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جنل الرئي�س �صالح
اأتلقى الأوامر من عبد ربه هادي ؟
؟ طاحنة  اقت�صادية  ازمة  اىل  تتحول  ال�صباب  وثورة 
الق�صر ؟ مهامه فى  منعوه من مزاولة  �صالح  ابناء  ان  وم�صادر تقول 

بالكرا�صي  وتقاذف  عراك 
ودحالن  عبا�س  موؤيدي  بني 

التهم  ينفيان  وحممد  احمد 
املوجهة اليهما فى نيويورك ..؟

ميار�س  اليمــــن  فـــــى  المـــريكــي  ال�صفــيــر 
اجلمهوري  الق�صر  فى  القــــات  تخـــزين  جل�صات  
و�صكرتري الرئي�س �صالح يقول ل�صنا ولية امريكية ؟؟

المريكية  احلكومة  �صتمنع  هل 
تدخني ال�صي�صة  فى املطاعم واملقاهي 

بجامع  انفجرت  التي  املادة 
النهدين ل توجد ال يف امريكا 

ا�صتفزازات عن�صرية �صد طلبة العرب 
نيويورك   - بروكلن   - مدر�صـــة  فـــى 
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  الرهابي اللطي∞ فى العالΩ ال�صوري؟
مرة  علي  ا�ضحك  امريكي   مثل  يقول 
مرتني  ع��ل��ي  ا���ض��ح��ك   .. عليك  ..ع��ي��ب 

..عيب علي
علينا  �ضحك  الر�ضمي  العربي  االعالم 
ان  االن..  علينا   فعيب   .. امل��رات  مئات 
ي�ضل ميار�س    هذه الهواية يف ال�ضحك او 
الزعامات  مار�ضته  كما  طويال  اال�ضتهبال 

العربية خم�ضني عاما وطب�ضة..  
زال ي�ضحك  ما  ال�ضوري  مثال  فاالعالم 
علينا وم�ضحك حد البكاء.. فقبل الثورة 
يطلق  ومل  باملمانعة  االع����الم   �ضرعنا 
ر�ضا�ضة واحدة على ا�ضرائيل  التي حتتل 
ال�ضعب  �ضدور  على  اطلقها  ..بل  اجلوالن 
ان  اعالمه  ويفتخر  ال�ضلمي   حراكه  يف 
وحدات اجلي�س قد حررت درعا او ج�ضر 
ال�ضعب  حت��ول  ال��ث��ورة   وبعد   .. ال�ضغور 
مند�ضيني   اىل  وال��ن��ظ��ام   االع���الم  بنظر 
يطالبون  الن��ه��م  وج��راث��ي��م   واره��اب��ي��ني 
)ب�س( بحرية وكرامة ..  والول مرة نرى 

االرهابي ال�ضوري.. �ضو لطيف ؟
ال�ضحفي.  موؤمتره  يعقد  املند�س..  او 
اي  مثل  ال�ضوري  التلفزيون  �ضا�ضة  على 
او  ال��رد  ف��ى  حقه  ومي��ار���س     .. م�ضوؤول 
التطني�س ؟ ويقول هذا االرهابي اللطيف  

انه قتل افراد من اجلي�س وبالتعاون مع
  .. بها  يلتقي  ك��ان  اره��اب��ي��ة  خ��الي��اء 
بالنف�س  وث��ق��ة  اريحية  وب��ك��ل  وي�ضرح 
امام �ضا�ضة التلفزيون وعد�ضات امل�ضورين  
انه  الطلق  الهواء  ويف  التلفزة   وحمطات 
وله  مهربة  ا�ضلحة  وميلك  جنود..  قتل 

�ضلة بجهات خارجية و و  ....
مل يبقى  اال ان ي�ضتبعد  حمطة ويقبل 

اخرة  فى موؤمتره ال�ضحفي هذا ....
و مل يبقى  كذالك اال ان  يتحلق حوله 
موعد  عن  منه  ي�ضتف�ضرون  ال�ضحفيون 
اين  او   .. االخ��رى  االرهابية  العملية  
ي�ضع اال�ضلحة . وكل هذا وما زال االعالم  
بلد  عن  يتحدث  وك��اأن��ه  ويكذب  يتحدث 

اخرى لي�ضت �ضوريا  .. ؟
هي  زال��ت  ما  واالف���راء  الكذب  مهزلة 
ومهزلة  العربي   الر�ضمي  االع��الم  لغة 
اال�ضتهبال ما زالت �ضيدة املواقف العربية 
ومل  تهتز  مل  التي  احلكومية  الر�ضمية 

)تهز حيلها (بعد الثورات .
ميار�س  ال��ع��ن(   ( االع����الم  ليبيا  ف��ى 
ال�ضعب  وي�ضتهبل  الكف   وق��راءة  ال�ضحر 

الليبي والعربي .
وكل  واالردن   والبحرين  اليمن  ويف 
هذا  مي��ار���س  ال�ضعبي  احل���راك  مناطق 

االعالم تغطية ال�ضم�س بغربال ؟.
فعندنا مثال يف الوطن العربي ماليني من 
االربعيني  العمر  من  يبلغوا  خملوف  رامي 
الف�ضاد  ومي��ار���ض��وا  ومي��ل��ك��واامل��ل��ي��ارات 
واالرهاب  فى  نف�س اللحظة فان االرهاب 

ينتع�س فى كنف االرهاب والعك�س ..؟
  فرامي �ضوريا  حتول اخريا اىل داعية 

للخري..؟  
�ضاهني  مثال  �ضيتحول  ت��رى  ي��ا  ف��م��اذا 

االردن فى لندن
اىل  املحيط  من  وغريهم    .. وغريهم  
 .. ال�ضيخ    ونف�س  اللعبة  نف�س  اخلليج  

ياهلل يا اهلل  ...
        

 awni.haddadin@yahoo.com
9737133330
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نيويورك تاميز: ثورة ال�صباب تتوق∞ يف اليمن وتتحول اىل اأزمة اأقت�صادية طاحنة

????????????? Rيوf ةHرZ Q�سر��

اجلزائري احمد فرحاÊ وامل¨ربي حممد ‡دوì ينفيان 
نيويورك  فى  امريكا  �صد  بالتامر  اليهماء  املوجهة  التهم 

غربة   - ن���ي���وي���ورك 
���ض��ع��ي��د االت���ب   - ن���ي���وز 
يف  م�������ض���ل���م���ان  دف������ع   -
املا�ضي  االأربعاء  اأمريكا 
اتهامهما  من  برباءتهما 
لتفجري  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ومبان  ي��ه��ودي��ة  م��ع��اب��د 
ن��ي��وي��ورك،  يف  اأخ�����رى 
وقنابل  اأ�ضلحة  و�ضراء 
الغر�س.  ل��ه��ذا  ي��دوي��ة 
اجلزائري  اإىل  ووجهت 
 26( ف���رح���اين  اأح���م���د 
ع��ام��ا( واالأم���ريك���ي من 
حممد  م��غ��رب��ي  اأ����ض���ل 
ع���ام���ا(   20( مم������دوح 
اأ�ضلحة  بحيازة  اتهامات 
وب�«االإرهاب« يف املحكمة 
العليا للوالية مبانهاتن.

ويقول ممثلو االدعاء 
اإن الرجلني تاآمرا ما بني 
)اأكتوبر(  االأول  ت�ضرين 

)م��اي��و(  واأي�����ار   2010
يف  ل���ي���ت���ن���ك���را   2011
يهودينينْ  م�ضلينينْ  هيئة 
يهودية  معابد  ويفجرا 

وكنائ�س يف مانهاتن.
اإن  ال�ضلطات  وتقول 
التقيا  فيهما  امل�ضتبه 
مبحقق  م������رات  ع�����دة 
واأب��دي��ا  متخفيا  يعمل 
قتل  يف  رغ��ب��ت��ه��م��ا  ل���ه 
يهود، وا�ضريا م�ضد�ضات 
ن�����ض��ف اآل���ي���ة وذخ����رية 
وق��ال  خ��ام��ل��ة.  وقنبلة 
مدعي مانهاتن �ضايرو�س 
»اإن  ل��ه  ب��ي��ان  يف  فان�س 
مم��ار���ض��ة  يف  رغ��ب��ت��ه��م��ا 
اجلهاد العنيف �ضد يهود 
عمال  لي�ضت  اأم��ريك��ي��ني 
لكنها  فح�ضب  اإره��اب��ي��ا 

جرمية كراهية«.
املوكلة  املحامية  اأم��ا 

اإليزابيث  فرحاين  عن 
فينك فقالت  لغربة نيوز 
دوافعها  االتهامات  »اإن 
�ضيا�ضية وي�ضتغلها رئي�س 
مايكل  نيويورك  بلدية 
ب���ل���وم���ربغ وال�����ض��رط��ة 
�ضكان  ب��ني  اإ�ضفني   ل��دق 
الطوائف  من  نيويورك 
اإىل  واأ�ضارت  املختلفة«. 
االت��ه��ام��ات  اأخ��ط��ر  اأن 
خ��ف�����ض��ت م���ن ت���اآم���ر من 
اإىل  ال��ث��ان��ي��ة  ال���درج���ة 
ات��ه��ام��ات م��ن ال��درج��ة 
اأن  واأو�ضحت  الرابعة، 
ع��ل��ى �ضعف  ي���دل  ذل���ك 
موكلها  ���ض��د  االأدل�������ة 
اإن���ه يعاين  ال���ذي ق��ال��ت 
نف�ضية،  ا���ض��ط��راب��ات 
»ق�ضية  اأن��ه��ا  واأ���ض��اف��ت 
ا�ضطياد«. وجاء اعتقال 
من  العا�ضر  يف  الرجلني 

ال�ضلطات  ل��ك��ن   ، اأي����ار 
امل��وؤام��رة  اأن  اأو���ض��ح��ت 
قبل  ب����داأت  امل��زع��وم��ة 
ع���دة ���ض��ه��ور م���ن ذل���ك. 
واع��ت��ق��ل اأرب��ع��ة رج��ال 
قبل  منف�ضلة  ق�ضية  يف 
اأن و�ضعوا ما  عامني بعد 
متفجرات  اأنها  اعتقدوا 
يف  ي��ه��ودي  معبد  خ���ارج 
برونك�س. و�ضور الرجال 
ب��ي��ن��م��ا ك���ان���وا ي��دل��ون 
»مناه�ضة  بت�ضريحات 
يعمل  ملخرب  لل�ضامية« 
حل�ضاب مكتب التحقيقات 
املحامني  لكن  الفدرايل، 
عنهم  بالدفاع  املوكلني 
ن�ضب  فخا  ب��اأن  ج��ادل��وا 

لهم ال�ضطيادهم.

www.ghorbanews.com

FRIDAY , JULY 1 . 2011   / Vol . 4 - Issue 111عرب اأمريكا2

 iيهو Êاãفنان  عربي من ال�ص∞ ال
اZت�صاب ال�صابات املراهقات !!

  علمت ع�ضفورة غربة 
مهجري  ف��ن��ان  ع���ن  ن��ي��وز 
فنانًا  ان   .. ام��ري��ك��ا  ف��ى 
ال��ث��اين يهوى  ال�����ض��ف  م��ن 
اغت�ضاب الفتياة املراهقات 
ذاع  ان  وبعد  واليافعات. 
املنحرف  وم��ي��ل��ه  ���ض��ي��ت��ه 
واملري�س، علمنا ان االخري 

كانت  بينما  اأجنبية،  جلالية  تابعة  بخادمة  اأخ��ريًا  حتر�س 
تنظف  �ضقته ه يف  متوا�ضع. وحتى االخرية رف�ضت االن�ضياع 
بدورها  التي  لل�ضرطة   �ضده   ب�ضكوى  لنزواته...وتقدمت 

�ضارعت اإىل التحقق من املو�ضوع.

}الفنانة املف صوحةz تختبÅ خل∞ اجلدران 
بعد ان و�صلâ اأخبارها اىل اأهلها !!

ال���ف���ن���ان���ات  اح�������دى   
عملها  �ضّر  افت�ضح  والتي 
ال�ضهري  اأعمالها  مدير  مع 
ال�ضخ�ضية  مب�ضاكله  جدا 
والتي  املتنقلة  والفنية 
اأر����س  و���ض��ل��ت ح��ت��ى اىل 
ن�ضر  ان  وب��ع��د  ال��ن��ي��ل، 
ت�����ض��ج��ي��ل ك����ان ي��ف��او���س 
على  عربي  ث��ري  مع  فيه 
و�ضل  معها،  »الليلة«  �ضعر 

ابنتهم  »ف��ن«  عن  اهلها  فعرف  اأهلها،  اىل  واخل��رب  الت�ضجيل 
عن  وابتعدت  هاتفها  الفنانة  اقفلت  وف�ضائحها،  املوهوبة 
من  »فنها«  اىل  لتعود  املنا�ضبة  اللحظة  بانتظار  اجلميع 

جديد.

ال�صورة الوحيدة للقاتل 
..Billy The Kid ال�صهري
تبا´ باأكÌ من مليوÊ دولر

الغرب  من  ال�ضهري  للمجرم  واأ�ضلية  ن��ادرة  �ضورة  بيعت 
مليويّن  من  اأكرث  مقابل  بيلي  الولد  با�ضم  املعروف  االأمريكي 

دوالر يف دار مزاد مبدينة دنفر االأمريكية.
وذكرت �ضحيفة »دنفر بو�ضت« اأن ال�ضورة التي يعتقد اأنها 
ال�ضورة الوحيدة املوثقة اأ�ضليتها لهرني مكارتي امل�ضهور با�ضم 
يف  ال�ضبت  اأم�س  دوالر  مليون   2.3 مقابل  بيعت  بيلي«  »الولد 

دنفر.
ويليام  االأمريكي  الغرب  من  التذكارات  جامع  ا�ضرى  وقد 

املزايدات عليها خالل دقائق  ارتفعت  ان  بعد  ال�ضورة،  كو�س 
من 300 األف دوالر اإىل اأكرث من مليويّن دوالر.

ويعتقد اأن ال�ضورة التقطت بني عامّي 1879 و1880.
بيلي معروفًا عندما كان على قيد احلياة، ولكن   ومل يكن 
بعد �ضنة من مماته جعل منه مدير ال�ضرطة باتريك غاريت 
كتابًا  عنه  األف  عندما  اأ�ضطورة  بنف�ضه،  قتله  قد  كان  ،الذي 

اأ�ضماه احلياة االأ�ضيلة للولد بيلي.
يف  القانون  على  اخلارجني  اأ�ضهر  من  بيلي  الولد  ويعترب 
اأنه قتل 21 رجاًل خالل حياته  الغرب االأمريكي حيث يروى 
مبعدل رجل واحد لكل �ضنة، فيما يرجح اخلرباء اأن يكون قد 

قتل بني 4 و9 رجال.
وكان  لينكون،  مقاطعة  يف  القطيع  ح��رب  يف  �ضارك  وق��د 
وخدوده  زرق���اوان،  وعينان  امل��ر،  ون�ضف  مر  ح��وايل  طوله 

ناعمة واأ�ضنانه بارزة.

حd�  ºµ¨رHة 
ال تقل قد ف�ضلت قل مل اجنح بعد

  �ضئل حكيم اعرابي‘اي الرجال اف�ضل ؟
فاجاب.الذي اذاحاورته وجدته حكيما.

واذا غ�ضب كان حليما .واذاظفر كان كرميا.
عظيما.واذا  الوعد  كان  وان  وفى  عهد  ح�ضيما.واذا  منح  ا�ضتمنح  واذا 

�ضكي اليه وجد رحيما.  
منر مفر�س امامك خري من ذئب غادر وراءك

غنب ال�ضديق نذالة
اأعلم  فهو  ال�ضديق  انقلب  فاإن  مرة  األف  و�ضديقك  مرة  عدوك  احذر 

بامل�ضرة

�صحيفة الندبندنâ الÈيطانية تف صح 
تزيي∞ القنوات للحقيقة يف اليمن

ان��ت��ق��د ب��ات��ري��ك ك��وب��رين 
االأندبندنت  �ضحيفة  مرا�ضل 
الربيطانية يف العراق ومنطقة 
طريقة  االأو�����ض����ط  ال�����ض��رق 
اعتماد و�ضائل االإعالم العاملية 
التي  ل���الأح���داث  تغطيتها  يف 
وليبيا  واليمن  �ضورية  ت�ضهدها 
على  املنطقة  دول  من  وغريها 

ت�ضجيالت ولقطات م�ضجلة عرب كامريات الهواتف املحمولة والتي ال ميكن 
التاأكد من �ضحتها ودقتها.

واأ�ضار كوبرين يف مقال حتليلي ن�ضر اأم�س يف ال�ضحيفة اإىل اأن التغطية 
االإعالمية لالأحداث يف �ضورية وغريها من الدول مثل اليمن وليبيا تعتمد 
على تزييف واإعادة ت�ضنيع لالأ�ضرطة واملعلومات مو�ضحًا اأنه تاأكد للجميع 
�ضعوبة اإ�ضفاء اأي م�ضداقية تذكر على الكثري من تلك املواد التي اعتربت 

حقيقية واأ�ضلية يف البداية.
 وروى كوبرين يف �ضياق مقاله كدليل على عدم الدقة وامل�ضداقية التي 
يف  ال�ضخ�ضية  جتربته  ال�ضحفية  التغطية  من  النوع  هذا  اأحيانا  تطبع 
اإيران حيث كان يتجول يف 27 �ضباط املا�ضي يف العا�ضمة االإيرانية ومل 
ير اأي مظاهرات فيها قبل اأن ي�ضاهد يف وقت الحق مقطع فيديو على موقع 
يوتيوب يظهر مظاهرة يف طهران ات�ضمت باأعمال عنف ويعود تاريخه اإىل 

نف�س اليوم.
ولفت املرا�ضل اإىل اأن ذهوله كان اأكرب عندما الحظ اأن املتظاهرين يف 
الفيديو كانوا يرتدون قم�ضانا فقط رغم اأن الطق�س يف طهران كان ماطرا 
يف  �ضاهدهم  الذين  الرجال  اأَنّ  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضفر  حتت  احلرارة  ودرجة 

ال�ضوارع كانوا يرتدون �ضرات.

»ن��ي��وي��ورك  �ضحيفة  ن�����ض��رت 
تاميز« تقريرًا عن تفاقم االأو�ضاع 
يف اليمن، لي�س �ضيا�ضيًا هذه املرة، 
االقت�ضادية  الناحيتني  من  ولكن 
واالإن�ضانية. وقالت ال�ضحيفة اإنه 
يف حني جتمدت االأزمة ال�ضيا�ضية 
االنتفا�ضة  توقف  م��ع  اليمن  يف 
ال�ضعبية واختفاء الرئي�س اليمنى 
عن  �ضالح  اهلل  عبد  على  امل�ضاب 
االأزمة  فاإن  اأ�ضابيع،  منذ  االأنظار 

االقت�ضادية تزداد �ضوءًا.
انهيار  اأن  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 
الوقود  ونق�س  العامة  اخلدمات 

وارتفاع
جعل  قد  واملياه  الغذاء  اأ�ضعار   

الأغلب  ال�ضعوبة  بالغة  احل��ي��اة 
�ضتكون  ب��اأن��ه  وت��ه��دد  اليمنيني، 
�ضتلقى  اإن�����ض��ان��ي��ة  اأزم����ة  ه��ن��اك 

بظاللها على االأزمة ال�ضيا�ضية.
�ضكان  ع��ن  ال�ضحيفة  ونقلت 
قولهم  �ضنعاء  اليمنية  العا�ضمة 
باأيام  مروا  اأنهم  يعتقدون  ال  اإنهم 
املعي�ضية  ال��ظ��روف  فيها  ك��ان��ت 
اأن  اإىل  ال�ضوء، م�ضريين  مبثل هذا 
جانب  ف��اإىل  ينفذ.  ب��داأ  �ضربهم 
اأزمة الوقود، يقول اليمنيون اإنهم 
ب�ضهولة  الو�ضول  ي�ضتطيعون  ال 
ارتفاع  ب�ضبب  واملياه  الغذاء  اإىل 
االأ�ضعار. كما اأن الظالم يخيم على 
املدينة لياًل الأن الكهرباء حمدودة 

ال�ضوالر  م��ن  يكفى  م��ا  يوجد  وال 
لت�ضغيل املولدات الكهربائية.

اأحد  ق��ول  ال�ضحيفة  واأب���رزت 
يف  باأنه  اليمنيني  اجلامعة  طالب 
هذا  على  االأو�ضاع  ا�ضتمرار  حالة 
انتفا�ضة،  هناك  ف�ضتكون  احلال، 
�ضيا�ضية  انتفا�ضة  تكون  لن  لكنها 
تكون  ول��ن  االآن  امل��وج��ودة  كتلك 

منظمة، و�ضي�ضبح االأمر فو�ضوى.
واأ�ضارت نيويورك تاميز اإىل اأن 
الرئي�س على عبد اهلل �ضالح كان 
الفو�ضى  ه��ذه  مثل  م��ن  ح��ذر  ق��د 
عندما بداأت حركة االحتجاجات 
تنادى  املا�ضي  يناير  اأواخ���ر  يف 

بتنحيه.
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zمن نيويورك اىل نيوجر�صي زبائن ال�صي�صة يقولون ان اف صل مع�صل هومع�صل  }دبى

  Ìواك دولر   20 اىل  ت�صل  منهاتن  فى  ال�صي�صة  را�ــس  بــالTــس..   يا 
يقدمها  مــن  اف صل  وامل�صريون   zب�صربها يــتــلــòذون  والمــريــكــان 

ـــة  ـــوري ـــص ـــ� ــــــــن ال ـــــزة الم ـــــه ــــات عـــلـــى اج ــــوب ــــق ــــدة تـــفـــر�ـــس ع ــــح ــــت الــــــوليــــــات امل

ـــايف ـــص ا� Tــصــخــ�ــس  الف  ـــة  ـــالث ãـــ ل تــتــ�ــصــع  ار�ــــصــــهــــا  ــــورك  ــــوي ــــي ن يف  لــلــبــيــع  مــــقــــÈة 

 

ال�ضي�ضة  احل��ك��وم��ة  �ضتمنع   ه��ل 
انواع  من  نوع  ا�ضا�س  على  وت�ضنف 

الدخان ؟
من  نيوز  غربة  تقريرتن�ضره  فى 
حلقات  على   .. بركلن  اخلليج  مقهى 
ال�ضي�ضة  او  االرقيلة   عن  منف�ضلة 
وا�����ض����ح����اب ال����ن����وادي 
،ومدخنيها  وامل���ط���اع���م 

وا�ضعارها  »  »ا« 
 اوال ا�ضعار ال�ضي�ضة فى امريكا   
 ، العربية  ب��ال��دول  ت��ق��ارن  ال 
ا�ضترياده  يتم  ال��ذي  واملع�ضل 
هو  والبحرين..  وم�ضر  دب��ي   من 
تدخني  ع�ضاق  ف��ان     .. االف�ضل 
مبذاقاتها  واال�ضتمتاع  ال�ضي�ضة 
اأن يفكرون  املختلفة، يجب عليهم 
حجر  اأن  يعرفون  حينما  مرة  األف 
ال�ضي�ضة يف امريكا  يقدم يف مقابل 
ال  �ضعر  هو  دوالر   10 او  دوالر   20
ت�ضل  التي  العربية  بالدول  يقارن 
البلد   بقيمة  دوالر  اىل  �ضعرها 
من  فيها  احلجر  �ضعر  يبداأ  التي 
بع�س  يليها.يف  وم��ا  قر�ًضا   50

االقطار 
�ضي�ضة  ���ض��ري��ب  »���ض��ل��ي��م��ان« 
يوميا يقول  

- البع�س ال ي�ضتخدمون فيها احلجر الفخار 
مذاقا  تعطي  ظريفة  حيلة  ايل  وجل���اأوا 
اأ�ضرار  الأي��ة  مانعة  كونها  بجانب  اأف�ضل 
خالفه  و  نيكوتني  من  التدخني  عن  ناجتة 

وهي الفواكة وغريها 
ال�ضي�ضة التي ي�ضل �ضعر احلجر فيها ايل 
ت�ضاوي 7 جنيهات« يف م�ضر   و  »ا  20 دوالر 
مثل  من ثمرة  تعد عن طريق تفري≠ جزء 
وغريها  الكانتالوب  اأو  التفاح  اأو  الربتقال 
من الفواكه ويو�ضع بها املع�ضل وتغطي بورق 
من  ي�ضعر  وهكذا  الفحم  وفوقها  مف�ض�س 

يتناولها مبذاقها املختلف.
و  م�ضر  يف  ت�ضتهر  ال�ضي�ضة  كانت  واذا 
ال�ضهرة  هذه  فان   ، معدوها  و  �ضناعها  لها 
حيث  المريكا   �ضلت  و  ق��د  يبدو  م��ا  علي 
اأو�ضح �ضليمان اأن االمريكان  رغم حبهم لها 
،لكنهم يف�ضلون تناولها من اأيدي  عرب رغم 
وجود بع�س املطاعم االجنبية بدات تقدم 
..خا�ضة  هنا  ا  الزبائن  الجتذاب  ال�ضي�ضة 
امريكي  و�ضف  –ح�ضب  فيها  خ��رباء  اأنهم 
قال لنا انه يف�ضل تناولها هنا فى ا�ضتوريا  

.
اإن  �ضليمان  ،ق��ال  للمفاجاأت  وا�ضتكماال 
من  ا�ضترياده  يتم  يتناولونه  الذي  املع�ضل 

دبي  وم�ضر  ودول عربية اخري  
ال�ضي�ضة  �ضتبقى  هل  امل��ط��روح  ال�ضوؤال 
فى  مم��ن��وع  التدخني  ان  رغ��م  م��وج��ودة 

املطاعم 
ال�ضيد جمال يقول رغم منعها اال 

البزن�س  فى  عليها  تعتمد  املحالت  اكرث  ان 
واذا منعت فان هناك خ�ضائر كبرية �ضتكون 
عليها  يعتمدون  الذين  البزن�س  ال�ضحاب 

ك�ضلعة رائجة ومهمة للدخل 
النه  منعها  ع��دم  ان  فيقول  خ��ال��د  ام��ا 
حتي  ال�ضتي  فى  قانون  ا�ضال  لها  يوجد  ال 
ذال��ك  ف��ان  ق��ان��ون  لها  و���ض��ع  اذا  اال  متنع 
�ضيكون مبثابة كارثة على ا�ضحاب البزن�س 
و�ضتكون هي ت�ضنف من انواع الدخان رغم 
ال�ضي�ضة ال تعترب دخان  ان  يقول  ان جهاد 
اخرى  وا�ضناف  فواكة  خليط  بل  خال�س 
ال يعترب تباكو دخان ولهذا فان الدولة ال 
منعه  يكون  وقد  ايقافه  او  منعه  ت�ضتطيع 
ال  التي  ام  طعام  تقدم  التي  املطاعم  فى 

تقدم وجبات طعام في�ضمح لها 
ا�ضحاب  ان�ضح  فيقول  يحي  ال�ضيد  ام��ا 
وادلة  وثائق  يقدمو  ان  ال�ضي�ضة  حم��الت 
من  ت�ضنف  ال  ال�ضي�ضة  ان  تثبت   ر�ضمية 
الفواكة  م��ن  خليط  وه��ي  ال��دخ��ان   ان���واع 
وهي عادة عربية من الراث العربي ولي�س 
ومن  االخر   التباكو  مثل  كبرية  ا�ضرار  لها 
اجل ت�ضنيفها على م�ضتوي امريكا وحتى ال 
يخ�ضر ا�ضحاب املحالت حمالتهم  وحتى ال 
يبقوا يعملون كل على را�ضه بل ان تتكاتف 
اجلهود من اجل امل�ضتقبل ورغم اين ال احب 
ياتي  انه  يحي  ويقول  فقط  انا  ا�ضربها  ان 
للقهوة ل�ضرب ال�ضاي ولعب طاولة الزهر او 

اجللو�س مع اال�ضدقاء

بهية مارديني
االمريكي  الرئي�س  م�ضت�ضاري  كبري  اعلن 
باراك اوباما ملكافحة االرهاب جون برينان 
يف معر�س تقدË اال�ضراتيجية االمريكية 
ان  االرب��ع��اء  االره���اب،  ملكافحة  اجل��دي��دة 
ايران و�ضوريا تبقيان »الدولتني الرئي�ضيتني 

الداعمتني لالرهاب«.
ا�ضتخدام  ب��ال��ت��ايل  »���ض��ن��وا���ض��ل  وق���ال 
هذين  ملنع  اخلارجية  �ضيا�ضتنا  ادوات  كل 
تهديد  من  االرهابية  واملنظمات  النظامني 
الذي  بالتهديد  اي�ضا  القومي«، منددا  امننا 
متثله حركة املقاومة اال�ضالمية )حما�س( 

وحزب اهلل ال�ضرائيل وامل�ضالح االمريكية.
واع��ل��ن��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االرب��ع��اء 
عقوبات �ضد اجهزة االمن ال�ضورية لقمعها 

العنيف للتظاهرات يف هذا البلد.
وزارة  اعلنتها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  وه���ذه 
هذه  ا���ض��ول  بتجميد  تق�ضي  اخل���زان���ة، 
يف  متلكها  ت��ك��ون  ان  ميكن  ال��ت��ي  االج��ه��زة 
الواليات املتحدة وحتظر على كل �ضركة او 

مواطن امريكي التعامل التجاري معها.
رئي�س  تاأكيد  مع  بالتزامن  ذلك  وياأتي 
املنظمة الوطنية حلقوق االن�ضان يف �ضوريا 

جديدة  ان�ضقاقات  ح�ضول  ق��رب��ي   عمار 
عنا�ضر  »ع��دد  وق��ال  ال�ضوري،  اجلي�س  يف 
اأرب��ع  االأردن  اإىل  و�ضلوا  ال��ذي��ن  اجلي�س 

ع�ضاكر و�ضابط«.
اأربعة  »مقتل  قربي  اأكد  اآخر  جانب  من 
حمافظة  يف  ال��رام��ي  القرية  يف  اأ�ضخا�س 
اجلي�س  دخول  اأثناء  غرب(  )�ضمال  اأدل��ب 
ال�ضوري«، يف حني مل يذكر االعالم ال�ضوري 
املناطق  اىل  اجلي�س  دخ��ول  ع��ن  الر�ضمي 
افاد  الحق  ويف  اإدل��ب.  مبحافظة  الريفية 
فران�س  لوكالة  االرب��ع��اء  حقوقي  نا�ضط 
االقل  على  �ضقطوا  قتلى  �ضبعة  ان  بر�س 
الرامي  قريتي  يف  ال�ضورية  القوات  بنريان 
غرب  �ضمال  ادل��ب  حمافظة  يف  ومرعيان 

البالد.
طلبت  دم�ضق  اأن  تردد  »اأن��ه  قربي  وقال 
اجلي�س  م��ن  املن�ضقني  ت�ضليم  ع��ّم��ان  م��ن 
رف�ضت  االأردنية  ال�ضلطات  اأن  اال  ال�ضوري 

القيام بذلك.
يف غ�ضون ذلك اأ�ضار قربي اىل »اأن اأهايل 
اأبلغوه  حلب(  ملحافظة  )التابعة  من≠  بلدة 
خماوفهم من دخول اجلي�س ال�ضوري الجراء 
عمليات انتقامية ب�ضبب قيامهم بتظاهرات 

ي��وم��ي��ة »، وق���ال االن��رن��ت واالت�����ض��االت 
عرب  يتم  التوا�ضل  بينما  متاما  مقطوعة 

الهواتف الركية .
»اأنه جاء تلفزيون  ونقل االأهايل لقربي 
لي�ضور  اللبناين  اهلل  حل��زب  التابع  امل��ن��ار 
ليقوم  اأ�ضخا�ضا  معه  وجلب  من≠،  بلدة  يف 
�ضيء  كل  ان  ليقولوا  معهم  لقاءات  باجراء 
ط��ردوا  االأه���ايل  اأن  اال  البلدة  يف  ه��ادىء 

فريق املنار، الذي ذهب باجتاه تل رفعت«.
التابع  اأو  الر�ضمي  االع���الم  يذكر  ومل 
ت�ضريح  اأو  اع��الن  اأي  ال�ضورية  لل�ضلطات 
قالت  بينما  اأدلب  لقرى  اجلي�س  دخول  عن 
جريدة الوطن ال�ضورية اأنه »ال تزال مناطق 
اأريحا يف جبل الزاوية ومعرة النعمان وخان 
حالة  ت�ضهد  اإدل���ب،  حمافظة  يف  �ضيخون 
فراغ اأمني بعد اأن متكنت ‹موعات م�ضلحة 
من حرق وتدمري موؤ�ض�ضات حكومية واأمنية 

فيها فغابت ال�ضلطة واالأمن واالأمان فيها«.
عرب  ي��ح��دث  م��ا  ك��ل  ال�ضحيفة  وب���ررت 
ال�ضعبية  الت�ضاوؤالت  ت�ضاعد  عن  احلديث 
»العنا�ضر  �ضطوة  من  واخلال�س«  »احلل  عن 
امل�ضلحة«، يف وقت لفتت فيه اىل عدم دخول 
احل��وار،  مل��ب��ادرات  الفر�ضة  ت��ارك��ًا  اجلي�س 

واأكدته  االه��ايل  ذك��ره  ما  يخالف  ما  وه��و 
التقارير.

املرابط  اجلي�س  يزال  »ال  اأنه  واعتربت 
بالفر�ضة  ملتزمًا  املنطقة  م��داخ��ل  على 
واحلل  احلوار  جلهود  القيادة  منحتها  التي 
مبادرات  االأر�س  ال�ضلمي، حيث جتري على 
حوارية على م�ضتوى املحافظة بني القيادة 
االجتماعية  الفعاليات  وبع�س  ال�ضيا�ضية 
واحليادية،  املعار�ضة  والدينية  الثقافية 
املناطق  يف  بعد  احل��وار  يفتح  مل  حني  على 

ال�ضاخنة«.
واأ�ضارت الوطن اىل اأنه »بح�ضب االأهايل 
نار  على  تعي�س  باتت  ال�ضابقة  املناطق  فاإن 
حتت الرماد تلتهب تارة وتخمد نف�ضها تارة 
اأخرى، ومعها �ضكان اآمنون يعي�ضون حالة من 
�ضوى  �ضلطة  وال  قانون  فال  والقلق،  اخلوف 
م�ضلحة  وغ��ري  م�ضلحة  ‹موعات  �ضلطة 
مطلوبني  ع��ن  وتبحث  احل��واج��ز  تن�ضب 
وتراقب خمالفات البناء الع�ضوائية طالبة 
الذي  الظرف  توفري  مقابل  الدولة  »ح�ضة 
اأبواب  �ضمح بهذه املخالفات، يف حني تنفتح 
احلقد والثاأر بني العائالت والع�ضائر يف ظل 

غياب االأمن و�ضيادة القانون«.

ن�ضر  اع��الن  يقول   - ب(  ف  )ا  نيويورك 
 5،3 م�ضاحتها  للبيع  »م��ق��ربة  ن��ي��وي��ورك  يف 
هكتارات«. انها مقربة كانار�ضي يف حي بروكلني 
التي ال تزال قادرة على ا�ضتيعاب ثالثة االف 
لقطاع  مهمة  فر�ضة  يعد  ما  ا�ضايف،  �ضخ�س 

املقابر، اال ان بيعها يواجه م�ضاكل جمة.
بلدية  يف  االدارية  ال�ضوؤون  م�ضوؤول  وقال  
بعثنا  »لقد  بر�س  فران�س  لوكالة  نيويورك 
بر�ضائل اىل اربعني م�ضر حمتمل وقد نظمنا 
اربعة  ولدينا  املا�ضي  اال�ضبوع  للمكان  زي��ارة 

ا�ضخا�س مهتمني«.
ولي�س من مهام البلدية عموما ادارة �ضوؤون 
وكن�س  كنائ�س  بغالبيتها  تتبع  التي  املقابر 

ا�ضحاب  يرئ�ضها  ما  غالبا  خريية  وموؤ�ض�ضات 
املدافن.

وال متلك بلدية نيويورك اال مقربتني هما 
عرب  ملكيتها  اليها  اآلت  التي  كانار�ضي  مقربة 
ال�ضنني، ومقربة هارت ايالند يف جنوب املدينة 
مل  وا�ضخا�س  م�ضاجني  جثامني  تدفن  حيث 

يطلب احد دفنهم.
وقال دايل »نريد ان نتخل�س من العقارات 
التي ال تدخل يف �ضميم مهام البلدية« من دون 

ان ي�ضري اىل املبل≠ املتوقع جراء بيع املقربة.
ويحكم البيع قانونان ملزمان ومتعار�ضان، 
جلهات  علني  م���زاد  يف  البيع  يحتم  االول 
متخ�ض�ضة يف �ضوؤون دفن املوتى، واالآخر مينع 

االجتار باملقابر.
والحرام القانونني، على ال�ضاري ان يقوم 
اجرا  يتقا�ضى  واال  ‹انا  املقربة  ب�ضيانة 
يف  الفارغة  االم��اك��ن  جميع  بيع  بعد  دائما 
بثمانية  منها  كل  قيمة  تقدر  والتي  املقربة 

االف دوالر.
وال�ضنديان يف هذه  الدلب  ا�ضجار  وتنت�ضر 
بروكلني،  �ضرق  جنوب  يف  ال��ه��ادئ��ة  امل��ق��ربة 
اذ  الطائفي،  غري  طابعها  على  دايل  وي�ضدد 
ف�ضال  داوود  جنوم  مع  ال�ضلبان  فيها  تتجاور 
يف  مقاتلني  ذك��رى  تخلد  التي  امل�ضالت  ع��ن 

احلرب االهلية االمريكية.
ا�ضماء  املقابر  من  الكثري  �ضواهد  وحتمل 

املتحدة  ال��والي��ات  اىل  ه��اج��روا  ايطاليني 
مدينة  يف   1880 يف  املقربة  هذه  ان�ضاء  بعد 
بروكلني  اىل  الح��ق��ا  �ضمت  ال��ت��ي  فالتالند 

وبعدها اىل نيويورك.
وكتب على احد ال�ضواهد باللغة االيطالية 
مقربة  على  وذل��ك  ب�ضالم«،  وال��دان��ا  »لريقد 
املتحدة  ال��والي��ات  اىل  طفلة  و�ضلت  ام��راة 

وتوفيت يف 1953 بعمر 76 عاما.
ويجب ان تقدم عرو�س ال�ضراء ر�ضميا قبل 
القرار  يوؤخذ  ان  على  حزيران/يونيو  نهاية 
البلدية  رئي�س  قبل  من  اخلريف  يف  ببيعها 
املنتخبني  املدينة  وممثلي  بلومربغ  مايكل 

ا�ضافة اىل احد 
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وليبيا �صوريا  يف  الو�صع  ـــان  Zاأردو مع  يناق�س 
اأج����رى ال��رئ��ي�����س االم��ريك��ي 
هاتفية  حمادثات  اأوباما  باراك 
رجب  الركي  ال��وزراء  رئي�س  مع 
الو�ضع  تناولت  اأردوغ���ان  طيب 
ليبيا.  يف  وال���ن���زاع  ���ض��وري��ا  يف 
بيان  يف  االبي�س  البيت  وق���ال 
اتفقا  واأردوغ���ان  »اأوباما  اأن  له 
خ���الل ه���ذه امل���ح���ادث���ات وه��ي 
اأ�ضبوع  م��ن  اأق��ل  خ��الل  الثانية 
على �ضرورة وقف اأعمال العنف 
فورا يف �ضوريا واأن تطبق �ضريعا 

اأوباما  اأن  البيان  واأ�ضاف  ال�ضوريني«.  تطلعات  تلبي  ملمو�ضة  اإ�ضالحات 
الدولية  االأ�ضرة  موا�ضلة  واأهمية  ليبيا  يف  الو�ضع  اأي�ضًا  بحثا  واأردوغ��ان 
حكومة  نحو  انتقالية  مرحلة  لتاأمني  القذايف  معمر  العقيد  على  ال�ضغط 
جديدة تعك�س رغبة الليبيني. واأ�ضار امل�ضدر اإىل اأن اأوباما واأردوغان حتدثا 

اأي�ضًا عن عملية ال�ضالم االإ�ضرائيلية-الفل�ضطينية.      

ـــة الأمـــــريكـــــيـــــني يـــــوؤيـــــدون  ـــي ـــب ـــال Z
ــان ــت ــص ــ� ــان ــ¨ ــــن اف انـــ�ـــصـــحـــابـــا �ـــصـــريـــعـــا م

غالبية  اأن  املا�ضي  االأ�ضبوع  ن�ضر  ل��ل��راأي  ا�ضتطالع  اظهر   - نيويورك 
يف  افغان�ضتان  من  االأمريكية  القوات  تن�ضحب  ان  يريدون  االآن  االأمريكيني 
اأقرب وقت ممكن وهو ما يربز انح�ضار التاأييد للحرب التي م�ضى عليها ع�ضر 

�ضنوات.
من  باملئة   56 ان  لالبحاث  »بيو«  مركز  اج��راه  الذي  اال�ضتطالع  واظهر 
افغان�ضتان  يف  املتمركزة  االمريكية  القوات  اعادة  االن  يوؤيدون  االمريكيني 
والبال≠ عددها 100 األف جندي باأ�ضرع ما ميكن. وهذه هي املرة االوىل التي 
توؤيد فيها غالبية بني االمريكيني ان�ضحابا �ضريعا ومقارنة مع ن�ضبة تاأييد 
يريدون  باملئة   39 ان  اي�ضا  اال�ضتطالع  واظهر  عام.  قبل  باملئة   40 بلغت 
الو�ضع هناك وذلك  افغان�ضتان حتى ي�ضتقر  القوات االمريكية يف  ان تبقى 
انخفا�ضا من 53 باملئة عربوا عن راأي مماثل قبل عام. وياأتي ا�ضتطالع »بيو« 
الوباما  التاأييد  حجم  يف  انخفا�ضا  للراأي  اخرى  ا�ضتطالعات  تظهر  بينما 
ق�ضى على الطفرة يف �ضعبيته التي �ضجلها بعد مقتل زعيم تنظيم »القاعدة« 
اوباما  �ضعبية  ان  اىل  »غالوب«  ملوؤ�ض�ضة  ا�ضتطالع  وا�ضار  الدن.  بن  ا�ضامة 
ال�ضهر  باملئة   50 حوايل  املتو�ضط  يف  بلغت  ان  بعد  باملئة  اىل46  تراجعت 

املا�ضي

zــري ــوت ــل ــاأ يف }ال ــط ÿ ــد اأمـــريكـــا ــكــوi �ــص Tــص
التي  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �ضكوى جماعية �ضد  رفعت   - وا�ضنطن 
قبول   ” اأنه  معلوماتي،  عطل  بعد  الهجرة،  يف  راغب  األف   22 خطاأً  اأبلغت 
طلباتهم لالإقامة ب�ضكل دائم يف الواليات املتحدة، ح�ضب ما قاله حماموهم 
يوم االثنني املا�ضي. واأعلن مكتب »وايت و�ضركاوؤه« للمحاماة يف بيان اأنه رفع 
عطل  اأرغم  )مايو(  اأيار  ففي  وا�ضنطن.  العا�ضمة  يف  حمكمة  اأمام  ال�ضكوى 
اإلغاء �ضحب بقرعة اليان�ضيب )اللوتري(  معلوماتي الواليات املتحدة على 
األف   22 حوايل  اإبالغ  و”  الهجرة،  يف  راغب  مليون   20 حوايل  بني  اأجري 
�ضخ�س خطاأ باأن طلباتهم قد قبلت. وقال املحامون اإنه بعد اكت�ضاف العطل 
اأبلغت وزارة اخلارجية »الرابحني« باللوتري اأنهم غري موؤهلني للح�ضول على 
عليه  ين�س  كما  اختيارهم  يتم  مل  واأنه  معلوماتي«،  »عطل  ب�ضبب  االإقامة 

القانون  نتيجة ذلك العطل.       
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  اأكدت اأحدث الدرا�ضات واالأبحاث العلمية التي 
اأجراها فريق بحثي اأمريكي حكمة االإعجاز العلمي 
االإ�ضالمية  ال�ضريعة  واأح��ك��ام   Ëالكر ال��ق��راآن  يف 
يوما«   120  « للمراأة  العدة  فرة  بتحديد  املتعلقة 

وحترË زواج االأ�ضقاء بالر�ضاعة.
اإبراهيم،  الدين  جمال  الدكتور  بذلك  �ضرح 
ومدير  كاليفورنيا  بجامعة  الت�ضمم  علم  اأ�ضتاذ 
معامل اأبحاث احلياة بالواليات املتحدة االأمريكية، 
وقال اإن درا�ضة بحثية للجهاز املناعي للمراأة ك�ضفت 
»ذاك��رة  لها  متخ�ض�ضة  مناعية  خاليا  وج��ود  عن 
ج�ضم  تدخل  التي  االأج�ضام  على  تتعرف  وراثية« 
املراأة وحتافظ على �ضفاتها الوراثية، الفتا النظر 
اإىل اأن تلك اخلاليا تعي�س ملدة 120 يوما يف اجلهاز 

التنا�ضلي للمراأة.
اإذا تغريت  اأنه  اأن الدرا�ضة اأكدت كذلك  واأ�ضاف 
اأي اأج�ضام دخيلة للمراأة مثل »ال�ضائل املنوي« قبل 
هذه املدة يحدث خلل يف جهازها املناعي ويت�ضبب يف 
تعر�ضها لالأورام ال�ضرطانية، مو�ضحا اأن هذا يف�ضر 
علميا زيادة ن�ضبة االإ�ضابة باأورام الرحم والثدي 
وبالتايل  اجلن�ضية،  العالقات  متعددة  لل�ضيدات 

حكمة ال�ضريعة يف حترË تعدد االأزواج للمراأة.
وك�ضف اأن الدرا�ضة اأثبتت اأي�ضا اأن تلك اخلاليا 
املتخ�ض�ضة حتتفظ باملادة الوراثية للج�ضم الدخيل 
االأول ملدة »120 يوما«، وبالتايل اإذا حدثت عالقة 
زواج قبل هذه الفرة ونتج عنها حدوث حمل، فاإن 
للج�ضم  الوراثية  ال�ضفات  من  جزءا  يحمل  اجلنني 

الدخيل االأول واجل�ضم الدخيل الثاين.
ومن ناحية اأخرى، اأ�ضار الدكتور جمال الدين 
اإبراهيم الذي يزور م�ضر حاليا اإىل اأن الدرا�ضة 

للجهاز املناعي للمراأة، ك�ضفت اأن لنب االأم يتكون 
الوراثية  ال�ضفات  حتمل  جذعيه  خ��الي��ا  م��ن 
تلك  تنتقل  وب��ال��ت��ايل  واالأم،  ل���الأب  امل�ضركة 
مما  باإر�ضاعه،  االأم  تقوم  الذي  للطفل  ال�ضفات 
االأ�ضقاء  زواج   Ëحتر يف  الت�ضريع  حكمة  يعلل 
يف  خلل  حدوث  عليه  يرتب  والذي  بالر�ضاعة، 
اجلهاز املناعي لالأطفال الناœ عن تلك الزيجات، 
االأخ��رى  ال��وراث��ي��ة  االأم��را���س  اإىل  باالإ�ضافة 

اخلطرية.
وذكر اأن تلك الدرا�ضة ا�ضتمرت ملدة عام كامل، 
واأجراها فريق بحثي مكون من 7 متخ�ض�ضني من 
الواليات املتحدة االأمريكية من بينهم م�ضريون 
، م�ضريا اإىل اأنه عر�س نتائج تلك الدرا�ضة التي 
الدويل  املوؤمتر  يف  املتخ�ض�ضني  العلماء  اأذهلت 
وال�ضريعة   Ëالكر القراآن  يف  العلمي  لالإعجاز 

الذي عقد يف تركيا اأخريا.

اوا�ضنطن - قررت جمعية »املراقبة الق�ضائية«، 
وهي موؤ�ض�ضة رقابية حمافظة يف الواليات املتحدة، 
الدفاع ووكالة اال�ضتخبارات  رفع دعوى �ضد وزارة 
�ضور  بعر�س  ملطالبتهما  اأي(،  اآي  )�ضي  املركزية 
تنظيم  زعيم  اغتيال  لعملية  فيديو  وت�ضجيالت 
»القاعدة«، اأ�ضامة بن الدن، التي جرت يف مطلع اأيار 

)مايو( املا�ضي.
وقالت اجلمعية اإن املهلة النهائية التي حددتها 
للحكومة االأمريكية قد انتهت دون اأن تقوم وا�ضنطن 
بن�ضر ال�ضور، واأ�ضدر طوم فيتون، رئي�س اجلمعية، 
ومبقت�ضى  االأمريكي،  ال�ضعب  »لدى  فيه:  قال  بيانا 
االأ�ضا�ضية  املعلومات  على  باحل�ضول  احلق  القانون، 

حول مقتل بن الدن«.
واأ�ضاف بيان فيتون »تلكوؤ الرئي�س باراك اأوباما 
�ضببًا  ي�ضكل  ال  والت�ضجيالت  ال�����ض��ور  ع��ر���س  يف 
قانونيًا كافيًا ملوا�ضلة حجبها، و�ضيكون على االإدارة 
من  و�ضيكون  الق�ضاء  اأم��ام  ذلك  تربير  االأمريكية 
�ضاأن هذه الدعوى التاريخية تذكري االإدارة باأنه ما 

من اأحد فوق القانون«.
العملية  �ضور  عن  االأمريكية  االإدارة  تفرج  ومل 

النواب  لبع�س  �ضمحت  ولكنها  الهجوم،  منذ ح�ضول 
يف الكونغر�س باالإطالع عليها.

وق���ال ع��دد مم��ن ���ض��اه��دوا ال�����ض��ور اإن��ه��ا تظهر 
الدن  بن  دماغ  من  اأج��زاء  وتبدو  »مروعة«  م�ضاهد 
وقد خرجت من حمجريه. اإال اأن الكثريين �ضككوا 

االإدارة  وتقول  فعاًل.  ال�ضور  �ضاهدوا  النواب  باأن 

�ضور  عن  اإفراجها  حال  يف  تخ�ضى  اإنها  االأمريكية 

ي�ضار  اأن  »القاعدة«  زعيم  دفن  م�ضاهد  اأو  العملية 

للجماعات  دعائية  و�ضائل  �ضمن  ا�ضتخدامها  اإىل 

�ضد  الهجمات  وت�ضعيد  العنف  ل��زي��ادة  امل�ضلحة 

القوات االأمريكية.

وكانت جمعية »املراقبة الق�ضائية« التي ت�ضف 

نف�ضها باأنها موؤ�ض�ضة غري ربحية تهدف اإىل احلفا® 

االإدارة  اأخطرت  قد  احلكومة،  عمل  �ضفافية  على 

ظهر  oوت فرة،  قبل  ال�ضور  عر�س  بطلب  االأمريكية 

طلب  بت�ضلم  اأقرت  اأي«  اآي  »�ضي  اأن  الدعوى  اأوراق 

ظهر  oت كما  املا�ضي.  اأي���ار  م��ن  ال��راب��ع  يف  اجلمعية 

االأوراق اأن وزارة الدفاع ردت على الطلب بعد ذلك 

اأنها لن تلتزم بتقدË ال�ضور  بخم�ضة اأيام، باإعالن 

 20 وه��ي  اجلمعية،  قبل  من  املحددة  املهلة  خ��الل 

يومًا قابلة للتمديد لع�ضرة اأيام اإ�ضافية.

وا�ضنطن - تراأ�س النائب االمريكي 
اجلمهوري بير كين≠ االربعاء املا�ضي 
ج��ل�����ض��ة ج���دي���دة ح����ول »ال��ت��ط��رف 
مع  املتحدة  ال��والي��ات  يف  اال�ضالمي« 
ومن  بال�ضجون  امل��رة  ه��ذه  االهتمام 
املرة  اثارة اجلدل كما ح�ضل يف  دون 

ال�ضابقة.
‹ل�س  يف  تقرير  ع��ن  نقال  وق��ال 
ال�ضيوñ ان »ع�ضرات اال�ضخا�س الذين 
وا�ضبحوا  اح��ك��ام  بحقهم  ���ض��درت 
ال�ضجون  يف  م��ت��ط��رف��ني  ا���ض��الم��ي��ني 
اليمن  اىل  ت��وج��ه��وا  االم���ريك���ي���ة 
ان  وا�ضاف  القاعدة«.  اىل  لالن�ضمام 
»مكافحة التطرف هو فوق االحزاب«، 
م�ضددا على رغبته يف العمل على هذه 
ب��اراك  الرئي�س  ادارة  م��ع  امل�ضاألة 

اوباما.
خ��رباء  ارب��ع��ة  ق��دم  جهتهم،  م��ن 
���ض��ارك��وا يف اج��ت��م��اع جل��ن��ة االم���ن 

التي  ال��ن��واب  ‹ل�س  يف  ال��داخ��ل��ي 
عن  تقريرا  كين≠  النائب  يراأ�ضها 
امثلة  عدة  مقدمني  ال�ضجون  او�ضاع 
معروفة، من بينها ريت�ضارد ريد الذي 
باري�س  ب��ني  ط��ائ��رة  تفجري  ح���اول 
)دي�ضمرب(  االول  كانون  يف  وميامي 

2001 بوا�ضطة حذاء مفخخ.
وقال باتريك دانليفي وهو م�ضوؤول 
االره���اب  مكافحة  ق�ضم  يف  ���ض��اب��ق 
ب�ضرطة نيويورك ان »االدب اجلهادي 
ي�ضل اىل داخل اجل��دران عن طريق 
كانت  وان  حتى  واالن��رن��ت  ال��ربي��د 
�ضبكة االنرنت ب�ضكل عام ممنوعة«.

يو�ضني  ب��ريت  اعترب  ناحيته،  من 
ا�ضتاذ علم االجتماع يف جامعة بوردو 
االح�ضاءات  ان  �ضمال(،  )ان��دي��ان��ا، 
م�ضلمني  »ارهابيني  على  اال  ت��دل  ال 
للخروج  خ�ضو�ضا  يجازفون  امريكيني 

من نظامنا اخلا�س بال�ضجون«.

امليل  ازدياد  حول  �ضوؤال  على  وردا 
كيفن  ق��ال  اال�ضالمي،  التطرف  اىل 
ان  �ضابق،  ع��ام  مدعي  وه��و  �ضميث، 

االمر ال يتعلق اال »بن�ضبة �ضغرية« من 
ال�ضجناء يف الواليات املتحدة )�ضبعة 

ا�ضخا�س من ا�ضل الف(.

Ëالكر القران  يف  العدة  مدة  بحكمة  تعÎف  امريكية  درا�صة 

لدن  بن  �صور  بعر�س   Öتطال ق صائية   iدعو

 zال�صالمي }التطرف  حول  الأمريكي  الكون¨ر�س  يف  جديدة  جل�صة 



العن�ضري  املتطرف  زار  عندما   
ال��ه��ول��ن��دي غ��ري��ت ف��ي��ل��دز والي��ة 
العداء  موجة  م��ن  ليزيد  تني�ضي 
والكراهية �ضد امل�ضلمني والعرب يف 
ب�ضراحة  وق��ال  املتحدة  الواليات 
ان زيارته تهدف اىل دعم املطالبة 
اال�ضالمية  واملدار�س  م�ضاجد   مبنع 

يف الوالية  .
تين�ضي  يف  امل�����ض��رع��ون  ورح����ب 
يواجه  انه  رغم  العن�ضري  بالزائر 
ن�ضر  بتهمة  ب��الده��ة  يف  حماكمة 
قبل  م��ن  وخا�ضة  كراهية  خطاب 
اأع�ضاء حتالف احلرية الذي اأ�ض�ضه 
ل��وان  ال�ضابق  اجل��م��ه��وري  امل��ر���ض��ح 

زليتك.
وقال فيلدز :« لقد ح�ضرت اىل هنا 
الحذر امريكا من اخلطر اال�ضالمي 
، اأغلقوا املدار�س اال�ضالمية واوقفوا 
من  الهجرة  وامنعوا  امل�ضاجد  بناء 
جميع  واط��ردوا  اال�ضالمية  ال��دول 

املهاجرين ».
العن�ضري   املتطرف  قاله  ما  هذا 
بركلن   انرن�ضنال  وم��در���ض��ة   ...
من  موجة  ال��ع��رب  طلبتها  ي��واج��ه 
العن�ضرية من قبل بع�س املدر�ضيني 

االمريكان ؟ 
ويقول ال�ضيد م�ضعد   وهو ا�ضتاذ 
�ضتدي   انرن�ضنال  مدر�ضة  فى  ميني 

�ضكول  ان املدر�ضة فيها 
طالبا  اخل��م�����ض��ني  ي���ق���ارب  م���ا 
  ( اليمنيني   من  واالك��رثي��ة  عربيا 
 international.studies

)  brooklyn
 وق���ب���ل ع����دة ����ض���ه���ور  ح��دث��ت 
م�ضاجرة بني العرب وبع�س الطلبة 
التينية  جن�ضيات  م��ن  االخ��ري��ن  ا 

وامريكية 
كان �ضببها  العن�ضرية  و” فيها 
احلادثه  اما  الطلبة  بني   ا�ضابات  
كبري  اث��ر  لها  ك��ان  والتي  االخ���رى  

وهي  بعد قتل ا�ضامة بن الدن
مل�ضقات  املدر�ضة  ادارة  و�ضعت 

ا�ضامة   �ضور  االعالنات  ج��دار   على 
من  اطول  ومدة  مكان   من  اكرث  ويف 

اي خرب كانت االدارة
ت�ضع  االدارة  كانت  حيث   ت�ضعه 
ا���ض��ب��وع وت��زي��ل��ه اما  مل��دة  اي خ��رب 
ا�ضامه فاخذ حيزا كبري  خرب مقتل 

تقريبا الثالثة �ضهور 
االدارة  م��ن  طالبنا  ان��ن��ا  رغ���م 
بع�س  ي�ضتغلها  ال  ح��ت��ي  ازال��ت��ه��ا 
مع  امل�ضاكل  الفتعال  العن�ضريون 

الطلبة العرب  الن هذه  امل�ضاكل 
على  البداية  فى  تاتي  اكرثها 
م�ضكلة  اىل   وتتحول  م��زاح  �ضكل 
الدن  اب��ن  ان  ا�ضا�س  على  ج��دي��ة  

عربي ...
ا�ضتغالل  البع�س  ي��ح��اول  حيث 
اتهامات  بتوجيه  الدن  بن  جن�ضية 
للعرب انهم ارهابيون ورغم ان طلبة 

املدر�ضة من العرب 
وينبذوا  وم�ضاملني  امريكيون  هم 
ام��ري��ك��ا  ولهم  االره�����اب وي��ح��ب��و 
ا�ضدقاء امريكان وميار�ضوا حياتهم 

مثل اي طالب امريكي اال�ضل

ا�ضتمعنا  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  اح��د 
البع�س  ان  قال  نيوز   غربة  فى  له 
ت�ضجيع  ويجد  العن�ضرية   ميار�س 

من بع�س اال�ضاتذة
وغ��ري  ق��وي��ة  االدارة   ان  ول���و 
مت�ضاهله ملا وقع �ضجار او عن�ضرية 

احد  ان  ق���ال  م�ضعد  اال���ض��ت��اذ 
من  الطلبة  بع�س  منع  اال���ض��ات��ذة 
بحجة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
ي�ضتعملوا  ق��د  ال��ع��رب   الطلبة  ان 

الكمبيوتر  ملعرفة 
ق�����ض��اي��ا  ت��خ�����س االره������اب  او 

اال�ضراك مع ارهابيني ...؟؟؟  
احد الطلبة قال  هذا يحدث فى 
ملتزمني  نكون  ان  وعلينا  مكان  اي 
البع�س   ي�ضتغل  ال  حتي  و�ضلميني 
ابن  عن  يدافعوا  العرب  ان  وي�ضيع 
ال  انه  عنه  ندافع  ال  نحن  بل  الدن 
ميثلنا وهو ارهابي  قتل نا�س م�ضاملون 

وابرياء وا�ضاء ل�ضورة العرب
نبني  ان  وع��ل��ي��ن��ا  وامل�����ض��ل��م��ون 
وبني  بيننا  والثقة  االح��رام  �ضلة 

االمريكان  
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حاليا  التاريخية  ع��دن  مدينة  حتيط 
ع�ضابات ت�ضم مقاتلني اإ�ضالميني – البع�س 
من  متكنوا   - القاعدة  بتنظيم  عالقة  لهم 
على  �ضغريتني  مدينتني  على  اال�ضتيالء 
م�ضارف  ونهبوا  �ضجونا  واقتحموا  االأق��ل 
يف  للجي�س  تابعة  ذخ���رية  وم�����ض��ت��ودع��ات 
جنوب اليمن. ومع ذلك، مل تبذل احلكومة 
مبواجهة  من�ضغلة  ت��زال  ال  التي  اليمنية، 
الكثري  ال�ضمال،  يف  م�ضلحني  غري  حمتجني 
اأفراد  هرب  وقد  اجلهاديني.  هوؤالء  لوقف 
وال�ضرطة وم�ضوؤولون حمليون من  باجلي�س 
اليمن.  بجنوب  كثرية  اأنحاء  يف  مواقعهم 
االإره��اب،  مكافحة  وح��دة  تعبئة  يتم  ومل 
حتى  اأم��ريك��ي،  تدريب  على  ح�ضلت  التي 

االآن.
من  الكثري  يعتقد  اأن  مفاجئا  ولي�س   
�ضالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  اأن  اليمنيني 
عما  �ضئل  وعندما  كله.  هذا  حدوث  تعمد 
اأو  الهجوم  اجلهاديني  مقدور  يف  ك��ان  اإذا 
ال�ضاحلية  املدينة  ه��ذه  على  اال�ضتيالء 
اال�ضراتيجية التي يوجد فيها 800.000 
�ضخ�س، قال اللواء حممد ال�ضوملي - القائد 
الذي بذل جهدا يف حماربتهم: »ال ميكنني 
اأبني  حمافظ  وق��ال  ���ض��يء«.  اأي  ا�ضتبعاد 
قبل  هرب  الذي  الزوعري،  �ضالح  املجاورة 
على  م�ضلحون  ا�ضتوىل  بعدما  تقريبا  �ضهر 

تتحول  �ضوف  املنطقة  اإن  هناك،  العا�ضمة 
اأفغان�ضتان«  مثل  اأخرى  طالبان  »دولة  اإىل 

اإذا مل يتخذ اإجراء �ضريع.
اليمنية  احلكومة  يف  م�ضوؤولون  ويرجع   
االأزم���ة  اإىل  امل��ت��زاي��دة  ال��ف��و���ض��ى  �ضبب 
يف  �ضالح  ق���وات  اأب��ق��ت  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية، 
ت�ضري  ولكن  �ضنعاء.  اليمنية  العا�ضمة 
م��ق��اب��الت اأج���ري���ت م��ع م��واط��ن��ني داخ��ل 
يعالج  ال��ذي   - نف�ضه  �ضالح  اأن  اإىل  ع��دن 
على  هجوم  يف  اإ�ضابته  بعد  ال�ضعودية  يف 
م�ضجد ق�ضره – يكمن يف قلب امل�ضكلة. لقد 
�ضيا�ضات  ال�ضمال،  ومقرها  حكومته،  نفذت 
متييز على مدار اأعوام بحق مواطني جنوب 
لقادة  كراهية  م�ضاعر  وتنت�ضر  اليمن. 
على  ي�ضيطرون  الذين  ال�ضماليني،  اجلي�س 
متزايدة  بعزلة  ويحاطون  �ضالح،  جي�س 
تنفيذ  على  قادرين  غري  يجعلهم  مما  هنا، 
من  للتخفيف  االإره���اب  مكافحة  عمليات 
حدة االأزمة. وميثل تو�ضع امل�ضلحني م�ضدر 
قلق كبري للواليات املتحدة، التي ا�ضتهدفها 
مرتني.  اليمن  يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  ف��رع 
على  االأمريكي  اجلي�س  يعتمد  االآن  وحتى 
وقد  امل�ضلحني،  قيادات  �ضد  جوية  �ضربات 
وقد  متفاوتة.  ال�ضربات  هذه  ثمار  كانت 
عدن  على  ال��الج��ئ��ني  م��ن  االآالف  ت��داف��ع 
ق�ض�ضا  ل��ريوا  االأخ����رية،  االأ�ضابيع  خ��الل 
قاموا  م�ضلحني  ج��ه��ادي��ني  ع��ن  ���ض��ادم��ة 
على  باال�ضتيالء  )اأي���ار(  مايو  اأواخ���ر  يف 

اأقل من  مدينة زجنبار، التي تقع على بعد 
واألقى اجلهاديون  بال�ضيارة.  �ضاعة واحدة 
بامل�ضاجد  ال�����ض��وت  م��ك��ربات  ع��رب  خطبا 
ما  بح�ضب  االإ���ض��الم،  حكم  اإىل  فيها  دع��وا 
رجال  اأع�ضاءهم  وي�ضم  الالجئون.  قاله 
والعراقية  ال�ضعودية  باللهجة  يتحدثون 
عليها  بي�ضاء  اأعالما  وحملوا  وال�ضودانية. 
عبارة »اأن�ضار ال�ضريعة« - وهو ا�ضم ذكرته 
كا�ضم  العام  هذا  القاعدة  بتنظيم  قيادات 
بديل لتنظيمهم يف اليمن. وقال �ضكان كرث 
من زجنبار اإنهم �ضعروا بالرعب عندما قام 
اجلي�س اليمني بان�ضحاب �ضريع من املدينة 
ومناطق اأخرى يف حمافظة اأبني، التي تقع 
�ضالح  وقال  عدن.  من  وال�ضرق  ال�ضمال  يف 
بينما كان جال�ضا  اأبني،  الزوعري، حمافظ 
يف رواق فندق هنا: »كانت حرب - وجاءوا 
لقد  امل�ضلحني.  ال��رج��ال  م��ن  الكثري  معهم 
منق�ضم  �ضيء  فكل  الو�ضع،  من  ا�ضتفادوا 

حاليا، احلكومة واجلي�س«.
منطقة  احلايل  الوقت  يف  زجنبار  وتعد 
موح�ضة، بح�ضب ما يقوله الالجئون، حيث 
املدفعية  لق�ضف  داخلها  املنازل  تعر�ضت 
ور�ضا�س الر�ضا�ضات، ومتتلÅ �ضوارع املدينة 
اجلثث.  تاأكل  الكالب  بداأت  وقد  بالقتلى. 
قليل  ع��دد  �ضوى  املدينة  داخ��ل  يبق  ومل 
من  منازلهم  بحماية  ليقوموا  الرجال  من 
قرى  على  االأم��ر  نف�س  وينطبق  ال�ضرقة. 
التي  باملنطقة وعلى مدينة اجلعار،  اأخرى 

)اآذار(.  مار�س  يف  م�ضلحون  عليها  ا�ضتوىل 
واأكد اللواء ال�ضوملي، القائد باجلي�س التي 
توجد قواته يف قاعدة على حافة زجنبار، 
انتهت  املعركة  اأن  تليفونية،  مكاملة  خالل 
يقول  ولكن  ال��ع��ودة.  ميكنهم  ال�ضكان  واأن 
عدد من ال�ضكان عادوا للنظر على منازلهم 
وقالوا  امل�ضلحني.  �ضيطرة  حتت  املدينة  اإن 
داخل  م�ضيدة  يف  وقع  ال�ضوملي  اللواء  اإن 
ملحاربة  الكثري  ي��ب��ذل  مل  واإن���ه  قاعدته 
قذائف  ا���ض��ت��خ��دام  با�ضتثناء  امل�ضلحني 
الكثري  هدم  اإىل  اأدى  مما  �ضدهم،  املدفعية 
من منازل املدينة خالل ذلك. وعلى الرغم 
ب�ضيق  ي�ضعرون  ك��ان��وا  ال��الج��ئ��ني  اأن  م��ن 
اأجربتهم  التي  العنف  اأعمال  ب�ضبب  �ضديد 
بداأ  معظمهم  ف��اإن  منازلهم،  م��غ��ادرة  على 
امل�ضلحني.  من  اأكرث  اليمني  اجلي�س  يخاف 
امل�ضلحني  اإن  الالجئني  من  العديد  وق��ال 
ليحذروا  ال�����ض��وت  م��ك��ربات  ا���ض��ت��خ��دم��وا 
ال�ضكان ويدعوهم اإىل مغادرة منازلهم، وال 
التي كان يق�ضفها اجلي�س  املناطق  �ضيما يف 
اهتماما  يبد  مل  اجلي�س  اإن  وقالوا  بعنف. 
املحليني  ال�ضكان  بع�س  وق��ال  باملدنيني. 
اإنهم كانوا يف البداية ي�ضعرون باخلوف من 
امل�ضلحني، وكان الكثري منهم له �ضعر طويل 
اأ�ضافوا  ولكنهم  ال�ضماليني.  القبليني  مثل 
اأن املقاتلني تعاملوا معهم باحرام اأكرث من 
الذين  املحليني،  واالأم��ن  ال�ضرطة  م�ضوؤويل 
يعتربون كمحتلني اأو اأ�ضواأ من ذلك. ويقول 

علي حممد ح�ضن، وهو موظف حكومي يبل≠ 
)القاعدة(  »عنا�ضر  عاما:   31 العمر  من 
يحموننا.  اإن��ه��م  منازلنا،  ت�ضرق  ال  ه��ذه 
اأ�ضياء  اأو  اأثاثا  يحملون  اأ�ضخا�ضا  راأوا  اإذا 
هذه  اإع��ادة  عليهم  اإن  لهم  يقولون  اأخ��رى، 

االأ�ضياء«.
امل�ضلحني  اإن  واآخ������رون  ح�����ض��ن  وق����ال 
ما يبدو، وعينوا م�ضوؤولني من  منظمون، يف 
مينيني حمليني ولي�س �ضماليني اأو جهاديني 
لك�ضب  وا�ضحة  حماولة  يف  وذل��ك  اأجانب، 
الدعم. وقال: »بدت لديهم خطة ع�ضكرية 
وا�ضحة، حيث حتركوا يف خاليا. كانوا على 

قدر كبري من النظام«.
ي�ضيطر  مدينة  اأول  زجن��ب��ار  تكن  ومل 
على  اال�ضتيالء   ” حيث  م�ضلحون،  عليها 
على  �ضغرية  مدينة  وه��ي  اجل��ع��ار،  مدينة 
واجتاح  )اآذار(.  مار�س  يف  ميال،   12 بعد 
املنطقة،  داخ���ل  اأ���ض��غ��ر  ق���رى  امل�ضلحون 
وال�ضرطة  املحليني  امل�ضوؤولني  واأج����ربوا 
من  العديد  ذكره  ما  بح�ضب  اخل��روج،  على 
قامت  احل��ايل،  ال�ضهر  وخ��الل  الالجئني. 
– من  االإ���ض��الم��ي��ني  م��ن  اأخ���رى  ‹موعة 
الوا�ضح اأنه ال عالقة لها باملوجودين داخل 
زجنبار – بالهجوم على مدينة احلوطة، يف 
حمافظة حلج املجاورة. وقال �ضكان حمليون 

اإن املحافظ هرب من هناك اأي�ضا.
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غربة نيوز / اديب املن�ضوري
اعلن م�ضدر ميني ر�ضمي ان الواليات 
احلكومة  من  ر�ضميا  طلبت  املتحدة 
اال�ضالمي  الداعية  اعتقال  اليمنيه 
‹ل�س  رئي�س  الزنداين  املجيد  عبد 
لل�ضالح  اليمني  التجمع  يف  ال�ضورى 
)اال�ضالمي املعار�س( ورئي�س جامعة 
االإميان الدينية واحلجز على اأمواله 
ومنعه من ال�ضفر اإىل اخلارج يف �ضوء 
قرار املتحدة الذي اعتربه من ممويل 
يف  الدفاع  وزارة  وك�ضفت  االره��اب. 
موقع تديره على �ضبكة االنرنت عن 
الرئي�س علي عبداهلل  ر�ضالة تلقاها 
جورج  االأمريكي  الرئي�س  من  �ضالح 
ر�ضميًا  اح��ت��ج��اج��ًا  ت�ضمنت  ب��و���س 
عبد  لل�ضيخ  �ضالح  ا�ضطحاب  ح��ول 
املكرمة  مكة  اإىل  ال��زن��داين  املجيد 
�ضمن الوفد اليمني اإىل قمة املوؤمتر 
نهاية  التي عقدت يف مكة  االإ�ضالمي 
العام املا�ضي ومل يحدد امل�ضدر تاريخ 

هذه الر�ضالة.
اإىل  ا���ض��ارت  الر�ضالة  ان  وق��ال��ت 
يف  ا�ضمه  م��درج  الزنداين  ال�ضيخ  اأن 
لالأ�ضخا�س  املتحدة  االأ·  قائمة 
املتهمني بتمويل االإرهاب وممنوع من 
�ضمن  ا�ضطحابه  واأن  للخارج  ال�ضفر 
وفد ر�ضمي ميثل خمالفة لقرار االأ· 

املتحدة.
طالب  اليمن  ان  امل�ضدر  واأو���ض��ح 
وا���ض��ن��ط��ن ب�����ض��رورة ت��ق��دË اأدل���ة 
ال��زن��داين  ال�ضيخ  ت��دي��ن  وا���ض��ح��ة 
ب��ال��ت��ه��م امل��ن�����ض��وب��ة اإل���ي���ه الت��خ��اذ 
وفقًا  �ضده  القانونية  االإج����راءات 

للقوانني واللوائح اليمنية.
ال�����ض��ف��ارة  م�������ض���وؤول يف  م�����ض��در 
ال  انه  ل»الريا�س«  قال  االأمريكيه 
الطلب  وياأتي  الطلب.  بهذا  له  علم 
من   23 ه��روب  اأعقاب  يف  االأمريكي 
�ضجن  من  املدانني  القاعدة  اأع�ضاء 

املخابرات مطلع ال�ضهر اجلاري.
وكانت م�ضادر مينية قالت يف وقت 
اإىل  اأر�ضلت مبذكرة  �ضابق ان �ضنعاء 

برفع  فيها  طالبت  االأمريكي  اجلانب 
التهم املوجهة للزنداين.

االأمريكية  اخلزانة  وزارة  وكانت 
اأعلنت يف فرباير 2004م اأنها اأ�ضافت 
ا���ض��م ع��ب��د امل��ج��ي��د ال���زن���داين اإىل 
االأن�ضطة  دعم  يف  امل�ضتبهني  قائمة 
املوالني  من  باأنه  وو�ضفته  االإرهابية 

الأ�ضامة بن الدن.
وق��ال��ت ال���وزارة اأن ال��زن��داين له 
الدن،  بن  مع  العمل  يف  طويل  تاريخ 
ويعد احد زعمائه الروحيني ون�ضط 
»القاعدة«  لتنظيم  اأن�ضار  جتنيد  يف 
كما  مع�ضكراتها،  يف  للتدريب  الدويل 
للمنظمة  اأ�ضلحة  �ضراء  دورا يف  لعب 
وقالت  اإرهابية.  اأخ��رى  ومنظمات 
من  �ضتطلب  اأنها  املتحدة  ال��والي��ات 
ال�ضيخ  ا�ضم  اإ�ضافة  املتحدة  االأ· 
الدولية  ال��ق��ائ��م��ة  اإىل  ال���زن���داين 

لداعمي االإرهاب.
االأمريكية  ال�ضلطات  اإعالن  وفور 
لقائمة  ال���زن���داين  اأ���ض��م  اإ���ض��اف��ة 
اليمنية  احلكومة  طالبت  االإره��اب 
ر�ضميًا من وا�ضنطن تقدË اأدلة تثبت 

االتهامات التي ن�ضبتها للزنداين.
ب��ي��ن��م��ا ن��ف��ى ال�����ض��ي��خ ال���زن���داين 
اخلزانة  وزارة  وجهتها  التي  التهم 
بيان  الزنداين يف  ، وقال  االأمريكية 
االإره��اب،  )اأدي��ن  الوقت  ذلك  يف  له 
املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى  ك��ان  واإذا 

االأمريكية اأي ادلة فلتقدمها للق�ضاء 
اليمني( موؤكدًا اأن احلكومة اليمنية 
م��ل��زم��ة ب��ال��دف��اع ع��ن��ه ك��ون��ه اأح��د 

مواطنيه.
‹ل�س  قرار  الزنداين  انتقد  كما 
اأر�ضدته  بتجميد  ال���دويل  االأم���ن 
اإعادة  طلب  اليمنية  احلكومة  ودعا 
‹حفا. كان  الأنه  االأمر  يف  املداولة 
�ضيا�ضة  تنتهج  وا�ضنطن  ان  وق���ال 
وت�ضتهدف  االإ�ضالم،  منابع  جتفيف 
وو�ضف  ميلكها،  التي  االإميان  جامعة 
مع  تناق�س  ب��اأن��ه  االأمم����ي  ال��ق��رار 

القانون االإن�ضاين الدويل.
ا�ضمه  تردد  الذي  الزنداين  ودعا 
باأن  امل�ضتبه  االأ�ضخا�س  �ضمن  كثريا 
متطرفة  ب��ج��م��اع��ات  ع��الق��ة  ل��ه��م 
اإعادة  طلب  اإىل  اليمنية  احلكومة 
 Ëوتقد االأم���ن  ‹ل�س  يف  امل��داول��ة 
���ض��ك��وى ق�����ض��ائ��ي��ة ���ض��د احل��ك��وم��ة 
باالعتداء  اإياها  متهمًا  االأمريكية، 
عليه، وعلى القيادي االآخر يف جتمع 
وجه  بدون  �ضعر  عبداهلل  اال�ضالح 

حق.
ال����وزراء  رئ��ي�����س  اأك���د  جهته  م��ن 
وقت  يف  باجمال  القادر  عبد  اليمني 
اأي  اأن ت�ضلم  اأن اليمن ال ميكن  �ضابق 
من مواطنيها الأية دولة �ضواء ال�ضيخ 
عبد املجيد الزنداين اأو غريه. وقال 
لن  اليمنية  احلكومة  »اأن  باجمال: 
الزنداين  املجيد  عبد  ال�ضيخ  ت�ضلم 
يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل 

حال طلبت ذلك«.
ج��ددت  امل��ت��ح��دة  االأ·  وك��ان��ت 
مف�ضلة  بتقارير  اليمن  مطالبتها 
اتخذتها  التي  االإج����راءات  ب�ضاأن 
يف  وموؤ�ض�ضات  �ضخ�ضيات  ت�ضع  حول 
يف  وع��الق��ات  ف��روع  يف  لها  اأو  اليمن 
اليمن وكان لها عالقة مالية بحركة 
فيها  مبن  الدن  بن  اأ�ضامة  اأو  طالبان 

الزنداين.



مكافحة  يف  Xاب§  يخط∞  امل�صرك 
اليمن يف  حريته  ويحتجز  الرهاب 

اليمن �ضنعاء/ عبد اليو�ضفي
بعد  املختطف   اط��الق  يف  الو�ضاطة   جلنة  تبت  وامل  الثالث   لليوم 
متام  يف  امل�ضرك   االح��زاب  تابعه  ام�س   يوم  م�ضلحة  ع�ضابه  قامت   ان 
ال�ضاعه ال�ضابعة والن�ضف  اختطاف /الرائد/طارق عبد احلميد حمود 
الكامل  الذي يعمل يف �ضعبة مكافحة االرهاب  من امام منزله الكائن يف 
واحزاب  االحمر  بيت  جماعة   قبل  من  للعمل  طريقه  يف  وهو  احل�ضبه  
ال�ضيخ عبد اهلل االحمر  و” اخذ  امل�ضرك  و” اخذه ايل مبنى  القاء 
ا�ضلحته  ودرعه وثم نقله ايل �ضجن الفرقة  االويل مدرع   احداملعتقالت 
والدوليه   املحلية  للقوانيني  خرقا  ذالك   ويعترب  اال�ضالميني  يف  اخلا�س 
ا للى الن�ضر  وحقوق االن�ضان   ونا�ضد ا�ضرة بيت الكامل املجتمع الدويل 
يف  املعار�ضة  قبل  من  االن�ضان  علي  الواقعة  االن�ضانيه    �ضد  اجلرائم  يف 
اليمن وكما نا�ضدو ممثل اال· املتحده  يف اليمن  والوفد الزائر من ‹ل�س 
االمن  الدويل  ل�ضرعة اطالق املذكور  وحما�ضبة اجلناه  كونها جراب يف 

حق الب�ضر
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يف  ال��ب��رول  حمطات  احت��اد  رئي�س  يقول 
ل�  عبدالروؤوف  جنيب  اليمنية  تعز  حمافظة 
اإيالف اإنه ال يوجد اأي كميات اأخرى يف ميناء 
من  و�ضلت  التي  ال�ضعودية  الدفعة  غري  عدن 
اإجمايل خم�س دفعات �ضي�ضتمر تدفقها حتى 

اأغ�ضط�س/اآب املقبل.
وي�ضيف عبد الروؤوف اإن ما �ضيتم ت�ضفيته 
من بنزين من كمية النفط اخلام 12% بنزين 
اأن  م��ع��ت��رًبا  ك��ريو���ض��ني،  و%20  دي���زل  و%18 
الكمية ال تفيد �ضيء اإذا ” توزيعها بال�ضيا�ضة 
القائمة. الفًتا اإىل اأن حمافظة تعز التي يبل≠ 
عدد �ضكانها مليونني ون�ضف مليون تلقت �ضت 
االثنني  ومتو�ضطة  �ضغرية  بني  ما  �ضاحنات 
األف   600 الزراعية  ذمار  وملحافظة  املا�ضي، 
لر،    8000 حمطة  لكل  املخاء  وملدينة  لر، 
بينما �ضرى يف �ضنعاء ال�ضيا�ضة نف�ضها«. واأكد 
ناقلة ديزل  اأي  يوم مل تدخل  اأنه خالل 30 

ملحافظة تعز.
البرول  حم��ط��ات  احت���اد  رئي�س  وانتقد 
�ضيا�ضة �ضركة النفط قائاًل اإن توزيع ال�ضحنة 
املحطات  على  يكون  اأن  يفر�س  ال�ضعودية 
ت�ضتقر  ك��ي  االأزم����ة  م���دن  يف  ك��ام��ل  ب�ضكل 
-اأربع  الطريقة  بهذه  التوزيع  اأما  االأو�ضاع. 
االأزمة  فاإن  حمافظة-  لكل  ناقالت  خم�س  اأو 

�ضت�ضتمر ولن تنحل.
قتلى وجرحى ب�ضبب الوقود

ال�ضحايا،  من  عدد  الوقود  اأزم��ات  خلفت 

االأق���ل  ع��ل��ى  قتيلني  اإن  جن��ي��ب  ق���ال  ح��ي��ث 
تعز،  حمافظة  يف  بنزين  حمطات  �ضهدتهما 
ب�ضبب  اآخر  عدد  وت�ضرر  حمطتني  واأحرقت 
الزحام وامل�ضاكل اأمام هذه املحطات. كما قتل 
�ضخ�ضني يف حمافظة ماأرب �ضرق العا�ضمة يف 
خالف على مادة الديزل، وذلك اأثناء تبادل 
الديزل  مادة  على  خالفهم  اإثر  النار  اإط��الق 
عو�ضان  اآل  حدبا  مبنطقة  وقود  حمطة  اأمام 

يف املحافظة.
ا  �ضخ�ضً  15 قرابة  املا�ضي  االأ�ضبوع  وتويف 
على  الكهرباء  انقطاع  ب�ضبب  احل��دي��دة  يف 
بع�س  وت��وق��ف  املحافظة  يف  امل�ضت�ضفيات 

االأجهزة الطبية.
اأي�ضا  �ضخ�ضني  قتل  العا�ضمة  اأمانة  ويف 
املحطات.  اإحدى  اأمام  الوقود  على  خالف  يف 
خمزون  وجود  ظل  يف  االإ�ضكاالت  هذه  تاأتي 
بع�س  حل  باإمكانه  الوقود  من  ا�ضراتيجي 
ع��ب��دال��روؤوف،  جنيب  ي��ق��ول  كما  االأزم�����ات، 
وي�ضمى هذا املخزون مبخزون املالية، وحالًيا 
اأن  ي��ح��اول��وا  »ومل  فقط  للجي�س  ي�ضتخدم 
امل�ضت�ضفيات،  حتى  اأزم���ة  اأي  فيه  يعاجلوا 
املخزون  من  ي�ضتفيدوا  لن  املر�ضى  كان  ف��اإذا 
املخزون  ه��ذا  �ضيكون  فمتى  اال�ضراتيجي 

ا�ضراتيجًيا«.
وحدها  تعز  يف  خمزوًنا  »هناك  اأن  واأك��د 
لر،  األ��ف  واأرب��ع��م��ائ��ة  ماليني  خم�ضة  يبل≠ 
هذا  من  ت�ضتفيد  ال  والبنوك  فامل�ضت�ضفيات 
اأمري  واملعادن  النفط  وزي��ر  امل��ايل«.  املخزون 
العيدرو�س قال يف ت�ضريحات له اإن تداعيات 

التداعيات  من  خطورة  اأك��رث  ال��وق��ود  اأزم��ة 
واالعت�ضامات  امل��ظ��اه��رات  م��ن  ال��ن��اج��م��ة 
النظام  باإ�ضقاط  املطالبة  االحتجاجية 
النفط  وزارة  عجز  واأعلن  احلاكم.  ال�ضيا�ضي 
واحلكومة اليمنية عن القيام باإ�ضالح اأنبوب 

النفط الرئي�س الذي تعر�س للتفجري.
انقطاع  م�ضاألة  يف  نفطية  م�ضادر  وت�ضكك 
ت�ضري  حيث  م���اأرب  اأن��ب��وب  م��ن  النفط  تدفق 
امل�ضادر اإىل اأن تدفق النفط اخلا�س بالت�ضدير 
اليزال قائًما، يف حني ت�ضري معلومات من وزارة 
املالية اإىل اأن مبيعات اإبريل /ني�ضان الفائت 
مبا  املا�ضي  العام  اإبريل/ني�ضان  عن  ارتفعت 
بينما  ميني،  ري��ال  مليار   20 من  باأكرث  يقدر 
عن  متوقف  االأن��ب��وب  اإن  احل��ك��وم��ة  ت��ق��ول 

الت�ضدير منذ اأربعة اأ�ضهر.
البرولية  املحطات  احتاد  رئي�س  ويحّمل 
مطالًبا  الواقع  هذا  م�ضوؤولية  النفط  �ضركة 
ولو  كامل،  ب�ضكل  املحطات  بتغطية  ال�ضركة 
ال�ضعودية،  ال�ضحنة  من  اأق��ل  بكميات  حتى 
وع�ضر  حمطة،  يف  الوقود  يتوافر  حني  »لكن 
فاإنها  امللحة  النا�س  حاجة  ظل  يف  متوقفات، 

تخلف م�ضاكل اأكرث من احللول«.
و�ضركة  امل��ال��ي��ة  وزارة  »ع��ل��ى  اإن  وق���ال 
وجدية  مب�ضوؤولية  تقف  اأن  االآن  النفط 
االآن،  يح�ضل  ال���ذي  ال��ك��ارث��ي  الو�ضع  اأم���ام 
اأن  فاملفر�س  الرئي�ضة،  امل��دن  يف  ا  خ�ضو�ضً
وا�ضتخدام  اأف�ضل  ب�ضكل  االأم��ور  ترتيب  يتم 
املخزون اال�ضراتيجي واإنقاذ حياة النا�س يف 
امل�ضت�ضفيات وم�ضاريع املياه يف املدن، ومطاحن 
حياة  من  اأه��م  لي�س  املخزون  وه��ذا  احلبوب، 

النا�س«.
-جنوب  الزراعية  ذمار  حمافظة  وتعاين 
العا�ضمة �ضنعاء- اأ�ضواأ النتائج جراء انعدام 
مادة  على  امل��زارع  اآب��ار  تعمل  حيث  ال��وق��ود، 
الديزل، وحتتاج االآبار كميات كبرية من هذه 

املادة.
ب�ضبب  الغذائية  امل��واد  اأ�ضعار  وارتفعت 

كي�س  �ضعر  و�ضل  حيث  امل��وا���ض��الت،  ارت��ف��اع 
كان  بعدما  ري���ال  اآالف  �ضبعة  اإىل  القمح 
و�ضبعمائة  اآالف  االأرب��ع��ة  يتجاوز  ال  �ضعره 
 13 ال�ضكر  كي�س  �ضعر  بل≠  بينما  ميني،  ريال 
الت�ضعة  يتجاوز  ال  ك��ان  بعدما  ري���ال  األ���ف 
اأ�ضعار  ارتفعت  كما  ري��ال.  وخم�ضمائة  اآالف 
املوا�ضالت العامة وت�ضل هذه االرتفاعات اإىل 
400% واأكرث، وانعدمت حركة امليكروبا�ضات 
من ال�ضوارع مع اختفاء البنزين والديزل، يف 
حني تتوافر اأعداد قليلة من �ضيارات االأجرة 

ب�ضكل نادر يف �ضوارع املدن.
املتزايد  االرتفاع  من  املواطنون  ويخ�ضى 
لالأ�ضعار، وذلك مع اقراب �ضهر رم�ضان، حيث 
عام.  كل  اأزم��ات  ب��دون  حتى  االأ�ضعار  ترتفع 
البنزين  حمطة  اأمام  حم�ضن  ريدان  ويرابط 
اأي��ام،  خم�ضة  منذ  العا�ضمة  �ضوارع  اأح��د  يف 
�ضرقة  خ�ضية  �ضيارته  على  للنوم  وي�ضطر 

اأ�ضياء منها، كما حدث لبع�س ال�ضيارات.
ب�ضكل  ال�ضوداء  ال�ضوق  ظاهرة  وانت�ضرت 

بتعبئة  البع�س  يقوم  حيث  امل��دن،  يف  وا�ضع 
مببال≠  الكمية  وبيع  اإف��راغ��ه��ا  ث��م  �ضيارته 
باهظة، يف حني انت�ضرت م�ضكلة خلط البنزين 

مبواد اأخرى توؤدي اإىل تعطل ال�ضيارة.
وتك�ضف م�ضادر �ضحافية عن تورط �ضركة 
النفط ببيع الوقود يف ال�ضوق ال�ضوداء، وفًقا 
اإن  مل�ضوؤول نفطي ن�ضبت له �ضحيفة »االأوىل« 
قاطرت  من  تطلب  الوقود  حمطات  »مالكي 
النفط تفري≠ حمولتها يف اأماكن غري املحطات، 
ال�ضوداء  ال�ضوق  يف  ببيعه  يقومون  ثم  ومن 

مقابل دفع مبال≠ مالية مل�ضئويل ال�ضركة«.
ال��وق��ود يف  ان��ع��دام  ك��ث��رية خلفها  م��اآ���ض��ي 
االقت�ضادية  احلركة  توقفت  حيث  اليمن، 
فيما  االأري��اف،  امل��دن �ضوب  االآالف من  ون��زح 
يخ�ضى  دائم  ارتفاع  يف  ال�ضلع  اأ�ضعار  الت��زال 
من ازدياده اإىل اأ�ضعاف م�ضاعفة، خا�ضة مع 
لي�ضل  الريال  مقابل  ال��دوالر  اأ�ضعار  ارتفاع 
اإىل قرابة ال� 235 رياال واأكرث بعدما ا�ضتقر 

الأ�ضهر عند 219 رياال.

Eطوابري البنزين لتنتهي-ا

ـــعـــار  ــة: الBمـــــــال تــتــ ــصــاءل مـــع تــفــاقــم الأ�ـــص ــي ــن ــم ــي ــــود ال ــــوق اأزمــــــة ال

المÈاطورية العãمانية اجلديدة املع صلة التالية يف ال�صر¥ الأو�ص§
ن�ضرت ‹لة »نيوزويك« االأمريكية مقاال كتبه 
الذي تكونه  الدور اجلديد  نيال فريغو�ضون عن 
قيادة  ظل  يف  االو�ضط  ال�ضرق  يف  لنف�ضها  تركيا 
اردوغ���ان ج��اء فيه  ال���وزراء رج��ب طيب  رئي�س 
انه ي�ضعى اىل احياء مكانة بالده كقوة اقليمية 
العثمانية.  االمرباطورية  كانت  مثلما  عظمى 
يتفق  واح����دة  »ق�ضية  ال��ت��ق��ري��ر:  ن�����س  وه��ن��ا 
يف  يرغبون  الذي  والرئي�س  اجلمهوريون  ب�ضاأنها 
ا�ضتبداله: اأن على الواليات املتحدة اأن تخف�س 
من وجودها الع�ضكري يف ال�ضرق االأو�ضط الكبري. 
احلجج املف�ضلة هي اأن اأمريكا ال ميكنها اأن تتحمل 
تكلفة امل�ضاركة يف عمليات قتالية يف دول بعيدة 

واأن تلك العمليات غري ‹دية على اأي حال.
عنه  االإج��اب��ة  اأح��د  يريد  ال  ال��ذي  ال�ضوؤال 
بعد  املتحدة  ال��والي��ات  �ضيخلف  ال��ذي  م��ن  ه��و 
تعتنق  اأن  هو  »ال�ضعيد«  ال�ضيناريو  تغادر.  اأن 
الغربية.  الدميوقراطية  االأخ��رى  وراء  دول��ة 
ثورة  اأو  اأهلية  حرب  اإما  هو  املرعب  ال�ضيناريو 
وهي  ممكنة،  ثالثة  نتيجة  ثمة  لكن  اإ�ضالمية. 

امرباطورية عثمانية جديدة.
كان العثمانيون، وهم �ضاللة اأنا�ضولية اقامت 
البيزنطية،  االمرباطورية  اأنقا�س  على  دولتها 
حاملي املبادÇ االإ�ضالمية بعد فتح الق�ضطنطينية 
امتدت  وق��د   .1453 ع��ام  حاليًا(  )ا�ضطنبول 
ذلك  يف  مبا  اأوروب��ا،  و�ضط  حتى  امرباطوريتهم 

بلغاريا، و�ضربيا واملجر.
بغداد  م��ن  العثماين  احل��ك��م  توطيد  وب��ع��د 
البحر  جنوب  اإىل  القوقاز  وم��ن  الب�ضرة،  اإىل 
�ضمال  يف  املتو�ضط  �ضاحل  طول  وعلى  االأحمر، 
اأن يقول:  القانوين  ل�ضليمان  افريقيا، كان ميكن 
احلاكمني..ظل  حاكم  ال�ضالطني،  �ضلطان  »اأن��ا 
ع�ضر  ال�ضابع  القرن  و�ضهد  االأر����س«،  على  اهلل 

املزيد من التو�ضع العثماين يف كريت وحتى غرب 
اأوكرانيا.

اأ�ضبحت  ال��ت��ال��ي��ني،  ال��ق��رن��ني  خ���الل  ول��ك��ن 
وفقدت  املري�س«،  اأوروب��ا  »رج��ل  االمرباطورية 
معظم اأرا�ضيها يف البلقان و�ضمال افريقيا. وكانت 
اإليها:  بالن�ضبة  قاتلة  االأوىل  العاملية  احل��رب 
القدمية  االأنا�ضولية  االأر����س  ا�ضتعيدت  فقد 
فقد  البقية  اأما  تركية.  جمهورية  لتعلن  فقط 

اقت�ضمتها بريطانيا وفرن�ضا.
وحتى  العثمانية.  احلقبة  نهاية  ذلك  وب��دا 
)اأو  هل  هو  املطروح  ال�ضوؤال  كان  قريبة،  فرة 
االأوروبي.  لالحتاد  تركيا  تن�ضم  اأن  ميكن  متى( 
الذين اعتربوا موؤيدين بقوة  اأن االأتراك،  وبدا 
يثبتون  ال��ب��اردة،  احل��رب  يف  املتحدة  للواليات 
اأب�ضارهم على الغرب ب�ضكل ال يتزعزع، كما اأراد 

موؤ�ض�س اجلمهورية كمال اأتاتورك متاما.
ولكن منذ عام 2003، حني انتخب رجب طيب 
اأردوغان رئي�ضا للوزراء، تغري كل ذلك. فموؤ�ض�س 
حزب العدالة والتنمية يعترب �ضخ�ضية جذابة. 
لالإ�ضالم  جت�ضيد  الكثريين،  اىل  بالن�ضبة  وه��و 
امل��ع��ت��دل. وق��د ت��راأ���س ال��ب��الد خ��الل ف��رة من 
للتقليل  و�ضعى  امل�ضبوق.  غري  االقت�ضادي  النمو 
امل�ضادفة  قبيل  من  يكن  ومل  اجلي�س.  �ضلطة  من 
التي  االأوىل  اخلارجية  الرحالت  من  واحدة  اأن 
قام بها الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما كانت اإىل 
اإ�ضطنبول. كما مل يكن من املفاجÅ اأن يفوز حزب 
يف  التوايل  على  ثالثة  بفرة  والتنمية  العدالة 

االنتخابات العامة هذا ال�ضهر.
لكن علينا اأن ننظر ب�ضكل اأقرب اإىل اردوغان. 
يحلم  اأن���ه  يف  لل�ضك  وجيها  �ضببا  ه��ن��اك  الأن 
القانوين  �ضليمان  كان  بطريقة  تركيا  بتحويل 

�ضيعجب بها.

وعندما كان اردوغان يف بواكري حياته العملية 
رئي�ضًا لبلدية انقرة، �ضجن القتبا�ضه علنًا ابيات 
كان  الع�ضرين  القرن  بدايات  من  ل�ضاعر  �ضعر 
الناطقة بالركية يقول  ال�ضعوب  موؤمنًا بوحدة 
خوذاتنا،  والقباب  ثكناتنا،  هي  »امل�ضاجد  فيها: 
من  ويبدو  جنودنا«.  واملوؤمنون  حرابنا،  وامل��اآذن 
الوا�ضح ان طموحه يتمثل يف العودة اىل ما قبل 
عهد اتاتورك، عنما كانت تركيا لي�ضت مت�ضددة 

ا�ضالميًا وح�ضب، وامنا قوة عظمى اقليمية.
الد�ضتور  لتغيري  امل�ضتمرة  حملته  هذا  ويف�ضر 
�ضلطاته  من  تزيد  ان  املرجح  من  بطرق  الركي 
على ح�ضابال�ضلطة الق�ضائية وال�ضحافة وكذلك 
املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، وهي كلها ح�ضون للعلمانية. 
ويف�س هذا انتقاداته املت�ضددة ب�ضورة متزايدة 
غزة،  يف  ا�ضرائيل  جانب  من  الدولة«  ل�«ارهاب 
للفل�ضطينيني  موؤيدون  ن�ضطاء  اليها  ار�ضل  التي 
ال�ضنة  الكبرية  العناوين  �ضفن خطفت  ‹موعة 
املا�ضية. كما يف�ضر هذا قبل كل �ضيء مناوراته 
الربيع  يتيحها  التي  الفر�س  ال�ضتغالل  البارعة 
حتجيم  اىل  و�ضعيه  �ضوريا،  بانتقاده  العربي، 

ايران وتقدË نف�ضه كمثال ينبغي ان يحتذى.
فازت  »لقد  ن�ضره:  خطاب  يف  اردوغ��ان  وقال 
وفازت  ا�ضطنبول.  فازت  ما  بقدر  اليوم  �ضراييفو 
بريوت بقدر ما فازت ازمري، ودم�ضق فازت بقدر ما 
وال�ضفة  وجنني  ونابل�س  اهلل  ورام  انقرة،  فازت 
الغربية والقد�س فازت بقدر ما فازت ديار بكر«.

وقارن الزعيم الركي ذات مرة الدميوقراطية 
ب�ضيارة ركاب وقال: »عندما ت�ضل اىل حمطتك 
ظل  يف  الوجهة  ان  تبني  اذا  و�ضنفاجاأ  تنزل«. 
يف  جديدة  ا�ضالمية  امرباطورية  هي  قيادته 

ال�ضرق االو�ضط

املنحة  �ضحنات  تاأخر  مع  ا  خ�ضو�ضً اليمن  يف  اخلانقة  الوقود  اأزم��ة  انفراج  يف  اأم��ل  ال 
ال�ضعودية املقدرة بثالثة ماليني برميل، وهي عبارة عن وقود خام وما يخدم ال�ضوق اليمنية 
من ديزل وبنزين لي�س �ضوى ن�ضبة �ضئيلة بعد الت�ضفية. وقد و�ضل �ضعر دبة البنزين )20 
 42 )قرابة  ريال  اآالف   10 اإىل  اجلمهورية  حمافظات  من  وعدد  �ضنعاء  العا�ضمة  يف  لر( 

دوالر( بعدما كان �ضعرها الطبيعي قبل �ضهر 1500 ريال، اأي مبا يقارب %600.
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(الفلول) وŒري∞  اليمنية  الãورة 

مقتل 9 من عنا�صر القاعده واE�صابة 4 اخريني  علي يد اجلي�س يف ابني جنوب اليمن

و�صيا�صية  ادارية  Tصخ�صيات  ب¨تيال  امل�صÎك  لأحزاب  ارهابية  خطة  ك�ص∞ 

كل  اأنهت  قد  وامل�ضرية  التون�ضية  الثورتان  كانت  اإذا 
ومبارك  على  بن  الرئي�ضني  باإ�ضقاط  االأول  ف�ضلها  منهما 
للغنو�ضى  �ضالحياته  االأول  فو�س  حني  ال��ت��واىل،  على 
الثانى  �ضالحيات  انتقلت  بينما  اآن���ذاك،  االأول  الوزير 
للمجل�س الع�ضكرى. ومنذ ذاك احلني مل يتوقف احلراك 
فى  ال�ضعب  ا�ضتمر  تون�س  ففى  البلدين،  فى  ال�ضيا�ضى 
احلكومة  هذه  بالفعل  اأ�ضقط  حتى  واالنتفا�س  املقاومة 
من  العديد  وب��داأ  ج��دي��دة،  انتقالية  حكومة  وت�ضكلت 
املبعدون  وع��اد  ال�ضيا�ضى،  دوره��ا  ممار�ضة  فى  االأح��زاب 
ال�ضاحة  تفجرت  م�ضر  وف��ى  وطنهم.  اإىل  ال�ضيا�ضيون 
اأمر  وهو  واملفارقات،  االأح��داث  من  بالعديد  ال�ضيا�ضية 
من  عقودا  اأعقبت  انتقالية  مرحلة  فى  ماألوف  طبيعى 
ويقاوم  يطارد  ال�ضعب  الي��زال  احلالتني  وف��ى  الثبات. 
فلول النظام ال�ضابق التى حتاول االنق�ضا�س على الثورة 

وتقوي�س منجزاتها. 
اأن  جند  اليمن  فى  التطورات  ا�ضتعرا�س  حاولنا  واإذا 

راأ�ضه  وعلى  النظام  الإ�ضقاط  االأ�ضا�س  فى  قامت  الثورة 
الرئي�س �ضالح الذى حكم البالد الأكرث من ثالثة عقود. 
وكبار  النظام  راأ�س  ومغادرة  النهدين  جامع  حادث  وبعد 
اأعمدته للعالج، وما يت�ضرب من اأنباء عن تدهور اأو�ضاعهم 
ال�ضحية، مما يقلل من احتماالت عودتهم، حتى واإن عادوا 
منذ  املوؤكد.  بات فى حكم  مهامهم  اأداء  فاإن عجزهم عن 
االنتقالية  املرحلة  فرة  فى  تعي�س  والبالد  احلني  ذاك 
املرحلة;  لهذه  اأ�ضداء  هو  يحدث  ما  كل  الواقع،  باالأمر 
املحمومة،  الدبلوما�ضية  واجل��والت  ال�ضيا�ضى  الن�ضاط 
رغم  النظام،  اأو  احلكومة  غياب  مكان،  كل  فى  املناو�ضات 
االإعالن عن نقل ال�ضالحيات للنائب. �ضحيح اأن ال�ضورة 
فى جزء منها �ضبابية، لكن ما نود التاأكيد عليه اأن الثورة 
اليمنية قد طوت بالفعل ال�ضفحة االأوىل متاما مثلما هو 
من  تبقى  ما  اأما  وتون�س،  م�ضر  فى  نظريتيها  لدى  احلال 
اأفراد االأ�ضرة واأبواق النظام الذين مل يعد لهم دور �ضوى 
�ضالح  بعودة  والتب�ضري  �ضعبهم،  مواجهة  فى  ال�ضالح  رفع 

كونهم  يعدون  ال  فهم  اإعالمية،  اإطالله  عرب  املنتظرة 
الذين اليزال �ضعبنا  النظام،  �ضمن ما يطلق عليهم فلول 

يقاومهم �ضمن املرحلة الثانية من مراحل الثورة. 
اليمنية  الثورة  اأن  على  ي�ضر  من  هناك  الي��زال  لكن 
وا�ضتنزاف  ا�ضتهالك  ‹��رد  ه��و  يجرى  م��ا  واأن  ف�ضلت 
للوقت؟ وهذا قطعا غري �ضحيح. هم ي�ضتكرثون على اأبناء 
التوقعات.  فاقت  التى  باإجنازاتهم  يفرحوا  اأن  �ضعبنا 
فاليزال الثوار راب�ضني فى ال�ضاحات وامليادين بعد مرور 
اإن�ضانية  ظروف  وفى  جرى،  ما  فيها  جرى  اأ�ضهر  خم�ضة 

غاية فى ال�ضوء. 
للثورة  ي�ضيف  ال�ضعبى  الوجود  ه��ذا  ا�ضتمرار  يبقى 
فى  حت��اك  م��وؤام��رات  اأى  �ضد  يح�ضنها  زخما  اليمنية 
ال�ضيا�ضيني  فجميع  الثوار،  اإرادة  على  لاللتفاف  اخلفاء 
بعني  وال�ضمود  الوجود  ه��ذا  ي��اأخ��ذون  والدبلوما�ضيني 
لقيادة  املقدمة  واالأطروحات  املبادرات  كل  فى  االعتبار 

املرحلة االنتقالية �ضاءوا اأم اأبوا. 

ع�صبي  لنهيار  يتعر�س  الأحمر  حميد 
�صالح عبداˆ  علي  احمد  ت�صريح  بعد 

بر�س  ل�ضمر  خا�ضة  م�ضادر  قالت 
يوم  م�ضاء  تعر�س  االأحمر  حميد  اأن 
�ضببا  كان  ع�ضبي  النهيار  االأول  اأم�س 

يف مالزمته فرا�س املر�س .
االنهيار  �ضبب  اأن  امل�ضادر  وقالت 
بعد  حدث  له  تعر�س  الذي  الع�ضبي 
اأن �ضمع الت�ضريح الذي �ضرح به قائد 
احلر�س اجلمهوري العميد اأحمد علي 

عبد اهلل �ضالح والذي
و�ضيلة  م��اأت��ي  م��ن  اأك��رث  تناولته   

اإعالمية حملية ودولية.
اإتباعه  لعدم  وبخوه  االأحمر  حميد  اأطباء  اأن  اإىل  امل�ضادر  واأ���ض��ارت 
منه  يعاين  الذي  النف�ضي  املر�س  عقاقري  تناوله  اأثناء  الطبية  االإر�ضادات 
خا�ضة داء الرهاب النف�ضي وداء العظمة كون فرة نقاهة العالج حتتم عليه 
االبتعاد عن ال�ضاحة ال�ضيا�ضية وعن االأمور التي تثريه وت�ضنج اأع�ضابه كون 
ما تعر�س له قد ت�ضبب يف انتكا�ضه بليغة �ضتخ�ضعه للعالج من اأول وجديد.

 ìوجر قتلوا  جنديا   118  : اليمني  الداخلية  وزير 
ب�صنعاء احل�صبة  يف  دارت  التي  املواجهات  يف   1402

غربه اليمن  اليو�ضفي  :
ان 118  امل�ضري  ر�ضاد  الركن مطهر  اللواء  اليمني  الداخلية  اأو�ضح وزير 
مقتل  اىل  باالإ�ضافة  جرحوا  و1402  قتلوا  واالأم��ن  ال�ضرطة  رج��ال  من 
احل�ضبة  حي  يف  دارت  التي  املواجهات  خالل  جرحوا  و1402  مواطنا   137
بالعا�ضمة �ضنعاء بني اجلي�س واالأمن اليمني وم�ضلحي ال�ضيخ �ضادق االأحمر 

.
ال�ضامية  املفو�ضية  بعثة   ، اليوم   ، امل�ضري  اللواء  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
تزور  التي  املجايل  هاين  برئا�ضة  املتحدة  لالأ·  التابعة  االإن�ضان  حلقوق 
اليمن حاليا لالطالع على اأو�ضاع حقوق االإن�ضان يف ظل االأزمة احلالية التي 

متر بها البالد .
وبح�ضب امل�ضادر الر�ضمية اليمنية فقد اأطلع وزير الداخلية البعثة على 
» االآثار الناجتة عن االأزمة واأ�ضبابها وتداعياتها ، وجهود الوزارة املبذولة 
�ضبيل  يف  االأمن  رجال  قدمها  التي  والت�ضحيات  واال�ضتقرار  االمن  حفظ  يف 

ذلك » .
واأكد ان توجيهات القيادة ال�ضيا�ضية ممثلة بالرئي�س علي عبد اهلل �ضالح 
كانت �ضريحة ووا�ضحة يف امت�ضا�س غ�ضب البع�س والتحلي ب�ضبط النف�س 

وعدم ا�ضتخدام القوة مهما تعر�س رجال االأمن لال�ضتفزاز اأو االعتداء.
كما قدم الوزير امل�ضري«  �ضرحا حول االعتداءات املتكررة التي يتعر�س 
لها رجال ال�ضرطة واالأمن يف خمتلف املحافظات ، وكذا حتري�س املواطنني 
والزج بهم للدخول يف مهاترات مع ال�ضرطة وحتري�ضهم القتحام واحتالل 

املن�ضات العامة وتخريبها » .
على  الواقع  االعتداء  من  جزء   « على  البعثة  امل�ضري  الوزير  اطلع  كما 
مبنى وزارة الداخلية واملن�ضاآت املجاورة ، مبينا ان الوزارة تعر�ضت العتداء 
وقدم  ورائ��ه  ومن  امل�ضرك   « قبل  من  لواجبها  اأدائها  اأثناء  وغ��ادر  مباغت 
امل�ضري« عر�ضا الكرونيا مل�ضاهد من االعتداءات املتكررة على رجال االأمن 
واملواطنني وعلى املن�ضاآت العامة واملمتلكات اخلا�ضة يف �ضنعاء وتعز وعدن 
واأعمال  ال�ضغب  على  يحر�ضون  وهم  امل�ضرك  اللقاء  لقادة  م�ضاهد  وكذا   ،

العنف واحتالل املن�ضاآت احلكومية » .
اهلل  عبد  حممد  يحيى  العميد  املركزي  االمن  حرب  اأركان  اللقاء  ح�ضر 
�ضالح ، ومدير امن اأمانة العا�ضمة العميد الركن رزق اجلويف ، ووكيل م�ضلحة 
بوزارة  اخلارجية  العالقات  ومدير   ، العلفي  احمد  دكتور  العميد  ال�ضجون 

الداخلية العميد دكتور عبد القادر قحطان.

غربة/عبد الغني اليو�ضفي

 وقالت امل�ضادر والوكاالت  عن ت�ضريح م�ضدر م�ضئول يف املنطقة الع�ضكرية 
اجلنوبية » اإن ت�ضعة من عنا�ضر » القاعدة » قتلوا واأ�ضيب اأربعة اآخرون يف 
اأم�س واليوم مع قوات اللواء 25 ميكا يف منطقة قرب قرية  مواجهات م�ضاء 

ال�ضيخ عبداهلل �ضرق مدينة زجنبار«.
اأبني  حمافظة  يف  واالأم���ن  امل�ضلحة  ال��ق��وات  اأب��ط��ال  »اأن  امل�ضدر  واأ���ض��اف 
يوا�ضلون تعقب العنا�ضر االإرهابية من » تنظيم » القاعدة يف مدينة زجنبار 
واملناطق املحيطة بها«..موؤكدًا اأن عملية مالحقة تلك العنا�ضر وبالتعاون مع 
اأبني �ضت�ضتمر حلني القب�س على من تبقى منها  اأبناء حمافظة  املواطنني من 

وتخلي�س حمافظة اأبني من �ضرورها.
تلك  على  اخلناق  �ضيقوا  واالأم��ن  امل�ضلحة  القوات  اأبطال  اأن  اإىل  واأ�ضار 
العنا�ضر يف املناطق التي يتمر�ضون فيها بعد تدمري عدد من اأوكارهم واإحلاق 

خ�ضائر كبرية بهم.
ونقلت وكالة االأنباء اليمنية )�ضباأ( حتذير امل�ضدر لتلك العنا�ضر من مغبة 
التمادي يف ارتكاب مزيد من االأعمال االإجرامية ودعاهم للعودة اإىل جادة 

احلق وال�ضواب وت�ضليم اأنف�ضهم واأ�ضلحتهم حقنا لدمائهم.

اليمن/عبد الغني اليو�ضفي

نك�ضف  االخوان  بع�س  وخطط  بعدت�ضريحات 
و�ضخ�ضيات  قيادت  ا�ضتهداف  عن  ا�ضتهداف  عن  

اجتماعية  
بح�ضب ا�ضارة الكثري من امل�ضادر  حول حادثت 
اغ��ت��ي��ال   ق��ائ��د امل��ح��ور اجل��ن��وب��ي وح���ول ح��ادث 
الع�ضكريه  النقطه  اجلمعة االرهابي  وا�ضتهداف  
الدروي�س  جنازة  ت�ضيع  وبعد  كالتك�س  جولة  يف 
االمنيه  املن�ضئات  علي  ن��ار  اط��الق  من  ومارافقها 
تخريب  وعمل  خطط   من  وما�ضبقها  واحلكوميه 
الروايات  يوؤكد  ب��ات  احلكومية  املوؤا�ض�ضات  �ضد 
�ضبق  ان  وبعد  االغتياالت  عملية  حول  املتعدده 
ا�ضبوع   بقي  الرئي�س  اعتيل  قبيل  امل�ضرك   �ضعار 
واالمور منتهيه  وال�ضعار االخر بقي يومني واالمور 

ناجزه  وماقاله جاري ما�ضفتم �ضي حتي االن 

امل�ضرك مل يحب االف�ضاح عن  �ضرح م�ضدر يف 
عم�ليه  خطة  �ضياغة  على  االتفاق   ” اأنه  ا�ضمة 
ال�ضتهداف العديد من ال�ضخ�ضيات ما نفذ منه �ضد 
اأمن  مدير  �ضد  الغد  ويف  اجلنوبية  املنطقة  قائد 
ت�ع�ز العميد عبد اهلل قريان ومدير امن  ع���دن  من 
قبل العنا�ضر االإرهابي التابعة الحزاب امل�ضرك 
جامع  على  االع��ت��داء  بعد  اجل��ه��اد  اأعلنت  التي 
النهدين  وا�ضتهداف اليمن واليمنيني وما تلك اإال 
جزء من املخطط الذي �ضوف ي�ضتهدف كل الوطن 

واحلرب على ال�ضرفاء وت�ضمن التايل :-
و�ضن  �ضدهم  جنائيه   ق�ض�س  فربكة   -
االإعالمية  الو�ضائل  ك��ل  يف  االع��الم��ي��ة   حملة  
ت�ضمل حمالت علي م�ضتوي ال�ضبابي واالجتماعي  

ال�ضيا�ضي وعلي  كل امل�ضتويات 
انواعه  بكل  التحري�س  ا�ضتخدمو   -
فيه  املبال≠  الكيدية  التهم  وتل�ضاق  وو�ضائله 

وال��ت��ه��وي��ل يف اث���ارت ال���ري وال���ري االخ���ر علي 
امل�ضتويني الداخلي واخلارجي ،،،،،،،

عملية  تتويل  ‹موعه  ان  اخلطه  وذك��رت   -
وبع�س  وال�ضحفيني  االعالميني  من  ح�ضدالكثري 
بت�ضوراتها   اقناعهم  وحماولة  امل��دين  املنظمات 
ا�ضخا�س  �ضد  والرويج  اخلطه  لتنفيذ  الكاذبه  

منهم  مدير امن تعز  وعدن   واخرون
- وافاد امل�ضدر

وقيادات  املعار�ضه  �ضخ�ضيات  بع�س  وتاكيد    -
انها  للم�ضرك  املعار�ضه  واملنظمات  امل�ضرك  يف 
�ضتعمل  علي ا�ضتثمارها   مثل ق�ض�ضة ال�ضاحة بكل 
قد”   وانه  االمن  عن  �ضيئه  �ضوره  لنقل  الو�ضائل 
وال�ضهادات  ال�ضور  م��ن   الكثيري  وفربكة  جتهيز 
وامل�ضاهد اخري يف ا�ضتخدامها  يف حتقيق اخلطة 
لتاثري  وذالك  االعالمية  والهجوميه  االعالمية  

الراى علي ادانته وم�ضئوليه االمن .

متابعات �صحفية
اخلًيون«  »ر�ضيد  العراقي  والباحث  الكاتب  اتهم 
ال�ضيخ االإ�ضالمي البارز يف اليمن عبداملجيد الزنداين 
حماولتها  بعد  عدنية  فتاة  مقتل  خلف  يقف  باأنه 
الفرار من منزله بالعا�ضمة اليمنية �ضنعاء يف العام 

. 1992
ب�ضحيفة  ال��ي��وم  ن�ضره  مقال  يف  اخل��ي��ون  وق��ال 
االأ�ضبق  العدل  وزير  ابنة  ان  االإماراتية«  »االإحت��اد 
م�ضطفى  الدكتور  باجلنوب  العليا  املحكمة  ورئي�س 
نداين نف�ضه،  تلت مب�ضد�س ابنة الَزّ oعبد اخلالق قد ق
مو�ضحا ان القتيلة التي كانت تبل≠ من العمر حينها 
منزل  من  ال��ف��رار  حت��اول  وه��ي  مقتولة  وج��دت   19

الزنداين حينها .
وقد  ن��داين،  ال��َزّ خطب  كانت   »: مقاله  يف  وق��ال 
م�س  oحت مايل،  ّpال�ض باليمن  »االإخوان«  يف  االأول  اأ�ضبح 
الح،  ّpال�ض على  للتدريب  باالألوف  عدون  oي وهم  باب  ال�َضّ
»االإخ���وان«  ق��وة  تكري�س  �ضوى  َم��ن،  �ضد  ت��دري  وال 
لفية هناك. وكانت حوادث القتل جارية يف تلك  وال�َضّ
تل جالل �ضعيد )24 ربيعًا(، اأثناء  oاملع�ضكرات. مثاًل ق

ب�ضبب  القتل  يحدث  كذلك  الع�ضكرية،  التدريبات 
االرتداد عن الَتّنظيمات بعد ك�ضف ما يف داخلها.

ابنة  »لينا«  مع  االأم��ر  هذا  مثل  حدث  واأ���ض��اف:« 
وزير العدل االأ�ضبق ورئي�س املحكمة العليا باجلنوب 
ن قبل  pضبت م� oالدكتور م�ضطفى عبد اخلالق; بعد اأن ك
يف  باأمل  االأب  حتدث   ،)1991( ينية  ّpالد التنظيمات 
كنت  التي  العمال«،  »�ضوت  جريدة  مبقر  معه  لقاء 
ثم  »تراثيات«  بعنوان  اأ�ضبوعية  مقالة  فيها  اأكتب 
بل  pق ن  pم املهددة  وهي   ،1987 منذ  اإ�ضالمية«  »ق�ضايا 
حايف  ال�ضَّ اأن رئي�س حتريرها  الَتّنظيمات، حتى  تلك 
ر�ضا�ضًا  مدفعًا  مقعده  خلف  ي�ضع  كان  قا�ضم  حممد 
تلك  ب�ضبب  وعتمتها  االأج��واء  لتلبد  وذل��ك  �ضغريًا، 

اجلماعات.«
وهي  ربيعًا(،   19 )عمرها  لينا  :«التحفت  وق��ال 
قاب،  ّpوالن االأ���ض��ود  اجللباب  ال��ث��ان��وي��ة،  يف  طالبة 
عن  واختفت  �ضلبي،  كائن  اإىل  عني  بطرفة  وحتولت 
اأهلها. بعدها ات�ضل اأحدهم بوالدها يطلب املوافقة 
حينها  وقيل  العري�س،  ا�ضم  �ضرية  مع  زواجها،  على 
وقد  اأنف�ضهم،  وال�ضلفيني  »االإخ���وان«  م�ضايخ  اأح��د 
رث على جثة  oاأيام ع االأَب هذا االأ�ضلوب. وبعد  رف�س 

نداين  يخ الَزّ ن دار ال�َضّ pلينا )29 يناير 1992( قريبًا م
تلت مب�ضد�س ابنة  oب�ضنعاء، واأثبتت الَتّحقيقات اأنها ق
نداين نف�ضه، وادعى االأخري اأنها انتحرت به، لكن  الَزّ
ح�ضب  يخ،  ال�َضّ دار  ن  pم هاربة  كانت  ابنته  وجد  االأب 

�ضا�ضة التي اأ�ضابتها. و�ضعية احلذاء واجتاه الَرّ
ب  ّpالط لدى  �ضهور حمفوظة  ل�ضتة  لينا  ظلت جثة 
ن��داين  ��ا ب��ني ال��َزّ pمل ��ن وال��ده��ا. لكن  pال��ع��ديل بطلب م
ورى فيه،  ّoال�ض وحزبه »االإ�ضالح«، وهو رئي�س ‹ل�س 
اأعظم  هو  ما   oمير عبي«  ال�َضّ »املوؤمتر  ئا�ضة  الَرّ وحزب 
بلحظة(.  حلظة  الق�ضية  اجلنوب  �ضحف  )تابعت 
حينها توا�ضلت امل�ضريات الن�ضائية االحتجاجية �ضد 
ف�ضحت  التي  العمال«،  »�ضوت  جريدة  اأما  احل��ادث. 
تلك  �ضباب  هيمنة  بعد  م�ضريها،  فكان  الق�ضية، 

هب واحلرق.« املع�ضكرات اإثر اجتياح 1994، الَنّ
الق�ضايا  ابرز  احد  من  لينا  الفتاة  ق�ضية  وتعترب 
فرة  خ��الل  اجل��ن��وب  يف  ال��ع��ام  ال���راأي  �ضغلت  التي 
االأزمة ال�ضيا�ضية بني ال�ضمال واجلنوب حيث التزال 
وت�ضببت  اللحظة  حتى  ‹هولة  الق�ضية  مالب�ضات 
حتى  الق�ضية  عن  حديث  اأي  باإنهاء  حينها  احلرب 

اأثارها الكاتب العراقي اليوم .



بني عدالة اأوباما وعروبة Tصكرية!
عبد اللطيف مهنا

ال�����ض��اح��ت��ني  يف  زال  ال 
من  وال��ع��رب��ي��ة  الفل�ضطينية 
��م��ًا  pم��وه اأو  واه���م���ًا  ي���ح���اول 
التهويدية  ال��ع��رب��دة  تف�ضري 
مل  ما  بقايا  ”االإ�ضرائيلية“ يف 
املحتلة،  فل�ضطني  من  بعد  يهود 
التطرف  اإىل  تب�ضيطًا  بردها 
اإىل  بهذا  ليجرنا  النتنياهوي، 
يف  العبثي  االنغما�س  خطيئة 

باطل التفريق بني ما يدعى اليمني والي�ضار ”االإ�ضرائيلي“ وما بينهما. اإن يف 
هذا اإ�ضرار م�ضني على جتاهل طبيعة مثل هذه الثكنة اال�ضتعمارية االإحاللية 
الغربي  اال�ضتعماري  امل�ضروع  �ضياق  يف  لدورها  واإغفال  املنطقة،  يف  املتقدمة 
باإعفاء  يوحي  ما  بع�س  وفيه  العربية.  بالدنا  يف  وامل�ضتمر  اجلديد   Ëالقد
ما مل�ضوؤلية الغرب الرئي�ضة واالأ�ضا�س يف رعاية هذه العربدة، و�ضائر م�ضائب 
هذا  زرع  جراء  قادمة  ولعقود  خلى  قرن  من  الأكرث  املتوالية  العربية  االأمة 
الكيان الثكنة و�ضمانة ا�ضتمراره. وفيه اأي�ضًا، جنوح م�ضتطاب لدى اأ�ضحابه 
ذلك  عدو،  هكذا  مع  ال�ضراع  وطبيعة  حقائق  مواجهة  موجبات  من  للهروب 
باللجوء اإىل وهم ما ي�ضمى ”العدالة الدولية“، وا�ضتجداء ما يدعى ”املجتمع 
الدويل“ اأي الغربي، واال�ضتنجاد البائ�س ب�ضفقة ما يطلق عليه ”الراأي العام 
الدويل“، و�ضواًل اإىل مربرات التخلي عن مبداأ وحق و�ضرورة ووحدانية خيار 
املقاومة، بكافة اأ�ضكالها واأوجهها املتعددة، وعلى راأ�ضها امل�ضلحة، اأو ما ثبت يف 
بالتلهي  اأنف�ضهم  يقنعون  لغتها، حيث  �ضوى  يفهم  الغازي ال  املحتل  اأن  التاريخ 
بنوع من ”املقاومة“ املريحة ل�ضاحبها ولعدوه على ال�ضواء، اأي املقبولة لتلك 
جرميته  ومم��ّول  احتالله  ا�ضتمرارية  و�ضامن  االحتالل  لراعي  امل�ضميات 

امل�ضتدامة… كاالكتفاء باملقاومة ”البلعينية“ مثال!
اآخر اأمثلة العربدة التهويدية هي عملية البحث عن االأ�ضبار املتبقية التي 
مل تهود بعد يف القد�س ال�ضريف، هذه التي �ضارفت عملية تهويدها جغرافيًا 
على االنتهاء و” البدء يف تهويدها دميغرافيًا عرب خمططات طرد من تبقى 
وبتمويل  للذرائع  احلاجة  ودون  امل�ضميات  �ضتى  حتت  لتهويدها  اأهلها،  من 
�ضور  جنوبي  االأم��وي��ة  الق�ضور  منطقة  على  اليد  و�ضع  ذل��ك،  من  غربي… 
امل�ضجد االأق�ضى ل�ضالح م�ضروع اأطلقوا عليه ”م�ضار تلمودي ملطاهر الهيكل“، 
وم�ضروع اآخر تنتظره املدينة االأ�ضرية يدعى ”اأ�ضوار العوفل“، واالإعالن عن 

نوايا لهدم م�ضجد الفا— يف حي �ضلوان.
املالزمة  العدوانية  الكيان  ه��ذا  طبيعة  على  يوؤ�ضر  ما  جتليات  اآخ��ر  اإن 
حكومة  انعقاد  وخرب   ،5 حتول  ”نقطة  مناورات  اإليه  ترمز  ما  هو  لوجوده 
نتنياهو امل�ضغرة يف ملجاأ �ضري جديد حم�ضن حتت االأر�س يف عمق اأحد جبال 

القد�س املحيطة باملدينة.
وال�ضامن  والراعي  ال�ضانع  الغرب  اإىل  االأ�ضل،  اإىل  العودة  من  بد  ال  هنا 
لهذه اجلرمية املرتكبة �ضد العرب وامل�ضتمرة يف بالدهم على امتداد اأكرث من 
املواجهة ك�ضرورة وجود  الهاربني من  واإيهام  اأنه، وبخالف وهم  القرن، لرنى 
اأمة بكاملها اإىل حيث اال�ضتجارة باأعدائها وا�ضتدرار �ضفقتهم او الهروب من 
اإىل �ضم اخلديعة… لرنى ان تطرف الغرب يزداد يوميًا يف رعايته  ال�ضكني 
يف  املغاالة  ويوايل  االأمة،  قلب  يف  املزروعة  العدوانية  البوؤرة  لهذه  و�ضمانته 
اإثبات حر�ضه على دميومة هذه اجلرمية اال�ضتعمارية امل�ضتمرة املقرفة يف 

حقها…واآخر االأمثلة:
حتدث اجلرنال االأمريكي باتريك اأوريايل ملجلة ”دفين�س نيوز“ االأمريكية 
عن منظومة ”الدفاع االإقليمية“ التي تنوي بالده بناءها يف املنطقة العربية 
”اإ�ضرائيل“  تطورها  التي  الطبقات،  املتعددة  الدفاع  منظومة  ”اإن  فقال: 
طبقات  يف  ال�ضاحر“  و“ع�ضا  احلديدية“،  ”القبة  بطاريات  من  وامل�ضكلة 
الدنيا، ومنظومة ”حيت�س 2 ومنظومة ”حيت�س 3 يف الغالف اجلوي وما فوق، 
�ضتعزز قدرة الواليات املتحدة على حماية قواتها يف ال�ضرق االأو�ضط… وزاد 
”يف حماية الدول العربية احلليفة الأمريكا،  فنوه مب�ضاركة هذه املنظومات 
مبا فيها تلك التي ال تقيم ”اإ�ضرائيل“ عالقات ديبلوما�ضية معها“… هذا يف 
اخلفيف، اأما يف االأثقل وزنًا، فهو االعراف االأمريكي العلني بالتعاون النووي 
الأول مرة بني الراعي واملحظية برعايته، الذي جاء يف اإعالن االتفاق بينهما 

لنقل النفايات النووية…
قبل  من  املختلفة  الالحمدود  الدعم  اأوجه  تتبع  يف  فن�ضر�ضل  من�ضي  قد 
الغرب  و�ضع  اأن  منذ  وم�ضهودة  معروفة  اأم��ور  وهي  املتقدمة  لثكنته  املركز 
امل�ضا�ضة يف فم وليدته امل�ضطنعة اآن ا�ضتيالدها وحتى ملجاأ نتنياهو ال�ضري 
التزام  تطور  تتبع  يف  هو  املهم  لكنما  املحتلة،  القد�س  جبال  من  جبل  حتت 
على  ال�ضيا�ضية،  جتلياته  مالحظة  واآخر  فاأكرث،  اأكرث  بجرميته  الغرب  هذا 
�ضبيل املثال، ت�ضعيده ل�ضيا�ضة فر�س ع�ضمة ”اإ�ضرائيل“ الدولية، باعتبارها 
حالة غدت ما فوق كل القوانني واملواثيق واالأعراف الدولية املتعارف عليها، 
اليهودية“،  ”الدولة  ا�ضتباحة كل ما ال يباح، وتبنيه مقولة  وحقها وحدها 
واأخريًا، احلوؤول دون  بها،  املنال  رام اهلل غري �ضعب  ت�ضليم  انتزاع  وحماولته 
على  وغزة،  اهلل  رام  بني  العتيدة  ال�ضائع  الوقت  يف  ”م�ضاحلة“ اللعب  اإمتام 
الرغم من انعدام اأب�ضط ما ت�ضتند اإليه فر�س جناحها امل�ضتبعد حدوثه اأ�ضاًل، 
طرفيها  بني  يجمع  اأدن��ى  حد  برنامج  على  املفر�س  التوافق  انعدام  واأقله 

النقي�ضني.
يف اآخر املاآثر االأوباموية ما ورد يف خماطبة الرئي�س االأمريكي للمتربعني 
اليهود حلملته االنتخابية، حيث قال �ضاحب خطاب جامعة القاهرة ال�ضهري: 
يتعلق  فيما  اأما  م�ضانة“…  دولة  ”اإ�ضرائيل“  اأن  هي  الوا�ضعة  ”روؤيتنا  اإن 
ببع�س التباينات التي قد تلوح اأحيانًا بني ال�ضائن وامل�ضان، فهي عنده ‹رد 
الدوام  على  ”�ضنكون  تاأكيده:  حال  يف  لها  اأهمية  ال  تكتيكية“،  ”خالفات 

�ضديقني وحليفني وفيني“…
واأخريًا، اإنه وكما ال يزال من الفل�ضطينيني والعرب من يفرق بني ميني وي�ضار 
الويف  احلليف  هذا  عدالة  على  يراهن  يزال  ال  من  منهم  فهناك  االحتالل، 
�ضكرية،  عروبة  على  باملراهنة  االأ�ضبه  هي  املراهنة  هذه  مثل  لعدوه… لعل 
اأ�ضل املحتد، هذه التي لبت دعوة برييز  اأ�ضولها اللبنانية  التي ت�ضاركنا عرب 
لها للقدوم اإىل فل�ضطني املحتلة، لت�ضتحق اأن ي�ضفها، بعد اأن اعتمرت القلن�ضوة 
به  ما �ضدحت  اأول  ال�ضالم“… فكان  ب�“ر�ضولة  الرباق،  اأمام حائط  خا�ضعة 

هذه الر�ضولة هناك هو ”�ضالوم“!
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اليوم  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة  اأ���ض��درت 
مذكرات توقيف بحق العقيد الليبي معمر القذايف 
وابنه �ضيف االإ�ضالم ومدير اال�ضتخبارات عبد اهلل 

ال�ضنو�ضي، بتهم ارتكاب جرائم �ضد االإن�ضانية.
لهيئة  علنية  ا�ضتماع  جل�ضة  بعد  القرار  جاء 
يف  املحكمة  مقر  يف  �ضاعة  ا�ضتمرت  املحكمة 

الهاي.
وكان املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 
مايو/اأيار   16 يوم  طلب  اأوكامبو  مورينو  لوي�س 
اإ�ضدار مذكرات توقيف بحق  املحكمة  املا�ضي من 

القذايف و�ضيف االإ�ضالم وال�ضنو�ضي.
ويتهم املدعي العام العقيد القذايف )69 عاما( 
يف  ال�ضعبية  املظاهرات  لقمع  خطة  »اأع��د  باأنه 
ا�ضتخدام  ومنها  الو�ضائل  ب�ضتى  فرباير/�ضباط 
االأمن  »قوات  اأن  موؤكدا  والدامي«،  املفرط  العنف 
هجمات  ل�ضن  وممنهجة  معممة  �ضيا�ضة  انتهجت 
�ضلطة  بقاء  بهدف  من�ضقني  يعتربون  مدنيني  على 

القذايف«.
 39( القذايف  االإ�ضالم  �ضيف  اأوكامبو  ويعترب 
عاما( »رئي�س الوزراء بحكم االأمر الواقع« ويحمله 
خ�ضو�ضا م�ضوؤولية جتنيد املرتزقة الذين �ضاهموا 
يف حماولة قمع االنتفا�ضة التي اندلعت �ضد نظام 

والده.
»ال��ذراع  عاما(   62( ال�ضنو�ضي  اهلل  عبد  اأم��ا 
العام  املدعي  فيتهمه  و�ضهره«،  للقذايف  اليمنى 

بتنظيم هجمات ا�ضتهدفت متظاهرين.
وب�ضدور مذكرة اوكامبو ي�ضبح القذايف عندئذ 
توقيف  مذكرة  بحقه  ت�ضدر  دول��ة  رئي�س  ث��اين 
يف  وجوده  اأثناء  الدولية  اجلنائية  املحكمة  عن 
الب�ضري  عمر  ال�ضوداين  الرئي�س  بعد  ال�ضلطة، 
وجرائم  اإب��ادة  ارتكاب  بتهم  للمحكمة  املطلوب 

�ضد االإن�ضانية وجرائم حرب يف اإقليم دارفور يف 
غربي البالد.

وكان املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 
با�ضر حتقيقاته يف الثالث من مار�س/اآذار املا�ضي 
بذلك  القيام  الدويل  االأمن  ‹ل�س  فو�ضه  بعدما 
يوم 26 فرباير/�ضباط ال�ضابق، اأي بعد اأ�ضبوعني 

فقط من اندالع الثورة الليبية.
قتلى ونازحون

ليبيا  يف  النظام  على  ال��ث��ورة  اأ���ض��ف��رت  وق��د 
العام،  املدعي  بح�ضب  القتلى  اآالف  �ضقوط  عن 
اإىل  الفرار  على  ليبي  األ��ف   650 نحو  واأج��ربت 
النزوح  على  اآخ��ري��ن  األفا  و243  البالد  خ��ارج 
االأ·  بح�ضب  ال��داخ��ل،  يف  اأخ��رى  مناطق  اإىل 

املتحدة.

اإىل  ن�ضبت  لالأنباء  اآي  بي  يو  وكالة  وكانت 
تقارير �ضحفية ن�ضرت يف �ضحيفة �ضنداي �ضتار 
اأن  االأحد،  اأم�س  ال�ضادر  عددها  يف  الربيطانية 
حمققي جرائم احلرب جمعوا اآالف الوثائق عن 
جرناالته  لكبار  القذايف  اأ�ضدرها  التي  االأوام��ر 
ل��ق�����ض��ف وجت���وي���ع ���ض��ع��ب م��دي��ن��ة م�����ض��رات��ة، 
واحتفظوا بها يف مكان �ضري يف املدينة لتقدميها 

اإىل املحكمة اجلنائية الدولية.
يف  قاطعة  اأدل��ة  �ضت�ضكل  الوثائق  اإن  وقالت 
و�ضيف  للقذايف  امل�ضتقبل  يف  جترى  حماكمة  اأي 
املحكمة  ق�ضاة  �ضادق  اإذا  وال�ضنو�ضي،  االإ�ضالم 
احلرب  جرائم  اتهامات  على  متوقع-  هو  -كما 
رئي�س  بها  طالب  التي  االإن�ضانية  �ضد  واجلرائم 

االدعاء العام يف املحكمة لوي�س اأوكامبو.

اˆ حلزب  متطورة  �صورية  اأ�صلحة  و�صول  من  –òر  اE�صرائيل 

يف الردن يت¶اهرون �صد الف�صاد واحلكومة

وجنله القòايف  توقي∞  تقرر  اجلنائية 
بتهم ارتكاب جرائم �صد الEن�صانية

اال�ضتخبارات  �ضعبة  رئي�س  زار 
اأفيف  اللواء  االإ�ضرائيلية  الع�ضكرية 
�ضرا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ك���وخ���ايف 
متطورة  اأ�ضلحة  و�ضول  من  للتحذير 
اأي��دي  اإىل  �ضورية  بحوزة  م��وج��ودة 
�ضقوط  ح��ال  يف  لبنان  يف  اهلل  ح��زب 

نظام الرئي�س ال�ضوري ب�ضار االأ�ضد.
االأحد  )هاآرت�س(  �ضحيفة  وقالت 
اإن كوخايف قام بزيارة �ضرية الواليات 
املتحدة قبل ثالثة اأ�ضابيع وبعد يوم 
الفل�ضطينية  النكبة  ذك��رى  اإح��ي��اء 
يف  اأمريكيني  م�ضوؤولني  م��ع  والتقى 
وا�ضنطن ومع �ضفراء الدول االأع�ضاء 
يف ‹ل�س االأمن الدويل يف نيويورك.

كوخايف  اإن  ال�ضحيفة  وا���ض��اف��ت 
�ضورية  يف  االأو����ض���اع  ح���ول  حت���دث 
م�ضوؤولني  مع  ل��ق��اءات  خ��الل  ولبنان 
االأمريكية  اال�ضتخبارات  اأجهزة  يف 

‹ل�س  يف  االأع�ضاء  ال��دول  و�ضفراء 
االأمن الدويل.

حتدد  مل  دبلوما�ضيا،  اإن  وتابعت 
خالل  حذر  كوخايف  اإن  قال  هويته، 
هذه اللقاءات من اأنه يف حال �ضقوط 
متطورة  اأ�ضلحة  ف���اإن  االأ���ض��د  ن��ظ��ام 
ال�ضوري  اجلي�س  ب��ح��وزة  م��وج��ودة 

�ضت�ضقط باأيدي حزب اهلل.
م�ضوؤول  ع��ن  )ه��اآرت�����س(  ون��ق��ل��ت 
امل�ضتوى  رف��ي��ع  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي  �ضيا�ضي 
الواليات  زار  اأن كوخايف  تاأكيده على 

املتحدة �ضرا قبل ثالثة اأ�ضابيع.
وت����رك����زت حم����ادث����ات ك��وخ��ايف 
�ضورية  يف  الو�ضع  ح��ول  ب��االأ���ض��ا���س 
وزع��زع��ة ن��ظ��ام االأ���ض��د يف اأع��ق��اب 
ب�ضقوطه  املطالبة  االح��ت��ج��اج��ات 
�ضالعتان  اهلل  وحزب  اإيران  اإن  وقال 

يف قمع االحتجاجات يف �ضورية.

االأ·  مقر  اإىل  ك��وخ��ايف  وح�ضر 
م�ضوؤولني  واأطلع  نيويورك  يف  املتحدة 
ك��ب��ار ف��ي��ه��ا وال�����دول االأع�������ض���اء يف 
معلومات  على  ال��دويل  االأم��ن  ‹ل�س 
ا�ضتخبارية تفيد باأن النظام ال�ضوري 
عن  امل��ظ��اه��رات  تنظيم  يف  ���ض��اع��د 
ذكرى  يف  اجلوالن  ه�ضبة  يف  احلدود 

النكبة.
زيارة  هدف  اإن  ال�ضحيفة  وقالت 
ك��وخ��ايف ه��و حم��اول��ة ال��ت��اأث��ري على 
امل��راق��ب��ني م��ن ق��ب��ل االأ·  ت��ق��ري��ر 
�ضيتطرق  ال��ذي  اجل��والن  يف  املتحدة 
اإىل اأحداث ذكرى النكبة واأي�ضا اإىل 
تقرير ال�ضكرتري العام لالأ· املتحدة 
ب�ضاأن تطبيق قرار ‹ل�س االأمن رقم 
1701 الذي اأنهى حرب لبنان الثانية 

يف �ضيف العام 2006.
االإ�ضرائيلية  ال�ضحف  ون�����ض��رت 

االأنباء  الفت  ب�ضكل  االأحد  ال�ضادرة 
فيغارو(  )ال  �ضحيفة  ن�ضرتها  التي 
ينقل  اهلل  ح���زب  ب����اأن  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
اأ�ضلحة وخ�ضو�ضا �ضواريخ من �ضورية 

اإىل لبنان.
م�ضوؤولني  ع��ن  )ه��اآرت�����س(  ونقلت 
اأمنيني اإ�ضرائيليني قولهم اإن اإ�ضرائيل 
تلحظ وجود ن�ضاط حثيث من جانب 
يف  االأح��داث  خلفية  على  اهلل  حزب 

�ضورية.
وزير  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ���ض��ارت 
كان  باراك  ايهود  االإ�ضرائيلي  الدفاع 
الفرة  يف  منا�ضبات  عدة  يف  هدد  قد 
اأ�ضلحة  و�ضول  حال  يف  باأنه  االأخرية 
»كا�ضرة للتوازن« اإىل اأيدي حزب اهلل 
فاإن اإ�ضرائيل �ضتدر�س اإمكانية تنفيذ 
عملية ع�ضكرية الإحباط نقل اأ�ضلحة 

كهذه.

امام  اجلمعة  االردن��ي��ني  تظاهر  
مبنى رئا�ضة الوزراء يف عمان هاتفني 
»ال�ضعب يريد ا�ضالح النظام«، وداعني 
لت�ضكيل حكومة انقاذ وطني »ال ترعى 
لها  الف�ضاد«. يف التظاهرة التي دعت 
احلركة اال�ضالمية والنقابات املهنية 
واحزاب ي�ضارية معار�ضة عقب �ضالة 
اجلمعة قرب مبنى رئا�ضة الوزراء يف 

عمان.
وهتف هوؤالء »ال�ضعب يريد ا�ضالح 
ا�ضتعادة  ي��ري��د  و«ال�ضعب  ال��ن��ظ��ام« 
امواله املنهوبة« و«ا�ضرعوا يف اطالق 
الدميقراطية«،  اال�ضالحات  �ضراح 

على ما افادت مرا�ضلة فران�س بر�س.
وحمل املتظاهرون الفتات كتب على 
بع�ضها »نريد حكومة توؤمن باال�ضالح 
قوال وعمال« و«نريد حكومة ال ترعى 

الف�ضاد« و«حكومة انقاذ وطني مطلب 
جماهريي«.

يف  �ضخ�س   600 نحو  ���ض��ارك  كما 
تظاهرات يف كل من الطفيلة والكرك 
وذي���ب���ان )ج��ن��وب امل��م��ل��ك��ة( وارب���د 
مبكافحة  اي�ضا  مطالبني  )���ض��م��ال( 

الف�ضاد وبا�ضالحات �ضيا�ضية.
الطفيلة  يف  م��ت��ظ��اه��رون  وح��م��ل 
نع�ضا  ع���م���ان(  ج��ن��وب  ك��ل��م   179(
الف�ضاد،  »مكافحة  عليه  كتب  رمزيا 
ما  على  احلرية«،  العدالة،  اال�ضالح، 

افاد م�ضاركون يف التظاهرة.
كما رفعوا الفتات كتب على بع�ضها 
م�ضتقل  ق�ضاء  يعني  ال�ضعب  »حكم 
منتخبة«  وح��ك��وم��ة  ن��زي��ه  وب��رمل��ان 
و«اقطعوا ايدي ال�ضارقني بدل األ�ضنة 

امل�ضلحني«.

جنوب  ك��ل��م   114( ال��ك��رك  ويف 
بوزير  امل��ت��ظ��اه��رون  ا���ض��اد  ع��م��ان( 
واالت�ضال  االع��الم  ل�ضوؤون  ال��دول��ة 
طاهر العدوان الذي ا�ضتقال الثالثاء 
حد  على  احل��ك��وم��ة،   Ëت��ق��د ب�ضبب 
حرية  »تقيد  قوانني  م�ضاريع  قوله، 

الراأي«.
وهتف هوؤالء »حيك حيك يا عدوان 
�ضد الذل واخلذالن« و«العدوان ماله 

�ضاح مني معطل اال�ضالح«.
الثاين/ كانون  وي�ضهد االردن منذ 

م�ضتمرة  احتجاجات  املا�ضي  يناير 
اقت�ضادية  ب��ا���ض��الح��ات  ت��ط��ال��ب 
�ضاركت  الف�ضاد  ومكافحة  و�ضيا�ضية 
واح���زاب  اال�ضالمية  احل��رك��ة  فيها 
معار�ضة ي�ضارية ا�ضافة اىل النقابات 
طالبية  �ضعبية  وح��رك��ات  املهنية 

و�ضبابية.



www.ghorbanews.com

9 اأخبار العا⁄ FRIDAY , JULY 1 . 2011   / Vol . 4 - Issue 111

غربة نيوز

اأروقة  من  قريبة  اإيرانية  م�ضادر  اأك��دت 
االخبار  ل�ضحيفة  طهران  يف  القرار  �ضناعة 
ثابتة  )اإي��ران(  املقاومة  كتف  »ان  اللبنانية 
فوالذية،  اهلل(  )ح��زب  وقب�ضتها  كال�ضخر، 
الكوع  �ضوريا،  على  اال�ضتهداف  يركز  لذلك 
املق�ضود  اأن  نرى  هنا،  من  للمقاومة.  الطري 
يف ا�ضتهداف �ضوريا هو ح�ضن ن�ضر اهلل، ولي�س 
حماولة  عمليًا  ه��ي  االأ���ض��د.  ب�ضار  الرئي�س 
ال��ث��ورات  ل��رب��ي��ع  ال��ع��ام  ال��ف�����ض��اء  لتوظيف 
املبادرة  زمام  تكون  م�ضادة  ثورة  يف  العربية 
حلظة  من  بداأت  للداخل،  ولي�س  للخارج  فيها 
هذه  واعتربت   . الليبي«  بال�ضيناريو  ال�ضروع 
اأ�ضوار دم�ضق هو دفاع  امل�ضادر »ان الدفاع عن 
عن اأ�ضوار بريوت وطهران«، م�ضددة يف الوقت 
بعملية  ل��ه  عالقة  ال  »ذل��ك  اأن  على  نف�ضه 
ال�ضوري. عملية  الداخلي  االإ�ضالح واحلراك 
القوى  اآلياته  تقرر  حم�س  داخلي  �ضاأن  كهذه 
واملجتمع«.  ال��دول��ة  يف  ‹تمعة  ال�ضورية 
وت�ضيف »من هنا، فاإننا لن نتدخل اأبدًا يف ما 
يجري بني املعار�ضة واملواالة. لكننا �ضنتدخل 
بحزم �ضد من يريد اأن يوظف احلراك ال�ضوري 

باجتاه قر�ضنة ربيع الثورات العربية«.
الفخ  يف  والوقوع  اإياكم   : الأنقرة  طهران 

الغربي يف �ضوريا..
وتتحدث هذه امل�ضادر ل�ضحيفة »االخبار« 
يف  الركي  الدور  عن  با�ضتفا�ضة   « اللبنانية 
هددت  طهران  اأن  عن  كا�ضفة  ال�ضياق،  ه��ذا 
 ñتركيا باأنها »اإذا جعلت اأر�ضها مقرًا ال�ضتن�ضا
فاإن  ال�ضورية،  احلالة  على  الليبي  ال�ضيناريو 
امل�ضلحة االإيرانية �ضتق�ضف القواعد  القوات 
االأرا�ضي  على  اأطل�ضي  وجود  واأي  االأمريكية 
تكن  مل  لركيا  االإيرانية  الر�ضائل  الركية. 
واالأمن،  اخلارجية  م�ضتويي  على  حزمًا  اأقل 
الفخ  يف  وال��وق��وع  اإي��اك��م  وا���ض��ح:  والتحذير 
اأوجها  بلغت  تهديدات   . �ضوريا«  يف  الغربي 
ال�ضوري.  ال�ضمال  ال�ضغور يف  مع معركة ج�ضر 
»من هنا كبح االأتراك اندفاعهم يف ال�ضيناريو 
وبينه  ال�ضورية«،  للحالة  م��ع��ّدًا  ك��ان  ال��ذي 

منطقة عازلة وتدّخل اأطل�ضي.
ومع ذلك، ت�ضري هذه امل�ضادر اإىل اأن عالقة 
امل�ضتوى  على  �ضلبًا  تتاأثر  »مل  بركيا  اإي��ران 
جدًا  منزعجون  االأتراك  لكن  اال�ضراتيجي، 
يف  وتو�ضح،  عليهم«.  االإي���راين  ال�ضغط  من 
ال�ضوري،  امللف  اأنقرة حيال  تف�ضريها حلراك 
يوؤدي  اأن  اىل  يطمح  م�ضتعجل.  »الركي  اأن 
اأن  اإىل  ينتبه  اأن  دون  من  كبريًا  اإقليميًا  دورًا 
ال  والقلوب،  االفئدة  يف  واالأدوار  االأحجام 
�ضتاأجر، بل  oت �ضرى وال  oت تاأتي بالرغبات وال 
واملثابرة على  باملعاناة  بالدم و‹بولة  تاأتي 

ذلك  على  »الدليل  ت�ضيف  لعقود«.  املواقف 
املهم،  اال�ضراتيجي  موقعها  رغ��م  م�ضر،  اأن 
مبجرد اأن وقعت يف اأيدي اآخرين مل يثابروا 
على املواقف حتولت اإىل �ضيء اأ�ضبه بال�ضفر، 

على م�ضتوى احلجم والدور.
 الركي فكر على ما يبدو اأنه بوابة اأوروبا 
اأطل�ضيًا وم�ضاحات  ال�ضرق وميتلك غطاًء  اإىل 
وحده  هذا  واالإمكانات.  االأرا�ضي  من  �ضا�ضعة 
التي  مواقفه  على  يثابر  اأن  يجب  يكفي،  ال 
ال�ضفينة  بق�ضية  م��رورًا  داف��و���س،  يف  بداأها 

مرمرة وما اإىل ذلك«.
ويف حديثها عن تركيا، تلفت هذه امل�ضادر 
اأنقرة  ل��دى  التقدير  �ضوء  بع�س  وج��ود  اإىل 
جلوء  »حقيقة  بينها  امل�ضائل،  من  عدد  حيال 
اإىل  �ضوريا  خ��ارج  من  االأك��راد  اآالف  ع�ضرات 
ال�ضمال ال�ضوري يف اأعقاب غزو العراق. هناك 
حاولوا تكريد �ضريط موازm للحدود مع تركيا 
وتهجريهم  امل�ضيحيني  طرد  على  العمل  عرب 
يف حماولة الإقامة منطقة ت�ضل حتى البحر 
على  م��ن��ف��ذًا  ت��ك��ون  اأن  اأم���ل  على  املتو�ضط، 
هناك  م�ضتقبلية«.  كردية  »دولة  الأي  البحر 
واعتقاد  االأم��ر،  و�ضوري من هذا  اإي��راين  قلق 
اإقليمي  م�ضروع  �ضوى  لي�س  ال�ضغور  ج�ضر  باأن 
�ضبيه  �ضيء  اأمريكية،  ورعاية  كردية  باإدارة 
املو�ضوع،  بهذا  ي�ضتهني  الركي  تلكلخ.  باإمارة 
اأوروبا  ا�ضتخدامه مع  اأنه قادر على  ظنًا منه 

ويف االنتخابات وما اإىل ذلك«.
عن  م��دة  منذ  ي�ضاع  م��ا  على  تعليقها  ويف 
امل�ضلمني«  »االإخوان  اأمريكي مع  توافق �ضمني 

اأنظمة  لبناء  حم��اول��ة  يف  تركيا  تت�ضدره 
قائمة على حتالف اجلي�س مع االإ�ضالميني يف 
العامل العربي، تقول هذه امل�ضادر »اإننا ال نرى 
اإخوان مبعنى  هذا الكالم دقيقًا. لي�س هناك 
ميكن  متعددة  ف��رق  بل  املتجان�ضة،  احلركة 
لي�س  لكنه   ،ñاملنا ه��ذا  يف  تكون  اأن  اإح��داه��ا 

مهيمنًا«.

ثورة » 25 يناير« يف م�ضر اخرجت 
القاهرة من احل�ضن االإ�ضرائيلي..

نف�ضها  امل�ضادر  تقول  م�ضر،  عن  وباحلديث 
اإن ما ح�ضل يف هذا البلد اأن »طاغية وع�ضابة 
اأكلت اللحم امل�ضري احلي وكانت تك�ضر هيكله 
اأوقفت  �ضباط   11 اأو  يناير  ث��ورة  العظمي. 
من  م�ضر  واأخرجت  يح�ضل  كان  الذي  التاآكل 
االآن  مرتاحون.  نحن  االإ�ضرائيلي.  احل�ضن 
وعندما  العظمي،  هيكلها  ترميم  تعيد  م�ضر 
تكت�ضي حلمًا وجلدًا وت�ضتعيد عافيتها، عندها 
االآن  نريد  ال  لكفوؤ.  ك��ف��وؤًا  واإي��اه��ا  �ضنجل�س 
ترى  هي  �ضيء  على  ا�ضتعجالها  وال  اإحراجها 
هذه  تطول  اأال  نتمنى  بعد.  ياأت  مل  اأوانه  اأن 
الطبيعية  عالقاتنا  ن�ضتعيد  وفيها  الفرة، 
مب�ضر التي تكون قد ا�ضتعادت موقعها ودورها 
بالدرجة  م�ضري  ق���رار  ه��ذا  لكن  املهيمن. 
االأوىل، واأي كالم عن عودة م�ضر �ضيكون على 
التقليل من حجمها ودورها،  اأو  اإيران  ح�ضاب 
مكماًل  �ضيكون  م�ضر  دور  الأن  هراء  كالم  هذا 

للدور االإيراين.

ويف قراءتها للتطورات اجليوا�ضراتيجية 
اأن  »نعتقد  امل�ضادر  ه��ذه  تقول  املنطقة،  يف 
االإيراين  املارد  باأن  قناعة  اإىل  و�ضل  الغرب 
اإعادته  باالإمكان  يعد  ومل  القمقم  من  خرج 
حدًا  ي�ضع  اأن  يريد  االآن  هو  وبالتايل  اإليه، 
باتت  االإي���راين.  اجليوا�ضراتيجي  للتمدد 
اللعبة حم�ضورة باالإجابة عن ال�ضوؤال االآتي: 
اأم هم؟«. وت�ضيف  من مي�ضك باملنطقة: نحن 
ثالثية  ا�ضراتيجية  الغرب  اعتمد  هنا،  »من 
التحجيم  ث��م  وم��ن  التمدد  وق��ف  امل��راح��ل: 
االإي��راين  النفوذ  ي�ضمر  اأن  بعد  فالتهمي�س 
ويخف اأثره اإىل احلد االأدنى. كان هذا الغرب 
داخل  االإي���راين  بح�ضر  يكتفي  باأنه  يعتقد 
با�ضتحالة  مقتنعًا  ب��ات  اليوم  لكنه  اإي���ران، 
الوا�ضحة  االإيرانية  االأ�ضابع  ظل  يف  ذل��ك، 
وفل�ضطني  لبنان  اإىل  العراق  من  مكان،  كل  يف 
على  »فات  وتتابع  واخلليج..«.  واأفغان�ضتان 
ال  اأ�ضلفنا،  كما  واالأدوار،  االأحجام  اأن  الغرب 
هدى. اإيران مل ت�ضبح  oضتاأجر وال ت� oباع وال ت oت
على ما هي عليه بال�ضدفة. هناك م�ضار غاب 
عنه البع�س مثل م�ضر، فمالأت الفراغ اإيران. 
انك�ضرت اأمريكا فمالأت الفراغ اإيران. جنحت 
نفوذ  جائزة  فاأخذت  ما،  مواجهة  يف  اإي��ران 
جاءت  هنا  »من  اأن��ه  اإىل  م�ضرية  دور...«،  اأو 
اأن ثورات الربيع العربي هي ا�ضتمرار  مقولة 
كما  اأبدًا،  املق�ضود  يكن  مل  االإيرانية.  للثورة 
اأو  دربناهم  اأو  عّلمناهم  اأننا  البع�س،  فهم 
وامل�ضريني  للتون�ضيني  اإهانة  اأعطيناهم. هذه 
اأنه،  عنيناه  ما  االإي��راين.  بالعقل  وا�ضتهانة 

املتمثل  اجليوا�ضراتيجي  للتحول  ونتيجة 
االإي���راين،  و�ضعود  االأم��ريك��ي  النجم  ب��اأف��ول 
بداأ اأبناء املنطقة يطرحون اأ�ضئلة من نوع اأن 
هذا االإيراين امل�ضرقي من عامل اجلنوب فعل 
كذا وكذا ومل تتمكن وا�ضنطن من اأن تفعل اأي 
نف�ضه؟  بال�ضيء  لنقوم  ينق�ضنا  ما  �ضيء معه. 
30 عامًا واأنظمتنا راكبة على اأكتافنا، يف وقت 

انظروا ما فعله االإيرانيون«.

وا�ضنطن اأدارت اأزمة يف تون�س وم�ضر 
وحرب ا�ضتنزاف يف ليبيا واليمن ..

املتحدة  »الواليات  اأن  امل�ضادر  هذه  وتوؤكد 
الأنها  العربية  االأنظمة  �ضقوط  تتوقع  كانت 
تتمكن  مل  ك��ث��رية  اأم����ورًا  منها  تطلب  ك��ان��ت 
وم�ضر.  تون�س  ث��ورت��ا  غ��درت��ه  تلبيتها.  م��ن 
حرب  يفتعل  اأن  قبل  اأزمة  خلية  �ضّكل  يومها 
التاأكيد  منها  اأراد  واليمن  ليبيا  يف  ا�ضتنزاف 
مكلفة  االآن  باتت  وم�ضر  تون�س  نزهة  اأن 
وتو�ضح  دول«.  زوال  اإىل  ت���وؤدي  وق��د  ج��دًا 
وم�ضر،  تون�س  يف  اأزم��ة  »اأدارت  وا�ضنطن  اأن 
وقطعت  واليمن،  ليبيا  يف  ا�ضتنزاف  وح��رب 
اإىل  تنتقل  اأن  قبل  البحرين،  يف  )ح�ضمت( 
هو  م��ا  ك��ل  وظ��ف��ت  حيث  �ضوريا  يف  امل��ب��ادرة 
هي  هذه  الرابعة  املرحلة  لال�ضتخدام.  قابل 
االأخطر وفيها االأمريكي هو من ي�ضنع احلدث. 
ولي�س يف ذلك ا�ضتهانة بال�ضعب ال�ضوري الذي 

ال �ضك يف اأن لديه مطالب حمقة ».
وتخل�س امل�ضادر اإىل اأن »ما ح�ضل يف تون�س 
وم�ضر �ضيء نحن معه ولن ن�ضمح لالأمريكي باأن 
كل  يف  امل�ضري  �ضن�ضاعد  اخلط.  على  يدخل 
ليبيا  اال�ضتنزاف يف  اأما حرب  منا.  ما يريده 
واليمن فنعمل جاهدين على وقفها واحلد من 
فنعاجله  البحرين  يف  القطع  اأم��ا  اأ�ضرارها. 
ال�ضعودية  م��ع  مقطوع  احل���وار  بال�ضدمة. 
البحريني.  ال�ضعب  بها  يقبل  ال  ت�ضوية  وال 
اإيرانية  مواجهة  )االأم��ريك��ي��ون(  اأرادوه����ا 
�ضعودية يف البحرين قد تتدحرج اإىل حرب 
اأجل  من  البحريني  للملف  وتدويل  اإقليمية 
اأن  اأرادون��ا  االإي��راين.  امل�ضروع  على  االجهاز 
فيبداأ  البحرين  اإىل  قوات  اإر�ضال  فخ  يف  نقع 
ال�ضراñ: اخلطر االإيراين اأتى اإىل �ضدوركم. 
مل نقع يف هذا الفخ بل حتركنا على اأطرافه. 
ا�ضتعر�ضنا قوتنا يف كل مكان. بوارج عرب قناة 
ال�ضوي�س وغوا�ضات يف البحر االأحمر وفت�ضنا 
علن عنه«.  oضفنًا، وغريها اأمور كثرية مما مل ي�
لالأمريكي:  وا�ضحة  ر�ضالتنا  »كانت  وت�ضيف 
خائفون  الأننا  لي�س  البحرين  يف  نتدخل  مل 
غوا�ضاتنا  هذه  والدليل،  ك�ضفناك،  الأننا  بل 
يف باب املندب. وهذا تعبري عن حنكة ودراية 

وفطنة«.

ــو يف تركيا ــات ــن ــد الأمــريكــيــة وال ــواع ــق ال ــــر قــ�ــصــ∞  ـــو اقــتــ ــصــى الأم اأحــمــر ول ــا خــ§  ــوري ــص � ــدد تــركــيــا :  ــه ت ــــران  اي

بعد ف صيحة مل∞ الكازينو ... الدعوة اىل ( جمعة العار ) يف الردن ... يا Tصباب جيبوا معكم بي س فا�صد اعتقال ال�صيï رائد �صالì يف لندن
- اأع��ل��ن��ت »احل���رك���ة االإ���ض��الم��ي��ة داخ���ل 
ال�ضلطات  اأن  االأربعاء  �ضباح  االأخ�ضر«  اخلط 
من  متقدمة  �ضاعة  يف  اعتقلت،  الربيطانية 
بعد  رائد �ضالح  ال�ضيخ  رئي�ضها  الثالثاء،  م�ضاء 
ندوة  �ضارك يف  ل�ضر، حيث  عودته من مدينة 
وهو  ميمو«،   - االو�ضط  ال�ضرق  »مر�ضد  نظمها 
اال�ضرائيلية  االنتهاكات  يتابع  حقوقي  مكتب 

للحريات.
اخلارجية  ال��ع��الق��ات  مكتب  م��دي��ر  وق���ال 
رجال  من  ‹موعة  اإن  جنيب،  �ضالح  للحركة، 

ال�ضرطة واالمن الربيطاين انتظرت ال�ضيخ مع عودته اإىل فندقه يف لندن وطلبت منه ان 
يرافقها، واأنه ق�ضى الليل يف املعتقل.

»منذ  اأنه  فيه  وجاء  رئي�ضها  باعتقال  فيه  نددت  بيانًا  االإ�ضالمية  احلركة  واأ�ضدرت 
ال�ضهيوين  ال�ضيخ رائد �ضالح واللوبي  التي �ضدرت فيها الدعوة لف�ضيلة  اللحظة االوىل 
الذي جن جنونه مل ياأل جهدا يف حماولة منع هذه الزيارة لتبقى الرواية ال�ضهيونية هي 

الرواية الوحيدة التي ي�ضمعها العامل« .
وتابع البيان: »نقول للوبي ال�ضهيوين ومن لف لفيفه اننا �ضنظل ن�ضدح باحلق ونو�ضل 
للعامل �ضوت احلقيقة وخ�ضو�ضا بكل ما يتعلق بق�ضية �ضعبنا الفل�ضطيني، ولن يثنينا هذا 
االعتقال ال�ضيا�ضي املوؤ�ضف عن القيام بدورنا على اكمل وجه الن ذلك امانة يف اعناقنا«.
وقال املتحدث بل�ضان احلركة املحامي زاهي جنيدات اإن اعتقال ال�ضيخ رائد »هو قرار 
�ضهيوين بتنفيذ بريطاين وهو اعتقال �ضيا�ضي من الدرجة االوىل، جاء بناء على ال�ضغط 

اللوبي ال�ضهيوين- الربيطاين

رئي�س  ان  اك��د  الدبا�س  احمد  ال�ضابق  االردين  الوزير  ان  مع 
املوزع  ابن   ( البهلوان  اهلل  عو�س  ابراهيم  با�ضم  امللكي  الديوان 
ال�ضابق لعرب تاميز يف وا�ضنطون ( هو الذي طلب با�ضم امللك مترير 
�ضفقة الكازينو التي عقدتها احلكومة مع حممد ر�ضيد املعروف بني 
الفل�ضطينيني باال�ضم احلركي ) خالد �ضالم ( - وهو عراق كردي 
املايل  م�ضت�ضاره  ا�ضبح  حتى  عرفات  من  وتقرب  بال�ضحافة  عمل 
وحامل مفاتيح  خزائنه اىل ان الربملان االردين املزور ا�ضدر براءة 

للبخيت رغم انه كان رئي�ضا للوزارة التي مررت امللف واجازته
فيه   ع�ضوا  اربعون  لوح  حيث  الربملان  ن�ضف  فجرت  الف�ضيحة 
ال�ضتكمال  اخلمي�س،  غدًا  عقدها،  املزمع  الربملان  جل�ضة  مبقاطعة 
االثنني  جل�ضة  اإج���راءات  على  احتجاجًا  وذل��ك  الكازينو  ملف 
ال��وزراء  رئي�س  تربئة  عقب  ”م�ضاحنات“  �ضهدت  والتي  املا�ضي 
الدبا�س  اأ�ضامة  ال�ضابق  ال�ضياحة  وزير  واتهام  البخيت  معروف 
عقبة  ”اأ�ضحت  واعتربوها  باال�ضتقالة  احلكومة  طالبوا  كما   .
م�ضرك  بيان  وفق  النّواب  .وق��ال  االإ�ضالح  طريق  يف  حقيقية“ 
اإىل  الف�ضاد  مكافحة  هيئة  من  ”الكازينو“  ملف  حتويل  منذ  اإنه 
عملها  الإجها�س  م�ضبوهة  حتركات  ”بداأت  برملانية  حتقيق  جلنة 
اجلل�ضة  مواعيد  يف  تخّبطًا  ”مل�ضنا  خمتلفة“ واأ�ضافوا  اأطراف  من 
املحددة ف�ضال عن تغيري وقت توزيع التقرير ورف�س اإحلاق مربزات 
ون  االثنني  جل�ضة  من  املن�ضحبون  .ووج��د  اللجنة“  ق��رار  مبعية 
هذه احلكومة اأ�ضحت عقبة يف طريق االإ�ضالح وعاجزة عن تلبية 

طموح املواطنني“

اإحالة ملف م�ضروع منتجع  الف�ضاد  وقرر ‹ل�س هيئة مكافحة 
�ضاطÅ �ضوميه ال�ضياحي اإىل املدعي العام بعد اأن وجد العديد من 
االأفعال التي ت�ضكل �ضبهة ف�ضاد .يف �ضياق اآخر، دعت جلان �ضبابية 
تربئة  الإدان��ة  وذل��ك  العار“  ”جمعة  تظاهرات  يف  امل�ضاركة  اإىل 
اإىل  اأخ��رى  فعاليات  وّجهت  فيما  ”الكازينو“،  ق�ضية  من  البخيت 
اعت�ضام مواز اأمام مقر الربملان غدًا .وقال نا�ضطون �ضمن حمافظات 
موقف  تنتقد  امل�ضريات  اأن  واإربد  وماأدبا  ومعان  والطفيلة  الكرك 
ال�ضماح  الداخلية ال�ضيما  ال�ضاحة  ما يحدث على  وتعترب  الربملان 
لرجل اأعمال حمكوم بال�ضجن 3 �ضنوات بال�ضفر اإىل اخلارج بداعي 
باإجراء  امليداين  ال�ضعبي  ”عارًا“ .واأكدوا مطالب احلراك  العالج 

اإ�ضالحات جذرية حقيقية ووقف �ضيا�ضة ك�ضب الوقت
ووّجهت فعاليات �ضبابية اإىل اإح�ضار البي�س الفا�ضد، يف اعت�ضام 
على  ال�ضعارات  وتركيز  القائم  الو�ضع  حال  عن  تعبريا  اخلمي�س، 
النيابية  التحقيق  جلنة  تقرير  .ووج��ه  ال��ربمل��ان  نتيجة  رف�س 
كما  ال�ضلطة،  ا�ضتخدام  ب�ضوء  للبخيت  االتهام  الكازينو  بق�ضية 
اتهم التقرير وزراء �ضابقني يف حكومته االوىل بارتكاب خمالفات 
التي  النواب  ‹ل�س  جل�ضة  و�ضهدت  ود�ضتورية.  وقانونية  ادارية 
بني  حادة  انق�ضامات  الكازينو  ق�ضية  التقرير  ملناق�ضة  خ�ض�ضت 
 2005( االوىل  البخيت  حكومة  ووقعت  النواب.  ‹ل�س  اع�ضاء 
امليت مع �ضركة ميلكها  -2007( اتفاقية الن�ضاء كازينو يف البحر 

حممد ر�ضيد امل�ضت�ضار االقت�ضادي ليا�ضر عرفات
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من  واأع�ضاء  ك��وادر  بني  وترا�ضق  ع��راك  اندلع   
يف  اجتماع  خ��الل  انق�ضموا  بعدما   ، »فتح«  حركة 
غزة بني موؤيد للرئي�س الفل�ضطيني حممود عبا�س، 
احلركة  من  املف�ضول  للقيادي  موؤيدين  واآخ��ري��ن 

حممد دحالن. 
واأكد م�ضدر يف حركة »فتح« ح�ضبما ذكرت وكالة 
»يونايتد بر�س انرنا�ضونال« اإن االأمور خرجت عن 
ال�ضيطرة خالل اجتماع �ضاركت فيه قيادة منظمة 
عراك  ح��دث  حيث  بغزة  فتح  وق��ي��ادة  ال�ضبيبة 

وترا�ضق موؤ�ضف. 
وقال اإن »جهودًا كبرية تبذل من اأجل و�ضع حد 
تقبل  وهي  احلركة  تفيد  ال  التي  اخلالفات  لهذه 
على املرحلة املقبلة يف ظل امل�ضاحلة من اأجل ترميم 

�ضفها الداخلي ملواجهة التحديات املقبلة«. 
واأكد »اأن ف�ضل دحالن يثري خالفات كبرية، لكنه 
بالقرارات  االل��ت��زام  ل�ضالح  �ضيح�ضم  النهاية  يف 
بغ�س  والقوانني  اللوائح  وفق  كانت  طاملا  القيادية 
مظلة  ف��ال  تطالها  التي  ال�ضخ�ضيات  ع��ن  النظر 

لفا�ضد«.
اإن اجتماعًا خا�ضًا  وذكرت و�ضائل اإعالم حملية 
الهيئة  م�ضوؤول  منزل  يف  يعقد  ك��ان  فتح،  بحركة 
القيادية العليا للحركة يف قطاع غزة عبد اهلل اأبو 

�ضمهدانة، انف�س على ا�ضتباكات واإطالق نار. 

عنا�ضر  من  عددًا  اإن  املحلية  �ضفا  وكالة  وقالت 
هرج  �ضوت  �ضمع  »عندما  املنزل  داخ��ل  كانوا  فتح 
من  اأنه  يبدو  نار  واإط��الق  للكرا�ضي  وتقاذف  ومرج 

م�ضد�س«. 
ونقلت عن اأحد امل�ضاركني يف االجتماع الذي �ضم 
خالفات  يبحث  كان  اأن��ه  ال�ضبيبة،  منظمة  قيادة 
علت  عندما  بالقطاع،  احلركية  واملكاتب  ال�ضبيبة 
م��وؤي��دي القيادي  ال��را���ض��ق ب��ني  اخل��الف��ات وب���داأ 

حممود  احلركة  ورئي�س  دح��الن  حممد  املف�ضول 
عبا�س، دون االإبالغ عن وقوع اإ�ضابات. 

اأعلنت  »فتح«  حلركة  املركزية  اللجنة  وكانت 
ويحظى  للتحقيق،  واأحالته  دحالن  ف�ضل  موؤخرًا 
يف  احلركة  ك��وادر  من  كبري  قطاع  بتاأييد  دح��الن 
للحركة  القيادية  الهيئة  اأعلنت  بينما  قطاع غزة، 
اخلا�س  القيادة  بقرار  التزامها  ر�ضميًا  القطاع  يف 

بف�ضل دحالن.

اإن  الليبي  االنتقايل  املجل�س  يف  م�ضوؤول  ق��ال 
معمر  جللب  كوماندوز  فرقة  ي�ضكل  رمب��ا  املجل�س 
الدولية،  اجلنائية  املحكمة  لقرار  تنفيذا  القذايف 
اال�ضابيع  خالل  القت  فرن�ضا  ان  تقرير  افاد  فيما 

االخرية ا�ضلحة باملظالت مل�ضاعدة الثوار.
الليبي  االنتقايل  املجل�س  يف  العدل  وزير  وقال 
ميثلها  التي  الهيئة  اإن  العالقي  اإبراهيم  حممد 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  ق��رار  بتنفيذ  معنية 
االنتقايل  املجل�س  اأن  اإىل  م�ضريا  القذايف،  بتوقيف 

رمبا ي�ضكل فرقة كوماندوز لهذا الغر�س.
»ال�ضرق  ل�ضحيفة  ت�ضريح  يف  العالقي  واأ�ضاف 
اأن  االأرب��ع��اء  ال��ي��وم  ن�ضرته  اللندنية  االأو���ض��ط« 

اأن  اأي�ضا بتنفيذ القرار، بعد  املجتمع الدويل معني 
جراء  العدالة  طريد  القذايف  معمر  العقيد  اأ�ضبح 

جرائم �ضد االإن�ضانية.
وب�ضاأن اندالع حرب اأهلية حمتملة يف طرابل�س 
خرجنا  »نحن  العالقي:  ق��ال  ال��ث��وار،  دخلها  اإذا 
وحقوق،  مطالب  ع��ن  تعرب  �ضلمية  تظاهرات  يف 
يقال  حتى  جي�ضا  ل�ضنا  نحن  ثم  للقمع،  وتعر�ضنا 
بها  يحارب  التي  االأ�ضلحة  اأن  كما  اأهلية،  ح��رب 
الثوار ا�ضتولوا عليها من نظام القذايف وحاربوه بها 
، لقد اأردناها بي�ضاء ولكن هو الذي اأرادها حمراء 

و�ضتعود بي�ضاء كما كانت«.
الداخل،  لليبيني يف  »اأقول  العالقي قائال:  وزاد 

معا  ليبيا  ول��ن��نب  وال��ع��ن��ف  االن��ت��ق��ام  ننبذ  دع��ون��ا 

بالت�ضامح واحلب ومننع االإخالل باملوؤ�ض�ضات العامة 

ومنها مراكز ال�ضرطة واملحاكم ، خا�ضة اأن العا�ضمة 

طرابل�س قاب قو�ضني اأو اأدنى من التحرير«.

الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  وكان 

الليبيني  الثوار  ب��اأن  �ضرح  اأوكامبو  مورينو  لوي�س 

»وعدوا باأنهم هم من �ضيلقي القب�س على القذايف«.

تلقي  اأن  »هي  االأف�ضل  الطريقة  اأن  على  و�ضدد 

�ضيف  ابنه  وعلى  عليه  القب�س  الليبية  احلكومة 

االإ�ضالم ورئي�س ا�ضتخباراته عبد اهلل ال�ضنو�ضي«.

 mضالح� عن  القذايف  معمر  الليبي  الرئي�س  ك�ضف 
وحلف  ال��ث��وار  �ضد  ح��رب��ه  يف  ي�ضتخدمه  ج��دي��د 
الناتو; وهو جي�س من الن�ضاء من خمتلف االأعمار، 
ال��زي  ي��رت��دي��ن  وه���ن  امل��ج��ن��دات  احتفلت  ح��ي��ث 
الع�ضكري بتخريجهن يف دفعة جديدة من اجلي�س 

الليبي.
االثنني  الربيطانية  اجلارديان  جريدة  وذكرت 
27 يونيو/حزيران 2001م اأن اأكرث من 500 �ضيدة 
الزعيم  حلماية  تطوعن  قد  االأعمار  خمتلف  من 
الليبي، وارتدين الزى الع�ضكري، وحملن ال�ضالح يف 

مواجهة الناتو. 

ب��ال��ت��خ��رج وه���ن يحملن  امل��ج��ن��دات  واح��ت��ف��ل��ت 
يف  الر�ضا�ضات  ويطلقن  والر�ضا�ضات،  االأ�ضلحة 
معمر  با�ضم  ويهتفن  ويغنني،  ويرق�ضن  ال��ه��واء، 
جولًة  الليبية  احل��ك��وم��ة  نظمت  وق��د  ال��ق��ذايف، 
فيها  �ضاهدوا  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  لل�ضحفيني 
الليبيات املتطوعات وهن يحملن االأ�ضلحة واالأعالم 

الليبية اخل�ضراء. 
اأن معمر القذايف ميتلك وحدة خا�ضة من  يذكر 
نحو  اإىل  عددهن  ي�ضل  الن�ضاء  من  كلها  احلرا�ضات 
400 حار�ضة، وي�ضكلن وحدة ذات و�ضع مميز داخل 
القوات اخلا�ضة املكلفة بحمايته، حيث تعود اأ�ضول 

هوؤالء احلار�ضات اإىل منطقة ال�ضحراء التي ت�ضري 
الروايات التاريخية املتداولة بليبيا اإىل اأنها كانت 
االأ�ضاطري  يف  املحاربات  االأمازونيات  الن�ضاء  مقر 

اليونانية. 
حمددة;  معايري  وفق  حار�ضاته  القذايف  ويختار 
والعذرية  عاما،  الع�ضرين  ال�ضن  يتعدى  اأال  اأهمها 
اجلمال،  م��ن  معني  ق��در  وت��واف��ر  ال����زواج،  وع���دم 
ببنية  ال�ضبيهة  القوية  والبنية  الفارع  وال��ق��وام 

الرجال، والوالء املطلق له. 
واأطلق القذايف على حار�ضاته كلهن ا�ضم عائ�ضة; 
تيمنا با�ضم ابنته الوحيدة، ويرافق الزعيم الليبي 
حار�ضاته  من  و40   12 بني  ما  الدولية  زياراته  يف 
الالئي مييزهن باالأرقام، ويطلق عليهن لقب راهبات 

الثورة. 
حرا�ضه،  تغيري  اإىل  جل��اأ  ال��ق��ذايف  اأن  ويعتقد 
اأقل  اأنهن  لظنه  الن�ضائية;  باحلرا�ضة  وا�ضتبدالهم 
اأن  ميكن  الذين  الرجال  احلرا�س  من  عليه  خطرا 

يغدروا به ويتاآمروا عليه. 

عراك وتقاذف بالكرا�صي بني موؤيدي عبا�س ودحالن يف Zزة

كوماندوز جللÖ القòايف وفرن�صا تلقي ا�صلحة للãوار بامل¶الت

القòايف يحتمي يف جي�س من اجلن�س الناعم

نحيÖ عند قÈ الãورة
خالد الك�ضا�ضبه

اأهدي هذه الكلمات اىل روح الطفل ال�ضوري 
حمزة اخلطيب الذي  قتل النه هتف للحرية

pكلما اإبتعدت  
اأقربo منكp اأكرث يا �ضيدَة الروحp والن�ضاءنْ
و معنْ كل دمعةp حزنm اأبكي مثل اإن�ضانm �ضاعنْ
 يف بحرm من ع�ضقm اأو م�ضه جنون ال�ضعراء

 حني منامنْ ، تهتo يف �ضهوةp امل�ضتحيل
وذاَت منفى وجدتني اغرقo يف جلةp البحر مع الغرباء

  وتراءى  يل ، يف وهجة احلزنp ، ان )امل�ضيَح( �ضيعود
باالم�س عاد بف�ضتان اأحمر و ب�ضفاه حمراء
راأيته يف القاهرة و درعا و تون�س اخل�ضراء

و من جديد قتلته على خ�ضب العمر املن�ضوبنْ
 و بكينا معا

حملت ج�ضده امل�ضلوبنْ
  و حتدثنا عن النور و النارنْ

 و اأجنبنا ، ذات متعةm ، او ذات خطاأ ، احلياَة
 كانت بريئة مثل ج�ضد )حمزة(* النحيل

�ضرقوها و اغت�ضبوها ليقتلوا حلمنا اجلميل
�ضاهدنا ابنة اجلريان

اختل�ضنا بخجل نظرة اليها و �ضمتنا
 توقفنا عن الكالم

َمتنا مثل ق�ضة حبm او ق�ضيدةm يقراأها البوؤ�ضاء  �ضَ
كانتنْ يف �ضغرها قطراتl من ندى

تنْ oَكرب
وماَر�َضتنْ مثل اأغ�ضان  ال�ضجر ) احلب( مع �ضهيل املطر  بكربياء

 �ضاألتo مرË : هل يل ان اكون ال�ضليب
نظرت ايل و قالت : لكم نحن تع�ضاء

حني منار�س العذاَب و احلَب يف وقت ال�ضالة
لكمنْ نحن ا�ضقياء

و بحثت عن �ضر احلياة و احلنني
�ضربتني الريح

اإنهزمتo قليال
لي�س قليال جدا

فقدت من وزين الف و اربعمائة عام
راأيت مو�ضى على اجلبل يكلم ال�ضماء

 و ابراهيم يعبث ب بالنار
 و �ضارة تبحث عن املاءp يف ال�ضحراء

�ضحوت من حلمي
َقّبلتo �ضوتها

و متاهت
و �ضمعت ال�ضدى يناديني الن�ضم اىل قربها

كان اكرب من جنة
كان ا�ضغر من حبة قمح
كان ي�ضبه حزن الفقراء

كان يروي  كل  لقاءاتنا احلميمة
َحتنْ ،على �ضوت املنبه ، من موتها يف اخلام�ضة �ضباحا �ضَ

و قالت
يا نار كوين بردا و �ضالما على ابراهيم

و قالتنْ اي�ضا
دعنا نهجر مقربة احلب و نهرب اىل جزيرة خالية من املوت

قالت هذا و نامت
منذ ذلك الوقت اقف كل يوم على ر�ضيف قربها

و انتظر �ضوت املنبه
لعلني احظى من جديد بلقاء

عبا�س زكي ميãل اماΩ حمكمة ع�صكرية ا�صرائيلية
ميثل ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عبا�س زكي امام حمكمة 
خالل  اعتقاله  من  اأي��ام  ثالثة  بعد  االأربعاء  ا�ضرائيلية  ع�ضكرية 

م�ضاركته يف م�ضرية �ضلمية يف بيت حلم بال�ضفة الغربية.
وقال مكتب زكي، يف بيان �ضحايف، اإن »ممثلني عن االحتاد االأوروبي 
والقن�ضليتني الفرن�ضية واالأ�ضبانية �ضيح�ضران املحاكمة التي �ضتجرى 

له يف �ضجن عوفر الع�ضكري �ضمال رام اهلل«.
ال�ضفة  يف  وال�ضعبية  اجلماهريية  امل�ضريات  ا�ضتمرار  املكتب  واأكد 
الغربية والتنديد العربي والدويل للمطالبة باإطالق �ضراح زكي فورا 
مب�ضاركة  عوفر  �ضجن  اأمام  م�ضرية  �ضتقام  كما   ، �ضرط  اأو  قيد  ودون 
الفل�ضطينية  الف�ضائل  خمتلف  من  وجماهريية  فل�ضطينية  قيادات 

للمطالبة باالإفراج الفوري عنه.
خالل  فل�ضطينيا   11 مع  زك��ي  اعتقل  االإ�ضرائيلي  اجلي�س  وك��ان 
م�ضرية الأهايل مدينة بيت حلم ظهر االأحد املا�ضي ، وقررت اعتقاله 
اإىل معتقل عوفر.  نقله  التحقيق معه ثم جرى  اأيام بعد  اأربعة  ملدة 
باعتقاله  اإ�ضرائيل  تقوم  »فتح«  حركة  يف  م�ضوؤول  اأبرز  زكي  ويعترب 

منذ عام 1993
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منى �ضفوان
ال�ضباب املغامرون.. املقامرون وال�ضهداء.. 
اأحياء..  حرقوا  ومن  الراف�ضون،  البادئون.. 

هم كبار الثورة بال �ضك. 
املثقفني  كل  ويرك�س  يرت�س  بعدهم  ومن 
واالأكادمييني، ال�ضيا�ضيني وال�ضيوñ وال�ضباط 

الكبار.
الثورة  م�ضروع  و�ضل  مل  اأت��ع��رف��ون  ولكن 
اإىل مرحلة اخلمود االآن! الأنه االآن  اليمنية 
�ضيا�ضي،  م�ضروع  اإىل  حتويله  على  يعتمد 
العامل  من  ياأتوا  مل  الذين  ال�ضباب  وال��ث��وار 
ال�ضيا�ضية>  القات  <مقايل  عامل  النظري، 
الثقافية  وال��ن��دوات  الفكرية  واملنتديات 
والدورات احلقوقية، اأجنزوا مهمتهم الثورية، 
لها.  وقودا  اأرواحهم  وكانت  الثورة،  فاأ�ضعلوا 

هوؤالء هم اأبطال <ال�ضلمية>.
الليرباليني،   � املثقفني  وق��ت  االآن  وح��ان 
الي�ضار>  و>مثقفي  املدين،  املجتمع  ونا�ضطي 
<املجتمع  الإقامة  الوقت  حان  الأنه  بالذات. 
املدين>، لكن الثورة جتمدت الأننا نعول على 

حمامني فا�ضلني لق�ضية عادلة.
هوؤالء اأبطال <ال�ضلبية> الذي يحرفون 
املجتمع،  على  بها  يتعالوا  كي  معها،  التعامل 
تنتزعها  ان  ال��ث��وري��ة  ال�ضاحة  تفلح  ومل 
بذات  دخلوها  الأنهم  منها،  تنتزعهم  اأو  منهم 
الع�ضبوية والتكتالت املدنية <ال�ضللية>، بل 
وا�ضتثنوا  ال�ضاحة،  داخل  مدر�ضة  لها  اأقاموا 

ال�ضباب الب�ضطاء، الثوار احلقيقيني.
دور  وال  اث��ر  ب��ال  ك��ان��وا  اأن��ه��م  والنتيجة 
حني  تكتلهم  بحماية  اهتموا  بل  �ضوت،  وال 
يفر�س  الذي  للخالف  عر�ضة  باأنهم  �ضعروا 
�ضببه  املفر�س>  <اخلالف  وه��ذا  ال�ضاحة، 
غياب  يف  املطلوب،  التوازن  فقدان  احلقيقي 
قوة ليربالية � علمانية � ي�ضارية اأمام ت�ضاعد 

قوة ميينية � اإ�ضالمية. 
فكما كان توازن االأ�ضلحة <توازن الرعب> 
مطلوبا يف املرحلة الثورية، الإيقاف �ضالح عند 
حده، جعله ي�ضلم البالد كما ا�ضتلمها برئي�س 
مقتول، فان تنوع االأفكار واملذاهب ال�ضيا�ضية 
مهم  اأمر  بال�ضارع،  التاأثري  يف  قوتها  وت�ضاوي 

االآن لبناء الدولة احلديثة، دولة امل�ضاواة.
ال��ت��اأث��ري ي��ع��ود لغياب  واخ��ت��ف��اء ت�����ض��اوي 
البحث  يف  وغرقها  العلمانية   � املدنية  القوة 
ال�ضيقة  واحلزبية  ال�ضخ�ضية  امل�ضالح  عن 
العام والتنظيم وتوحيد  ال�ضالح  وبعدها عن 
ب�ضكل  االإ�ضالمي،  االآخر  يجيده  الذي  ال�ضف 
احلركة  مثقفي  م�ضتقبل  على  للحزن  يدعو 
<انبثاق>  املدنية، وهل �ضيبقى علينا انتظار 
م�����ض��روع ال��ع��ل��م��ان��ي��ة م���ن داخ����ل احل��رك��ة 
من  املدنية  م�ضروع  و>انبالج>  االإ�ضالمية، 
هنا  و���ض��وؤايل  القبلية؟!.  املوؤ�ض�ضة  داخ���ل 
غر�ضه التعجب واال�ضتنكار فالتجارب حولنا 
طبعا  �ضوى  بذلك  تقول  ال  االإ�ضالميني  حلكم 
حزب  فيه  انبثق  ال��ذي  الركي،  النموذج  يف 

اإ�ضالمي عن دولة علمانية ولي�س العك�س.
للحركة  مبتذل،  وظهور  فا�ضح،  غياب  ويف 
على  التعويل  اإال  اأمامنا  يبقى  فلن  املدنية، 
باجتاه  تن�ضط  ال��ت��ي  االإ���ض��الم��ي��ة  احل��رك��ة 
حركات  والدة  �ضتعلن  رمبا  ذاتية،  ان�ضطارات 
جموع  من  و�ضطى  وق��ي��ادات  جديدة  مدنية 
ال�ضباب واملثقفني االإ�ضالميني، الذين ا�ضتقلوا 
ال��ث��ورة  خ���الل  وب�����داأوا  االأم،  احل��رك��ة  ع��ن 
ين�ضطون كم�ضتقلني متمتعني بكاريزما �ضعبية 
املدين  التيار  اإحياء  على  القادرة  الوحيدة 

غري املتاأ�ضلم. 
�ضيخوخة  عتق  العتيقة  املدنية  فاحلركة 
نظرياتهم  حبي�ضة  ظلت  الي�ضار>  <مثقفي 
عزلوا  ان  بعد  �ضخو�ضهم،  وحتى  الفكرية 

اليمني  املجتمع  داخ��ل  ‹تمع  يف  حركتهم 
تظهر  ل�ضنوات  احلركة  هذه  وظلت  الوا�ضع، 
مع  متمرد  موؤثر،  غري  �ضيق،  منف�ضل،  ب�ضكل 
كحرية  الليربالية  ميار�س  التنفيذ،  وق��ف 

�ضخ�ضية واأنانية فردية.
 � امل��دين   � الليربايل  )احل��ر�  املجتمع  ه��ذا 
يف  ين�ضط  �ضنوات  منذ  الي�ضاري(   � العلماين 
اإطار �ضيق، بعيدا عن ال�ضارع، ال يبارح الربج 
ليكون  ال�ضارع  زمن  جاء  وحني  اإي��اه،  العاجي 
وظهر  بقوته،  طرف  كل  نزل  النزال،  �ضاحة 
ال�ضلبية> عراة وخارج لعبة توازن  <اأبطال 
والتهديد  والنقد  بالتذمر  اكتفوا  بل  القوة، 
يتمتعون  ال  اأنهم  رغم  وه��ددوا  ال�ضف،  ب�ضق 
البيانات  عن  وبعيدا  اأ�ضال،  �ضعبية  بقاعدة 
يف  عملي  فعل  اأي  لهم  ير�ضد  مل  احلرفية، 
قوة  ليكون  اأو  ال�����ض��راع  ليوقف  ال�ضاحة، 

جديدة. 
جريئة،  ق��وة  بال�ضاحة  املنفردون  وك��ان 
عري�ضة  �ضعبية  تك�ضب  اأح��ي��ان��ا،  ومتجربة 
وهي بطبيعة احلال القوة االإ�ضالمية التي ال 
باملفرية،  االأ�ضعف على و�ضفها  القوة  تنفك 

وهذا طبيعي الأنه ما من قوة اأخرى تقابلها.
قوى  حتتاج  اليمن  يف  املدنية  الدولة  ان 
الثورة  م�ضرية  وخ��الل  متكافئة.  �ضيا�ضية 
<املرحلة االأوىل> مل يكن للقوة املدنية دور، 
حتى  وال  ث��وري،  وال  �ضيا�ضي  وال  اإعالمي  ال 
االنتهاك  وتدوين  وتوثيق  كر�ضد  حقوقي 
اليومي مبا ي�ضمح لفتح امللف اجلنائي للثورة. 
<حاالت  ب��داأت  كما  املدنية  احلركة  وبقيت 

فردية>.
تف�ضريا  له  اأن  اإال  وخم��ز،  موؤ�ضف  هذا  اإن 
منطقيا، فاملجتمع اليمني ال ميكن و�ضفه منذ 
املدنية  واحلركة  م��دين،  ‹تمع  باأنه  عقود 
ان  رغ��م  �ضعبية،  وب��ال  �ضعيفة  دائ��م��ا  كانت 

فيها عالمات فارقة من ال�ضخ�ضيات يف تاريخ 
اليمن، لكنها ال متتلك قدرة احل�ضد والتنظيم 
املوجودة لدى احلركة االإ�ضالمية قبل الثورة 
ال  ب�ضكل  عليها  ايجابيا  ليوؤثر  خاللها  وجاء 
ي�ضتطيع احد ان ينكره، اما ال�ضوت الليربايل 
والدينية،  ال�ضيا�ضية  الو�ضاية  يرف�س  الذي 
امليداين  ووجودهم  غائبا،  يكون  يكاد  فانه 

حم�ضور ومغلق.
ان���ه يف حل��ظ��ة م��ا يجب  اإن��ك��ار  وال مي��ك��ن 
وال  الي�ضاريني  لي�س  الثورة  نازع  ان  الت�ضليم 
للن�ضاط  دائما  املت�ضدر  بل  االإ�ضالميني  حتى 
الثوري،  وامل�ضار  ال�ضيا�ضي،  والفعل  االإعالمي، 
للثورة،  اليومي  والتدوين  احلقوقي  والر�ضد 
اأي  وب��ال  �ضيا�ضيا  امل��ت��م��ردون  ال�ضباب  ه��م 
على  حافظوا  اأن��ه��م  وااله���م  اأيديولوجية، 
�ضوكة  وك��ان��وا  اخل��الف،  رغ��م  ال�ضف  وح��دة 

امليزان. 
ال�ضلبية، ومن  الثورة كانت ثورة على  هذه 
يف�ضل يف م�ضروعه اخلا�س ال يعول عليه، يف 
انتزاع  ي�ضتطيع  الدولة. ومن ال  بناء م�ضروع 
حريته ال�ضخ�ضية، وفر�س احرامه، ليتقبله 
تغيري  يف  عليه  يعول  ال  هو،  كما  به  ويرحب 

وحترير املجتمع.
يحتجزون  امل��دن��ي��ة  احل��رك��ة  اأ���ض��ح��اب 
اأنف�ضهم داخل اختالفهم، يغرمون يف حريتهم 
يرف�ضهم  بانه  املجتمع  ويتهمون  ال�ضخ�ضية، 
وال ي�ضمح لهم مبمار�ضة هذه احلرية، وين�ضون 
انتزاع  هو  الثوري  امل�ضروع  اأه��داف  اح��د  ان 
حريتهم  انتزاع  ي�ضتطيعوا  مل  وهم  احلرية، 
على  التعويل  ويبقى  وج��وده��م.  اإث��ب��ات  وال 
الن�ضج ال�ضيا�ضي لل�ضباب امل�ضتقل غري املوؤدلج، 
لتكوين حركة مدينة قوية تقف اأمام القوة 

الع�ضكرية واحلزبية والدينية.
للتغيري  االنتظار  من  املفاجاأة  تاأتي  ورمبا 

ال����ع����ا�����ض����ف يف 
داخ����ل احل��رك��ة 
االإ���ض��الم��ي��ة عرب 
م���ث���ق���ف���ي ه����ذا 
ال���ت���ي���ار، ال��ذي��ن 
اأو  ا����ض���ت���ق���ل���وا 

جلعل  الداخل  من  يغريون  بقوا  اأو  ان�ضقوا، 
<طريق  باجتاه  يتحرك  االإ�ضالمي  التيار 
القبائل  على  الرهان  جانب  اإىل  اردوغان>، 
امل�ضروع  مع  اأنها  البداية  منذ  اأعلنت  التي 
املدين واثبتت اأنهت تدرك معنى هذه املدنية 
وم�ضتعدة للبدء بها. وال ميكن ان تنجح املدنية 
القبلية  املوؤ�ض�ضة  مباركة  دون  من  اليمن،  يف 
يعول  هوؤالء  كل  اأمامها.  ال�ضلب  اجلدار  الأنها 
اأ�ضحاب  اإال  لل�ضاحة،  نزلت  عليهم الأنهم قوة 
احلركة املدنية الأنهم منذ البداية، ومن قبل 
الثورة كانوا اأفرادا ال جماعات، حم�ضورين ال 

منت�ضرين، �ضلبيني ويكتفون بالنقد.
املدنية  احل��رك��ة  انتظار  علينا  و�ضيكون 
اأطول الأنها غري  �ضتاأخذ وقتا  التي  احلقيقية 
نف�ضها  عن  و�ضتعلن  تن�ضج،  تزال  وما  جاهزة 

من داخل الثورة وال�ضاحة.
وهذا االنتظار لن يطول الن القطار مي�ضي 
اهلل  عبد  علي  ده�س  ال��ذي  القطار  ب�ضرعة، 

�ضالح.
ومن ا�ضتطاع اللحاق بالقطار، وكان له دور 
له  و�ضيكون  امل�ضوار  �ضيكمل  الثورة، هو من  يف 
دور يف امل�ضتقبل، ولالأ�ضف من مل ي�ضمع �ضوته 
وال  االع��الم،  يف  وال  الثورية،  ال�ضاحة  يف  ال 
اال�ضت�ضالم  عليه  فان  ال�ضيا�ضي،  الن�ضاط  يف 
مل�ضهد الي�ضاري الكال�ضيكي: البقاء يف املحطة 
ويطارد  �ضيجارته،  م�ضعال  وحيدا،  اخلالية 

بعينيه الدخان.

عبد احلميد �ضيام
ان�ضممن  اللواتي  ال�ضعوديات  الن�ضاء  ع��دد  و�ضل 
�ضعار  حت��ت  ب��وك  الفي�س  على  اأطلقت  التي  للحملة 
من  الن�ضاء  منع  على  بنف�ضي«  للتمرد  �ضيارتي  »�ضاأقود 
وقد  �ضيدة.   7،000 اإىل  ال�ضيارة  مقود  خلف  اجللو�س 
قام عدد منهن، ال نعرف بال�ضبط كم، يف  ال�ضابع ع�ضر 
�ضياراتهن  بقيادة  احل��ايل  )يونيو(  حزيران  �ضهر  من 
اأ�ضوة  اململكة  �ضوارع  يف  للنظام  وا�ضح  حتد  يف  بالفعل 
 بال�ضيدة املحرمة منال ال�ضريف التي ك�ضرت هذا القيد 
يوم 21 اأيار )مايو( وقادت �ضيارتها ب�ضحية اأربعة من 
اأفراد عائلتها  فتم اعتقالها يف مغفر الدمام ووجهت لها 

خم�س ت�oهم لها تتعلق باالإخالل بالنظام العام.  
ميكن  ق��ان��ون  واأي  دي��ن  واأي  ع��رف  اأي  يف  نعرف  ال 
ت�ضتحقه  مكت�ضب  حق  ممار�ضة  من  امل��راأة  منع  تربير 
املراأة بال�ضبط كما  ي�ضتحقه الرجل، الأن عملية قيادة 
وهي  احلياة  �ضروريات  من  �ضرورة  اأ�ضبحت  ال�ضيارة 
توؤديها  وم��ه��ارات  وحركات  ذهنية  عملية  عن  عبارة 
اأع�ضاء اجل�ضم بتناغم وتن�ضيق وان�ضباط عجيب بحيث 
كالعيون  املعنية  اجل�ضم  الأع�ضاء  اأوامره  الدماغ  ي�ضدر 
باال�ضتجابة  االأع�ضاء  هذه  فتقوم  والرجلني   واليدين 
توقف  بدون  املتالحقة  الذهنية  للتعليمات  الفورية 
وترجم  واالإ���ض��ارات  تقديرامل�ضافات  وال�ضرعة  فيتم 
هذه التعليمات اإىل حركة �ضليمة لل�ضيارة بحيث ت�ضري 
على  بعد  ال�ضغط  وتتوقف  بال�ضري  لها  ي�ضمح  عندما 
ال�ضرعة  وتزيد  مثال  االأحمر  ال�ضوء  ملراعاة  الفرامل 
التي  القدم  تتلقاها  التي  االأوام���ر  ح�ضب  تنق�س  اأو 
�ضماال  اأو  ميينا  وتتجه  البنزين  دع�ضة  �ضت�ضغط  على 
وهكذا... ال�ضوئي  املوؤ�ضر  ت�ضغيل  عيد  oب اخللف  اإىل  اأو 
الدماغ  من  تنتقل  الذهنية  التي  العملية  لهذه  فلي�س 
ال�ضيارة  �ضري  حركة  اإىل  لترجم  اجل�ضم  اأع�ضاء  اإىل 
عالقة ال من قريب وال من بعيد بجن�س ال�ضائق  �ضواء 
ملحدا،  اأو  م�ضلما  عجوزا  اأو  �ضابا  اإم��راة،  اأو  رجال  كان 
اأ�ضود. لكن قوانني الدول جميعها تعاقب من  اأو  اأبي�س 
وال�ضياقة  القانوين  كال�ضن  القيادة  ي�ضتويف  �ضروط  ال 

حتت تاأثري الكحول اأو ال�ضياقة بدون رخ�ضة ر�ضمية.  
ول�ضنا بحاجة اإىل القول اإن كل دول العامل مبلياراته 
ال�ضماح  على  توافقت  قد  ال�ضتعمائة  وماليينه  ال�ضتة 
ال�ضيارة  بقيادة  واملمتحنني  والن�ضاء  املوؤهلني  للرجال 

اإال يف ال�ضعودية. ولي�س من املنطق اأن ت�ضمح كل الدول 
يف  اإال  ال�ضيارة  للن�ضاء  بقيادة  العامل  يف  االإ�ضالمية 
املعقول  من  لي�س  املنطق،  لنف�س  ومتابعة  ال�ضعودية، 
على  خطاأ  غريهم،  عن  ع��داك  امل�ضلمني،  كل  يكون  اأن 
املطلقة  احلقيقة  زمام  ميلك  فقط  ال�ضعودي  والنظام 
دون غريه، واأن كافة علماء امل�ضلمني يف م�ضارق االأر�س 
بقيادة  للمراأة  و�ضمحوا  التاأويل  ومغاربها  اأخ��ط��اأوا 
ال�ضيارة اإال حفنة من »علماء ال�ضعودية« قد وجدوا يف 
كتاب اهلل و�ضنة نبيه الكرË ما  يرتكزون عليه الإ�ضدار 

مثل هكذا فتوى. 
قيادة ال�ضيارة اأ�ضون لالأخالق  

ال ميكن يف مثل هذه العجالة اأن نعدد الفوائد التي 
تعود على املراأة وعلى العائلة وعلى املجتمع ككل فيما 
لو انتزعت املراأة  ال�ضعودية حق قيادة ال�ضيارة. ولكننا 
والعائلة  امل��راأة  على  باخلري  تعود  فوائد  اأرب��ع  �ضنذكر 
بل  مني  لي�ضت  اخراعا  الفوائد  وهذه  خا�س.  ب�ضكل 
من باب التذكري مبا يعرفه كل النا�س وميار�ضونه ب�ضكل 

يومي. 
اأوال- قيادة ال�ضيارة تقرب اأفراد العائلة من بع�ضهم 
تق�ضيها  التي  الدقائق  من  اأجمل  هناك  وهل  البع�س. 
اأو  اأحدهما  ت�ضطحب  ابنها  عندما  اأو  ابنتها  مع  االأم 
كليهما اإىل املدر�ضة. وعندما ت�ضل املدر�ضة حتت�ضن االأم 
ابنتها وتقبل جبينها وتدعو لها بالتوفيق  والنجاح... 
فيدخل  ال���دوام  انتهاء  بعد  ابنها  تنتظر  عندما  اأو 
اإىل  ويعودان  وجبينها  اأمه  يد  ويقبل  ال�ضيارة  الطالب 
البيت معا  وت�ضاأله االأم عن درو�ضه ومعلميه وامتحاناته 
وواجباته البيتية. ن�ضف ال�ضاعة تلك �ضباحا وم�ضاء 
مع البنت اأو الولد تغرز  احلب واالحرام والرحمة بني 
الطرفني وتن�ضج عالقة حميمة تاأتي ثمارها مع قادم 
االأيام عندما يتذكر االإبن تلك ال�ضويعات  التي ق�ضاها 
اأمه وتلك النقا�ضات اجلميلة التي دارت بني البنت  مع 

واأمها وترجمت اإىل حمبة عميقة ال تقدر ب�ضيء.  
املمار�ضة  هذه  ح�ضنات  بني  مقارنه  جتروا  اأن  اأمتنى 
يتكلم  ال  اأخ��رى  جن�ضية  من  غليظ  �ضائق  قيام  وب��ني 
اللغة وال يعرف العادات  وينظر �ضزرا من خالل املراآة، 
من  ويتلوى  هنا  املهزوز  م�ضتقبله  يف  يفكر  دائما  مهموم 
القهر اأو احلزن ل�ضوء معاملة اأو  �ضوق الأهل اأو خوف من 
ترحيل.... ال ينطق بكلمة واحدة واإن نطق فالإعطاء 

اأمر اأو ان�ضياع ذليل الأوامر ابن ال�ضيد اأو ابنته. 
من  وتخفف  االأرواح  تنقذ  ال�ضيارة  قيادة  ثانيا: 
امل�ضائب. لي�س غريبا وال م�ضتبعدا اأن يتعر�س االأطفال 
بل  واحل��روق  والك�ضور  والوعكات  الطارئة  للحوادث 
يقع مثل هذه احلوادث ب�ضكل م�ضتمر. وقد تقع حاالت 
الطوارÇ هذه والرجل بعيد عن البيت يف  �ضفر اأو عمل 
اأو زيارة اأو حفلة ليلية اأو تهجد يف م�ضجد. فهل هناك 
يكون  وق��د  اخل��ارج  من  م�ضاعدة  عن  للبحث  وق��ت  من 
 الفرق بني اإنقاذ الطفل اأو موته دقائق بل ثوان. وماذا 
لو اندلق ماء �ضاخن على رجل طفل اأو تعر�ضت اأطرافه 
ما  فكل  خطرية  االإ�ضهال  من  اأ�ضيب  بحالة  اأو  لك�ضر 
يخطر على بال االأم اأن تو�ضله باأ�ضرع وقت للم�ضت�ضفى. 
ال وقت للردد اأو الت�ضويف اأو  املماطلة. فهل تقوم االأم 
بالبكاء  باالكتفاء  الرجل  غياب  يف  الكربى  االأخت  اأو 
والدعاء بانتظار �ضرطة النجدة والتي قد تتاأخر  كثريا 
بينما ي�ضرñ الطفل من اأمل اأو يعاين من اإغماء؟ وماذا 
اأو  االأب مغميا عليه من جلطة  اأو  نف�ضه  الزوج  لو وقع 
حالة  اإغماء اأو ك�ضر اأو فريو�س يف املعدة وكان ال�ضائق 

يف اإجازة اأو مل يكن هناك �ضائق اأجنبي اأ�ضال؟.  
اأوال  ننطلق  لالأخالق.  اأ�ضون  ال�ضيارة  قيادة  ثالثا: 
كومة  ولي�ضت  اأ�ضال  خلوقة  �ضريفة  املراأة  اأن  مبداأ  من 
لها  لي�س  ف��االأخ��الق  معرو�ضة  للناه�ضني.  حل��م  م��ن 
ال�ضيارة.  ركوب  اأو  امل�ضي  اأو  املظهر  اأو  بامللب�س  عالقة 
اآالف  اإمراأة من بني  كل ع�ضرة  اأن هناك  ولكن لنفر�س 
�ضيارة  فركوب  لالنحراف.  ا�ضتعداد  على  األف  مئة  اأو 
يجعل  ال�ضيارة  �ضاحب  با�ضم  م�ضجل  حمدد  رقم  ذات 
اإمراأة،  اأم  كان  رجال  ما،  �ضخ�س  فلو  اأ�ضعب.   االنحراف 
منرة  ي�ضجلوا  اأن  امل��ارة  ي�ضتطيع  وه��رب  حادثا  عمل 
ال�ضيارة وي�ضلموها  لل�ضرطة فيتم ك�ضف الراكب وهويته 
بل  ال�ضرطة  مغفر  يف  االأمر  به  وينتهي  اأمره  وينف�ضح 
اأوال والهروب  وتكون عقوبته م�ضاعفة ب�ضبب  احلادث 
التي  املراأة  على  ينطبق  وهذا  ثانيا.  احلادث  مكان  من 
�ضت�ضتخدم ال�ضيارة للقاء حبيب اأو ع�ضيق، فمن  ال�ضهل 
هويتها  حتمل  التي  ال�ضيارة  ب�ضبب  املو�ضوع  ك�ضف 
املك�ضوفة واملثبتة يف املوؤخرة واملقدمة. املراأة الفا�ضقة 
نومها  �ضاءت، يف غرفة  لو  الفجور،  اأن متار�س   ت�ضتطيع 
مكتبها،  ويف  جارتها  بيت  ويف  عملها  ويف  بيتها  ويف 
واملراأة  ال�ضريفة حتافظ على نف�ضها يف البيت وال�ضارع 

امل�ضكلة  وامل�ضت�ضفى.  العمل  ومكان  وال�ضوق  وال�ضيارة 
لي�ضت يف املراأة بل  يف الرجال الذين يختزلون دور املراأة 
يف اال�ضرير واالإجناب والطبخ والنفخ ويغيبون عن عمد 

اجلانب الذهني لها ولدورها. 
وتتيح  النف�س  ال�ضيارة تروح عن  قيادة  فاإن  واأخريا 
فر�ضة لل�ضيدة العائدة من يوم عمل طويل يف املدر�ضة 
اأغنية  ت�ضمع  اأن  احلكومية  اأو  امل�ضلحة  امل�ضت�ضفى  اأو 
 Çرقيقة لفريوز اأو اأم كلثوم اأو حممد عبدو اأو تالوة ملقر
االأع�ضاب  تريح  قطعة  مو�ضيقية  اأو  رخيم  �ضوت  ذي 
اأوالده��ا  �ضدرها  اإىل  لت�ضم  بيتها  اإىل  الو�ضول  قبل 
اإىل  ال�ضطحابه  زوجها  عمل  على  متر  وقد  وبناتها. 
 البيت فيجل�س بجانبها وي�ضتمتعان معا بحديث رقيق اأو 

اأغنية عاطفية اأو حديث م�ضوق يف املذياع. 
على  االإن�ضان  تدريب  يف  ت�ضاهم  ال�ضيارة  قيادة    
احرام القانون واحرام الغري وتعلم املئات من القوانني 
العلمية التي تتعلق  بال�ضرعة وامل�ضافة و�ضرعة اتخاذ 
القرار وموازنة االأمور بدقة وغريها الكثري الكثري. اإنها 
عملية عقلية معقدة يكت�ضب  االإن�ضان، الذكر واالأنثى، 
لهذه  واالإت��ق��ان   والتف اخل��ربة  من  املزيد  االأي��ام  مع 
من  الفن  نوعا  ال�ضيارة  قيادة  فت�ضبح  احليوية  املهارة 
والذوق واالأخالق كما يقول ال�ضعار املن�ضر على الطرق 

ال�ضريعة يف االأردن و�ضوريا ولبنان. 
   * اأ�ضتاذ جامعي وكاتب عربي مقيم يف نيويورك
www.siyam.info

منع ن�صاء ال�صعودية من قيادة ال�صيارة, اEىل متى؟

الE�صالميني  من  املدنية  ننت¶ر  الي�صار..  Zياب  يف 
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�ضحة  اأن  االإع���الم  وزي��ر  نائب  اأك��د 
الرئي�س علي عبد اهلل �ضالح جيدة ويف 
يق�ضي  �ضالح  اأن  وق��ال   ، م�ضتمر  حت�ضن 
ن�ضيحة  بح�ضب  ن��ق��اه��ة  ف���رة  ح��ال��ي��ا 
قريبا  �ضيعود  وانه  ال�ضعوديني  االأطباء 

اإىل اليمن .
 ويف رده على �ضوؤال ب�ضاأن التحقيقات 
يف احلادث الذي ا�ضتهدف جامع النهدين 
ن�ضتبق  » لن  الرئا�ضة قال اجلندي  بدار 
االأحداث حول ما يجري يف التحقيقات 
».. م�ضريا اإىل اأن املادة التي انفجرت هي 
خمازن  يف  اإال  توجد  وال  الفوغاز  م��ادة 

الواليات املتحدة االأمريكية .

وذكر اجلندي يف موؤمتر �ضحفي اليوم 
من�ضق  كبري  ع�ضكري  قائد  ان  االح��د 
ال�ضجناء  ف��رار  ت�ضهيل  يف  ال�ضبب  ك��ان 

االإرهابيني من احد �ضجون املكال االأ�ضبوع 
املا�ضي بح�ضب التحقيقات االأولية ..

باللجنة  االإع��الم  وزي��ر  نائب  ورح��ب 
االأ·  م��ن  املكلفة  للتحقيق  االأمم��ي��ة 
االن��ت��ه��اك��ات  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف  امل��ت��ح��دة 
جرت  التي  النزاعات  جراء  االإن�ضانية 
خالل ال�ضهر املا�ضي يف منطقة احل�ضبة 

ومناطق اأخرى من اليمن .
واأكد نائب وزير االإعالم باأن ال�ضلطة 
�ضت�ضخر كل اإمكاناتها للتعاون مع اللجنة 
 .. مهامها  واإجن���اح  للتحقيق  االأمم��ي��ة 
ال��دويل  االأم���ن  ‹ل�س  ببيان  م��رح��ب��ًا 
دعا  والذي  املا�ضي  اجلمعة  يوم  ال�ضادر 

اليمن  ال�ضيا�ضية يف  فيه كافة االأطراف 
االأزم��ة  حلل  �ضامل  �ضيا�ضي  ح��وار  اإىل 

الراهنة التي مير بها اليمن.
ولفت اإىل اأن نائب رئي�س اجلمهورية 
جهد  بكل  يعمل  هادي  من�ضور  ربه  عبد 
تثبيت  وهي  االأربع  النقاط  تنفيذ  على 
امل�ضلحني  وخ��روج   ، النار  اإط��الق  وق��ف 
 ، الطرقات  وفتح  الرئي�ضية،  امل��دن  من 
البرول  من  النفطية  امل�ضتقات  وتوفري 
والكهرباء  الغاز  مادة  وكذلك  والديزل 
ومنع االعتداء املتكرر عليها .. موؤكدا اأن 
نائب الرئي�س قد حقق خطوات كبرية يف 

هذا املجال.

البارزة  احلقوقية  النا�ضطة  متكنت 
ت��وك��ل ك��رم��ان م��ن ن��ي��ل امل��رت��ب��ة ال����13 
على  م��وؤث��رة  �ضخ�ضية  مئة  اأف�ضل  بني 
وفق  ال��ع��امل  ح��ول  املحلية  املجتمعات 
ا���ض��ت��ف��ت��اء اأج���رت���ه اإح�����دى امل��ج��الت 
على  متابعيها  فيه  ومنحت  االأمريكية 
امل�ضاركة  على  القدرة  االنرنت  �ضبكة 
حم�ضورا  ك��ان  ان  بعد  اال�ضتفتاء  يف 
ال�ضنوات  خالل  املخت�ضني  من  عدد  على 

املا�ضية. 

واأعلنت اليوم ‹لة التاË االأمريكية 
الت�ضويت  نتائج  عن  االنت�ضار  وا�ضعة 
وحتى  ابريل  من  ال�4  بني  اجرته  الذي 
ال 14 منه وا�ضتمر ع�ضرة اأيام وخ�ض�س 
وقيادية  موؤثرة  �ضخ�ضية  مئة  الختيار 
ح���ول ال��ع��امل ح��ي��ث ج���اءت ك��رم��ان يف 
�ضخ�ضيات  على  متفوقة  ال���13  املرتبة 

بارزة حقوقية و�ضيا�ضية حول العامل. 

النا�ضطات  ابرز  احد  كرمان  وتعترب 
بذل  عنها  وع��رف  اليمن  يف  احلقوقية 
الكثري من اجلهود خالل ال�ضنوات املا�ضية 
يف �ضبيل االنت�ضار لق�ضايا امل�ضطهدين يف 
اإىل  اإ�ضافة  املهم�ضة  واجلماعات  اليمن 
املعتقلني  م��ع  ت�ضامن  بحمالت  قيامها 

ال�ضيا�ضيني . 
وخالل ال�ضنوات املا�ضية داأبت كرمان 
تنفيذ  على  حقوقيني  ن�ضطاء  مب�ضاركة 
اعت�ضام ت�ضامني كل ثالثاء و�ضط اإحدى 
اليمنية  العا�ضمة  يف  العامة  ال�ضاحات 
ووقف  معتقلني  عن  باالإفراج  للمطالبة 
حمليون  �ضكان  �ضد  مت��ار���س  انتهاكات 

ب�ضمال اليمن . 

وب����زغ جن��م »ك���رم���ان« ب��ق��وة خ��الل 
�ضهدتها  التي  االأخ���رية  االحتجاجات 
�ضالح  الرئي�س  برحيل  واملنادية  اليمن 
ع���ن احل��ك��م ح��ي��ث ت��ع��ت��رب اح���د اب���رز 

حركة  ق��ادت  التي  ال�ضابة  ال��ق��ي��ادات 
االحتجاجات يف مهدها. 

�ضيا�ضية  وتعترب »كرمان« من قيادات 

�ضمال  يف  كبرية  ب�ضعبية  تتمتع  قليلة 
حركة  ي�ضهد  ال���ذي  وج��ن��وب��ه  ال��ي��م��ن 

احتجاجات منذ العام 2007 .

قال م�ضدر قريب من الرئي�س اليمني علي عبداهلل 
�ضالح ان الرئي�س اليمني ا�ضيب يف وقت �ضابق من ال�ضهر 
م�ضجد  يف  مزروعة  كانت  قنبلة  انفجار  اث��ر  احل��ايل 
لليمن  و�ضيعود  يتعايف  لكنه  الرئا�ضي  الق�ضر  داخ��ل 
قريبا. وقال امل�ضدر: ان �ضالح ظل علي معرفة وثيقة 
باالأحداث يف اليمن وهو علي فرا�ضه يف امل�ضت�ضفي وكان 
اأنه  واأ�ضاف  منتظم.  ب�ضكل  هاتفية  ات�ضاالت  يجري 
من  جديدين.  حلني  اق��راح  يعتزم  فانه  عودته  لدي 
علي  احمد  العميد  اليمني  الرئي�س  جنل  اأعلن  جانبه 
�ضالح وقائد احلر�س اجلمهوري يف اأول ت�ضريح من نوعه 
باأنه كقائد ع�ضكري ياأمتر باأمر نائب الرئي�س عبد ربه 
من�ضور هادي، وانه ينفذ كل ما ي�ضدر عنه من تعليمات. 
وقال جنل �ضالح يف ت�ضريح ملوقع وزارة الدفاع اليمنية » 
اإن قواته التي ت�ضن مواجهات عدة يف مديرية احليمة، 
تعز  حمافظة  ويف  �ضنعاء،  مبحافظة  اأرحب  ومديرية 

اإب،  ملحافظة  التابعة  القاعدة  ومدينة 
تاأمتر باأمر نائب الرئي�س«.

يبذلها  التي  اجلهود  »يوؤيد  اأنه  واأ�ضاف 
قادة  مع  يجريها  التي  واللقاءات  ه��ادي، 
لالأزمة  حل  اإيل  الو�ضول  بهدف  املعار�ضة، 

التي متر بها اليمن حاليا«.
وم�ضي يقول »االأول هو نقل كل ال�ضلطات 
�ضوريا«  رئي�ضا  ي�ضبح  واأن  ال��ربمل��ان  ايل 
اأمر �ضيكون ال�ضماح بت�ضكيل  م�ضيفا »ثاين 
انتخابات  يجري  ث��م  ائتالفية  حكومة 

رئا�ضية مبكرة ويرحل يف هدوء«.
التكهن  ميكن  ال  �ضخ�ضية  �ضالح  وظ��ل 
اتفاق  عن  مرات  ثالث  وتراجع  بنواياها 
‹ل�س  دول  رع��ت��ه  ال���ذي  ال�ضلطة  نقل 

التعاون اخلليجي يف اللحظة االأخرية.
وي����دع����و اق��������راح ‹��ل�����س 
ينقل  اأن  ايل  اخلليجي  التعاون 
عبد  نائبه  ايل  ال�ضلطة  �ضالح 
يقوم  ال���ذي  ه���ادي  من�ضور  رب��ه 
كخطوة  الرئي�س  باأعمال  حاليا 
جديدة  ح��ك��وم��ة  ت�ضكيل  ن��ح��و 

واال�ضتعداد لالنتخابات.
املهمة  »امل�ضاألة  امل�ضدر  وق��ال 
هي اأن �ضالح يريد ت�ضليما �ضلميا 
لل�ضلطة وهذا لن يحدث بني يوم 
ائتالفية  وت�ضكيل حكومة  وليلة 

ي�ضتغرق وقتا«. 
مينية  م�����ض��ادر  ق��ال��ت  ف��ي��م��ا 
واملعارف�ضة  ال�ضباب  ان  معار�ضة 
اللذين  املقرحني  هذين  رف�ضا 
يف  طرحمهما  ان  ل�ضالح  �ضبق 

اوقات �ضابقة.
طلبت  التي  امل�ضادر  واو�ضحت 
مل  �ضالح  ان  ا�ضمها:  ذك��ر  ع��دم 
بعد  م�ضاقية  او  ثقة  م�ضدر  يعد 

عن  تراجع  لكنه  اخلليجية  امل��ب��ادرة  قبوله  اعلن  ان 
تعهده الكرث من مرة.

ايل  ال�ضلطة  نقل  هو  اجلديد  ان  امل�ضادر:  وا�ضافت 
الربملان وهذا غري ممكن ب�ضبب االن�ضقاق بني النواب.

من جانبه رحب م�ضدر حكومي ميني بدعوة ‹ل�س 
كافة  ب��ني  �ضامل  �ضيا�ضي  ح���وار  ايل  ال���دويل  االأم���ن 

االأطراف اليمنية.
اليمنية  اجل��م��ه��وري��ة  حكومة  »ان  امل�����ض��در  وق���ال 
من  انطالقًا  احل��وار  يف  الفاعلة  للم�ضاركة  م�ضتعدة 
التوافق بني االأطراف ال�ضيا�ضية اليمنية ومبا يحافظ 

علي وحدة اليمن واأمنه وا�ضتقراره ».
يف  لالأ�ضقاء  املخل�ضة  للجهود  تقديره  ع��ن  وع��رب 
الدول  ول��دور  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  ‹ل�س 
يف  واالأ���ض��دق��اء  االأم��ن  ‹ل�س  يف  الع�ضوية  الدائمة 

االحتاد االأوربي.
البال≠  قلقه  عن  م�ضاء  اأع��رب  االأم��ن  ‹ل�س  وك��ان 
اليمن،  يف  االن�ضانية  واحلالة  االأو���ض��اع  تدهور  ازاء 
وحث طريف النزاع علي �ضبط النف�س والدخول بحوار 
التي  امل�ضتمرة  الو�ضاطة  بجهود  مرحبا  �ضامل،  �ضيا�ضي 

تبذلها دول ‹ل�س التعاون اخلليجي.

اأمريكا flازن  يف  اEل  توجد  ول  هي(الفوZاز)  النهدين  بجامع  انفجرت  التي  املادة 

العا⁄  يف  موؤثرة  Tصخ�صية   100 اأف صل  بني   13 الـ  املرتبة  تنتز´  اليمنية  كرمان    

�صالح من امل�صت�صفي: نقل ال�صلطة للÈملان واأبقي رئي�صاk اأو حكومة ائتالفية تعد لنتخابات 

هادي  ربه  عبد  من  الأوامر  اأتلقي  اليمني:  الرئي�س  جنل 

ال�صفري المريكي ا�صبح ميار�س تخزين 
القات يف الق�صر اجلمهوري    ------- 

ال�صويف : ل�صنا ولية اأمريكية 
وت�صريحات فليتمان –ري س 

على النقالب

غربة نيوز
 ان��ت��ق��د ال�����ض��ك��رت��ري االإع���الم���ي 
عبداهلل  اأح��م��د  اليمني  للرئي�س 
م�ضاعد  ت�ضريحات  اأم�س،  ال�ضويف 

يف  بها  اأدىل  التي  فيلتمان  جيفري  االأمريكية  اخلارجية  وزيرة 
�ضنعاء اأول من اأم�س وطالب فيها بالنقل الفوري وال�ضلمي لل�ضلطة 

يف اليمن.
وعرب ال�ضويف يف ت�ضريح خا�س ل�ضحيفة« ال�ضيا�ضة  الكويتية«، 

عن
فيلتمان،  ت�ضريحات  كون  املتحدة  الواليات  موقف  يف  �ضكه 
ت�ضريحات  مع  وتتناق�س  الد�ضتور  على  االنقالب  على  حتر�س 
التي  كلينتون،  هيالري  ال�ضيدة  االأمريكية  اخلارجية  وزي��رة 
�ضددت على اأن كل انتقال لل�ضلطة يف اليمن يجب اأن يكون يف اإطار 

الد�ضتور اليمني والذي و�ضفته بالقوي .
واعترب ال�ضويف اأن ت�ضريحات فيلتمان تعد ت�ضجيعا وحتري�ضا 
على االنقالبات غري الد�ضتورية، ناهيك عن الركيز على �ضحة 
الرئي�س علي عبداهلل �ضالح والتهويل ب�ضاأنها مما يجعل من هذا 

االنقالب هو املدخل غري امل�ضوؤول للت�ضرف االأمريكي .
ناحية  فمن  م�ضطربة،  املتحدة  ال��والي��ات  االآن   « واأ���ض��اف 
اإىل  االنتقال  اإىل  ي��وؤدي  اأن  العربي  بالربيع  ت�ضميه  مما  تريد 
الدميقراطية، فيما هي تنقلب على الدميقراطية يف اليمن، كما 
ال�ضيادة،  ذات  الدولة  وكاأن هذه  يت�ضرف  اليمن  اإىل  مبعوثها  اأن 

والية اأمريكية وميلي االآراء وكاأن املعار�ضة موظفون لديه ».
للحديث  الريا�س،  اإىل  التوجه  بفيلتمان  االأوىل  كان   « وقال 
ينتظر  اأو  ود�ضتوري  ومنظم  اآمن  ب�ضكل  ال�ضلطة  نقل  �ضبل  حول 
الدولة  اأولويات  اأن  موؤكدا   ،« اليمن  اإىل  �ضالح  الرئي�س  ع��ودة 
اليمنية اليوم هي النقاط االأربع التي حددها نائب الرئي�س عبد 
حماولة  وراء  يقف  من  معرفة  اإىل  باالإ�ضافة  هادي  من�ضور  ربه 

اغتيال الرئي�س �ضواء كانت قوى حملية اأو اإقليمية اأو دولية.
جانبا  اليمن  اإىل  فيلتمان  ل��زي��ارة  اأن  راأى  ال�ضويف  اأن  غري 
العون   Ëتقد يف  رغبة  املتحدة  الواليات  اأب��دت  حيث  ايجابيا، 
وكبار  �ضالح  الرئي�س  اغتيال  حماولة  وراء  يقف  عمن  للك�ضف 
من  ال¯3  يف  الرئا�ضة  ب��دار  النهدين  مب�ضجد  الدولة  قيادات 
يونيو اجلاري، وقال » نتوقع اأن ت�ضهم اجلهود االأمريكية يف ك�ضف 
حاولت  التي  النهدين  م�ضجد  ا�ضتهداف  يف  امل�ضتخدمة  التقنية 

ت�ضفية القيادة ال�ضيا�ضية 

نائÖ الرئي�س يواجه تعتيماk اEعالمياk ومعلومات و�صلâ ل Zربة 
نيوز ان اأبناء �صالح منعوه من مزاولة مهامه بالق�صر الرئا�صي

واعتربت هذه االأو�ضاط اأن عدم ال�ضماح له مبزاولة مهامه من 
ال�ضغوط  ممار�ضة  على  دليل  اأخباره  على  والتعتيم  الرئا�ضة  دار 
عليه حتى ال ي�ضرع يف مباحثات نقل ال�ضلطة التي �ضبق االإعالن 

عنها
تعامل  طريقة  من  اليمن  يف  و�ضيا�ضية  حزبية  اأو�ضاط  اأ�ضفت   
ربه  عبد  الرئي�س  نائب  مع  �ضالح  عبداهلل  علي  الرئي�س  نظام 
االإعالم  و�ضائل  يف  اأخباره  على  تعتيم  عن  تقارير  بعد  من�ضور 

الر�ضمية
اأبو حا” فاإن جنل الرئي�س   وبح�ضب الكاتب ال�ضحفي عارف 
واأبناء  �ضالح  اهلل  عبد  علي  اأحمد  اجلمهوري  احلر�س  وقائد 
عمومته يتعاملون مع هادي على اأنه نائب م�ضكوك يف �ضالحياته 
�ضغله  مبوا�ضلة  جمهوري  ق��رار  �ضدور  عدم  بحجة  الد�ضتورية 
بوالية  �ضالح  فيها  فاز  التي   2006 عام  انتخابات  عقب  املن�ضب 

رئا�ضية جديدة
 خرق الد�ضتور

يتعاملون مع  الرئي�س  اأبناء  اأن  ال�ضلوك دليال على    وعد هذا 
اأدوات  من  واأداة  لديهم  موظف  من  اأك��رث  لي�س  اأن��ه  على  من�ضور 
احلكم بينما هم يعتقدون اأنهم مالك احلكم ال�ضرعيني، على حد 

تعبريه
 واعترب اأن هذا الت�ضرف خرق للد�ضتور اليمني الذي ين�س على 
اأن من�ضور هو املخول القيام باأعمال الرئي�س ومن حقه اأن ميار�س 

�ضالحياته كاملة مبا فيها حقه يف عزل جميع اأقارب الرئي�س
انتقاد لالإعالم

املعار�س  امل�ضرك  اللقاء  اأحزاب  يف  القيادي  و�ضف  جهته  من 
الرئي�س  نائب  اأخ��ب��ار  على  التعتيم  ق�ضية  ال��ع��ت��واين  �ضلطان 
ب�«العن�ضرية واأو�ضح ان اأن�ضطة وزير االإعالم ح�ضن اللوزي تطغى 

على اأخبار القائم باأعمال رئي�س البالد
اأبناء  من  اجلمهوري  الق�ضر  �ضكان  كان  »اإذا  حا”  اأب��و  وق��ال 
�ضالح قد منعوا نائب الرئي�س من مزاولة مهامه بداخله واأ�ضروا 
يف  اأن�ضطته  تناول  اأوىل  باب  فمن  الدفاع،  وزارة  اإىل  ذهابه  على 

و�ضائل االإعالم الر�ضمية

ال�صتخبارات الEيرانية والقطرية تن�ص§ يف اليمن
 اليمن/ اليو�ضفي

 فال موقع نباء نيوز   ان معلومات موؤكده  عن م�ضادر وثيقة االطالع 
جلهاز  ملحوظا  ن�ضاطا  ر�ضدت  وعربية  مينية  ا�ضتخبارات  دوائ��ر  اإن 
اال�ضتخبارات االإيرانية والقطرية يف اليمن يف ظل تفاقم االأزمة اليمنية 

والتي اأفرزت اأو�ضاعا اأمنية م�ضطربة.
 Ïواأفادت امل�ضادر اإن فريقا من املخابرات القطرية و�ضل موؤخرا على م

اخلطوط القطرية اإىل �ضنعاء و�ضم عمالء للمخابرات االإيرانية.
اال�ضتخباراتي  الفريق  اأجراها  لقاءات  ر�ضد   ” فانه  امل�ضادر  وح�ضب 
مع قيادات �ضيا�ضية مبا فيهم اللواء علي حم�ضن االأحمر و حميد االحمر، 
وتفيد امل�ضادر ان اللقاءات تهدف اىل بحث �ضيناريوهات لالزمة اليمنية 
مبا ي�ضمن اق�ضاء اململكة العربية ال�ضعودية من امل�ضهد اليمني والتي تتهم 

من قبل تلك االأطراف بدعم الرئي�س �ضالح والنظام اليمني.
وحتاول اال�ضتخبارات االإيرانية والقطرية اخراق حلفاء ال�ضعودية 
يف اليمن وفر�س معادلة جديدة على ال�ضاحة اليمنية من خالل توثيق 
العالقة بني احلوثيني واملعار�ضة مبا فيهم اأوالد ال�ضيخ عبد اهلل بن ح�ضني 

االأحمر والذين اظهروا موؤخرا انحيازا للحوثيني. 
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ك�ضف م�ضدر ميني يرافق الرئي�س علي عبداهلل �ضالح 
يف رحلته العالجية اأن الرئي�س يعتزم لدى عودته اإىل 
�ضنعاء اقراح حلني جديدين، يتمثل االأول يف نقل كل 
اإىل الربملان وي�ضبح هو رئي�ضا �ضوريا، واحلل  ال�ضلطات 
جترى  ثم  ائتالفية  حكومة  ت�ضكيل  يف  يتمثل  الثاين 

انتخابات رئا�ضية مبكرة ويرحل يف هدوء.
وكان ال�ضكرتري االإعالمي ل�ضالح، اأحمد ال�ضويف اأعلن 
اأم�س اأن الرئي�س �ضيظهر اأمام االإعالم خالل 48 �ضاعة، 
يدير  زال  وما  جيدة  �ضحية  حالة  يف  اأن��ه  اإىل  م�ضريا 
واأن  فيه،  يعالج  ال��ذي  امل�ضت�ضفى  من  اليمنية  ال�ضوؤون 

الرتيبات جتري حاليا لظهوره.
اإال اأن نائب وزير االإعالم اليمني عبدو اجلندي رف�س 
اأي مناق�ضة النتقال ال�ضلطة يف اليمن طاملا اأن الرئي�س 

يتلقى العالج.
علي  اليمني  للرئي�س  االإع��الم��ي  ال�ضكرتري  اأع��ل��ن   
�ضيظهر  �ضالح  اأن  اأم�س  ال�ضويف  اأحمد  �ضالح،  عبداهلل 
املقبلة،  �ضاعة  واالأربعني  الثماين  خالل  االإع��الم  اأم��ام 
رغم القلق من اأن احلروق على وجهه واأجزاء اأخرى يف 
ج�ضمه �ضتكون عائقا اأمام ظهوره بال�ضكل الذي تتوقعه 
�ضحية  حالة  يف  الرئي�س  اأن  واأ�ضاف  االإع��الم.  و�ضائل 
ال�ضعودية،  من  اليمنية  ال�ضوؤون  يدير  زال  وما  جيدة 
�ضتعقبه  وال��ذي  لظهوره،  حاليا  جتري  الرتيبات  واأن 

منا�ضبات اإعالمية مهمة.
يف  اليمني  الرئي�س  من  قريب  م�ضدر  عن  نقل  كما 
الريا�س، اأن �ضحة �ضالح حت�ضنت ب�ضكل كاف ي�ضمح له 
بالعودة اإىل اليمن قريبا لنقل ال�ضلطة. واأ�ضاف اأن اأول 
واأن  الربملان  اإىل  ال�ضلطات  نقل كل  به هو  �ضيقوم  �ضيء 
ي�ضبح رئي�ضا �ضوريا، م�ضيفا اأن ثاين اأمر �ضيكون ال�ضماح 
بت�ضكيل حكومة ائتالفية ثم يجري انتخابات رئا�ضية 

مبكرة ويرحل يف هدوء.
وبدوره اأكد نائب وزير االإعالم اليمني عبده اجلندي 
موؤمتر  يف  وق��ال  قريبا.  وعودته  �ضالح  �ضحة  حت�ضن 
اإن �ضحة �ضالح حت�ضنت و�ضيعود  اأم�س  �ضحفي ب�ضنعاء 

التي  النقاهة  ف��رة  يق�ضي  اأن  بعد  اليمن  اإىل  قريبا 
حددها االأطباء ال�ضعوديون.

و�ضهدت �ضنعاء اأم�س تظاهرة للع�ضرات من اليمنيات 
الواليات  على  لل�ضغط  االأمريكية  ال�ضفارة  مبنى  اأم��ام 
املتحدة لبقاء �ضالح يف احلكم، فيما �ضهدت تعز م�ضرية 
اأخرى للمطالبة بت�ضكيل ‹ل�س انتقايل ورحيل »بقايا 

نظام �ضالح«.
من جهة اأخرى، تعهدت قبائل مينية 

�ضنعاء،  �ضمال  عمران،  مبحافظة 
امل�ضلحة  مواجهاتها  بت�ضعيد 

للحر�س  وح�����دات  ث����الث  م���ع 
قبائل  ووج��ه��ت  اجل��م��ه��وري. 
اإن��ذارا  وهمدان  �ضريح  عيال 
اجلمهوري  احل��ر���س  لقيادة 
بالرد على الهجمات وعمليات 
وال�ضاروخي  املدفعي  الق�ضف 

على  اأي��ام  منذ  امل�ضتمرة 
ق����رى اآم���ن���ة مب��دي��ري��ة 
تبادر  اأرحب يف حال مل 

وح�������دات احل���ر����س 
امل����ت����واج����دة يف 
بوقف  املديرية 
ال����ع����م����ل����ي����ات 
ال���ع�������ض���ك���ري���ة 
�ضد  امل���وج���ه���ة 
والتي  االأه����ايل 

ت�ضببت 

رجال  من  مئات  و�ضن  القرى.  ل�ضكان  جماعي  ن��زوح  يف 
القبائل امل�ضلحني من مديرية اأرحب والقبائل املجاورة 
مواقع  ع��ل��ى  متفرقة  ه��ج��م��ات  متاخمة  م��ن��اط��ق  يف 
اإىل  �ضارعت  التي  اجلمهوري  احلر�س  وح��دات  متركز 
نطاق  جت��اوز  عنيف  و�ضاروخي  مدفعي  بق�ضف  ال��رد 
اال�ضتباكات اإىل قرى متاخمة. واأكدت م�ضادر 
قبلية ل�«الوطن« اأن مئات العائالت 
توا�ضل النزوح من كافة القرى 
اأرح��ب  مل��دي��ري��ة  التابعة 
مناطق  اإىل  وال��ت��وج��ه 

‹اورة بعمران.
وقالت امل�ضادر اإن 
الق�ضف  عمليات 
لقرى  الع�ضوائي 
اأرح����ب اأ���ض��ف��رت 
من   18 مقتل  عن 
واإ�ضابة  االأه���ايل 
واإحراق  الع�ضرات 

وتدمري العديد من املنازل واملزارع.
 3 واأ�ضيب  جندي  قتل  )جنوب(  حلج  حمافظة  ويف 
اآخرون بتجدد اال�ضتباكات يف مدينة احلبيلني مبديرية 
وم�ضلحني  الغربي  الع�ضكري  القطاع  ق��وات  بني  ردف��ان 
واأو�ضحت  اجل��ن��وب��ي.  احل���راك  ق��وى  يتبعون  قبليني 
م�ضادر اأم�س اأن املواجهات توا�ضلت يف املناطق املتاخمة 
متّكن  كما  ال��ت��وايل،  على  ال��راب��ع  لالأ�ضبوع  للمدينة 
م�ضلحون قبليون من اختطاف جنديني اأثناء حماولتهما 
م�ضلحو  فيها  يتمركز  التي  امل��واق��ع  اأح��د  اإىل  الت�ضلل 
رقم  »البيان  �ضدور  بعد  اال�ضتباكات  وجاءت  القبائل. 
الثورة اجلنوبية يف ردفان، والذي  ال�ضادر عن قوى   »1
طالب مبواجهة القطاع الع�ضكري واحل�ضم بقوة ال�ضالح 
حتى يتم اإخراجه، بعد اتهامه بق�ضف املدينة وقن�س 

املواطنني وممار�ضة االإرهاب.
اإىل ذلك قتل 6 من العنا�ضر امل�ضلحة وجرح اآخرون 
مواقع  ا�ضتهدفت  جوية  ب��غ��ارة  املا�ضية  قبل  الليلة 
فيما  اأب���ني،  حمافظة  مدخل  يف  امل�ضلحة  للجماعات 
اإىل  اأب��ني  من  للنازحني  االإن�ضانية  االأو���ض��اع  تتفاقم 
االإغاثة  خدمات  نق�س  ب�ضبب  وحلج  عدن  حمافظات 

واالإيواء.
اليوم مهمة  اأممي  يبداأ فريق  اآخر  على �ضعيد 
اليمن  يف  االإن�ضانية  االأو�ضاع  حقيقة  تق�ضي 
االأزمة  لتداعيات  الالفت  الت�ضاعد  نتيجة 
االأ·  مكتب  يف  م�ضادر  واأك��دت  ال�ضيا�ضية. 
املتحدة ب�ضنعاء اأن الفريق املوفد من االأ· 
من  نخبة  مع  لقاءات  بعقد  �ضيقوم  املتحدة 
منظمات  وممثلي  احلقوقيني  النا�ضطني 
امل�ضوؤولني  من  وع��دد  امل��دين،  املجتمع 
يف احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة. ورح��ب��ت 
�ضنعاء على ل�ضان عبده اجلندي 
م�ضريا  االأمم��ي��ة،  باللجنة 
كل  ت�ضع  احلكومة  اأن  اإىل 

اإمكاناتها حتت ت�ضرفها.

تكتي∂ جديد يعود به الرئي�س �صالح من ال�صعودية

Tصباب الãورة يف اليمن يتهمون اململكة 
ال�صعودية بالتاBمر على ثورتهم

يف  املعت�ضمني  اليمن  ثورة  �ضباب  عن  �ضادر  بيان  وقال 
نوؤكد  اأ�ضهر   5 نحو  منذ  �ضنعاء  بجامعة  التغيري  �ضاحة 
اإىل  واأ�ضعفوا  معه  اأ�ضيبوا  ومن  �ضالح  حياة  على  حر�ضنا 
ال�ضحي  و�ضعهم  الكامل على  التكتم  ا�ضتمرار  مع  الريا�س 

من قبل ال�ضعودية حتى اليوم. 
للثوار  يوحي  �ضالح  حالة  على  التكتم  البيان  واأ�ضاف 
اأن ف�ضول املوؤامرة مل تنته بعد ومن هنا نطالب ال�ضعودية 
كامل  ونحملها  ال�ضحية  حالتهم  ع��ن  الك�ضف  ب�ضرعة 

امل�ضئولية يف احلفا® على حياة �ضالح ومن معه. 
�ضالح  طالت  التي  االع��ت��داء  حادثة  البيان  وو�ضف 
تنفيذ  باأنها  اجل��اري  ال�ضهر  من  الثالث  يف  نظامه  واأرك��ان 
الثورة  انطلقت  الذي  النظام  مواجهه  يف  دموي  النقالب 
الإ�ضقاط  االنقالبية  القوى  من   lضعيا� �ضلميًا  الإ�ضقاطه 
الثورة و�ضواًل للتخل�س منها واأقل ما يقال يف تلك احلادثة 

اإنها ثورة �ضد الثورة. 
االنقالبات  ومنهج  ال�ضراع  لثقافة  رف�ضهم  الثوار  واأكد 
عدل  ومنهج  حق  مطلب  هي  ثورتهم  واأن  الدماء  و�ضفك 
اإ�ضقاط النظام غري معنى االنتقام واأن  اأن معنى  معتربين 

من ي�ضعى لتحقيق العدل لي�س له �ضلة مبن ي�ضرع القتل. 
اأنهم معنيون بحياة على عبد اهلل �ضالح  و�ضددوا على 
ومن اأ�ضيبوا معه يف حادثة االعتداء على جامع النهدين 

اأي انفعاالت و�ضلوكيات المتت اإىل قيم ثورتنا  بعيدا عن 
واأخالقياتنا وثقافتنا ب�ضلة. 

وخل�ضوا اىل القول برغم علمنا اأن اهلل حني ا�ضتجاب 
من  اأبعد  ماهو  اإىل  اإ�ضارة  يعطينا  فهو  املظلومني  لدعوات 
لنا  اهلل  بعثها  التي  الر�ضالة  هذه  من  ن��درك  حتى  لك  ذ 
�ضعبنا  �ضد  حتاك  التي  املوؤامرات  اإىل  والو�ضول  بالتفكر 

وثورته. 
�ضحة  حول  اليمنيني  امل�ضئولني  ت�ضريحات  وت�ضاربت 
اأعلن  قد  ك��ان  حني  يف  معه  اآخرين  و58  �ضالح  الرئي�س 
بعد  معاونيه  مع  املا�ضية  اجلمعة  �ضنعاء  اإىل  �ضيعود  انه 
اإ�ضابته  اأن  للتحدث عن  التقارير  لل�ضفاء عادت  اأن متاثل 
العالج  ال�ضتكمال  طويلة  ف��رة  اإىل  وحت��ت��اج  ح��رج��ة 
ال�ضلطات  االأحد من  اليوم  اليمن  �ضباب ثورة  طالب تكتل 
ال�ضعودية الك�ضف عن حالة �ضالح ال�ضحية وحالة معاونيه 
الذين اأ�ضعفوا معه اإليها وحملوا الريا�س م�ضئولية التكتم 
ا�ضتمرار  مبثابة  الت�ضرف  هذا  مثل  وع��دوا  حالته  على 

للموؤامرة على ثورتهم. .

لت�صوير حفالتكم بالكامريا والفيديو
متخ�ص�س بالعرا�س اليمنية وال�صودانية

التلفون
9734897121

مطلوب مندوبيني ومندوبات اعالن
   فى نيوجر�صي ونيويورك

 الراتÖ م¨ري 
 للمهتمني الت�صال على هات∞
9737133330 
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Color Block

هي   2011 و�ضيف  لربيع  كبرية  �ضعبية  تلقى  التي  ال�ضيحات  اأك��رث  من 
Color Block �ضيحة ال�

االأ�ضفر،  كاالأخ�ضر،  الفاقعة  االأل���وان  خلط  عن  عبارة  بب�ضاطة  وه��ي 
هارمونية  بطريقة  البع�س  بع�ضها  مع  وغريها  االأحمر  الوردي،  الربتقايل، 
وجميل،  �ضيفي  نهائي  �ضتايل  وتعطي  البع�س  بع�ضها  مع  تتما�ضى  ومتنا�ضقة 

ع�ضري، جريء ومفعم باحليوية!
ال تقت�ضر �ضيحة ال� Color Block على املالب�س فقط، فقد امتد لت�ضمل 

احلقائب، االك�ض�ضوارات، االأحذية، االأظافر، وحتى املكياج!

يف �صروال فا�صح 
يÈز كل تفا�صيل ج�صدها

يبدو ان الفنانة االأمريكية كري�ضتينا اإغيلريا مل ت�ضتطع مقاومة ارتداء 
�ضروالها اال�ضود ال�ضيق مرة اخرى وخا�ضة انه فا�ضح جدا ويربز كل تفا�ضيل 
ال�ضروال  مع  اغويلريا  واعتمدت  مثرية  او  �ضحيحة  غري  بطريقة  ج�ضدها 
ارتداء قبعة حمراء و�ضرة ال تليق مع ال�ضروال ال�ضيق ابدًا . ولي�ضت هذه 
املرة االأوىل التي ترتدي فيها كري�ضتينا �ضرواال �ضيًقا، فهي تع�ضق هذا النوع، 
ال�ضيما واأنها يف الفرة االأخرية زاد وزنها وتقوم باإظهار كل منحنيات ج�ضمها 

من خالل ال�ضروال .
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 âطليقة عمرو دياب هل كان
زوجة جمال مبارك �صرا؟

iيل مرة اأخرãاحلجاب لأعود للتم âزيزي م�صطفى : خلع

وفاة املمãل الأمريكي بيÎ فول∂ 

املمثلة  �ضرا  ت��زوج  مبارك  جمال  اأن  تقول  االآن  ال�ضائعات  اح��دث 
موؤ�ض�س  وابنة  نور،  ابنته  واأم  دياب  عمرو  النجم  طليقة  ر�ضا  �ضريين 
الزيجة  هذه  وان   .. ر�ضا  حممود  املعروف  الراق�ضة  اال�ضتعرا�ضات 

ا�ضتمرت �ضبع �ضنوات .
 1998 مابني  وهو  العالقة  مدة  حتديد  درجة  اإىل  االأقاويل  ومت��ادت 
لدي  معروفة  كانت  العالقة  هذه  اأن  اإىل  واالإ���ض��ارة   ،2005 عام  وحتي 
البع�س اإال انه كان من املحظور احلديث عنها حتي ال يذهب من يتحدث 

عنها وراء ال�ضم�س نظرا للنفوذ الذي يتمتع به جمال مبارك.
التي  مبارك  �ضوزان  والدته  بتدخل  انتهت  قد  العالقة  هذه  ان  ويقال 
انهت االأمر وطالبته بالزواج خا�ضة واأن عمره كان قد جتاوز ال�43 عاما، 
بعد  الرئا�ضة  كر�ضي  ل�ضغل  املكثفة  التاأهيل  لعمليات  ا�ضتعدادا  وذل��ك 

والده.
وحتي االآن لن ي�ضتطيع اأحد اأن يجزم ب�ض�اأن الكم الهائل من الفنانات 
الالئي ورد ذكرهن ب�ضحبة رموز النظام ال�ضابق بدءا من اإميان الطوخي 
و�ضائعة ارتباطها مببارك التي تعترب غري منطقية، ومرورا ب�ضائعة منال 

عفيفي ورجل االأعمال ح�ضني �ضامل واأخريًا �ضريين ر�ضا.

زيزي  املعتزلة  امل�ضرية  الراق�ضة  اأك���دت 
خلع  اأن  �ضلبي-  منة  الفنانة  -وال��دة  م�ضطفى 
اأي  تتعر�س  مل  واأنها  وحدها،  قرارها  احلجاب 
ب�ضدة  نافية  اأح��د،  من  ال�ضاأن  هذا  يف  �ضغوط 
اأن تكون ابنتها اأجربتها على هذا االأمر، الذي 

ا بينها وبني اهلل. اعتربته �ضاأًنا خا�ضً
للتمثيل  عودتها  تكون  اأن  الفنانة  نفت  كما 
اأنها مي�ضورة احلال،  هي احلاجة للمال، موؤكدة 
للعمل  حبها  ه��و  ال��ع��ودة  �ضبب  اأن  م��ع��ت��ربة 

‹دًدا.
وقالت زيزي م�ضطفى -يف مقابلة مع برنامج 
م�ضاء   »2 درم��ا  »نايل  قناة  على  »امل�ضل�ضالتي« 
ومنة  قراري،  احلجاب  »خلع  املا�ضي:  االأربعاء 
مل جتربين على هذا االأمر، خا�ضة واأنه م�ضاألة 
�ضخ�ضية واأمر بيني وبني اهلل �ضبحانه وتعاىل، 
وال اأعتقد اأن هذا االأمر يهم اأحًدا غريي; الأين 

من �ضيتحمل تبعات هذا القرار«.
واأ�ضافت: »منة تركتني اأفعل ما اأريد، واأتخذ 
هذا  اأن  اأعتقد  مل  منا�ضًبا،  اأراه  ال��ذي  القرار 
املفرو�س  واأنه من  اأحًدا، خا�ضة  القرار يغ�ضب 
اأن يتعامل النا�س مع �ضلوكي واأفعايل واأعمايل، 

ولي�س مع مظهري اأو حجابي«.
قرار  اأن  على  املعتزلة  الراق�ضة  و���ض��ددت 
عودتها للتمثيل من جديد جاء مبح�س اإرادتها، 
واأن ابنتها لي�س لها دخل يف هذا االأمر، م�ضرية 
دور،  اأي  يف  ال��ع��ودة  بعدم  ن�ضحتها  اأن��ه��ا  اإىل 
الذي تعود به من جديد ويليق  العمل  وانتقاء 

با�ضمها وتاريخها الفني.
اإىل  ع��ودت��ه��ا  �ضبب  ي��ك��ون  اأن  زي���زي  ون��ف��ت 
بع�س  فعلت  مثلما  املال  عن  البحث  هو  التمثيل 
الفنانات الكبريات، الفتة اإىل اأنها تعي�س حياة 
كرمية واأنها مي�ضورة احلال، واأن حبها للعمل هو 

الذي دفعها للتمثيل ‹دًدا.

منة  ابنتها  دخ��ول  �ضبب  اأنها  عن  وك�ضفت 
معهد  ب��دخ��ول  ن�ضحتها  ح��ي��ث  ال��ف��ن;  ‹���ال 
الفنون امل�ضرحية، خا�ضة واأنها مل تكن تخطط 
اأنها  مل�ضتقبلها بعد الثانوية العامة، م�ضرية اإىل 
وقد  املعهد،  يف  هويتها  اإع��الن  بعدم  ن�ضحتها 

تفوقت فيه وكانت من االأوائل دائًما.

تويف املمثل االأمريكي بير فولك الذي ا�ضتهر 
بتمثيل دور حمقق ال�ضرطة »كولومبو« عن عمر 

بل≠ 83 عامًا. 
تويف  كولومبو  اأن  اإن«  اإن  »�ضي  موقع  وذك��ر 
يف منزله يف بيفرييل هيلز بكاليفورنيا وفق ما 

اأعلنته عائلته يف بيان �ضادر عنها. 
»اإميي« لدوره يف  باأربع جوائز  وفاز كولومبو 
ال�ضيجار  بتدخني  ا�ضتهر  اإذ  كولومبو  �ضل�ضلة 
ال�ضل�ضلة  اإنتاج  وانتهى  املرتبة  غري  ومالب�ضه 
االأو�ضكار  جائزة  لنيل  ر�ضح  كما   1977 عام  يف 

عامي 1960 و 1961. 

ال�ضل�ضلة  حتويل  رف�س  كولومبو  املمثل  وكان 
اإىل عمل اأ�ضبوعي ب�ضبب حجم العمل. 

»ت�ضعر  ال�ضل�ضلة  يف  دوره  على  تعليقًا  وقال 
باالأ�ضف جتاهه، يبدو اأنه ال يالحظ ما يجري 
غري  مالب�ضه  رغم  �ضيء.  كل  يرى  لكنه  حوله 

املرتبة، فاإن ذهنه ي�ضتغل ب�ضكل جيد.« 
يف   1927 يوم  فولك(  )بير  كولومبو  وولد 
مدينة نيويورك حيث كان اأبواه يديران حمال 

لبيع املالب�س. 
اأزيلت اإحدى عينيه ب�ضبب اإ�ضابته بال�ضرطان 
عندما كان عمره ثالث �ضنوات. وقال اإنه تعلم 

كيف يتعاي�س مع اإعاقته بعدما اأ�ضبحت »نكتة 
�ضكان احلي.« 
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قال اإن رياح التغيري تهب على الوطن العربي

Ωللمطالبة برحيل الن¶ا zوار اليمن }يا معت�صمãاأحمد فتحي ي¨ني ل

والقبالت املايوه  تتجاوز  لن  ال�صينما  يف  جراأتي  �صاندي: 

( لب¨داد  Œي   ) األي�صا  يريدون   ( عراقي  مليون   )

املخطوطات اليمنية مهددة بال صيا´

املخطوطات  من  االآالف  بع�ضرات  اليمن  يف  التاريخية  املدن  تزخر 
بحوزة  واأخ��رى  العامة  املكتبات  يف  بع�ضها  توجد  والنفي�ضة،  النادرة 
مواطنني ال ميلكون االإمكانيات املادية والتقنية احلديثة للحفا® عليها 
من التاآكل مع مرور ال�ضنوات. ورغم اجلهود املبذولة تظل م�ضكلة تهريب 

املخطوطات من املخاطر التي تتهدد هذه الكنوز الثمينة.
بيت  يف  انعقد  ال��ذي  اليمنية  للمخطوطات  الثاين  املعر�س  وج��اء   
الثقافة ب�ضنعاء خالل الفرة من 25 اإىل 27 من ال�ضهر اجلاري لي�ضلط 
التي  وال�ضعوبات  اليمن،  بها  تزخر  التي  النفائ�س  هذه  على  ال�ضوء 
تعر�س اجلهود الر�ضمية للحفا® عليها من ال�ضياع والتلف والتهريب 

خارج اليمن.
 وبح�ضب وكيل وزارة الثقافة لقطاع املخطوطات ودور الكتب ‹اهد 
اليتيم فاإن عدد املخطوطات املوجودة بحوزة املواطنني تربو عن 250 
األف خمطوطة، بع�ضها يحتوي �ضبعة فروع من العلوم كتبت بخط جميل 

وزخارف رائعة يف خمطوطة واحدة.
عر�ضها  ويتم  املواطنني  بحوزة  ونفي�ضة  ن��ادرة  خمطوطات  »هناك   
على الوزارة مقابل تعوي�س مادي عاجل لكنها تقف عاجزة نظرا ل�ضح 

االإمكانات«.
املخطوطات  تلك  القتناء  نحتاجها  التي  »التعوي�ضات  اأن  واأ�ضاف 
املعتمد  املبل≠  األف دوالر( بينما  الثمينة تبل≠ 105 ماليني ريال )477 
يقدر بثالثة ماليني ريال �ضنويا، وهو ما يعني اأننا نحتاج اإىل اأكرث من 

33 عاما القتناء تلك الدرر«.
 م�ضروع احل�ضر

اإجمايل  اأن  الثقافة  وزارة  ع��ن  ال�����ض��ادرة  االإح�ضائيات  وت��ذك��ر 
اآالف  ثالثة  تبل≠  ب�ضنعاء  املخطوطات  دار  يف  املوجودة  املخطوطات 
اآالف خمطوطة يف مكتبة احل�ضر  اإىل جانب ع�ضرة  و935 خمطوطة، 
يف  خمطوطة  األ��ف   14 ونحو  االقتناء  مكتبة  يف  خمطوطة  و6500 

.Ëمكتبتي زبيد وتر
 وحتدث اليتيم عن م�ضروع ح�ضر للمخطوطات وت�ضويرها وتوثيقها 
يدويا واإلكرونيا من اأجل �ضيانتها وترميمها وحفظها من التلف. ودعا 
ومنظمات  االأع��م��ال  رج��ال  املخطوطات  لقطاع  الثقافة  وزارة  وكيل 
املجتمع املدين للم�ضاهمة يف هذا امل�ضروع ك�ضريك فاعل لتغطية عجز 

االإمكانات املادية الر�ضمية.
ت�ضريف  حكومة  يف  الثقافة  وزير  اأعلن  املعر�س،  افتتاح  حفل  ويف   
والتوثيق  ال��رم��ي��م  م�����ض��روع  ع��ن  املفلحي  بكر  اأب���و  حممد  االأع��م��ال 

والفهر�ضة.
 وقال اإن دار املخطوطات اأجنزت ما يزيد على 70% من ذلك امل�ضروع 
الذي �ضي�ضمل مدينتي ترË وزبيد التاريخيتني ومناطق اأخرى حلماية 

املخطوطات من االندثار وعدم ال�ضماح بتهريبها خارج اليمن.
النفائ�س  مبخطوطات  تتعلق  اأجنحة  ثمانية  على  املعر�س  واحتوى 
املتنوعة  املائية والرقوق والزخارف واملخطوطات  والنوادر والعالمات 

والرميم واملطبوعات القدمية والكاريكاتري.
ن�ضخة  ال��زوار  �ضاهد  وال��ن��ادرة،  النفي�ضة  املخطوطات  جناح  ففي   
 356 �ضنة  املتوفى  االأ�ضفهاين  الفرج  الأب��ي  االأغ��اين  كتاب  من  اأ�ضلية 

هجرية كتبت بخط مغربي وتعود للقرن الرابع الهجري.
بن  اأحمد  للعالمة  خمطوطة  من  ن�ضخة  املحتويات  ت�ضمنت  كما   
ملوؤلفه  الطب  املعتمد يف  املتوفى 1061 هجرية، وكتاب  اليماين  حاب�س 
امللك املظفر عمر بن ر�ضول الركماين اليمني املتوفى �ضنة 694 هجرية، 
ون�ضخة من توقيع �ضيخ االإ�ضالم العالمة حممد بن علي ال�ضوكاين املتوفى 

�ضنة 1250 هجري.
ال�ضرعية  العلوم  بني  املعرو�ضة  املخطوطات  م�ضامني  وتنوعت   
املعرو�ضات  �ضملت  كما  النافعة.  العلوم  من  وغريها  والتاريخ  والطب 
اأكدت  موؤلفات قدمية يعود تاريخها ملائتي �ضنة مع ر�ضد لكاريكاتريات 
ترميم  يف  امل�ضتخدمة  االأدوات  عن  ف�ضال  باملخطوطات  االهتمام  على 

املخطوطات.
 من جهتها اأو�ضحت من�ضقة املعر�س �ضمر احلباري اأن هذه املقتنيات 
ناطقا  �ضاهدا  تعد  التي  الثمينة  ال��رثوة  املعرفية  مبكنوناتها  متثل 
الع�ضور  مر  على  اليمن  عا�ضها  التي  والثقافية  الفكرية  النه�ضة  على 

االإ�ضالمية املتعاقبة.

عن  فتحي  اأحمد  ال�ضهري  اليمني  املطرب  اأعرب 
مقدمتها  ويف  ببالده،  الثوار  مطالب  لكافة  تاأييده 
على  الرئي�س  يتزعمه  الذي  القائم  النظام  رحيل 
يف  بالفعل  �ضارك  اأنه  اإىل  م�ضريا  �ضالح،  اهلل  عبد 
ثورة بالده من خالل اأغنية »يا معت�ضم« التي غّناها 

بني الثوار.
mbc. هاتفي مع مرا�ضل mوقال فتحي يف ات�ضال 

لهم  وغنى  ثورتهم،  اليمنيني  �ضارك  »اإن��ه   :net
)يا  اأغنية  لهم  وق��دم  ال��ث��ورة،  م�ضرح  من  وبينهم 
امل�ضتوى  على  و�ضداها  �ضيتها  ذاع  التي  معت�ضم( 
العربي، وبداأت قنوات ف�ضائية عدة يف بثها واأي�ضا 

على الفي�س بوك«.
كتب  من  هو  احلاج  حممود  ال�ضاعر  اأن  واأو�ضح   

الكلمات، ويقول مطلعها:
يا معت�ضم يا �ضانع احللم اجلميل املرت�ضم

لو �ضال دمعك اأو دمك ا�ضمخ براأ�ضك وابت�ضم
نحو  التوجه  مع  اأنه  اإىل  اليمني  املطرب  واأ�ضار   
يعتمد  جديد  ميني  وطن  وجود  و�ضرورة  االإ�ضالح 
املدنية،  واحلكومة  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  على 
املتح�ضرة«،  البالد  عنها  تتحدث  التي  االأمور  وكل 
الوطن  على  تهب  التغيري  ري���اح  اأن  اإىل  م�ضريا 

العربي.
 و�ضدد فتحي على �ضرورة رحيل نظام علي عبد 
اهلل �ضالح، »الأن التغيري حتمي وال حمالة يف ذلك، 

اليمنيني  وجموع  باخلري،  يب�ضر  اليمني  وامل�ضتقبل 
تطمح االآن للتغيري اأكرث من اأي وقت م�ضى«.

لت  sواأ�ضاف املطرب اليمني اأن الثورات العربية عط 
اأعماله الفنية، واأثرت على اأعماله اجلديدة«، قبل 
ذلك،  على  حزينا  ل�ضت  »لكني  قائال:  ي�ضتدرك  اأن 
ن�ضتم  �ضوف  التحررية  العربية  الثورات  بعد  الأنه 
االأمة  مل�ضتقبل  كثري   lخري وهناك  احلرية،  ن�ضيم 

والفن  ق��وي��ة،  انفراجة  ت��اأت��ي  و���ض��وف  العربية، 
�ضيعود مزدهرا وبقوة يف قادم االأيام«.

هذا  نهاية  للقاهرة  اإىل  �ضيح�ضر  اأن��ه  وك�ضف   
االأ�ضبوع لريى ما هي متطلبات املرحلة املقبلة؟، ومن 
اأجل تقدË اأعمال اأخرى �ضتكون عن جناح الثورة 
والتون�ضية  امل�ضرية  الثورتان  جنحت  كما  اليمنية 

من قبل، بح�ضب كالمه.

غربة نيوز
وجه  ال  اإن��ه  �ضاندي  التون�ضية  املمثلة  قالت 
الغربية  ومثيلتها  العربية  ال�ضينما  بني  للمقارنة 
فيما يخ�س امل�ضاهد اجلريئة، م�ضرية اإىل اأن ما ميكن 
واملالب�س  املايوه  ارتداء  هو  كممثلة  هي  تقدمه  اأن 
مبا  م�ضت�ضهدة  القبالت،  وتبادل  ما  نوعا  العارية 
ال�ضتينيات  فرة  امل�ضرية  ال�ضينما  تقدمه  كانت 
اإليها  ت�ضل  مل  التي  اجل��راأة  وم��دى  وال�ضبعينيات 

ال�ضينما االآن. 
واأ�ضافت �ضاندي قائلة: ال اأ�ضع خطوطا حمراء 
لنف�ضي، خا�ضة يف م�ضر، الأننا مهما قدمنا من م�ضاهد 
جريئة يف ال�ضينما، فلن ن�ضل لل�ضينما املوجودة يف 
فنحن  ال�ضديدة،  بجراأتها  وامل��ع��روف��ة  هوليوود 
نقدم امل�ضاهد باالإيحاء يف ال�ضينما العربية، اأما يف 
ال�ضينما االأمريكية والفرن�ضية، فهذه امل�ضاهد تقدم 
للجمهور مبا�ضرة ودون حذف منها، ونحن لن ن�ضل 
لهذه املرحلة يف ال�ضينما، الأننا يف النهاية �ضرقيون 

ولدينا عادات وتقاليد يجب املحافظة عليها.
ال�ضينما  يف  تقدميه  ميكن  ما  اأق�ضى  وتابعت: 
امل�ضرية هو ارتداء املايوه يف اأحد امل�ضاهد وتبادل 
واأرى  ما،  نوعا  العارية  املالب�س  وارت��داء  القبالت 
دون  امل�ضاهد  هذه  تقدم  كانت  القدمية  االأفالم  اأن 
كما  �ضابقا؟  االأف��الم  هذه  ننتقد  مل  فلماذا  ح��رج، 
م�ضر،  يف  العادية  حياتنا  يف  موجود  كله  هذا  اأن 
بح�ضب ما ذكرت ‹لة »كالم النا�س« ال�ضادرة هذا 

االأ�ضبوع.
ودللت �ضاندي على راأيها بالقول: لي�س من املعقول 

�ضينمائي  فيلم  يف  حمجبة  لفتاة  دورا  اأق��دم  اأن 
واأرتدي بعدها مايوه يف مارينا اأمام النا�س، واأنا ال 
اأقدم  اأحتدث عن نف�ضي فقط، الأنني يف النهاية ال 
الفيلم،  يف  دوري  اأقدم  واإمنا  احلقيقية،  �ضخ�ضيتي 
اأرتدي  اأمرا جريئا عندما  اأقدم  اأنني  اأرى  لذلك ال 
فتيات  احلقيقة  يف  اأرى  الأنني  ال�ضينما،  يف  املايوه 

اأجراأ بكثري مما اأقدمه يف ال�ضينما.
الفنانة  قالت  الفن،  اعتزالها  اإمكانية  وح��ول 
اإذا  اإال  القرار،  هذا  اآخ��ذ  اأن  ميكن  ال  التون�ضية: 
طلبته مني اأمي، فهي االإن�ضانة الوحيدة التي ميكن 

اأن اأخ�ضع لرغبتها يف ذلك.
عن  �ضاندي  فك�ضفت  ال�ضخ�ضية،  حياتها  عن  اأما 
مل  لكنها  حياتها،  يف  واح��دة  حب  بق�ضة  مرورها 
تكلل بالنجاح، قائلة: مل اأع�س جتربة حب باملعنى 
ال�ضعيدة  بالنهاية  تكتمل  مل  اأنها  بدليل  ال�ضريح، 
اأكرث  ن�ضجا  منها  ا�ضتفدت  ولكنني  ال���زواج،  وه��ي 

وكنت اأعي�س هذا احلب يف تون�س.
وعن �ضبب ف�ضل التجربة قالت �ضاندي: الرجال 
الرجل  اأحب  ال  واأن��ا  فيها،  مبال≠  بدرجة  غيورون 

الغيور لدرجة زائدة، الأن هذه الغرية تخنقني.

غربة نيوز
من  اإل��ي�����ض��ا  اللبنانية  امل��ط��رب��ة  معجبو  دخ���ل 
امل�ضريني والعراقيني يف تناف�س على موقع »الفي�س 
تد�ضني  خالل  من  بلديهما  لزيارة  لدعوتها  بوك« 
ال�ضت�ضافتها«.  »مليونية  م�ضمى  حت��ت  �ضفحات 
اإىل  اجلزائرية«  »ال�ضروق  �ضحيفة  ذهبت  وفيما 
القول باأن غرية املعجبني امل�ضريني بعد االإعالن عن 
زيارتها للجزائر يف 18 متوز )يوليو( املقبل الإحياء 
اإحدى احلفالت هي التي دفعتهم لتد�ضني ال�ضفحة 
قام  اأنه  ال�ضفحة  عن  امل�ضوؤول  اأكد  فقد  امل�ضرية; 
بتد�ضينها بعد اإعالن املطربة اللبنانية اأنها لن تقيم 
حفالت مب�ضر بالفرة املقبلة. وجاء قرار املطربة 
القائمة  يف  م�ضري  �ضباب  و�ضعها  اأن  بعد  اللبنانية 
معادية  اعتربت  لها  ت�ضريحات  ب�ضبب  ال�ضوداء 
للثورة، وتقدم املحامي امل�ضري نبيه الوح�س ببالغ 

يطالب فيه مبنعها من دخول م�ضر.

اإلي�ضا  معجبو  د�ضنها  التي  ال�ضفحة  وا�ضتطاعت 
عايزين  م�ضري  »مليون  عنوان  حتت  امل�ضريني  من 

اإلي�ضا تيجي م�ضر« جذب 2500 ع�ضو.
ميكنه  باأنه  عراقي  معجب  حت��دى  املقابل;  يف 
املوؤيدين  العراقيني  املعجبني  من  اأكرب  عدد  جذب 
لزيارتها للعراق، غري اأن هذه ال�ضفحة التي د�ضنها 
تيجي  اإلي�ضا  يريدون  عراقي  »مليون  عنوان  حتت 

العراق« مل جتذب �ضوى 30 ع�ضوا فقط.
وامتالأت ال�ضفحتان بتعليقات كتبها املعجبون من 
غري  بزيارتها،  الرحيب  حول  تدور  كلها  البلدين، 
اأن امل�ضريني هم الذين انفردوا بو�ضع �ضورة الإلي�ضا 

على خلفية علم م�ضر، وكاأن العلم ف�ضتانها.
وذكرت �ضحيفة »ال�ضروق اجلزائرية« اأن عددا 
اإىل ت�ضميم �ضفحة على  �ضارع  امل�ضري  ال�ضباب  من 
اإلي�ضا  الفي�س بوك، بعنوان »مليون م�ضري عاوزين 
للمغنية  بال�ضماح  فيها  يطالبون  م�ضر«  تيجي 

اللبنانية اإلي�ضا بدخول م�ضر، والغناء على اأر�ضها، 

جميلة  مهرجان  يف  ا�ضت�ضافتها  عن  االإع��الن  بعد 

اجلزائري قريبا.

واأ�ضافت ال�ضحيفة »من الوا�ضح اأن خرب اعتالء 

اإلي�ضا يف 18 من متوز )يوليو( املقبل م�ضرح جميلة 

اجلزائري، قد وقع على معجبي الفنانة اللبنانية 

دخ��ول  م��ن  حم��روم��ة  اأن��ه��ا  مب��وج��ب  كال�ضاعقة، 

ت�ضميم  اإىل  دفعهم  ما  اأر�ضها،  فوق  والغناء  م�ضر، 

�ضفحة على موقع التوا�ضل االجتماعي في�س بوك 

لها  لل�ضماح  امل�ضري  ال�ضعب  عطف  فيه  ي�ضتجدون 

بالغناء يف م�ضر«. وتابعت ال�ضحيفة »يبدو جليا اأن 

املتيمني باإلي�ضا، قد ت�ضلل اإىل قلوبهم نوع من الغرية 

ب�ضبب الزيارة املرتقبة لنجمتهم املف�ضلة للجزائر
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كان  عاما.  االربعني  يقارب  ما  منذ  اأرملة  اأنا 
لدّي  عاما،  ثالثني  زوج��ي  تويف  حينما  عمري 
ول��د وب��ن��ت، وب��ع��د اأن ت��ويف زوج���ي ت��ق��دم يل 
جميعا،  رف�ضتهم  لكنني  العر�ضان،  من  العديد 
بوظيفة  اأعمل  الأنني  للمال  بحاجة  ل�ضت  فاأنا 

مرموقة، وورثت عن زوجي مرياثا جيدا.
جيدة;  تربية  وربيتهما  ول��دّي  على  تعبت 
زوجها  م��ع  تعي�س  االآن  وه��ي  ت��زوج��ت  ابنتي 
واأطفالها يف دولة خليجية، اأما ابني فهو متزوج 

اأي�ضا ويعمل يف دولة اأوروبية.
يعمل  عمري،  من  رج��ال  بال�ضدفة  التقيت 
لظرويف  م�ضابهة  ظ��روف��ه  ج��ي��دة،  بوظيفة 
بل  ال  اأحببته،  بالعمر.  ويقاربني  ما،  حد  اإىل 
اأن ظننت  بعد  له  القلب  اأحببته كثريا، وخفق 
باأن م�ضاعري قد جتمدت، وباأن ال حب ميكن له 

اأن يحرك م�ضاعري واأنا يف هذا العمر!!
جاءين  باأنه  واأح�ض�ضت  الزواج،  علّي  عر�س 
يف وقت كنت بحاجة فيه اإىل كتف اأ�ضتند عليه 
بني  اأتعبتني  بهموم  واأرمي  العمر،  هذا  يف  واأنا 
اأحبني  ذات��ه..  بال�ضيء  ي�ضعر  كان  هو  يديه. 
ب�ضدق، مل يكن يريد �ضوى اأن نكمل ما تبقى من 
االآخر،  على  منا  كل  ي�ضتند  واأن  �ضوية،  عمرنا 

نحن  منها  حرمنا  رمب��ا  هانئة  اأوق��ات��ا  ونق�ضي 
االثنني عرب �ضنني م�ضت.

هناك  اإن  لهما  وقلت  ابنّي،  اأ�ضارح  اأن  قررت 
به،  مقتنعة  واأن��ن��ي  ال���زواج،  مني  طلب  رج��ال 
واأحلم اأن اأكمل معه ما تبقى من عمري. حينها 
فكرة  ب�ضدة  ورف�ضا  تقعد(،  ومل  الدنيا  )قامت 
اإيّل،  ي�ضغيا  مل  باالأمر،  يناق�ضاين  ومل  الزواج، 
اأو يحاوال االقتناع باأ�ضبابي، كان الرف�س فقط 

هو �ضيد املوقف.
اأكن  لهما حياتهما اخلا�ضة، ومل  ابناي االآن 
اأ�ضمع �ضوتهما �ضوى مرة يف كل �ضهر اأو �ضهرين، 
اأراهما  كنت  ال�ضيف  اإج��ازة  اأوق��ات  يف  وحتى 
متنح  ك��ان��ت  االأوق����ات  وب��اق��ي  ال��وق��ت،  لبع�س 
اخلا�ضة  االجتماعية  وااللتزامات  لالأ�ضدقاء 

بهما.
وفجاأة، وبعد م�ضارحتي لهما مبو�ضوع زواجي، 
اأ�ضبحا يت�ضالن بي ب�ضكل يومي، وي�ضغطان علّي 

ب�ضدة كي اأتراجع عن فكرة الزواج.
اأك��رب، فهل  اأن��ا االآن يف ح��رية كبرية وخ��وف 
هما يرف�ضان فكرة الزواج ب�ضبب خوفهما على 
من  انزعاجهما  ملجرد  اأم  ال�ضياع؟  من  امل��رياث 

فكرة زواج والدتهما؟
اأر�ضل هذه الر�ضالة خلويف من خطوة الزواج، 
اقرح  اأحبه  الذي  الرجل  عليها..  يرتب  وما 
علّي اأن اأتنازل عن كل املرياث البني، مقابل اأن 
اأ�ضع  اأن  من  كبري  بخوف  اأ�ضعر  لكنني  نتزوج، 
نف�ضي يف هذا االمتحان املرعب حتى ال اأكت�ضف 
اأبقى  فهل  امل��رياث.  ب�ضبب  كان  ابنّي  رف�س  باأن 
اأن�ضدم  اأن  على  ال��زواج،  هذا  واأرف�س  موهومة 

بواقع لن اأحتمل اأوجاعه من اأوالدي؟«.
�ضيدة  م��ن  و�ضلتني  حقيقية  ر�ضالة  ه��ذه 
ملعرفة راأيي يف ق�ضيتها. وال اأ�ضتطيع اأن اأخفي 
التي تعي�س االآن حالة  املراأة  تعاطفي مع هذه 
القارئات  اأي��دي  بني  اأ�ضعها  اأن  اآث��رت  ارتباك 

والقراء.
ال�ضوؤال:  يف  اأ�ضرككم  اأنذا  وها  ت�ضاألني،  اإنها 
فكرة  عن  تعدل  اأن  عليها  هل  تفعل..؟  م��اذا 
احلقيقي  احل��ب  بهذا  حتتفظ  اأن  اأم  ال���زواج؟ 
الوحدة  من  قا�ضية  �ضنني  بعد  وجدته  ال��ذي 
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غطاء من الراأ�س للقدمني:

تبدو متحايال ملن يراك نائما هكذاولكنك يف احلقيقه ويف اعماقك 
انك خجوول و�ضعيف . اأنت تف�ضل ان حتتفظ باأ�ضرارك . واذاكانت 
جتمل هموما كبرية وم�ضاكل فاأنت تف�ضل املعاناه على طلب امل�ضاعده . 

ال�ضك يف انكتتقلب كثريا اثناء النوم .

اال�ضتلقاء على اجلنب مع رفعاأحد الركبتني:
تتظاهر باالن�ضغال دائما . اليعجبك �ضÅ وتنتقد كل �ضÅ . ع�ضبريمبا 
يكون اال�ضم املرادف لك .ميكن اغ�ضابك ب�ضهوله كما انك تغ�ضب على 

ا�ضياء تافهه . احلياة المتثل لك �ضيئا . حاول ان ت�ضرخي

النوم اجلانبي:
تعتزم  امر  اي  يف  حليفك  هو  النجاح   . وقنوع   Çه��اد �ضخ�س  انت 
اال�ضخا�س   . وهدوءاأي�ضا  تفاين  بكل  تريده  ملا  وت�ضل   . به  القيام 
اليمنى  يدهم  ووا�ضعني  ومتمددين  االمي��ن  باجلانب  ينامون  الذين 

حتروؤ�ضهم يتمتعون باال�ضرخاء الداخلي والثقه

اال�ضتلقاء علىالظهر مع فرد اليدين والقدمني:
لك  ي�ضرح  بهذهالطريقه  نومك   . وحمبه  ح��رة  روح  م��ن  يالها 
�ضخ�ضيتك احلقيقيه . انت ان�ضان حمب وحر وم�ضرف اي�ضا . والحتب 
امل�ضاكل . حياتك هادئه وب�ضيطه . انت مرح ومزعج يف بع�س االحيان 
كثرياوالحتمل  نومك  يف  تتكلم   . حياتك  م��ايف  بكل  ت�ضتمع  ولكنك 

همالدنيا

النوم على البطن:
الطريقه  بهذه  النائمون   . قا�ضيهو�ضريرة  �ضخ�ضيه  على  ي��دل 
 . بالقوة  اطاعهاوامرهم  على  ويغ�ضبونهم  بالنا�س  مايتاأمرون  غالبا 

ديكتاتوري الت�ضرفات والتعرف معنى للنقا�س.

النوم على اجلنب مع جتميع االإطراف:
بهذه  ينامون  من  ت�ضف  قد  الكلمات  .ه��ذه  وغيور  اأحمقومغرور 
اليت�ضرفونبغباءرغم  حتى  م�ضايقتهم  النا�س  يتجنب   . الطريقه 

Åماحتمله من قلب عا�ضق اال ان احلماقه هي ال�ضباقه يف كل �ض

اال�ضتلقاء على الظهر مع كلتا اليدين خلف الراأ�س:
عبقريوذو رغبه جاحمهللتعليم . لديك افكار غريبه وغري معقوله 
يف بع�س االحيان ممايجعل ممن ي�ضتمعون اليهيتغا�ضون عنها ل�ضعوبه 
. تهتم بعائلتك ولكن م�ضكلتك احلقيقيه هيانك  لهذه االفكار  فهمهم 

من ال�ضعب ان حتب اي �ضخ�س . اي انك اختياري

 ?? ? ∂eوf á≤ن طريe ∂يت°üî°T ±ي∞ اعرc

ق °يòg áا ا’Ñ°Sو´ 

الأ�صا�صيات ال¨òائية
بقلم الدكتورة اإفلني عون

ت�����ض��ري ال��ن��ظ��ري��ة ال��غ��ذائ��ي��ة 
االإن�ضان  ج�ضم  اأن  اإىل  الغربية 
الغذائية  االأ�ضا�ضيات  من  يحتاج 
يتمتع  ك���ي  م��ك��ون��ات  ���ض��ب��ع  اإىل 
الن�ضويات  وه��ي  وحيوية  ب�ضحة 
الزيوت  وال��ده��ون/  والربوتينات 
واالأنزميات  والفيتامينات  واملعادن 

واملياه.
الن�ضويات  تت�ضمن  اجل�ضم.  لطاقة  االأ�ضا�ضي  امل�ضدر  اإنها  الن�ضويات: 
ال�ضكر  الب�ضيطة(  بال�ضكريات  االأحيان  اأغلب  يف  اإليها  )ي�ضار  الب�ضيطة 
امت�ضا�س  يتم  والفريكتوز.  امل��رك��ز  ال���ذرة  وع�ضري  والع�ضل  االأبي�س 
ال�ضكريات الب�ضيطة �ضريعًا يف ‹رى الدم مما قد يعطي دفعًا يف الطاقة، 
لكن غالبًا ما ي�ضتتبع هذا الدفع ب�«انهيار« يف الطاقة. ومع الوقت، ميكن اأن 
يوؤدي الطلب على االأن�ضولني- وهو الهورمون الذي ينظم توازن ال�ضكر يف 
الدم- اإىل اإ�ضعاف البنكريا�س. ويعرف عن االأن�ضولني اأي�ضًا اأنه »هورمون 
تخزين الدهون« لذلك فاإن ا�ضتهالك ال�ضكر، اأي احلاجة اإىل اإنتاج املزيد 
ال�ضكريات  فاإن  وهكذا،  بالبدانة.  مبا�ضر  ب�ضكل  مرتبط  االأن�ضولني،  من 

الب�ضيطة املعاجلة هي ال�ضبب وراء ال�ضمنة الزائدة وهي اأم امل�ضائب!
اأما الن�ضويات املركبة، فموجودة يف احلبوب الكاملة واخل�ضروات. يتم 
امت�ضا�ضها ببطء يف ‹رى الدم، فتمنح بالتايل اجل�ضم طاقة ثابتة وال 
ت�ضغط على البنكريا�س طلبًا الإنتاج االأن�ضولني ب�ضكل فوري. وهكذا، فاإن 

الن�ضويات املركبة هي العن�ضر االإيجابي وحالل م�ضاكل ال�ضمنة!
الربوتينات: ت�ضكل املكّون ال�ضلب االأ�ضا�ضي للع�ضالت واالأع�ضاء والغدد 
�ضرورية  فالربوتينات  وال�ضعر.  واالأظافر  والب�ضرة  واالأ�ضنان  والعظام 
لبناء اأن�ضجة اجل�ضم باأكملها واإ�ضالحها. وهي تتاألف من اثنني وع�ضرين 
ت�ضعة من هذه  االأمينية. وتعترب  االأحما�س  ا�ضم  بناء يطلق عليها  كتلة 
االأحما�س االأمينية »�ضرورية« الأن اجل�ضم ال ي�ضتطيع اإنتاجها. وتاليًا، ال 

بد من امت�ضا�ضها من االأطعمة. 
متتلك الربوتينات احليوانية االأحما�س االأمينية االأ�ضا�ضية كلها. اإال 
احليوانات  هذه  اإطعام  كيفية  حول  املثار  الكبري  اجلدل  جانب  اإىل  اأنه 
من  الفائ�س  يت�ضبب  قد  وال�ضتريويدات،  احليوية  امل�ضادات  التجارية 
تناول  ق��ررت  ف��اإن  ال�ضحية.  امل�ضاكل  ببع�س  احليوانية  الربوتينات 
اإطعامها  يتم  التي  الع�ضوية  احليوانات  اختاري  احليوانية،  الربوتينات 
الع�ضب ح�ضرًا. اأما خيارك االأف�ضل فيكون )على التوايل( ال�ضمك و�ضدر 

الدجاج واللحم الهرب ب�ضع مرات يف االأ�ضبوع.
االأمينية  االأح��م��ا���س  م��ن  خمتلفة  توليفات  النباتية  للربوتينات 
فتعترب  والبذور(  احلبوب  )مثل  توليفها  لدى  البع�س  بع�ضها  تكمل  التي 

بروتينات »كاملة«. 
الذي  الغ�ضاء  يف  اأ�ضا�ضية  بنيوية  كمكونات  تعمل  والزيوت:  الدهون 
يحيط بريليونات اخلاليا املوجودة يف اجل�ضم. وهي م�ضدر مهم للطاقة 
عليها.  واملحافظة  ال�ضحية  اخلاليا  بناء  يف  اأ�ضا�ضية  بوظائف  وت�ضطلع 

تق�ضم الدهون والزيوت اإىل ق�ضمني اأ�ضا�ضيني:
احليوانية.  املنتجات  يف  باأغلبها  م��وج��ودة  وه��ي  امل�ضبعة  ال��ده��ون 
تلت�ضق هذه الدهون مع بع�ضها البع�س وتركز داخل اخلاليا واالأع�ضاء 
الدهون  تكتل  يت�ضبب  قد  تناولها،  يف  االإف��راط  حال  ويف  وال�ضرايني. 
القلب واالأوعية  اأمرا�س  ال�ضحية مثل  امل�ضاكل  بالعديد من  امل�ضبعة هذا 

الدموية.
والبذور  املك�ضرات  يف  اأغلبها  يف  فموجودة  امل�ضبعة  غري  الدهون  اأم��ا 
دهون  هي  الدهون  ه��ذه  اأن  اإال  والزيتون(.  ال��ذرة  )مثل  واخل�ضروات 
باالت�ضال  اخلاليا  غ�ضاء  داخل  للجزيئات  ت�ضمح  فهي  اجل�ضم.  يف  �ضائلة 
املتمثلة  االأ�ضا�ضية  وظائفها  اأدائها  لدى  البع�س  بع�ضها  عن  واالنف�ضال 
الدهون  تناول  يف  االإفراط  لكن  النقل.  ووظائف  الكيميائية  بالوظائف 

غري امل�ضبعة قد يت�ضبب اأي�ضًا بامل�ضاكل ال�ضحية.

(¢ùيæيZ) ÜبواCعلى ا áيæي£°ùلa ¢ûق áيæي°U
اجتهدت ثالث �ضيدات من قريتي �ضلواد واملغري يف رام اهلل على مدار عامني

وانتهني قبل اأيام من �ضنع  �ضينية ق�س �ضخمة يف حماولة لدخول مو�ضوعة 
القيا�ضية. <غيني�س> لالأرقام 

ال�ضيدات  اإحدى  وهي  حامد،  روز  للراث  <العاثور>  موؤ�ض�ضة  مديرة  وقالت 
�ضينية  <اأ�ضخم  هي  ال�ضينية  اإن  ل�>وفا>  امل�ضروع،  ومديرة  الفكرة  �ضاحبات 

ق�س فل�ضطينية حتى االآن، فاأبعادها بلغت خم�س اأمتار>.
<اأم �ضفيق> وابنتها ب�ضيطة  اأبو �ضقرة  الثالثة )ر�ضيلة  الن�ضاء  اأم�ضت  وقد 
ال�ضينية،  �ضنع  يف  اجلاري  العام  من  االأوىل  وال�ضهور  املا�ضي  العام  حامد(  وروز 
رغم توقفهن ب�ضعة �ضهور خالل العام املا�ضي الأ�ضباب مادية، لكنهن عاودن العمل 

واأمتمن عمل ال�ضينية.  
مبو�ضوعة  ال�ضينية  ت�ضجيل  يف  حلمهن  حتقيق  ورفيقاتها  حامد  وتنتظر 
<غيني�س> كاأكرب �ضينية ق�س، وتقول حامد اإن فكرة ال�ضينية <انبثقت نتيجة 

رغبة يف جت�ضيد الراث الفل�ضطيني>.
وقالت حامد اإن الن�ضوة عملن بجهد كبري ووقت طويل الإجناز ال�ضينية حتى 
تعر�س يف مهرجان تراثي تنوي موؤ�ض�ضة <العاثور> اإقامته يف �ضهر متوز املقبل.

اأمل كبري باأن تعر�س ال�ضينية يف مقر املقاطعة برام  يحدو حامد ورفيقاتها 
اهلل بح�ضور ر�ضمي و�ضعبي، وتباع ال�ضينية ويتم التربع بريعها ل�ضالح االأ�ضرى 
وم�ضروع  املهرجان  دعم  اإىل  واملواطنني،  االأعمال  رجال  ودعت  الفل�ضطينيني. 

ال�ضينية، التي ” اجنازها بجهود ذاتية.



مدنية  دولة  اEقامة  يف  العرب  ف�صل  وراء  الدين  اأدجلة  اأدوني�س: 
واملفكر  ال�ضاعر  �ضمت  يطل  مل     
ماتعي�ضه  ح��ي��ال  اأدون��ي�����س  ال��ع��رب��ي 
فبعد  ح���راك،  م��ن  العربية  املنطقة 
من  الكثري  اأطلقها  عديدة  ت�ضاوؤالت 
عن  بحثا  ال��ع��رب  واملثقفني  االأدب���اء 
العربية  مثقفي  كبار  ل��دى  اجوبتها 
العربي  واملفكر  ال�ضاعر  �ضوت  ج��اء 
جتاه  موقفه  ع��ن  مف�ضحا  اأدون��ي�����س 
وروؤيته  العربية  املنطقة  يف  مايحدث 
العربي  ال�����ض��اأن  تفا�ضيل  م��ن  للكثري 
�ضعوبا وموؤ�ض�ضات عرب حديث اأدىل به 
لقناة العربية خالل ا�ضت�ضافته �ضمن 
االإع��الم��ي  برفقة  »رواف����د«  ب��رن��ام��ج 
اأحمد علي الزين، وقد تابعت الوكالة 

‹ريات ماجاء يف هذه اال�ضت�ضافة.
حركة مترد �ضبابية

انطلق ادوني�س يف حديثه عن ماهية 
العربية  املنطقة  يف  مايحدث  ت�ضمية 
ت�ضميته  اىل  اأميل  ق��ال«  حيث  راهنا 
بحركة مترد �ضبابية يف و�ضع متردي 
واإمنا  فقط  نظريا  لي�س  التمرد  وهذا 
اأي�ضا، مترد نظري وعملي  هو ج�ضدي 
يف اآن واهم �ضيء فيه كما يبدو يل انه 
ال�ضرق  وال  الغرب  يف  ال  له  من��وذج  ال 
ح�ضور  هي  ب��روزا  االأك��رث  والظاهرة 
مهم  �ضيء  هذا  وم�ضر  تون�س  يف  املراأة 

جدا و جديد يف احلياة العربية«
م�ضطلح  كان  اذا  فيما  راأي��ه  وحول 
احلركة  تاأطري  اىل  يف�ضي   ) مترد   (
اأدوني�س:  قال  للمتظاهرين  ال�ضبابية 
تلقائية  ح��رك��ة  مب��ع��ن��ى  مت���رد  ه���و 
م�ضّبق،  نظري  اإطار  لها  لي�س  مفاجئة 
لو �ضميتها ثورة فهي ت�ضتدعي نظرية 
م�ضبقة والتحوالت ت�ضتدعي الظروف 
ندرج  ان  الن�ضتطيع  واأظن  املو�ضوعية 
ماحدث ال يف التحوالت وال يف الثورات 
مفاجئة  تلقائية  حركة  هي  واذن   ،
وغري متوقعة، واأف�ضل ت�ضميتها حركة 

مترد.
الثابت  ط���روح���ات  م���ن  وق��ري��ب��ا 
ان  حديثه  يف  ادوني�س  يرى  واملتحول 
على  االنتفا�س  بداية  هو  مايحدث 
ان  ب�ضرورة  يعتقد  اأنه  م�ضيفا  الثابت 
ملرحلة  ننتقل  لكي  ما�ضيحدث  نتابع 
اىل  ي�ضتند  ال��ت��ح��ول  الن  ال��ت��ح��ول 
حتولت  املجتمع  يف  جديدة  موؤ�ض�ضات 

هي اأي�ضا.
مفاجاأة

ومل يoخف اأدوني�س اأنه فوجيء مبا 
معربا  العربية  ال�ضاحة  على  يحدث 
�ضعيد الأنني  اأنا   « بالقول  �ضعادته  عن 
اكرث  ال�ضابق  يف  كنت  فقد   ، فوجئت 
انتظر  اك��ن  مل  الأن��ن��ي  للت�ضاوؤم  ميال 
التاريخ  الأن  �ضعيد  وان��ا  اطالقا  ه��ذا 
كذب املوقف حتى ولو كان يخ�ضني اأنا 

�ضخ�ضيا »
وع����ّرج ادون��ي�����س يف ح��دي��ث��ه عما 
بقوله:  مظاهرات  من  �ضورية  ت�ضهده 
م��اي��ج��ري يف ���ض��وري��ة ه��و ج���زء مما 
فالبالد  العربية،  ال��ب��الد  يف  يجري 
 ، امل�ضتطرقة  االأواين  مثل  العربية 
يت�ضرب  عربي  بلد  اأي  يف  مايحدث 
هناك  نعم   ، اخرى  عربية  بلدان  اىل 
بع�س الفروقات العائدة اىل اختالف 
الركيب االجتماعي يف العنا�ضر التي 
التي  االيديلوجية  يف  البالد،  تكون 
راأيي  التي هي يف  ، ويف �ضوريا  حتكمها 
تقدما  اك��رث  االجتماعي  بن�ضيجها 
اخرى  بلدان  يف  اجتماعية  ن�ضج  من 
لكن  واجتماعية  تاريخية  ال�ضباب 
اأظن هي هي االأكرث خطرا الأنه ممكن 

ان تتحول اىل حرب اأهلية يف �ضورية
اأك��رث  �ضيكون  ���ض��وري��ة  يف  ال��و���ض��ع 

�ضعوبة
احل��رب  ب��دع��وى  اقتناعه  وح���ول 
النظم  ب��ع�����س  ب��ه��ا  ت���ل���ّوح  االأه��ل��ي��ة 
لوجودها  البديل  ان  قائلة  العربية 

رد  االأه��ل��ي��ة  احل���رب  او  التطرف  ه��و 
االإ�ضالح  و�ضرورة  الف�ضاد  ادوني�س: 
هذه م�ضالة عامة يف البلدان العربية 
بذلك  تعرف  االأنظمة  وبع�س  كلها 
االجتماعي  الركيب  لكن  نف�ضها  هي 
 ، بعمق  ندر�ضه  ان  يجب  بلد  ك��ل  يف 
وا�ضطة  هي  �ضورية  ثم  اليه  وننتبه 
ال�ضعودية  االردن  العراق  تركيا  عقد 
يف  .ال��و���ض��ع  ال��غ��رب  ا�ضرائيل  لبنان 
�ضورية �ضيكون اأكرث �ضعوبة من اأي بلد 
مبعنى �ضيكون النظام ا�ضد �ضرا�ضة من 
اأي نظام اآخر يف القمع و�ضيكون التمرد 
على هذا النظام ا�ضد �ضرا�ضة اأي�ضا من 
البلدان  يف  �ضهدناها  التي  التمردات 

االأخرى
بقدرة  يعتقد  ك��ان  اذا  م��ا  وح���ول 
النظام العربي على احداث ا�ضالحات 
فقدانه  اىل  ت����وؤدي  ق��د  وت��غ��ي��ريات 
ميكن  ه��ذا  ادون��ي�����س:  ق��ال  ال�ضلطة 
اأح��زاب  حتكمها  ال  التي  البلدان  يف 
لكن  م�ضر  ليبيا  اليمن  مثل  عقائدية 
عقائدي  حزب  يحكمه  ك�ضورية  بلد 
يكون  ان  ب��ه  يفر�س  �ضنة   40 منذ 
نف�ضه  ي��راج��ع  ل��ك��ي  �ضجاعة  ل��دي��ه 
ويراجع  ثانيا  اأخطاءه  ويراجع  اأوال 
اإذا  نف�ضه،  اأن يجدد  ثالثا يعني  اآراءه 
ال�ضجاعة يف جتديد  لديه هذه  كانت 
نف�ضه ميكن ان تكون لديه �ضجاعة يف 

االإ�ضالحات اجلذرية .
حديثه  يف  اأدون��ي�����س  ي��ت��ف��ق  ومل 
مب��ق��ارن��ة م��اح��دث م��ن ت��غ��ي��ريات يف 
انهيار  اىل  ادت  ال�ضوفيتي  االحت���اد 
بلدان  يف  يحدث  مبا  كاملة  املنظومة 
االأم��ر  اإن  قائال  �ضوريا  مثل  عربية 

يختلف بني البلدين.
اختبار

مانعا  لي�ضت  االيدلوجية  ان  وراأى 
البد  ق��ال:  حيث  التغيري  اج���راء  يف 
هذا  يتم  حتى  عظيمة  �ضجاعة  من 
لكن ميكن ان يتم مبثل هذه ال�ضجاعة 
اذا  ال��ق��ادة  بجميع  م��اي��ج��در  وه���ذا 
ان��ه��م ق���ادة بلدان  ي��ع��ت��ق��دون  ك��ان��وا 
ال  جديد  ‹تمع  لبناء  اآت��ون  وانهم 
�ضركة ا�ضتثمارية، اذا كانوا يعتقدون 
لديهم  تكون  ان  املفر�س  فمن  ذل��ك 
وعلى  اآرائهم  مراجعة  على  ال�ضجاعة 
ممار�ضة  وعلى  اأخطائهم  من  التخل�س 
االإ�ضالح اجلذري ال�ضامل باملعنى الذي 

ت�ضري اليه، هذا اختبار.
روؤى  من  الأدوني�س  ما  على  وع��ودا 
يف  ت�ضطريها  ع��ل��ى  داأب  وت�����ض��ورات 
موؤلفاته وتخ�ضي�ضا مايتعلق بالراجع 
ال�ضدد:  هذا  يف  ادوني�س  قال  العربي 
ال احد يختلف يف اأننا مل ن�ضتطع نحن 
العرب ان نبني دولة باملعنى القانوين 
امل��ع��رف عليه  احل��ق��وق��ي االإن�����ض��اين 
مدين  و‹تمع  مدنية  دول��ة  كونيا، 
من  احد  يطرح  مل  لكن  قرنا   15 منذ 
والدولة  ال�ضيا�ضة  علم  يف  املخت�ضني 
ملاذا  ال�ضبب  حول  �ضوؤال  اأي  واملجتمع 
اأنتج ح�ضارة كربى ومع  �ضعب كالعرب 
ذلك مل ي�ضتطع ان يبني ‹تمعا مدنيا 

اأو دولة مدنية ؟
ادجلة الدين هي ال�ضبب

للدين  ي��ك��ون  اأن  ادون��ي�����س  ون��ف��ى 
حيث  بذلك  عالقة  امل��ج��رد  بو�ضفه 
ل�ضت   ، ذات��ه  بحد  الدين  لي�س   : قال 
بني  كعالقة  ذات���ه  بحد  ال��دي��ن  �ضد 
كيانية  حاجة  الدين  والغيب،  الفرد 
الدين  ادجل���ة  لكن  حت��رم  ان  يجب 
اأداة  وا�ضتغالله �ضيا�ضيا وحتويله اىل 
ال�ضيا�ضي اظن  ال�ضراع االجتماعي  يف 

هو وراء ذلك.
ك������ل اي����دل����وج����ي����ة ه������ي ن��ف��ي 

للدميقراطية
يتمثل  احل��ل  اأن  اأدون��ي�����س  وي���رى 
كروؤية  ال��دي��ن  ب��ني  الكامل  بالف�ضل 

او  وامل��ج��ت��م��ع  �ضيا�ضية  اأي��دل��وج��ي��ة 
يكون  ان  يجب  -م�ضيفا-  ال��دول��ة، 
الفرد  ب��ني  العالقة  لتنظيم  ال��دي��ن 
املجتمع  لكن  واهلل  الفرد  بني  والغيب 
لالن�ضان  فهو  للمواطنة  فهو  كمجتمع 
وي�ضوده القانون، دينه القانون ولي�س 
اىل  نتو�ضل  مل  اذا  كموحى،  ال��دي��ن 
نبني  ان  املمكن  من  اننا  اعتقد  هذا ال 
، كل ايدبلوجية هي نفي  دميقراطية 
ايا  ايديدلوجية  كل  للدميقراطية 
الدينية  بااليدلوجية  فكيف  كانت 
تنفي  الدينية  االي��دل��وج��ي��ة  يعني 
م�ضتوى  م�ضتويني  على  الدميقراطية 
على   ، امياين  وم�ضتوى  �ضيا�ضي  نظري 
امل�ضتوى االإمياين االخر لي�س موجودا 
 ، المي��ك��ن  ف����اإذن  ك��اف��را  بو�ضفه  اال 
املهيمنة  هي  الدينية  الروؤية  مادامت 
وكثقافة  كموؤ�ض�ضات  املجتمع  على 
نتو�ضل  ان  الميكن  وت�ضريع  وكقانون 
اىل دميقراطية وال اىل بناء ‹تمع 
جنابهه  الذي  التحدي  هو  هذا  مدين 

يف هذا القرن.
اختبار

النظام  ان  يعتقد  كان  اذا  ما  حول 
الفكرة  مغادرة  من  �ضيتمكن  �ضوريا  يف 
ت�ضاعف  ق��د  كايدلوجية  البعثية 
يفر�س  ه��ذا  ادوني�س:  ق��ال  اخل��وف 
اذا كان فعال يريد بناء ‹تمع يحدث 
عربي  لعامل  ويوؤ�ض�س  جديدة  نه�ضة 
اأخر ، لكن هذه فر�ضية ، اذا مل يفعل 

ذلك ففي االأخري �ضيجرفه التيار .
مايحدث  اأدوني�س:اعترب  واأ�ضاف 
القائم  للنظام  اختبار  هو  �ضوريا  يف 
وال�ضعب  للنا�س  اختبار  هو  مما  اأك��رث 
ولبنيتها  للدولة  اختبار  واملثقفني، 
وال�ضيا�ضية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ول��روؤي��ت��ه��ا 
اأن  م�ضتوى  يف  ه��ي  ه��ل  واالإن�����ض��ان��ي��ة 

تتغري اأم ال؟
بحاجة  االأم��ر  اأن  اأدوني�س  وعلق 
و�ضفه حيث قال:  ل�ضجاعة على حد 
نحتاج اىل �ضجاعة الن احلزب مركب 
من اآراء خمتلفة وتباينات وتناق�ضات 
ه��ن��اك ف��ئ��ات م�����ض��ت��ف��ي��دة والت��ري��د 
عندهم  اأ���ض��خ��ا���س  وه��ن��اك  ت��غ��ي��ريا 
ويوؤمنون  واجتماعية  تاريخية  روؤية 
االأ�ضد  والرئي�س  التغيري،  ب�ضرورة 
نف�ضه قال ذلك يف خطابه وقال اأكرث 
اذ قال اذا مل ن�ضلح فنحن �ضائرون اىل 

اخلراب.
يف  التاأخر  هناك  ان  اأدوني�س  وراأى 
يف  تناق�ضات  وج��ود  على  دليل  ذل��ك 

النظام و�ضراعات داخلية.
اخلوف من االآخر

وبخ�ضو�س املخاوف من وقوع حرب 
فيها  العلويني  يكون  �ضورية  يف  اأهلية 
اإرث  على  مبنية  فعل  ل���ردة  �ضحية 
وغريها  حماة  بحادثة  يتمثل   Ëقد
ماهو  ن�ضحح  ان  يجب   : اأدوني�س  قال 
�ضائع قد يكون بع�س القادة املتنفذين 
لكن  العلوية  الطائفة  من  �ضوريا  يف 
هذا اليعني اطالقا ان النظام طائفي، 
والدليل ان الطائفة العلوية كطائفة 
ال  وم�ضطهدة،  مظلومة  طائفة  ه��ي 
االإف���راد  معظم   ، ك��اأف��راد  وامن��ا  ككل 
وطالبوا  الديكتاتوية  ناه�ضوا  الذين 
باحلريات كانوا من الطائفة العلوية، 
الذين   ، االخرين  االآخ��ر-  من  اخلوف 

ويوجهوها  االأمور  يعقدوا  ان  يريدون 
ان  من  اأهلية  طائفية  ح��رب  باجتاه 
الإحداث  االأ�ضاليب  خمتلف  يخرعوا 

مناñ يوؤدي ملثل هذه الفتنة.
تظاهرة  اىل  ان�����ض��م  ان  اق��ب��ل  ال 

�ضيا�ضية تخرج من اجلامع
اأن تنتج هذه  وحل مربر خوفه من 
الثورات بديال ي�ضتثمره املوؤدلج الديني 
قائال:هذا  راأي���ه  ع��ن  ادون��ي�����س  ع��رب 
خوف مبني على �ضيئني، ال�ضيء االأول 
املعار�ضة  م�ضاألة  يف  العنف  اإدخال  هو 
وانا من القائلني حتى اذا كان النظام 
املعار�ضة  ت��ك��ون  ان  الي��ج��وز  عنيفا 
بلغته  تتكلم  االأخ��ري  يف  الأن��ه  عنيفة 
وت�ضبح جزءا منه ، هذا اأوال وثانيا يف 
املعار�ضة حتى  اخلطاب فمثال خطاب 
بناء  مايعيق  اىل  اب��دا  الي�ضري  االآن 
املجتمع املدين وهو التدخل الديني يف 
ال�ضيا�ضي، الي�ضري وال مرة اىل وجوب 
ف�ضل الدين عن الدولة ، واذن م�ضكلة 
ان  اليجوز  املعار�ضة  وم�ضكلة  املثقف 
تكون حم�ضورة يف ‹رد تغيري النظام 
تغري  وان  ابعد  اىل  تذهب  ان  يجب 
بنية املجتمع وموؤ�ض�ضاته تغريا كامال، 
يعني ال ا�ضتطيع مثال ان اقبل اطالقا 
ان ان�ضم اىل تظاهرة �ضيا�ضية تخرج 
من اجلامع، لكن ال ا�ضتطيع باملقابل ان 
اقبل اأن تقابل هذه التظاهرة بالعنف 

والقتل، هذا ماأزق.
م�ضر وتون�س منوذجان رائعان

انطالق  مغزى  ع��ن  �ضوؤاله  وح��ول 
امل�ضاجد  ومن  اجلمعة  يوم  املظاهرات 
حت��دي��دا ق���ال اأدون��ي�����س : ه���ذه من 
ملعار�ضة  اليجوز  املعار�ضة،  اأخ��ط��اء 
جديد  ‹تمع  بناء  تريد  حقيقية 
من  ت���خ���رج  ان  اال  ج���دي���دة  ب��ق��ي��م 
الكرثة  اإن  م�ضيفا  العامة،  ال�ضاحات 
با�ضم  امل�ضجد  م��ن  تخرج  ال�ضاحقة 
مطالب �ضيا�ضية .ومت�ضائال ملاذا نخرج 
من اجلامع ملاذا ال نخرج من الكني�ضة، 
العامة  ال�ضاحات  اىل  ن��اأت��ي  ال  مل��اذا 
ال�ضاحة  البلد،  �ضاحة  م��ن  ون��خ��رج 
رمز  اجلامع  لكن  لل�ضعب،  م�ضرك  رمز 

خا�س.
واأ����ض���اف ادون��ي�����س: اخل����روج من 
باملعنى  اال  يفهم  ان  الميكن  اجلامع 
ال�ضيا�ضي وهذا املعنى ال�ضيا�ضي الميكن 
ان يفهم اال باملعنى الديني ، يجب ان 
ك�ضعب  الكامل  امل��دين  باملعنى  نخرج 
مب�ضر،  التحرير  ميدان  مثل   ، كامل 
وين�ضم  ال�ضالة  م��ن  يخرج  ان  ميكن 
اىل هذه ال�ضاحات ، مب�ضر منوذج رائع 

وبتون�س اأي�ضا.
يجب اإحداث القطيعة

وفيما يتعلق بدور املثقف العربي يف 
ادوني�س:  قال  الراهنة  الظروف  ظل 
ي��ج��ب دع���م ه���ذا ال��ت��م��رد الن ه��ذه 
لو خرج من  – حتى  ظاهرة تاريخية 
ولكن  معه  التعاون  ويجب  امل�ضجد- 
�ضمن احلدود التي اأ�ضرت اليها و�ضمن 
ال�ضياق اجلديد الذي يجب ان يوؤ�ض�س 
له، يجب اخلروج من ال�ضياق التقليدي 
القدË الذي �ضاد البالد العربية منذ 
واال   ، منه  اخل���روج  يجب  ق��رن��ا،   15
الميكن اال الدخول فيه من جديد كاأننا 
ندور يف حلقة مفرغة ، ومايوؤكد ذلك 
هو ان العرب منذ 50 �ضنة على االأقل 
وبالتقدم  وباالإ�ضالح  بالثورة  ينادون 
وبالتحرر من اال�ضتعمار ونتيجة ال� 50 
 ، امل�ضتويات  جميع  على  الكوارث  �ضنة 
با�ضم الوحدة متزقنا ، وبا�ضم احلرية 
وبا�ضم  �ضجون  اىل  بلداننا  حتولت 
فقراء  �ضرنا  والعروبة  اال�ضراكية 
على  فعلناه  م��ا  ان  ل�ضبب  وم�ضردين 
مدى ال� 5 �ضنة املا�ضية بقي يف ال�ضياق 
اإحداث  التقليدي القدË واالآن يجب 

القطيعة.
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حيفا  اEىل  عائد  رواية:  كنفاÊ" من  " Z�صان 
من رواية: عائد اإىل حيفا

اإىل  ���س  و�ضل«�ضعيد  »ح��ني 
اإليها  ق��ادم��ا  ح��ي��ف��ا،  م�����ض��ارف 
القد�س،  طريق  عن  ب�ضيارته 
ل�ضانه،  ربط  ما  �ضيئا  اأن  اأح�س 
باالأ�ضى  و�ضعر  ال�ضمت،  فالتزم 
الداخل.وللحظة  من  يت�ضلقه 
واحدة راودته فكرة اأن يرجع، 
ودون اأن ينظر اإليها كان يعرف 
ال�ضامت،  بالبكاء  اآخ��ذة  اأنها 
البحر،  ���ض��وت  ج���اء  وف���ج���اأة 
متاما كما كان. كال،مل تعد اإليه 
الذاكرة �ضيئا ف�ضيئا. بل انهالت 
يت�ضاقط  كما  راأ�ضه،  داخ��ل  يف 
ويراكم  احل��ج��ارة  م��ن  ج���دار 

بع�ضه فوق بع�س. لقد جاءت االأمور واالأحداث فجاأة، واأخذت تت�ضاقط فوق 
بع�ضها ومتالأ ج�ضده. وقال لنف�ضه اأن«�ضفية«زوجته، حت�س ال�ضيء ذاته، واأنها 

لذلك تبكي .
كانت  كفت،  هي  وال  الكالم،  عن  يكف  مل  ال�ضباح  يف  اهلل  رام  غادر  اأن  منذ 
فقد  يطاق،  ال  احلر  وك��ان  �ضيارته،  زج��اج  عرب  نظرة  حتت  تت�ضرب  احلقول 
اأح�س بجبهته تلتهب، متاما كما االإ�ضفلت ي�ضتعل حتت عجالت �ضيارته، وفوقه 
كانت ال�ضم�س، �ضم�س حزيران الرهيب، ت�ضب قار غ�ضبها على االأر�س ، طوال 
الطريق كان يتكلم ويتكلم ويتكلم، حتدث اإىل زوجته عن كل �ضيء، عن احلرب 
وعن الهزمية وعن بوابة مندلبوم التي هدمتها اجلرارات. وعن العدو الذي 
و�ضل اإىل النهر والقناة وم�ضارف دم�ضق خالل �ضاعات. وعن وقف اإطالق النار 
يف  الذي  العم  وابن  التجول،  ومنع  واالأث��اث،  لالأ�ضياء  اجلنود  ونهب  والراديو 
الكويت ياأكله القلق، واجلار الذي مل اأغرا�ضه وهرب، واجلنود الثالثة الذين 
قاتلوا وحدهم يومني على تله تقع قرب م�ضت�ضفى اأوغ�ضتا فكتوريا، والرجال 
الذين خلعوا بزاتهم وقاتلوا يف �ضوارع القد�س، والفالح الذي اأعدموه حلظة 
راأوه قرب اأكرب فنادق رام اهلل. وحتدثت زوجته عن اأمور كثرية اأخرى، طوال 
الطريق مل يكفا عن احلديث. واالآن، حني و�ضال اإىل مدخل حيفا، �ضمتا معا، 
واكت�ضفا يف تلك اللحظة اأنهما مل يتحدثا حرفا واحدا عن االأمر الذي جاءا 

من اأجله!
هذه هي حيفا اإذن، بعد ع�ضرين �ضنة.ظهر يوم الثالثني من حزيران 1967، 
كانت �ضيارة«الفيات«الرماية التي حتمل رقما اردنيا اأبي�س ت�ضق طريقها نحو 
ال�ضمال، عرب املرج الذي كان ا�ضمه مرج بن عامر قبل ع�ضرين �ضنة، وتت�ضلق 
اإىل  ال�ضارع ودخل  ال�ضاحلي نحو مدخل حيفا اجلنوبي. وحني عرب  الطريق 
الطريق الرئي�ضي انهارت اجلدار كله، و�ضاعت الطريق وراء �ضتار من الدموع، 

ووجد نف�ضه يقول لزوجته �ضفية
هذه هي حيفا يا �ضفية«!

واأح�س املقود ثقيال بني قب�ضتيه اللتني اأخذتا تن�ضحان العرق اأكرث من ذي 
قبل، وخطر له اأن يقول لزوجته

»اإنني اأعرفها، حيفا هذه، ولكنها تنكرين« .. ولكنه غري راأيه، فقبل قليل 
فقط كانت فكرة قد خطرت له وقالها لزوجته،

�ضتفتح  مندلبوم  بوابة  اأن  اأت�ضور  كنت  �ضنة  ع�ضرين  ط��وال  ؟  اأتعرفني 
االأخرى. مل  الناحية  �ضتفتح من  اأنها  اأت�ضور  اأبدا مل  اأبدا  …ولكن  يوم  ذات 
يكن ذلك يخطر يل على بال، ولذلك فحني فتحوها هم بدا يل االأمر مرعبا 
اأن كل  لك  لو قلت  اأكون ‹نونا  … قد  مهينا متاما  و�ضخيفا واىل حد كبري 
االأبواب يجب اال تفتح اال من جهة واحدة، واإنها اإذا فتحت من اجلهة االأخرى 

فيجب اعتبارها مغلقة ال تزال، ولكن تلك هي احلقيقة.
التحديق  اإىل  من�ضرمة  كانت  ت�ضمع،  تكن  مل  اأنها  اإال  زوجته،  اإىل  والتفت 
نحو الطريق : تارة اإىل اليمني حيث كانت املزارع متتد على مدى الب�ضر وتارة 
اإىل الي�ضار حيث كان البحر، الذي ظل بعيدا اأكرث من ع�ضرين �ضنة، يهدر على 

القرب. وقالت فجاءة
»مل اأكن اأت�ضور اأبدا اأنني �ضاأراها مرة اأخرى«

وقال
»اأنت ال ترينها، اإنهم يرونها لك«

وعندها فقدت اأع�ضابها، كان ذلك يحدث للمرة االأوىل. و�ضاحت فجاءة
واأمور  والروؤيا  االأبواب  النهار؟  التي مل تكف عنها طوال  الفل�ضفة  ما هذه 

اأخرى، ماذا حدث لك؟«
ماذا حدث يل؟

قالها لنف�ضه وهو يرجتف، ولكنه حتكم باأع�ضابه وعاد يقول لها بهدوء
لقد فتحوا احلدود فور اأن اأنهوا االحتالل فجاأة وفورا، مل يحدث ذلك يف اأي 
حرب يف التاريخ، اأتعرفني ال�ضيء الفاجع الذي حدث يف ني�ضان 1948، واالآن، 
بعد ملاذا؟ ل�ضواد عينيك وعيني؟. ال. ذلك جزء من احلرب. اإنهم يقولون لنا: 
تف�ضلوا انظروا كيف اأننا اأح�ضن منكم واأكرث رقيا. عليكم اأن تقبلوا اأن تكونوا 
خدما لنا، معجبني بنا… ولكن راأيت بنف�ضك : مل يتغري �ضيء … كان بو�ضعنا 

اأن جنعلها اأح�ضن بكثري
اإذن ملاذا اأتيت ؟

ونظر اإليها بحنق، ف�ضمتت
اأن يذهب، فطوال ع�ضرين  له  التي قالت  كانت تعرف، فلماذا ت�ضاأل؟ وهي 
يندفع  كما  املا�ضي  ينبثق  ثم  �ضنة  ع�ضرين  ذلك،  عن  احلديث  جتنبت  �ضنة 

الربكان!
تزال  ما  احلرب  رائحة  كانت  حيفا  �ضوارع  و�ضط  �ضيارته  يقود  كان  وحني 
قا�ضية  ال��وج��وه  له  وب��دت  وم�ضتفزة،  ومثرية  غام�ضة  م��ا،  ب�ضورة  هناك، 
باأن  ي�ضعر  اأن  دون  �ضيارته يف حيفا  ي�ضوق  اأنه  اكت�ضف  قليل  وبعد  ووح�ضية، 
مفرق،  وراء  ومفرقا  حجرا  حجرا  يعرفها  كان  تغري.  قد  ال�ضوارع  يف  �ضيئا 
اإنه يعرفها  فلطاملا �ضق تلك الطرق ب�ضيارته الفورد اخل�ضراء موديل 1946. 
جيدا، واالآن ي�ضعر باأنه مل يتغيب عنها ع�ضرين �ضنة، وهو يقود �ضيارته كما 

كان يفعل، كما لو اأنه مل يكن غائبا طوال تلك ال�ضنوات املريرة .
كثيفة  طبقة  عنها  تنف�س  اأنها  لو  كما  راأ�ضه  يف  تنهال  االأ�ضماء  واأخ��ذت 
احللي�ضة،  احلناطري،  �ضاحة  في�ضل،  امللك  �ضارع  الن�ضنا�س،  وادي   : الغبار  من 
ب�ضوت  زوجته  و�ضاأل  متا�ضك،  ولكنه  فجاءة،  االأمور  عليه  واختلطت  الهادار، 

خافت



اتهاΩ رئي�س وزراء الردن 
zبـ }مل∞ الكازينو âمعروف البخي

 ك�ضفت م�ضادر نيابية اأردنية  عن توجيه جلنة التحقيق 
النيابية مبلف كازينو البحر امليت االتهام لرئي�س الوزراء 
املبا�ضرة  امل�ضوؤولية  وحتميله  الق�ضية  يف  البخيت  معروف 
عن خمالفة القوانني باإجازة اتفاقية الكازينو اإبان عهد 

حكومته االأوىل ) 2005- 2007(. 
وقالت امل�ضادر التي اطلعت على فحوى التقرير ح�ضبما 
على  »اطلعنا  اإنرنا�ضونال«:  بر�س  »يونايتد  وكالة  ذكرت 
اأع�ضاء  على  اليوم  توزيعه  جرى  الذي  التقرير  تفا�ضيل 
‹ل�س النواب، حيث يتهم التقرير مبا�ضرة البخيت وعدد 

من وزراء حكومته ال�ضابقة وحكومته احلالية، مبخالفات قانونية واإدارية ج�ضيمة يف 
ملف الكازينو«. 

ومن املقرر اأن يبداأ ‹ل�س النواب االثنني مبناق�ضة تقرير جلنة التحقيق النيابية 
التي اأ�ضدرت قبل اأيام نتائج التحقيق يف الق�ضية، حيث اأعلن رئي�س اللجنة النائب خليل 
عطية عن وجود خمالفات ج�ضيمة ارتكبتها حكومة البخيت االأوىل يف اإجازتها الإن�ضاء 
امل�ضوؤولني  اأ�ضماء  اأو  التقرير  تفا�ضيل  عطية  يعلن  ومل  امليت،  البحر  منطقة  يف  كازينو 

املتورطني يف الق�ضية.
رئي�س  اإدان��ة  على  والت�ضويت  البخيت  يد  بكف  يطالب  التقرير  اأن  امل�ضادر  واأك��دت 

الوزراء واأع�ضاء حكومته ال�ضابقة الذين وقعوا على االتفاقية. 
وو�ضط اهتمام كبري من الراأي العام واالإعالم املحلي يف الق�ضية التي تعترب واحدة 
من اأهم ق�ضايا الف�ضاد التي تطال م�ضوؤولني على راأ�س ال�ضلطة يف االأردن، ا�ضتبقت كتلة 
اأكدت  التغيري النيابية ) 10( نواب بدء جل�ضة مناق�ضة التقرير واأ�ضدرت بيان اليوم 

فيه تاأييدها ملا جاء يف تقرير جلنة التحقيق النيابية باتهام البخيت يف الق�ضية. 
‹ل�س  اأع�ضاء  »ت�ضلم  ال�ضقران  احمد  النائب  الكتلة  با�ضم  االإعالمي  الناطق  وقال 
عن  بامل�ضوؤولية  ال�ضابقة  حكومته  واأع�ضاء  البخيت  يتهم  وهو  اليوم  التقرير  النواب 

خمالفات ج�ضيمة يف ملف الكازينو، واأعلنا تاأييدنا التهام البخيت«. 
واأكد ال�ضقران انه ال بد من ت�ضويت ثلثي اأع�ضاء ‹ل�س النواب )80 نائب من 120( 
على قرار االتهام لي�ضار اإىل حتويله للمجل�س العايل ملحاكمة الوزراء، موؤكدا على انه 
لي�س من ال�ضهولة ح�ضد هذا العدد من اأع�ضاء ‹ل�س النواب للت�ضويت على قرار االتهام، 

معربًا عن اعتقاده اأن رئي�س الوزراء �ضينجو من تبعات هذه الق�ضية. 
التحقيق  جلنة  له  وجهتها  التي  االتهامات  الدبا�س  اأ�ضامة  ال�ضابق  الوزير  ورف�س 
النيابية يف ملف الكازينو، وقال يوم اجلمعة املا�ضي بح�ضد من اأن�ضاره يف مدينة ال�ضلط 
، اإنه لن يكون كب�س فداء الأحد، حممال البخيت وحكومته ال�ضابقة م�ضوؤولية التوقيع 
على ملف الكازينو. كما اتهم رئي�س الديوان امللكي ال�ضابق با�ضم عو�س اهلل بامل�ضوؤولية 

اأي�ضًا. 
و�ضغل الدبا�س من�ضب وزير ال�ضياحة يف حكومة البخيت االأوىل، وهو احد الوزراء 
الذين �ضادقوا على اتفاقية اإن�ضاء الكازينو مع �ضركة ميلكها حممد ر�ضيد و خالد �ضالم 
امل�ضت�ضار االقت�ضادي ال�ضابق للزعيم الفل�ضطيني الراحل يا�ضر عرفات، وكانت احلكومة 

االأردنية برئا�ضة نادر الذهبي األغت تلك االتفاقية عام 2008.

ا�صرائيل تقر خطة ملنع ا�صطول احلريةمن 
جزيرة كريâ اليونانة  اىل Zزة

وقال بيان �ضادر عن مكتب رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو »قرر اع�ضاء يف احلكومة 
ا�ضرائيل �ضتكون م�ضممة على منع و�ضول  االمنية بعد نقا�س حول اال�ضطول ان دولة 

اال�ضطول اىل غزة«.
وا�ضاف البيان ان القوات امرت بفعل ذلك »باحلد االدنى من املواجهات، قدر االمكان، 

مع الذين هم على مÏ ال�ضفن« دون اعطاء مزيد من التفا�ضيل.
العامة  اال�ضرائيلية  لالذاعة  يعالون  مو�ضيه  اال�ضرائيلي  الوزراء  رئي�س  نائب  وقال 
يف  امل�ضاركني  االأجانب  ال�ضحفيني  مبعاقبة  التهديد  يف  النظر  اعادة  قرروا  الوزراء  ان 

اال�ضطول من خالل منعهم عن دخول ا�ضرائيل ملدة ع�ضرة اعوام.
وا�ضاف يعالون لالذاعة »�ضمع رئي�س الوزراء عن القرار عرب و�ضائل االعالم وهكذا انا 

وفوجÅ به.�ضنقوم بدرا�ضة امل�ضاألة واعادة النظر يف القرار«. 
اجتماعا  التوايل  على  الثاين  لليوم  ام�س  اال�ضرائيلية  االمنية  احلكومة  وعقدت 
ال�ضتكمال بحث �ضبل ايقاف ا�ضطول امل�ضاعدات الدويل القادم اىل قطاع غزة يف االيام 

املقبلة لك�ضر احل�ضار املفرو�س عليه منذ خم�س �ضنوات.
عدم  )االح��د(  االول  ام�س  ق��رروا  »ال��وزراء  ان  اال�ضرائيلي  اجلي�س  اذاع��ة  وقالت 
ال�ضماح لل�ضفن بالر�ضو يف قطاع غزة اال انهم �ضمحوا لها بتفري≠ حمولتها يف اأ�ضدود او 
يف ميناء العري�س يف م�ضر«. وا�ضافت االذاعة«ان مل يتم العثور على ا�ضلحة او ذخرية 

�ضيتم نقل احلمولة اىل قطاع غزة«.
وافادت االذاعة اال�ضرائيلية العامة ان م�ضر وافقت بالفعل على ان تر�ضو ال�ضفن يف 

ميناء العري�س الواقع على بعد 50 كيلومرا غرب احلدود امل�ضرية مع القطاع.
وقال م�ضدر �ضيا�ضي ا�ضرائيلي جلريدة ا�ضرائيل »هايوم« املجانية املقربة من رئي�س 
للقوارب  ال�ضماح  وعدم  اال�ضطول  لوقف  م�ضتعدة  »قواتنا  ان  نتنياهو  بنيامني  الوزراء 

بالو�ضول اىل غزة«.
للوزراء  قال  ماروم  اليعزر  اال�ضرائيلية  البحرية  قائد  ان  اي�ضا  ال�ضحيفة  وذكرت 
ان عنا�ضره جاهزون ب�ضكل اف�ضل مما كانوا عليه يف اأيار 2010 عندما �ضنت البحرية 
اال�ضرائيلية هجوما على ال�ضفينة الركية مايف مرمرة يف اال�ضطول االول وقتلت ت�ضعة 

ا�ضخا�س من بني الركاب.
وقال باراك انه »اذا حدثت اأية مواجهة اأو عنف فان املنظمني وامل�ضاركني يف القافلة 

هم الذين �ضيتحملون امل�ضوؤولية«.
ورف�س النا�ضطون وبينهم اع�ضاء بالربملان االوروبي وحملل �ضابق بوكالة املخابرات 
املركزية االمريكية واأحد الناجني من حمارق النازي عمره 75 عاما وا�ضاتذة جامعات 

وموؤلفون هذه التحذيرات وقالوا انهم لن يراجعوا عن امل�ضاركة يف القافلة.

مÄات الكراد ال�صوريني يت¶اهرون يف كرد�صتان العرا¥ �صد ال�صد

اEتهاΩ 5 عنا�صر من حزب اˆ باZEتيال احلريري

باحلرية للمطالبة  ال�صعودية  يف  م�صرية  يف  ع�صرات 
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تظاهر مئات االكراد ال�ضوريني 
املقيمني يف اقليم كرد�ضتان العراق 
املتحدة  اال·  مطالبني  )�ضمال( 
نظام  �ضد  ح��ازم  موقف  باتخاذ 
اال�ضد  ب�ضار  ال�����ض��وري  الرئي�س 
النتهاكه حقوق االن�ضان عرب قمع 

املتظاهرين.
ورفع نحو 300 متظاهر جتمعوا 
و�ضط  املتحدة  اال·  مكتب  عند 
بغداد(  �ضمال  كلم   320( اربيل 
مع  ح��وار  »ال  عليها  كتب  الفتات 
جديدة  �ضوريا  و«نحو  ال�ضلطة« 
نظام  ظ��ل  حت��ت  دمي��وق��راط��ي��ة 
واالع��راف  برملاين  دميوقراطي 
الد�ضتوري بحق ال�ضعب الكردي«.

وه��ت��ف امل��ت��ظ��اه��رون »ارح���ل 
يريدك«  ال  ال�ضعب  ا�ضد  يا  ارحل 
النظام«  ا�ضقاط  يريد  و«ال�ضعب 
لل�ضعب  احل���ري���ة  و«احل����ري����ة 
علم  املتظاهرون  ورفع  ال�ضوري«. 
�ضوريا القدË املوؤلف من االخ�ضر 
جنوم  ثالث  و�ضطه  ويف  واال�ضود 
حمراء على خلفية بي�ضاء، وعلم 

اقليم كرد�ضتان العراق.
وق���ال اب��راه��ي��م ب��ه��ل��وي )24 
ان  التظاهرة  منظمي  احد  عاما( 

ال�ضعب  م��ن  ج��زء  �ضوريا  »اك���راد 
ال�ضوري ونطالب باحلق الد�ضتوري 
لهم واحلرية جلميع ابناء ال�ضعب 

ال�ضوري«.
اىل  مذكرة  املتظاهرون  وقدم 
فيها  ج��اء  املتحدة  اال·  مكتب 
واملنظمات  املتحدة  اال·  »ننا�ضد 
الدولية وال�ضخ�ضيات احلرة ل�ضم 
�ضوتها معنا ملطالبة ‹ل�س االمن 
ق��رار  تبني  على  للعمل  ال���دويل 
جرائمه  على  اال�ضد  نظام  يدين 
�ضد االن�ضانية التي يرتكبها بحق 

ال�ضوريني«.
املتحدث  ب��رمي��و  ن���وري  وق���ال 
ب��ا���ض��م »احل����زب ال��دمي��وق��راط��ي 

الكردي ال�ضوري« واحد امل�ضاركني 
»االح�����زاب  ان  ال��ت��ظ��اه��رة،  يف 
ال��ك��ردي��ة ت��ت��ح��رك يف ال��داخ��ل 
ال�����ض��وري الج����راء ح�����وارات مع 
اتفاق  وهناك  ال�ضورية  املعار�ضة 
خالل  م�ضرك  بيان  ا�ضدار  على 

اليومني املقبلني«.
املتظاهرة  قالت  جانبها،  م��ن 
زيان ابراهيم )28 عاما( وهي من 
مدينة راأ�س العني ال�ضورية وتعي�س 
يف اربيل حاليا »نتظاهر للمطالبة 
وايقاف  ال�ضوري  لل�ضعب  باحلرية 
من  اجلي�س  و�ضحب  القتل  ‹��ازر 
املدن«. وا�ضافت وهي حتمل العلم 
بغ�ضب  وتتحدث   Ëالقد ال�ضوري 

ل�ضعبنا  احلرية  لتحقيق  »ن�ضعى 
ال�ضوري«.

حزبا   12 ح��ال��ي��ا  ���ض��وري��ا  ويف 
وكلها  حم���ظ���ورة  وه����ي  ك���ردي���ا 
احلزب  ياكيتي،  وحزب  علمانية. 
�ضوريا  يف  الكردي  الدميوقراطي 
واالحتاد  الكردي  يزيدي  وحزب 
الدميوقراطي )القريب من حزب 
ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ض��ت��اين( ه��ي بني 

االحزاب االكرث نفوذا.
وت�ضهد �ضوريا منذ ثالثة ا�ضهر 
ت�ضعى  م�ضبوقة  غري  احتجاجات 
طريق  ع��ن  قمعها  اىل  ال�ضلطة 
ان  موؤكدة  واجلي�س  االم��ن  ق��وات 
»ارهابيني  وج��ود  ام��اله  تدخلها 

م�ضلحني يبثون الفو�ضى«.
وبح�ضب املر�ضد ال�ضوري حلقوق 
و343  مدينا   1342 فان  االن�ضان، 
بدء  منذ  قتلوا  و�ضرطيا  جنديا 
منت�ضف  �ضوريا  يف  االحتجاجات 

اآذار/مار�س.
اعتقال  عن  القمع  ا�ضفر  كما 
اكرث من ع�ضرة االف �ضخ�س وفرار 
اىل  اآخرين  اآالف  ع�ضرة  من  اكرث 
تركيا ولبنان، كما ذكرت منظمات 

حقوقية �ضورية.

اخلا�ضة  ال��دول��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة 
طلب   Ëتقد على  تو�ضك  بلبنان 
مع  بالتحقيق  اللبنانية  للحكومة 
خم�ضة اأ�ضخا�س اأع�ضاء يف حزب 

اهلل
نقلت �ضحيفة »ال�ضرق االأو�ضط« 
عن م�ضادر و�ضفتها ب�«املطلعة« اأن 
بلبنان  الدولية اخلا�ضة  املحكمة 
تو�ضك على تقدË طلب للحكومة 
خم�ضة  مع  بالتحقيق  اللبنانية 
اهلل  ح��زب  يف  اأع�ضاء  اأ�ضخا�س 

ب�ضفتهم ال�ضخ�ضية.
نف�س  يف  امل�������ض���ادر،  واأك������دت 
الوقت، اأن اأ�ضماء املتهمني اخلم�ضة 
�ضتكون �ضرية لفرة حمدودة قبل 

االإعالن عن هوياتهم.
وح���ول م��وع��د ه��ذا االإع���الن، 
اليومان  ي�ضهد  اأن  امل�ضادر  توقعت 
املقبالن هذا االإعالن الذي �ضي�ضلم 
للم�ضوؤولني يف احلكومة اللبنانية، 
�ضيتم »خالل  االإعالن  اأن  م�ضيفة 

فرة قريبة جدًا جدًا«.
العدل  وزي��ر  نفى  جهته،  وم��ن 
اللبناين �ضكيب قرطباوي امتالكه 
اأي معلومات بهذا اخل�ضو�س، وهو 
التوا�ضل  م�ضوؤولة  اأي�ضًا  نفته  ما 

االإعالمي يف املحكمة الدولية.
»ال�ضرق  معلومات  وتقاطعت 
�ضحيفة  ن�ضرته  ما  مع  االأو�ضط« 
اأ�ضارت  اإذ  اللندنية،  »احل��ي��اة« 
االتهامي  القرار  اأن  اإىل  االأخرية 
رغم  معدودة،  اأي��ام  خالل  متوقع 
الر�ضمية  ال���دوائ���ر  ع��ل��م  ع���دم 
القرار،  ت�ضلم  مبوعد  اللبنانية 
مل  الدولة  يف  م�ضوؤول  اأي  اأن  كما 

يتبل≠ اأي �ضيء من املحكمة.
باري�س  وك�ضف م�ضدر دويل يف 
اللبناين  الق�ضاء  اأن  ل�«احلياة« 
الدولية  املحكمة  م��ن  �ضيتبل≠ 
القرار  ن�س  االأ���ض��ول،  وبح�ضب 
اأو  االثنني  اليوم  رمب��ا  االتهامي 
يتطابق  ما  وه��ذا  الثالثاء،  غ��دًا 

مع تاأكيد م�ضادر فرن�ضية متابعة 
�ضدوره  موعد  اأن  االغتيال  مللف 

�ضيكون هذا االأ�ضبوع.
وي��ت��زام��ن ال��ت��اأك��ي��د ال���دويل 
 Åاملدعوم فرن�ضيًا مع ال�ضفر املفاج
االأع�����ض��اء  اللبنانيني  للق�ضاة 
وعلمت  ال��دول��ي��ة.  املحكمة  يف 
»احلياة« اأن اآخر دفعة من الق�ضاة، 
غادرت  واحتياطيني،  اأ�ضيلني  من 
االأوروبية  امل��ط��ارات  عرب  ب��ريوت 

اىل الهاي مقر املحكمة الدولية.
لبنانية  م�����ض��ادر  واع���ت���ربت 
ال��ق�����ض��اة  ���ض��ف��ر  اأن  ر���ض��م��ي��ة 
تدبري  مب��ث��اب��ة  ه��و  اللبنانيني 
اىل  يهدف  منه  الب��د  اح���رازي 
ال�ضخ�ضية  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري 
اأمر  لبنان  من  وحتييدهم  لهم، 
رد  عن  بعيدين  ليكونوا  �ضروري 
الفعل والتداعيات املرتبة على 

م�ضامني القرار الظني.

بالفيديو  م�ضور  مقطع  اظهر   
االنرنت  على  يوتيوب  موقع  على 
ع�ضرات اال�ضخا�س يرتدون اأكفانا 
بي�ضاء وي�ضريون يف مظاهرة �ضلمية 
املنتجة  ال�����ض��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
مطالبني  ال�����ض��ع��ودي��ة  يف  للنفط 
عن  واالف��راج  اال�ضا�ضية  باحلقوق 

م�ضجونني.
يحمل  ال����ذي  امل��ق��ط��ع  واظ��ه��ر 
 30 نحو  حزيران  يونيو   24 تاريخ 
املالب�س  معظمهم  ي��رت��دي  رج��ال 
باأكفان  ي�����ض��ريون  وه��م  الغربية 
ا�ضتعدادهم  اىل  ا�ضارة  يف  بي�ضاء 
يف  القطيف  مدينة  يف  لال�ضت�ضهاد 

يوم اجلمعة.
التحقق  الفور  على  يت�ضن  ومل 
املواطنني  لكن  الت�ضوير  �ضحة  من 
يف  ي��خ��رج��ون  م��ا  ك��ث��ريا  ال�ضيعة 
ه��ذه  ���ض��غ��رية يف  اح���ت���ج���اج���ات 

املنطقة.
وزارة  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
يعلم  ال  انه  ال�ضعودية  الداخلية 
�ضيتحقق  لكنه  امل�ضرية  هذه  باأمر 

من ال�ضرطة املحلية.
ان  حملي  حقوقي  نا�ضط  وق��ال 
احلملة  حركته  ال��ذي  االحتجاج 
االمنية التي �ضنتها احلكومة على 
هو  املجاورة  البحرين  يف  ال�ضيعة 
منذ  املنطقة  يف  نوعه  م��ن  االول 

�ضهرين.
عرب  ال�ضعيد  حم��م��د  وا���ض��اف 
يكونوا  مل  املتظاهرين  ان  الهاتف 
لكنهم  النظام  با�ضقاط  ي��ن��ادون 
بب�ضاطة كانوا يطالبون بحقوقهم 
اال���ض��ا���ض��ي��ة وان���ه���اء ال��ت��ف��رق��ة 

الطائفية.
االقلية  من  النا�ضطني  ان  وقال 
امل��ن��ط��ق��ة اوق��ف��وا  ال�����ض��ي��ع��ي��ة يف 
االحتجاجات يف ابريل ني�ضان بعد 
احلوار  ببدء  احلكومة  من  وع��ود 

معهم واالفراج عن املحتجزين.
وال تقبل ال�ضعودية اي �ضكل من 
وجرت  ال�ضعبية.  املعار�ضة  ا�ضكال 
املا�ضي  يف  متفرقة  احتجاجات 
التي  املنطقة  يف  اململكة  �ضرق  يف 

يعي�س فيها معظم ال�ضيعة.

وعلى الرغم من ان املتظاهرين 
رمادية  باأو�ضحة  ملثمني  ك��ان��وا 
امل�ضرية  ت�����ض��وي��ر   ” ����ض���وداء  او 
كاحتياط  يبدو  فيما  اخللف  من 
على  ال�ضلطات  تعرف  ملنع  ا�ضايف 

املحتجني.
ن�س  امل��ح��ت��ج��ني  بع�س  ون��ق�����س 
العاملي  االعالن  من  التا�ضعة  املادة 
ظهورهم.  على  االن�����ض��ان  حل��ق��وق 
باللون  كتبوه  الذي  الن�س  ويقول 
االحمر وباللغة العربية »ال يجوز 
القب�س على اأي ان�ضان اأو حجزه اأو 

نفيه تع�ضفا«.
ك��م��ا اع����رب امل��ت��ظ��اه��رون عن 
ت�����ض��ام��ن��ه��م م���ع ال��ن��ا���ض��ط��ني يف 
حملة  يواجهون  الذين  البحرين 

ان  بعد  احل��ك��وم��ة  �ضنتها  امنية 
يف  حا�ضدة  احتجاجات  �ضحقت 

مار�س اذار.
وار����ض���ل���ت ال�����ض��ع��ودي��ة ال��ت��ي 
ال�ضعبية  االنتفا�ضة  من  انزعجت 
يف البحرين قوات ع�ضكرية لدعم 

قمعها للمحتجني.
القطيف  يف  املحتجون  وهتف 
مطالبني بخروج اجلي�س ال�ضعودي 
من البحرين وموؤكدين على حرية 

البحرين.
بالفيديو  ت�����ض��وي��ر  ن�ضر  ك��م��ا 
يونيو   22 بتاريخم  ا�ضغر  ملظاهرة 
يوتيوب  م��وق��ع  ع��ل��ى  ح���زي���ران 
ال�ضبان  من  قليل  عدد  يظهر  وفيه 
وهم  العوامية  بلدة  يف  ي�ضريون 

يهتفون »اهلل اكرب«.
ك��م��ا ن�����ض��ر ن��ا���ض��ط��ون ���ض��ورا 
منقبات  ن�ضاء  به  قامت  الحتجاج 
يف  ب��ي�����ض��اء  اك��ف��ان��ا  اي�����ض��ا  حملن 
وطالبت  ال�ضعودية.  ب�ضرق  م�ضرية 
املحتجات يف الالفتات التي رفعنها 

باالفراج عن املحتجزين.
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 تعر�س االأكادميية الدولية للفنون 
للفنان  لوحة  اهلل،  ب��رام  مقرها  يف 
ا�ضتعارتها  بعد  بيكا�ضو،  بابلو  العاملي 
اأيندهوفن  يف  اآب���ه  ف��ان  متحف  م��ن 

بهولندا.
ولوحة »�ضورة امراأة« تعترب اإحدى 
الفنان  اأجن��زه��ا  التي  االأع��م��ال  اأب��رز 
وهى   ،1943 ع���ام  بيكا�ضو  ال��ع��امل��ي 

الفرة التي ر�ضم فيها متاأثرًا باحلرب 
االأهلية يف اإ�ضبانيا.

كيفية  يف  والبحث  اجلهود  وكانت 
من  اللوحة  ونقل  وت��اأم��ني  ا�ضتعارة 
فل�ضطني  اإىل  هولندا  يف  متحفها 
وتناول  عامني،  ملدة  ا�ضتمرت  قد 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ح�����ض��ري اجل��وان��ب 
والر�ضمية  والفنية  القانونية 

للعملية.
هذه  ت��ع��ر���س  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

مكان  م��ن  اأك��رث  جابت  التي  اللوحة 
عامًا  اخلم�ضني  م��دار  على  العامل  يف 
تنظمه  ف��ن��ي  م��ع��ر���س  يف  امل��ا���ض��ي��ة، 
يف  بيكا�ضو  م�ضروع  �ضمن  االأكادميية 

فل�ضطني الذي ي�ضتمر ثالثة اأ�ضابيع.
وي�ضتمر عر�س اللوحة التي تعترب 
اأي��ق��ون��ة م��ن ال��ف��ن احل��دي��ث، ثالثة 
اأ�ضابيع يف مبنى االأكادميية يف غرفة 
عر�س تعترب اأول متحف للفن احلديث 

يف فل�ضطني.

انتفا�صة �صعد اˆ ونqو�س 
�ضبحي حديدي

  اأفردت اأ�ضبوعية <اأخبار االأدب> 
امل�ضرية، يف عددها احلايل رقم 935، 
ال�ضورية،  لالإنتفا�ضة  كرمية  م�ضاحة 
ت�ضّدرها غالف حمل عبارة �ضعيد عقل 
<�ضاآم...  فريوز:  اأغنية  خّلدتها  التي 
وبني   .< pيغب مل  املجد   pاأنت املجد؟  ما 
ر�ضائل  من  ‹موعة  العدد  مواّد  اأبرز 
الراحل  الكبري  ال�����ض��وري  امل�ضرحي 
 ،)1997  1941( ون��و���س  اهلل  �ضعد 
الكاتبة  ال��ت��ح��ري��ر،  رئ��ي�����ض��ة  اإىل 

ن�ضر للمّرة االأوىل. ويف تقدË هذه الر�ضائل، وعلى �ضبيل  oوالناقدة عبلة الرويني، ت
االآن  بيننا  ونو�س  اهلل  <�ضعد  املجلة:  حترير  قال  اأي�ضًا،  ال�ضورية  االإنتفا�ضة  حتية 
، وحماه،  .. . �ضيحته املمتلئة باالأمل والثقة تهدر يف �ضوارع دم�ضق، ودرعا، وحم�س 
تخرج   ، عليها  راهن  التي  ال�ضعوب   . الزور  ودير  واحل�ضكة،  ال�ضغور،  وج�ضر  وبانيا�س، 
�ضعد اهلل ونو�س االأبقى يف زمن  امللوك ( و)االأفيال (.  االآن من �ضمتها، وتثور على ) 

مليء بالغائبني ... ر�ضائله هنا هي بع�س من عذاباته وبع�س من روؤاه <.
مو�ضوعات الر�ضائل تدور حول �ضرورات فهم اأعمق لهزمية 1967، وم�ضاءلة امل�ضروع 
النا�ضري، وانطواء �ضفحة املع�ضكر االإ�ضراكي، وحرب اخلليج، واملثقف العربي الذي 
اأ�ضابه <عري كامل>، وه�ضا�ضة القوى ال�ضيا�ضية و�ضعف قدرتها على املقاومة. ولعّل 
مزاج الراحل، يف تلك احلقبة، تخت�ضره هذه العبارة ال�ضاعقة: <اإننا مهزومون حتى 
العظم>; التي ت�ضتدعي مقارنة موازية مع عبارته االأخرى االأ�ضهر: <نحن حمكومون 
باالأمل>. ويف ر�ضالة اأخرى يتحّدث ونو�س عن <الوحدة الداخلية . وحدة فيها تقزز، 
اإننا   ! ‹تمعاتنا   pيف نحن  ما  <اأتعرفني  وي�ضيف:   ; > اأي�ضًا  حزن  وفيها  خوف،  فيها 
نحن املثقفني �ضلطة ظّل �ضاغلها االأ�ضا�ضي اأن ت�ضبح �ضلطة فعلية، اأو اأن تنال فتاتًا يف 
ال�ضلطة الفعلية . اإننا قفا النظام، ول�ضنا نقي�ضه اأو بديله، ولهذا لي�ضت لدينا طروحات 
جذرية، وال اآفاق خمتلفة، واملراوغة تطبع عملنا وت�ضكل جوهر �ضلوكنا، يا للخيبة ! 

ويا للحزن ! <
اأن تردد اليوم، اأكرث من ذي قبل رمبا، ب�ضدد تنويعات  اأ�ضداء هذه العبارة ميكن 
مواقف املثقفني العرب من انتفا�ضات �ضعوبهم، حيث يرتقي بع�ضها اإىل �ضوّية م�ضّرفة، 
كما ينحّط بع�ضها اإىل درك فا�ضح، ويراوح تنويع ثالث بني ال�ضمت ال�ضلبي اأو التواطوؤ 
الليربالية  من  ونو�س  اأّن موقف  بيد  االإ�ضتبداد.  �ضّف  املبا�ضر يف  االإنخراط  اأو  املقّنع 
دارت  التي  والنقا�ضات  احلا�ضر،  �ضوء  يف  اخلا�ضة  الأهميته  ال�ضديد،  باالإنتباه  جدير 
املدين  واملجتمع  والتعددية  الدميقراطية  مفاهيم  حول  االأخ��رية  ال�ضنوات  خالل 
واحلقوق العامة واخلا�ضة. يكتب ونو�س، يف �ضجال مع الرويني: <اأدافع عن الليربالية 
يف  وامل�ضاركة  املدين  واملجتمع  والعقالنية  احلّرية  مبعنى  العميق،  ال�ضيا�ضي  مبعناها 
م�ضري هذه البالد التي يتعاور م�ضريها قطاع الطرق واالأمّيون والطفيليون واالأتباع>. 

حمل كورنر Tصاورما للبيع

للبيع حمل Tصاورما يف بروكلن
 على منهاتن افينيو

الت�صال على
6466066609 

اليجار 1800
العقد  10 �صنوات 

مع امكانية Tصراء العمارة 
املبل≠ املطلوب  75 ال∞ دولر

Öاأنا ال¨ري
     عبداهلل البردوني

واري      واالأماين و الذكريات ال�ضواري غبت يف ال�ضمت و الهموم ال�ضّ
و تغّلفت بالوجوم وواري�                              ت همومي يف �ضمتي املتواري
و خنقت الّلحون يف حلق مزما                             ري و اأغفى على فمي مزماري

و انطوت يف فمي االأغاين و ماتت                              نغمي يف حناجر االأوتار
و تال�ضى �ضعري و نام �ضعوري                              نومة الّليل فوق �ضمت القفار
و تفانى فّني و مل يبق اإالّ                              ذكريات ال�ضدى ب�ضجو اّدكار

و خيال النحيب يف عودي البا                              كي و طيف الن�ضيج يف اأ�ضراري
***                                                                

و كاأيّن حتت الدياجري قرب                              جائع يف جوانح ال�ضمت عاري
و اأنا وحدي الغريب و اأهلي                               عن مييني و اإخوتي عن ي�ضاري

و اأنا يف دمي اأ�ضري ، و يف اأر                               �ضي �ضريد مقّيد االأفكار
و جريح االإبا قتيل االأماين                               و غريب يف اأّمتي ودياري

كّل �ضيء حويل علّي غ�ضوب                               ناقم من دمي على غري ثار

�ضونيت   / وليم �ضك�ضبري

االأمور  تقرف  واملحبة  الرقة  من  قدر  باأي 
امل�ضينة،

ال���وردة  ب��رع��م  تنه�س  ال��ت��ي  ال����دودة  م��ث��ل 
العطرة،

تلطخ جمال ا�ضمك وهو ما زال برعما!
تخفي  الرقيقة  العنا�ضر  اأي  يف  ل��ك،  واه��ًا 

خطاياك!
هذا الل�ضان الذي يروي ق�ضة اأيامك،

َمَعلuقًا با�ضتهتار على اأالعيبك،
ال ي�ضتطيع اأن يذمك، لكنه على �ضبيل املدح،

ال�ضيء  اخلرب  يغفر  ا�ضمك،  اإىل  ي�ضري  حني 

الذي يقال عنك.
ي��ا ل��ه م��ن م���دار ذل��ك ال���ذي ات��خ��ذت��ه تلك 

اخلطايا
حني اختارتك اأن لتكون لها �ضكنا،

حيث يخفي نقاب اجلمال جميع الو�ضمات
احلبيبة  ال�ضورة  اإىل  االأ�ضياء  كل  فتتحول 

التي تراها العيون!
امليزات  لهذه  ال��ع��زي��ز،  القلب  اأي��ه��ا  انتبه، 

الكربى،
اإذا  حدها  ي�ضيع  �ضالبة  ال�ضكاكني  اأكرث  اإن 

اأ�ضيء ا�ضتخدامها.

ترجمة: بدر توفيق
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�صفرية واTصنطن اجلديدة بالقاهرة

 اأنفقنا 40 مليون دولر لدعم الدميقراطية Ã�صر منò قياΩ الãورة
طائرات Œ�ص�س تراقÖ –ركات القòايف

»من��رود«  ط��راز  م��ن  جت�ض�س  ط��ائ��رات  اأن  بريطانية  �ضحيفة  ك�ضفت   
واملدمرة  الربيطاين  امللكي  اجل��و  ل�ضالح  تابعة  طيار  دون  من  وط��ائ��رات 
ليفربول املرابطة قبالة ال�ضوحل الليبية واملجهزة مبعدات تن�ضت متطورة، 

تقوم بر�ضد ومراقبة التحركات اليائ�ضة للعقيد معمر القذايف.
وقالت ميل اأون �ضندي ال�ضادرة االأحد اإن القذايف »يتنقل من مكان اإىل 
مع  اعدائه  قب�ضة  يف  الوقوع  ليتجنب  املا�ضية  القليلة  االأ�ضابيع  يف  اآخ��ر 

تزايد ال�ضغوط التي يتعر�س لها نظامه.
االأطل�ضي  �ضمال  حلف  منظمة  لقادة  املتحدة  االأ·  تفوي�س  ي�ضمح  وال 
»ناتو« مبهاجمة القذايف مبا�ضرة، لكنه يجيز لهم ا�ضتخدام القوة الع�ضكرية 

حلماية املدنيني الليبيني.
وا�ضافت ال�ضحيفة اأن قادة حلف االأطل�ضي ياأملون يف اأن ي�ضبب ال�ضغط 
م�ضاعديه  وقيام  القذايف  نظام  انهيار  اجلوية  ال��غ��ارات  ملوجات  املتزايد 

املقربني بعزله.
»اإن  اللواء نك بوب قوله  با�ضم اجلي�س الربيطاين  املتحدث  اإىل  ون�ضبت 
مهمة   5000 بينها  من  جوية  طلعة  األف   12 من  اأكرث  نّفذ  االأطل�ضي  حلف 

هجومية ق�ضفت اأهدافًا لنظام القذايف«.
وا�ضاف اللواء بوب اأن اجلي�س الربيطاين »دّمر اأكرث من 500 هدف، مبا 
يف ذلك 240 عربة مدرعة وبطارية مدفعية و 150 مركزًا لقوات القذايف، 

�ضملت م�ضتودعات ذخرية ومالجÅ حم�ضنة«.
وا�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن م�ضوؤواًل بارزًا بوزارة اخلارجية الربيطانية مل 
تك�ضف عن هويته اأكد »اأن الزخم �ضد القذايف تفاعل ب�ضورة ال رجعة فيها 

واأن م�ضري العقيد الليبي �ضار م�ضاألة وقت«.
وقالت اإن 150 �ضابطًا من جي�س القذايف، من بينهم خم�ضة برتبة جرنال، 
ان�ضقوا خالل اأيار/ مايو املا�ضي فقط، وذكرت تقارير اأن القذايف هدد بقتل 
بي  »يو  الثوار.  من  م�ضراتة  مدينة  ا�ضتعادة  يف  يف�ضلون  الذين  اجلرناالت 

اي«

موX∞ بلدية يف الأردن يقدΩ على اEحرا¥ نف�صه
ا�ضعل موظف اأردين يف احدى البلديات النار بنف�ضه االأحد مببنى بلدية 

حمافظة املفرق )�ضمال �ضرق( و” نقله على الفور اإىل امل�ضت�ضفى.
وقال رئي�س جلنة بلدية املفرق حممد عويدات يف بيان »اإن املوظف دخل 
على  ب�ضكبها  قام  كحولية  مادة  على  حتتوي  زجاجة  يحمل  وكان  البلدية 

نف�ضه«.
امل�ضتعلة  النريان  اطفاء  مبحاولة  املوظفني  من  عدد  مع  »قمنا  واأ�ضاف   
بج�ضد املوظف الذي يعمل بالبلدية منذ 25 عاما من دون وجود اية �ضائبة 
يف ملفه الوظيفي«، موؤكدا اأنه »حاول التحاور مع املوظف و�ضاأله عن مطالبه 

قبل اأن ي�ضعل النار يف نف�ضه«.
اأحد  اأق��دم  بعدما  االأردن،  يف  نوعها  من  الثانية  احلادثة  هذه  وتعترب   
مقر  اأم��ام  نف�ضه  اح��راق  على  املا�ضي  ني�ضان  ابريل/  يف  ال�ضوابق  ا�ضحاب 
وقد  بحقه،  االأمنية  للقيود  ال�ضلطات  الغاء  عدم  على  احتجاجا  احلكومة 

تويف بعد ا�ضبوعني من احلادثة متاثرا بحروقه.

مائة طفل �صوري �صحايا ن¶اΩ الأ�صد
اإىل  �ضقطوا قتلى يف االحتجاجات  الذين  ال�ضوريني  و�ضل عدد االأطفال 
امل�ضتقرة  غري  االأو�ضاع  وانعك�ضت  اخلطيب،  حمزة  اأبرزهم  طفل   100 نحو 
�ضلبا على اأو�ضاع االأطفال وطالب املدار�س الذين تركوا مدار�ضهم، حيث نزح 
اأ�ضرهم اإىل تركيا ولبنان وهجروا مدنهم وقراهم،  االآالف من االأطفال مع 

اإثر الهجمات التي ت�ضنها قوات االأمن واجلي�س ال�ضوريني على �ضكان
قتلى  و�ضقوط  احلكومة  �ضد  االحتجاجات  ت�ضاعد  مع  املناطق  بع�س   

وجرحى من املحتجني وت�ضرر بع�س املنازل والقرى.
» اأو�ضح النا�ضط احلقوقي عبيدة فار�س اأن �ضقوط هذا العدد من االأطفال 
يوؤكد على نهج النظام يف ا�ضتهداف االأطفال وقتلهم وتعذيبهم وهذا خمالف 
تعر�ضوا  االأطفال  وبع�س  �ضوريا،  عيها  وقعت  التي  الدولية  لالتفاقيات 
الإطالق نار مبا�ضر اأ�ضابهم يف الراأ�س. وتابع: »هذا يدل على طبيعة التفكري 
االإجرامية التي حتكم النظام وطريقة احلوار الذي يريد اأن يفر�ضها على 

النا�س«.
اأطفال  باإ�ضراكها  املعار�ضة تتحمل م�ضوؤولية  اإذا كانت  �ضوؤاله فيما  ولدى 
يف التظاهرات، اأجاب: »من الناحية القانونية ال يوجد �ضيء مينع االأطفال 
االأطفال  اتفاقية  �ضمنته  حق  وهذه  الر�ضمية  املظاهرات  يف  امل�ضاركة  من 
الدولية يف املادة ال� )15(، ولكن امل�ضكلة هي يف اجلهة التي تطلق النار على 
املتظاهرين ال�ضلميني ومنهم االأطفال، ودائما ال�ضلطة يف �ضوريا تعودت على 
توجيه االتهامات لغريها فهي اتهمت تركيا ببناء خميمات الجئني دون اأن 
اأدت باوؤلئك الالجئني للهروب، ويتحدث النظام  تتحدث عن االأ�ضباب التي 
يطلق  من  عن  يتكلم  اأن  دون  املظاهرات  يف  االأطفال  م�ضاركة  عن  ال�ضوري 
ق�ضية  يف  التحقيقات  ب�ضاأن  نتائج  اأي  هناك  كانت  اإذا  وفيما  عليهم«.  النار 
اأجاب فار�س �ضاخرا: »ال�ضوريون ال ياأخذون  مقتل الطفل حمزة اخلطيب، 
وعود ال�ضلطة على حممل اجلد فقد م�ضى �ضهر ون�ضف دون معرفة القاتل، 
البي�ضا رغم ظهور  وال�ضلطة مل حتقق يف ق�ضية تعذيب مواطنني يف قرية 
نتائج  عن  تعلن  مل  ال�ضلطة  االآن  وحل��د  الفيديوهات،  يف  املجرمني  �ضور 

التحقيق يف مقتل القيادي يف حزب اهلل عماد مغنية وغريها من الق�ضايا«.
تريد  ال�ضلميني  واملتظاهرين  لالأطفال  قتلها  خالل  من  ال�ضلطة  اإن  وقال 
اأن توجه ر�ضالة اإىل ال�ضوريني باأن من يتجراأ على الوقوف يف وجه النظام 
من  يحد  لن  النهج  هذا  اأن  يعرف  �ضعبنا  مردفا:«لكن  �ضديدا،  عقابا  �ضيلقى 

عزميته يف املطالبة باحلرية والدميقراطية«.

اأن  عن  باتر�ضون  اآن  القاهرة  فى  اجلديدة  االأمريكية  ال�ضفرية  ك�ضفت     
الواليات املتحدة اأنفقت منذ ثورة 25 يناير 40 مليون دوالر لدعم الدميقراطية 
مالية  منح  على  للح�ضول  بطلبات  تقدمت  م�ضرية  منظمة   600 واأن  م�ضر،  فى 

اأمريكية لدعم املجتمع املدنى.
 ñجاء ذلك خالل جل�ضة عقدتها جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س ال�ضيو 

االأمريكى
 اأم�س االأول العتماد باتر�ضون خلالفة مارجريت �ضكوبى، اإ�ضافة اإىل �ضفراء 

جدد لكل من قطر واالإمارات والكويت وكازاخ�ضتان.
 وكان الفتا غياب اأى ممثل لل�ضفارة امل�ضرية عن اجلل�ضة املهمة التى تتكرر 
مرة واحدة فقط كل ثالثة اأو اأربعة اأعوام، فى مقابل وجود بارز ملمثلى �ضفارات 

الدول االأخرى فى اجلل�ضة التى ح�ضرتها »ال�ضروق«.
املعهد  مثل  االأمريكية،  املنظمات  اإن  باتر�ضون  قالت  اجلل�ضة،  وخ��الل   
ت�ضجيع  على  م�ضر  فى  تعمل  الدوىل،  اجلمهورى  واملعهد  الدميقراطى،  القومى 
الدميقراطية ودعم وتنمية قدرات منظمات املجتمع املدنى امل�ضرى فى املرحلة 
املقبلة، كا�ضفة عن اأن وا�ضنطن اأنفقت 40 مليون دوالر لدعم اأن�ضطة املنظمات 

الثالث خالل االأ�ضابيع املا�ضية. 
بدعم  املتعلقة  للم�ضاعدات  دوالر  مليون   65 تخ�ضي�س   ” اأن��ه  واأ�ضافت   
االقت�ضادى،  النمو  لت�ضجيع  مليون دوالر  الدميقراطية فى م�ضر، وهناك 150 
املقدمة  املنح  على  للح�ضول  بطلبات  تقدمت  م�ضرية  منظمة   600 اأن  م�ضيفة 

ملنظمات املجتمع املدنى.
 و�ضددت على اأنه ال توجد �ضروط على امل�ضاعدات، ولكن هناك جوانب يتم 
لل�ضحة  املوجهة  امل�ضاعدات  فى  عليه  التاأكيد  يتم  مثلما  بها،  امل�ضاعدات  ربط 
امل�ضاعدات االقت�ضادية  اإنفاق  الرقابة على  اأن  اإىل  والتعليم فى م�ضر، م�ضرية 
ال�ضرق  ال�ضراكة  ملبادرة  التابع  واملحا�ضبة  املراجعة  برنامج  تتم عرب  فى م�ضر 
واإج��راءات  قواعد  لهما  واالثنان  بالقاهرة،  العام  املراجع  ومكتب  اأو�ضطية، 

�ضارمة فى املراجعة والرقابة.
معاهدة  قوة  على  اخلارجية  العالقات  جلنة  اأع�ضاء  باتر�ضون  وطماأنت   

ال�ضالم بني م�ضر و«اإ�ضرائيل«، م�ضددة على اأن ا�ضتمرار هذه املعاهدة »على راأ�س 
اأولويات احلكومة االأمريكية فى املنطقة«.

اأن  كريى  جون  ال�ضيناتور  اخلارجية  العالقات  جلنة  رئي�س  راأى  جهته،  من   
امل�ضرى  ال�ضعب  اأغلبية  يراه  كما  فالغد  بامل�ضتقبل،  متفائلون  امل�ضريني  اأغلبية 
�ضيكون اأف�ضل من اليوم، وهناك حالة تفاوؤل اإيجابى كبري، رغم التحديات، على 
راأ�ضها وجود 40% من ال�ضكان حتت خط الفقر، ال�ضيما بعد اخل�ضائر التى حلقت 
ونفاد  الت�ضخم  وزيادة  ال�ضائحني  كانخفا�س عدد  يناير،  اإثر ثورة  باالقت�ضاد 

االحتياطى النقدى.
اإىل متابعة ق�ضية مواطن  باتر�ضون  ال�ضفرية  نهاية كلمته، دعا كريى   وفى 
اأمريكى يدعى كولني باور، من والية ما�ضا�ضو�ضيت�س، اختطفت زوجته امل�ضرية 

طفليه، رمزى ونور، فى القاهرة ومل يرهما حتى االآن، على حد قوله

م�صÎجلة كويتية تدعو الكويتيات اىل Tصراء 
ال�صباب احللوين من رو�صيا لتح�صني الن�صل

هل تذكرون ق�ضة احلالق االردين  جمال فهمي التكروري 
ن�ضرته  ملا  وفقا   - الن��ه  الكويتية   ال�ضلطات  اعتقلته  ال��ذي 
يف  م�ضادر  عن  نقال  ان��ذاك  الكويتية  العام  ال��راي  جريدة 
متزوجة  كويتية  �ضيدة   36 على  نط   - الكويتية  ال�ضرطة 
ممن يرددن على �ضالونه بل وقيل انه كان يقوم بزيارتهن يف 
الكويت  يف  الدنيا  قامت  يومها   ... ازواجهن  غياب  يف  بيوتهن 
ومل تقعد ملعرفة ال�ضبب يف قيام زوجات كويتيات بالبحث عن 

متعة اجلن�س يف ح�ضن حالق اردين
ويوم ام�س اجابت م�ضرجلة كويتية ا�ضمها �ضلوى املطريي 
احلكومة  طالبت  حني  الت�ضاوؤل  هذا  عن  مبا�ضر  غري  ب�ضكل 
ال�ضماح للكويتيات بالزواج من �ضباب حلوين من رو�ضيا لتح�ضني 
اقل  على  او  الرجال  ب�ضاعة  اىل  ا�ضارة  يف  الكويت  يف  الن�ضل 
تقدير الن الكويتني كلهم ي�ضبهون بع�ضهم بع�ضا ومن ال�ضعب 
ال�ضابق  الكويت  حاكم  ان  قالوا  الظرفاء   ... بينهم  التمييز 
 ( الكويتيني  يخاطب  كان  عندما  يكذب  يكن  مل  جابر  ال�ضيخ 
ال�ضعب  ن�ضف  �ضنة  �ضتني  مدار  على  اجنب  النه   ) اوالدي  يا 
من  خمي�س  يوم  كل  بالزواج  غرامه  عنه  عرف  فقد  الكويتي 
�ضنة  ال�ضتني  ال�ضباب كم خمي�س يف  ابو  يا  ... وعد  فتاة بكر 
ال�ضيخ جابر  ي�ضبه  الكويتي فعال  ال�ضعب  ن�ضف  ان  ويقال   ...
جارهم  �ضائق  ي�ضبه  انه  يقال  الذي  الها�ضم  فوؤاد  با�ضتثناء  

الهندي
�ضلوى  ل�ضان  على  الكويتية  ال�ضحف  ن�ضرته  مل��ا  ووف��ق��ا   
املطريي فقد دعت املطريي التي ر�ضحت نف�ضها للربملان يف وقت 
�ضابق اإىل فتح مكاتب للجواري ملنع الزنا واخليانة الزوجية، 
اأزواج  �ضراء  للكويتيات  يتيح  جديد  قانون  اإ�ضدار  اإىل  ودعت 
هذه  وتذكرنا  خا�ضة  ومبوا�ضفات  اإ�ضالمية،  دول  من  حلوين 
يف   ) �ضحاقيات   ( بوجود  كويتية  دكتورة  باعراف  املطالبة 
اجلامعات الكويتية ... ومن مطالعة �ضورة �ضلوى املن�ضورة هنا 
زوج  ب�ضراء  لها  ال�ضماح  ب�ضرورة  مطالبها   نتفهم  ان  ن�ضتطيع 
حلو لتح�ضني الن�ضل يف الكويت النها  لو تزوجت مثال  واحد 

مثل فوؤاد الها�ضم ... لكم ان تتخيلوا �ضكل املولود اجلديد
وقالت املطريي اإنه لن يتم الق�ضاء على العنو�ضة يف البالد 
مدلالت  الكويتيات  »اأن  اإىل  م�ضرية  املقرح،  هذا  بتطبيق  اإال 
اأن يكّن القائدات، لذلك يحدث  و�ضخ�ضياتهن قوية، ويف�ضلن 
ولهذا  الطالق،  يقع  ثم  ومن  الكويتيني،  االأزواج  مع  ال�ضدام 
فال خروج من هذا املاأزق االجتماعي اإال ب�ضراء اأزواج حلوين 
ال��زوج  يكون  اأن  املطريي  خا�ضة«.وا�ضرطت  ومبوا�ضفات 
ال�ضكل وينفذ طلبات زوجته  »مهذبًا ولبقًا ومتوا�ضعًا وجميل 
ويطيع اأوامرها ويدللها، وبذلك تق�ضي معه اأحلى اأيام حياتها 
بعيدًا عن ال�ضدامات وال�ضجار واملنازعات«، على حد تعبريها.
يف  الن�ضل  »حت�ضني  االق���راح  ه��ذا  م��ن  هدفها  اأن  واع��ت��ربت 
البي�ضاء،  الب�ضرة  ذوي  من  اأزواج  ا�ضتقدام  خالل  من  الكويت 
ال�ضناعية  وال�ضحابة  باملنطاد  اجلو  تلطيف  يف  اأفّكر  فمثلما 

وزراعة مليون �ضجرة اأفكر اأي�ضًا يف حت�ضني الن�ضل املقبل«.

الخوجني ال�صاب≤ ومرTصح الرئا�صة امل�صرية ف صيلة ال�صيï عبد 
املنعم ابو الفتوì يطمÄن ا�صرائيل .. لن نخو�س حربا معكم

قال املر�ضح املحتمل للرئا�ضة امل�ضرية واحد زعماء االخوان امل�ضلمني يف م�ضر عبداملنعم اأبو 
رئا�ضة اجلمهورية، حتى ال  توليه من�ضب  اإ�ضرائيل يف حال  مع  لن يخو�س حربًا  اإنه  الفتوح، 
يكون ذلك على ح�ضاب االأمن القومي امل�ضري .واأ�ضاف يف موؤمتر جماهريي ب�ضاحية املطرية 
ال�ضعبية بالقاهرة م�ضاء اأم�س االأول: اإن الرئي�س املقبل للبالد لن ينال موافقة اأمريكية اأو عدم 
”فال�ضعب امل�ضري هو الذي �ضيحدد م�ضتقبله، وغري هذا ال ميكن اأن يحدث  ممانعة �ضهيونية، 
بحال“ . راف�ضًا اأي حماولة لال�ضتقواء باخلارج اأو انتظار الدعم منه . معتربا اأن ”ذلك �ضيكون 
الفل�ضطينية“  الق�ضية  دعم  على  �ضتعمل  فاإنها  قوية،  م�ضر  تكون  اأن  وقت  واأنه  للثورة،  نهاية 
.�ضدد على اأهمية اأن يكون الرئي�س املقبل خادمًا لل�ضعب، كما اأنني �ضد لقب �ضيدة م�ضر االأوىل

يتعدد  اأن  �ضحية  ”ظاهرة  اعتربها  الرئا�ضة،  ملن�ضب  االإ�ضالميني  املر�ضحني  تعدد  وحول 
املر�ضحون للرئا�ضة، فال بد من اإنهاء حالة التخويف من انتخاب االإ�ضالميني، فهم وغريهم من 
على  يعمل  كان  الفزاعات  هذه  ومثل  للوطن،  خمل�ضون  امل�ضلمني  وغري  والي�ضاريني  الليرباليني 
”فاجلميع  الرئا�ضة،  مر�ضحي  مع  التن�ضيق  الفتوح  اأبو  ميانع  .ومل  ال�ضابق“  النظام  ترويجها 
التيار  عن  مر�ضح  اأنه  موؤكدًا   . االإ�ضالمي  التيار  مبر�ضح  و�ضفه  راف�ضًا  الوطن“ .  خدمة  هدفه 
املحافظ، ”واأمتنى و�ضفي بذلك، فاأنا جلميع امل�ضريني“ .وحذر من خطورة ما و�ضفه ب“التزوير 
القبلي“ يف االنتخابات ”الربملانية“ املقرر اإجراوؤها اأواخر �ضبتمرب/اأيلول املقبل . موؤكدًا اأنه 
يعكف حاليًاعلى و�ضع برنا‹ه االنتخابي، ”من خالل خرباء يف خمتلف املجاالت ال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية والثقافية“ .وح�ضم حزب الو�ضط يف م�ضر، اجلدل الذي �ضهده على مدى االأيام 
رئا�ضة  ملن�ضب  العوا  �ضليم  حممد  االإ�ضالمي  املفكر  تر�ضيح  من  احلزب  موقف  ب�ضاأن  املا�ضية 

اجلمهورية، حيث اأيد غالبية عينة ا�ضتطالع اأجراه احلزب دعم تر�ضح العوا يف حملته

الفل�صطينيون وال�صينما امل�صرية
كثريًا ما تردد يف االأفالم امل�ضرية القدمية، باالأ�ضود واالأبي�س، اأ�ضماء جربائيل تلحمي وبدر 
الما واإبراهيم الما. واملتابع لتاريخ هذا الفن احلديث يعرف اأن جربائيل تلحمي )الفل�ضطيني 
من بيت حلم( هو اأحد �ضّناع ‹د ال�ضينما امل�ضرية اإىل جانب االأخوين الما. واالأخوان الما 
)بدر واإبراهيم( من عائلة »االأعمى« يف االأ�ضا�س، وقد هاجر والدهما اإىل ت�ضيلي على عادة اأهل 
بيت حلم، وهناك �ضار ا�ضم العائلة »الما« ال�ضتحالة لفظ حرف العني يف كلمة »االأعمى«. وقد 
عاد االأخوان اإىل م�ضر واأ�ض�ضا �ضركة ال�ضرق لالإنتاج ال�ضينمائي يف �ضنة 1926. ومن املنتجني 

الفل�ضطينيني الذين �ضاهموا يف هذا امليدان بدر الدين جمجوم من اخلليل
املطربة  وزوج  واملخرج  املنتج  العريان  طارق  )والد  العريان  ريا�س  اأ�ضماء  ظهرت  والحقًا 
الذين  الفل�ضطينيني  معظم  اأن  ومع  امل�ضحاالب.  ومي  القال  وح�ضني  ن�ضري(  اأ�ضالة  ال�ضورية 
طردوا من ديارهم يف �ضنة 1948 اجتهوا نحو لبنان و�ضوريا وال�ضفة الغربية وغزة، فقد كانت 
ح�ضة م�ضر من الالجئني قليلة جدًا، اإال اأن اأعدادًا من الفل�ضطينيني ا�ضتقرت يف م�ضر الحقًا، 
وال �ضيما يف عهد الرئي�س جمال عبد النا�ضر، فاأ�ضيفت اإىل اأعداد غري حمددة من الفل�ضطينيني 
كانت تقيم يف م�ضر قبل النكبة، وال �ضيما من يافا وجوارها، الأ�ضباب اقت�ضادية اأو اجتماعية 
هالة  اأمثال  ال�ضينمائيني  املمثلني  من  عدد  بعد،  ما  يف  ملع،  اجلالية  هذه  اأبناء  ومن  غريها.  اأو 
العال ونادية لطفي )االأب فل�ضطيني واالأم يونانية(  االأ�ضل( وزهرة  �ضدقي )االأب فل�ضطيني 
و�ضفية العمري )االأب فل�ضطيني( وح�ضن عابدين، عالوة على جنوى فوؤاد )والدتها فل�ضطينية 
من يافا(، وعبد ال�ضالم النابل�ضي يعود يف اأ�ضوله اإىل مدينة حلبا يف عكار وقبل ذلك اإىل مدينة 

نابل�س الفل�ضطيني
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مي�ضيل  االأوىل  ال�ضيدة  ق��ام��ت 
االأم��ريك��ي  الرئي�س  زوج���ة  اأوب��ام��ا 
تدريبي  ملخيم  بزيارة  اأوباما  باراك 
لالأطفال لتعلم ريا�ضة كرة القدم يف 

اإفريقيا .
اأظ��ه��رت   ، ط��ري��ف  م��وق��ف  ويف 
كانت من ع�ضاق  اأنها  االأوىل  ال�ضيدة 
تراوغ  كيف  تعرف  واأنها  القدم  كرة 

بالكرة والتعامل معها .
تظهر  مل  اأوب���ام���ا  مي�ضيل  ل��ك��ن 
االأطفال  اأم��ام  تق�ضري  اأو  تعب  اأي 
على  ت�ضجعهم  ل��ك��ي  االأف��ري��ق��ي��ني 
ممار�ضة الريا�ضة الأنها حتافظ على 

حت�ضني القدرات البدنية .
اوباما  عائلة  اإن  بالذكر  اجلدير 
الريا�ضية  االأل��ع��اب  جميع  ت�ضجع 
الن�ضاط والنمو  الأنها توؤمن لالإن�ضان 

البدين .

يردد حاليًا بقوة داخل الو�ضط الفني اأن املطرب امل�ضري 
هاين �ضاكر �ضيعتزل الغناء حزنًا على وفاة ابنته دينا خا�ضة 

بعد ا�ضابته  بانهيار ع�ضبي �ضديد .
 ومل يكن انت�ضار خرب اعتزال هاين �ضاكر الغناء هو االأول 
من نوعه ، ولكن �ضبق وتردد ذلك االأمر منذ عامني يف بداية 
 Ëتقد عن  االبتعاد  نيته  ت��ردد  كما   ، ابنته2009  مر�س 
فقط،  الدينية  االأغ��اين  على  واقت�ضاره  العاطفية  االأغ��اين 

ولكن خرج هاين �ضاكر لينفي االأمر متامًا .
وكان  دينا  ابنته  من  ج��دًا  قريب  كان  �ضاكر  هاين  وك��ان   
فرن�ضا  اأو  اأمريكا  يف  �ضواء  للعالج  رحلتها  كل  يف  يرافقها 
ارتدت  ،وبعدها  احلرام  اهلل  بيت  يف  معها  للعمرة  ذهب  كما 

احلجاب .
 يذكر اأن دينا ابنة هاين �ضاكر فتاة �ضابة يف الع�ضرينات 
اأمل بها  ، وكانت قد  من عمرها متزوجة ولديها طفلني تواأم 

املر�س اخلبيث منذ عامني ووافتها املنية منذ اأيام قليلة .

مل ي�ضتمر زواج الفنانة �ضريين �ضيف الن�ضر من جراح التجميل 

رائف الفقي اأكرث من ع�ضرة �ضهور ، رغم ان البع�س ردد ان الزواج 

جاء بعد ق�ضة حب ا�ضتمرت الأكرث من �ضنتني.

�ضريين تف�ضل للمرة الثالثة فى زواجها ، هكذا �ضرت النميمة بني 

ا�ضدقائها املقربني ، بعد ان دخلت فى حالة نف�ضية �ضيئة نتيجة 

وفاة والدتها بعد فرة ق�ضرية للغاية من طالقها،لدرجة امتناعها 

عن االإجابة على ات�ضاالت اأ�ضدقائها اأو مقابلتهم.

كل جل�ضات النميمة بالو�ضط الفنى حتكى عن �ضريين ، وا�ضباب 

من  وهناك   ، االجن��اب  عدم  ب�ضبب  انه  قال  من  وهناك   ، طالقها 

قال ان �ضريين وقعت فى حب �ضاب عربي ، وانه وعدها بق�ضر فى 

باري�س وخزينة مملوءة بالذهب واملا�س .

وهناك من قال ان �ضريين قررت العودة اىل عامل الفن ، والتريد 

ان يزعجها اأحد خا�ضة وان زوجها ان غيور جدا عليها .

فيما �ضرت انباء اخرى ان اأن طالق املمثلة امل�ضرية �ضببه نومها 

ال  واح��دة  دفعة  اي��ام  اربعة  و  لثالثة  ي�ضتمر  وال��ذي  املتوا�ضل 

ت�ضتيقظ خاللها اال لق�ضاء حاجياتها...

حياتها  بداية  يف  وت��زوج��ت  �ضبق  �ضريين  اأن  بالذكر  جدير 

خم�س  ملدة  االإبراهيم،  العزيز  عبد  ال�ضعودي  االأعمال  رجل  من 

�ضنوات، ثم تزوجت بعد طالقها منه من املطرب مدحت �ضالح ، اإال 

اأنهما انف�ضال بعد اأربعة اأ�ضهر فقط.

لطيفة: ل اأعتÈ ثورة 
تون�س ثورة اليا�صمني..
ـــزي  ـــزي ع ــــو  ب لأن 
لأجلها ــاه  ــي دن حـــر¥ 

اأنها  »قمر«،  ملجلة  لطيفة  التون�ضية  الفنانة  اأك��دت 
طلق  oي كما  »اليا�ضمني«  ث��ورة  هي  تون�س  ث��ورة  تعترب  ال 
لي�ضت  تون�س  »ث��ورة  فقالت:  ك��رام��ة،  ث��ورة  بل  عليها 
حممود  نف�س،  وعزة  كرامة  ثورة  بل  »اليا�ضمني«  ثورة 
ال  ال�ضيء  فهذا  تون�س،  اأجل  من  دنياه  حرق  عزيزي  بو 

ي�ضمى باليا�ضمني«.
اعتذرت  اأنها  اإىل  لطيفة  اأ�ضارت  اأخ��رى،  جهة  ومن 
لكي  وذل��ك  ال��دويل،  فل�ضطني  مهرجان  يف  امل�ضاركة  عن 
ال  اأم��ر  الأن��ه  �ضفرها  ج��واز  اال�ضرائيلي  االم��ن  يختم  ال 
ي�ضرفها ومرفو�س بالن�ضبة لها، حيث قالت: »وجهت اإيّل 
دعوة للم�ضاركة يف مهرجان فل�ضطني الدويل وكان حلمي 
اأن اأ�ضارك يف هذا املهرجان الأن فل�ضطني تعني يل الكثري، 
فطلبت من القيمني اإعطائي تفا�ضيل رحلتي من االردن، 
اإذا علّي اأن اأمر عرب معرب امللك ح�ضني وقد علمت اأن كل 
من مير عرب هذا املعرب عليه اأن يختم جواز �ضفره من قبل 
بالن�ضبة  االمن اال�ضرائيلي، وبالطبع كان هذا مرفو�ضًا 

يل واأمر ال ي�ضرفني، فاعتذرت من دون نقا�س«.

خ���الل ح�����ض��وره��ا اح��دى 
احل���ف���الت ال��ف��ن��ي��ة ق���ررت 
االع���الم���ي���ة امل��ب��ت��ع��دة عن 
طويل  وق���ت  م���ن  ال�����ض��ا���ض��ة 
امل���ف���اخ���رة ام������ام زم��الئ��ه��ا 
 « ب«�ضكريبنتها  واحل�����ض��ور 
للمرة  تنتعلها  التي  اجلديدة 
احد  ط��ل��ب  وخ���الل  االوىل، 
لها  �ضورة  التقاط  امل�ضورين 
طغى   mع���ال ب�ضوت  �ضرخت 
على �ضوت املو�ضيقى ال�ضاخبة 
يلتقط  ب��ان  امل�����ض��ور  وام���رت 
تظهر  بطريقة  ال�ضورة  لها 
»اجلديدة  »ال�ضكربينة  فيها 
منا�ضبة  و�ضعية  يف  وجل�ضت 
مع  يظهرها  »ب���وز«  ،واخ���ذت 
�ضكربينتها،وهذا امل�ضهد جعل 
وبع�س  االعالميني  زمالئها 
اجلال�ضني  ال�����ض��ح��اف��ة  اه���ل 
ق��رب��ه��ا ي���ق���وم���ون ب��اط��الق 
�ضحكات عالية مل ي�ضتطيعوا 

كبتها.

 Öاملــنــا�ــصــ zــار }الـــبـــوز ــت ــخ العــالمــيــة ت
اجلــديــدة �صكربينتها  ــار  ــه Xل للم�صور 



بولي�صي": "فورين  لـ  وولكر  الي�س  المريكية  وال�صاعرة  الكاتبة 
امريكا!  ومعها  العا⁄  يف  ارهابية  دولة  اع¶م  ا�صرائيل 

لندن � < القد�س العربي>: و�ضفت ال�ضاعرة االمريكية 
الي�س وولكر ا�ضرائيل باأنها اأعظم دولة ارهابية يف العامل، 
االمريكية  بوليرز  ج��ائ��زة  احل��ائ��زة  الكاتبة  وق��ال��ت 
الرفيعة يف مقابلة مع ‹لة < فورين بولي�ضي> انها كانت 
يف غزة عام 2009 وق�ضت وقتا طويال بني ركام مدر�ضة 

امريكية دمرها الق�ضف االمريكي.
و�ضعرت باحلزن الن امريكا تدفع ماال كثريا من �ضرائب 
ل�ضناعة  ا�ضرائيل  ا�ضتخدمتها  التي  لالأ�ضلحة  املواطنني 
يف  للم�ضاركة  الكاتبة  وحت�ضر  االأر���س.  على  الدمار  هذا 
اال�ضبوع  �ضتنطلق  والتي  لغزة  الثانية  البحرية  القافلة 
للمواطنني  االن�ضانية  امل�ضاعدات  حلمل  وذل��ك  القادم 
ولك�ضر احل�ضار عن غزة. وعندما �ضئلت عن ال�ضبب الذي 
غزة  يف  كانت  انها  قالت  احلملة  يف  امل�ضاركة  اإىل  دفعها 
بعد عملية الر�ضا�س امل�ضكوب بفرة ق�ضرية و> �ضاهدت 
الدمار وال�ضرر اللذين ال ي�ضدقان>، وانها تفهم ما يحدث 
على االر�س هنا، وكيف ” تدمري نظام املجاري ال�ضحية، 
و�ضاهدت كيف ” تدمري الوزارات وامل�ضت�ضفيات واملدار�س. 
وامراأة  امومي،  بح�س  للم�ضاركة  مدفوعة  انها  وت�ضيف 
نا�ضجة وكبرية يف العمر، فاالمر يعود اليها ولغريها ممن 
خالل  من  فيه  وامل�ضاركة  الو�ضع  مع  للتعامل  �ضنها  يف  هم 
ايام حياتهم  تقدË احلكمة والفهم الذي تعلموه خالل 
الن�ضال  من  وج��زءا  �ضهودا  يكونوا  الن  ا�ضافة  الطويلة 
الق�ضية  مع  عالقتها  وع��ن  تقول.  كما  اال�ضطهاد  �ضد 
عام  ح��رب  بعد  ن�ضاطها  ب��داأت  انها  تقول  الفل�ضطينية 
1967. وحدث هذا بعد ان تزوجت �ضابا يهوديا، وتقول 
< كنا �ضعداء الننا �ضعرنا ان ا�ضرائيل لها احلق يف الدفاع 

عن نف�ضها من خالل عملية وقائية و�ضرب م�ضر. مل نكن 
وت�ضيف  املنطقة>.  تاريخ  عن  حقيقي  �ضيء  اي  نعرف 
وموا�ضلة  والتعرف  للدرا�ضة  بها  ادت  البداية  هذه  ان 
تلك  يف  حتى  انها  وتقول  االخبار،  ومالحقة  اال�ضتماع 
الفرة قالت لزوجها انه مل يكن من حقهم اال�ضتيالء على 
االر�س النها لي�ضت ار�ضهم، فقد بدا االمر ظلما، وبدا غري 
ا�ضرائيل  يف  نفكر  الأننا   > المريكا  عادل  وغري  �ضحيح، 
تعاليم  على  ن�ضاأ  ومعظمنا  ا�ضطورية،  نظرة  خ��الل  من 
االجنيل، ولهذا فاننا نعتقد اننا مرتبطون بهوؤالء النا�س 
ومهما قالوا فهو �ضحيح، من ان ربهم اعطاهم االر�س وهذا 

عدل وواقع>.
عليها،  يعي�ضون  نا�س  فيها  كان  < االر�س  الواقع  ولكن 
ومدنهم>  وبلداتهم  بيوتهم  يف  يعي�ضون  كانوا  والنا�س 
وعليه تقول ان املعركة كانت < عنهم هم وهم يحاولون 
ا�ضتعادة ما انتزع منهم> وتوؤكد على اهمية ان يفهم الكبار 
والنا�ضجون وعليهم ان يقوموا بافعال من اجل ان يكون 
امامهم.  ملا يحدث  ال�ضاب فهم اح�ضن واف�ضل  لدى اجليل 
ام   � االمريكيني   � النا�س  لتوعية  الرحلة  كانت  ان  وعما 
جللب امل�ضاعدات ل�ضكان القطاع اجابت ان القوارب حتمل 
قائما  يزال  ال  احل�ضار  ان  اىل  االنتباه  لفت  وهي  ر�ضائل 
ا�ضافة لتوزيع املواد االغاثية. وعن املوقف امل�ضري الذي 
العبور من واىل وغزة مما  القيود على حركة  من  خفف 
يعني ان قوافل كهذه مل تعد �ضرورية اجابت وولكر ان 
الو�ضع لي�س كما هو، الن العابرين اىل غزة ال ي�ضمح لهم 
اال بادخال حقيبتني. وا�ضافت ان امل�ضريني فتحوا معرب 
رفح واغلقوه، وعليه مل يتم حل امل�ضكلة، م�ضيفة ان النا�س 

لي�س  لكنه  االيجابية  االمور  عن  احلديث  عادة  يحبون 
<اغلقوه، ويقولون حقيبتني فقط، ال  ايجابيا بعد، فقد 
ميكنك ا�ضالح نظام املجاري بحقيبتني>. وعندما ا�ضارت 
�ضحافية < فورين بولي�ضي> اىل ما قاله �ضفري ا�ضرائيل 
يف اال· املتحدة والذي قال ان <امل�ضاعدات االن�ضانية> 
وكلها  املتطرفني  خلدمة  م�ضممة  وانها  خطاأ  م��ربر  هي 
قالت  وغريها،  حما�س  مع  �ضالت  لهم  ا�ضخا�س  ينظمها 
ارهابية يف  ا�ضرائيل هي اعظم دولة  ان  <اعتقد  وولكر 
ا�ضرائيل  ان  عام  ب�ضكل  واعتقد  العامل،  من  اجلزء  هذا 
وامريكا من اعظم املنظمات االرهابية هما نف�ضيهما، ولو 
ا�ضقطت،  التي  ما بقي من  القنابل،  لغزة و�ضاهدت  ذهبت 
ارهاب(،  هذا   ( تقويل  اأن  اال  متلكني  فال  العام  والدمار 
منك،  يخافون  وجتعلينهم  االط��ف��ال  ترهبني  فعندما 
حياتهم،  ط��وال  لهم  والعقلي  النف�ضي  ال�ضرر  وت�ضببني 
او  احتجت  ال�ضحافية  والن  ارهابية>.  الدولة  فهذه 
االرهابية  بالدولة  المريكا  الكاتبة  و�ضف  من  انده�ضت 
اجابت وولكر < قطعا>، الن ارهاب امريكا معروف يف كل 
حاولت  دول  �ضد  قاتلت  امريكا  ان  وقالت  العامل،  انحاء 
وما  دميقراطية  اخ��رى  بناء  وحاولت  حكوماتها  تغيري 
او  غواتيماال  يف  فعلت  كما  التدخل  اال  امريكا  فعلته 
افهمه،  وال  منطقي،  غري   > هو  ما  ان  وتقول  الت�ضيلي. 
فيما  ارهابي  �ضخ�س  كل  ان   � امريكا   � يزعمون  عندما 
يف  طيار  دون  من  الطائرات  من  بالرعب  النا�س  ي�ضعر 
االطفال،  على  قنابل  ي�ضقطون  انهم  افغان�ضتان،  حرب 
وا�ضرائيل  امريكا  قالت  وعندما  ارهابًا؟>.  هذا  الي�س 
حما�س  ولكن  بالقنابل  ي�ضرب  من  وحدها  لي�ضتا  اأنهما 

ال  انها  الكاتبة  اجابت  ا�ضرائيل،  على  ال�ضواريخ  تطلق 
لكن  ال�ضواريخ،  يطلق  ان  مكان  اي  ويف  �ضخ�س  اي  تدعو 
احلرب لي�ضت مت�ضاوية، انها معركة بني داوود وجالوت. 
ويف هذه املعركة الفل�ضطينيون لي�ضوا جالوت ولكن داوود، 
لها،  قوة  ال  و�ضواريخ  احلجارة  �ضوى  ميلكون  ال  من  فهم 
ان  وتنفي  مدمرة.  �ضواريخ  لديها  فا�ضرائيل  وباملقابل 
تكون زياراتها لغزة دعايات حلما�س وتقول انها ال تقوم 
وال ترى هوؤالء النا�س < ملاذا نريد مقابلتهم؟>. وت�ضيف 
انها لن ت�ضادفهم النها لو ا�ضتطاعت املرور ف�ضتحمل معها 
غري  املنظمات  يف  م�ضوؤولني  وتقابل  وم�ضاعدات  ر�ضائل 
احد  بقي  ان  هذا   > واطباء  ون�ضاء  واطفاال  احلكومية 
منهم>. وترد على �ضوؤال ان حما�س تدير القطاع قائلة، 
�ضحيح ولكنهم لن يروهم م�ضرية اىل ان كل �ضخ�س يزور 
نهاية  يف  وتقول  الرئي�س.  ي�ضاهد  ال  �ضي  دي  وا�ضنطن 
حدث  بعدما  خا�ضة  باخلوف  احيانا  ت�ضعر  انها  املقابلة 
يف القافلة البحرية العام املا�ضي، وت�ضيف انها ايجابية 
وما يهم هو جذب انتباه العامل لهوؤالء االطفال وامهاتهم 
وجداتهم واجدادهم واآبائهم ممن يعانون نف�س الظروف 
يف  ن�ضاأت  النها  �ضعورهم  تعرف  انها  وت��ق��ول  اليومية. 
فعندما  االره��اب،  هو  ما  تعرف  ولهذا  االمريكي  اجلنوب 
يف  و�ضحله  الليل  منت�ضف  يف  البيت  من  والدك  اخذ  يتم 
هو  وهذا  ارهاب،  فهذا  البي�س،  مطيعا  لي�س  النه  ال�ضارع 

نف�س ما يعي�ضه الفل�ضطينيون يف غزة اليوم.
وتقول ان اي �ضخ�س عانى من ارهاب امريكا � اجلنوب 
يفهمه ويفهم ان النا�س ال يحبونه ويجب ان ال يعانوا منه 

يف اي مكان على ظهر هذه الب�ضيطة.
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معر�س ال�صيارات القدΩ  والكÌ نزاهة يف نيوجر�صي ونيويورك
جتد ما تريده وبا�ضعار معقولة  ونزاهة  فى التعامل وال�ضدق واالمانة 

..  و لكافة �ضرائح الطبقات  ..وللجالية العربية ا�ضعار خا�ضة .. 

9737826422ات�ضلوا مع احلاج ا�ضعد على

مثلت �ضلطة القبيلة وما تزال مكونا رئي�ضا يف املجتمع اليمني، ورقما �ضعبا 
التعددية  ظل  يف  وحتى  االأح��وال،  من  حال  باأي  جت��اوزه  اأو  جتاهله  ميكن  ال 
احلزبية والدميقراطية التي ن�س عليها الد�ضتور اليمني منذ الثاين والع�ضرين 

من مايو 1990.
فاملوؤ�ض�ضة القبلية تعد امل�ضيطر االأول على مركز �ضناعة ال�ضيا�ضات العامة يف 
اليمن، ذلك اأن القبيلة على مدى القرون املا�ضية ظلت هي املرجعية االأ�ضا�ضية 

ملراكز �ضلطة القرار.
وبطريقة تثبت مدى العالقة اجلدلية بني القبيلة وال�ضلطة، يربز بو�ضوح 
مت�ضك الفكر القبلي بالقوة ودعمه لكل مظاهرها، ويرى متخ�ض�ضون يف ال�ضاأن 
وتدعيمه  نفوذها،  تو�ضيع  اإىل  �ضتى  مراحل  عرب  عمدت  القبيلة  اأن  اليمني 

باخراق املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية واحتكار الكثري من املنا�ضب العليا فيها ل�ضاحلها.
املوؤ�ض�ضة  اإط��ار  خ��ارج  ع�ضكرية  حتالفات  عقد  اإىل  القبيلة  عمدت  كما 
بهدف  الدولة  على  ال�ضغوط  ملمار�ضة  لها،  املوالية  القبائل  عرب  الع�ضكرية 
االإبقاء على نفوذها القبلي، و�ضمان ا�ضتمرارية اإذعان النظام احلاكم ل�ضلطتها، 

مما يحد معه اأي اإمكانية لتطبيق القانون املدين يف البالد.
وحا�ضرا  ما�ضيا  اليمن  يف  ال�ضلطة  �ضعي  االهتمام،  درج��ة  بنف�س  يقابله 
�ضيا�ضاتها  تخدم  خمتلفة  باأ�ضكال  والءها  و�ضمان  القبلية  املوؤ�ض�ضة  الحتواء 
عبد  اليمني  الباحث  يذكر  وكما  اليمني،  ال�ضعب  على  االإطباق  اإىل  الرامية 
العزيز امل�ضعودي يف اأطروحته العلمية )اليمن املعا�ضر من القبيلة اإىل الدولة( 
، » فان املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية يف اليمن كانت تتعاي�س جنبا اإىل جنب مع املوؤ�ض�ضة 
التي تنه�س بدور مزدوج،  القاهرة  ال�ضلطة  القبلية، ومتثالن مرتكزات بنيان 

بحيث ي�ضعب التمييز بني دولة القبيلة وقبيلة الدولة.«
اأن هذه الو�ضعية غري الطبيعية ترتب عليها امتالك  وي�ضري امل�ضعودي اإىل 

املوؤ�ض�ضتني الع�ضكرية والقبلية امتيازات �ضيا�ضية واقت�ضادية، تبداأ باالإعفاء 
مع  لتعار�ضها  نظرا  العامة  بالقوانني  منت�ضبيها  بع�س  التزام  ال�ضريبي وعدم 
يف  امل�ضاركة  حدود  اإىل  مبرجعيتها  االأمر  وي�ضل  وتقاليدها،  القبيلة  اأعراف 

اقت�ضام غنائم ال�ضلطة املتعددة االأوجه.
القبيلة(  )الدولة  اإ�ضكالية  فان  غالب  جنيب  ال�ضيا�ضي  الباحث  وبح�ضب 
يف اليمن اإىل خطاأ ارتكبته القوى الع�ضرية التي اأ�ض�ضت للدولة بعد �ضقوط 
نهاية �ضبتمرب 1962، عندما حاولت اخراق املجتمع  اليمن  امللكية يف  نظام 
بحكم  القبلية  النخبة  اأن  اإال  احلكم،  منظومة  يف  القبلية  النخبة  باإدخال 

هيمنة وعيها القبلي الذي يرى يف الدولة حمل للغنيمة، وظفت الدولة لتعزيز 
نفوذها وخدمة م�ضاحلها.

النفوذ  تزايد  ومع  ذاته،  الوقت  يف  الدولة  عن  عزلت  القبيلة  اإن  واأ�ضاف 
يف  للدولة  رادع��ة  قوة  اإىل  امل�ضائخية  النخبة  حتولت  امل�ضائخ  لدى  وال��رثوة 

حماوالتها اجلادة لتغيري ثقافة القبيلة.
ومع اأن القبيلة ظلت هي املكون االأ�ضا�س لل�ضلطة امل�ضيطرة على زمام احلكم 
من  بنوع  يتذكرون  اليمنيني  اأن  اإال  الفرات،  هذه  طوال  اليمني  املجتمع  يف 
اإبراهيم احلمدي  االأ�ضبق  اليمني  للرئي�س  الفريدة  االإعجاب جتربة احلكم 
)1974- 1977( التي حاول من خاللها التاأ�ضي�س للمجتمع املدين والتحرر من 
�ضلطة القبيلة، التي كانت تب�ضط نفوذها من اأق�ضى ال�ضمال يف قبائل حا�ضد 
وبكيل، مرورا بقبائل مذحج ومراد، و�ضوال اإىل القبائل التي تقطن قريبا من 
الربع اخلايل، لكنهم اأي�ضا يدركون جيدا كيف انتهت هذه املحاولة مع �ضقوط 
اأكتوبر 1977، خملفا وراءه  العا�ضر من  �ضهيدا يف  اإبراهيم احلمدي  الرئي�س 

جتربة نظام حكم ناجح اأطاحت به �ضلطة القبيلة.
�ضلطة  مع  دائ��م  �ضراع  حالة  يف  اليمن  يف  املدنية  الدولة  م�ضروع  ويبقى 
القبيلة التي ترف�س االندماج يف املجتمع املدين، فاإمكانية قيام ‹تمع مدين 
يف اليمن تبدو �ضبه م�ضتحيلة، مع االأخذ يف االعتبار اأن ذهنية القبيلة ترف�س 
اأي بناء معريف قد يهدد �ضلطتها اأو يقل�س نفوذها، وهو ما يذهب اإليه ال�ضحفي 
الذي  اأنباء )�ضينخوا(  االأ�ضول يف حديثه مع وكالة  اليمني فايز  واالعالمي 
املدى  يف  االأق��ل  على  اليمن،  يف  حديثة  مدنية  دولة  ن�ضوء  اإمكانية  ا�ضتبعد 

القريب.
واأ�ضاف االأ�ضول » طاملا واأن الالعب الرئي�س يف ثورة التغيري ينتمي للقوى 
القبيلة  تنفذ  ظل  يف  مدنية  دول��ة  قيام  اإمكانية  عن  فاحلديث  التقليدية، 

و�ضلطتها �ضرب من اخليال، الأن ذلك ياأتي يف اآخر �ضلم االأولويات بالن�ضبة لهم، 
وال ميكن تقدميها باأي حال من االأحوال على اأولوية املحا�ض�ضة وتقا�ضم تركة 

الرجل املري�س«.
الثورة  يف  وحقوقي  �ضيا�ضي  نا�ضط  وهو  اللطيفي  حممد  يرى  املقابل،  يف 
حديثة  مدنية  دول��ة  قيام  اأن  اليمن  و�ضط  بتعز  احلرية  ب�ضاحة  ال�ضلمية 
على  ال�ضعبية  التغيري  �ضاحات  عنه  عربت  �ضعبي  ومطلب  ممكن  اأمر  اليمن  يف 

امتداد الوطن، لكنه لن يكن باالأمر ال�ضهل وال�ضريع.
كما يقول مربرا ذلك يف حديثه ل )�ضينخوا( بالقول » نحتاج لوقت طويل 
حتى نتمكن من تلبية مطلب الدولة املدنية، نتيجة الروا�ضب الثقافية التي 
على  �ضالح  اهلل  عبد  علي  اليمني  الرئي�س  حكم  خالل  املجتمع  يف  تعمقت 
وال  بطبعه،  ح�ضاري  اليمني  االإن�ضان  اأن   « اإىل  م�ضريا  عاما(،   33( امتداد 
يحتاج اإال لنظام مدين فقط، ت�ضوده قيم العدل وامل�ضاواة بعيدا عن الفو�ضى 

والع�ضوائية«.
واأ�ضاف اللطيفي » اأثبتت القبيلة اليمنية قابليتها للتمدن والتح�ضر، عندما 
تخلى القبلي عن �ضالحه والتحق ب�ضاحات التغيري للمطالبة باإ�ضقاط النظام، 
وواجه املوت ب�ضدر عار، كما اأن الوعي الثقايف الذي اأوجدته الثورة ال�ضلمية 

اأثبت اإمكانية التعاي�س بني اجلميع رغم كل التباينات«.
اإبداء  يف  اليمنيني  الكتاب  من  عدد  ي��ردد  ال  ال��ذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي 
ال�ضلطة، ويف مقدمتهم  النفوذ على  القادم يف ظل �ضراع مراكز  خماوفهم من 
التوازن  معادلة  يف  الرئي�ضة  االأق��ط��اب  اأح��د  متثل  التي  القبلية  املوؤ�ض�ضة 
ت�ضكل  كالقبيلة  التقليدية  املوؤ�ض�ضات  اأن  اإىل  وي�ضريون  اليمن،  يف  ال�ضيا�ضي 
عائقا حقيقيا لي�س اأمام قيام نظام دميقراطي فح�ضب، بل اأمام قيام موؤ�ض�ضات 

مدنية جت�ضد �ضيادة دولة املوؤ�ض�ضات والقانون يف اليمن.

قبيلة  Ωاأ �صلطة  اTEصكالية   .. اليمن  يف  املدنية  الدولة 
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مل تكد موجة الغ�ضب جتاهه 
بوطنية  ت�ضكيكه  ب�ضبب  تخف 
اأبناء ال�ضمال واجلنوب يف املمكلة 
انهم  وقوله  ال�ضعودية  العربية 
حتى  امل��ج��اورة،  للدول  ينتمون 
بدات موجة انتقاد �ضديدة جتاه 
ان  بعد  احلبيب  ط��ارق  الدكتور 
بانه  حممد  امل�ضلمني  نبي  و�ضف 

ناق�س ال�ضخ�ضية.
تطرق  عندما  ا�ضبوع،  يف  �ضي  بي  ام  برنامج  خالل  اتى  احلبيب  كالم   

مل�ضالة الزواج من ال�ضغريات، 
حيث برر زواج الر�ضول ب�ضغرية بانه ب�ضبب نق�س بال�ضخ�ضية ب�ضبب 
ناق�ضة  كانت  الر�ضول  �ضخ�ضية  وان  االم،  عاطفة  من  واحلرمان  اليتم 

واراد تغطية النق�س بهذا الزواج.
 الرد االقوى على كالم احلبيب اتى من قبل الدكتور وليد الر�ضودي 
الذي كتب حتت عنوان »بل اأنت ناق�س ال�ضخ�ضية يا طارق احلبيب«، فقد 
�ضخ�ضية  جراءة  بكل  بها  يحلل  احلبيب  طارق  للدكتور  ملقطع  ا�ضتمعت 
اإال  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم كما ي�ضميه حتليال نف�ضيا و�ضل به فكره 
اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم كان ناق�س اكتمال ال�ضخ�ضية ب�ضبب فقد 

حنان االأمومة لفقده لها يف �ضغره .
 وهلل العجب لهذا التحليل املنحرف عن فهم ال�ضريعة كيف يكون يتيما 
من اآواه ربه يف يتمه فقال �ضبحانه : اأمل يجدك يتيما فاآوى قال ابن كثري 
: وذلك اأن اأباه تويف وهو حمل يف بطن اأمه ، وقيل : بعد اأن ولد ، عليه 

ال�ضالم ، ثم توفيت اأمه اآمنة بنت وهب وله من العمر �ضت �ضنني .
 خامتا كالمه :«واأخريا اأحذرك نف�ضك التي متاديت معها كثريا فاع�ضفها 

قبل اأن توردك املهالك .
 وحق على كل من �ضمع بذاك الباطل اأن يعلن النكري عليه حفاظا على 
جناب القراآن املثبت كمال الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف يتمه ورجولته 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  للر�ضول  املحبة  مقام  على  وحفاظا  حياته  وكافة 

الذي حبه اأوجب من حب النف�س والولد واملال والنا�س اأجمعني
متى �ضدقت حمبة من يراين ... من االأعداء يف اأمر فظيع
فت�ضمح اأذنه ب�ضماع �ضتمي ... وت�ضمح عينه يل بالدموع«.

القربي: ن�صر اˆ حول نف�صه اEىل مòيع يف التلفزيون ال�صوري

حقوق  موؤ�ض�ضة   oرئي�س �ضدد 
القربي  عمار  ال�ضورية  االن�ضان 
 lمرفو�س ن�ضراهلل  كالَم  اأن  على 
ال�ضوريني  املتظاهرين  وَو�ضفه 

بالثوار االمريكيني غري الئق.
عند  ال���ق���رب���ي  وت����وق����ف   
املتحدة  ال��والي��ات  بني   mتقاطع
وايران ون�ضراهلل عرب دعوتهم 
احلوار  اىل  ال�ضورية  املعار�ضة 

مع النظام. 
الر�ضمي  التلفزيون  يف   mمذيع اىل  نف�ضه  ح��ّول  ن�ضراهلل  اأن  وراأى   
ال�ضوري، ودعاه اىل اخلروج من َم�ضاحله ال�ضيقة مع �ضوريا، �ضائال من 

قال لن�ضراهلل اإن املعار�ضة ال�ضورية �ضتتخلى عن اجلوالن؟ 
الالجئني  على  ن�ضراهلل  ت�ضييق  اأ�ضماه  مل��ا  القربي  واأ���ض��ف  ه��ذا   
يف  اللبنانيني  اأالف  ا�ضتقبلت  �ضوريا  باأن  مذكرا  لبنان،  اىل  ال�ضوريني 
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Öهòو ف�صتان ع�صكري مزين بال

االوىل  هي  بادرة  يف 
بالن�ضبة لها بعد زواجها 
من االمري ويليام، �ضّلمت 
كيت  كامربيدج  دوق��ة 
امليداليات  م��ي��دل��ت��ون 
الع�ضاء  التنفيذية 
احل��ر���س االي��رل��ن��دي، 
ب�ضحبة  ذل���ك  وك����ان 
زوج��ه��ا ال����ذي ارت���دى 
ال��ل��ب��ا���س ال��ع�����ض��ك��ري 

الر�ضمي، فيما ارتدت كيت ف�ضتان كحلي ع�ضكري من »باربري« ومزين 
باأزرار من الذهب وحملت حقيبة �ضغرية، وكانت ت�ضع بيدها اأ�ضوارة من 

.»C« الذهب وكتبت عليها حرف
هذا وبدت كيت ميدلتون �ضعيدة جدًا ومتوا�ضعة، حيث اأن الب�ضمة 
عن  لت�ضاألهم  اجلنود  من  اقربت  كما  الوقت،  طوال  وجهها  تفارق  مل 

جتاربهم على اجلبهة يف اأفغان�ضتان.
ومن الوا�ضح اأن كيت ميدلتون تقوم مبهامها الر�ضمية على اأكمل وجه 
اأنها ترافق زوجها دائمًا  امللكي، حيث  الق�ضر  اأ�ضبحت ع�ضو يف  اأن  منذ 

اإىل املنا�ضبات الر�ضمية وتت�ضرف بلباقة وتوا�ضع.

Ωالن¶ا بقايا  عن  المريكي  ال�صعودي  ال¨طاء  برفع  Zا�صبة  م�صريات  يف  يطالبون  اليمنيني  ماليني 

( اليمن   ) يف  ال�صباب  وثورة  ال�صيا�صية  النكتة 

خرج املاليني من اأبناء  ال�ضعب اليمني الثائر يف م�ضريات حا�ضدة اليوم يف عموم 
املحافظات للتعبري عن رف�س حماوالت بقايا نظام احلكم العائلي اختطاف ال�ضلطة، 

وتنديدا باملوقف االإقليمي والدويل املتواطÅ مع نظام �ضالح. 
عن  الك�ضف  �ضرعة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ال�ضلمية  الثورة  �ضباب  وطالب 
حالة علي �ضالح ال�ضحية ومن معه من امل�ضئولني امل�ضابني بحادثة التفجري يف دار 
ال�ضحي من قبل  الكامل على و�ضعهم  التكتم  ا�ضتمرار  �ضر  الرئا�ضة، مت�ضائلني عن 

اململكة حتى اليوم. 
على  واالأمريكية  ال�ضعودية  الو�ضاية  برفع  تطالب  �ضعارات  املتظاهرون  وردد 
ثورته  ودعم  اليمنى  ال�ضعب  جانب  اإىل  بالوقوف  اخلليج  دول  وطالبوا  اليمنيني، 

ال�ضلمية. 
داخل  االمتحانات،وهتفوا  اليوم  بتعز  الربة  ثانويات  طالب  رف�س  ذلك  اإىل 

القاعات ال درا�ضة وال تدري�س حتى يرحل اأبناء الرئي�س

)فاتك الرديني(

باأنها  ال�ضيا�ضية  النكتة  ت��ع��رف 
اإليها  يلجاأ  التعبري  امناط  من  واحدة 
جتاه  انفعالية  �ضحنة  لتفري≠  النا�س 
التعبري  خ��الل  من  العامة،  االأو���ض��اع 
وكو�ضيلة  معينة  �ضيا�ضية  مواقف  عن 
تتناول  ال�ضيا�ضة  يف  �ضهلة  م�ضاركة 
وانتقاد  ب��احل��اك��م  ال�����ض��ع��ب  ع��الق��ة 
على  وال��ت��ن��در  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضة 
ما  واأدائها.وغالبا  وقادتها  رموزها 
اأوق��ات  يف  ال�ضيا�ضية  النكتة  تظهر 
يف  حاليا  احلا�ضل  هو  كما  االأزم���ات، 
التي ت�ضهد حراكا غري م�ضبوق  اليمن 
املطالبني  ال�����ض��ب��اب  ث����ورة  �ضكلته 
ال�ضيا�ضي  النظام  وا�ضقاط  بالتغيري 
�ضالح،  عبداهلل  علي  الرئي�س  ورحيل 
ال�ضعب  من  جانب  هناك  املقابل  ويف 
يوؤيد بقاء الرئي�س �ضالح، اذا فاالمور 
واالأ���ض��خ��ا���س  فال�ضيا�ضات  ك��ث��رية، 
حم���الالن���ت���ق���اد ك��ث��ريي��ن وال��و���ض��ع 
 ñاملنا يوفر  واالجتماعي  ال�ضيا�ضي 

لظهور النكتة ال�ضيا�ضية.
دقيقة  ومتابعة  جهيد  جهد  وبعد 
وم�ضتمرة ب�ضكل �ضبه يومي، لكل النكات 
يف  التغيري  �ضباب  ث��ورة  تناولت  التي 
اليمن، وبعد مالحقات ال باأ�س بها يف 
تتحدث  نكات  من  �ضدر  ما  كل  تدوين 
جمعت  امل�ضاد،  ب�ضكلها  ال��ث��ورة،  ع��ن 
�ضاحاول  النكات  من  به  باأ�س  ال  عدد 
ان  مالحظة  م��ع  منها،  بع�س  ط��رح 
النكات غطت كافة مراحل وتطورات 
االح�����داث وا���ض��خ��ا���ض��ه��ا واط��راف��ه��ا 
ففي  ودول��ي��ا.  حمليا  فيها  والفاعلني 
عرب  االح����داث  م��ن  معينة  م��رح��ل��ة 
رف�ضهم  النكتة عن  ال�ضباب من خالل 
حم�ضن  علي  ان�ضمام  من  و�ضخريتهم 
كانوا  الذين  اجلي�س  ق��ادة  من  وع��دد 
اىل  �ضالح  الرئي�س  نظام  ارك��ان  من 
ثورتهم وكذلك رف�ضهم وتخوفهم من 
الدين  وم�ضائخ  اال�ضالميني  �ضيطرة 
االحمر  وحميد  كالزنداين  والقبائل 
فانطلقت  ث��ورت��ه��م،  ‹��ري��ات  ع��ل��ى 
هذا  عن  املعربة  والنكات  التعليقات 
يف  ال�ضباب  اح��د  تعليق  منها  املوقف 
بقوله  ان�ضمام علي حم�ضن  تعز عقب 
»اإىل اللقاء يف ثورة قادمة« يف ا�ضارة 
ويف  احلالية،  ثورتهم  اجها�س  اىل 
على  اال�ضالميني  �ضيطرة  على  تعليق 
فتيات  اح��د  علقت  التغيري  �ضاحات 
لها  �ضمحوا  »ان  بقولها  التغيري  �ضباب 
جتهز  م�ضتعده  فهي  لل�ضارع  باخلروج 
لها جلباب من االن وبلون ا�ضفر »لون 

الفجيعة«.
و�ضاألت ان كان »م�ضموح االلوان وال 
الزم التقيد باال�ضود«، وقالت »م�ضموح 
نيللي طابع اأفغاين«.ون�ضر اخر �ضورة 
االفغانيات  ثياب  تلب�ضان  الم��راأت��ني 
من  يعرف  »اللي  كاتبا:  طالبان  اي��ام 

ابو  العبايات  ه��ذه  م��ن  ي�ضروا  اي��ن 
خيمة اللي فيها طاقة ابو �ضبك فوق 
نلب�س  افغان�ضتان  ح��ق  �ضاع  العيون 
الن�ضوان حقنا .. وكم بدلة او مدري 
..بنجابي رجايل الأخوكم  ماي�ضموها 
يدلني، وجزاكم اهلل خريا«فعلق عليه 
اخر »التتعب�س نف�ضك هم اي�ضرفوهن 
دقن  معاهن  ي�ضرفوا  وميكن  �ضرف، 
اتخاذه  �ضيتم  ق���رار  واول  اي�����ض��ا.. 
اآخر  احلالقة.«وعلق  �ضوالني  اغالق 
بقوله ان »دبابة اجلرنل علي حم�ضن 
وجنبية  ال��زن��داين  وحلية  االح��م��ر 
على  التمرد  يعلنوا  االح��م��ر  حميد 
دبابة علي �ضالح ونظامه« وعلق اخر 
قائال ان »علينا االعراف باأن الثورة 
تاأتي  وحينما  جنحت،  قد  االأ�ضرية 
اجدها  رمب��ا  اخ���ربين  مدنية  ث���ورة 
ذال��ك«.وق��ال  بغري  يقيني  مع  واق��ع��ًا 
قائال:  املحتار  غ�ضب  عن  معربا  اخر 
»طيب كيف ن�ضوي؟ تعبنا منهم.. وين 
فاأن  بعدنا«.وبالطبع  وه��م  رحنا  ما 
الثورة  ال�ضيا�ضية يف هذه  اكرثالنكات 
قد ركزت على الرئي�س واعوانه فمنها 
ما ا�ضار اىل ان الرئي�س ا�ضبح وحيدا: 
»قالوا ان احمد ابن الرئي�س دخل هذا 
امل�ضاء اىل غرفة والده الرئي�س وهو 
والو�ضطى(  ال�ضبابة   ( ا�ضبعيه  رافع 
هه  ال��وال��د  عليه  ال��ن�����ض��ررد  ع��الم��ة 
االبن  اجلماعةاجاب  على  انت�ضرت 
وان��ت«. انا  االثنني  احنا  عدبال  ما   «
من  الرئي�س  �ضيق  على  ماتندر  ومنها 
ال�ضافية  ح��راج  ان  قالوا  االع��الم:« 
كلها  جديدة  تلفزيون  الف  ا�ضتقبل 
مك�ضرة.. �ضاألوا من وين جت قالوا انها 
اجلزيرة  فتح  كلما  كان  الرئي�س  حق 
�ضيء  باي  التلفزيون  يرجم  �ضهيل  او 

جنبه« 
النكات على ردود ومواقف  وركزت 
الرئي�س من مطالب ومبادرات تنحيته 
امينة  يعرف  »اللي  تقول  نكتة  ومنها 
عي�ضلمها  انه  الرئي�س  عنها  قال  اللي 
ت�ضتلمها  ال��رئ��ا���ض��ة  ت�ضري  ادع��وه��ا 
م��ن��ه«ون��ك��ت��ة اخ����رى ت��ق��ول :«ع��ل��ي 
اأر�ضي  نفق  بناء  لينهي  مياطل  �ضالح 
يهرب  ع�ضان  اجلمهوري  الق�ضر  حتت 
يعلن  اليمني  الرئي�س   : منه««عاجل 
رئي�س  نائب  نف�ضه  تعيني  ق��رار  ع��ن 
وفقا  الرئا�ضة  ي�ضتلم  كي  اجلمهورية 
م�س  اخلليجية««الرئي�س  للمبادرة 
را���ض��ي ي��وق��ع امل��ب��ادرة الأن���ه حم��رج، 
يقول  م�ضتحي  النه  لي���������������������س؟ 
نكات  اطلقت  اأوقع«كما  ما  بب�ضم  اأنا 
�ضالح  ال��رئ��ي�����س  و���ض��ع  ب��ني  ت��ق��ارن 
ثورات  ا�ضقطتهم  اللذين  والروؤ�ضاء 
يف  وكذلك  وتون�س  م�ضر  يف  �ضعوبهم 
�ضالح  الرئي�س  ماتقول:«  ومنها  ليبيا 
اقوى  ايهما  م�ضت�ضاريه  اأح��د  ي�ضاأل 
انت  عليه  ف��رد  العابدين  زي��ن  ام  ان��ا 
من  تخاف  مل  الأنك  الرئي�س  يا�ضيدي 

�ضاأله  ثم   ... مثله  تهرب  ومل  الثوار 
طيب ايهما اقوى انا اأم ح�ضني مبارك 
فرد عليه اأنت يا�ضيدي الرئي�س الأنك 
قلت لليهود ال... ثم �ضاأله طيب مادام 
اأم  اأن��ا  اأق��وى  ايهما  راأي��ك  اي�س  هكذا 
�ضباب التغيري... فرد عليه اأنت طبعًا 
اهلل  يخافون  الأنهم  الرئي�س  يا�ضيدي 
تقول:«هرب  التخافه«واخرى  واأنت 
وطلع  املحاكمة  م��ن  م��ب��ارك  ح�ضني 
وقال  �ضالح  علي  فجاء  �ضجرة  ف��وق 
له : خال�س يا ح�ضني اإنزل ولك مني 
مبارك  فرف�س  دوالر  مليون  اإث��ن��ني 
من�ضار  وم��ع��ه  ال��ق��ذايف  معمر  ف��ج��اء 
ما  قبل  ح�ضني  ي��ا  اإن���زل   : ل��ه  وق��ال 
اأقطع ال�ضجرة فنزل مبارك...ظهرت 
عالمات التعجب على وجه علي �ضالح 
فقال غا�ضبا : اأنا عر�ضت عليك مبل≠ 
كذاب  ان��ت  م��ب��ارك  ف��اأج��اب  ورف�ضت 
ب�س معمر ‹نون ويعملها««ان تعطي 
تعطيه  لطيف،ان  فانت  موبايل  ابنك 
بلدا  تعطيه  انت   ،Ëك��ر �ضيارةفاأنت 
فانت  واأ�ضحابه  هو  به  ليلعب  و�ضعبا 

مبارك و�ضالح وا�ضد ومعمر« 
اي�ضا  ال��ن��ك��ات  ا���ض��ت��ه��دف��ت  وق���د 
املطالبة  ك��ان��ت  ���ض��واء  ال��ت��ج��م��ع��ات 
ومنها  له  املوؤيدة  او  الرئي�س  بتنحي 
�ضخ�س  اح��ده��م  :«����ض���األ  م��ات��ق��ول 
عبداهلل  علي  الرئي�س  م��ع  معت�ضم 
له  قائال  التحرير  �ضاحة  يف  �ضالح 
و�ضتنهي  املكان  هذا  من  �ضرحل  متى 
ي�ضقط  ان  بعد  قائال  رد  اعت�ضامك، 
راأيت  هل  الخ��ر:  النظام.««احدهم 
مكتوب  ولد  الذي  )اخل��روف(  الطلي 
اره،  مل  ال  االخر،  ارحل؟اجاب  عليه 
لنا  لكني �ضمعت خروفا اخر يقول ما 
الرئي�س  اأن�ضار  من  علي.«واحد  اال 
جنز   ( االآخ���ر  على  وات�ضيك  لب�س 
يروح  قرر  و   ) و  و  و  جل  و  تي�ضرت  و 
ما  اأول  ال��رئ��ي�����س،  ي��دع��م  التحرير 
؟!!قالوا  لي��������������������س  �ضربوه،  و�ضل 
يف  ؟!!!‹��م��وع��ة  اجلامعة  ح��ق  م��ن 
يريد  ال�ضعب   : يهتفون  التحرير 
اأي�س   .. اإمممممممم..�ضاألوهم   ..
ما   : قالوا   .. »اإمممممم«  هذا  معنى 
االن«اق��رح  حتى  غداء  جابو�س  قد 
حممية  ا�ضم  اط��الق  يتم  ان  احدهم 
جامعة  ���ض��اح��ة  ع��ل��ى  ال����زواح����ف 
التغيري«  �ضاحة  م��ن  ب��دال  �ضنعاء، 
�ضباب  تهديد  ت��ك��رار  اىل  ا���ض��ارة  يف 
الق�ضر  اىل  بالزحف  التغيري  �ضاحة 
يف  امل�ضاهد  اهلل  الرئا�ضي.«�ضبحان 
�ضالة اجلمعة اأم�س اأن هناك �ضحابة 
اأما  ال�ضتني  ���ض��ارع  يف  امل�ضلني  ت�ضلل 
حرقوا  ف��ق��د  ال�ضبعني  يف  امل�����ض��ل��ني 
قائال:  احدهم  عليه  ال�ضم�ضرد  من 
قالوا  ال�ضبعني  يف  واللي  اهلل  �ضبحان 
�ضم�س،  انتوا حرقتوا  ان  الكالم  نف�س 
�ضبحان اهلل فعالحتى ان النكات طالت 
التي  وال��دول��ي��ة  العربية  االط���راف 

تلعب ادوار الو�ضاطة يف احداث اليمن 
ومنها » قالو ان ال�ضفري االأمريكي جنح 
ندور  خرجنا  ال��غ��از،  م�ضكلة  ح��ل  يف 
الغاز مل جنده يف اي مكان قلنا ميكن 
االأمريكية  بال�ضفارة  موجود  يكون 
ملا  امل�ضكلة  حلو  اللي  هم  انهم  بحكم 
حرا�ضة  اخ��ربت��ن��ا  لل�ضفارة  و�ضلنا 
ال�ضفارة باأن ال�ضفري االأمريكي م�ضجل 
الدبة  وان  احل��ارة  عاقل  عند  ا�ضمه 
الغاز حقه لها ا�ضبوع عند العاقل وان 
للعاقل  مي��ني  مئة  حلف  ق��د  ال�ضفري 
اجلمعة  ي�ضلي  وان��ه  الرئي�س  مع  انه 
بال�ضبعني رغم انه م�ضيحي، لكن اي�س 
)امني  كافر..««الزياين  اجلوع  يعمل 
اخلليجي(مازال  التعاون  ‹ل�س  عام 
20وطلب  خليجي  ب��اأج��واء  م��ت��اأث��ر 
العب   15 م��ن  ب�س  فريقني  ت�ضكيل 
الفريقان يف ميدان  لكل فريق�ضيلتقي 
خليجيواهلل  طبعا  ال�ضبعينواحلكم 

ي�ضر من االأخطاء التحكيمية!!!!
�ضورة  النكات  من  عدد  ر�ضمت  وقد 
اأفالم  ومنها«جديد..  لالحداث  عامه 
الكر�ضي  اتنازل عن  لن  �ضيف 2011- 
�ضالح  على  القب�س  ليلة  )رع����ب(- 
خيال  )فيلم  للحوار  نعم  )اأك�����ض��ن(- 
)تراجيدي،  اأمينة  اآي���ادي  علمي(- 
ماأ�ضاوي(- ال�ضلطة مغرم ولي�ضت مغنم 
خ�ضو�ضا  فيه،  منه  غبي  )رومن�ضي(- 
يف اخل��ط��اب��ات )ك��وم��ي��دي(- احل��رب 
تاريخي(  )وثائقي  اليمن  يف  االهلية 
اخراج انطونيو �ضالح- االختالط على 
فتاوي  )‹موعة  االع��ف��اط  مذهب 
 - �ضالح  عبداهلل  بن  لل�ضيخ  م�ضورة 
فقط(...... )للكبار  اليمن..  د�ضتور 
ويف تعبري عن اال�ضتياء وال�ضخرية من 
اليمن  بالثورة يف  الذي حلق  التطويل 
»ميني  منها  النكات  م��ن  ع��دد  ب���رزت 
ودع��ك��ه..  ال�ضحري  ال��ف��ان��و���س  لقي 
لبيك  �ضبيك  وقاله:  العفريت  طلعله 
ا�ضتي  الراجل:  قاله  ؟  وامتنى  اطلب 
قال   .. تعز  اإىل  �ضمارة  بجبل  نفق 
نقي  ق��وي..  �ضعبة  دي  العفريت:  له 
حاجة اخرى.. قال الراجل للعفريت 
عبداهلل  علي  الرئي�س  خلي  خال�س   :
العفريت  احلكم،..  عن  يرحل  �ضالح 
جاي؟  راي��ح  النفق  عايز  ان��ت  قاله: 
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