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تقرير ا�صرائيلي يك�صف 
خــطـــة الهــجــوم على 
ايران و�صيناريو احلرب

ع�صرة اأ�صباب لإعدام �صدام.. �صبب واحد لإبقائه حيا 
ترابني �صفقة  يف  عرب  واأ�صرى  الرحمن   عبد  عمر  ال�صيخ  اإطالق  يتم  هل 
ـــون ـــدة رمي ـــوح ل ـــدا  ـــائ ق ــت  ــن ك ــا  ــدم ــن ع فــلــ�ــصــطــيــنــيــا  ــت 290  ــل قــت ــــــان:  داغ

الـــعـــامل مـــ�ـــصـــتـــوى  عـــلـــى  عـــربـــيـــا   50 ــــى  ــــن اأغ

بعد تهديداته بخطوات ُتغّي معامل ال�صرق الأو�صط ..

على  احلرب  طبول  تدق  اإ�صرائيل 
بتدميها  تهدد  واإيران  اإيران.. 

�صالح ــام  ــظ ن �ــصــد  تــعــز  ــورة  ــث ب ــاأت  ــب ــن ت ــة  ــي ــيك اأم دبــلــومــا�ــصــيــة  بــرقــيــة  ين�صر  »ويــكــيــلــكــ�ــس« 



�صعده على  الكاملة  ال�صيطرة  على  احلوKيني  ي�صج™  منا´  فار�س 
ك�����ص��ف��ت م�����ص��ادر 
حم����ل����ي����ة وث���ي���ق���ة 
حمافظة  يف  االط��اع 
تاجر  ب�����اأن  ���ص��ع��ده 
مناع  ف��ار���س  ال�����ص��اح 
ق���د اأخ�����ذ ي��ع��م��ل يف 
ذل���ك االجت����اه ال��ذي 
تغذية  ����ص���اأن���ه  م���ن 
وتاأجيج  ال�صراعات 
ن����������ران ال���ف���ت���ن���ة 
الدموية  واملواجهات 
امل�صلحة بني احلوثيني 

واأطراف اأخرى. 
وق���ال���ت امل�����ص��ادر 
الذي  مناع  فار�س  اإن 

يحاول اأن يقدم نف�صه على اأنه ميثل رجل احلداثة واملدنية يف حمافظة 
�صعده التي يزعم انه يريد اأن يجعل منها مركزًا جتاريًا مهمهًا من خال 
وب�صتى  يعمل  اأخذ  قد   ’ ال�صعودية  مع  احلدود  على  حرة  مناطق  اإقامة 

الو�صائل على تاأجيج تلك ال�صراعات وبالذات بني احلوثيني واأهل دماج. 
منوهة باأن تاجر ال�صاح » مناع » مل يجد اأمامه ما يفعله غر الوقوف 
بوجه اأية حماولة الإنهاء امل�صكلة بني الطرفني واأنه كلما اقرتب الطرفان 

من التو�صل اإىل حل للم�صكلة �صرعان ما يتدخل الإف�صال احلوار . 
وب�صتى  يعمل  اأنه  بل  بذلك  يكتف  مل  مناع  فار�س  باأن  امل�صادر  واأك��دت 
ال�صبل على دعم احلوثيني وت�صجيعهم على مد نفوذهم وتو�صيع �صيطرتهم 
» مناع » واحلوثيني« بنقل  اإىل قيام  على كامل حمافظة �صعده.. م�صرة 
وتخزين كميات من االأ�صلحة واملتفجرات يف مناطق مل ي�صبق للحوثيني اأن 
�صيطروا عليها يف بع�س املديريات ال�صمالية ملحافظة �صعدة ’ ومبا يوحى 

باأن لديهم خمططات قادمة ما زالت طي الكتمان. 
هذا  باأن   : مناع  فار�س  يلعبه  الذي  امل�صبوه  الدور  على  امل�صادر  وعلقت 
االأ�صلحة  �صفاقات  واإب��رام  الفنت  اإثارة  غر  به  يقوم  ما  يجيد  ال  الرجل 
واالإثراء الغر م�صروع من وراء ذلك كتاجر حرب وم�صا�س دماء يف املقام 

االأول

ل تكÈوا علينا
توكل  ال�صيدة  زوج  من�صور  ال�صيد  رف�س  ان  بعد 

كرمان احلائزة على جائزة ال�صام  من اعطاء
توكل   ال�صيدة  م��ع   خا�صا  م��وع��دا   نيوز  غربة 
بحجة ان ال�صيدة  ال تلتقي ب�صحف �صغرة وحملية 
وانهم يدلون فقط  للف�صاءيات العامليه   وهم فوق 
اليوميه  اجل��رائ��د   والن  حت��ت  اىل  والي��ن��ظ��رون 

واملحليه  ال ترفعهم فوق ولي�س لديهم وقت لهاذا .
فكان رد غربة نيوز طلعتم فوق ون�صيتو ايل حتت  
فوق  وانتم  والثوار  الثورة  با�صم  تتكلمون    فكيف 
وهم حتت وعند ما ت�صتلمو الكرا�صي حا تكونو فوق 

وال�صعب حتت واال معكم...؟؟ 
ورد  علينا انه  �صحفي وانه ال يريد ان يدخل   يف 
حوار وانه م�صغول جدا  وفى �صفر لوا�صنطن  للقاء 
اوباما.. وعند الرجوع كما قال  لنا حديث وجنل�س 
اتهمنا   وكما   ... يعتذر  ومل  يعود  مل  انه  اال  معا  
البع�س فى غربه نيوز  اننا  مل ننقل  احلقيقه واننا  

مع النظام ..؟
نيوز  غربة  عن  الدفاع   نريد  ال  احلقيقه   ويف    
واحليادية  املبدئية  مواقفها  معروفة  نيوز  فغربة 
الثوار فى  فى نقل اخلرب  والننا  ال نعرف  من هم 
املهجر حتى نن�صق معهم او ين�صقون معنا  او انهم ال 
يقراأون  ال�صحيفة وكل واحد نتكلم معه يتوعدنا 
فهل  امل�صداقيه   وف��ق��دان  ال��ك��ذب  ا�صاليب  بكل 

يريدوننا ان نكون بوقا لهم ؟؟ 
وال نعرف مع من نتعامل  من قبل الثوار وعند ما  
ن�صاأل عن الثوره جند 10 ثورات خمتلفات  االا�صكال 
كل واحد منهم يقود ب�صكليتاه... واريد من ذا كله 
ان او�صل كلمتنا اىل ال�صارع اليمني يف املهجر ليحكم 
بنف�صه وليحكم من هم ا�صحاب امل�صداقية   وانه ال 
لل�صعب اال ملن اعتلي فوق ولن  توجد ثورة موحده 
يخدم �صعبه وكلنا فاهمني وايل مل ي�صتطيع الفهم  
عليه التفهم.. رغم ان غربة نيوز وقفت مع توكل 
ون�صرت لها العديد من اللقاءات واالحاديث وكانت 
غربة جريدة كل اليمنيني بكل االطياف املعار�صة 
تن�صر   ، ال�صحافة  ح��ال  وه��ذا  لل�صلطة  وامل��وؤي��دة 
ال  اننا  ورغم   .. اليمن  فى  يحدث  ما  كل  بحيادية 
�صد  ونن�صر  ذلك  من  اكرث  املو�صوع  نحمل  ان  نريد 

ال�صيدة توكل ومن يدير حملتها فى امريكا .
الزوج  من�صور  ال�صيد  وعلى  حمايدين  و�صنبقي 
يكون  ان  ال�صحفي  املن�صق  او  يقول  كما  ال�صحفي 
حملة  ي��دي��ر  ان  ج��دي��ر  و�صحفي  اك��رث  متوا�صع 
النا�س  زوجته بكل احرتام وتوا�صع ب�صيط مع كل 
و�صاند  دعم  من  وهم  الثورة  وقود  هم  النا�س   الن 

زوجته ..
 فعليه  ان ال يكرب على اجلرائد املحليه اواليوميه 
اوعلى اي �صحفي يو�صل احلقيقه وعليه ان ال ينفخ 

را�صه كثرا حتي ال يقع ...ونقول له اهرع ....

»JوŸ� √~عب ºقلH ......…هل الغتيال فيلم هند 

fi�صن  ــي  ــل ع ــال  ــي ــت اغ ــة  ــاول ــح مل ــة)  ــري ــص ــ� (ح تــفــا�ــصــيــل 
الفرقـة  قائد  مياه  دورة  اإ¤  و�صلت  هايلوك�س  ب�صيارة 
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�صالح  حم�صن  علي  قال  ال�صبت  م�صاء 
اإنه متكن من »اإحباط خمطط يقف وراءه 
 « املن�صق  اللواء  الغتيال  القومي«  االأمن 
ومل  االأ�صحى«.  عيد  �صاة  اأداءه  اأثناء 
االأمن  علم  كيف  ال�صحفي  الباغ  يقل 
يوؤدي  اأن  يفرت�س  الذي  باملكان  القومي 
وملاذا  العيد؟  �صاة  الفرقة  قائد  فيه 

هذا التوقيت دون غره؟!
وقال الباغ»ا�صتطاعت وحدة مكافحة 
الع�صكرية  واال�صتخبارات  التج�ص�س 
وقيادة  الغربية  ال�صمالية  باملنطقة 
ال�صاعة  ع��ن��د  م���درع  االأوىل  ال��ف��رق��ة 
اخلام�صة وع�صر دقائق- �صوفوا الدقة- 
من م�صاء اليوم ال�صبت 2011/11/5م من 
اكت�صاف موؤامرة اإجرامية مت التخطيط 
النجدة  وق��ي��ادة  القومي  االأم���ن  يف  لها 
ال�صتهداف   )...( اجلمهوري  واحلر�س 
قيادة اأن�صار الثورة ويف مقدمتهم اللواء 
الركن/ علي حم�صن �صالح االأحمر قائد 
املنطقة ال�صمالية الغربية قائد الفرقة 

االأوىل مدرع«.
الهندي  الفيلم  حبكة  تكتمل  هكذا  و 
واالأم��ن  النجدة  فهناك  م���درع،  االأول 
احلتمية  وال�صرورة  وبالتاأكيد  القومي 
اأن  وغريب  اجلمهوري،  احلر�س  هناك 
عبده  القائمة  اإىل  البيان  ي�صيف  ال 
ورئي�س  ال�صيا�صي  االأمن  وجهاز  اجلندي 

جمل�س ال�صورى املنتخب موؤخرا..!!
نف�صه  على  يطلق  الذي  هذا  �صاء  ولو 
ي�صاوي  وه��و  للثورة«-  امل��وؤي��د  »اجلي�س 
للثورة«لقال  االأحمر  حم�صن  »علي  متاما 
ال�صيارة  للم�صاهدين الكرام كيف و�صلت 
الفرقة؟  ق��ي��ادة  مقر  اإىل  ال�صحرية 
اإىل املو�صع الذي �صي�صلي فيه  وحتديدا 

حم�صن  علي  يكن  ومل  املن�صق؟  ال��ل��واء 
اأين  ال�صاعة  تلك  حتى  ي��ع��رف  نف�صه 
�صي�صلي  ك��ان  اإذا  ما  اأو  العيد؟  �صي�صلي 

اأ�صا اأم ياأخذ بالرخ�صة وينام؟!
»اكت�صاف  مت  اإن��ه  اأو�صح  البيان  لكن 
اللون  بي�صاء  غ��م��ارة  هيلوك�س  �صيارة 
حتمل لوحات ت�صدير )ال�صارقة( حمملة 
غاز  اأنبوبتي  ي��ع��ادل  م��ا  �صندوقها  يف 
ممتلئة يف جوفها باملتفجرات ومرتبطة 
ب�صريحتني تلفونيتني يتم تفجرها عرب 
االت�صال التلفوين مت اإدخالها اإىل قيادة 
اجلمعة  اأم�س  م�صاء  والفرقة  املنطقة 
م�صاًء«  والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة  عند 
عرب اأ�صخا�س مت جتنيدهم لهذا الفيلم، 

اأعني لهذه املهمة.
يتقن  مل  الغبي  املخرج  اأن  وتخيلوا 
احلبكة فجعلها تبدو كما لو كانت نكتة 
لدرجة  غبي  املزعوم  فاملخطط  بايخة. 
ير�صل  اأن  يعقل  فهل  ت�صورها،  ميكن  ال 
على  علني  ب�صكل  )�صريني(  رجاال  احد 
 ،)..( ال�صارقة  لوحة  حتمل  �صيارة  منت 
ويتمكنون  )ال���دوح���ة(،  حتى  ولي�س 
ب��ك��ل ���ص��ه��ول��ة م���ن اخ�����رتاق ع�����ص��رات 
االأمنية  واحلواجز  الع�صكرية  النقاط 
امل�صددة  اال�صتخباراتية  واالإج���راءات 
ينزل  ثم  ومن  الفرقة  مقر  اإىل  و�صوال 
املحملة  الهايلوك�س  ال�صيارة  من  اأحدهم 
الفرقة  ب��واب��ة  وي��ف��ت��ح  ب��امل��ت��ف��ج��رات 
اأحد  يعرت�صه  اأن  دون  ال�صيارة  لتدخل 
هوية  ملعرفة  الف�صول  ي�صغله  حتى  اأو 
االأقل  على  اأو  يريدون  واي��ن  اأ�صحابها 

ي�صاألهم:«كيف احلال«؟!
بيان  على  وق��ع  حم�صن  علي  اأن  املهم 
�صريحتي  ن��وع  يحدد  اأن  ون�صي  فا�صح 

كانت  هل  املتفجرات،  يف  النقال  الهاتف 
كانت  كما  وتبداأب�)79(  )�صباأفون(  مثا 

كذلك يف تفجر جامع النهدين؟؟!!
العليا  الهيئة  رئي�س  �صيارة  تتذكرون 
حلزب االإ�صاح اال�صتاذ حممد اليدومي. 
ملحاولة  تعر�صت  اأنها  قيل  املرة  تلك  يف 
فلم  اليدومي  ولي�س  ال�صيارة   – اغتيال 
مرورها  اأث��ن��اء  داخ��ل��ه-  متواجدا  يكن 
الفرقة.  قيادة  مقر  قرب  مذبح  بجولة 
كانت  الر�صا�صة  اأن  الحقا  اكت�صف  ثم 
اأكرث،  ال  ال�صيارة  من  مقربة  على  م��ارة 

األقت التحية وان�صرفت..!
نف�صها  الر�صا�صة  تلك  ثانية  وم��رة 
ظلت  االأوىل  احل��ادث��ة  من  اأ�صهر  وبعد 
اأمام  ترقب ع�صكر زعيل حتى اقتن�صته 
وال  نف�صها.  مذبح  جولة  ويف  الفرقة 
يف  واإمن���ا  مبا�صرة  ت�صبه  مل  قيل  حقا 
يده اليمنى، لعلها كانت تريد امل�صافحة 
مل  زعيل  اأن  بعدها  قيل  ث��م  اأك���رث.  ال 
هناك  الر�صا�صة  تكن  ومل  اب��دا  ي�صب 
الرجل  اأ�صيب  واإمن���ا  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 
باإغماءة نتيجة االإجهاد وقام معافى يف 

امل�صت�صفى.
واملتفجرات  ال�صيارة  و�صلت  واالآن 
قيادة  مقر  اإىل  وحفظه  اهلل  ب�صامة 
اإال  احد  يكت�صفها  ومل  العتيدة  الفرقة 
وهي تتو�صاأ يف دورة مياه القائد ووجتهز 
التايل  ال�صباح  يف  معه  العيد  ل�صاة 

)!!!!!(
ملاذا يوظف علي حم�صن كتبة �صيناريو 
مبتدئني وفا�صلني اإىل هذا احلد؟ يف حني 
ميكنه اإعطاء نتيجة اأف�صل من هذه فيما 
الأف�صل  مفتوحة  م�صابقة  عن  اأعلن  لو 

�صيناريو بولي�صي !
اأن  اليمني  ال�صنمائي  احل�س  م�صكلة 
تاأثروا  املهرجني  واأن�صاف  الكتاب  معظم 
اخليال،  يف  ال�صاطة  الهندية  بال�صينما 
واحدة  بر�صا�صة  باإمكانه  البطل  حيث 
ع�صرة  يقتل  اأن  م�صد�صه  حلق  يف  بقيت 
�صليمة  ر�صا�صته  وي�صرتد  مثلهم  وي�صيب 
وجاهزة الإعادة ال�صحن والت�صدير..!!!

رمبا علي حم�صن يخطط ل�صيء ما بعد 
عليه  غغر  ورمب��ا  الفا�صل؟  الفيلم  ه��ذا 
يحاول  املن�صق  اللواء  اأن  اأو  �صر؟  فاعلو 
املخل�س  البطل  ب�صورة  الظهور  جاهدا 
امل�صتهدف، ال�صتعطاف ال�صباب الراف�صني 

ال�صمه قبل �صخ�صه؟
االأول  امل��ت��ه��م  اأن  االأك����ي����د  ول���ك���ن 
مل  النهدين،  جامع  جرمية  يف  والرئي�س 
بنف�س  اخلا�س  الهندي  لفيلمه  يخطط 
احلقيقية  للجرمية  وفره  الذي  الدهاء 
وجمعة  جامع  يف  ال�صريح  واالغ��ت��ي��ال 

رجب.

حكمة العدد  
لم اBخره  ttا ما كنت مقتدرا فالّظPا sل تظلمن

ياأتي∂ بالنsدم نامت عينا∑ و املظلوم 
منتبه يدعو علي∂ و عني اˆ ل تنم

م�صر  ــس  ــ� ــي رئ بـــو�ـــصـــت:  ــن  ــط ــن ــص و�
عــ�ــصــكــريــة  ــة  ــي ــف ــل خ Pو  ــــادم  ــــق ال

 
»وا���ص��ن��ط��ن  ���ص��ح��ي��ف��ة  راأت 
ث��ورة  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  ب��و���ص��ت« 
يف  ب����داأت  م�صر  يف  ي��ن��اي��ر   25
يوليو  ثورة  طريق  نف�س  اتخاذ 
الطريق  عن  واالنحراف   1952
امل�صريون  ي��اأم��ل��ه  ك���ان  ال����ذي 
اجلي�س  �صيطرة  م��ن  وال��ت��ح��رر 
كل  �صياع  وبالتايل  احلكم،  على 
اأمل يف الدميقراطية والتخل�س 
ا�صتمر  ال��ذي  الع�صكر  حكم  من 

لعقود طويلة.
وقالت ال�صحيفة يف عددها ال�صادر اليوم الثاثاء: اإن الثورة امل�صرية تتجه اإىل تكرار 
ع�صكرية،  خلفية  ذي  برئي�س  وياأتون  احلكم  الع�صكر  �صيتوىل  حيث   1952 ثورة  �صيناريو 
عليهم  �صيق  الذي  احلكم  هذا  من  للتخل�س  بالثورة  قاموا  الذين  الن�صطاء  يرف�صه  ما  وهو 

حرياتهم.
ذلك  عن  يختلف  ولن  ع�صكريا  �صيكون  اجلديدة  م�صر  يف  القادم  النظام  اإن  واأ�صافت: 
الذي جاء بعد ثورة عام 1952، حينما طردوا امللك فاروق ب�صبب ف�صاده، االأمر الذي يجعل 
الدميقراطية بعيدة املنال ب�صكل كبر، وينذر باندالع ثورة جديدة يف م�صر اإذا حتولت ثورة 

يناير 2011 اإىل نف�س طريق ثورة 1952.



كني،  هرمان  االأمريكية،  للرئا�صة  اجلمهورى  املر�صح  رابعة،  ام��راأة  اتهمت 
بالتحر�س بها جن�صيًا، كما اأعلنت حماميتها االثنني.

التى مل  موكلتها،  اأن  كاليفورنيا،  من  اأولريد، وهى حمامية  واأو�صحت جلوريا 
فى  االثنني  اليوم  م�صاء  �صحافًيا  موؤمتًرا  �صتعقد  االآن،  حتى  هويتها  عن  تك�صف 

نيويورك، لتكون اأول امراأة تتهم علنًا املر�صح اجلمهورى بالتحر�س.
اأن املر�صح اجلمهورى هرمان  اأن هذه »املراأة توؤكد  اأو�صحت املحامية فى بيان 
كني حتر�س بها جن�صيًا عندما جاءته تطلب امل�صاعدة للح�صول على عمل عندما 

كان رئي�صا للجمعية الوطنية الأ�صحاب املطاعم«.
واأو�صحت جلوريا اأولريد اأن هذه املراأة هى رابع �صحية لتحر�صات جن�صية من 

قبل هرمان كني.
ويت�صدر هرمان كني )65 �صنة( حالًيا قائمة املتناف�صني على تر�صيح احلزب 
ل�صربة  تعر�صت  حملته  اأن  اإال   ..2012 لعام  الرئا�صية  لانتخابات  اجلمهورى 
اإىل  ترجع  جن�صى  حتر�س  ق�صية  فى  اتهامه  مع  االأخ��رة  االأي��ام  فى  قا�صية 

الت�صعينات عندما كان رئي�ًصا للجمعية الوطنية الأ�صحاب املطاعم.
وفى اإحدى احلاالت مت ت�صوية امل�صاألة ودًيا مقابل دفع مبل≠ ماىل كما اعرتف 

هرمان كني الذى يوؤكد اأنه �صحية موؤامرة الإف�صال حملته.

مقر  يف  ح�صني  �صدام  ق�صور  االمريكي  اجلي�س  يخلي 
العراق  اىل  العقارات  و�صيعيد  بغداد  يف  احل��رب  قيادة 
ال�صهر القادم لكن مرحا�س �صدام يف ال�صجن �صيغادر مع 

االمريكيني.
ي�صداأ  ال  �صلب  م��ن  امل�صنوع  املرحا�س  تفكيك  ومت 
اأم�صى  التي  الزنزانة  من  مقوى  �صلب  من  م�صنوع  وب��اب 
فيها �صدام عامني قبل اعدامه عام 2006 و�صر�صل اىل 

متحف ال�صرطةالع�صكرية يف الواليات املتحدة.
 ñموؤر وهو  بروك�س  جري  كولونيل  اللفتنانت  وق��ال 
ع�صكري اأمريكي اثناء جولة يف املوقع اليوم االثنني »لن 
اال�صياء  فقط  �صناأخذ  العراقيني.  لدى  كان  �صيئا  ناأخذ 
حاجة  يف  نعد  مل  وعندما  وا�صتخدمناها  و�صعناها  التي 

اليها �صنعود بها اىل بادنا.«
�صجنا  االمريكية  القوات  فيها  اأقامت  التي  والفيا 
يخ�صع حلرا�صة م�صددة ل�صدام وابن عمه وتابعه االمني 
مطار  من  بالقرب  امريكي  جممع  يف  تقع  الكيماوي  على 
ان  املقرر  من  والتي  الن�صر  قاعدة  با�صم  يعرف  بغداد 
ت�صلم اىل احلكومة العراقية يف دي�صمرب كانون االول مع 

ان�صحاب القوات االمريكية بالكامل بحلول نهاية العام.
من  كيلومرتا   42 بها  يحيط  التي  الن�صر  وق��اع��دة 
اجلدران الواقية من االنفجارات واال�صاك ال�صائكة هي 
االكرب بني 505 قواعد كان يعمل منها اجلي�س االمريكي 
يف العراق و�صمت اأكرث من 40 الف جندي وما ي�صل اىل 

25 الف عامل. وبقى هناك اربعة االف جندي فقط.
ومن بني نحو 170 الف جندي يف وقت الذروة مل يبق 
لوا�صنطن �صوى 31 الف جندي يف العراق يف 12 قاعدة. 
االمريكي  الرئي�س  اعان  بعد  االن�صحاب  ايقاع  وت�صارع 
باراك اوباما يوم 21 اكتوبر ت�صرين االول ان كل القوات 

الباقية �صتغادر بحلول نهاية العام.
االمريكية  احل��رب  قيادة  ت�صم  كانت  التي  والق�صور 
واقيمت على منط فر�صاي الفرن�صية والتي انت�صرت حول 
�صل�صلة من البحرات ال�صناعية يجري اخاوؤها با�صتثناء 

االثاث الفرن�صي ل�صدام.
ومطاعم  و���ص��ب��واي  كينج  ب��رج��ر  مطاعم  واغ��ل��ق��ت 
اجلنود  من  االالف  مئات  تخدم  كانت  اخ��رى  امريكية 

االمريكيني يف املجمع املرتب.
الرخامية  االر���ص��ي��ات  زينت  حيث  ال��ف��او  ق�صر  ويف 
اأ�صبحت  ثمني  كحجر  لتبدو  رخي�س  بجب�س  واجل��دران 
غرفة العمليات احلربية التي كانت تخرج منها االوامر 

خالية من اأجهزة التليفون والكمبيوتر.
اأو�صنت ق�صر القيادة االمريكية  واأخلى اجلÔال لويد 
على  االمريكية  ال�صفارة  اىل  لينتقل  ايلول  �صبتمرب  يف 

�صفاف نهر دجلة.
وراءه��م  �صيرتكون  انهم  امريكيون  م�صوؤولون  وق��ال 
دوالر  مليون   100 من  اأك��رث  تكلفت  اأدخلوها  حت�صينات 
يف قاعدة الن�صر وت�صمل مباين وخزانات مياه ومولدات 

كهرباء ومعدات اخرى.
الفيا  تبدو  جزيرة  على  ق�صر  مرتفع  ج�صر  وعرب 
يحتجز  كان  حيث  م�صددة  حلرا�صة  تخ�صع  كانت  التي 
وكانت  للق�صف.  تعر�س  حطاما  الكيماوي  وعلي  �صدام 

تعرف بب�صاطة با�صم املبنى 114 .
و�صقط جزء من ال�صقف وحتمل اجلدران اآثار الق�صف 

وحمام ال�صباحة خال وتبعرثت فيه احلطام.
متداعيا  اخلارجي  اجلزء  االمريكية  القوات  وتركت 
يقع  الذي  بال�صلب  املقوى  املخباأ  الخفاء  خداع  كو�صيلة 

بالداخل.
اخلارجي  اجل��زء  بتنظيف  قمت  »اذا  بروك�س  وق��ال 
وجعلته يبدو مثل �صجن فان النا�س �صيعرفون ان �صيئا ما 

يجري هنا.«
القيام  ع��دم  م��ن  ال��ت��اأك��د  ه��و  عمله  اأردت  »م��ا  وق���ال 

مبحاوالت الخراج علي الكيماوي اأو �صدام من ال�صجن.«
ومت قطع الكهرباء عن املبنى.

الفرتة  يف  الفيا  يف  �صجن  �صدام  ان  م�صوؤولون  وق��ال 
بني عامي 2004 و2006 بينما �صجن ابن عمه علي ح�صن 
من  الفرتة  يف  الكيماوي  علي  با�صم  عرف  ال��ذي  املجيد 

2004 اىل 2008

ال�صيد  االع��م��ال  رج��ل  ي�صتعد   

طارق رم�صان ونعيم حمد 

فى  العربية  اجلالية  مبفاجاأة   

نيويورك ونيوجر�صي بافتتاح �صوبر  

ماركت متكامل  وهذا خدمة للجالية  

العربية فى مدينة باتر�صون .

و�صيكون هذا املحل �صوق متكامل 

ل��ل��ت�����ص��وق واالك������ل  واال���ص��ت��م��ت��اع 

باالجواء العائلية .

�صرحا  امل��ح��ل  ه����ذا   و���ص��ي��ك��ون 

واجلالية  باتر�صون  ملنطقة  مهما   

ال�صحابه  ممتازة  خربة  وج��ود  مع 

املعروف  نعيم حمد  ال�صيد  وخا�صة 

فى  الطويلة  وخربته  اجلالية  فى 

بزن�س التجارة املتخ�ص�صة فى املواد 

العربية.... 

وحمد  ط���ارق  لل�صيد  نتمني  و 

التوفيق والنجاح 
www.ghorbanews.com

بالن�صوان يتحرك�س   ..... ــي   ــك ــري الم لــلــرئــا�ــصــة  ــور…  ــه ــم ا÷ املــر�ــصــح 

الع�صكريه ال�صرطيه  ملتحف  ح�صني  �صدام  »تواليت«  معهم  ــòوا  اخ المــيكــان 
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اإريك األرتمان - 
على  د  qاأك رئي�س  من  هنالك  كان  اإن 
الذين  ��ح��ني  qامل��ر���ص اإن   « ال��ق��ائ��ل  امل��ث��ل 
�صعرًا،  االنتخابية  حماتهم  ون  qي�صن
اإمنا يحكمون بعدها نرثًا« ، فا �صكq اأنه 
الذي  ال��ق��ان��ون  اأوب��ام��ام�����ص��روع  ال�صيد 
ت  qمت وال��ذي  النقابية  احلريات  ي�صمن 
قبل  من  العايل  بال�صوت  به  املطالبة 
 mدعم �صوى   nيلق مل  الية،  qالعم مات  qاملنظ
ومل  االأب��ي�����س،  البيت  قبل  م��ن   qصفهي�
����ة  qاأي اإىل  االأم�����ر  ن��ه��اي��ة  يف   pف�����س�� oي
وبيل  كارتر  جيمي  غ��رار  نتيجةعلى 
الوحيدان  كلينتون)الدميوقراطيان 
ال���ل���ذان دخ���ا ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س منذ 
ي�صبح  اأن  اأوب��ام��ا  ال�صتينيات(اختار 
كان  ��ا  qمم بكثر  حمافظًة  اأك��رث  رئي�صًا 
باالنتخاباتلن  فاز  ال��ذي  ح  qاملر�ص عليه 
يتباهى  اأن  م��ن  اأب����دًا  اأوب��ام��ا  ن  qيتمك
يف  االإطراء  اإىل  تدعو   mنتيجة بتحقيق 
االأمركيني:  هواج�س  يثر   mجمال اأكرث 
ل البطالة يف  qحيث معد ، وهو الت�صغيل 
يزال  ال  العام  هذا  من  �صبتمرب  اأيلول/ 
حزيران/يونيو  لهفي  ن�صبة  اأعلى  يف 
احل��زب  برت�صيح  ف���وزه  بعيد   ،2008
الرئا�صية،  لانتخابات  الدميوقراطي 
 mح�صد اأمام  اأوباما،  باراك  ال�صيد  اأعلن 
هذا  ر  qنتذك اأن  »ميكننا  عني:  qامل�صج من 
بداأنا  باأنqنا  الأوالدن��ا  نقول  واأن  اليوم، 
ة  qال�صحي اخل���دم���ات  ب��ت��اأم��ني  حينها 
للمر�صى وجماالت عملm جيqدة للعاطلني 
م�صتوى  ارت���ف���اع   qوب�����اأن ال��ع��م��ل;  ع���ن 
وباأن  بالرتاجع،  حينها  ب��داأ  املحيطات 
�صفى; باأنqنا حينها اأنهينا  oاالأر�س بداأت ت
نا ال�صورة  qتنا، ورمم qا اأمن اأم qحربًا، و�صمن
االأم��ل  باأنqنا  الأنف�صنا  �صنعناها  التي 
اإن كان  االأر�س« ]1[.  االأخر على 
الذي  املثل  على  ��د  qاأك رئي�س  من  هنالك 
ال�صابق  الدميوقراطي  احل��اك��م  قاله 
كيوكو،  ماريو  ال�صيد  نيويورك،  لوالية 
حماتهم  ون  qي�صن« حني  qاملر�ص اأن  حول 
اإمنا يحكمون بعدها  االنتخابية �صعرًا، 
ال�صيد  اأن���ه   qص��ك��� ف��ا   ،]2[ ن���رثًا« 
دي الي�صار  qاأوباما.اعتقد الكثر من موؤي
ب������اأنq رئ��ي�����ص��ه��م اجل���دي���د، ال��ن��ا���ص��ط 
 qصيغر� �صيكاغو،  ال�صابق يف  االجتماعي 
اللعبة ال�صيا�صية عرب تطبيق الربنامج 
ز عليها حملته، بف�صل  qواالأفكار التي رك
يف  ي��ك��ن  مل  ه���ذا  ل��ك��ن  �صبكاته.  دع���م 
بني  قدت  oع خداع،  �صفقة  �صوى  الواقع 
ال�صلطة  اإىل  ي�صعى   qبراغماتي  mصخ�س�
اإذ  ج.  qص��ذ��� ����ا  qاإمن م��ث��ال��ي��ني،  عني  qوم�صج
بالرغم من باغة مزهرة تعد بالقمر، 

ل يومًا الأوباما الرباغماتيq باأن  qخي oمل ي
فقط  امل�صلqحة  امل��ن��ا���ص��ل��ة،  ال�صبكات 
والدميوقراطية،  ة  qباملواطني باإميانها 
قادرًا  ًا  qفعًا منوذجًا تنظيمي ل  qت�صك قد 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ارك م��ع ن��ظ��امm مت��ث��ي��ل��يq يف 
واأف�صدته  �صنة،  مئتا  عمره  الكونغر�س 
�صلطة املال. كان ال�صيد اأوباما مفاو�صًا، 
بدت  وعودًا  اأطلق  وعبثًا  ثوريًا.  ولي�س 
تتفتqت  ك��ان��ت  اإذ  ك��ال�����ص��خ��ر،  م��ت��ي��ن��ًة 
فيها  يجل�س  ك��ان  ة  qم��ر  qك��ل يف   qكاجل�س
ع��ل��ى ط��اول��ة امل��ف��او���ص��ات. وق���د �صعر 
ا�صتغلqوا  ال�صعف، وطبعًا  بهذا  معار�صوه 
االأمر مل�صلحتهم.بالن�صبة لل�صيد اأوباما، 
ال�صيا�صة م�صاألة توافق، ولي�صت حربًا. 
ا�صرتاتيجيته  غ���رار  على  فباغته، 
على  با�صتمرار  ��دا  qاأك قد  الت�صريعية، 
خيار االندماج والتوافق وال�صلبيqة. واإن 
ي�����ص��ت��ك��ي م���ن نزعة  م���ا  ك����ان غ��ال��ب��ًا 
ى  qوحت ين،  qكمبتز ف  qللت�صر اجلمهوريني 
ع رئي�س البيت  qكخاطفي رهائن، مل يتور
لهم،  الفدية  دف��ع  ع��ن  اأب���دًا  االأبي�س 
ا كان لياأمل به  qاأكرب مم mواأحيانًا ب�صخاء
مل  نف�صه  اليمني   qاأن العلم  اأخ�صامه.مع 
ال�صهرة  باإدارته   mاهتمام  qاأي يومًا   pيبد
�صيف  خال  اإذ  احلزبية«.  »الثنائية 
لب منه االإف�صاح  oالعام 2010، عندما ط
للعام  قلبه  على  االأغ��ل��ى  االأمنية  عن 
ما   qكل« قائًا:  اأوباما  ال�صيد   qرد  ،2011
ميكنني  معار�صة  هو  املياد  لعيد  اأريده 
ق  qتتحق مل   .]3[ معها«  التفاو�س 
هو  بقي  واالن�صداد  اأب��دًا.  هذه  اأمنيته 
ح�صل  التي  املطلقة  والغالبية  ال�صائد، 
املجل�صني  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  عليها 
حتى ت�صرين الثاين/نوفمرب 2010، مل 
ن�صف  ���ص��ه��دن��ا  اإذ  ت���اأث���ر;  ل��ه��ا  ي��ك��ن 
تلو  ال��واح��دة  ة  qالتقدمي االإ���ص��اح��ات 
االأخرى، قبل اأن يتم التخلqي عنها حتqى 
الذي  القانون  م�صروع  عر�صها.  قبل 
ي�����ص��م��ن احل����ري����ات ال���ن���ق���اب���ي���ة )» 
 Employee Free Choice Act
بال�صوت  ب��ه  املطالبة  ��ت  qمت وال���ذي   )»
مل  الية،  qالعم مات  qاملنظ قبل  من  العايل 
البيت  قبل  من   qصفهي�  mدع��م �صوى   nيلق
ف�سp يف نهاية االأمر اإىل  oاالأبي�س، ومل ي
ة نتيجة. كما مل تظهر اأيqة حماوالت  qاأي
التي  الفا�صلة  الهجرة  �صيا�صة  لت�صحيح 
بعها الواليات املتحدة. على العك�س:  qتت
ت ع��م��ل��ي��ات ط���رد االأج���ان���ب  qا���ص��ت��م��ر
حقوق  تقلي�س   qمت ك��م��ا  ب��االرت��ف��اع. 
املال  وبات  االأمومة.  جمال  يف  الن�صاء 
 qاأي من  اأك��رب   mد qبت�صد قوانينه  يفر�س 
وقت م�صى، خ�صو�صًا بفعل اإلغاء القيود 

االإنتخابية  احل���م���ات  مت��وي��ل  ع��ل��ى 
اجل��دي��دة  وال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات   ]4[
تها  qاأقر التي  لتلك  ا�صتمرارًا  لل�صرائب، 
اإدارة بو�س، يف مواجهة هذه ال�صيا�صات 
ما  ب��ق��در  ة  qال�صعبي غ��ر  ��ة،  qال��رتاج��ع��ي
امل�����ص��اواة  ان��ع��دام  ت��ف��اق��م  يف  ت�صاهم 
االجتماعية، حافß ال�صيد اأوباما على 
فرت�س  oي ال  ��ه  qاأن لو  كما  غريب،   mه��دوء
بني  للتوافق  ه  qحب اأبدًا   qمي�س اأن  ب�صيء 
دون  قا�صية  ]5[.�صربة  احلزبني 
ة انتخابات منت�صف الوالية  qصراع ع�صي�
بالكبت  �صعورهم  واإثر   ،2010 العام  يف 
ا�صتفتاءات  هات  qتوج قلب  عن  لعجزهم 
نتيجة  لهم  ع  qتتوق كانت  التي  ال���راأي 
��ف��ج��ع��ة، مل ي��ج��د ال�����ص��ي��د اأوب���ام���ا  oم
على  االحتجاج  �صوى  ًا  qرد وجماعته 
رام  الي�صار. هكذا و�صف  ناخبي  جحود 
�صم بلطافته الدائمة،  qاإميانويل الذي يت
االأبي�س،  البيت  مكتب  مدير  كان  حني 
ميني  qالتقد ه���وؤالء  ��ًا«،  qك��ل��ي ب�»خمتلqني 
دعمهم  ب�صحب  دون  qي��ه��د كانوا  الذين 
يف  االأخ��ر  هذا  تخلqى  عندما  للرئي�س 
التاأمني  م�صروع  عن  الطريق  منت�صف 
ي العام ال�صامل، يف �صعيه لتهدئة  qال�صح
��ة ال��ت��ي اأث��اره��ا  qال��ع��ا���ص��ف��ة ال��ي��م��ي��ن��ي
ي; يف ما  qم�صروعه الإ�صاح النظام ال�صح
»املتخلqفني  م��ن  اإمي��ان��وي��ل  اع��ت��ذر  بعد 
التقدميني...من  من  لي�س  اإمنا  ًا«،  qعقلي
جهته، هزاأ الناطق الر�صمي با�صم البيت 
من  غ��ي��ب��ز،  روب����رت  ال�صيد  االأب��ي�����س، 
يكونوا  »لن  املحرتف«:  »الي�صار  خائبي 
نظام  لدينا  �صيكون  عندما   qاإال را�صني 
ويوم  الكندية  الطريقة  على   qصحي�
ال�صيد   qاأن كما  البنتاغون«.  �صنلغي 
خاطر  بطيبة  ع  qترف قد  نف�صه  اأوباما 
��ذون اأب���دًا  qن ال ي��ح��ب�� qاأم���ام اأن�����ص��اره مم
خال  اإذ  لليمني.  مها  qيقد التي  الهدايا 
والية  يف  غرينويت�س،  يف  �صاهر   mع�صاء
كونيكتيكوت، وحتت ت�صفيق جمهورm من 
 qع��ني االأغ��ن��ي��اء ال��ذي��ن دف��ع كل qامل��ت��رب
ثمن  دوالر   300  000 منهم   mواح����د
هذا  الرئي�س  اأطلق  ال��دخ��ول،  بطاقة 
بعد  نتمكن  مل  عليكم،  »ب��اهلل  م:  qالتهك
من اإر�صاء ال�صام يف العامل )قهقهات يف 
ال�����ص��ال��ة(، ك��ن��ت اأع��ت��ق��د ب����اأنq االأم���ر 
ما  اأك���رب...«.ن���ادرًا  ب�صرعة  ق  qصيتحق�
ة  qع�صي باملنا�صرين  اال�صتهزاء  يكون 
انتخابات فكرة ً�صديدة; هكذا مل يتفلqت 
الدميوقراطيون من الكارثة االنتخابية 
الراأي:  ا�صتق�صاءات  بها  وعدتهم  التي 
جمل�س  يف  مقعدًا  و�صتqني  ثاث  خ�صروا 
منا�صب  ع�صرة  اإىل  اإ�صافة  اب،  qال��ن��و
يف  يحتفظوا  ومل  ال���والي���ات،  ��ام  qحل��ك
�صعيفة   mبغالبية �صوى   ñال�صيو جمل�س 
الواليات،  جمال�س  �صعيد  وعلى  ج��دًا. 
وثمانني  �صتمائة  اجل��م��ه��وري��ون  رب��ح 
الرقم  بذلك  وا  qليتخط اإ�صافيًا،  مقعدًا 
الدميوقراطيون  قه  qحق الذي  القيا�صي 
يف  واترغيت  بعد  ما  انتخابات  خ��ال 
وع�صرين  وثمان  )�صتمائة   1974 العام 
ي�����ص��ب��ق  مل  اإ�����ص����اف����ي����ا(.  م���ق���ع���دا 
دوا  qللدميوقراطيني يف تاريخهم اأن تكب
اعرتف   . qاحل��د هذا  اإىل  الذعة  هزمية 
ال�صيد اأوباما باالأمر، م�صتخدمًا التورية 
اجلهود   qاأن اخت�صا�صه،  من  باتت  التي 
من  البلد«  »توحيد  الأج��ل  بذلها  التي 
فلح كثرًا«  oمل ت« » qمنظور »ما بعد حزبي
درو���س  من  يتعلqم  مل  ]6[.وك��ون��ه 
اإذ  ا�صرتاتيجيته.   qيغر مل  االن��ه��ي��ار، 
خال  خاطفيه  مطالب  م��رارًا  ا�صتبق 
�صقف  رفع  مو�صوع  اأثاره  الذي  ال�صجال 
الدين، وهو اإجراء كان ليبدو ماألوف يف 
اأن  ��ى قبل  qاأر���ص��ًا ح��ت ارمت���ى  امل��ا���ص��ي. 
ملqحة  رغ��ب��ت��ه  ك��ان��ت  ل��ط��امل��ا  ي�����ص��ارع، 
« اأم���ام  qب��ال��ظ��ه��ور مب��ظ��ه��ر »ال���ع���ق���اين
يعي  اأن  دون  امل�����ص��ت��ق��لq��ني،  ال��ن��اخ��ب��ني 
يعك�صها  التي  ة  qال�صيا�صي الامنطقية 
جاء  املطاف،  نهاية  م��وق��ف.ويف  هكذا 
يف  عليه  احل�صول   qمت ال���ذي  االت��ف��اق 
اآب/اأغ�صط�س  يف  االأخ����رة،  اللحظة 

الدفع،  عن  للتخلqف  تفاديًا  املن�صرم، 
من  ���ص��روط:  ب��دون  با�صت�صام  اأ�صبه 
خار يف امليزانيات بقيمة  qة اد qجهة، خط
جتفيف  �صاأنها  من  دوالر  مليار   2400
اجلهة  وع��ل��ى  االجتماعية;  ال��ربام��ج 
اقتطاعات  اأي  اإج��راء  ع��دم  االأخ���رى، 
على  العالية.  االإي��رادات  على  اإ�صافية 
هذا  ا���ص��ت��ج��اب  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  ال�صعيد 
م��ن مطالب  امل��ئ��ة«  ل����»98 يف  االت��ف��اق 
ال�صيد  هناأ  ال��ذي  االأم��ر  اجلمهوريني، 
عليه  نف�صه  املجل�س،  رئي�س  بونر،  جون 
 ،2011 اآب/اأغ�صط�س   3 يف   .]7[
 The ة qة الهزليqاأ�صار اأحد عناوين املجل
امل�صاحلة  �����ص��ام  qات ع��ل��ى   ،  Onion
بالن�صبة  موؤملة  »ت�صوية  بالت�صاوي: 
بالن�صبة  ك��م��ا  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ني، 
م�صرةخرج  للدميوقراطيني«.ت�صويات 
م��ي م��ن��ه��ك��ًا م��ن تلك  qامل��ع�����ص��ك��ر ال��ت��ق��د
االقت�صاد  غ����رار  ع��ل��ى  امل��ف��او���ص��ات، 
االأمركي. حتqى وول �صرتيت مل جتد ما 
ب�صع  بعد  اإذ  امل��و���ص��وع:  يف  فرحها  oي
اإلغاء  ح��ول  االتفاقية  على  �صاعات 
داو  ر  qموؤ�ص انهار  للدين،  االأق�صى   qاحلد
بن�صبة   qثم املئة،  يف   2،2 بن�صبة  جونز 
4،31 يف املئة بعد يومني. يف �صياق ذلك، 
 Standard &وكالة �����ص��ت  qخ��ف
وهي  االأم��رك��ي��ة،  العامة   Poor’s
الم  الباد.كالعادة،  تاريخ  يف  �صابقة 
مل  كعادته،  الذي،  اأوباما  اجلمهوريون 
»الت�صوية«،  مزايا  ممتدحًا  اأح��دًا.  يلoم 
الي�صار الأنqه  لوم  ة  qمل�صت�صاريه مهم تاركًا 
درك مدى ال�صوء الذي كانت �صت�صل  oمل ي
اإليه االأمور ]8[. هذا العجز املزمن 
حتى  اأو   � امل��ع��ار���ص��ني  م��واج��ه��ة  ع���ن 
ا�صرتعى  ق��د   � ب��وج��وده��م  االع����رتاف 
درو  ال�صيا�صي  النف�س  ع���امل  ان��ت��ب��اه 
ي�صبح  ذل��ك،  يريد  »عندما  وي�صتني: 
لكنه  ��رًا،  qوم��وؤث المعًا  خطيبًا  الرئي�س 
خطاباته:  يف   mعن�صر اإىل  دائمًا  يفتقر 
الفرد الذي هو �صبب امل�صكلة. فهو يلغي 
ب�صكلm منهجيq من امل�صهد ال�صخ�س الذي 
اأنqه  اأو  التاريخ،  يف  ال�صرير  دور  يلعب 
 mوب�صوت ة،  qصخ�صي� غر  بتعابر  يذكره 
من   mل�صخ�س وجود  ال  اأن  لو  كما  جامد، 
ل م�صوؤولية ال�صقاء الذي  qيتحم qودم mحلم
ي�صرب االآخرين. هل يف االأمر ا�صمئزاز 
من  ف  qت��خ��و د  qجم��ر اأو  ال�صراعات،  م��ن 
من   ،)...( حلملته  املتربqعني  جتفيل 
على  ]9[.ه��ك��ذا  اجل���زم«  ال�صعب 
وبيل  ك��ارت��ر  جيمي  ال�صيدين  غ���رار 
الوحيدان  الدميوقراطيان   � كلينتون 
ال���ل���ذان دخ���ا ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س منذ 
اأن  اأوب��ام��ا  ال�صيد  اختار   ،  � ال�صتينات 
ا  qمم بكثر  حمافظًة  اأكرث  رئي�صًا  ي�صبح 
ح الذي فاز باالنتخابات.  qكان عليه املر�ص
اجلمهورية،  االإه��ان��ة  ع  qجت��ر اأن  فبعد 
نعم   � التباهي   qحد اىل  االأم��ر  به  و�صل 
�صاأنها  م��ن  اتفاقية  بعقده   � التباهي 
اأدن��ى  »اإىل  ��ة  qال��ع��ام النفقات  خف�س 
م�صتوى لها منذ رئا�صة دوايت اأيزنهاور« 
اإذًا  به  qترق ميكن  الذي  ]10[.فما 
 lاأمر هنالك  2012؟  العام  انتخابات  من 
واحدl اأكيد: لي�س على الرئي�س اخلوف 
يعترب  طبعًا،   . qدميوقراطي مناف�س  من 
 � ���ص��ان��درز  ب��رن��ار   qامل�صتقل اال���ص��رتاك��ي 
جمل�س  يف  جن�صه  من  الوحيد  النموذج 
الرئي�س  ي  qحتد qباأن  � االأمركي   ñال�صيو
التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ع��رتك  يف 
»فكرة جيqدة«: اإذ هنالك، بح�صب راأيه، 
خيqب  ال���ذي���ن  االأم���رك���ي���ني  »م���اي���ني 
ة، والذين ي�صمرون  qاأملهم ب�صد الرئي�س 
له ال�صغينة الأنqه قال �صيئًا عندما كان 
اأ�صبح  عندما  اآخر  �صيئًا  وفعل  حًا،  qمر�ص
ال�صمان  جم����ال  يف  ����ص���واء  رئ��ي�����ص��ًا، 
املوا�صيع،  من  غ��ره  يف  اأو  االجتماعي 
اأن  ا�صتطاع  كيف  يفهمون  ال  وال��ذي��ن 
يف   qاحل�����د ه����ذا  اإىل  ���ص��ع��ي��ف��ًا  ي���ك���ون 
 qاإن نعم  اجلمهوريني.  م��ع  مفاو�صاته 

اخليبة عميقة«.

fiــاكــمــة اأوبـــامـــا

هل نحن �صعوب فا�صدة 
�صوء  يف  فانو�صا  مي�صك  ك��ان  حكيما  ان  ي��ق��ال 

ال�صم�س وملا �صالوه عن اي �صÅ تبحث ؟
فكان جوابه امل�صهور .. انني ابحث عن ان�صان..؟

الكائن  االن�صان   عن  يبحث  ال  احلقيقة  فى  هو 
احلي لكنه يبحث عن القيم االن�صانية عن ..اخلر 

واحلب ال�صادق والعدل...و...،و
حيوان  اىل  حتول  االن�صان  ان    احلكيم   فيقول 
او  ج�صعني  او  دم��اء  م�صا�صي  اىل  النا�س  وحتولت 
على  مي�صون  انهم  انانيني  او  كذابني  او  مغرورين 

�صاقني ويتكلمون ..النهم ب�صر ؟
حكمة احلكيم اليوناين تنطبق اليوم علينا كب�صر 
الطويل  اال�صتبداد  مار�صت  التى  انظمتنا  وعلى 

والعنيف �صد �صعوبها...
حتي حتولت بع�س هذه ال�صعوب اىل كتل ب�صرية 
�صطارة  وتعتربه  نف�صه   والظلم  اال�صتبداد  متار�س 
اال�صتبداد  نظم  البع�س مدافع عن  وذكاء  وحتول 

والف�صاد ؟؟
اربعني عاما يحكمنا م�صتبد فهل نحن �صعب فا�صد 
�صحلت  كيف  العامل  راي  ان  بعد  و  ..؟   وم�صتبد 
النا�س  او الثوار  جثة القذايف.. فاخلوف االن ان 

ال نرى م�صتبد وفا�صد اخر يحكمنا ...؟
بلطجة  مار�صت  وامل�صتبدة  الفا�صدة  نظمة  اال   
غبية لتحكمنا فهل �صيمار�س  الثوار بلطجة من نوع 

اخر ...
والف�صاد  الكذب  ان   العربية   الثورات  وك�صفت 
وال�صتبداد  لهذه االنظمة واعامها الكاذب ال ميكن 
تغر  ان  ارت�صت  التي  احلية  ال�صعوب  على  مير  ان 

الو�صع  وتقول) املوت وال املذلة(
ي�صتبدل  ان  ميكن  ال  �صعار  واحلرية  والكرامة 
ارادة   بخنوع وجوع  والظامل له يوما  واملظلوم له 

ليقهرهم ...؟
حممود  الكبر  الفل�صطيني  �صاعرنا  ق��ال  وكما 

دروي�س .
 اخر الليل نهار .........

العربية  �صعوبنا  على  ج��دي��د  فجر  ف�صيبزغ 
االحتال  وكن�س  واال�صتبداد   الظلم  من  للخا�س 

ال�صهيوين عن ار�س فل�صطني ...؟
الذين  م��ن  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع  نحمي  ان  وعلينا 
�صركبون ظهر الثورة وهم االنتهازيون  واملجرمون  
قد  النهم  امل�صتبدين   من  الربيع  نحمي  ان  علينا 
اخر   وقناع  بلبا�س  اخر  م�صتبد  عن  �صورة  يكونوا 
..  الن هناك ب�صر يحتاجون اىل عمليات جتميل 
داخليا مثل تكبر قلوبهم  و�صفط احلقد من داخلهم  

وتك�صر خايا ال�صر فى نفو�صهم
حتي  ؟؟؟؟؟؟؟؟   ..... الهزيلة  �صمائرهم  ونفخ 
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flاو± من تاريخ 2011/11/11 
  ماذا يحمل تاريخ 11 /11 /2011 ، موقع 
العربية نت �صلط ال�صوء على هذا اجلانب يف 
للدم  م�صا�س  عام  يف  نحن   : التايل  التقرير 
من  والطوفانات  االأر�س  على  بالزالزل  وجاء 
البحر واملذنبات »املنذرة بال�صر« من ال�صماء، 
وفيات  على  االأع��ني  من  ا�صتدرها  وبالدموع 
النار  واأ�صعل  روؤ���ص��اء،   3 وح��ده  وه��زم  موؤملة، 
برابع، ويدق باب دم�صق بيد م�صرجة طالبا 
راأ�س زعيمها.اإنه عام الرقم 1 بامتياز، فبدءا 
معه  حمله   2011-1-1 يف  االأول  فجره  من 
مكررا 5 مرات دفعة واحدة، ومعه حمل اأي�صا 
اذا  باالأرقام:  الت�صلية  لهواة  غريبا  ح�صابا 
جمعت اآخر رقمني من ال�صنة التي ولدت فيها 
اىل عمرك هذا العام ف�صيفاجئك 1 بظهوره 
مكررا 3 مرات دائما. اأما مواليد العام 2000 
اأي�صا.  11 دائ��م��ا  ه��ي  فنتيجتهم  بعده  وم��ا 
يف   1 رق��م  يتكرر  بيوم  ال��ع��ام  ه��ذا  وياأتينا 
ينظر  ملن  يبدو  بحيث  معا،  مرات   6 تاريخه 
اليه وكاأنه يرى اأعمدة قلعة بعلبك ال�صهرة 
يوم  امل�صادف   2011-11-11 وهو  لبنان،  يف 
مرات   6 يتكرر  لن  بعده  ومن  املقبل،  اجلمعة 
اال بعد 90 �صنة يف 11 ت�صرين الثاين 2101 
القرن  يف  م��رات   6 �صيتكرر   2 اأن  متاما.ومع 
ال��واح��د، وهما 22  ب��دل  يومني  احل��ايل، ويف 
العام   12 �صهر  من  نظره  يف  ثم   2022  -2-
نف�صه، اال اأن لرقم 1 حتى االآن تاأكيداته مما 
من   2022 �صيحمله  ما  ن��دري  ال  الأننا  ج��رى، 
اأحداث، يف حني راأينا تغيرات دموية وروؤو�س 
كبرة طاحت يف املنطقة العربية هذا العام، 
قد  مم��ا  باملخاوف  االن��رتن��ت  ام��ت��اأت  لذلك 
برقم  مميز  كيوم   2011-11-11 يف  يحدث 
باثي  امل��ن��ج��م��ني.واأك��رث  �صهية  يثر  متكرر 
جماعة  اأف����راد  ه��م  االن��رتن��ت  على  ال��ذع��ر 
بدر�س  النا�صطة  الهولندية  »امل��اأ���ص��اوي��ني« 
ال�صتخراج  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن��ا���ص��ب��ات  وحت��ل��ي��ل 
التي  النكبات«  »اأم  ي�صمونه  مما  �صيناريوهات 
العامل  ف��ن��اء  ل��ط��ري��ق  »م��ع��ب��دة  ي��ع��ت��ربون��ه��ا 
املرتقب يف العام املقبل« كما يكتبون زاعمني.
دموي  خ��راب  باأنها  النكبات«  »اأم  وي�صفون 
االأر���س  �صت�صرب  عمياء  وب��ل��وى  مت�صيطن، 
اجلمعة  فجر  من  ب��دءا  ع�صوائيا،  و�صكانها 
»العربية.نت«  راج��ع��ت  م��ا  بح�صب  املقبل، 
ن�صاطهم ون�صاط غرهم.وبعك�صهم متاما يرد 
ل��ه��م على  م��واق��ع خ��ج��ول��ة  امل��ت��ف��ائ��ل��ون يف 
�صلبيات  من  حدث  ما  كل  نهاية  باأن  االنرتنت 
�صتبداأ مع فجر 11- العام  حتى االآن يف هذا 
يف  ت��غ��ي��رات  ب��ع��ده  حت���دث  ف��ا   2011-11
باأن  متذرعني  طبيعية،  ك��وارث  وال  االأنظمة 
االأوىل  العاملية  احل��رب  انهاء  على  التوقيع 
-11-11 �صباح   11 ال�صاعة  يف  مت  نف�صها 
1918 وهو يوم جاء بالرقم 1 مكررا 6 مرات 
اىل  بعد  فيما  تاأثراته  و�صلت  لذلك  اأي�صا، 
كل  نوفمرب   11 من  فجعلوا  املتحدة  الواليات 
الواقعيون،  املحاربني.اأما  لقدامى  يوما  عام 
وهم االأرجح عقا اىل درجة اأن واحدا منهم 
فقط،  االن��رتن��ت  على  واح���دة  �صفحة  فتح 
ان  فيه  قالوا  بجواب  االثنني  من  ف�صخروا 
اأو  �صلبيات  م��ن  �صيحدث  م��ا  ي��دري  ال  اأح���دا 

واذا  بالتاأكيد،   2011-11-11 يف  ايجابيات 
اأبدا  اأي طارÇ فلن تكون له عاقة  ما حدث 
متاما  مرات،   6 اجلمعة  يوم   1 الرقم  بتكرار 
كما يف كل مرة تكرر فيها هذا الرقم اأو �صواه 
ا�صتثناءات،  ه��ن��اك  ال��ق��رون.اط��ب��ع��ا،  ع��رب 
واأهمها ما حدث يوم تكرر الرقم يف 11-11-
حل  وف��ي��ه  م���رات،   7 واح���دة  دف��ع��ة   1911
يف  قلق  وب��ع��ده  بالبو�صنة  الغريب  العقاب 
املتحدة مما ال ميكن جتاهله، علما  الواليات 
التكرار  بل≠  ح��ني  يحدث  مل  مهما  �صيئا  اأن 
اأق�صاه منذ 900 عام، فم�صى 1111-11-11 
اأطلعت  ملا  طبقا  يكن،  مل  وكاأنه  كما  طبيعيا 
عليه »العربية.نت« حول ذلك اليوم اأي�صا.ما 
حدث يف البو�صنة والواليات املتحدة يوم 11 
وطالعت   1911 ال��ث��اين  نوفمرب/ت�صرين 
يزال  وما  كان  عنه،  ملخ�صات  »العربية.نت« 
على االأل�صن بع�س االأحيان، ففيه �صب حريق 
ثم  بالبو�صنة،  في�صوكو  مدينة  يف   Åمفاج
املدينة  كل  يف  �صريع  ب�صكل  منه  بوؤر  توالدت 
ي�صبه  ما  اىل  النارية  البوؤر  تقريبا.وحتولت 
التقت  غ��داء  مائدة  على  امل��وزع��ة  االأط��ب��اق 
ويف  بالكامل.  بيتا   450 والتهمت  بعد  فيما 
كما  الكربى«  »النار  اأو  »ياجنيا«  امتد  الليل 
���ص��م��وه ب��ال��رتك��ي��ة، اىل احل��ق��ول وامل��خ��ازن 
واالأبنية االدارية فاأتى عليها يف وليمة عند 
الع�صاء انتهى معها كل �صيء بالع�صرات قتلوا 
بالدخان يف كارثة  بالنار واختناقا  احرتاقا 
ب��داأت. كيف  واح��ت��اروا  انتهت،  كيف  عرفوا 
بعدها ب�صاعات، ويف اجلانب االآخر من العامل، 
يف  طبيعية  وغر  �صريعة  انحرافات  حدثت 
املناñ اجلوي ملنطقة الو�صط االأمركي، وكانت 
ة وكثرون مل يقتنعوا بال�صرح العلمي ملا  qحمر
اليوم  ذل��ك  ظهر  بعد  ف��ج��اأة  ي��ط��راأ  وج���دوه 
»الفناء  اأن  معها  ظنوا  تخيات  فيهم  وي��دب 
ال��ع��امل ليفنيه. ب���داأ ي��ط��رق ب��اب  امل��وع��ود« 
 The Great Blue ويطلق االأمركيون ا�صم
الذي  اليوم  ذل��ك  على   1911  Norther
�صهدت فيه واليات الو�صط االأمركي تغرات 
فبلغت  قليلة،  بدقائق  الطق�س  يف  �صريعة 
اأق�صاها بردا واأق�صاها حرا يف يوم واحد مل 
يتكرر �صبيه له يف اأي يوم ومكان طوال قرن 
اأن  اللحظات.يكتبون  هذه  حتى  الزمان  من 
املنطقة بدرجة حرارة  موجة حر اجتاحت 
انخف�صت  مئوية، ثم يف 10 دقائق  بلغت 27 
�صقيعا  ���ص��ارت  �صاعات  وبعد  الن�صف،  اىل 
حتى  انخفا�صا  وا�صتمرت  درج��ات،   4 معدله 
حتت   11 درجته  جليدا  منت�صف  عند  بلغت 
كل  اأن  اليوم  ذلك  حيا  كان  من  وظن  ال�صفر، 
اإع�صارا  لكن  ك��ان،  كما  بعدها  من  عاد  �صيء 
وعرب  و�صرد،  ودمر  فخرب  اخلط  على  دخل 
بعد اأن قتل 300 اأمركي.ويبدو اأن للرقم 11 
قوة خا�صة حتتدم كلما مر عليه الزمن، ففي 
دموية  ب��اإجن��ازات  نف�صه   11 ميز  العام  ه��ذا 
تاريخية ملحوظة يف املنطقة العربية ب�صكل 
اأحداث  خا�س، وحل كرمز لتاريخ جرت فيه 
انتهت بالزعزعة والوقيعة بروؤو�س ال�صلطة 
ما  واأه��م��ه��ا  ال��ع��ام،  النظام  على  وب��اخل��روج 
املت�صمن  اجل��دول  يف  »العربية.نت«  تدرجه 

اأدناه ما يلفت النظر لكل يوم كان تاريخه 11 
تظاهرات   :2011-1- ال��ع��ام:11  ه��ذا  م��ن 
العا�صمة  اىل  ت�صل  التون�صيني  واحتجاجات 
يف  واحتدامها  و�صولها  ويعجل  م��رة  الأول 
بن  العابدين  زين  الرئي�س  باإ�صقاط  تون�س 
ع���ل���ي، ف��ي��ت��ن��ح��ى ب��ع��ده��ا وي���غ���ادر ال��ب��اد 
امل�صري  الرئي�س  م���ط���رودا.2011-2-11: 
ح�صني مبارك يتنحى عن احلكم الذي تواله 
للمجل�س  مقاليده  وي�صلم   1981 يف  ر�صميا 
من  عليه  ثورة  بعد  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 
 :2011-3-11 يوما.   18 ا�صتمرت  امل�صريني 
وتتبعه  ال��ي��اب��ان  ي�����ص��رب  ع��ن��ي��ف  زل�����زال 
تخريبي،  ت�صونامي  من  مائية  اجتياحات 
ال��زل��زال  ف�����ص��ارك  وال��ب��ل��دات  امل���دن  اقتحم 
بالقتل ودك االأبنية وتاعب بال�صيارات كما 
مفاعل  مبن�صاآت  ت�صدع  ح��دث  ث��م  ال��دم��ى، 
حمركاته  اأح��د  وانفجر  النووي  يوكو�صيما 
كيف  اأي�صا  عرفوا  كارثة  وكانت  الرئي�صية، 
�صتنتهي.4-11- متى  يجهلون  لكنهم  ب��داأت 
2011: اعتقال لوران غباغبو، رئي�س �صاحل 
بعد  رف�س  وال���ذي   2000 ال��ع��ام  منذ  ال��ع��اج 
ل�صالح  ال�صلطة  عن  التنحي  واليته  انتهاء 
احل�����ص��ن وات�������ارا، ال��ف��ائ��ز ب��االن��ت��خ��اب��ات 
ال����رئ����ا�����ص����ي����ة.11-6-2011: احل��ك��وم��ة 
االنتقالية يف ال�صومال تعلن عن مقتل واحد 
من اأهم النا�صطني مع تنظيم »القاعدة« وهو 
املخطط  ال��دم��اغ  حم��م��د،  اهلل  عبد  ف�صول 
االأمركيتني  ال�صفارتني  لتفجر  وامل��ن��ف��ذ 
بنروبي ودار ال�صام حيث ق�صى 200 �صخ�س 
اآخ�����رون.7-11- اآالف   4 وج���رح   1998 يف 
غر   ñاالأ ك��رزاي،  وايل  اأحمد  مقتل   :2011
يف  ك��رزاي،  حامد  االأفغاين  للرئي�س  ال�صقيق 
م���ن���زل���ه ب���ق���ن���ده���ار ع���ل���ى ي����د ح���ار����ص���ه 
�صنوات   10 مرت  ال�صخ�صي.2011-9-11: 
على هجمات 11 �صبتمرب الدموية، ويف اليوم 
ال�صاعدي  و�صول  عن  النيجر  اأعلنت  نف�صه 
ف���ارا م��ن م��ط��اردي��ه الثوار  ال��ي��ه��ا،  ال��ق��ذايف 
 11 يوم  خارج  اأبيه.ومن  نظام  على  الليبيني 
غريب  بكوكتيل  العام  هذا  جاء  �صهر  كل  من 
العام  �صره  من  �صلم  والدمويات  الدموع  من 
»العربية.نت«  راجعت  ما  بح�صب  قليلون، 
م�صرته منذ بداآ بثورة تون�س ثم بفي�صانات 
اأ�صرتاليا املرعبة، وتاها بثورة 25 يناير يف 
�صربت  زالزل  �صل�صلة  وق���ع  ع��ل��ى  م�����ص��ر 
ليبيا  يف  ال��ث��ورة  ا�صتعلت  نيوزيلندا.بعدها 
و�صرب اليابان زلزالها املدمر، ثم بداأ تقتيل 
ال�صوريني املطالبني باإ�صقاط النظام، كما كان 
لعنة  من  طامات  انها  يومها  فقالوا  اليمن،  يف 
للقمر تتحرك معها م�صببات اخلراب والغ�صب 
ا�صمها  فلكية  ظاهرة  فيها  حتدث  مرة  كل  يف 
نكبات  وت��راف��ق��ه��ا  ال��ق��م��ري«  »احل�����ص��ي�����س 
علماء  ي�صرحها  كما  وا�صطرابات.والظاهرة 
الأقرب  القمر  و�صول  هي  الفلكية  الفيزياء 
م�صافة له من االأر�س، كما حدث اآخر مرة يف 
اأ�صواأ  كان  انه  »املاأ�صاويون«  قال  حيث   1992
اأما  ف��ع��ا.  ك��ذل��ك  وه��و  الت�صعينات،  اأع���وام 
 19 يف  فحل  العام  هذا  القمري«  »احل�صي�س 
اآذار املا�صي، وفيه بدا القمر اأكرب مما اعتدناه 

واأ�صد ملعانا وبريقا بن�صبة %38  بن�صبة %14 
واليمن  وم�صر  تون�س  ث���ورات  تقريبا.ويف 
يفتك  القتل  راأينا  االآن  حتى  و�صوريا  وليبيا 
اأفريقيا  اىل  اأي�صا  ن�صاطه  وم��د  ب���االآالف، 
يف  �صخ�س   800 من  اأك��رث  ب�صقوط  ف�صمعنا 
نيجريا بعد خ�صارة رئي�صها القائد الع�صكري 
امل�صلم من ال�صمال، حممدو بهاري، بانتخابات 
غودالك  امل�صيحي  مبناف�صه  للحكم  ج��اءت 
جوناثان يف 16 اأبريل/ني�صان املا�صي.و�صهدنا 
ما ميكن اعتباره »خرب العام« مبقتل بن الدن 
ليلة 1-5-2011 يف خمباأ بيتي عا�س فيه 5 
مقتل  اآب   27 الباك�صتان، وتاه يف  �صنوات يف 
ال��ث��اين يف  ال��رج��ل  ال��رح��م��ن،  عطية ع��ب��د 
طائرة  من  ا�صتهدفه   ñوب�صارو »ال��ق��اع��دة« 
الثامن  ال�صهر  اأول  طيار.وجاء  با  اأمركية 
يف  املعي�صة  غ��اء  �صد  مليونية  مبظاهرات 
عنيف  و�صغب  ا�صطراب  رافقها  ا�صرائيل، 
و�صل اىل قلب العا�صمة الربيطانية وا�صتمر 
املوت  راأينا  ثم  قتلى.   5 فيها  �صقط  اأي��ام   5
ي�صتهدف الفنانني العرب ب�صكل خا�س، ففي 6 
االأ�صمربعده  ح�صن  ال�صعبي  املطرب  تويف  اآب 
ر�صتم،  هند  املمثلة  مواطنته  توفيت  بيومني 
درب  رفيق  جدة  يف  تويف  التايل  اليوم  يف  ثم 
امل��ط��رب حم��م��د ع��ب��ده وامل��ع��ت��رب م��ن اأق���دم 
حممد  املو�صيقار  وهو  ال�صعودية،  يف  امللحنني 
اع�صار  اأخبار  على  ال�صهر  انتهى  ثم  �صفيق. 
»اإيرين« االأمركي وما جاء به من خراب.اأما 
بليبيا  �صواه  من  اأك��رث  دمويا  فكان  �صبتمرب 
اأكتوبر/ت�صرين   6 وت��اه  و�صوريا،  واليمن 
موؤ�ص�س  جوب�س،  �صتيف  بوفاة  املا�صي  االأول 
التايل  ال��ي��وم  ويف  ال�صهرة،  »اأب���ل«  �صركة 
توكل  اليمنية  بفوز  قليا  االأج��واء  تلطفت 
مذنبا  لكن  لل�صام،  ن��وب��ل  بجائزة  ك��رم��ان 
اقرتب بعد 9 اأيام من االأر�س اأكرث مما ينبغي 
الذي  »ايلني«  وهو  ال�صيء،  بع�س  القلق  اأعاد 
�صمعنا  �صنة.ثم   12 بعد  اال  يظهر  ولن  م�صى 
ي�صدق  ال  ما  وراأينا  باأ�صبوعني  »اإيلني«  بعد 
وانفردت به »العربية« قبل �صواها بالدقائق 
ثوار  اعرت�س  االأول  ت�صرين   20 يف  االأوىل: 
وهو  ال��ق��ذايف  معمر  الليبي  الزعيم  ليبيون 
قتلة،  �صر  وقتلوه  فاعتقلوه  �صرت  من  هارب 
اأي�صا،  وقتلوه  املعت�صم  ابنه  اعتقلوا  ومعه 
وكان ثالث جنل للعقيد يق�صي قتا هذا العام 
اأما  ال��ع��رب.  و�صيف  خمي�س  �صقيقيه  بعد 
التايل  اليوم  يف  فم�صردين.وبعدها  البقية 
الدولية  للمحكمة  ال�صابق  الرئي�س  ت��ويف 
رفيق  م��ق��ت��ل  ق�صية  يف  ب��ل��ب��ن��ان  اخل��ا���ص��ة 
احلريري، القا�صي اأنطونيو كا�صيزي، �صحية 
لل�صرطان. ثم بعد 11 يوما طوى العامل خرب 
اأنور  اليمني  االنرتنت«  »ارهابي  مبقتل  �صهر 
العولقي ب�صاروñ من طائرة اأمركية با طيار 
اأي�����ص��ا.وب��ع��د 11 ي��وم��ا اأي�����ص��ا ���ص��رب زل��زال 
ال�صرق  يف  الإي��ران  املجاورة  »ف��ان«  حمافظة 
الرتكي، فقتل 432 و�صرد االآالف، تاه يف 31 
ت�صرين االأول ح�صول فل�صطني على الع�صوية 
بل≠  الذي  اليوم  وهو  االأوني�صكو،  يف  الكاملة 
ظهر  م��ل��ي��ارات.وك��م��ا   7 ال��ع��امل  �صكان  فيه 
الرئي�س  يف  امل��ا���ص��ي  االأ���ص��ب��وع  ال�����ص��رط��ان 

دا  ل��وال  اينا�صيو  لوي�س  ال�صابق  الربازيلي 
يف  مت��وز  اأوائ���ل  يف  اأي�صا  وظهر  �صبق  �صيلفا، 
ومنذ  ت�صافي�س،  هوغو  الفنزويلي  الرئي�س 
بقوة  اأوكاهوما  والي��ة  زل��زال  �صرب  يومني 
وكان  ارتدادية،  هزات  وتبعته  درجات   5^6
درجات   5^9 بقوة  زل��زال  ال�صرب  يف  �صبقه 
املا�صي،  اآب   24 يف  فرجينيا  والية  ا�صتهدف 
فاآخرها  للزالزل،  التعر�س  نادرة  وهي والية 
وبع�س  نف�صها.  ب��ال��درج��ة   1897 يف  ك���ان 
بدء  هو  املقبل  اجلمعة  يوم  حدوثه  املوعود 
يوم الغ�صب الفل�صطيني واملزيد من املظاهرات 
�صيتم  طبيعية  عجائب   7 واختيار  �صوريا،  يف 
االعان عنها بعد تناف�س �صمل 20 موقعا يف 
عامني،  طوال  عليها  الت�صويت  ومت  ق��ارات   5
اللبنانية  جعيتا  م��غ��ارة  تكون  اأن  وامل��رج��ح 
يبداأ  املختارة.كما  ال�صبعة  بني  امليت  والبحر 
كويكب  الثاثاء  غدا  االأر���س  من  باالقرتاب 
وهو  نف�صه،  القمر  من  اليها  اأدن��ى  �صي�صبح 
وا�صمها  مرت   400 قطرها  عماقة  �صخرة 
 323 م�صافة  اىل  و�صتقرتب   55  YU  2005
منذرة  االأر�����س،  ع��ن  كيلومرتا  و469  األ���ف 
الأنها  املخاوف،  تثر  ال�صخرة  باخلطر.هذه 
فيها ج�صم  التي مير  االأوىل منذ 1976  املرة 
�صكوت  ق��ال  ملا  طبقا  القرب،  بهذا  بحجمها 
العلوم  »موؤ�ص�صة  يف  برنامج  مدير  وهو  في�صر، 
من  عنها  ح��دي��ث  يف  االأم��رك��ي��ة«  الوطنية 
»�صكايب« مع ال�صحافيني االأ�صبوع املا�صي. مع 
الكرام.حتى  م��رور  �صتمر  باأنها  طماأن  ذل��ك 
نظرية الن�صبية التي اأثبت فيها اآين�صتاين اأن 
�صرعة اأي �صيء بالكون ال ميكن اأن تكون اأكرب 
من �صرعة ال�صوء، ومل يتمكن اأي فيزيائي من 
يف  تعر�صت  �صنة،   95 منذ  ق��ال  ما  خمالفة 
اأيلول  االأ�صا�س.ففي  ملا قد ين�صفها من   2011
»م�صادم  يف  اأجريت  جتربة  من  ثبت  املا�صي 
للبحوث  االأوروبية  للمنظمة  التابع  هادرون« 
قذفها  مت  »نوترينو«  جزيئات  اأن  النووية، 
ب�صرعة ال�صوء عرب امل�صادم من مقر املنظمة 
البعيد  �صا�صو«  »غ��ران  خمترب  اىل  بجنيف 
732 كيلومرتا، و�صلت قبل موعدها بجزء من 
كانت  �صرعتها  ب��اأن  دام��≠  دليل  وهو  الثانية، 
اأكرب من �صرعة ال�صوء.ومل ينته 2011 بعد، 
خطرة  ملفات  قادمة  الدموي  طريقه  فعلى 
به  يلوحون  ما  ومنها  حا�صمة،  وا�صتحقاقات 
النووية  للمن�صاآت  ع�صكرية  ���ص��رب��ة  م��ن 
باإيران، وتداعيات الثورة ال�صورية واليمنية 
الواليات  يف  املالية  ال��دي��ون  اأزم���ة  وت��واب��ع 
التي  لليونان  املرتقب  واالف��ا���س  املتحدة 
ا�صتقال رئي�س وزرائها جورج بباندريو االأحد 
املا�صي، تاركا �صباق ت�صاقط الروؤ�صاء الثنني 

و�صا الدور النهائي من دم�صق و�صنعاء.

ــد  ــص لــالأ� ــا  ــرب ــق ت �ــصــوريــا  ـــاء  اأبـــن يــنــحــرون  الــ�ــصــبــيــحــة  ـــامل الأخـــــر�ـــــس!!!! ...  ـــع ال ـــا  ـــه اأي
»مدينة  حم�س  اإع���ان  ح��ول  ع��اج��ل  ب��ي��ان 

منكوبة »
التوايل  على  اخل��ام�����س  لليوم  ن��ي��وز-  وط��ن 
على  وح�صيًا  ح�صارًا  ال�صوري  النظام  يفر�س 
اإرادة  ك�صر  م�صتهدفًا  البا�صلة،  حم�س  مدينة 
اأهلها، والبط�س ب�صعبها ال�صامد الذي جتراأ عن 
العلوي  النظام  �صلطة  رف�س  على  اأبيه  بكرة 
وو�صايته، واأ�صر على املطالبة امل�صروعة بحقه 

يف احلرية والكرامة .
اأمنه  واأجهزة  وقواته  النظام  ميلي�صيات  اإن 
ح�صار  بفر�س  بال�صبيحة  باال�صتعانة  تقوم 
حلقاته  بداأت  حيث  حم�س،  مدينة  على  خانق 
مببادرة  مرغمًا  النظام  اع��رتاف  ع�صية  ت�صتد 
اإدخال  دون  ذلك  حال  وقد  العربية،  اجلامعة 

مليوين  عن  يزيد  ملا  والتموينية  الطبية  املواد 
ن�صمة، واأدى اإىل منع االأ�صر والن�صاء واالأطفال 
مع  اآم��ن��ة  مناطق  اإىل  واالن��ت��ق��ال  امل��غ��ادرة  م��ن 
وراجمات  الثقيلة  للمدفعية  النظام  ا�صتخدام 
ال�صواريخ والطران احلربي يف ق�صف االأحياء 
ال�صكنية املاأهولة، ومنع و�صائل االإعام وممثلي 
يجري  ما  على  االط��اع  من  الدولية  املنظمات 

ونقل احلقائق اإىل الراأي العام .
النظام  قيام  توؤكد  التي  املعلومات  ظل  ويف 
ب�صن هجوم وا�صع النطاق ليلة االأحد/ االثنني 
عدة  م��ن  حم�س  اأح��ي��اء  على   )11/7  –  6(
تقوم  ع�صوائية  قتل  عمليات  وحدوث  مداخل، 
وعدم  اجلثث  وانت�صار  النظام،  ميلي�صيات  بها 
امل�صايف  اإىل  الو�صول  اأو  متكن االأهايل من دفنها 

املجل�س  فاإن  القن�س،  وعمليات  الق�صف  ب�صبب 
العربي  ال��ع��ام  ل��ل��راأي  يعلن  ال�����ص��وري  الوطني 

والعاملي :
» حم��س مدين�ة منكوب�ة »

االأ·  من  ك��ًا  م�صتعجل  نحو  على  ويطالب 
لها،  التابعة  االإن�صانية  واملنظمات  املتحدة 
الدول  وجامعة  االإ�صامي،  التعاون  ومنظمة 
العربية وكافة الهيئات الدولية املعنية بحقوق 

االإن�صان مبا يلي :
ال�صوري على مدينة  النظام  اإدانة هجوم   .1
حم�س باأقوى العبارات ومطالبته بوقفه فورًا .

اإن�صانيًا  منكوبة  مدينة  حم�س  اإع��ان   .2
اخلا�صة  الدولية  الت�صريعات  وتطبيق  واإغاثيًا 

بتقدË العون الطبي واالإغاثي، 

وحترك املنظمات على امل�صتوى الدويل لوقف 
املجزرة التي ينفذها النظام .

املطلوبة  ال��دول��ي��ة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر   .3
املناطق  عن  بعيدًا  انتقالهم  وتاأمني  للمدنيني، 
التي تتعر�س للق�صف والتدمر، وم�صاعدتهم يف 

اإيجاد ماذ اآمن .
ب�صفة  ودول��ي��ني  ع��رب  مراقبني  اإر���ص��ال   .4
فورية اإىل مدينة حم�س لاإ�صراف على مراقبة 
يف  اال�صتمرار  من  النظام  ومنع  امليداين  الو�صع 

ارتكاب جمازره الوح�صية .
النظام  يرتكبها  التي  اجل��رائ��م  توثيق   .5
متهيدًا  الدولية  اجلنايات  حمكمة  اإىل  ورفعها 

ملحاكمة امل�صوؤولني عنها .
اإن املجل�س الوطني ال�صوري اإذ يعرب عن اإدانته 

ملمار�صات  الق�صوى 
الدموية  ال��ن��ظ��ام 
وباقي  حم�س  يف 
امل����دن ال�����ص��وري��ة، 
اأن  ي���وؤك���د  ف���اإن���ه 
يف  �صعبنا  ع��زمي��ة 
لن  اال�صتبداد  قهر 
و�صيوا�صل  ت��ل��ني، 
ال�صوريون معركتهم 
لنظام  الت�صدي  يف 

القتلة حتى يكتب لهم الن�صر ويحوزوا حريتهم 
وكرامتهم دون انتقا�س .

املجل�س الوطني ال�صوري
املكتب التنفيذي
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ح�صون  ال�����ص��ي��خ  ح  qص���ر����
االثنني  اليوم  �صوريا  مفتي 
ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  ب��اأن 
االأ���ص��د ي��ري��د ال��ع��ودة اإىل 
العيون«  »ط��ب��اب��ة  م��زاول��ة 
عملية  م��ن  ينتهي  اأن  بعد 

االإ�صاحات يف �صوريا.
االأملانية  االإذاعة  وذكرت 

»دويت�صه فيله« اأن ح�صون قال ملجلة »دير   �صبيغل« االأملانية اأن ب�صار االأ�صد 
لن يبقى رئي�صًا مدى احلياة ل�صوريا واإنه �صيرتك ال�صلطة بعد اأن ينتهي من 
عملية االإ�صاحات ومنها ال�صماح بت�صكيل اأحزاب و اإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة يف �صوريا.
اأن ي�صرف على عيادة  الرئي�س ب�صار  ال�صوري: »كان حلم  املفتي  واأ�صاف 
طب  وهي  منها  ج  qتخر التي  املهنة  اىل  العودة  يف  يرغب  واإن��ه  للعيون  طب 

العيون«.
ر ح�صون حتذيره حللف الناتو من تدخل ع�صكري يف �صوريا قائا:  qوكر
القيام  اإىل  ت��وؤدي  كارثية  له  تداعيات  �صتكون  الع�صكري  التدخل  »اإن 

بتفجرات انتحارية يف الدول الغربية«.  
اإىل  �صيوؤدي  الع�صكري  التدخل  هذا  مثل  »اإن  ال�صوري:  املفتي  واأ�صاف 

اإ�صعال العامل واإن »حمام الدم« �صيطال اأوروبا«.
واأ�صار ح�صون يف حديثه: »اإنq الرئي�س االأ�صد هو امل�صوؤول عن االأخطاء 
اأن االأ�صد �صيفي بتعهداته  اأ�صاف  ال�صيا�صية واالقت�صادية يف �صوريا« لكنه 

جتاه املبادرة العربية ح�صب ما ذكرته االإذاعة االأملانية.
ويف الوقت نف�صه طالب املفتي ال�صوري االأوربيني اأن يكونوا اأكرث التزاما 
جتاه �صوريا الأنهم االأف�صل للو�صاطة الإقرار ال�صام يف �صوريا مقارنة بجامعة 

الدول العربية على حد قوله.
»اليوتيوب«  على  بثه  مت  فيديو  مقطع  يف  هدد  قد  �صوريا  مفتي    وكان 
اأوروبا  يف  بالفعل  متواجدون  اأ�صخا�س  بتنفيذها  يقوم  انتحارية  بعمليات 
الدول  جانب  من  اعتداء  اأو  ق�صف  الأي  �صوريا  تعر�صت  حال  يف   واأمريكا 

الغربية.  
وو�صفت االإذاعة االأملانية  «دويت�صه فيله«  ال�صيخ ح�صون باأنه اأعلى �صلطة 
دينية يف �صوريا واأنه يحظى بدعم  الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد منذ توليه 

هذا املن�صب.

¢�æ÷� äيوH سرûf QقرJ ¿�رj�
 ÜساüتZ’� لةµسûم π◊ (ت©ةŸ� ê�hR) 

احلكومة  ق����ررت 
بيوت  ن�صر  االإيرانية 
ما  اأو  املوؤقت  ال��زواج 
زواج  ب��ا���ص��م  ي��ع��رف 
املتعة ليوم واحد، يف 
واالأح��ي��اء،  ال�صوارع 
على  الق�صاء  بحجة 
االغت�صاب  م�صكلة 
اجلن�صي  وال���ك���ب���ت 
منه  ي���ع���اين  ال�����ذي 
ال�����ص��ب��اب االإي����راين، 

يف دولة تبيح ممار�صة اجلن�س مع اأي فتاة، حتت ذرائع دينية! وحتت هذه 
الذريعة، �صيكون باإمكان اأي اإيراين ارتياد هذه البيوت، ملمار�صة اجلن�س مع 
اأن الدين يبيح هذه  فتاة تقدم هذه اخلدمة الأي �صاب يقرع بابها، بحجة 

املمار�صات، والتي يطلق عليها �صفة الزواج لدى ال�صيعة!
ونقلت م�صادر اإعامية عن قوى االأمن الداخلي قولها:اإنها �صتو�صع نطاق 
ما يعرف يف اإيران مبراكز اأو بيوت العفاف!!!؟؟ بهدف تقلي�س االغت�صابات 
ر�صمي  تقرير  واأك��د  امل�صروعة.!  غر  اجلن�صية  العاقات  مع�صلة  وح��ل 
بزواج  يعرف  ما  اأو  املوؤقت  ال��زواج  اإ�صاعة  ب�صرورة  مقتنعة  اأنها  للحكومة 
هذا  يف  خا�صة  مراكز  الإيجاد  م�صتعدة  واأنها  االأزم���ة،  ه��ذه  حلل  املتعة، 
املجال!! فيما �صمحت احلكومة للعديد من املكاتب ومواقع االإنرتنت بن�صاط 
يدخل يف جمال تعارف الن�صاء والرجال والبحث عن زوج اأو زوجة، والزواج 
املوؤقت.. حتى اأن اإعانًا ن�صر يف موقع ر�صمي يعلن عن تقدË مراكز دينية 
الزواج  يف  الراغبني  للرجال  البنات  لتاأمني  وطهران  وم�صهد  قم  مدن  يف 
املوؤقت .. ويبل≠ �صعر الليلة الواحدة ما بني 50 اإىل 100 دوالر ويكون ن�صف 

الربح للمراكز الدينية ال�صيعية!!
ونقلت �صحيفة القب�س الكويتية ال�صادرة اليوم، عن احلكومة قولها: اإنها 
تهدف اإىل تقلي�س حاالت الكبت اجلن�صي لدى ال�صباب واالإقال من حاالت 
االغت�صاب، واإن كل من يريد اأن يقوم بالعمل اجلن�صي ي�صتطيع الذهاب اإىل 
املراكز كانت موجودة يف  اأو  البيوت  اأن مثل هذه  اإىل  العفاف م�صرة  بيوت 
عهد ال�صاه ال�صابق، لكن بعد الثورة متت اإزالتها الأنها مراكز ف�صاد وانحطاط، 
اأو  العفاف  بيوت  اإيجاد  فكرة  اأول من طرح  كان  رف�صنجاين  ها�صمي  اأن  اإال 
مراكز الزواج املوؤقت وذلك عام 1991 ولكن يف الواقع حتولت هذه البيوت 
وفقًا العرتاف اأركان النظام اإىل مراكز لف�صاد امل�صوؤولني، اإذ ا�صتولوا عليها 

و�صاروا يلعبون بخلق اهلل كيفما ي�صاءون!

رميـــــون ـــــوحـــــدة  ل ـــــدا  قـــــائ كـــنـــت  عـــنـــدمـــا  ــا  ــي ــن ــي ــط ــص ــ� ــل ف  290 ـــت  ـــل ـــت ق داغـــــــــــان: 

الأمــريــكــيــة املــخــابــرات  مــن  اأورو  األــــف   200 تلقيت   :  ±Îــ ــع ي ليبيا  Kــــوار   اأمــــي   ــب  ــائ ن

اأم�س  اإ�صرائيلية  حمكمة  �صمحت 
اأدىل  ل�صهادة  جزئي  بن�صر  الثاثاء 
ب��ه��ا رئ��ي�����س امل��و���ص��اد ال�����ص��اب��ق، مئر 
اإ�صرائيلي  �صابط  ق�صية  يف  داغ��ان، 
قتل �صائحا بريطانيا بدم بارد واأدعى 
خدمته  ب�صبب  فعلته  على  اأق��دم  اأن��ه 
التي  )رمي��ون(  االغتياالت  وحدة  يف 
داغان،  وقادها  �صارون  ارييل  اأ�ص�صها 
ويتبني من ال�صهادة ان داغان اعرتف 
غزة  ق��ط��اع  اإىل  و���ص��ل  عندما  ب��اأن��ه 
الفل�صطينيني  املطلوبني  قائمة  كانت 
مطلوب   300 ت�صمل  االحتال  جلي�س 
 290 قتل  م��ن  متكن  ب��اأن��ه  ويتفاخر 
مطلوبني  ع�صرة  وب��ق��ي  فل�صطينيا، 
فقط، على حد تعبره، كما اأنه قال يف 
�صهادته مل اأقم باإح�صاء الفل�صطينيني 
كل  اأن  على  واأ���ص��اف  قتلتهم،  الذين 
فل�صطيني متت ت�صفيته كانت الوحدة 

تعتقل مئات الفل�صطينيني.
امل��ذك��ورة  ال��وح��دة  ان  اىل  �����ص��ار  oي
قائدا  بو�صفه  �صارون  ارئيل  اأقامها 
عاما  اأربعني  قبل  اجلنوبية  للمنطقة 
حول  واختاف  خاف  مو�صع  وبقيت 
طبيعتها واالأهداف من اإقامتها واملهام 
ال�صحافة  يف  واملعروفة  نفذتها  التي 
االغتياالت  ب��وح��دة  االإ�صرائيلية 

والت�صفيات.
االإ�صرائيلية،  التقارير  وبح�صب 
املنطقة  ق��ي��ادة  م��وؤخ��را  ق��ررت  فقد 
االحتال  لقوات  التابعة  اجلنوبية 
�صيئة  الوحدة  واإح��ي��اء  بناء  اإع��ادة 
اغ��وز  وح����دات  ط���راز  ع��ل��ى  ال�صيت 
)اجلوز بالعربي( والدفدوفان )الكرز 
بالعربية( وذلك للعمل يف قطاع غزة 
بو�صفه منطقة معادية حتتاج جنودا 
تعرف  ال  غليظة  وق��ل��وب��ا  خ��ربة  ذا 
<معاريف>  ل�صحيفة  وفقا  اخل��وف 
التي اأوردت النباأ. واأ�صافت ال�صحيفة 
يف و�صفها للوحدة اجلديدة القدمية: 
املدربني  م��ن اجل��ن��ود  ع��دة ع�����ص��رات 
حتتويه  ما  باأف�صل  وامل�صلحني  جيدا 
ويتمتعون  االإ�صرائيلية  الرت�صانة 
ب��ق��ل��وب ق��ا���ص��ي��ة ال ت��ع��رف اخل���وف 
وي��ت�����ص��رف��ون ب��ع��ن��ف ���ص��دي��د خ��ال 

توغلهم يف عمق اأرا�صي العدو متخفني 
يتمكنوا  كي  عاديني  م��ارة  �صورة  يف 
االإره��اب  وربابنة  ق��ادة  ت�صفية  من 
الفل�صطيني. هذا الو�صف والتو�صيف 
قادة  قدماء  م�صامع  على  غريبا  لي�س 
رميون  وح��دة  خ��ربوا  الذين  اجلي�س 
وحدة  با�صم  اإ�صرائيل  يف  املعروفة 
االغتياالت التي ن�صطت يف �صبعينيات 
القرن املا�صي وفر�صت جوا من اخلوف 
الفل�صطينية  واالإرهاب على املنظمات 
الن�صاط  اإبان  غزة  قطاع  يف  وقادتها 
يف  القطاع  عا�صه  الذي  املكثف  امل�صلح 
تلك الفرتة التي مل يبق من عملياتها 
التي  املروية  الق�ص�س  �صوى  القوية 
حتى  بتناقلها  االإ�صرائيليون  يقوم 
زادت  ال��ت��ي  لل�صحيفة،  وف��ق��ا  ال��ي��وم 
وق�ص�صا  ذك��رى  بقيت  العمليات  ب��اأن 
يف  م���وج���ودا  زال  ال  االإره������اب  ل��ك��ن 
اإعادة  ا�صتدعى  الذي  االأمر  املنطقة 
للعمل  للحياة  االغ��ت��ي��االت  وح���دة 
انطاقة  �صهد  ال��ذي  امليدان  ذات  يف 
غزة  قطاع  اأي  االأوىل  رمي��ون  وح��دة 
ال�صابقة  رمي���ون  وح���دة  و�صكلت   .
منه  انطلقت  التي  والقاعدة  االأ�صا�س 
والتي  احلالية  امل�صتعربني  وح��دات 
ك��ان��ت ب��داي��ت��ه وح����دة دوف���دوف���ان 
الو�صطى  املنطقة  قيادة  يف  العاملة 
من  العديد  ونفذت  الغربية،  ال�صفة 
�صد  والت�صفيات  االغتيال  عمليات 
منح  لدرجة  الفل�صطينيني  الن�صطاء 
عنا�صرها وغالبيتهم من لواء املظليني 
ميداليتني ع�صكريتني ح�صب �صحيفة 

<معاريف>.
ووفقا لذات االأ�صا�س واملبداأ اأقيمت 
غوالين  للواء  التابعة  اغ��وز  وح��دة 

حزب  عنا�صر  مواجهة  بها  واأن��ي��ط 
قبل  عنا�صرها  ون��ال  اللبناين  اهلل 
خم�س �صنوات ميدالية رئي�س االأركان 
االأمر الذي اثار غرة قيادة املنطقة 
غزة  قطاع  عن  امل�صوؤولة  اجلنوبية 
التي قررت وبناء على الدرو�س والعرب 
االأخ����رة  احل����رب  م��ن  امل�صتخل�صة 
اغتياالت  وح���دة  اإق��ام��ة  غ��زة  على 
وي�صكل  غفعاتي  ل��واء  تتبع  م�صابهة 
بكل  عملياتها  ���ص��اح��ة  غ���زة  ق��ط��اع 
اإ�صكالها ومكوناتها، بح�صب ال�صحيفة 

العربية.
امل�صادر  اأ���ص��اف��ت  ال��غ��ر���س،  ول��ه��ذا 
العربية،  ال�صحيفة  بح�صب  االأمنية 
اجلنوبية  املنطقة  ق��ي��ادة  جمعت 
)غيد�صر(  امل��ا���ص��ي  االأي�����ام  خ���ال 
املذكور  ل��ل��واء  التابعة  النخبوية 
هذه  من  وح��دة  البداية  يف  و�صتقام 
القوات �صيخ�صع عنا�صرها للتدريبات 
�صارت  ح��ال  ويف  واملكثفة  اخلا�صة 
�صتتحول  لها  خمطط  هو  كما  االأم��ور 
م�صتقلة  كتيبة  اإىل  ال��وح��دة  ه��ذه 

تعمل حتت �صعار غفعاتي.
وفيما يتعلق با�صم الوحدة اجلديدة 
اجلنوبية  امل��ن��ط��ق��ة  ق��ي��ادة  ق����ررت 
بالوحدة  تيمنا  رمي��ون  ا�صم  اإط��اق 
بعد  القطاع  يف  عملت  التي  ال�صابقة 
اإقامتها  اإىل  وب���ادر   67 ع��ام  ح��رب 
قائد املنطقة اجلنوبية اآنذاك ارييل 
املو�صاد  رئي�س  قيادتها  وتوىل  �صارون 
وحدة  واأخ��ذت  داغ��ان،  مئر  ال�صابق 
اإحدى  من  رمي��ون  ا�صمها  االغتياالت 
يف  نفذتها  التي  الناجحة  العمليات 
كبرا  خمزنا  اكت�صفت  حيث  القطاع 
للقنابل اليدوية )رميون تعني باللغة 
تعطيلها  اإىل  وجلاأت  قنبلة(  العربية 
بطريقة تنفجر بني اأيدي الفدائيني 

حني يهمون با�صتخدامها.
حترير  رئي�س  بن  ال��وف  ال�صحايف 
�صحيفة <هاآرت�س> ن�صر حتقيقا حول 
�صخ�صية رئي�س املو�صاد اأ�صار فيه اإىل 
اأن رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي االأ�صبق، 
ارييل �صارون، ا�صر يف حينه على تعيني 
بف�صل  املو�صاد  جلهاز  كرئي�س  داغ��ان 

يف  املتمثلة  وهوايته  الفائقة  خربته 
على  ج�صده،  عن  العربي  راأ���س  ف�صل 
العاقة  اأن  اإىل  م�صرا  تعبره،  حد 
مطلع  اإىل  تعود  وداغ��ان  �صارون  بني 
عندما  املا�صي،  القرن  من  ال�صبعينات 
كان �صارون قائدا للمنطقة اجلنوبية 
وك���ان داغ����ان ق��ائ��دا ل��وح��دة امل��وت 
)رميون(، حيث كلفه �صارون مبطاردة 
غزة  قطاع  يف  الفل�صطينيني  املقاومني 
عليهم.  القب�س  اإلقاء  بعد  واإعدامهم 
داغان  روؤية  كثرا  ي�صره  كان  �صارون 
روؤو����س  بقطع  �صخ�صيا  ي��ق��وم  وه���و 
قتلهم،  بعد  الفل�صطينيني  املقاومني 
كما  االإ�صرائيلي،  ال�صحايف  قال  كما 
الذين  اجل��ن��ود  م��ن  ع����ددا  اأن  اأك����د 
خ��دم��وا حت��ت اإم���رة داغ���ان يف قطاع 
بعقد  اأ�صيبوا  ال��ف��رتة  تلك  يف  غ��زة 
االأوام����ر  تنفيذهم  ب�صبب  نف�صية 
اأحكام  تنفيذ  ب�صاأن  اأ���ص��دره��ا  التي 
الفل�صطينيني  امليدانية بحق  االإعدام 
اأن  كما  فظاعة،  االك��رث  باالأ�صاليب 
عددا من هوؤالء اجلنود بعد اأن ت�صرح 
يف  ت���ورط  الع�صكرية  اخل��دم��ة  م��ن 
جنائية،  خلفيات  على  قتل  عمليات 
اأنهم  حماكماتهم  خال  اأك��دوا  حيث 
بالفظائع  متاأثرين  ذلك  على  اأقدموا 
التي كان يرتكبونها �صد الفل�صطينيني 
اإمرة داغان. ال�صحايف جدعون  حتت 
<هاآرت�س> ك�صف  �صحيفة  من  ليفي، 
الرقابة  اأن  ع��ن  ال��ن��ق��اب  م��ق��ال  يف 
�صنوات  عدة  قبل  حظرت  الع�صكرية 
ن�صر حتقيق اأعده عدد من ال�صحافيني 
داغان  ارتكبها  التي  الفظائع  ح��ول 
توىل  عندما  اللبنانيني  املدنيني  �صد 
جنوب  يف  االإ�صرائيلي  اجلي�س  قيادة 
القرن  م��ن  الثمانينيات  يف  ل��ب��ن��ان 
�صمحت  اإذا  اأن��ه  اإىل  الفتا  امل��ا���ص��ي، 
الرقابة الع�صكرية بن�صر التحقيقات 
تتمثل  داغ��ان  هواية  اأن  توؤكد  التي 
عن  وعزله  الفل�صطيني  راأ�س  قطع  يف 
ما  اأن  االفرتا�س  ميكن  فاإنه  ج�صده، 
يحظر الرقيب ن�صره هو اأكرث فظاعة 

من ذلك، على حد تعبره.

ال�������ص���رط���ة  �����ص����رع����ت   
اأي����ام، يف  االإي��رل��ن��دي��ة، منذ 
احلاراتي  مهدي  مع  التحقيق 
ال��ق��ي��ادي امل���ع���روف يف ث��وار 
من�صب  �صغل  ال���ذي  ل��ي��ب��ي��ا، 
نائب رئي�س املجل�س الع�صكري 
هيئة  اأعلى  وه��و  لطرابل�س، 
العا�صمة  يف  للثوار  قيادية 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، ع���ق���ب ت��ع��ر���س 
العا�صمة  يف  لل�صرقة  منزله 
واكت�صاف  دبلن،  االإيرلندية 
�صخمة  مالية  مبال≠  حيازته 

باالأورو. 
واأو�����ص����ح����ت ���ص��ح��ي��ف��ة 
يف  وورلد>>،  <>�صانداي 
ع��دده��ا ال�����ص��ادر اأم�����س، اأن 
يحوز  ال��ذي  احلاراتي  مهدي 
االإيرلندية  اجلن�صيتني  على 
قيادة  يف  و���ص��ارك  والليبية 
معركة  خ���ال  ل��ي��ب��ي��ا  ث����وار 
ط��راب��ل�����س، ك��ن��ائ��ب ل��اأم��ر 
الليبية  للجماعة  ال�صابق 
املقاتلة، عبد احلكيم بلحاج، 
العائلي  منزله  تعر�س  ق��د 
اإيرلندا،  عا�صمة  دب��ل��ن  يف 
من  و���ص��ط��و،  ���ص��رق��ة  لعملية 
ا�صتولوا  جم��ه��ول��ني،  ط���رف 
ع��ل��ى ع���دد غ��ر م��ع��روف من 
اإىل  ال��ث��م��ي��ن��ة  امل���ج���وه���رات 

يورو،  األ��ف   200 مبل≠  جانب 
مبنزل  باإحكام  خمباأة  كانت 
احلاراتي ب�صكل يثر ال�صكوك 
من  والغاية  م�صدرها  ح��ول 
ع��دم اإي��داع��ه��ا ال��ب��ن��ك. ويف 
ال�صحيفة  قالت  التفا�صيل، 
ك�صفت  ال��ت��ي  االإي��رل��ن��دي��ة 
قام  احلاراتي  اإن  الف�صيحة، 
اإباغه من طرف زوجته  فور 
بتعر�س منزله لل�صرقة باإباغ 
م�صالح االأمن االإيلندية، التي 
معه  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف  ���ص��رع��ت 
ملعرفة  اأقواله  اإىل  وال�صماع 
م�صدر تلك االأموال، خ�صو�صا 
اأن  قبل  �صخمة،  كانت  اأن��ه��ا 
ي��ف��ج��ر ال���رج���ل ال���ث���اين يف 

<>ثوار>> طرابل�س مفاجاأة 
للمحققني  اع����رتف  ع��ن��دم��ا 
كانت  تلك  املالية  املبال≠  اأن 
عبارة عن دعم مايل قدمه له 
االأمريكية  للمخابرات  عميل 
وح�صب  اإيه>>.  اآي  <>�صي 
احلاراتي  ف��اإن  امل�صدر،  نف�س 
باأن  ال�صرطة  ملحققي  اعرتف 
منزله  من  امل�صروقة  املبال≠ 
كانت عبارة عن اأوراق نقدية 
يف  تبل≠  اأورو،   500 فئة  من 
جمملها قيمة 200 األف اأورو، 
اآلة  علبة  داخل  يخبئها  كان 
كهرمنزلية، م�صيفا يف معر�س 
باأنه  االأم��وال  م�صدر  تربيره 
للمخابرات  عميل  من  تلقاها 

تعامل  اأن  �صبق  االأمريكية، 
اإط��ار  ب��اأم��وال يف  وم���ده  معه 
حد  -على  للثوار  م��ايل  دع��م 

قوله.
واأو����ص���ح ال��رج��ل ال��ث��اين 
يف ث����وار ط��راب��ل�����س، خ��ال 
اأنه كان خال  التحقيق معه، 
لل�صرقة  منزله  تعر�س  فرتة 
مو�صحا  ل��ل��خ��ارج،  رح��ل��ة  يف 
قطر  �صملت  بجولة  قام  اأن��ه 
املتحدة  فالواليات  فرن�صا  ثم 
االأم��ري��ك��ي��ة. وج���اء ح��ادث 
تعر�س منزل املهدي احلاراتي 
مالية  مبال≠  و�صرقة  لل�صطو 
احلجم  ب��ذل��ك  وجم���وه���رات 
ف�صيحة،  ف�صول  عن  ليك�صف 

املخابرات  ت��ورط  يف  تتمثل 
ت��ق��دË دعم  االأم��ري��ك��ي��ة يف 
مايل �صري لقادة <>ثوار>> 
ل��ي��ب��ي��ا، م��ق��اب��ل اأ���ص��ي��اء غر 
االأوىل  هي  �صابقة  يف  معلنة، 
نظام  �صقوط  منذ  نوعها  من 
القذايف يف ليبيا ومتكن الثوار 
مقاليد  على  ال�صيطرة  م��ن 

احلكم يف الباد.
تلقي  اأن  �����ص����اأن  وم�����ن 
على  ب��ظ��ال��ه��ا  ال��ف�����ص��ي��ح��ة 
وتطرح  ال��ث��وار،  م�صداقية 
ت�صاوؤالت وتزرع �صكوكا حول 
اأمنية  الأج���ه���زة  تبعيتهم 
حادثة  اأن  خ�صو�صا  غربية، 
اأن  �صبق  م��ا  تكذب  ال�صرقة 
اأعلنه احلاراتي قبل اأكرث من 
احلاراتي  غ��ادر  عندما  �صهر 
غام�صة  ظ��روف  يف  طرابل�س 
بعدما  اإي��رل��ن��دا  اإىل  ع��ائ��دا 
اأع���ل���ن ع���ن ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه ف��ور 
حت��ري��ر ط��راب��ل�����س، وق���راره 
عائلته،  م��ع  للعي�س  ال��ع��ودة 
ما  اأن��ه  ثبت  ما  �صرعان  لكنه 
�صرية  اأن�صطة  ميار�س  ي��زال 
مع  بالتن�صيق  اخل����ارج  م��ن 

املخابرات االأمريكية



نحن واليون�صكو ..
 بقلم حممد ال�صهلي

اأكرث  يكون  واالإ�صرائيلية  االأمركية  التهديدات  »بعبع«  اأن  الفل�صطينيون  تاأكد 
رهبة عندما يختزل العمل الوطني مبفاو�س حائر ومرتددقال نتنياهو اإن العطاءات 
الروؤية  تطبيق  �صياق  يف  تاأتي  اإمن��ا  القد�س  يف  موؤخرا  اأق��رت  التي  اال�صتيطانية 
اأنها عا�صمة موحدة واأبدية الإ�صرائيل،  االإ�صرائيلية جتاه هذه املدينة، على اعتبار 
الذين »جتراأوا« على  الفل�صطينيني  معاقبة  �صياق  العطاءات يف  باأن تكون هذه  ونفى 
موا�صلة االنفتاح على املجتمع الدويل وجنحوا يف احل�صول على ع�صوية دولة فل�صطني 
الكاملة يف »اليون�صكو«.الق�صم االأول من حديث نتنياهو �صحيح متاما فيما يتعلق مبدينة 
اإذا كان هناك عقاب ميكن اأن يلحق  القد�س، ولكن مبا يخ�س العقوبات نت�صاءل فيما 
االآلية  يزال،  وال  كان،  الذي  اال�صتيطان  يفعل  مثلما  وق�صيتهم  بالفل�صطينيني  االأذى 
العملية التي نفذ من خالها امل�صروع ال�صهيوين واأدى اإىل ت�صريد ال�صعب الفل�صطيني 
االإ�صرائيلية  احلكومة  اأركان  من  اأي  ي�صتطع  مل  ذلك،  وممتلكاته؟ومع  باده  و�صرقة 
و»معار�صيها« اإخفاء »�صدمته« من قرار قبول دولة فل�صطني ع�صوا كاما يف اليون�صكو، 
وهو ما زاد من نكهة فرحة الفل�صطينيني واحتفاالتهم بهذا احلدث بعد �صنوات عجاف 
اأنقا�س خيبات الفل�صطينيني وماآ�صيهم. مل ي�صهدوا فيها اإال »الزهو« االإ�صرائيلي على 
ال ميكن اأن نف�صل بني جناح الفل�صطينيني يف اليون�صكو عن ال�صيا�صة التي اأ�ص�صت لهذا 
الع�صوية  لنيل  املتحدة  االأ·  نحو  الفل�صطيني  امل�صعى  مبقت�صاها  وانطلق  االإجن��از 
الكاملة لدولة فل�صطني على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعا�صمتها القد�س 
ال�صرقية.كما ال ميكن اأن نف�صل هذه ال�صيا�صة عن اال�صتخا�س الذي مت التو�صل اإليه 
الفل�صطيني  الوقت  من  ا�صتغرقت  التي  املفاو�صات  عبثية  حول   � تاأخر  وبعد   � اأخرا 
احلرج اأكرث من ع�صرين عامًا وفق اأ�ص�س وقواعد جزاأت الق�صية الفل�صطينية واأحلقت 
اأنحاء  يف  االإ�صرائيلي  اال�صتيطان  يد  واأطلقت  التحرري  الوطني  بامل�صروع  االأذى 
ال�صفة الفل�صطينية وخا�صة يف القد�س.وقبل »اإجناز اليون�صكو«، تاأكد الفل�صطينيون 
الرتحيب  خال  من  ال��دويل  املجتمع  نحو  توجههم  �صحة  من  وعقولهم  بجوارحهم 
الدويل الوا�صع الذي قوبل فيه اخلطاب ال�صيا�صي الذي قدم يف اجلمعية العامة لاأ· 
التي  املوحدة  الفل�صطينية  الروؤية  عك�س  والذي  املا�صي  �صبتمرب  اأيلول/  يف  املتحدة 
بلورتها الهيئات االئتافية يف منظمة التحرير، ومت فيه تعرية ال�صيا�صات التو�صعية 
االإ�صرائيلية واأثبت ا�صتحالة التو�صل اإىل �صام �صامل ومتوازن لل�صراع يف ظل اإ�صرار 
االإ�صرائيلي  اجلانب  مع  مفاو�صات  قيام  ا�صتحالة  وبني  ال�صيا�صة،  هذه  على  اأبيب  تل 
م�صتقلة  دول��ة  قيام  بينها  ومن  الفل�صطينية  الوطنية  احلقوق  ت�صمن  اأ�ص�س  ب��دون 
نظيفة من اال�صتيطان وعا�صمتها القد�س.كما تاأكد الفل�صطينيون يف �صياق هذا كله اأن 
»بعبع« العقوبات االأمركية والتهديدات االإ�صرائيلية يكون اأكرث رهبة عندما يختزل 
زاوية  يف  ويقف  ال�صغط  حتت  د  qوم��رتد حائر  مبفاو�س  الفل�صطيني  الوطني  اجلهد 
التفوق،  عنا�صر  بكل  مدجج  خ�صم  مواجهة  يف  اأ�صلحته  كل  من  عاريا  تفاو�س  حلبة 
الرقابة  واإعطاء  املفاو�صات  رقابة  الدويل عن  املجتمع  اإق�صاء  مع  فتكا،  التي تزداد 

احل�صرية عليها لطرف اأثبت دائما عدم �صاحيته كو�صيط نزيه.
قدرة  ازدادت  االإ�صرائيلي،   � االأمركي  االأ�صر  من  االنعتاق  رحلة  يف  التقدم  ومع 
 � يخ�صهم  مبا  مق�صرين  مازالوا  واإن   � بهم  املحيط  الواقع  ق��راءة  على  الفل�صطينيني 
وعرفوا اأن �صيل العقوبات التي ي�صهر �صيفها عليهم لن ي�صيبهم وحدهم بل �صيكون لتل 
اأي منهما يف تلقيه كا�صتحقاقات على االأر�س  اأبيب ووا�صنطن ذاتها ن�صيب ال ترغب 
يف حال اأوغلوا يف تنفيذ هذه التهديدات.ويف املعارك ال�صيا�صية الكربى التي تدور يف 
امليادين الرحبة، جتري تفاعات ال حتدث يف الغرف املغلقة التي مت اإدمان االإقامة 
فيها �صنوات طويلة، وهي تفاعات تنتجها رحلة ال�صعي الدوؤوب على جبهة الن�صاط 
وتكتاته  مكوناته  بكافة  ال��دويل  املجتمع  اأط��راف  جت��اه  والدبلوما�صي  ال�صيا�صي 
على  �صغوطهم  توزيع  اأي�صا  اخل�صوم  على  ال�صعي  هذا  ويفر�س  والدولية،  االإقليمية 
اإطار اأو�صع ت�صمل جبهة املواقف الدولية، مما يخفف من تركيز ال�صغط على اجلانب 
الفل�صطيني الذي اختزل يف مراحل عدة بفريق مفاو�س ال »ميون« على حالة �صعبية 
اأو �صيا�صية ميكن اأن ت�صكل �صغطا م�صاندا بعك�س ما ن�صهده االآن يف احلالة الفل�صطينية.
والو�صول  ال��دوؤوب  والدبلوما�صي  ال�صيا�صي  الن�صاط  يك�صف  �صبق،  ما  كل  من  واالأه��م 
على  املختلفة  االأط��راف  مواقف  حقيقة  املر�صومة  ماآالته  اإىل  الفل�صطيني  باجلهد 
اإطار »جرب«  اإعانها يف  االأر�س بعيدا عن الت�صريحات واملواقف اللفظية التي ي�صهل 
اخلواطر واللعب على التناق�صات ومترير املناورات، ولنا يف باراك اأوباما مثاال ينبغي 
دائرة  اليون�صكو  يف  فل�صطني  دولة  ع�صوية  على  الت�صويت  عملية  يتكرر.ور�صمت  اأال 
مواقف ينبغي درا�صتها من قبل القائمني على العمل الوطني الفل�صطيني وخا�صة يف 
وقوف  عند  اال�صرتخاء  عدم  اأوال  وينبغي  ال�صلة،  ذات  وموؤ�ص�صاتها  التحرير  منظمة 
اأن  معها يجب  فالعاقات  االأمركية،  ال�صغوط  تام يف مواجهة  ب�صكل  معنا  107 دول 
ننظر  اأن  ينبغي  املجال  هذا  ويف  الع�صوية،  على  الت�صويت  قبل  املثابرة  بذات  تكون 
باهتمام اإىل الدول االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي التي �صملتها هذه املواقف.وامتناع 
يوؤخذ  ال  واأن  وبتف�صيل  بهدوء  قراأ  oي اأن   � براأينا   � ينبغي  الت�صويت  عن  دول��ة   52
باجلملة من حيث املبداأ، حيث ال نعتقد اأن جميع هذه الدول تقف على عتبة واحدة 
اأنها مل تاأخذ بال�صغط  اأوال  واإن اجتمعت على وجهة الت�صويت، وي�صجل لهذه الدول 
االأمركي ب�صكل كامل، وهذا براأينا هو الن�صف املاآن من الكوب كما يقولون. ومن املهم 
هنا درا�صة هذا املوقف املرتدد من موقع بحث ال�صبل من اأجل تطويره منطلقني جميعًا 
من اأننا ندافع عن ق�صية ذات من�صاأ دويل باالأ�صا�س ويجب اأن ي�صاعد هذا املن�صاأ بكافة 
مكوناته على اإيجاد حل ين�صف ال�صعب الفل�صطيني بتاأمني حقوقه الوطنية.وتتزعم 
دولة  ع�صوية  �صد  �صوتت  دول��ة(   14( املواقف  من  �صغرة  كتلة  املتحدة  الواليات 
فل�صطني باليون�صكو. وميكن التعامل معها على م�صربني متوازيني، االأ�صا�صي هو موا�صلة 
اجلهود والن�صاط ال�صيا�صي والدبلوما�صي والتحركات ال�صعبية الفل�صطينية والعربية 
وال�صديقة من اأجل توثيق الت�صامن والدعم املتبادل مع الدول واالأطراف التي وقفت 
على  التاأثر  اأجل  من  ذاتها  التحركات  خال  ومن  جميعا  ومعهم  فل�صطني،  دولة  مع 
املواقف املرتددة، واأي�صًا من اأجل التاأثر على الكتلة التي تتزعمها وا�صنطن واإ�صعارها 
د« خارج �صرب املجتمع الدويل بغالبيته.اإذا كنا قد حتدثنا  qقدر امل�صتطاع، باأنها »تغر
عما ميكن اأن نقوم به جتاه خريطة املواقف، الدولية واالإقليمية املعلنة فاإن هذا كله 
يدخل يف باب موا�صلة اجلهد الوطني الإجناح امل�صعى الفل�صطيني، ونعتقد باأن حمطة 
اليون�صكو كانت م�صجعة وتدعو للتفاوؤل الواقعي.واإذا كنا اأي�صا قد حتدثنا عن حت�صن 
على  ال�صوء  ن�صلط  اأن  فينبغي  املحيط،  للواقع  الفل�صطيني  اجلانب  قراءة  م�صتوى  يف 
»�صعف نظر« واإرادة �صيا�صية فيما يخ�س الو�صع الفل�صطيني الداخلي، فا ميكن براأينا 
اأن ننجح متاما يف انفتاحنا على املجتمع الدويل يف ظل هذا االنغاق الذي ميار�س يف 
اإطار العاقات الوطنية الداخلية، حيث ال يزال االنق�صام ما ثا يف واقع الفل�صطينيني 
ومل يعد للحديث عن »اتفاق امل�صاحلة« ذلك التاأثر الذي اأعقب عند توقيعه.العامل 
اإىل موا�صلة �صعينا  من حولنا يتغر وب�صرعة، وقدرتنا على مراكمة االإجناز حتتاج 
نحو املجتمع الدويل.. ولكن النجاح التام يف ذلك ال ميكن اأن يتوج اإال بالعبور من حتت 
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ع�صرة اأ�صباب لإعدام �صدام.. �صبب واحد لإبقائه حيا 
علي ال�صراف 

الكاتب  الزميل  كتبها  التي  االب��داع��ات  اح��دى   
الرئي�س  اعدام  قرار  على  تعليقا  ال�صراف(  )علي 
�صدام ح�صني.. مل يتغر �صيء يف العراق بعد اعدام 

رئي�صه على يد ع�صابة اإيران.
نعيد ن�صره مع حلول عيد االأ�صحى املبارك حيث 
اعتبار  اأي  بدون  العيد  �صباح  �صدام  ال�صهيد  اأعدم 

حلرمة العيد وال احلج. 
علي ال�صراف

ان  واال�صامية:  العربية  للثقافة  اأق��رب  اأيهما 
هارون  ل�صلطة  جت�صيدا  العراقي  الرئي�س  يكون 

الر�صيد املطلقة، اأم جت�صيدا ل�صلطة برملان اأثينا؟
لن جنادل. فالرئي�س العراقي �صدام ح�صني كان 
نف�صه  هو  بعد؟  م��اذا  ولكن،  ح�صنا.  »ديكتاتورا«. 
والرجل  الدميقراطية«.  »اأب��و  ان��ه  يزعم  يكن  مل 
انه �صاحب قرار  اأح��دًا على االإط��اق يف  مل يخدع 
خال  الكفاية،  فيه  مب��ا  وا���ص��ح��ا  وك���ان  وك��ل��م��ة. 
االتهامات  جميع  ع��بء  القى  عندما  حماكمته، 
قررت،  »ان��ا  ق��ال  نف�صه.  على  رفاقه  اىل  املوجهة 
واأنا اأحتمل امل�صوؤولية«. هذا ما كان. وكان من حقه، 

بحكم من�صبه، ان يقرر.
مل يكن العراق، قبل �صدام، جمهورية اإفاطونية، 
كانت  وال  ق�صية.  اىل  »ديكتاتوريته«  تتحول  لكي 
باملقايي�س  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  جلعل  اأ���ص�����س  ت��وج��د 
بلد  اأي  رئي�س يف  يفعله  ان  ملا ميكن  معيارا  الغربية 
النامية،  العامل  بلدان  من  غره  ومثل  اآخر.  عربي 
كانت،  العراق  يف  االدارة  متطلبات  من  الكثر  فان 
وما تزال، و�صتظل، تتطلب �صلطات �صارمة، فردية، 

واأحيانا مطلقة.
انها  هبة.  ح��ال،  اأي  على  لي�صت  الدميقراطية 
اأ�ص�صا  تتطلب  فانها  م�صروع،  ك��ل  ومثل  م�صروع. 
مل  وما  وثقافية،  واقت�صادية  اجتماعية  ومقدمات 
الدميقراطية  فان  واملقدمات،  االأ�ص�س  هذه  تتوفر 
حتى  م�صمونه،  يف  يختلف  ال  هراء،  �صوى  تكون  لن 
مربر،  با  يجريها،  كان  التي  االنتخابات  هراء  عن 
نظام �صدام نف�صه. وهي هراء، ال يتخلف عن هراء 
نظام  اأي�صا،  م��ربر  با  يجريها،  التي  االنتخابات 

االحتال.
العراق  يف  تتوفر  مل  دميقراطية  لبناء  االأ�ص�س 
لكل  االآن،  وا�صح  هو  كما  اأ�ص�س،  هناك  نعم  بعد. 
والنهب  ال�صلب  اأعمال  ولكل  طائفية،  وكارثة  بلية 
لبناء  اأ�ص�س  توجد  ال  ولكن  والتعذيب،  والقتل 
طبيعة  وال  الثقافة  وال  االقت�صاد  ال  دميقراطية. 
دميقراطية.  بقيام  ت�صمح  االجتماعية  العاقات 
هو  لي�س  والتفاهات،  واالإم��ع��ات  ال��رته��ات  ب��رمل��ان 
والفتاوي  الن�صب  انتخابات  وال  الدميقراطية. 

و�صراء ال�صمائر.
اذا كان احلال كذلك، ال اأحد يجب ان يلوم �صدام 

على ديكتاتوريته.
يف الواقع، يجب ان يقال له »�صكرا«، حتى ولو مع 

مليون »ولكن« تالية.
ثم، ماذا كان نوع تلك الديكتاتورية؟

او  لكلمته  يريد  وال  �صارما،  ال��رج��ل  ك��ان  لقد 
هيبته ان تنك�صر. هذا كل ما يف االأمر. وك�صر الكلمة 
ي�صتطيع  ال  اأح��دا  ولكن  امل��وت،  يعني  قد  الهيبة  او 
يريد  كان  ي�صغي.  يكن  مل  بعدهما،  انه،  يزعم  ان 
وخارج  ال��رف  ف��وق  تو�صع  وان  �صلطته،  ��رتم  oحت ان 

اجلدل. هذا كل ما يف االأمر.
هل هذا كثر؟

العراق،  وراأ�س  راأ�صه،  على  اأنقلبت  هذا  اأجل  اأمن 
الدنيا؟

***
ظل  و«يف  ال��ي��وم،  يرتكبون  العراقيون  ك��ان  اذا 
الدميقراطية«، بحق بع�صهم البع�س جرائم ب�صعة، 

فلماذا يجب ان يام نظام �صدام؟
تعوزه  بلد  يف  ينتظر  ان  للمرء  ميكن  ك��ان  م��اذا 
ام��ك��ان��ي��ات واآل���ي���ات احل����وار وق��ب��ول االخ��ت��اف 

والتعددية، غر القتل واالنتهاكات؟
هي  لل�صلطة  الثقافية  املرجعيات  تكون  وعندما 
ذاتها املرجعيات اال�صامية، فهل من الكثر على اأي 

رئي�س ان يت�صرف كخليفة؟
ي�صتورد مرجعيات  ان  هل كان مطلوبا من �صدام 
نظامه  يكون  لكي  اخل���ارج،  من  و�صيا�صية  ثقافية 

نr من العراقيني كان �صيقبله اأ�صا؟ nمقبوال؟ وم
ان  واال�صامية:  العربية  للثقافة  اأق��رب  اأيهما 
هارون  ل�صلطة  جت�صيدا  العراقي  الرئي�س  يكون 

الر�صيد املطلقة، اأم جت�صيدا ل�صلطة برملان اأثينا؟

ل  qنحو ان  عجيبة،  الأ���ص��ب��اب  ه��ك��ذا  ي��ج��ب،  ه��ل 
اىل  والديكتاتورية،  الدميقراطية  ب�صاأن  النقا�س 
املرجعيات  االإع��ت��ب��ار  نظر  يف  ي��اأخ��ذ  ال  ف���ارغ،  لغو 
الثقافية للمجتمع، وال يراعي متطلبات اإر�صاء بنية 

حتتية للدميقراطية؟
اأهي كلمة، يقال لها »كن« فتكون؟

على  �صدام  نحا�صب  اإذن،  مل��اذا  تكن..  مل  ف��اذا 
دكتاتوريته ؟

ثم باأي معنى؟ ووفقا الأي منوذج؟
ملحكمة،  يجيز  ال��ذي  املرجعي  االأ�صا�س  هو  ما 
هارون  حتاكم  ان  العوملة،  بعد  ما  زم��ن  من  ج��اءت 

الر�صيد على ما كان يفعل يف جمل�صه؟
�صدام،  الرئي�س  حتاكم  التي  املحكمة  طبعا، 
لي�صت بطبيعة احلال »عوملية« وال باأي معنى، وهي 
تفتقر لاأ�ص�س القانونية اإفتقارها للقيم، ولكنها مع 
ه  qصن� مت  بقانون  رئي�صا  حتاكم  ان  على  جتروؤ  ذلك 
تاأخذ يف عني  ان  بعد وقوع اجلرمية، بل ومن دون 

االعتبار انه كان ميار�س �صلطته او يدافع عنها.
وهكذا، ففي حني يجوز، حلكومة ما بعد االحتال 
ان ت�صحق مدنا بكاملها لوقف اأعمال املقاومة �صدها، 
)اأو  متاآمرين  اإعدام  يقرر  ان  لرئي�س  فانه ال يجوز 
قل مقاومني( ن�صبوا كمينا لقتله بالتعاون مع دولة 

اأجنبية كانت تخو�س �صد بلدهم حربا.
كيف ميكن ل�صخف كهذا، اأال يكون �صخفا؟

وامنا  ��ع��دم.  oي ان  ي�صتحق  ���ص��دام  ف��ان  ذل��ك،  م��ع 
ال�صباب ال عاقة لها ال بدكتاتوريته.

هناك، على االأقل، 10 اأ�صباب اأهم، وهي ما يجعل 
الت�صامح  يجوز  وال  خمتلفة  طبيعة  ذات  جرائمه 

معها.
***

ارتكبها  التي  احلقيقية  اجل��رائ��م  قائمة  هنا 
مبفرده.  كلها  فعلها  انه  االع��رتاف  ويجب  �صدام. 
وهو يتحمل عنها كامل امل�صوؤولية. النه كان، عندما 
من  كل  ويقتل  وديكتاتورا  مطلقا  حاكما  ارتكبها، 

يعار�صه فيها:
النفط  اأ·  نائبا،  كان  عندما  حتى  �صدام،   -1
للعراقيني  اأع���اد  ف��ردي ج��ائ��ر.  ب��ق��رار  ال��ع��راق��ي، 
االأذى  من  بالكثر  ت�صبب  مما  املنهوبة،  ثروتهم 

وال�صرر ل�صركات النفطية االأجنبية.
2- �صن حملة ظاملة ملحو االأمية. حتى ان نظامه 
االأط��ف��ال،  جميع  لي�س  ي��راق��ب  ك��ان  امل��خ��اب��رات��ي، 
وحتى  بل  فح�صب،  املدر�صة،  اىل  الذهاب  اجل  من 
اآباءهم واأمهاتهم اأي�صا. وذلك حتى انخف�س معدل 
االأمية اىل اأقل من 10% يف بلد كان ثاثة اأرباعه 
�صعداء من دون قراءة وكتابة. ومعظمهم  يعي�صون 
ال�صيعية«.  ب�«االأغلبية  اليوم  ي�صمى  ما  اأبناء  من 
لكي  »االأغلبية«  لهذه  ح��ان  قد  الوقت  ان  ويبدو 
تكبدتها  التي  وامل��رارات  العذابات  لقاء  منه  تنتقم 
خال تلك املرحلة املظلمة من تاريخ الدكتاتورية، 
تلك  ب�صب  �صاروا،  اأبنائهم  من  الكثر  وان  خا�صة 
ان  دون  من  ومهند�صني  دكاترة  الب�صعة،  اجلرمية 

يرتكبوا اأي ذنب.
حتى  الزاميا  التعليم  بجعل  قانونا  اأ���ص��در   -3
املرحلة الثانوية، مما حرم مئات االآالف من العوائل 
بيع  يف  اأبنائها  ت�صغيل  من  اال�صتفادة  من  العراقية 

ال�صجائر يف ال�صوارع.
كان  ان��ه  يقال  ذات��ي��ا،  حكما  االأك����راد  منح   -4
متنح  مما  اأكرث  �صلطات  خاله  من  منحهم  »�صكليا«، 
حق،  وج��ه  دون  من  وذل��ك  ويلز،  ملقاطعة  اجنلرتا 
يتمتعون  امل��ج��اورة  ال��دول  يف  االأك���راد  وان  خا�صة 
لا�صطهاد  يتعر�صون  وال  بكثر  اأك���رب  بحقوق 
والتمييز. وزاد على ذلك، باأن حول اللغة الكردية 
واأعاد  اإجباريا،  العراقيون  يتعلمها  ثانية  لغة  اىل 
على  املراقبة  �صدد  ولكنه  كرد�صتان،  منطقة  بناء 
الكردية  االح��زاب  »قجقجية«  حرم  مما  احل��دود 
من العي�س على اموال تهريب الب�صائع. وهو منحهم 
االأمر  والكردية،  العربية  باللغتني  ت�صدر  �صحفا 
الذي كان يعد مبثابة انتهاك �صارñ حلقوق االأكراد 
بينما  له،  كرديا  نائبا  وعني  االأمية.  موا�صلة  يف 
كانت »االغلبية« )اأي�صا؟( الكردية يف العراق تريد 
ان يكون من�صب الرئي�س من حقها، مع من�صب وزير 
ل�«القجقجية«  خا�صة  وزارة  وت�صكيل  اخلارجية 

لتهريب النفط اذا اأمكن.
�صناعية،  من�صاآت  لبناء  العراق  ثروات  ل  qحو  -5
من  اال�صتراد  على  الرتكيز  ال��ازم  من  ك��ان  بينما 

اخلارج.
جميع  ينتهك  لقانون  وفقا  الفاحني،  منح   -6

االأع�����راف ال��دول��ي��ة، اأرا������س زراع���ي���ة اأك���رث مما 
زوده��م  ع��ج��زوا،  وعندما  فاحتها.  ي�صتطيعون 
كان  ان��ه  حتى  واآل��ي��ات،  ومكائن  مب��ع��دات  بالقوة، 
جمانا  الفاحني  على  وتلفزيونات  ثاجات  ي��وزع 
لكي يجربهم على �صرب ماء بارد يف ال�صيف، وعلى 
من  حرمهم  الذي  االأمر  التلفزيون،  برامج  متابعة 
اأجهزة خمابراته تنظم عمل  النوم مبكرا. وكانت 
بع�صا،  بع�صها  انتاج  تراقب  جمعيات  يف  الفاحني 
من  الكثر  على  ان�صانية  غ��ر  �صغوطا  �صكل  مم��ا 
الفاحني االأبرياء الذين اعتادوا االكتفاء بزراعة 

ما يحتاجونه النف�صهم فقط.
وح��ول  جم��ان��ي��ا،  اجل��ام��ع��ي  التعليم  ج��ع��ل   -7
اخلربات  ت�صتقطب  علمية  موؤ�ص�صات  اىل  اجلامعات 
واأ�صفرت عن ظهور علماء يف خمتلف جماالت الطب 
وااللكرتونيات  والكهرباء  والكيمياء  والهند�صة 
يعد  كان  الذي  االأم��ر  العلمية  احلقول  من  وغرها 
مبثابة ت�صويه متعمد لامكانيات الوطنية وحماولة 

خبيثة لغ�صل االأدمغة.
للمراأة  املدنية  احلقوق  ي�صمن  قانونا  اأ�صدر   -8
ميكن  ال  ال��ذي  االأم���ر  بالرجل،  م�صاواتها  ويكفل 
والقيم  للتقاليد  اإه��ان��ة  ان��ه  على  اإال  اليه  النظر 

العربية واال�صامية العريقة.
عظمى،  اإقليمية  قوة  يكون  ان  للعراق  اأراد   -9
مع  للتوازن  عاما  وت�صكل  �صامل  دمار  اأ�صلحة  متلك 
كان  مما  غطر�صتها،  وتتحدى  اال�صرائيلية  القوة 

ي�صكل جرمية دولية عظمى.
البناء  م�صاريع  على  ينفق  كان  انه  �صحيح   -10
درهما  ينهب  مل  انه  اإال  رقيب،  وال  ح�صيب  دون  من 
واحدا، ومل ي�صمح الأي من م�صوؤويل نظامه ان تكون 
لهم ح�صابات يف بنوك اأجنبية، مما حرم الكثر من 
اال�صتفادة  من  والدميقراطيني  الوطنيني  املنا�صلني 

من اأموال بلدهم وعائداته.
تاأخذ  ان  ع��ادل��ة  ملحاكمة  بالن�صبة  يجب  اأال 
ي�صتحق جمرم  اأال  هذه اجلرائم يف نظر االعتبار؟ 

وديكتاتور وطاغية كهذا االعدام ع�صرين مرة؟
ابقاوؤه  جيز  oي واح��دًا  �صببا  هناك  فان  ذل��ك،  مع 
باأم  لرى  تفقدية  جولة  يف  باأخذه  تعذيبه  حيا: 
عينيه اجلثث التي يتم حرقها يف وزارة الداخلية. 
يف  حيًا  بقي  جامعيا  اأ�صتاذا  كم  عينيه  ب��اأم  ول��رى 
العراق. ولرى باأم عينيه كيف تعمل امل�صت�صفيات. 
عادوا  الذين  امل�صردين  االأطفال  عينيه  باأم  ولرى 
عينيه  ب��اأم  ول��رى  ال�صوارع.  يف  ال�صجائر  ليبيعون 
اإنفاق  بعد  يوميا  املنازل  حت�صل  كهرباء  �صاعة  كم 
البول  البناء«  »اإعادة  م�صاريع  على  دوالر  مليار   20
حتويل  يتم  كيف  عينيه  ب��اأم  ول��رى  ب��رمي��ري��ة. 
�صفقات  ل��ق��اء  خارجية  ح�صابات  اىل  امل��ل��ي��ارات 
التي  الطائفية  املذابح  عينيه  ب��اأم  ول��رى  خ��ردة، 
عينيه  ب��اأم  ول��رى  يوميا،  الع�صرات  �صحيتها  يقع 
عينيه  باأم  ولرى  »املاجدات«،  حقوق  من  بقي  ماذا 
يكون  وكيف  كرد�صتان،  يف  »القجقجية«  يفعل  ماذا 
احلكم الذاتي م�صروعا اإنف�صاليا. ولرى باأم عينيه 
احزابا ت�صمي نف�صها »�صيعية« و«�صنية« وتقول انها 
باأم عينيه كيف يتم تقا�صم  »غر طائفية«. ولرى 
يجري  كيف  عينيه  ب��اأم  ول��رى  ح�ص�صًا.  ال��ع��راق 
التمثيل حتى بجثث القتلى. ولرى باأم عينيه ماذا 

تعني الدميقراطية.
قهرًا.  عينيه  يف   oوال��دم��ع��ة �صيموت  �صاعتها، 
�صيعرف  ولكنه  ة.  qغ�ص قلبه  ويف  �صيموت  �صاعتها، 
وان  الكفاية،  فيه  مبا  ديكتاتورا  بعد،  يكن،  مل  انه 
ما  االحتال  زبانية  ي�صتحقون  الذين  العراقيني 

كانوا لي�صتحقونه اأ�صا.
كاتب عراقي
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بعد تهديداته بخطوات ُتغّي معامل ال�صرق الأو�صط ..

ب�صيء الت�صريح  يرف�س  وعّبا�س  نواياه  ملعرفة  بالرئي�س  تت�صل  وا�صنطن 

اإعالن  اأRمة  حلل  يتدخل  ال�صدر…  التيار 
بالعراق   kاإقليما الدين   ìصال� fiافظة 

بتدميها  تــهــدد  ـــــران  واإي اإيـــــران..  عــلــى  ـــرب  احل تـــدق طــبــول  ــيــل  ــرائ ــص اإ�
كتب – �صامي جمدي:

للوكالة  االأخ��ر  التقرير  اأعطى 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة حول 
الذريعة  االإيراين  النووي  الربنامج 
ملمار�صة  وح��ل��ف��اءه��ا  الإ���ص��رائ��ي��ل 
�صربة  توجيه  اأجل  من  ال�صغوطات 
واإ�صعال حرب  اإيران،  اإىل  ع�صكرية 
�صتكون  حتما  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
اأو  ب��اأ���ص��ره��ا،  املنطقة  على  وب���اال 
جديدة  عقوبات  فر�س  االأقل  على 
بهدف  االإ�صامية  اجلمهورية  على 
اأن�صطتها  اإجبارها على الرتاجع عن 

النووية.
تقريرها  يف  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
تفيد  معلومات  لديها  اإن  الثاثاء 
بان اإيران اأجرت جتارب واختبارات 
نووي>،  �صاح  بتطوير  �صلة  <ذات 
حول  لها  تقرير  اأحدث  يف  واأ�صارت، 
اأن  اإىل  ال��ن��ووي��ة،  اإي����ران  اأن�صطة 
مناذج  ت�صمنت  االإيرانية  البحوث 
اأن  ميكن  ال  بالكومبيوتر  حماكاة 

ت�صتخدم اإال لتطوير �صاعق لقنبلة 
نووية.

التقرير  مناق�صة  امل��ق��رر  وم���ن 
الوكالة  اأم��ن��اء  جمل�س  اجتماع  يف 
الدولية للطاقة الذرية الذي ي�صم 
35 دولة ع�صوا يف 17 و18 نوفمرب 
اجلاري التخاذ قرار ب�صاأن رفع امللف 

اإىل جمل�س االأمن الدويل.
للوكالة  االأخ���ر  التقرير  وزاد 
<االأقوى  ب��اأن��ه  ي��و���ص��ف  وال����ذي 
واالأق�صى>�صد اإيران حتى االآن، من 
الواليات  بني  احلا�صل  التوتر  حدة 
حيث  واإي���ران;  وحلفاءها  املتحدة 
اأن  احتمالية  ع��ن  االأوىل  اأعلنت 
على  العقوبات  من  مزيدا  تفر�س 
<قلقها> حيال  عن  معربة  اإي��ران، 
اخلارجية  وزير  قال  فيما  التقرير، 
ينبغي  اإن��ه  جوبيه  اآالن  الفرن�صي 
ملناق�صة  االأم���ن  جمل�س  ينعقد  اأن 
ا�صتعداد  اإىل  م�صرا  االأم���ر،  ه��ذا 
لها  ي�صبق  مل  عقوبات  تبني  باري�س 

التعاون  طهران  رف�صت  حال  مثيل، 
ت�صعى  ال  اأنها  من  التاأكد  جهود  مع 

لتطوير اأ�صلحة نووية.
ورغ�����م ت��ق��ل��ي��ل وزي�����ر ال���دف���اع 
االإ�صرائيلي اإيهود باراك من اإمكانية 
توجيه �صربة ع�صكرية �صد من�صاآت 
ال��دول��ة  اأن  اإال  اإي��ران��ي��ة،  ن��ووي��ة 

اإىل  الدويل  املجتمع  دعت  العربية 
امتاك  من  اإي��ران  منع  على  العمل 
رئي�س  مكتب  وقال  نووية.  اأ�صلحة 
الوزراء االإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو 
يف بيان موؤدى التقرير هو اأنه يجب 
على املجتمع الدويل و�صع حد ل�صعي 
وهو  نووية  اأ�صلحة  المتاك  اإي��ران 

ما يعر�س ال�صام يف العامل وال�صرق 
االأو�صط للخطر.

اإيران من جانبها، رف�صت التقرير 
الذي قالت اإنه م�صي�س وغر متوازن، 
واأكد الرئي�س حممود اأحمدي جناد 
اأمنلة عن  اأن باده لن ترتاجع قيد 
برناجمها م�صرا اإىل اأن اإيران لي�صت 

بحاجة اإىل القنبلة النووية.
قيام  باحتمالية  التكهنات  وم��ع 
ع�صكري  ه��ج��وم  ب�صن  اإ���ص��رائ��ي��ل 
اجلمهورية  ه���ددت  اإي�����ران،  ع��ل��ى 
االإ�صامية ب� <تدمر> اإ�صرائيل اإذا 
اإيران  من�صاآت  مهاجمة  على  اأقدمت 
اأركان  هيئة  رئي�س  وقال  النووية. 
م�صعود  اجلÔال  االإيرانية  القوات 
باأدنى  اإ�صرائيل  قيام  عند  جزايري 
تدمر  �صن�صهد  اإي���ران  �صد  حت��رك 
مفاعل دميونة النووي االإ�صرائيلي، 

وتابع لدينا قدرات اأكرب من ذلك.
انتقدت  االآخ����ر،  اجل��ان��ب  ع��ل��ى 
رو�صيا ب�صدة تقريرا الوكالة الذرية، 

اأدلة  يت�صمن  ال  التقرير  اإن  وقالت 
جهود  الإجها�س  وي�صتخدم  جديدة 
اإىل حل دبلوما�صي، م�صرة  التو�صل 
العقوبات  من  املزيد  فر�س  اأن  اإىل 
على �صكون <هداما>، واأكدت رو�صيا 
اأنها ال تنوي درا�صة مقرتحات  على 
اإيران  لفر�س عقوبات جديدة على 
لتغير  جديدة  اآداة  االأم��ر  معتربة 

النظام هناك )اإيران(.
وقالت وزارة اخلارجية الرو�صية 
وج��ود  ال  االأويل  لتقييمنا  وف��ق��ا 
اجلوهر،  حيث  من  جديدة  ملعلومات 
ب���اأن���ه جتميع  ال��ت��ق��ري��ر   م��ع��ت��ربة 
م�صي�س  باأ�صلوب  معروفة  حلقائق 
اإىل  تعيد  التقرير  تف�صرات  واأن 
االأذهان ا�صتخدام معلومات خاطئة 
ح�صد  على  العمل  يف  املخابرات  من 
الواليات  قادته  الذي  للغزو  تاأييد 

املتحدة للعراق عام 2003.

عن  فل�صطينية  م�صادر  ك�صفت 
< يومي  اأم��رك��ي��ة ج��رت  حت��رك��ات 
ال�صتك�صاف  واالثنني>  ال��ث��اث��اء 
حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  نوايا 
با�صمه  الناطق  اأعلن  اأن  بعد  عبا�س 
ال�صلطة  <ا�صتعداد  ردينة  اأبو  نبيل 
خليارات �صتغر وجه منطقة ال�صرق 

االأو�صط>.
ن�صرته  ملا  وفقًا  امل�صادر  وقالت 
االأمركيني  اإن  نت>  <اجلزيرة 
بدوؤوا باالت�صال مع الرئي�س عبا�س 
ملعرفة ما ينوي فعله يف ظل اجلمود 
وموقفه  ال�صام،  عملية  يف  احلايل 
غر  م��ف��او���ص��ات  اإىل  ال���ع���ودة  م��ن 
مبا�صرة برعاية اأمركية مع اجلانب 

االإ�صرائيلي.
ا�صرتطت  التي  امل�صادر  واأ�صافت 
عبا�س  الرئي�س  اأن  ا�صمها  ذكر  عدم 
مل يبل≠ االأمركيني بنواياه، واكتفى 
وقف  ���ص��رورة  ع��ن  معهم  باحلديث 
بهذه  الفل�صطيني  امللف  مع  التعامل 

من  ات�صاال  ا�صتدعى  ما  الطريقة، 
وزيرة اخلارجية االأمركية هياري 

كلينتون بعبا�س.
الرئي�س  اأن  امل�����ص��ادر  وذك����رت 
االأمركي  العر�س  على  رد  عبا�س 
بتاأكيده  املبا�صرة  غر  باملفاو�صات 
وقف  اأه��م��ه��ا  ���ص��روط��ا  لها  اأن  على 
وب�صمانات  كامل،  ب�صكل  اال�صتيطان 

امل����رة،  ه����ذه  امل��ت��ح��دة  االأ·  م���ن 
وا�صرتط كذلك وجود مراقب اأممي 
على اأعمال اال�صتيطان ل�صمان عدم 

ا�صتمرارها.
اأن  فل�صطينية  م�����ص��ادر  واأك����دت 
وا�صحة  بر�صائل  بعثت  ال�صلطة 
وح��ا���ص��م��ة ل�������اإدارة االأم��رك��ي��ة 
واإ�صرائيل باأنها �صتقوم بحل ال�صلطة 

عدم  ح��ال  يف  فعليا  الفل�صطينية 
عملية  يف  نوعي  تقدم  اأي  ح��دوث 
اال�صتيطان  اإ�صرائيل  ووقف  ال�صام 
املحتلة  الفل�صطينية  االأرا���ص��ي  يف 
مبا فيها القد�س واالإفراج عن اأموال 

ال�صرائب التي جمدتها اإ�صرائيل.
اأن  اأخ���رى  م�صادر  وذك���رت  ه��ذا 
قابل  ك��ب��را  فل�صطينيا  م�����ص��وؤوال 
اأمنيني  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني  م�����ص��وؤول��ني 
التهديدات،  اإليهم  ونقل  و�صيا�صيني 
م�صرة اإىل اأن �صغوطا كبرة متار�س 
ق��رار  ل��ت��اأج��ي��ل  ع��ب��ا���س  ع��ل��ى  االآن 
الكاملة  الع�صوية  بطلب  التقدم 
دي�صمرب/كانون  اإىل  االأم��ن  ملجل�س 
االأول املقبل يف حماولة للو�صول اإىل 

خمرج من االأزمة احلالية.
يف  اأكد  عبا�س  اإن  امل�صادر  وقالت 
االأجهزة  مع قادة  االأخر  اجتماعه 
جدا  خطر  <الو�صع  اأن  االأمنية 
لاأ·  التوجه  عن  يرتاجع  لن  واأنه 

املتحدة مهما كلف الثمن>

حمافظة  اإع��ان  تطورات  اآخر  يف 
���ص��اح ال��دي��ن ال��ب��دء ب���اإج���راءات 
ال�صدري  التيار  دخل  اإقليمًا،  اإعانها 
ع��ل��ى خ��ط االأزم�����ة ل��ل��و���ص��اط��ة بني 
جمل�س املحافظة واحلكومة املركزية 
بدء  يف  الرتيث  اأج��ل  من  ب��غ��داد،  يف 
االإج������راءات ال��د���ص��ت��وري��ة الإع���ان 

االإقليم.
�صاح  حمافظة  اإع��ان  يف  الرتيث 
واقت�صاديًا  اإداري����ًا  اإقليمًا  ال��دي��ن 
 pجمل�س اإىل  ال�صدريون  حمله  مطلب 

حمافظة تكريت ووجهائها.
و���ص��اق ال�����ص��دري��ون اأ���ص��ب��اب��ًا عدة 
االإقليم  اأن  ها  pاأبرز من  هذا،  ملطلبهم 
�صيكون نواة لتق�صيم العراق، خ�صو�صًا 
يكتمل  مل  االأمريكي  االن�صحاب  واأن 

بعد.
النائب  ع��ل��ق  ال�����ص��دد،  ه���ذا  ويف 
االأعرجي  بهاء  ال�صدري  التيار  عن 
التوا�صل  ب��اع��ت��ق��ادي  »اأن���ا  ق��ائ��ًا: 
بيننا  �صواء  امل�صتمرة  واالجتماعات 
احلكومة  وب��ني  بينهم  اأو  وبينهم، 
على  النقاط  ت�صع  �صوف  االحتادية 

احلروف، وحتل كثرًا من امل�صاكل«.
وحمافظة �صاح الدين التي رحبت 
مطلب  اإن  قالت  ال�صدريني  مببادرة 
ال��ذي  اال���ص��م  وه��و  االأح�����رار،  كتلة 
ال�صدريني  النواب  جمموعة  حتمله 
اإقامة  يف  الرتيث  ب�صاأن  الربملان،  يف 
االإقليم; �صتتم درا�صته وعر�صه على 
الوقت  يف  داعيًة  املحافظة،   pجمل�س
نف�صه احلكومة االحتادية اإىل وقف 

والعدالة،  امل�صاءلة  بقانون  العمل 
تكريت  ج��ام��ع��ة  اأ���ص��ات��ذة  واإع�����ادة 
امل��ب��ع��دي��ن ع��ن وظ��ائ��ف��ه��م، االإب��ع��اد 
الذي دفع املحافظة اإىل اتخاذ قرار 

االإقليم.
عبداهلل  اأح��م��د  ق��ال  جانبه،  م��ن 
الدين:  ���ص��اح   ß��حم��اف اجل��ب��وري، 
�صاح  يف  لل�صارع  يرجع  القرار  »هذا 

الدين، والفي�صل هو ال�صندوق«.
عبداجلبار  ���ص��ع��ان  ال�صيخ  اأم���ا 
عن  ال��ن��واب  جمل�س  ع�صو   ،Ëال��ك��ر
���ص��اح ال��دي��ن، ف��ق��ال: »م���ن وجهة 
حمافظة  من  ك�صيا�صيني  نحن  نظرنا 
و�صيوñ ع�صائر وجمل�س  الدين  �صاح 
�صاح  باإقليم  املطالبة  ان  حمافظة 
�صيجلب  ا�صتقرار  اأكرث  �صتاأتي  الدين 

اك���رث ا���ص��ت��ق��رار حل��ك��وم��ة امل��رك��ز يف 
بغداد«.

و يقول موؤيدو اإعان �صاح الدين 
ال�صابق  النظام  ا�صطهاد  اإن  اإقليمًا 
والتنكيل  ال��دع��وة  ح��زب  الأع�����ص��اء 
املا�صي،  القرن  ثمانينات  خال  بهم 
غًا حلزب الدعوة الذي  uال يعطي م�صو
نوري  احلكومة  رئي�س  اإليه  ينتمي 
التي  املناطق  اأبناء  مباحقة  املالكي 
البعث  م��وؤي��دي  على  حت�صب  ك��ان��ت 
ومنا�صريه يف تلك املرحلة، خ�صو�صًا 
من   oتنج مل  نف�صها  الدين  �صاح   sواأن
وتعر�س  ال�صابق،  النظام  ا�صطهاد 
وع�صائرها  وج��ه��ائ��ه��ا  م���ن  ال��ك��ث��ر 

للتنكيل

 º¡يëمر�س ºع~d •باbأÓd ≈Ÿعا ∂æH
‘ �fتîاHاä مüسر 

ال�صويدية  بالعا�صمة  االأقباط  االأعمال  رجال  من  جمموعة  اأ�ص�س 
»ا�صتوكهومل« �صركة ا�صتثمارية الطاق اأول بنك قبطي عاملي حتت ا�صم 
»انرتنا�صيونال ايجيبت وان بنك« براأ�صمال مبدئي ي�صل اإىل 100 مليون 
اأعمال م�صريون باملهجر  للبنك رجال  املوؤ�ص�صة  يورو، وي�صاهم بال�صركة 

من اأملانيا والنم�صا وال�صويد وهولندا واأمريكا باال�صافة اإىل م�صر.
ل�صحيفة  العاملي  القبطي  للبنك  املنتدب  الع�صو  عبود  جوزيف  واأكد 
االعمال  رج��ال  من  عدد  اليه  ان�صم  اجلديد  البنك  اأن  »روزاليو�صف« 
امل�صلمني باملهجر ، نافيا اأن يكون البنك تابعا الي جهة دينية م�صيحية اأو 

كن�صية ، موؤكدا انه جهة ا�صتثمارية فقط.
واأ�صار البيان الر�صمي للبنك القبطي انه �صيدعم احلمات االنتخابية 
يف  �صيا�صية  ثقافية  دورات  خال  من  وم�صاعدتهم  م�صر  يف  لاقباط 
املالية  وامل�صاعدات  الدعم   Ëتقد ايل  باال�صافة  املحافظات  خمتلف 
يف  الدميقراطية  ودع��م  االنتخابية  احلمات  يف  امل�صريني  لاقباط 

م�صر.

Jوf�سيو¿ H ¿hO~æjاdت~d� πNق£ر… 
 ºgOÓH ¿hDسو� ‘ (رaسا�d�)

التون�صيني  ع�صرات  نظم   
تتقدمهم �صخ�صيات �صيا�صية 
املدين  املجتمع  عن  وممثلون 
وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم���ام 
تنديدًا  بتون�س  قطر  �صفارة 
بتدخل دولة قطر يف �صوؤون 

تون�س الداخلية.
�صعارات  املحتجون  ورف��ع 
تندد باأمر قطر ال�صيخ حمد 
بن خليفة اآل ثاين ومبا قالوا 

انه »تدخل �صافر« لدولة قطر يف ال�صاأن التون�صي. 
وقال ع�صام الراجحي موؤ�ص�س جمعية »�صباب الثورة« اإن »دولة قطر 
�صيا�صية  اأجندة  لفر�س  وت�صعى  التون�صية  ال�صيا�صة  يف  التدخل  حتاول 
بعد اأن فر�صت اأجندة اإعامية عرب قناة اجلزيرة، اإنها تت�صرف كما لو 
اأنها دولة قوية معنية مب�صاغل التون�صيني« م�صيفًا »نحن ب�صفتنا �صباب 
دعم  على  تكف  اأن  وعليها  �صيادة  ذات  دولة  تون�س  اإن  لها  نقول  الثورة 

االإ�صاميني والرتويج لهم، يكفيها ما فعلت يف ليبيا«.
وتابع الراجحي »جئنا هنا اأمام ال�صفارة لنقول لدولة قطر اأن تون�س 

يف غنى عن ا�صتثماراتها الأنها تريد ر�صوة �صعب ال يقبل الر�صوة«.
واجلي�س  االأم��ن  قوات  لكن  ال�صفارة  اقتحام  املواطنني  احد  وح��اول 
التي عززت تواجدها يف حميط ال�صفارة منعته من ذلك فيما حاول احد 

املواطنني انتزاع العلم القطري.
على  احتجاجًا  »جاءت  االحتجاجية  الوقفة  اإن  بكار  �صو�صن  وقالت 
حركة  رئي�س  زي��ارة  اأن  م�صيفًا  التون�صي«  ال�صاأن  يف  قطر  دويلة  ح�صر 
الأمر  بيعة  هي  »اإمنا  املا�صي  االأ�صبوع  للدوحة  الغنو�صي  را�صد  النه�صة 

قطر«.
اأثارت  باأمرها  خالها  التقى  التي  قطر  اإىل  الغنو�صي  زي��ارة  وكانت 
ر�صالة  الزيارة  يف  راأت  التي  واالإعامية  ال�صيا�صية  االأو�صاط  يف  جداًل 
اخلليج  دول  راأ�صها  وعلى  االأط��راف  من  عدد  اإىل  اإر�صالها  الغنو�صي  اأراد 

والواليات املتحدة.
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 ..kيائ�صا اأ�صبح  الأ�صد  نظام  وا�صنطن: 
باملعار�صة  لالعÎا±  م�صتعدون  وباري�س: 

وزارة  با�صم  املتحدثة  اأعلنت 
»فيكتوريا  االأمريكية  اخلارجية 
اأ�صبح  ال�صوري  النظام  اأن  نوالند« 
العقوبات  تاأثر  ازدي��اد  مع  يائ�صا 
م�صرة  للنظام،  املايل  الو�صع  على 
عدد  ازدي��اد  اإىل  نف�صه  الوقت  يف 

ال�صباط الفارين.
ومن جهته، قال وزير اخلارجية 
مبادرة  اإن  جوبيه  اآالن  الفرن�صي 
�صوريا  يف  للحل  العربية  اجلامعة 
العربية  ال��دول  ان  م��وؤك��دا  ماتت، 
جت��اه  ك���ربى  م�����ص��وؤول��ي��ة  تتحمل 
ممار�صة  وعليها  �صوريا  يف  الو�صع 
�صغوط كبرة على دم�صق، كما على 
اإمكانيات  من  لها  ملا  دور  لعب  تركيا 

كبرة للتاأثر على دم�صق.
ون����ظ����راءه  ان�����ه  اىل  وا�����ص����ار 
�صلة  فر�س  �صيدر�صون  االوروبيني 
عقوبات اقت�صادية ومالية جديدة 
املقبل يف  على �صوريا يف اجتماعهم 
اأن باري�س م�صتعدة  بروك�صل، معلنا 
لاعرتاف باملجل�س الوطني ال�صوري 

�صريطة تنظيم انف�صهم
»ار�صاد  ق��ال  مت�صل،  �صياق  ويف 
ال�صيا�صي  امل�صت�صار  ه��ورم��وزل��و« 
احلكومة  اإن  ال���رتك���ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
الرتكية قد تتخذ اإجراءات معينة 

حلماية املدنيني ال�صوريني، واأو�صح
»العربية«  قناة  مع  مقابلة  يف 
ال��ق��درة ع��ل��ى ذل���ك م��وج��ودة،  اأن 

اأن  وا�صاف  املهم،  هو  الغطاء  لكن 
املجتمع  �صيتخذها  اج��راءات  ثمة 
الدول  جميع  بها  و�صتلتزم  الدويل 

مبا فيها تركيا.
احلكومة  بان  هورموزلو  وا�صاف 
للحد  اج���راءات  �صتتخذ  الرتكية 
�صوريا  اىل  االأ�صلحة  و���ص��ول  م��ن 

ال�صتعمالها �صد املدنيني.

العربية،  املبادرة  يخ�س  وفيما 

قال هورموزلو ان احلكومة الرتكية 

ال�صورية.  احلكومة  موقف  تنتظر 

واأ�صاف ان تركيا فقدت االمل يف ان 

اجراءات  ال�صورية  القيادة  تتخذ 

معينة للحد من ا�صتخدام العنف.

ل�صان  على  اأبدت  فقد  رو�صيا  اأما 

الفروف  �صرغي  خارجيتها  وزي��ر 

خا�صة  العنف،  ال�صتمرار  قلقها 

 Çان باده ال ترب معلنا  يف حم�س، 

ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وري مم��ا ي��ح��دث يف 

ال�صارع.

وم����ن ج��ه��ت��ه ا���ص��ت��ب��ع��د وزي���ر 

هي≠«  »وليام  الربيطاين  اخلارجية 

خيار التدخل الع�صكري �صد �صوريا 

الدولية  ال�صغوط  تعزيز  مف�صا 

لوقف قتل املتظاهرين.

QاæjO ¿700 مليو `d� âبgP øj�
!!..øgÒZ ‘ �hQhO !!?? ¿�لو¡H اj 

االو�����ص����اط  ت���ت���ن���اق���ل   -   
معلومات  عمان  يف  ال�صيا�صيه 
مفادها ان ملف برنامج التحول 
حا�صرا  �صيكون  االق��ت�����ص��ادي 
ال��ربمل��ان ويف  ب��ق��وة حت��ت قبة 
عطلة  بعد  اي�صا  الرابع  الدوار 

عيد اال�صحى.
وي����ح����ق����ق خم���ت�������ص���ون يف 
الربنامج  ام��وال  توزيع  كيفية 
امل�صاعدات  على  اعتمد  ال��ذي 
رئي�س  عليه  وا�صرف  االجنبية 
الدكتور  امللكي اال�صبق  الديوان 
كان  حينما  اهلل  عو�س  با�صم 

اقت�صاديا خا�صة يف دعم  املحلي  املجتمع  ، على تنمية  للتخطيط  وزيرا 
املناطق ال�صغرة وحتويلها من جيوب فقر اىل دوائر منتجة.

ويرتكز التحقيق يف هذا امللف على معرفة ا�صباب ف�صل هذا الربنامج 
اهدافه  حتقيق  يف  اردين  دينار  مليون   700 عن  خم�ص�صاته  زادت  الذي 
جهات  تنفيع  مت  اذا  وفيما  االم��وال  هذه  عليه  �صرفت  التي  واالوج��ه 
خ�ص�س  الذي  التنموي  امل�صروع  هذا  اهداف  ح�صاب  على  خا�صة  لغايات 

ملكافحة الفقر والبطالة.
اوراق امل�صروع ووفق ما وردت اىل رمالنا ا�صبحت �صبه كاملة يف الربملان 
بدء  اع��ان  على  حاليا  متوقفة  امل�صروع  حقيقة  وان  الرابع  وال���دوار 
خال  االردن  يف  كبرا  جدال  اثار  الذي  امللف  هذا  يف  الر�صمي  التحقيق 

ال�صنوات القليلة املا�صية.

حكاية »خناقة الن�صوان« ال�صهية بني �صهى عرفات وليلى بن علي
لندن - كمال قبي�صي 

التي  الدولية  التوقيف  م��ذك��رة  بعد 
االإثنني  اأم�س  التون�صي  الق�صاء  اأ�صدرها 
من  ال�صريع  ونفيها  ع��رف��ات،  �صهى  بحق 
وموجباتها  حيثياتها  يف  ورد  مل��ا  مالطا 
»العربية. ت�صتعيد  بالف�صاد،  لها  تهم  من 
بني  �صهرة  ن�صوان«  »خناقة  اأر�صيف  نت« 
يا�صر  الراحل  الفل�صطيني  الرئي�س  اأرملة 
عرفات، وغرميتها ليلى بن علي، املخلوعة 
بن  العابدين  زي��ن  التون�صي  الرئي�س  مع 

علي.
درج��ة  اإىل  �صهرة  ك��ان��ت  واخل��ن��اق��ة 
ال�صفر  اإىل  �صريعًا  و���ص��ل  ���ص��داه��ا  اأن 
روب��رت  تون�س،  ل��دى  ال�صابق  االأمريكي 
يف  تفا�صيلها  اأه����م  ف�����ص��ج��ل  ج���ودي���ك، 
بعد  فيما  ك�صفها  دبلوما�صية  برقية 
املعروف  الدبلوما�صية  الربقيات  �صياد 
على  نار  من  االأ�صهر  »ويكيليك�س«،  با�صم 
�صهى  بتفا�صيلها بني  واأورد اخلناقة  علم، 
ليلى  يلقبون  كانوا  كما  قرطاج«،  و«اأمرة 

الطرابل�صي.
بهزمية  انتهت  الن�صائية  اخلناقة  تلك 
�صهى عرفات بال�صربة القا�صية، ف�صحبوا 
اأغرا�صها  ورموا  التون�صية  اجلن�صية  منها 
من  وط��ردوه��م��ا  وابنتها،  ه��ي  ال�صارع  يف 
الرئي�س  اأرملة  فيها  خ�صرت  التي  الباد 
ومعه  الكثر،  امل��ال  الراحل  الفل�صطيني 
بديًا  وطنًا  تون�س  من  تتخذ  باأن  االآم��ال 

لها والبنتها يتيمة االأب.
الربقية  يف  ج��ودي��ك  ال�صفر  وك��ت��ب 
الثاين  نوفمرب/ت�صرين   16 يوم  املوؤرخة 
بتون�س  الر�صمية  اجل��ري��دة  اأن   ،2007
العام  ذل��ك  اأغ�����ص��ط�����س/اآب   7 يف  ن�صرت 
يف  و�صادر   1976  ��  2007 رقمه  مر�صومًا 
عبارة  يت�صمن  وك��ان  اأغ�����ص��ط�����س/اآب،   2
اجلن�صية  »اإ�صقاط  وه��ي  فقط،  واح��دة 
التون�صية عن �صهى عرفات«، والتي ح�صلت 
عليها قبلها بعام هي وابنتها زهوة، البال≠ 

عمرها االآن 13 �صنة.
يف الربقية اأي�صًا اأن �صهى ف�صرت لل�صفر 
اأ�صباب ما جرى لها، وذكرت باأنه كراهية 
علي،  بن  زوجة  لها  تكنها  كانت  �صخ�صية 

بي  فعلته  ما  اأ�صدق  ال  »اأك��اد  له:  وقالت 
و���ص��ادروا  �صيء  ك��ل  خ�صرت  فقد  ليلى، 
نقل  وثائق  بتزوير  حتى  بتون�س،  اأماكي 
امللكية«، وفق ما ذكر على ل�صانها جوديك، 
الذي و�صع حا�صية بالوثيقة ذكر فيها اأن 
يعادل 3 مايني  ما  اأرملة عرفات خ�صرت 
»مدر�صة  يف  ا�صتثمرتها  دوالر  األف  و500 
فيه  كانت  م�صروع  وهو  الدولية«،  قرطاج 

�صريكة لليلى بن علي.
هذه بادنا ونت�صرف بها كما ن�صاء

اأرملة  اأن  »اخل��ن��اق��ة«،  اأر���ص��ي��ف  وم��ن   
بنك  م��ن  ق��ر���س  ع��ل��ى  ح�صلت  ع��رف��ات 
األف دينار  التون�صي قيمته 300  االإ�صكان 
ت�صدده  باأن  م�صروطًا  باملدر�صة،  لت�صارك 
الفرن�صي  ال�صفر  واأن  �صنوات،   5 خ��ال 
اإح��دى  يف  بها  ات�صل  غالييه  دي  �صرج 
املرات واأخربها باأن لديه معلومات �صدها 
وفيها تهمة لاثنتني  ليلى بن علي،  و�صد 
فرن�صية  م��در���ص��ة  الإغ���اق  بالتخطيط 
تتمكن  لكي  العا�صمة،  تون�س  يف  �صهرة 

مدر�صتهما من النجاح.
واأبلغتها  بليلى  �صهى  ات�صلت  و�صريعًا 
عليها  ف��ردت  الفرن�صي،  ال�صفر  بغ�صب 
�صريكتها يف ذلك الوقت باأنه ال عاقة له 
بها كما  ونت�صرف  »فهذه بادنا  باملو�صوع، 
على  لل�صفر  �صهى  نقلت  ما  بح�صب  ن�صاء«، 
االأمريكية  الربقية  اأوردت  ثم  ل�صانها. 
طلبت  »عندئذ  فيها:  قالت  ل�صهى  عبارة 
املدر�صة«،  يف  ك�صريكة  اال�صتمرار  ع��دم 

وفق تعبرها.
ال�صفر  عنها  حت��دث  ال��ت��ي  وامل��در���ص��ة 
خططتا  و�صهى  ليلى  اإن  وق��ال  الفرن�صي، 
الإغاقها لكي ينجح م�صروعهما امل�صرتك، 
�صهى  الربيئة  بوعبديل«  »مدر�صة  ه��ي 
راجعته  ما  بح�صب  ق�صيتها  من  عرفات 

»العربية.نت« من تفا�صيل اخلاف. 
فقد ثبت اأن ليلى الطرابل�صي هي التي 
املحتملة  املناف�صة  ملنع  اإغاقها  ق��ررت 
�صهى  واأن  الدولية«،  قرطاج  »مدر�صة  مع 
ت��ف��ع��ل، »الأن  ب���اأن ال  اإق��ن��اع��ه��ا  ح��اول��ت 
املناف�صة بنهاية املطاف هي ل�صالح املدر�صة 
اجلديدة«، وفق ما قالت لل�صفر االأمريكي، 

 4 قبل  الدبلوما�صية  برقيته  يف  و�صمنه 
�صنوات.

بنفي  م�صتمرة  عرفات  �صهى  زالت  وما 
ال�صراكة،  ف��ك  بعد  باملدر�صة  عاقتها 
وم�صتمرة بالقول اإنها تنازلت عنها ر�صميًا 
ليلى  اأخ��ت  ابنة  وهي  حمجوب،  الأ�صماء 
اأوفدت  اأن  بعد  مت  التنازل  واأن  علي،  بن 
رجاء  مبحا�صبتها،  اإليها  الطرابل�صي  ليلى 
فوقعت  التنازل،  وثيقة  ومعها  ا�صماعيل، 
كل  وفقدت  الطويل  عرفات  �صهى  عليها 
 30 لها  اأع��ادوا  بعدها  ومن  فيها،  اأ�صهمها 
األف دينار كانت �صددتها من قيمة القر�س 
م�صوؤولية  عنها  ليلى  وحتملت  للبنك، 

القر�س بكامله.
خرات  لنهب  كالع�صابات  متكاتفون 

الباد
وكتب ال�صفر اأي�صًا �صيناريو اآخر ل�صبب 
اخلناقة الن�صائية التي اأ�صبحت االآن من 
قارة لقارة بني الغرميتني اللدودتني، وهو 
اأن �صهى عرفات جلاأت يف اإحدى املرات اإىل 

القذايف طالبة مبلغًا من املال، فقام العقيد 
ال��راح��ل ووب���خ زي��ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن علي 
عرفات،  الأرملة  الكايف  امل��ال  تاأمني  لعدم 
التون�صي،  للرئي�س  حرجًا  �صبب  ما  وه��و 
اإىل غ�صب كانت  وحتول احلرج فيما بعد 
عن  التون�صية  اجلن�صية  اإ�صقاط  نتائجه 
مالطا  يف  حاليًا  املقيمة  ع��رف��ات،  اأرم��ل��ة 
على  االأحيان  بع�س  يف  منها  ت��رتدد  التي 

باري�س.
ال�صفر  ذك��ره  ثالث  �صيناريو  وهناك 
وي�صعب  ل��ل��خ��اف،  ك�صبب  برقيته  يف 
ت�صديقه، وهو اأن �صهى توارت عن االأنظار 
هاربة من تون�س بعد ح�صولها على كمية 
الطرابل�صي  ليلى  اأ�صرة  اأ�صول  من  كبرة 
اأن  وهو  راب��ع،  �صيناريو  روى  كما  املالية. 
بعد  بداأ  الغرميتني  بني  الن�صائي  داء  pالع
ال�صري ببلح�صن  �صهى عرفات  »ف�صل زواج 
لليلى بن  ال�صقيق االأكرب  طرابل�صي«، وهو 

علي.
ومل جتد �صهى، بح�صب الوارد بالربقية، 

اأي حرج يف اإباغ ال�صفر يف اإحدى املرات 
واأف��راد  وزوجته  التون�صي  الرئي�س  ب��اأن 
الع�صابات  كاأفراد  متكاتفني  عائلتيهما 
متنوعة  ال��ف�����ص��اد  م��ن  ع��ام��ة  �صبكة  يف 
الن�صاطات وممعنة يف نهب خرات الباد، 
ابنه  مع  يلعب  وقته  يق�صي  علي  بن  »واأن 
هي  الل�صة  زوجته  منه  تطلبه  ما  ويفعل 
البلد«،  ل�صرقة كل ذي قيمة يف  وعائلتها 

وفق تعبرها.
الن�صائية«  »اخلناقة  اأر�صيف  يف  كما 
برقية  يف  ي���رد  مل  خ��ام�����س  ���ص��ي��ن��اري��و 
وهو  للخاف،  ك�صبب  االأمريكي  ال�صفر 
لكن  بالتاأكيد،  ت�صديقه  ي�صعب  �صيناريو 
ليلى  اأن  وهو  تداولته،  التون�صية  االأل�صن 
ل�صهى  عاقات  من  ارت��اب��ت  الطرابل�صي 
تون�س،  يف  الفرن�صية  ال�صفارة  مع  عرفات 
باري�س  يف  امل��ول��ودة  ابنتها  اأن  باعتبار 
يف  فو�صعتها  الفرن�صية،  اجلن�صية  حتمل 
ووقعت  باملطبات،  املليء  اخلافات   ñمنا

�صهى يف الفخ الطرابل�صي وكان ما كان.
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ـــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز ب ــــــالل  ــــارم والأمـــــــــــي ط ـــم خـــمـــ�ـــصـــة حــــ�ــــص ـــه ـــن م الــــــعــــــامل,  ـــوى  ـــت ـــص ـــ� م ــــاk عـــلـــى  ــــي ـــــى 50 عــــرب اأغـــــن
باأ�صماء  قائمة  و�صع  اأب��دًا  ال�صهل  من  لي�س 
م�صتوى  على  ث��راًء  العربية  ال�صخ�صيات  اأكرث 
كلمة  هي  »ال�صفافية«  تكون  ولرمبا  ال��ع��امل. 
لي�صت  الكلمة  هذه  اأن  غر  املنطقة،  يف  ال�صر 
فيها.  املتنفذه  الرثية  للطبقة  بالن�صبة  �صهلة 
 50 باأغنى  القائمة  ه��ذه  و�صع  ا�صتغرق  لقد 
عربيًا نحو 6 اأ�صهر من البحث امل�صني وال�صاق، 
يف اأ�صماء 500 مر�صح، واأي�صًا يف مراقبة اأ�صواق 
اأثرياء  اأ�صماء  اإدراج  عدم  راعينا  وقد  امل��ال. 
العائات امللكية اأو املالكة اأو حتى ال�صيا�صيني، 
يف قائمتنا هذه، با�صتثناء �صاحب ال�صمو امللكي 
اململكة  �صركة  رئي�س  طال  بن  الوليد  االأم��ر 
�صنع  من  هي  ثروته  كل  اأن  باعتبار  القاب�صة، 
الذات. ولقد دخل قائمة االأغنياء لهذا العام 
�صيء،  على  دل  اإن  وه��ذا  ج��دي��دًا،  ا�صمًا   24
لي�س  اأو  فيه،  يبقى  ال  قد  زمن  على  يدل  فانه 
على  غنى  االأغنياء  فيه  يزداد  اأن  بال�صرورة، 

الدوام.
 . االأمر الوليد بن طال )1(

4^20 مليار دوالر
ال�صعودية

لل�صنة ال�صابعة على التوايل، ت�صدر �صاحب 
الئحة  طال  بن  الوليد  االأم��ر  امللكي  ال�صمو 
الوليد  االأم��ر  وا�صل  حيث  عربيًا،   50 اأغنى 
وزي��ادة  التيار  عك�س  ال�صباحة  ملفت  ب�صكل 
من  باأكرث  املا�صية   12 االأ�صهر  خ��ال  ثروته 
دوالر  مليار   20^4 ثروته  لتبل≠  دوالر  مليار   2

مقابل 18 مليار دوالر يف العام املا�صي.
مير  التي  احلرجة  الفرتة  من  الرغم  على 
فيها االقت�صاد العاملي، والتي تعترب االأخطر يف 
اأنه  يبدوا  الوليد  االأمر  فان  احلديث،  التاريخ 
�صنوات قادمة  لعدة  االأغنياء  �صيت�صدر قائمة 
نظرًا الجنازاته املميزة يف عامل املال واالأعمال 
وقد  والعاملي.  واالإقليمي  املحلي  ال�صعيد  على 
فئات،   5 اإىل  الوليد  االأم��ر  ث��روة  تق�صيم  مت 
اأولها االأ�صهم املتداولة يف االأ�صواق املالية والتي 
القاب�صة،  اململكة  �صركة  مظلة  حتت  تن�صم 
مظلة  خ���ارج  الرئي�صية  ال�����ص��رك��ات  وثانيها 
بي  اإل  حمطة  وبالتحديد  القاب�صة،  اململكة 
تقدر  والتي  االإعامية،  روتانا  وجمموعة  �صي 
ن�صاطات  اإىل  باالإ�صافة  دوالر،  مليار   1^6 ب� 
دوالر.  مليون   11 مبقدار  الهند�صة  جم��ال  يف 
يف  طال  بن  للويد  التابعة  العقارات  وج��اءت 
الفئة الثالثة مببل≠ وقدره 196^3 مليار دوالر، 
وت�صمنت الفئة الرابعة اأ�صوال رئي�صية اأخرى 
وت�صكل  دوالر،  مليار   1^679 ب�  فقيمتها  تقدر 
و�صائل املوا�صات اخلا�صة باالأمر جزءًا كبرًا 
منها )822 مليون دوالر( مبا يف ذلك الطائرات 
ت�صكيلة  في�صمل  تبقى  م��ا  اأم���ا  وال�����ص��ي��ارات، 
اإىل  بن طال،  الوليد  التي ميتلكها  املجوهرات 
يف  وح�ص�س  فرن�صي  ميناء  يف  ا�صتثمار  جانب 
الفئة  وت�صمل  وفل�صطينية،  لبنانية  �صركات 
اأموااًل نقدية موجودة  الوليد  اخلام�صة لرثوة 

يف عدة بنوك.
وقد تاأ�ص�صت اململكة القاب�صة على يد االأمر 
من  واح��دة  اليوم  وهي   ،1980 عام  يف  الوليد 
من  تنوعًا  واأكرثها  العامل  يف  ال�صركات  اأك��رب 
اململكة  يف  �صواء  اخلا�صة  اال�صتثمارات  حيث 
ويف  االأو�صط  ال�صرق  اأو  ال�صعودية،  العربية 
اململكة  حمفظة  وت��رتك��ز  ع��امل��ي��ة.  ���ص��رك��ات 
 3 على  اأ�صا�صي  ب�صكل  اال�صتثمارية  القاب�صة 
قطاعات اقت�صادية رئي�صية ذات منو جوهري 
اخلدمات  قطاعات   : وه��ي  حقيقية  وقيمة 
و�صركات  وال��ف��ن��ادق،  وامل��ال��ي��ة،  امل�����ص��رف��ي��ة 
ال�صركة  ول��دى  وال��ع��ق��ارات.  ال��ف��ن��ادق،  اإدارة 
واالإع���ام  التقنية  بقطاعات  اهتمام  اأي�صًا 
اال�صتهاكية  واملواد  وال�صياحة،  واالت�صاالت، 
وقطاع  التجزئة،  وجتارة  ال�صحية،  والرعاية 
اال�صتثمارية  املحفظة  وت�صمل  ال�صناعة. 
اأ�صماء جتارية متميزة مبا فيها، �صيتي غروب، 
رافلز  ف��رم��ون��ت  امل��ال��ي��ة،  ���ص��ام��ب��ا  جم��م��وع��ة 
وفنادق  �صيزونز،  فور  فنادق  الدولية،  للفنادق 
 Ëومنتجعات موفنبيك، ونيوز كوربوري�صن، وتا
وورف  )ك��ن��اري  للعقارات  ب��رد  و�صون≠  ورن���ر، 
باكارد،  وهيولت  غامبل،  اآند  وبروكرت  لندن(، 

واأي�صتمان  دي��زين،  وال��ت  و�صركة  وم��وت��وروال، 
كوداك باالإ�صافة اإىل اأن�صطة ال�صركة املحلية، 
امل�صاهمة  ال�صركات  يف  اأن�صطتها  وخ�صو�صًا 
وتطوير  تنمية  يف  وم�صاهمتها  اململكة،  يف 
واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  االأ�صواق 
حيث ت�صكل هذه القطاعات االأربعة 90 % من 
حمفظة ال�صركة اال�صتثمارية. وتعترب �صركة 
اململكة القاب�صة اليوم اأحد اأكرب امل�صتثمرين يف 
امل�صتثمرين  واأكرب  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

العرب يف الواليات املتحدة.
2. حممد بن عي�صى اجلابر )2(

12 مليار دوالر
ال�صعودية

بن  حممد  اال�صتثنائي  االأعمال  رجل  وا�صل 
عي�صى اجلابر احتال املرتبة الثانية يف قائمة 
االأغنياء العرب برثوة قدرت ب� 12 مليار دوالر. 
اجلابر �صنع نف�صه بنف�صه من خال �صرة مهنية 
ع�صاميته  على  معتمدًا  ب��االجن��ازات  حافلة 
وتنت�صر  واالأع��م��ال،  امل��ال  ع��امل  وخ��ربت��ه يف 
التي  اجلابر.  اآي  بي  اإم  موؤ�ص�صة  ا�صتثمارات 
والواليات  االأو�صط  وال�صرق  اأوروب��ا  يف  ميلكها 
�صركة  املجموعة  وت�صم  االأمريكية.  املتحدة 
وفنادق  العماقة،  العقارية  العاملية  ج��داول 
كبرة  اأ�صواطا  قطعت  التي   ،JJW ومنتجعات 
خال الع�صرين �صنة املا�صية، وت�صم بع�صا من 
 ubre مثل  اأوروب��ا  يف  التاريخية  املعامل  اأ�صهر 
واأوتيل   .cool La Ttremoille Hotel
بازا ال�صهر، ويتواجد االأثنان يف قلب مدينة 
�صان  يف  اجلولف  منتجعات  ووميلك  باري�س، 

لورنزو يف اجلراف، وجراند هوتيل فيينا.
 Lakes املجموعة  افتتحت  مار�س2010  يف 
بحرة  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ة   Hitel and Spa
 Portschach مدينة  يف   Worthersee
امل��ن��اط��ق اخل��اب��ة ع��ل��ى ج��ب��ال االل��ب  ذات 
من  االأول  ال��رب��ع  يف  النم�صاوية.  اجلهة  م��ن 
على  ا�صتحواذها  عن  املجموعة  2011�صتعلن 
ثاث  يف  فنادق  ت�صم  �صخمة  فندقية  �صركة 

مدن اأوروبية رئي�صية.
وقام  االإن�صاين  للعمل  بحبه  اجلابر  يعرف 
املوؤ�ص�صات  بع�س  يف  درا���ص��ي��ة  منحًا   Ëبتقد
التعليمية التي تعترب من بني االأف�صل يف العامل 
عن طريق موؤ�ص�صته اخلا�صة »موؤ�ص�صة اإم بي اآي 
ملعهد  املوؤ�ص�س  الراعي  هو  واجلابر  اخلرية«. 
االأفريقية  للدرا�صات  االأو�صط  ال�صرق  لندن 
وال�صرقية يف لندن.وقدم اأي�صًا تربعات �صخية 
الإن�صاء مبانm جديدة لكلية دار احلكمة يف جدة 
ويف كلية كولرب�س كري�صتي يف اململكة املتحدة يف 
جامعة اأك�صفورد مبنى يحمل ا�صمه. كما يحمل 
ا�صمه عدة مدرجات يف جامعة UCL وغرها 
اأكرب �صركات  وجمموعة اأجوا وهي واحدة من 
االأغذية يف ال�صرق االأو�صط، اإ�صافًة اإىل �صركة 
حقول  خلدمات  الدولية  ال�صركة  كونتينتوال، 
لها  وال��ت��ي  النفطية  امل���وارد  واإدارة  النفط، 
املتحدة.  واململكة  املتحدة  الواليات  يف  مكاتب 
يرتكز اهتمام اجلابر على ا�صتثماراته يف قطاع 
الفنادق، التي تو�صع بها يف العام 2008 عندما 
ا�صتحوذ على منتجعات يف الربتغال واأعلن عن 
خطط م�صاريع طموحة عدة يف النم�صا وفرن�صا 
واململكة املتحدة. ويف عام 2008، قامت �صركة 
 1 االإجمالية  قيمته  بلغت  با�صتثمار  اآي  بي  اإم 
متميزين  برجني  لبناء  م�صروع  يف  ي��ورو  مليار 
ي�صكان معلما جتاريا يف �صواحي باري�س »ليتور 
دي ليفالوي«. ويتاألف كل منهما من 38 طابقا 
من  م�صرتكة  ق��اع��دة  م��ع  م��رتا   164 ب��ارت��ف��اع 
امل�صروع  االأر�صي.ويعد  الطابق  من  م�صتويني 
ال�صنوات  يف  اال���ص��ت��ث��م��ارات  اأه���م  م��ن  واح���دا 
بالو�صط  املحيطة  ال�صواحي  يف  املقبلة  الع�صر 
الباري�صي. ويقع امل�صروع على �صفاف نهر ال�صني 
من  م��رب��ع  م��رت  األ���ف   85 نحو  وي�صم  ال�صهر، 
 35( غرفة   400 ي�صم  فخما  وفندقا  املكاتب، 

األف مرت مربع(.
3. عائلة العليان )6(

9^11 مليار دوالر
ال�صعودية

العليان  �صليمان  اأ�ص�صها  العليان  جمموعة 

نقل بري تعمل يف  ك�صركة  بداأت  �صنة 1947. 
اإطار بناء خطوط التاباين. ويف 1954 اأطلق 
وطورت  عامة،  جتارة  �صركة  العليان  �صليمان 
املطاعم،  لي�صمل  النفطية  الطفرة  مع  ن�صاطها 
والبا�صتيك،  وال����ورق،  االأغ��ذي��ة،  و�صناعة 
اأكرب  لت�صبح  تطورت  التي  التاأمني  اإىل  اإ�صافًة 
�صركة تاأمني واإعادة التاأمني يف املنطقة. متتلك 
املجموعة اليوم اأكرث من 50 �صركة، ولها ح�صة 
كبرة يف مت اليف، وفر�صت بو�صتون واأمريكان 
املجموعة  ملكية  وتعود  جروب.  انرتنا�صيونال 
التي تقدر باملليارات اإىل زوجة �صليمان واأبنائه 

االأربعة خالد وحياة وحذام ولبنى.
�صوي�س،  ك��ري��دي��ه  يف  ال��ع��ل��ي��ان  وت�صتثمر 
 %  3^6 اإىل  املا�صي  اأكتوبر  يف  ح�صتها  ورفعت 
لاأ�صهم امل�صجلة و4^3 % �صندات اإلزامية قابلة 
يف  موفقة  غر  ال�صفقة  ه��ذه  ب��دت  للتحويل. 
ن�صف  اإىل  ال�صهم  �صعر  انخف�س  حيث  البداية 
�صعره عند ال�صراء يف �صهر مار�س/اآذار من العام 
ح�صة  واأ�صبحت  اليوم  ارتفع  ولكنه   ،2009
�صعرًا  العائلة  دفعته  مما  اأكرث  ت�صاوي  العليان 

لهذه احل�صة.
فر�س  يف  البحث  العليان  �صركة  توا�صل 
التي  ال�صركة  طريق  عن  م�صر  يف  اال�صتثمار 
التي  دوالر  مليون   200 ح��وايل  فيها  ت�صتثمر 
القاب�صة  الفطيم  ماجد  جمموعة  مع  اأ�ص�صتها 
العليان  م��ن  ك��ل  ومتلك  تيليكوم.  واأورا���ص��ك��و 
منهما  لكل  ال�صركة  من   %  30 الفطيم  وماجد 
الباقي، وتعترب  اأورا�صكوم تيليكوم  بينما متلك 
هذه املرة االأوىل التي ين�صاأ فيها حتالف بني 3 

�صركات بهذا احلجم يف م�صر.
5. عائلة بن الدن )7(

8^9 مليار دوالر
ال�صعودية

ال�صركات  اأ�صخم  م��ن  الدن  ب��ن  جمموعة 
العاملة يف قطاع البناء واالإن�صاءات يف املنطقة 
مب�صاريع  ق��دم��ًا  مت�صي  وه��ي  العربي،  اخلليج 
�صخمة من خال جمموعة بن الدن. ويف حني 
اأعمال البناء يف املنطقة تباطاأً �صديدًا  �صهدت 
اأن  اإال  العاملية،  االقت�صادية  االأزم���ة  ب�صبب 
جمموعة بن الدن ال�صعودية تو�صعت جغرافيًا 
يف هذه الفرتة ب�صكل ملفت. وبداأت املجموعة 
اأ�صواًل تقدر ب� 300 مليون  اخلا�صة التي متلك 
دوالر النظر اإىل التو�صع خارج منطقة ال�صرق 
واحدة  هي  وال�صني  اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط 
املجموعة،  اإليها  تتطلع  التي  ال��وج��ه��ات  م��ن 
عاقاتها  لتوطيد  مميزة  بخطوات  قامت  وقد 
اخلا�صة  ال�صينية  ال�صركات  من  جمموعة  مع 

الكبرة واملوؤ�ص�صات احلكومة.
بن  حممد  اأ�ص�صها  ال��ت��ي  املجموعة  ك��ربت 
الهامة  ال�صركات  م��ن  واح���دة  لت�صبح  الدن 
اأولتها  عندما  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
يف  املقد�صة  االأرا���ص��ي  تو�صيع  مهمة  احلكومة 
مكة واملدينة. كما قامت املجموعة ببناء عدة 
ق�صور يف الريا�س وجدة للعائلة املالكة، وتولت 
بعد  القد�س  يف  االأق�صى  امل�صجد  ترميم  اأم��ر 

اإحراقه يف العام 1969.
الدن  ب��ن  ملحمد  االأك���رب  االب��ن  �صامل  ت��وىل 
والده  تركها  التي  املالية  االإمرباطورية  اإدارة 
املنية  وافته  اأن  اإىل   1968 ع��ام  وفاته  بعد 
اخلا�صة  طائرته  حتطم  ب��ح��ادث  االآخ���ر  ه��و 
 54 الدن  ب��ن  ملحمد   .1988 ع��ام  تك�صا�س  يف 
اأبنائه هم  ابنا وابنة من عدة زيجات، 13 من 

منهم  العائلة،  �صركة  اإدارة  اأع�صاء يف جمال�س 
واإ�صام ويحيى. وخلف بكر االبن  بكر وح�صن 
الثاين ملحمد، اأخوه �صامل كرئي�س لل�صركة التي 

توظف االآالف يف املنطقة.
العقاري  الذراع   2008 العام  يف  اأعلنت  وقد 
اإىل  ت�صل  متويل  خطط  عن  دب��ي  يف  لل�صركة 
 m190 مليار دوالر لبناء مدينتني جديتني يف كل
ويقدم  بج�صر.  وو�صلهما  وجيبوتي  اليمن  من 
على  دوالر  مليار   10 الدن  بن  حممد  بن  طارق 
�صيكلف  ال��ذي  للم�صروع  التمويل  م��ن  االأق���ل 
اأطلق  للخطة.  وفقًا  دوالر  مليار   200 حوايل 
االإعام العاملي على اجل�صر الذي �صي�صل اليمن 
»ج�صر  ا�صم  االأفريقي  القرن  على  بجيبوتي 
البناء  اأعمال  تبداأ  اأن  املفرت�س  ومن  القرن«. 
يف اأواخر العام احلايل و�صت�صتغرق حوايل 15 

عامًا، و�صتكلف 20 مليار دوالر.
6. نا�صر اخلرايف )3(

2^8 مليار دوالر
الكويت

ينظر اإىل عائلة اخلرايف على اأنها من اأرباب 
بل  فح�صب،  الكويت  يف  لي�س  واالأع��م��ال  امل��ال 
خال  من  العامل  يف  وحتى  اخلليج  منطقة  يف 
�صبكة متنوعة من امل�صاريع وال�صركات يف اأوروبا 
وتتمتع  االأو���ص��ط.  وال�صرق  واآ�صيا  واأفريقيا 
واالأعمال  املال  عامل  يف  عريق  بتاريخ  العائلة 
على  اإطاقها  منذ  عام   100 ال�  يناهز  ما  منذ 
يد حممد عبد املح�صن اخلرايف. ويتوىل جنله 
بينما  املجموعة،  عمليات  اإدارة  اخلرايف  نا�صر 
رئي�س  من�صب  اخل���رايف  جا�صم  اأخ���وه  ي�صغل 

جمل�س االأمة الكويتي.
وباالإ�صافة اإىل »اأمريكانا« تتوزع ا�صتثمارات 
وال��ط��ران  وال��ف��ن��ادق  ال�صياحة  يف  اخل���رايف 
الغذائية  خ�صو�صًا  ال�صناعة  ويف  وامل��ط��ارات، 
اإىل  باالإ�صافة  منها،  والهند�صية  والورقية 
والبرتوكيماويات  والغاز  املعلومات  تكنولوجيا 
واالأ�صمدة والزجاج وغرها. ويف القطاع املايل، 
ا�صتثمارية  اأذرع  خال  من  املجموعة  تن�صط 
كما  الوطنية.  اال�صتثمارات  �صركة  اأب��رزه��ا 
اأكرب  الوطني،  البنك  يف  م�صاهمة  للخرايف  اأن 
 10 اأول  ب��ني  وامل�صنف  ال��ك��وي��ت،  يف  م�صرف 
م�صارف عربية، واحلا�صل على اأعلى التقييمات 
بتنفيذ  املجموعة  تقوم  العاملية.  االئتمانية 
�صراتون  كفندق  �صورية  يف  م�صروعات  ع��دة 
حلب وفندق بلودان الكبر وت�صاهم املجموعة 

يف فندق فور �صيزونز.
اأما م�صر، فتتمتع باأكرب ح�صة من ا�صتثمارات 
نحو  ا�صتثمار  تت�صمن  التي  اخلرايف  جمموعة 
وم�صنع  علم  مر�صى  منطقة  يف  دوالر  ملياري 
للورق وم�صنع للحوا�صيب )الكومبيوتر( يخطط 
كي ينتج 300 األف جهاز �صنويًا، باالإ�صافة اإىل 
امتاكها لل�صركة امل�صرية - الكويتية القاب�صة 
مليون   250 م��ن  ب��اأك��رث  ا�صتثمارات  لها  التي 
واملوا�صر  والزجاج  البرتوكيماويات  يف  دوالر 

واالأ�صمدة والغاز.
7. �صعيد خوري )10(

7 مليار دوالر
فل�صطني

املقاولني  احت��اد  �صركة  خ��وري  �صعيد  ق��اد 
ب��داي��ة  اإىل  ت��ع��ود ج����ذور جن��اح��ات��ه��ا  ال��ت��ي 
يف  ال�صباغ  ح�صيب  و�صريكه  خل��وري  ناجحة 
يف  النفط  اأنابيب  تخزين  ملن�صاآت  عقد  اإح��راز 
�صركة البرتول العراقية، والذي تطلب العمل 
يف  بناء  �صركة  اأ�صخم  »بكتل«  جمموعة  مع 
حتالفا  خ��وري  عقد  ذل��ك،  عن  وف�صا  العامل. 
االأ�صواق  يف  رئي�صية  العبني  مع  ا�صرتاتيجيا 
تو�صعها  م��ع  ال�صركة  دخلتها  التي  االأخ���رى 
من   %  60 ميتلك  خ��وري  كان  فقد  التدريجي. 
ملكية  وتعود  الدولية  املقاولني  احتاد  �صركة 
توىل  اأن  خلوري  �صبق  �صباغ.  حل�صيب  الباقي 
�صندوق  حاكم  مثل  وعديدة  رفيعة  منا�صب 
رجال  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  العربي  النقد 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الفل�صطينيني  االأعمال 
وع�صو  غزة  يف  الفل�صطينية  الكهرباء  �صركة 
جمل�س االأمناء ملعهد الدرا�صات الفل�صطينية يف 
بروت وع�صو جمل�س االأمناء ملوؤ�ص�صة بيت حلم 

لاأبر�صية  االأمناء  جمل�س  وع�صو  وا�صنطن  يف 
ع�صو  وهو  الأوروب��ا.  االأرثوذك�صية  االإغريقية 
فخري يف معهد اإ�صÍ لدرا�صات ال�صرق االأو�صط 

اال�صرتاتيجية.
ولد �صعيد خوري يف مدينة �صفد يف فل�صطني 
عام 1923 الأب ثري ميلك الكثر من االأرا�صي 
وكان  طربيا.  بحرة  يف  ال�صمك  �صيد  وحقوق 
م�صتثمرا ناجحا وم�صاهما يف االأعمال اخلرية 
على غرار ابن عمه وابن حماه ح�صيب �صباغ. 
من  تخرجه  عقب  �صفد  اإىل  �صعيد  ع��اد  ث��م 
بناء  �صركة  ليوؤ�ص�س   1946 ع��ام  اجل��ام��ع��ة 
خا�صة به لكنه اأجرب على املغادرة عام 1948 
القوات  اإ�صرائيل و�صقوط �صفد بيد  عند قيام 
اليهودية. توىل رئا�صة �صركة احتاد املقاولني 
يف  بروت  يف  تاأ�صي�صها  يف  �صاهم  التي  الدولية 
بداية اخلم�صينيات مع ح�صيب �صباغ. عرف عن 
خوري جناحه يف تطوير تقاليد موؤ�ص�صاتية يف 
�صركة احتاد املقاولني الدولية خال تنفيذها 
خمتلف  يف  وجمزية  �صخمة  مل�صاريع  الناجح 
يف  رئي�صي  م�صاهم  اأن���ه  كما  املنطقة.  دول 
اأن�صاأت  وخارجها.  فل�صطني  يف  خرية  مبادرات 
�صركة احتاد املقاولني الدولية م�صاريع بارزة يف 
جماالت خمتلفة من �صجن اأبو غريب يف العراق 
وحتى  احلكم  ���ص��دام  ت��ويل  قبل   1969 ع��ام 
العا�صمة  وا�صنطن  يف  ريغان  رونالد  مطار  بناء 
واأفريقيا  وت��رك��ي��ا  اأذرب��ي��ج��ان  يف  وم�����ص��اري��ع 

واخلليج العربي.
8. عائلة بق�صان )دخلت حديثًا(

7 مليار دوالر
ال�صعودية

االأ����ص���ول  ذات  ب��ق�����ص��ان  اأ����ص���رة  ت��ن�����ص��ط 
املجاالت  من  العديد  يف  اليمنية  احل�صرمية 
والت�صدير  اال�صتراد  جمال  يف  خا�س  وب�صكل 
والفنادق والعقار و�صناعة امل�صروبات الغازية. 
ويف عام 2008 �صرعت جمموعة بق�صان بتنفيذ 
اأول م�صانع لها خا�صة باإنتاج وتعبئة امل�صروبات 
الغازية واملياه املعدنية بتكلفة اأولية 60 مليون 
دوالر يف حمافظة حلج اليمنية. اأن�صاأ عبداهلل 
العقاري  التطوير  م�صاريع  اأ���ص��خ��م  بق�صان 
لتطوير  املكا  درة  م�صروع  وه��و  بح�صرموت 
مرت  مليون  باأربعه  تقدر  االأر���س  من  م�صاحة 
مربع يف منطقة الريان وبتكلفه ت�صل اإىل نحو 

50 مليون دوالر.
ال�صياحي  ال�صكني  امل�����ص��روع  ه��ذا  وي�صمل 
اال�صتثماري على تنفيذ 10000 وحدة �صكنية 
جتاري  ومركز  اخلدمية  املرافق  من  العديد  و 
�صياحي  وم��رك��ز  ترفيهية  وم��دي��ن��ة  ح��دي��ث 
اإىل  باالإ�صافة  ثقايف  ومركز  �صينما  و�صالة 
ب�صع  وقبل  البحر.  و�صط  يف  ومارينا  م�صجد 
رجل  الفرن�صية  احل��ك��وم��ة  ك��رم��ت  ���ص��ن��وات 
بق�صان  عبداهلل  علي  واالقت�صادي  االأع��م��ال 
وذلك يف احتفال كبر اأقيم يف ق�صر االأليزيه، 
�صراك  جاك  الفرن�صي  الرئي�س  �صلمه  حيث 
فار�س  برتبة  ال�صرف  جوقة  و�صام  حينذاك 
وتعزيز  تطوير  يف  الكبرة  الإ�صهاماته  تقديرًا 

التعاون االقت�صادي بني البلدين.
9. عائلة الغرير )6(

52^6 مليار دوالر
االإمارات

ت�صم عائلة الغرير االإماراتية عددًا من اأبرز 
املحلية واالإقليمية،  ال�صاحة  ال�صخ�صيات على 
وياأتي يف مقدمتهم عبد العزيز الغرير، وهو من 
املعروفة  االإماراتية  االقت�صادية  ال�صخ�صيات 
ا�صمه  ارتبط  حيث  وعامليًا،  واإقليميًا  حمليًا 
�صخمة  ا�صتثمارية  ومب�صاريع  امل�صرق  بنك  ب� 
داخل االإمارات وخارجها. ويعترب عبد العزيز 
ال��غ��ري��ر واح���دا م��ن اأه���م رج���ال االأع��م��ال يف 
منطقة اخلليج واأحد اأبرز الرموز االقت�صادية 
يف العامل، حيث متكن من اإحراز مرتبة متقدمة 
االأع��م��ال جن��اح��ًا على  اأك��رث رج��ال  يف قائمة 
امل�صتوى الدويل، كونه يجمع بني معرفة وا�صعة 
ودراية  ومتطلباته  العربي  االأعمال  مبجتمع 
ومعطياته  العاملي  االقت�صاد  باأ�ص�س  عميقة 

ومتغراته.
يتبع العدد القادم
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Èانزال خطيب جمعة من على املن
 

غربة نيوز  -
ال�صيا�صية  للنا�صطة  مهاجمته  ب�صبب   
اليمنية الفائزة بجائزة نوبل لل�صام توكل 
ع�صرات  اأن��زل  العيد ،   خطبة  اأثناء  كرمان 
اإب  امل�صلني اأحد خطباء العيد يف حمافظة 
علي  من  �صنعاء  اليمنية  العا�صمة  جنوب 

املنرب 
و اأن الع�صرات من امل�صلني يف منطقة االأبعون مبديرية حزم العدين 
من  ومنعوه  املنرب  العيد من علي  باإنزال خطيب  قاموا  اإب  مبحافظة 

اإكمال اخلطبة بعد اأن قام مبهاجمة كرمان خال اخلطبة

ملاPا اليمن flتلف عن غيه?
- خراهلل خراهلل

اليمن لي�س �صوريا التي ت�صهد ثورة �صعبية حقيقية اعمق بكثر من كل 
الثورات العربية، نظرا اىل انها اقرب ما يكون اىل ما ح�صل يف ليبيا مع 
فارق ان املجتمع الدويل ال يزال مرتددا يف االقدام على خطوة حا�صمة 
ت�صبq يف اجتاه التخل�س من النظام. رمبا كان ذلك عائدا اىل ان املجتمع 
يدرك ان انقاذ النظام امل�صاب مبر�س ع�صال اقرب اىل امل�صتحيل من اي 
. بعد فرتة �صي�صتعيد ال�صعب  qصيء اآخر وان امل�صاألة م�صاألة وقت لي�س اال�
ال�صعيد  على  منه  حرم  الذي  الدور  لعب  على  والقدرة  حريته  ال�صوري 
اىل  ولي�س  ال  qاو احلياة  ثقافة  اىل  ينتمي  �صعبا  كونه  ب�صفة  االقليمي 
ت�صتخدم  �صعارات  انها  »املقاومة«.  او  »املمانعة«  نوع  من  امل��وت  �صعارات 
اال  حقيقية  مقاومة  ال  ان  وتاأكيد  وتدجينه  ال�صعب  قتل  اجل  من  فقط 
حريته  املواطن  ا�صتعادة  �صاأنه  من  ما  ولكل  نوعها،  يكن  ايا  لا�صاحات، 

وتوقه اىل ثقافة احلياة
غاية  يف  ل�صبب  اخ��رى  عربية  دول��ة  واي  اليمن  بني  املقارنة  ت�صعب 
جهة  من  معظمه  يف  القبلي  اليمني  املجتمع  طبيعة  اىل  عائد  الب�صاطة 
وطبيعة النظام القائم من جهة اخرى. انه نظام �صبه دميوقراطي يوؤمن 
النيات  للتطوير يف حال �صفاء  يزال قابا  بالتعددية احلزبية كان وال 
التي  العميقة  ويف حال بو�صر بحوار وطني ي�صتهدف اخلروج من االزمة 
افق  ال   qب��اأن ال  qاو االع��رتاف  من   qمفر ال  ابينا،  ام  البلد.�صئنا  منها  يعاين 
الآل  ميكن  ال  حميطها.  ويف  �صنعاء  ا�صوار  داخل  القائم  لل�صراع  �صيا�صيا 
�صالح  عبداهلل  علي  الرئي�س  على  الق�صاء  حا�صد  زعماء  اي  االحمر، 
حتى لو انهم حظوا بدعم اللواء علي حم�صن قائد الفرقة االوىل الذي 
ان�صق عن الرئي�س اليمني وان�صم اىل املعار�صة. كذلك، لي�س يف ا�صتطاعة 
املعار�صني التخل�س من الرئي�س عن طريق اال�صتعانة باالخوان امل�صلمني 
الذين ي�صعون اىل التمدد يف كل انحاء اليمن. هوؤالء يدخلون احيانا يف 
حتالفات مع احلوثيني ويت�صدون لهم يف احيان اخرى.يف حال كان مطلوبا 
معاجلة الو�صع اليمني، ال بدq من النظر اىل البلد من زاوية او�صع تاأخذ 
يف االعتبار احلاجة اىل جتاوز حدود �صنعاء والنزاع القائم بني عائلتني 
او اكرث. ال ميكن لليمن ان يكون ا�صر هذا النزاع بعدما قطع يف ال�صنوات 
الع�صرين االخرة، منذ حتقيق الوحدة يف الثاين والع�صرين من ايار- مايو 
التعددية  على  تقوم  حديثة  دولة  اقامة  اجتاه  يف  كبرا  �صوطا   ،1990
اخطاء  لل�صلطة.ح�صلت  ال�صلمي  والتبادل  احلرة  واالنتخابات  احلزبية 
كثرة اعادت البلد اىل خلف. لي�س �صحيحا ان علي عبداهلل �صالح وحده 
الذي اخطاأ. على العك�س من ذلك، علينا ان نتذكر ان الرئي�س اليمني بذل 
كل ما ي�صتطيع من اجل تفادي احلرب يف العام 1994. لا�صف ال�صديد، 
ح�صلت احلرب التي كانت نتيجتها احلوؤول دون االنف�صال. اكرث من ذلك، 
ل النظام  qادت احلرب اىل تغير طبيعة النظام الذي كان متفقا عليه. حتو
اىل نظام رئا�صي اكرث من اي �صيء اآخر. انطوى ذلك على جتاوزات لي�س 
كثرة  حماوالت  ان  اي�صا  جتاهله  ميكن  ال  ما  ولكن  جتاهلها.  االمكان  يف 
جرت كي تكون هناك م�صاحلة وطنية حقيقية ت�صاعد يف جتاوز امل�صاكل 

االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية...
التعقيد يعاين  م�صاكل عدة يف غاية  اليمن. هناك  لثورة يف  ال وجود 
منها البلد بدءا ب�صمال ال�صمال الذي ا�صبح حتت �صيطرة احلوثيني مرورا 
بالنزاع القائم يف �صنعاء و�صوال اىل تعز واملنطقة املحيطة بها... واىل 

اجلنوب الذي يطالب قياديون فيه باالنف�صال وال �صيء غر االنف�صال.
هذه  راأ���س  على  ميني.   qكل منها  يعاين  م�صاكل  هناك  كله،  ذلك  فوق 
ل  qالذي حتو ال�صكاين  التنمية والنمو  املياه وغياب  الفقر ونق�س  امل�صاكل 
التي  بامل�صاكل  طويلة  الئحة  �صرد  ميكن  ان��ه  االكيد  موقوتة.  قنبلة 
يعاين منها البلد مبا يف ذلك غياب التعليم وانت�صار التطرف الديني الذي 
يولqد االرهاب املتمثqل يف »القاعدة«.ولكن على الرغم من ذلك كلqه، يجب 
العودة اىل طاولة  االq نفقد االمل بان يف االمكان ايجاد خمرج يف حال 
املناطق  لكل  ممثلون  فيه  ي�صارك  وطني  موؤمتر  ينعقد  ال  مل��اذا  احل��وار. 
والقبائل يبحث يف م�صتقبل البلد؟ حتى لو كان االنف�صال حا، فانq ا�صعف 
االميان يق�صي بعدم ا�صتبعاد البحث يف النتائج التي ميكن ان ترتتب عليه، 
النهاية، ال احد يلغي احدا يف  النقا�س علميا وعمليا.يف  �صرط ان يكون 
و�صمان  اليه  عودة  تكون  ال  ملاذا  قاالئم.  ع�صري  د�صتور  هناك  اليمن. 
ان  خ�صو�صا  املن�صود،  الوطني  املوؤمتر  اىل  تقود  انتقالية  مرحلة  قيام 
معينة.  �صروط  توافرت  متى  الرئا�صة  مغادرة  قرر  �صالح  عبداهلل  علي 
هل املطلوب انقاذ البلد ام الق�صاء عليه؟ رمبا كان هذا هو ال�صوؤال الذي 
على اليمنيني طرحه على انف�صهم بعيدا عن الرغبة يف الت�صفي واالنتقام 

وت�صفية احل�صابات ذات الطابع ال�صخ�صي

لين�صوا  طويلة  �صنوات  اإىل  اليمنيون  يحتاج 
كل  ففي  احل��ايل،  النظام  لهم  تركها  التي  اآالمهم 
مدينة قبور حتكي ماأ�صاة، مل يكن يدرك اليمنيون 
�صباحات  فيه  يق�صون  ال��ذي��ن  ال��ي��وم  �صياأتي  اأن��ه 
الذين  اأحبتهم  يتذكرون  القبور  يف  وهم  اأعيادهم 
يف  لي�س  لكن  واحلرية،  التغير  �صاحات  يف  �صقطوا 
”حاكم  مع  بل  خارجي،  عدو  مع  املواجهة  �صاحات 
وخرجوا  جت��راأوا  الأنهم  اأرواح��ه��م  ح�صد  وطني“، 
نظام  خربها  اأن  بعد  اأو�صاعهم  بتح�صني  للمطالبة 

ا�صتمر اأكرث من 33 عامًا .
 يف البحث عن اأ�صباب قتل هذه الكواكب امل�صيئة 
النظام  لهذا  املواطن عذرًا  الثورة، ال يجد  م�صار  يف 
الذي ا�صتباح كل املحرمات، لقد قتل �صبابًا يف عمر 
وال  رحمة  دون  من  زفًا،  القبور  اإىل  وزفهم  الزهور، 
�صفقة، لقد قتل النظام مئات النا�س، وجرح االآالف 
من  م��اي��ني  ق��ل��وب  يف  وغ�ص�صًا  ح�����ص��رات  وخ��ل��ف 

اأحبتهم، اآباء واأمهات واأبناء واأقارب . 
عدن،  تعز،  �صنعاء،  يف  التغير  �صاحات  كانت   
 Åمتتل اليمنية  املناطق  من  وغرها  واحلديدة  اإب 
بجثث ال�صهداء وتغ�س باجلرحى، لكنهم مل يكونوا 
بل  فيها،  رحوا  oج اأو  تلوا  oق التي  املنطقة  اأبناء  من 
الدم  وه��ذا  مكان،  كل  يف  اليمنيني  دم��اء  اختلطت 
الثورة  ع��ن��وان  ك��ان  التغير  يف  بالرغبة  امل��م��زوج 

االأبرز خال االأ�صهر الت�صعة املا�صية من عمرها . 
يف اأيام عيد االأ�صحى، تقاطر االآالف ممن فقدوا 
اأحبتهم اإىل القبور التي ينامون فيها نومًا اأبديًا، ويف 
وجوه ال�صغار والكبار ارت�صمت عامات احلزن على 
اإىل  وبع�صهم  اأ�صهر  ما قبل  اإىل  كانوا  فقد  فراقهم، 
كانوا  وبهجة،  �صخبًا  الدنيا  مياأون  اأ�صابيع  قبل  ما 

يحتفلون مع اأبنائهم واآبائهم واأمهاتهم واأ�صدقائهم 
واأقاربهم، كانوا �صبابًا جامعيني واأطباء ومهند�صني 
�صبابًا  ال�صن،  يف  �صغارًا  كانوا  وجنودًا،  و�صحافيني 
احلاملني  من  مزيجًا  كانوا  ون�صاًء،  رج��ااًل  وم�صنني، 

بحرية وم�صتقبل اأف�صل لليمن . 
والبع�س  احلي  بالر�صا�س  منهم  الكثر  تل  oق لقد 
قذائف  تغب  مل  كما  ج��ي،  بي  اآر  بقذائف  االآخ��ر 
الدبابات عن اأداء مهمة القتل كاأوامر من ”احلاكم 
خمتلفة،  بطرق  اأحبتهم  الكثر  فقد  الوطني“، 
بعدما ا�صتخدم اجلي�س املوايل للنظام الوح�صية يف 

الكرامة يف  املحتجني، بدءًا من جمزرة  التعامل مع 
العا�صمة �صنعاء، مرورًا باأعمال القتل الوح�صية يف 

عدن واأرحب، وانتهاء باملجازر يف تعز .
للقتل  وا�صتخدمها  اإال  و�صيلة  النظام  يرتك  مل 
باأعمال  يتلذذون  الع�صكر  ك��ان  وفيما  واخل���راب، 
القتل، كان املئات من اأبناء اليمن يقادون اإىل القبور 
واحدًا تلو االآخر وير�صمون امل�صتقبل، واليوم يذهب 
عليها  ليقراأوا  قبورهم  اإىل  اأي  اإليهم،  املواطنون 
االحتمال  على  القدرة  منهم  وي��ت��زودوا  الفاحتة 

و�صنع امل�صتقبل الذي �صاع خال ال�صنوات املا�صية

( جديد  لعهد  و�صاهد  اليمنية  حياة  يف  –ول  ت�صهد  لهم  عيدية  (Rيارات  ال�صهداء  قبور 

الأحمر fi�صن  علي  لغتيال  fiاولة  يحبط  املن�ص≤  اليمني  ا÷ي�س 

 10 ŒاوRت  اليمني  القت�صاد  خ�صائر 
الأحتجاجات بدء   òمن دولر  مليارات 

حورية م�صهور: �صالح اأ�صبح جزءًا 
من املا�صي ويعي�ش اأيامه الأخرية

غربة نيوز- �صنعاء
املجل�س  با�صم  الر�صمية  الناطقة  و�صفت 
حورية  اليمن  يف  ال�صلمية  للثورة  الوطني 
باأنه  �صالح  ع��ب��داهلل  علي  الرئي�س  م�صهور 
حياة  يف  مطوية  وورق���ة  املا�صي  م��ن  اأ�صبح 
ال�صعب اليمني، وقالت يف ت�صريحات �صحافية 
اآلته  تدعي  كما  �صالح  ك��ان  ”اإذا  اإن��ه:  اأم�س 
ال�صعب  على  الت�صليل  متار�س  التي  االإعامية 
عليها  فليوقع  امل��ب��ادرة  على  للتوقيع  م�صتعد 
فورًا، وين�صحب من احلياة ال�صيا�صية“، معتربة 
اأن ”املماطلة التي يلجاأ اإليها �صالح يف التوقيع 
على املبادرة وبقاءه يف ال�صلطة �صيدفع ال�صعب 
حا�صر  يف  �صلبًا  توؤثر  عالية  كلفة  ذلك  ثمن 

وم�صتقبل اليمن“ .
يف  تعي�س  �صالح  نظام  بقايا  اأن  واأو�صحت 
هجماته  اأ�صر�س  يوجه  فهو  ل��ذا  اأيامها  اآخ��ر 
”بقايا  اأن  على الثوار يف تعز و�صنعاء، موؤكدة 
النظام يف ال�صلطة تدفع باالأمور نحو الت�صعيد 
العراقيل حلا�صر وم�صتقبل  العديد من  وت�صع 

اليمن

اليمنية  احل��ك��وم��ة  ك�����ص��ف��ت 
حلقت  ال��ت��ي  اخل�صائر  حجم  اأن 
موجة  ج��راء  اليمني  باالقت�صاد 
امل��ت��وا���ص��ل��ة منذ  االح��ت��ج��اج��ات 
جتاوزت  املا�صي،  �صباط  فرباير 

10 مليارات دوالر. 
ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  وق������درت 
تقرير  يف  اليمنية،  وال��ت��ج��ارة 
ن�����ص��رت��ه ���ص��ح��ي��ف��ة »ال����ث����ورة« 
بنحو  اخل�صائر  ن�صبة  احلكومية، 
االإجمايل   œالنا من  املائة  يف   31
مليار   33 اإىل  ي�صل  والذي  للباد 
اخل�صائر،  اأن  اإىل  م�صرة  دوالر، 
النفط  ت�صدير  وق��ف  يف  متثلت 
االأم��ر  متقطعة،  ل��ف��رتات  وال��غ��از 
احلكومة  م��ع��ه  ا���ص��ط��رت  ال���ذي 
النفطية  امل�صتقات  ا�صتراد  اإىل 
والغازية لتغطية االحتياج املحلي، 
ال��ن�����ص��اط يف  ت��وق��ف  اإىل ج��ان��ب 

وبطء  التنموية  املوؤ�ص�صات  معظم 
وال�صرائب  اجل��م��ارك  وتقل�س 
معظم  وتوقف  اخلدمات،  وبقية 

اأن�صطة القطاع ال�صناعي.
رئي�س  اأع��ل��ن  ثانية،  جهة  م��ن 
االحت����اد ال��ي��م��ن��ي ل��ل��ت��اأم��ني علي 
التاأمني  �صركات  اأن  ها�صم،  حممد 
املائة  يف   40 خ�صرت  اليمن  يف 
ب�صب  التاأمينية  اأق�صاطها  م��ن 
اأنتجته  الذي  االقت�صادي  الركود 

االأحداث ال�صيا�صية. 
اأدى  االأم��ن��ي  الو�صع  اأن  واأك��د 
اإعادة  �صركات  امتناع  اإىل  بدوره 
الب�صائع  نقل  تاأمني  عن  التاأمني 
اإىل  نظرًا  اليمنية،  االأر���س  على 
التي  وال��ن��ه��ب  اخل��ط��ف  عمليات 

تتعر�س لها.
ت�صريحات  يف  ها�صم  واأ���ص��اف 
االقت�صادية  االأزمة  اأن  �صحافية 

على  االأوىل  ال��درج��ة  يف  اأث���رت 
ن��درة  ب�صبب  ال��ت��اأم��ني  ���ص��رك��ات 
االأع�����م�����ال، واإغ�������اق امل�����ص��ان��ع 
جت���دد  مل  ال���ت���ي  وال�������ص���رك���ات 
بع�س  ه��روب  عن  ف�صًا  عقودها، 
الت�صخيم  نتيجة  االأم��وال  روؤو���س 
اليمن  يف  ي��ح��دث  مل��ا  االإع���ام���ي 

وحال االنفات االأمني.
امتنعت  ال�صركات  اأن  واأو���ص��ح 
ب�صبب  ب��رًا  الب�صائع  ت��اأم��ني  ع��ن 
والتي  وال��ن��ه��ب،  اخلطف  اأع��م��ال 
كبرة.  خ�صائر  تكلفها  اأن  ميكن 
املوؤمنة  القطاعات  اأن  اإىل  واأ�صار 
�صتخ�صر كثرًا، عند طلبها جتديد 
اإع���ادة  ���ص��رك��ات  الأن  التغطية، 
ورفعت  ال�صروط  �صددت  التاأمني 
كانت  عما  اأ�صعاف  ثاثة  االأ�صعار 
عليه قبل االأزمة. ولفت اإىل اأن يف 

اليمن 15 �صركة تاأمني

م��درع،  االأوىل  الفرقة  اأعلنت    
واجلي�س املوايل للمحتجني اليمنيني، 
قائد  الغ��ت��ي��ال  خم��ط��ط  اإح���ب���اط 
�صالح  حم�صن  علي  ال��ل��واء  الفرقة 
االأ�صحى  عيد  �صاة  اأثناء  االأحمر 
امل���ب���ارك.وات���ه���م ب��ي��ان ����ص���ادر عن 
الفرقة االأوىل مدرع واجلي�س املوايل 
واحلر�س  القومي  االأمن  جهاز  للثورة 
اللواء  اغتيال  مبحاولة  اجلمهوري 
علي حم�صن وعدد من قيادات اجلي�س 

املوالية للثورة ال�صبابية يف اليمن
موقع  نقله  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
مكافحة  وح���دة  اإن  ب��ر���س«  »م����اأرب 
الع�صكرية  واال�صتخبارات  التج�ص�س 
وقيادة  الغربية  ال�صمالية  باملنطقة 
ا�صتطاعت  م���درع  االأوىل  ال��ف��رق��ة 
عند ال�صاعة اخلام�صة وع�صر دقائق 

موؤامرة  اكت�صاف  ال�صبت  م�صاء  من 
االأمن  يف  لها  التخطيط  مت  اإجرامية 
واحلر�س  النجدة  وق��ي��ادة  القومي 
اأن�صار  قيادة  ال�صتهداف  اجلمهوري 
الركن  ال��ل��واء  مقدمتهم  ويف  ال��ث��ورة 
قائد  االأح��م��ر  ���ص��ال��ح  حم�صن  ع��ل��ي 
قائد  الغربية  ال�صمالية  املنطقة 

الفرقة االأوىل مدرع
»اكت�صاف  مت  اأن��ه  البيان  واأ���ص��اف 
�صيارة حمملة يف �صندوقها ما يعادل 
جوفها  يف  مم��ت��ل��ئ��ة  غ���از  اأن��ب��وب��ت��ي 
ب�صريحتني  ومرتبطة  باملتفجرات 
ت��ل��ي��ف��ون��ي��ت��ني ي��ت��م ت��ف��ج��ره��ا عرب 
اإدخ��ال��ه��ا  مت  التليفوين  االت�����ص��ال 
م�صاء  والفرقة  املنطقة  قيادة  اإىل 
جتنيدهم  مت  اأ�صخا�س  عرب  اجلمعة 
النجدة  يف  عليا  ق��ي��ادات  قبل  م��ن 

واالأمن القومي واحلر�س اجلمهوري«.
امل�صبوطة  العنا�صر  اأن  البيان  واأك��د 
اعرتفت خال التحقيق االأويل باأنها 
من  حم�صن  علي  اغتيال  مبهمة  كلفت 
عليا،  واأمنية  ع�صكرية  قيادات  قبل 
ما  منذ  للعملية  التخطيط  مت  واأن��ه 

واأن  ال�صهر،  ون�صف  �صهر  من  يقرب 
يقرب  ما  تزن  املتفجرة  العبوة  هذه 
»تي  ال�  مادة  من  كيلوجرام   100 من 
اإن تي« �صديدة االنفجار واأنه قد مت 
�صاة  اأداء  عند  بتفجرها  تكليفهم 
ح�صور  اأثناء  املبارك  االأ�صحى  عيد 
اأن�صار  وقيادة  االأحمر  حم�صن  علي 
الثورة الأداء ال�صاة يف �صاحة �صاة 
االأوىل  ال��ف��رق��ة  مع�صكر  يف  العيد 

مدرع
للثورة  امل��وايل  اجلي�س  وا�صتنكر 
هذه العملية التي و�صفها باالإجرامية 
عبد  علي  الرئي�س  وحمل  وامل�صينة 
عن  الكاملة  امل�صوؤولية  �صالح  اهلل 
اأوغل  مهما  اأنه  موؤكدا  العملية،  هذه 
نظام علي �صالح يف جرائمه فاإنهم لن 

يغروا من مواقفهم الداعمة للثورة
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الأمنية  ــات  ــص ــرا� احل بتعزيز  يــوجــه  �صالح 
والع�صكرية على ق�صور الرئا�صة والوRارات ال�صيادية

ك�������ص���ف���ت م�������ص���ادر 
مطلعة  مي��ن��ي��ة  اأم��ن��ي��ة 
اأ�صدرها  توجيهات  ع��ن 
علي  ال��ي��م��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 
لقيادات  �صالح  عبداهلل 
الع�صكرية  ال���وح���دات 
واالأمنية املوالية للنظام، 
القوة  ا�صتخدام  برت�صيد 

يف  املعت�صمني  قبل  من  املنظمة  االحتجاجية  امل�صرات  مواجهة  يف 
�صاحة التغير ب�صنعاء، وتعزيز احلرا�صات والطوق االأمني والع�صكري 
واملوؤ�ص�صات  ال�صيادية  وال���وزارات  الرئا�صية  الق�صور  على  املفرو�س 

وامل�صالح احلكومية يف العا�صمة �صنعاء وعدن

�ـــصـــالـــح يـــعـــر�ـــس عـــلـــى الــبــيــ�ــس تــ�ــصــلــم 
ـــن هــــاد…. ــس بـــــدلk ع ــ� ــي ــرئ مـــهـــام نـــائـــب ال

ك�������ص���ف���ت م�������ص���ادر 
باأن  مطلعة  دبلوما�صية 
عبداهلل  علي  الرئي�س 
���ص��ال��ح، اأج����رى م��وؤخ��را 
مع  �صرية  توا�صل  عملية 
�صامل  علي  ال�صابق  نائبه 
اإقناعه  بهدف  البي�س، 

بالعودة اإىل اليمن.
اإىل م�صادر دبلوما�صية 

مهام  لت�صلم  اليمن  اإىل  ال��ع��ودة  البي�س  على  عر�س  �صالح  اأن  قولها 
الوحدة.وفيما  دولة  لرئي�س  نائبا  ب�صفته  اليمن،  يف  املوؤقتة  الرئا�صة 
اأ�صارت امل�صادر اإىل اأن البي�س مل ينف توا�صل �صالح معه موؤخرا ب�صكل 
�صالح. عليه  عر�صه  ال��ذي  العر�س  رف�س  البي�س  ب��اأن  اأك��دت  �صري، 

اإىل  البي�س  املحاولة من قبل �صالح الإعادة  باأن هذه  امل�صادر  واعتربت 
اليمن، تاأتي ملحاولة اإق�صاء نائبه عبد ربه من�صور هادي، املتوافق عليه 
كرئي�س موؤقت وفقا للمبادرة اخلليجية، بهدف اإعادة احلوار اإىل نقطة 

ال�صفر، من جديد.

واليمنية  الــ�ــصــعــوديــة  احلــكــومــة  –ميل 
الإ�صماعيلية  الطائفة  Rعيم  اختفاء  م�صوDولية 

�صباب  ائ��ت��اف  ��ل  qح��م
التغير  �صاحة  يف  فتية 
ميثل  وال�����ذي  ب�����ص��ن��ع��اء 
االآالف من اأبناء الطائفة 
احلكومتني  اال�صماعيلية 
ال��ي��م��ن��ي��ة وال�����ص��ع��ودي��ة 
م�����ص��ئ��ول��ي��ة م����ا ���ص��م��اه 
بعملية االإخفاء الق�صري 
للزعيم الروحي للطائفة 

اال�صماعيلية االأمام ح�صني املكرمي قبل �صنوات بعد نقله �صرا من منطقة 
جنران ال�صعودية اىل اليمن بح�صب البيان ال�صادر عن االئتاف.

وطالب االئتاف يف بيان له ب�صرعة الك�صف عن م�صر اإمام الطائفة 
وال�صعودية وخمتلف  اليمن  التي ت�صم مايني االتباع يف  اال�صماعيلية 
ال�صعودية  العربية  باململكة  جنران  منطقة  يف  وتتمركز  العامل  دول 
الطائفة اال�صماعيلية يف  حمذرا من موجة احتجاجات عارمة الأبناء 
عن  يك�صف  مل  اذا  املقبلة  االي��ام  خال  العامل  دول  وبقية  ال�صعودية 

م�صر االأمام ح�صني املكرمي
اال�صماعلية  للطائفة  الروحي  الزعيم  املكرمي  ح�صني  االأمام  ويعد 

وتعود ا�صوله اىل قبيلة همدان اليمنية التي ولد فيها.
عام  حزيران  من  ال�صاد�س  يف  تويف  اإنه  ال�صعودية  ال�صلطات  وتقول 
لكن  ال�صعودية،  بال�صجون  االعتقال  يف  ق�صاها  �صنوات  بعد   2005
وي�صرون  وفاته،  رواية  ي�صدقوا  مل  العامل  حول  اأتباعه  من  الكثرين 
على اأنه اأخفي ق�صريا يف عملية �صرية بعد نقله من ال�صعودية اىل اليمن 

قبل عدة �صنوات.
توؤرق  التي  ال�صائكة  الق�صايا  اهم  من  واح��دة  الق�صية  هذه  ومتثل 
يف  �صعبية  احتجاجات  لبوؤرة  حتولها  من  تخوفا  ال�صعودية  احلكومة 

جنوب اململكة.
اأعلن  ب�صنعاء  التغير  ب�صاحة  امل�صتقلة  االئتافات  من  عدد  وكان 
للتاأكيد على  امل�صتقلني  بالثوار  موؤخرا عن ت�صكيل جمل�س وطني خا�س 
ا�صتقالية �صباب الثورة بعيدا عن و�صاية االأحزاب ال�صيا�صية والقوى 
القبلية االأخرى وردا على اتهامات احلزب احلاكم ل�صباب الثورة باأنهم 

م�صرون من اأحزاب املعار�صة وال ميلكون ا�صتقالية قرارهم

�صالح ــام  ــظ ن �ــصــد  تــعــز  ــورة  ــث ب ــاأت  ــب ــن ت ــة  ــي ــيك اأم دبــلــومــا�ــصــيــة  بــرقــيــة  ين�صر  »ويــكــيــلــكــ�ــس« 

اليمني الــ�ــصــار´  يف  لــلــ�ــصــائــعــات  ـــدا  ح تــ�ــصــ™  اأمــريــكــا  مـــن  ــح  ــال �ــص ــ�ــس  ــي ــرئ ال ــب  ــائ ن ــــودة  ع

ترجمة : عبداهلل �صام
ك�صف  اأم��رك��ي��ة  دبلوما�صية  وث��ي��ق��ة  ت��ن��ب��اأت   
تعز  حمافظة  ت�صهده  مبا  ويكيليك�س  موقع  عنها 
�صالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  نظام  �صد  ث��ورة  من 
»م���اأرب  ين�صرها  ال��ت��ي  الوثيقة  حاليا.وو�صفت 
ثقافيا  اليمن  تتو�صط  باأنها  تعز  حمافظة  بر�س« 
وجغرافيا، وباأن �صكانها يتحفزون لاإ�صاح ال�صلمي، 
الوثيقة،  ن�س  يلي  العنف..وفيما  عن  ويعزفون 
�صام.. اهلل  عبد   ..... وخل�صها  ترجمها  التي 

SANAA2041م�صدرها:   09 الربقية:  رق��م 
ب�صنعاءالت�صنيف:  االأم���ري���ك���ي���ة  ال�����ص��ف��ارة 
الوثيقة:  ن�صر  2009/11/9ت��اأري��خ  �صريتاأريخها: 
املحافظة   – تعز  2011/08/30امل��ل��خ�����ص�����ص��ك��ان 
الثقافية  وال��ع��ا���ص��م��ة  ���ص��ك��ان��ا  االأك����رث  اليمنية 
من  ح�صتهم  ي��ت�����ص��ارك��ون   – لليمن  والتعليمية 
الباد:  مواطنو  �صائر  عنها  يعرب  الذي  االإحباط 
احلقوق  وقمع  اقت�صادية،  �صعوبات  مياه،  اأزم��ة 
كحرية ال�صحافة .وعلى عك�س جرانهم اجلنوبيني 
امل�صلحة  القبائل  اأو  االنف�صال،  يف  يفكرون  الذين 
ال�صمال،  يف  احلوثيني  املتمردين  اأو  �صنعاء،  �صرق 
وجغرافيا،  ثقافيا  واجلنوب  ال�صمال  تعز  تتو�صط 
ويتحفزون لاإ�صاح ال�صلمي مع الرتكيز على العمل 
تعز  �صكان  اأن  من  الرغم  على  واملدين.  اجلماهري 
النمو  لكن   ، العنف  عن  عزوفا  االآن  حتى  اأظهروا 
ال�صكاين املتزايد يف اأو�صاط ال�صباب وارتفاع معدالت 
البطالة اإىل جانب النق�س ال�صديد يف املوارد يوؤ�صر 
يا  .اإنه االقت�صاد  اال�صتقرار  م�صتقبل من عدم  اإىل 
وانتهاك  االقت�صادية،  وامل�صاكل  املياه،  �صاحلت�صكل 
املخاوف  اأه��م  اليمن  امتداد  على  االإن�صان  حقوق 
ل�  امل��اء  من  االأ�صر  بع�س  ت�oحرم  حيث  تعز،  ل�صكان 
رئي�س  الفهد   ßاإىل 17 يوم بح�صب عبد احلاف  16
للمحافظة  ال�صكاين  التوزيع  تعز.  اإ�صاح  جتمع 
اأن  كما  و  ولرخائها.  مل�صتقبلها  تهديدا  اأي�صا  ت�صكل 
تعاين  اأي�صا  فهي  �صكانا،  االأكرث  هي  املحافظة  هذه 
من اأزمة املياه االأكرث تفاقما واأعلى معدل للبطالة. 
اخلدمات  يف  النق�س  بع�س  ت�صد  اخلرية  املنظمات 
رجل  هائل،  اأحمد  �صوقي  قاله  ملا  وفقا  احلكومية، 
�صعيد  هائل  عائلة  اأف��راد  واأح��د  املعروف  االأعمال 
املجل�س  ورئي�س  تعز،  يف  اأعمالها  اأ�ص�صت  التي  اأنعم 
املحلي. �صوقي قال اأنه باالإ�صافة اإىل جمعية هائل 

االجتماعي  االإ�صاح  جمعية  فاإن  اخلرية،  �صعيد 
تقدم م�صاعدات م�صتمرة. وقال اأي�صا اأن اجلمعيات 
اأخ��رى  مناطق  يف  امل��ت��واج��دة  ال�صلفية  اخل��ري��ة 
يف  خال  املحافظة  يف  تواجد  اأي�صا  لها  الباد  من 
رم�صان، ولكنها فيما يبدو تختفي �صائر اأيام ال�صنة 
.« جمزرة« للحقوقوفقا ل� »مركز املعلومات والتاأهيل 
حلقوق االإن�صان« وهو منظمة حملية غر حكومية ، 
االأ�صا�صية  اخلدمات  توفر  مثل  التمنية  غياب  فاإن 
ر�صا  قالته  ما  وفق  و  اأي�صا.  حقوقية  م�صكلة  ي�oعد 
يحي يف املركز: »لكل ت�صغل جهاز الكمبيوتر حتتاج 
اإىل كهرباء قبل اأن تبداأ القراءة اأو التدوين حول 
قمع  من  اأي�صا  املواطنون  ي�صكو  و  االإن�صان«.  حقوق 
احلريات ال�صحفية يف 2009. وبرغم اأنه مل تغلق 
فاإن  الرقابة  عليها  تفر�س  اأو  تعز  يف  �صحيفة  اأي 
– يقول »�صعرنا  غازي ال�صامعي - حمامي يف املركز 
ميثل  العام  هذا  ال�صحافة  حرية  على  الهجوم  اأن 
فر�س  يف  ال��رتاخ��ي  من  البع�س  ي�صكو  و  جم���زرة.« 
ويقول  والتنمية.  احلقوق  حتمي  التي  القوانني 
لكن  قوانني،  لديها  اليمن  »بالتاأكيد  هائل:  �صوقي 
ما  ولي�س  ال�صخ�صي  النفوذ  ه��و  الفعلي  القانون 
توجب  اأنه  من  ا�صتكى  �صوقي  الن�صو�س.  احتوته 
عليه اأن يت�صل بالرئي�س �صالح �صخ�صيا حلل م�صائل 
تافهة تتعلق باحلكم املحلي واملبادرات التنموية .« 
تعز لن جتنح نحو العنف كاجلنوب »ب�صبب ال�صعور 
باملرارة لغياب التمنية باالإ�صافة للجمود ال�صيا�صي، 
على  مركزين  ال�صلمي،  لاحتجاج  تعز  �صكان  يلجاأ 
ومدعوما  االإ���ص��اح.  نحو  للدفع  امل��دين  املجتمع 
االأ·  برنامج  و  اأو�صطية  ال�صرق  ال�صراكة  مببادرة 
والتاأهيل  املعلومات  مركز  يعمل  االإمنائي،  املتحدة 
اجلماهري  العمل  زي���ادة  على  االإن�����ص��ان  حل��ق��وق 
على  خا�س  ب�صكل  الرتكيز  مع  املواطنني،  واإ�صراك 
ال�صعبية  »احلركة  اأث��ارت  اأكتوبر   22 يف  ال�صباب. 
يراأ�صها  والتي  حديثا  املوؤ�ص�صة  والتغير«  للعدالة 
النائب اال�صرتاكي �صلطان ال�صامعي، اأثارت عناوين 
قوات  �صنت  عندما  الباد،  اأنحاء  جميع  يف  كبرة 
و�صط  �صلمية  مظاهرة  على  �صر�صة  حملة  االأم��ن 
املدينة. احلركة التي اأ�ص�صها �صيا�صيون واأكادمييون 
ال�صيا�صة.  التنمية عو�صا عن  ومفكرون تركز على 
العنف  اإىل  جتنح  ل��ن  تعز  ه��ائ��ل:  �صوقي  ي��ق��ول 
يلقون  اأو  مقاالت  يكتبون  هنا  النا�س  كاجلنوب. 

اأع�صاء  اأو ينظمون م�صرات«. يف حني يقول  خطبا 
حتظى  احل��رك��ة  اأن  واالإع����ام  امل��دين  املجتمع  يف 
بدعم �صعبي وا�صع، يقول �صوقي هائل: »النا�س هنا 
متذمرون، كما هم عليه يف كل مكان .«يقول �صوقي 
احلكم  �صلطات  زي��ادة  على  هو  الرتكيز  اأن  هائل: 
املحلي، وان تعز جاهزة حلكم نف�صها لو كانت مبادرة 
الامركزية اجلامدة منذ وقت طويل قد نفذ منها 
يف  املعار�س  اال�صرتاكي  احلزب  قادة  قال  و  �صيء. 
مبادرة  بحث  يف  ال�صباقة  كانت  حمافظتهم  اأن  تعز 
على  و  امل�صرتك.  اللقاء  الأح��زاب  الوطني  االإنقاذ 
عن  تعز  م�صرتك  يدافع  اجلنوبي،  احل��راك  عك�س 
بالعودة  و  ا�صتقال.  عن  ولي�س  �صامل  اإ�صاح  اأجل 
الدائرة  رئي�س  يقول  الوطني،  االإنقاذ  خطة  اإىل 
اأحمد  تعز  يف  لاإ�صاح  اليمني  للتجمع  ال�صيا�صية 
روؤية  امتاك  بعد  احلكومة  تتهمنا   « امللك:  عبد 
املزاج  اأن  »تعليقرغم  روؤيتنا  هاهي  ح�صنا  وطنية، 
فاإن  اليمن،  اأنحاء  �صائر  اأكرث هدوًء منه يف  يف تعز 
للمحافظة  االقت�صادية  و  ال�صيا�صية  التنبوؤات 
الذي  اال�صتقايل  ال��ت��اري��خ  لتعز  لي�س    . ق��امت��ة 
النتهاج  عر�صة  املتح�صرون  اأهلها  ولي�س  للجنوب، 
و  وال�صرق.  ال�صمال  يف  امل�صلحة  كالقبائل  العنف 
مبوقعها بني فكي ال�صمال واجلنوب، فاإن املزاج العام 
ويوا�صل  والرتقب،  االنتظار  بني  واقع  االآن  تعز  يف 
الوفرة يف �صنعاء  رفيع بني  ال�صر على خيط  اأهلها 
�صالح  ي��زال  .م��ا  امل�صطرب  اجلنوب  يف  واحل��رم��ان 
التجارة  يف  ال�صكان  الكثرة  تعز  على  بقوة  يعتمد 
لو  �صنعا  �صيح�صن  و  ال�صيا�صي.  الدعم  بع�س  ويف 
تعلم در�صا من اجلنوب، وعالج املظامل االقت�صادية 

للمحافظة قبل اأن تتحول على �صيا�صية. 

�صنعاء -عبد العزيز الهياجم 
من  االثنني  اليوم  م�صاء  ال�صريعة  بعودته 
ربه  عبد  اليمني  الرئي�س  نائب  و�صع  وا�صنطن، 
خمتلفة  و�صائعات  لتكهنات  حدا  هادي  من�صور 
يف  للعاج  �صفره  منذ  اليمني  ال�صارع  ،تداولها 

الواليات املتحدة، قبل نحو ع�صرة اأيام .
الر�صمية  اليمنية  االأن��ب��اء  لوكالة  ووف��ق��ا 
كانت  اليمني  الرئي�س  نائب  زي��ارة  ف��اإن  »�صباأ« 
املعتادة  ال�صنوية  الطبية  الفحو�صات  الإجراء 
باأمرا�س  التخ�ص�صي  كلفاند  م�صت�صفى  يف 
القلب مبدينة كلفاند االأمريكية ، و اأنها تكللت 

بالنجاح.
اإىل  ت��وج��ه  ه���ادي  من�صور  رب��ه  عبد  وك���ان 
الواليات املتحدة يف الثامن والع�صرين من ال�صهر 
جمل�س  اإ�صدار  من  واحد  اأ�صبوع  وعقب  املا�صي 

االأمن الدويل قرارا ب�صاأن اليمن.
اليمني  الرئي�س  نائب  اأن  من  الرغم  وعلى 
وخ�صو�صا  للعاج  خارجية  زيارة  �صنويا  يجري 
يف اأمريكا متتد الأ�صبوعني اواكرث، اإال اأن يف هذه 
املرة كان االأمر خمتلفا جراء تداعيات االأزمة 
ال�صيا�صية ولكونه مرتبط باحلوار مع املعار�صة 
التفوي�س  بناء على  املبادرة اخلليجية  وتوقيع 

ال�صادر له مبر�صوم رئا�صي.
وذهبت �صائعات تداولتها تقارير اإعامية اإىل 
ت�صتمر  رمبا  لوا�صنطن  الرئي�س  نائب  زيارة  اأن 
ملدة ثاثة اأ�صهر واأن نائب الرئي�س رحل ق�صرا 
على  موؤ�صرا  البع�س  اعتربه  ال��ذي  االأم��ر  وه��و 
اجلهود  لعرقلة  �صالح  لدى  م�صبقة  نية  وجود 
لتوقيع  عليه  ال�صاغطة  واالإقليمية  الدولية 

املبادرة اخلليجية. 
ردود فعل خمتلفة بعد عودة من�صور هادي

ال�صيا�صية  االأو�صاط  اأفعال  ردود  ا�صتطلعت   «
يف هذا ال�صاأن ، حيث حتدث رئي�س مركز درا�صات 
عبد  حممد  اأحمد  ب�صنعاء  واخلليج  اجلزيرة 
فمعنى  �صالح  الرئي�س  �صدق  اإذا   : قائا  الغني 
هناك  اأن  على  موؤ�صر  النائب  ع��ودة  ان  ذل��ك 
النا�س ملوا   ، املبادرة  للتوقيع على  اجتاه جدي 
من الوعود ، ولكن هذه العودة يف هذه اللحظة 
حتى  امل��ب��ادرة  على  بالتوقيع  تتتوج  ان  يجب 
يطمئن النا�س ويثقوا فعا اأن هناك توجه جاد 
يف  الدخول  اليمن  وجتنيب  االأزمة  من  للخروج 
اللحظة  الن  االآن  ه��وح��ادث  مم��ا  اك��رب  ���ص��راع 
معناه  امل��ب��ادرة  على  التوقيع  وع���دم  ح��رج��ة 
بالتاأكيد االنتقال اإىل خيار املواجهة وهو خيار 

�صعب على كل االأطراف.
ومن جانبه يرى املحلل ال�صيا�صي غ�صان حيدر 
اأن عودة نائب الرئي�س حتمل دالله قويه باأنه 
املبادرة  توقيع  »فبيده  القادمة  املرحلة  رجل 
اخلليجية وهو بات مر�صح املوؤمتر يف االنتخابات 
الغباء  ومن  يتحدثون«  »كما  املبكرة  الرئا�صية 
ال�صيا�صي يف هذه املرحلة عدم تعاطي االأحزاب 
خاف عليه  االأزم��ة طاملا ال  من  واخل��روج  معه 
املبادرة  مع  باإيجابيه  التعاطي  يجب  لذلك   ..
اخلليجية وقرار جمل�س االأمن و حتمل االأحزاب 
نحو  بالوطن  االنتقال  يف  التاريخية  امل�صوؤولية 
املمار�صة الفعلية للدميقراطية و حتديد اأ�صباب 
املزايدات  عن  بعيدًا  لاأزمة  احلقيقي  اخلاف 
الوحيد  هوالرجل  من�صور  رب��ه  عبد  فالنائب 

الذي بيده طوق النجاة االآن .
الدرا�صات  يف  وال��ب��اح��ث  االإع��ام��ي  وي��ق��ول 
باذيب:«نائب  اأبوبكرعباد  االإ�صرتاتيجية 
الرئي�س هادي عاد يف التاريخ الذي كان خمطط 
له ان يعود فيه، وبح�صب اجلدول الزمني املرتب 
املتحدة  لاأ·  العام  االأم��ني  مبعوث  وبني  بينه 
املتفق  الت�صوية  يف  للبدء   ، عمر  ب��ن  ج��م��ال 
عليها  اطلق  والتي  واملعار�صة  النظام  بني  عليها 
مقرتحات بن عمر لاآلية التنفيذية للمبادرة ، 
التي مت تداولها يف و�صائل االإعام املختلفة،  و 
وت�صمنت نقاطا يف مقدمتها ان الرئي�س �صيمنح 
و�صيكلف  كاملة  �صاحيات  ع��ب��درب��ه  نائبه 
احلكومة  لرئا�صة  مر�صحها  بت�صمية  املعار�صة 
ومن ثم الدعوة النتخابات مبكرة كما اتفق على 
االأطراف  جلميع  التوافقي  املر�صح  هو  هادي  ان 
البند  لعقبة  ت�صوية  عن  احلديث  اىل  اإ�صافة 
بحيث  امل�صلحة  القوات  هيكلة  باإعادة  املت�صل 
يتم  ان  االأوىل  مرحلتني  على  ذلك  ترتيب  يتم 

ت�صكيل جمل�س اأعلى للدفاع برئا�صة هادي.

قالت باأنها تتو�صط اليمن Kقافيا وجغرافيا

الزيارة كانت لجراء فحو�صات طبية
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 Tel :-

917-689-7065

لحياء حفالت ا÷الية
فنان املهجر و�صاحب ال�صوت الرقي≤

حممد هايل

ال�صعودية –ظر ا÷ينز واملالب�س ال�صيقة على املمر�صات 

ال�صعودية  ال�صحة  وزارة  حظرت   
على املمر�صات يف امل�صت�صفيات واملراكز 
واملاب�س  اجلينز  ارت��داء  ال�صحية، 
واالإك�ص�صوارات  الذهب  اأو  ال�صيقة 

خال �صاعات العمل.
وذك�������رت ���ص��ح��ي��ف��ة »ع���ك���ا®« 

ال�صعودية، اأن الوزارة اأ�صدرت قرارات 
املمر�صات  ل��ب�����س  عملية  لتنظيم 
واملراكز  امل�صت�صفيات  يف  العامات 
جلنة  لت  uك oص� اأن  و�صبق  ال�صحية. 
توحيد  لدرا�صة  �صنوات  خم�س  قبل 
الزي املنا�صب لل�صعوديات العامات يف 

وامل�صتو�صفات احلكومية  امل�صت�صفيات 
واخلا�صة.

واأ�صدرت  اأعمالها،  اللجنة  واأنهت 
وزارة  وكيل  مها  sعم ع��دة  تو�صيات 
الدكتور  التنفيذية  لل�صوؤون  ال�صحة 
املن�صاآت  جميع  على  احلوا�صي  من�صور 
ومبوجبها  ال�صحة،  ل��وزارة  التابعة 

منع املاب�س غر املحت�صمة.
�صرعيًة،  املاب�س  تكون  اأن  ر  uر�� oوق
مع تغطية ال�صعر والراأ�س كله بغطاء 
ال�صفافة  املاب�س  ومنع  �صفاف،  غر 
ماب�س  ارت����داء  وم��ن��ع  وال�����ص��ي��ق��ة، 
كتابات،  اأو  و���ص��وًرا  �صعارات  حتمل 
املرفق  يف  التجول  وم��ن��ع  واجل��ي��ن��ز، 
العمليات  بلبا�س  خارجه  اأو  ال�صحي 
الذهب  لب�س  ومنع  ال��والدة،  وغرفة 
االأظافر  طاء  ومنع  واالإك�ص�صوارات، 

وم�صاحيق التجميل.
وقال املتحدث الر�صمي با�صم وزارة 
مرغاين  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ال�صحة 
عرب  االأم���ر  ه��ذا  تتابع  »ال����وزارة  اإن 
الرقابة  واإدارة  امل�صت�صفيات  مديري 
تطبيق  على  وحت��ر���س  ال��داخ��ل��ي��ة، 
لعمل  مة  uاملنظ واالأن��ظ��م��ة  ال��ل��وائ��ح 
وال��واف��دات  ال�صعوديات  املمر�صات 
ال�صحية  وامل��راك��ز  امل�صت�صفيات  يف 

وغرها«.
�صدر خال  oولفت اإىل اأن الوزارة ت
فرتات تعميمات م�صتمرة بهذا ال�صاأن 
بحق  وتطبيقها  باالأنظمة  لالتزام 

املخالفني



www.ghorbanews.com

FRIDAY , NOVEBER 11 . 2011   / Vol . 4 - Issue 123اعالنات14

املباين اجلديدة
االن�صاءات

امللحقات
الكهربائيات
انابيب املياه

ادارة االبنية

الت�صميم املعماري

ا�صت�صارات 
للمخالفات

موق™ اخبار… عربي متجدد 
على مدار ال�صاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

Èÿاعالن∂ معنا ي�صب≤ ا
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coming soon

one shop stop

الطباخني ) امهر  ال�صهي من (ايد…  الطعام  الت�صوق  وتناول  العربية  العائلة  ت�صتطي™  فى Rمزم  
jوæj~d ~Lا d� ∂©cق~�¢ Nhبd� õ£اHو¿ ûëŸ� πaÓØd�hسية 

141 crooks ave paterson nj  07503

Tel - 9733452480

م™ –يات طارق رم�صان
 ونعيم حمد 
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�صهرة يف

 بروكلني - نيويورك

كنافة نابل�صية باجلبنة وال�صمن  البلدي 
ناعمة وخ�صنة ، بقاوة م�صكلة ، وربات بالق�صطة 

، وكافة انواع احللويات ال�صرقية الفاخرة
ا�صتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�صبات

جديد نابل�س
 كيك بكل االنواع واالحجام التي  

تطلبونها ملنا�صباتكم ال�صعيدة 

نقبل الفود �صتامب

Tel: 718 -748- 1214

Fax : 718-748-6148

www.nablussweets.com

6812.5th ave

BROOKLYN,NY  11220



www.ghorbanews.com

17 اخبار منوعة FRIDAY , NOVEBER 11 . 2011   / Vol . 4 - Issue 123

�صاركوR… للرئي�س الأمريكي:
نتنياهو كòّاب ول اأحب اأن اأراه

 
ذكر موقع الكرتوين متخ�ص�س 
اأن  االإع�����ام  و���ص��ائ��ل  حتليل  يف 
الرئي�س الفرن�صي نيكوال �صاركوزي 
االإ�صرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  نعت 
بنيامني نتنياهو ب�«الكاذب« خال 
حديث على انفراد يف 3 نوفمرب/

الرئي�س  م���ع  ال���ث���اين  ت�����ص��ري��ن 
االم��ري��ك��ي ب���اراك اأوب��ام��ا ال��ذي 

اأجابه اأنه م�صطر اإىل »التعامل معه كل يوم«.
جمموعة  قمة  هام�س  على  اأوب��ام��ا  مع  لقائه  خ��ال  �صاركوزي  وق��ال 
منه،  »�صئمت  اأوباما:  فرد  كاذب«،  اإنه  روؤيته،  اأحتمل  اأعد  »مل  الع�صرين 
لكنني م�صطر للتعامل معه كل يوم«، بح�صب موقع »اأري �صور اإمياج« الذي 

نقل كامهما بدون اأن يو�صح ما اإن كان ميلك ت�صجيا �صوتيا له.
واأو�صح املوقع اأن احلديث بني �صاركوزي واوباما الذي جرى على انفراد 

كان يفرت�س اأن يبقى �صريا، لكنه و�صل بال�صدفة اإىل م�صمع �صحافيني.
للموؤمتر  الرتجمة  اأج��ه��زة  االإعاميني  ت�صليم  مت  اأن��ه  املوقع  واأورد 
ال�صحايف امل�صرتك الأوباما و�صاركوزي ب�صكل م�صبق، فقام بع�س ال�صحافيني 
من  االأ���ص��داء  بع�س  التقاط  من  ومتكنوا  الفور  على  �صماعاتهم  بو�صل 

احلديث اخلا�س.
واأكد عدد من ال�صحافيني م�صمون احلديث ردا على اأ�صئلة وكالة فران�س 

بر�س.
من جهة اأخرى اأكد املوقع بدون اأن يورد ت�صريحات حرفية اأن اوباما 
ل�صالح  الت�صويت  بنيته  اإباغه  عدم  احلديث  خال  �صاركوزي  على  اأخذ 
تعار�صه  املتحدة  الواليات  كانت  ما  وهو  اليوني�صكو  اىل  فل�صطني  ان�صمام 

ب�صدة

التوان�صة تركوا ليلى ودقوا بخناق �صهى .... 
وال�صعوديون تركوا ف�صائح المية لرملة عرفات

اأنكرت ارملة الزعيم لفل�صطيني يا�صر عرفات  �صهى  الطويل كل 
اإطار حتقيق يف ف�صاد  التون�صي يف  الق�صاء  اإليها من  املوجهة  التهم 
بن  العابدين  زين  املخلوع  التون�صي  الرئي�س  بزوجة  يتعلق  مايل 
علي ليلى الطرابل�صي، موؤكدة ا�صتعدادها ملواجهة الق�صاء الإثبات 
براءتهاوقالت �صهى يف ت�صريح تلفزيوين اإن االتهامات املوجهة يل 
هي حماولة لت�صويه اإرث ال�صهيد يا�صر عرفات، ولو كان »اأبو عمار« 
حيًا لطلب مني جتاهل هذه االتهامات وعدم الرد عليها، ولاأ�صف 
فاإن ال�صحف االإ�صرائيلية ا�صتغلت املو�صوع وركزت على ا�صم يا�صر 

عرفات يف الق�صية اأكرث من ا�صمي لت�صويه �صمعته
وعربت �صهى عن اأ�صفها من توجيه هذه االتهامات وتزامنها مع 
الذكرى ال�صابعة ل�«ا�صت�صهاد يا�صر عرفات«، وللت�صوي�س على الن�صر 
الكبر الذي حققته ال�صلطة الفل�صطينية بنيلها الع�صوية الكاملة 
الع�صوية  فل�صطني  منح  اإىل  الطريق  يف  »اليون�صكو«  منظمة  يف 
العدل  وزارة  قولها.وكانت  حد  على  املتحدة،  االأ·  يف  الكاملة 
التون�صية اأعلنت االثنني املا�صي اإ�صدار مذكرة توقيف دولية بحق 

�صهى عرفات
باأن  العدل  وزارة  با�صم  املتحدث  العابدين  زين  كاظم  و�صرح 
دون  عرفات  �صهى  �صد  التوقيف  مذكرة  اأ�صدرت  تون�صية  حمكمة 
 ( اجلوهرة  االم��رة  حمطة  االتهامات  عن  تفا�صيل  اأي  اإعطاء 
تاركة   ) قبة  احلبة  من  عملت  و)  اخلط  على  دخلت   ) العربية 
عرفات  يا�صر  الرملة  ومتفرغة  املحطة  �صاحبة  االم��رة  ف�صائح 
مالطا  يف  اقامتها  �صبب  عن  العربية  ملحطة  �صوؤال  على  ردت  التي 
قائلة  اأنا اأقيم فيها الأنني طردت باملعنى احلريف للكلمة من بيتي 
ال�صارع  يف  ال�صخ�صية  واأغرا�صي  منزيل  اأثاث  رمي  ومت  تون�س،  يف 
باأمر من ليلى الطرابل�صي بعد ان�صحابي من م�صروع مدر�صة قرطاج 
الدولية«.وتابعت: »تخليت عن امل�صروع منذ عام 2007، ومل يعد 
يل اأي عاقة به، وعندي الوثائق التي توؤكد ذلك، واأنا غائبة عن 
االأ�صواء االإعامية منذ فرتة طويلة، لكني ا�صطررت للظهور مرة 
اأخرى الأن املق�صود كما قلت لكم هو حماولة حتطيم �صورة القائد 
�صهى  اأن  ذكرت  التون�صية  ال�صحف  عرفات«.وكانت  يا�صر  الراحل 
قرطاج«،  يف  الدولية  ب�«املدر�صة  تتعلق  ف�صاد  ق�صية  يف  ماحقة 

التي اأ�ص�صتها يف ربيع 2007 مع ليلى الطرابل�صي
وفاة  بعد  تون�س  يف  باملنفى  اآن��ذاك  تعي�س  عرفات  �صهى  وكانت 
املدر�صة  هذه  فتح  اإع��ان  2004.واأث���ار  عام  الفل�صطيني  الزعيم 
ثانوية  مدر�صة  �صاحب  واتهم  تون�س،  يف  �صجة  املا�صي  الربيع 
لها«،  »حماباة  ملعهده  التون�صية  ال�صلطات  اإغاق  وراء  باأنها  �صهى 
بعد اإن�صائها بالتعاون مع تون�صيني معهدًا خا�صًا مناف�صًا يف قرطاج 
عرفات  �صهى  التون�صيةومنحت  للعا�صمة  ال�صمالية  ال�صاحية  يف 
العابدين  زين  ال�صابق  الرئي�س  لكن   2006 يف  التون�صية  اجلن�صية 
ذلك  بعد  الباد  من  برتحيلها  واأمر  اجلن�صية  من  جردها  علي  بن 
بعام اإثر خاف حاد بينها وبني زوجته الطريف ان حمطة االمرة 
اجلوهرة مل توجه اي �صوؤال لزوجة زين الهاربني بني علي رغم انها 

مقيمة يف الريا�س وبرعاية ابو متعب

<معاريف>  ���ص��ح��ي��ف��ة  ت  qاأع������د
���ة ���ص��ي��ن��اري��و ع���ن ال��ه��ج��وم  qال���ع���ربي
��ع ع��ل��ى اإي���ران  qامل��ت��وق qاالإ���ص��رائ��ي��ل��ي
مقاتلة  اإ�صرائيلية  اإنq طائرات  قائلًة 
االإيرانية،  النووية  املن�صاآت  �صتهاجم 
�صي�صقط  ال���ط���ائ���رات  ه����ذه  ث��ل��ث 
ونظم  للطائرات  م�صادة  ب�صواريخ 
اإي��ران،  بحوزة  الرو�صية  الدفاعات 
الفتًة اإىل اأنq عملية مهاجمة املن�صاآت 
اأكرث  من  �صتكون  اإي���ران  يف  النووية 
تاريخ  يف  وخطورة  تعقيدا  العمليات 

دولة اإ�صرائيل.
م�صادر  اىل  ا�صتنادًا  اأ���ص��ارت  كما 
بغياب  ��ه  qاأن اإىل  اأبيب  تل  يف  اأمنيqة 
املن�صاآت  عن  ا�صتخباراتيqة  معلومات 
الهجوم   qف���اإن ط��ه��ران،  يف  ��ة  qال��ن��ووي
�صيكون معقدًا ب�صكل خا�س، ونتائجه 

�صتحمل كارثة الإ�صرائيل. 
���ه  qاإن ق��ائ��ل��ًة  ال�صحيفة  و���ص��اق��ت 
النووية  املفاعات  ع�صرات  بني  من 
ما  على  اإ�صرائيل  �صتقرر  االإيرانية، 
اخليار  �صت�صتخدم  كانت  ما  اإذا  يبدو، 
من�صاآت  ث��اث  تهاجم  اأن  الع�صكري، 
تعترب مركز االأن�صطة النووية: مركز 
االأبحاث النووية يف اأ�صفهان، مفاعل 
تخ�صيب اليورانيوم يف نتانز، ومفاعل 
يختار  و�صوف  اأراك،  يف  الثقيلة  املياه 
التحليق على  االإ�صرائيلي  �صاح اجلو 
و�صورية،  تركيا  بني  احل��دود  امتداد 
�صرق  �صمال  ع��رب  الإي���ران  والت�صلل 

العراق. 
بالوقود  ال��ت��زوي��د  ط��ائ��رات  ك��ل 
التابعة ل�صاح اجلو �صتن�صم للهجوم، 
القيام  يف  �صعوبة  �صتجد  ولكنها 
اكت�صافها  خ�صية  ج����وا،  ب��ال��ت��زود 

بوا�صطة ال�صوريني اأو االأتراك. 
وتابعت: ويف الهجوم نف�صه، �صوف 
وبع�صها  النووية،  املن�صاآت  على  تلقى 
كثيفة  اإ�صمنتية  ك��ت��ل  يف  حم�صن 
 25 عمق  على  يقع  نتانز  )م��ف��اع��ل 
تزن  للح�صون،  كا�صحة  قنابل  مرتا(، 
باإجمايل  للواحدة،  كيلوغرام   900
الدفاع  ب��ط��اري��ات  اأم���ا  ب���ع.  oور طنني 
�صتنجح  جيدا،  املتمركزة  الرو�صية 
يف اإ�صقاط الكثر من الطائرات طبقا 

للتوقعات. 

ة التقرير، �صاره  qوقالت معد
اأف�صل   qاإن دار  ليفوفيت�س- 
�صيعودون  وال��ذي��ن  اأبنائنا، 
ق���واع���ده���م،  اإىل  ب�������ص���ام 
اإىل  ع��ادوا  اأنهم  �صيكت�صفون 
التي  تلك  من  خمتلفة  دول��ة 
غادروها. فالرد االإيراين على 
للغاية،  �صيكون �صعبًا  الهجوم 
اإيران  اأن ت�صرب  املتوقع  ومن 
بوا�صطة  ب��ق��وة  فعلها  رد  يف 

 )3- )�صهاب  اأر����س   � اأر����س  �صواريخ 
اإ�صرائيل.  يف  نقطة  كل  تغطي  والتي 
ال�صواريخ  هذه  بع�س   qاأن اإىل  ولفتت 
كيميائية،  ب��روؤو���س  م��زودة  �صتكون 

وتلك �صتكون البداية فقط. 
اإيران  ت�صتخدم  �صوف  وبالتزامن، 
حما�س وحزب اهلل لعمليات انتقامية 
اإرهابيني  خال  من  النطاق،  وا�صعة 
و�صوف  الق�صام.  و�صواريخ  انتحاريني، 
يحاول االإيرانيون اإحداث اأزمة نفط 
عاملية لن متر على اإ�صرائيل، من خال 
�صرب النفط الذي يخرج من اخلليج 

العربي. 
ال�صعبي  اجلدال   qاإن قائلًة  وتابعت 
على  ك���ان  م���ا  )اإذا  م�����ص��األ��ة  ح���ول 
يف  و�صل  اإي��ران(،  مهاجمة  اإ�صرائيل 
حتول  نقطة  اإىل  االأخ����رة  االأي����ام 
ال�صابق  امل��و���ص��اد  رئي�س  �صخ�صية. 
من  خ�صيته  ع��ن  اأع���رب  داغ���ان  مئر 
غياب الزعامة االإ�صرائيلية املنا�صبة، 
وبنيامني  ب��اراك  اإيهود  مغامرة  ومن 
نتنياهو، والتي من �صاأنها اأن توؤدي اإىل 
املقربون  اإيران.  على  ع�صكري  هجوم 
ال��وزراء  وبع�س  احلكومة  رئي�س  من 
كرروا املزاعم يف االأيام االأخرة، باأن 

داغان اأ�صيب باجلنون. 
ال��ل��ه��ج��ة ال�����ص��خ�����ص��ي��ة واخ��ت��ي��ار 
عليه  ظر  oحت والذي  داغ��ان،  مهاجمة 
نتنياهو  ل��روؤي��ة  طبقا  ال�صيا�صية 
عن  اجل���دال  �صتت  م��ن��ه،  وامل��ق��رب��ني 
اليوم  يف  هنا  �صيحدث  م��اذا  م�صاألة 
الذي  اليوم  ويف  الهجوم.  �صيلي  الذي 
على  الع�صكري  الهجوم  فيه  يتحول 

اإيران اإىل واقع.
 Ëاإفرا  qاأن اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
للمو�صاد،  رئي�صا  كان  والذي  هاليفي، 

نتائج  اأع������وام  ث��اث��ة  ق��ب��ل  ت��وق��ع 
ه��ذا ال��ه��ج��وم. ويف ح���وار م��ع جملة 
 ،2008 )يوليو(  متوز  يف   <Ëالتا>
على  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ه��ج��وم  اأن  ح���دد 
اإيران �صيجلب معه نتائج مدمرة على 
يوؤثر  اأن  االأمر ميكنه  الطويل:  املدى 
مائة عام،  اإىل  ي�صل  علينا على مدى 
�صينطوي االأمر على تاأثر �صلبي على 
الراأي العام العربي، وعلينا اأن نهاجم 

فقط لو كان هذا هو اخليار االأخر. 
حتى  موقفه  من  يغر  مل  هاليفي 
اأغر  مل  ق��ال:  االأ�صبوع  وه��ذا  االآن، 
م��وق��ف��ي، م��ازل��ت اأظ���ن ذل���ك، كامي 
واح��د، مل   ßع��دا حتف وا�صح ج��دا، 
كلمة  قلت  ولكنني  ع��ام،  مائة  اأق��ل 
تو�صيح  بذلك  اأق�صد  )قرن(وكنت 
اأن هجوم  حقبة زمنية معناها عمليا 
كهذا �صيحمل تاأثرًا �صي�صتمر اأجياال 

ولي�س مائة عام. 
يف  كان  وال��ذي  غازيت،  �صلومو  ��ا  qاأم
اال�صتخبارات  ل�صعبة  رئي�صا  املا�صي 
لل�صحيفة:  فقال  )اأمان(،  الع�صكرية 
الهجوم على املن�صاآت النووية يف اإيران 
اإ�صرائيل.  دولة  ت�صفية  اإىل  �صيوؤدي 
البقاء بعد هذا الهجوم.  لن ن�صتطيع 
من  حتقيقها  متنينا  ال��ت��ي  النتائج 
النووي  الربنامج  تدمر  اأي  الهجوم، 

االإيراين، �صتكون عك�صية متاما. 
علنا  �صتتحول  اإي����ران  واأ���ص��اف: 
�صحايا  و�صنكون  ن��ووي��ة،  دول��ة  اإىل 
اإي��ران،  من  �صت�صلنا  التي  ال�صواريخ 
لن  اإي�����ران  اهلل.  وح����زب  ح��م��ا���س، 
الأن  اإطاقا،  النفط  �صاح  ت�صتخدم 
املتحدة  ل��اأ·  التابع  االأم��ن  جمل�س 
اإىل  بالعودة  ق��رار  علينا  �صيفر�س 
االأم��ن  جمل�س  �صي�صطر   .67 ح��دود 
القد�س  �صي�صمل  علينا  ق��رار  لفر�س 

اأي�صا.
مهند�صي  اأح���د  ���ص��ي��اع،  اأف��ي��ئ��ي��م 
قال  العراقي،  املفاعل  على  الهجوم 
حدثت  يتغر،  العامل   qاإن لل�صحيفة 
بع�س االأمور منذ الهجوم على مفاعل 
مرتبطا  مازال  الذي  �صياع،  العراق. 
اأنه  املا�صي  يف  ق��ال  االأم��ن��ي،  باملجال 
طيلة �صنوات انتظرت دولة اإ�صرائيل 
اأعقاب  يف  ال��ع��راق  م��ن  انتقامي  رد 
علينا  ك��ان  ق��ال:  املفاعل،  مهاجمة 
تزويد املنظومة الدفاعية يف مناطق 
التواريخ  اأن��واع  بجميع  اإ�صرتاتيجية 
من  الكثر  كلف  وه���ذا  امل�صتهدفة، 
االأم������وال. ال���رد ال��ع��راق��ي ج���اء يف 
اخلليج،  حرب  يف   1991 عام  النهاية 
م�صرًة اإىل اأنq �صياع قال اإنq ا�صتخدام 
اخلطوات ال�صيا�صية هو احلل املف�صل، 
وجهة  من  هو  اجل��و  �صاح  ا�صتخدام 

نظري احلل االأقل اأف�صلية.
ع���وزي ع��ي��ام، وال���ذي ك��ان وقت 
للجنة  العراقي مديرا  املفاعل  �صرب 
الهجوم،  يعار�س  ال��ذري��ة،  الطاقة 
اأنه  كتب  عيام(،  )قو�س  كتابه  ويف 
اإ�صرائيل  على  عقوبات  فر�س  خ�صي 
ت�صوي�س  وم��ن  ال��ه��ج��وم،  اأع��ق��اب  يف 
وكانت  املنطقة،  يف  ال�صام  م�صرة 
رئي�س  اأن  لدرجة  كبرة،  معار�صته 
حظر  بيغني  مناحيم  وقتها  احلكومة 
املجل�س  اجتماعات  يف  امل�صاركة  عليه 
على  ي��وؤث��ر  ال  لكي  امل�صغر  ال����وزاري 

الوزراء. 
اأعقاب  يف  اأنه  زعمت  قال:  عيام 
للنفق،  �صينزل �صدام ح�صني  الهجوم، 
و�صوف يبداأ يف ال�صر باأعمال لن نعرف 
يف  حدث.  ما  متاما  وهذا  �صيئًا،  عنها 
املتحدة  االأ·  فح�صت  حني   2003
اأي �صاح دمار  العراق، مل يكن هناك 
اأعقاب  يف  ذل���ك،  قبل  ول��ك��ن  �صامل، 
�صدام  توجه  املفاعل،  على  الهجوم 
 1991 عام  ويف  االجتاه،  لهذا  ح�صني 
وبيولوجي،  ن��ووي  �صاح  لديه  ك��ان 

ومدافع طويلة املدى. 
اإن �صن هجوم على املفاعل االإيراين 
ولكنه  ن��ووي،  �صاح  تطوير  مينع  لن 
ز االإيرانيني على تطويره، على  qحف oصي�

حد تعبره

�صيدات  ملجل�س  العام  االأم��ني  د�صتي  خرية  اأك��دت 
واملجال�س  واالحت��ادات  املنظمات  اأن  العرب،  االأعمال 
اال�صتثمارية يف املنطقة مل ت�صتطع مواجهة العا�صفة 
االقت�صادية التي اأثرت يف املنطقة، ما اأدى اإىل �صحق 
بع�س امل�صاريع املتو�صطة وال�صغرة التي متلكها �صيدات 
املنطقة  يف  الراهنة  التطورات  اأث��رت  فقد  االأعمال 
االقت�صادي،  امل��راأة  و�صع  يف  مبا�صرًا  تاأثرًا  العربية 
خا�صة اأن كثرا من ال�صيدات يعملن يف م�صاريع �صغرة 

اأو متو�صطة.
اأدت اإىل تعطيل كثر من هذه  اإن االأحداث  وقالت 
اإما  امل�صاريع  ه��ذه  من  وعديد  وامل�صاريع،  املوؤ�ص�صات 
مبني على قرو�س بنكية مدفوعة �صهريًا واإما م�صاريع 
امل�صروع  �صاحب  لدى  املتوافر  املال  راأ�س  على  معتمدة 
ويف كلتا احلالتني فاخل�صائر موؤثرة يف �صاحبة امل�صروع 
مع حتفß كثر من البنوك من عملية الدعم والت�صليف 
ف�صل  اإىل  ي��وؤدي  مما  االإقرا�س،  عملية  يف  والت�صهيل 
هذه امل�صاريع النعدام االأ�صواق اجليدة يف هذه الفرتة، 

وفقًا ل�صحيفة »االقت�صادية« ال�صعودية.
وكانت درا�صة قدرت حجم الرثوة التي ت�صتثمرها 
�صيدات االأعمال اخلليجيات بحوايل 40 مليار دوالر يف 
2009 بح�صب ما ذكرته »مايفر الإدارة الرثوات« التي 
واملتخ�ص�صة يف جمال  مقرًا،  من »جزر كاميان«  تتخذ 

توفر اخلدمات اال�صت�صارية اال�صتثمارية واملالية.
حمددة  خطة  هناك  توجد  ال  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ارت 
العام  اال�صتثمار  عن  بعيدًا  امل���راأة  اأم���وال  ال�صتثمار 
العالية  االأر�صدة  �صاحبة  اأن  اإال  الرجل  وبني  بينها 
املراأة  من  بكثر  اأقل  واقت�صادها  اأمرها  اهتزاز  يكون 

يف  العملي  االنهيار  ترتقب  التي  املدينة  اأو  املقرت�صة 
اأي وقت.

ت�صهد  مل  اخلليج  يف  الن�صائية  االأر�صدة  اأن  وبينت 
خماوف  من  تزيد  قد  التي  الفرتة  هذه  خال  حتركا 
على  حري�صة  املراأة  اأن  اإال  االأم��وال،  روؤو�س  �صاحبات 

تنمية ثروتها وبناء كيانها االقت�صادي.
اخلليجية  امل�صتثمرة  م�صاركة  اأن  د�صتي،  واعتربت 
زالت  ما  لها  املتاحة  والفر�س  ال�صناعية  امل�صاريع  يف 
لدى  املال  اأبرزها، احتكار  االأ�صباب  �صئيلة جلملة من 
العائلة، عدم تاأهلها للم�صاريع ال�صناعية، بالرغم من 
اأن هناك كثرا من االأموال امل�صتثمرة من قبل العامات 

يف املجال ال�صناعي ولكن لي�س بن�صبة كبرة.
ت�صكل  ال��ذي  االأعمال  �صيدات  جمل�س  اأن  واأك��دت 
يعد   ،%50 اخلليجيات  امل�صتثمرات  من  اأع�صائه  ن�صبة 
العرب  االأعمال  �صيدات  ربط  يحاول  اقت�صاديا  كيانا 
مبحاور اقت�صادية خمتلفة ماعدا حمور »املغامرة« اأو 

املخاطرة.
من جانبها، توؤكد نبيلة العنجري � م�صتثمرة كويتية 
� اأن الواقع االقت�صادي يف املنطقة تاأثر اأوال بالنك�صة 
التي   ،2008 عام  حدثت  التي  العاملية  االقت�صادية 
اأثرت ب�صكل كبر يف جماالت اقت�صادية متعددة وكان 
لها انعكا�س حاد على اال�صتثمار العقاري واملايل واملراأة 
كانت جزءا من هذه املنظومة، لذا تاأثرت وب�صكل كبر 
ا�صتثماراتها اإال قلة ممن كنq يف حالة م�صاورة يف دخول 

اأ�صواق اال�صتثمار وبالتايل حافظن على اأموالهن.
واأ�صارت اإىل اأنه بعد »االأزمة اخلانقة« اأتت مرحلة 
التي  العربية  ال���دول  بع�س  �صهدتها  التي  التغير 

من  كثر  لدى  وتخوف  ركود  ح�صول  يف  اأي�صًا  �صاهمت 
يف  �صاركن  الاتي  امل�صتثمرات  وكذلك  امل�صتثمرين 
�صركات و�صناديق ت�صاهم يف اال�صتثمار يف هذه الدول 
اإال اأن اال�صتثمار يف االإقليم اخلليجي ما زال واعدا يف 
النفطي،  والقطاع  املقاوالت،  ومنها  متقدمة  قطاعات 
اإ�صافة اإىل اخلدمات وغرها والتي تعد �صوقا واعدة، 
وكثر من الن�صاء يتجه لا�صتثمار فيه ملا يتميز به من 

ا�صتقرار وفر�س واعدة.
القطاعات  اأك����رث  م��ن  ال��ع��ق��ار  ق��ط��اع  واع���ت���ربت 
اال�صتثمارية اأمنا، الذي يتجه له الكثر من امل�صتثمرين 
الذي  ولل�صمان  الربح  لفر�س  الظروف  هذه  مثل  يف 
االأزمة  بعد  االأ�صعار  تاأثر  ورغم  العقار،  قطاع  يوفره 
يف  العربي  الربيع  اأحداث  وبعد  العاملية  االقت�صادية 
بع�س الدول العربية التي تعد فر�صة �صانحة لل�صراء 
باأ�صعار منخف�صة، اإال اأن هناك اأ�صواقا جديدة متوقع 
العقارات  ل�صراء  امل�صتثمرات  لها  فتتجه  االرتفاع  لها 
جيدة  فر�صة  فهما  كرد�صتان  واإق��ل��ي��م  ��م��ان  oع مثل 

لا�صتثمار العقاري.
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�صيف الإ�صالم القòايف عن الإمام ال�صدر: 
دعوناه لأكل ال�صم∂... فÎكنا ال�صم∂ ياأكله

عربية  م�����ص��ادر  ق��ال��ت 
الكويتية  »الراي«  ل�صحيفة 
مرتبطة  لبنانية  �صيدة  ان 
النظام  من  قريبة  باأجهزة 
اللبناين   - ال�صوري  االمني 
ال���ذي حت��ك��م ب��ك��لq ���ص��اردة 
العام  لبنان حتى  وواردة يف 
اغ�صط�س  يف  التقت   ،2005
�صيف   2010 ال���ع���ام  م���ن 
اثينا  يف  ايف  qال��ق��ذ اال���ص��ام 

للبحث يف ق�صية االمام مو�صى ال�صدر.
 ونقل �صخ�س موثوق به عن �صيف اال�صام قوله بعد اللقاء: »وجهنا دعوة 

اىل الرجل )ال�صدر( كي ياأكل ال�صمك عندنا، لكننا تركنا ال�صمك ياأكله«.
لبنان اختفى مع  ال�صيعي االعلى يف  اال�صامي  املجل�س  رئي�س  ال�صدر  وكان 

مرافقني له يف اأثناء زيارة لليبيا يف اغ�صط�س من العام 1978.
 qاللبنانية اال ال�صيدة  واأو�صحت هذه امل�صادر ان �صيف اال�صام مل ي�صتقبل 
بعد تاأكده، عرب طرف ثالث، من انها حتظى بتغطية من عائلة ال�صدر، وانها 
جاءت للتحدث با�صم العائلة، وذلك بهدف التو�صل اىل ت�صوية ما ت�صع نهاية 

ملا �صمي ق�صية »االمام املغيqب«.
العقيد  التقوا  الذين  ورفيقيه  ال�صدر  م�صر  عن  �صاألت  ال�صيدة  ان  وك�صفت 
د �صيف اال�صام ان  qر القذايف يف الثامن والع�صرين من اغ�صط�س 1978، فاأك qمعم
الثاثة قتلوا يف ليبيا وان ال اأمل يف العثور على اي بقايا لهم وان ال �صحة عن 

كلq ما ي�صاع عن انهم ما زالوا احياء.
ل �صيف اال�صام والده م�صوؤولية اعدام مو�صى ال�صدر ورفيقيه، م�صرا  qوحم
التي  ال�صجة  ايام من احتجازهم وذلك بعد  التخل�س منهم بعد  انه قرر  اىل 
اثرت اثر اللقاء العا�صف الذي جرى بني القذايف ورئي�س املجل�س اال�صامي 

ال�صيعي يف لبنان.
 وذكر انه قبل ان ينتهي اللقاء، امر الزعيم الليبي ال�صابق رجاله ب�صجن 

ام امر بت�صفية الثاثة. qاالمام ال�صدر ورفيقيه... وبعد اي
وكان �صيف اال�صام وقتذاك يف اخلام�صة من العمر. لكنه جمع يف ال�صنة 
ال�صدر  اختفاء  عن  املعلومات  من  يكفي  ما  �صبقتها  التي  ال�صنوات  ويف   2010
ورفيقيه، كي يعدq نف�صه ملواجهة ال�صيدة اللبنانية التي جاءت تطالب بك�صف 
املعلومات احلقيقية املرتبطة بالق�صية بهدف التو�صل اىل ت�صوية معقولة مع 

ال�صلطات الليبية توؤدي اىل ك�صف م�صر االمام ال�صدر ورفيقيه.
�س جنل الزعيم الليبي الراحل الو�صع بقوله ان ال�صدر ورفيقيه اعدموا  qوخل
وان لي�س يف االمكان العثور على اي اثر لهم، مبا يف ذلك املاب�س واي حاجات 
د على ان العملية �صارت من املا�صي وان املطلوب االآن  qكانت يف حوزتهم. و�صد
ت�صحيح اخلطاأ املرتكب يف �صوء االعرتاف باأنq ال�صيد مو�صى ال�صدر ورفيقيه 

اعدموا وان ال امل يف حتديد املكان الذي دفنوا فيه.
ونقلت امل�صادر نف�صها عن �صيف اال�صام قوله انه ال يدري هل دفن الثاثة 
والده طلب  ان  يعلمه  ما   qكل  qوان البحر  األقيت اجلثث يف  او هل  ال�صحراء  يف 
د ان الثاثة مل يعدموا فورا، بل ح�صل  qالتخل�س منهم بعد �صعوره باحلرج. واك
ايف يف الثامن والع�صرين من  qر القذ qام من اللقاء الذي ح�صل مع معم qذلك بعد اي

اغ�صط�س 1978.
وا�صتنادا اىل امل�صادر العربية، انتهى اللقاء مع ال�صيدة اللبنانية بعر�س مغر 
اجتماعية  خدمات  م  qتقد كبرة  موؤ�ص�صة  باإن�صاء  يق�صي  اال�صام  �صيف  مه  qقد
ليبيا  تتوىل  ان  على  ال�صدر،  مو�صى  لذكرى  تخليدا  للمحتاجني  وم�صاعدات 

متويل املوؤ�ص�صة. 
وخرج �صيف من االجتماع ليقول لل�صخ�س الذي لعب دور الو�صيط يف اللقاء: 
ال�صمك  فاإذا بنا نرتك  ال�صمك،  ياأكل  الرجل )ال�صدر( كي  »وجهنا دعوة اىل 
األقيت يف  ياأكله«. ومل يفهم الو�صيط هل يعني ذلك ان جثث ال�صدر ورفيقيه 
البحر. لكنq كل ما ا�صتطاع ان يتاأكد منه ان �صيف اال�صام جزم باأنq العثور على 

اجلثث م�صتحيل.
ا عن نتائج  qوذكرت امل�صادر نف�صها ان عائلة ال�صدر التي تلقت تقريرا مف�ص
الراحل  الليبي  الزعيم  االجتماع ب�صيف اال�صام رف�صت ت�صديق رواية جنل 
ت على ان االمام مو�صى ال�صدر ورفيقيه ما زالوا اأحياء وانهم حمتجزون  qوا�صر
ان  qعي ب�صهود  ت�صفه  ما  اىل  ذلك  يف  العائلة  وا�صتندت  ليبيا.  يف  ما  مكان  يف 
ايف  qالقذ اأمر  ال�صجون بعدما  اأحد  ا يف  qال�صدر حي �صاهدوا مو�صى  انهم  يقولون 

باحتجازه.

القاعدة تعلن م�صوDوليتها عن اغتيال مدير 
وحدة مكافحة الرهاب »علي احلجي« يف عدن

غربة نيوز
اأعلن تنظيم »القاعدة يف جزيرة العرب« م�صوؤوليته عن مقتل مدير وحدة 
مكافحة االإرهاب العقيد على احلجي مبحافظة عدن بعبوة نا�صفة زرعت يف 

�صيارته نهاية ال�صهر املا�صي.
ونقلت و�صائل اعام قريبة من احلكومة اليمنية اليوم االربعاء عن م�صادر 
مل ت�صمها تاأكيدها« ان التنظيم قام باالإعان عن مقتل العقيد احلجي خال 
حفل مبنا�صبة عيد االأ�صحى ام�س الثاثاء اثر باغ قام بتوزيعه على ان�صاره 
مبحافظة �صبوة جنوب �صرق اليمن ».وك�صف الباغ اأن التنظيم ف�صل يف اغتيال 
بعملية  متوعدًا   ، اأي�صا  علي  اأحمد  غازي  العميد  عدن  حمافظة  اأمن  مدير 
يف  والع�صكرية  االأمنية  القيادات  التنظيم  العاجل.وتوعد  القريب  يف  اأخرى 
اجلنوب ب�صكل خا�س بعمليات انتحارية واغتياالت قادمة مماثلة.ي�صار اىل 
ان مواجهات تدور بني قوات اجلي�س اليمني وعنا�صر التنظيم مبحافظة ابني 

منذ مايو / ايار املا�صي ادت اىل قتل وجرح املئات من اجلانبني .

كردية  ت��ل��ف��زي��ون  حم��ط��ة  اأف����ادت   
الرئي�س  ب����اأن  االرب���ع���اء،  م�صتقلة، 
منذ  يبحث  الطالباين  جال  العراقي 
اأيام عن ماذ اآمن الفراد ا�صرة القذايف 
كنوع  عائ�صة،  الوحيدة  ابنته  وخا�صة 
من الوفاء جتاه الزعيم الليبي ال�صابق 
ال�صعب  حلقوق  املوؤيدة  مواقفه  ب�صبب 

الكردي.
والتي  امل�صتقلة  ناليا  ف�صائية  ونقلت 
م�صدر  عن  ال�صليمانية  مدينة  من  تبث 
خا�س قوله اإن »الرئي�س العراقي جال 
اليجاد  ف��رتة  منذ  »ي�صعى  الطالباين 
مكان اآمن ياأوي ا�صرة القذايف املوجودة 
الوحيدة  ابنته  وخا�صة  اجل��زائ��ر  يف 

عائ�صة«. 
وب�صبب  امل�صدر  اأن  املحطة  وا�صافت 
ن�صر  ع��دم  طلب  املعلومات  ح�صا�صية 
الر�صمية،  غر  للمعلومات  »وفقًا  ا�صمه 
و�صيلة  عن  اأي��ام  منذ  يعمل  الطالباين 
ابنته  وبخا�صة  ال��ق��ذايف  ا���ص��رة  لنقل 
اأن يك�صف  اآمن«، دون  عائ�صة اىل مكان 

عن ا�صم اي مكان.

وعزا امل�صدر ا�صباب م�صاعي الطالباين 
للم�صاعدات  ال��وف��اء  م��ن  »ك��ن��وع  ه��ذه 
يوم  يف  ال��ق��ذايف  قدمها  التي  العديدة 
من االأيام للحركة التحررية الكردية، 
من م�صاعدات باالموال وحتى تزويدها 
تقرير  حق  ح��ول  ومواقفه  بال�صاح، 

امل�صر للكرد«.
باالت�صال  قيامها  املحطة  واأك���دت 
مب�����ص��ادر ر���ص��م��ي��ة يف ح���زب االحت���اد 
يقوده  ال���ذي  ال��ك��رد���ص��ت��اين  ال��وط��ن��ي 
الطالباين لتاأكيد النباأ اأو التعليق عليه، 
االدالء  على  توافق  مل  منها  اأي��ًا  ان  اإال 

بت�صريحات.
من  ج��وي  وب��دع��م  معار�صون  وك���ان 
قد  االطل�صي  حللف  التابع  اجلو  �صاح 
الليبي  العقيد  حكم  انهاء  من  متكنوا 
�صنة،  ل�42  ا�صتمر  الذي  القذايف  معمر 
اجناله،  من  واثنني  بقتله  قاموا  بعدما 
زوجته  ا�صرته،  من  اف��راد  يعي�س  فيما 
واحد ابناءه وابنته الوحيدة الجئيني 
ولدين  ويختفي  املجاورة،  اجلزائر  يف 

اآخرين للقذايف.

اجلديدة  الليبية  ال�صلطات  وتطالب 
�صلطات اجلزائر بت�صليمها ا�صرة القذايف 

ملحاكمتهم.
وافقت  التون�صية  ال�صلطات  وكانت 

موؤخرًا على ت�صليم اآخر رئي�س للحكومة 
لل�صلطات  املحمودي  البغدادي  الليبية 
عن  اع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الليبية 

مطالبتها بت�صلمه ملحاكمته

بتنظيم  �صلة  على  جمموعة  اعلنت 
�صريط  �صتبث  انها  االرب��ع��اء  القاعدة 
ر���ص��ال��ة لامام  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ف��ي��دي��و 
موجهة  العولقي  انور  االمركي-اليمني 
اىل االمركيني و�صجلت قبيل مقتله يف 
30 ايلول/�صبتمرب يف غارة امركية يف 

اليمن.
ال�صريعة«،  »ان�صار  ل  بيان  واو�صح 
بتنظيم  ���ص��ل��ة  ع��ل��ى  جم��م��وع��ة  وه���ي 
ان  ال��ع��رب،  �صبه ج��زي��رة  ال��ق��اع��دة يف 
وثائقي  فيلم  يف  �صرد  الفيديو  �صريط 
الذي  العولقي  ان��ور  ال�صيخ  حياة  ع��ن 
�صتنتجه موؤ�ص�صة �صدى املاحم لانتاج 
يف  القاعدة  لتنظيم  التابعة  االعامي 

�صبه جزيرة العرب.
االم���ام  دور  ع��ن  ال��ف��ي��ل��م  وي��ك�����ص��ف 
اجلهاد  فري�صة  »اح��ي��اء  يف  العولقي 
امل�صلمني  ال�صباب  م��ن  الكثر  قلوب  يف 
كما  الغربية«،  املجتمعات  يف  وخ�صو�صا 

جاء يف البيان.
خال  وزع  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  وا���ص��اف 
ي�صيطر  التي  الرو�صة  قرية  يف  جتمع 
حمافظة  يف  ا�صاميون  متمردون  عليها 
�صبوة �صرق اليمن، ان »الفيلم �صيت�صمن 
وقد  االوىل.  للمرة  يبث  فيديو  �صريط 
�صجل الفيلم الذي يحمل عنوان »ر�صالة 
اىل ال�صعب االمركي باللغة االنكليزية 

من قبل ال�صيخ انور قبل ا�صت�صهاده«.
وكان تنظيم القاعدة يف �صبه جزيرة 
�صرق  وجنوب  جنوب  يف  املنت�صر  العرب 

االول/اكتوبر  ت�صرين  يف  توعد  اليمن، 
وكتب  العولقي.  ان��ور  ملقتل  باالنتقام 
حربا  نخو�س  »ان��ن��ا  ب��ي��ان  يف  اآن����ذاك 
للذين  واالنت�صار   ... االمركيني  �صد 

ي�صربون«.
امل��ت��ح��دة تعترب  ال���والي���ات  وك��ان��ت 
بن  تهديد  يفوق  تهديدا  العولقي  انور 
باملنفذين  عاقاته  يف  وت�صتبه  الدن، 
 25 يف  الفا�صل  ل��اع��ت��داء  املفرت�صني 
منت  على   2009 االول/دي�صمرب  كانون 
النار  واط���اق  امركية  رك��اب  ط��ائ��رة 
قاعدة  يف  قتيا   13 ع��ن  ا�صفر  ال��ذي 
الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  بتك�صا�س 

.2009

غربة نيوز - خا�س
اأ�صر  املوؤ�ص�صةاخلرية لرعاية  نفذت 
ال�صهداء واجلرحى  »وفا« م�صروع توزيع 
العيدية الأبناء �صهداءوجرحى ومعاقي 
العا�صمة  يف  ال�صلمية  ال�صعب  ث���ورة 
�صنعاء برعاية موؤ�ص�صة ال�صيخ عبداهلل 

بنح�صني االأحمر لاأعمال اخلرية.
ال��ذي  الرتفيهي  الفني  وفياحلفل 
الثاثاء  اليوم  �صباح  املوؤ�ص�صة  اأقامته 
وزعت  بهذهاملنا�صبة  التغير  �صاحة  يف 
اأك���رث م��ن )200(  ه��داي��ا ال��ع��ي��د ع��ل��ى 
ال�صهداء  اأب���ن���اء  م���ن  وط��ف��ل��ة  ط��ف��ًا 
اأمانة  م�صتوى  على  واجلرحىواملعاقني 
مبال≠  الهدايا  ت�صمنت  حيث  العا�صمة، 
األعاب  اإىلجمموعة  باالإ�صافة  مالية 

وجعالة وحلويات العيد.
اأفنان  الطفلة  األ��ق��ت  وخاالحلفل 
اأبنت ال�صهيد فهد الزبري كلمة �صكرت 
»وفا«  ال�صهداءموؤ�ص�صة  اأبناء  كل  با�صم 
وكل االأيادي البي�صاء التي امتدت اإليهم 
وتر�صمالب�صمة  حزنهم  دمعة  لتم�صح 
ال�صهداء  الآبائهم  وف��اء  �صفاههم  على 
ثرى  الطاهرة  بدمائهم  ارووا  الذين 
�صبيل  يف  باأرواحهم  و�صحوا  هذاالوطن 
اأف�صل  املطالبة بحياة كرمية وم�صتقبل 

لهم ولكل اأطفاالليمن.

رف�صها  ع��ن  ال��زب��ري،  وعربتاأفنان 
واملجرمني  القتلة  منح  عن  حديث  الأي 
�صمانات بعدم املاحقةق�صائيًا، موؤكدة 
احتفاظهم هي وكل اأبناء �صهداء الثورة 
فيمحاكمة  بحقهم  ال�صلمية  ال�صعبية 
مقدمتهم  ويف  اآبائهم  دم��اء  �صفكوا  من 
واأوالد  واأوالده  �صالح  ع��ب��داهلل  علي 

اأخيهوبقية اأركان نظامه.
وب��ح�����ص��ب ع��م��رال�����ص��ام��ي، امل��دي��ر 
لرعاية  اخلرية  للموؤ�ص�صة  التنفيذي 
اأ���ص��ر ال�����ص��ه��داء واجل��رح��ى »وف��ا«ف��اإن 
من  �صل�صلة  اإط��ار  يف  ياأتي  امل�صروع  هذا 
اإىل  تهدف  التي  والفعاليات  امل�صاريع 
�صهداء  الأ���ص��ر  ح��ي��ات��ي��ة  �صنعفرحة 
واإدخال  ال�صعبال�صلمية  ثورة   وجرحى 
اأبنائهم  قلوب  اإىل  وال�صرور  الفرحة 
مماافتقدوه  ي�صر  جزء  ولو  وتعوي�صهم 

برحيل اآبائهم .
واجلرحى  ال�صهداء  وقال:«اإنهوؤالء 
خرجوا اإىل ال�صاحات من اأجل املطالبة 
ب��ح��ري��ة وك���رام���ة ك��ال��ي��م��ن��ي��ني دون 
ا�صتثناء وجادوا باأرواحهم ودماءهم يف 
�صبيل ذلك وهذا ما يتطلب مناجميعًا اأن 
نكون اأوفياء معهم واأن نقوم مب�صوؤوليتنا 
اأ�صرهم   جت��اه  واالإن�����ص��ان��ي��ة  الدينية 
منا�صبة  هكذا  يف  �صيما  واج��ب،  كاأقل 

فرائحية.
واأ�صارال�صامي اإىل اأن 
العيدية  توزيع  م�صروع 
الأبناء �صهداء وجرحى 
ال�صلمية  ال�صعب  ث��ورة 
توزيع  �صبقهم�صروع 
ك�����ص��وة ال��ع��ي��د وحل���وم 
ا�صتفادت  االأ���ص��اح��ي 
داخل  اأ�صرة  منها260 
اأم�����ان�����ة ال��ع��ا���ص��م��ة 
ح�صب   - مت��زي��ارت��ه��ا 

قوله-  اإىل املنازل.
ودع��������اامل��������دي��������ر 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة »وفا« 
كافة اخلرين من رجال 
اأعمال وجتارومي�صورين 

دعم  اإىل  وخ��ارج��ه  ال��وط��ن  داخ���ل  يف 
وجرحى  �صهداء  اأ�صر  رعاية  م�صاريع 
ثورة ال�صعباليمني ال�صلمية التي تتبناها 
املوؤ�ص�صة مبا فيها م�صروع بطانية ال�صتاء 
وكذلك  واملعاقني  هوؤالءال�صهداء  الأ�صر 
م�صروع �صداد دين ال�صهيد التي قال باأن 

املوؤ�ص�صة بداأت العملفي طوره .
به  ت��وج��ت  ال���ذي  تخلاحلفل  وق��د 
عيد  م�����ص��اري��ع  ال��ي��وم  »وف����ا«  موؤ�ص�صة 
الفقرات  عديدمن  امل��ب��ارك  االأ�صحى 

اإن�صادية  و�صات  بني  تنوعت  الفنية 
ل��ف��رق��ة ف���را����ص���ة ال��ف��ن��ي��ة ب��ق��ي��ادة 
املحجري  ���ص��م��ي��ة  امل��ن�����ص��دةامل��ت��األ��ق��ة 
لنف�س  م��ع��ربة  م�صرحية  وا�صكت�صات 
امل�صتقبل  ���ص��ب��اب  وف���رق���ة  ال��ف��رق��ة 
لل�صاعر  �صعرية  ق�صيدة  باالإ�صافةاإىل 
جميعها  عك�صت  حيث  املنيعي  اأح��م��د 
ف��ي��ه��ا  م�صاعر  اأج����واء ع��ي��دي��ة ط��غ��ت 
وب��دت  احل���زن  م�صاعر  على  ال��ف��رح��ة 
على  مر�صومة  وال�صرور  ماحمال�صعادة 

وجوه جميع احلا�صرين.

 ‘�òقd� ’�سرة   øمB�  PÓم  øع  åëبj  Êباdا£d�
�µdرjOة �dق سية   øم �d©قي~   ∞b�وŸ  kAاah

øªيd� ‘ يةcÒة �مQاZ ‘ ¬مقتل πبيb âلéس�

bرjبا   ÚيcÒم’�  ¤� موL¡ة  dل©وdق«  Q�ساdة   åبJ  : �dقاع~ة 
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ببال≠ احلزن وال�صى يتقدم ال�صيد fiي الدين الرعياÊ واخوانه
Rوالي�صد عبده املوتي �صاحب جريدة غربة نيو 

ا¤ الñ الكرË ال�صيخ ر�صاد احمد علي �صم�س و�صقيقه ال�صيخ احمد علي �صم�س 
واخوانه واقاربه وكل ال �صم�س الكرام  باحر التعاR… بوفاة والدتهم

a  »©fاVسلة 

املë∏ية  äاWصا�æال لبع ش  م�صاg~ مæوYة 



مغارة جعيتا والبحر امليت اإ¤ املرحلة قبل 
النهائية يف م�صابقة عجائب الدنيا ال�صب™

 
بروت - ن�صرين حاطوم 

جنح موقعا مغارة جعيتا يف لبنان والبحر امليت يف االأردن يف الو�صول اإىل املرحلة 
ما قبل االأخرة للت�صويت على اختيارهما من �صمن �صبعة مواقع من عجائب الدنيا، 
من اأ�صل اأف�صل ع�صرة مواقع طبيعية حتى االآن، والتي �صتعلن نتائجها يوم اجلمعة 

املقبل. 
للم�صابقة قبل عامني وهي  النهائية  للت�صفيات  وكانت ثاث دول عربية و�صلت 
ظبي  اأبو  كورني�س  على  »بوطنيبه«  جزيرة  اأن  ويذكر  واالأردن،  واالإم��ارات  لبنان 

مر�صحة للو�صول اإىل النهائيات.
ومغارة جعيتا اإحدى العجائب الطبيعية اللبنانية التي و�صلت اإىل املرحلة ما قبل 

النهائية مع 27 موقعًا عامليًا، ت�صقq طريقها ب�صعوبة للو�صول اإىل املرحلة االأخرة.
جعيتا  ملغارة  للت�صويت  الوطنية  احلملة  من�صق  حداد  د.نبيل  قال  جانبه  ومن 
»نحن االآن مركزنا �صمن الع�صرة االأوائل لكن هذا االأمر لي�س نهائيًا الأن هناك كثافة 
ت�صويت واملناف�س االأكرب حاليا هو البحر امليت والرئي�س نتنياهو تربع مبليون دوالر 

اأمريكي حلملة الت�صويت«.
موقع  عرب  اجل��اري  ال�صهر  من  ع�صر  احل��ادي  حتى  الت�صويت  عملية  وت�صتمر 
ما  و�صول  اللبنانيون  وياأمل  الهاتف،  اأو  ن�صية  ر�صالة  اأو  االإنرتنت  على  خم�ص�س 
معلمًا  باعتبارها  النهائية  املرحلة  اإىل  اللبنانية«  ال�صياحة  »لوؤلوؤة  عليها  يطلقون 
طبيعيًا من اإبداع اخلالق مل تتدخل يدo االإن�صان يف تكوينها، حيث ت�صتقبل اأكرث من 

اح الوافدين اإىل لبنان �صنويًا مبعدل 400 األف زائر يف ال�صنة. qربع ال�صي
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ــة مــــــوRة و�ــــصــــوRان  ــخ ــي ــص ــ� ــــت Ãــــبــــار∑ والــــ�ــــصــــرا´ بــــني ال ــــاح ـــى اأط ـــت ـــرى ال ـــط ـــق ـــارات الأمـــــــي ال ـــي ـــل م

 kصيا�صيا�  kحرجا ال�صعودية  القيادة  جنب  للدفا´   kيــراRو  Åاملفاج �صلمان  المي  وتعيني  (البيعة)  لرف�صه  من�صبه  من  اعفي  الرحمن  عبد  المي 

ف�صول  بني  من  ان��ه  الفجر  جريدة  قالت 
موزة  ال�صيخة  بني  داميا  ك��ان  ال��ذى  ال�صراع 
الباط  قيام  عن  ت��ردد  ما  مبارك،  و���ص��وزان 
قناة  ع��ن  امل�صئولني  ب��ا���ص��ت��دع��اء  ال��ق��ط��رى 
اجلزيرة، وتكليفهم باإعداد برنامج خا�س عن 
ال�صيدة �صوزان مبارك، يكون راأ�س احلربة فيه 
الدكتور �صعد الدين اإبراهيم الذى كان اأ�صتاذا 
اجلامعة  فى  درا�صتها  اأثناء  مبارك  ل�صوزان 
املقرب  و�صديقها  ب��ال��ق��اه��رة..  االأم��ري��ك��ي��ة 
وقبل  للماج�صتر..  ر�صالتها  على  اأ�صرف  الذى 
عائلة  لدى  وا�صح  ثاأر  لديه  وبعده  كله  ذلك 
مبارك التى �صجنته، وموؤكد اأنه يريد اأن يثاأر 

لنف�صه.
مل يظهر الربنامج اإىل النور.. فقد ت�صربت 
دوائر  اإىل  االإعامية  الكوالي�س  عرب  اأخباره 
�صنع القرار فى م�صر، فكان اأن قامت القاهرة 
اهلل  عبد  قلم  خال  من  ا�صتباقية،  ب�صربة 
كمال الذى �صخره متاما ونهائيا للطعن فى كل 

خ�صوم النظام داخل م�صر وخارجها.
كتب  الرئي�س  بيت  م��ن  مبا�صر  بتوجيه 
عبد اهلل كمال ناقدا و�صامتا لل�صيخة موزة.. 
ال�صحف  جترد  التى  االأوىل  املرة  تكون  وقد 
احلكومية ال�صيخة موزة من لقبها.. فتذكرها 
ما  وهو  تو�صيفات،  اأو  األقاب  با  م��وزة  هكذا 
رئي�س  اإبراهيم  على  حممد  وبقوة  فيه  �صاند 
فى  ورفيقه  زميله  ال�صابق  اجلمهورية  حترير 

الكفاح احلكومي.
احلاكم  البيت  اإىل  كاملة  الر�صالة  و�صلت 
لن  القاهرة  اأن  فيه  م��ن  واأدرك  ق��ط��ر..  ف��ى 
االأويل..  �صيدتها  اإهانة  اأم��ام  �صامتة  تقف 
�صا�صة  �صوزان على  النظر عن ذبح  فتم �صرف 
وخيمة.كان  �صتكون  العواقب  الأن  اجلزيرة 
بثماره  واأت��ى  متاما  جنح  اآخ��ر  خمطط  هناك 
واإذالله،  مببارك  االإطاحة  خمطط  كاملة.. 
عبد  الباحث  اأعدها  درا�صة  تك�صفه  املخطط 
العزيز اخلمي�س، وهو كاتب �صعودى مقيم االآن 
فى لندن، وعمل بجريدة ال�صرق االأو�صط ثم 
اأقيل  اإنه  وقيل  املجلة..  جملة  حترير  راأ���س 
منها ب�صبب حتقيق به م�صا�س بعائ�صة القذافى 
ما  خلفية  على  جاءت  اإقالته  اأن  اأكد  اأنه  اإال 
وملف  اململكة  فى  االإن�صان  حقوق  عن  كتبه 

عاقتها باأمريكا واأو�صاع املراأة ال�صعودية.
درا�صة اخلمي�س حتمل عنوان »دور م�صروع 
م�صتقبل التغير القطرى االأمريكى فى اإ�صعال 
»وجهات  جملة  ون�صرتها  العربية«  ال��ث��ورات 
عن  ع��ن  ق��ال��ه  م��ا  فيها  يهمنا  وم���ا  ن��ظ��ر«.. 
الدوحة  فى  عقد   2006 فرباير  م�صر.ففى 
من  كبر  اهتمام  و�صط  امل�صتقبل«  »منتدى 
وكان  واالأمريكية،  القطرية  احلكومتني  قبل 
اإح��دى  وف��ى  ل��ه،  امل��دع��وي��ن  اأح���د  اخلمي�س 
العزيز  عبد  الدكتور  قابل  املنتدى  طرقات 
غا�صبا. وكان  ال�صعودى  االقت�صادى  الدخيل 
و�صيعود  املوؤمتر  �صيرتك  باأنه  الدخيل  اأخربه 

ال�صبب،  عن  اخلمي�س  �صاأله  وملا  الريا�س،  اإىل 
حلقة  ���ص��وى  لي�س  امل��ن��ت��دى  ه��ذا  ل��ه:  ف��ق��ال 
املخابرات  قبل  من  للموؤامرات  واإعداد  نقا�س 
تبني  امل��ن��ت��دى  جل�صات  االأم��ري��ك��ي��ة.خ��ال 
اأمريكيا  قطريا  م�صروعا  هناك  اأن  للخمي�س 
على  التحفيز  اأج����ل  م��ن  ه����دوء  ع��ل��ى  ي��ع��د 
تعزيز  خال  من  الدميقراطية،  االإ�صاحات 

دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين.
ذلك  تبعت  منتديات  »فى  اخلمي�س:  يقول 
ر�صاقة  اأك��رث  راي�س  كونداليزا  بدت  املنتدى 
الريتز  فندق  ط��اوالت  على  يديها  ت�صع  وهى 

القطرى مت�صائلة: ماذا بعد؟«.
جديا،  العمل  وبداأ  �صريعا  االأفكار  تطورت 
فى  انح�صرت  التغير  مهمة  اأن  وا�صحا  وب��دا 
وبني  وقطر،  املتحدة  الواليات  هما  طرفني، 
لقاءات م�صتمرة وممانعة من قبل دول متعددة 
ومقاومة �صر�صة من دول اأخري، و�صح اأن هناك 
لقاءات  فى  �صياغته  متت  للتغير  م�صروعا 
خارجه،  اأو  امل�صتقبل«  »منتدى  �صمن  متعددة 
وبح�صور م�صئولني ون�صطاء من دول متعددة اأو 
واأمريكيني. قطريني  م�صئولني  بح�صور  فقط 
امل��ه��ام.. قطر  ت��وزي��ع  املنتدى مت  ه��ذا  خ��ال 
على  واأمريكا  االإ�صاميني  جانب  على  تعمل 
هذا  اأث��م��ر  وق��د  ال��ل��ي��ربايل،  املنفتح  ال�صباب 
قيادة  على  ال�صباب  حتفيز  فى  كثرا  التعاون 
احلديث  االإع��ام  اأدوات  با�صتعمال  التغير 
اأن  �صحيحا  يكن  االإل��ك��رتوين.مل  واالت�صال 
الثورة  �صفوف  اإىل  ان�صموا  امل�صلمني  االإخوان 
نظام  �صد  احل�صد  على  عملوا  فقد  متاأخرين، 
مبارك حتديدا منذ العام 2006 بدعم مبا�صر 

من قطر.
م�صروعني،  عرب  جاء  لاإخوان  قطر  دعم 
االأول هو م�صروع النه�صة الذى اأداره الدكتور 
»اأكادميية  م�صروع  والثانى  �صلطان،  جا�صم 
يو�صف  ال�صيخ  ابنة  زوج  اأداره  الذى  التغير« 
القر�صاوي، وهو منفذ مهم ملا ينظر له جا�صم 
للتغير  ومنهج  فكرية  خطوط  م��ن  �صلطان 

والنه�صة.
م�صروع  اأن  اإىل  تطرقت  اخلمي�س  درا�صة 
النه�صة املمول من قطر بالتعاون مع االإخوان 
م�صروع  جيدا  يفهمون  ق��ادة  خلق  اإىل  �صعى 
تدريبات  تنظيم  مت  وب��ال��ف��ع��ل  ال��ن��ه�����ص��ة، 
وبرامج اإعداد عرب االإنرتنت، تت�صمن تعريف 
واأط��وار  الناه�س  املجتمع  هو  مبا  املتدربني 
ومن  ومتطلباتها  وم�صاراتها  النه�صة  حركة 
اأين تبداأ النه�صة وما هى مفاتيح االأمل.وهنا 
تاأتى نقطة االلتقاء املف�صلية، يذهب اخلمي�س 
النه�صة  م�صروع  جنح  كيف  لنعرف  اأن��ه  اإىل 
اأن  فابد  امل�صرية،  الثورة  فى  امل�صاعدة  فى 
اأن�صاأ  نتعرف على عبد الرحمن املن�صور، الذى 
�صفحة »كلنا خالد �صعيد« التى بداأت الدعوة 

ملظاهرات يوم 25 يناير.
هناك  اأن  درا�صته  فى  اخلمي�س  ويك�صف 

النه�صة  م�����ص��روع  ب��ه��ا  ق���ام  م��ت��ع��ددة  ب��رام��ج 
التغير،  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتعاون  االإخ��وان��ى 
مثل  اإخ��وان��ي��ة  موؤ�ص�صات  ت��ع��اون  وتت�صمن 
وي�صتعمل  واال�صت�صارات«،  للدرا�صات  »تنمية 
بنك  املالية  عملياتهم  ت�صهيل  فى  االإخ���وان 
الر�صوم  حتويل  يتم  حيث  االإ���ص��ام��ي،  قطر 
التى  وه��ى  التغير  الأكادميية  بنكى  حل�صاب 
عن  اخلمي�س  اإداريا.ويك�صف  التدريب  تتوىل 
اإىل  ت�صر  التى  التقارير  من  الكثر  هناك  اأن 
اأن لقطر اأدوات اأخرى فى اإحداث التغير فى 
جامعة  فى  عقدت  نقا�صية  حلقة  ففى  م�صر، 
بريطانية، وكانت احللقة مغلقة على باحثني 
ملاذا مل  ت�صاءل خبر بريطانى:  ومتخ�ص�صني 
اجلهد  على  االأ�صواء  العربى  االإع��ام  ي�صلط 
كاف؟  ب�صكل  العربية  ال��ث��ورات  فى  القطرى 
م�صرا  العرب  االأ�صاتذة  اأحد  عليه  اأجاب  وملا 
جنح  الذى  و�صحرها  اجلزيرة  قناة  قوة  اإىل 
رد  عديدة،  اأنظمة  اإ�صقاط  على  امل�صاعدة  فى 
قناة  فقط  ي�صتعملوا  مل  القطريني  باأن  عليه 

اجلزيرة بل قاموا باإدارة املعركة عمليا.
اأكادميية  اإىل  اأ���ص��ار  الربيطانى  اخل��ب��ر 
التغير،  فى  قطر  و�صيلة  كانت  التى  التغير 
فى  تاأ�ص�صت  االأك��ادمي��ي��ة  ه��ذه  عنها:  ق��ال 
2006 وكان هدفها حترير ال�صعوب من القيود 
تدريب  خ��ال  من  التغير  على  وم�صاعدتها 
والن�صطاء  املدنى  املجتمع  وموؤ�ص�صات  ك��وادر 
التغير  و�صبل  وو�صائل  ا�صرتاتيجيات  على 

وتوفر االأدوات املوؤدية لهذا الغر�س.
ه��ذه  اأن  ال��ربي��ط��ان��ى  اخل��ب��ر  وي�����ص��ي��ف 
اأدوات  اأبرز  من  واحدة  اإال  لي�صت  االأكادميية 
اال�صطرابات  الإح����داث  ال��ق��ط��رى  امل�����ص��روع 
كامه  وجه  ثم  العربية،  االأنظمة  وا�صقاط 
النقا�صية:  احللقة  فى  للحا�صرين  بعناية 
عمليات  ق���ادت  ال��ت��ى  العنا�صر  اأن  الح��ظ��وا 
عديدة  دول  ف��ى  واالح��ت��ج��اج��ات  التجمهر 
�صكا  وال�صلوكيات  االأف��ك��ار  نف�س  ت�صتخدم 

االأكادميية  ه��ذه  حتركها  وكانت  وم�صمونا، 
التى تلعب دورا بارزا وموؤثرا فى هذا املجال.

فعل  وك��م��ا  االأك��ادمي��ي��ة  ه��ذه  ع��ن  البحث 
اخلمي�س  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�����ص��ع��ودى  ال��ك��ات��ب 
باأهدافها،  وخا�صة  عديدة  اأ�صئلة  عن  يجيب 
ثاث  على  ن�صاطها  بتوزيع  تقوم  فاالأكادميية 
العقول،  ثورة  ا�صم  حتمل  االأوىل  جمموعات، 
ث��ورة  وال��ث��ال��ث��ة  التغير  اأدوات  وال��ث��ان��ي��ة 

امل�صاريع.
عملية  الأدل��ة  وبحما�س  االأكادميية  تروج 
االحتجاجات  واإدارة  التظاهر  كيفية  على 
دالل��ة  ذات  عناوينها  كتب  ع��دة  خ��ال  م��ن 
منها: زلزال العقول، حرب الاعنف، حركات 
اخلوف،  من  الوقاية  دروع  امل��دين،  الع�صيان 
االأكادميية  لعمل  املراقبني  من  كثر  وي��ردد 
احلرية  ت�صجيع  اإىل  تظهر  كما  تهدف  ال  اأنها 
هو  الرئي�صى  هدفها  بل  والتغير،  واالإ�صاح 
بنية  وتغير  احلالية  العربية  النظم  تفكيك 

املجتمعات وتهديد ا�صتقرارها.
االأكادميية  تريده  ما  مفهوما  يكون  وق��د 
القطرية من وراء ذلك كله، خا�صة اأنها تنفق 
الناقدون  يقوله  ما  �صوء  على  عليها،  ب�صخاء 
م�صروعا  اإال  لي�صت  اأن��ه��ا  م��ن  ول��دوره��ا  لها 
اأنظمة  على  ال�صيطرة  هدفه  قطريا،  اإخوانيا 
عديدة عرب حتريك �صعوبها ثم تتويج اإخوان 
العربية  االأنظمة  على  قطر  على  حم�صوبني 
حتت  كثرة  دول  وق��وع  وبالتاىل  اجل��دي��دة، 

�صيطرة قطرية غر مبا�صرة.
اللعبة التى تقوم بها قطر اأكرب بالطبع من 
اأن تكون طموح امراأة تريد اإذالل امراأة اأخرى 
مهما كانت اخلافات بينهما.. لكن هذا ال مينع 

اأنها كانت �صالعة فيما جري.
تخفى  اأن  حاولت  قطر  اأن  �صحيحا  ولي�س 
اأنها وقفت وراء الثورة فى م�صر واأنفقت الكثر 
من اأجل اأن تنجح واأن يذهب مبارك اإىل عامل 
ال�صيخ  هبوط  م�صهد  يكن  ومل  متاما،  الن�صيان 

التحرير  ميدان  اأر�س  على  القر�صاوى  يو�صف 
امل�صريون  قرر  التى  اجلمعة  فى  امل�صلني  ليوؤم 

اأن يحتفلوا فيها بانت�صارهم على مبارك.
ال�صيخ  اأ���ص��دق��اء  م��ن  و�صية  هناك  كانت 
جهة  وث��ائ��ق  ذل��ك  اأثبتت  كما  ال��ق��ر���ص��اوى، 
م�صر  اإىل  ياأتى  اأن  منه  طلبوا  فقد  �صيادية، 
الزيارة  لتبدو  عائلته  اأف���راد  بع�س  وم��ع��ه 
فى  قطر  مندوب  اأن��ه  منها  يبدو  وال  عائلية 
القطرى  االأمر  واأن  الثورة،  بنجاح  االحتفال 

اأر�صل �صيخه ليح�صد نتيجة ما جناه.
على  مي��ر  اأن  م��ن  اأ�صخم  ك��ان  احل��دث  لكن 
ال�صيخ  اأن  ب��دا  لقد  ال��ك��رام،  م��رور  امل�صريني 
جاء  ق��د  القطرى  ال��ب��اط  �صيخ  القر�صاوى 
�صالعا  كان  قطر  اأم��ر  اأن  النهاية  فى  ليثبت 
ال��ذى  امل�����ص��رى  امل��واط��ن  واأن����ه  فيما ج���ري، 
لي�س  ليحتفل  جاء  القطرية  اجلن�صية  يحمل 
ال�صيخ  بعدو  كذلك  ولكن  امل�صري،  بالطاغية 

حمد.
فى  ج��دا  مهمة  اأداة  القر�صاوى  ك��ان  لقد 
ال�صراع وال�صحن من خال فتاواه التى اأطلقها 
�صد مبارك اأثناء الثورة.. كان الرجل داعما 
مبارك..  �صد  امل�صريني  جلهاد  قويا  دينيا 
وكان حمر�صا عليه.. تقف خلفه فى ذلك كله 
الدولة القطرية ال�صغرة التى ا�صتقبلته حني 
�صنت  حني  عليه  واأنعمت  م�صر..  به  �صاقت 

عليه م�صر.
الثورة  خلف  قطر  وق���وف  اإىل  اأ���ص��ر  ال 
امل�صرية من اأجل اإدانتها على االإطاق، فاأنا ال 
اأفكر مثل االآخرين، بل اإننى اأرى اأن امل�صريني 
ال�صيطان  م��ع  يتحالفوا  اأن  حقهم  م��ن  ك��ان 
وعائلته..  ونظامه  م��ب��ارك  م��ن  ليتخل�صوا 
نعمل  اأن  املهم  فقط،  القطرى  النظام  ولي�س 
على اأن ينتهى الدور القطرى عند هذا احلد.. 
فندقية  لدولة  تابعة  اأب��دا  تكون  لن  فم�صر 
مهما كان تاأثرها وقوتها واأموالها.. التى دفع 
ذليا  مبارك  لرى  املليارات  حمد  ال�صيخ  منها 
يقول:  اأن  على  اإال  يقوى  ال  قف�س  فى  مهانا 

اأفندم اأنا موجود.
اأنه  القطرى  االأم��ر  اإىل  ين�صب  ما  بني  من 
يتنازل  اأن  منها  الق�صد  كان  مفاو�صات  واأثناء 
الرئي�س مبارك عن ثروته ويعتذر للم�صريني 
بت�صريب  ق��ام  ع��ن��ه،  العفو  يتم  اأن  مقابل 
معلومات خا�صة عن ثروة مبارك وعن اأر�صدته 
فى عدة دول خارجية لكاتب كبر مقرب منه، 
بغر�س ت�صريبها اإىل ال�صحف امل�صرية، وهو ما 
حدث بالفعل فكان رد فعل الراأى العام امل�صرى 
االإفراج عن  ب�صببه مفاو�صات  ف�صلت  عنيفا.. 
حتى  �صجينا  يظل  اأن  يريده  فحمد  مبارك.. 

ميوت فى �صجنه.

عيد  اي���ام  اول  �صبيحة  ال�صعوديون  ف��وج��ىء 
ملكية،  مرا�صيم  ع��دة  ب�صدور  امل��ب��ارك  اال�صحى 
واعفاء  متوقعة،  كانت  تعيينات  بني  ما  تفاوتت 
جاء مفاجئا، خا�صة ان اململكة مل تعرف يف ال�صابق 
متبوع  غر  احلاكمة  العائلة  اع�صاء  الحد  اعفاء 

بجملة <بناء على طلبه>. 
وا�صدر العاهل ال�صعودي امللك عبد اهلل بن عبد 
الريا�س  امر  �صلمان  االمر  بتعيني  قرارات  العزيز 
بن  خالد  االم��ر  وتعيني  ل��ل��دف��اع،  وزي���را  ال�صابق 
�صلطان نائبا له، فيما ا�صدر امرا ملكيا باعفاء نائب 
عبد  بن  الرحمن  عبد  االمر  ال�صابق  الدفاع  وزير 
العزيز من من�صبه ولي�س <بناء على طلبه>، فيما 

مل يتم تعيينه يف من�صب اخر.
وزيرا  �صلمان  االم��ر  تعيني  ان  مراقبون  وق��ال 
�صيا�صيا،  حرجا  ال�صعودية  القيادة  جنب  للدفاع 

وار�صى اكرث من طرف بالعائلة احلاكمة.
احلاكمة  اال���ص��رة  م��ن  مقربة  م�����ص��ادر  وق��ال��ت 
ال�صعودية < ان اقالة او اعفاء االمر عبد الرحمن 
النه  اال�صحى،  عيد  ايام  اول  جاء  العزيز  عبد  بن 
كان ينوي ا�صتقبال كبار ال�صباط يف القوات امل�صلحة 
وجاء  املبارك،  اال�صحى  عيد  ايام  ثاين  ال�صعودية 

القرار امللكي ليقطع على االمر هذا اللقاء.
عن  عرب  الرحمن  عبد  االمر  ان  امل�صادر  وترى 

ا�صتيائه لزواره اكرثمن مرة لتجاوزه يف والية العهد 
ا�صافة  و�صلمان،  نايف  االمرين  يكرب  وانه  خا�صة 
<�صكليا>  الدفاع  وزارة  �صوؤون  يدير  كان  انه  اىل 
اثناء غياب االمر الراحل �صلطان بن عبد العزيز 
نتيجة مر�صه يف الفرتة االخرة، وكان يرى ان امللك 
العهد،  بوالية  يطالب  مل  النه  �صر�صيه  اهلل  عبد 
للدفاع على االقل، وهو االمر الذي  بتعيينه وزيرا 
مبايعة  برف�صه  هذا  ا�صتيائه  عن  وعرب  يحدث،  مل 

االمر نايف وليا للعهد.
كما ت�صمنت القرارات امللكية تعيني االأمر �صطام 
ي�صغل  كان  وال��ذي  للريا�س،  اأم��رًا  عبدالعزيز  بن 
زاد  ما  وهو  ال�صابق،  يف  الريا�س  امر  نائب  من�صب 
امل�صادر،  ح�صب  الرحمن،  عبد  االم��ر  ا�صتياء  من 
الن هذا القرار يعترب اول نقل او تعيني لنائب احد 
كان  ما  وهو  ال�صاغر  االمر  هذا  من�صب  يف  االمراء 

يتوقعه االمر عبد الرحمن.
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�صعودي  العاهل  اأ�صدر  كما 
عبد العزيز اأمرا بتعيني االأمر فهد بن عبداهلل بن 
حممد رئي�صا للهيئة العامة للطران املدين، وبذلك 

ف�صل وزارة الدفاع عن هيئة الطران.
اأر�صل خطابا  العزيز  وكان االأمر طال بن عبد 
اإىل وزارة الدفاع املدين مطالبا فيه  اللهجة  �صديد 
املدنية،  ال��ط��ران  �صركات  ع��ن  يدها  برفع  اإي��اه��ا 

من  انت�صالها  يتم  حتى  مدنية  ملوؤ�ص�صة  واإ�صنادها 
الف�صاد واخل�صارة املتكررة.

فائدة  <ما  خطابه  يف  ط��ال  االأم���ر  وت�صاءل 
املدنية،  املوؤ�ص�صات  على  الدفاع  وزارة  ت�صرف  اأن 
الوطن،  عن  للدفاع  هي  الدفاع  وزارة  اأن  فاملعروف 
فما املربر اإذن الإ�صراف الوزارة على �صركات الطران 

املدنية كاخلطوط ال�صعودية؟>.
وت�صمنت القرارات تعيني االأمر حممد بن �صعد 
االأمر  الريا�س، وتعيني  نائبًا الأمر  بن عبدالعزيز 
لديوان ويل  رئي�صًا  العزيز  نايف بن عبد  بن  �صعود 

العهد وم�صت�صارا خا�صًا لويل العهد، مبرتبة وزير.
االأم��ر  تعيينات:  ع��دة  املرا�صيم  ت�صمنت  كما 
اآل �صعود رئي�صًا للهيئة  فهد بن عبد اهلل بن حممد 
حمد  بن  في�صل  والدكتور  امل��دين  للطران  العامة 
وت�صمنت  الهيئة،  ت�صكيل  واإعادة  له،  نائبا  ال�صقر 
االأوامر امللكية اأي�صا اأن يكون رئي�س جمل�س الوزراء 
ويل  واأن  االإداري،  للتنظيم  الوزارية  للجنة  رئي�صًا 
للمجل�س  رئي�صًا  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
جمل�س  لرئي�س  ونائبًا  االإ�صامية  لل�صوؤون  االأعلى 
يف  ع�صوًا  الدفاع  وزي��ر  يكون  واأن  الوطني،  االأم��ن 
<وزارة  ا�صم  تعديل  االأوامر  وت�صمت  املجل�س،  هذا 
الدفاع والطران واملفت�صية العامة> لي�صبح <وزارة 

الدفاع>.
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فيه واحد �صمع عن عيد احلب قال وين ي�صلون فيه 
ت�صلل  �صار  الهدف  حتقق  وملا  حبك  اك�صب  احلياة  يف  هديف  كان 

التخ�ص�صي  مو�صي  نف�صها  �صمت   ... الع�صكري  زينب  من  غارت  وحدة 
ورجع  مرتني  الثاثني  ل�صارع  راح  ال�صتني  �صارع  يبغى  واحد 

حدوث  عند  قلت  اأنا  يادلخ  لاأ�صفل...  اأ�صغط  حريق  حدوث  عند 
حريق 

عام  وكل  بفحم  م�صوي  حلم  باقة  واأقول:اأهديك  واأ�صكرك  اأرد  اأحب 
واأنت �صحم 

.لي�س؟  يغرق  مل  لكنه  البحر  يف  ا�صدقاه  رم�وه  ي�صبح  يعرف  ما  واحد 
النه لوح 

احلكم  لي�س.؟ي�صجع  ا�صود  علم  معاه  امللعب  راح  واحد  يف 
درا�صتها  تكمل  تبي  لي�س؟  ت�صتغل  را�صيه  مهي  �صياره  فيه 
اال�صامي  البنك  من  طالع  ؟النه  لي�س  متحجب  دينار  يف 

يوم  كل  ي�صوفها  ي�صمن  عل�صان  اأختها  0اجتوز  واحدة  حب  واحد 
�صهيد  ماي�صر  ع�صان  لي�س؟  غارق  واحد  انقذ  نذل  فيه 

ت�صر  ع�صان  لي�س؟  م�صكون  بيت  عند  ووقفها  مر�صد�س  ا�صرتى  واحد 
�صبح

واحد زعان من ابوه وامه لي�س ؟ عل�صان ماعزموه يف زواجهم 
م�صتحية  ؟  لي�س  الباب  وراء  مند�صه  نكته 

درا�صتها  تكمل  تبي  ؟  لي�س  ت�صتغل  را�صيه  مهي  �صياره  فيه 
العمود  يف  خ�س  لوحدة  غمز  احول  واحد  يف 

جنب  يقعد  مني  يتقاتلوا  ف�صاروا  موتو�صيكل  ركبوا  جمانني  اتنني 
ال�صباك 

جدار  له  �صرا  ولده  جنح  ظاطور  فيه 
جارهم  بيت  دهن  بيتهم  يدهن  يبي  احول  واحد 

جنبها  وجل�س  الفر�صه  فر�س  للرب  طلع  اأحول 
وخلوانك  لك  هاذي  �صوف   : قال  ولده  زوج  بخيل  فيه 

لي�س؟  ع�صرة  بعد  طلع  �صجن  20�صنة  عليه  حمكوم  كان  واحد  مرة 
اخذ �صيفي 

�صحرية  عني  فيه  حط  زجاج  باب  عمل  جمنون  واحد 
�صموها  بنت  خلفوا  زيت  ا�صمها  وحده  تزوج  زعرت  ا�صمه  واحد  مره 

منقو�صه 
فا�صي  لي�س؟  ال�صارع  يف  بتم�صى  دفرت 

والياب�س  االأحمر  اأكلت  الوان  عمى  معها  جرادة 
اأبوه: من كرث دورانك  له  انتهت. قال  يبه رخ�صتي  واحد قال الأبوه: 

يف ال�صوارع 
انحرقت  خبزه  يف  الأنه  لي�س؟  املخبز  رايحه  اإ�صعاف  �صيارة 

كااااااات�صب  بتقول؟  �صو  بتعط�س  ملا  البندوره 
 ) الد�صم  قليلة   ( لي�س؟  اأحمر  خط  عليها  بقرة 

خفيف  دمه  �صار  بالدم  تربع  واحد 
الثاين  جاب  حلاله  بال�صف  حطوه  غبي  طالب 

ال�صغر  الخوه  لب�صه  خلقه  �صاق  واحد  يف 
�صوي  �صوي  الفي�س  و�صحب  قام  املكيف  يخفف  حب  حران  واحد 

�صحاها  نزل  نامت  �صيارته  عجلة  واحد 
حلوة  احلياة  اأغنيه  فيه  وحط  امل�صجل  �صغل  املقربه  على  مر  نذل  يف 

االهل  �صفط  قال  لي�س  �صالوه  جماري  �صيارة  ورى  يرك�س  �صر�صور 
وراح 

كمبيوتر  ماو�س  يكون  امل�صتقبل  يف  طموحه  فار  فيه 
مرهم  له  جاب  راح  ال�صارع  يف  مطب  �صاف  واحد 

مرة ا�صتاذ قال لطابه: يعي�س القرد يف جنوب ا�صيا الطاب : يعي�س 
يعي�س يعي�س 

اجنبي العب  لي�س؟  �صر�صور  معهم  كان  للنمل  قدم  كره  فريق  يف 

....  Rيوf ةHôZ ™م ∂ëا�ص ال�صا… والقهوة يقيان من الإ�صابة بال�صكر 
وكاالت 

ل���ن���دن: اأظ���ه���رت االأب���ح���اث 
االإك��ث��ار  اأن  احل��دي��ث��ة  الطبية 
يوميا  والقهوة  ال�صاي  تناول  من 
ي�صاعد على الوقاية من االإ�صابة 

مبر�س ال�صكر.
اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ف��ق��د وج����د 
يتناولون  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���س 
ب���ني ثاثة  م���ا  ب��ن��ح��و  ال��ق��ه��وة 

واأربعة اأقداح يوميا ترتاجع فر�س االإ�صابة لديهم مبر�س ال�صكر النوع الثاين 
بن�صبة 25% مقارنة باالأ�صخا�س الذين يتناولونها مرتني اأو اأقل يوميا، مو�صحة 

اأن ذلك االأمر ينطبق اأي�صا على ال�صاي والقهوة اخلاليني من الكافيني.
ووفقًا ملا اوردته وكالة اأنباء ال�صرق االأو�صط فان االأبحاث كانت وقد اأجريت 
والقهوة  ال�صاي  تناول  من  االإكثار  على  اعتادوا  االأ�صخا�س  من  جمموعة  على 
ب�صورة منتظمة ويوميا حيث تراجعت بينهم خماطر االإ�صابة مبر�س ال�صكر 

النوع الثاين بن�صبة %7.

النبيò الأحمر ملكافحة الKBار ال�صارة للبدانة والقلب
  

اأ�صرف اأبو جالة 
مركب  على  يحتوي  االأحمر  النبيذ  اأن  مرة  الأول  �صريرية  جتربة  اأظهرت 
اأخطار  خف�س  على  كذلك  والعمل  للبدانة،  ال�صارة  التاأثرات  مكافحة  ميكنه 

االإ�صابة باملر�س لدى امل�صنني.
ب�  الذي يعرف  الطبيعي  املركب  اأنه حني يتم االنتظام يف تناول هذا  تبني 
»ري�صفراترول«، ويتوافر يف النبيذ االأحمر والعنب والتوت والف�صتق، فيمكن 
احلرارية  ال�صعرات  منخف�صة  حميات  لفوائد  مماثلة  فوائد  على  احل�صول 

والتدريب على التحمل.
وات�صح كذلك اأنه وباالإ�صافة لت�صبب هذا املركب احليوي يف خف�س التمثيل 
من  ك��اف  ق��در  توليد  بغية  للطعام  اجل�صم  احتياج  قلة  يعني  مبا  الغذائي، 
اأن يخف�س من م�صتويات الدهون بالكبد، وكذلك  اأي�صًا  الطاقة، فاإن مبقدوره 

�صغط الدم، ون�صبة ال�صكر يف الدم.
الدهون، ويقلل من  الع�صات  به  الذي حترق  املعدل  املركب من  ن  uح�ص oي كما 
بال�صن  املرتبطة  االأمرا�س  بع�س  من  يحمي  اأن  وميكنه  االأن�صولني،  مقاومة 
اأوردته �صحيفة  ملا  ال�صكري وال�صرطان، وفقًا  النوع الثاين من داء البول  مثل 

التلغراف الربيطانية عن خرباء.
واأو�صح باحثون اأن جرعة قوامها 150 مليغرام من هذا املركب من املمكن اأن 
اأو اإدراجها يف مكمات  يتم تناولها ب�صهولة يف �صورة كب�صولة يومية مع املاء، 
غذائية موجودة. وقال الربوفي�صور باتريك �صكرووين، من جامعة ما�صرتيخت 
لاأ�صخا�س  بالن�صبة  املركب  هذا  فوائد  اإن  الدرا�صة،  قاد  الذي  الهولندية، 

البدناء �صغرة لكنها مهمة. 
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عيد  اأي��ام  اأول  �صبيحة  املكرمة  مكة  يف  ال�صريف  للحرم  اجلو  من  منظر 
اأعلى  امل�صرفة  الكعبة  على  تطل  حيث  2011م  نوفمرب   6 املبارك  االأ�صحى 

�صاعة يف العامل 

نوفمرب   6  – منى  منطقة  يف  امل��ب��ارك  االأ�صحى  بعيد  يحتفلون  احلجاج 
2011م

 6 – املبارك  االأ�صحى  عيد  من  االأول  اليوم  يف  اجلمرات  يرمون  احلجاج   
نوفمرب 2011م

اأندوني�صيات يوؤدين �صاة عيد االأ�صحى على �صفح جبل »ميداي« يف قرية 
»كالينجاه لور« باأندوني�صيا

اأياديهم  بطبع  ال�صعبية  االأحياء  يف  االأطفال  بع�س  يحتفل  القاهرة  يف 
اأو هكذا يحر�صهم ذويهم اإتقاء العني  من دماء خروف العيد على ماب�صهم . 

واحل�صد رمبا 

بعيد  املقد�س  بيت  يف  فل�صطني  اأه��ل  اإحتفال  العام  هذا  �صهد  دم�صق  باب 
االأ�صحى املبارك



م�صل�صل ليبى جديد عن القòافى
 

واملخرج  وامل��م��ث��ل  ال��ف��ن��ان  ي�صتعد 
الليبى عاء االأوجلي لكتابة �صيناريو 
»بو�صف�صوفة«  بعنوان  اإذاع��ي  م�صل�صل 
وهو اال�صم الذى يطلقه ال�صعب الليبى 

على معمر القذافى.
عبد  م��ن  ك��ل  العمل  بكتابة  وق��ام 
البا�صط احلداد وعبد البا�صط اجلارد 
بطولة  والعمل  متتاليني،  جزاأين  على 
وعلي  احل���داد  عبدالبا�صط  الفنان 

الزوى   Ëوعبدالكر الدباغ  و�صعد  ح�صني  وفرج  عطية  وجناة  االأوجلى 
وعلى ال�صاحلى. ويخرج العمل االإذاعى كل من مفتاح بادى وعبد البا�صط 

احلداد.
عمل  اإىل  االإذاع���ي  ال�صيناريو  ن�س  لتحويل  االأوج��ل��ى  ي�صتعد  كما 

تليفزيون 

حميد ال�صاعر…: تعدد الزوجات احلل 
الأمثل لإنقاP اأرامل ال�صهداء بليبيا

 
ال�صاعري  حميد  الليبي  الفنان  و�صف 
باالأ�صعد  ال���ع���ام  ه���ذا  االأ���ص��ح��ى  ع��ي��د 
الليبي  لل�صعب  االإط���اق  على  واالأح�صن 
بعد رحيل املجرم معمر القذايف، داعًيا يف 
الوقت نف�صه اإىل تعدد الزوجات من اأجل 

اإنقاذ اأرامل ال�صهداء.  
اقتناء  عدم  اإىل  الليبي  ال�صعب  ودع��ا 

كب�س االأ�صحية الأن <اأ�صحيتنا نحرت م�صبًقا>، يف اإ�صارة منه اإىل مقتل 
ا  اأ�صرار مل يبح بها من قبل، وخ�صو�صً القذايف على يد الثوار، كا�صًفا عن 

فيما يتعلق باإهانة الزعيم معمر القذايف املقتول للفنانني. 
يف>  تي  <ليبيا  قناة  على  خوت>  <ملة  برنامج  -يف  ال�صاعري  وقال 
م�صاء اخلمي�س 3 نوفمرب/ت�صرين الثاين 2011م- <ال ت�صرتوا االأ�صحية 
يا ليبيني اإن وجدمتوها غالية الثمن، فنحن �صبق واأن نحرنا اأ�صحيتنا>، 
معمر  الزعيم  مقتل  اإىل  منه  اإ�صارة  يف  عري�صة،  ابت�صامة  يطلق  وراح 
الليبي، ورف�س اأن يتم احلديث عن ظروف مقتل من و�صفه باملجرم، الأنه 

ال ي�صتحق اإال نهاية كالتي نالها.
توقعت  كما  بثورته،  ينجح  �صوف  الليبي  ال�صعب  اأن  <توقعت  واأ�صاف 
�صعبه  على  رئي�س  يطل  اأن  يعقل  <هل  مت�صائًا  ال��ق��ذايف،  نهاية  ق��رب 
يعبث  كان  <القذايف  اأن  نف�صه  الوقت  يف  موؤكًدا  باجلرذان؟>.  وي�صفهم 

ب�صعبه، ويتجاهل ن�صال وتاريخ �صعبه>.
وراءنا،  احلرية  اأجل  من  للكفاح  وثوراتنا  <ن�صالنا  ال�صاعري  وقال 
املليون  عندهم  بل≠  الذي  ال�صهداء  عدد  يف  اجلزائر  نتجاوز  كدنا  ونحن 
اأن ير�صى املذلة والعبث الذي ميار�صه  الليبي  لل�صعب  �صهيد>. وال ميكن 

املجنون القذايف.
عاًما،   42 دامت  غيبوبة  يف  كان  <القذايف  فاإن  الليبي،  الفنان  وبراأي 
وعندما ا�صتفاق اأ�صبحت له قدرة عجيبة على اخليال، من خال التقتيل 

وو�صف �صعبه باجلرذان>.
واأجمل  باأ�صعد  �صتحتفل  <ليبيا  فاإن  القذايف،  رحيل  مع  اأنه  واأو�صح 
واملحبة  الت�صامح  اإىل  الليبيني  داعًيا  اهلل>،  �صاء  اإن  اأ�صحى  عيد  واأورع 
واالأخوة فيما بينهم، واأن يتم و�صع الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب من 
اأجل اإعمار ليبيا، ولي�س اإعادة اإعمارها الأن القذايف مل ينجز �صيًئا على 

االأر�س.
ودعا ال�صاعري، الذي غنى <اأكون ليبي واأعي�س ليبي واأموت ليبي... 
تغيب ال�صم�س يا ليبيا وال تغيبي>، اأثناء الثورة، الليبيني اإىل العمل على 

ا مع العدد الكبر الأرامل ال�صهداء تعدد الزوجات، وخ�صو�صً
  وقال <اأنا ال اأريد اأن يتزوج ابني مثا اأرملة �صهيد الأنها ال تنا�صبه، 

لكني مع تعدد الزوجات لالتفاف حول �صحايا الثورة>.
الزوجات،  لتعدد  االأن�صب  اجل��اري  الوقت  ال�صاعري  حميد  واعترب 

واأ�صاف <ل�صت مع اأو �صد الفكرة>، لكن الوقت منا�صب جًدا.
ا اإذا ما مت و�صع  واأو�صح اأن <ليبيا �صتكون االأح�صن واالأروع، وخ�صو�صً

ال�صاح>. 
بلهجة  وق��ال  ومتوقعة،  منتظرة  كانت  باأنها  القذايف  نهاية  وو�صف 
<زنقة زنقة> حتول اإىل مطرب  <عندما اأطلق خطابه ال�صاذج  �صاخرة 
له  وتوقعت  كبًرا...  <اليوتيوب> و>في�س بوك> وحقق جناًحا  عرب 

باأنه لو ا�صت�صلم ومل يقتل �صيكون مطرًبا>.
عن  امتنع  اأن��ه  ك�صف  حيث  احل��د;  هذا  عند  ال�صاعري  يتوقف  ومل    
تكون على  اأن  اأجل  من  بعد حتريفها  واأوبريتات  الغناء يف عدة حفات 

�صخ�س القذايف. 
وقال <اأنا مل اأغن يوًما للقذايف، الذي اأهاننا نحن كوننا فنانني ليبيني 
اإيهاب  امل�صري  املطرب  يحظى  وكان  العربي،  احللم  اأغنية  مع  ا  خ�صو�صً
توفيق بالعناية والرعاية، ونحن كوننا فانني ليبيني تركنا وحدنا بدون 

اأي موكب �صيارات يقلنا اإىل امل�صرح>.
الثورات  عن  اأوبريت  بتجهيز  حالًيا  قيامه  عن  ك�صف  ال�صاعري  وكان 

املتعاقبة التي حدثت موؤخًرا يف دول تون�س وم�صر وليبيا. 
الدكتور  تاأليف  من  اأوبريت  بعمل  حالًيا  <اأقوم  الليبي  الفنان  وقال 
مدحت العدل بعنوان ثورة <تون�س وم�صر وليبيا> الأين فخور بال�صعوب 
لديه،  اأكرب  الكارثة  اأن  من  الرغم  على  الليبي،  وال�صعب  احلرة  العربية 

ولكني واثق من ن�صره>.
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الثورة بعد  اأ�صحى  عيد  اأول  يف  للفنانني  flتلفة  طقو�س 
اأجازة  ق�صاء  يف  الفنانني  طقو�س  تتنوع   
 Ëبتقد االن�����ص��غ��ال  ب��ني  م��ا  االأ���ص��ح��ى  عيد 
عن  االبتعاد  اأو  لهم،  فنية  اأعمال  ومتابعة 
عائلية  بعطلة  واال�صتمتاع  العمل  �صعوط 

خا�صة، و�صط االأهل واالأقارب.
خمتلفة  ب�صور  ذك��ري��ات  العيد  ويحمل 
الفنانني، منها فرحة الطفولة فى االحتفال 
من  جو  فى  االأ�صاحى  وتوزيع  ذبح  و  بالعيد 
الذي  العائلى  وال���دفء  االأ���ص��رى  التوا�صل 
يفتقده الفنانون ب�صبب ان�صغالهم طوال العام 

باأعمالهم الفنية.
ال�صرق  اأن��ب��اء  لوكالة  الفنية  »الن�صرة 
يف  الفنانني  طقو�س  من  اقرتبت  االأو���ص��ط« 
الذي  ال��ت��ايل  التقرير  ع��رب  االأ�صحى  عيد 
باأن  الفنانني  واأمنيات  دعاء  جممله  يف  نقل 
االأمان  بر  اإىل  بها  ويعرب  م�صر  اهلل   ßيحف

واال�صتقرار.
اإم��ام  الكبر ع���ادل  ال��ف��ن��ان  م��ع  ال��ب��داي��ة 
الذى اأكد اأنه ي�صتعد لق�صاء اأجازة العيد مع 
عنهم  ابتعاده  بعد  خا�صة  منزله  يف  اأ�صرته 
يف  ق�صاها  ي��وم��ا   40 ق��ارب��ت  طويلة  ل��ف��رتة 
لبنان لت�صوير امل�صاهد املتبقية له من م�صل�صل 

»فرقة ناجي عطا اهلل«.
وقال اإمام اإن العيد يف م�صر له طعم خا�س 
وخمتلف عن اي بلد يف العامل الأن به جو من 

االألفة واملحبة ال توجد يف اأي مكان اأخر.
اأما راندا البحري فقالت اإنها تعترب العيد 
»يف  امل�صرحي  العر�س  من  لها  اأج��ازة  مبثابة 
ايه يا م�صر« الذي تلعب بطولته ، وقالت اأنها 
االأخرة  الفرتة  يف  �صديد  الإره��اق  تعر�صت 
لتوا�صل تقدË امل�صرحية فرتة طويلة وقالت 

اأنها �صتق�صي العيد مع والدتها واأبنها يا�صني.
اإنه  ق��ال  الباقي  عبد  اأ���ص��رف  الفنان  اأم��ا 
يقوم  ثم  العيد  �صاة  ت��اأدي��ة  علي  يحر�س 
يف  جديا  يفكر  اأن��ه  واأكمل   ، بعدها  بالذبح 
ال�صفر اإىل العني ال�صخنة لق�صاء فرتة العيد 
الهدوء  من  جو  يف  واأوالده  زوجته  مع  هناك 

وبعيدا عن اأي �صÅ فني .
منر  حممد  امل��ط��رب  يحر�س  جانبه  م��ن 
اأ�صوان فهي عادة  دائما على ال�صفر اإيل بلده 
ال يغرها ابدا كل عام ، الأنه يحب اأن يتواجد 
ك��ل عيد و���ص��ط اأ���ص��رت��ه واخ��وات��ه واأب��ن��اء 
االألفة  م��ن  بجو  معهم  ي�صعر  الأن  اخ��وات��ه 
واملحبة ويحب دئما اأن يق�صي العيد يف ا�صوان 

ملا لها من جو يختلف عن اأي مكان اأخر.
اأم���ا ال��ف��ن��ان حم��م��ود اجل��ن��دى ف��ق��ال اإن��ه 
يحر�س على ذبح االأ�صحية وق�صاء ال�صاعات 
االأوىل من العيد مع اأبنائه، غر اأنه �صيتوجه 
ال�صيخ  كفر  حمافظة  اإىل  العيد  هذا  خال 
حممد  الفنان  مع  للم�صاركة  املحلة  ومدينة 

جنم يف تقدË عر�س م�صرحي هناك.
�صيف  ح�صناء  الفنانة  اأو���ص��ح��ت  بينما 
اأنها  االأو�صط،  ال�صرق  اأنباء  لوكالة  الدين، 
و�صط  الغردقة  مدينة  فى  العيد  �صتق�صى 
لت�صتمتع  واالأ�صدقاء،  االأقارب  من  جمموعة 
اجلزر  اإح��دى  فى  اخلابة  الطبيعة  ب�صحر 
البحرية، واأكدت على ع�صقها ملدينة الغردقة 
وارتباطها ب�صحر املكان ، والذى حتر�س على 
ملا يت�صف به كل جزء  ق�صاء االأج��ازات فيه 

منها بطبيعة متيزه.
فى  خا�صة  بعادات  ارتباطها  على  واأك��دت 
واأكاته  الهندى  الطعام  تناول  منها  العيد 
ال�صهرة مثل »الدال واخلبز الهندى املعروف 

با�صم »الربادا«.
و لفتت ح�صناء، خال تواجدها بالغردقة، 
واالأجانب  العرب  ال�صياح  اأع��داد  تزايد  اإىل 
حاليا هناك ، مما يعك�س تهافتهم على ق�صاء 
االأعياد  هذه  مثل  اأن  معتربة   ، العيد  اأج��ازة 
واملنا�صبات مبثابة »فر�صة لتن�صيط ال�صياحة 

فى م�صر«.
مادلني  اللبنانية  الفنانة  تتوجه  حني  فى 

لزيارة  االأ�صحى  اإىل بروت خال عيد  طرب 
 Ëاأقاربها واأ�صدقائها، بينما لفتت الفنانة ر
البارودى، اإىل اأنها �صت�صتقبل، خال االأجازة، 
بع�س اأ�صدقائها اللبنانني لتق�صى العيد معهم 

فى م�صر دون اأن حتدد وجهتها.
ويوؤكد الفنان القدير عبد العزيز خميون 
م�صقط  العيد كل عام يف  حر�صه على ق�صاء 
راأ���ص��ه ب��ع��زب��ة خم��ي��ون ق��ري��ة اأب���و حم�س 
واالأق��ارب،  االأه��ل  و�صط  البحرة  مبحافظة 
بنف�صه  العيد  اأ�صحية  كما يحر�س على نحر 

وتعليم هذا الأوالده.
وقال خميون لوكالة اأنباء ال�صرق االأو�صط 
بنف�صي،  االأ�صحية  اأذب��ح  اأن  وال��دي  »علمني 
النحر  بعملية  اكتفي  ال�صن  تقدم  ومع  واالآن 
من  الذبح  مهام  باقي  للجزار  واأترك  االأوىل 

�صلخ وتقطيع، واأنا اأعلم هذا الأوالدي.
وا�صتعجب خميون من اإهمال االأباء تعليم 
عن  ي�صمعه  ما  وكذلك  القيمة،  هذه  اأبنائهم 
نفور البع�س واأوالدهم من امل�صاركة يف عملية 
»هذه  وقال   ، منطقية  غر  بتربيرات  الذبح 
من  التاأفف  اأما  هلل،  به  نتقرب  و�صىء  عبادة 
االأطفال  م�صاركة  وعدم  والدم  الذبح  م�صهد 
كما  والفقراء  االأه��ل  على  اللحوم  توزيع  يف 
كنا نفعل فهو اأمر دخيل على جمتمعنا و�صببه 
يف  االأجنبية  املدار�س  تن�صرها  التي  الثقافة 

م�صر«.
واأعرب خميون عن رف�صه حماوالت بع�س 
املرتقبة  الربملانية  لانتخابات  املر�صحني 
ا�صتغال منا�صبة العيد يف الدعاية الأنف�صهم 
دعائي  مهرجان  واإقامة  االأ�صاحي  ذبح  عرب 
عليها، وقال »هذا نفاق ظاهر واإهانة للنا�س، 
و�صيعطي  جميعا،  منهم  اأذك��ى  ال�صعب  لكن 

�صوته مل ي�صتحق ولي�س لهوؤالء املنافقني«.
اأما ال�صيناري�صت تامر حبيب فاإنه يتنتظر 
عيد االأ�صحي كل عام الأخذ اأجازة طويلة من 
العمل وااللتقاء بعائلته التي مينعه اإن�صغاله 

بالعمل عن زيارتهم اأغلب فرتات ال�صنة.
ويتبع تامر حبيب كما يقول، لوكالة اأنباء 
يتعلق  فيما  خا�صة  طقو�صا  االأو�صط،  ال�صرق 
هذا  يكون  اأن  يف�صل  اأنه  االأ�صحية،اإذ  بذبح 
اليوم  يف  ولي�س  العيد  اأي��ام  ث��اين  يف  االأم��ر 

االأول كما يفعل اجلميع .
لل�صاة  االأول  اليوم  يف  يتفرغ  انه  واأو�صح 
اإ�صاعته  وزي��ارة االأه��ل واالأ���ص��دق��اء وع��دم 
تقريبا  اليوم  ت�صغرق  التي  الذبح  عملية  يف 

ب�صبب ان�صغال اجلزارين بذبح االأ�صحيات.
ونفى حبيب اأن يكون من حمبي اأكل اللحوم 
وقال  العيد،  يف  الثقيلة  والوجبات  الد�صمة 
»النا�س تعتقد خطاأ رمبا ب�صبب مظهري اأنني 
اأي نوع من اللحوم،  اأترك يف العيد  اأكول وال 
واحلقيقة اأين وب�صكل عام مقل يف اأكل اللحوم 

حتى ال يزيد وزين اأكرث«.
اأجواء  توؤدي  اأن  اأمله  عن  حبيب  واأع��رب   
الثورة،  بعد  امل�صريون  بها  ي�صعر  التي  القلق 
عن  وال�صوؤال  النا�س  بني  الت�صامن  عودة  اإىل 
االأهل واالأ�صدقاء واإنهاء اخل�صومات، وتذكر 
�صلة الرحم، وقال »النا�س ن�صيت ثقافة العيد 
من زمان، واأمتنى اإن يعيد العيد اإىل املواطنني 

جو الود واحلب بع�صهم البع�س ».
وت��وق��ع ال�����ص��ي��ن��ار���ص��ت ت��ام��ر ح��ب��ي��ب اأن 
العام  الذبح هذ  و�صوادر  العيد  تتحول �صاة 
ملر�صحي  االنتخابية  للدعاية  �صاحة  اإىل 

انتخابات جمل�س ال�صعب، وقال »رغم اآملي اأن 
تختفي م�صاألة ا�صتغال دور العبادة واملوا�صم 
متيقن  لكني  االنتخابية،  للدعاية  الدينية 

اأن
املر�صحني لن يرتكوا هذه الفر�صة و�صÔى 
من  االنتخابية  للدعاية  عملية  اأك��رب  رمب��ا 
االإ�صامي  التيار  مر�صحي  من  ولي�س  اجلميع 

وحدهم«.
ب��دوره��ا ق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة ع��ا غ���اÂ انها 
عيد  فى  ال�صيخ  �صرم  مدينة  اىل  �صتتوجه 
ال�صفر  تع�صق  انها  موؤكده  املبارك  اال�صحى 
البهجة  من  بجو  ت�صعر  لكونها  االعياد  فى 

واالختاف عن االيام العادية.
واأكدت عا � يف ت�صريح لوكالة اأنباء ال�صرق 
االأو�صط � حر�صها منذ �صنوات على ال�صفر فى 
االأعياد اإىل املدن الهادئة بعيدا عن الزحام، 
م�صرة اإىل اأنها قررت ال�صفر اإىل �صرم ال�صيخ 

هذا العام وق�صاء العيد هناك مع اأ�صرتها.
واأ�صافت اأنها ت�صعر بفرحة �صديدة لقدوم 
عيد االأ�صحى املبارك وهو نف�س ال�صعور الذى 

كان يازمها عندما كانت طفلة.
اأنه  زكريا  طلعت  الفنان  اأك��د  جانبه،  من 
وو�صط  منزله،  ف��ى  العيد  اأج���ازة  �صيق�صى 
اأ�صرته واأ�صدقائه واأنه فى ال�صنوات املا�صية 
فى  م�صرحية  عرو�س  فى  ي�صارك  دائما  كان 
اأقاربه  زي��ارة  من  يحرمه  ك��ان  مما  االأع��ي��اد 
الو�صع  اختلف  العام  هذا  ولكن  واأ�صدقائه، 
االأنفا�س  اللتقاط  فر�صة  ه��ن��اك  واأ���ص��ب��ح 

وال�صعور بالعيد الذى �صيكون خمتلف.
كبرة  فر�صة  العيد  اإن  زكريا  طلعت  وقال 
للت�صالح مع النف�س كذلك فر�صة للتوا�صل مع 
النا�س خا�صة بعد االحداث التى اعقبت ثورة 
�صديدة  خافات  وجود  اىل  وادت  يناير   25
عيد  �صيكون  لذا  امل�صرى  املجتمع  �صرائح  بني 

االأ�صحى فر�صة للت�صالح ونبذ اخلافات.
اأم����ا ال��ف��ن��ان ���ص��م��ر غ���اÂ ف��ي��م��ث��ل عيد 
االأ�صحى له اأهمية كبرة الأنه يرجعه دائما 
الت��زال  عليه  عزيزة  قدمية  ذك��ري��ات  اإىل 
من  العديد  مرور  رغم  وفكره  بذهنه  عالقة 
ومن  والزمن  االأيام  اختاف  ورغم  ال�صنوات 
التى  » والفرحة  » االأ�صحية  هذه الذكريات 
تغمرهم وهم يحيطون باخلروف ويداعبونه 
مبهمته  يقوم  ال��ذى  اجل���زار  ي��اأت��ي  اأن  قبل 
مايفعله  ل��روؤي��ة  حوله  ويلتفون  ذبحه  فى 
اأ�صرته  و�صط  منزله  فى  العيد  هذا  .ويق�صى 
ال�صغرة والتى تتكون من اإبنتيه دنيا واإميى 

وزوجته الفنانة دالل عبد العزيز.
الفنان اأحمد عيد له طقو�س خا�صة جدا 
العيد  ق�صاء  على  يحر�س  حيث  العيد  يف 
حمافظة  يف  تقع  ال��ت��ي  امل��ن��زل��ة  قريته  يف 

الدقهلية.
العيد على  ي��وم  اأح��ر���س  اأح��م��د:  وي��ق��ول 
اأو  املاب�س  �صواء  جديدا  �صيء  كل  يكون  اأن 
املواقف  اأن  اإىل  م�صرا  النظارة،  اأو  ال�صاعة 
التي ال اأن�صاها يف عيد االأ�صحى هي م�صاهدة 
يف  ولكن  ذبحه،  قبل  معه  واللعب  اخل��روف 
اإح���دى امل���رات ا���ص��رتى وال���ده خ��روف��ا كبرا 
احلظرة،  يف  و�صعه  ومت  العيد  يف  لذبحه 
متاما  اخلروف  اختفى  التايل  اليوم  يف  ولكن 
بخارية  دراج��ة  ا�صتئجار  اإىل  فا�صطررت 
للبحث عن اخلروف يف جميع اأنحاء القرية، 
ملح  ف�س  وكاأنه  متاما  اختفى  اخلروف  ولكن 

وذاب.
معظم  فعل  على  اأح��ر���س  عيد:  وي�صيف 
ولكن  طفولتي  يف  اأفعلها  كنت  التي  االأ�صياء 
اأ�صبحت  اأنني  هو  الذي تغر  الوحيد  ال�صيء 
اأح�صل  كنت  اأن  بعد  العيدية  اأدفع  الذي  اأنا 

عليها.
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الفرتة  خ��ال  عامر  وف��اء  اآث���رت 
وال�صعبة  املركبة  االأدوار  املا�صية 
وهجرت اأدوار االإغراء التي ا�صتهرت 
وها  الفنية،  حياتها  بداية  يف  بها 
املخرج  اأعمال  اأح��دث  يف  تتاألق  هي 
القمر«  »ك���ف  فيلم  ي��و���ص��ف  خ��ال��د 
العر�س  دور  يف  حاليا  عر�س  oي ال��ذي 
نف�صها  عامر  وف��اء  حتدت  امل�صرية. 
يف هذا الفيلم حيث جت�صد �صخ�صية 
من  خمتلفة  عمرية  مبراحل  متر  اأم 
واملثر  ال�صيخوخة،  وحتى  ال�صباب 

خالد  هو  الفيلم  يف  اأبنائها  اأك��رب  اأن 
�صالح.

اأكدت وفاء عامر اأن مناف�صة غادة 
قلقها  oعبد الرازق وجومانا مراد مل ت
واملجال  اخلا�س  دوره��ا  منهما  فلكل 
تبدع  ك��ي  منهما  لكل  مفتوحا  ك��ان 
اجلمهور  فعل  رد  عن  اأم��ا  دوره���ا،  يف 
فاأكدت اأن اأكرث ما اأ�صعدها بعد انتهاء 
تعليق  ه��و  للعمل  اخل��ا���س  ال��ع��ر���س 
العامل امل�صري اأحمد زويل على اأدائها 
باأن خاطب خالد يو�صف قائا »جبت 

ملكة م�صر لتج�صد اأم م�صر«.

قد  امل��خ��رج  ي��ك��ون  اأن  وف���اء  نفت 

كي  االأخ��ري��ات  م�صاهد  م��ن  اقتطع 

يزيد عدد م�صاهدها يف العمل،م�صرة 

من  دور  ل��ك��ل  ع��اق��ة  ال  اأن����ه  اإىل 

هذا  النهاية  وفى  باالآخر،  الثاثة 

الذى  الوحيد  الأن��ه  للمخرج  يعود 

امل�صاهد التى ميكن حذفها كي  يحدد 

ال توؤثر على االأحداث. 

وفاء عامر: اأنا ملكة م�صر ب�صهادة 
Rويل وغادة عبد الراRق مل تقلقني

Êديو امل�صاهي اللبنا èهتكفاه ال�صرائيلية يف برنام
 بقلم االإعامي : عبدالرحمن ظاهر

ديو امل�صاهر الربنامج اللبناين الذي يبث االآن يف 
مو�صمه الثاين على قناة ال بي �صي اللبنانية و الذي 
و  املمثلني  من  جمموعة  بني  غنائيا  �صباقا  يجري 
الفنانني العرب و يعر�س يوم اجلمعة من كل ا�صبوع 
، و بغ�س النظر عن توقيت هذا الربنامج املتزامن 
مع الثورات العربية و الربيع او اخلريف العربي ، و 
بغ�س النظر عما ي�صميه الربنامج الهدف االن�صاين 
�صخ�صيا  اأ�صفه  عما  احل��دي��ث  ع��ن  باالبتعاد  و   ،
باملجامات غر املهنية و عدم مهنية التحكيم ، وما 
يجري خلف الكوالي�س ، و هدف تقليد برامج اخرى 
�صمن نف�س االطار و عدم مهنية الفرز و االعتماد 
 .. املوهبة  جوهر  اهمال  و  ال�صعبي  الت�صويت  على 
حدث  الذي  الفادح  اخلطاأ  عن  احلديث  �صاأقت�صر 
من  الرابع  يف  عر�صت  التي  اجلمعة  يوم  حلقة  يف 
اخلا�صة  الفقرة  يف  بالتحديد  و  اجلاري  نوفيمرب 
بتقرير زيارة الفنانة اللبنانية باميا الكيك ملركز 
خم�صة  بقيمة  �صيكا  لت�صليمهم  الدائمة  الرعاية 
ما  م��رور  بعد  حتديدا   ، امريكي  دوالر  الف  ع�صر 
و   ، احللقة  زمن  من  دقائق  ع�صر  و  ال�صاعة  يقارب 
يف ظل جو ان�صاين خري يحمله التقرير يف ثناياه 
تفاجاأت با�صتخدام فريق الربنامج ملو�صيقى هتكفاه 
اال�صرائيلية كخلفية لهذا التقرير » االن�صاين« .. 
االآن  التي تدور  بالت�صاوؤالت  اأجزم معرفتي  اأكاد  و 
يف اذهان القارئني عن ماهية هتكفاه اال�صرائيلية 

و اأرى من واجبي تو�صيح ذلك .
هتكفاه اال�صرائيلية او ما يعرف ب » ن�صيد االأمل 
االإ�صرائيلي  الوطني  الن�صيد  ا�صم  هو  اال�صرائيلي« 
اإميرب،  هرت�س  نفتايل  يد  على  كتابته  متت  الذي 
اأول  �صدرت  وقد  اأوروب��ا.  �صرقي  من  يهودي  �صاعر 
1886م،  ع��ام  القد�س  يف  الق�صيدة  لهذه  ن�صخة 
تعبرا  لفل�صطني  زيارته  خال  اإمي��رب  كتبها  وقد 

�صنة  ويف  ال�صهيونية.  احلركة  مع  ت�صامنه  عن 
االأوليني  البيتني  ال�صهيونية  1933 تبنت احلركة 
للق�صيدة ن�صيدا لها، و يف عام 1948 مت اعتمادها 
يف  و   . ا�صرائيل  لدولة  ر�صمي  غر  وطنيا  ن�صيدا 
2004 اأعلن الكني�صت اال�صرائيلي »هتكفاه« ن�صيدا 

وطنيا ر�صميا لدولة اإ�صرائيل.
و خال درا�صات عدة قمت بها �صابقا مبا يتعلق 
 ، العن�صري  فكرها  و  ن�صاأتها  و  اليهودية  بالدولة 
تطرقت اىل درا�صة هذا الن�صيد من ناحية الكلمات 
»�صموئيل  بتلحينه  قام  الذي   « امل�صروق   « اللحن  و 
كوهن« من بلدة ري�صون لت�صيون مع العلم ان م�صدر 
ان هناك  �صعبية مولدافية. كما  اأغنية  اللحن هو 

حلن ت�صيكي مماثل للحن »هتكفاه«.

و لاطاع على عن�صرية هذا الن�صيد »الر�صمي« 
العربية  الرتجمة  ذكر  من  البد  ا�صرائيل  لدولة 
 ßباللف ا�صا  ج��اءت  التي  الن�صيد  ه��ذا  لكلمات 
االأ�صكنازي للغة العربية بالرغم من اختافها عن 
اللفß االإ�صرائيلي العادي .. و اأدرج هنا كلمات هذا 

الن�صيد
طاملا يف القلب تكمن،
نف�س يهودية تتوق،

ولاأمام نحو ال�صرق،
عني تنظر اإىل �صهيون.

اأملنا مل ي�صع بعد،
اأمل عمره األفا �صنة،

ة يف بادنا، qة حر qاأن نكون اأم

باد �صهيون واأور�صليم القد�س.
اأملنا مل ي�صع بعد،

االأمل االأزيل
اأن نعود اإىل باد اآبائنا،

اإىل املدينة التي نزل عليها داود.
يف  ا�صتخدامه  مت  الن�صيد  هذا  ان  هنا  اتذكر  و 
الذي ي�صرد  ال�صتات«   « اعمال عربية مثل م�صل�صل 
والذي  فل�صطني  الر���س  اليهودية  الهجرة  ق�صة 
ازمة  خلق  و  الف�صائية  املنار  قناة  على  عر�صه  مت 
ا�صتخدامه  لكن  و   .. ا�صرائيل  لدولة  حقيقية 
و  مربرا  كان  للم�صل�صل  البداية  �صارة  من  جزء  يف 
�صخ�صيا  انني  اتذكر  كما   .. العمل  ملو�صوع  منا�صبا 
قمت  م�صرحية  يف  الن�صيد  هذا  با�صتخدام  قمت 
كان  و  ا�صرائيل  عن  تتحدث   2006 عام  بعر�صها 

اال�صتخدام مربرا ملو�صوع امل�صرحية .
ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه االآن .. ما املربر  لكن 
» العن�صري« يف فقرة  الن�صيد  ال�صتخدام حلن هذا 
هل  و  ؟؟  امل�صاهر  ديو  برنامج  يف  خرية  ان�صانية 
هذا اال�صتخدام ملو�صيقى ا�صرائيلية جاء من منطلق 
جهل الطاقم ب »هتكفاه« ؟ و عدم معرفتهم بن�صيد 
و  مق�صود  ا�صتخدام  انه  اأم  ؟؟  اال�صرائيلي  االأم��ل 
العرب  امل�صاهدين  جمهور  ثقافة  و  بذكاء  ا�صتهتار 

؟؟ 
اذا كان هدف الربنامج ان�صاين و خري باال�صافة 
اىل الهدف الرتفيهي فهو برنامج عربي يف النهاية 
و ي�صتهدف اجلمهور العربي .. و مثل هذه االخطاء 
الفادحة لن متر مرور الكرام و ت�صتوجب املتابعة 
احللقة  حم��ت��وى  لكل  امل��خ��رج  قبل  م��ن  الدقيقة 
و  ت��ك��راره��ا  ع��دم  ل�صمان  التدقيق  و  الفح�س  و 
اخلطاأ  هذا  عن  العربي  للم�صاهد  العلني  االعتذار 

�صواء كان بق�صد اأو غره.

مطلوب م�صمم ويب 
ديزاين بروفي�صنال
ملوق™ جريدة غربة

للمهتمني الت�صال على
4889650917



ب�������رن�������ار ه���������Ôي ل����ي����ف����ي ي���ك�������ص���ف 
ليبيا يف  احل�������رب  ك���وال���ي�������س  ب���ع�������س 

يروي الكاتب برنار هÔي ليفي يف كتاب ان فرن�صا قدمت ب�صكل مبا�صر 
الذين  الليبيني  املتمردين  اىل  اال�صلحة  من  كبرة  كميات  مبا�صر  غر  او 
كان  القذايف، تقرر حجمها يف اجتماعات  يقاتلون لاطاحة مبعمر  كانوا 

بع�صها �صريا.
ي�صدر  ال��ذي  نحبها«  ان  ب��دون  »احل��رب  كتابه  يف  ليفي  هÔي  وي��روي 
�صاركوزي  نيكوال  الفرن�صي  الرئي�س  اقنع  كيف  بالتف�صيل  االرب��ع��اء، 

بامل�صاركة دبلوما�صيا ثم ع�صكريا يف النزاع الليبي.
اخلام�س  يف  التقى  االنتقايل  الوطني  املجل�س  ت�صكل  من  �صاعات  وبعد 
من اآذار/مار�س يف بنغازي )�صرق ليبيا( م�صطفى عبد اجلليل الذي توىل 

رئا�صة املجل�س.
واعرتف هÔي ليفي بانه »�صخ�صية جمهولة« لكنه اقرتح عليه مع ذلك 

نقل ر�صائل اىل نيكوال �صاركوزي وقيادة وفد من املتمردين اىل باري�س.
وبعد دقائق ات�صل هاتفيا بالرئي�س الفرن�صي وقال له »فكرتي هي جلب 
وفد من الوفد الذي ت�صكل اىل باري�س. هل توافق على ا�صتقبال هذا الوفد 

�صخ�صيا؟«. واجاب نيكوال �صاركوزي »بالتاأكيد«.
يعرفها  اح��د  يكن  مل  ليبية  معار�صة  على  االيجابي  ال��رد  ه��ذا  وبعد 
اوؤمن باملعجزات وما يحدث هنا هو  حينذاك، يكتب هÔي ليفي »ما كنت 

معجزة«.
فرن�صا  وكانت  االليزيه.  يف  اآذار/مار�س  من  العا�صر  يف  الوفد  وا�صتقبل 

اول دولة اعرتفت باملجل�س الوطني االنتقايل.
وبعد ذلك جرت امل�صاورات يف جمل�س االمن الدويل وبداأت يف 19 اآذار/
التي كانت فرن�صية بريطانية امركية  الع�صكرية اجلوية  العملية  مار�س 

قبل ان يتوىل حلف �صمال االطل�صي قيادتها.
ع�صكرية  م�صاعدة  قدمت  فرن�صا  ان  ليفي  هÔي  اكد  اي�صا،  كتابه  ويف 

كبرة على االر�س لقوات املجل�س الوطني االنتقايل.
�صاركوزي  اىل  اآذار/مار�س  من  والع�صرين  التا�صع  منذ  نقل  انه  ويقول 
االنتقايل  الوطني  للمجل�س  التنفيذي  املكتب  رئي�س  مع  اج��راه  ح��وارا 
املدربني.  وكذلك  ت�صل  الفرن�صية  »اال�صلحة  ان  موؤكدا  جربيل،  حممود 

لدينا انطباع بان االمور حتقق تقدما«.
ميلكون  انهم  من  متاأكدين  نكن  مل   )...( �صحيح  »ه��ذا  الرئي�س  وي��رد 

و�صائل لرثوتهم وا�صطررنا لوقفهم. ال ا�صلحة كافية وال تاأهيا كذلك«.
واتخذت امل�صاعدة الفرن�صية منحى جديدا بالزيارة التي قام بها اىل 
باري�س يف 13 ني�صان/ابريل عبد الفتاح يون�س القائد الع�صكري للمتمردين 
ووزير الداخلية يف عهد معمر القذايف. وقد مت اغتياله يف 28 متوز/يوليو 

يف بنغازي يف ظروف مل تت�صح.
ومنت�صف ليل الثالث ع�صر من ني�صان/ابريل رافق برنار هÔي ليفي �صرا 
عبد الفتاح يون�س وقادة ع�صكريني ليبيني اآخرين التقاهم يف ليبيا خال 

زيارة، للقاء �صاركوزي يف ق�صر االليزيه.
ويذكر الرئي�س الفرن�صي بان امل�صاعدة الفرن�صية مت ت�صليمها من قبل 
قطر او عرب قطر وبان املدربني الفرن�صيني ا�صبحوا على االر�س.ثم �صاأل 

»اىل ماذا حتتاجون بالتحديد؟«.
اآلية  امل�صاركني الئحة تت�صمن من بني ما تت�صمنه »مئة  وقدم له احد 
رباعية الدفع واجهزة للبث ومئتي جهاز ال�صللكي ومئة �صيارة بيك اآب على 
االقل وبني 700 و800 قذيفة +اآر بي جي7+ والف ر�صا�س واربعة واذا 

امكن خم�صة قاذفات �صواريخ ميان...«.
من جهته، ا�صر يون�س على �صرورة جتهيز متمردي جبل نفو�صة جنوب 
م�صوؤول  باري�س  يف  فندق  يف  ا�صتقبل  التايل  اليوم  ويف  طرابل�س.  غرب 
ال�صركة الفرن�صية بانار املتخ�ص�صة بامل�صفحات وهو يحمل قائمة ال�صركة 

وطلبية.
رائعة.  ب�صاعة  انها  املنطقة.  يف  ا�صبحت  »املواد  ان  ليفي  هÔي  وكتب 

ومبا ان ال�صاري مل يدفع ثمنها ميكننا ت�صليمها ب�صرعة كبرة جدا«.
وا�صاف نقا عن �صاركوزي ان مقاتلي جبل نفو�صة ت�صلموا اربعني طنا من 

املعدات عن طريق الدول العربية ال�صديقة.
االليزيه  اىل  مل�صراتة  الع�صكريني  القادة  الكاتب  اقتاد  ا�صابيع  وبعد 

حيث قدموا الطلبات نف�صها والوعود نف�صها. 
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ا�صرائيلي  flطط  عن  يك�صف  تقرير 
Êالثا عبداˆ  املل∂  من  للخال�س 

عبد  عمر  ال�صيخ  اإطالق  يتم  هل 
الرحمن  واأ�صرى عرب يف �صفقة ترابني

  ن�صرت يدعوت احرنوت ال�صحيفة االأ�صرائيلية 
ذائعة ال�صيت يوم اجلمعة املا�صية وب�صكل عر�صي 
عوفر  جدعون  الي�صاري  اال�صرائيلي  للكاتب  مقاال 
الذي  التقرير  اليه  انتهى  ما  الكاتب  فيه  يلخ�س 
التابع  ال�صام  تقدم  البحاث  ترومان  معهد  ا�صدره 
الثورة  عنوان  حتت  القد�س  يف  العربية  للجامعة 
العربية  املنطقة  على  على  وانعكا�صاتها  ال�صورية 
ما  اأن اخطر  الكاتب  ، يرى  ال�صام برمتها  وعملية 
الثالث  الف�صل  هو  االط��اق  على  التقرير  يف  جاء 
منه الذي جاء اأي�صا حتت عنوان فرعي االأردن اىل 

اأين يف املعادلة امل�صتقبلية
 و يت�صاأل الكاتب جدعون عن م�صلحة ا�صرائيل 
عن كيفية اخلا�س من امللك عبداهلل الثاين الذي 

�صكت عنه تقرير املركز...
هذا  على  االأج��اب��ة  اأج��ل  م��ن  بنا  يذهب  لكنه   
عدد  يف  بو�صت  الوا�صنطن  ن�صرته  ما  اىل  ال�صوؤال 
وحتت  هذا  مقاله  كتابته  من  ا�صبوع  قبل  �صدر  لها 
الثاين  عبداهلل  امللك  اغتيال  مت  لو  م��اذا  عنوان 

باأيدي اأردنية .. 
ال�صحيفة  الكاتب يف تقرير  التي حللها  امل�صكلة 
يف  و  جدي  تفكر  هناك  بالفعل  انه  يقول  املذكور 
اخلا�س  الأن  الثاين  عبداهلل  من  للخا�س  العمق 
�صنغر  االأهمية  بالغة  ا�صياء  عليه  يرتتب  منه 
ان�صاء  خال  من  وذل��ك  املنطقة  يف  ال�صراع  تاريخ 

وطن بديل للفل�صطنيني يف وطن االأردن .. 
وهنا يكمن مربط الفر�س ال الأن عبداهلل الثاين 
هو رجل وطني ال يرتبط بالغرب وا�صرائيل ولكن 
م�صاألة اغتياله �صتوؤدي اىل نتائج غاية يف االأهمية 

الكام جلدعون..
 اإذن ما هو �صيناريو االأغتيال وماهي النتائج التي 

ميكن اأن تتمخ�س عن ذلك ؟

اخليار  ه��ذا  �صتدعم  التي  االأط���راف  هي  ما  ثم 
بال≠ االأهمية وما م�صلحتها ؟ ثم ما هو �صكل االأردن 

القادم؟
نفذت  اأن��ه��ا  االأغ��ت��ي��ال  عملية  �صتظهر  بالطبع 
احلماية  ع�صكر  من  جمموعة  من  اأردن��ي��ة  باأيدي 
االآله  و�صتقوم  االأردنية  البدوية  الع�صائر  من  وهم 
بعد  اخل��رب  ه��ذا  بت�صويق  االأردن  يف  االإع��ام��ي��ة 
اأن  معه  يبدو  نحو  على  م�صللة  بطريقة  اخراجه 
هذه جمموعة من اخلونة الغادرين التي تنتمي اىل 
الع�صائر واملرتبطة بحركات تتدعي الوطنية ليتم 
اخلا�س من هذه احلركات ومن رموزها باأ�صرع وقت 
ممكن قبل اأن تك�صف عن خمطط املوؤامرة الكبر ..

للتقريرال�صري  حتليله  على  بناء  عوفر  يقول 
امل�صار اليه �صالفا ان على ا�صرائيل ان تدعم العهد 
كل  له  ت�صخر  واأن  قوة  من  اأوتيت  ما  بكل  اجلديد 
على  ت�صغط  وان  املتاحة  وغر  املتاحة  امكانياتها 
اىل  البلد  ان��زالق  ملنع  واأروب���ا  املتحدة  ال��والي��ات 
اجلي�س  تدعم  اأن  عليها  كما  م�صلحة  مواجهات 

االأردين ليحفß االأمن يف هذه املرحلة الع�صيبة..
اأن��ه يف اليوم  امل��ق��ال  اأم��ر ه��ذا  م��ا ه��و غريب يف 
مت  االألكرتوين  اجلريدة  موقع  على  لن�صره  الثاين 
حذفه من املوقع كما اأعلن ذلك موقع ال�صبكة الذي 
يعنى برتجمة اأهم املقاالت التي تن�صر يف ال�صحف 

اال�صرائيلية اىل اللغة االجنليزية

من  الثانية  امل��رح��ل��ة  اأن  »امل�����ص��ري��ون«،  علمت 
قد  واإ�صرائيل  م�صر  ب��ني  االأ���ص��رى  ت��ب��ادل  �صفقة 
الرحمن،  عبد  عمر  الدكتور  عن  االإف���راج  ت�صمل 
ل� »اجلماعة االإ�صامية« امل�صجون  الزعيم الروحي 
بالواليات املتحدة منذ اأكرث من 18 عاًما، اإىل جانب 
اإطاق �صراح 81 اأ�صرا م�صريا حمتجزين بال�صجون 

االإ�صرائيلية.
عبد  عن  االإفراج  اأن  »امل�صريون«  م�صادر  واأبلغت 
االنتخابات  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  يتم  ق��د  الرحمن 
اال�صتقرار  م��ن  ن��وع  ووج���ود  امل�صرية  الربملانية 
كما  امل�صرية،  ال�صيا�صية  ال�صاحة  داخ��ل  الن�صبي 
�صت�صمل ال�صفقة ذاتها اإطاق اأ�صرى عرب من لبنان 
و�صوريا باإ�صرائيل، وقد يتم يف املقابل االإفراج عن 
امل�صجون  االإ�صرائيلي  اجلا�صو�س  ب��والرد  جوناثان 

بالواليات املتحدة منذ اأواخر الثمانينات.
و�صتقوم م�صر يف املقابل باالإفراج عن اجلا�صو�صني 
زيد  اأبو  ب�صار  واالأردين  ترابني  عودة  االإ�صرائيلي 
االأ�صرى  من  عدد  اإط��اق  مقابل  مب�صر،  امل�صجونني 
اأ�صحاب  م��ن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�صجون  يف  ال��ع��رب 
م�صر  م��ن  ر�صالة  ب��دا  فيما  العالية،  املحكوميات 
يف  باملنطقة  القيادي  لدورها  عودتها  على  للتاأكيد 

مرحلة ما بعد الثورة.
م�صرية  ات�صاالت  اأن  ذات��ه��ا،  امل�صادر  وك�صفت 
تطرقت  املا�صية  االأي���ام  خ��ال  ج��رت  اأمريكية 
الرحمن،  عبد  عمر  الدكتور  عن  االإفراج  الإمكانية 
االأعلى  املجل�س  على  ال�صغوط  ت�صاعد  مع  وخا�صة 
االأمريكي  اجلانب  لدى  للتدخل  امل�صلحة  للقوات 
قد  كانت  وا�صنطن  اأن  ال�صيما  �صراحه،  الإط��اق 
عر�صت على م�صر اإبان عهد النظام املخلوع ت�صلمه، 
ما ينفي االعرتا�صات من جانبها على االإفراج عنه، 

ف�صًا عن اأنها مل متانع من ت�صليمه لقطر.
فى  االأمريكية  ال�صفرة  باتر�صون  اآن  وك��ان��ت 

القاهرة قالت يف ت�صريحات قوبلت باال�صتهجان من 
اأمام  �صهور  عدة  منذ  املعت�صمة  ال�صيخ  اأ�صرة  جانب 
اإن االإفراج  اأن قالت  ال�صفارة االأمريكية بعد  مبنى 
م�صجون  الأن��ه  حمكمة،  ق��رار  مبوجب  ي�صدر  عنه 
االأمر  اأمريكية،  حمكمة  اأ�صدرته  حكم  مبوجب 
باال�صتخفاف  ال�صيخ  جنل  اهلل  عبد  و�صفه  ال��ذى 

بعقول امل�صريني.
لل�صفقة  ح��ادة  انتقادات  ال�صيخ  اأ�صرة  ووجهت 
التي مت مبوجبها االإفراج عن اجلا�صو�س االإ�صرائيلي 
االأمن  اأجهزة  عليه  قب�صت  ال��ذي  جرابيل،  اإي��ان 
مقابل  التج�ص�س  بتهمة  املا�صي  مايو  يف  امل�صرية 
اأطفال   3 بينهم  من  باإ�صرائيل  م�صريا  �صجينا   25
عن  االإف����راج  ت�صمل  مل  ال�صفقة  الأن  م�صريني، 

الذي  االإ�صامية«،  »اجلماعة  ل�  الروحي  الزعيم 
يق�صي عقوبة ال�صجن مدى احلياة يف اأحد ال�صجون 

االأمريكية منذ عام 1993.
ويق�صي الدكتور عمر عبد الرحمن حاليا عقوبة 
ال�صجن مدى احلياة يف �صجن كلورادو بوالية نورث 
تفجرات  يف  التورط  بتهمة  اإدانته  بعد  كارولينا 
نيويورك عام 1993. وكان الق�صاء امل�صري قد براأه 
من تهمة امل�صاركة يف اغتيال الرئي�س الراحل اأنور 
ال�صادات عام 1981، بعد اأن جرى اعتقاله الأكرث من 
3 �صنوات وقتها، كما اأعلن عبد الرحمن من حمب�صه 
تاأييده مبادرة وقف العنف التي اأطلقتها اجلماعة 
وقف  اإىل  واأدت   ،1997 ع��ام  م�صر  يف  االإ�صامية 

موجة العنف التي اجتاحت م�صر يف ذلك الوقت.



www.ghorbanews.com

25 عربي ودو› FRIDAY , NOVEBER 11 . 2011   / Vol . 4 - Issue 123

احلقيقي  وا�صمه  كارلو�س  الفنزويلي  اكد   -  
حمرتف«،  »ثوري  انه  �صان�صيز  رامريز  ايليت�س 
ق�صية  يف  باري�س  يف  حماكمته  بداية  يف  وذلك 
عن  وا�صفرت  فرن�صا  يف  وقعت  اعتداءات  اربعة 

�صقوط احد 
ع�صر قتيا وحواىل 150 جريحا قبل ثاثني 

عاما. 
حمكمة  لرئي�س  عاما(   62( كارلو�س  وق��ال 
لران  اوليفييه  باري�س  يف  اخلا�صة  اجلنايات 

الذي بداأ اجلل�صة ب�صوؤاله 
عن هويته »انا ثوري حمرتف«.

اجلنايات  حمكمة  ام���ام  اجلل�صة  وب����داأت 
ق�صاة  �صبعة  ت�صم  التي  باري�س  يف  اخلا�صة 

حمرتفني ومكلفة حماكمة 
املتهمني باعمال ارهابية.

وبينما كان املحامون يتحدثون، كان كارلو�س 
يف  لدعمه  اتوا  الذين  اال�صخا�س  على  يتعرف 

القاعة ويحييهم 
بهدوء وهو يرفع قب�صة الثورة اىل االعلى.

وام����ت����اأت امل��ق��اع��د امل��خ�����ص�����ص��ة ل��اع��ام 
بال�صحافيني الفرن�صيني واالجانب بينما يحاول 

ح�صد منوع دخول القاعة، 
وفيه الفنان ال�صاخر ديودونيه رئي�س »جلنة 
دعمه  يوؤكد  جاء  الذي  كارلو�س«  القائد  دعم 

»لثورة« املتهم.
لت�صريحات  م��وؤخ��را  ادي��ن  ديودونيه  وك��ان 

معادية لل�صامية ادىل بها.
مئة  من  اكرث  االوىل  للمرة  كارلو�س  وتبنى 
والفي   1500 بني  �صقوط  عن  ا�صفرت  عملية 

قتيل بح�صب قوله.
»ايل  الفنزويلية  لل�صحيفة  �صوؤال  على  وردا 
�صحايا  �صقطوا  الذين  املدنيني  ب�صاأن  ناثيونال« 

االعتداءات التي دبرها، 
با�صم  املعروف  �صان�صيز  رامريز  ايليت�س  اكد 

كارلو�س )62 عاما( انهم »قليلون جدا«.
التي اجريت هاتفيا يف 27  املقابلة  وقال يف 
بح�صابات  »قمت  االول/اكتوبر  ت�صرين  و28 

جتنبنا بلوغ ن�صبة 
الع�صرة باملئة. من ا�صل 1500 او الفي قتيل 

مل ي�صقط اكرث من مئتي مدين«.
والعمليات االرهابية التي يعتقد ان كارلو�س 
خال  وقعت  نفذها  او  نظمها  او  وراءه��ا  يقف 

ع�صر �صنوات بني 
عن  وا���ص��ف��رت   1984 ومطلع   1973 نهاية 

�صقوط ع�صرين قتيا على االقل.
ومل يتÍ كارلو�س من قبل اال عملية احتجاز 
امل�صدرة  ال��دول  منظمة  مقر  يف  �صخ�صا  �صبعني 

للنفط )اوبك( يف 

التي   ،1975 االول/دي�صمرب  كانون  يف  فيينا 
قتل فيها ثاثة ا�صخا�س.

واكد كارلو�س لل�صحيفة انه توىل »التن�صيق« 
جيد  »ب�صكل  نفذت  هجوم«  مئة  من  »اك��رث  يف 

جدا«، راف�صا ذكر اي 
تفا�صيل.

وقعت  �صغرة«  »باخطاء  يعرتف  ان��ه  وق��ال 
نف�صه  ت�صبيه  حد  اىل  وذهب  الهجمات  هذه  يف 

بالزعيم الكوبي فيدل 
من  العدد  هذا  من  اكرث  »قتل  الذي  كا�صرتو 

النا�س«، على حد تعبره.
عملية  بعد  ا�صتهر  ال��ذي  ال��رج��ل  ويق�صي 
احتجاز الرهائن يف مقر منظمة الدول امل�صدرة 

للنفط )اوبك( يف فيينا 
يف  احل��ي��اة  م��دى  بال�صجن  حكما   ،1975 يف 
لل�صرطة  وخمربا  اثنني  �صرطيني  لقتله  فرن�صا 

يف باري�س يف 1975.
وقد بداأت حماكمته اليوم بتهمة التورط يف 
اربعة اعتداءات اودت بحياة احد ع�صر �صخ�صا 

وادت اىل جرح مئة 
اآخرين يف 1982 و1983.

هذه  مدبر  ك��ان  ان��ه  االت��ه��ام  حم�صر  ويفيد 
رفيقته  ���ص��راح  ب��اط��اق  للمطالبة  الهجمات 

ماغدالينا كوب وال�صوي�صري 
يف  ع�صوين  ك��ان��ا  ال��ل��ذي��ن  بريغيه  ب��رون��و 

جمموعته.
يف  كوب  وماغدالينا  بريغيه  برونو  واعتقل 
�صباط/فرباير يف باري�س وهما يحمان ا�صلحة 

ومتفجرات. وبعد ايام 
وزي��ر  اىل  ر���ص��ال��ة  و���ص��ل��ت  اعتقالهما  م��ن 
تطالب  دي��ف��ر،  غا�صتون  اآن����ذاك  ال��داخ��ل��ي��ة 

»باالفراج عنهما خال ثاثني 
يوما« وتهدد ب«�صن حرب«. ور�صدت ب�صمات 

ا�صابع كارلو�س على الر�صالة.
اذار/م��ار���س   29 يف  وبالتحديد  �صهر  وبعد 
بني  رحلة  يف  قطارا  قنبلة  ا�صتهدفت   1982

باري�س وتولوز )جنوب 
غرب( ما ا�صفر عن �صقوط خم�صة قتلى.

وبريغيه  كوب  حماكمة  من  االول  اليوم  ويف 
انفجرت قنبلة قرب مقر جملة الوطن العربي 

يف �صارع ماربوف 
يف باري�س مما ادى اىل �صقوط قتيل.

�صان  حمطة  يف  االآخ��ران  االنفجاران  ووق��ع 
�صارل يف مر�صيليا وقطار �صريع يف تان-لرميتاج 

)دروم( يف 31 
ا�صفرا  وق��د   ،1983 االول/دي�صمرب  كانون 
»الرفيقان«  بينما كان  �صقوط خم�صة قتلى  عن 

مي�صيان عقوبة بال�صجن 
�صنوات.وينفي كارلو�س تورطه  اربع وخم�س 

يف هذه االعتداءات.

بالن�صبة  املبارك  االأ�صحى  عيد  ي��وم  ل  qح��و
اإىل  العربي،  الوطن  يف  ب��وك  الفاي�س  ل�صباب 
من  امل�صتوحاة  بالنكت  املعجونة  للتهاين  تبادل 
�صهدت  التي  البلدان  يف  خا�صة  االأحداث،  واقع 

الثورات...
حيث قال ال�صباب امل�صري اإن الرئي�س املخلوع، 
ح�صني مبارك، الذي من عادته اأن يقول يف كل 
من  مبارك،  عيدكم  ل�صعبه:  اأ�صحى  عيد  �صباح 
دون ح�صني، مل يتمكن هذه املرة من قول جملة 
»عيد مبارك«، حتى لزوجته �صوزان، الأن كلمة 
مبارك انتزعت من القامو�س العربي امل�صري، يف 

اإىل  الذهاب  من  جمال  يتمكن  مل  الذي  الوقت 
كرث من  oامل�صجد، حيث كان يف االأعياد ال�صابقة ي
وكانت  م�صتجاب،  يطلبه  ما  اأن  ويظن  الدعاء، 
طلباته ت�صب جميعا يف التوريث، وقيادة م�صر 

بعد رحيل والده.
يعيqدوا  اأال  على  دوا  qتعو الذين  الليبيون  اأما   
ل احلال بالراحل معمر  qمع امل�صلمني، حيث تو�ص
امل�صلمني  خالف  اأن  املوا�صم،  بع�س  يف  القذايف 
اأي�صا  واإمن��ا  فقط،  الفطر  عيد  توقيت  يف  لي�س 
الذي  وه��و  امل��ب��ارك،  االأ�صحى  عيد  توقيت  يف 
كان يعلن دائما على اأن التقوË ال�صعودي ي�صر 
االإماءات  ح�صب 
االأم��ري��ك��ي��ة، مبا 
وق��ف��ة  ذل�����ك  يف 
عرفة، فاإنهم هذه 
��وا مع  qامل���رة ���ص��ح
ولي�س  امل�صلمني، 
القذايف،  معمر  مع 
ال��ذي ك��ان ي��راأف 
باخلرفان ويدافع 
عنها مثل عنزاته، 
التي  النكت  وم��ن 
الليبيون،  تداولها 
التي  ال��ع��ن��زة  اأن 
معمر  ميتلكها  كان 
ال���ق���دايف وال��ت��ي 

عا�صت يف خيمته و�صافرت معه عرب الطائرة يف 
اآالف دوالر، ومت  بع�س خرجاته، بيعت بع�صرة 
املبارك،  االأ�صحى  لعيد  االأول  اليوم  يف  نحرها 
باجلوز  تتغذى  كانت  الأنها  لذيذا،  حلمها  وكان 

وماء الورد
الهارب،  رئي�صهم  ين�صوا  فلم  التون�صيون،  اأما 
روه باختفائه بعد كل عيد اأ�صحى مبا�صرة،  qوذك
زوجته،  اأيدي  من  وم�صاوي  حلوما  تعاطيه  بعد 
وهي االأكات امل�صحورة التي جعلته مثل اخلامت 
طرابل�صي..  ليلى  ال�صابقة  زوجته  اأي��دي  يف 
العابدين  زين  اأداء  باإ�صاعة  �صمعوا  التون�صيون 
بن علي لفري�صة احلج، خا�صة اأن زين العابدين 
زوجته،  رفقة  بعمرة  واكتفى  يحج،  مل  علي  بن 
اإىل  موؤجل  التنكيت  اإن  فقالوا  اليمنيون  اأم��ا 
العيد القادم، مادام علي �صالح مازال يف احلكم، 
ال�صوريني  من  بوك  الفاي�س  �صباب  بع�س  ومتنى 
لو كانت االأ�صحية جتوز ب�«اأ�صد« ولي�س بخروف، 

حتى ي�صحوا ويربحوا الدنيا واالآخرة!
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جديدين،  �صهيدين  اأوقعت  غارات  اإىل  غزة  قطاع  �صد  تهديداتها  ترجمت  فيما 
�صعدت ”اإ�صرائيل“ على نحو الفت تهديداتها مبهاجمة اإيران وبداأت، اأم�س، تدريبات 
ملا ت�صمى اجلبهة الداخلية، ومن املقرر اأن ت�صتمر هذه التدريبات �صنة كاملة حتاكي 
�س لهجمات �صاروخية، فيما ت�صاعدت، بالتزامن، اللهجة يف وا�صنطن ولندن يف  qالتعر
االجتاه نف�صه، واأكدت تقارير اإعامية اأن العا�صمتني ت�صعان خططًا م�صرتكة، رغم 
ل ع�صكريًا �صد اإيران التي اأعلنت اأن  qاأن حلف ”الناتو“ اأعلن اأنه لي�س ب�صدد التدخ
نف�صها يف م�صار  رة وا�صنطن من و�صع  qاإ�صرائيل“، حمذ” نهاية  اأي هجوم عليها يعني 

ت�صادمي
واأكد الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما، اأم�س، احلاجة اإىل موا�صلة ال�صغوط على 
واأ�صار  االإيراين“ .  النووي  الربنامج  يفر�صه  الذي  امل�صتمر  ”التهديد  ب�صبب  اإيران 
اأوباما اإىل اأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من املقرر اأن ت�صدر تقريرًا االأ�صبوع 
املقبل ب�صاأن النووي االإيراين، وذلك يف ت�صريحات اأدىل بها عقب لقائه مع الرئي�س 
يف   )20 )جى  الع�صرين  الكربى  االقت�صادات  قمة  قبل  �صاركوزي  نيكوال  الفرن�صي 
مدينة كان الفرن�صية . وقال اأوباما اتفقنا اأنا والرئي�س �صاركوزي على احلاجة اإىل 

موا�صلة ال�صغط الدويل غر امل�صبوق على اإيران لايفاء بالتزامتها
يتعلق  ما  يف  مفتوحة  خياراتها  �صتبقي  الباد  اإن  الربيطانية  احلكومة  وقالت 
بعمل ع�صكري �صد اإيران، ردًا على تقرير ن�صر يف �صحيفة يفيد باأنها ت�صعد خطط 
الطوارÇ اإزاء طهران . وقال متحدث با�صم اخلارجية الربيطانية، اأول اأم�س، ”نريد 
التو�صل اإىل حل تفاو�صي - لكن يجب اأن تبقى كل اخليارات على الطاولة . تعتقد 
احلكومة الربيطانية اأن ا�صرتاتيجية امل�صار املزدوج من ال�صغط والتوا�صل هو النهج 
االأف�صل ملواجهة تهديد الربنامج النووي االإيراين وجتنب ال�صراع االإقليمي“ .وقال 
تقرير ن�صرته �صحيفة ”غارديان“ الربيطانية اإن وزارة الدفاع الربيطانية تعتقد 
�صاروخية  �صربات  لتوجيه  خطط  يف  قدمًا  امل�صي  تقرر  قد  املتحدة  الواليات  اأن 
ت�صتهدف بع�س املن�صاآت االإيرانية الرئي�صة . ونقلت عن م�صوؤولني بريطانيني قولهم 
ي م�صاعدة ع�صكرية من بريطانيا الأية مهمة . وذكرت ال�صحيفة  qاإنها �صت�صعى اإىل تلق
البحرية  �صفن  لن�صر  مكان  اأف�صل  يبحثون  الربيطانيني  الع�صكريني  املخططني  اأن 
خال  توماهوك  ط��راز  من  ك��روز  ب�صواريخ  م��زودة  وغوا�صات  الربيطانية  امللكية 

االأ�صهر املقبلة يف اإطار ما قد يكون حملة جوية وبحرية
ت�صعان  املتحدة  والواليات  بريطانيا  اأن  اأم�س،  ميل“،  ”ديلي  �صحيفة  وك�صفت 
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  اإن  ال�صحيفة  وقالت   . اإي��ران  ملهاجمة  م�صرتكة  خططًا 
تفيد  تقارير  تواتر  بعد  للحرب  ي�صتعدان  االأمريكي  والرئي�س  كامرون  ديفيد 
 . نووية  اأ�صلحة  اأربعة  الإنتاج  ب  qاملخ�ص اليورانيوم  من  يكفي  ما  االآن  اإيران متلك  اأن 
واأ�صافت اأن نظام الرئي�س حممود اأحمدي جناد يف طهران مت ربطه بثاث موؤامرات 
اغتيال على اأر�س اأجنبية، وفقًا مل�صوؤولني بريطانيني بارزين .وقالت اإن من املرجح 
واأ�صدرت  اإيران  لغزو  املتحدة  الواليات  تعتمده  قرار  اأي  على  بريطانيا  توافق  اأن 
ا�صرتاتيجية  و�صع  على  للعمل  الدفاع  بوزارة  خا�صة  وحدة  اإىل  تعليمات  حكومتها 
للمملكة املتحدة يف حال قررت اإ�صراك اجلي�س الربيطاين يف غزو اإيران، على الرغم 
اإىل نقطة االنك�صار ب�صبب التخفي�صات يف ميزانيتها واحلرب  الوزارة و�صلت  اأن  من 
”ديلي ميل“ اإن املخابرات الغربية اقرتحت اأي�صًا اأن  يف اأفغان�صتان وليبيا . وقالت 
اإيران تخفي مواد لربنامج �صري للت�صلح النووي يف خمابÅ حم�صنة ال ميكن تدمرها 

بو�صاطة ال�صواريخ التقليدية
�صلة  االأرب��ع��اء،  االأمريكي،  النواب  جمل�س  يف  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  وتبنت 
جديدة من العقوبات �صد اإيران . ووافق النواب على هذا االإجراء الذي كان مو�صع 
االلتفاف  من  اإيران  امل�صروع  ومينع   . واجلمهوريني  الدميقراطيني  بني  كبر  تفاهم 
تاأ�صرات  منح  رف�س  مثل  جديدة  عقوبات  وي�صيف  حاليًا،  املطبقة  العقوبات  على 
اللجنة  تبنت  م��واز،  خط  .وعلى  اإي��ران  يف  الطاقة  قطاع  يف  منخرط  �صخ�س  الأي 
اأ�صحلة الدمار ال�صامل يف اإيران وكذلك  ن�صًا ي�صدد االإجراءات املطبقة �صد انت�صار 
على  قيودًا  املثال،  �صبيل  على  االإج��راء،  هذا  ويفر�س   . و�صوريا  ال�صمالية  كوريا  يف 
اأو  الثاث  الدول  يف  النووي  للربنامج  م�صاعدته  يقدم  بلد  اأي  مع  النووي  التعاون 

يزودها ب�صواريخ تقليدية
ويف بروك�صل اأعلن االأمني العام حللف االأطل�صي اأندر�س فوغ را�صمو�صن اأن احللف ال 
ينوي التدخل يف اإيران، ويدعم التو�صل اإىل حل دبلوما�صي للخاف النووي . وقال 
”اأوؤكد اأن احللف االأطل�صي لي�س له اأية نية يف التدخل يف اإيران، واحللف لي�س �صالعًا 
يف اأي حتالف يتعلق بامل�صالة االإيرانية“ . واأ�صاف ”نحن ندعم م�صار اجلهود الدولية 
االإيرانية“،  للم�صكلة  ودبلوما�صية  �صيا�صية  حلول  اإىل  التو�صل  اإىل  ت�صعى  التي 
النووية  الن�صاطات  املطالبة بوقف  االأمن  اإىل تطبيق قرارات جمل�س  اإيران  داعيًا 
اإن  ”بري�س تي يف“ التلفزيونية االإيرانية  . باملقابل، ذكر املوقع االإلكرتوين لقناة 
اأي هجوم ”اإ�صرائيلي“ على اإيران �صوف يعنى ”نهاية اإ�صرائيل“، يف حني قال وزير 
اخلارجية االإيراين علي اأكرب �صاحلي اإن طهران ”م�صتعدة ملواجهة االأ�صواأ“، حمذرًا 

وا�صنطن من مغبة و�صع نف�صها على ”م�صار ت�صادمي“ مع باده 
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عوÊ حدادين
 يهنÅ رجل العمال  و�صاحب مطعم البا�صا ال�صدي≤

 ال�صيد يا�صر بكر  ابو عمار
  بالعودة من ار�س الوطن ا¤ امريكا   فى اجاRة ق�صاها 

فى ربو´  فل�صطني 
ويبار∑ له Rواê ابنه البكر

 عمار 
  ويتمني له ول�صرته التوفي≤ وال�صحة والعافية 

تهنئة بالعودة امليمونة 



www.ghorbanews.com

FRIDAY , NOVEBER 11 . 2011   / Vol . 4 - Issue 123اعالنات28


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

