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جتدد اال�ستباكات  وحت�سريية احلوار تعتربه جرمية عنف ر�سمي 

ع�سرات القتلى واجلرحى خالل ا�ستهداف منزل االأحمر
احلرب االهلية ... ورقة الرئي�س اليمني االخرية 

وقفة  ينفذون  ب�سنعاء  الثورة  �سباب 
احتجاجية للتاأكيد على �سلمية ثورتهم



اقزع
 

فى  االن  اليمني  يناورالرئيس 
عنده..  الباقية  او  له  ورقة  اخر 
اوحسمها  الثورة  الجهاض 

عسكريا ويعني
فبعد  االهلية    احلرب  ذالك   
الى  االمارات  سفارة  حاصر  ان 

االعتداء على الشيخ
االحمر وعلى مدير اخملابرات الى 
استفزاز القيادات الوطنية التي 

انظمت للثورة
بعض  اغتيال  محاولة  الى 
الرموز   الى االعتداء على النائب 
محمد عبدالاله فى سبا اخيرا؟

وال   يعون   اليمنيون  اصبح    
تصرفات  كل  عليهم  تنطلي 
ومماطلته  وتصريحاته  الرئيس 

اململة 
من ان اليمن بدونه سينقسم 
او  السلفيون  عليه  وسيسيطر 

احلوثيون حلفاءه السابقيني ..
      او ان اليمن بدونه سيقع 
فى مستنقع احلرب االهلية ..أو.

انفصال اجلنوب
فكان رد الثوار ومعظم قيادات 
وان  متوحدين  انهم  املعارضة 

ثورتهم سلمية
النه  الرئيس  اليها  يجرنا  ولن 
ليبقي  اشعالها  يريد  من  هو 
فى السلطة  النه استنفذ كل 

احليل  
صفوف   لشق  الرئيس  ويناور 
واملعارضة   الشباب  الثوار 

الرسمية  ؟  
املعارضة  وكل  الثوار  فخرج 
انهم  ليقولوا  امليادين  كل  فى 

متوحدين فى الشمال
النظام  السقاط  واجلنوب 
وان  العائلة   وحكم  واالستبداد 
ونبذ  سلمية  سلمية  ثورتهم 

احلرب
االهلية

كما  هو  صالح  الرئيس 
الرؤوساء االخرين يعيشون حالة 

هستيرية وانهم يصرون
حرب  اتون  في  البالد  زج  الى 

اهلية من اجل السلطة
التدخل  يرفضون  اليمنيون 
ان  رغم  بالدهم  فى  االجنبي 

امريكا وبريطانيا
تسليم  صالح  طالبت   
انه  الى  للدماء   السلطة حقنا 

يصر على  البقاء
والنه يعي متام انه اذا وقع على 
موته  على  يوقع  فهو  التنحي 

ومحاكمته
االحداث  كل  اثبتت  واخيرا   
بشق  الرئيس  عليها  راهن  التي 

صفوف الشعب 
واتهام قوى اجنبية وراء احلراك 

الشعبي او 
 التخويف من ان اجملتمع اليمني 
قبلي وتكرار احلروب االهلية   ما 
هي الى فزاعة وشماعة للنظام 
حتت  موحد  الشعب  فكل   ..
الرحيل  ثم  الرحيل  واحد  شعار 

لصالح

يف ال�صميم
عوين حدادين

رجل اعمال فل�سطيني يطرح اول كومييوتر عربي من نوعه للبيع ... باربعمائة دوالر

يف اجتماعها بتاريخ )5/25(: منظمة التحرير الفل�سطينية تتم�سك بامل�ساحلة الداخلية

الفلسطيني  االعمال  رجل  كشف 
صحفي  مؤمتر  في  غزالة  ابو  طالل 
كمبيوتر  أول  عن  أمس  دبي  في  عقده 
)تاغيتوب(  العالم  في  محمول  عربي 
بـ  بيعه  سيتم  التعليم  لقطاع  موجه 
التكلفة وهو مزود  دوالر وهو سعر   400
ببطارية تعمل حتى 8 ساعات متواصلة 
ومعالج إنتل أتوم )إن 470( تبلغ سرعته 
للجهاز  إجمالي  ووزن  هيرتز.  غيغا   1.83
والشاشة  كيلوغرام   1.2 إلى  يصل 
 10 بدقة  كاميرا  وويب  بوصات   10.1
ميغا بيكسل وقرص صلب بسعة 320 
 2 بسعة  رئيسية  وذاكرة  غيغابايت 

غيغابايت
وأكد طالل ابو غزالة املؤسس والرئيس 
جملموعة طالل أبو غزالة الدولية خلدمات 
ونقل  اإلدارية  واالستشارات  احملاسبة 
عقد  صحفي  مؤمتر  خالل  التكنولوجيا 
إلى  تسعى  اجملموعة  أن  أمس  بدبي 
أول  خالل  كمبيوتر  مليون  حوالي  بيع 
إقليميا  تاغيتوب  إطالق  من  سنوات   3
مليون   2.5 إلى  الرقم  يرتفع  أن  متوقعا 
السوق  إجمالي حجم  جهاز سنويا من 
جهاز  مليون   50 إلى  بلوغه  املتوقع 
2020.وأكد  بحلول  العربي  العالم  في 
رئيس  غزالة  ابو  طالل  األعمال   رجل 
أن  غزالة  أبو  طالل  مجموعة  ومؤسس 
بقدر  ربحيا  الكمبيوتر ليس عمال  إنتاج 
على  للتركيز  اجلميع  إلى  رسالة  هو  ما 
االقتصاد  مستقبل  نحو  الطريق  شق 
يتحقق  لن  والذي  واإلبداع  املعرفة  على 
لألجيال  االبداعية  األدوات  بتوفير  إال 
الوطن  أرجاء  في  الطلبة  من  الناشئة 
انتقالية  مرحلة  يعيش  الذي  العربي 

تشبه مرحلة عصر التنوير األوروبية
قمنا  لقد  غزالة:  ابو  طالل  وقال 
عربي  منتج  تقدمي  اجل  من  باالستثمار 

بتصميم عربي وممول باستثمارات عربية 
صافية وهي مجرد بداية ألننا سنواصل 
وتطوير  الكمبيوتر  هذا  بانتاج  التزامنا 
باشرنا  وقد  عام  بعد  عاما  مواصفاته 
النسخة  مالمح  برسم  اللحظة  منذ 
املقبلة 2012 التي سنزودها مبعالج 2.1 
غيغا هيرتز وبطارية بعمر يتجاوز العشر 
مواكبة  قادرا  اجلهاز  ليبقى  ساعات 
ابو  واسرعها.وأشار  التقنيات  احدث 
غزالة إلى أن الدافع وراء هذا املشروع غير 
اقتصاد  عصر  إلى  االنتقال  هو  الربحي 
وتقنية  االبتكار  على  القائم  املعرفة 
املعلومات السيما أن 90% من أثرى أثرياء 
العالم جاءوا من قطاع املعرفة والتقنية 
النفط  أو  الصناعة  يأتوا من قطاع  ولم 
موقع  مؤسس  مثل  شخص  ثروة  وأن 

ميزانية  تعادل  االجتماعي  فيسبوك 
املرحلة  في  املطلوب  وأن  الدول  بعض 
املقبلة توفير جهاز كمبيوتر لكل طالب 
ليتمكن من االنتقال إلى العصر الرقمي 
ويأخذ دوره في دورة اإلنتاج املعرفي التي 
على  وطنه  ومستقبل  مستقبله  حتدد 
ابو  طالل  االقتصاديةوأوضح  اخلارطة 
في  االنترنت  انتشار  معدالت  أن  غزالة 
العالم العربي ارتفعت في العالم العربي 
 2000 العام  بني  ما  املمتدة  الفترة  في 
بنسبة  مقارنة   %1000 بنسبة  و2008 
العرب  السكان  تعداد  وأن  عامليا   %300
في 2020 سيصل إلى 300 مليون نسمة 
وأن نصفهم سيستخدم الكمبيوتر ما 
مليون   50 إلى  سيحتاجون  أنهم  يعني 
لـ)البيان  لسؤال  رد  وفي  سنويا.  جهاز 

االقتصادي( عن حجم اإلنتاج وما إذا كان 
سعر اجلهاز سيرتفع مستقبال أجاب أبو 
لسعر  تدريجيا  انخفاضا  نتوقع  غزاله: 
كلفة  ألن  عام  بعد  عاما  الكمبيوتر 
وألن  بالتأكيد  ستنخفض  تصنيعه 
ننتج  ستجعلنا  عليه  الطلب  ارتفاع 
بالرغم  الكلفة  ستقل  وبالتالي  املزيد 
فيه.  وأسرع  أحدث  تقنيات  إدخال  من 
كما أننا لن نقوم بتسويقه جتاريا توفيراً 
من  طلبه  فقط  ميكن  وإمنا  للنفقات 
اجملموعة نفسها أو شراؤه من مكاتبها 
العالم.  أنحاء  جميع  في  املنتشرة 
في  الطالب  فئة  احلاسوب  ويستهدف 

املقام األول
ويعمل احلاسوب بنظام تشغيل ويندوز 
شبكة  إلى  وللدخول  إديشن.  ستارتر   7
 LAN شبكة  اجلهاز  يدعم  اإلنترنت 
أنه  كما  الالسلكية   WLAN وشبكة 
وهو  بلوتوث  وتقنية  3جي  تقنية  يدعم 
محمول  كمبيوتر  أول  بحق  يجعله  ما 
تقنية  ومبواصفات  العربية  بالتقنية 
اجلهاز  فان  ذلك  إلى  فئته  ضمن  عاملية 
معجم  منها  مضافة  برامج  يتضمن 
واالتصاالت  املعلومات  لتقنية  أبو غزالة 
ومعجم أخر للمحاسبة واألعمال. كما 
للملكية  غزالة  أبو  معجم  يتضمن 
الفكرية وبرنامجا تدريبيا على امتحانات 
شهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية 
املعلومات واملعتمد من هيئة االمتحانات 
الدولية في جامعة كامبردج. وقال طالل 
ابو غزاله أن الكمبيوتر سيطرح في كل 
البلدان العربية وبأسعار منافسة بحيث 
اجملتمع  شرائح  كل  متناول  في  يكون 
احلكومية  التعليمية  املبادرات  وخلدمة 
كل  تزويد  إلى  تهدف  التي  والدولية 

مدرس أو طالب بجهاز محمول

التحرير  منظمة  قيادة  أعلنت   
)5/25(؛  األربعاء  اليوم  الفلسطينية 
حركة  مع  املصاحلة  باتفاق  متسكها 
رغم  »حماس«  اإلسالمية  املقاومة 

املعارضة األميركية واإلسرائيلية له.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وقالت   
عقدته  اجتماع  عقب  بيان  في  التحرير 
في رام اهلل برئاسة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إن » اتفاق املصاحلة يستند 
والعربية  الفلسطينية  الشرعية  إلى 

والدولية وهذا هو مصدر قوته«.
في  ألقي  الذي  بيانها  في  وأضافت   
االجتماع  عقب  عقده  صحافي  مؤمتر 
املصاحلة  اتفاق  شرعية  أن  اهلل،  رام  في 
التهجمات  لكل  تعرضه  سبب  »هي 
تعطيله  إلى  الهادفة  املسؤولة  غير 

وإحباطه«.
منظمة  التزام  على  البيان  وشدد   
ببرنامجها  الفلسطينية  التحرير 
وقعتها  التي  واالتفاقات  الوطني 
وقراراتها السابقة، وتأكيدها في الوقت 
في  قدما  السير  علي  تصميمها  ذاته 
عملية تشكيل حكومة كفاءات وطنية 
تشريعية  انتخابات  وإجراء  مستقلة 
الوطني  اجمللس  ولعضوية  ورئاسية 

الفلسطيني.
 ودعا البيان إلى ضرورة »التنفيذ الدقيق 
الوطنية  املصاحلة  التفاق  والعاجل 

مع  املشاورات  استكمال  ذلك  في  مبا 
جميع األطراف الوطنية سواء الفصائل 
الفلسطينية أو الشخصيات والهيئات 

الوطنية«.
املتحدة  والواليات  إسرائيل  وكانت   
املصاحلة  اتفاق  اعتبرتا  األميركية 
اجلاري  الشهر  من  الرابع  في  وقع  الذي 
لعملية  »ضربة  رسمية  مصرية  برعاية 

السالم«.
 من جهة أخرى رحبت اللجنة التنفيذية 
أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  بتشديد 
للمرة االولى اخلميس املاضي على حدود 
الدولة  وأن  فلسطني  لدولة   1967 عام 
وإسرائيل  ومصر  األردن  مع  حدود  لها 
في  النهائي  الوضع  قضايا  جميع  وحل 
ببحث مواضيع  تبدأ  أن  املفاوضات على 

احلدود واألمن.
وجدول  فعلية  آلية  وضع  إلى  ودعت   
)سبتمبر(  أيلول  يتجاوز  ال  محدد  زمني 
جادة  سياسية  عملية  »إلطالق  املقبل 
تقوم على مبدأ حل الدولتني وحدود عام 

.»1967
موافقة  وجوب  على  شددت  لكنها   
الذي  املبدأ  على  اإلسرائيلية  احلكومة 
حدود  على  الدولتني  بحل  أوباما  حدده 

عام 67.
 وفيما أكدت أن املفاوضات هي خيارها، 
أمام  األبواب  إغالق  إن  اللجنة  قالت 

العملية السياسية سوف يدفعها إلى 
»السيما  األخرى  اخليارات  جميع  دراسة 
الذهاب إلى األمم املتحدة ومجلس األمن 

في أيلول )سبتمبر( املقبل«.
تتابع  »سوف  القيادة  أن  البيان  وذكر   
هذا األمر خاصة على ضوء اجتماع جلنة 
املتابعة العربية السبت املقبل في دولة 
قطر من أجل الوصول إلى موقف عربي 
االحتماالت  جميع  إزاء  موحد  ودولي 
تهدد  التي  اجلديدة  واخملاطر  املقبلة 

بتعطيل عملية السالم«.
أن  اللجنة  اعتبرت  ذاته  الوقت  في   
خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو أمام الكونغرس األميركي أمس 
من  أجواء  »خلق  الواضح  هدفه  كان 

لبدء  الفرص  جميع  وقطع  االستفزاز 
عملية سالم حقيقة«.

 وقالت »إن أقوال ومواقف رئيس الوزراء 
االحتالل  أن  بوضوح  تعني  اإلسرائيلي 
ضم  وأن  يستمران  سوف  واالستيطان 
األراضي الفلسطيني هو عنوان املشروع 
واألغوار  القدس  في  سواء  اإلسرائيلي 
الغربية  الضفة  من  واسعة  أجزاء  أو 
الذرائع  من  سواها  أو  األمن  ذريعة  حتت 

اخملتلقة«.
بأن جميع  ثقتها  اللجنة عن  وأعربت   
سوف  املسؤولة  الدولية  األطراف 
تستخلص النتائج الصحيحة من أقوال 
أكثر  دور  ممارسة  ضرورة  خاصة  نتنياهو 
املوقف  لهذا  حد  لوضع  وتأثيرا  فعالية 
التطرف  بروح  »املفعم  اإلسرائيلي 
استمرار  علي  والتصميم  والتوسع 
االحتالل والتنكر التام للحقوق الوطنية 
بها  يعترف  التي  الفلسطيني  للشعب 

العالم بأسره«.
أمام  خطابه  في  كرر  نتنياهو  وكان   
لن  إسرائيل  أن  األميركي  الكونغرس 
وطالب   ،1967 عام  حدود  إلى  تنسحب 
دولة  بيهودية  باالعتراف  الفلسطينيني، 
إسرائيل وإبقاء وجود عسكري إسرائيلي 
رفضه  مع  الفلسطينية  الدولة  في 
تقسيم مدينة القدس أو السماح بعودة 

الجئني فلسطينيني
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جتدد اال�ستباكات لليوم الثالث وحت�سريية احلوار تعتربه جرمية عنف ر�سمي 

ع�سرات القتلى واجلرحى بينهم م�سائخ واأع�ساء جلنة الو�ساطة خالل ا�ستهداف منزل االأحمر

حتالفات يف �ساحة التغيري ب�سنعاء توؤكد على �سلمية الثورة وتدعو اجلي�ش واالأمن اإىل عدم مواجهة ال�سعب

ثورتهم �سلمية  على  للتاأكيد  احتجاجية  وقفة  ينفذون  ب�سنعاء  الثورة  و�سباب 

جتددت املواجهات اليوم األربعاء لليوم الثالث على 
قبليني  ومسلحني  احلكومية  القوات  بني  التوالي 

من أنصار الشيخ صادق األحمر.
من  كثيف  نار  إطالق  اليوم  فجر  منذ  وسمع 

مختلف االسلحة الثقيلة واخلفيفة .
القبائل  مشائخ  من  عدد  قتل  قد  أمس  وكان 
في منزل الشيخ األحمر وإصيب عدد آخرين خالل 
قصف استهدف منزل األحمر في احلصبة بينهم 
بني  النار  إطالق  لوقف  الوساطة  في جلنة  أعضاء 

الطرفني.
وارتفع عدد القتلى من أنصار الشيخ األحمر إلى 
إلى 44 وفقا  القتلى خالل يومني  ليرتفع عدد   38
 80 من  يقارب  ما  أصيب  كما   ، أولية  إلحصائية 
قتل  فيما   ، لـ«نيوزمين«  قالت  طبية  ملصادر  وفقا 
من قبل قوات األمن وفقا ملوقع سبتمبر14 جندي 

إضافة ملفقودين.
وأصيب من املشائخ عبداخلالق شويط، وسبأ أبو 
حلوم، وغالب مبخوت، والبرملاني عبدالسالم زابية، 

واسماعيل الروحاني، ومحمد أبو حلوم.
وشهد حي احلصبة مساء أمس قصف مدفعي 
تبادل  مت  كما   ، األحمر  منزل  استهدف  كثيف 
مختلفة  مواقع  من  جي  االربي  بقذائف  القصف 

بحي احلصبة .
خوف  حالة  ومأرب  احلصبة  حي  سكان  وعاش 
أمس  ظهر  جتددت  التي  االشتباكات  جراء  وهلع 
اللواء  قادها  التي  الوساطة  فشل  بعد   ، األربعاء 
املواطنني  عشرات  واضطرت  حورية  وأبو  القمش 
إلى ترك منازلهم خشية على حياتهم، بعد متركز 
لقوات النجدة ومسلحني بلباس مدني في أحياء 
مسلحي  وانتشار  احلباري،  وجولة  مأرب  شارع 

إلى  ومتددهم  األحمر  منزل  محيط  على  األحمر 
القرب من املنشئات احلكومية .

إنفجارات قوية شارع مأرب وحى احلصبة  وهزت 
طوال مساء أمس ،وسمع إطالق نار كثيف استمر 

لربع ساعة في شارع هائل مع الزبيري.
عاشت أجزاء من العاصمة في ظالم دامس ، كما 

شهدت شبكة االتصاالت ضعفا في تغطيتها . 
واعتبرت حتضيرية احلوار استهداف منزل االحمر 
مواقف  من  لإلنتقام  ممنهج  رسمي  عنف  جرمية 

الشيخ صادق وإخوانه املساندة للثورة.
واعتبر شباب الثورة في بيان لهم االعتداء فشال 

احلرب  إلى  البالد  جلر  في محاوالته  للنظام  جديدا 
األهلية.

وكان الطرفان قد تبادال االتهامات، فحّملت وزارة 
املسؤولية  األحمر«  »أوالد  لها  بيان  في  الداخلية 
الكاملة عّما حصل، وفي املقابل أكد الشيخ صادق 
األحمر في بيان له أن نظام صالح يحاول »تفجير 
األوضاع الداخلية وإشعال الفتنة واحلرب األهلية 
بني أبناء اليمن، وذلك للتملص من االستحقاقات 
الوطنية التي فرضتها الثورة الشعبية السلمية، 
ومصادره،  االستبداد  على  األبد  إلى  بعدما قضت 

وعلى ملف التوريث«

التغيير  ساحة  في  حتالفات  خمسة  أكدت 
الشعبية  الشبابية  الثورة  على سلمية  بصنعاء 
املطالبة بإسقاط النظام، داعية اجليش واألمن إلى 
رفض أية أوامر توجه إليهم لالقتتال مع املواطنني 

أو مواجهة الثورة السلمية بالعنف.
وكتلة  الشبابية،  للثورة  املدني  التحالف  وقال 
شباب  وتكتل  أوال،  الثورة   - والتغيير  الشباب 

املستقل،  الدميقراطي  الشباب  ومجلس  األمة، 
وائتالف عمال اليمن األحرار في بيان صادر عنهم 
بشأن أحداث العنف اجلارية في صنعاء منذ أمس 
وأنهم  تكتيكا  وليست  مبدأ  الثورة  سلمية  »إن 
يدينون محاولة النظام الفاسد اليائسة جر البالد 
إلى حرب أهلية وإدخال اآللة العسكرية الى املدن 
واستخدام القوات املسلحة واألمن خارج مهامها 

األساسية ومن أجل خدمة أشخاص ضد مصلحة 
الشعب اليمني وأمنه«.

في  املعتصمني  الثورة  شباب  البيان«إن  وقال 
ساحات وميادين احلرية والتغيير يناشدون إخوانهم 
عدم  واألمن  املسلحة  القوات  وضباط  أفراد  من 
االقتتال  إلى  تدعوهم  أوامر  أية  إلى  االستجابة 

ومواجهة الشعب وثورته السلمية«.

املصدر أونالين 

ساحة  في  الثورة  شباب  من  اآلالف  عشرات  خرج 
التغيير بصنعاء في مسيرة سلمية قصيرة إلى شارع 
الستني حيث نفذوا هناك وقفة احتجاجية عصر اليوم 
األربعاء للتأكيد على سلمية الثورة الشبابية والتنديد 

مبحاولة النظام جر القبائل إلى حرب أهلية.
احلرس  قوات  قيام  بصنعاء  الثورة  شباب  واستنكر 
للثورة  انضم  الذي  األحمر  منزل  بقصف  اجلمهوري 
عقوبات  بفرض  الدولي  اجملتمع  وطالبوا  الشبابية، 
بشرعية  واالعتراف  صالح  الرئيس  نظام  على  عاجله 

ثورتهم.
حرب  في  الثورة  زج  ترفض  الفتات  املتظاهرون  ورفع 
منذ  انطلقت  التي  سلميتها  عن  واالبتعاد  أهلية 
يحاول  صالح  الرئيس  بأن  وقالوا  أشهر،   4 من  أكثر 
االقتتال بني  إلى  واالنتقال  السالح  استدراجهم حلمل 

أبناء الشعب الواحد.
ورددوا هتافات تطالب قبائل اليمن بعدم االجنرار نحو 
إليها،  جرهم  إلى  النظام  يسعى  التي  األهلية  احلرب 
غير أنهم أكدوا على حقهم في الدفاع عن انفسهم 

إزاء عدوان صالح. 
في  الواقعة  االشتباكات  أن  الثورة  شباب  وقال 
املركزي  األمن  من  قوات  قيام  وكذا  احلصبة  منطقة 
دون  حالت  النظام  من  وبالطجة  اجلمهوري  واحلرس 
الستني  إلى شارع  الوصول  اآلالف من  مئات  مشاركة 

للمشاركة في الوقفة االحتجاجية.
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املنتظر  امل�شهد  على  بظالله  القرار  واألقى 
يف  �شخونة  الأكرث  البع�ض  يتوّقعه  والذى 
ميدان  م�شهد  وهو  الثورة،  بعد  ما  مرحلة 
مايو/اأيار   27 القادمة  اجلمعة  يف  التحرير 
تكون جمعة  باأن  البع�ض  دعا  اجلاري حيث 
مليونية  يريدونها  والتي  الثانية  الغ�شب 
املجل�ض  لأداء  ال�شعب  رف�ض  عن  لتعّب 
الع�شكري واملطالبة بتكوين جمل�ض رئا�شي 
ي�شم مدنيني و 2 فقط من املجل�ض الع�شكري، 

بالإ�شافة اإىل و�شع د�شتور جديد للبالد.
املحلل  املجيد  عبد  وحيد  الدكتور  وقال 
الأهرام  مركز  يف  واخلبري  ال�شيا�شي 
مو�شوع  اإن   « ال�شيا�شية  للدرا�شات 
البع�ض  الد�شتور هو مو�شوع قدمي يحاول 
دفعه اإىل ال�شاحة لتعوي�ض غياب وجودهم يف 
ال�شارع، موؤكدا اأن قرار الإحالة قد ينجح يف 
تخفيف حدة ال�شارع امل�رصي الذي ان�شحب 
فيه  تداخلت  و  العادي،  ال�شارع  رجل  منه 
اأن  حتاول  التي  ال�شيا�شية  املجموعات 

تفر�ض روؤاها مع كل موقف يتجدد.
ائتالف  اأحد رموز  الق�شا�ض  واأكد حممد 
ا�شم  تغيري  قرر  الئتالف  اأن  الثورة  �شباب 
اجلمعة القادمة اإىل جمعة الف�شاد ال�شيا�شي 
اأن �شباب  بدًل من جمعة الغ�شب، مو�شحا 
ق�شايا  عن  حماكمات  يريدون  الئتالف 
ف�شاد �شيا�شي، و لي�ض ق�شايا جنائية ي�شهل 

التحايل على بع�ض ثغراتها.
اإحالة مبارك و جنليه  اإن  وقال الق�شا�ض 
يف هذا التوقيت بالتحديد يهدف اىل تخفيف 
حدة ال�شارع امل�رصي خ�شية تبعات اجلمعة 

املقبلة.
ال�شارع  �شادت  الت�شتت  من  حالة  و�شط 
امل�رصي عقب دعوة بع�ض القوى ال�شيا�شية 
القادم  اجلمعة  يوم  ثانية  غ�شب  جلمعة 
حتت  اجلاري  مايو  �شهر  من   27 املوافق 
كل  »ت�شاربت  الثانية  »الثورة  م�شمى 
الت�رصيحات ما بني موؤيد ومعار�ض ومعلق 
قبل  من  اإجراءات  اأي  اتخاذ  دون  للقرار 
الآن،  حتى  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  املجل�ض 

الذي تع
التي  الطريق  املظاهرة خارطة  هذه  ار�ض 
لها  و�شوت  احلكم  نقل  لطريقة  و�شعها 

الأغلبية يف مار�ض/اآذار املا�شي 
احلركات  فيه  اأعلنت  الذي  الوقت  ففي 
�شباب  احتاد  ومنها  واحلزبية  ال�شبابية 
ابريل  و6  الثورة  �شباب  وائتالف  الثورة 
قرارها النهائي بامل�شاركة يف هذه املظاهرة، 
قرارها  امل�شلمني  الإخوان  جماعة  علقت 
قيادات  م�شتوى  على  اجتماع  عقد  حلني 
موقفها  لتحديد  »الأربعاء«  الإر�شاد  مكتب 
بع�ض  �شدور  رغم  ر�شمي  بيان  يف  واإعالنه 
ب�شاأن  اأم�ض  قياداتها  من  الت�رصيحات 
الثانية«،  »الثورة  م�شمى  على  اعرتا�شهم 
يف  ال�شعار،  هذا  حتت  امل�شاركة  ورف�شهم 
حني اعتبت اجلماعة ال�شلفية الدعوة لهذه 

املظاهرة خروجا على �رصعية احلاكم.

مبارك وجناله اإىل اجلنايات
العام  النائب  وافق  نف�شه،  الوقت  يف 
امل�رصي على اإحالة الرئي�ض ال�شابق ح�شني 
الأعمال  ورجل  وجمال  عالء  وجنليه  مبارك 
الهارب ح�شني �شامل، للمحاكمة اأمام حمكمة 
 2011-5-24 الثالثاء  اليوم  اجلنايات، 
اأفادت  ما  ،ح�شب  اإليهم  املن�شوبة  التهم  يف 

م�شادر ق�شائية م�رصية.
ال�شابق  للرئي�ض  العامة  النيابة  واأ�شندت 
الأ�شبق  الداخلية  وزير  مع  ال�شرتاك  تهمة 
القتل  جرائم  ارتكاب  يف  العاديل  حبيب 
بجرائم  املقرتن  الإ�رصار  �شبق  مع  العمد 
اأثناء  املتظاهرين  قتل  يف  وال�رصوع  القتل 
من   25 يف  بداأت  التي  ال�شلمية  املظاهرات 
املا�شي احتجاجا على  الثاين  يناير/كانون 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأو�شاع  تردي 
وّجهت  بالبالد.كما  والأمنية  والجتماعية 
تهمة  للجمهورية  رئي�شًا  ب�شفته  ملبارك 
ا�شتغالل النفوذ ال�شلطوي وال�شتحواذ على 

منافع واأ�شول باأثمان �شورية له ولنجليه.
ال�شابق  البرتول  وزير  مع  وا�شرتاكه 
�شامح فهمي وبع�ض قيادات وزارة البرتول 
جرمية  ارتكاب  يف  �شامل  ح�شني  واملتهم 
حق  بغري  الرتبح  من  �شامل  ح�شني  متكني 
لل�رصكة  الطبيعي  الغاز  باإ�شناد �رصاء  وذلك 
باأ�شعار  لإ�رصائيل  وت�شديره  ميثلها  التي 

متدنية.
كما اأو�شح املتحدث الر�شمي للنيابة العامة 
اأن التهامات املن�شوبة لعالء وجمال مبارك 
يف هذه الق�شية متثل فقط اجلرائم املرتبطة 
باجلرائم املن�شوبة لوالدهما، وتوؤكد النيابة 
اأن هناك وقائع اأخرى من�شوبة لعالء وجمال 
مبارك ارتكباها منفردين واخلا�شة بالتالعب 
م�رص  ديون  و�شداد  ال�شتثمار  �شناديق  يف 

وخ�شخ�شة �رصكات قطاع الأعمال العام.
يوم  كانت  الأوىل  الغ�شب  جمعة  اأن  يذكر 
والتي  املا�شي  الثاين  يناير/كانون   28
فيها  ونزل  القتلى  من  العديد  فيها  �شقط 
وان�شحبت  مرة  لأول  ال�شارع  اإىل  اجلي�ض 
اأمنية  فو�شى  وحدثت  ال�رصطة،  قوات 

واأعمال �شلب ونهب وهروب امل�شاجني.
وانت�رصت �شفحات على مواقع التوا�شل 
اأ�شهرها  ثانية  لثورة  تدعو  الجتماعي 
تاين  ونازل  بالتغيري  »حم�شت�ض  �شفحتا 
امل�رصية  الغ�شب  و«ثورة  التحرير«  ميدان 
جمموعات  دعت  حني  يف  مايو«   27 الثانية 
على  حفاظا  اخلروج  عدم  اإىل  اأخرى 

ال�شتقرار. 
كما انت�رصت الدعاوى من خالل الر�شائل 
البيد  ور�شائل   »sms« الق�شرية 
ع�شوائي  ب�شكل  »الإمييل«  الإلكرتوين 

بح�شب ما اأكده منظمو املظاهرة. 
وقال اأحمد ال�شكري املن�شق العام لحتاد 

الوفد  اأحزاب  ي�شم  والذي  الثورة  �شباب 
وال�شيوعي  واجلبهة  والنا�رصي  والتجمع 
ح�شد  »الحتاد  اإن  كفاية  وحركة  والعمل 
القاهرة  يف  للخروج  اأع�شائه  كل  بقوة 
غ�شب  جمعة  يف  وامل�شاركة  واملحافظات، 
جديدة حتاول الإبقاء على املطالب الرئي�شية 
للثورة التي �شاعت و�شط متاهات القرارات 

املتفردة للمجل�ض الع�شكري«.
مطالب  اأهم  اأن   « ال�شكري  واأ�شاف 
اثنني  ي�شم  رئا�شي  جمل�ض  ت�شكيل  الحتاد 
يكون  اأن  على  الع�شكري،  املجل�ض  من  فقط 
كان عددهم،  اأيا  املدنيني  الأع�شاء من  باقي 
دميقراطية  و�شيلة  باأي  اختيارهم  يتم  واأن 
ت�شمن املوافقة ال�شعبية عليهم، كاأن يكونوا 
والنزاهة  بالكفاءة  لها  م�شهودا  �شخ�شيات 
يف  كله  ال�شعب  يخرج  اأن  اأو  وال�رصف، 

اقرتاع لختيار من ميثلهم يف هذا املجل�ض. 
جديد  د�شتور  و�شع  هو  الثاين  واملطلب 
للبالد بالإ�شافة اىل كافة مطالب الثورة التي 
اللتفاف  الآن، بل ومت  تنفيذها حتى  يتم  مل 
من  بدل  الوطني  الأمن  �شكلوا  فمثال  عليها 

اأمن الدولة. 
واتهم ال�شكري املجل�ض الع�شكري بالتفرد 
قانون  باإ�شدار  املثال  �شاربا  القرارات  يف 
م�شاركة  دون  ال�شيا�شية  احلقوق  مبا�رصة 
قائال  و�شعه  يف  ال�شيا�شية  القوى  من  اأي 
»م�رص حاليا تنهار والف�شاد مالأ اأركانها يف 
ال�رصطة والإعالم  اأمني، وجهازا  ظل غياب 
مل يطهرا من قياداتهما حتى الآن، والأخطر 
طالبنا  التي  املحلية  املجال�ض  اأن  ذلك  من 
زالت  ما  الثورة  مطالب  اأهم  كاأحد  بحلها 
واملراكز،  القرى  يف  العمل  �شري  يف  متحكمة 
ومازالت م�شيطرة على املخابز وم�شتودعات 
خا�ض  �شيء  وكل  والتموين،  البوتاغاز 
للمواطنني،  اليومية  احلياة  باحتياجات 
لأن  �شيئا،  تفعل  ولن  ل  �رصف  وحكومة 
�شلطة  لنف�شه  ا�شتحدث  الع�شكري  املجل�ض 

مطلقة دون اأن يفو�شه اأحد.

ال�شتفتاء  »ن�شبة  اأن  ال�شكري  واعتب 
ل  الأخرية  الد�شتورية  التعديالت  على 
اأن  بعد  احلقيقي  ال�شارع  راأي  عن  تعب 
معركة  اإىل  الإ�شالمية  التيارات  حولتها 
نعم،  يقولون  م�شلمني  اإىل  فانقلبت  هوية، 
وم�شيحيني يقولون ل، ومت تغييب العقول يف 
تعمد ففاز امل�شلمون بحكم قوتهم العددية«. 
واأكد ال�شكري اأن مظاهرة اجلمعة دافعها 
الأ�شا�شي هو حماولة اإجناح الثورة التي مل 
النظام،  راأ�ض  الق�شاء على  اإل يف  تنجح بعد 
�شيء  اأي  تفعل  اأو  النظام  ت�شقط  مل  ولكنها 
وح�شد  ثار  اأنه  به  ي�شعر  لل�شعب،  ملمو�ض 
نتيجة ثورته، فالنا�ض مل ت�شتفد حتى الآن، 
ول توجد اأي بوادر حقيقية لالإ�شالح حتى 

هذه اللحظة. 
اأن حكومة �رصف جمرد  ال�شكري  واعتب 
حكومة طبطبة، معتبا اأن �رصف رجل نزيه 

و�رصيف وكفء ولكن ل حول له ول قوة. 
اجلمعة  يوم  ي�شهد  اأن  ال�شكري  وتوقع 
اأطرافها،  يعرف  مل  ولكنه  عنيفة  مواجهات 
من  قوي  فعل  رد  يتوقع  اأنه  اإىل  م�شريا 
املحاكمات  اإىل  ي�شل  قد  الع�شكري  املجل�ض 
الع�شكرية واأحكام م�شددة �شد املتظاهرين. 
الإخوان  اإعالن  من  قلقه  ال�شكري  واأبدى 
وقال  املظاهرة،  هذه  يف  م�شاركتهم  عدم 
لأن  ملحوظ  ب�شكل  عدديا  نتاأثر  �شوف 
 40 عن  تقل  ل  عددية  قوة  ميثلون  الإخوان 
ان�شحاب  �شبب  مف�رصا  املتظاهرين،  من   %
الإخوان باأنهم حققوا كل ما كانوا يتمنونه 
اجلهة  اأ�شبحوا  اأنهم  لدرجة  واأكرث، 
الثورة فخرجوا  هذه  من  الرابحة  الوحيدة 

من ال�شجون اإىل الق�شور. 
وتابع اأن ما يخيفنا فعال هو عدم الهتمام 
بها  احلائط  عر�ض  و�رصب  مبطالبنا 

كاملعتاد. 
�شباب  ائتالف  اأ�شدر  اأخرى  جهة  من 
الثورة بيانا اليوم ح�شلت »العربية.نت« على 
ن�شخة منه اأعلنوا فيه مطالب جمعة الغ�شب 

حماكمات  وترية  ت�رصيع  وهى  الثانية، 
وعلنية  والفا�شدين،  ال�شابق  النظام  رموز 
وو�شع  ال�شابق،  النظام  رموز  حماكمات 
مبحاكمة  ي�شمح  ال�شيا�شي  للف�شاد  قانون 
احلياه  اأف�شدوا  ممن  الوطني  احلزب  اأفراد 
يف  النظر  اإعادة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيا�شية، 
حركة املحافظني، واإقالة روؤ�شاء اجلامعات 
اإىل  باحلكومة،  الفاعلني  غري  والوزراء 
ووقف  بال�شارع  الأمن  ا�شتعادة  جانب 
اأعمال البلطجة، وو�شع حد اأق�شى لالأجور 
العامة  املوازنة  يف  امل�رصوفات  وتقلي�ض 
الغاز  ال�شولر واأنابيب  اأزمة  للدولة، و حل 

و تن�شيط احلياة القت�شادية.
وقال املن�شق العام لالئتالف النا�شط خالد 
يوم  ملظاهرة  م�شمى  و�شعوا  اإنهم  ال�شيد 
ال�شيا�شي«  الف�شاد  »جمعة  وهو  اجلمعة 
مبيدان  اجلمعة  ب�شالة  تبداأ  �شوف  والتي 
التحرير، وتنتهي يف ال�شاد�شة م�شاء ول نية 

للمبيت يف امليدان. 
حزب  رئي�ض  م�شاعد  نفى  جانبه  من 
ع�شام  الدكتور  الإخواين  والعدالة  احلرية 
العريان ما تردد ب�شاأن اتخاذ اجلماعة قرارا 
قائال  اجلمعة  مظاهرة  يف  امل�شاركة  بعدم 
تعلن  �شوف  اجلماعة  اإن  »العربية.نت«  لـ 
اأع�شاء  اجتماع  بعد  الأربعاء  غدا  قرارها 
املنا�شب  القرار  لتخاذ  الإر�شاد،  مكتب 

املت�شق مع �شيا�شة اجلماعة. 
فيما قال القيادي الإخواين الدكتور جمال 
ح�شمت اإن الدعوة لهذه املظاهرة جاءت من 
خارج اجلماعة، وبالتايل فاإن مكتب الإر�شاد 
املنا�شب،  القرار  لتخاذ  متاأنية  حاجة  يف 
وهذا الرتوي يح�شب له ولي�ض �شده قائال: 
اجلماعة اعتادت على درا�شة الأمور ووزنها 
وخطوة  خطواتها،  كل  من  الهدف  وحتديد 
الثانية  الثورة  م�شمى  حتت  مظاهرة  مثل 

حتتاج اإىل قرار مدرو�ض من مكتب الإر�شاد

اتهام الرئي�س ال�سابق بقتل املتظاهرين والف�ساد واإهدار الأموال

اإحالة مبارك وجنليه للمحاكمة يخّيم على 
جمعة الغ�سب واملواجهة املحتملة مع اجلي�س

اأثار قرار اإحالة الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك وجنليه عالء وجمال بالإ�سافة اإىل 

رجل الأعمال الهارب ح�سني �سامل بتهم ترتاوح ما بني الف�ساد واإهدار الأموال وقتل 

املتظاهرين اإىل حمكمة اجلنايات، ردود فعل مرحبة يف ال�سارع امل�سري.



www.ghorbanews.com

5 احلدث FRIDAY , MAY 27 . 2011   / Vol . 4 - Issue 107

 بعد يوم من �غتياله وو�سط حالة ��ستياء مت�ساعدة يف �لعامل �لإ�سالمي جتاه �إلقاء 
جثمانه يف �لبحر ، فوجيء �جلميع بت�رسيبات �أمريكية حول تفا�سيل �لهجوم �لذي 
�إ�سالم  �لباك�ستانية  �لعا�سمة  قرب  بن لدن  �أ�سامة  �لقاعدة  تنظيم  زعيم  ��ستهدف 

�آباد .
ففي 3 مايو ، ك�سفت م�سادر دبلوما�سية �أمريكية �أن كويتيا يدعى »�أبو �أحمد« كان 
كلمة �ل�رس يف هذ� �ل�سدد ، مو�سحة �أن �ملخابر�ت �ملركزية �لأمريكية »�سي �ي �يه 
» كانت تتبع كويتيا يعمل يف تو�سيل �لر�سائل �إىل بن لدن وذلك بعد �أن ح�سلت على 

معلومات ب�ساأنه من بع�ض معتقلي جو�نتانامو.
وتابعت » �سي �ي �يه تتبعت خط �سري �أبو �أحمد منذ عام 2007 بهدف �لو�سول 
�إىل خمباأ بن لدن وخا�سة بعد �أن �أكد خرب�ء يف مكافحة �لإرهاب �أن قادة �لقاعدة 
�إذ� ��ستخدمو� و�سائل �لت�سالت  �أماكنهم  ي�ستعينون بحملة ر�سائل خ�سية ر�سد 

�حلديثة �لتي قد تخ�سع للتن�ست«.
حتليل  من  تبني   »: �أي�سا  �لقول  �ل�سابقة  �مل�سادر  عن  »�جلزيرة«  قناة  ونقلت 
تقييمات �ملعتقلني يف جو�نتانامو تكر�ر ��سم �أبو �أحمد �لكويتي �لذي يعتقد �أنه من 
�ملدبر لهجمات 11 �سبتمرب/�أيلول  �أنه  �لذي يعتقد  �إىل خالد �سيخ حممد  �ملقربني 

2001 وهو باك�ستاين من مو�ليد �لكويت ».
و�أ�سافت » وثائق ن�رسها موقع ويكيليك�ض كانت ت�سمنت كذلك �إ�سارة لأبو �أحمد 
وقالت �إنه من �ملقربني لنب لدن وتنقل معه و�سوهد يف جبال تور� بور� و�إنه رمبا 
يكون �ل�سخ�ض �لذي �أ�سار عدد من معتقلي جو�نتانامو �إىل �أنه كان برفقته هناك 

قبيل فر�ره و�ختفاء �أثره لعدة �سنو�ت«.
وفيما مل توؤكد �مل�سادر �ل�سابقة �إن كان �أبو �أحمد موجود� يف �ملبنى �لو�قع مبدينة 
 ، بن لدن  �لأمريكية لغتيال  �خلا�سة  �لقو�ت  دهمته  عندما  �لباك�ستانية  �آباد  �إيت 
فقد ك�سفت �سحيفة »وول �سرتيت جورنال« �لأمريكية تفا�سيل �أخرى حول عملية 
�لغتيال ، حيث �أكدت �أن و��سنطن مل تكن متاأكدة ب�سكل تام حتى وقت قريب مما 

�إن كان بن لدن موجود� فعال يف �إبت �آباد.
هذ�  يف  لدن  بن  وجود  �حتمالية  �أعطو�  �ملحللني  بع�ض  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت 
�آخرون ن�سبة �سحة �لحتمال بـ80%، مما ت�سبب  �ملكان بن�سبة 60% ، بينما قدر 
تنفيذ  ذلك  بعد  قرر  �لذي  بانيتا  ليون  �لأمريكية  �ملركزية  �ملخابر�ت  رئي�ض  قلق  يف 
�لعملية حيث ر�أى �أن �لر�أي �لعام �لأمريكي �سيوؤيدها حتى �إذ� كانت ن�سبة جناحها 

تقدر بـ%50.
و�ختتمت قائلة :« طلب بانيتا خالل لقاء �رسي مع �أع�ساء يف �لكوجنر�ض �لأمريكي 
�لباهظة  �لعملية  لتمويل  بالفعل  �لدولر�ت، وقد ح�سل عليها  ع�رس�ت �ملاليني من 
�لتكاليف �خلا�سة باحل�سول على معلومات ��ستخبار�تية عن �ملكان �ملختبيء فيه 

بن لدن«.
وبجانب ما �سبق ، ك�سفت وكالة رويرتز هي �لأخرى �ملزيد من �لتفا�سيل حول 
�لتي  لدن  بن  �ختفاء  رحلة  نهاية  �أ�سباب  �أحد  �أن  �أكدت  حيث   ، �لغتيال  عملية 
�أن �ملبنى �ل�سخم �لذي �ختباأ فيه كان  ��ستمرت نحو ع�رس �سنو�ت رمبا يكمن يف 
يفتقر خلدمات �لهاتف و�لإنرتنت وهو �أمر غري معتاد ملبنى بهذ� �حلجم وميكن �أن 

يثري ف�سول حمققني.
و�أ�سافت �لوكالة �أن ما و�سفتها باأكرب عملية مطاردة يف �لتاريخ �نتهت بالعثور 
باأحد  ولي�ض يف كهف  �لباك�ستانية  �لعا�سمة  بن لدن يف منطقة ح�رسية قرب  على 

�جلبال �لنائية يف �أفغان�ستان �أو باك�ستان مثلما �عتقد �لكثريون.
�أفر�د �لقو�ت  �خلا�سة  �لعملية نفذها فريق ي�سم نحو 15 من  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

�لقوة �سمت  �أن  ، مو�سحة  �أفغان�ستان  �لأمريكية و�ملتمركزين يف  للبحرية  �لتابعة 
�أي�سا متخ�س�سني يف �لأدلة �جلنائية كانت مهمتهم جمع �أدلة تثبت �سقوط بن لدن 
يف �لغارة ومعلومات قد ت�ساعد يف تعقب �أثر زعماء �آخرين لتنظيم �لقاعدة �أو ك�سف 

عمليات يتم �لإعد�د لها حاليا.
ويبدو �أن �لبيت �لأبي�ض دخل هو �لآخر يف �سباق مع و�سائل �لإعالم لك�سف مزيد 
من �لتفا�سيل حول عملية �غتيال بن لدن لرفع �سعبية �لرئي�ض بار�ك �أوباما �أكرث 
و�أكرث ، حيث ن�رس �سل�سلة من �ل�سور �لفوتوغر�فية يبدو فيها �أوباما مع م�سئولني 
زعيم  فيها  قتل  �لتي  �لعملية  �سري  يتابعون  وهم  وم�ست�ساريه  �إد�رته  من  �آخرين 
�لقاعدة ، كما ن�رست وز�رة �لدفاع �لأمريكية ر�سما تو�سيحيا و�سور� فوتوغر�فية 

للمجمع �ل�سكني �لذي قتل فيه بن لدن .
بل و�أكد م�ساعد �لرئي�ض �لأمريكي ل�سئون �لإرهاب جون برينان �أي�سا �أن �أوباما 
مر�قبة  من  ومتكنو�  مبا�رسة  �لعملية  بدء  قبل  �جتمعو�  م�ست�ساريه  من  وعدد� 
فيديو  �سور  تلقى  رمبا  �أوباما  �أن  �إىل  م�سري�   ، �لنهاية  حتى  �لبد�ية  من  تطورها 

حية عن �لعملية.
ويف تعليقه على �لنتقاد�ت �لو��سعة يف �لعامل �لإ�سالمي لطريقة دفن جثمان بن 
لدن ، �أ�سار برينان �إىل �أن �جلثمان غ�سل وكفن وتليت عليه �آيات من �لقر�آن �لكرمي 
، قائال :« مر��سم ت�سييع بن لدن على منت حاملة �لطائر�ت �لأمريكية كارل فين�سون 

��ستغرقت نحو �ساعة تقريبا ثم و�سع يف حقيبة بها �أثقال و�ألقي يف بحر �لعرب«.
�لوليات  لدى  �أن  �آخر  �أمريكي  م�سئول  ك�سف  فقد   ، برينان  ذكره  ما  وبجانب 
�أوباما  �إد�رة  �لبحر و�أن  �إلقاء جثمان بن لدن يف  �ملتحدة ت�سجيال م�سور� لعملية 
رمبا تن�رس يف وقت لحق �سور� لتلك �لعملية ، م�سري� �إىل �أن 23 طفال وت�سع ن�ساء 
كانو� مع بن لدن يف �ملنزل �لذي قتل فيه و�أن �لعملية �لع�سكرية �نتهت مبقتل خم�سة 
�أ�سخا�ض بينهم بن لدن �لذي �أ�سيب بر�سا�سة يف �لر�أ�ض و�أحد �أبنائه و�مر�أة يعتقد 
�أنها �إحدى زوجاته ، بالإ�سافة �إىل �لعثور على �أجهزة كمبيوتر و�أقر��ض مدجمة 

و�أ�رسطة فيديو رقمية .
رد فعل طالبان

 ورغم �أن �رسد �لتفا�سيل �ل�سابقة يبدو وكاأنه حماولة مق�سودة لتاأكيد مقتل بن 
�لإعالم عرب  �إىل و�سائل  �أر�سل  بيان  �لأفغانية قالت يف  �أن حركة طالبان  �إل   ، لدن 

�لربيد �لإلكرتوين : »نظر� لأن �لأمريكيني مل يقدمو� �أي دليل مقبول يدعم مز�عمهم 
ونظر� لأن �مل�ساعدين �ملقربني من �أ�سامة بن لدن مل يوؤكدو� �أو ينفو� مقتله ، تعترب 

�لإمارة �لإ�سالمية �أن �أي تاأكيد �سابق لأو�نه«.
بل و�سارع �لبع�ض �أي�سا يف مو�قع �لتو��سل �لإجتماعي على �لإنرتنت للتقليل من 
�أهمية �إعالن و��سنطن عن ن�رس �سور �إلقاء جثة بن لدن يف بحر �لعرب بالنظر �إىل 
�أنه مل يظهر �أي تاأكيد من جهة حمايدة �أو حتى من باك�ستان حول مقتل بن لدن �أو 

�أن �جلثة يف �حلقيبة �لتي �ألقيت يف بحر �لعرب هي لزعيم �لقاعدة فعال.
وكانت وز�رة �خلارجية �لباك�ستانية نفت �أي معرفة م�سبقة لإ�سالم �آباد بالهجوم 
�لأمريكي �لذي ��ستهدف جممعا كان زعيم تنظيم �لقاعدة �أ�سامة بن لدن موجود� 

فيه .
�حلكومة  لدى  يكن  مل  �إنه   »: مايو   3 يف  �لباك�ستانية  للخارجية  بيان  وقال 
قاعدة  �أي  ت�ستخدم  �ملتحدة مل  �لوليات  و�إن  بالعملية  م�سبق  علم  �أي  �لباك�ستانية 
جوية باك�ستانية لنطالق طائر�ت نفذت �لهجوم على �ملجمع �لذي كان يقيم فيه بن 

لدن مبدينة �إبت �آباد ».
�ل�ستخبار�ت  وكالة  تطلع  �لباك�ستانية  �ل�ستخبار�ت  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ�سار 
�لأمريكية على معلومات عن �ملجمع �ل�سكني منذ عام 2009 و�أن �لوليات �ملتحدة 

�عتمدت فيما يبدو على تلك �ملعلومات لتحديد مكان بن لدن.
و�نتقد �لبيان �رس�حة �لهجوم �لذي قالت �إنه مت دون �إذن من �إ�سالم �آباد و�عترب 

�أن مثل تلك �لأعمال غري �مل�رسح بها ميكن �أن تهدد �ل�سالم �لعاملي.
ويبدو �أن �لنفي �لباك�ستاين �ل�سابق مل يقنع �أحد� ، حيث ت�ساءل �لبع�ض عن كيفية 
متكن �ملروحيات �لأمريكية من حتا�سي نقاط �لر�د�ر �لباك�ستانية وعن �سبب عدم 
��ستمر�ر  ورغم  �أقلعت خلفها  ع�سكرية  طائر�ت »جت«  �إن  قيل  ما  رغم  �عرت��سها 

عملية �لغتيال لنحو 40 دقيقة.
كما �أكد �ملدير �لعام لال�ستخبار�ت �لد�خلية �لباك�ستانية �لفريق �أحمد �سوجا �أن 

�إ�سالم �آباد �ساركت مع �لقو�ت �لأمريكية يف �لعملية.
ورغم �أن و��سنطن �أكدت �أن �ملخابر�ت �لأمريكية نفذت �لعملية ب�سكل منفرد ومل 
تخطر �أيا من �رسكائها يف جمال مكافحة �لإرهاب �سلفا ، �إل �أن �خلارجية �لأمريكية 
بن  �إىل خمباأ  �لو�سول  على  �ساعد  �لذي  باك�ستان هو  �لتعاون مع  �أن  �أي�سا  �أكدت 

لدن.

ق�سة �خليانة 
ب�سحيفة  له  مقال  يف  في�سك  روبرت  �ملعروف  �لربيطاين  �لكاتب  و�أكد  بل   
»�لإندبندنت« �أي�سا �أن �أ�سامة بن لدن تعر�ض للخيانة و�أن باك�ستان كانت على علم 

مبخبئه فيها طو�ل �لوقت.
و�أ�ساف في�سك » مقتل بن لدن يجعل باك�ستان يف د�ئرة �سوء كئيبة ، فمنذ �أ�سهر 
و�لرئي�ض علي زرد�ري يقول لنا �إن بن لدن كان يعي�ض يف كهف يف �أفغان�ستان و�لآن 
تبني �أنه كان يعي�ض يف ق�رس يف �إبت �آباد بباك�ستان وهذ� معناه �أن بن لدن تعر�ض 
للخيانة على �أيدي �جلي�ض �لباك�ستاين �أو خمابر�ته �أو كالهما وباك�ستان كانت تعلم 
مكانه ، مل تكن �إبت �آباد فقط مقر �لكلية �لع�سكرية لكنها كانت قيادة �لفرقة �لثانية 

لفيلق جي�ض باك�ستان �ل�سمايل«.
و�نتقد  حيا؟«  لدن  بن  على  �لقب�ض  �إلقاء  �ملمكن  من  يكن  »�أمل  في�سك  وت�ساءل 
ت�رسيحات �أوباما حول �أن �لعد�لة �أخذت جمر�ها مبقتله ، قائال :« �إن �لعد�لة يف 
قدمي �لزمان كانت تعني �إجر�ء�ت قانونية وقاعة حمكمة وجل�سة ��ستماع ودفاعا 

وحماكمة ، بن لدن قتل كما فعلت و��سنطن باأبناء �سد�م ح�سني«.
وتابع » �ملحاكمة كانت �ستقلق �أنا�سا �أكرث من بن لدن فرمبا حتدث �لرجل حينها 
متاما  لأفغان�ستان  �ل�سوفيتي  �لحتالل  �أثناء  �لأمريكية  باملخابر�ت  �ت�سالته  عن 
كما حدث مع �سد�م ح�سني �لذي حوكم على قتل 153 �سخ�سا فقط بدل من �آلف 
�لأكر�د �لذين قتلو� بالغاز�ت �ل�سامة و�لذي �أعدم قبل �أن تتح له فر�سة �إبالغ �لعامل 
مبكونات �لغاز �لذي �أتى من �أمريكا و�سد�قته لدونالد رم�سفيلد و�ملعونة �لع�سكرية 

�لأمريكية �لتي تلقاها عندما غز� �إير�ن عام 1980«.
و�أ�سار في�سك �إىل �أنه تلقى ثالث مكاملات هاتفية من بع�ض �لعرب �أجمعت كلها على 
�أن �سبيه بن لدن هو �لذي قتله �لأمريكيون و�ختتم قائال :« �إذ� كنا جميعا خمطئون 
وكان �لقتيل �سبيه بن لدن ف�سيظهر �رسيط فيديو �آخر من بن لدن �حلقيقي وحينها 

�سيخ�رس �لرئي�ض بار�ك �أوباما �لنتخابات �لقادمة«.
وب�سفة عامة و�إىل حني �لتاأكد من �أن �جلثة �لتي �ألقيت يف بحر �لعرب هي لزعيم 
�لقاعدة بالفعل ، فاإن �لأمر �لذي يجمع عليه كثريون هو �أنه �ستكون هناك هجمات 

�نتقامية من �أتباع بن لدن وخا�سة يف باك�ستان

«اأبو اأحمد« 
 كلمة �سر اغتيال بن الدن



الرئيس عباس يوصى بالفعل وليس الكالم

الرئا�سة الفل�سطينية ت�سع خطتها ال عادة تطوير اال�ستثمار يف فل�سطني
 

 غربة نيوز_تغطية خاصة_ مكتب فلسطني 
 

قال د. عبداهلل اإلفرجني مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس »ابو مازن« للشؤون الدولية والعالقات اخلارجية ان 
األراضي الفلسطينية وقطاع غزة على وجه التحديد عاش مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة احملاوالت االسرائيلية التي ادت 

الى تدمير البنية التحتية للقطاع.
 واستذكر اإلفرجني خالل لقاء جمعه هو ومستشار الرئيس عباس لالقتصاد واعمار غزة وقوفه الدائم في اكثر من موقف 

لتحسني الظروف االقتصادية داخل األراضي الفلسطينية .
 وبني انه مت تكليف د. مصطفى محمد من قبل الرئاسة الفلسطينية لزيارة قطاع غزة بوقت سريع لوضع خطط ال عادة 

اعماء القطاع بعد احلرب االسرائيلية قبل حوالى عامني .
 هذا ومت الكشف عن اهم جزئية من مهام املستشار االقتصادي للرئاسة الفلسطينية وهى استعادة ما  بقى من اموال 
محجوزة في صندوق االستثمار ، متعهدا باالستمرار مبالحقة االشخاص الذين حملوا امانة تنمية االستثمار ولم يكونوا 
اوفياء لها.  بدوره عبر املستشار االقتصادي للرئيس الفلسطيني د. مصطفى محمد عن امله في ان تكون املرحلة القادمة 

هي نقطة حتول في اعمار غزة واعادة النظر في عملية االستثمار وبناء اقتصادي جيد.
 كما حث جميع رجال االعمال باستثمار اموالهم ومشاريعهم في اعادة بناء البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني . 
وقدم املستشار مصطفى ثالثة محاور ال عادة اعمار غزة وحتسني االستثمار االقتصادي الفلسطيني ، االولى وهو االنعاش 
املبكر الذى تعهد املانحني بالتبرع مببلغ قيمته اربعة مليار دوالر ال عادة ما دمرته اسرائيل في حربها االخيرة على القطاع 
وبناء املؤسسات الفلسطينية، واملرحلة الثانية االعداد لبرنامج بناء البنية التحتية الضرورية للقطاع واعادة بناء ميناء غزة 
واملطار اجلوي والكهرباء واملياه ، فيما قدم احملور االخير هو العمل على تأسيس  برامج استثماري يكون من مهام القطاع 
البشرية  واملوارد  واخلبرات  باملال  وصموده  قدرته  اثبت  الفلسطيني  اخلاص  القطاع  ان  مؤكدا  وريادي،  رئيسي  كدور  اخلاص 

اخملتلفة
 وفى نفس السياق أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن املصاحلة الفلسطينية مستمرة و ستنجح رغم التحديات 

الصعاب التي تواجهها
 و طالب عباس خالل حديث له عبر الهاتف خالل االجتماع  بالعمل و ليس الكالم بوضع خطط إلعادة البنية التحتية و 

حتديداً اخلط الساحلي و شارع صالح الدين، باإلضافة إلى ميناه غزة
 كما أكد أن السلطة مستعدة للتعاون مع القطاع اخلاص إلعادة االعمار،متعهداً بزيارة غزة قريباً

ويكيلك�س يك�سف رجل اأمريكا داخل االخوان
 

املسلمني  اإلخوان  برصد جماعة  اخلاصة  القاهرة  األميركية في  السفارة  تقارير  كشفت 
املصريني، إلى أّن واشنطن لطاملا كانت حذرة إزاءهم، لكن من دون أن تكون مقتنعة بنظرية 
أثارها نظام حسني مبارك الرئيس اخمللوع لتبرير بقائه في احلكم  »البعُبع اإلخواني« التي 

على قاعدة أّن البديل له هو حكم اإلسالميني.
كمية  أكبر  وجمع  وخارجياً،  داخلياً  يعملون  كيف  فهم  محاولة  من  االهتمام  حتّول  االن 
خّط  ُفتح  أن  إلى  املستقبلية  خطواتهم  استقراء  إلى  والسعي  حولهم  املعلومات  من 
مباشر معهم في عام 2007 عن طريق ما ميكن تسميته »رجل أميركا داخل اإلخوان«، رئيس 
كتلتهم البرملانية محمد سعد الكتاتني الذي تسّجل البرقيات األميركية عدداً كبيراً من 

لقاءات الدبلوماسيني األميركيني معه.
اختالف  على  البرقيات  تعليقات  على  خافية  تكن  لم  »اإلخوان«  إزاء  األميركية  احليرة 
السفراء األميركيني الذين توالوا على القاهرة، لكن الثابت هو أن األميركيني كانوا مهتمني 
باالجتماع معهم والتعرف إليهم إلى درجة أنهم حتّملوا انتقادات حكام القاهرة في حينها، 
التعاطي األميركي مع »اإلخوان«  الثابت في  البّنا. ولعّل  للتواصل مع جماعة حسن  ثمناً 
كان التمييز بني جناَحني داخلهم: اإلصالحيون واحملافظون. لذلك، يجد الباحث في برقيات 
السفارة األميركية في القاهرة تركيزاً شديداً على أسماء معينة، قد يكون عصام العريان 

أبرزهم، حتى إن إحدى البرقيات تصفه بأنه »جنم اإلخوان«.
وقد حاولت تقارير السفارة األميركية في القاهرة إيصال نظرة متوازنة عن »اإلخوان« إلى 
اإلدارة في واشنطن، مع تشديد على ضرورة عدم التعاطي مع اجلماعة ككل متكامل، بل 
من خالل التمييز بني »صقورهم« و»حمائمهم«. من هنا، تعود برقيات عديدة، من بينها تلك 

العائدة إلى العام 2001 إلى عمق االختالفات املوجودة بني احلرس القدمي، واجليل اجلديد.
الصقور املتشددون كانوا يتمثلون في حينها باملرشد العام، مصطفى مشهور، إضافة إلى 
املرشد الذي تاله محمد مهدي عاكف، في مقابل جيل من القياديني الشباب، يتصدرهم 
عن  بعجزها  الوثيقة  اعتراف  ومع  املقصود.  عبد  وصالح  زعفراني  وإبراهيم  العريان  عصام 
التنّبؤ بهوية املرشد املقبل، تشير إلى أن جيل الشباب »يريد فتح حوار« مع اإلدارة األميركية، 
األقل  على  هي  هذه   .»2030 عام  بحلول  اسالمية  دولة  إقامة  »يريدون  اإلخوان  بأن  علماً 

املالحظة التي وّقعها السفير األميركي في القاهرة حينذاك تشارلز كورتزر
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كرر  االمريكي  الكونغرس  امام  خطابه  في   
لعودة  الرافض  موقفه  االسرائيلي  الوزراء  رئيس 
لدولتني  عاصمتني  القدس  وتقسيم  الالجئني 

ورفضه العودة حلدود الرابع من حزيران عام 67.
املصاحلة  ميزق  ان  عباس  الرئيس  نتنياهو  ودعا   
اسرائيل  العتراف  كشرط  حماس  حركة  مع 

بفلسطني.
اعضاء  امام  باملزاح.  خطابه  نتنياهو  وبدا   
كل  في  له  يصفقون  كانو  الذين  الكونغرس 
مما  اكثر  له  انهم صفقوا  لدرجة  يلقيها  جملة 

حتدث.
بالكتل  ستحتفظ  اسرائيل  ان  واضاف   
االستيطانية الكبرى وقال«: ان واقع املستوطنات 
احلدود  وحتديد   . املفاوضات  خالل  من  سيتحدد 
ستكون  احلدود  فان  للتفاوض  يخضع  ان  يجب 
مختلفة عن حدود الرابع من حزيران 67 واسرائيل 
اسخياء  .لكننا سنكون   67 الى حدود  تعود  لن 
بشان حدود الدولة الفلسطينية لكننا سنكون 

حازمني بشان حدودنا .«
ترحب  دولة  اول  ستكون  اسرائيل  ان  وقال   

بالدولة الفلسطينية في االمم املتحدة ان اعترف 
ابو مازن بدولة يهودية.

مع  دائم  سالم  نقيم  ان  »يجب  وقال   
مؤملة  تنازالت  لتقدمي  مستعد  الفلسطينيني, 
.كما  الدولتني  رؤية  على  بناءا  السالم  لتحقيق 
اننا في سبيل السالم سوف نتنازل عن جزء من 
وطننا التاريخي ونحن نعيش على ارض اجدادنا 

ولسنا كالبريطانيني حني كانوا في الهند .
 واضاف«: ساعدنا االقتصاد الفلسطيني على 
حركة  وتسهيل  احلواجز  رفع  خالل  من  النمو 

الناس . 
دائم  سالم  صياغة  اسرائيل  على  إن   :« وتابع   
حتقيق  من  نتمكن  لم  الفلسطينيني«.  مع 
السالم بسبب عدم قدرة االخر على قبول وجود 
بسبب  ليس  السالم  يتحقق  ولم  يهودية.  دولة 
وجود  بل في  دولة فلسطينية  تاسيس  مسالة 

دولة يهودية.
صديق  لديها  ليس  اسرائيل  ان  نتنياهو  وقال   
صديق  لديها  ليس  وامركيا  امريكا  من  افضل 

افضل من امريكا.

 واضاف »: ان اسرائيل هي مرساة الدميقراطية 
ان تقوموا  املنطقة, وليس عليكم  الوحيدة في 
ان  عليكم  ليس  بنيناها.  فقد  اسرائيل  ببيناء 
قادرون  فنحن  اسرائيل  حلماية  القوات  ترسلو 

على حمايتها.
االوسط  الشرق  في  معركة  هناك  ان  وقال   
تتطلع  والطغيان.واملاليني  احلرية  بني  حاليا  تدور 
عنها  عبرت  وقد  االوسط  الشرق  في  للحرية 

املشاهد التي رايناها في مصر وتونس .
العربية,  للثورات  التهاني  نتنياهو  اغدق  كما   
واثنى على التحوالت الدميقراطية . وقال نحن في 
لدينا  يتمتعون  الذين  بالعرب  فخورون  اسرائيل 

بكل احلقوق وبالدميقراطية احلقيقية ».
من  اقل  عربي  مليون   300 هناك   :« واضاف   
في  يعيشون  وهم  احرار  منهم  املئة  في  نصف 

اسرائيل«.
ان  ميكن  وصعوده  السياسي  االسالم  وقال«:   

يفرض علينا ثمنا كبيرا«. 
راسالة  ارسال  الى  املتحدة  الواليات  دعا   كما 
لطهران  تسمح  لن  واشنطن  بان  ايران  الى 

بتطوير سالح نووي
 من جانبه، عقب د. صائب عريقات على خطاب 
نتنياهو بالقول إن نتنياهو ليس رجل سالم، ولم 
باجلغرافيا  التاريخ  خلط  لكنه  جديد  اي  يقدم 

وكل كالمة كان عالقات عامة وامالءات جديدة.
 واضاف عريقان ان نتنياهو خير الرئيس محمود 
احلكومة  ان  واكد  حماس،  وبني  بينه  عباس 
الفلسطينية لن تتخلى عن املصاحلة مع حماس 
باي شكل من االشكال، موضحا ان السالم يقوم 

على املصاحلة.
 واوضح عريقات ان نتنياهو شوه خطاب الرئيس 

االمريكي باراك اوباما وفرض رؤيته للمتغيرات.
 واكد عريقان ان ما تريد احلكومة الفلسطينية 
مبدأ  على  املوافقه  هو  نتنياهو  من  سماعة 
يكون  لن  ذلك  بدون   67 الـ  حدود  على  الدولتني 

هناك اي حديث عن سالم.
اعضاء  بها  وقف  التي  املرات  عدد  إلى  واشار   
مرة   24 من  اكثر  وهي  له  االمريكي  الكونغرس 

والتصفيق له.

نتنياهو: ادعو ابو 
مازن لتمزيق م�صاحلة 

حما�س وعندها �صنعرتف 
بفل�صطني بدون حدود 

67 وبدون عودة 
الالجئني وبدون القد�س  



نف�ض اليـد من اوبـامـا

محمد كريشان
لعملية  احلالية  املعضلة  أحد  يلخص  لم  رمبا   
خلصتها  كما  األوسط  الشرق  في  التسوية 
كتبت  حني  وذلك  الفرنسية  >لوموند<  صحيفة 
لم  لدرجة  خطيرا  أصبح  املنطقة  في  الوضع  إن 
حتدث من قبل وأن ما يدعو للقلق أكثر هو تراجع 
قدرة الواليات املتحدة على التأثير على سير األمور 
في  احلال  عليه  كان  مبا  املنطقة، مقارنة  في هذه 
يعوض  أن  له  ميكن  أحد  ال  أن  واألسوأ  املاضي. 
تأثيره  يفقد  وهو  حتى  األمريكي  الدور  هذا  حاليا 

تدريجيا. 
األمريكية  اإلدارة  ملواقف  املستمر  التراجع  هذا 
وصل حد التماهي الكامل تقريبا مع موقف اليمني 
التخلي  من  حتديدا.  نتنياهو  وبنيامني  اإلسرائيلي 
عن مطلب أوباما بتجميد االستيطان إلى الشروع 
في التالعب بحدود عام 1967 ال أحد يدري أين ميكن 
ميتشل  جورج  قال  وكما  التراجع.  هذا  يقف  أن 
املبعوث األمريكي املستقيل للشرق األوسط فان 
إلى  العودة  يجب  إنه  يقل  لم  االمريكي  الرئيس 
بالتوافق  لألراضي  تبادل  مع  قال  بل   1967 حدود 
وافقت  إذا  إال  ولن تكون هناك حدود  الطرفني  بني 
متطابق  أوباما  طرح  أن  معتبرا  عليها،  إسرائيل 
طرح  أن  فيرى  ميتشل  ويزيد  نتنياهو.  اقتراح  مع 
لها  تتعرض  قد  كارثة  من  إسرائيل  يحمي  أوباما 
الدولة  إعالن  هي  املقبل  ايلول/سبتمبر  شهر  في 

الفلسطينية في اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 
وكما يقول املثل الشعبي >رضينا بالهم والهم 
مش راضي بنا<، فقد توالت تصريحات إسرائيلية 
كلمتيه  في  أوباما  أعلنه  ما  بأن  توحي  أن  تريد 
ليس  اآليباك  ومؤمتر  اخلارجية  وزارة  في  األخيرتني 
وديا جتاه إسرائيل. لم يكتف نتنياهو برفض العودة 
إلى حدود عام 1967 مع إحلاح على ضرورة اعتراف 
تداعى  بل  يهودية  دولة  بإسرائيل  الفلسطينيني 

آخرون لقول ما قد ال يستطيع هو قوله. 
السفير اإلسرائيلي السابق في األمم املتحدة دان 
إنه شخصيا  القول  من  يتحرج  لم  مثال  غيلرمان 
خالل  من  أوباما  الرئيس  فعله  ما  بأن  يشعر 
الذي  اليوم  تصريحاته بشأن حدود عام 1967 في 
سبق زيارة نتنياهو للبيت األبيض شيء ال يفعله 
إلى  شخصا  دعا  كمن  هذا  في  وهو  األصدقاء، 
وليمة ليخبره قبل وقت قصير أن كبير الطباخني 
أعد األطباق التي يكرهها أو األطباق التي يتحسس 
منها. ويضيف أنه يعتقد أن الرئيس األمريكي وقع 
في اخلطأ نفسه الذي وقع فيه خالل األشهر األولى 
من واليته الرئاسية عندما جعل من املستوطنات 
الفلسطينيني  بني  احملادثات  ومنع  رئيسية  قضية 

واإلسرائيليني من التواصل مدة عامني كاملني. 
ال يبدو اآلن أن أمام الفلسطينيني سوى التهيؤ 
أوباما  على  رهان  ألي  والواضح  الكامل  للفشل 
في أن يكون أداؤه مختلفا عن سابقيه في البيت 

األبيض. 
الفلسطينيون  يستخلص  أن  األوان  آن  ورمبا 
دون  استخالصه  عليهم  يجب  ما  عموما  والعرب 
أن يعني ذلك بالضرورة استعداء اإلدارة األمريكية 
تبدو  هنا  ومن  مواجهة.  في  معها  الدخول  أو 
املصاحلة التاريخية بني >فتح< و<حماس< املكسب 
وحماية  به  التمسك  اجلميع  على  الذي  الكبير 
ألن  وميدانيا  سياسيا  ترجمته  مراحل  مختلف 
عليه  يختلف  أن  يستحق  اإلطالق  على  شيء  ال 
الفلسطينيون في هذه املرحلة. وقد كانت صورة 
الوفد الفلسطيني في موسكو في محادثات مع 
الرئيس الروسي وهي تضم ممثلي فصائل مختلفة 
أفضل رد على دعوات التشكيك والطعن األمريكية 

واإلسرائيلية في قيمة املصاحلة وجدواها.
املسألة األخرى الهامة هي عدم التنازل عن جلوء 
الفلسطينيني إلى األمم املتحدة في أيلول/سبتمبر 
املقبل إلعالن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
وفق قرارات الشرعية الدولية ألنه لم يعد مقبوال 
تقف  وهي  واشنطن  أن  أجمع  العالم  لدى  باملرة 
نفس  في  متنع  اختراق  أي  حتقيق  عن  متاما  عاجزة 
الوقت اآلخرين من التحرك. إنها في هذه احلالة >ال 
املثل  يقول  كما  تنزل<  ربنا  رحمة  تترك  وال  ترحم 

املعروف
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توقعات حرب ا�سرائيلية - لبنانية طاحنة
 ت�ستعل يف منت�سف �سهر يونيو )حزيران(

العلمانية هي احلل واحلرية �سرطها

 يستقبل اللبنانيون ذكرى التحرير 
العربية  فاألزمات  بقلق.  العام  هذا 
االحتجاجية،  الثورات  في  املتمثلة 
املتعلقة  الداخلية  األزمات  كما 
بتأخير تشكيل احلكومة واستحقاق 
احملكمة الدولية، »ال تنتهي إال بحرب 
حربا  تكون  أن  ويتوقعون  شاملة«، 
أكثر  تتأخر  لن  إسرائيلية   – لبنانية 

من شهر.
أو  تثبت  الهواجس،  تلك  أن  غير 
تنتفي مع خطاب أمني عام حزب اهلل 
حسن نصر اهلل اليوم الذي سيكون 
»محطة مفصلية في الترجيحات«. 
اجلنوب،  في  كثيرة.  السيناريوهات 
يترقب الناس »حربا طاحنة« تشتعل 
)حزيران(  يونيو  شهر  منتصف  في 
املقبل. هذا املوعد الذي تتناقله ألسن 
اجلنوبي محمد فضل  يعلله  الناس، 
اعتادت  إسرائيل  »إن  بالقول:  اهلل 
على إشعال حروب في فترة الصيف، 
منذ  احلدود،  على  حتركاتها  وتنبئ 
أزمة مارون الراس قبل 10 أيام، بهذا 
ما  إلى  يستندون  آخرون،  التوجه«. 
تتناقله وسائل اإلعالم عن حتضيرات 
واملستعمرات  اجلوالن  في  إسرائيلية 
املواجهة جلنوب لبنان. ويقول حسن 
أيوب )41 عاما( إن احلرب »باتت على 
اجلمود  ألن  أدنى،  أو  قوسني  مسافة 
يكسر  ال  السياسية،  التطورات  في 

إال بحرب شاملة تغير وجه املنطقة، 
أو تعزز أنظمة احلكم«.

التي  التطورات  أن  الواضح  من 
كل  من  جعلت  سوريا،  تشهدها 
سياسيا.  محلال  جنوبي  مواطن 
وينتظرونها.  باحلرب،  اجلميع  يتنبأ 
مخاوفهن  عن  يعبرن  النساء  حتى 
خالفا  جديدة،  إقليمية  أزمة  من 
للسنوات السابقة حيث لم يتوقعن 
عليق:  رجاء  وتقول  شرسة.  حربا 
»هذه املرة لن جند وسيلة للهرب، وإذا 
كنا قد جلأنا في عام 2006 إلى سوريا، 
العودة  على  قادرين  نكون  لن  فإننا 
إليها إذا اشتعلت احلرب، ألن األخبار 
تشير إلى حرب شاملة في املنطقة 

لن تكون سوريا مبنأى عنها«.
وسط هذه اخملاوف، يحكي البعض 
بصفتها  احلرب  بعد  ما  فترة  عن 
فاعور  علي  ويقول  محتوما«،  »أمرا 
قيد  على  سيبقى  من  »احملظوظ  إن 
احلياة، ألن املنطقة مقبلة على فورة 
أن حتدد احلرب  في االستثمارات بعد 
احمللية  السياسية  األطراف  مواقع 

واإلقليمية من املعادلة«.
ويجمع هؤالء على أن هذه التوقعات 
خطاب  »إال  ينفيها  أو  يؤكدها  ال 
نصر اهلل اليوم«، إذ يتوقع أن يتطرق 
وإلى  سوريا،  في  األزمة  قضية  إلى 
خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما 

حول التطورات في الشرق األوسط، 
الفلسطيني  احلراك  إلى  باإلضافة 

على احلدود مع إسرائيل. 
وفي بيروت، يذهب لبنانيون آخرون 
شبيهة  داخلية،  أزمة  ترجيح  إلى 
 2008 )أيار(  مايو  من  السابع  بأزمة 
بغية »وضع حدود للجمود الداخلي 
احلكومة،  تشكيل  صعيد  على 
معللني  املعيشية«،  األزمة  وإنهاء 
مشابهة،  أزمة  »إن  بالقول:  ذلك 
بني  اتفاقا  نتيجتها  ستكون 
الدوحة«.  اتفاق  غرار  على  األطراف، 
اآلخر، يختلف عليه  السيناريو  هذا 
اللبنانيون حني يطرحون سؤاال: »من 
عنه  عبر  ما  وهذا  من؟«،  سيقاتل 

»األزمة  إن  بالقول  عاما(   34( نزيه 
الداخلية ليست صناعة محلية، وال 
املنطقة«،  في  حلول  بإيجاد  إال  حتل 
»الركود  بأن  اعتقاده  عن  معربا 
احلكومي سببه الثورة السورية، وال 

يتحرك بحرب داخلية«.
جميع  يتملك  احلرب،  هاجس 
اللبنانيني، وال يبدو أن ذكرى التحرير 
قياس  على  ستكون  العام  هذا 
مسيرة  ألن  املاضية،  السنوات 
األوسط  الشرق  في  التغيير 
انطلقت... ويبدو أن لبنان، ذلك البلد 
الحتماالت  خصبة  أرضية  الهش، 
على  اإلقليمية  الضغوط  تنفيس 

أراضيه.

من  جرى  ملا  سريعاً  توصيفاً  إن 
احلديث  العرب  تاريخ  في  أحداث 
واملعاصر، يجعلنا أكثر فهماً ملا جرى 

ويجري وسيجري في سورية.
لقد  أقول  جداً  شديد  باختصار 
عصر  في  الثقافية  النخب  جنحت 
االحتالل  بدحر  العربي  النهضة 
الوطنية  النخب  وجنحت  العثماني، 
االستعمار  ضد  النضال  قيادة  في 
بلداننا  حتررت  حني  لكن  األوربي، 
فشلت  سورية،  ومنها  العربية 
كياناتها  بناء  في  العربية  النخب 
السياسية،  وكياناتها  أوالً  الثقافية 
وبالتالي كياناتها الوطنية مجتمعة 

أو مجتزأة.
املستوى  وفي  اخلمسينيات  ومنذ   
املشاريع  كل  فشلت  السياسي، 
واملاركسية  القومية  السياسية، 
األول  اثنني  لسببني  والدينية، 
اإلقليمية  بالقوى  يرتبط  موضوعي 
الكيان  ووجود  منطقتنا،  في 
األوربي  الغرب  وأطماع  الصهيوني، 
ذاتي،  والثاني  األمريكي.  ثم  ومن 
انتهجتها  التي  العقلية  بسبب 
ممارساتها  عبر  الثالثة،  التيارات  هذه 
االستراتيجي  بشقيها  السياسية 
هذه  كانت  سواء  والتكتيكي، 
أم  السلطة  في  أحدها  أو  التيارات 
خارجها، وأهم سمات هذه العقلية 

هي إلغاء اآلخر.
األدبيات  بعض  لنا  صوَّرت  لقد 
أن  واأليديولوجية  السياسية 
بسبب  اجلماهير  عانته  مريراً  صراعاً 

ممارسات الطبقة اإلقطاعية، ومن ثم 
البرجوازية، وأن العمال والفالحني هم 
ُصنَّاع الثورة ووقودها. واحلقيقة أن من 
يدقق قليالً في الواقع العربي عموماً 
يكتشف  السوري خصوصاً،  والواقع 
طبقة  ثمة  ليس  أنه  عناء  دومنا 
االصطالحي،  -باملعنى  إقطاعية 
اجتماعية-  اقتصادية  كتشكيلة 
ذاته،  باملعنى  برجوازية  طبقة  وال 
عاملة.  طبقة  ثمة  فليس  وبالتالي 

وفق املواصفات املعروفة عاملياً.
األيديولوجيات  لم حتقق كل  لذلك 
وأحزابها وتياراتها انتصارات حاسمة 
تذكر منذ خمسينيات القرن املاضي، 
بسب الرؤى اخلاطئة، وبسبب الواقع 
املتخم باجلهل والتخلف، وخاصة عند 
وبسبب  األصولية،  التيارات  أصحاب 
تبعية التيار املاركسي الرسمي للرؤى 
وبسبب  املوسكوفية،  والتوجهات 
حول  القومي،  التيار  داخل  النزاعات 
وتركزت  الوحدة،  نحو  األمة  قيادة 
هي  عدة  عواصم  في  النزاعات  هذه 
وطرابلس  وبغداد،  ودمشق  القاهرة 

الغرب.
إذن املقدمات التي أدت إلى نتائج ما 
يسمى )ربيع العرب( تكمن بالضبط 
في فشل النخب العربية، والسورية 
منها، في شتى مجاالت هذه النخب 

واختصاصاتها وعملها ونشاطها.
السوفييتي  االحتاد  سقوط  ومنذ 
أيلول،  من  عشر  احلادي  وأحداث 
احلديثة  االتصال  وسائل  وانتشار 
من  صفحة  تطوي  البشرية  أن  بدا 

هذه  باستطاعة  يكن  ولم  تاريخها، 
أن  أو  إخفاقها،  تعلن  أن  إال  النخب 
الغرب  وخصوصاً  اآلخرون،  يتهمها 

واجليل الشاب، باإلخفاق.
عام  أن  بدا  السوري  الواقع  وفي 
2000 هو عام التغيير واإلصالح، لكن 
اقتصاديني  كانا  الشعارين،  هذين 
في  جرى  ما  أن  أي  جوهريهما،  في 
سورية منذ عام 2000 حتى اآلن هو 
األولى، لم  بالدرجة  اقتصادي  إصالح 
واالقتصاد  سياسي.  إصالح  يرافقه 
فتغيير  مترابطان،  والسياسة 
أحدهما يعني بالضرورة تغيير اآلخر، 
بالضرورة  يعني  أحدهما  وإصالح 
في  يحدث  لم  وهذا  اآلخر،  إصالح 
ال  شتى  وأسباب  لظروف  سورية، 

مجال لذكرها اآلن.
سياسي،  إصالح  وجود  عدم  إن 
إضافة إلى مشروع )الفوضى اخلالقة( 
األمريكية  املتحدة  الواليات  وبدء 
بتنفيذ شرق أوسط جديد بالتكافل 
التجديد  وعدم  أوربا،  مع  والتضامن 
في احلياة السياسية السورية، وجناح 
)ثورات( تونس ومن ثم مصر، والفساد 
والترهل احلكومي أدى إلى ما أدى إليه 
في سورية منذ اخلامس عشر من آذار 

هذا العام.

احلل
احلل  عن  تصوري  أضع  أن  قبل   
بالغة من  إنني أخشى خشية  أقول 
التجييش احلاقد املذهبي والطائفي، 
جتييش  ثمة  سيكون  الطريق  وعلى 

ولألسف  مرعب،  شيء  وهذا  قومي، 
فإن هذا التجييش الكريه متارسه قوى 
شراكه  في  ويقع  وخارجية،  داخلية 

أحياناً اإلعالم احلكومي أيضاً.
هو  شديد  باختصار  احلل  إن 
احلل  هي  العلمانية  نعم  العلمانية. 

الواحد والوحيد واألوحد.
كن ما شئت. آمن مبا شئت واعتقد 
مبا تريد، لكن عليك وعليَّ أن نتصرف 
كمواطنني. حني تخرج من عتبة بيتك 
لك  ما  لك  وأخيراً.  أوالً  مواطن  أنت 
وعليك ما عليك. مواطن له حقوقه 
وعليه واجباته، لكن حكومتنا تطلب 
املواطن  من  األحيان  من  كثير  في 

واجباته وتنسى حقوقه.
الثامنة  املادة  في  النظر  إعادة  إن 
األحزاب،  قانون  وإصدار  الدستور،  من 
جديدة،  حياة  إلى  سورية  سينقالن 
لتقدم  ستتبارى  القادمة  فاألحزاب 
الطرق  أفضل  برامجها  منت  في 
كرامة  حتقق  التي  والرؤى،  والوسائل 
ستتحول  وعزتهما.  واملواطن  الوطن 
األحزاب القادمة إلى خادمة حقيقية 
للشعب سواء كانت داخل السلطة 

أم خارجها.
رئيس  أحترم  سوري  كمواطن  إنني 
ومازلت  وشخصاً،  مقاماً  اجلمهورية 
أرى أنه قادر على إدارة دفة السفينة 
العلمانية  أن  وأرى  األمان.  بر  نحو 
احلل،  هي  العلمانية  نعم،  احلل.  هي 

واحلرية شرطها.

عبد الكرمي عمرين
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الرئا�سية  االنتخابات  خو�ض  بعدم  هوكابي«  »مايك  قرار  يرتك 
اجلمهوري،  احلزب  داخل  كبريًا  فراغاً   2012 لعام  االأمريكية 
لي�ض فقط من ناحية املحافظة االجتماعية التي متيز بها، بل اأي�ساً 
رمبا  التي  االقت�سادية  ال�سعبوية  رواد  من  كان  »هوكابي«  الأن 
يحتاجها احلزب اجلمهوري لبناء حملة انتخابية فعالة. فمقارنة 
ا�ستهر  اجلمهوري،  احلزب  �سمن  ومناف�سيه  خ�سومه  بباقي 
»هوكابي« مبواقفه املثرية للجدل التي ا�ستقطبت ن�سبة عالية من 
الذين  ال�سركات  مدراء  من  اال�ستياء  عن  تعبريه  مثل  الناخبني؛ 
يتقا�سون رواتب عالية، وتعاطفه مع »املواطنني يف اأ�سفل ال�سلم 
االقت�سادي«، ال�سيما واأنه هو نف�سه ارتقى من احل�سي�ض و�سعد 
مع  متاماً  املن�سجم  خلطابه غري  م�سداقية  بذلك  ليعطي  القمة  اإىل 

املبادئ اجلمهورية التقليدية.
ال�سابق جعلته هدفاً  التي عرب عنها »هوكابي« يف  املواقف  هذه 
�سهاًل لطهرانيي االقت�ساد احلر الذين ركزوا يف انتقاداتهم املوجهة 
ال�سرائب،  رفعه  مثل  »اأركن�سو«؛  لوالية  كحاكم  �سجله  على  له 
للحد  وزيادته  الوالية،  يف  التدخني  على  �سامل  حلظر  وفر�سه 
االأدنى من االأجور بن�سبة 21 يف املئة داخل الوالية... وهو ما دفع 
اأحد �سقور املحافظني »ريت�سارك فيجريي« اإىل و�سفه بـ«امل�سيحي 

اال�سرتاكي«.
اإزاء االنتقادات، بل رّد بعنف اأحياناً  لكن »هوكابي« مل ي�سمت 
على املحافظني داخل حزبه، حيث انتقد »نادي النمو االقت�سادي« 
الذي يروج الأفكار االقت�ساد احلر، وعدم تدخل احلكومة الفدرالية 

يف االقت�ساد ناعتاً اإياه بـ«نادي اجل�سع«.
وبعد هجوم تعر�ض له »هوكابي« على يد »جروفر نوركي�ست«، 
قائاًل:  رد  ال�سريبي«،  االإ�سالح  اأجل  من  »اأمريكيني  جمعية  من 
الإعداد  اأبدًا  ي�سطر  ومل  حكومياً،  من�سباً  قط  جروفر  يتولَّ  »مل 

الوالية... كما مل يواجه و�سعاً عجز فيه عن اال�ستدانة  ميزانية 
ملنع رفع ال�سرائب، اأو القول لكبار ال�سن اإنه ياأ�سف الإخراجهم من 
اأموال«. ويف حملته  ال�سارع لعدم وجود  الرعاية ورميهم يف  دور 
»هوكابي«  اأثارها  التي  املوا�سيع  بدت   2008 لعام  االنتخابية 
متقدمة على �سيا�ساته العملية؛ رمبا للتخفيف من نربته ال�سعبوية، 
فقد جاءت دعوته اإىل نظام �سريبي اأكرث »عداًل واإن�سافاً« اأقل من 
حلت  التي  املبيعات  على  �سريبة  بفر�ض  ال�سابقة  مطالبه  �سقف 
مكانها دعوته اإىل �سريبة ت�ساعدية على الدخل. لكن حتى عندما 
مثل  مر�سحها؛  اختيار  اأمريكا  يف  املهنية  القطاعات  بع�ض  قررت 
عمال ال�سناعة الف�سائية، وقع االختيار على هيالري كلينتون ثم 

بعدها »هوكابي«.
 واليوم يجد احلزب اجلمهوري نف�سه يف موقع ال ي�سجعه على 
تبني االأفكار ال�سعوبية يف احلملة االنتخابية املقبلة، ال�سيما واأن 
الراأي العام االأمريكي لن يقبل العودة جمددًا اإىل املوا�سيع التي 
�سنعت �سهرة احلزب مثل الرعاية ال�سحية وغريها. لكن احلزب 
االنتخابات  عن  النظر  وب�سرف  الفرتة،  هذه  يف  حمتاج  اأي�ساً 
التمهيدية التي �ستجرى داخلياً، اإىل خطاب متما�سك يتجاوز جمرد 

احلديث عن التق�سف، وخف�ض املوازنة، اإىل ما هو اأكرث تفاوؤاًل.
الق�سايا  تناول  احلزب  مر�سحي  على  يتعني  االإطار  هذا  ويف 
التي  االأعطاب  مثل  اأمريكا؛  م�ستقبل  على  توؤثر  التي  االأ�سا�سية 
لدى  االأ�سا�سية  املهارات  وتراجع  التعليمي،  النظام  تخرتق 
البلدان  ببع�ض  مقارنة  العمل  فر�ض  من  يحرمهم  ما  االأمريكيني 
الرتكيز فقط على املوازنة و�سرورة  اإذ لي�ض كافياً  االأوروبية... 
خف�سها، بل البد من االإ�سارة اإىل الفر�ض املتاحة اأمام االأمريكيني 
تبني  اليوم  اجلمهوريني  من  ي�ستطيع  فمن  اأو�ساعهم.  لتح�سني 
احلقيقة  املقبلة؟  االنتخابات  يف  طريقه  و�سق  اجلديد  اخلطاب 

لقواعد  ا�ستقطاباً  اأكرث  فهو  التوجه،  هذا  ميثل  بولنتي«  »تيم  اأن 
اجلمهوريني من »هوكابي« بالنظر اإىل قيمه املحافظة من جهة وال 

�سعبويته من جهة اأخرى.
ا�ستطاع  ال�سابق،  يف  حكمها  التي  »ميني�سوتا«  والية  ففي 
دون  املوازنة  اإدارة  يف  متقدمة  مرتبة  على  احل�سول  »بولنتي« 
ال�سرائب، ومع ذلك  التخلي عن مبادئ اجلمهوريني يف مناه�سة 
مل يخُل خطابه من نربة �سعبوية؛ مثل دعوته عندما كان حاكماً 
االأدوية  ا�سترياد  واإعادة  التعليم،  معايري  حت�سني  اإىل  للوالية 
من كندا، وقبوله فر�ض ال�سرائب على ا�ستهالك ال�سجائر، ف�ساًل 
الفوز  على  �ساعده  ما  وهو  املتجددة...  الطاقة  دعم  اقرتاحه  عن 
الدميقراطيني.  على  تقليدياً  حم�سوبة  والية  يف  �سيقة  بهوام�ض 
واالآن ولتح�سني �سورته لدى قاعدته املحافظة، يحاول »بولنتي« 
داخل  قوي  بنفوذ  يتمتع  الذي  ال�ساي«  »حفلة  تيار  من  التقرب 
احلزب اجلمهوري، بحيث يعتمد يف ذلك على ا�ستعرا�ض موؤهالته 
يف اإعداد املوازنات والتحكم يف االإنفاق، ف�ساًل عن تدينه ال�سخ�سي 

الذي يتقا�سمه مع تيار »حفلة ال�ساي«.
ومن النقاط التي قد ت�سب اأي�ساً يف م�سلحة »بولتني« وتوؤهله 
لتزكية احلزب اجلمهوري، قدرته على التوا�سل مع جميع االأطياف 
بدءًا من عنا�سر »حفلة ال�ساي« االأكرث ت�سددًا اإىل املعتدلني داخل 
احلزب، ولي�ض انتهاء بامل�ستقلني. هذا وي�ستطيع »بولنتي« خالل 
اأواًل ب�سبب  حملته االنتخابية تبني مواقف �سعبوية دون حرج؛ 
وثانياً  ب�سيط،  عمايل  و�سط  من  ينحدر  حيث  ال�سخ�سي،  تاريخه 
بالنظر اإىل قدرته التي اأثبتها عندما كان حاكماً لوالية »ميني�سوتا« 
احلركية  لدعم  املحافظة  واالأفكار  ال�سوق  قوانني  توظيف  يف 

االقت�سادية.

»هوكابي« و  »بولنتي«  خيارات اجلمهوريني بني 
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ال�سلطة والكرامة..
احمد ح�سن الزعبي  

اعتقد اننا مل نعد بحاجة 
اأو  �سيا�سيني  خرباء  اىل 
ا�سرتاتيجيني  حمللني 
بع�ض  يفكر  كيف  ملعرفة 
التعامل  يف  عرب  زعماء 
مع �سعوبهم، بقدر ما نحن 
نف�سيني  اطباء  اىل  بحاجة 
مف�ساًل  ك�سفاً  لنا  يقّدمون 
واأوهامهم  باأمرا�سهم 
وبالونات عظمتهم وعقدهم 
يحكمون  جعلتهم  التي 
الطريقة  بهذه  ال�سعوب 
و  الود  منزوعة  الب�سعة 

االحرتام..

***

كتبوا كلمة ارحل على حيطان اأزقتهم ،على مداخل بيوتهم ، على �سوارعهم، 
على   ، اأطفالهم  جبهات  على   ، خبزهم  اأرغفة  على   ، مرورهم  اإ�سارات  على 
اأكفهم، على روؤو�ض اأ�سابعهم ، على قم�سانهم، على جلودهم، على اأظافرهم، 
على م�سامات تعّرقهم، على اأنفا�سهم، مل يتبق �سيء مل يلفظ كلمة »ارحل« 
..ترى ماذا تبقى حتى يقتنع �ساحب ال�سيادة والفخامة وال�سخامة انه غري 

مرغوب به اىل هذا احلد!!!...
ا�ستمّد  وح�سب-  �سيا�سياً  زعيماً  ول�ست   – ولياً  اأو  قدي�ساً  كنت  لو  واهلل 
اأو  رعيتي  ان  للحظة  و�سعرت   ، النا�ض  من  ال  اهلل،  من  وكراماتي  �سلطتي 
رداءي  تعبدي...خللعت  طريقة  تعجبهم  ال  اأو  باإمامتي  يرغبون  ال  اأتباعي 
جهاًل  النا�ض  اأكرث  اىل  عكازي..وان�سممت  وك�سرت  حليتي  وحلقت  االأبي�ض 

وب�ساطة ورمبا �سياعًة..يف �سبيل ان اظفر بكرامتي ، وكرامتي فقط...
يا اخي ..اذا قالت الزوجة لزوجها »ارحل عني » ، ينت�سر الزوج ال�سرقي 
العربي لكرامته ويعلن ال »ت�سريح باإح�سان«..ما بالك باملاليني ينتظرون هذه 
الكلمة منذ �سهور ب�سلمية وتعّقل وذلك فقط من باب احرتام الع�سرة لي�ض ااّل 
..واالأخ ما زالت تاأخذه عزة القوامة و«الع�سمة«ال�سيا�سية والتفكري ببيت 

الطاعة ..اذًا انتظر قرار »اخُللع«..

***

قلت يف بداية املقال اننا مل نعد بحاجة اىل خرباء �سيا�سيني واإمنا اىل اطباء 
التعامل مع �سعوبهم.. العرب يف  الزعماء  يفكر بع�ض  لنعرف كيف  نف�سيني 
ا�سحب كالمي، اأعتقد اأننا بحاجة اىل عطارين يدلونا كيف نتعامل مع » لزقات 

الكوك�ض«.. 

احمد ح�سن الزعبي

حركة  قادة  ابرز  الزهار،  حممود  انتقد 
�سحافية  مقابلة  يف  غزة  قطاع  يف  حما�ض 
املكتب  لرئي�ض  ت�سريحات  الثالثاء  ن�سرت 
ال�سيا�سي للحركة خالد م�سعل حول »اعطاء 
موقف  يف  ا�سرائيل،  مع  للمفاو�سات  مهلة« 

ردت عليه قيادة احلركة يف دم�سق بحزم.
يف  املرونة  بع�ض  ابدى  م�سعل  وكان   
القاها  كلمة  يف  حلركته  ال�سيا�سي  املوقف 
لدى توقيع اتفاق امل�ساحلة مع حركة فتح 
يف الرابع من ايار/مايو اجلاري يف القاهرة 
ا�سرائيل  »اعطاء  امكانية  اىل  فيها  وا�سار 

فر�سة« من اجل
الفل�سطينية  للق�سية  حل  اىل  التو�سل   

بالتفاو�ض.
يف  املوقف  هذا  انتقد  الزهار  ان  اال   
»االخبار«  الثالثاء �سحيفة  ن�سرتها  مقابلة 

اللبنانية.
 وقال الزهار »موقف خالد م�سعل مل نكن 
نعلم به ومل ي�ست�سرنا فيه اأحد. بالتايل هذا 
موقف غري �سحيح. نحن مل نعط فتح يف يوم 
من االأيام فر�سة او تفوي�سا كي تفاو�ض عنا 

او عن ال�سعب الفل�سطيني«.
او  فو�سناها  اننا  يقول  »من  وا�ساف   
نفو�سها ملزيد من التفاو�ض فموقفه ال ميثل 

موقف احلركة«.
 و�سارع املكتب ال�سيا�سي حلما�ض ومقره 
ت�سريحات  على  بحزم  الرد  اىل  دم�سق 
لالنتقادات  نادر  علني  تبادل  يف  الزهار، 
بان�سباط  تعرف  التي  احلركة  قادة  بني 

اع�سائها.
 وقال عزت الر�سق ع�سو املكتب ال�سيا�سي 
االخ  ت�سريحات  »ان  بيان  يف  حلما�ض 
الزهار خطاأ، وال تعرب عن  الدكتور حممود 
خرقا  ومتثل  وموؤ�س�ساتها،  احلركة  موقف 
بها يف احلركة،  املعمول  التنظيمية  للتقاليد 
رئي�ض  بحق  عنه  ت�سدر  اأن  يجوز  وال 

احلركة وقائدها«.
 وا�ساف الر�سق ان الزهار »لي�ض خموال 
اأو  احلركة  رئي�ض  كلمة  على  بالتعليق 
هو  ال�سيا�سي  واملكتب  عليها،  اال�ستدراك 
تو�سيحات  باأية  املخولة  الوحيدة  اجلهة 
ت�سريحات  على  وجدت  ان  ا�ستدراكات  اأو 

القيادة«.

تكون  ان  نف�سه  الوقت  يف  نفى  انه  اال   
داخل  خالفا  تعك�ض  الزهار  ت�سريحات 
حركة  يف  خالف  ال  »ان  موؤكدا  احلركة، 
حما�ض، وانها تتمتع مب�سوؤولية عالية، وان 

قرارها واحد وموحد«.
�سالح  قال  غزة  يف  �سدر  بيان  ويف   
حلما�ض  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  الربدويل 
»من  تاأتي  والر�سق  الزهار  ت�سريحات  ان 
احلركي  اجل�سم  اطار  داخل  التلون  قبيل 
داخل  خالفات  اي  بدوره  نافيا  الواحد«، 
يف  موحدة  قيادة  هي  »التي  حما�ض  قيادة 
م�سعل  خالد  االخ  بقيادة  واخلارج  الداخل 

)رئي�ض املكتب ال�سيا�سي(«.
الدائرة  رئي�ض  وهو  الربدويل  و�سدد   
احلركة  »وحدة  على  حما�ض  يف  االعالمية 
برناجمها  ووحدة  ومتا�سكها  وقوتها 
على  وحفاظها  االحتالل  وجه  يف  املقاوم 
ما  وا�سفا  الفل�سطيني«،  ال�سعب  م�سلحة 
بني  خالفات  حول  االعالم  و�سائل  يف  ن�سر 
»كاذبة  اخبار  بانها  حركته  وقيادة  الزهار 

ومد�سو�سة

الإ�سالمية  املقاومة  حركة  �سعرت 
برياح  )حما�س(  الفل�سطينية 
التغيري ال�سيا�سي يف منطقة ال�سرق 
وت�ساحلت  لها  فانحنت  الأو�سط، 
حتاول  كما  فتح  حركة  غرميتها  مع 
تخفيف حّدة �سراعها مع اإ�سرائيل.

اامل�ساهد ال�سيا�سي« ـ القد�ض

اإمكانية  فكرة  من  اإ�سرائيل  ت�سخر 
يبدو  لكن  جلدها،  حما�ض  تغرّي  اأن 
االحتجاجات  بفعل  ممكن  التغيري  اأن 

التي تع�سف بالعامل العربي.
يف  مطمئنة  تبدو  حما�ض  اأن  ورغم 
معقلها ال�ساحلي بقطاع غّزة، اإال اأنها 
الرئي�ض  مع  املا�سي  ال�سهر  توا�سلت 
الفل�سطيني حممود عبا�ض الذي يحكم 
ال�سفة الغربية، واأبرم اجلانبان اّتفاق 
مع  خ�سومة  الإنهاء  فجائياً  م�ساحلة 

فتح ا�ستمّرت اأعواماً.
تكون  امل�ساحلة  اّتفاق  وبتوقيع 
التزامها  بالفعل  جّددت  قد  حما�ض 
بوقف الإطالق النار مع اإ�سرائيل. ومل 
تطلق اأي قذائف مورتر وال �سواريخ 
من غّزة منذ االعالن عن االّتفاق يوم 
لتتمّتع  املا�سي  )اأبريل(  ني�سان   27
املناطق  اأخطر  من  وهي  ـ  املنطقة 
هدوء  بفرتة  ـ  العامل  يف  احلدودية 

نادرة.
تعرب  مل  حما�ض  اأن  الوا�سح  ومن 
ال�سوري  للرئي�ض  الكامل  تاأييدها  عن 
اأ�سواأ  يواجه  الذي  االأ�سد،  ب�سار 
ا�سطرابات مدنية منذ توّليه الرئا�سة 
قبل 11 عاماً، وذلك على الرغم من اأن 
قياديني يف حما�ض  ت�ست�سيف  �سورية 

منذ ع�سر �سنوات.
تكّهنات  الفاترة  العالقات  واأثارت 
مكتبها  تنقل  قد  حما�ض  اأن  اإىل  ذهبت 
االإقليمي الرئي�سي من دم�سق، لتبتعد 
و�ستقّوي  اإيران.  فلك  عن  اأكرث  بذلك 
تربطها  بحكومات  عالقتها  حما�ض 
عالقات جيدة بالغرب مثل ال�سعودية 

وقطر وم�سر.
وتبدو حما�ض جاّدة هذه املرة وهي 
تنتهز فر�سة وتريد اأن تعطى فر�سة.
ويف  املنطقة  يف  لالعبني  ينبغي  وال 
توّجه  من  يقلقوا  اأن  العامل  باقي 

حما�ض اإىل نهج اأكرث اعتدااًل.
وترف�ض اإ�سرائيل ب�سدة اأي اقرتاح 
نهجها،  من  تخّفف  قد  حما�ض  باأن 
وت�سري اإىل اأن ميثاق تاأ�سي�ض احلركة 
تدمري  اإىل  بو�سوح  يدعو  االإ�سالمية 

اإ�سرائيل.
العديد  مثل  مثلها  اإ�سرائيل،  وتقول 
حما�ض  اإن  الغرب،  يف  حلفائها  من 
احلركة  واأن  »اإرهابية«،  منظمة 
و�سف  عندما  �سقطة  يف  وقعت 
حما�ض  يف  القيادي  هنّية  اإ�سماعيل 
القاعدة  تنظيم  بن الدن زعيم  اأ�سامة 
باأنه  اأمريكية  عملية  يف  قتل  الذي 
توقيع  قبيل  وذلك  عربي«،  »جماهد 

اّتفاق امل�ساحلة مع فتح.
حما�ض  يف  قياديني  اأن  املثري  ومن 
عن  باأنف�سهم  بالناأي  �سارعوا 
ت�سريحات هنّية التي اأثنى فيها على 

بن الدن وو�سفه فيها باأنه »�سهيدب.
املكتب  رئي�ض  م�سعل  خالد  وقال 
يف  يعي�ض  والذي  حلما�ض  ال�سيا�سي 
املنفى، اإنه يف ما يتعلق بنب الدن فاإن 
اجلميع يعلمون اأن حما�ض تختلف مع 
ة  وبخا�سّ االأمور،  بع�ض  يف  القاعدة 
ت�ستهدف  التي  التنظيم  عمليات 

مدنيني.
واأجرى م�سعل مقابالت يف االأ�سابيع 
يفعل  كان  مما  اأكرب  ب�سكل  املن�سرمة 

حري�ض  اأنه  اأي  عدة،  �سنوات  منذ 
على ما يبدو على اأن يظهر للعامل، ما 
التحديد  هو موقف حما�ض على وجه 

من ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط.
وعلى الرغم من اأن م�سعل مل يقر اأن 
اأنه  اإال  باإ�سرائيل،  �ستعرتف  حما�ض 
فل�سطينية  دولة  اإقامة  يريد  اأنه  اأكد 
وفاقاً حلدود ما قبل العام 1967، مما 
قد يوحي با�ستعداد احلركة اإىل قبول 

حقيقة اإ�سرائيل.
واأ�سار م�سعل اإىل اأنه �سيت�ساور من 
فل�سطينية  ف�سائل  مع  ف�ساعدًا  االآن 
مواجهة  �سبل  حول  اعتدااًل  اأكرث 
هجوماً  ي�سّن  لن  اإنه  وقال  اإ�سرائيل، 
بعد االآن من دون وجود توافق عليه.

قيادي  اأبو زهري وهو  �سامي  وقال 
اآخر يف حما�ض، اإن املراقبني يجب اأال 
يرّكزوا على ميثاق حما�ض الذي �سدر 
على  يحكمون  بل   ،1988 العام  يف 

احلركة يف �سوء ما يقوله قياديوها.
لكن كل هذا ال يلّبي معايري و�سعتها 
ال�سالم  ل�سنع  الدولية  الرباعية 
ت�سم  والتي  االأو�سط،  ال�سرق  يف 
الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي 
اإن  وتقول  ورو�سيا،  املتحدة  واالأمم 
باإ�سرائيل  تعرتف  اأن  يجب  حما�ض 
قبولها  اأرادت  ما  اإذا  العنف  وتنبذ 

ك�سريك لل�سالم.
عّلقت  التي  ـ  اإ�سرائيل  وبخالف 
امل�ستحّقات  حتويل  الفور  على 
عن  باالنابة  جتمعها  التي  املالية 
اّتفاق  ـ رّدًا على  الفل�سطينية  ال�سلطة 
فاإن  وحما�ض،  فتح  بني  امل�ساحلة 

االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة 
يراهنان على الوقت اأماًل من دون �سك 

يف اأن تكون حما�ض يف مرحلة حتّول.
اإعادة  على  حما�ض  حركة  واأجربت 
االحتجاجات  ب�سبب  اأوراقها  ترتيب 
هّزت  والتي  العربية،  املنطقة  يف 
النظام يف �سورية الذي يوّفر لها املالذ 
امل�سلمني  االإخوان  جماعة  وعّززت 
اأجنحة  اأحد  هي  وحما�ض  م�سر.  يف 
االأرا�سي  يف  امل�سلمني  االإخوان 
حلما�ض  ميكن  وال  الفل�سطينية. 
يقمع  الذي  ال�سوري  النظام  دعم 
وموقفها  �سورية  يف  االحتجاجات 

حمرج للغاية.
مغادرة  يف  تفّكر  اأنها  حما�ض  ونفت 
قد  اإنها  قالت  م�سادر  لكن  دم�سق، 

تفتح مكاتب جديدة يف اأماكن اأخرى.
�سورية  عن  انف�سال  اأي  و�سيبعد 
حما�ض ب�سكل اأكرب عن مع�سكر اإيران، 
لتقرتب  العربي  النطاق  اإىل  ويعيدها 
مثل  نفوذ،  لها  �سّنّية  دول  من  اأكرث 
اعتادت  والتي  وقطر  ال�سعودية 
ترف�ض  اأن  قبل  احلركة  متويل  على 

وا�سنطن ذلك.
اأين  اإىل  معرفة  للغاية  املبكر  ومن 
لكن  حما�ض،  العربي  الربيع  �سيقود 
احلركة  جتل�ض  اأن  اأحد  يتوّقع  ال 
مع  التفاو�ض  طاولة  اإىل  االإ�سالمية 
خطوة  كل  وتفح�ض  قريباً.  اإ�سرائيل 
اأن�سارها  ويرّوج  احلركة  تتخذها 

لق�سيتها.
رجب  الرتكي  الوزراء  رئي�ض  وقال 
لكم  اأبعث  »دعوين  اأردوغان:  طيب 
اأرى  ال  للغاية.  وا�سحة  بر�سالة 
يف  وذلك  اإرهابية«،  منّظمة  حما�ض 
الدولة  تركيا  دفعة كبرية وقوية من 
�سمال  حلف  يف  الوحيدة  االإ�سالمية 

االأطل�سي.
ت�سريحات  يف  اأردوغان  واأ�ساف 
اأ�سعدت حما�ض، لكنها زادت من تاأّزم 
»اإنها  اإ�سرائيل  مع  اأنقرة  عالقات 
بلدها  حماية  حتاول  مقاومة  حركة 

املحتّلب.

بوادر �سقاق يف حما�س

 الزهار ينتقد ت�سريحات م�سعل حول التفاو�ض مع اإ�سرائيل

هل ميكن اأن تغيرّ حما�ض جلدها؟ بعد ت�ساحلها مع فتح
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 21 القيامة  يوم  توقع  يف  بخطئه  اعرتف  اأن  بعد 
الأمريكي  واملذيع  املب�شر  عاد  املا�شي،  مايو/اأيار 
نهاية  كان  التاريخ  ذلك  اإن  ليقول  كامبينج  هارولد 
روحية واإن النهاية الفعلية �شتكون يف 21 اأكتوبر/

ت�شرين الأول املقبل.
الإذاعي  برناجمه  يف  عاماً(   89( كامبينج  وقال 
م�شاء الإثنني 23 مايو/اأيار »لن نغري التاريخ اأبدًا، 

بل نتعلم اأن علينا اأن نكون روحيني اأكرث يف ما
 يتعلق بذلك« ولكن »يف 21 اأكتوبر �شيدمر العامل، 
يوم  يف  �شيدمر  بل  الدمار  من  اأ�شهر   5 تكون  لن 

واحد«.
راديو«  »فاميلي  من  لأتباعه  كامبينج  واأ�شاف 
اإن اهلل »حمب ورحيم« وقرر عدم معاقبة الب�شرية 

بخم�شة اأ�شهر من الدمار.
اأكتوبر/ت�شرين   21 اإن  قلنا  »لطاملا  قائال  وتابع 
روحية  نفهم  مل  ولكننا  املق�شود،  اليوم  هو  الأول 
تاريخ 21 مايو/اأيار، فنحن نرى ذلك كاأمر روحي 

يح�شل ولي�س كاأمر ملمو�س«.
يطلقوا حملة  لن  اأتباعه  اإن  قال  كامبينج  اأن  غري 
اإعالمية وا�شعة يف الأ�شهر التي ت�شبق اأكتوبر، كما 
لوحات  ظهرت  حني  املا�شية  الأ�شابيع  يف  ح�شل 
اإعالنية يف كل اأنحاء العامل حتذر من نهاية الب�شرية 

يف 21 مايو/اأيار.
الأوىل  للمرة  العامل  نهاية  توقع  قد  كامبينج  كان 
فاإنه  ال�شّيئ،  �شجله  من  الرغم  وعلى   ،1994 عام 
جمع حوله عددًا من الأتباع الذين تخلوا عن منازلهم 
ومدخراتهم اعتقادًا منهم اأن العامل �شينتهي. واأ�شار 
اإىل اأنه ل ميلك اأية �شلطة روحية، بل ينقل ما جاء يف 

الإجنيل بح�شب قراءته له.
كان كامبينج قد توقع اأن يعود ال�شيد امل�شيح اإىل 
بني  يذهب  واأن  مايو/اأيار  ال�شبت 21  يوم  الأر�س 
2 و3% من �شكان العامل اإىل اجلنة، بينما �شيواجه 
الباقون اأ�شهرًا من البالء قبل اأن ميوتوا  حني تدمر 

الأر�س

اثار خرب اعتقال ال�شرطة الدينية ال�شعودية 
ل�شيدة �شعودية لنها قادت بنف�شها �شيارتها يف 
الريا�س ده�شة ال�شعب المريكي الذي اكت�شف 
املنطقة  يف  له  احلليفة  الدول  اهم  احدى  ان 
 ... الو�شطى  القرون  بقوانني  حتكم  زالت  ل 
يتندر   ) نكتة   ( اىل  العتقال  حادثة  وحتولت 
 ) �شو  التووك   ( برامج  يف  المريكيون  عليها 
يف  مت  ال�شعودية  ال�شيدة  اعتقال  وان  خا�شة 
الوقت نف�شه الذي �شعدت فيه �شيدة امريكية 
ان  والطرف   ... الدولية  الف�شاء  مركبة  اىل 
حمطة  فيها  مبا  ال�شعودية  العالم  و�شائل 
العربية مل تتطرق اىل الف�شيحة لنها من�شغلة 

باثارة ال�شارع ال�شوري
ال�شعودية   نا�شطون   طالب  نيويورك   يف 
والتي  فورا  ال�شعودية  ال�شيدة  عن  بالفراج 
قيادة  على  املفرو�س  احلظر  حتدت  كانت 
الن�شاء لل�شيارات وبثت فيديو على اليوتيوب 
»هيومان  جماعة  اأخريات.وقالت  لت�شجيع 
ال�شرطة  ان  لها  تقرير  يف  ووت�س«  رايت�س 
منزلها  من  ال�شريف  منال  اعتقلت  ال�شعودية 
بتهمة  الدمام  �شجن  يف  واحتجزتها  الحد  يوم 
واثارة  اخلارج  يف  اململكة  �شمعة  اىل  ال�شاءة 
الراأي العام.ول يوجد يف اململكة املحافظة اأمر 
مكتوب يحظر على الن�شاء قيادة ال�شيارات لكن 
القانون ال�شعودي يحتم ان ي�شتخدم املواطنون 
رخ�شة ت�شدر حمليا ول ت�شدر هذه الرخ�شة 
على  حظر  فر�س  عمليا  يعني  ما  وهو  للن�شاء 

قيادتهن ال�شيارات
يف  ال�شيارات  قيادة  ال�شريف  منال  وتعلمت 
الذي  الفيديو  واجتذب  املتحدة.  الوليات 
يف  اخلرب  يف  �شيارتها  تقود  وهي  ي�شورها 
اأكرث من 500  املنطقة ال�شرقية املنتجة للنفط 
كري�شتوف  ايام.وقال  ثالثة  خالل  م�شاهد  األف 
ويلكي وهو باحث متخ�ش�س يف �شوؤون ال�شرق 
ووت�س  رايت�س  هيومان  جماعة  يف  الو�شط 
اأ�شرتها  اأفراد  بها  امراأة قادت �شيارة  »اعتقال 
ثم عر�شت ذلك على النرتنت يفتح الباب امام 
الواقع  ال�شعودية بل يف  العربية  اململكة  ادانة 
لل�شخرية منها يف �شتى انحاء العامل.«واأ�شاف 
كان  كلما  ال�شجن  يف  مكوثها  مدة  طالت  »كلما 
اأكرث  هذا.«وطالب  تعلل  ان  اململكة  على  لزاما 
من 550 �شعوديا بالفراج عن منال ال�شريف يف 

التما�س موجه اىل العاهل ال�شعودي امللك عبد 
في�شبوك. موقع  على  ن�شر  العزيز  عبد  بن  اهلل 
اعتقادهم  عن  اللتما�س  على  املوقعون  وعرب 
الن�شاء  قيادة  ق�شية  حل�شم  الوقت  حان  بانه 
لل�شيارات وطالبوا بقانون وا�شح يحدد ما اذا 
كان ذلك حمظورا ام مباحا وتهدف احلملة التي 
قيادة  الن�شاء  تعليم  اىل  ال�شريف  منال  بداأتها 
القيادة  يف  البدء  على  وت�شجيعهن  ال�شيارات 
وا�شتخدام  حزيران  يونيو   17 من  اعتبارا 

رخ�س القيادة ال�شادرة لهن من اخلارج
�شعودي  دين  عامل  هاجم  اخر  �شعيد  على 
ال�شعودي  العهد  ويل  من  ومقرب  مت�شدد 
قيادة  يعتزمن  اللواتي  الن�شاء  الثنني  يوم 
من  ع�شر  ال�شابع  يف  اململكة  يف  �شياراتهن 
ال�شيخ  موتهن.وقال  ومتنى  املقبل،  ال�شهر 
عبد الرحمن الرباك تعليقا على دعوة �شيدات 
�شعوديات اىل قيادة ال�شيارات يف ال�شابع ع�شر 

عليه  عزمن  ما  »اإن  املقبل  يونيو/حزيران  من 
هو منكر، وهن بذلك ي�شبحن مفاتيح �شر على 
امل�شتغربات  »بالن�شاء  البالد«، وو�شفهن  هذه 
الرباك،  البالد«.وقال  هذه  لتغريب  ال�شاعيات 
الذي كان اأفتى بهدم الكعبة وبناءها مره اأخرى 
لتفادي الختالط بني اجلن�شني يف ت�شريح ن�شر 
على مواقع الكرتونية، اأن هذه »احلملة قامت 
اهلل  ولكن  ال�شنني  بع�شرات  قبلهن  ن�شاء  بها 
اأحبط كيدهن، ولعل ن�شبة منهن قد ماتت ومل 
تفرح مبا تريد، و�شيمنت اإن �شاء اهلل ولن يفرحن 
بذلك«.واأ�شاف الرباك اأن هيئة الأمر باملعروف 
»�شوف  الدينية«  »ال�شرطة  املنكر  عن  والنهي 
يقومون مبنع قيادة الن�شاء لل�شيارة«.ي�شار اىل 
لل�شيارات،  الن�شاء  قيادة  متنع  ال�شعودية  ان 
خا�شة  اململكة،  داخل  جدل  تثري  م�شاألة  وهي 
مع انتهاك ن�شاء لهذا القرار، واعتقال ال�شلطات 

موؤخرا ل�شيدات بادرن اىل قيادة �شياراتهن

مب�شر اأمريكي: اآخر كالم.. 21 اأكتوبر املقبل موعد نهائي ليوم القيامة

ف�شيحة اعتقال و�شجن �شيدة �شعودية النها قادت �شيارتها 
االمريكي ال�شعب  وغ�شب  ده�شة  تثري  الريا�ض  يف 

هل يحتج على املو�شيقى ال�شرقية
 واالأكالت العربية؟

 تريي جونز ينوي
 »التظاهر« يف املهرجان 

العربي يف ديربورن    

اأمام  الأخرية  »تظاهرته«  بعد  ديربورن  مدينة  اىل  بالعودة  لوعده  تنفيذا 
املبنى البلدي يف 29 ني�شان املا�شي، اأعلنت منظمة »�شتاند اأب اأمريكا« التي 
خالل  املدينة  اىل  يعود  �شوف  الأخري  اأن  جونز  تريي  املتطرف  الق�س  يراأ�شها 
وفق  القادم،  )يونيو(  حزيران   17 يف  الدويل«  الأمريكي  العربي  »املرهجان 

تقارير متنوعة امل�شادر.
بـ«رجل  جونز  و�شف  قد  اأورايلي  جاك  ديربورن  مدينة  بلدية  رئي�س  وكان 
اأبناء  معظم  هجره  بعدما  الأموال  جلمع  كمنرب  زياراته  ي�شتخدم  عدائي« 

رعيته.
فاإنه  جلونز  »في�شبوك«  الجتماعي  التوا�شل  �شفحة  على  جاء  ما  ووفق 
ينوي التظاهر من 6.30-8.30 م�شاء يوم 17 حزيران خالل فعاليات املهرجان 
غري  ومن  التظاهرة  هذه  اىل  معه  املوؤيدين  من  املزيد  جلب  وينوي  العربي 
املعروف فيما اذا كان جونز �شيحتج على م�شاهد الرق�س واملو�شيقى ال�شرقية 
خالل املهرجان اأو على ب�شطات باعة الأكالت العربية انطالقا من احتجاجه باأن 
العرب وامل�شلمني يف اأمريكا ل يرتادون املاكدونالد وذلك بعدما اأيقن اأن بحثه 

عن »ال�شريعة« و«اجلهاد« مل يوؤد اىل العثور على اأي اأثر لهما يف هذه املدينة.

املحامي عبد حمود يوؤدي الق�شم 
كم�شاعد للمدعي العام الفدرايل 
القانوين  الق�شم  حمود  عبد  الأمريكي  العربي  والنا�شط  املحامي  اأدى 
تيودور  مبنى  يف  مي�شيغن    �شرق  لقطاع  الأمريكي  العام  للمدعي  كم�شاعد 

ليفن يف مدينة ديرتويت.
وعقد مرا�شم الق�شم القا�شي جريالد روزين بح�شور فعاليات من اجلالية 
العربية وم�شوؤولني من مكتب املدعي العام الأمريكي ومن مكتب املدعي العام 
ملقاطعة وين الذي كان حمود يرتاأ�س فيه ق�شم مكافحة الحتيال العقاري. 

وح�شر احلفل والدة حمود وزوجته منى وجناله م�شطفى ومازن.
ماكويد  بارباره  مي�شيغن  �شرق  لقطاع  الأمريكي  العام  املدعي  وقدمت 
حمود وا�شفة اإياه »مبحامي الدعاء البارز الذي ميتلك اخلربة واملهارات 
اأف�شل  خدمة  على  �شت�شاعدنا  التي  املهمة  وبال�شافة  العالية  القانونية 

ملواطنينا«.
وقالت ماكويد لغربة نيوز  »ان ان�شمام حمود ايل يجلب ثروة من اخلربة 

يف جمال العمل الق�شائي«.
لهذه  جدا  متحم�س  »انني  فيها:  قال  كلمة  الق�شم  اأدائه  بعد  حمود  والقى 
اأمريكي«.  عام  مدعي  كم�شاعد  العامة  خدمتي  موا�شلة  اأجل  من  الفر�شة، 
وتلقى حمود �شهادة تقديرية من ال�شرطة ال�شرية المريكية يف تقدير خا�س 
وهذه  القوانني،  تطبيق  م�شوؤوليات  جمال  يف  املتفوقة  وم�شاهماته  جلهوده 

ال�شهادة �شادرة عن ال�شلطات الفدرالية من العا�شمة وا�شنطن.
وقال القا�شي روزين اإن تعيني حمود كان خطوة مهمة بالنظر اىل موؤهالته 
وب�شبب اأهمية وجود عربي يف مكتب املدعي العام الأمريكي. واأ�شاف: هنالك 
منا�شب  يف  للخدمة  الأمريكية  العربية  اجلالية  اأفراد  من  املزيد  اىل  حاجة 

م�شابهة. وردت املدعي العام الأمريكي ماكويد بالتاأكيد على هذه احلاجة.
�شينظم  مي�شيغن«  يف  المريكية  العربية  املوؤ�ش�شات  »كونغر�س  اأن  يذكر 
حفل ا�شتقبال خا�س تكرميا حلمود مبنا�شبة توليه املن�شب اجلديد، وذلك 

يف ال�شهر القادم.
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اأحيى مئات العرب والفل�سطينيني الذكرى ال�سنوية الـ63 للنكبة، يف املهرجان 
الفل�سطينيني  و«�سبكة  فل�سطني-مي�سيغن«  »مكتب  نظمه  الذي  اخلطابي 
الأمريكيني«، م�ساء ال�سبت املا�سي، يف مدينة ليفونيا  واعت�سام  اجلالية العربية 

امام مقر المم املتحدة فى نيويورك .
الإعالمية  الأبي�ص  البيت  ملرا�سلي  ال�سابقة  العميدة  تكرمي  اللقاء  يف  ومت 
هيلني توما�ص، وقلدها رئي�ص »مكتب فل�سطني-مي�سغن« ح�سن نعوا�ص جائزة 
»ال�سجاعة التي ل تلني«. وقال نعوا�ص »اإن مكتب فل�سطني يكرم توما�ص بجائزة 
املتنفذين  اأمام  احلقيقة  قول  يف  الثابتة  ل�سجاعتها  تلني«  ل  التي  »ال�سجاعة 
غري  اأ�سئلة  طرحت  التي  الوحيدة  ال�سحافية  كانت  لقد  ال�سلطة،  واأ�سحاب 
النووي  ال�سالح  العامل عندما قالت: ماذا عن  اأعظم قوة يف  مريحة على رئي�ص 

الإ�سرائيلي، يا �سيادة الرئي�ص؟«.
وقدم الطالب ح�سني بزي لتوما�ص جائزة »اإجناز احلياة« باإ�سم طالب »ثانوية 

فورد�سون«، يف ديربورن.
 توما�ص بداأت كلمتها بالتعبري عن اإميانها العميق »بحق عودة الفل�سطينيني اإىل 
بيوتهم واأوطانهم«، واعتربت اأن الثورات العربية، اأو ما ا�سطلح على ت�سميته 
اأن  واأملت  الإ�سرائيلي،  الحتالل  من  الفل�سطينيني  �ستحرر  العربي«،  »الربيع 
ينت�سر الثائرون يف ليبيا واليمن و�سوريا.. من اأجل احلرية والدميقراطية »لأن 
ذلك �سي�ساعد الفل�سطينيني على انعتاقهم وحتررهم من الحتالل الإ�سرائيلي«. 
واأ�سافت منتقدة قمع الأنظمة العربية ل�سعوبها: »اإنه من ال�سعب تقبل ما يقوم 
به القذايف يف ليبيا والأ�سد يف �سوريا، فكالهما يريد احلفاظ على احلكم مهما كانت 

الثمن«.
والالم�سروط  الكامل  ودعمها  املتحدة  الوليات  �سيا�سات  توما�ص  واأدانت 
لإ�سرائيل، وهو الأمر الذي يجعل الدولة العربية تتعنت يف مفاو�سات ال�سالم، 
وقالت »اإن الإ�سرائيليني يعرفون كيف يحققون اأهدافهم مب�ساعدة اأمريكا، بدون 

اأن يقوموا برد اجلميل لها«.
الأوىل  احلديث،  تاريخهم  يف  نه�ستني  عرفوا  العرب  فاإن  توما�ص  وبراأي 
الدول  قبل  من  اإجها�سها  مت  وقد  املا�سي،  القرن  من  الع�سرينات  بدايات  يف 
ال�ستعمارية، وخا�سة فرن�سا وبريطانيا، يف اأعقاب اكت�ساف النفط. والثانية هي 
الأوقات الراهنة، حيث يقاتل النا�ص ويدفعون اأثمانا كبرية من اأجل حتقيق ما 

يتطلعون له.
وراأت توما�ص اأن »الإ�سرائيليني مازالوا يحتلون الأرا�سي الفل�سطينية خمالفني 

بذلك جميع القوانني الدولية، وهو اأمر مل ليكن ليتم بدون دعم الأمريكيني«.
الدميقراطي«  الوطني  »املجل�ص  حلزب  العام  ال�سكرتري  و�سف  ناحيته،  من 
تناه�ص  العربية  ال�سعوب  »لأن  باملختلفة  الـ63  الذكرى  عبدالفّتاح  عو�ص 

الديكتاتورية والف�ساد، ويتجهون اإىل كتابة ف�سل جديد يف التاريخ«.
املمار�سات  على  ال�سوء  الداخل،  فل�سطينيي  من  وهو  عبدالفتاح،  واألقى 
لتمزيق  الإ�سرائيلية  الدولة  موؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  امل�ستمرة  وال�سيا�سات 
اأو�سال ال�سعب الفل�سطيني، »خا�سة جلهة ال�سغط والت�سييق على الفل�سطينيني 

داخل اخلط الأخ�سر، لعزلهم عن بقية الفل�سطينيني يف ال�سفة ويف ال�ستات«.
الفل�سطينية  بهويتهم  متم�سكون  الداخل  »فل�سطينيي  اأن  عبدالفتاح  واأكد 
وبوحدة م�سريهم واأهدافهم مع بقية اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، واأنهم بدورهم 
خمتلفة،  عناوين  حتت  الإ�سرائيلية،  ال�سلطات  وتع�سف  قمع  اإىل  يتعر�سون 
اأعمالهم  حما�سرة  عرب  واأخرى  للدولة،  بالولء  الت�سكيك  عناوين  حتت  مرة 

ون�ساطاتهم«.
الذكرى  اإحياء  يواظبون على  اإ�سرائيل  يف  »الفل�سطينيني  اأن  ونوه عبدالفتاح 
ال�سنوية للنكبة رغم اأنف ال�سلطات الإ�سرائيلية، التي حاولت �سن قانون، يدعى 
»قانون اإحياء النكبة«، يعاقب كل من يحيي اأو ي�سارك يف الأن�سطة والفعاليات 
ذلك  اأ�سقط م�سروع  الفل�سطينيون  اأبداه  الذي  ال�سمود  اأن  واأكد  العالقة«.  ذات 

القانون.
بدورها، الأ�ستاذة امل�ساعدة لدى »جامعة جورج تاون« واملحامية يف جمال 
حقوق الإن�سان نورا عريقات نا�سدت، عرب �سريط فيديو، الفل�سطينيني يف جميع 
اأنحاء العامل، من اأجل العمل مع بع�سهم البع�ص مل�ساندة الق�سية الفل�سطينية، 
النتائج  اأف�سل  لتحقيق  الأمريكيني«  الفل�سطينيني  »�سبكة  عرب  واندماجهم 

املرجوة.
وقالت عريقات: »نريد قادة ميكن العتماد عليهم. نريد حكومة دميقراطية، 
ونريد اأن نكون جزءا من املجل�ص الوطني الفل�سطيني، ونريد اأن نكون موجلني 

يف امل�سهد ال�سيا�سي الفل�سطيني الوطني«.
اأزياء  عر�ص  الفل�سطينيات  الن�ساء  من  جمموعة  قدمت  الحتفال  نهاية  ويف 
ترميز  يف  مفتاح،  حمل  على  وتناوبن  الفل�سطينية،  املناطق  ملختلف  تقليدية، 
وتقليد متبع، للتاأكيد على حق العودة، وعدم التفريط به.ويف نيويورك اعت�سم 

املئات من اجلالية العربية ت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني امام المم املتحدة 
وحتدث منظمي الوقفة وطلبو من المم املتحدة الوقفة مع ال�سعب العل�سطيني  

واحقاق حقوق ال�سعب الفل�سطيني واقامة دولته امل�ستقلة
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كلينتون  هيالري  الأمريكية  اخلارجية  وزيرة  قالت 
اإن نحو 1000 �سخ�ص قتلوا يف حملة لقمع املتظاهرين 
ب�سار  الرئي�ص  بالدميقراطية يف �سوريا ودعت  املطالبني 

ال�سد لوقف العنف. 
وقالت كلينتون يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع نظريها 
الربيطاين وليام هيج »هذه الوح�سية ل بد اأن تتوقف ول 

بد لمال ال�سعب ال�سوري امل�سروعة اأن حترتم.« 
واأ�سافت قائلة »وزير اخلارجية هيج واأنا متطابقان 

متاما يف ر�سالتنا ايل حكومة ال�سد.« 
والعتقالت  والتعذيب  القتل  »اأوقفوا  تقول  وم�ست 
واملحتجزين.  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  كل  �سراح  واطلقوا 
ابداأوا يف ال�ستجابة للمطالب امل�ستحقة عليكم من اأجل 

عملية لتغيريات دميقراطية �ساملة وذات م�سداقية«. 
وقالت كلينتون »الرئي�ص ال�سد يواجه خياران، فهو 
ميكنه  او  الدميقراطية..  ايل  النتقال  يقود  ان  ميكنه 
يتنحى  ان  اخلمي�ص-  يوم  اوباما  الرئي�ص  قال  -مثلما 
العملية  تلك  قيادة  يبداأ  مل  اذا  اأنه  �سك  ل  لكن  جانبا، 

�سغطا  �سيواجه  نظامه  لة فان  عز و
متوا�سلني ومتزايدين«. 

اأعرب  جهته،  من 
هيغ عن ارتياحه 

للعقوبات الإ�سافية التي قرر الحتاد الأوروبي فر�سها 
يف  معاونيه  كبار  من  وعدد  ال�سوري  الرئي�ص  على 
حماولة حلمل ال�سلطات ال�سورية على التوقف عن قمع 

املتظاهرين املعار�سني للحكومة. 
اخلا�سعني  الأ�سخا�ص  عدد  زيادة  اأن  »اأعتقد  وقال: 
لي�سمل  ال�سفر  حظر  قرار  وتو�سيع  اأر�سدتهم  لتجميد 
يزال  ما  القمع  لأن  ال�سحيح  القرار  هو  �سوريا  رئي�ص 

م�ستمرا«. 
وحدد هيغ املطلوب من ال�سلطات ال�سورية بقوله »من 
املهم ال�سماح بخروج املظاهرات ال�سلمية والإفراج عن 
املعتقلني ال�سيا�سيني وامل�سي يف طريق الإ�سالحات بدل 

من القمع«. 
على  بتحد  ال�سورية  احلكومة  ردت  اخر  جانب  على 
من  عدد  على  عقوبات  فر�ص  الأوروبي  الحتاد  قرار 
ب�سار  الرئي�ص  راأ�سها  على  ال�سورية،  ال�سخ�سيات 

الأ�سد. 
الر�سمية  الأنباء  وكالة  ن�سبت  و 
م�سدر  اإىل  )�سانا( 
ر�سمي قوله اإن 
يا  ر �سو

ت�ستنكر وتدين العقوبات الأوروبية �سدها و�سد �سعبها، 
يف وقت ت�سعى فيه حلفظ اأمن البالد والنخراط يف حوار 
يف  الإ�سالحات  خطط  ا�ستكمال  اإىل  يوؤدي  �سامل  وطني 
وفق  والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية  املجالت 

الربنامج الزمني الوطني املحدد لها. 
واأ�ساف امل�سدر اأن قرارات الحتاد الأوروبي �ساأنها 
�ساأن القرارات التي اأ�سدرتها الوليات املتحدة ت�ستهدف 
الداخلية،  �سوريا  �سوؤون  يف  ال�سافر  التدخل  بو�سوح 
وحماولة زعزعة اأمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات 
�سعبها، وتابع امل�سدر »لقد لعبت بريطانيا وفرن�سا دولتا 
الدور  بيكو  �سايك�ص  اتفاق  القدمي و�ساحبتا  ال�ستعمار 
مكرتثتني  غري  القرارات  هذه  ا�ست�سدار  يف  الأ�سا�سي 

باأمن وم�سالح �سعب �سوريا و�سعوب املنطقة«. 
بان  ثقته  عن  املعلم  وليد  اخلارجية  وزير  اعرب  كما 
الأ�سد  وان  اقوى،  احلالية  الأزمة  من  »�ستخرج  بالده 
�سيبقى رئي�سا« ، حيث قال وزير اخلارجية ال�سوري وليد 
املعلم اإن الحتاد الأوروبي اأخطاأ بفر�ص هذه العقوبات 
بامل�سالح  �ست�سر  اأنها  اإىل  م�سريا  الأ�سد،  الرئي�ص  على 

الأوروبية بالقدر الذي ت�سر به م�سالح �سوريا. 
اأن  الر�سمي  التلفزيون  مع  مقابلة  يف  املعلم  واأ�ساف 
دم�سق لن تقف مكتوفة الأيدي جتاه هذا الإجراء الذي 

اعتربه »�سفحة �سوداء جديدة يف تاريخ اأوروبا«. 
وتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات �سد بالده، لكنه قال 

اإن اأي اإجراءات لن ت�سل اإىل حد العمل الع�سكري. 
هذه  من  �ستخرج  �سوريا  باأن  ثقته  الوزير  واأكد 

الأزمة وهي اأقوى، واأن الأ�سد �سيظل رئي�سا لها. 
املعار�ص  الإلكرتوين  �سام  موقع  بث  وميدانيا، 
�سورا قال اإنها ملظاهرة يف حي بابا عمرو يف مدينة 
حم�ص هتف خاللها املحتجون ب�سعارات تطالب 

باإ�سقاط النظام فيما �سموه اأ�سبوع احلرية. 
مقطع  املوقع  َبث  درعا  مدينة  ومن 
فيديو اآخر ُيظهر عربات ع�سكرية حتيط 
باملدينة، وهو ما قال م�سورو ال�سريط 
اإنه تفنيد للرواية الر�سمية التي قالت 
من  ان�سحبت  قد  اجلي�ص  قوات  اإن 
املدينة. كما اأظهر ال�سريط اأن تاريخ 
الت�سوير كان يوم الثنني الـ23 من 

مايو/ اأيار احلايل. 

واالعتقاالت  والتعذيب  القتل  :اأوقفوا  كلينتون 
واطلقوا �سراح كل ال�سجناء ال�سيا�سيني واملحتجزين
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مع  اليمني  للرئي�ص  موالية  قوات  ا�شتبكت 
معار�شي الرئي�ص علي عبد اهلل �شالح بعد يوم من 
تراجعه عن توقيع اتفاق لتنحيه عن ال�شلطة مت 
التو�شل اليه بو�شاطة خليجية.وتلقي اال�شتباكات 
على  ال�شكوك  من  مبزيد  �شنعاء  يف  وقعت  التي 
لالزمة  �شيا�شي  حل  اىل  التو�شل  احتماالت 
امل�شتمرة منذ ثالثة اأ�شهر حيث يطالب متظاهرون 
منذ  امل�شتمر  �شالح  حكم  بانهاء  �شباب  يتزعمهم 
33 عاما.وقال �شاهد عيان يف ا�شارة اىل زعيم قبلي 
قوي انحاز اىل املحتجني »تدور ا�شتباكات عنيفة 
وتبادل كثيف الطالق النار بني القوات احلكومية 
�شهود  االحمر.«وقال  »�شادق«  ال�شيخ  وحر�ص 
عيان ان �شخ�شا قتل وا�شيب 15 اأحدهم �شحفي 
يعمل يف وكالة االنباء اليمنية »�شباأ«.وقالت قناة 
خم�شة  ان  للمعار�شة  املوؤيدة  التلفزيونية  �شهيل 
يت�شن  قتلوا وا�شيب 35. ومل  االحمر  من حر�ص 

التاأكد من م�شدر م�شتقل من هذا التقرير
وجاءت اال�شتباكات التي حطمت بع�ص النوافذ 
ال�شلطة  نقل  اتفاق  انهيار  بعد  »�شباأ«  مكاتب  يف 
الذي كان من املقرر ان يوقعه �شالح االحد وكان 
�شيمنحه ح�شانة من املحاكمة وي�شمن له خروجا 
انها  بيان  يف  االمريكية  ال�شفارة  كرميا.وقالت 

اأغلقت الق�شم القن�شلي امام اجلمهور ملدة يومني 
الوا�شح. غري  االمني  الو�شع  ب�شبب  االقل  على 
النار  باطالق  االحمر  رجال  احلكومة  واتهمت 
االحمر  مكتب  وقال  �شباأ.  ومبنى  مدر�شة  على 
منعها  عندما  النار  فتحت  احلكومية  القوات  ان 
حرا�شه من دخول مدر�شة قال االحمر ان املوالني 

كانوا يقومون بتخزين ا�شلحة بها
جنوبي  اإب  يف  النار  موالون  م�شلحون  وفتح 
العا�شمة على مقر حزب اال�شالح اال�شالمي وهو 
اأكرب ع�شو يف ائتالف املعار�شة.و�شبق اأن تراجع 
ال�شلطة  من  خلروجه  تهدف  اتفاقات  عن  �شالح 
لكن تغيري موقفه االحد كان من اأ�شد حاالت تبديل 

مواقفه و�شوحا غلى ما يبدو وجاء بعد ان حا�شر 
يف  وعرب  غربيني  دبلوما�شيني  موالون  م�شلحون 
�شاعات. عدة  املتحدة  العربية  االمارات  �شفارة 
التعاون  ملجل�ص  العام  االمني  ال�شفارة  يف  وكان 
جهود  قاد  الذي  الزياين  اللطيف  عبد  اخلليجي 
دول  وعدة  املتحدة  الواليات  و�شفراء  الو�شاطة 
ق�شر  اىل  التوجه  من  الو�شطاء  ومنع  اوروبية. 
االتفاق.ويف  توقيع  املقرر  من  كان  حيث  الرئا�شة 
وبعد  هليكوبرت.  بطائرة  نقلهم  تعني  الحق  وقت 
ذلك �شحبت الدول اخلليجية مبادرتها م�شرية اىل 

عدم توفر الظروف املالئمة
واعتذر �شالح لدولة االمارات العربية املتحدة 
االجنبية  احلكومات  بع�ص  لكن  االثنني  اليوم 
وزيرة  التوقيع.وقالت  لرف�شه  االنتقاد  له  كالت 
وقت  يف  كلينتون  هيالري  االمريكية  اخلارجية 
االن  هو  �شالح  »الرئي�ص  االحد  ام�ص  متاأخر 
االقوال  يقرن  اأن  يرف�ص  الذي  الوحيد  الطرف 
الوفاء  على  نحثه  »نحن  باالأفعال.«وا�شافت 
بالتزامه املتكرر بنقل ال�شلطة ب�شكل �شلمي ومنظم 
اليمني.  لل�شعب  ال�شرعية  االرادة  تنفيذ  و�شمان 
احلاكم  احلزب  موقع  االن.«ونقل  التحرك  وقت 
اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤول  عن  االنرتنت  على 
اليمنية رف�شه انتقاداتها وقوله ان املبادرة �شاأن 
مفرو�شة  حلوال  يقبل  ال  اليمن  وان  داخلي  ميني 

من اخلارج اأو اأو تدخال يف �شوؤونه الداخلية
وانتقد االحتاد االوروبي �شالح لرف�شه توقيع 
االتفاق قائال ان الدول االع�شاء �شتعيد النظر يف 
�شيا�شاتها ب�شاأن اليمن واتهمت فرن�شا �شالح باأنه 
من  الغرب  ملخاوف  م�شوؤول«.وا�شتغالال  »غري 
امل�شوؤولية  املعار�شة  �شالح  حمل  فو�شى  وقوع 
اليمن  وقع  اذا  انه  من  وحذر  االتفاق  انهيار  عن 
يف حرب اهلية ف�شتكون املعار�شة م�شوؤولة عنها 
تيودور  االمني  املحلل  الدماء.وقال  اإراقة  وعن 
ب�شاأن  جادا  لي�ص  »�شالح  دبي  يف  كارا�شيك 
اخلروج من ال�شلطة. وهذا جزء من ا�شرتاتيجيته 
من  البالغ  �شالح  اأن  م�شيفا  ال�شلطة«  يف  للبقاء 
انه �شريك  اليه على  العمر 69 عاما مل يعد ينظر 
من  يتمكن  »قد  كارا�شيك  بالثقة.وتابع  جدير 
الت�شبث بال�شلطة لكن ال�شغط من اخلارج �شيكون 
كثيفا االن اإىل حد ميكن معه القول اإن اأيامه باتت 
حادث  ميني  رئا�شي  م�شدر  معدودة.«وو�شف 
وغري  م�شوؤول  »غري  باأنه  االحد  ام�ص  ال�شفارة 
م�شتهدفا.  يكن  مل  ات  �شفري  ان  قال  لكنه  مقبول« 
كانوا  الذين  االخرين  الدبلوما�شيني  اىل  ي�شر  ومل 
نائب  وهو  �شوفان  اأحمد  ال�شفارة.وقدم  داخل 
�شابق لرئي�ص الوزراء و�شارك يف حمادثات انتقال 
احتجاجا  احلاكم  احلزب  من  ا�شتقالته  ال�شلطة 

على احلادث

غربة نيوز - 

ال�شادر  عددها  يف  اليوم؛  اأخبار  �شحيفة  نقلت 
اليوم الثالثاء، عن املكتب االإعالمي لل�شيخ �شادق 
م�شائخ  -�شيخ  االأحمر  ح�شني  بن  عبداهلل  بن 
اأم�ص  اأقدم  �شالح  الرئي�ص/  اأن  قوله  حا�شد- 
احل�شبة  منطقة  يف  الو�شع  تفجري  على  االثنني 
حول منزل ال�شيخ/ عبداهلل بن ح�شني االأحمر بعد 
ع�شكرية  با�شتحداثات  اأ�شابيع  عدة  ومنذ  قام  اأن 
اأماكن قريبة من  وح�شد جماميع م�شلحة يف عدة 

املنزل.
اأوردته  الذي  االعالمي  املكتب  بيان  واأ�شار 
للمواجهات  امل�شببة  البداية  اأن  اإىل  ال�شحيفة: 
الغادرة متثلت يف اإدخال كتائب اأمنية وع�شكرية 
ال�شيخ/  ملنزل  املجاورة  الرماح  مدر�شة  اإىل 
اخلا�شة  احلرا�شة  حاولت  وحينما  عبداهلل، 
املجاميع  تلك  با�شرتهم  ذلك  من  منعهم  باملنزل 
عدة  يف  املزروعون  النظام  وبالطجة  الع�شكرية 
ا�شتدعى  الذي  االأمر  الر�شا�ص،  باإطالق  اأماكن 
تلك  مع  والتعامل  النف�ص  عن  للدفاع  التحرك 

االعتداءات.
املواجهات  وقوع  مبجرد  اأنه  اأو�شح  البيان 
عبداهلل  ال�شيخ/  اأ�شرة  حمبي  من  العديد  هب 

للدفاع وامل�شاركة يف �شد االإعتداء الغادر، م�شيدًا 
التي  اجل�شيمة  والت�شحيات  البطولة  باالأدوار 
قدمتها حرا�شة ال�شيخ/ عبداهلل وحمبيه، مرتحماً 
على اأرواح ال�شهداء الذين �شقطوا يف هذا االإعتداء 

االإجرامي.
الغري  اله�شتريية  الت�شرفات  املكتب  واأدان 
معهم  واملتورطني  واأوالده  �شالح  لعلي  م�شئولة 
ووكيله  امل�شري  ر�شاد  الداخلية  وزير  اأمثال 
يف  جاء  ما  بح�شب   – القو�شي  اهلل  عبد  حممد 
واالأمن  النجدة  قوات  ا�شتخدام  وكذا  البيان- 
ومدفعية  الثقيلة  لالأ�شلحة  اجلمهوري  واحلر�ص 
االأ�شرار  واإحلاق  �شكنية  منطقة  يف  الهاون 
معهم  تعاي�ص  الذين  ال�شكان  واإرهاب  بامل�شاكن 
ال�شيخ/ عبداهلل رحمه اهلل واأبناءه من بعده طوال 
اجلانبني  بني  يح�شل  اأن  دون  املا�شية  ال�شنوات 
ال�شافرة  االعتداءات  باأن هذه  �شوء، مذكرين  اأي 
ولي�شت  عبداهلل  ال�شيخ/  اأوالد  م�شاكن  على  هي 

على مواقع ع�شكرية.
ا�شتخدام  هو  ذلك  من  »االأ�شواأ  البيان  واأ�شاف 
راأ�ص النظام للمن�شاآت الر�شمية املجاورة كمواقع 
االأمر  منها،  الرماية  ومبا�شرة  ع�شكري  متو�شع 
املن�شاآت  تلك  بع�ص  لدخول  اأفرادنا  اأ�شطر  الذي 
املطلة على امل�شاكن وطرد املجاميع امل�شلحة منها 

حفاظاً على االأنف�ص ودرءًا للفتنة التي يريدها علي 
�شالح واأوالده.

االأحمر  عبداهلل  بن  �شادق  ال�شيخ/  وحمل 
واإخوانه - يف البيان - راأ�ص النظام كافة التبعات 
التي ح�شلت جراء هذا االعتداء الغادر الذي اأ�شفر 
�شهداء من احلرا�شة اخلا�شة  �شقوط خم�شة  عنه 
مبنزل املرحوم ال�شيخ/ عبداهلل بن ح�شني االأحمر.

هذه  اأن  واإخوانه  �شادق  ال�شيخ/  واأكد 
اأدوارهم  عن  تثنيهم  لن  واجلرائم  االعتداءات 
ال�شعب  ثورة  منا�شرة  يف  وا�شتمرارهم  الوطنية 
اأنف�شهم  واعتربوا  اأهدافها،  تتحقق  حتى  ال�شلمية 
العامل  اأبهرت  التي  الثورة  لهذه  �شهداء  م�شاريع 
داعني  والعامل،  اليمني  ال�شعب  ب�شلميتها  و�شهد 
من  هي  ال�شعوب  اإرادة  اأن  الإدراك  �شالح  علي 
النا�ص  اأكرث  اأمره ولكن  اإرادة اهلل واهلل غالب على 

ال يعلمون.
اأن ال�شهداء الذين �شقطوا يف هذا االإعتداء  يذكر 
الغادر هم ال�شهيد/ حممد �شالح عمران، وال�شهيد/ 
اأبو  ح�شن  حممد  وال�شهيد/  �شريع،  �شليم  عمر 
وال�شهيد/  ال�شويف،  �شدام  وال�شهيد/  �شوارب، 
هذا  يف  �شقط  كما  االأحمر،  درهم  عبدالكرمي  خالد 
يف  خم�شة  بينهم  جريحاً   »50« من  اأكرث  االإعتداء 

حالة حرجة.

نددت فرن�شا االثنني بال�شلوك »غري امل�شوؤول وغري املقبول« للرئي�ص اليمني علي 
البالد.  ال�شلطة يف  اتفاق النتقال  التوقيع على  عبد اهلل �شالح وذلك غداة رف�شه 
التحول  »هذا  فالريو  برنار  الفرن�شية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  و�شرح 

االخري غري م�شوؤول وغري مقبول«.
هذا  م�شوؤولية  التزامه  عن  برتاجعه  يتحمل  اليمني  »الرئي�ص  فالريو  وا�شاف 

الف�شل وتبعاته ازاء ال�شعب اليمني واال�شرة الدولية«.
يعرقلون  الذين  اليمني  الرئي�ص  ان�شار  مبوقف  ب�شدة  »نندد  فالريو  واو�شح 
حرية تنقل« موفد جمل�ص التعاون اخليلجي وال�شفراء يف �شنعاء والذين كان من 

املفرت�ص ان يتوجهوا اىل الق�شر الرئا�شي حل�شور مرا�شم التوقيع.
فرن�شا  فان  بالتزاماته  الوفاء  عدم  �شالح  الرئي�ص  وا�شل  حال  »يف  انه  وتابع 
و�شركائها  االوروبي  االحتاد  مع  بالتن�شيق  العرب،  ال�شتخال�ص  م�شتعدة 

االوروبيني«، من دون ان يحدد ماهية االجراءات التي ميكن ان تتخذ.
ورف�ص  اهلية«  »حرب  وقوع  من  االحد  م�شاء  املعار�شة  حذر  �شالح  وكان 
التوقيع على اتفاق للخروج من االزمة اعده جمل�ص التعاون وين�ص على تنحيه 

يف غ�شون �شهر.

ا�صتباكات م�صلحة بني احلر�س اجلمهوري للرئي�س  اليمني ... و�صادق االحمر

للثورة �صهداء  م�صاريع  واإخوانه  نف�صه  ويعترب  االعتداء  تبعات  كافة  الرئي�س  يحمل  االحمر  �صادق  ال�صيخ 

فرن�سا تندد بال�سلوك
 »غري امل�سوؤول« للرئي�س اليمني
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الثورة  نحو  طريقه  عرف  الآباء  قهر  من  الغ�ضب  اليمنية:  الرحلة 

قبائل  �شيخ  االحمر  �شادق  بيت  ق�شف 
حا�شد بالقذائف وال�شواريخ من قبل القوات 
احلرب  �شرارة  الندالع  يوؤ�شر  احلكومية، 
االهلية يف اليمن، وقرار الرئي�س علي عبداهلل 
�شالح ح�شم االمر باحللول االمنية، وا�شدال 
ال�شتار بالكامل على املبادرات ال�شلمية النهاء 
ال�شعبية  والثورة  املعار�شة  مع  �شراعه 

ال�شلمية التي تطالبه بالرحيل يوؤكد ذلك.
الرئي�س علي عبداهلل �شالح ا�شتمر يف احلكم 
معادلة  اىل  ا�شتنادا  عاما  ثالثني  من  الكرث 
م�شيخة  مع  عالقته  حكمت  للقوة،  را�شخة 
ملخ�شها:  اليها،  ينتمي  التي  حا�شد  قبيلة 
لك رئا�شة اليمن ولنا زعامة القبيلة ورئا�شة 
التجارة  من  بها  باأ�س  ال  وح�شة  الربملان، 

وقطاع االعمال اي >البزن�س<.
رجال  كان  االحمر  عبداهلل  املرحوم  ال�شيخ 
يتمتع بذكاء فطري وحكمة ميانية، وزعامة 
ال�شفات  هذه  كل  وظف  وقد  كاريزمية، 
على  حفاظا  وتثبيتها  املعادلة  هذه  حلماية 
القبيلة،  اليمن وا�شتقراره، وبقاء احلكم يف 
االخرى،  اليمنية  القبائل  مع  ال�شدام  دون 

وخا�شة قبيلة بكّيل املناف�شة.
الرفيق  اىل  االحمر  ال�شيخ  انتقال  بعد 
االعلى بداأت هذه املعادلة تتاآكل، وتت�شاقط 
على  و�شاعد  االآخر،  تلو  الواحد  ا�شالعها 
والتفرد  واملح�شوبية  الف�شاد  ا�شتفحال  ذلك 
واملجموعة  الرئي�س  قبل  من  بال�شلطة 

املحيطة به.
مطلقا  يتعاي�شوا  مل  الراحل  ال�شيخ  ابناء 
مع هذه املعادلة ومل يقبلوا بها، خا�شة بعد 
ان تابعوا جهود الرئي�س اليمني وحماوالته 
لتوريث احلكم البنه احمد، وتوزيع قيادات 
ابناء  على  والع�شكرية  االمنية  املنا�شب 
من  حل  يف  انف�شهم  وجدوا  ولذلك  ا�شقائه، 
وفاة  بعد  النظام  مع  هدنة  باأي  االلتزام 
متردهم  كتم  على  دائما  عمل  الذي  والدهم 
احق  انف�شهم  واعتربوا  واحلكمة،  باالقناع 
باحلكم من ابن الرئي�س، ولذلك ان�شموا منذ 
اليوم االول اىل الثورة ال�شعبية، وان�شحب 
ان�شحب  بينما  احلاكم،  احلزب  من  بع�شهم 
البع�س االآخر من الربملان، وال�شيخ �شادق 

االحمر الرئي�س خلف والده يف هذا املوقع.
الرئي�س علي عبد اهلل �شالح كان على علم 
االحمر  ال�شيخ  البناء  احلقيقية  بامل�شاعر 
جتاهه، وخا�شة الدهاة الثالثة منهم حمري 
بثقافة  يتمتع  الذي  حميد  وقائدهم  وح�شني 
احلديث  على  وقدرة  راق  وتعليم  عالية، 
بلغات اجنبية، واالنكليزية منها على وجه 

اخل�شو�س.
يقولون  اليمني  الرئي�س  با�شم  املتحدثون 
جاء  االحمر  �شادق  ال�شيخ  بيت  ق�شف  ان 
بح�شود  مدعومني  اتباعه  حماولة  على  ردًا 
بينها  من  عديدة  وزارات  اقتحام  �شعبية 
االذاعة  ومبنى  والتجارة  الداخلية  وزارتا 

والتلفزيون، ولكن هذه احلجة ال تربر ق�شف 
منزل ال�شيخ ومقتل �شتة من ان�شاره.

�شعرة  قطع  �شالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�س 
مع  هدنة  وانهى  قبيلته،  �شيخ  مع  معاوية 
زعامة ا�شرته ا�شتمرت لعقود م�شت، وهذه 
للغاية  او مقامرة، قد تكون مكلفة  مغامرة، 
االهلية  احلرب  الن  وا�شتقراره،  ولليمن  له 
معرفة  او  وقفها،  ال�شعب  من  اندلعت  اذا 

نقطة النهاية فيها.
اقدم  اليمني  الرئي�س  ان  الوا�شح  من 
النهاء  اخري  كخيار  اخلطوة  هذه  على 
االعداء  هوية  وحتديد  ال�شعبية،  الثورة 
وهو  وحا�شم،  وا�شح  ب�شكل  اال�شدقاء  من 
اجراء  كهذه دون  يقدم على خطوة  رجل ال 
ح�شابات دقيقة، اال اذا كان قد فقد البو�شلة، 
وانعدام  االرتباك  من  مرحلة  يف  ودخل 

اخليارات االخرى فقرر ركوب املجهول.
اخلطوة  لهذه  متهيده  نرجح  يجعلنا  وما 
كل  ا�شتنفاده  حكمه،  تاريخ  يف  االخطر 
مبادرة  توقيع  لتعطيل  املناورة  ا�شاليب 
ال�شالم اخلليجية التي توفر له رحياًل كرمياً 
اىل منفى اآمن، وباتت قدرته لك�شب املزيد من 
الوقت حمدودة للغاية، ولهذا قرر ا�شتخدام 
احللول  وهي  جعبته،  يف  االخرية  الورقة 
للثورة  حد  لو�شع  الع�شكرية  االمنية 

ال�شعبية وا�شتعادة هيبة احلكم ال�شائعة.
على  اليمني  الرئي�س  يقدم  ان  ميكن  ال 

ثاأر  حالة  ويخلق  قبيلته،  زعامة  معاداة 
اي  لتق�شيمها،  خطة  ميلك  كان  اذا  اال  معها 
لقلب  داخلية  ثورة  خلق  ورمبا  القبيلة، 
والدخول  االوراق،  خلط  واعادة  زعامتها، 

يف حتالفات قبلية اخرى مناف�شة.
االيام املقبلة �شتك�شف خطط الرئي�س علي 

ال�شعب  من  خطط  وهي  �شالح،  اهلل  عبد 
ولكن  تفا�شيلها،  معرفة  قبل  عليها  احلكم 
التنبوؤ به هو ان خطوته اخلطرية  ما ميكن 
اهلية،  حلرب  وتفجري  فتنة،  م�شروع  هذه 
من ال�شعب، بل من امل�شتحيل ان يخرج منها 

منت�شرًا، او حتى حياً يرزق.

مي�شائيل رو�س
ترجمة: ر�شيد بوطيب

 اأعددت وخططت لكل �شيء قبل عام، ومل اأحتج 
الأكرث من غرفة در�س يف عدن، من اأجل ال�شروع يف 

عملية الت�شوير.
تالميذ  واآباء  مك�شر  خور  يف  ال�شم  مدر�شة 
املدر�شة ال�شم البكم وافقوا على م�شروع ت�شوير 
من  بفريق  ويليامز  لنيغل  الطبقي<  >العدو 
للقيام  التالميذ ال�شم. ح�شلنا على غرفة منا�شبة 
املتاآكلة، والتي كانت  املدر�شة  اإحدى غرف  بذلك، 
كان  القدمي.  املدر�شي  لالأثاث  كمخزن  ت�شتعمل 
اأن ن�شرع مبا�شرة يف عملنا، لوال حاجتنا  باإمكاننا 

اإىل ت�شريح من وزارة التعليم. 
كافية.  تكن  مل  وحده،  املدر�شة  مدير  فموافقة 
وبفيلم  بفيلم،  يتعلق  االأمر  فاإن  حال،  كل  وعلى 
باإعجاب  يحظى  ال  وقد  العام،  الراأي  اإىل  �شي�شل 
يف  يت�شبب  قد  الفيلم  اأن  يعني  ما  وهو  اجلميع. 
م�شاكل ما، وقد يبحثون يف النهاية عمن �شمح لنا 
يتعلق  اأال  لكن  عقابهم.  به  وينزلون  بالت�شوير، 
من�شية؟  حقرية،  بحجرة  �شوى  النهاية  يف  االأمر 
املجل�س  عن  نبحث  ونحن  بالتفاوؤل،  ن�شعر  كنا 
اإىل  نظروا  فالنا�س  مك�شر،  خور  يف  التعليمي 
اأن  رائعة  فكرة  اإنها  يقولون  بتعاطف.  م�شروعنا 
ينجز فيلم مب�شاركة هوؤالء التالميذ ال�شم الفقراء. 
وبالطبع ميكننا ا�شتعمال حجرة الدر�س. لكن مع 
ذلك فاإن االإدارة تريد اأن تلقي نظرة على �شيناريو 
الفيلم، وتلك كانت بداية نهاية امل�شروع. فرتجمة 
واأياما  اأياما،  ا�شتغرقت  العربية  اإىل  ال�شيناريو 
اأطول، ق�شيناها ننتظر جواب امل�شوؤولني.  اأخرى 
التعليم. وهناك  اإدارة  من  ا�شتلمنا دعوة  واأخريا 
اأخربنا  كما  ال�شيناريو  من  فقرات  ب�شطب  اأخربنا 
الت�شوير،  عملية  خالل  �شريافقاننا  �شخ�شني  باأن 
مقابل  وعلينا  وحمايتنا،  دعمنا  اأجل  من  وطبعا 
اأننا  رغم  معنا،  وجودهما  نفقات  نتحمل  اأن  ذلك 

اأقدمنا على هذا امل�شروع يف غياب اأي ميزانية. 
�شاأن  �شاأنه  الف�شاد،  ينخره  اليمن  اإن  اأجل 
جريانه، والف�شاد ي�شل كل م�شروع �شخ�شي وكل 
يعتقد  ما  �شخ�شا  دائما  جند  التجديد.  يف  رغبة 
اأمر  وهو  الف�شل.  الكلمة  ميلك  واأنه  م�شوؤول  اأنه 
الدولة،  موظفي  خ�شو�شا  فاليمنيون،  �شحيح، 

الذين ميثلون ما يقرب من ن�شف �شكان هذا البلد، 
يعانون من الربانويا. فهم ال يجل�شون يف منا�شبهم 
اأو  الأنهم ي�شتحقونها، ولكن الأنهم ميلكون عالقات 
االآن  وعليهم  القرار،  الأ�شحاب  ر�شى  قدموا  الأنهم 
اأن يقرروا ب�شاأن ق�شايا ال يفقهون فيها. لكن وقبل 
اأن يتخذوا اأي قرار خاطئ، يقررون عدم اتخاذ اأي 
قرار، وحتى اإذا كانوا غري متعلمني فاإنهم يتقنون 
فن التهرب يف لطف، اإال اإذا كانت الر�شوة املدفوعة 
اأهال للمغامرة. وعند هذا احلد تنتهي اأوجه ال�شبه 
اإذ  خمتلف.  فاليمن  العرب.  واأ�شقائه  اليمن  بني 
من  ال�شرعة  وبهذه  به،  رمي  عربي  لبلد  وجود  ال 
هذا  مثل  احلداثة  بعد  ما  اإىل  الو�شطى  القرون 
البلدان  كل  بني  من  فقرا  االأكرث  يعترب  الذي  البلد 
العربية، وكل ذلك خالل جيل واحد. اآخر �شيحات 
التقليدي  اخلنجر  جنب  بها  نب�شر  النقال  الهاتف 
ال�شورة  هي  وتلك  اجللدي،  احلزام  على  املعلق 

االأكرث تعبريا عن التغيري واجلمود يف اآن. 
متثل  ال  اليمن  يف  االأخرية  االإحتجاجات  لكن 
اإحتجاجات  يعرف  برح  ما  فاليمن  الأحد.  مفاجاأة 
بحرية  دائما  تتمتع  ظلت  وال�شحافة  ومتردات، 
القبائل  رجال  اأن  كما  اجلوار،  دول  يف  نعدمها 
بتكميم  كان،  اأيا  الأحد،  ي�شمحون  ال  املحاربني، 
اأعاقت،  البلد،  لهذا  القبلية  البنية  لكن  اأفواههم. 
وحالت  فاعلة،  حكومية  موؤ�ش�شات  قيام  ريب،  ال 
يف االآن نف�شه دون حتقيق مراقبة �شاملة واإخ�شاع 
تنتهي  الرئي�س  �شلطة  فاإن  وفعال  لل�شعب.  كامل 
عند حدود العا�شمة، ويف هذه االأيام، ال تبلغ حتى 
يتوجب  احلكومة  �شيا�شات  كل  اإن  احلدود.  هذه 
مناق�شتها مع خمتلف النافذين يف املجتمع اليمني، 
وقد يلعب العنف دور احلجة املقنعة اأحيانا، لكنه 

مل ميثل يوما احلل احلا�شم. 
والتي  �شنعاء،  عرفتها  التي  االإحتجاجات  اإن 
ذاته مفاجاأة  ما يعترب يف حد  ب�شكل م�شامل،  مرت 
على  الرئي�س  اأرغمت  امل�شتقرـ  غري  البلد  هذا  يف 
تقدمي تنازالت. اأما يف عدن فقد ظلت االأمور هادئة 
اليمنيني اجلنوبيني يرف�شون  اأن  البداية، رغم  يف 
حد  بو�شع  اأي�شا  ويطالبون  �شنعاء،  حكومة 
ال  لهم،  بالن�شبة  لكن  �شالح.  اهلل  عبد  علي  حلكم 
اأو عر�س من اأعرا�س  ميثل الرئي�س اأكرث من رمز 
واملفرو�س  برمته،  النظام  يرف�شون  فهم  املر�س. 

من ال�شمال �شيا�شيا واجتماعيا ودينيا منذ توحيد 
البالد عام 1989، وهو ما ت�شبب يف قيام متردات 
احلكومة  اأخمدتها  الت�شعينيات،  بداية  ع�شكرية 
املثقفون والن�شاء  ب�شكل دموي. وي�شعر  املركزية 
ل�شيا�شة  �شحايا  باأنف�شهم  خ�شو�شا  وال�شباب 
يقولون،  كما  بهم،  عادت  التي  ال�شمالية  ال�شيطرة 
اإىل القرون الو�شطى. وال اأظنهم خمطئني يف زعمهم، 
فقد اختفت الن�شاء من منا�شب امل�شوؤولية، وهن ال 
يظهرن يف اخلارج اإال حمجبات، مثل ن�شاء �شنعاء، 
م�شتوى  اإىل  انهار  اجلامعات  م�شتوى  اأن  كما 
جامعات ال�شمال، عالوة على اأن املبادرات الثقافية 

اأرغمت على االإن�شحاب من احلياة العامة. 
للمملكة  املحاذية  للقبائل  بالن�شبة  وحتى 
وا�شحة.  غري  االأمور  تبدو  ال�شعودية،  العربية 
فموؤخرا، وبعد �شنوات من �شراع اأقرب اإىل احلرب 
االأهلية، وقعوا على اتفاق لوقف اإطالق النار مع 
اتفاق ال ريب، قد كلف  علي عبد اهلل �شالح، وهو 
ح�شابه  من  يدفعها  مل  واإن  كثرية  اأمواال  الرئي�س 
اخلا�س، لكن االأحداث االأخرية تلقي بظاللها على 
قبل  كبرية،  �شعوبات  واجه  الذي  االتفاق  ذلك 
اأن يخرج اإىل حيز التنفيذ. غري اأنه بخالف تون�س 
معار�شة  يواجه  ال  اليمني  الرئي�س  فاإن  وم�شر، 
ع�شو  نف�شه  فهو  غا�شبني،  مواطنني  من  �شاملة 
نفوذا،  واأكرثها  اليمن  قبائل  اأكرب  حا�شد،  قبيلة 
اأنه رجل  اأن يعتمد على دعم قبيلته كما  وباإمكانه 
ملا  تعز،  الإقليم  ع�شكريا  حاكما  وكان  ع�شكري، 
كل  اإق�شاء  على  عامال   ،1978 عام  بانقالب  قام 
من  وكان  اجلي�س.  من  املحتملني  املعار�شني 
كرد  اليمني،  الرئي�س  عنها  اأعلن  التي  االإجراءات 
عدم  نيته  اإعالن  احلالية،  االإحتجاجات  على  فعل 
معا�شات  وزيادة  جديدة،  رئا�شية  لفرتة  الرت�شح 

اجلي�س.
ب�شاأن  نبوءات  تقدمي  اللحظة،  اأ�شتطيع  ال 
فقط  ذلك  يعود  وال  لليمن،  ال�شيا�شي  امل�شتقبل 
جديدا  �شيئا  الأن  اأي�شا  ولكن  املعقد،  الو�شع  اإىل 
اإنه مترد  يحدث االآن، مل ي�شبق له مثيل من قبل: 
الثقافات  يوحد  فما  املعلوماتيات.  زمن  يف  االأبناء 
العربية خ�شو�شا هي تلك ال�شلطة القاهرة لالآباء 
على االأبناء. �شاري، واحد من اأ�شدقائي اليمنيني 
اآبائهم.  مع  م�شاكلهم  عن  حدثوين  الذين  الكثريين 

اإنهم ال يعرفون اأحدا 
ي�شروا  اأن  ميكنهم 
بل  مب�شاكلهم.  له 
اأقرب  اأمام  حتى 
اأ�شدقائهم، ي�شمتون 
ب�شاأن  احلديث  عن 
االأ�شرية،  اخلالفات 
اإىل مثل ذلك  اإذ ينظر 
كاأمر خمجل، وطبعا 
املت�شلط  لالأب  لي�س 

ولكن لالإبن ال�شحية. �شاري يبلغ من العمر ت�شعة 
لكنه  باجلامعة،  االإلتحاق  يحبذ  كان  عاما،  ع�شر 
مت�شامن  وهو  عمله،  يف  والده  مل�شاعدة  م�شطر 
مع املتظاهرين يف �شنعاء، لكنه لن ميلك �شجاعة 
�شيو�شعه  والده  الأن  عدن،  يف  للتظاهر  اخلروج 

حينها �شربا مربحا. 
به،  االإفتخار  اأب  اأي  على  يتوجب  �شاب  �شاري 
فهو ذكي وموؤدب وم�شتعد دائما ملد يد امل�شاعدة. 
فاأحيانا،  ذلك.  تقدير  يح�شن  ال  �شاري  والد  لكن 
تراه االأب الرحيم باأ�شرته، واأحايني اأخرى ي�شتط 
واإخوته  �شاري  يعاقب  اإنه  عنفا.  وينفجر  غ�شبا 
ال  اليمن،  ويف  عبثية.  اأوامر  اإليهم  وي�شدر  بعنف 
ب�شهولة،  االأهل  بيت  مغادرة  ال�شباب  ي�شتطيع 
فاالأب ميلك �شلطة مطلقة على اأبنائه، والعقوبات 
الرتبية،  اإليها ك�شرورة يف عملية  اجل�شدية ينظر 
بل اإن بع�س علماء الدين يذهبون اإىل �شرعنة قتل 
االآباء لالأبناء. لكن احلديث عن >االآباء< يف اليمن 
البيولوجيني، بل ي�شمل كل  باالآباء  ال يتعلق فقط 
واملعلمني  كااالأئمة  ال�شلطة،  هذه  اإىل  يرمز  من 
ورجال ال�شرطة وال�شيا�شيني، و<االأبناء< لي�شوا 
فقط اأبناء باملعنى الذي نعرفه يف كل مكان، والذين 
يتوجب ال�شيطرة عليهم كليا، ففي الثقافة االأبوية 
على  مترد  وكل  اأبا،  �شار  واإن  اإبنا،  الرجل  يظل 
االأب هو مترد على اهلل. فالدين يتحدث عن ال�شلطة 
ال�شلطة، ي�شكك  االأبدية لالأب، ومن ي�شكك يف هذه 

ب�شلطة اهلل. 
لقد �شاهم هذا النظام يف عرقلة كل تطور �شيا�شي 
البيت، ال  لقرون كاملة، وما يحدث يف  واجتماعي 
يهم اأحدا خارجه. اإن االأمر ديني، ولذلك فهو ميلك 
ال�شنوات  خالل  عرف  اليمن  لكن  جمتمعيا.  قبوال 

االأخرية تطورات مل ي�شهدها من قبل. اإنها تطورات 
الكثريون.  يدركها  مل  متمردة،  ثورية،  بطاقة 
�شبكة  وانت�شار  التلفزيوين  البث  اإلتقاط  ف�شحون 
باإمكان  اإذ  اجلدران.  من  الكثري  اأ�شقطا  االإنرتنت 
اأبنائهم  االإ�شتمرار يف ت�شييق اخلناق على  االآباء 
ال�شيطرة  عن  عاجزين  اأ�شحوا  لكنهم  وبناتهم، 
وجد  ال�شاب  اجليل  اإن  توا�شلهم.  اأ�شكال  على 
االآباء  �شلطة  على  للتحايل  وال�شبيل  الو�شيلة 
وجتاوز اجلدران، للدخول يف عالقة بينهم. وبذلك 
يك�شر االأبناء قاعدة اأ�شا�شية يف املجتمع البدوي: 
مل  اجلديدة  التوا�شل  فطرق  ال�شمت.  قاعدة 
ت�شمح بتجاوز حالة العزلة التي كان ينزوي اإليها 
ال�شباب بحقدهم على املجتمع فح�شب، بل �شاهمت 
العالقات التي �شمحت بها مع عوامل اأخرى بظهور 
بدائل جديدة اأمام هوؤالء ال�شباب. اإذ فجاأة تعرف 
احلرية  تلك  حرية،  يف  احلياة  معنى  على  النا�س 

التي اأرغموا على االإعتقاد باأنها غري موجودة. 
عن  احلديث  اليمن  يف  اأ�شدقائي  جلميع  ميكن 
اإىل  املدار�س  من  ق�ش�شهم  ومتتد  االآباء،  عنف 
االآباء  قهر  من  الغ�شب  لكن  ال�شجون.  اأو  الييوت 
عرف طريقه اليوم اإىل االإنفجار. اأما ماذا �شيحدث 
يف  �شداه  ي�شمع  الذي  االإنفجار  هذا  بعد  اليمن  يف 
ما  هناك  فهل  بعد.  معامله  تت�شح  فلم  مكان،  كل 
من  الالزمة  باخلطوات  للقيام  الوقت  من  يكفي 
القهر  ومن  امل�شتبطن  اخلوف  من  االإنتقال  اأجل 
حتى  لكن  وم�شوؤولة؟  م�شتقلة  ذات  �شياغة  اإىل 
اأحدا  اأ�شمع  مل  اليمن،  يف  املعار�شني  اأقوى  لدى 
االأبوية  البنى  باأن  يوؤكد  ما  الدين،  ب�شلطة  ي�شكك 
تفقد  لن  تدينه  يف  ال�شارب  اليمني  املجتمع  يف 

�شرعيتها الدينية يف املدى املنظور.

الهلية  احلرب  الخرية:  اليمني  الرئي�س  ورقة 
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كما  معه  وتتحدث  لها  مقربا  »�صديقا«  جتال�س 
الت�صلية  باب  من  طويلة  فرتة  منذ  تعرفه  كانت  لو 
ال�صديق  هذا  من  ،جتعل  الوقت  وم�صيعة  واملتعة 
و�صيلة للتعبري عن طرح اأو فكرة والتي قد تتحول تلك 

الو�صيلة اإىل رذيلة .
�صديقها من �صنع التكنولوجيا وهو »املنتدى« وهو 
القريب اإلينا جميعا يف جمتمع بات االنفتاح فيه مفتوحا 
اأخالق  على  بظالله  يلقي  قد  والذي  م�صراعيه  على 

�صبابنا و�صاباتنا .
فالفتاة ما اأن جتل�س على جهازها الكمبيوتر حتى تبداأ 
بزيارة منتديات التعارف لي�س بق�صد املعرفة والثقافة 
واملعرفية  والثقافية  الدينية  املنتديات  من  كالعديد 
خالل  من  تقع  قد  اأنه  اإال   « »وهميا  ا�صما  كتبت  واإن 
طرح اأفكارها وتبادل التعليقات مع اأ�صدقاء املنتدى يف 
فخ االإعجاب وغريها من االأمور التي قد جتر اإىل حبل 
االنحراف واخلروج عن الدين والعادات والتقاليد يف 

كثري من االأحيان .
املجتمع  راأي  على  ال�صوء  �صلط  �صبابي   ا�صتطالع 
الدينية  غري  ويق�صد   - املنتديات  من  جعلن  فتيات  يف 
والثقافية - »�صديقا » مقربا لهن على ح�صاب وقتهن 

واأخالقهن .
ا�صما  ي�صتخدمن  منهن  الكثري  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
يتم  اأن  بعد  حقيقي  ا�صم  اإىل  بعدها  ليتحول  م�صتعارا 
التعارف على �صاحبة اال�صم الوهمي وا�صتدراجها من 

خالل تبادل االأفكار.
غري  مبنتديات  الفتيات  توا�صل  يوؤيدون  ال  �صباب 

هادفة 
يقول حمد عياد »بالن�صبة يل ال اأحبذ م�صاركة الفتيات 
فقد  �صرقي  �صاب  كوين  والت�صلية  الدرد�صة  مبنتديات 
تكَون تلك الفتاة عدة عالقات فور ا�صرتاكها باأي منتدى 

خا�صة اإذا كتبت ا�صمها احلقيقي يف املنتدى ».
وبني �صفيان الفناط�صة اأنه لي�س بال�صرورة م�صاركة 
تلك  على  وهمي  ا�صم  لها  كان  واإن  باملنتديات  الفتيات 
بينها  فيما  حت�صل  احلاالت  من  فالكثري  املنتديات 

عالقات تعارف وثم تتطور تلك العالقات اإىل منحى غري 
ايجابي ،ونوه اإىل اأنه باإمكان ال�صاب اأن يحب الفتاة من 
خالل تبادل االآراء واالأفكار وقد يعجب كالهما باالآخر 
من خالل طريقة تفكري ال�صخ�س االآخر ولكنني ال اأرغب 

مبثل تلك العالقات.
الفتيات  من  كثريا  اأن  اإىل  برهم  اأحمد  اأبو  وي�صري   
منتديات  خا�صة  املنتديات  تلك  على  يدمن  اأ�صبحن 
�صخ�س  عن  بالبحث  غالبيتهن  تبداأ  ،حيث  التعارف 
عملي  طبيعة  بح�صب  واأنا  واأفكارها  باآرائها  يعجب 
اأرى ان كثريا من ال�صباب ي�صيعون اأوقات فراغهم يف 
الت�صلية  �صبيل  يف  بل  الثقافة  عن  بعيدا  املنتديات  تلك 

واإ�صاعة وقت الفراغ.
التعامل مع  اأنه ال يحب  اإىل  زياد �صالعني  اأبو  ونوه 
واملجتمع  الدين  تخدم  التي  تلك  اإال  املنتديات  تلك 
حيث ي�صارك يف طرح فكرة ما حول  مو�صوع يطرحه 
املنتدى،وال يحبذ من وجهة نظره م�صاركة الفتيات يف 
وتابع  والت�صلية  الرتفيه  طابع  عليها  يغلب  منتديات 
يف  ت�صاهم  وثقافية  وفكرية  دينية  منتديات  »هنالك 
الهادفة  �صقل فكر ال�صخ�س من خالل طرح املوا�صيع 

ولي�س يف �صبيل التعارف ».
و�صدد ابو تامر البيتاوي على �صرورة ت�صديد الرقابة 
يقعن  اأن  ميكن  حيث  الفتيات  وخا�صة  االأبناء  على 
تبداأ  وبالتايل  املحرمة  االأمور  من  غريها  اأو  احلب  يف 
رحلة الفتاة مع تلك املنتديات وتكوين عالقات عديدة 
والعادات  الدين  ير�صاها  ال  بطريقة  التعارف  ويبداأ 

والتقاليد.
املنتديات بني موؤيد ومعار�س عند الفتيات

العديد من  تقول رزان مرت�صى ب�صراحة«اأ�صارك يف 
املنتديات لي�س بنية التعارف بل بق�صد الت�صلية وذلك 

بالطبع من خالل اختيار ا�صم م�صتعار«.
وترى �صروق قا�صم اأنها ت�صارك يف املنتديات من خالل 
طرح فكرة معينة وقد يعجب اأحد امل�صاركني بطريقة  
طرحها للمو�صوع وتبداأ حلقة نقا�س وقد يظهر البع�س 
وهذا  اهتماما  اأبدي  ال  ولكنني  عر�صته  مبا  اإعجابه 

بالطبع يعود بح�صب طبيعة الفتاة .
مل�صاركة  داع  يوجد  ال  اأنه  اإىل  خليفة  �صحر  وت�صري 

الفتيات يف مثل تلك 
بني  ما  الأنه  املنتديات 

– على  حد على باطل فهو باطل 
اللواتي  الفتيات  العديد من  – وا�صتهجنت  قولها 

من  االأ�صد  ن�صيب  وي�صبح  املنتديات  مع  يتفاعلن 
وقتهن يف املنتديات التي ال تغني وال ت�صمن من جوع .

وت�صري اأم �صياء العوينات اأنها حري�صة على متابعة 
ت�صتمع  اأنها  ،حيث  م�صاكل  جود  دون  للحيلولة  بناتها 
الفتاة  فيها  تقع  التي  وامل�صاكل  الق�صايا  من  للكثري 
جراء تعاملها مع تلك املنتديات وذلك من خالل اإ�صداء 

الن�صح لهن وتعزيز املبادئ الدينية واالأخالقية.
علم االجتماع

ومل يغفل علم االجتماع عن هذا املو�صوع فقد وجد 
باب  من  املنتديات  تلك  مثل  اإىل  االأ�صخا�س  جلوء  اأن 
الفراغ  اأوقات  اأن  اإىل  »،منوهني  و«التنفي�س  الرتفيه 

ت�صاهم يف حد كبري من االإدمان على تلك املنتديات .
وحذر علماء االجتماع من تلك املنتديات غري الهادفة 
التعارف غري املحمود على  والتي من �صاأنها فتح باب 
م�صراعيه بني اجلن�صني واإن كانت االأ�صماء وهمية اإال 
الفتاة  فيها  تقع  قد  اإىل م�صيدة  تتحول  قد  امل�صاعر  اأن 
منتديات  اإىل  واأفكار  اآراء  تبادل  منتديات  وتتحول من 

تبادل معلومات �صخ�صية لكليهما.
م�صريين اإىل اأن العديد من الفتيات اأو ال�صبان يلجوؤون 
يتقم�س  كاأن  االأدوار  تبادل  اإىل  االأحيان  من  كثري  يف 
ال�صاب �صخ�صية فتاة والعك�س �صحيح لتتكون دوامة 
يتعلق  ورمبا  ال�صخ�س  ووجدان  عقلية  حول  الكذب 
اأحدهما باالآخر وال يعلم ان ذلك جمرد �صراب واأمورا 

واهية لي�س لها مكان يف خريطة الواقع.
اأخ�صائيو االجتماع وجدوا ومن خالل درا�صاتهم اأن 

امل�صاكل 
ئلية  لعا ا
�صواء  للفتاة 
اأو  زوجها  مع  اأكانت 
االأ�صا�صية  العوامل  من  عائلتها 
ال  وهذا  املنتديات  تلك  اإىل  اللجوء  يف 
والتجربة  كالت�صلية  اأخرى  عوامل  يلغي 
والف�صول اأو البحث عن �صخ�س ت�صكو له وتاأخذ 
�صماع  عليهم  يتوجب  الذي  االأ�صخا�س  فقدت  اإن  راأيه 
تلقي  �صلبية  اآثار  الأية  حت�صبا  بيدها  واالأخذ  الفتاة 

بظاللها على الفتاة.
يف  احلد  يف  االأ�صد  ن�صيب  له  االأهايل  دور  اأن  مبينني 
يحبذن اجللو�س  الفتيات  من  فالعديد  االأمر  هذا  تفاقم 
العائلة  مع  جلو�صهن  من  اأكرث  املنتديات  تلك  على 
،م�صريين اإىل ان هنالك منتديات ثقافية وتوعوية هادفة 

بعيدة عن اأمور ال ير�صاها الدين وال املجتمع.
معامله  البارزة  »االإدمان«  هذا  حل  طريقة  وعن 
اللجوء  اأن  االجتماع  علماء  اأو�صح  فقد  املجتمع  يف 
وا�صتماع  العائلة  مع  واجللو�س  التلفاز  م�صاهدة  اإىل 
املقربني للفتاة  من بني االأمور التي ت�صاهم يف احلد ولو 

ب�صكل �صئيل من هذا »االإدمان« .
بالرغم  باطل  فهو  باطل  على  بني  ما  ان  واأو�صحوا 
القاعدة  تلغي هذه  قليلة  ا�صتثنائية  من وجود حاالت 
االأحيان  عليها يف كثري من  الفتاة حتتم  اأن طبيعة  اإال 

االن�صياع وراء عاطفتها .
وما على الفتاة اإال النظر بجدية اإىل الواقع فال ميكن 
وا�صحة  ر�صالة  ذلك  يف  ولعل  باملاء  �صمكا  ت�صرتي  اأن 
اإحدى  على  يرت�صدها  ب�صري  ذئب  �صرور  نف�صها  لتقي 
العربي وهذا  اإطاحة اخللق  �صاأنها  التي من  املنتديات 

ما تخ�صاه .

يف �ضوء الإدمان املالزم لهن 

يحذرون االجتماع  وعلماء  للفتيات  العاطفية  الفو�ضى  من  حالة  تخلق  التعارف«  »منتديات 
�ضباب: ال يوجد داع مل�ضاركة الفتيات فيها

 واإن كان لها ا�ضم وهمي العاطفية للفتيات وعلماء االجتماع يحذرون

فتيات يجدنها و�ضيلة »للتنفي�س«
واأخريات يجدنها و�ضيلة لالنحراف 



www.ghorbanews.com

FRIDAY , MAY 27 . 2011   / Vol . 4 - Issue 107اعالنات16



م�صر يف  االقت�صادية  االأزمة  ينهى  واجلوارى  الرق  نظام  احلوينى:  ال�صيخ 

الفا�صقات املنافقات  املخبثات  باخلبيثات  ال�صائقات  ي�صف  �صعودي  امام 

احلنابلة مذهب  جن�صوا  خوارج  اجلدد  االزهر:ال�صلفيون  �صيخ 

�إىل  �حلوينى  �أ�سحق  �أبو  �ل�سيخ  دعا 
و�تخاذ  و�ال�ستعباد،  �لرق  لنظام  �لعودة 
�جلو�رى و�ل�سبايا، باعتباره حال للم�ساكل 
فى  �ل�سيخ  وقال  للفقر،  ودو�ء  �القت�سادية 
من  �لكثريون  تد�وله  له  �سوتى  ت�سجيل 
�أظلنا  بوك:  �لفي�س  موقع  على  �لن�سطاء 
زمان �جلهاد، و�جلهاد فى �سبيل �هلل متعة، 
�إحنا فيه ده م�س  �للى  �لفقر  مت�سائال: »هو 
�سنة  كل  كنا  لو  م�س  للجهاد؟  تركنا  ب�سبب 
تالتة م�س  �تنني وال  نغزو مرة وال  عمالني 
كان هي�سلم نا�س كتري فى �الأر�س«، معترب� 
�أن �جلهاد وما يعقبه من ح�سول �ملجاهدين 
للخروج  �حلل  هو  و�ل�سبايا  �ملغامن  على 
�جلهاد  مز�يا  �ل�سيخ  وعدد  �الأزمة«،  من 
هريجع  كان  و�حد  »كل  قائال:  �القت�سادية 

�أ�سرى«  »يق�سد  معاه  جايب  �لغزوة  من 
»ن�سو�ن«  �أربع  وتالت  �أ�سحطة  �أربع  تالت 
فى  ر�أ�س  كل  ��سرب  والد،  �أربع  وتالت 
�ستميت درهم وال �ستميت دينار يطلع مبالية 

كوي�سة«.
و�لغنائم  �لغزو  طريقة  �ل�سيخ  وف�سل 
و�ل�سناعة  �لتجارة  على  و�لب�سرية  �ملالية 
عل�سان  ر�يح  »ولو  قائال:  �ل�سفقات  وعقد 
دى،  �الأمو�ل  هتعمل  ما  تعمل �سفقة عمرك 
ر�أ�س  ياخد  »يتعذر«  �لو�حد  ما  وكل  قائال: 

يبيعها ويفك �أزمته ويبقاله �لغلبة«.
هذ�  يهاجمون  من  �أن  »�حلوينى«  و�أكد 
نف�س  ليالقو�  �لقتال،  ي�ستحقون  �لطرح 
قائال:  �لغزو�ت،  بعد  �أ�سره  يتم  من  م�سري 
»و�للى يرف�س هذه �لدعوة نقاتله ونخدو� 

دى  وكل  ون�ساءهم  �أمو�لهم  وناخد  �أ�سري 
عبارة عن فلو�س«.

من  �سل�سلة  �سمن  �لدعاوى  هذه  وتعترب 
�ملدنى  �ملجتمع  لتحويل  �ل�سيخ  حماوالت 
طريقة  على  قبلى  جمتمع  �إىل  م�سر  فى 
�لقرنني �خلام�س و�ل�ساد�س �مليالدى، و�تهم 
من  و�أكرث  مر�سية  ظاهرة  باأنها  �الأحز�ب 
»�لهم على �لقلب«، كما قال �إن تطبيق حدود 
وجدنا  فاإذ�  م�ساكلنا،  لكل  �حلل  هو  �ل�سرع 
عرفنا  مقطوعة  يده  �ل�سارع  فى  ي�سري  من 
�أنه �سارق، وبالتاىل ي�سبح عربة ملن يعترب، 
مت�سائال: ملاذ� تعطيل �حلدود �ل�سرعية �لتى 
هى لب �الإ�سالم؟ كما �متد هجومه �إىل جماعة 
من  حتولت  »�إنها  قائال:  �مل�سلمني  �الإخو�ن 

جماعة حمظورة �إىل جماعة »حمظوظة«.

�ىل  جديدَ�  تعريفاً  �سعودي  دين  رجل  �أ�ساف 
»�لفا�سقات« ح�سب قامو�سه �لفقهي، عندما و�سف 

كل �مر�أة جتل�س خلف مقود �ل�سيارة بالفا�سقة.
عبد  بن  عمر  جامع  وخطيب  �إمام  وو�سف   
�ل�سيخ  �ل�سعودية  ب�سرق  �خلرب  مدينة  يف  �لعزيز 
موقع  على  بث  �سوتي  ت�سجيل  يف  �ملنجد،  حممد 
 17 حلملة  �لدعوة  كرب  تتوىل  »من  »يوتيوب« 
يونيو باأنها خبيثة خمبثة، منافقة فا�سقة، باطنية 

حاقدة«.
 وقال �أن »من يوؤيدون �حلملة لي�سو� �سوى �أهل 
�ل�سر« وهم »�إما كافر �أو باطني �أو فا�سق �أو فاجر 

وجلهم �أ�سحاب �سهو�ت و�أ�سحاب �أهو�ء«.
قيادة  على  �ملر�أة  حث  �أن  �ملنجد  و�أ�ساف   

�ل�سيارة يف �ململكة �ملحافظة هو موؤ�مرة«.
�ل�سيارة  للمر�أة بقيادة   وتابع قائال »�إذ� �سمح 

ف�سيقومون با�ستقد�م �سائقات ن�ساء«.
 و�ن�سم �ل�سيخ حممد �ملنجد يف ت�سريحه هذ� �ىل 
�ل�سيخ عبد �لرحمن �لرب�ك �لذي قال عن �لدعوة 
للمر�أة  لل�سماح  �ل�سعودي  �ل�سارع  يف  �ملت�ساعدة 
منكر،  هو  عليه  عزمن  ما  »�إن  �ل�سيارة  بقيادة 
وهن بذلك ي�سبحن مفاتيح �سر على هذه �لبالد«، 
�ل�ساعيات  �مل�ستغربات  »بالن�ساء  وو�سفهن 

لتغريب هذه �لبالد«.
�الختالط  مبنع  �أفتى  كان  �لذي  �لرب�ك،  وقال   
بت�سريح  �لعبادة  �أماكن  يف  حتى  �جلن�سني  بني 
ن�سر على مو�قع �لكرتونية، �أن هذه »�حلملة قامت 
بها ن�ساء قبلهن بع�سر�ت �ل�سنني ولكن �هلل �أحبط 
كيدهن، ولعل ن�سبة منهن قد ماتت ومل تفرح مبا 

تريد، و�سيمنت �إن �ساء �هلل ولن يفرحن بذلك«.
 يف غ�سون ذلك �طلقت حملة عرب موقع في�سبوك 
ل�سرب  �لعقال  ��ستخد�م  على  �لرجال  لت�سجيع 
�لن�ساء �للو�تي �سيقدن �سيار�تهن يف 17 حزير�ن/
مبنح  للمطالبة  ن�سائية  حملة  �سمن  يونيو 

�ل�سعوديات حق �لقيادة.
للمطالبة  �خرى  حملة  تن�سط  فيما  ذلك  ياتي   
يف  �وقفت  �ل�سريفالتي  منال  �ل�سيدة  عن  باالفر�ج 
�سرقال�سعودية �ل�سبت �ملا�سي و�تهمت بتحري�س 
�ن  بعد  �لعام  �لر�أي  تاأليب  �لقيادة  على  �لن�ساء 
قادت �سيارة ون�سرت �سريطا م�سور� عن ذلك على 

�النرتنت.

على  �سخ�س  �ألف  ع�سر  �أربعة  من  �أكرث  وعرب   
�سفحات �لفاي�سبوك عن دعمهم ملنال �ل�سريف.

و�لنا�سطة  �لكاتبة  �حلويدر  وجيهة  و�سّرحت   
�ل�سريف  �لتي ر�فقت منال  �ملر�أة  يف جمال حقوق 
بهذ�  فيلماً  و�سورت  �ل�سيارة  قيادتها  �أثناء 
لوكالة  ن�سرته على موقع »يوتيوب«  �خل�سو�س 
�الأنباء �لفرن�سية �أن »منال مل تكن تريد �إيذ�ء �أحد. 
�مر�أة  �أي  باإمكان  �أنه  تربهن  �أن  فقط  تريد  كانت 

قيادة �ل�سيارة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية«.
 و�أ�سارت وجيهة �حلويدر �أنه بعد هذه �لتجربة 
�لناجحة ملنال �ل�سريف، عادت منال لتقود �ل�سيارة 
ت�سبب  مما  �أخيها،  برفقة  �ل�سبت  يوم  جديد  من 

�ل�سلطات  قبل  باإيقافها و�حتجازها من  �ملرة  هذه 
�ل�سعودية، معتربة �أنها كانت حتت �ملر�قبة.

 وتاتي »حملة �لعقال« رد� على �حلملة �لن�سائية 
�لتي ت�سجع �لن�ساء على قيادة �سيار�تهن يوم 17 
�ململكة  �نحاء  �ستى  يف  �ملقبل  حزير�ن/يونيو 
�لعامل  يف  �لوحيد  �لبلد  وهي  �ل�سعودية،  �لعربية 

�لذي ال ي�سمح للن�ساء بقيادة �ل�سيار�ت.
 6200 من  �كرث  �لعقال«  »حملة  �سفحة  و�يد   
�سخ�س، �ال �ن بينهم من يجري مد�خالت ملهاجمة 

�لقيمني على �حلملة.
�سخ�سي  »من  �ل�سفحة  �ع�ساء  �حد  وكتب   
عقال  كرتون  بخم�سني  تربعي  عن  �علن  �ملوقر 
ليقومو�  لل�سباب  �ال�سار�ت  يف  توزيعها  �سيتم 
نظام  عن  �خلارجات  �لعا�سيات  �لن�ساء  بتقومي 
ح�سب  تتم  مل  تربيتهن  الن  تربيتهن  و�سيتم  �لبلد 

�ال�سول يف منابعهن �لفا�سدة«.
�ىل  ي�سعون  �نهم  �حلملة  على  �لقيمون  ويوؤكد   
»عدم قيادة �ملر�ة لل�سيارة بكل ما �وتينا من قوة 

وبقوة«.
 منال �ل�سريف تبقى �أ�سجع من مئات �لرجال 

رفع  »مت  متهكما  �ل�سفحة  �ع�ساء  �حد  وقال   
�ملحال  ��سحاب  قبل  من  �ل�سميكة  �لعقل  ��سعار 
على  �لطلب  كرثة  �ىل  يرجع  و�ل�سبب  �لتجارية 

�لعقل بعد حملة �لعقال«.
و�حد  كل  »ياتي  بان  �آخر  م�سارك  يقرتح  كما   
�مر�ة  �ي  �سيارة  بحك  ويقوم  قدمية  ب�سيارة 

ت�سوق يف 17 يونيو«.
�ل�سحف  يف  كتاب  و��سل  �الثناء،  هذه  ويف   

�ملر�ة  قيادة  ق�سية  على  تعليقاتهم  �ل�سعودية 
�العالم  �هتمامات  للتت�سدر  عادت  �لتي  لل�سيارة 

و�ملجتمع من جديد.
 وكتبت حليمة مظفر �الربعاء يف �سحيفة �لوطن 
»�أ�سال نف�سي بل �أمنيها متى �سيكون �آخر مقال يل يف 
مو�سوع، مللت �لكتابة فيه ع�سر�ت �ملقاالت عرب 

هذه �لز�وية ل�ست �سنو�ت«.
 �ما �لكاتب عبده خال �حلائزة على جائزة بوكر 
�ن  عكاظ  �سحيفة  يف  �ن  فقال  �لعربية  للرو�ية 
قيادة �ملر�أة لل�سيارة »ق�سية م�سحكة مبكية )...( 
ال �حد ي�سدق ما يحدث لدينا من تعنت ومنع يف 

�ل�سماح ملن تريد قيادة �سيارتها بنف�سها«.
�لكاتب  عطيف  �ل�سيد  �حمد  يقرتح  جانبه،  من   
�ملخت�سة  �جلهات  »تغا�سي  �لوطن  �سحيفة  يف 
يف  �لطبيعي  حقهن  ميار�سن  �لالتي  �لن�ساء  عن 
قيادة �سيارتهن وال تقب�س عليهن، ولتاأخذ عليهن 
تاأخذهن  وال  قيادة  رخ�سة  عمل  عدم  خمالفة 
�ي  باملعروف«  �المر  هيئة  وت�ستدعي  لل�سرطة 

�ل�سرطة �لدينية.
طالبت  ووت�س،  ر�يت�س  هيومن  منظمة  وكانت   
�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز �أن ياأمر فور� باالإفر�ج 
 22 يوم  �سباح  �عتقلت  �لتي  �ل�سريف،  منال  عن 
�آيار/مايو2011، بعد �أن قامت بقيادة �ل�سيارة يف 

مدينة �خلرب �سرق �ل�سعودية.
قيادة  من  �لن�ساء  مينع  قانون  هناك  ولي�س   
�لدين  رجال  كبار  ،ولكن  �ململكة  يف  �ل�سيار�ت 
من  �لن�ساء  مبنع  تقول   ، فتاوى  عدة  �أ�سدرو� 

قيادة �ل�سيار�ت

�أن  �الزهر  �سيخ  �لطيب  �حمد  �لدكتور  �كد 
�ل�سلفيني �جلدد هم »خو�رج �لع�سر«، مو�سحا 
�ملذهب  هذ�  يكونو� علي  �مل�سلمني مل  �ن جمهور 
�حناف،  �و  �سافعية  �و  مالكية  �إما  كانو�  النهم 

و�إما حنابلة.
عمرو  �العالمي  مع  حو�ره  يف  �لطيب  و��ساف 
�ن  �لنا�س«،  من  »و�حد  برناجمه  يف  �لليثي 
كما  مدر�سة،  �و  مذهب  لي�س  �ل�سلفية  �و  �ل�سلف 
مو�سع  يف  �ال  �لقر�آن  يف  ترد  مل  �ل�سلف  كلمة  �ن 
فى  ووردت  �لذم،  مو�سع  يف  �أي�سا  وجاء  و�حد 
يوجد  ال  �نه  كما  كفعل،  ولكن  �خرى  مو��سع 
يقول:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلي  �لنبي  عند  حديث 
»�نه لو وجدمت �ختالفا فعليكم مبذهب �ل�سلف« 
ولكن �حلديث يقول »�ذ� وجدمت �ختالفاً فعليكم 
باجلماعة«وهناك �لكثري من �الحاديث �لتي حتث 

�لنبي و�سنة �خللفاء  �تباع �جلماعة و�سنة  علي 
�لر��سدين من بعده.

و�و�سح �المام �الكرب �إن من يقول �إن �ل�سالة 
ويطالب  باطلة،  �أ�سرحة  بها  �لتي  �مل�ساجد  يف 
�أن باقي �ملذ�هب فا�سقة  �لثياب ويدعي  بتق�سري 
مذهب  ولكنه  لل�سلف  مذهباً  لي�س  فهو  ومبّدعة، 

»�لغالة«.
يف  �حلنابلة  »غالة  ب  ـ  ي�سمون  كانو�  ما  وهم 
بن  �حمد  لالمام  تابعني  كانو�  و�لذين  �ملا�سي« 
حنبل و�لذين �ن�سقو� عنهم، م�سيفا �ن �حلنابلة 
ال  النهم  هوؤالء  ن�سدق  باال  �ر�سدونا  �نف�سهم 
ينتمون �يل �المام �حمد بن حنبل ولكنهم جن�سو� 

وغريو� هذ� �ملذهب كما يغري ماء �لبحر.
�لتي  �ملقوالت  من  كثري�  �ن  �يل  �لطيب  و�أ�سار 
ن�سمعها من �لذين ينتمون �إىل �ملت�سددين و�لغالة 

ينتمون لغالة �حلنابلة  �نهم  �ل�سلفيني تثبت  من 
تدلي�س  فهناك  �ل�سالح،  �ل�سلف  �إىل  ينتمون  وال 
�إن  قائال:  �ل�سلفيني  م�سطلح  ��ستخد�م  يف  وغ�س 

كل �الأزهر ينتمي لل�سلف �ل�سالح.
يجوز  باأال  �ل�سلفى  �لتيار  ت�سريحات  وعن 
هدم  عن  ف�سال  �سريح  به  م�سجد  فى  �ل�سالة 
فى  �ل�سالة  »لو  �لطيب:  قال  �الأ�سرحة،  بع�س 
م�سجد �حل�سني �أو �ل�سيدة زينب حر�م ع�سان به 
فى  �مل�سلمني  �سالة  فى  �حلكم  ما  يبقى  �سريح، 
قرب  هم  قبور  ثالثة  ي�سم  �لذى  �لنبوى  �مل�سجد 
�سيدنا حممد )�سلى �هلل عليه و�سلم(، وقرب �سيدنا 
�خلطاب؟  بن  عمر  �سيدنا  وقرب  �ل�سديق  �أبوبكر 
مو�سحا �ن هدم �ال�سرحة جر�ئم تخرج �الن�سان 
للنبي  و�هانة  جر�أة  ت�ستبطن  النها  �ال�سالم  من 

�سلي �هلل عليه و�سلم ولقربه �ل�سريف.
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*حم�س�س لقي كن�س �سار يدور على اخلريطه
حم�س�س دخل ملعب كرة قدم قعد يطلع يف ال�سما �سالوا النا�س لي�س بتطلع يف ال�سما قال بدور على كلمة مبا�سر 

*واحد خليلي لغى موعده مع الطبيب النه مري�س 
*مره كلب جاء له انهيار ع�سبي لي�س؟؟؟ كان بيبنح على واحد اطر�س 

*يف م�سطول �سمع ان اجلز بقوي النظر م�سا ا�سرتي كي�س جزر قعد يطلع عليه
*مدر�س كيمياء زرق بولد �سماه �سامي اك�سيد الكربون 

*يف واحد بخيل اجتوز راح �سهر الع�سل حلاله 
*حم�س�س تاب رمى احل�سي�س يف البحر طلعة �سمكه قالت :انا مت�ساح هههههههههه

-يف قريه ح�سل فيها �سغب ادى اىل منع التجول يف الليل خرجوا اهلها ليتفرجوا على منع التجول 
املدر�س ما هي الكلمه التى ي�ستخدمونها الطالب عادة ؟؟ الطالب ال اعرف يا �سيدي املدر�س: اح�سنت

*مره واحد �سعيدي دخل احلمام �ساف ق�ساطه قال كل ده �سفرة احالقه
*واحد كثري الن�سيان راح لدكتور عل�سان يتعالج فحى للدكتور امل�سكله فقال الدكتور من وقتي�س هادي امل�سكله عندك قال له اي م�سكله 

*خليلي ح�س�س-ح�س بالرجوله 
مدر�س اللغه العربيه )�سربي( وقع يف اجلوره .... رفعوه بال�سمه 
* واحد احول بع�س ع�سر �سنني اكت�سف انه بي�سرف على اجلريان

*يف نكته حكموا عليها بالعدام لي�س؟؟؟ النها موتت واحد من اال�سحك ها ها ها
*مره واحد احول ا�سرتى ببغاء احول بدو يحطوا يف القف�س حطوا بره والببغاء بدوا يهرب راح دخل القف�س) احول واحول(

واحد كرمي وواحد كرميه خلفوا ولد اعطوه للجريان 
*يف واحد ك�سول جدا �ساف قدامه ق�سرة موز وهو بيم�سي قال :اهلل يعني على هلوقعه

*يف واحد ا�سمو زعالن اجتوز واحد ا�سمهي فرحانه خلفوا بنت �سموها يا فرحه ما متت 
*واحد احول �سجل يف اجلي�س حطوه يف ق�سم ق�سف ع�سوائي هه)بدل العدو دولته(

واحد ركب انتينه على را�سه لي�س؟؟ظ وده ي�سفي نيته
*مره خم�سه خاليله بيلعبوا يف ال�سكاك�سن قتل اثنني وا�سيب واحد فقال الباقي خل�س يا �سباب بال�س تقلب ال�سغله جد 

*يف حم�س�س حلق �سنبه دخل على اهله يف البيت قالهم ت�سدقوا انا ما عرفتكوا 
*مدر�س كا�سول طاحت من الطب�سوره ..قال .. طيب نكمل الدر�س احل�سح اجلاي

* �سر�سور رايح ال�سينما اول ما دخل �ساف اعالن بف باف قال من بدايتها رعب
زعيم �سيا�سي بلد متخلف اقرتح عليه احد احل�سا�سني اقرتاحا فقال ملا ال ن�سعى اىل انت�ستعمرنا دوله كربى مثل امريكا فتقيم لنا امل�سانع 

والطرق واملطارات وامل�ست�سفيات ثم نطردهم فيما بعد فاجاب الزعيم وكيف جنعلهم ياتون ال�ستعمارنا 
فرد عليه لدينا طائرتني نر�سلها يف غارة على امريكا فتغ�سب ارميكا وتاتي ال�ستعمارنا 

فرد العيم واذا متكنت الطا�سرتني من هزمية امريكا ما نفعل؟؟

 ا�ضحك يف الغربة

ال�سخ�سية التون�سية يف 
اإنتاجات اجلزيرة الوثائقية«

 

تون�س – �سالح �سوي�سي

تنتظم بدار الثقافة ابن ر�سيق بالعا�سمة التون�سية اأيام »ال�سخ�سية التون�سية يف اإنتاجات اجلزيرة الوثائقية« يوم 
26 مايو اجلاري وتتوا�سل لثالثة اأيام، وذلك بالتعاون مع املندوبية اجلهوية للثقافة بوالية تون�س وقناة اجلزيرة 

الوثائقية.
ويقول منظمو التظاهرة اأّن »قناة اجلزيرة »متّثل واحدة من اأهم املوؤ�س�سات االإعالمية العاملية التي انتزعت اأحقية 
ح�سورها يف كل التظاهرات واالأحداث العاملية ال�سيا�سية منها والثقافية والريا�سية ومثلت قناة اجلزيرة الوثائقية 
واحدة من املنابر املهمة التي اأحدثت تقليدا جديدا يف االإعالم العربي من خالل مراهنتها على ال�سورة يف ر�سد وتوثيق 
ذاكرة ال�سعوب. فقامت قناة اجلزيرة الوثائقية باإنتاج العديد من االأفالم الوثائقية ذات ال�سبغة ال�سيا�سية والثقافية 

والتوثيقية حول عديد الدول بالعامل والعامل العربي..«
واأنتجت اجلزيرة اأفالما وثائقية تعنى مبوا�سيع و�سخ�سيات تون�سية. وقد خّلقت هذه االأفالم عند عر�سها جدال 
بني املهتمني م�ساهدين وخمت�سني لذلك جاءت فكرة ا�ست�سافت القناة والقائمني على اإنتاج تلك االأفالم من خمرجني 
الكاتب  ويقدمها  التظاهرة  يعّد  واحلوار.  باالختالف  يوؤمن  حر  ف�ساء  يف  االأفالم  هذه  ومناق�سة  لعر�س  ومنتجني 

واالإعالمي التون�سي كمال الرياحي.
يت�سمن برنامج التظاهرة عر�س عددا من االأفالم الوثائقية مع مداخالت ونقا�سات وحوارات حولها، ويعر�س يف 
املن�سف  »حممد  وفيلم  ح�ساد«  فرحات  »اغتيال  فيلم  التاريخية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سية  مو�سوع  �سمن  االأول  اليوم 
باي.. نهاية عر�س«. يف اليوم الثاين يقدم اأحمد حمفوظ مدير القناة حول اأهمية الفيلم الوثائقي وجتربة قناة اجلزيرة 
البحث عن منط  اإىل  الّتوثيق احلقيقة  القائد«: من  بعنوان »�سخ�سّية  القا�سمي  اأحمد  الباحث  ثّم مداخلة  الوثائقية 

�سيا�سّي اأعلى« وهي قراءة يف فيلمي »اغتيال فرحات ح�ّساد« و«حممد املن�سف باي نهاية عر�س«
ف�سال عن تقدمي جتربة كتاب اجلزيرة الوثائقية.

الندوات   اأّما  االأ�سطورة«  »عتوقة  وفيلم  تون�س«  »بربر  فيلم  عر�س   يتّم  وال�سعبي«  »الهام�سي  مو�سوع  و�سمن 
فتكون اإحداها لالأ�ستاذ النا�سر ال�سردي حول »دميومة االأ�سطورة بني �سمت الغفلة واحتفاء الذاكرة« زهي قراءة يف 

فيلمي »عتوقة« و«بربر تون�س«
ورة   باالإ�سافة اإىل مداخلة عادل خ�سر بعنوان »من االإن�سان الاّلهي اإىل اإن�سان الفرجة« اأو حتّوالت الّلعب يف زمن ال�سّ
ادق �سا�سي عّتوقّة« يف اإطار مو�سوع »ال�سخ�سية الثقافية والفنية« �سيتّم تقدمي فيلم »لطفي  وهي قراءة يف �سريط ّال�سّ
امل�ساريع  ال�سبان وعر�س  ال�سينمائيني  نقا�س وحوار مع  بكار« يعقبه  بو�سناق« وفيلم »الفا�سل اجلعايبي وجليلة 

واالأفكار
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�شاعر الثورة   فهد القرين
 
 

اإبراهيم القرين من مواليد 5/5/ 1975م، يف قرية كالبه اإحدى �ضواحي  هو فهد �ضعيد 
مدينة تعز، ممثل كوميدي �ضعبي ميني يتناول املعاناة اليومية للمواطن اليمني ويعار�ض 
احلكومة اليمنية ويتهمها بالف�ضاد.اأنتخب اأمني �ضر نقابة الفنانني اليمنيني يف تعز، حا�ضل 

على دبلوم يف الإخراج امل�ضرحي من جمهورية م�ضر العربية.
موؤلف م�ضرحي، واأقام مئات العرو�ض امل�ضرحية يف كل حمافظات اجلمهورية، وله العديد 
من األألبومات الغنائية التي تعد األأكرث رواجا يف اليمن بع�ضا من تلك الألبومات طبع منها 

مئات األآلف من الن�ضخ.
من اأبرز رواد امل�ضرح املفتوح يف اليمن، اأمتاز م�ضرحة باجلراأة يف نقد الف�ضاد والنحياز 
لق�ضايا وحقوق الإن�ضان وق�ضايا املراأة وله حتت الطبع كتاب » قواعد م�ضرح ال�ضارع » 
وهو كتاب علمي يتحدث عن قواعد وخ�ضائ�ض امل�ضرح املفتوح، ولة حتت الطبع جمموعة 
» حكايات قبل النوم » وهي عبارة عن جمموعة ق�ض�ضيه لالأطفال تنتظر املمول لطباعتها 

واأخر اأعمالة رواية اأدبية حتمل عنوان » بحر ال�ضباب »
اأبرز فرق امل�ضرح يف  للفنون وفرقتها امل�ضرحية، وتعد من  يراأ�ض حاليا موؤ�ض�ضة اجلند 

اليمن.
ال�ضلطة  لف�ضاد  الناقدة  م�ضرحاته  ب�ضبب  مرات  عدة  واأعتقل  اغتيال  ملحاوله  تعر�ض   

واأرائه ال�ضيا�ضية  وانتظم للثوار فى
�ضاحة التحرير وهو �ضوتهم وله ق�ضائد تدعو ل�ضقاط الرئي�ض

عبداهلل الربدوين 
 من اأر�س بلقي�س 

مـن جـوها هـذه الأن�ضام وال�ضحر مـن اأر�ض بلقي�ض هذا اللحن والوتر 
هـذي الـلحون. ومن تاريخها الذكر مـن �ضدرها هذه الآهات، من فمها 

ظـاللها هـذه الأطـياف والـ�ضور مـن »ال�ضعيدة« هذي الأغنيات ومن 
مـن الـرتانيم تـ�ضدو حـولها زمر اأطـيافها حول م�ضرى خاطري زمر 

هـذي الأغاريد والأ�ضداء والفكر من خاطر »اليمن« اخل�ضرا ومهجتها 
و�ضـحرها و�ضـباها الأغيد الن�ضر هــذا الـق�ضيد اأغـانيها ودمـعتها 
يـفوح مـن كل حرف جوها العطر يـكاد مـن طـول ما غنى خمائلها 
يـرف مـن وجنتيها الورد والزهر يـكاد مـن كـرث ما �ضمته اأغ�ضنها 
يـلح مـنها الـبكا الـدامي وينحدر كـاأنه مـن تـ�ضكي جـرحها مـقل   

مـنك الـفتون ومني الع�ضق وال�ضهر يـا اأمـي الـيمن اخل�ضرا وفاتنتي 
�ضـعر »تـعنقده« الذكرى وتعت�ضر هـا اأنـت يف كل ذراتي وملء دمي 

تـطل مـنه، وحـيناً فـيه تـ�ضترت واأنـت فـي ح�ضن هذا ال�ضعر فاتنة 
عـن الـلقا - اأنـه يـهوى ويدكر وح�ضب �ضاعرها منها - اإذا احتجبت 

واأنـها فـي دجـاه اللهو والـ�ضمر واأنـهـا فـي مـاآقي �ضـعره حـلم     
فـال تـلم كـربياها فـهي غـانية  حـ�ضنا،       وطبع احل�ضان الكرب واخلفر

ريـا�ضـها هــذه الأنـغام تـنترث من هذه الأر�ض هذي الأغنيات، ومن 
وحـيث تـعتنق الأنـ�ضام والـ�ضجر من هذه الأر�ض حيث ال�ضوء يلثمها 

مـن اأر�ض بلقي�ض هذا اللحن والوتر مـا ذلـك الـ�ضدو؟ من �ضاديه؟ اإنهما 

-1-
لو يذكر الزيتون غار�ضه

ل�ضار الزيت دمعا !
يا حكمة الأجداد

لو من حلمنا نعطيك درعا !
لكّن �ضهل الريح ،

ل يعطي عبيد الريح زرعا !
اإّنا �ضنقلع بالرمو�ض

ال�ضوك و الأحزان ... قلعا !
و اإلم نحمل عارنا و �ضليبنا !

و الكون ي�ضعى ...
�ضنظل يف الزيتون خ�ضرته ،

و حول الأر�ض درعا !!
-2-

اإّنا نحّب الورد ،
لكّنا نحّب القمح اأكرث
و نحّب عطر الورد ،

لكن ال�ضنابل منه اأطهر
فاحموا �ضنابلكم من الأع�ضار

بال�ضدر امل�ضّمر
هاتوا ال�ضياج من ال�ضدور ...
من ال�ضدور ؛ فكيف يك�ضر ؟؟

اإقب�ض على عنق ال�ضنابل
مثلما عانقت خنجر!

الأر�ض ، و الفالح ، و الإ�ضرار ،
قل يل : كيف تقهر...

هذي الأقانيم الثالثة ،
كيف تقهر ؟

***
-3-

عيناك يا �ضديقتي العجوز، يا �ضديقتي املراهقة
عيناك �ضّحاذان يف ليل الزوايا اخلانقة

ل ي�ضحك الرجاء فيهما ، و ل تنام ال�ضاعقة
مل يبق �ضيء عندنا ... اإّل الدموع الغارقة

قويل : متى �ضت�ضحكني مرة ، و اإن تكن منافقة ؟ !
*

كفاك يا �ضديقتي ذئبان جائعان
ي بقايا دمنا ، و بعدنا الطوفان م�ضّ

و اإن �ضغبت مرة ، ل ترتكي اجلثمان
و اإن �ضئمت بعدها ، فعندك الديدان

اإّنا خلقنا غلطة ... يف غفلة من الزمان
و اأنت يا �ضديقي العجوز... يا �ضديقتي املراهقة

كوين على اأ�ضالئنا ، كالزنبقات العابقة !
*

الغاب يا �ضديقتي يكّفن الأ�ضرار
و حولنا الأ�ضجار ل تهّرب الأخبار
و ال�ضم�ض عند بابنا معمية الأنوار

وا�ضية ، لكنها ل تعرب الأ�ضوار
اإن احلياة خلفنا غريبة منافقة

فابني على عظامنا دار عالك ال�ضاهقة
*

اأ�ضمع يا �ضديقتي ما يهتف الأعداء
اأ�ضمعهم من فجوة يف خيمة ال�ضماء :

» يا ويل من تنف�ضت رئاته الهواء
من رئة م�ضروقة !...

ياويل من �ضرابه دماء !
و من بنى حديقة ... ترابها اأ�ضالء

يا ويله من وردها امل�ضموم

حممود دروي�س 
ال�صمود

متى تفهْم ؟
متى يا �ضّيدي تفهْم ؟

باأيّن ل�ضُت واحدًة كغريي من �ضديقاتْك
ول فتحاً ن�ضائّياً ُي�ضاُف اإىل فتوحاتْك

ول رقماً من الأرقاِم يعرُب يف �ضجاّلتْك ؟
متى تفهْم ؟
متى تفهْم ؟

اأيا َجَماًل من ال�ضحراِء مل ُيلجْم
الوجَه  منَك  اجلدريُّ  ياأكُل  َمن  ويا 

واملع�ضْم
باأيّن لن اأكوَن هنا.. رمادًا يف �ضجاراتْك

وراأ�ضاً بنَي اآلِف الروؤو�ِض على خمّداتْك
ومتثاًل تزيُد عليِه يف حّمى مزاداتْك

ونهدًا فوَق مرمرِه.. ت�ضّجُل �ضكَل ب�ضماتْك
متى تفهْم ؟
متى تفهْم ؟

باأّنَك لن تخّدرين.. بجاهَك اأو اإماراتْك
ولْن تتمّلَك الدنيا.. بنفطَك وامتيازاتْك

وبالبرتوِل يعبُق من عباءاتْك
وبالعرباِت تطرُحها على قدمْي ع�ضيقاتْك

بال عدٍد.. فاأيَن ظهوُر ناقاتْك
ثقوُب  اأيَن  يديَك..  فوَق  الو�ضُم  واأيَن 

خيماتْك
اأيا مت�ضّقَق القدمنِي.. يا عبَد انفعالتْك

من  بع�ضاً  الزوجاُت  �ضارِت  َمن  ويا 
هواياتْك

تكّد�ضهنَّ بالع�ضراِت فوَق فرا�ِض لّذاتْك
حتّنطهنَّ كاحل�ضراِت يف جدراِن �ضالتْك

متى تفهْم ؟
متى يا اأيها املُتخْم ؟

متى تفهْم ؟
باأيّن ل�ضُت َمن تهتّمْ
اتْك بنارَك اأو بجنَّ

واأن كرامتي اأكرْم..
مَن الذهِب املكّد�ِض بني راحاتْك

واأن مناَخ اأفكاري غريٌب عن مناخاتْك
اأيا من فّرَخ الإقطاُع يف ذّراِت ذّراتْك

من  حّتى  ال�ضحراُء  تخجُل  َمن  ويا 
مناداتْك

متى تفهْم ؟
متّرغ يا اأمرَي النفِط.. فوَق وحوِل لّذاتْك

كمم�ضحٍة.. متّرغ يف �ضاللتْك
قَدمي  على  فاع�ضرُه  البرتوُل..  لَك 

خليالتْك
قتلْت  قد  باري�َض..  يف  الليِل  كهوُف 

مروءاتْك
على اأقداِم موم�ضٍة هناَك.. دفنَت ثاراتْك

رماَد  بعَت  اهلل..  بعَت  القد�َض..  فبعَت 
اأمواتْك

كاأنَّ حراَب اإ�ضرائيَل مل ُته�ْض �ضقيقاتْك
ومل تهدْم منازلنا.. ومل حترْق م�ضاحفنا

ول راياُتها ارتفعت على اأ�ضالِء راياتْك
لبوا.. كاأنَّ جميَع من �ضُ

على الأ�ضجاِر.. يف يافا.. ويف حيفا..
وبئَر ال�ضبِع.. لي�ضوا من �ُضاللتْك

تغو�ُض القد�ُض يف دمها..
واأنَت �ضريُع �ضهواتْك

تناُم.. كاأّنا املاأ�ضاُة لي�ضْت بع�َض ماأ�ضاتْك
متى تفهْم ؟

متى ي�ضتيقُظ الإن�ضاُن يف ذات

نزار قباين / احلب والبرتول ...! 
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�أحمد �سو�سن  • د. 
باإعادة  �سبيهة  �سعيد  �إدو�رد  عن  �لكتابة  تبدو 
�سبغة  تتخذ  مرة  كل  يف  �أ�سطورية،  حكاية  �سياغة 
�لبال، وال تخلو من  مغايرة، بدالالت مل تخطر على 
�إثارة. فوجود �إدو�رد �سعيد ��ستثنائي، ال يكف �خليال 
ُيـَمّكن  �إيحاء  �مل�سافة.  �لذهنية  بالقيم  �سربلته  عن 
�ملتتبع من فهم تلك �لوترية �ملت�سارعة �لتي �تخذتها 
�الإ�سد�ر�ت عن �إدو�رد �سعيد منذ رحيله �ل�سادم قبل 
للجدل،  �ملثرية  �سخ�سيته  من  �تخذت  حيث  �سنتني، 
لتنويع  قاعدة  و�لتحوالت،  بالوقائع  �ملليئة  وحياته 
�ل�سياغات و�لتاآويل، وجعلت من هجر�ته �ملتالحقة، 
و�نحياز�ته  و�الأوطان،  �للغات  بني  �ملوزعة  وهويته 
ومهاجرين،  �سود  )من  �الأقليات  �سفوف  �إىل  �ملبدئية 
يف  للخو�ض  �سببا  ن�سائية(،  وحركات  ومنفيني، 
وكتاباته  �لنظرية،  �أعماله  م�سمون  مع  مولد  حو�ر 

�ل�سيا�سية، و�أفقه �الأخالقي. 
�لعربي  �لثقايف  �ل�سياق  وهناك حقيقة مرة، �سهدها 
�إجنازه  �رتباط  وهي  �لكبري،  �ملثقف  هذ�  بخ�سو�ض 
بال�سكل  فيها  ي�سهم  مل  وحماور�ت  بقر�ء�ت  �ملعريف 
�أو�سطي/  �ل�سرق  )�لعربي/  �الأ�سلي  جماله  �لكايف 
�لفل�سطيني...(، �إذ ظلت �الإ�سد�ر�ت �لغربية يف �أوربا 
و�لواليات �ملتحدة حتديد�، بل وحتى يف بع�ض بلد�ن 
�إدو�رد  فيهما  يحظى  �للتني  وباك�ستان  كالهند  �آ�سيا 
وخ�سوبة  تو�تر�  �الأكرث  هي  باهرة،  ب�سعبية  �سعيد 
�أ�سئلة، بل وظلت الأمد طويل هي  يف ما ت�ستثريه من 
�ملفكر  هذ�  وممار�سة  �إنتاج  بجو�نب  �إحاطة  �الأكرث 

�لكزموبوليتي، وغز�رة يف تتبع م�ساره �الإبد�عي. 
بيد �أنه حل�سن �حلظ فاإن عو�مل عديدة �ستدفع، يف 
�إىل  �ملفكر  هذ�  �أعمال  نقل  ال�ستكمال  �الأخرية،  �الآونة 
�إنتاجه على نطاق و��سع، ومن  �للغة �لعربية ون�سر 
حماوالت  من  �لعربية  �لثقافية  �ل�ساحة  تخل  مل  ثم 
يتعاظم  بد�أ  و�سخ�سيته،  وحياته  فكره  عن  نقدية 
تالمذته  قبل  من  �سيما  رحيله،  بعد  تدريجيا  حجمها 
و�أ�سدقائه وجمايليه ممن ربطهم به �أو��سر �الإعجاب 
و�لتقدير. وهكذ� بعد �الأعد�د �لتي خ�س�ستها جمالت 
فيها  و�ساهم  كما  و»�الآد�ب«،  و»ف�سول«  »�لكرمل« 
دروي�ض«،  »حممود  مثل:  من  له  حميمون  �أ�سدقاء 
و»فريال  عا�سور«  و»ر�سوى  خوري«  و»�إليا�ض 
علّيان«،  و»ب�ّسام  حديدي«،  و»�سبحي  غزول« 

و»فو�ز طر�بل�سي«، و»حممد بر�دة«. 
�الأ�سل  �سعيد يف  �دو�رد  �لكتابات حول  �سكلت  وقد 
يف  �سعيد  �إدو�رد  مكانة  حول  �ملقاالت  من  جمموعة 
�لنظري،  �إنتاجه  ومكونات  �لعاملي،  �لفكري  �مل�سهد 
�ال�ست�سر�ق،  حول  �لنقدي  خطابه  ومرجعيات 
و�ملنفى،  �ملثقف،  و�سور  و�الإمربيالية،  و�لثقافة 
�لكولونيالية،  بعد  ما  وخطابات  �الإ�سالم،  وتغطية 
من  وغريها  و�سوبان...  وفريدي  فاغرن  ومو�سيقى 
�ملحاور و�ملباحث و�الأ�سئلة �لتي �سغلت �حليز �الأعظم 
�أربعة  من  �أزيد  �متد�د  على  �سعيد  �إدو�رد  �إنتاج  من 
عقود، منذ در��سته �الأوىل عن جوزيف كونر�د، وحتى 
�سريته �لذ�تية �جلميلة: »خارج �ملكان«، �لتي توؤرخ 

مل�ساره �لذ�تي، يف �الآن ذ�ته �لذي ترتجم فيه بوعي 
للفل�سطينيني،  �جلماعي  و�لتيه  �خلروج  ل�سورة 

مفتوح  ن�ض  �سعيد  �إدو�رد  »�إن  يعرتفون  فهم 
و�لزمان  �الإقليمي  �ملكان  يتحدى  �لعامل  على 

�إدو�رد �سعيد منه يف  �الآين. لقد جعل ن�ض 
نظر �لعامل �بن �لعامل مثلما جعل �إدو�رد 

�أر�د  ما  هذ�  عامليا.  ن�سا  فل�سطني  من 

�إدو�رد �أن نقوم برو�يته للعامل عنه«. 
جميعها  �لكتاب  كتبها  �لتي  �ملقاالت  مييز  ما  لكن 
�أنها كتبت ب�سيغة تب�سيطية جتعل فكر �إدو�رد �سعيد 
يبدو �سهل �ملاأخذ، منقاد �لو�سيلة، دون �أن ت�سقط مع 
ذلك يف �ختز�ل خمل، حيث غلب عليها �لنهج �لتعريفي 
بامل�سامني �ملعرفية و�لق�سايا �لنقدية �لعامة، دومنا 
ومرجعياته  �ل�سعيدي  �خلطاب  تفا�سيل  يف  تغلغل 
ومكوناته �لن�سقية، حيث �إن �لق�سد، هو تقدمي ق�سة 
لالأجيال و�إعمال �لنظر يف تلك �ل�سورة �مل�سرقة �لتي 
�إدو�رد �سعيد بغري ما �سعي ملحاولة  بات يحظى بها 
تاأويلها. فاإدو�رد �سعيد ي�سكل ظاهرة قابلة للتاأمل �أكرث 
ثنائي  �إدو�رد  فكر  �أن  �ملتاأمل  ويالحظ  للتاأويل.  منها 
�أحادية  بعيد� عن  �لعامل  مفتوحا على  �لرتكيب يظل 
�لزمان و�ملكان. ولعل من �أبرز مالمح هذه �لظاهرة �أن 
�إدو�رد قد حول ذ�ته �لفردية �إىل ذ�ت جماعية. فيقول 
مقالته  يف  علّيان  ب�ّسام  �لفل�سطيني  و�لكاتب  �لباحث 
�إنه   «  )2003/9/22( �الأردنية  �لد�ستور  بجريدة 
يف  �الأوىل  �لق�سية  �ساحب  �لفل�سطيني  �سعيد  �دو�رد 
�لعامل، �لذي غيبه �ملوت قبل �يام... �إنه �ملفكر و�لناقد 
و�ملو�سيقي و�ل�سيا�سي و�لباحث �الكادميي �لذي �أخذ 

تلك  �المور  كل  لتناوله  منازع،  بال  �لعاملية  �سفة 
�أ�سالة  بني  جتمع  ر�قية  مبنهجية 

وكانت  �ملنهج،  وحد�ثة  �لتفكري 
هذه �ال�سالة و�حلد�ثة تتجلى 

�لبعيدة،  للغايات  تقديره  يف 
للمقدمات  ح�ساباته  ويف 

�لتي توؤدي �ليها...
�دو�رد  �ي�سا  وهو 

�لفل�سطيني  �سعيد 
و�ملولد  �لهوية 
�لذي  و�النتماء 
عن  ين�سلخ  مل 

�ال�سلي،  جلده 
�لقفز  ن�ستطيع  ال  و�لذي 

موته  بعد  �سورته  عن 
ب�سهولة...

وك�سعب  كباحثني  فنحن 
من  ��ستفدنا  و�سيا�سيني 

يف  لها  نفطن  زلنا  وما  �عماله، 
�لكثري من �لق�سايا �لتي تعرت�ض 

�لوطنية  فر�سالته  م�ساقاتنا، 
قبل  ن�سيجها  �كملت  و�الكادميية 

�ن ميوت...«.
هكذ� تبدو �سرية �دو�رد 

ومذكر�ته  �سعيد، 
 ، ل�سخ�سية �

وحو�ر�ته 
ما 

�أو  �سخ�سية،  برو�ية  �سبيها  �سيئا  تبدو  يجعلها 
تر�سم  �ملبهرة.  بالتفا�سيل  مفعم  �سفاف  بورتريه 
هوية  وت�ستكنه  ��ستثنائي،  فردي  وجود  تقا�سيم 
و�جلن�ض  �لعرق  ت�سنيفات:  على  متعالية  نوعية 
وعي  تبلور  �سروط  يف  ـ  ثم  من  ـ  وتتاأمل  و�ملعتقد. 
نقدي م�ساد، غري خا�سع ملنطق �النتماء و�لت�سنيف. 
وذلك باإعادة تركيب تر�ث �الأمكنة / �ملنايف، و�إعمال 
متقلب من  �لوعي يف عالقته مبحيط  تكوين  �لنظر يف 
)�ل�سيا�سية  و�ملوؤ�س�سات  و�لن�سو�ض  �ل�سخ�سيات 
بحرفية  تر�سد  ثم  و�لطبقية(.  و�لطائفية  و�لفكرية 
�لتاأثري�ت  تلك  منطق  عن  �ملتكررة  �نزياحاته  عالية 
ت�سحى  بحيث  و�لثقافية.  و�الجتماعية  �لتاريخية 
�لهوية، هوية �إدو�رد �سعيد �ملقدمة كرو�ية لالأجيال، 
�لعام  �ملجرى  من  ح�سية،  غري  ما،  م�سافة  على 
وجودها  ويختزل  �لكونية،  و�لتقاطعات  للتحوالت 
�ل�سدي، و�لكتابة �ملقاومة،  ـ �سورة �ملثقف  بالتايل  ـ 
�ل�سامتة  �الأغلبية  �سفوف  �إىل  با�ستمر�ر  �ملنحازة 

�ملوجودة دوما »خارج �ملكان«.
ويف عر�ض �الأ�ستاذ ب�ّسام علّيان لكتاب خارج �ملكان 
؛  �سعيد  الإدو�رد 
يقول: » من 

كان  �لذي  �سعيد؛  �إدو�رد  مذكر�ت  ت�سفحنا  خالل 
قبل وفاته )�يلول 2003(؛ بروف�سور �سرف يف �للغة 
يف  كولومبيا  جامعة  يف  �ملقارن  و�الأدب  �النحليزية 
كتاباً  ع�سر  �سبعة  من  �كرث  �ألف  و�لذي  نيويورك، 
�ملثقف،  �سور   ، :�ال�ست�سر�ق  �برزها  من  كان  مهماً؛ 
�يدينا  بني  �لتي  �ملذكر�ت  و  و�المربيالية  �لثقافة 
يف  ن�سرت  �لتي  �ملقاالت  من  ومئات  �ملكان«،  »خارج 
دوريات عدة، نكت�سف د�ئماً �أننا �أمام باحث �أكادميي 
خالل  من  وخا�سة   ( �ملبكر  بوعيه  ��ستطاع  عاملي؛ 
�إحد�ث  �إىل  �لكتاب(؛  هذ�  لذكرياته يف  ل  �ملف�سّ �سرده 
فيما  وخا�سة  �أو�سطية،  �ل�سرق  �لدر��سات  يف  ثورة 
�لفل�سطينية،  �لق�سية  على  �ل�سوء  بت�سليط  يتعلق 
مطالباً �لعامل باالعرت�ف باحلقوق �مل�سروعة لل�سعب 
�لعام  للر�أي  بالتحديد  مطالبته  �لفل�سطيني، وموجهاً 
�الأمريكي و�مل�سوؤولني �أن يقر�أو� �لوثائق �لفل�سطينية 
هذه  وما  �لفل�سطيني.  �ملوقف  منها  ينطلق  �لتي 
�لق�سية  وجذور  عمق  على  تطل  نافذة  �إال  �ملذكر�ت 
�لتذكر و�ل�سر�حة و�لب�ساطة يف  وماأ�ساتها من خالل 
�لغرب  زيف  ك�سف  على  تركيزه  مع  �الأمور،  تناول 
�لر�أ�سمايل و�أدو�ته يف �ملنطقة؛ مما �أثار جداًل و��سعاً 
يف  و�الجتماعية  و�ل�سيا�سية  �لثقافية  �الأو�ساط  يف 
�لعامل ككل، ويف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وربيبتها 
جر�أة  �الأكرث  �سعيد  وكان  خا�سة.  �ل�سهيوين  �لكيان 
، معتمدً� على  �لو�قع من خالل مذكر�ته  نقد  يف 
غري  وقدرته   ، �ملتعددة  ومو�هبه  فطنته 
و�لعناد؛  و�لتحدي  �ل�سمود  على  �لعادية 
من  �ل�سائدة  لالأمور  بتحليله  و�العتد�د 
�ملكثف  و�الطالع  �ليومية  �ملعاي�سة  خالل 
نوع  �إىل  ي�سل  جعله  مما  م�سار�تها؛  على 
�ملفهوم  من  يخرج  �ملعرفة  من  مبتكر 
�إدو�رد  فربز  ذ�ك.  �أو  �لعلم  لهذ�  �لتقليدي 
لطفولة  مده�ض  ر�و  �ملكان  خارج  يف  �سعيد 
ولفل�سطيني  ع�سر؛  ومثقف  كبري  مفكر 
ملتزم بوطنيته ومقاوم لالحتالل، ول�سرية 
و�لتزوير،  �ال�سر�ر  �سبق  مع  �غت�سب  وطن 
وحلياة عربية – لها طعم ومذ�ق م�سرتك- ما 
�لفرد  فيها  �متزج  ولبنان  فل�سطني وم�سر  بني 
مع �جلماعة؛ و��ستع�سى على �لفرد �إال �أن يكون 

هو... هو �إدو�رد �سعيد.«.
�سورية • كاتبة 
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املبادرة والتفاو�ض بديال للت�صعيد الثوري الراديكايل
حممد العالئي:

الك�صل الذهني واملعريف، و�صوء الفهم والتع�صب، مع�صلة اليمنيني الأوىل. 
للنقد  ومواقفنا،  وت�صرفاتنا،  ذواتنا،  اإخ�صاع  من  علينا  ا�صعب  �صيء  ل 
عن  عو�صا  التناق�ض،  وحتى  ال�صك  بف�صيلة  والتحلي  امل�صتمر،  والتقييم 

الر�صا الدائم عن النف�ض والعناد واملكابرة على اخلطاأ.
مثال، ملاذا ل نعيد النظر يف موقفنا املناوئ للم�صاعي اخلليجية وحتى لفكرة 
احلل ال�صيا�صي والتفاو�ض من ال�صا�ض، طاملا كان يف جممله يلبي تطلعات 

ال�صعب اليمني اأيا كان م�صدره؟
هناك اعتقاد �صائد، ل �صيما يف اأو�صاط التيارات التي ميكن و�صفها باملدنية 

والداعية اإىل التحديث والنتقال الدميقراطي واملناه�صة للدور ال�صعودي، مفاده اأن احلل ال�صيا�صي �صواء عرب 
املقرتحات اخلليجية اأو عرب التفاو�ض املبا�صر، اإىل جانب اأنه يتنافى مع كلمة »ثورة«، �صيوؤدي اإىل اإعادة متكني 

اأدوات النفوذ ال�صعودي والقوى البالية نف�صها على ح�صاب مكونات وقوى التحديث واملدنية.
املبادرات  لإجها�ض  والأمثل  الوحيد  ال�صبيل  هو  الزحف،  يف  املتمثل  الت�صعيد  اأن  هوؤلء،  نظر  وجهة  فمن 
وقطع الطريق على اأية م�صاعي وحلول �صيا�صية، وبالتايل ح�صم الثورة واإ�صقاط النظام مبناأى عن اأي عملية 

�صيا�صية.
مع تقديري لهذا النوع من الطرح، وهو باملنا�صبة لي�ض جديدا باملرة، اإل اأنني اأرى عك�ض ذلك متاما. تتلخ�ض 
فكرتي يف اأن الت�صعيد الثوري الراديكايل املوؤدي اإىل خلق حالة من الن�صداد ال�صيا�صي التام، معناه اأننا جعلنا 
اأمر حتمي، اأي انتقال الكلمة الف�صل لهذه  من فكرة ال�صدام امل�صلح بني قوى النظام املنق�صمة على اجلانبني 

القوى يف امليدان الذي تربع فيه ومتتلكه.
ما الذي يرتتب على ذلك؟ 

م�صادرة الثورة باخت�صار. 
فمن �صبه املوؤكد اأننا �صنجد اأنف�صنا اإزاء احتمالني: اأن يتمكن اأحد هذه الأطراف، وكالهما ميتلك املال وال�صالح 
واملهارة القتالية، من ح�صم ال�صراع امل�صلح مل�صلحته، وليكن ذلك هو الطرف املوايل للثورة، لكن النتيجة هي 
التي كنا نقاوم متكينها بعرقلة ورف�ض احللول  اأي تلك  ال�صعودية  التقليدية املقربة من  القوى  اإعادة متكني 

ال�صيا�صية.
اأن  اأية قوة  الثاين: دخول اليمن يف حرب مفتوحة، طويلة الأمد، وفو�صى، قد ل ت�صتطيع خاللها  الحتمال 

تب�صط �صيطرتها على البالد وك�صب املعركة حل�صابها.
اجلانبني  بني  التوتر  و�صول  دون  للحيلولة  تهدف  �صيا�صية  خطة  اأي  -اأو  اخلليجية  املبادرة  اأن  راأيي  يف 
بالثورة  املحتمي  ب�صقيه،  املنق�صم  النظام  بو�صع  كفيلة  القتتال-  درجة  اإىل  بال�صالح،  املدججني  التقليديني 
واملعادي لها، يف خانة واحدة متهيدا لإزاحته دفعة واحدة، وبال�صيا�صة اأي�صا. بكلمات اأخرى: اخلطة ال�صيا�صية 
ل تكتفي فقط بنزع عوامل ال�صدام امل�صلح بني القوى القدمية واأمراء احلرب، بل اإنها تهدف اأ�صا�صا اإىل توفري 
الظرف العادل للم�صاركة ال�صيا�صية عن طريق فر�ض اإ�صالحات جذرية يف بنية النظام ال�صيا�صي والت�صريعات 
والنظام النتخابي ومنط القت�صاد، اإ�صالحات حقيقية يفرت�ض اأن ت�صاهم يف بلورتها قوى التحديث واملدنية.

التيارات املدنية احلديثة �صوتها خافت بني نعيق اجلبابرة. راأ�ض مال هذه التيارات وم�صدر تفوقها الأخالقي 
هو انحيازها الكامل لفكرة الالعنف وقيم احلرية والعدالة وحقوق الن�صان، وو�صيلتها الكلمة والعمل ال�صيا�صي 
واملدين الدوؤوب لنيل ثقة جمتمع لن يدفع بها اإىل ال�صدارة اإل حينما تنجح تدريجيا يف اإحداث حتول نوعي يف 

الفكار والعادات وم�صتويات التعليم واخلطاب الديني.

كني�صة كاثوليكية اأمريكية تقيم قدا�صا على روح بن لدن

 اأقامت الكني�صة الكاثوليكية »ا�صم ي�صوع املقد�ض«، يف مدينة بامل بيت�ض بولية فلوريدا، �صالة قدا�ض الأحد 
22 مايو/اأيار، على روح 5 اأ�صخا�ض، من بينهم زعيم تنظيم القاعدة، اأ�صامة بن لدن، الذي قتل على اأيدي 
عنا�صر »�صيلز« الأمريكية اخلا�صة يف هجوم �صنته على مقره مبنطقة تقع اإىل ال�صمال من العا�صمة الباك�صتانية 

اإ�صالم اآباد يف الأول من مايو/اأيار اجلاري.
فقد تقدم هرني بورغا، من رعية كني�صة »ا�صم ي�صوع املقد�ض«، بطلب لإقامة قدا�ض �صالة على روح اأ�صامة 
بن لدن، وهو تقليد اعتادت الكني�صة الكاثوليكية القيام به منذ اأمٍد طويل، حيث تقام القدا�صات وال�صلوات من 

اأجل نفو�ض معذبة، اأو اأ�صخا�ض ماتوا، اأو تكرمياً لأ�صخا�ض مازالوا اأحياء.      
ومن جانبه قال بورغا، لإحدى املحطات التلفزيونية الأمريكية املحلية: »تقدمت بهذا الطلب لأن �صخ�صاً مثل 

اأ�صامة بن لدن يحتاج اإىل املغفرة والرحمة من اهلل.« 
واأ�صاف بورغا: »بالرغم من موافقة راعي الكني�صة، على و�صع ا�صم اأ�صامة بن لدن �صمن قائمة املُ�صلى على 
نيتهم، اإل اأن الطلب لقى امتعا�ض الكثري من اأبناء الكني�صة، الذين يفكرون بطريقة عاطفية، ويرون اأن اأمثال 

اأ�صامة بن لدن جمرمني ول جتوز ال�صالة على اأرواحهم، لأنهم قاموا باأعمال �صريرة �صد الب�صرية.«
 واأو�صح  بورغا اأن تعاليم الكني�صة الكاثوليكية حتث على احلب والت�صامح حتى مع الأعداء.

يذكر اأنه بعد انت�صار خرب مقتل اأ�صامة بن لدن، كانت ردة فعل ال�صعب الأمريكي هي الفرحة وال�صعادة، حيث 
جتمهر الآلف اأمام البيت الأبي�ض ملوحني بالأعالم الأمريكية هاتفني: »وداعاً، وداعاً، وداعاً«، وكاأن بن لدن 

خرج مهزوما من مباراة ريا�صية.
ويف اليوم التايل لهذه الأحداث، جاء الت�صريح الر�صمي للكني�صة الكاثوليكية يف الفاتيكان حمذرًا وم�صتنكرًا 
الإذاعية  برودي،  ديفيد  �صبكة  انتقدت  كما  جرميتهم،  كانت  مهما  الآخرين  م�صائب  يف  والفرحة  ال�صماتة 

امل�صيحية، الرئي�ض اأوباما، لإعالنه خرب مقتل بن لدن بنربة واأ�صلوب يعرب عن الفرحة

�صبان �صعوديون ينتجون وين�صرون مقاطع 
فيديو �صاخرة على النرتنت عن ق�صية قيادة 

الن�صاء لل�صيارات يف اململكة..! 
 انتج جمموعة من ال�صبان ال�صعوديني الهواة اأفالم فيديو ق�صرية �صاخرة ون�صروها على موقع يوتيوب بعد 

اأن تناولوا فيها بتهكم حملة 17 يونيو لقيادة الن�صاء لل�صيارات يف اململكة.
 وحتى الآن ت�صمنت 3 من املقاطع تقليدًا للفيديو الذي ن�صرته املواطنة »منال ال�صريف« يف موقع يوتيوب 

قبل القب�ض عليها وهي تقود �صياراتها يف مدينة اخلرب

امل�سور �سعيد االتب
لت�سوير حفالتكم بالكامريا والفيديو
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�سد ال�سريعة اال�سالمية
 يف » اوكالوهوما»

الفيدرالية يف والية  الدينية واملدنية حمكمة اال�ستئناف   حثت منظمات احلريات 
اأجراء  الوالية  فيه  حتاول  الذي  الوقت  يف  الديني  التع�سب  نبذ  على  اوكالوهوما 

تعديل د�ستوري يرمى اىل حظر ال�سريعة اال�سالمية .
يف  الرئي�سية  البنود  حفظ   « يدعى  قانون  مترير  الوالية  يف  امل�سرعون  ويحاول   
يهدف  قانون  وهو  ل�ساحله  املنتخبني  من  املئة  يف   70 �سوت  ان  بعد   « الد�ستور 
الق�سايا ولكن  ال�سريعة اال�سالمية يف خمتلف  اللجوء اىل  بالدرجة االوىل اىل جترمي 

املنظمات املدنية توؤكد بان القانون غري د�ستوري .
وقال الف�س باري جورج لني  املدير التنفيذي ملنظمة » االمريكيون املتحدون » بان 
الد�ستوري  ال�سرط  ينتهك  وهو  االديان  الحد  العداء  ي�ستهدف  الد�ستوري  التعديل 

االول بان تظل احلكومة حمايدة يف مو�سوع الدين .
وا�ساف :« الوالية ال حتتاج اىل تعديل خا�س الن البند االول يف الد�ستور يكفل حرية 
املعتقد , نحن نعلم جيدا بان ال�سريعة اال�سالمية لي�ست لديها الفر�سة لال�ستيالء على 

اوكالوهوما ولكن املو�سوع برمته مثال حزين للتع�سب الديني بدوافع �سيا�سية ».

جيل �سيارات االأجرة اجلديد 
يولد يف نيويورك

قدم مفو�س �سركة ليموزين و�سيارات االجرة وعمدة نيويورك مايكل بلومبريغ ما 
�سيكون اجليل القادم من �سيارات االأجرة يف مدينة نيويورك.

ومن املنتظر تقدمي التاك�سي طراز«ني�سان ان يف 200« ابتداء من عام 2013 املقبل 
ال�سوت  منخف�س  وبوق   , للوقود,  موفر  مبحرك  ومزود  اأفراد  الأربعة  يت�سع  وهو 
لتقليل التلوث ال�سمعي, وو�سلة �سحن للهواتف النقالة و�سقف زجاجي حتى يتمكن 

الركاب من اال�ستمتاع باملناظر .
التي  ال�سيارة  نوع  درا�سة  يف  عامني  االجرة«  �سيارات  واأم�ست«مفو�سية 
تقدمهاللخدمة يف نيويورك. وكانت املتناف�ستان االخريان هما �سركة »فورد«, و�سركة 

»كار�سان« الرتكية.

تراجع اجلرمية يف الواليات املتحدة  

قال مكتب التحقيقات الفدرايل )اأف بي اأي( يف اإح�سائيات ن�سرها االثنني اإن جرائم 
العنف يف الواليات املتحدة انخف�ست خالل العام املا�سي بن�سبة 5.5% مقارنة بالعام 

2009. وت�سمل هذه اجلرائم القتل واالغت�ساب وال�سرقة واالعتداء بالقوة.
بن�سبة 4.4%, واالغت�ساب  القتل  انخف�ست جرائم  االإح�سائيات, فقد  ووفق هذه 

بالقوة بن�سبة 4.2%, وال�سرقة بن�سبة 9.5%, وجرائم االعتداء بن�سبة %3.6.
التي  اأي  بي  اأف  اإح�سائيات  بن�سبة 5.3%, بح�سب  ويف 2009 تراجعت اجلرمية 

ك�سفت اأن اأكرث من 1.3 مليون جرمية ارتكبت يف الواليات املتحدة.
و�سجل هذا االنخفا�س يف اجلرائم خالل العام املا�سي باجلنوب االأمريكي )%7.5( 

متبوعا بو�سط غرب البالد )5.9%( ثم الغرب )5.8%( ثم �سمال �سرق )%0.4(.
واأظهرت االإح�سائيات اأن جرائم القتل ب�سكل حاد انخف�ست بن�سبة 25.2% يف املدن 
عدد  يبلغ  التي  الكربى  املدن  ويف  ن�سمة.  اآالف  ع�سرة  من  اأقل  ت�سم  التي  ال�سغرية 

�سكانها بني 250 األفا و50 األفا, زادت جرائم القتل بن�سبة %3.
ويرافق هذا االنخفا�س اأي�سا يف اجلرمية انخفا�س يف �سرقة حقوق امللكية )ال�سطو 
و�سرقة ال�سيارات( التي انخف�ست 2.8% مقارنة بالعام 2009, حيث انخف�س بالفعل 

بن�سبة %4.6.
يذكر اأن اإح�سائيات مكتب التحقيقات الفدرايل للعام املا�سي ا�ستندت على معلومات 

من اأكرث من 13 األف وكالة قانونية

مبجرد اأن ينتهي ال�ساب الفل�سطيني عماد قرم�س من �سالة الع�ساء يف 
اإىل  ينتعل حذاءه متوجًها  “كاتب واليات” االأثري مبدينة غزة,  م�سجد 

حيث ينتظره اأفراد عائلته املكونة من 13 فرًدا.
وما هي اإال خطوات معدودة حتى يدخل كني�سة “القدي�س برفرييو�س” 
�سرياه  ملن  كثرية  ا�ستفهام  عالمات  �سيثري  م�سهد  يف  للم�سجد,  املال�سقة 

الأول مرة.
الظنون  بهم  تذهب  لن  غزة,  مبدينة  القدمي  الزيتون  حي  �سكان  لكن 

بعيًدا؛ الأنهم يعرفون اأن “قرم�س” ال�ساب
امل�سلم دخل الكني�سة كي ينام, فبيته -بب�ساطة- يقع يف حديقتها.

ال يقطن عماد )40 عاًما( يف الكني�سة فح�سب, بل يقوم على حرا�ستها, 
وارًثا هذه املهمة االإن�سانية عن اأبيه وجده, الذي قدم اإىل غزة عقب نكبة 
البحر  على  الواقعة  “ا�سدود”  قريته  من  قادًما  1948م  عام  فل�سطني 

املتو�سط �سمال غزة, حينما اأجربت الع�سابات ال�سكان على الرحيل.
وقد عمل اجلد “حممد” بائًعا للبطيخ من اأجل توفري قوت يومه, وظل 

على هذه احلال اإىل اأن طلب منه راعي الكني�سة اأن يتوىل مهمة حرا�ستها.
منه  الراعي  طلب  الكني�سة  موقع  عن  قرم�س  اجلد  منزل  لبعد  ونظًرا 

ال�سكن يف اإحدى الغرف الواقعة يف حديقة الكني�سة, ما حدث بالفعل.
�سمام اأمان

ويروي قرم�س ما تبقى من الق�سة قائال: “يف عام 1965م توفى جدي, 
للكني�سة  العمل حار�ًسا  يوا�سل  اأن  اأبي  من  الكني�سة  وحينها طلب رعاة 

مثل اأبيه”.
وقد وافق االأب م�سرتًطا عدم تلقي اأجر؛ لرغبته يف اأن يعمل عمال حًرا, 
وعر�س عليهم اأن يكون اأجره فقط هو تكاليف “ا�ستهالك املاء والكهرباء”, 

ما كان بالفعل.
وبعد وفاة االأب “حممد” وا�سل عماد هذه املهمة, لكن بتكليف “اأدبي” 
ولي�س ر�سمًيا, فهو ال يتقا�سى اأي اأجر مقابل هذا العمل, ما كان له اأثره 

يف قلوبهم.
وتقع كني�سة القدي�س برفرييو�س يف حي الزيتون مبدينة غزة مال�سقة 

مل�سجد “كاتب واليات”.
اجلاري؛  منزله  يف  بالعي�س  اال�ستمرار  يف  رغبته  على  عماد  وي�سدد 
خدمة  يوؤدي  باأنه  ول�سعوره  والأ�سرته,  له  بالن�سبة  املكان  لرمزية  نظًرا 
اإن�سانية جليلة, يحفظ من خاللها �سفو العالقات التاريخية بني امل�سلمني 

وامل�سيحيني.
التعاي�س  يحمي  اأمان  �سمام  مبثل  هنا  وجودي  باأن  “اأ�سعر  وي�سيف: 

االإ�سالمي امل�سيحي يف فل�سطني

امل�سري وائل غنيم  ال�سيا�سي  النا�سط  تعاقد 
مع عدد من دور ن�سر بريطانية واأمريكية لن�سر 
مطلع  �سين�سر  امل�سرية  الثورة  عن  له  كتاب 
العام 2012, كما فاز باجلائزة ال�سنوية حلرية 

ال�سحافة لهذا العام.
مبوقع  ال�سخ�سية  �سفحته  على  غنيم  وذكر 
التعاقد  من  »انتهيت  الثالثاء  اليوم  »تويرت« 
وجاٍر  واالأمريكية,  الربيطانية  الن�سر  دور  مع 
التعاقد مع دار الن�سر العربية لن�سر كتابي عن 

الثورة« يف يناير/كانون الثاين 2012.
االآن  التعاقد حتى  قيمة  »اإجمايل  اأن  واأ�ساف 
 2.4 )نحو  م�سريا  جنيها  مليون   14 تتجاوز 
مليون دوالر( �سيتم التربع بها بالكامل لالأعمال 
اخلريية يف م�سر والأ�سر ال�سهداء وامل�سابني يف 

اأحداث الثورة«.
مدر�سية  وكتبا  عينية  تربعات  العقد  وي�سمل 
بقيمة 2.8 مليون جنيه �سيتم التربع بها من قبل 

دور الن�سر اإىل املدار�س احلكومية يف م�سر.
»باملنا�سبة  امل�سرية  بالعامية  غنيم  واأو�سح 
ده م�س منة وال ف�سل الأن الكتاب �سيحكي ق�سة 
امل�سريني, وم�س من حقي اال�ستفادة بالفلو�س 

دي, واأهايل ال�سهداء وامل�سابني اأحق«.
»هوتون  ن�سر  دار  قالت  ال�سياق  نف�س  ويف 
ميفلني هاركورت« يف اأمريكا اإن غنيم وقع اتفاقا 
لعبته  الذي  الدور  ي�سف  الذي  كتابه  لن�سر 
ال�سبكات االجتماعية وتقنية االإنرتنت يف ح�سد 
الرئي�س  لنظام  الوا�سعة  ال�سعبية  املعار�سة 

املخلوع ح�سني مبارك.
نيكولز  برو�س  الدار  يف  الن�سر  م�سوؤول  وذكر 
اأن »م�سامني ق�سة وائل تتجاوز حدود منطقة 
عامل  حدود  تتعدى  اإنها  بل  االأو�سط,  ال�سرق 

ال�سيا�سة«.
واأ�ساف اأن »الطريقة التي �ساعد بها وائل يف 
دعم حترك حا�سد تعد اإحدى الق�س�س العظيمة 
يف ع�سرنا هذا, ملا تت�سمنه من درو�س لكل من 
بقاع  من  بقعة  اأي  يف  تغيري  الإحداث  ي�سعى 

االأر�س با�ستخدام التقنية«.

حرية ال�سحافة
ال�سويد  �سفارة  اأعلنت  اأخرى  جهة  من 
غنيم  وائل  امل�سري  النا�سط  ح�سول  بالقاهرة 
لهذا  ال�سحافة  حلرية  ال�سنوية  اجلائزة  على 

منظمة  يف  ال�سويدي  الق�سم  من  واملقدمة  العام 
»مرا�سلون بالد حدود«.

اأن منح  وذكر بيان �سادر عن ال�سفارة اليوم 
منطقة  يف  لغوغل  التنفيذي  للمدير  اجلائزة 
ال�سرق االأو�سط جاء متزامنا مع اليوم العاملي 

حلرية ال�سحافة.
واأرجع البيان منح اجلائزة هذا العام لغنيم 
اإىل كونه م�سدرا هاما من م�سادر االإلهام للحركة 
امل�سرية من اأجل الدميقراطية, عرب ا�ستخدامه 
مثل  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع  ال�سجاع 

في�سبوك وتويرت.
يف  للت�سويق  مديرا  عمل  غنيم  اأن  اإىل  ي�سار 
�سركة غوغل بال�سرق االأو�سط, واأ�س�س �سفحة 
يناير/  25 يوم  للتظاهر  دعت  في�سبوك  على 
كانون الثاين املا�سي, وقد اعتقل ملدة 12 يوماً 
قبل اأن يفرج عنه ليتحول اإىل اأحد اأبرز ن�سطاء 
تامي  جملة  اختارت  وقد  امل�سرية.  الثورة 
االأمريكية غنيم كاأحد ال�سخ�سيات املائة االأكرث 

تاأثريًا يف العامل على الئحتها لعام 2011
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ت�شريحة �شعرك من برجك
هل ميكنك ان تعريف �شخ�شيتك او �شخ�شية احدى املقربات اليك من خالل 
؟ فقد  بال�شخ�شية  ال�شعر عالقة  لت�شريحة  ؟ وهل  �شعرها  او  �شعرك  ق�شة 
ترغبني فجاأة يف ق�ص �شعرك او جتعيده او فرده وقد جتعلينه مفروقا من 
او  �شعرك  وراء  اأذنيك  تخفني  وقد  الراأ�ص  ن�شف  من  بدال  اجلانبني  احد 
ترفعينه يف �شورة ذيل ح�شان ، وغريها من اال�شكال فهل هذه الت�شريحات 

هي انعكا�شات جلوانب عديدة يف �شخ�شيتك ؟
على  االطالع  بعد  جمالك  تاج  رموز  تفكي  ان  بدورك  انت  معنا  حاويل 

النماذج التالية لفن قراءة ال�شعر.......

برج احلمل  .. اجتاه ال�شعر اىل الي�شار

مواليد برج احلمل هن �شخ�شيات يفرقن �شعرهن اىل ناحية اليمني اأي يكون 
ال�شعر متجها اىل الي�شار فهذا يوؤكد ب�شورة خفية جانبا من جوانب الذكورة 
و�شاحبة هذه الت�شريحة قد تفتقد اىل الثقة بع�ص ال�شيء يف نف�شها وجتد 

�شعوبة اىل حد ما يف اثبات �شخ�شيتها ومدى جاذبيتها .

 برج الثور .. �شعر يغطي االأذن

انها  ال�شمع كما  مواليد هذا الربج هن �شخ�شيات تتمثل بهن القدرة على 
تك�شف �شاحبة هذا الربج عن اغوار �شخ�شياتنا لذا فان اخفاءها يك�شف 
تكون  وعندما   .. االخرين  عن  اأعماقنا  اخفاء  ويف  احلماية  يف  رغبة  عن 
رغبة  يعني  هذا  فان  ال�شعر  من  كثيفة  خ�شلة  حتت  متاما  خمتبئة  االأذن 

�شديدة يف االنعزال .

 برج اجلوزاء  .. فرق ال�شعر يف منت�شف الراأ�ص

مواليد برج اجلوزاء هن مثال التن�شيق يف حياتهن وهذا التق�شيم احلاجة 
الدائمة اىل النظام كما يدل على ال�شعي اىل التوازن الداخلي و�شاحبته 
هذه ال�شخ�شية حتتاج اىل ال�شدة والدقة يف طريقة حياتها كما انها حتتاج 
اىل ال�شالبة وال�شبط وت�شريحتهن جتعلهن كالدمية التي جتمع بني الرباءة 

والنعومة والفتنة وهن يبدون واعيات بقدرتهن على الفتنة واجلاذبية .

 ال�شرطان .. عندما يكون �شعرك كا�شفا للجبهة

مواليد هذا الربج هن من �شاحبات احدى ت�شريحات الزينة التي تطفيء 
�شخ�شية  وقوية  ديناميكية  �شخ�شية  تعك�ص  املك�شوفة  فاجلبهة   ، جاذبية 
ح�ص  ذات  �شخ�شية  اي�شا  تعك�ص  انها  كما  ال�شدة  اىل  احيانا  متيل  مبا�شرة 
�شادق ح�شا�شة وفطنة واذا كنت جتعلني �شعرك م�شففا للخلف فهذا يعني 
مواجهة نظرات االخرين وهي يف  �شخ�شية جريئة ال تخ�شى  �شاحبة  انك 
للحوار  دائما  م�شتعدة  واجتماعية  متفتحة  �شخ�شية  اي�شا  تعك�ص  النهاية 

ولالت�شال باالخرين .

 اال�شد .. العنق املك�شوف " كاريه"

الداخلية  االأنا  العنق  ميثل  "الكاريه"النه  يف�شلن  الربج  هذا  مواليد 
ل�شخ�شيتنا بكل مزاياها وعيوبها ، وهناك العديد من الن�شاء ممن يرغنب يف 
االختباء وراء �شعرهن حتى ولو كان ق�شريا ، اما عندما تك�شف املراأة عن 
عنقها فهذا يعني انها �شاحبة �شخ�شية جريئة تك�شف عن نواياها وت�شعى 
للعي�ص بحرية وبدون قيود ، كما تدل على انها ان�شانة �شعيدة بحياتها وانها 

تتمتع ب�شخ�شية قيادية تكره التبعية وخا�شة التبعية للمو�شة وال�شرعات

 العذراء.. ق�شة التاج

مواليد هذا الربج هن يف�شلن ان يرفعن �شعرهن ومتثل التاج وهي خ�شلة 
ال�شعر امل�شدلة على اجلبهة وباقي ال�شعر مرفوعا اىل اعلى مالذا كما انها 
تعد نوعا من االقنعة وعلى هذا فان �شاحبة هذه الت�شريحة التي تختبيء 
نف�شها  الك�شف عن  �شعرها ال تقوى على مواجهة احلياة وتخ�شى من  وراء 

وتخفي قدرا كبريا من احلياء وهي تف�شل م�شاهدة العامل من بعيد .

 امليزان  اجتاه ال�شعر اىل اليمني

مواليد هذا الربج يف�شلن ان يكون �شعرهن مفروقا من جهة الي�شار ومتجها 
�شخ�شيتها  عن  التعبري  يف  �شعوبة  جتد  �شاحبته  ان  يعني  فهذا  اليمني  اىل 
ال�شخ�شية  انوثة خمتبئة متاما ولذا جتد �شاحبة هذه  االأنثوية فهي متلك 
�شعوبة يف القيام بدورها كاأم او كزوجة او كاأبنة ، كما ان هذه الت�شريحة 

تك�شف عن �شخ�شية تخ�شع ل�شغوط املجتمع وجتد �شعوبة يف مواجهته.
العقرب .. االأذن املك�شوفة

مواليد هذا الربج يف�شلن ت�شريحات "مينى �شري" فاالأذن املك�شوفة متثل 
يف  ب�شدة  ترغب  �شخ�شية  عن  وتك�شف  العامل  على  االنفتاح  على  عالمة 
اال�شتماع لالخرين ويف معاونتهم وهذا يعني غياب االأولوية وتعني الرغبة 
يف ظهور ال�شخ�شية على طبيعتها ويف االقدام على بع�ص التجاوزات العفوية 

والربيئة .
 القو�ص .. رفع ال�شعر اىل اخللف

مواليد هذا الربج هن �شاحبات ت�شريحة خمتلفة ت�شج باحليوية واجلاذبية 
مرونة  على  تدل  وهي  ذهبت  اينما  اليها  االنتباه  تلفت  امراأة  �شاحبته 
حبها  تخفي  ال  وهي  واملزاح  للمرح  مبيلها  ت�شي  كما   ، وهدوئها  �شاحبتها 
وهي   ، بنف�شها  وثقتها  قوتها  على  تدل  كما  الو�شيمون  بالرجال  واعجابها 

خ�شم ال ي�شتهان به يف جميع املجاالت .

 اجلدي .. الق�شاط "املنديل "

مواليد هذا الربج هن �شاحبات ت�شريحات تعك�ص جماال عاقال وجتعلها تبدو 

الفتنة واجلاذبية ويجعلها  الوقت مما ي�شفي عليها  لطيفة وقوية يف نف�ص 
تبدو جرئية و�شاحرة وتبدو اكرث ا�شتقرار نف�شيا ومزاجيا كما انها تعك�ص 
�شخ�شية منظمة ت�شتعد متاما قبل ان تقوم باأية خطوة او ت�شدر اأي قرار 
باأنها  فطول �شعرها املنا�شب جدا وتدريجه نحو االق�شر يف اجلوانب ي�شي 
ثقتها  يعك�ص  انه  كما  طبيعتها  على  تبدو  ان  حتب  وال  التظاهر  اىل  متيل 

بنف�شها وذكاءها وحر�شها على احلب .

 الدلو .. ال�شبغة لتغيري لون ال�شعر "املي�ص"

انهن  ويعلن  ال�شهرة  يحبنب  ع�شريات  �شخ�شيات  هن  الربج  هذا  مواليد 
اللون غري الطبيعي الذي ي�شفنهن على �شعرهن  متفتحات الذهن كما ان 
تظل  ان  تريد  وال  الوقت  مع  ب�شرعة  تتغري  مرحة  امراأة  انها  على  يدل 
حبي�شة �شورة معينة فتطور �شورتها يعك�ص تطور �شخ�شيتها ولكن يف اعماقها 

تبقى ان�شانة عاقلة قوية واكرث ا�شتقرارا نف�شيا ومزاجيا .

 احلوت.. ذنب احل�شان

مواليد هذا الربج هن �شخ�شيات ناب�شة باحلياة ياأخذن بزمام جميع امور 
ان  ورغم  ون�شيطة  ايجابية  نف�شها  من  واثقة  �شخ�شيات  وهن  حياتهن 
ت�شريحتهن ال حتتوي على الكثري من التعقيد وامنا ياأخذن الب�شاطة يف كل 
�شيء رغم ذلك ت�شج باالأنوثة وهي ت�شفي عليها املزيد من القوة وت�شي 
تبدو  فهي  ذلك  جانب  اىل  تخفيه  ما  لديها  لي�ص  امراأة  وباأنها  ب�شراحتها 

كان�شانة واثقة جدا من انوثتها ودفئها .



مدرب يونايتد يتم�شك بطريقة لعبه املعتادة ملواجهة بر�شلونة

 بر�شلونة يخ�شى الثنائي روين – ت�شي�شاريتو

ميامي ُي�شقط �شيكاغو للمرة الثالثة تواليًا

يونايتد  مان�س�سرت  مدرب  فريج�سون  �أليك�س  �ن  يبدو   
�الجنليزي �سيتم�سك بالطريقة �لتي يثق فيها لتحقيق �لفوز 
تغيري  من  بدال  �لقدم  لكرة  �وروبا  �بطال  دوري  نهائي  يف 

ت�سكيلته ملو�جهة �لتهديد �ملتمثل يف بر�سلونة �ال�سباين.
و�سط  خط  بالعب  �سيدفع  كان  �ذ�  ما  فريج�سون  ويدر�س 
�لذي يدربه بيب جو�رديوال يف  بر�سلونة  ��سايف يف مو�جهة 

�لنهائي على ��ستاد وميبلي يوم �ل�سبت �ملقبل.
�ال �نه من غري �ملحتمل �ن يح�سد �ملدرب �ال�سكتلندي �لذي 
ي�سعى للفوز بلقب دوري �بطال �وروبا للمرة �لثالثة يف 12 
 2-4-4 لعب  بطريقة  يلتزم  وقد  �لو�سط  خط  منطقة  عاما 

�لتي منحت �لفريق 19 لقبا يف �لدوري �الجنليزي �ملمتاز.
هرنانديز  خافيري  �ملك�سيكي  �لدويل  �لالعب  �ن  يعني  وهذ� 
�لذي �سجل 20 هدفا يف �ول مو�سم له يف �ولد تر�فورد �سيبد�أ 

يف �لهجوم �ىل جانب وين روين.
�لو�سط  خط  لالعب  �حباط  م�سدر  هذ�  و�سي�سكل 
�ال�سكتلندي د�رين فليت�سر �لذي بد�أ �ول مبار�ة له منذ �الول 
من مار�س �ذ�ر �ملا�سي يوم �الحد �ملا�سي عقب تعافيه من 

عدوى فريو�سية.
�وروبا عام 2009  �بطال  نهائي دوري  فليت�سر عن  وغاب 
عندما فاز بر�سلونة على يونايتد 2- �سفر ب�سبب �اليقاف كما 
جل�س على مقاعد �لبدالء ومل ي�سارك يف نهائي عام 2008 يف 

مو�سكو عندما فاز فريقه بركالت �لرتجيح على ت�سيل�سي.
وقال فريج�سون خالل موؤمتر �سحفي »لي�س من �ل�سهل ترك 
العبني خارج �لت�سكيلة النك تتعامل مع �جلانب �الن�ساين من 
�ملبار�ة ومع العبني عملو� مبنتهى �لقوة طو�ل �ملو�سم مع 

�لفريق.«
و��ساف »�نها مبار�ة �ملو�سم بالن�سبة لنا ولن تكون �سهلة. 
وهذ�  بالت�سكيلة  �سيخربهم  و�حد  �سخ�س  هناك  لال�سف 

�ل�سخ�س هو �نا.«
وتابع »هذه لي�ست مهمة �سهلة ولكن يجب علينا �جنازها. 
�لفريق  �أختار  ذلك.  يتفهمون  وهم  باملبار�ة  نفوز  �ن  يجب 
منطقية  ال�سباب  �لبدالء  �ختار  �نني  كما  منطقية  ال�سباب 

�ي�سا
بر�سلونة يخ�سى �لثنائي روين – ت�سي�ساريتو

�لكامل  �حرت�مهم  على  �الإ�سباين  بر�سلونة  العبو  �أجمع    
�أكدو�  لكنهم  �الإنكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  العبي  جلميع 
�لهجوم و�ين روين  ثنائي  �أ�سا�سي من  ب�سكل  �أنهم يتخوفون 
و�ملك�سيكي خافيري هرنانديز »ت�سي�ساريتو« �للذين �سي�سكالن 
يتو�جه  عندما  �لكاتالوين  �لنادي  على  �الأ�سا�سي  �خلطر 

�لطرفان �ل�سبت �ملقبل يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
قائاًل:  �لثنائي،  هذ�  عن  فيا  د�فيد  �لدويل  �ملهاجم  وحتدث 
لكن  �إنهما خمتلفان عن ب�سعهما  ��ستثنائيان.  »�إنهما العبان 
متاماً  نثق  لكننا  ر�ئعاً  مو�سماً  قدما  �الآخر.  يكمل  �أحدهما 
�إىل �أن عملية �ال�ستحو�ذ على �لكرة  �أي�ساً  بدفاعنا«، م�سريً� 
�إعادة  �سيكون  �لذي  �ل�سبت  نهائي  يف  �أ�سا�سياً  دورً�  �ستلعب 
للمرة  باللقب  �لكاتالوين  �لنادي  توج  عندما   2009 لنهائي 
�حلمر«  »�ل�سياطني  على  تغلب  بعدما  تاريخه  يف  �لثالثة 
ليونيل  و�الأرجنتيني  �يتو  �سامويل  للكامريوين  بهدفني 

مي�سي.
و�أ�ساف فيا: »�إنهم فريق يحب �ال�ستحو�ذ على �لكرة ولن 
ي�سعى لتدمري طريقة لعبنا بل لفر�س �أ�سلوب لعبه. �لفريق 
�لذي �سينجح يف �ال�ستحو�ذ على �لكرة خالل �لنهائي �سيكون 

�الأقرب للفوز باللقب«.
ما�سكري�نو

�أما �الأرجنتيني خافيري ما�سكري�نو �لذي يعرف مان�س�سرت 
جيدً� كونه لعب يف �لدوري �الإنكليزي مع ليفربول، فتحدث 
بدوره عن خطر ثنائي �لهجوم يف مان�س�سرت، قائاًل: »مينحهم 
على  �ال�ستحو�ذ  وروين  �لهجومي  �لعمق  ت�سي�ساريتو 
�أ�سلوب  عن  بو�سكيت�س  �سريجيو  زميله  تطرق  فيما  �لكرة«، 
لعب  باأ�سلوب  نتمتع  فريقان  »نحن  قائاًل:  �لطرفني،  لعب 
�سي�سعيان  و�لفريقان  �لكرة  على  �ال�ستحو�ذ  نحب  حمدد. 
نعمل بجهد كبري جدً�  �لكرة  للح�سول عليها وعندما نخ�سر 

ال�ستعادتها«.
�ليك�س  �أن مدرب مان�س�سرت �ال�سكتلندي  ور�أى بو�سكيت�س 

ت�سكيلة  �إىل  يلجاأ  قد  لكنه  مهاجماً  فريقاً  »ميلك  فريغو�سون 
�أكرث دفاعية«.

مي�سي
يحت�سنه  �لذي  �ل�سبت  نهائي  �أن  مي�سي  �عترب  وبدوره 
ملعب وميبلي يف لندن، �سيكون خمتلفاً عن نهائي 2009 وباأن 
�أكرث تقارباً يف �الأد�ء مما كان عليه �لو�سع  �ملبار�ة �ستكون 
»�لذكريات  م�سيفاً:  روما،  يف  �الأوملبي  �مللعب  مو�جهة  يف 
�الآن  �لتاريخ  �أ�سبحت من  �ختربناها يف روما  �لتي  �جلميلة 

ونهائي وميبلي �سيكون خمتلفاً متاماً«.
�الإ�سبانية  �الإعالم  و�سائل  �أمام  �الأرجنتيني  �لنجم  و�سدد 
يوؤخذ  �أن  �سرورة  على  لندن  �إىل  �لفريق  �سفر  قبل  و�لدولية 
�ملقبل،  �ل�سبت  نهائي  وجهة  لتحديد  كمعيار   2009 نهائي 
م�سيفاً: »نحن نو�جه فريقاً كبريً� يف مبار�ة �ستكون خمتلفة 

متاماً. ال �أعلم �إذ� كان مان�س�سرت يونايتد �حلايل �أقوى مما كان 
عليه قبل عامني، لكني متاأكد من �أن �لنهائي �سيكون متقارباً 

للغاية«.
الأ�سلوب  م�سابه  مان�س�سرت  �أ�سلوب  �أن  مي�سي  و�عترب 
بر�سلونة، م�سيفاً »�إنهم مثلنا، يحبون تناقل �لكرة و�لهجوم 
�إىل دفاع »�ل�سياطني �حلمر«  �أي�ساً  وخلق �لفر�س«، متطرقاً 
�لذي �عتربه »قوياً جدً� يف ظل وجود العبني ر�ئعني ميلكون 

�خلربة ولعبو� �إىل جانب بع�سهم لفرتة طويلة«.
من  �أ�سعف  �حلايل  يونايتد  فريق  �أن  �أرى  »ال  وتابع: 
فريق نهائي روما. لقد فازو� للتو بلقب �لدوري �ملمتاز وهم 
متو�جدون يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا. ميلكون العبني من 
�أنهم  �أرى  وفالن�سيا.  وت�سي�ساريتو  روين  مثل  �لرفيع  �لطر�ز 

فريق قوي جدً� من �ل�سعب �لفوز عليه«.

�لتو�يل  �لثالث على   حقق ميامي هيت فوزه 
يف  �لتمديد  بعد   93-101 بولز  �سيكاغو  على 
بعد  على  و�أ�سبح   ، �ل�سرقية  �ملنطقة  نهائي 
كرة  دوري  نهائي  �إىل  للتاأهل  و�حدة  مبار�ة 

�ل�سلة �الأمريكي للمحرتفني.
ت�سدر  �لذي  بولز  على   1-3 هيت  وتقدم 
لفوز  بحاجة  وبات  �ملنتظم،  �لدوري  ترتيب 
و�حد يف ثالث حماوالت كي يتاأهل �ىل �لنهائي 
الأول مرة منذ عام 2006 عندما �أحرز �للقب، 
�سيكاغو  يف  تقام  �خلام�سة  �ملبار�ة  باأن  علماً 

غدً� �خلمي�س.
و�سرب »�مللك« ليربون جامي�س بقوة عندما 
�سجل 35 نقطة على ملعب »�أمرييكان �يرالينز 
متفرجاً،   20125 �أمام  ميامي  يف  �سنرت« 
و�يد  ودو�ين  بو�س  كري�س  �لنجمان  و�أ�ساف 
22 و14 نقطة على �لتو�يل، كما برز مايك ميلر 
�لذي �أحرز �للقب مع ميامي عام 2006 مع 12 

نقطة و9 متابعات.
عظيم  فوز  »�إنه  �لفوز:  بعد  جامي�س  وقال 
بعد �لدفاع �لر�ئع �لذي قدمناه. حتى لو تطلب 
على  حافظنا  �إ�سافية،  دقائق  خم�س  �الأمر 

دفاعنا«.
ولدى �خلا�سر، كانت فاعلية �أف�سل العب يف 
�ملو�سم ديريك روز حمدودة على رغم ت�سجيله 
23 نقطة، �إذ جنح يف 8 حماوالت فقط من �أ�سل 
27، بينها حماولة و�حدة فقط من �أ�سل 9 من 

خارج �لقو�س وخ�سر �لكرة 7 مر�ت.
ثالث  �آخر  يف  روز  ت�سجيل  معدل  وبلغ 
�ملو�سم  طو�ل  بلغ  حني  يف   ،%  30 مباريات 
44.5%، وهو حتمل �مل�سوؤولية: »�ساأتعلم من 

هذه �خل�سارة«.
و�أ�ساف لبولز �لذي بات مهددً� ب�سكل �سريح 
باخلروج من �لدوري، كارلو�س بوزر 20 نقطة 

دنغ  لوول  و�ل�سود�ين-�لربيطاين  متابعة  و11 
20 نقطة و8 متابعات.

وقال العب �الرتكاز يو�كيم نو�ه �لذي �لتقط 
14 متابعة يف �ملبار�ة �الأوىل بعد تغرميه 50 
�ألف دوالر الإهانته �أحد �مل�ساهدين: »�خل�سارة 
�أن  كما  �لليلة  قوياً  �ل�سر�ع  كان  د�ئماً.  موؤملة 
�خل�سارة قا�سية �الآن... ندرك �أننا فريق قوي 
�أن ينتهي �مل�سو�ر  �أر�سنا، وال �حد يريد  على 

هكذ�. �سنكون جاهزين للمعركة«.
يخ�سر  �لتي  �ملو�سم  هذ�  �الأوىل  �ملرة  وهذه 
رفع  حني  يف  متتالية،  مباريات   3 بولز  فيها 
�لفوز ر�سيد ميامي يف �لبالي �وف على �أر�سه 

�إىل 8 �نت�سار�ت متتالية دون خ�سارة.
-85 بالتعادل  �الأ�سلي  �لوقت  �نتهاء  وبعد 
85، جنح جامي�س يف كبت جماح روز، ليخ�سر 
حني  يف  �حلا�سم،  �لوقت  يف  كر�ت  عدة  بولز 
تاألق و�يد يف �لدقائق �الأخرية م�سجاًل 6 نقاط 
�آخر 24  يف دقيقتني ، كما جنح هيت بت�سجيل 

رمية حرة على �لتو�يل.
نهائي  يف  �ل�سل�سلة  هذه  من  �لفائز  ويلتقي 
قد  �لتي  �لغربية  �ملنطقة  بطل  مع  �لدوري، 
�الأربعاء  �م�س   مافريك�س  د�ال�س  يح�سمها 

بحال فوزه على �أوكالهوما �سيتي )1-3(.
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اجنلرتا ت�شتدعي جرين ليحل حمل �شتوكديل
  

يف  �سوي�سر�  �ستو�جه  �لتي  ت�سكيلتها  �ىل  جرين  روبرت  �حلار�س  �جنلرت�  ��ستدعت 
ديفيد  من  بدال  �ملقبل  �ل�سهر  يف   2012 �لقدم  لكرة  �وروبا  �مم  لبطولة  �ملوؤهلة  �لت�سفيات 

�ستوكديل �لذي �سيتزوج قبل يوم من �للقاء �ملقرر �قامته يف ��ستاد وميبلي.
 )www.thefa.com( وقال �الحتاد �الجنليزي لكرة �لقدم يف موقعه على �النرتنت
يف �عالنه عن �سم جرين بدال من �ستوكديل »�مام حار�س فولهام �رتباط �سخ�سي يف �اليام 
�لتي ت�سبق مبار�ة �جنلرت� يف ت�سفيات بطولة �وروبا 2012 مع �سوي�سر� يف ��ستاد وميبلي 

يوم �ل�سبت �لر�بع من يونيو.«
وقد �أملح جرين )31 عاما( �لذي هبط فريقه و�ست هام يونايتد من �لدوري �الجنليزي 

�ملمتاز �ىل �أنه لن ي�ستطيع �للعب �سد �سوي�سر� ب�سبب �لتز�مات عائلية.
�ملا�سي وبعد  �ال�سبوع  �أبا يف  �أ�سبح  �أن جرين  بريطانية  �عالم  ذلك ذكرت و�سائل  ومع 

م�ساور�ت مع �أ�سرته قرر �الن�سمام للمنتخب �الجنليزي ��ستعد�د� ملو�جهة �سوي�سر�.
ومل يلعب جرين مع �جنلرت� منذ �رتكب خطاأ يف مبار�ة بدور �ملجموعات يف نهائيات كاأ�س 

�لعامل يف جنوب �فريقيا �لعام �ملا�سي �سد �لواليات �ملتحدة.
ت�سكيلة  كار�سون يف  �سكوت  و�لبديل  هارت  �ال�سا�سي جو  �ىل �حلار�س  و�سين�سم جرين 

�جنلرت� بدال من �ستوكديل حار�س فولهام �لبديل �لذي يبلغ عمره 25 عاما.
وبعد �ربع مباريات تت�سدر �جنلرت� �ملجموعة �خلام�سة يف �لت�سفيات بر�سيد ع�سر نقاط 
وتتفوق بفارق �الهد�ف على �جلبل �ال�سود وتاأتي �سوي�سر� يف �ملركز �لثالث باربع نقاط ثم 

بلغاريا يف �ملركز �لر�بع بفارق �الهد�ف وتتذيل ويلز �لرتتيب بال ر�سيد من �لنقاط.



بريلو ين�ضم اىل
 يوفنتو�س يف �ضفقة
 ملدة ثالث �ضنوات

فيدرر يف الدور الثالث لبطولة فرن�سا للتن�س

بن همام: اأريد تلميع �ضورة الفيفا
  اعترب رئي�س الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم القطري حممد 
بن همام الذي تقدم برت�سيحه لرئا�سة الحتاد الدويل )فيفا( 
يف النتخابات املقررة يف الأول من حزيران/يونيو املقبل �سد 
الرئي�س احلايل ال�سوي�سري جوزيف بالتر، اأن الوقت قد حان 
لتويل اإدارة جديدة مقاليد احلكم يف الفيفا م�سريًا اإىل انه يريد 

تلميع �سورة الفيفا يف حال انتخابه.
وجاء كالم بن همام يف حديث لوكالة »فران�س بر�س« حيث 
�سدد على �سرورة اأن يتمتع الحتاد الدويل ب�سفافية اكرب يف 

امل�ستقبل. وهنا ن�س املقابلة:
- ما هي الأ�سباب التي دفعتك اإىل التقدم برت�سيحك لرئا�سة 

الفيفا؟
»لدي الرغبة والعزم خلدمة الفيفا، لقد عملت يف جمال كرة 
اخلربة  باأن  واعتقد  الأخرية  الأربعني  ال�سنوات  يف  القدم 
املن�سب  هذا  �سغل  تخولني  الفرتة  هذه  خالل  جنيتها  التي 
وهو طموح م�سروع يل. ل اعترب نف�سي عراباً لكرة القدم لكن 
�سراحة، ل اأرى اأن الأمور ت�سري اإىل الأمام يف الحتاد الدويل، 
كل ما ن�سمعه حاليا هو توجيه النتقادات اإىل الفيفا ويف معظم 
الأحيان بطريقة غري مقبولة، هذا ما يدفعني اإىل تر�سيح نف�سي 
واإجراء التغيري.اأثق بقدرتي على اإعادة العتبار اإىل الحتاد 
الدويل. ابلغ احلادية وال�ستني من عمري حالياً ولدي الطموح 
املناف�سة هي  الفيفا.  تلميع �سورة  امل�ساهمة يف  القدرة على 
املناف�سة  باحليوية.ل  املوؤ�س�سات  تتحلى  كي  و�سيلة  اأف�سل 
اأمر جيد للمنظمات �سواء على �سعيد الرئا�سة اأو اأي منا�سب 
اأخرى. مبجرد اإعالن تر�سحي، بداأ بالتر يخرج باأفكار جديدة 

ما كان ليتقدم بها لول مناف�ستي له وهذا اأمر ايجابي«.
- ما هي مالحظاتك على اأداء الرئي�س احلايل جوزيف بالتر 

خ�سو�ساً اأنك دعمته �سابقاً؟
هذه  واحدة  �سخ�سية  تويل  الدويل  الحتاد  رئا�سة  »ت�سهد 
املوؤ�س�سة  هذه  يف  بالتر  جوزيف  يعمل  عاماً.   13 منذ  املهمة 
منذ 35 عاماً واعتقد باأنه �ساهم كثريًا يف تطوير اللعبة، لكنه 
يف  جديدة  لإدارة  حان  قد  الوقت  باأن  واعتقد  طوياًل  ا�ستمر 
الفيفا، فالتغيري لي�س اأمرًا �سيئاً.الواقع اأن بالتر عندما تبواأ 

لوليتني  املكوث  يريد  اأنه  �سراحة  اأعلن  الفيفا  رئا�سة  �سدة 
فقط، ثم اأ�سبحت الوليتان ثالثا، والآن يريد ولية رابعة، 
يف  الدويل  الحتاد  يف  نوعي  تطور  اأي  يح�سل  مل  واحلقيقة 

ال�سنوات الثالث اأو الأربع الأخرية«.
- ما هي التغيريات التي تنوي اإجراءها داخل الفيفا يف حال 

انتخابك؟
الحتاد  يف  ال�سفافية  من  املزيد  روؤية  يريدون  »النا�س 
الدويل، فالفيفا يواجه دائماً اتهامات بالف�ساد لكنه لي�س كذلك. 
الراأي  اإىل  منحها  من  نتمكن  مل  التي  ال�سفافية  هو  ينق�س  ما 
ملك  بل  ملكنا،  لي�ست  الفيفا  موؤ�س�سة  فان  النهاية  يف  العام. 
الراأي العام، ويتعنينّ علينا اأن نكون �سفافني ب�سكل كبري اأمام 
النا�س، �سيكون هذا الأمر يف �سلم اأولوياتي يف حال انتخابي. 

اإف�ساح املجال اأمام خمتلف الهيئات لإبداء راأيها  اأريد اأي�ساً 
ب�سراحة وخ�سو�ساً الأندية لأننا ل ن�ستطيع جتاهل حقوقها، 
يتعني علينا احرتام الأندية وبدورها يتوجب عليها احرتام 
الحتادات الوطنية. �ساأقرتح اأي�ساً رفع عدد اأع�ساء اللجنة 
الفيفا  هيئة  اإىل  ت�سميته  وتغيري  الدويل  لالحتاد  التنفيذية 
اإ�سافية، ومثلها  اأربعة مقاعد  القارة الأوروبية  حيث مننح 
)اأمريكا  للكونكاكاف  مقاعد  وثالثة  واآ�سيا،  اأفريقيا  من  لكل 
من  لكل  وواحد  الكاريبي(،  والبحر  والو�سطى  ال�سمالية 
اأمريكا اجلنوبية )كومنيبول( واوقيانيا لريتفع عدد اأع�ساء 

اللجنة التنفيذية اإىل 40 ع�سوًا بالإ�سافة اإىل الرئي�س«.
- ما هي حظوظك يف الفوز؟

يف  اأين  واعتقد  تر�سيحي  اإعالن  منذ  كبري  بدعم  »حظيت 

هي  حظوظي  اأن  تر�سيحي  اأعلنت  عندما  قلت  جيد.  و�سع 
�سعوري  رغم  الرقم  هذا  اأغري  اأن  اأريد  ول   ،50-50 بن�سبة 

بالثقة«.
- ما هي خطتك ملكافحة الف�ساد داخل الفيفا؟

جلنة  حالياً  الفيفا  ي�سم  ال�سفافية.  جلنة  باإن�ساء  »�ساأقوم 
�سلوك تقوم بدرا�سة الق�سايا بعد وقوعها. اأما جلنة ال�سفافية 
فاإنها �ستعمل على اأن تكون جميع ت�سرفات الفيفا �سفافة اأمام 
يتم  اأن  التنفيذ. يجب  يتم و�سعها حيز  اأن  قبل  العام  الراأي 
اختيار اأع�ساء جلنة ال�سلوك على اأ�سا�س الكفاءة ولي�س على 
اأ�سا�س ال�سداقة، ويجب اأن تتمتع اللجنة بجهاز اإداري يتوىل 
ال�سفافية.  لتطبيق مبداأ  اأ�سا�سي  بنف�سه وهذا  �سوؤونه  اإدارة 

اأريد تلميع �سورة الفيفا«.
ف�سل  يف  قطر  مونديال  اإقامة  حول  بال�سكوك  راأيك  ما   -

ال�سيف؟
» لقد �سدرت اأراء كثرية يف هذا ال�سدد من م�سوؤولني كبار 
يف كرة القدم، وب�سراحة الأمر ل يعود اإىل �سخ�س اأو اثنني اأو 
ثالثة اأع�ساء يف اللجنة التنفيذية للحديث عن تغيري املوعد 
من دون الأخذ بعني العتبار راأي اأولياء الأمور. اعرف جيدًا 
جتارة  اإنها  عظيماً،  تاريخاً  متلك  الأوروبية  القدم  كرة  اأن 
كثرية  واأ�سياء  والت�سويق  والإعالم  املادية  الأمور  ت�سمل 
اأخرى، وبالتايل من غري العدل بالن�سبة اإىل هوؤلء اأن نتكلم عن 
تغيري يف الروزنامة اأو يف املوعد من دون ا�ست�سارتهم بالكامل 
وموافقتهم بالكامل، اأنا ل�ست �سعيدا على الإطالق لروؤية ما 
اأولياء الأمور. يف ما يتعلق بنا يف  يح�سل من دون م�ساركة 
قطر، ل�سنا مهتمني باإقامة كاأ�س العامل يف ال�ستاء، نحن �سعداء 
يف  ا�ستثنائية  عاملية  كاأ�س  �سننظم  باأننا  العامل  ووعدنا  جدًا 

حزيران/يونيو ومتوز/يوليو«.
- هل اأنت مع ا�ستخدام الفيديو مل�ساعدة التحكيم؟

نرتدد  األ  يجب  احلكم  اأداء  تطوير  على  ي�ساعد  �سيء  اأي 
�سوؤون  اأولياء  بوا�سطة  يتخذ  اأن  القرار يجب  هذا  دعمه،  يف 

اللعبة«.
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ان�سم اندريا بريلو لعب و�سط ميالنو اىل �سفوف يوفنتو�س يف عقد ملدة ثالث 
�سنوات بعد ع�سرة اعوام مع الفريق الفائز بدوري الدرجة الوىل هذا املو�سم.

طوال  ميالنو  مع  م�ستواه  وتراجع  ا�سابات  من  عانى  عاما(   32( بريلو  وكان 
املو�سم املن�سرم و�سوف ي�سبح منوذجا ندر احلدوث على انتقال لعب بني اأكرث 

ناديني جناحا يف ايطاليا.
وقال يوفنتو�س يف بيان انه �سم بريلو يف �سفقة متتد حتى 30 يونيو حزيران 

2014 بعد اجتيازه فح�سا طبيا.
واأنهى يوفنتو�س املو�سم يف املركز ال�سابع للعام الثاين على التوايل وما زال غري 
قادرا على ا�ستعادة جمده ال�سابق بعد انزاله اىل الدرجة الثانية عام 2006 ب�سبب 

ف�سيحة التالعب يف نتائج مباريات.

الثالث  امل�سنف  فيدرر  روجيه  ال�سوي�سري  تاأهل 
للتن�س  املفتوحة  فرن�سا  بطولة  يف  الثالث  للدور 
ام�س   تيك�سريا  ماك�سيم  الفرن�سي  على  فوزه  بعد 

الربعاء.

على  املقامة  الكربى  للبطولة  الثاين  الدور  ففي 
الفرن�سي  مناف�سه  على  فيدرر  تغلب  رملية  مالعب 
و6-  3-6 بواقع  متتالية  جمموعات  بثالث  املغمور 

�سفر و2-6.

وفاز امل�سنف 29 ال�سربي يانكو تيب�سارفيت�س على 

لي�سمن  و6-�سفر  و3-6   1-6 ريبا  بريي  ال�سباين 

الظهور يف الدور الثالث اي�سا.



اجلوزاء الثور ال�سرطاناحلمل

العذراءاال�سد

احلوت الدلو اجلدي

العقرب امليزان

القو�س 

برجك لهذا اليوم

امر  لكنه  و  احيانا  خميف  امر  اجلدية  التجربة 
رحلة  يف  اليوم  اأنت   . عليه  تقدم  ان  عليك  اي�ضا  مهم 

ا�ضتك�ضافية ، و معك اأ�ضخا�ص من حولك.

اعمل بعيدًا عن موقع ال�ضركة ، و 
لكنها  و   ، فلكك  يف  موجودة  .ال�ضراكة  احلياة  تتح�ّضن  كيف  الحظ 
اإىل  اأي�ضاًَ  اإىل متطلبات م�ضادة لفلكك ، و من املحتمل  اأي�ضاً حتتاج 

تغريات مفاجئة.

اإن التنويع يف التجارب ال يعطي احلياة نكهة لذيذة 
فح�ضب بل هو اأي�ضاَ املفتاح لتعّلم الدرو�ص اجلديدة.

ن�ضاطك  و  تفكريك  يجعل  الأ�ضرتك  تكنه  الذي  احلب 
ادارة  على  ال�ضريك  بقدرة  تثق  ان  عليك  جدا  مقيدا 

بع�ص االمور و تتفرغ للعمل قليال.

جيد  امر  هذا  و  اليوم  ت�ضرفاتك  مييز  ما  هو  احلذر 
الأن الكثري من احل�ضاد يريدون ان يروك متعرثا �ضاعد 

اأ�ضدقائك مل�ضاعدة نف�ضك.

االرهاق و العمل الكثري هو نتيجة تراكم اعمال �ضابقة 
غري منجزة عليك اال توؤجل عمل اليوم اىل الغد ، تعامل 

با�ضتقامة اليوم.

من  قدر  اقل  امام  ي�ضمد  ان  ي�ضتطيع  ال  الذي  احلب 
الهزات هو لي�ص حبا ال تتعلق مبن ال يريدون منك اال 

من�ضبك او مالك.

الطاقة التي تتمتع بها جتعلك تتحّرك ب�ضرعة كبرية، 
فقط   ، الوراء  اإىل  تنظر  ال  اأحد.  يجاريك  اأن  ميكن  ال 

انطلق اإىل االأمام.

طاقتك  ا�ضتخدم  اأف�ضل.  العمل  لكن  واجب،  احلذر 
لتحويل االأ�ضياء من اأفكار نظرية اإىل واقع ملمو�ص

قلقل  و�ضع  يف  ان  منك  اكرب  تركيز  اىل  يحتاج  العمل 
و  جانبا  القدمية  االمور  اترك  قدمية  عالقات  ب�ضبب 
خططك  لبناء  احلايل،  وعيك  ا�ضتغل  للم�ضتقبل،  تفرغ 

امل�ضتقبلية بو�ضوح.

مت�ّضك  الدقيقة.  التفا�ضيل  يف  ما  اأمر  جوهر  يكون  قد 
باتخاذ القرارات املن�ضبطة اليوم. فّكر بهدوء بعيدًا عن 
تعقيدات العمل، فكر واأنت تتم�ّضى يف هذا العامل، حتى 

يف ال�ضوق اأو الطريق.

ُتعريك النجوم قلياًل من اإ�ضراقها و ملعانها، َلي�ص الأّنك 
حتتاجه . فاأنت ُت�ضرُق بدون توّقف. 

�صحتك بالدنياكلمات متقاطعة
�أفقيا

1- جمهورية يف 
�أمريكا �لو�سطى.

2- �سّد بارد – من 
�لطيور.

3- لبا�س ي�سرت 
�لن�سف �لأ�سفل 

من �جل�سم – 
عائلة �أديب 

فرن�سي ر�حل.
4- عا�سمة لتونيا 

�أو  �لنار  – �إتقاد 
�ل�سم�س.

5- �ساح �لتي�س عند �لهياج – موقع يف �إفريقيا عنده �نت�سر 
�لرومان على هنيبعل – تف�سريية.

6- حفظ نف�سه من �لعيب – َوَجع.
7- حرف عطف – ممثلة م�سرية قديرة معتزلة.

8- م�سو� كالطفل على �ليدين و�لرجلني – طري مائي �سبيه بالأوز 
مو�سيقية. – نوتة 

9- وعاء طلع �لنخل – رو�تب �سهرية.
10- معبد �لإلهة �أثينا على �لأكروبول.

عموديًا
1- ممثل ونقيب �لفنانني �للبنانيني.

2- مدينة �إير�نية – �أكرب �سجرة يف �لعامل.
3- فرح وبهجة – وكالة �أنباء عربية.

4- عائلة قائد �أمريكي ورئي�س جمهورية.
5- نهر رو�سي من �أطول �أنهر �أوروبا و�أغزرها – ثوب باٍل.

6- مقيا�س �أر�سي – ��سطربت وحتّركت.
7- جزيرة تابعة للإمار�ت �لعربية �ملتحدة – من �لفو�كه.

8- �أحرف مت�سابهة – جنون – ف�ساء.
9- �سقي – �سمري مت�سل – تكتب.

10- ممثل �سهري لعب دور جيم�س بوند يف �لعديد من �لأفلم.

املقادير 
طماطم �ضل�ضة  كبرية  •  مالعق 

ع�ضل كبرية  •  مالعق 
مطحون زجنبيل  • ر�ضة 

دجاج اأجنحة  • كيلو 
للزينة • بقدون�ص 

الطريقة 
ثم  الع�ضل  و  الزجنبيل  و  الطماطم  �ضل�ضة  تخلط   .1

ت�ضاف اإىل اأجنحة الدجاج
2. تقلب اأجنحة الدجاج جيدا يف ال�ضل�ضةو يغطى الوعاء 

و ترتك املقادير تتتبل ملدة �ضاعتني
3. ت�ضوى اأجنحة الدجاج ملدة 10 اإىل 15 دقيقة ثم تو�ضع 

يف طبق التقدمي و تزين بالبقدون�ص و تقدم �ضاخنة

نكت
للطبيب  الزوجة 
وهو  يتكلم  زوجي   :
؟!  اأفعل  فماذا   ، نائم 
اأعطه فر�ضة  الطبيب: 

ليتكلم اأثناء النهار !!
االأغبياء  الأحد  قيل 
باحلر�ص  العاملني 
ترى  عندما  الوطني: 
عليك  ال�ضيوف  اأهم 
اإطالق واحد وع�ضرين 
ماذا  اأجاب:  طلقه. 
من  اأ�ضبته  واأن 

االأوىل....هل اأكمل؟
الطائرة  يف  م�ضيفه 
ت�ضاأل اأحد امل�ضافرين: 
بتناول  ترغب  هل 
قال:  كامل؟  ع�ضاء 
وهل كامل غري جائع؟

اأف�ضل  من  املعلم: 
الربغوث؟  ام  الفيل 
الربغوث  الطالب: 
املعلم: ملاذا؟ الطالب: 
ميتلئ  الفيل  الأن 
والربغوث  بالرباغيث 

ال ميتلئ بالفيلة 
للتلميذ:  االأ�ضتاذ 
ل�ص.  كلمة  اجمع 

التلميذ: ع�ضابة

اأجنحة الدجاج بالع�صل 
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جديدة,  �شعر  ت�شريحة  الفل�شطينية  ال�شعر  م�شففة  فدوى  ر�شمت 
فتح  يرمزان حلركتي  اللذين  اال�شفر واالخ�شر  اللونني  فيها  مزجت 
وحما�س, على �شكل لوحة فنية للم�شاحلة التي تاأمل ان تراها واقعا 

على االر�س.
على مدى اكرث من �شاعتني ان�شغلت فدوى اللولو يف مزج الوان العلم 
الفل�شطيني على واجهة �شعر مركب, وهي متني النف�س امل�شاركة يف 
م�شابقة الجمل ت�شريحة �شعر اقيمت اخريا يف رام اهلل بال�شفة الغربية 

اىل جانب فل�ش�شطينيني اخرين بع�شهم من عرب ا�شرائيل.
اال انها مل حت�شل على ت�شريح من ال�شلطات اال�شرائيلية للتوجه 

اىل رام اهلل.
تعلوه  اجلبهة  فوق  املركب  ال�شعر  من  م�شنوع  الفل�شطيني  العلم 
واالخ�شر  الذهبي  باال�شفر  ملونني  ا�شبعني  �شكل  على  قطعتان 
الرباق كرمز لعالمة الن�شر, ويف خلفية ال�شعر خ�شل ملونة باال�شفر 

واالخ�شر على �شكل عبارة »ال لالنق�شام«.
بنف�شجي  بلون  ال�شعر  من  خ�شل  وتتدىل 
عرو�شان  عربت  وقد  العرو�س.  وجه  على 
اهتمامهما  عن  االن  حتى 

بالت�شريحة مع ادخال بع�س التعديالت عليها.
فدوى التي ارتدت ف�شتانا ا�شود مطرزا بالوان م�شتوحاة من الرتاث 
الفل�شطيني, احاطت بها م�شاعدتا التجميل يف �شالونها للتجميل »حور 
العني« املجاور مل�شت�شفى »القد�س« الذي يخ�شع العمال ترميم بعد 
تل  منطقة  يف  غزة,  على  احلرب  خالل  ا�شرائيلي  لق�شف  تعر�شه 
الهوى يف غرب غزة, تريد ان تعرب من خالل ت�شريحة ال�شعر هذه عن 

م�شاندتها للم�شاحلة.
وا�شتوحت فدوى فكرتها من ال�شور التلفزيونية مل�شافحة الرئي�س 
اثناء  م�شعل  خالد  حلما�س  ال�شيا�شي  املكتب  ورئي�س  عبا�س  حممود 

توقيع اتفاق امل�شاحلة يف القاهرة قبل عدة ا�شابيع.
وتاأمل فدوى ان ت�شل ر�شالتها للقادة الفل�شطينيني ومفادها »كفى 
انق�شاما..ال تقدم اال بالوحدة« وتتابع »ر�شالتي لل�شعب اال�شرائيلي 
ان ي�شمحوا للفل�شطينيني بال�شفر والتنقل..عندما ن�شافر ال ن�شكل اي 

خطر على امن ا�شرائيل«.
وذهبي  ابي�س  زفاف  ف�شاتنا  الزجاجية,  ال�شالون  زوايا  احدى  يف 
املحل  واجهة  على  كتب  فيما  �شغري  فل�شطيني  علم  عليهما  و�شع 

الزجاجية »ال لالنق�شام«.
راحت ال�شابة اقبال ق�شطة تتاأمل الف�شتانني الختيار احدهما حلفل 
زفاف قريب. وتقول ان دمج االلوان »فكرة رائعة توحي بان ال�شعب 
الفل�شطيني متالحم بعدما تفرقت هذه االلوان« وتتابع »جئت الختار 
الت�شميم  اعجبني  االبي�س  الف�شتان  اأف�شل  للزفاف..  ف�شتانا 

الب�شيط«.
لل�شالون  العلوي  الطابق  يف  �شغري  م�شغل  ويف 
ت�شيف عامالت بع�س التفا�شيل على ف�شاتني زفاف 
يتم ا�شتريادها خ�شو�شا من �شوريا وتركيا بحيث 
احدى  توؤكد  ما  على  الزبائن,  رغبة  مع  تتالءم 

العامالت.
وكان الفتا يف بع�س �شالونات التجميل وت�شفيف 
ال�شعر يف غزة قبل امل�شاحلة ان االلوان لعبت دورا 
كانت  اذا  االحيان  بع�س  ففي  االنق�شام.  ثقافة  يف 

العرو�س منا�شرة حلما�س فاإنها ال حتبذ اللون اال�شفر وان كانت من 
منا�شري فتح فال تختار اللون االخ�شر على ما تقول فدوى.

امرية البابا الطالبة اجلامعية يف ق�شم التجارة عربت عن اعجابها 
امل�شاحلة  عن  يعرب  �شخ�س  »كل  امل�شاحلة  مل�شاندة  فدوى  بطريقة 

بطريقته وح�شب خلفيته الثقافية«.
�شورة  الن  للعامل  ت�شل  ان  يجب  امل�شاحلة  »ر�شالة  ان  وتوؤكد 
..نريد احلديث  اربع �شنوات من االنق�شام  الفل�شطيني اهتزت خالل 

عن ق�شيتنا ال عن فتح وحما�س«.
وتعترب فدوى وهي �شيدالنية وخبرية جتميل ان دور املراأة الذي 
»غيبه« االنق�شام »مهم يف تربية االجيال وتعزيز ثقافة الوحدة على 

ح�شاب احلزبية«.
مو�شم  بدء  مع  التجارية  املحالت  ا�شحاب  امل�شاحلة  و�شجعت 
م�شتوردة  وال�شهرة وغالبيتها  الزفاف  ف�شاتني  ال�شيف, على عر�س 
من اخلارج او مهربة عرب االنفاق, يف واجهات زجاجية على مداخل 

املحالت.
فل�شطينية ورايات حلركتي فتح وحما�س على واجهة  اعالم  وثمة 
بع�س املحال اىل جانب الفتات �شغرية مكتوب عليها »نعم للوحدة 
حما�س  احداها  على  وكتب  تت�شافحان  ليدين  �شورة  او  الوطنية« 

واالخرى فتح.
حممد احلاج وهو �شاحب حمل لبيع وتاأجري ف�شاتني الزفاف ابدى 
اعجابه بفكرة دمج االلوان امل�شتوحاة من اعالم حما�س وفتح »من 
املمكن ان نراها يف حفالت زفاف يف هذا ال�شيف لالحتفال بهذه الطريقة 

بامل�شاحلة ..كلنا بحاجة لال�شتقرار واالمان والفرح«.
ويوؤكد ان امل�شاحلة »يجب اال تبقى فقط م�شاألة رمزية يف حياتنا..

يجب ان نراها واقعا على االر�س«.
الرتبوية«  »امللتقيات  من�شقة  وهي  ك�شاب  ل�شناء  بالن�شبة  لكن 
التابعة لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني )االنروا( يف غزة فان الق�شية 
الفل�شطينية »اكرب من ان يتم اخت�شارها يف ق�شة �شعر..امل�شاحلة اذا 

مل تكن نابعة من �شدق النوايا ووحدة الدم فال قيمة لها«.
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