يف جمعة �سهيدات الãورة ال�سليمة

والقاعدة   Ëــر وي العرومي  ال�سهيد  �ساحات  يف  Kائر  اإب..مــلــيــون 
الــدولــيــة للجنائية   íــســالــ� ــة  ــال ــاإح ب ــــن  االأم ‹ل�س  يــطــالــبــون 

امللك  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ه��اج��م 
اليمنى  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  من�سور 
الأ����س���ب���ق وم���ن���دوب ال��ي��م��ن فى 
اجلامعة العربية ال�سابق الرئي�س 
�سالح،  اˆ  ع��ب��د  ع��ل��ى  ال��ي��م��ن��ى 
موؤكدا اأن بع�س املحيطني به جتار 
خمدرات و �سالح ومنهم من يتاجر 

بالدم والب�سر.
»���س��ال��ح«  م���رواغ���ة  اإن  وق����ال 
املبادرة  على  للتوقيع  امل�ستمرة 
اخلليجية ل تعنى �سوي اأنه اختار 

نهاية القذافى . 
اليمنى  الرئي�س  اأن  واأو���س��ح 
تتفق  الذين  بهوؤلء  نف�سه  اأحاط 
ميولهم معه بعد اأن يئ�س من بع�س 
حاولوا  الذين  الوطنيني  املثقفني 
قدم  اأن  الأم���ر  زاد  ب��ل  اإ���س��الح��ه 
يف  له  وريثا  ليكون  »اأحمد«  ابنه 

حكم اليمن.
حوار  يف  اليمني  الوزير  وق��ال 
مع  اجلمعة  غد  م�ساء  يذاع  �سوف 
قناة  علي  ال��ت��ي��ار«  »�سد  برنامج 
الفراعني والذي يقدمه الإعالمي 
حم�سن عيد، اإن �سالح حاول توريث 

الفعلى  احلاكم  اأ�سبح  الذي  ابنه 
كان  البع�س  اأن  ل��درج��ة  لليمن 
اإىل  الو�سول  كيفية  عن  ي�ساألنى 
لإنهاء  اليمنى  الرئي�س  ابن  اأحمد 

امل�سالح حيث املال و النفوذ.
اأزم���ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
العربية  املنطقة  ف��ى  حقيقية 
فمثال  الثقافية  ال��ه��وي��ة  ب�سبب 
معظمهم  ال��ع��رب  الثقافة  وزراء 
مثل  بالثقافة  عالقة  لهم  لي�ست 

الثقافة  وزي����ر  ح�����س��ن��ى  ف�����اروق 
امل�سرى الأ�سبق الذى ل يعد مثقفا 
فنا  لي�ست  والثقافة  فنان،  لكنه  و 

فقط .
اخلليجية  املبادرة  اأن  واأ�ساف 
اليمنيون  ال��ث��وار  يرف�سها  �سوف 
الرئي�س  يهرب  اأن  نقبل  لن  لأننا 
اليمنى مبا ارتكبه من جرائم، واأن 
�سد  جنائيا  حت�سنه  املبادرة  هذه 

اأى جرمية ارتكبها

اإب  مبحافظة  وثائرة  ثائر  املليون  قرابة  احت�سد 
قلب  يف  العرومي  ال�سهيد  »�ساحة  �ساحات  ث��الث  يف 
مبدينة  امليا�سي  عمار  ال�سهيد  و�ساحة  املحافظة 

.»Ëالقاعة و�ساحة احلرية مبدينة ير
وقد اأكد خطيب �ساحة ال�سهيد العرومي )الدائري 
اليمنية  املراأة  باأن  ال�سباحي  ر�سيد  الدكتور  �سابقا( 
قد �ساركت يف �سناعة الثورة تخطيطا وتنفيذا وهي 
ت�سارك يف كل ن�ساط ثوري وحا�سرة اإىل جوار اأخيها 
اخلطيب  وترحم  اأ�سهر  ع�سرة  قرابة  منذ  الرجل 
ال�سهيدات وال�سهداء منذ انطالقة �سرارة  اأرواح  على 

الثورة اليمنية. 
اليمنية  الثورة  اأن   ال�سباحي  اخلطيب  واأ�ساف 
اإعجابه  وحم��ل  ال��ع��امل  حديث  اأ�سبحت  ال�سلمية 
ب�سلميتها رغم ا�ستفزازات النظام وارتكابه املتوا�سل 
للمجازر بحق الثوار ال�سلميني يف تعز و�سنعاء واأرحب 
مع  اليمنية  اجلمهورية  مناطق  م��ن  وغ��ريه��ا  ونهم 
العديد  طالب  .وقد  لل�سالح  اليمني  ال�سعب  امتالك 
جادة  قرارات  اتخاذ  الأمن  جمل�س  الثورة  �سباب  من 
لرتكابه  الدولية  اجلنايات  ملحكمة  �سالح  واإحالة 

جرائم بحق الإن�سانية.وبعد �سالة اجلمعة ردد ثوار 
اإب جمموعة من ال�سعارات التي تعرب عن وفاء ال�سعب 
لبناء  ال�سامن  تعترب  وه��ي  ال�سهداء  لدماء  اليمني 
اليمن اجلديد وال�سعيد وبه �سيكتب التاأريخ عن ثورة 
اللف  ملئات  حا�سدة  م�سرية  وانطلقت  ال�سعيدة  بالد 
من �سارع ال�سهيد العرومي �سوب جولة ال�سهداء مرورا 
.ومن  احلرية  خليج  ب�ساحة  وانتهت  العيدين  ب�سارع 
ال�سهيد  »«دم  اليوم   اإب  ث��وار  ردده��ا  التي  ال�سعارات 
وال�سهيدة  يكتب تاأريخ ال�سعيدة »«« »«ل بقينا اإن يبقى  
قاتل خولة واخلن�ساء »«ويف �ساحتي يرË والقاعدة   
�سارك ع�سرات الآلف موؤكدين اإ�سرارهم على البقاء 
يف ال�ساحات وامليادين وامل�سي قدما يف حتقيق اأهداف 
اجناز  حتى  الت�سعيد  وموا�سلتهم  ال�سلمية  الثورة 
العربية  اجلامعة  منا�سدين  ال�سلمية  الثورة  اأهداف 
منح  عدم  الثوار  اأكد  فيهاكما  اليمن  ع�سوية  جتميد 
والقانوين  ال�سرعي  العقاب  تقية  �سمانات  اأي  �سالح 
والأط��ف��ال  الن�ساء  بقتل  املتكررة  جرائمه  ج��راء 

وال�سباب يف كل �ساحات الوطن اليمني الثائر .
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الحياء حفالت اجلالية
aنان املهجر و�ساحب ال�سوت الرقي≤

حممد هايل

نور ال�سريف رداk على االإPاعة ال�سورية: ب�سار لي�س عبدالنا�سر

اذاع��ت��ه  ال���ذي  ردا ع��ل��ى اخل���رب   
ال�سريف  ن���ور  ن��ف��ى  ���س��وري��ة  م��واق��ع 
ن�سرتها  التى  الت�سريحات  منده�سًا 
هيئة الإذاعة والتليفزيون ال�سورية 
على  ادع���ت  وال��ت��ى  اإل��ي��ه،  من�سوبة 
ال�سورى  الرئي�س  مواقف  اأن  ل�سانه 
ب�سار الأ�سد تذكره مبواقف الرئي�س 
وقال  عبدالنا�سر،  جمال  ال��راح��ل 
خا�سة  ت�سريحات  ف��ى  »ال�سريف« 
كلمة  توجد  ل  ال��ي��وم«:  ل�»امل�سرى 
واحدة �سحيحة فى هذه الت�سريحات، 
�سوى اأننى نا�سرى الهوية، وعدا ذلك 

افرتاءات ل اأ�سا�س لها من ال�سحة.
اأدل  »مل  ال�����س��ري��ف:  واأ�����س����اف 
متتلك  اأن  احت��دى  ت�سريحات،  ب��اأى 
ت�سجياًل  اخل��رب  ن�سرت  التى  املواقع 

واإذا  الت�سريحات،  بهذه  ىل  �سوتيًا 
نافيا  ف��ورا«،  باإذاعته  اأطالبها  وجد 
اإىل  �سفره  ع��ن  امل��واق��ع  تناقلته  م��ا 
�سوريا لرفع العلمني امل�سرى وال�سورى 
ال�سيخ  �سرم  فى  »اأن��ا  وق��ال:  هناك، 
ملتابعة  حميدة  حممود  �سديقى  مع 
فعاليات معر�س فن ت�سكيلى و�ساأعود 

اإىل القاهرة خالل �ساعات«.
الإعالم  اأزم��ة  اأن  اأك��د  »ال�سريف« 
ال��ع��رب��ى ك��ك��ل ه��ى غ��ي��اب الأم��ان��ة 
موقع  اأن  »الغريب  وق��ال:  وال��دق��ة، 
اأ�سبوعني  ق��ب��ل  ن�سب  ه���ذا  الهيئة 
ت�سريحات مماثلة للفنانة ي�سرا، لكن 
من ال�سعب تتبع كل ال�سحف واملواقع 
لكننى  فيها«،  ين�سر  م��ا  على  وال���رد 
وحريته  ال�����س��ورى  ال�سعب  اأح���رتم 

ينقل  �سادق  �سورى  باإعالن  واأطالب 
احل��ق��ي��ق��ة. ك��ان��ت ت�����س��ري��ح��ات قد 
موقع ن�سرها  ل���»ال�����س��ري��ف«  ن�سبت 

هيئة  موقع  ع��ن  نقال   mbc.net
ادعت  ال�سورى  والتليفزيون  الإذاعة 
ال�سورى  »الرئي�س  قال:  ال�سريف  اأن 
ن�سخة مطابقة حلبيب الأمة العربية 
عبدالنا�سر  جمال  الزعيم  املرحوم 
رحمه اˆ.. وعندما اأ�ساهد مواقفه 
عبدالنا�سر  جمال  الزعيم  اأت��ذك��ر 
فتحية ل�سوريا قلب العروبة عا�سمة 
ال�سمود والفن والثقافة، و�ساأكون بني 
و�سوريا  م�سر  علمى  لرفع  اجلماهري 
والزعيم  الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  و�سور 

جمال عبدالنا�سر«.



www.ghorbanews.com

FRIDAY , NOVEBER 25 . 2011   / Vol . 4 - Issue 124اعالنات14

املباين اجلديدة
الن�ساءات

امللحقات
الكهربائيات
انابيب املياه

ادارة البنية

الت�سميم املعماري

ا�ست�سارات 
للمخالفات

موقع اNباري عربي متجدد 
على مدار ال�ساعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

Èاعالن∂ معنا ي�سب≤ اخل



www.ghorbanews.com

15 منا�سبة FRIDAY , NOVEBER 25 . 2011   / Vol . 4 - Issue 124

ة... واملوعد اجلديد بعد عام  qل اأكرث من مر qيوم القيامة« تاأج
اأرجوان �سليمان 

ل  qمازلنا على موعد مع يوم القيامة, الذي تاأج
الكهنة  ح�سابات  يف  اأNطاء  ب�سبب  كãرة,  مرات 
من  االأديان  اأتبا´  ينف∂  ال   âوق يف   ,Úم qواملنج
Pل∂  معيدين  بال�سعوPة,  واتهامهم  عليهم   qالرد
اآNر  اأما  اإلهي fi�س.  �ساأن  ال�ساعة  اأن علم  اإ¤ 
a�سيكون  النبوءات  بح�سب  العا⁄  لنهاية  موعد 

بعد عام من االآن. 

غرر  oم وعقول  ومالية،  ب�سرية  وخ�سائر  انتحارات   
بها، وموؤلفات مل�سلحة اعتقادات اآمن بها اأ�سحابها، اأو 
يعود  نوح  الر�سول  طوفان  رمبا،  �سهرة  لك�سب  قالوها 
الكرة  اأخ���رى،  م��رة  يولد  عي�سى  والنبي  جديد  من 
الأر�سية كبرية جًدا لت�ستوعب �سكانها، بينما اجلنة 
وعندما  الأر���س،  �سكان  من   %2 من  اأكرث  ت�ستوعب  ل 
ياأتي اليوم املذكور ل يحدث �سيء اأكرث من اأن الدنيا 
نهاية  بحلول  التكهنات  تكون  قد  م�ستمرة.  تزال  ل 
�سى، منها ما ذاع �سيتها، ومنها  oاأن حت اأكرب من  العامل 

ما مل ي�سجلها التاريخ.
يف العام 1524 طوفان عظيم ثانm �سينهي العامل /

الق�س يوهان�س �ستوفلري

يوهان�س �ستوفلري 

عامل ريا�سيات وفلك اأملاين، قال يف العام 1499 اإنه 
يف 20 فرباير/�سباط من العام 1524، �ستغرق الأر�س 
العامل،  يف  �سيء  كل  و�سينتهي  يغطيها،  طوفان  بفعل 
�سدقه  والدينية  الجتماعية  مكانته  اإىل  ونظًرا 
الكثريون، واأoلفت مئات الكتب حول هذا املو�سوع، ويف 
ا يف لندن من  الأول من �سهر فرباير، فّر 20 األف �سخ�سً

منازلهم، وجلاأوا اإىل التالل والأماكن املرتفعة.
حيث  املذكور،  اليوم  يف  اأدراجهم  ع��ادوا  اأنهم  اإل 
مناطق  اإح��دى  ويف  واح��دة،  مطر  قطرة  ت�سقط  مل 
طبقات،  ثالث  من  فلًكا  فون  يدعي  كونت  بنا  اأوروب��ا 
رذاذ  انهمر  اليوم  ولعائلته ولأ�سدقائه، ويف ذاك  له 
خفيف يف تلك املنطقة، فاجتمع النا�س حول الفلك، 
الكونت  منعهم  وعندما  الزحام،  بفعل  الكثري  ومات 
حتى  باحلجارة  ورجموه  �سحبوه  الفلك،  رك��وب  من 
�ستوفلري،  ادعى  الأر�س حينها، كما  املوت، ومل تغرق 
عالوة على ذلك، �سّنفت تلك ال�سنة باأنها �سنة جفاف 

وقحط.
الكثري  وباع  النبوءة،  تلك  ب�سبب  الكثريون،  مات 
تلك  م��ن  ي�ستفد  ومل  وممتلكاتهم،  منازلهم  منهم 
الق�سي�س  اأم��ا  وال�سفن.  القوارب  �سناع  اإل  النبوءة 
مل  اأح���ًدا  اأن  اإل  اآخ��ر،  بتاريخ  تكّهن  فقد  يوهان�س 
اإنه يف اليوم الذي تنباأ فيه  ي�سدقه. وقال موؤرخون 
يف  يق�سيه  اأن  اختار  الثانية،  للمرة  العامل  بنهاية 
منزله مع جمموعة من اأ�سدقائه، وعندما هّم باأخذ 
وه�ّسمته  راأ�سه،  على  الكتب  وقعت  مكتبته  من  كتاب 

واأ�سابته باإ�سابة خطرة.
بال�سم�س  املت�سربلة  امل���راأة  اأن��ا   ،1814 العام  يف 
والقمر حتت رجليها وعلى راأ�سها اإكليل من 12 كوكًبا/ 

جوانا �ساوثكوت
جوانا �ساوتكوت 

جوانا �ساوثكوت حم�سرة اأرواح، عذراء بريطانية، 
اآمنت   1814 العام  يف  عاًما،   60 على  عمرها  يزيد 

�سفر  يف  املذكورة  بال�سم�س  املت�سربلة  املراأة  هي  باأنها 
الروؤيا، واأنها �ستلد ي�سوع امل�سيح الثاين يف عيد امليالد 
يوم  يجيء  وبذلك  نف�سه،  العام  من  )الكري�سما�س( 
القيامة، وكانت مقتنعة باأنها مرË العذراء التالية. 

 وبالرغم من اأنها دخلت �سّن الياأ�س، ومن امل�ستحيل 
ي�سوع  �ستلد  باأنها  تّدعي  فتئت  ما  اأنها  اإل  حتمل،  اأن 
املحدد،  اليوم  ويف  بالنتفاخ،  بطنها  وب��داأ  امل�سيح، 
وبعد  ماتت،  الثاين،  امل�سيح  ي�سوع  تلد  اأن  من  وب��دًل 

ت�سريح جثتها ات�سح اأن حملها كان كاذًبا.
بات   / الواقع  اأر���س  على  زومبي   ،1982 العام  يف 

روبرت�سون
جمهوري  مر�سح  �سابق،  معمداين  وق�س  داع��ي��ة 
للعام  الأمريكية  الرئا�سية  الإنتخابات  يف  خا�سر 
ومقدم   ،)CBN( ال��ب��ث  وك��ال��ة  وموؤ�س�س   ،1988
يقف  اˆ  ب��اأن  يوؤمن   ،)Club  700  The( برنامج 
معه �سد خ�سومه. ا�ستهر بت�سريحاته املثرية للجدل، 
الفنزويلي  الرئي�س  اغتيال  اإىل  دعا  حني  بينها  ومن 
�سافيز، ثم تراجع عن دعوة الغتيال، وقدم  هوغو 
الرئي�س  من  التخّل�س  خاللها  من  ميكن  عدة،  و�سائل 

الفنزويل، ومن بينها اخلطف.

 بات روبرت�سون 
اأ�سابت رئي�س  وعلق على اجللطة الدماغية، التي 
الوزراء الإ�سرائيلي ال�سابق اأرييل �سارون، باأنها عقاب 
اإىل  الأرا�سي  من  املزيد  اإعطاء  اإىل  ل�سعيه  اˆ،  من 

الفل�سطينيني، واعتذر عن تعليقه هذا بعد ذلك. 
العام  يف  هايتي  اأ�ساب  الذي  الزلزال  اأن  حني  يف   
لأن  اع��ت��ق��اده،  بح�سب  اˆ،  م��ن  عقاًبا  ك��ان   2010
ال�سعب الهايتي عقد ميثاًقا مع ال�سيطان، كي يخّل�س 

نف�سه من الفرن�سيني.
جائزة  بينها  من  عدة،  جوائز  روبرت�سون  ح�سد 
عام  ويف   ،2002 العام   يف  اإ�سرائيل«  دولة  »اأ�سدقاء 
1980 قال يف برناجمه اإن اˆ اأخربه باأنه يف العام  
1982 �ستقع معركة »هرجمدون«، تليها �سبعة اأيام من 
الكوابي�س واملعاناة ال�سديدة، و�سيحدث يف هذه الأيام 
والزومبي  والتنني  ال�سيطان  عودة  منها  عدة،  اأم��ور 

)عودة اجل�سد الب�سري اإىل احلياة بعد موته(.
يف العام 1992، يوم الدينونة / الرجل قو�س قزح 

رولني �ستيوارت
رولني �ستيورات 

يف البداية، مل يكن اأكرث من فتى يهوى الظهور على 
الكامريات يف الأحداث الريا�سية، عرف با�سم »راين 
بو مان«، وذلك لعتياده الظهور ب�سعر م�ستعار، يحمل 

األوان قو�س قزح.
وكرة  القدم  ك��رة  مباريات  من  العديد  يف  وظهر   
ال�سلة والبي�سبول، اإ�سافة اإىل اأوملبياد 1980، اعتقد 
�سبتمرب/  28 يف  �سيقع  الدينونة  يوم  باأن  �ستيوارت 
العام نف�سه هدد باإطالق  العام 1992، ويف  اأيلول من 
اأجنلو�س  لو�س  مطار  من  املقلعة  الطائرات  على  النار 
الدويل، واختطف رجلني، وقب�س عليه، وانتهى عامله 

اخلا�س، ولي�س العامل، خلف اأ�سوار الق�سبان.
العامل  �سكان  من   %2  ،2011 والعام   1994 العام 

فقط يدخلون اجلنة / الق�س هارولد كامبين≠

هارولد كامبين≠ 
هارولد كامبين≠، مذيع اأمريكي )89 عاًما( يعمل يف 
تربعات  متّولها  دينية،  اإذاعة  وهي  راديو«،  »فاميلي 

امل�ستمعني.
اإن العامل �سينتهي بعودة  بداأت تكهناته حني قال 
�سبتمرب/ �سهر  منت�سف  يف   Ëم��ر بن  عي�سى  النبي 
فع 2% من �سكان العامل اإىل اجلنة 1994،  oاأيلول، و�سري
تذرع  حدده،  الذي  الوقت  يف  امل�سيح  يعد  مل  وعندما 
باأنه اأخطاأ باحل�ساب، ويبدو اأن اخل�سائر التي حدثت 
ع��اوده  ع��اًم��ا   16 فبعد  تعنيه،  مل  تكهناته  ب�سبب 
الوحي، وقال اإن نهاية العامل �ستكون يف 21 مايو/ اأيار 
من العام اجلاري، وهجر موالوه زوجاتهم واأطفالهم، 
ب�«يوم  الوعي  ن�سر  �سبيل  يف  مدخراتهم  كل  و�سرفوا 

الدينونة«. 
ن�سر  اأج��ل  من  �سرفت  التي  املبال≠  قيمة  وق��درت   
ا  اأي�سً العامل  ولكن  اأمريكًيا،  دولًرا  مليون  ب�3  الوعي 
موعد  كامبين≠  ف��اأّج��ل  امل��ح��دد،  ال��ي��وم  يف   pينته مل 
نهاية العامل اإىل 21 اأكتوبر/ت�سرين الأول من العام 
احلايل، اأي بعد خم�سة �سهور من تكهنه الثاين، وهل 

انتهى العامل؟!.
يف العام 1999، �سوف ياأتي من ال�سماء ملك اخلطر 

/الق�س مي�سيل نو�سرتادامو�س
مي�سيل نور�سرتادامو�س 

اأ�سل  م��ن  م�سيحي  فلك  وع���امل  فرن�سي،  طبيب 
 ،1566 عام  يف  وت��ويف   ،1503 العام  يف  ولد  يهودي، 
حواىل  فيه  �سرد  الذي  »النبوءات«،  بكتابه  معروف 
تعرف  �سعر،  هيئة  على  م�ستقبلية،  نبوءة   1000
برباعيات نو�سرتادامو�س، حتقق الكثري من تنبوؤاته، 
وما  �سبتمرب،   11 واأحداث  بهتلر،  املتعلقة  �سمنها  من 

خ�ّس مو�سوليني ومقتل الأخوين كينيدي.
املا�سي  من  اأخ��ذه��ا  تنبوؤاته  من  الكثري  اإن  يقال 
كان  اإنه  ا  اأي�سً وقيل  نف�سه،  يعيد  التاريخ  اأن  باب  من 

يكتب بعد كل نبوءة عبارة »اˆ �سبحانه هو فوق كل 
النجوم«. 

كي  العبارة  هذه  يكتب  فاإنه  معار�سيه،  وبح�سب   
التي  تنبوؤاته،  ومن  تتحقق،  مل  حال  يف  م��ربًرا  يجد 
التي قامت يف  الثورة الإ�سالمية،  اإىل  اإنها ت�سري  قيل 
يف  اخلميني  اˆ  اآية  ال�سيعي  الإم��ام  ووج��ود  اإي��ران 
اإيران،  يف  تتوقف  لن  وجماعة  وحرب  »ثورة  فرن�سا 
نهايته  �ستبداأ  الذي  ال�ساه،  �سيخون  الديني  التع�سب 

يف فرن�سا على يد رجل دين معت�سم يف معزل«.
مثلما  تتحقق،  مل  التي  امل�ستقبلية،  تنبوؤاته  ومن 
جاء يف كتاب د.�سالح الرا�سد امللحمة الكربى، »الذي 
راحته،  الإثنني  يجعل  �سوف  الأخ��ري،  النبي  با�سم 
�سعًبا  لينقذ  بحما�سته،  بعيًدا  الأر���س  ي�سرب  �سوف 

عظيًما من الذّل«.
نهر  على  العظيمة  البالد  طريق  »عن  ا  اأي�سً وقال 
هزمون  oجلويفري يف عمق اإيربيا وغرناطة، الن�سارى �سي
�سوف  قرطبة  من  رجل  املحمدية،  القوات  بو�ساطة 
فيها  تعي�س  التي  الالمبالة  فرن�سا،  ببلده،  يغدر 
غار عليها من خم�س م�ساحات خمتلفة، تون�س  oسوف ي�
ال�سرقيني،  مع  لتقاتالن  ت�سحوان  �سوف  واجلزائر 
يكون  ولن  ت�سقط،  �سوف  وبر�سلونة،  و�سفيل،  لييون، 

هناك اأ�سطول بحري من التحالف ليقّدم امل�ساعدة«.
اإل اأن بع�س تنبوؤاته مل تتحقق، رغم حلول وقتها، 
بح�سب التواريخ التي قررها، ويعزو مواليه �سبب ذلك 
تتحقق  مل  التي  تنبوؤاته  ومن  الرتجمة.  �سوء  اإىل 
اأن العامل �سينتهي يف العام 1999، حيث  اإ�سارته اإىل 
لحقة،  �سهور  ب�سبعة  وبعده   ،1999 ع��ام  »يف  ق��ال 
بدوره  ال��ذي  اخلطر،  ملك  ال�سماء  من  ياأتي  �سوف 
الذي  بعطارد،  وبعده  الأجنولومي�س،  مبلك  �سياأتي 

�سيملك باحلß ال�سعيد«.
ينفي موالوه باأن تكون هذه نبوءاته، ويقولون اإنها 
ا اإن نهاية العامل �ستكون بعد  دخيلة عليه، وقال اأي�سً
الألفية الثانية ب� 12 عاًما، وقال ب� 3797، وقال يف 

الألفية ال�سابعة.

تقوË قبائل املايا 
مطلعها  ومنذ  �سهدت،  فقد  الثانية  الألفية  اأم��ا 
عام  باأنه   2000 العام  �سّنف  فقد  حتدث،  مل  نهايات 
قال  حتى  ال�سنوات،  بقية  تليه   ،Åخاط توقع   42 ال� 
ا لعب  البع�س اإن امل�سل�سل الكارتوين عدنان ولينا اأي�سً
دوًرا يف التكهنات، وكان اآخر تكهن مل يحدث هذا العام 

تنبوؤ هارولد كامبين≠ يف �سهر اأكتوبر من هذا العام.
ومازلنا على موعد مع نهاية العامل يف العام املقبل، 
زمن   واملنّجمني منذ  العلماء  روايات  الكثري من  ح�سب 
نو�سرتادامو�س، ولعل اأبرزها نبوءة قبائل املايا، التي 

ينتهي تقوميها يف العام 2012، وحتّل نهاية العامل
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�سهرية يف

 بروكلني - نيويورك

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

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

جديد نابل�س
 كيك بكل النواع والحجام التي  

تطلبونها ملنا�سباتكم ال�سعيدة 

نقبل الفود �ستامب

Tel: 718 -748- 1214

Fax : 718-748-6148

www.nablussweets.com

6812.5th ave

BROOKLYN,NY  11220

coming soon

one shop stop

( ÚNالطبا امهر  ال�سهي من (ايدي  الطعام  الت�سوق  وتناول  العربية  العائلة  ت�ستطيع  aى زمõم  
يوجد لدينا كع∂ �لقد�س وNبز �لطابو¿ و�لفالفل �ملحûسية 

141 crooks ave paterson nj  07503

Tel - 9733452480

مع –يات طارق رم�سان
 ونعيم حمد 
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 Úسوري� Úنانa االعتداء بال�سرب على
يف القاهرة وfiاولة اNتطا± aنانة

 

ا�ستنكر الفنانون ال�سوريون ب�سدة العمل امل�سني الذي قام به بع�س املعار�سة 
اإىل مقر اجلامعة  الذي توجه  الوطني  ال�سوري  الوفد  اأع�ساء  ال�سورية �سد 

العربية يف القاهرة ونقل بع�س منهم على اإثرها اإىل امل�ست�سفى. 
اأم�س  م�ساء  الفنانني  نقابة  �سادر عن  بيان  يف  ال�سوريون  الفنانون  وطالب 
احلكومة امل�سرية توفري احلماية الالزمة لكل اأبناء وطننا املوجودين هناك 
ال�سيء ل يعطيه ومن ل يقبل بالراأي والراأي الآخر كيف  مو�سحا ان فاقد 
الراأي  عن  التعبري  حرية  يقمع  الذي  وهو  والدميقراطية  باحلرية  يطالب 

الأخر الذي جتلى وا�سحا يف العمل الذي جرى على يد اأعداء الوطن. 
ال�سارخ  النتهاك  هذا  بت�سجيل  العربية  اجلامعة  جمل�س  البيان  وحث 
وهذه احلادثة الأليمة بعيدا عن الكيل مبكيالني م�سريا اإىل انه مهما ا�ستدت 
عوا�سف املوؤامرات وكرث اأعداء الوطن فان ال�سعب ال�سوري الأبي يزداد باأ�سا 
و�سالبة و�سجاعة وت�سميما ووعيا باذل الغايل والرخي�س يف �سبيل حماية 
املوؤامرات  كل  عليه  تتحطم  التي  ال�سخرة  هو  ال�سعب  هذا  ان  مبينا  وطنه 

وينهزم اأمامه اأعداوؤه �سر هزمية. 
هذه  وجه  يف  وي�سربوا  ي�سمدوا  ان  الأب��رار  �سعبنا  باأبناء  البيان  واأه��اب 
املوؤامرة التي تعددت وكرثت خيوطها حتى يكتب النت�سار العظيم ل�سعب واع 

يثق بقيادته وتثق قيادته به. 
واأكد البيان التزام الفنانني ال�سوريني بالق�سايا الوطنية والتفافهم حول 
قيادتهم احلكيمة ودعم م�سرية الإ�سالح الذي يقودها الرئي�س ب�سار الأ�سد 
بينهم  فيما  اختلفوا  ومهما  انتماءاتهم  تعددت  مهما  الوطن  اأبناء  كل  داعيا 
للجلو�س اإىل طاولة احلوار حتت �سقف الوطن لإعالء �سانه واخلروج ب�سورية 

اأقوى من ذي قبل. 
العتداء  تفا�سيل  الوطن  اأر���س  اإىل  عودته  بعد  الفنانني  وفد  وعر�س 
الوح�سي الذي تعر�س له يف القاهرة من اأدوات جمل�س ا�سطنبول حيث اأثبت 
ما جرى وبالدليل القاطع طبيعة اأدوات التدخل اخلارجي يف �سورية والدور 
املنوط بهذه الأدوات ل�ستهداف الوطن بعد اأن ك�سفت قناعها عرب ال�ستقواء 

باملحتل على وطنهم. 
وقال الفنان عارف الطويل نحن نحب وطننا بال حدود وما تعر�سنا له من 
اإي�سالها للجامعة  اعتداء زادنا حبا ومت�سكا بوطننا وبالر�سالة التي حاولنا 
العربية باأن املاليني يف �سورية خرجت من كل املحافظات ال�سورية كي تقول /
نعم/ لالإ�سالح وللحوار.  من جهته قال الفنان زهري عبد الكرË اإن اآثار ال�سرب 
الوا�سحة علينا متثل البيان النتخابي وال�سيا�سي ملن يدعون الدميقراطية 

من اأطراف غري �سريفة يف املعار�سة فهذه حريتهم ودميقراطيتهم. 
يوم  اأول  من  ه��وؤلء  ي�سمره  مما  متاأكدين  كنا  لقد   Ëالكر عبد  واأ�ساف 
تعر�سنا  وما  والدميقراطية  الإ�سالح  بحجة  اأ�سهر  ثمانية  منذ  به  خرجوا 
له ي�سكل مثال حيا على اأنهم ل يريدون احلوار اأو الإ�سالح بل يريدون ن�سر 

الفو�سى يف بالدنا والعودة بنا اإىل ع�سور اجلاهلية. 
بدوره قال املحامي حممود عبد اللطيف ذهبنا اإىل القاهرة كي نقول ان 
والع�سي  بال�سرب  فا�ستقبلونا  �سورية  بحق  جمحف  العربية  اجلامعة  قرار 
واحلجارة وال�ستائم علما اأننا ومنذ و�سولنا اإىل القاهرة قلنا وباحلرف اإننا 
فجر  �سورية  من  ا�ست�سهد  �سهيد  واأول  �سوية  املجيدة  ت�سرين  حرب  خ�سنا 
الباخرة الفرن�سية جان دارك وامتزجت دماوؤنا بدمائهم فال ي�سح اأن يفعلوا 

بنا هذه الأمور. 
كان  اعتداء  من  له  تعر�سنا  ما  اإن  فقال  خ�سر  �سامر  الأردين  املخرج  اأما 
كنا  الذي  املكان  يف  ينتظروننا  كانوا  فهم  م�سبقا  معد  �سينمائي  مب�سهد  اأ�سبه 
متوجهني اإليه كما لحظت من طريقة و�سع بع�س الكامريات اأنه كان هناك 

اإعداد لأر�س معركة. 
العربية  اجلامعة  مبنى  اإىل  ن�سل  اأن  قبل  يو�سف  علي  املحامي  وق��ال 
مب�سافة/200/مرت هجموا علينا بالع�سي وكان بع�سهم يحمل اأ�سلحة بي�ساء 
وحجارة.  واأعرب فادي املحمود منظم وفد الوحدة الوطنية اإىل م�سر عن 
�سكره لأبناء ال�سعب ال�سوري الذين تعاطفوا مع الوفد ووقفوا اإىل جانبه يف 

مواجهة الهجمة ال�سر�سة التي تعر�س لها اأمام مقر اجلامعة العربية. 
واأ�ساف املحمود اإن زيارة الوفد �ساعدت يف ك�سف القناع عن املعار�سة التي 
اأرتنا ما ال�سلمية باحلجارة والع�سي وال�سواطري موجها ال�سكر لل�سعب امل�سري 
الذي وقف مع �سورية قلب العروبة الناب�س واأع�ساء الوفد ال� 50 الذين زاروا 
القتل  ي�سجع  القرار  فهذا  �سورية  بحق  العربية  اجلامعة  قرار  لإدانة  م�سر 

والدمار يف �سورية. 

به  قامت  ما  تداعيات  تزال  ل 
املهدي،  علياء  امل�سرية،  املدونة 
موقع  على  لها  عارية  �سور  بن�سر 
»في�سبوك«  الجتماعي  التوا�سل 
ت��ت��وا���س��ل، ح��ي��ث ج��ذب��ت ه��ذه 
الإع��الم  و�سائل  اأ���س��واء  اخلطوة 
عينه،  ال��وق��ت  ويف  الأج��ن��ب��ي��ة، 

اأحدثت �سجة كربى يف م�سر.
ال��ك��ث��ريون  ت��زاح��م  اأن  ف��ب��ع��د 
»في�سبوك«،  يف  ال�سورة  مل�ساهدة 
مليون  م�ساهديها  ع��دد  وجت���اوز 
من  اأن�سارها  عدد  قفز  م�ساهدة، 
األف   14 من  اأكرث  اإىل  مئات  عدة 

�سخ�س.
و�سائل  ال�����س��ورة  ج��ذب��ت  ك��م��ا 
اإعالم غربية، �ساحبها الكثري من 
حيث  م�سر،  يف  وال�سخط  اللغط 

التقاليد املحافظة.
ت�سف  وال��ت��ي  امل��ه��دي،  وتقيم 
 5 م��ن��ذ  »م��ل��ح��دة«،  ب��اأن��ه��ا  نف�سها 
 Ëكر امل���دون  �سديقها  م��ع  اأ�سهر 
عامر، الذي ق�سى عقوبة ال�سجن 
احلرا�سة  م�سدد  ب�سجن  اأع��وام   4
الإ�سالم،  اهانة  بتهمة   ،2006 يف 
والرئي�س امل�سري ال�سابق، ح�سني 

مبارك.
وق���د ق��ال��ت امل��ه��دي ل��� »���س��ي.
�سورتي  اإزال���ة  بعد  ان��ه  اإن.اإن« 
مني  �سديق  طلب  »في�سبوك«  من 
لأنني  وقبلت  تويرت،  على  ن�سرها 
يف  ام��راأة  كوين  باحلياء  اأ�سعر  ل 
�سوى  امل��راأة  فيه  تعترب  ل  جمتمع 
للتحر�س  تتعر�س  للجن�س  اأداة 
يفقهون  ل  ذك��ور  قبل  من  يوميا، 
اأهمية  اأو  اجل��ن�����س  ع���ن  ���س��ي��ئ��ا 
املراأة.. ال�سورة تعبري عن كياين، 
اأف�سل  الب�سري  اجل�سد  يف  واأرى 
ال�سورة  التقطت  ف��ن��ي..  متثيل 
زمني  موؤقت  با�ستخدام  بنف�سي 
الأل��وان  ال�سخ�سية..  بكامريتي 
ال�سوداء واحلمراء القوية م�سدر 

اإلهام يل.
حتب  باأنها  نف�سها  عن  وعرفت 
»اأن تكون خمتلفة وتع�سق احلياة 
عن  والتعبري  والت�سوير  وال��ف��ن 
مكنوناتها عرب الكتابة اأكرث من اأي 
الإعالم  در�ست  لهذا  اآخر..  �سيء 
اأي�سا  التلفزيون  دخ��ول  وتتمنى 
حتت  القابعة  احلقيقة  لك�سف 
اليومية..  احلياة  يف  الأك��اذي��ب 
اأطفال  اإجن��اب  ب�سرورة  توؤمن  ل 
بعد الزواج.. فالأمر برمته يتعلق 

باحلب«.
وال��دي��ه��ا  ف��ع��ل  ردة  وح�����ول 
»حتدثت  اأو���س��ح��ت:  »امل�سلمني« 
يوما،   24 قبل  م��رة  اآخ��ر  معهما 
اأنهما يريدان دعمي والتقرب مني 
لكنهما  ال�سور،  ن�سر  بعد  حتديدا 
علّي«،  بالهيمنة   Ëك��ر يتهمان 
واأ�سافت انها »تخلت عن الدرا�سة 
بالقاهرة  الأم��ريك��ي��ة  باجلامعة 
قبل  الإع��الم  تدر�س  كانت  حيث 
حاول  )والديها(  لأن  اأ�سهر  عدة 
بالتهديد  حياتها  على  ال�سيطرة 
م�ساريف  دف���ع  ع���ن  ب��ال��ت��وق��ف 

اجلامعة«.
وحول و�سفها الإعالم بالثورية 
التحرير  مبيدان  تواجدها  وعدم 

بال�سيا�سة  يل  ���س��اأن  ل  ق��ال��ت: 
�ساركت للمرة الأوىل باحتجاجات 
باحلاجة  لإح�سا�سي  مايو   27 يف 
تغري  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
البقاء  ورف�����س  م�سر  م�ستقبل 
باأنني  جليا  اأو�سحت  �سامتة.. 
بعد  اأب��ري��ل   6 ح��رك��ة  م��ن  ل�ست 
�سائعات اأطلقها فلول حزب مبارك 
م��ن ال��وط��ن��ي ال��دمي��وق��راط��ي، يف 
حماولة منهم ل�ستثمار ردة الفعل 
على ال�سورة.. ما اأده�سي هو بيان 
باأن علياء  اإبريل« وتو�سحيهم   6«
لي�ست جزءا من احلركة واأنهم ل 
�سفوفهم..  يف  »ملحدين«  يقبلون 
والليربالية  الدميوقراطية  اأي��ن 
اإنهم يطرحون  التي يزعمونها؟.. 
لتحقيق  �سماعه  ال�سعب  يريد  ما 

طموحاتهم ال�سيا�سية.
علياء  اتهام  يف  التحقيق  ب��دء 

املهدي بت�سجيع الرذيلة يف م�سر
الكاتبة  اأدل��ت  قريب  �سياق  يف 
الأول،  ام�س  عبدالفتاح  نفي�سة 
جنوب  ن��ي��اب��ة  اأم�����ام  ب��اأق��وال��ه��ا 
البالغ  واقعة  يف  الكلية،  القاهرة 
املا�سي  الذي تقدمت به اخلمي�س 
التي  العام �سد علياء  النائب  اىل 
باتت تعرف ب� »املتعرية« و�سديقها 
ال�سهري  �سليمان  نبيل   Ëعبدالكر

بكرË عامر.
النيابة  وكيل  اىل  قدمت  وقد 
حافظة  ال��ع��رب��ي  ت��ام��ر  ال��ع��ام��ة 
م�����س��ت��ن��دات ت�����س��م��ن��ت ����س���ورة 
من  و�سورا  لكليهما  فوتوغرافية 
اإ�سافة  الإنرتنت،  على  موقعيهما 
على  منهما  لكل  ت�سريحات  اىل 
مواقع و�سحف خمتلفة، توؤكد ان 
علياء املهدي قامت بت�سوير نف�سها 
باإرادتها الكاملة، ون�سر تلك ال�سور 
واإقامتها  بعالقتها  والت�سريح 
عالقة  دون  ���س��ري��ك��ه��ا  ب��ي��ت  يف 
ا�ستعمالها  اىل  اإ�سافة  �سرعية 
بتحرر  املطالبة  يف  ال�سور  تلك 
ان  نفي�سة  واأو���س��ح��ت  املجتمع. 
التي  �سور ت�سريحات كرË عامر 

تقدمت بها نقال عن بوابة الأهرام 
على  وح�سابه  اخلا�سة  ومدونته 
اأعلى  قد  امل��دون  ان  توؤكد  تويرت، 
وو�سفها  �سريكته  ت�سرف  �ساأن  من 
يدعو  وه��و  ال�سجاعة،  بالثائرة 
اىل حتري�س الآخرين وت�سجيعه 
باأنها  واع��رتاف��ه  لها  وم���وؤازرت���ه 
اإطار  خ��ارج  وبعالقتهما  حبيبته 
املجتمع  حياء  يخد�س  مبا  الزواج 

وي�سيع الفاح�سة.
الأديان  ب��ازدراء  اتهمتهما  كما 
توؤمن  ل  ب��اأن��ه��ا  علياء  لع���رتاف 
ولكتابة  امل����وت،  ب��ع��د  ب��احل��ي��اة 
املدون معادلة على ح�سابه ن�سها: 
اإق�ساء + تخلف + ظلم + جهل + 
خرافات + ردة ح�سارية = اإ�سالم، 
عبدالفتاح  نفي�سة  ق��دم��ت  كما 
حتقيقا �سحافيا بجريدة الأ�سبوع 
و�سرعية  قانونية  اآراء  ت�سمن 
وراأى علم الجتماع فيما اقرتفته 
تربطها  ل  ان��ه��ا  م��وؤك��دة  ع��ل��ي��اء، 
عالقة باملبل≠ يف حقهما با�ستثناء 
الق�سية.  ه���ذه  ح���ول  اخل����الف 
القاهرة  ج��ن��وب  ن��ي��اب��ة  وك��ان��ت 
تامر  امل�ست�سار  برئا�سة  الكلية 
ق��ررت  النيابة  رئي�س  ال��ع��رب��ي، 
املقدم  ال��ب��الغ  يف  التحقيق  فتح 
اأحمد،  يحيى  احمد  املحامي  من 
خريجي  لئ��ت��الف  ال��ع��ام  املن�سق 
�سد  والقانون  وال�سريعة  احلقوق 
الطالبة علياء املهدي )20 عاما( 
باجلامعة  الإع��الم  بكلية  طالبة 
نبيل   Ëوع��ب��دال��ك��ر الأم��ريك��ي��ة، 
عامر،   Ëك��ر و�سهرته  �سليمان، 
ل��ن�����س��ره��م��ا ����س���ورا ع���اري���ة على 
مبوقع  لهما  ال�سخ�سي  احل�ساب 
الفي�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل 
الأدي��ان  ازدراء  تهم  لهما  ووج��ه 
ون�سر الف�سق والفجور بني اأو�ساط 

ال�سباب.
يحيى  احمد  اكد  جانبه،  ومن 
�سيح�سر  ان����ه  ال����ب����الغ،  م���ق���دم 
يف  ب��اأق��وال��ه  و���س��ي��ديل  التحقيق 
حماولت  رغم  منه،  املقدم  البالغ 

عن  بالتنازل  اإقناعه  عامر   Ëكر
البالغ وتربئته من عالقته بعلياء 
ع��ام��ر قد  ان  لف��ت��ا اىل  امل��ه��دي، 
ا�سرتك مع املهدي، وان لديه �سورا 
و�سف  م�ستنكرا  لهما،  فا�سحة 
النفاق،  ب�سهر  رم�سان  ل�سهر   Ëكر
اأوراق  بتحويل  يحيى  وط��ال��ب 
لتطبيق  املفتي  لف�سيلة  الق�سية 

احلد ال�سرعي عليهما.
املدونة  مازالت  الأثناء  يف هذه 
املتعرية حتظى مبتابعة على موقع 
اىل  تويرت  الجتماعي  التوا�سل 
يف  التحرير  ميدان  احداث  جانب 
التعليقات  بع�س  يلي  وفيما  م�سر. 

التي برزت على تويرت:
ان  اع��ت��رب   :Waelabbas
م�س  خطوة  امل��ه��دي  ب��ه  قامت  م��ا 
على  علياء  اأحيي  ب�س  وقتها  يف 

�سجاعتها.
�ساأكررها   :mazin983 وقال 
دفاعي  اأج���دد  الثانية..  للمرة 
على  ثارت  التي  املهدي  علياء  عن 
هذا  اأنتج  الذي  الفكري  التطرف 
متظاهري  �سد  الب�سع  الإج���رام 

التحرير اليوم.
 :panodaynet يف حني قال
رجال يرتدون احلجاب ا�ستجابة 

لدعوة علياء املهدي.
من  ق���ال   Kingcivileng
جانبه: املو�سوع خال�س خرج من 
اأيام  حن�سوف  واحنا  اجلي�س  ايد 
املهدي  علياء  وحمتاجني  ���س��ودة 

تطري علينا اجلو �سوية.
 :Th e A h m e d S a l e m
علياء  مدونة  �سيء،  كل  وبرغم 
الن�س  النهاردة جالها فوق  املهدي 

مليون زائر.
التحرير  اأح��داث  مو�سوع  ويف 
يتم  مل  اإن   :proiectura قال 
ال��ي��وم..  ه��ذا  نهاية  ال��ن��ار  وق��ف 
�ساحة  اىل  التحرير  �سيتحول 
ب��الأ���س��ل��ح��ة احلية  ث���وري  ق��ت��ال 
اأقول هذا  والقنابل من اجلانبني. 

الكالم للمخربين.

باحلياء  �أ�سعر  ال  تعريها:  بعد  �ملهدي  علياء 
للجن�س  �أد�ة  �سوى  لي�ست  جمتمعنا  يف  و�ملر�أة 
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اأردوجان: ب�سبب النفط..
 ال¨رب ال يهتم ملجازر �سوريا

 

اأعلن رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوجان اأن الأزمة يف �سوريا مل 
حت�سل من املجموعة الدولية على الهتمام واحلر�س اللذين ت�ستحقهما 

لأن �سوريا لي�ست غنية بالقدر الكايف مبوارد الطاقة.
ت�ستاأثر  ل  »�سوريا  اأردوج���ان:  ق��ال  باإ�سطنبول،  اإقليمي  منتدى  ويف 
كافية  كميات  متتلك  ل  لأنها  ليبيا  به  ا�ستاأثرت  الذي  الغربي  بالهتمام 

من النفط«. 
ي�سّمها  مل  التي  الدولية  العظمى  القوى  الرتكي  ال��وزراء  رئي�س  واّتهم 
اخلا�سلة  املجازر  حيال  ال�سمت  لزمت  حني  يف  ليبيا  جتاه  �سهيتها  باإظهار 

يف �سوريا.
وكان املراقب العام جلماعة »الإخوان امل�سلمني« يف �سوريا ريا�س ال�سقفة 
قد اأكد يف اإ�سطنبول اأن ال�سوريني م�ستعدون لقبول تدخل تركي يف �سوريا 

حلماية املدنيني من اأعمال العنف التي يرتكبها نظام دم�سق.
وقال يف موؤمتر �سحايف: »ال�سعب ال�سوري �سيقبل بتدخل يف �سوريا من 

تركيا اأكرث من الغرب اإذا كان الأمر يتعلق بحماية املدنيني«.
جدير بالذكر اأن نائب الرئي�س ال�سوري ال�سابق عبد احلليم خدام قد 
مثلما  �سوريا،  �سد  العقابية  خطواتها  ت�سريع  اإىل  العربية  اجلامعة  دعا 

فعلت مع ليبيا، وطالب بالتدخل الأجنبي يف بالده.
وقال خدام يف ت�سريحات وفق �سحيفة »ال�سروق« اجلزائرية: »قرار 
جتميد ع�سوية �سوريا يف اجلامعة العربية خطوة اإيجابية لكنها عرجاء 
لأنها متنح ب�سار الأ�سد مهلة جديدة للبقاء يف احلكم، وهو لن يلجاأ اإىل اأي 

تغيريات«.
الأمن  جمل�س  اإىل  قراراتها  رفع  على  العربية  اجلامعة  خ��دام   ّnوح��ث
مار�س  �سهر  يف  ليبيا  مع  اتبعت  التي  نف�سها  اخلطوات  واتخاذ  ال��دويل، 

املا�سي.
ال�سعب  يريده  ال��ذي  الجت��اه  يف  تكن  مل  العربية  »املبادرة  واأ�ساف: 
ال�سوري، ومل تتÍ ق�سيته املركزية، وهي اإ�سقاط النظام، بل على العك�س 

تعطي الفر�سة لب�سار الأ�سد لال�ستمرار يف ال�سلطة«

زعيم االNوان امل�سلمÚ يف �سوريا يعلن من 
ا�سطمبول قبوله باحتالل تركي لبالد√

  اأكد املراقب العام جلماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا ريا�س ال�سقفة، 
اأم�س، يف اإ�سطنبول اأن ال�سوريني م�ستعدون للقبول بتدخل تركي يف بالدهم 
حلماية املدنيني من اأعمال العنف التي يرتكبها النظام .وقال ال�سقفة يف 
”ال�سعب ال�سوري �سيقبل بتدخل )يف �سوريا( من تركيا  اإن  موؤمتر �سحايف 
اأكرث من الغرب اإذا كان الأمر يتعلق بحماية املدنيني“ . وتابع ”قد نحتاج 
التدخل  طبيعة  يو�سح  اأن  دون  من  جارة“،  لأنها  تركيا  من  املزيد  لطلب 
”لو قام النظام الدويل بعزل النظام  الذي تاأمل اجلماعة فيه . واأ�ساف 
�سيتكفل  �سوريا و�سحب �سفرائه يف دم�سق  ال�سوري من خالل طرد �سفراء 
ال�سعب ال�سوري باإ�سقاط النظام لأنه �سيتفكك وي�سقط ب�سرعة“ . وذكرت 
الوطني  املجل�س  اأن  الرتكية  احلكومة  من  القريبة  ”�سباح“  �سحيفة 
الإخوان  بينهم  ال�سورية  املعار�سة  اأطياف  من  عددًا  ي�سم  الذي  ال�سوري 
امل�سلمون، طلب من تركيا فر�س منطقة حظر جوي على طول حدوده يف 

اجلانب ال�سوري، حلماية املدنيني
وردا على �سوؤال يف هذا ال�ساأن، قال امل�سوؤول ال�سيا�سي يف اجلماعة حممد 
”نتمنى  واأ�ساف   . العنف  ممكنة“ لوقف  الو�سائل  ”كل  اإن  طيفور  فاروق 
النظام  نحمل  لكننا  ال��دويل  املجتمع  فيه  يتدخل  ل  حل  اإىل  ن�سل  اأن 
قيامه  ب�سبب  الدويل  بالتدخل  تاأتي  اأن  ميكن  التي  ت�سرفاته  م�سوؤولية 
لكن  الثورة  �سلمية  نوؤكد على  واأ�ساف  القتل“ .  اإيقاف  �سعبه وعدم  بقمع 
�سرفاء يف اجلي�س يرف�سون اأوامر قادتهم بقتل �سعبهم وي�سطرون للدفاع 

عن اأنف�سهم
==========================================

================

الليبي  اجلي�س  يف  �سباط  عني 
ال�����س��اب��ق اأم�����س رئ��ي�����س��ًا ج��دي��دًا 
الوطني“ الذي  ”اجلي�س  لأرك��ان 
يجري ت�سكيله، ما ي�سع ال�سلطات 
الأم���ر  اأم����ام  اجل��دي��دة  الليبية 
الواقع .فقد اجتمع 150 �سابطًا 
التي  البي�ساء  يف  �سف  و�سابط 
يف  ب��ن��غ��ازي  ع��ن  كلم   200 تبعد 
بالإجماع  وواف��ق��وا  ليبيا  �سرق 
رئي�سًا  حفرت  خليفة  تعيني  على 
”اإعادة  ع��ن  واأع��ل��ن��وا  ل��الأرك��ان 
ينتظر  ال���ذي  اجلي�س  تفعيل“ 
الر�سمي  ت�سكيله  ع��ن  الإع����الن 
فرج  العميد  تاله  بيان  يف  .وجاء 
بون�سرية رئي�س املجل�س الع�سكري 
يف البي�ساء اأن ”امل�ساركني اتفقوا 

خليفة  الفيلق  قائد  اختيار  على 
لأرك���ان  رئ��ي�����س��ًا  ح��ف��رت  بلقا�سم 
ب�سبب  الليبي  الوطني  اجلي�س 
على  وقدرته  وخربته  اأقدميته 
من  بذله  ما  اإىل  ونظرًا  القيادة 
جهود من اأجل ثورة 17 فرباير/ 

�سباط“ 
يف طرابل�س رف�س ثوار ليبيون 
العديد  ممثلو  ودعا  التعيني  هذا 
ما  يف  اجتمعوا  الذين  الثوار  من 
ارجاء  اىل  الثوار«  »احت��اد  �سمي 
تعيني رئي�س لالركان حتى تاأليف 
اعالنها  يتوقع  جديدة  حكومة 
خريجي  م���ن  وح��ف��رت  الح�����د. 
الكادميية الع�سكرية يف بنغازي 
الحت�����اد  يف  ت���دري���ب���ا  وت���ل���ق���ى 

ان�سق  وكان  ال�سابق،  ال�سوفياتي 
النزاع  اث��ر  ال��ق��ذايف  جي�س  ع��ن 
اىل  �سافر  ثم  وليبيا  ت�ساد  بني 
امل��ت��ح��دة ح��ي��ث يقيم  ال���ولي���ات 
انه يحمل  الت�سعينات ويقال  منذ 
عاد  وق��د  المريكية  اجلن�سية 
الفائت  اذار-مار�س  يف  ليبيا  اىل 
لالن�سمام اىل الثوار.وقال احتاد 
الثوار يف بيانه انه »ينبغي اختيار 
املقاتلني  بني  من  الرك��ان  رئي�س 
الوىل  ال�سفوف  يف  كانوا  الذين 
نظام  �سد  املعارك  جبهات«  على 
معمر  ال�����س��اب��ق  الليبي  العقيد 

القذايف
م�ساعد  منري  ال�سابط  واو�سح 
املتحدر من بنغازي »�سرق« والذي 

ت��ال ال��ب��ي��ان ل��ف��ران�����س ب��ر���س ان 
»الثوار لي�سوا �سد حفرت ك�سخ�س 
تعيينه«.وا�ساف  طريقة  �سد  بل 
»علينا اول ان نتوافق على معايري 
ك��ان«. اي  تعيني  قبل  الختيار 

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ع��ب��داˆ ناكر 
طرابل�س  يف  الثوار  جمل�س  رئي�س 
يف  بدور  الثوار  ي�سطلع  ان  »يجب 
احلكومة النتقالية«.وا�ساف »مل 
رئي�س  تعيني  يف  ا�ست�سارتنا  تتم 
لكنهم  ك��ف��اءات  لدينا  الرك���ان. 
 Ëلتقد الفر�سة  لنا  يتيحوا  مل 
ان  ينبغي  ناكر  مر�سحينا«.وتابع 
الثوار  احد  الأرك��ان  رئي�س  يكون 

الذين كانوا على ار�س املعركة

غربة نيوز - خا�س

 ينظم املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي 
الريموك  جامعة  من  كل  مع  بالتعاون 
العاملية  الإ�سالمية  العلوم  وجامعة 
بعنوان  دوليًا  موؤمترًا علميًا  الردن  يف 
يف  واإ�سهاماته  الفاروقي  »اإ�سماعيل 
املعا�سر«،  الإ�سالمي  الفكري  الإ�سالح 
وذلك يومي الأربعاء واخلمي�س املوافق 
23- 24 ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2011 
يف  الأول  اليوم  جل�سات  �ستعقد  اإذ  م; 
جامعة الريموك وجل�سات اليوم الثاين 

العاملية  الإ�سالمية  العلوم  جامعة  يف 
يف  للجليل  حمافظا  ك��ان  وال��ف��اروق��ي 
�سافر  وبعدها  النكبة  قبل  فل�سطني 
اىل امريكا وا�سبح ا�ستاذا يف جامعاتها 
زاره   1986 ع��ام  اي���ار  م��اي��و   27 ويف 
معارفه  اح���د  ان��دي��ان��ا  يف  م��ن��زل��ه  يف 
من  ال�سود  المريكيني  امل�سلمني  م��ن 
زوجته  بذبح  وقام  البهائية  الطائفة 
ثم  ابنته  وجرح  الفاروقي  ملياء  ملي�س 
طعن الفاروقي 28 طعنة اجهزت على 
انه  قال  القاتل  اعتقال  وبعد  حياته 
الفاروقي  لقتل  الرب  من  اوام��ر  تلقى 

وقد ذبحه ب�سكني كتب عليها الرقم 19 
وهو رقم ي�سكل حمورا لعقائد غريبة 
حتيطها  ا�سالمية  ف��رق  عن  متفرعة 
عالمات ا�ستفهام كثرية ... وبعد ذلك 
الطريقة  بنف�س  قتل  فقط  ب�سنتني 
يف  زعم  ال��ذي  خليفة   ر�ساد  الدكتور 
 ... اˆ  ر�سول  انه  ات�سال  ويف  حينه 
الطريقة  بنف�س  قتل  خليفة  ر���س��اد 
اريزونا  ولي��ة  يف  بتو�سان  منزله  يف 
وتبني ان اثنني قتاله وينتميان لنف�س 
 ... نف�سها  بالطريقة  وقتاله  املعتقد 

اي ذبحا ب�سكني

النائب  ال�������س���ادات،  ط��ل��ع��ت  اأك����د 
م�سر  حزب  ورئي�س  ال�سابق  الربملانى 
من  ميولون  �سبابًا  هناك  اأن  القومى، 
لي�س  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأمريكا  مل�سلحة  ولكن  م�سر  يف  حبًا 
اأي�سا  هناك  اأن  مو�سحا  واإ�سرائيل، 
وعربيا،  وت��رك��ي��ا  اإي��ران��ي��ا  مت��وي��ال 
البلد  واأن  م�سر،  يف  الفو�سى  لإ�ساعة 
حتولت اإىل اأك�ساك لتلقى الأموال من 
فى  م�ساركته  �سمن  ذلك  اخلارج.جاء 
حلقة  من برنامج »�سباحك يا م�سر«، 
تقدمه  وال����ذي   ،»Ëدر ق��ن��اة  ع��ل��ى 
من�سور.وهاجم  جيهان  الإع��الم��ي��ة 
مو�سحا  امل�سلمني،  الإخ��وان  ال�سادات 
اأن لغة خطابهم ال�سيا�سى تغريت بعد 
الكالم  من  الكثري  بها  واأ�سبح  الثورة، 
والتيار  الإخ��وان  متهمًا  املنا�سب،  غري 
الإ�سالمي باأنهم مدعومون من اأمريكا، 
اأحد  مقولة  الوقت  ذات  يف  وا�ستنكر 
م�ستعدون  باأنهم  الإخ���وان  ق��ي��ادات 

مت  اإذا  ال�سهداء  م��ن  امل��زي��د   Ëلتقد
تاأجيل النتخابات

العملية  اأن  اإىل  اأ�����س����ار  ك��م��ا 
اخلطاأ،  الطريق  يف  ت�سري  النتخابية 
وت�سكيل  تاأجيلها،  ب�سرورة  مطالبا 
القادة  اأحد  حكومة جديدة يرتاأ�سها 
عايزة  »م�سر  ق��ائ��ال:  الع�سكريني، 
حل  حكم  اأن  يحكمها«.واأ�ساف  راجل 
ولي�س  �سيا�سيًا  ك��ان  الوطنى  احل��زب 
مبنع  املن�سورة  حكم  وك��ذا  قانونيًا، 
اأع�ساء احلزب الوطني من الرت�سح يف 
العليا  النتخابات، ثم حكم الإدارية 
النتخابات.واتهم  اإىل  بعودتهم 
غري  باأنها  احلالية  احلكومة  ال�سادات 
التي  حمايدة باملرة، قائال: »املرحلة 
قال  والدكتور  اأونطة..  كلها  بها  منر 
ل كل حاجة.. ما عدا الأونطة«. oيل ك
الكاتب  اأك��د  اأي�سا،  الفقرة  وخ��الل 
املجل�س  اأن  هجر�س،  �سعد  ال�سحفى 
يف  اأخفقا  »�سرف«  وحكومة  الع�سكرى 

وو�سعونا  النتقالية،  الفرتة  اإدارة 
اأمام عدة خيارات اأحالها مر، وا�سفًا 
الوطني  احلزب  »فلول«  بع�س  تهديد 
باأنه  ع��زل��ه��م  مت  اإذا  م�سر  ب��ح��رق 
احلزب  اأن  �سيا�سية«.اأ�ساف  »بلطجة 
الوطنى كان ميار�س الف�ساد والإف�ساد 
واأن��ن��ا  اجل���رائ���م،  وك��اف��ة  ال�سيا�سى 
بال�سماح لهم بخو�س النتخابات فاإننا 
نعيد اإنتاج نظام مبارك بدون مبارك، 
واأن الثورة مل تكن �سد التوريث فقط، 
والأ�سخا�س  ال�سيا�سات  لتغيري  واإمن��ا 
وحت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية
ت�سري  التقديرات  بع�س  اأن  واأو�سح 
قد  ال��وط��ن��ي  احل���زب  ف��ل��ول  اأن  اإىل 
الربملان  مقاعد  من   %  70 يح�سدون 
القادم، واأن اأي ثورة يف العامل معناها 
العزل ال�سيا�سي ملن مار�سوا هذا الف�ساد 
اإىل  طويلة.واأ�سار  ل�سنوات  ال�سيا�سى، 
طرفان  يرف�سه  ال�سيا�سى  العزل  اأن 

فقط، هما: الفلول، وال�سلطة متمثلة 
واأن  واحلكومة،  الع�سكرى  املجل�س  يف 
بينما  جهة  يف  يقفان  الطرفني  هذين 
يف  »الفلول«  ل�  الراف�س  ال�سعب  يقف 
يطالب  ل  اأن��ه  اأخ��رى.واأو���س��ح  جهة 
بعزل كل من كان يحمل كارنيه احلزب 
الوطني املنحل، ولكن فقط من �ساركوا 
ال�سيا�سي.وحذر  والإف�ساد  الف�ساد  يف 
للثورة،  قادمة  موجات  من  هجر�س 
يجب  احلالية  ال�سلطة  اأن  مو�سحا 
اأمر  فر�س  حاول  مبارك  اأن  تفهم  اأن 
ما  وهو  لالأبد،  باق  نظامه  ب��اأن  واق��ع 
اأدى اإىل تفجري الثورة الأوىل، وميكن 
الثانية. الثورة  تفجري  اإىل  يوؤدي  اأن 

واتفق هجر�س مع ال�سادات يف �سرورة 
برئا�سة  احل��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اإق��ال��ة 
لأنه  جديدة  حكومة  وت�سكيل  �سرف، 
تالعبت  النتقالية  ال�سلطة  اأن  ثبت 
بجميع فئات ال�سعب منذ قيام الثورة 

وحتى الآن

قبل  فل�سطني  يف  �ل�سابق  �جلليل  حمافظ 
�لفل�سطيني  و�لوطني  �ال�سالمي  و�ملفكر  �لنكبة 
�لفاروقي  ر�جي  ��سماعيل  �لدكتور 
... بال�سكني  �نديانا  يف  منزله  يف  ذبحوه 

للجيûس  �ركا¿  رئي�س  تعيني 
�لليبي يحمل �جلن�سية �المريكية

القاتل قال انه تلقى اوامر من الرب لقتل الفاروقي

المريكا عمالء  �ال�سالمي  و�لتيار  �الNو�¿   :ä�ل�ساد� طلعت 
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وزعت وكالة رويرت لالنباء تقريرا عن 
ال�سالم  �سيف  بها  اعتقل  التي  الكيفية 
�سيف  رافقت  الوكالة  مرا�سلة  ان  وتبني 
ال�سالم يف الطائرة التي اقته اىل �سجنه 
يرتدي  يكن  :مل  التقرير  يف  وج��اء   ...
ال�سرتة ال�سوداء الأنيقة و�سروال اجلينز 
ول مالب�س القتال ذات اللون الكاكي التي 
كان يرتديها يف اآخر ظهور تلفزيوين له 
الق�سرية  اللحية  بطرابل�س فيما حتولت 
اىل حلية �سوداء كثيفة عقب فراره على 
التي  الطبية  النظارة  ا�سهر.لكن  م��دى 
ذلك  فوق  احلادتني  لعينيه  اإطارا  تر�سم 
هويته  تف�سح  املدبب  امل�ستقيم  الأن��ف 
على الرغم من تغطيته جزءا من وجهه 
القذايف. الإ���س��الم  �سيف  اإن��ه  بو�ساح.. 
لقد اأ�سبح �سيف الإ�سالم - احلا�سل على 
درجة الدكتوراة من كلية لندن لالقت�ساد 
اأحد  اىل  حت��ول  اإ�سالحيا  ك��ان  وال���ذي 
للمعار�سة حلكم  الرئي�سية  القمع  اأدوات 
 - القذايف  معمر  الراحل  الزعيم  وال��ده 
عتيقة  نقل  طائرة  منت  على  الآن  اأ�سريا 
قرب  الليبية  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��وات  تابعة 

اأوباري يف عمق ال�سحراء
و�سف املتحدث با�سم احلكومة املوؤقتة 
الدراما  يف  الأخ���ري  »الف�سل  ب��اأن��ه  ه��ذا 
الليبية«. لكن بطل الدراما الليبية جنل 
معمر القذايف الذي اأطلق على نف�سه لقب 
يحكم  اأن  اىل  تطلع  ورمبا  امللوك«  »ملك 
افريقيا ذات يوم لن يقدم م�سهدا ختاميا.
الأ�سري  من  روي��رتز  من  مرا�سلة  اقرتبت 
البال≠ من العمر 39 عاما وهو يجل�س على 
التي  النتونوف  الطائرة  مبوؤخرة  مقعد 
ترجع اىل احلقبة ال�سوفيتية.اإن الرجل 
يف  العاملية  الإع��الم  و�سائل  حاكم  الذي 
انتفا�سات  م��وج��ة  م��ن  الأوىل  الأ���س��ه��ر 
متجهة  طائرة  منت  على  العربي  الربيع 
رحلة  يف  طرابل�س  ق��رب  ال��زن��ت��ان  اىل 
ت�ستغرق 90 دقيقة.جل�س مقطب اجلبني 
التي  اليمنى  بيده  يعتني  و�ساردا  �سامتا 
واإ�سبعني  اإب��ه��ام��ه��ا  ال�����س��م��ادات  غ��ط��ت 
يتحدث  ك��ان  اأخ��رى  اأحيان  يف  اآخ��ري��ن. 
لتلتقط  اأو�ساعا  وياأخذ  بل  اآ�سريه  مع 
�سيف  لفرار  النهاية  ال�سور.و�سعت  له 
حتت  �ساعات  بب�سع  ذل��ك  قبل  الإ���س��الم 
حني  �سحراوية  مبنطقة  الظالم  جنح 
حاول ب�سحبة بع�س مرافقيه املوثوقني 
�سق طريقهم بني دوريات مقاتلي املجل�س 
العزم  عقدوا  الذين  النتقايل  الوطني 

على منع هربهم عرب احلدود
 15 من  واح��د  وهو  عمار  احمد  وق��ال 
الإ�سالم  �سيف  على  القب�س  األقوا  مقاتال 
كان  ك���ان خ��ائ��ف��ا ج����دا.  ال��ب��داي��ة  »يف 
من  مقاتلون  وك��ان  �سنقتله«.  اأننا  يظن 
الزنتان  من  وهي  الوليد  بن  خالد  كتيبة 
اعرت�سوا �سيارتني رباعيتي الدفع تقالن 
الهاربني على م�سافة 64 كيلومرتا تقريبا 
حتدثنا  »لكننا  عمار  ال�سحراء.وقال  يف 
له بطريقة ودية وحاولنا تهدئته وقلنا 
�سيف  اعتقال  نوؤذيك>«.ويعد  <لن  له 
الثورات  موجة  يف  ف�سل  احدث  الإ�سالم 
اأطاحت  ال��ع��رب��ي.  ال��ع��امل  ال��ت��ي جت��ت��اح 
زين  الرئي�س  بحكومة  الأوىل  ال��ث��ورة 
العام  اوائل  تون�س  يف  علي  بن  العابدين 
احلايل.وامتدت موجة التغيري اىل م�سر 
ح�سني  عاما  لثالثني  رئي�سها  اأج��رب  مما 
ليبيا  اىل  وو�سلت  التنحي  على  مبارك 
حيث �سقطت العا�سمة طرابل�س يف ايدي 
وقتل  ال�سيف  ه��ذا  امل�سلحة  املعار�سة 
معتقلوه  �سربه  اأن  بعد  ال��ق��ذايف  معمر 
املا�سي  ال�سهر  بحقه  انتهاكات  وارتكبوا 

وهي الآن تهدد حكم عائلة الأ�سد املمتد 
منذ اربعة عقود يف �سوريا

البا�سم  ال��وج��ه  الإ���س��الم  �سيف  ك��ان 
م�سداقية  اكت�سب  القذايف.  حكم  لهيكل 
املجتمع  م�ستويات  اأعلى  على  �سخ�سية 
يف  �ساعد  حيث  لندن  يف  خا�سة  ال��دويل 
املوؤ�س�سة  خالل  من  ليبيا  �سمعة  حت�سني 
هذه  ه��دم  يراأ�سها.  ك��ان  التي  اخلريية 
فكان  النتفا�سة  خ��الل  متاما  ال�سمعة 
املعار�سني. �سد  املت�سددين  اأعتى  بني  من 
اعتقاله  ع��ن  ال���رواي���ة  ه���ذه  وت��ع��ت��م��د 
على  هاربا  ق�ساه  ال��ذي  الأخ��ري  وال�سهر 
�سيف  القب�س على  األقوا  مقابالت مع من 
و�سهدت  �سخ�سيا.  ه��و  وم��ع��ه  الإ���س��الم 
التلفزيوين  وم�سورها  روي��رتز  مرا�سلة 
بالطائرة  رحلته  على  وال��ف��وت��وغ��رايف 
كانوا  حيث  فيه  حب�س  ال��ذي  املكان  اىل 
القب�س  الطائرة.األقي  منت  على  جميعا 
نهاية  وال��ده  حياة  انتهت  اأن  بعد  عليه 
عنيفة وهو مطلوب من املحكمة اجلنائية 
الدولية يف لهاي بتهمة ارتكاب جرائم 
اأوامر بقتل  اإ�سدار  �سد الن�سانية بزعم 
املا�سي. الربيع  ف�سل  يف  عزل  حمتجني 
حماكمته  املوؤقتون  ليبيا  زعماء  ويريد 
يرحلوه  لن  اإنهم  ويقولون  البالد  داخل 
فيما قال وزير العدل اإنه يواجه عقوبة 

الإعدام
اكتوبر   19 يف  للفرار  حماولته  ب��داأت 
�سمال  حلف  ن��ريان  حتت  الأول  ت�سرين 
 160 بعد  على  وليد  بني  من  الأطل�سي 
وقال  العا�سمة.  من  تقريبا  كيلومرتا 
عمار وزمالوؤه من املقاتلني اإنهم يعتقدون 
اأن����ه ك���ان ي��خ��ت��ب��يء م��ن��ذ ذل���ك احل��ني 
ب��راك  منطقة  م��ن  م��ق��ف��رة  اأج����زاء  يف 
م�ساعدون  ال�����س��اط��يءاجل��ب��ل��ي��ة.وق��ال 
�سيف  قافلة  اإن  وليد  بني  يف  اعتقلوا 
�سنها  جوية  غ��ارة  يف  ق�سفت  الإ���س��الم 
قريب  مكان  يف  الأطل�سي  �سمال  حلف 
ا�سم وادي زمزم. منذ ذلك احلني  يحمل 
�سرت تكهنات باأن القبائل البدوية التي 
كان يرعاها والده رمبا تعمل على تهريبه 
عرب احلدود اجلنوبية لليبيا مثل اخويه 
واخته ووالدتهم اىل النيجر او اجلزائر

على  اأوب��اري  احلد.  هذا  اىل  ي�سل  مل 
بعد 322 كيلومرتا تقريبا من الثنتني. 
لكن اآ�سريه يعتقدون اأنه كان متجها اىل 
النيجر التي كانت من بني امل�ستفيدين من 
�سخاء القذايف الب ومنحت حق اللجوء 
ال�سالم.وقال  �سيف  �سقيق  لل�ساعدي 
ال�سحراء  جتوب  التي  وحدته  اإن  عمار 
باأن  �سرية  معلومة  و�سلتها  اأ�سابيع  منذ 
مل  للقذايف  املوالني  من  �سغرية  جمموعة 
طريق  على  �سيتجهون  هم  من  تعلم  تكن 
لري�سدوا  فانتظروا  اأوب���اري  نحو  معني 
ال�سيارتني متران حتت جنح الظالم.وقال 
وعلى  الهواء  يف  النريان  »اأطلقنا  عمار 
ال�سيارتني  اأوق��ف��وا  ام��ام��ه��م...  الأر����س 
خائفني«. لي�سوا  اأن��ه��م  ليظهروا  رمب��ا 
يقول عادل علي احمد قائد املقاتلني اإنه 
حاول معرفة هوية الرجل الذي بدا اأنه 
الراكب الرئي�سي �سمن املجموعة و�ساأله 
»من انت«.جاءت الإجابة »عبد ال�سالم«.
فانفرد  الرجل  على  يتعرف  احمد  ب��داأ 
بعمار وهم�س له قائال »اأعتقد انه �سيف«.
عادا اىل ال�سيارة وقال عمار »اأعرف من 

تكون. اأعرفك«.انتهت املباراة
متت  اإن��ه  الزنتان  مقاتلي  اأح��د  وق��ال 
م�سادرة عدة بنادق كال�سنيكوف وقنبلة 
كانت يف  اآلف دولر  اأربعة  ونحو  يدوية 
لرجل  حم��دودة  اإمكانات  ال�سيارة.هذه 

اجليو�س  اف�سل  م��ن  واح���دا  وال���ده  ق��اد 
ت�سلحا يف افريقيا والذي ي�ستبه كثريون 
ملليارات  املفاتيح  ذهنه  داخل  يحمل  اأنه 
يف  وخمباأة  الليبية  الدولة  من  م�سروقة 
باخلارج.وقال  �سرية  م�سرفية  ح�سابات 
خائفا  ك��ان  ���س��يء...  اي  يقل  »مل  عمار 
اأين  اىل  املطاف  نهاية  يف  �ساأل  ثم  جدا 
ننتمي فقلنا له كلنا ليبيون. و�ساأل من اأي 
بعيدة  الزنتان«.والزنتان  فقلنا  مدينة 
اعتقل  التي  الغربي  اجلبل  منطقة  عن 
�ساعتني  بعد  على  وتقع  ال��ق��ذايف  فيها 
ابناء  وكون  العا�سمة.  جنوبي  بال�سيارة 
ال�سراع  خ��الل  قوية  ميلي�سيا  الزنتان 
الع�سكرية  قوتهم  حتويل  اىل  وي�سعون 
زعماء  ي��ح��اول  فيما  �سيا�سي  نفوذ  اىل 

ليبيا يف طرابل�س ت�سكيل حكومة
تهيمن  التي  املنطقة  تلك  اأوب���اري  يف 
ال�سركات  لحدى  نفطية  عمليات  عليها 
ال�سبانية عزز مقاتلو الزنتان �سيطرتهم 
موالية  منطقة  يف  ال�����س��راع  ب��دء  منذ 
ال��ط��وارق  ي�سكنها  ت��ق��ل��ي��دي��ا  ل��ل��ق��ذايف 
تعرف  ل  ال��ت��ي  ال��ب��دوي��ة  وال��ق��ب��ائ��ل 
اي�سا  قوة  الزنتان  ابناء  حدودا.وميثل 
و�سلت  ال�سبت  ام�س  �سباح  العا�سمة.  يف 
قادمة  اأوب����اري  اىل  ان��ت��ون��وف  ط��ائ��رة 
اجلديد  ليبيا  علم  حاملة  طرابل�س  من 
اجلوية  بالقوات  �سابق  عقيد  يقودها 
بعد  الزنتان.  معار�سي  اأح��د  اىل  حتول 
من  الغر�س  اأ�سبح  دقائق  بب�سع  هبوطها 
الرحلة وا�سحا.خم�سة اأ�سرى ي�ساحبهم 
يف  يجل�سون  تقريبا  مقاتلني  ع�����س��رة 
من   48 حلمل  امل�سممة  انتونوف  طائرة 

جنود امل�ساة
كبلت اأيدي رجلني مع بع�سهما البع�س. 
وكبل ذراعا ثالث امامه. وحملت نحو 12 
احل�سيات  وبع�س  ممتلئة  �سوداء  حقيبة 
اأمتعة  اإن��ه��ا  امل��ق��ات��ل��ون  ي��ق��ول  الرفيعة 
عادية  مالب�س  اجلميع  الأ�سرى.ارتدى 
يرتدي  الإ���س��الم.ك��ان  �سيف  با�ستثناء 

ويغطي  عمامة  ويعتمر  بنيا  جلبابا 
املالب�س  وهي  خفا  وينتعل  بو�ساح  وجهه 
التي يرتديها الطوارق باملنطقة. وتوفر 
لرجل  التخفي  م��ن  نوعا  املالب�س  ه��ذه 
اأنيقة  بذلة  مرتديا  ع��ادة  ي�ساهد  ك��ان 
م�ستوى.وعندما  اأع��ل��ى  على  وم��الب�����س 
موؤخرات  واحتكت  املقاعد  على  جل�سوا 
اأحد  ق��ال  املعدنية  بالأر�سية  البنادق 
الطيار  الآن«.لكن  خائف  »اإن��ه  احلرا�س 
قال اإنه دار بينه وبني �سيف الإ�سالم »39 
ه��داأ من روعه  واإن��ه  اب��وي  عاما« حديث 
اˆ  عبد  الطائرة.وقال  يركب  اأن  قبل 
كاأنه طفل �سغري«.  اليه  املهدي »حتدثت 
هذه  يف  الزنتان  ابناء  غ��رار  على  امله 
هو  بليبيا  الفو�سى  ت�سودها  التي  اليام 

اإن�ساء قوة جوية جديدة
واأ�ساف املهدي »قلت له اإنه لن ي�سرب 
�سيف  وع��دا«.ك��ان  واأعطيته  ي��وؤذى  ول��ن 
را�سه  يحني  او  اأم��ام��ه  ينظر  الإ���س��الم 
لالأر�س التي كان موؤهال ذات يوم حلكمها. 
يغطي ف��م��ه م��ن ح��ني لآخ���ر ع��ل��ى منط 
حلار�سه. كلمات  ب�سع  ويقول  ال��ط��وارق 
الذي  ال�سخب  مع  الهدوء  هذا  وتناق�س 
 20 يف  ال��ق��ذايف  معمر  باعتقال  اأح���اط 
اكتوبر ت�سرين الأول حني حاول الفرار 
البحر  ع��ل��ى  راأ����س���ه  م�سقط  ���س��رت  م��ن 
م�سراتة  من  مقاتلون  املتو�سط.و�سور 
اأن��ف�����س��ه��م ب��ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة وه��م 
قبل  ويهينونه  املخلوع  الزعيم  ي�سربون 
على  اجلماهري  لت�ساهدها  جثته  عر�س 
املرا�سلة يف عيني  اأيام.نظرت  مدى عدة 
�سيف الإ�سالم ب�سع مرات لكنه يف كل مرة 
كان ي�سيح بوجهه عنها. طلب ماء لي�سرب 
فمررت له املرا�سلة زجاجة اأخرجتها من 
الآخرون  الأ�سرى  يرغب  حقيبتها.ومل 

اي�سا يف احلديث
الزنتان  يف  الطائرة  هبطت  اأن  بعد 
اأحاطها املئات لب�سع دقائق فهلل البع�س 
وكرب  البع�س  على  وا�سحا  الغ�سب  وبدا 

حممولة  هواتف  البع�س  كثريون.ورفع 
يف  ام��ال  بالطائرة  القليلة  النوافذ  اىل 
على  ياأتي  ال��ذي  للرجل  �سورة  التقاط 
راأ�س قائمة املطلوبني يف ليبيا. يف احدى 
املراحل حاول اآخرون الإم�ساك مبقاب�س 
اىل  يبدو  فيما  ي�سعون  وكانوا  الأب��واب 
التوتر  ظهر  حني  الطائرة.ويف  اقتحام 
هادئا.  الإ�سالم  �سيف  بدا  مرافقيه  على 
جل�س يف مكانه وانتظر. حتركت الطائرة 
ببطء فيما ت�سبثت جموع بجناحيها. مل 
يتحدث الأ�سرى كثريا مع اأحدهم الآخر 
ت�سريح  عن  �سوؤاله  احلرا�س.ولدى  ومع 
من  بها  ات�سال  على  باأنه  لهاي  حمكمة 
وهي   - لها  نف�سه  لت�سليم  و�سطاء  خالل 
عليه  ب��دا   - الإع���دام  عقوبة  تطبق  ل 
مل  اأك��اذي��ب.  كلها  »ه��ذه  وق��ال  الغ�سب 
من  اك��رث  قط«.بعد  منهم  باأحد  اأت�سل 
اإخراج  بو�سعهم  اأن  املقاتلون  قرر  �ساعة 
الطائرة.  من  الآخرين  الربعة  الأ�سرى 
�سيف  وبقي  الأمامي.  الباب  من  خرجوا 
الطائرة  مب��وؤخ��رة  مكانه  يف  الإ���س��الم 

�سامتا ومتحفظا
مازالت  واحل�سود  اأخ��رى  �ساعة  مرت 
اإن  احل��را���س  ق��ال  امل���درج.  على  تتجول 
ال�سحفيون.حتدثت  لريحل  حان  الوقت 
اىل  بالإجنليزية  التقرير  ه��ذا  كاتبة 
بخري؟«  اأنت  »هل  و�ساألته  الإ�سالم  �سيف 
فنظر اليها واأجاب »نعم«.اأ�سارت املرا�سلة 
اىل يده امل�سابة فقال »القوات اجلوية. 
�سمال  »حلف  اجلوية«.�ساألته  ال��ق��وات 
�سهر«.مرت  منذ  »نعم.  فقال  الأطل�سي؟« 
�سلم  اىل  لتتوجه  ام��ام��ه  م��ن  املرا�سلة 
الطائرة. رفع �سيف الإ�سالم راأ�سه واأم�سك 
عر�ست  بعد  لي�ساعدها.فيما  بيدها 
من  اإن��زال��ه  تظهر  تلفزيونية  لقطات 
املدرج  الطائرة فيما حاولت ح�سود على 
�سفعه. و�سعه اآ�سروه يف �سيارة وانطلقوا 

ب�سرعة ملخباأ مبكان ما يف البلدة

ــــالم ــــس اال� ـــيـــف  �ـــس اعــــتــــقــــال  مت  ــــذا  ــــك ه



اNر ت�سريí له : االNوان امل�سلمون يف م�سر عمالء 
المريكا ... وaاة طلعâ ال�سادات باأزمة قلبية

 تويف طلعت ال�سادات يف م�سر �سباح الأحد اإثر اإ�سابته باأزمة قلبية عن 
عمر ناهز 64 عاما.واعلن مكتبه اأن طلعت ال�سادات كان يف جولة انتخابية 
.وعقب  يرتاأ�سه  ال��ذي  القومي  م�سر  حلزب  للدعاية  ال�سبت  اأم�س  م�ساء 
باأزمة قلبية وتويف فور �سوله م�ست�سفى من�سية  اأ�سيب  اإىل منزله  عودته 
البكري.وقالت م�سادر مقربة من اأ�سرته انه �سيجري دفنه يف م�سقط راأ�سه 
مبحافظة املنوفية .وتراأ�س طلعت ال�سادات ابن �سقيق الرئي�س الراحل اأنور 
ال�سادات رئا�سة احلزب الوطني بعد تنحي الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك 
تاأ�سي�س  الوطني اجلديد وبعد حكم حله �سرع يف  اإىل احلزب  ا�سمه  وغري 

حزب جديد اأطلق عليه حزب م�سر القومي
وكان طلعت ال�سادات قدم للمحاكمة الع�سكرية بتهمة ازدراء املوؤ�س�سة 
الع�سكرية امل�سرية ب�سبب راأيه يف تهاون القوات امل�سلحة امل�سرية يف الدفاع 
الع�سكري  العر�س  اأثناء  اغتياله  ال�سادات وقت  اأنور  الراحل  الرئي�س  عن 
يوم ال�ساد�س من ت�سرين اأول 1981 وقد حكم عليه بال�سجن ملدة �سنة وقد 
به  ادىل  وكان اخر ت�سريح  اآب 2007  من  يوم اخلام�س  اأم�ساها وخرج يف 
امل�سلمني يف م�سر عميلة لمريكا  ان جماعة الخون  ال�سادات قبل وفاته 
... وقال : اأن هناك �سبابًا ميولون من الوليات املتحدة الأمريكية، لي�س 
حبًا يف م�سر ولكن مل�سلحة اأمريكا واإ�سرائيل، مو�سحا اأن هناك اأي�سا متويال 
اإىل  البلد حتولت  واأن  م�سر،  الفو�سى يف  لإ�ساعة  وتركيا وعربيا،  اإيرانيا 
اأك�ساك لتلقى الأموال من اخلارج.جاء ذلك �سمن م�ساركته فى حلقة  من 
الإعالمية  تقدمه  وال��ذي   ،»Ëدر قناة  على  م�سر«،  يا  »�سباحك  برنامج 
جيهان من�سور.وهاجم ال�سادات الإخوان امل�سلمني، مو�سحا اأن لغة خطابهم 
املنا�سب،  غري  الكالم  من  الكثري  بها  واأ�سبح  الثورة،  بعد  تغريت  ال�سيا�سى 
وا�ستنكر يف  اأمريكا،  باأنهم مدعومون من  الإ�سالمي  والتيار  الإخوان  متهمًا 
ذات الوقت مقولة اأحد قيادات الإخوان باأنهم م�ستعدون لتقدË املزيد من 

ال�سهداء اإذا مت تاأجيل النتخابات
مطالبا  اخلطاأ،  الطريق  يف  ت�سري  النتخابية  العملية  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
ب�سرورة تاأجيلها، وت�سكيل حكومة جديدة يرتاأ�سها اأحد القادة الع�سكريني، 
قائال: »م�سر عايزة راجل يحكمها«.واأ�ساف اأن حكم حل احلزب الوطنى 
احلزب  اأع�ساء  مبنع  املن�سورة  حكم  وك��ذا  قانونيًا،  ولي�س  �سيا�سيًا  ك��ان 
بعودتهم  العليا  الإداري���ة  حكم  ثم  النتخابات،  يف  الرت�سح  من  الوطني 
حمايدة  غري  باأنها  احلالية  احلكومة  ال�سادات  النتخابات.واتهم  اإىل 
ل  oك يل  قال  والدكتور  اأونطة..  كلها  بها  منر  التي  »املرحلة  قائال:  باملرة، 
كل حاجة.. ما عدا الأونطة«.وخالل الفقرة اأي�سا، اأكد الكاتب ال�سحفى 
�سعد هجر�س، اأن املجل�س الع�سكرى وحكومة »�سرف« اأخفقا يف اإدارة الفرتة 
بع�س  تهديد  وا�سفًا  مر،  اأحالها  خيارات  عدة  اأمام  وو�سعونا  النتقالية، 
»فلول« احلزب الوطني بحرق م�سر اإذا مت عزلهم باأنه »بلطجة �سيا�سية«.
وكافة  ال�سيا�سى  والإف�ساد  الف�ساد  ميار�س  كان  الوطنى  احلزب  اأن  اأ�ساف 
نظام  اإنتاج  نعيد  فاإننا  النتخابات  بخو�س  لهم  بال�سماح  واأننا  اجلرائم، 
لتغيري  واإمنا  التوريث فقط،  الثورة مل تكن �سد  واأن  مبارك،  مبارك بدون 

ال�سيا�سات والأ�سخا�س وحتقيق العدالة القت�سادية والجتماعية
قد  الوطني  احل��زب  فلول  اأن  اإىل  ت�سري  التقديرات  بع�س  اأن  واأو�سح 
اأي ثورة يف العامل معناها  يح�سدون 70 % من مقاعد الربملان القادم، واأن 
طويلة.واأ�سار  ل�سنوات  ال�سيا�سى،  الف�ساد  هذا  مار�سوا  ملن  ال�سيا�سي  العزل 
وال�سلطة  الفلول،  هما:  فقط،  طرفان  يرف�سه  ال�سيا�سى  العزل  اأن  اإىل 
يف  يقفان  الطرفني  هذين  واأن  واحلكومة،  الع�سكرى  املجل�س  يف  متمثلة 
جهة بينما يقف ال�سعب الراف�س ل� »الفلول« يف جهة اأخرى.واأو�سح اأنه ل 
يطالب بعزل كل من كان يحمل كارنيه احلزب الوطني املنحل، ولكن فقط 
من �ساركوا يف الف�ساد والإف�ساد ال�سيا�سي.وحذر هجر�س من موجات قادمة 
للثورة، مو�سحا اأن ال�سلطة احلالية يجب اأن تفهم اأن مبارك حاول فر�س 
الأوىل،  الثورة  تفجري  اإىل  اأدى  ما  وهو  لالأبد،  باق  نظامه  باأن  واقع  اأمر 
اأن يوؤدي اإىل تفجري الثورة الثانية.واتفق هجر�س مع ال�سادات يف  وميكن 
جديدة  حكومة  وت�سكيل  �سرف،  برئا�سة  احلالية  احلكومة  اإقالة  �سرورة 
قيام  منذ  ال�سعب  فئات  بجميع  تالعبت  النتقالية  ال�سلطة  اأن  ثبت  لأنه 

الثورة وحتى الآن
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للتنحي  ــو√  ــدع ي ــد  ــس االأ� ــم  ع ــدة  ــدي ج مــرة   ... kبـــديـــال نف�سه   ìطــر اأن  بعد 

متوقعة  ــرب  ◊ ا�ستعدادا  دم�س≤  يف  اإيــرانــيــة  ـ  �سورية  ع�سكرية  اجتماعات 

ال�سوري  الرئي�س  الأ�سد  رفعت  مرة جديدة، دعا 
ب�سار الأ�سد اإىل التنحي ملنع انزلق البالد اإىل حرب 
�سرورة  على  ال�سوري  الرئي�س  عم  و�سدد  اأهلية. 
لي�س  اأن��ه  موؤكدًا  �سوريا  يف  بالبقاء  لب�سار  ال�سماح 

م�سوؤول عن ال�سطرابات.
ال�سطرابات  من  �سهورًا  اإن  الأ�سد  رفعت  وق��ال 
الآن  وت��ه��دد  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بالفعل  �سوريا  ح��رم��ت 
تواجه  وقد  م�سلحة  ميلي�سيات  يد  على  بتمزيقها 
ال�سبعينات  اأ�سواأ من احلرب الهلية يف  ا�سطرابات 

والثمانينات يف لبنان املجاورة.
واأ�ساف يف مقابلة مع قناة فرن�سية اأّن »على ب�سار 
لكن  بالتنحي  اأن يعجل  الوطني  �سعوره  اإنطالقا من 
اأريقت  الدماء  لن  م�ستبعدا  لي�س  �سوريا  يف  وجوده 
النظام  معار�سي  ب��ني  العنف  خ��الل  اجلانبني  م��ن 

وموؤيديه«.
عليه  يتعني  اإن��ه  اي(  �سي  )ال  لتلفزيون  وق��ال 
التنحي لكن دون الرحيل من البالد م�سيفا اأنه لي�س 
م�سوؤول واأن هذا تراكم تاريخي لكثري من ال�سياء. 

واأعرب عن رغبته يف اقناعه بالتنحي.
ويوم الأحد الفائت، دعا رفعت ال�سد اىل ت�سكيل 
على  �سقيقه  ابن  مع  يتفاو�س  عربي-دويل  حتالف 
مقابل  احلكم  عن  الخ��ري  مبوجبها  يتنحى  �سفقة 
ح�سوله على �سمانات له ولقاربه، وتويل ال�سلطة 

عمه او »احد افراد العائلة«.
وقال رفعت ال�سد الذي يقيم يف املنفى منذ 1984 
الفرن�سية  الأن��ب��اء  وكالة  مع  م�سرتكة  مقابلة  يف 
ان  يف  يكمن  »احلل  ان  باري�س  يف  لوموند  و�سحيفة 
كي  �سالمته  ال�سد(  )لب�سار  العربية  الدول  ت�سمن 
يتمكن من ال�ستقالة وت�سليم ال�سلطة ل�سخ�س لديه 

بعد  ب�سار  جماعة  ا�ستمرارية  ويوؤمن  م��ايل  دع��م 
 )...( عائلته  من  �سخ�سا  يكون  ان  يجب  ا�ستقالته، 

انا او �سواي«.
باري�س  فنادق  اح��د  يف  عقد  اجتماع  ختام  ويف 
جديدة  �سورية  معار�سة  حركة  ت�سكيل  مت  الحد 
»املجل�س  ا�سم  عليها  اطلق  ال�سد  رفعت  برئا�سة 
رئي�سي  ب�سكل  ت�سم  ال��دمي��وق��راط��ي«،  ال��وط��ن��ي 
الدميوقراطي  القومي  »التجمع  حزبه  يف  م�سوؤولني 

املوحد« وقيادات �سابقة يف حزب البعث.
للرئي�س  ال���س��غ��ر  ال�سقيق  ه��و  ال���س��د  ورف��ع��ت 
ال�سوري الراحل حافß ال�سد وكان نائبا له واعترب 
لفرتة طويلة خليفته املحتمل قبل ان يقوم مبحاولة 
يف  املنفى  يف  لالقامة  اثرها  انتقل  فا�سلة  انقالبية 

1984 متنقال بني باري�س ولندن.
)ال�سوري(  »النظام  فان  ال�سد  رفعت  وبح�سب 

فقط  لي�س  �سمانات  يريد  ولكنه  للرحيل  م�ستعد 
بعد  تندلع  ل  ب��ان  �سمانات  اي�سا  ب��ل  لع�سائه 
العلوية احلاكمة  القلية  اهلية« بني  رحيله حرب 

والكرثية ال�سنية.
ازاء  انه  �سابقا  ال�سوري  الرئي�س  نائب  وا�ساف 
النق�سامات العديدة داخل املعار�سة ال�سورية اول 
جامعة  وداخل  ثانيا  الدويل  المن  جمل�س  وداخل 
دويل  حت��ال��ف  م��ن  ب��د  »ل  ثالثا،  العربية  ال���دول 
مع  يتفاو�س  ان  على  ق��ادرا  يكون   )...( عربي  او 
حقيقية  �سمانة  ي�سكل  »وان  ال�سورية  احلكومة« 
النظام«، م�سريا اىل  التي قد يقدم عليها  للتنازلت 
انه يرى يف هذا التحالف ا�سافة اىل الدول العربية 

كال من فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا وايران.
وطرح رفعت ال�سد )74 عاما( نف�سه خيارا ثالثا 
غالبية  ي�سم  ال��ذي  ال�سوري  الوطني  املجل�س  بني 
اطياف املعار�سة والذي ي�سفه بانه »جتمع لالخوان 
�سوريا  يف  اح��د  ل  �سخ�س  خلف   Åيختب امل�سلمني 
يعرفه )يف ا�سارة اىل رئي�س املجل�س برهان غليون( 
التي  الداخل  »معار�سة  وبني  القتال«،  يريد  والذي 
تريد احلوار« ولكن ل امل لها بتحقيق مرادها، على 

حد قوله.
الدفاع  �سرايا  عن  م�سوؤول  ال�سد  رفعت  وك��ان 
الخوان  جماعة  �سد  املعارك  ا�سر�س  خا�ست  التي 
حماة  مدينة  يف  جمزرة  بارتكاب  واملتهمة  امل�سلمني 
بايدي  امل��دي��ن��ة  �سقوط  اث��ر   1982 يف  )و���س��ط( 
ما  �سقوط  املعارك عن  ا�سفرت هذه  اجلماعة. وقد 
العفو  بني 10 الف و25 الف قتيل بح�سب منظمة 
الدولية. ولكن رفعت ال�سد ينفي ذلك ويقول »هذه 

ا�سطورة

قيادي  »يوؤكد  اللبنانية:  ال�سفري  �سحيفة  قالت 
املحاولت  »اإن  اآذار  من  الثامن  بارز يف فريق  لبناين 
مل  اإي��ران  مع  مبا�سر  توا�سل  قناة  لفتح  الأمريكية 
ومن  اأجانب  موفدون  ينقلها  ر�سائل  عرب  تتوقف، 
به  يعود  كان  ما  اأن  غري  وعربية،  اإقليمية  جهات 
هوؤلء بعد لقاء امل�سوؤولني الإيرانيني هو الإجابات 
يف  لي�ست  اإيران  ان  قطعي  ب�سكل  تظهر  التي  نف�سها 
وارد تغيري موقفها حتى لو تدرجت عمليات ال�سغط 
او  �سفري  اغتيال  مبحاولة  الهوليوودي  التهام  من 
باإعادة تزخيم ال�سغط عرب امللف النووي الإيراين 
كحليف  ال�سوري  للنظام  ا�ستهداف  من  بينهما  وما 

ا�سرتاتيجي لإيران يف املنطقة«.
وي�سيف »ان ما يثري الت�ساوؤلت الكربى لدى الغرب 
قبل  من  املطلق  الرف�س  هو  املنطقة  يف  وحلفائه 
اإيران للدخول يف اي م�ساومة على امللفات الأ�سا�سية 
الإقليمية مع الوليات املتحدة المريكية، ل �سيما 
بالن�سحاب  املتمثل  الداهم  بال�ستحقاق  يت�سل  ما 
اأنه  اذ  ال��ع��راق،  م��ن  املرتقب  الم��ريك��ي  الع�سكري 
ان  على  الي��ران��ي��ون  ر  ي�سّ ال��ع��رو���س،  ك��ل  وب��رغ��م 
يكون هذا الن�سحاب عنوانًا �ساطعًا لهزمية امل�سروع 
المريكي يف ال�سرق الو�سط، من دون الدخول يف اي 
ذلك  كلف  لو  حتى  الهزمية  لهذه  جتميلية  عملية 

املزيد من ال�سغط على ايران و�سوريا معًا«.
اأن »ال��ق��ي��ادة الي��ران��ي��ة لو  وي��و���س��ح ال��ق��ي��ادي 
مفاو�سات  يف  ودخلت  المريكي  للطلب  ا�ستجابت 
العراق  يف  الو�سع  م�ستقبل  حول  مبا�سرة  ثنائية 
�سورة  تغيري  لأمكن  المريكية،  امل�سالح  وحماية 
�سيما  ل  حاليًا،  ن�سهدها  التي  الح��داث  من  الكثري 
على امل�ستوى ال�سوري، ولكان من يت�سدرون امل�سهد من 
امل�سوؤولني العرب راهنًا يقفون خلف الأبواب املو�سدة 
ينتظرون معرفة موقعهم يف املعادلة ورمبا م�سريهم 
ال�سغوط لن  ا�ستدت  التي مهما  الت�سوية الكربى  يف 

يكونوا يف موقع الطرف الفاعل واملوؤثر فيها«.
الإغ����راءات  ك��ل  ب��رغ��م  »اأن���ه  امل�����س��در  ويك�سف 
ت�سّلف  ان  رف�ست  اي���ران  ف��ان  ال�سغوط،  ولح��ق��ًا 
المريكيني ايًا من الوراق املهمة على �سعيد املنطقة 
كان  ايراين  تنازل  اي  ان  علمًا  العراق،  يف  �سيما  ل 
م�ستقبل  على  ايجابية  ب�سورة  مبا�سرة  �سينعك�س 
النظام ال�سوري، وال�سبب ال�سا�سي يعود اىل قناعة 
اي   Ëلتقد حاجة  ل  ان  مفادها  �سورية   � ايرانية 
وهو  اجل��اري  العام  نهاية  اىل  ال�سمود  وان  تنازل 
من  اأف�سل  العراق  من  المريكي  الن�سحاب  موعد 
الدخول يف اي ت�سوية تعطي المريكي ما عجز عن 
فر�سه وهو يف اأوج �سيطرته، وعلى قاعدة ان الن�سر 
عن  عجز  م��ا  الأم��ريك��ي  نعطي  ومل���اذا  �ساعة  �سرب 

يرحل  اأن  قبل  احتالله  �سنوات  مدى  على  حتقيقه 
عن املنطقة نهائيًا بعد اأ�سابيع معدودة«.

ميتلكها  ال��ت��ي  ال��ق��وة  عنا�سر  ال��ق��ي��ادي  وي��ع��ّدد 
الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  اإن  ويقول  ال�سوري،  النظام 
يحظى بدعم رو�سي �سيني، وهذا الدعم، وحتديدًا 
الرو�سي، مبني على ح�سابات وم�سالح ا�سرتاتيجية 
ولي�س ظرفيًا، كما يحظى بدعم ايراين، ومعه بنية 
جي�س  ركيزتها  ومتما�سكة  �سلبة  واأمنية  ع�سكرية 
موّحد مل تفلح كل املحاولت لإحداث �سرخ نوعي يف 
�سفوفه، وهناك ج�سم دبلوما�سي �سوري يف املنطقة 
اأن  حقيقة  اإغفال  دون  من  نهائيًا،  يهتز  مل  والعامل 
اىل  ينزل  ال�سوري  ال�سعب  من  به  ي�ستهان  ل  جزءًا 
ال�سارع ب�سورة عفوية ولي�س منظمة تاأييدًا للنظام، 

وكل ذلك من عنا�سر وركائز النظام ال�سا�سية«.
م�ساهد  اأربعة  هناك  اأن  نف�سه  القيادي  وي�سيف 
حول م�ستقبل الو�سع ال�سوري ميكن اخت�سارها على 

ال�سكل الآتي:
الرو�سي يدفع باجتاه  اإن اجلانب  امل�سهد الول،   �
ي�سكل  ان  قاعدة  على  اوح��د  كخيار  ال�سلمي  احلل 

ال�سد حكومة انقاذ وطني وي�ستمر يف احلكم.
� امل�سهد الثاين، اأن اجلانب الأمريكي الذي يلتقي 
على  الوطني  الإنقاذ  حكومة  بت�سكيل  الرو�سي  مع 
اأن ي�سرف الرئي�س ال�سد على »رحيله«، اي  قاعدة 

ينقل ال�سلطة و«يتنّحى«.
اجلانب  ح�سبان  يف  يعد  مل  ال��ث��ال��ث،  امل�سهد   �
الأوروبي بقاء النظام ال�سوري احلايل، وهو يرف�س 

ذلك باملطلق، اأي ل حل ال »برحيل النظام«.
� امل�سهد الرابع، ا�ستمرار النظام وعدم تقدË اأية 

تنازلت.

مل  الدولية  القب�سة  اأن  اىل  القيادي  ي�سري  واإذ 
م�ستجدة،  قوى  وموازين  لعتبارات  فولذية  تعد 
اقت�سادية وع�سكرية وا�سرتاتيجية، ل بل اأ�سبحت 
هذه القب�سة رخوة، خا�سة اأن الوروبيني يعتقدون 
باأن ال�سغط القت�سادي قادر على »ا�سقاط النظام«، 
وهم  النظام  بنية  �سلب  من  خ��رباء  ب��راأي  �سي�سهد 
هذا  اأن  يعتربون  اأنهم  اذ  دولية،  دوائ��ر  يف  يعملون 
العتقاد الأوروبي لي�س دقيقًا، واأن النظام مبقدوره، 
اأن  ال��ع��راق،  من  الأم��ريك��ي  الن�سحاب  بعد  خا�سة 
برغم  اقت�ساديًا  �سنوات  ثالث  ورمبا  �سنتني  ي�سمد 
املرتقب  اأو  احل��ايل  وال���دويل  العربي  احل�سار  كل 

م�ستقباًل«.
ميتلكون  ل  الت��راك  ان  نف�سه  القيادي  ويوؤكد 
مقدرة على لعب دور حا�سم يف �سوريا، ويبدو ان من 
�سروط الرو�س للتجاوب مع م�سعى حكومة الوحدة 
نفوذ  اأي  هناك  يكون  ل  اأن  �سوريا  يف  الوطنية 
لالأتراك يف �سوريا، لأن رو�سيا ترف�س امرين: و�سول 

ال�سالميني للحكم، وتعاظم نفوذ تركيا«.
لفتًا  ك��ان  ب��داخ��ل��ه،  ال�����س��وري  ان�سغال  وب��رغ��م 
امل�ستوى  رفيع  ايراين  ع�سكري  وفد  و�سول  لالنتباه 
اىل دم�سق، جاء مبهمة حمددة، وهي �سياغة خطة 
اأمريكية  اأية مغامرة  ازاء  ايرانية م�سرتكة  �سورية 
� »ا�سرائيلية« بتوجيه �سربة ع�سكرية اىل ايران، 
الع�سكرية  ال��ق��واع��د  ا�ستخدام  خاللها  يتم  ق��د 
الأمريكية يف اخلليج العربي، علمًا اأن وفدًا ع�سكريًا 
اأمريكيًا رفيع امل�ستوى ميثل هيئة الأركان الأمريكية 
مع  وناق�س  اخلليج  دول  الأخ���رية،  الآون���ة  يف  زار 
وقوع  احتمالت  اخلليجية  الع�سكرية  القيادات 

حرب اإقليمية يف املنطقة.
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وحدة تقول لزوجها..؟
اإي�س راأيك تذبح خروفني مبنا�سبة مرور 10 �سنوات على زواجنا..؟

قال زوجها..؟ و�سو ذنب اخلروفني يف غلطة ارتكبها حمار!!؟ 
 ***

حم�س�س �سيع اأمه يف ال�سوق راح �ساأل واحد وقاله : ما �سفت�س وحدة مت�سي 
اأنا ما اأم�سي معها ؟؟ 

 ***
لهم  جاب  قام  للبيت  ملكيته  يثبت  �سي  اأي  منه  املحكمة  طلبت  حم�س�س 

�سورته وهو ي�سطف �ساحة الدار 
 ***

حم�س�س بيقول لأخوه : تخيل تقوم ال�سبح وتالقي حالك ميت ؟ قالو : 
واˆ لأجنن 

 ***
 -: قاله  ؟  حبل  معاك  قاله:  ي�ساعده  بدو  واحد  وقفلو  مغرز  حم�س�س 

عا�ست الأ�سامي 
 ***

اأ�سلع ؟ قالو : من الزمن قالو : ل عاد  اأنت لي�س  اأخوه :  حم�س�س ي�ساأل 
حتلق عنده 

 ***
واحد عنده ولدين و ي�سك بزوجته اإنه واحد منهم مو ولده . 

�ساأل حكيم فقال له : روح للرب وار�سم دائرة ونام بداخلها اأنت والأولد 
ابن  هو  برا  واللي  ولدك  هو  الدائرة  داخل  اللي  الولد   ... �سحيت  واإذا 

احلرام ... 
ملا قام ال�سبح لقى نف�سه مع اولده برا الدائرة ... 

قال لهم : قوموا قوموا الظاهر اإنها خربانة من اأيام جدكم 
 ***

الثعلب  الثعلب بيولد ول بيبي�س ؟ قال : واˆ   : ي�ساأل حم�س�س  مدر�س 
خداع و مكار .. اإتوقع منو اأي ا�سي 

 ***
عجوز يف حمو الأمية كانت عندها ح�سة عربي وكل ما تقول املدر�ّسة : 

دخل عامر تغطي وجها خرج عامر تك�سف عن وجهها .. 
ملا راحت البيت �ساألوها ؟؟ �سو كيف عملتي اليوم يف املدر�سة ؟ قالت: اأي 

هو عامر خالنا نتعلم اإ�سي !! كل �سوي داخل و طالع داخل وطالع 
 ***

يف مرة واحد اأخذ الدوا قبل موعده لي�س ؟؟ ع�سان يفاجÅ اجلراثيم 
 ***

واحد يقول لولده : يا ولدي انا نويت اخطبلك. رد عليه الولد : ل واˆ 
يابا . �سكرا اإلك .انا من يوم ما �سفت ذوقك يف اأمي واأنا مغ�سل اإيديي 

 ***
وحدة قاعدة عند التلفون اأجت عليها اأختها وقالتلها : �سو مالك �سايق 
�سدرك ؟ قالت: يف واحد قليل اأدب مزعجنا كل يوم يت�سل واليوم م�س دارية 

مالو له�سا ما ات�سل�س !؟ 
 ***

عملية  اآخر  �سو   : �ساألوه  م�سلحني  مع  بالغلط  املخابرات  م�سكوه  واحد 
�سويتها ؟ قالهم : بوا�سري 

 ***
واحد يقول لزوجته : م�ساكني بنات لبنان دمرتهم احلروب واˆ لو كل 
واحد يوخذ وحدة بيكونلو اأجر كبري .. قالت زوجته : واˆ امل�ساكني بنات 

ال�سومال بتالقي الأجر اللي من وراهن اأعظم !؟ 

ا�سë∂ م™ Zربة ن»وز  .... ال�سرطة الدينية يف ال�سعودية تتعهد Ãالحقة 
الن�ساء �ساحبات العيون املãرة للفتنة 

يف  الدينية(  )ال�سرطة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  هيئة  اأّك���دت 
عيونهن،  تغطية  على  الن�ساء  �ستجرب  اأنها  على  الأرب��ع��اء،  ام�س  ال�سعودية، 

خ�سو�سًا <املثرية للفتنة>.
يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئة  با�سم  الإعالمي  املتحدث  وقال 
لإجبار  �سيتدخلون  الهيئة  <رجال  اإن  النابت،  مطلق  ال�سيخ  )�سمال(  حائل 

الن�ساء على تغطية عيونهن، خا�سة املثرية للفتنة>. 
وكانت مواقع اإخبارية عربية تناقلت فيديو ق�سريا م�سّجال على )اليوتيوب( 
الإج��راءات  باتخاذ  تتعهد  ال�سعودية  يف  باملعروف  الأم��ر  <هيئة  ب��اأن  يفيد 

الالزمة �سد اأي فتاة اأو امراأة �ساحبة عيون مثرية للفتنة>.
العيون  تلك  �ساحبة  تلزم  �سوف  الهيئة  <اإن  النابت  مطلق  ال�سيخ  وق��ال 

بتغطيتها>، م�سريًا اىل اأن للهيئة <احلق يف فعل ذلك>.
اإ�سابته  اإث��ر  املا�سي  العام  نهاية  امل�ست�سفى  اأدخ��ل  �سعودي  مواطن  وك��ان 
بطعنتني يف اليد والظهر عقب م�ساجرة مع اأحد اأع�ساء الهيئة، يف �سوق برزان 
يف حائل، اإثر مطالبته من قبل ع�سو يف الهيئة بتغطية عيني زوجته التي كانت 

ب�سحبته.
واإدانة  الهيئة  ع�سو  بتربئة  حكمًا  حائل،  يف  اجلزئية  املحكمة  واأ�سدرت 
ب�>ال�سيال> )الإ�ستعالء على الغري(، وحكم على  الزوج ورجال كان ب�سحبته 
الأول بال�سجن 8 اأ�سهر وجلده 300 جلدة مفرقة على 6 دفعات، فيما حكم على 

الآخر بال�سجن �سنة و6 اأ�س�هر وجلده 700 جلدة مفرقة على 10 دفعات

�لفتنة و�ملفتو¿ و�لنهي عø �ملنكر 
مل جتد هيئة الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر يف ال�سعودية بني الفنت التي 
حتيق بالعامل الإ�سالمي اأكرث اأهمية من 

»الفتنة« التي تثريها عيون الن�ساء.
�سحيح اأن هناك حربا اأهلية �سامتة 
و�سحيح  وال�سنة،  ال�سيعة  بني  ومعلنة 
الب�سر  مباليني  األقت  »الفتنة«  هذه  اأن 
بعد،  منه  نخرج  مل  معرتك  اأت���ون  يف 
و�سحيح اأن اأمناطا اأخرى من فنت الفقر 

واجلوع والبطالة
والعنف  وال���س��ت��ب��داد  وال��ت��ط��رف 
والأمية  والتخلف  والف�ساد  والإره��اب 
من  امل��الي��ني  مئات  حياة  تطحن  تكاد 
رج��ال  اأن  اإل  حم��م��د«،  »اأم����ة  اأب��ن��اء 
اأفخاذهم(  )املن�سغلون مبا بني  الإفتاء 
العيون«  »فتنة  على  اإل  ي��ع��رثوا  مل 

لين�سغلوا بها!
من  يفعلون  م��ا  ع��ل��ى  اˆ  خ��زاه��م 

البغي بالدين واملنكر.
ال��ق�����س��ة، ان ه��ي��ئ��ة الأم���ر  ت��ق��ول 
)ال�سرطة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
اأنها  اأعلنت  ال�سعودية،  يف  الدينية( 

�ستجرب الن�ساء على تغطية عيونهن«.
با�سم  الإع���الم���ي  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اململكة(  )���س��م��ال  ح��ائ��ل  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإن »رجال الهيئة  ال�سيخ مطلق النابت، 
�سيتدخلون لإجبار الن�ساء على تغطية 

عيونهن، خا�سة املثرية للفتنة«.
ول��ك��ي ت��ظ��ه��ر ال��ه��ي��ئ��ة ج��دي��ت��ه��ا يف 
اجلديد  الم��ربي��ايل  ال��ع��دو  مواجهة 
ا�ستبك  للفتنة«( فقد  »املثرية  )العيون 
تغطي  اأن  رف�����س  م��واط��ن  م��ع  رج��ال��ه��ا 
يف  وطعنوه  ف�سربوه  عينيها،  اإم��راأت��ه 
اليد والظهر، وزادت املحكمة اجلزئية 
يف حائل باحلكم عليه بال�سجن لثمانية 
اأ�سهر واجللد 300 جلدة على 6 دفعات 
على  )ال�ستعالء(  »ال�سائل«  بتهمة 

»املفتونني« من رجال الهيئة.

وق��د يكون ه��ذا واح���دا م��ن اأوج��ه 
رج��ال  ميار�سها  ال��ت��ي  الكثرية  الظلم 
دين، هم بالأحرى �سرطة جن�س، لي�س 
حتركه  ما  غري  به  ين�سغلون  ما  لديهم 
ل  حدا  بل≠  التع�سف  اأن  اإل  غرائزهم، 
يطاق، حتى ليمكن للمرء اأن يت�ساءل ما 
اإذا كان يجدر بالربيع العربي اأن ياأتي 

على جذر الفتنة التي ميثلها هوؤلء.
ع��ل��ى رج����ال جن�س  ي�����س��ع��ب  ول����ن 
تاأويال  يجدوا  اأن  بالدين(  )يت�سرتون 
ما، لكالم ما، قراأوه يف مكان ما، نقال عن 
اأحد ما، يقول لهم اإن كل �سيء يظهر يف 
الأع��ور،  فقههم  ولكن  فتنة.  هو  امل��راأة 
ل  اآخ��ر،  عن  ويغفل  �سيئا  ي��رى  ال��ذي 
م�سوؤولية  »الفتنة«،  هذه  حيال  يحدد 
به  يقا�س  ال��ذي  املقيا�س  اأو  املفتون، 
اإذا  ما  اأو  »الفتنة«،  عن  الناجم  الأذى 

كان متفاوتا بني النا�س.
وما  غريك.  يفنت  ل  قد  يفتنك  فما 
قد  اجلمال،  فنت  من  فتنة  تعتربه  قد 
وما  ع��اب��را.  �سيئا  اإل  اآخ��ر  يعتربه  ل 
قد تراه موؤذيا، قد يراه الآخر �سارحا 
عنه  ت��ق��ول  ال���ذي  واجل��م��ال  للنف�س. 
»اأعوذ باˆ من ال�سيطان الرجيم«، قد 
يدفع غريك اىل القول: »�سبحان الذي 

خلق«.
الذي  بالجتاه  يتعلق  اإذن،  الأم��ر، 
تتحرك به غرائزك. وهذا اأمر ل ذنب 

لأحد فيه. اإنه ذنبك.
نظرت  ف��اإذا  بعورة.  لي�س  واجلمال 
اليه على اأنه كذلك، فاحلقيقة هي اأنك 

اأنت العورة.
وك���ل ه���ذا يف ك��ف��ة، وم�����س��وؤول��ي��ة 

»الفاتن« يف كفة اأخرى.
ف��اذا ك��ان اخل��ال��ق ق��د وه��ب اإم���راأة 
ح�سب  فلعلها،  للفتنة«،  »مثرية  عيونا 
اأن  اˆ  ت�ساأل  اأن  يجب  ال��ه��راء،  ه��ذا 
ترى  ل  لكي  الأق���ل  على  لها،  يعورها 

ويتعر�س  ال�سجن  اىل  يذهب  زوجها 
للجلد 300 مرة.

هي  ال�سخافة،  هذه  ح�سب  وامل��راأة، 
طبيعة،  من  اˆ  وهبها  عما  امل�سوؤولة 

ولي�س اˆ نف�سه.
ول �سيء يف الإ�سالم يقت�سي تغطية 

الوجه، فما بالك بالعني؟
جمال  الطبيعة  مناظر  من  واأع��رف 
يثري  ل  ان���ه  اإل  الأن��ف��ا���س،  يخطف 
اجلن�سية  ال�سرطة  رجال  لدى  الفتنة 
اأيديهم  يف ال�سعودية، لأنهم ل ي�سعون 
ينظرون  وه��م  اأفخاذهم،  بني  ما  على 

اىل حقول غناء ومزهرة.
والنظر اىل املراأة كمو�سوع للجن�س 
من  ويخف�س  قدرها  من  ويحط  يهينها 
اأك��رث،  ال��رج��ل  يهني  ولكنه  كرامتها، 
لنه يق�سر وجوده ومعناه وكيانه على 

عورته.
ال�سعودية  يف  الفتاء  رجال  ويريد 
اأن يقولوا انهم عورات متحركة، تتاأثر 
ب��ف��نت ال��ع��ي��ون اك���رث مم��ا ت��ت��اأث��ر بكل 
امل�سلمني الأخرى. وان مقيا�س  م�سائب 
درجة  اىل  ع�سوائي  لديهم  »الفتنة« 
قواعده  يقرر  اأن  ميكن  �سرطي  كل  اإن 

وحدوده ح�سب مزاجه.
فيه  ولكن  يهون.  ه��ذا  يف  �سيء  ول 
ما هو اأ�سواأ. لنه يهني فينا تاريخا من 
الأدب، ل اأدري من نكون دونه. فاذا كنا 
اأمة �سعر، فلدينا من �سعر العيون ما ينري 
علينا  وي�سفي  كله،  وج��ودن��ا  بجماله 
ما  النهاية  يف  هو  ح�ّسا  ومينحنا  روحا، 
كب�سر  ول��دوا  الذين  اولئك  بني  يفرق 

وبني اأولئك الذين ولدوا كبقر.
الإن�ساين، ولي�س اجلمايل وحده، هو 
الهو�س  �سرطة  اأي��دي  بني  ي�سيع  الذي 

اجلن�سي هوؤلء.
اقتبا�سه،  ميكن  مم��ا  الكثري  وب��ني 

يقول جرير:

حور...  طرفها  يف  التي  العيون  اإن 
قتلتنا ثم مل يحيني قتالنا

ويقول اأبو فرا�س احلمداين:
كيف اتقاء حلاظه وعيوننا... طرق 

لأ�سهمها اإىل الأح�ساء
مدامعي...  لون  خديه  احليا  �سب≠ 

فكاأنه يبكي مبثل بكائي
كيف اتقاء جاذر يرميننا... بظبى 

ال�سوارم من عيون ظباء
ال��ن��ج��الء...  امل��ق��ل��ة  ت��ل��ك  ي���ا رب 

حا�ساك مما �سمنت اأح�سائي
الهوى...  يف  بقربي  بعدًا  جازيتني 

ومنحتني غدرًا بح�سن وفائي
ويقول اأبو متام:

مقتبل...  وهو  عليها  ال�سباب  �سب 
ماء من احل�سن ما يف �سفوه كدر

لول العيون وتفاح اخلدود اإذا... ما 
كان يح�سد اأعمى من له ب�سر
ويقول اأبو العالء املعري:

طفنت عيون الناظرين واأ�سرقت... 
ّوار oعني الغزالة ما بها ع

منتهى...  الطوالع  للزهر  وي��ك��ون 
يذوين فيه كما ذوى النوار

ويقول عنرتة بن �سداد:
رمت الفوؤاد مليحة عذراء... ب�سهام 

حلmß ما لهن دواء
مثل  نواهد...  بني  العيد  اأوان  مّرت 

ال�سمو�س حلاظهن ظباء
فاغتالني �سقمي الذي يف باطني... 

اأخفيته فاأذاعه الخفاء
ويقول قي�س بن امللوح:

بيننا...  امل����ودة  ع��الم��ات  جعلنا 
ت�سابك حلß هن اأخفى من ال�سحر

الود من لني طرفها...  فاأعرف منها 
واأعرف منها الهجر بالنظر ال�سزر

ويقول املتنبي:
عند  ف���ه���و  ����س���ب���اح���ي  اأع�����ي�����دوا 
 ßحل فهو  رق��ادي  وردوا  ال��ك��واع��ب... 

احلبائب
على  مدلهمة...  ليلة  ن��ه��اري  ف��اإن 

مقلة من بعدكم يف غياهب
ب��ع��ي��دة م��ا ب��ني اجل��ف��ون ك��اأمن��ا... 

عقدمت اأعايل كل هدب بحاجب
فراقكم...  هويت  لو  اأين  واأح�سب 

لفارقته والدهر اأخبث �ساحب
ويقول البحرتي:

نّقى... من  oاأغ�سيت عن بع�س الذي ي
ناح oيف حبه اأو ج mحرج

ّبي  oسحر العيون النجل م�ستهلك... ل�
وتوريد اخلدود املالح
ويقول ذو الرمة:

مها  كاأنها...  العيون  حور  به  تالقى 
عقد حمرجنم غري جمفل

حرة...  ترائب  عن  الربود  �سرجن 
وعن اأعني قتلتنا كل مقتل

واأرب���ع...  ث��الث  م��ن  التقني  م��ا  اإذا 
تب�سمن اإميا�س الغمام املكلل

يهادين جّماء املرافق وعثًة... كليلة 
حجم الكعب ريا املخلخل
ويقول ب�سار بن برد:

مثل  الأح��ب��اب...   nّزه�� oن العيون  حور 
الدمى اأو كمها العذاب

مي�سني  اأت����راب...  اإىل  اأت���راب  فهن 
زورًا عن مدى احلراب

ويقول ابن الزيات:
 ßاأب���ني م���ن... لف رب حل��ß ي��ك��ون 

واأبدى مل�سمرات القلوب
ويقول اأبو نوا�س:

قالوا نزعت وملا يعلموا وطري... يف 
كل اأغيد �ساجي الطرف ميا�س

تق�سمه...  قد  وقلبي  النزوع  كيف 
حلß العيون ولون الراح يف الكا�س

ويقول احلالج:
قلوب العا�سقني لها عيون... ترى ما 

ل يراه الناظرينا
واأل�سنة باأ�سرار تناجي... تغيب عن 

الكرام الكاتبينا
ويقول حمي الدين بن عربي:

ن��اح��ت م��ط��وف��ة ف��ح��ن ح���زي���ن... 
و�سجاه ترجيع لها وحنني

تفجعا...  العيون  من  الدموع  جرت 
حلنينها فكاأنهن عيون

وكل هذه عيون، ولكن مل يرها رجال 
البغي بالدين واملنكر.

فاذا كان يف العيون ما ي�سمو بالروح 
ويرفعها، فلي�س فيه مما يرفع العورات، 
اإل بني رجال هم، بحد ذاتهم، عورة من 
ل  منكراته،  من  ومنكر  الزمان  عورات 

معروف فيه، ول اأمر.
األ فليطفÅ اˆ عيني من ل عينني 
 Åفليطف األ  ج��م��ال.  بهما  ل���ريى  ل��ه 
ب�سريته عما ل ميلك ب�سرية فيه. لأنه 

يف كلتا احلالتني اأعمى!
علي ال�سراف



اأما اليمنيون .. aال بواكي لهم?!
”غيبة“  ال��ي��م��ن��ي��ون  الأخ�����وة  ي�سكو 
ل  اأنها  مع  اأزمتهم،  عن  العربية  اجلامعة 
وهم  ال�سورية،  الأزم���ة  عن  تفاقمًا  تقل 
”ن�سيب“،  اجلامعة  يف  لهم  اأقحاح،  عرب 
الأخ��وة  م��ن  غريهم  ���س��اأن  ذل��ك  يف  �ساأنهم 
والأ�سقاء، لقد فعلوا ما بو�سعهم ل�ستدراج 
حترك عربي ن�سط لوقف حمام الدم الذي 
علي  ”املحروق“  رئي�سهم  فيه،  اأغرقهم 

عبداˆ �سالح، ولكن دون جدوى، فقد �ساعت �سيحاتهم يف وادm �سحيق، 
”جل�سة  يف  ال�سوري  الرئي�س  جانب  اإىل  رئي�سهم  انحياز  لهم،  ي�سفع  ومل 

تعليق ع�سوية �سوريا“ ال�سبت الفائت.
 �سكوى الإخوة اليمنيني مفهومة متامًا، ومربرة للغاية، ففي بلد ال�ستني 
مليون قطعة �سالح، مل ي�سهر �سباب ثورة بندقية واحدة يف وجه النظام 
”�سلمية“  على  الأثمان،  باأفدح  حافظوا  والأمنية،  الع�سكرية  واأذرع��ه 
العرب  حمية  ذلك  يرث  ومل  لل�سالم“  ب�“نوبل  العامل  كافاأهم  ثورتهم، 
األي�سوا مدنيني  ”احل�سا�سني جدًا“ لل�سحايا يف �سفوف املدنيني الأبرياء، 
ملاذا  والن�سيان من قبل اجلامعة؟،  بالرتك  يعاملون  ملاذا  واأبرياء كذلك، 
يرتكون لقمة �سائغة يف حلق علي عبداˆ �سالح وجوف اأبنائه واخوانه 

واأن�سبائه واأقربائه؟.
�سفوا بالدبابات واملدفعية، واأعلنوا تعز مدينة ”منكوبة“ على  oلقد ق 
اأعلنوا حم�س، مدينة  ال�سورية حني  املعار�سة  غرار ما فعل زمالوؤهم يف 
”منكوبة“، لقد قدموا األوف ال�سحايا الأبرياء من اأطفال ون�ساء ورجال، 
متامًا مثلما فعلت كل مدينة �سورية تقريبًا، لقد ا�ستحقوا غ�سب وا�سنطن، 
على  الإبقاء  نظري  لالأمريكان  القاعدة  ق��ادة  روؤو���س  قدم  رئي�سهم  لأن 
اأن  القول  ال�سيدة كلينتون مل جتد حرجًا يف  اأن  راأ�سه بني كتفيه، حتى 
لوا�سنطن ”م�سالح اأخرى“ يف هذه املنطقة، تدفعها للتحدث باأكرث من لغة 
عن الإ�سالح، م�سالح وا�سنطن عند �سالح، تتجلى يف حربه على القاعدة، 
عن  يحجمون  جتعلهم  التي  وزبانيته،  �سالح  عند  العرب  م�سالح  هي  فما 
اإدراج اليمن يف قائمة اهتماماتهم، ملاذا ”لّزموا“ اليمن ملجل�س التعاون اأو 

لعدد قليل من الدول املن�سوية فيه؟.
 ما يفعله العرب حيال اليمن، هو رجع �سدى ملا تفعله وا�سنطن، عودوا 
التعامل  هذا  �سر  تعرفون  واأنتم  كلينتون  لل�سيدة  الهام  اخلطاب  لقراءة 
وبعائلته  به  للزج  يكفي  ما  اجلرائم  من  ق��ارف  خ�سن،  نظام  مع  الناعم 
ما  ال�ساخبة،  حيواتهم  من  تبقى  ملا  له��اي،  يف  واأن�سبائه،  واأقربائه 
يفعله العرب حيال اليمن، يجعلنا ل نكتفي باتهام وا�سنطن بازدواجية 
املعايري والكيل مبكيالني، بل واأن نعمم قائمة املتهمني لت�سمل دوًل عربية 
وحتديد  قرارها  على  وال�سيطرة  اجلامعة  اختطاف  يف  جنحت  عديدة، 

وجهة �سريها.
 كل ما ت�سمنته ”لئحة التهام“ العربية للنظام ال�سوري �سحيح، بل 
و�سحيح مائة باملائة، لكنه �سحيح اأي�سًا، وبالقدر ذاته، يف احلالة اليمنية، 
وي�سلح اأن يكون نواة ل�“لئحة اتهام“ مماثلة توجه لنظام الرئي�س علي 
مع طهران  يومًا على عالقة طيبة  يكن  الأخري، مل  لكن  �سالح،  عبداˆ 
والأهم اأنه حليف موثوق لدول عربية ومراكز دولية مهجو�سة باحلرب 
على ما ي�سمى بالإرهاب، وم�ستعد للذهاب حتى نهاية ال�سوط يف الت�سدي 

ملحور اإيران وهاللها.
من  بال�سدقية  تت�سم  ل  العربية  اجلامعة  مواقف  اأن  بالأم�س،  قلنا   
اأجندات  بخدمة  متهمة  غالبًا  وهي  العربي،  العام  ال��راأي  نظر  وجهة 
اأو تبطن من الأهداف ما ل تظهر، ولي�س كالتجربة اليمنية من  اأخرى، 
ميدان اأف�سل، لختبار هذه ال�سدقية وامتحان تلك التهامات، ويف ظني 
اإذ يف الوقت الذي يتحّول فيه  اأن اجلامعة العربية مل جتتز المتحان، 
اأركان“ يف حال انعقاد دائم ملتابعة جمريات  ”هيئة  الوزراء العرب اإىل 
يت�سل  حني  كهفهم“  اإىل  اآووا  الذي  ك�“الفتية  نراهم  ال�سورية،  الأزمة 
اأو فيتو دويل  اإقليمي هنا   ßب�سبب حتف اليمنية، ودائمًا  بالأزمة  الأمر 

هناك.
اآخر،  ميدان  اإىل  ال�سورية،  امل�ساألة  يف  العربية  ”احلمية“  وتاأخذنا   
قدË جديد، �سقطت يف اجلامعة بامتياز، ومن دون �سك وباإجماع ال�سعوب 
واملراقبني، األ وهو ميدان الق�سية الفل�سطينية، لقد خرج الفل�سطينيون 
من حرب اإىل اأخرى، ومن انتفا�سة اإىل انتفا�سة، ومن فيتو اإىل فيتو ومن 
”ر�سا�س  “ اإىل  mواق ”�سور  ومن  بال�ستيطان،  مرورا  ح�سار،  اإىل  احتالل 
م�سبوب“، ومل نر هذه احلمية، ومل يتحول الوزراء العرب اإىل جرالت، 
يهبطون بالربا�سوت يف �ساحات التغيري والإ�سالح يف ليبيا و�سوريا، األي�س 

يف الأمر ما يدفع اىل الت�ساوؤل والت�سكيك والتهام؟.
 ليعذرنا ”الالئذون ب�سمت القبور“ من اإ�سالحيني ومقاومني، وبالأخ�س 
طوال،  ل�سنوات  واملمانعة  باملقاومة  اأرهقونا  الذين  الإ�سالميني،  بع�س 
م�ساركتهم  اأو  احلكم  اإىل  بع�سهم  و�سول  بوادر  الأفق  يف  لحت  وعندما 
ل�“العتدال“،  حما�سة  العربية  الأنظمة  اأك��رث  خلف  ا�سطفوا  فيه، 
اأ�سيق  تكمن  ومقاومتهم،  ه��وؤلء  ممانعة  خلف  اأن  نكت�سف  نحن  وه��ا 
طاملا  ملحور  اأبواقًا  اأنف�سهم  من  جعلوا  لقد  الفئوية،  وامل�سالح  احل�سابات 
فندوا طروحاته وحّملوها ما حتتمل وما ل حتتمل، لقد قدموا املمانعة 
ال�سلطة،  اإىل كر�سي  ال�سانحة“ للو�سول  ”الفر�سة  واملقاومة على مذبح 
الف�ساد  اأنظمة  من  وجمادليهم،  خ�سومهم  عن  ه��وؤلء  يختلف  فيكف 

وال�ستبداد؟.
 لن نقف اإىل جانب اأنظمة القمع وال�ستبداد البالية يف دم�سق و�سنعاء 
وغريهما من العوا�سم العربية، ولن نقبل ب�سراء ب�ساعة فا�سدة يجري 

ترويجها مغلفة ب�سعارات الإ�سالح وحماية املدنيني

عريب الرنتاوي  / كاتب من الردن 
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ا�ستقالة االأمر طالل من هيÄة البيعة ال�سعودية

 ìباملال وال�سال ليبيا  �سلقم: قطر تبني ميلي�سياتها اال�سالمية يف 

ا�ستقالته  العزيز  عبد  بن  طالل  الأمري  اأعلن   
العاهل  �سكلها  التي  ال�سعودية،  البيعة  هيئة  من 
قبل  العزيز،  عبد  بن  اˆ  عبد  امللك  ال�سعودي، 
انتقال  تاأمني  مبهمة  للتكفل  �سنوات،  اأرب��ع  نحو 

احلكم بني اأبناء الأ�سرة احلاكمة.
ومل يذكر الأمري طالل اأ�سبابًا ل�ستقالته التي 
قائاًل  ال�سخ�سي،  الإلكرتوين  موقعه  عرب  اأعلنها 
العزيز«،  امللك عبد اˆ بن عبد  اإىل  اإنها »رفعت 
تعيني  م��ن  اأ�سبوعني  نحو  بعد  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  غ��ري 
العزيز،  عبد  بن  نايف  الأمري  ال�سعودي،  العاهل 

وليًا للعهد.
اأمرًا  ال�سعودي  العاهل  اأ�سدر   ،2007 عام  ويف 
بت�سكيل هيئة البيعة، برئا�سة اأخيه غري ال�سقيق 
الأمري م�سعل بن عبد العزيز، وع�سوية 34 اأمريًا 
اآل  العزيز  عبد  امللك  وال��ده  واأح��ف��اد  اأبناء  من 

�سعود موؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية.
الأمري  ا�ستقالة  اأن  وا�سع  نطاق  على  ويعتقد 
طالل جاءت على خلفية تعيني العاهل ال�سعودي 
لالأمري نايف وليًا العهد، متجاوزًا بذلك نحو �ستة 

من الأمراء ممن يكربونه �سنًا.
ويف نهاية اأكتوبر/ ت�سرين الأول املا�سي، اأعلن 
الداخلية  وزير  تعيني  ال�سعودي  امللكي  الديوان 
خلفًا  للعهد،  وليًا  العزيز  عبد  بن  نايف  الأم��ري 
قبل  تويف  الذي  العزيز،  عبد  بن  �سلطان  لالأمري 

ذلك باأ�سبوع.
بعد  »عني  العهد  ويل  اإن  امللكي  الديوان  وقال 
اأ�سعرنا  اأن  ا�ست�سارة هيئة البيعة«، واأ�ساف »بعد 
اخرتنا  فقد  البيعة،  هيئة  واأع�ساء  رئي�س  �سمو 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز 

وليًا للعهد.«
ثلثي  مبوافقة  قراراتها  البيعة  هيئة  وت�سدر 
يرجح  الت�ساوي  حالة  ويف  احلا�سرين،  الأع�ساء 

اجلانب الذي �سّوت معه رئي�س الجتماع.
عد اململكة العربية ال�سعودية الوحيدة من  oوت
بني الأنظمة العربية امللكية )يف املغرب والأردن 
لديها  التي مل يكن يوجد  البحرين(،  واأخ��ريًا يف 
توريث  عملية  تنظم  م��دون��ة  قانونية  ق��واع��د 

ال�سلطة يف العائلة املالكة.
عملية  جعل  للمملكة  د���س��ت��ور  وج���ود  ف��ع��دم 

انتقال ال�سلطة تعتمد على التوافق بني الأقطاب 
النافذين من الأبناء الذكور للملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن اآل �سعود، موؤ�س�س الدولة ال�سعودية 

احلديثة عام 1932.
يختلف  �سعود  اآل  لدى  احلكم  توريث  اأن  كما 
عن باقي الأنظمة الوراثية العربية، يف اأن املoلك 
ينتقل من الأخ اإىل اأحد الإخوة، ولي�س من الأب 
اإىل »اأكرب الأبناء«، مما اأدى اإىل ن�سوب �سراعات 

بني الإخوة على احلكم

بالأ·  ليبيا  مندوب  �سلقم  الرحمن  عبد  حث 
التدخل  عن  الكف  على  اجلمعة  قطر  املتحدة 
باإمداد  واتهمها  لبالده  الداخلية  ال�سوؤون  يف 

اإ�سالميني ليبيني بالأموال وال�سالح.
هام�س  على  »روي���رتز«  لوكالة  �سلقم  واأ���س��اف 
هناك  اإن  املغربية  طنجة  مدينة  يف  م��وؤمت��ر 
حقائق على الأر�س هي اأن قطر تقدم املال لبع�س 
الأطراف الإ�سالمية م�سريا اىل اأنها تقدم لها املال 
وال�سالح وحتاول التدخل يف اأمور ل تعنيها وقال 

اإن ليبيا ترف�س هذا. 
امل�ساعدة  تقدم  مازالت  قطر  دولة  اأن  وتابع 
اإن  وقال  املال  وتعطيها  الليبية  الأطراف  لبع�س 

ليبيا ترف�س هذا رف�سا قاطعا.
ال�سابق  ليبيا  خارجية  وزي��ر  اتهم  ان  و�سبق 
عبدالرحمن  املتحدة  الأ·  يف  احلايل  و�سفريها 
الذي  الطريق  نف�س  على  ت�سري  باأنها  قطر  �سلقم 
فتتوهم  العظمة  جنون  من  القذايف  معمر  �سلكه 
انها تقود املنطقة وانها تعمل على ت�سكيل حزب 

اإ�سالمي ي�سبه حزب اˆ يف ليبيا.
وقال �سلقم يف برنامج »مع احلدث« الذي يبث 
»دويت�س  العربي  الق�سم  الملاين  التلفزيون  عرب 
فيله« ان قطر تريد الهيمنة على ليبيا وان رئي�س 
املجل�س النتقايل الليبي والوفد الليبي الذي زار 
قطر موؤخرا قبلوا ما اأملي عليهم يف الدوحة دون 
ان يكون لديهم خربة �سيا�سية ومعرفة بخلفيات 

المور.
وا�ساف �سلقم ان وفد املجل�س النتقايل الليبي 
قبل باأمور فر�ست عليهم من قطر يرف�سها معظم 
الليبيني وانهم - اي قطر وحلفائها - اذا ا�ستمروا 
ولن  واهمون  فهم  ليبيا  على  الهيمنة  اجت��اه  يف 
بكل  مقاومتهم  �ستتم  بل  بذلك  الليبيون  يقبل 

الطرق.
وقال �سلقم »لن تكون ليبيا اإمارة تابعة لأمري 

املوؤمنني يف قطر«.
بعدم  قطر  دول��ة  �سلقم  الرحمن  عبد  واتهم 
الوقوف على م�سافة واحدة من كل الأطراف يف 
قيادة  قطر  تتوىل  ان  رف�سه  عن  واع��رب  ليبيا، 
و�سف  حيث  ليبيا،  يف  للقوات  ال��دويل  التحالف 

جي�سها باأنه عبارة عن »مرتزقة«.
وو�سف �سلقم عملية جمع ال�سالح يف ليبيا باأنه 
خدعة حيث ان املجموعة املكلفة بجمع ال�سالح 
وتعطيه  ال�سالح  بجمع  �ستقوم  قطري  با�سراف 

لآخرين.

لأموال  حاجة  يف  لي�ست  ليبيا  ان  �سلقم  وقال 
هو  الأر���س  على  املهم  بالدور  قام  من  وان  قطر. 
والربيطانية  والأم��ريك��ي��ة  الفرن�سية  ال��ق��وات 

ولي�س القطرية.
و�سخر �سلقم من ان القطريني �سيديرون تنمية 
ليبيا حيث قال ان اخلرباء الذين يديرون النفط 
والبنوك يف قطر هم ليبيون، وان قطر ل تتميز 
يف  عمليات  غرفة  وتعمل  تاأتي  لكي  ليبيا  عن 
»هذا  وقال  لذلك  رف�سه  عن  �سلقم  وعرب  ليبيا. 
ليبيا.  يف  ح��ارة  ت�ساوي  ل  كلها  قطر  مرفو�س، 
واخلرباء الليبيون هم الذين يقودون قطر ول�سنا 
يف حاجة لقطر يف اأي �سيء �سكرا لهم، فليرتكوننا 
نقرر م�سرينا باأنف�سنا. نحن ل نعتربهم حمايدين. 

نحن ل نريد قطر ول اأمريكا«.
الذي  للتحالف  فهمه  ع��دم  ع��ن  �سلقم  وع��رب 
اأقبله وغري  اأفهمه، ول  »اأنا ل  تقوده قطر قائال 
وتقود  اأمريكا  تقود  قطر  لليبيني.  حتى  معروف 
مرتزقة  من  جي�سها  األي�س  قطر،  هي  من  فرن�سا، 
من نيبال ومن بنغالدي�س وباك�ستان؟ ما هي قدرة 
اأ�سيب به معمر  اأن ت�ساب قطر مبا  اأخاف  قطر. 
تقود  اأنها  فتتوهم  العظمة،  جنون  من  القذايف 
املنطقة. اأنا ل اأقبل ذلك. عدد ال�سهداء الليبيني 

واجلرحى يفوق عدد �سكان قطر.«
قطر  املتحدة  ال·  يف  الليبي  ال�سفري  واتهم 
بت�سكيل حزب اإ�سالمي موال لها على غرار حزب 

اˆ يف لبنان.
من جانب اأخر ت�سري تقارير يف طرابل�س ح�سلت 
العديد  تهديد  اىل  اونالين«  اي�ست  »ميدل  عليها 
لن  باأنها  ليبية  بقبائل  املرتبطة  املجموعات  من 
ت�سمح بتواجد ملجموعات قطرية يف املنطقة وانها 
بالعنف.  و�ستواجهه  القطري  التدخل  ترف�س 

املجل�س  قائد  قام  التهديدات  هذه  مع  وجتاوبا 
الع�سكري يف طرابل�س واملتحالف مع قطر بزيارات 
لوجهاء يف املنطقة لتهدئة غ�سبهم وك�سبهم اىل 
�سفوف جمل�سه والتخفيف من التوتر بينهم وبني 

التواجد القطري على الرا�سي الليبية.
ال�سابق  ليبيا  وزراء  رئي�س  اتهم  وان  و�سبق 
حتاول  باأنها  قطر  ت�سريحات  يف  جربيل  حممود 
لعب دور اأكرب بكثري يف �سوؤون بالده وتوؤيد ف�سائل 

مل ي�سمها.
ويف مقابلة مع قناة تلفزيون العربية ومقرها 
دبي قال جربيل الذي ا�ستقال يف اكتوبر-ت�سرين 
»قطر  ومقتله  القذايف  على  القب�س  بعد  الول 
حقيقة  بدايتها  يف  الليبية  للثورة  الكثري  قدمت 

وقامت بدور ل ميكن ان ين�سى«.
اعتقد  »لكن  يو�سح  اأن  دون  جربيل  وت��اب��ع 
من  اك��رب  ب���دور  ت��ق��وم  ان  حت���اول  الن  قطر  ان 

امكانياتها احلقيقة«.
وقال م�سوؤولون ليبيون ودبلوما�سيون غربيون 
ال��دول  اأ�سغر  اإح���دى  قطر  ان  يعتقدون  ان��ه��م 
لقادة  فنية  وم�ساعدة  اأم���وال  تقدم  العربية 

ع�سكريني اإ�سالميني يف ليبيا.
جانب  اىل  بالوقوف  قطر  جربيل  اتهم  كما 

ف�سائل مل ي�سمها يف احلرب يف ليبيا.
»قطر  ال�سابق  الليبي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
متتلك ما ميكن ان ي�سمي ادوات القوي الناعمة.. 
املال والعالم.. لكن �سواء قطر او غري قطر كل 
علماء  ي�سمونها  مرحلة  ايل  ت�سل  عندما  الدول 
هذا  المكانيات  من  الك��رث  النت�سار  ال�سيا�سة 

يودÇ اىل النك�سار من الو�سط«.
لعب  دائما  حاولت  قطر  ان  جربيل  واأ���س��اف 
دور يف ال�سراعات باملنطقة مبا يف ذلك يف اقليم 

دارفور بال�سودان والق�سية الفل�سطينية.
دورا  كان  اذا  ليبيا  يف  القطري  »ال��دور  وق��ال 
به  مرحب  دور  فهو  الليبي  ال�سعب  م�سالح  يلبي 
ما  فئة  اىل  او  فئة  اىل  قطر  تنحاز  عندما  لكن 
�سد بقية ال�سعب الليبي فهذا قد ل يكون يف �سالح 

ال�سعب الليبي«.
وم�سى يقول »ليبيا لن تكون تابعة لحد �سواء 
فرن�سا  ول  املتحدة  الوليات  ول  غريها  او  قطر 
ول بريطانيا. نحن ن�سكر كل هوؤلء احللفاء على 
الليبي لكن ل اعتقد  لل�سعب  دعمهم وم�سانتدهم 
ان الليبيني قد يقبلون بتدخل خارجي او ان اي 

احد )ينتهك( �سيادتهم«.
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اإ�سرائيلية عر�ست يف الآونة    رويرتز: تناولت م�سرحية 
اأ�سرة طبيب فل�سطيني  الأخرية يف مهرجان فني ق�سة مقتل 

خالل هجوم اإ�سرائيلي يف غزة عام 2009.
وتت�سمن  احلرب>  <�سياحة  عنوان  حتمل  امل�سرحية 
اإ�سرائيلي يف  ت�سجيال �سوتيا لت�سال هاتفي قدمه تلفزيون 
العي�س  اأبو  الدين  عز  الفل�سطيني  الطبيب  بني  الوقت  ذلك 
اإ�سرائيلي �سديق ينا�سده خالله باكيا اأن يطلب من  و�سحفي 
القوات الإ�سرائيلية اأن تتوقف عن اإطالق النار على بيته يف 

غزة.
اأخيه  بنات  واإح���دى  العي�س  اب��و  بنات  من  ث��الث  وقتلت 
بقذيفة دبابة خالل هجوم اإ�سرائيلي على قطاع غزة يف اآخر 

عام 2009 ومطلع عام 2010.
للم�سرح  ال���دويل  عكا  مهرجان  يف  امل�سرحية  وعر�ست 
�سنويا جمموعة  الذي تقدم خالله  اإ�سرائيل  ب�سمال  البديل 

من العرو�س غري التقليدية.
امل�سرحية ت�سارك فيها املمثلة الإ�سرائيلية ناعومي يوئيلي 
بني  العالقة  تطور  كيفية  عن  ملحة  وتقدمان  جاليا  وابنتها 

اإ�سرائيل والفل�سطينيني على مر عقود من ال�سراع.
<اأعتقد اأن الأمر يرجع اأي�سا اإىل  وقالت ناعومي يوئيلي 
اأنا  قتلن.  بنات  ثالث  باأ�سرة.  عالقة  له  مو�سوع  اأن��ه  فكرة 
يعنيه  كان  ما  واأع��رف  بنات  ثالث  فيها  كنا  اأ�سرة  اإىل  اأنتمي 
ذلك  �سدمني  البنات.  نحن  منا  واحدة  توفيت  عندما  الأمر 
يف  كمبدعة  يف  يوؤثر  اأن  ميكن  و�سيا�سي  �سخ�سي  حدث  كاأهم 

جمال امل�سرح.>
واأجرت اإ�سرائيل حتقيقا يف مقتل بنات اأبو العي�س واأقرت 
باأن قذيفتي دبابات اأ�سابتا منزله يف خميم جباليا لالجئني. 
لن  <منطقيا  كان  املنزل  على  النار  اإط��الق  اأن  ذكرت  لكنها 
�سخ�سني ي�ستبه اأنهما من النا�سطني �سوهدا يف الطابق العلوي 

للمنزل.
ا�سرائيليا   13 و  املدنيني  مئات  منهم  �سخ�سا   1400 وقتل 
معلن  بهدف  الإ�سرائيلية على غزة  الع�سكرية  خالل احلملة 
عرب  فل�سطينيون  نا�سطون  يطلقها  التي  �سواريخ  وق��ف  هو 
الن�ساء  اأمرا�س  يف  اأخ�سائي  العي�س  اأبو  والدكتور  احل��دود. 
الإ�سرائيلية.  امل�ست�سفيات  اأك��رب  بع�س  يف  العمل  له  و�سبق 

وانتقل الطبيب الفل�سطيني يف اأعقاب املاأ�ساة لالإقامة يف كندا 
مع بقية اأفراد عائلته. وكتب اأبو العي�س كتابا بعنوان <اأنا لن 

اأكره> روى فيه الق�سة املروعة.
وذكرت رفيتال مالكا منتجة العر�س لرويرتز اأن اأبو العي�س 

وافق على فكرة امل�سرحية.
جاليا  لبنتها  حتكي  يوئيلي  بناعومي  امل�سرحية  تبداأ 
اأقاربها من اأجيال �سابقة لي�ستقروا يف  اأ�سرتها وقدوم  تاريخ 

اإ�سرائيل.
وقالت جاليا يوؤيلي <اأعتقد )اأننا قدمنا امل�سرحية( بكثري 
من النقد وكثري من احلب. لي�س عر�سا مناه�سا لإ�سرائيل بل 
م�سرحية موؤملة جدا عن و�سع م�ستحيل من العنف. ونحن ل 
نتعر�س للق�سايا الكبرية مثل اإ�سرائيل واحلكومة وما اإليهما. 

نحن نتناول مو�سوع الب�سر.>
بني  متباينة  م�ساعر  عر�سها  عند  امل�سرحية  واأث���ارت 

اجلمهور الإ�سرائيلي.
وقالت ا�سرائيلية تدعى اأور ل�سيم بعد اأن �ساهدت العر�س 
يف عكا <ل�ست اأدري. ما زلت اأحاول ان اأه�سنها. لكن ا�ستخدام 
كل هذه الأمور الكثرية املختلفة وكل تلك النفعالت. هناك 
منحتني  ب��الإث��ارة،  اأ�سعرتني  واأج��زاء  معها  اأختلف  اأج��زاء 

�سعورا معينا ونوعا من الفهم.>
ي�ستمر 75 دقيقة  الذي  العر�س  التحول يف  نقطة  وتاأتي 
عندما ت�سف ناعومي حرب 1967 التي تغلبت فيها اإ�سرائيل 
من  كبرية  م�ساحات  على  منهم  وا�ستولت  العرب  جريانها  على 

الأر�س.
وحتكي ناعومي لبنتها عن الرحالت التي كانت تنظم يف 
يعاملون  كانوا  وكيف  غزة  لزيارة  لالإ�سرائيليني  الوقت  ذلك 

الفل�سطينيني �سكان القطاع بازدراء.
اخلزف  من  دمى  مثل  �سعرية  باأ�سياء  ناعومي  وا�ستعانت 
نظارات مقربة  ووزع��ت  الق�سة.  رواي��ة  الآج��ر يف  من  وقطع 
الأ�سياء  تلك  روؤية  من  ليتمكنوا  العر�س  قبل  اجلمهور  على 
ترمز  املقربة  النظارات  اإن  يوؤيلي  جاليا  وقالت  ال�سغرية. 
اي�سا اإىل <�سياحة احلرب> التي يهواها بع�س الإ�سرائيليني 
الذين كانوا يتابعون احلرب يف غزة من مناطق مرتفعة تطل 

على القطاع م�ستعينني مبناظري مقربة

ماأ�ساة عائلة aل�سطينية يف õZة يف م�سرحية اإ�سرائيلية 

عن حكاية الطبيب عõ الدين ابو العي�س 
الذي توaيK âالç من بناته بق�سف دبابة

امل�سر:  Nطاب  بعد  واكد  عمرو 
توقعوا هجوم بالفيلة على التحرير
اأن  ....ب�سخرية �سديدة، توقع الفنان عمرو واكد 
معركة  نهج  على  التحرير  ميدان  اإىل  الفيلة  تدخل 
لثورة  الأوىل  الأي���ام  يف  وق��ع  ال��ذي  نف�سه،  اجلمل 

يناير. 
وجاء ذلك بعد خطاب األقاه امل�سري ح�سني طنطاوي 

-و�سفه مراقبون باملخيب لالآمال- م�ساء الثالثاء. 
للمدونات  تويرت  موقع  عرب  ح�سابه  يف  واكد  وقال 
الآتي:  ن�ست�سف  نقدر  اخلطبة  �سماع  »بعد  الق�سرية: 
يف  التحرير  ميدان  على  غدًا  بالفيلة  هجوم  توقعوا 

منت�سف اليوم«. 
منذ  اعت�ساما  حاليا  التحرير  م��ي��دان  وي�سهد 
بني  عنف  اأح��داث  اإىل  تطور  املا�سية،  اجلمعة  م�ساء 
متظاهرين وقوات الأمن، خملفا 58 �سهيدا واأكرث من 

1500 م�ساب حتى الآن. 
�سعبي  ا�ستفتاء  عمل  خطابه  يف  طنطاوي  واقرتح 
الأمور  تطلب  ما  اإذا  عدمه،  من  املجل�س  ا�ستمرار  على 

ذلك. 
»ب�س  من��رة:  حمزة  املطرب  ق��ال  نف�سه،  بالوقت 
اأ�سيع  وم��ن  جديدة  دي  ال�سعبي  ال�ستفتاء  حركة 
بر�سه   .. ال��ث��ورة  بداية  من  ح�سلت  اللي  احل��رك��ات 

لل�سياعة عنوان«. 
ومن جانبه، قال ال�سيناري�ست حممد دياب: »لالأ�سف 
فكرة ال�ستفتاء دي �سيطانيه، وهتعمل م�ساكل كتري«. 
اأخطاء(  اأوف  ب�ست  )ذا  فيه  »اخلطاب  واأ���س��اف: 
خطابات مبارك .. ب�س اللعبة الوحيدة اجلديدة هي 

ال�ستفتاء ... وهي لعبة �سيطانية عبقرية«. 
وتابع دياب: »ال�ستفتاء اأكرب فخ من اأول الثورة«. 

لنظام  ا�ستفتاء  ت�سنع  دول��ة  توجد  ل  اأن��ه  واأكمل 
ديكتاتوري اأ�سال. 

مطلوب م�سمم ويب 
ديõاين بروaي�سنال
ملوقع جريدة Zربة

للمهتمÚ االت�سال على
4889650917

لل�سعوديات aقط ...
 اPا كانâ عيون∂ حلوة

 هذا االعالن الهام جدا يخ�س∂

  اأّكدت هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر )ال�سرطة الدينية( يف 
ال�سعودية على اأنها �ستجرب الن�ساء على تغطية عيونهن، خ�سو�سًا »املثرية 
للفتنة«.وقال املتحدث الإعالمي با�سم هيئة الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر يف حائل )�سمال( ال�سيخ مطلق النابت، اإن »رجال الهيئة �سيتدخلون 
لإجبار الن�ساء على تغطية عيونهن، خا�سة املثرية للفتنة«.وكانت مواقع 
اإخبارية عربية تناقلت فيديو ق�سريا م�سّجال على )اليوتيوب( يفيد باأن 
الالزمة  الإج��راءات  باتخاذ  تتعهد  ال�سعودية  يف  باملعروف  الأمر  هيئة 

�سد اأي فتاة اأو امراأة �ساحبة عيون مثرية للفتنة
وقال ال�سيخ مطلق النابت »اإن الهيئة �سوف تلزم �ساحبة تلك العيون 
مواطن  ذل��ك«.وك��ان  فعل  يف  »احل��ق  للهيئة  اأن  اىل  م�سريًا  بتغطيتها«، 
�سعودي اأدخل امل�ست�سفى نهاية العام املا�سي اإثر اإ�سابته بطعنتني يف اليد 
والظهر عقب م�ساجرة مع اأحد اأع�ساء الهيئة، يف �سوق برزان يف حائل، 
كانت  التي  زوجته  بتغطية عيني  الهيئة  يف  قبل ع�سو  من  مطالبته  اإثر 
ع�سو  بتربئة  حكمًا  حائل،  يف  اجلزئية  املحكمة  ب�سحبته.واأ�سدرت 
على  )الإ�ستعالء  ب�«ال�سيال«  ب�سحبته  كان  ورجال  الزوج  واإدانة  الهيئة 
مفرقة  جلدة   300 وجلده  اأ�سهر   8 بال�سجن  الأول  على  وحكم  الغري(، 
على 6 دفعات، فيما حكم على الآخر بال�سجن �سنة و6 اأ�س�هر وجلده 700 

جلدة مفرقة على 10 دفعات



رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال���ق���ذايف ي��ت��ح��دث من 
عبد  م�����س��ط��ف��ى  م�����رة:  لأول  زن���زان���ت���ه 
بامتياز اأم���وال  وخمتل�س  جم��رم  اجلليل 

 

القذايف،  امعمر  نظام  عهد  يف  الليبية  احلكومة  رئي�س  حت��دث 
البغدادي املحمودي، لأول مرة من داخل زنزانته يف تون�س، مف�سال 
عبد  م�سطفى  النتقايل  الوطني  املجل�س  رئي�س  على  النار  اإط��الق 
كان  اأّن��ه  كا�سفا  والنعوت،  الأو�ساف  كل  عليه  اأطلق  الذي  اجلليل، 
وراء قرار باإعدام 80 رعية اإفريقية، معتربا ذلك يف حينه مبثابة 
<ال�سباح> التون�سية، يف عددها  <عمل بطويل>. ونقلت �سحيفة 
البغدادي  عن  الدفاع  هيئة  يف  اأع�ساء  حمامني  عن  اأم�س،  ال�سادر 
اإليها،  ف��راره  بعد  بتون�س،  املرناقية  �سجن  يف  املحبو�س  املحمودي، 
الذي وعد  اأنه يود:>التو�سيح مل�سطفى عبد اجلليل  بيان  قوله يف 
لوطني  للعودة  ا�ستعداد  على  اأنني  يل  عادلة  حماكمة  �سيوفر  اأّنه 
ليبيا، بعد ا�ستقرار الأو�ساع وبعد اإجراء م�ساحلة وطنية>، م�سيفا 
قانونية  ق�سائية  ملحاكمة  واخل�سوع  للمحا�سبة  ا�ستعداد  على  اأّنه 
 Ëتقد> الوقت  نف�س  يف  م�سرتطا  الدولية،  املعايري  بح�سب  عادلة 
كل من تبووؤوا منا�سب يف عهد القذايف وانقلبوا يف اللحظات الأخرية 
ورد  للعدالة>.  �سلقم  الرحمان  وعبد  اجلليل  عبد  م�سطفى  ومنهم 
ب�ساأنه،  اجلليل  عبد  م�سطفى  ت�سريحات  على  املحمودي  البغدادي 
اإفريقيا،  بالإعدام على 80  اأحكام  اإ�سدار  وراء  باأنه كان  ذّكره  باأن 
هذه  بخ�سو�س  اآن��ذاك  اجلليل  عبد  مع  التحقيق  جرى  اأنه  م�سيفا 
<عمل  باأنها  الأحكام  تلك  الأخري  اعترب  فيما  الكربى>،  <املظلمة 
عار�س  اجلليل  عبد  م�سطفى  اأن  املحمودي  ك�سف  كما  بطويل>. 
البلغاريات،  واملمر�سات  الفل�سطيني  املمر�س  �سراح  اإطالق  وب�سدة 
املحكوم عليهم من طرفه بالإعدام، م�سيفا اأنه �سعى لعرقلة م�ساعي 
فرن�سا لإطالق �سراحهم، واقرتح حتى تنفيذ تلك الإعدامات، تقربا 

للقذايف. 
وبلغت اتهامات رئي�س حكومة القذايف مل�سطفى عبد اجلليل، حد 
يف  املحمودي  قال  حيث  مايل،  ف�ساد  ق�سايا  يف  تورطه  عن  التحدث 
هذا الإطار <م�سطفى عبد اجلليل هو اأكرث من قام بتجاوزات مالية 
بعبد  ال�سخ�سية  معرفته  بحكم  اأّنه  م�سيفا  الليبية>،  احلكومة  يف 
اجلليل، فاإنه ل يثق فيه بتاتا رغم تظاهره بالتقوى والورع، ب�سبب 

اأحكامه اجلائرة ولعالقاته ال�سيا�سية امل�سبوهة. 
وحذر املحمودي الليبيني من مغبة اإقدام عبد اجلليل على تق�سيم 
ليبيا، كونه مثلما و�سفه، )معروف بعن�سريته، وانحداره من ال�سرق، 

�سيجعله مييز تلك املناطق على باقي ربوع ليبيا(
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حلب مدينة   qت�سم تركيqة  عازلة  منطقة   : ال�سوري  النظام  اإطاحة  خمطط 
�سحيفة  ن�سرته  ال��ذي  التقرير  م�سمون  هيمن 
بة من احلكومة الرتكية، اأم�س، والذي  ّnسباح« املقر�«
حتدثت فيه عن وجود م�سروع تقّدمت به املعار�سة 
ال�سورية اإىل اأنقرة، ين�ّس على اإقامة تركيا منطقة 
اإىل  تتحّول  ال�سورية  الأرا�سي  داخل  جوي  حظر 
منطقة عازلة ت�سّم مدينة حلب »لإ�سقاط النظام«، 
على ت�سريحات معنيني رئي�سيني بامللف ال�سوري، من 
اأّكدت  الذي  فامل�سروع  اأجانب.  وم�سوؤولني  �سوريني 
تطبيقه  التزام  على  وافقت  اأنقرة  اأن  ال�سحيفة 
عليه،  موافقتها  اإىل  باري�س  ملحت  ثالثة،  ب�سروط 
امل�سلمني«  »الخ���وان  من  �سريحة  حما�سة  و�سط 

ال�سوريني حل�سوله.
وكالة  نقلت  ال�����س��ح��ايف،  التقرير  ن�سر  وب��ع��د 
وهو  �سحته،  نفيهم  اأتراك  م�سوؤولني  عن  »روي��رتز« 
ال�سري  اإن تركيا ت�سرتط، قبل  »�سباح«  الذي قالت 
باأن  تتلخ�س  اأ�سا�سية،  �سروط   3 تتحقق  اأن  به، 
بعد  ق��رار  مبوجب  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  ي�سدره 
توؤيده  واأن  ال�سورية،  املعار�سة  اأطياف  تتوّحد  اأن 
الوليات  تنفيذه  ت�سمن  واأن  العربية  اجلامعة 

املتحدة والحتاد الأوروبي.
»متت  الذي  امل�سروع،  ين�ّس  ال�سحيفة،  وبح�سب 
مناق�سته بني احلكومة الرتكية واملعار�سة ال�سورية« 
ال��رتك��ي��ة واجلامعة  »وب���ني احل��ك��وم��ة  م��ن ج��ه��ة، 
منطقة  اإق��ام��ة  على  اأخ���رى،  جهة  م��ن  العربية« 
كيلومرتات   5 بعمق  تكون  البداية  يف  جّوي  حظر 
انطالقًا من طول احلدود الرتكية و�سوًل اإىل حلب 
»التي �ستتحّول مع الوقت اإىل اأ�سا�س للمنطقة التي 
�ست�سبح يف ما بعد منطقة عازلة«. وبح�سب »�سباح«، 
ويف  القاهرة  يف  ال�سورية  املعار�سة  »ات�سالت  فاإّن 
منطقة  املتحدة  الأ·  تعلن  اأن  اإىل  خل�ست  تركيا 
واأن  تركيا  تطّبقها  اأن  على  ه��ذه،  اجل��وي  احلظر 
اأّن  على  الت�سديد  مع  العربية«،  اجلامعة  تدعمها 
اًل ع�سكرّيًا حللف �سمايل الأطل�سي لن يح�سل  ّoتدخ«
منطقة  فاإّن  نف�سه،  امل�سروع  ووفق  �سوريا«.  يف  اأبدًا 
لت�سبح  ال��وق��ت  م��رور  م��ع  �ستّت�سع  اجل��وي  احلظر 
ال���500  املراقبني  اأن  التاأكيد  مع  عازلة،  منطقة 
�سيتوجهون  �سوريا  اإىل  اإر�سالهم  العرب  قرر  الذين 
من  الأوىل  املرحلة  و«�سيكونون  هناك  اإىل  فعاًل 
ال�سوري بح�سب  النظام  ال�سغوط على  رفع  �سيا�سة 
اجتماع  اإىل  اإ�سارة  يف  الرباط«،  يف  عليه  فق  ّoات ما 
وزراء اخلارجية العرب واللقاء العربي �� الرتكي يف 
العا�سمة املغربية اأول من اأم�س. واأ�سارت ال�سحيفة 
اأّن اجلامعة العربية �سيكون لها دور حيوي يف  اإىل 
تطبيق امل�سروع املذكور الهادف اإىل »تغيري« النظام، 
الدويل  الأم��ن  جمل�س  من  تطلب  اأن  املقرر  من  اإذ 
ا�ست�سدار قرار باإقامة هذه املنطقة. وفيما توقف 
التي  الوحيدة  العقبة  اأن  عند  ال�سحيفة  تقرير 
تعوق تطبيق امل�سروع حتى الآن هي الفيتو الرو�سي 
وال�سيني املنتظر، فاإّنها تتحدث عن توّقعات باإقناع 
هاتني الدولتني »مع ازدياد اأعداد القتلى يف �سوريا، 
حازم  بنحو  الرو�س  طماأنة  �سيتم  اأنه  اإىل  اإ�سافة 
اأجنبية  ع�سكرية  عملية  ت�سهد  لن  �سوريا  اأن  اإىل 
على  �سعبًا  �سيكون  وعندها  ليبيا،  يف  ح�سل  مثلما 
من  قرار  ا�ست�سدار  مقاومة  يف  ال�ستمرار  الرو�س 

جمل�س الأمن«.
تقرير  يت�سمنها  التي  احل�ّسا�سة  البنود  وم��ن 
املدن  اأكرب  ثانية  حلب،  مدينة  يخ�ّس  ما  »�سباح«، 
ال�سورية ومركز الثقل القت�سادي يف البالد والتي 
اإىل  بالن�سبة  ثقل  نقطة  مبثابة  ��ع��ّد  oت ت��زال  ل 
املذكور  امل�سروع  ووف��ق  وموؤّيديه.  النظام  �سعبية 
�ستبداأ  التي  اجل��وي  احلظر  منطقة  ف���اإّن  نف�سه، 
ال�سورية،  الأرا���س��ي  داخ��ل  كيلومرتات   5 بعمق 
الوقت  مع  »و�ست�سّم  عازلة  منطقة  اإىل  �ستتحّول 
بنغازي  ي�سبه  ما  اإىل  ل  ّnتتحو لكي  حلب  مدينة 
ومنطلقًا  ال�سورية،  املعار�سة  اإىل  بالن�سبة  �سورية 
اجلي�س  عن  املن�سقني«  و«ال�سباط  اجلنود  لتمركز 
املن�سقني  ولهجمات  ولعائالتهم،  النظامي  ال�سوري 
هذا  ال�سحيفة  وت�سف  ال�سورية«.  الأه��داف  على 
عن  وتنقل  و�سعبًا«،  »طوياًل  �سيكون  باأنه  امل�سار 
مراحل  خ��الل  ي��ج��ري  ب���اأن  توقعاتها  م�سادرها 
ال�سوري  للجي�س  حقيقي  وانق�سام  اإ�سعاف  تنفيذه 
اأنقرة  اأّن  »�سباح«  توؤكد  اخلال�سة،  ويف  النظامي. 
ت�سع 3 �سروط اأبلغها وزير اخلارجية اأحمد داوود 
اأوغلو لوفد »املجل�س الوطني« يف اأنقرة قبل يومني، 
لت�سري بالده يف اخلطة املو�سوعة: اأوًل اأن تتوّحد 
املعار�سة ال�سورية، ثانيًا اأن ي�سدر قرار عن جمل�س 
اللتزام  »لأّن  اجلوي  احلظر  منطقة  ي�سّرع  الأمن 

تدعم  اأن  وث��ال��ث��ًا  واج���ب«،  ال��دول��ي��ة  بال�سرعية 
اجلامعة العربية تركيا بنحو كامل، وثالثًا واأخريًا 
اأن توؤدي الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي دور 

اجلهة ال�سامنة لتنفيذ هذه اخلطوات.
ل�سّحة  الرتكي  النفي  اأّن  اأتراك  مراقبون  وراأى 
يكون  اأن  حني  ّpمرج منطقي«،  »اأم���ر  ه��و  التقرير 
جّدًا  بة  ّnاملقر »�سباح«  �سحيفة  يف  التقرير  ن�سر 
الرتكي  العام  ال��راأي  »تهيئة  هدفه  احلكومة،  من 
الراأي  اأن  وخ�سو�سًا  املحتمل،  ال�سيناريو  هذا  ملثل 
بال�سوؤون  منه،  كبري  ب�سّق  املهتم،  غري  الرتكي  العام 
حظر  منطقة  م�سطلح  عن  ج��دًا  بعيد  اخلارجية، 
مراقبون  توقف  وق��د  ع��ازل��ة«.  منطقة  اأو  ج��وي 
عند  »الأخبار«،  مع  حديث  يف  اأتراك،  و�سحافيون 
الفيتو  »ب�سبب حاجز  �سعوبة تطبيق هذه اخلطة 
الرو�سي«، مو�سحني اأّن ا�سرتاط اأنقرة �سدوره وفق 

قرار من جمل�س الأمن، يعني رف�سًا غري مبا�سر له.
مراقب  نائب  بر�س«  »فران�س  وكالة  �ساألت  وقد 
»الخ�����وان امل�����س��ل��م��ني« ال�����س��وري��ني حم��م��د ف���اروق 
»كل  ب��اأن  ف��اأج��اب  التقرير،  م�سمون  ع��ن  طيفور 
عن  اأعرب  وفيما  العنف.  لوقف  ممكنة«  الو�سائل 
يتدخل  ل  حل  »اإىل  بالو�سول  »الخ��وان«  اأمنيات 
م�سوؤولية  »النظام  حّمل  ال���دويل«،  املجتمع  فيه 
الدويل«.  بالتدخل  تاأتي  اأن  ميكن  التي  ت�سرفاته 
ال�سياق، قال طيفور، وهو القيادي يف »املجل�س  ويف 
ل  ّoالتدخ« اإّن  بر�س«،  »اأ�سو�سييتد  لوكالة  الوطني«، 
يف  اأخ���رى.  تلو  خ��ط��وًة  يح�سل  اأن  ميكن  ال���دويل 
اإقامة منطقة عازلة يف  اأن  الوقت احلا�سر، نعتقد 
مكانm ما �ستكون كافية مل�ساعدتنا على اإنهاء النظام 
اإذا ح�سلت مثل هذه الأمور  اأنه  واإ�سقاطه، ونعتقد 
على  ق��ادرًا  يكون  لن  ال�سوري  النظام  ف��اإّن  قريبًا، 

املقاومة لأكرث من اأيام معدودة«.
ورغم النفي الرتكي ل�سّحة اخلرب ال�سحايف، فاإّن 
تعليقًا لفتًا يف موافقته ال�سمنية �سدر من باري�س، 
الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  راأى  اإذ 
برنار فالريو، ردًا على �سوؤال حول موقف فرن�سا من 
احتمال اإقامة منطقة عازلة بني �سوريا وتركيا، اأّن 
ال�سوريني  املدنيني  حماية  اإىل  يهدف  اإج��راء  »اأي 
ي�ستحق الدر�س بانتباه«، كا�سفًا اأن وزير خارجيته 
يبحث  لرتكيا،  زيارة  اأم�س  بداأ  الذي  جوبيه،  اآلن 
مع امل�سوؤولني الأتراك ابتداًء من اليوم »كل ال�سبل 

املمكنة لو�سع حّد للقمع يف �سوريا«.
جلماعة  العام  املراقب  اأ�سدر  اإ�سطنبول،  ومن 
مواقف  �سقفة  ري��ا���س  حممد  امل�سلمني  الإخ���وان 
حني  »�سباح«،  �سحيفة  تقرير  م�سمون  من  تقرتب 
ال�سوري  »ال�سعب  اأن  اإىل  �سحايف،  موؤمتر  يف  اأ�سار، 
غربيًا  ولي�س  ت��رك��ي��ًا  ع�سكريًا  ت��دخ��اًل  �سيقبل 
حلمايته«. وقال اإن املجتمع الدويل »يجب اأن يعزل 
اإىل  �سعيهم  يف  امل�سي  على  النا�س  لت�سجيع  النظام 
وقف  النظام  رف�س  »اإذا  اأنه  اإىل  ولفت  اإ�سقاطه«. 
اأجنبي،  ع�سكري  تدخل  اإىل  الدعوة  ميكن  قمعه، 
اأن يكون تركيًا، حلماية ال�سعب ال�سوري«.  ويف�سل 

النظام  ه��ذا  ع��زل  ال��دويل  املجتمع  اأن  »ل��و  وتابع 
ف�سي�سعر  �سفراءه،  وطرد  ال�سفراء  �سحب  اأنه  ولو 
ال�سعب  يتكفل  ث��م  ال��ع��امل،  ك��ل  م��ن  م��ع��زول  ب��اأن��ه 
وهذا  النظام،  لإ�سقاط  الطريق  باإكمال  ال�سوري 
هو املطلوب«. وتابع »قد نحتاج اإىل طلب املزيد من 
تركيا لأنها جارة، واإذا كان املجتمع الدويل يتلّكاأ يف 
الدعم، فاملطلوب من الدولة الرتكية، كجارة، اأكرث 
من الدول الخرى اأن تكون اأكرث جدية يف معاجلة 
ت النظام اإىل حماية  ّoذلك، واإذا ا�سطرت نتيجة تعن
جوية اأو هكذا، فال�سعب يقبل التدخل الرتكي ول 
»احلماية  عبارة  اأّن  علمًا  غربيًا«،  تدخاًل  يريد 
اجلوية« مل ترد اإل يف التغطية ال�سحافية لوكالة 

»رويرتز« للموؤمتر ال�سحايف لل�سقفة.
بالعوا�سم  الوطني«  »املجل�س  ات�سالت  وع��ن 
اأّن  ل���«الخ��وان«  العام  املراقب  ك�سف  الأجنبية، 
الحتاد  يف  والأمنية  اخلارجية  ال�سيا�سة  مفو�سة 
»املجل�س«  على  عر�ست  اآ�ستون  كاثرين  الأوروب��ي 
العامة يف بروك�سل. ويف  اإحدى جمعياته  اأن يعقد 
الوطني  ب�«املجل�س  الع��رتاف  عن  احلديث  �سياق 
الرتكية  »رادي��ك��ال«  �سحيفة  اأف���ادت  ال�����س��وري«، 
املعار�سة، باأن »اأنقرة قررت تاأمني الدعم اللوج�ستي 
ال�سيا�سي ولي�س الع�سكري لأع�ساء املجل�س الوطني، 
وتركيا قّررت عدم ال�ستعجال بالعرتاف الر�سمي 
باملجل�س، لكن هذا ل يعني اأنها ترف�س افتتاح مكتب 

لهم يف تركيا«.
بوزير  لقائها  اإث���ر  دع���ت،  ق��د  اآ���س��ت��ون  وك��ان��ت 
لفروف،الرئي�س  �سريغي  ال��رو���س��ي  اخل��ارج��ي��ة 
الأ�سد اإىل »التنحي«، داعيًة »العامل« اإىل »موا�سلة 
العنف«.  لوقف  ال�سورية  احلكومة  على  ال�سغط 
يف  مهمة  بخطوة  نقوم  اأن  اأم��ل  »يحدوين  وتابعت 
هذا الجتاه خالل الأيام املقبلة«. كالم اآخر يفيد 
ال�سورية  املعار�سة  مل�ساعدة  اأجنبية  جهود  بوجود 
ك�سف عنها وزير اخلارجية الفرن�سي اآلن جوبيه، 
الذي و�سل اإىل تركيا اأم�س، وذلك يف مقابلة اإذاعية 
اأن  ال�سوري  الوطني  املجل�س  »على  اأن  فيها  اأو�سح 

ينظم �سفوفه قبل اأي اعرتاف ر�سمي به«.
الرتكية  احلكومة  رئي�س  و�سع  ذلك،  غ�سون  يف 
خانة  يف  ال�سورية  الأزم���ة  اأردوغ���ان  طّيب  رج��ب 
منتقدًا  الإقليمية،  فقط  ولي�س  العاملية  الأزم��ات 
»القوى العظمى الدولية« لعدم »اإظهار �سهّيتها جتاه 
»املجازر« يف �سوريا مثلما فعلت مع ليبيا، لأن �سوريا 
ال�سعب  لكن  النفط،  من  كافية  كميات  متتلك  ل 
وكالة  ونقلت  اأي�سًا«.  ب�سر  هو  هناك  قتل«  oي الذي« 
اأردوغان  اأنباء »الأنا�سول« الرتكية احلكومية عن 
قوله، خالل افتتاح »منتدى البحر الأ�سود للطاقة 
يف  »امل�ساكل  اإن  اإ�سطنبول،  يف  الثالث  والقت�ساد« 
اإقليمية بل عاملية،  لي�ست  �سوريا وال�سرق الأو�سط 
وبالتايل علينا اتخاذ اإجراءات فورية لوقف �سفك 
الدماء لي�س فقط من اأجل اأمن اإمدادات الطاقة بل 

ال�سالم والت�سامن العاملي«. 
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باأنهم  ال��رج��ال  م��ن  كثري  ي��دع��ي      
ولكن  امل����راأة،  ع��ن  ���س��يء  ك��ل  يفهمون 
احلقائق والدرا�سات ت�سري اىل اأن ن�سبة 
ل  الرجال  من  باملائة  و�ستني  خم�سة 
امل���راأة  ع��امل  ع��ن  القليل  ال  يفهمون 
بني  ت�سابه  اأوج��ه  وجود  من  وبالرغم 
مازال  بينهما  الختالف  فان  اجلن�سني 

كبريا لي�س الآن فقط، بل ومنذ الأزل.
اأن  اىل  الدرا�سات  ت�سري  املقابل،  يف 
وت�ستطيع  اأك��رث  الرجال  تفهم  امل��راأة 
نظرا  ب�سهولة  عاملهم  على  تتعرف  اأن 

لل�سطحية يف ت�سرفاتهم.
الربازيلي  تانغو  يور  موقع  وتطرق 
ليوؤكد  املو�سوع  على النرتنت اىل هذا 
باأن الرجل لي�ستطيع فهم اأ�سياء كثرية 
عن املراأة وليجد تف�سريا لذلك. واأورد 
املوقع امل�سهور بن�سره درا�سات كثرية عن 
لي�ستطيع  الرجل  باأن  والرجل،  املراأة 
اأ�سياء رئي�سية عن  حتديدا فهم ت�سعة 

املراأة، فما هي هذه ال�سياء؟
الرجال  جميع  ب��اأن  يقلن  هن  اأول، 
مت�سابهني ولكنهن يتزوجن بالرغم من 

ذلك:
جميع  ب���اأن  تقلن  الن�ساء  غالبية 
خيانة  حيث  م��ن  مت�سابهني  ال��رج��ال 
وحماولتهم  اح��رتام��ه��ا  وع���دم  امل����راأة 
ولكنهن  ت�سرفاتها  ع��ل��ى  ال�سيطرة 
وراء  ت�سعني  ذلك  معرفة  من  وبالرغم 
بالن�سبة  غام�سا  يعترب  ه��ذا  ال���زواج، 
بالرجل  امل��راأة  تثق  ل  فكيف  للرجل. 

وت�سعى يف نف�س الوقت اىل الزواج منه 
وبناء عالقة حميمة معه؟

ثانيا، هن يطلÍ الن�سيحة من ن�ساء 
عازبات مل يجربن الزواج اأو الرتباط 

باأي رجل على الطالق:
من  ال��ك��ث��ري  ف��ه��ن��اك  حقيقة.  ه���ذه 
ت�سعني  ال��ل��وات��ي  امل��ت��زوج��ات  الن�ساء 
�سديقات  م��ن  الن�سيحة  اأخ���ذ  وراء 
على  برجل  ترتبطن  اأو  تتزوجن  مل 
الطالق. هناك اأمثلة كثرية على ذلك 
ول  لي�ستطيع  وال��رج��ل  املجتمع  يف 
اأمر  انه  ذلك.  فهم  الأ�سكال  من  ب�سكل 

غام�س بالن�سبة له.
ثالثا، هن ي�ستخدمن املكياج حتى وان 
كن جميالت ول�سن بحاجة لأي مكياج:

اأحيانا  يقف  الرجل  ان  املوقع  قال 
املراأة  ت�ستخدم  ملاذا  يفكر  وهو  حائرا 
جمالها  من  بالرغم  املكياج  اجلميلة 
الرجل  لي�ستطيع  الأخ��اذ.  الطبيعي 
اجلميلة  امل��راأة  يدفع  مالذي  يفهم  اأن 
ب��اأن غالبية  لأن��ه لي���درك  ذل��ك  اىل 
مهما  اأنف�سهن  عن  را�سيات  غري  الن�ساء 
كن جميالت وتعتقدن باأن املكياج يغري 
اأمام  اأنف�سهن  فيها  ترين  التي  ال�سورة 

املراآة.
احلمل  يف  امل��راأة  ترغب  كيف  رابعا، 
الآلم  جميع  م��ن  بالرغم  والجن���اب 

واملعاناة املرتتبة على ذلك؟
حمل املراأة واجنابها مازال يعتربان 
كيف  يفكر  فهو  للرجل.  بالن�سبة  لغزا 

احلمل  على  املرتتبة  املعاناة  كل  وبعد 
اأما  تكون  باأن  امل��راأة  تع�سق  والجن��اب 

وتعتني باملولود وكاأن �سيئا مل يحدث.
قوة  ي��درك  اأن  لي�ستطيع  ال��رج��ل 
وياأخذ  الأنثى  عند  الأم��وم��ة  غريزة 
الع�سوية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  امل���و����س���وع 

واجل�سدية.
ف�سعادة املراأة يف اأن ت�سبح اأما قادرة 
على التغلب على كل الآلم اجل�سدية. 
ح��ائ��را  ال��رج��ل  ي��ق��ف  حقيقة  ه���ذه 

اأمامها.
من  اأف�سل  ب�سكل   Íيكت هن  خام�سا، 

الرجال:
اأو�سع  يعترب  امل��راأة  خيال  ب��اأن  ثبت 
اظهارها  عدم  من  بالرغم  الرجل  من 
عندما  يت�سح  الأم��ر  ولكن  علنا  ذل��ك 
العواطف  ان  للكتابة.  امل���راأة  تعمد 
اجليا�سة للمراأة واهتمامها بالتفا�سيل 
تعرب  جتعلها  موهبة  تعترب  الدقيقة 
عن نف�سها ب�سكل اأف�سل من الرجل الذي 
الهتمام  دون  العامة  ب��الأم��ور  يهتم 

بالتفا�سيل الدقيقة.
تفوقن  كاتبات  هناك  ف��ان  ولذلك 
على الرجل يف و�سف املواقف، وبخا�سة 
له  عنه   Íتكت ال��ذي  املو�سوع  كان  اذا 

عالقة بالعواطف الن�سانية.
بني  بامل�ساواة   Íيطال هن  �ساد�سا، 
يتم  اأن  يف   Íترغ ولكنهن  اجلن�سني 

معاملتهن ب�سكل خمتلف وخا�س:
تطالب  امل�����راأة  ب����اأن  امل���ع���روف  م��ن 

الب�سر  بني  اأو  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة 
الأمر  يتعلق  عندما  ولكن  عام،  ب�سكل 
يتم  اأن  يف  ت��رغ��ب  ف��ان��ه��ن  ب��امل��ع��ام��ل��ة 
م��ع��ام��ل��ت��ه��ن ب�����س��ك��ل خ��ا���س م���ن حيث 
ب�سكل  اأنوثتهن  واح���رتام  احرتامهن 

كبري.
اأم��ام  لطيفة  ت��ب��دو  امل����راأة  �سابعا، 
املنزل مع  الآخرين ولكنها تت�ساجر يف 

زوجها:
املراأة  ب��اأن  فهم  الرجال  لي�ستطيع 
لهذا  وهي  اجلميع  بها  يعجب  اأن  حتب 
ولكنها  النا�س  مع  لطيفة  تبدو  ال�سبب 
لأتفه  زوج��ه��ا  م��ع  امل��ن��زل  يف  تت�ساجر 

ال�سباب.
التاك�سي  اأجرة  لتدفعن  هن  ثامنا، 

اذا كانت برفقة زوجها:
لحتب  مل��اذا  دوم��ًا  الرجل  يت�ساءل 
كانت  اذا  ���س��يء  اأي  ثمن  دف��ع  امل����راأة 
برفقة زوجها على الرغم من امتالكها 

تطالب  اأنها  وطاملا  للدفع،  ال��الزم  املال 
باأن  متنا�سيا  لتدفع،  فلماذا  بامل�ساواة 
الرجل  بحماية  حت�س  اأن  تريد  امل��راأة 

لها يف كل �سيء.
تا�سعا، هن تردن دائما مديح الرجل 

لها:
ليفهمها  اأخ��رى  ناحية  تعترب  هذه 
امل����راأة دائما  ال��رج��ل. ف��ل��م��اذا ت��ري��د 
مديح الرجل لها؟ اجلواب هو اأن املراأة 
ت�سعر باأنوثتها عندما تتلقى املديح من 
م��وج��ودة منذ  وه��ذه حقيقة  ال��رج��ل، 

الأزل.
يف  ت�سمع  اأن  وت��ري��د  ت��ت��زوج  امل���راأة 
فانها  وال  الرجل  مديح  الأوق���ات  كل 
�ستظن باأن احلب قد انتهى وهذا يعني 
الأك��رث  اجل��ان��ب  انتهاء  لها  بالن�سبة 
اأي�سا  يعني  وق��د  ال���زواج  يف  عاطفية 

خطرا على الزواج.

من اهم اال�سياء التي ال ي�ستطيع الرجل aهمها يف املراأة 
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