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مبارك: لو نقلت لطرة هنتحر 
واأجيبلكم م�ضيبة

 
ه���������دد ال����رئ����ي���������س 
مبارك  ح�سنى  امل��خ��ل��وع 
ب��االن��ت��ح��ار ف���ى ح��ال��ة 
تنفيذ القرار ال�سادر من 
بنقله  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 

من  مبارك  وطلب  ط��رة،  مزرعة  �سجن  م�ست�سفى  اإىل 
احلرا�سة املكلفة بحرا�سته اأن يبلغوا االأطباء بتهديده 

وقال: هجيب لكم م�سيبة دولية �سودا.
تقرير  يف  اليو�سف  روز  �سحيفة  ذك��رت  وح�سبما 
�سحفي، اأن مبارك عندما علم بقرار نقله اإىل م�ست�سفى 
من  وطلب  م�سبوق  غري  ب�سكل  ثار  طرة،  مزرعة  �سجن 
�سابط االت�سال وحرا�سه اأن يت�سلوا بعدد من امل�سئولني 
ر�سائل  لنقل  الال�سلكى  اأو  العادى  التليفون  من  �سواء 
مزرعة  �سجن  مل�ست�سفى  نقله  بقرار  تتعلق  �سخ�سية 
بالرف�س،  واحلرا�س  ال�سابط  قابله  الذى  االأمر  طرة، 
وظل  املخلوع  الرئي�س  فعل  رد  ت�ساعد  اإىل  اأدى  مما 
ي�سيح ويحطم عدًدا من االأ�سياء املوجودة فى غرفته، 
قام  الذى  له،  املعالج  الطبيب  بعد ح�سور  اإال  يهداأ  ومل 

بدوره باإعطاء مبارك حقنة مهدئة.
يربز فى هذا ال�سياق اأن مبارك طلب من اأحد املحامني 
التقدم بطلب معار�سة لقرار نقله اإىل م�ست�سفى مزرعة 
وزارة  �سد  االإدارى  الق�ساء  اأم��ام  ق�سية  ورف��ع  ط��رة، 
ثابت  ���س��وزان  وع��دت  ال�سياق،  نف�س  وف��ى  الداخلية، 

زوجها بالت�سرف وطلبت منه الهدوء.
باأزمة  مبارك  ي�ساب  اأن  خ�سوا  االأط��ب��اء  اأن  يذكر 

قلبية ب�سبب كرب �سنه التى و�سلت اإىل 84 عاًما.
اإىل  نقله  حالة  فى  اأن��ه  للمخلوع،  ���س��وزان  واأك���دت 
حتى  اإليه،  بالن�سبة  اأف�سل  �سيكون  ال�سجن  م�ست�سفى 
على  اعرت�س  اأنه  اإال  به،  ليعتنيا  جنليه،  بجانب  يكون 

هذا الكالم واتهمها باأنها �سبب ما حدث له.
يذكر اأن رجل االأعمال الهارب ح�سني �سامل، قال اإنه 
اأ�سبوعني  تلقى ات�ساال هاتفيا من مبارك منذ اأكرث من 
هذه  فى  مبارك  اأن  مو�سحا  دقائق،  ع�سر  ملدة  ا�ستمر 
ال�سديد  باخلوف  وي�سعر  م�سطربا  يبدو  ك��ان  املكاملة 
التى  الق�سية  فى  با�سمه  ال��زج  بعدم  ل�سامل  ويتعهد 

يحاكم فيها مبارك وجناله.

وميتا ���ا  ح���ًيّ ال���ت���م���رد..  ي��ف��ج��ر  ال���ق���ذايف  ت���امي���ز:  ن��ي��وي��ورك 
 

اأكدت �سحيفة »نيويورك تاميز« اأن العقيد 
الليبي معمر القذايف كان يف حياته ويف موته 

ناجًحا يف اإثارة التمرد يف الدول االأفريقية.
اقتحم  »لقد  ت��امي��ز«:  »نيويورك  وقالت 
املدججني  ال���ط���وارق  امل��ت��م��ردي��ن  م��ن  م��ئ��ات 
ال�سابق  الليبي  العقيد  وتر�سانات  باأ�سلحة 
خالل  ال�سمالية  م���ايل  ���س��ح��راء  يف  م��دًن��ا 
االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رية، وه��ي م��وج��ة م��ن اأ�سد 
ال�سدمات االإقليمية الكبرية النابعة مبا�سرة 

من �سقوط القذايف«.
واأ�سافت ال�سحيفة: »يف حياته، دعم »القذايف« حركات التمرد االأفريقية يف ت�ساد واأجنوال 
الطوارق  جماعة  تزويده  عن  ف�ساًل  وزمبابوي،  وناميبيا  وموزمبيق  واإريرتيا  بي�ساو  وغينيا 
الذين  ليبيا  ثوار  �سد  اأجله  من  قتالهم  اأثناء  املتطورة  االأ�سلحة  من  كثيفة  بكميات  املتمردة 

اأطاحوا به بعد ذلك وقتلوه، مما �ساعد على جعل الطوارق حركة مترد ن�سطة وقوية«.
وازدهرت  الطوارق،  امل�سلحة  التمرد  حركة  اإىل  القذايف  اأ�سلحة  راحت  موته،  »يف  واأردفت: 
تعد حليًفا  التي  »مايل«،  الفقرية  ال�سحراوية  الدولة  لهذه  كبرًيا  ت�سكل حتدًيا  اأ�سبحت  حتى 

ا الأمريكا �سد تنظيم القاعدة«. ا مهًمّ اإقليمًيّ
واأو�سحت ال�سحيفة اأن جماعة الطوارق ق�سفت من�ساآت ع�سكرية مالية، ورفعت علم التمرد 
هاتفني  املنطقة،  حترير  واأعلنت  اأفريقيا،  �سمال  يف  ال�سحراوية  املدن  بع�س  على  بها  اخلا�س 
»اهلل اأكرب، اهلل اأكرب«، ففاجاأت قوتها اجلي�س املايل الذي اعتاد قتال جماعات قبلية �سغرية 

حتمل فقط بنادق الكال�سينكوف.
الكثافة  ذات  مايل  يف  اجلي�س  وبني  الطوارق  بني  القتال  »يبدو  تاميز«:  وقالت«نيويورك 
ال�سكانية املنخف�سة يف االآونة االأخرية، على اأنه خطوة اأكرب من كونها جمرد مناو�سات كما حدث 
من قبل يف ال�ستينيات والت�سعينيات ويف عام 2006، فهذه املرة لن تهرب الطوارق اإىل اجلبال 

ال�سخرية الوعرة بل اإنها جعلت مايل تواجه اأخطر تهديد من اأي وقت م�سى«.

نواب اأمريكيون للمجل�س الع�ضكرى: 
اأيام ال�ضيكات على بيا�س انتهت

 
حذر �سناتور اأمريكى بارز، املجل�س الع�سكرى فى م�سر، 
اأيام ال�سيكات على بيا�س انتهت، فى الوقت الذى  اأن  من 
وزارة  م�سئوىل  مع  امل�سرى  اجلي�س  من  وفد  فيه  يجتمع 
امل�ساعدات  م�ستقبل  ملناق�سة  االأمريكية  اخلارجية 
دوالر  مليار   1.3 حجمها  يبلغ  التى  امل�سرية  الع�سكرية 

�سنويًا.
رئي�س  ليهى  باتريك  الدميقراطى  ال�سناتور  و�سن 
اخلارجية  امل�ساعدات  عن  امل�سوؤولة  الفرعية  اللجنة 

على  م�سر  حملة  على  الذع��ًا  هجومًا  ال�سيوخ،  مبجل�س 
اجلماعات املحلية واملمولة من الواليات املتحدة املوؤيدة 
يوقف  ق��د  الكوجنر�س  اأن  م��ن  حم��ذرا  للدميقراطية، 

امل�ساعدات فى امل�ستقبل اإذا مل يتم اإجراء تغيريات.
وا�سحة  بر�سالة  نبعث  اأن  بيانه«نريد  فى  ليهى  وقال 
انتهت..  بيا�س  على  ال�سيكات  اأي��ام  اأن  امل�سرى  للجي�س 
ولكن  امل�ساعدات  من  كبريًا  قدرًا  و�سنوفر  العالقة  نقدر 

لي�س دون �سروط«.
االأمريكيني  النواب  اإىل عدد متزايد من  ليهى  وان�سم 
اإزاء احلملة على  اأبدوا غ�سبهم  ال�سيا�سيني  من احلزبني 
موظفني  منع  �سهدت  وال��ت��ى  احلكومية  غ��ري  املنظمات 

اأمريكيني فى هذه املنظمات من مغادرة م�سر.
وحذر اأكرث من 40 نائبًا اأمريكيًا فى ر�سالتني م�سرتكتني 
ن�سرتا اجلمعة، وزيرة اخلارجية هيالرى كلينتون ووزير 
الدفاع ليون بانيتا وامل�سري حممد ح�سني طنطاوى رئي�س 
املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة امل�سرية من اأن امل�ساعدات 

االأمريكية مل�سر فى و�سع خطري. 

ملكة جمال العرب يف اأمريكا 
ت�ضتعد لدخول الدراما ال�ضورية 

 
يف  العرب  جمال  وملكة  العاملية  العار�سة  ت�ستعد 
اأهم  من  اعتربتها  عمل  جولة  فقيه  روليتا  اأمريكا 
جوالتها لهذا العام ، وذلك بعد احلفل التي اأقامته 

بوالية فلوريدا االأمريكية يف راأ�س ال�سنة امليالدية 
املتحدة  ال��والي��ات  من  قادمة  ال�سفر  تقرر  حيث   ،
االأمريكية اإىل كل من دم�سق ودبي يف منت�سف ال�سهر 

احلايل ، وذلك ملناق�سة
اجتماعي  م�سل�سل  يف  ال�سورية  الدراما  دخولها 
تفا�سيل  الإنهاء   ، دب��ي  اإم��ارة  اإىل  بعدها  متجهة   ،
اإقامة عر�س اأزياء من الدرجة االأوىل بح�سور كبار 
ال�سخ�سيات الفنية وال�سيا�سية واالقت�سادية ، ومن 

ت�ساميم املبدع عقل فقيه .

حكمة العدد  
اإح�ضانك للحرِّ يحركه على ملكافاأة،

 و اإح�ضانك اإىل اخل�ضي�س يبعثه ىل معاودة امل�ضاألة.

مدينة عدن
)جنوبية تهامية(
من اأجمل املدن 
اليمنية ال�ضاحلية

م�ضر ... بني الكرة واللهب



»االإندبندنت«
ت��ع��م��ل ال�����س��رط��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة من 
كاثرين  االأمريكية،  نربا�سكا  والي��ة 
ك��ورب  داي���ن  �سركة  يف  ب��ول��ك��وف��اك، 
ب��داأت  ال��ت��ي  والع�سكرية،  اخلا�سة 
لالأمم  التابعة  ال�سرطة  مهمة  �سمن 
بعد   1999، البو�سنة عام  املتحدة يف 
ان ح�سلت على عقد لتدريب ال�سرطة 

هناك.
وا�سبحت كاثرين حمققة يف جمال 
حقوق االإن�سان، واكت�سفت ان ا�سخا�سا 
االأمم  ق��وات  مهمة  ومن  �سركتها،  من 
االجتار  يف  متورطني  كانوا  املتحدة 
بالب�سر. وعندما اثارت املو�سوع بقوة 
مت طردها من عملها. تاليًا مقتطفات 
�سحيفة  م��ع��ه��ا  اأج���رت���ه  ح����وار  م��ن 

االإندبندنت بهذا اخل�سو�س.
م����اذا ت��ع��رف��ني ع��ن ���س��رك��ة داي��ن 

كورب؟
مع  العمل  عقد  على  وّقعت  عندما 
اي  عنها  اعرف  اكن  مل  ال�سركة  هذه 
اخلارجية  وزارة  متثل  وكانت  �سيء، 
تكون  ان  ميكن  فكيف  االأم��ريك��ي��ة، 

�سيئة!
املتعلقة  االأوىل  ق�سيتك  كانت  اأين 

بتجارة الب�سر؟
يف مدينة زينت�سا البو�سنية، وكنت 
اأعمل مع امراأة كانت قد جنت من هذه 
تدعى  حانة  عن  واأبلغتني  التجارة 
هناك  اىل  ذهبت  وعندما  فلوريدا، 
خلف  عرثت  ولكني  مغلقة،  وجدتها 
تلك احلانة على جميع انواع جوازات 
اوروبا  الن�ساء يف  التي حتملها  ال�سفر 
كبرية  كمية  اىل  ا�سافة  ال�سرقية، 

ال����دوالرات االم��ريك��ي��ة، وعندما  م��ن 
على  عرثت  الثاين  الدور  اىل  �سعدت 

�سبع ن�ساء حمبو�سات هناك.
هل قمت بالعديد من اأعمال الدهم 
بها  يوجد  انها  اعتقدت  التي  للمنازل 

ن�ساء؟
اأع��م��ال  ب��ال��ع��دي��د م��ن  اق���م  ال، مل 
يف  االآخرين  املراقبني  ولكن  الدهم، 
املهمة فعلوا ذلك. وو�سف العديد من 
متكّن  حتى  له  تعر�سن  ما  يل  الن�ساء 
من الهرب، واأ�سواأ االأمثلة على تورط 
هو  الن�ساء  جتارة  مو�سوع  يف  �سخ�س 
احد �سباط ال�سرطة من املهمة، الذي 
من  �سابة  ا���س��رتى  ان��ه  كيف  ابلغني 

خارج مدينة �سراييفو.
ملاذا مل تك�سف التحقيقات عن هذه 

االنتهاكات؟
هناك  ي��ك��ن  مل  ال��ط��ال��ع  ل�����س��وء 
حتقيقات حقيقية الأنهم كانوا يعملون 
كان  واذا  البداية،  من  اإلغائها  على 
احد االأ�سخا�س متورطًا، خ�سو�سًا اذا 
الدوليني، يتم اتخاذ  كان من اجلنود 
التحقيق.  الإنهاء  ا�سا�سية  خطوات 
اخرى  مهمة  اىل  ار�ساله  يتم  ورمب��ا 
ار�سلته اىل االأمم  التي  او اىل دولته 
املتحدة. واذا كان املتورط دبلوما�سيًا 
اىل  تهدف  خطوات  اتخاذ  يتم  ك��ان 
التعتيم على اآثاره. وكانت تتم اعادة 

بلدانهن  اىل  الفتيات،  اي  ال�سحايا، 
اخر.  مكان  اىل  نقلهن  يتم  او  ع��ادة، 
لالإدالء  الظهور  لهن  ي�سمح  يكن  ومل 

ب�سهاداتهن، او اجراء اي مقابلة.
ما ردة فعلك بعد اطالعك على هذه 

املعلومات؟
طفح  ان��ه  راأي���ت  امل��ط��اف  نهاية  يف 
الكيل، وانه حان الوقت كي اخرج من 
ر�سالة  فكتبت  القذرة،  الدائرة  هذه 
بالربيد االلكرتوين قلت فيها: ال تقراأ 
هذه الر�سالة اذ كنت تعاين م�سكالت 
واأر�سلتها  �سمري،  ع��ذاب  او  املعدة  يف 
اىل نحو 50 م�سوؤواًل يف ال�سركة، واىل 
وذلك  املتحدة،  االأمم  يف  م�سوؤولني 
مبا  يعرفون  اجلميع  اأن  من  اأتاأكد  كي 

يجري على اأر�س الواقع.
ماذا كان الرد على ر�سالتك؟

جاءين العديد من الر�سائل اجليدة 
ا�سخا�س  من  االلكرتوين  الربيد  عرب 
عدد  ج��اءين  كما  املهمة،  يف  يعملون 
من  ال�سلبية  ال��ر���س��ائ��ل  م��ن  ق��ل��ي��ل 
مثل  ك��ورب،  داي��ن  �سركة  يف  موظفني 
مايكل �ستريزن الذي كان نائب رئي�س 

املهمة.
كيف مت طردك من ال�سركة؟

ولكني  مزيفة،  الأ�سباب  طردي  مت 
مل����دة عامني  ق�����س��ي��ت��ي  داف���ع���ت ع���ن 
مدينة  يف  ال��ت��وظ��ي��ف  حم��ك��م��ة  يف 
�ساوثامبتون، و�سرحت لهم ان ال�سبب 
احلقيقي وراء طردي من العمل يكمن 
االجتار  عمليات  وف�سحي  تدخلي  يف 
بالب�سر التي كان يقوم بها موظفون من 

االأمم املتحدة و�سركة داين كورب.

حذر ثالثة اع�ساء يف جمل�س ال�سيوخ االمريكي م�سر من ان 
خطر ح�سول قطيعة »كارثية« بني البلدين نادرا ما كان بهذا 
احلجم، وذلك و�سط توتر متزايد ب�سبب مالحقات ق�سائية 

�سد نا�سطني يف جمعيات اجنبية من بينهم امريكيون
ال�سيوخ  التي عمت جمل�س  الغ�سب  م�ساعر  ويف تعبري عن 
اجلمهوريان  حذر  والدميوقراطيني،  اجلمهوريني  باع�سائه 
جون ماكني وكيلي ايوت وامل�ستقل جو ليربمان ، من ان »دعم 
يف  ب��ات  املالية  امل�ساعدة  جلهة  خ�سو�سا  مل�سر  الكونغر�س 

خطر«.
وا�سنطن  تدفعها  التي  ال�سنوية  امل�ساعدة  حجم  ويبلغ 
حلليفتها القاهرة 1،3 مليار دوالر وتعترب من اكرب امل�ساعدات 

االمريكية اىل اي دولة.
وا�ساف اع�ساء جمل�س ال�سيوخ يف بيان ان »االزمة احلالية 
مع احلكومة امل�سرية و�سلت اىل م�ستوى بات يهدد �سداقتنا 

امل�ستمرة منذ زمن طويل«.
للواليات  امل�سرية  احلكومة  داخل  خ�سوم  »هناك  وتابع 
التوتر  يوؤججون  وهم  م�سر  وبني  بينها  ولل�سداقة  املتحدة 

ويثريون الراي العام الهداف �سيا�سية �سيقة«.
وا�سار اىل ان »قطع العالقات �سترتتب عليه نتائج كارثية 

ومثل هذا اخلطر نادرا ما كان مبثل هذا احلجم«.
واملجل�س  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��وت��رت 
ق�سائي  م�سوؤول  اعلن  ان  منذ  م�سر  يف  احلاكم  الع�سكري 
االحد ان 44 �سخ�سا من بينهم 19 امريكيا واجانب اخرين 
اهلية  امل�سروع جلمعيات  التمويل غري  �سيحاكمون يف ق�سية 

نا�سطة يف م�سر.
ال�سراكة  يف  علنا  البع�س  ت�سكيك  اىل  التوتر  وادى 
احليوية بني الواليات املتحدة وم�سر والتي ار�ست لل�سيا�سة 
االمريكية يف ال�سرق االو�سط طيلة جيل كامل وحافظت على 

ال�سالم بني ا�سرائيل وجريانها العرب.
وتثري هذه املالحقات يف م�سر احلليفة القدمية للواليات 
الغالبية  ب��ني  خ�سو�سا  الكونغر�س  يف  ا�ستنكارا  املتحدة 

الدميوقراطية املوؤدية للرئي�س باراك اوباما.
انتقد ال�سناتور االمريكي جون كريي الرئي�س النافذ للجنة 
املالحقات  ال�سيوخ االمريكي  العالقات اخلارجية يف جمل�س 

الذي يدعمون م�سر  انها ت�سكل »�سفعة« لالمريكيني  معتربا 
الذين  احلكومية  غري  واملنظمات  وللم�سريني  عقود  منذ 
يف  اكرب  دميوقراطية  حتقيق  اجل  من  بحياتهم  يخاطرون 

م�سر«.
تهدد  خطرية  لعبة  ب«ممار�سة  ي�سمها  مل  جهات  واتهم 
بينها  الثنائية  والعالقات  م�سر  يف  الدميوقراطية  االف��اق 

وبني الواليات املتحدة«.
تعليق  من  غراهام  ليند�سي  اجلمهوري  ال�سناتور  وح��ذر 
بال�سجن على  امل�ساعدة االمريكية اىل م�سر يف حال احلكم 

النا�سطني.
على  بال�سجن  حكم  �سدر  »اذا  ل�سحافيني  غراهام  و�سرح 

اي منهم اعتقد ان العواقب �ستخرج عن ال�سيطرة«.
واعترب لدى �سوؤاله ما اذا كان ذلك يعني وقف امل�ساعدة 

االمريكية اىل م�سر ان »ذلك حمتمل ب�سكل كبري«.
اذا  ال�سجن.  هو  ايل  بالن�سبة  االحمر  »اخل��ط  وا�ساف 
اعتقل اي امريكي او نا�سط يف منظمات غري حكومية �سواء 

قبل املحاكمة او بعدها، فهذا برايي اجراء غري متنا�سب«.
النواب  جمل�س  يف  اال�ستنكار  امل��الح��ق��ات  ق���رار  واث���ار 
فرعية  جلنة  ترا�س  التي  غراجنر  ك��اي  ح��ذرت  اذ  اي�سا، 
املقبول  غ��ري  »م��ن  ان��ه  م��ن  اخل��ارج��ي��ة  املخ�س�سات  ح��ول 
ار�ساء  على  م�سر  م�ساعدة  يحاولون  امريكيني  م�سايقة 

الدميوقراطية«.
وا�سافت »ما مل توؤكد وزارة اخلارجية لل�سعب االمريكي ان 
هذه امل�سالة مت حلها، لي�س من املفرت�س ان حت�سل احلكومة 

امل�سرية على دوالر واحد«.
 17 مقرات  اقتحام  جرى  االول/دي�سمرب  كانون   19 ويف 
كمبيوتر  اجهزة  وم�سادرة  ودولية  حملية  اهلية  جمعية 

ووثائق.
ومن بني املنظمات االمريكية املعهد الدميوقراطي الوطني 
كونراد  وموؤ�س�سة  هاو�س  وفريدم  الدويل  اجلمهوري  واملعهد 

اديناور االملانية.
يف  االمريكيني  النا�سطني  من  العديد  منع  املا�سي  وال�سهر 
منظمات غري حكومية من مغادرة البالد من بينهم �سام حلود 
ادارة مكتب م�سر  النقل راي حلود والذي يتوىل  جنل وزير 

للمعهد اجلمهوري الدويل.
النا�سطني  من  »جمموعة«  ان  امريكيون  م�سوؤولون  وقال 
جلاوؤا اىل ال�سفارة االمريكية يف القاهرة تخوفا من تعر�سهم 

للتوقيف.
ودعا بيان اع�ساء جمل�س ال�سيوخ الثالثة اىل حل االزمة 
منظمات  يف  عاملني  بحق  واملالحقات  امل�سايقات  »لوقف 

امريكية غري حكومية عاملة يف م�سر«.
وا�ساف البيان »ال نزال على ثقة بانه من املمكن التو�سل 
اىل حل لالزمة ومن الوا�سح ان من م�سلحة م�سر والواليات 

املتحدة بذل كل ما هو ممكن لتحقيق بذلك با�سرع وقت«.
حل  اىل  التو�سل  ع��دم  ح��ال  ويف  ان��ه  من  البيان  وح��ذر 
�سريع »فان عواقب �سلبية �سترتتب على ال�سراكة بني م�سر 

والواليات املتحدة«.
االهلية  اجلمعيات  احتجاز  »اوق��ف��وا  بعنوان  بيان  ويف 
»التخلي  اىل  الثالثاء  الدولية  العفو  منظمة  دعت  رهائن«، 
عن حماكمات ترتكز على القوانني القمعية يف م�سر املتعلقة 

بت�سجيل اجلمعيات االهلية والتمويل اخلارجي«.
ال�سلطات  على  »يتوجب  لندن  ومقرها  املنظمة  وقالت 
ملالحقة  ا�ستخدم  مبارك  ع�سر  من  قانون  الغاء  امل�سرية 
حرية  يف  احل��ق  ي�سمن  ق��ان��ون  واع��ت��م��اد  امل���دين  املجتمع 

التجمع«.
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اجل���ال���ي���ة الأ����ض���الم���ي���ة يف ن���ي���وي���ورك ت��ط��ال��ب ب���اق���ال���ة م���دي���ر ال�����ض�����������������������رط��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ب���رام���ج ال��ت��ج�����ض�����س ع��ل��ى اجل���ال���ي���ة الأ���ض��الم��ي��ة
      - خا�س

طالبت اجلالية االأ�سالمية يف نيويورك يف تظاهرة جرت امام 
ال�سرطة  مدير  باقالة  نيويورك  يف  لل�سرطة  الرئي�سي  املبنى 
ال�سرطة يف  ال�سكاوي من مراقبة  ري كيلي على خلفية تزايد 

نيويورك للجالية امل�سلمة.
وغري  ا�سالمية  جمعيات  قبل  من  املظاهرة  تن�سيق  مت  وقد 
يف  �سارك  وقد  نيويورك  مدينة  مناطق  خمتلف  من  ا�سالمية 
املظاهرة التي و�سل فيها احل�سور اىل 500 �سخ�س العديد من 
ابناء اجلالية العربية واالأ�سالمية يف املدينة ومب�ساركة بع�س 
امل�سوؤولني املحلييني املنتخبني يف جمل�س املدينة باالأ�سافة اىل 
عدد من امل�سوؤولني يف اجلمعيات العربية واالأ�سالمية حيث دعى 
ال�سرطة  قبل  من  امل�ساءلة  من  املزيد  اىل  املتاظاهرين  جميع 
والكف عن مراقبة اجلالية العربية وامل�سلمة يف نيويورك من 

قبل اجلهات االأمنية يف املدينة.
وكانت وكالة االأنباء االأمريكية االأ�سو�سيتد بر�س قد ك�سفت 
يف وقت �سابق عن فلم حتت ا�سم اجلهاد الثالث يتم عر�سه على 
غالبية  اأن  على  الفلم  يقدم  بحيث  االأمريكيني  االأمن  �سباط 

امل�سلمني هم جمرمون.
وقد طالب رودر يغيز احد النا�سطني  يف كلمة له امام جمع 
يجب  الثالث  اجلهاد  فلم  طرح  عن  امل�سوؤول  بان  املتظاهرين 
على  االحتجاج  اىل  دعى  قد  ردور  وكان  ال�سجن،  يف  يكون  اأن 
ت�سرفات ال�سرطة يف نيويورك منذ من العام ال�سابق بعد القب�س 
كما  املا�سي،  الثاين  ت�سرين  نوفمرب  يف  ال�سرطة  قبل  من  عليه 
طالب يف كلمته اىل فح�س الفلم واثبات ما يحتويه من جرمية 
كارهية للجالية االأ�سالمية وحما�سبة امل�سوؤولني باالأ�سافة اىل 
ال�سرطة واجراء حتقيق م�ستقل من قبل  ا�ستقالة كيلي مدير 

وزارة العدل االأمريكية.
كما طالب املحتجني اىل �سرورة حتقيق العدالة او الدعوة 
اىل ا�ستقالة االأدارة احلالية يف مدينة نيويورك واحالل ادارة 

جديدة.
وقد تواجد العديد من �سباط ال�سرطة واالأفراد يف حميط 
املظاهرة و�سط هتافات املتظاهرين باقالة مديرهم، يف الوقت 
الذي تواجد فيه العديد من امل�سورين وال�سحفيني من حمطات 

التلفزة وال�سحف املحلية
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اجل���ال���ي���ة الأ����ض���الم���ي���ة يف ن���ي���وي���ورك ت��ط��ال��ب ب���اق���ال���ة م���دي���ر ال�����ض�����������������������رط��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ب���رام���ج ال��ت��ج�����ض�����س ع��ل��ى اجل���ال���ي���ة الأ���ض��الم��ي��ة
يف  القانونيني  املراقبني  من  ع��دد  تواجد  كما  االأمريكية، 

قبعات خ�سر.
وبعد القاء العديد من اخلطابات من قبل النا�سطني وروؤ�ساء 
يف  املظاهرة  توجهت  املحلية  واجلمعيات  االأ�سالمية  اجلالية 
مبنى  اىل  بالعدلة  مطالبني  يهتفون  وهم  االأقدام  على  م�سرية 
الرئي�سي  املركز  ومبنى  الفيدرالية  واملحكمة  نيويورك  بلدية 
العديد  خ��روج  لوحظة  وق��د  نيويورك  يف  املحلية  لل�سرطة 
�سرخة  ل�سماع  املجاورة  املباين  يف  احلكوميني  املوظفيني  من 

املتظاهرين التي كانت ت�سمع �سداها يف انحاء  املدينة.
وقد �سرح احد املتظاهرين امل�سلمني ل�سحيفة غربة نيوز وهو 
من ا�سل هندي ويبلغ من العمر 73 عام وقد جتمدت يداه من 
قوة الربد، اأنه قدم اىل نيويورك منذ 42 عاما وعمل مهند�سا 
يف  ال�سرطة  ان  وا�ساف  و�سالم،  حب  بكل  نيويورك  مدينة  يف 
ارهابي وهذا غري �سحيح،  م�سلم هو  ان كل  يعتقدون  نيويورك 
نحن �سعب م�سامل وان هذه املقولة هي خرافة لي�س كل من كان 

م�سلم هو ارهابي.
املغرب  �سالة  باقة  امل�سرية  املتظاهرين  من  عدد  ختم  وقد 
مبنى  ام��ام  �سالتهم  اق��ام��وا  حيث  ال�سالة  موعد  حلول  م��ع 
افراد  تواجد  ظل  يف  نيويورك  مدينة  يف  االأمريكية  ال�سرطة 
ال�سرطة وبرودة اجلو التي تزايدت مع حلول الظالم يف مدينة 

نيويورك.
اجلالية  بها  ت��ق��وم  مظاهرة  اول  امل��ظ��اه��رة  ه��ذه  وتعترب 
االأ�سو�سيتد  االأمريكية  االأنباء  وكالة  ك�سف  منذ  االأ�سالمية 
بر�س عن ملف حتقيق �سحيفي قامت به يك�سف فيه ممار�سات 
افراد  على  التج�س�س  يف  نيويورك  مدينة  يف  االأمنية  االأجهزة 
اجلالية امل�سلمة، كذلك مت الك�سف عن برامج للتج�س�س قامت 
بها االأجهزة املعنية يف مراقبة حياة امل�سلم اليومية يف الوقت 
اىل  الفيدرالية  واملباحث  ال�سرطة  عمالء  فيه  ت�سلل  ال��ذي 
اكرب  جلمع  م�سعى  يف  واملطاعم  الطالبية  والتجمعات  امل�ساجد 
كمية معلومات عن اجلالية امل�سلمة، كذلك مت ح�سر العاملني يف 

�سيارات االأجرة وا�سمائهم وبيناتهم ال�سخ�سية.
وقد حمل املتظاهرون الفتات كتب عليها » ال بد من ف�سل مدير 

ال�سرطة كيلي« و » ال�سرطة تراقبنا من يراقب ال�سرطة«.   



خالل مقابلة خا�سة ل��« مرا�سل غربة نيوز يف فل�سطني«:

 اأبو يو�سف: النوايا ح�سنة اأمام 
اإنهاء االنق�سام الفل�سطيني 

 
عبداهلل اأبو ح�سي�س _غربة نيوز_مكتب فل�سطني

 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  يو�سف  اأبو  وا�سل  د.  اأكد 
التحرير  جلبهة  ال��ع��ام  االأم����ني  الفل�سطينية،  ال��ت��ح��ري��ر 
مل�سوار  ا�ستكماال  جاء  الدوحة  اتفاق  توقيع  اأن  الفل�سطينية 
جمهورية م�سر العربية الكبري يف تذليل العقبات واإنهاء حالة 

االنق�سام الفل�سطيني.
ل�« مرا�سل غربة  يو�سف خالل مقابلة خا�سة  اأبو  واأو�سح   
حممود   « الفل�سطيني  الرئي�س  تراأ�س  اأن  فل�سطني  يف   « نيوز 
التي  العقبات  لتذليل  حماولة  هي  املقبلة  للحكومة   « عبا�س 
ن�سبت عن اختيار ال�سخ�سية املنا�سبة لتوىل حكومة الوفاق، 
اأبو مازن اخت�سر الطريق يف حماولة للبدء  بالتايل الرئي�س 

بتنفيذ خطوات امل�ساحلة على االأر�س.
 واأ�سار اأبو يو�سف اأن هناك اجتماع مو�سع للجنة القيادية 
من  ع�سر  الثامن  يف   « الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة   « العليا 
باإنهاء  تتعلق  التي  اجلوانب  كافة  ملناق�سة  اجل��اري  ال�سهر 
االنق�سام ، واختيار ال�سخ�سيات املنا�سبة للحقائب الوزارية يف 

حكومة الوفاق املقبلة.
بكل  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  ورح��ب   
ال�سدع  ل��راأب  تهدف  التي  والداخلية  اخلارجية  الو�سائل 
الفل�سطيني ، معربا عن اأمله ال�سديد يف اإجناح اتفاق الدوحة 
االإ�سرائيلية  املخاطر  لكافة  للت�سدي  الوطني  ال�سف  الإعادة 
بناء  يف  م�ستمرا  يزال  ال  اال�سرائيلى  االحتالل  اأن  �سيما  ال   ،

امل�ستوطنات وتهويد القد�س واإقامة احلواجز الع�سكرية.
 وحول رف�س بع�س قيادات حركة حما�س التفاق الدوحة، 
قال اأبو يو�سف: التعاون مع حركة حما�س هو فقط مع رئي�س 
بالتايل   ، كلها  احلركة  قرارات  ميتلك  كونه  ال�سيا�سي  مكتبها 
الدوحة  اتفاق  مازن  اأبو  والرئي�س  م�سعل  خالد  وقع  عندما 

انتهت كل العقبات املوجودة اأمام امل�ساحلة الفل�سطينية.
جلان  اأن  يو�سف  اأب��و  وا���س��ل  د.  اأك��د  ال�سياق  نف�س  وف��ى   
امل�ساحلة �ستبداأ عملها فورا ، و�سيتم تفعيل جلنة االنتخابات 
ال�سفر  جوازات  واإ�سدار   ، االنتخابي  ال�سجل  ترتيب  واإعادة 

واالإفراج الفوري عن كافة املعتقلني.
ال�سلطة  بني  ج��رت  التي  االأخ���رية  عمان  ل��ق��اءات  وح��ول   
الفل�سطينية وقيادة االحتالل اال�سرائيلى ، اأو�سح اأبو يو�سف 
االحتالل  حكومة  وف�سحت  امل�ستور  ك�سفت  اللقاءات  هذه  اأن 
عن  حتدثت  عندما  ال��دويل  املجتمع  اأم��ام  نتنياهو  بقيادة 

ترتيبات اأمنية بعيدة عن اإقامة دولة فل�سطينية .
ومنظمة  الفل�سطينية  ال�سلطة  رف�س  يو�سف  اأب��و  وج��دد   
وقف  هناك  يكون  اأن  دون  للمفاو�سات  بالعودة  التحرير 
احل�سار  ورف���ع  وال��ت��ه��وي��د  اال�ستيطان  اأ���س��ك��ال  لكافة  ت��ام 
اإقامة  عن  تتحدث  التي  الفل�سطينية  بال�سروط  واالع��رتاف 
 1967 عام  حزيران  من  الرابع  حدود  على  فل�سطينية  دولة 

وعا�سمتها القد�س.
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ام�����ري�����ك�����ا ت������در�������س اخل������ي������ار ال����ع���������ض����ك����رى �����ض����د �����ض����وري����ة

اع�����������راف ع�����رب�����ي و�����ض����ي����ك ب���امل���ج���ل�������س ال���������ض����وري
وزراء  اإن  عربية  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
خالل  �سيبحثون  العرب  اخلارجية 
ال��ق��اه��رة  امل��ق��ب��ل يف  اج��ت��م��اع��ه��م 
ال�سوري  الوطني  باملجل�س  االعرتاف 
ك�سفت  فيما  ال�سوري،  لل�سعب  كممثل 
املعار�سة  من  وف��د  زي��ارة  عن  ال�سني 
وقت  يف  االأ�سبوع،  ه��ذا  خ��الل  لبكني 
حممود  االإي��راين  الرئي�س  فيه  جدد 
للنظام  ب���الده  اأح��م��دي جن��اد دع��م 

ال�سوري.
وب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة ال�������س���رق 
ال�سعودية فاإن بحث وزراء اخلارجية 
الوطني  باملجل�س  االع��رتاف  م�ساألة 
وزير  ت�سريحات  مع  يتوافق  ال�سوري 
�سعود  االأم���ري  ال�سعودي  اخلارجية 
اأ�سبوعني،  اإ�سطنبول قبل  الفي�سل يف 
االع��رتاف  ق�سية  اأن  فيها  اأك��د  التي 

باملجل�س �ستكون يف اإطار عربي.
-مل  م�سادر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
ت�سمها- تاأكيدها اأن وزراء اخلارجية 
»من  عاجلة  حلواًل  �سيبحثون  العرب 
اآلة  �ساأنها وقف املجازر التي ترتكبها 
القتل يف �سوريا«، يف خطوة راأى بع�س 
حق  مواجهة  يف  تاأتي  اأنها  املراقبني 
ال�سيني  الرو�سي   ) فيتو   ( النق�س 
يف جمل�س االأم��ن ال��دويل، ال��ذي بات 

عقبًة اأمام حتقيق املبادرة العربية.
من جانبه قال االأمني العام ملجل�س 
اللطيف  ع��ب��د  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 
حلماية  ي�سعى  املجل�س  اإن  الزياين، 
ال�����س��وري��ني ع��رب جم��ل�����س االأم����ن اأو 

خارجه.
ق���رار دول  اأن  ال��زي��اين  واأو����س���ح  
ال�سوريني  ال�����س��ف��راء  ط��رد  املجل�س 
من  �سفرائها  وا�ستدعاء  اأرا�سيها  من 
فورية  اأول��ي��ة  خطوة  »ميثل  دم�سق 
بعد  ال��وزاري��ة  اللجنة  اجتماع  قبل 
�ستتم  الذي  الريا�س«،  يف  ال�سبت  غد 
ميكن  ع��دة  خيارات  مناق�سة  خالله 
لدول اخلليج العمل من خاللها الإيقاف 

نزيف الدم ال�سوري. 
ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  واأ���س��ار 
اليوم  ن�سرتها  ال�سعودية  »ال��وط��ن« 
اخل��ي��ارات  ك��اف��ة  اأن  اإىل  اخلمي�س 
اأجل  »من  االجتماع  خالل  �ستناق�س 
حتديد اخلطوات العاجلة التي �سيتم 
اإما  تنفيذها من خالل جمل�س االأمن، 
عرب  خارجه  العمل  اأو  معه  بالتعاون 
م�ساعدة  يف  ت�ساهم  اإقليمية  حلول 
من  اخل���روج  على  ال�����س��وري  ال�سعب 

حمنته«. 
ات�ساالت 

بدوره  ك�سف اأحمد بن حلي -نائب 

عن  العربية-  للجامعة  العام  االأمني 
رو�سيا  مع  ات�ساالت  اجلامعة  اإج��راء 
وال�سني بعد قرار جمل�س االأمن ب�ساأن 

املبادرة العربية اخلا�سة ب�سوريا.
ال�سرق  ل�سحيفة  حلي  ب��ن  وق��ال 
الرو�سي  اخلارجية  وزير  اإن  االأو�سط 
دائم  ات�سال  على  الف��روف  �سريغي 
نبيل  العربية  للجامعة  العام  باالأمني 
لدم�سق  زي��ارت��ه  وبعد  قبل  العربي 
ول��ق��ائ��ه ب��ال��رئ��ي�����س ب�����س��ار االأ���س��د ، 

بالن�سبة  ال�سورة  يف  و�سعه  مت  حيث 
دم�سق،  يف  ج��رت  ال��ت��ي  للمباحثات 
لوزراء  العام  االأمني  �سيبلغها  وبدوره 

اخلارجية العرب يوم االأحد املقبل.
واأو�سح اأنه ت�سلم ر�سالة من ال�سفري 
بالن�سبة  ال�سيني تو�سح موقف بكني 

حلل االأزمة ال�سورية. 
املعار�سة يف ال�سني

وزارة  ق��ال��ت  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
اخلمي�س  اليوم  ال�سينية  اخلارجية 

زار  ال�سورية  املعار�سة  من  وف��دا  اإن 
البالد هذا االأ�سبوع واجتمع مع ت�ساي 

جون نائب وزير اخلارجية ال�سيني.
وزارة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
لل�سحفيني  م��ني  وي  ليو  اخل��ارج��ي��ة 
على  احل��ف��اظ  يف  ت��رغ��ب  ال�سني  اإن 
اجلماعات  مع  والتوا�سل  االت�ساالت 

ال�سورية املعار�سة.

حتركات  �سد  حلملته  ال�سوري  النظام  ت�سعيد  مع   
قالت  املدنيني،  بني  �سحايا  �سقوط  وتزايد  له  مناه�سة 
الواليات املتحدة اإن اأيام الرئي�س ال�سوري، ب�سار ال�سوري، 
على  البنتاغون  يعكف  فيما   ، معدودة  باتت  ال�سلطة  يف 

تقييم قدراته الع�سكرية.
االأمن  جمل�س  لدى  املتحدة  الواليات  �سفرية  وقالت 
النظام  حيال  وا�سنطن  �سرب  اإن  راي�س،  �سوزان  ال��دويل، 
ومر  ال�ساعة  »حانت  ونوهت:  النفاد،  يف  اأخ��ذ  ال�سوري 

وقت نقل ال�سلطة مب�سوؤولية وبطرق �سلمية.«
وت�سادفت ت�سريحات راي�س مع ك�سف م�سوؤوالن بارزان 
والقيادة  البنتاغون  اأن   ،CNN�ل االأمريكية  االإدارة  يف 
داخلية  مبراجعة  يقومان  للجي�س،  التابعة  املركزية 
اأولية للقدرات الع�سكرية من اأجل اإعداد وطرح خيارات، 

حال طلب، الرئي�س باراك اأوباما، ذلك.
واأو�سح امل�سدران، رف�سا ك�سف هويتهما نظرا حل�سا�سية 
الق�سية والأنهما غري خموالن باحلديث لو�سائل االإعالم، 
�سغوطها  وا�سنطن  موا�سلة  مع  تتزامن  اخلطوة  تلك  اإن 

الدبلوما�سية واالقت�سادية على دم�سق.
ويذكر اأن وزارة اخلارجية االأمريكية اأعلنت، االثنني، 
الدبلوما�سي  طاقمها  و�سحب  دم�سق  يف  �سفارتها  اإغ��الق 
بعد رف�س ال�سلطات ال�سورية اال�ستجابة لطلبات قدمتها 
لزيادة االإجراءات االأمنية حلماية مقرات بعثتها ب�سبب 

االأحداث اجلارية يف البالد.

اإزاء  مت�ساربة  باإ�سارات  وا�سنطن  بعثت  وبالتزامن، 
دعوة  بعد  ال�سورية،  املعار�سة  ق��وات  ت�سليح  اإمكانية 
ال�سيناتور االأمريكي البارز يف �سفوف احلزب اجلمهوري، 
جون ماكني، ل�«اإن�ساء جمموعة ات�سال حول �سوريا وبناء 

حتالف« يتوىل متابعة الو�سع فيها.«
ال�سباق  خ�سر  الذي  اجلمهوري  املر�سح  ماكني  واأ�ساف 
يف  ن��ب��داأ  اأن  »يجب  اأوب��ام��ا:  ل�سالح  ال�سابق  الرئا�سي 
املعار�سة..  ت�سليح  ذلك  يف  مبا  اخليارات،  كل  مراجعة 

يجب اأن يتوقف نزف الدم.«
تدر�س  ال  االإدارة  باأن  الثالثاء،  االأبي�س،  البيت  ورد 
يف  تبحث  بل  ال�سورية،  املعار�سة  قوات  ت�سليح  احتمال 

تقدمي »م�ساعدات اإن�سانية لل�سعب ال�سوري«.
واأردف الناطق الر�سمي با�سمه، غاي كارين: »�سنوا�سل 
املطلوب..  ال�سغط  ملمار�سة  الدوليني  حلفائنا  مع  العمل 

وزيادة عزلة االأ�سد ونظامه.«
فيكتوريا  اخلارجية،  وزارة  با�سم  الناطقة  اأن  اإال 
نطرح  ال   : املعار�سة  ت�سليح  فر�سية  ت�ستبعد  مل  نوالند، 

اأي خيارات بعيدا عن الطاولة.«
اخلارجية  ووزي���رة  »الرئي�س  بالقول:  وا�ستدركت 
هو  لي�س  ل�سوريا  االأ�سلحة  من  املزيد  باأن  متامًا  اأو�سحا 
وباإنهاء  دميقراطي،  وطني  ح��وار  يف  يكمن  ال��ذي  احل��ل، 
عودة  ثم  ومن  امل��دن،  من  النظام  دبابات  و�سحب  العنف 

املراقبني ال�ستئناف مهامهم.«

718-238-6300

Free counseling by appointmentمبوعد م�سبق
زورو� مكتبنا يف ��ستوريا



م�سريات عربية تندد بالعمليات 
الع�سكرية ب�سوريا

ذمار  حمافظة  ويف  واالأردن  وقطر  عمان  �سلطنة  يف  م�سريات  خرجت 
بها  يقوم  التي  بالعمليات  وتنديدا  ال�سوري  ال�سعب  مع  ت�سامنا  اليمنية 
راأ�سها  وعلى  مناطق  عدة  يف  املدنيني  حق  يف  ال�سوري  النظامي  اجلي�س 

حمافظة حم�س.  
اأمام  احتجاجية  وقفة  والُعمانيني  ال�سوريني  مئات  نظم  م�سقط  ففي 
ال�سعب  لها  يتعر�س  التي  باملجازر  للتنديد مبا و�سفوها  ال�سورية  ال�سفارة 
ال�سوري على اأيدي قوات اجلي�س النظامي ال�سوري ومن يعرفون بال�سبيحة. 

وطالب املحتجون بطرد �سفراء  �سوريا من كل الدول العربية. 
كما خرج املئات يف حمافظة ذمار اليمنية يف م�سرية للت�سامن مع ال�سعب 
ال�سوري، وندد امل�ساركون فيها مبا �سموها جرائم  ب�سار االأ�سد  بحق ال�سعب 

ال�سوري الثائر. 
وطالب املتظاهرون حكومة الوفاق اليمنية باالعرتاف باملجل�س الوطني 

ال�سوري ورددوا هتافات مطالبة بطرد �سفري �سوريا لدى �سنعاء.
ويف االأردن ندد نا�سطون اأردنيون خالل اعت�سام قبالة ال�سفارة الرو�سية 
يف عّمان مبوقف مو�سكو املوؤيد لنظام ب�سار االأ�سد. واأوقد النا�سطون ال�سموع 

ت�سامنًا مع القتلى الذين �سقطوا بر�سا�س قوات النظام ال�سوري.
�سوريون  رع��اي��ا  تظاهر  فقد  ال��دوح��ة  القطرية  العا�سمة  يف  اأم���ا 
يف  ال�سورية  الثورة  مع  ت�سامنهم  اأعلنوا  ال�سوري،  ال�سعب  مع  ومت�سامنون 
ظل ما تتعر�س له البلدات واالأحياء ال�سورية من عمليات ع�سكرية ي�سنها 

اجلي�س النظامي.
وكان عدد من اأفراد اجلالية ال�سورية يف قطر اعت�سموا اأم�س الثالثاء 
اأمام ال�سفارة الرو�سية يف الدوحة، ورددوا �سعارات نددت بالفيتو الرو�سي 
االأمن  جمل�س  يف  �سوريا  ب�ساأن  الغربي  العربي  القرار  م�سروع  اأبطل  الذي 

الدويل .
الع�سكرية  واالقتحامات  املظاهرات  قتلى  �سور  املعت�سمون  رفع  وقد 
باللغتني  الفتات  حملوا  كما  ال�سورية.  للمدن  ال�سوري  اجلي�س  لقوات 
ورئي�س  مدفيدف  دميرتي  الرو�سي  للرئي�س  مناه�سة  والرو�سية  العربية 
مقر  بحرا�سة  القطرية  ال�سرطة  قامت  وقد  بوتني.  فالدميري  حكومته 

ال�سفارة الرو�سية اأثناء االحتجاج. 

املعار�سة ال�سورية تدعو رجال االعمال 
العرب اىل متويل عمليات اجلي�س احلر

م�سرتك  نداء  يف  احلر  ال�سوري  واجلي�س  ال�سوري  الوطني  املجل�س  دعا 
رجال االعمال ال�سوريني والعرب اىل امل�ساهمة يف متويل عمليات »الدفاع 

عن النف�س« وحماية املناطق املدنية.
دعوة  »نوجه  عنه  ن�سخة  بر�س  فران�س  تلقت  ال��ذي  البيان  يف  وج��اء 
حارة اىل رجال االعمال ال�سوريني والعرب للم�ساهمة املبا�سرة والفاعلة 
املدنية  املناطق  وحماية  النف�س  عن  الدفاع  لعمليات  امل�سروع  التمويل  يف 
يف اطار اجلي�س ال�سوري احلر، وتاأمني االمكانات الالزمة حلماية جبهتنا 

الداخلية«.
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 يف ظل تعزيزات ع�سكرية وا�سعة النطاق و انت�سار 
كثيف لالأمن والع�سكر والقنا�سة على اأ�سطح املنازل .

واأفاد نا�سط �سوري اأن الق�سف ال�ساروخي بداأ منذ 
اأحياء حم�س مع انت�سار  �ساعات الفجر االأوىل على 
دبابات اجلي�س ال�سوري يف كافة اأنحاء املدينة، فيما 
وحتتاج  خطرية  االإ�سابات  اأن  ميداين  طبيب  اأك��د 
لتدخالت �سريعة مع االإ�سارة اإىل النق�س ال�سديد يف 

املواد الطبية الالزمة الإ�سعاف اجلرحى.
واأفاد �ساهد عيان اأن الو�سع يف بابا عمرو مزر جدا 
العنيف،  الق�سف  جراء  متعرثة  االإ�سعاف  وعمليات 
م�سددا على اأن القذائف وال�سواريخ دمرت 20 منزال 

وت�سببت يف اإ�سعال عدة حرائق.
حرب حقيقية على حم�س 

 100 ب�سقوط  املحلية  التن�سيق  جل��ان  واأف���ادت 
اقتحام  اإىل  باالإ�سافة  الزبداين  بلدة  على  قذيفة 

ع�سرات االآليات الع�سكرية لعدة بلدات يف درعا. 
مبقتل  ال�سورية  للثورة  العامة  الهيئة  واأف���ادت 
اخلالدية  اأحياء  على  الق�سف  جتدد  بعد  الع�سرات 
والبيا�سة يف حم�س وبابا عمرو مع حتليق املروحيات 
الع�سكرية على ارتفاع منخف�س، يف وقت قطعت فيه 
كافة االت�ساالت واالإنرتنت عن حم�س وريفها ب�سكل 

كامل.
ن�سبية  �سهدتا حتركات  وال�سويداء  الرقة  وكانت 
الثورة بقوة  ال�سوري، ودخلتا على خط  النظام  �سد 
الع�سكري لقوات اجلي�س واالأمن  الت�سعيد  مع تزايد 

وارتكابها جمازر يف حم�س وريف دم�سق.
مع  ل��الأه��ايل  والع�سي  ب��االأي��دي  مواجهات  وبعد 
و�سقوط  �سوريا،  و�سط  �سمال  الرقة  يف  االأمن  رجال 
�سهدت  املا�سي،  االأ�سبوع  خالل  ال�سحايا  من  العديد 
مدينة ال�سويداء جنوبًا يوم اأم�س هجومًا عنيفًا على 
املتظاهرين الذي هتفوا للمدن التي تتعر�س للمجازر، 
ونفذت قوات االأمن ال�سوري حملة اعتقاالت وا�سعة 
بال�سويداء، باالإ�سافة اإىل حما�سرة الع�سرات داخل 

منازلهم.
وتعر�ست مدينة ال�سويداء جنوب �سوريا الإطالق 
اأ�سخا�س،  �سبعة  جرح  اإىل  اأدى  ما  اأم�س،  كثيف  نار 
االأمن  اإطالق  جراء  اأحدهم  مقتل  عن  اأنباء  ووردت 
حلم�س  ن�سرة  خرجت  مظاهرات  على  النار  ال�سوري 
على  ال��راب��ع  لليوم  عنيف  لق�سف  تعر�ست  ال��ت��ي 

التوايل.
كما منعت ال�سلطات �سيارات االإ�سعاف من الو�سول 
عن  بحثًا  امل��ن��ازل  من  العديد  واقتحمت  للمدينة، 
املتظاهرين الذين فروا، ح�سب الهيئة العامة للثورة 

ال�سورية.
له  تعر�ست  انتقاد  و�سط  االأح��داث  تلك  وتاأتي 
ركب  ع��ن  بالتخلف  وال�����س��وي��داء،  ال��رق��ة  حمافظة 

الثورة ال�سورية.
ال�سوري  للرئي�س  املناه�سة  املظاهرات  اأن  ورغم 
جميع  يف  خ��رج��ت  احل��اك��م،  ونظامه  االأ���س��د  ب�سار 
املدن خالل الثورة، اإال اأن ن�سبة زخمها والقمع الذي 

واجهته عرفت تفاوتا بني خمتلف املدن.
ففي حني نالت حم�س وحماة واإدلب ودرعا وريف 

التي  الع�سكرية  االأكرب من احلمالت  الن�سيب  دم�سق 
حلب  م��دن  تعر�ست  ال�سحايا،  اآالف  �سحيتها  راح 
االأ�سهر  خالل  ب�سيط  لقمع  وطرطو�س  وال�سويداء 

االأوىل من اندالع الثورة.
لكن الرقة التي يقدر عدد �سكانها مبليون ن�سمة، 
جدا  ب��اك��را  احل���راك  ب���داأت  التي  امل��دن  م��ن  تعترب 
من  منظم  بعمل  �سرعوا  الذين  النا�سطني  بوا�سطة 
ال�سوري  االإع��الم��ي  ح�سب  التون�سية،  ال��ث��ورة  اأي��ام 

املعار�س فرحان مطر.
البنية  اإن  الرقة،  من  ينحدر  الذي  مطر  ويقول 
حاولت  التي  وال�سلطات  البعث  وتاأثري  الع�سائرية، 
والرتهيب،  بالرتغيب  الع�سائر  �سيوخ  ا�سرت�ساء 
حمافظ  وه��و  حا�سم  عن�سر  وج��ود  اإىل  باالإ�سافة 
للدواء  اآ�سيا  �سركة  �ساحب  ال�سخمي  عدنان  الرقة 
واالجت��ار  وقوية  كبرية  ف�ساد  ق�سايا  يف  وامل��ت��ورط 
ب���امل���خ���درات؛ ���س��اه��م��ت يف اإب���ط���اء زخ���م احل��رك��ة 

االحتجاجية �سد االأ�سد.
مباله  �ساهم  بختيان  �سعيد  حممد  اأن  وي�سيف 
كذلك يف تقدمي الر�ساوى وحماربة كل من له عالقة 
القوات  اإىل  اإ�سافة  عمله،  عن  بف�سله  ب��احل��راك 
ما  وهو  الرقة،  حراك  واأخرت  غيبت  التي  االأمنية 
عيد  فيها  لي�سلي  املدينة  يختار  االأ�سد  ب�سار  جعل 
االأ�سحى الأول مرة خارج العا�سمة، حيث قيل اآنذاك 

اإن الرقة خارج احلراك.
لكن مع ذلك فاإن ثوار الرقة بهتافاتهم »�سو�سوا« 
الر�سمي  التلفزيون  واأج���ربوا  حينها  ال�سالة  على 
فيما  ال�سالة،  عر�س  وقت  املبا�سر  البث  قطع  على 
على  ال�سوري  الرئي�س  األقاها  كلمة  عر�س  يتم  مل 
اأهايل املدينة بالبث املبا�سر وال حتى م�سجلة ب�سب 
تداخلها مع اأ�سوات الهتافات املعار�سة، ح�سب تاأكيد 
مطر الذي كان اأعلن ا�ستقالته عن التلفزيون ال�سوري 

الر�سمي وان�سمامه للمعار�سة قبل اأ�سهر.
املدينة  اأن  الإثبات  النظام  له  �سعى  ما  اآخر  وكان 
موالية له، هو قيامه بعقد ملتقى الع�سائر فيها منذ 
اأكرث من اأ�سبوع، وهو ما اأغ�سب املحتجني الذين اأرادوا 
ال�سورية  امل��دن  جانب  اإىل  تقف  املدينة  اأن  اإثبات 

االأخرى يف وقوفها �سد القتل املتوا�سل ح�سب و�سف 
الق�سة  مبثابة  كانت  احلادثة  تلك  اأن  معتربًا  مطر، 
مع  كذلك  تزامنت  والتي  البعري،  ظهر  ق�سمت  التي 
االأخرى،  املدن  يف  ترتكب  التي  »الوح�سية«  املجازر 
االأمر الذي اأجج ال�سعور بالغ�سب لتخرج الرقة بقوة 

على النظام. 
واإزاحة  باملظاهرات  الرقة موؤخرًا  ومتثل حراك 
�سور الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد ووالده حافظ، ما 
اأدى اإىل فرار االأمن يف بع�س االأحيان، وا�سطرارهم 

لال�ستباك مع االأهايل باحلجارة والع�سي.
وت�سهد الرقة التي تعترب من املحافظات ال�سورية 
غليان،  حالة  مطر  فرحان  وف��ق  م�ساحة  الكبرية 
�سيطرة  عن  خرجت  كثرية  اأح��ي��اء  اأن  اإىل  م�سريًا 
لتحدي  دفعه  ما  وه��و  لل�سلطات،  االأمنية  القب�سة 
االأ�سد  للرئي�س  موؤيدة  م�سرية  اأي  باإخراج  احلكومة 

خالل الوقت احلايل. 
الواجهة  اإىل  خرجت  التي  ال�سويداء  مدينة  اأما 
بعد اقتحامها بعنف من قبل قوات االأمن وا�ستعمال 
االأوىل،  للمرة  املتظاهرين  �سد  فيها  احلي  الر�سا�س 
ف��اإن��ه��ا اأي�����س��ًا ك��ان��ت م��ن امل���دن ال��ت��ي خ��رج��ت فيها 
مظاهرات �سخمة خالل االأ�سهر املا�سية، كان اأكربها 
املظاهرات التي خرجت يف �ساحة ال�سعلة واأخرى يف 
�ساحة الفخار و�سط املدينة، ح�سب و�سف املعار�سة 

ال�سورية رميا فليحان.
املتظاهرين  اأن  اإىل  فليحان  الكاتبة  واأ���س��ارت 
اأحرقوا متثال حافظ االأ�سد ثالث مرات، كان اآخرها 
اأقل  لن تكون  اأن مدينتها  موؤكدة  االإثنني،  اأم�س  اأول 
من املدن االأخرى الثائرة بعدما جرى خالل اليومني 

املا�سيني.
ورغ���م ات��ه��ام ال�����س��وي��داء امل��ج��اورة ل��درع��ا مهد 
�سد  الثائرة  املدن  ركب  عن  بتخلفها  االحتجاجات، 
حكم االأ�سد، حيث مل ي�سقط فيها �سوى خم�سة قتلى 
فيها  احلراك  اأن  اإال  املا�سي،  العام  مار�س/اآذار  منذ 
وهي  نخبويًا،  كان  فليحان،  تاأكيد  ح�سب  عام  ب�سكل 
من املحافظات التي بداأ فيها االعت�سام النقابي بوقت 

مبكر من الثورة. 

م�ضتمر بازدياد  والقتلى   .. حم�س  على  حقيقية  حرب 

ال�ضوري النظام  اإ�ضقاط  ميكن  جا�ضم:ل  بن  حمد 
 ك�سفت م�سادر دبلوما�سية اأوروبية و�سرق اأو�سطية يف العا�سمة الربيطانية 
لندن اأن رئي�س الوزراء القطري- وزير اخلارجية حمد بن جا�سم اآل ثاين قد 
االأمم  مقر  يف  الن�سط  حراكه  مع  بالتزامن  دولية  دبلوما�سية  م�ستويات  اأبلغ 
اإ�سقاط  باأن  االإق��رار  من  يقرتب  اأنه  االأمريكية  نيويورك  مدينة  يف  املتحدة 

النظام ال�سوري لي�س ممكنا بدون تدخل ع�سكري دويل.
وزير  ل�سان  على  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  رف�سته  ال��ذي  االأم��ر  وه��و 
اخلارجية االأمريكية هيالري كلينتون يف لقاء خا�س مع امل�سوؤول القطري الذي 
األح بقوة على اأن تتحرك وا�سنطن ع�سكريا، ولو منفردة �سد نظام االأ�سد، اإال 
اأن امل�سوؤولة االأمريكية اأكدت اأن جل ما ت�ستطيع اأمريكا فعله يف الوقت الراهن 

هو التلويح بقدرتها على عمل من هذا النوع، مع اإ�ستحالة التنفيذ.
االأممي على  الت�سويت  �ساعات من  فاإنه قبل  الدبلوما�سية  امل�سادر  وبح�سب 
م�سروع قرار �سد �سوريا،  مل�س امل�سوؤول القطري رف�سا رو�سيا مطلقا الأي عرو�س 
مالية قطرية، اإذ اأن املندوب الرو�سي لدى االأمم املتحدة فيتايل ت�سوركني قد 
عن  تبحث  ال  مو�سكو  اأن  معه،  كالميا  ي�ستبك  اأن  قبل  القطري  للم�سوؤول  اأكد 
عرو�س وال مغريات مالية يف هذه الق�سية حتديدا، وهو ما اأثار غ�سب امل�سوؤول 
القطري، الذي �سدم الحقا بالفيتو املزدوج مع ال�سني اأي�سا، اإذ توؤكد امل�سادر اأن 
اأن الدول العربية  اأمني عام جامعة الدول العربية  اأبلغ  امل�سوؤول القطري قد 

قد تورطت يف االأمم املتحدة، واأنه ال ميكن اإ�سقاط النظام ال�سوري. 
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اأف�������راده ل��دم�����ض��ق األ�����ف م���ن  احل���ر����س ال���ث���وري الإي�������راين ي��ر���ض��ل 15 
ال�ضورية الحتجاجات  قمع  عمليات  غرفة  يف  املرابط  �ضليماين  العميد  يقودهم 

واملعار�ضة النظام  بني  الفجوات  و�ضد  للحوار  ت�ضجيعها  على  لها  ت�ضريح  اأول  يف  اأكدت 

وقواته لزوجها  دعمها  تعلن  الأ�ضد  اأ�ضماء 

 ذكرت م�سادر اإعالمية اأن احلر�س الثوري 
األ��ف��ًا من قوات  اأر���س��ل م��وؤخ��رًا 15  االإي���راين 
بال�سالح  مدججة  القد�س  فيلق  يف  النخبة 
الذي  االأ�سد  ب�سار  الرئي�س  لدعم  �سوريا  اإىل 
اأق�ساه  من  البالد  تعم  �سعبية  ث��ورة  يواجه 
واإف�ساح  التنحي  على  الإرغ��ام��ه  اأق�ساه  اإىل 
املجال الإقامة نظام دميقراطي تعددي بداًل 
�سوريا  يحكم  الذي  الواحد  احلزب  نظام  من 

منذ اأكرث من اأربعة عقود.
وتوؤكد م�سادر اإعالمية من جانب �سحيفتي 
االإ�سرائيلية  و«هاآرت�س«  الرتكية  »ال�سباح« 
وم��وق��ع »ال�����س��ح��اف��ي��ني اخل�����س��ر« االإي����راين 
الوطني  املجل�س  يف  قيادي  م�سدر  عن  نقاًل 
فيلق  قائد  اأن  هويته  عن  يك�سف  مل  ال�سوري 
موؤخرا  انتقل  �سليماين  قا�سم  العميد  القد�س 
للم�ساهمة  دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  اإىل 
الفعلية يف اإدارة القمع الدموي لالحتجاجات 
املتوا�سلة منذ 11 �سهرًا �سد النظام، وو�سفت 
�سليماين  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  امل�سادر  هذه 

باالأ�سا�سي.
الثوري  احلر�س  يف  م�سدر  اأبلغ  اأن  و�سبق 
ل�«العربية«،  ا�سمه  عن  الك�سف  ع��دم  طلب 
اأمريكية حتدثت عن تورط  ردًا على تقارير 
�سوريا  بتزويد  �سليماين  بقيادة  القد�س  فيلق 
باالأ�سلحة، اأن اإيران مل تتدخل حتى االآن يف 
�سوؤون �سوريا الداخلية، واأنها تعترب ما يجري 
يف �سوريا �ساأنًا داخليًا لكنها ملتزمة يف الوقت 
نف�سه باتفاقية دفاعية معها واأنها لن ترتك 

العتداء  تعر�سها  ح��ال  يف  لوحدها  �سوريا 
خارجي.

اخل�سر«  »ال�سحافيني  موقع  وذك��ر  ه��ذا 
اليوم  عنه  احل��دي��ث  يتم  »م��ا  اأن  االإي����راين 
بداأ  قد  كان  القد�س  فيلق  تدخل  بخ�سو�س 
اإليه يف تقرير  اأ�سرنا  اأ�سهر حيث  قبل ت�سعة 
خلربائنا بتاريخ 17 مايو 2011 وك�سفنا عن 
انتقال مقر تابع للحر�س الثوري اإىل �سوريا«.
اال�ستفادة من الطريان املدين لنقل العتاد

الذي  ال�سابق  التقرير  ن�سر  املوقع  واأع��اد 
جاء فيه :«اأر�سل احلر�س الثوري يف االأ�سابيع 
املا�سية جمموعة مكونة من 65 �سخ�سا باأربعة 
طائرات حمملة بالعتاد واالأ�سلحة اإىل دم�سق 
التي  �سهر،  الثانية، يف خالل  املرة  تلك  وتعد 
يتم فيها اإر�سال قوى اأمنية وع�سكرية وعتاد 

من طهران اإىل دم�سق عرب الطريان املدين«.
وذكر اخلرباء للموقع: »اإن هذه الطائرات 
بني  عادية  برحالت  تقوم  االإيرانية  املدنية 
طهران ودم�سق حتى ال تثري ال�سكوك، حت�سبا 
الأي عملية ر�سد لها«، م�سيفني اأن قائد فيلق 
العقيد  ال��ث��وري،  للحر�س  التابع  االأم��ر  ويل 
يف  املرابطة  ال��ق��وات  يقود  م��ن  ه��و  ج��ب��اري، 

دم�سق.
ح�سور  ع��ن  �سابقة  ت��ق��اري��ر  وحت��دث��ت 
الع�سكريني  وامل�ست�سارين  اخلرباء  من  اأعداد 
اإيرانيني  قنا�سة  تواجد  عن  كما  دم�سق  يف 
اإىل  ي�سري  احلديث  التقرير  اأن  اإال  هناك، 
اإر�سال 15 األفا من القوات اخلا�سة من فيلق 

واملحوري  الر�سمي  التواجد  واإىل  القد�س 
اإىل  �سليماين  قا�سم  اأي  القوات  هذه  لقائد 

جانب الع�سكريني ال�سوريني.
اإيران تدافع عن نف�سها ولي�س عن ب�سار 

االأه���وازي  الت�سامن  ح��زب  ع�سو  وق��ال 
ناهي  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال�����س��وؤون  يف  واخل��ب��ري 
�ساعدي: »لي�س من امل�ستغرب اأن تر�سل اإيران 
النظام  لنجدة  قواتها  م��ن  االأع����داد  ه��ذه 
ال�سوري فاملتوقع اأكرب، حيث �سرتمي طهران 
واالقت�سادي  واالأمني  الع�سكري  ثقلها  بكل 
اإىل جانب النظام ال�سوري مهما كلفها االأمر، 
الأنها تنظر اإىل هذه املعركة اىل اأنها معركة 
ال�سوري  النظام  م�سري  حت��دد  ال  م�سريية، 

فح�سب بل م�سري النظام االإيراين اأي�سا«.
يت�سوره  مل��ا  وخ��الف��ا  ���س��اع��دي،  وح�سب 
عن  ي��داف��ع  ال  االإي����راين  ال��ن��ظ��ام  البع�س، 
النظام ال�سوري دعما منه ملا مي�سى ب�«جبهة 

املمانعة« يف مواجهة اإ�سرائيل. 
وي��ذك��ر ���س��اع��دي اأن���ه ك��ان اأم���ام طهران 
فر�ستني لتتوقف عن عر�س الع�سالت وتنفذ 
تهديداتها �سد اإ�سرائيل فعليا ولكنها ف�سلت 
عندما  االأوىل  الفر�سة  ال�سعارات:  اإط��الق 
يف  مدمر  اإ�سرائيلي  لهجوم  لبنان  تعر�ست 
والثانية  مت��وز،  بحرب  عرفت   ،  2006 عام 
يف نهاية عام 2008 وا�ستمرت حتى بدايات 
اإ�سرائيلي  2009 حيث تعر�ست غزة لهجوم 
كثيف، ويف احلالتني مل حترك طهران �ساكنا 
والتهديد  واال�ستنكار  بالتنديد  واكتفت 

املعتاد.
نرى  ال��ي��وم  »ول��ك��ن  �ساعدي:  وي�ستطرد 
طهران بداأت ترمي بثقلها اإىل جانب النظام 
ال�سوري  النظام  اأن  ت�سعر  الأن��ه��ا  ال�سوري 
ب�سار  الرئي�س  وبات  حقيقي  خلطر  معّر�س 
واإذا  االأر����س،  على  ال�سيطرة  يفقد  االأ�سد 
طهران  �ستفقد  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  �سقط 
االأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ام��ت��دادات��ه��ا 

يف  االأزم���ات  خلق  ورق��ة  يدها  م��ن  وت�سقط 
املنطقة بذريعة الت�سدي الإ�سرائيل«.

»نحن  قال:  اإيراين  ع�سكري  م�سدر  وكان 
نرى حتى ال�ساعة اأن الو�سع يف �سوريا جيد«، 
اإيرانية  �سورية  ات�ساالت  وجود  اإىل  م�سريا 
»اإن  واأ����س���اف:  ه��ن��اك،  االأو����س���اع  لتقييم 
جيدة  االأم��ور  اإن  يقولون  �سوريا  يف  اإخواننا 

وهم يتوقعون احل�سم يف غ�سون �سهرين«.

للمرة  ال�سوري،  الرئي�س  زوج��ة  االأ�سد،  اأ�سماء  تكلمت   
وذلك  املا�سي،  مار�س/اآذار  يف  االنتفا�سة  بدء  منذ  االأوىل 
عرب ر�سالة، منمقة التعابري، بعثت بها اإىل �سحيفة »التاميز« 

اللندنية، واأكدت فيها دعمها لزوجها وللحوار.
اأن  يظهر  مكتبها،  قبل  من  اأر�سلت  اإلكرتونية  ر�سالة  ويف 
اأ�سماء االأ�سد تقدم الدعم الكامل لزوجها ولقواته االأمنية 
ت�سجيع  تدعي  اأي�سا  ولكنها  املعار�سة،  �سحق  حماولتهم  يف 

احلوار وموا�ساة املكلومني.
اإىل  اأ�سماء  مكتب  من  املر�سل  االإلكرتوين  الربيد  وي�سري 
اأن: »الرئي�س هو رئي�س �سوريا، ال رئي�س ف�سيل من ال�سوريني، 

وتوؤيده ال�سيدة االأوىل يف هذا الدور«.
االأوىل  ال�سيدة  اأعمال  جدول  يزال  »ال  الربيد:  ويكمل 
املزدحم جدًا يرتكز على دعم اجلمعيات اخلريية املختلفة 
التي منذ القدم كانت تهتم بها، وكذلك يرتكز على التنمية 
وهذه  احلاجة.  ح�سب  الرئي�س  دعم  عن  ف�سال  الريفية، 
اإنها  الفجوات وت�سجيع احلوار.  �سد  اأي�سًا يف  االأيام ت�سارك 

ت�ستمع وتوا�سي اأ�سر �سحايا اأعمال العنف«.
اأر�سلت اأ�سماء االأ�سد هذه الر�سالة بعدما كانت »التاميز« 

ميكن  م��اذا  فيه  ت�ساءلت  مقاال  املا�سي  االأ�سبوع  ن�سرت  قد 
المراأة ذكية ومتعلمة ترعرعت يف بريطانيا الليربالية ولها 
الذبح  بعمليات  تفكر  اأن  اجليدة،  االأعمال  من  طويل  �سجل 
املتظاهرين من قبل قوات االأمن  والتعذيب وال�سجن الآالف 

التابعة لزوجها.
اأ�سلها  �سنية  اأ�سرة  ابنة  هي  االأ�سد  ال�سيدة  اأن  ويذكر 
القمع  عمليات  اأكرث  ت�سهد  التي  املدينة  حم�س،  مدينة  من 
وح�سية، وتزامنت هذه الر�سالة مع ت�سعيد خطري من قبل 

النظام ال�سوري لك�سر املعار�سة.
وتوؤكد م�سادر تعرف اأ�سماء االأ�سد جيدًا اأن هذه االأخرية 
قد قراأت املقال املذكور، ويعتقد اأن يكون بريدها االإلكرتوين 
اأحد  منذ  الدولية  االإع��الم  و�سائل  مع  لها  توا�سل  اأول  هذا 
ع�سر �سهرا. وقبل االنتفا�سة كانت ال�سيدة االأوىل العربية 
اأغلفت  على  تظهر  كانت  حيث  االإع��الم،  يف  ظهورًا  االأك��رث 

املجالت الغربية.
اخلرباء  قبل  من  غا�سبا  ا�ستقباال  الر�سالة  هذه  ولقيت 
االأ�سد  اأ�سماء  ه��وؤالء  واتهم  املعار�سة،  ون�سطاء  ال�سوريني 

باتباع �سلوك النعامة، واأنها تنم عن »نفاق ال يحتمل«.



اإن  الفروف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزير  قال 
يقرره  اأن  يجب  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  م�سري 
ال�سلطة  ب��ني  مفاو�سات  يف  اأنف�سهم«  »ال�����س��وري��ون 
واملعار�سة، ودعا الدول التي لها تاأثري على املعار�سة 

اأن حتثها على احلوار مع النظام.
ومل يرد الفروف على �سوؤال -يف موؤمتر �سحفي يف 
مو�سكو، بعد عودته من زيارة لدم�سق- عن ما اإذا كان 
قد بحث مع االأ�سد احتمال تنحيه من ال�سلطة؟ وقال 
نتيجة  تكون  اأن  يجب  وطني  حوار  اأي  خال�سة  »اإن 
جميع  من  ومقبولة  اأنف�سهم  ال�سوريني  بني  اتفاق 

ال�سوريني«.
وو�سف الفروف ا�ستدعاء عدد من الدول �سفراءها 
من �سوريا واآخرها دول جمل�س التعاون اخلليجي باأنه 
»غري منطقي« وال ي�ساهم يف تطبيق اخلطة العربية 

حلل االأزمة يف هذا البلد.
اأن  اأعتقد  ال  املنطق،  ه��ذا  نفهم  ال  »اإننا  واأ���س��اف 
لتطبيق  مالئمة  ظروفا  يوجد  ال�سفراء  ا�ستدعاء 
اأي  نتيجة  اأن  واعترب   .« العربية  اجلامعة  مبادرة 
»يجب  �سوريا  يف  الدماء  اإراقة  اإنهاء  ب�ساأن  حمادثات 
مو�سكو  ال��ت��زام  يك�سف  م��ا  وه��و  م�سبقا«،  حُت��دد  اأال 
كي  االأ�سد  على  والعربي  الغربي  لل�سغط  مبعار�ستها 

يتخلى عن ال�سلطة.
باجلامعة  م�سوؤول  م�سدر  نفى  اأخ��رى،  ناحية  من 
اجلامعة  �سحب  عن  تردد  ما  االأربعاء  اليوم  العربية 
بعثة املراقبني التابعة لها واملتواجدة حاليا يف دم�سق 

عقب تعليق اأعمالها. 
اجلامعة  اإن  االأملانية  االأنباء  لوكالة  امل�سدر  وقال 
العربية طالبت رئي�س البعثة ب�سرورة اإعطاء عطلة 
رئا�سة  على  فقط  واالإبقاء  دولهم  لزيارة  للمراقبني 
عدد  يتجاوز  ال  بحيث  العمليات،  وغ��رف��ة  البعثة 
من  ق��رار  اتخاذ  حلني  اأف��راد  ع�سرة  البعثة  اأع�ساء 
قرار  التخاذ  املقبل  االأح��د  املقرر  اجلامعة  جمل�س 

نهائي ب�سحب البعثة، اأو االإبقاء عليها. 
واأو�سح اأن بعثة املراقبني ذهبت اإىل �سوريا يف اإطار 

يت�سمن  والذي  دم�سق  مع  املوقع  الربوتوكول  تنفيذ 
يجعل  ما  بتنفيذها،  �سوريا  تلتزم  »مل  بنود  خم�سة 
وا�ستمرارها  جمدية،  غري  �سوريا  يف  املراقبني  مهمة 
يحتاج اإىل اآلية جديدة للعمل وبروتوكول جديد وهو 

االأمر الذي قوبل برف�س �سديد من دول عربية«. 
وكانت ثماين دول عربية م�ساركة يف البعثة �سحبت 
مراقبيها اعرتا�سا على ممار�سات النظام ال�سوري �سد 
ال�ست  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وه��ي  �سعبه، 
وقطر  والبحرين  واالإم���ارات  والكويت  )ال�سعودية 

و�سلطنة عمان( اإ�سافة اإىل االأردن واملغرب. 
املتحدة  ال��والي��ات  قادتها  جهود  ف�سلت  اأن  وبعد 
االأمن  جمل�س  يف  توافق  اإىل  للتو�سل  عربية  ودول 
رو�سيا  من  كل  ا�ستخدام  بعد  املتحدة  ل��الأمم  التابع 
القرار،  م�سروع  �سد  )الفيتو(  النق�س  حق  وال�سني 
املجتمع  انق�سام  خماطر  اإن  املحللني  بع�س  يقول 
لالنق�سامات  مثرية  حرب  ب�سبب  فريقني  اإىل  الدويل 
تتزايد، فالعوامل القابلة لالنفجار موجودة بالفعل.

مبعهد  ال�سورية  ال�سوؤون  خبري  تابلر،  اأندرو  وقال 
باأن  خطر  »هناك  االأدن��ى  ال�سرق  لدرا�سات  وا�سنطن 
هذا  يف  ي�سري  اإنه  بالوكالة،  �سراع  اإىل  االأمر  يتحول 

االجتاه بالفعل«.
خمتلفة  دوال  االآن  �سرنى  اأننا  »اأعتقد  واأ���س��اف 
باملنطقة تراهن على اجلي�س ال�سوري احلر، االأ�سلحة 
يدخل  املزيد  االآن  و�سرنى  بالفعل  لبنان  من  تدخل 
اجلميع  رو�سيا.  من  اأو  وال��ع��راق  وتركيا  االأردن  من 

�سيبدوؤون العمل يف هذا املناخ«.
ومن جانبه، قال ال�سيناتور اجلمهوري جون ماكني 
ع�سو جمل�س ال�سيوخ االأمريكي اأم�س الثالثاء »اأعتقد 
اأن علينا اأن ن�ساعدهم واأعتقد اأن علينا اأن نبحث عن 
جمموعة  اأي  على  اأنه  اإىل  م�سريا  مل�ساعدتهم«،  �سبل 
ذلك  يف  مبا  اخل��ي��ارات  كل  بحث  �سوريا  ب�ساأن  عمل 

امل�ساعدة الع�سكرية.
�سيء  ك��ل  ي��ك��ون  اأن  يجب  اأن���ه  »اأع��ت��ق��د  واأ���س��اف 
الو�سيلة  �ستكون  ماذا  ب�ساأن  الطاولة  على  مطروحا 

االأك��������رث ف��ع��ال��ي��ة 
الإي��������ق��������اف ه�����ذه 

املذبحة«.
وت���ق���ول رو���س��ي��ا 
واإي�����������ران اإن���ه���م���ا 
على  دم�سق  حت��ث��ان 
اإ�سالحات  اإج����راء 
ما  ترف�سان  لكنهما 
مبحاولة  و���س��ف��ت��اه 
الغرب  عليها  ي�سرف 

لالإطاحة بحكومة تعد واحدة من اأوثق حلفائهما.
ويخ�سى البع�س يف وا�سنطن من اأن يتجه الو�سع يف 
احلرب  غرار  على  بالوكالة  حرب  اإىل  املطاف  نهاية 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  ك��ل  خا�ستها  التي  ال��ب��اردة، 
واأفغان�ستان  واأفريقيا  الالتينية  اأمريكا  يف  ورو�سيا 
اأو  املتحالفة  احلكومات  ت�سلحان  فكانتا  وغ��ريه��ا، 

املتمردين الذين يقاتلونها.
ولها  ل�سوريا  ال�سالح  تبيع  -التي  رو�سيا  ٌتظهر  ومل 
البحر  على  املطل  �ساحلها  على  ع�سكرية  ق��اع��دة 

املتو�سط- اأي موؤ�سرات على التخلي عن حليفتها.
الفروف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ام 
ملتزم  االأ�سد  اإن  وقال  الثالثاء،  اأم�س  دم�سق  بزيارة 
�سيا�سية.  اإ�سالحات  قريبا  و�سيجري  العنف  بوقف 
م�سى  فيما  االإ�سالحات  بهذه  وعد  قد  االأ�سد  وك��ان 

لكنه مل ينفذها.
املتحدة  الواليات  �سفري  ك�سف  نف�سه،  ال�سياق  يف 
منح  يف  متانع  ال  بالده  اأن  اإن�سر  هرني  اجلزائر،  لدى 
من  كجزء  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  للرئي�س  احل�سانة 

�سفقة لتفادي اندالع حرب اأهلية. 
اخل��رب  �سحيفة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  -يف  اإن�����س��ر  وق����ال 
اجلزائرية ن�سرت اليوم االأربعاء- اإن تطورات الو�سع 
يف �سوريا بلغت درجة من التعقيد، واإن »الفيتو الرو�سي 
وال�سيني لي�س النهاية، بل على العك�س بداية العمل 

الإيجاد خمرج لالأزمة ال�سورية وتنحي الرئي�س«. 

حذر رئي�س الوزراء الرو�سي فالدميري 
الت�سرف  من  الدولية  االأ���س��رة  بوتني 
على  اأن  معتربا  �سوريا،  حيال  »بتهور« 
ال�سعب ال�سوري اأن يقرر م�سريه بنف�سه، 
ولندن  وا�سنطن  م��ن  ك��ل  �سككت  فيما 
اخلارجية  وزير  زيارة  بنتائج  وباري�س 
وبتعهدات  الف��روف  �سريغي  الرو�سية 

ووعود الرئي�س ب�سار االأ�سد . 
وزير  فيه  اأعلن  وق��ت  يف  ه��ذا  ياأتي 
اأوغلو  داود  اأحمد  الرتكي  اخلارجية 
االأم��ريك��ي��ة  ن��ظ��ريت��ه  يلتقي  -ال����ذي 
اأن  االأرب��ع��اء-  اليوم  كلينتون  هيالري 
تركيا تعمل على عقد موؤمتر دويل »يف 
ال�سورية  االأزم��ة  حول  فر�سة«  اأق��رب 

مب�ساركة اأطراف اإقليمية ودولية. 
ونقلت وكاالت االأنباء الرو�سية عن 
بوتني قوله »بالطبع نحن ندين العنف 
اأال نت�سرف  اأيا كان م�سدره، لكن يجب 
ال�سوري  ال�سعب  اأن نرتك  بتهور. علينا 
هي  مهمتنا  اأن  واأ�ساف  م�سريه«.  يقرر 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  اأي  دون  امل�ساعدة 
اإ�سارة اإىل الدول الغربية  التدخل، يف 

التي تطالب خ�سو�سا برحيل االأ�سد.
�سريغي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
التقى  حيث  دم�سق  من  العائد  الفروف 
االأ�سد، اأعلن يف وقت �سابق االأربعاء اأن 
م�سري االأخري »يجب اأن يقرره ال�سوريون 
بني  مفاو�سات  خ��ت��ام  يف  باأنف�سهم«، 

ال�سلطة واملعار�سة.
عّما  �سوؤال  على  الف��روف  يجب  ومل 
احتمال  االأ���س��د  مع  بحث  قد  ك��ان  اإذا 
تنحيه من ال�سلطة، وقال »اإن خال�سة 
نتيجة  تكون  اأن  يجب  وطني  حوار  اأي 
ومقبولة  اأنف�سهم  ال�سوريني  بني  اتفاق 

من جميع ال�سوريني«.
من  عدد  ا�ستدعاء  الفروف  وو�سف 
واآخرها  �سوريا  من  �سفراءها  ال��دول 

باأنه  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
تطبيق  يف  ي�ساهم  وال  منطقي«  »غ��ري 
هذا  يف  االأزم���ة  حلل  العربية  اخلطة 

البلد. 
زي��ارة الف��روف مل ترق  نتائج  ولكن 
فقد  بها،  �سككت  التي  واأوروب��ا  الأمريكا 
اآالن  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
االأرب��ع��اء  اإذاع���ي  ت�سريح  يف  جوبيه 
االإط��الق« تعهدات  اأنه ال ي�سدق »على 
واعترب  الف��روف،  زي��ارة  خ��الل  دم�سق 
الأعمال  حد  -بو�سع  الوعود  تلك  اأن 
لن  للتالعب  »حماولة  جمرد  العنف- 

ننخدع بها«. 
ويف ال�سياق نف�سه قال رئي�س الوزراء 
يف  االأربعاء  كامريون  ديفد  الربيطاين 
اإن »ثقته  العموم  اأمام جمل�س  كلمة له 
اإىل  قليلة جدا« بنتائج زيارة الفروف 

دم�سق.
وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وك���ان���ت 
نوالند  فيكتوريا  االأمريكية  اخلارجية 
املجتمع  ي�سكك  مل��اذا  »ت��درك��ون  قالت 
التعهدات(  ه��ذه  )يف  باأ�سره  ال���دويل 
املقرتحات  يعيد  االأ�سد  اأن  نرى  عندما 
من  بدال  اأ�سهر  منذ  قدمها  التي  نف�سها 

االهتمام بو�سع حد للعنف« يف �سوريا.
با�سم  الناطق  و�سف  ال�سني،  ويف 
وزير  ت�سريحاِت  ه��ن��اك،  اخل��ارج��ي��ة 
التي  هيغ  وليام  الربيطاين  اخلارجية 
»خيانة  باأنه  ال�سيني  الفيتو  و�سفت 
م�سوؤولة.  غري  باأنها  ال�سوري«  لل�سعب 
اإن هدف الفيتو  وقال امل�سوؤول ال�سيني 
امل�سالح  على  احلفاظ  هو  اإمنا  ال�سيني 

طويلة االأمد لل�سعب ال�سوري.
يف غ�سون ذلك يتوقع اأن يوافق وزراء 
خارجية االحتاد االأوروبي على حزمة 
جديدة من العقوبات �سد �سورية خالل 
املركزي  بنكها  م�ستهدفني  اأ�سبوعني، 

و�سادراتها من الفو�سفات والذهب وفق 
ما ذكره دبلوما�سي اليوم االأربعاء. 

يكون  رمب��ا  اإن��ه  الدبلوما�سي  وق��ال 
ت���اأث���ريا على  ل��ل��ع��ق��وب��ات اجل���دي���دة 
»االقت�ساد اليومي« ل�سورية لكن »لي�س 
للغاية«  �سئيلة  خيارات  �سوى  اأمامنا 
للعزلة  االأ����س���د  حت���دي  اإىل  م�����س��ريا 

الدولية املتنامية.
واأ�ساف اأن االحتاد االأوروبي ي�ستعد 
اأي�سا لعقد اجتماع مع اجلامعة العربية 
واالأمم املتحدة على غرار اإحدى اللجان 
ملواجهة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  اأن�سئت  ال��ت��ي 
الوقت  يف  م�ستبعدا  ليبيا،  يف  االزم��ة 

نف�سه اأي خيار ع�سكري.
ال�سابقة  اأن  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  واأك����د 
وقال  اجلميع،  ذه��ن  يف  ماثلة  الليبية 
اإفريقيا  وجنوب  وال��ربازي��ل  الهند  اإن 
العربية  ال��دول  بع�س  اإىل  باالإ�سافة 

اأعربت عن »حتفظات« اإزاء الق�سية. 
اأوروب���ي���ة فر�س  واق��رتح��ت دول���ة 
حظر على الرحالت اجلوية التجارية 
خالف  حمل  االق��رتاح  لكن  �سوريا،  اإىل 
ذلك  اأن  اإىل  م�سريا  للدبلوما�سي  وفقا 
امل�ساعدات  ت�سليم  م�ساألة  يعقد  رمب��ا 

االإن�سانية.
االأوروب�����ي- االحت����اد  ي�ستعد  ك��م��ا 

كاإجراء احتياطي- الإجالء رعاياه من 
�سوريا،

فرق  واالأردن  لبنان  اإىل  اأوفد  ولهذا 
اآالف  لعودة  ب��االإع��داد  مكلفة  خ��رباء 
واأي�سا  �سوريا،  يف  املقيمني  االأوروب��ي��ني 
ا�ستدعى  ح��ال  يف  اأخ���رى  دول  رع��اي��ا 

االأمر ذلك. 
اأن��ه  الدبلوما�سيني  اأح���د  واأو���س��ح 
»ا�ستعداد لالأ�سواأ«، لكن على االحتاد اأن 
يكون م�ستعدا على �سبيل االحتياط من 

خالل تن�سيق اجلهود يف املنطقة. 
من جانبه قال رئي�س املجل�س الوطني 
رو�سيا فقدت  اإن  ال�سوري برهان غليون 
ال�سعب  من  و�سيكون  م�سداقيتها  كل 
اإذا  حمتملة  ت�سوية  اأي  يف  اإ�سراكها 
وانتقد  احل���ايل.  نهجها  يف  ا�ستمرت 
وحديَثه  لدم�سق  الفروف  زيارة  ب�سّدة 

عن تدّخل اأجنبي يف ال�ساأن ال�سوري. 
االإخ���وان  جماعة  طالبت  ب��دوره��ا 
بالدها  حكومة  االأردن  يف  امل�سلمني 
ب�����س��ح��ب ���س��ف��ريه��ا م���ن دم�����س��ق وط���رد 
احتجاجا  عّمان  من  ال�سوري  ال�سفري 
املطالبني  املدنيني  بحق  »امل��ج��ازر  على 

باحلرية والكرامة« يف �سوريا.
من ناحية اأخرى، نفى م�سدر م�سوؤول 
�سحب  عن  تردد  ما  العربية  باجلامعة 
لها  التابعة  املراقبني  بعثة  اجلامعة 
واملوجودة حاليا يف دم�سق عقب تعليق 

اأعمالها.
وقال امل�سدر لوكالة االأنباء االأملانية 
البعثة  رئ��ي�����س  ط��ال��ب��ت  اجل��ام��ع��ة  اإن 
للمراقبني  عطلة  اإع��ط��اء  ب�����س��رورة 
ل��زي��ارة دول��ه��م واالإب���ق���اء ف��ق��ط على 
رئا�سة البعثة وغرفة العمليات، بحيث 
ع�سرة  البعثة  اأع�ساء  عدد  يتجاوز  ال 
اأف���راد حل��ني ات��خ��اذ ق���رار م��ن جمل�س 
املقبل  االأحد  اجتماعه  املقرر  اجلامعة 
اأو  البعثة،  ب�سحب  نهائي  قرار  التخاذ 

االإبقاء عليها. 
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ب�ضوريا ال��ت��دخ��ل  م��ن  حت���ذر  م��و���ض��ك��و 

هولندا تن�ضم لباقى دول اأوربا 
وت�ضتدعى �ضفريها لدى دم�ضق للت�ضاور

 

عنف  ب�ساأن  للت�ساور  �سوريا  لدى  �سفريها  ا�ستدعاء  هولندا  ق��ررت   
احلكومة �سد املحتجني على حكم الرئي�س ب�سار االأ�سد.

»نظرا  اإنه  الهولندى،  روزينثال، وزير اخلارجية  الدكتور يورى  وقال 
الهولندية  ال�سلطات  ق��ررت  ل�سعبه  دم�سق  فى  النظام  قمع  لتفاقم 

ا�ستدعاء �سفريها لدى �سوريا للت�ساور.
واأ�ساف الوزير اأن ال�سفري �سيعود خالل يوم اأو يومني اإىل دم�سق مرة 

اأخرى، على حد اأق�سى، ال�ستكمال عمله هناك.
االأوروب��ى فر�س عقوبات من خالل  اأخ��رى، يدر�س االحتاد  من جهة 
جتميد اأ�سول البنك املركزى ال�سورى ومعظم التعامالت معه، كما �ست�سمل 
من  وغريه  والذهب  واالأملا�س  الفو�سفات  وت�سدير  ا�سترياد  على  حظرا 
املعادن النفي�سة، على اأن يكون القرار النهائى فى 27 فرباير حني يلتقى 
وزراء خارجية االحتاد االأوروبى فى بروك�سل، لكن ميكن اأن يحدث ذلك 

اأي�سا قبل هذا املوعد.

الرئي�س حممد ن�ضيد يقّدم ا�ضتقالته 
جتّنبًا ل�ضتخدام القّوة!

اأ�سابيع  اأم�س، ا�ستقالته، بعد  قّدم رئي�س جزر املالديف حممد ن�سيد، 
من ا�سطرابات �سيا�سية اأدت اإىل مترد لعنا�سر ال�سرطة و�سفته الرئا�سة 
اأول رئي�س منتخب  باأنه حماولة انقالب. واأعلن ن�سيد )44 عامًا(، وهو 
دميوقراطيًا جلزر املالديف، ا�ستقالته يف موؤمتر �سحايف بّثه التلفزيون، 
الراهن،  الو�سع  يف  للبالد  اأف�سل  �ستكون  ا�ستقالته  اأن  اإىل  االأمر  وعزا 
با�ستخدام  يحكم  اأن  يتمنى  الذي  ال�سخ�س  ل�ست  الأنني  »اأ�ستقيل  وقال 
اأن بقاء احلكومة يف ال�سلطة �سيتطلب ا�ستخدام القوة  القوة... اأعتقد 
اإذا  اأنه  اأعتقد  الأين  »اأ�ستقيل  واأ�ساف  باملواطنني«.  االأذى  �ستلحق  التي 
ا�ستمرت احلكومة يف ال�سلطة فمن املرّجح اأن تواجه تاأثريات خارجية«. 
وقال اإنه يعتقد اأنه اأجنز الكثري لبالده يف ال�سنوات الثالث التي ق�ساها 
يف ال�سلطة. وبعيد ا�ستقالته، عني ن�سيد نائبه حممد وحيد رئي�سًا حتى 

نهاية والية الرئي�س امل�ستقيل يف ت�سرين الثاين2013.
ويف �سياق مت�سل، ذكر بيان للحكومة ن�سر على موقع الرئي�س يف �سبكة 
لب�سط  الدولة  موؤ�س�سات  كل  مع  �ستعمل  املالديف  »حكومة  اأن  االإنرتنت 
ال�سالم واال�ستقرار يف مايل«. واأ�ساف البيان اأن »حكومة املالديف تدعو 

املواطنني اإىل الهدوء وتقدمي الدعم من اأجل تثبيت اال�ستقرار«.
�سعيد، اجلي�س  املالديف، ح�سن  املعار�سة يف  اأحد قادة  بدوره، طالب 
باإبقاء ن�سيد يف التوقيف االحتياطي لريد على اتهامات بالف�ساد و�سوء 

ا�ستخدام ال�سلطة.
واأ�ساف اأن »ا�ستقالة ن�سيد تعطي قوى املعار�سة فر�سة الإعادة الف�سل 
الرئي�س  متهمًا  الق�ساء«،  وا�ستقاللية  وال�سلطة  الق�ساء  بني  الد�ستوري 
اأف�سدتها  واليته  الأن  بلد«،  لبناء  ذهبية  فر�سة  »اأه��در  باأنه  امل�ستقيل 

املح�سوبية والف�ساد، وانتهاك الد�ستور.
وهو  منزله  يف  االآن  حتى  موجود  ن�سيد  اأن  اجلي�س  اأعلن  جهته،  من 

يتمتع باحلرية.
اأن  �سابق  وق��ت  يف  اأك��د  قد  املالديف  حكومة  با�سم  متحدث  وك��ان 
وجنود  ال�سرطة  يف  عنا�سر  ان�سمام  بعد  انقالب  حماولة  ت�سهد  البالد 
والتلفزيون  االإذاعة  هيئة  على  و�سيطرتهم  معار�سني،  متظاهرين  اإىل 
يف«  تي  »يف  اإذاع��ة  ب��ّث  املتظاهرون  وب��داأ  �سي«.  بي  اأن  »اأم  احلكومية 
»تي  ا�سم  اأطلقوا عليها  التي  االإذاعة احلكومية  املعار�سة على ترددات 

يف اأم«.
وقال املتحدث با�سم اجلي�س، الكولونيل عبد الرحيم عبد اللطيف، اإن 
قواته ا�ستخدمت الغاز امل�سيل للدموع والر�سا�س املطاط خالل �سدامات 
يف  اجلي�س  قيادة  مقر  اأمام  احت�سدوا  الذين  وال�سرطة  املتظاهرين  مع 

العا�سمة.
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اجتماع  يف  القذايف  �ضورة  ظهور 
�ضديدًا ذعرا ً  يثري  الليبية  احلكومة 

رف�س م�ضروع منع النقاب بهولندا

اأم�سرتدام 
هولندا  يف  الدولة  جمل�س  رف�س 
-وهو اأعلى هيئة ق�سائية ا�ست�سارية- 
تزمع  الذي  النقاب  منع  قانون  م�سروع 
احلكومة املتحالفة مع اليميني املتطرف 
املقبل،  العامل  تنفيذه  فيلدرز  خريت 
معتربا اأنه اختيار �سخ�سي واأن الن�ساء 
اأنف�سهن هن املعنيات بقرار لب�س النقاب 

اأو عدمه. 
و�سوت جمل�س الوزراء الهولندي يف 
يناير/ كانون الثاين املن�سرم على قرار 
وفر�س  للوجه  املغطية  املالب�س  منع 

غرامة مالية على املخالفات. 
وثيقة  مبوجب  القرار  ذلك  وجاء 
حزب  مع  الأقلية  حكومة  اتفاق 
فيلدرز،  خريت  يتزعمه  الذي  احلرية 
القوانني  من  جمموعة  بفر�س  تق�سي 
الأ�سول  ذوي  الأجانب  على  ال�سارمة 
غري الأوروبية مبا يف ذلك منع النقاب، 
مقابل دعم احلزب للحكومة يف الربملان 

دون اأن يكون م�ساركا فيها.
الدولة رف�سه مل�سروع  وعلل جمل�س 
اختيار  اللبا�س  باأن  النقاب  منع  قانون 

�سخ�سي، مو�سحا يف الوثيقة التي وجهها 
اإىل احلكومة والغرفة الأوىل والثانية اأن 
منع ارتداء النقاب »يتعار�س مع حرية 
الت�سريعات  كل  ت�سمنها  التي  التدين 

الوطنية والدولية«. 
اأن  ا�ست�سارته  يف  املجل�س  واأو�سح 
الو�سع  حتدد  التي  هي  نف�سها  املراأة 
الذي ميكن اأن تكون عليه �سواء بتغطية 
ولي�ست  مك�سوفا  تركه  اأو  وجهها 
القرارات احلكومية، وذلك ردا على ما 
ذهبت اإليه احلكومة من اأن منع النقاب 
بني  امل�ساواة  مبداأ  يعار�س  اأنه  �سببه 
ال�سعور  على  ويبعث  والرجل  املراأة 

با�سطهاد املراأة.
يبعث  النقاب  اإن  احلكومة  قول  اأما 
بالأمان  الإح�سا�س  وعدم  اخلوف  على 
فقال  العامة،  الأماكن  يف  النا�س  لدى 
بعدم  الإح�سا�س  اإن  الهولندي  املجل�س 
قانون  لإحداث  اأر�سية  يوفر  ل  الأمان 

يحرم الآخرين من حق �سخ�سي.
ملزمة  لي�ست  احلكومة  اأن  ورغم 
با�ست�سارة جمل�س الدولة، فاإن قانونيني 
تتغا�سى عن  اأن  ت�ستطيع  ل  اأنها  يرون 

اأفقا  يفتح  ما  وهو  ال�ست�سارة،  هذه 
تاأخري  البالد واحتمال  اأو�سع يف  حلوار 

تنفيذ م�سروع قانون منع النقاب.
معار�سون 

اإدارة  جمل�س  من  م�سوؤول  عرب  وقد 
ال�سرطة الهولندية الأ�سبوع املا�سي يف 
الهولندية  القناة  على  تلفزيوين  برنامج 
النقاب  قانون حظر  تنفيذ  ا�ستحالة  عن 
يف الأماكن العامة، قائال »مبعث اخلطر 
من  النوع  هذا  مثل  ارتداء  يف  والتهديد 
الأ�سا�س  يف  ومهمتنا  باٍد،  غري  اللب�س 
حفظ الأمن، ويف هذه اللحظة ل نرى يف 

تغطية الوجه اأولوية اأمنية ملحة«.
كما �سرح يف وقت �سابق عمدة بلدية 
على  العام  امل�سرف  وهو  اأم�سرتدام 
ال�سرطة يف بلديته باأن منع الربقع يعترب 
ال�سرامة وت�ساءل هل  مفرطا يف  اإجراء 

ذلك من �سمن اأولوياته؟ 
يف  ر�سمية  اإح�سائيات  توجد  ول 
املرتديات  الن�ساء  عدد  حتدد  هولندا 
ر�سمية  غري  م�سادر  ولكن  للنقاب 
اأن  كما  منقبة،  مائة  حوايل  عن  تتحدث 
عددا كبريا من املنقبات قد نزعن النقاب 

ب�سبب ال�سعوبات التي يواجهنها.
الي�سار  حزب  زعيمة  وت�ساءلت 
الأخ�سر، يولنده �ساب عن جدوى �سن 
قانون خا�س ي�ستهدف جمموعة حمددة 
اأن هذا يدخل  وحمدودة العدد، وبينت 
ودغدغة  ال�سيا�سية  املزايدة  اإطار  يف 
وحتويل  العاديني  النا�س  اأحا�سي�س 
اجتاه النقا�س من الق�سايا الرئي�سية اإىل 

ق�سايا ثانوية.
ما  اأن  �ساب  يولنده  واأ�سافت 
الدرا�سة  هو  الأجنبية  املراأة  حتتاجه 

وتعلم اللغة الهولندية. 
الدميقراطي  احلزب  زعيم  قال  كما 
املعار�س األيك�سندر باختولد اإن مثل هذا 
املنقبات  عزلة  يف  اإل  يزيد  لن  الإجراء 
اأكرث  هولندا  �سورة  اهتزاز  عن  ف�سال 

يف اخلارج.
ويذكر اأن م�سروع قانون منع النقاب 
والغرفة  الربملان  من  اإجازة  اإىل  يحتاج 
تريد  ر�سمي  قانون  اإىل  ليتحول  الأوىل 
 ،2013 انطالق  مع  تنفيذه  احلكومة 
املفرو�سة  الغرامة  تكون  اأن  ويتوقع 

على لب�س غطاء الوجه 390 يورو. 

�سحفي  ابوقيلة  امبية  ا�سعد  قال   
ت�سريحات  يف  م�ستقل  ليبي  وكاتب 
�سحافية  ان الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذايف مازال يثري الكثري من اجلدل بني 
ولول  ميتا  اأو  حيا  كان  �سواء  الليبيني 
الليبية  للحكومة  اجتماع  ويف  مرة 
رئي�س  الكيب  الرحيم  عبد  بح�سور 
احلكومة  اع�ساء  واغلب  احلكومة 
وامل�ست�سار م�سطفي عبد اجلليل رئي�س 
املجل�س النتقايل يف عا�سمة اقليم فزان 
امل�ساحلة  لتفعيل  الليبي  باجلنوب 
من  الليبي  اجلنوب  وتطهري  الوطنية 
كلمة  يف  جاء  ما  ح�سب  القذايف  ان�سار 
م�سطفي عبد اجلليل التي نقلت مبا�سرة 
م�سادر  تفيد   ، الثوار  قنوات  علي 
�سورة  �سورة  بظهور  الليبي  الو�سط 
الع�سكري يف  بالزي  فجاأه  القذايف  معمر 
قاعة ال�سهداء والتي كانت ت�سمي �سابقا 
ا�ستنفار  ايل  اأدى  مما  ال�سعب  بقاعة 
وا�سع  وقلق وجدل  و رعب  امني كبري 
احلكومة  واع�ساء  احل�سور  بني 
رفع  ايل  التعجيل  لدرجة  و�سل  الليبية 
اجلل�سة ال�سباحية وقد وجدت �سورة 

مدرجات  على  ملقاة  القذايف  معمر 
املمرات الخرية للقاعة وقد �سارع قوة 
مل�سطفي  املرافقة  اخلا�سة  احلرا�سات 
عبد اجلليل ايل حما�سرة �سورة القذايف 

ورفعها ايل جهة جمهولة خارج القاعة.
 اجلدير بالذكر ان قاعة ال�سعب �سابقا 
عن  القذايف  منه  اعلن  الذي  املكان  هي 
قيام �سلطة ال�سعب يف الثاين من مار�س 
عام 1977 من هذا املكان وبالتحديد يف 
قاعة ال�سعب بالقاهرة �سبها وهو اي�سا 
�سبها  مدينة  يف  القذايف  زاره  مكان  اخر 
من  يوًما  ع�سرين  من  يقارب  ما  قبل 

اندلع ا�ستباكات مدينة بنغازي 
مت  انه  رغم  ابوقيلة  ا�سعد  وا�ساف 
القذايف وعبارات  اإزالة كل �سور معمر 
الجتماعات  قاعة  من  الخ�سر  الكتاب 
من  مرة  من  اكرث  القاعة  وتفتي�س 
القوات اخلا�سة المنية حلماية اع�ساء 
املجل�س النتقايل واحلكومة الليبية بل 
تفتي�س  وال�سيوف  احل�سور  وتفتي�س 
القذايف  �سورة  ظهور  ان  ال  دقيق 
جلنة  �ُسكلت  وقد  وعجيب  حمري  امر 
حتقيقية امنية ملعرفة مالب�سات ظهور 

قاعة  يف  فجاأه  القذايف  معمر  �سورة 
الجتماعات.

من  بقوله  ابوقيلة  ا�سعد  وختم   
الراحل  الليبي  الزعيم  ان  املعروف 
ال�سابع  القذايف �سقط بفعل ثورة  معمر 
كبرية  ومب�ساعدة  فرباير  من  ع�سر 
وقوية من حلف الناتو الذي قتل القذايف 
بطريقة غري مبا�سرة عندما ق�سف رتل 

�سيارات القذايف مبدينة �سرت يف �ساحة 
املعركة يوم اخلمي�س يف حوايل )06:30 
بوا�سطة  جرينت�س(  بتوقيت  �سباحا 
طيار  بدون  اأمريكية  بريديتور  طائرة 
مكن  مما  الفرن�سية  »املرياج«  وطائرة 
وقتله  بالقذايف  الإم�ساك  من  الثوار 
هو  ودفنه  بجثته  والتمثيل  بالر�سا�س 

ورفاقه يف مكان جمهول .

قتلى بتفجري قرب مقر رئا�سة ال�سومال

�سيارة  يقود  انتحاري  باأنه  ي�ستبه  رجال  اإن  ال�سومالية  ال�سرطة  قالت 
ملغومة قتل عددا من الأ�سخا�س اليوم قرب فندق يقع على مقربة من الق�سر 

الرئا�سي، يرتاده غالبا اأع�ساء الربملان بالعا�سمة ال�سومالية مقدي�سو.
واأبلغ �سابط ال�سرطة ح�سن علي اأن النفجار وقع بجوار فندق منى الذي 

هاجمه مت�سددون يف اأغ�سط�س/اآب 2010.
قتلى مدنيني و34  ت�سعة  نقلنا  الآن  لرويرتز »حتى  ال�سرطة  وقال �سابط 

م�سابا، مل نر حتى الآن اأي قتلى من اأع�ساء الربملان وعدد القتلى قد يزداد«.
الفرن�سية  الأنباء  لوكالة  اأرو  حممد  النائب  قال  للهجوم  اأخرى  رواية  ويف 
»وقع انفجار �سخم، انفجرت �سيارة، وقتل 11 �سخ�سا على الأقل فيما جرح 
الكثريون«. ويف وقت �سابق ذكر مرا�سل اجلزيرة يف ال�سومال اأن �ستة اأ�سخا�س 

على الأقل قتلوا يف الهجوم.
يف  الأفريقية  ال�سالم  حفظ  قوات  با�سم  واملتحدث  ال�سرطة  واأو�سحت 
يفجر  اأن  قبل  الفندق  قرب  الواقفني  على  النار  فتح  املهاجم  اأن  ال�سومال 

ال�سيارة. ومل تتبنى اأي جهة اإىل حد الآن م�سوؤوليتها عن العملية. 
اأغ�سط�س/اآب  يف  لهجوم  تعر�س  الذي  منى  فندق  بجوار  الهجوم  ووقع 

2010 وخلف 32 قتيال بينهم �ستة من اأع�ساء الربملان.
مقدي�سو  العا�سمة  ا�ستهدفت  هجمات  �سل�سلة  يف  الأحدث  الهجوم  ويعترب 
حلرب  وحتولها  املا�سي،  العام  منها  املجاهدين  �سباب  حركة  ان�سحاب  منذ 

الع�سابات �سد القوات احلكومية والقوات الأفريقية العاملة يف ال�سومال.
�سبل  بحث  الذي  لندن  موؤمتر  انعقاد  من  اأ�سبوعني  بعد  الهجوم  ياأتي  كما 

احتواء عدم ال�ستقرار يف ال�سومال وعمليات القر�سنة قبالة �سواطئه. 

البنك املركزي يربئ مبارك من 
اال�ستيالء على 9 مليارات دوالر

 
م�سادر  قالت 
نيابة  اإن  ق�سائية، 
العامة  الأموال 
ت�سلمت ، تقرير البنك 
مبا  اخلا�س  املركزي 
ا�ستيالء  عن  تردد 
ال�سابق  الرئي�س 
مبارك  ح�سني  حممد 
على 9 مليارات دولر 
خليجية  دول  كانت 

قد تربعت بها مل�سر، واأفادت امل�سادر لـ»امل�سري اليوم«، باأن التقرير اأكد اأن 
املبلغ موجود باأكمله ومودع با�سم احلكومة امل�سرية، واأن الرئي�س ال�سابق مل 
ي�سحب منه اأي اأموال، لكن جهات حكومية �سرفت منه مبوافقة من »مبارك«.
اأن »مبارك« ا�سرتط عدم �سحب اأي اأموال اإل مبوافقته،  واأو�سح التقرير 
وتبني من التقرير اأن احل�ساب مت اإن�ساوؤه قبل اأكرث من 10 �سنوات، واأن وزارة 

املالية على علم به، اإل اأنه ل يخ�سع ملراقبة الوزارة.
العامة،  الأموال  نيابة  مدير  ال�سرنوبي،  عبداللطيف  امل�ست�سار  ويجري 
املحامى  الهواري،  العام، وعلى  املحامي  اأ�سرف رزق،  امل�ست�سارين  باإ�سراف 
العام الأول، فح�ساً لهذه امل�ستندات التي قدمها البنك املركزي، وقالت م�سادر 
ق�سائية اإن امل�ستندات والتقارير تفيد ب�سكل جازم باأنه ل وجود ل�سبهة جناية 

ال�ستيالء على املال العام يف تلك الواقعة.
من  طلب  قد  العام،  النائب  حممود،  عبداملجيد  الدكتور  امل�ست�سار  كان 
التقارير  عن  ال�ستعالم  املركزي،  البنك  حمافظ  العقدة،  فاروق  الدكتور 
ح�سني  حممد  ال�سابق  الرئي�س  امتالك  مبلف  اخلا�سة  والأوراق  وامل�ستندات 
مبارك ح�سابات �سرية بالبنك املركزي، قيمتها 9 مليارات دولر، اأر�سلتها دول 
عربية اإىل م�سر كمنح ل ترد يف اأعقاب حرب اخلليج، وحتديدًا يف الفرتة من 

1990 اإىل 1992.
وذكر البنك املركزي يف بيان �سابق، اأن »مبارك« منذ ورود هذه املبالغ اإليه 
بتعليمات  اإل  احل�ساب  من  ال�سرف  بعدم  تق�سي   1990 عام  تعليمات  اأ�سدر 
التعليمات حتى تنحيه يف 2011/2/11،  بهذه  العمل  مبا�سرة منه، وا�ستمر 
واألغى البنك املركزي بتاريخ 2011/2/12 توقيعه على احل�ساب فور التنحي 

مبا�سرة، وبالتايل مل يتم �سرف اأي مبالغ من هذا احل�ساب يف اأعقاب التنحي.
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النهدين جامع  ا�ضتهداف  حادثة  يف  مرة  لأول  ُتك�َضف  تفا�ضيل 

اليمن  يف   « عمياء  »قرية  ماأ�ضاة   .. احلبال  بوا�ضطة  يتوا�ضلون 

وكالت – غربة نيوز 
تفا�سيل  عن  لـ“ال�سرق“  خا�س  م�سدر  ك�سف 
جامع  ا�ستهداف  حادثة  يف  مرة  لأول  ُتك�َسف 
النهدين ”م�سجد الرئا�سة“ يف مقر الرئا�سة اليمنية 
الرئي�س  فيها  اأ�سيب  والتي  املا�سي،  رجب  �سهر 
من  كبار معاونيه  من  اهلل �سالح وعددًا  علي عبد 

ع�سكريني ومدنيني يف احلكومة اليمنية حينها.
قيادات كربى

”ال�سرق“  تنفرد  التي  املعلومات  بني  ومن 
اأَنّ  نيويورك  يف  املتواجد  م�سدرها  عن  بن�سرها 
اللواء علي حم�سن الأحمر قائد املنطقة الع�سكرية 
جنل  الأحمر  حميد  وال�سيخ  الغربية،  ال�سمالية 
ال�سيخ عبد اهلل الأحمر والقيادي املعروف يف حركة 
الإ�سالح“،  ”جتمع  اليمن  يف  امل�سلمني  الإخوان 
والعقيد ها�سم الأحمر قائد ملي�سيات قبيلة حا�سد 
الع�سكرية واملرافق اخلا�س للرئي�س �سالح �سابقاً، 
اإ�سافة اإىل ال�سيخ عبد املجيد الزنداين رجل الدين 
ويقود  الإميان،  جامعة  يراأ�س  والذي  املعروف 
باليمن،  الإ�سالح  حزب  يف  ت�سددًا  الأكرث  اجلناح 
القادة  كبار  من  ثالثة  اإىل  اإ�سافة  جميعاً  هوؤلء 
الع�سكريني من قبيلة الرئي�س �سالح هم من خطط 

ون�سق لتفجري دار الرئا�سة للق�ساء على �سالح.
عبوات نا�سفة

وقال امل�سدر اأَنّ عملية التفجري اأُعَدّ لها بوا�سطة 
اأربع عبواٍت نا�سفة ذات حمتوى تفجريي خا�س 
ال�سالح املعروفني  اأحد جتار  مت جلبه عن طريق 
يف اليمن ، انفجرت منها عبوة واحدة فقط كانت 
مزروعة حتت ديكور مقابل ملكان تواجد الرئي�س 
�سالح يف اجلهة ال�سمالية من امل�سجد اأثناء اأدائه 
وكان  النفجار،  �سهدت  التي  اجلمعة،  �سالة 
الغني  عبد  العزيز  عبد  �سالح،  الرئي�س  بجوار 
املقربني  كبار  اأحد  وهو  ال�سورى  جمل�س  رئي�س 
من �سالح طيلة 33 عاما، والذي تويف يف الريا�س 

متاأثرا بجروحه التي اأ�سابته يف احلادثة.
مل  نا�سفة  عبوات  ثالث  فاإَنّ  امل�سدر  وبح�سب 
تنفجر كانت اإحداها مزروعة يف اجلدار اخلارجي 
ملقر �سكن الرئي�س وعائلته بالقرب من حمطة غاز 
عائلة  قتل  ت�ستهدف  وكانت  الرئا�سة،  دار  تتبع 

�سالح بالكامل.
امل�سجد  بالط  حتت  الثالثة  العبوة  كانت  فيما 
ي�سلي  ما  غالبا  حيث  الأول  ال�سف  من  بالقرب 
بحيث  امل�سجد،  من  اجلنوبية  باجلهة  الرئي�س 
ه اإذا تواجد يف اجلهة اجلنوبية تتكفل باإ�سابته  اأَنّ
الوحيدة  وهي  ال�سمالية  اجلهة  يف  الأخرى  مقابل 

التي انفجرت.
احلر�س اخلا�س

عرب  اإدخالها  مَتّ  العبوات  اأَنّ  امل�سدر  وك�سف 
اخلا�س  احلر�س  مع  وبالتن�سيق  اجلامع  اإمام 
للرئي�س �سالح ، حيث ا�سرتك يف تنفيذ العملية 43 
من حر�سه اخلا�س على راأ�سهم قادة ال�سف الأول 
يف طاقم حرا�سة �سالح ، منهم 35 اأحيلوا للق�ساء 
وقوع  من  فقط  �ساعات  بعد  عليهم  القب�س  بعد 
�سالح  الرئي�س  جنل  اأدارها  عمليٍة  فى  التفجري، 
العميد اأحمد علي عبد اهلل �سالح عن طريق فرقة 
من القوات اخلا�سة، وهي وحدة التدخل ال�سريع 
يقودها،  التي  اجلمهوري  احلر�س  لقوات  التابعة 
ُتعُدّ قوات النخبة بالن�سبة للجي�س اليمني  والتي 

تدريباً وت�سليحاً واإمكانات ب�سرية.
قام  الذي  امل�سجد  اإمام  اأَنّ  امل�سدر  وقال 
احلر�س  قادة  مع  بالتن�سيق  املتفجرات  باإدخال 
ال�سخ�سي للرئي�س �سالح، اختفى قبل يوم واحد 
غام�سة،  اختفائه  ظروف  ولزالت  التفجري،  من 
اأَنّ  ترجح  امل�سدر  ذكرها  التي  املعلومات  اأَنّ  غري 
اللواء  تواجده يف الفرقة الأوىل مدرع بالقرب من 
اإىل  اأخرى  رواية  ت�سري  حني  فى  حم�سن،  علي 
القومي  الأمن  نفاه  الذي  الأمر  اليمن،  مغادرته 
امل�سوؤول عن اإدارة مطار �سنعاء حتت قيادة جنل 

�سقيق �سالح.
جنل �سالح

وقعت  التفجري  عقب  اأَنّه  امل�سدر  واأ�ساف 
ربكة كبرية، حيث مل يتمكن احلر�س املتواجدون 
والذي  امل�سابني  اإ�سعاف  اأو  �سيء،  اأي  فعل  من 
العليا  الدولة  قيادات  من  كبريا  عددا  بينهم  كان 
النواب،  جمل�س  رئي�س  الوزراء،  جمل�س  ”رئي�س 
رئي�س جمل�س ال�سورى“، اإ�سافة اإىل نائبي رئي�س 
الربملانية  الكتلة  رئي�س  ونائب  الوزراء  جمل�س 
حلزب الرئي�س �سالح، وعددًا اآخر من الع�سكريني 
�سالح  من  واملقربني  احلكوميني  وامل�سوؤولني 

وبع�س اأفراد عائلته.
العميد  �سالح  الرئي�س  جنل  اإَنّ  امل�سدر  وقال 
وحدتي  برفقة  الرئا�سة  دار  اإىل  ح�سر  علي  اأحمد 
اأَنّ  بعد  اخلا�سة،  والقوات  ال�سريع  التدخل 
اأي  له  م  ُتقَدّ ومل  �سكنه  مقر  اإىل  والده  اإدخال  مَتّ 
الأوك�سجني من طبيب واحد  م�ساعدة طبية غري 
تتبع  وحدة  داخل  الرئا�سة  دار  يف  متواجدًا  كان 
احلر�س اخلا�س ليتم بعدها اإ�سعافه اإىل م�ست�سفى 

جممع الدفاع.
اإ�سعاف �سالح

واأثناء حماولة احلر�س اخلا�س اإ�سعاف �سالح 
تقل  كانت  �سيارات  تعر�ست  جنله  و�سول  قبل 
نار  لإطالق  امل�سابني  معاونيه  وبع�س  الرئي�س 
اإ�سافة  اخلا�س،  احلر�س  اأفراد  من  عدد  قبل  من 
اإىل ق�سف �سديد تعر�ست له دار الرئا�سة من قبل 
الأحمر  حميد  ال�سيخ  منزل  قرب  متمركزة  قوات 

جنل ال�سيخ عبد اهلل الأحمر.
وقال امل�سدر اأّنه مت اإ�سعاف �سالح من قبل اأحد 
اإ�سعافه  ر  ال�سباط على منت �سيارة واحدة، لتعُذّ
قبل  من  عليها  للهجوم  نظرًا  جمهزة  �سيارات  يف 
العملية،  يف  امل�ساركني  اخلا�س  احلر�س  بع�س 
واأنه مت اإي�ساله اإىل م�ست�سفى جممع الدفاع يف باب 
ة وو�سعه ال�سحي  اليمن وهو يف حالة غيبوبة تاَمّ
ا�ستقبله  الذي  الطبيب  يكن  ومل  للغاية،  �سيئ 

ح�سب امل�سدر يتوقع اأن ينجو.
مينع حربا اأهلية

اأحمد  العميد  �سالح  جنل  اأَنّ  امل�سدر  واأ�ساف 
علي عندما و�سل اإىل دار الرئا�سة قادما من القيادة 
قيادة  لقوات احلر�س اجلمهوري، كانت  املركزية 
ع�سكرية  عملية  لتنفيذ  اأوامره  بانتظار  احلر�س 
طارئ  لأي  حت�سباً  م�سبقاً  لها  الإعداد  مت  خاطفة 
املعار�سة  قيادات  من  كبريًا  عددًا  وت�ستهدف 

الع�سكريني واملدنيني.
كبار  تواجد  مقرات  ب�سرب  اخلطة  وتق�سي 
قادة  تواجد  واأماكن  املعار�سة،  اأحزاب  قادة 
الأحمر،  حم�سن  علي  اللواء  يتبعون  ع�سكريني 
منذ  ملراقبتهم  �سكلت  خا�سة  وحدة  كانت  الذين 
اجلمهوري  احلر�س  قائد  ويعرف  الثورة،  اإندلع 
حم�سن  علي  فيهم  مبن  جميعا  تواجدهم  اأماكن 

الأحمر ح�سب امل�سدر.
كانت  الرئا�سة  اإىل  اأن و�سل جنل �سالح  وبعد 
قوات الأمن القومي ”املخابرات“ اقتحمت منازل 
معلومات  على  وعرثت  �سالح  مرافقي  من  عدد 
عمليات  لتتم  احلادثة،  يف  بع�سهم  �سلوع  توؤكد 
ت�سفية لهم والإدعاء باأنهم قتلوا يف التفجري، بينما 
اأ�سيب مع �سالح وهو من املقربني  الذي  املرافق 
زاره  وقد  للعالج  الريا�س  يف  يتواجد  منه  اأ�سريا 

الرئي�س قبل عودته لليمن.
وح�سب امل�سدر فاإن جنل �سالح كان اأعد اأي�سا 
يف خطته توجيه �سربه �ساروخية من ثالث جهات 
واقتحام  مدرع،  الأوىل  الفرقة  قيادة  مقر  على 
وتنفيذ  الفرقة  قوات  فيها  تتواجد  التي  ال�سوارع 
بالأفق  انتقام وا�سعة كانت مالحمها تدور  عملية 

لو اأَنّ �سالح تويف يف احلادثة.

امل�سدر اأكد اأن الرئي�س �سالح اأفاق من غيبوبته 
وا�ستدعى جنله اأحمد علي ووجهه باأن يتوقف عن 
اأِيّ ردة فعٍل لو تويف، واأكَدّ له اأَنّ �سنعاء ليجب 
اأْن حترتق وقال له ”خذها ول حترقها معهم“، يف 

اإ�سارة اإىل توجيه جنله باأن ي�سيطر على العا�سمة 

ع�سكريا، وا�ستدعى اأي�ساً عبد ربه من�سور واأبلغه 

مفادها  الأحمر  حم�سن  لعلي  ر�سالة  يو�سل  اأن 

”دخولك الق�سر لن يكون على رماد علي عبد اهلل 
�سالح“.

باليقظة  جنله  ه  وَجّ �سالح  اأَنّ  امل�سدر  وقال 

ح�سول  خ�سية  املحافظات  يف  الو�سع  ومراقبة 

حالة مترد داخل اجلي�س اأو عملية اإنقالب مدبرة.

دور الزنداين

اأن دور ال�سيخ الزنداين متَثّل  اأ�سار اإىل  امل�سدر 

يف اإقناع اإمام جامع الرئي�س بالتعاون مع احلر�س 

من  ب�سرائح  مت  والذي  التفجري،  لتنفيذ  اخلا�س 

�سركة ات�سالت ميلكها ال�سيخ حميد الأحمر، واأَنّ 

اخلا�س  احلر�س  مع  ق  ن�َسّ من  هو  الأحمر  ها�سم 

قبل  اأحدهم  كان  كونه  التفجري  عملية  للرئي�س، 

اندلع الثورة.

ماأ�ساة  اليمنية  ال��ق��رى  اإح���دى  �سكان  يعي�س 
ومع  النظر،  نعمة  اأبنائها  جميع  بفقدان  حقيقية 
قرية   . ومرها  بحلوها  احلياة  مع  يتعاي�سون  ذلك 
غربي  حجة،  مبحافظة  ح�سن  بني  يف  اخل��زن��ة 
ن�سج  م��ن  لي�ست  واقعية  حكاية  تعي�س  اليمن، 
اخليال، حيث يحكي االأهايل الذين فقدوا ال�سعادة 
مع فقدانهم النظر بالكامل ماأ�ساة متتد اإىل �سنوات 

طويلة .
يقول اأحد اأبناء القرية ويدعى ح�سن جحجوح 
يف خرب ن�سره موقع ”احلديدة نت“ اإن العمى يبداأ 
النظر  يبداأ  حيث  �سغرهم،  منذ  االأط��ف��ال  عند 
الروؤية  العمر وتختفي  ي�سعف تدريجيًا مع زيادة 
يف الليل، وما اأن ي�سل الطفل اإىل العا�سرة من عمره 
القرية  اأ�سميت  لذلك  ك��ام��اًل،  نظره  يفقد  حتى 

العمياء“ . ”القرية 
بني  منطقة  �سيخ  الطيب،  ح�سن  ال�سيخ  ويرجع 
ح�سن، هذه الظاهرة اإىل ”عامل الوراثة“، وي�سري 
اإىل اأن �سعف النظر يبداأ من �سن ال�ساد�سة للطفل 
قبل اأن يفقده بالليل ثم يتدرج حتى ي�سبح الطفل 

عدمي الروؤية عندما يتجاوز �سن العا�سرة .
ويقول املوقع اإن اأبناء القرية الذين ال يتجاوز 
ال  اإذ  بائ�سة،  حياة  يعي�سون  �سخ�س   100 عددهم 
احلياة  و�سائل  من  و�سيلة  اأي��ة  القرية  يف  يوجد 
مثل الكهرباء واأجهزة االت�ساالت ويقطنون بيوتًا 
من الطني والق�س، وال يجدون تف�سريًا ملا حل بهم 
وت�سخي�س  عالجهم  عن  االأط��ب��اء  عجز  اأن  بعد 
حاالتهم، اإ�سافة اإىل حالتهم املادية املرتدية التي 

اأخ�سائيني  اأطباء  عن  للبحث  اأمامهم  عائقًا  تقف 
ملثل هذه احلاالت .

يقول  القرية  اأه��ايل  بني  التوا�سل  كيفية  عن 
لذلك،  االأ�سا�سية  الو�سيلة  هي  احلبال  اإن  اأحدهم 

والطني  الق�س  من  املبنية  البيوت  بني  ربطت  التي 
ب�سكل عجيب، حيث مي�سك ال�سخ�س باحلبل حتى 
اإىل  يعود  ثم  زيارته  املطلوب  البيت  اإىل  يو�سله 

منزله بنف�س الطريقة .

جتديد االتهام الآل االأحمر 
مبحاولة اغتيال �سالح 

فيما يعتزم الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �سالح، الذي يتابع عالجًا 
االنتخابات  يف  للم�ساركة  اليمن  اإىل  العودة  املتحدة،  الواليات  يف  طبيًا 
يف  اال�ستعدادات  تتوا�سل  اجلاري،  ال�سهر  من   21 يف  املرتقبة  الرئا�سية 

املحافظات اليمنية لالنتخابات.
االأح���زاب  دور  اأن  ال��ي��وم،  بيان  يف  املتحدة،  االأمم  منظمة  واأك���دت 
اأهم  اأحد  الرئا�سية هو  اإ�سراك كل مواطن يف االنتخابات  ال�سيا�سية يف 
اأن  اإىل  اأ�سارت  كذلك  الراهن.  الوقت  يف  لالنتخابات  االإع��داد  عنا�سر 
يف  االنتخابية  ال��دورة  لدعم  ملحوظ  بنحو  ا�ستجاب  ال��دويل  املجتمع 
اليمن، حيث جرى خالل 45 يومًا تلبية االحتياجات املالية لالنتخابات 

الرئا�سية، واملقّدرة بنحو ثمانية ماليني دوالر.
موقعها  على  ال�سعودية،  »ال�سرق«  �سحيفة  ن�سرت  ذل��ك،  غ�سون  يف 
يف  اليمني  الرئي�س  اغتيال  حماولة  تفا�سيل  اإنها  قالت  ما  االإلكرتوين، 
م�سجد الرئا�سة العام املا�سي. ونقلت ال�سحيفة عن م�سدر خا�س موجود 
يف نيويورك قوله اإَنّ اللواء علي حم�سن االأحمر قائد املنطقة الع�سكرية 
ال�سمالية الغربية، وال�سيخ حميد االأحمر جنل ال�سيخ عبد اهلل االأحمر، 
القيادي املعروف يف حركة االإخوان امل�سلمني يف اليمن )التجمع اليمني 
حا�سد  قبيلة  ميلي�سيات  قائد  االأح��م��ر  ها�سم  والعقيد  ل��الإ���س��الح(، 
الع�سكرية واملرافق اخلا�س للرئي�س �سالح �سابقًا، اإ�سافة اإىل ال�سيخ عبد 
املجيد الزنداين رجل الدين املعروف الذي يراأ�س جامعة االإميان ويقود 
اجلناح االأكرث ت�سددًا يف حزب االإ�سالح يف اليمن، اإ�سافة اإىل 3 من كبار 
القادة الع�سكريني من قبيلة الرئي�س �سالح، هم َمن خّطط ون�ّسق لتفجري 

دار الرئا�سة للق�ساء على �سالح.
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جنل �ضالح �ضيخلف والده يف قيادة احلزب
اأن  �سنعاء  يف  مطلعة  م�سادر  قالت 
العليا  القيادة  داخل  جتري  ترتيبات 
لتويل  العام متهد  ال�سعبي  املوؤمتر  حلزب 
قيادة  �سالح  اهلل  عبد  علي  اأحمد  العميد 
احلزب خلفا لوالده الذي يتواجد حاليا يف 

الوليات املتحدة ل�ستكمال العالج.
املوؤمتر  حزب  يف  بارز  قيادي  واأو�سح 
اأن  �سالح،  يراأ�سه  الذي  العام  ال�سعبي 
هذه الرتتيبات تاأتي بالتن�سيق مع الرئي�س 
املتحدة  الوليات  يف  حاليا  يتواجد  الذي 
لإ�سكالية  مقبول  خمرجا  ومتثل  للعالج 
ا�ستمرار الرئي�س يف امل�سهد ال�سيا�سي بعد 

منحه احل�سانة من املالحقة القانونية والق�سائية واأي�سا ل�سمان بقاء حزب املوؤمتر ال�سعبي 
متما�سكا ولعبا اأ�سا�سيا يف احلياة ال�سيا�سية اليمنية خالل املرحلة القادمة حامال مل�سروع بناء 

دولة مدنية وبتوجهات ليربالية اأكرث انفتاحا.
واأكد القيادي املوؤمتري لـ«العربية نت » اأنه اذا كانت املرحلة القادمة �ست�سهد اإعادة هيكلة 
اجلي�س والأمن فاإن جنل الرئي�س الذي ي�سغل حاليا من�سب قائد احلر�س اجلمهوري والقوات 
اخلا�سة، �سيظل حا�سرا يف امل�سهد اليمني كرئي�س للحزب الذي اأ�س�سه والده يف عام 1982 ومبا 
ي�سمن ا�ستمرار املوؤمتر ال�سعبي كحزب قوي مع اأحداث اإ�سالحات تعيد الثقة لأن�سار احلزب 

الذين ي�سكلون غالبية عظمى على حد قوله.
�سعبية  احتجاجات  يف  خرجوا  بعدما  احلزب  داخل  للتوريث  اليمنيني  قبول  م�ساألة  وعن 
حزب  زعامة  عقود  منذ  تتوارث  غاندي  عائلة  قال:  الدولة،  داخل  التوريث  م�سروع  لإ�سقاط 
الهند  تاريخي تركه موؤ�س�س احلزب وموؤ�س�س  الهندي مبقية على ح�سور قوي لإرث  املوؤمتر 
احلديثة جواهر اآل نهرو، والهند دولة دميقراطية عريقة، ويف لبنان يتم توارث زعامة الأحزاب 
التي اأن�ساأها القادة ال�سابقون �سواء تعلق الأمر بعائلة احلريري او عائلة جنبالط او غريهم، 
وبالتايل فاإن علي عبد اهلل �سالح كزعيم موؤ�س�س حلزب املوؤمتر ال�سعبي العام من حق جنله اأن 

يخلفه باعتباره مواطن ميني اإذا قررت قيادة احلزب انتخابه.
�سالح  اأن�سار  لدى  مقبول  �سخ�س  �سالح  اهلل  عبد  علي  اأحمد  لكون  اإ�سافة  اأنه  اإىل  ولفت 
وموؤيديه ولي�س حوله اأي �سبهة ف�ساد ت�سيئ ل�سمعته، فاإن هذا الأمر �سيحظى مبباركة الأطراف 
الإقليمية والدولية التي ترغب يف بقاء املوؤمتر ال�سعبي العام كحزب ليربايل حمافظ وو�سطي 
حا�سرا يف امل�سهد ال�سيا�سي اليمني الذي تربز خماوف من و�سول املت�سددين والأ�سوليني اإىل 

هرم ال�سلطة فيه.

هادي يبداأ غدًا حملته النتخابية لرئا�ضة اليمن
 

من�سور  عبدربه  اليمني،  الرئي�س  باأعمال  القائم  بداأ 
النتخابات  خلو�س  الدعائية  حملته  الثالثاء،  هادي 
الرئا�سية املبكرة، يف 21 فرباير اجلاري، كمر�سح توافقي 
مبوجب  وذلك  املت�سارعة،  اليمنية  الأطراف  بني  وحيد، 
اتفاق لنقل ال�سلطة، ترعاه دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
على  عام،  من  اأكرث  منذ  اليمن،  يف  املتفاقمة  الأزمة  لإنهاء 
الرئي�س علي عبداهلل  باإنهاء حكم  وقع احتجاجات مطالبة 

�سالح، امل�ستمر منذ قرابة 34 عاما.
واتفق ممثلون عن املوؤمتر ال�سعبي العام، حزب الرئي�س �سالح، وائتالف ”اللقاء امل�سرتك“، 
ت�سكيل جلنة  نوفمرب، على  اأواخر  ”املبادرة اخلليجية“،  اتفاق  املوقعان على  الطرفان  وهما 

انتخابية م�سرتكة، لإدارة احلملة النتخابية لهادي، الذي �سمته ”املبادرة“ خلالفة �سالح.
�سم  لقاء  اإن  لـ)الحتاد(  العديني،  عبده  امل�سرتك“،  ”اللقاء  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 
اليوم  كبري  احتفال  تنظيم  اأقر  املا�سي،  ال�سبت  ”املوؤمتر“ و“امل�سرتك“،  عن  وممثلني  هادي 

بالعا�سمة �سنعاء، ”لتد�سني احلملة النتخابية للمر�سح الرئا�سي التوافقي“.
واأ�ساف :“ �سيوجه هادي يف هذا الحتفال كلمة اإىل ال�سعب اليمني“، م�سريا اإىل اأن قيادات 
والأجانب  العرب  ال�سفراء  اإىل  اإ�سافة   ، وحمليني  حكوميني  وم�سئولني  ال�سيا�سية  الأحزاب 

الحتفال“. هذا  ”�سيح�سرون 
وح�سب اتفاق نقل ال�سلطة، ف�سيتوىل هادي )65 عاما( رئا�سة اليمن، ملدة عامني، يتم خاللها 
منذ  البلد  هذا  منها  يعاين  التي  العالقة  الق�سايا  خمتلف  ملناق�سة  عام  وطني  ملوؤمتر  التح�سري 

�سنوات.
العا�سمة  يف  خ�سو�سا  عنف،  اأعمال  اندلع  من  خماوفها  مينية  اأطراف  اأبدت  وموؤخرا، 
ال�سيا�سي  الحتقان  عودة  ظل  يف  املبكرة،  الرئا�سية  النتخابات  اإجراء  اإعاقة  بهدف  �سنعاء، 
والأمني بني ”املوؤمتر“ وامل�سرتك“، على خلفية قيام م�سلحني موالني للرئي�س �سالح بح�سار 

�سحف حكومية، احتجاجا على اإزالة �سور الأخري من �سفحاتها الأوىل. 
اأن ممثلني عن“ املوؤمتر“ وامل�سرتك“ ناق�سوا، الليلة قبل املا�سية، مع  اإىل  ولفت العديني، 

رئي�س احلكومة النتقالية، حممد �سامل با�سندوة، ”الختاللت الأمنية“ احلا�سلة يف البالد.
وتتوىل احلكومة النتقالية، امل�سكلة مطلع دي�سمرب، منا�سفة بني ”املوؤمتر“ و“امل�سرتك“، 
مهمة اإدارة �سوؤون البالد خالل املرحلة النتقالية التي ت�ستمر حتى مطلع العام 2014، ح�سب 

اتفاق ”املبادرة اخلليجية“.
با�سندوة على حل  اإنه مت التفاق مع  ”اللقاء امل�سرتك“،  با�سم  الر�سمي  واأو�سح املتحدث 
املبادرة اخلليجية، يف  الر�سمية، والتي حددتها  املوؤ�س�سات  الطرفني، عرب  كافة اخلالفات بني 
احلكومة النتقالية ورئي�سها، اإ�سافة نائب الرئي�س هادي، م�سريا اإىل اأن اأعمال العنف الأخرية، 
التي قال اإن م�سلحني حم�سوبني على ”املوؤمتر“ ورائها، ”ت�سيء اإىل الوفاق الوطني لكنها لن 

تعيق عملية التغيري“.

خ�����الف�����ات ت����ه����دد امل�������ب�������ادرة اخل���ل���ي���ج���ي���ة ب��ال��ي��م��ن

م��ت��ظ��اه��ر ي��ر���ض��ق ع��ل��ي ع���ب���داهلل ���ض��ال��ح ب���احل���ذاء يف ام��ري��ك��ا 

ال�سعبي  امل��وؤمت��ر  ح��زب  ه��دد 
ب���ات���خ���اذ  ال���ي���م���ن  يف  ال����ع����ام 
اإجراءات حا�سمة جتاه املبادرة 
اخلليجية، يف حال عدم تدخل 
كل  الإل��زام  اخلليجني  الو�سطاء 
طرف بتنفيذ ما يخ�سه من بنود 

يف اآليتها التنفيذية.
ن��ت عن  امل��وؤمت��ر  وذك��ر موقع 
قوله  احل��زب  يف  قيادي  م�سدر 
قياداته  بكل  املوؤمتر  حزب  »اإن 
حا�سما  قرارا  �سيتخذ  وقواعده 
و�سديدا اإذا مل يعمل االأ�سدقاء 
املبادرة،  اإنقاذ  على  واالأ�سقاء 
بتنفيذ  االآخ��ر  الطرف  ب��اإل��زام 
اأو  جتزئة  دون  املزمنة  االآلية 
انتقائية قبل موعد االنتخابات 

الرئا�سية القادمة«.
ترا�سق االتهامات

املا�سيان  ال��ي��وم��ان  و���س��ه��د 
ترا�سق  يف  اإع��الم��ي��ا  ت�سعيدًا 
االتهامات بني قيادات يف حزب 
علي  واليته  املنتهية  الرئي�س 
اللقاء  واأحزاب  �سالح  اهلل  عبد 
امل�����س��رتك، ب��ع��د ت��ع��ر���س وزي��ر 
العمراين  علي  اليمني  االإع��الم 
ملحاولة  ال���وف���اق   ح��ك��وم��ة  يف 
م�سلحون  نفذها  فا�سلة  اغتيال 

جمهولون.
ال��ث��ورة  �سحيفة  ت��وق��ف��ت  و 
عن  اليمن  يف  االأوىل  الر�سمية 
من  م�سلحني  قيام  بعد  ال�سدور 
مبحا�سرة  �سالح  الرئي�س  اأن�سار 
ب�سنعاء  ال�����س��ح��ي��ف��ة  م��ب��ن��ى 
واقتحام مكتبها، احتجاجا على 
اإ�ساءة  فقرة  ال�سحيفة  حذف 
التي حتوي �سورة �سالح واأهداف 
والتي  القدمية،  اليمنية  الثورة 
داأبت على ن�سرها اأعلى ال�سفحة 

االأوىل يف كل عدد.
التخطيط  وزي�����ر  ق��ل��ل  و 
وال��ت��ع��اون ال���دويل ال��ق��ي��ادي يف 
حممد  امل�سرتك  اللقاء  اأح��زاب 
التهديد  ج��دي��ة  م��ن  ال�سعدي 
ب�ساأن اإف�سال املبادرة اخلليجية.
من  اإن  ال�������س���ع���دي  وق������ال 
هم  املعلومات  تلك  بث  يحاولون 
واأ�سبحوا  ممن فقدوا م�ساحلهم 
ال ي�ستطيعون العي�س اإال يف ظل 

�سناعة االأزمات.

املبادرة اخلليجية
امل��ب��ادرة  اأن  ال�سعدي  واأك���د 
خالف  حمل  تعد  مل  اخلليجية 
ط��رف،  اأي  ق��ب��ل  م��ن  ن����زاع  اأو 
نحو  عالية  بدرجة  ت�سري  واأنها 
االنتخابات  متطلبات  ا�ستكمال 
باإ�سراف  امل��ب��ك��رة،  الرئا�سية 

ورعاية دولية واإقليمية.
اإليه من وجود  اأ�سار  ما  ورغم 
عنا�سر ت�سعى للتخريب واإقالق 
اللجنة  ف��اإن  العامة  ال�سكينة 
ب��اإع��ادة  املخت�سة  الع�سكرية 
االأمن واال�ستقرار واإزالة املظاهر 
حتقق  و�سفه-  -ح�سب  امل�سلحة 
يف  اإيجابي  وب�سكل  يوميا  تقدما 

االجتاه ال�سحيح.
للجزيرة نت  �سوؤال  وردا على 
اغتيال  حماولة  انعكا�س  ب�ساأن 
ال��ي��م��ن��ي على  وزي����ر االإع������الم 
مثل  اأن  ال�سعدي  اأك��د  امل��ب��ادرة، 
عائقا  تكون  لن  االأح��داث  هذه 

اأمام الف�سل.
»هناك  اإن  ال�����س��ع��دي  وق���ال 
ملعرفة  حاليًا  جتري  حتقيقات 
اجلرمية،  ه��ذه  وراء  يقف  م��ن 
�سيتم الك�سف عن نتائجها قريبًا 
من قبل اللجنة االأمنية امل�سكلة 
جمع  من  انتهائها  فور  للتحقيق 

املعلومات«. 
االنتخابات الرئا�سية

ومراقبون  �سيا�سيون  ويذهب 
اجلدل  خطورة  من  التقليل  اإىل 

تنفيذ  �سري  على  واأث��ره  القائم 
امل���ب���ادرة اخل��ل��ي��ج��ي��ة، واإن��ف��اذ 
االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة يف 
ال�سهر  اأواخ��ر  املحددة  موعدها 

احلايل.
ويرى اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
ب��ج��ام��ع��ة ���س��ن��ع��اء ع��ب��د اهلل 
الإف�سال  حماولة  اأي  اأن  الفقيه 
م�ستبعد  اأم���ر  امل��ب��ادرة  تنفيذ 
االأو�ساع  متامًا، خ�سو�سًا يف ظل 
واملنطقة  ال��ي��م��ن  يف  ال��راه��ن��ة 

العربية.
ت�سريح  -يف  الفقيه  وق���ال 
قوى  »هناك  اإن  ن��ت-  للجزيرة 
حتاول و�سع العراقيل وال تريد 
الإجها�س  تنجح  اأن  لالنتخابات 
دوامة  اإىل  البلد  وجر  املبادرة، 
ال��ف��و���س��ى، ل��ك��ن��ه��ا حم����اوالت 
اجلهود  اإزاء  االأث���ر  حم���دودة 
التي تبذل  االإقليمية والدولية 

يف اليمن«.
واعترب الفقيه اأن ف�سل اإقامة 
االنتخابات يف موعدها املحددة 
لليمن،  ك��ارث��ي��ا  و�سعا  �سيفرز 
باملجتمع  �سيدفع  ال��ذي  االأم���ر 
اإجناح  اإىل  واالإقليمي  ال��دويل 
يف  باإقامتها  ول��و  االن��ت��خ��اب��ات، 
م��ن��اط��ق حم������دودة الإع���ط���اء 
�سرعية قانونية للرئي�س القادم 

لقيادة البالد اإىل بر االأمان.
انتقائية

ال�سكرتري  انتقد  املقابل،  ويف 

اليمني  ل��ل��رئ��ي�����س  ال�����س��ح��ف��ي 
بنود  تنفيذ  �سري  ال�سويف  اأحمد 
االتفاقية اخلليجية، قائاًل اإنه 
يجري التعاطي معها يف التنفيذ 

بطريقة انتقائية.
حديث  -يف  ال�����س��ويف  وق���ال 
ل��ل��ج��زي��رة ن���ت- »امل����ب����ادرة ما 
النوايا  عن�سر  ينق�سها  زال 
عن  نتحدث  ون��ح��ن  ال�����س��ادق��ة، 
افرتا�سية  خليجية  م��ب��ادرة 

ولي�ست فعلية«.
بند  كل  اأن  حني  »يف  واأ�ساف 
يفرت�س  امل��ب��ادرة  يف  البنود  من 
اأن توفر له �سروط جناح كاملة، 
نرى اللجنة االأمنية تقوم باإزالة 
العا�سمة  ���س��وارع  من  املتاري�س 
االأ�سلحة  على  وتبقي  �سنعاء 

الثقيلة بحوزة امللي�سيات«.
واأع�����رب ع��ن اع��ت��ق��اده ب��اأن 
يتوفر  مل  القادمة  االنتخابات 
لها بعد املناخ االنتخابي املالئم، 
ال��وف��اق ال  اإن »ح��ك��وم��ة  وق���ال 
تزال تفتقر اإىل �سيا�سة وفاقية 
وجم����ال  االإع��������الم  جم�����ال  يف 

ال�سيا�سات االقت�سادية«. 
املوؤمتر  ح��زب  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
خايل  اأ���س��ب��ح  ال��ع��ام  ال�سعبي 
مل  �سي  لديه  يبق  ومل  الوفا�س 
الطرف  يحتفظ  بينما  يقدمه، 
الثاين ال�سريك باملكا�سب دون اأن 
وامل�سوؤوليات،  بالواجبات  يلتزم 

على حد و�سفه. 

 غربة نيوز
باجتاه  ح���ذاءه  غا�سب  متظاهر  رم��ى 
�سالح  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  ال��ي��م��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 
يف  فيه  يقيم  الذي  الفندق  مغادرته  اأثناء 

نيويورك .
اأن  تاميز(  )نيويورك  �سحيفة  واف��ادت 
فندق  اأم��ام  جتمعوا  املتظاهرين  من  ع��ددًا 
يف  �سالح  ي��ن��زل  حيث  ك��ارل��ي��ت��ون(  )ري��ت��ز 
نيويورك االأحد وبدوؤوا بالهتاف �سده لدى 

خروجه. 
رجاًل  اإن  ال�سرطة  با�سم  متحدثة  وقالت 
واجتاز  اليمني  الرئي�س  ب��اجت��اه  ان��دف��ع 
خلع  ث��ّم  ال�سرطة  اأوام��ر  متجاهاًل  ال�سارع 
ومت  الرئي�س،  على  رميه  وح���اول  ح��ذائ��ه 

اعتقاله بتهمة ال�سلوك املخل بالنظام. 
 - اليمني  االإئتالف  با�سم  املتحدث  ولكن 
اإن  قال  كتبي،  ابراهيم  للتغيري  االأمريكي 
الرئي�س  باجتاه  ح��ذاءه  رمى  اآخ��ر  �سخ�سًا 

اأي�سًا وكاد اأن ي�سيبه.
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ترقبوها قريبا

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

هويتها قومية , ر�سالتها عربية

  تنطلق من ال�رشق اىل الغرب

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

االجتماعية الهادفة والربامج العائلية املنوعة

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

العربي اال�سيل

 باال�سافة اإىل  برامج خا�سة منوعه لالطفال تعمق 

ارتباط االطفال مبا�سيهم العريق

 غربة يف ا�سمها ر�سالة
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موقع اخباري عربي متجدد 
على مدار ال�ضاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

اعالنك معنا ي�ضبق اخلرب

 RECONGIZED LEADER IN :

Security Cameras

Intercom

P.O.S  System

Credit Card Acceptance

 ATM World Authorized

Dealer

Web Design

Phone System

Access Control
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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 االنواع واالحجام التي  

تطلبونها ملنا�سباتكم ال�سعيدة 

نقبل الفود �ضتامب

Tel: 718 -748- 1214
Fax : 718-748-6148

www.nablussweets.com

6812.5th ave
BROOKLYN,NY  11220

�أفر�ح �آل �ألرعيايناأفراح املغربني 
ا�ضما اآيات التهاين  والتربيكات نهديها  
معطرةبالفل والورد والزهور والرياحني

 اإيل ال�ضاب اخللوق  العري�س 

مبنا�ضبة زفافه امليمون 
بارك اهلل له وبارك علية

متمنني له عي�ضة هنيئة حمفوله بالأفراح وال�ضعاده ورزقه اهلل ذرية �ضاحلة

 عماد�حمد علي �ألرعياين

جماهد القهايل)وزير املغرتبني ( 
�سيف األعماري )وكيل وزارة املغرتبني(

فتح عالية )رئي�س اجلالية (
نبيل اجلماعي ئائب رئي�س اجلالية

عبد ال�سالم مبارز )رئي�س احتاد املغرتبني(
عبداملوتي )نا�سر جريدة غربة(       

جميل احلجاجي )مكتب املغرتبني()اأب(

واال�ستاذ ناجي احلجاجي

كما هيى مهداة من ال�سيخ/  مهيب عامر  و م�سعد ال�سورقي   

مبنا�سبة زفاف ال�ساب اخللوق عماد 

و م�ساركة يحيى اجلماعي )مكتب �سنعاء(            

�ألف �ألف مربوك
املهنئون
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الدول اخلليجية تطرد �ضفراء »النظام ال�ضوري«  

حزب اهلل: لن ن�ضمح ب�ضقوط الأ�ضد ونظامه مهما 
كانت كلفة الدخول يف نزاع ع�ضكري مع ا�ضرائيل

حاملة طائرات امريكية ت�ضتعد لنزاع حمتمل يف منطقة اخلليج

اأكرب حاخامات اليهود : ا�ضتعيدوا 
العري�س وغزة فهى اأرا�س 

يهودية �ضمن ا�ضرائيل الكربى
 

فى  اليهودية  املرجعيات  اأك��رب  اأح��د   – �سبريا  �سموئيل  احلاخام  دعا 
املناطق  وا�ستعادة  الكربى،  اإ�سرائيل  حلم  لتحقيق  اليهود  دعا  اإ�سرائيل- 
التي ان�سحبت منها اإ�سرائيل، زاعمًا اأن غزة ومدينة العري�س هي جزء من 
واأن غزة قد  اأي خالف على ذلك، خا�سة  الكربى، ولي�س هناك  اإ�سرائيل 

وردت �سمن احلدود التوراتية الإ�سرائيل عدة مرات بالتوراة.
الديني  »�سروجيم«  موقع  ذك��ره  ما  وف��ق  اليهودي  احلاخام  واأ���س��اف 
حتى  الإ�سرائيل  الغربي  ال�ساحل  على  املمتد  الطريق  كل  اأن  االإ�سرائيلي 

مدينة العري�س امل�سرية تعترب بالتاأكيد جزًءا من اأر�س اإ�سرائيل.
لي�س  الواقع  »يف  قوله:  �سبريا  احلاخام  عن  االإ�سرائيلي  املوقع  ونقل 
هناك نقا�س حول احلدود اجلنوبية فيما يتعلق بالو�سايا املتعلقة باأر�س 
احلني  ذلك  منذ  املقد�سة  الو�سايا  اأن  مو�سحا  الوقت«،  هذا  يف  اإ�سرائيل 
متعلقة بحدود اإ�سرائيل يف الوقت الذي كان فيه الهيكل الثاين فقط جزًءا 

من اإ�سرائيل.
وا�ستطرد احلاخام قائاًل: اإن االأر�س املوعودة اأ�سبحت ت�سمل »كل اأر�س 
اإىل  العري�س  كنعان«، ثم ات�سعت حدودها لت�سمل كل املنطقة، »من وادي 

النهر الكبري نهر الفرات«.
االإ�سرائيلية  التعليم  وزارة  اليهود  احلاخامات  كبار  دعا  جانبهم،  ومن 
للتالميذ  الكربي كما عرفت  اإ�سرائيل  اأو  الكاملة  اإ�سرائيل  اأر�س  لتدري�س 

يف املدار�س.
ال���وزراء  رئي�س  اأع���رتف   ،2008 ع��ام  �سبتمرب  يف  اأن��ه  بالذكر  جدير 
الكربى  اأو  املوحدة  اإ�سرائيل  فكرة  اأن  اأوملرت«  »اإيهود  وقتئٍذ،  االإ�سرائيلي 

قد ماتت.

متظاهرو التحرير يحملون بلطجى بعد 
القب�س عليه ويجوبون به امليدان

األقى متظاهرو التحرير القب�س على اأحد البلطجية بعد قيامه باإ�سهار 
االأ�سلحة البي�ساء فى وجه اأحد املتظاهرين، وا�ستوىل على هاتفه املحمول 

بالقوة.
ونظموا  باحلبال،  وقيدوه  عليه  القب�س  واألقوا  املتظاهرون  وجتمع 
اأى  مهددين  بلطجية«،  م�س  »الثوار  ومرددين  البلطجى  حاملني  م�سرية 
اجلائلني  الباعة  بع�س  حاول  فيما  البلطجة،  الأعمال  تكرار  من  عنا�سر 
باأحد  عليه  وحتفظوا  ب�سدة،  املتظاهرون  رف�سه  ما  وهو  �سراحه  اإطالق 
اأحد  طالب  كما  ال�سعبية،  اللجان  قبل  من  معه  التحقيق  وج��اٍر  اخليام، 
املتظاهرين بتعليقه على اأحد اأعمدة االإنارة بامليدان، االأمر الذى رف�سه 

املتظاهرون.
نقا�سية  حلقات  تدور  حيث  جتمعات،  امليدان  ي�سهد  اأخرى  ناحية  من 
حول االأحداث االأخرية، فى حني �سكل عدد من املتظاهرين كردون ب�سريا 
ال�سارع،  اإىل  املتظاهرين  دخ��ول  لعدم  حممود  حممد  �سارع  مدخل  عند 

وجتددت اال�ستباكات بينهم وبني قوات االأمن.

الريا�س )ا ف ب( - اعلنت دول    
قررت  انها  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ال�سوري«  »النظام  �سفراء  من  الطلب 
مغادرة ارا�سيها ب�سكل فوري، و�سحب 
منددة  دم�سق  م��ن  �سفرائها  جميع 
ال�سعب  �سد  اجلماعية  ب«امل��ج��رزة 
لبيان  وفقا  البلد  ه��ذا  يف  االع���زل« 

ر�سمي.
رئي�س  ال�سعودية  ان  البيان  واكد 
الدورة احلالية للمجل�س قررت �سحب 
ال�سفراء من �سوريا و«الطلب يف الوقت 
ذاته من جميع �سفراء النظام ال�سوري 

مغادرة ارا�سيها وب�سكل فوري«.
تاتي  اخل��ط��وة  ه���ذه  ان  واو���س��ح 
انتفت احلاجة لبقائهم بعد  »بعد ان 
املحاوالت  كل  ال�سوري  النظام  رف�س 
العربية  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  واأج��ه�����س��ت 
وحقن  االأزم����ة  ه��ذه  حل��ل  املخل�سة 

دماء ال�سعب ال�سوري«.
اخلليجية  ال���دول  ان  اىل  وا���س��ار 
تزايد  والغ�سب  اال�سى  ببالغ  »تتابع 

الذي  �سوريا  يف  والعنف  القتل  وترية 
مل يرحم طفال او �سيخا اأو امراأة، يف 
و�سفها  ميكن  ما  اق��ل  �سنيعة  اعمال 
ال�سعب  �سد  اجلماعية  باملجزرة  به 

االعزل دون اي رحمة«.
املجل�س  »دول  ان  البيان  وا���س��اف 
ترى ان على الدول العربية املقرر ان 
اال�سبوع  اجلامعة  جمل�س  يف  جتتمع 
االج���راءات  كافة  تتخذ  ان  املقبل 
اخلطري  الت�سعيد  هذا  امام  احلا�سمة 
قاربت  اأن  بعد  ال�سوري  ال�سعب  �سد 
اأمل  ب��ارق��ة  اي  دون  ال�سنة  االزم���ة 

للحل«.
»ت�سعر  اخل��ل��ي��ج  دول  ان  واك����د 
ال�سديد  واحل����زن  ال��ب��ال��غ  ب��اال���س��ى 
وتكبد  الربيئة،  االرواح  ه��در  على 
ل�سرف  ال  اجل�����س��ي��م��ة،  الت�سحيات 
اجنبي  معتد  �سد  الوطن  عن  الدفاع 
تهدف  �سخ�سية  ماآرب  لتحقيق  ولكن 
اإىل ال�سراع على ال�سلطة دون اعتبار 

لكرامة املواطن ال�سوري وحريته«.

اجلبهة  تفجر  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  امل��خ��اوف  ع���ادت 
من  بقوة  نف�سها  لتطرح  االإ�سرائيلية  اللبنانية 
جناح  وعدم  ال�سورية  االأزمة  تعقد  ظل  يف  جديد، 
جمل�س االأمن يف اإ�ست�سدار قرار ي�سهل نقل ال�سلطة 
من  الكثري  يخفى  ال  ل��ذل��ك  ونتيجة  دم�����س��ق،  يف 
الدبلوما�سيني العرب واالجانب تخوفهم من اإمكانية 
هذا  والفو�سى.  االأهلية  احلرب  نحو  �سوريا  ذهاب 
تلغرف،  الديلي  �سحيفة  يف  الكاتب  ي��وؤك��د  فيما 
كون كوفلني، اأن ا�ستعدادات غري معلنة جتري على 
املعركة  اجل  من  ا�سرائيل  اإىل  ال�سمالية  احل��دود 
اإ�سرائيل من »احلرب  املقبلة، متكهنًا اأال »تن�سحب« 
حزب  »يهلك«  اأن  قبل  االأو�سط«  ال�سرق  يف  املقبلة 

اهلل.
احلدود  �ستكون  احل��رب  هذه  »يف  يقول:  وكتب 
اجلنوبية للبنان »اجلبهة االأمامية للنزاع املتزايد 
عمقًا بني اإ�سرائيل واإيران«. هناك »حتت قمم جبل 
بالثلوج حاليا، جتري اال�ستعدادات  املغطاة  ال�سيخ 
�سكل  بتغيري  و�ساق، من اجل معركة تعد  على قدم 

ال�سرق االو�سط املعا�سر«.
اأحد جانبي احلدود، وحتديدًا يف  وتابع: »على 
و�سط تالل جنوب لبنان و�سفوحه، »ين�سغل« حزب 
اهلل، »املدعوم من اإيران«، ب�»تكدي�س اآالف ال�سواريخ 
 )...( »االعتداءات«  من  املقبلة  للجولة  ا�ستعدادا 
على عدوته اللدودة اإ�سرائيل«. على اجلانب االآخر 
يدافعون  الذين  االإ�سرائيلي،  اجلي�س  عنا�سر  »يعّد 

لهزمية  اخلا�سة  خططهم  العربية،  ال��دول��ة  عن 
»احلزب« امل�سمم على تدمري اإ�سرائيل«.

من  قريبة  م�سادر  قالت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
»حزب اهلل« ل� �سحيفة »الراي« الكويتية ان ال نار 
من دون دخان و»القلق اال�سرائيلي من مغبة ح�سول 
يف  اال�سرائيلية   - اللبنانية  اجلبهة  على  تطورات 

حمله«، متوقعة ان تكون ال� 2012 �ساخنة.
النوع  امل�سادر »حدوث مفاجاآت من  ومل ت�ستبعد 
الذي يحرف االأنظار عما يجري يف �سورية، كواحدة 
التي ميكن  من اخلطوات اال�سرتاتيجية وامل�سريية 

ان يلجاأ اليها حزب اهلل يف �سنة ال� 2012«.
وراأت ان »اخلطوة اال�سرتاتيجية بحرف االنظار 
اجندة  وتفر�س  املنطقة  يف  االول��وي��ات  �ستقلب 
تلك  �سيما  ال  الدويل،  القرار  عوا�سم  على  مغايرة 

امل�سغولة بهمومها الداخلية كاالنتخابات«.

املجموعة  ان  »رغ���م  ان��ه  اىل  امل�����س��ادر  ولفتت 
الدولية وراأ�س حربتها املتمثلة باملجموعة العربية 
النظام  من  التخل�س  اجندتها  اولويات  يف  و�سعت 
احلايل يف �سورية، فاإن دواًل مثل االردن واجلزائر 
واملغرب وال�سودان ال ترغب يف ان تكون جزءًا من 

م�سروع االطاحة بالرئي�س ب�سار اال�سد«.
الدول  من  املروحة  »هذه  ان  امل�سادر  والحظت 
يف  واملتطرف،  املعتدل  اخلطني  حتوي  اال�سالمية 
حملت  التي  االخ��رية  املتغريات  اف��رزت��ه  ما  �سوء 
كلمتهم  �ستكون  والذين  ال�سلطة،  اىل  اال�سالميني 

م�سموعة يف رف�س اال�ستباحة الغربية للمنطقة«.
ل�  اهلل«  »ح���زب  م��ن  القريبة  امل�����س��ادر  وق��ال��ت 
�سحيفة »الراي« انه »يف لبنان علينا اأال ناألو جهدًا 
يف دعم الرئي�س اال�سد، الن دعمه م�ساألة م�سريية 
باالهواء  لها  �سلة  ال  وم�ستقبلية  وا�سرتاتيجية 

والتكتيكات«.
واعربت امل�سادر عن اعتقادها يف هذا املجال ان 
القيادة اال�سرائيلية يعرّب عن احلقيقة، الن  »قلق 
مهما  ونظامه  اال�سد  ب�سقوط  ي�سمح  لن  اهلل  حزب 
كانت كلفة الدخول يف نزاع ع�سكري مع ا�سرائيل«.

يوؤيد  امل�سادر عينها اىل ان »حزب اهلل  وا�سارت 
�سورية  يف  احلايل  النظام  مع  ت�سوية  اىل  التو�سل 
ولي�س من دونه يف اطار حّل يقوم على اال�سالحات 
اال�ستقرار  ويعيد  اآن  يف  واملعار�سة  النظام  وُير�سي 

اىل البالد«. 

 نقلت وكالة »انرت فاك�س« الرو�سية لالنباء عن م�سادر امريكية و�سفتها ب� 
»املطلعة« ان جمموعة من حامالت الطائرات االمريكية بقيادة »اينرتبرايز« 
فرجينيا  لوالية  ال�سرقية  ال�سواحل  من  بالقرب  تدريبات  جتري  النووية 

�سمن �سيناريو النزاع الع�سكري مع ايران.
التدريبات  خالل  االمريكية  القوات  ت�ستخدم  املذكورة  للم�سادر  ووفقا 
حدود  عن  بدال  عليها  ر�سمت  املتحدة  للواليات  ال�سرقية  ال�سواحل  خرائط 
تلك ال�سواحل حدودا لدول وهمية على بعد 320 كلم من ال�ساحل الذي اأطلق 

عليه ا�سم »�ساحل الكنوز«.
كما حدد على اخلرائط الوهمية م�سيق بعر�س 54 كلم وهو نف�س عر�س 

م�سيق هرمز الذي يربط اخلليج ببحر العرب.
ومبوجب �سيناريو هذه التدريبات فاأن هدف حامالت الطائرات هو دولتان 
ثيوقراطيتان »غارنيت« و«غارنيت ال�سمالية« التي ت�سريان اىل ايران ال�سكوك 
دولة  �سمن  االحتاد  اىل  وت�سعيان  االرهاب  تدعمان  الدولتني  هاتني  بدعم 

ت�سمى »بريوبا« وهي احدى الدول الت�سعة الواقعة على »�ساحل الكنوز«.
ويجري �سمن التدريبات اال�ستك�سافية والتحليلية اجلارية تقييم الو�سع 
الن�سرة  وتت�سمن  الالزمة  بالتحليقات  املقاتلة  الطائرات  وتقوم  العملياتي 

املحلية االخبار الدولية حول الو�سع يف املنطقة. 
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املثقفني  م��ن  نخبة  ع��ل��ى  ال�����س��وؤال  ه���ذا  ط��رح��ن��ا 
والنا�سطني احلقوقيني وخرجنا باالآتي ..

!!.. االنتماء  و�سدقية  املمار�سة  رهن 
 

يف البداية كان احلديث للدكتور اأحمد االأ�سبحي – 
ع�سو جمل�س ال�سورى – وكان اأن قال :

موؤ�س�سات املجتمع املدين مبفهومها الطبيعي والدقيق 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  والقوى  االأحزاب  تلك  هي   :
ما  اإذا  والتي  املجتمع  يف  والن�سطة  والفاعلة  احلية 
يف  الرائدة  باعتبارها  مو�سوعية  نظرة  اإليها  نظرنا 
القيادة والتحديث والتطوير للمجتمع فاإنه ميكن القول 
اأن لها دورًا غري عادي يف خلق جمتمع  اأكرث وعيًا واأكرث 
عطاًء .. الأن منها ما يعمل يف احلقل اخلدمي ومنها ما 
يف   .. اخل��ريي  احلقل  يف   .. االإنتاجي  احلقل  يف  يعمل 
احلقل ال�سيا�سي .. حقول متعددة ، وهذه احلقول كلها 
متى ما اأخل�ست كل جماعة وكل منظمة يف موقعها فاإنها 
البد اأن تثمر مل�سلحة املجتمع يف االإطار العام .. ثم من 
ناحية اأخرى فاإن طبيعة العمل اجلماعي  تختلف عن 
طبيعة العمل الفردي ، وال ميكن الأي جماعة اأن حتقق 
الت�سامح  ثقافة  خلق  طريق  عن  اإال  الفاعل  وجودها 
واحلوار وخلق العالقات الدميقراطية فيما بينها ، ومن 
�سي�سعر  الداخلية  عالقاته  يف  الدميقراطية  ميار�س 
هذا  بنف�س  يتعامل  اأن  الب��د  واأن��ه  االأدب��ي  بااللتزام 
ال�سلوك يف عالقاته مع االأحزاب واملوؤ�س�سات االأخرى 
اأو مع اجلماعات االأخرى .. اإذ اأن هذه االأمور هي رهن 
اإذا وجد االنتماء ووجد  املمار�سة و�سدقية االنتماء ، 
روح  خلق  اإىل  بالتايل  ي��وؤدي  الذي  ال�سحيح  التفاعل 
الت�سامح واالأخوة والتعاون واملودة .. ثم اإن هذه النخب 
الفكرية وال�سيا�سية واالجتماعية عندما متتلئ وعيًا 
واإح�سا�سًا بامل�سئولية جتاه الوطن وتقراأ التاريخ قراءة 
معمقة �ست�سعر باأن تاريخها كفيل باإر�سادها اإىل الطرق 
ال�سليمة لبناء امل�ستقبل .. على �سبيل املثال : من الذي 

بنى املدرجات الزراعية يف التاريخ القدمي ؟
املناجم  اكت�سف  الذي  من  ؟  ال�سدود  بنى  الذي  من 
؟ من الذي كان اأداة فاعلة يف الت�سنيع الثقيل ؟ الأننا 
اأدوات  منه  ون�سنع  ال�سالح  منه  ون�سنع  ن�ستخدم  كنا 
من  والف�سة  الذهب  ا�ستخرجنا  مثلما  اأي�سًا   .. الزينة 
مناجمها والتي ما زالت م�ستمرة اإىل يومنا هذا كل هذه 
اإيثار  االأمور هي التي �سنعت احل�سارة الأنه كان هناك 
والأنه كان هناك تعاون واأخوة وتن�سيق وتفاهم وحياة 
نتحدث  املثال  �سبيل  على  العالقات  يف  دميقراطية 
هذه االأيام عن نظام الغرفتني تعلم اأن نظام الغرفتني 
تاريخيًا مار�سناه من ثالثة اآالف �سنة قبل العامل كله.

كان عندنا نظام الغرفتني وي�سمل هذا النظام بقيام 
هو  االآخ��ر  واملجل�س  القبائل  احت��اد  جمل�س  جمل�سني 
املجل�س اال�ست�ساري املجل�س » املنيع » واملجل�س » امل�سود 
» كما يقال كانا هما عنوان الدميقراطية مبعطى ذلك 

الع�سر .
و�سنعنا باالإيثار وبالتعاون واالأخوة ح�سارة اإن�سانية 

وح�سارة عطاء وح�سارة اإبداع ..
حول  ح�سارته  ويقيم  مدينته  يقيم  عادًة  والعامل 
يف  اأقمناها  لكننا  البحر  عند  اأو  بحرية  حول  اأو  نهر 

ال�سحراء ابتدعنا بحرية �سناعية ..
اإذا هذه املعاين كلها هي التي على االأخوة والزمالء 
يف منظمات املجتمع املدين اأن ي�ستح�سروها يف حياتهم 
العملية ، مبعنى اأننا اإذا ا�ستح�سرنا هذه القيم ..االإيثار 
وغريها  االأنانية  عن  بداًل  التعاون   ، االأث��رة  عن  بداًل 
احلديثة  ال��دول��ة  بناء  يف  ق��وة  جميعًا  ن�سنع  �سوف 

واملتطورة والتي تتفق مع اأ�سولنا احل�سارية .
حمدود...!! دور 

موؤ�س�سة  مدير   – عثمان  ال�سالم  عبد  االأ���س��ت��اذ: 
نظر  وجهة  له   – والفنون  واالآداب  للثقافة  االإب��داع 

خا�سة موؤداها:
بني  ون�سرها  وال�����س��الم  والت�سامح  احل���وار  ثقافة 

�سرائح املجتمع هي من مهام املجتمع بكل فئاته واأ�س�س 
والبيئة  االأ�سرة  من  اأواًل  الفرد  يكت�سبها  الثقافة  هذه 
املحيطة به ومتر عرب مراحل عدة وو�سائط متنوعة.. 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين اإحدى تلك اجلهات اأو الفئات 
ومن خالل اأن�سطتها وفعالياتها املتنوعة والتي تقدمها 

على �سكل برنامج زمني �سنوي اأو دوري اأو غريه..
وخلق هذه الثقافة قد يكون بوا�سطة كتاب مطبوع 
اأو  اأو �سحيفة مكتوبة  اأو ندوة فكرية  اأو حلقة نقا�س 
يف ق�سيدة �سعرية اأو يف اأي قالب اآخر تقيمه وتنظمه 

موؤ�س�سات املجتمع املدين وتقدمه للمجتمع.
وثقافة احلوار والت�سامح وال�سالم ال ميكن اأن تكون 
مرتبطة  اأنها  باعتبار  واحدة  جهة  طريق  عن  تتم  اأو 
مع كل االأطر االأخرى بدًا من االأ�سرة ومرورًا باملجتمع 
ولوائح  وقوانني  وتقاليد  وع��ادات  اأع��راف  من  فيه  مبا 
لي�ست  املجتمع  و�سرائح  هياكلها،  بكل  بالدولة  وانتهاًء 
كل   ، واملعرفة  والثقافة  العلم  من  واح��د  م�ستوى  يف 
الثقايف  الوعي  م�ستوى  على  �سلبًا  توؤثر  النقاط  تلك 
والت�ساحمي ويظل دور موؤ�س�سات املجتمع املدين يف خلق 
هذه الثقافة دورًا حمدودًا لعدد من االأ�سباب اأهمها ما 

ذكرناه ..

روؤى.. خال�سة 
االأدب��اء  – اأم��ني عام احت��اد  اب��الن  االأ�ستاذة هدى   
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  – عن  اليمنيني  والكتاب 
كافة  بني  وال�سالم  والت�سامح  احلوار  ثقافة  تعزيز  يف 

�سرائح املجتمع تقول:
خال�سة  ه��ي  امل��دين  املجتمع  منظمات  اأن  �سك  ال 
يهمها  روؤى  وخال�سة  ثقافات  وخال�سة  واأفكار  تفكري 
التي  للحياة  حمورًا  تكون  واأن  الواقع  على  تنعك�س  اأن 
ال�ستات  مللمة  على  قادرة  تكون  اأن  اإىل  ونتطلع  نتمنى 

اإطار  يف  والتنوع  بالتعدد  واالإمي��ان  باالآخر  واالإمي��ان 
ال�سيا�سية  الروؤى  اإطار  ويف  االأفكار  اإطار  ويف  الثقافة 
املختلفة اأي�سا، فمنظمات املجتمع املدين يجب اأن تكون 
تغيب  اأال  مبعنى  ال�سدد،  هذا  يف  طليعي  م�سروع  ذات 
عن م�ساألة اإيجاد حراك يف املجتمع وبالذات احلراك 
الفكر  وحرية  التعبري  يف  احلرية  على  القائم  الثقايف 
املجتمع  فمنظمات  االإب��داع،  وحرية  الكتابة  وحرية 
امل�سائل  هذه  ملثل  وتوؤ�سل  توؤ�س�س  باأن  مطالبة  املدين 
ت�سرتك  عامليًا  �سانًا  الراهن  ع�سرنا  يف  اأ�سبحت  التي 
فيه كل ال�سعوب وكل الدول .. نحن ال نبحث عن ثقافة 
حوار و�سالم فقط يف اإطار الداخل واإمنا اأي�سًا يف اإطار 
حوار اآخر مع االآخر ومع ح�سارات ومع ثقافات خمتلفة 

فاحلوار يبداأ بذرة �سغرية وتكرب لتت�سع اجلميع.
اأواًل..!! ال���وعي  تنمي��ة 

 ال�ساعر وال�سحفي/ حمي الدين جرمه – له نظرته 

اخلا�سة فيقول:

هناك الكثري من الهيئات اأو ما ي�سمى باملنظمات غري 
يف  كبري  بدور  ت�سطلع  اأن  البد  اأنه  اأرى  اأنا  احلكومية 
احلرية  ثقافة  واإ�ساعة  املدين  املجتمع  ثقافة  اإ�ساعة 
ما  يف  حت��ول  يحدث  اأن  ميكن  ال  الأن��ه  والدميقراطية 
املجتمع  يف  واقع  اأي  يف  الدميقراطي  بالهام�س  ي�سمى 
هناك  كان  اإذا  اإال  غريها،  اأو  اليمن  يف  �سواًء  العربي 
تكري�س الإ�ساعة ثقافة احلرية وثقافة الدميقراطية 
م�ستوى  وعلى  الفرد  م�ستوى  على  اجتماعي  كوعي 
املوؤ�س�سة وعلى م�ستوى القائمني على هذه املوؤ�س�سات.. 
نالحظ اأن الكثري من هذه املوؤ�س�سات تفتقر اإىل البنية 
الثقافية احلقيقية  على م�ستوى وعي القائمني عليها، 
اأنه  اأواًل، بحيث  فهم بحاجة اإىل تنمية الوعي لديهم 
اأن  ن�ستطيع  ال�سعيد املجتمعي  الوعي على  اأن يتم  بعد 
نقيم ندوات وحما�سرات وفعاليات ون�ستطيع اأن ننتقد 
ميكن  ال  الأنه  االجت��اه،  هذا  يف  حقيقية  اأ�سئلة  ون�سع 
والقوى  املنظمات  هذه  مع  تفاعل  اأو  حتول  يحدث  اأن 
مع  عالقة  اإقامة  خ��الل  من  اإىل  االأخ��رى  ال�سيا�سية 
بع  وتفكك  متهد  اأن  ت�ستطيع  لكي  الفرد  ومع  املجتمع 

املفاهيم التقليدية بهذا االجتاه .
للدميقراطي��ة..!! اإث���راء 

االأ�ستاذ اأحمد ناجي اأحمد تربوي ونائب اأمني عام 
الدور  عن  يتحدث  اليمنيني  والكتاب  االأدب��اء  احت��اد 

الذي تلعبه املوؤ�س�سات ويقول:
واإ�ساعة  تعزيز  يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  اإن 
مهم  وال�سالم  والت�سامح  والدميقراطية  احلوار  ثقافة 
لهذه  طبيعية  نتيجة  الأنها  ذلك  ُملحة،  وحاجة  جدًا 

ال�سليمة والدميقراطية عندما متار�س دورها  الثقافة 
الدميقراطية  اإث���راء  يف  ت�سهم  فاإنها  �سحيح  ب�سكل 
واحلوار من خالل اأداء متميز يعك�س ممار�ستها لثقافة 
وعليه  االجتماعي  واقعها  يف  ثم  اأواًل  داخلها  احل��وار 
فانه من ال�سروري بالن�سبة ملوؤ�س�سات املجتمع املدين اأن 
تعي�س قيم الدميقراطية واحلوار يف عالقتها الداخلية 
الواقع االجتماعي  اأداء دور متميز يف  لكي تتمكن من 
ملفهوم  املتقدمة  املمار�سة  واق��ع  النهو�س  على  يعمل 
تهيئ��ة  م��ن  بد  ال  والت�سامح  واحلوار  الدميقراطية 

امل��ناخ املنا�س����ب..!!
التنفيذي  املكتب  –ع�سو  الفاحت حمد تو  االأ�ستاذ/   
لنا  ال�سودانيني كان  العام لالأدباء والكتاب  يف االحتاد 

�سرف �سوؤاله واحلديث معه فيقول:
كل  ويف  عمومًا  العامل  اأن��ح��اء  كافة  يف  احلكومات 
حتظى  ال  اخل�سو�س  وجه  على  العربي  الوطن  اأنحاء 

بتاأييد مطلق يف �سعوبها، الأن تكوين احلكومات  يعتمد 
اأ�سا�سًا على وجود معار�سة موازية تختلف مع احلكومة 
وقد  املطروحة  وبراجمها  مبادئها  ويف  �سيا�ستها  يف 

حترتب معها من اأجل الو�سول لل�سلطة ..
الق�سايا  ط��رح  يف  دائ��م��ًا  احلكومات  تف�سل  لذلك 
الأغلب  الناجعة  احللول  واإيجاد  ال�سلبيات  ومعاجلة 
اإق�ساء  يف  تتفنن  التي  البلدان  يف  خ�سو�سًا  الق�سايا، 
االآخر وفر�س الت�سلط والهيمنة على كل اأوجه احلياة 

وما اأكرثها يف عاملنا العربي .
ومتعاظمًا  كبريًا  دورًا  امل��دين  املجتمع  ملوؤ�س�سات  اأن 
كافة  بني  وال�سالم  والت�سامح  احلوار  ثقافة  تفعيل  يف 

�سرائح املجتمع يف اأرجاء الوطن العربي ..
مب�سوؤولياتها  القيام  يف  املوؤ�س�سات  ه��ذه  ولتنجح 
كاملة ال بد من تهيئة املناخ املنا�سب للعمل بكل جترد 
وم�سوؤولية حتى ترتجم كل هذه ال�سعارات وتفعلها على 

ار�س الواقع .
اجلاد  العمل  من  ومتكينها  يدها  اإط��الق  من  بد  وال 
جناح  كل  اأن  نن�سى  وال  احلكومات  �سيطرة  عن  بعيدًا 
اإيجابا  �سينعك�س  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اإليه  ت�سل 
ويجنبها  اأعمارها  من  يطيل  وقد  احلكومات  تلك  على 

ويالت �سعوبها ..

احلك����ومات.. تك��وين 
تكوين  اإىل  نظرنا  واإذا   : تو  حمد  االأ�ستاذ  ي�سيف   
قامت  اأن��ه��ا  جن��د  العربي  ال��وط��ن  اأغ��ل��ب  يف  احل��ك��وم��ات 
يفتقر  لذلك  موروثة  ملكيات  اأو  ع�سكرية  بانقالبات 
ولو  ال�سورى  وحكم  الدميقراطي  التوجه  اإىل  معظمها 
هام�س  يف  مقدرة  م�ساحات  اإعطاء  يحاولون  االآن  اأنهم 
احلريات ليتنف�س النا�س من خاللها ولهم اأي�سا حماوالت 
لب�سط قدر كبري من ال�سورى ل�سمان ا�ستمرارية االأنظمة 

املهددة باالنقرا�س ..
!!.. مطل��وبة  احل��وار  �سيا�سة 

هذه  يف  االآن  مطلوبة  احل��وار  و�سيا�سة  ويوا�سل:   
التي  االإقليمية  التكتالت  مراحل  من  احلرجة  املرحلة 
الو�سفة  هي  الت�سامح  و�سيا�سة  العربي،  الوطن  بها  مير 
التي  والت�سرذم  التناحر  م�سكالت  كل  لعالج  املنا�سبة 
تعاين منها االأمة العربية  اأما ال�سالم فهوا الغاية التي 
االأ�ساليب  وك��ل  ال�سرورية  الو�سائل  كل  ابتكار  تبيح 

املتاحة للو�سول اإليه ..
القبلية  احل����روب  ه��ي  ال��ي��وم  ال��ع��امل  م�سكلة  الأن 
االأخ�سر  على  وتق�سي  اأو�ساله  تقطع  التي  واالإقليمية 

والياب�س وتهدد بدمار �سامل .
خطريًا  دورًا  املدين  املجتمع  ملوؤ�س�سات  اأن  فنوؤكد  نعود 
هي  املدنية  برتكيباتها  املوؤ�س�سات  ه��ذه  الأن  وك��ب��ريًا، 
لوائها  تن�سوي حتت  التي  املوؤ�س�سات  االأمان، وهي  �سمام 
انتماءاتها  عن  النظر  بغ�س  املدين  املجتمع  �سرائح  كل 
وتوجهاتها فهي قبل كل �سي جتمع األوان الطيف ال�سيا�سي 
واالجتماعي وقادرة متامًا على حتريك القواعد من اأجل 

ب�سط ثقافة احلوار والت�سامح وال�سالم .

تعزز  اأن  ا�ضتطاعت  ..هل  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات 
من ثقافة احلوار والت�ضامح وال�ضالم يف املجتمع  ..؟!
اأحمد ناجي : الدميقراطية نتيجة طبيعية للثقافة 

ال�ضليمة واملمار�ضة املو�ضوعية
د. الأ�ضبحي : من ميار�س الدميقراطية الداخلية 

�ضي�ضعر باللتزام الأدبي بها جتاه الغري

اأبالن : احلوار يبداأ 
بذرة �ضغرية ثم تكرب 

لتت�ضع اجلميع-

 اأح�ضبني على جانب كبري من ال�ضواب واحلق حني ازعم 
اأن مفهوم » املجتمع املدين » من اأكرث املفاهيم دورانًا 

على الأل�ضن واأقلها حّظًا يف التعريف رغم كرثة تداولها 
يف الو�ضط الإعالمي والثقايف وال�ضيا�ضي ..

جرمه : توعية القائمني 
على املوؤ�ض�ضات ي�ضبق 

توعية الأفراد يف 
املجتمع ..

الفاحت حمدتو : �ضيا�ضة 
احلوار مطلوبة يف 

هذه املرحلة احلرجة 
من مراحل التكتالت 

الإقليمية التي مير بها 
الوطن العربي..
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�ضيكولوجية »الكتلوج«

�ضيكولوجية الوهم 

هايل علي 

اأدي�سون  �سخ�سية  يف  العظمة  تكن  مل 
يخال  قد  كما  للم�سباح  اخرتاعه  يف  تكمن 
التي و�سل  االأهم يف جتاربه  للبع�س بل وهو 
اآالف  ت�سعة  بلغت  اإذ  اإىل ذلك االخ��رتاع  بها 
وكانت  جتربة  وت�سعون  وت�سعة  وت�سعمائة  
التجربة الع�سرة األف هي امل�سباح ، واملثري يف 
ذلك وما هو مدعاٌة للتاأمل وجديٌر باالهتمام 
يف االأمر اأن اأدي�سون مل يكرر خطاأً ارتكبه يف 
واالأم��ر هو   ، تليها  �سابقة يف جتربة  جتربة 
اأن املرء ال ينتبه اإىل خطاأ اإال بعد اأن يفعله 
فالطفل ، وهو ما ي�سمى باملالحظة بالتجربة 
والتحذير  النهي  كالم  ي�سمع  ال   ، املنطق  يف 
اأال يلم�س  اإال بعد التجربة فلو قلت له مثال 
الفرن ال�ساخن الأنه �سيحرق فانه ال ي�ستجيب 
لك اإال بعد اأن يحرتق فعاًل اأي بعد اأن يخو�س 
قد  كما  مرغوب  املمنوع  الأن  ولي�س  التجربة 
ُيظن، ولذلك يدعو مع�سر العقالء والعظماء 
قبل  الغري  جتارب  من  اال�ستفادة  اإىل  النا�س 
يدعو  كما  وم�ساريعهم  اأعمالهم  يف  �سروعهم 
الأخذ  ودرو���س��ه  التاريخ  من  اال�ستفادة  اإىل 
 « وال�سالم  ال�سالة  عليه  ق��ال  وق��د   ، العربة 
كان  وم��ا   ،« مرتني  جحٍر  من  امل��وؤم��ن  الُي��ل��دغ 
لهم  ير�سموا  اأن  اإال  اأقوامهم  يف  الر�سل  عمل 
وكان  ال�سليمة  التفكري  وطرق  حياتهم  منهج 
ديدنهم  – اأي الر�سل- اأن يكونوا قدوة للنا�س 
كما هو ديدن العلوم احلديثة التي ت�سعى اأو 
طريق  عن  رئي�سي  ب�سكل  االإن�سان  ت�ستهدف 
اإىل  واإر�ساده  تفكريه  طرق  وتنمية  تنميته 
ومعاجلة  للتفكري  واالأمثل  القومي  الطريق 

منهج حياته وتقومي اأخطائه .
ومثل ذلك يف عامل التكنولوجيا هو الكتلوج 
املرفق باالأجهزة االلكرتونية وما �سواها ، اإذ 
حديثًا  ولنقل  جهازًا  يقتني  ال��ذي  امل��رء  اأن 
عليه  ويتعذر  ا�ستخدامه  عليه  ي�ستع�سي 
ذلك بدون الكتلوج فاإما اأن يخو�س التجربة 

ويحاول ا�ستخدام اجلهاز فت�سل به املحاولة 
يف  خبريًا  كان  ولو  حتى  اجلهاز  تعطيل  اإىل 
م�سبقة  تعميمات  توجد  ال  الأن��ه  االأج��ه��زة 
ومرجعيات ي�ستند عليها يف ا�ستخدام اجلهاز 
اأ�سعف  يف  الكتلوج  �سوى  التعميمات  تلك  وما 
احلاالت وغريه اخلربات ال�سابقة والتجارب 
اإج��راء  اأدي�سون  على  تقرر  نف�سه  ولل�سبب 
اإىل  للو�سول  التجارب  من  الكبري  العدد  ذلك 
يف  لي�ست  العظمة  اأن  اأي  الكهربائي،  امل�سباح 
اقرتاف  عدم  يف  ولكنها  التجربة  يف  النجاح 
االأخطاء التي اقرتفتها يف التجارب ال�سابقة 
وقد قيل » حياة الناجحني م�سل�سل من الف�سل 

. «
 « اأو  ال�سابقة  واملرجعيات  والتعميمات 
ال�سيء ون�سعر  » هي ما يجعلنا نفعل  الكتلوج 
ما  وكل  وناألفه  ونحبه  ونحذره  ونخافه  به 
اأو  لنا من متناق�سات فكرية  اأن يخطر  ميكن 
فما  واإال   ، اجتماعية  اأو  �سلوكية  اأو  �سعورية 
ونوؤمن  الباب  مقب�س  من�سك  يجعلنا  ال��ذي 
باأنه �سينفتح ؟ وكذلك االأمر مع كل االأ�سياء 
ب�سبب  ذل��ك  كل  حياتنا،  يف  ن�سادفها  التي 
ن�ستند  التي  ال�سابقة  والتعميمات   « »الكتلوج 
عليها فيما نح�س ون�سعر ونرى ون�سمع ونهاب 
ونخ�سع ، حتى يف الدين والعبادة والتقدي�س 
كل  والع�سيان  والطاعة  وال��والء  والتعظيم 
النا�س  عبد  وق��د   « الكتلوج   « مرجعه  ذل��ك 
االأ�سنام قدميًا ب�سبب« الكتلوج« الذي اأعطاه 
لهم اآباوؤهم ومن �سبقوهم وكانت تلك حجتهم 
كتلوجًا  املرء  يعطي  واملجتمع   ، معتقدهم  يف 
يف طفولته ومراحل تن�سئته االأوىل ميكن اأن 
نطلق عليه » كتلوجًا اجتماعيًا« فال يتجاوزه 
و�سريته  املجتمع  عن  �سيء  كل  يت�سمن  وهو 
ومعتقدات  وتقاليد  واأع����راف  ع���ادات  م��ن 

و...و....و....الخ.
واالأمر باملثل يف عامل االقت�ساد واملعي�سة 
كتلوجًا  ياأخذ  فاالإن�سان  ومتطلباتها  واحلياة 
واملجالت  الكتب  خ��الل  م��ن  ثقافيًا  ولنقل 

وال�سحف  وال��ف�����س��ائ��ي��ات 
التي  الو�سائل  من  وغريها 
�سيء  اكت�ساب  املمكن  م��ن 
اأي  ذل��ك  م��ن  ويتخذ  منها 
و�سيلة  الثقايف  الكتلوج  من 
يختلف  وال  حياة  ومنهج 
اللغة  يف  ك���ذل���ك  االأم�����ر 
ونتلفظه  ب��ه  نتحدث  وم��ا 
الكتلوج  يف  جاء  ذلك  فكل 
الثقايف وكذلك االجتماعي 
نال  من  جيدًا  هذا  ويعرف 
والتنقل  ال�سفر  من  حظًا 
ب���ني امل��ج��ت��م��ع��ات وامل����دن 
بغ�س  الغربة  ج��رب  وم��ن 
اأو  علميًا  �سببها  يكن  مهما 
اأو  �سيا�سيًا  اأو  اقت�ساديًا 

دينيًا .
كتلوجًا  دول����ة  ول��ك��ل 
ت�سريعيًا ود�ستوريًا تنتظم 
املواطنني  حياة  خالله  من 
ولوال  معي�ستهم  وط��رائ��ق 
الختلطت  ال��ك��ت��ل��وج  ذل���ك 
الفو�سى  وع��م��ت  االأدوار 
الذي  هو  الكتلوج  وه��ذا   ،
حقوقهم  ل��الأف��راد  يحفظ 
حرماتهم  ل��ه��م  وي�����س��ون 

 ، ونفو�سهم  ممتلكاتهم  على  ب��ه  وي��اأمت��ن��ون 
البع�س  بع�سها  عن  ال��دول  كتلوج  ويختلف 
الكتلوج  يف  امل�ستخدم  ال��ن��ظ��ام  ط��ري��ق  ع��ن 
كالدميقراطية والديكتاتورية و....و...و...
الدول  اأن  واملثري   ، واأنظمة  مذاهب  من  اإل��خ 
اإىل تعميم كتلوجها  القوية والعظمى ت�سعى 
على بقية دول العامل والذي اأطلق عليه ال��« 

عوملة« وهو ديدن االأقوى .
تكون  قد  احلياة  اأن  البع�س  يخال  وق��د 
ب�سيطة بدون ذلك الكتلوج على تعدد اأنواعه 
وال�سبب هو اأن التفكري عملية معقدة تقت�سي 

الرتكيز ولعل اأعمق حاجات املرء هي اأن يخلق 
ويبدع وُي�سري ولذلك قال �سبحانه وتعاىل يف 
كتابه الكرمي« فتبارك اهلل اأح�سن اخلالقني« 
اأن  اأي   « »اأح�سن  وقوله  العظيم  اهلل  �سدق 
التف�سيل  اأفعل  من  وهو  خالق  اأي�سًا  االإن�سان 
الذهنية  ال��راح��ة  ح��ب  اأن  امل��الح��ظ  لكن   ،
الغري  اأفكار  وتبني  التقليد  وحب  والفكرية 
اجلاهزة �سائع عند غالبية الب�سر لذلك فهم 
يف�سلون االجرتار وراء  الكتلوجات امل�سرعة 
واتباعها يف ت�سيري حياتهم وتنظيمها وحتى 
الفيل�سوف  قال  ولذلك  تفكريهم  طرائق  يف 
اإىل  نف�سي  تلقاء  م��ن  اأن�����س��اق  اأن��ا  دي��ك��ارت« 

التي  اليق�سة  واأخ�سى  القدمية  اأفكاري  تيار 
ولذلك   ».......... املركز  التفكري  يتبعها 
هم  الأنهم  العامل  يف  قليلة  قلة  املفكرين  كان 
اأدي�سون  ان  فلو  واإال   ، الكتلوجات  اأ�سحاب 
كتلوجات  ميلكون  كانوا  خمرتعني  من  و�سواه 
ملا  فكروا وملا  اأن يخرتعوا اخرتاعاتهم  قبل 
تاريخ  يف  املنمازين  من  اأ�سبحوا  وملا  اأبدعوا 
اأ�سحاب  ه��م  الأن��ه��م  ال�سعوب  وب��ني  ال��ع��امل 
العلوم  على  مقت�سرًا  ذلك  ولي�س  الكتلوجات 
التطبيقية بل اإنه لي�سمل كل املجاالت وحتى 

االإن�سانية.
Hayyl83@gmail.com

اخلال�س  العقل  اإىل  االإن�سان  ي�سل  »ال 
كل  اأن  ُيدرك  عندما  اإال  اخلال�سة  واحلقيقة 
ما يف هذه احلياة جمرد وهم ....هكذا يقول 

بوذا .
اختياريًا  يكون  ما  منها  �ستى  �سور  للوهم 
تب�سيط  له  ب��وذا  وتعبري  ج��ربٌي  هو  ما  ومنها 

يو�سحه وُيجلي �سورته كقول املتنبي :
وما   / الفتى  تخوفُه  ما  اإاّل  اخل��وف  وم��ا   «

االأمن اإال ما راآه الفتى اأمنا » 
اإيبكتيتو�س  العبد  الفيل�سوف  يوؤكد  كذلك 
ذاتها  االأ�سياء يف  لي�ست   »: بتعبريه  على ذلك 
هو  االإن�����س��ان  يخيف  م��ا  واإن  ���س��رًا  اأو  خ���ريًا 
ت�سوراتُه عنها ..« وثمة و�سيلة عالج وو�سفة 
 « بالبال�سيبو  ال��ع��الج   « عليها  ُيطلق  طبية  
اأقرا�س  ت�سبه  �سكر  اأقرا�س  هي  والبال�سيبو 
حاالت  يف  الطبيب  وي�سفها  االأخ��رى  العالج 
النا�س  بع�س  ل��دى  ال�سائعة  املر�سي  التوهم 
ذلك  يزول  وبتعاطيها  واجلهل  اخلوف  ب�سبب 
الوهمي  مر�سه  من  املري�س  ويتعافى  الوهم 

 ....
لها  التي  القناعات  �سلطة  اإىل  يعود  وذلك 
اجل�سم  على  العقاقري  تاأثري  على  تتغلب  قوة 
النا�س  معظم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  .وع��ل��ى  اأي�����س��ًا 
فاإن  ال�سفاء  حتقق  العقاقري  اأن  يعتقدون 
الدرا�سات احلديثة يف جمال املناعة النف�سية 
واجل�سم«  العقل  بني  ال�سلة  اأي   « الع�سبية 
عدة  لقرون  �سك  مو�سع  كان  ما  تثبت  اأخ��ذت 
وعالجه  امل��ر���س  ح��ول  قناعاتنا  اأن  ،وه���و 
على  يتفوق  ،رمب��ا  به  ي�ستهان  ال  دورًا  تلعب 
اأجرى  .ولقد  نف�سه  العالج  يلعبه  الذي  الدور 
بجامعة  االأ���س��ت��اذ  بي�سر«  ه��رني   « ال��دك��ت��ور 
تو�سح  م�ستفي�سة  بحوثًا  االأمريكية  هارفارد 
بجالء اأننا يف الوقت الذي نن�سب فيه الف�سل 

حتدث  التي  هي  املري�س  قناعات  فاإن  للدواء 
اأكرب االأثر يف حالته ال�سحية .

هذا  يف  فتحًا  مثلت  التي  التجارب  اإح��دى 
طلبة  100م��ن  على  اأجريت  التي  تلك  املجال 
اإختبار  يف  امل�ساركة  منهم  ُطلب  الذين  الطب 
اأحدهما  ن��وع��ني م��ن االأدوي����ة: وق��د و���س��ف 
والذي كان على �سكل كب�سولة حمراء على اأنه 
من�سط هائل ،بينما و�سف االآخر وهو على �سكل 
علم  .ودون  هائل  مهدى  ،باأنه  زرقاء  كب�سولة 
الطلبة مت تبديل حمتويات نوعي الكب�سوالت 
اإذ كانت الكب�سولة احلمراء حتوي باربيتورات 
» دواء مهدئ » بينما حوت الكب�سولة الزرقاء 
ذلك  ومع  من�سط«  دواء  امفيتامني«  الواقع  يف 
فاإن خم�سني يف املئة من الطالب �سعروا بردود 
فعل بدنية تتوافق مع توقعاتهم ،اأي بعك�س رد 
الفعل الكيمائي الذي حتدثه تلك االأدوية يف 
دواًء  الطالب  ه��وؤالء  يعط  مل   ! عادة  اجل�سم 
غفاًل ) اأي ال تاأثري له (،بل دواًء فعليًا .اإال اأن 
قناعاتهم تغلبت على التاأثري الكيمائي للدواء 

على اأج�سامهم »..!!
االإن�سان  يلجها  ال��ت��ي  ال��وه��م  ه��ال��ة  اأم���ا 
تعبري  �سوى  فلي�ست  اإرادت��ه  مبح�س  اختياريًا 
يحا�سر  ال��ذي  الواقع  على  ومت��رد  رف�س  عن 
وقيمه  واأعرافه  وتقاليده  بعاداته  االإن�سان 
مينح  افرتا�سي  عامل  هي   ، وهمومه  وم�ساكله 
املرء متنف�سًا اأرحب ومنفذًا يبوح االإن�سان عن 
طريقه مبا يعجز عن البوح به يف هذا العامل 
والُكّتاب  االأدب���اء  وه��م  ه��و  وه��ذا   ، ال�سحل 
وال�سعراء واملبدعني عمومًا، فحني يح�س اأيٌّ من 
اأو مكانف�سية  اأو مكانية  نف�سية  هوؤالء بغربة 
فاإن هذا العامل الوهمي واالفرتا�سي هو خيمة 
املحارب واملالذ االآمن بالن�سبة له ولعل جتربة 
جربان خليل جربان اأكرب دليل على ذلك ففي 

عامله االفرتا�سي اأن�ساأ مدينة تتنا�سب وميوله 
وطموحاته واآماله حتى اأ�سدقاءه وحبيباته 
وو�سفهم  الكلمات  اأجمل  عنهم  كتب  اللذين  
يت�سع  ال  ممن  الكثري  و�سواه  االأو�ساف  باأجمل 

املقام لذكرهم ..
واالإن�سان املتمرد فنان باالأ�سالة ، الأن الفن 
ب�سلبية  ويتلقاه  الواقع  مع  ين�سدم  كالتمرد 
،وهو يف عالقة جدلية معه،  زد على ذلك اأن 
فيه  ما  بكل  الوهمي  االفرتا�سي  العامل  هذا 
اإبداعه  على  املبدع  يحث  ال��ذي  ال��داف��ع  هو 
ومبا  بالواقع  التاأثر  وعدم  العطاء  وموا�سلة 
يجدُه فيه من معوقات و�سعوبات و�سخرية يف 
وُي�سرُّ  يكافح  يجعله  ما  وهو  االأحايني،  بع�س 
يكافاأ  اأنه  بل  اأحد  �سكر  ينتظر  وال  ويت�سبث 
ويقدم  يحققه  جناح  كل  على  بنف�سه  نف�سه 
الورود لنف�سه يف كل منا�سبة ووووواإلخ . حتى 
يفعله  ما  اأن  واقعه   راأى كل من حوله ويف  لو 
وي��ق��وم ب��ه ���س��رٌب م��ن اجل��ن��ون وال طائل من 

وراءه ..
تنبهت  لُه  حديث  يف  حمفوظ  جنيب  ذكر 
اإليه اللجنة ال�سويدية جلائزة نوبل ، وذكرتُه 
حدث  لو   «  : اجلائزة  هذه  منحه  حيثيات  يف 
يوم  اأي  يف  الكتابة  اإىل  دافعي  عني  تخلى  اأن 
اأيام  اآخ��ر  اليوم  ه��ذا  يكون  اأن  اأمتنى  فاإنني 

ُعمري ..« 
واالفرتا�سي  الوهمي   « نف�سه  الدافع  وهذا 
ما  هو  اأي�سًا  مر�سي  البع�س  يعتربه  وال��ذي   «
كبريًا  �سوطًا  قطعوا  ممن  الكثري  اإليه  يفتقر 
تقدير  لعدم  ونك�سوا  انثنوا  ثم  االإب���داع  يف 
االآخرين لهم والفتقارهم للدافع الذي يجدر 

بكل مبدع اأن ميتلكه ...
والذي  الع�سقي ووهم احلب  الوهم  وهناك 
يعي�سه النا�س اختياريًا ومبح�س اإرادتهم وجل 

ل�سيء  ال  وهالته  دائرته  يف  يظلوا  اأن  همهم 
اآالمهم  تن�سيهم  ن�سوة  من  فيه  يجدونه  ملا  اإال 
وم�ساكل واقعهم ومنغ�سات عي�سهم ومتطلبات 
يف  ذلك  عن  ال�ساعر  عرّب  وقد  عمومًا  احلياة 

قوله :
» ُقّلي ولو كذبًا كالمًا ناعمًا / قد كاد يقتلني 

بك التمثاُل 
/غيبوبًة  فكلها  جننتِك  قد  الهوى  ق�س�س 

وخرافًة وخياُل«...
تاريخ  يف  ا�ستخدم  ال��ذي  ال��وه��م  وه��ن��اك 
اإرادة  لتدمري  نف�سية  واأداة  ك�سالح  احل��روب 
اجلنود املناوئني واالأعداء كما ا�ستخدم اأي�سًا 
االأ�سا�س  يف  كانت  التي  ال��ب��اردة  احل��روب  يف 
اأكرث  يت�سع  ال  املقام  ...ولعل  نف�سية  حروبًا 
مما ذكرناه ولكن لنا تناوالت اأخرى باإذن اهلل 

تعاىل .



FAT MAN  فات مان
  Fat man  " فات مان " 

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

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

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

FAT MAN 3

اأتباع املجرم  �سبيلها، كيف و�سل  اإىل حال  املا�سية  -  عرفنا يف احللقة 
ال�سوت اإىل املقربة وبدون حياء، فيتفاجئون بعدم وجود املقربة يف مكانها، 

وعدم وجود االأموات، فكيف مت ذلك ؟ 
-  هل مت �سرقتها ..!؟ 

حيث  االأم���وات،  مع  امللجاأ  اأدخلوها  ثم  وم��ن  تهريبها،  مت  ولكن  ال،    -
�سيوفرون لهم فيه املاء والنار من اأجل الدفء وكذلك االأمان، وكل ذلك مت 
بف�سل عبقرية » فات مان »، حيث حر�س قبل ذهابِه يف اقتفاء اآثار اأتباع 
اإحباط خمططهم  »، يف حماولٍة منه يف  ال�سوت   « الرائحة  ال�سيئ  املجرم 
يف  ال�سيئ  الولد  منه  ات�سل  ال��ذي  الرقم  عن  يبلغ  اأن  حر�س  ال�سرير، 
الكابينة، واأو�سى بتتبع االت�ساالت ال�سادرة منه والواردة اأي�سًا، وهكذا مت 
اإطالق جر�س االإنذار يف املقربة، من قبل احلار�س الذي يحر�سها، ثم اأوقظ 
ب�سرعة،  فهرولوا  حتدث،  �سوف  التي  بامل�سيبة  واأخربهم  جميعًا،  املوتى 
الهروب  اأج��ل  من  املقربة  بوابة  على  يتحا�سرون  ط��ريف،  يرتد  اأن  وقبل 
اأكرثهم مل يجد من الوقت  و�سعود احلافلة التي �ستنقلهم اإىل امللجاأ، لكن 
ما يكفي الرتداء ثيابِه، فمنهم من خرج بال�� »تي �سريت« فقط ، ومنهم من 
اآوت كلوذ�س،  هرول فزعًا بال�� برمودا الذي يرتديه، ومنهم من خرج ويذ 
يتم  ثم  متنها،  على  املقربة  لتحمل  املجنونة  جاءت  وكذلك  حياء،  وبدون 
اإنقاذ املقربة واالأموات، من اأيدي الل�سو�س، اأتباع املجرم » ال�سوت »، ولكن 
هوؤالء مل مي�سوا اإىل بيوتهم دون عمل، فقد �سادف اأن وجدوا �سدفًة، اأحد 
االأموات الذين كان ينتظرهم، وهو من ذوي االحتياجات اخلا�سة، اأخذوه 
رهينًة لديهم،ولعل �سبب تاأخرِه عن اللحاق بركاِب رفاقِه هو عجزه اأواًل ثم  
ب�سبب جر�س الطوارئ املفاجئ ما جعله يعجز عن اإيجاد كر�سيه املتحرك، 
اأتباع املجرم »ال�سوت«، والذين قاموا  اأن ينتظر االأوالد ال�سيئني،  فا�سطر 

بت�سليمِه حلر�س احلدود ..!!
يف   ،« ال�سوت   « امل��ج��رم  ظ��ن  ويخيب  امل��ق��ربة،  �سرقة  ق�سة  وتنتهي 
على  عقابًا  احلياة،  مدى  الع�ساء  وجبة  من  فيحرمهم  ال�سيئني،  االأوالد 

اإهمالهم...!!
والبطولية،  والعظيمة  اجل�سيمة  املهمة  هذه  بعد   « مان  فات   « ويذهب 
على  اأيام  اأربعة  ينام  ثم  املدينة،  مطاعم  اأفخر  يف  الع�ساء  طعام  ليتناول 

ذمة التحقيق...!! و�سبحان اهلل 

ذلك ما �سنعرفه يف احللقة القادمة من م�سل�سل » ف������������ات مان« ..
انتظرونا يف احللقة القادمة من م�سل�سل » ف������������ات مان«
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�ضوؤون  يف  الباحث  القناة،  لدى  اليوني�ضيف  املتحدة  الأمم  منظمة  مندوب  مع  خا�س  حوار 
امل�ضكني الطيب  الإن�ضاين  الدكتور  احلديث  املدين  واملجتمع  الإن�ضانية،  والق�ضايا  املجتمع، 

يف  اأبني  �ساحل  يف   « كافيه  العمدة   « مقهى  من   -
مندوب  مع  خا�س  ح��وار  وح�سريًا،  ع��دن،  احللوة 
القناة،  ل��دى  اليوني�سيف  املتحدة  االأمم  منظمة 
االإن�سانية،  والق�سايا  املجتمع،  �سوؤون  يف  الباحث 
الطيب  االإن�ساين  الدكتور  احلديث  املدين  واملجتمع 

امل�سكني : 
-  الطيب االإن�ساين : من وجهة نظرك ما هي اأهم 
عمومًا،  العربية،  باملجتمعات  تع�سف  التي  امل�ساكل 
امل�ساهدة،  املعطيات  خ��الل  م��ن  حت��دي��دًا،  واليمن 
ومظاهرات،  اعت�سامات،  م��ن  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف 

ومتردات، وع�سيان...اإلخ؟
االجتماع  علم  يف  نظرية  ثمة  احلقيقة  يف   -
والقانون الدويل يطلق عليها نظرية :« اال�ستبعاد«، 
وال�سيا�سي،  واالق��ت�����س��ادي،  االج��ت��م��اع��ي،  ومنها 
ذلك،   اإىل  وم��ا  والديني،  واحلقوقي،  والتعليمي، 
بدياًل  باعتبارها  النظرية  لهذه  املب�ِسط  واملعنى 
من  تتعامل  العامل  يف  الكربى  ال��دول  لدى  �سيا�سيًا 
التي  واملواقف  االأح��داث،  يف  االأقليات،  مع  خالله 
قد حت�سل عر�سًا، فتهتز تبعًا لها، املواقف القومية 
البديل  ه��ذا  فيحل  واأب��ع��اده��ا،  عالقاتها  بجميع 
ك�سامن يعو�س عن البدائل اله�سة، التي قد تدعيها 
اأن  بيد  ذل��ك،  اإىل  وما  كالت�سامح«   « ال��دول،   بع�س 
البديل،  ه��ذا  خ��الل  من  التعامل  ُتلزمها  الظروف 
وا�ستقرار  البال،  وراح��ة  وال�سالمة،  لالأمن  �سمانًا 
االأو�ساع، وتعريف » اال�ستبعاد » املب�سط، هو اأنه لو 
كان لك اأحد االأطفال، وقد بدر منه ما ي�سوء، فتبادر 
مبعاقبته بهذا البديل، فتعطي اأطفالك هدايا، على 
املثال، وت�ستبعده من ذلك، فماذا تتوقع منه  �سبيل 

كرد فعل؟ 
 ال ريب �سيكون رد الفعل هو التمرد عليك وعلى 
قوانني االأ�سرة، والكراهية للبقية من اأفراد االأ�سرة 
يف  �سيء  كل  يف  االأم���ور  جت��ري  وهكذا  اإخ��وت��ه،  من 
مع  املجتمع  به  يتعامل  قد  ما  اآخر،  ومثال  الدولة، 
حظهن  منعهن  والالئي  فيه،  الثالثة  الدرجة  ن�ساء 
املجتمع،  يف  النبيلة  الطبقات  من  ي�سبحن  اأن  يف 
�سمعة  حياتهن،  فرتات  من  فرتة  يف  بهن  اأحلقت  اأو 
اأن  �سيئة، ولكنهن يتنب من ثم فيغفر اهلل لهن، بيد 
التوبة، وال يغفر لهن، مبعنى  املجتمع ال يقبل تلك 
الكرامة،  ي�ستبعدهن من جميع احلقوق وكذلك من 
العار«،   « و�سمة  االجتماعية،  الو�سمة  فتالزمهن 
واال�ستمرار،  التمرد،  الطبيعي،  الفعل  ردة  فتكون 
وب�سدة، واالنتقام من اأنف�سهن، ومن املجتمع، فتكون 

رذيلتهن �سناعة املجتمع بامتياز..!!          
حتليل  اإع���ط���اء  ه���و  ق�����س��دت��ه  م���ا   : دك���ت���ور   -

للو�سع..؟
هو  للو�سع  والتحليل  التعريف،  كان  ذكرته  ما   -
واحلقوق،  الوظائف  يف  لل�سباب  فاال�ستبعاد  باملثل، 

ي���������ورث ل���دي���ه���م 
والنقمة  التمرد، 
ع���ل���ى ال�����س��ل��ط��ة، 
ا�ستبعاد  وب��امل��ث��ل 
ال��دول��ة  امل���دن يف 
ال�����������واح�����������دة، 
اق����ت���������س����ادي����ًا 
و�����س����ي����ا�����س����ي����ًا، 
وع�����دا ذل�����ك، من 
عفنة،  م��رك��زي��ة 
ُت���ب���ط���ل ال��ن��ظ��ام 

العربية هي  لالأنظمة  الواجهة  اأن  الفيدرايل، رغم 
الدميقراطية، وكل ذلك يخلف التمرد واالن�سقاق، 

واإعالن الع�سيان، والتظاهر، وغري ذلك ..!!
رغم ذلك فهناك اأي�سًا، خطاأ �سنيع لدى من يخرب 
وي�سلب وينهب با�سم االعت�سام، وبا�سم التظاهرات، 
من اجل نيل احلقوق، كما يزعمون، وهنا الفرق بني 
واملجرم،  الل�س،  وبني  واحلقوق،  الق�سية،  �ساحب 
اأو اخلا�سة  العامة  املمتلكات  كيف؟ من يتعدى على 
يعلن  وم��ن  جمرمًا،  ويعترب  ال�سطو  اأعمال  ميار�س 
ال�سلمي، ويعلن ق�سيته، يعترب  التظاهر واالعت�سام 
 »: �سخ�سية  يف  ولنا  حق،  و�ساحب  ق�سية  �ساحب 
اأ�سوة  مارتن لوثر كينج« مناه�س العن�سرية، اأجمل 
 I have a »: ومثال، وهو �ساحب اخلطبة امل�سهورة
ثّم،  راح �سحيًة من  » لدّي حلم«، والتي   «  dream
من  لي�س  ولكن  ال�سلمية،  وتظاهراته  العت�ساماته 
اأعمال  وممار�سي  الل�سو�س،  ولكن  ال�سلطات،  ِقبل 
اأنهم  زيفًا  املدعني  والتخريب،    ، والقتل  ال�سطو، 
بالده  حرر  ال��ذي  غاندي  وكذلك  حقوق،  اأ�سحاب 
م�سد�سًا،  يحمل  اأن  وب��دون  �سلميًا،  االح��ت��الل،  من 
ومثله، وريثه » ني�سلون مانديال »، وغريهم كثري..!!   
على  حت�سل  اأن  ت�ستطيع  بب�ساطة  الأنك  هذا  اأقول 
والتخريب،  العنف،  اأعمال  ب��دون  حقوقك،  كامل 
مدين،  اإن�ساين،  جمتمع  يف  تعي�س  الأنك  ذلك،  وغري 
دميقراطي، ولي�س يف غابة، اأو يف املجتمعات القبلية 

البدائية املتخلفة االأوىل ..!!
يبقى  والتظاهرات،  االعت�سامات  م�سكلة  تلك   -
اأفراد املجتمع  اأ�سلوب العي�س والتعاي�س بني  م�سكلة 
من خالل ما قد جتده يف نظريات علم االإجتماع اأو 

غريها ؟!
- بالن�سبة مل�ساألة التعاي�س يف املجتمع، فاأعتقد اأن 
يلتزم النا�س يف هذا ما طرحه الفيل�سوف الفرن�سي » 
فولتري« من خالل ماراآه ونظر له يف ق�سايا الت�سامح، 
اإذ اأن االأ�سلوب االأمثل هو الت�سامح الذي يجري بني 
فكاأمنا  بينهم،  فيما  االأم���وال،  واأرب���اب  ال�سيارفة، 
اال�سرتاكية  – اإىل  بعيد  من  – ولو  اإىل  يدعو  كان 
ووحيد،  اأمثل  كحل  التزامها،  اإىل  ويدعو  ال�سمحة، 

�ساأن  �ساأنهم  الت�ساوي  من  نوعًا  الفقراء  به  ي�سمن 
للدين  بالن�سبة  وه��ذا  املجتمع،  يف  امل��ال  اأ�سحاب 
االإ�سالمي لي�س  بحديث العهد، وال بجديد، فالر�سول 
االأعظم يقول :« مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم 
كمثل اجل�سد الواحد، اإذا ا�ستكى منه ع�سو، تداعى 
وعليه  واحل��م��ى........«،  بال�سهر  اجل�سد  �سائر  له 
وغنية،  قوية  كانت  ولو  حتى  الدولة،  حيلة  فما 
النا�س  ويكفي  والطمع،  واالأح��ق��اد،  اجل�سع  جت��اه 
بينهم  فيما  واملحبة،  ال��رتاح��م  مبداأ  التزموا  اإذا 
لعا�سوا �ُسعداء، ويكفيهم اأي�سًا، الت�سامح فيما بينهم، 
اأجل  م��ن  البع�س  لبع�سهم  والت�سهيل  وال��ت��ع��اون، 
ومن  وحمبة،  بخري  بقائهم،  واإمكانية  ا�ستمراية 
القادمة  واالأجيال  الأطفالهم،  اأف�سل  م�ستقبل  اأجل 
االإن�سانية  الرتبية  هذه  على  ثم  من  �ستن�ساأ  التي 
اآخر  وكمثال  اجلميل،  اخللق  هذا  وعلى  ال�سمحة، 
اأي�سًا، يتعلق بامل�سئوليات اجلماعية جتاه ال�سرائح، 
�سرائح  من  وغ��ري  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  من 
املجتمع االأخرى االإبداعية يف كافة الفنون والعلوم 
بال ا�ستثناء، نذكر ق�سة احلجر االأ�سود، التي حتتار 
القبائل يف اأحقيتهم ل�سرف رفعه، فيحكمون اأمرهم 
اأن  االإلهية  العناية  فت�ساء  النجد،  من  قادم  الأول 
عليه  حممد  االأم��ني«  ال�سادق   « القادم  ذلك  يكون 
ذلك  ويعلمنا  ليعلمهم  والت�سليم،  ال�سالة  اأف�سل 
الدر�س التاريخي االإن�ساين ال�سمح، ويوؤ�س�س به مبداأ 
املرتبطة  ال�سمحة  اال�سرتاكية  ونظام  التعاي�س 
ويكون  ال�سحيحة،  والفطرة  ال�سليمة  بالعقيدة 
حكمه بو�سعه رداءه لتم�سك كل قبيلة بطرف منه 
بالتايل،  النتيجة  فتاأتي  احلجر،  اجلميع  ويحمل 
احلجر«،  حمل  امل�سئولية«  يف  اجلميع  ا���س��رتاك 
وا�سرتاكهم وت�ساويهم يف ال�سرف الذي تبع م�سئولية 
حملهم للحجر،     ومن هذا ُندرك اأن اال�سرتاك يف 
بكل  النتائج،  يف  اال���س��رتاك  يعقبها  امل�سئولية، 
للعك�س، ولي�س كما الرنج�سية  والنكو�س  ح�سناتها، 
والتهرب  امل�سئولية  حتمل  يف  والنكو�س  واالأنانية، 
منها، كمخلفات ونتائج طبيعية للتطور التكنولوجي 
املادي الذي تعي�سه الدولة احلديثة، فاأغفلت بالتايل 
امل�سرتكة  وامل�ساعر  والعاطفة،  االإن�سانية،  م�ساألة 
وهذا  ح�ساباتها،  من  اجلماعي  اال�سرتاكي  واحل�س 
النا�س  لبقاء  الوحيد  ال�سامن  هو  نظري  وجهة  من 
متعاي�سني مبحبة واأمن وطماأنينة، بعيدًا عن التذمر 
واإلقاء اللوم على الدولة واحلكومة والتعامل معها، 
�سقي  م��ن  النا�س  م�سائر  يف  متحكمة  اآل��ه��ة  كاأنها 
اجلرمية  اأن  م�ساألة  واإغفال  وفقري،  وغني  و�سعيد 
�سناعة املجتمع وكذلك الف�ساد واملف�سدين، والعك�س 
هذه  على  ال�سمعة  ال�سيئة  للقناة  اأي�سًا...و�سكرًا 

اال�ست�سافة ال�سيئة، واحللوة اأي�سًا ..
- �سكرا لك اأي�سًا ..   

يكتبها / هايل علي املذابي

خرب �ضيئ ديفلومبنت 
بتوقيف  يق�سي  قرار  االإيقاف  وزارة  عن  اليوم  �سدر 
تقرير  يف  ورد  كما  وال�سبب  وب�سرعة،  م�سجد،  اإم���ام 
الوزارة هو اأن االإمام يختتم االأذان بعبارة :« مع حتياتي 

»...وبدون حياء ... !! 

اإ�ضدار �ضيء 
هذه  يف  هوب  اآوت  ويذ  قبائل  �سل�سلة  اإ���س��دارات  �سمن 
احلياة، �سدر عن دار القبائل للطباعة والن�سر والرتجمة 
والتوزيع الفني كتاب جديد بعنوان » كيف تتعلم القبيلة 
وبدون  اأي�سًا  جنبية  وب��دون  معلم  ب��دون  اأي��ام  �سبعة  يف 
واخلبري  الرائحة   ال�سيء  ال�سيخ  تاأليف  من  وهو   « حياء 
القبلية  الع�سبية  تنمية  علم  يف  ال��دويل  وامل��درب  العاملي 
..اجلدير بالذكر اأن الكتاب مرتجم اإىل العديد من اللغات 
العامل  يف  القبائل  مكتبات  اأغلب  يف  اأي�سًا  ويوزع  االأخ��رى 
بلغاتها، كلغة الهنود احلمر » قبائل اأمريكا الع�سرة » ولغة 
والطوارق  االأمازيغية  والقبائل  الهندية،  البنجاب  قبائل 
القبائل  وك��ذل��ك  ج��ن��وب��ًا  بابيميا  وق��ب��ائ��ل  االأف��ري��ق��ي��ة 
اجلرمانية و�سنوافيكم باآخر االإ�سدارات لهذه ال�سل�سلة يف 

االأعداد القادمة ..

ماذا تقول ال�ضورة ال�ضيئة ال�ضمعة ؟

- احلمري اأنواع مثل خمتلف املنتجات 
ال�سناعية ك��« ال�سلف » و »الهون » و« يد 

املدق »، وغري ذلك فهناك احلمار التجاري وهناك احلمار الوكالة » االأ�سلي 
 « التايون   « احلمار  وهناك   ،« املجمعة   « الكمبيوتر  اأجهزة  مثل   « ال���«جتميع  احلمار  وهناك   «
امل�سّنع  احلمار  وهناك  النائمة،  الدول  مبوا�سفات  امل�سّنع  احلمار  وهناك   ، تايون«  اإن  »ميد  نعم 
اأ�سباب  يحب  ال  اأو  يعرف  مل  الذي  يعني   « البدوي  احلمار  وهناك  ال�ساحية،  الدول  مبوا�سفات 
احل�سارة اإطالقًا  وب�سدة ، فاإذا اأردت حماورة احلمار فعليك اأواًل اأن حُت�سر حمارًا اآخر لياأتن�س بِه 

ويت�سجع على احلوار معك ......
 -  اإثر ذلك تبداأ مبحاورة احلمار عن اأي االأنواع التي يحبها من اأنواع 
احل�سي�س والرب�سيم، نعم، واإال فكيف �سي�ستجيب حلمارك ال�سيئ ال�سمعة، 
عفوًا اأق�سد فكيف �سي�ستجيب حلوارك ال�سيئ الرائحة، والذي يزعجه 

ويحرمه الطماأنينة ....!!
 Donkey>s dreamer   

الذي  باالإن�سان  اخلا�سة  والتطور  الن�سوء  نظرية  توؤكد  ال�سورة  هذه 
ت�سارع نظرية داروين واآنيل �سوبني ..!!

�سبحان اهلل : ن�سفه اإن�سان ون�سفه االآخر حمار..!!



نكت م�ضرية
ملا  ج��دا  وبيتك�سف  )ر(  ال���  ح��رف  فى  ال��دغ  واح��د 
للراجل هاتلى �سومية فبيقوله  ي�سرتى �ساورمة يقول 
هاتلى واحد كفته وخال�س وهو زعالن جدا .. طلعله 
�ساورمة  اقول  نف�سى  قاله  ؟  ايه  تطلب  قاله  عفريت 
مرة  هتكون  ب�س  بكرة  قولها  خال�س  قاله   ... �سح 
واحده ب�س .. راح املحل وبيقول للراجل بكل عنطزة 
بقى هاتلى واحد �س��اورمة .. قاله ايه ؟؟؟ قاله هات 

واحد كفتة اهلل يحرقك 

هامن �سعيدية بتقول
جلوزها هات بو�سة!

قام با�سها.
قامت قالتلوا: هع �سحكت عليك واخدت اللبانة من 

ثمك!
قالها:

هع انى اىل �سحكت عليكى دة كان بلغم!

�سعيدي دخل م�سابقة من يك�سب املليون �سئله جورج 
قرداحي �سوؤال كان �سعب �سويه قام قاله ممكن ات�سل 
رايك  اي��ه  ياح�سنني  وقاله  ب�سحبه  ات�سل  ب�سديق 

اح�سن احزف اجابتني وال اخد راأي اجلمهور

مرة �سعيدى عايز يعمل جتربة على �سفدعة فقطع 
بتالت  ال�سفدعة  قكتب  فنطت  نطى  لها  وق��ال  رج��ل 
فنطت  نطى  لها  وق��ال  رجل  كمان  وقطع  تنط  رج��ول 
فكتب ال�سفدعة برجلني تنط فقطع كمان رجل وقال 
تنط  واحدة  برجل  ال�سفدعة  فكتب  فنتط  نطى  لها 
وقع الرجل االخرية وقال لها نطى فما نتط نطى فما 
نتط فكتب ال�سفدعة بدون رجول تفقد حا�سة ال�سمع 

�ساأل مامته احلامل م�سري اىل بطنها وقال مني  ولد 

ده يا ماما قالت له اخوك وقال الولد وانت بتحبيه؟ 
قالت له ايوه فقال لها اأمال اكلتيه ليه . 

حتب  فيلم  اأح��ل��ى  ع��ن  بي�ساألوه  جن��ار  واح��د  م��رة 
ت�سوفه رد : املفك املفرت�س 

واحد ف�سار بيحكي مغامراته ل�ساحبه الغل�س
الف�سار : كنت ما�سي مره يف ال�سحرا طلع عليا ا�سد 

ف�سلت اجري اجري لغايه ما لقيت عماره طلعت فيها
الغل�س : يا كداب هو يف ال�سحرا يف عماره

الف�سار : اه ا�سف ف�سلت اجري اجري لغاية ما لقيت 
�سجره طلعت فوقها

الغل�س : قال له يا كداب هو يف ال�سحرا يف �سجره
الف�سار : اه ا�سف ف�سلت اجري اجري لغايه ما لقيت 

جراج دخلت فيه
الغل�س : يا كداب هو يف جراج يف ال�سحرا

اأكلني  م��ا  لغاية  اج���ري  اج���ري  ف�سلت   : الف�سار 
ارحتت 

كهربائى اجتوز واحدة ا�سمها جنفة، كل مايبو�سها 
يقف ع لوح خ�سب . 

اأ�سنان بتخلع جوزها فاملحامى بيقولها  مرة دكتورة 
نخلعه قالت ال نح�سيه . 

واحد جنار �سعيدى اأول م ابنه اتولد دق فى قلبه 
م�سمار ع�سان يعلق فيه البزازة . 

ورد  التليفون….  فى  ب�ساحبه  ات�سل  واح��د  مره 
يا  ف��ني  بابا  ال��و  واط���ى:  ب�سوت  ال�سغري  ابنه  عليه 
ماما  طيب  عمو….  يا  م�سغول  عليه:  رد  حبيبى… 
فني: قاله ماما كمان م�سغوله. يا عمو…. قاله: طيب 
م�سغولني فى ايه يا حبيبى… مع البولي�س يا عمو…. 
م�ستخبى  ا�سلى  عندكم……  البولي�س  ايه  وبيعمل 

منهم وبيدوروا عليا… 
مرة جنار دخل يف رجله م�سمار ماعرف�س يطلعه … 

تناه . 

على  … كتب  رو�س  يعمل  حب  بلديتنا  واحد  مرة 
ال�سومة اأديدا�س 

نكت مينيه
 

ان  قبل  مات  ابوه  ولكن  ب�سياره  ابوه  وعده  واحد 
ي�سرتي له ال�سياره وكان يبكى وي�سرخ فقال له احد 
ا�سدقائه حياتك الباقيه اجاب انا الابكى عليه ابكى 

ح�سي التع�س طارت

وكان  مونيكا  �سياره  ي�سابق  ان  يريد  واحد  يف  كان 
يف  يفكر  �ساحبهو  وذه��ب  اخل�ساره  من  قلق  �ساحبه 
خطه فلما بدء ال�سباق قال �ساحبهو البلديه البلديه 

وراح �ساحبهو يرك�س حتى �سبق ال�سياره

له  قائال  االم��ريك��ان  امل�سوؤلني  اح��د  �ساأل  �سحايف 
املطلوبني  واخلم�سني  اخلم�سه  املطلوبني  �سور  اأنزلتم 
نرى  ومل  الكوت�سينه  ورق  على  االمرييكية  ل��الدارة 
امل�سوؤول  عليه  ؟؟د  ملاذا  ال�سحاف  �سعيد  حممد  �سورة 
جوكر  ب�سكل  �سورته  �ستنزل  ال�سحاف  االمرييكي 

احلجايف

مرة اثنني حم�س�سني االول �سال قله امك حيه قله 
ال عقربه قاله ال ال اق�سد امك عاي�سه قله ال فاطمه 

امة  من  ير�سع  وهو  ا�سود  طفل  �ساف  ابي�س  طفل 
قال يا بختة بري�سع �سوكوالتة حنان اليمن

حممد  بني  القرابه  اي�س  �ساحبه  �سئل  حم�س�س 
ا�سماء  ت�سابه  قرابه  مافي�س  قل  دياب  عمر  و  ف��وؤاد 

فقط امين اليمن

راح اىل م�سر ودخ��ل حمام  ق��روي  م��ره واح��د  يف 
حاول  الد�س  ي�سكر  معرف�س  خل�س  وملا  احتمم  فخم 
بلده  اىل  ورج��ع  مالب�سه  لب�س  وتالته  واتنني  م��ره 

�سالوه اهل البلد ازاي م�سر قال زمانها غرقت

واحد بن�سري مات كفانوه بتيوب

بلحا  لي�سرتي  بائع فواكه  اإىل  البخالء  اأحد  ذهب 
احلالوة  كثري  النواة  �سغري  بلح  عندك  هل  له  فقال 
قال البائع نعم : قال البخيل فاإ�سبط ميزانك واإع�س 
البائع  ق��ال  قرو�س  بخم�سة  منه  يل  وزن  �سيطانك 
�ساخرا : ال بد اأن اليوم عندك �سيوف قال البخيل ال 

ولكني اأريد اأن اأمتع نف�سي وعيايل ال�سالحي

لي�س ال�ساروخ ملا يطري يخرج من وراة نااااااااااااااار 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عال �سب ال يتعلقو�س اجلهال .........

هههههههههه 
مره �سباب فتحوا حمل يف اخلليج لبيع اللخم فنزلوا 
اعالن ان من ي�سرتي كيلو خلم له م�سغه متباك جمانا 

ح�سني اليمن
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الأمريكان وتوحيد   ... الإخوان  ثالوث 
بقلم د.يو�سف احلا�سري

 مفهوم اإ�سالمي يطلق على كل موحد ي�سهد 
اهلل  ر���س��ول  حممد  واأن  اهلل  اإال  اإل��ه  ال  ب��اأن 
لذا  اإ�سالمي  مليار  من  اأكرث  العامل  يف  وهناك 
فاإطالق )احلزب االأخواين ( على اأنف�سهم هذا 
امل�سطلح فيه مغالطة كثرية بل فيها نفاق وزور 
الالأ�سالمي يتعامل معهم  العامل  اأن  وبهت رغم 

وفق هذا امل�سطلح .
- قد يخطاأ القائل باأن ما يحدث يف الو�سط 
العربي من اأحداث اأمريكا مبناأى عنها وال يد 
االأح��داث  بهذه  تفاجاأت  وباأنها  ق��رار  اأو  لها 
من  خوفا  وترتع�س  رعبا  تهتز  فرائ�سها  واأن 
القادم ومن نتائج القادم واأهم �سيء يف القادم 
زورا  اأنف�سهم  على  يطلقون  من  و�سول  هو  هذا 
وبهتانا »اإ�سالميني« اإىل دفة احلكم يف الوطن 
فالواليات  الطوق خا�سة  العربي عامة ودول 
وو�سوح  �سفافية  وبكل  االأمريكية  املتحدة 
العاملية  العملية  ت�سري  م��ن  ه��ي  وم�سداقية 
ومنهاجها  وتوجهاتها  جهاتها  بكل  العامل  يف 
ولديها من القدرة والقوة )املالية والع�سكرية 
واالإعالمية ( ما ت�سيطر به على العامل )كما 
العربي  الربيع  هو احلال والواقع حاليا( وما 
االأمريكي  الطق�س  كتاب  م��ن  ف�سل  اإال  ه��ذا 
فكل  ذلك  اأج��ل  ومن  اللطيف  الرائع  املعتدل 
الطوائف واالأحزاب واجلهات �سعت من خالل 
وقبول  ور���س��ا  ود  ك�سب  اإىل  االأح���داث  ه��ذه 
ن�سيب  الكعكة  من  لهم  يكون  كي  االأمريكيني 
حتى ولو �سنعت امللعقة يف )وا�سنطن( وال�سفرة 
اأبيب )فرع اأمريكا يف ال�سرق  مت غزلها يف تل 
بريطانيا  يف  جنارتها  مت  والطاولة  االأو�سط( 
)فرع اأمريكا يف اأوروبا( فاأ�سبح االأمر غري ذات 
اأهمية مادام مواالة اأمريكا �سي�سل بنا اإىل دفة 

احلكم والقيادة وال�سيطرة كونها كانت ع�سية 
لو  حتى  الزمن  من  عقود  خالل  م�ستحيلة  بل 
يقول   اهلل  الأن  »اإ�سالمي«  مب�سمى  �سبغتهم  مت 
} َاِكِريَن  املمْ  ُ َخريمْ َواهلّلُ  اهلّلُ  ُكُر  َومَيمْ ُكُروَن  َومَيمْ  {
االأنفال30 ومن هنا جاءت لنا اأفكار »اإخوانية 
» بطابع وفكر وتوجه اإ�سالمي ميحق يف املنهاج 
اإليه  �سي�سل  قد  مما  اأكرث  االإ�سالمي  املجتمعي 
احلافل  الطويل  تاريخهم  خالل  امل�ست�سرقون 
االإ�سالمي  املجتمع  هذا  متييع  خلف  بال�سعي 
بداأت  هنا  ومن  االأط��راف  واملرتامي  املرتابط 

احلكاية ،،، حكاية الثالوث االإخواين .
- نعلم جميعا اأن الديانة امل�سيحية انحرفت 
ولعل  �ستى  اأم��ور  يف  احلق  الدين  عن  جوهريا 
بقولهم   ) للرب  )تثليثهم  االأم��ور  هذه  جوهر 
اأن اهلل ثالث ثالثة )تعاىل اهلل علوا كبريا( 
وباملثل فقد انحرفت حركة االأخوان امل�سلمني  
للتوجه  تثليثهم  خالل  من  ه��وؤالء  كانحراف 
والتعامل مع رب ال�سماء ورب االأر�س والرعية 
،،، ف�سعت هذه احلركة مع بداية ف�سول هذه 
الدنيوي(  )ال��رب  اأمريكا  من  للتقرب  االأزم��ة 
اأو رب �سيا�ستهم وم�ساحلهم فو�سعت بني يدي 
والتنازالت  وال��رباه��ني  القرابني  كل  اأمريكا 
واخل�سوع لها ول�سيا�ستها ولطموحها يف املنطقة 
ومن اأجل ذلك �سهلت اأمريكا لهم امل�سك بزمام 
طيور  م��ن  ل��ه  ح�سر  ال  ع��دد  لت�سرب  االأم���ور 
م�ساحلها  �سمان   ،،، فقط  واح���دة  بح�سى 
املطلقة وبطابع قوي يف املنطقة )كما نالحظ 
هذا يف دول �سمال اأفريقيا وم�سر( عو�سا عن 
اأنه  يقال  الذي  امل�سلم  العربي  الو�سط  تهدئة 
بداأ ي�سحو من غفلته و�سباته الطويل ويبحث 
عن حكم ذي طابع ديني اإ�سالمي كون االأنظمة 
ذات  وغ��ري  وم�ستبدة  فا�سلة  كانت  ال�سابقة 

حكم  �سمنت  قد  �ستكون  العمل  وبهذا  فائدة 
)اإ�سالمي(  عليه  يطلق  بفكر  العربي  العامل 
على  اإ�سالم  ولكنه  ال�سعوب  حلريات  اإر���س��اء 
الطريقة االأمريكية ،،، كما اأن ت�سكل تكتالت 
فعل  ردة  لها  �سيكون  املناطق  هذه  يف  اإ�سالمية 
دولة  الإن�ساء  ت�سعى  كونها  الأمريكا  اإيجابية 
االإ�سالمية  فل�سطني  اأر���س  يف  يهودية  دينية 
ولن يتاأتى هذا االأمر اإال اإذا ا�ستطاعت اأمريكا 
اإن�ساء تكتالت اإ�سالمية يف نف�س املنطقة لتقود 
اأمريكا بعد ذلك حملة منبثقة من الفكر الديني 
للدولة مما �سي�سهل اأمر اإن�ساء دولة اليهود يف 
قلب الدولة االإ�سالمية ومبباركة جميع االأمم 
يكون  فلن  اأنف�سهم  العرب  من  حتى  العامل  يف 
كما   ،،، للممانعة  االإط���الق  على  م��ربر  هناك 
االأمريكي  )باملفهوم  اإ�سالمية  دولة  وجود  اأن 
وال�سراعات  النزاعات  اأمر  �سي�سهل   ) املوحد 
حتوي  التي  االأوط���ان  يف  خا�سة  الداخلية 
�سمن مكونها ال�سكاين ن�سبة من االأقليات الغري 
م�سلمة و�سوف تنبثق اأفكار عن وجود مرجعية 
اإ�سالمية لدولة حتتوي م�سيحيني )وقد بداأت 
يف توجيههم يف هذا االأمر االأخوانية اليمنية 
توكل كرمان احلائزة على جائزة نوبل لل�سالم 
بعد اأن ا�ستغربت عن وجود مرجعية اإ�سالمية 
املبطنة  ودعوتها  م�سيح  على  حتتوي  دولة  يف 
 ) امل�سلمني   �سد  امل�سيحية  االقلية  ليثور  لهم 
هذه  حترك  بعد  م��اذا  العلم  متام  نعلم  ونحن 
�سعي  الحظنا  ولذلك   ،،، نتائج  من  االأقليات 
الإن�ساء  باأمريكا  مدعوما  ال�سهيوين  الكيان 
يكون  ال  ك��ي  نقية  خال�سة  ي��ه��ودي��ة  دول���ة 
لالأقليات  وحقوق  م�ستقبلية  م�ساكل  هناك 
امل�سلمة التي فيها وتبقى امل�سكلة فقط خا�سة 
بالدول االإ�سالمية لت�ستمر املاأ�ساة ،،، ومن هنا 

يف  الأمريكا  اإ�سراكهم  يف  االإخ���وان  دور  ج��اء 
للتثليث  ي�سعى  من  كل  �سد  اأنهم  رغم  حياتهم 
اأنهم يعبدون  اأنهم مثلثني فكما  اإال  العبادة  يف 
اهلل )وفقا لديانتهم االإ�سالمية( فهناك اأي�سا 
واإذالل  خ�سوع  عبادة  لالأمريكان  عبوديتهم 
اأمام  ال�سعاب  وتذليل  لالأوامر  وتنفيذ  واإتباع 
املخططات االأمريكية يف املحيط العربي )الأن 
للعبادة عدة معان واجتاهات ( وثالث هوؤالء 
ال�سعب الذي �سيحكمونه وكيف يتعاملون معه 
تارة بالتباكي عندهم وباأنهم م�سطهدين منذ 
ع�سرات ال�سنني )كما ن�سمع يف هذه الفرتة اأن 
القرن  ع�سرينيات  منذ  م�سطهد  م�سر  اإخ��وان 
متاأمرك  اإع��الم  املوجة  هذه  وتقود  املا�سي( 
وموجه اأميا توجيه م�ستند يف ذلك على تعليب 
وتارة   ،،، العربي  الو�سط  يف  املجتمعي  الوعي 
يتكلمون باإ�سم الظلم والف�ساد وباأنهم املخل�سون 
ولي�س  اأقدامهم  بني  لهم  خداما  و�سيكون  لهم 
ال�سعب يف  روؤو�سهم فتحول  حكاما عليهم فوق 
نظرهم اإىل رب لهم )ربوبية ت�سالح وم�سالح 
الدنيوية  الأغرا�سهم  تقودهم   ) وم�سلحة 
التظليل  اأ�ساليب  كل  االأمر  لهذا  وا�ستخدموا 
انتهكوا  اأنهم  بل  والتزوير  والكذب  والدجل 
واأهم  اأغرا�سهم  اإىل  للو�سول  اهلل  حرمه  ما 
هذه االنتهاكات )�سيول الدماء ( التي قدموها 
مئات  جت��اوزت  والتي  الكرا�سي  لهذه  قرابني 
الوطن  يف  ع���ام2011م  خالل  اأزهقت  االآالف 

العربي ومن اأجل ماذا ؟؟ ثم يتباكوا عليها .
احلركة  ه��ذه  اأن  يعلم  ال  الكثري  والأن   -
ت�سميتها  مت  االإخ��وان  منظمة  اأو  االأخوانية 
الكيان  �سمن  اإخ��وان��ي��ة  مب��ن��ظ��م��ات  اأ����س���وة 
ولكم  اإخ����وان  م�سمى  فيها  وال��ت��ي  امل��ا���س��وين 
املحفل  يعرف  حيث   االأم��ر  ه��ذا  يف  االأمثلة 

االأعظم املتحد الجنلرتا املا�سونى باأنھا: من 
 ،،، اأقدم جمعيات االأخوة العلمانية يف العامل 
)االإخوة  عليه  يطلق  ما�سوين  حمفل  واأي�سا 
الزرق  )،وهي منظمة ما�سونية اأن�سئت يف عام 
وموؤ�س�سيها   الدماء  اإخوة  ،،،ومنظمة  1932م 
 ،،، ذل��ك   وغ��ري  كامينيف  لينني،  تروت�سكي، 
كما اأن لفظ »اإخوة« �سمن اأ�سا�سيات املا�سونية 
العاملية وفروعها واجتاهاتها وفكرها )راجعوا 
كتب ومنهاج املا�سونية العاملية لتعرفوا حقيقة 
والتي  االأخ��وان  حركة  فهذه   ) هنا  اأ�سرده  ما 
من  لريفعوا  )م�سلمني(  م�سماها  �سمن  اأدرجوا 
قيمتها ومكانتها يف الو�سط العربي واالإ�سالمي 
اإال اأن االأمر اأرتد بال�سلب كون هوؤالء املنظمني 
اأراذل  اأنهم  للجميع  اأثبتوا  احل��زب  هذا  اإىل 
املنهاج  على  �سلبية  ���س��ورة  وعك�سوا  العامة 
املخلة  االأع��م��ال  ه��ذه  اأه��م  ولعل  االإ���س��الم��ي 
للفكر والعقيدة والوطنية والقومية )التثليث 
عبادتهم  طريقة  اخ��ت��الف  م��ع  ال��ع��ب��ادة(  يف 
وعال  جل  اهلل  فبجانب  احلياة  يف  الأربابهم 
وتقد�ست اأ�سماءه و�سفاته )ال اإله اإال هو( فهم 
اأي�سا يعبدون اأمريكا عبادة دنيوية خ�سوعية 
اإذاللية وتقرب لها القرابني اليومية عو�سا عن 
يحتاجوهم  فرتات  خالل  لل�سعوب  خ�سوعهم 
يف  ظهورهم  خلف  يرموه  اأن  قبل  الأهدافهم 
عقيدتها  ووح���دت  اأ�سلمت  اأمريكا  اأن  وق��ت 
اإىل عقيدة )و�سع االإ�سالميني يف دفة احلكم 
يدرك  قومي  ليت  فيا   ،،،  ) العربية  لالأوطان 

حجم املوؤامرة ويا ليتهم يعلمون !!
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»امللياردير « املتهرب �ضريبيًا!
رجاء الف�سلي

الوكاالت  اأكرث  �ساحب  االأحمر  حميد  قال   
ويف  اليمن  يف  العاملة  التجارية  وال�سركات 
� قال  مقدمتها �سركة »�سباأفون« للهاتف النقال 
ذات يوم يف لقاء تلفزيوين مع قناة »اجلزيرة« 
اإن الدولة لي�ست لها ف�سل عليه واأنه غري ملزم 
البلد،  اأو خريية يف  اأية م�ساريع خدمية  ببناء 
كون ذلك من مهمة الدولة..، كما قال اإنه يدفع 
فاأواًل،  اأواًل  الدولة  ل�سالح  ما عليه من �سرائب 
من  وبا�ستطاعة  و�سجالته  ح�ساباته  ولديه 

ي�سكك يف ذلك الرجوع اإليها للتاأكد!..
الدولة  اأن  من  ي�سكو  حينها  وكان  قال  هكذا 
منذ  مناق�سة  اأي���ة  �سركاته  على  ت��ر���ِس  مل 
اأعلن  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  وخ���الل  2006م،  ال��ع��ام 
بالتح�سري  وبداأ  الن�سام  �سد  ال�سريحة  حربه 
املزعومة  الثورة  م�سمى  حتت  عليه  لالنقالب 
كذب  وك�سفت  وف�سحته  ع��ّرت��ه  ال��ت��ي  وه���ي 

ادعاءاته وزيفها..
اأن  والوقائع  االأح��داث  وك�سفت  االأيام  مرت 
االبتزاز  عرب  ثروته  جمع  ال��ذي  الرجل  هذا 
وال��ت��ح��اي��ل ه��و م��ن اأك���رب امل��ت��ه��رب��ني ع��ن دفع 
االمتيازات  م��ن  ل��دي��ه  اأن  كما  ال�����س��رائ��ب..، 
والت�سهيالت املمنوحة ما مل يتح�سل عليها اأكرب 

روؤو�س املال واالأعمال يف اليمن..
بالالئمة  نلقي  هنا  اأن��ن��ا  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
على  ما  دفع  من  متهربًا  الرجل  هذا  بقاء  على 
ال�سنوات  طيلة  �سرائب  من  ووكاالته  �سركاته 
على  قانونية  م�ساءلة  اأو  ح�ساب  دون  املا�سية 
واأجهزتها  وم�سوؤوليها  ال�سابقة  احل��ك��وم��ة 
ما  ب��اأن  نقول  اأننا  اإال  والرقابية،  املحا�سبية 
عليه من �سرائب ل�سالح الدولة مل ولن ت�سقط 
بالتقادم اأو اأن ثورته املزعومة التي اأ�سعلها منذ 
الف�ساد  روؤو���س  من  معه  وم��ن  هو  البلد  يف  ع��ام 
والتهرب  املماطلة  يف  مربره  �ستكون  واالإف�ساد 
عن  متاأخرة  �سرائب  من  عليه  ما  ت�سديد  من 
الرياالت..،  مليارات  اإىل  ت�سل  والتي  �سركاته 
فتيل  الإ�سعال  م�سى  عام  طيلة  دفعها  قد  كونه 

الفو�سى والتخريب واحلرب يف اليمن..
اأربعة مليارات ريال فقط هي ما على �سركة 

ل�سالح  م�ستحقات  من  اإليه  اململوكة  »�سباأفون« 
وزارة االت�ساالت، فما بالنا بال�سركات االأخرى 
يد  من  معظمها  نهب  التي  املتعددة  والوكاالت 
اآخرين بقوة املال وال�سالح، والتهديد والوعيد، 
يجيد  ال  التي  واخل���داع  واحل��ي��ل  واملغالطات 
تكن  مل  اإن  ومعظمها  �سواه  واأالعيبها  فنونها 

جميعها متهربة من دفع ال�سرائب!..
حربه  �سراحة  اأعلن  الذي  الرجل  هذا   <
يعرتف  وال  اأي�سًا  �سالح  تاجر  هو  النظام،  على 
عندما  كذبًا  ولي�س  ب��ق��ان��ون..،  وال  بنظام  ال 
نقول اإنه واأ�سرته وقبيلته واحدة من املعوقات 
امل�سروع  ا�ستكمال  اأم���ام  وقفت  التي  ال��ب��ارزة 
احل�ساري لليمن وبناء الدولة املدنية احلديثة 
االأ�سبق  الرئي�س  توجهات  اأح��د  كانت  التي 
علي  الرئي�س  ب��ع��ده  وم��ن  احل��م��دي  اب��راه��ي��م 
حكمه  فرتة  طيلة  حاول  الذي  �سالح  عبداهلل 
االنت�سار  ال�سيا�سية  وتوجهاته  براجمه  وعرب 
للدولة املدنية واإن كان رجاًل ع�سكريًا يف املقام 

االأول كما كان الرئي�س اإبراهيم احلمدي.
رئي�سية  عقبة  االأحمر  اآل  اأ�سرة  وقفت  لقد 
املجتمع  لطبيعة  نظرًا  املدنية  ال��دول��ة  اأم��ام 
والتقاليد  العادات  عليه  ت�سيطر  الذي  اليمني 

القبلية.
حاول الرئي�س �سالح كثريًا متدين هوؤالء من 
قيادية  منا�سب  ومنحهم  اإليه  تقريبهم  خالل 
بعد  ف�سل  االأخ��ري  يف  ولكنه  ال�سلطة،  قمة  يف 
ا�ستطاعت هذه االأ�سرة تكوين امرباطورية  اأن 
الت�سهيالت  ذل���ك  يف  م�ستغلة  ك��ب��رية  م��ال��ي��ة 
التجارية واملزايا التي ُمنحت لها، واأي�سًا غياب 
الدقيقة  واملحا�سبية  املالية  واالإدارة  الرقابة 
وتهربها  ال��رثوة  ه��ذه  منو  يف  �سببًا  كانت  التي 
من ت�سديد ما عليها من التزامات مالية ل�سالح 

الدولة وال�سعب ك�سرائب وغريها..
املا�سية  ال�سنوات  طيلة  ظل  االأحمر  حميد 
اأقاربه  وع��رب وج��ود وال���ده م��ن قبل وم��ن ث��م 
التي  والت�سريعية  التنفيذية  املواقع  ي�ستغل 
الدولة وعلى �سوئها تهرب  �سلطة  ي�سغلونها يف 
�سريبيًا وامتنع عن ت�سديد كل ما عليه ل�سالح 
املتاجرة  نحو  واجته  املختلفة  الدولة  اأجهزة 

دولة  لبناء  يتجه  وك��اأن��ه  ب��دا  حتى  بال�سالح 
على  �سيطرته  اأي�سًا  وم�ستغاًل  الدولة،  داخ��ل 
حزب التجمع اليمني لالإ�سالح الذي يحتل فيه 
�سلطة  على  وي�سيطر  بل  ب��ارزًا،  قياديًا  موقعًا 
اأجنحة  بع�س  �سراء  خالل  من  بداخله  القرار 
االإ�سالح  جمعية  على  واالإغ��داق  باملال  احلزب 
على  التي  بالتربعات  اخلريية  االجتماعية 
اأي كان  اأ�سبح رقمًا ال ميكن جتاوزه من  �سوئها 
للبيع  اجته  الذي  ال�سيا�سي  احلزب  هذا  داخل 

وال�سراء يف ذمم ومواقف العامة من النا�س..
هذا جزء ب�سيط ن�ستعر�سه هنا على عجالة 
من تاريخ هذا امللياردير الذي مار�س كل اأ�سكال 
ال�سعب  اأموال  ونهب  االبتزاز  اإىل  وجلاأ  الف�ساد 
وما  ال�سرائب  ت�سديد  من  امل�ستمر  تهربه  عرب 
عليه من التزامات الأجهزة الدولة املختلفة..، 
اأنواع  كل  ميار�س  ثوريًا«،  »قائدًا  اليوم  واأ�سبح 
على  و�ساعده  ال�سعب  بحق  والت�سليل  اخل��داع 
حلزبه،  املختلفة  االإع��الم��ي��ة  الو�سائل  ذل��ك 
وقناته التلفزيونية »�سهيل« التي اأ�سبح ي�سرب 
بها املثل يف الكذب والزيف واجلهل والتجهيل..

الذي ي�سحو  اليوم  �سياأتي  اأدنى �سك  وبدون 
الذين  ال�سعب  اأبناء  من  وغريهم  ال�سباب  فيه 
الرجل،  ه��ذا  اأالع��ي��ب  حت��ت  �سرعى  �سقطوا 
اأن »قائدهم الثوري« ما هو  ويدركون بعد ذلك 

اإال فا�سد وباحث عن م�ساحله وكفى!..
من  الكثري  هناك  اليوم  هذا  ياأتي  اأن  وقبل 
هذا  ملفات  لفتح  تدعو  التي  ال�سعبية  املطالب 
مل  وال��ذي  ال�سرائب،  دفع  من  املتهرب  الرجل 
ب�سيطًا  ج���زءًا  ول��و  نهبها  التي  للدولة  يقدم 
ال�سعب  هذا  اأموال  من  و�سرقته  بنهبه  قام  مما 
عن  بعيدًا  وكرامة  بحرية  العي�س  عن  الباحث 

الل�سو�س واملرتزقة والف�ساد واملف�سدين.
حممد  االأ�ستاذ  دول��ة  حكومة  اأن  �سك  وال 
تثبت  وحتى  ال��ي��وم  م�سئولة  با�سندوه  �سامل 
احلكم  نحو  املتجهة  ونواياها  توجهاتها  �سدق 
ف�ساد  ال  حقيقية  مدنية  دولة  وبناء  الر�سيد 
وتعرية  ك�سف  عن  م�سئولة  فيها..  مف�سدين  اأو 
والنزاهة  الوطنية  تدعي  التي  ال��وج��وه  كل 
ما  بدفع  واإلزامها  الف�ساد  وحماربة  وال�سرف 

ع��ل��ي��ه��ا م���ن ���س��رائ��ب 
يف  لل�سعب  اأم���وال  ه��ي 

واالأخ���ري..،  االأول  امل��ق��ام 
ووقف كل االمتيازات 
وال����ت���������س����ه����ي����الت 

امل���م���ن���وح���ة ل��ه��ا، 
�سلطة  وج���ع���ل 
والقانون  الدولة 
ف�����وق اجل��م��ي��ع، 
لكل  ان���ت�������س���ارًا 
ال����ت����ط����ل����ع����ات 
واالآم��������������������ال 

ال�سعبية..
ه����ذه امل��ط��ال��ب 

ه��ي م��ن االأول���وي���ات 
امل������ط������روح������ة ع��ل��ى 

والتي  احلكومة  ط��اول��ة 
على  ال��ن��ق��اط  �ست�سع 
معها  و�سيتجه  احلروف 

بناء  ���س��وب  اليمنيون 
رب  �سُ التي  املدنية  دولتهم 

خالل  مرة  من  اأكرث  م�سروعها 
عمر  من  املا�سية  �سنة  الثورة اخلم�سني 

اليمنية االأم.
من  كثري  هنا  تثار  ذل��ك  حتقيق  اأج��ل  وم��ن 

الت�ساوؤالت:
�سامل  حممد  االأ�ستاذ  دول��ة  �سيتعامل  كيف 
با�سندوه مع حميد االأحمر وغريه من املتهربني 
بحقه  القانون  �سيطبق  هل  ال�سرائب؟  دفع  من 
ل�ساحله  عفوية  فرمانات  اإ�سدار  اإىل  يلجاأ  اأم 
والتزامات  دي��ون  من  عليه  ما  كل  عنه  ت�سقط 
التي  لالأموال  وتكرميًا  تقديرًا  الدولة  ل�سالح 

اأغدق بها وللجهود التي بذلها طيلة
واإع��داد  تهيئة  من  �سبقه  وما  املا�سي  العام 
حميد  واأ�سعلها  قادها  التي  املزعومة  للثورة 
واأقطابها  اأركانها  اأحد  با�سندوه  وكان  االأحمر 

االأ�سا�سيني فيها؟
الوجيه  �سخر  االأ�ستاذ  �سيقوله  ال��ذي  وما 
والباكي  ال�ساكي  وه��و  ال��ي��وم،  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 

جمل�س  يف  ال����ن����واب ب��االأم�����س االأول 
الدولة  و�سيا�سات  واملف�سدين  الف�ساد  ب�سبب 

التدمريية كما كان يقول؟!
على  املنتف�سني  م��ن  الكثري  �سي�سكت  وه��ل 
احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  يف  مروؤو�سيهم 
واملف�سدين  الف�ساد  ب��اإن��ه��اء  املطالبني  ال��ي��وم 
الف�ساد  من  املختلفة  الدولة  اأجهزة  وتنقية 
ف�ساد  عن  �سي�سكتون  هل   � واأ�سكاله  األوانه  بكل 
هذا الرجل وعن ا�ستمراره يف التالعب باأموال 

ال�سعب دون ح�سيب اأو رقيب؟!..
قادم  يف  اإج��اب��ة  لها  �ستكون  �سك  ال  اأ�سئلة 
من  االأحمر وغريه  االأي��ام، كون �سجالت حميد 
»حمران العيون« و »الثوريني« اجلدد تف�سحهم 
ف�سادهم  وروائ���ح  �سدهم،  وت�سهد  وتدينهم 

النتنة تفوح يف كل االأمكنة!..
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يف حوار خا�س مع رئي�س جامعة ابن ر�ضد يف هولندا الربوف�ضور الدكتور تي�ضري الألو�ضي  

يكفي ل  الراث  و�ضادة  على  العي�س 
 حوار: هايل علي املذابي

وثقافة   ، واإمي���ان  وقلب  روح  ثقافة  ال�سرق  ثقافة 
الغرب ثقافة مادة وعقل وعلم ، وقلة قليلة ، فقط ، هم 
يعجز  ما  وي�سنعوا  ي�سيدوا  اأن  ا�ستطاعوا  الذين  اأولئك 
البناءون عن ت�سييده و�سنعه اإذ مدوا بثقافتهم املت�سادة 

ج�سورًا بني احل�سارتني .
قد يقول قائل اإن الظروف هي ما خولهم ذلك االمتياز 
فنقول اإن الظروف مل تكن �سوى طرف من اأطراف كثرية 
امل�سبق  الفطري  ا�ستعدادهم  راأ�سها  على  �ستى  واأ�سباب 
واإن�سانيتهم  املرتاكمة  وخرباتهم  امل��ع��ريف  وتاأهيلهم 
�سفات  من  ذل��ك  اإىل  وم��ا  ال�سمويل  وح�سهم  ال�سمحة 
ان�سكبت  ثم  ومن  الغيوم  قطرات  مثل  وجتمعت  تلملمت 
يف حنايا »االأوقيانو�س« العظيم ..اإنها ال تكت�سب .. اإنها 

عطية من غيابات املا�سي ... 
اأولئك  اأحد  مع  احل��وار  �سرف  لنا  كان  اللقاء  هذا  يف 
وال  الب�سر  قلوب  جن�سيته  الكلمة،  اأنبياء  االأن��ب��ي��اء، 
توا�سع  معك  وتعامله  ح��واره  يف  تلم�س  رج��ٌل  وط��ن... 
وعمق  ال�ساعر  و�سفافية  الفيل�سوف  وب�ساطة  العامل 

البحر ونبل االإن�سان وعزة االأ�سيل.. 
 وينطبق عليه قول النوا�سي يف ممدوحه : 

يف  العامل  يجمع  اأن    / مب�ستنكر   اهلل  على  لي�س     «
واحد »

 اإنه االأديب واملثقف والناقد االأ�ستاذ الدكتور / تي�سري 
االألو�سي رئي�س جامعة ابن ر�سد يف هولندا ... 

اأف�سل  االأندل�س  يف  وامل�سلمون  العرب  ق��دم  <لقد 
دون  كاملة  اأوروب����ا  ن���وره  غمر  اآن����ذاك،  علمي  من���وذج 
االآن،  بها  تنعم  التي  نه�ستها  بذلك  فاأ�س�ست  ا�ستثناء، 
اجلامعات  نن�سئ  ونحن  االآن  نفعل  اأن  ن��ح��اول  ف��م��اذا 

العربية واالإ�سالمية يف اأوروبا واأمريكا؟
الذي  الدور  اأهمية  على  التوكيد  من  البد  البدء  يف   
�سواء  الو�سطى  ال��ق��رون  مرحلة  يف  ال��ع��رب  ب��ه  نه�س 
مبا  اأم  االإن�����س��اين  الفل�سفي  ال���رتاث  على  مبحافظتهم 
�سماء  يف  اأ�ساءت  تنويرية  فكرية  معاجلات  من  قدموه 
واأ�سّخ�س  النور..  اإىل  الظلمات  من  فنقلتها  الب�سرية 
هنا دور الفيل�سوف ابن ر�سد على �سبيل املثال ال احل�سر، 
باأّن  نعتقد  اأننا  غري  املعروف.  االأندل�سي  باجلهد  مذكرا 
العي�س على و�سادة الرتاث تلك وجمد املا�سي وما انق�سى 
االإن�سانية  احل�سارة  وقيم  مدنيتنا  لنحيي  يكفي  ال 
مطالبنا  تفا�سيل  ونحفظ  حقوقنا  ون��اأخ��ذ  املعا�سرة 
فالظروف  ح��ال،  اأي��ة  وعلى  هويتنا.  ون�سون  الب�سرية 
معقدة نر�سد اليوم وجود جاليات عربية حتيا يف كنف 
اجلاليات  منها  �سواء  باملاليني  وغريه،  االأوروب��ي  الغرب 
القدمية التي اجتهت اإىل اأمريكا الالتينية اأم اجلديدة 
اجلاليات  هذه  وجّل  احلديثة.  اأوروبا  يف  ا�ستقرت  التي 
)خا�سة احلديثة( هم من املتعلمني ومن َحَملة ال�سهادات 
العلمية يف خمتلف التخ�س�سات. و�سار ل�ِ� بنات اجلاليات 
حتى  والتح�سيل  العلمي  التقدم  يف  فر�سهم  واأبنائها 
و�ساهموا  والدرا�سات  االأبحاث  مراكز  م�سوؤولية  �سغلوا 
يف و�سع احللول النظرية والتطبيقية مل�سكالت املجتمع 
اأن  املعتاد  من  �سار  بل  الغريب  من  لي�س  اإذ  احل��دي��ث، 
يف  وطليعيني  الدرا�سية  النتائج  يف  اأوائ���ل  عن  ت�سمع 
االأن�سطة البحثية ومميزين يف ح�سد اجلوائز من العرب 
املقيمني يف املهجر. ومن الطبيعي هنا اأن نوؤكد اأنه لي�ست 
ونخبها  جالياتنا  جلهود  الوحيدة  الفر�سة  هي  ه��ذه 
ب�سرورة  رئي�س  موقف  َد  توطَّ بل  الفكرية..  املعرفية 
ت�سمح  ال  التي  احلداثوية  الهوية  مل�سكالت  الت�سدي 
االإن�ساين  اإطارها  املحافظة على  مع  باإلغاء اخل�سو�سية 
املتفتح املتفاعل مع االآخر اإيجابيا..   ويف �سوء احلجم 
ال�سكاين الكبري لتلك اجلاليات، ويف �سوء امل�ستوى املعريف 
واالأ�ساتذة  العلماء  من  جماميع  اأن�ساأت  املتميز،  الفكري 
واملخت�سني موؤ�س�سات علمية منها مراكز بحثية وجمعيات 
علمية وجامعات ومعاهد تدري�سية ُتعنى مبحو االأميتني 
ح�ساري  ج�سر  وبخلق  جهة  من  واحل�سارية  االأبجدية 
بني اجلذور والرتاث من جهة واملعا�سرة من جهة ثانية 
االأوروبي  واملجتمع  العربية  ال�سرقية  جمتمعاتنا  وبني 
املناهج..          واأح��دث  العلمية  الو�سائل  اأف�سل  م�ستثمرين 
تعقيدات  من  يعرت�سه  مما  الرغم  على  التوجه  هذا  اإنَّ 
االخرتاقات  وم��ن  اأحيانا  الفهم  �سوء  وم��ن  وم�ساعب 
تتجه  فاعلة  مب�سرية  يحظى  اأّن��ه  اإال  العراقيل  وبع�س 
حتديدا لتعزيز حاالت التفاعل االإن�ساين بني اجلاليات 
ونخبها واملجتمعات امل�سيفة. و�سيتحقق مثل هذا االأمر يف 

�سوء توكيد �سواب النهج وحداثة املعاجلة ومو�سوعية 
العربي  لالإن�سان  م�سرقة  �سورة  يعك�س  مبا  التعاطي 
بدوافع  املتداولة  التقليدية  النمطية  ال�سور  عن  بعيدا 
�سيا�سية مغر�سة اأو الأ�سباب تتعلق بجهل حقيقي ب�سورة 
االإن�سان العربي املعا�سر وطموحاته املعرفية االإن�سانية 
الكبرية... اإذن فمهمتنا يف اإن�ساء تلك املوؤ�س�سات يف وقت 
للتفاعل  تتجه  ذاته  الوقت  يف  فاإنها  جلالياتنا،  تتجه 
الفهم  نتائج  وتغيري  العالقة  حل�سن  تطمينا  االآخ��ر  مع 
املغلوط بني الطرفني.. وبالتاأكيد منح الب�سرية نتاجات 
املعا�سرة نحو  �سريتها  اأكادميية فكرية تعدل من معامل 
العلمي  اجلهد  عرب  وامل�����س��اواة،  والعدل  ال�سلم  جمتمع 

البحت وعرب اخلطاب الثقايف امل�ستقل هنا.. 
 اتخذت اجلامعات االأوربية منذ وقت مبكر االعتماد 
يف  واال�ستمرار  الثبات  معايري  م��ن  معيارا  االأك��ادمي��ي 
ا�سرتاتيجيتها التعليمية، يف حني اأغفلت جامعات العامل 
بتحفيز  اأخ��ريا  اإال  باال  له  تلِق  ومل  االأم��ر  هذا  الثالث 
تقف  فاأين  ذل��ك...  ونحو  ال�سراكة  ذرائ��ع  حتت  غربي 
من  عموما  الغرب  يف  واالإ�سالمية  العربية  اجلامعات 

معيار االعتماد االأكادميي؟ 
نبداأ  زلنا  ما  ونحن  الفعلي  بحجمنا  نبالغ  اأال  ينبغي 
خطوات الوالدة االأوىل ونحمل يف كنفها بع�س الثغرات 
هذه،  اجلامعية  موؤ�س�ساتنا  نن�سئ  اإذ  ولكننا  والنواق�س. 
للموؤ�س�سة  فعليا  املتحقق  النا�سج  امل�ستوى  عن  نغفل  ال 
العمل  ���س��ن��وات  م��ن  م��ئ��ات  بعد  االأوروب���ي���ة  اجلامعية 
والتطور.. ونحن بهذا االإدراك نعرف اأننا ال ميكن اأن نبداأ 
اإال من حيث و�سلت الب�سرية درجات التقدم العليا.. من 
هنا فاإننا نحر�س يف جهدنا على اعتماد قدراتنا الذاتية 
ونحر�س  وكبرية  متميزة  طاقات  وهي  اأكادمييا  معرفيا 
ما  باأف�سل  احلديثة  التجاريب  من  االمتياح  على  اأي�سا 
تو�سلت اإليه.. م�سيفني اإىل ذلك معاجلاتنا املخ�سو�سة 
االأكادميي..  االعتماد  معايري  حم��ددات  تتناول  التي 
بخا�سة يف الفروق املطلوب التعاطي معها ب�ساأن طبيعة 
اآليات  ب��ني  ال��ف��روق  يف  كما  عملها  واآل��ي��ات  املوؤ�س�سات 
املنتظم  التقليدي  التعليم  تلتزم  جامعات  يف  التدري�س 
و�سخ�سيا  االأل��ك��رتوين..  التعليم  تلتزم  التي  تلك  عن 
اأعتقد اأننا قطعنا �سوطا مقبوال يف التعاطي مع مراجعة 
اأكادميي ر�سني  جهودنا وقيا�سها على وفق معيار اعتماد 
اأن  اإىل  تاأ�سري طموحنا  مع  واإقليميا.  دوليا  به  ومعرتف 
اإغناء وتطوير وتقدم  اأداة  تكون جتربتنا هي االأخرى 

وهو ما يتحقق بالفعل تدريجا... 
ال  العربي  العامل  يف  اجلامعات  عن  نتحدث  ونحن   
مفادها  التي  املريرة  باحلقيقة  االإق��رار  من  مفرا  جند 
اأكادمييات  ب��ال  ي�سغل  ما  اآخ��ر  هو  العلمي  البحث  »اأن 
على  البحثي  نتاجها  واأن  بالدهم  يف  وامل�سلمني  العرب 
�ساآلته ال يعدو االأطر النظرية التقليدية، وهذا يدعونا 
العربية  اجلامعات  اجتازت  هل  بتفاوؤل:  ال�سوؤال  اإىل 
العلمي  البحث  اأزم��ة  واأمريكا  اأوروب���ا  يف  واالإ�سالمية 

ومقارباته النظرية؟ 
الفل�سفي  العمق  يف  يبحث  االآخ��ر  هو  ال�سوؤال  ه��ذا 
ال�ستغالنا يف م�ساحة من العطاء املعا�سر للعقل الب�سري، 
املعريف  ونتاجها  اجلامعات  ا�ستغال  م�ساحة  هي  تلكم 
هذا  يف  التغيري  وق��درات  بالواقع  احلقيقية  وعالقته 
وقد  وم�سكالته..  ومثالبه  نواق�سه  ومعاجلة  الواقع 
امل�سدر  �سعف  من  ح��ال  يف  االأح��ي��ان  من  كثري  يف  نكون 
ودرج��ة  العلمي  التقدم  وم�ستوى  احل��داث��ة  جهة  م��ن 
اأحيان كثرية يف حال  بالواقع كما قد نكون يف  العالقة 
مبنهجيتنا  ال�سواب  وجمانبة  اجلدية  عن  االنقطاع  من 
ولكن  بعينها؛  اأح��اي��ني  يف  املتخلفة  حتى  اأو  املتاأخرة 
فاجلامعات  يكتنفه  ما  بكل  الواقع  هذا  من  الرغم  على 
العربية يف بالدنا جتابه حتديات الزمن بجهود مثابرة 
ا�ستطاعت  م�سوؤولة  جدية  مفردات  قدمت  اأنها  وح�سل 
اأما  املثمرة..  املتميزة  ومعاجلاتها  ك�سوفها  ت�سيف  اأن 
لدعم  بحاجة  ف�ستبقى  اأوروب��ي��ا  احلديثة  موؤ�س�ساتنا 
وتفاعل يغتنم فر�سة ات�سالها باأحدث املناهج والك�سوف 
املنتظر  اجل�سر  بناء  عربه  يتعزز  اأن  ميكن  حميط  ويف 
م�ستهلكة  باآليات  ن��راوح  �سنبقى  دون��ه  من  ال��ذي  اليوم 
يف  �سريعا  العامل  يتقدم  وق��ت  يف  ال�سفر  من  وبجهود 
من  ُينتظر  بالتحديد  هنا  ودقيقة...  و�ساعة  يوم  كل 
اجلامعات التي تاأ�س�ست يف بلدان الغرب بجهود مهجرية 
من  وت�ستفيد  امل�سوؤولية  مل�ستوى  ت��رق��ى  اأن  عربية 
لقراءة  تت�سدى  واأن  البحثية  وجهوده  املعريف  حميطها 
م�سكالتنا وم�سكالت اجلاليات واملجتمع االإن�ساين وتعمل 

جهدها يف الرتكيز على والدة معاجلات جدية حمدثة 
العلمي  النتاج  النقط على حروف  تختزل االآالم وت�سع 
املبا�سر  االت�سال  بف�سل  هذا  على  قادرة  وهي  املعا�سر، 
اأخرى  وتفا�سيل  اأمور  وعرب  فيها  وِلدت  التي  البيئة  مع 
كثرية.. وميكن بقراءة متاأنية اأن نرى عنوانات البحوث 
وباجلاليات  مبجتمعاتها  و�سالتها  امليدانية  االأكادميية 
واملهجر ومن ثمَّ ميكن تقييم الدور الذي تلعبه يف �سوء 
ذلك.. و�سيبقى عامل الزمن كفيل بقول الكلمة الف�سل 
بهذا الدور وحجمه النوعي. وباملنا�سبة ي�سعدين هنا اأن 
وبحثية  درا�سية  علمية  بجهود  وفخري  اعتزازي  اأوؤكد 
ميكنني  و�سخ�سيا  اجلامعات  ه��ذه  خريجو  بها  نه�س 
مناظرة  باأية  متيزهم  ثبات  ميكنهم  ه��وؤالء  اإن  األقول 
اأ�سحاب  �سيكونوا  واأنهم  والعرب  االأوربيني  نظرائهم  مع 
ب�سمة مهمة يف القريب فما بالك يف املدى االأبعد �سواء 
يف اإطار وجودهم املهجري اأم يف املجتمعات العربية التي 
خربات  ميتلكون  حيث  ال�سرورة  وفق  على  ت�ستقطبهم 
واحل�س  بلدانهم  ولغة  االأح��دث  والعلوم  التكنولوجيا 
األي�س  معاجلتها...  واآليات  همومها  ومعرفة  بتطلعاتها 

هذا بع�سا من املنجز املعريف االأكادميي املنتظر؟ 
ع�سر  احلادي  اأعقبت  التي  العاملية  املتغريات  ظل  يف   
من �سبتمرب، ما الف�ساء الذي متنحه اجلامعات العربية 
اإزاء  االأوروب��ي��ة  املجتمعات  الجت��اه��ات  واالإ���س��الم��ي��ة 

ماحتمله من ر�سالة اأكادميية وثقافية؟ 
�سائدة  �سلبية  ونظرة  م�سبق  موقف  هناك  مبدئيا 
فيه  دونية ترى  بعامة. وهي نظرة  وامل�سلم  العربي  عن 
والبعيد  العامل  غري  الك�سول،  امل�سكالت،  مثري  املتخلف، 
ح�سا�سية  هناك  مثلما  امل��ع��ريف.  والبحث  التعلم  ع��ن 
بخا�سة  مالحظتها  ميكن  وبن�سبة  اأحيانا  وعن�سرية 
والهلع  االآخ��ر  واإث��ارة اخل��وف من  االإره��اب  اإ�سكالية  يف 
الوقت  يف  خمتلفة  نظرة  وجود  ومع  معه.  التعاطي  يف 
احلا�سر نتيجة عالمات مهمة ملنتجنا الفكري وال�سيا�سي 
اأن  جند  فاإّننا  وتاأثرياته،  املتمدن  الثقايف  ملنتجنا  بل 
وجود مثل هذه املوؤ�س�سات اجلامعية اإذا ما تابعت ن�ساطها 
ويتح�سن  يتنامى  وب�سكل  مب�سداقية  العلمي  االأكادميي 
اأن يك�سب  اإيجابي يف  اأبعد من  انعكا�سه  بثبات، ف�سيكون 
بروح  االأخرى  واملجتمعات  بناء بني جمتمعاتنا  تفاعال 
مو�سوعي وتبادل منفعة مثلما يعزز النظرة ال�سحيحة 
يف  ودوره���ا  العلمية  ونخبها  اجلاليات  اإىل  وال�سحية 
االإن�سانية  امل�ساركة  ث��ّم  وم��ن  امل�سيفة  البلدان  بناء 
العالئق من جهة ولتطوير  التي تدفع لتطمني  ال�سليمة 
ت�ستوعب  وبنظرة  واأمان  ب�سالمة  امل�سرتك  العي�س  اآفاق 
بل  والت�سليل  الت�سوي�س  اإث��ارة  ومتنع  ال�ساذة  احل��االت 
تعالج املوقف نهائيا.. وطبعا يف هذه احلال ُينتظر عمل 
الفعلي  النتاج  اإىل  تنتقل  كيما  املوؤ�س�سات  لهذه  حقيقي 
تنتظر  كما  الوقائع..  مع  التعاطي  يف  واالأ�سرع  االأو�سع 
هذه املوؤ�س�سات دعما وتفاعال مع م�سروعاتها كيما يزداد 

تاأثريها االإيجابي.. 
ا�سطفاء  اإىل  االأوروب��ي��ة  االأكادمييات  عمدت  لقد   
عنها  نتج  الل�سانيات  تعليم  يف  رائ��دة  علمية  منهجية 
اأكرب حيز جغرايف و�سبغت ذلك كله  لغاتها على  تعميم 
اجلامعات  اأفادت  مدى  اأي  فاإىل  واالإبهار،  االإمتاع  بروح 
العربية واالإ�سالمية من هذه التجربة يف تعليم الل�سان 

العربي للناطقني بلغات غريها؟
التخ�س�س  ملو�سع  لي�س  ه��ذا  �سوؤالك  على  اأ�سكرك 
وحلجمها  االإ�سكالية  يف  الت�ساع  مب��داه  يت�سع  الأن��ه  بل 
دي  من  تبداأ  احلديثة  الل�سانيات  اأّن  و�سحيح  النوعي.. 
ر اأنها ما  �سو�سري ومن التجاريب االأحدث الحقا ولكن تذكَّ
زالت حتى اليوم ت�ستخدم تعريف ابن جني للغة واأنا ال 
اأق�سد بهذه االإ�سارة االتكاء على جهود علمائنا االأوائل 
بقدر ما اأق�سد الربط بني منتج اأ�سالفنا واحلا�سر واأننا 
العطاء  على  قادرين  زلنا  ما  اليوم  مبدعينا  بقدرات 
جهدنا.  ديدن  هو  وهذا  ذات��ه.  املوؤثر  بامل�ستوى  العلمي 
فعلى �سبيل املثال �سيكون ترك اأ�ساتذتنا بال عمل معناه 
وجود  فيما  معرفيا؛  وت�سفيتهم  وتاآكلها  معارفهم  تقادم 
ومن  وحتديثها  جهودهم  تفعيل  يعني  املوؤ�س�سات  هذه 
ثّم توفري فر�س االنتاج العلمي االأكادميي اجلديد الذي 
الباحثني.  اأيدي  بني  ن�سعه  ما  هذا  وطبعا  ن�ستهدفه.. 
اإحدى  تر�سح  اإىل  املثال  �سبيل  وعلى  باملنا�سبة  واأ�سري 
ببحثها  نوبل  جائزة  اإىل  ر�سد  ابن  جامعة  يف  زميالتنا 
متنوعة  عديدة  واأمثلتنا  اللغة«  يف  ال�سفر  »اكت�ساف 
تطبيقات  جُنري  كيما  اأكرث  التقدم  ناأمل  لكننا  اأخرى.. 
االإط��ار  ويف  واالأدب..  اللغة  جم��االت  يف  اأبعد  علمية 

االأميتني  ملحو  ر�سد  ابن  »م�سروع  املثال  �سبيل  على  جتد 
االأبجدية واحل�سارية« وهو اأمر يتعلق باأهداف اأبعد من 
لغوية كونه يتحدث عن الهوية وعن ال�سالت االإيجابية 
وهذا  وال��ت��اأث��ري  املعرفة  وت��ب��ادل  املهجري  املحيط  م��ع 

املحيط... 
ن�سر  يف  ت�سهم  كجامعة  امل�ستقبلية  م�ساريعكم  هي  ما   

وتعليم العربية يف الغرب؟

للنظر بتعميم اإىل موؤ�س�ساتنا كافة من جهة مع نظرة 
خم�سو�سة حمددة تو�سيحا ملثال عملي بعينه: فمن بني 
تلك املوؤ�س�سات اجلامعية جند جامعة ابن ر�سد يف هولندا 
االإن�سانية  العلوم  تخ�س�سات  يف  ت�ستغل  جامعة  وه��ي 
مراكز  لتاأ�سي�س  بادرت  قد  االألكرتوين،  التعليم  وباآلية 
املنا�سبة  والدرا�سات  امل�سورة  لتقدمي  متخ�س�سة  بحثية 
جامعاتنا  اإىل  اخل���ربات  تنقل  مطبوعات  يف  و�سبها 
جمتمعاتنا  ورف���د  معها،  التفاعل  وت��ب��ادل  العربية 
حلاجاتها  االأن�سج  العلمية  االإج��اب��ات  توفري  يلبي  مبا 
وملطالبها. من ذلك يف جماالت االآداب واللغات واالإدارة 
على  عملت  كما  واالقت�سادية..  القانونية  وال�سوؤون 
�سياغة معيار اعتماد اأكادميي )مقيا�س ابن ر�سد لرتتيب 
اجلامعات  ت�سجع  اأن  عربه  حتاول  العربية(  اجلامعات 
م�سريتها  وت�سويب  والتقدم  للتناف�س  بعامة  العربية 
االأكادميي  التن�سيق  لتعزيز  جهد  ولدينا  مبو�سوعية.. 
االألكرتوين  التعليم  وكليات  اجلامعات  )احتاد  باإن�ساء 
االأميتني  ملحو  ر�سد  »ابن  وم�سروع  اأوروب��ا(  يف  العربية 
االأبجدية واحل�سارية« ف�سال عن تفعيل جمعيات عربية 
و«اأ�ساتذة  امل�سرحي«  واالأدب  احلديث  االأدب  ل��«اأ�ساتذة 
علمية  موؤمترات  عقد  جانب  واإىل  هولندا«  يف  العربية 
م�سرتكة  وعربية  اأوروبية  خربات  جتتذب  تخ�س�سية 
للتعاطي مع مو�سوعتها الرئي�سة؛ وهي مبجموعها تلقى 
يجعلها  مبا  تقدمه  واطراد  تناميه  ناأمل  ودعما  تفاعال 
م�سروعات فاعلة وناجحة بف�سل ت�سافر جهود اخلريين 
لنكون  املبا�سرة  ال�سالت  وعقدهم  العربية  بالدنا  يف 
يف  عّنا  امل�سللة  املعتمة  ال�سورة  ولنزيح  جمددا  املنارة 

الو�سط االأوروبي والعاملي.
واأوؤكد هنا احلاجة ملثل هذا التفاعل والدعم واإال فاإن 
املهجري  وحميطنا  عاملنا  يف  املوجود  التناف�س  طبيعة 
املتعددة  التجاريب  فتخفق  خطواتنا  ُتف�ِسل  اأن  ميكن 
اأو االنقطاع عن تلك التجاريب  نتيجة التعاطي ال�سلبي 
اأن عقد ال�سالت يتيح  اإىل  الر�سينة.. واأ�سيف  العلمية 
يتيح  كما  وتنميته  اأدائها  وحت�سني  التجاريب  حت�سني 
التي تعا�سد اجلهود وتطهرها وتزكيها  االأر�سية  توفري 
من اأية نواق�س اأو ثغرات عرب اإزاحة بع�س ما يعرت�سها 
من م�سكالت �سواء املادية منها اأم غريها.. وباعتقادي اأن 
نتمنى  زلنا  ما  واإنمْ  منا�سب  مل�ستوى  اليوم  ترتقي  اجلهود 
اجلامعات  احت��اد  باحت�سان  احل��ال  هو  مثلما  تعززها 
العربية لهذي التجاريب وتفاعل جامعات عربية كربى 
معها وعدد من احلكماء والعقالء وامل�سوؤولني املعنيني وهم 
من اأتوجه اإليهم بالتقدير والعرفان على مواقفهم ذات 
النظرة اال�سرتاتيجية البعيدة التي ال تقف عند حدود 
تنظر  ما  بقدر  اأخ��رى  اأو  وليدة  موؤ�س�سة  مع  التعاطي 
االأكادميي  عملنا  ولنتائج  جلهودنا  احل�ساري  البعد  اإىل 

والثقايف يف املدى االأبعد.
البلدان العربية وقمة  امل�سوؤولني يف  واأعني هنا قمة 
االأك��ادمي��ي��ني ال��ع��رب وم�����س��وؤويل اجل��ام��ع��ات يف واج��ب 
والتفعيل  التفاعل  جم��ال  يف  املهم  للمعطى  االلتفات 
العزيز عمق االأفكار  اأيها  اأ�سكر لك  املوؤمل.. ويف اخلتام 
العرب  ول�سحافيينا  لك  واأرج��و  اأ�سئلتك  يف  واملعاجلات 
ويف  االإعالمي  ال�سحايف  عملكم  يف  التوفيق  كل  كافة، 
املعريف  باأفقها  وربطها  االأك��ادمي��ي��ة  اجل��ه��ود  تغطية 

والثقايف العربيني
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م���������ا ه���������و م������ف������ه������وم االن������ف������ت������اح 
ل�����ل�����م�����واط�����ن ال�������ي�������م�������ن�������ي؟؟؟؟؟؟؟
االأنفتاح والتنوير ..مطلوب يف �سريعتنا اال�سالميه ...النه دليل على 
ا�ستخدام العقل الذي ميزنا اهلل به عن باقي خملوقاتة..فهو ما جعلنا 
ن�سل اىل ما و�سلنااليه من رقي يف حياتنا يف جميع املجاالت....لكن حني 
يكون االنفتاح واحلداثة هي جمرد مو�سه ي�ستعر�س به البع�س كنوع من 
بدايات  و�سع  يف  ال�سباقني  جتعلهم  بهم  املحيطه  الظروف  كون  املباهاه 
فيتجاوزوا  والتقاليد  بالعادات  املرتبطه  التحفظات  من  الكثري  تك�سر 
هذه احلواجز بقفزات و�سطحات تتجاوز مفهوم االنفتاح واجلراءة اىل 
وان  حتى  عنها  والتعبري  الفكريه  احلرية  مبدى  بوقاحة  اال�ستعرا�س 
خد�ست احلياءالعام ...كما هو احلال يف هذه الفرتة يف بع�س املن�سورات 
املرفقة ب�سورة وافكار غري هادفه ،حينها اجزم ان هوؤال اال�سخا�س غري 
ا�سوياء نف�سيا...وان مفهوم االنفتاح يحتاج اىل اعادة �سيانة يف عقولهم 
....فكل �سي له فكره هادفه ...ويف جمتمعنا ال�ساعي للتغيري البد لنا من 

االنفتاح على االهداف النبيلة...........

 Saba Alqusi 

اطل�س

يحكى اأن
يحكى اأن اأحد احلكام فى ال�سني و�سع �سخرة كبرية على طريق 

رئي�سي فاأغلقه متامًا ..
وو�سع حار�سًا لرياقبها من خلف �سجرة ويخربه بردة فعل النا�س 

!!
ال�سخرة  اإىل  فنظر  البلدة  يف  كبري  تاجر  وكان  رجل  اأول  .مر 
با�سمئزاز منتقدًا من و�سعها دون اأن يعرف اأنه احلاكم ، فدار هذا 
التاجر من حول ال�سخرة رافعًا �سوته قائاًل : » �سوف اأذهب الأ�سكو 

هذا االأمر ، �سوف نعاقب من و�سعها«.
ثم مر �سخ�س اأخر وكان يعمل يف البناء ، فقام مبا فعله التاجر 

لكن �سوته كان اأقل علوًا الأنه اأقل �ساأنًا يف البالد.
عن  يبحثون  زال��وا  ما  الذين  ال�سباب  من  معًا  اأ�سدقاء   3 مر  ثم 
و�سع  من  و�سخروا  ال�سخرة  اإىل جانب  ، وقفوا  هويتهم يف احلياة 
بالدهم وو�سفوا من و�سعها باجلاهل واالأحمق والفو�سوي .. .ثم 

ان�سرفوا اإىل بيوتهم.
مر يومان حتى جاء فالح عادي من الطبقة الفقرية وراآها فلم 
يتكلم وبادر اإليها م�سمرًا عن �ساعديه حماواًل دفعها طالبًا امل�ساعدة 
ممن مير فت�سجع اأخرون و�ساعدوه فدفعوا ال�سخرة حتى اأبعدوها 

عن الطريق
حتت  م�ساحة  له  حفر  �سندوقًا  وجد  ال�سخرة  اأزاح  اأن  وبعد 
ذهب  من  قطع  فيها  ورقة  هناك  كانت  ال�سندوق  هذا  يف   ، االأر���س 
 ، ال�سخرة  اإىل من يزيل هذه  » من احلاكم   : فيها  ور�سالة مكتوب 
هذه مكافاأة لالإن�سان االإيجابي املبادر حلل امل�سكلة بداًل من ال�سكوى 

منها«
انظروا حولكم و�ساهدوا كم م�سكلة نعاين منها

ون�ستطيع حلها بكل �سهولة لو توقفنا عن ال�سكوى وبداأنا باحلل 
...

 Tariq Zaid Al-mouayad 

لفرته طويله من حياتى فى �سنعاء العا�سمه ظللت احمل فى �سيارتى 
�سميل ح�سلت عليه هديه من وحدة مكافحة ال�سغب واطلقت عليه ا�سم 
)الراأى االآخر ( فكلما ح�سل ىل موقف ي�ستدعى النقا�س يحظرنى ذالك 
او  ب��راى  يقتنع  ان  فاإما  نظرى  بوجهة  االخ��ر  الطرف  القناع  ال�سميل 
ال�سميل هو الراى االخر ...................امت��ن��ى من رجال ال�سرطه 
عند  امتنى  القانون  بقوة  حقوقنا  ناخذ  فيه  ال��ذى  البديل  يكونوا  ان 
القانون  وقوة  ال�سرطه  رجل  خياىل  فى  يحظرنى  ان  موقف  اى  ح�سول 

....................جمرد امنيه .......مثل بقية اخللق .........
من�سور ال مهدي

اليمنية  الن�ضخة  على  نتعرف  نريد   ، م�ضرية  حدوته  هذه 

من اأ�ضباب دخول اجلنة

عالء  الغلبان  ال��واد  ملا  يعني  اي��ة  ح�سل  يعني 
م��ب��ارك اجت���وز م��ن ه��اي��دي اب��ن��ة رج��ل االأع��م��ال 
ا�ستغل مع رجل االأعمال حممد  اللي  را�سخ  جمدي 

ن�سري �ساحب »فودافون«
و ها�ستفيد اية يعني ملا نعرف ان مرات را�سخ هي 
اأحمد  عثمان  خال  ابن  هو  وجدها  قدري  مريفت 

عثمان
ابن  البنا  �سريف  متجوزة  ع��الء  م��رات  واخ��ت 

حممد البنا بتاع جمل�س ال�سعب
عرفت  ملا  كمواطن  ا�ستفدو  ان��ت  اللي  اي��ة   ...
واحد  من  متجوزة  تكون  اجلنزوري  بنت  ان  يعني 
ح�سني  اعمال  مدير  و�سغال  حيزة  م�سطفى  ا�سمه 

�سامل.
واية يعني ملا مرات �سيادة ال�سفيق فريق نزيهة 
جمال  مرات  اجلمال  خديجة  عمة  تبقي  اجلمال 

مبارك
ا�سرف  طليقة  ال��ع��اديل  م��رات  �سر�سر  وال��ه��ام 

ال�سعد بنت عم �سوزان مبارك
زهري  يكون  ملا  الدنيا  يف  يعني  ح�سل  اللي  واية 
واأحمد  واملغربى  من�سور  حممد  خالة  اإبن  جرانه 

عز
منري ثابت اخو �سوزان مبارك يبقي جوز خالة 

ان�س الفقي
ابو  يبقي  النق�س  حمكمة  رئي�س  �سيام  و�سري 

خالد �سري �سيام رئي�س البور�سة
يبقي  ال�سياحة  وزير  النور  عبد  فخري  ومنري 

ابنة خالة يو�سف بطر�س غايل
�سدفة  اكيد  دي  يعني  بتح�سل  ياما  وال�سدف 
ريا�سة  ام���ني  اجت����وزت  ر���س��ي��د  اخ���ت  ان  ب��ح��ت��ة 
م�سر  قن�سل  اخو  الوقت  نف�س  يف  اللي  اجلمهورية 

يف امريكا.
وي�ساء ربك ان احمد فا�سل رئي�س قناة ال�سوي�س 

جموز ابنة لبنت عمر �سليمان.
عرفك  اي�س  انت  النا�س،  و�سيبو  بقي  اهلل  اتقو 

النا�س دي كافحت قد اية عل�سان تتجوز بع�س .
 Abdulla Musleh

روى م�سلم يف �سحيحه عن اأبي �سلمة قال : كنت 
اأبيت مع ر�سول اهلل �سلى

اهلل عليه و�سلم فاأتيته بو�سوئه وحاجته فقال 
يل : �سل فقلت : اأ�ساألك مرافقتك 

يف اجلنة . قال : اأوغري ذلك ؟ قلت : هو ذاك . 
قال : فاأعني على نف�سك

... بكرثة ال�سجود 
النبي  يخدم  كان  الذي  اجلليل  ال�سحابي  فهذا 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأتيحت له 
فر�سة عظيمة وهي دعاء الر�سول له مبا ي�ساء 

..ومن املعروف اأن دعاء الر�سول
والذهب  واملال  اجلاه  منه  طلب  م�ستجاب..فلو 

ال�ستجاب اهلل له..وكان قد فتح له باب 
ال�سوؤال مبا ي�ساء ..وفاء بحق خدمته له..ولكن 

هذا ال�سحابي الذي ترفعت نف�سه عن
اخلالد  باملتاع  ..وا�ستبدلها  الزائل  الدنيا  متاع 

حيث اجلنة ومرافقة الر�سول الكرمي
له  قال  ..حني  كلمة..اأعني  هنا  اأوقفتني  وقد 

اأعني على نف�سك. فهذا يدل اأن النف�س
اأمارة بال�سوء ال حتب االلتزام وطول العبادة..

فال بد من جماهدة النف�س وتعويدها على 
عليه  اهلل  �سلى  والطاعات..قال  العبادات  فعل 

و�سلم : عليك بكرثة ال�سجود هلل .فاأنك
ال ت�سجد �سجدة اأال رفعك اهلل بها درجة وحط 

عنك بها خطيئة 
ال�سالة  م��ن  ب��االك��ث��ار  ت��ك��ون  ال�سجود  وك���رثة 

والتقرب ايل اهلل بالعبادات 
الليل  وقيام  النوافل  من  االأكثار  اىل  فالن�سارع 

كي نحظى بالدرجات العليا واملغفرة

له  �سئ  كل  ي�سكن  ..عندما  الليل  يف  وال�سجود 

طعمه اخلا�س وحالوته

اهلل  مع  ال�ساجد  ويخلو  املناجاة  تطيب  حيث 

الذي ي�ستمع اليه ولدعائه

�سجدا  لربهم  يبيتون  وال��ذي��ن   : ت��ع��اىل  ق��ال 

وقياما 

فاأقرب ما يكون العبد هلل وهو �ساجد

فمن اأكرث ال�سجود ..اأكرث من التقرب من اهلل

اللهم اأعنا على طاعتك وح�سن عبادتك 

اللهم اأمني

ابوحا�سد البي�ساين وااأ�س��������������الماااااااه..

من بدايات الوجود
من قبل لون اخلرايط

قبل ا�سالك احلدود
كان هالعامل خليج

�سيف ونخله
طفل .. طفله

من مواليد الورود
واملحبه

فينا بانت 
والب�ساطه فينا كانت

دافيه مثل الوعود
وبالفطره ع�سقنا بع�س

عرفنا بع�س
عرفنا النب�س

ما يقوى بليا ار�س
واذا كانت فرو�سي خم�س

ف حبي لك 
يا بالدي 

هو �ساد�س فر�س
 Isam Almas 

امريه باخالقي
يقول احد ال�سباب ;

الآ تغرك البنت وتقولك
حبيبي اآحبك و ماآخونك
ياقلبي البنت خانت اأهلها

... ... �سلون تبيها ت�سونك !!
و ردت عليه احد الفتيات ;

يا مدعي ان البنت ماهي بيوم ت�سونك
خلني اقول كلمتني وحطها بني عيونك

البنت ما تلعب على احلبلني وتخونك
ودها ب�س اهلك واهلها للعر�س يزفونك

ماهي بخيانه لو هي بخيالها اإر�سمت كونك
وال هو بغدر ملا قلبها فز جلل خاطر عيونك

»رفقا بالقوارير« قالها حممد �سيد الرجال و ر�سولك ..
حتى بجنة الرحمن ما طلبت غريك زوجا لها

»وين الغدر ان انت حتى باالخره بت�سونك !« :
انت تقول »ما اأتزوج وحدة كنت اأكلمها«

ب�س تراك راح تتزوج وحدة كان غريك يكلمها

من يتابع �سبعة اأو ثمانية مواقع الكرتونية مب�سمياتها املختلفة وبع�سها يدعي انه ميثل �سحيفة 
او حزب ورقي �سيجدها عبارة عن ن�سخة واحدة يف اأخبارها اما اذا انفرد احدها بخرب مفربك فال متر 
دقائق معدودة اال واخلرب قد مت ن�سره فيها جميعا الأنها ا�سا�سا تدار من قبل جهة واحدة وان تعددت 
م�سمياتها..وانا اعرف احدهم يدير اربعة منها يف وقت واحد ومن مكتب واحد لكنه اليقدم على ن�سر 
خرب اال بعد الرجوع اىل من ي�سمونه الرجل الكبري..بالن�سبة يل مل اعد اتاأثر مبا تن�سره من اخبار 
مفربكة وامنا ا�سحك على ماتن�سره وعلى العقليات التي ا�ستع�سى عليها الفهم وكاأنها عائ�سة يف عامل 

اآخر

اأحمد نا�سر ال�سريف

مربرررررررررررررررررررررررررررررروك يا ا�سود ال�سريعه
مربوووووووووووووك لل�سعب اليمن الفرحه الكربي اليوم

اليوم بدانا اول خطوه للنجاح 
تعرفوا لي�س

مت قتل اليوم طارق الذهب
وعلي وحي�س

وال تن�سوا دعواتكم الخوناكم يف احلر�س اخلا�س 
النهم االن يف معارك مع احلوثيني يف م�سارق ردع

 Bant Alyemen 

يف الوقت الذي بداأت اأ�سُعر فيه بالطف�س والزهق من �سرية اجلماعات التقليدية 
ومراكز النفوذ القبلية والدينية وامل�سيخية، وعمايلها النتنة، يبدو اأنَّ بع�س النا�س 
بداأوا ي�سح�سحوا ويتذكروا ممار�ساتهم ال�سيئة االآن، اأو اأنهم يف طريقهم اإىل التفكري 

باملواجهة..
نا لكرث ما احرتقت  ي يا رب، يبداأ الثوريون ثوريتهم بعد ما ت�سيب اأرواِحِ هذا حظِّ
خالة  عيال  �سميث  واآدم  جيفارا  ي�سِبح  اأن  بعد  ي�ساريتهم  الي�ساريون  ويبداأ  ث��وَرة، 
�سراعاتهم  حلقيقة  االأويل  واإدراكهم  مدنيتهم  املدنيون  ويبداأ  بع�س،  مع  ورا�سعني 
للقبَيلة  طريِقه  يف  وحواجبه  حليته  ومربيًا  مالب�سه  مق�سرًا  الواحد  يكون  اأن  بعد 
واملطَوَعة ياِئ�سًا من جدوى املدنية يف جمتمع ي�سوق الَهَبل على ال�سيطنة...........
اأحمد �سوقي اأحمد

ي���ن�������س���ون ق�����س��ي��ة 
�سخ�سية،  بق�سايا  يهتمون  الوطن/ال�سعب.. 

يعاجلون كل �سيء من منظور حزبي اأو طائفي، همومهم االنية تطغى 
على الهموم امل�ستمرة واملتحركة والفتاكة... 

اإنه زمن الربد من الداخل.. زمن الطفيليات.. 
لعنتي على اأطفال االنابيب.

ع�سام وا�سل

قال 
اخلشب للمسمار لقد 

كسرتني ,
فرد املسمار لو رأيت الضرب فوق راسي 

لعذرتني .
ماأجمل أن يعذر بعضنا بعض ألننا 

النعلم عن الظروف <

Fahed Yousif

أهذه ثورة 
أم حفلة تنكرية .. ذات 

العقول بوجوه مختلفة!
 Lutfi Thabet 

�ضتتعلم الكثري من درو�س احلياة ... 
.. اإذا لحظت اأن رجال املطافئ ، ل 

يكافحون النار ... بالنار
علي املذابي
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 Wanted, weekend 3 days live-in ONLY
nanny for two children ages 2 & 4

yrs old in
 Staten Island NY.  Must be able to

speak English/Arabic.  Someone with
 experience who will take care of

children and help with some
 housekeeping. For more information

please call 646-584-6418.

�عـــــــــــــالن

مطلوب مدبرة منزل م�سلمة جتيد �للغة �لإنكليزية يف 
ولية كنكتيكت بر�تب مغر. �لرجاء �لت�سال بالرقم: 

 860-543-5400
 Muslim family in Connecticut seeking a

 Muslim live-in nanny/housekeeper who is
 fluent in English, Great pay plus room and

board. Please email: aidlibi@yahoo.com

�عـــــــــــــالن
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القد�س احلدوتة
كامل حممود 

رئي�س الكوجنر�س الفل�ضطيني الأمريكي نيويورك

منا  فرد  كل  قبل  من  املغدورة  املدينة  هذه 
م�ساجد  وم�سيحيني،  م�سلمني  عجم  اأو  عربًا 
ودويالت،  دواًل  وجامعات،  جمعيات  وكنائ�س، 
اأف�سالها  ناكري  املهجر  اأو  الوطن  فل�سطينيني 
تخلى  التي  القبلتني  اأوىل  القد�س،  اإنها  علينا 
واالأم��وي  االأزه��ر  والنبوي،  املكي  توؤمها  عنها 
حتى تاج حمل والفاتيكان اأوغلو االإ�سالم ونبيل 
هذه  لنا  �سعارًا  النعام  اتخذنا  جميعنا  العرب، 
رويدًا  وجداننا  عن  تغيب  بدئت  التي  القد�س 
رويدًا وما نحن اإال جنودا بوا�سل يف برودة الدم 
والبالدة وموؤمنني مبا �سرعة لنا مظفر النواب 

متقبلني و�سفه لنا باأوالد ؟؟؟ 
العلن  ويف  للقد�س  يح�سل  ال���ذي  ه��ذا  ك��ل 
يف  الذين  نحن  حتى  مّنا  ح��راك  وال  واالإع��الم 
املهجر وخا�سة منطقة نيويورك القريبة جدا 

من موؤ�س�سات اأ�سحاب القرار.
هذه القد�س التي األب�سناها فت�سانها االأبي�س 
العربية  والكحلة  باحلنة  وزيناها  الطويل 
املغطية  بالطرحة  توجناها  ث��م  االأ���س��ل��ي��ة 
و�سابات  �سباب  اأم��ام  اخلجول  اجلميل  لوجهها 

الزفة اأحفاد �سالح الدين.
عتية  رياح  هبت  حتى  �سويعات  اإال  هي  وما 
اجلداول  ف�سالت  غزيرة  مياه  معها  م�سطحبة 
لل�سفة  فحملها  النهر  وفا�س  الوديان  مغذية 
االأخرى وحال بيننا وبينها. واأما نحن فما كان 
والوعيد  والتهديد  والعويل  ال�سراح  غري  منا 
ولكن الذين ح�سوا بها يف ال�سفة االأخرى كانوا 
م�سمئزين  وهم  بنا  وي�ستهزئن  علينا  ي�سحكون 
بدوؤا  الفور  وعلى  االأ�سيل  العربي  لبا�سها  من 
االأ�سفل  م��ن  ثوبها  بق�س  اب��ت��دائ��ا  بغيارها 
االأك��م��ام  اإيل  اأك��م��ل��وا  ث��م  ح�سمتها،  فنق�ست 
فاأ�سبحت  �سدرها  من  وبع�س  لالأكتاف  املغطية 
فو�سلوا  بذلك  يكتفوا  مل  ولكن  عارية،  �سبة 
العرب  اأيها  العرو�س  طرحة  الطرحة،  اإىل 
وامل�سلمون وحينها �سينك�سف هذا الوجه اجلميل 
وتظهر حمرته ليتوارى خجلها اأمام مغت�سبيها، 
وا�ستبدالها  العربية  كحلتها  ُيزيلوا  اأن  وم��ا 
وهكذا  عرو�سهم  ت�سبح  ف�سوف  مب�ستح�سراتهم 
واالإ�سالمية  العربية  املفقودات  اإىل  �سُت�سم 
وت�سبح توءم االأندل�س وتيمما باأجدادنا الذين 
على  ح��دادًا  ال�سوداء  والكوفية  العقال  لب�سوا 
الربقع  ن��وع  انتقاء  علينا  �ستوجب  االأندل�س 
عرو�س  القد�س  على  ح���دادًا  نلب�سه  املنا�سب 

عروبتنا.
م�سمع ومرئي  للقد�س وعلى  كل هذا يح�سل 
اجلامعة  وكذلك  وم�سلم  عربي  ون�سف  املليار 
العربية التي �ساقها العربي اإىل طريق ذو اجتاه 
وزه��رة  لفل�سطني  املعاك�س  االجت��اه  يف  واح��د 
املدائن حتى يتحجج هو وزبائنه م�ستقباًل اإنهم 
الروؤ�ساء املخاليع  واأي�سا  لها،  مل يروا ما ح�سل 
ينتظرون  والذين  الطريق  على  هم  ومن  منهم 
اأو حتى املمح�سنون منهم، وكلذلك الذين ركبوا 
موجه ما مي�سى بالربيع العربي واأعتلوا كرا�سي 
قوامي�سهم  من  القد�س  م�سحو  جميعًا  بالدهم 
وها هي �سنة مت�سي بدون اأن ن�سمع من اأحدهم 

ت�سريح ولو خجول عن فل�سطني اأو القد�س.
القد�س وما اأدراك ما القد�س

مدن  اأق���دم  م��ن  ه��ي  الذهبية  املدينة  ه��ذه 
مدى  على  مرات  �سبع  ُهدمت  قد  وكانت  العامل 
يف  ن�سلي  حني  فنحن  لذلك  املا�سية  الع�سور 
له  ال�سابع  الطابق  يف  نكون  االأق�سى  امل�سجد 
اأينما  اأنك  تخيل  املهدومة،  للطوابق  بالن�سبة 
من  الكثري  �ستجد  ال�سور  داخ��ل  االأر���س  حتفر 

ال�سوارع واالأ�سواق والغرف وال�سراديب.
ه���ذه امل��دي��ن��ة حت��ت��وى ع��ل��ى ال��ك��ث��ري ج��دًا 
املدر�سة  االإ�سالمية،  وامل��دار���س  امل�ساحد  م��ن 
املدر�سة  املوؤمونية،  االإبراهيمية،  الر�سيدية، 
اخلطاب  بن  عمر  �سيدنا  اإىل  ن�سبة  العمرية، 
واملتاحف االإ�سالمية وال�سالحية كنية ل�سيدنا 
�سالح الدين االأيوبي الذي هداها اإىل اإخواننا 
املكان  وه��ي  تكية  فيها  واأي�����س��ا  امل�سيحيني، 
املخ�س�س للح�سول على الطعام املجاين وكذلك 
هناك �ُسبل ل�سرب املاء املجاين من�سورة يف زوايا 
االإ�سالمية  املعامل  من  الكثري  والكثري  �سوارعها 
وقبة  امل��ب��ارك  االأق�سى  امل�سجد  راأ�سها  وعلى 

ال�سخرة امل�سرفة.

وكذلك املقد�سات امل�سيحية ممثلة باالأديرة 
الكثرية والكنائ�س مثل كني�سة اجلثمانية وعلى 
االأماكن  هناك  واأي�سا  القيامة  كني�سة  راأ�سها 
االأديرة وال  بع�س  املجاين يف  االأكل  توزع  التي 
جمال لذكر و�سرح كل ما هو تاريخي فيها ويقع 
واأث��ار  موؤ�س�سات  من  و�سنذكره  ذك��رن��اه  ما  كل 
�سور عظيم ال يقل عظمة عن  تاريخية داخل 

�سور ال�سني.
وارتفاعه  املدينة جميعها  يلف  ال�سور  وهذا 
من  ُبني  م��رتًا  وع�سرون  ع�سرة  بني  ما  ي��رتاوح 
االإن�سان على  يقوى  حجارة �سخمة و�سخور ال 
اأمتار،  اإىل خم�سة  حملها، ومنها ما ي�سل طوله 
كذلك فلقد �سخر اهلل اجلن اإىل �سيدنا �ُسليمان 
كاماًل.   ال�سور  هذا  يبنوا  فجعلهم  ال�سالم  عليه 
�سخمة  اأب���واب  ثماين  ال�سور  ه��ذا  يف  ويوجد 
هذه  من  واخل��روج  للدخول  وهي  جدًا  وعالية 
واأ�سماء هذه  اأخرى لذلك،  املدينة وال طريقة 
االأبواب هو على التوايل ابتداء من باب اخلليل 
وباب  العامود،  وب��اب  غ��رب��ًا،  اجلديد  وال��ب��اب 
ال�ساهرة �سماال، وباب االأ�سباط وباب الرحمة 
�سرقًا ولو اأن باب الرحمة مغلق منذ زمن بعيد، 

ومن اجلنوب باب املغاربة وباب النبي داووًد.
اإىل  مق�سمة  فهي  الداخل  من  املدينة  واأم��ا 
التي  االإ�سالمية  احل��ارة  واأكربها  عدة  ح��ارات 
منها  تتفرع  املدنية  ثلثي  م�ساحتها  تتعدى 
باب  وحارة  ال�سعدية  حارة  مثل  كثرية  حارات 
حطه وحارة االأفغان، وزاوية الهنود، كان هذا 
اال�سم قبل انف�سال الباك�ستان عن الهند وحي 
احلارة  ه��ذه  املغاربة  ح��ارة  وكذلك  ال�سودان 
كانت مملوكة للمغرب وي�سرف عليها ملك املغرب 
احتاللها  فور  هدمها  قد  كان  االحتالل  اأن  اإال 
اإىل  �سمت  التي   املبكى  �ساحة  الحقًا  لت�سبح 

حارة اليهود.
املغرب  ملك  مطالبة  عدم  ذلك  يف  والعجيب 
�سيء  هناك  ك��ان  اإذا  اإال  احل��ارة  ه��ذه  ب��اإع��ادة 
طالبت  قد  كانت  رو�سيا  الأن  نعرفه،  وال  جنهله 
باأمالكها يف حارة امل�سكوبية بعد االحتالل وقد 

ح�سلوا عليها واأعادوها الأمالكهم.
ت�سم  والتي  الن�سارى  ح��ارة  هناك  وكذلك 
بع�س احلارات اخلا�سة بهم مثل حارة االأقباط 
ودورة احلب�س دير الروم ودير االأرمن واليونان 

وال�سريال والدباغة.
واأي�سا هناك حارة �سغرية جدًا با�سم حارة 
ن�سبة  بنائها حدينا  اأن  ولو  ُكن�س  وفيها  اليهود 
للم�ساجد والكنائ�س داخل القد�س وكذلك فيها 

تفرعات مثل حارة ال�سكناج وغريها، 
بقبب  م�سقوفة  فهي  القد�س  م�ساكن  واأم��ا 
االإ�سالمية  الطريقة  على  ومتينة  جميلة 
وم�سقوفة  وطويلة  كثرية  فهي  اأ�سواقها  واأي�سا 
ويف ال�سقف فتحات عدة خلروج الهواء الفا�سد 
وهذه  اإليها  ال�سم�س  دخول  وكذلك  وجتديده 
لدخول  مت�سع  وال  ن�سبيًا  �سيقة  االأ����س���واق 
النهار  يف  خا�سة  املدينة  داخل  اإىل  ال�سيارات 
القطانني  و�سوف  الزيت  خ��ان  ب��اب  �سوق  مثل 
اللحمة  اأي  اللحامني  و�سوق  العطارين  و�سوق 
واحلداين و�سوق الدباغة و�سوق البازار و�سوق 
طريق  وكذلك  ال�سل�سلة  باب  و�سوق  البا�سوره 
حامل  وهو  امل�سيح،  ال�سيد  �سلكه  ال��ذي  االآالم 
ال�سليب من حب�س امل�سيح اإىل كني�سية القيامة.
اأن  م��ا  حيث  قد�سية  هيبة  املدينة  ول��ه��ذه 
حتى  البوابات  هذه  اأح��د  داخ��ل  قدماك  تطاأ 
االأمم  م��ن  قافلة  اإىل  ان�سممت  اإن���ك  ت�سعر 
االأنبياء  من  فيها  وعا�سوا  اإليها  �سبقتنا  التي 
�سيدنا  اإىل  اآدم  �سيدنا  وال�سالح من  والقدي�سني 
امل�سيح  عي�سى  �سيدنا  اإىل  اخلليل  اإب��راه��ي��م 

حني  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  �سيدنا  اإىل 
الذي  اخلطاب  بن  عمر  �سيدنا  اإىل  به،  اأُ�سري 
حررها،  الذي  الدين  �سالح  �سيدنا  اإىل  فتحها، 
واأما اإذا دخلت امل�سجد االأق�سى فاأنك تكون مع 
�سيدنا  اإىل  باالإ�سافة  االأنبياء  جميع  ح�سره 
مو�سى عليه ال�سالم الذي ح�سر لل�سالة ماأمومًا 
وت�سعر  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  ب�سيدنا 

بهم�ساتهم.
املقد�سة  االأم���اك���ن  يف  احل���ال  ه��و  وك��ذل��ك 
هذه  داخ���ل  اأح��ده��م  خطى  ف���اإذا  امل�سيحية 
املدينة فاأنه ي�سع قدماه يف نف�س املو�سع الذي 
وكذلك  ال�سالم  عليه  امل�سيح  ال�سيد  فيه  خطى 

القدي�سني.
القد�س قبل الحتالل �ضنة 1967

واأل��وان  اأن��واع  من  عجيب  خليط  هو  �سكانها 
الب�سر وهم �ساكني احلارات االآنفة الذكر، واأما 
علي  ثم  اأواًل  اهلل  على  معتمدة  فهي  جتارتها 
االإ�سالمية  القبلة  كانت  اأنها  ومبا  ال�سياحة، 
االأوىل فيتوجب على كل حاج م�سلم اأن يقد�س 
االأوىل  القبلة  زال��ت  ما  اأنها  ومبا  فيها  حجته 
للم�سيحيني حيث ال ُيفغر الأي منهم اإال اإذا حج 
اأي�سا  فهم  اليهودية  على  ينطبق  وهذا  اإليها. 
القارئ كم  اأخي  اإليها، وتخيل  ُمرتبطني باحلج 
ياأتون  اأو  يحجون  �سوف  النا�س  من  املاليني  من 
اإن  حتريرها  بعد  خا�سة  املدينة  هذه  لزيارة 
�ساء اهلل وك�سر القيود على الت�ساريح لزيارتها، 
جُمهزة  زال��ت  وم��ا  كانت  اأ���س��ال  املدينة  وه��ذه 
ال�ستقبال اأكرب عدد من الزوار، فجميع حمالتها 
ومتاجرها م�ستعدة لتزويدهم بالهدايا والتحف 

وكذلك فنادقها
زوار  ال�ستقبال  متاأهبة  ت���زال  وم��ا  ك��ان��ت 
فيها  العبادة  اأماكن  واأي�سا  ال�سريف  القد�س 
وك��ربت  طفال  كنت  اأين  ومب��ا  لهم  متعط�سة 
وترعرعت يف ربوعها فاأين وبعون اهلل �ساأحاول 
ال�ساحرة  هذه  يوميات  من  بع�س  لكم  اأ�سف  اأن 

القد�س قبل احتاللها �سنة 1967.
كانت هذه املدينة ال تعرف النوم مثلها مثل 
اأربعني  ح��وايل  الأن  حاليًا  نيويورك  مدينة 
تقفل  ال  ك��ان��ت  التجارية  حمالها  م��ن  باملئة 
نهارًا  بيعت  التي  بالب�سائع بدل  للتزود  اأبوابها 
اأ�ستقبال  اإىل  باالإ�سافة  للغد  التح�سري  وكذلك 
اإليها  ي�سلون  كانوا  حيث  لياًل  اإليها  الوافدين 
ال�سواح  وال�����س��ي��ارات، وك��ذل��ك  ع��رب احل��اف��الت 

القادمني عن طريق مطار القد�س.
مثل  لياًل  تعمل  وهي  املدينة  ت�ساهد  وكنت 
خلية النحل مملكة قائمة بذاتها فرتى عمال 
ال  الأن  لياًل  والبيوت  املحالت  ُي�سلحون  البناء 
وكذلك  نهارا  اإليها  البناء  مواد  الإدخال  جمال 
العربات  و�سائقي  ال�سيالني  العثالني  ت��رى 
الثاللية  والعربات  الدواب  جترها  التي  الكارو 
ال��دوال��ي��ب ال��ت��ي ي��ج��ره��ا ال��ن��ا���س، ت���رى هذا 
والبقالة،  باالأقم�سة  حمملني  ال�سغري  اجلي�س 
واخل�����س��روات، وال��ل��ح��م��ة، وال��ع��ط��ارة، وم��واد 
البناء، والقهوة والبهارات واملك�سرات، والدقيق 
ال  ال���ذي  املقد�سي  الكعك  وخم��اب��ز  للمخابز 
اأكل  حت�سري  يف  واملطاعم  العامل،  يف  له  مثيل 
االأكالت  وهذه  واحلم�س  والفالفل  الفول  الغد 
الكباب  وكذلك  تطحن  ثم  تطبخ  الأن  بحاجة 
ال�سهي، وحمالت احللويات وما اأكرثها، جميع ما 
ال�سور  خارج  من  تنقل  كانت  ب�سائع  من  ذكرناه 

جيو�س  كانت  الليل  وعمال  املدينة،  لداخل 
وخا�سة  وزواره��ا  املدينة  على  البهجة  ت�سفي 
يف  يتجمعون  كانوا  حيث  اال�سرتاحة  وقت  يف 
ال�سوارع الحت�ساء ال�ساي مع ال�سيجارة مع نكت 

م�سرتكة فيما بينهم.
وطبعا مثل هذه االأعداد من العمال وال�سياح 
الذين يتجولون يف ال�سوارع واملرتادين للمقاهي 
مفتوحة  تكون  كانت  ال�سرافة  واأماكن  حتى 
املخابز  كانت  فقد  لذلك  للماأكل  بحاجة  وهم 
اللحمة  اأق��را���س  خبز  خ��الل  من  بذلك  تقوم 
والكعك  بالنقانق  البي�س  واأق��را���س  بعجني، 

الطازج وغريها من املاأكوالت. 
تخيل اأخي القاري اأنك كنت ت�ستطيع تبديل 
ومهما  لديك  التي  العملة  اأنواع  جميع  وحتويل 
كانت فرن�سية، بريطانية، دوالر، ينن، دراخما، 
دينار، لرية، ريال، يف اأي �ساعة من �ساعات النهار 
املخ�س�سة  ال�سيارات  اأن  تخيل  الليل،  وكذلك 
لنقل ال�سواح بني االأماكن ال�سياحية من القد�س 
اإريحا  نابل�س،  رام اهلل،  اإىل بيت حلم، اخلليل، 
وغريها، هذه ال�سيارات من موديل نف�س ال�سنة 
وكانت معظم �سركات نقل ال�سياح تغري �سيارتهم 
البهلوان  وتك�سي  ال��ب��رتاء  تك�سي  مثل  �سنويًا 

والتك�سي الربيطاين والر�سيد وغرهم.
وغري  االأوىل  ال�سفوف  يف  طالبًا  كنت  اأن��ا 
وبع�س  يل  تتاح  كانت  كثريًا  بالدرا�سة  مكرتث 
االأ�سدقاء الفر�سة ل�سيد بع�سا من زار املدينة 
ت�سل  وحني  امل�سارف  على  نقف  وكنا  املقد�سة 
اإىل  ونر�سدهم  ناأخذهم  كنا  احلافالت  بع�س 

االأماكن 
وه��ذه  البا�سات  ه��ذه  مثل  ل��وق��وف  امل��ع��دة 
قرب�س،  ت��رك��ي��ان  م��ن  ت�سل  ك��ان��ت  احل��اف��الت 
ناأخذ  وكذلك  وغريها  لبنان  �سوريا،  اليونان، 
ال�سباح  اإىل  منهم  وال��راح��ة  النوم  يريد  من 
الإ�ستيعاب  املخ�س�سة  املقد�سيني  بيوت  اإىل 
�ساغرة  غرف  اإيجاد  ل�سعوبة  وال�سواح  الزوار 

بالفنادق.
الفارهة  ال�����س��ي��ارات  ننتظر  ك��ن��ا  وك��ذل��ك 
ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
الكويت، العراق كنا ن�ستقبلهم ونو�سلهم لل�سكن 
عندهم  للنوم  املقد�سية  العائالت  بع�س  م��ع 
اإذا  اإىل الفنادق هذا  اإىل ال�سباح حيث ننقلهم 
ناأخذهم  كنا  واأي�سا  �ساغرة  غرف  عندهم  كان 
يف  لها  مثيل  ال  التي  املدينة  هذه  معامل  لزيارة 
العامل وكنا نتقا�سي اأجرتنا من الزوار وكذلك 
واملطاعم،  الفنادق،  من  عمولتنا  على  نح�سل 
وحتى  ال�سرافة  وحمالت  التجاري،  واملحالت 
املر�سيدين  مع  اأتفاقنا  ح�سب  الدينية  االأماكن 
يف االأق�سى وكني�سة القيامة، وهذه املدينة لها 
اأف�سال على جميع �سكان ال�سفة ال�سرقية ممثلة 
بالعا�سمة عمان والتي بنيت جمعيها وما حولها 
من عائدات القد�س وكذلك املدن املحيطة بها، 
من  وغريها  حلم  بيت  اأريحا،  اهلل،  رام  اخلليل، 

عوائد القد�س.
واالآن، تخيل اأخي القارئ كم من املليارات من 
الدوالرات �سوف تكون متداولة يف القد�س وما 
حولها يف حال ح�سل امل�ستحيل وعادت القد�س 
اإىل �سريتها االأوىل كاملة وغري منقو�سة ولكن 
جميعا  الأن��ن��ا  بعودتها،  عندي  اأم��ل  ب���وادر  ال 
فل�سطينيني  خا�سة  وم�سيحيني  م�سلمني  عربًا 
اخل��ارج  يف  ه��م  ال��ذي��ن  املقد�سيني  وب��االأخ�����س 

بقوا  من  واإم��ا  حاليًا  لها  يح�سل  مبا  ياأبهون  ال 
التقدير  كل  جميعا  منا  فلهم  �سامدون  فيها 
واالحرتام، ونقول لهم اأن جميلكم على روؤوؤ�سنا 
ال�سر�سة  الهجمة  هذه  على  بعونكم  اهلل  وكان 
القد�س  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  ع��ل��ى  حلملكم  عليكم 
اأنا  ذلك  وعلى  العليل  رحيقها  عن  واالبتعاد  
من  باملئة  خم�سني  ح���وايل  ب���اأن  ب��اهلل  اأق�سم 
حمالت التحف والهدايا يف القد�س، حاليًا تفتح 
حتى  عليها  يدخل  اأن  ب��دون  وتقفلها  اأبوابها 
20$ وهوؤالء هم ال�سامدون، رغم اأنهم اأ�سحاب 
مثقلني  جمه،  التزامات  وعليهم  كبرية  عائالت 
تالحقهم  ال��ت��ي  ال�سريبة  ل��دائ��رة  ب��ال��دي��ون 
اأبواب  يفتحون  اأن  فما  حمالتهم،  على  للحجز 
حلماية  االح��ت��الل  جي�س  يهل  حتى  حمالهم 
املحال  هذه  تاأخذ  الفور  وعلى  ال�سرائب  جباه 
ال�سجن  اأو  للحجز  يتعر�سوا  ال  حتى  باالإقفال 
لعدم الدفع، وهذه الهجمات ممنهجة وتوقيتها 
هو وقت وجود �سواح يف املدينة حتى ال ي�ستفيد 

املقد�سيني منهم.
ه���ذا ب��ع�����س م���ن اأح�����وال ق��د���س��ن��ا واأه��ل��ه��ا 
وال  فارغة  وجيوب  عارية  ب�سدور  ال�سامدون 

معيل لهم اإال اهلل
بفل�سطني  تعرتف  العربية  الدول  جميع  اأن 
على  ولكن  ال�سريف  القد�س  وعا�سمته  دول��ة 

الورق فقط.
فهناك مليارات من الدوالرات تدخل خزائن 
الدول العربية يوميًا مما رزقهم به اهلل و�سخر 
عن  ن�سمع  وكذلك  باطنها  يف  وما  االأر���س  لهم 
وكثريًا  االأم��وال  هذه  ل�سرف  العديدة  الطرق 
ولكن  مهمة  حل��اج��ات  ت�سرف  امل���وال  ه��ذه  م��ن 
لي�ست اأهم من القد�س و�سكان القد�س ومقد�سات 

القد�س واأ�سوار القد�س وعائالت القد�س.
واأما املطلوب مّنا كجالية يف منطقة نيويورك 
هو الدعم املعنوي من خالل تفعيل هذه اللجان 
العربية  اجلمعية  اأك��رثه��ا،  وم��ا  واجلمعيات 
االأمريكية املمثلة للجالية الفدري�سن امل�سئولة 
واملوؤ�س�سات  وامل���دار����س  امل�ساجد  جميع  ع��ن 
امل�سيحي  الكن�سي  االإ�سالمية وامل�سيحية املجمع 
معاقًا  ولد  الذي  بالدميقراطي  العرب  احلزب 
واأ�سبح طي الن�سيان واملطلوب اإعادة اللحمة مع 
اجلالية لتكون وحدة واحدة، اأيعقل اأن عندنا 
اأي منهم  ن�سمع من  املوؤ�س�سات ومل  الكم من  هذا 

اأي تعليق عما يجري للقد�س. 
وحتى لو كان روؤ�ساء هذه املوؤ�س�سات من غري 
املنتخبني انتخابا ر�سميا من قبل اأفراد اجلالية 
كلفوا  لو  لهم  �ساكرين  �سنكون  فاأننا  الكرمية 
اجتماع  اأو  مبحا�سر  واح��دة  ملرة  ولو  اأنف�سهم 
�سجب  ت�سريح  حتى  اأو  القد�س  عن  ن��دوة  اأو 
عما يجري لفل�سطني والقد�س، اأمن العيب على 
االأئمة اأن يخ�س�سوا دقيقتني يف خطبهم لل�سرح 

عن القد�س.
القد�س  الذهبية  القد�س  العربية  القد�س 
الوردية، اأوىل القبلتني، عرو�س عروبتنا، زهرة 
وها  واحدة  والقد�س  االأ�سماء  تعددت  املدائن� 
»القد�س احلدوتة«،  اآخر  اأ�سما  لها  نحن نح�سر 
املفقودات  ملف  اإىل  �سنحيلها  اأننا  الظاهر  الأن 
كتب  يف  نطبعها  ثم  حدوتة  لت�سبح  العربية 
اأن  بعدنا  م��ن  للحكواتيه  ليت�سنى  ال��رواي��ات 
وراء  من  واهلل  واأحفادهم  الأحفادنا  يحكوها 

الق�سد.
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ملتقى الأ�ضدقاءمقهى املخاء

183 Atlantic Avenue, Brooklyn , NY 11201
718-624-6764

رمز الأ�ضالة والراث
مطعم عربي باكالته العربية املنوعة

مقهى �ضرقي وجل�ضات عائلية ممتعة
جميع انواع الأي�س كرمي واجلاتوه واحللويات ال�ضرقية 

والغربية
جميع انواع امل�ضروبات ال�ضاخنة والباردة 

الأراجيل وال�ضي�ضة 
 ا�ضتعداد تام لتو�ضيل الطلبات اخلارجية
ق�ضم خا�س باحلفالت واملنا�ضبة اخلا�ضة

ORDER ONLINE
delivery .com
grubhub.com
snapfinger.com

seamlessweb.com

VISIT US AT
www.mochahookah.com

 COME IN AND TRY
OUR HOOKAH

WIDE VARIETY
OF FLAVORS AVAILABLE

OPEN 24 HRS
DELIVERY 7AM - 1AM
 SPORTING EVENTS

AVAILABLE


