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Yaniv Lavy , Attorney

للمحاماة ليفي  يانف  ق�ضايا جنائيةمكتب 
الهجرة
الطالق

325 Broadway , Suite 40L New York, NY 10007
212 - 507- 9200

و�ضــربها  م�ضلمة  ــاب  ــج ح ـــزع  ن
نا�ضرها ومــــــن  هي  مبــرحا  �ضربا 

امل�ضابون لغربة نيوز :�ضنقا�ضي اجلناة ونحارب التميز العن�ضري

العيد يف العامل االإ�ضالمي.. احتفاالت وجماعة وح�ضار ور�ضا�ص
اخلرباء الذين ير�ضمون �ضيا�ضة اأمريكا بال�ضرق االأو�ضط
 ال�ضيخ جمال البنا تفا�ضيل اللقاء االأخري بني القذايف وخمي�ص وعائ�ضة يف ثكنة �ضالح الدين

يجيز تقبيل ال�ضباب للفتيات 
ويفتي بان احلجاب ال يعد 

فر�ضا ..؟ 



...؟؟ ــــ≤  ــــي ــــل ــــع وت  ... خــــــرب 
اخلرب : وزعت وكالة االنباء ال�سعودية اخلرب التايل :  -ت�سلَّم خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، 
م�ساء االأحد التقرير ال�سنوي لن�ساطات مركز امللك عبدالعزيز للحوار 
الوطني لعام 1431هـ -1432هـ الذي يحتوي على عر�ض �سامل ملا اأجنزه 
تدريبية،  ودورات  عمل،  وور�ض  وحت�سريية  وطنية  لقاءات  من  املركز 
وندوات فكرية، وعر�ض بامل�ساريع التي قام بتنفيذها خالل تلك الفرتة 
العام  الرئي�ض  ال�سريفني معايل  التقرير خلادم احلرمني  بت�سليم  .وقام 
ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ، رئي�ض اللجنة الرئا�سية ملركز 
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ال�سيخ �سالح بن عبدالرحمن احل�سني 

واأع�ساء اللجنة الرئا�سية للمركز
التعليق : ال�سورة املرفقة للخرب تبني ان امللك ينظر اىل البوم �سور 
... وال يقراأ ... الن جاللته �سبه امي وال يح�سن القراءة .... اما كان 
يجب على وكالة االنباء ال�سعودية االنتباه اىل هذه الف�سيحة  او على 
االقل تغيري �سيغة اخلرب كاأن تقول : ت�سلم خادم احلرمني البوم �سور 
عن ن�ساطات املركز حتى يتفرج عليها وقد تفرج عليها جاللته واعجبته 
وا�ساد بامل�سور كما ا�ساد ب�سور امل�سرتكني يف احلوار الوطني الذي ال يعلم 
 ( دار يف احلوار  ما  التقرير وال يعرف  يقراأ  �سيئا النه مل  جاللته عنه 
الوطني ( طيب الذكر ... ثم ما هذا احلوار ) الوطني ( الذي ي�سفر عن 
تقرير كله �سور �سخ�سية ... قدميا قالوا املكتوب يقراأ من عنوانه ويف 
حالتنا هذه نقول : احلوار الوطني ال�سعودي يقراأ من البومه ... و�سدق 

من قال : يا امة �سحكت من جهلها االمم

 ºــ ــدع ــال ـــون ب ـــــواب عـــراقـــي ــº ن ــه ــت ــة ت ــب ــائ ن
ـــا ـــوري ـــض ــــا• � ــــق ــــض ـــــا وفــــنــــيــــا ال� ـــــاOي م
ك�سفت النائبة بتول فاروق عن وجود دعم مادي وفني يقدمه اع�ساء يف 
النظام  ا�سقاط  التي تعمل على  ال�سورية  املعار�سة  النواب الطراف  جمل�ض 
قبل  من  وفني  مايل  دعم  وجود  عن  معلومات  منتلك  باننا  وقالت  ال�سوري 
اولئك النواب ومل ت�سم الفاروق اال�سماء لكنها اكتفت باال�سارة لهم فقط >

الفل�ضطيني
 

لن ا�سرد تاريخ  فى هذه املقالة عن الفل�سطيني او العالقة 
االردنية

الفل�سطينية االخوية  التي تعمدت بالدم وامنا اريد ان 
او�سح �سئ يغيب عن البع�ض ...

اوال اخجل  على نف�سي ان احتدث عن ان هناك خالف بني 
اردين او فل�سطيني...  

)فكلنا فى الهم �سرقا (...
ثــانــيــا. ومـــن مــنــظــوري وتــاريــخــي الـــذي الزم الــثــورة 

الفل�سطينية وف�سائله الي�سارية..
كما  واملعاناة  والت�سرد  للظلم   تعر�ض  �سعب  يوجد  ال  انه 

الفل�سطيني ..
ويعرتف ال�سعب الفل�سطيني والعربي  ان 

والعربية  احلرة  االجنبية  ومنها  العامل   �سعوب  معظم   
واال�سالمية  قدمت  ت�سحيات فى الدفاع

عن الق�سية الفل�سطينية على االر�ض فى �ساحات م�سارعة 
العدو املحتل

دولته  فى  الفل�سطيني  للحق  تايد  الدولية  املحافل  وفى 
امل�ستقلة ..

وقدم   اثرى  الفل�سطيني   ال�سعب  ان  احد  ينكر  ال  رابعا  
العديد)  علم ومال ودم (

لل�سعوب العربية االخرى  و�ساند كل ق�سايا العامل احلر .
فى  والفهم   اال�ستذة  وميــار�ــض  البع�ض  يتنطح  ان  امــا   

اجلالية العربية
وميار�ض النميمة بان االردين يكره الفل�سطيني او العك�ض 

ليمار�ض هو
دوره فى اثارة الفنت التي ال يقبلها �ساحب عقل وال تنطلي 

على احد  ليمرر
م�ساحله ال�سيقة   ..

الفل�سطيني الذى ي�سرب به   فهذه النميمة  لن متر على 
املثل فى ح�سن التفكري والفهم

النميمة  هــذه  متــر  ــن  ول وامل�سابرة  وال�سرب  والعقلنة 
اجلاهلة على االردين امل�سياف

واال�سيل و�ساحب املواقف الوطنية املعروفة فى منا�سرة 
املظلوم...

 فامل�ستفيد الوحيد من هذه النميمة هم اجلهلة  واعداء 
االمة العربية وا�سحاب املواقف امل�سبقة واحلاقدين  الذين 

ال يرى الوحد منهم اال نف�سه
وما بني رجليه ...

املالحظة االخرية  من حق الفل�سطيني ان يتغنى بفل�سطني 
وان ي�سابر وينا�سل حللم الدولة

امل�ستقلة وان ال يهان  يعني) يتبهدل( فى الدول العربية 
ال�سقيقة  يريد دولة حتفظ كرامته وحريته

ومن حق االردين ان يتحدث عن االردن وعن تخوفه من 
الوطن البديل

جن�سياتهم  كانت  مهما  الفا�سدين  يحارب  ان  حقه  ومن 
اال�سلية �سرق اردين او فل�سطيني

بحفنة  الوطن  ويبيع  له   دين  وال  وطن  ال  الفا�سد  الن 
دوالرات 

فعلينا  اخريا..  عقالء ومثقفيني ورجال دين ادانة كل من 
يحاول ان يلعب بالنار االقليمية او الطائفية او العرقية

�سيغري  الذي  العربي   احلراك  وم�ساندة  ال�سفوف   ور�ض 
املنطقة العربية ويعيد للفل�سطيني حقه امل�سلوب 

الر�سمي  العربي  النظام  اهدرها  التي  وحريته  وكرامته 
وا�سرائيل   

ق�سية  لن�سرة  ال�سفوف   ــض  ور� احل�سد   علينا  الــيــوم   
فل�سطني واملعركة امل�سريية فى االمم املتحدة 

لالعرتاف بفل�سطني اعرتاف دويل  هذا ال�سهر  

 awni.haddadin@yahoo.com
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ال�ضلطات االمريcية تلقي القب�ص 
 âويÎيO ≈عراقي ف ºعل≈ تن¶ي

ل¬ �ضالت باملافيا املك�ضيكية

خا�ض غربة نيوز
م�سوؤولني  عن  االمريكية  اجنل�ض  لو�ض  �سحيفة  نقلت 
القب�ض على 60 عن�سرا من تنظيم  القي  بانه  امرييكني 
الكاهون  منطقة  يف  باملخدرات  االجتار  يف  يعمل  عراقي 

بوالية كاليفورنيا اخلمي�ض املا�سي .
على  القب�ض  القت  ال�سلطات  ان  ال�سحيفة  ــدت  واك
عنا�سر التنظيم العراقيني امل�ستبه بهم و�سبطت مايزيد 
من  الرطل  ون�سف  ارطــال  و3  نقدا  دوالر  الف   360 عن 
املاريجونا وع�سرات اال�سلحة النارية املتطورة وعدد من 

املتفجرات .
واعلنت ال�سحيفة ان التنظيم يدار من ناد اجتماعي 
املافيا  عــ�ــســابــات  احـــدى  بــرئــيــ�ــض  �ــســالتــه  يف  ي�سبه 
كارتل  وا�سمة  املخدرات  يف  بالتجارة  املتخ�س�س�س�سة 
�سلتها  عن  ف�سال  اجلن�سية  مك�سيكي  ا�سر�ض  �سينالوا 
بح�سب  ال�سحيفة  وك�سفت   . منظمة  عراقية  بع�سابات 
التنظيم  هذا  عمل  ان  املخت�سة  ال�سلطات  عن  معلومات 
هو عراقي كلداين ميار�ض اجلرمية املنظمة يف ديرتويت 
القي  التنظيم  ان  يذكر  االمرييكة  الواليات  من  وعدد 

القب�ض عليه بعملية

 åيف احلدي  âîجريدت¬ ( ال�ضرق االو�ضط) نف
عن خزائن القذايف وق�ضور√ ...ون�ضيâ �ضرقة 

خزنة االمري �ضلمان من ق�ضر√ يف ماربيا

اإن  اأم�ض  اال�سبانية  نيوز  ويكلي  اإيــرو  �سحيفة  قالت 
خزنة  �سرقة  يف  حتقق  اال�سبانية  الوطنية  ال�سرطة 
منطقة  اأمــري  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  االمــري  ق�سر  من 
نف�سه �ساحب  الوقت  ماربيا وهو يف  الريا�ض، يف مدينة 
والتي  لندن  يف  ت�سدر  التي   ) االو�سخ  ال�سرق   ( جريدة 

وق�سوره   القذايف  خزائن  عن  الكتابة  يف  موؤخرا  نفخت  
واأو�سحت ال�سحيفة اأن اخلزنة التي تزن نحو ن�سف طن 
انتزعت من احلائط عندما كان ق�سر االأمري �سلمان ق�سر 
من  خاليا  رومانو،  بوينتي  فندق  قبالة  الواقع  الريا�ض، 
ال�سكان وا�سافت ال�سحيفة ان الل�سو�ض و�سعوا اخلزنة 
اإىل  م�سرية  الرئي�سية،  البوابة  عرب  وخرجوا  �سيارة  يف 
انه ورغم اأن الق�سر مزود بكامريات مراقبة، اإال اأنها مل 
ا�سبانية  �سحفية  انباء  وقالت  ال�سرقة  عملية  تر�سد 
من  غرام  كيلو  خم�سمائة  على  حتتوي  كانت  اخلزنة  ان 
 ...  ) الكا�ض   ( عن  عدا  وخالفه  واالملا�ض  املجوهرات 
�سطرا  تذكر  مل  ال�سعودية  االعالم  و�سائل  ان  الطريف 
واحدا عن الف�سيحة النها م�سغولة باحلديث عن حزائن 

القذايف وق�سوره

يف رZ Oري مباTضر عل≈ املباOرة 
( اال�ضالحية ) القطرية ال�ضعوOية ... رو�ضيا تعلن 

رف�ضها اأي تدخل يف ال�ضوDون الداخلية ال�ضورية

تدعو  التي  القطرية  الورقة  على  مبا�سر  غري  رد  يف 
اجلامعة  تبنتها  والــتــي  ا�سالحات  تنفيذ  اىل  �سوريا 
العربية  اأعربت رو�سيا عن رف�سها اأي تدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية ال�سورية، داعية جمددًا ال�سلطات ال�سورية اإىل 
اال�سراع يف تطبيق اال�سالحات ال�سيا�سية واالقت�سادية 
ـ االجتماعية.ونقلت وكالة االأنباء الرو�سية »نوفو�ستي« 
الرئي�ض  الرو�سية ان مبعوث  لوزارة اخلارجية  عن بيان 
وزير  لقائه  خــالل  اأكــد  بوغدانوف  ميخائيل  الرو�سي 
اخلارجية ال�سوري وليد املعلم ونائبه االأول في�سل مقداد 
جواز  عدم  حيال  املبدئي  رو�سيا  موقف  »على  دم�سق  يف 
البيان  ال�سورية«.واأ�ساف  ال�سوؤون  يف  اخلارجي  التدخل 
وقف  �سرورة  اإىل  ذاتــه  الوقت  يف  لفت  بوغدانوف  ان 
اتخاذ  يف  التلكوؤ  وعــدم  البالد،  يف  العنف  اأ�سكال  كافة 
اجراءات لتطبيق برامج اال�سالح ال�سيا�سي واالجتماعي 
م�ساركة  وكذلك  عنها  االإعــالن  مت  التي  واالقت�سادي، 
تاأمني  �ساأنه  من  الذي  ال�سلطات،  مع  احلوار  يف  املعار�سة 

طريق متوافق عليه للخروج من االأزمة احلالية

الرو�سي، عن  للمبعوث  اإعرابه  امللعم  البيان عن  ونقل 
»امتنانه ملوقف رو�سيا املتوازن حيال ال�ساأن ال�سوري« وهو 
خالل  اأم�ض  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض  به  اأ�ساد  اأمر 
وزير  نائب  من�سب  اأي�سًا  ي�سغل  الذي  بوغدانوف  لقائه 
اخلارجية الرو�سي.وكان بيان ن�سرته الرئا�سة الرو�سية 
بوغدانوف  عن  نقل  االإثنني  االإلــكــرتوين  موقعها  على 
دعوته بعد لقائه االأ�سد، جميع االأطراف يف �سوريا اإىل 
�سرورة وقف اأعمال العنف ب�سكل كامل، واتخاذ خطوات 

ملمو�سة نحو تنفيذ اإ�سالحات اأعلنتها القيادة ال�سورية
القطرية  الــورقــة  على  اعرت�ست  قد  �سوريا  وكانت 
وقال مندوبها : كيف يطلب منا تبني ن�سائح من دولة ال 
... ودولة   ) ا�سارة اىل م�سيخة موزة  فيها  ) يف  د�ستور 
ال�سلمي يف ا�سارة  ا�سدرت فتاوى دينية بتكفري التظاهر 

اىل  مملكة ابو متعب

ال�ضعوOية خ�ض�ضz25{ â مليار Oوالر الإ�ضقا• 
احلكومة العراقية واأف�ضال العملية ال�ضيا�ضية

من  تتخذ  عربية  عراقية  �سيا�سية  م�سادر  ك�سفت  
عمان ودم�سق وبريوت مقرًا لها

التجربة  الإف�سال  النطاق  وا�سع  �سعودي  حترك  عن 
مبلغ  تخ�سي�ض  خالل  من  احلكومة   واإ�سقاط  العراقية 
»25« مليار دوالر ف�ساًل عن وجود خطط اأمنية لالأجهزة 
يف  لتن�سب  جهودها  لتوحيد  املنطقة  يف  اال�ستخبارية 
واأجندة  ال�سعودية  خلفه  تقف  الذي  امل�سروع  هذا  اإطار 

عربية ودولية .
ن�ساطه  من  عزز  ال�سعودي  النظام  باأن  امل�سادر  وقالت 
ال�سيا�سيني  من  بعدد  الدفع  خالل  من  العراق  يف  االأمني 
العمل  ي�ستهدف  وا�سع  برنامج  واأعداد  املواقف  لت�سعيد 
على  ال�سغط  اإىل  يــهــدف  �سيا�سي  االأول  خطني  ــق  وف
احلكومة واالأخر امني يهدف اإىل  قيام جماعات اإرهابية 
بتفجريات وا�سعة يف مدن عراقية الإعطاء مربرات بعدم 
ال�سعودية  باأن  اأكدت  امل�سادر   . االأمني  الو�سع  ا�ستقرار 
امل�سروع  اإ�سقاط  بهدف  و�سيا�سية  اأمنية  جلانًا  �سكلت 

ال�سيا�سي و�سحب الثقة من احلكومة.

مطلوب  مندوبات اعالن 
ف≈ نيويور∑  جلريدة Zربة نيوز 
االت�ضال م™ 7192444050

Tضجار واعتقاالت بحديقة امريكية 
بعد من™ م�ضلمات من ‡ار�ضة 

األعاب الرتدائهن احلجاب

 اعتقل 15 �سخ�سًا يف نيويورك ووجهت اإىل اثنني منهم تهمة االإعتداء بعد �سجار وقع 
خلع  لرف�سهن  االألعاب  بع�ض  ممار�سة  من  م�سلمات  ن�ساء  اإدارتها  منع  خلفية  على  بحديقة 

احلجاب. 
وذكرت و�سائل اإعالم امريكية ان �سجارًا وقع يف حديقة <بالي الند> للهو يف نيويورك 
التي تفر�ض حظرًا  اإدارة احلديقة  امل�سلمني غ�سبًا بعد منع  ا�ست�ساطت جمموعة من  حني 

على ارتداء اأي نوع من غطاء الراأ�ض، ن�ساء حمجبات من ممار�سة بع�ض االألعاب. 
وتفر�ض احلديقة حظرًا على غطاء الراأ�ض الأ�سباب تتعلق بال�سالمة العامة منذ ح�سول 

حادثني وقعا عامي 2004 و2007 وقتل فيهما طفالن. 
ال�سجار الذي  وكانت احلديقة مكتظة بامل�سلمني الذين يحتفلون بعيد الفطر حني وقع 

ات�سع و�سارك فيه حواىل 40 �سخ�سًا. 
وح�سرت ال�سرطة اإىل املكان ل�سبط الو�سع واعتقلت 15 �سخ�سًا ووجهت تهمة االإعتداء 

اإىل اثنني منهم فيما اأطلق �سراح االآخرين الحقًا. 
اأن  حمجبات  ن�ساء  باحلديقة  العاملني  من  اثنان  اأبلغ  حني  وقع  ال�سجار  ان  �سهود  وقال 

احلظر ي�سمل احلجاب اأي�سًا وهو ما اأثار فورًا غ�سب عدد من الرواد امل�سلمني. 
على  لالحتجاج  باحلديقة  اخلا�ض  االأمن  اإىل  املحجبات  الن�ساء  من  جمموعة  وتوجهت 
اأن  اإىل  بعيدًا  االأمن بدفعهن  بداأ معه عنا�سر  اإىل حد  املوقف  ال�سراخ وتطور  وبداأن  املنع 

ا�سطروا لتقييد بع�سهن، وبهذه االأثناء حاول عدد من الرجال التدخل.
وقال �سهود ان االأمن تعر�ض بال�سرب للمحتجني، فيما اأعلنت ال�سرطة اإ�سابة اثنني من 

عنا�سرها بجروح لدى حماولتها ف�ض ال�سجار.
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ـــط ـــض ــرق االأو� ــض ــ� ــال ــة اأمـــريـــكـــا ب ــض ــا� ــي ــض ــون � ــم ــض ــر� ـــن ي ـــذي اخلــــــرباء ال
االأخــبــار  نــ�ــســرات  يف  ن�سمع  مــا  كــثــريا 
�سخ�ض  مع  لقاءات  ال�سيا�سية  واحلوارات 
�سئون  يف  »خبري  اأنــه  على  تقدميه  يتم 
ال�ساأن  يف  »خبري  اأو   ، االأو�ــســط«  ال�سرق 
العراقي« اأو اللبناين اأو غريها. كيف يتم 
منح هذا »اللقب« ل�سخ�ض ما ? ... ما هي 
املوؤهالت واخلربات التي جتعل منك خبريا 
يف �سئون ال�سرق االأو�سط داخل الواليات 
املتحدة? ما هي اأبرز اال�سماء التي يتكرر 
التي  ــوؤمتــرات  وامل الــنــدوات  يف  ح�سورها 
ت�سهدها العا�سمة وا�سنطن ب�سورة دورية 
حول ال�سرق االأو�سط? هل تلعب العالقات 
االأيدلوجية  والــتــوجــهــات  ال�سخ�سية 
بو�سفهم  االأ�سماء  يع�ض   Ëتقد يف  دورا 
ــون الــ�ــســرق االأو�ـــســـط  ــئ ــس خـــــرباء يف �
اإىل  امل�سورة  االإ�سالمي? من يقدم  والعامل 
واأزمات  ق�سايا  مناق�سة  عند  الكوجنر�ض 
ال�سرق االو�سط? . اأ�سئلة كثرية حول هذا 
لالإجابة  وا�سنطن  تقرير  ي�سعى  املو�سوع 

عليها خالل ال�سطور التالية.
ميكن تق�سيم خرباء ال�سرق االأو�سط يف 
الواليات املتحدة اإىل ثالث فئات رئي�سة:

الفئة االأوىل: 
هــم االأكـــادميـــيـــون املــتــخــ�ــســ�ــســون يف 
والعالقات  االأو�ــســط  الــ�ــســرق  درا�ــســات 

اخلارجية يف اجلامعات االأمريكية. 
الفئة الثانية: ا

ــون يف  ــل ــام ــع لــبــاحــثــون واخلــــــرباء ال
وهم   ،  Think Tanks البحوث  مراكز 
واملفكرين  اجلامعات  اأ�ساتذة  بني  خليط 
االإدارات  يف  الــ�ــســابــقــني  ــئــولــني  واملــ�ــس
االأمريكية املتعاقبة. ويعترب كل من هÔي 
االأمريكية  اخلــارجــيــة  وزيـــر  ك�سينجر 
ال�سابق  املن�سق  رو�ــض  وديني�ض  االأ�سهر 
ومارتن  االأو�ــســط  ال�سرق  �سالم  لعملية 
اأنديك مدير مركز �سابان لدرا�سات ال�سرق 
التي  االأ�سا�سية  املرجعيات  من  االأو�سط 
يتم ا�ست�سارتها من قبل �سانعي ال�سيا�سية 
االأمــريــكــيــة وجلــــان الــكــوجنــر�ــض عند 
مناق�سة ق�سية من ق�سايا ال�سرق االأو�سط 

خا�سة ال�سراع العربي االإ�سرائيلي. 
النا�سطني  من  فتتكون  الثالثة:  الفئة 
ال�سيا�سيني واأ�سحاب االأيدلوجيات خا�سة 
وامل�سلمني،  للعرب  املناه�سة  اأو  اليمينية 
يف  خـــرباء  بو�سفهم  يــقــدممــوا  ــن  ــذي وال
�سئون ال�سرق االأو�سط بناء على مواقفهم 

ال�سيا�سية والفكرية املثرية للجدل.
اخلرباء االأكادمييون

ــات  ــس ــدرا� لــ�ــســنــوات طــويــلــة Xــلــت ال
الرو�سية ت�سغل مكانة هامة يف اجلامعات 
واملعاهد االأمريكية، ولكن بنهاية احلرب 
االو�سط  ال�سرق  درا�ــســات  حلت  الــبــاردة 
ــري مـــن بـــرامـــج الـــدرا�ـــســـات  ــث ــك حمـــل ال
وجــود  ــدم  ع ــك  ذل يعني  وال  الــرو�ــســيــة. 
ال�سرق  لدرا�سات  عريقة  وبرامج  اأق�سام 
تاريخ  اإىل  تاأ�سي�سها  تاريخ  تعود  االأو�سط 

تاأ�سي�ض هذه اجلامعات.
وارتبط اأ�سماء املتخ�س�سني االأكادمييني 
يف درا�سات ال�سرق االأو�سط لفرتة طويلة 
بحركة اال�ست�سراق، ويعترب برنارد لوي�ض 
اأهــم  مــن  برين�ستون  بجامعة  اال�ــســتــاذ 
الدار�سني  من  كبري  التيار.عدد  هذا  رموز 
من  القئة  هــذه  غلى  ينتمون  واملفكرين 
خا�سة  االأو�ــســط،  ال�سرق  ق�سايا  خــرباء 
ال�سهرية  االأمريكية  اجلامعات  معظم  واأن 
درا�سات  عن  بذاتها  قائمة  برامج  لديها 
االأبحاث  الأهمية  نظرا  االأو�سط،  ال�سرق 
االأكادميية التي ت�سدر عن جامعات ولي�ض 
عن مراكز االأبحاث يف ن�سر املعلومات عن 
ال�سرق االأو�سط باأنحاء الواليات املتحدة. 
فاالأبحاث املعنية Ãنطقة ال�سرق االأو�سط 
ومن  تانك.  الثينك  قطاع  على  تقت�سر  ال 
النا�سطني  واملفكرين  اخلرباء  هوؤالء  بني 
اإىل  واحلــديــث  الــدوريــات  يف  بالكتابة 
املوؤمترات والندوات فوؤاد عجمي اال�ستاذ 
ــز هــويــكــنــز. كــمــا يعترب  بــجــامــعــة جــون
املعا�سرة  العربية  الــدرا�ــســات  برنامج 

بجامعة جورجتاون من اأهم تلك الربامج 
االأكادميية  الطبيعة  بــني  جتمع  الــتــي 
والبحثية، وت�سم هيئة التدري�ض العديد 
من االأ�سماء املعروفة يف العامل االأكادميي 
�سئون  يف  اخلبري  بــرمــربج  دانــيــل  ومنهم 
اإيران واالإ�سالح بال�سرق االأو�سط، وجون 
االإ�سالمية،  الدرا�سات  خبري  اإي�سبيزيتو 
ويفوون  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  فـــوول  وجـــون 
اأ�ساتذة الدرا�سات االإ�سالمية. كما  حداد 
ت�سمل الهيئة �سخ�سيات من قطاع �سناعة 
اخلارجية  وزيــرة  مثل  ال�سيا�سي  القرار 
جهاز  ورئي�ض  اأولربيت  مادلني  ال�سابقة 
املخابرات االأمريكي ال�سابق جورج تيننت 
خوزيه  ال�سابق  اأ�سبانيا  وزراء  ورئي�ض 
Ãجل�ض  اخلليج  �سئون  ومدير  اأزنار  ماريا 
اإىل  بوالك  كينيث  �سابقا  القومي  االأمــن 
جانب م�سئولني �سابقني بوزارة اخلارجية 

االأمريكية مثل مي�سيل دان.
خرباء مركز البحوث

 Think Tanks تقوم مراكز البحوث
التي ترتكز معظمها يف العا�سمة وا�سنطن 
الواليات  �سيا�سة  ت�سكيل  يف  كبري  بــدور 
مبا�سر.  غــري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  املتحدة 
ويعترب الباحثون واخلرباء الذين يعملون 
الثالثة  الفئات  اأهــم  من  املركز  هــذه  يف 
االأو�سط،  ال�سرق  ق�سايا  يف  املتخ�س�سة 
االأكادميية  االأوراق  جمود  تتجاوز  حيث 
وتبتعد عن االجندات ال�سيا�سية الأ�سحاب 

االأيدلوجيات واالفكار امل�سبقة. 
اأمريكي  بحثي  مركز  يوجد  ال  ويكاد 
لل�سرق  برنامج  بــه  يكون  اأن  دون  االآن 
ــط، ومــن اأهــم تلك املــركــز واأبــرز  ــس االأو�

اخلرباء:
خرباء معهد بروكنجز

ـــم  ـــن اأه ــز م ــج ــن ــروك يــعــتــرب مــعــهــد ب
املتحدة  الواليات  يف  البحثية  املوؤ�س�سات 
اأق�سام  مقدمة  يف  �سابان  مركز  وياأتي   ،
املركز  اأ�ستطاع  االأبحاث بربوكنجز حيث 
الثينك  قطاع  يف  موؤثرا  موقعا  يحتل  اأن 
و�سمي   2002 عام  املركز  واأ�س�ض  تانك�ض. 
حيام  الإن�سائه  االأ�سا�سي  املتربع  با�سم 
حكومية  بخربات  املركز  ويتمتع  �سابان. 
البحثي  الــعــمــل  يف  طــويــل  ــخ  ــاري ت ذات 
ــي، حــيــث يـــراأ�ـــض املــركــز  ــس ــومــا� ــل ــدب وال
يف  ا�سمه  يرتبط  الـــذي  اإنــديــك  مــارتــن 
اإ�سرائيل  بني  ال�سالم  Ãفاو�سات  اذهاننا 
وعمل  كلينتون،  اإدارة  خالل  والفل�سطني 
اإ�سرائيل  يف  �ــســفــريا  بــاملــا�ــســي  اإنـــديـــك 
وم�ساعدا لوزيرة اخلارجية ما بني 1997 
و 2000. اأما عن هيئة االأبحاث فيديرها 
كينث بوالك املدير ال�سابق ل�سئون اخلليج 
فرتة  خالل  اأي�سا  القومي  االأمــن  Ãجل�ض 
خربته  جمــال  وي�سمل  كلينتون،  رئا�سة 
العراق واإيران واالأمن اخلليجي وال�سئون 
هو  وبــوالك  العربي.  بالعامل  الع�سكرية 
»املع�سلة  وهم  �سهرية  كتب  لثالثة  موؤلف 
واأمريكا«  اإيــران  بني  ال�سراع  الفار�سية: 
احتالل  ملـــاذا  اخلـــطـــرية:  و«الــعــا�ــســفــة 
الفاعلية  احلرب:  يف  »العرب  و  العراق?« 
الع�سكرية ». واأن�سم الأ�سرة باحثي مركز 
وليفريت  ليفريت،  فلينت  موؤخرا  �سابان 
كان مديرا ل�سئون ال�سرق االأو�سط Ãجل�ض 
االأمن الدويل وعمل �سابقا لق�سم تخطيط 
ذلك  وقبل  اخلارجية  بــوزارة  ال�سيا�سات 
عمل بجهاز اال�ستخبارات االأمريكي. ومن 
اأ�سهر موؤلفاته احلديثة كتاب عن النظام 
�سوريا:  »توارث  ال�سوري احلايل وعنوانه 
اأع�ساء  اأ�سهر  حماكمة ب�سار بالنار«. ومن 
�سئون  يف  اخلــبــري  بــاميــن  دانييل  املــركــز 

مكافحة االإرهاب.
اأبحاثها  تتعلق  الــتــي  االأ�ــســمــاء  ــن  وم
بروكنجز  Ãوؤ�س�سة  االإ�سالمي  بالعامل 
بجامعة  ال�سابق  الباحث  �سينجر  بيرت 
متارا  توجد  كذلك  االأمريكية.  هارفارد 

كوفمان ويت�ض وبرو�ض ريدل.
خرباء كارنيجي 

الـــدويل  لل�سالم  كــارنــيــجــي  موؤ�س�سة 

قطاع  يف  املوؤثرة  العنا�سر  اأهــم  اأحــد  هو 
وي�ستمل  وا�ــســنــطــن.  يف  تــانــك  الثينك 
البحثية  الربامج  من  الكثري  على  املعهد 
يف ال�سئون الدولية. وتتخ�س�ض املوؤ�س�سة 
يف املوا�سيع املتعلقة بدعم ال�سالم العاملي 
الــدويل.  املجتمع  اأع�ساء  بني  والتعاون 
بولي�سي  فــوريــن  جملة  املوؤ�س�سة  وتنتج 
وكما  ال�سهرية.   Foreign Policy
املعهد  ووثائق  املجلة  مبيعات  تعد  ذكرنا 
االأخـــــرى مــ�ــســدر جــديــر بــاالعــتــبــار يف 

عملية متويل املعهد.
»نافذة  اإ�سدار  يف  موؤخرا  املعهد  وبــداأ 
تتناول  التي  االأو�سط«  لل�سرق  كارنيجي 
اأهم االأحداث واالآراء عن عملية التطور 
ومن  العربي.  العامل  باأنحاء  ال�سيا�سي 
يف  املتخ�س�سني  املعهد  وخــرباء  رموز  اأهم 
مدير  �سامل  بول  االأو�سط  ال�سرق  ق�سايا 
الباحث  االأو�سط  لل�سرق  كارنيجي  مركز 
بــراون  ونيثان  حــمــزاوي  عمرو  امل�سري 
برنامج  ومــديــر  ة  qسيا�سي� عــلــوم  اأ�ــســتــاذ 
درا�سات ال�سرق االأو�سط يف جامعة جورج 
 « حترير  رئي�سة  دن  ومي�سيل  وا�سنطن 
للمعهد  التابعة  العربي«  االإ�سالح  ن�سرة 
يف  العربية  للغة  �سابقة  اأ�ــســتــاذة  وهــي 
يف  �سابقا  وعملت  جــورجــتــاون  جامعة 
وزارة اخلارجية والبيت االأبي�ض يف �سئون 

ال�سرق االأو�سط.
خرباء معهد اأمريكان اإنرتبرايز

من  اإنــرتبــرايــز  اأمــريــكــان  معهد  يعترب 
اجلــدد  املحافظني  لفكر  الــقــوة  مــراكــز 
الكثري  يزعم  بل  االأمريكية،  بالعا�سمة 
االأبحاث  ق�سم  عنا�سر  بــاأن  املحللني  من 
باملعهد لعبت دورا بارزا يف تر�سيخ املوقف 
الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام  من  االأمريكي 
�سد العراق قبل بداية احلرب عام 2003 
النا�سطة باملعهد يف  اأ�سهر االأ�سماء  . ومن 
ال�سيا�سة  خا�سة  االأو�سط  ال�سرق  ق�سايا 
االأمريكية يف العراق دانييال بليتكا نائبة 
ال�سيا�سية  درا�سات  ل�سئون  املعهد  رئي�ض 
اخلارجية و�سيا�سة الدفاع وعملت بليتكا 
العالقات  جلنة  Ãكتب  مــوؤثــر  موقع  يف 
اخلارجية Ãجل�ض ال�سيوخ، ومايكل روبن 
خالل  الــدفــاع  وزيـــر  Ãكتب  عمل  الـــذي 
م�ست�سارا  بعدها  وعــمــل  ــعــراق  ال ــرب  ح

للهيئة االأمريكية الإدارة العراق. 
 CSIS خرباء

االإ�سرتاجتية  الدرا�سات  مركز  يعترب 
منظمات  اأكـــرب  ــن  م  CSIS ــة  ــي ــدول وال
املركز  وي�سم  بوا�سنطن.  تانك�ض  الثينك 
العديد من الربامج املتخ�س�سة يف ال�سئون 
بروكنجز.  معهد  مثل  املختلفة  العاملية 
املركز  برامج  من  برنامج  كل  ويتخ�س�ض 
برنامج  مثل  العامل  مناطق  يف منطقة من 
برنامج  االأمريكتني،  برنامج  اأفريقيا، 
اأوروبا ال�سرقية، ف�سال عن برنامج جنوب 
اأ�سيا، اأما برنامج ال�سرق االأو�سط فقد �سهد 

ن�ساطا كبريا يف ال�سنوات االأخرية.
ال�سرق  برنامج  الرتمان هو مدير  جون 
االأو�سط. وعمل الرتمان باملا�سي يف مكتب 

اخلارجية  بـــوزارة  ال�سيا�سات  تخطيط 
وزير  مل�ساعد  كمعاون  هناك  عمل  كما 
و قد  االأو�سط.  ال�سرق  ل�سئون  اخلارجية 
در�ض الرتمان بجامعة هارفارد وكتب عدة 
املقاالت  من  العديد  اإىل  باالإ�سافة  كتب 
ـــحـــاث. مــن اأ�ــســهــر كــتــابــاتــه كتاب  واالأب
»اأعالم جديد و�سيا�سة جديدة?« املن�سور 
الذي  لل�سالم  املتحدة  الواليات  معهد  عن 
طبيعة  وي�سرح  العربي  االإعــالم  يتناول 
واألف  العربي.  بالعامل  الف�سائيات  ودور 
الرتمان كذلك كتاب »االأحالم املحطمة: 
االأمريكية«  اخلارجية  وامل�ساعدات  م�سر 
عند  ذكــرهــا  يتكرر  التي  اال�سماء  ومــن 
باملركز  االأو�سط  ال�سرق  ق�سايا  مناق�سة 
االإ�سرائيلي  الــعــربــي  الــ�ــســراع  خا�سة 
الباحثة هيام مالكا ، كذلك يوجد انتوين 

كرد�سمان.
معهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق االأدنى

عام  تاأ�سي�سه  تاريخ  من  املعهد  يركز 
االإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  على   1985
ومنا�سرا  منحازا  موقفا  يتخذ  ما  وغالبا 
ــريا من  ــث الإ�ــســرائــيــل. عــمــل بــاملــعــهــد ك
ــل وزيــــرة  ــث ــني م ــي ــوم ــك املـــ�ـــســـوؤولـــني احل
مادلني  ال�سابقة  االأمريكية  اخلارجية 
ال�سابق  االأمريكي  وال�سفري  اأولــربايــت، 
عمل  كما  اأنــديــك.  مارتن  اإ�سرائيل  لــدى 
الباحثني   Ìاأكـــ بايب�ض  دانييل  �سابقا 
ومن  وامل�سلمني.  للعرب  عداء  االأمريكيني 
اأ�سهراال�سماء املتخ�س�سة يف �سئون ال�سرق 
االأو�سط والتي تعمل باملعهد مديره روبرت 

�ساتلوف وديني�ض رو�ض.
خرباء جمل�ض العالقات اخلارجية

يف  واأعرقها  االأبحاث  مراكز  اأقدم  من 
جمل�ض  تاأ�س�ض  حيث  املتحدة،  الواليات 
فرتة  يف   1921 عام  اخلارجية  العالقات 
وكــان  االأوىل.  العاملية  احلـــرب  نهاية 
جمموعة  عن  عبارة  االأ�ــســل  يف  املجل�ض 
هذا  لتكوين  جتمعوا  وخـــرباء  باحثني 
االأمريكي  الرئي�ض  لطلب  تلبية  املجل�ض 
ن�سائح  لتنفيذ  �سعى  الذي  ويل�سون  ودرو 
هوؤالء اخلرباء يف وقت واجهت احلكومة 
على  معقدة  ق�سايا  مرة  الأول  االأمريكية 
امل�ستوى الدويل بعد نهاية احلرب العاملية 

االأوىل. 
لــدرا�ــســات  بــرنــامــج  باملجل�ض  يــوجــد 
ريت�سال  تـــراأ�ـــســـه  االأو�ــــســــط  الــ�ــســرق 
باملا�سي  برون�سون  وعملت  برون�سون. 
العاملية  االإ�سرتاجتية  الدرا�سات  Ãركز 
وكولومبيا.  هارفارد  بجامعتي  عملت  كما 
وترتكز خربتها يف جمال �سيا�سة الواليات 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  جتــاه  املتحدة 

وبالتحديد العراق واخلليج.
ومن خرباء هذا الربنامج �ستيفني كوك 
الذي يتخ�س�ض يف �سئون ال�سيا�سة العربية 
واالإ�سالح ال�سيا�سي. وقد عمل من قبل يف 
بروكيجز  ومعهد  بين�سيلفاتيا  جامعة 
االأدنى.  ال�سرق  ل�سيا�سة  وا�سنطن  ومعهد 
اخلارجية  العالقات  Ãجل�ض  يعمل  كما 
راي تاكيه وهو خبري يف ال�سئون االإيرانية 
وقد راأ�ض برنامج درا�سات ال�سرق االأو�سط 

بجامعة احلرب القومية.
جوديث  الباحثني  ــرة  ــس اأ� ت�سم  كما 
ال�سرق  »منتدى  مديرة  اأي�سا  وهي  كيرب 
ينظم  بوا�سنطن  برنامج  وهو  االأو�ــســط« 
ـــدوات واإجــتــمــعــات خلــرباء  مــن خــاللــه ن
الق�سايا  اأهــم  ملناق�سة  املجل�ض  خــارج  من 
و�سيا�سة  االأو�ــســط  بال�سرق  الــراهــنــة 
الواليات املتحدة جتاهه. اأما عن ال�سئون 
االإ�سرائيلية الفل�سطينية فتغطيها اأبحاث 
للمجل�ض  ال�سابق  املدير  �سيغمان  هــÔي 

االأمريكي اليهودي. 
امل�سدر: تقرير وا�سنطن
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اإعتقال عº الرئي�ص االأمريكي اأوباما : cان flمورا
االإفراج  لرتتيب  االأبي�ض  بالبيت  االت�سال  يريد  اأنه  اوباما  اأونيانغو  قال 
الرئي�ض  عم  اأن  االأمريكية  ما�سات�سو�ست�ض  والية  �سلطات  اأعلنت  بكفالة  عنه 
مدينة  خــارج  املا�سي  اال�سبوع  عليه  القب�ض  القي  اأوباما  بــاراك  االأمريكي 

بو�سطن بتهمة القيادة حتت تاأثري الكحول.
وقالت كارا اوبراين املتحدثة با�سم مكتب النائب العام ملقاطعة ميدل�سك�ض 
اأوباما  الرئي�ض  لوالد  ال�سقيق  غري  االأخ  هو  عاما(   67( اوباما  اأونيانغو  اإن 

الكيني.
اتهامات بقيادة  اليه  املا�سي ووجهت  القب�ض عليه يوم االربعاء  األقي  وقد 
ال�سيارة حتت تاأثري الكحول وعدم االمتثال الإ�سارة التوقف يف تقاطع للطرق 
وقيادة ال�سيارة باإهمال يف بلدة فرامنغهام التي تقع على بعد نحو 32 كيلومرتا 

من مدينة بو�سطن.
واأكد م�سوؤول باالدارة اأنه اأنكر التهم املوجهة اليه يوم اخلمي�ض يف حمكمة 

بلدة فرامنغهام اجلزئية.
يف  رغبته  ب�ساأن  �سوؤال  على  ردا  قال  اأونيانغو  فاإن  ال�سرطة  لتقرير  ووفقا 
اإجراء ات�سال هاتفي اإنه يريد االت�سال بالبيت االأبي�ض لرتتيب االإفراج عنه 
بكفالة. ومل يتمر االإفراج بكفالة عنه يف انتظار املثول امام �سلطات الهجرة 

االأمريكية التي �سبق واأعلنت اأنها تبحث اإمكانية اإ�سدار اأمر برتحيله.
وقال �سرطي بالبلدة يف تقريره املكتوب اإن اونيانغو اوباما كاد اأن ي�سطدم 
ي�سمع  مل  اإنه  قائال  اإيقافه  بعد  كثريا  جادله  انه  واأ�ساف  ال�سرطة،  ب�سيارة 
لتفادي  القوية  الفرملة  عن  الناجم  ال�سرطة  �سيارة  ــارات  اإط �سرير  حتى 

اال�سطدام.
واأ�ساف ال�سرطي فال كري�ستال اأن اأونيانغو ف�سل عدة مرات يف اختبار اجلهاز 

اخلا�ض بقيا�ض ن�سبة الكحول عن طريق التنف�ض

نيويور∑ اإ¤  اإ�ضافية  رحلة  ت�ضغل  للطريان  م�ضر 
 جنحت م�سر للطريان يف احل�سول على موافقة �سلطات الطريان االأمريكية 
 ، اأغ�سط�ض   31 االأربعاء  باكر  ونيويورك  القاهرة  بني  اإ�سافية  رحلة  لت�سغيل 
تاأثروا  والذين   ، ونيويورك  القاهرة  من  كل  يف  ال�سركة  عمالء  لنقل  وذلك 

بالغاء رحلتي ال�سبت و االأحد املا�سيني ب�سبب اإع�سار » اإيرين«. 
للخطوط  للطريان  م�سر  �سركة  جمل�ض  رئي�ض  ن�سر  اأميــن  الطيار  و�سرح 
اجلوية اأن »الرحلة االإ�سافية املتجهة اإىل نيويورك �ستقلع يف متام الواحدة 
بعد Xهر باكر االأربعاء، وهي من طراز البوينج 300-777 و التي تت�سع لـــ 346 
اإىل  باالإ�سافة  هذا   ، االأعمال  رجال  ودرجة  ال�سياحية  الدرجتني  على  راكبًا 

ا�ستمرار ت�سغيل الرحلة اليومية التي تقلع يف ال�ساعة 9،20 �سباحًا.« 
نيويورك  يف  كينيدي  جون  Ãطار  ال�سلطات  ن�سكر  نحن   « اأن  ن�سر  واأ�ساف 
بعد  باملطار  الت�سغيل  كثافة  رغم  االإ�سافية  الرحلة  هذه  بت�سغيل  ل�سماحهم 

انتظام املالحة »
وتهيب م�سر للطريان بعمالئها املتوجهني لنيويورك �سرعة االإت�سال Ãركز 
اأو  اخلدمة التليفونية مل�سر للطريان على 090070000 من اأي تليفون اأر�سي 
مكتبي  اإىل  التوجه  اأو  الرحلة  هذه  على  اأماكن  حلجز  موبايل  اأي  من   1717

االأيرمول باملطار اأو مكتب مبيعات مبنى الركاب

 ... امل�ضرية  الطريقة  عل≈  امريكا  يف  مليونية  م¶اهرة 
واوباما يتوعد املت¶اهرين ÃالحقتهO .. ºار Oار ونزقة زنقة
 بداأت التح�سريات يف الواليات املتحدة االمريكية ملظاهرة مليونية تنفذها 
جمموعة اطلقت على نف�سها )اكتوبر 2011(.و�ستتمركز املظاهرة اأمام البيت 
اخلروج  اىل  املنظمون  »ويتوق«   ، وا�سنطن  االأمريكية  العا�سمة  يف  االأبي�ض 
على  املجموعة  املنظمني.واأكدت  بح�سب  احلــدث  موقع  اىل  جماعي  ب�سكل 
�سلمية املظاهرة و االبتعاد عن العنف واأنها ت�سعى ل�سمانه بتاريخ )6( ت�سرين 
اأول اكتوبر موعد انطالق املظاهرة التي تتزامن مع ذكرى مرور )10( �سنوات 
يت�سرب  قد  اأنــه  املنظمة  للجنة  خــرباء  افغان�ستان.واأكد  على  احلــرب  على 
اأ�سخا�ض �سيعملون على اثارة العنف بني املتظاهرين وذلك لتربير قمعهم من 
قبل ال�سرطة وتردد ان ادارة اوباما هددت Ãالحقة املتظاهرين و ) املند�سني 

( دار دار ... وزنقة زنقة
ون�سر املنظمون يف )اكتوبر 2011( الو�سائل التي �ست�سمن عدم وقوع حاالت 
عنف من بينها تدريبات يومية يف وا�سنطن ملن يرغب بامل�ساركة التباع �سيا�سة 
املنظمون  االإعت�سام.وبني  �سلمية  و�سمان  العنف  عن  واالبتعاد  النف�ض  �سبط 
اأ�سخا�ض من املتقاعدين الع�سكريني للحفا® على االمن  انهم �سيعتمدون على 
ووقف اأي دخيل ي�سعى الإثارة البلبلة واحباط اأي حماولة لالإ�ستباك ، على اأن 
يتعاملوا هوؤالء الع�سكر مع االمر ب�سكل اأمني اإذا وقع اأي طارىء.ودعت )اكتوبر 
2011( اإىل توثيق اأي حالة عنف حتدث من قبل االمن �سد املتظاهرين عرب 
اح�سار كامريات وادوات ات�سال حديثة.وتقدم اللجنة التنظيمية ن�سائح لكل 
اأبناء الواليات املتحدة االمريكية حول عمليات النقل وو�سائل االت�سال حتى 

ت�سهل كافة التجهيزات اللوج�سيتة
وانتقادًا  البطالة  معدالت  ارتفاع  على  احتجاجًا  املظاهرة  هذه  وتاأتي 
مطالبني   ، اأوباما  بارك  االمريكي  الرئي�ض  تبناها  التي  التق�سفية  لل�سيا�سة 
احلكومة بالزامية دفع االغنياء وال�سركات لل�سرائب.ويدين )اكتوبر 2011( 
التي ت�سم �سيا�سييني ونا�سطني ومثقفني التدخل الع�سكري االأمريكي يف اخلارج 
وقتل النا�ض االبرياء - على حد و�سفهم - موؤكدين على �سرورة وقف احلرب.
ال�سمان االجتماعي  كما يطالبون بحماية �سبكة االمان االجتماعي وتقوية 
وتطوير اخلدمات ال�سحية ، كما انهم انتقدوا �سيا�سة التعليم مطالبني ب�سرورة 

حت�سني جودة التعليم وتوفري فر�ض عمل

www.ghorbanews.com

fiFRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2011   / Vol . 4 - Issue 118ليات4

ـــــــا ـــــــام ـــــد اأوب ـــــض ــــــــون � ــــــــي cــــــــري ــــــون االأم ــــــوري ــــــه ــــــم ــــ™ اجل qـــــف يــــتــــجــــم ـــــي c

ــان ــت ــض ــ� ــان ــغ واأف الــــعــــراق  يف  Oوالر  ــون  ــي ــل ب  30 بـــهـــدر  ــون  Zــا ــت ــن ــب ال  ºــ ــه ــت ي ــص  ــر� ــغ ــون ــك ال

منا�ضب  ــل  ح املــبــكــرة  االنــتــîــابــات  امــريــكــيــان:  fiــلــالن 
عنف ــال  ــم اأع �ضتفجر   íضال� ـــوOة  وع باليمن..  ــة  ــالأزم ل

اأمريكيون  حمللون  اعترب 
اليمني  ال�ساأن  يف  متخ�س�سون 
الرئا�سية  االنــتــخــابــات  اأن 
حلل  وارد  خـــيـــار  املـــبـــكـــرة 
البالد  يف  امل�ستفحلة  االأزمــة 
ابــدوا  اأنــهــم  غــري  اأ�سهر،  منذ 
االأو�ساع  انفجار  من  خ�سيتهم 
اأعمال  ـــدالع  ان اإىل  ــواًل  ــس و�

عنف.
وكان الرئي�ض علي عبداهلل 
يف  االثــنــني  يــوم  قــال  �سالح 
لليمنيني  ــوب  مــكــت خـــطـــاب 
املبارك  الفطر  عيد  Ãنا�سبة 
انتخابات  باجراء  ملتزم  انه 
وقال  جديد.  رئي�ض  الختيار 
انه ملتزم »باملبادرات ال�سابقة 
Ãا يف ذلك املبادرة اخلليجية 
وجــــهــــود وبــــيــــان جمــلــ�ــض 
االمــــن والــ�ــســري نــحــو اجنــاز 
القانونية  اال�ــســتــحــقــاقــات 

والد�ستورية املوؤجلة يف اأقرب 
وقت ممكن والرتتيب الجراء 
االنــتــخــابــات الــعــامــة احلــرة 
واملبا�سرة لرئي�ض اجلمهورية 

اجلديد«.
الريا�ض  �سحيفة  ونقلت 
ــور  ــت ــدك ــة عـــن ال ــودي ــع ــس ــ� ال
الباحث  بروت�ض  كري�ستوفر 
ــوؤون الــ�ــســرق االأو�ــســط  ــس يف �
لل�سالم  كــارنــيــجــي  مــركــز  يف 
انتخابات  »اإن  القول  الدويل 
حل  اأفــ�ــســل  �ستكون  مــبــكــرة 

لالزمة اليمنية«.
من  متكنا  »كلما  ــاف  ــس واأ�
ب�سكل  ال�سيا�سي  املـــاأزق  حــل 
باإمكاننا  ـــان  ك كــلــمــا  مــبــكــر 
موا�سيع  وتــنــاول  الــرتكــيــز 
املوا�سيع  وهـــي  الــيــمــن  تــهــم 
املتعلقة باجلانب االقت�سادي 
اإىل  ــريًا  ــس ــ� م واالإنـــ�ـــســـاين«، 

ــــرورة حــ�ــســور »الـــــدور  �ــــس
اخلليجي« يف م�ستقبل وحا�سر 

اليمن.
برنارد  الربوفي�سور  لكن 
ال�سرق  درا�سات  اأ�ستاذ  هيكل 
برن�ستون  جامعة  يف  االأدنــى 
يف  الو�سع  ان  قال  االأمريكية 
من  واأنــه  مطمئن  »غري  اليمن 

ال�سعب التكهن بامل�ستقبل«.
عائلة  »مــازالــت  واأ�ــســاف 
الرئي�ض �سالح واأبناوؤه يتولون 
الع�سكرية  الــوحــدات  قيادة 
بح�سب  �سنعاء«،  العا�سمة  يف 

�سحيفة الريا�ض.
ت�ساوؤمه  هــيــكــل  ـــــدى  واأب
انه  م�سيفًا  اليمن،  Ã�ستقبل 
عودة  تت�سبب  اأن  املمكن  من 
وتوليه  �سنعاء  اإىل  �سالح 
انـــدالع  مــقــالــيــد احلــكــم يف 
حــرب اأهــلــيــة. االأمـــر الــذي 

م�سالح  على  �سلبًا  ينعك�ض  قد 
قد  الــتــي  اخلليجية  ـــدول  ال
ـــاء مــبــادرتــهــا  ـــي حتــــاول اإح

للخروج من املاأزق الراهن.
بال�سلطة  �سالح  ويت�سبث 
رغم موجة من االحتجاجات 
 33 منذ  امل�ستمر  حكمه  �سد 
ال�سعودية  وتزعمت  عــامــا. 

جـــهـــود جمــلــ�ــض الـــتـــعـــاون 
ـــاء االزمــــة  ـــه ــيــجــي الن اخلــل
بتنحي  اليمن  يف  ال�سيا�سية 
لكنه  الــ�ــســلــطــة  عـــن  �ــســالــح 
االتفاق  توقيع  عــن  تــراجــع 
اللحظة  يف  ـــــرات  م ثــــالث 
االخــرية مما اأدخــل اليمن يف 

ازمة �سيا�سية

مي�سي�سيبي  لــواليــة  اجلــمــهــوري  احلــاكــم   qــث ح
االأمريكية، هيلي باربر، الناخبني اجلمهوريني على 
ح يناف�ض الرئي�ض احلايل باراك  qد خلف مر�س qالتوح
اأوباما يف انتخابات العام 2012، من دون ال�سعي اىل 

ح الذي ين�سدونه. qالكمال« يف املر�س«
موؤمتر  يف  اجلمهوريني  للن�سطاء  بــاربــر  وقــال 
ـك ال�سديد بنقاوة  qبنيو اأورلينز: »ال جتعلوا التم�س
من  حول  االلتفاف  من  ـنكم  qمتك دون  يحول  ح  qاملر�س
تختارون. النقاوة تخ�سر يف ال�سيا�سة، اأما الوحدة 

فهي التي تك�سب االنتخابات«.
وكان ا�ستطالع للراأي اأجرته �سبكة »اإن بي �سي« 
�سرتيت  »وول  �سحيفة  مع  بامل�ساركة  التلفزيونية 
�سيدلون  الذين  الناخبني  اأن  وجــد  قد  جــورنــال«، 
للحزب  ة  qالتمهيدي االنــتــخــابــات  يف  باأ�سواتهم 
اجلمهوري، منق�سمون بالت�ساوي تقريبًا عند ن�سبة 
حني اجلمهوريني،  q45 يف املئة، حول ر�ساهم عن املر�س
يف   73 اختيارهم  عن  الرا�سني  ن�سبة  كانت  بينما 
املاة عند املنعطف نف�سه قبل �سباق البيت االأبي�ض 

يف العام 2008.
جــدًا«  »واثــقــون  اإنــهــم  فقط  املئة  يف   24 ــال  وق
ما�سات�سو�سيت�ض  حاكم  امتالك  من  »واثقني«  اىل 
حني  qم بني املر�س qح املتقد qال�سابق ميت رومني، واملر�س
 qلتويل ـله  qتوؤه التي  املهارات والقدرات  اجلمهوريني، 

الرئا�سة.
قواهم  بكافة  للدفع  اجلمهوريني  باربر  ودعــا 
جديد  من  دًا  qم�سد اأوباما،  ملناف�سة  حهم  qمر�س لدعم 

على �سرورة توحيد �سفوف احلزب.
املحافظ  الــ�ــســوت  �سققنا  »اإذا  ــاربــر:  ب وقـــال 
�ساخرًا  الي�سار«،  اه  qيتمن ما  اأف�سل  ذلــك  ف�سيكون 
راكعًا  ركبتيه  »اأبــلــى  ــا  ــام اأوب بـــاراك  اإن  بالقول 
�سديدة  ال�ساي«  »حفل  حركة  تتqجه  اأن  �سارعًا«، 
يق�سم  ما  اخلا�ض،  حزبها  تاأ�سي�ض  اىل  املحافظة، 

االأ�سوات املحافظة بينهم وبني اجلمهوريني.
ث باربر اأمام ح�سد �سخم، رÃا كان االأكرب  qوحتد
من نوعه بخالف املوؤمتر الر�سمي للرت�سيح احلزبي، 

البارزين، فقد  ثني  qاآخرون من املتحد وبينما وافقه 
جاء ردq فعل احل�سود احلا�سرة flتلطًا.

�سئمت  لقد  اأبـــدًا،  »ال  داكو�ستا:  فيل  قــال  فقد 
التخلqي عن مبادئنا. ما اأن نفعل ذلك اإال ونخ�سر!«، 
اأزرار تعلن دعمه ال�سريح  اأربعة  وقد جاء مرتديًا 

حة اجلمهورية مي�سيل بات�سمان. qللمر�س
والية  يف  اأتالنتا  �سكان  من  وهو  داكو�ستا،  وقال 
يف  الداخلية  باالأروقة  امل�سغولني  »على  جورجيا، 
الناخبني  ويدعوا  ال�ساحة  يرتكوا  اأن  وا�سنطن، 

يختارون من يراأ�سهم«.
الراأي،  ويلز  جون  خالف  داكو�ستا،  جانب  واإىل 
نختار  اأن  علينا  متامًا،  �سواب  »على  باربر  اإن  قائاًل 
حًا يطرح نف�سه كاأف�سل بديل  qيف نهاية املطاف مر�س
وويلز من  اأوباما«.  اإذ ال بديل عن هزمية  الأوباما، 
جلون  نائبة  حت  qتر�س التي  بايلني  �سارة  ــدي  qمــوؤي

ماكني يف االنتخابات املا�سية.

ـل بايلني، التي لي�ض من املقرر  qوقال ويلز اإنه يف�س
ث اأمام احل�سد، موؤكدًا يف الوقت نف�سه اأنه  qاأن تتحد
ل لو ا�ستمع اىل ال�سفري االأمريكي ال�سابق  qكان يف�س
يف ال�سني جون هانت�سمان، الذي تغيqب عن احل�سور 

ملر�سه.
اأما زورا ما�سينغ من �ساوث كارولينا، فقد قالت: 
اإنها  قالت  واإن  بعد«،  ـل  qمف�س ح  qمر�س  qلــدي »لي�ض 
التنفيذي  املدير  كني  هريمان  ويف  رومني،  يف  ر  qتفك
ال�سابق ل�سل�سلة مطاعم بيتزا، ويف نوت غينغريت�ض 
الوقت  يف  موؤكدة  النواب،  ملجل�ض  ال�سابق  الرئي�ض 

ذاته �سرورة هزمية اأوباما.
االآن  حتى  االفتقار  من  اجلمهوريون  وي�ستكي 
ال�سعف  نقاط  من  االفــادة  ميكنه  بارز  ح  qمر�س اىل 
ت�سمل  والــتــي  ــا،  ــام اأوب لــدى  االأكــيــدة  ال�سيا�سية 
االقت�سادي  والتعايف  القيا�سية  البطالة  معدالqت 

الهزيل

زمن  خالل  بالعقود  املتخ�س�سة  اللجنة  اأعلنت   
احلرب يف الكونغر�ض االأمريكي ان االدارة ال�سيئة 
البنتاغون  االأمريكية  الدفاع  وزارة  ابرمتها  لعقود 
�سمن احلربني يف العراق وافغان�ستان ادت اىل هدر 
ثالثني بليون دوالر.واعتربت اللجنة يف تقريرها 
ان هذه االخطاء ا�سرت ب�سورة الواليات املتحدة 
يف اخلارج، و�سجعت على الف�ساد يف هذين البلدين.

بو�ست  وا�سنطن   n سحيفة� اللجنة  رئي�سا  واأبلغ 
املكلفني  اموال  من  الــدوالرات  باليني  ع�سرات  باأن 
غري  والطلبات  التخطيط  نق�ض  ب�سبب  ـــدرت  اأoه
املراقبة  املنا�سبة واملعايري  املحددة واملناف�سة غري 
الكافية. وا�سارا اىل وجود م�ساكل  والتدقيق غري 
امريكية،  حكومية  وكــــاالت  ــني  ب التن�سيق  nيف 
وت�سرفات mخاطئة واهمال لدى موXفني فيدراليني 

�ساي�ض  كري�ستوفر  اللجنة  رئي�سا  ومتعهدين،وقال 
وا�سنطن  �سحيفة  ن�سرته  مقال  يف  تيبوت  ومايكل 
اموال  من  الــدوالرات  مليارات  »ع�سرات  اإن  بو�ست 
والطلبات  التخطيط  نق�ض  ب�سبب  هدرت  املكلفني 
املنا�سبة  واملناف�سة غري  والف�سفا�سة  املحددة  غري 
والتدقيق«. للمراقبة  الكافية  غــري  واملــعــايــري 
العديد  بني  تن�سيق  م�ساكل  اأي�سا  الرجالن  واثــار 
ب�سبب  وكذلك  االمريكية  احلكومية  الوكاالت  من 
الفدراليني  للموXفني  املهمل  اأو  ال�سلوك اخلاطىء 

مثل املتعهدين.
بعمل  القيام  واملتعهدين  احلكومة  »على  وقاال 
كثريا  تعول  املتحدة  الواليات  اأن  اف�سل«.واعتربا 
دوالر  مليار   30 اأن  اإىل  م�سريين  املتعهدين  على 
كانت  اأكÌ قد تكون هدرت يف حال  اأخرى وحتى 

احلكومتان االفغانية اأو العراقية غري قادرتني اأو 
ال تريدان دعم امل�ساريع املمولة من قبل �سناديق 

امريكية بعد نهاية تدخلنا.
من ناحيته، قال املتحدث با�سم البنتاغون ديف 
البان »نحن مقتنعون متاما بوجود بع�ض التق�سري« 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  جاهدين  »عملنا  م�سيفا 

لت�سحيح هذه امل�ساكل عندما كنا نواجهها«.
بناء  اللجنة،  �ساقتها  التي  االمثلة  بني  ومــن 
تكن  مل  العراق  يف  دوالر  مليون   40 بقيمة  �سجن 
على  به  العمل  ينته  ومل  »تريده  بغداد  حكومة 

االطالق«.
 300 املتحدة  الواليات  انفقت  افغان�ستان،  ويف 
لتوليد كهرباء ال متلك  لبناء وحدة  مليون دوالر 

كابول الو�سائل لت�سغيله.
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اأختارت مفو�سيـة مطارات 
اال�سبوع  يف  ميت�سجن  والية 
العربية  املحامية  املــا�ــســي 
االمريكية » تركية عوا�سـة« 
رئي�سة ملجل�ض ادارة ومديرة 
ديرتويت  ملــطــار  تنفيذيــة 

الدويل . 
البالغة  عوا�سـة  تركية 
مــن الــعــمــر ثــالثــة واأربــعــني 
، عملت خالل ال�سنوات  عاما 
رئي�سة  ــة  ــي ــس ــا� امل ــت  ــس ــ� ال
والتطوير  التنميــة  لدائرة 
ــاعــدة  ــس االقـــتـــ�ـــســـادي ومــ�
ملحافظ مقاطعة »وين« كربى 
االثنتني  الوالية  مقاطعات 
وثمانني ، كما اأ�سند املحافظ 
اليها من�سب املدير التنفيذي 

لبنك املقاطعة العقاري . 
اأثــــنــــى املـــ�ـــســـوؤولـــون يف 
التعيني  ــرار  ق على  الــواليــة 
منا�سب  قــرار  باأنه  وو�سفوه 
مرموقة  قياديـة  ل�سخ�سية 
وقال حمافظ مقاطعة »وين« 
عوا�سة  ان  فيكانو«  رابرت   «
متتلك قدرات ادارية خالقـة 
وتتمتع ب�سمعة مهنية مميزة 
ــاءة بني  ــف ، وهـــي االأكــــÌ ك
الذين  ال�سبعة  املــر�ــســحــني 
من  مركـزة  ملقابالت  خ�سعوا 
املطار  مفو�سية  جلنـة  قبل 

الــتــي وقـــع اخــتــيــارهــا على 
عوا�سـة . 

ديرتويت  مطار  ان  ورغــم 
للمقاطعة نحو  الدويل يوفر 
�سنويا  دوالر  مليارات  ثماين 
ماليا  عجزا  يواجه  انه  اال   ،
بعد  ترتبت  ديــون  احدثته 
مكنمارا  حمطة  بناء  اجنـاز 
املطار  ميزانية  ارهقت  التي 
عــدد  تـــدين  اىل  ــافــة  ا�ــس  ،
ال�سنوات  خــالل  امل�سافرين 

الثالث املا�سية . 
تركية  تــعــيــني  طــــرح  و 
عوا�سة مولني موؤخرا مديرة 
ديــرتويــت  ملــطــار  تنفيذية 
مرتوبوليتان الدويل عالمات 

�سحيفة  ــــدى  ل ــام  ــفــه ــت ــس ا�
»ديــرتويــت فــري بــر�ــض« ما 
يف  عينت  مــولــني  كــانــت  اذا 
م�سالح  وفـــق  املن�سب  هـــذا 
جاك  مع  لها  �سابقة  جتارية 
هو  االخــري  وهــذا  كرا�سوال، 
توXيف،  موؤ�س�سة  �ساحب 
على  العثور  مهمة  لها  اوكلت 
ديرتويت  ملطار  كفوء  مدير 
الدويل، خلفا ملديره ال�سابق 
لي�سرت روبن�سون الذي اق�سي 
من من�سبه العام املا�سي على 

خلفية خروقات يف العقود.
فاإن  بر�ض«  »فري  وح�سب 
كمديرة  موقعها  ومن  مولني 
�سابقة لبنك االرا�سي التابع 

ملقاطعة وين، دفعت يف العام 
�سفقة  ابــرام  باجتاه   2008
فدانا   320 فيها  البنك  بــاع 
مـــن االر�ـــــض ملــجــمــوعــة من 
موؤ�س�ض  بينهم  امل�ستثمرين 
جريي  »ريبابليك«  م�سرف 
كــامــبــل، ورجـــــل االعـــمـــال 
ــربامــج االذاعــيــة  ومــقــدم ال
جاك كرا�سوال، وذلك القامة 
ــبــاق خــيــل حتت  مـــيـــدان �ــس
راي�ض  »بيناكيل  �سركة  ا�سم 
هيورون  من  القريب  كور�ض« 
لل�سحيفة  امللفت  تاون�سيب. 
ان هيئة ادارة املطار اختارت 
الـــثـــالثـــاء املـــا�ـــســـي مــولــني 
افتقادها  بــرغــم  للمن�سب، 

اخلربة يف ادارة املطارات.
�سامويل نوهان، وهو احد 
ــن الــهــيــئــة اأوكــلــت  ثــالثــة م
مدير  عن  البحث  مهمة  لهم 
كار�سوال  ان  قـــال  لــلــمــطــار، 
عليه  تــاأثــري  اأي  ميــار�ــض  مل 
الختيار مولني، واأكد انه علم 
بامر اال�ستثمار يف »بيناكيل« 
موؤكدا  ـــرية،  االخ االيـــام  يف 
انطباعًا  اعــطــت  مــولــني  ان 
املخ�س�سة  املقابلة  يف  رائعًا 

للمن�سب.
مــــــن جـــانـــبـــهـــا اكــــــدت 
معرفتها  عــدم  هــول  �ــســوزان 
بــا�ــســتــثــمــارات كــرا�ــســوال يف 
بعالقته  وال  »بــيــنــاكــيــل«، 
Ãولني، ونفت ان تكون مولني 
املــنــ�ــســب دون  حــــازت عــلــى 
كرا�سوال  ان  وقالت  ان�ساف، 
للمن�سب  مــر�ــســحــني  جــلــب 
موؤهلني واقوياء لكنها رف�ست 
بناء  ا�سمائهم  عــن  الك�سف 
يف  املــحــامــني  ن�سيحة  عــلــى 

املطار.

�ــســركــة  ان  اىل  يـــ�ـــســـار 
»بيناكيل« اقفلت اوائل العام 
وال�سبب يف ذلك تقلي�ض عدد 
اأيام ال�سباق وذلك باأوامر من 

الوالية.

الدو›   âويÎيO مطار  رئي�ضة  عربي  ا�ضل  من  امريكية  مرة  الول 

ــــيــــارOيــــر اأمـــريـــكـــي ــــدÃ Oـــقـــا�ـــضـــاة مــــل ــــه ــــي ي ــــرب ع

القوات البحرية االأمريكية تر�سل 64 �سفينة 
حربية اإىل عر�ض البحر لتجنب كوارث حمتملة

البحرية  الـــقـــوات  قـــيـــادة  قــــررت 
حربية  �سفينة   64 اإر�ــســال  االأمريكية 
عر�ض  اإىل  طــائــرات  حاملة  بينها  من 
البحر لتجنب كوارث حمتملة قد تنجم 
نحو  يتقدم  الذي  ”اأيرين“  اإع�سار  عن 
عدد من مدن ال�ساحل ال�سمايل ال�سرقي 

للواليات املتحدة
ونقلت �سبكة �سي ان ان عن م�سوؤول ع�سكري قوله اإن العملية �ستت�سمن نقل 
28 �سفينة منها حاملة طائرات من ميناء نورفولك بوالية فريجينيا، اإال اأن 
اإن العدد �سيت�سع لي�سمل 64 �سفينة من بينها بع�ض  �سبكة فوك�ض نيوز قالت 
اأخرى يف  اإىل عر�ض البحر من عدة موانئ  اإجالوؤها بالفعل  التي مت  ال�سفن 

والية نورث كارولينا
وقال م�سوؤولون يف وزارة الدفاع االأمريكية اإن القرار ي�ستهدف حماية هذه 
القطع الع�سكرية من اأي اآثار حمتملة لالإع�سار ”اأيرين“، الذي من املتوقع اأن 

ي�سرب ال�ساحل ال�سرقي للواليات املتحدة
وذكر خرباء اأن مياه عر�ض البحر �ستكون اأكÌ اأمانا لل�سفن من بقائها على 
االأمواج  جراء  كبرية  الأ�سرار  تتعر�ض  اأن  املحتمل  من  حيث  املوانئ،  اأر�سفه 

العاتية التي قد تنجم عن االإع�سار
وتاأتي هذه االإجراءات االإحتياطية يف الوقت الذي ي�سارع فيه امل�سوؤولون 
املنا�سبة  االإجــراءات  التخاذ  ال�سرقي  ال�ساحل  مدن  من  العديد  يف  املحليون 
حلماية ال�سكان واملمتلكات من اآثار حمتملة لالإع�سار، وذلك من خالل درا�سة 

خطط flتلفة لتفادي كارثة حمتملة
�سدور  بعد  �سائح  األف   150 باإجالء  كارولينا  نورث  والية  م�سوؤولو  وقام 
ن�سرات جوية حول اقرتاب االإع�سار من مناطقها ال�ساحلية، يف حني اأعلنت 
التقلبات  ملواجهة  الق�سوى  االإ�ستنفار  حالة  بالوالية   Çالطوار موؤ�س�سات 

اجلوية الناجمة عن االإع�سار
وتوقع املركز االأمريكي لالأعا�سري اأن ي�سل االإع�سار اإىل ذروته يوم ال�سبت 
يف هذه الوالية، على اأن تتجاوز �سرعة الرياح 185 كيلومرتا يف ال�ساعة، على 
اأن ي�ستمر يف التقدم على امتداد ال�ساحل ال�سرقي مرورا ب�سواحل فريجينيا 

ومرييالند ونيوجري�سي ونيويورك
ال�سلطات يف والية مرييالند فرقا متخ�س�سة Ãراقبة  ومن جانبها كلفت 
التيارات  قوة  جراء  عنيفة  �سدمات  اإىل  تتعر�ض  قد  التي  اجل�سور  اأ�سا�سات 
والية  يف   Çالــطــوار م�سالح  كثفت  حني  يف  االإع�سار،  عن  الناجتة  املائية 
فريجينيا من مناوراتها ا�ستعدادا ل�سقوط حمتمل لكميات كبرية من االأمطار 

م�سحوبة برياح قوية
املناطق  �سكان  الإجالء  خطط  جتهيز  عن  اأعلنت  فقد  نيويورك  والية  اأما 
ال�ساحلية نحو مناطق اأكÌ اأمانا، اإ�سافة اإىل مراقبة �سديدة ل�سبكة قطارات 

Çاالأنفاق، التي قد تلجاأ الإغالقها كلية يف حالة ح�سول اأي طار
وح�سب ن�سرات املركز االأمريكي لالأعا�سري، فاإن اإع�سار ”اأيرين“ اإنتقل اإىل 
درجات،  خم�ض  ي�سم  الذي  ”�سافري-�سيم�سن“  مقيا�ض  على  الثالثة  الدرجة 
غري اأن املركز اأ�سار اإىل اأن درجة االإع�سار قد ترتفع اإىل الفئة الرابعة يف 

اليومني القادمني
يف  مرتني  االأر�ــض  فيه  اهتزت  الذي  الوقت  يف  االإ�ستعدادات  هذه  وتاأتي 
و5^4   5^8 بقوة  زلزالني  بفعل  واخلمي�ض  الثالثاء  يومي  فريجينيا  واليــة 

درجة على

بناء م�سجد يف جورجيا بعد جدل ا�ستمر عامني
�سادق اأع�ساء جمل�ض مدينة ليربن بوالية جورجيا على بناء مركز اإ�سالمي 

على م�ساحة 20 األف قدم مربع، بعد جدل مثري ا�ستمر ملدة عامني.
وذكرت �سحيفة اتالنتا جورنال كون�ستيتو�سن املحلية اأن املجل�ض وافق على 

خطة البناء باأغلبية ثالثة اأ�سوات مقابل �سوت واحد.
اأع�ساء من التو�سل اإىل اتفاق خالل  اأربعة  ومل يتمكن املجل�ض املكون من 
مهد  مما  املا�سي،  االأول  دي�سمرب/كانون  �سهر  يف  امل�سروع  على  �سابق  ت�سويت 
الطريق اآنذاك لزيادة اأمد ال�سراع الذي ا�ستمر عاما بني جماعة دار العبا�ض 
من جهة وبني قادة و�سكان املدينة الذين يعار�سون تو�سع هذه املجموعة من 

جهة اأخرى.
ومتتلك اجلماعة مركزا للعبادة على م�ساحة 4^1 فدان وت�سعى للتو�سع ، 
ال�سيارات  ال�سراع واجلدل اكتفت ببناء م�سجد و�ساحة النتظار  لكنها وبعد 

حوله.
واأ�سارت �سحيفة وول �سرتيت جورنال اإىل اأن وزارة العدل حتقق يف ما اإذا 
برف�سها  الدينية  لالأغرا�ض  االأرا�سي  ا�ستخدام  قانون  انتهكت  املدينة  كانت 

للطلبات ال�سابقة يف هذا ال�سدد.
واأ�سافت اأنه Ãوجب القانون الفدرايل فاإنه لي�ض Ãقدور ال�سلطات املحلية 
فر�ض اأعباء كبرية على اجلماعات الدينية اأو التفرقة يف املعاملة بينها فيما 

يتعلق بقرارات متلك االأرا�سي.
فدان   6^5 م�ساحتها  اأر�ض  ل�سراء  �سعت  العبا�ض  دار  جماعة  اأن  اإىل  ي�سار 
و�سمها اإىل م�ساحة امل�سجد لبناء �سالة ريا�سية ومقربة، قبل اأن تعلن الحقا 
اأنها �ستقوم بت�سييد م�سجد و�ساحة انتظار لل�سيارات فقط االأمر الذي رف�سته 
بغر�ض  تتعلق  الأ�سباب  املا�سي،  االأول  دي�سمرب/كانون  يف  املدينة  �سلطات 

ا�ستخدام االأر�ض ولي�ض الأ�سباب دينية، كما قال ع�سو املجل�ض اآلن اأوين.
اأ�سا�ض  على  معار�ستهم  بنوا  امل�سروع  عار�سوا  الذين  اأن  ــن  اأوي واأ�ــســاف 
اأو  كــاأداة  الدين  اأبدا  ي�ستخدموا  »مل  لكنهم  وتق�سيمها،  االأرا�سي  ا�ستخدام 

حجة يف النقا�ض لتربير هذا الرف�ض«.

بدر  العربي   االعمال  رجــل  هــدد    
ابو  م�سطفى  Ãــقــا�ــســاة  املــ�ــســاعــفــة 
امللياردير   - �سريجنت«  و«هــاري  نبعة 
املــزودة  ال�سركة  �ساحب  االمــريــكــي 
جلي�ض دولته يف العراق بالنفط -لعدم 
اأعمال  مقابل  تعوي�ض  على  ح�سوله 

كان يقوم بها لل�سريكني.
واأدانت حمكمة اأمريكية ال�سريكني 
»�سريجنت« واأبو نبعة بتهمة االحتيال 
االعمال  رجــل  الثالث  �سريكهما  على 
له  وق�ست  ال�سالح  حممد  االأردين 
دوالر  مليون   28 بلغ  مــايل  بتعوي�ض 

اأمريكي اأواخر متوز املا�سي.
�سخ�سا   13 ذاتها  املحكمة  وطلبت 
يف االأردن من بينهم امل�ساعفة لل�سهادة 
يف الق�سية �سهر ني�سان املا�سي يف احد 
فنادق عمان بعد ح�سور هيئة حملفني 
املحكمة  حما�سر  وكتبة  ومرتجمني 
عليهم  وامل�ستكى  امل�ستكني  ووجــــود 

وحماميهم.
ر�سالة  بعد  امل�ساعفة  �سهادة  جاءت 
هاتفية بعث بها ابو نبعة له ن�سها »هال 
ا�ستعداد  عندك  ــر  االم لــزم  اذا  بــدر 
ات�سل  ملا  �ساحبنا  الك  قال  �سو  حتكي 

يهدد?« 
نبعة  ــو  اب بعثها  اخـــرى  وبر�سالة 
فيها  قـــال  بــالــ�ــســهــادة  االإدالء  قــبــل 
�سمعته  اللي  حتكي  مانع  عندك  »مــا 
حرفيا?« كان ال�سالح قد بعث بر�سالة 
�سفوية تهديدية الأبي نبعة عن طريق 
بني  ن�سبت  خــالفــات  بعيد  امل�ساعفة 

ال�سريكني. 
اثناء املحكمة �ساأل حمامي ال�سالح 
او  »�سريجنت«  كــان  اإذا  ما  امل�ساعفة 
م�سطفى ابو نبعة دفعا له ماال مقابل 
امل�ساعفة  نفاه  الــذي  ــر  االأم ال�سهادة 
وقال امام هيئة املحلفني اإن له حقوقا 
دعوى  �سريفع  وانـــه  ال�سريكني  عند 
التي  تعوي�ساته  لتح�سيل  عليهما 
150الف  يقارب  Ãا  امل�ساعفة  يقدرها 

دينار اردين. 

ـــو نــبــعــة و«�ــســريجــنــت«  وخــ�ــســر اب
االأمريكية  املحكمة  وحكمت  الق�سية 
كتعوي�ض  لل�سالح  ــدوالرات  ال Ãاليني 
مالية  وح�س�ض  ال�سركة  من  الق�سائه 
منذ  ال�سريكني  على  مرتتبة  وفوائد 

.2004
 2006 اأوائل  امل�ساعفة  ق�سة  بداأت 
اجلي�ض  مــن  »لــلــرتمــيــج«  طلبه  بعيد 
االردين يف منت�سف 2005 وبداأ العمل 
يحمل  اردين   - نبعة  ابو  م�سطفى  مع 
فرتة  بعد  الدومينكية-  اجلن�سية 
بدون  �سخ�سي  كحار�ض  عمل  وجيزة 
امللياردير  �سريجنت«  »هاري  لدى  عقد 

االأمريكي. 
ق�سته  »عمون«  لـ  امل�ساعفة  يــروي 
احد  لــدى  �سائقًا  اعمل  »كنت  بقوله 
على  وتعرفت  املالكة،  العائلة  ــراد  اأف
يرتدد  كــان  الــذي  نبعة  ابــو  م�سطفى 
على ال�سالح زوج االأمرية عالية وقررت 
من  الرتميج  طلبت  لذلك  معه  العمل 

اجلي�ض وبداأت العمل مع ابو نبعة«.
حرب  ــان  اب ــه  اأن امل�ساعفة  ويتابع 
الطريان  ق�سف  عندما   2006 ــوز  مت
اال�سرائيلي بريوت ومدنًا لبنانية عدة 
كلف باح�سار جنل »�سريجنت« ويدعى 

»هاري« االبن من بريوت.
عن  بـــريوت  اىل  امل�ساعفة  وذهـــب 
عن  الذهاب  تعذر  بعدما  الــرب  طريق 
الطائرات  ق�سف  اثــر  اجلــو  طــريــق 
بح�سب  ـــريوت،  ب ملــطــار  اال�سرائيلية 

امل�ساعفة. 
يف  وذهـــب  اجـــرة  �ــســيــارة  وا�ستقل 
رحلة ا�ستغرقت 20 �ساعة حتى و�سل 
حيث  بــريوت  يف  ــرويــال  ال فندق  اىل 
التقى »هاري« االبن واقفل عائدًا بعد 
وو�سائل  االت�ساالت  انقطاع  من  يومني 
�سائق  خــالل  مــن  االردن  اىل  النقل 
 3000 له  دفع  اجلن�سية  �سوري  اجرة 

دينار اردين. 
اىل  االبن  و«هاري«  امل�ساعفة  و�سل 
ا�ستقبله  وهــنــاك  عمان  فــنــادق  احــد 

الب�سطامي  وجمدي  االب  »�سريجنت« 
الــدويل  املــركــز  ل�سركة  الــعــام  املــديــر 
التي  ال�سركة  وهــي  الــبــرتول  لتجارة 
للقوات  النفط  تــوريــد  حتتكر  كانت 
ــرب االأرا�ــســي  االمــريــكــيــة لــلــعــراق ع

االأردنية. 
ــن  االب امل�ساعفة  �سلم  حينها  يف 
وطالب باأجره على املهمة التي اجنزها 
وباأخذ املخاطرة التي تعر�ض لها اثناء 
مل  التعوي�ض.  عند  باحل�سبان  احلرب 
على  واتفقا  االب  »�سريجنت«  يعرت�ض 

التعوي�ض الحقا. 
عــاود  حتى  طــويــل  ــت  وق مي�ض  مل 
االثناء  هــذه  يف  كــان  الــذي  امل�ساعفة 
قد وقع عقدا مع ال�سركة التي ميلكها 
نبعة  اأبــو  وطلب  املــذكــورون  ال�سركاء 
منه اح�سار »اأ�سدقاء« من بريوت وعاد 
مرة اخرى اىل بريوت التي كانت وقتها 

ت�سهد اعمال قتل وتفجريات 2008. 
واأجنز مهمته، بحد تعبري امل�ساعفة. 
كحار�ض  تتوزع  امل�ساعفة  مهام  كانت 
وبع�ض  وعائلتيهما  لل�سريكني  �سخ�سي 
املعامالت  كــاجنــاز  االخـــرى  االعــمــال 
بالق�سايا  واالهـــتـــمـــام  الــر�ــســمــيــة 
عن  م�سوؤوال  كــان  اذ  الربوتوكولية، 
�سالمة »هاري »االبن اثناء تنقله بني 

لبنان واالردن وم�سر. 
كما كانت مهامه من النوع املفاجىء 
وال�سريع وال�سفر من دولة الأخرى، اذ 
اىل  املفاجئ  لل�سفر  امل�ساعفة  ا�سطر 
ليكون  نبعة  ابو  من  ات�سال  بعد  م�سر 

برفقة هاري االبن.
يف  العجلة  امل�ساعفة  وا�ــســتــغــرب 
واجاب  ال�سبب  عن  االبن  و�ساأل  االمر 
»هاري« االبن« والدي وم�سطفى تلقيا 
االمر  القاعدة«  تنظيم  من  تهديدات 
يكن  مل  الــذي  امل�ساعفة،  فاجاأ  الــذي 

يعلم بذلك م�سبقا، بح�سب امل�ساعفة. 
هاري  »تعر�ض  امل�ساعفة  وا�ــســاف 
االبن ملحاولة اعتداء يف منطقة خلدا 
يركبون  جمهولون  حــاول  اذ  عمان  يف 

االعتداء  مر�سيد�ض  نوع  من  �سيارتني 
تدخلي  ا�ستدعى  ــذي  ال ــر  االم عليه 
وحمايته وقاموا نتيجة لذلك ب�سرط 
العني  جفن  يف  وك�سر  العليا  �سفتي 
واحتاج  اثرها  على  امل�ست�سفى  ودخلت 

االمر اىل 11 قطبة جراحية«. 
املانيا  اىل  امل�ساعفة  �سافر  بعدها 
نفقته  على  جتميلية  عملية  الجــراء 
عمان  اىل  عــودتــه  وبــعــد  اخلــا�ــســة. 
طلب امل�ساعفة من املهند�ض عبدالقادر 
لكي  التدخل  م�سطفى  والد  نبعة  ابو 
وحتــدث  ــايل  م تعوي�ض  على  يح�سل 
املــايل  املــديــر  مــع  نبعة  ــو  اب املهند�ض 
ت�سديد  رف�ض  بــدوره  ــذي  ال لل�سركة 
لدى  يعمل  امل�ساعفة  ان  بحجة  املبلغ 
توجب  لـــذا  و«�ــســريجــنــت«  نبعة  ابـــو 
ولي�ض  اخلــا�ــض  ح�سابهما  مــن  الــدفــع 

ال�سركة، ا�ستطرد امل�ساعفة. 
املــ�ــســاعــفــة - 38  ــــاول  بــعــدهــا ح
االت�سال  اأطفال-  لثالثة  واب  �سنة، 
الذي  التعوي�ض  لطلب  »�سريجنت«  بـ 
 Ìاك للخطر  تعر�سه  جراء  ا�ستحقه 
راأ�ــض عمله،  مــازال على  وكان  مرة  من 
اال ان االأخري مل يجب على هاتفه اال 
يعتقد  احدهم  اجــاب  اذ  واحــدة  مرة 
الذي  مــارتــن«  »مــارتــي  ــه  اأن امل�ساعفة 
 )CIA( الـــ  يف  �سابق  كم�سوؤول  عمل 
كبديل  ــت«  ــن ــريج ــس �« عــيــنــه  الـــــذي 
لل�سالح لتح�سني العالقة مع احلكومة 
املحكمة  وثــائــق  بح�سب  ـــيـــة،  االأردن

االمريكية.
ــة بـــاأن  ــم ــك ــح وتــفــيــد وثـــائـــق امل
»�سريجنت« قام بتعيني امل�سوؤول ال�سابق 
املركزية  اال�ــســتــخــبــارات  ــة  وكــال يف 
ــن« والـــذي  ــارت ــي م ــارت االأمــريكــيــة »م
CIA يف ال�سرق  عمل �سابقًا كمدير لـ 
لتعزيز  ــه  ب واال�ــســتــعــانــة  االأو�ـــســـط 
الــعــالقــة مــع احلــكــومــة االأردنـــيـــة يف 
ال�سالح  ا�ستبعاد  فيه  مت  الذي  الوقت 
مقوالت  بح�سب   - عليه  واالحــتــيــال 

حمامي ال�سالح. 
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اإن برنامج قرعة تاأ�سريات الدخول املتنوعة للعام 
يف  الطلبات  لت�سجيل  القبول  باب  يفتح  �سوف   2012
5 ت�سرين االأول/اأكتوبر، القادم و�سوف ت�ستمر فرتة 
�سهر ت�سرين  الثالث من  الطلبات حتى  قبول ت�سجيل 
برنامج  يف  امل�ساركة  البلدان  تبقى  الثاين/نوفمرب. 
تغيري  بدون   2012 للعام  املتنوعة  الدخول  تاأ�سريات 
ال  ولذلك  املا�سية،  ال�سنة  يف  الو�سع  عليه  كان  عما 
توجد اأية تغيريات يف اأ�سماء البلدان امل�ساركة. ومرة 
اأخرى �سوف يكون جمموع التاأ�سريات املتوفرة 50 األف 

تاأ�سرية دخول يف العام 2012.
قبول  فــرتة  تخفي�ض  جــرى  ــه  اأن تالحظون  وقــد 
املتنوعة  الدخول  لتاأ�سريات  يومًا   30 اإىل  الت�سجيل 
للعام 2012 من فرتة 60 يومًا التي كانت تتبع خالل 
ال�سنوات العديدة املا�سية. وال�سبب يف ذلك يعود اإىل 
دلياًل  �سكلت  يومًا   30 البالغة  الت�سجيل  فرتة  كون 
عملية  بــاأن  االأخــريتــني  ال�سنتني  مــدى  على  �ساحقًا 
قبل  ا�ستعمالها  اأدخل  التي  االإنرتنت  عرب  الت�سجيل 
رجعنا  ولهذا،   ،nساحقًا� جناحًا  حققت  �سنوات  ب�سع 
هذا  اإطالق  منذ  اتبعناها  التي  يومًا  الـ30  فرتة  اإىل 

الربنامج.
اإدارة برنامج تاأ�سريات الدخول  و�سوف يتم متديد 
برنامج  يف   Ìاأكـــ ــت  ــرتن االإن عــرب   )DV( املتنوعة 
-DV(  2012 للعام  املتنوعة  الــدخــول  تاأ�سريات 

لها  الت�سجيل  قبول  واقــع  اإىل  اأ�سرت  وقد   .)2012
تاأ�سريات  اإىل برنامج  االإنرتنت، ولكن باالإ�سافة  عرب 
لن   )2012-DV(  2012 للعام  املتنوعة  الدخول 
اإىل  االإلكرتوين  بالربيد  اإ�سعارات  ال�سنة  تر�سل هذه 
بالربيد  ذلك  اإر�سال  يتم  ولن  اختيارهم،  مت  الذين 
اإ�سدار االإ�سعارات عرب االإنرتنت  ال�سنة. و�سيتم  هذه 
التدقيق بو�سعية مقدمي الطلبات  من خالل وXيفة 
عرب  تتوفر  والتي  �سنتني  قبل  اعتمادها  جرى  التي 
وهو   dvlottery.state.gov االإلكرتوين  املوقع 

نف�ض املوقع الذي ي�سجل عربه االأ�سخا�ض اأ�سماءهم.
كنتاكي  مــركــز  ير�سل  لــن  ذلـــك،  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
تاريخ  يحدد  االإلكرتوين  بالربيد  اإ�سعارًا  القن�سلي 
خالل  مــن  ــك  ذل يتم  �ــســوف  اأخـــرى،  ومـــرة  املقابلة، 
وXيفة التدقيق بو�سعية مقدمي الطلبات على املوقع 
عملية  �ستجري  وهكذا   .dvlottery.state.gov
الت�سجيل واالإ�سعار وحتديد املقابلة اإلكرتونيًا بالكامل 

مع اإلغاء الربيد الوارد من مركز كنتاكي القن�سلي.
مكافحة  اأولية  ب�سورة  هو  التغيريات  هذه  و�سبب 
م�سالح  حتمي  اأن  اخلارجية  وزارة  تريد  االحتيال. 
من  لال�ستفادة  املوؤهلني  ال�سرعيني  الطلبات  مقدمي 
مقدمي  وحماية  املتنوعة  الدخول  تاأ�سريات  برنامج 
التي  اخلاطئة  والعمليات  االحتيال  مــن  الطلبات 
االحتيال  مكافحة  اأن  كما  �سدهم.  اأحيانًا  ترتكب 
لطريقة  بالن�سبة  للربنامج  واحد  رقم  الهدف  يبقى 

اإدارته.
عنها  ا�ستغنينا  التي  الر�سائل  تلك  اأثبتت  لقد 
 2012 للعام  املتنوعة  الدخول  تاأ�سريات  برنامج  يف 
م�سدرًا  ال�سنوات  عــرب  كانت  اأنــهــا   )2012-DV(
رئي�سيًا لعمليات االحتيال تلك حيث اإن تلك الر�سائل 
بتعمد  اإعادة توجيهها  يتم  اأو  الربيد  كانت ت�سيع يف 
الذين  ـــراد  االأف بع�ض  جانب  مــن  بديل  عــنــوان  اإىل 
اأو  الربيد  مراقبة  من  ــا  اإم متكنهم  و�سائل  ميلكون 
قبل  طالب  قدمه  ت�سجيل  طلب  يف  معلومات  الإدخال 

اإر�ساله، اأو بتغيري عنوانه، اأو عنوان االت�سال به.
وهكذا من خالل ا�ستعمال عملية وXيفة التدقيق 
يف و�سعية مقدمي الطلبات فقط عرب االإنرتنت، وهو 
ال�سيطرة  و�سع  يتم  اخلارجية،  وزارة  به  تقوم  ما 
يف  قانونيًا  املقبولني  اأيدي  بني  املعلومات  تدفق  على 

الربنامج.
يحتفظون  الذين  الطلبات  مقدمو  يتمكن  واالآن، 
برقم تثبيت طلب قبولهم الذي يقدم لهم عند نهاية 
الكاملة  بال�سيطرة  احتفاXهم  من  الت�سجيل،  عملية 
النهاية، فيما يخ�ض  البداية حتى  على طلباتهم من 
املعلومات املن�سورة على االإنرتنت، والتاأكد من املعرفة، 

بعد االأول من اأيار/مايو، وما اإذا كان قد مت اختيارهم 
اأم ال، ومن ثم احل�سول على وثائق تاأهلهم من مركز 
لتاريخ  تاأكيدا  ذلك  بعد  ويتلقون  القن�سلي  كنتاكي 
وتتوفر  لهم.  املحدد  الدخول  تاأ�سرية  مقابلة  اإجراء 
جميع تلك املعلومات اأمام مقدمي الطلبات ال�سرعيني 
الذين يحتفظون برقم تثبيتهم، وال ي�ستطيع اأي كان 
ا�ستالمهم  دون  ول  oيح اأن  اأو  املعلومات  تلك  ل  qيحو اأن 

لها.
اإن ما نقوم به ون�ستمر يف القيام به عامليًا يف جميع 
االأحكام  �سدر  oت التي  اخلــارج  يف  القن�سليات  مراكز 
التحرك  هــو  املتنوعة،  الــدخــول  تــاأ�ــســريات  ب�ساأن 
ملكافحة االحتيال يف الوثائق وعمليات االحتيال من 
ذوي القربى املرتافقة التي ت�ستمر يف ت�سكيل امل�سدر 
الدخول  تــاأ�ــســريات  برنامج  يف  لالحتيال  الــثــانــوي 

املتنوعة.
حتــتــوي املــعــلــومــات املــتــوفــرة حــالــيــًا عــلــى موقع 
تاأ�سريات الدخول املتنوعة للعام 2012 على االإنرتنت 
�سارمة  ر�ــســالــة   dvlottery.state.gov((
�سديدة �سد عمليات االحتيال  بعناية  للغاية، كتبت 
اأن  موجهة اإىل مقدمي الطلبات املحتملني باأن عليهم 
من  والتاأكد  باأنف�سهم  ت�سجيلهم  م�سوؤولية  يتحملوا 
عدم  و�سمان  ت�سجيلهم  تثبيت  برقم  يحتفظون  اأنهم 
كما  اآخــر.  فرد  اأي  اأيــدي  يف  هذا  التثبيت  رقم  وقوع 
كامل  عرب  التاأكيد،  باإعادة  التعليمات  هذه  يف  نقوم 
رزمة املعلومات الطويلة جدًا، اأنه يف حال عدم دخول 
مقدمي الطلبات اأنف�سهم يف القرعة يتوجب عليهم اأن 
ي�سيطروا  اأن  االأقل  على  اأو  باأنف�سهم  طلباتهم  عدوا  oي
على من يقوم Ãلء ا�ستمارات طلبهم نيابة عنهم الأن 

من املحتمل اأن يقعوا �سحية االحتيال.
وجوب  على  ن�سدد  اأن  نريد  ذلــك،  اإىل  باالإ�سافة 
عرب  ـــال  امل مــن  مبلغ  اأي  دفـــع  عــن  فـــرد  اأي  امــتــنــاع 
االإنرتنت  اأفراد عرب  فاأي مطالبة ين�سرها  االإنرتنت. 
ع  nاأن با�ستطاعتهم �سمان فوز مقدم الطلب يف حال دف
مبلغًا حمددًا من املال اأو اأن عليهم دفع اأي ر�سوم على 
االإطالق عرب االإنرتنت، هي كلها جمرد مزاعم للن�سب 

واالحتيال.
طلبات  مقدمي  على  يتوجب  الذي  الوحيد  فاملكان 
هو  املال  فيه  يدفعوا  اأن  املتنوعة  الدخول  تاأ�سريات 
وقت حتديد التاريخ ملقابلتهم يف ال�سفارة اأو القن�سلية 
على  ر�سم  اأي  يوجد  وال  اإليها.  طلباتهم  قدموا  التي 
وال  املتنوعة  الدخول  تاأ�سريات  قرعة  يف  امل�ساركة 
ن�سجع  ولذلك  املقابلة  عند  ر�سوم  اأيــة  دفع  يتوجب 
النا�ض على عدم اإر�سال اأو دفع اأي مبلغ مقدمًا اإىل اأي 

فرد يقدم لهم وعود.
طلب  اأي  يف  تــدرج  �سحيحة  غري  معلومات  اأيــة  اإن 
امل�ساركة  يف  لتاأهله  الطلب  مقدم  فقدان  اإىل  تــوؤدي 
الطلبات  مقدمي  على  يجب  ولــذلــك  الــربنــامــج.  يف 
التاأكد من اأنهم ي�سرفون �سخ�سيًا عليها، ومن االأف�سل 

جميع  اأن  من  للتاأكد  �سخ�سيًا  طلباتهم  يقدموا  اأن 
املعلومات الواردة فيها حول اأنف�سهم واأفراد عائالتهم 

دقيقة بالكامل.
كر�سم  دوالرات   305 الر�سوم  تبلغ  وباملنا�سبة 
تاأ�سرية  ر�سم  اأي�سًا  وهناك  للهجرة  دخــول  لتاأ�سرية 
دخول متنوعة بقيمة 440 دوالرًا يدفع ملرة واحدة. 
يدفع ر�سم تاأ�سرية الدخول املتنوعة فقط من جانب 
اإجراء املقابلة  مقدم الطلب الذي يتم اختياره وقت 
مقدمي  جميع  لت�سجيل  جمانا  الربنامج  يظل  ولكن 
برنامج  الر�سم  هذا  ميول  نف�سها.  للقرعة  الطلبات 
القرعة ولذلك يتوجب فقط اأن ي�سدده الذين جرت 

مقابلتهم لربنامج تاأ�سرية الدخول )غري م�سموع(. 
ال�ساملة حول  ل هذا نظرتي  uسك� oي وبعد قول ذلك، 
اأية  اأتلقى  اأن  ي�سعدين  و�سوف  ال�سنة  لهذه  الربنامج 

اأ�سئلة تودون طرحها واالإجابة عليها.
من�سق احلوار: قبل اأن نبداأ بتلقي االأ�سئلة اأود اأن 
يذكر كل واحد ا�سمه ووكالة االأنباء التي يعمل لديها 

قبل اأن يطرح �سوؤاله.
ال�سيد ويلكوك: نعم، �سيدتي.

�سوؤال: ا�سمي اأدام اأوولوغيوم من �سحيفة اأفريقيا 
بالن�سبة  وا�سنطن.  يف  مكتبها  رئي�ض  واأنا  تاميز،  �سن 
هل  اأوالد،  ع�سرة  منها  وله  امــراأة  من  متزوج  لرجل 
كافة  يدخل  اأن  لنف�سه،  طلبًا  قدم  اإذا  عليه  يتوجب 

اأوالده يف الطلب- اأ�سحيح هذا?
عليه  ذلك.  فعل  عليه  يتوجب  ال  ويلكوك:  ال�سيد 

pـ pفقط اأن يدرج اأ�سماء جميع اأوالده يف طلبه ل
كيف  اإذًا  معه?  باإدخالهم  له  م�سموح  ولكن  �سوؤال: 

ن�سل اإىل جمموع الـ 50 األفا?
الذين  األفا هو عدد جميع  الـ 50  ويلكوك:  ال�سيد 
تاأ�سريات  طالبي  اأكانوا  دخــول،  تاأ�سريات  ي�ستلمون 
اأ�سا�سيني اأو اأفرادًا يف العائالت. هناك فقط 50 األف 

تاأ�سرية متوفرة على م�ستوى العامل اأجمع.
�سوؤال: للجميع?

ال�سيد ويلكوك: نعم.
�سوؤال: اإذًا يف حال تقدمت بطلب لعائلتي الكبرية، 
 20 اأفــرادهــا  عــدد  يبلغ  التي  اأفريقيا،  يف  وطني  يف 

فردا-
ال�سيد ويلكوك: نعم.
�سوؤال: ح�سنًا – اإذًا-

فح�سب  فكرة  الإعطائك  فقط  ويلكوك:  ال�سيد 
بلغ  املا�سي  العام  يف  ذلــك.  مــوازنــة  تتم  كيف  حــول 

العدد االإجمايل لطلبات الدخول 16 مليونًا.
�سوؤال: - �ستة ع�سر، واحد-

ال�سيد ويلكوك: - �ستة ع�سر، واحد �ستة
�سوؤال: �ستة ع�سر، واحد �ستة? 

املليون  ون�سف  مليونًا   12 كــان  ويلكوك:  ال�سيد 
مليونًا.   12^5 الرئي�سيني،  الطلبات  مقدمي  منهم 
والثالثة ماليني ون�سف املليون االآخرون كانوا اأفراد 

عائالتهم.
�سوؤال: اإذًا كم بلغ عدد الذين دخلوا بالفعل?

ال�سيد ويلكوك: ح�سناn، �سيكون هناك 50 – هناك 
50 األف تاأ�سرية دخول متوفرة، وهكذا ميكنك اإجراء 
طلب  مقدم   320 كل  بني  من  واحد  ح�سابية.  عملية 

تتوفر له فر�سة اأن يتم اختياره.
نعم.

�سوؤال: ا�سمي بيتي لني من �سحيفة وورلد جورنال.
ال�سيد ويلكوك: نعم.

�سوؤال: هل ت�ستطيع اأن تقودنا عرب ما �سوف يجري 
النا�ض  يقوم  كيف  مثل،  اأيــار/مــايــو?  من  االأول  بعد 

بت�سجيل اأ�سمائهم?
علي   – بالفعل  اأ�ستطيع  نعم.   - ويلكوك:  ال�سيد 
اإذًا  بكامله.  الزمني  اجلدول  عرب  اأقودكم  اأن  بالفعل 

.2012-DV هذه هي التواريخ الرئي�سية للربنامج
�سوؤال: متى يكون ذلك?

االأول/اأكتوبر،  ت�سرين  االأول من  ويلكوك:  ال�سيد 
الفعلية  املقابالت  اأوىل  عنده  تبداأ  الــذي  التاريخ 
اأيار/مايو  من  االأول  بني  وهكذا  الدخول.  لتاأ�سريات 
واالأول من ت�سرين االأول/اأكتوبر �سوف مينح مقدمي 
ا�ستمارات  مللء  فر�سة  اختيارهم  مت  الذين  الطلبات 
طلب احل�سول على تاأ�سرية دخول، وتقدË املعلومات 
اإىل مركز كنتاكي القن�سلي الذي �سوف يقوم باإعداد 
 Æباإبال ويــبــداأ  املقابالت  مواعيد  لتحديد  جـــداول 
Ãواعيد  اخــتــبــارهــم  مت  الــذيــن  الطلبات  مقدمي 
مقابالتهم وذلك من خالل وXيفة التدقيق بو�سعية 

مقدمي الطلبات.
�سوؤال: وهكذا �سوف ي�سجل النا�ض اأ�سماءهم وكيف 

كانوا- اإذا  ما  – مثاًل 
�سوؤال: مت�سابهني اأو يحملون نف�ض اال�سم?

اإىل  يدخلون  �سوف  كــال،   – اإنــه  ويلكوك:  ال�سيد 
االإنرتنت با�ستعمال – باالإ�سافة اإىل اأ�سماءهم عليهم 
ل وثيقة  uسك� oي الذي  تاأكيد ت�سجيلهم  ي�سجلوا رقم  اأن 

تعريف فريدة لهم.
من  هذا  التاأكيد  رقم  ي�ستلمون  �سوف  اإذًا  �سوؤال: 

قرعة تاأ�سريات الدخول?
االنتهاء  – بعد  بعد  يتلقون ذلك  ويلكوك:  ال�سيد 
طلب   Ëبتقد يقومون  عندما  وهكذا  ت�سجيلهم.  من 

ت�سجيلهم عرب االإنرتنت- 
�سوؤال: يكون لديهم عند ذلك رقم ت�سجيل?

ال�سيد ويلكوك: - اآخر �سيء �سيقومون به بعد اأن 
اأنه �سيتم تزويدهم برقم  ي�سجلوا تقدË طلبهم هو 
ل وثيقة التعريف الفريدة  uسك� oالتاأكيد. وهذا الرقم ي

. qاملمنوحة لذلك الطلب املعني
عائلة  مــن   Ìــ اأك اأو  فـــردان  ي�ستطيع  هــل  �ــســوؤال: 

واحدة تقدË طلبات يف حال كانوا-
اأن  وزوجته  زوج  ي�ستطيع  نعم،  ويلكوك:  ال�سيد 
لالآخر  اأحدهما  ا�سم  واإدراج  منف�سلني  طلبني  يقدما 
واأ�سماء اأوالدهما. ويتوجب عليهم – ويجب اأن يكون 
كل طلب مكتمال، ولكنه ميكن وجود طلبني منف�سلني.  
احللقة االخري العدد الثاين 

�ضحيفة Zربة نيوز تن�ضر ا�ضÄلة القرعة  تاTضرية الهجرة 
1 حلقة    /    2012  Ωللعا املتنوعة  الدخول  تاأTضريات  قرعة   èبرنام

TضرWة نيو يور∑ ت�ضرب 
وتعتقل واحد من امل�ضلمون 

يف يوΩ العيد
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غربة نيوز-خا�ض حلقة جديدة من م�سل�سل العن�سرية 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  امل�سلميني  �سد  والتميز 
جرت اأحداثها هذه املرة بحديقة )بلي الند (يف نيويورك 
اأنه  اأيام عيد الفطر الذي لطاملا نعت بال�سعيد االإ  يف اأول 
بالن�سبة لزوار احلديقة من  مل يكن كذلك على االإطالق 
يف  عيدهم  اإ�ستقبلو  فقد  متاما  العك�ض  على  امل�سلمني،بل 
يومه االأول باالإهانة والذل وهم الذين ولدوا وترعرعوا 
وحقوق  باحلرية  �سا�سته  يت�سدق  ــذي  ال البلد  هــذا  يف 

االإن�سان.
معايدة بلون الدم وطعم الذل والهوان كانت هدية لعدد 
اأنهم كغريهم  اأبناء اجلالية امل�سلمة) الذين يعتقدون  من 
ال�سرطة  عنا�سر  من  املئات  قبل  الب�سر(من  اأبــنــاء  من 

املدججة بال�سالح والعتاد وكاأنهم يف حرب حقيقة.
اأعمارهم  تتجاوز  مل  ل�سباب  وتعذيب  و�ــســرب  قمع 
اأن  رف�سوا  م�سلمون  اأنهم  الوحيد  ذنبهم  عاما  الع�سرين 
اأردن  الالئي  الفتيات  من  اأعرا�سهم  عن  احلجابات  تنزع 
االإحتفال واللعب يف يوم لطاملا اإنتظرو قدومه ،والذريعة 

اأن اللعب واملرح حمرم على املحجبات يف احلديقة.
من  زي  وراء  اختباأوا  معنى  من  للكلمة  ما  بكل  جناة 
ورادع  للقانون  حــام  يكون  اأن  يلب�سه  من  على  املفرو�ض 
اإخفاء كرههم واأحقادهم  اأنهم مل يتمكنوا من  للظلم ،اال 
ملن يظنون اأنهم اأحفاد جمرم ا�سمه بن الدن يف �سهر اأعلنت 
االإ�سالم  حربهاعلى  ــوام  اأع قبل  املتحدة  الــواليــات  فيه 

والذي اأعلن برائته من االإرهاب ومن يرعاه.
واأ�سرهم  قاموا  عندما  ــداأت  ب ال�سباب  ــوؤالء  ه ماأ�ساة 
بحجز احلديقة املذكورة لالإحتفال بالعيد ليفاجاأوا بعيد 
على  االألعاب  اإ�ستخدام  من  ممنوعات  املجبات  اأن  دخولها 
ثمن  الإ�ستعادة  جتمعوا  ،وعندما  املا�سية  االأعــوام  خالف 
ال�سرطة  ،رÃا الأن عنا�سر  الكربى  الطامة  التذاكر كانت 
للتعامل  مهيئني  يبدو  ما  على  كانو  باملئات  توافدو  الذين 
مع كائنات غريبة لي�ست من الب�سر وال من احليوانات ،فلو 
تعاملو مع هوؤالء الفتية كما يعاملون تلك االأخرية لكانو 
بخري وملا ح�سل ما ح�سل ،فتيات رمني على االأر�ض وفوقهن 
االإ�سالم  اآبهني بح�سمة  ال�سرطة غري  ع�سرات من عنا�سر 
بنهنهة  كفيال  كان  ما  واالإهانة  ال�سرب  من  نالو  ،و�سباب 

عظامهم .
اإىل  �سارعت  باحلادثة  علمت  ما  و�سرعان  نيوز  غربة 
الهمجي  العنف  �سحايا  يرقد  حيث  لوثرين  م�ست�سفى 

والتقتهم واحدا واحدا وكانت �سطور التقرير االأتي:
الأحد  اأم   ( اأمر�ض  حما�سن  ال�سيدة  مع  كانت  البداية 
ال�سباب الذين تعر�سو لل�سرب(والتي حتدثت لنا ومالمح 
الغ�سب واحلزن متلئ وجهها قائلة: اإن ما ح�سل مع اأبنائنا 
والعن�سرية  التميز  �سروب  من  �سرب  هو  اليوم  وبناتنا 
نتمي  كنا  لو  ليح�سل  ذلك  وماكان  وامل�سلمني  العرب  بحق 
اأو جن�سيات اأخرى واأنا عرب �سفحات غربة نيوز  لديانات 
�ساأخرب العامل اأجمع عن كم احلقد والظلم الذي يتعر�ض 
في�ض  من  غي�ض  اال  لي�ض  معنا  ح�سل  ،ومــا  امل�سلمون  له 
وكالعادة يف كل عام  بداأت عندما قمنا  ،وتابعت: ق�ستنا 
عيد  اأيــام  بــاأول  الإحتفاالتنا  مقر  لتكون  حديقة  بحجز 
الند(  )بلي  حديقة  على  اإختيارنا  ،ووقع  ال�سعيد  الفطر 
لكي  امل�سلمة  اجلالية  الأبناء  حجزها  يتم  اأن  اأ�سا�ض  على 
،ولدى و�سولنا  يحلو لهم االإحتفال بعيدهم على راحتهم 
واأديان  جن�سيات  من  اأنا�ض  بوجود  فوجاأنا  احلديقة  اإىل 
التي  املفاجئة  ولكن  اأهمية  اأية  املو�سوع  نعر  ومل  اأخرى 
باأن  الإبالغنا  احلديقة  اأمن  عنا�سر  جاء  عندما  �سدمتنا 
املحجبات ممنوعات من اللعب يف احلديقة على خالف ماهو 
متعارف عليه يف ال�سنوات ال�سابقة ،تلقينا اخلرب بنوع من 
الده�سة وقررت اأنا ومن معي من اأمهات و�سباب اأن ن�سرتجع 
حيث  امل�سكلة  بــداأت  وهنا  احلديقة  دخــول  تذاكر  ثمن 
رف�سوا  الذين  االأمــن  بعنا�سر  وحو�سرنا  جميعنا  جتمنا 
الواحدة  للتذكرة  دوالر   20 تبلغ  والتي  مبالغنا  اإرجــاع 
وعاملونا بطريقة غري الئقة وقامو باالإت�سال بال�سرطة 
هائلة  وباأعداد  عجيبة  ب�سرعة  عنا�سرها  ح�سر  والتي 
البولي�سية  الكالب  وترافقهم  والعتاد  بال�سالح  مدججني 
والتي الت�ستخدم االإ يف ق�سايا كبرية ،وا�سبحنا حماطني 

بعنا�سر �سرطة ترتدي اأزياء متعددة.
قام  عندما  االأزمـــة  تفجرت  قائلة:  اأمــر�ــض  وتابعت 
ـــال الــبــولــيــ�ــض Ãــحــاولــة نـــزع حــجــاب اإحـــدى  ـــد رج اأح
الفتيات)عمرها 22 عاما( لكي ي�سمح لها باللعب فما كان 
من �سقيقتها والتي تبلغ 26 عاما االإ الدفاع عنها والت�سدي 
لذلك ال�سرطي الذي قام برميها على االأر�ض،االأمر الذي 
اإ�ستفزابني فحاول حمايتها من ال�سرطي االإ اأنه رمي على 

عليه  واإنهالو  ال�سرطة  رجال  قبل  من  االأخــر  هو  االأر�ــض 
الفتاتني  �سقيق  ح�سر  اللحظة  تلك  ويف  املربح  بال�سرب 
من  اأف�سل  يكن  مل  حاله  ولكن  و�سرفه  عر�سه  عن  للدفاع 
تقييد  ومت  ب�سربه  ال�سرطة  عنا�سر  قام  حيث  �سابقيه 
ذلك  وبعد  بالب�سر  تليق  ال  بطريقة  املوجودين  جميع 
بداأت اأعداد رجال ال�سرطة بالتزايد حتى جتاوزوا املئتي 
ال�سغار  نفو�ض  يف  والرعب  الهلع  اأثار  الذي  االأمر  �سرطي 
الفتيات  رمي  مت  كيف  ذاكرتهم  تن�سى  لن  والكبارالذين 
فوقهن  ال�سرطة  رجال  من  ع�سرات  واإنبطاح  االأر�ض  على 

وهو اأمر م�ستهجن يف اأعرافنا وديننا.
جميع  اإ�ــســتــدعــاء  مت  ــك  ذل بعد   : حما�سن  واأ�ــســافــت 
ومت  معهم  للتحقيق  وكبارا  �سغارا  واملوجودين  العائالت 
اإقتيادنا ب�سورة همجية ووح�سية اإىل مكتب يف احلديقة 
تعر�ست  عاما  ال�ستني  عمرها  يتجاوز  �سيدة  اإن  ،حتى 

لل�سحب بطريقة مهينة .
وكانت هناك اإ�سابات وا�سحة على اجلميع ،فقد اأ�سيبت 
الفتاتان بر�سو�ض وكدمات يف الوجه وكذلك يف flتلف 

اأنحاء اجل�سم ومت نقلهما اإىل امل�ست�سفى.
وبعد �ساعات من التحقيق يف احلديقة مت اإتهام معظم 
قيامهم  اأثناء  ال�سرطة  رجال  على  باالإعتداء  املوجودين 
اإنعكا�ض  وهو  وتلفيق  كذب  هذا  وطبعا  واجبهم  بتاأدية 
للعرب  هــوؤالء  يكنها  الذي  واحلقد  الكراهية  لكم  وا�سح 

وامل�سلمني.
كما مت االإعتداء على ال�سباب ويف مقدمتهم اإبني واإ�سمه 
مل  الأنه  الطب  كلية  يف  جامعة  طالب  وهو  اأمر�ض  يو�سف 
اأخواته  ي�ستطع ال�سكوت على ما ح�سل وقام بالدفاع عن 
عمري  بــن  م�سعب  م�سجد  يف  �سيخ  ــو  ،وه واالإ�ــســالم  بــاهلل 
وامل�سلمني  االإ�سالم  عن  والدفاع  ال�سيم  رف�ض  على  تربى 
اجلامعات  طالب  من  هم  والفتيات  ال�سباب  جميع  اأن  ،كما 
متهمني  االأن  اأ�سبحو  اأنهم  ،االإ  طريقا  للعنف  يعرفون  وال 
واأ�سحاب ق�سايا الأنهم رف�سو الظلم والعن�سرية واإعتقدو 
احلريات  �سمان  تدعي  بلد  يف  غريهم  مثل  اأنهم  للحظات 

وحقوق االإن�سان.
مل  ــدث  ح مــا  كــل  وبــعــد   : حما�سن  ال�سيدة  واأ�ــســافــت 
يف  ال�سالة  اأقمنا  حيث  للحظة  ولــو  عزميتنا  تتزعزع 
بالقوة  فقوبلنا  واالإعت�سام  بالتكبري  وقمنا  احلديقة 
لتفريقنا ولكن جربوتهم مل يزيدنا االإ قوة واإ�سرارا على 

اإ�ستعادة حقنا.
حالينا  نقوم  ونحن  ح�سل  ما  على  ن�سكت  لن  اأننا  كما 
برتتيب التقارير الطبية و�سوف نقوم بتوكيل حمام اأو رÃا 
ع�سرة الإ�ستعادة كرامتنا التي �سلبت منا بطرقة حيوانية 
اأذان �ساغية، نحن  اإذا مل نلق  اأننا �سنقوم Ãظاهرات  كما 
االإ  نرجو  وال  باالإعتذار  االأ�سكال  من  �سكل  باأي  نقبل  لن 

العدالة
بدوره قال حممد اأمر�ض ) اأحد الذين كانو متواجدين 
اأو  يوؤكد عدم وجود عدالة  معنا  ما ح�سل   : يف احلادث( 
م�ساوة بني �سكان الواليات املتحدة االأمريكية واأن التعامل 
ولدنا  اأننا  من  الرغم  على  والعرق  الدين  اأ�سا�ض  على  يتم 
العامل  حــول  عــرف  بلد  جن�سية  ونحمل  هنا  وترعرنا 

باحلرية والعدالة .
كان  معنا  ح�سل  مــا  بــاأن  �سعور  لــدي  تولد  ــاف:  وا�ــس
اأعني  من  مــراأى  على  واإهانتنا  اإذاللنا  بهدف  له  flطط 

�سرب  من  ح�سل  ما  ،واإن  عيدنا  يوم  يف  الديانات  جميع 
امل�سلمني ال يعك�ض على االإطالق  واإهانة لكرامة  وتعذيب 
توجه الرئي�ض االأمريكي اأوباما ،فما معنى اأن يقوم بدعوة 
املبارك  رم�سان  �سهر  يف  جماعي  اإفطار  حل�سور  امل�سلمني 
وال�سعب  امل�سلمة  اجلالية  بــني  املــوجــود  اجلـــدار  لك�سر 

االأمريكي ،ويف الوقت نف�سه يح�سل ما ح�سل لنا .
اأن  على  امل�سابني  من  وهــو  علي  ب�سري  اأكــد  جانبه  من 
كم  تعك�ض  احلديقة  يف  ح�سلت  التي  امل�سكلة  معاجلة 
 ، للم�سلمني  االأمريكي  املجتمع  يكنه  الذي  واحلقد  الكره 
باأي �سكل من االأ�سكال لكائن من  اأنه لن ي�سمح  موؤكدا عل 
امل�سلمني والتعامل معهم بطريقة ال  كان بالتعر�ض لبنات 

تتما�سى مع االأعراف والتقاليد االإ�سالمية.
كانو  الــذيــن  ال�سرطة  رجـــال  اأحـــد  �ساألت  واأ�ــســاف: 
�سديقك  على  بالتعدي  اأقــوم  اأن  تر�سى  هل  ي�سربوننا 
ما  و�سرتى  حــاول  قائال  فاأجانب  منك  مقرب  �سخ�ض  اأو 
اأ�سل  من  كوين  معنى  عرفت  فقط  عندها  لك،  �سيح�سل 
لو  التميز  نتخل�ض من  لن  اأننا  واأدركــت   ، اأمريكا  عربي يف 

�سكتنا على االإهانة.
�سديدة  االآم  من  يعاين  كان  والــذي  معو�ض   Ëكر اأمــا 
كل  حزينا  كان  فقد  وجهه  متلئ  والــربوز  الكدمات  واأثــار 
احلزن ملا تعر�ض له الن�ساء م�سريا اإىل اأنه رÃا قد ين�سى 
حيا  مهما  ين�سى  لن  لكنه  ال�سباب  من  ولغريه  له  ح�سل  ما 
تعد  والتي  الفتيات  بها  قوبلت  التي  الوح�سية  الطريقة 
اإعتداء �سافر على االإ�سالم ككل وقال معو�ض :بالرغم من 
كل الكدمات واالإ�سابات يف وجهي وج�سدي االإ اأنني اأ�سعر 
بقوة هائلة نابعة من �سعوري بالفخر بنف�سي وباأخواين يف 
االإ�سالم الذين ال ي�سكتون على ال�سيم واالإهانة مهما كلف 

االأمر ال�سيما عندما يتعلق املو�سوع بالعر�ض وال�سرف.
موؤكدا  �سابقيه  من  غ�سبا  اأقل  معو�ض  ع�سام  يكن  ومل 
اأن حقه وحق من كان معه لن ي�سيع فهو م�ستعد على حد 
تعبريه(  حد  )على  الوحو�ض  هوؤالء  �سلوك  لف�سح  و�سفه 
عربة  لي�سبحوا  معاقبتهم  يتم  حتى  اأجمع  العامل  اأمــام 

لغريهم .
يحل  اأن  املمكن  من  كــان  املو�سوع  اأن  معو�ض  واأو�ــســح 
قلوب  يف  املوجود  واحلقد  الكره  ولكن  �سلمية  بطريقة 
هوؤالء ال�سرطة منعهم من التفكري يف احللول واللجوء اإىل 

احلل الوح�سي من خالل القمع وال�سرب واالإهانة.
متر  لن  م�سلمة  فتاة  حجاب  نزع  حماولة  اإن   : واأ�ساف 
بتلك الب�ساطة و�ستبقى و�سمة عار على جبني من يت�سدق 

باحلرية وحقوق االإن�سان.
اأحمد ن�سر والذي كان من بني من تعر�ض  بدوره فجر 
لل�سرب واالإهانة قنبلة من العيار الثقيل عندما اأكد ان كل 
ما حدث مل يكن بطريق ال�سدفة وما هو االإ flطط مدبر 
،م�ست�سهدا  عيدهم  اأيام  اأو  يف  امل�سلمني  واإذالل  الإهانة  له 
باأعداد ال�سرطة الهائلة و�سرعة ح�سورها للمكان ونوعية 
الكالب  على  ف�سال  هذا  معها  املوجود  والعتاد  االأ�سلحة 
اأكÌ من مئة �سيارة �سرطة  اإن ح�سور  البولي�سية ،وقال: 
ومن اق�سام واإدارات flتلفة يف زمن قيا�سي يطرح العديد 
من االأ�سئلة واإ�سارات االإ�ستفهام حول مدى اأهمية احلدث 
بالن�سبة لهوؤالء والذي ق�سد منه وبدون اأدنى �سك اإهانة 
بحجم  تفيد  وا�سحة  ر�سالة  واإي�سال  امل�سلمني  واذالل 
يعتنقون  ملن  االأمريكي  ال�سعب  قلوب  يف  والعداوة  الكره 

ديانة االإ�سالم.
عنا�سر  من  الهائل  الكم  هذا  توافد  املنطقي  من  فلي�ض 
البولي�ض خلالف ب�سيط بني جمموعة من ال�سباب وعنا�سر 
�سرطة  عن�سر  بوجود  يحل  اأن  ميكن  كان  ما  حديقة  اأمن 
واحد ،ولو كان املوجدين من ديانة اأخرى فما كان ح�سل 

ما ح�سل.
وتابع ن�سر : كما اأن املق�سود ت�سويه �سورة االإ�سالم من 
اأ�سحاب  امل�سلمني  باأن  ح�سارية  غري  �سورة  اإعطاء  خالل 

م�ساكل وغري ح�ساريني.
الفتاتني  والــد  وهــو  علي  مثنى  �سالح  قــال  جانبه  من 
يف  املوجودين  بني  من  كنت  ،لقد  لل�سرب  تعر�ستا  اللتني 
لالأوامر  اإمتثايل  عدم  بتهمة  لل�سجن  وتعر�ست  احلديقة 
يعتقلوين  اأن  ال�سرطة  عنا�سر  ترجيت  الأنــنــي  ،وذلـــك 
ويطلقو �سراح ابنتي التي مت اإعتقالها بعد تعر�سها لل�سرب 
،كذلك حاول زوجها اإقناع ال�سرطة باأن يتم اإعتقاله بدال 
منها ولكن النتيجة كانت باأن مت اإعتقالنا جميعا ، كما اأنهم 
رف�سو اإطالق �سراحي عندما اأو�سحت لهم اأنني اأعاين من 
عندما  ي�ساعدونني  �سوف  اأنهم  اأخباري  ومت  تنف�ض  اأزمة 

يغمى علي. 
وتابع �سالح: اإن جزء كبري من امل�سكلة يقع على عاتق 
�سركة كوينز ما�ض وهي اجلهة التي تعاقدت مع احلديقة 
اأنهم مل يبلغوننا بقرار  اإقامة حفل العيد ،حيث  من اأجل 
عليه  املتفق  املبلغ  يخ�سرو  ال  لكي  املحجبات  دخول  منع 
من  امل�سكلة  ح�سلت  ملا  البداية  من  اإبالغنا  مت  لو  ونحن 

اأ�سا�سه.
ما  بعد  بــاالإهــانــة  اأ�ــســعــر  وكم�سلم  كـــاأب  اأنـــا  وقـــال: 
رقودهما  اىل  اأدى  وتعذيب  �سرب  من  اإبنتاي  له  تعر�ست 
الأننا  فقط  هذا  ،وكل  العالج  على  للح�سول  امل�ست�سفى  يف 
نحن  ،واإمنا  جمرمني  ول�سنا  اإرهابيني  ل�سنا  ،نحن  م�سلمني 
ابــدا على  ن�سكت  ولــن  عــدل  و�سالم وطــالب  دعــاة حرية 
اأكÌ من  ما ح�سل معنا ،فكيف يغم�ض يل جفن بعد قيام 
واالإنبطاح فوقها  اأر�سا  اإبنتي  �سرطة بطرح  ع�سرة رجال 
الغ�سب  م�ساعر  اإ�ستثارة  ذلك  وراء  من  يق�سدون  وهم   ،
لدينا فهم يعرفون اأن نزع حجاب م�سلمة واالإرمتاء فوقها 
معهم  تكلمنا  لقد  امل�سلمني،  جمتمع  يف  تغتفر  ال  جرمية 

باإحرتام فقوبلنا Ãعاملة احليوانات
وجماهد  اأحمد  من  كل  مع  حتويلي  مت  لقد   : وا�ساف 
ويو�سف و�سامل اإىل املحكمة يف الع�سرين من ال�سهر اجلاري 
كما مت حتويل ب�سري وانت�سار و�سالح وع�سام اإىل املحكمة 
يف الثالث ع�سر من هذا ال�سهر، وبدورنا �سوف نقوم بالوقت 
كما  يــداهــم  اإقــرتفــتــه  مــا  على  اجلــنــاة  Ãحاكمة  نف�سه 
 ، له  ونتعر�ض  عر�سنا  الذي  العن�سري  التمييز  �سنحارب 
فعلى الرغم من اأن اأوالدي ولدوا هنا ويحملون اجلن�سية 
االأمريكية االإ اأننا نبقى من اأ�سول عربية وهذا بحد ذاته 

تهمة بنظر الكثري من االأمريكيني .
تعنيان بحقوق  بنا منظمتان  اإت�سلت  وتابع قائال:لقد 
اإ�ستعادة  اأجل  من  معهما  بالتن�سيق  نقوم  و�سوف  االإن�سان 

حقوقنا وكرامتنا التي �سلبت .
يف  �سربها  مت  والــتــي  ورود  الفتاة  قالت  جانبها  مــن 
من  امتكن  لكي  احلجاب  نــزع  مني  طلب  لقد  احلديقة: 
اأحد رجال ال�سرطة ب�سربي  اللعب يف احلديقة ،كما قام 
اأ�سعر  الأ  ،واأنــا  ج�سمي  كامل  يف  اأوجــاع  من  حاليا  واأعــاين 
بكوين مواطنة اأمريكية بالرغم من اأين ولدت وترعرعت 
الوحيد  ،ذنبي  حقوق  بال  حيوان  كاأنني  اأ�سعر  واإمنا  هنا 

اأنني م�سلمة.
ول�سقيقتها  لنف�سها  تنتقم  �سوف  اأنــهــا  ورود  واأكـــدت 
واأخوانها من خالل مق�ساة هوؤالء اجلناة الذين اليعرفون 

�سوى الكره واحلقد للم�سلمني.
وكذلك بدوره اأكد كمال معو�ض انه �سوف يقوم Ãقا�ساة 
ومن  اإبنه  على  باالإعتداء  قاموا  الذين  ال�سرطة  عنا�سر 
كان معه م�سريا اإىل اأنه مواطن امريكي وله احلق كغريه يف 

اأن يحيى يف هذه البلد بكرامة .
وقال: عندما حاولت ال�سوؤال عن اإبني اأجبت ب�سرورة 

االإبتعاد واالإ �سيتم اإعتقايل . 

ــــا  �ــــضــــربــــا مـــــربحـــــا هــــــي ومــــــــــــــن نـــا�ـــضـــرهـــا ــــه ــــرب ـــــ ـــــ ــــض ـــة و� ـــم ـــل ـــض ـــ� نــــــــزع حـــــجـــــاب م
امل�ضابون لغربة نيوز :�ضنقا�ضي اجلناة ونحارب التميز العن�ضري
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االأربعاء،  اليوم  م�سريا،  معتمرا   37 اعت�سم   
لدى  �ساعات  ثــالث  ملــدة  �سعودية  طائرة  داخــل 
�سركة  طائرة  على  القاهرة  مطار  اإىل  و�سولهم 
من  القادمة   2334 رحلة  ال�سعودية  اخلطوط 
املعاملة  ب�سوء  و�سفوه  ما  على  اعرتا�سا  جــدة، 
العراء  يف  وتركهم  �سعوديني،  م�سوؤولني  جانب  من 
طعام  دون  ال�سم�ض  حتت  ايام  ثالثة  ملدة   هناك 
و�سراب وبعد حماوالت حثيثة من جانب �سلطات 
الهبوط من  املعت�سمون على  القاهرة، وافق  مطار 
الطائرة، حيث توجه 15 فردا منهم اإىل �سرطة 
�سركة  �سد  حما�سر  بتحرير  ــوا  ــام وق ــار،  ــط امل
اخلطوط ال�سعودية، بينما غادر االآخرون املطار 
...  وهذه حلقة جديدة من حلقات اعانة كرامة 
دول  مــن  ــدد  وع ال�سعودية  يف  امل�سري  املــواطــن 
اللخليج ... فبعد حفالت جلد االطباء امل�سريني 
...عامل  مبارك  عهد  يف  ال�سغعودية  �سوارع  يف 
مطارات  يف  امل�سريني  املعتمرين  الــ�ــســعــوديــون 
دفع  املعتمر  ان  مع  البهائم  تعامل  كما  ال�سعودية 
اي  مثل  مثله  الرحلة  ثمن  ال�سعودية  للخطوط 

ان�سان اخر من اية تابعية اخرى غري امل�سرية
بخجل  املو�سوع  مع  تعاطى  امل�سري  ــالم  االع
 .. �سطرين  اال  الف�سيحة  عن  االهرام  تن�سر  ومل 
الربكة  ك�سوفات  وبني  هذا  بني  مراقبون  وربيط 
يف  ال�سعودي  ال�سفري  يوزعها  التي  ال�سعودية 
اال�سبوعي  �سالونه  رواد  على   ) كا�ض   ( القاهرة 
من كبار ال�سحفيني ممن يح�سبون على الثورة  ... 
يومني  قبل  كتب  ال�سروق  جريدة  حمرر  ان  حتى 
هذا  واهلل  اي   ( ن�سراهلل  ح�سن  حلية  من  ي�سخر 
للحية  اكراما    ) املدعو قنديل  هو م�سمون مقال 
للمحرر   ) دفع   ( الذي  القطان  ال�سعودي  ال�سفري 

ثمن كل حرف خطه �سد ح�سن ن�سراهلل
 حمطة �سي ان ان االمريكية هي التي اهتمت 
بالق�سية  وتبنت ق�سية املعتمرين امل�سريني ووفقا 
للمحطة  فان ال�سعودية - يف حماولة للتمل�ض من 
الف�سيحة والغ�سب ال�سعبي امل�سري -  اعلنت عن 
من  ع�سرات  ثورة  اأ�سباب  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل 
عودتهم  رحالت  تاأخري  بعد  امل�سريني،  املعتمرين 
اإىل  اأدى  مما  اأيـــام،  ثالثة  من   Ìالأكــ م�سر  اإىل 
احلجاج  �ساالت  داخــل  املعتمرين  اآالف  تكد�ض 
Ãطار امللك عبد العزيز الدويل، يف مدينة جدة.
واأدى تاأخر رحالت عودة املعتمرين امل�سريني اإىل 
بح�سب  املطار،  داخل  الفو�سى  من  حالة  حدوث 
والريا�ض،  القاهرة  من  كل  يف  متطابقة  م�سادر 
اإىل  امل�سريني  املعتمرين  من  عدد  تعر�ض  اأكــدت 
تركتهم  بعدما  �سديد،  واإعــيــاء  اإغــمــاء  ــاالت  ح
ل�ساعات  ال�سعودية  اجلــويــة  اخلــطــوط  �سركة 

طويلة عالقني داخل �ساالت احلجاج
�سحيفة عكا® �سارعت اىل الزعيم بان بع�ض 
العامة  املرافق  بتحطيم  قاموا  الغا�سبني  الركاب 

والتهجم على موXفي اخلطوط  ال�ساالت،  داخل 
احلجاج،  �ساالت  يف  العاملني  وبع�ض  ال�سعودية، 
رف�سوا  الذين  املعتمرين  تهدئة  حماولتهم  اأثناء 
جوية  رحالت  بتوفري  الإقناعهم  املحاوالت  كافة 
وحتى  ممكن  وقت  اأ�سرع  يف  بالدهم  اإىل  لنقلهم 
احلل  فــان  �سحيحا  عكا®  جريدة  زعــم  كــان  لو 
يكون بتوقيف املعتدي وعر�سه على الق�ساء بعد 
االت�سال ب�سفارته ال ان ترتك �سلطات املطار كل 
املعتمرين حتت ال�سم�ض ملدة ثالثة ايام دون طعام 

او �سراب
م�سكلة  جلنة  اأن  ال�سعودية  ال�سحيفة  وذكرت 
من وزارتي الداخلية واحلج وهيئة الطريان املدين 
نحو  تكد�ض  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب  ببحث  بداأت 
4500 معتمر من اجلن�سية امل�سرية ملدة جتاوزت 
اأيام داخل �ساالت مبنى احلجاج يف مطار  ثالثة 
املتوقع،  جدة.ومن  يف  الــدويل  عبدالعزيز  امللك 
الطريان  هيئة  تفر�ض  اأن  ذاتها،  امل�سادر  بح�سب 
�سركة  على  جــزائــيــة  غــرامــة  باململكة  املـــدين 
التنفيذية  الالئحة  وفق  ال�سعودية،  اخلطوط 
الركاب  اإ�سعار  عــدم  ب�سبب  امل�ستهلك،  حلماية 
باإلغاء الرحلة قبل 72 �ساعة من موعد اإقالعها، 
اإ�سافة اإىل عدم توفري اخلدمات بال�سورة الكاملة 
ل�ساعات  ال�ساالت  داخل  تكد�سوا  الذين  للركاب، 
لهم.وتت�سمن  كافية  رعاية  وجــود  دون  طويلة 
اأحقية  امل�ستهلك  حلماية  التنفيذية  الالئحة 
وال�سكن  الرعاية  كامل  بتوفري  باملطالبة  الركاب 
تاأخر  لــهــم، يف حــالــة  ــة  ــالزم ال واالحــتــيــاجــات 
الرحلة عن املوعد املحدد �سابقًا، اإ�سافة اإىل 300 
ال  Ãا  تاأخري،  �ساعة  كل  عن  للراكب  تدفع  ريال 

يتجاوز الثالثة اآالف ريال
امل�سرية  اخلارجية  وزارة  اأكدت  القاهرة،  ويف 

انتهاء اأزمة املعتمرين امل�سريني العالقني يف مطار 
مت  اأنــه  الثالثاء،  وزعته  بيان  يف  وقالت  جــدة، 
ت�سكيل جلنة من القن�سلية العامة يف جدة، التي 
لنقل نحو  �سبع رحالت جوية  اإىل توفري  تو�سلت 
4500 معتمر يف ال�ساعات القليلة املقبلة، مع توفري 
املعتمرون.اإىل  يحتاجها  التي  كافة  اخلــدمــات 
للتلفزيون  التابع  م�سر«  »اأخبار  موقع  اأورد  ذلك، 
نظموا  امل�سريني  املعتمرين  ع�سرات  اأن  الر�سمي، 
التي  ال�سعودية  الــطــائــرة  مــنت  على  اعت�سامًا 
ورف�سوا  ــاء،  ــع االأرب القاهرة  مطار  اإىل  اأقلتهم 
مغادرة الطائرة، احتجاجًا على ما و�سفوه بـ«�سوء 
معاملة« ال�سلطات ال�سعودية للمعتمرين امل�سريني.
وذكرت م�سادر اأمنية Ãطار القاهرة اأن م�سوؤويل 
املطار توجهوا اإىل الركاب املعت�سمني، والذين بلغ 
عددهم نحو 37 راكبًا، ومتكنوا من اإقناعهم بف�ض 
حترير  بعد  الــطــائــرة،  مــن  والــنــزول  االعت�سام 
حم�سر لهم ب�سرطة ال�سياحة، يت�سمن ما تعر�سوا 

لهم خالل رحلة عودتهم من االأرا�سي املقد�سة
�سيئة  <معاملة  واجــهــوا  اإنهم  الــركــاب  وقــال 
وغري اآدمية> من رجال االأمن يف مطار جدة، ومن 
و�سولهم  منذ  بداأت  ال�سعودي،  الطريان  م�سئويل 
 11 من   Ìالأكــ رحلتهم  تاأخرت  حيث  املطار  اإيل 
راكب   1000 حــوايل  �سمن  و�سعهم  ومت  �ساعة، 
داخل �سالة �سغرية ال ت�ستوعب 200 راكبًا، ومت 
اإيل  اأدي  اأبوابها واأجهزة التكييف فيها، مما  غلق 
بحاالت  امل�سنني  املعتمرين  من  الع�سرات  اإ�سابة 

اإغماء

اأرعب فيزيائي اأمريكي  اإ�سمه الك�ساندرريرتوف 
الزلزال  بحدوث  تنباأ  ولقد  الدار�سني  من  الكثري 
ب�سيط  باختالف  ا�سبوع  قبل  امريكا  هز  الــذي 

قدره ب�سعة اأيام فقط !
اأن وقع الزلزال زادت  اأحد وبعد  ومل ي�سدقة 
�سهرته ودب اخلوف يف قلوب االأمريكان واالأجانب 

من طالبه وغريهم.
اأو اليان  اأن نا�سا تكذب واأن مذنب نيربو  يقول 

حقيقة ولكنها ال تريد اإرعاب النا�ض فقط !
اكت�سافه بعد جهد جهيد حيث احتار  وقد مت 
يف  تغيري  ح�سول  يف  ال�سبب  هو  ما  كثريا  العلماء 
حمور  وميل  طويلة  اأعــوام  قبل  االأر�ــض  جاذبية 

كوكب امل�سرتي نتيجة جذب مدار جمهول!
حاليا  Xهر  والــذي  املذنب  اكت�ساف  مت  اأن  اإىل 
ومت ر�سده يف اغلب دول العامل وما زال النا�ض ال 

بالفعل  هو   2012 عام  وان  الت�سديق!!  يريدون 
�ستحل به كارثة عظيمة ولكن قبلها �ستحل زالزل 
قوية جدا �ستنخ�سف على اثرها �سرق ا�سيا وغرب 

�ساحل امريكا!!!
هذا الكوكب الناري والذي مر �سابقا باحل�سارات 

القدمية و�سحقها ومن ذلك قول اهلل والذي ف�سره 
املف�سرين اجلهلة لالأ�سف والذين ال يعلمون 

الــنــار وال عــن Xــهــورهــم وال هم  ) وجــوهــهــم 
ين�سرون، بل تاأتيهم بغتة فتبهتهم فال ي�ستطيعون 

ردها وال هم ينظرون{
هنا اآية ال تدل على عذاب يوم القيامة بل على 
حدث مير بالدنيا ! وهو كما ذكر العامل الفيزيائي 
مكان وتنبعث  بكل  �ست�ستعل  النريان  اأن  بالفيديو 

الغازات .
والعوا�سف  والت�سونامي  ـــزالزل  ال اأن  يقول 
املذنب  ــذا  ه مغناطي�سية  نتيجة  الــقــرن  بــهــذا 
مما  االأ�سلي  ال�سم�سي  املدار  مداره  يعاك�ض  الذي 
واإختفاء  اإنخ�ساف  يف  حتمي  وب�سكل  �سيت�سبب 
وال�ساحل  واندوني�سيا  وكوريا  وال�سني  اليابان 

الغربي المريكا..!!

اهانة cرامة امل�ضريني يف املطارات ال�ضعوOية ...
 Ωاالعال âيون �ضمOال�ضعو iÎضTيف اcعل≈ اهانة امل�ضريني يف زمن جمال عبد النا�ضر و Dان يجروc من 
اال�ضبوعي �ضالون¬  يف  ال�ضحفيني  cبار  عل≈  ال�ضعوOي  ال�ضفري  يوزعها  برcة  بك�ضو±  الãورة  بعد  امل�ضري 

راح  اB�ضيا  وTضرق  اأمريكا  بغرب  اأمريكي..زلزال  فيزيائي 
âب qضهر...قرTاأ خالل  cاليفورنيا  و�ضواحل  اليابان  في¬  تîتفي 

�أHhاما Ÿ� Åæ¡j�سلH Úª©ي~ �Ød£ر

جدد الرئي�ض االأمريكى باراك اأوباما م�ساء اأم�ض، الثالثاء، دعمه لـ«الربيع 
العربى« مع احتفال املنطقة العربية والدول االإ�سالمية بحلول عيد الفطر.

وقال اأوباما فى بيان ن�سر خالل توجهه اإىل مينيابولي�ض »هذا العام، التزم 
كثريون �سيام رم�سان مع اإبقاء اجلهود ل�سمان احلاجات االأ�سا�سية واحلريات 

االأ�سا�سية«.
واأ�ساف، اأن »الواليات املتحدة �ستظل اإىل جانبهم للدفاع عن كرامة وحقوق 
يطالب  �سابا  اأو  االأفريقى  القرن  فى  جائعًا  طفاًل  )كانوا(  �سواء  اجلميع، 

باحلرية فى ال�سرق االأو�سط اأو �سمال اأفريقيا«.
وختم الرئي�ض االأمريكى »مع نهاية �سهر رم�سان، نتمنى للم�سلمني فى جميع 

اأنحاء العامل عيدا مباركا«

 k�Qا¡f :ÚHحر ¢Vوîj ¿اc ‘�òقd� øH�
A�قة �سقرj~سU ™م kÓيdh Q�وãd� ~سV

الذي  املعت�سم  حــرا�ــض  اإن  تاليثا  قالته  وممــا 
وجدته ملتحيا حني و�سلت اىل طرابل�ض الغرب »هم 
تقريبا«.  �سنة   16 معظمهم  واأعمار  املراهقني،  من 
وقالت اإن املعت�سم ذكر لها مقتل اأخيه �سيف العرب، 
على  الفيال«يجل�ض  يف  روؤيته  على  اعتادت  واأنها 
يف  و�سكي  وكاأ�ض  اأوتوماتيكي  ر�سا�ض  وبيده  اأريكة 
اإن  اأي�سا  قالت  التي  تاليثا  ذكرت  ما  وفق  الثانية« 
ت املعت�سم »من لعوب حمبوب اإىل مقاتل  qاحلرب غري

ال يرحم«.
تاليتا، كما روت، كانت على عالقة حميمة ووثيقة باملعت�سم لثالثة اأ�سهر 
فقط قبل 7 �سنوات، ثم انتهت العالقة �سريعا الكت�سافها باأنها مل تكن املراأة 
الوحيدة يف حياته، لكنها بقيت حمافظة على �سداقتها معه وتراه من حني 
اأقام  ال�سحف حني  اأوروبــا، وكانت بني املدعوات اىل ما كان حديث  الآخر يف 

حفال قبل عامني.
»�سانت  �سنة 2009 يف جزيرة  راأ�ض  ليلة  املعت�سم  اأقامه  الذي  ذلك احلفل 
بارت�ض« بالكاريبي، كلفه لليلة واحدة 4 ماليني دوالر، فقد �ساركت فيه فرقة 

الروك االإنكليزي« رولينغ �ستون« وفنانون عامليون. 
مليون دوالر  ماريا كريي ت�سلمت بدورها  العاملية  النجمة  اأن  اأي�سا  يكتبون 
لقاء اإحيائها حفال خا�سا يف 2008 للمعت�سم، كما اأحيا مغني الراب االأمريكي 
حفال  �سينت(   50 با�سم  فنيا  )املــعــروف  جاك�سون  جيم�ض  كريت�ض  ال�سهري 
خا�سا له خالل مهرجان 2005 ال�سينمائي يف البندقية، وت�سلم 350 األفا من 

الدوالرات لغنائه مدة �ساعة، وكلها من خريات ليبيا.
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عن  اأم�ض  الربيطانية  تلغراف«  »ديلي  �سحيفة  ك�سفت 
تفا�سيل جديدة حول هرب زوجة واأفراد عائلة القذايف اإىل 
وابنه  القذايف  معمر  العقيد  بني  جرى  لقاء  واآخر  اجلزائر، 

خمي�ض بعد 3 اأيام من دخول الثوار اإىل طرابل�ض.
وح�سب رواية ال�سحيفة، فاإن رحلة زوجة القذايف �سفية 
بالتخبط  ات�سمت  اجلزائر  دخلوا  الذين  الثالثة  واأبنائه 
ال�سديد; فقد كانوا على و�سك الدخول اإىل احلدود التون�سية 

لوال 
رجال القبائل املحليون الذين �ساعدوهم يف الو�سول اإىل 
التي  تون�ض،  اإىل  و�سولهم  كــان  فقد  اجلزائرية.  احلــدود 
من  بدال  اعتقالهم  اإمكانية  يعني  االأخــرى،  هي  ثورة  تعي�ض 

توفري مالذ اآمن لهم.
كان  الرحلة  �ساعات من هذه  فاإنه قبل  لـ»تلغراف«،  وفقا 
خمي�ض حا�سرا االجتماع النهائي مع والده واأخته يف ثكنة 

�سالح الدين الع�سكرية، يف ال�ساحية اجلنوبية لطرابل�ض.
املرافقني  اجلنود  اأحــد  علي،  طاهر  ال�سالم  عبد  ويقول 
نحاول  »كنا  االجتماع:  هــذا  حا�سرا  كــان  الــذي  خلمي�ض، 
اأمرا  تلقينا  عندما  اجلنوبية،  ال�سواحي  على  ال�سيطرة 
خمي�ض  راأينا  جديدة.  مهمة  اأجل  من  الثكنات  اإىل  بالعودة 
وعائ�سة  القذايف  ح�سر  ثم  اأخ�سر.  ع�سكريا  زيــا  يرتدي 
وقال  خا�سة«.  مدرعة  )هيونداي(  �سيارة  تقود  كانت  التي 
علي: »كان كالهما يرتدي ثيابا مدنية ي�ساحبهما اثنان من 

احلر�ض ال�سخ�سي«.
القذايف  اأجــرى  كيف  الثوار  يحتجزه  الذي  علي  وو�سف 
واأ�ساف:  دقيقة،   15 اإىل   10 ملدة  عائليا  حــوارا  وخمي�ض 
»مل اأ�سمع ما قالوا، لكن االرتباك كان وا�سحا عليهم. تفرق 
وعائ�سة  القذايف  وا�ستقل  اللقاء،  هــذا  اأعقاب  يف  اجلميع 
�سيارة اأخرى، وغادروا متجهني اإىل اجلنوب يف قافلة من 25 

�سيارة«.
وقال علي: »�سمعت اأحد ال�سائقني وهم ي�ستقلون ال�سيارات 

يقول اإنهم متجهون اإىل �سبها«.
وخارج املجمع، اأ�سار اأطقم الكامريات اإىل اإطالق نار مفاجئ 
على الثوار الذين كانوا يطوقون املجمع يف الواحدة والن�سف 
Xهرا فيما بدا نوعا من التحدي من قبل املوالني للقذايف يف 
الداخل، لكن ما ات�سح االآن هو اأنه كان بهدف تغطية هروب 

القذايف من طرابل�ض.
 90 بعد  فيما  خمي�ض  جمع  »تلغراف«،  نقلته  ملا  ووفقا 
اأو نحو ذلك، Ãا يف ذلك علي حوله، فيما تبني بعد  جنديا 

ذلك اأنه الرحلة االأخرية.
وقال علي: »بدا ع�سبيا اإىل حد ما. وطلب منا اال�ستعداد 
خمي�ض  قرر  البداية،  يف  وليد.  بني  مدينة  اإىل  نتوجه  الأن 
عربة  لريكب  ذلك  عن  عدل  ثم  )مر�سيد�ض(،  �سيارة  ركوب 

م�سفحة. واأغلق الباب خلفه، وانطلق«.
نف�ض ال�ساحنة تقف االآن حمرتقة وقد حتطمت وحتطم 

زجاجها امل�ساد للر�سا�ض وذاب.
ميال   80 بعد  على  ترهونة  مدينة  خــارج  احلطام  ويقع 
قبل  من  كمني  اإىل  تعر�ست  حيث  طرابل�ض  �سرقي  جنوب 

الثوار، قبل و�سولها اإىل بني وليد.
ال�سيارة  خمي�ض  اأوقــف  الهجوم  وقع  »عندما  علي:  قال 
قاد  ثم  الهجوم،  ن�سد  اأن  يجب  قال  جميعا.  اإلينا  وحتــدث 
اإطارات  على  الر�سا�ض  اأطلقوا  لكنهم  الركب.  اأمام  �سيارته 
ال�سيارة وعلق على الطريق ثم انهمر الر�سا�ض على ال�سيارة 
ومل  اللهب.  من  كتلة  اإىل  ال�سيارة  وحتولت  جانب،  كل  من 

يتمكن اأحد ممن كانوا ي�ستقلونها من النجاة«.
وقال عبد الرازق الرتهوين، نائب قائد الثوار يف ترهونة: 
»كان لدينا حتذير م�سبق باأن قافلة خمي�ض مقبلة من جنود 
لذا قمنا باالختباء  الطريق قبل 20 ميال،  اال�ستطالع عرب 
املقدمة  يف  حماية  �سيارات  هناك  كانت  الطريق.  جانب  يف 
بقاذفات  القافلة  على  الهجوم  يف  بداأنا  ثم  يرونا،  مل  لكنهم 
من  فتمكنا  للطائرات.  امل�سادة  والبنادق  اليدوية  القنابل 

قتل 15 فردا من القافلة واعتقلنا 13 اآخرين. وما من �سك 
يف اأن خمي�ض كان من بني القتلى، الأن ال�سجناء هم من قالوا 

لنا ذلك«.
اأخرجنا  وقد  ال�سيارة،  يف  اأفراد  ثالثة  هناك  اإن  وقالوا 
منها ثالث جثث، ومل يكن لدى خمي�ض فر�سة يف النجاة الأن 
احلم�ض  من  عينات  باأخذ  الثوار  وقــام  �ساريا.  كان  القتال 

النووي من اجلثث قبل حرقها.
مل يت�سح بعد املكان الذي توجه اإليه القذايف بعد اأن ترك 
ابنه. لكن اإغالق flارج املدينة املتجهة اإىل اجلنوب من قبل 
الثوار يعزز من االعتقاد باأن القافلة اجتهت ناحية ال�سرق، 

ثم اإىل اجلنوب باجتاه بني وليد.

ليبيا  يف  دبلوما�سية  م�سادر  من  املقبلة  التقارير  وت�سري 
اإىل اأن العقيد القذايف التقى هناك بابنه املقرب اإليه �سيف 
االإ�سالم وال�ساعدي يوم االثنني. وقد �سرح علي الرتهوين، 
املا�سية، باأن  الليلة  وزير االقت�ساد يف احلكومة االنتقالية، 

الثوار »لديهم فكرة عن املكان الذي يوجد فيه القذايف«.
وان�سمت عائ�سة فيما بعد اإىل والدتها واأ�سقائها يف قافلة 
منف�سلة من 31 �سخ�سا �سقت طريقها عرب ال�سحراء الليبية 
باجتاه اجلزائر. ويقول �سم�ض الدين بن علي، املتحدث با�سم 
يف  الطوارق  قبيلة  من  اأفراد  »�ساعدهم  االنتقايل:  املجل�ض 

العثور على احلدود اجلزائرية«.

�ساحب  هك�سلي  األدو�ض  ال�سهري  الربيطاين  االأديب  يقول 
الرواية ال�سهرية ”عامل مقدام جديد“: ”اإن اأهم در�ض ميكن 
اأن ن�ستفيده من التاريخ هو اأن الب�سر ال ي�ستفيدون كثريًا من 
هك�سلي  مقولة  لتاأكيد  مثال  اأف�سل  ولعل  التاريخ“.  درو�ــض 
هذه االأيام هو مواقف الطواغيت العرب املحا�سرين بثورات 
�ساربني  عبثية  بطريقة  يكابرون  زالــوا  ما  الذين  �سعبية 
جتارب  من  اال�ستفادة  من  فبداًل   . بالتاريخ  احلائط  عر�ض 

الذين �سبقوهم 
هم  ها  الكثرية،  التاريخية  ال�سوابق  من  العربة  واأخــذ 
املا�سي  يف  اأ�سالفهم  بها  وقع  التي  نف�سها  احلفرة  يف  يقعون 
نف�سها  احلفرة  يف  يقع  الذي  اأن  العلم  مع  والبعيد،  القريب 
وبالتايل  اهلل.  اأجلكم  احلمار  هو  اجلميع،  يعلم  كما  مرتني، 
فاإن اأكÌ الب�سر قربًا من احلمري من حيث الغ�سم والغباء هم 

الطغاة.
االأيام  هذه  العامل  يتحدون  الذين  طواغيتنا  ي�سمع  اأمل 
بطريقة كوميدية رديئة باملثل العربي ال�سهري: “ احلكيم من 
اتعظ بغريه، واجلاهل من اتعظ بنف�سه“? فعاًل �سيء عجيب 
ال�ساقطون  امل�ستبدون  يطلقها  التي  العنرتيات  تلك  جــدًا 
التاريخ.  من  واحدًا  �سطرًا  يقراأوا  مل  وكاأنهم  واملت�ساقطون، 
اأجمع  العامل  يواجهون  وهــم  ــام  االأي هــذه  لهم  ي�ستمع  فمن 
الراحل  ال�ساعر  اأن�سد  كما  ذبابة،  يومًا  تقتل  مل  بعنرتيات 
نزار قباين يومًا، ياأخذ االنطباع اأنهم اأب�سل واأقوى من العامل 
عبد  الكبري  امل�سلح  يخربنا  ح�سبما  اأنهم،  العلم  مع  اأجمع، 
اال�ستبداد  ”طبائع  ال�سهري:  موؤلفه  يف  الكواكبي  الرحمن 
وم�سارع اال�ستعباد“ اأن امل�ستبد هو اأجÍ بني الب�سر، وغالبًا 
اأقلها  لي�ض  خطرية،  نف�سية  باأمرا�ض  امل�ستبدون  ميــوت  ما 

اجلنون.
كاجلرذان  يهربون  اأنهم  الطواغيت   Íج على  اأدل  ولي�ض 
اأقرب حفرة. فلو كانوا �سجعانًا فعاًل كما  بعد �سقوطهم اإىل 
النتحروا  ب�سعوبهم  اجلبان  تنكيلهم  اأثناء  يزعمون  كانوا 
على الفور عندما يخ�سرون املعركة مع الداخل واخلارج بدل 
اللجوء اإىل احلفر القذرة والزوايا املظلمة حتت االأر�ض كما 

تلجاأ اخلناف�ض وال�سرا�سري والفئران.
واالأحياء  الهالكني  العرب  الطواغيت  بع�ض  اأ�سبع  لقد 
اإال  تهديدًا  يرتكوا  ومل  عقود.  مدى  على  عنرتيات  العامل 
اإن  ما  لكن  �سواء،  حد  على  واالأبعدين  لالأقربني  ووجهوه 
تعر�سوا الأول �سربة حتى هرعوا م�سرعني اإىل اأول بالوعة، 
مت  ثم  للغاية،  مزرية  حالة  يف  عليهم  العثور  الحقًا  ليتم 
عر�ض بع�سهم اأمام العامل يف و�سع يرثى له. اأهذه ال�سجاعة 
�سنني?  مدى  على  بها  روؤو�سنا  العرب  الطواغيت  �سدع  التي 
اأمل يكن من االأ�سرف لهم توجيه فوهات م�سد�ساتهم ال�سهرية 
التي طاملا تباهوا بها وقتلوا الع�سرات بها اإىل روؤو�سهم بدل 
اأن  لهم  االأف�سل  من  يكن  اأمل  للغاية?  مذلة  بطريقة  الهرب 

يدخلوا التاريخ على اأنهم ف�سلوا املوت على الوقوع يف قب�سة 
اإنه  لقلنا  يقاتل  وهو  العربي  الطاغية  �سقط  فلو  اأعدائهم? 
�سجاع فعاًل، اإال اأنه غالبًا ما يطلق العنان لقدميه بدل اإطالق 

النار على مطارديه.
العرب  الطواغيت  اإن  لنا  ليقول  املغفلني  قد يتنطع بع�ض 
لل�سمود  م�ستعدون  بل  جبناء،  لي�سوا  ب�سددهم  نحن  الذين 
طبعًا  وهذا  القذايف.  فعل  كما  حلظة،  اآخر  حتى  والتحدي 
روؤو�سنا وهو ي�سف  الليبي  هراء بهراء. فقد �سدع الطاغية 
�سعبه باأنه جمرد ثلة من اجلرذان، ليتبني لنا الحقًا اأن اجلرذ 
احلقيقي هو القذايف الذي ت�سرف فعاًل كما تت�سرف اجلرذان 
بعد مواجهة اأول خطر حقيقي. فبداًل من اأن يواجه الذين 
�سرفه  ”العزيزية“ واملوت دفاعًا عن  حا�سروه يف معقله يف 
بزي  متخفيًا  نف�سه  هو  ب�سهادته  هاربًا  فر  معقله،  و�سرف 
امراأة. ومع كامل احرتامنا لل�سيدات، فاإن العرب اعتادوا اأن 
االعرتاف  مع  ”ن�سوان“،  باأنهم  واملرتعدين  اجلبناء  يعريوا 
باأن بع�ض الن�ساء اأكÌ رجولة و�سهامة من الطواغيت العرب. 
بت�سجيالت  االأيام  هذه  ميطرنا  الهارب  القذايف  اأن  والغريب 

جحور  يف  flتبئ  هو  بينما  للقتال،  �سعبه  تدعو  �سوتية 
اخلناف�ض والفئران.

هذه  العرب  الطغاة  عنرتيات  وهزلية  م�سحكة  هي  كم 
ففي  اخلارجية.  وال�سغوط  ال�سعبية  الثورات  اأمــام  االأيــام 
الوقت الذي يظهرون على ال�سا�سات وهم يرتعدون خوفًا، كما 
تظهر حركات اأرجلهم ووجوههم، يبداأون بالتحدي واملواجهة 
اخلارجية“،  بـ“املوؤامرات  ي�سمونه  ما  �سد  وخا�سة  الفارغة 
املتاآمرين على �سعوبهم واأوطانهم بدليل  اأكرب  اأنهم  العلم  مع 

اأنهم والغون يف دم ال�سعوب اإىل اأبعد احلدود.
يا اهلل ملاذا مل يتعظوا من جتربة الذين تعنرتوا يف املا�سي 
واأمثاله  القذايف  اأن  يعقل  ها  امل�سانق?  حبال  على  انتهوا  ثم 
يهددون �سعوبهم والعامل من حولهم بالويل والثبور وعظائم 
االأمور وهم flتبئون يف البواليع كاجلرذان القذرة? كم هو 
م�سحك �سوت الطاغية وهو يتوعد ويزبد ويرغي بينما ال 

اأحد يعرف مكانه �سوى ال�سرا�سري والرباغيث من حوله.
الغرب  اإىل  املعركة  بنقل  �سنني  قبل  بع�سهم  هــدد  لقد 
وبتحويل االأر�ض اإىل جحيم حتت اأقدام الغزاة، لكن �سرعان 

والتندر،  لل�سخرية  مثارًا  لت�سبح  العنرتيات  تلك  تبخرت  ما 
االأدبــيــات  يف  الكوميديون  اإعــالمــهــم  وزراء  اأ�سبح  بينما 
االإعالمية رمزًا للكذب والبهتان والتبجح الفارÆ. وكلنا �سمع 
العرب  الطواغيت  بها  ي�سدح  كان  التي  ال�سهرية  العبارات 
مثل: ”وليخ�ساأ اخلا�سئون“، و“طز باملحكمة الدولية وحلف 
يقول  فعاًل?  املواجهة  على  قــادرون  هم  هل  لكن  الناتو“. 
الكاتب االإغريقي اأي�سوب: ”من ال�سهل اأن تكون �سجاعًا عن 
الغربية  بالقوى  اال�ستخفاف  اأ�سهل  ما  نقول  ونحن  بعد“. 
وما  ال�سقوط،  قبل  العرب  ال�سفاحني  عند  الدويل  واملجتمع 
اأيام،  �سوى  القذايف  الهرب بعده. مل مي�ض على حمنة  اأ�سهل 
من  يتعلموا  مل  العرب  الطواغيت  بقية  فــاإن  ذلــك  مع  لكن 
الدر�ض القردايف الطازج، وم�سوا يف غيهم يعمهون م�ستخفني 

بالتحديات الداخلية واخلارجية.
اإن عنرتيات الطواغيت العرب البهلوانية تذكرين بق�سة 
Xهره  على  ملقى  فجاأة  نف�سه  وجد  الذي  ”كمال“  �ساحبنا 
حتت ركالت ال�سيد ”اأديب“، فما كان من املبطوح كمال اإال اأن 
هدد باطحه اأديب قائاًل: “ قم عني، واإال قمت لك“. وهكذا 
لكنهم  مهزومون،  اأنهم  يعرفون  الذين  العرب  العناتر  اأمــر 
ال�سخف  من  فارغة.  �سبيانية  تهديدات  ويطلقون  يكابرون 

اأن يهددوا العامل وقد اأ�سبحوا منبوذين داخليًا وخارجيًا.
طبعًا هذه لي�ست باأي حال من االأحوال دعوة لال�ست�سالم 
للغرب واالنبطاح حتت قدميه. وعا�ض املقاومون احلقيقيون 
هم  بل  اأبــدًا،  مقاومني  لي�سوا  طواغيتنا  لكن  العامل.  كل  يف 
يومًا  يدافعوا  مل  الذين  اجلبناء،  الفا�سدين  من  ثلة  جمرد 
ينت�سروا  مل  اأنهم  كما  عائالتهم.  وثروات  عرو�سهم  عن  اإال 
من  ا�سرتوه  ما  كل  اأن  بدليل  العزل،  �سعوبهم  على  اإال  يومًا 
ع�سرات  منذ  ي�ستخدم  مل  ال�سعوب  قوت  من  ع�سكري  عتاد 
ال�سنني �سد االأعداء، بل، كما نرى هذه االأيام، �سد ال�سعوب 
حقوقها  با�ستعادة  طالبت  عندما  فا�سية  بربرية  بطريقة 
الــدوام  على  طواغيتنا  كــان  وقــد  غــري.  ال  فقط  االأ�سا�سية 
م�ستعدين لبيع االأوطان وال�سعوب مقابل البقاء يف منا�سبهم، 
بعد  ـــدوالرات  ال مليارات  الأمريكا  دفــع  الــقــذايف  اأن  بدليل 
حادثة ”لوكربي“، كما �سلمها كل اأ�سلحته غري التقليدية كي 
ت�سفح عنه. وغريه م�ستعد لتقدË الغايل والنفي�ض حفاXًا 
والوطنجية  املقاومة  �سعارات  تغرنكم  وال  طغيانه.  على 
”مقاومة“  كلمة  اأ�سبحت  كم  اهلل  يا  احلقرية!  والقوجمية 

مقرفة وقذرة عندما ينطق بها طاغية عربي!
لي�ض لدي اأي �سك باأن الدر�ض الوحيد الذي �سيتعلمه بقية 
الطواغيت العرب من �سقوط القذايف هو اأنهم لن يتعلموا من 
�سقوطه وال من �سقوط غريه من قبله، وبالتايل �سنجد اأنف�سنا 
م�سطرين قريبًا اأن نكرر لهم: ”الطواغيت العرب عناتر قبل 

ال�سقوط، جرذان بعده!
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اأWـــول فـــÎة  �ضمد  لكن¬  والـــقـــذايف  عــلــي  وبـــن  ــار∑  ــب م اأنــ¶ــمــة  ــن  م ــعــف  اأ�ــض  íــضــالــ�  Ωــ¶ــا ن

عادل االأحمدي
عبداهلل  علي  الرئي�ض  نظام  Xل 
�سالح وفقا للتقارير االأممية، النظام 
ومت  �سقوطا،  واالأو�سك  �سعفا   Ìاالأك
االأخــرية  ال�سنوات  يف  اليمن  اعتبار 
ــــدول الــفــا�ــســلــة.. مع  ال يف مــ�ــســاف 
�سده  ال�سعبية  الــثــورة  تو�سك  هــذا 
ــزال  والي الثامن  �سهرها  تدخل  اأن 
�سالح يحكم البالد من �سرير نقاهته 
فما  الريا�ض..  ال�سعودية  بالعا�سمة 
وهذا  ال�سلطوي  ال�سمود  هذا  اأ�سباب 

التعÌ الثوري?
على  االأممية  التقارير  كانت  هل   
يف  التغيري  قوى  اإ�سرار  اأن  اأم  خطاأ? 
اليمن على طابع ال�سلمية هو ال�سبب? 
اأم اخللل يكمن يف قوى التغيري نف�سها 
بيئة  اأم  لالأحداث?  اإدارتها  وطريقة 
اجلــوار  اأن  اأم  ال�سبب?  هــي  التغيري 
االإقــلــيــمــي واملــحــيــط الــــدويل يقف 

عائقا اأمام التغيري يف اليمن?
اأن  اليمني  لل�ساأن  املتابع  يحتاج  ال 
ي�ستخل�ض ب�سهولة اأن نظام �سالح هو 
اأ�سعف من اأن يقارن بنظام مبارك يف 
م�سر اأو بن علي يف تون�ض اأو القذايف 
النظام  ه�سا�سة  رغم  ولكن  ليبيا.  يف 
اأطول من نظرائه  اأنه �سمد فرتة  اإال 

واإن كان غاربا ال حمالة.
الواقفة  ــرار  ــس االأ� اإجــمــال  ميكن 
وراء هذا التاأخر يف اليمن اإىل ب�سعة 

عوامل هي:
 mاأن �سعف النظام كان، من زاوية -
عامل  الأن  �سموده  اأ�ــســرار  ــد  اأح مــا، 
املرونة واملراوغة كامنة فيه اأكÌ من 
غريه من االأنظمة القوية التي تت�سم 
بطابع ال�سرامة وت�سقط دون تدرqoج.

اإ�سرار قوى التغيري يف اليمن  اأن   -
اأحد  فعال  هــو  ال�سلمية  طابع  على 
دون  الثورية  احلالة  امتداد  عوامل 

اإزاحة النظام ب�سكل كامل.

حرية  مــن  مــتــاحــا  هــنــاك  اأن   -
النظام  وفرها  ل  qoالت�سك وحق  التعبري 
اليمن  وحــدة  ا�ستعادة  مع  وتالزمت 
فيه  اختلطت  الـــذي  االأمـــر   1990
االنتخابية  باحلالة  الثورية  احلالة 
اليمن  �ــســهــدهــا  ــي  ــت ال الــتــنــافــ�ــســيــة 
احلزب  اأن�سار  احت�سد  ولهذا  مــرارا، 
اأنهم يواجهون حتديا  لو  احلاكم كما 
جمع  يف  خــربة  ولــهــوؤالء  انتخابيا.. 
يعرف  بــات  ما  �سكلت  التي  احل�سود 
دواعي  فاإن  كذلك  امل�سادة.  بالثورة 
والتدهور  الفو�سى  �سد  هو  التغيري 
والتوريث  »االنتخابي«  واالإقــ�ــســاء 
حرية  لنيل  ثورة  ولي�ست  والتمديد 
اأقل  جعلها  ما  ل،  qoالت�سك وحق  التعبري 
للنظام  وفــر  كما  للنظام،  عدوانية 
ــثــورة.  ال لــدحــ�ــض  اإعــالمــيــة  ردودا 
وقوى  حزبية  حالة  وجــود  اأن  كما 
من  النظام  ن  qمك اليمن  يف  معار�سة 
حماولة ت�سوير الثورة على اأنها اأزمة 
بداأت  �سعبية  ثورة  ولي�ست  �سيا�سية 
وان�سمت  ال�سباب  وقادها  ال�سارع  من 
انطالقها  بعد  لها  املعار�سة  ــزاب  اأح
فاإن  ذلك  اإىل  قليلة.  لي�ست  باأ�سابيع 
ثم  واأحــزاب  �سباب  من  الثورة  تكون 
الك�سكول  هــذا  اإليهما،  ان�سم  جي�ض 
بني  وقيعة  بــاإحــداث  النظام  ــرى  اأغ
هذه املكونات وقام بحمالت حممومة 
رقت  oس� ثورتهم  اأن  ال�سباب  الإيــهــام 
يرتك  مل  الــطــرح  هــذا  لكن  منهم.. 

االأثر املتوخى منه.
اإخــمــاد  اىل  عــمــد  الــنــظــام  اأن   -
التحايل  بو�سيلتني:  التغيري  ــورة  ث
ومل  املـــيـــداين..  والــقــمــع  ال�سيا�سي 
يكرر جتربة النظام يف م�سر وتون�ض 
امليداين  القمع  على  اقت�سرا  حينما 
التحايل  وهذا  ال�سيا�سي..  والتحجر 

اأك�سبه املزيد من الوقت.
تفجري  يف  الــرئــيــ�ــض  اإ�ــســابــة   -

م�سجد  يف  معاونيه  وكبار  ا�ستهدفه 
يونيو  مطلع  الرئا�سة  ملجمع  تــابــع 
عجلة  توقف  يف  دور  لها  كان  املا�سي 
االأمور �سهرين اأو اأكÌ.. ذلك احلادث 
التحقيقات  فيه  ت�ستكمل  مل  الــذي 
متحدثي  بع�ض  ويحاول  اليوم،  حتى 
ــذف  الــنــظــام ا�ــســتــغــالل احلــــادث وق
�سباك  اىل  التغيري  وقــوى  املعار�سة 

االتهام.
لقوى  االعالمي  اخلطاب  ارتكب   -
التغيري اأخطاء عدة يف بداية الثورة 
ـــراف  االأط بع�ض  الــتــفــاف  اىل  اأدت 
جتد  اأال  خ�سية  �سالح  جــانــب  اىل 
لكن  ــادم..  ــق ال العهد  يف  موطئا  لها 
هذه  الحقا  ا�ستدركت  التغيري  قــوى 

االأخطاء ب�سكل ملحو®.
- التهديد اجلدي من قبل النظام 
باإ�سعال حرب اأهلية اأoخذ يف االعتبار 
اأبناء  وبقية  التغيري  قــوى  قبل  من 
املجتمع وكذا من قبل الدول العربية 
والغربية املعنية باأمن اليمن ما جعل 
من  مزيد  انفاق  يف�سلون  هــوؤالء  كل 
ن�سوب  احتمال  جتنب  مقابل  الوقت 

احلرب االأهلية.
�سفوف  يف   mمن�سو ف�سيل  وجــود   -
التغيري مثقل بعدائه الأطراف ترتاأ�ض 
امل�سهد الثوري يعمل للحيلولة دون اأن 
يف�سي التغيري اىل توفري مواقع اأف�سل 
لهذه االأطراف يف املعادلة القادمة.. 
والتخذيل  بالتعويق  يــقــوم  ولــهــذا 
ال�ساحات  داخل  والتعبئة  واالإربــاك 
اأكÌ من تعبئته  التغيري  اأطراف  �سد 
تنظيم  اأتــبــاع  وميثل  النظام..  �سد 
الذي  الف�سيل  هــذا  �ــســواد  احلــوثــي 
الع�سكري  القائد  ان�سمام  منذ  عمل 
علي حم�سن االأحمر )قائد مواجهات 
 -  2004 �ــســعــدة  يف  ــي  ــوث احل متـــرد 
الت�سكيك  على  الثورة،  اإىل   )2010
والتخويف  انــ�ــســمــامــه  حقيقة  يف 
حزب  واإىل  اإليه  االأمــور  اأيلولة  من 
هــذيــن  حـــر�ـــض  واأدى  ــــالح،  ــــس االإ�
وراء  االجنــرار  عدم  على  االأخريين 
خروقات هذا الف�سيل اىل ا�ستمراره 
يف تاأدية دوره املثبط بجراأة �سارخة 
ا�ستفادت منها اأجهزة النظام. وهناك 
ــثــورة  مــن يـــرى ا�ــســتــحــالــة جنـــاح ال
وانتقالها باليمن لو�سع اإذا Xلت قوى 
لهذا  ال�سيا�سي  الغطاء  توفر  الثورة 
الف�سيل املدجج ب�سالح ثقيل وتنظيم 
ي�سيطر  القانون  نطاق  خــارج  م�سلح 
بوا�سطته على حمافظة ون�سف على 

حدود ال�سعودية.
ــاع  ــم - اأخـــــريا، عـــدم تــوفــر االإج
وعدم  وا�سحة  قيادة  على  الــثــوري 
ا�ستقرار املجموع الثوري على جمل�ض 
بعينه بحيث تغدو هذه القيادة وهذا 
املجل�ض هما العقل غري امل�سو�ض الذي 
االأمان.  بر  اإىل  واليمن  الثورة  يقود 
يف  املثال  �سبيل  على  حــدث  ما  وهــذا 
اأحد  يقل  مل  حيث  الليبية  احلالة 
اجلليل  عبد  م�سطفى  اإن  الثوار  من 
كما  النظام  رجــاالت  من  واحــدا  كان 
اللواء  عن  اليمنية  احلالة  يف  قيل 
املن�سمني!  مــن  وكــثــري  حم�سن  عــلــي 
عملت  هي  ال  اليمن  يف  التغيري  فقوى 
هي  وال  االإجماع  يف  الليبي  بالنموذج 
اأخذت بالنموذج امل�سري الذي حر�ض 
وXل  الت�سدر  عدم  على  اجلميع  فيه 
ال�سارع يقود نف�سه بال اأ�سماء وا�سحة 

وال زعامات معلنة.
اإىل ذلك وقعت التكوينات الثورية 
يف فخ املزايدات الناجمة عن ذهنية 
والــتــواجــد  املــنــاطــقــي  التحا�س�ض 
جمل�ض  �سمن  القوى  لتمثيل  احلــريف 
 23 ان�سحاب  مع  حــدث  كما  الــثــورة، 
اجلنوب،  حمــافــظــات  مــن  �سخ�سية 
االأمر الذي حال دون ا�ستمال املجل�ض 
الالزمة  القيادية  الــكــفــاءات  على 
وجعله  )املوؤقتة(،  املرحلة  هــذه  يف 
مت�سخما باالأ�سماء خاليا من الفاعلية 
بان�سحابات  ني  oم اأنــه  كما  امليدانية، 
األيمة، واقت�سرت مهمته موؤخرا على 
قطار  قيادة  ولي�ض  البيانات  اإ�سدار 

الثورة اإىل نقطة الو�سول.
على  التعويل  اإن  القول  خال�سة 
وه�سا�سة  وخطاياه،  النظام  اأخطاء 
على  الإجــبــاره  وحــده  يكفي  ال  ناه،  oب
بل  لغريه..  املجال  واإف�ساح  التنحي 
 Ìالتع ملوا�سع  التنبه  االأمــر  يتطلب 
املنا�سب  حب  من  ال�سادق  والتجرد 
ــاع  ــم الـــثـــورة، واالإج بــعــد  اأو  ــاء  ــن اأث
ت�ستطيع  م�سغرة  كفوؤة  قيادة  على 
التوا�سل فيما بينها، وت�ستولد القرار 
 mال�سائب يف الوقت ال�سليم.. وحينئذ
باإمكان الزمن اأن يدور ب�سرعة مذهلة 
جديد،   mميــن �سبح  يف  اأنف�سنا  وجنــد 
وقيادة جديدة يبتليها اهلل �سبحانه 
الزمن،  من  حينا  احلكم  يف  بتمكينها 
املف�سدين  من  تكون  اأم  �سلح  oاأت لريى 

ةl ال تتبدل qن oالذين جتري عليهم �س

يí مو�سµو  qسب�h øªيd� ìساVh
�سبحي حديدي

الوليد  زوجــة   qاأن <االأغاين>  يف  جــاء 
بن عبد امللك، اأمq البنني، اأقامت �سلة ع�سق 
اخلوالين  اإ�سماعيل  بن  الرحمن  عبد  مع 
لو�سامته(،  اليمن>،  بـ>و�ساح  ب  qق oل )الذي 
flدعها،  اإىل  فيدخل  اإليه  تر�سل  وكانت 
اإذا  عليه  وتقفل  �سندوق  يف  تخبئه   qثــم
خادم  اأمرها  اكت�سف  حتى  زائــر،  داهمها 
فو�سى بها اإىل اخلليفة. ولقد �سارع الوليد 
د  qوتعم flدعها،  يف  البنني   qاأم على  فدخل 

البنني هبي   qاأم يا  ال�سندوق الذي و�سفه اخلادم، ثم قال:  اجللو�ض على 
يل �سندوقًا من هذه ال�سناديق، فقالت: كلqها لك يا اأمري املوؤمنني; قال ما 
اأريدها كلها واإمنا اأريد هذا الذي اأجل�ض عليه، فقالت: فيه اأ�سياء من اأمور 

الن�ساء، فقال: ما اأريد غريه، فقالت: خذه يا اأمري املوؤمنني.
الب�ساط،  فاأزاح  جمل�سه،  اإىل  ال�سندوق  حمل  oي اأن  الوليد  دعا  وهكذا، 
يا  قائاًل:  ال�سندوق،  خاطب   qثم عميقة،  حفرة  يحفروا  اأن  عبيده  واأمر 
وقطعنا  ذكرك  ا  qودفن ناك  qكف فقد  حقًا  كان   rاإن �سيء  بلغنا  قد  اإنه  هذا، 
ا اخل�سب وما اأهون ذلك!  qا دفنqكان باطاًل فاإن rاأثرك اإىل اآخر الدهر; واإن
ثم قذف بال�سندوق يف احلفرة، وهيل عليه الرتاب. �ساحب <االأغاين>، 
اأبو الفرج االأ�سفهاين، ال يوؤكد وجود و�ساح يف ال�سندوق تلك ال�ساعة، وال 
ينفيه; لكنq اخلليفة ارتاح، واأمq البنني جنت من الف�سيحة، وما وقعت عني 

على و�ساح اليمن بعدئذ.
كلqما  ا�ستدعاء هذه احلكاية  اإغراء  اأ�ستطيع مقاومة  اأنني ال  واأعرتف 
وزراء  رئي�ض  برمياكوف،  ماك�سيموفت�ض  يفغيني  من  فا�سح  جديد  بلغني 
رو�سيا االأ�سبق، ووزير خارجيتها االأ�سبق، واملر�سح الرئا�سي يف انتخابات 
2000. العن�سر الذي ي�ستدعي احلكاية هو <املعرفة املعمقة> التي يزعم 
برمياكوف امتالكها عن ال�سرق االأو�سط، �سعوبًا واأنظمة; <الدفينة> يف 
�سناديق خ�سبية مغلقة ال تنفتح على احتمال واحد، بل تتخذ �سيغتني 
متناق�ستني يف الظاهر، يتبنيq فيما بعد اأنهما على درجة عالية من التكامل 

يف الباطن.
د مرا�سل الإذاعة  qجمر qففي ال�سيغة االأوىل، كان ذلك ال�سحايف ال�ساب
بريوت  يف  ل  qيتجو االأو�سط،  ال�سرق  يف  <برافدا>  الـ  و�سحيفة  مو�سكو 
مطلع  وحتى  ال�ستينيات  عقد  خالل  وبغداد،  والقاهرة  ان  qوعم ودم�سق 
االأحــزاب  يف  التقليدية  القيادات  من  بًا  qمقر �سار  ولقد  ال�سبعينيات. 
وفهمي  بكدا�ض  خالد  اأمــثــال  على  يطرح  واأخــذ  العربية،  ال�سيوعية 
القومية  بــني  العالقة  حــول  مربكة  اأ�سئلة  حممد  وعــزيــز  ال�سلفيتي 
ر�سم  يف   1948 ولي�ض   1967 بحدود  االعــرتاف  و�سرورة  واالإ�سرتاكية، 
يف  اأو،  ـ  دة  uاملجد والكوادر  القيادات  من  واملوقف  الفل�سطينية،  اخلريطة 
التو�سيفات ال�سوفييتية القدحية: <االإن�سقاقية> اأو <التحريفية> اأو 
<الي�سراوية>ـ  اأمثال ريا�ض الرتك واليا�ض مرق�ض ويا�سني احلافظ، لكي 

نقتب�ض اأ�سماء من احلزب ال�سيوعي ال�سوري التاريخي وحده.
ا يف ال�سيغة االأخرى، الباطنية، فقد كان برمياكوف الوجه العلني  qواأم
ال�سوفييتية  االإ�ستخبارات  لرجل  امل�ستعار  اال�سم  <مك�سيم>،  ل�سخ�سية 
ال�سخم  املجلد  ك�سوفات  من   2000 �سنة  ات�سح  كما  املنطقة،  يف  االأبــرز 
ماآالت   qاأن بيد  والغرب>.  اأوروبــا  يف   KGB الـ  مرتوخني:  <اأر�سيف 
اأطوار  اأنq الرجل يعي�ض  برمياكوف الراهنة، ال�سيا�سية والفكرية، توؤكد 
التوازن  ذلك  على  باحلفا®  حتى  مكرتثًا  فيها  يعد  مل  جديدة،  �سيغة 
الراهنة  تنظرياته  هي  االأمثلة  واأحــدث  والباطن.  الظاهر  بني  اخلفي 
الت�سبيح  لذلك  مطابقًا  تفكريه  يبدو  حيث  العربية،  لالإنتفا�سات 
<خرباء �سرق  اأنف�سهم  الذين يعتربون  االإ�ست�سراقي الذي ميار�سه رهط 

ـ اأو�سطيني>، من اأمثال باتريك �سيل وجو�سوا الندي�ض وفلنت ليفريت.
اأيام، اعترب  نo�سر قبل  <دير �سبيغيل> االأملانية،  ويف حديث مع جملة 
دولة  اأية  من   Ìاأك االأو�سط  ال�سرق  خفايا  تعرف  رو�سيا   qاأن برمياكوف 
يr معمر القذايف وب�سار االأ�سد  nوقوفها مع نظام qاأخرى يف الغرب، ولهذا فاإن
لي�ض نابعًا من امل�سالح، بل من القراءة ال�سائبة حلقائق التاريخ، من جهة; 
والأنq هذه <التحركات ال�سعبية>، التي ي�سهدها العامل العربي، لن ت�سفر 
اإنتاج االأنظمة االأوتوقراطية ذاتها،  اأنظمة دميقراطية، بل �ستعيد  عن 
وركيكًا  بالطبع  هزياًل  راأيــًا،  الكالم  �سيعترب  املرء  وكان  ثانية.  جهة  من 
هل  برمياكوف:  ي�سيفها  التي  التالية  الت�سبيح  جرعة  لوال  وخاطئًا، 
ر القذايف وهو يرتكب املجازر?  qمتكنت قناة <اجلزيرة> من ت�سوير معم
هل ي�سمن اأحد اأنq املعار�سة ال�سورية ال ي�سيطر عليها االإخوان امل�سلمون? 
وهل ميلك الغرب اإح�سائيات دقيقة عن ن�سبة الدميقراطيني والعلمانيني، 

باملقارنة مع االإ�سالميني واالأ�سوليني، داخل �سفوف املعار�سات العربية? 
وت�ساأله <دير �سبيغل>، اأما يزال موؤمنًا بت�سريحه، �سنة 2007، اأنq ب�سار 
االأ�سد <رجل روؤيا �سرتاتيجية عميقة> فال يجيب مبا�سرة، ويراوÆ قلياًل، 
راد بها باطل: الغرب لي�ض مهتمًا  oي qقبل اأن يحيل االإجابة اإىل كلمة حق
بالدميقراطية يف �سورية. واالإن�ساف يقت�سي التذكري باأنq برمياكوف كان 
قد اأعطى ت�سريحه ذاك لوكالة االأنباء ال�سورية الر�سمية، �سانا، وقال 
<�سخ�سية �سيا�سية بارزة، و�ساحب روؤيا �سرتاتيجية  اإنq االأ�سد  باحلرف 

عميقة يف التعامل مع ق�سايا املنطقة والعالقات الدولية>!
ال�سوفييتة  <املعرفة>  تلك  رجاالت  من  املتبقني  اآخر  اأحد  وبو�سفه 
البائدة، التي كانت على نحو ما خبيئة ال�سناديق اخل�سبية، قبل انقالبها 
واأنظمة  الرو�سية  املافيا  Ãوؤ�س�سات  ملحق  وفكري  �سيا�سي  ت�سبيح  اإىل 
االإ�ستبداد العربية; فاإنq اإرث برمياكوف ت�سحq فيه حكمة الوليد بن عبد 
ن  nدف oي الذي  هو  اخل�سب   qفــاإن بالفعل،  كان  وهكذا  باطاًل،  كان   rاإن امللك: 

اليوم... وما اأهون ذلك!

Òلµتæة مæj~م  ‘ º©£م
 hم£©H ‘ ºاJر�سو¿ dلبي™ 
�’üJسا∫  - d� ~©H�ساعة �d©ا�سرة Uسباحا 

عل≈  9735082261
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“اثيل ال�ضم™!!

همهمات  على  املن�سية  املالهي  دواليب  الريح  العيد..تدير  ليلة 
ال  الغائبني،  اأراجــيــح  على  ال�سمت  قا�سو�ض«..ويتاأرجح  »ابراهيم 
ال  العاب  ال  �سحكات  ال  باملوت..  م�سغولون  امل�ساء..فهم  هذا  اأطفال 

احالم ال عربات ال كلمات..
 ليلة العيد ... تطوف ورقة توت يف حو�ض نافورة مطفاأة ،وتغفو 
فرا�سة على كتف وردة،  احلدائق يف ال�سام �سجون، والر�سيف مغامرة 
، و�سراء »كوز« من الت�سايل موؤامرة..والدعاء اإرهاب، والقتل ممانعة ، 

والتنكيل �سمود...
 ليلة العيد ال هالل يف ال�سماء اال الهالل االأحمر..وال �سيء ياأتي 
الوقت..اال  عن  يتاأخر  �سيء  كل  العيد  املوت..ليلة  اال  املقا�ض  على 

يحة« واجلنائز التي تخرج من اأفواه امل�ساجد اىل الرتاب.. qال�سب«
مقا�ض  على  بدلة  حزينة..فهنا  ال�سام  ..«فرتينات«  العيد  ليلة   
»حمزة اخلطيب« مل يجروؤ اأحد على �سرائها... ياااه كم ت�سبهه،لقد 
الح يف اآخر عيد على اقتناء واحدة مثلها  ، قالوا له:وعدl  ان ن�سرتيها 
لك العيد القادم ..وXل قاب�سًا على وعده ومات..ما اقرب املوت وما 

اأبعد الفرح .
 وهنا على الواجهة ف�ستان معلqق على مقا�ض الطفلة »ليال« كم كان 
ثامر  بالطفل  تليق   ، اأنيقه  »بلوزة«  وهذه   ، متت  مل  لو  جمياًل  �سيبدو 
القمي�ض  ومات..وهذا  دمه  فلب�ض   ، االرجــواين  يحب  كان   ، ال�سرعي 
املعلqق » ليو�سف الدرعاوي«..اآاآاآه حتى قمي�سك م�سلوب يا يو�سف وقد 

لم?... oمن ح qد qق
مالب�سكم  �سرقت  لقد   ، ال�سام  »فرتينات«  يف  حياة  ال  العيد،  ليلة   
 .. احلياة  عت  qواد مقا�سكم  خطفت  و  قوامكم  وقلqدت  ال�سمع،  متاثيل 
اخلالدون  ايها  واأوجاعكم  ودمائكم  واحالمكم  مالب�سكم  ا�سرتدوا 

فال�سام لكم »وال�سمع لهم«..
ثامر  الدرعاوي،  يو�سف  قا�سو�ض،  ابراهيم  ،ليال،  اخلطيب  حمزة 
،الدم�سقيون،  ،احلم�سيون،الدرعاويون  احلميويون  ايها  ال�سرعي 
الليلة  الكف هذه  انت�سبوا مثل اال�سابع يف   ، ال�سغوريون    ، الزوريون 
�سقائق  وانــتــم  عــام  بخري..كل  وانــتــم  عــام  كــل  لكم  فقط...لنقول 

احلرية..ويا�سميننا االأحمر..
 اأحمد ح�سن الزعبي
ahmedalzoubi@hotmail.com

االأيام،  هذه  يف  االأردنيون  ث  qيتحد
التي  الــد�ــســتــوريــة  الــتــعــديــالت  بعد 
ا  qاأعلن عنها امللك عبد اهلل الثاين، عم
ي�سفونه بـ»اأمور جتميلية« من ناحية 
و»ا�سرت�ساء لل�سارع« من ناحية ثانية، 
من  مهلهل«  لد�ستور  ترقيع  و»عملية 
الــذي  الــ�ــســوؤال  لكن  ثــالــثــة.  ناحية 
عنه،  يجيبون  ال  اأنهم  اإال  يطرحونه، 
ر يف نهاية  qهو ما اإذا كان االأردن �سيتاأث
التي  ال�سامل  التغيري  رياح  من  املطاف 
�سورية  من  احلــدود  عرب  عليه   qتهب
خم�سة  منذ  �سعبية  ثورة  ها  qتعم التي 

�سهور.
على  الــفــعــل  ردود  تــبــايــنــت   <  
اأعلنها  التي  الد�ستورية  التعديالت 
املا�سي،  )اأغ�سط�ض(  اآب   14 يف  امللك 
 qللبت حمكمة  اإن�ساء  بينها  من  وكــان 
 qسن� وخف�ض  القوانني،  د�ستورية  يف 
اإىل  النيابية  لالنتخابات  ح  qالرت�س

خم�سة وع�سرين عامًا.
مع  مــتــزامــنــًا  جـــاء  الـــــردود  اأول 
نف�سه  ي  qي�سم ما  م  qنظ اإذ  امللك،  اإعالن 
اإفطارًا  االأردين«  ال�سبابي  بـ»احلراك 
في«  qاأطلق عليه تعبري اأنه »اإفطار تق�س
احتجاجًا على التعديالت الد�ستورية، 
ال�سبابية  ــمــة  qاملــنــظ و�سفتها  الــتــي 
مطالبة  بالرتقيعية،  هذه  املعار�سة 
مها  qمقد يف  يــكــون  ــع  ــس اأو� بتعديالت 
منتخبة،  برملانية  »حكومة  ت�سكيل 
�سد  د�ستوريًا  ن  qحم�س ــة  qاأم وجمل�ض 

.» qاحلل
ـــون هذه  ـــي ــلــون اأردن qــف حمــل ــس وو�
�سيما  ال  كافية،  غــري  باأنها  اخلــطــوة 
�سلطات  من  تقلqل  ال  اال�سالحات  واأن 
الد�ستور.  ة  qقـــو يف  تــزيــد  وال  املــلــك 
االأردين  ال�سيا�سي  ــل  qاملــحــل ويــقــول 
اإن  ال�سياق،  هــذا  يف  قمحاوي،  لبيب 
ــــور اإىل  ــات »اأعـــــادت االأم ــالح ــس اال�
عامًا...   60 قبل  كانت  كما  ن�سابها 
بني  واخللط  الد�ستور  على  ي  qفالتعد
ال�سلطات و�سيطرة ال�سلطة التنفيذية 
جــاءت  الت�سريعية،  ال�سلطة  على 
يف  وتعديالت  ممار�سات  نتيجة  كلqها 
ال�ستة  العقود  مــدى  على  الد�ستور 
وثيقة  الد�ستور  من  وجعلت  املا�سية، 

من دون معنى«.
رغــدان  ق�سر  داخــل  فاإنه  كذلك، 
كان امللك يعلن عن اال�سالحات، بينما 
�سد  يتظاهرون  خارجه  ال�سباب  كان 
الرتقيعي«.  بـــ»اال�ــســالح  و�سفوه  ما 
احلالية،  �سورتها  يف  فاال�سالحات 
رمق   qل�سد تكفي  ال  قمحاوي،  يقول 
ال�سارع االأردين، خ�سو�سًا واأنها جاءت 
اأنها »مكرمة من احلاكم على  اإطار  يف 
ملطالبه«،  ا�ستجابة  ولي�ض  ال�سعب 
من  اأكرب  ال�سعبية  املطالب  اأن  م�سيفًا 
قوى  ـــدت  qاأك جهتها،  من  بكثري.  ذلــك 
»اجلبهة  مــثــل  مــعــار�ــســة،  �سيا�سية 
الوطنية لال�سالح« التي يراأ�سها رئي�ض 
اأن  عبيدات،  اأحمد  ال�سابق  الــوزراء 
على التعديالت الد�ستورية اأن تخرج 
عن  بنف�سه  امللك  فيها  يناأى  ب�سورة 
فعلية،  تنفيذية  �سلط?  اأي  ممار�سة 

لتج�سيد مبداأ تداول ال�سلطة.
كــمــا و�ــســفــت »جــمــاعــة االإخــــوان 
باأنها  املقرتحة  التعديالت  امل�سلمني« 
�سطحية وال حتمل تغيريات جوهرية 
يتعلqق  ما  يف  خ�سو�سًا  الد�ستور،  على 
ح  qو�سر احلــكــومــات.  ت�سكيل  ــات  qبــاآلــي
اأبو  جميل  اجلماعة،  با�سم  الناطق 
على  جديد  هو  »مــا  ير  مل  باأنه  بكر، 
�سعيد اإعادة االرادة لل�سعب باأن يكون 
ن�سو�ض  خــالل  من  ال�سلطات،  م�سدر 
احلكومات،  بت�سكيل  تتعلqق  وا�سحة 
ــة  ــارب ــا غــــاب احلـــديـــث عـــن حم ــم ك

الف�ساد«.
قمحاوي  يــرى  ال�سياق،  هــذا  ويف 

الــتــعــديــالت هــي »حمــاولــة  اأن هـــذه 
تنازالت  واإعطاء  ال�سعب  ال�سرت�ساء 
اأن  دون  من  املمكن،  االأدنـــى  احلــد  يف 
وفلتان  الو�سع  اإىل تفاقم  ي ذلك  qيوؤد
االأمور كما ح�سل يف بلدان اأخرى مثل 
تون�ض وم�سر وليبيا و�سورية«، م�سيفًا 
من  االأوىل  تعترب  التعديالت  هذه  اأن 
نوعها منذ ت�سلqم امللك عبد اهلل عر�ض 

اململكة العام 1999.
اإ�سالحات  اأي  م�ستقبل  ويــبــقــى 
د�ستورية ذات معنى، بح�سب املحلqلني، 
على  االأردين  ال�سارع  بقدرة  مرتبطًا 
النظام  يجرب  �سعبي  �سغط  ممار�سة 
اال�سالحات  مــن  املــزيــد   Ëتقد على 
واأن  خ�سو�سًا  ال�سيا�سية،  والتنازالت 
ف على  qمنظومة احلكم احلالية تت�سر
اعتبار اأن امللك هو البداية والنهاية، 
واأن كلمته هي الد�ستور، وهذا �سيء مل 
يف  قمحاوي  ويقول  ال�سعب.  به  يقبل 
هذا املجال: �سÔى يف االأيام وال�سهور 
املقبلة مدى ا�ستعداد املواطن االأردين، 
يف  لل�سغط  ال�سباب،  جيل  وخ�سو�سًا 

اجتاه املطالبة باإ�سالحات حقيقية.
دون  من  يبقى  الــذي  ال�سوؤال  لكن 
عمليًا  االأردن  يخ�سى  هل  هو:  جواب 
من انتقال عدوى الثورة ال�سورية اىل 

داخل االأرا�سي االأردنية?.
يف هذا املجال، ي�سري رئي�ض الوزراء 
اإىل  الطراونة،  فايز  االأ�سبق  االأردين 
تربط  الــتــي  التاريخية  الــعــالقــات 
اجلـــوار  بحكم  االأردن  ــع  م �ــســوريــة 
والن�سب وتداخل الع�سائر. ويقول اإنه 
باالأحداث  االأردن  ر  qتاأث ذلك  ب�سبب 
على  خ�سو�سًا  �سورية،  يف  اجلــاريــة 
و�سفر  الــتــجــاريــة  ــة  ــرك احل �سعيد 
هذا  ر  qاأث وقد  البلدين،  بني  املواطنني 
»اأي  الأن  ال�سياحة،  حركة  يف  �سلبًا 
يف  ــر  qيــوؤث املنطقة  يف  ا�ستقرار  عــدم 

االأردن ب�سبب موقعه اجلغرايف«.
ويف ما يتعلqق باالأحداث يف �سورية، 
ها  qي�سن التي  »احلرب  الطراونة  ي�سف 
بـ»االأمر  �سعبه  على  ال�سوري  النظام 
»عملية  اأن  اإىل  وي�سري  املقبول«،  غري 
اأ�سبحت �سعبة مع  ا�ستدراك املواقف 

ازدياد عدد القتلى«.
 قلق مزدوج!

جميل  االأردين  الــنــائــب  ويــــرى   
هو  �سورية  يف  يجري  ما  اأن  النمري، 
الربيع  Xاهرة  د  qتوؤك �سعبية  »ثــورة 
�سرا�سة  الأن  غريها،  من   Ìاأك العربي 
نظام  اأي  من  اأق�سى  �سورية  يف  النظام 
عــربــي اآخــــر«. ويــعــتــرب الــنــمــري اأن 
واال�ستمرار  للخروج  النا�ض  ا�ستعداد 
د  qيف التظاهر، رغم القتل اليومي، يوؤك
ال�سعب  واأن  الــ�ــســعــوب،  ل  qحتـــو ــدى  م
ولي�ض  بالواقع  يقبل  يعد  مل  ال�سوري 

ًا للرتاجع. qم�ستعد
ويرى النمري اأن »النظام يف االأردن 

�ساع الثورة ال�سورية، ومن  qيخ�سى من ات
اأن يقدم النا�ض هنا على عمل ال�سيء 
نف�سه«. وي�سري اإىل وجود قلق مزدوج، 
من الثورة ال�سعبية، ومن اأداء النظام 
ــاالأردن،  ف نف�سه.  الوقت  يف  ال�سوري 
يف  االآن  نف�سه  يجد  تعبريه،  حد  على 
يظهر  اأن  يريد  ال  فهو  �سعب،  و�سع 
الداخلي  الــ�ــســاأن  يف  ل  qيتدخ وكــاأنــه 
مناق�سة  عن  ميتنع  لذلك  ال�سوري، 
ــنــظــام والــ�ــســغــط عــلــيــه الإجــــراء  ال
اأخرى  جهة  ومــن  دميقراطي،  تغيري 
يف  ال�سوري  النظام  دعم  ي�ستطيع  ال 
لذلك  ال�سعبية،  االنتفا�سة  مواجهة 
موقف  االأردن  يف  امل�سوؤولون  يــاأخــذ 

ال�سمت التام.
ــريوز  ـــة ف ـــي ــة االأردن ــي ــروائ ـــا ال اأم
التميمي، فت�سف ما يحدث يف �سورية 
انهيار  باأنه  باأكمله  العربي  والوطن 
املواطن  لدى  والياأ�ض  اخلوف  حلاجز 
�سخرة  اأزاحــت  ــا  »درع واأن  العربي، 
و�سار  ال�سوريني«،  حلوق  عن  الرعب 
بالهتاف  التفكري  على  قــادرًا  املواطن 
بـ»املجرم  و�سفته  الذي  احلاكم  �سد 
املخابراتية، و�سد  واأنظمته  الفا�سد« 
الرعب والقمع اللذين زرعها يف نفو�ض 
القمع  الأن  بحة،  qoال�س ت  qكر ثم  الب�سر، 

هو ذاته يف كل اأنحاء �سورية.
على  االأردين  ــظ  qالــتــحــف وحــــول 
�سورية،  يف  يجري  مــا  على  التعليق 
العربية  االأنظمة  اإن  التميمي  تقول 
بكامل اأجهزتها الر�سمية واالعالمية 
مرعوبة من االأحداث اجلارية يف كل 
ظ  qمكان يف الوطن العربي، واأن التحف
ـــوع مـــن الــلــعــب على  الــر�ــســمــي هـــو ن
و�سفته  ما  امت�سا�ض  بهدف  احلبال، 
ــني �سد مــا ر�ــســح من  ــي »بــثــورة االأردن
اأمل  امت�سا�ض  وبهدف  الف�ساد  اأخبار 

االأردنيني يف التغيري احلقيقي«.
ـــراك  احل اأن  الــتــمــيــمــي  وتــعــتــرب 
يف  يجري  مــا  �سد  االأردين  ال�سعبي 
عن  �سادق  اإن�ساين  تعبري  هو  �سورية، 
الدماء،  و�سفك  والظلم  القهر  رف�ض 
نف�سه  االأردين  ــارع  الــ�ــس ـــل  اأم وعـــن 
بالتغيري ولو باأ�سكال flتلفة، وت�سري 
ي�ساند  معاك�ض  حـــراك  وجـــود  اإىل 
باملجرم  الذي ت�سفه  ال�سوري  النظام 
ــة  qي qواحلــر »االإن�سانية  اىل  ويفتقر 
الفعلية يف التعبري عن املوقف من دون 

ح�سابات«.
الثاين  كانون  منذ  اأ�سبوع،   oمل يخل
فعاليات  تنظيم  من  املا�سي،  )يناير( 
العا�سمة  يف  �ـــســـواء  احــتــجــاجــيــة 
اأردنية اأخرى، حتى  اأو يف مدن  عمان 
 2000 يــقــارب  مــا  اىل  عــددهــا  و�سل 
هذه  واأطــاحــت  واعــتــ�ــســام.  م�سرية 
)فرباير(  �سباط  يف  االحتجاجات 
وقام  الرفاعي،  �سمري  حكومة  املا�سي 
بتكليف  ذلـــك  بــعــد  االأردين  املــلــك 

حكومة  ت�سكيل  البخيت  ــروف  ــع م
اأ�سهر  اأربعة  م�سي  بعد  قالت  جديدة 
على ت�سكيلها اإن »االأردن �سي�سهد وثبة 

جزئية على �سعيد اال�سالح«.
م اأحزاب املعار�سة االأردنية،  qوتنظ
وحركات �سبابية نبتت يف ربيع الثورات 
احلركات  »تن�سيقيqة  مثل  العربية، 
 15( االأردنية«  وال�سعبية  ال�سبابية 
مطالبة  تــظــاهــرات  متــوز/يــولــيــو(، 
ــاد يف  ــفــ�ــس ـــة ال ـــارب بـــاال�ـــســـالح وحم
كما  التن�سيقية،  هذه  وت�سم  اململكة. 
قادتها،  اأحــد  قمحاوي،  خالد  يقول 
حركات �سعبية و�سبابية من العا�سمة 

عمان ومدن اأردنية اأخرى
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كل عام و�أنتم بخري



اأمريكا وOول اخلليè تعمل بوترية عالية من 
اأجل قبول �ضالí بãالç خطوات للîروê من االأزمة

�سحيفة  نــقــلــت 
»البيان« عن م�سادر 
اأن  رفيعة  �سيا�سية 
املتحدة  الــواليــات 
ودول اخلليج تعمل 
ــة  ــي ــال ــــرية ع ــــوت ب
مــــن اأجــــــل اإمتـــــام 

للخروج  خطوات  بثالث  �سالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�ض  قبول 
ان  امل�سادر  وقالت   . البالد  بها  متر  التي  الراهنة  االأزمة  من 
بالدعوة  جمهوري  قرار  اإ�سدار  اأوالها  هي  اخلطوات  الثالث 
النتخابات رئا�سية مبكرة خالل ثالثة ا�سهر وان ي�سمن هذا 
القرار نقل كافة �سلطاته اىل نائبه والثانية ت�سكيل املعار�سة 
حكومة وحدة وطنية وثالثة الق�سايا ت�سكيل جلنة من كبار 
اإعادة  عملية  على  االإ�سراف  تتوىل  ال�سابقني  اجلي�ض  قادة 
ب�ساأن  الت�ساور  يتم  ان  على  ودجمها  اجلي�ض  وحــدات  هيكلة 

هذه اللجنة مع املعار�سة قبل االإعالن عنها ». 
يف  »�سمنت  الثالث  اخلطوات  هذه  فاإن  امل�سادر،  وبح�سب 
اآلية تنفيذ املبادرة اخلليجية وينتظر ان توقع عليها flتلف 

االطراف يف لقاء �سيتم يف العا�سمة ال�سعودية الريا�ض«.
ان هذه  لـ«البيان«  اليمنية  املعار�سة  وقال قيادي كبري يف 
واالحتاد  املتحدة  والواليات  اخلليج  لدول  فر�سة  اآخر  »هي 
ت�سوية  اىل  والو�سول  اليمن  يف  الو�سع  الحتواء  االوروبــي 

�سيا�سية اآمنة جتنب البالد املواجهة امل�سلحة«.
الطريقة  بنف�ض  �سالح  مــع  التعامل  مت  »اذا  وي�سيف: 
ال�سابقة التي ادت اىل تاأجيل تنفيذ املبادرة اخلليجية نحو 
ثالثة ا�سهر، فاإنهم �سيجدون ان البالد انزلقت نحو املواجهة 
جتنيبها  او  املوقف  احتواء  عندها  ي�ستحيل  والتي  امل�سلحة 
فئات  وكذلك  ال�سوارع  يف  املحتجني  الأن  االهلية،  احلــرب 
الو�سع  ان  كما  املماطلة.  من  املزيد  حتتمل  تعد  مل  املجتمع 
االطراف  بذلك  قبلت  �سواء  باالنهيار،  �سيعجل  االقت�سادي 

املحلية واالقليمية والدولية ام مل تقبل«.
مع  اليمن  يف  ــاع  االأو�ــس فيه  ا�ستعلت  وقــت  يف  هــذا  يــاأتــي 
االأنباء عن اقرتاب الرئي�ض �سالح من القبول بتنفيذ املبادرة 
الفريق عبد ربه من�سور  نائبه  ال�سلطة اىل  اخلليجية ونقل 
وflاوف  ال�سيا�سي  احلل  بني  �سباق  يف  البالد  وباتت  هادي، 

انفجار الو�سع ع�سكريا.
فبعد انهيار الهدنة يف مدينة تعز وجتدد اال�ستباكات بني 
املطالبني  ي�ساندون  قبليني  وم�سلحني  ل�سالح  املوالية  القوات 
برحيله عن احلكم، تعتقد املعار�سة ان الهدف من التعزيزات 
الع�سكرية التي ا�ستقدمت هو ابقاء القوات املوالية للرئي�ض 
من  اجلنوبي  اجلزء  على  ومطلة  مرتفعة  مواقع  يف  اليمني 
اأي  تنفيذ  من  تتمكن  حتى  كامل  ب�سكل  �سنعاء  العا�سمة 
هجوم على اأي اأهداف ب�سهولة ولتتجنب خو�ض حرب �سوارع 
�سفوف  اىل  وان�سمت  احلكم  عن  ان�سقت  التي  الــقــوات  مع 

املعار�سني
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غربة نيوز - خا�ض

الثالثاء  الــيــوم  اليمن  قــنــاة  بثت 
للرئي�ض علي عبداهلل  ت�سجياًل م�سورًا 
اجلالية  مــع  جمعه  لــقــاء  يف   ، �سالح 
ال�سعودية  الــعــا�ــســمــة  يف  الــيــمــنــيــة 
الفرقة  قائد  »اإن  فيه  قــال  الريا�ض 
حم�سن  عــلــي  الـــلـــواء  مــــدرع  االأوىل 
االأحمر كان »يت�سنع الكذب يف خطابه 

يوم اأم�ض«.
عند  يقولون  االآخرين  اأن  واأ�ساف 
م�ساهدتهم للخطاب »هذا كذاب Ãجرد 
النظر اإىل وجهه واإىل جتاعيد وجهه 

ونربات �سوته ، كيف يت�سنع.
هو  اليمن  يف  يحدث  ما  اأن  واعترب 
حم�سن  علي  اللواء  من  ح�سد«  »نتيجة 
و«حقد بع�ض االأ�سخا�ض ومر�ض مزمن 

وتراكمات منذ املا�سي.

ــني من  ــم ــس ــ� ــن وهــــاجــــم �ـــســـالـــح امل
املحتجني  �ــســفــوف  اإىل  الع�سكريني 
وو�سفهم  نظامه،  باإ�سقاط  املطالبني 

»اإنهم  وقــال  واملف�سدين،  بالفا�سدين 
كانوا عبء على النظام ال�سيا�سي.

اأم�ض  يــوم  االأحمر  نا�سد  وقــد  هــذا 

�سالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�ض  االثنني 
لل�سلم  ويجنح  ر�ــســده  اإىل  يــعــود  اأن 

لتجنيب البالد ويالت احلرب.
اهلل  عبد  لعلي  يتمنى  ال  انه  وقــال 
العقيد  مــوقــف  يف  ي�سبح  اأن  �ــســالــح 

القذايف .
يتبع  بـــاأال  ان�سحه   « قـــال:  حيث 
مقولة  �ــســاحــب  ال�سيطان  ــوات  ــط خ
اإىل  ال�سحراء  مــن  ال�سعب  �سنحارب 
ال�سحراء ومن زنقة اإىل زنقة ومن دار 
االآن يبحث عن جحر  وها هو  دار  اإىل 
هذا  نتمنى  ال  ونــحــن  فــيــه;  يختبئ  

املوقف لالأخ علي عبد اهلل �سالح«.
وبا�سمكم  هنا  من  اإنني   « قال:  كما 
جميعا اأنا�سد االأخ علي عبد اهلل �سالح 
اأن يرجع اإىل ر�سده، واأن يجنح لل�سلم، 
احلبيب  ميننا  جتنيب  علي  يعمل  وان 

ويالت احلرب والتمزق وال�ستات«

اأحيت ح�سود من املطالبني باإ�سقاط 
يف  �سالح  عبداهلل  علي  الرئي�ض  نظام 
املبارك  الفطر  عيد  ــام  اأي اأول  اليمن 
املــدن  بعموم  االعــتــ�ــســام  �ــســاحــات  يف 

اليمنية.
�سارع  يف  االآالف  مــئــات  واحــتــ�ــســد 
ال�ستني بالعا�سمة �سنعاء الأداء ال�سالة 
طريقتهم  على  بالعيد  ولــالحــتــفــال 

اخلا�سة.
هتافات  ب�سنعاء  امل�ساركون  وردد 
�ــســالــح بعدما  بــاإنــهــاء حــكــم  تــطــالــب 
املهند�ض  من  العيد  خلطبتي  ا�ستمعوا 
اليمني  الربملان  ع�سو  �سعرت  عبداهلل 

ال�سابق.
�سنعاء  يف  �سغري  احــتــفــال  واأقــيــم 
اأن�سدت فيها اأغان فلكلورية للعيد، كما 
بع�سهم  ورق�ض  »الــربع«  طبول  قرعت 

على وقعها رق�سات �سعبية.
�ساحة  �ــســهــدت  تــعــز  مــديــنــة  ويف 
كما  االآالف،  مئات  احت�ساد  احلــريــة 
العيد.  Ãنا�سبة  كرنفايل  عر�ض  اأقيم 
مثل  هتافات  تعز  يف  املتظاهرون  وردد 
»عيد الثوار يف ال�ساحات.. اأحلى اأعياد 
من�سور..  الــثــوري  و»اجلي�ض  ال�سنة« 

وال�سعب اليمني من�سور«.
االآالف  مئات  �سارك  اإب  مدينة  ويف 
�سالة  الأداء  ف�سيح  رئي�سي  �ــســارع  يف 

العيد.
اإفطار  وجبة  باإقامة  اإب  وانــفــرد 
بطول 1000 مرت قدمت فيها احللويات 

واملك�سرات وكعك العيد.
االآالف  جتمع  البي�ساء  مدينة  ويف 
اأبناء  �ساحة  اإىل  الباكر  ال�سباح  منذ 
ورددوا  الــعــيــد،  �ــســالة  الأداء  ــوار  ــث ال

هتافات تطالب �سالح بالتنحي.
االآالف  ع�سرات  اأدى  ذمار  وÃدينة 
يونيو   13 �سارع  يف  العيد  �سالة  �سعائر 
مكانًا  التغيري  �ساحة  خ�س�ست  بينما 
ل�سالة الن�ساء وهو االأمر الذي مل يكن 

موجودًا يف ال�ساحة.
بذمار  التغيري  �ساحة  خطيب  وقال 
هنئ  اأن  بعد  الرخمي  يو�سف  ال�سيخ 
�سالح  »على  بالعيد  والثائرات  الثوار 
االتعا�ض بنظرية القذايف وكيف كانت 
نهايتة نهايه مدوية، واأن عليه تطبيق 
)اإذا  ــام  االأي اأحــد  قاله يف  الــذي  مثلة 
حلق  فهاقد  بليت(  عمك  اإبـــن  حلق 
الأن  �سعرك  تبل  اأن  لك  فــاآن  الــقــذايف 

دورك بعده ال حمالة«.
اإن�سمام  اليوم  ذمار  �ساحة  و�سهدت 
ثــورة  اإىل  القبائل  م�سائخ  مــن  ــدد  ع

الكاملة  حمايتهم  معلنني  ال�سباب، 
لل�ساحة من اإي اإعتداء.

اليمن،  غــرب  احلديدة  مدينة  ويف 
الرجال  من  االالف  ع�سرات  احت�سد 
التغيري،  �ساحة  يف  واالطفال  والن�ساء 
مديريات  flتلف  من  توافدوا  الذين 
الأداء  املــجــاورة  واملــنــاطــق  املحافظة 
ــالة عــيــد الــفــطــر املـــبـــارك وذلــك  ــس �
التنظيمية  اللجنة  لدعوة  ا�ستجابة 

للثورة ال�سبابية.
الربملاين  العيد  خطيب  وا�ستعر�ض 
مف�سل اإ�سماعيل غالب جملة من معاين 
العيد واأهم مالحمه، م�سيفًا اأن »الن�سر« 
للعيان.  وا�ــســحــة  وعــالمــاتــه  قــريــب 
بعد  املحت�سدون  وهتف  تعبريه.  ح�سب 
جديد  ميــن  قيام  اإىل  بالدعوة  ذلــك 

ودولة مدنية حديثة.

غربة نيوز- �سنعاء
يحتفل اليمنيون هذا العام بعيد الفطر املبارك و�سط 
flاوف وقلق كبريين من اندالع حرب اأهلية يف البالد 
ب�سبب ارتفاع وترية التوترات االأمنية والع�سكرية بني 
موؤيدي ومعار�سي الرئي�ض اليمني علي عبداهلل �سالح 
الذي دخلت االحتجاجات املطالبة برحيله عن احلكم 

�سهرها الثامن.
توترا  اليمنية  واملناطق  ــدن  امل مــن  عــدد  وي�سهد 
ع�سكريا كبريا حيث تدور مواجهات عنيفة بني القوات 
القبليني  وامل�سلحني  �سالح  للرئي�ض  التابعة  الع�سكرية 
املوؤيدين للثورة ال�سعبية يف املناطق املحيطة بالعا�سمة 

�سنعاء وحمافظة )تعز( و�سط اليمن.
اليمن  ــــني( جــنــوبــي  )اأب ـــدور يف حمــافــظــة  ت كــمــا 
املدعومة  احلكومية  الــقــوات  بني  عنيفة  مواجهات 
املوؤيدين  املت�سددين  امل�سلحني  وبني  القبائل  برجال 
اأجزاء  معظم  على  ي�سيطرون  الذين  القاعدة  لتنظيم 
املحافظة التي تعد املعقل الرئي�ض لتنظيم القاعدة يف 

اليمن.
وبح�سب كثري من املراقبني ال�سيا�سيني للو�سع اليمني 
معاناة  ينهي  �سيا�سي  اأن هناك مالمح النفراج  ال يبدو 
للت�سعيد  اليمنية  االطـــراف  جلــوء  ب�سبب  اليمنيني 

الع�سكري وال�سيا�سي وتبادل االتهامات.
وكان اآخر تلك االتهامات ماجاء يف خطاب الرئي�ض 
فيه  اتهم  لليمنيني  ام�ض  م�ساء  وجهه  ــذي  ال �سالح 
فكرة  يدمرون  وماأجورون  flربون  باأنهم  »معار�سيه 

املعار�سة وي�سوهون �سورة احلياة الدميقراطية«.
مع  للتفاو�ض  حزبه  كلف  اأنــه  اخلــطــاب  يف  واكــد 
املعار�سة على اتفاق الإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة 
يف اليمن على ا�سا�ض املبادرة اخلليجية التي تن�ض على 
منحه  مقابل  لنائبه  �سالح  الرئي�ض  �سالحيات  نقل 
حينها  �سالح  ورف�ض  الق�سائية  املالحقة  من  �سمانات 

توقيعها.

العا�سمة  يف  الــعــالج  يتلقى  ــذي  ال �سالح  واأ�ــســاف 
يونيو  من  الثالث  يف  اإ�سابته  بعد  الريا�ض  ال�سعودية 
فيه  وا�سيب  الرئا�سة  دار  ا�ستهدف  هجوم  يف  املا�سي 
Ã�سيئة  جميعا  قـــادرون  »اإنــنــا  الــدولــة  قــيــادات  كبار 
اهلل ويف اأق�سر وقت ممكن اأن جند العديد من املخارج 
املرحلة  هــذه  ــاوز  جت على  تعيننا  التي  الد�ستورية 
�سعبنا والتي �سارت تهدد وحدتنا  اخلطرية من تاريخ 

وحريتنا ودميقراطيتنا«.
معار�سيه  لـــدى  الــقــبــول  يــلــق  مل  �ــســالــح  خــطــاب 
 17 يف  التغيري  �ساحات  يف  واملعت�سمني  ال�سيا�سيني 

حمافظة مينية منذ اأواخر �سهر فرباير املا�سي.
�سالح  نظام  عن  املن�سق  الع�سكري  القائد  وطالب 
اللواء علي حم�سن االحمر يف خطاب وجهه يوم ام�ض 
الرئي�ض �سالح اىل عدم جر البالد نحو النموذج الليبي 
خيار  جانب  اىل  �ستقف  امل�سلحة  القوات  ان  واعترب 
ال�سعب اليمني ودعا الرئي�ض �سالح اىل جتنيب اليمن 

ويالت احلرب االهلية.
الثورة  ل�سباب  التنظيمية  اللجنة  دعت  جهتها  من 
عيد  �سالة  الأداء  اليمني  ال�سعب  اأبناء  كافة  اليمنية 
احلرية  وميادين  التغيري  �ساحات  يف  املبارك  الفطر 

وتنظيم م�سريات ومظاهرات خالل اإجازة العيد.
اليمن  علماء  هيئة  دعت  امليدانية  للتهدئة  و�سعيا 

flتلف اأطراف ال�سراع يف البلد اإىل »وقف �سفك دماء 
اخلليجية  املبادرة  على  التوقيع  وا�ستكمال  اليمنيني 
الرئي�ض  و�سالحيات  �سلطات  بنقل  الفوري  والبدء 

�سالح لنائبه الفريق عبدربه من�سور هادي«.
ويخ�سى الكثري من اليمنيني اندالع مواجهات عنيفة 
يف العا�سمة �سنعاء التي ينت�سر فيها االف امل�سلحني من 
بو�سع  قاموا  والذين  �سالح  الرئي�ض  ومعار�سي  اأن�سار 
اخلنادق  بحفر  وقاموا  التفتي�ض  نقاط  من  الع�سرات 
ان�سانية  كارثة  بوقوع  ينذر  ما  وهــو  املتار�ض  وبناء 

خطرية يف حال اندالع اأية مواجهات بني الطرفني.
القوات  بني  دارت  التي  العنيفة  املواجهات  ومازالت 
)قبيلة  ل�سيخ  التابعني  القبليني  وامل�سلحني  احلكومية 
املا�سي  مايو  اواخــر  يف  �سنعاء  العا�سمة  يف  حا�سد( 
ماثلة للعيان حيث ت�سببت يف ت�سريد مئات اال�سر من 
منازلها باال�سافة ملقتل اكÌ من 300 �سخ�ض وا�سابة 

اكÌ من الف �سخ�ض بجروح.
جنوبي  ــني(  )اب حمافظة  يف  املواجهات  وت�سببت 
اليمن يف نزوح اكÌ من مئة الف مواطن غالبيتهم من 
الن�ساء واالطفال اىل مدينة عدن كربى مدن اجلنوب 
ت�سريحات  بح�سب  �سعبة  معي�سية  Xروفا  ويعانون 

امل�سوؤولني احلكوميني اليمنيني.
وامتدت حركة النزوح للمناطق املحيطة بالعا�سمة 
حوايل  منذ  عنيفة  مــواجــهــات  ت�سهد  التي  �سنعاء 
يقودها  التي  اجلمهوري  احلر�ض  قــوات  بني  �سهرين 
للثورة  املوؤيدين  القبليني  امل�سلحني  الرئي�ض وبني  جنل 
و�سط  )تعز(  حمافظة  يف  امل�سهد  ويتكرر  ال�سعبية 
قوات  بني  ع�سكرية  مواجهات  فيها  تدور  التي  اليمن 
احلر�ض اجلمهوري وامل�سلحني املوالني للثورة ال�سعبية.

امل�ساعي  اليمنيني على جناح  ويراهن عدد كبري من 
بتوقيع  �سالح  الرئي�ض  اقناع  يف  والدولية  االقليمية 
لتجنيب  لنائبه  �سالحياته  ونقل  اخلليجية  املبادرة 

اليمن flاطر االنزالق نحو حرب اهلية

عقب مناTضدت¬ ل¬ بتجنيب البالO ويالت احلرب

ال�ضاحات يف  العيد   Ωيو يحيون  اليمن  ثوار 

zضن االأحمر }بالكذاب�fi ي�ضف اللواء علي íالرئي�ص �ضال

وع�ضكرية امنية  توترات  و�ضط  الفطر  بعيد  يحتفلون  اليمنيون 

وزير الدفاع ينجو من fiاولة 
اZتيال Ãحاف¶ة ابني

اليمني  الــدفــاع  ــر  وزي جنا 
حممد نا�سر احمد Xهر اليوم 
انــفــجــار عبوة  الــثــالثــاء مــن 
وحدات  بزيارة  قيامه  اثناء 
ع�سكرية من اجلي�ض يف قرية 

الكود Ãحافظة ابني.
وافاد م�سدر ع�سكري »قتل 
جنديان وا�سيب اثنان اخران 

يف انفجار العبوة لدى عبور موكب وزير الدفاع قرب الكود« ، وهي 
قرية عاود اجلي�ض ال�سيطرة عليها قبل يومني.

قتال  اللذين  اجلنديني  ان  اىل  الفتا  الوزير«  جنا  »لقد  وا�ساف 
ينتميان اىل احلر�ض املقرب من قائد املنطقة الع�سكرية اجلنوبية 

الذي كان يرافق الوزير.
وتابع امل�سدر الع�سكري »منلك معلومات مفادها ان القاعدة زرعت 
150 عبوة نا�سفة يف املناطق التي ت�سيطر عليها، وانفجار اليوم قد 

يكون ناجتا من احدى هذه العبوات«.
وكان الوزير يتفقد، يف اول ايام عيد الفطر، وحدات للواءين 201 
مقاتلي  ان  ال�سلطات  التي تقول  ابني  املنت�سرين يف حمافظة  و119 

القاعدة ي�سيطرون على كربى مدنها زجنبار والعديد من قراها.
هذا وقد قتل ع�سرة جنود يف قرية دوف�ض جراء معارك عنيفة 
ليومي االحد واالثنني ، وقتل �سته من عنا�سر تنظيم القاعدة اليوم 
الثالثاء نتيجة ق�سف اجلي�ض ملواقع القاعدة يف زجنبار وقد مت نقل 

جثثهم اإىل م�ست�سفى جعار.
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الع�سكرية  احلـــيـــاة  مـــن  هـــاربـــا 
األقى االأمري  امللكية  ال�سارمة واحلياة 
اأحد  �سباحة  حمام  يف  نف�سه  هــاري 
الهواء  الليلية يف كرواتيا، يف  املالهي 
ــري  االأم وا�ستمتع  Ãالب�سه.  الطلق 
وهو  ويرق�ض  ي�سحك  وXــل  بوقته 
مو�سيقى  اأ�سوات  على  املالب�ض  مبلل 
Xهر  ذلك  وبعد  ميوزيك«،  »الهاو�ض 
مع  اأبي�ض،  ا  قمي�سً يرتدي  وهو  هاري 
الرطب  املبلل  بالقمي�ض  االحتفا® 

حول خ�سره.
�ــســاعــات  اىل  االحـــتـــفـــال  وبــعــد 
�ساعات  يف  هري  االمــري  ر�سد  طويلة 
امللهى  مــن  خــارجــا  االوىل  الــ�ــســبــاح 
 Svetlana الليلي برفقة العار�ستان
.Ana Simovic Gavrilovic و 

االمري هاري يقفز يف حماΩ �ضباحة Ãالب�ض¬
 يف مله≈ ويîرê م™ عار�ضتان

كل عام و�أنتم بخري

كل عام و�أنتم بخري
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املباين اجلديدة
االن�ساءات

امللحقات
الكهربائيات
انابيب املياه

ادارة االبنية

الت�سميم املعماري

ا�ست�سارات 
للمخالفات

 Oموق™ اخباري عربي متجد
عل≈ مدار ال�ضاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

اعالن∂ معنا ي�ضب≤ اخلرب
كل عام و�أنتم بخري

كل عام و�أنتم بخري

خري
م ب

�أنت
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Zربة نيوز خا�ص
نــــــيــــــويــــــور∑ يف  املــــــحــــــجــــــبــــــات  عــــــلــــــ≈  االعـــــــــــتـــــــــــداء    çOــــــــــــــــا ح ــــــــن  م ـــــد  ـــــاه ـــــض ـــــ� م
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�سهرية يف نيوجر�سي

كنافة نابل�سية باجلبنة وال�سمن  البلدي 
ناعمة وخ�سنة ، بقالوة م�سكلة ، وربات بالق�سطة 

، وكافة انواع احللويات ال�سرقية الفاخرة
ا�ستعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�سبات

جديد نابل�ض
 كيك بكل االنواع واالحجام التي  

تطلبونها ملنا�سباتكم ال�سعيدة 

نقبل الفوO �ضتامب

MAIN ST . PATERSON , NJ 07503 1050

Tel : 973-881-8003

Fax : 973-742-5001

www.nablussweets.com وكل عام وانتم بخري   

كل عام و�أنتم بخري



عا�ستها  التي  ال�سعبة  الظروف  كل  رغم  على 
ــراأة  امل خطت  فقد  احلــديــث،  الع�سر  يف  �سعوبنا 
من  الكثري  بجهود  العربية،  النه�سة  ع�سر  منذ 
نهايات  منذ  الرائدات  والن�ساء  رين  qاملتنو الرجال 
ة  qمهم خطوات  اليوم،  وحتى  ع�سر  التا�سع  القرن 
 Ëاحلر ع�سر  من  بذلك  لة  qمنتق رها،  qحتر باجتاه 
الذي كان يعتربها �سيئًا من ممتلكات الرجل، اإىل 
تها ووجوب  qباإن�ساني qالع�سر احلديث الذي بداأ يقر
اعتبارها مواطنًا كامل احلقوق والواجبات، وفردًا 
اأن  يلغي  ال  ذلك  اأن  اإال  املجتمع;  اأفــراد  من  ااًل  qفع
متييزية  جمتمعات  تزال  ال  العربية  املجتمعات 
?ي  وا�سحًا  ذلــك  ويتجلqى  بامتياز،  املـــراأة  �سد 
من  دوؤوبــًا  جهدًا  ويتطلqب  احلياة،  مناحي  جميع 
املراأة ومنا�سريها للنهو�ض بواقعها، والو�سول بها 
الت،  qاملوؤه كامل  اإن�سانًا  بها،  تليق  التي  املكانة  اإىل 

ومواطنًا كامل احلقوق والواجبات.
العربية  ـــدول  ال يف  املــــراأة  واقـــع  يختلف   <  
فاملراأة  منها،  الكثري  يف  ويتqفق  االأمــور،  بع�ض  يف 
العربية تخ�سع يف اأغلب البلدان العربية لقوانني 
االأحوال  قانون  االأخ�ض  وعلى  ها،  qبحق جمحفة 
مع  حياتها،  تفا�سيل  يحكم  ــذي  ال ال�سخ�سية، 
 qمت حني  ففي  واآخــر،  بلد  بني  ب�سيطة  اختالفات 
االأحوال  قانون  مــواد  بع�ض  تطوير  �سنوات  منذ 
ال�سخ�سية التون�سي مل�سلحة املراأة، بقيت املراأة يف 
الرت�سيح  حق  من  حمرومة  العربية  الدول  بع�ض 
�سيارتها  قــيــادة  حــق  مــن  حتى  بــل  واالنــتــخــاب، 

ة. qاخلا�س
ال�سيا�سية  املناحي  يف  املراأة  م�ساركات  وتراوح 
اآخر،  اىل  بلد  من  واالجتماعية  واالقت�سادية 
حفلت  وقــد  ة،  qالعام الن�سب  يف  تتقارب  اأنها  اإال 
املراأة  اأو�ساع  طاولت  باإ�سالحات  املا�سية  ال�سنة 
�سغوط  تاأثري  حتت  نظري.  له  ي�سبق  مل  ب�سكل 
داخلية وخارجية. تعاين املراأة يف flتلف الدول 
ها، وخ�سو�سًا  qالعربية وطاأة قوانني جمحفة بحق
املواد  تتطابق  الذي  ال�سخ�سية  االأحــوال  قانون 
التي حتمل متييزًا �سد املراأة فيه يف اأغلب الدول 
العربية، مع اختالفات طفيفة بني دولة واأخرى.

وت�سطدم املطالب باأي تغيري يف قانون االأحوال 
التغيري  هذا  اأن  هي  جاهزة،  ة  qبحج ال�سخ�سية، 
رغم  على  االإ�ــســالمــيــة،  ال�سريعة  مــع  يتعار�ض 
الع�سر  يف  االإ�سالمية  الدرا�سات  من  العديد  اأن 
حممد  االإمــام  ال�سيخ  فتاوى  من  ــدءًا  ب احلديث، 
عبده يف نهايات القرن التا�سع ع�سر وحتى اليوم، 
ال�سريعة  اأن  لل�سك،  ــااًل  جم يــدع  ال  Ãــا  اأثبتت 

االإ�سالمية لي�ست هي العائق اأمام هذا التغيري.
اإن ما مينع تعديل القانون، هو العقلية الذكورية 
على  ت�سيطر  زالــت  ال  التي  فقط،  البطريركية 

جمتمعاتنا يف جميع مناحيها.
تي حق الأوالدي qجن�سي 

ر النقا�ض  qومن بني املوا�سيع التي ال تزال تت�سد 
واجلدل الن�سوي والقانوين يف الدول العربية، هو 

تها. qحق املراأة يف منح اأوالدها جن�سي
جمهورية  ويف  امليالد،  قبل  الرابع  القرن  ففي 
التطلqع  يف  املراأة  اآمال  انح�سرت  بالتحديد،  اأثينا 
لتثبت  والبيت  الطفل  مينحها  الذي  الرجل  اىل 
وجودها يف املجتمع لكونه الرمز وال�سلطة االأقوى. 
جلمهورية  رًا  qت�سو اأفالطون  و�سع  الزمن،  ذلك  يف 
اأن  فيها  اأراد  الفا�سلة«  »املدينة  اها  qسم� عادلة 
يثور على الطابع »االأثيني«، مناديًا بامل�ساواة بني 

الرجل واملراأة وعدم التمييز بني قدراتهما.
بع�ض  تــزال  ال  العربية،  الــدول  بع�ض  يف  لكن 
وال  جديدة.  »اأثينا«  يف  يع�سن  العربيات  هات  qاالأم
»اأفالطون« ياأخذ بيدها،  زالت املراأة بحاجة اىل 
باإقراره  جهة  من  الد�ستور  حماها  واإن  اإنها،  اإذ 
 qي�سر يــزال  ال  اجلن�سيqة  قــانــون  فــاإن  املــ�ــســاواة، 
للرجل،  التي  تلك  من   qاأقل منزلة  يف  و�سعها  على 
ف برابطة  qبتحويله دماءها اىل ماء عندما يعرت
تها  qجن�سي متنح  اأن  ويحرمها  فقط،  االأبوية  الدم 
الأوالدها ولزوجها، علمًا باأن بع�ض الدول العربية 
اأ�سكال  جميع  على  »الق�ساء  وثيقة  ع  qوق ة  qاملعني
ظ  qحتف اأنه   qاإال  ،1996 �سنة  املــراأة«  �سد  التمييز 
امل?اأة  حق  على   qتن�ض التي   9 الفقرة  على  فيها 

ة لعائلتها. qاإعطاء اجلن�سي
تها  qقد تبدو م�ساألة حق املراأة يف اإعطاء جن�سي
االأهميqة  قليلة  االأوىل،  للوهلة  وبناتها،  الأبنائها 
قيا�سًا اىل الق�سايا االأخرى ذات ال�سلة بامل�ساواة 
االأحوال  والرجل يف احلقوق، كقوانني  املراأة  بني 
التي  امل�سائل  من  وغريها  والعقوبات،  ال�سخ�سية 
يتمحور حولها الن�سال الن�سوي العربي. واحلقيقة 

اأنها ال تقلq اأهميqة عن جميع هذه الق�سايا.. فهي 
�سد  القانوين  التمييز  اأ�سكال  من  �سكاًل  �ض  qتكر
املراأة، مثلها مثل كل �ساأن اآخر، وتتناق�ض مع معظم 
مت�ساوية  حقوقًا  تكفل  التي  العربية  الد�ساتري 
ًا، اأي�سًا، �ساأنها �ساأن كل م�ساألة  qللمراأة والرجل، ن�س
اأخرى. هذا من جهة، ومن?جهة اأخرى، فاإن غياب 
م�سكالت  يولqد  الن�ساء،  اىل  بالن�سبة  احلق،  هذا 
واالأطفال  هات  qاالأم اأمام  لها  ح�سر  ال  اجتماعية 
هنا  ث  qنتحد وال  ة،  qاجلن�سي املختلطة  العائالت  يف 
اأو  اأوروبــيــني  جن  qتزو اللواتي  الفئات  بع�ض  عن 
بل  يذكر،  ــرًا  qتــذم يبدين  ال  واللواتي  اأمريكيني 
اللواتي  الن�ساء  من  االأو�سع  الفئات  عن  ث  qنتحد
اآ�سيوية  اأو  عربية،  ات  qجن�سي من  برجال  جن  qتزو
م�سبقًا،  يدركن  مل  اأو  اأدركــن  �سواء  اأفريقية،  اأو 
تبعات هذا الزواج، ومعظمهن من اأو�ساط فقرية اأو 
طة. وتت�ساعف هذه امل�سكلة يف حاالت وفاة  qمتو�س
ى االأوالد  qالزوج، اأو الطالق، اأو هرب الزوج، ليرتب
ووطنيًا  وعاطفيًا  فكريًا  ?ليه  ينتمون  بلد  يف 
كاملة،  املواطنة  حقوق  فيه  ميلكوا  اأن  دون  من 
ويعاملوا معاملة االأجانب طوال مراحل حياتهم.

ـــدوا  ــون نــاقــ�ــســو احلــقــوق يف بــلــد ول ــن ــواط م
وانتموا  هاتهم  qالأم هم  qحب وه  qاأحب فيه.  وترعرعوا 
ال   qاالأم بــدور  �سلqمنا  واإذا  جوارحهم.  بكل  اإليه 
االأب يف تن�سئة االأجيال، وغر�ض القيم الروحية 
الفكري  تكوينهم   Æسو� يف  ودورهــا  واالأخالقية، 
اأن  مفاده  ما  اىل  ن�سل  واالجتماعي،  والنف�سي 
اًل،  qاأو  qاالأم انتماء  هو  للفرد  احلقيقي  االنتماء 
وبعده تاأتي عوامل االنتماء االأخرى. واإذا اأ�سفنا 
تها  qاىل ذلك اأن حجب حق املراأة يف اإعطاء جن�سي
�سرعي،   Æ qم�سو اأي  ي�ستند اىل  واأبنائها ال  لزوجها 
الن�ساء العربيات، يف طول  ي�سري من ال�سعب على 
املوجبة  االأ�سباب  يدركن  اأن  وعر�سها،  البلدان 
واأبنائهن  وتعري�سهن  عنهن،  احلــق  هــذا  حلج? 
لهذا الكمq من امل�سكالت. وتعمل القوانني املجحفة 
ال  التي  املنحرفة،  والعقلية  املنحازة  والد�ساتري 
على  كاملة،  مواطنية  يف  الن�ساء  بحقوق  تعرتف 
كهن  qوحتر ال�سيا�سية  الن�ساء  م�ساركة  عرقلة 
�سمانات  ويف  لهن  ــة  ــدول ال حماية  يف  ــهــن  qوحــق

اقت�سادية.
ة، تعمل القوانني  qويف مو�سوع اجلندر واجلن�سي
اجلندرية،  الالم�ساواة  تعزيز  على  ب�سراحة 
منحهن  من  بــداًل  ة  qاجلن�سي من  الن�ساء  واإق�ساء 

ع�سوية مت�ساوية يف اأوطانهن.
ة �سيف م�سلqط على عنق جمتمع  qوقانون اجلن�سي
الرجال  بــني  الكاملة  املــ�ــســاواة  د�ستوره  عــي  qيــد
الد�ستور  لكن  والواجبات.  احلقوق  يف  والن�ساء 
نف�سه، ويف مو�سع اآخر، يبدو غري مكرتث اأو منتبه 
ة التي تنفي امل�ساواة بني  qلوجوب تعديل تلك املاد
املراأة  الرجل واملراأة، حينما ال ت�ساوي يف حقوق 
قته  qعها الد�ستور نف�سه، ا�ستنادًا اإىل ما وث qالتي �سر
التي  الدولية  واملواثيق  االإن�سان  حقوق  لوائح 

تنادي بحفظ حقوق املراأة.
 حق ملq ال�سمل

فال  اأ�سا�سي،  اإن�ساين  حق  هو  ال�سمل   qمل وحق   
مطلqقة  وطنها  يف  العي�ض  بني  املــراأة  تخيري  يجوز 
اأما  زوجها.  مع  واالغــرتاب  املهجر  يف  العي�ض  اأو 
ة القائلة باأن مثل هذه الزيجات هي زيجات  qاحلج
ج من اأجل احل�سول  qعنى اأن الرجل يتزوÃ ،بي�ساء
الأن  �ساقطة،  ة  qحج فهي  زوجته،  ة  qجن�سي على 
الزيجات البي�ساء تت�سارك فيها الن�ساء والرجال 
اإن�سانًا  املـــراأة  تعترب  ة  qاحلج هــذه  اأن  كما  معًا. 
هذه  تت�سارك  وبــذلــك  خــداعــه،  ي�سهل  �سعيفًا 
ــراأة  امل يعترب  الــذي  الــذكــوري  التيار  مع  ة  qاحلج
والء  اأن  ذلك  اىل  اأ�سف  العقل.  وناق�سة  قا�سرًا 
ثقافية  ات  qخلفي من  ينبع  الكبار  كــوالء  ال�سغار 
والعالقات  االقــامــة  مكان  لها  qواجتماعية،?اأو
لدولة  �سيكون  الــوالء  اأن  واعتبار  االجتماعية. 
خلفية  من  ينبع  مت�سلqط  ذكوري  اعتبار  هو  االأب 

ة الثقافية، وهذه  qاأن الطفل ينت�سب لالأب يف الهوي
اخللفية غري �سحيحة، فاإن كان الطفل يف اأحيان 
كثرية، يتبع االأب يف الفكر الثقايف، فهذا الأن االأب 
واالأمq يت�ساركان هذا الفكر ويعي�سان معًا يف عائلة 

دة ويف وطن الفكر ذاته. qموح
من  ــوف  اخل اأيــ�ــســًا،  تتqخذ  التي  الــذرائــع  ومــن 
اإ�سافة اىل  وال�سيا�سة..  بالدميوغرافيا  ج  qالتحج
هواج�ض  ب�سلوكها  م  qتتحك الــدول  من  الكثري  اأن 

التوازن الطائفي العددي وغري ذلك من احلجج.
التمييز  اأ�سكال  لكل  الراف�ض  املنطلق  هذا  من 
تي  qجن�سي« حملة  انطلقت  واالأطفال،  املــراأة  �سد 
واإقــــرار  لــالنــ�ــســاف  �سعيًا  والأبــنــائــي«،  يل  حــق 
العربي.  الوطن  والرجال يف  الن�ساء  امل�ساواة بني 
عربية  دول  يف  حملة  �سبغة  املو�سوع  هذا  واأخذ 
املعاناة  حيث  �سورية،  فمن  واحــد،  وقت  يف  ة  qعــد
 ، qاالأم وطن  يف  غرباء  اأطفال  وال�سحية  ة  qم�ستمر
ًا باهتًا على �سكل مر�سوم  qاأعطى حق الذي  ولبنان 
حملة  انطلقت  حيث  االأردن  اإىل  املجاملة،  اإقامة 
املجتمع  اإىل  يل«،  حق  تها  qوجن�سي اأردنــيــة  ــي  qاأم«
من  عــدد  حيث  اخلليج  دول  بع�ض  يف  الــذكــوري 
ون �سوتهم وب�سروط لدعم »جن�سيتي  qاب ي�سم qالكت
مًا  qتقد احلملة  هذه  قت  qوحق والأبنائي«?  يل  حق 
ملمو�سًا يف البحرين والكويت، اأما يف االإمارات فال 
على  باحل�سول  يحلمون  هناك  هات  qاأم اأبناء  يزال 
منذ  فيه  ومــوجــودون  اإليه  ينتمون  بلد  ة  qجن�سي
املعادلة  هذه  من  خرج  املغرب  النور.  اأب�سروا  اأن 
واأن�سف املراأة واالأ�سرة املغربية، حيث اأعطى امللك 
ًا  qحممد ال�ساد�ض يوم 30 متوز )يوليو( 2005، حق
تون�ض  والتحقت  الأبنائها،  تها  qجن�سي Ãنح   qاأم لكل 
باكرًا،  احلق  هذا  اأعطت  قد  كانت  التي  باملغرب 

ولكن ب�سروط ما لبثت اأن �سحبت لت�سبح كاملة.
لها   qتق�سعر حقيقية  ومعاناة  ق�س�ض  ــة  qوثــم
االأبدان. اأم اأحمد )60 �سنة( من �سورية تروي: 
»تزوجت رجاًل م�سريًا واأجنبت منه اإبنني هما من 
برتبيتهما  اهتممت  وفاته  وبعد  دم�سق،  مواليد 
اجلامعات  باإحدى  درا�ستهما  االآن  يتابعان  وهما 
جد،  عن  ـــًا  qاأب �سورية  اأين  رغــم  وعلى  ال�سورية، 
احل�سول  من  االآن  حتى  نا  qيتمك مل   qابني اأن  اإال 
هذه  كل  ملاذا  اأعــرف  ال  ال�سورية.  ة  qاجلن�سي على 
اأمر  �سبيل  يف  دة  qاملعق ــــراءات  واالج العراقيل 

ت به بع�ض الدول العربية. qم�سروع اأقر
منزل:  ــة  qرب الع�سفور،  اأمــل  الكويتية  وتقول 
واأحد  �سهادة ميالد البنتي،  ا�ستخراج  »عانيت يف 
امل�سوؤولني ن�سحني بالطالق ليعامل اأبنائي معاملة 
فرتكته  الر�سد،   qسن� بلوغهم  حتى  الكويتيني، 
مت  qة واجلوازات وقدqوان�سرفت اإىل اإدارة اجلن�سي
م الرجال طلبات  qة لزوجي، مثلما يقد qطلب جن�سي
واأعطونا  الطلب  واأخـــذوا  لزوجاتهم،  ة  qجن�سي

اإي�سااًل وها نحن ننتظر«.
ة  qرب عامًا(،   40( الروؤوف  عبد  غادة  االأردنية 
بيت واأم لثالث بنات وولد، تقول: »اأ�سعر باحلزن 
ملعاملة اأبنائي كالغرباء يف وطني، حيثo ال يقبلون 
يف اجلامعات االأردنية اإال عرب �سفارات البلد الذي 
ي،  qتاأمني �سح لهم  يتوافر  اأبوهم، وال  اإليه  ينتمي 

ناهيك عن متاعب االقامات«.
هكذا اآالف الن�ساء يف العامل العربي اللواتي لو 
األف  رن  qلفك الزواج  قبل  اجلن�سيqة  قوانني  عرفن 

مرة قبل االرتباط باأجنبي.
اإن ق�سية مطالبة املراأة بتعديل قانون اجلن�سيqة 
ر Ãا قاله الكاتب ال�سوري  qها، يذك qلتح�سل على حق
ت�سمل  التي  »العدالة  املاغوط:  حممد  الراحل 
جماهل  يف  ولــو  واحـــدًا،  فــردًا  وت�ستثني  اجلميع 
االأ�سكيمو، هي عدالة راأ�سها الظلم وذيلها االرهاب 
ــوائــد،  امل يــرفــرف عــلــى جميع  ـــذي  ال والـــرخـــاء 
وي�ستثني مائدة واحدة ولو يف اأحقر االأحياء هو 

ه«. qرخاء م�سو
على  املــاأثــورة  بكلمته  املــاغــوط  حكم  لو  مــاذا 
هذا  من  املـــراأة  ي�ستثني  ــذي  ال ة  qاجلن�سي قانون 
�ساع  واإن  الظلم?!.  ب�سيوع  ذلك  ينبئ  اأال  احلق? 
امل�ساكل  حــدثــت  واإن  املــ�ــســاكــل،  ت  qتف�س الظلم 
تفاقمت االأزمات يف جمتمعنا الذي اعتدنا على اأن 

ًا اآمنًا. qيكون م�ستقر
»ويل  جربان  خليل  جربان  قول  يكفي  ال  وهنا 
ة تكÌ فيها املذاهب والطوائف واالأديان«، بل  qالأم
ة ال حترتم حقوق  qيجب اأن ي�ساف اإليه: ويل الأم
الرجال  هوؤالء  اأمثال  فيها  ة  qالأم وويل  مواطناتها 

الذين ال يحرتمون حقوق الن�ساء
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ـــد املـــــــراأة! ـــة �ـــض qـــيـــيـــزي“ âــــــ ــــا زال املـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة م
ة ال –ΩÎ حقوق مواWناتها qاليمن يطل≤ �ضراح الداعية ويل الأم

وجدي Zنيº ويرحل¬ اإ¤ قطر
فجر  اليمنية،  ال�سلطات  اأطلقت 
الداعية  ــراح  ــس � االأربـــعـــاء،  ــوم  ــي ال
غنيم،  ـــدي  وج املــ�ــســري  ــالمــي  ــس االإ�
وزوجــتــه،  هــو  توقيفه  عقب  وذلـــك 
�سنعاء  مطار  يف  املا�سي،  االثنني  يوم 

الدويل.  
اإنــه  غنيم  وجـــدي  ال�سيخ  وقـــال 
القادمة  ال�ساعات  خــالل  �سيتوجه 
اإىل قطر، و�سينتقل منها اإىل ماليزيا 

لالإقامة الدائمة بها.
واأ�ساف غنيم: »ال�سلطات اليمنية، متمثلة يف االأمن القومي، تعاملت معي 

ب�سكل مهني، ومت اإيداعي زوجته يف زنزانة ال ت�سلح لالإقامة االإن�سانية«.
وكان ال�سيخ وجدي غنيم يتمتع باإقامة يف اليمن، وكان يف جولة دعوية 
اإلقاء  Ãاليزيا وال�سني وم�سقط والدوحة، واأثناء عودته اإىل �سنعاء مت 

القب�ض عليه هو وزوجته. 
ي�سار اإىل اأن يا�سر، جنل ال�سيخ و جدي، كان قد ذكر اأن والديه اجتها 
فوجئا  اأنهما  اإال  Xهرا  الثانية  يف  وو�سال  االثنني  �سباح  لليمن  قطر  من 
لدعمك  نظرا  بها  مرحب  غري  �سخ�سية  اأنت  لل�سيخ  تقول  املطار  ب�سلطات 

للثورة اليمنية.
فقد  اإنــه  يا�سر  واأ�ساف  واحتجازهما،  ال�سفر  جــوازي  ب�سحب  وقامت 
واإنه قام  �سيئا،  يعلم عنهما  ال�ساعة 3 ع�سًرا ومل  منذ  بوالديه  االت�سال 

باالت�سال بال�سفري اليمني بالقاهرة اإال اأن االأخري نفي علمه باالأمر.
وقال يا�سر : اإنه بعد ف�سح ال�سلطات اليمنية فى و�سائل االإعالم دفعت 
و�سائل االإعالم اإىل االإعالن عن اعتزام ال�سلطات اليمنية ترحيل والده 

اليوم اإىل قطر.
من  عــدد  فى  م�ستمرة  مــطــاردات  من  يعانى  ال�سيخ  اأن  يا�سر  واأ�ــســاف 
العوا�سم العاملية والعربية ب�سبب انتقاده ل�سيا�سات تلك الدول، ف�سال عن 
�سعوبة عودته اإىل م�سر ب�سبب انه حمكوم عليه غيابيا فى حكم ع�سكرى 
بخم�ض �سنوات فى ق�سية التنظيم الدوىل جلماعة االإخوان امل�سلمني وهو 
االأمر الذى يحول دون عودته اإىل م�سر بالرغم من جناح الثورة امل�سرية 
ال�سيخ  بعودة  للمطالبة  �سخ�ض  املليون  جتاوزت  توقيعات  حملة  واإجراء 

وجدى غنيم اإىل م�سر واإ�سقاط احلكم من عليه. 

Tضبيحة االأ�ضد يحطون رحالهº يف 
باري�ص ويعتدون عل≈ املت¶اهرين 

ومنذ  االأوىل  للمرة 
ال�سورية  الثورة  بــدء 
مــن �سبان  جتــراأ عــدد 
ـــوريـــني وعـــددهـــم  �ـــس
اإمــــراأة  بينهم  ت�سعة 
بال�ستائم  باالعتداء 
والــ�ــســرب املـــربح على 
ــن  ــري ــاه ــظ ــت جتـــمـــع مل
�ساحة  يف  �ـــســـوريـــني 
قــلــب  يف  �ـــســـاتـــلـــيـــه 
الفرن�سية  العا�سمة 

عن  للدفاع  اللجوء  اإىل  والعرب  ال�سوريني  املتظاهرين  دفع  مما  باري�ض 
اأنف�سهم مما اأ�سفر عن موجة من الذعر والهلع يف اأو�ساط الفرن�سيني

 املارين يف مكان وقوع احلدث مما ا�ستدعى التدخل ال�سريع لقوى االأمن 
اأ�سفر عن جرح  الذي  اال�ستباك بني اجلانبني  لفك  و�سلت  التي  الفرن�سي 
عدد من املتظاهرين و املعتدين باإ�سابات خفيفة ولكن ذلك مل مينع و�سول 
عربية  مت�سامنة  ونقل  االأولية  باال�سعافات  قامت  التي  االإ�سعاف  عربات 

ليبية اأ�سيبت بر�سو�ض يف �ساقيها
 االأمن الفرن�سي قام بتوقيف املعتدين الت�سعة وثالثة من املتظاهرين 

ومت ترحيلهم للتحقيق معهم للوقوف عن اأ�سباب وخلفيات احلادث
كان  الذي  باري�ض  يف  ال�سورية  ال�سفارة  اأمن  م�سوؤول  اأن  اأفادت  م�سادر   
ير�سد منذ اأ�سابيع من مقهى قريب االعت�سام اليومي لل�سوريني يف �ساحة 
اأوامرا لبع�ض ال�سوريني املوالني للنظام ال�سوري باالعتداء  اأ�سدر  �ساتليه 

على التظاهرة ال�سلمية امل�ستمره منذ اأ�سابيع  
التي  اجلمعة  يوم  م�ساء  من  ال�سابعة  ال�ساعة  حدود  يف  مت  االعتداء   
املعتدون  قام  حيث  والثبات  ال�سرب  جمعة  ال�سوريون  الثوار  عليها  اأطلق 
ال�سبيحة برفع �سورة لب�سار االأ�سد وترديد �سعار اهلل �سورية ب�سار وب�ض 
ورفع االأ�سابع الو�سطى بعد اأن ف�سلت قوات االأمن الفرن�سي بينهم يف حني 
باللغة  و�سعارات  �سورية وحرية وب�ض  املناوÇ اهلل  ال�سعار  املتظاهرون  رد 
الفرن�سية تدين النظام ال�سوري ورئي�سه وتطالب باإغاثة ال�سعب ال�سوري 

من املجازر التي ترتكب يوميا يف اأرجاء البالد
 امللفت لالنتباه اأن االأمن الفرن�سي ا�سطر الإطالق �سراح �ستة من املعتدين 

الأنهم يحملون يحملون جوازات �سفر ديبلوما�سية �سورية
 امل�ساألة مل تتوقف عند هذا احلد واالنتهاك للقانون واالأمن الفرن�سي 
املتظاهرين  مع  التحقيق  مت  اأن  فبعد  ال�سوري  النظام  منا�سري  جانب  من 
لل�سفارة  تابعتان  �سيارتان  الحقتهم  �سراحهم  واإطالق  الثالثة  املوقوفني 
ق�سم  من  مقربة  على  فرعي  طريق  يف  بهم  اال�ستفراد  مت  حتى  ال�سورية 
ال�سرطة ومت االإعتداء عليهم من قبل قرابة 20 من �سبيحة ال�سفارة مما 
�سامل  ال�سوري  الكردي  والنا�سط  املعار�ض  اأ�سفر عن جروح خطرية طالت 
ح�سن والنا�سط ال�سوري حممد طه مما ا�ستدعى نقلهما اإىل اأقرب م�سفى 
وتدخل االأمن الفرن�سي من جديد ة كما تعر�ست النا�سطة جورجيت علم 

اإىل ر�سو�ض طفيفة



غربة نيوز - خا�ض 

اختلفت احتفاالت الدول العربية بعيد الفطر 
املبارك، وتنوعت من بلد اإىل اآخر، لكن الفرحة 
جميًعا.  بينهم  امل�سرتك  القا�سم  كانت  والبهجة 
 30 الثالثاء  عرب،  يا  اخلري  �سباح  برنامج  ونقل 
اأغ�سط�ض/اآب 2011، تقارير منوعة من عدة دول 
احتفال  طريقة  على  للتعرف  واإ�سالمية،  عربية 
كل دولة بقدوم عيد الفطر املبارك. ور�سد تقرير 
هنادي جابر، مرا�سلة ، مظاهر احتفال امل�سريني 
بالعيد الذي كان له معنى اآخر، فقد ترافق حلول 
العيد هذا العام مع االحتفاالت بالثورة امل�سرية 
جتمعات   ،   ، فرحتني.  امل�سريني  فرحة  لتكون 
بالدكتور  والتقى  املــيــدان،  يف  امل�سري  ال�سباب 
»اأمين نور«، موؤ�س�ض حزب الغد اجلديد، الذي قال 
باأنه  وي�سعر  مبارك،  الأنه بدون  مبارك  العيد  اإن 
اإندوني�سيا،  ويف  احلرية.  بطعم  الأنه  �سعيد  عيد 
العيد  �سالة  امل�سلمون  اأقــام  م�سلمة،  دولــة  اأكــرب 

ليذهبوا بعدها لالحتفال والبهجة.
غزة.. عيد بال بذخ

اأدى  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�ـــســـي  ويف 
الفل�سطينيون �سالة العيد متمنيني اأن يحل عليهم 
االحتالل  من  اأر�سهم  تطهرت  وقد  املقبل  العيد 

لتنعم باحلرية.
العيد يف غزة flتلفة عن  و، بدت احتفاالت 
غري  العيد  فرحة  تكاد  حيث  ال�سابقة;  االأعــوام 
اقت�سادية  اأزمة  املواطنون  يعاين  فيما  Xاهرة، 

انعك�ست اآثارها على جميع �سرائح املجتمع.
بتقنني  بــدوؤوا  االآبــاء  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
وقالت  والرخي�ض،  بالقليل  واالكتفاء  ال�سراء 
لكن  قيمة،  له  كــان  العيد  اإن  ال�سيدات  اإحــدى 
اختلف االأمر االآن ب�سبب غياب اال�ستقرار، اإال اأن 
بع�ض االأطفال حتلوا بامل�سوؤولية وحتملوا اأعباء 
العيد، وتقبلوا الثياب القدمية، و�ساركوا اأهلهم يف 

البيع لك�سب االأموال.
ال�سومال.. جوعى بالعيد

بينما  العيد  عليهم  حل  فقد  ال�سومال،  اأمــا 
 20 منذ  جماعة  اأ�سوء  ال�سومال  جنوب  ي�سهد 
عاًما واأكرب موجة جفاف متر بهم منذ 60 عاًما; 
عر�سة  البالد  �سكان  ن�سف  من   Ìاأكــ بات  حيث 
االأ�سخا�ض،  من  االآالف  ع�سرات  ومات  للمجاعة، 

غالبيتهم العظمى من االأطفال.
�سوريا.. عيد حتت الر�سا�ض

على  flتلًفا  عيًدا  �سهدت  العام  هــذا  �سوريا 
الرئي�ض  لنظام   Çاملــنــاو ال�سعبي  احلــراك  وقــع 
ب�سار االأ�سد، وجاء العيد وال�سعب ال�سوري ي�سهد 
اأو�ساًعا �سيا�سيًة غري م�ستقرةm ومظاهرات مطالبة 

باحلرية.

الدول  يف  االأ�سواق  اأن  الربنامج  تقرير  وذكر 
يف  وا�سًعا  حراًكا  �سهدت  واالإ�سالمية  العربية 

العيد، وازدهرت حركة البيع وال�سراء فيها.
وكانت م�سر وال�سعودية ولبنان و�سوريا وقطر 
واالإمارات والبحرين واالأردن قد اأعلنوا اأن اليوم، 
الثالثاء، هو اأول اأيام عيد الفطر املبارك، بينما 

قالت دول اأخرى اإن االأربعاء هو اأول اأيام العيد.
يف  العيد  مظاهر  من  اليوم  �سباح  حدث  ما  ور، 

الريا�ض حتديًدا.
ال�سعودية.. بهجة وا�سحة

فــقــد اأoقــيــمــت الــ�ــســلــوات يف عــمــوم اجلــوامــع 
العربية  اململكة  مناطق  flتلف  يف  وامل�سليات 
اال�سرتاحات  اإىل  االأ�سر  توجهت  ثم  ال�سعودية، 

واملنازل ال�ستقبال املهنئني بالعيد ال�سعيد.
حت�سريات  مــن  مــقــتــطــفــات  »فــهــد«  وعــر�ــض 
ببع�ض  والتقى  امل�ساء،  يف  قدم  oست� التي  العرو�ض 

االأطفال امل�ساركني يف هذه الفعاليات.
اأجدادهم  جباه  على  ال�سغار  يطبعها  قبالت 
معظم  حال  هي  هذه  قيمة..  عيدية  انتظار  يف 
االجتماعات التي تعقد يف هذه اأثناء �سباح يوم 
االأ�سرة  اأفـــراد  يجتمع  حيث  اململكة;  يف  العيد 
الواحدة عند اأكربهم �سًنا على كتقليد للمجتمع 
العيد  اإفطار  وتناول  التهاين  لتبادل  ال�سعودي، 

الذي ال ي�سبه اأي اإفطار اآخر.
ويتكون االإفطار ال�سعودي من وجبة د�سمة من 
اإن ال�سغار باتوا يعرفون  االأكالت ال�سعبية حتى 

ماذا �سياأكلون يف هذا اليوم.
و�سائل  ت�سهده  الذي  التطور  من  الرغم  وعلى 
على  ي�سرون  ال�سعوديني  بع�ض  فــاإن  االت�سال، 
الدرجة  مــن  ـــارب  االأق Ãقابلة  التهاين  تــبــادل 

االأوىل وجًها لوجه.

فعاليات لل�سباب
وتابع »فهد بن جليد«: »العرو�ض انطلقت منذ 
من  مبا�سرة  العيد  بقدوم  احتفااًل  اليوم  �سباح 

اأمام ق�سر احلكم بالريا�ض«.
اجلنة  ع�سو  العطية،  خالد  املهند�ض  وقــال 
هناك  اإن  الــريــا�ــض،  احتفاالت  يف  التنفيذية 
املواقع  لل�سباب; حيث يبلغ عدد  فعاليات خا�سة 

املخ�س�سة لل�سباب 13 موقًعا.
تقوم   mوحتد اإثــارة  عرو�ض  هناك  اأن  واأ�ساف 
خــارج  مــن  ا�ستقدامها  مت  احــرتافــيــة  ــرق  ف بها 
وهناك  و�سينية،  كينية  ا  عرو�سً تقدم  اململكة 
»كيد  م�سرحية  مــثــل  ن�سائية  مــ�ــســرحــيــات   7

الن�سوان«.
ال�سعبية  العرو�ض  الفعاليات  تلك  وتت�سمن 

وعرو�ض ال�سرك، انتهاء بامل�سرحيات   
اليمن  

تبادل التهاين  وهدوء حذر  
يحتفل اليمنيون هذا العام بعيد الفطر املبارك 
حرب  انـــدالع  مــن  كبريين  وقلق  ــاوف  fl و�سط 
التوترات  وترية  ارتفاع  ب�سبب  البالد  يف  اأهلية 
ومعار�سي  مــوؤيــدي  بــني  والع�سكرية  االأمــنــيــة 
الرئي�ض اليمني علي عبداهلل �سالح الذي دخلت 
االحتجاجات املطالبة برحيله عن احلكم �سهرها 

الثامن.
وي�سهد عدد من املدن واملناطق اليمنية توترا 
عنيفة  مــواجــهــات  تـــدور  حيث  كــبــريا  ع�سكريا 
�سالح  للرئي�ض  التابعة  الع�سكرية  القوات  بني 
يف  ال�سعبية  للثورة  املوؤيدين  القبليني  وامل�سلحني 
وحمافظة  �سنعاء  بالعا�سمة  املحيطة  املناطق 

)تعز( و�سط اليمن.
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ال�ساعه  يعني  قال  املبكر  الزواج  يف  راأيك  و�ض  له  قالو  حم�س�ض 
كم 

االهل  �سفط  قال  لي�ض  �سالوه  جماري  �سيارة  ورى  يرك�ض  �سر�سور 
وراح 

كمبيوتر  ماو�ض  يكون  امل�ستقبل  يف  طموحه  فار  فيه 
مرهم  له  جاب  راح  ال�سارع  يف  مطب  �ساف  واحد 

 : الطالب  ا�سيا  جنوب  يف  القرد  يعي�ض  لطالبه:  قال  ا�ستاذ  مرة 
يعي�ض يعي�ض يعي�ض 

اجنبي  العب  لي�ض?  �سر�سور  معهم  كان  للنمل  قدم  كره  فريق  يف 
بالنعال  م�سروب  باجلدار  مرفوع  ال�سر�سور  اعراب  هو  ما 

رفع  القيا�سى  الرقم  اجلري  فى  القيا�سى  الرقم  �سرب  واحد  مرة 
عليه ق�سيه 

يدخل  اللى  اأبــوه  يلعن  قال:  كهربائى  خالط  من  طلع  �سر�سور 
مالهى مرة ثانية 

العامود  يف  خ�ض  لبنت  غمز  احول  واحد  يف 
الواجب  حتل   ? لي�ض  بطنها  على  منبطحة  منلة 

يقلب  عل�سان  ليه  ملعقه  ومعه  االمتحان  قاعة  دخل  واحد  فيه 
بها اأفكاره 

اأح�سن  قال  حفرة  فى  وقع  نف�سه  بيكره  واحد  مرة 

ا�ضحك مع غربة نيوز  ....

¢UساUQh Qساüحh اعة›h ä’اØم«.. �حتÓس�E’� ⁄ا©d� ‘ ~ي©d�

ر�ضائل العيد بدون مبار∑ 
وجمال ون¶يف وال�ضريف

الفطر  بعيد  التهنئة  امل�سريون  فيها  يتبادل  للمحمول  ر�سائل  انت�سرت 
ليكون  الفا�سد  نظامه  رموز  ومعظم  املخلوع  الرئي�ض  بدون  عيد  اأول  وهو 

العيد ال�سنة دي بطعم الثورة ومن هذه الر�سائل. 
م�سدق  م�ض  ولو  �سعيد  بقي  العيد  مبارك  عيد  مفي�ض  النهاردة  من 

روح طره الند وكل كعك مع منتخب الفا�سدين.
جنان  عيد   .. مبارك  غري  من  مبارك  العيد  �سنة   30 من  مرة  الأول 
بدون  �سعداء  ونعي�ض   .. جمال  غري  من  حــالل  عيد   .. �سوزان  غري  من 
غري  من  خفيف  اأكــل  ناأكل   .. عز  احمد  غري  من  ووز  بط  ناأكل   .. عالء 
نظيف .. ن�سرب اللي نحبه من امل�ساريب من غري غايل وال حبيب .. كل 

�سنة وانتم طيبني.
الظلم  من  اتطهرت  وبلدنا   .. االأعياد  كل  غري  دي  ال�سنة  العيد 

والف�ساد .. م�سر احلي من غري مبارك و�سوزان واالأوالد.
 .. هيه  اللي  بالطلبات  وتطالب   .. مليونية  يف  ت�سارك  ما  قبل 
كل   .. ديه  الكلمة  مني  ت�سمع  انك   .. ليه  �سغرية  حاجة  منك  حمتاج 

�سنة واأنت طيب ويف قلبي وعنيه.
ال�سعب يريد .. كعك العيد .. من عندكم هدية .. وكل �سنة وانتم 

طيبني.
من  العيدية   .. يريد  ال�سعب  بنهتف  وكلنا   .. العيد  ع  يومني  فا�سل 
واأنت  �سنة  كل  نقولك  مليونية  يف  نخرج  ع�سان   .. اجلديد  البنكنوت 

طيب وعيدك �سعيد.
 .. هدية  منك  تكون  اإنها  واالأحلى   .. العيدية  العيد  فى  ما  احلى 
نهتف ونقولك   .. .. فيها قلبي وروحي وعنية  واال ها جنيللك Ãليونية 

عيدك �سعيد. 
اللطيفة  العادية  الر�سائل  من  اأخــري  جمموعة  الر�سائل  �سمت  كما 

والرومان�سية منها
ونذكركم   .. ال�سعيد  بالعيد  نهنئكم   .. الر�سالة  م�ستلم  عزيزي 

Ãوعد ا�ستحمامكم ال�سنوي.
 .. العيد  كعك  عاملني   .. �سروري  حمتاجينك   .. تزورنا  ممكن 

وماعندنا�ض �سكر .. عيد �سعيد.
 .. وقلبي  روحــي   .. عيدية  تعتربها  ياريت   .. هدية  لك  اقــدم 

وباقة ورد .. وبو�سة علي احلي خد .. كل �سنة واأنت طيب.
عيد. لكل  ال�سعادة  اأنت  بقول  لكني  �سعيد  عيد  بقول  م�ض 

�سوت  ده  ر�سالة  جاتلك  يقولك  موبايلك  �سوت  ده  �سان  تفتكر  ما 
قلبي بيقولك كل �سنة وانت طيب.

عزبة   123456789000000000 ح�ساب  على  العيديه  اأ�ستقبل 
النخل .. م�ض هاقبل اقل من خم�سني بلحة.

عيد �سعيد .. �سحة حديد .. عمر مديد .. فلو�ض تبديد .. ق�سط 
ت�سديد .. يهود ت�سريد .. مراتب تنجيد

مطلوب مربيه/مدبره منزل 
للعمل يف نورفولك 
يف و اليه فريجينيا

 ي�ضرتط ان تتحدث اللغة العربية و ان تكون 
لديها خربة برتبية االطفال . مرتب مغر 

لل�ضخ�ص املنا�ضب .
 لال�ضتعالم الرجاء االت�ضال عل الرقم

 6415-609-978 

Oحكمة ونكتة العد
fi�ض�ص وقف يف نقطة تفتي�ص قال للع�ضكري عبي بع�ضرة

ابذل ل�ضديق∂ Oم∂ ومال∂
ÍZ ال�ضدي≤ نذالة



�سالح اأحمد من لندن

ي�سهد امل�سرح ال�سيا�سي – الع�سكري الليبي 
�سنة   42 دام  ف�سل  على  ال�ستار  اإ�سدال  االآن 
ويتهياأ الآخر �سيبداأ مرجتال اإىل حني انتظام 
هذه  ويف  منتخبة.  حكومة  يد  على  وقعه 
يحددان  عامالن  ثمة  االنتقالية  املرحلة 
م�ستقبل البالد، االأول الوفاق القبلي والثاين 

االتفاق على االأ�سماء املر�سحة للقيادة.
قــبــل فجر  لــيــبــيــا  مــرحــلــة حــرجــة يف 

احلرية
التي  املتعددة  القبائل  جتد  طرابل�ض: 
يتاألف منها املجتمع الليبي نف�سها اأمام مهمة 
هائلة مع �سقوط نظام العقيد القذايف تتمثل 
يف �سرورة حتالفها من اأجل النهو�ض حمددا 

بالبالد بعد خرابها.
ميثاق  على  وقعت  قد  قبيلة   61 وكانت 
يدعو  املا�سي  ني�سان   / ابريل  يف  م�سرتك 
العقيد اإىل التنحي من اأجل ت�سكيل حكومة 

وحدة وطنية.
ي�سبح  عنه،  رغما  هذا  حدث  وقد  واالآن 
التحالف  ذلك  يبقى  اأن  هو  الكبري  التحدي 
بها �سمنا  األقى  التي  لتاأدية مهمته  متما�سكا 

على عاتقه قبل اأربعة اأ�سهر.
الوطني  »املجل�ض  �سهد  فقد  وبالطبع 
ل من 33 ع�سوا ميثلون  qاالنتقايل« الذي ت�سك
متثل  عنيفا  زلـــزاال  ومدنها  ليبيا  اأقــالــيــم 
وزير  يون�ض  الفتاح  عبد  اللواء  اغتيال  يف 
القذايف  عن  ان�سق  الذي  ال�سابق  الداخلية 

و�سار رئي�سا لهيئة اأركان الثوار.

واأدت هذه احلادثة اإىل حل جلنة املجل�ض 
�ست�سكل جمل�ض وزراء  التي كانت  التنفيذية 
انتقايل ي�سرف على االأمور اإىل حني اإجراء 
غ�سون  يف  حرة  دميقراطية  انتخابات  اأول 

20 �سهرا.
وي�سيف اإىل مواجع املجل�ض االنتقايل اأنه 
متنازع اأي�سا بني اأع�ساء ال يزالون يف بنغازي 

بينما ا�ستقر اآخرون يف طرابل�ض.
ولكن، برغم الت�سدع يف القيادة ال�سيا�سية 
يف  ت�سهدها  البالد  Xلت  التي  والع�سكرية 
اأ�سماء بارزة وتنتمي  االآونة االأخرية، فثمة 
معظمهما  على  ويتفق  كــبــرية.  قبائل  اإىل 
»تاميز«  ل�سحيفة  وفقا  الغربيون،  املراقبون 
�سيتولون  اأ�سحابها  اأن  على  الربيطانية، 

ال�سلطة يف املرحلة املقبلة. وهوؤالء هم:
* م�سطفى عبد اجلليل

رئي�ض املجل�ض االنتقايل الذي كان قا�سيا 
و�سغل من�سب وزير العدل قبل ان�سقاقه اإىل 
�سفوف الثوار بعيد اندالع الثورة يف فرباير 
/ �سباط املا�سي. وقال وقتها اإنه يغريq والءه 
بها  ينهال  التي  احلديدية  القب�سة  ب�سبب 
وعلى  معار�سيه  على  القذايف  العقيد  نطام 
االأ�سا�سية  باحلريات  املطالبني  ــثــوار(  )ال
والتغيري. يجد احرتاما وا�سع النطاق ب�سبب 
قبل  حتى  ال�سعب  اإىل  املــنــحــازة  مــواقــفــه 

ان�سقاقه.
* حممود جربيل

ويعرتف  التنفيذية  املجل�ض  جلنة  رئي�ض 
باعتباره  الــعــامل  يف  وا�ــســع  نــطــاق  على  بــه 
املاج�ستري  �سهادتي  حاز  الـــوزراء«.  »رئي�ض 

)1980( والدكتوراه )1984( يف التخطيط 
 ،Æبيت�سبري جــامــعــة  مـــن  ــرتاتــيــجــي  اال�ــس

بن�سلفانيا، االأمريكية.
برامج  من  العديد  واإدارة  تنظيم  وتوىل 
عدد  يف  العليا  االإدارة  لقيادات  التدريب 
كبري من الدول العربية. كان رئي�سا للمجل�ض 
حكومة  يف  االقت�سادية  للتنمية  القومي 
اقت�ساد  لتحرير  خالله  من  و�سعى  القذايف 

البالد عرب تعزيز �ساعد القطاع اخلا�ض.
* عبداحلفيظ غوقة

والناطق  االنتقايل  املجل�ض  رئي�ض  نائب 
الر�سمي بل�سانه، ونقيب املحامني الليبيني يف 
ال�سيا�سي  جنل  وهو  العرب.  املحامني  احتاد 
غوقة  الــقــادر  عبد  الليبي  والدبلوما�سي 
ا�ستهر  العام.  العربي  القومي  املوؤمتر  اأمــني 
بن�ساطه الدوؤوب يف جمال الدفاع عن حقوق 

االإن�سان.
* عمر احلريري

رئي�ض جلنة ال�سوؤون الع�سكرية يف املجل�ض 
الذين  ال�سباط  زمــرة  من  كــان  االنتقايل. 
لكنه   ،1969 يف  العقيد  انقالب  يف  �ساركوا 
حاول االنقالب على العقيد نف�سه يف ما بعد. 
ثم  �سنة   15 بال�سجن  عليه  حكم  فقد  ولذا 

و�سع قيد االإقامة املنزلية.
رئي�سيا  االنتقايل  املجل�ض  حكم  و�سيعتمد 
على دعم الثوار املدججني بال�سالح الثقيل. 
ا�ستعادة  املجل�ض  بو�سع  اإن كان  ما  عرف  oي وال 
بت�سليمه.  لوعدهم  تبعا  منهم  ال�سالح  هذا 
قياداتهم  كانت  اإن  ما  اأي�سا  يعرف  ال  كما 
يف  حكومية  Ãنا�سب  »مكافاأتها«  �ستنتظر 

احلكومة اجلديدة.
بنوع  تتمتع  ال  التالية  االأ�سماء  اأن  ورغم 
ال�سند القبلي املتاح لالأنف ذكرها، فهي لي�ست 

بدون وزن ي�سندها، وهي كما يلي:
* مهدي احلراتي

حترير  ـــواء  »ل قــائــد  اآيــرلــنــدي   – ليبي 
جهتي  من  العا�سمة  هاجم  الذي  طرابل�ض« 
االأعمال  يف  نا�سطا  كــان  واجلــنــوب.  الغرب 
ا�ستغل  التي  اآيرلندا  يف  االإ�سالمية  اخلريية 
Xل  العربية.  اللغة  بتدري�ض  اأي�سا  فيها 
اأ�سرته  مع  �سنة   20 منذ  ايرلندا  يف  يعي�ض 

املوؤلفة من زوجته واأطفالهما االأربعة.
املا�سي  فــربايــر  يف  ليبيا  اىل  عــاد  لكنه 
االآن  يــنــوي  ــوار.  ــث ال �سفوف  يف  لينخرط 

العي�ض نهائيا يف بالده االأ�سلية.
* عبد احلكيم بلحاج

املوايل  الع�سكري  طرابل�ض  جمل�ض  قائد 
»اجلماعة  قبل  مــن  ــاد  ق اإ�ــســالمــي  لــلــثــوار. 
يف  فة  qامل�سن املقاتلة«  االإ�سالمية  الليبية 
وجه  على  املــتــحــدة  والـــواليـــات    - الــغــرب 

اخل�سو�ض - �سمن التنظيمات االإرهابية.
هذه  ــاإن  ف »ويكيبيديا«  ملو�سوعة  وتبعا 
ال�سلفية  فــكــر  حتــمــل  م�سلحة  جــمــاعــة 
الليبيني  ال�سباب  من  عدد  اأن�ساأها  اجلهادية 
ــة –  ــي ــان ــوا يف احلــــرب االأفــغ ــارك ــس الــــذي �

ال�سوفيتية.
* خليفة بلقا�سم حفرت

كان �سابطا يف جي�ض القذايف اإىل اأن ترباأ 
ان�سق  الت�سادية.  حربه  يف  االأخري  هذا  منه 
اإىل جانب املعار�سة و�سكل »اجلي�ض الوطني«، 
قبل  اأمــريكــا،  فريجينيا،  يف  فــرتة  عا�ض  ثم 

عودته وان�سمامه اىل �سفوف الثوار.
رف عن حفرت، املنتمي لقبيلة الفرجان  oع
على  ال�سر�ض  �سراعه  البالد(  �سرق  )�سمال 
الفتاح  عبد  القتيل  اللواء  مع  الثوار  قيادة 
املعتربة  العبيدات  قبيلة  مــن  وهــو  يون�ض 

االأكرب يف بنغازي.
اأنه  اعتقاد  فثمة  متعددة  مل�سادر  وتبعا 
»�سي  االأمريكية  اال�ستخبارات  لوكالة  عميل 
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عبداهلل اآل هي�سه
عادت ق�سية االأهلة وروؤيتها من جديد يف 
والفعاليات  املنا�سبات  حتديد  حول  �سراعها 
االأوىل  للمرة  لكن  عليه،  املعتمدة  الدينية 
يقع ال�سراع يف قدرة العني املجردة على روؤية 
»الهالل«، يف وقت عجزت فيه املرا�سد الفلكية 
مما  ال�سعودية،  املناطق  غالبية  يف  حتديده 
جعل املجتمع ال�سعودي ينتظر الراأي الر�سمي 

بذلك.
يف  وروؤيتها  االأهلة  ق�سية  اأن  يبدو  اأبها: 
الفلكية  املناXري  حتى  تلغيها  لن  ال�سعودية 
مادامت  احلديثة،  التكنولوجية  واالأجهزة 
هي  ــت  زال ال  تقليدية  ــردة  جم عــني  هنالك 
اأ�سا�ض العمل على الروؤية من عدمها، اإ�سافة 
االإمتام  رحالت  منطلق  »�سدير«  مدينة  اإىل 

والتب�سري بالعيد ورم�سان.
التقنية  بني  ال�سراع  ت�سل�سالت  اإىل  عودة 
والتقليدية، فما بني تنبوؤات املرا�سد الفلكية 
ال�سحراء  لرمال  املفرت�سة  املجردة  والعني 
تعد  التي  الق�سية  هــي  كانت  املـــدن،  خــارج 
باملرا�سد  االأهلة  روؤيــة  اعتماد  منذ  االأوىل 
اأن  قبل   ،2008 العام  يف  احلديثة  واالأدوات 
االأعني  عرب  االأهلة  حتديد  يف  �سراعا  تكون 

املجردة ال املدرعة.
ــوات االإعـــالم  ــن الــ�ــســعــوديــون اأ�ــســعــلــوا ق
من  فرغت  التي  املجال�ض  حتى  بل  اجلديد، 
�سالة العيد لتناق�ض هل اليوم )الثالثاء( هو 
اأول يوم للعيد? اأم اأنه متمم للثالثني من �سهر 

رم�سان?
العيد،  ليلة  الفلكيني  من  ا�ستعل  ال�سراع   
الفلكية  املرا�سد  روؤية  ا�ستحالة  اأكدوا  حيث 
العني  قدرة  عن  مت�سائلني  »الق�سية«،  للهالل 
املجردة على مالحظة ذلك وهي التي اأعلنت 
عتبة  على  رمــ�ــســان  وتــوقــف  العيد  دخـــول 

التا�سع والع�سرين.
جاء  ال�سعودي  امللكي  الر�سمي  االإعـــالن 
الذي  القرى«  »اأم   Ëتقو �سيغة  مع  متوافقا 

حتديد  يف  وقطاعاتها  ال�سعودية  تعتمده 
ــوقــت. وهــو االأمـــر الذي  Xــروف الــزمــن وال
منذ  املتواجدين  الفلكيني  مــن  العديد  راآه 
االأخــرية  الــوداع  ليلة  م�ساء  من  مبكر  وقــت 
 Ëللتقو ل�سيقا  كان  اأنه  ال�سعودي  لرم�سان 
يف وقت تعتمد »ال�سريعة االإ�سالمية« الهالل 
كتوقيت لدخول االأ�سهر واالأيام التي تتجلى 
اأهميته ح�سرا خالل موا�سم دخول العيدين 

االإ�سالميني ورم�سان ومو�سم احلج. 
يف مو�سم الهجرة نحو التقنيات احلديثة، 
الدينية  ال�سمة  ذوي  ال�سعوديون  يــزال  ال 
اجلدل  حيال  ومكذب  م�سدق  بني  املحافظة، 
بني العلم والتقليدية، باحثني عن راأي ر�سمي 
عليا  جهات  اأو  االأعــلــى  الق�ساء  جمل�ض  من 
اأ�سكال اجلدل يف تعيني  بالدولة، لي�ستت كل 
الت�ساوؤالت  كل  ي�ستت  ر�سمي  راأي  اآخر  هالل 
مرجعية  املجتمع  فيها  يجهل  ق�سية  ب�ساأن 

امل�سئولية له.
»الهالل« املب�سر، وفق اآراء ذوي الفلك كان 
وغريها  املــجــردة  االأعـــني  اأويل  على  ع�سيا 
حيث  روؤيته،  التقنيات  بقوة  امل�ستعينني  من 
اأو�سحوا اأن كل و�سائلهم خالل رحلة ترائيهم 
للهالل من مناطق عدة بال�سعودية; مل ت�سفع 
ال�سماء  واأن  خ�سو�سا  له  روؤية  اإىل  للو�سول 

كانت مهياأة للروؤية دون معكرات ل�سفوه.
الذي  ــزهــراين  ال علي  لـــراأي  ووفــقــا  لكن 
على  املرابطني  الفلكيني  كوكبة  �سمن  كــان 
)غرب  الطائف  Ãدينة  الهدا  جبال  »�سفا« 
ـــ«اإيــالف«  ل حديث  �سفي  قــال  ال�سعودية( 
التا�سع  م�ساء  يف  رحلتهم  خــالل  اجلميع  اأن 
االأمل  فقدوا  اآب/اأغ�سط�ض  من  والع�سرين 
»نظرا  احلديثة،  اأجهزتهم  عــرب  بــالــروؤيــة 
من   Ìباأك ال�سم�ض  غروب  قبل  القمر  لغروب 

ثالث دقائق«.
يف  الفلكي  الفريق  اأن  الزهراين  واأ�ساف 
Ãا  عــودتــه،  رحلة  خــالل  تفاجاأ  الطائف 
يعلنه الديوان امللكي اأن يوم الثالثني من اآب/
اأغ�سط�ض هو االأول من اأيام عيد الفطر، وهو 
ما جعل فريقه الفلكي ي�سكك يف قدرة فريق 
الثالثة  و�سهدائها  ال�سحراوية  »�ــســديــر« 
املعتمدة �سهادتهم، معلال ذلك بـ«غروب القمر 
من  الو�سطى  باملنطقة  ال�سم�ض  غــروب  قبل 

اململكة باأكÌ من �ستة دقائق«.
اأن  حول  اأ�سيع  ما  على  الزهراين  و�سادق 
كوكب »زحل« كان يف و�سع ي�سمح للعديد من 
غروب  قبيل  خ�سو�سا  روؤيته  اململكة  �سكان 

ال�سم�ض يف م�ساء التا�سع والع�سرين.
جالت  »ال�سنة«،  ال�سعوديني  من  البع�ض 

ال�سعوديني  مرافقة  متنيات  كثريا  لديهم 
االأربعاء  اليوم  �سيحتفلون  الذين  »ال�سيعة«، 
الثالثني من  اأمتوا  اأن  بعد  اأيام عيدهم  باأول 

�سهر رم�سان يف عادة دينية لهم.
العالمة  يــعــد  الــــذي  ـــالل«  ـــه »ال قــ�ــســيــة 
ال�سرعية العتماد دخول ال�سهر يف االأحداث 
حامال  الـــعـــام  ـــذا  ه يف  ـــاء  ج االإ�ــســالمــيــة، 
»�سيناريو« اآخر يف ق�سية انتقا�ض �سهر رم�سان 
يوم  �سيحمل  حيث  العيد،  دخول  وا�ستعجال 
اأيلول/�سبتمرب  من  اخلام�ض  القادم  االأحــد 
اإعالن عودة موXفي الدولة من اإجازاتهم، يف 
اأثناء �سريان روح من التفاوؤل بينهم بتمديد 
تعارف عليه ال�سعوديني كثريا خ�سو�سا حني 

تناق�ض اأيام اأعيادهم عن املعتاد.
للمنا�سبات  واالعــتــمــاد  الــروؤيــة  بلبلة 
ال�سعودية، تتبعها معها  الدينية خ�سو�سا يف 
والعربي  اخلليجي  حميطها  يف  ــدة  ع دول 
كذلك، رغم انف�سال مرجعيتها ال�سرعية تبعا 
وتظل  حــدة،  على  دولــة  كل  داخــل  للمذهب 
يف  االأ�سا�ض  هي  لالأهلة  ال�سعودية  الــروؤيــة 
خ�سو�سا  الدينية  الفعاليات  غالبية  حتديد 

يف مو�سم احلج.
ال�سعودية �سبق لها يف العام 1996 الرتاجع 
ال�سهر  وهو  احلجة  ذي  �سهر  عن  اإعالنها  عن 
احلج،  ومو�سم  االأ�سحى  عيد  يحوي  ــذي  ال
الثامن  اخلمي�ض  اأن  البداية  يف  اأعلنت  حيث 
ع�سر ني�سان/ اأبريل 1996 هو اأول اأيام �سهر 
اخلطاأ  اأدركــت  التايل  اليوم  ويف  احلجة،  ذي 
اأبريل  من  ع�سر  التا�سع  اجلمعة  اأن  واأعلنت 

هو اأول اأيام �سهر ذي احلجة.
الالفت ذكره هنا يف Xل تعددية اأيام عيد 
اأعلنته  ما  هو  االإ�سالمية،  الدول  بني  الفطر 
منظمة املوؤمتر االإ�سالمي حيث اأعلنت ت�سنيع 
العام  يف  وذلك  االإ�سالمي«   ال�سناعي  »القمر 
اخلا�سة  االأهــلــة  ر�سد  لــه  واملــحــدد   2005
بال�سهور، اإال اأن القرار وامل�سروع اختفى متاما 

بعد ذلك العام حتى االآن.

�ضوريا: من™ م�ضيل 
cيلو ولوDي ح�ضني وفايز 

�ضارة من ال�ضفر

 - غربة نيوز - خا�ض
من  ثالثة  ال�سورية  ال�سلطات  منعت 
الدميقراطية  الوطنية  ال�سخ�سيات 
ح�سني  ولوؤي  كيلو  م�سيل  اال�ساتذة  وهم 
وفايز �سارة من ال�سفر، وذلك ح�سب بيان 

�سحفي وردنا  ) لغربة نيوز.
وقال املكتب التنفيذي لهيئة التن�سيق 
يف  الدميقراطي  الوطني  التغيري  لقوى 
لقوى  التن�سيق  هيئة  »تــديــن  �ــســوريــا: 
�سوريا  يف  الدميقراطي  الوطني  التغيري 
قيام ال�سلطات ال�سورية Ãنع �سفر ثالثة 
الدميقراطية  الوطنية  ال�سخ�سيات  من 
يف �سوريا وهم اال�ساتذة م�سيل كيلو ولوؤي 
ح�سني وفايز �سارة ع�سو املكتب التنفيذي 
معرب  ــرب  ع بـــرا  توجههم  ـــان  اب للهيئة 
ابالغهم  مت  حيث  لبنان،  اىل  اجلديدة 
على  اخطار  وجود  بحجة  �سفرهم  Ãنع 

حياتهم يف لبنان.«
وا�ساف البيان: »اننا يف هيئة التن�سيق 
اذ  الدميقراطي،  الوطني  التغيري  لقوى 
ندين هذه اخلطوة باعتبارها خطوة غري 
قانونية، والمنطقية، وهي التن�سجم مع 
اننا  واال�ــســالح.  ال�سفافية  عن  كالم  اأي 
هذه  عــن  التوقف  اىل  ال�سلطات  ندعو 
والتي  القانون،  عن  اخلارجة  املمار�سات 
ال�سوري  ىللد�ستور  فا�سحا  خرقًا  ت�سكل 

ول�سرعة حقوق االن�سان.«
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امريcي  من  ZــاÂ:زواجــي  عال 
بوWني.. اTضعر  ال  معنا√  لي�ص 
قناعتي ــن  م Tــضــيء  واجلــــراأة 

!! zـــال ـــرج ـــربوÊ �ــضــايــر –ــب ال ـــدي:zخ ـــري ــاΩ ب ــض ــو� ــة ل ــدي ــم نــ�ــضــال االح

العن�ضر الن�ضائي حيلة الدراما اخلليجية جلذب امل�ضاهدينحليمة بولند ت�ضف Tضباب ال�ضعوOية بـfiz�ض�ضني وم�ضاWيلz..ثº تنفي وتبكي

  يف مقابلة مع املمثلة امل�سرية عال غاÂ ملجلة نادين نفت 
ان يكون ما تردد من ا�ساعات على ان عدم نزولها اىل ال�سارع 
اجلن�سية  يحمل  زوجها  ان  اىل  �سببه  يعود  يناير  ثــورة  يف 
اجلن�سية  يحمل  ب�سخ�ض  زواجــي   »: عال  وقالت  االمريكية 
االمريكية لي�ض معناه انني ال ا�سعر بوطني ولكن مل انزل اىل 

ال�سارع النني كنت يف حالة عدم االتزان ».
اال  اقدم  ال   »: قالت  ال�سينما  يف  اجلريئة  االدوار  عن  اما 
بكل  ال�سخ�سية  اج�سد  ان  واحـــاول  به  اقتنع  الــذي  ــدور  ال
البع�ض  يراه  وما  للم�ساهدين  مقنعة  تكون  حتى  حذافريها 

جراأة هو �سيء عادي يف قناعاتي ال�سخ�سية«.

اتـــنـــاقـــل مــ�ــســتــخــدمــو مــوقــع 
و�سفوها  فيديو  مقاطع  »تويرت« 
الكويتية  لالعالمية  بالف�سيحة 
حليمة بولند، و�سفت فيها ال�سباب 
ح�سب  بـ«امل�ساطيل«،  ال�سعوديني 
يف  ــي.اأي«  ــو.ب »ي وكالة  ذكــرت  ما 

تقرير لها من الريا�ض.
 MBC جمـــمـــوعـــة  وكــــانــــت 
فيها  تــعــمــل  ــي  ــت ال ــعــوديــة،  ــ�ــس ال
ال�سيطرة  حاولت  بولند،  حليمة 
التي  املقاطع  وحذف  الو�سع  على 
ان  اال  اليوتيوب،  على  رفعها  مت 
مرة  املقاطع  يرفعون  الكثريين 
ب�سكل  تــداولــهــا  بجانب  اخـــرى، 
بريي.  البالك  اجهزة  على  وا�سع 

برنامج  كوالي�ض  املقاطع  واXهرت 
مت  ـــذي  ال حــلــيــمــة«،  »م�سل�سالت 
قناة  على  املا�سي  الــعــام  عر�سه 
ادارة  تــ�ــســدر  ان  قــبــل   MBC

القناة قرارا بايقافه.
احللقة  ــض  ــ� ــي ــوال ك وكــ�ــســفــت 
ا�ـــســـتـــهـــزاء بـــولـــنـــد بــالــ�ــســبــاب 
و�سفتهم  عــنــدمــا  الــ�ــســعــوديــني، 
بعد  قــالــت  حيث  بـــ«املــ�ــســاطــيــل«، 
ـــعـــودي يــدعــى  ـــال مــــن �ـــس اتـــ�ـــس
امل�ساعدة،  منها  طلب  عــبــداهلل، 
�سائلة  الربنامج،  يف  خ�سر  ولكنه 
بال�سعودي  راأيــك  »ا�ــض  الكنرتول 
تــه? يــ�ــســتــاهــل.. ال  qــي خــ�ــســر ــل ال
عنجد  هامل�ساطيل،  �سو  وبعدين 

حتولون  ما  �سباب  هيك  �سعوديني، 
يل اهلل يخليك«.

ـــول الــوقــت  ــت »انــــا ط ــاف ــس وا�
خايفة  قلبي  على  ــدي  ي حــاطــة 

يقول �سي كلمة«.
امل�ساركني  ان  بــولــنــد  ــت  ــال وق
بتح�سوه  و«اللي  مزاجها،  خربوا 
ما له خلق وال ناË وال بدو ميوت 
خلو ميوت بعدين ملا يحيى.. ق�سما 
على  مــزاجــي  يل  خــربــوا  بـــاهلل 
الربوغرام«. وحتدثت عن خوفها 
قالت  الــذي  ال�سعودي  املت�سل  من 
انه رÃا م�سطول او حم�س�ض، على 
رم�سان  »ب�ض  مت�سائلة  قولها،  حد 
وبرم�سان?«،  بعد  وحيح�س�ض  وال 
ات�سالني  اول  بــجــعــل  مــطــالــبــة 

ميدحانها على الهواء.

ومطلعة  موثوقة  م�سادر  ومــن  علمنا 
جدًا ان االعالمية رابعة الزيات بداأت يف 
ت�سجيل حلقات جديدة من برناجمها الذي 
�سبق وعر�ست بع�ض حلقاته قناة اجلديد 

قبل �سهر رم�سان وحمققًا جناحًا ملفتًا.
ن�سال  االعـــالمـــيـــة  ان  عــلــمــنــا  وقــــد 
حلقاته،  اإحــدى  �سيفة  حلت  االحمدية 
ال�سبان  ـــد  اأح دخـــل  احلــــوار  �ــســيــاق  ويف 
ال�سخ�سيات  من  جمموعة  ليقلد  املوهبني 
بريدي  و�سام  يقلد  كان  وبينما  املعروفة. 
ن�سال قائلة:«خربوين �ساير حتب  �ساألته 
الرجال«، االمر الذي ا�ساب املقلد بالتلعثم 

ب�سبب عدم خربته يف املو�سوع.
Xاهره  يف  يبدو  الــذي  التعليق  وهــذا 
كوميديًا يحمل يف باطنه �سفعة للربيدي، 
ان  خ�سو�سًا  �ــســاعــني،  الــ�ــســاع  لــه  فـــردت 
االخري وخالل ا�ست�سافته لها �سمن برنامج 
على قناة »mtv« ا�ساء اإليها خالل احلوار 
ال�سوؤال  ويبقى  االحمدية.  قول  حد  على 
ا�ستخدام  اإىل  االبرز: هل �ست�سطر رابعة 
االحمدية  قالته  ما  وبرت  الرقابة  مق�ض 
ذلك  يف  حمققة  �ستبقيه  ام  بريدي،  بحق 

�سبقًا �سحافيًا?

مطلوب عمل
اأنا اقيم بواليه نيوجر�سي احمل رخ�سه �سوق  

ابحث عن عمل بنف�ض الواليه اذا ممكن 
 Mohammad :  .اال�سم

 العمر: 42 �سنه ، رقم التلفون : 6465085295  

office assistant   title
 looking for office assistant position, office duties ,

secretary ,speak arabic,m.s. office programs in new jersey
Maria tel:1201 3454952

Wباñ لبناÊ يبحå عن عمل
طباخ لبناين لديه خربة �سنوات يف املاكوالت 

واحللويات العربية يبحث عن عمل

call georges : 3474576897 

cيc ºارOاTضيان ا¤ ح�ضن العب 
cرة ال�ضلة بãالثة ف�ضاتني

االأمريكي  املجتمع  جنمة  قررت 
ثالثة  ارتــــداء  كــاردا�ــســيــان  كيم 
فــ�ــســاتــني flــتــلــفــة طــــوال حفل 
الزفاف يوم غد ال�سبت من ت�سميم 
ثوب  تفا�سيل  ولــكــن  ـــغ،  وان ــريا  ف

زفافها ما زالت طيq الكتمان.
�سيوفها  جميع  من  كيم  وطلبت 
ارتداء ف�ساتني من اللونني االأبي�ض 

واالأ�سود.
يذكر ان كاردا�سيان كانت وعدت باأن يكون زفافها يف 20 اأغ�سط�ض 2011، 
على العب كرة ال�سلة كري�ض هامفريزاأكرب و اأهمq من الزفاف امللكي لالأمري 

ويليام و كايت ميدلتون.
املجتمع  لنجمة  ال�سمع  متثال  عن  اخلمي�ض  يوم  ال�ستار  ازيح  وتزامنا، 

كادا�سيان يف متحف مدام تو�سو يف هوليوود بوالية كاليفورنيا.

ثالç اأفالΩ جزائرية تناق�ص 
العالقة بني اأمريcا والعامل العربي

اأفالم  ثالثة  اإخـــراج  من  لالإنتهاء  بو�ساريب  را�سيد  املخرج  يتح�سر 
العربي،  املتحدة االأمريكية والعامل  الواليات  العالقة بني  �سينمائية، عن 
دوالر،  مليون   3^5 ميزانيته  بلغت  التي  املــراأة«  مثل  »اإنها  فيلم  بينها  ومن 
حول  اأحداثه  وتــدور   ،2012 �سباط  يف  املتحدة  الواليات  يف  و�سيعر�ض 

زوجة تريد الهروب من زوجها يف �سيكاغو لتتعلم قواعد الرق�ض.
حاليا  ي�سور  الــذي  اجلميلة«  »املدينة  بعنوان  فهو  الثاين،  الفيلم  اأمــا 
رجل  بدور  ويقوم  دوبــوز،  جميل  املمثل  بطولته  ويلعب  اأجنلو�ض،  لو�ض  يف 
بولي�ض فرن�سي يف مهمة يف مدينة كاليفورنيا االأمريكية، اأما الفيلم الثالث، 
فهو بعنوان »رجالن يف املدينة«، وهو ن�سخة جديدة من فيلم املخرج جوزيه 
ديلون،  اآالن  املمثل  بطولته  ولعب   ،1973 عام  يف  اأخرجه  الذي  جيوفاين 
وجان جابان، ويتناول الفيلم اجلديد ق�سة �سجني م�سلم يتم االإفراج عنه 

يف مدينة اأريزونا االأمريكية التي تقع على احلدود املك�سيكية.
وقد ح�سل را�سيد بو�ساريب ثالث مرات على جائزة اأو�سكار اأح�سن فيلم 
اأجنبي، واآخرها مع فيلم »خارج القانون«، وهو يت�ساءل دائما من نحن واأين 

ذاهبون وملاذا يجب اأن يكون لدينا االأمل يف العالقات االأمريكية العربية.

ال�سا�سة اخلليجية مل تعدم حال  اأن  بدا 
اأو �سبيال للتميز، موؤخرا، وهي ال�سا�سة التي 
لطاملا ا�ستكى اأباطرتها يف الع�سرية االأخرية، 
اأفكارهم  و�سح  الكتاب  اإقــالل  اعتربوه  مما 
ــدة،  ــدي واجل املــالئــمــة  الن�سو�ض  وغــيــاب 
املخل.  الت�سطيح  اأو  اململ  التكرار  عن  اإال 
لالأفكار  الـــوالدة  اخلليجية  ال�سا�سة  لكن 
يف  امل�سل�سالت  مــن  ــدد  ع عــرب  ا�ستطاعت، 
العامني املا�سيني خالل �سهر رم�سان املبارك، 
ال�سابات  املمثالت  من  بعدد  ال�سا�سة  تزيني 
اجلن�ض  ق�سايا  لــتــنــاول  يظهرن  الــلــواتــي 
الرتاجيديا  متاأرجح، جتاهل  بقالب  الناعم 
املطلوبة،  الكوميديا  عليه  و�سقت  املعتادة، 
ليكتفي بعر�ض ممتع ي�سمن ا�سرتاحة عيون 

امل�ساهدين وامل�ساهدات اأمام ال�سا�سة فقط.
االأو�سط«  لـ»ال�سرق  و�سفها  امل�سل�سالت 
اأحد املتابعني بـ»اجلذابة من خالل اأ�سمائها، 
ف�سال عن فحواها واأنها دافعة ب�سكل مبا�سر 
الـ)يوتيوب(  واإىل  التلفزيون،  �سا�سات  اإىل 
ومتابعتها  الفيلمية  روابطها  عن  للبحث 

وتكرارها«.
ــــــراأي اأتـــــت بـــه اأ�ـــســـمـــاء تلك  ذلــــك ال
�سكر  و»بنات  الثانوية«  كـ»بنات  امل�سل�سالت، 
�سبع  برقبته   Ëو»بوكر اآدم«  و»بنات  نبات« 
ت�ستعر�ض  التي  وغريها،  و»اأميمة«   »Ëحر
ق�س�ض فتيات يجمعهن مكان واحد، بيت اأو 
مدر�سة اأو دار يتيمات اأو مكتب، ولكل منهن 
ممن  الأمثالهن  حتدث  التي  اخلا�سة  ق�ستها 
يف  عاما   25 اإىل   17 بني  ما  اأعمارهن  تبلغ 

اأعمال امل�سل�سل.
من  اندها�سه  ــدى  اأب ناXر  هــاين  الفنان 
عنه  يتحدث  ما  اإىل  الفكرة  وعــزا  االأمــر، 
اأن  م�سيفا  الن�سو�ض،  نــدرة  وهــو  اجلميع، 

االأقالم الن�سائية لعبت دورا يف اإ�ساعة هذه 
الطريقة يف العر�ض، خا�سة يف Xل حديث 
عن ارتفاع ن�سب االإناث عن الذكور عددا يف 

جمتمعاتنا.
امل�سل�سالت  تلك  بع�ض  �سبه  اأن  وبــعــد 
على  باللوم  ناXر  األــقــى  كليب،  بالفيديو 
املادي،  القرار  اأ�سحاب  باعتبارهم  املنتجني 
الذين  الفنانني  على  لــومــه  يف  زاد  لكنه 
حتولوا ملنتجني، الأنهم تنا�سوا ر�سالية الفن، 

على حد تعبريه.
مادية،  العملية  »اأ�ــســبــحــت  واأ�ـــســـاف: 
كان  لو  حتى  ميرر  باملال  ياأتي  اأن  ميكن  فما 
يحتوي على اإيحاءات غري الئقة اأو مكررة، 
يتطور  قــد  الثانوية(  كـ)بنات  فم�سل�سل 
وهكذا،  اجلامعة..  بنات  مدة  بعد  وي�سبح 

من دون فحوى ي�ستفيد منها امل�ساهد«.
وذكر ناXر يف حديثه لـ»ال�سرق االأو�سط« 
امل�ساهدين،  ت�سنف  ــاج  ــت االإن �سركات  اأن 
جمتمعاتنا  اأن  وتعلم  رغباتهم،  وتــدر�ــض 
االأمر  اجلن�سني،  من  املراهقون  عليها  يغلب 
الذي يدفعها للرتكيز على جمال املظهر، ال 
به  يهتم  يعد  مل  الذي  امل�سمون  جودة  على 
ال�سن  كبار  من  والبقية  ال�سباب  من  قلة  اإال 
والدرامية  الفنية  االأعمال  عا�سروا  ومن 

القدمية، كما يقول.



ال�ضعراء العرب هيمنوا عل≈ م�ضهد املهرجان الفرن�ضي وعزلوا االإ�ضرائيليني
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مدينة  اأقامته  الذي  الكبري  ال�سعري  املهرجان  ل  qميث
»�سيت« اجلنوبية الفرن�سية للمرة الثانية على التوايل، 
الإي�سال  ين  qاملدعو املتو�سطيqني  لل�سعراء  فريدة  فر�سة 
نحو  )يبلغ  غفري  جمهور  اآذان  اإىل  املختلفة  اأ�سواتهم 
ف اأي�سًا اىل flتلف الكتابات  q35 األف �سخ�ض(، والتعر
ويف  اأ�سحابها،  وحمــاورة  املتو�سط  حو�ض  يف  ال�سعرية 
لق�سائدهم.  فرن�سي  نا�سر  على  العثور  االأحيان،  بع�ض 
املرتجم  ومــنــهــم  واملــرتجــمــني  ــاد  qالــنــق بع�ض  وحــ�ــســب 
من  ــدورة  ال هذه  متيqزت  فقد  جوكي،  اأنطوان  املعروف 
املتو�سط«  اىل  املتو�سط  من  حيqة:  »اأ�ــســوات  مهرجان 
اإىل  ينتمون  �ساعر  مئة  بنحو  الفتة  عربية  Ã�ساركة 
flتلف?بلدان حو�ض املتو�سط، اإىل جانب عدد كبري من 
املو�سيقية  واالأ�سماء  واحلكواتيqني  الت�سكيليني  انني  qالفن
توزqعت  ولياليها،  اأيــام  ثمانية  مــدى  وعلى  الكبرية. 
املدينة  �ساحات  على  اته  qوفعالي املهرجان  ن�ساطات 

قة، اأو qبة و�سوارعها ال�سيqوحدائقها اخلال
اأو  �سواطئها  عند  را�سية  �سراعية  مراكب  منت  على 

بحرة يف مياهها. oم
العرب  ال�سعراء  ة  qح�س املهرجان  اإدارة  رفعت   <  
اىل  نظرًا  �ساعرًا،   32 اإىل   25 من  العام  هذا  ين  qاملدعو
العربي،  الــعــامل  ي�سهدها  الــذي  ــورات  ــث وال االأحــــداث 
Ãزاجاتهم  حــ�ــســروا  املــ�ــســاركــون  الــعــرب  والــ�ــســعــراء 
نوري  )لبنان(،  بي�سون  عبا�ض  املختلفة:  و»اأخالطهم« 
وازن  عبده  )العراق(،  فائق  �سالح  )�سورية(،  اح  qاجلــر
اهلل  عبد  فتحي  )لــبــنــان(،  �ستيتية  �سالح  )لــبــنــان(، 
الوهايبي  املن�سف  )فل�سطني(،  االأ�سعد  حممد  )م�سر(، 
)عمان(،  ري  qاملخم علي  )تون�ض(،  م  qمقد مليا  )تون�ض(، 
)االإمـــارات(،  املزروعي  حممد  )املــغــرب(،  زايـد  حميد 
�سعد جمعة )االإمارات(، اإبراهيم احل�سني )ال�سعودية(، 
)فل�سطني(،  دروي�ض  جنوان  �سعيدي?)اجلزائر(،  ملي�ض 
عبد اهلل ال�سامل )قطر(، عبد ال�سالم حلqوم )�سورية(، 
املوجود  عبد  منت�سر  )اجلـــزائـــر(،  �ــســالح  بــن  خــالــد 
بني  املهرجان  ن�ساطات  وتراوحت  واآخــرون.  )م�سر(، 
اأو  بلدان  من  �سعراء  بني  ونقا�سات  �سعرية  قـــراءات 
ال�سعراء  بع�ض  بني  ولقاءات  flتلفة،  �سعرية  مدار�ض 
بع�ض  بني  اأو  الفرن�سية،  اللغة  اإىل  ومرتجميهم  ني  qاملهم

ال�سعراء ونا�سريهم يف فرن�سا.
»الربيع  ملو�سوع  ًا  qيومي برناجمًا  املهرجان  ر�سد  كما 
تون�ض  مــن  ب�سعراء  فيه  امل�ساركة  وح�سر  الــعــربــي«، 
الذين  واملــغــرب،  واجلــزائــر  وفل�سطني  وم�سر  و�سورية 
اأجمعوا على دعم احلركات ال�سعبية الثورية يف بلدانهم 
لوا  qسج� الذين  العرب  ال�سعراء  ومن  امهم.  qحك وانتقاد 
ح�سورًا الفتًا خالل املهرجان، عبا�ض بي�سون الذي Xهر 
واجل�سدية  وال�سعرية  الفكرية  عافيته  بكامل  علينا 
يف  عام  قبل  له  �ض  qتعر الــذي  ع  qاملــرو ال�سري  حــادث  بعد 
بريوت وكاد يودي بحياته، وقد قراأ ق�سائد من دواوينه 
ث عن ال�سعر العربي. واإىل جانبه �سالح  qاملختلفة وحتد
ته  qب�ض?�سي العرب  وال�سعراء  جمهوره  اأ�سر  الذي  فائق 
ال�ساحرة واملتوا�سعة وبن�سو�سه ال�سعرية االأوىل التي 
خا�ض.  كتاب  يف  منها  flتارات  املهرجان  اإدارة  ن�سرت 
 Ìوقد جاء �سالح فائق من الفيليبني حيث يقيم منذ اأك
ة يف حياته ي�سارك فيها  qمن 15 عامًا. وهذه هي اأول مر
اح القادم من بريطانيا،  qيف مهرجان لل�سعر. ونوري اجلر
اىل  مرة  الأول  الفرن�سي  ال�سعر  جمهور  ف  qتعر والــذي 
عربية  ال�سعر،  مهرجانات  يف  ي�سارك  قلqما  فهو  �سعره، 
من  حزمة  خالل  من  ال�ساعر  وح�سر  اأوروبية،  اأو  كانت 
واأنطوان  النجار،  خالد  ال�سعراء  بها  قــام  الرتجمات 
قد  وكــان  flتلفة.  منا�سبات  يف  ديــاب  و�سالح  جوكي 
بني  ما  التو?اد«  »دار  عن  قليلة  اأ�سابيع  قبل  له  �سدر 
»يف  عنوان  حتت  فرن�سية  flــتــارات  واإ�سبانيا  تون�ض 
النجار وجنوان  ال�ساعران خالد  انتقاها  اأولي�ض«  منزل 
دروي�ض، وترجمها النجار بالتعاون مع �سعراء فرن�سيني 
احل�سور  يف  ًا  qقوي اأثــرًا  ال�ساعر  تــرك  وقــد  مرموقني. 
منفردة  قــراءات  لل�ساعر  وكانت  التعبريية،  بجراأته 
بي�سون  عبا�ض  من  كل  مع  م�سرتكة  واأخــرى  له،  اأقيمت 

و�سالح فائق وعبده وازن.
ال�سعراء االأربعة  العربي مع هوؤالء  لل�سعر  اأمكن  لقد 
من  اآخــر  قليل  عــدد  مع  بامل�ساركة  �سعريًا  املتجايلني 
ال�سعراء العرب، خ�سو�سًا جنوان دروي�ض، وفتحي عبد 
اهلل و�سالح دياب من اجليل الالحق، من تقدË �سفحة 
Ãغامراته  احلديث  العربي  ال�سعر  حياة  من  م�سيئة 
اخلا�سة.  الفردية  وح�سا�سياته  مة  qاملتقد اجلمالية 
مع  بجدارة  تعك�ض  اأن  اأمكنها  جمتمعة  التجارب  فهذه 
اليوم  العربي  ال�سعر  روح  العرب  ال�سعراء  من  غريها 

ـجاهاته بجدارة. qواهتماماته وات
 لقاء مع �ساعر

مع  وثمينة  ــادرة  ن لقاءات  املهرجان  يف  لنا  وكانت   
واأوروبيني،  عربًا  فيه،  �ساركوا  الذين  ال�سعراء  من  عدد 
هذا  ون�ستهلqها  ال�سيا�سي«  »امل�ساهد  يف  تباعًا  �سنن�سرها 
عبده  املعروف  اللبناين  والناقد  ال�ساعر  مع  االأ�سبوع 
ز ب�سورة خا�سة على راأيه يف املهرجان  qوازن، لكونها ترك

نف�سه، ويف طبيعة امل�ساركة العربية فيه.
> ح�سرت هذا العام مهرجان اأ�سوات املتو�سط الذي 
ن�سمع  اأن   qنود فرن�سا،  جنوب  يف  »�سيت«  مدينة  مه  qتنظ
واأنت  العربي فيه  للمهرجان، ال �سيما احل�سور  تقييمك 

نف�سك كنت اأحد اأ�سواته العربية?
كانت  العام  هــذا  العربية  امل�ساركة  اأن  الواقع   >
اىل  ون  qاملــدعــو الــعــرب  فال�سعراء  لالهتمام.  الفــتــة 
املتو�سط«،  اىل  ط  qاملتو�س من  حيqة:  »اأ�ــســوات  مهرجان 
الذي تقيمه كل �سنة مدينة »�سيت« الفرن�سية الواقعة 
على �ساطئ هذا البحر القدË، الذي و�سفه الفراعنة 
اخلا�ض  مهرجانهم  يحيون  كــادوا  الكبري«،  بـ»االأخ�سر 
بكÌة  جاوؤوا  فهم  قلبه،  ويف  املهرجان  هذا  هام�ض  على 
اأ�سماء  واحتلqت  الفــت،  برتحاب  وحظوا  ال�سنة  هــذه 
نادرًا  Xاهرة  وهذه  والكتب،  ا�سات  qالكر اأغلفة  بع�سهم 
عرب.  �سعراء  فيه  ي�سارك  عاملي  مهرجان  عرفها  ما 
ي هناك اأي�سًا، دفع بلجنة  qه »الربيع الربيع« كما �سمqلعل
بليد  ـ  فالي�ض  مايته  مديرته  راأ�سها  وعلى  امل?رجان، 
وا�سع  ز  qحي تخ�سي�ض  اىل  وال�سعراء،  لل�سعر  �سة  qاملتحم
�سعت  qات الذي  واملغرتب  العربي  العامل  من  االآتي  لل�سعر 

م�ساحته يف االآونة االأخرية.
العربي،  ال�سعري  احلــ�ــســور  هــذا  جتــلqــى  كيف   <
ال�سعراء  األقاه  الذي  فقط  ال�سعر  خالل  من  هل  اأعني: 
اأخرى م�ساحبة لل�سعر  اأم كانت هناك ن�ساطات  العرب، 

واأم�سياته?
قراءة  جانب  اإىل  هناك،  كانت  احلال  بطبيعة   >
العرب.  ال�سعراء  مع  وحوارية  ة  qنقدي جل�سات  ال�سعر، 
بارزة،  كانت  »الربيع«  هذا  حول  دارت  التي  فالندوات 
التي  بالق�سايا  اأو  فيها  �ساركت  التي  باالأ�سماء  �سواء 
ث  qاأثارتها. وغدا بع�سها على كثري من اجلراأة، وقد حتد
ة عن االأنظمة الديكتاتورية  qة تام qي qفيها ال�سعراء بحر
والرقابة...  والقمع  الف�ساد  وعن  Xلqها،  يف  ومعاناتهم 
األقى  �ستيتية  �سالح  الفرنكوفوين  اللبناين  ال�ساعر 
العامل  ي�سهدها  التي  الــثــورات  عــن  �ساملة  حما�سرة 
قد  التي  واال�سكاالت  اأ�سبابها  عند  فًا  qمتوق العربي، 
وا?ح  غري  وهــو  به  تعد  الــذي  وامل�ستقبل  عنها،  تنجم 
عرب  �سعراء  فيها  ث  qفتحد االأخرى  الندوات  اأما  متامًا. 
وتطلqعات  روؤى  يحمل  الذي  ال�ساب  اجليل  من  معظمهم 
عن  ثا  qحتد دروي�ض  وجنــوان  االأ�سعد  حممد  جديدة: 
املاأ�ساة الفل�سطينية يف Xل االحتالل االإ�سرائيلي، ملي�ض 
ثا عن الواقع اجلزائري...  qسعيدي وخالد بن �سالح حتد�
والالفت اأن اجلمهور الفرن�سي واملتو�سطي كان ي�سارك يف 
هذه الندوات، طارحًا االأ�سئلة وم�ستو�سحًا بع�ض االأمور 

امللتب�سة.
الذي  املهرجان،  كتيqب  يحمل  اأن  مثاًل  مفاجئًا  وكان 
لل�ساعرة  ق�سيدة  من  اأ�سطرًا  غالفه  على  جمانًا،  وزqع 
القدمية«،  »ال�سورة  عنوانها  �سعيدي  ملي�ض  اجلزائرية 
يف  ـــرى/  اأخ واأ�ــســيــاء  اأحــالمــنــا/  »حملنا  فيها:  تقول 
»االأنطولوجيا  غالف  اأما  وم�سينا«.  ال�سيqقة/  جيوبنا 
امل�ساركني  ال�سعراء   qلكل ق�سائد  ت  qسم� التي  ال�سعرية« 
يف املهرجان، فحملت على غالفها االأخري ق�سيدة �سغرية 
»�ساأقف  عنوانها  دروي�ض  جنــوان  الفل�سطيني  لل�ساعر 
 qالكردي اأنا  واأقولها/  يومًا  »�ساأقف  يقول:  وفيها  يومًا«، 
�ساأقف  �سوتك/  االأمازيغي  اأنا  واأقولها/  يومًا/  �ساأقف 
يومًا?واأقولها:  �ساأقف  الذي تعرفه/  العربي  اأنا  يومًا/ 

ها قد ان�سرفوا يا �سالح الدين«.
 ح�سور عربي

 > ما الذي تلم�سه من خالل هذا االختيار? وما الذي 
حاول املهرجان اإر�ساله من ر�سائل من وراء هذه اللفتات 

رة نحو ال�سعراء العرب? qاللطيفة واملوؤث
اإن  اأنه  اأرى  فاإنني  املذكورين،  االقتطافني  ب�سدد   >
�سعيدي  ملي�ض  ق�سيدة  اختارت  املهرجان  جلنة  كانت 
العربي  اجلــيــل  معاناة  عــن   qتــعــرب كونها  مــن  انــطــالقــًا 
ق�سيدة  اختيار  فــاإن  اأحالمه،  اأفــق  �ساق  الــذي  ال�ساب 
اأو  ل  qميث Ãا  املهرجان،  انفتاح  على   qيدل دروي�ض  جنوان 
ال�سوت االآخر،  Ãا يحمل من بعد ثقايف و�سيا�سي، على 
اأكذوبة  والفا�سح   qواملحتج الراف�ض  املعاك�ض،  ال�سوت 
ت اللجنة على ترجمة الهام�ض الذي  qالتاريخ. وقد اأ�سر

ته الق�سيدة ومفاده حرفيًا: »ها قد عدنا يا �سالح  qسم�
الدين«.

اجلريئة  الق�سيدة  هذه  املهرجان  ي  qتبن ل  qميث وقد 
بحقوق  ــًا  ــرتاف واع »الــكــولــونــيــايل«،  للما�سي  ـــاوزًا  جت

ال�سعوب التي طاملا هدرت.
�سعراء  عــدد  ر  qيقد كم  مالحظاتك،  خــالل  من   <
هناك  كان  وهل  املهرجان،  يف  عمومًا  امل�ساركني  العامل 

�سعراء من خارج حو�ض املتو�سط?
من  �ساعر  مئة  نحو  »�سيت«  مهرجان  يف  �سارك   >
وقرب�ض  واألبانيا  فرن�سا  االأربــع:  املتو�سطية  اجلهات 
ومالطا  واإيطاليا  واإيــران  واليونان  واإ�سبانيا  وكرواتيا 
والربتغال وتركيا و�سواها... وح�سر �سعراء من بلدان 
ط يف العامل« ومنها اأنغوال وت�سيلي وكوبا  qيت »املتو�س qسم�
�ساعرة  عرب  اأي�سًا  »اإ�سرائيل«  وح�سرت  و�سوي�سرا... 
ال�سعراء  لكن  اإلياهو،  ايلي  هو  و�ساعر  نيتزان  تال  هي 
العرب حتا�سوا اللقاء بهما على غارب عادتهم. وح�سور 
االأردين  بال�ساعر  حدا  املهرجان  يف  االإ�سرائيلي  ال�سعر 
اأر�سل  وقــد  منه،  االن�سحاب  اىل  العزيز  عبد  يو�سف 
لكنq �ض?رته  االإ�سرائيلية.  امل�ساركة  ي�ستنكر فيه  بيانًا 
كانت  التي  املهرجان  مطبوعات  يف  ن�سرت  وق�سائده 
�سدرت قبل اإعالن ان�سحابه. ال�سعراء العرب مل يبالوا 
باحل�سور االإ�سرائيلي ومل ينتبهوا اأ�ساًل له، بعدما طغى 

وجودهم على املهرجان.
 غنى املهرجان

االأم�سيات  مع  ومتزامنًا  فًا  qمكث ح�سورًا  الحظت   <  
والندوات ال�سعرية، هل كانت الفر�سة متاحة لك مثاًل 

حل�سور اأبرز فعاليات املهرجان?
< كغريي كنت اأ�سطر اإىل اختيار االأم�سيات والندوات 
ومتزامنة  كــثــرية  ــرت  ــس اأ� كما  فهي  اأحــ�ــســرهــا،  الــتــي 
ما  ح�سرت  فقد  وبالتايل،  االختيار.  من  منا�ض  وال 
متابعة  امل�ستحيل  من  كان  لقد  اأح�سره.  اأن  ا�ستطعت 
واملو�سيقية  ال�سعرية  والعرو�ض  واللقاءات،  القراءات 
 Ìالتي دارت خالل اأيام املهرجان ولياليه. فال�سعراء ك
واملواعيد متداخلة ومت�ساربة وعلى اجلمهور اأن يختار، 
عًا هنا وهناك، يف ال�ساحات وال�سوارع، يف احلدائق  qمتوز
التي  املراكب  ويف  ال�ساطئ  على  االأ�سجار،  Xالل  حتت 
»�سيت«  بحر  عن  عة  qاملتفر املائية  القنوات   qت�سق كانت 
كث?رة  ال�سما�سي  كانت  املدينة.  قلب  يف  واملتداخلة 
واحتاجها اجلمهور عند احتدام ال�سم�ض، اأو لدى �سقوط 
الطويلة  الكرا�سي  اأما  العطرة.  بروائحه  ال�سيف  مطر 
دون عليها م�ستمعني  qفلم تكن قليلة وكان الكثريون يتمد
مني بالن�سائم التي تهبq اإما من البحر  qاىل ال�سعراء، متنع
ال�سا�سع واإما من املرتفعات ال�سغرية، حيث يرقد ال�ساعر 
الفرن�سي الكبري بول فالريي يف »املقربة البحرية« التي 

تطلq على الزرقتني، �سماء وبحرًا.
> يف التغطية التي كتبتها اإثر عودتك من املهرجان، 
اللبنانيني  الــ�ــســعــراء  مــن  اأ�ــســدقــائــك  مــع  ولــقــاءاتــك 
ال�سعرية  جتاربهم  حترتم  الذين  واالأوروبيني،  والعرب 
رة جعلوا من  qرها، قلت اإن ال�سعراء باأ�سواتهم املوؤث qوتقد
ق�سيدته  يف  فالريي  بول  خلqدها  التي  البحرية  املقربة 

اأ�سبه ما تكون بربج بابل?
احلميمة  اللحظات  تلك  يف  اأثـــرت  لقد  نــعــم،   >
عند  ق�سائدهم  ـــار  اأزه ح  qتفت يف  لل�سعراء  واملــبــدعــة 

املدينة  من  جعلت  اأ�سوات  فهي  اخلالدة.  املقربة  تلك 
ولطيف.  جميل  بابل«  بـ»برج  تكون  ما  اأ�سبه  البحرية 
، �سرعان ما  qفالق�سائد التي يلقيها ال�سعراء بلغاتهم االأم
ز  qاحلي Ãثابة  كانت  التي  الفرن�سية  ترجمتها  يف  تلقى 
كان  اجلمهور   qلكن اللغات.   qكل فيه  تلتقي  الذي  اللغوي 
بلغاتهم  ق�سائدهم  يلقون  ال�سعراء  �سماع  على   qي�سر
واألفاXها  اإيقاعاتها  اىل  كثريًا  ياأن�ض  وكــان  الغريبة، 
ي�سبق  اأحيان  يف  كان  حقيقي،  جمهور  هذا  وحروفها. 
العا�سرة  ال�ساعة  من  بــدءًا  منابرهم،  اىل  ال�سعراء 
فهو  امل�سهد  اأمــا  الليل.  منت�سف  بعد  ما  حتى  �ض?احًا 
اأقرب اىل اخليال منه اىل الواقع: االأ�سوات ال�سعرية 
املدينة،  قلب  يف  عدة  زوايــا  من  واحــد  وقت  يف  ترتفع 
اأي�سًا،  �ساطئها  و�ساحاتها... وعلى  تها وحدائقها  qاأزق يف 
د اللغات واالأ�سكال  qوكاأنه احتفال طق�سي بال�سعر املتعد

وال�سور واملعاين.
وف�سله  طي«  qبـ»املتو�س �سعر ميكن و�سفه  > هل هناك 
هل  العامل?  يف  الرائجة  ال�سعرية  املدار�ض  �سائر  عن 
ميكن اإطالق �سفة »املتو�سطيqة« على ال�سعر الذي يكتب 
ز بني  qاالأربع? وهل من خ�سائ�ض متي املتو�سط  يف جهات 
يجمع  ما  ة  qثم وهل  العامل?  و�سعراء  املتو�سط  �سعراء 
اأو  اأو بلقانيqني  اأو فرن�سيني  بني �سعراء متو�سطيqني عرب 
اأفارقة? اأنت نف�سك ك�ساعر وناقد طرحت هذه االأ�سئلة، 

فهل بدت لك هذه االأ�سئلة �ساغلة لكل ال�سعراء?
وما  العوملة  مرحلة  الراهنة،  املرحلة  يف  ال�سعر   >
على  عًا  qم�سر اأ�سحى  احلداثة،  بعد  ما  مرحلة  بعدها، 
باتوا  فال�سعراء  االأر�ــض.  اأ�سقاع  من   qتهب التي  الرياح 
احلديثة;  الو�سائل  و�سائر  االإنــرتنــت  عرب  يتوا�سلون 
بينهم  ف�سلت  مهما  اأ�سدقاء  باتوا  اإنهم  ذلك،  من   Ìواأك
ويــقــراأون  بع�سًا  بع�سهم  يعرفون  والــتــخــوم،  احلـــدود 

بع�سهم بع�سًا.
 معرفة و�سفر

 اأما بالن�سبة لق�سائد نوري اجلراح التي قراأ منها يف 
فهي،  له،  �سة  qاملخ�س االأم�سية  ويف  املختلفة،  االأم�سيات 
هولندا  »اإذاعــة  مرا�سل  راأى  وكما  اد  qالنق بع�ض  ح�سب 
العاملية« الكاتب ال�سوداين اإبراهيم حمودة، اإمنا تتميqز 
وامليثولوجيا  التاريخ  ت�ستلهم  التي  املعرفية  بف�ساءاتها 
الذي  اليومي  �سهولة  على  امل�ستع�سية  املكثqفة  ولغتها 
املتعة  حــول  الــ�ــســوؤال  ي�ستدعي  ــذي  ال االأمـــر  ره،  qتــ�ــســو
باأن  اح  qاجلــر يقول  واملعريف.  ال�سعري  انعقاد  ومناطق 
عندما  ــر  االأم يحدث  بال�سرورة.  معريف  هو  ال�سعري 
واأنت  االأ�سيل  �سمكة  ت�سطاد  مثلما  عالية  بلغة  تاأتي 
ي باقرتان  qق متعة الت?ق qجال�ض اإىل نهر الرماد. تتحق
»ال�سعر  وال�سعري.  اجلمايل  املعريف،  العنا�سر:  هــذه 
فة. لقاء الوعي بالالوعي يف منطقة  qوليد طاقة متطر
هذه  يف  منطقة  يف  حترتق  عندما  تلمع  اللغة  ق�سوى. 
فة  qمتطر عالقات  من  ياأتي  وال�سعر  الق�سوى،  املنطقة 
اجتماع  عرب  عليها  نح�سل  التي  واملعرفة  االأ�سياء،  مع 
معرفة  واحلد�ض،  الذكاء  بالغة  معرفة  هي   qاحلوا�ض
لي�ست معرفة واحدة بل هي معارف ذات  القلب،  تلم�ض 
بلغة  ق�سيدة  تكتب  اأن  يكفي  ال  flتلفة.  م�ستويات 
جميلة ومتما�سكة اإمنا يجب اأن يكون فيها نوع من الربق 

ي« > qال�سر



اعÎافات cلب
غ�سان �سربل

ــايف الــعــربــي  ــح ــس ــ� مــهــنــة ال
ــريًا  ــث ــة ومـــوؤ�ـــســـفـــة. ك ــج ــزع م
من  اإحـــــراج  اىل  تــ�ــســطــره  مــا 
ثم  االأ�سئلة  يطرح  يلتقيهم. 
يـــحـــاول تـــكـــرارهـــا. ويــحــدث 
اأن  الــكــايف  بالقدر  يــراعــي  اأال 
العوا�سم  يف  اآذانــــًا  لــلــجــدران 
اال�ستبداد،  Xل  يف  تعي�ض  التي 
�سيئًا  اأن  يعتقد  تلتقيه  من  واأن 
كل  �سينقل  ال�سيارة  يف  مزروعًا 

�سيء. واأن �سيئًا مزروعًا يف طاولة املقهى. وميكن اأن ي�سل به الرعب 
اىل حد االعتقاد باأنهم زرعوا له �سيئًا يف �سعر راأ�سه.

بغداد.  يف  وكنت  م�ستعرة  االإيرانية   – العراقية  احلرب  كانت 
ه  qود على  معطوفة  ثقافته  رحابة  ا�ستوقفتني  �ساب  اىل  تعرفت 
اىل  ي�سارع  فكان  ال�سيا�سة  عن  اأ�ساأله  اأن  ــاول  اأح رحت  الظاهر. 
التمل�ض. يحرف احلديث يف اجتاه االأدب وي�سرت�سل. كان قارئًا نهمًا 
للروايات. وي�ستعذب الكالم عن فلوبري وبرو�ست وفولكÔ ومي�سيما. 
زوايا  من  النفاذ  Ãحاولته  اال�ستمتاع  كثري  كنت  اأنني  اأخفي  وال 
جئت  ولالأ�سف،  لكنني،  االإبداعات.  من  النهر  هذا  لقراءة  جديدة 
املحيطة  واحللقة  ح�سني  �سدام  عن  ال�سوؤال  اأحــاول  مهنتي  بحكم 

به.
واأنا  اأدعوه اىل ع�ساء على �سفاف دجلة.  الود، قلت  انعقاد  بعد 
وكانت  عليها  تعاقبوا  الذين  الق�ساة  واأخبار  ونهرها  بغداد  اأحب 
عام  بكالم  احلديث  بــداأ  مدوية.  ونهاياتهم  �سارخة  ارتكاباتهم 
اىل  م�سددتان  وعيناه  االأكل  يف  ال�ساب  انغم�ض  الطعام.  ح�سر  ثم 
اكت�سفت  ثم  وف�سلت.  الثقيل  ال�سمت  اخــرتاق  حاولت  ال�سحون. 

دموعًا تطل من وراء نظارتيه.
متمر�ض  غري  كان  اإذا  خ�سو�سًا  مزعجة  العربي  ال�سحايف  مهنة 
”اأعتذر  قال:  نطق.  فجاأة  اال�ستبداد.  رحاب  يف  العي�ض  Ãــرارات 
اأربكني ما اعتربته مبالغة وراهنت على  منك لقد حولوين كلبًا“. 
اىل  حولوين  لكنهم  ت�سدق.  ال  اأنك  ”اأعرف  تابع:  املوقف.  اإنقاذ 
هذا  بالتخمة.  اأo�ساب  حتى  بالتهامه  واأنهمك  الطعام  اأ�سم  كلب. 
اف�سل من الكالم. واأف�سل من التفكري. واأنا وافقت على التحول كي 

اأبقى حيًا“.
ذقنه.  يف  واآخر  جبهته  يف  منخف�ض  مكان  اىل  واأ�سار  راأ�سه  رفع 
قال اإنهم اقتادوه ذات يوم اىل دائرة اال�ستخبارات. طلبوا منه اأن 
يعرتف بعالقته بال�سيوعيني واأن ي�سي برفاقه. وحني قال احلقيقة 
اأبواب اجلحيم وكانت احل�سيلة  له فتحوا عليه  اأن ال عالقة  وهي 
ع على ما يثبت اأنه مذنب  qالتي ال تزال ماثلة يف ج�سده. قال اإنه وق
وباح بكل ما يعرفه عن اأ�سدقائه. واأ�ساف: ”خرجت من ذلك املكان 
يالزمني �سعور بالعار. ك�سروا كرامتي واإن�سانيتي. �سعرت اأنني حقري 

عذب مرة اأخرى“. oي qه االأوحد اأال qوبداأت العي�ض ككلب هم
قال: ”هل تعرف اأن يف ا�ستطاعتهم ا�ستدعائي غدًا. و�سوؤايل عن 
. واأنني �ساأعرتف Ãا �سمعته منك. واأنني  qاالأ�سئلة التي طرحتها علي
ا�ستدعوين  اإذا  واخرتاعات.  اإ�سافات  مع  �سيكتبونه  ما  على  �ساأوقع 
غدًا �ساأخون عالقتي معك. اأنا كلب لكنهم حرموين من �سفة الوفاء 

املالزمة للكلب“.
ت  qمن بلد �سعب وم�ستباح. واأن االأمة �سب mقال يل: ”اأعرف اأنك اآت
باأن  اأعتقد  لكنني  واأوحالها.  اأحقادها  كل  اللبنانية  الف�سحة  على 
لديكم فر�سة عظيمة على رغم االآالم، وهي اأنكم ال تعي�سون يف Xل 
ل املواطنني مزيجًا  qقائد تاريخي“. واأ�ساف: ”القائد التاريخي يحو
با�ست�سافتك  ل  pب nوق ملكه  االأر�ض  باأن  ي�سعرك  والكالب.  العبيد  من 
حتت  جتل�ض  املكتب  يف  واإن�سانيتك.  حريتك  تبيع  اأن  �سرط  عليها 
بيتك  ميلك  باأنه  ي�سعرك  متاثيله.  قرب  متر  ال�سارع  ويف  �سورته. 
حا�سر  Xلqه  يقتلك.  اأن  بعد  يقرر  مل  الأنه  تعي�ض  واأنك  واأطفالك. 
اأن يح�سر يف غرفة النوم  يف غرفة اجللو�ض وغرفة الطعام ويكاد 

اأي�سًا“.
وا�سرت�سل: ”القائد التاريخي يلتهم الب�سر واحلجر. يلتهم الن�سيد 
ر flيالت االأطفال. لن اأجنب  qالوطني وي�سمم الكتب واالأنهار ويزو
طفاًل يف هذا البلد كي ال يحولوه كلبًا. �ساأغتنم اأول فر�سة للهروب 
اىل اخلارج. اىل بلد ال يرتكب اإثمًا من قما�سة اإجناب وح�ض ا�سمه 

القائد التاريخي“.
بالغ  كلما  اخلــوف  يدهمني  دجلة  �سفري  على  الع�ساء  ذلك  منذ 
لـ  الت�سفيق  يف  النا�ض  اأ�ــســرف  وكلما  ”بطل“،  تلميع  يف  االإعـــالم 
”قائدًا  يرتكب  مل  اللبناين  الرحم  اأن  احلظ  ح�سن  من  ”قائد“. 
 Çا القارÃتاريخيًا“. ال اأعرف �سبب كتابة هذا املقال. من يدري ر
�سماء يقيم  اأي  اأعرف حتت  الذي ال  الع�ساء  �سريكي يف  اأما  يعرف. 
االأول  باعتذارين:  له  مدين  فاإنني  �سدام،  عــراق  من  فــراره  بعد 

الإف�ساء حديث الع�ساء والثاين ب�سبب عنوان املقال.

www.ghorbanews.com

FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2011   / Vol . 4 - Issue 118من هنا وهنا∑22

العربي  Oاال�ضتبدا رموز  من  ت�ضîر  اأرOنية  م�ضرحية   ...zزنقة }زنقة 

 ال�ضيخ جمال البنا يجيز تقبيل ال�ضباب للفتيات ويفتي بان احلجاب ال يعد فر�ضا ..؟ 

�ضد  جرÁة  بارتكاب   ÊOاأر �ضابط   Ωاتها ا�ضبانيا: 
احلمراء ق�ضر  حائط  عل≈  ا�ضم¬  لكتابة   çاÎال

ان – جمال عياد qعم
ال�سعوب  حــراك  يف  الكربى  التحوالت  اأن  يبدو 
العربي.  امل�سرح  على  اإيجابًا  انعك�ست  واملنطقة، 
ح ال يندرج فقط يف باب ال�سماتة،  nطر oواإن كان ما ي
واإمنا ينطوي على فعلm نقدي �ساخر يواجه ا�ستبداد 
الزعماء  نزعات  وحتديدًا  واحلكومات،  االأنظمة 
الفنية  الــعــرو�ــض  بح�سب  و�سلوكهم،  املخلوعني 
مة. غري اأن عبارة العقيد معمر القذايف »زنقة  املقدَّ
زنقة« اأ�سبحت �سائعة وقا�سمًا م�سرتكًا يف معاجلات 
نف�سه  اال�سم  حتمل  م�سرحية  منها  عــدة،  درامية 
ان، يوميًا. »زنقة زنقة«  qون يف عم qيقدمها م�سرح عم
عجاوي،  مــازن  واأخرجها  يان�ض  عايد  األqفها  التي 
تتناول �سخ�سية القذايف ب�سخرية الذعة، ب�سفته 
بكر�سي  مت�سكه  جلهة  العربية،  للزعامة  منوذجًا 
على  جــاءت  لو  حتى  التكلفة،  كانت  مهما  احلكم 
مقدراتها  ــن  rوره بالده  وتدمري  �سعبه،  قتل  ح�ساب 

الأطماع اخلارج.
تقدمها   lاأغنية ه  nسخريت�  rقت qعم ال�سابق  املعنى 
وج�سدها  القذايف  بدور  ا�سطلعت  التي  ال�سخ�سية 
لها  لي�ض  فارطة...  اأمة  »هذه  احلرا�سي�ض:  حمزة 
ــود على اخلــارطــة«، وهــي مــاأخــوذة مــن اإحــدى  وج
املر�ض  منعه  الذي  يان�ض،  ه�سام  الفنان  م�سرحيات 

عن العمل.
وكان لالأغاين املقدمة، دور يف ا�ستح�سار الف�ساء 
فهد  الــراحــل  اأغنية  عــرب  اليمن،  يف  االجتماعي 
اىل  اإ�سافة  علqة«،   qكل دوا  يا   qاملكال بنات  »يا  بالن 
�ساهمت  �ساخرة  وحــوارات  موفقة  تقليدية  اأزيــاء 
اأدت دور الرئي�ض علي  يف اإجناحها ال�سخ�سية التي 
اإجنازاته  يقارن  عندما  خ�سو�سًا  �سالح،  عبداهلل 

باإجنازات الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما.
 nاملالمح للعر�ض  االإخــراجــيــة  ــة  ــروؤي ال ــعــايــن  oت

اجلديدة للحدود يف جغرافيا املنطقة العربية، من 
لة  qواملذي امل�سرح،  �سدر  يف  املعلqقة  اخلريطة  خالل 

بعنوان »ال�سرق االأو�سط اجلديد«.
لل�سودان،  ثة  nامل�ستحد الت�ساري�ض  فيها  ظهر  nوت
عة الأقطـــار عربية اأخرى. كما ت�ستعني  وتلك املتوقَّ
ع  rالقط مثل  تــلفزيونية  بتقنيات  الــروؤيــة  هــذه 
امل�ساهد  بني  الــرتابــط  اأن  اإىل  اإ�سافة  واملــونــتــاج، 
واإمنا  لــالأحــداث،  ت�سل�سل  وفــق   qيتم ال  واللوحات، 
لهذا  الــعــام  املعنى  يف  الر�سائل  بــرتابــط  يتحقق 
الكوميديا  من  فيه  التعبري  يخلو  ال  الذي  العر�ض، 

ال�سوداء.
�ساهد  nم خالل  من  االأمــام،  اإىل  االأحــداث  تندفع 
تــلــفــزيــونــيــة وهـــي تــر�ــســد مواقع  ــل حمــطــة  qمتــث
العربية،  املنطقة  يف  واالحتجاجات  التظاهرات 
حراك  كل  يف  الرئي�سة  العوامل  تبيان  وحتــاول 
هم  احلراك،  هذا   nاأبطال معتربة  حدة،  على  �سعبي 
التحرر،  اإىل  التائقة  العربية  ال�سعوب  اأنف�سهم 
ورائدهم ال�ساب التون�سي حممد البوعزيزي، الذي 
 pح rمن يف  املاكياج  و�ساهم  اليا�سمني«.  »ثــورة  اأ�سعل 
ربز الوجه بتعابريه  oساهد م�سحًة اإقناعية، وهو ي�nامل
وتقاطيعه ومالحمه لدى كلx من الروؤ�ساء املخلوعني، 

يف ليبيا وتون�ض وم�سر، Ãظهر كاريكاتوري.

التلفزيونية  املحطة  بو�سول  العر�ض  تم  nخت oي

ان، لت�سوير امل�سريات واالحتجاجات  qاملتنقلة، اإىل عم

وت�ستعر�ض  ــمــعــة،  oاجل اأيـــام  ــقــام  oت التي  ال�سعبية 

التظاهرات:  م�ستلزمات  حول  املواطنني  حــوارات 

حتمل   qع�سي« ي«،  qف�س ر  qسك�« »الــعــلnــم«،  »الــقــنــوة«، 

اليافطات«، وتتحول الحقًا اإىل اأدوات لل�سرب على 

الروؤو�ض، بح�سب ما تقت�سي احلاجة! اإال اأن مفاهيم 

رحت  oمثل االأمان والرخاء الذي يعي�سه املواطن، ط

مًة من خارج اإيقاع  nمقح rعرب حوارات مبا�سرة، فبدت

العر�ض امل�سرحي.

عن دوافعه الإنتاج هذا العمل قال �ساحب م�سرح 

ون ومنتج امل�سرحية حممد ختاتنة لـ »احلياة«:  qعم

»ال نزال ن�سعى للم�ساهمة يف نهو�ض امل�سرح االأردين، 

وتر�سيخ ثقافته، عرب هذا النوع من امل�سرح، املختلف 

�ــســواه مــن حيث جـــراأة طــروحــاتــه، على رغم  عــن 

واأ�ساف:  وثقافيًا«.  م�سرحيًا  نعي�سه  الذي  العجز 

ومن  امل�سرح،  ثقافة  اإىل  تفتقر  االأردنية  »االأ�سرة 

باال�ستمرار  امل�سوؤولية  ل  tلتحم ننطلق  الواقع  هذا 

 qالوحيد اخلا�ضَّ  اليوميَّ   nامل�سرح كوننا  اإنتاجها،  يف 

املتبقي، على رغم Xروفنا الع�سيبة«.

فاأ�ساد  ــدوان،  ــع ال مفلح  امل�سرحي  الكاتب  اأمــا 

يف  اليومي  امل�سرح  اأن  م�ستدركًا  امل�سرحية،  بر�سائل 

غياب  اإىل  نظرًا  عام،  �سكل  يف  م�ستمر  تراجع  حال 

العدوان  ودعا  املجتمعية.  الثقافة  وق�سور  الدعم، 

�سكل  ويف  امل�سرح،  دور  لتعزيز  اآليات  »اإيجاد  اإىل 

موؤ�س�سي«.

�سرايا - وجهت ال�سلطات االإ�سبانية 
االأردين  اجلي�ض  يف  ل�سابط  اتهاما 
اأن  بعد  الرتاث،  بارتكاب جرمية �سد 
مت �سبطه وهو يكتب ا�سمه على اأحد 
حوائط ق�سر احلمراء االأثري ال�سهري 

يف مدينة غرناطة بجنوب اإ�سبانيا.
 وذكرت �سحيفة )اإيديال( املحلية 
حدثت  الواقعة  اأن  الثالثاء  اليوم 
قام  عندما  اجلــاري  ال�سهر  من   13 يف 
عاما   36 البالغ  االأردين  ال�سابط 
بزيارة ق�سر احلمراء، م�ستغال زياته 
حكومة  اأر�سلته  وفد  �سمن  الإ�سبانيا 

االأردن ل�سراء طائرة ع�سكرية.
 وكان ال�سابط االأردين يكتب ا�سمه 
ق�سر  حوائط  اأحــد  على  حــادة  باآلة 
لق�سر  التابع  اخلام�ض  كارلو�ض  امللك 
�ساهدته جمموعة  احلمراء، وعندما 

امل�سئولني   Æباإبال قاموا  ال�سائحني  من 
عنه.

االإ�سبانية  ال�سرطة  األقت  وبعدها   
ت�سرف  حتت  وو�سعته  عليه  القب�ض 
له  توجه  حيث  الق�سائية،  ال�سلطة 
ــرتاث  ال �سد  جــرميــة  ارتــكــاب  تهمة 
التي يعاقب عليها بال�سجن  التاريخي 

ملدة ترتاوح بني عام وثالثة اأعوام.
 ي�سار اإىل اأن بداية ت�سييد <ق�سر 
اإىل  تعود  ال�سهري  االأثري  احلمراء> 
اأثناء  املــيــالدي  ع�سر  الثالث  القرن 
االأندل�ض  يف  االإ�سالمي  الوجود  فرتة 
اأهم  مــن  ويعد  م(،  م-1492   711(
املعامل ال�سياحية باإ�سبانيا، ف�سال عن 
امللحقة  العريف  جنة  حديقة  روعة 
جنوب  كلم   430 بعد  على  ويقع  به، 

العا�سمة مدريد.

 - اأ�سر الكاتب واملفكر االإ�سالمي جمال البنا 
على موقفه الفكري الذي يرى من خالله جواز 
تقبيل ال�سباب للفتيات واأنه ال توجد م�سكلة يف 
هذا ال�ساأن .. االأدهى من ذلك هي موافقة البنا 
اأن  اأراد رجل  اإذا  �سقيقته  اأو  ابنته  على تقبيل 

يقبلهم.
االإعالمي  �سوؤال  على  رده  يف  البنا  واأو�ــســح 
عمرو الليثي خالل مقابلة مع برنامج »ال« على 
ف�سائية »التحرير« عندما ابدى ا�ستنكاره فيما 
البنات«  يبو�ض  ال�سباب  خلي  اأخي  يا  يقوله:« 
اأن  تقبل  هل  اآخر:  ب�سوؤال  الليثي  ليواجهه   ..
اأوافق  طبعًا  لريد:  اأختك  اأو  ابنتك  �ساب  يقبل 
.. واإيه يعني يف العملية دي .. يا عامل بطلوا 
نفاق .. ليوبخه الليثي، قائاًل: معروف الراجل 
اإن ، معربًا عن امنيته اأن يتوب البنا اإىل اهلل يف 
هذا ال�سهر الكرË واأن يراجع نف�سه مرة تانية 
وقال : »ياريت تتوب ع�سان �سباب االأمة وع�سان 

اأهم حاجة انك ملا تقف اأمام اخلالق تعرف ترد 
عليه عندما يتم �سوؤالك يف هذا املو�سوع«.

بعد هذا اجلدال انتقل الليثي خالل احللقة 
من  الغريبة  االأخــرى  االأفكار  اإحــدى  ملناق�سة 

�سمنها احلجاب حيث وا�سل البنا اإ�سراره على 
اآية يف  انه ال توجد  ا مو�سًحا  اأنه ال يعد فر�سً
القراآن ت�سري لكلمة احلجاب �سراحة، وقال :« 
احلجاب طبعًا م�ض فر�ض« .. ما في�ض يف القراآن 
ما يدل على احلجاب �سوى اآية واحدة«.. وهنا 
اأن  اأمتنى  وقــال:  ال�سابق،  تعليقه  الليثي  كرر 
تراجع نف�سك يف هذه الت�سريحات لعل وع�سى 
واأنت  خا�سة  مر�ساته  ابتغاء  اهلل  يتقبلها  اأن 

قاربت على الت�سعني من عمرك«.
الغريبة  االأفكار  من  العديد  للبنا  اأن  يذكر 
من  كثري  اآراء  تخالف  والتي  بالدين  املتعلقة 
من  االجــتــهــاد  م�سمى  حتــت  امل�سلمني  علماء 
اإذا  اإمامة الرجال  اإجازته لتوىل املراأة  �سمنها 
كانت اأعلم بالقراآن، واأن التدخني اأثناء ال�سيام 
التدخني ال  بان  راي  ،وله  ال�ض وم.    ال يبطل 

يبطل ال�سيام  ?
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نوال ال�ضعداوي يف حديå عن الãقافة واملراأة والãورة: هنا∑ فرق بني اجلي�ص 
واملجل�ص الع�ضكري واالخوان Zري وWنيني وال�ضعوOية تلعب Oوراk لعيناk يف م�ضر! 

الكاتبة  ال�سعداوي،  <: قطعت نوال الدكتورة  ـ  لندن 
والروائية امل�سرية، �سوطًا كبريًا يف �سعيها لتحرير املراأة 
كافة  من  العربي  املجتمع  يف  الب�سري  والعقل  واملجتمع 
نوال  و�سوت  لقلم  واحلياتية.>وكان  الدينية  القيود 
ال�سعداوي تاأثري عميق على اأجيال متعاقبة من ال�سباب 

وال�سابات على مدى العقود اخلم�سة املا�سية. 
وقد و�سعت الكاتبة اأكÌ من اأربعني كتابا يف املجالني 
وحتررها  ـــراأة  امل مو�سوع  كــان  حيث  والعلمي،  ـــي  االأدب
املادة االأبرز التي �سعت اإىل اي�سالها للراأي العام العربي 

واالإ�سالمي. 
األفت  عاما،   50 من   Ìالكــ ميتد  م�سوار  مــدى  *على 
خالله اأكÌ من 40 كتابا حول حقوق االإن�سان واحلرية 
نوال  حققته  الذي  ما  اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  والعدالة 

ال�سعداوي للمجتمع العربي يف هذه املجاالت?
*حققت الكثري، ولكن لالأ�سف مل يتم اإجراء اأي درا�سة 
امل�سري  املجتمع  على  وكتاباتي  اعــمــايل  تــاأثــري  حــول 
النظام  �سد  دائمًا  كنت  اأين  هو  هــذا  و�سبب  والعربي. 
مبارك.  اأيام  اإىل  فاروق  امللك  اأيام  منذ  م�سر  يف  احلاكم 
اأحارب من  اأنا>كاتبة ثائرة متحررة ولذلك كنت دائمًا 
اليمني والي�سار، واحلكومة واأمريكا واإ�سرائيل وال�سلفيني 
انتقدت  فقد  واليهود.  وامل�سيحيني  امل�سلمني  واالإخــوان 
الكل  يهاجمها  حمطة  Ãثابة  واأ�سبحت  االأديــان  جميع 
ف�ساد  اك�سف  كنت  اأين  ملجرد  و�سمعتها  �سورتها  وي�سوه 
االأنظمة.>واأنا مل اأحارب يف م�سر والعامل العربي فقط، 
النظام  باإ�سقاط  وطالبت  اأمريكا  اإىل  اأي�سًا  ذهبت  بل 
االأمريكي وذهبت اإىل بريطانيا وقلت ال�سيء نف�سه. نحن 
نعي�ض يف غابة كبرية . عندما ياأتي جي�ض كبري مثل اجلي�ض 
البرتول،  اأجل  العراق من  االأوروبي ويحتل  اأو  االأمريكي 
اأو عندما حتتل اإ�سرائيل فل�سطني اأو عندما ي�سرب حلف 
الناتو ليبيا، كل هذا يعني اأننا نعي�ض يف غابة ع�سكرية 
ت�سطهد كل ال�سعوب وخا�سة ال�سعوب التي متتلك موارد 
الكل، لي�ض فقط افريقيا  انتقد   ، انتقد  طبيعية. عندما 
االآخرون  يفعل  كما  واأمريكا،  الغرب  ا�ستثني  وال  واآ�سيا، 
وكاأن  فقط  العربي>واالإ�سالمي  العامل  ينتقدون  الذين 

اأمريكا واأوروبا>هما>مثاليتان.>
اأن  ا�ستطعت  هــذه،   Çــبــاد وامل االآراء  خــالل  <ومن 
خالل  من  الــثــورة  يف  �ساركت  اأنــا  كبرية.  �سعبية  احقق 
لثورة  متهد  كانت  كلها  كتبي  الأن  هذه  واأفكاري  اعمايل 
اأثر  25 يناير. وبالرغم من هذا كله، مل يكتب اأحد عن 
هذا  واأكــرر،  الثورة.  اإ�سعال  يف  ال�سعداوي  نوال  كتابات 
ب�سبب عدم اتباعي الأي نظام، ولالأ�سف النظام هو الذي 
اجلامعات  الدرا�سات.  لهذه  تخ�س�ض  التي  للبحوث  يدفع 
اأيام  عني  درا�سة  اأي  اإجــراء  من  تخ�سى  م�سركانت  يف 
اأن  يخ�سى  للثقافة  االأعلى  واملجل�ض  ومبارك.  ال�سادات 
يذكر اإ�سم نوال ال�سعداوي. جابر ع�سفور، رئي�ض املجل�ض، 
من  خلوفه  امل�سريات  الكاتبات  الئحة  من  اإ�سمي  �سطب 
ياأخذون  والنقاد كانوا  الكتاب  . ومعظم  الرئي�ض مبارك 
جوائز اأدبية الأنهم كانوا يدعمون النظام . حققت اأ�سياء 
كثرية ولكن ل�ست اأنا التي ميكن اأن تبني ما فعلته كتابتي 
القهر  بني  ربط  من  اأول  اأنا  والعربي.  امل�سري  للمجتمع 
امل�ستوى  على  واالإقت�سادي  ال�سيا�سي  والقهر  اجلن�سي 
العربي، والعامل وهذا اأحد اأهم االجنازات التي ا�سافتها 
اأن قلت  نوال ال�سعداوي لالأدب والعلم العربي مثاًل. بعد 
هذا كله، يجب اأن يجيب على �سوؤالك �سباب اليوم، �سباب 
كتابات  وفعالية  اأثر  حتليل  با�ستطاعته  الذي  الثورة، 

نوال ال�سعداوي على عقلية ال�سباب وال�سعب العربي. 
من  موا�سيع  تناولت  <زينة>،  االأخــرية  روايتك  *يف 
واقع احلياة امل�سرية، ما الر�سالة اأو العربة التي اأردت اأن 

تر�سليها اإىل املجتمع امل�سري?
*ال>ميكن اأن نف�سل بني الواقع واخليال اأو احلقيقة 
بني  دائمًا  ترابطًا  هناك  الأن  والروح  اجل�سد  اأو  والوهم 
العبودية  �سناعة  من  االنف�ساالت  هذه  كل  االأمور.  هذه 
يف  �سنعه  ما>اأحاول  وهــذا   . االأبــوي  الطبقي  والنظام 
اربط  اأو احللم واحلقيقة.  الربط بني اخليال  الرواية. 
نابعة  الرواية  جــدًا،  مهم  وهذا  نراه  ال  وما  نراه  ما  بني 
حواىل  هم  الذين  ال�سوارع  اأطــفــال  من  من>احلقيقة 
هوؤالء  خالل  من  زينة  راأيــت  طفل.>اأنا  ماليني  ثالثة 
زينة  النيل.  على  كنت>اأمت�سى  كلما  راأيتها  االأطــفــال، 
حتقق  اأن  فا�ستطاعت  واقعها  تتحدى  كانت  فتاة  هي 
كانت  الأنها  قتلت  ثم  والغناء  املو�سيقى  خالل  من  ذاتها 
ثائرة ومتحررة ومتمردة على نظام فا�سد، نظام مبارك 
الثورة  ا�سعلت  االإ�سالمية>الفا�سدة.>فهي  والتيارات 
ولذلك اأقول باإن الرواية تنباأت بالثورة مع اأنها كتبت يف 

عامي 2008-2007. 

*كيف تقيمني النقد االأدبي الأعمالك?
ال  الأنــه   . العربي  العامل  يف  وكذلك  م�سر  يف  *�سفر، 
حرة.  م�سرية  اأو  نقدية>عربية  حركة  عندنا  توجد 
لكي  احلكومة.  لــدى  والنقاد>موXفني  الكتاب  معظم 
من  رواتب  ياأخذون  ال  اأن  يجب  احرار  نقاد  هناك  يكون 
ال  لذلك  للحكومة،  تابعون  اغلبهم  واملثقفون   ، احلكومة 
منهم  جدًا  القليل  هناك  ثوري>،  <مثقف  لدينا  يوجد 
امل�سري  التعليم  حرة،  غري  اجلامعات  ان  حتى  لالأ�سف، 
هذا  فكل  الــطــاعــة.  على  مبني  النقد  على  مبني  غــري 
�سبه  النقدية  احلركة  تكون  اأن  يف  دورا  يلعب  الت�سدد 
املطيعني،  الكتاب  عن  جميال  نقدا  يكتبون  النقاد  ميتة. 
ذلك،  اىل  باالإ�سافة  نفاقا.  النقد  هذا  اأ�سمي  ولكنني 
وتفا�سيل  ق�سة  كتابة  على  يجروؤ  من  م�سر  يف  يوجد  ال 
<زينة>  االأخرية  روايتي  نفيه.  اأو  ا�سطهاده  اأو  �سجنه 
موؤخرًا،  واإىل>االنكليزية  عدة  لغات  اإىل  ترجمت  التي 
لهذه  ال�سويدي  النقد  ومتانة  قوة  مدى  اأحد  يت�سور  ال 
الرواية. فقد كتبت عنها تقارير يف جريدة <الغارديان> 
وغريها من املجالت وال�سحف واملواقع االأجنبية. يف حني 
مل اأجد اأي نقد فعال يف العامل العربي . قراأت مرة مقااًل 
نقديًا عربيًا واحدًا عن الرواية ووجدت اأن هذا الكاتب 
ولكن   . ا�سال ً عنها  الكتابة  يجد  ومل  الرواية  يفهم  مل 
جائزة  اإىل  ال�سويديني  الكتاب  اأحد  ر�سحها  ال�سويد  يف 
نوبل. فت�سوري الفرق بني النقد العربي والنقد االأجنبي 

الأعمايل، مع اأن الرواية كتبت بالعربية.
*ملاذا اذن براأيك يقدر الغرب اأعمال نوال ال�سعداوي 

اأكÌ مما يقدرها العرب?
دائمًا  اعمايل.  على  رقابة  اأي  يطبق  ال  الغرب  *الأن 
الرقابة تكون يف بلد الكاتب اأكÌ ت�سددًا. يف م�سر هناك 
ب�سكل  عني  يكتب  اأحد  ال   ، اعمايل  على  �سديدة  رقابة 
اإيجابي يف العامل العربي ويف حال كتب احدهم �سيقال، 
زلنا  ما  نحن  مــبــارك.  جائزة  ياأخذ  لن  االأقــل  على  اأو 
متخلفني ثقافيًا. ثقافتنا مازالت حمكومة بالدكتاتورية 
الطب  مهنة  اأمار�ض  كنت  عندما   . واجلهل  واالإ�ستعمار 
األق  ولكن مل  النف�سية  ال�سحة  وانتقدت  كتبت  النف�سي، 
العربي  االأدبــي  النقد  علمي.  نقد  اأو  تعليق  اأو  رد  اأي 

معظمه منقول وخال من االإبداع. 
*وهل �سيتغري النقد االأدبي الأعمال نوال ال�سعداوي 
على  يوؤثر  كان  الذي  الديكتاتوري  النظام  �سقوط  بعد 

حرية التعبري? 
*هذا االأمر يتطلب وقتًا طوياًل. فاأنا ما زلت حتى االآن 
ممنوعة من الظهور على التليفزيون امل�سري وممنوعة من 
اأن اكتب يف اجلرائد الكربى كجريدة <االأهرام> مثاًل . 
مازال  اجل�سد  ولكن  النظام  راأ�ض  نقلع  اأن  ا�ستطعنا  نحن 
موجودًا وهو متمثل باالإعالم والثقافة واالأحزاب. يجب 
مدنيًا  وجعله  الد�ستور  تغيري  مثل  كثرية  اأ�سياء  نغري  اأن 
 . وقتا  يتطلب  هذا  كل  ولكن  الدولة  عن  الدين  وف�سل 
اجلي�ض ما زال ي�سرب املتظاهرين وال�سراع قائم. فهناك 
اأن تظهر نوال ال�سعداوي  ثورة م�سادة ومن غري املتوقع 
االأحرار يف هذه  واملثقفني  والعلماء  الكتاب  من  واأمثالها 
الفرتة االإنتقالية، ولكن وقتنا �سياأتي اأنا متفائلة جدًا. 

<*الغالبية يف م�سر وخارجها مل يكن لديهم اأمل يف 
اأن يحدث حترك لل�سعب امل�سري �سد النظام قبل وقوع 
وكيف  األ�سعور  نف�ض  لديك  كان  هل   ، التون�سية  الثورة 

تابعت اأحداث الثورة اإىل حني �سقوط ح�سني مبارك?
يف  كنت  اأن  منذ  ــثــورة،  ال حلم  عندي  دائــمــًا  *كــان 
�سد  املــظــاهــرات  يف  ا�ــســارك  كنت  عمري  مــن  العا�سرة 
ال�سعب  تاأخرت 70 عامًا.  الثورة  ان  لذلك قلت  النظام، 
كان  ولذلك  مقهورا  كان  ولكنه  بطبيعته  ثائر  امل�سري 
وقوع الثورة اأمرا طبيعيا ومتوقع. اأنا مل اأفاجاأ بها كنت 
اخليم  يف  اأجل�ض  كنت  دقيقة.>عندما  كل  يف  انتظرها 
راأيت وع�ست هذه  انني  اأ�سعر  التحرير، كنت  يف>ميدان 
اأيام  عامًا.  �سبعني  مــدى  على  ع�ستها  قبل.  من  الثورة 
ميدان  يف  باإمراأة  التقيت  قد  كنت  عظيمة.  اأيام  الثورة 
اأعود  اأن  اأريــد  ال  اأنا  يل  وقالت  الثورة،  اأثناء  التحرير 
هذا  خالل  من  احلرية  ت�سنع  كيف  راأيت  اأنا  بيتي،  اإىل 
اأعود  اأن  اأريد  املكان وتعرفت على احلرية عن قرب، ال 
الثورة  اإذًا  حريتي.  ويقيد  ي�سربني  فهو  زوجــي  اإىل 
اأ�سرة واحدة  للحرية وجعلتنا  علمتنا>املعنى احلقيقي 
الثورة  اأثناء  التحر�ض اجلن�سي  ويدًا واحدة، فقد غاب 
اأيام  كانت  وامل�سيحيون،  امل�سلمون  كيف>توحد  وراأينا 

جميدة حقًا. 
هو  مــا  ــك?  ــراأي ب اهــدافــهــا  ــثــورة  ال حققت  <*هل 

تقييمك لو�سع م�سر بعد الثورة?
*الثورة حققت هدفًا اأو هدفني، ولكن مطالب الثورة 

مل تتحقق باأكملها. ما زالت معظم اهدافها حتت التنفيذ 
القيادات  وتغيري  النظام  راأ�ـــض  مــبــارك  حماكمة  مثل 
مبارك.  لنظام  التابعة  والثقافية  والوزارية  االإعالمية 
ما  ناأكل  اأن  يجب  والزراعي،  االإقت�سادي  التغيري  كذلك 
الغربي  االإ�ستعمار  يغيب  اأن  يجب  ناأكل،  ما  وننتج  ننتج 
فهل  االأمريكية.  املعونة  على  نعي�ض  ال  واأن  واالأمريكى 
من املعقول اأن دولة عظمى مثل م�سر ما زالت تعي�ض على 
االأنظمة  خالل  عانوا  امل�سريون  االأمريكية?  املعونات 
ال�سابقة وعا�سوا و�سعًا اقت�ساديًا وزراعيًا رديئًا. جعلونا 
نخ�سع الإ�سرائيل. فكل هذا يجب اأن يتغري من خالل اإرادة 

وقوة ال�سعب. 
على  تاأثري  لها  �سيكون  الثورة  اأن  تعتقدين  <*هل 

العالقات االإ�سرائيلية امل�سرية وم�ستقبل كامب ديفيد?
*طبعًا، كل الذين يرت�سحون اإىل الرئا�سة مثل عمرو 
باأنهم  اإ�سرائيل  يطمئنون  واالإخــوان،  والربادعي  مو�سى 
اأ�سحاب   ، اإتفاقية كامب ديفيد، ولكن املاليني  لن مي�سوا 

الثورة، لهم راأي flتلف.
كتاباتك  يف  االإ�سالمية  اجلماعات  انتقدت  *لطاملا 
�سيطرة  من  متخوفة  انت  هل   ، التلفزيونية  ومقابالتك 

االإ�سالميني اأو ال�سلفيني>على م�سر بعد الثورة?
*ال�سعودية لها دور كبري يف دعم هذه اجلماعات. فهي 
الدينية متول  التيارات  لل�سلفيني.  تدفع 5 ماليني دوالر 
وال�سادات  بو�ض،  وجــورج  الدن  بن  خارجية.  جهات  من 
االإ�سالمية  والــتــيــارات  ومــبــارك  امل�سلمون  ــــوان  واالإخ
ال�سلفية  والتيارات  اأمريكا  وكذلك  توائم،  وال�سلفية 
فيها  حقيقية،  اإ�سرتاكية  ــورة  ث يخافون  الأنــهــم  تـــواأم 

�سرب>للراأ�سمالية>وم�ساواة للنا�ض.
التيارات الدينية مع مبداأ الراأ�سمالية. ولكن <االإخوان 
امل�سلمني> لن يحكموا م�سر الأن الثورة �سرتف�سهم. هم مل 
ي�ساركوا يف الثورة ا�سال، هم اأتوا بعد اأن جنحت الثورة. 
<االإخوان امل�سلمون> غري وطنيني ، ويتاجرون يف الدين 
وال�سلفيون لهم دور>األعن وال�سعودية تلعب دورًا خطريًا. 

من �سمن كوارث>الوطن العربي ، النظام ال�سعودي.>

اأو  اجلي�ض  يتخذها  اأن  يجب  التي  االإجراءات  <*ما 
املجل�ض االأعلى للقوات امل�سلحة من اأجل اإنقاذ الثورة?

*يجب اأن ينفذ مطالب الثورة. تاريخ اجلي�ض يف م�سر 
تاريخ وطني. ولكن هناك فرقا بني اجلي�ض وبني املجل�ض 
مثل   ، رائعون  اجلي�ض  �سباب  امل�سلحة.  للقوات  االأعلى 
منهجية  �سد  االإخوان  ف�سباب  امل�سلمني،  االإخوان  �سباب 

القيادات.
اأجلها،  من  حاربت  لطاملا  التي  املراأة  دور  كان  <*ما 
ذكوريًا  اإنت�سارًا  الثورة  كانت  هل  امل�سرية?  الثورة  يف 

فقط? 
 Íلع امل�سريات  الن�ساء  امل�ساواة،  تاأتي  الثورة  *مــع 
فلجنة  ابعدونا،  ذلك  بعد  ولكن  الثورة  يف  عظيمًا  دورًا 
تغيري الد�ستور ال توجد فيها اأي اإمراأة . ولذا اجتمعنا اأنا 
واالحتاد الن�سائي يف بيتي وبداأنا باإعادة تنظيم وان�ساء 
مبارك  �ــســوزان  كانت  ــذي  ال امل�سري  الن�سائي  االحتــاد 
تكون  اأن  تريد  كانت  الأنها  و�سادرته>قانونًا  منعته  قد 
ال�سيدة االأوىل، ولذلك منعت اأي احتاد �سعبي>من �ساأنه 
التي كانت تتمتع. ولذا  الن�سائية  ال�سلطة  يوؤثر على  اأن 
فاإن اأمثال �سوزان من الن�ساء املنخرطات يف النظام احلايل 

يلعÍ دورًا كبريًا يف تفتيت احلركة الن�سائية. 
املتوقع  ومن  الن�سائي  االحتاد  على  نعمل  االآن  ولكننا 
يف  بــداأوا  انهم  حتى  الرجعية  اجلهة  قبل  من  اأن>مينع 

املحاولة فعاًل.>ولكن ال�سراع قائم ولن ينتهي. 
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�ضحيفة اإ�ضرائيلية تقيل �ضحفيا Oاف™ عن ح≤ الفل�ضطينيني بـ ‘ االرهاب 
غربة نيوز - 

اأعلنت �سحيفة جريو�ساليم بو�ست االإ�سرائيلية اليمينية الثالثاء اأنها اأقالت 
احد �سحافييها لدفاعه يف مدونته ال�سخ�سية عن »حق الفل�سطينيني يف اللجوء 

اإىل االإرهاب« �سد االحتالل االإ�سرائيلي.
االفتتاحيات  كاتب  اإقالة  متت  انه  باالإجنليزية  الناطقة  ال�سحيفة  وقالت 

الري درفÔ »اثر خالف مهني مرتبط Ãدونته ال�سخ�سية«.
»يف  كتب:  حني  حادة  اعرتا�سات  اأمريكي  اأ�سل  من  االإ�سرائيلي   Ôدرف واأثار   
اأن  اأريدهم  االإرهاب �سدنا، ال  اإىل  اللجوء  الفل�سطينيني  اأن من حق  حني اعترب 
كان  �سواء  فل�سطيني  ملنع  و�سعي  يف  ما  �ساأبذل  اإ�سرائيليا  وكوين  بذلك،  يقوموا 

مظلوما اأم ال من قتل احد مواطني«.
بل  ــاب  االإره على  الت�سجيع  نيته  يف  تكن  »مل  انه  الحقا  اأو�سح   Ôدرفــ لكن   
اإ�سرائيل  واأ�سدقاء  االإ�سرائيليني  لدى  �سدمة  »اإحداث  اأراد  فقد  العك�ض«،  على 
يف  حقهم  رف�ض  يتم  الذين  الفل�سطينيون  اإليه  يندفع  الــذي  املــدى  لهم  ليظهر 

اال�ستقالل«.

ــــع املـــكـــ�ـــســـورة  ــــاب ــــس ــــاال� الــــر�ــــســــم ب
اليا�ض خوري

الهمجي  ــداء  ــت االع يــفــاجــىء  مل 
فــرزات  علي  الــ�ــســوري  الــفــنــان  على 
حلم  د  qج�س الـــذي  فــالــرجــل  احــــدًا، 
�سوف  و�ــســجــاعــة،  بــحــريــة  الــنــا�ــض 
باأ�سابعه  النظام  اخافة  يف  ي�ستمر 
املك�سورة. الفنان بج�سده اله�ض الذي 
يكاد ان يطري وهو مي�سي، وب�سخريته 

ي�سنعها  التي  احلرية  عن   qيعرب وان  ال�سعب،  حيث  يكون  ان  قرر  الالذعة، 
م در�سا بليغًا للو�سط الثقايف  qال�سوريات وال�سوريون بدمائهم امل�سفوكة. وبذا قد

ال�سوري والعربي يف معنى ان يكون االن�سان فنانا ومثقفًا يف زمن اال�ستبداد.
ر�سوم علي فرزات جعلت له مكانة خا�سة يف ال�سمري ال�سوري، فالرجل مل 
يخف على جنوميته الأنها م�ستمدة من جدارته وفنه وابداعه، عك�ض جنوميات 
لذا  املبتذلة.  الثقافية  وم�سانعه  النظام  اآلة  لها  روجت  او  فربكتها  اخرى 
<الغياب>  وجد نف�سه خارج جوقة ال�سفهاء التي قادها دريد حلام وابطال 
جورج  ت�سدرها  التي  ال�ساجدين  جوقة  او  بالقمع،  ينت�سون  الذين  االآخرين 
و�سوف، او جوقة ا�سباه ال�سامتني الذين يتغرغرون بالعموميات كي يتجنبوا 

اتخاذ مواقف وا�سحة و�سريحة. 
هو  الكاريكاتري  لفن  االخال�ض  �سرط  وكــان  فنه  اىل  فــرزات  علي  انتمى 
الديكتاتور  على  ي�ستع�سي  ما  وهذا  همومهم.  عن  والتعبري  للنا�ض  االخال�ض 
ان يفهم كيف خرجت  النظام  بالكذبة واملداحني فهمه. مل ي�ستطع  املحاط 
مي �سكاف اىل التظاهر يف ال�سارع رغم انها فنانة، او كيف كتبت �سمر يزبك 
ما كتبته رغم انها كاتبة، او كيف غنى ابرهيم القا�سو�ض، وكيف يكتب يا�سني 
احلاج �سالح وعلي االأتا�سي ومي�سال كيلو وكيف يحكي ح�سني العودات وبرهان 

غليون وفايز �سارة...
غريهم  والكثريين  هــوؤالء  ان  هو  اال�ستبدادي  النظام  يدركه  ولن  مل  ما 
تظاهروا ور�سموا وكتبوا اخال�سا ملهنتهم ودفاعا عنها وعن �سرفها. هذه هي 
اآخر  كالم  وكل  ثقافة،  تكون  ال  دونها  من  التي  احلقيقية  الثقافية  املعادلة 
عن ف�سل النتاج الفني عن املوقف االأخالقي هو تهديد ملعنى الثقافة والفن 

واطاحة به.
اذا  املثقف ان ي�سمت اال  ال�سوارع ال ي�ستطيع  الذي ي�سيل يف  الدم  يف زمن 
Æ �سرفها و�سرفه يف الوحل. وهذا ما ال ي�ستطيعه �سوى  qتخلى عن مهنــــته ومر
االآفاقني وال�سفهاء من االنتهازيني. اما الفــــنان او الكاتب النزيه فانه يجــــد 
نف�سه من دون تردد يف �سف املقهورين وامل�سطهدين واملقمــــوعــني. ال يتـــماهى 

بهم بل يكون جزءا منهم من موقعه ومن خالل نتاجه وابداعه.
ان  ي�ستطيعون  انهم  �سورية  يف  املافيا  وقــادة  اال�ستبداد  اهل  يعتقد  هل 
انهم فقدوا قدرتهم  ام  الر�سام?  ا�سابع  يخر�سوا �سوت احلرية عرب حتطيم 
املثقفني  يلقنوا  ان  التي اجتاحتهم، فقرروا  الدم  ال�سيطرة على غريزة  على 

ال�سوريني، من خالل االعتداء على علي فرزات، در�سا يف اخلوف?
م حتليال عقالنيا لالداء الوح�سي الذي متار�سه  qال اعتقد اننا ن�ستطيع ان نقد
م بهذا العط�ض اىل دماء  qاآلة القمع ال�سورية. �سيء من ه�سترييا النهاية يتحك
ال�سحايا. عط�ض ال يرتوي وال يقود اال اىل مزيد من الدم واملظاهرات. منذ 
على  قدرته  وفقد  باجلنون،  النظام  ا�سيب  درعا  اطفال  مع  البداية  حلظات 
وامتد  ا�ست�سرى  الذي  االداء  هذا  يكن  مل  اجلرمية.  غريزة  على  ال�سيطرة 
ك�سر  يف  �ساهم  النا�ض  اخافة  من  بدال  الأنــه  مفيدا،  ال�سورية  املــدن  كل  اىل 
جدار اخلوف. اي بدال من ان يلعب القمع دوره يف ترهيب ال�سعب �سار تعبريا 
واالأحذية  وبالب�ساطري  بالنف�ض  الثقة  هذه  ال�سعب.  من  النظام  خوف  عن 
الع�سكرية التي تدو�ض االأج�ساد والروؤو�ض، وجترب املعتقلني على تاأليه قادة 
النظام، لي�ست �سوى التعبري االأخري عن الذعر من النا�ض، و�سكال وح�سيا من 

ا�سكال اخلوف.
يكن  مل  فــرزات  علي  الفنان  على  اعتدائهم  من  النظام  �سبيحة  اراده  ما 
من  خوفهم  عن  تعبريا  كان  بل  االأوىل،  للوهلة  يبدو  مثلما  الفنان  اخافة 
الفنان. الطاغية يخاف من ا�سابع تر�سم، ويرجتف هلعا من حنجرة تغني، 

وي�ساب بالرعب من قلم يكتب. هذا هو مفرتق ال�سقوط. 
اخلائف يفقد قدرته على اتخاذ املواقف العقالنية، وعلى ادارة معركته 
�سوى  بالده  مــراآة  يف  يرى  ال  الأنه  وفاعليتها،  ا�ساليبه  جناعة  ي�سمن  ب�سكل 
خوفه، وينحدر اىل غرائزه وي�سقط يف االنفعال، وهذا ما جرى مع االطفال 
قطعت  الذي  القا�سو�ض  ابراهيم  ومع  التعذيب  حتت  جثثهم  �سوهت  الذين 
حنجرته ثم رميت جثته يف نهر العا�سي، ومع علي فرزات الذي اعتدي عليه 

كفعل انتقام اعمى واهوج.
ماذا نقول لعلي فرزات ورفاقه ممن ي�سنعــــون ملحمة ال�سمود الكربى يف 
االعتداء  �سجب  وموقف  باهتة،  �سارت  معهم  الت�سامن  كلمة  العرب?  تاريخ 
مكررة  �سارت  والعاملي  العربي  العام  الــراأي  ومنا�سدة  معنى،  بال  �سار  عليهم 

بحيث انها تثري االأ�سى.
ال منلك ما نقوله �سوى اننا نتعلم منهم ف�سيلتي ال�سجاعة والنزاهة، نرى 

فيهم �سوءا وامال واحتمال ا�ستعادة املعنى ملعناه.
وج�سده،  وراأ�ــســه  بيديه  ال�سربات  يتلقى  ــرزات  ف علي  كــان  حني  هناك 
الفنان،  الفل�ســــطيني ينحنيان على جراح  العــــلي وطفله  ناجي  راأيت  هناك 
ا�سارة  معه  وير�سمان  يوم،  كل  هدر  oي الذي  دمهما  يف  النازف  دمه  ويحت�سنان 

احلرية فوق ال�سام وفل�سطني.
كرامة  متتهن  التي  بالع�سابات  حما�سرا  نف�سه  الفنان  وجد  حني  هناك 
ال�سعب ال�سوري كل يوم، �سعر بقوة الفن و�سعف املجرمني، قال لهم ان يخافوا، 
قال ان كل هذه الدبابات لن حتميهم من مطر الربيع الدم�سقي، قال لهم ان 

ين�سحبوا قبل فوات االآوان.
وحني ا�ستفاق يف امل�ست�سفى وراأى ال�سمادات �سحك من جبنهم، اخذ ورقة 

ور�سم عليها �سورة يديه، موجها اليهم حتية الوداع.

الأبنائ¬..! جن�ضيتها  ويطلب  مقاالت¬  يف  امريcا   ºي�ضت flلو±,  رامي  �ضحيفة  –رير  رئي�ص 

!!..Êالعيد وتقبل التها ≈qوال �ضلcراOضهداء...وTري...ر�ضا�ص وجرح≈ وZ العيد ب�ضوريا

�ضاب≤ TــضــرWــي  مـــذcـــرات  ــن  م مــقــاWــ™  ــذ±  ــح ب  kــرا ــض Tــا ن تــطــالــب   z¬ــــ اأي اBي  ــي  ــض ــ� }ال

نقل موقع )كلنا �سركاء( من جهات ذات �سلة، اأن 
رئي�ض حترير �سحيفة الوطن ال�سورية، و�ساح عبد 
يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  غادر  قد  ربه 

بدايات �سهر رم�سان ومل يعد بعد.
خرب  با�ستغراب  �سوريون  اإعالميون  ويــتــداول   
وهو  االأمــريكــيــة  املــتــحــدة  الـــواليـــات  اإىل  �ــســفــره 
مقاالته  يف  اأمريكا  �ستم  على  با�ستمرار  داأب  الذي 
ال�سحفية ال �سيما منذ بدء االحتجاجات ال�سعبية 

يف �سورية منذ اآذار املا�سي.
 ويعلق اآخرون باأن عبد ربه �سافر اإىل اأمريكا مع 
عائلته لكي يح�سل على اجلن�سية االأمريكية ملولوده 
اجلديد الذي من املخطط ان يرى النور يف الواليات 
التي  ال�سحيفة  افتتاحيات  ويت�ساءلون  املتحدة.  
م�سروع  على  بالعمل  املتحدة  الواليات  وتتهم  ت�سم 
ال�سورية  امل�سالح  و�سد  اجلديد  االأو�ــســط  ال�سرق 

واإىل ما هنالك من ال�سعارات التي يدبج بها مقاالته 
عادة…

 وفيما يت�سائل البع�ض عن علم ويل نعمة رئي�ض 
التحرير ب�سفره وحقيقة اختياره للواليات املتحدة، 
الذي  الفرن�سي  ال�سفر  جــواز  لكون  اآخــرون  يغمز 
)امل�ستقبل(  ل�سمان  يكفي  يعد  مل  ربه  عبد  يحمله 

يف  اأمــريكــيــة  جن�سية  وجــود  يتطلب  الــذي  االأمـــر 
العائلة…

 يذكر اأن و�ساح عبد ربه، رئي�ض حترير �سحيفة 
الوطن اململوكة لرامي flلوف، مل ي�سمل حتى االآن 
بالعقوبات االأوربية اأو االأمريكية التي فر�ست على 
النظام  و�سركاء  اأعــوان  من  واقت�ساديني  �سيا�سيني 

ال�سوري .  
م�سوؤويل  كبار  جميع  يت�سرفه  ملا  منــوذج  وهــذا   
امام  واملقاومة  للمانعة  ادعائهم  خالل  من  النظام 
ــالم  االع يف  بــاكــاذيــب  ــه  ــراق واغ امل�سكني  ال�سعب 
ال�سوري احلكومي واخلا�ض بينما يذهبون ومي�سحون 
كثرية  مناذج  وهناك  باالعالم  ي�ستموهم  ملن  جوخ 
الذين  ال�سورية  واملخابرات  اجلي�ض  �سباط  لكبار 
كندا  يف  للوالدة  اوالدهــم  وزوجــات  بناتهم  ار�سلوا 

وامريكا للح�سول على جن�سيتها ??

خرج ال�سوريون يف حمافظات flتلفة من بالدهم 
ب�سار  نظام  باإ�سقاط  تطالب  حا�سدة  Ãظاهرات 

االأ�سد عقب اأدائهم �سالة العيد �سباح الثالثاء.
حا�سدة  مظاهرات  اإن  �سحافية  تقارير  وقالت 
خرجت بعد �سالة العيد يف كل من دم�سق ودير الزور 
وحوران وحم�ض وبانيا�ض وحلب وحماة والالذقية.

كثيف  نار  اإطــالق  املظاهرات  تلك  بع�ض  وت�سهد 
التي  املعار�سة،  االإخبارية  »�سام«  �سبكة  ملوقع  وفقًا 
اأفادت بوجود مكثف لعنا�سر االأمن وال�سبيحة حول 
موؤكدة  الــزور،  وديــر  ودم�سق  حــوران  يف  مظاهرات 

اإطالق النار بكثافة على املحتجني.
الثورة  الت�سيقيات  عن  »اجلــزيــرة«  قناة  ونقلت 
ال�سورية ا�سارتها اىل »�سقوط 5 جرحى على االقل 

بر�سا�ض القنا�سة Ãقربة حي القابون بدم�سق«.
واالأمنية  الع�سكرية  القوات  اقتحمت  واالثنني، 
البالد،  غرب  �سمال  اإدلب  حمافظة  يف  �سرمني  بلدة 
وهي  االإن�سان،  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  اأكده  ملا  وفقا 
جمموعة نا�سطة لها �سبكة من االت�ساالت يف جميع 

اأنحاء البالد.
طفل،  بينهم  اأ�سخا�ض،  خم�سة  اإن  املر�سد،  وقال 
اأن  اإىل  الفتا  �سخ�سا،   60 من   Ìاأكــ واأ�سيب  قتلوا، 

قوات االأمن اعتقلت ع�سرات االأ�سخا�ض.
وقال النا�سطون ال�سوريون اإن عمليات القمع التي 
منت�سف  منذ  واجلي�ض  االأمنية  االأجهزة  بها  تقوم 
على  يزيد  ما  مقتل  اإىل  اأدت  املا�سي  مــار�ــض/اآذار 
االأمم  ذكرتها  التي  االأرقـــام  وهــي  �سخ�سًا،   2200

املتحدة اأي�سًا.
اأ�سخا�ض  االأمنية جثث خم�سة  االأجهزة  واأعادت 
يف  ال�سهر،  مــن  �سابق  وقــت  يف  اختطفوا  قــد  كــانــوا 
بينما  نــوى،  يف  اآخـــرون  ثالثة  قتل  بينما  احلــولــة، 
قتل اثنان اآخران يف هيت، ويف كفر نبل قتل نا�سط 

و�سابط �سابق، واأ�سيب اثنان اآخران.
ويف حمافظة درعا، بجنوب �سوريا، توغلت قوات 
بحثًا  وذلك  ومنر،  واحلرة  جا�سم  بلدات  يف  اجلي�ض 
عن الن�سطاء، و�سمع دوي اإطالق ر�سا�ض كثيف، وفقًا 

.CNNملا ذكره النا�سط اأبو عبدو لـ

واأفاد نا�سطون اأن اجلي�ض اعتقل 7 اأطفال ترتاوح 
اأعمارهم بني 6 و9 �سنوات، كما اعتقلوا عددًا من كبار 

ال�سن.
امل�سوؤولون  اأبلغ  فقد  عبدو،  اأبو  النا�سط  وبح�سب 
االأطفال  �سراح  �سيطلقون  باأنهم  االأهــايل  االأمنيون 

وكبار ال�سن عندما ي�سلم الن�سطاء اأنف�سهم.
ويف حمافظة دم�سق، اقتحمت قوات االأمن قرية 
كارا، وقال املر�سد اإنها اعتقلت 40 �سخ�سا يف �سل�سلة 
اأ�سطح  على  الر�سا�سة  املدافع  وو�سعت  الغارات،  من 

املباين احلكومية.

ايه«  اآي  »ال�سي  كتابه  يف  �سوفان  علي  واتهم 
 11 اعــتــداءات  وقــوع  ملنع  فر�سة  تت  qفو باأنها 
معلومات  نقل  عن  امتناعها  عرب  ايلول/�سبتمرب 
كانا  الهجمات  منفذي  من  اثنني  حول  جمعتها 
مكتب  اإىل  بكاليفورنيا  دييغو  �سان  يف  يقيمان 
تقنيات  عن  حتدث  كما  الفيدرايل،  التحقيقات 
اال�ستجواب القا�سية التي مار�ستها، Ãا يف ذلك 
اإ�سالمي  اأول  يعترب  الذي  اأبوزبيدة  ا�ستجواب 
الهجمات،  بعد  ــه(  اي اآي  )ال�سي  تعتقله  مهم 

معتربًا اأنها غري جمدية.
وكالة  طلبت  �سفحة،   78 يف  تقع  ر�سالة  ويف 
عديدة  فقرات  اقتطاع  املركزية  اال�ستخبارات 
من الكتاب Ãا يف ذلك معلومات �سبق اأن ن�سرت اأو 
نوق�ست يف جل�سات ا�ستماع، كما قالت دار الن�سر 

دبليو دبليو نورتن اند كومباين.
واأو�سحت دار الن�سر اأن الكتاب الذي يفرت�ض 
بعد  �سين�سر  �سهر  من  اأقــل  يف  للبيع  يطرح  اأن 

اإدخال التعديالت التي طلبتها »ال�سي اآي ايه«.

وقالت الناطقة با�سم دار الن�سر لويز بروكيت 
»نورتن  اإن  ال�سبت،  اليوم  بر�ض،  فران�ض  لوكالة 

�ستن�سر الكتاب مع تعديالته«.
وانتقد الكاتب وكالة اال�ستخبارات املركزية 
تواجه  اأن  اإىل  حتــتــاج  احلــكــومــة  اإن  ـــال  وق
واأحبطت  ارتكبناها  التي  »االأخــطــاء  بنزاهة 
لل�سحيفة  واأ�ساف يف ت�سريحاته  االأمريكيني«، 
ملعاجلة  البع�ض  رف�ض  »يحزنني  االأمريكية: 

اأخطاء املا�سي
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اإغــراء  ممثلة  ك�سفت 
والـــدهـــا  اأن  ــة  ــري ــس ــ� م
واأنــه  اأزهــريــا،  كــان عاملا 
اأدوار  يف  �ــســاهــدهــا  لـــو 
متثلها  ــي  ــت ال االإغــــــراء 
اأنها  اإال  لذبحها،  حاليا 
اإنــهــا ال  رغــم ذلــك قالت 
تخجل من هذه االأدواء; 
اإطـــار  الأنـــهـــا حتـــدث يف 
الفن الراقي الذي يخدم 

املجتمع.
خالل  مي�سرة  وقالت 
ــج  ــام ــرن ب يف  وجــــودهــــا 
»فا�سل على الهواء« على 
قناة املحور: »والدي كان 
يعمل �سيخا باالأزهر، ولو 
ب�سبب  لذبحني  حيا  كان 

الفني  الو�سط  نف�سه دخلت  الوقت  ولكنني يف  اأقدمها،  التي  االإغراء  اأدوار 
باختياري وحبا يف الفن، لذلك ال اأخاف من انتقاد امل�سريني ملالب�سي واأدواري 
اجلريئة; الأن لكل �سخ�سية اأقدمها موا�سفاتها ومالحمها اخلا�سة، واأنا ل�ست 

الفنانة الوحيدة التي تقدم ادوار اإغراء واإثارة يف الو�سط الفني«.
اأين  Xن  واجلمهور  ــدي،،  وال اإىل  ن�سبة  االأ�سل  م�سرية  »اأنــا  واأ�سافت: 
لبنانية عندما قدمت م�سل�سل »اأين قلبي« من تاأليف جمدي �سابر واإخراج 

جمدي اأبو عمرية باللهجة اللبنانية يف ذلك الوقت«.
»فتاة  �سخ�سية  قدمت  عندما  ب�سدة  زادت  قد  �سعبيتها  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الليل« مع الفنان عادل اأمام يف فيلم »ال�سفارة يف العمارة«، ما فتح لها املجال 

الأدوار اأكÌ ثقاًل.
جتاه  موقفه  على  لثباته  زكريا  طلعت  للفنان  احرتامها  مي�سرة  واأبدت 
للثورة  االأوىل  االأيــام  منذ  والثوار  مبارك  ح�سني  حممد  ال�سابق  الرئي�ض 
ت�سريحاته  من  انزعاجها  اأبــدت  نف�سه-  الوقت  -يف  اأنها  اإال  االآن،  وحتى 
موؤكدة  بامليدان،  الرذيلة  وممار�سة  املخدرات  بتعاطي  الثوار  اتهمت  التي 
لتطالب  االأول  يناير/كانون   28 يوم  التحرير  مليدان  الثوار  مع  ذهبت  اأنها 

بامل�ساواة والعدالة االجتماعية.
واأكدت اأن ما تردد حول عالقتها بالفنان طارق لطفي �سائعات مغر�سة 
بالدخول يف  لنف�سها  ت�سمح  لن  اأنها  موؤكدة  ال�سحة،  اأ�سا�ض من   qاأي لها  لي�ض 
باإطالق  الفنانات  اإحدى  متهمة  متزوج،  الفني  الو�سط  من  زميل  مع  عالقة 

بع�ض ال�سائعات التي ت�سوه �سورتها
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على  القائمون  لها  تعر�ض  التي  الوا�سعة  االنتقاد  حملة  تهداأ  مل  بينما 
وحرمانية  حلية  عن  املثار  واجلدل  واحل�سني«  »احل�سن  التاريخي  امل�سل�سل 
عن  اإيرانيون  �سينمائيون  اأعلن  البيت،  واآل  ال�سحابة  �سخ�سيات  جت�سيد 
حممد  الر�سول  فيها  يظهر  ال�سينمائية  االأفــالم  من  �سل�سلة   Ëتقد نيتهم 

)�سلي اهلل عليه و�سلم( جم�سدا على ال�سا�سة.
يف  تقدميها  ي�سعب  جمة  اأحداث  من   Ëالكر الر�سول  حياة  حتويه  وملا   
»كامبوزيا  ال�سهري  وال�سينار�ست  هيدريان«،  »مهدي  املنتج  قرر  واحد،  فيلم 
باترويف«، واملخرج »ماجد جميدي«، الذي �سيج�سد بنف�سه �سخ�سية الر�سول، 

تقدË �سريته يف ثالثية تر�سد حياته منذ امليالد وحتى الوفاة.
ع�سرة،  الثانية  ال�سن   Æبلو حتى  طفولته  �سرية  االأول  اجلــزء  يتناول   
الوثائق  ترجمة  ومتــت  �سنوات،  ثــالث  حــوايل  كتابته  فــرتة  وا�ستغرقت 
رجال  من  عــدد  فيه  �سارك  اآخــر  فريق  Ã�ساعدة  لــالأحــداث  التاريخية 
الدين من دول عدة مثل اإيران واملغرب وتون�ض ولبنان والعراق واجلزائر، 
والباحثني يف  املوؤرخني  بل فريق من  pق اإقراره من  نف�سه ينتظر  وال�سيناريو 
ال�سنة النبوية ال�سريفة نظرا لكÌة الفتاوى االإ�سالمية التي حترم متامًا 
و�سخ�سية  عام،  ب�سكل  ال�سا�سة  على  البيت  واآل  والر�سل  االأنبياء  جت�سيد 

الر�سول ب�سكل خا�ض.

بو�ص مافي�ص  اأح�ضان  في¬   : يو�ضف  خلالد  حمدان  مي�ص 

اثقال برفعوا  ...هاXا  العامل  يف  زوجني   iاقو وحرمت¬  اوباما 

الفيلº االأرÊO (مدن ترانزيâ) يف مهرجان مونÎيال ال�ضينمائي الدو›

اأن  عن  حمدان  مي�ض  االأردنية  الفنانة  ك�سفت 
املخرج  مع  �سينمائية  جتربة  خو�ض  رف�سها  �سر 
التي  االأدوار  جــراأة  هو  االآن  حتى  يو�سف  خالد 
اأق�سى  هو  »احل�سن«  اأن  اإىل  م�سرية  منها،  يطلبها 
رف�سها  موؤكدة  تــنــازالت،  من  تقدمه  اأن  ميكن  ما 

للقبالت والعري يف اأعمالها.
على  يو�سف  »خالد  االأردنــيــة  الفنانة  وقالت 
اإمنا  ــع،  رائ من   Ìاأكــ flــرج  ال�سينمائي  ال�سعيد 
ينا�سبني  مل  اأفالم  من  علي  عر�سه  ما  كل  لالأ�سف 
ال  اأقدمها  التي  االأدوار  يف  حدود  لدي  فاأنا  لالآن; 
زهرة  جملة  ذكرت  ما  بح�سب  جتاوزها«.  اأ�ستطيع 

اخلليج ال�سادرة هذا االأ�سبوع.
واأ�سافت »االأدوار التي عر�سها علي املخرج خالد 
من  �سواء  االإثــارة،  نكهة  فيها  م�ساهد  كلها  يو�سف 
اأو م�ساهد قبالت وعري،  النوم  كان منها يف غرف 
اأتخطاها،  اأن  ميكن  ال  معينة  حــدود  عندي  واأنــا 

لذلك كنت اأرف�ض ما ياأتيني«.
وقالت مي�ض حمدان »قد اأ�سمح باأن يكون هناك 
ح�سن.. اإمنا اأكÌ من ذلك ال اأ�ستطيع، مثال القبلة 

ال اأ�ستطيع القيام بها«.
وتابعت بقولها »تربيتي ال ت�سمح يل بذلك، كما 
اأين اأريد اأن ت�سل �سورتي اإىل النا�ض على اأنني فعال 
البنت ال�سقية الرومان�سية الناعمة والربيئة، اإمنا 
لي�ست املغرية، حتى قدراتي ج�سديا لكون حجمي 

قليال ال اأرى اأنها توؤهلني لالإغراء واالإثارة«.
فر�سا  هناك  اأن  اإىل  االأردنية  الفنانة  واأملحت 
كانت  قدمتها  لو  منها،  �ساعت  عديدة  �سينمائية 

كان  لكن  امل�سافة،  وتخت�سر   Ìاأك جنمة  �ست�سبح 
ذلك مقابل تنازلها عن قناعاتها.

يف  �سابا  نيكول  دور  عليها  عر�ض  لو  اإنه  وقالت 
فيلم التجربة الدامناركية كانت �سرتف�سه; مربرة 
ذلك بقولها »اأنا ال اأرى يف »التجربة الدامناركية« 
فر�سة، حتى اإن كانت مع عادل اإمام، فما الفائدة 
واأخ�سر  اإمـــام  ــادل  ع اأمـــام  فر�سة  اأك�سب  اأن  مــن 

�سورتي اأمام نف�سي«.

»لي�ض  مي�ض  قــالــت  اخلــا�ــســة  حــيــاتــهــا  وعـــن 

الزواج  يف  اأرغــب  اأين  اأXــن  ال  حاليا،  حبيب  لدي 

الفنان �سعبة وفيها  باأن حياة  اأ�سعر  بفنان، حيث 

ال  كله  وهــذا  وعرو�ض..  وملذات  عديدات  ن�ساء 

ينا�سبني
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بــاراك  فورب�ض  جملة  اخــتــارت 
فى  اأوباما  مي�سيل  وزوجته  اأوباما 
الأقوى  ت�سنيفها  فى  االأول  املركز 
االأزواج فى العامل واأكÌهم تاأثريا، 
هذا  اإن  قائلة،  ال�سحيفة  وعلقت 
�سنع  ي�ستطيع  املن�سجم  الثنائى 
ــواء فى  ــس � اأى جمـــال،  ــى  ف ــوة  ــق ال
ال�سيا�سة اأو االإعالم والتكنولوجيا، 
بال�سلطة  االأمـــر  يتعلق  وعــنــدمــا 

وال�سيطرة فهما االأف�سل. 
لنجمى  كــــان  الــثــانــى  ـــركـــز  امل
بيت  بــــراد  الــ�ــســهــرييــن  ال�سينما 
واأجنلينا جوىل اللذين حققا اأف�سل 
االأرقام فى �سباقات �سباك التذاكر، 
 Ìاأكــ اأحــــد  كــونــهــم  اإىل  ــة  ــاف ــس اإ�
وا�ستطاعوا  لل�سحافة،  املحببني 
خالل العام املا�سى جمع 50 مليون 
دوالر، وتعمل جوىل ك�سفرية االأمم 
وو�سعتها  احل�سنة  للنوايا  املتحدة 
 29 املرتبة  فى  منفردة  الفورب�ض 
بيت  Xهر  فيما  قوة،  الن�ساء   Ìكاأك
االآن  حتى  ناجحا  فيلما   63 فــى 

وح�سل على جائزة جولدن جلوب.
املغنية  الثالث  املركز  فى  وجاء 
جاى  املو�سيقى  وزوجــهــا  بيون�سى 
اأبريل  فى  احتفلت  بيون�سيه  زى، 
املنفرد  األبومها  بــاإطــالق  املا�سى 
الرابع حتت ا�سم »4« والذى تزامن 
مع  الرابع  زواجها  بعيد  باحتفالها 
روك  موؤ�س�سة  و�ساحب  املو�سيقى 
نا�سن، وجاءت بيون�سى منفردة فى 
قوة  الن�ساء   Ìاأك �سمن   18 املركز 
اأوارد  وح�سلت على جائزة جرامى 
 Ë16 مرة منفردة ومع فريقها القد

فيما فاز بها زوجها 13 مرة.
الــرابــع  ــز  ــرك امل ــى  ف جـــاء  فيما 
�سركة  موؤ�س�سة  وانــغ  �سري  ال�سيدة 
HTC للموبايالت وزوجها وين�سى 
ـــذى يــديــر الــ�ــســركــة معها  �ــســني ال
مليار   9^6 حتقيق  معا  وا�ستطاعا 

دوالر العام املا�سى.
 14 Ìــة اأكـــــ ــم ــائ ــق ــمــلــت ال و�ــس
ـــا وزوجــــة قـــوة وتـــاأثـــريا فى  زوج
اختيار  واختلف  العاملية،  احلياة 

ال�سحيفة للبع�ض على اأثاث التاأثري 
ال�سهرة  لعبت  والبع�ض  ال�سيا�سى 
وبالطبع  ـــــرب،  االأك الـــــدور  مــعــهــم 
معظم  فــى  قــوى  تــاأثــري  للمال  كــان 
فى  العام  هذا  Xهر  فيما  احلــاالت، 
من  وغريه  عامليا  االأقوى  الت�سنيف 
وهو  هام  جديد  العب  الت�سنيفات 
ال�سبكات االجتماعية التى و�سعتها 
موؤثر  كعامل  عينها  اأمام  ال�سحيفة 
قوة   Ìلــالأكــ اختياراتها  فــى  جــدا 

واالأكÌ تاأثريا، ومن بني ال�سخ�سيات 
التى اختريت اأ�سارت ال�سحيفة اإىل 
اأنه مت االأخذ فى احل�سبان املتابعني 
لهذه ال�سخ�سيات على تويرت وفي�ض 
وبورتيا  األــني  الزوجني  مثل  بــوك، 
املركز  فى  جاءا  اللذين  جينريي�ض 
�سمن  فورب�ض  وو�سعت  ال�ساد�ض 
اأنها  للزوجة  اختيارها  حيثيات 
 7 تويرت  فــى  �سفحتها  على  جتمع 

ماليني متابع.

ال�سبت  يوم  اختتمت   -   - عمان 
الــروائــي  الفيلم  عــرو�ــض  املا�سي 
وذلك  تــرانــزيــت(  ــدن  )م االأردين 
اأ�سواء  برنامج  يف  م�ساركته  �سمن 
بــالــدورة  الــعــاملــيــة  ال�سينما  عــلــى 
مهرجان  مــن  والثالثني  اخلام�سة 

مونرتيال ال�سينما الدويل .
االأربعة  الفيلم  عرو�ض  و�سهدت 
حممد  الــ�ــســاب  flــرجــه  بح�سور 
لفكرته  ايجابية  اأ�سداء  احل�سكي 
الفتاة  عــــودة  حـــول  دارت  ــتــي  ال
عن  عاما   14 ملدة  غيابها  بعد  ليلى 
زواجها  ف�سل  بعد   ، عمان  مدينتها 

االأمريكية  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال يف 
لتكت�سف حجم التغيري الذي اأ�ساب 
عائلتها وبيئتها االجتماعية جراء 

التحوالت ال�سائدة يف املنطقة.
عامليا  ترانزيت(  )مــدن  عر�ض 
�سمن  املا�سي  العام  االأوىل  للمرة 
الر�سمية  العربي  املــهــر  م�سابقة 
يف  الــعــربــيــة  لــالأفــالم  املخ�س�سة 
الدويل  ال�سينمائي  دبــي  مهرجان 
نقاد  احتـــاد  جــائــزة  على  وح�سل 
)الفيربي�سي(  ـــدويل  ال ال�سينما 
ثم   ، التحكيم  جلــنــة  وجـــائـــزة   ،
من  العديد  يف  جولته  الفيلم  بــداأ 

العربية  ال�سينمائية  املهرجانات 
والدولية.

الفيلم  يف  الرئي�سة  االدوار  ادى 
كل من املمثلني: �سبا مبارك، ا�سرف 
الطل،  �سفيقة  قباين،  حممد  فرح، 
وو�سع  مــاهــر  علي   ، االغـــا  حــنــان 
ال�سيناريو اأحمد اأمني وهو من انتاج 

روال نا�سر .
�سارك العاملون بالفيلم من خالل 
اإجناز  بغية  كمتطوعني  جهودهم 
فيلم �سينمائي اردين الئق ولي�سبح 
خطوة ا�سافية يف م�سوار ال�سناعة 

ال�سينمائية االأردنية.
جاء الفيلم نتاج ور�سة تدريبية 
لالأفالم  االأردنية  امللكية  الهيئة  يف 
حيث كان من املقرر اأن يخرج الفيلم 
فيلم  كم�سروع  دقيقة   20 Ãــدة 
عليه  تعديالت  اإجراء  قبل  ق�سري، 
مدته  طويال  روائيا  فيلما  لي�سبح 

71 دقيقة.

ـــة )�ــســكــريــن  ونــــ�ــــســــرت جمـــل
يف  املتخ�س�سة  ــيــونــال(  اإنــرتنــا�ــس
عن  نقديا  مقاال  ال�سينما،  �سناعة 
مده�سة  ملحة   « اعتربته  الفيلم 
متما�سكة  ــا  درام مع  باأناقة،  �سور 
واأداء قوي من بطلته �سبا مبارك«.
الفيلم  �سارك  ثانية  ناحية  من 
بحر  مهرجان  يف  املا�سي  االأ�سبوع 
جنوب  �سقلية  يف  العربية  ال�سينما 
من  جمموعة  ــوار  ج اإىل  ايطاليا، 
االأفالم االأردنية الق�سرية املتنوعة 
بجهود  املهرجان  احتفاء  �سمن   ،
لالأفالم  امللكية  الهيئة  واإجنـــازات 
االأفـــالم  �سناعة  م�سرية  ــم  دع يف 

باململكة.

fiل  قرو�ضري للبي™ 
ف≈ املâ بار∑ نيوجر�ضي 
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