�أ�سبوعية � -شاملة  -حرة  -م�ستقلة

www.ghorbanews.com

FRIDY , JUNE 3 . 2011 / Vol . 4 - Issue 108

�أوباما يكثف ال�ضغوط على اليمن

وحرب �شوارع بني الرئي�س وجماعة االحمر

معارك يف تعز و�صنعاء و�صالح م�ستعد لتوقيع املبادرة اخلليجية
م�أ�ساة ان�سانية يف زجنبار وانفجارات يف العا�صمة
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نيوز تنا�شد جميع امل�شاركني
�صحيفة
يف املواجهات احلالية باليمن �ضبط النف�س رغم العنف املت�صاعد

نا�شدت �صحيفة غربة نيوز ف��ى الواليات
املتحدة االمريكية وبا�سم النا�شران عبده املوتي
وع��ادل قا�سم جميع امل�شاركني يف املواجهات
احل��ال��ي��ة باليمن مم��ار���س��ة �ضبط النف�س يف
ا�ستخدام القوة على انقاذ �أرواح النا�س و�ضبط
النف�س وحتكيم العقل ...
و يف ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن ال�صحيفة وزع على
الوكاالت العربية والعاملية انه يجب املحافظة
يف ك��ل الأوق���ات على حياة النا�س وكرامتهم
وع��دم .ال��زج فى البالد بحرب اهلية �ستاكل
االخ�ضر والياب�س ؟؟
ونقل البيان عن ال�صحيفة وابناء اجلالية
اليمنية فى امريكا ان عواقب الأح��داث على
ال�صعيد االن�ساين يف اليمن تتفاقم يوما بعد
يوم فهناك مئات املدنيني الذين وجدوا �أنف�سهم
عالقني و�سط تبادل اطالق النار .وعلى اجلميع
�ضبط النف�س وح��م��اي��ة اليمن ون��ب��ذ العنف
واحلرب االهلية
وا�ضاف البيان «ان الأحوال تزداد �سوءا يف
تعز ويف �أب�ين مع ا�شتداد ح��دة املعارك هناك

ف�ضال عن جرح �أو قتل ع�شرات الأ�شخا�ص من
كل الأطراف يف القتال الذي جرى يف احل�صبة
�شمال مدينة �صنعاء».
واكد النا�شران ان ال�سكان يف العا�صمة ويف
امل��دن الرئي�سية الأخ���رى يواجهون حتديات
جديدة وع�صيبة فالنا�س ي�شعرون باخلوف وهم
ال يعلمون ما ميكن �أن ت�ؤول اليه الأو�ضاع».
وا�شار اىل «ان عددا كبريا من العائالت يقوم
بتخزين الطعام واملاء خوفا من ح�صول املزيد
م��ن العنف يف الأي���ام املقبلة ف�ضال ع��ن �سماع
�أ�صوات الطلقات النارية ودوي االنفجارات على
فرتات طويلة وحتى خالل الليل».
ولفت البيان ان حماية اليمن و�سالمة النا�س
يجب على اجلميع الرتكيز عليها وامعاجلة
االزم��ة بالعقل واحلكمة اليمنية املعروفة و
بانقاذ الأرواح .التي متوت بدون ذنب و�شدد
البيان على الرجوع للمفاو�ضات واحلوارات التي
جتنب البالد من حرب طويلة ال يعلم بها اال اهلل
وقد تكون حرب ت�ضطر دول اجنبية اىل تدخل
وهذا ال نقبله وال نريده ان يح�صل

قالت وزارة العدل الأمريكية الثالثاء انه
�ألقي القب�ض على عراقيني يف كنتاكي واتهما
مبحاولة م�ساعدة مت�شددين من القاعدة يف
العراق ويواجه �أحدهما اتهاما اخر مبهاجمة
قوات �أمريكية يف العراق.
وات��ه��م وع��د ع��ل��وان رم�����ض��ان ( 30عاما)
بامل�شاركة يف هجمات على قوات �أمريكية بزرع
قنابل على جانبي الطرق يف العراق يف الفرتة
بني عامي  2003و 2006النه �صاحب الب�صمات
التي رفعتها القوات االمريكية من على قنبلة
مل تنفجر يف احدى هذه الهجمات.
و���ص��درت بحق ال��ع��راق��ي ال��ث��اين ويدعى
مهند �شريف حمادي الئحة ت�ضم  23اتهاما
لال�شتباه يف حماولته تقدمي دع��م و�أ�سلحة
جلماعة مرتبطة بالقاعدة يف العراق.
دخ��ل االث��ن��ان ال��والي��ات املتحدة يف عام
 2009بعد ح�صول كل منهما على و�ضع الجئ.
وقال مدعون انهما اعتقال اال�سبوع املا�ضي يف
بولينج جرين بوالية كنتاكي حيث يقيمان
وقد يعاقبان بال�سجن مدى احلياة اذا �أدينا.
ومتكن ع��ل��وان وح��م��ادي على م��ا يبدو من

اخ��ف��اء �أن�شطتهما ال�سابقة �أث��ن��اء عملية
مراجعة طلب اللجوء وهي فجوة �أمنية قال
م�س�ؤول بوزارة االمن الداخلي االمريكية انه
متت معاجلتها بعدئذ.
وقال امل�س�ؤول الذي طلب عدم الك�شف عن
�شخ�صيته «اليوم تنظر عملية التدقيق التي
جنريها يف جمموعة من املعلومات �أكرب كثريا

عما كان عليه احلال يف ال�سنوات ال�سابقة».
و�أ�ضاف امل�س�ؤول «يجري االن مقارنة دقيقة
للمعلومات التي يقدمها املتقدمون بطلبات
مبجموعة �أك�بر من البيانات بينها معلومات
خم��اب��رات الكت�شاف �أف����راد ق��د ال يكونون
معروفني من قبل.
وكانت حكومة الرئي�س االمريكي ال�سابق

ج��ورج بو�ش يف ذروة احل��رب االمريكية يف
العراق تتعر�ض ل�ضغوط لل�سماح لعدد �أكرب من
الالجئني الفارين من العنف يف بلدهم بدخول
الواليات املتحدة ولكن املخاوف االمنية كانت
�أحد اال�سباب وراء املعدل البطئ.
وبد�أ مكتب التحقيقات االحتادي التحري
عن علوان يف عام  2009وبد�أ بعد عام تقريبا
االعتماد على م�صدر �سري للحديث معه عن
�أن�شطته يف العراق التي ي�شتبه يف �أنها ت�ضمنت
ا�ستخدام متفجرات حم�سنة وبنادق قنا�صة
ال�ستهداف جنود �أمريكيني.
ورف�ضت وزارة العدل االف�صاح عن ال�سبب
الذي �أدى اىل التحري .واحتجزت ال�سلطات
العراقية الرجلني يف عام  2006لكن االوراق
التي ك�شفت عنها املحكمة ي��وم الثالثاء مل
ت��ذك��ر �سبب االح��ت��ج��از �أو كيفية االف���راج
عنهما.
ويف اط���ار ال��ت��ح��ري��ات �أج����رت ال�سلطات
االمريكية عملية خ��داع لاليحاء للرجلني
ب�أنهما ميدان مت�شددين من القاعدة يف العراق
ب�أ�سلحة و�أموال

ملياردير فل�سطيني ي�ستحوذ على نادي ديرتويت االمريكي
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عوين حدادين

عندما ينقلب الرئي�س
على قبيلته

اتهام عراقيني يف الواليات املتحدة مبحاولة م�ساعدة القاعدة

ا�ستحوذ امللياردير االمريكي الفل�سطيني
اال���ص��ل ت��وم (ت��وف��ي��ق) ج��ور���س على ن��ادي
ديرتويت بي�ستونز االمريكي الذي يلعب يف
دوري املحرتفني االمريكي لكرة ال�سلة يف
�صفقة مل يعلن عن م�ضمونها ولكنها قد تتعدى
ال  500مليون دوالر ح�سب خرباء ريا�ضيني.
وي���ع���د ت����وم ج���ور����س ال�����ذي ه���اج���ر من
ال��ن��ا���ص��رة م��ع عائلته وه���و ط��ف��ل ق��ب��ل 40
عاما من اغنى رج��ال االعمال يف الواليات
املتحدة االمريكية حيث يحتل الرقم 166
ح�سب ت�صنيف ف��ورب�����س لأث��ري��اء امريكا
ويدير جمموعة بالتينيوم التي يبلغ حجم
ا�ستثماراتها حوايل  30مليار دوالر امريكي.
اجلدير بالذكر ان توم جور�س كان قد عمل
من قبل كنادل يف مطعم ميلكه خاله توفيق
جربان املهاجر اي�ضا من النا�صرة يف منطقة
ديرتويت وتنتظر ال�صفقة موافقة االحتاد
الوطني االمريكي لكرة ال�سلة حيث ي�شمل
اال�ستحواذ جممعات ريا�ضية �ضخمة وم�سارح
وق��اع��ات ت��دري��ب وامللعب الرئي�سي لنادي
ديرتويت بي�ستونز

يف ال�صميم

الرئي�س على ع��ب��داهلل �صالح
من قبيلة حا�شد ك�برى القبائل
اليمنية والتي ينتمي اليها ال�شيخ
���ص��ادق االح��م��ر ..ه��ذا االنقالب
ي��ع��د ان��ق�لاب ع��ل��ى ك��ل االع���راف
الع�شائرية
فان يق�صف الرئي�س بالطائرات
وامل��دف��ع��ي��ة م��واق��ع قبيلته فهذا
بالعرف القبلي ( العيب)
وجرمية لن يغفر له ذالك حتي
املوالني ..؟
وان يتالعب ومياطل الرئي�س
ب��ت��م��ي��ي��ع امل���واق���ف ل��ل��ه��روب من
التوقيع على ت�سليم ال�سلطة
فهذه اال�ساليب مل تنطلى على
ال�شعب و�شباب الثورة ؟
م��ا ت�شهده ال��ي��وم اليمن ميثل
ت�صعيد خطريفى االزمة بعد ان
تال�شت كل امل�صاحلات واملبادرات
العربية واليمنية حلقن الدماء
وملنع كارثة احلرب االهلية..؟
فاليوم ق�صفت نقاط مركزية
م��ث��ل ن��ق��ط��ة االزرق���ي��ن مبدخل
�صنعاء مل��ن��ع ق��ب��ائ��ل ح��ا���ش��د من
دخ���ول �صنعاء مل�����س��ان��دة ال�شيخ
االح��م��ر ال��ذي يتعر�ض للح�صار
من قبل ان�صار الرئي�س..وامل�شكلة
االخ��رى فى الت�صعيد هو دخول
اليمن فى ح��رب ال�شوارع وبهذا
ت��دخ��ل ال��ب�لاد بكارثة ان�سانية
ون��زوح كما يحدث االن ن��زوح من
زجن��ب��ار وم���ن اب�ي�ن اىل مدينة
احلوطة اىل تعز واحلديدة وابني
وغريها ....
ال�����س ��ؤال ه��ل �شهوة ال�سلطة
او ج��ن��ون العظمة ال��ت��ي ت�صيب
الزعماء العرب هو ال�سبب
ف���ى ال��ت��ن��ح��ي  ( ..ال��ق��ذايف
واال�سد) ميار�سون نف�س اللعبة فى
الت�شبث بال�سلطة وكانهم در�سوا
العناد و�سفك الدماء(على �شيخ
واحد) ؟
وه��ل يعتقد ال��زع��م��اء العرب
او يظنون ان ال�شعب ال ميكن ان
يعي�ش من دونهم ؟
ف��م��ح��اول��ة ال��زع��م��اء ال��ع��رب
ا�ستخدام فزاعة القاعدة وغريها
لن ترحمهم من غ�ضب ال�شعوب
ال��ذي��ن( ان��ب��ح��ت) حناجرهم
باملطالبة برحيلهم ..ولن تنطلى
عليهم هذه اال�ساليب الكاذبة ؟
ونعتقد ان ح�سابات الرئي�س
ال��ي��م��ن��ي االن ���س��ت��ك��ون مثل
ح�سابات احلقل  ..والبيدر ولن
تهداء االو�ضاع والنفو�س وارواح
ال�شهداء اذا مل يتنحى الرئي�س
وي�سلم ال�سلطة ف�شعب اليمن
بحكمته امل��ع��ه��ودة ق��د و�صل �سن
الر�شد وي�ستطيع ان يحكم نف�سه
بنف�سه  .ول��ن ير�ضى بالتدخل
االجنبي لبالده .
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ف����ل����ي����دز يف ت��ي��ن�����س��ي

املتطرف العن�صري الهولندي غريت فيلدز زار والية
تني�سي ليزيد م��ن م��وج��ة ال��ع��داء وال��ك��راه��ي��ة �ضد
امل�سلمني والعرب يف الواليات املتحدة وقال ب�صراحة
ان زيارته تهدف اىل دعم املطالبة مبنع م�ساجد يف
الوالية واقرار قانون ي�ستهدف ال�شريعة اال�سالمية .
ورحب امل�شرعون يف تين�سي بالزائر العن�صري رغم انه
يواجه حماكمة يف بالدهة بتهمة ن�شر خطاب كراهية
وخا�صة من قبل �أع�ضاء حتالف احلرية الذي �أ�س�سه
املر�شح اجلمهوري ال�سابق لوان زليتك.
وقال فيلدز  »:لقد ح�ضرت اىل هنا الحذر امريكا من
اخلطر اال�سالمي � ,أغلقوا املدار�س اال�سالمية واوقفوا
بناء امل�ساجد وامنعوا الهجرة من ال��دول اال�سالمية
واطردوا جميع املهاجرين «.
وق��ال فيلدز وه��و ع�ضو يف الربملان الهولندي ومنتج
�أفالم  »:نحن ال ن�ستحق ان نقارن اال�سالم كديانة مثل
ال�سيحية واليهودية بل يجب ان نقارنها مع ال�شيوعية
والفا�شية «.

مدر�س يف نيويورك ي�سيئ للعرب

نيويورك
ن�شر ع�ضو يف جمل�س مدر�سة « الكوانا « املحاذية ملدينة
بافلو يف والية نيويورك تعليقات بذئية وعن�صرية
معادية للعرب على �صفحته يف « الفي�س بوك « .
وطالب �أبناء اجلالية العربية واال�سالمية يف املدينة
 ,على الفور  ,ب�أقالة كيفن روزوود من جمل�س �أدارة
املدر�سة و�أقالته  ,اي�ضا  ,من وظيفته االخرى يف ق�سم
ال�شرطة كما ي�ستعد �أبناء اجلالية للتظاهر  ,هذا
اال�سبوع � ,أمام قاعة املدينة للتعبري عن �أحتجاجهم .
وقالت �صحيفة « بافلو نيوز « ب�أنه من املتوقع ان يناق�ش
جمل�س املدر�سة امل�سالة يف �أجتماع مغلق فيما قال ممثل
للجالية امل�سلمة ب��ان روزوود ن�شر تعليقاته �أثناء
عمله.
و�أعرتف روزوود ب�أنه كتب التعليقات ولكنه نفى ن�شرها
�أثناء عمله.
وقال حاكم املدينة نورمان بوال�سكي ان جمل�س املدينة
التى ت�ضم جالية مينية كبرية �سيحاول االطاحة
بروزوود من وظيفته.
وق��ال عبد نعمان �أح��د �أع�ضاء جمل�س املدينة ب�أن
املجتمع ي�شعر بالقلق من ان �شخ�صا يعتنق هذه امل�شاعر
ما زال يوا�صل عمله و�أنه ال ميكن الوثوق به حلماية
املجتمع.
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موالون ال�سرائيل يتظاهرون �ضد اال�سالم
نظم متظاهرون عن�صريون
م��ظ��اه��رة ج���دي���دة يف منطقة
ديربورن التى تعترب �أكرب جتمع
ع��رب��ي يف ال���والي���ات املتحدة
 ,ال�سبت  ,ل�لاح��ت��ج��اج ���ض��د ما
و�صفوه بانه « اال�سالم اجلذري
املتطرف « �أمام مبنى البلدية .
كما نظم منا�صرون ال�سرائيل
م��ظ��اه��رة يف ن��ف�����س ال���ي���وم يف
املدينة لالحتجاج �ضد ال�شريعة
اال�سالمية او االحكام الدينية
اال�سالمية التى تعرتف بها بع�ض
املحاكم
وق�����ال امل���ت���ظ���اه���رون بانهم
يعي�شون يف ق��ل��ق م��ن الزحف
الوا�ضح لل�شريعة اال�سالمية اىل
حماكم اال�سرة .

ف�صلت لأنها «ق�صرية» بعـد ثالثـة �أيـام!

رفعت احلكومة الأمريكية دعوى
ق�ضائية �ضد �شـــركة «�ستاربك�س»
للمقاهي يوم الإثنـــني املا�ضي ب�سبب
ف�صلها عاملة يف مدينة اي��ل با�سو
يف واليـــة تك�سا�س الأمريكية لأنها
ق�صرية القامة �إىل حد غــري عادي.
وقالت جلنة امل�ساواة يف فر�ص العمل
االمريكية �إنه عندما طلبت املوظفة

�إل�سا �سالرد �سلم ًا �صغري ًا لت�أدية عملها،
رف�ضت «�ستاربك�س»
الطلب وف�صلتها يف ال��ي��وم نف�سه
بزعم انها قد تكون
خ��ط��ر ًا على ال��زب��ائ��ن والعاملني.
وقالت اللجنة التي رفعت الدعوى �إن
«�ستاربك�س» انتهكت القانون االحتادي
ب��رف�����ض��ه��ا ط��ل��ب � ًا م��ع��ق��و ًال للموظفة

وف�صلت من العمل بعد ثالثة ايام من
التـدريب.
وقـــال املحامي العـــ�ضو يف اللجنة
روبرت كانينو يف بيـــان «ن�أمل انه عندما
تفكر ال�شـــركة يف توظيف �شخــ�ص ما
مـــن ذوي احلاجات اخلا�صة ،يجــب �أن
تتيح فر�ص ًا مت�ساوية للجميع».

اعتقال عراقيني اثنني يف والية كنتاكي االمريكية
بتهمة حم��ارب��ة ال��ق��وات االمريكية يف بلدهما

تتهم احل��ك��وم��ة االم��ري��ك��ي��ة وعد
ومهند مبحاولة قتل جنود امريكيني
يف العراق
القت ال�سلطات يف والي��ة كنتاكي
االم��ري��ك��ي��ة القب�ض ع��ل��ى عراقيني
اثنني بتهمة قيامهما مبقاومة القوات
االمريكية يف بلدهما اال�صلي وقيامهما
بزرع العبوات النا�سفة لقتل اجلنود
االمريكيني.
ك��م��ا وج��ه��ت اىل ال��رج��ل�ين ،وعد
رم�ضان علوان ومهند �شريف حمادي،
تهمة التخطيط لت�صدير ا�سلحة
واعتدة اىل العراق.
وقد مثل الرجالن اللذان يقيمان
يف ال��والي��ات املتحدة ام���ام املحكمة
يوم الثالثاء حيث وجهت لهما ر�سميا
الئحة اتهام تت�ضمن  23تهمة.

وك��ان االث��ن��ان قد دخ�لا الواليات
املتحدة يف عام  2009بعد ح�صول كل
منهما على و�ضع الجئ .وقال مدعون
انهما اعتقال اال�سبوع املا�ضي يف بولينج
جرين بوالية كنتاكي حيث يقيمان.
وق����ال م�����س ��ؤول��ون ام��ري��ك��ي��ون �إن
ال�سلطات املخت�صة اخ�ضعت املتهمني
للمراقبة الدقيقة يف ال��ف�ترة التي
�سبقت اعتقالهما.
وق���ال ت��ود هينني ،م�ساعد وزي��ر
العدل ل�ش�ؤون االمن القومي بالوكالة،
«�إن وعد رم�ضان علوان دعم على مدى
ثماين �سنوات حم��اوالت قتل اجلنود
االمريكيني يف العراق ،اوال عن طريق
امل�ساهمة يف اع���داد وزرع العبوات
النا�سفة والحقا عن طريق حماولة
حتويل االم���وال وت�صدير اال�سلحة

من الواليات املتحدة اىل امل�سلحني يف
العراق».
وا�ضاف امل�س�ؤول االمريكي �إن املتهم
الثاين مهند �شريف حمادي يواجه
تهما مماثلة.
وت�شمل الئحة االتهام التخطيط
ل��ق��ت��ل م��واط��ن�ين ام��ري��ك��ي�ين خ���ارج
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة وال��ت��خ��ط��ي��ط
ال���س��ت��خ��دام ���س�لاح دم���ار ���ش��ام��ل �ضد
مواطنني امريكيني خ��ارج الواليات
املتحدة ون�شر معلومات عن كيفية �صنع
وا�ستخدام املتفجرات والتخطيط
لت�صدير �صواريخ (�ستينغر) امل�ضادة
للطائرات اىل العراق.
وي��واج��ه االث��ن��ان حكما بال�سجن
امل�ؤبد يف حالة ادانتهما.

دومينيك �شرتاو�س كان ..هل تتكرر
ق�صته مع رجل االعمال امل�صري عبد
ال�سالم عمر
�ألقت ال�سلطات الأمريكية القب�ض
ع��ل��ى امل�����ص��ري حم��م��ود ع��ب��د ال�سالم
عمر  ،وه��و الرئي�س ال�سابق لبنك
الإ�سكندرية ورج��ل الأعمال احلايل
 ،بتهمة التحر�ش اجلن�سي بخادمة
يف ف��ن��دق ف��اخ��ر ك���ان ي��ن��زل ف��ي��ه يف
نيويورك.
ويبلغ عبد ال�سالم عمر من العمر
� 74سنة  ،وه��و ي�شغل الآن من�صب
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املك�س
ل��ل��م�لاح��ات ،وق���ال���ت ال�����ش��رط��ة يف
نيويورك �إنه اعتقل يوم �أم�س الإثنني

بعد �أن اتهمته اخلادمة بالتحر�ش بها
جن�سيا.
وق��ال متحدث با�سم ال�شرطة �إن
اخل��ادم��ة  ،وه��ي ���س��وداء يف الرابعة
والأرب��ع�ين من العمر ،قد ا�ستدعيت
�إىل غرفة عبد ال�سالم عمر يف الطابق
العا�شر لفندق «الكجري بيري» لتو�صيل
علبة مناديل للنزيل.
و�شرح املتحدث قائال �إن��ه «م��ا �أن
دخلت الغرفة حتى ح��اول التحر�ش
بها جن�سيا» وذل��ك دون الك�شف عن
مزيد من التفا�صيل.
ولكن �صحيفة نيويورك ديلي ن�سبت
�إىل م�صدر �آخر يف ال�شرطة قوله �إن
املتهم حاول الإم�ساك ب�صدر اخلادمة

وحت�س�س �أج��زاء من ج�سدها وحاول
االلت�صاق بها».
ويقبع عمر الآن قيد احلب�س لدى
ال�شرطة ووجهت �إليه «تهم الإ�ساءة
املتعمدة والتحر�ش اجلن�سي ،واحتجاز
�شخ�ص ومل�سه دون �سند من القانون».
وي�أتي ذلك احل��ادث بعد �أ�سبوعني
من اعتقال دومينيك �شرتاو�س كان
مدير �صندوق النقد ال��دويل بتهمة
مماثلة متاما ويف فندق يف نيويورك
�أي�ضا ،وهي التهمة التي كلفته من�صبه
وكذلك م�ستقبله ال�سيا�سي حيث كان
�أح��د �أب��رز املر�شحني لتويل الرئا�سة
الفرن�سية بعد الرئي�س احلايل نيكوال
�ساركوزي.

املدير التحريري
والتنفيذي
عبده احمد املوتي
313-358-6818
مكتب اليمن � -صنعاء
يحي حممد اجلماعي
3472106606
مدينة اب  -عبد
الغني اليو�سفي
777883616

االخراج الفي

القب�ض على مدير بنك م�صري �سابق بتهمة التحر�ش بخادمة فندق يف نيويورك
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�شرطة نيويورك تعتقل رجال يبيع واقيات ذكرية عليها �صورة �أوباما
غربة نيوز  -خا�ص
اعتقلت ال�شرطة يف نيويورك رج ًال لإقدامه
على بيع واق��ي��ات ذكرية حتمل �صورة الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما.
وذكرت �صحيفة «نيويورك بو�ست» الأمريكية
ان��ه مت توقيف خو�سيه �أن��دوج��ار (� 43سنة) يف
ميدان «تاميز �سكوير» لبيعه واقيات عليها �صورة
�أوباما.
وذكرت ال�شرطة ان هذه املرة الثالثة التي يتم
فيها توقيف �أندوجار خالل �سنة واحدة بتهمة بيع
�أغرا�ض من دون ترخي�ص.
ي�شار �إىل حمكمة عليا �سبق وحكمت ب�أن الرجل
لي�س م�ضطر ًا لال�ستح�صال على ترخي�ص حتى يبيع
واقيات ذكرية ،وتندرج هذه املنتجات حتت خانة
«حرية التعبري».
لكن ال�شرطة قالت انها �ست�ستمر يف توقيف
�أندوجار بانتظار نتيجة ا�ستئناف املدينة لقرار
املحكمة .
وي�ستخدم �أندوجار �شعارات �سيا�سية لت�سويق
الواقيات الذكرية ومن بينها «انها االنتخابات،
االنت�صاب حلمايتكم» ،و»ه���ذه حزمة حمفزات
للأوقات الع�صيبة».

�إمام يف �شيكاغو يروج لـ «�إ�سالم �أمريكي» يدعو مطربات «البوب» لرفع الأذان بامل�ساجد
دع��ا �إم���ام �أمريكي م�سلم م��ع��روف مبزجه بني
ثقافة «ال��ب��وب» و»الآي����ات القر�آنية» يف خطبة
ربا �أن ذلك
اجلمعة ،املطربات لرفع الأذان معت ً
�سيجذب امل�صلني ،ذلك يف �إطار ر�ؤيته ملا يطلق عليه
«�إ�سالم �أمريكي».
و�أفكار الإمام �صهيب ويب ،الذي يخطب يف �أحد
امل�ساجد مبدينة �شيكاجو
الأمريكية �أث��ارت انتقادات واتهامات له ب�أنه
«ي�سمم» �أف��ك��ار ال�شباب ،فيما ي��رى امل ��ؤي��دون له
�أن الإ���س�لام ال مينع امل�سلمني اجل��دد من ممار�سة
عاداتهم وتقاليدهم ،على حد قولهم.
وت��ق��ول �صحيفة لو�س �أجنلو�س الأمريكية:
«�إن «ويب» �صاحب م�شروع «�إ�سالم حداثي منفتح»
يراعي التقاليد الأمريكية ،يلفت �إليه الأنظار
عندما يقف على منرب �أح��د م�ساجد �شيكاجو،
بقامته الطويلة وزيه وعمامته وحليته ال�شقراء،
ليتحدث يف امل�صلني عن مباراة فريق «الليكرز» لكرة
ال�سلة بالأم�س ،و�أحد حلقات �أوب��را وينفري ،ثم
بعد ذلك عن يوم القيامة».
ووي��ب وه��و من �أوائ��ل الذين دع��وا �إىل م�شروع
يطلق عليه «�إ�سالم منفتح يالئم املجتمع الأمريكي»،
ي�شارك يف حركة تدعم التوجه نف�سه وتهدف
لت�شكيل «�إ�سالم بطراز �أمريكي» ،بح�سب ال�صحيفة
الأمريكية.
وتت�ضح �أفكار ويب يف دعوته املر�أة لرفع الأذان،
وقال لل�صحيفة الأمريكية�« :إذا ما رفعت الأذان

مطربتي املف�ضلة ماري جي بليج ،ف�إين �س�أذهب �إىل
ال�صالة ،بل �س�أكون يف ال�صفوف الأوىل».
ويعتقد �إمام �شيكاجو �أن احلواجز بني الرجال
والن�ساء يف امل�ساجد داخل الواليات املتحدة يجب
�أن ُت��زال لأنها غري �ضرورية ،ومي��زج بني ثقافة
«البوب» و»الآيات القر�آنية» و»الأحاديث النبوية»،
ما ي�ساعده على التوا�صل مع م�سلمي �أمريكا.
وعلى عك�س كثري من ال�شيوخ امل�سلمني ال يجد
حرجا يف ال�سماع �إىل املو�سيقى �أو االحتفال
�صهيب
ً

بالأعياد غري الإ�سالمية ،مثل :عيد الأم ،وعيد
ال�شكر.
و�آراء ويب تثري جدال بني الأمريكيني يف املدينة
الأم��ري��ك��ي��ة ،فبينما ي��رى بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص �أن
�آراءه مقبولة؛ لأن الإ�سالم ال مينع املجتمعات من
االحتفاظ بعادتها وتقاليدها ،يف املقابل يرى بع�ض
الأئمة �أن �أفكار �صهيب ت�سمم �أفكار ال�شباب امل�سلم.
وفى عام 2007م توقف ويب عن �إعطاء درو�س
يف «» sunnipathوهو موقع �إليكرتوين لتعليم
مبادئ الإ���س�لام لغري امل�سلمني ،النتقاد عديد من
ال��دار���س�ين والعلماء ل��ه ،ب��أن��ه ين�شر م��ا ي�سمونه
«الإ�سالم احلداثة».
وعلى الرغم من �أن ويب ق�ضى وق ًتا طويال يف
م�صر �أثناء درا�سته يف الأزه��ر ف ��إن ع��دد حمبيه
يف الواليات املتحدة يف ازدي��اد على موقعه؛ حيث
ين�شر مو�ضوعات عن العالقات والتنمية الذاتية
والدرا�سات الإ�سالمية يحظى ب�أكرث من � 10آالف
زائر يوم ًيا ،بح�سب لو�س �أجنلو�س.
ول��د �صهيب وي��ب يف «�أوك�لاه��وم��ا» ،وحت��ول �إىل
الإ���س�لام ع��ام 1992م م��ع دخ���ول ع��دد كبري من
الأمريكيني �إىل الإ�سالم خا�صة ال�شباب ،وهو يجيد
اللغة العربية بطالقة ،ودر���س مل��دة � 6أع��وام يف
الأزهر ال�شريف مب�صر

وا�شنطن تقاطع م�ؤمترا حول العن�صرية خ�شية التعر�ض لإ�سرائيل
هل ميكن اعتبار معاملة �إ�سرائيل للفل�سطينيني عن�صرية؟
وا�شنطن ،الواليات املتحدة الأمريكية :
�أعلنت الإدارة الأمريكية �أنها �ستقاطع م�ؤمترا
عامليا ملناه�ضة العن�صرية �ستعقده الأمم املتحدة
يف نيويورك خ�لال �سبتمرب�/أيلول املقبل ،وذلك
ب�سبب م��ا �شهدته م ��ؤمت��رات �سابقه م��ن «عر�ض
�أفكار متع�صبة ومعادية لل�سامية» ،على حد قول
امل�س�ؤولني �ألأمريكيني.
وكان امل�ؤمتر الأول ملناه�ضة العن�صرية قد عقد
يف ديربان ،بجنوب �أفريقيا عام  ،2001وطغت على
مداوالته �آن��ذاك معاملة ال�سلطات الإ�سرائيلية
للفل�سطينيني ،حيث �صدر يف ختام امل�ؤمتر م�شروع
قرار ي�ساوي بني ال�صهيونية والعن�صرية.
ويف امل����ؤمت���ر ال�ل�اح���ق ،ال����ذي ع��ق��دت��ه �ألأمم
املتحدة يف جنيف� ،سوي�سرا ع��ام  2009ان�سحب
الوفد الأمريكي وعدد من الوفود امل�شاركة خ�شية
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تناول امل�ؤمترين لل�سيا�سة الإ�سرائيلية �ضد ال�شعب
الفل�سطيني.
وج��اء ان�سحاب الوفود الأوروب��ي��ة من جل�سات
امل��ؤمت��ر بعد �أن �ألقى الرئي�س الإي���راين حممود
�أحمدي جن��اد كلمة هاجم فيها �إ�سرائيل ب�شدة
وو�صفها «بالنظام القمعي العن�صري».
ويف ر���س��ال��ة وجهها م�ساعد وزي���ر اخلارجية
الأمريكي بالوكالة ،جوزيف ماكمانو�س ،لل�سيناتور
الدميقراطي كري�ستني غيليرباند ،قال �إن الواليات
املتحدة �ستقاطع امل�ؤمتر �إذ �أن �إدارة الرئي�س باراك
�أوباما �صوتت �ضد قرار �ألأمم املتحدة بعقد امل�ؤمتر،
لأن اللقاءات ال�سابقة �شهدت «ط��روح��ات �سيئة
حول التع�صب ومعاداة ال�سامية ،وال نريد �أن نرى
�إحياء لذلك مرة �أخرى».
وكان الرئي�س �ألأمريكي قد وعد يف خطاب له
�أمام �أع�ضاء اللجنة �ألأمريكية �ألإ�سرائيلية لل�ش�ؤون

العامة «�أيباك»� ،أكرب لوبي منا�صر لإ�سرائيل يف
ال��والي��ات املتحدة« ،ب ��أن �أي جهود لالنتقا�ص من
�شرعية �إ�سرائيل �ستواجه مبعار�ضة �شديدة وقوية
من جانب الواليات املتحدة».
من جانبه� ،أ�شاد ال�سيناتور غيليرباند بقرار
الإدارة الأمريكية مبقاطعة امل ��ؤمت��ر ،وق��ال يف
ت�صريح �صحفي�« :إن ق��رار �ألأمم املتحدة بعقد
الن�سخة الثالثة من لقاء ديريان يف نيويورك يف
وقت ال يبعد �سوى ب�ضعة �أيام عن الذكرى العا�شرة
لهجمات � 11سبتمرب�/أيلول يعترب �إهانة لأمريكا».
ه���ذا ،و�سيعقد امل����ؤمت���ر ال���ق���ادم ع��ل��ى هام�ش
اجتماعات اجلمعية العامة ل�ل��أمم املتحدة يف
نيويورك باحلادي والع�شرين من �شهر �سبتمرب/
�أيلول ويعترب مبثابة �إحياء للذكرى العا�شرة مل�ؤمتر
ديربان.
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جاليات اليمن ب�أمريكا تدين اعمال ال�شغب
يف اليمن وتطالب مبحاكمة املت�سببني يف ا�شعال الفنت
ـ خ��ا���ص ـ دان���ت اجلاليات
اليمنية يف الواليات املتحدة
اع��م��ال ال�����ش��غ��ب والتخريب
التي متار�سها عنا�صر تخريبة
وجر البالد حل��روب قبلية ال
نريدها .
وعربت اجلاليات اليمنية االمريكية عن ا�ستنكارها ال�شديد
و�إدانتها ملختلف االعمال املخالفة للقانون
.وذكرت الهيئة العليا اليمنية االمريكية يف ات�صال مع غربة
ن��ي��وز ان املغرتبون اليمنيون يدينون ك��ل االع��م��ال االرهابية
واجلبانه وانها تهدف اىل خلق الفتنه بني املواطنيني ورجال االمن
وحماولة زعزعة االمن واال�ستقرار يف تلك املناطق وتدعو للحوار
بني الرئي�س واملعار�ضة
و�أ�شار متحدث ب�أ�سم الهيئة العليا اليمنية االمريكية �إىل �أن
اعمال ال�شغب والتخريب واحلرب االهلية مل يتعود على فعلها
املواطنيني اليمنيني يف خمتلف ارجاء الوطن
وطالب املغرتبون اليمنيون يف امريكا و�إجراءلكل من �ساهموا يف
ا�شعال الفنت يف الوطن الواحد
ون��وه املغرتبون �إىل ان اال���ص��وات الن�شاز وا�صحاب الدعوات
االنف�صالية واملناطقية وا�صحاب ثقافة الكراهية واحل��روب
االهلية لهم �ضلع يف كل اعمال القتل والتخريب يف تلك املناطق
واكدوا رف�ض املغرتبني القاطع ملثل هذه االفعال التي ال ير�ضاها
دي��ن وال �شعب وتتنافى مع تعاليم الدين اال�سالمي وم��ع ثقافة
املجتمع اليمني اال�صيل .

حممود عبد ال�سالم عمر دفع كفالة التحر�ش يف نيويورك
قررت حمكمة مانهنت اجلنائية بالواليات املتحدة الأمريكية
الإفراج عن حممود عبد ال�سالم عمر بكفالة قدرها خم�سون �ألف
دوالر  .وت�أجيل النظر يف ق�ضية التحر�ش بخادمة الفندق ا�إىل
يوم اجلمعة القادمة .
«حممود عبد ال�سالم عمر» مدير بنك الإ�سكندرية والبالغ
من العمر  74عاما �أ�صبح حديث ال�صحف العاملية الآن  ،حيث مت
القب�ض عليه يف الواليات املتحدة الأمريكية  ،بتهمة االعتداء
اجلن�سي على فتاة عاملة يف فندق بنيويورك  .ويقع اجلاين الآن
حتت يد ال�شرطة الأمريكية وحتفظت ال�شرطة على كل �أوراق
�سفرة لكي ال ي�ستطيع الهروب خارج �أمريكا
هذا الرجل خرج من بنك الأ�سكندرية بف�ضيحة الغ�ش يف بيع
الأوراق املالية  ،تعرف مب�صطلح الإن�سيدر ..
ومل يتم طرده ب�سبب اجلرمية التي �أرتكبها  ،فالغ�ش كان �أمرا
مقبوال وم�شروعا يف ع�صر مبارك ..
ولكنه طرد ب�سبب �ضغوط بنك �أجنبي �شريك يف م�صر .
والإن�سيدر من �أخطر اجلرائم يف عامل البور�صات  .وتعترب من
الكبائر الكربي  .وتلزم ال�سلطات ب�إتخاذ �أق�صي العقوبات �ضد من
ي�ضبط متلب�سا بالفعل امل�شهود  .كما �إن من ي�ضبط متلب�سا باجلرمية
يخ�ضع �أوال للعقاب الذاتي والطوعي .
و�أ�شهر عملية �إن�سيدر مت �ضبطها يف م�صر  ،كانت تتعلق ببيع البنك
امل�صري الأمريكي عام  . ٢٠٠٣العملية ر�صدها كاتب هذا التقرير ،
يف البدايات املبكرة  .ون�شر تفا�صيلها علي �صفحات �صوت الأمة .
كان املتهم الأول ( �أحمد دبو�س ) ي�شغل من�صب املدير الإقليمي
لفرع �أمريكان �إك�سربي�س  ،الذي ميلك  ٪٣٣من �أ�سهم البنك امل�صري
الأمريكي  .وكان املتهم الثاين هو حممود عبد ال�سالم عمر رئي�س
بنك الأ�سكندرية  .وكان الأخري ي�ساهم يف البنك امل�صري الأمربيكي
بنحو . ٪٣٣
وب��د�أ الرجالن ميار�سان لعبة التفاو�ض لبيع ح�صة �أمريكان
�إك�سربي�س وبنك الأ�سكندرية  .ثم ي�سربان معلومات ترفع من �سعر
ال�سهم يف البور�صة  .وخالل عمليات ت�سريب الأخبار  ،قاما ببيع
و�شراء ح�ص�ص كبرية من �أ�سهم البنك امل�صري الأمريكي املطروحة
يف البور�صة .
وك�شف كاتب ه��ذا التقرير اخل�بر  .وب���د�أت التحقيقات بني
القاهرة ونيويورك  .و�إنتهي الأم��ر بال�ضغط علي �أحمد دبو�س
للإ�ستقالة بدون �أية تعوي�ضات �أو مكاف�آت  .و�إ�ضطرت ال�سلطات
امل�صرية ايل �إنهاء خدمات حممود عبد ال�سالم عمر .
هل تعرفون كم كانت مكاف�أة نهاية اخلدمة التي فقدها �أحمد
دبو�س  ٢ :مليون دوالر �أمريكي ..
رمبا تكون هذه العقوبات خفيفة ن�سبيا بالقيا�س ايل العقوبات
الأمريكية ..
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�أوباما يكثف ال�ضغوط على اليمن وير�سل م�ساعدا للمنطقة

وحرب �شوارع بني الرئي�س وجماعة االحمر

قال البيت االبي�ض االربعاء ان الرئي�س
باراك �أوباما �أوفد جون برينان �أكرب م�ست�شار
للرئي�س االمريكي يف مكافحة االره��اب اىل
كل من ال�سعودية واالم���ارات لبحث الو�ضع
املتدهور يف اليمن.
وق��ال البيت االبي�ض عند االع�ل�ان عن
زيارة برينان «ندين ب�شدة اال�شتباكات التي
وقعت م�ؤخرا يف �صنعاء واال�ستخدام امل�ؤ�سف
للعنف م��ن قبل احلكومة �ضد املتظاهرين
امل�ساملني يف تعز».
وت��وت��رت ع�لاق��ات ال��والي��ات املتحدة مع
ال�سعودية ب�سبب اال�ضطرابات التي جتتاح
العامل العربي التي �شهدت تخلي وا�شنطن عن
حلفاء منذ فرتة طويلة من بينهم الرئي�س
امل�صري ح�سني مبارك كي تنحاز للمتظاهرين
املطالبني بالدميقراطية.
ويف اليمن ي�ضغط البلدان من �أجل انتقال
ال�سلطة و�سط عنف مت�صاعد قد ي�ؤدي اىل
انت�شار ع��دم اال���س��ت��ق��رار يف منطقة مهمة
ا�سرتاتيجيا المدادات النفط العاملية.
وقتلت القوات اليمنية حمتجني يف مدينة
تعز اجلنوبية �أث��ن��اء اع��م��ال العنف هذا
اال�سبوع والتي قتل خاللها � 19شخ�صا على
االقل بينما وا�صلت القوى العاملية �ضغوطها
على الرئي�س علي عبد اهلل �صالح كي ينهي
حكمه امل�ستمر منذ �أكرث من ثالثة عقود.
وق���ال ال��ب��ي��ت االب��ي�����ض «ه���ذه االح���داث
امل�أ�سوية ت�ؤكد احلاجة اىل �أن يوقع الرئي�س
�صالح اقرتاح نقل ال�سلطة الذي تو�سطت فيه
دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أن يبد�أ نقل
ال�سلطة على الفور».
ومل ينجح جمل�س التعاون اخلليجي اىل
االن يف اق��ن��اع �صالح بالرحيل لكن البيت
االبي�ض حث املجل�س على املحاولة.
وقال البيت االبي�ض يف بيان «هذه �أف�ضل
ط��ري��ق��ة لتجنب اراق����ة م��زي��د م��ن ال��دم��اء
ولل�شعب اليمني كي يحقق تطلعاته لل�سالم
واال�صالح والرخاء».
وب���د�أ برينان جولته يف ال�����س��ودان حيث
ا�شتعل العنف بني �شمال ال�سودان واجلنوب
ح��ول منطقة �أب��ي��ي الغنية بالنفط على

احلدود بني ال�شمال واجلنوب واملتنازع عليها
قبل انف�صال مقرر للجنوب يف يوليو متوز
القادم.
وق����ال ج���وين ك��ار���س��ون م�����س��اع��د وزي���رة
اخلارجية االمريكية لل�ش�ؤون االفريقية �أكرب
م�س�ؤول دبلوما�سي عن �أفريقيا يف االدارة ان
برينان �سينقل حتذيرا ب�أن �سلوك اخلرطوم
يف �أبيي قد يعقد الو�ضع
توا�صلت املواجهات امل�سلحة يف العا�صمة
اليمنية �صنعاء بني ق��وات اجلي�ش والأم��ن
املوالية للرئي�س علي عبد اهلل �صالح وامل�سلحني
التابعني لزعيم قبيلة حا�شد ،ال�شيخ �صادق
الأحمر ،يف وقت زعم كل طرف حتقيق نتائج
ميدانية على ح�ساب الطرف الآخر ،يف حني
اقتحم م�سلحون مكتب النائب العام وا�ستولوا
على ما بداخله من وث��ائ��ق ،وتزامنت هذه
التطورات امليدانية مع م�سريات ومظاهرات
منددة ب ��أح��داث العنف ومطالبة ب�سرعة
رحيل الرئي�س �صالح .و�شهد حي احل�صبة
معارك عنيفة بني ق��وات �صالح والأحمر،
وتو�سعت رقعة املواجهات لت�صل �إىل «جولة
�سب�أ» بالقرب من بنك الت�سليف الزراعي ومن
املنطقة التي ت�سيطر عليها ق��وات اجلي�ش
الداعمة لثورة ال�شباب بقيادة اللواء علي
حم�سن الأح��م��ر ،وبالقرب �أي�ضا من �ساحة
التغيري التي يعت�صم فيها �شباب الثورة ،ودوت
انفجارات عنيفة يف و�سط و�شمال �صنعاء
ج��راء الق�صف العنيف ال��ذي نفذته قوات
احلر�س اجلمهوري على منطقة احل�صبة،
وقال �شهود عيان �إن م�سلحي الأحمر متكنوا
من �إحراق عدد من الدبابات واال�ستيالء على
عدد �آخر يف املواجهات .و�أ�شارت م�صادر حملية
�إىل القتال خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين
املا�ضية ،ك��ان عنيفا و�شهد ما ي�شبه حرب
�شوارع يف اجلهات الأرب��ع حلي احل�صبة ويف
�شارع عمران و�أي�ضا بالقرب من مطار �صنعاء
الدويل ،الذي �أكدت امل�صادر �أنه �أغلق لبع�ض
ال��وق��ت ج��راء امل��واج��ه��ات ،ويف ح�ين طالبت
ال�سلطات احلكومية من الو�سطاء القبليني
ال�ضغط على جماعة الأحمر لإعادة املباين
احلكومية التي ا�ستوىل عليها امل�سلحون ،قال

مدير مكتب �صادق الأحمر �إن هذه املباين يف
«�أيد �أمينة» ،و�إنها «�ستعاد �إىل ال�شعب اليمني
بعد الثورة».
وق��ال م�صدر يف مكتب الأحمر لـ«ال�شرق
الأو�سط» �إن م�سلحيهم متكنوا من دحر قوات
�صالح �إىل م��ا بعد «ج��ول��ة �سب�أ» ،و�إن��ه��م ما
زالوا ي�سيطرون على املباين احلكومية التي
بحوزتهم ومل يغادروها .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن
 10من �أن�صار الأحمر قتلوا يف مواجهات� ،أول
من �أم�س ،وقد دخلت القوات اخلا�صة على
خط املواجهات ،وقالت وزارة الدفاع اليمنية
�إن هذه القوات متكنت من تطهري مباين وزارة
الإدارة املحلية واللجنة الدائمة (اللجنة
املركزية) حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام ومركز
مكافحة اجلراد ،وهذه املباين تقع بالقرب من
ق�صر الأحمر.
من جانبه زعم م�صدر يف الدفاع �أن القوات
احلكومية «عرثت يف داخل املبنى على جثث
لعنا�صر من احلوثيني الذين كانوا يقاتلون
�إىل ج��ان��ب �أوالد الأح���م���ر وع�صاباتهم
امل�سلحة» ،و�أنه يتم «حاليا مطاردة الع�صابات
امل�سلحة التابعة لأوالد الأحمر التي تفر من
مكان �إىل �آخ��ر يف منطقة احل�صبة» ،و�أكد
امل�صدر �أن «املقاتلني الأبطال عازمون على
تطهري بقية املن�ش�آت واملباين العامة من �أوالد
الأحمر وع�صاباتهم وو�ضع حد ملا يقومون
به من �أعمال تخريبية وم��ا يرتكبونه من
جرائم».
وحملت الرئا�سة اليمنية «�أوالد الأحمر
وع�صاباتهم امل�سلحة» ،كما �سمتهم ،كامل
امل�س�ؤولية عن «النتائج املرتتبة على الأعمال
اخل��ارج��ة على القانون التي ارتكبوها وال
يزالون ،واملتمثلة يف االعتداء على املن�ش�آت
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ونهبها و�إه���دار املال
العام ،بالإ�ضافة �إىل االعتداء على املواطنني
وم�ساكنهم ،وحيث �سقط نتيجة لذلك عدد
م��ن ال�ضحايا الأب���ري���اء وت��ه��دمي ع��دد من
امل�ساكن يف منطقة احل�صبة» ،وق��ال م�صدر
يف رئا�سة اجلمهورية اليمنية �إن على «�أوالد
الأح��م��ر وع�صابتهم امل�سلحة اال�ستجابة
ل�صوت العقل والكف عن �إراقة الدماء و�إقالق

ال�سكينة العامة ونهب امل�ؤ�س�سات العامة والتي
هي ممتلكات لل�شعب اليمني ،وعليهم احرتام
النظام والقانون �أ�سوة بغريهم من املواطنني».
ويف �سياق الأو�ضاع الأمنية املرتدية يف اليمن
اقتحم جمهولون �أم�س مكتب النائب العام
الكائن يف حي مذبح بغرب العا�صمة �صنعاء،
وقاموا باال�ستيالء على حمتوياته من وثائق،
وقد اتهمت ال�سلطات اليمنية من و�صفتهم
بـ«ميل�شيات الإخ�����وان امل�سلمني وجامعة
الإمي����ان وال��ف��رق��ة الأوىل م���درع» بالقيام
بعملية االقتحام ،وق��ال م�صدر م�س�ؤول �إن
املقتحمني نهبوا حمتويات املكتب من «ملفات
الق�ضايا املنظورة �أمام �أجهزة النيابة العامة
والق�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأ�سلحة التي
كانت حم��رزة يف النيابة العامة على ذمة
ق�ضايا منظورة �أمامها».
�أما جمل�س الق�ضاء الأعلى فقد اتهم قوات
الفرقة الأوىل مدرع بعملية اقتحام مكتب
النائب ال��ع��ام ،وع�بر م�صدر يف املجل�س عن
«ا�ستنكاره لهذا العمل غري امل�س�ؤول والذي
ي�شكل اعتداء على مرفق ق�ضائي يعد وفقا
لن�ص الد�ستور وقانون ال�سلطة الق�ضائية
�أح��د هيئات ال�سلطة الق�ضائية التي هي
بعيدة عن ال�صراع ال�سيا�سي احلايل يف البالد،
باعتبار ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة وحمايدة
وت�سعى �إىل حتقيق العدالة للجميع».
ويف حمافظة تعز داهمت ق��وات احلر�س
اجلمهوري منزل النائب �سلطان عبد الرب
ال�سامعي ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب
اال�شرتاكي اليمني وعبثت مبحتوياته ،كما
قامت باعتقال عدد من �أقاربه املوجودين
يف املنزل وبينهم طفل ،و�أ���ش��ارت م�صادر يف
تعز �إىل �أن اقتحام منزل ال�سامعي يرجع �إىل
مواقفه امل�ؤيدة للثورة ال�شبابية ،خ�صو�صا
و�أنه �أحد �أبرز معار�ضي نظام �صالح منذ �أكرث
من عقدين ،وظل ل�سنوات طويلة خمتبئا يف

جبال منطقة �سامع التي ينتمي �إليها ،قبل �أن
يعود �إىل احلياة ال�سيا�سية قبل نحو عقد من
الزمن.
ويف �أع��ق��اب مقتل ع�����ش��رات املعت�صمني
يف �ساحة احل��ري��ة يف تعز و�إ���ص��اب��ة املئات،
الأي��ام القليلة املا�ضية ،متكن م�سلحون من
قبائل �شرعب وامل��خ�لاف م��ن ك�سر الطوق
الأمني املفرو�ض على املدينة والدخول �إىل
ال�ساحة ،وذل��ك بعد ا�شتباكات عنيفة مع
احلر�س اجلمهوري� ،أ�سفرت عن مقتل  4من
امل�سلحني ،وت�شهد تعز بعد املجزرة التي وقعت
فيها توترا �أمنيا وحالة غ�ضب يف �أو�ساط
امل��واط��ن�ين ال��ذي��ن ي��ط��ال��ب��ون ب��ال��دخ��ول يف
مواجهات م�سلحة مع اجلي�ش املوايل للرئي�س
علي عبد اهلل �صالح.
و�أدت ال��ت��ط��ورات امل��ي��دان��ي��ة �إىل اتخاذ
الكثري من البعثات الدبلوما�سية يف اليمن
�إج����راءات اح�ترازي��ة ،حيث �أعلنت دول��ة
الكويت� ،أم�س ،عن �سحب بعثتها الدبلوما�سية
م��ن �صنعاء ب�سبب الأو���ض��اع الأم��ن��ي��ة غري
امل�ستقرة ،و�أبقت فقط على الطاقم الإداري
يف ال�سفارة من املوظفني املحليني ،وذك��رت
بع�ض امل�صادر �أن �إيطاليا �أغلقت �سفارتها
م�ؤقتا ،و�أنها �شرعت يف �إج�لاء رعاياها من
اليمن ،وقبلها قامت بريطانيا بنف�س اخلطوة،
وهناك توقعات ب�أن تتخذ الكثري من الدول
ذات الإج����راءات ،خ�صو�صا �إذا ما تو�سعت
رقعة املواجهات .ورغم هذه التطورات ف�إن
�شباب الثورة يوا�صلون االعت�صام يف �ساحة
التغيري بالقرب من جامعة �صنعاء وي�ؤكدون
على �سلمية ثورتهم ،ومع ت�صاعد الأحداث
يخ�شى املراقبون حم��اوالت جديدة لقوات
الأمن املركزي واحلر�س اجلمهوري القتحام
ال�ساحة ،الأم��ر ال��ذي قد يفجر مواجهات
بينها وقوات الفرقة الأوىل مدرع التي حتمي
الثورة ،وهو ما يعني اندالع حرب �أهلية

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تنهي العمل بنظام الت�سجيل الأمني
عدنان بي�ضون
�أنهت احلكومة الأمريكية العمل بنظام
الت�سجيل املعتمد منذ ما بعد هجمات 11
�أي��ل��ول (�سبتمرب)  2011وال���ذي ي�ستهدف
�شريحة من املقيمني على الأر�ض الأمريكية
بدون وثائق هجرة.
ويفر�ض برنامج «مكافحة الإرهاب» املثري
للجدل ال��ذي يعرف با�سم «ن��ظ��ام ت�سجيل
الدخول-اخلروج للأمن الوطني» (�أن�سريز)
على الرجال املقيمني يف ال��والي��ات املتحدة
الذين وف��دوا من بلدان ا�سالمية يف الغالب،
الت�سجيل واخذ الب�صمات ممن تبلغ اعمارهم
��� 16س��ن��ة وم���ا ف����وق ،وج����رى تطبيق هذه
االج��راءات �أي�ضا على الرجال القادمني من
كوريا ال�شمالية.
وا�ستهدف الربنامج الداخلني اىل الواليات
املتحدة ا�ضافة اىل نحو � 80ألف ممن يقيمون
يف ال��ب�لاد ،وم��ن بينهم نحو  1000رج��ل من
منطقة ديرتويت.
و�أعلن عن انهاء العمل يف الربنامج يف 28
ني�سان (ابريل) املا�ضي دون �ضجة ،من خالل
خرب مقت�ضب ن�شر على املوقع االلكرتوين
لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي.
و�شملت حتقيقات الربنامج حتى تاريخ
�إنهاء العمل به نحو  13800مقيم و�أدى اىل
ترحيل  2870من بينهم يف �أوقات الحقة.

غ�ير �أن �أي���ا م��ن احل���االت ال��ت��ي حقق بها
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال�برن��ام��ج مل ي��ج��ر اتهام
�صاحبها بعالقة ب��االره��اب ،وه��ذه حقيقة
يقول اخل�ب�راء �أن��ه��ا �أثبتت ف�شل الربنامج
الذي تعر�ض ب�صورة ظاملة بامل�ضايقات لآالف
الأ�شخا�ص.
وو�صفت �شوبا �سيفابرا�ساد وا�ضحية،
�أ�ستاذة القانون يف جامعة بن�سلفانيا التي
�أخ�ضعت الربنامج لبحث مكثف ،بالقول «لقد
كان عدمي الفائدة ومنفرا».
ويف حني ينتهي العمل بهذا الربنامج املثري
للجدل �إال �أن رب عائلة من مدينة ديربورن
الي���زال ي��واج��ه خطر الرتحيل ب��ن��اء على
خمالفة �صغرية.
يف العام  2003كانت �صفوف طويلة تت�شكل
�أمام مكاتب الهجرة يف ديرتويت وت�ضم رجاال
ي�سكنهم اخلوف ،من بلدان عربية ومن بلدان
�أخرى منتظرين �أدوارهم لت�سجيل �أ�سمائهم
يف ظل برنامج مكافحة االرهاب.
حينها قالت احلكومة الأمريكية �إن عملية
الت�سجيل والتي كانت ت�شمل ب�صمات الأ�صابع
واملقابالت كانت حاجة للم�ساعدة على ت�أمني
�سالمة البالد يف اطار احلرب على االرهاب،
لكن الكثريين �شعروا ب�أنها كانت جمرد عملية
حتر�ش اثنية.
«لقد عاملونا مثل احليوانات» هكذا يتذكر

�صفي الدين �صفي الدين (� 44سنة) من مدينة
ديربورن وهو يعقب على التطور اجلديد الذي
�أنهى الربنامج .ويقول هذا املهاجر اللبناين
�إنه خ�ضع مرة لعملية ت�سجيل ا�ستمرت من
التا�سعة �صباحا حتى ال�سابعة م�ساء ،ليقولوا
له يف نهاية هذا اليوم الطويل واملليء بالقلق
�أن يعود يف اليوم التايل!
وه��ن��ال��ك ن��ح��و � 80أل���ف ح��ال��ة يف عموم
الواليات املتحدة ت�شبه حالة �صفي الدين
وينتمون اىل  24بلدا تقطنها غالبية م�سلمة،
واىل كوريا ال�شمالية ،ممن كانوا يقطنون يف
امريكا والعديد خ�ضعوا لال�ستجواب وكان
عليهم ال��ع��ودة اىل دائ���رة الهجرة ب�صورة
دورية يف اطار قانون الت�سجيل.
تداعيات اعتداءات � 11أيلول
عندما ابتد�أ العمل بها عام  2002كانت
عملية الت�سجيل ج��زءا م��ن برنامج �أ�شمل
فر�ض على الزائرين من تلك البلدان ت�سجيل
�أنف�سهم يف نقاط الدخول اىل البالد .ويف
مكاتب الهجرة املحلية ،وقد �أطلقت �شرارة
هذه العملية من حقيقة �أن ارهابيي هجمات
� 11أي��ل��ول كانوا متواجدين على الأرا�ضي
الأمريكية بت�أ�شريات زيارة.
ويعترب ع��دد ال��زوار من كوريا ال�شمالية
�ضئيال مقارنة بنظريه من البلدان العربية
واال�سالمية.

ويقول ادوارد �أل��دن من جمل�س العالقات
اخلارجية �إن الربنامج تعدى يف اجراءاته
نظام الفرز العرقي ومل يكن منتجا وي�صف
�آلدن ،الذي �ألف كتابا بعنوان «�إغالق احلدود
الأمريكية :االرهاب والهجرة والأمن منذ 11
�أيلول» الربنامج بقوله �إنه ت�سبب بقلق عميق
للكثريين من العرب الأمريكيني وامل�سلمني،
وادى اىل تفرق عائالت كثرية ،واىل �آالف
عمليات الرتحيل لأ�سباب تت�صل مبخالفات
هجرة ب�سيطة.
لكن يف املح�صلة مل ينجح هذا الربنامج يف
العثور ولو على حالة ارهابية واحدة ،وفق ما
ي�ؤكد اخلرباء.
وقد انتهى العمل بهذا الربنامج اعتبارا
من  28ني�سان (ابريل) عندما بادرت وزارة
الأمن الداخلي اىل ازالة �أ�سماء الـ 25بلدا
من برنامج الت�سجيل.
ورح��ب املدير االقليمي للجنة العربية
الأمريكية ملكافحة التمييز عماد حمد بالغاء
العمل بربنامج الت�سجيل وو�صفه بـ»اخلطوة
يف االجتاه ال�صحيح».
وق��ال حمد« :ب ��أوج��ه ع��دي��دة ،ك��ان هذا
الربنامج من��وذج��ا ع��ن مبالغة احلكومة يف
احل��رب على االره���اب .وق��ال املحامي نبيه
عياد �إن الربنامج مل تكن ل��ه �أي��ة فاعلية
وت�سبب فقط ب��اه��دار امل���وارد احلكومية».

�أ�ضاف عياد الذي مثل يف املحاكم الأمريكية
بع�ض ال��رج��ال ال��ذي��ن ا�ستهدفهم الربنامج
ومنهم �صفي ال��دي��ن :لقد ك��ان (الربنامج)
عملية فرز عرقي مك�شوفة.
وم��ن ب�ين ال���ـ 80ال��ف��ا م��ن ال��رج��ال الذين
ا�ستهدفهم الربنامج جرى حتويل 13.799
اىل مزيد من التحقيقات ومت احتجاز 2870
رجال من بينهم ،فيما جرى ترحيل العديدين
ب�سبب خمالفات كانت تعترب عادية ومل تكن
متثل �أولوية ل�سلطات تنفيذ القانون .ويعترب
�صفي الدين مثاال على ه�ؤالء حيث �أنه اليزال
يواجه خطر الرتحيل لأنه جتاوز يف العام
 2003مدة االقامة املحددة على ت�أ�شريته.
و كانت هذه املخالفة ،يف العادة ،ت�صنف
يف خانة املخالفات ذات الأولوية املنخف�ضة.
وي��ع��م��ل ���ص��ف��ي ال���دي���ن ح��ال��ي��ا يف حمطة
للمحروقات ويقول �إنه غري قادر على العودة
اىل لبنان واالنف�صال عن زوجته وطفليه.
وتطالب العديد من املنظمات وزارة الأمن
الداخلي باعادة النظر يف هذه احلاالت ،لكن
ال��وزارة تقول انها تنوي مراجعتها ب�صورة
فردية وتبعا لظروف كل حالة على حدة.
ويعلق املدير القانوين يف جلنة الـ �آي دي
�سي عبد �أي��وب على املمار�سات بحق بع�ض
املهاجرين ويقول �إن �أي��ة و�سائل بولي�سية
تعتمد على الفرز العرقي م�صريها الف�شل
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معارك يف تعز و�صنعاء و�صالح م�ستعد لتوقيع املبادرة اخلليجية
�أعلنت احلكومة اليمنية يوم اخلمي�س
ا�ستعداد الرئي�س علي عبد اهلل �صالح للتوقيع
على املبادرة اخلليجية التي تن�ص على تنحيه
عن ال�سلطة
و�أك����د م�����ص��در م�����س ��ؤول ب��ا���س��م احلكومة
اليمنية لوكالة الأنباء الر�سمية «ا�ستعداد
اجلمهورية اليمنية ال�ستكمال التوقيع على
امل��ب��ادرة اخلليجية التي وق��ع عليها امل�ؤمتر
ال�شعبي العام يف حينه وت�أجل توقيعها من
قبل رئي�س اجلمهورية نتيجة رف�ض �أحزاب
اللقاء امل�شرتك ح�ضور مرا�سم التوقيع يف
الق�صر اجلمهوري» ،ح�سبما قال.
وذكر امل�صدر �أن «موعد التوقيع �سيتحدد
قريبا بناء على الت�شاور والتن�سيق القائم بني
اجلمهورية اليمنية و�أ�شقائها يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي» .وكان �صالح قد �أكد مرارا
ا�ستعداده للتوقيع على املبادرة �إال �أنه رف�ض
ذل��ك يف اللحظة الأخ�ي�رة م�شرتطا توقيعا

م�شرتكا مع املعار�ضة يف مرا�سم علنية بالق�صر
اجل��م��ه��وري ،الأم����ر ال���ذي ق���اد �إىل تدهور
مفاجئ و�سريع للأو�ضاع الأمنية يف اليمن �إثر
م�صادمات بني القوات املوالية ل�صالح و�أن�صار
قبيلة حا�شد.
يذكر �أن املعار�ضة اليمنية كانت قد وقعت
املبادرة اخلليجية من جانب واح��د قبل �أن
تقول �إن املبادرة باتت يف عداد املنتهية ب�سبب
رف�ض �صالح توقيعها �إال �أن جمل�س التعاون
اخلليجي ال��ذي ط��رح امل��ب��ادرة ق��ال �إن��ه علق
العمل بها دون ان ي�سحبها.
تطورات ميدانية
ق��ال �شهود ي��وم اخلمي�س �إن ج��ن��ودا من
اجلي�ش اليمني فتحوا النار على حمتجني يف
مدينة تعز اجلنوبية يطالبون بانهاء حكم
الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح امل�ستمر
منذ  33عاما.
كما افاد �شهود عيان يف العا�صمة اليمنية،

�صنعاء� ،أنهم �شاهدوا �أكرث من �ألف م�سلح قبلي
يدخلون املدينة اخلمي�س ،لدعم زعيم قبيلة
حا�شد ،ال�شيخ �صادق الأحمر ،الذي يخو�ض
معارك قا�سية مع القوات احلكومية منذ �أيام،
بينما ذك��ر التلفزيون اليمني �أن مواجهات
وقعت عند مداخل �صنعاء مع م�سلحني ،ما
دفعهم للرتاجع.
ت�ضاربت الأن��ب��اء ح��ول الو�ضع يف مطار
�صنعاء الدويل ،فقد �أ�شارت م�صادر يف �إدارته
�إىل �أن ك��اف��ة ال��رح�لات ق��د علّقت ،ب�سبب
ا�شتباكات عنيفة على مقربة منه ،و�إن كان
املطار نف�سه غري مغلق ،بينما نفى التلفزيون
الر�سمي اليمني ذل��ك ،م�شري ًا �إىل �أن كافة
رح�لات اخلطوط اجلوية اليمنية مازالت
وفق جدولها املعتاد.
وح��ول دخ��ول امل�سلحني �إىل �صنعاء قال
جنيب جميلي� ،أحد �سكان العا�صمة اليمنية:
«ر�أينا امل�سلحني يدخلون ،وعندما �س�ألناهم

عن �سبب حملهم لل�سالح قالوا �إنهم يريدون
دعم زعيمهم ال�شيخ �صادق الأحمر».
من جهته ،قال م�صدر حكومي طلب عدم
ذكر ا�سمه �إن القتال ا�شتد يف �صنعاء خالل
اليومني املا�ضيني ب�سبب تدخل قوات النخبة
امل�شكلة من وحدات خا�صة وكتائب احلر�س
اجلمهوري حل�سم الو�ضع يف العا�صمة.

و�أ�ضاف امل�صدر �إن هذه القوات مدربة على
تطهري الأبنية وق��د طلبت منها احلكومة
التدخل لأنها ترغب يف احل��د من اخل�سائر
العامة التي قد تقع يف حال ا�ستخدام القوات
الع�سكرية العادية.
اجلريدة حتت الطبع

خطة تهريب مبارك من �شرم ال�شيخ �إىل �إ�سرائيل

ت���ب���د�أ ب��اق��ت��ح��ام امل�����س��ت�����ش��ف��ى و�إخ����ف����اء امل��خ��ل��وع
ب����ـ «ب������اروك������ة» ون���ق���ل���ه �إيل ط����ائ����رة خ��ا���ص��ة
ك��ت��ب ت��وح��ي��د جم���دي يف �صحيفة روز
اليو�سف امل�صرية»:قبل �أي��ام �صرح امل�ست�شار
عبد العزيز اجل��ن��دي وزي��ر ال��ع��دل لو�سائل
�إع�لام م�صرية وعاملية ب ��أن هناك معلومات
ع��ن عملية مت �إحباطها لتهريب الرئي�س
املخلوع ح�سني مبارك خطط لها فلول نظامه
ال�سابق ...ورمبا كان يق�صد تلك الق�صة التي
ننفرد بن�شرها اليوم يف روز اليو�سف ورمبا
كانت هناك معلومات �أخ��ري ح��ول حماولة
ثانية لهروبه �إال �أن امل�ؤكد �أن��ه كانت هناك
حماولة ما لتهريب الرئي�س املخلوع بعد �صالة
اجلمعة املا�ضية من امل�ست�شفي ال��ذي يعالج
فيه ب�شرم ال�شيخ .يف احلقيقة مل يكن �أحد
ي�صدق �أن جربوت رجل الأعمال ح�سني �سامل
كان لي�صل لدرجة و�ضعه خطة كاملة لتهريب
املخلوع من مقر حمب�سه مب�ست�شفي �شرم ال�شيخ،
فقد ح�صلت روزاليو�سف من م�صادر مطلعة علي
اجلانبني بوقائع موثقة بت�سجيل من �شبكة
رادي��و جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي �أثناء البث
الر�سمي يوم الأح��د  29مايو املا�ضي واخلرب
يقول �إن حمطات الرادار الإ�سرائيلية فوجئت
بعد ظهراجلمعة املا�ضية (جمعة الغ�ضب
الثانية) بطائرة عمودية تدخل املجال اجلوي
الإ�سرائيلي من فوق مدينة �إيالت قادمة من
الناحية امل�صرية بطريقة غ�ير م�شروعة
حيث تعمل خطوط املالحة اجلوية العاملية
وخطوط الطريان الإ�سرائيلية املدنية وحتي
ط��ائ��رات رج��ال الأع��م��ال الإ�سرائيليني بعد
احل�صول علي ت�صريح بالإقالع ومثله للهبوط
م��ن خ�لال خطوط مالحية دول��ي��ة ومدنية
متعارف عليها.
�إال �أن تلك الطائرة ظهرت ف��ج��أة علي
ال���رادارات ومل يفلح املراقبون اجل��وي��ون يف
�إ�سرائيل من معرفة هويتها حيث ك�شف راديو
جي�ش الدفاع �أن القوات اجلوية الإ�سرائيلية يف
مطار قريب من احلدود امل�صرية الإ�سرائيلية
بطابا �أعلنت حالة ال��ط��وارئ باملطار وعلي
الفور �صعدت للجو �أربع طائرات �إ�سرائيلية من
طراز �إف  16واعرت�ضت الطائرة العمودية.
اخلرب �أ�شار �أي�ض ًا �إيل �أن الطائرة مل تكن
عليها عالمات متيزها �أو تدل علي ملكية �أي
�شركة حملية �أو دولية لها و�أن الطائرات
املقاتلة حاولت لعدة دقائق التحدث مع قائد
الطائرة وعندما مل ي�ستمع ه��ددوه بق�صف
ال��ط��ائ��رة ف��راح يتحدث معهم بلغة عربية
�سليمة يف حديث مل ين�شر بعد �أن �صدر حظر
بن�شره ،وعقب التفاهم الذي مت بني الطائرات
امل��ق��ات��ل��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وق���ي���ادة الطائرة
العمودية �سمحت امل��ق��ات�لات الإ�سرائيلية
للطائرة بالتقدم ملطار بن جوريون الدويل
حيث هبطت الطائرة العمودية يف حرا�سة
املقاتالت الإ�سرائيلية.
علي �أر����ض امل��ط��ار ويف منطقة العمليات
الع�سكرية كان اجلميع يف ترقب وحذر �شديد
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ال�ستقبال ال��ط��ائ��رة ملعرفة ق�صتها خا�صة
�أن املو�ساد هو الذي �سمح للطائرة بالهبوط
وا�ستقبل �ضباطه طاقم الطائرة الغريبة
يف وج��ود �ضباط جهاز ال�شني بيت (الأم��ن
الداخلي الإ�سرائيلي).
وب��ال��رغ��م م��ن �أن الق�صة ت�شبه رواي���ات
اخليال الق�ص�صي �إال �أن الأحداث اجلارية يف
حماكمة «مبارك» دفعت رجل الأعمال امل�صري
ح�سني �سامل وجمموعة حرا�سته من جهاز
املو�ساد الإ�سرائيلي لفقد عقلهم واتزانهم معا
ف��ق��رروا الإق���دام علي عملية كانت �ست�صبح
عملية يتحدث عنها الإع�ل�ام طويال ورمبا
كانت لو متت وك�شفت تفا�صيلها لأحدثت �أزمة
حقيقية ال يعرف �أحد عواقبها بني القاهرة
وتل �أبيب.
الوقائع ت�ؤكد �أن رجل الأعمال امل�صري
الهارب ح�سني �سامل �أقنع بع�ض �ضباط املو�ساد
الإ�سرائيلي يف لقاء مت بينه وبينهم �أوائ��ل
الأ�سبوع املا�ضي يف لندن ب�ضرورة م�ساعدته
لأن��ه م�ضطر لإنقاذ مبارك من مقر حمب�سه
يف م�ست�شفي ���ش��رم ال�شيخ لأن الق�ضية يف
م�صر�ستك�شف معلومات خطرية لو مت �إلقاء
القب�ض عليه و�ستنال �إ�سرائيل ن�صيبا منها غري
�أنهم مل يعطوه ردا قاطعا.
ويف اللقاء �أقنعهم ح�سني �سامل ب�أن لديه
القدرة والعنا�صر املدربة علي القيام باملهمة
علي �أر���ض �شرم ال�شيخ وق��دم �سامل للمو�ساد
خطة عملية متكاملة كانت �ستكون تاريخية
لو حتققت يوم اجلمعة املا�ضية ،حيث ح�صل
علي امل�����ش��ورة املبا�شرة م��ن طاقم حرا�سته
الإ���س��رائ��ي��ل��ي امل��ك��ون م��ن ���ض��ب��اط وخ�ب�راء
�أم��ن �سابقني من املو�ساد و�أج��ه��زة املخابرات
الإ�سرائيلية الأخري بقيادة �ضابط املو�ساد
الإ�سرائيلي ويدعي «العقيد روين» وه�ؤالء
رمب��ا لأ�سباب مالية وج��دوا �أن �سامل يرتنح
حاليا و�أ�صبح فري�سة �سهلة ف�أقنعوه �أن لديهم
القدرة علي و�ضع خطة عاجلة ميكنه بها �إنقاذ
�صديقه «املخلوع» من امل�ست�شفي وقدموا له
خطة مبدئية قابلة للتنفيذ بدون تعقيدات،
فطلب منهم �سامل التو�ضيح ف�أخربوه �أن��ه ال
م�شكلة يف التنفيذ لأنهم �سيطلبون من بع�ض
عمالء املو�ساد العاملني يف �أوروب��ا والذين ال
يعملون يف مواقع ر�سمية حاليا التوجه علي
الأر�ض مل�صر وبالتحديد لل�سفر ل�شرم ال�شيخ
لتنفيذ اخلطة وق��ال��وا ل��ه �إن �أف�ضل موعد
�سيكون عقب �صالة اجلمعة املا�ضية والتي
عرفت بجمعة الغ�ضب الثانية.
كما اخ�بروه ب ��أن �أج��ه��زة الأم��ن امل�صرية
�ستكون م�شغولة مبا يحدث يف القاهرة و�أن
اجلماهري الغا�ضبة �ست�شكل الأداة الرئي�سية
للعملية فاملنطق ي��ق��ول �إن���ه م��ن املمكن �أن
يخرتقوا امل�ست�شفي ال��ذي يقيم به الرئي�س
املخلوع ويف �أث��ن��اء الفو�ضي ال��ت��ي �ستحدث
بامل�ست�شفي �سيمكنهم خطف الرئي�س مبارك

و�أقنعوه ب�أن ن�سبة جناح العملية تفوق %85
لو نفذت بالطريقة التي و�ضعوها.
«����س���امل» ات�����ص��ل ب��ع��ن�����ص��ر ب��امل��خ��اب��رات
الربيطانية يعد �صديقا له منذ �أعوام طويلة
و�أطلعه علي العملية وطلب ر�أي��ه ال�شخ�صي
غري �أن الرجل �أخربه ب�أنها جمرد لعب �أطفال
ون�صحه �أن ي�صرف النظر عن ذل��ك اخليال
حيث ميكن �أن ي�ؤدي لكارثة تدهور العالقات
بني م�صر و�إ�سرائيل ورمبا بريطانيا �ضمنيا لأن
العملية خطط لها علي �أر�ض بريطانية علي
حد تعبري الرجل ل�سامل.
املهم خ��رج ال�ضابط الربيطاين وات�ضح
�أنه �سلم املعلومة مل�صادر بريطانية خ�شيت من
النتائج التي ميكن �أن حتدث فطار اخلرب ب�شكل
�أو ب�آخر للقاهرة لكنه و�صل بت�أخري � 5ساعات
عن املوعد الذي حدد لتنفيذ العملية وهو ما
ي�ؤكد �سالمة املوقف امل�صري من عدم القب�ض
علي جمموعة التنفيذ ظهر اجلمعة املا�ضية.
علي اجلانب الآخر كان «�سامل» مع �ضباط
املو�ساد الإ�سرائيلي من حرا�سته ال�شخ�صية
يعد للعملية �ضاربا بعر�ض احلائط ن�صيحة
�صديقة الربيطاين فقام عن طريق �شركة
طائرات عمودية مدنية مقرها مدينة �إيالت
الإ�سرائيلية ت��ؤج��ر ال��ط��ائ��رات العمودية
لأغرا�ض ال�سياحة با�ستئجار طائرة عمودية
مت ن��زع العالمات املميزة لها ودف��ع لل�شركة
املالكة لها مبلغ � 650ألف دوالر �أمريكي علي
�أ�سا�س �أنه يتم �ضمنيا دفع ت�أمني علي الطائرة
يف حالة فقدانها.
علي اجلانب الآخر �أقنعه �ضباط املو�ساد
الإ�سرائيلي من طاقم حرا�سته ب�أنهم ح�صلوا
علي الدعم من جهاز املو�ساد نف�سه حيث �أ�صبح
�شريكا علي حد تعبريهم له يف تنفيذ العملية
التي حددوا لها عقب �صالة اجلمعة املا�ضية
وعليه دفع �سامل لهم مقابل التنفيذ و�إدارة
العملية مبلغ  3ماليني دوالر �أمريكي و�ضعها
ب�أ�سمائهم يف بنوك بريطانية.
يف ي��وم اخلمي�س  26م��اي��و امل��ا���ض��ي طار
بالفعل عدد من عمالء املو�ساد يتبعون فرقة
�سامل ل�شرم ال�شيخ وعددهم �سبعة �أ�شخا�ص،
حيث �أت�صل رجل الأعمال ب�إدارات منتجعاته
ال�سياحية ب�شرم ال�شيخ من خالل خط تليفون
دويل بريطاين وطلب منهم م�ساعدة جمموعة
�سياح �أجانب تريد النزول لل�سياحة ب�شرم
ال�شيخ وت�شري املعلومات �إيل �أنهم مل يكونوا
علي علم باخلطة و�أن��ه��م وف���روا ملجموعة
العملية �سيارة واحدة للإيجار و�أن «�سامل» وفر
بطريقة ما للفريق م�سد�سات خفيفة نقلت لهم
علي الأر�ض ت�سلموها �أمام جامع ح�سني �سامل
ب�شرم ال�شيخ قبل �صالة اجلمعة املا�ضية ،وكانت
اخلطة تركز علي �إثارة اجلماهري ممن ي�صلون
بامل�سجد وت�شري املعلومات �إيل �أن فريق التنفيذ
يتكلم امل�صرية بطالقة و�أنهم �أقنعوا امل�صلني
ب�ضرورة الذهاب �إيل امل�ست�شفي الذي يوجد

به مبارك عقب ال�صالة للتظاهر وللمطالبة
ب ��إع��دام امل��خ��ل��وع و�أن اجل��م��اه�ير املتحم�سة
للفكرة �صاروا معهم بالفعل بل �إن بع�ض املارة
ركبوا معهم يف �سياراتهم و�أمام امل�ست�شفي راحوا
يهتفون مع اجلماهري التي ا�شتد حما�سها يف
اللحظة املتفق عليها و�أقنعوا النا�س ب�ضرورة
اقتحام امل�ست�شفي بل �أنهم كانوا يف �صدارة من
نزلوا من الر�صيف املقابل للم�ست�شفي يف اجتاه
بوابته الرئي�سية غري �أن البوابة مت ت�أمينها
من جانب فرق احلرا�سة امل�صرية بعد �أن ركبت
لها دعامات فوالذية منذ �أيام مما جعل عملية
اقتحامها �أمر ًا �صعب ًا بالذات لأن من �ساروا وراء
املجموعة الإ�سرائيلية وح��اول��وا االقتحام
مل يكن عددهم بالقدر الكايف ال��ذي ي�سمح
بك�سر البوابة بطريقة التدافع فوقفت فرقة
العملية دون �أن ت�ستطيع تنفيذ ما جاءوا له.
�أما بقية الق�صة كما خطط لها فكانت بعد
ك�سر البوابة �سي�صعد الفريق الإ�سرائيلي
�إيل غرفة الرئي�س املخلوع عن طريق ر�سم
«ك��روك��ي» لها ذك���رت ب��ه جميع التفا�صيل
و�أنهم تدربوا علي الت�ضاري�س من خالل �صور
التقطت من موبايل مل يحدد �صاحبة غري
�أنه من املرجح التقاط تلك ال�صور عن طريق
�سوزان مبارك زوج��ة الرئي�س نف�سها �أثناء
�إقامتها معه التي يت�ضح �أي�ضا �أنها كانت دائمة
التحدث والت�شاور مع ح�سني �سامل عرب هاتف
كان قد حتدث منه «مبارك» من قبل مع املو�ساد
الإ�سرائيلي ونتانياهو وعدد من ال�سيا�سيني
بالعامل يف فرباير املا�ضي.
اخل��ط��ة ك��ان��ت مثل �أف�ل�ام ه��ول��ي��وود فمن
املفرو�ض �أنهم �سي�صلون لغرفة مبارك ويبدلون
ثيابه ويلب�سونه «ب���اروك���ة» ويف الفو�ضي
التي كانوا �سين�شرونها بامل�ست�شفي بطريقة
�إط�ل�اق الأع�ي�رة ال��ن��اري��ة ب��ل ك��ان م��ن املقرر
�أنهم �سيتعاملون بالنريان مع طاقم احلرا�سة
العادي لأنهم كانوا �سيطلبون من «مبارك» �أن
ي�أمر طاقم حرا�سته القدمي وال��ذي ال يزال
بع�ضهم معه حتي الآن م�ساعدته للخروج
خارج بوابة امل�ست�شفي ومنها كانوا �سينقلونه
ملنطقة مك�شوفة خ���ارج ���ش��رم ال�شيخ وهي
املنطقة التي حت�صل فيها �شركة الطريان
الإ�سرائيلية علي ت�صاريح ال�سياحة العادية
حيث تنقل عادة �سياحا �أجانب من و�إيل �إيالت
الإ�سرائيلية وبعدها كانوا �سيهربون مبارك
لإ�سرائيل متهيدا لنقله خارجها بوا�سطة
عالقات �صديقه ح�سني �سامل.
بقية ق�صة الطائرة ك�شف عنها رادي��و

جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي غري �أن الغريب �أن
املو�ساد الإ�سرائيلي ك��ان يعتقد �أن العملية
جنحت بالفعل وذل���ك بعد الغمو�ض ال��ذي
ت�صرف به قائد الطائرة العمودية وامتناعه
عن احلديث مع املقاتالت الإ�سرائيلية ويف
م��ط��ار ب��ن ج��وري��ون ك��ان��ت ت�شريفة املو�ساد
وال�شني بيت كاملة بل �إن مكتب رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي قد �أخ��ذ خربا ب��الأح��داث عقب
هبوط الطائرة العمودية غري �أن «مبارك»
مل يكن علي متنها فلم يجد �ضباط املو�ساد
بدا �إال �أن �ألقوا القب�ض علي قائدها الذي
ات�ضح �أنه �ضابط �سابق يف العمليات اخلا�صة
الإ�سرائيلية كما ���ص��ادرت الطائرة و�ألغت
ت�صريح الطريان املدين لل�شركة املالكة لها كما
�ألقت ال�سلطات الإ�سرائيلية القب�ض علي باقي
الفريق الإ�سرائيلي الذي ات�ضح �أنهم ق�سموا
�أنف�سهم ق�سمني �أحدهما كان بالطائرة والثاين
املنفذين الذين عادوا �إيل �إيالت بال�سيارات يف
وق��ت الح��ق ي��وم اجلمعة املا�ضية ،اجلدير
بالذكر �أن الواقع كما جري علي الأر�ض كان
ي�شري �إيل الف�شل الكامل حيث تبني �أن الطائرة
نف�سها منعت من الهبوط يف مكانها املعتاد و�إنها
ا�ضطرت للعودة لإ�سرائيل دون تنفيذ اخلطة
امل��ق��ررة وه��و ما ك��ان ي�شري �إيل �أن جمموعة
امل�ست�شفي كان �سيلقي القب�ض عليها بن�سبة
كبرية حيث مل ت�صل الطائرة للموقع املتفق
عليه وكانوا �سي�ضطرون ال�ستخدام ال�سيارات
عرب دروب احلدود.
و�أك��د م�صدر �أن �إ�سرائيل �سرت�سل طاقما
�أمنيا �إيل لندن ه��ذا الأ�سبوع ليلتقي رجل
الأعمال امل�صري ح�سني �سامل �أوال لالتفاق معه
علي تفا�صيل الق�ضية التي تعدها �إ�سرائيل
�ضد م�صر و�سيكون هو ال�شاهد الأق��وي فيها
ثانيا لكي يحذروه من تكرار تلك املحاوالت
غري امل�سئولة يف حماولة منهم لإقناعة ب�أن
هناك العديد من احلقائق الأمنية قد تغريت
علي �أر�ض الواقع يف م�صر بعد الثورة خا�صة
يف مدينة �شرم ال�شيخ ،املعروف �أن م�صر قد
علمت باملحاولة بت�أخري � 5ساعات كانت كفيلة
مب�ساعدة �أع�ضاء فريق �سامل بالعودة عرب
منفذ احلدود لإيالت الإ�سرائيلية حيث يت�ضح
من الق�صة �أنهم هم �أي�ضا قد �ألقي القب�ض
عليهم غري �أننا مل نتمكن من معرفة الت�صرف
الذي مت معهم من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية
لكن املرجح �أن��ه مت �إط�لاق �سراحهم بعدها
ب�ساعات قليلة
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اال�سد ي�شكل جلنة حوار

املعار�ضة تتجاهل قراراته وانقره تطالبه باملزيد

بد�أ م�ؤمتر املعار�ضة ال�سورية اعماله يف
انطاليا �صباح االرب��ع��اء بح�ضور نحو 300
�شخ�ص متجاهال العفو الرئا�سي الذي اعلنه
الرئي�س ال�سوري عن ال�سجناء ال�سيا�سيني،
يف حني دعا غالبية اخلطباء اىل العمل على
ا�سقاط النظام.
وحده رئي�س وفد االخ��وان امل�سلمني ملهم
الدروبي ا�شار اىل العفو الرئا�سي يف كلمته اال
انه دعا احلا�ضرين اىل «عدم االلتفات اليه».
وقال يف كلمته «ننظر اىل املر�سوم  61الذي
ا�صدره (الرئي�س ال�سوري) ب�شار باالم�س بعني
الريبة اذ جاء مت�أخرا وغري كاف وات�ساءل
من يحتاج للعفو حقيقة ابناء �سوريا االحرار
ام من قام بقتلهم؟».
وا���ض��اف ال��دروب��ي ال���ذي كلفته جماعة
االخ��وان متثيلها يف هذا امل�ؤمتر «ال تلتفتوا
اليه (املر�سوم الرئا�سي) ولنعمل جاهدين
لتحقيق هدفنا الذي جئنا من اجله».
ويف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س قال
الدروبي ان «مر�سوم العفو الذي �صدر بهذا
التوقيت هدفه الت�شوي�ش على م�ؤمتر انطاليا
وقد يكون اال�سد ظن ان هذا القرار ميكن ان
ميثل ر�شوة لالخوان او غريهم».
وع��ن امكانية احل���وار م��ع ال��ن��ظ��ام ،قال
الدروبي «قبل اي حوار على الرئي�س ال�سوري
ان ي��ف��رج ع��ن جميع املعتقلني وان يعيد
ال�شبيحة واالمن واجلي�ش اىل ثكناتهم وان
ي�سمح بالتظاهرات ال�سلمية وان يعتذر من
ذوي ال�شهداء ،فاذا قبلوا اعتذاره ننظر يف
م�سالة امل�شاركة يف طاولة م�ستديرة».
م��ن جهته ق��ال عبد ال���رزاق عيد رئي�س

املجل�س الوطني العالن دم�شق يف املهجر ان
هذا امل�ؤمتر هو «اح��دى املحطات التاريخية
يف معركة ال�شعب ال�سوري من اج��ل حتقيق
ا�ستقالله الثاين احلقيقي».
وا���ض��اف ان «النظام ال يقدم اي تدابري
ثقة رغم كل ما يدعيه عن احلوار وال حوار
معه اال بعد توقف املذابح» .واكد ان «ال�شعب
يريد ا�سقاط النظام».
و�شدد عيد من جهة ثانية على ان هذا
امل ��ؤمت��ر «ل���ن ي��ك��ون اك�ث�ر م��ن ���ص��دى ل�صوت
الثورة يف الداخل املعلنة على كافة الرتاب
الوطني».
وج���رى امل ��ؤمت��ر و���س��ط اج���واء حما�سية
حيث كانت كلمات اخلطباء تقاطع دائما
بهتافات من قبل احل�ضور مثل «واحد واحد
واحد ال�شعب ال�سوري واحد» و»ال�شعب يريد
ا�سقاط النظام» و»يا ب�شار ما منحبك ارحل
عنا انت وحزبك» و»ا�سالم وم�سيحيي كلنا
بدنا حرية».
كما توزعت يف قاعة امل�ؤمتر �صور عمالقة
لقتلى �سقطوا يف مدن �سورية عدة خ�صو�صا يف
درعا ،وجثثهم ملطخة بالدماء.
وكان امل�س�ؤول االعالمي يف امل�ؤمتر ال�شاب
حممد دغم�ش ( 25عاما) افتتح اعماله نحو
ال�ساعة  6,30( 9,30ت��غ) فان�شد اجلميع
الن�شيد الوطني ال�سوري ثم وقفوا دقيقة
�صمت حدادا على «ارواح �شهداء الثورة».
والقى رجل االعمال غ�سان عبود �صاحب
قناة اورينت كلمة ترحيبية اعلن فيها ان
«ق��رارن��ا ان ننبذ ك��ل اخل�لاف��ات الننا نريد
الو�صول اىل وطن كرمي».

من جهته ،اكد ال�شيخ حممد مراد اخلزنوي
ابن العالمة الكردي حممد مع�شوق اخلزنوي
ان «م��ا نطمح اىل حتقيقه مطلب �شرعي
وم�ساندتكم للثورة ام��ر �شرعي لكن ه��ذا ال
يعني اننا نبغي اقامة امارة ا�سالمية».
وا�ضاف و�سط ت�صفيق احل�ضور «ندعو اىل
دولة القانون ودولة دميوقراطية ليربالية
علمانية على ا�سا�س ف�صل الدين عن الدولة
ولي�س معاداة الدولة للدين».
اما فرا�س الغنام ( 19عاما) الناطق با�سم
ائتالف �صفحات الثورة ال�سورية �ضد نظام
اال�سد على الفي�سبوك ،فقال «ل�سنا ابطال
امل��ع��ارك .ابطال املعركة يف ال��داخ��ل ()...
وال نتبع الي جهة وال الي جماعة وال لأي
حزب».
كما القى �ضياء الدين دغم�ش الناطق با�سم
«�شباب التعبئة» كلمة ،وهو احد النا�شطني يف
الداخل الذين خرجوا قبل اي��ام من �سوريا
للم�شاركة يف اعمال امل�ؤمتر.
والقى �صالح بدر الدين كلمة با�سم «االكراد
االحرار» و�سط هتافات الكثري من امل�شاركني
االكراد الذين كانوا يهتفون «ازادي» اي كلمة
احلرية بالرتكية.
وق���ال ان «ه���ذه االن��ت��ف��ا���ض��ة ه��ي م�صدر
ال�شرعية الوطنية يف هذه املرحلة �سنعمل
على دعمها ملا ي�ؤمن ا�ستمرايتها ونلتزم بارادة
�شعبنا يف الداخل من دون ادع��اء متثيله ال
�سيا�سيا وال ر�سميا او الو�صاية عليه».
وخ��ت��م ك��ل��م��ت��ه ب��ال��ق��ول «ن��ع��م��ل جميعا
على حتقيق الهدف اال�سا�سي وه��و ا�سقاط
النظام».

كما القى ال�شيخ عبد االل��ه ثامر طراد
امللحم من م�شايخ ع�شرية العنزة كلمة.
وجتمع ب�ضعة متظاهرين يرفعون �صور
الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد ام��ام مدخل
الفندق ال��ذي يعقد فيه امل ��ؤمت��ر ،كما قال
م�صور لوكالة فران�س بر�س ،فقامت ال�شرطة
بابعادهم.
وك��ان اال�سد اعلن م�ساء الثالثاء ع�شية
ب���دء امل���ؤمت��ر ع��ف��وا ع��ام��ا ي�شمل االخ���وان
امل�سلمني واملعتقلني ال�سيا�سيني حتى تاريخ
�صدوره ،لكن املعار�ضة املجتمعة يف انطاليا
�سارعت اىل الت�شكيك به العتباره «غري كاف»
و»جاء مت�أخرا».
وبعد نحو �شهرين ون�صف ال�شهر على اندالع
احلركة االحتجاجية الوا�سعة يف �سوريا �ضد
نظام اال�سد ،تنطلق اعمال هذا امل�ؤمتر بهدف
«بحث �سبل دعم الثورة ال�سورية يف الداخل
وت��أم�ين ا�ستمرارها» ،كما ق��ال ممثلون عن
خمتلف االطراف امل�شاركة.
واللقاء ال��ذي يعقد حت��ت ا�سم «امل�ؤمتر
ال�سوري للتغيري» هو امل��ؤمت��ر االول الفعلي
للمعار�ضة ال�سورية منذ ان���دالع احلركة

اجلزائر تتهم اللوبي املغربي بتلفيق تهم �إر�سال مرتزقة �إىل ليبيا
اتهم رئي�س ال���وزراء اجل��زائ��ري �أحمد
�أويحيى احلكومة املغربية بالعمل على
توريط اجلزائر يف ق�ضية �إر�سال املرتزقة
�إىل ليبيا لدعم نظام العقيد معمر القذايف
املتهاوي.
وق��ال �أويحيى ،يف م�ؤمتر �صحايف عقده
الأح��د يف العا�صمة اجلزائرية� ،إن بالده
�سجلت ت�صريحات يف الوكالة الر�سمية
املغربية وحتركات «للوبي الر�سمي املغربي»
ع��ل��ى ح���د ق���ول���ه ,يف ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية تهدف �إىل توريط اجلزائر يف
ق�ضية �إر�سال املرتزقة وال�سالح �إىل ليبيا
معتربا �أن «مثل هذه الأ�شياء لي�ست عامل
م�ساعد لفتح احلدود».
وب�ش�أن فتح احل��دود الربية املغلقة من
جانب اجلزائر مع املغرب منذ العام ،1994
�أكد �أويحيى �أنه «لي�س هناك �أي �شيء مربمج
الآن لكنه قد يحدث يوما ما».
يف امل��ق��اب��ل اع��ت�بر رئ��ي�����س ال�����وزراء �أن
اجلزائر «لي�س لديها �أي خالف مع املغرب»،
م�شريا �إىل �أن امل��ب��ادالت ال��ت��ج��اري��ة بني

البلدين «مهمة ج��دا» باعتبار �أن املغرب
ي�صنف يف املركز الأول �إفريقيا من حيث
املبادالت مع اجلزائر.
من جانبه نفى الدكتور منار ال�سليمي
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف الرباط االتهامات

املوجهة لبالده واعتربها ادعاءات باطلة ال
�أ�سا�س لها من ال�صحة و�أ�ضاف �أن اجلزائر
اختارت هذا التوقيت لبث هذه الت�صريحات
لأنها �أ�صبحت تعلم �أن القذايف انتهى.
وك��ان الرئي�س اجل��زائ��ري عبد العزيز

بوتفليقة اعترب ال�شهر املا�ضي �أن النزاع
يف ال�صحراء الغربية ال��ذي يعترب �أ�سا�س
اخلالف بني البلدين لتباين املواقف بينهما
ح��ول طريقة �إي��ج��اد حل له «يعد م�شكال
�أمميا» ،يف �إ�شارة �إىل �أن الق�ضية بيد هيئة
الأمم املتحدة ولي�س بيد اجلزائر كما يقول
املغرب.
وكانت اجلزائر �أغلقت حدودها الربية
مع املغرب العام  1994ردا على فر�ض ت�أ�شرية
الدخول على اجلزائريني واتهام املخابرات
اجلزائرية بال�ضلوع يف العام نف�سه بتفجري
فندق مبدينة مراك�ش راح �ضحيته �سائحون
ا�سبان.
وترف�ض اجلزائر فتح احل��دود رغم �أن
املغرب بادر �إىل �إلغاء فر�ض الت�أ�شرية على
اجل��زائ��ري�ين ال��ع��ام  ،2005وت��رب��ط ذلك
بحل حزمة من الق�ضايا العالقة مع املغرب
بينها التن�سيق الأمني يف املنطقة احلدودية
وحم��ارب��ة التهريب وامل��خ��درات والهجرة
ال�سرية.

حوامتة :الثورات واالنتفا�ضات واملظاهرات يف امل�شرق واملغرب العربي ثورات اخلال�ص من اال�ستبداد

عقدت الإذاعة امل�صرية حوار ًا مو�سع ًا مع ال�سيد
نايف حوامتة الأمني العام للجبهة الدميقراطية
لتحرير فل�سطني.
حوامتة �أك��د �أن انت�صار ث��ورة  25يناير على
نظام اال�ستبداد ميثل مرحلة ث��وري��ة جديدة
يف م�صر ،وال�صراع يدور الآن نحو الدميقراطية
ال�شاملة ،د�ستور دميقراطي جديد ي�ضمن امل�ساواة
يف امل��واط��ن��ة ب���دون متييز يف ال��ع��رق واجلن�س
والطائفة واملذهب ،امل�ساواة بني الرجل واملر�أة،
والعدالة االجتماعية.
و�أ���ش��ار �إىل خطط و�أع��م��ال ال��ث��ورة امل�ضادة
اجل��اري��ة على ي��د ال��ق��وى ال��ق��دمي��ة والأح����زاب
اليمينية امل�صرية لتطويق ال��ق��وى ال�شبابية
واالجتماعية اجل��دي��دة �صانعة ال��ث��ورة .وح ّيا

«جمعة �إح��ي��اء ال��ث��ورة وت�صحيح امل�سار» مبئات
الأل��وف يف ميدان التحرير � 27أيار/مايو تلبية
لدعوة «ائتالف �شباب الثورة وحركة � 6إبريل
ال�شبابية».
و�أك���د ح��وامت��ة �أن زل���زال امل��رح��ل��ة الثورية
اجل��دي��دة بعد انت�صار ث��ورت��ي تون�س وم�صر ال
ميكن �أن تفر منه �أي دولة عربية لإنهاء ع�صر
اال�ستبداد الداخلي ،واالنتقال �إىل التحوالت
الدميقراطية ال�شاملة ،د�ساتري دميقراطية
جديدة ،والعدالة االجتماعية.
و�أ�شار �إىل الثورات واالنتفا�ضات اجلارية يف
عديد الأقطار العربية ،املظاهرات واالحتجاجات
ال��داع��ي��ة ل�ل�إ���ص�لاح ال��دمي��ق��راط��ي ال�سيا�سي
واالجتماعي ال�شامل يف امل�شرق واملغرب العربي.

االحتجاجية يف منت�صف اذار/مار�س املا�ضي
يف �سوريا.
جلنة حوار
توقع م�صدر مطلع �أن ي�صدر رئي�س الوزراء
ال�سوري الدكتور ع��ادل �سفر خ�لال الأي��ام
القليلة القادمة قرارا يق�ضي بت�شكيل جلنة
م��ن ذوي ال��ك��ف��اءة واخل�ب�رة ت��ق��وم باعداد
م�شروع قانون للأحزاب.
وق���ال امل�����ص��در ف��ى ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ايف ان
احل��ك��وم��ة تعكف حاليا على ب��ل��ورة ر�ؤي��ة
متكاملة ت�ترج��م توجهات برنامج عملية
اال���ص�لاح ال�سيا�سي ال���ذي �أعلنت عنه من
قبل مو�ضحا ان م�شروع قانون الأحزاب بعد
اجن��ازه �سيعر�ض على املواطنني عرب و�سائل
االع�لام الب��داء مالحظاتهم ومقرتحاتهم
حوله بهدف اغنائه وتطويره وا�ستكمال
�صياغته مبا يعزز عملية البناء الدميقراطي
ويلبي تطلعات ال�سوريني.
وكانت احلكومة ال�سورية قد ا�ستطلعت
خ�لال اال���س��ب��وع اجل���اري �آراء ومالحظات
املواطنني على قانون االنتخابات اجلديد.

الإمارات تدعو
الأطراف اليمنية
�إىل التهدئة واحرتام
النظام والقانون

ا�ستقبل ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير
اخل��ارج��ي��ة الإم���ارات���ي يف مكتبه م�ساء معايل
الدكتور �أبوبكر القربي وزير اخلارجية اليمني.
وا�ستمع وزير اخلاريجية الإماراتي من نظريه
اليمني اىل �شرح مف�صل عن الأو�ضاع الراهنة يف
اليمن.
واكد عبداهلل بن زايد حر�ص دولة الإمارات
على ا�ستقرار اليمن ووحدته و�أهمية الو�صول
اىل ات��ف��اق ب�ين كافة �أط���راف املجتمع اليمني
م�شريا يف ه��ذا ال�صدد �إىل جهود دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية يف دع��م اليمن
وا�ستقراره.ونقلت وكالة �أن��ب��اء الإم���ارات عن
عبداهلل بن زايد قوله «�إنه انطالقا من حر�ص
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة على ا�ستتباب
الأمن واال�ستقرار يف جمهورية اليمن ال�شقيقة
ف�إنها تدعو كافة الأط��راف �إىل التهدئة وعدم
االجن��راف اىل العنف واالع��ت��داء على االفراد
وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة وحم��اول��ة اال�ستيالء عليها
واحرتام النظام والقانون «.واكد يف الوقت ذاته
على اح�ترام حق املواطنني بالتعبري عن الر�أي
والن�شاط ال�سيا�سي ال�سلمي.
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بريطانيا حتقق يف ر�شى مل�س�ؤولني �سعوديني لقاء عقد ت�سلح
لندن -
يحقق مكتب التحقيق يف ق�ضايا
الف�ساد امل��ايل اخلطرية الربيطاين
يف مزاعم عن �أن جمموعة «�إي.ايه
دي.ا�س» الدفاعية الأوروبية قدمت
ر�شى مل�س�ؤولني �سعوديني للفوز بعقد
ات�صاالت قيمته  3.3مليار دوالر.
وتركز التحقيق على عقد فازت
ب��ه �شركة «ج��ي.ب��ي.ت��ي �سب�شيال
بروجكت مندجمنت» لتقدمي خدمات
االت�����ص��االت و���ش��ب��ك��ات الكمبيوتر
الداخلية للحر�س الوطني ال�سعودي
الذي يحمي اال�سرة احلاكمة.
وقال م�صدر مقرب من التحقيقات
«�إن����ه «ال��ع��ق��د» ه��و ال��ق�����ض��ي��ة التي
يحقق فيما املكتب لكنه حاول ابقاء
الأم��ر طي الكتمان ب�سبب ح�سا�سية
الق�ضية».

و���ش��رك��ة «ج��ي.ب��ي.ت��ي �سب�شيال
ب��روج��ك��ت م��ن��دج��م��ن��ت» ه��ي وح��دة
تابعة ل�شركة باراديجم �سرفي�سيز
ال��ت��اب��ع��ة ب��دوره��ا لأ���س�تري��وم ذراع
الأق���م���ار ال�صناعية يف «�إي.اي�����ه.
دي.ا�س».
وق���ال متحدث با�سم «�إي.اي����ه.
دي.ا�������س» «ه��ن��اك م��زاع��م معينة
ويجري التحقيق فيها».
وارت��ف��ع �سهم «�إي.اي���ه.دي.ا����س»
 1.8باملئة �إىل  22.83يورو بحلول
ال�ساعة  0852بتوقيت جرينت�ش
وك��ان قد �صعد مبقدار رب��ع قيمتهحتى الآن ه��ذا ال��ع��ام -لتبلغ قيمة
ال�شركة نحو  26مليار دوالر.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن املزاعم ظهرت
خ�ل�ال اج�����راءات حمكمة عمالية
واورده�����ا م��وظ��ف ���س��اب��ق يف «ج��ي.
بي.تي» قال �إن امل�س�ؤولني ال�سعوديني

ح�����ص��ل��وا ع��ل��ى ����س���ي���ارات ف��اخ��رة
وجموهرات ومبالغ �ضخمة من املال
عن طريق و�سطاء.
واملزاعم ت�شبه تلك التي يجري
ال��ت��ح��ق��ي��ق ب�����ش ��أن��ه��ا يف بريطانيا
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة يف �صفقات
بني �شركة «ب��ي.اي��ه�.إي �سي�ستمز»
الدفاعية الربيطانية وال�سعودية.
و�أغ���ل���ق امل��ك��ت��ب يف ع����ام 2006
حتقيقا يف مزاعم ب�أن «بي.ايه�.إي»
دفعت ر�شى مل�س�ؤولني �سعوديني لإبرام
�صفقة �سالح قيمتها  40مليار جنيه
ا�سرتليني « 66مليار دوالر» م�شريا
�إىل احل��اج��ة �إىل «ح��م��اي��ة الأم���ن
القومي والدويل».
وقالت «بي.ايه�.إي» العام املا�ضي
�إنها �ستدفع غرامات قيمتها نحو 450
مليون دوالر يف امريكا وبريطانيا يف
�أعقاب حتقيقات مطولة يف ق�ضايا

ف�ساد يف �صفقات دفاعية مع ال�سعودية
وتنزانيا وال�سويد وجمهورية الت�شيك
واملجر.
و�سيبد�أ العمل بقوانني بريطانية
م�����ش��ددة ملكافحة ال��ف�����س��اد تخ�شى
ال�شركات �أن تعر�ضها لغرامات غري
حم��دودة يف يوليو متوز املقبل لكنها
لن ت�شمل �سوى اجلرائم التي ترتكب
بعد هذا املوعد.
ومبوجب القانون تواجه ال�شركات
ذات امل�صالح يف بريطانيا غرامات
غري حمدودة �إذا مل تتمكن من �إظهار
انها اتخذت االجراءات الكافية ملنع
الر�شى« .رويرتز»

كيلنتون  :تعذيب حمزة اخلطيب دليل على االنهيار التام

حمزة اخلطيب
 اعتربت وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالريكلينتون فجر االربعاء ان تعذيب الطفل ال�سوري
حمزة اخلطيب دليال على �أن احلكومة ال�سورية
ال تهتم على الإط�لاق باالن�صات ل�شعبها.وقالت
كلينتون اي�ضا لل�صحفيني انه يوما بعد يوم ي�صبح

موقف احلكومة ال�سورية �أقل قابلية لال�ستمرار.
وقالت كلينتون يف م�ؤمتر �صحفي عقدته مع وزير
خارجية كولومبيا «اين اعتقد �أن ما يرمز �إليه ذلك
يف نظر كثري من ال�سوريني هو االنهيار التام لأي
جهد من جانب احلكومة ال�سورية للعمل مع �شعبها
واال�صغاء �إليه».
و�أ�ضافت قولها «ال ي�سعني �إال الأمل �أال يكون هذا

بتهم بالتحري�ض على قتل
املتظاهرين والف�ساد املايل

حم��اك��م��ة م��ب��ارك
وجنليه ت��ب��د�أ يف 3
�أغ�سط�سب�شرمال�شيخ
www.ghorbanews.com

ال�صبي قد مات �سدى و�أن تكف احلكومة ال�سورية
عن الوح�شية وتبد�أ االنتقال اىل الدميقراطية
احلقة».
وقالت كلينتون «الرئي�س اال�سد  ...مل ي�أمر
بانهاء العنف يف حق �شعبه ومل ي�شارك جديا يف اي
نوع من جهود الإ�صالح».
وم�ضت تقول «انه مع مرور كل يوم ي�صبح موقف
احلكومة ال�سورية �أقل قابلة لال�ستمرار ومطالب
ال�شعب ال�سوري من �أجل التغيري �أ�شد قوة».
و�أث��ار فيديو الطفل حمزة اخلطيب الذي ن�شر
على موقع اليوتيوب ردود فعل م�ستنكرة ب�سبب
ب�شاعة التعذيب الذي تعر�ض له الطفل على ايدي
اجهزة امن نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد.
ويو�ضح الفيديو م�شهدا لل�شهيد حمزة على
اخلطيب والذي يبلغ من العمر  13عام ًا ،و قتل يف
بلدة اجليزة مبحافظة درع��ا جنوبي �سوريا �إثر
خروجه يف مظاهرة لفك احل�صار عن �أبناء درعا
فتم اعتقاله وتعذيبه بطرق ب�شعة.
ك��م��ا ظ��ه��ر ع��ل��ى ج��ث��م��ان ال�شهيد ح��م��زة �آث���ار
الر�صا�ص يف ذراعه و�صدره ويف بطنه ،وكدمات يف
وجهه ويف قدميه كما ي�ؤكد اقاربه ان اجهزة اال�سد
قتلته بعد ان قطعت ع�ضوه التنا�سلي وعذبته .

ي��ا ( ���س��ج��ان ) ان���ا م��ث��ل��ك ان�����س��ان
خالد الك�سا�سبه
يف االردن كل يوم جوع  ،ويف االردن كل يوم الرجال مقهورين  ،ال
دواء يجلبونه لالطفال وال ماء �صالح لل�شرب او حتى لالغت�سال وال
حلمة الهل الدار.
�أيا �سجان اعلم انك ال ت�ستطيع ان متنحني النفط والذهب ولكن
اتركني ال تنف�س قليال  ،اعطني بع�ضا من االك�سجني  ،امنحني بع�ض
خريات حاكورة الدار .
�أيا �سجان يا واهب القمع والقهر واخلذالن  ،يا حاجرا على العقل
والل�سان ،افتح طاقة ال�سجن قليال فانا وال�سجناء نرنو ل (ال�شم�س)
يف النهار ونبحث عن قمر ي�ضي لياليناوظلمنا وظلمتنا .
�أي��ا �سجان كل وا���ش��رب ما م�ل�أت ايديك واي��دي ب�لادي وجيوب
فقرائي ولكن امنحني (ف�ضلة )مائدتك ،امنحني بع�ض اللحم او
العظم ،امنحني القليل فانا اعتدت على القليل .
ب�ل�ادي (ال��ت��اري��خ) موغلة عمرها م��ن عمر ال��ب�تراء  ،وب�لاي
(ال�سيا�سة) هرمة عمرها قارب الت�سعني  ،وبالدي(امل�ستقلة)احتفلت
بعيدها الثالث وال�ستني  ،وبالدي(الفا�سدة)بدات منذ بدء اخللق.
يف بالدي الدعوة عامة للجميع لالبداع لكن اجلوائز غري جمانية
 ،كل جائزة لها ثمن والفائزون دوما من الو�صوليني املنافقني.
ايا �سجان امنحني بع�ضا من الهواء فاالوك�سجني يكاد ينفذ من
�صدري ،امنح اطفال هذا ال�شعب مراجيح العيد ،وامنح الفقراء حلم
العيد  ،امنحني بع�ضا من حياة ،امنحني تذكرة �سفر لعامل احلرية
او تا�شرية هروب من البط�ش  ،امنحني وجبة غداء وهبوط امن
لطائرة الوطن .
ال متت�ص احلرب من قلمي ،ال ت�سمح لهم ان( يفطعوا) قلمي  ،ابعد
(ممحاتك) عن دفرتي  ،فكتابي مقد�س ا�سمه احلرية  ،ال ترتكني يف
مهجعي وحيدا  ،ال ترتكني يف عنربي وحيدا .
يا �سجان (و�صفي) كان وكان وكان ،ومثله �سنكون ونكون ونكون فال
تطلق علينا الر�صا�ص  ،وال متحينا مثل الر�صا�ص النك لن تقتل فينا
مهما فعلت الروح والل�سان .
يف بلدي ال�شعب ا�ضحى مثل جماهري ال�سينما �صامت �،صامت
�،صامت ي�شرب البب�سي وياكل (الف�شار) لكنه ال يجرو على الكالم ،
يتابع الفيلم الدرامي احلزين فيبكي وي�ضحك ويبكي .
يف بلدي النا�س ق�سمان :واح��د يجوع ويكابر ،وواح��د ي�سرق
ويجاهر ،والرافعات يف بلدي ان مل تكن ايلة لل�سقوط فانها ال
حتمل بيوت ال�شعر خا�صتنا وال بيوت الطني خا�صتنا امنا لناطحات
ال�سحاب .
يا �سجان انت مثلي وانا مثلك ،انا مثلك خلقت من تراب ،وانا مثلك
من الرتاب اعود اىل الرتاب  ،انا مثلك ان�سان  ،وامام رب اخللق اكون
انا ان�سان وانت مثلي جمرد ان�سان  ،لذا ال اعبد ال�سجان الن كل من
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام .
يا �سجان جنازيرك تخنقني وزنازينك تقتلني �سجني يكرب ويكرب
ولكنه رغم ذلك مل بعد يت�سع ل�ستة ماليني ان�سان  ،فاملاء ال يكفي
والهواء ال يكفي و ال الطعام .
ي��ا �سجان ال�����ش��وارع يف ب�لادي تخنقني ومم��ار���س��ات ال�سيا�سيني
الو�صولني تخنقني  ،وكتابات املنافقني تقتلني ،امنحني ان�سولني
للحياة ،امنحني حياه احلرية واملواطنة � ،ضمني اىل الوطن  ،اعدين
اىل الوطن ،اعد الوطن ايل .

ح��ددت حمكمة جنايات �شمال
القاهرة الثالث من �آب�/أغ�سط�س
املقبل موعد ًا لبدء حماكمة الرئي�س
ال�����س��اب��ق ح�سني م��ب��ارك وجنليه
ع�لاء وج��م��ال ،بعد �أن وجهت لهم
النيابة تهما بالتحري�ض على قتل
املتظاهرين وبالف�ساد املايل ،بح�سب
م�صدر ق�ضائي.

و�سيرت�أ�س املحكمة
القا�ضي �أحمد رفعت.

و�سيحاكم غيابيا يف نف�س الق�ضية
رجل الأعمال الهارب ح�سني كمال
الديب يعد من �أق��رب املقربني �إىل
�أ�سرة مبارك.
ون��ق��ل��ت ���ص��ح��ي��ف��ة «االه������رام»
امل�صرية عن م�صدر ق�ضائي م�س�ؤول،
الأربعاء � ،2011-6-1إن «حماكمة
الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك
�سوف تتم وقائعها مبدينة �شرم
ال�شيخ ولي�س بالقاهرة».
وب���رر ذل���ك ب��ال��ق��ول �إن «كافة
ال��ت��ق��اري��ر الأم��ن��ي��ة ان��ت��ه��ت �إىل
�صعوبة �إجرائها داخ��ل العا�صمة
ب�سبب امل��خ��اوف م��ن ث���ورة غ�ضب

بني املواطنني يف حالة قدومه �إىل
القاهرة خا�صة �أن م�شاعر الكراهية
�ضد مبارك تزداد يوما بعد يوم».
ووف��ق��ا للقانون امل�����ص��ري ،يحق
للمحكمة �أن حتدد مكان انعقادها
خ�صو�صا �إذا ك��ان ذل��ك لأ�سباب

�أمنية.
و�سيواجه الرئي�س ال�سابق تهمة
القتل العمد وال�����ش��روع يف القتل
للثوار ،وا�ستغالل النفوذ والإ�ضرار
امل������ادي ل��ل��م��ال ال���ع���ام وال�ت�رب���ح،
واال����ش�ت�راك م��ع ح�سني ���س��امل ،يف

احل�صول على عموالت من �صفقة
ت�صدير ال��غ��از لإ���س��رائ��ي��ل .فيما
يواجه ابناه تهم الرتبح واال�ستيالء
على املال العام عن طريق ا�ستغالل
من�صب والدهما

�أخبار العرب
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اللوبي العربي

�صبحي غندور -وا�شنطن
هناك خ�صو�صية تتّ�صف بها اجلالية العربية يف
�أمريكا :ف�أفراد اجلالية هم �أبناء ثقافة واح��دة لكن
ينتمون �إىل دول و�أوط���ان متعددة ،ي�أتون �إىل �أمريكا
التي هي وطن وبلد واحد لكن يقوم على �أ�صول ثقافية
متعدّ دة.
ولهذه اخل�صو�صية انعكا�سات مهمة ج��د ًا على واقع
ودور العرب يف �أمريكا .ف ُهم بنظر املجتمع الأمريكي –
وحتى املنطقة العربية« -جالية واح��دة» بينما واقع
الأم��ر �أنّهم يتوزّعون على «جاليات» عربية .وتن�شط
غالبية اجلمعيات من خالل ت�سميات خا�صة بالأوطان،
بل بع�ضها يح�صر انتماءه يف �أط��ر مناطقية من داخل
البلدان العربية .وقد �أ ّدت هذه اخل�صو�صية �إىل كثري
من املع�ضالت يف دور العرب على ال�ساحة الأمريكية.
فالت�سمية النظرية هي :جالية عربية ،بينما الواقع
ال��ع��م��ل��ي يف معظمه ه��و ت��ع��دّ د وان��ق�����س��ام ع��ل��ى ح�سب
اخل�صو�صيات الوطنية �أو املناطقية �أو الطائفية �أحيان ًا،
ً
إ�ضافة طبع ًا لل�صراعات ال�سيا�سية التي تظهر بني احلني
�
والآخر.
�أ ّم���ا بالن�سبة لثقل ال��ع��رب يف �أم�يرك��ا ،ف����إنّ عددهم
ً
ن�سبة �إىل ع��دد ال�سكان
ال يتجاوز ال��واح��د يف امل��ائ��ة
الأمريكيني .هناك �أكرث من  300مليون �أمريكي منهم
ح��وايل  3ماليني عربي ،فواحد باملائة من ال�سكان ال
يغيرّ ون كثري ًا من واق��ع احل��ال ،و�إن ك��ان ع��دد كبري من
�أف��راد اجلالية هم �أ�صحاب كفاءات مهنية مهمة .لكن
مما
هذه الكفاءات العربية هي يف حالة عمل فردي �أكرث ّ
هو عمل جماعي منظم .هناك ظواهر حركية منظمة
�أحيان ًا ،لها ت�أثري مو�ضعي مرتبط بزمان ومكان حمدّ دين،
كحالة دع��م ع��دد من املر�شحني العرب يف االنتخابات
الأمريكية ،لكن تر�شيح �أ�سماء عربية ال يعني بال�ضرورة
�أنّها �ستكون من م�ؤيدي الق�ضايا العربية.

مقارنة بني حالة العرب يف
�أمريكا وحالة اليهود الأمريكيني
تتكرر �أحيان ًا يف الإعالم العربي
هي مقارنة خاطئة
ّ
والفكر ال�سيا�سي العربي ،وهي مقارنة حالة العرب يف
�أمريكا بحالة اليهود الأمريكيني. فالواقع �أنّ «العرب
الأمريكيني» هم حالة جديدة يف �أمريكا خمتلفة متام ًا
عن احلالة اليهودية. العرب جاءوا لأمريكا كمهاجرين
حديث ًا من �أوطان متعدّ دة �إىل وطن جديد، بينما اليهود
يف �أمريكا هم مواطنون �أمريكيون �ساهموا ب�إقامة وطن
(�إ�سرائيل) يف قلب املنطقة العربية، �أي عك�س احلالة
العربية والإ�سالمية الأمريكية وما فيها من م�شكلة �ضعف
االندماج مع املجتمع الأمريكي.
حالة العرب يف �أمريكا خمتلفة �أي�ضا من حيث الأو�ضاع
ري منهم �أت��وا مهاجرين
ال�سيا�سية واالجتماعية، فكث ٌ
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لأ�سباب �سيا�سية واقت�صادية ،و�أحيان ًا �أمنية تعي�شها
مما ي�ؤثر على نوع العالقة بني العربي
املنطقة العربية ّ ،
يف �أمريكا وبني املنطقة العربية  .بينما حالة العالقة
بني اليهود الأمريكيني و�إ�سرائيل هي حالة من �شارك يف
املهجر) منها.
بناء هذه الدولة ولي�س املهاجر (�أو ّ
�أي�ض ًا ،لي�س هناك حالة تناف�س مو�ضوعي على املجتمع
الأمريكي. فلي�س هناك م�ؤ�س�سات ر�سمية �أو �إعالمية
�أمريكية حمايدة تتناف�س عليها اجلالية العربية مع
اجلالية اليهودية ،وه��ذا ب��ذات��ه يجعل املقارنة غري
عادلة.
�إنّ اللوبي الإ�سرائيلي يف �أمريكا يتعامل مع عالقة
واح���دة خا�صة ه��ي عالقة �إ�سرائيل ب�أمريكا ،بينما
تتعامل امل�ؤ�س�سات العربية-الأمريكية مع عالقات عربية
مت�شعبة وخمتلفة بني �أكرث من ع�شرين دولة عربية وبني
الواليات املتحدة.
�إنّ العرب الأمريكيني يتعاملون مع واقع عربي جمزّ �أ
بينما ي��داف��ع اللوبي الإ�سرائيلي ع��ن كيان واح��د هو
�إ�سرائيل.
من ناحية �أخرى ،ف�إنّ للعرب الأمريكيني �أزمة حتديد
الهو ّية وم�شكلة �ضعف التجربة ال�سيا�سية ،وهي م�شكلة
ال يعانيها اليهود الأمريكيو ن. لقد جاء العرب �إىل �أمريكا
من �أوطان متعددة ومن بالد ما زالت الدميقراطية فيها
جتربة حمدودة� ،إ�ضافة �إىل �آثار ال�صراعات املحلية يف
بلدان عربية على م�س�ألة الهو ّية العربية امل�شرتكة.
املهم التمييز بني ح��االتٍ ثالث خمتلفة:
�أي�ض ًا ،من ّ
فهناك «�أمريكيون ع��رب» ،وه��م �أب��ن��اء اجليل املهاجر
الأول، و»عرب �أمريكيون» وهم الأجيال التالية التي مل
تذب متام ًا بعد يف املجتمع الأمريكي ،لكنها مندجمة فيه
بق ّوة وت�شارك يف العمليات االنتخابية، وهناك «عرب يف
الواليات املتحدة» وه�ؤالء مل ي�صبحوا مواطنني �أمريكيني
بعد. وبينما جن��د �أغ��ل��ب «الأم��ري��ك��ي�ين ال��ع��رب» غري
متوا�صلني مع البالد العربية الأم ،نرى �أنّ الفئة الثالثة
غري متوا�صلة بعمق مع املجتمع الأمريكي نف�سه، ٍّ
ولكل من
هذه الفئات نظرة خمتلفة للحياة الأمريكية ولدورها
يف املجتمع .و�أ�ضيف على ذلك �أي�ض ًا ،تعدّ د االنتماءات
الدينية والطائفية يف اجلالية العربية. فالبع�ض مث ًال
يندفع نحو منظمات دينية وهو ما ي�ستبعد ن�صف اجلالية
العربية .ف�أكرثية اجلالية العربية هي من جذور دينية
م�سيحية بينما �أكرثية اجلالية الإ�سالمية هي من غري
�أ�صول عربية.
�إذنّ  ،كلّما كان هناك طرح لفكر عربي �سليم فيما يتعلق
مب�س�ألة الهوية تعزّ زت معه �إمكانات هذه اجلالية يف �أن
تنجح عملي ًا وتتجاوز كثري ًا من الثغرات.
�أي�ض ًا ،اجلالية العربية يف �أمريكا تعي�ش حمنة ارجتاج
و�ضعف يف الهويتني العربية والأمريكية مع ًا .فاملهاجرون
العرب� ،أينما ُو ِجدوا ،ينتمون عملي ًا �إىل هويتني :هوية
ثم هوية الوطن اجلديد الذي
�أوطانهم العربية الأ�صلية ّ

خا�صة
هاجروا �إليه .وقد تفاعلت يف ال�سنوات الأخريةّ ،
عقب �أحداث � 11سبتمرب  ،2001جملة تط ّورات انعك�ست
�سلبي ًا على الهويتني مع ًا .ففي احلالة الأمريكية �أ�صبح
املواطن الأمريكي ذو الأ�صول العربية مو�ضع ت�شكيك يف
هويته الأمريكية ويف مدى �إخال�صه �أو انتمائه للمجتمع
الأمريكي .وقد عانى الكثري من العرب يف عدّ ة واليات
�أمريكية من هذا ال�شعور ال�سلبي لدى معظم الأمريكيني
حيال كل ما ميتّ ب�صلة �إىل العرب والعروبة والإ�سالم.
�أي�����ض� ًا ،ت��راف��ق م��ع ه��ذا الت�شكيك الأم�يرك��ي ب�ضعف
«الهو ّية الأمريكية» للأمريكيني ذوي الأ�صول العربية،
ت�شكّك ذات��ي ح�صل ويح�صل مع املهاجرين العرب يف
هو ّيتهم الأ�صلية العربية ،وحماولة اال�ستعا�ضة عنها
بهو ّيات فئوية بع�ضها ذو طابع طائفي ومذهبي ،وبع�ضها
الآخر �إثني �أو مناطقي �أو يف �أح�سن احلاالت �إقليمي.
و�إذا كان مر ّد الت�شكيك الأمريكي ب»الهو ّية الأمريكية»
للمهاجرين العرب هو «اجلهل» ،ف�إنّ �سبب ما يحدث من
تراجع و�ضعف يف م�س�ألة «الهو ّية العربية» على اجلانب
الآخر هو طغيان �سمات جمتمع «اجلاهلية» على معظم
املنطقة العربية ،وانعكا�س هذا الأم��ر على �أبنائها يف
الداخل ويف اخلارج.
وعلى الرغم مما حتقق للجالية العربية يف الواليات
املتحدة الأم�يرك��ي��ة م��ن �إجن����ازات يف العقود الثالثة
املا�ضية وظهور العديد من املنظمات الن�شطة التي جعلت
للعرب الأمريكيني �صوت ًا �سيا�سي ًا ُي�س َمع ،ف�إن عمل العرب
الأمريكيني ما زال عاجز ًا عن دخول �أبواب الكونغر�س
املفتوحة الحت�ضان اللوبي الإ�سرائيلي.
فنجاح «اللوبي الإ�سرائيلي» ال يعود �سببه فقط �إىل
خربة اليهود الأمريكيني بالعمل ال�سيا�سي يف �أمريكا منذ
عطاء بالتطوع واملال،
ن�ش�أة الأمة الأمريكية� ،أو �أنهم �أكرث
ً
فالعن�صر املرجح لكفة اللوبي الإ�سرائيلي �إمنا �سببه �أن
ال�سيا�سة الأمريكية نف�سها مل تكن طرف ًا حمايد ًا يتناف�س
عليه العرب من جهة و�إ�سرائيل من جهة �أخرى .ف�أمريكا
�أ�سهمت منذ البداية يف االع�تراف بالكيان الإ�سرائيلي
وزودته وما زالت تزوده بكل �إمكانات التفوق النوعي على
الدول العربية.
ومن املهم ،على اجلانب الر�سمي العربي� ،إعادة النظر
باملقولة التالية�« :أن �أمريكا غري عادلة يف املنطقة لأن
اللوبي الإ�سرائيلي يتحكم يف �سيا�ستها اخلارجية» .بينما
الواقع هو �أن �أمريكا لها م�صاحلها اخلا�صة اال�سرتاتيجية
يف املنطقة ،وقبل وج��ود �إ�سرائيل .وه��ي� ،أي �أمريكا،
ا�ستخدمت الوجود الإ�سرائيلي لتحقيق هذه امل�صالح
الأمريكية مقابل م�ساعدات لإ�سرائيل .ف�أمريكا كانت
حتتاج لإ�سرائيل حيث ال تريد هي � -أو ال ت�ستطيع � -أن
تكون مبا�شرة (�أي مفهوم الوكيل �أو الأج�ير يف ق�ضايا
حمددة .)..فت�صاعد الدعم الأمريكي لإ�سرائيل ارتبط
بت�صاعد ال�سيطرة الأمريكية على املنطقة بعد تقلي�ص
نفوذ الآخرين (احللفاء والأعداء).

***
�إنّ املهاجر العربي احلديث �إىل �أمريكا يجد نف�سه
منتمي ًا �إىل «هويات» مت�صارعة �أحيان ًا ،قد تكون بني
«�أوط��ان» عربية� ،أو اجتاهات �سيا�سية �أو حتى دينية
وطائفية ،وذلك هو انعكا�س ملا هي عليه املنطقة العربية
منذ ح��وايل ثالثني �سنة بعدما كانت الهوية العربية
يف ال�سابق هي الأ�سا�س وراء ت�أ�سي�س جمعيات ومراكز
ت�شجع على الهوية الثقافية امل�شرتكة بني العرب
عربية ّ
املهاجرين.
�إنّ �ضعف الهوية العربية ي�ساهم حتم ًا يف �ضعف
دور اجلالية العربية يف �أمريكا ويف م�س�ؤوليتها عن ن�شر
املعرفة ال�صحيحة بالعرب والإ�سالم وبالق�ضايا العربية.
و»فاقد ال�شيء ال يعطيه» ،وال ميكن �أن ينجح العرب يف
الغرب بن�شر احلقائق عن �أ�صولهم الثقافية القومية
واحل�ضارية الدينية �إذا كانوا هم �أنف�سهم يجهلونها ،بل
ربمّ ا ي�ساهم بع�ضهم من املت�أثّرين �سلب ًا مبا هو �سائد الآن
تطرف باملفاهيم الدينية والإثنية يف ن�شر مزيد من
من ّ
اجلهل يف املجتمعات الغربية ،ويف ت�أجيج امل�شاعر ال�سلبية
بني ال�شرق العربي والإ�سالمي وب�ين الغرب العلماين
وامل�سيحي.
ثم �إنّ انعدام التوافق على «الهوية العربية» لدى
ّ
يتحركون وين�شطون يف �أطر
املهاجرين العرب �سيجعلهم
ّ
فئوية حم��دودة تقللّ من �ش�أنهم وت�أثريهم ،كما تغ�شي
الهم
ب�صريتهم عن �أول��و ّي��ات العمل املطلوب ،فينح�صر ّ
لدى بع�ضهم ب»الآخر» من �أبناء الوطن �أو الدين الواحد
امل�شرتك .ويف الأح���وال ه��ذه ،ال ميكن �أن تكون هناك
جالية عربية واح��دة� ،أو عمل عربي م�شرتك م�ؤثّر يف
عموم املجتمع الأمريكي �أو الغربي عموم ًا.
املالمة هنا ال تقع على املهاجرين العرب �أنف�سهم
وح�سب بل على املناخ االنق�سامي ال�سائد يف معظم البلدان
تفرق
العربية ،وعلى �سيادة الأفكار والت�صريحات التي ّ
توحد .فالفهم اخلاطئ
بني �أبناء املنطقة العربية وال ّ
للعروبة وال��دي��ن ه��و ح��ال��ة مر�ضية قائمة الآن يف
املجتمعات العربية كما هي علّة م�ستدمية يف املجتمعات
الغربية.

ك�����ي�����ف ي�����ت�����ذك�����ر �أه�������������ل ج����������دة �أ��������س�������ام�������ة ب��������ن الدن؟
خا�ص -
يوما ما ،عندما كانا ال ي��زاالن يف املدر�سة ،كان خالد
بطريف يلعب كرة القدم مع ا�سامة بن الدن يف جدة
.
دفع �أح��د العبي الفريق الآخ��ر �أ�سامة ،فما كان من
خالد �إال �أن توجه نحوه ودفعه.
يقول خالد «توقعت �أن ي�شكرين �أ�سامة عندما عدت
�إليه ،لكنه قال يل (لو كنت انتظرت قليال ،كنت �س�أحل
املو�ضوع ب�سالم) ،ك��ان ذل��ك النوع من ال�صبيان �إىل �أن
غريته افغان�ستان».
ن�شا خالد بطريف وا�سامة بن الدن معا يف منطقة �سكنية
هادئة و�سط مدينة جدة.
هدم منزل عائلة بن الدن يف وقت �سابق وبني مكانه
جممع �شقق من �ستة طوابق.
عندما علم �أحد زوار املجمع بتاريخه ،رد قائال �إنه مل
يعلم بذلك «وال �أريد �أن �أعلم».
وقال جار �آخر �إنه ي�شعر بالأ�سف ملقتل بن الدن «لأنه
كان �أخا يف الإ�سالم» ،بينما قال ابن هذا اجلار -وهو يف
العقد الثاين من عمره� -إن بن الدن «�ضحى بنف�سه من
�أجل امل�سلمني ،ال ي�ستحق �أن يقتل».
هناك تعاطف كبري جت��اه بن الدن يف ج��دة ،حيث ال
تزال ت�سكن عائلته املمتدة وحيث مقار رئا�سة غالبية
�أعمالها التجارية.

ويف احدى ليايل جدة� ،أخذ البع�ض يت�ساءلون عما �إذا
كان بن الدن قد قتل بالفعل �أم ال .كان ذلك على كورني�ش
املدينة الطويل املتعرج الذي جتمعت حوله العائالت وهي
ت�ستمتع بالأكل وال�شرب وم�شاهدة �أمواج البحر الأحمر
وهي ترتطم بال�شاطىء.
وقد عربت احدى ال�سيدات ،وكانت ترتدي النقاب ،عن
وجهة نظر الكثريين عندما قالت «لي�س لدينا �أي دليل،
رمبا لفقوا (ق�صة) موته».
غادر بن الدن مدينة جدة يف �أوا�سط عقد الثمانينات
من القرن املا�ضي ملحاربة ال�سوفييت يف افغان�ستان.
ويف اوائ���ل الت�سعينات ع��اد �إىل ال�سعودية والقى
حما�ضرة تنب�أ فيها بغزو الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام
ح�سني للكويت.
وقد �شهد تلك املحا�ضرة جمال خا�شقجي ،الذي �سافر
مع بن الدن كثريا يف افغان�ستان ،و�س�أله بعد ذلك كيف
ميكنه �أن يكون واثقا ب�ش�أن ما �سيحدث يف امل�ستقبل �إىل
هذه الدرجة؟
ويقول خا�شقجي �إن بن الدن رد عليه بتالوة �آية من
القر�آن ت�شري �إىل �أن من «يجاهد» يف �سبيل اهلل ،ف�إن اهلل
�سيدله على الطريق ال�صحيح.
وا�ضاف «مل �أكن مرتاحا جتاه ذلك الأمر .لقد �أعطى
(بن الدن) نف�سه مكان من يقول (�أنا �أرى ا�شياء لأن اهلل
يوجهني نحوها) .وكانت تلك املرة االوىل التي اح�س فيها
ب�أن �أ�سامة بد�أ ي�شعر بت�ضخم الذات».

بعدها فقد خا�شقجي ات�صاله بنب الدن يف منت�صف
الت�سعينيات ،كما فقد بطريف رفيق طفولة بن الدن تلك
ال�صلة يف �أوائل الت�سعينات ،حيث رف�ض االثنان الأفكار
التي تبناها متاما.
وعلى الرغم من مرور عدة �سنوات منذ �آخر مرة ر�أوا
فيها بن الدن ،لكن كالهما �شعر باحلزن ملقتله يف غارة
�أمريكية يف باك�ستان.
ويعتقد بطريف �أنه كان على القوات الأمريكية حماولة
اعتقال بن الدن ال قتله ،ويف حال ف�شلوا يف ذلك كان عليهم
�أن يدفنوه ب�صورة منا�سبة.
وي�ضيف «ك��ان بامكانهم عر�ض �شريط فيديو لرجل
دين م�سلم ي�ؤدي �صالة منا�سبة(�صالة اجلنازة) ،ومن ثم
يدفن على الأر�ض دون �أن يك�شف عن املكان .لو فعلوا ذلك
لتجنبوا كل اجلدال».
�أم��ا خا�شقجي في�شري �إىل �أن مقتل بن الدن ج��اء يف
الوقت ال��ذي ت�شهد فيه املنطقة العربية «جي�شان» ،يف
�إ�شارة �إىل الثورات العربية.
يقول خا�شقجي �إن «تنظيم بن الدن و�أفكاره و�آرا�ؤه
و�صلت �إىل طريق م�سدود» ،م�ضيفا «لقد �سقطت جميعها يف
ميدان التحرير ،كان ميكن �أن يفعل �أف�ضل من ذلك لنف�سه
وعائلته ودينه �إذا ظل معتدال».
وك��ان��ت احلكومة اكتفت بالقول ،ردا على مقتل بن
الدن� ،إنها ت�أمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ت�سهيل اجلهود الدولية
ملحاربة الإرهاب
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هل ميكن ان ت�صبح فل�سطني ع�ضوا يف االمم املتحدة؟
قالت جامعة ال��دول العربية انها �ست�سعى اىل ع�ضوية كاملة لدولة
فل�سطينية يف االمم املتحدة تقام على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
وتكون القد�س ال�شرقية عا�صمة لها متجاهلة معار�ضة وا�شنطن وا�سرائيل.
ورغم �أن هذه اخلطوة قد تكون رمزية فال يبدو �أن هناك فر�صة ُتذكر
لنجاحها يف الوقت الراهن.
 ما هو و�ضع الفل�سطينيني االن داخل االمم املتحدة؟الفل�سطينيون مراقبون يف االمم املتحدة ال يتمتعون بحق الت�صويت مثلهم
مثل الفاتيكان واالحتاد االوروبي.
 ما الذي يريده الفل�سطينيون واال�سرائيليون وغريهم؟كتب الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف نيويورك تاميز هذا ال�شهر يقول
ان املجتمع ال��دويل يجب �أن يعرتف بدولة فل�سطينية يف االمم املتحدة يف
�سبتمرب �أيلول وي�ؤيد ان�ضمامها للمنظمة الدولية.
وقال الرئي�س االمريكي باراك اوباما العام املا�ضي انه ي�أمل يف امكانية
�أن تن�ضم دولة فل�سطينية اىل ع�ضوية االمم املتحدة بحلول موعد اجتماع
زعماء العامل يف نيويورك حل�ضور اجلل�سة ال�سنوية للجمعية العامة للمنظمة.
ويقول م�س�ؤولون �أمريكيون ان هذا الت�صريح كان من قبيل التمني ولي�س دعوة
للت�صويت هذا اخلريف على ان�ضمام الفل�سطينيني لع�ضوية االمم املتحدة.
وحت�شد ا�سرائيل ال��ر�أي العام العاملي �ضد امل�سعى الفل�سطيني يف االمم
املتحدة.
لكن يقول دبلوما�سيون ب��االمم املتحدة ان العديد من ال��دول االوروبية
تتطلع بت�أييد متزايد للفكرة فيما يرجع بدرجة كبرية اىل م�شاعر الإحباط
�إزاء حكومة رئي�س الوزراء اال�سرائيلي بنيامني نتنياهو وما يرون �أنه جتاوزات
من جانبها فيما يتعلق بامل�ستوطنات وق�ضايا �أُخرى تعطل حمادثات ال�سالم.
 هل ميكن لالمم املتحدة االعرتاف بدول؟فنيا ال تعرتف االمم املتحدة بدول بل يفعل ذلك اع�ضاء االمم املتحدة
ب�شكل ثنائي .ويف واقع االمر تعترب الع�ضوية يف االمم املتحدة على نطاق وا�سع
ت�أكيدا على �أن دولة ما �أ�صبحت معرتفا بها دوليا وذات �سيادة.
 كيف تقبل االمم املتحدة �أع�ضاء جددا؟يتعني على ال��دول الراغبة يف االن�ضمام ل�لامم املتحدة �أن تقدم طلبا
�أوال ملجل�س االمن الدويل .واذا وافق املجل�س الذي ي�ضم  15دولة على طلب
الع�ضوية ُيحال الطلب اىل اجلمعية العامة للموافقة عليه وهو ما يعني اليوم
ت�صويت  128دولة من اجمايل  192دولة ل�صالح الطلب.
ومن املقرر ان ي�ستقل جنوب ال�سودان اعتبارا من التا�سع من يوليو متوز
املقبل ومن املرجح �أن يقدم طلب كذلك لع�ضوية االمم املتحدة .وفور ان�ضمامه
للمنظمة �سيزيد عدد االع�ضاء اىل  193دولة ما يعني زيادة �أغلبية الثلثني
اىل  129دولة للموافقة على �أي ع�ضوية جديدة.
 هل ميكن �أن ين�ضم الفل�سطينيون اىل االمم املتحدة؟نعم ميكنهم ذلك نظريا .قال ماجد عبد العزيز �سفري م�صر لدى االمم
املتحدة لل�صحفيني يف نيويورك يوم اخلمي�س املا�ضي ان  112دولة تعرتف
االن بدولة فل�سطينية ذات �سيادة ومن املتوقع �أن يزيد العدد يف اال�شهر
القليلة املقبلة .لكن مادامت الواليات املتحدة م�ستعدة ال�ستخدام حق النق�ض
(الفيتو) لوقف امل�سعى الفل�سطيني فال توجد فر�صة لنجاحه.
وحتى اذا �ضمن الفل�سطينيون �أغلبية الثلثني يف اجلمعية العامة فلي�س
هناك جمال لاللتفاف حول املوافقة ال�ضرورية امل�سبقة ملجل�س االمن اذ يق�ضي
ميثاق الأمم املتحدة ب�أن الع�ضوية يف املنظمة «تنفذ ميوجب قرار اجلمعية
العامة بناء على تو�صية من جمل�س االمن».
لكن اذا غريت وا�شنطن موقفها ووافقت على م�ساندة امل�سعى الفل�سطيني او
االمتناع عن الت�صويت يف جمل�س االمن فان امل�سعى �سينجح على االرجح.
 هل ينطبق قرار «االحتاد من �أجل ال�سالم» على هذا الو�ضع؟اقرتح بع�ض الدبلوما�سيني العرب لدى االمم املتحدة ان ي�سعى الفل�سطينيون
لتجاوز جمل�س االمن باال�شارة اىل قرار «االحتاد من �أجل ال�سالم» ال�صادر عام
 1950والذي ي�سمح للجمعية العامة بالدعوة الجتماع ا�ستثنائي لبحث �أمور
تتعلق بال�سالم واالمن الدوليني عندما ين�شب خالف بني االع�ضاء الدائمني
يف جمل�س االمن.
ومكن هذا القرار الواليات املتحدة وحلفاءها من احباط حماولة االحتاد
ال�سوفيتي ا�ستخدام حق الفيتو لوقف الدعم للقوات التي تعمل بتفوي�ض من
االمم املتحدة يف احلرب الكورية.
وق��ال دبلوما�سيون غربيون وع��دد من م�س�ؤويل االمم املتحدة ان قرار
«االحتاد من �أجل ال�سالم» ال ينطبق على م�سائل تتعلق بع�ضوية االمم املتحدة.
و�أو�ضحوا ان قرار اجلمعية العامة هذا ينطبق فقط على الق�ضايا املتعلقة
باالمن وال�سالم الدوليني ولي�س طلبات الع�ضوية .وقالوا كذلك ان ميثاق االمم
املتحدة حمدد مبا يكفي فيما يتعلق باجراءات الع�ضوية ولي�س هناك �ضرورة
حتتم جتاوز هذه االجراءات.

 ما الذي قالته حمكمة العدل الدولية عن هذا االمر؟ا�صدرت حمكمة العدل الدولية التابعة لالمم املتحدة ر�أيني ا�ست�شاريني غري
ملزمني ب�ش�أن قبول االع�ضاء اجلدد يف ع�ضوية االمم املتحدة ..االول يف عام
 1948ويفيد ب�ضرورة �أال تكون قرارات قبول الدول �سيا�سية بل ت�ستند اىل
انطباق معايري الع�ضوية وهي ان يكون املر�شح دولة و�أن تكون الدولة حمبة
لل�سالم و�أن تقبل االلتزامات الواردة يف ميثاق االمم املتحدة و�أن تكون قادرة
على تنفيذ هذه التزامات و�أن تكون م�ستعدة للقيام بذلك.
وجاء الر�أي اال�ست�شاري الثاين للمحكمة يف عام  1950و�أفاد ب�أن اجلمعية
العامة ال ميكنها قبول ع�ضوية دولة يف االمم املتحدة دون تو�صية ايجابية
من جانب جمل�س االمن.
 هل يكون لت�صويت اجلمعية العامة قوة قانونية؟ال .اذا �أقرت اجلمعية العامة يف �سبتمرب قرارا يعلن ت�أييد فكرة ان�ضمام
دولة فل�سطينية لع�ضوية االمم املتحدة فلن يكون لذلك �سوى قيمة رمزية.
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ت�صعيد �إ�سرائيلي لإف�شال امل�صاحلة وا�ستحقاق �أيلول
ق���ال م�����س ��ؤول��ون فل�سطينيون� :إن الت�صعيد
الإ�سرائيلي الأخري ،يهدف لإف�شال تطبيق اتفاق
امل�صاحلة الفل�سطينية ،وعرقلة التوجه للأمم
املتحدة لالعرتاف بالدولة الفل�سطينية يف �أيلول.
وقال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد
ا�شتية يف تقرير بثته وكالة االنباء الفل�سطينية
<وفا>< ،حتاول �إ�سرائيل ت�صدير �أزمتها ال�سيا�سية
من خالل الت�صعيد ،يف ظل اجلهد الفل�سطيني الذي
ي�لاق��ي ترحيبا دول��ي��ا ،م�شريا �إىل �أن <العامل
يلوم �إ�سرائيل ويحملها م�س�ؤولية ان�سداد الأفق
ال�سيا�سي>.
و�أ�ضاف� :إ�سرائيل تخ�سر يف ال�سيا�سة وتربح يف
الأمن ،ولهذا تعمل على حتويل الأزمة ال�سيا�سية
�إىل حالة �أمنية من خالل الت�صعيد ،لك�سب الر�أي
العام الدويل>.
و�شهدت الأ�سابيع الأخ�يرة ت�صعيدا �إ�سرائيليا
على �صعيد الت�صريحات واملواقف ال�سيا�سية من
جهة ،واملمار�سات على الأر�ض من جهة �أخرى.
وقد �سرعت �إ�سرائيل وترية اال�ستيطان ،وتهويد
القد�س ،واال�ستيالء على الأرا�ضي ،وتكثيف حمالت
االعتقال.
وت��راف��ق ذل��ك مع مواقف �سيا�سية ،ع� رّّبر عنها
رئي�س وزراء �إ�سرائيل ،بنيامني نتنياهو ،يف خطابه
�أم��ام الكونغر�س الأمريكي ،ال��ذي ق� ّ�رر فيه حلوال
من جانب واحد ملعظم ق�ضايا الو�ضع النهائي ،قبل
التفاو�ض ب�ش�أنها مع اجلانب الفل�سطيني ،تلتها
تهديدات علنية من رئي�س الأركان بني غانت�س �أمام
الكني�ست ،برد قا�س يف �أي��ة مواجهة حمتملة مع
الفل�سطينيني �أو العرب.
كما ع��ق��دت احل��ك��وم��ة الإ�سرائيلية جل�ستها
الأ�سبوعية الأخرية يف القد�س ال�شرقية املحتلة،
��رت مبلغ  100مليون دوالر لتهويد املدينة
و�أق� ّ
املقد�سة.
و�شدد ا�شتية على �ضرورة التوجه للأمم املتحدة
لالعرتاف بالدولة ،و�أن يت�ضمن هذا التوجه دعوة
حلماية املدنيني الإ�سرائيليني.
و�أ���ض��اف �أن حكمة الرئي�س حممود عبا�س يف
معاجلة امللف ال�سيا�سي يجب �أن ت�ستمر ،م�شريا �إىل
�أن جزءا من املعركة ال�سيا�سية هو �شرحنا للعامل
ب ��أن الت�صعيد الإ�سرائيلي يهدف لقتل العملية
ال�سيا�سية.

و�أك��د ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح �أنه
يجب على كل غيور على امل�صلحة الوطنية دعم
تنفيذ ات��ف��اق امل�����ص��احل��ة ،ال��ت��ي ت�شكل ردا على
الت�صعيد الإ�سرائيلي.
وقال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب ال�شعب وليد
العو�ض <�إن �إ�سرائيل بهذا الت�صعيد حتاول قطع
الطريق على امل�صاحلة الفل�سطينية ،وخلط الأوراق
لإرباك القيادة الفل�سطينية ملنعها من التوجه للأمم
املتحدة لالعرتاف بالدولة الفل�سطينية>.
ويرى العو�ض �أن مبعث هذا الت�صعيد�< ،شعور
لدى نتنياهو بالن�شوة والإجناز ،ملا حققه يف زيارته
الأخ�ي�رة للواليات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،وخا�صة
خطابه �أم���ام الكونغر�س وم��ا حظي ب��ه م��ن دعم
وت�أييد ،اعتربه نتنياهو �ضوءا �أخ�ضر ملوا�صلة
العدوان>.
و�أ����ض���اف �أن <�إ�سرائيل ت�ستغل التغيريات
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وان�����ش��غ��ال��ه��ا ب��ال��ث��ورات
واالحتجاجات ،لتنفيذ خمططاتها على الأر�ض،
واال�ستفراد بالفل�سطينيني>.
وق���ال ال��ع��و���ض�< :إن خ�ير رد على الت�صعيد
الإ�سرائيلي هو الإ�سراع يف تنفيذ اتفاق امل�صاحلة
الفل�سطينية ،و�إ�صرار القيادة على التوجه للأمم
املتحدة لالعرتاف بالدولة الفل�سطينية ،واملراكمة
ع��ل��ى ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حققتها الدبلوما�سية

الفل�سطينية>.
ودعا �إىل تفويت الفر�صة على حماوالت الت�صعيد
الع�سكري الإ�سرائيلي يف قطاع غزة وا�ستغالل فتح
معرب رفح ،كذريعة لهذا الت�صعيد.
ويرى ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب ال�شعب اقرتابا
يف امل��وق��ف ال���دويل جت��اه احل��ق��وق الفل�سطينية
امل�شروعة ،لكنه ال يخفي �أن هذا املوقف ما زال دون
امل�ستوى املطلوب ،وهنا <يرتتب على الدبلوما�سية
الفل�سطينية والعربية التحرك �أكرث من �أجل ك�سب
املواقف الدولية ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية.
�أما املحلل ال�سيا�سي هاين امل�صري ،فقال�< :إن
الت�صعيد الإ�سرائيلي يهدف لتوحيد الإ�سرائيليني
�أكرث ،ا�ستعدادا ال�ستحقاق �أيلول ،وكذلك الرد على
امل�صاحلة الفل�سطينية ،وعلى املقاومة ال�شعبية
وال�سيا�سية والقانونية ل�سيا�سات �إ�سرائيل ،يف ظل
توقف املفاو�ضات>.
و�أ���ش��ار �إىل �أن خطاب نتنياهو يف الكونغر�س
الأمريكي ،حمل يف طياته تهيئة للعامل ملا ميكن �أن
تفعله �إ�سرائيل يف املرحلة املقبلة.
وق��ال �إن <الرد على هذا الت�صعيد هو تطبيق
امل�صاحلة �أوال ،وجعلها حقيقة على الأر����ض،
وتطويرها على برنامج �سيا�سي ون�ضايل ي�ستقطب
دعم وت�أييد العامل ،وين�سجم مع القانون الدويل
وال�شرعية الدولية

هكذا �أم�ضى بن الدن �أيامه الأخرية
تك�شفه تقاريرها عن �أ�سامة
بن الدن ،زعيم تنظيم القاعدة
ال�سابق الذي قتلته جمموعة من
ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة اخل��ا� َّ��ص��ة يف
غارة �شنَّتها م� َّؤخرا على منزله يف
بلدة �آب��وت �آب��اد الواقعة �شمايل
العا�صمة الباك�ستانية �إ�سالم �آباد.
«لقد وجد بن الدن �أمر تهمي�شه
�شاقا للغاية ،وك��ان يبذل جهدا
ه��ائ�لا ل��ك��ي يبقى ع��ل��ى �صلة مبا
ي��ج��ري م��ن ح��ول��ه ،وك���ان هنالك
ثمة م�ؤ�شر على �أنه كان يحاول �أن
يعطي نف�سه دورا حموريا»
ف��ت��ح��ت ع���ن���وان «ل��ق��د �أم�ضى
بن الدن امله َّم�ش �أي��ام��ه الأخ�يرة
وه���و ي��ح��اول ب��ن��اء حت��ال��ف كبري
للم�سلحني» ،نقر�أ حتقيقا م�ص ََّورا
يف الغارديان ملرا�سل ال�صحيفة يف
العا�صمة الأفغانية كابول جاء
فيه �أن بن الدن كان ي�سعى يف �آخر
�أي��ام��ه �إىل توحيد «املجموعات
الإره��اب��ي��ة يف ك��ل م��ن باك�ستان
و�أفغان�ستان حت��ت ل���واء تنظيم
القاعدة ال��ذي طاملا عمل جاهدا
لإبقائه قويا وفاعال».
يك�شف التحقيق �أن بن الدن كاد
يف مرحلة من املراحل �أن يجازف
بحياته ويقرر مغادرة بيته «الآمن»
يف �آب���وت �آب���اد ل�يرح��ل �إىل حيث
«املقاتلني» يف باك�ستان و�أفغان�ستان
امل��ج��اورة� ،سعيا ملقابلتهم وجها

لوجه بغية جمع �شملهم يف �إطار
تنظيمه».
وينقل التحقيق ع��ن ريت�شارد
باريت ،رئي�س جلنة الأمم املتحدة

ل�ش�ؤون العقوبات املفرو�ضة على
طالبان وال��ق��اع��دة ،ق��ول��ه« :لقد
وجد بن الدن �أم��ر تهمي�شه �شاقا
للغاية ،وك��ان يبذل جهدا هائال

لكي يبقى على �صلة مب��ا يجري
من حوله ،وكان هنالك ثمة م�ؤ�شر
على �أنه كان يحاول �أن يعطي نف�سه
دورا حموريا».
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طهران تهدد وا�شنطن برد ال�صاع �صاعني يف حال الإعتداء عليها

ق��ال وزي���ر ال��دف��اع و�إ���س��ن��اد ال��ق��وات امل�سلحة
الإيرانية العميد �أحمد وحيدي ا�ستعداد بالده
«ل��رد ال�صاع �صاعني لأي تعامل �أمريكي طائ�ش
�ضدها».
وذكرت وكالة �أنباء فار�س نقال عن الإدارة العامة
للإعالم بوزارة الدفاع �أن ت�صريحات وحيدي الذي
ي��زور بوليفيا ب�صورة ر�سمية ج��اءت علي هام�ش
مرا�سم تخريج دفعة م��ن الطيارين البوليفيني
والفنزويليني والبنميني.
و بخ�صو�ص رد فعل �إي��ران علي هجوم �أمريكي
حمتمل قال وزير الدفاع « �أن �أمريكا التي واجهت
جتربة مذلة يف العراق و�أفغان�ستان �إذا �أرادت �أن
تعمل وفق العقل واملنطق لن ترتكب مثل هذا العمل
فيما ت�ستعد �إيران لرد ال�صاع �صاعني �إذا ما قامت
ب�أي عمل عدواين �ضدها «.
قال وحيدي لدي �إجابته علي �س�ؤال هل ترك
احلظر الأمريكي �آث��ارا �سلبية علي �إي��ران � »:إن
�أمريكا تفر�ض علي �شعبنا احلظر منذ  32عاما �إذ
�أن هذا العمل مل يرتك �أثرا �سلبيا علينا �إ�ضافة �إيل
انه �أدي �إيل املزيد من قوتنا».

�أحمد ح�سن الزعبي

و�أ�شارت الوكالة �إىل �أن املرا�سم �أقيمت بح�ضور
الرئي�س البوليفي ووزي��ر دفاعه ووزراء الدفاع

يف ال��دول الأع�ضاء يف �آلبا وه��ي كوبا وفنزويال
وبوليفيا ونيكاراجوا والدومينكان.

عبد اجلليل يتوقع �سقوط نظام القذايف خالل �أيام

�أك��د رئي�س املجل�س الوطني االنتقايل الليبي
م�صطفى عبداجلليل �أن ال��ث��وار �سي�ضعون حد ًا
للمعارك الدائرة خالل �أيام قليلة ،عرب �سيطرتهم
على طرابل�س و�إنهاء حكم القذايف ،قائ ًال �إن «الثوار
يت�سلحون بال�صرب وال�شجاعة والإ�صرار على حتقيق
املراد ،ومن ثم فقد ت�شهد الأيام القادمة املزيد من
الإجنازات يف هذا ال�ش�أن ب�إذن اهلل تعاىل».
و�أ�ضاف عبداجلليل يف مقابلة �صحفية الأربعاء
�أن ال��ث��وار يحققون تقدم ًا تلو الآخ��ر �ضد قوات
القذايف ،و�أن نظام الأخري يتهاوى.
و���ش��دد عبداجلليل على �أن ك��ل م��ن ين�شق عن
القذايف �سيكون يف م�أمن ،و�أن كل من يبقى يقاتل يف
�صفه فدمه مهدور ،حيث قال« :نطمئن كل املن�ضمني
ملعمر ال��ق��ذايف �أنهم يف حالة تخليهم عنه �سوف
ن�ضمن لهم الأمن وال�سالمة ،ونحذر كل من ي�ستمر يف
العمل مع القذايف ،لأن دمه وروحه �سيكونان هدف ًا
م�شروع ًا».
كما �أكد عبداجلليل على �ضرورة اللجوء للحل
الع�سكري يف حال بقاء القذايف يف احلكم ،م�شدد ًا
على �أن الثوار مع �أي حل يحقن الدماء ويعجل
رحيل القذايف و�أبنائه.
وح��ول تهديدات ال��ق��ذايف م��ن انت�شار عنا�صر
تنظيم القاعدة يف املناطق التي ي�سيطر عليها
الثوار ،قال م�صطفى عبداجلليل ,رئي�س املجل�س
الوطني االنتقايل يف ليبيا� ،إن احلدود اجلنوبية
والغربية لي�ست حتت �سيطرة الثوار ،و�إمن��ا حتت

جرح يف كف منجل
احل�صاد..وذهبي ذهبي لون احلِداد ..يف حوران هذا العام ،
حزين هذا
ّ
ال حداء ال غناء ال �شم�س تن�ضج الزناد..ال يفء  ،ال �شيء  ،ال فرح غري فرح
ال�شوك الواقف على جنّة ال�سواد ..فال�سنابل القوا�صر ثكلت زارعها..
واملدى الرمادي يقطر وجع ًا وا�ضطهاد...حزين حزين هذا احل�صاد...
وح��ي��دة مت��ر ال��ري��ح يف مفرق ال�سهل ،مت�شط القمح الأ�شقر،تلملم
ب�أ�صابعها ال�سنابل حزم ًا حزم ًا ،تق ّبل حنطته البكر ،وعلى �صوتها املهدّ ج
بالن�شيج  ،يغفو ر�ضيع الغيم على �أكتاف �أ�صحابه الغائبني ،ي�شتم عرقهم
ومرارة حزنهم  ،يجدل على �أ�صابعه �صوت الهاتفني « ،يناغي» ال�سراج يف
بيوت الطني  ،يذكر املنجل املغروز يف خا�صرة «ال�سن�سلة» � ،أكيا�س اخلي�ش
املخب�أة منذ عام يف «الت ّبان»  ،اخليطان املق�صو�صة واملعقودة كربطة عنق
 ،الغربال الذي يح�صي ثقوبه منذ مو�سمني« ،امل�سلّة» املغرو�سة فوق باب
البيت ال�شرقي « ،لوح الدّ را�س» املركون على ال�سياج اجلنوبي  ،ترانيم عي�شة
عند جلي ال�صحون � ،ساحة الدار اململ�ؤة مبكاييل الق�سمة  ،املدّ وال�صاع و
الربعية�..شبابيك اخل�شب التي تع�شق رائحة القمح الطازج� ،صرا�صري
الليل التي تختبىء حتت الأكيا�س املبطونة..رائحة احلطب املدخّ ن
احل�صادين..طعم ال�شاي الثقيل الأ�سود ...ورائحة
اثناء التح�ضري لع�شاء
ّ
املريمية التي تقا�سم �صاحب الدار �شربة املاء و نزيف اخلابية...
حزين هذا احل�صاد..ال بيادر تنمو ،ال جرارات تزفر بدخان الغالل ،ال
ع�صافري تهجع بني اثالم احل�صيد �..أو �سنونوات تخيط قمم التالل ..ال
�أطفال تلهو حافية بني الدروب ،ال �شم�س تعرقُ جبهة الغروب..ال �شيء
ابد ًا يف حوران ..املنجل ينزف جرح ًا..وال�سنابل تذرف قمح ًا�...أما ريح
احلرية فتق ّبل يد اجلنوب..
* اهداء اىل روح الطفل حمزة علي اخلطيب.

ميت�شل :حل الق�ضية الفل�سطينية
فى �أمريكا ولي�س الأمم املتحدة
امل�صدر وكاالت

�سيطرة كتائب معمر القذايف ،ف�إذا كان هناك �أي
ت�سرب لعنا�صر �أو �أ�سلحة فهو يتم من هذه املناطق
التي تعد معق ًال للقذايف.
وك��ان املجل�س الوطني االنتقايل ،وه��و الهيئة
ال�سيا�سية للثوار الليبني ،قد دان االعتداء الذي
ا�ستهدف م�ساء الأربعاء فندق ًا كبري ًا يف بنغازي،

معقل الثوار يف �شرق البالد ،متهم ًا نظام العقيد
معمر ال��ق��ذايف بالوقوف خلف الهجوم ال��ذي مت
بوا�سطة تفجري �سيارة مفخخة.
وق���ال االن��ت��ق��ايل الليبي يف ب��ي��ان ل��ه «�إن هذا
العمل الإرهابي يظهر جمدد ًا الطابع الالم�س�ؤول
والإجرامي لنظام القذايف».

جنل امل�شري عامر :هيكل �شارك يف قتل والدي
�أ���ش��ار ج��م��ال جن��ل امل�شري ال��راح��ل عبد
احلكيم عامر ب�أ�صابع االتهام يف قتل والده
لطبيبه املعالج الدكتور �إبراهيم البطاطا
وال��ك��ات��ب حممد ح�سنني هيكل وع���دد من
ال�شخ�صيات العامة منها بالطبع الرئي�س
الراحل جمال عبد النا�صر ،طبقا ملا �ستن�شره
جريدة امل�صري اليوم يف �سل�سلة حتقيقات
ت��ب��د�أ م��ن �صباح ال��غ��د ،وال��ت��ي ا�ستعر�ضها
برنامج �سكرتري التحرير علي قناة اجلزيرة
مبا�شر م�صر.
ت�ضمنت اجلريدة حتقيقا �صحفيا حول
�إعادة فتح التحقيق يف ق�ضية انتحار امل�شري
عبد احلكيم عامر ،وهي الق�ضية التي �أثريت
يف �أغ�سط�س املا�ضي بطلب قدمه جمال جنل
امل�شري ال��راح��ل وقبله النائب ال��ع��ام عبد
املجيد حممود وا�صدر قرارا بفتح التحقيق
وا�ستمع لأقوال بع�ض ال�شهود� ،إال �أن املو�ضوع
توقف عند هذا احلد ليعاد فتحه من جديد
تقدمي جنل امل�شري مل�ستندات جديدة.
وك�����ش��ف ج��م��ال ع��ب��د احل��ك��ي��م ع��ام��ر �إن
التحقيقات توقفت ب�سبب مكاملة ل��ه من
زكريا عزمي طلب منه عدم �إث��ارة املو�ضوع
يف ذلك الوقت �أغ�سط�س � 2010إال �أن النائب

العام ا�ستكملها رغم ذلك وتوقفت بناء علي
رغبة ا�سرة امل�شري الذين كانوا ي�سعون �إيل
احل�صول علي م�ستند ر�سمي بان امل�شري قتل
ومل ينتحر.
و�أ�شار التحقيق �إيل �أن جمال عبد احلكيم
عامر قدم عدة م�ستندات يف غاية الأهمية
قد يقلبا الأمور رئ�سا علي عقب وهما �شهادة
موثقة من طبيب الباطنة بامل�ست�شفي التي
كان يعالج بها امل�شري ،وهي �شهادة قد تكون
معتربة لكونها �صادرة عن طبيب من خارج
الطاقم الطبي الذي كان مكلفا من الرئا�سة
يف ذلك الوقت بالإ�شراف علي عالج امل�شري.
�أم��ا امل�ستند ال��ث��اين فهو تقرير حديث
ا�ستعانت فيه �أ�سرة امل�شري ب�أحد خرباء الطب
ال�شرعي واملتخ�ص�صني يف ال�سموم والذي فند
تقرير انتحار امل�شري عامر بال�سم ،وك�شف عن
وقائع جديدة يف الق�ضية.
ومن املقرر �أن تن�شر اجلريدة يف عددها
ال�صادر بعد غد اخلمي�س �صورة زنكوغرافية
لورقة مكتوبة بخط يد امل�شري يذكر فيها
�أن �شخ�صا ما �سيقتله خالل الأي��ام القليلة
املقبلة ،ي�شار �إيل انه الزعيم الراحل جمال
عبد النا�ص

ق��ال املبعوث الأمريكى الأ�سبق لل�شرق
الأو����س���ط ،ج���ورج ميت�شل ،خ�ل�ال مقابلة
تليفزيونية�« :إن الرئي�س ب��اراك �أوباما
يحاول منع �صدام «القطارات» فى �سبتمرب،
فى �إ���ش��ارة لتوجه الفل�سطينيني للجمعية
العمومية للح�صول على اعرتاف بدولة فل�سطينية.
و�أ�ضاف ميت�شل« ،خالل عامني من اطالعى على املحادثات بني «�إ�سرائيل»
وال�سلطة الفل�سطينية ،ف�إ�سرائيل لن توافق على حدود تهدد �أمنها� ،أما
ق�ضية تبادل الأرا�ضى بني الطرفني فتهدف ملواجهة الواقع.
و�أ�شار املبعوث الأمريكى الأ�سبق لل�شرق الأو�سط� ،إىل �أن �أوباما اقرتح
تبادل الأرا���ض��ى ،بهدف ع��دم تطور الأم��ور �سلب ًا على �إ�سرائيل ،خالل
توجه الفل�سطينيني فى �سبتمرب للجمعية العمومية ،مو�ضح ًا �أن ان�سحاب
الفل�سطينيني وع��دم اجتاههم للجمعية العمومية فى الأمم املتحدة،
�سيجعل �أوباما يعمل على م�ساعدة ال�سلطة الفل�سطينية ،لأن �أوباما �صرح
ب�شكل وا�ضح ،ب�أنه ي�ؤيد تلك اخلطوة ،حيث يجب حل النزاع بني الطرفني،
لي�س على يد الأمم املتحدة بل على يد الواليات املتحدة.

اعتربت وثيقة �سرية
مت �إعدادها يف اخلارجية الإ�سرائيلية �أن الرئي�س حممود عبا�س (�أبو
مازن) �أكرث ت�شددا من �سلفه الراحل يا�سر عرفات ،و�أنه لي�س �شريكا لل�سالم
مع �إ�سرائيل ،كما �أ�شارت �إىل �أنه لن ير�شح نف�سه مرة �أخرى للرئا�سة بت�أثري
من الثورات العربية.
الوثيقة التي �أعدتها م�ساعدة وزير اخلارجية افيغدور ليربمان اعتربت
�أن �أبو «مازن لي�س �شريكا يف ال�سالم وهو يرهن الفل�سطينيني من �أجل �ضمان
مكانه يف التاريخ».
وجاء فيها «يبدو �أن �أبو مازن ـ وبالأ�سا�س على �ضوء الأحداث يف العامل
العربي ـ قرر عدم املناف�سة مرة �أخرى ،وهو يركز على بناء الرتاث الذي
�سيبقيه خللفه ،وبذلك �سيغادر احلكم «طواعية» ،ولن يطرد ،مثل ح�سني
مبارك» .كما اعتربت الوثيقة �أن «قرار �أبو مازن ي�ؤثر ب�صورة دراماتيكية
يف �أدائه �أمام �إ�سرائيل واحتماالت التقدم �سيا�سيا».
�سربت من �إحدى دوائر اخلارجية الإ�سرائيلية،
وثيقة �سرية �أخرىّ ،
�ص َّبت بعك�س تيار الت�صريحات الإ�سرائيلية الر�سمية الأخ�يرة حول
امل�صاحلة الفل�سطينية ،حيث اعتربت �أن امل�صاحلة �ست�صب يف م�صلحة
�إ�سرائيل ،و�ست�ؤدي �إىل ك�سب كل الأطراف الفل�سطينية يف �إطار �أي ت�سوية
قادمة ..كما �أ�شارت �إىل التناق�ض الديبلوما�سي بني اخلطاب الإ�سرائيلي
ال�سابق واحلايل ،حيث كان الطرف الإ�سرائيلي يرف�ض توقيع �أي ت�سوية
قبل �سيطرة ال�سلطة على جميع �أرا�ضيها (ال�سيطرة على قطاع غزة)
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م�أ�ساة ان�سانية يف زجنبار وانفجارات يف العا�صمة
ت����رددت �أ����ص���داء ان��ف��ج��ارات يف �شمال
العا�صمة اليمنية ي��وم االرب��ع��اء يف الوقت
الذي خا�ضت فيه قبيلة حا�شد التي ت�ؤيد
االط��اح��ة بالرئي�س علي عبد اهلل �صالح
معارك مع القوات احلكومية.
ومتار�س القوى العاملية �ضغوطا على �صالح
للتوقيع على اتفاق تو�سطت فيه دول جمل�س
التعاون اخلليجي للتنحي وانهاء الفو�ضى
التي تعم البالد.
وقال �شهود انهم �سمعوا دوي عدة انفجارات
لكنهم غري مت�أكدين من �سببها �أو اخل�سائر
التي �أحلقتها قرب حي احل�صبة مركز القتال
الذي دار يف اال�سبوع املا�ضي والذي �أ�سفر عن
�سقوط  115قتيال على االقل ودفع البالد
�أكرث اىل �شبح احلرب االهلية.
وهزت انفجارات يوم الثالثاء حيا جماورا
يف �صنعاء ي�ضم مقر وح��دة تابعة للجي�ش

ي��ق��وده��ا ال��ل��واء علي حم�سن ال���ذي ان�ضم
للمعار�ضة.
كما حتدث ال�سكان عن قتال دار �أثناء الليل
قرب مطار �صنعاء الذي �أغلق لفرتة ق�صرية
خ�لال مناو�شات ب�ين ق��وات �صالح وقبيلة
حا�شد بزعامة ال�شيخ �صادق االحمر.
وان�شق بع�ض ال��ق��ادة الع�سكريني عن
�صالح يف مار�س اذار بعد �أن �أطلقت قواته
النار على املحتجني الذين يطالبون بانهاء
حكمه امل�ستمر منذ  33عاما .واليمن على
و�شك االنهيار املايل والذي يواجه فيه نحو
ثلث �سكان اليمن البالغ عددهم  23مليون
ن�سمة اجلوع املزمن.
وجتددت اال�شتباكات العنيفة االربعاء
يف �صنعاء ب�ين ال��ق��وات املوالية للرئي�س
اليمني على عبداهلل �صالح ومنا�صري �شيخ
قبيلة حا�شد النافذة �صادق االحمر فيما

اكدت م�صادر طبية ان � 39شخ�صا قتلوا يف
املعارك بني الطرفني معظمهم �سقطوا خالل
الليل.
يف مدينة زجنبار اجلنوبية التي ي�سيطر
عليها م�سلحو تنظيم القاعدة ،ت�سود حالة
من الفو�ضى العارمة و�سط تفاقم لالو�ضاع
«امل�أ�ساوية» يف املدينة ويف �صفوف النازحني
منها بح�سب م�صادر متطابقة.
وذكر �شهود عيان ان ا�شتباكات عنيفة
ت�����ش��ارك فيها ق���وات م��ك��اف��ح��ة االره���اب
التابعة ل��ق��وات االم���ن امل��رك��زي املوالية
ل�صالح ان��دل��ع��ت يف حم��ي��ط مبنى وزارة
االدارة املحلية ومبنى �شرطة حي احل�صبة
يف �شمال العا�صمة يف حماولة ال�ستعادتهما
بعد ان �سيطر امل�سلحون القبليون عليهما.
ويف ه��ذه االث��ن��اء اي�ضا اك��دت م�صادر
ر�سمية لوكالة فران�س بر�س ان م�سلحي ال

االحمر �سيطروا منذ م�ساء الثالثاء على
مكتب النائب العام يف �صنعاء مب�ساعدة من
قوات اجلي�ش التي يقودها اللواء املن�شق

علي حم�سن االحمر ،مع العلم ان املكتب يقع
يف اجلهة الغربية من مقر قيادة قوات على
حم�سن االحمر.

هل غادر ال�شيخ �صادق االحمر اىل قطر
خا�ص  -غربة نيوز

ذكرت م�صادر غري ر�سمية لغربة نيوز
ان ال�شيخ �صادق االحمر
قد غادر اليمن اىل قطر بعدما ا�شتدة
املوجهات امل�سلحة بني جماعته
وجماعة الرئي�س �صالح وخا�صة
املوجهات االخرية والتي كانت �ضارية
ادت اىل حما�صرة ال�شيخ وجمموعة
من ان�صاره
ومل ت��وك��د امل��ع��ل��وم��ات �سبب خ��روج
االحمر بع�ض اال�شاعات
تقول عن ا�صابته بجروح من جراء
االحداث االخرية
خا�صة عندما تعر�ض منزله لق�صف
مركز من قوات الرئي�س �صالح
ومما يذكر ان �شيخ م�شايخ حا�شد قد
عار�ض الرئي�س وايد ثورة ال�شباب
وطالب �صالح بان يرحل عن ال�سلطة
ب��ا���س��رع وق���ت حقنا ل��ل��دم��اء اليمنية
وال�شيخ االحمر وال�شيخ فى �سطور
ول��د ���ص��ادق الأح��م��ر ع��ام  1956يف
ق��ري��ة اخل���م���ري ،مب��دي��ري��ة خ��م��ر يف

حمافظة عمران.
تلقى تعليمه الأويل يف ك َتّاب القرية
وعند قيام الثورة �سنة  1962وخروج
والده ال�شيخ عبد اهلل الأحمر من �سجن
املحاب�شة يف حمافظة حجة ،ا�ستقر
املقام ب�أ�سرته يف مدينة �صنعاء ،حيث
التحق باملدر�سة النظامية ،ثم بعثه
والده �إىل م�صر للدرا�سة.
وحينما ا�شتد اخلالف بني والده من
جهة وعبد اهلل ال�سالل �-أول رئي�س
للجمهورية العربية اليمنية يف الفرتة
من � 1962إىل  -1967وامل�صريني من
جهة �أخ���رى� ،أل��غ��ت م�صر ع��ام 1966
املنحة التي كان يدر�س مبوجبها ال�شيخ
�صادق فعاد �إىل اليمن ،و�أكمل درا�سته
االبتدائية والإع��دادي��ة ،ثم عاد �إىل
م�صر لإكمال درا�سته الثانوية والعليا.
وح��ي��ن��م��ا ب����د�أ اخل��ل�اف ب�ين وال���ده
والرئي�س ال�سابق �إب��راه��ي��م احلمدي
قطع �صادق درا�سته اجلامعية التي كان
من املقرر �أن يبد�أها �سنة  1975وعاد
�إىل اليمن لي�ستقر �إىل جانب وال��ده،
حيث اكت�سب منه خ�برات التعامل مع

العديد من الق�ضايا القبلية.
ويف �سنة  ،1979وحينما اندلعت
�شطري اليمن ك��ان �صادق
احل��رب بني
ْ
الأحمر على ر�أ�س اجلي�ش ال�شعبي الذي
قاتل اجلبهة الوطنية املدعومة من
حكومة جنوب اليمن يف حمافظة �إب.
ويف �سنة  1982توجه ال�شيخ �صادق
الأحمر �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
ل��درا���س��ة ال��ط�يران امل���دين ،حيث مكث
هناك �أرب��ع �سنوات ح�صل خاللها على
�شهادة يف جمال قيادة الطائرات املدنية
ال�صغرية ،ثم عاد �إىل اليمن .1987
ويف ال��ع��ام ال��ت��ايل ،تر�شح لع�ضوية
جمل�س ال�شورى ،وتر�شح يف �سنة 1993
لع�ضوية جمل�س ال���ن���واب ،ح��ي��ث فاز
بع�ضوية املجل�س وبد�أ يلعب دور ًا �سيا�سي ًا
هاما مع خالفته لوالده.
ويف الثامن والع�شرين م��ن يناير/
كانون الثاين  2008بويع �صادق الأحمر
�شيخ ًا لقبيلة حا�شد خلف ًا لوالده الراحل
ال�شيخ عبد اهلل الأحمر ،الذي ورث هذا
املوقع عن جده قبل قيام اجلمهورية يف
�شمال اليمن.

ا�شتباكات وزحف قبلي يف �صنعاء وتعز وق�صف بالطائرات

قتل يف اليمن � 15شخ�صا خالل املعارك التي دارت
ليل الأربعاء اخلمي�س بني القوات احلكومية املوالية
للرئي�س علي عبد اهلل �صالح ومنا�صري زعيم قبائل
حا�شد ال�شيخ �صادق الأحمر يف �صنعاء ،ح�سبما �أفاد
م�صدر طبي.
يذكر �أن �آالف املقاتلني القبليني اليمنيني كانوا
قد احت�شدوا اخلمي�س على م�شارف �صنعاء لدخولها
وم�ساندة منا�صري زعيم قبائل حا�شد.
و�أ�شار م�صدر من م�ست�شفى اجلمهورية يف العا�صمة
اليمنية �إىل �أن غالبية القتلى مقاتلون من القوات
الأم��ن��ي��ة �أو القبائل وذك��ر �أن ب�ين القتلى طفلة يف
ال�سابعة من العمر �أ�صيبت بر�صا�صة طائ�شة بينما
كانت يف منزلها.
ودارت معارك عنيفة الليلة املا�ضية وهي الأعنف
منذ خرق الهدنة وعودة القتال �إىل حي احل�صبة يف
�شمال �صنعاء بني امل�سلحني القبليني م�ساء الثالثاء بعد
�أيام الهدوء الن�سبي.
�إىل ذل��ك ،ذك��رت م�صادر طبية �أن ح�صيلة القتلى
منذ ليل الثالثاء وحتى الأربعاء ارتفعت �إىل  47قتيال
بينما كانت ح�صيلة �سابقة ت�شري �إىل مقتل � 39شخ�صا.
و�أك��د احد ال�شيوخ �أن امل�سلحني من رج��ال القبائل
«ي��ري��دون دخ��ول �صنعاء مل�ساندة �شيخهم» يف �إ�شارة
�إىل ال�شيخ �صادق الأحمر .وذكرت الأنباء �أن طائرات
تابعة للرئي�س اليمني تق�صف منطقة خمر معقل
قبائل حا�شد.
من جهتهم قال ركاب �إن الرحالت مبطار العا�صمة
اليمنية �صنعاء علقت اخلمي�س ب�سبب القتال الدائر
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بني رجال قبائل والقوات التابعة للرئي�س اليمني علي
عبد اهلل �صالح.
واقرتبت املعارك من املطار مما عطل مئات الركاب.
وك��ان املطار قد اغلق لفرتة ق�صرية اال�سبوع املا�ضي
ب�سبب معارك دامية جرت يف ال�شوارع
كما قال �شهود اخلمي�س �إن جنودا من اجلي�ش اليمني
فتحوا النار على حمتجني يف مدينة تعز اجلنوبية
يطالبون بانهاء حكم الرئي�س اليمني علي عبد اهلل
�صالح امل�ستمر منذ  33عاما.
ومل ترد تقارير فورية عن �سقوط قتلى او جرحى
الدخان يت�صاعد من ال�سجن املركزي
وك��ان��ت تقارير �صحفية ق��د ا���ش��ارت �إىل ت�صاعد
الدخان من حميط ال�سجن املركزي ووزارة االت�صاالت
اليمنية يف �صنعاء بجوار وكالة الأنباء اليمنية �سب�أ
بعد �سماع دوي عدة انفجارات قوية.
و�أ�ضاف مداب�ش �أن هناك �أنباء عن مواجهات �ضارية
يف نقطة الأزرقني على مدخل العا�صمة اليمنية وهي
النقطة التي ت�ؤدي �إىل حمافظة عمران التي هي معقل
قبيلة احلا�شد وجماعة الأحمر.
و�أف���ادت املعلومات ب ��أن ال��ق��وات احلكومية طالبت
املواطنني مبناطق ال�سائلة وال�صافية والرو�ضة ب�إخالء
منازلهم.
وتقع منطقة ال�سائلة بو�سط �صنعاء� ،أما ال�صافية يف
جنوبها بجوار وزارة املالية ،وحي الرو�ضة هو يف �شمال
�صنعاء وحتديدا قرب الكلية احلربية ومطار �صنعاء.
كذلك �أف��ادت املعلومات الأمنية عن ح�صول ق�صف
ع�شوائي بالدبابات وامل��داف��ع من قبل ق��وات احلر�س

اجلمهوري على منطقة احليما اخلارجية وهي تقع يف
غرب العا�صمة �صنعاء.
ا�شتباكات يف مدينة تعز
كما اندلعت ا�شتباكات الليلة املا�ضية يف مدينة تعز
جنوب �صنعاء بني القوات املوالية للرئي�س علي عبد
اهلل �صالح وم�سلحني مدنيني معار�ضني للنظام ،ح�سبما
�أفاد �شهود عيان.
وذكر ال�شهود �أن املعارك تركزت حول ق�صر الرئا�سة
يف املدينة وبالقرب من مع�سكر للحر�س اجلمهوري.
وكانت قوات الأمن اقتحمت االثنني ال�ساحة التي
كان يعت�صم فيها املطالبون ب�إ�سقاط النظام ما �أ�سفر عن
�أكرث من  50قتيال بح�سب الأمم املتحدة.
واحت�شد �آالف املقاتلني القبليني اليمنيني اخلمي�س
على م�شارف �صنعاء لدخولها وم�ساندة منا�صري زعيم
قبائل حا�شد ال�شيخ �صادق الأحمر الذين يخو�ضون

مواجهات عنيفة مع ال��ق��وات املوالية للرئي�س علي
عبد اهلل �صالح ،بح�سب ما �أفادت به وكالة ال�صحافة
الفرن�سية.
كلينتون تطالب �صالح بالتنحي
هذا وقد �صعدت وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري
كلينتون �ضغوطها على الرئي�س اليمني على عبد اهلل
�صالح لكي يتنحى عن ال�سلطة لإنهاء الأزمة يف اليمن.
وقالت يف م�ؤمتر �صحفي عقدته مع وزير خارجية
ال�برازي��ل �إن بقاء الرئي�س بال�سلطة ال ي��زال ي�شكل
م�صدرا للنزاع يف اليمن.
و�أ�شارت كلينتون �إىل �أعمال العنف امل�ؤ�سفة التي
قالت �إنها ت�صاعدت خالل الأيام الأخرية.
و�أ�ضافت انه ال ميكن توقع �إنهاء النزاع يف اليمن �إال
�إذا تنحى الرئي�س �صالح وحكومته عن ال�سلطة لل�سماح
للمعار�ضة واملجتمع امل��دين ببدء عملية الإ�صالح
ال�سيا�سي واالقت�صادي.
وكان البيت الأبي�ض قد قال �إن الرئي�س �أوباما �أوفد
كبري م�ست�شاري الرئي�س الأمريكي يف مكافحة الإرهاب
جون برينان �إىل كل من ال�سعودية والإم��ارات لبحث
الو�ضع املتدهور يف اليمن.
وندد البيت الأبي�ض ب�شدة باال�شتباكات التي وقعت
م�ؤخرا يف �صنعاء واال�ستخدام امل�ؤ�سف للعنف من قبل
احلكومة �ضد املتظاهرين امل�ساملني يف تعز.
وق��ال البيت الأبي�ض �إن الأح��داث امل�أ�سوية ت�ؤكد
احلاجة �إىل �أن يوقع الرئي�س �صالح اقرتاح نقل ال�سلطة
الذي تو�سطت فيه دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أن
يبد�أ نقل ال�سلطة على الفور.

�أخبار اليمن
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حرب �شوارع لال�ستيالء علي الوزارات بني �صالح وحا�شد

م�صرع  13ع�سكريا بزجنبار يف هجومني للقاعدة
خا�ص � -صنعاء  -غربة نيوز

ت�صاعد العنف جم��ددا ام�س يف �صنعاء
بعد انهيار الهدنة حيث �سجلت ا�شتباكات
ب�ين امل�سلحني م��ن قبيلة حا�شد واحلر�س
اجلمهوري الذي يخو�ض قتال �شوارع ا�سفرت
عن مقتل �سبعة ا�شخا�ص ،يف وقت قتل �سبعة
متظاهرين يف تعزبر�صا�ص االمن .من جهة
اخري ،قتل  13جنديا يف هجومني احدهما
انتحاري ومواجهات �ضد م�سلحني من القاعدة
يف مدينة زجنبار اجلنوبية التي ي�سيطر
عليها التنظيم وحميطها .من جانبه اعلن
املتحدث با�سم املعار�ضة اليمنية حممد
قحطان ام�س ان امل��ب��ادرة اخلليجية حلل
االزمة اليمنية ا�صبحت «يف حكم املنتهية»
ب�سبب ا�صرار الرئي�س علي عبداهلل �صالح
علي رف�ض التوقيع علي االت��ف��اق املتعلق.
علي �صعيد مت�صل نددت املمثلة العليا للأمن
وال�سيا�سة اخلارجية يف االحت��اد االورب��ي
كاثرين �آ�شتون ام�س ب�شدة بالعنف الذي
ي�شهده اليمن ،مكررة دعوتها للرئي�س اليمني
علي عبد اهلل �صالح لال�ستجابة لتطلعات
ال�شعب اليمني يف ما يتعلق بانتقال ال�سلطة.
وحثت «الرئي�س �صالح علي تلبية مطالب
ال�شعب اليمني امل�شروعة جلهة االنتقال
ال�سيا�سي لل�سلطة ،واالم��ت��ن��اع ع��ن العنف
وو�ضع حد النتهاكات حقوق االن�سان».
وختمت بالقول ان «الوقت حان ،من دون

�أية ذرائع ا�ضافية ،لتوقيع وتنفيذ مبادرة
جمل�س التعاون اخلليجي ب�ش�أن انتقال انتقال
ال�سلطة ال�سيا�سية».
وقتل �سبعة ا�شخا�ص بالر�صا�ص احلي
ام�س عندما اطلقت القوات االمنية النار
علي املتظاهرين يف تعز ح�سبما افاد نا�شطون
و���ش��ه��ود ع��ي��ان .وذك���ر ال�شهود ان خم�سة
متظاهرين فارقوا احلياة بني ايدي رفاقهم
يف و�سط تعز ،فيما اك��د م�صدر طبي مقتل
اثنني فقط.
ويف وقت الحق ،افاد �شهود ان ح�شودا من
ابناء االرياف املجاورة لتعز كانوا يحاولون
الدخول ايل املدينة للتظاهر وا�شتبكوا مع
ال�شرطة ف�سقط قتيالن .وذك��ر ال�شهود ان
حالة فو�ضي تعم تعز احدي اكرب مدن اليمن
وبد�أت االعت�صامات املطالبة با�سقاط النظام
فيها قبل ان تنتقل ايل �صنعاء .وا�ضاف
ال�شهود ان ال�شوارع مقطوعة باحلجارة من
قبل املحتجني .واك��دت م�صادر من املدينة
ت�سجيل ان��ت�����ش��ار ام��ن��ي كثيف مل��ن��ع ت�شكل
تظاهرات �ضخمة ي�سعي املحتجون املطالبون
با�سقاط النظام ايل تنظيمها  ،غداة اقتحام
واخ�لاء �ساحة االعت�صام يف تعز بالقوة ما
ا�سفر عن ع�شرات ال�ضحايا.
واعلنت املفو�ضة العليا حلقوق االن�سان
يف االمم املتحدة ن��ايف بيالي ال��ث�لاث��اء ان
اك�ثر م��ن خم�سني �شخ�صا قتلوا بر�صا�ص
ق��وات الرئي�س اليمني علي عبداهلل �صالح

منذ االح��د يف مدينة تعز .وا���ش��ارت �آخر
ح�صيلة اوردها منظمو االعت�صام ايل مقتل
 21متظاهرا خالل قمع قوات االمن اليمنية

ل��ه��ذا ال��ت��ح��رك .ايل ذل���ك ،قتل �سبعة من
ان�صار الزعيم القبلي �صادق االحمر خالل
اال�شتباكات التي اندلعت خ�لال الليل مع

الغرب يعيد تقييم االو�ضاع فى اليمن
ذك�����رت ���ص��ح��ي��ف��ة “وا�شنطن
بو�ست” الأمريكية �أم�س �أن الإدارة
الأم�يرك��ي��ة وحلفائها م��ن العرب
والأوروبيني يعيدون تقييم الدعم
الع�سكري واالقت�صادي �إىل اليمن،
يف �إطار البحث عن و�سائل لإجبار
الرئي�س علي عبد اهلل �صالح على
اال�ستقالة قبل اندالع حرب �أهلية
يف البالد.
ون�سبت ال�صحيفة �إىل م�س�ؤول
ب��ارز يف الإدارة الأمريكية القول

�إن م�ست�شار �أوباما ل�شئون مكافحة
الإره���اب ج��ون برينان حت��دث عن
الرئي�س اليمني قبل رف�ض الأخري
التوقيع على مبادرة �سالم خليجية
ث��ال��ث��ة لإن��ه��اء ال��ن��زاع يف اليمن،
قائ ًال�“ :إذا مل يوقع ،ف�إننا ندر�س
�إمكانية اتخاذ خطوات �أخرى”.
وقال م�س�ؤولون �أمريكيون وعرب
�إن �أحد اخليارات يتمثل يف �إحالة
م��ل��ف ال��ي��م��ن �إىل جم��ل�����س الأم���ن
ال���دويل لفر�ض ع��ق��وب��ات بحقه.

ودع��ا االحت��اد الأوروب���ي الرئي�س
�صالح �أم�س الأول �إىل “نقل ال�سلطة
الآن” وحذر من �أن الدول الأع�ضاء
“�ستقوم مبراجعة �سيا�ساتها جتاه
اليمن” .ون��ق��ل��ت ال�صحيفة عن
م�س�ؤول عربي رف�ض الك�شف عن
هويته قوله“ :يف ه��ذا التوقيت،
ال ي�ستطيع ال��ع��امل اخل��ارج��ي �إال
�أن يقول (وقع)” ،يف �إ���ش��ارة �إىل
توقيع الرئي�س اليمني على املبادرة
اخلليجية

القوات املوالية للرئي�س علي عبداهلل �صالح
وخرقت الهدنة بني الطرفني ،ح�سبما افاد
م�صدر طبي.

كاثرين �أ�شتون تدين ا�ستخدام القوة
والذخرية احلية �ضد املحتجني �سلميا يف تعز

اال�شتباكات بني جماعة الرئي�س واالحمر م�ستمرة
غربة نيوز  /اليمن
ذكر مرا�سل غربة نيوز �أن ح�صيلة اال�شتباكات
امل�سلحة التي وقعت الليلة املا�ضية بني قوات
الأم��ن اليمني وم�سلحني من �أن�صار ال�شيخ �صادق
الأحمر بلغت  41قتي ً
ال.
و�سمع دوي انفجارات و�أ�صوات �أ�سلحة ر�شا�شة
ُ
يف حميط منزل ال�شيخ �صادق الأحمر كما ا�ستمر
�إطالق الر�صا�ص يف منطقة احل�صبة.
و�أك����دت امل�����ص��ادر�أن �أن�����ص��ار ال�شيخ الأحمر
�سيطروا على مكتب النائب العام يف حي مذبح
غرب الفرقة الأوىل مدرع ،كما �أكد م�صدر ميني
ر�سمي �أن جماعة الأحمر �سجلوا اخرتاقا هو
الأول من نوعه يف اجلهة اجلنوبية من �صنعاء
حيث �سيطروا على �إحدى العمارات يف تقاطع 14
�أكتوبر جنوب غرب دار الرئا�سة اليمنية.
وكان اجلي�ش من جانبه ا�ستهدف مقر الفرقة
الأوىل يف �صنعاء يف حني �أكدت املعار�ضة يف وقت
�سابق �إ�صابة مقر ال��ل��واء علي حم�سن الأحمر
بقذيفتني.
���س��ي��ا���س��ي��ا� ،أع�����ادت امل��ع��ار���ض��ة ن��ع��ي امل��ب��ادرة
اخلليجية ,جمددة اتهام �صالح بتقوي�ضها ،فيما
ق��ررت �إيطاليا �إغ�لاق �سفارتها يف اليمن م�ؤقتا
و�إجالء رعاياها من هناك.

م��ن ج��ان��ب �آخ���ر� ،سيطر الغ�ضب على عموم
حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز م��ن ك��ل ال��ن��واح��ي وامل��دي��ري��ات
والقرى و�أعلنت حالة الع�صيان امل��دين ،وجتمع
�آالف املحتجني يف عدة مناطق لت�سيري مظاهرات
تهتف ب�سقوط نظام الرئي�س علي عبداهلل �صالح
وحماكمته مع رموز نظامه امل�س�ؤولني عن �أعمال
القمع والقتل بحق املتظاهرين.

من جهتها �أقامت الأجهزة الأمنية مبختلف
وحداتها احلواجز الأمنية على كافة مداخل
املدينة ومنعت املتظاهرين الوافدين من الدخول،
ويف الإطار نف�سه �أفادت م�صادر ب�أن قوات احلر�س
اجل��م��ه��وري متنع ال��ط��واق��م الطبية و�سيارات
الإ�سعاف من الو�صول �إىل ال�ضحايا ،حيث ي�ؤكد
�شهود عيان ب�أن عدد امل�صابني بالع�شرات.

ع�برت كاثرين �أ�شتون املمثلة العليا لالحتاد الأوروب���ي لل�شئون
اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية ونائبة رئي�س املفو�ضية الأوروبية عن
�صدمتها ال�شديدة ،جراء ا�ستخدام القوات اليمنية ،ا�ستخدام القوة
والذخرية احلية �ضد املحتجني �سلميا يف مدينة تعز.
وقالت «لقد ُ�صدمت ،و�أ�شجب ب�أ�شد العبارات لهجة ا�ستخدام القوة
والذخرية احلية �ضد املحتجني �سلميا يف مدينة تعز ،كما �أن الأنباء
الواردة عن الهجمات على املن�ش�آت الطبية مرعبة».
و�أ���ض��اف��ت ميثل القمع املتوا�صل م��ن قبل النظام اليمني وك��ذا
االنتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان و القانون الإن�ساين الدويل �أمرا ال
ميكن القبول به .وحملت امل�سئولني عن مثل هذه الأعمال امل�سئولية.
وقالت «�سبق و�أن �أو�ضحت ب�أن الرئي�س وقوات الأمن م�سئولون عن
حماية جميع املواطنني يف اليمن».
وحثت الرئي�س �صالح على تلبية املطالب امل�شروعة لل�شعب اليمني
بخ�صو�ص االنتقال ال�سيا�سي و على االمتناع عن العنف ووقف انتهاكات
حقوق االن�سان .كما كررت دعوتها للمفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان
للبدء يف تقييم م�ستقل.
وقالت «لقد �آن الأوان للتوقيع على وتنفيذ املبادرة اخلليجية حول
االنتقال ال�سيا�سي دون املزيد من الذرائع»
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مكياجك
�سيد تـي
اعتربت مي�س طه -خبرية املظهر� -أن  %76من ال�سيدات
ي�ضعن �ألوان مكياج ال تنا�سبهم ،م�شرية �إىل �أن كرمي الأ�سا�س
ال بد �أن يتما�شى مع لون الب�شرة .و�أكدت خبرية املظهر على
�أهمية �أن تتعرف املر�أة جيدا على �شكل ج�سدها ،وتكت�شف
ما تتميز به وم��واط��ن القوة وال�ضعف؛ ما ي�ساعدها يف
اختيار الأزياء التي تتنا�سب مع �شكل ج�سمها ،فعلى �سبيل
املثال �إذا كانت املر�أة تعاين من زيادة حجم �أردافها فعليها
�أن تتجنب املالب�س التي تربز هذه امل�شكلة .و�شددت مي�س
طه -يف حوارها مع «�صباح اخلري يا عرب» الأحد  29مايو/
�أي��ار 2011م -على �أهمية معرفة الأل��وان التي تتنا�سب
مع لون ب�شرته؛ �إذ تق�سم الأل��وان �إىل �أل��وان دافئة مثل
«الربتقايل» ،و�ألوان باردة مثل «الزهري والأزرق والأخ�ضر
البارد والنيلي» .وك�شفت خبرية املظهر عن جتربة ت�ستطيع
من خاللها املر�أة معرفة �ألوان الأزياء التي تتما�شى معها،
وذلك من خالل �إزالة مكياجها بالكامل ،وت�ضع على كتفيها
قطعتني من الأزياء بلون بارد و�آخر دافئ ،وتركز ال�ضوء
على وجهها؛ لتعرف �أيا من اللونني يخفي املنطقة ال�سوداء
�أ�سفل عينيها و�شفتيها وتقوم باختياره .وقالت �إن املظهر
اخل��ارج��ي يتدخل يف �إط�ل�اق احلكم على امل���ر�أة ،م�شرية
�إىل �أن هناك «�ستايالت» خمتلفة تتنوع بني الكال�سيك
والرومانتيك والكاجوال ،وعلى املر�أة �أن تختار ما «يليق
عليها» وم��ا تف�ضله .ون�صحت امل��ر�أة قبل �أن تبد�أ رحلة
الت�سوق ب�أن تذهب �إىل خزانتها لعمل جرد تام؛ لتتخل�ص
من املالب�س التي �أ�صبحت ال تنا�سب ج�سمها ،ومل ترتدها
منذ � 6شهور ،حتى متلأ الفراغات وتعرف ما ينق�صه

في�شي� :شوائب وملعان الب�شرة ناجتة عن «حب ال�شباب»
�ستخدم بع�ض الفتيات ط��رق��ا خاطئة يف عالج
حب ال�شباب ،وي�أخذن بع�ض الو�صفات غري املنا�سبة
لب�شرتهن ،فالبع�ض ال يف�ضلن ا���س��ت��خ��دام امل���واد
الكيميائية وي�ضطررن �إىل و�ضع املكياج لإخفاء تلك
احلبوب .وك�شفت فقرة في�شي -الأرب��ع��اء  18مايو/
�أي��ار - 2011ع��ن املفاهيم اخلاطئة ح��ول ع�لاج حب
ال�شباب ،وال��ت��ي تتمثل يف ع��دم اختيار امل�ستح�ضر
العالجي املنا�سب وا�ستخدام �أدوات املكياج لإخفاء
هذه احلبوب املزعجة .وقالت د .جيهان عبد القادر
مديرة م�ست�شفى الأكادميية الأمريكية للجراحةالتجميلية� -إن عالجات حب ال�شباب يجب �أن تكون
تابعة لعالج روتيني معني ،خا�صة �إذا ك��ان امل�صاب
يف �سن امل��راه��ق��ة .وك�شفت عبد ال��ق��ادر ع��ن عالمات
و�شوائب الب�شرة الناجتة عن حب ال�شباب مثل اللمعان
والر�ؤو�س ال�سوداء ،الفتة �إىل �أن �أن��واع حب ال�شباب
تق�سم �إىل «الب�سيط واملتو�سط والكثري» ،وح�سب نوعه
يجب اتباع نظام معني يعاجله بطريقة �صحيحة.
و�أك���دت �أن ح��ب ال�شباب يرتبط بعوامل خارجية
وداخلية ،ومن �ضمن تلك العوامل الداخلية« :الطعام

والنظام الغذائي غري ال�صحيح و�أ�سلوب احلياة غري
ال�صحي واختالل الهرمونات»� ،أما العوامل اخلارجية
التي ت�سهم يف ظهور احلبوب فتتمثل يف اجلو وال�شوائب
وتلوث البيئة وغريها من هذه الأمور .وعر�ضت مديرة
م�ست�شفى الأكادميية الأمريكية للجراحة التجميلية
م�شكلة الفتاة التي تعاين من حب ال�شباب يف وجهها
والتي ا�ستخدمت عالجات كثرية ولكنها غري فعالة
جتعل احلبوب تختفي لفرتة لتعاود الظهور مرة �أخرى.
وقامت الدكتورة «دانا» بفح�ص ب�شرة الفتاة من خالل
جهاز يك�شف تلقائيا عن ن�سبة الدهون بب�شرتها ،والتي
تنتج عن ظهور احلبوب بني فرتة و�أخ��رى ،وات�ضح �أن
ن�سبة اللمعان عالية .و�أو�ضحت عبد القادر �أن درجات
اللمعان و�أ�سباب حب ال�شباب خمتلفة وكثرية� ،إال �أن
العمر وفرتة املراهقة يلعبان دورا كبريا يف بروز هذه
احلبوب ،ف�ضال عن �أ�سلوب احلياة ،نا�صحة مبعاجلة
الب�شرة وترطيبها باتباع نظام غذائي �صحي وا�ستخدام
غ�سول منا�سب للب�شرة .وللتخل�ص من �شوائب حب
ال�شباب والر�ؤو�س ال�سوداء ،ن�صحت باتباع نظام عالجي
للمحافظة على جمال و�صحة الب�شرة.
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ابنة بن الدن :اعتقلوا �أبي ثم قتلوه �أمام �أفراد اال�سرة

قالت ابنة لأ�سامة بن الدن يف الثانية ع�شرة
من عمرها ،ومعتقلة يف باك�ستان ،مع �إح��دى
زوجاته و�أط��ف��ال �آخ��ري��ن ،كانوا موجودين يف
املنزل عندما هاجمته جمموعة الكومندو�س،
�إن��ه��ا ر�أت اجل��ن��ود الأم�يرك��ي�ين يقتلون زعيم
القاعدة ،بح�سب م�س�ؤول يف �أجهزة الإ�ستخبارات
الباك�ستانية.
ونقلت �صحيفة «ديلي تلغراف» الربيطانية،
اليوم ،عن الإبنة ال�صغرى لنب الدن قولها �إن
اجلنود الأمريكيني اعتقلوا والدها �أو ًال ،ثم
قتلوه �أمام �أفراد �أ�سرته.
وق���ال �ضابط الإ���س��ت��خ��ب��ارات �إن القوات
الباك�ستانية التي و�صلت �إىل منزل بن الدن
بعد مغادرة جمموعة الكومندو�س الأمريكية
املجوقلة ،وج��دت الطفلة مع اثنتني �أو ثالث

ن�ساء ،وثمانية �أطفال �آخرين ،كانوا يف املنزل
امل�ؤلف من ثالث طبقات يف مدينة �أب��وت �آباد
التي تبعد �ساعتني �شمال �إ�سالم �آباد ،حيث قتل
بن الدن ليل الأحد-االثنني.
ونقل تقرير لف�ضائية «العربية» من �إ�سالم
�أباد عن م�س�ؤولني باك�ستانيني بارزين القول �إن
ابنة لزعيم تنظيم القاعدة �أ�سامة بن الدن
الذي �أعلنت الواليات املتحدة قبل يومني قتله
�أن والدها «اعتقل حيا» ثم قتل.
وت�شري املعلومات اىل �أنه بعد مغادرة املروحية
التي تنقل جثة بن الدن �إىل �أفغان�ستان و�صلت
قوات �أمن باك�ستانية وعرثت على �أربع ر�صا�صات
فارغة و�ألقت القب�ض على �سيدتني و�ستة �أطفال
ت�تراوح �أعمارهم بني عامني و 12عاما ،بينما
ت�شري بع�ض التقارير �إىل اعتقال � 16شخ�صا

بينهم ن�ساء و�أط��ف��ال ومعظمهم من جن�سيات
عربية.
وتكهنت بع�ض امل�صادر �أن القوات الأمريكية
مل تلق القب�ض على جميع �أف��راد الأ�سرة الن
املروحية مل تت�سع لهم بعدما �سقطت مروحية
�أخرى خالل العملية ،وك�شف م�صدر م�س�ؤول �أن
القوات الأمريكية اخلا�صة نقلت يف املروحية
جثتني البن الدن و�أحد �أحفاده .
و�أو�ضح م�س�ؤول للقناة �أن من بني املعتقلني
ابنة لنب الدن عمرها  12عاما ،وقالت للمحققني
الباك�ستانيني �إن القوة الأمريكية �ألقت القب�ض
علي والدها حيا ثم �أطلقت النار عليه على مر�أى
من �أفراد الأ�سرة ثم �سحبت جثته من الطابق
الأر�ضي �إيل املروحية.

القر�ضاوي يلج�أ لتكتيكات ح�سني مبارك و�سوزان  ...املحكمة ا�ستدعته ف�صاح  ..البي  ..البي  ...اه يا البي
خا�ص  -غربة نيوز
ردا على ا�ستدعاء املحكمة ال�شرعية القطرية
ليو�سف القر�ضاوي للنظر يف الدعوى املقامة
عليه من قبل زوجته اجلزائرية ا ( ) وهو ينوي
تطليقها حلرمانها من حقوقها ال�شرعية وكان
كبري علماء الإ�سالم ،ال�شيخ القر�ضاوي عندما
قرر تطليق زوجته �أ�سماء بن قادة ،اجته �إىل
بيتها وق�ضى معها ا ح�سب �أحكام التعدد ،ولكنه
�أراده���ا �آخ��ر ليلة ينتزع فيها �آخ��ر وا�ستغالل
ليختفي بعدها بيومني خارج قطر ،بعد �أن عرب
لأ�سماء عن حبه و�أكد لها �أنه يف مزرعة �صديقه
عبد اهلل �سالطني يف الدوحة و�سيعود يف امل�ساء!
وبعد اختفائه ب�سبعة ع�شر يوما ودون �أن تعرف
�أ�سماء مكانه و�سبب رحيله ،يبعث لها بر�سالة
ليقول لها فيها <�أنت طالق>! ح��دث ذل��ك يف
�إطار عالقة زوجية فعلت �أ�سماء من �أجلها كل
ما ميكن به املحافظة عليها ب�إمالء ح��ريف من

ال�شيخ ،رغم االعرتا�ض ال�شديد من �أ�سرتها على
هذا االقرتان ب�سبب الفارق الكبري جدا يف ال�سن
والن القر�ضاوي ا علم والدها وكان يبعث اليها
بق�صائد ور�سائل حب حتى اوقعها يف حبائله
نقول  ..ردا على ا�ستدعاء املحكمة القطرية
للقر�ضاوي جل�أ القر�ضاوي اىل تكتيكات ح�سني
م��ب��ارك و���س��وزان  ..حيث اغمي عليه مبجرد
ا�ستالم اال�ستدعاء و�صاح  ..قلبي  ..قلبي  ..اه
يا قلبي  ..وتخلف عن القاء خطبة اجلمعة يف
مقره يف م�سجد عمر بن اخلطاب  ...وروج فورا
عرب و�سائل االعالم انه طريح الفرا�ش ويعاين
من ازمة قلبية يف حماولة للتن�صل من املثول امام
املحكمة للرد على اتهامات زوجته او طليقته
وك��ان القر�ضاوي ق��د ه��دد ا�سماء ب�سحب
جن�سيتها القطرية وطردها من قطر وقد وكلت
ا�سماء واحدا من ا�شهر املحامني يف قطر ملقا�ضاة
القر�ضاوي واخذ حقوقها كاملة ...

املعيقلي يتفوق على املن�شاوي بفيديوهات القر�آن الكامل بـ»يوتيوب»
جت����اوز م�ستمعو ال�شيخ
ال�����س��ع��ودي م��اه��ر املعقيلي،
ال�����ش��ي��خ�ين امل�����ص��ري حممد
�صديق املن�شاوي ،وال�سعودي
�سعد الغامدي يف فيديوهات
ل���ل���ق���ر�آن ك����ام��ل� ًاُ ،و���ص��ف��ت
ب�أنها «الأط����ول» على موقع
«يوتيوب».
وت�صل مدة فيديو ال�شيخ
امل��ن�����ش��اوي �إىل � 28ساعة
بفارق �أربع �ساعات عن فيديو
ال�شيخ الغامدي ال��ذي �سجل
��� 24س��اع��ة ،واملعقيلي «22
�ساعة».
وفيما �أبدى الزوار �إعجا ًبا
بهذه الفيديوهات ،ووجهوا
ال�شكر �إىل �صاحبها؛ ا�ستنكروا
ا�ستعماله عبارة longest
video on youtube
«الأط�������ول ع��ل��ى ي��وت��ي��وب»
لو�صف فيديوهات ال�شيخني
الغامدي واملن�شاوي.
وا���س��ت��م��ع ل��ل��غ��ام��دي �أك�ثر
م��ن � 88أل��� ًف���ا ،فيما ا�ستمع
لفيديو املن�شاوي �أك�ث�ر من
� 55أل ًفا .وا�ستقبل امل�س�ؤول
ع���ن حت��م��ي��ل��ه��م��ا -وا���س��م��ه
« -»7 imad0تعليقات
ط��ال��ب��ت��ه ب��ت��غ��ي�ير و�صفهما
لي�صريا The Complete

« Holy Quranال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي ك��ام� ً
لا» ،وه��و و�صف
�أطلقه ال�شخ�ص نف�سه على
فيديو ال�شيخ املعقيلي ،والذي
�شاهده �أكرث من � 417أل ًفا.
وقالت « « :»reem11هذا
لي�س جم��ا ًال للتفاخر لنقول
(الأط���ول) .يكفي �أن تقول
(القر�آن الكرمي كام ًال) ،كما
يف فيديو ال�شيخ املعقيلي».
وال يزال فيديو ال�شيخني
املن�شاوي والغامدي يحمالن
عبارة «الأطول على يوتيوب»
التي ا�ستنكرها ال��زوار ،رغم
وعد « »7 imad0بتغيريها.

و» »7 imad0هو اال�سم
ال��ذي ي�ستعمله امل�س�ؤول عن
حتميل ه���ذه الفيديوهات
على «يوتيوب»؛ حيث �أخفى
ا�سمه يف «الربوفايل» اخلا�ص
به ،وا�ص ًفا نف�سه ب�أنه «عابر
�سبيل» ،ولد يف املغرب ،ويقيم
يف �أمريكا ،وك��ل اهتماماته
«اجل��ن��ة» ،و�أف�لام��ه املف�ضلة
«احل���ي���اة» ،وكتبه «ال��ق��ر�آن
الكرمي» .
ورغ��م حتفظ ال��زوار على
�إ�صراره على عبارة «الأطول
على يوتيوب» ،ف ��إن ذل��ك مل
مينعهم من الإ�شادة بجهده.

وع�بر ف��اروق عن �سعادته
بهذا اجلهد املبذول .وقال:
«واهلل� ،أ�سعد عندما �أرى نا�س
حري�صة على ن�شر كالم ربها.
ربي ال يحرمك اجلنة».
ودعا خالد �أن يقوده هذا
العمل �إىل اجل��ن��ة .وق��ال:
«�أدعو اهلل �أن يكون كل حرف
يف ميزان ح�سناتك ويدخلك
اجلنة».
يف م����ق����اب����ل ذل��������ك ،مل
ي��ه��ت��م �أ���ش��خ��ا���ص مبحتوى
الفيديوهات ،قدر اهتمامهم
بطول مدتها .وت�ساءل «�أحمد
 »10عن كيفية حتميل فيديو

م��دت��ه ��� 28س��اع��ة .وق���ال:
«(ي��وت��ي��وب) يرف�ض عندي
�أي فيديو تزيد مدته عن 15
دقيقة ،فكيف حمل فيديو
بهذا الطول؟».
من ناحيته� ،أكد املهند�س
طلعت عمر رئي�س اجلمعية
امل�صرية ملهند�سي االت�صاالت،
�أن حتميل فيديوهات بهذا
الطول ال يعني توافر مهارة
معينة يف ال�شخ�ص امل�س�ؤول
عن حتميلها ،لكنه يك�شف عن
الإمكانيات العالية التي �صار
يعطيها موقع «يوتيوب».
وقال عمر ،يف ت�صريحات
ل����������������ـ« :mbc.netه�����ذه
الإمكانيات ال ي�ستفيد منها
امل�����س��ت��خ��دم ال���ع���ادي ال���ذي
يحمل فيديو بحد �أق�صى 15
دقيقة ،لكنها متاحة مبقابل
مادي ملن يريد».
و�أو���ض��ح �أن ه��ذا املقابل
ي��خ��ت��ل��ف ب���اخ���ت�ل�اف م���دة
الفيديو املراد حتميله� ،سواء
كان �ساعة �أو اثنتني �أو �أكرث.
وق���ال« :مت��ا ًم��ا كما يختلف
املقابل الذي يدفعه م�ستخدم
الإنرتنت وف ًقا لل�سرعة التي
يح�صل عليها».

�أمريكي يطلب �إذ ًنا لتمزيق القر�آن يف العلن

تقدم �أمريكي بطلب �إذن لتمزيق القر�آن يف العلن يف  30مايو�/أيار
اجلاري ،الذي ي�صادف «يوم الذكرى» ( ،)Memorial Dayالذي يحتفل
به لتكرمي اجلنود الأمريكيني الذين ُقتلوا يف �ساحات املعارك.
وذكرت �صحيفة «فلوريدا �صن �سانتينل» الأمريكية �أن مارك رويل (52
عا ًما) ،الذي لديه تاريخ من املر�ض العقلي كان تقدم بطلب حلرق القر�آن
يف �إبريل/ني�سان و ُرف�ض.
وقال رويل ،الذي �شخ�صت �إ�صابته بانف�صام ال�شخ�صية« :ال �أعتقد �أن
مقد�سا» ،بح�سب وكالة «يو بي �آي».
�أي كتاب ي�شجع على االغت�صاب كتا ًبا
ً
�سبق و�أن ر�سم رويل الرقم  ،666وهو رمز �شيطاين على م�سجد وثالث
كنائ�س عام 2006م.
ومل يرد بعد على طلب رويل ولكن يتوقع �أن يرف�ض.
وي�أتي هذا بعد نحو �شهر من �إ�صدار حمكمة بريطانية ب�سجن جندي
بريطاين �سابق يف الثانية والثالثني من العمر 70 ،يو ًما؛ لإحراقه ن�سخة
من القر�آن الكرمي.
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ت�سلية

ا�ضحك يف الغربة

امثال قدمية
�إن �ضبطت املَي بالغربال بت�أ ِّمن
للرجال
املرا ّ
الإي���د ال��ل��ي م��ا فيك تع�ضها،
بو�سها وادعي عليها بالك�سر
َ
ان���ت خلقة اهلل و�أن����ا خلقة
ال�سنكري؟
بدّ و من الذواق �سبعة واق
ّ
بيحل د ّكة القا�ضي
الربطيل
بيلهي احلمار عن عليقه
ت�لات��ة م��ا بينطاقوا :الطق
والنق والبق
رحت متل
تيتي تيتي ،متل ما ِ
جيت
ما ِ
جابوا الديب تيعلموه القراية
قالوا له :قول �ألف ،قال :عنزة
ج��ازة ن�صرانية :ال ف��راق اال
باخل َّناق
َح ّ
��ط��وا ذنبة الكلب بالقالب
اربعني �سنة بقيت َلوقة
و����ص���وب
���ص��اح��ب��ي وع���ي���وين َ
اجليبة ال تق ِّرب
طنجرة ولقيت غطاها
الفزع بيطيرِّ الوجع
قا�ضي االوالد �شنق حالو
قال لو :حبني وخدلك جح�ش،
قال لو :املحبة ما بت�صري دح�ش
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* �10صعايده يلعبون خ�شي�شه من �20سنه ام�س لقو واحد ...
* �أثنني م�ساطيل ما�شيني فى ال�شارع واحد منهم بدل ما يخبط على بيتة خبط على
العمود فا حمد�ش رد فقال ميكن حمد�ش موجود رد الثانى قال لة النور منور ...
* �أحد املزارعني ذهب اىل ال�صيدلية لكي ي�شرتي دواء للبقرة واىل زوجتة وقد اعطاه
ال�صيديل اول و�صفة والثانية وقال له هذا للبقرة وهذا لزوجتك فقال املزارع بخوف من
ف�ضلك ت�أكد من الدواء النني اخاف �أن متوت البقرة ...
* ابوالعربى راح اليابان �شاف اليابانى �صحبة بحط ايدوعلى خدواقلو انت بتعمل اية
بكلم فى املوبايل اقالو انت ايديك فيها موبايل اقلواجنا بنتولدوايديناموبايل ابوالعربى
راح جائب ورقة راح بلعهااليبانى اقلوانت بتعمل اية اقلو ببعت فاك�س ...
* ابوبري�ص بتفرج عحالو باملرايه وبغني ان�شاهلل يا ابو عيون ا�سماح تكرب وت�صري
مت�ساح
* ات�صل مندوب التعداد يف �أحد البيوت هاتفيا وقال �ألو  :هل �أنت من �أهل البيت ؟ فرد
عليه الرجل  :ال �أنا من عامة امل�سلمني ... ...
* اتنني �صرا�صري ناميني فى امل�ست�شفى واحد منهم �س�أل التانى بيف باف قالوا ال �شب�شب
* اثنني خرجو من االمتحان واحد بيقول للثانى  :عملت ايه فى االمتحان قاله  :ا�سكت
�سبت الورقه فا�ضيه قاله  :اهلل يخرب بيتك ها يفتكرونا غا�شني من بع�ض ...
* اثنني راجعني بال�سيارة من ال�سفر وقفوا عند حمطة بنزين نزل ال�سواق عند البقالة
وراح الثاين لدورة املياه ا�شرتى ال�سواق حبتني بب�سي وركب ال�سيارة وم�شى  .....ثاين يوم
...ات�صل عليه �أهل خوية  ...قالوا له  :وين فالن ما رجع معك ؟ قال  :وانا اقول البب�سي
الثاين منهو له ...
* اثنني �ساكنني يف خيمة وراقدين على ظهورهم بالليل ناظر الأول لل�سما وقال للثاين
و�ش ت�شوف ؟ قال ا�شوف جنوم كثرية ....قال هذا و�ش يدل علية ؟ قال الثاين  :ان فيه
جمرات وكواكب غرينا يف هالكون  .قال الأول هذا يدل ان �سقف خيمتنا ان�سرق ياغبي ...

ثري عربي
مهوو�س ب�سروال
كورنيكوفا الداخلي
يبدو �أن ت�سونامي االحتجاجات املنددة بالف�ساد املايل وهدر املال العام الذي يعم
العامل العربي م�ؤخرا مل ي�صل �إىل م�سامع بع�ضاالثرياء العرب.
فقد قام م�ؤخرا رجل اعمال عربي ،ومن خالل مزاد علني لأهداف خريية ،ب�شراء
قطعة من املالب�س الداخلية (�سروال داخلي) لالعبة التن�س املعتزلة النجمة
الرو�سية �آنا كورنيكوفا مقابل  30الف دوالر امريكي.
بدورها ،ا�ستنكرت النجمة الرو�سية ال�شهرية هذا احلدث و�أ�ضافت �أنها «تترب�أ
من اي افكار مري�ضة رمبا تكون دفعت هذا الرجل الرثي او غريه للقيام مبثل هذه
االعمال».
وقد دفع هذا الرثي ما دفعه للح�صول على �سروال داخلي من احلجم ال�صغري تباع
جديدة يف اال�سواق مببلغ  13دوالر فقط.
و�شددت الالعبة الفاتنة على �أنها ال تتحمل اي م�س�ؤولية عن قيام �شخ�ص مهوو�س
بدفع هذا القدر من املال يف قطعة مالب�س م�ستعملة.
ي�شار اىل ان الالعبة املعتزلة انا كورنيكوفا �سبق وان عر�ضت بع�ضا من مالب�سها
الداخلية للبيع ب�شكل رمزي �ضمن حملة تربع قامت بها ل�صالح جمعيات خريية
للم�ساعده فى امناء هذه اجلمعيات.
وذك��رت و�سائل االع�لام الرو�سية ان م�سئولني من الدولة العربية التى يحمل
جن�سيتها هذا الرثي العربي قاموا بتوبيخه ب�شكل حاد ولقى ما ي�ستحق من اهانة
وحتقري لقيامه بعمل م�شني كهذا.
كما لقى رجل االعمال العربي ا�ستهجانا كبريا من او�ساط اوروبية ،فيما طالبت
�شخ�صيات م�س�ؤولة ان يتم احلجز على امواله بدال من ان تبدد بهذه الطريقة املقززة
على حد تعبريهم.
يذكر �أن كورنيكوفا ،التي ولدت يوم  7يونيو  1981مبدينة مو�سكو يف االحتاد
ال�سوفياتي �ساب ًقا ثم انتقلت للعي�ش يف والية فلوريدا ب�أمريكا ،كانت على عالقة مع
املغني اال�سباين العاملي �أنريكي �إيغلي�سيا�س( .م�صدر :نقودي.كوم)
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ب�سبب هذه الق�صيدة  ...قطعوا ل�سان ال�شاعر اليمني وليد الرمي�شي

مت نقل ال�شاعر اليمني وليد الرمي�شي امل�ؤيد
لديكتاتور اليمن اىل عمان لعالجه يف املدينة
الطبية بعد قطع ل�سانه اثر القاء ق�صيدة
م�ؤيدة لعلي �صالح ...وق��ال��ت م�صادر مينية
ر�سمية ان ال�شاعر اليمني وليد الرمي�شي
تعر�ض �إىل عملية اختطاف من قبل عنا�صر
جمهوله �،أقدمت على احتجازه وقطع ل�سانه
و�إلقاءه يف �شارع تعز و�سط العا�صمة �صنعاء،
وذلك يف حادثة تعد الأوىل من نوعها يف تاريخ
اليمن �إن مل يكن على م�ستوى العامل العربي.
ويف �أول تعليق ل��ه على احل��ادث��ة �،أ�ستنكر
رئي�س بيت ال�شعر اليمني ال��دك��ت��ور عبد
ال�سالم الكب�سي هذه اجلرمية ،وقال الكب�سي
« ندين ب�شده ماتعر�ض له ال�شاعر الرمي�شي
 ،من اع��ت��داء اليليق ب��أخ�لاق اليمنيني وال
بثقافتهم  ،كما جنرم مثل هذا العمل الب�شع

الذي �أقدمت عليه عنا�صر �إجرامية ،ونطالب
الق�ضاء اليمني ب�سرعة اتخاذ الإج��راءات
القانونية ل�ضبط اجلناة فور ًا  ،كما ن�ستنفر
املجتمع اليمني برمته لإدانة هذه اجلرمية
الب�شعة بحق ال�شاعر «ي ��أت��ي ذل��ك يف ظل
توا�صل م�سل�سل االع��ت��داءات �ضد ال�شعراء
واملثقفني اليمنيني ،حيث �سبق و�أن تعر�ضا
ع�ضوا احتاد الأدباء والكتاب اليمنيني ال�شاعر
حمي الدين جرمه والقا�صة ب�شرى املقطري
لالعتداء بال�ضرب املربح يف �إحدى ال�ساحات
بالعا�صمة �صنعاء ،وهو مادفع الأمانة العامة
الحتاد الأدباء �إىل �إعالن الت�ضامن الكامل مع
ال�شاعر جرمة والأديبة املقطري ،و�إدانة كل
ما يتعر�ض له الأدباء والكتاب وال�صحفيني.
كما تعر�ضت الأديبتني هدى العطا�س و�أروى
عثمان لالعتداء يف �ساحة التغيري

قا�سم حداد  /يا حبيبتي
ك�شحاذ
�أ�ضع جبهتي على عتبة باب الكلمة
و�أنتظر
منتف�ضا كع�صفور
لعل الكلمة تخرج من �صمتها
وتعطف على ت�ضر عي
لعلها تتربع يل مبعطف يدفىء �أيامي
�أو بقمي�ص �صغري
يغطي هذا ال�صدر املفتوح للريح
كراية
وحني �أحر ك ر�أ�سي بعد حني
تتحرك عتبة باب الكلمة
من جبهتي
والكلمة واقفة كطود �شاهق
يا حبيبتي �أرجوك

وك��ان��ت الأم��ان��ة العامة الحت��اد الأدب���اء
والكتاب اليمنيني  ،قد �أ�صدرت بيان �أدانت فيه
كل �أعمال القمع والتنكيل واالعتقاالت التي
مُتار�س �ضد املحتجني والتظاهرات ال�سلمية
املطالبة بالتغيري،ودعا البيان �إىل وقف
هذه الأعمال القمعية فوراً،وطالب البيان
بوقفة احتجاجية وم�سريات مناه�ضه لهذه
التوجهات القمعية التي ت�ستهدف املثقفني
والإعالميني والكتاب
وهذه هي الق�صيدة التي دفع ال�شاعر ل�سانه
ثمنا لها
يا �سالمي عدد ما ينقطع له توا�صل
عد ما هاج�سي يف ال�شعر دامي معمر
عد ما املوج يتماوج على كل �ساحل

عد ما احلوت ميلي �ساحل البحر االحمر
لليمن موطني يا رب زيل القالقل
واحفظ ال�شعب كله ماعدا كتلة ال�شر
اللقاء امل�شرتك هم ر�أ�س كل امل�شاكل
�أدعوا اهلل يعجل يف زواله ويدحر
اليماين دعاء ربه بخري امل�سائل
طالب اللطف فيما قد كتب له وقدر
اللقاء امل�شرتك قد خيموا باجلرامل
وال�شباب املغرر به �أ�صبح خمدر
م�ستحيل �أن �شعبي يخ�ضع اليوم ل�سافل
ال ومهما بثوبك با الرباءة تنكر
دام والقلب ينب�ض يف علي ال جتادل
حقق الوحدة الغراء بعزمه و�سطر
منجزاته عديده ما لها �شيء مماثل
للمدار�س بنا و�أن�ش�أ وللغاز �صدّ ر
حقق الأمن فينا باجلنود البوا�سل

غادة ال�سمان � /أ�شهد بليل املحطات
كنت افكر بعالقة ان�سانية حقيقية
نحياها معا
يف دهاليز احزاننا و خيباتنا
و نواجه بها املوت و احلزن و املجهول ...
و نتبادل خلع االقنعة و احلب
يف ليل املحطات املوح�شة املاطرة
امللقبة ب�أيامنا ....
***
و كنت �أنت تفكر ب�شيء اخر ...
و تخطط ال�ستعرا�ض راق�ص
نقدمه للآخرين
على م�سارح الف�ضول املتبادل و الرثثرة ...
***

 ..و كنت �أفكر بك تو�أما لعذابي ..
و كنت جتد اننا ن�صلح معا
لتكوين زوجي فكاهي ا�ستعرا�ضي جديد..
***
كان حبي لك �صادقا كاالحت�ضار
و كان حبك يل زبديا كالفقاعات ...
جئتك من باب الأعماق البحرية
ف�أخذتني اىل كوالي�س الرثثرة اال�ستعرا�ضية ***
اردتك ال�سر
و اردتني الن�صر ...
جمرد ن�صر ا�ضايف اخر
ل�شهريار املرتع بال�ضجر ...

الآن  ...يف املنفي  /حممود دروي�ش

حماكمة �شاعرة
�صورة كبرية بحجم ال�صفحة االوىل تقريبا على
�صدر االندبندنت للطالبة وال�شاعرة البحرينية
�آي��ات القرمزي التي �ستحاكم بعد اعتقالها منذ
اكرث من �شهرين دون ان يعرف عنها ذووها اي �شئ
منذئذ.
وك��ل ج��رمي��ة �آي���ات ان��ه��ا ال��ق��ت ق�صيدة لها يف
مظاهرة يف البحرين يف مار�س/اذار املا�ضي ،بعدها
ا�ضطرت لت�سليم نف�سها لقوات االمن التي هددت
بقتل اخوتها ان مل ت�سلم نف�سها.
متيزت انتفا�ضة البحرين بقمع ال�سلطة للن�ساء
اكرث مما يف اي بلد عربي اخر
وت�شري االندبندنت اىل حقيقة مثرية وهي ان
من بني االنتفا�ضات ال�شعبية العربية املطالبة
بالدميقراطية ،متيزت البحرين ببط�ش ال�سلطات
بالن�ساء اكرث من اي بلد اخر.
وت��ق��ول ج��م��اع��ات ح��ق��وق االن�����س��ان ان مئات
النم�ساء البحرينيات اعتقلن منذ بدء املظاهرات
وا�شتكت كثريات منهن من �ضربهن بوح�شية خالل
اعتقالهن ،وتعر�ضت �صحفية بحرينية لل�ضرب اىل
حد انها ا�صبحت االن عاجزة عن امل�شي.
وق��ال��ت طبيبة بحرينية ،اف���رج عنها لكنها
قد حتاكم اي�ضا ،انها ه��ددت باالغت�صاب اثناء
اعتقالها.
اما �آي��ات فاعتقلت يوم  30مار�س ،وتقول امها
انها عذبت وترقد يف م�ست�شفى ع�سكري ،ومل تعرف
عنها �شئ �سوى مكاملة هاتفية واحدة قالت لها فيها
انها اجربت على التوقيع على اعرتافات ملفقة.

واحلدود بيننا واجلار ر�سم و� ّسور
يا علي يا علي ..دامك �إلهي لنا ظل
ي�ضلنا كلنا نتحدي ال�شم�س واحلر
ع�شت يا قايدنا يا الزعيم املنا�ضل
من بنى �أر�ض ال�سعيدة باملحبة وط ّور
وان�ش�أ اجلامعات العلمية وال�صيادل
يحفظك ربنا يا من بك ال�شعب يفخر
واختم �صالتي بذكرى لنبي اذكر وا�صل
احمد امل�صطفى �شفيعنا يوم نح�شر

تبلغ �آيات من العمر  20عاما وهي طالبة يف كلية
املعلمني بالبحرين وتقر�ض ال�شعر ،القت ق�صيدة يف
ايام املظاهرات هتف اجلمهور بعدها «ي�سقط حمد»
(ملك البحرين حمد بن عي�سى �آل خليفة).
مع ان الق�صيدة تبد�أ بالقول :ال نريد العي�ش يف
ق�صر وال نهوى الرئا�سة  ...نحن �شعب يقتل الذل
ويغتال التعا�سة  ...نحن �شعب يهدم الظلم ب�سلم
من ا�سا�سه.
وتقول االنبدندنت ان ملك البحرين رفع حالة
الطوارئ املفرو�ضة منذ  15مار�س يف حماولة للقول
بان االو�ضاع عادت لطبيعتها كي تتمكن البحرين
من ا�ست�ضافة �سباق ال�سيارات فورموال  1امل�ؤجل
نتيجة اال�ضطرابات.

وي��ع��ق��د االحت����اد ال����دويل ل�����س��ب��اق ال�سيارات
اجتماعا غدا يف بر�شلونة للنظر يف تاجيل ال�سباق
ليجرى يف البحرين ،اال ان منظمة هيومان رايت�س
ووت�ش ار�سلت لالحتاد تقول ان امل�سابقة �ستجرى
يف ب��ل��د مي��ار���س «ق��م��ع��ا وح�����ش��ي��ا» ���ض��د املطالبني
بالدميقراطية.
كما ان ال�سباق ان ج��رى �سيكون ب��دون ن�صف
العاملني يف احللبة يف امل��ن��ام��ة ،ال��ذي��ن اعتقلوا
وطردوا من وظائفهم.
وتقول ال�صحيفة ان رفع حالة الطوارئ ال يغري
من حقيقة ان هناك  600معتقل و 2000طردوا من
وظائفهم ودمر  27م�سجدا لل�شيعة الذين ي�شكلون
 70يف املئة من ال�سكان
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جورجينا رزق  :جا�سو�سة املو�ساد اريكا ماري ت�شمربز قتلت زوجي �أبو علي ح�سن �سالمة ""1

د � .سمري حممود قديح
ب����اح����ث يف ال���������ش����ئ����ون االم���ن���ي���ة
واال�سرتاتيجية
كانت احل��ي��اة ب��ب�يروت يف ذل��ك الوقت
يونيو  1973لها مذاق رائع متام ًا كالأطعمة
املتنوعة من كل �أنحاء الدنيا  .ومع عطلة
نهاية الأ�سبوع  . .تزهو �أجمل فتيات لبنان
داخ��ل الفنادق والأن��دي��ة ،وي�شرتكن يف
م�سابقات اجلمال .وملا اختريت جورجينا
رزق ملكة جمال الكون ،اختطفها �سالمة
وتزوجا يف حدث �أكرث من رائع ،مما جعله
مطاردا دائم ًا من فتيات لبنان
لكنه كان م�شبع ًا بكل جمال الدنيا بني
يديه .ولأن املخابرات اال�سرائيلية كانت
جتهل �صورته اومالحمه ،وف�شلت كثري ًا يف
اقتفاء �أثره الغتياله ،خا�صة بعد عملية
ميونيخ بالذات ،فقد كان املطلوب من �أمينة
املفتي الت�سلل اىل خمبئه ،واحل�صول على
قوائم ب�أ�سماء قيادات وعمالء املخابرات
الفل�سطينية يف �أوروب����ا .فقد ك��ان علي
ح�سن �سالمة – الأم�ي�ر الأح��م��ر  -كما
�أطلقت عليه جولدا مائري� ،أحد م�ساعدي
ع��رف��ات واملخت�ص بحرا�سته ،ث��م �أوك��ل
اليه عرفات مبا�شرة مبهمة جديدة ،وهي
رئي�س الأمن واملخابرات التابعة ملنظمة
فتح وقوات احلر�س الداخلي  -التي يطلق
عليها القوة  - 17وهي القوة التي �أطلق
عليها عرفات ا�سم <املنتمني اىل قي�صر
روما القدمية>.

بريوت
واحل�صول عى القوائم ال�سرية للقيادات
الفل�سطينية والأع�����ض��اء ال��ب��ارزي��ن يف
املنظمات يف �أوروبا� ،أمر هام جد ًا ومطلوب
لتفكيك �أو�صال القيادة يف بريوت ،وعزلها
عن الآخرين يف كل قارات العامل .ويف هذا
�إجابة عن �س�ؤال:
مل���اذا ال�سطو ع��ل��ى �أوراق�����ه ب���د ًال من
اغتياله؟ هكذا كانت مهمة �أمينة املفتي
يف ب�ي�روت  . .مهمة ح�سا�سة للغاية .
 .لو ا�ستطاعت القيام بها فكل ميادين
�إ�سرائيل ال تكفي لو�ضع متاثيلها .ويف لقاء
حميم ب�شقتها مع م��ارون احلايك� ،س�ألته
عن عرفات و�أبو �إياد والعمري وغريهم،
ف�أجاب ب�أنه يعرفهم جيداً ،ولأيام طويلة
ظلت متنحه ج�سدها ،وتنفق عليه ب�سخاء
عندما �أكد لها �أنه يعرف علي ح�سن �سالمة،
بل والفندق ال��ذي يرتاده .فا�صطحبته
م����رار ًا ل��ف��ن��دق ك����ورال بيت�ش <�شاطئ
املرجان> ليدلها عليه .لكن الأي��ام متر
واحلايك ي�ستمتع بج�سدها وب�أموالها دون
�أن يظهر ل�سالمة �أثر.
متلكها ي�أ�س قامت لف�شلها ،وفكرت كثري ًا
يف م��غ��ادرة ب�يروت اىل تل �أبيب تتوجها
اخليبة .لكن طر�أت بخيالها فكرة جديدة
عملت على تنفيذها ب��أ���س��رع وق���ت� .إذ
انتقلت اىل �شقة �أخرى بكورني�ش املزرعة
 وهي منطقة �شعبية يرتادها التجار منقاطني املخيمات الفل�سطينية يف بريوت.
وللوهلة الأوىل � . .أح�ست بتفا�ؤل كبري،
بعدما تعرفت على ممر�ضة فل�سطينية
تدعى �شمي�سة ،تعمل بعيادة <�صامد>
مبخيم �صربا .فقدمتها �شمي�سة ،اىل مدير
العيادة ،ال��ذي �أو�ضح لها �أن العديد من
الأطباء من كل دول العامل ،ي�شاركون يف
عالج الفل�سطينيني كمتطوعني .فعر�ضت
عليه خدماتها التطوعية ،و�أطلعته على
�شهاداتها امل���زورة فطلب منها االنتظار
لعدة �أي��ام ريثما يخرب ر�ؤ���س��اءه .ه�ؤالء
املتطوعون يف �شتى امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية،
يقابلهم يا�سر عرفات ،وي�ستعر�ض معهم
املخيمات ومالجئ الأي��ت��ام ،وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية وال���ه�ل�ال الأح���م���ر ،و�أق�����س��ام
الأج��ه��زة التعوي�ضية وال��ع�لاج الطبيعي
واملعامل املركزية وبنك ال���دم .م��ن هنا

� . .صادفت �أمينة املفتي فر�صة ذهبية
لالمتزاج بالفل�سطينيني ،وب��د�أت مرحلة
العمل التج�س�سي الأو�سع.
وم�ساء  22يوليو  . . 1973دق جر�س
التليفون ب�شقة �أمينة املفتي وك��ان على
الطرف الآخر مارون احلايك ،الذي ا�سر
اليها بب�ضع كلمات �أجل��م��ت��ه��ا ،فو�ضعت
ال�����س��م��اع��ة يف ت��وت��ر و�أ����س���رع���ت تفتح
التليفزيون.
ل��ق��د ���ص��دم��ه��ا امل���ذي���ع وه���و ي��ع��ل��ن نب�أ
اعتقال �ستة من رجال املو�ساد يف �أو�سلو،
بينهم امر�أة ،بتهمة قتل جر�سون مغربي
بالر�صا�ص يف ليلهامر ،ظنوا �أنه الفل�سطيني
علي ح�سن �سالمة .وقد اعرتف املعتقلون
ب�أنهم ينتمون اىل املو�ساد ،وي�شكلون فيما
بينهم فريق ًا للقتل ا�سمه  - k idonالرمح
– وجاءوا خ�صي�ص ًا من �إ�سرائيل لتعقب
�سالمة واغتياله .ارجتت �أمينة ومتلكها
ال��ه��ل��ع ع��ل��ى م�����ص�يره��ا .وت�����س��اءل��ت :مل��اذا
يتعقبون �سالمة الغتياله .بينما طلبوا
منها خالف ذلك؟كانت اللعبة �أكرب بكثري
من تفكريها .ف�أمور ال�سيا�سة واملخابرات
تت�شكل وفق ًا ملعايري �أخ��رى  . .وح�سابات
معقدة .ولأول م��رة منذ ف��ق��دت زوجها
مو�شيه ،ت�شعر برغبة �أكيدة يف اال�ستمتاع
ب��احل��ي��اة  . .وح��اج��ت��ه��ات اىل م��ذاق��ات
الن�شوة التي افتقدتها .و�أ�سرعت يف اليوم
التايل ،برفقة م��ارون اىل فندق الكورال
بيت�ش ،متلهفة اىل االل��ت��ق��اء ب�سالمة.
ولكم �أخذتها املفاج�أة عندما �أ�شار �صديقها
ناحية حو�ض ال�سباحة قائ ًال لها� :أنظري
� . .إنه علي ح�سن �سالمة.
�ألأمري �ألأحمر ..علي ح�سن �سالمة
كان حمام ال�سباحة كبرياً ،على �شكل
ح��دوة احل�صان ،يحيط به مبنى �أبي�ض
اللون مكون من ثالثة طوابق ،تطل كل
غرفه اخلم�س والت�سعني على احلمام.
ويف�ضل �سالمة ه��ذا الفندق لأن��ه م�ؤمن
جيد ًا ويك�شف املخاطر الأمنية؛ التي قد
يتعر�ض لها .ومن الأمور العادية �أن توجد
ث�لاث ���س��ي��ارات ع�سكرية ح��ول الفندق
حل��م��اي��ة الأم��ي�ر الأح���م���ر .ح��ي��ث يقوم
حرا�سه بت�أمني موقف ال�سيارات ومداخل
الفندق وحدائقه� .أما يف احلجرة املطلة
على حمام ال�سباحة وهي بالدور الأر�ضي،
ف��ي��ك��ون ���س�لام��ة دائ��م�� ًا مب��ف��رده ،يحمل
م�سد�سه الأتوماتيكي املح�شو ،وال يتغافل
عنه �أب��داً.ك��ان �سالمة يف ذلك الوقت يف
الثالثة والثالثني من عمره ،ريا�ضي . .
و�سيم � . .أن��ي��ق .ي�صادق جورجينا رزق
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ملكة ج��م��ال ال��ك��ون .ويف ف��ت��اة عمرها
واحد وع�شرون عام ًا ،تنحدر من م�ؤ�س�سة
املال امل�سيحية يف بريوت لأب لبناين و�أم
جمرية .انتخبت يف ال�ساد�سة ع�شرة ملكة
جمال لبنان .وبعدها بعامني ملكة جمال
العامل .وكانت الوحيدة من بالد العرب
التي دخلت م�سابقة <ميامي بيت�ش>.
وهكذا �أ�صبحت جورجينا رزق �أ�شهر امر�أة
يف ال��ع��امل ،يحلم بها كل ال��رج��ال .وكان
اجلميع يريد التعرف على الفتاة ذات
ال�شعر الأ�سود الطويل ،والعيون اخل�ضراء،
والفم الكبري ،واجل�سد الأ�سطوري .حتى
<جيمي كارتر>  -حاكم والية جورجينا
وقبل �أن ي�صبح رئي�س ًا  . .حتققت �أمنيته
وظ��ه��رت ���ص��ورة ل��ه م��ع ملكة ال��ك��ون وهي
ترتدي ف�ستان ال�سهرة الأ���س��ود العاري
الأكتاف وال�صدر.
�أمينة داود املفتي
وها هي �أمينة داود املفتي تقف �أمامه
 . .ووجها لوجه ب�شكل مل يكن متوقع ًا .
 .وحيث رتبت املوائد حول احلو�ض حتت
املظالت ال�شم�سية ،جل�ست تراقب �سالمة
ب��ح��ذر وه��و ي�ستحم ،وع��ل��ى مقربة منه
وقف رجالن من حرا�سه تنتفخ �أجنابهما
بال�سالح .ر�سمت �أمينة �صورته يف خيالها،
وداومت على زيارة الكورال بيت�ش مرتان
�أ�سبوعي ًا ب�شكل منتظم .وك��ان��ت كثري ًا
ما تلتقي ب�سالمة ال��ذي اعتاد ر�ؤيتها. .
وابت�سامتها ..وجمالها الب�سيط الهادئ.
وذات مرة  . .و�صل �سالمة اىل الفندق.
 .واجته اىل الداخل حيث حجرته ،لكنه
عرج فج�أة اىل مائدة �أمينة ،وانحنى على
ظهر املقعد املواجه يف �أدب و�س�ألها عدة
�أ�سئلة . .ثم �سحب املقعد وجل�س قبالتها
لأك�ثر من ن�صف ال�ساعة تقول �أمينة يف
مذكراتها التي ن�شرت بعد ذل��ك:يف ذلك
اليوم احل��ار من �سبتمرب  ،1973ت�شوقت
ل�ترط��ي��ب ج�����س��دي يف ح��و���ض ال�سباحة
ب��ك��ورال بيت�ش ،وبينما كنت �أرف���ع كوب
املاء البارد اىل فمي ،ر�أيته �أمامي � . .إنه
�سالمة� .سرت رع�شة متدفقة ب�أو�صايل
عندما جاء اىل مائدتي حم ّيي ًا.
وبد�أ ب�أن عرفني بنف�سه على �أنه رجل
�أعمال فل�سطيني ،ثم �س�ألني عن نف�سي.
وجل�س اىل مائدتي بعدما اكت�شف �أنني
طبيبة �أردن���ي���ة م��ت��ط��وع��ة .وم��ن��ذ ذلك
ال��ي��وم الزل���ت �أذك����ر رع�����ش��ة ال��ل��ق��اء . .
وحديثه الرائع ال��ذي جذبني اليه بكل
كياين وم�شاعري> - . .يف الدول�شي فيتا
:وبوا�سطة �سالمة ،انفتحت �أم��ام �أمينة

املفتي كل الأب��واب املو�صدة� .إذ �أ�صبحت
حمل ثقة الفل�سطينيني ،وعالقاتها بالقادة
طالت يا�سر عرفات نف�سه .لقد ا�ستعادت
حيويتها وثقتها بنف�سها ،وانخرطت يف
�صفوف املقاومة ت�ضمد اجل���روح ،وتبث
فيهم احلما�س واال�ستماتة يف الكفاح.
وكانت زياراتها املتعددة ملخيمات الالجئني
يف اجل��ن��وب ،ت�صحبها فيها جمموعات
طبية من املتطوعني ،تذكرة �أمان لدخول
ك��ل امل��ن��اط��ق امل��ح��ظ��ورة .فكانت عيونها
كامريات تلتقط ال�صور وتختزنها .و�آذانها
كانت �أج��ه��زة ت�سجيل متطورة ،وانقلب
عقلها اىل �آل��ة ج��ب��ارة م��ن ال��ق��وة بحيث
ال يرهقها تزاحم املعلومات � . .أو ر�سم
اخل��رائ��ط بدقة متناهية � . .أو حفظ
مئات الأ�سماء واملواقع � . .أو تذكر �أنواع
الأ�سلحة و�أ�ساليب التدريب .لقد �أدمنت
ا�ستجالء �أو�ضاع الفل�سطينيني ،م�ستغلة
ثقتهم بها يف �إر�سال املعلومات عنهم يوم ًا
بيوم اىل املو�ساد .ك��ان املطلوب منها هو
كتابة تقارير وافية ،وو�ضعها يف �صندوق
الربيد <امليت>� ،أو تركها ب�سيفون حمام
فندق ال��ك��ورال بيت�ش .تقول �أمينة يف
مذكراتها�( :أذكر �أنني يف �إحدى املرات . .
كنت �أحمل وثائق �سرية وتقارير خطرية.
 .وذهبت ملقابلة �سالمة بالفندق .كانت
حقيبتي مكتنزة ب�أربعة وع�شرون ورقة
من �أوراق البلوك ن��وت الكبرية ،عندما
ف��اج ��أين �سالمة مبجيئه م��ب��ك��ر ًا قبلما
�أمتكن من الدخول بها اىل احلمام .وكانت
ورقة واحدة منها فقط ،كفيلة ب�أن يفرغ
�سالمة ر�صا�صات م�سد�سه يف �صدري .لقد
كنت �أجل�س اليه ب�أع�صاب من ف��والذ. .
وعلى مقربة مني كانت زميلتي  -وحتمل
وثائق �سفر قرب�صية – تكاد متوت هلعا
ً) .هكذا عملت �أمينة داود بحرية مطلقة
يف التج�س�س على القادة الفل�سطينيني.
 .ورج��ال املقاومة  .ومل تدخر و�سع ًا يف
البحث عن كل ما يهم الإ�سرائيليني يف
لبنان .لقد زارت يا�سر عرفات مبكتبه
ثالث مرات ،لتطلعه بنف�سها على العديد
من ال�سلبيات التي واجهتها يف اجلنوب
ال��ل��ب��ن��اين ،واه��ت��م ال��زع��ي��م مبقرتحاتها
وقد �أف��رد لها م�ساحة طويلة من الوقت
لال�ستماع اليها .و�أو�صى يف احلال بالتحقق
مما قالته ،وت�لايف الأخ��ط��اء التي تعوق
ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة يف اجل��ن��وب .فتقربت
�أمينة ب��ذل��ك م��ن الزعيم الفل�سطيني،
و�أ�صبح مكتبه مفتوح ًا دائم ًا �أمامها.
�صخرة الرو�شة يف بريوت
وح��دث �أن كانت يف مقهى <الدول�شي
فيتا> ،حيث �شاطئ ال��رو���ش��ة املتعرج
اخليايل ،حينما توقفت فج�أة �أمام املقهى
�سيارة جيب ع�سكرية ،وتزل منها ثالثة
رج��ال فل�سطينيني ،اجتهوا م�سرعني اىل
حيث جتل�س ت�شرب القهوة ،وقال �أحدهم
بح�سم :نعرف �أنك هنا  . .وعليك مرافقتنا
الآن�! .أ�سقط ما يف يد �أمينة ،ومل تقدر
على ال��وق��وف .بينما ال��رج��ال الثالثة
تر�سل عيونهم �سهام ًا من توتر.
 زيارة اىل العبد :كانت ال�سيارة الع�سكرية تخرتق �شوارع
بريوت ب�سرعة مذهلة ،بينما كانت �أمينة
املفتي متكورة اىل ميني ال�سائق ،تنتف�ض
عروقها رع��ب� ًا ،ويرتعد بدنها كله لهول
النهاية .مل ت�س�أل مرافقيها عن وجهتهم،
�أو لنقل �إنها مل جتر�ؤ على ذلك� .إذ انح�صر
تفكريها يف حتني الفر�صة املنا�سبة للبحث
عن كب�سولة �سم ال�سيانيد ،التي خب�أتها
ب�ين خ�صالت �شعرها بوا�سطة �شريط
ال�صق .فحتم ًا �سيكت�شف اجلنود املدججون
بال�سالح ذل��ك عندها �سي�ضطرون اىل
تكبيلها بال�سال�سل احلديدية ،فت�ضيع منها
فر�صة االنتحار الوحيدة  .ولكنها �سقطت
واعرتفت بكل �شيء .
يتبع العدد القادم

اال�ستبداد والوعي التاريخي

د .طيب تيزيني
اليج�سد
بادئ ذي بدء ،ينبغي القول ب�أن «اال�ستبداد»
ِّ
حالة طبيعية وفطرية فردية .فالإن�سان الفرد ال ميثل
�شرط ًا وحيد ًا لن�ش�أة اال�ستبداد وممار�سته ،بقدر ما
الإن�سان الفرد هذا ميثل ظاهرة اجتماعية جماعية.
ومن ثم ،جند �أن احلا�ضنة الأ�صلية لهذه الظاهرة البد
�أن تف�صح عن نف�سها يف جتمع ب�شري م�شروط بالإنتاج
��ن ملك
امل���ادي عموم ًا واالق��ت�����ص��ادي بخا�صة� .أم��ا َم ْ
وميلك ثمار هذا الإنتاج فقد حتدد مب�ستوى العالقات
االجتماعية بني النا�س
وبطبيعتها وبالقوى الب�شرية العاملة فيها.
وكان من خ�صائ�ص احلياة االجتماعية الأوىل �أن
يكون اجلميع مرغمني على العمل بهدف حتقيق احلد
ن�ساء ورج��ا ًال
الأدن��ى ال�ضروري من حاجات الب�شر،
ً
و�أطفا ًال قادرين �إىل حدٍ ما من حت�صيل احتياجاتهم،
دون القدرة على تخزين تلك احلاجات �إال لأوق��ات
دنيا .ها هنا ،مل توجد �إعالة فريق من فريق �آخر� ،إال
ل�صغار ال�صغار ،ومع حت�سن وتطور و�سائل العمل ،ن�ش�أت
ظروف اقت�صادية حتتمل الإعالة ،خ�صو�ص ًا للن�ساء
قبل الرجال.
يف تلك الظروف ال�سو�سيواقت�صادية مادية ،ن�ش�أ
متايز يف احلياة العامة ،ومن ثم يف التملك ويف نتائجه
وحيثياته واحتماالته ،ومن �ضمن ذلك يف ال�سلطة
الق�ضائية والهيمنة ال�سيا�سية والقيمية�...إلخ .يف هذا
وذاك وغريه ،راح الفريق الأقوى يف الرثوة وال�سلطة
وغريهما ،يفر�ض منظوماته القيمية والوجودية
الفر�ض القائم
واجلمالية ،بقدر �أو ب�آخر .وراح هذا ْ
على «التفوق» ،يتحول �إىل ما يقرتب من الهيمنة على
مرجعيات املجتمع ومداخله واحتماالته ،بقدْ ر جعل
تلك الهيمنة ن��اف��ذة يف احل��ي��اة ال��ع��ام��ة ،على الأق��ل
بدرجة �أولية حا�سمة.
ها هنا ،ينبغي التوقف عند ذلك امل�سار التاريخي،
الذي راح يبدو ك�أنه حالة فطرية من طبيعة املجموعة
االجتماعية املهيمنة ،مما قاد �إىل �أفكار
التميز الأوىل لهذه املجموعة على من تبقّى من
الفئات االجتماعية.
و�إذا كانت تلك املجموعة املهيمنة قد حققت بع�ض
منو لوعي تاريخي عرفوا عربه �أن متيزهم وقف وراءه
�سياق تاريخي ب�شري معني� ،إال �أنهم  -وخ�صو�ص ًا فريق ًا
منهم -راح��وا مينحون منجزاتهم التاريخية طابع ًا
يوجد
�إطالقي ًا يجعلها ظاهرة م�ستدمية .وهذا ما راح ِ
�أ�سباب ًا للقول ب�أبديتهم و�إطالقيتهم .و�إذا و�صلنا �إىل
املفرق جند �أن هذه الفكرة الالهوتية تتحول يف
هذا َ
�أزمنة الحقة �إىل ح�ضور وهمي فاعل يف املجتمع .والآن،
حيث ن�ضع هذا يف �إطار هيمنة املجموعة املذكورة على
ال�سلطة والرثوة واملرجعية العامة،
ف ��إن حالة تن�ش�أ حت��ت ح��دّ «الهيمنة ال�سيا�سية
والأيديولوجية والقيمية الأبدية».
والآن وبعد حت��والت تاريخية ك�برى ط��ر�أت على
الب�شرية ،ي�برز الت�سا�ؤل التايل وارد ًا يف �إط��ار تلك
الهيمنة :كيف تطالبوننا بالإ�صالح ،و�أنتم تعلمون
�أن ه��ذا لي�س �ش�أنكم وال عالقة لكم به �أو ًال ،وكيف
تتجر�أون على مطالبتنا ب�إ�صالح يقت�ضي تنفيذ مبد�أ
التداول ال�سلمي لل�سلطة ،و�أنتم تعلمون �أن �سلطتنا
«�أب��دي��ة» ثاني ًا .ونالحظ �أن ه��ذا النمط من احلكام
العرب الراهنني ي�سعون ،بجل طاقتهم ،لتكري�س مفهوم
«الأب��دي��ة» ه��ذا ،ال��ذي ال ينتمي للتاريخ وال للوعي
التاريخي� ،أي لهذين اللذين يعلنان �أن كل حدث
اجتماعي ذو طابع وانتماء تاريخي .على هذا
النحو ،يربز املوقف الالتاريخي والغبي معرفي ًا ،من
م�س�ألة الإ�صالح ،الذي تطالب به ال�شعوب العربية.

�صحافة
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الفاينان�شال تاميز :والء اجلي�ش ال�سوري للأ�سد ينبع من الو�شائج الع�شائرية

�آت��ق��ول ال��ف��اي��ن��ان�����ش��ال ت��امي��ز �إن
العالقات بني الأ�سرة احلاكمة وقطاع
الأعمال وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية جعل
اجلي�ش ال�سوري خمتلفا عن جيو�ش
املنطقة
رك�����زت ال�����ص��ح��ف ال�بري��ط��ان��ي��ة
ال�صادرة �صباح الأربعاء على حتليل
ال��ع�لاق��ة ب�ين امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وقطاع الأع��م��ال والأ���س��رة احلاكمة
يف �سورية وتطورات الأزم��ة الليبية
وال�ش�أن امل�صري.
ت��ق��ول ���ص��ح��ي��ف��ة الفاينان�شال
تاميز �إن املحللني ي��رون �أن القب�ضة
احل��دي��دي��ة ال��ت��ي م��ار���س��ه��ا الع�سكر
يف �سورية مب��ا يف ذل��ك ا�ستخدامهم
للدبابات �ضد املتظاهرين العزل يف
معظمهم لعب دورا حا�سما �إىل حد
الآن يف بقاء النظام ال�سوري قائما يف
وجه حركة االحتجاجات ال�شعبية.
ومت�����ض��ي ال�����ص��ح��ي��ف��ة ق��ائ��ل��ة �إن
م��ن امل��ت��وق��ع �أن ي��ن��ظ��م ال�����س��وري��ون
احتجاجات للجمعة الثانية ع�شر
على التوايل هذا الأ�سبوع ،م�ضيفة
�أن قمع الداعني �إىل �إ�سقاط نظام
ب�شار الأ�سد �أدى �إىل ما ال يقل عن
�أل���ف قتيل ح�سب جماعات حقوق
الإن�سان.
وت�شري �إىل �أن الدبابات وناقالت
اجلند املدرعة ق�صفت مناطق �سكنية
يف درعا وحم�ص وبانيا�س ودوما كما
ُق��ط��ع عنها الكهرباء وامل��ي��اه م��رارا
عندما حا�صر اجلي�ش ب�ؤر االحتجاج
لكن ال�سلطات حملت م�س�ؤولية �أعمال
ال��ق��ت��ل �إىل «ج��م��اع��ات تخريبية
م�سلحة».
وت�ضيف �أن والء اجلي�ش للنظام
يعود جزئيا �إىل عالقاته الوثيقة
مع الأ�سرة احلاكمة �إذ �إن كبار القادة
الع�سكريني وعنا�صر الأمن ينحدرون
من �أ�سرة الأ�سد وينتمون �إىل الطائفة
العلوية.

ومت�����ض��ي ال�����ص��ح��ي��ف��ة ق��ائ��ل��ة �إن
العالقات بني الأ�سرة احلاكمة وقطاع
الأعمال وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية جتعل
اجلي�ش ال�سوري خمتلفا عن اجليو�ش
الأخ����رى يف املنطقة ،وت�لاح��ظ �أن
اجليو�ش يف م�صر وباك�ستان وتركيا
ي�سيطر عليها ���ض��ب��اط حم�ترف��ون
ول��ه��ذا ف����إن ت��دخ��ل اجلي�ش امل�صري
كان حا�سما يف تنحي الرئي�س امل�صري
ال�سابق ح�سني مبارك عن ال�سلطة.
وت��ق��ول �إن ك��ب��ار �ضباط اجلي�ش
ال�سوري ي�شملون �أخ الرئي�س ال�سوري
م��اه��ر الأ���س��د امل�����س��ؤول ع��ن الفرقة
الرابعة وهي العمود الفقري للجي�ش
ال�����س��وري .وي��ت��وىل �صهر الرئي�س
ال�سوري �آ�صف �شوكت من�صب نائب
رئي�س الأركان كما يتوىل ابن خالته
حافظ خملوف واب��ن خالته عاطف
جنيب منا�صب ع�سكرية رفيعة.
وي���ق���ول حم��ل��ل��ون �إن ال���رواب���ط
العائلية القوية �ساعدت يف احلفاظ
على متا�سك اجلي�ش وع��دم ح�صول
ان�شقاقات ك��ب�يرة يف �صفوفه .ويف
ه��ذا الإط���ار ،يقول تيمور يوك�سيل
وه���و حم��ل��ل يف ال�������ش����ؤون الأم��ن��ي��ة
«قيادة اجلي�ش تظل �صلبة وموحدة
وقوية».
ويرى حمللون �أن اجلي�ش ال�سوري
تلقى ت��دري��ب��ات على ردع اجليو�ش
الأج��ن��ب��ي��ة ول��ي�����س اال���ض��ط��راب��ات
الداخلية .ويف ه��ذا ال�سياق ،يقول
�إل��ي��ا���س ح��ن��ا وه���و ج�ن�رال متقاعد
وحم��ا���ض��ر �أول يف ع��ل��م ال�سيا�سة
ب��اجل��ام��ع��ة الأم���ري���ك���ي���ة ب��ب�يروت
«ا���س��ت��خ��دام ال���دب���اب���ات ي��دخ��ل يف
���ص��ل��ب ث��ق��اف��ة وع��ق��ل��ي��ة ال��ن��ظ��ام
ال�سوري واعتقاده بوجود م�ؤامرات
خارجية».
وت��ق��ول ال�صحيفة �إن اجلي�ش
ال�����س��وري يتكون م��ن � 295أل���ف فرد
عامل و  314الف عن�صر احتياط.

تقول اجل��اردي��ان �إن قطر تدفع
رواتب عنا�صر الأمن الأجنبية
ويف ال�ش�أن الليبي ،تناولت �صحيفة
اجل��اردي��ان تطورات الأزم��ة الليبية
قائلة �إن م�صادر مطلعة �أخربتها �أن
عنا�صر �سابقة يف ال��ق��وات اخلا�صة
الربيطانية وعنا�صر �أمنية تعمل يف
�شركات �أمنية غربية ي�ساعدون حلف
�شمال الأطل�سي (الناتو) على حتديد
الأه��داف التي تق�صفها طائراته يف
مدينة م�صراتة التي �شهدت قتاال
عنيفا بني قوات العقيد معمر القذايف
والثوار.
وت��وا���ص��ل اجل���اردي���ان ق��ائ��ل��ة �إن
العنا�صر ال�سابقني يف القوات اخلا�صة
مي����ررون تفا�صيل امل��واق��ع وحركة
قوات القذايف �إىل مقر قيادة الناتو
يف م��دي��ن��ة ن��اب��ويل ب��إي��ط��ال��ي��ا التي
ير�أ�سها اجل�ن�رال ت�شارلز بو�شارد،
القائد الكندي لقوات الناتو.
ومت�����ض��ي ال�����ص��ح��ي��ف��ة ق��ائ��ل��ة �إن
طائرات جت�س�س وطائرات �أمريكية
ب��دون طيار تتوىل الت�أكد من مدى
دق���ة ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ،وت��ن��ق��ل عن
م�صدر قوله «املعلومات اال�ستخبارية
الب�شرية غري كافية».
وت��ت��اب��ع ق��ائ��ل��ة �إن ال�ضباط
الأم��ن��ي�ين ال��غ��رب��ي�ين ي���وج���دون يف
ليبيا مبباركة بريطانيا وفرن�سا
وباقي �أع�ضاء الناتو الذي زودهم
مبعدات االت�صال .ومن املرجح �أن
ي��زودوا �أطقم طائرات الهيلوكبرت
الربيطانية والفرن�سية باملعلومات
عند بدئها الهجوم على �أه��داف يف
م�صراتة خالل الأ�سبوع احلايل.
وت��ق��ول ال�صحيفة �إن الك�شف
ع��ن وج��ود «م�ست�شارين ع�سكريني
غربيني» يعملون مع الثوار جاء بعد
ظهور �ستة عنا�صر يف �شريط بثته
قناة اجلزيرة وهم يتحدثون �إىل
الثوار ،م�ضيفة �أنهم غادروا ب�سرعة

بعد �أن �أدرك��وا �أن عد�سات الكامريا
�صورتهم.
وتقول وزارة الدفاع الربيطانية
�إن��ه��ا ال مت��ل��ك ق����وات م��ق��ات��ل��ة على
الأر������ض ،م�ضيفة �أن ن��ح��و  10من
موظفيها يوجدون يف بنغازي.
وت�شري ال�صحيفة �إىل �أن م�صادر
رفيعة يف وزارة الدفاع الربيطانية
ك�شفت يف �أبريل/ني�سان املا�ضي �أنها
ح��ث��ت ب��ل��دان��ا ع��رب��ي��ة ع��ل��ى تدريب
الثوار .وتقول اجلارديان �إن بلدانا
عربية وخ�صو�صا قطر تدفع رواتب
هذه العنا�صر الأمنية الغربية.
طالبت منظمة العفو الدولية
التحقيق يف مزاعم االغت�صاب
ونظل مع اجلارديان لكن هذه املرة
مع ال�ش�أن امل�صري �إذ تقول ال�صحيفة
حتت عنوان «غ�ضب ب�سبب فحو�ص
ال��ع��ذري��ة يف م��ي��دان ال��ت��ح��ري��ر» �إن
ن�شطاء م�صريني ينظمون الأربعاء
اح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت لدفع
املجل�س الع�سكري احل��اك��م يف م�صر
�إىل ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع اجل��ن��ود ال��ذي��ن
�أجربوا فتيات م�صريات على اخل�ضوع
لفحو�ص العذرية.

وت��ق��ول ال�صحيفة �إن فحو�ص
العذرية التي �أكد حدوثها ودافع عنها
�أحد القادة الكبار يف القوات امل�سلحة
امل�صرية يف مقابلة االثنني املا�ضي
مع قناة �سي �إن �إن �أغ�ضبت الكثريين
و�أدت �إىل عا�صفة من االحتجاج على
الإنرتنت.
وق��ال امل�س�ؤول الع�سكري امل�صري
ال��ذي طلب ع��دم الك�شف عن هويته
«ال��ف��ت��ي��ات ال��ل��وات��ي اح��ت��ج��زن ل�سن
مثل ابنتك وابنتي� .إنهن فتيات كن
ي�سكن يف اخليام املن�صوبة يف ميدان
التحرير رفقة حمتجني ذكور...لقد
وجدنا قنابل املولوتوف واملخدرات
(يف اخليام)».
و�أ����ض���اف امل�������س����ؤول امل�����ص��ري �أن
«الفحو�ص �أج��ري��ت حتى ال تدعي
الفتيات �أن��ه��ن تعر�ضن لالغت�صاب
اجل��ن�����س��ي ع��ل��ى ي��د �أف�����راد ال��ق��وات
امل�سلحة عندما كن يف احلجز».
وتابع قائال «مل نرد �أن يقلن �إننا
اعتدينا عليهن �أو اغت�صبنهن...
�أردن��ا �إثبات �أنهن مل تكن ع��ذارى من
ال��ب��داي��ة .مل تكن �أي واح���دة منهن
عذراء».

وتقول ال�صحيفة �إن منظمة العفو
الدولية �أدانت كالم اجلرنال امل�صري
داعية �إىل �إج��راء حتقيق �شامل يف
املو�ضوع.
و�أ�ضافت قائلة «عندما نحدد حالة
اغت�صاب ،نحددها بغ�ض النظر عن
كون ال�ضحية عذراء �أم ال .يجب على
اجلي�ش �أن يطلب فورا من قوات الأمن
وجنوده حظر هذه «الفحو�ص» «.
وق��ال��ت نا�شطة اعتقلت ي���وم 9
م��ار���س ع��ن��د �إخ��ل�اء ق���وات اجلي�ش
امل�صري ميدان التحرير تدعى �سلوى
ح�سيني ملنظمة العفو الدولية �إنها
والن�ساء الأخريات �أجربن على خلع
مالب�سهن ثم فت�شتهن بدقة حار�سة
�أمن ،م�ضيفة �أن جنودا كانوا ينظرون
�إىل الغرفة وي�أخذون ال�صور.
وتقول منظمة العفو �إن الن�ساء
�ضربن وتعر�ضن ل�صدمات كهربائية.
وكان املجل�س الع�سكري نفى �سابقا
مزاعم قالتها منظمة العفو الدولية
مفادها �أن  18ام���ر�أة احتجزت يف
مار�س املا�ضي و�أج�برن على اخل�ضوع
لفحو�ص العذرية وه��ددن باتهامهن
بالتورط يف الدعارة.

امل�صور �سعيد االتب
لت�صوير حفالتكم بالكامريا والفيديو
ت�صوير االعرا�س اليمنية
التلفون
9734897121
www.ghorbanews.com
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من هنا وهناك

رجم فتاة م�سلمة �شاركت مب�سابقة اجلمال حتى املوت!..

ُقتِلت كاتيا كورين 19-عاما – ب�سبب م�شاركتها فى م�سابقة ملكة
جمال �أوكرانيا ،مما �أثار غ�ضب جمموعة من ال�شباب امل�سلم الذين �أعلنوا
اعرتا�ضهم على م�شاركتها فى امل�سابقة واعتربوها خرقت قواعد ال�شريعة
.
و�أو�ضحت �صحيفة نيويورك ديلى نيوز �أن كاتيا ا�ستهدفها ثالثة من
زمالئها امل�سلمني
الذين اعتربوا احتاللها املركز ال�سابع فى امل�سابقة ميثل خرقا للقواعد
الإ�سالمية.
ورف�ض بيهال جازييف  16عاما �أحد امل�شتبه فيهم الإعراب عن ندمه
�أم��ام امل�سئولني على رجمها باحلجارة لأنها انتهكت القواعد ال�شرعية
الإ�سالمية .
وعرث على جثة الفتاة امل�سلمة مدفونة فى غابة قريبة من قريتها فى
�شبه جزيرة القرم كانت كاتيا قد اختفت منذ �أ�سبوع بعد �إنهائها املرحلة
ال�سابعة من م�سابقة ملكة اجلمال.
وحتولت ق�ضية الرجم �إىل ق�ضية دولية بعد احلكم على امر�أة �إيرانية
باملوت رجما ب�سبب خيانتها الزوجية ،وو�صفت ال�صحيفة �أن حكم الرجم
ميثل و�سيلة بربرية فى معاقبة الذنب ،و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن املر�أة
حكم عليها بال�سجن مع الأ�شغال ال�شاقة ملدة ع�شر �سنوات لقتلها زوجها
ب�سبب �سوء معاملته لها حتت ت�أثري املخدرات ولكن حكم عليها بالرجم
حتى املوت ب�سبب جرمية الزنا.
و�أ�شارت ال�صحيفة الأمريكية �إىل احلملة الدولية التى نظمت لطلب

الرحمة للمر�أة حتى الفاتيكان دع��ى �إىل ال�صفح عنها حتى وافقت
ال�سلطات الإيرانية احلفاظ على حياتها.
يذكر �أن ال�صحيفة اعتربت م�صرع كاتيا كورين رجما �أحد الو�سائل
الإرهابية ملواجهة التح�ضر  .تت�صيد بع�ض ال�صحف الأمريكية والغربية
مثل تلك احلوادث الفردية للت�أكيد على عنف الدين الإ�سالمى واعتباره
دينا دمويا يحث على العنف والإرهاب.

اخر م�سخرة ..رجل دين �سعودي :ت�صميم مطار جدة ي�شبه الع�ضو الذكري وفرج املر�أة
تبلغ تكلفة مطار ج��دة غ��رب ال�سعودية
 27.11م��ل��ي��ار ري�����ال ����س���ع���ودي ،وال��ط��اق��ة
اال�ستيعابية للم�شروع هي  17مليون م�سافر يف
العام
زعم رجل دين �سعودي ان ت�صميم مطار امللك
عبد العزيز يف ج��دة ي�شبه الع�ضو الذكري
للرجل وفرج امل��ر�أة ،وذلك بهدف امل�س بهوية
اململكة العربية ال�سعودية.
ونقل موقع (�أنحاء) الإخباري عن ال�شيخ
علي بقنة ال�شهراين قوله �إن املخطط املعماري
للمطار «يهدف �إىل امل�سا�س بهوية بالد احلرمني
ال�شريفني ويك�شف �إىل �أي مدى بلغ حقد �أعداء
الإ�سالم على بالد احلرمني اململكة».
ودع��م املوقع اخلرب مبقطع فيديو «يظهر»
م��ا ي��زع��م��ه ال�����ش��ه��راين ،ومقطعا �آخ���ر تبدو
فيه»حركة الطائرات �شبيهة بحركة احليوانات
املنوية» بح�سب رجل الدين ال�سعودي.
وتبلغ تكلفة مطار ج��دة غ��رب ال�سعودية
 27.11م��ل��ي��ار ري�����ال ����س���ع���ودي ،وال��ط��اق��ة
اال�ستيعابية للم�شروع هي  17مليون م�سافر يف
العام .الدوالر ي�ساوي  3.75ريال.

قوانني قراقو�ش اعالمية  ...يف ال�سعودية
ذك��رت و�سائل �إع�لام ر�سمية �سعودية �أن
اململكة ���ش��ددت القيود على و�سائل االع�لام
اجلمعة حيث هددت بفر�ض غرامات وب�إغالق
املطبوعات التي تهدد اال�ستقرار او ت�سيء
لرجال الدين من اتباع النظام وم�صدري الفتاوي
ح�سب الطلب وجنحت ال�سلطة احلاكمة يف منع
املظاهرات با�صدار فتاوى دينية حترم التظاهر
وبا�صدار قوانني ب�سجن من يتظاهر وبتوزيع
ر�شاوى باملليارات علىاملواطنني
وذكرت وكالة االنباء ال�سعودية جانبا من
القوانني القراقو�شية االعالمية اجلديدة منها
انه «يحظر �أن ُين�شر ب��أي و�سيلة كانت...ما
يخالف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو الأنظمة
النافذة...ما يدعو �إىل الإخ�لال ب�أمن البالد
�أو نظامها العام �أو ما يخدم م�صالح �أجنبية
تتعار�ض مع امل�صلحة الوطنية».وال تت�سامح
اململكة مع املعار�ضة ولي�س لديها برملان منتخب
�أو اح��زاب �سيا�سية.وجاءت ال�ضوابط التي
تزيد من القيود على و�سائل االع�لام يف �شكل
تعديالت �صدرت يف وقت مت�أخر اليوم اجلمعة
على نظام املطبوعات والن�شر .كما حظرت
التعديالت «�إث��ارة النعرات وبث الفرقة بني
املواطنني...ت�شجيع الإجرام �أو احلث عليه...
وما ي�ضر بال�ش�أن العام يف البالد».ومل ي�ستجب
غالبية ال�سعوديني لدعوة على موقع التوا�صل
االجتماعي الفي�سبوك للتظاهر يوم  11مار�س
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اذار املا�ضي وذلك يف ظل وجود امني مكثف يف
�شتى �أنحاء اململكة وخوفا من بط�ش ال�سلطة
وطبقا لتقرير ملنظمة هيومان رايت�س ووت�ش
املعنية بحقوق االن�����س��ان اعتقلت ال�سلطات
ال�����س��ع��ودي��ة اث��ن�ين م��ن امل��دون�ين ال�شيعة من
املنطقة ال�شرقية اال�سبوع املا�ضي عالوة على
� 160سعوديا اعتقلوا منذ فرباير �شباط.ولعب
رجال الدين دورا مهما يف حترمي االحتجاجات
با�صدار فتاوى تقول ان املظاهرات تتنايف مع
ال�شرع.ويف املقابل حظرت التعديالت «التعر�ض

�أو امل�سا�س بال�سمعة �أو الكرامة �أو التجريح
�أو الإ�ساءة ال�شخ�صية �إىل مفتي عام اململكة
�أو �أع�ضاء هيئة كبار العلماء �أو رجال الدولة
�أو �أي��� ًا م��ن موظفيها �أو �أي �شخ�ص م��ن ذوي
ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية اخلا�صة».
وحددت التعديالت التي ن�شرت اليوم عقوبات
للمخالفني لتلك الن�صو�ص بتغرميهم  500الف
ريال �سعودي « 133000دوالر امريكي» و�أغالق
املطبوعة التي ن�شرت املخالفة وك��ذا حرمان
الكاتب من التعامل مع اي و�سيلة اعالمية
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ال�سعوديات فى املرتبة الثانية
خليجيا فى ن�سبة التدخني

تقرير �سعودي �صدر م�ؤخرا �أن ن�سبة املدخنات يف اململكة بلغت  ،%6لت�سجل
املرتبة الثانية خليجيا واخلام�سة عامليا من حيث عدد الن�ساء املدخنات .وتعقيبا
على التقرير قال �سليمان ال�صبي -الأمني العام للجمعية اخلريية ملكافحة التدخني
«نقاء» ،يف حواره مع �صباح اخلري يا عرب الأربعاء الأول من يونيو/حزيران -2011
�إن منظمة ال�صحة العاملية �سبق و�أجرت �إح�صاء منذ عامني �أ�شارت فيه �إىل �أن عدد
املدخنات يف اململكة يبلغ � 600ألف ،مبا يعادل  .%5.6و�أكد �سليمان �أن هذه الن�سبة
تدعو �إىل اخلوف� ،إال �أن هناك �شيئا مقلقا �أكرث وهو �أن ن�سبة املراهقني املدخنني
و�صلت �إىل  ،%20داعيا �إىل تكثيف توعية املراهقني ب�أ�ضرار التدخني .و�أ�شار �إىل
�أن االتفاقية التي وقعتها اململكة يف  2005والتي ان�ضمت �إليها  172دولة �ساهمت
يف حتجيم التدخني ،حيث تن�ص على �أنظمة داخلية �شاملة متنع بيع ال�سجائر
للقا�صرين والتدخني يف الأماكن العامة .كما تفر�ض االتفاقية �ضرائب متزايدة
على التدخني يف كل عام� ،إال �أن اململكة مل ت�صدر حتى الآن هذا النظام ال�شامل رغم
تطبيقه يف الإمارات و�سلطنة عمان ،بح�سب �سليمان ال�صبي ،الأمني العام للجمعية
اخلريية ملكافحة التدخني .وحول �أ�سباب عدم تطبيق النظام الكامل لالتفاقية يف
ال�سعودية �أو�ضح ال�صبي�« :سمعنا ت�صريحا �أن هناك «لوبي» من املنتفعني املوردين
لهذه ال�سلعة ي�ؤخر �إ�صدار هذا احلو عامل التدخني.

�سيدة اعمال �سعودية تتهم �سائقها
باغت�صابها يف خ�ضم اجلدل حول
قيادة املراة لل�سيارات

اتهمت �سيدة اعمال �سعودية �سائقها باغت�صابها يف احد املناطق املهجورة باملدينة
املنورة (غ��رب) ،وذل��ك يف خ�ضم اجل��دل يف اململكة ح��ول ال�سماح للمراة بقيادة
ال�سيارات ،ح�سبما افادت و�سائل اعالم �سعودية االربعاء.
وكانت النا�شطة منال ال�شريف اعتقلت لت�سعة ايام ب�سبب قيادتها ال�سيارة قبل ان
يطلق �سراحها االثنني بقرار من امري املنطقة ال�شرقية.
وقالت �صحيفة عكاظ االربعاء ان دائرة العر�ض والأخ�لاق يف هيئة التحقيق
واالدعاء العام يف املدينة املنورة «تتحرى عن حقيقة مزاعم �سيدة �أعمال اتهمت
�سائقها باالعتداء عليها».
وبح�سب ال�صحيفة فان ال�سيدة اكدت ان �سائقها اغت�صبها حتت تهديد ال�سالح.
وتعتزم ن�ساء يف اململكة قيادة ال�سيارات ب�شكل متزامن يف خمتلف انحاء البالد يوم
 17حزيران/يونيو للممطالبة مبنح املراة حق القيادة.
وال�سعودية هي البلد الوحيد يف العامل الذي يحظر على الن�ساء قيادة ال�سيارات.
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«الإخوان امل�سلمون» تقتحم ال�سينما بفيلم يحكي ن�ضال ح�سن البنا
�أعلنت �شركة «امل��ه��ا» الكويتية للإنتاج
الفني عن البدء يف م�شروع جديد لإنتاج فيلم
�سينمائي وم�سل�سل تلفزيوين حول �سرية حياة
الإم��ام الراحل ح�سن البنا «»1949 -1906
م�ؤ�س�س جماعة «الإخوان امل�سلمون» يف م�صر.
وقالت ال�شركة -يف م�ؤمتر �صحفي بالقاهرة
اليوم الأربعاء� -إن الفيلم متوقع �إجنازه �أوال
ليكون جاهزا للعر�ض بحلول عيد الأ�ضحى
امل��ب��ارك ،بينما يتم �إجن���از امل�سل�سل الحقا
للعر�ض يف �شهر رم�ضان من عام  ،2012بح�سب
وكالة الأنباء الأملانية.
ويتناول الفيلم بح�سب ال�شركة املنتجة
حمطات رئي�سية يف حياة الإم��ام ،ومواقفه
�إزاء الأو���ض��اع ال�سيا�سية يف م�صر واملنطقة
العربية ،بينما يتناول امل�سل�سل �سرية حياة
بدءا من طفولته حتى اغتياله.
الإمام ً
وع��ر���ض يف م�صر يف �شهر رم�ضان املا�ضي
ُ
م�سل�سل تلفزيوين بعنوان «اجلماعة»� ،سرد
���س�يرة ح��ي��اة ح�سن ال��ب��ن��ا ،وق���ام ببطولته
الأردين �إي��اد ن�صار ،و�أث��ار كثريا من اجلدل
الإعالمي.
ويقوم املمثل ال�سوري ر�شيد ع�ساف بدور
البنا يف الفيلم وامل�سل�سل ،ويخرج امل�سل�سل عبد
الباري �أبو اخلري ،بينما قام بكتابته امل�صري
�أمين �سالمة ،وقام مبراجعته تاريخيا �أحمد

�سيف الإ�سالم البنا جنل ح�سن البنا ،ويتوىل
تن�سيق الإن��ت��اج للم�شروع بالكامل املنتج
والقيادي يف جماعة الإخوان حم�سن را�ضي.
وقال املنتج حم�سن را�ضي� :إن العمل عبارة
عن ن��و ٍع من رد اجلميل لل�شهيد ح�سن البنا،
و�إنه انطلق مببادرة من �أ�سرة البنا قبل عامني
تقريبا ،و�إن قيام ثورة « 25يناير» كان فر�صة
ً
خا�صة و�أن تنحي الرئي�س
لإحياء امل�شروع،
ال�سابق ح�سني مبارك كان يوافق ليلة اغتيال

البنا يف  11فرباير�/شباط.
وق��ال �إن امل�سل�سل ال عالقة له بجماعة
الإخ����وان امل�سلمني؛ و�إمن���ا ه��و م�شروع فني
م�س�ؤولة عنه ال�شركة املنتجة بالكامل.
ويف ما يخ�ص اخل�لاف مع �صنّاع م�سل�سل
«اجل��م��اع��ة» ،ق��ال را���ض��ي �إن الفن ال يعرف
اخل�����ص��وم��ة؛ لأن���ه يحتمل وج��ه��ات النظر،
م�شريا �إىل �أن امل�شروع اجلديد مت التجهيز له
قبل خم�س �سنوات كاملة ،لكن ت�أخر تنفيذه

لأ�سباب متباينة.
بدوره قال �أحمد �سيف الإ�سالم البنا -يف
امل�ؤمتر� -إنه متفائل بت�صدي ال�شركة املنتجة
مل�شرو ٍع عن وال��ده بعد م�سل�سلٍ عن الإمامني
«احل�سن واحل�سني» ،لأن ح�سن البنا «كان ي�سري
يف طريق ج��دّ احل�سن واحل�����س�ين» ،ويقول:
«ه��دف��ن��ا ن�شر نهج النبي حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم» م�ؤكدا �أن وال��ده �أحد العظماء
الذين �أ ّث��روا يف تاريخ م�صر وتاريخ الأمتني
الإ�سالمية والعربية.
و�أ����ش���ار �إىل �أن ه��ن��اك دع���وى ق�ضائية
قائمة من جانب الأ�سرة �ضد �صنّاع م�سل�سل
«اجل��م��اع��ة» ،وم��ا زال��ت منظورة يف املحاكم
للح�صول على احل���ق؛ لأن امل�سل�سل انتهك
عددا من الوقائع التاريخية ،و�أ�ساء للإمام
وعائلته.
وق����ال امل��ن��ت��ج ال��ك��وي��ت��ي حم��م��د العنزي
املتحدث با�سم ال�شركة املنتجة� -إن امل�شروعيعد فر�صة ا�ستثمارية ج��ي��دة للت�سويق،
وبالتايل ف�شخ�صية ح�سن البنا مالئمة متاما،
م�شددا على �أن جماعة الإخ���وان لي�س لها
عالقة بالإنتاج ،وال يتدخلون يف الأحداث،
و�إمن���ا ه��م معنيون بالتن�سيق واملراجعة؛
لكونهم �أف�ضل م��ن يعرفون عنه م��ن خالل
عالقتهم الوطيدة به.

و�أ�ضاف �أنه لي�س الهدف من العمل تقدي�س
الإمام لأنه ب�شر ي�صيب ويخطئ ،لكن الأ�صل
يف العمل ط��رح �سرية حياته ،على �أن يتم
الت�صوير بالكامل يف م�صر مب�شاركة ممثلني يف
معظمهم م�صريون.
وردا على توقيت �إن��ت��اج امل�سل�سل وكونه
حماولة للرتويج جلماعة الإخ��وان امل�سلمني
على �أبواب االنتخابات القادمة� ،أو�ضح املنتج
�أن ال�شركة حري�صة متاما على البعد عن كل
اجلوانب ال�سيا�سية امللتب�سة ،لأنه جمرد عمل
فني ي�سرد �سرية حياة الإمام الراحل.
وقال الفنان ر�شيد ع�ساف �إن الدور مهم جدا
بالن�سبة له ،معتربا �أنه نقلة مهمة يف تاريخه
الفني ،خا�صة و�أنه �أبلغ عن الدور قبل �أ�سبوع
واحد فقط ،فبد�أ على الفور التجهيز للعمل
بالقراءة عن الإم��ام ملعرفة مزيد عن دوره
الدعوى يف العامل العربي.
وق����ال امل��خ��رج ع��ب��د ال���ب���اري �أب����و اخل�ير
�إن تقدمي �شخ�صية �إ�شكالية مثل الإم��ام
البنا لي�ست بال�سهولة؛ لأن هناك كثريا من
االختالف حولها ،وهناك الكثري من الأ�شخا�ص
الذين ميتلكون �آراء خا�صة عنه ،منوها �إىل
�أن التناول �سريكز على املراحل الإن�سانية
واملواقف ال�سيا�سية لل�شخ�صية التي ما زالت
يف مرحلة التح�ضري املبدئية حتى الآن.

جمل�س الوزراء امل�صري يبحث عن «رئي�س نوال الزغبي :مل �أق ّلد الي�سا
علي..
احتاد» يحظى بقبول العاملني فى التليفزيون و�أده�شني هجومها
ّ
�أك�����دت م�����ص��ادر مطلعة
باحتاد الإذاعة والتليفزيون
امل�صري �أن جمل�س ال���وزراء
ي��واج��ه م�شكلة ف��ى اختيار
رئ���ي�������س ج����دي����د الحت�����اد
الإذاع��ة والتليفزيون خلف ًا
للدكتور �سامى ال�شريف ،بعد
جملة اعرتا�ضات من «ثوار
م��ا���س��ب�يرو» ،ع��ل��ى الأ���س��م��اء
الإعالمية وال�صحفية التى
مت ط��رح��ه��ا ل��ه��ذا املن�صب،
فيما ط��ال��ب جمل�س �أم��ن��اء
احتاد الإذاعة والتليفزيون،
الدكتور ع�صام �شرف ،رئي�س
ال������وزراء ،ب ��إ���س��ن��اد رئا�سة
االحت���اد �إىل ال��ل��واء ط��ارق
املهدى ،و«لو ب�شكل م�ؤقت».
وق�����ال ال���دك���ت���ور �سامى
ال�شريف ،لـ«امل�صرى اليوم»،
�إن���ه ت��ق��دم با�ستقالته �إىل
الدكتور رئي�س الوزراء ،م�ساء

�أم�س الأول ،ومت قبولها فى
غ�����ض��ون ���س��اع��ة ،م���ؤك��دا �أن
احلكومة «لو جاءت مبالئكة
لإدارة ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون لن
يفلحوا».واتهم «ال�شريف»
فى ا�ستقالته ،بع�ض �أع�ضاء

جم��ل�����س �أم����ن����اء االحت�����اد
بالتحري�ض ���ض��ده ،م�ضيف ًا
�أن «املعار�ضة ف��ى ما�سبريو
بلغت حد املعار�ضة من �أجل
املعار�ضة فقط».
من جانبه ،طالب جمل�س

�أم����ن����اء احت������اد الإذاع�������ة
والتليفزيون ،الدكتور ع�صام
�شرف ،رئي�س الوزراء ،ب�ضرورة
�إيجاد حل للأو�ضاع املرتدية
داخ���ل مبنى التليفزيون،
ورفعوا تو�صية �إىل «�شرف»

�أم�����س ،ب��ت��وىل ال��ل��واء طارق
املهدى ،و«ل��و ب�شكل م�ؤقت»،
رئا�سة االحتاد.
و�أك���د الإع�لام��ى ،حمدى
قنديل ،ع�ضو احتاد الأمناء،
�أن����ه ال مي��ان��ع ت����وىل �أح���د
�أع�������ض���اء امل��ج��ل�����س رئ��ا���س��ة
االحت��اد ،ب�شرط �أن يحظى
ب��ق��ب��ول ال��ع��ام��ل�ين ،م�����ش�ير ًا
�إىل �أن املجل�س اجتمع قبل
�أن ي��ع��ل��م ب��خ�بر ا�ستقالة
ال�شريف ،وات��خ��ذ �أع�ضا�ؤه
ق��رار ًا برت�شيح اللواء طارق
املهدى للمن�صب.
وف��ى �سياق مت�صل ،رف�ض
ال���ع���ام���ل���ون ب���ق���ن���اة ال��ن��ي��ل
ل�ل�أخ��ب��ار ،اق�ت�راح �إبراهيم
ال�صياد ،رئي�س قطاع الأخبار،
تعيني رئي�س للقناة يتوافقون
عليه ،مقابل ت�أجيل مطالبهم
باالنف�صال عن القطاع.

هيفاء ت�صل
�إىل حفلها يف
�أبوظبي..
بالهيليكوبرت

نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تقليد مواطنتها �إلي�سا ،يف الـ»لوك»
الذي ظهرت به خالل �ألبومها الأخري»معرف�ش ليه» ،وقالت �إنها مل ت�سمع
بهذا الأمر من قبل.
و�أعربت نوال عن ده�شتها من هجوم �إلي�سا عليها يف و�سائل الإعالم،
ورف�ضت التعليق على ت�صريحات الأخرية يف برنامج «�أب�شر» مع الإعالمي
ني�شان ب�أنه ال توجد «كيمياء» بينها وبني نوال وجنوى كرم.
وعن حياتها ال�شخ�صية� ،أو�ضحت نوال الزغبي �أنها ح�صلت على �أول
حكم يف ق�ضية طالقها ،وه��ي الآن يف مرحلة اال�ستئناف ،م�ؤكدة �أن
�أوالدها باقون معها.

تتجه الفنانة هيفا وهبي �أواخر هذا الأ�سبوع �إىل �أبو ظبي
لإحياء حفل فني �ضخم ليلة الأحد  5حزيران يف ا�ستاد حممد
بن زايد وذلك خالل فعاليات الأم�سية الرتفيهية التي يقيمها
نادي اجلزيرة بعنوان «احتفال الأبطال» حيث �ستتم مباراة
نهاية املو�سم التي يخو�ضها ن��ادي اجلزيرة �أم��ام ن��ادي دبي.
وي�شارك يف احلفل �أي�ض ًا الفنان ح�سني اجل�سمي واملنتج املو�سيقي
واملغني الأمريكي تيمباالند.
ومن املفرت�ض �أن تنقل هيلكوبرت خا�صة هيفا �إىل ملعب حممد
بن زايد لتعلن �أمام اجلماهري حلظة �إنطالق املباراة.
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بالتر يفوز بفرتة جديدة يف رئا�سة الفيفا

زوريخ (رويرتز) -
اعيد انتخاب �سيب بالتر رئي�سا
لالحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا)
بدون مناف�س لفرتة رابعة يف امل�ؤمتر
ال�سنوي للجمعية العمومية لالحتاد
يوم االربعاء متجاوزا ف�ضيحة هزت
امل�ؤ�س�سة لي�ضمن البقاء يف من�صبه
ملدة �أربعة �أعوام اخرى.
وح�صل ال�سوي�سري ب�لات��ر (75
عاما) الذي يدير الفيفا منذ 1998
على � 186صوتا من  203ا�صوات يف

االقرتاع.
وقال بالتر �أمام امل�ؤمتر�« :سنعمل
معا ملدة �أربعة �أعوام و�سنوا�صل ال�سري
يف طريقنا و�أداء مهمتنا».
و�أ�ضاف�« :أنا �سعيد الننا ا�ستطعنا
�أن جنلب ه��ذا الت�ضامن وال��وح��دة
للفيفا وهو ما �سمح لنا بامل�ضي قدما
بطريقة ايجابية».
وم�ضى قائال�« :أنا مت�أثر ب�شدة..
ان����ه ل�����ش��رف يل (ان ي��ت��م اع����ادة
انتخابي)».

ويف وق��ت �سابق االرب��ع��اء رف�ض
م�ؤمتر الفيفا اق�تراح��ا من االحت��اد
االجنليزي لت�أجيل االنتخابات.
و�سحب القطري حممد بن همام
تر�شيحه لرئا�سة الفيفا يوم االحد
امل��ا���ض��ي و���س��ط ف�ضيحة دف��ع �أم���وال
مقابل احل�صول على ا�صوات.
ومت بعد ذلك ايقاف بن همام رئي�س
االحتاد اال�سيوي وجاك وارنر نائب
رئي�س الفيفا ب�شكل م�ؤقت انتظارا
ال�ستكمال حتقيقات جل��ن��ة القيم

�صحيفة مدريدية تختار مي�سي
ك�أف�ضل العب يف ا�سبانيا

حاز جنم بر�شلونة ليونيل مي�سي على لقب �شخ�صي �آخر بح�صوله على جائزة دي
�ستيفانو ك�أف�ضل العب يف الليجا هذا املو�سم والتي تقدمها �صحيفة «ماركا» املدريدية.
هذه رابع ن�سخة لهذه اجلائزة التي بد�أت �شعبيتها تزيد� .أول الن�سخ كان قد حاز
عليها النجم املخ�ضرم را�ؤول جونزاليز بالنكو وباقي الن�سخ كلها ح�صل عليها جنم
التاجنو ليونيل مي�سي وقد تفوق يف جائزة هذا املو�سم على كل من رونالدو وت�شايف.
طريقة االختيار تكون بداية بالت�صويت من طرف اجلمهور ليتم ح�صر الأ�سماء
املر�شحة ثم اختيار �أف�ضل العب من بني املر�شحني عن طريق جمموعة من اخلرباء
وعلى ر�أ�سهم دي �ستيفانو وفريناندو هيريو وفابيو كابيلو وبوتراجينيو والنجم التاريخي
لفريق خيخون كيني.
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بالفيفا.
وق��ب��ل الت�صويت ق��ال ب�لات��ر انه
�سيقرتح اجراء تغيريات على طريقة
منح حق ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل وتعهد
ب���أن الفيفا ل��ن يتهاون م��ع مرتكبي
املخالفات.
وقال« :يجب �أن نقوي جلنة القيم
وجنعلها �أك�ثر اح�تراف��ي��ة� .سيحدد
امل�ؤمتر �أع�ضاء جلنة القيم .ميثاق
ال�����ش��رف اجل��دي��د ه��و �أي�����ض��ا ميثاق
للت�صرفات ال�شخ�صية».

ملقة ي�ضم ني�ستلروي

مدريد (�إي.يف�.إي)-
وقع املهاجم الهولندي املخ�ضرم رود فان ني�ستلروي العبا جديدا يف
�صفوف ملقة ،ليكون �أول �صفقات النادي الإ�سباين ال��ذي ميتلكه ال�شيخ
القطري ال�شيخ عبد اهلل بن نا�صر �آل ثاين ،ملو�سم .2012-2011
وك�شفت �صحيفة «ماركا» ان ني�ستلروي ( 34عاما) الذي و�صل �إىل �إ�سبانيا
ظهر اليوم للخ�ضوع للك�شف الطبي ،وبعد تخطيه بنجاح ،ذهب للتوقيع
على العقد مع النادي الأندل�سي ،وح�ضر بعد ذلك وليمة غذاء مع م�سئويل
النادي.
وح�ضر العب هامبورج وريال مدريد ال�سابق يف امل�ساء اتفاق ال�شراكة
امل��وق��ع ب�ين ملقة ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية وال��ع��ل��وم والثقافة
(اليون�سكو) والذي ميتد ملدة �أربعة �أع��وام ،بهدف دفع ثقافة ال�سالم بني
ال�شباب عرب الريا�ضة والإنرتنت وال�شبكات االجتماعية.
وت�سعى �إدارة ملقة �إىل تكوين فريق قادر على مقارعة قطبي الليجا ريال
مدريد وبر�شلونة حتت قيادة املدرب الت�شيلي مانويل بيليجريني.

بويول يجري جراحة ناجحة يف الركبة ويغيب عن املالعب لفرتة ت�صل �إىل  3ا�شهر
بر�شلونة (�إي.يف�.إي) -
خ�ضع الإ���س��ب��اين ال��دويل
كارلي�س بويول مدافع وقائد
فريق بر�شلونة الإ�سباين اليوم
جل��راح��ة ناجحة يف الركبة
الي�سرى يغيب على �إثرها عن
امل�لاع��ب ل��ف�ترة ت��ت�راوح بني
�شهرين وثالثة �أ�شهر.
وق���د ع��ان��ى ب��وي��ول ط��وال
امل��و���س��م امل��ن�����ص��رم م���ن �آالم
الركبة الي�سرى والتي ابعدته
عن املالعب �أكرث من مرة ب�شكل
متقطع منذ يناير/كانون ثان
املا�ضي خالل مباراة بر�شلونة
امام ماالجا بالدوري املحلي.
ومن املنتظر ان يغادر بويول
( 33عاما) العيادة التي اجرى
بها العملية غدا ،على ان يبد�أ
مرحلة التعايف قريبا .و�أفاد
اجل��ه��از الطبي للرب�سا «رغم
تقدم عمره �إال ان ركبته تعد
مثل �شاب يف الثامنة ع�شرة من
عمره».
ي�شار �إىل �أن الرب�سا �سيبد�أ
م��رح��ل��ة الإع������داد للمو�سم
اجلديد يف ال��ـ 15من يوليو/
متوز املقبل و�سيكون بويول قد
متاثل ال�شفاء وقتها ،ا�ستعدادا
ملواجهة غرميه ريال مدريد يف
�أغ�سط�س�/آب يف مباراتي ك�أ�س
ال�سوبر الإ�سباين.
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مورينيو يقرر اال�ستغناء عن ديارا مورينيو
يفتح
�صراع ًا
جديد ًا مع
بر�شلونة
قرر املدير الفني لنادي ريال مدريد جوزيه مورينيو اال�ستغناء عن
العبه الفرن�سي ال�سانا ديارا ،لكن ب�شرط ح�صول رئي�س النادي فلورنتينو
برييز على  14مليون جنيه �إ�سرتليني نظري ترك الالعب الأ�سمر يرحل عن
«�سانتياجو برينابو».
وفور عر�ض دي��ارا للبيع� ،أك��دت بع�ض ال�صحف الإجنليزية ال�صادرة
�صباح اليوم اخلمي�س ب�أن الدويل الفرن�سي �سيعود للربميريليج مرة �أخرى
بعد ان ارتبط ا�سمه بالثالثي ليفربول ،توتنهام ومان�ش�سرت يونايتد �إال �أن
فر�صة الأخري تبقى الأوفر حظ ًا نظر ًا حلاجة املدرب �أليك�س فريج�سون»
لالعب و�سط ميلأ الفراغ الذي �سيرتكه املُخ�ضرم بول �سكولز الذي اختتم
م�سريته الكروية الثالثاء املا�ضي.
اجلدير بالذكر �أن ال�سانا ديارا لعب من قبل لثالثة اندية �إجنليزية
من قبل ،حيث كانت البداية مع ت�شيل�سي ثم �آر�سنال وبعد ذلك بورت�سموث
الذي انتقل منه �إىل ريال مدريد مبقابل مادي و�صل لـ 20مليون جنيه
�إ�سرتليني.

مليون يورو النتقال
بواتنج �إىل بايرن ميونخ

بعد �أن �أث���ار ج��د ًال وا�سع ًا طوال
املو�سم املنق�ضي ب�سبب ت�صريحاته و
ت�صرفاته ،عاد املدير الفني لريال
مدريد جوزيه مورينيو لفتح �صراع
جديد مع بر�شلونة مبطالبة االحتاد
الإ�سباين لكرة القدم بالتغيري على
بع�ض من قوانينه اجلاري العمل بها
حتى الآن.
وح�سب ما �أ�شارت �إليه جملة دون
فوتبول الإ���س��ب��ان��ي��ة ،ف����إن مورينيو
دعى االحتاد املحلي لكرة القدم �إىل
تغيري قوانني بطولة ك�أ�س ال�سوبر
الإ�سبانية ب�أن ُتقام مباراة الذهاب
على امللعب اخل��ا���ص ببطل ال��دوري
 بر�شلونة ( -يف كامب ن��و) عو�ضملعب بطل ال��ك��أ���س -ري���ال مدريد-
(�سانتياجو برينابيو).

بيكنباور لي�س
�سعيد ًا ب�صراع
مدريد و بر�شلونة
من مقر االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) يف مدينة زيوريخ
ال�سوي�سرية ،انتقد الرئي�س الفخري لبايرن ميونيخ فرانز بيكنباور
املناف�سة احل��ادة بني ناديا بر�شلونة و ري��ال مدريد الإ�سبانيني
والأحداث التي نتجت عن ذلك يف ذهاب ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا.
و�صرح بيكنباور لل�صحافة قائ ًال« :ن�صف النهائي الذي دار بني
مدريد و بر�شلونة يف دوري الأبطال هو �شيء م�ؤ�سف يف كرة القدم.
تلك النوعية من الت�صرفات من كال اجلانبني غري مقبولة �أبداً».
جدير بالذكر �أن االحت��اد الأوروب��ي لكرة القدم قام ب�إيقاف
مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو لـ 5مباريات بعد ت�صريحاته
النارية عقب ذهاب دوري الأبطال كما كان من املتوقع �أن يعاقب
العب بر�شلونة �سريخيو بو�سكيت�س ب�سبب �شتائمه العن�صرية يف
حق املدافع الربازيلي مار�سيلو.

جريوم بواتنج
برلني� -أ ف ب
ذكرت جملة «بيلد» الأملانية ال�صادرة يوم الأربعاء� ،أن مان�ش�سرت �سيتي ثالث
الدوري الإجنليزي لكرة القدم طلب  20مليون يورو للتخلي عن مدافعه الدويل
الأملاين جريوم بواتنج لبايرن ميونيخ الأملاين الذي يرغب يف التعاقد معه،
م�شرية �إىل �أن ال�صفقة بات من ال�صعب �إمتامها ب�سبب ارتفاع قيمتها املادية.
وكتبت «بيلد»« :ال�صفقة تعرثت لأن قيمتها مرتفعة جدا».
وكان املدرب اجلديد للنادي البافاري يوب هاينكي�س قد �أعلن يف منت�صف
مايو�/أيار �أن املفاو�ضات جارية بني الناديني من �أجل التعاقد مع بواتنج� ،إال �أن
بايرن ميونيخ كان قد �أكد �أنه لي�س م�ستعدا لدفع �أكرث من  8ماليني يورو.
ويرغب بواتنج �صاحب ال��ـ 22عاما يف اللحاق ببايرن ميونيخ ،وك��ان قد
تو�صل �إىل اتفاق مبدئي مع الفريق البافاري للتوقيع على عقد ملدة � 4أعوام.
وكان مان�ش�سرت �سيتي قد دفع  5.12مليون يورو للتعاقد مع بواتنج ال�صيف
املا�ضي من هامبورج ،لكن الالعب تعر�ض لإ�صابات كثرية املو�سم املا�ضي.

مريين ون�ستور يف
نهائي زوجي الرجال
يف روالن جارو�س
باري�س (روي�ترز)  -ت�أهل الثنائي املكون من ماك�س مريين العب
رو�سيا البي�ضاء والكندي دانيال ن�ستور لنهائي مناف�سات زوجي
الرجال يف بطولة فرن�سا املفتوحة للتن�س يوم اخلمي�س.
ففي الدور قبل النهائي للبطولة املقامة يف العا�صمة الفرن�سية فاز
مريين ون�ستور على الثنائي املكون من الفرن�سي مي�شيل لودرا وال�صربي
نيناد زميونيت�ش مبجموعتني متتاليتني بنتيجة  6-7و 6-7لي�ضمنا
املناف�سة على اللقب.
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كلمات متقاطعة

اوجد الفارق
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