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هادي فى اليمن 

تا�ضي�س  على  ع��ام  مب��رور  حتتفل  املغربية  اجلالية 
بروكلني ب���ردج  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  املغربية  اجلمعية 

بانتخابات  يظفر  رومني 
»ال���ث���الث���اء ال��ك��ب��ر« 
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حكمة العدد  
ال�ضدق عز حتى ول� كان فيه ماتكره.. والكذب ذل حتى ول� كان فيه ماحتب

ال�����ض��ي��ن��ات���ر الأم����رك����ي ج�����ن م��اك��ني 
ي��دع��� ل�����ض��رب��ات ج���ي��ة ���ض��د ���ض���ري��ا

 
ان  ماكني  ج��ون  االم��رك��ي  اجلمهوري  ال�سيناتور  اأع��ل��ن 
حلماية  دولية  جهودا  تقود  ان  يجب  املتحدة  »ال��والي��ات 
املراكز ال�سكانية االأ�سا�سية يف �سوريا عن طريق �سن هجمات 

جوية على القوات احلكومية ال�سورية«.
يف  الحق  وقت  يف  اللقائها  معدة  ت�سريحات  ويف  ماكني، 
جمل�س ال�سيوخ ون�سرتها وكالة »رويرتز«، اعترب انه »ينبغي 
مناطق  اإقامة  هو  اجلوية  للغارات  النهائي  الهدف  يكون  ان 
اآمنة يف �سوريا وال �سيما يف ال�سمال والدفاع عنها بحيث ميكن 
وتخطط  نف�سها  تنظم  ان  املعار�سة  لقوات  املناطق  هذه  يف 

الأن�سطتها ال�سيا�سية والع�سكرية �سد النظام ال�سوري. 

حمافظة ح�ضرم�ت
ح�سرموت  وادي  هو  ح�سرموت  حمافظة  ت�ساري�س  اأه��م  من 
حيث  العربية  اجلزيرة  �سبه  دي��ان  و  اأط��ول  يعترب  ال��ذي  الكبر 
�سيحوت   ( ت�سمى  منطقة  يف  مياهه  ت�سب  و  كم   165 طوله  ميتد 
بخ�سوبته  ح�سرموت  وادي  وميتاز  امل�سيلة  ي�سمى  وادي  عرب   )
اأنواع اأخرى من احلبوب  العالية حيث تزرع فيه اأ�سجار النخيل و 
و التبغ و احلنا و هو اأكرث املناطق اليمنية اإنتاجا للتمور كما يزرع 
اأعلى  من  انه  اأي�سا  ميتاز  و  الفلفل  و  النارجيل  و  والليمون  امل��وز 
ت�سريف  يتم  اإذ  ال�سيول  مياه  لت�سريف  بالن�سبة  تقنية  الوديان 
من  العديد  يف  ماألوف  غر  اأم��ر  وهو  �ساعات  خالل  ال�سيول  مياه 
وديان اليمن الكبرة حيث ي�ستمر جريان مياه ال�سيول فيها اأوقات 
يف  كان  ح�سرموت  وادي  اإن  اجليولوجيني  بع�س  يعتقد  و  طويلة. 
ع�سر واغل يف القدم نهرا عظيما يتدفق ماءه الغزير نحو ال�سرق 

ح�ضرم�ت ال�اديو ي�سب يف بحر العرب .

الرئا�ضية الأنتخابات  بعد  اليمن  م�ضتقبل  ح�ل  ندوة  تقيم  وا�ضنطن  يف  الأنتخابي  للنظام  الدولية  امل�ؤ�ض�ضة 
اقامت املوؤ�س�سة الدولية للنظام االأنتخابي ومقرها وا�سنطن جل�سة نقا�س حول 
الرئي�س  نائب  جناح  اىل  ادت  والتي  الرئا�سية  االأنتخابات  بعد  اليمن  م�ستقبل 
اليمني يف االأنتخابات يف  21 فربايرال�سهر املا�سي لي�سبح الرئي�س اجلديد للبالد 
حيث ادى اليمني الد�ستوري لتنهي بذلك حكم ٣2 عاما من قبل الرئي�س اليمني 

ال�سابق علي عبد اهلل  �سالح .
حيث مت الرتكيز يف الندوة على ا هم الق�سايا ذات االولوية با الن�سبة للجنة 

الد�ستورية:-
-   ماهو دور املجتمع املدين وال�سباب املتظاهرين واحزاب املعار�سة.

للحراك  بالن�سبة  والت�سوية  الت�سالح  دون  حتول  التي  التحديات  هي  ما   -
واحلوثيون .

اليمنية االأمريكية وبع�س  نيويورك اع�ساء اجلمعية  الندوة من    وقد ح�سر 
افراد اجلالية وعلى را�سهم :-

ال�سيد رئي�س اجلالية اليمنية االأمريكية يف نيويوك فتح عالية كما �سارك يف 
الندوة كل من يا�سر عاطف ع�سو الهيئة االأدارية للجالية ور�ساد اخل�سر نا�سط 
دويل يف ال�سالم وحقوق االن�سان  يف االأمم املتحدة وعلى الربمكي نا�سط دويل يف 
ال�سالم وحقوق االن�سان  يف االأمم  املتحدة وفي�سل احلا�سدي نا�سط �سالم وال�سيد 
القا�سم  وع��ادل  االأمريكية  اليمنية  اجلالية  رئي�س  مكتب  مدير  ال�سلمي  �سادق 
�ساحب موؤ�س�سة غربة نيوز و�سحيفة غربة ، وعبده املوتي رئي�س حترير �سحيفة 

غربة نيوز ومنر املاوري �سحفي ميني 
املدين  املجتمع  الذين ميثلون منظمات  امل�ساركني  من  العديد  الندوة  كما ح�سر 

والهيئات الدولية .



اجتمع رئي�س �سرطة نيويورك راي كيلي 
االأ�سالمية  اجلالية  قادة  من  جمموعة  مع 
�سيل  بعد  دل��ك  الثالثاء  ي��وم  نيويورك  يف 
على  امل�سلمة  اجلالية  من  االأن��ت��ق��ادات  من 
ابناء  م��راق��ب��ة  م��ل��ف��ات  ان��ك�����س��اف  خلفية 
اجلالية العربية وامل�سلمة يف نيويورك عن 
االأحياء  يف  مراقبة  كامرات  و�سع  طريق 
ار�سال  اىل  باال�سافة  وامل�ساجد  االأ�سالمية 

خمربين اىل املناطق املدكورة
االأن�سان  حقوق  منظمات  انتقدت  وق��د 
مراقبة  يف  ال�سرطة  ت�سرف  نيويورك  يف 
حماولة  وو�سفت  االأم��ري��ك��ي��ني  امل�سلمني  
بقادة  باالأجتماع  كيلي  ل�سرطة  ا  رئي�س 
بانها  ن��ي��وي��ورك  يف  االأ���س��الم��ي��ة  اجل��ال��ي��ة 
اثرت  التي  ال�سجة  لتدئة  ماكرة  حماولة 

حول برنامج املراقبة التابع لالأدارته
�ساعة  مل���دة  االج��ت��م��اع  ا���س��ت��م��ر  وق���د 
ون�سف فيما ح�سر االأجتماع �ستة من قادة 
اجلالية االأ�سالمية ووفقا مل�سادرنا فقد قام 
املدر�سة  موؤ�س�س  وهو  درامية  مو�سى  ال�سيخ 
خطاب  ب��ق��راءة  برونك�س  يف  االأ�سالمية 
هو  كيلي  ان  فيه  دكر  ال�سرطة  رئي�س  امام 
مدينة  يف  العموميني  املوظفني  اف�سل  من 
ا�سرف  من  تعبره  حد  على  ويعد  نيويورك 
مدينة  خ��دم��وا  ال��دي��ن  ال�سرطة  روؤ���س��اء 
نيويورك وقد الحظ احل�سور املديح املفرط 
الدي قام به ال�سيخ درامية يف خطابه امام 

رئي�س ال�سرطة يف و�سفه ل�سخ�س كيلي
قام  ما  كل  اأن  درام��ي��ة  ال�سيخ  وا���س��اف   
ولكن  قانوين  هو  ال�سرطة  رئي�س  كيلي  به 
املراقبة  الربنامج  على  تتطلع  مل  النا�س 
باكمله وان كل ما اتطلعوا عليه هو ال�سكل 
اخل���ارج���ي ل��ل��ربن��ام��ج ب����دون اخل��و���س يف 
املراقبة،  للربنامج  االأ�سا�سية  التفا�سيل 
كما ان و�سائل االأعالم نقلت اخبار الربنامج 
خاطئ  فهم  اىل  ادت  خاطئة  بطريقة 

للم�سلمني يف نيويورك 
امام  �سم�سي  علي  االأم���ام  يتمكن  ومل   
احل�سور  م��ن  ب��ن��ي��وي��ورك  منهاتن  م�سجد 
النظر  وجهة  يف  اختالف  ب�سب  االأجتماع 
رئي�س  م��ع  احل����وار  ادارة  كيفية  ح���ول 
مع  باالأجتماع  �سيقوم  انه  وق��ال  ال�سرطة 
قادة اجلالية امل�سلمة االأ�سبوع املقبل لطرح 
التي  ال�سبهات  مو�سوع  حول  النظر  وجهة 
بها  تقوم  التي  املراقبة  برنامج  حول  تدور 
ادارة �سرطة نيويورك يف مراقبة اجلالية 

امل�سلمة 
ب�سكل  مهتم  اأن��ه  �سم�سي  االأم��ام  وا�ساف 
وهو  املو�سوع  جلوهر  الت�سدي  يف  خا�س 
فيما  يتاكد  اأن  يريد  وانه  املراقبة  برنامج 
ادا راى  اد كان الربنامج قانونيا ام ال وانه 
غر دلك فان على ال�سرطة ان تقوم بتغر 

هدا الربنامج وروؤية بدائل اخرى  
االأمريكية  االأن��ب��اء  وكالة  دك��رت  وق��د 
جاء  ق��د  االأج��ت��م��اع  ان  االأ�سو�سيتدبر�س 
لرئي�س  املوجه  االأعالمي  �سغط  على  بناء 
ال�سرطة كيلي حيث قام بتوجيه الدعوات 
لالأجتماع بالقادة امل�سلمون االأ�سبوع احلايل 
من  املتزايدة  االأحتجاجات  مو�سوع  لبحث 
برنامج  مو�سوع  حول  االأ�سالمية  اجلالية 
قبل  من  املتوا�سل  ال�سغط  كدلك  املراقبة 
جمعيات حقوق االأن�سان وقيام املتظاهرين 
بالتظاهر امام مبنى ادارة �سرطة نيويورك 
النقط  االج��ت��م��اع  يف  كيلي  بحث  وق��د 
انتقادات املقدمة من جانب  املحورية حول 
االأحت���اد  منظمة  مثل  امل��دن��ي��ة  املنظمات 
ت�سلل  ح��ول  املدنية  للحريات  االأم��ري��ك��ي 
الطالبية  للتجمعات  ال�سرطة  من  خمربين 
امل�سلمة يف االأحياء اخلم�سة التابعة ملدينة 
للم�ساجد  الت�سلل  عمليات  كدلك  نيويورك 

واملباين االأ�سالمية
قادة  م��ع  اجتماعه  يف  كيلي  �سرح  كما 

اجلالية االأ�سالمية بان ما تقوم به �سرطة 
قانوين  هو  املراقبة  برنامج   يف  نيويورك 

ودلك حلماية املدينة من وجود  
ارهابيني على ار�س الواليات املتحدة وان 
التعاون مع اجلهات االأمنية خارجة املدينة 

هو مطلوب حلماية البالد من اي تهديد 
حق  من  بانه  كلمته  يف  كيلي  وا���س��اف    
االأم��اك��ن  اىل  خم��ربي��ن  ار���س��ال  ال�سرطة 
معلومات  اي��ة  وان  معلومات  جلمع  العامة 
العام  ال��ن��ائ��ب  اىل  ت��ده��ب  تاكيدها  يتم 
ان  قبل  بها  والعمل  منها  والتاكد  لف�سحها 

يتم التحرك على ا�سا�سها
يف  ت��وؤدي  املراقبة  افعال  اأن  كيلي  واكد 
االأرهابيني  على  للقب�س  افعال  اىل  نهاية 
مثلها مثل اعتقال جتار املخدرات او غرهم 
يتم  خا�سة  جتمعات  اية  وان  املجرمني  من 
بحثها ومراقبتها بناءا على مبادئ التوجيه 

من قبل ادراة �سرطة نيويورك
احباط  اجتماعه  يف  كيلي  و�سف  كما 
جاءت  املدينة  �سد  االأره��اب��ي��ة  حم��اوالت 
وان  اخلم�سة  االأحياء  مراقبة  على  بناءا 
اي تق�سر يف عمليات املراقبة يعد حماقة 

ما  وه��دا  كارثة  اىل  ت��وؤدي  ان  املكن  من 
حدث يف احباط حماوالت ارهابية �سابقة 

حدثت يف مدن خارج نيويورك كنيوجر�سي 
وكلورادو وكونيتيكت 

هيومن  منظمة  �سرحت  �سابق  وقت  ويف 
رايت�س وات�س بان على ال�سلطات يف نيويورك 
�سرطة  جل���وؤ  يف  با�ستفا�سة  تتحقق  ان 
احلريات  ان��ت��ه��اك  اىل  ن��ي��وي��ورك  مدينة 
اجلالية  مراقبتها  اثناء  والدينية  املدنية 

االأ�سالمية واماكن العبادة والتجمعات
قد  بر�س  اأ�سو�سيتد  اأنباء  وكالة  كانت 
ح�سلت على تقرير من ق�سم �سرطة مدينة 
يعر�س  �سفحة،   60 ق��وام��ه  ن��ي��وي��ورك، 
تف�سيال لعملية مراقبة للم�سلمني يف مناطق 
قام  نيوجر�سي.  يف  ونيواآرك  اأيالند  لونغ 
�سباط �سرطة يف ثياب مدنية من الوحدة 
ع�سرات  وت�����س��وي��ر  ب��اخ��رتاق  ال�سكانية 
قلق«،  »م��واط��ن  اأن��ه��ا  ذك���روا  التي  املناطق 
اإ�سالمية،  طالبية  ومنظمات  م�ساجد  منها 
م�سلمون.  وي��رت��اده��ا  ميلكها  و���س��رك��ات 
ب��ا���س��ت��خ��دام ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات، اأع���د ق�سم 
يعي�س  اأين  تظهر  بيانات  قاعدة  ال�سرطة 
يبتاعون  اأي��ن  ومن  ي�سلون  واأي��ن  امل�سلمون 
التي  االإن��رتن��ت  مقاهي  ه��ي  وم��ا  البقالة، 
ي�ستخدمونها. اأقر التقرير باأن جهود جمع 
اخت�سا�س  جت��اوزت  والتحريات  املعلومات 
على  اأدل��ة  اأية  التقرير  يذكر  ومل  الق�سم، 
وجود اأن�سطة اإرهابية اأو اأن�سطة اإجرامية 

اأخرى ا�ستدعت بدء هذه العملية.
برنامج  مديرة  باركر،  األي�سون  وقالت 
الواليات املتحدة يف هيومن رايت�س ووت�س: 
امل�ساجد  اخ��رتق��ت  ن��ي��وي��ورك  »���س��رط��ة 
وجماعات امل�سلمني الطالبية دون اأي �سبب 
للقانون  خمالفات  بوقوع  لالعتقاد  ظاهر 
ملجرد  �سكانية  جمتمعات  م��ع  التحقيق 
انتماءاتها الدينية اأمر �سار للغاية بحقوق 

االإن�سان

ف��از امل��ر���س��ح ال��رئ��ا���س��ي اجل��م��ه��وري مت 
رومني ب�ست واليات يف انتخابات »الثالثاء 
احلزب  اأع�ساء  خاللها  يختار  التي  الكبر« 
الرئا�سية  لالنتخابات  مر�سحهم  اجلمهوري 
الظفر  من  خطوة  ليقرتب  واليات  ع�سر  يف 
االأمركي  الرئي�س  ملنازلة  حزبه  ببطاقة 
الرئا�سية  االنتخابات  يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
نوفمرب/ت�سرين  من  ال�ساد�س  يف  امل��ق��ررة 

الثاين املقبل. 
ما�سات�سو�سيت�س  ب��والي��ات  رومني  وف��از 
)�سمال �سرق( التي كان حاكما لها وفرمونت 
)�سمال �سرق( وفرجينيا )�سرق( واإيداهو 
غ��رب(  )�سمال  واآال���س��ك��ا  غ���رب(  )�سمال 
رومني  ح�سمها  واالأخرة  )�سمال(  واأوهايو 
يف االأمتار االأخرة بفارق �سئيل ال يتجاوز 
اجلائرة  اأوه��اي��و  وتعد  امل��ائ��ة،  يف  واح���دا 
لتنوعها  نظرا  االنتخابات  هذه  يف  الكربى 

ال�سكاين وثقلها االقت�سادي وال�سناعي.
وتقول مرا�سلة اجلزيرة يف وا�سنطن اإنه 
مل ي�سبق الأي مر�سح جمهوري اأن فاز برت�سيح 

حزبه دون فوزه بهذه الوالية الرئي�سية.
روم��ن��ي  ف����وز  اأن  امل��را���س��ل��ة  وت�����س��ي��ف 
اأنه  يعني  ال  الكبر«  »الثالثاء  بانتخابات 
اأوباما  ملنازلة  الرت�سح  م�ساألة  نهائيا  ح�سم 
الأنه -بخالف التوقعات- �سهدت االنتخابات 
مناف�سة حامية بينه وبني املر�سح املحافظ 
هي  والي��ات  بثالث  فاز  الذي  �سانتورم  ريك 
التي  داكوتا  ون��ورث  وتيني�سي  اأوكالهوما 
تتمتع بثقل انتخابي اأكرب من �سابقاتها، يف 
حني فاز نيوت غينغريت�س يف والية واحدة 
هي جورجيا م�سقط راأ�سه، اأما املر�سح الرابع 

رون بول فلم يفز يف اأي والية.
انتخابات طويلة

من  اجلمهورية  االنتخابات  ه��ذه  وتعد 
كان  حيث  نوعها،  م��ن  انتخابات  اأ���س��ر���س 
املر�سح  ا���س��م  يح�سم  ال��ك��ب��ر«  »ال��ث��الث��اء 
يف  ال��دمي��ق��راط��ي  املر�سح  �سيناف�س  ال���ذي 
ال�سنة  هذه  يف  ولكن  الرئا�سية  االنتخابات 
�ستطول املناف�سة على ما يبدو اإىل اأبريل/ 
ني�سان اأو مايو/ اأيار ويذهب اآخرون اإىل اأنها 
قد حت�سم يف اجلولة االأخرة يف 26 يونيو/
اجلديدة  القوانني  مع  وخ�سو�سا  حزيران 
التي و�سعت ال�ستقطاب مزيد من الناخبني 

واإثارة حما�ستهم.
الع�سر  ال��والي��ات  حت��دد  اأن  وي��ف��رت���س 
اأ�سل 1144  اأربعمائة مندوب من  اأكرث من  

�سروريني للح�سول على تر�سيح احلزب.
املوؤمتر  يف  مر�سحهم  املندوبون  و�سيمثل 
العام للحزب الذي �سيحدد ر�سميا يف تامبا 

)فلوريدا( يف اأغ�سط�س/ اآب خ�سم اأوباما.
الرابح  اأن  يبدو  تقدم  م��ا  ك��ل  يف  ولكن 
املناف�سة  اإىل  اأوباما الذي ينظر  االأكرب هو 
اأو���س��اط اجل��م��ه��وري��ني على  ال�����س��دي��دة يف 
اأن  عن  ناهيك  ولناخبيهم  لهم  اإنهاك  اأنها 
�سدقت  حال  -يف  اجلمهورية  االنتخابات 
التوقعات- �ستتوا�سل حتى قبل اأ�سهر قليلة 

من االنتخابات الرئا�سية.
املر�سحون االأربعة 

وُينتقد املر�سح »املعتدل« رومني باأنه ملك 
اإ�سالحاته  اأن  خ�سومه  ويعترب  التقلبات، 
اأوباما  خلطة  واجهة  ما�سات�سو�ست�س  يف 
لالإ�سالح ال�سحي التي يبغ�سها اجلمهوريون 

يف جمملهم.
كما يرى الكثر من امل�سيحيني املحافظني 
اأو  بدعة  املورمون  طائفة  اإىل  انتماءه  اأن 
له  تغفر  قد  اخلطايا  ه��ذه  لكن  هرطقة. 

باأف�سل  يتمتع  اأن��ه  اجلمهوريون  راأى  اإذا 
احلظوظ للتغلب على اأوباما.

»املحافظ«  املر�سح  يتعر�س  املقابل  يف 
الليرباليني  اخل�سوم  النتقادات  �سانتورم 
لل�سواذ  م��ن��اه�����س  م��ت�����س��دد  م��ت��دّي��ن  ب��اأن��ه 
املحافظة  بخلفيته  يلعب  اأنه  غر  جن�سيا، 
ورقة  باعتبارها  وال�سريبية  االجتماعية 
اأن  يبدو  �سعبا،  االأمر  بدا  وبعدما  رابحة. 
ر�سالته ب�سرورة اأال يتنازل احلزب عن �سلب 
اأك�سبته  االأبي�س  بالبيت  للفوز  معتقداته 

�سعبية اإ�سافية.
»ملك  باأنه  غينغريت�س  يفخر  جهته  من 
االنتقادات  اأن  غر  املحافظني«،  منظري 
يتفوه  ثقافة  »مدعي  باأنه  عليه  انهمرت 

بكل ما مير يف خاطره«.
زواج���ات  اأن  االإجن��ي��ل��ي��ون  يعترب  وق���د 

من  اأك��رث  الثالثة  عاما(   68( غينغريت�س 
طالق  على  مفاو�ساته  ق�سة  وكذا  اللزوم، 
امل�ست�سفى  يف  كانت  عندما  االأوىل  زوجته 

تخ�سع لعالج من ال�سرطان.
عاما(    76( بول  رون  الرابع  املر�سح  اأما 
فالفكرة  تك�سا�س-  من  املخ�سرم  -امل�سرع 
من  اأكرث  ال�سن  يف  متقدم  اأنه  عنه  ال�سائدة 
الالزم، كما اأنه مفرط يف الت�سدد وبعيد عن 
كونه  ي�ستبعد  ما  وهو  اجلمهوري،  التقليد 

مر�سحا قابال لال�ستمرار.
التحرر  اإىل  مييل  -ال��ذي  امل�سرع  فهذا 
وتعهد ب�سحب القوات االأمركية من جميع 
م��واق��ع��ه��ا يف ق��واع��د خ���ارج ال��ب��الد ورف��ع 
العقوبات عن جميع الدول ومن �سمنها كوبا 
االنتقادات  مواجهة  اإىل  ا�سطر  واإي��ران- 

القائلة باأن �سيا�سته اخلارجية خطرة.
www.ghorbanews.com

امل�ضلمة اجلالية  بقادة  يجتمع  ني�ي�رك  �ضرطة  مكتب  رئي�س  كيلي  راي 

روم��������ن��������ي ي�����ظ�����ف�����ر ب�����ان�����ت�����خ�����اب�����ات »ال��������ث��������الث��������اء ال�����ك�����ب�����ر« 
بعد ف�زه ب�ضت وليات من ع�ضر 

3 حمليات FRIDAY , MARCH 9 . 2012   / Vol . 5 - Issue 131

اأ�سبوعية حرة م�ستقلة
تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات
العربية يف املهجر ، وتغطية
اأخبار الوطن العربي والعامل

ت�سدر يف نيويورك وتوزع
يف الواليات املتحدة االأمريكية

النا�ضران

عبده امل�تي / عادل قا�ضم
917 - 488 - 9650

املدير التحريري
 والتنفيذي

عبده احمد امل�تي 

مكتب مي�سغن
حممد خزام

313-358-6818
مكتب اليمن - �سنعاء 

يحي حممد اجلماعي
3472106606

 مدينة اب 
 عبد الغني الي��ضفي 
777883616

مكتب فل�سطني
عبداهلل ف�اد اب� ح�ضي�س

ت�سوير
�ضعيد التب

تلفون
9734897121

االخراج الفني

Ghorba News
 Arab _ American

Newspaper
 Published in New York

Publishers
Abdo Almutti
Adel Kassim

Manager
Abdo Ahmad Almutti

Photographer
Said Elatab

6825 5th ave
Brooklyn ny 11220
Tel : 718-680-6800
Fax : 718-301-1795

E:ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com



www.ghorbanews.com

FRIDAY , MARCH 9 . 2012   / Vol . 5 - Issue 131احتفال4

تا�ضي�س  ع��ل��ى  ع����ام  مب�����رور  حت��ت��ف��ل  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ة 
ب��روك��ل��ني ب�����ردج  الأم���ري���ك���ي���ة يف  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

اق����ام����ت اجل���م���ع���ي���ة امل��غ��رب��ي��ة 
االأمريكية )البيت املغربي االأمريكي 
االأوىل  ال�سنوية  الدكرى  بتخليد   )
بروكلني  فنيا يف  تا�س�سيها حفال  على 
ابناء  م��ن  ال��ع��دي��د  ب���ردج ح�����س��ره 
كما  نيويورك  يف  املغربية  اجلالية 
امل�سوؤولني  م��ن  ع���دد  احل��ف��ل  ح�سر 
ال�سناتور  را�سهم  على  االأمريكيني 
فني�سن  مان  والقن�سل  كولدن  مارتن 
ج��ان��ت��ي��ل��ي  ك���دل���ك ح�����س��ر احل��ف��ل 
�سعادة  نيويورك  يف  املغربي  القن�سل 
ح�سور  اىل  باالأ�سافة  كرمون  حممد 
العربية  اجل��م��ع��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
وعدد  ب��ردج  يف  اليمنية  كاجلمعية 
وم���دراء  العربية  ال�سخ�سيات  م��ن 

موؤ�س�سات جتارية عربية
احل�سور  كلمات  احلفل  تخلل  وقد 
كرمون  حممد  �سعادة  بدئها  والتي 
حثه  فيها  جاءها  املغربي  القن�سل 
اجلالية املغربية على الدعم املتوا�سل 
املغربية  احل��ك��وم��ة  ب��ه  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ابناء  من  وطالب  املهجر  يف  الأبناءها 
البعثة  اع�ساء  مع  التوا�سل  اجلالية 
وحل  خلدمتهم  نيويورك  يف  املغربية 

االأم  البلد  مع  والتوا�سل  م�ساكلهم 
اململكة املغربية

املغربية  اجلالية  امام  كلمته  ويف 
االأهتمام  كولدن  مارتن  ال�سنتور  اكد 
وانهم  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ة  ب��اب��ن��اء 
اجليل ال�ساعد يف هدا املجتمع وحث 
التوا�سل واالأهتمام يف �سوؤون االأ�سرة 
ك��دل��ك طالب  واب��ن��اءه��ا  امل��غ��رب��ي��ة 
والتقاليد  العادات  على  باملحافظة 
العربية  وال��ل��غ��ة  ال��رثي��ة  املغربية 
وتعليمها الوالدنا و�سدد على اعجابه 

بهدا الرتاث العريق
اجلمعية  والدة  ع��ن  حديثه  ويف 
ال�سيد  ق���ال  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��غ��رب��ي��ة 
عادل وليم ان تا�س�سني البيت املغربي 
احلاجة  على  بناء  ج��اء  االأم��ري��ك��ي 
املغربية  اجلالية  امور  لتي�سر  املا�سة 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
العديد  تفاقم  بعد  م�ساكلهم  وح��ل 
يف  اجلالية  تواجه  التي  امل�ساكل  من 

املهجر
اما يف كلمتها عن دور املراأة املغربية 
حفيظة  ال�سيدة  حتدثت  املهجر  يف 
امل���راأة  وج���ود  اهمية  ع��ن  ط��وري�����س 

االأمريكي  املغربي  البيت  يف  املغربية 
ابناء  مل�ساعدة  بها  تقوم  التي  واملهام 
بلدها كدلك ا�سارت اىل الدور الفعال 
مع  للتوا�سل  اجلمعية  تلعبه  ال��دي 
م�ساكلهم  حل��ل  املغربيات  االأم��ه��ات 

�سواء كانت يف امور ال�سحة 
اوالدرا�سة 

املغربية  اجلمعية  اأن  اىل  وي�سار 
االأمريكية ) البيت املغربي االأمريكي 
عام  م��ار���س   4 ي��وم  يف  تا�س�س  ق��د   )
تا�سي�س  ف��ك��رة  ج���اءت  وق��د   2011
على  ب��ن��اء  ب��روك��ل��ني  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
بروكلني  يف  اجلالية  اع���داد  ت��زاي��د 
املا�سة  احل���اج���ة  اىل  ب��االأ���س��اف��ة 
منها  عانة  التي  ال�سحية  للمتطلبات 
والتي  ال�سابقة  االأع��وام  يف  اجلالية 
ابناء  م��ن  ال��ع��دي��د  وف���ات  اىل  ادت 
اجلالية وتقوم اجلمعية على تقدمي 
اخلدمات االأجتماعية الأبناء اجلالية 
باالأ�سافة اىل م�ساعدة بناء اجلالية 
كما  االأمريكي  باملجتمع  االأن��خ��راط 
مدر�سة  بتا�سي�س  اجلمعية  ق��ام��ت 
لتعليم اللغة العربية الأبناء اجلالية 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى ال����رتاث وال��ع��ادات 

التقاليد املغربية االأ�سيلة والتوا�سل 
امل�ستمر بني اع�ساء اجلالية 

وامل�سوؤ�س�سات احلكومية والر�سمية 
االم  وبلدهم  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

اململكة املغربية
وقد تخلل احلفل كلمات اخرى من 
اع�ساء البيت املغربي االأمريكي حيث 
الواحدي  الهادي  عبد  ال�سيد  حتدث 
عن دور اجلمعية يف تقدمي اخلدمات 
ح�سن  ال�سيد  حت��دث  كما  للجالية 

اكناو الكاتب العام للجمعية عن دور 
امل�ستقبل  يف  اجلمعية  �ستلعبه  الدي 
�ستعود  التي  والثمار  اجلالية  البناء 
املغربية  اجلالية  اوالد  على  باخلر 
للو�سول اىل الهدف املن�سود واما امني 
بوحم�ساء  ال�سادق  عبد  ال�سيد  املال 
املالية  االأم���ور  للح�سور  او�سح  فقد 
اجلمعية  تقدمها  التي  وامل�ساعدات 
مليزانية  مف�سال  �سرح  ق��دم  وكدلك 
اجلمعية لهدا العام وحث على تقدمي 

الدعم املادي واملعنوي الأ�ستمرار عمل 
اجلمعية

الفرقة  لعبة  احلفل  نهاية  ويف 
االأغاين  من  عدد  املو�سيقة  املغربية 
اعجاب  اث���ارت  ال��رتاث��ي��ة  املغربية 
خ�سو�سا  معه  وت��ف��اع��ل��وا  احل�����س��ور 
اجلالية  ابناء  من  ال�سغار  االأطفال 
الدين رق�سوا مرحا على انغام تراث 

بالدهم 

كاثي اخلطاري امني املال عبد ال�سادق بوحم�ساء رئي�س البيت املغربي االأمريكي

نائب رئي�س اجلمعية عبد الهادي الواحدي

القن�سل املغربي �سعادة حممد كرمون

حفيظة موري�س 

لقطات من احلفل

ال�سناتور مارتن كولدن مع اع�ساء البيت املغربي االأمريكي

عادل وليم ي�ستلم �سهادة تقدير من ممثلة الكوجنر�س يف بروكلني مايكل جرمي

ال�سناتور مارتن كولدن مع اع�ساء البيت املغربي االأمريكي

كابنت دي بالزيو
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فيل هرني  مدينة  يف  املدمرة  الأعا�ضر 
�ضل�ضلة  �ضربتها  اأن  بعد  الكامل  �ضبه  للتدمر  الأمركية  اإنديانا  ولي��ة  يف  فيل«  »ه��رني  مدينة  تعر�ضت 
املتحدة  لل�ليات  ال�ضرقي  واجلن�ب  الغربي  ال��ضط  مناطق  املا�ضية  الأيام  خالل  هاجمت  اأع����ا�ضي������������������ر، 
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ل������ي������ب������ي������ا: ب����������داي����������ة ت����ق���������ض����ي����م؟ 
�سعبة  ا�ستبدادية  حقبة  من  اخلارجة  ليبيا  تكد  مل   
دامت اأربعة عقود ونّيفًا تتنف�س هواء احلرية، حتى برزت 
البالد اىل  البع�س م�سروعًا لتق�سيم  راآها  اإ�سكالية جديدة 
اأقاليم فيدرالية ثالثة، كما كان �سائدًا منذ ما قبل جناح 
معمر  الراحل  العقيد  يد  العام 1969 على  الفاحت يف  ثورة 
�سرق  يف  برقة  اإقليم  يف  مدنيني  زعماء  اأن  بيد  القذايف. 
»حماولة  فيدرايل  نظام  اإىل  الدعوة  اأن  اأم�س  اأكدوا  ليبيا 
للحيلولة دون تق�سيم ليبيا اأو انف�سال اأي اإقليم«، مع العلم 
اأن هذه املنطقة حتتوي على غالبية نفط البالد. وجاء يف 
االعالن ان االقليم يريد نظامًا فيدراليا تتمتع من خالله 
االقاليم التاريخية برقة وفزان وطرابل�س بقدر كبر من 

اال�ستقالل عن حكومة طرابل�س 
و فيما كان �سكان مدينة م�سراتة اأم�س ي�ستذكرون مرور 
املدينة على  �سباب  فيها  انت�سر  اأول معركة  عام كامل على 
كتائب العقيد الراحل معمر القذايف، كانت االأعني ترتقب 
لنظام  كخيار  بالفيدرالية  طالبوا  من  بع�س  اأطلقها  دعوة 
موؤمترًا  بنغازي  يف  اأم�س  يعقدوا  اأن  قبل  ليبيا،  يف  احلكم 

اأعلنوا فيه تاأ�سي�س جمل�س برقة.
لقد خرج موؤمتر برقة ببيان ختامي ل�سكان االقليم خّل�س 
يف نقاط ثمان اأهم قرارات املوؤمترين، الذين قرروا اإ�سافة 
ال�سنو�سي  الزبر  اأحمد  تعيني  بالفيدرالية  املطالبة  اإىل 
عام  يف  ال�سادر  اال�ستقالل  د�ستور  واعتماد  لالقليم،  رئي�سًا 
1951 منطلقًا، مع رف�س االعالن الد�ستوري وتوزيع مقاعد 

املوؤمتر الوطني وقانون االنتخاب.
اعالن االقليم وتعيني ال�سنو�سي رئي�سًا له )اأقدم �سجني 
يف العامل، ح�سب تقديرات منظمة العفو الدولية، ع�سو يف 
مدن  عدة  يف  بالع�سرات  دفعا  االنتقايل(  الوطني  املجل�س 
واأجدابيا،  وبنغازي  والبي�ساء  ودرنة  طربق  بينها  ليبية، 
وهي مدن تتبع االقليم جغرافيًا، اإىل اخلروج يف تظاهرات 
اإعالن  معتربين  االإقليم،  اإع��الن  ترف�س  �سعارات  حملت 

الفيدرالية مبثابة اأول م�سمار ُيدق يف نع�س وحدة ليبيا.
التق�سيم  وكابو�س  ال�سرق،  يف  التهمي�س  خماوف  واأم��ام 
اإىل  القلة  دع��وة  ليبيا  يف  الكثرون  ياأخذ  مل  الغرب،  يف 
قبل  العلن  اإىل  ظهورها  عند  اجلد  حممل  على  الفيدرالية 
اأ�سبوعني يف خرب اذاعته احدى املحطات الف�سائية، حتى 
اأن البع�س �سنف اخلرب يف خانة اأخبار كاذبة كثرة �سبقته، 
االأي��ام  اأن  اإال  اعالمية،  فقاعة  االآخ��ر  البع�س  راآه  فيما 
وترة  ت�ساعد  �سهدت  املوؤمتر  موعد  �سبقت  التي  القليلة 
من  للتخل�س  جن��اة  ط��وق  البع�س  يعتربها  التي  ال��دع��وة، 
تفر�س  مركزية  ظل  يف  ال�سرق  مدن  عانته  مقيت  تهمي�س 

عليهم تبعية لطرابل�س )الغرب(.
يف مقابل ذلك، قابل اأهايل الغرب هذه الدعوات برف�س 
�سر�س بحجة تق�سيم الرتاب الليبي جغرافيًا و�سيطرة اأهل 
برقة على موارد النفط الليبي، والتي تعترب ثروة �سيادية 

لكل الليبيني، ح�سبما ذكر البع�س.
الوطني  املجل�س  رئي�س  من  ك��ان  ما  امل�سهد،  ه��ذا  واأم��ام 
اأهل  بن�سال  التذكر  اال  اجلليل  عبد  م�سطفى  االنتقايل 
خماطر  من  حم��ذرًا  الليبي،  ال��رتاب  وح��دة  اأج��ل  من  ليبيا 
ت�سكيل جمل�س  واعترب  ال�سابق.  النظام  الذي خلفه  االإرث 
وبداية  لليبيا  الوطنية  الوحدة  يهدد  خطرًا  اأمرًا  برقة 
ملوؤامرة على ليبيا والليبيني«، حمماًل اأطرافًا عدة م�سوؤولية 
ما حدث يف بنغازي. كما وّجه اتهامات لدول عربية جماورة 
بالوقوف وراء موؤمتر برقة ودعمه ومتويله، داعيًا الليبيني 
دولة  لبناء  االنتقايل  الوطني  املجل�س  مع  الوقوف  اإىل 

تتال�سى فيها املركزية.
وحتدث عدد من الليبيني عن اإعالن برقة، اإذ راأى الكاتب 
ال�سحايف الليبي، عبد اهلل الكبر، اأنه يزيد من ال�سعوبات 
الوقت  يف  بالفيدرالية  املطالبة  »لعل  الراهنة  املرحلة  يف 
ورمبا  التق�سيم،  طريق  يف  لتتطور  باالأمور  تدفع  الراهن 
تطالب  اأخ��رى  ومناطق  ملجموعات  اأخ��رى  دع��وات  �سن�سمع 
التبو  من  متطرفة  جمموعات  تدعو  ورمبا  املطالب،  بذات 
اأنه  اىل  الكبر  وي�سر  النتائج«.  بنف�س  يخرج  موؤمتر  اإىل 
على  وم�سراتة  الزنتان  من  ميلي�سيات  �سيطرة  »ب�سبب 
العا�سمة ونفوذهم فيها، يخ�سى املطالبون بالفيدرالية من 
هاتني  نفوذ  تنامي  و�سط  اللعبة  خارج  اأنف�سهم  يجدوا  اأن 
املنطقتني«. الكاتب الليبي ي�سدد على اأن »لي�س من حق من 
ال�سيا�سي يف  اجتمعوا يف موؤمتر برقة حتديد نظام احلكم 
ليبيا«. ويدعو اىل �سرورة االحتكام اإىل ا�ستفتاء »ي�سارك 
املطالبني  �سرعية  يف  الفي�سل  ليكون  االإقليم  �سكان  فيه 

بالفيدرالية من عدمها«.
الغرياين  ال�سادق  ال�سيخ  ليبيا  مفتي  ي��رى  جهته،  من 
اإىل  حتمًا  يوؤدي  والتق�سيم  التق�سيم،  »بداية  الفيدرالية 
اخلالف، ويفتح الباب للنزاع على اأ�سياء كثرة منها: م�سادر 

الرثوات، وهذا هو الذي يريده االأعداء«.

لكن رغم الواقع احلايل هناك من هو مطمئن، فالكاتب 
والنا�سط ال�سيا�سي الليبي، احلبيب االأمني، يرى اأن االعالن 
من  قلة  وهم  وغر�سه  ه��واه  وواف��ق  كتبه  من  اإاّل  ميثل  »ال 
التمو�سع  اإعادة  ومريدي  الثورة  بزمن  الدور  من  العاطلني 
املال  و�سّراق  البائد  النظام  مريدي  من  لكونهم  قيامها  بعد 
العام«. ويرى اأن هوؤالء يتخوفون من اإبعادهم عن ال�ساحة 
الواجهات  �ستلغي  »والتي  اأهدافها،  الثورة يف  ما جنحت  اذا 
النظام  واأع���وان  فلول  من  معهم  وم��ن  ه��وؤالء  من  الفا�سلة 
اأعقبت  طبيعية  »اأزمة  احلالية  االأزمة  اأن  ويرى  ال�سابق«. 
اخلروج من احلرب واالختالل املوجود منطقي ومتوقع وال 

يتعدى كونه اجراًء �سعيفًا الإعادة تدوير عجلة البالد«.
اأبوبكر  ال�سيا�سي  والنا�سط  ال�سحايف  يعتقد  ب���دوره، 
اأن غياب طرابل�س عن امل�سهد هو ما �سبب ق�سم  البغدادي، 
اأداء  عن  رت  ق�سّ الليبية  »العا�سمة  اأن  ويرى  ليبيا.  ظهر 
دورها كعا�سمة، وغابت عن الثورة متامًا، فطرابل�س مل ترث 
على اإداراتها التي هي اإدارات الدولة، ومل تنف خبثها كما 
فعلت املدن الليبية االأخرى االأقل اأهمية، طرابل�س مل تع�س 
بالدور  يقوموا  مل  طرابل�س  ثوار  ينبغي،  كما  الثورة  اأي��ام 
املنوط بهم، وخلدوا للدعاية واالأمن، فيما عاث املف�سدون 
املوؤ�س�سات  يف  ف�سادًا  الدولة  مفا�سل  على  ي�سيطرون  الذين 
الوزارات  �سّكلوا لوبيات �سغط جعلت من  والوزارات، بعدما 

مرتعًا لهم«.
ال  »انف�ساليون،  الفيدرالية  فدعاة  البغدادي  وبح�سب 
ال�سا�سات،  عر�سته  ال��ذي  امل��زري  بال�سكل  واإعالنهم  �سك، 
و�سّوقت له القنوات، اأمر خمجل وم�ستفز، هوؤالء ي�ساومون 
�سيق�ّسمون  فاإنهم  واإم��ا  لهم،  ُتعطى  اأن  فاإما  مكا�سب،  على 
البالد، واأنا وبعدي الطوفان، حفنة ال ميثلون اأي ن�سبة من 
ال�سارع الليبي وال حتى يف بنغازي نف�سها، ب�سع مئات يعلنون 
فيدرالية! اأي نكتة هذه؟«. ويثق البغدادي يف ف�سل ما دعا 
اإليه موؤمتر برقة »واثق من ف�سل امل�سروع، وما اأزعجني هو 
اأحمد الزبر ال�سنو�سي، فقد اأثبت اأنه اأقل من عادي، بعدما 

كنا نظنه من الرجال املحرتمني«.
�سعارات  اح��د  يف  ج��اء  كما  الليبيني  ح��ال  ل�سان  وبقي 
وحدة  ليبيا  للفيدرالية،  »ال  للفيدرالية:  الراف�سني 

وطنية«. 
و�سهدت مدينة بنغازي  مناو�سات بني �سكانها الراف�سني 
حادثة  اأول  يف  وذل��ك  لها،  موؤيدين  واآخ��ري��ن  للفيدرالية 
فيدراليًا.  اإقليمًا  برقة  منطقة  اإع��الن  بعد  تظهر  علنية 
من  عدد  يف  جتّولوا  الذين  للفيدرالية  الراف�سون  وحمل 
الثوار  عا�سمة  كانت  التي  املدينة  يف  الرئي�سية  ال�سوارع 
قبل �سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذايف )ال�سورة( 
يرددون  وهم  اال�ستقالل  اأع��الم  املا�سي،  العام  خريف  يف 
اإعالن  معتربين  كاملة،  ليبيا  وحدة  توؤكد  التي  الهتافات 

برقة اإقليمًا فيدراليًا خطوة نحو تق�سيم ليبيا.
اإىل  ا�سطروا  الفيدرالية  موؤيدي  اأن  عيان  �سهود  وذكر 

الرتاجع والتفّرق اأمام تزايد اأعداد املتظاهرين الراف�سني 
وخ�سو�سًا  �سخ�س،  اآالف   5 من  باأكرث  عددهم  قدر  الذين 
وتبادل  الطرفني  بني  املناق�سات  ح��دة  ت�ساعدت  بعدما 

ال�ستائم بينهما.
وردد املتظاهرون الغا�سبون من اإعالن الفيدرالية الذين 

توجهوا اإىل �ساحة التحرير، �سعارات »الوحدة الوطنية... 
وكافة  بنغازي  مدينة  اأن  موؤكدين  غربية«،  وال  �سرقية  ال 
الفيدرايل«  »النظام  �سف  يف  تكون  ل��ن  ال�سرقية  امل��دن 

و�ستكون مع وحدة ليبيا دولة دميوقراطية واحدة.
)يو بي اآي(

718-238-6300

Free counseling by appointmentمبوعد م�سبق
زورو� مكتبنا يف ��ستوريا
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 �سرب موقع ويكليك�س وثيقة مت الك�سف عنها يف 
�ساعة متاأخرة من الليلة املا�سية، جاء فيها اأن والدة 
الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد، املدعوة اأني�سة خملوف 
غر را�سية عن من�سب جنلها الرئي�س االأ�سد، واالأنكى 
من ذلك، اأنها متخوفة من اأن يلقى االأ�سد نف�س م�سر 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف والذي قتل بيد 

معار�سيه واأمام عد�سات و�سائل االإعالم.
وك�سفت الوثيقة اأن مرا�سل وكالة االأنباء العاليمة 
موؤ�س�سة  اىل  حتدث  �سورية  من  طرد  ال��ذي  روي��رتز 
والتحليالت  املعلومات  جمع  جمال  يف  تعمل  خا�سة 
حول ما يجري يف �سوريا، كتب باأن والدة ب�سار االأ�سد 
خائبة االآمال من ب�سار و�سقيقه ماهر ب�سبب الفو�سى 
التي تعم �سورية، اأ�سف اىل ذلك باأن الوالدة اأني�سة 
لهما  موجهة  و�سقيقه  ب�سار  اىل  حتدثت  خملوف 
عبارات قا�سية منها »لو كان والدكما على قيد احلياة 

ملا و�سلنا اىل هذا احلال«.
وكتب مرا�سل رويرتز اأي�سا باأن والدة االأ�سد قلقة 
ح�سل  كما  لهما  يح�سل  اأن  من  اأبنائها  م�سر  على 
مرا�سل  نقل  ذل��ك،  على  وع���الوة  واأب��ن��ائ��ه  للقذايف 
رويرتز باأن والدة االأ�سد عر�ست على اأبنائها فح�س 
قبل  �سورية  من  خلروجهما  خا�سة  ا�سرتاتيجية 

فوات االأوان.

ب����اأن ي��ل��ق��ى م�ضر  وال����دة الأ����ض���د ق��ل��ق��ه ع��ل��ي��ه 
ال���ق���ذايف وت��ط��ل��ب م��ن��ه ال��ب��ح��ث ع��ن خ���روج اآم��ن

ال��ع��راق��ي  امل�����ض��ئ���ل  مت��ن��ع  الم��ري��ك��ي��ة  ال�ضلطات 
ال���ذي ق���ام ب���اع���دام ���ض��دام م��ن دخ����ل اأم��ري��ك��ا

انت�سار اأمني غر م�سبوق.. وقوات النظام ما زالت توا�سل ت�سديد ال�سغط على الر�سنت بحم�س
املظاهرات �ضد الأ�ضد ت�ضل اإىل �ضاحة العبا�ضيني بدم�ضق 

�ساحة  اإىل  االأوىل  للمرة  ت��ظ��اه��رة  و�سلت 
ال�سورية  العا�سمة  قلب  يف  الواقعة  العبا�سيني 
دم�سق، و�سهدت ال�ساحة انت�سارًا اأمنيًا غر م�سبوق 

بعد التظاهرة. 
اأن  ال�سورية  للثورة  العامة  الهيئة  واأف���ادت 
جبل  يف  بيوتهم  من  املدنيني  اأخرجت  االأم��ن  قوى 
ي�سلم  مل  م��ا  بقتلهم  وه���ددت  ب��اإدل��ب،  ال��زاوي��ة 

املن�سقون اأنف�سهم.
اأ���س��وات  اأن  املحلية  التن�سيق  جل��ان  وبينت 
الطلقات النارية كانت تدوي خالل الليل يف مناطق 
م�سرابا،  وج�سر  ويلدا  الك�سوة  مثل  دم�سق  بريف 
وارتفعت وترة االحتجاج يف قلب العا�سمة دم�سق 
عدة  يف  متزامنة  م�سرات  الليل  خالل  وخرجت 
�سد  الع�سايل  حي  يف  املتظاهرون  وهتف  اأحياء 
نظام االأ�سد رافعني يافطات توؤكد عدم التخلي عن 

دماء اأطفال �سوريا.
على  ال�سغط  ت�سديد  النظام  ق��وات  وتوا�سل 
مدينة الر�سنت يف حم�س، اإذ ما تزال هذه املدينة 
تعاين من ح�سار مطبق فر�س عليها اأ�سواأ الظروف 

االإن�سانية كنق�س الغذاء واملاء والدواء والوقود.

  �سمح اأخرا مل�ست�سار االأمن الوطني العراقي ال�سابق موفق الربيعي 
اأم�س  وا�سنطن  اىل  وو�سل  املا�سي  اال�سبوع  املتحدة  الواليات  بدخول 
اخلارجية  وزارة  يف  ر�سمية  غر  اجتماعات  يف  للم�ساركة  الثالثاء 

وجمل�س االأمن القومي.
ال�سماح  املا�سى  فرباير  يف  رف�ست  قد  االمركية  ال�سلطات  وكانت 
الإعدام  امل�سنقة  )عتلة(  بت�سغيل  قام  الذي  العراقي  امل�سوؤول  بدخول 
�سدام ح�سني وا�سهم يف حت�سني العالقات بني الواليات املتحدة وحكومة 
من  اأكرث  حيازته  ب�ساأن  امركيون  م�سوؤولون  ا�ستجوبه  ان  بعد  بغداد 

جواز �سفر.
واأُبقي الربيعي الذي توىل من�سب م�ست�سار االأمن الوطني يف العراق 
من 2004 اىل 2009 رهن االحتجاز ملدة 15 �ساعة مع جنله االأكرب حني 
هبطت طائرتهما يف مطار لوجان الدويل يف بو�سطن يف 20 فرباير ثم 
قرر م�سوؤولو اجلمارك وحماية احلدود اعادتهما اىل لندن ، كما افادت 

�سحيفة )لو�س اجنيلي�س تاميز(.

ال�ضرطية الت�ن�ضية التي فجرت  الربيع: مل اأ�ضفع 
الب�عزيزي.. ه� من �ضب الدين قبل  اأن يحرق نف�ضه   

 
ب�“االأم  و����س���ف���وه���ا    
ال�سرعية للثورات العربية”  
عن  قالوا   و“امل�سرتجلة“.. 
”تقا�س  على  اإنها  �سفعتها 
رمزا   اعُتربت  ري�سرت“،  �سلم 
وكرهها  والغطر�سة،   للظلم 
�سفعتها  ب�����س��ب��ب  ال�����س��ع��ب 
حممد  ل��ل��راح��ل  ال�����س��ه��رة 
�سرارة   البوعزيزي،   مفّجر 
ال���ث���ورة ال��ت��ون�����س��ي��ة، اإن��ه��ا 

”ال�سرطية التون�سية املزعومة“ فادية حمدي   اأو ”فايدة حمدي“  كما ت�سحح 
مبنا�سبة  ترددها  كانت  وبعبارات   ، اللقاء  طيلة  تتوقف  مل  بدموع  ا�سمها، 
”البوعزيزي �ساب جاي  اأت�سبب  يف مقتل   اأي �سخ�س“،  اأن  ”م�ستحيل  وبغرها 
واهية  من  كذبة  ”ال�سفعة   جمرد  اأ�سفعه“..  ”مل  بعمرو“،  فرحان  للدنيا 
مع   البوعزيزي  ق�ستها  �سرد  فايدة  بداأت  هكذا  االأطراف“..  وبع�س  االإعالم 

املليئة بالتفا�سيل املثرة التي مل  تذكر من قبل .
  “ مل اأ�سفع البوعزيزي.. ل�ست �سرطية.. وهذه ق�ستي الكاملة معه “!!

  “ يا نا�س، يا عامل، يا اإعالم، يا �سحافة، يا عرب، يا م�سلمون، اأق�سم اأين مل  
 اأ�سفع حممد البوعزيزي، واأ�سطورة  ال�سفعة كذبة واهية“.. بهذه العبارات 
وملهم  ل�“موؤ�س�س  �سفعتها  اأنباء  نقلت  التي  ال�سرطية  حمدي  اأرادت   فايدة 
 الثورات  ” واالنتفا�سات ال�سعبية العربية، كما يحلو للكثرين ت�سميته، حممد 
اأن تكون �سفعت  نافية فيها  العامل،  البوعزيزي،   موجهة �سرخة عميقة  لكل 
البوعزيزي الذي اأ�سرم   النار يف نف�سه، احتجاجا على ال�سفعة، كما نقلوا  لنا، 
وتقول هي اأن �سبب اإ�سرام   النار يف ج�سده كان ب�سبب الو�سع االجتماعي املتاأزم 
الذي يعي�سه لكثر من   اإقرانه  من �سباب تون�س، واأكدت اأن روايتها مغايرة متاما 
ملا ي�ساع عنها، فهي مل   ت�سفعه ال�سفعة مل تكن اإال من ن�سج  خيال االإعالم! واأنها 
مل تقم اإال بعملها   الذي يقت�سي مراقبة الغ�س ومنع البيع يف االأماكن املمنوعة، 
اأو النظافة،   والبناءات الفو�سوية، وهذا ما ح�سل مع البوعزيزي ومع رفقائه 

الذين كانوا معه   يف املكان نف�سه ! 
  وقالت املتحدثة اإن عملها يقت�سي منع الباعة من االأماكن غر املخ�س�سة 
للبيع،   واأن يوم اجلمعة الذي اختاره  البوعزيزي لي�سرم النار يف ج�سده، ”مل 
اأنها  م�سيفة  عملي“،  يف  عليها  تعودت  التي  العادية  العمل  اأيام  اإال   اأحد  يكن 
وكان  اأقرانه،  من  وثالثة  البوعزيزي،  من  العمل  يف  لها  هي   وزميالن   تقدمت 
االأربعة يبيعون   يف مكان غر  خم�س�س للبيع، وهو يتو�سط مقر حمافظة �سيدي 
بوزيد وم�سجدا وحمطة   �سيارات االأجرة، وذكرت اأنها حني  طلبت منهم املغادرة 
الثالثة، ورف�س   البوعزيزي االنزياح من مكانه، و“حني اقرتبت من  ان�سحب 
املوز  التفاح، وثالثة �سناديق من  التي  كانت عبارة عن   �سندوقني من  عربته 
وهو  وجهي  يف  االإلهية  ”�ستم  الذات  رفقة   ميزان“،  االجا�س،  من  و�سندوقني 
ي�سرخ، ثم قام ب�سدي من نيا�سني الزي   الر�سمي الذي كنت اأرتديه وهزين“!، 
”لكنه  مل ي�سربني ومل ي�سف اأي كلمة على ذلك  ” كما اأنها نفت اأن تكون �سبته 
هذا  ت�سرفه  اأن  اإىل  االإعالم  املتعددة  .. م�سرة  و�سائل  نقلت  مثلما  اأهانته  اأو 
جعلها ت�ستنجد بزميلني لها، وهما اللذان ت�ساجرا معه   وحاوال �سحب العربة 
ا�سرتجاع   ب�ساعته  ح��اول  عندما  يدها  بجرح  هو  ”قام  ثم  حلجزها،   منه 
نقلت   التي  بال�سرطة  ا�ستنجد  الثالثة  اللحظة  هذه  يف  اأنه  واأكدت  بالقوة“، 
اأن   ”كما  فعال،  ح�سل  ما  وهو  طرف،  كل  اإفادة  الأخذ  ال�سرطة،  ملقر   الطرفني 
 البوعزيزي رحمه اهلل مل يكن يتهمني ب�سفعه واإمنا كان غا�سبا، الأننا منعناه 

من   البيع يف تلك املنطقة“ تقول  فايدة ..
 واأكدت فايدة التي تقول اإن ا�سمها احلقيقي ”فايدة“ و“عاد بالفائدة على 
كل   تون�س“ اأنها لي�ست �سرطية بل ”عون  مراقبة“ يف البلدية فقط، وال�سحافة 

لكي تربر   ال�سفعة وتعطي �سبغة البولي�س القمعي قالت اإين �سرطية .
  “ كنت كب�س فداء لنب علي.. واملحامون رف�سوا الدفاع عني “

 تقول فايدة اإن التحقيق معها كان لفرتات ومراحل، حيث مت اأخذ اإفاداتها 
املوجهة  ال�سفعة  تهم،  وه��ي  ثالث  لها  املن�سوبة  التهم  من  معها،   وب��راأوه��ا 
التحقيق  مت  اأنه  م�سيفة  واإهانته،  ر�سوة،  اأخذ  حممد   البوعزيزي،  للراحل 
بعملي  اأقوم  كنت  كوين  الق�سية  اجلمهورية  وكيل  ”لكن   رف�س  معها  وزمالئها 
فقط، واأنه ال توجد اأي دالئل    اأو �سهود  باأين �سربته اأو اأهنته، كما اأن ال�سهود 
اأنه   وبعد زيارة الرئي�س املخلوع، زين  العابدين  اإىل  �سهدوا ل�ساحلي“، م�سرة 
بن علي، للبوعزيزي يف امل�ست�سفى   مت توقيفي والتحقيق معي ثانية، ثم اأطلق 
�سراحها مع زميلها بعد  اأربعة اأيام من   التوقيف، ومت اإثبات براءتهم، واأو�سحت 
اأنه وبعد ات�ساع رقعة االحتجاجات،   وو�سلوها ملناطق  خمتلفة من البالد اأمر 
بن علي بتوقيفي و�سجني، وهذا ما مت   فعله من االأمن، وذلك ح�سبها الإر�ساء 
املحتجني،  حيث �سجنت دون حماكمة، وقالت اإن   بن علي بحث عن كب�س فداء 
مور�س  الذي  �سد  الظلم   واال�ستبداد  املنتف�سة  اجلماهر  اأمام  الثورة  الإخماد 
عليهم لعقود من الزمن، ومل يجد اأف�سل مني لذلك.. فايدة   تتحدث عن ظروف 
 اعتقالها و�سجنها دون حماكمة، وقالت اإن املحامني رف�سوا   الدفاع عني خوفا، 
الأن توقيفي كان باأمر من الرئي�س،  اأما بعد هروبه، فرف�سوا   الدفاع عني خوفا 
من غ�سب اجلماهر، التي حتّملني م�سوؤولية موت البوعزيزي، ومل   يدافع عنها 

�سوى اإحدى قريباتها ..
يل  ل�سمحتم  لكم  ر�سوة  دفعت  ”لو  البوعزيزي:  من  �سمعتها  عبارة  اآخر   

بالبيع “
 قالت فايدة وهي تتذكر العبارات التي تلفظها حممد البوعزيزي، والتي 
قالت واإن   كانت جمال تعد على روؤو�س  االأ�سابع، اإال اأن وقعها ال يزال يرتدد يف 
م�سمعها،   حيث تقول فايدة اإن �ساحب ال�سرارة االأوىل للثورات العربية  مل يكن 
يتكلم   كثرا، �سوى عبارتني اأو ثالث، يكررها كلما حتدث اإليه اأحدهم �سواء من 
زمالئها   اأو من ال�سرطة  اأثناء اأخذ اإفادته، م�سيفة اأن العبارة االأوىل التي قالها  
 البوعزيزي اأثناء حماولتهم احلجز على فواكهه، ”اأخلوا  �سبيلي ولن اأذهب من 
هذا   املكان“، ثم �ستم الذات االإلهية يف وجهي وهو ي�سرخ وباأعلى �سوته، ”اأنا 
املق�سود   باحلجز، اأنا فقط“ وختمها بعبارة رددها طيلة �ساعات توقيفه الأخذ 
اإفادته يف   مقر ال�سرطة، وهي عبارة ”لو  اأعطيتكم ر�سوة ل�سمحتم يل بالبيع يف 
اأي مكان“،““لو   دفعت لكم ر�سوة ل�سمحتم يل بالبيع ومل حتجزوا يل  فواكهي“، 
م�سرة اإىل اأن هذه   االأخرة كان يرددها كثرا وكانت اآخر عبارة اأ�سمعها منه .
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م���غ���رب���ي ي���رف���ع ال���ع���ل���م الإ����ض���رائ���ي���ل���ي اح���ت���ج���اج���ًا ع���ل���ى اخل���دم���ات 

الق�ة  با�ضتخدام  ي��ه��دد  عبداجلليل 
مل��ن��ع »ت��ق�����ض��ي��م ل��ي��ب��ي��ا«ب��ع��د اإع����الن 
ب��رق��ة اإق��ل��ي��م��ًا احت����ادي����ًا ف��درال��ي��ًا

  الرباط � ح�سن االأ�سرف 
اأ�سكاال  االأخ���رة  االآون���ة  يف  املغربي  املجتمع  ي�سهد 
بال�سغل  للمطالبة  م�سبوقة  غر  جديدة  احتجاجية 
كان  املُلحة،  االجتماعية  املطالب  من  وغرها  ال�سكن  اأو 
للكهرباء  ال�سلطات  قطع  على  مواطن  احتجاج  اآخرها 
واملاء عن منزله املتوا�سع منذ 4 �سنوات، حيث رفع العلم 
االإ�سرائيلي فوق بيته، ال�سيء الذي اأدى اإىل احلكم عليه 

بال�سجن 6 اأ�سهر.
�سكل  يف  والت�سعيد  التجديد  اأن  البع�س  ي��رى  وفيما 
احلكومة  تلبية  عدم  باعتبار  طبيعي  اأمر  االحتجاجات 
يلزم  اأنه  على  اآخ��رون  �سدد  الغا�سبني،  املحتجني  ملطالب 
التدخل بحزم الإيقاف نزيف هذه االحتجاجات الغريبة 
عن طبيعة املجتمع املغربي حتى ال تفقد الدولة هيبتها 

اأمام مواطنيها.
يف  باملغرب  االجتماعي  االحتجاج  اأ�سكال  وتنوعت 
الفرتة االأخرة، اتخذ بع�سها مظاهر جديدة وقوية منها 
�سهادات  على  حا�سلني  �سباب  مع  حدث  كما  ال��ذات  حرق 
االأمن  مقرات  بع�س  اإح��راق  اأو  العمل  عن  وعاطلني  عليا 
خالل  من  امل��رور  حركة  �سل  عن  ف�سال  الدولة،  و�سيارات 

توقيف �سر القطارات مثال.
االحتجاجية  االأ�سكال  ه��ذه  ج  وت��وَّ االأ�سكال  جت��دد 
قبل  اخلا�سة،  بطريقته  احتج  مغربي  مواطن  املتنوعة 
عن  ال�سرب  ومياه  الكهربائي  التيار  قطع  على  خلت،  اأيام 
وزوجته  والدته  مبعية  فيه  يقطن  الذي  ال�سغر  منزله 
واأبنائه الثالثة، وذلك يف مدينة الناظور �سمايل البالد، 
منزله،  ف��وق  »االإ�سرائيلي«  العلم  رف��ع  اإىل  عمد  حيث 
من  لها  حل  واإيجاد  م�سكلته  اإىل  االنتباه  لفت  اأج��ل  من 

ال�سلطات املحلية املعنية يف مدينته.
االأ�سبوع  بداية  اإىل  اجل��دي��دي  حممد  ق�سة  وتعود 
عليها  وخ��ط  بي�ساء  قما�س  قطعة  و�سع  ح��ني  الفائت 
الراية  بتعليق  وق��ام  االأزرق  باللون  االإ�سرائيلي  العلم 
التي اأبدعتها حاجة عائلته الفقرة اإىل الكهرباء واملاء 
اللذين مت قطعهما عن اجلديد وجرانه الأ�سباب اإجرائية 

واإدارية تتعلق مبالكي املنزل.
الوطني«  العلم  واإهانة  »حتقر  بتهمة  الرجل  وتوبع 
نافذة  اأ�سهر   6 ملدة  بال�سجن  قليلة  اأيام  قبل  عليه  وُحكم 
بالرغم من تاأكيدات عائلته باأن ابنها مل يق�سد االإ�ساءة 
اإىل اأية جهة بت�سرفه ذاك وباأنه مل يجد طريقة اأخرى 
للتعبر عن احتجاجه �سوى ما قام به دون وجود خلفية 

�سيا�سية وراء اإقدامه على رفع ذلك العلم. 
ودخلت جمعيات حقوقية على اخلط يف هذه الق�سية 
حيث �سددت على اأن هذا املواطن املغربي احتج بطريقته 
اخلا�سة التي راأى اأنها �ستثر انتباه امل�سوؤولني اإىل م�سكلته 
باأن  القبول  ميكن  ال  حيث  جرانه  م�سكلة  نف�س  هي  التي 
رغم  عديدة  اأ�سهر  طيلة  م��اء  وال  كهرباء  دون  يعي�سوا 

املطالبات املتكررة.
بالغ  يف  االإن�����س��ان  حلقوق  ال��ري��ف  جمعية  واع��ت��ربت 
اعتقال  عو�س  اأن��ه  منه  بن�سخة  نت«  »العربية  تو�سلت 
اجلديدي الذي احتج بهذه الطريقة، كان من االأجدى لو 
انكبت ال�سلطات املعنية على حت�سني الو�سعية االجتماعية 
التي يوجد فيها ال�سكان، معتربة اأن ت�سرف اجلديدي اأمر 

عفوي وال يحمل يف طياته اأي خلفيات �سيا�سية.
واأردفت املنظمة احلقوقية التي تتابع عن كثب ق�سية 
اجلديدي باأن »اأعالم الدول ترفع من طرف مغاربة داخل 
ال�سيا�سية  التظاهرات  من  العديد  يف  املغربي  ال��رتاب 
ذلك  يكون  اأن  دون  والثقافية  والت�سامنية  والريا�سية 
م�سدرا الأي متابعة ق�سائية، كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإىل 
املتهم«، قبل اأن توؤكد اأن هذه »النازلة ال ينطبق عليها ف�سل 
املتابعة الذي يقت�سر على اإهانة علم اململكة ورموزها، كما 

هي معرفة يف القانون اجلنائي املغربي«. 
حزم ال�سلطاتوعلق الباحث يف علم االجتماع ال�سيا�سي 
الدكتور حميد الركبي يف ت�سريح ل�«العربية نت« على هذا 
النوع من االحتجاجات غر املاألوفة يف جمتمع مثل املغرب 
من  �سابقة  احتجاجات  ل�سرورة  طبيعية  نتيجة  باأنه 
العمل  عن  العاطلني  قبيل  من  عديدة  اجتماعية  اأطراف 
اأو املطرودين من ال�سغل اأو املحتجني يف خمتلف القطاعات 

االأخرى بالبالد، لكون احلكومة مل ت�ستطع اإيجاد احللول 
املنا�سبة لها بعد.

باأ�سكال  تنامي ظاهرة االحتجاجات  الباحث  والحظ 
وعزا  اإليها،  التطرق  املغاربة  يعهد  مل  وخمتلفة  جديدة 
»الربيع«  اأح��داث  واكب  التي  التحوالت  موجة  اإىل  ذلك 
املُبتكر  االح��ت��ج��اج  اأ���س��ح��ى  حيث  املنطقة  يف  ال��ع��رب��ي 
واحلانقون  الغا�سبون  اإليها  يلجاأ  التي  االأوىل  الو�سيلة 
م�ساكلهم  حلل  امل�سوؤولني  على  وال�سغط  التاأثر  اأجل  من 

ومع�سالتهم.
هذه  وت�سعيد  تكاثف  اأن  مراقبون  ي��رى  وباملقابل، 
اإىل  ُيف�سي  قد  يوم  كل  اجلديدة  االحتجاجية  الو�سائل 
مهامها  ت��اأدي��ة  عن  بالعجز  ورميها  ال��دول��ة  بهيبة  امل�س 
التدخل  يجعل  مما  املخالفني،  على  القانون  تطبيق  يف 
للحيلولة دون تف�سي االحتجاجات  ب�سكل حازم  �سروريا 
امل�سيئة مع مواكبة احللول االأمنية باإجراءات اجتماعية 

عاجلة حلل م�ساكل املحتجني على اأر�س الواقع. 

م�سطفى  االن��ت��ق��ايل  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئ��ي�����س  ه���دد 
غداة  ليبيا،  تق�سيم  »ملنع  القوة  ابا�ستخدام  عبداجلليل 
برقة  منطقة  ليبيون  و�سيا�سيون  قبائل  زعماء  اإع��الن 
النفطية »اإقليما فدراليا احتاديا«، داعيًا اأهلها اإىل احلوار 

بح�سب ما ذكرت وكالة »فران�س بر�س«.
ليبيا..  لتق�سيم  م�ستعدين  »ل�سنا  اجلليل:  عبد  وقال 

ونحن ن�ستطيع ردعهم ولو بالقوة«.
االآن  ي�سمونها  كما  برقة  يف  اإخوتي  »اأدع��و  واأ���س��اف: 
للحوار«، م�سرًا اإىل وجود »مند�سني من اأزالم الزعيم الليبي 

ال�سابق معمر القذايف الذين ي�ستغلونهم االآن« بينهم.

يذكر اأن زعماء مدنيني يف حمافظة برقة يف �سرق ليبيا 
اأعلنوا اأم�س اإن�ساء جمل�س اإدارة �سوؤون املحافظة ، يف حترك 
طرابل�س،  يف  املوؤقتة  القيادة  مع  مواجهة  اإىل  ي��وؤدي  قد 
حيث عني نحو ٣000 مندوب �ساركوا يف موؤمتر يف مدينة 

بنغازي اأحمد ال�سنو�سي رئي�سًا للمجل�س اجلديد.
واأكد الزعماء اأن �سبب اإعالنهم هذا هو اال�ستياء الذي 
ي�سيع بني �سكان �سرق ليبيا منذ فرتة طويلة، مما يعتربونه 
اإهمااًل من جانب حكام البالد يف طرابل�س، التي تبعد اأكرث 

من األف كيلومرت اإىل الغرب.
واجلدير ذكره اأن برقة ت�سم اأغلب نفط البالد.



وا�سنطن، الواليات املتحدة االأمريكية 
-- )CNN(

اأمريكيات  جمندات  ثماين  اأق��ام��ت   
بزعم  اجل��ي�����س،  �سد  ق�سائية  دع���وى 
التعر�س لالغت�ساب واالعتداء اجلن�سي 
اخل��دم��ة  اأداء  اأث���ن���اء  حت��ر���س��ات  اأو 
بعد  مل�سايقات  والتعر�س  الع�سكرية، 

التقدم ب�سكاوى حول هذه االنتهاكات.
وردت  الذين  عليهم  املدعى  بني  ومن 
وزراء  الق�سائية  الدعوى  يف  اأ�سماوؤهم 
�سباط  بجانب  و�سابقون،  حاليون  دفاع 
البحرية  م�ساة  ق��وات  قيادات  يف  كبار 

»مارينز.«
يف  املقامة  الدعوى  حيثيات  وتقول 
اأن  »رغ��م  وا�سنطن:  مقاطعة  حمكمة 
الكونغر�س  اأمام  ب�سهادات  اأدلوا  املتهمني 
مع  الت�سامح  عدم  توؤكد  اأخ��رى  واأماكن 
اجلن�سي،  واالعتداء  االغت�ساب  حاالت 
عك�س  تثبت  واحل��ق��ائ��ق  �سلوكهم  ف���اإن 
حتمل  على  عالية  مقدرة  لديهم  ذل��ك: 
ال��وح��و���س اجل��ن�����س��ي��ة امل��ف��رت���س��ة بني 

�سفوفهم، وعدم الت�سامح مع من يبلغون عن حوادث 
اغت�ساب واعتداء جن�سي وحتر�س.«

اأمناط  على  بال�سوء  الق�سائية  الدعوى  وتلقي 
جتارب  ق��امت،  نحو  على  وت�سور  املعاملة،  �سوء  من 
ثالث  وهن  الثمانية  املجندات  عاي�ستها  مزعومة 
عامالت �سابقات باملارينز، ورابعة مازالت باخلدمة، 
ال�سابقات  املجندات  م��ن  خم�سة  اإىل  باالإ�سافة 

بالبحرية.
اإن  اإيلي هيلمر،  اإحدى املدعيات، وتدعى  وقالت 
عام  مار�س/اآذار  يف  مكتبه  داخل  اغت�سبها  رئي�سها 
2006، وزعمت، خالل حديث لل�سحفيني بوا�سنطن، 
»لت�سجيع  اأنها قررت احلديث عالنية عن جتربتها 

ال�سحايا االأخريات على التحدث.«

�سابقة:  مارينز  �سابطة  وهي  هيلمر،  واأ�سافت 
»هذه املرة االأوىل التي اأجد فيها �سوتي، فاأعذروين 

اإن بدا مرجتفًا قلياًل.«
�سابطة  وه��ي  كلي،  اآري��ان��ا  تقول  جانبها،  وم��ن 
 2008 عامي  بالعراق  خدمت  باملارينز،  �سابقة 
قبل  من  جماعي  الغت�ساب  تعر�ست  اإنها  و2009، 
�سابط رفيع و�سديقه املدين، وهدد االأول بقتلها اإن 

اأبلغت عن الواقعة، على حد زعمها.
ع�سكرية  حم��ك��م��ة  اأدان�����ت  الح����ق،  وق���ت  ويف 
ع�سكري،  �سجن  يف  ي��وم��ًا   45 باحلب�س  ال�سابط 
وعقبت كلي بالقول: »كان موقفهم )املحكمة( باأن 
اثنني قاال اإن ممار�سة اجلن�س متت بالرتا�سي، رغم 
ذلك،  خالف  مبفردي  قلت  بينما  بالقتل،  تهديده 
وهذا املنطق يعني اأنه كلما ازداد عدد امل�ساركني يف 

اغت�ساب جماعي ت�ساءلت فر�س ق�سيتك.«
يقدر  فاأنه  الدفاع،  لوزارة  درا�سة  ووفقا الأحدث 
األف حادثة »ات�سال جن�سي  وقوع ما يزيد عن 19 
غر مرغوب به« عام 2010،  جرى االإبالغ عن اأقل 

من ٣ اآالف واقعة منها.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال »م��ك��ت��ب اال���س��ت��ج��اب��ة ومنع 
االعتداءات اجلن�سية« التابع لوزارة الدفاع، اإنه مت 
اأمام  الق�سايا  تلك  من  املائة  يف   21 من  اأقل  عر�س 
متهمًا   529 بني  من  املائة  يف   5٣ واأدي��ن   املحاكم، 

مبزاعم التحر�س.
وتاأتي الدعوى الق�سائية بعد �سهرين من حتديد 
وزير الدفاع االأمريكي، ليون بانيتا، االأطر العري�سة 
التحر�س  ق�سية  ملعاجلة  تهدف  جديدة  لتدابر 

اجلندي �سد العاملني بالقوات الع�سكرية.

  �سنعاء - 
عرّب م�سوؤول بريطاين عن قلق بالده من ن�ساط 
على  يعمل  َمْن  هناك  اأن  موؤكدًا  اليمن،  يف  اإي��راين 

تقوي�س االأمن يف اليمن »و�سنقف �سده«.
االأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  وق��ال 
برت  األي�سرت  املتحدة  اململكة  يف  اإفريقيا  و�سمال 
خالل موؤمتر �سحايف عقده يف �سنعاء: »نحن قلقون 
باأن  �سعور  ولدينا  املنطقة،  يف  اإي��ران  اأن�سطة  من 
مبا  املنطقة  يف  االأو�ساع  على  للتاأثر  ت�سعى  اإيران 

يف ذلك اليمن«.
اليمن  يزور  الذي  الربيطاين،  امل�سوؤول  واأ�ساف 
االأمن  تقوي�س  على  يعمل  َم��ْن  »هناك  اأن  حاليًا، 

امل�سلحة  القوات  و�سندعم  �سده  و�سنقف  اليمن  يف 
الالزمة  اليمنية مبا ميّكنها من اتخاذ االإجراءات 
ملواجهة االأعمال العدوانية �سواء اأتت من القاعدة 

اأو كل من يحاول تقوي�س اأمن اليمن«.
الدويل  واملجتمع  بريطانيا  اأن  اإىل  برت  واأ�سار 
يدعمان الرئي�س هادي، كما يدعمان احلفاظ على 
اأمن و�سالمة اليمن، موؤكدًا اأن احلكومة الربيطانية 
موؤمتر  اإجناح  اأجل  من  الدويل  املجتمع  مع  �ستعمل 

اأ�سدقاء اليمن يف اأبريل/ني�سان القادم.
دعمًا  تقدم  ب��الده  اأن  الربيطاين  الوزير  واأك��د 
ملحاربة  وال�سيا�سية  االأمنية  املجاالت  يف  لليمن 
ومواجهة اخلطر املحدق من تنظيم القاعدة الذي 

يتكاثر ب�سكل خميف خ�سو�سًا يف الفرتة املن�سرمة، 
ح�سب قوله.

االأمريكي  ال�سفر  كان  �سابق  وقت  يف  اأنه  ُيذكر 
اإيران  اإن  قال  قد  فاير�ستاين  جرالد  �سنعاء  يف 
تزيد من اأن�سطتها يف اليمن وقد متثل تهديدًا كبرًا 
�سحافية  ت�سريحات  يف  م�سيفًا  واأمنه،  ال�ستقراره 
»ن��رى  امل��ا���س��ي:  ف��رباي��ر/���س��ب��اط  ن�����س��رت يف 20 
من  وجهودًا  االإي��راين  التمويل  يف  زيادة  بالتاأكيد 
قبل اإيران لزيادة نفوذها لي�س مع عنا�سر ال�سيعة 
اأي�سًا،  �سنية  عنا�سر  مع  ولكن  فح�سب  الزيدية 
حتاول )ايران( زيادة وجودها هنا بو�سائل نعتقد 

اأنها ال تخدم ا�ستقرار اليمن واأمنه«.
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الغت�ضاب  بزعم  اجلي�س  يالحقن  جمندات  اأمريكا: 

ال�ضفر الأمريكي يف �ضنعاء اأكد اأن طهران تزيد من اأن�ضطتها يف اليمن 

تخّ�ف بريطاين من ن�ضاط اإيراين يف اليمن 

ان�ضقاق يف احلك�مة ال�ض�رية
اخلمي�س  اليوم  الدين  ح�سام  عبده  ال�سوري  النفط  وزير  معاون  اأعلن 
عن  يتخلى  م��دين  م�سوؤول  اأرف��ع  لي�سبح  ال�سوري  النظام  عن  ان�سقاقه 
الرئي�س ب�سار االأ�سد منذ اندالع االنتفا�سة على حكمه قبل عام، بينما 
اخليارات  اإعداد  دفاعه  وزارة  من  اأوباما  باراك  االأمركي  الرئي�س  طلب 
الع�سكرية للتعامل مع االأزمة ال�سورية، فيما وجهت رو�سيا اتهامات لليبيا 

بتدريب املعار�سني ال�سوريني.
وقال امل�سوؤول ال�سوري يف فيديو و�سع على موقع التوا�سل االجتماعي 
والرثوة  النفط  وزير  معاون  الدين  ح�سام  عبده  املهند�س  »اأن��ا  يوتيوب 
العربي  البعث  حل��زب  ع�سر  احل��ادي  القطري  املوؤمتر  وع�سو  املعدنية 
معاونا  من�سبي  من  وا�ستقالتي  النظام  عن  ان�سقاقي  اأعلن  اال�سرتاكي، 
االأبي  ال�سعب  هذا  ثورة  اإىل  ان�سمامي  واأعلن  البعث،  حزب  ومن  للوزير 
الذي مل ولن يقبل ال�سيم مع كل هذه الوح�سية التي ميار�سها النظام ومن 

يواليه لقمع مطالب ال�سعب يف نيل حريته وكرامته«.
ووجه املتحدث ر�سائل دعم  لكل من ال�سعب ال�سوري واملجل�س الوطني 
»ال�سعب  قائال  العلوية  الطائفة  اأف��راد  ون�سح  احلر،  ال�سوري  واجلي�س 
�سعبكم«،  �سركاء يف قتل  زائل ال حمالة، فال تكونوا  والنظام  حا�سنتكم 
وطلب من زمالئه يف ال�سلك االإداري اأن يحذوا حذوه و«التخلي عن املركب 

املتهالك الذي اأو�سك على الغرق«.
ويف تعليق على ان�سقاق ح�سام الدين اعترب ر�سوان زيادة مدير مكتب 
مع  هاتفي  ات�سال  يف  املعار�س  الوطني  املجل�س  يف  اخلارجية  العالقات 
اجلزيرة اأن تفكك النظام وان�سقاق العاملني فيه اأف�سل من خيار التدخل 

اخلارجي.
وراأى اأن ان�سقاق معاون وزير النفط »يوؤ�سر اإىل تفكك وانهيار النظام 
والرتب  ال���وزراء  م�ستوى  على  ان�سقاقات  »ح��دوث  واحتمال  ال�سوري« 

االأمنية يف اجلي�س«.
ا�ستعداد  عن  معلومات  املعار�س  الوطني  املوؤمتر  لدى  اأن  زيادة  وك�سف 
عدد من العاملني يف اأجهزة النظام لالن�سقاق، م�سيفا اأن »الكل يخاف على 

م�سر عائلته ويف�سل الرتيث قبل اتخاذ قرار االن�سقاق«.
خيارات ع�سكرية 

من جانب اآخر قال رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة االأمركية اجلرنال 
�سد  ع�سكرية  خيارات  تعد  )بنتاغون(  الدفاع  وزارة  اإن  دميب�سي  مارتن 
اخليارات  اأن  واأ���س��اف  اأوب��ام��ا.  ب��اراك  الرئي�س  طلب  على  بناء  �سوريا 
املختلفة للتعامل مع �سوريا مل تناق�س بعد مع الرئي�س اأوباما اأو م�ست�ساريه 

االأمنيني.

�ضدامات بني الأمن واملعار�ضة 
عقب النتخابات الرو�ضية

اأعلن  التي  بوتني  اجلديد  الكرملني  �سيد  ت�سريحات  – عقب  مو�سكو    
اأن انتخابات الرئا�سة كانت نزيهة وحققت وحدة املجتمع الرو�سي،  فيها 
»من  حملة  منظمي  لدعوة  املعار�سة  اأن�سار  من  االآالف  ع�سرات  ا�ستجاب 
اأجل انتخابات نزيهة« للتظاهر يف ميدان بو�سكني مبركز العا�سمة مو�سكو 
عمليات  خالل  جرت  التي  التزوير  واأعمال  االنتهاكات  على  احتجاجًا 

االقرتاع، ح�سب قولهم.
وطالب املتظاهرون باإلغاء النتائج واإجراء انتخابات برملانية ورئا�سية 
»يابلوكو«،  حزب  رئي�س  ميرتوخني،  �سرغي  طالب  كما  وعاجلة،  جديدة 
باإقالة رئي�س جلنة االنتخابات املركزية الرو�سية، فيما دعا زعيم اجلبهة 

الي�سارية اأودالت�سوف لالعت�سام يف ميدان بو�سكني حتي تنحي بوتني.
بروخروف  ميخائيل  امللياردير  االحتجاجية  التظاهرات  يف  و�سارك 

الذي ح�سل على اأقل من 8% من اأ�سوات الناخبني يف انتخابات الرئا�سة.
اآالفًا من عنا�سر قوات االأمن،  الرو�سية  ال�سلطات  ومن جهتها، ح�سدت 
وا�ستخدمت املروحيات ملنع التظاهرات من التحول اإىل م�سرة تتجه اإىل 
من  عدد  باعتقال  االأم��ن  قوات  قامت  كما  والكرملني،  احلمراء  ال�ساحة 
قادة املعار�سة، منهم �سرجي اأودلت�سوف زعيم اجلبهة الي�سارية واألك�سي 

نافالني وهو نا�سط ومدّون، واأكرث من 200 متظاهر.
تظاهرات  بطر�سبورغ  �سانت  ال�سمالية  رو���س��ي��ا  عا�سمة  و���س��ه��دت 
احتجاجية �سد تزوير عمليات االقرتاع اأي�سًا، وقامت ال�سلطات باعتقال 

حوايل ٣00 متظاهر هناك.
املراقبني  بع�س  اأن  اأك��د  املركزية  االنتخابات  جلنة  رئي�س  اأن  ُيذكر 
اأن  االأوروبيني  املراقبني  بعثة  من�سق  اأعلن  اأن  بعد  جوا�سي�س،  الدوليني 

االنتخابات الرئا�سية الرو�سية مل تكن عادلة.
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ليبيا؟ يف  اإ�ضرائيلي  بعتاد  اإيرانية  لقناة  يعمالن  بريطانيان  �ضحافيان  يفعل  ماذا 

التحذير من ا�ضطناع زلزال وهمي ينهار على اإثره امل�ضجد الأق�ضى املبارك
ادعي�س  يو�سف  ال�سيخ  �سماحة  اكد   
رئي�س  ال�سرعية  العليا  املحكمة  رئي�س 
ان  ال�سرعي  للق�ساء  االعلى  املجل�س 
امل�سجد االأق�سى املبارك  دخل يف مرحلة 
اخلطر ال�سديد بل وجتاوزها وهو يواجه 
يف هذه االأيام اأ�سر�س حرب ت�سن �سده من 
قبل حكومة االحتالل اال�سرائيلي وقطعان 
امل�ستوطنني الذين ي�سعون لهدمه واإقامة 
ما  ان  موؤكدا  مكانه،  املزعوم  الهيكل 
اال�سرائيلية  ال�سركات  اإحدى  به  قامت 
االحتالل  علم  عليها  ُر�سم  قداحة   باإنتاج 
�سورة  مطبوٌع  وبداخله  االإ�سرائيلي 
من  حماولة  هو  امل�سرفة   ال�سخرة  لقّبة 
امل�سجد  معامل  اأبرز  لطم�س  االحتالل 

االأق�سى املبارك.
االنهيارات  ان  ادعي�س  ال�سيخ  وبني 
منازل  الوا�سحة يف  والت�سققات  املتتالية 
القد�س  من  القدمية  البلدة  يف  املواطنني 
م�سجد  من  اأجزاء  انهيار   اىل  اإ�سافة 

التوراتية  احلدائق  بناء  و  �سلوان،  عني 
االأق�سى  امل�سجد  من  اجلنوبي  اجلزء  يف 
اجلهة  ومن  االأموية،  الق�سور  حيث 
املطلة  اله�ساب  وحتى  كذلك،  ال�سرقية 
على امل�سجد االأق�سى،  هو مقدمة النهيار 
كامل للم�سجد االأق�سى املبارك، مبينا ان 
جديدة  انهيارات  �ست�سهد  القادمة  االأيام 

بفعل احلفريات االإ�سرائيلية. 
حتركات  هناك  ان  اىل  ادعي�س  واأ�سار 
وعلنية  �سرية  ولقاءات  ون�ساطات 
لقادة  االأيام   هذه  يف  ومت�سارعة  مكثفة 
اال�ستيطانية  املجموعات  وحاخامات 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق  تتم  
ال�ساعية  املخططات  لو�سع  االإ�سرائيلية 
حمذرا  املبارك،   االأق�سى  امل�سجد  لهدم 
اإقدام  هو  املخططات  هذه  اإحدى  ان  من 
االحتالل اال�سرائيلي على ا�سطناع زلزال 
االأق�سى  امل�سجد  اإثره  على  ينهار  وهمي 
خا�سة بعد تفريغ االأتربة حول اأ�سا�ساته 

احلفريات  اأحدثتها  التي  والتجاويف 
املتوا�سلة اأ�سفله.

وجدد رئي�س املحكمة العليا ال�سرعية 

طارئة  اإ�سالمية  عربية  قمة  لعقد  دعوته 
بامل�سجد  املحدق  اخلطر  تداعيات  لبحث 

االأق�سى املبارك. 

 قال زعيم ميلي�سيا احتجزت �سحفيني 
يف  املا�سي  ال�سهر  اأواخر  يف  بريطانيني 
ال�سحفيني  هذين  بان  ي�ستبه  انه  ليبيا 
تلفزيون  قناة  حل�ساب  يعمالن  اللذين 
وقال  جا�سو�سان.  االيرانية  يف  تي  بر�س 
ال�سويحلي  لواء  قائد  ال�سويحلي  فرج 
انه مت العثور بني اأمتعة ال�سحفيني على 
ي�ستخدمه  وعتاد  ليبية  ر�سمية  وثائق 
اجلي�س اال�سرائيلي وت�سجيالت م�سورة 

لهما وهما يطلقان النار.
ال�سويحلي يف موؤمتر �سحفي يف  وقال 

طرابل�س انه يعتقد انهما جا�سو�سان.
وا�ساف انه من ال�سابق الوانه حتديد 
البلد الذي كان يتج�س�سان حل�سابه ولكن 

هذا �سيتاأكد من خالل التحقيق معهما.
التحقيق  من  االنتهاء  بعد  انه  وقال 
الدولة ملوا�سلة  �سيتم نقلهما اىل �سلطات 

العملية القانونية �سدهما.
نيكوال�س  وهما  االثنان  واعتقل 
جون�سون  مونتغومري  وغاريث  ديفيز 
وهما  فرباير/�سباط   22 يف  م�سراتة  يف 
حمتجزان االن يف قاعدة للواء ال�سويحلي 

يف و�سط طرابل�س.

وقال القائد الذي كان يتحدث يف موؤمتر 
�سحفي وقد جل�س بجواره مروؤو�سون له 
يرتدون مالب�س ع�سكرية مموهة واحذية 
ريا�سية ان جوازي �سفر االثنني مل يكن 

بهما تاأ�سرية دخول ليبيا.
اللون  رمادي  بال�ستيكيا  كي�سا  واظهر 
عبارة  يحمل  ميداين  زي  على  يحتوى 
»�سنع يف ا�سرائيل« قال انه عرث عليه مع 

ال�سحفيني. وقال ال�سويحلي ان هذا الزي 
ي�ستخدمه اجلي�س اال�سرائيلي.

وثائق  االثنني  بحوزة  كان  انه  وقال 
ميلي�سيا  اع�ساء  ا�سماء  تت�سمن  ليبية 
جماعة  مع  ا�ستباك  يف  قتلوا  بطرابل�س 
وقوائم  املا�سي  العام  اواخر  مناف�سة 
ملرتزقة افارقة من دول جنوب ال�سحراء 
الزعيم  قوات  جانب  اىل  يقاتلون  كانوا 

املخلوع معمر القذايف.
املوؤمتر  يف  ال�سويحلي  وعر�س 
ال�سحفي لقطات م�سورة قال انه اخذها 
االثنني  روؤية  ميكن  كان  الربيطانيني  من 
فيها وهما يجربان اطالق نار من بندقية.

اخرى  لقطات  يبدو  ما  على  واظهرت 
انغام  على  يرق�سان  وهما  ال�سحفيني 
من  تنبعث  كانت  غربية  بوب  مو�سيقى 
متاأخرة  �ساعة  يف  ب�سيارة  �سوتي  نظام 

من الليل يف ميدان اجلزائر بطرابل�س.
الرجلني يعامالن  ان  ال�سويحلي  وقال 
قن�سليني  م�سوؤولني  وان  طيب  ب�سكل 
هيومان  منظمة  من  وممثلني  بريطانيني 
يف  بزيارتهما  قاموا  ووت�س  رايت�س 

احلجز.
ال�سجينني  ي�سرب  مل  انه  وا�ساف 
وانه م�ستعد للمثول امام حمكمة اذا كان 

لديهما دليل �سده.
وعندما طلب من متحدثة با�سم وزارة 
على  التعليق  الربيطانية  اخلارجية 
بان  علم  »لدينا  قالت  التج�س�س  اتهامات 
بريطانيني اثنني اعتقال يف ليبيا.اننا نقدم 

امل�ساعدة القن�سلية«.

اعالن مدينة برقة يف �سرق ليبيا اقليميًا 
م�ستقاًل وتعيني اأحمد ال�سنو�سي رئي�سًا موؤقتًا !

 

قال ا�سعد امبية ابوقيلة �سحفي وكاتب ليبي م�ستقل يف ت�سريحات �سحافية 
مازالنا نتابع كل �سغرية وكبرية عن امل�سهد الليبي بعد مقتل القذايف ال�سروع يف 
تنفيد تق�سيم ليبيا ايل عدة دول وكنا قد ن�سرنا يف ال�سابق خرب بعنوان ال�سروع يف 
تنفيد م�سروع لتق�سيم ليبيا اىل عدة دول وقريبا اعالن دولة جنوب ليبيا ودولة 

�سرق ليبيا اجلديد.
 واعلن موؤمتر قبائل ال�سرق الليبي الذي ُعِقد يف مدينة بنغازي اإىل اإعالن مدينة 
برقة الليبية اقليم م�ستقل عن الدولة الليبية ومت اختيار الرئي�س احمد ال�سنو�سي 
رئي�س موؤقت لالقليم الإدارته و�سارك يف املوؤمتر وجهاء واأعيان وقبائل �سرق ليبيا 

.
القذايف  الراحل معمر  الليبي  الزعيم  اأن  بالذكر  ابوقيلة جدير  ا�سعد  وا�ساف 
قال يف كلمته يف افتتاح اأعمال القمة العربية االأفريقية مبدينة �سرت بتاريخ 10 
حدوثه  حال  يف  ال�سودان  جنوب  انف�سال  )اإن   2010 )اأكتوبر(  االأول  ت�سرين 
�سيكون ”حدثا خطريا �سيكون له تداعيات“، مو�سحا “ اأن ما يجري يف ال�سودان 
مدينة  �سهدت  وقد  ليبيا(،  وخا�سة  اأخرى  اأفريقية  دول  يف  عدوى  له  �سيكون 
ليبيا  بتق�سيم  املنادية  لالأ�سوات  رف�سهم  عن  للتعبري  مظاهرات  خروج  بنغازي 
من جانب اخر قال رئي�س احلكومة االنتقالية عبد الرحيم الكيب عرب قناة ليبيا 
نرف�س تق�سيم ليبيا ايل ايل اقاليم الن االقليم دولة وختم ا�سعد ابوقيلة بقوله رغم 
رف�س املجل�س االنتقايل و حكومة الكيب وخروج املظاهرات �سد تق�سيم ليبيا اال 
قد  الليبي  ال�سان  يف  وبارزون  مطلعون  حمللون  ويقول  اليوم  حدث  التق�سيم  ان 
منابع  علي  لل�سيطرة  و�سرقها  ليبيا  غرب  بني  طاحنة  اهلية  حرب  البالد  ت�سهد 
النفط واذا مل ت�سهد حرب اهلية فانها �سوف ت�سهد اعالن دول جديدة او اقاليم 
مثل اقليم فزان واقليم طرابل�س خا�سة بعد ان اعلن اقليم برقة او كما ي�سميها 

الليبيني دولة برقة .

القدوة: هناك قناعة موؤكدة بوفاة يا�سر عرفات م�سموما
 

موؤ�س�سة  اإدارة  رئي�س جمل�س  قال 
»يا�سر عرفات« نا�سر القدوة اإن ملف 
يا�سر  الراحل  الفل�سطينى  الرئي�س 
�سوء  فى  مفتوحا  يزال  ال  عرفات 
»م�سموما«،  بوفاته  معززة  قناعة 
والقيادة  ال�سعب  حق  موؤكدا 
امل�سئولني  حما�سبة  الفل�سطينية 

ق�سائيا.
املعطيات  »اأن  االأردنية  )الغد(  ل�سحيفة  ت�سريح  فى   - القدوة  واأ�ساف 
املتوفرة والتطابق فى املعلومات اإىل حد كبري بني تقرير اللجنة الطبية التابعة 
للمجل�س والتقرير الطبى الفرن�سى تعزز القناعة لدى املجل�س باأن وفاة الرئي�س 

الفل�سطينى الراحل مل تكن طبيعية واإمنا بال�سم«.
وحتدث القدوة عما مت موؤخرا من اإعادة قراءة التقارير الطبية جمددا وتقدمي 
عملية  على  والو�سوح  الدقة  ي�سفى  وافيا  تقريرا  االأمناء  جمل�س  اإىل  اللجنة 
املراجعة، ويعمق الفهم امل�سرتك باأن الوفاة مل تكن طبيعية واإمنا وقعت بفعل 

ال�سم.
واأو�سح اأن جمل�س االأمناء اأو�سى - فى ختام اجتماعه - بن�سر تقرير اللجنة 
وفاة عرفات خالل فرتة  اأ�سباب وظروف  الفرن�سى عن  الطبى  والتقرير  الطبية 
للوفاة  احلقيقية  االأ�سباب  ملعرفة  العمل  م�سار  ببطء  القدوة  واعرتف  قريبة، 
فى 11 نوفمرب 2004، مرجعا ذلك اإىل »ح�سا�سية املو�سوع �سيا�سيا و�سعوبته 

فنيا«، دون ا�ستبعاد وجود اأطراف معرقلة مبا يخدم م�سلحتها.
للو�سول  م�ستمرة  احلثيثة  وامل�ساعى  مفتوحا..  امللف  اإبقاء  املهم  اأن  وتابع 
كاملة  احلقائق  معرفة  الفل�سطينية  والقيادة  ال�سعب  حق  موؤكدا  للحقيقة«، 
اإذا ثبت ما يعزز  واملطالبة مبحا�سبة املت�سببني وامل�سئولني عن الوفاة ق�سائيا 

القناعة احلالية«.
وكان م�سئولون فل�سطينيون قد اتهموا �سلطات االحتالل االإ�سرائيلى بالوقوف 
وراء »ت�سميم« عرفات الذى مت حما�سرته ع�سكريا فى مقر املقاطعة برام اهلل قبل 
نقله اإىل م�ست�سفى فى فرن�سا، ومن ثم وفاته دون االإعالن حتى االآن عن االأ�سباب 
احلقيقية للوفاة.وكانت موؤ�س�سة يا�سر عرفات �سبه احلكومية قد اأطلقت من مقر 
ملجل�س  رئي�سا  مو�سى،  عمرو  ال�سابق  العام  اأمينها  وانتخب  العربية  اجلامعة 
والفل�سطينية  العربية  ال�سخ�سيات  كبار  من  مائة  نحو  ي�سم  الذى  اأمنائها، 

ورئي�سه الفخرى الرئي�س الفل�سطينى حممود عبا�س »اأبومازن«.

اأردوغان يدعو لفتح ممرات 
ل�سحايا العنف ال�سوري 

 
دعا رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان،  
اإن�سانية  ملمرات  »فوري«  فتح  اإىل  ال�سوري،  النظام 

للمدنيني من �سحايا العنف يف هذا البلد املجاور.
حزب  نواب  اأمام  الربملان  يف  اأردوغان  وقال 
اإن  االإ�سالمي،  التيار  عن  املنبثق  والتنمية  العدالة 
تفتح  اأن  يجب  االإن�سانية  امل�ساعدة  لنقل  »املمرات 
�سغوط  ممار�سة  اإىل  الدولية  االأ�سرة  داعياً  فورًا«، 

على دم�سق يف هذا ال�ساأن.
ومل يو�سح ما اإذا كانت هذه املمرات يفرت�س اأن 
تبداأ يف تركيا التي تتقا�سم مع �سوريا حدودًا طويلة.
ودان اأردوغان �سمت و«تردد« بع�س الدول التي 
�سوريا.  يف  ترتكب  التي  »الفظائع«  حيال  ي�سمها  مل 
وراأى اأن هذا املوقف »ي�سجع« النظام ال�سوري على 

التحرك بوح�سية اأكرب �سد املعار�سة.
الإبقاء  العمل  �سنوا�سل  تركيا،  »نحن،  وقال: 
الفظائع يف �سوريا على جدول اأعمال العامل باأ�سره«، 
ملوؤمتر  ثانية  دورة  تنظيم  تنوي  اأنقرة  باأن  مذكرًا 
اآذار/ منت�سف  اإ�سطنبول  يف  دم�سق«  »اأ�سدقاء 

مار�س.
واملعار�سة  ال�سعب  جديد  من  »اأحيي  واأ�ساف: 
ال�سوري  ال�سعب  والثابتة..  النبيلة  على مقاومتهما 
اإىل  دائماً  �ستكون  وتركيا  وحده،  اأبدًا  يبقى  لن 

جانبه«.
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الفدرالية و�ض�ؤال  اجلن�ب  �ضراكة  اليمن.. 

للغاية(  �ضري  هادي)  الرئي�س  على  يتاأمر  حم�ضن  على 

عن  مينية  �سيا�سية  م�سادر  ك�سفت 
م�سوؤولون  حاليا  يجريها  مفاو�سات 
مع  ودولية  اإقليمية  واأطراف  مينيون 
باخلارج  اجلنوبية  املعار�سة  يف  قيادات 
احلوار  موؤمتر  يف  الإ�سراكها  متهيدا 
العا�سمة  ت�ست�سيف  وقت  يف  القادم، 
االأملانية برلني نقا�سا يقوده عدد من كبار 
حول  اليمنية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

النظام الفدرايل. 
اإن  نت  للجزيرة  امل�سادر  وقالت 
عقدها  املعلنة  غري  اللقاءات  من  �سل�سلة 
وفد ميني ي�سم �سخ�سيات حزبية بارزة 
بالعربية  جدة  ومدينة  دبي  اإمارة  يف 
ال�سعودية مع قيادات جنوبية مب�ساركة 
تثمر  اأن  يتوقع  اأوروبيني  دبلوما�سيني 

انفراجا قريبا لالأزمة. 
واأفادت تلك امل�سادر باأن احلوار تركز 
املعار�سة  اأطراف  مع  االأوىل  اجلولة  يف 
اجلنوبية املطالبة بخيار النظام الفدرايل 
يف اليمن واأن جلنة اأخرى للحوار يتوقع 
اأن ي�سارك فيها ال�سفري الرو�سي �سيجري 
املعار�سة  تيار  مع  للقاء  قريبا  ت�سكيلها 
بزعامة  االرتباط  بفك  املطالب  اجلنوبية 
�سامل  علي  ال�سابق  اجلنوبي  الرئي�س 

البي�س. 
غطاء �سيا�سي 

اأن هناك مقرتحا  اإىل  واأملحت امل�سادر 
بنقل مكان انعقاد موؤمتر احلوار املقرر اأن 
برعاية  اجلاري  مار�س/اآذار  نهاية  يعقد 
اأو  اإىل تركيا  واإ�سراف دوليني يف �سنعاء 
ال  �سيا�سي،  غطاء  توفري  بهدف  فرن�سا 

يزال قيد النقا�س. 
ووفقا لرئي�س حترير �سحيفة االأمناء 
بعدن املقربة من احلراك اجلنوبي عدنان 
معلنة  غري  حوارات  هناك  فاإن  االأعجم 
ي�سارك  اخلارج  معار�سة  مع  جتري 
نا�سر وحيدر  االأ�سبق على  الرئي�س  فيها 
اأخرى  بارزة  جنوبية  وقيادات  العطا�س 

غادرت موخرا مدينة عدن. 
خا�س  حديث  يف  االأعجم  واأ�سار 
باجلزيرة نت اإىل اأن نتائج تلك احلوارات 
ال تزال غري وا�سحة املعامل غري اأن هناك 
وحديثا  اإيجابية  باأنها  و�سفها  موؤ�سرات 
الق�سية  حلل  مقرتحات  م�سروع  عن 
جمموعة  دول  به  تقدمت  اجلنوبية 
الع�سر الراعية للمبادرة اخلليجية واآلية 
ب�ساأنه  النقا�س  يجري  اليمن  يف  تنفيذها 

بني االأطراف املتحاورة. 

قد  برلني  االأملانية  العا�سمة  وكانت 
�سهدت اأم�س االأربعاء اجتماعات يف اإطار 
كبار  من  عدد  فيها  ي�سارك  نقا�س  حلقات 
امل�ست�سار  بينهم  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 
الكرمي  عبد  اليمني  للرئي�س  ال�سيا�سي 
االأرياين والقيادي اجلنوبي رئي�س وزراء 
اليمن االأ�سبق حيدر العطا�س حول نظام 

احلكم الفدرايل. 
التجربة االأملانية 

االجتماعات  هذه  �سيا�سيون  وو�سف 
االأملانية  احلكومة  ت�ست�سيفها  التي 
وينظمها منتدى التنمية ال�سيا�سية اليمني 
االأملانية  بريغهوف  منظمة  مع  بال�سراكة 
باأنها خطوة لبحث خيار احلل الفدرايل يف 
اليمن واإمكانية تطبيق التجربة االأملانية. 
اأن  ومراقبون  حمللون  يرى  حني  ويف 
حوار  بداية  على  موؤ�سر  امل�ساورات  هذه 
هيكلة  مطالب  على  التفاف  وحماولة 
التخطيط  وزير  و�سف  اليمني،  اجلي�س 
ال�سعدي  حممد  اليمني  الدويل  والتعاون 
حوارات  لي�ست  باأنها  برلني  اجتماعات 
�سيا�سية واإمنا لقاءات نقا�س غري ر�سمية.  
وقال الوزير اليمني للجزيرة نت اإن »تلك 
االأحزاب  اأمناء  فيها  ي�سارك  اللقاءات 

منظمات  من  بدعوة  اليمن  يف  ال�سيا�سية 
ومهنية  حرفية  جوانب  وتبحث  مدنية 
من  اأخرى  وق�سايا  احلوار  ثقافة  تعزيز 
�ساأنها امل�ساهمة يف اإجناح موؤمتر احلوار 
تفا�سيل  اأي  عن  االإف�ساح  دون  القادم 
اأخرى ب�ساأن وجود حوارات مع معار�سة 

اخلارج. 
علي  ال�سابق  اجلنوبي  الرئي�س  ويعد 
االأ�سبق  الوزراء  ورئي�س  حممد  نا�سر 
حيدر اأبو بكر العطا�س، من اأبرز القيادات 
الفدرالية،  خيار  تتبنى  التي  اجلنوبية 
التي تقود حاليا حوار ف�سائل املعار�سة 

اجلنوبية مع حكومة الوفاق اليمنية. 
و�سيا�سيون  نا�سطون  ويرف�س 
اأن  قبل  قادم  حوار  اأي  يف  امل�ساركة 
اأ�س�س  على  اليمني  اجلي�س  هيكلة  تتم 
واإقالة  واحدة  قيادة  وحتت  وطنية 
عبد  علي  ال�سابق  اليمني  الرئي�س  اأقارب 
وحدات  قيادات  تتوىل  التي  �سالح  اهلل 
اخلطوة  وهي  البالد  يف  مهمة  ع�سكرية 
يواجهها  التي  التحديات  اأبرز  متثل  التي 
الرئي�س املنتخب امل�سري عبد ربه من�سور 

هادي. 
�سمري ح�سن-عدن 

طموح  عن  ويكليك�س  موقع  ن�سرها  وثيقة  ك�سفت 
يف  جاء  حيث  اليمن  برئا�سة  االأحمر  حم�سن  علي  اللواء 
عم  ابن  هو  حم�سن  اأن  التقارير  معظم  ت�سري   « الوثيقة 
بالرغم من وجود  االأ�سقاء،  اإخوة �سالح غري  اثنني من 
املزاعم  بع�س  مع  ال�ساأن،  هذا  يف  االلتبا�س  من  كثري 
�سالح.  للرئي�س  ال�سقيق  غري  االأخ  نف�سه  هو  باأنه  تقول 
ويذكر ا�سمه باأ�سوات خافته لدى معظم اليمنيني، وهو 
يقولون  يعرفونه  ملن  بالن�سبة  العلن.  يف  يظهر  ما  نادرا 
ال�سمالية  للمنطقة  قائد  وهو  واجتماعي،  �ساحر  اأنه 
قب�سة  بدور  ويقوم  مدرع،  االأوىل  وللفرقة  ال�سرقية 
ا�ستوىل �سالح على  �سالح احلديدية. )مالحظة: عندما 
قائد  ي�سغل  كان  الذي  حم�سن،  على  مب�ساعدة  ال�سلطة 
املناطق  وت�سمل  املالحظة(.  نهاية  مدرع.  االأوىل  الفرقة 
ي�سيطر عليها حمافظات �سعدة واحلديدة وحجة  التي 
وكان  حمافظ.  اأي  من  اأقوى  وهو  واملحويت،  وعمران 
االأهلية 1994  ال�سمال يف احلرب  ن�سر  فعال يف  له دور 
اأنه  اإىل  التقديرات  وت�سري  �سعدة.  يف  التمرد  �سحق  ويف 
واملوجودات  املوارد  من   %50 من  اأكرث  على  ي�ستويل 
هذا  ان  الوثيقة  وذكرت  اليمنية«.  للحكومة  الع�سكرية 
املقابل  ويف  �سالح  حكم  يف  الزاوية  حجر  كان  التحالف 
اأعطى �سالح لكاًل من الرجلني م�ساحة وا�سعة يف اإدارة 
�سوؤونهم مع جيو�س غري ر�سمية وق�سور وامرباطوريات 
ملطالبهم  االأحيان  من  كثري  يف  ويذعن  بل  اقت�سادية، 
ال�سالح  وتنظيم  الف�ساد  مكافحة  مثل  ق�سايا  ب�ساأن 

القبلية  الدوائر  اإىل  اخلزانة  من  مبا�سرة  بالدفع  ويقوم 
املخت�س  الطابع  من  الرغم  وعلى  للرجلني.  والع�سكرية 
لهذا الرتتيب يف«تقا�سم ال�سلطة«، فقد ثبت اأنه �سروري 
بطبيعتها  البلد  هذا  على  ال�سيطرة  على  احلفاظ  يف 
اأن يقدم م�ستوى  املتوقع  القبلية. واأياً خلفا ل�سالح من 
ي�سعى  حم�سن  علي  اإن  وقالت  اال�ستقرار.  من  مماثل 
املحتمل  من  انه  اإىل  اأ�سارت  اأنها  غري   ، الرئي�س  ملن�سب 
دولية  وكذلك  حملية  معار�سة  حم�سن  علي  يواجه  اأن 
اإذا �سعى اإىل الرئا�سة ، وقد ت�سررت �سمعة حم�سن لدى 
الرغم  وعلى  احلوثي.  التمرد  يف  لدوره  الدوائر  بع�س 
من جناحه يف نهاية املطاف يف �سحق التمرد، اإال اأن هذه 
احلملة اأ�سفرت عن مئات القتلى، واأ�سهر من اال�ستباكات، 
وح�سل على عداء من قبل القبائل ال�سمالية والزيديني. 
وهو  ونفعي.  �ساخر  باأنه  عامة  ب�سفة  اليمنيون  ويراه 
امل�ستفيد االأكرب من تهريب الديزل يف ال�سنوات االأخرية، 
ويبدو اأنه اأي�سا يجمع ثروته من خالل تهريب االأ�سلحة 
اال�ستهالكية.  واملنتجات  االأ�سا�سية،  الغذائية  واملواد 
اأن  فاإنه من املرجح  اأن يكون له دور،  اأراد حم�سن  واإذا 
اأن يلعب �سانع امللوك، من خالل اختيار �سابط  يف�سل 
كما  اجلمهورية.  رئا�سة  على  لل�سيطرة  موايل  ع�سكري 
ك�سفت الوثيقة ال�سادرة عن ال�سفارة االمرييكية والتي 
�سري  اتفاق  05SANAA276«عن   « رقم  حتمل 
بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  و  �سالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  بني 
وم�ساعي   ، االأحمر  حم�س  علي  واللواء  االأحمر  ح�سني 

�سالح  الرئي�س  بعد  الرئا�سة  ملن�سب  الثالثة  االأطراف 
1978م  عام  الثالثة  بني  وقعت  التي  االتفاقية  مبوجب 
 – ين�سر  التي  الوثيقة   . الغ�سمي  الرئي�س  اغتيال  عقب 
الحق  وقت  يف  لها  حرفيه  ترجمة   – نت  براق�س  موقع 
 . ال�سياطني  من  اثنني  مع  بال�سفقة  االتفاق  – و�سفت 
وقالت الوثيقة التي كتبت خالل االنتخابات الرئا�سية يف 
2006م ، ان ال�سيخ االأحمر رئي�س الربملان ورئي�س حزب 
لالإ�سالح.  اليمني  التجمع  اليمن،  يف  االأكرب  املعار�سة 
يراأ�س  بذلك  فاإنه  قبائل حا�سد،  لتحالف  رئي�ساً  وب�سفته 
حكومة حقيقية داخل حكومة وقادر على اإجراء �سفقات 
 « واأ�سافت  القبائل.  و�سيوخ  احلكومة  بني  و�ساطة 
اإىل حا�سد، يجعل  تنتمي  �سنحان  قبيلة �سالح،  اأن  ومبا 
حا�سد  قبائل  وتقع  للرئي�س  القبلي  ال�سيخ  االأحمر  من 
مبا  البالد،  يف  م�ستقرة  الغري  املناطق  يف  كبري  حد  اإىل 
واجلوف  وماأرب  احلوثي(  التمرد  )مقر  �سعدة  ذلك  يف 
للجمهورية  املوؤ�س�س  االأب  االأحمر  ويعترب  وعمران. 
للربملان  كرئي�س  موقعه  وي�ستخدم  احلديثة  اليمنية 
لتعزيز م�ساحله التجارية وليكون له دور على ال�سيا�سة 
اخلارجية. وبالرغم من عمره، اإال اأنه ال يظهر اأي عالمات 
للرتاجع عن احلياة العامة ويحتل اأبنائه منا�سب بارزة 
يف الربملان واالأعمال التجارية وال�سوؤون القبلية. ويلوم 
املعتدلني واملتطرفني داخل حزب االإ�سالح، االأحمر عن 
وينظرون  اليمن  يف  تغيري  اأي  اإحداث  عن  احلزب  عجز 

اإليه على اأنه جزءا من النظام ولي�س معار�ساً«  

ارادة اهلل وعقالنية ثورة وحكمة �سعب
ن�سر �ساجره

ون��ح��ن ن��ت��اب��ع جم��ري��ات 
ثورة  وانعكا�سات  االح��داث 
احلبيب  وطننا  يف  التغير 
وما ترتب عليها من عنا�سر 
بع�سها  مع  تداخلت  وعوامل 
ح��ت��ى ات�����س��ح��ت ل��ن��ا ال���رواأ 
نح�سب  مل  ام��ور  يف  وجتلت 
لنا  تخفيه  وم��ا  لعواقبها 
تباعاتها من فو�سى قد جتر 
اىل  اليمني  وال�سعب  اليمن 

وتنوعت  تعددت  اطراف  بني  متنوعة  وحروب  وتنافر  تناحر  اتون 
بني حركات واحزاب ومذاهب وملل وبني قوى وزعامات .

اعرتفت  ما  اذا  القول  اخفيكم  وما  �سرًا،  باالخر  مترب�س  كان  كال 
وهى  الثوري  احل�سم  فر�س  بتفويت  تاأثرًا  اال�سخا�س  ا�سد  من  باأنني 
فر�ستني التتعو�س االأوىل فر�سة جمعة الكرامة والفر�سة االخرى 
الثورة  ل�سباب  �سانحة  فر�سة  كانت  وال��ذي  النهدين  م�سجد  عملية 
بح�سم ثورتهم مهما كانت النتيجة هكذا كانت قناعتي حينها، تاأملت 
ان  الميكن  والتي  ال�سانحتان  الفر�ستان  هتاأن  ا�ستغالل  لعدم  كثرا 
تتعو�س مرة اأخرى، الن الطرف االخر اذا ما اعطيت له الفر�سة �سوف 
يقوم باعادة ترتيب اوراقه ومللمت �ستاته واعادة الكرة مرة اأخرى يف 
املقارعة واحباط كل حماولة حتقق للثورة اهدافها يف احل�سم، وهذا 
ما ح�سل بالفعل ونتيجة لعوامل اخرى منها قوى داخلية واقليمية 
ودولية وفوق كل هذا حكمة اهلل ورحمة بعباده من ب�سطاء العامة 
االحداث  وجمريات  ال�سيا�سة  عامل  يف  اليفقهون  الذين  النا�س  من 

وعواقب االمور وما تخفيه ال�سدور.
الطيبة  االر����س  ب��اخ��راج  اخل��ال��ق  ق��درة  تدخل  م��ن  والب��د  فكان 
وا�سحاب احلكمة والقلوب الرحيمة من غيابة اجلب والنفق املظلم 
اىل  تعيدنا  قد  موؤامرات  من  ال�سيا�سة  وع��امل  كوالي�س  حتيكها  وما 

اح�سان االحتالل اخلارجي او الفو�سى العارمة.
واحقاق  �سدق  بكل  ب��االع��رتاف  التذكر  من  اي�سا  الب��د  هنا  وم��ن 
للحقيقة مهما كانت مرة ومهما حاول البع�س الذي اليحكمهم العقل 
واملنطق ويحكمهم حقدهم وبغ�سهم لبع�سهم البع�س او نتيجة لروؤية 
قا�سرة بان الف�سل بعد اهلل �سبحانه وتعاىل اوال واخرا، وهو كذلك 
ل�سباب الثورة النا�سجني الذي عرفوا ما تخفيه االبواب املغلقة وما 
تدور خلف الكوالي�س من ا�سرار ونوايا �سيئة كانت كفيلة بواأد الثورة 

يف مهدها.
فا�ستلهموا م�سلحة البالد والعباد وادركوا باأن احل�سم غر جمدي 
القوى  بع�س  وا�ستغالل  عارمة  بفو�سى  اال  منه  اخل��روج  ميكن  وال 
بال�سيطرة  اجلهنمية  اجندتهم  ينفذوا  لكي  اللحظة  لتلك  املرتب�سة 
امارات  والتحكم يف م�ساحات جغرافية وا�سعة هنا وهناك ويعلنوها 
طوائف  حتكمها  االو�سال  متقطعة  وم�سيخات  و�سلطنات  ودوليات 
ومعتقدات وافكار وتكوينات كال م�سمر لالخر �سرًا ومعد له من العدة 

والعتاد ما يكفي لتخريب وجتزءة البالد وت�ستت و�سياع للعباد .
وهو كذلك لبع�س الزعامات والقوى التي اثبتت �سوابية ورجاحة 
عقولها يف تهيئة الظروف وتهدئتها والعمل باخلروج باقل التكاليف 
لها  فكان  املبادرة  بروح  ياأتي  قد  باحل�سم  ياأتي  ومامل  والت�سحيات 

ذلك.
وقبل االخر للرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �سالح الذي اثبت اخرا 
باأنه ان�سان واعي ومدرك للمزالق لو انه ا�ستمر يف املماطلة والت�سويف 
وتفويت الفر�سة ال�سانحة التي منحت له فكان له مااراد من ح�سانه 

وت�سليم ال�سلطة بالطريقة واال�سلوب التي متت بها ..
وخرًا للخرين من الدول االقليمية وال�سديقة وبع�س ال�سخ�سيات 
بن عمرو وكذلك االمني  القدير جمال  االخ  امثال  العربية االممية 

العام ملجل�س التعاون اخلليجي..
ويف خ�سم زخم احلديث عن هذه االطراف النن�سى ال�سعب اليمني 
ف�سرب  وعقالنيته  وحكمته  وح�ساريته  عظمته  اثبت  الذي  اال�سيل 

وحتمل فوق طاقته اثقال مثقلة ملعاناته ..
فكان م�سرب املثل للقيم واال�سلوب احل�ساري فخرج باقل اخل�سارة 
مم�سكة  الزالت  والتي  التغير  ثورة  من  اأراد  ما  له  فكان  والت�سحيات 
احل�ساري  وا�سلوبها  بطريقتها  اهدافها  ال�ستكمال  اللعبة  بخيوط 
يكونوا  وقد  النظام  نا�سروا  الذين  اوؤلئك  حتى  ال�سعب  كافة  ومعها 
اليزالون ينا�سرونه ولكنهم اليوم بعد مرحلة طويت ومرحلة بداأت 
حلقاتها لتو م�ستهداه بالقيم واملبادئ واالهداف احلكيمة والر�سيدة 

البد وان يكونوا كذلك م�سايرين مع واقع مغاير ل�سابقيه..
وقوى  و�سباب  ك�سعب  جميعا  علينا  املعطيات  ه��ذه  �سوء  وعلى 
لغد  واحد  كفريق  نعمل  باأن  واف��راد  وموؤ�س�سات  ومنظمات  واح��زاب 
ي�سوده اخلر واالمن واالمان واملحبة وال�سالم.غد ي�سود فيه النظام 
والقانون والعدل وامل�ساواة وحتقيق ما ناأمله من معاجلة كل ق�سايانا 
�سواء منها الق�سية اجلنوبية او ق�سية �سعدة والقاعدة وغرها من 

االمور ال�سائكة ...
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اجلارديان: القاعدة واجلماعات 
الراديكالية تهدد �ضيادة هادى فى اليمن 

جنود  بني  اال�ستباكات  خلفية  على 
وقتل  القاعدة  مقاتلي  مع  مينيني 
التفجريات  يف  اجلنود  من  الع�سرات 
ع�سكري  موقع  يف  ال�سبت  االنتحارية 
راأت  اليمنية،  زجنبار  مدينة  جنوب  يف 
بقاء  اأن  الربيطانية  �سحيفة »جارديان« 
�سيادة  تهدد  االنتحارية  القاعدة  جهود 
الرئي�س اليمني »عبد ربه من�سور هادي« 

يف اليمن.
ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن وا�سنطن تاأمل 
ال�سابق »على  اليمني  الرئي�س  اأن تنحى 
عبد اهلل �سالح« ال�سهر املا�سي من خالل 
�سفقة نقل ال�سلطة املدعومة من الواليات 
اجلديد  اليمني  للرئي�س  ت�سمح  املتحدة، 
للتحرك �سد تنظيم القاعدة، ولكن القتال 

حماربة  يف  هادي«،  من�سور  ربه  »عبد  خليفته  يواجهها  التي  ال�سعوبات  على  ال�سوء  ي�سلط 
احلركة امل�سلحة وا�ستعادة �سلطة الدولة يف اجلنوب التي ينعدم فيها القانون.

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن هناك ت�ساعدا يف الهجمات من جانب تنظيم القاعدة بعد تن�سيب 
اجلماعات  مع  ال�سلطة  يف  ق�ساها  عاما   30 من  اأكرث  خالل  »�سالح«  ت�سامح  اأن  بعد  »هادي«، 
حرج  و�سع  يف  ل�سلطته  التهديدات  اأبقى  الذي  الدقيق  التوازن  اإطار  يف  الراديكالية  االإ�سالمية 

واأدت اإىل متزيق البالد.
ووفقا مل�سئول ع�سكري، اإن الهجوم الذي وقع اأم�س بالقرب من بلدة »زجنبار« يف حمافظة 
»اأبني« اجلنوبية اأ�سفرت عن مقتل 36 من القوات احلكومية و 25 من م�سلحي القاعدة، وبذلك 

يكون العدد الر�سمي للقتلى ارتفع اإىل 61 قتيال مع اإ�سابة الع�سرات من كال اجلانبني.
البلدة يف  اأحكم م�سلحو القاعدة ال�سيطرة على  اأن  اإن هذا الهجوم جاء بعد  وقال امل�سئول 
حكم  �سد  االنتفا�سة  حلقت  التي  ال�سيا�سية  اال�سطرابات  من  وا�ستفادوا  املا�سي،  مايو  �سهر 
العربات  على  اال�ستيالء  من  متكنوا  امل�سلحني  اأن  الدفاع  م�سئولو  واأ�ساف  ال�سابق،  الرئي�س 

املدرعة وقطع املدفعية والبنادق الهجومية وال�سواريخ من خمازن قاعدة للجي�س.
وقال »هادي يف ت�سريحات بثها التليفزيون اليمني خالل لقاء مع قادة االأحزاب ال�سيا�سية يف 

اليمن اأن ا�ستعادة االأمن يف مكافحة تنظيم القاعدة كان من بني اأولوياته. 

اليمن الوىل عربيا يف ن�ضبة املدخنني
احتلت اليمن املرتبة االأوىل على م�ستوى العامل العربي يف ن�سبة املدخنني و�سلت اإىل %60، 

ح�سب تقرير ملنظمة ال�سحة العاملية. 
بينما جاءت قطر يف املركز االأول بني الدول اخلليجية بن�سبة مدخنني %37.

واأو�سح التقرير انه يوجد نحو 1،3 مليار مدخن يرتكز 84% منهم يف البلدان ذات الدخل 
املنخف�س واملتو�سط، يف حني تقدر ن�سبة الن�ساء املدخنات بحوايل 7% والرجال 48% وت�سل يف 

الدول املتقدمة اإىل %24 .
واأ�سارت االإح�ساءات العاملية اإىل اأن التدخني ت�سبب يف وفاة اأكرث من 100 مليون ن�سمة على 
م�ستوى العامل يف القرن املا�سي وقد يق�سى على مليار ن�سمة يف القرن احلايل ح�سب توقعات 

منظمة ال�سحة العاملية.

هل  �ضيك�ن ميٌن »هادٌئ« بقيادة ه���ادي!
كان النظام يف  اليمن غري �سالح بقيادة علي  �سـالح وناأمل  اأن يكون  اليوم  هادئا بقيادة عبدربة 
من�سور هادي، الرئي�س اجلديد لليمنعانا ال�سعب الكثري من امل�ساعب واالالم يف عهد �سالح  وال 
املتطرف يف  القاعدة والفكر  نر  ان رحل  �سالح. مل  ال�سعب  حتى بعد  اللعنات تالحق  تلك  زالت 
العامل  يظهر يف العلن اال يف اليمن !؟ اهذا الهدوؤ املن�سود من هادي. يبدو اأن هادي ي�ستمد هدوءه 
من �سالح الغري �سالح  فهداأ لتثور الع�سابات امل�سلحة والغري مرغوبة واملنبوذة  قوال وعمال يف 
واأبناءه  غابات  �سالح  اأن  ع�س�ست  يف  بعد  اليوم  قوتها  فر�س  والعامل  وتريد  اليمنيني  او�ساط 

لعقود. 
علي �سلح ويف مرا�سيم ت�سليم ال�سلطة التي اأنتزعها ال�سعب منه اإنتزاعا  يقول لهادي انه �سلم 
ال�سلطة  ل »  االيادي االمنة _ من كلمة االمن« ومل يقل  »االيادي االمينة _  من كلمة االمانة«  اأنقول 
لذلك خطاأ و�سوء اإختيار للكلمة؟اأم  نقول له غباء وجهل للعربية من  رئي�س  ظل يحكمنا ملدة 33 

عاما؟ اأم نقول  ان الرجل  يعني ما يقول؟ 
اإن كانت االأخرية ، وهو فعال يق�سد  ويعني ما يقول » اأمنة وغري اأمينة » فهذا همه  يف العقود 
املا�سية  اأمنه واأمن اوالده واأوالد اخيه واأقاربه !  اما كلمة »اأمينة« فهي بعيده منه وعنه  فلم يكن 
اأهال  لالأمانة التي اأوكلت اإليه  وعا�س اليمن حمكوما بع�سابة ت�سرق وتنهب ماله العام وخرياته ، 
ونراه اليوم ينقل ال�سلطة امل�سروقة ويريد اأن تظل اهم كلمة لهادي  اأمنه ال اأمانته  ، وهذا مرفو�س 

متاما.  
ال ياأتي االمن اال متى قام العدل واأوتيت  االمانه اإاىل اأهلها   وما قول حامل ر�سالة ك�سرىلعمر بن 

اخلطاب يوم اأن اأتاه وهو نائم حتت �سجرة وبدون حرا�س  فقال » حكمت فعدلت فاأمنت فنمت«  
نرجو اأن تهدء اليمن  وينت�سر ال�سلم والعدل وتتوحد اجلهود لبناء اليمن اجلديد املن�سود بعيدا 
ويتحقق  العنف  وينتهي  لعقود  ن�سبت  التي  الب�سرية  اال�سنام  وتن�سيب  اال�سخا�س  متجيد  عن 

االمن وت�ستكمل الثورة اهدافها ويعي�س اجلميع بحرية وعدالة وم�ساواة  وحياة كرمية. 

م. اإبراهيم العن�سي  _ نيويورك 

ال���ي���م���ن ج����ن�����ب����ي  ب������اأب������ني  ج�����ن������د   103 م���ق���ت���ل 

ا�ضتهل اأول اأيام عهده يف ال�ضلطة بقرارات جريئة لإثبات التغير املرتقب
ل�ضالح  امل���ال��ني  اجل��ي�����س  ق���ادة  اأب����رز  يقيل  اليمني  ال��رئ��ي�����س 

االأقل  على  جنود   103 اإن  طبية  م�سادر  قالت 
مواقع  االأحد  اأم�س  ا�ستهدفا  هجومني  يف  قتلوا 
اأبني  مبحافظة  الكود  مبنطقة  اليمني  للجي�س 
قوات  بني  عنيفة  ا�ستباكات  تلتهما  )جنوب 
يف  القاعدة  بتنظيم  �سلة  على  ومقاتلني  اجلي�س 

جزيرة العرب .
يف  الع�سكري  بامل�ست�سفى  طبي  م�سوؤول  وقال 
عدن لوكالة ال�سحافة الفرن�سية »ح�سيلة القتلى 
اإىل 103 جنود بعد وفاة عدة ع�سكريني  ارتفعت 

متاأثرين بجروحهم«.
وفجر م�سلحون من جماعة »اأن�سار ال�سريعة« 
موقعني  عند  باملتفجرات  حمملتني  عربتني 
البالد  بجنوب  زجنبار  مدينة  خارج  ع�سكريني 
يف وقت مبكر من �سباح اأم�س االأحد، ثم هاجموا 
من  عددا  واأ�سروا  التفجريين  عقب  املوقعني 

اجلنود.
وقال م�سوؤول ع�سكري طالبا عدم ك�سف هويته 
اإن 25 م�سلحا قتلوا اأي�سا بهذه املعارك التي جرت 

مبنطقة الكود.
واأو�سح م�سوؤول بامل�ست�سفى الع�سكري يف عدن 
اجلرحى،  عدد  ب�سبب  اأرهق  املوؤ�س�سة  طاقم  اإن 
وقاعات  املكاتب  ال�ستخدام  »اأ�سطررنا  وقال 

االنتظار ملعاجلتهم«.
اأم�س  اأفادت  وطبية  ع�سكرية  م�سادر  وكانت 
الهجوم،  بهذا  متمردا  و12  جنديا  ثالثني  مبقتل 

م�سرية اإىل اأن احل�سيلة قد ترتفع.
تواطوؤ 

الكود  ثكنة  جنود  اأن  باجلي�س  �سابط  واأفاد 
وهي  ال�سريعة«  »اأن�سار  بهجوم  »فوجئوا« 
وت�سيطر  القاعدة  بتنظيم  ارتباطها  توؤكد  جماعة 

عا�سمة  زجنبار  مدينة  على  اأيار  مايو/  منذ 
حمافظة اأبني.

الهجوم  من  جنوا  وجنود  �سباط  واتهم 
اهلل  عبد  علي  املخلوع  للرئي�س  موالني  ع�سكريني 

�سالح بالتواطوؤ مع م�سلحي القاعدة.
موؤامرة،  »اإنها  اجلنود  هوؤالء  اأحد  وقال 
احلر�س  من  ق�سم  تواطوؤ  مع  الوراء  من  هوجمنا 
اجلمهوري الذين �سلموا اأ�سلحتهم و�سياراتهم اإىل 

املهاجمني«.
وقد تكاثرت الهجمات على عنا�سر قوات االأمن 
واجلي�س التي تن�سب غالبا اإىل القاعدة يف جنوبي 

وجنوبي �سرقي اليمن حيث يتمركز التنظيم.

االأكرث  الهجوم  وقع  �سباط  فرباير/   25 ويف 
دموية الذي اأدى اإىل مقتل 25 جنديا من احلر�س 

اجلمهوري مبدينة املكال.
وا�ستغل امل�سلحون �سعف ال�سلطة املركزية يف 
�سالح  �سد  االحتجاجية  احلركة  ب�سبب  �سنعاء 

لتعزيز وجودهم يف جنوبي و�سرقي البالد.
االأحدث  الكود  ثكنة  على  الهجمات  وتعد 
مهام  هادي  من�سور  ربه  عبد  الرئي�س  تويل  منذ 
من�سبه ال�سهر املا�سي، وهي ت�سلط ال�سوء على 
التحديات التي يواجهها هادي بينما يحاول اإعادة 
املناه�سة  االحتجاجات  بعد  اليمن  اإىل  اال�ستقرار 

ل�سلفه والتي ا�ستغرقت عاما.

  �سنعاء - بداأ الرئي�س اليمني اجلديد عبدربه 

من�سور هادي اأول اأيام عهده يف ال�سلطة بقرارات 

جريئة كان اأهم �سحاياها اأبرز القادة الع�سكريني 

املوالني للرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �سالح، وهو 

ما راأى فيه حمللون ر�سائل تطمني ملختلف القوى، 

باأن هناك عملية تغيري ت�سري  خا�سة اجلنوبيني، 

على قدم و�ساق.

قائد  باإعفاء  قرارًا  هادي  الرئي�س  واأ�سدر 

من  مقولة  مهدي  اجلنوبية  الع�سكرية  املنطقة 

وهو  بارز  جنوبي  ع�سكري  قائد  وتعيني  من�سبه 

الع�سكرية  للمنطقة  قائدًا  قطن  علي  �سامل  اللواء 

اجلنوبية وقائدًا للواء 31مدرع.

كما اأ�سدر قرارًا بتعيني مقولة، الذي ينتمي اإىل 

ال�سابق علي عبداهلل �سالح  الرئي�س  راأ�س  م�سقط 

العامة  االأركان  هيئة  لرئي�س  نائباً  )�سنحان( 

اأبرز  اأحد  كان  وهو  الب�سرية،  القوى  ل�سوؤون 

االأ�سماء التي يتهمها اجلنوبيون مبمار�سة عمليات 

ف�ساد ونهب اأرا�ٍس وممار�سة اإق�ساء بحق قيادات 

ع�سكرية جنوبية واإحالتها اإىل التقاعد، ما اأدى اإىل 

خم�سة  نحو  قبل  اجلنوبي  احلراك  ظاهرة  بروز 

اأعوام للمطالبة بفك االرتباط عن ال�سمال.

قائد  من�سب  �سابقة  �سنوات  يف  مقولة  و�سغل 

فرتة  وخالل  �سالح،  للرئي�س  اخلا�س  احلر�س 

�سالح  نية  عن  كثرية  �سائعات  ترددت  االأزمة 

نقل  ميكن  حتى  اجلمهورية  لرئي�س  نائباً  تعيينه 

والأقاربه،  له  ال�سديد  لوالئه  نظرًا  اإليه  ال�سلطة 

رئي�س  نائب  من�سب  ي�سغل  فكان  قطن  اللواء  اأما 

وع�سوية  الب�سرية  القوى  ل�سوؤون  االأركان  هيئة 

اللجنة الع�سكرية املنبثقة عن املبادرة اخلليجية 

اإعادة  مهامها  و�سمن  اال�ستقرار  باإعادة  واملكلفة 

هيكلة اجلي�س واالأمن.

هادي  عبدربه  اأ�سدر  الفتة  اأخرى  خطوة  ويف 

قرارًا جمهورياً بتعيني املهند�س وحيد علي ر�سيد 

حمافظاً ملحافظة عدن، ور�سيد �سخ�سية جنوبية 

تنتمي اىل التيار االإ�سالمي املعار�س، وكان قد عنّي 

القرن  ت�سعينات  منت�سف  عدن  ملحافظة  وكياًل 

املا�سي يف فرتة االئتالف احلاكم الذي كان قائماً 

يراأ�سه  الذي  العام  ال�سعبي  املوؤمتر  حزب  بني 

�سالح وحزب التجمع اليمني لالإ�سالح.

الوزراء  جمل�س  رئي�س  قرار  �سدر  وبالتزامن 

الأمن  مديرًا  حيد  �سالح  �سادق  العميد  بتعيني 

حمافظة عدن.

القرارات  هذه  اإن  مطلعة  م�سادر  قالت  وفيما 

االإقليمية  االأطراف  مع  بالت�ساور  درا�ستها  مت 

حتدث  اخلليجية،  للمبادرة  الراعية  والدولية 

مركز  رئي�س  ال�سيا�سي  املحلل  لـ«العربية.نت« 

درا�سات اجلزيرة واخلليج ب�سنعاء اأحمد حممد 

جديد  حمافظ  تعيني  »تزامن  قائاًل:  عبدالغني 

اإبعاد  مع  عدن  وهي  اجلنوب  حمافظات  الأبرز 

قائد املنطقة الع�سكرية اجلنوبية من من�سبه هي 

الر�سالة  لكن هذه  ر�سالة تطمني الأكرث من طرف، 

تعترب ناق�سة الأن نقل قائد املنطقة اجلنوبية اىل 

اأن عملية  يعني  االأركان  هيئة  رئي�س  نائب  موقع 

من  حالة  �ستاأخذ  وتوحيده  اجلي�س  هيكلة  اإعادة 

ال�سد واجلذب م�ستقباًل وقد تطول زمنياً، وهو ما 

اللقاء  اأحزاب  مقدمتها  ويف  الثورة  قوى  ترف�سه 

امل�سرتك«.

�ساحات  ت�سهد  القرارات يف وقت  وجاءت هذه 

االحتجاجات ت�سعيدًا ثورياً ل�سباب التغيري الذين 

بهيكلة  للمطالبة  ت�سعيدي  برنامج  عن  اأعلنوا 

من  واأقاربه  �سالح  اأوالد  واإقالة  واالأمن  اجلي�س 

من�سابهم التي ي�سغلونها منذ فرتة طويلة.
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ترقبوها قريبا

غربة إنطالق   ... قريبا  ترقبوا 
عربية  تلفزيونية  حمطة  ك�أول 
تبث عرب االنرتنت من نيويورك

هويتها قومية , ر�سالتها عربية

  تنطلق من ال�رشق اىل الغرب

 ت�سم يف باقــــــــتها اقـــوى امل�سل�سالت العـــربية 

االجتماعية الهادفة والربامج العائلية املنوعة

 تربط املا�سي باحلا�رش با�ستذكار الفن العربي 

العربي اال�سيل

 باال�سافة اإىل  برامج خا�سة منوعه لالطفال تعمق 

ارتباط االطفال مبا�سيهم العريق

 غربة يف ا�سمها ر�سالة
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م�قع اخباري عربي متجدد 
على مدار ال�ضاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

اعالنك معنا ي�ضبق اخلرب

 RECONGIZED LEADER IN :

Security Cameras

Intercom

P.O.S  System

Credit Card Acceptance

 ATM World Authorized

Dealer

Web Design

Phone System

Access Control
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نق�م بتجهيز وجبات الفراح واملنا�ضبات

اأ�ضهى املاأك�لت 
اليمنية والعربية

ت��ضيل جماين

Yemeni and Arabian Food
Free Delivery

6726 5th Ave . Brooklyn , NY 11220  Between 68 st . and Senator St
718-748-4500

facebook.com/yemenrestaurant
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�سهرة يف

 بروكلني - نيويورك
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�س
 كيك بكل االنواع 

واالحجام التي  تطلبونها 
ملنا�سباتكم ال�سعيدة 

نقبل الف�د �ضتامب

Tel: 718 -748- 1214
Fax : 718-748-6148

www.nablussweets.com

6812.5th ave
BROOKLYN,NY  11220

ياباني�ن يبتكرون بندقية تخر�س املتكلمني
م�سكًتا  يابانيون  باحثون  ابتكر 
للتحكم  واأداة  للمحادثة،  نهائًيا 
موا�سلة  من  ومنعه  الغر  كالم  يف 
اأ�سال.  النطق  من  منعه  اأو  حديثة 
���ان، ك��ازوت��اك��ا  وق���د ���س��م��م ال���ع���املمِ
ك���وري���ه���ارا وك���وج���ي ت�����س��وك��ادا، 
”معطل  عليها  اأط��ل��ق��ا  ب��ن��دق��ي��ة 
تكون  اأن  ميكن  وال��ت��ي  الكالم“، 
التي  الدرا�سة،  قاعات  يف  مثالية 
يف  اأو  عليها،  ال�سيطرة  ت�سعب 
مكتبة حال حذوث �سو�ساء. وقاال 
اخل�سوع  على  االأف��راد  ”جترب  اإنها 
عندما  دقيقة  وت�سبح  ال�سوتي، 
مرًتا.   ٣0 م�سافة  من  اإطالقها  يتم 
يتحدث،  �سخ�س  على  اأطلقت  واإذا 
على  ه��ادًئ��ا  �سامًتا  جتعله  فاإنها 
تقنية  با�ستخدام  وذل��ك  ال��ف��ور، 
يف  الدخول  االإن�سان  على  تفر�س 
ال�سمت عن طريق جتميد الدماغ. 
طريق  ع���ن  ال��ب��ن��دق��ي��ة  وت��ع��م��ل 
وبعد  مبيكرفون  ال��ك��الم  التقاط 
ال�سو�ساء  تعيد  الثانية  من   0.2
م�سدر  ال�سخ�س  اإىل  ثانية  نف�سها 

ال�سوت“.
”الرجع  امل�����س��م��اة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
بح�سب  املتاأخر“،  ال�����س��وت��ي 
متخ�س�سني نف�سيني، من �سبه املوؤكد 
اأنها تقطع كالمك، وجتعل ال�سخ�س 

يتلعثم ثم جتعله �سامًتا متاًما.
التي  النظرية  على  تقوم  وهي 
تقول ”عندما نتحدث، فاإن اأدمغتنا 
من  يخرج  م��ا  �سماع  اإىل  بحاجة 
اأفواهنا، لكن من املزعج واملوهن اأن 

ن�ستمع اإليها مرتني“.
وهي لن تت�سبب يف اأمل ال�سخ�س، 
ي�سمت،  كي  عليه  �ست�سغط  لكنها 
واإع�����ادة خ��ل��ق ���س��ع��ور غ��ر مريح 

النا�س لديهم خربة  اأغلب  �سيجعل 
�سوتهم  ���س��دى  ي�سمعون  عندما 
هاتفية  مكاملة  خالل  اإليهم  يرتد 

على ”�سكاي بي“.
ويقول العلماء، يف ورقة بحثية 
الوطني  للمعهد  ق��دم��ت  ج��دي��دة 
والتكنولوجيا  ال�سناعية  للعلوم 
وجامعة  ت�سكوبا  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
”عموًما،  اليابان،  يف  اأو�سانوميزو 
يتعر�س  االإن�������س���ان  ك����الم  ف�����اإن 
نطقه  م���ا  ب����اإع����ادة  ل��ل��ت�����س��وي�����س 
املتكلمون على اأ�سماعهم مع تاأخره 

ب�سع مئات من املللي ثانية“.
ميكن  ال��ت��اأث��ر  ”هذا  واأ���س��اف��وا 
�سرر  اأي  دون  ال��ن��ا���س  ي��زع��ج  اأن 
بتوقف  الفور  على  ويظهر  نف�سي 

الكالم“.
الطبيعي  ”تعبرنا  وت��اب��ع��وا 
يتاأخر  عندما  للت�سوي�س  يتعر�س 
�سناعي،  ب�����س��ك��ل  ال�����س��وت  رج���ع 
تاأثرات  ي��وؤخ��ر  ه��ذا  اأن  ويعتقد 

بع�س العمليات املعرفية للمخ“.
االأولية  الدرا�سة  هذه  ووجدت 
اأف�سل  ب�سكل  عملت  البندقية  اأن 
عندما ا�ستخدمت على �سخ�س يقراأ 
كالًما معًدا �سلًفا اأكرث من الدرد�سة 
�ستكون  اأن��ه��ا  يعني  مم��ا  العفوية، 
ال�سيا�سي  ال�سخ�س  لتهدئة  مثالية 

املف�سل لديك على االأقل.
متاًما،  �سيًئا  لي�س  اجلهاز  وه��ذا 
اأ�سخا�س  حياة  يح�سن  ق��د  الأن��ه 
لديهم عائق يف الكالم. ومن املفهوم 
لدى  الكالم  حت�سن  البندقية  اأن 
”رجع  اأن  وتبني  يتلعثم.  �سخ�س 
ف�ساحة  يح�سن  املتاأخر“  ال�سوت 
االأ�سخا�س  من  كثر  عند  الل�سان 

لديهم هذه امل�سكلة.
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ال�ضع�دية �ضمر بدوي اأ�ضجع ن�ضاء العاملق�ات النظام ال�ض�ري ت�ضدد ال�ضغط على معاقل املن�ضقني
غ���������������������ادرت 
�سمر  ال�����س��ع��ودي��ة 
بدوي اإىل العا�سمة 
االأم�����ري�����ك�����ي�����ة 
لتت�سلم  وا�سنطن 
جائزة اأ�سجع ن�ساء 
 10 �سمن  ال��ع��امل 
خمتلف  م��ن  ن�ساء 
اأن����ح����اء ال���ع���امل، 
�سمر  اختيار  وجاء 

بدوي للجائزة بعد اأن تعر�ست للظلم وال�سجن من قبل والدها الذي نالت 
اإال  الزواج  راتبها، وع�سلها من  العنف وال�سطو على  اأنواع  على يديه �ستى 
اأنها مطلقة واأم لطفل، ما ا�سطرها يف عام  مبقابل مبلغ مادي �سخم رغم 
2008 م للهروب واللجوء لدار احلماية االجتماعية يف مدينة جدة، وثم 
اإيجاد  ف�سلت يف  اأن  بعد  والدها كمحرم عليها  لتلغي و�ساية  املحكمة  اإىل 
بالعقوق،  البنته  اتهامات  وّج��ه   2009 ويف  والدها  اأّن  اإال  ودي��ة  حلول 
بني  للم�ساحلة  جلنة  ت�سكلت   2010 ويف  لل�سجن،  خلفيته  على  وتعر�ست 
االأب واالبنة على اأن يعد االأب بعدم ا�ستخدام العنف معها، واأن ي�سمح لها 
بالزواج وجاءت نتائج التحقيقات غر الق�سائية مبعاناة االأب من مظاهر 
اال�سطراب النف�سي ال�سلوكي، واأنه مدمن وكانت لديه 14 زوجة، وا�ستنفد 
موارده املالية، وغر م�ستقر يف وظيفة ثابتة، ويف 25 اأكتوبر مت االإفراج 

عن �سمر بدوي تطبيقًا لتوجيهات املجل�س االأعلى للق�ساء ب�سحبة عمها.

كيف تنظر ج�با لتهديدات اخلرط�م؟

ال�سودان  جلنوب  الب�سر  عمر  ال�سوداين  الرئي�س  تهديدات  اأظهرت 
بالرد ع�سكريا على ما اأ�سماه الدعم املتوا�سل من جوبا للحركات املتمردة 
يف ال�سودان، ردودا متباينة من قبل م�سوؤويل جوبا والذين يعتربون هذا 
الدويل  املجتمع  على  واأن  الدولتني،  بني  متحملة  حلرب  بداية  احلديث 

التحرك ب�سرعة الحتواء املوقف قبل اأن يتفاقم.
وكان الب�سر قد اأمر يف كلمة له اأمام ح�سد من قوات الدفاع ال�سعبي التي 
ال�سبع ع�سرة  جددت بيعتها له ال�سبت املا�سي، حكومات واليات ال�سودان 
بتجهيز األوية من مقاتلي الدفاع ال�سعبي لردع من اأ�سماهم املتاآمرين على 
حماية  �سبيل  يف  ال�سهداء  اآالف  لتقدمي  حكومته  ا�ستعداد  موؤكدا  بالده، 

البالد من اأي عدوان جديد. 
باحلركة  والقيادي  ال�سودان  جنوب  برملان  يف  االأغلبية  زعيم  لكن 
حكومة  من  �سالم  اأي  يتوقع  ال  قرنق  اأتيم  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية 

الب�سر، واأن م�ساألة احلرب متاأ�سلة يف وعي احلزب احلاكم يف ال�سودان.
جنوب  �سيادة  انتهاك  على  ال�سودان  اأقدم  اإذا  اإنه  نت  للجزيرة  وقال 
االأمم  من  ال�سودان جزء  اأن جنوب  م�سيفا  مقاال،  مقام  لكل  فاإن  ال�سودان 

املتحدة، وعلى العامل اأن يفتح عينيه على حتركات اخلرطوم.
ال�سودان قد طالب يف  املدين يف جنوب  املجتمع  وكان حتالف منظمات 
بيان االأ�سبوع املا�سي ب�سرورة اأن ت�سعى الدولتان اإىل اإيجاد حلول �سيا�سية 
لكافة الق�سايا العالقة بينهما، وبذل املزيد من اجلهود لن�سر ال�سالم لتقوية 

الن�سيج االجتماعي بني كافة االأطراف.
احلرب قائمة 

للجزيرة  اهلل  باب  احلاج  �سالم  الدكتور  االإ�سرتاتيجي  الباحث  ويرى 
ا�ستبعاد  عدم  اجلميع  على  واأن  قائمة،  حرب  حالة  يف  الدولتني  اأن  نت 
النفط  اأنابيب  ا�ستهدفت  التي  االأخرة  الغارة  اأن  اإىل  م�سرا  اخليار،  هذا 
جوبا  على  واأن  احل��رب،  بداية  على  موؤ�سر  اجلنوبية  الوحدة  والي��ة  يف 
واخلرطوم عدم اإ�سعال احلرب، ومنَح م�ساحة للتعقل ال�سيا�سي بعيدا عن 

املواجهة الع�سكرية.
ا�ستنزاف  اإىل  تهدف  منظورة  غر  حربا  تقود  اخلرطوم  اأن  وي�سيف 
اأن هناك حربا ت�سمل النواحي االقت�سادية والنف�سية،  جوبا، الفتا اإىل 

ويف هذه الظروف ال ميكن ا�ستبعاد احلرب امليدانية.
جدية  مدى  باإظهار  كفيلة  تبدو  املقبلة  فاالأيام  تقدم  ما  كل  واإزاء 
الطرفني يف خو�س احلرب، خ�سو�سا اأنهما اأنهيا قبل نحو �سبع �سنوات حربا 

امتدت الأكرث من ع�سرين عاما.

على  ال�سغط  النظام  قوات  ت�سدد 
املناه�سني  النا�سطني  معاقل  من  عدد 
للنظام ال�سوري واملن�سقني عن اجلي�س 
ق�سف  وع��م��ل��ي��ات  اق��ت��ح��ام��ات  ع��رب 
واعتقاالت، وعمدت اىل ق�سف ج�سر 
اجلرحى  لعبور  ي�ستخدم  ا�سا�سي 
وال��ه��ارب��ني م��ن اع��م��ال ال��ع��ن��ف اىل 

لبنان.
وقال مدير املر�سد ال�سوري حلقوق 
االن�سان رامي عبد الرحمن ان القوات 
ال�سورية »ق�سفت ج�سرا مير عليه كل 
اجلرحى يف طريقهم اىل لبنان قرب 
حم�س(«،  )حمافظة  الق�سر  مدينة 
م�سرا اىل انه قريب جدا من احلدود 

اللبنانية.
اجل�سر  ان  او�سح  الحق،  بيان  ويف 
لعبور  ي�����س��ت��خ��دم  »ك����ان  امل�����س��ت��ه��دف 
واملن�سقني  امل��دن��ي��ني  م���ن  اجل���رح���ى 
اللبنانية  االرا���س��ي  اىل  والنازحني 
ال�سلطات  م��ن  اعتقالهم  م��ن  خ��وف��ا 
بني  ال�سرعية«  املعابر  على  ال�سورية 

لبنان و�سوريا.
للثورة  العامة  الهيئة  ع�سو  وق��ال 
ات�سال  يف  اهلل  العبد  هادي  ال�سورية 
بر�س  فران�س  وك��ال��ة  م��ع  حم�س  م��ن 
اجل�سر  ق�سفت  ال�سورية  »القوات  ان 

باملدفعية«.
وا�ساف »كان املنفذ الرئي�سي لعبور 
اىل  ح��م�����س  منطقة  م��ن  اجل��رح��ى 

لبنان، ومل يعد قابال للعبور«.
العا�سي  ن��ه��ر  ف���وق  اجل�����س��ر  ومي���ر 
باجلو�سية  ال��رب��ل��ة  ق��ري��ت��ي  وي�����س��ل 
احلدودية مع منطقة القاع اللبنانية 

يف البقاع )�سرق(.
�سوريا  يف  اال�سطرابات  بدء  ومنذ 
عرب   ،2011 اآذار/م��ار���س  منت�سف  يف 
اعمال  من  النازحني  ال�سوريني  االف 
�سرعية  معابر  عرب  لبنان  اىل  العنف 
او غر �سرعية، وكذلك اعداد كبرة 

من اجلرحى.
با�سم  متحدثة  اعلنت  جنيف،  يف 
التابعة  لالجئني  العليا  املفو�سية 
لالمم املتحدة ان حواىل الفي �سوري 
لبنان  اىل  اال�سبوع  نهاية  منذ  و�سلوا 
منطقة  يف  العنف  اع��م��ال  م��ن  ه��رب��ا 

حم�س )و�سط(.
العليا لالجئني،  وبح�سب املفو�سية 
بلغ عدد الالجئني ال�سوريني امل�سجلني 
يف  يعي�سون  وه��م   ،7،058 لبنان  يف 
امور  اىل  ويحتاجون  مزرية  ظ��روف 
عائالت  ل���دى  وي��ق��ي��م��ون  ا���س��ا���س��ي��ة، 
او  م��دار���س  يف  او  اق���ارب،  او  م�سيفة 

اماكن مهجورة.
رئي�س  طالب  ذل��ك،  مع  وبالتزامن 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  ال��وزراء 
الثالثاء النظام ال�سوري بفتح »فوري« 

�سحايا  من  للمدنيني  ان�سانية  ملمرات 
ال��ع��ن��ف يف ���س��وري��ا. ودع����ا اال���س��رة 
على  �سغوط  ممار�سة  اىل  الدولية 

دم�سق يف هذا ال�ساأن.
و«ت����ردد«  �سمت  اردوغ�����ان  ودان 
حيال  ي�سمها  مل  التي  ال���دول  بع�س 
�سوريا.  يف  ترتكب  التي  »الفظائع« 
النظام  »ي�سجع«  املوقف  ان هذا  وراأى 
التحرك بوح�سية اكرب  ال�سوري على 

�سد املعار�سة.
ال��ق��وات  اقتحمت  االر�����س،  ع��ل��ى 
يف  احلراك  مدينة  الثالثاء  ال�سورية 

حمافظة درعا يف جنوب �سوريا.
»ق��وات  ان  بيان  يف  املر�سد  واف��اد 
ع�سكرية كبرة ت�سم دبابات وناقالت 
اقتحمت  وح���اف���الت  م��درع��ة  ج��ن��د 
»«ا�ستباكات  وان  احل���راك«،  مدينة 
النظامية  القوات  بني  ت��دور  عنيفة 
املدينة  يف  م��ن�����س��ق��ة«  وجم��م��وع��ات 
النظامية  ال��ق��وات  فيها  »ت�ستخدم 
وان  والقذائف  الثقيلة  الر�سا�سات 
وت�سمع  امل��دي��ن��ة  ت��ه��ز  االن��ف��ج��ارات 

ا�سواتها يف القرى املجاورة«.
املحلية  التن�سيق  جل��ان  وذك���رت 
اال�سعاف  �سيارات  من  كبر  »عددا  ان 
وان  احل����راك،  ����س���وارع«  يف  ت�ساهد 
ال��ق�����س��ف ط����ال »م�����س��ج��د اب����و بكر 

ال�سديق، اأكرب م�ساجد املدينة«.
من  ال�سيد  حممود  النا�سط  وق��ال 
جمل�س الثورة يف درعا عرب �سكايب ان 
»ق�سفا من الدبابات ي�ستهدف االبنية 
من  هائلة  »اع���دادا  وان  ال�سكنية«، 

االمن واجلي�س توغلت يف املدينة«.
افاد  )و�سط(،  حماة  حمافظة  يف 
ت�سم  ع�سكرية  »ق���وات  ان  امل��ر���س��د 
دبابات وناقالت جند مدرعة حتا�سر 

مدينة  ���س��م��ال  االم����ام  طيبة  ب��ل��دة 
حماة«.

النظامية اال�سبوع  القوات  ودخلت 
ع��م��رو يف مدينة  ب��اب��ا  امل��ا���س��ي ح��ي 
الذي كان حتول اىل  حم�س )و�سط( 
ان  بعد  النظام،  �سد  لالنتفا�سة  رمز 

ان�سحب منه اجلي�س ال�سوري احلر.
على  ال�سورية  ال�سلطات  وع��رثت 
طائرة  فيه  �سبطت  لال�سلحة  معمل 
ثقيلة  ع�سكرية  وال��ي��ات  ا�ستطالع 
على  حم�س،  يف  ع��م��رو  ب��اب��ا  ح��ي  يف 
الر�سمية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  اف���ادت  م��ا 

)�سانا(.
»اجل��ه��ات  ان  ال���وك���ال���ة  وذك�����رت 
عمرو  بابا  حي  يف  �سبطت  املخت�سة 
 )...( ل��ال���س��ل��ح��ة  م��ع��م��ال  االث���ن���ني 
وعرثت بداخله على طائرة ا�ستطالع 
كيان  ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا  ب��ال��ت��ي  �سبيهة 
االح��ت��الل اال���س��رائ��ي��ل��ي وك��ام��رات 
م��راق��ب��ة وق��ذائ��ف م�����س��ادة ل��ل��دروع 
و�سواريخ  ال�سواريخ  الطالق  وقواعد 

متنوعة«.
وا�سارت الوكالة اىل ان »املجموعات 
ت�ستخدم  كانت  امل�سلحة«  االإرهابية 
والعبوات  املتفجرات  »العداد  املعمل 
التي  اليدوية  وال�سواريخ  النا�سفة 
دون  ال�سكنية  االأح��ي��اء  على  تطلق 

حتديد الهدف«.
كما �سبطت اجلهات املخت�سة يف حي 
بابا عمرو دهاليز وانفاقا ا�ستخدمها 
االإرهابيون لتهريب اال�سلحة والتنقل 

بني االحياء واالختباء بداخلها«.
ومنذ اجلمعة املا�سي، تنتظر قافلة 
والهالل  ال���دويل  االح��م��ر  لل�سليب 
االح��م��ر خ���ارج ب��اب��ا ع��م��رو لدخول 
احلي وتقدمي م�ساعدات ان�سانية اىل 

ال�سكان، اال ان ال�سلطات مل ت�سمح لها 
بعد بالدخول.

و�سعدت قوات النظام �سغطها على 
مناطق اخرى بعد �سقوط بابا عمرو، 
حمافظة  يف  والق�سر  الر�سنت  بينها 

حم�س، وقرى يف ريف دم�سق.
االخبارية  »�سام«  �سبكة  وذك��رت 
ان  ت��ق��ري��ر  ل��ل��ن��ظ��ام يف  امل��ن��اه�����س��ة 
قرية  »اق��ت��ح��م��ت  ع�سكرية  ق���وات 
من  ب��ع��دد  دم�سق  ري��ف  يف  ج��راج��ر 
انقطاع  ظ��ل  يف  الع�سكرية  االآل��ي��ات 
»اأعمدة  اىل  م�سرة  لالت�ساالت«،  تام 

دخان تت�ساعد« من القرية.
ويف مو�سكو، حذرت رو�سيا احلليفة 
نائب  ل�سان  على  ل�سوريا،  التقليدية 
غينادي  ال��رو���س��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
جديد  قرار  م�سروع  ان  من  غاتيلوف 
يبدو  م��ا  على  اع��دت��ه  ���س��وري��ا  ح��ول 

الواليات املتحدة »لي�س متوازنا«.
ح�سابه  ع��ل��ى  غ��ات��ي��ل��وف  وك��ت��ب 
القرار  »م�سروع  ان  تويرت  موقع  على 
يف  �سوريا  ب�ساأن  اجل��دي��د  االم��رك��ي 
جمل�س االمن هو �سيغة معدلة ب�سكل 
طفيف جدا للن�س ال�سابق الذي قوبل 
بالفيتو. يجب ان يكون الن�س متوازنا 

يف ا�سا�سه«.
اال�سبوع  ذكروا  دبلوما�سيون  وكان 
قرار  م�سروع  تعد  وا�سنطن  ان  املا�سي 
م�ساعدات  ب��دخ��ول  يطالب  ج��دي��د 
ان�سانية اىل املدن ال�سورية التي قتل 

فيها االآالف.
املها  وعربت وا�سنطن االثنني عن 
ل�سوريا  اهتمامها  مو�سكو  تويل  ان  يف 
امل�ساعدات  نقل  ب��اجت��اه  ت��دف��ع  وان 
االنتخابات  انتهاء  بعد  االن�سانية 

الرئا�سية الرو�سية.

تفجر بخط الغاز امل�ضري لإ�ضرائيل
اإ�سرائيل  اإىل  امل�سري  الغاز  ي�سدر  الذي  االأنابيب  خط  اإن  اأمنية  م�سادر  قالت 
يف  اخلط  هذا  ي�ستهدف  الذي  ال�1٣  التفجر  حادث  ليكون  للتفجر  تعر�س  واالأردن 

عام واحد. 
امل�ساعيد  ارتفعت 20 مرتا فوق منطقة  اللهب  األ�سنة  اأن  نف�سها  امل�سادر  واأو�سحت 

القريبة من مدينة العري�س �سمال �سبه جزيرة �سيناء.
ومل يتم ت�سغيل خط االأنابيب اإال االأ�سبوع املا�سي بعد ما توقف اإثر انفجار مماثل 

يف اخلام�س من فرباير/�سباط املا�سي.
الرئي�س  عهد  يف  جرت  مفاو�سات  -مبوجب  امل�سري  بالغاز  اإ�سرائيل  تزويد  ويثر 
املخلوع ح�سني مبارك- انتقادات حادة يف م�سر باعتبار اأنها حت�سل عليه ب�سعر يقل 

كثرا عن �سعر ال�سوق.
الذي  الطبيعي  الغاز  من  ا�ستهالكها  من   %4٣ يعادل  مبا  اإ�سرائيل  م�سر  وت��زود 
حاجاته  من  ب���%80  االأردن  م�سر  تزود  كما  الكهرباء.  لتوليد  منه   %40 ت�ستخدم 

لتغذية حمطاته الإنتاج الكهرباء.
وتعترب �سبه جزيرة �سيناء امل�سرية منطقة ح�سا�سة على ال�سعيد االأمني ب�سبب 

التوتر مع �سكانها من البدو وعمليات التهريب العديدة مع قطاع غزة.
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والد زوجة ب�ضار الأ�ضد: مرع�ب من القمع ال�ح�ضي للث�رة وخائف على ابنتي

وح�ضية« »اأعمال  بارتكاب  ال�ض�رية  الق�ات  يتهم�ن  حم�س  من  الفارون 

يف  بريطانيان  �سحافيان  ن�سب   
اإك�سرب�س«   « موقع  يف  ن�سراه  مقال 
والد  اأخ��ر���س،  ف��واز  اإىل  اللندين 
اأنه  ال�سوري،قوله  الرئي�س  زوجة 
اأن  االأ���س��د  ب�سار  �سهره  م��ن  طلب 
دميوقراطية  اإ���س��الح��ات  يجري 

�سريعة قبل وفات االأوان.
يف  املقيم  اأخ��ر���س  ف���واز  وق���ال 
»مرعوب«  اإن��ه  املقال،  وفق  لندن، 
الذي  للثورة  الوح�سي  القمع  من 

يقوم به �سهره.
خائف  اأن��ه  اأخر�س  ف��واز  ويقر 
على �سالمة ابنته اأ�سما) ٣6 �سنة( 
التي تزوجت من ب�سار االأ�سد قبل 

12 عاما.
وي���ق���ول ف����واز اأخ���ر����س ال���ذي 
مناق�سة  امل��ق��ال-  وف��ق  ي��رف�����س- 
علنية  ب�سورة  ال�سورية  االأو�ساع 
يجد  بحيث  �سعب،  موقع  يف  اإن��ه 
وبني  ال����والء  ب��ني  ع��ال��ق��ا  نف�سه 
االإدانة الدولية الوا�سعة ملمار�سات 

نظام �سهره.
اأن  اإمكان  من  االأم��ل  فواز  وفقد 
الثالثة  اأوالده���ا  مع  ابنته  تعود 

اىل لندن.
وي��خ�����س��ى ف���واز اأخ���ر����س، على 
حيث  ل��ن��دن،  يف  ح��ت��ى  ح��ي��ات��ه، 

ه��اج��م��ت ت���ظ���اه���رة احل��دي��ق��ة 
ا�سطره  مم��ا  مل��ن��زل��ه،  االأم��ام��ي��ة 
االإنتقال اىل  ، اىل  �سحر  وزوجته 

يتعر�سا  اأن  من  �سري، خوفا  منزل 
يتعر�س  ���س��وري��ني  م��ن  ل��الإن��ت��ق��ام 
ذووهم للقتل الوح�سي يف �سورية. 

اإن  �سي  بي  لبي  حم�س  من  ف��روا  �سوريون  ق��ال 
املدينة  يف  وح�سية  اأع��م��اال  ترتكب  االم��ن  ق��وات 

املحا�سرة.
على  �سي  بي  بي  مرا�سل  وود  لبول  امراأة  وقالت 
البالغ  ابنها  ذبحت  االمن  قوات  اإن  حم�س  م�سارف 
من العمر 12 عاما يوم اجلمعة بعد يوم واحد من 

ان�سحاب املقاتلني املعار�سني من حي بابا عمرو.
اأيام  ثالثة  لل�سر  ا�سطرت  التي  امل��راأة  وقالت 
حتى تتمكن من الفرار اإن قوات االمن يوم اجلمعة 

القت القب�س على ٣6 رجال وقتلتهم.
مرتا   50 بعد  على  يختبئ  كان  اإنه  زوجها  وقال 
و�ساهد جنديا يثبت راأ�س ابنهم بحذائه بينما قام 
�سماع  باإمكاين  كان  الرجل  واأ�ساف   ، بنحره  اآخ��ر 

�سراخه.
ال�سليب  دخول  ال�سورية  احلكومة  رف�ست  وقد 
متتالية  اأيام  اأربعة  مدى  على  حم�س  اإىل  االحمر 

ب�سبب ما اأ�سمته خماوف اأمنية.
وحذر ن�سطاء من كارثة اإن�سانية يف حم�س التي 

قطعت عنها الكهرباء واالت�ساالت واملياه .
انخف�ست درج��ات احلرارة  االي��ام االخ��رة  ويف 
�سكان  معاناة  لتفاقم  ادى  مما  اجلليد،  وت�ساقط 
الغذائية  االم����دادات  فيها  �سحت  التي  املدينة 

لدرجة تنذر باخلطر.
ومينع اخلوف الكثرين من مغادرة املدينة، ويوم 
اخلمي�س املا�سي دخلت القوات احلكومية مدعومة 
بالدبابات بابا عمرو بعد اأن اأعلن اجلي�س ال�سوري 

احلر »ان�سحابا تكتيكيا«.
بابا عمرو 

لل�سليب  الدولية  الهيئة  منع  من  الرغم  وعلى 
الدخول  م��ن  ال�سوري  االبي�س  وال��ه��الل  االح��م��ر 
قال  ال��غ��ام،  وج��ود  من  خم��اوف  ب�سبب  عمرو  بابا 
من  »ط��ه��رت«  املنطقة  اإن  ال��ر���س��م��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

»اجلماعات االرهابية امل�سلحة«.
قوات  اإن  ان�سان  حقوق  ونا�سطو  معار�سون  وقال 
القب�س  تلقي  للحكومة  املوؤيدة  وامليلي�سيات  االمن 
على  اأعمارهم  تزيد  الذين  وال�سبية  الرجال  على 
14 عاما الذين ما زالوا يف بابا عمرو، واإنها تقتلهم 

وتعذبهم.
وال ميكن التحقق من هذه املزاعم ب�سبب القيود 

املفرو�سة على و�سائل االإعالن.
ولكن الفارين من حم�س قالوا ملرا�سل بي بي �سي 
اإن قوات االمن ترتكب اأعماال وح�سية مثل االعدام 

الفوري والتعذيب والقتل.
وقالت امراأة اأخرى فرت من حم�س لبي بي �سي 
تفتي�س.  نقطة  عند  اخذوهم  ازواج��ن��ا.  »اأخ��ذوا 

�سيذبحوهم كما تذبح اخلراف«.
ا�ستهداف املدنيني 

اجلي�س  يف  وحدة  عن  ان�سقوا  رجال  عدة  وقال 
االمن  قوات  اإن  �سي  بي  بي  ملرا�سل  املا�سي  اال�سبوع 
القب�س  يلقى  الذين  واإن  عمدا  املدنيني  ت�ستهدف 

عليهم يقتلون.
وكان جلنة حتقيق م�ستقلة تابعة ملجل�س حقوق 
االن�سان التابع لالمم املتحدة قالت يف �سهر فرباير 
»ارتكبت  ال�سورية  االمن  قوات  اإن  املا�سي  /�سباط 
ترقى  االن�سان  حلقوق  وج�سيمة  منظمة  انتهاكات 
اإىل درجة جرائم �سد االن�سانية بعلم ور�سا اأعلى 

امل�ستويات يف الدولة«.
اجلماعات  ان  اإىل  التحقيق  جلنة  وتو�سلت 
املناه�سة للحكومة ارتكبت انتهاكات اي�سا ولكنها »ال 

تقارن يف الدرجة والتنظيم بانتهاكات الدولة«.
ما يزعم  �سيوثق  اإن��ه  وق��ال االحت��اد االوروب���ي 
للرئي�س  ح�ساب«  »ليوم  للتمهيد  حرب  جرائم  انه 

ال�سوري.
وقالت فالري امو�س م�سوؤولة �سوؤون االغاثة يف 
االمم املتحدة يوم االثنني اإن �سوريا قد وافقت على 
يوم  هناك  اإىل  ال�سفر  تعتزم  واإنها  للبالد  زيارتها 

االربعاء.
وقالت امو�س اإن هدفها حث جميع االطراف على 

ال�سماح بدخول امل�ساعدات االن�سانية.
عن  االم��ن  جمل�س  اأع��رب  املا�سي  اال�سبوع  ويف 
ا�سفه لعدم ال�سماح للبارونة امو�س بدخول �سوريا.

ومن املقرر اي�سا ان يزور كويف عنان االمني العام 
القادم  ال�سبت  يوم  �سوريا  املتحدة  لالمم  ال�سابق 

واجلامعة  املتحدة  لالمم  م�سرتك  خا�س  كمبعوث 
العربية.

اأو�ساع �سعبة 
العام  املدير  داك��ور  ايف  اأع��رب  �سابق  وقت  ويف 
اإزاء  خماوفه  عن  االحمر  لل�سليب  الدولية  للجنة 

االو�ساع االن�سانية يف بابا عمرو.
ال�سوي�سرية  واالذاع��ة  للتلفزيون  داك��ور  وقال 
اجلوية  واالح���وال  ال�سعوبة  غاية  يف  »االو���س��اع 

ماأ�ساوية«.
دائر  والقتال  ال��ربودة  بالغ  »اجلو  داك��ور  وقال 
املاء  او  الغذاء  على  احل�سول  ميكنهم  ال  والنا�س 
الإجالء  كبرة  م�سكلة  توجد  ذلك  اإىل  وباال�سافة 

اجلرحى«.
وا�ساف داكور »ناأمل اأن ندخل بابا عمرو اليوم. 
جتري  اال�ست�سالم.  وع��دم  اال���س��رار  علينا  يجب 

املحادثات مع امل�سوؤولني يف حم�س ويف دم�سق«.
امدادات  ثانية تقل  يوم االثنني قافلة  وو�سلت 
من  وغرها  اال�سخا�س«  من  اآالف  »لعدة  غذائية 

االمدادات االن�سانية اإىل حم�س من دم�سق.
لل�سليب  الدولية  اللجنة  قالت  االح��د  وي��وم 
وحليب  طعاما،  وزع  االح��م��ر  ال��ه��الل  اإن  االح��م��ر 
اطفال، واغطية ومنتجات عناية �سحية يف املناطق 

املجاورة التي فر اليها النا�س من حم�س.
لالمم  التابعة  اللالجئني  غ��وث  وكالة  وقالت 
حم�س  من  �سوري   2500 و  الف  بني  ما  اأن  املحدة 

يحاولون الو�سول اإىل احلدود مع لبنان.

قائد �ضرطة دبى يطالب 
باعتقال ال�ضيخ القر�ضاوى

 
هدد القائد العام ل�سرطة دبي، الفريق �ساحي خلفان، مبالحقة اأحد 
ظهور  بعد  وذلك  القر�ساوي،  يو�سف  ال�سيخ  امل�سلمني،  الدين  رجال  اأب��رز 
�سوريني  برتحيل  االإم��ارات  قرار  فيها  انتقد  تلفزيونية  حلقة  يف  االأخر 

�ساركوا يف مظاهرة خارج مقر قن�سلية بالدهم يف دبي.
وقال خلفان، يف تعليقات ن�سرها على �سفحته الر�سمية يف موقع تويرت، 
االأحد:  ليل  القطرية  »اجلزيرة«  ف�سائية  على  احللقة  بث  مع  بالتزامن 
�سب  من  »كل  واأ�ساف:  القر�ساوي.«  على  قب�س  اإلقاء  مذكرة  »�سن�سدر 
بحكم  �ساأالحقه  االأو�ساف.  باأقبح  وو�سفها  حكومة  اأو  كدولة  االإم��ارات 

العدالة.«
»�سفاهة«،  باأنها  االأ�سل  امل�سري  الدين  رجل  تعليقات  خلفان  وو�سف 
يبق  مل  القر�ساوي..  كله  العامل  �ستم  فينا..  اإال  ي�ستم  بقى  »ما  واأ�ساف: 
اأ�سود يف اجلزائر، ارتكب حماقات  اأن .... تاريخه  ومل يذر.. ون�سي يوم 

�سنيعة.«
وبح�سب خلفان، فقد �سبق لالإمارات اأن اأمرت مبنع دخول القر�ساوي اإىل 
اأرا�سيها »ملا له من ن�ساطات تنظيمية �سيا�سية،« واتهمه باأنه »بداأ يحزب 

النا�س ويوؤ�س�س مل�سروع يهدف اإىل اإحداث بلبلة.
رمينا  »متى  االثنني:  ن�سرها  وا�سل  التي  التعليقات  يف  خلفان،  وتابع 
وهو  االأ�سف،  مع  في�سدقها  كاذبة  اأخبار  اإليه  تنقل  ال�سارع؟  يف  ال�سوريني 

رجل دين عليه اأال يت�سرع يف احلكم على عباد اهلل.«
واتهم امل�سوؤول االأمني االإمارتي القر�ساوي باأنه يعمل باأ�سلوب »يا تخلوا 
تنظيم االإخوان ياأخذ راحته اأو اأ�ستمكم يف اجلزيرة ويف خطبة اجلمعة،« 
وا�سفًا االأمر باأنه »بلطجة !!« و�ساأل القر�ساوي عن �سبب عدم تعليقه على 

قيام احلكومة القطرية ب�سحب جن�سيات مئات من مواطنيها. 

ال�ضد حرك ع�ضرات ال�ض�اريخ 
التي لي�س لدى اإ�ضرائيل ول 

اأمريكا معل�مات عنها
 

�سحيفة  ذك����رت 
هارت�س االإ�سرائيلية 
اأن ال�سواريخ التي مت 
لدى  لي�س  حتريكها 
اأمريكا  اإ�سرائيل وال 
مما  عنها  معلومات 
ي����زي����د امل����خ����اوف 
االإ�سرائيليني  ب��ني 
واالأت������������������������راك 
وقالت  واالأمريكان. 
لدى  اإن  ال�سحيفة 
���س��وري��ة ���س��واري��خ 
اإىل  م���داه���ا  ي��ق��در 
مرت  ك��ي��ل��و   4770
تدمر  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 
ق��واع��د اأم��ري��ك��ا يف 
اخل���ل���ي���ج ال��ع��رب��ي 

و�سرب بوارج االأمريكية يف بحر املتو�سط واالأحمر 
هذه  حتمل  م��اذا  واالإ�سرائيلية  االأمريكية  امل��خ��اوف  يزيد  ما  ولكن 

ال�سواريخ من روؤو�س كيماوي اأو بيولوجي اأو نووية.   
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حرة مرا�ضلة �ضحافية يف �ض�ريا الأ�ضد
ال�سرق   | ط��اه��ري  اأم��ر  بوا�سطة 
م���ار����س   4 االأح��������د،   – االأو������س�����ط 
2012اإر�سال بريد اإلكرتونيطباعة�سل 
اأي مرا�سل �سحايف ناجح اأين يحب اأن 
الفور »يف  االآن، و�سيجيبك على  يكون 
اأنه  ال�سحافيون  يدرك  حيث  �سوريا«، 
من  نوعني  مع  التعامل  عليهم  يتعني 
واالجتاهات  االأح��داث  هما  االأ�سياء 
اخل��ف��ي��ة. وت��ع��ن��ي االأح������داث تلك 
ما  حلظة  يف  حت��دث  ال��ت��ي  االأ���س��ي��اء 
معني،  اإط���ار  يف  التعبر(  ج��از  )اإذا 
حريق  ن�سوب  اأو  االن��ت��خ��اب��ات  مثل 
كبر،  مو�سيقي  حفل  تنظيم  اأو  هائل 
عبارة  فهي  اخلفية  االجت��اه��ات  اأم��ا 
ت�سكل،  التي  االأح���داث  ت�سل�سل  ع��ن 
البعيد،  وامل��دى  املتو�سط  امل��دى  على 
وبخالف  ومرتابطا.  متما�سكا  منطا 
لكل  وا�سحة  تكون  التي  االأح���داث 
ناظر لديه ما يكفي من الف�سول، فاإن 
االجتاهات اخلفية متر غالبا من دون 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  اإىل  اأح��د،  يلحظها  اأن 

حدث كبر.
واالجتاهات  االأح���داث  وتتزامن 
النادرة،  احل���االت  بع�س  يف  اخلفية 
مما يعطي للمرا�سل اجلريء كنزا من 
احلقيقة،  ويف  ال�سحافية.  الفر�س 
خا�سة  بحالة  متر  التي  �سوريا،  تعد 
هذه  من  واح��دة  العربي،  الربيع  من 

املنا�سبات النادرة يف الوقت الراهن.
االآن  ال��ت��اري��خ  ت�سنع  ���س��وري��ا  اإن 
م�ستقبله،  بناء  اأجل  من  يحارب  كبلد 
هناك  لكن  اخلفي.  االجتاه  هو  وهذا 
اأي�سا �سيال من االأح��داث، مع حماولة 
اجلماعات امل�سلحة اخلا�سة والتابعة 
للرئي�س ب�سار االأ�سد غزو معاقل الثورة 
ودرع��ا  واإدل����ب  وح��م��اه  حم�س  مثل 
�سوريا  اأن  االأمر  يف  واملحزن  وغرها. 
ما زالت مغلقة اأمام معظم ال�سحافيني 
القادمني من العامل اخلارجي، يف حني 
يرددون،  اإما  املحليني  ال�سحافيني  اأن 
الدعاية  اآل���ة  تقوله  م��ا  كالببغاء، 
داخل  االإهمال  يعانون  اأو  الر�سمية، 

�سجون ب�سار االأ�سد.
وقد متكن ال�سفر ال�سوري يف لندن 
من منح اثنني من مرا�سلي »بي بي �سي« 
ولكن  اأي��ام،  لب�سعة  دخ��ول  تاأ�سرتي 
احتجاز  مت  ���س��وري��ا  دخ���ول  مب��ج��رد 

اأحدهما يف دم�سق، 
ب���ي���ن���م���ا ا���س��ط��ر 
لالختباء  االآخ���ر 
يف اإحدى البنايات 
حتت  ح��م�����س  يف 
ن������ران ال��ق�����س��ف 
امل�ستمر من القوات 
لب�سار  امل���وال���ي���ة 
واالأ�سبوع  االأ�سد. 
املا�سي بلغت االأمور 
ذروتها يف ما يتعلق 
ال��ث��ورة  بتغطية 
ال���������س����وري����ة، م��ع 
مقتل ماري كولفني 
احلربية  املرا�سلة 
ال����ك����ب����رة ل����دى 
»�سنداي  ج��ري��دة 
اللندنية،  ت��امي��ز« 
اأو�سليك  ورمي��ي��ه 
االإخباري  امل�سور 
ال���ف���رن�������س���ي، يف 
من  ج��دي��د  ق�سف 
ق��وات االأ���س��د على 

حم�س.
اإحباط  م��دى  يتخيل  اأن  وللمرء 
و�سائل االإعالم التي ت�سطر لالعتماد 
والر�سائل  »ي��وت��ي��وب«  م��وق��ع  ع��ل��ى 
املتبادلة عرب غرف الدرد�سة لتخمني 
���س��وري��ا. ويف ظ��ل هذه  ي��ح��دث يف  م��ا 
ما  يتخيل  اأن  للمرء  ميكن  اخللفية 
من  االإع��الم��ي��ون  ب��ه  ي�سعر  اأن  ميكن 
املاأ�ساة  عن  حية  �سهادة  جتاه  حما�س 

ال�سورية من مرا�سل حمرتف.
بالتحديد  قدمتها  ال�سهادة  وهذه 
غدي فرن�سي�س، وهي �سحافية لبنانية 
»اجلديد«  تلفزيون  يف  تعمل  �سابة 
وتكتب جلريدة »االأخبار« اليومية يف 
بروت، وقد قامت دار »ال�ساقي« بن�سر 
بعنوان  كتاب  �سكل  يف  ال�سهادة  هذه 

»قلمي واأملي: مائة يوم يف �سوريا«.
ومنذ البداية بدا وا�سحا اأنه رغم 
التعاطف  ببع�س  فرن�سي�س  اإح�سا�س 
على  اأي�سا  فهي  االأ�سد،  ب�سار  نظام  مع 
من  منعها  االحرتافية  من  ع��ال  ق��در 
ي�سنها  ال��ت��ي  ال��دع��اي��ة  يف  االن����زالق 
بدقة  ت���روي  فهي  البعثي،  ال��ن��ظ��ام 
 - النظام  م��وؤي��دي  م��وق��ف  متناهية 

الذين تقدرهم بنحو 20 يف املائة من 
ال�سكان – من دون اأن تقر بذلك. ويف 
بع�س  ت�سلط  اأن  حتاول  ذاته  الوقت 
اإنها  تقول  التي  املعار�سة  على  ال�سوء 
الكثرون  يفرت�س  مما  انق�ساما  اأكرث 
خارج �سوريا. وقد قامت بتجميع عدة 
قادة  م��ن  ع��دد  م��ع  اأجرتها  ح���وارات 
اأن  ميكن  احل���وارات  وه��ذه  املعار�سة، 
ت�ساعد على جتميع االأجزاء املتفرقة 

من ال�سورة.

فران�سي�س  �سهادة  يجعل  ما  واأك��رث 
من  لي�ست  اأن��ه��ا  ه��و  لالهتمام  مثرة 
الذين  املتعجلني  امل��را���س��ل��ني  اأول��ئ��ك 
ويتحدثون  العا�سمة  اإىل  ي��ط��رون 
اإىل �سائق التاك�سي اأثناء الطريق من 
بب�سعة  ويلتقون  الفندق  اإىل  املطار 
اأنهم  ويدعون  يعودون  ثم  م�سوؤولني 
على  بل  البلد،  ذلك  �سوؤون  يف  خرباء 
العك�س، تدعي فرن�سي�س اأنها ال تعرف 
ت�سعى  تلميذة  واأنها  �سوريا،  عن  �سيئا 
من  ممكن  ك��م  اأك��رب  م��ن  للتعلم  دوم��ا 

النا�س ذوي اخللفيات املختلفة.
يبدو  ف��رن�����س��ي�����س،  ���س��ه��ادة  وم���ن 
الرئي�س االأ�سد �سخ�سا م�سابا بجنون 

ال��ع��ظ��م��ة وحم���اط���ا مب��ج��م��وع��ة من 
نران  تاأجيج  على  امل�سممني  املتملقني 
يكون  رمب��ا  ب��ل  ب��داخ��ل��ه،  العجرفة 
كبار  من  و�سرير  فا�سد  لبالط  �سجينا 
الطائفة  وزعماء  االأمنيني  امل�سوؤولني 

العلوية واأباطرة الف�ساد.
اأن  فرن�سي�س  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  وم���ن 
من  ه��ي  ال�سورية  امل��اأ���س��اة  ج��دل��ي��ات 
لتدمر  اال�ستعداد  لديه  نظام  �سنع 
احلكم  يف  ال��ب��ق��اء  اأم���ل  على  ال��ب��الد 
ومعار�سة  ناحية،  من  اأطاللها  ف��وق 
حتى  اال�ست�سالم  عدم  على  م�سممة 
لو دمرت البالد من الناحية االأخرى. 
كثرا  تذكر  اأن  فرن�سي�س  متكنت  وقد 
على  ال�سوء  تلقي  التي  ال��ن��وادر  م��ن 
يف  احلياة  من  اإظالما  االأ�سد  اجلانب 
لت�سرفات  و�سفها  ويذكرنا  �سوريا. 
كان  ال��ت��ي  بالطريقة  االأم���ن  ق���وات 
ال�سوفياتي  املخابرات  جهاز  بها  يعمل 
مفاجئا  لي�س  وه��ذا  ب��ي(،  جي  )كيه 
على االإطالق، حيث اأ�سهم ال�»كيه جي 
اال�ستخبارات  جهاز  تاأ�سي�س  يف  بي« 
ال�ستينات  منذ  وت��دري��ب��ه  ال�����س��وري 
حتى االآن. كما نلتقي اأي�سا مب�سوؤولني 
اأجل  م��ن  ي�ساوموا  مل  وتكنوقراط 
والنار«،  »باحلديد  االأ�سد  يحكم  اأن 
وهوؤالء هم باالأ�سا�س اأفراد لي�ست لهم 
عالقة بال�سيا�سة دخلوا جمال العمل 
وظيفة  على  احل�سول  اأمل  على  العام 
جيدة وراتب كبر وم�ستقبل اآمن لكن 
الدماء،  اإراق���ة  يف  ال��ت��ورط  دون  م��ن 
عن  التخلي  ي�ستطيعون  ال  اليوم  وهم 
املعار�سة  اأن  ب�سبب  ولو  حتى  النظام 

لن ترغب يف احت�سانهم.
كان  ما  تربز  فرن�سي�س  جتربة  اإن 
الوقت،  ط��وال  منا  الكثرون  يدركه 
مع  يت�سامح  ال  االأ���س��د  نظام  اأن  وه��و 
كل ما له عالقة باملرا�سلني امل�ستقلني، 
قدر  لديها  �سحافية  من  كان  لو  حتى 
من التعاطف معه. وقد انتهى املطاف 
بفرن�سي�س اإىل الوقوع يف قب�سة قوات 
واعتبارها  �سوريا  من  وطردها  االأ�سد 
على  لكن  ب��ه.  م��رح��ب  غ��ر  �سخ�سا 
ي�ستحق  به من عمل  ما قامت  االأق��ل، 

ما واجهته من متاعب ومعاناة.

مدر�س لغه عربيه وتربية ا�ضالمية يحفظ 
القران الكرمي ويقيم فى ني�ي�رك 

ويبحث عن عمل فى مدر�ضة ا�ضالمية 
ملزيد من املعل�مات الت�ضال على هاتف رقم :-

9082059809

مدر�س تربية ا�ضالمية ولغة عربية 
يبحث عن عمل

�ليمن: رئي�س جديد و�أزمات قدمية

�سالح بكر الطيار 
بعد ٣٣ �سنة من حكم علي عبداهلل �سالح توجه اليمنيون اإىل �سناديق 
التوفيقي عبد ربه من�سور هادي الذي  االقرتاع النتخاب املر�سح الوحيد 
كان نائبًا للرئي�س علي عبداهلل �سالح. ولقد بلغت ن�سبة امل�ساركة نحو 60 
يف املئة اأي ما يعادل �ستة ماليني و186 األفًا و 77٣ �سوتًا من اأ�سل نحو 12 
مليون ناخب، على رغم دعوات املقاطعة من احلراك اجلنوبي واحلوثيني. 
وبذلك اأ�سبح هادي الرئي�س اجلديد بعد اندالع ثورة اإ�سالحية اأثمرت عن 
جناح اململكة العربية ال�سعودية يف التو�سل اإىل حل يق�سي بتنحي �سالح 
وانتخاب نائبه مكانه ب�سالحيات كاملة بعد اأن كان يف موقعه م�سوؤواًل بال 
نهاية الأزمة، بل بداية الأزمات متعددة  لي�س  وانتخاب هادي  م�سوؤوليات. 
�ستواجه الرئي�س اجلديد واأغلبها موروث من العهد ال�سابق اأو امتداد له. 

ومن هذه االأزمات املنتظرة: 
1 – رحيل علي عبداهلل �سالح ال يعني رحيل من كان يدور يف فلكه يف 
اإذا  ما  املعروف  غر  ومن  القيادية  مواقعهم  يف  هوؤالء  بقي  حيث  ال�سلطة 
كانوا �سي�سمحون للرئي�س اجلديد بتجديد هيكليات الدولة اأم �سيوا�سلون 
ابن  هو  اجلديد  الرئي�س  اأن  رغم  على  ال�سابق  الرئي�س  من  االأوام��ر  تلقي 
اأم  ال�سابق  للنظام  ا�ستمرارية  اأي  �ستتقبل  املعار�سة  وهل  البائد.  العهد 

�ستتحرك جمددًا باللجوء اإىل ال�سارع. 
اأ�سوات  جم��ددًا  علت  حتى  ه��ادي  النتخاب  بالتح�سر  ب��داأ  اإن  – ما   2
اإىل  والداعية  موحدًا  اليمن  ا�ستمرار  بجدوى  امل�سككة  اجلنوبي  احلراك 
قادة  وكان  م�ستقلة.  دولة  تاأ�سي�س  اإىل  والعودة  ال�سمال  عن  االنف�سال 
احلراك اجلنوبي اأعلنوا الهدنة اأثناء الثورة على علي عبداهلل �سالح ريثما 
يتم اإ�سقاطه على اأن يعودوا جمددًا اإىل املطالبة باالنف�سال. ولوحظ يف 
�سكل وا�سح مدى تاأثرهم يف االنتخابات فبلغت ن�سبة امل�ساركة يف عدن 50 

يف املئة وما بني ٣0 و40 يف املئة يف باقي مناطق اجلنوب. 
٣ – عمد احلوثيون اإىل جتميد مطالبهم اأثناء الثورة، ولكن، مع البدء 
لل�سلطة  املناه�س  حراكهم  الواجهة  اإىل  اأع��ادوا  لالنتخابات  بالتح�سر 
حتت �سعار املطالبة بدور اأ�سا�سي لهم يف بنية الدولة اجلديدة، من منطلق 
اأنهم يعتربون اأنف�سهم مهم�سني، ومناطقهم تفتقر، احلد الدنى من التنمية 
االنتخابات  نتائج  خالل  من  تاأثرهم  مدى  وبدا  احليوية.  امل�ساريع  ومن 
حيث بلغت ن�سبة امل�ساركة يف �سعدة حواىل 50 يف املئة بينما كانت الن�سبة 
اأقل يف قرى �سعدة التي ي�سيطر عليها احلوثيون. مما يعني اأنهم يعتربون 

اأنف�سهم غر معنيني مبجريات انتقال ال�سلطة وال بنتائجها.
4 – ما اأن مت انتخاب الرئي�س هادي حتى بادر هذا االأخر اإىل مطالبة 
احتياجات  لتاأمني  اليمن  اإىل  عاجلة  م�ساعدات  بتقدمي  الدويل  املجتمع 
النا�س من املواد االأولية االأ�سا�سية، خ�سو�سًا املحروقات واملواد الغذائية 
واالأدوية، االأمر الذي يعك�س حجم االأزمة املعي�سية التي مير بها اليمن من 
دون التغافل عن االأزمة االجتماعية اخلانقة حيث يعم الفقر والبطالة 

وانعدام بنى حتتية حديثة ومتطورة. 
اليمن  خريطة  على  مهمًا  موقعًا  يحتل  »القاعدة«  تنظيم  ب��ات   –  5
بالنزاعات  االأمنية  القوى  وان�سغال  الثورة  اندالع  فرتة  من  ا�ستفاد  الأنه 
الداخلية ليتمدد يف اأكرث من منطقة، فاأقدمت عنا�سره على ال�سيطرة على 
مدينة رادع واأعلنت والدة اإمارة اإ�سالمية متهيدًا لب�سط نفوذها على كامل 

الرتاب اليمني. 
با�ستثناء  �ساكنًا  اأحد  يحرك  فلم  ودويل  عربي  �سمت  و�سط  ذلك  ومت 
القبائل والع�سائر اليمنية التي دخلت يف مفاو�س��ات مع تن����ظيم »القاعدة« 
املوافقة على �سروطه  واأقنعته بالتخلي عن مدينة رادع واالن�سحاب بعد 
اأ�سخا�س  التي ترف�س عودة ال�سلطة ال�سرعية اإىل املدينة وت�سليمها اإىل 

حمايدين الإدارة �سوؤونها. 
قليلة  اأيام  بعد  اأعلن  حتى  رادع  من  »القاعدة«  تنظيم  ان�سحب  اأن  وما 
اأن الرئي�س اجلديد وعد بالق�ساء  اأبني، وعلى رغم  �سيطرته على مدينة 
على »القاعدة« يف اليمن اإال اأنه مل يتطرق اإىل اأي خطة مر�سومة يف هذا 

ال�ساأن. 
للنظام  موالية  فهناك فرق  اليمني من متزق كبر،  – يعاين اجلي�س   6
وحروب.  �سدامات  بينها  جرت  وقد  للمعار�سة  موالية  واأخ��رى  ال�سابق 
وباملح�سلة فاإن ما ينتظر الرئي�س اجلديد �سيكون �ساقًا ومعقدًا و�سعبًا يف 
املدى القريب، وهذا ما يربر ت�ساوؤالت عن مدى قدرة النظام اجلديد على 
تعود  اأن  قبل  الواقع  باالأمر  القبول  على  املعار�سة  قدرة  ومدى  املواجهة، 

اإىل ال�سارع.
* رئي�س »مركز الدرا�سات العربي - االأوروبي« يف باري�س 

كتاب اأ�ضبانى يناق�س تغرات 
املنطقة العربية بعد الث�رة الت�ن�ضية

قال موقع دياريو �سور االأ�سبانى 
االقت�سادية  التنمية  موؤ�س�سة  اإن 
املغربية  االإ�سبانية  واالجتماعية 
»FHIMADES » �ستن�سر كتابًا 
املتو�سط  »ال��ب��ح��ر  ع��ن��وان  يحمل 
مار�س   9 ف��ى  وذل��ك   ،»2011 بعد 
االأوروبية  املوؤ�س�سات  مبقر  اجلارى 
يناق�س  والذى  مدريد،  بالعا�سمة 
طراأت  التى  التغرات  من  العديد 
منذ  املتو�سط  البحر  منطقة  على 
الثورة التون�سية فى يناير 2011، 
والتى اأدت اإىل االإطاحة بالرئي�س 

التون�سى زين العابدين بن على.
قام بتاأليف هذا الكتاب باحثون 
وم�سئولون  جامعيون  واأ���س��ات��ذة 
امللكى  اإلكانو  معهد  مثل  مبوؤ�س�سات 
اجلهات  م��ن  واح����دًا  يعترب  ال���ذى 
الكتاب،  ت��ق��دمي  حل��ف��ل  املنظمة 
وم���رك���ز ال���درا����س���ات وال��ت��وث��ي��ق 
واملعهد  ب��ر���س��ل��ون��ة  ف��ى  ال����دوىل 
االأ�سبانى للدرا�سات اال�سرتاتيجية 
للدرا�سات  املتو�سط  واأك��ادمي��ي��ة 

الدبلوما�سية مالطا.



FAT MAN 5
الكلب  بحكاية  ال�سابقة  احللقة  يف  عرفنا   -
لكن  رحلته،  »يف  م��ان  ف��ات   « معه  ا�سطحبه  ال��ذي 
اأمل يكن » فات مان » يعرف جيدًا، وعن كثب، اأنه يف 
ُدّبًا بحريًا..!« فلماذا  مهمة بحرية، �سيالحق فيها 
ا�سطحب معه كلبًا ..!؟ ومن اأين �سيطعمه ..؟! ومن 
الذي �سيدفع اإيجار » البوت » الذي ا�ستاأجره ل�سخ�س 
واحد فقط من اأجل هذه املهمة..!؟ واالأهم من ذلك 
اأين �سينام هذا الكلب ال�سيئ ال�سمعة والرائحة و« 

فات مان »قد ا�ستحوذ على املكان باأكمله ..!!؟
- بعد تفكر م�ستفي�س اهتدى فيه » » فات مان »«، اإىل حل ب�ساأن م�سكلة الكلب هذا 
فت�سبب له يف عجز يف االحتياجات االأ�سا�سية له من ماأكل وم�سرب وملب�س وم�سكن ، كما 
�سبب له م�سكلة كبرة ب�ساأن اإيجار » البوت » الذي ا�ستاأجره لراكب واحد فقط، وماذا 

�سيقول ل�ساحب » البوت » عندما ي�ساأله  عن اإيجار الكلب ..!؟ 
- وقد اهتدى اأخرا اإىل حتويل اخل�سائر اإىل اأرباح وقرر اأن ي�ستثمر هذا الوجود 
ال�سيئ للكلب يف �سبيل العدالة وخدمة  املختطفني احللوين امل�سكينني وتخلي�سهم من 
اأيدي القرا�سنة فيكون الكلب بهذا العمل �سهيدًا يف �سبيل العدالة ومكافحة االإرهاب 
له  وين�سب  واحلرية  الكلمة  و�سهداء  الواجب   �سهداء  من  وي�سبح  ال�سيئني،  واالأوالد 

متثاال يف ميدان التحرير ..
- قرر » فات مان »اأن يجعل من هذا الكلب فدية، وطعمًا لع�سابة منظمة قرا�سنة 
�سعار منظمة  التي حتمل  البال�ستيكية  االأكيا�س  اأحد  �سومال بني �سبيان، فو�سعه يف 
احلروب،  وم�سردي  اجلائعني  الإغاثة  اأق�سد  عفوا  القرا�سنة  الإغاثة  املتحدة  االأمم 
ثم و�سع يف فمهمِ قطعة حلم بال�ستيكية من اأجل اأن يكف عن النباح وال�سراخ والغناء، 
ويلبوا  اأمره  يكت�سفوا  اأن  ال�سواحل  خفر  جنود  من  ويخيفه  الطماأنينة  يحرمه  الذي 
نداءات اال�ستغاثة املتكررة للكلب، ما يجعل من » فات مان »قر�سانا يف نظرهم ويتهمونه  
باختطاف هذا الكلب امل�سكني، وتوؤكد اأي�سا اأن » فات مان »، اأراد اأن يقتله جوعًا وعط�سًا 
وخنقًا و�سهرًا، فكان هذا احلل والعمل الذي فعله » فات مان »بالكلب حاًل مثاليًا ير�سي 
 « اأن  »يعرف  جيدًا  مان  فات  و«  الرهائن،  اإنقاذ  �سبيل  يهون يف  فكله  االأط��راف،  جميع 
احلرب خدعة«، وقد كانت هذه خدعته التي ا�ستخدمها يف �سبيل تخلي�س الرهائن من 
دافع   اأن  موثوقة  م�سادر  من  م�سبقًا  علم  قد  وهو  �سبيان،  بني  �سومال  قرا�سنة  اأيدي 
هوؤالء االأوالد ال�سيئني يف املنظمة يف هذا االختطاف واحلجز للرهائن، هو اجلوع، فبعد 
املتحدة واملنظمات  املتكررة لالأمم  نداءات اال�ستغاثة  الغر قليل من  ال�سيء  اأبدوا  اأن 
يلبي  ومل  كنتاكي،  ومطاعم  الف�سائية،  والقنوات  والعمرة  احلج  و�سركات  الدولية 
هاتفيا  ات�ساال  باإجراء  املنظمة  رئي�س  قام  لالأكل  �سيئًا  يجدوا  مل  كما  اأحد،  ندائهم 
ب�سهامته  واملعروف  ب�«ال�سوت«  ال�سهر  ال�سمعة  ال�سيئ  املجرم  اجلاللة  �ساحب  باأخيه 
منه  طلب  ثم  اخلر،  وفعل  واملعروف،  الواجب  لنداء  دائما  وتلبيته  واإن�سانيته،  ونبله 
لل�سفريات  الكرميي  �سركة  املال، على  مبلغًا من  له  يبعث  اأن   ال�سمعة  ال�سيئ  القر�سان 
وال�سياحة، اأو على ح�سابهم يف بنك اليمن الدويل لالإن�ساء والتخريب عفوا والتعمر 
واإغاثة االأوالد القرا�سنة، تعاونًا ن�ست عليه بروتوكوالت اتفاقيات القر�سنة الدولية 
املنعقدة يف » مقدي�سو » عام 1990م ، بح�سور زعامات الكارتيالت والقرا�سنة العامليني، 
باحلياة،  علمًا  واأك��رث  �سبيان  بني  �سومايل  من  حكمة  اأكرث  ال�سوت،كان  املجرم  لكن 
فاقرتح على القر�سان ال�سيئ ال�سمعة والرائحة والتخطيط، نظرًا الأنه اأكرث عمقًا يف 
 «  : بنظام  اأق�سد  امل�سبق عفوًا  الدفع  بنظام  امل�ستقبلي، ويعمل  والبعد  والفكر  الروؤية 
ال تعطني يف كل يوم �سمكة فياأكلها �ساحبي ، عفوًا اأق�سد ال تعطني يف كل يوم �سمكة 
ولكن علمني كيف ا�سطاد« ، وكذلك حكمته املعروفة :« اأعطني حاًل، اأو اأعطني فر�سة، 
�ساملة غامنة، وال تعطني  البنك  اإىل  اأموايل  اأعطني خربًا جمياًل يب�سرين بو�سول  اأو 

وجبة ع�ساء ..!!« . 
اأقوال  من  الكثر  يحفظ   « ال�سوت   « ال�سمعة  ال�سيئ  املجرم  اأن  نن�سى  ال  وكذلك   -
امل�سيح واأ�سعيا ومو�سى وبوذا وفرعون وكل االأنبياء وحكماء ال�سني ال�سعبية ، خ�سو�سًا 
حني يدافع عن نف�سه عن التهم املن�سوبة اإليه وال�سائعات التي تروج عنه، اأمام زوجته 
ال  والذين  البقالة  و�ساحب  احل��ارة  عاقل  واأم��ام   ، وجرانه  حارته  واأوالد  وعمته، 
يعرفونه جميعًا اإال بال�سوت فقط،  وهو يدافع وي�ستميت يف دفاعه عن نف�سه اأمام هوؤالء 
جميعًا من �سائعات زمالئه املجرمني، يف االأ�سواق ال�سوداء، عن عمله الرديء الذي ال 
ي�ستحق عليه اأن يكون وال حتى مبتدئًا يف عامل اجلرمية، كما يوؤكدون وي�سيعون باأنه ال 
ي�ستحق اأي�سًا لقبه هذا » ال�سوت«، وال ي�ستحق اأن يكون زعيم الكارتيل الذي يتزعمه، 
اأفراد الكارتيل الذي يتزعمه عما جاء يف كتب املجرمني  اأي�سا ما يردده  وال ي�ستحق 
املقد�سة عن اأنه » املجرم املنتظر« الذي �سيخل�س االأوالد ال�سيئني من الفقر والبطالة يف 
العامل كله، ويجعلهم من اأهل الرتف والنعيم بحلول عام 2020م، وردًا على هذا جميعه 
ع�سامي  اأنه  موؤكدا  االإجنيل  يف  ال�سالم  عليه  امل�سيح  قول  دائمًا  ال�سوت  املجرم  يردد 
ويكره الو�ساطات وبنى نف�سه من ال�سفر ولي�س مدينا بوجوده الأحد وال حتى لنف�سه 
اأو زوجته التي ال تعرف من يكون، وفقط » ال�سوت« ل�سدة عبقريته، وخطورته، ويقول 
دائمًا موؤكدًا ذلك : » �ساعدهم يا اهلل اأولئك الذين ي�ساعدون اأنف�سهم ..«، والأن املجرم 
ال�سوت يدرك ذلك جميعه والأن تلك مبادئه، مل يرد اأن يك�سف �سديقه زعيم منظمة 
القرا�سنة يف طلبه، ولكنه اأراد اأن يعلمه در�سا يف االعتماد على النف�س، وعدم التذمر 
ولوم االآخرين، ولذلك  فقد اأ�سار اإليه باختطاف الرهائن، وفعاًلَ عرف »فات مان« كل 
ال�سمعة  ال�سيئ  بكلبه  ف�سحى  ال�سوت،  املجرم  قبل  من  اقرتاحه  ومت  دبر  الذي  هذا، 
الذي كاد اأن يت�سبب يف هالكه جوعًا، وكان موقفًا �ساديل اأند ديفيكلت و« » فات مان »« 
يجرد كلبه من ثياب النوم ، ويجري له عمليه جراحية » take a way » تعيد ت�سكيلة 
وجهه في�سبح فجاأة وب�سرعة ويتحول وقبل اأن يرتد طريف اإىل عنزة حلوة م�سكينة، 
ال اأب لها وال اأم، وال �سديق اأو قريب، ثم األقى بها  يف الكي�س الدعائي الذي يحمل �سعار 
االأمم املتحدة، وناوله القرا�سنة اجلائعني بعد اأن تعهدوا له بت�سليم الرهائن بعد اأن 
ي�سلمهم العنزة امل�سكينة كفدية ال ترد، فكانت عملية » فات مان »التي اأجراها للكلب 
امل�سكني و«النيو لوك« اجلديد له، وكذلك اجلوع الذي ي�سعر به القرا�سنة كفيال باأن 
يقنعهم باأنها عنزة و�سمينة ولذيذة وحلوة وم�سكينة وموظفة اأي�سًا وتقب�س راتبًا من 
احلكومة، وكم كانت فرحة القرا�سنة بها، والأجل ذلك مل يتاأخروا لثانية واحدة يف 
اأن  » فات مان »عليه، بعد  الذي عاهدوا  العهد  اأو حتى فكروا يف نكث  الرهائن  ت�سليم 
يعطيهم العنزة، ومل تنقلب كلمتهم فما اأ�سرفهم من قرا�سنة، لكن من اأين الأمثال هوؤالء 
نباًل كهذا اأو �سرفًا يف العهد والكلمة لوال دماء بني �سبيان التي جتري يف عروقهم ...!؟ 

�سبحان اهلل !! 
خفر  ق��وات  قبل  من  عليه  القب�س  اإلقاء  »ويتم  مان  فات   « مهمة  تنتهي  وهكذا   -
ال�سواحل بعدما وجدوا بقاربه كي�سًا من احل�سي�س االأفغاين الفاخر، فمن اأين جاء هذا 
احل�سي�س وهل حقًا كان » فات مان » يعمل يف تهريب احل�سي�س واملخدرات اأم اأن هناك 
مكيدة دبرت له ...!؟ واالأهم من كل ذلك هو كيف �سيخرج » فات مان » من هذه الورطة 

ومن �سيخرجه منها ...!؟
ذلك ما �سنعرفه يف احللقة القادمة من  » فات مان » ..
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- للجوا�سي�س دائمًا قارورة �ُسم �سغرة يحتفظون 
�سكل  يف  بها  يحتفظ  من  فمنهم  ع��ّدة  باأ�سكال  بها 
القالدة،  وا�سطة  يف  بها  يحتفظ  من  ومنهم  خامت، 
ومنهم من يحتفظ بها يف جيبه، ومنهم من يحتفظ 
غ�سًة  فتكون  عا�سقًا  كان  اإذا  خ�سو�سًا  قلبه،  يف  بها 
الباد ميموري،  النوع  اإذا كانت من  تذبحه خ�سو�سًا 
اأن  دائمًا  رئته وقد تعود  بها يف  ومنهم من يحتفظ 
ذهب،  واأينما  حل  اأينما  يرافقه  منه  ج��زًء  تكون 
هذه  ال�سم  قارورة  هي  ما  يل  ويعنُّ  ت�ساءلت  ولطاملا 
التي يحتفظ بها الفا�سدون والظلمة يف هذه الدنيا، 
�سيلعبون  التي  االأخرة  الورقة  �ستكون  اأنها  مبعنى 
بها ويراهنون عليها يف تخفيف وطاأة ما ينتظرهم 
حقًا  هل  ولكن  ؟!  لل�سفقة  ومثر  �سيء  م�سر  من 

كفيلة  ال�سم  وقارورة  االأخرة  الورقة  هذه  �ستكون 
العذاب  ذل��ك  عليهم  وتهون  وخال�سهم  باإنقاذهم 
حني  اجلوا�سي�س  احلقراء  اإليه  يتعر�س  قد  الذي 
بها  وامل��وت  ال�سم  ق��ارورة  فتكون  اأم��ره��م،  ُيكُت�سف 
واليا�سمني  بالورود  ت�سج  حديقة  يف  نزهة  مبثابة 
ب�سحبة احل�سناوات خ�سو�سًا يف احلاالت الطارئة؟ 
دائمًا،  ط���وارئ  كلها  حياتك  كانت  اإذا  ولكن   -
– فهل عليك  – على �سبيل املثال  رمبا، الأنك عا�سق 
احلدائق  يف  النزهة  بهذه  وتقوم  دائمًا  مت��وت  اأن 
اأو  جميلة  بها  متر  طارئة  حلظة  كل  مع  والب�ساتني 
هو  والع�سق  فاحلب  كذلك  االأمر  كان  واإذا  ؟!  �سيئة 
اخلطرة  اال�ستخباراتية  ال�سيا�سية  املمار�سات  نوع 
يف  تت�سبب   ق��د  ال��ت��ي  اأي�����س��ًا  وال�سرية  وامل��ح��رم��ة 

هالكك، وبهذه احل�سبة ي�سر الع�سق واحلب خروجًا 

 « اأن  قائل  قال  ولو  ود�ساترها،  الدولة  قانون  على 

القوانني مل ُت�سن اإال لكي تخرتق » و اأن » اأحب �سيٍء 

اأي   – فقط  يتم  هذا  فاإن   ،« ما  ُحرمِ ما  االإن�سان  اإىل 

ال  بحتة  اإن�سانية  ح��االت  – يف  للقانون  االخ��رتاق 

ميزهم  راقي  و�سعور  بح�س  متتعوا  من  �سوى  يعرفها 

اهلل  وخ�سهم  بهمِ دونًا عن �سواهم وعليه فال ينبغي 

ومع  متلذذين  هالكهم  يف  وجدناهم  اإن  ن�ستغرب  اأن 

اأذهانهم تنبيهًا  اأجرا�سها يف  ُتقرع  كل حالة طارئة 

واالنتحار  ال�سم  قارورة  �ُسرب  ُيلزمهم  ما  وحتذيرًا 

دائمًا  وب�سرعة وقبل اأن يرتد طريف  .... !! 

يكتبها / هايل علي املذابي

و�ضاخة بال حدود

- حت���ت ���س��ع��ار: »����س���رك���اء يف 
الو�ساخة �سركاء يف االأرباح نظمت 
موؤمترًا  حدود  بال  و�سخني  �سبكة 
خ��ا���س��ًا ب����االأوالد امل��ح��روم��ني من 
واإعطائهم  لتو�سيخهم  الو�ساخة 
الو�ساخة  من  اخلا�سة  حقوقهم 
يف  ال�سيئني  �سبكة  ب�سرت  وق��د 
بالو�ساخة  ال�����س��ي��ئ   م��وؤمت��ره��ا 

الدائمة والقادمة  ...

ح�ار على اله�اء
اأهاًل يا حلوين

- نقدم لكم طبق اليوم عفوا اأق�سد » حوار مع �س.............يخ » وعلى الهواء مبا�سرة : 
- �سيخنا العزيز : هل يجوز تقدمي اأحد االأبناء قربانًا لل�سيخ كما كان البابليني  يقدمون العجول واالأثوار 

قربانًا لالآلهة من اأجل اأن متنع عنها طنني الذباب واإزعاجه ؟ 
- يف احلقيقة كل �سيء يهون من اأجل ال�سيخ وحب ال�سيخ ور�ساء ال�سيخ ..

- طيب : �سيخ ما هو حكم امل�ستبه به وهل تقام احلدود على ال�سبهات ؟ 
- نعم 

- لكن األي�س الدين اال�سالمي ولي�س دين �ساحب البقالة ، دين رحمة ، واألي�س النبي عليه ال�سالة وال�سالم 
قال :« ادرءوا احلدود بال�سبهات » ؟

- وكذلك تلك املراأة التي اأتت النبي عليه ال�سالة وال�سالم وقد ورد ذكرها يف �سورة النور وقد اأعلنت له عن 
؟ فذهبت وعادت بعد اأن  توبتها واأنها قد زنت ؟ فقال : لها حماواًل درء احلد عنها ، اإذهبي حتى ت�سعي حملكمِ
و�سعت فقال : اإذهبي حتى الفطام ، فذهبت ثم عادت وبيد ال�سبي ك�سرة خبز ؟ وبعد اإحلاح مل يجد عليه 

ال�سالة وال�سالم ُبدًا من تنفيذ احلد ؟ثم قال : لقد تابت توبة لو ق�سمت على جميع من يف االأر�س لكفتهم ؟ 
- ولكن ما يحدث االآن هو اأن ال�سيئني يا �سيخ يقيمون احلدود بال�سبهات وبدون حماكم وبدون �سدور اأحكام 
وبدون البدون ، ويت�سرفون وكاأنهم من خلق اخللق و�سارت عقوباتهم التي يحكمون بها على امل�ستبه بهم اأبدية 
مثل عقاب �سيزيف يف االأ�ساطر الذي عاقبوه باأن يقلب حجار اإىل االأبد عفوًا اأق�سد يدحرج حجر من اعلى 
اجلبل اإىل اأ�سفله ثم يحملها على ظهره اإىل اأعلى اجلبل وهكذا ، ومثله برومثيو�س ومثله نر�سي�س الذي نبذ 
احلورية اإيكو النها ال ت�ستطيع �سوى اأن تردد �سدى كلماته فا�ستكته اإىل االآلهة نيم�سي�س والتي عاقبته باأن 
جعلته ينظر اإىل نف�سهمِ يف مراآة وعندما تعب ا�سطجع فنبتت زهرة الرنج�س يف ذلك املكان ف�سار اأ�سمه م�سطلحًا 

يف علم النف�س نار�سيزيزم يعني : �سذوذًا جن�سيًا يع�سق فيه االإن�سان ذاته ..
- �سكرا يا �سيخ على هذه اللحظات اجلميلة جدًا ونرتككم اعزائي امل�ساهدين ال�سيئني يف حال �سبيلكم ونعود 

بعد الفا�سل 

حلظة طارئة 



نكت م�ضرية
ماأذون م�س القي �سغالنة طلق مراته 

اثنني بلديتنا هاجموا النا�س ايل بتطلع عليهم نكت 
وطلبوا من اأي �سخ�س بحراوي يعملهم اأختبار لذكائهم 

فدخل بلديتنا
االأول و�ساأله البحراوي:حاجه بنلب�سها لونها اأ�سود 

وليها رباط
فجاوب بلديتنا :جزمه طبعاآ

تفكرنا  نغر  هتخلينا  عليه:�سكلك  البحراوي  فرد 
نادي على زميلك اأيل بره

وقال  زميله  ودان  يف  هم�س  خ���ارج  وه��و  بلديتنا 
له:هي�ساألك عن اجلزمه

�ساأل البحراوي الثاين حاجه لونها اأ�سود بتتاأيل يف 
الزيت وبتتاكل اأه هيه؟

رد بلديتنا :برباط يا بيه!!!
قاله البحراوي:الأ

رد بلديتنا : تبجى بلغه يا بيه 

واحد  بع�س  ق��دام  حم��الت  فاحتني  بلديتنا  اتنني 
كتب  التانى  ماتريد  كل  جتد  عندنا  املحل  على  كتب 

عندنا ال جتد كل ماتريد . 

�سواق تاك�سي قعدت جنبه بنت حلوة قوي قاللها : 
تعريف ت�سوقي؟

قالتله : الأ
قالها : اأنا ت�سوقي . 

اكل  ن��ازل  النهار  و  الليل  طول  بلديتنا  واح��د  مرة 
قام  ماي�سمي  غر  من  ياكل  ع�سا  غدا  فطار  بطفا�سة 

ال�سيطان طلع قاله ابو�س رجللك �سمي . 
له  ،الدكتور بيقول  الدكتور  راح يك�سف عند  واحد 

عندك ايه قال له عندي معزة وجوز عيال . 

واحد قال البوه بابا عاوز اكمل درا�ستى برة قال و 
ب�س خد  ،قول المك تفر�سك فى احلو�س  امل�سكلة  ايه 

بالك لتربد

مرة اتنني اغبية كانوا ما�سيني طلع عليهم ا�سد راح 
واحد رمى عليه طوبة و قعد يجرى و ب�س وراه لقى 
هو  ليه  واجرى  قاله  ؟  ليه  بيجري�س  ما  واقف  زميله 

انا اللى �سربته

اللى  ايه  بي�سالها  ال�سغر  ابنها  حامل  واحدة  مرة 
حبيبى  يا  اخ��وك  ده   : قالتله  ماما  يا  ده  بطنك  فى 
.....تانى يوم فى املدر�سة املدر�س �ساله : انت عندك 

اخوات ؟ قاله : كان عندى واحد ب�س ماما اكلته 

ممكن  هو   : له  بيقول  اال�ستاذ  بي�سال  تلميذ  مرة 
ال   : له  قاله  ؟  معملها�س  حاجة  على  االن�سان  يعاقب 
طبعا ، ففرح التلميذ اوى و قاله له خال�س انا معملت�س 

الواجب

توام بيقول الخوه التوام و هو مترنفزا : انت كنت 
فني ياعم امك حمتنى مرتني

فى  كتر  بيب�س  و  البيت  فى  قاعد  و  متجوز  واحد 
عقد الزواج ، مراته قالت له: »بتب�س فى عقد الزواج 
املاذون  حياتى  يا  عارف  م�س   « قالها  ؟  حبيبى  يا  ليه 

كتب تاريخ انتهاء العقد فني

 !!! ن�سر فى اعالنات مبوبة : مطلوب زوجة  واحد 
تاخد   : الرد  نف�س  فيهم  جواب   100 جاله  يوم  تانى 

بتاعتى

بي�سال  اال�ستاذ  املدر�سة  على  متاخرين  اتنني  مرة 
جنية   5 فيه  كانت  قاله  اخ��رك  اللى  ايه  انت  االول 

�سيعة منى و بدور عليها فم�سك التانى و قاله وانت ايه 
اللى اخرك قال ا�سل انا اللى كنت داي�س عليها

نكت مينيه
 

بق�سم  اللتحق  اجلي�س  دخ��ل  اح��ول  واح��د  م��رة 
ال�سرب ال�سوائي خطاب اليمن

واحد م�سكته الكهربه قال مت�سيبي وانا �سيب �سهاب 
اليمن

مره واحد بخيل طاحت عليه ع�سره ريال من الطا 
بق ال�سابع نزل يبحث عنها مل يجدها ملاذا؟ .. الانه 

و�سل قبلها ههههه ع�سام

يحاول  الطالب  راأى  عندما  للطالب  املراقب  قال 
بكل  الطالب  له  ....قال  منا  فلي�س  غ�سنا  :من  الغ�س 
عارف  همًا  م��ات  النا�س  راق��ب  من   : اأع�ساب  ب��رودة 

اليمن

اثنني بلدياتي م�سلحني م�سكو واحد قالوا له انته 
معانا واال مع التانيني ،قال انا معاكم .... قالوله طب 

احنا التانيني بقه يو�سف اليمن

امراه غرقت فى املاء فمد رجل يده لينقذها وقال 
�سمية  ابى  من  يدى  اطلب  :ال  قالت  يدك  اعطني   :

اليمن

واحد احول ح�س بالربد وهو نامي قام غطى ايل 
جنبه املخاليف اليمن

التى  �ساف عربت �ساحبة  ال�سارع  ما�سى فى  واحد 
عرفت  ت�سدق  وقلة  لعندة  فراخح  احلمار  يجرها 
حمارك ومعرفتك�س رد علية �سىء طبيعى ان احلمر 

تعرف بع�سيها حامد اليمن

�ساحبه  ج��ال��ه  ال�����س��ارع  يف  ي��رك�����س  حم�س�س  يف 
واهلل  ال   : ق��ال  املح�س�س  او�سلك   : ق��ال  بال�سياره 

م�ستعجل احليدري اليمن

مدر�س لغة عربية قال للتلميذ اكتب على ال�سبورة 
ذهب املطرب ه�سام النجاتى اىل احلفلة يوم الثالثاء 
يامعلم  وقال  الثالثاء  كلمة  اىل  و�سل  التلميذ  كتب 
�سوية  املدر�س  �سرح  الف  على  وال  نربة  على  الهمزة 

وقال اقولك خليها اخلمي�س اح�سن 

رد  ا�سنان  عندك  فيه  جدة  ي�سئل  راح  طفل  فيه 
عليه ال فقال له خذ هذه التفاحه خليها امانة عندك 

احمد اليمن
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هج�م على مقر للمخابرات بريف دم�ضق

ل بهم اأطباوؤهمط�اقم طبية  املر�ضى مب�ضت�ضفيات حم�س ُينكِّ
مت�رطة يف تعذيب جرحى الحتجاجات والأمم املتحدة تتدخل

بر�سا�س  اليوم  �سقطا  قتيلني  اإن  �سوريون  نا�سطون  قال 
االأمن ال�سوري يف درعا وريف حلب ، ومن جهته قال اجلي�س 
ال�سوري احلر اإنه هاجم مقرا للمخابرات يف مدينة حر�ستا 
بريف دم�سق ، فيما اندلعت ا�ستباكات بني اجلي�س ال�سوري 
ياأتي هذا بعد  البالد.    واجلي�س احلر يف عدة مناطق من 
مقتل �ستني �سخ�سا اأم�س بر�سا�س االأمن ال�سوري، معظمهم 
للثورة  العامة  الهيئة  وفق  دم�سق  وريف  وحماة  حم�س  يف 
اإنها  قالوا  االإنرتنت  على  �سورا  نا�سطون  وبث  ال�سورية.   
تظهر جانبا من الهجوم الذي جرى ليال، يف عملية م�سرتكة 

لعنا�سر اجلي�س احلر بكل من دم�سق وريفها. 
باأن  االإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  اأف��اد  جهته،  ومن 
مبنى املخابرات اجلوية يف حر�ستا )ع�سرة كلم �سمال �سرق 
اإطالق  تبعها  جي  بي  اآر  قذائف  بثالث  ا�ستهدف  دم�سق( 
ر�سا�س كثيف. و�سبق اأن تعر�ست مقار املخابرات ال�سورية 
اجلي�س  اإىل  ينتمون  من�سقون  جنود  �سنها  متكررة  لهجمات 

احلر، وفق نا�سطني.
على  هجماته  كثف  احلر  اجلي�س  اأن  النا�سطون  واأ�ساف 
اأهداف موالية لنظام الرئي�س ب�سار االأ�سد يف جنوب �سوريا 
و�سمالها و�سرقها يف االأيام القليلة املا�سية لتخفيف ال�سغط 

عن مدينة حم�س املحا�سرة.
اجلي�س  اإن  درع��ا  م��ن  ل��روي��رتز  النا�سطني  اأح��د  وق��ال 
يف  وحت�سينات  تفتي�س  نقاط  ع��دة  هاجم  احل��ر  ال�سوري 
ال�سوارع يف وقت واحد، واإن الدبابات ترد باإطالق قذائف 
م�سادة للطائرات على االأحياء ال�سكنية، كما يقوم قنا�سو 

اجلي�س باإطالق النار على اأي �سيء يتحرك.
ا�ستباكات وم�ساعدات

ويف ال�سياق، اأكد نا�سطون اأن قتاال عنيفا اندلع بني قوات 
اأن  واأ�سافوا  درع��ا،  يف  احلر  واجلي�س  اجلي�س  من  مدرعة 
قوات االأمن اقتحمت منطقة يربود يف ريف دم�سق باأرتال 

من الدبابات، واأن انفجارات دّوت يف اأنحاء متفرقة منها.
اإدلب ودرعا  واأ�سار نا�سطون اإىل تعُر�س مناطق عدة يف 
وحتدثوا  واعتقال.  دهم  حلمالت  دم�سق  يف  القابون  وحي 

عن ا�ستباكات بني اجلي�س ال�سوري واجلي�س احلر يف حميط 
جوبر بدم�سق وحي اجلورة بدير الزور.

كما ذكر نا�سطون اأن االأمن ال�سوري ي�سن حملة اعتقاالت 
يقومون  اأنهم  واأ�سافوا  بحم�س،  عمرو  بابا  حي  يف  وا�سعة 
بحرائق مفتعلة يف هذا احلي للتغطية على »اجلرائم« التي 

تقوم بها هذه القوات يف احلي.
لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  متكنت  االأث��ن��اء،  ه��ذه  ويف 
االأحمر من تو�سيل امل�ساعدات للفارين من حي بابا عمرو، 
اأنباء عن  الثالث من دخول احلي، و�سط  لليوم  لكنها منعت 

اأعمال انتقامية دامية تقوم بها القوات احلكومية.
واأغطية  طعاما  �سلمت  اإن��ه��ا  الدولية  اللجنة  وق��ال��ت 
واأدوية لقرية تبعد ثالثة كيلومرتات من حم�س، حيث جلاأ 

عدد من االأ�سخا�س.
وتزايد القلق على املدنيني الذين تقطعت بهم ال�سبل يف 
حي بابا عمرو يف طق�س متجمد ونق�س يف الطعام والوقود 
ال�سليب  منع  حتاول  احلكومة  اإن  ن�سطاء  وقال  واالأدوي��ة، 
ويقتل  يتعقب  الذي  اجلي�س  »مذابح«  م�ساهدة  من  االأحمر 

من بقي من مقاتلي املعار�سة.
الرواية الر�سمية

الر�سمية  ال�سورية  االأنباء  وكالة  ذك��رت  املقابل،  ويف 
اإزالة خملفات  )�سانا( اأن االأجهزة املعنية يف حم�س بداأت 
واآثار اخلراب والدمار التي اأحلقتها »املجموعات االإرهابية 
االإن�ساءات  حيْي  يف  والعامة  اخلا�سة  باملمتلكات  امل�سلحة« 

وبابا عمرو.
بتاأمني  اأي�����س��ا  ت��ق��وم  املعنية  االأج��ه��زة  اأن  واأ���س��اف��ت 
احتياجات املواطنني كافة بعد اإعادة االأمن والهدوء اإليها 

من قبل اجلهات املخت�سة.
يف  بداأت  واالإ�سالح  ال�سيانة  فرق  باأن  الوكالة  واأف��ادت 
التي  اخلدمية  واملرافق  املوؤ�س�سات  وترميم  تاأهيل  اإع��ادة 
طالتها »جرائم االإرهابيني«، كما عملت ور�س النظافة على 
اأقامها  تنظيف الطرقات واإزالة احلواجز  واملتاري�س التي 

»االإرهابيون« يف ال�سوارع.

املجموعات  وخمابئ  »اأوك���ار  �سبط  مت  اأن��ه  واأو�سحت 
بالقتل  خاللها-  -م��ن  ع��اث��ت  ال��ت��ي  امل�سلحة  االإره��اب��ي��ة 
منازل  بينها  ومن  قاطنيه،  وروعت  فيه،  والدمار  واخلراب 
ا�ستخدمت كم�ستودعات لتخزين  االأ�سلحة، ومطابخ ل�سنع 
العبوات النا�سفة، ومتاري�س الإطالق الر�سا�س على املدنيني 
كانت  ميداين  م�ست�سفى  �سبط  مت  كما  اجلي�س،  وعنا�سر 

ت�ستخدمه املجموعات االإرهابية امل�سلحة«.
ل�سوؤون  العليا  املتحدة  لبنان، ذكرت مفو�سية االأمم  ويف 
واأو�سح  لبنان،  اإىل  ف��روا  �سوري  األفي  نحو  اأن  الالجئني 
اجلي�س  نفذه  الذي  العنيف  الق�سف  اأن  اجلزيرة  مرا�سل 
من  الفرار  على  ال�سوريني  من  العدد  ه��ذا  اأج��رب  ال�سوري 

بلداتهم.

كانت  اإنه  �سليمان  دانا  املفو�سية  با�سم  املتحدثة  وقالت 
تدفق  لكن   2011 اأبريل/ني�سان  يف  م�سابهة  اأع��داد  هناك 
الالجئني اجلدد ا�ستقر منذ ذلك احلني. واأ�سافت للجزيرة 
اأن لبنان ي�سهل دخول الالجئني ال�سوريني اإىل اأرا�سيه هربا 

من عمليات اجلي�س ال�سوري.
من  جمموعة  اأم�����س  اجلي�س  اأوق���ف  اأي�����س��ا،  لبنان  ويف 
اللبنانية.  االأرا���س��ي  دخولهم  بعد  ال�سوريني  امل�سلحني 
وقالت الوكالة الوطنية لالإعالم اإن اجلي�س اللبناين اأوقف 
االأرا�سي  دخولهم  بعد  ال�سوريني  امل�سلحني  من  جمموعة 
وادي  يف  �سوريا  مع  احلدودية  القاع  منطقة  من  اللبنانية 
وكمية  �سيارة  �سبط  مت  اأن��ه  م�سيفة  لبنان،  �سرق  البقاع 

كبرة من االأ�سلحة.

م�ست�سفى  يف  العاملني  اأح���د  م  ق���دَّ
ال�سورية  حم�س  مبدينة  ع�سكري 
الطاقم  اأن  تظهر  م��روع��ة  ل��ق��ط��ات 
املر�سى  يعذب  امل�ست�سفى  يف  الطبي 

بدال من العناية بهم.
وتو�سح �سور الفيديو، املاأخوذة من 
بحم�س،  الع�سكري  امل�ست�سفى  داخ��ل 
مع�سوبي  امل�����س��اب��ني  ال��رج��ال  بع�س 
وعلى  باأ�سرتهم،  ومربوطني  العينني 
ال�سديد،  ال�����س��رب  اآث���ار  اأج�����س��اده��م 
حيث مت تعذيبهم ب�سياط من املطاط 

والكابالت الكهربائية.
احلكومة  م��ن  اأوام����ر  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
اجلرحى  ك��ل  على  يجب  ال�����س��وري��ة، 
االحتجاجات  خ��الل  اأ�سيبوا  الذين 
امل�ست�سفى  يف  يتعاجلوا  اأن  حم�س  يف 
حتالف  يف  املوظفون  حيث  الع�سكري، 

مع ال�سرطة ال�سرية.
املطاط  �سوط من  م�سينة  ممار�سات 
ر  م�سوِّ واأف��اد  الكهربائية  والكابالت 
الفيديو، وهو موظف بامل�ست�سفى رف�س 
الك�سف عن ا�سمه، اأنه حاول مرات عدة 
امل�سينة«  ب�«املمار�سات  و�سفه  ما  وقف 
التي كانت حتدث يف امل�ست�سفى، واأو�سح 
ومل  الو�سع،  من  م�سمئزا  ان�سحب  اأنه 

يعد من بعدها اإىل عمله.
املعتقلني  راأي������ت  »ل���ق���د  وق������ال: 
ال�سعق  بوا�سطة  للتعذيب  يتعر�سون 
بالع�سي  وال�سرب  واجللد  بالكهرباء 
تلوى  كانت  وبع�سهم  االأرج���ل،  وك�سر 
وراأيتهم  �سيقانه،  تنك�سر  حتى  قدمه 
وي�سربونها  املعتقلني  بروؤو�س  مي�سكون 
تكبيل  اإىل  باالإ�سافة  اجل��دران،  على 
من  وحرمانهم  االأ���س��رة  اإىل  املر�سى 

املياه«.

التي  اأنه �سهد �سوء املعاملة  واأو�سح 
اجلراحني  قبل  من  املر�سى  يتلقاها 

املدنيني والع�سكريني يف امل�ست�سفى.
كان  االأح��ي��ان  بع�س  يف  اأن��ه  وب��نيَّ 
تعر�سهم  حال  املر�سى،  �سراخ  ي�سمع 
االإ�سعاف  ق�سم  وكان  وال�سرب،  للركل 
ال�سينية  االأ�سعة  وق�سم  بامل�ست�سفى 
ووح�����دة ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة اأم��اك��ن 

لالعتداء والتعذيب.
و�سف  مينعون  االأطباء  اأن  واأو�سح 
م�سادات حيوية للمر�سى، مما اأدى لبرت 

اأطرافهم ب�سبب حدوث الغرغرينا.
اأمني  وق��ال  املتحدة  االأمم  موقف 
اإنه  م��ون  كي  ب��ان  املتحدة  االأمم  ع��ام 
كان يتلقى تقارير مروعة عن االإعدام 
بدون حماكمة واالعتقاالت التع�سفية 

والتعذيب من حم�س.
املتحدة  االمم  مفو�س  اأن  ُي��ذك��ر 
االأمن  جمل�س  اأو�سى  االإن�سان  حلقوق 
اأن يحال النظام ال�سوري اإىل املحكمة 
اجلنائية الدولية، ا�ستنادا اإىل االأدلة 
التي ت�سكل جرائم �سد االإن�سانية، مبا 

يف ذلك اأعمال التعذيب.
وقالت موؤلفة تقرير منظمة العفو 
والتعذيب  املعاملة  �سوء  عن  الدولية 
نا�سر:  �سيلينا  ال�����س��وري  اجلي�س  يف 
لدينا  تتوفر  التي  االأوىل  املرة  »هذه 
اأدلة فيديو الإثبات هذه االدعاءات«، 
وفقا ل�سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية 

اليوم االثنني.
مروع،  اجلديد  »الدليل  واأ�سافت: 
اأماكن  امل�ست�سفيات  تكون  اأن  وينبغي 

اآمنة لكل من يحتاج اإىل عناية طبية 
اأن النا�س امل�سابني  وعالج، ولكن يبدو 
يف �سوريا لي�س لديهم مكان اآمن للذهاب 

اإليه«.
م�سور  ���س��رح  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
ق�سى  وال���ذي  م���اين،  ي��دع��ى  �سحفي 
معظم �سهري يناير وفرباير يف مدينة 
عمره  �سبيا  »التقيت  قائال:  حم�س 
ناري  بعيار  اأ�سيب  قد  ك��ان  عاما   15
يل  واأو�سح  قنا�س،  بر�سا�س  �ساقه  يف 
ابنه  جلب  من  خائفا  ك��ان  اأن��ه  وال��ده 
وجود  من  الرغم  على  امل�ست�سفى  اإىل 
طلب  وقرر  �ساقه،  لفقدان  كبر  خطر 

ممر�سة لعالج ابنه يف بيته«.

 �ضحب قطر الب�ضاط من م�ضر ميزة ل�«اإ�ضرائيل«
 

بحالة  تفاوؤلها  عن  »االإ�سرائيلية«  بو�ست«  »جروزاليم  �سحيفة  اأعربت 
ال�سعف التي يعي�سها العامل العربي حاليا، حيث جلبت اأنباء ممتازة الإ�سرائيل، 
الأنه يف ظل ان�سغال الزعامات القدمية للعامل العربي يف �سوؤونها الداخلية دفع 
»قطر«  وهي  ال�سيا�سية،  للعبة  جديدة  بعنا�سر  املنطقة  يف  ن�ساأ  الذي  الفراغ 
خا�سة  »الإ�سرائيل«،  كبرة  ميزة  تقدمها  يعترب  التي  اخلليجية  االإم��ارة  تلك 
واأنها ت�سلب الب�ساط من حتت اأقدام امل�سريني ح�سبما اوردت �سحيفة )الوفد( 

امل�سرية.
العامل  ف�سعف  حاليا  ممتازة  اأنباء  عن  احلديث  ي��دور  ال�سحيفة  وقالت 
العربي وان�سغال الزعامات القدمية للعامل العربي يف �سئونها الداخلية فاحلكم 
ال�سعودي يركز على وقف التاآمر ال�سيعي االإيراين �سده، وم�سر يف فو�سى تامة، 
عظمى،  قوة  ت�سبح  ب��اأن  معنية  غر  قطر،  مثل  دول��ة  االأم��ام  اإىل  يدفع  وه��ذا 
 « »اإ�سرائيلي  ر�سمي  االإمارة عمل وفد دبلوما�سي  نزاع مبا�سر معنا، يف  لها  لي�س 
حتى عملية »الر�سا�س امل�سبوب« على قطاع غزة بداية 2009،فالهدف املعلن 
 – االإي��راين  التو�سع  ووقف  االأ�سد  ب�سار  الرئي�س  – �سقوط  العربية  للجامعة 

وهي اأهداف مماثله متاما مع االأهداف ال�سيا�سية »الإ�سرائيل«.
وتابعت اإن الن�ساط القطري ال ينح�سر فقط يف اجلبهة ال�سورية، فويل العهد 
القطري هو الذي اأر�سل ملرافقة خالد م�سعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س اإىل 
لقاء راأب ال�سدع مع امللك االأردين، واأمر قطر، حمد بن خليفة ال ثاين، كان هو 
الذي ا�ست�ساف قمة امل�ساحلة التاريخية بني اأبو مازن وخالد م�سعل، هكذا فانه 
اإىل  انتقل  الفل�سطينية  الف�سائل  الو�ساطة بني  مل�سر يف  التاريخي  الدور  حتى 

اأيدي االإمارة اخلليجية ال�سغرة.
امل�سالح  بتالقي  يعرتفون  ال  قد  احلاليني  العرب  الزعماء  اإن  واأو�سحت 
اإيران  �سوريا  م�سرتكون:  اأعداء  ولنا  لهم  ولكن  �سراحة،  معهم  »االإ�سرائيلية« 
العامل  اأعمال  جدول  عن  الفل�سطينية  امل�ساألة  اأزيحت  وعندما  اهلل،  وحزب 
اأن  العربي وخريطة امل�سالح احلقيقية تب�سط على االأر�س، ميكن »الإ�سرائيل« 
ت�سرع يف حوار مبا�سر مع دول اخلليج، �سلوك حكيم ولكن حازم وخلق عالقات 
التحالفات  ميزان  االأ�سا�س  من  يغر  اأن  ميكن  املعتدلة،  القيادات  مع  �سحيحة 
القد�س  يف  باأنهم  ناأمل  اأن  علينا  القادمة،  العقود  يف  الإ�سرائيل  والتهديدات 

يفهمون هذا.



يكتب �سميح القا�سم �سرته بروح دعابة وتهّكم 
�سرة  »لي�ست  ممتعة.  حكايته  جعل  ي��وّد  حّكاء 
الذاكرة،  من  �سور  لرتميم  حماولة  هي  ذات��ي��ة، 
ال�ساعر  يقول  واالأ�سود«.  باالأبي�س  قدمية،  �سور 
الفل�سطيني يف مطلع كتابه ومي�سي يف عر�س �سور 
حياته،  كما  �سرته  يف  ال�سرة.  األبوم  من  ينتقيها 
العامة  ال�سخ�سية  ليكون  ال�ساعر  موقع  تعّدى 
ورجل املجتمع. يف مونولوج طويل مع الذات، يحكي 
ال�ساعر )19٣9( �سرته بادئًا باأهله، مارًا باأ�سماء 
حممود  عند  خا�سة  وبوقفات  و�سعراء،  ورف��اق 

دروي�س والرفقة احلزبية التي جمعتهما.
اأي�سًا:  والنكتة  والعر�س  بالطول  عا�سها  حياة 
ق�س�س مع م�ساهر االأدب والفن وال�سعر يف العامل 
ورجاالت ال�سيا�سة... وجرناالت العدو اأي�سًا: من 
بن  اأحمد  اجلزائري  القائد  بيت  يف  غداء  دعوة 
جمعته  الذي  رابني  باإ�سحق  مرورًا  باري�س  يف  بلة 
تفكر  اإىل   )!( ال�سفرات  اإح��دى  يف  امل�سادفة  به 

القا�سم بقتل ديفيد بن غوريون يف اأحد الوديان.
مطّعمة  امل��خ��اط��ب  ب�سمر  ي�����س��رده��ا  ���س��رة 
وال��الذع.  املتمر�س  ال�سحايف  وب�سال�سة  بالطرف 
وغرائب  مو�سكو  يف  الإق��ام��ت��ه  يفردها  م�ساحة 
وي��زورك  مو�سكو.  يف  »كنت  ال�سوفياتي:  الزمن 
والفن  وال�سيا�سة  االأدب  اأهل  من  عدد  فندقك  يف 
�سعاد  الفنانة  بينهم  وك��ان��ت  امل�سريني.  ال��ع��رب 
اململوءة  الكثرة  حقائبها  �ساهدت  حني  ح�سني. 
فنانة  من  لك  يا  مداعبًا:  عّلقَت  فقد  بالهدايا، 
بورجوازية! ومل يتاأخر رّد �سعاد ح�سني التي كالت 
لك ال�ساع �ساعني: اأنا بورجوازية؟ طب ب�س �سوف 
�سخ�سيًا!«.  لينني  اأه��و  هدية.  اإي��ه  جايبتلك  اأن��ا 
الواقع  يعارك  و�ساعرًا  فتى  �سرته  القا�سم  يكتب 
االأدبية  �سهرته  وميتطي  املحتلة،  فل�سطني  يف 
»احلزب  اإىل  دخوله  ي��روي  العامل.  عوا�سم  اإىل 
منه  خروجه  ومالب�سات  االإ�سرائيلي«  ال�سيوعي 
الفل�س  زمن  القومية«.  ب�»ال�سوفينية  اتهامه  بعد 
والرفقة وال�سباب ال�ساخب رغم كل �سيء، فظائع 

»احلكم الع�سكري« لالحتالل واملقاومة بالكلمة.
يف �سرته، يعّرج على »االأخوة العربية اليهودية« 
رغم اأنها مل تكن مو�سع ترحيب من الطرف االآخر 
كما يقول: »ذات يوم كنت �سائرًا يف مظاهرة كبرة 
يف حيفا، وكنت اأرّدد مع املتظاهرين »اأحفا يهوديت 
��� عرفيت« )اأخّوة يهودية ��� عربية(. فجاأة ت�سّدى 
يف  �سارخًا  االأر�سفة  اأح��د  من  يهودي  مواطن  لَك 
وجهك: لن يحدث ذلك اأبدًا. لن تكون اأخّوة كهذه! 

»املواطن«  ذلك  على  رددت   )...( الربق  وب�سرعة 
اال�ستفزازي: لطيزي! وتابعت ال�سر احلما�سي يف 
املظاهرة )...(. ويف برنامج تلفزيوين عربي حول 
بلدية  رئي�س  اأومل��رت،  اإيهود  وبني  بينك  القد�س 
عدت  الوزراء،  رئا�سة  قبل  »االإ�سرائيلية«  القد�س 
اليبو�سيني  اأيام  اإىل  االأّول  تاريخها  اإىل  باملدينة 
بطالن  على  الدامغة  اأدلتك  وقّدمَت  والكنعانيني، 
اإال  اأومل��رت  من  كان  فما  اليهودي،  الهيكل  خرافة 
حني  االأ�ستوديو  ومغادرة  احل��وار  برتك  ه��ّدد  اأن 
اأثبتَّ عروبة اليبو�سيني والكنعانيني. ولوال تدخل 
املذيع بقوة ملا تابع اأوملرت حواره وهو يغلي غ�سبًا«. 
ال�سهاينة  ال�سا�سة  مع  القا�سم  م�ساجالت  لي�ست 
االآتية  الق�سة  لنا  ينقل  فح�سب.  التلفزيون  على 
التي تعطي فكرة عن ال�سخ�سية العامة التي كانها 
تكون  اأن  وامل�سلمات  البديهّيات  من  »لعّله  القا�سم: 
وحني   .)...( االأ�سيلة  العربية  باخليول  معجبًا 
دعيت مل�ساهدة عر�س لهذه اخليول يف مزرعة اأوري 
لّبيت  فقد  واالإع��الم��ي،  ال�سلمي  النا�سط  اأرئيلي، 
الدعوة مبرافقة زوجتك واأبنائك. كان هناك عدد 
وبرز  واليهودية.  العربية  ال�سخ�سيات  كبار  من 
�ساألَك  براك.  واإيهود  بر�س  �سمعون  احل�سور  بني 
اال�سم  له  ذكرت  وحني  اأبنائك.  اأ�سماء  عن  بر�س 
»يا�سر«، قام بحركة م�سرحية ملفتة للنظر: اأهاًل 

ون��زواًل  احلديث.  نتابع  تعال  يا�سر.  �سديقي  يا 
عند رغبة امل�سيف، األقيت كلمة باللغتني العربية 
والعربية. وما اإن فرغت من اإلقاء كلمتك حّتى هّب 
لي�سافحك  بر�س  بجانب  مقعده  من  براك  اإيهود 
ب�ساأن  قلتها  كلمة  كّل  على  موافق  قائاًل:  بحرارة، 
رئي�سًا  ما  يوم  يف  اأ�سبحُت  واإذا  وامل�ساواة.  ال�سالم 
الوا�سعة  ب��االإ���س��الح��ات  ف�ساأفاجئكم  ل��ل��وزراء، 
رئي�سًا  الحقًا،  ب��راك،  واأ�سبح   .)...( وال�ساملة 
للوزراء. وفاجاأكم، لكن باالجتاه العك�سي لوعوده، 

ومل يبق هناك، ال قطار وال �سّكة، وال
براك!«.

االع���رتاف  ي�سبه  مب��ا  ���س��رت��ه  ال��ق��ا���س��م  ينهي 
تزعم  وال  الع�سمة  تّدعي  ال  »والأّن��ك  واملرافعة: 
البوح  فاإّنك ترتك اجلزء االأخر من هذا  الكمال، 
لكلمة  املقولب والالحم�سوب، جمااًل  العفوي وغر 
اأخرة. )...( وها اأنت منهمك ب�سرورة اال�ستعداد 
موؤمن  لكّنك  للموت،  اال�ستعداد  و�سرورة  للحياة 
من  باأّنك  اإميانك  بقدر  قريب  فرج  من  ُبّد  ال  باأّنه 
حياة اإىل موت ومن موت اإىل حياة، ومن رمل اإىل 
رمل، ومن تراب اإىل تراب، ومن ماء اإىل ماء، ومن 
�سيء  كّل  ومن  ورد.  اإىل  قمح  ومن  رماد،  اإىل  رماد 
واأّي �سيء اإليها، اإىل املنف�سة، فما هي اإاّل منف�سة. 

اإّنها منف�سة. اإّنها جمّرد منف�سة!«.

www.ghorbanews.com

23 ثقافة واأدب FRIDAY , MARCH 9 . 2012   / Vol . 5 - Issue 131

�ضميح القا�ضم... ح�ضبك اأن تتذك�ر 
م�ن�ل�ج ط�يل مع الذات

ط�بى لكم يا اأيها الغرباء ..
بقلم / هايل علي املذابي

 
تعب الطريق من ال�سفر

تعب احلذاء..
تعب الوطن

وتعبت اأنت بال وطن
طوبى لكم يا اأيها الغرباء

قال الطريق :
فلن�سرتح يا �ساحب القدمني

قد اأنهكتني رحلتك
ئُت يا هذا احلذاء ... وظممِ

قال احلذاء :
ال وقت للغرباء حتى ي�سرتيحوا

ال وقت للتفكر
�سيحل ليٌل

والل�سو�س وراءنا
واإن ا�سرتحُت

اأنا واأنت و�ساحبي
�سرقوا الوطن ...

قال الوطن :
الليل جّن

واالأر�ُس ُمذئبٌة هنا
وال�سهُر اأولُه وال قمٌر ي�سيء طريقنا

وال جنوم...نهتدي ب�سيائهّن
فاأ�سعلوا نارًا..

توؤان�سنا..
وتدفئنا..

وت�سيء م�سلكنا..
الذئاب  مع  الل�سو�س  �سر  عننا  وتطرد 

...

وطني ...
النار ت�سكن مهجتي

فال تخف...
من الظالم اأو الل�سو�س اأو الذئاب

اأنا واحلذاء مع الطريق
طوع اأمرك يا وطن ..

اأُتراَك ُجعت ..؟
اأو ما ظمئت ..!؟

اأتريُد ماء ..!؟
فلن�سرتح ..

اإليك بع�س اخلبز من تنور اأمي
اإليك بع�س احلبِّ

نُّ اإليَك يا وطني وطني َيحمِ
واأهل مدينتي غرباء ينتظروك ...!!

طوبى لكم يا اأيها الغرباء ...

�سنعاء - 2012/2م

بلقي�س يف ال�ض�ق
هناء جالد 

با�سرت قنوات »جنوم« عر�س كليب »م�ساألة �سهلة« اأول اأغنية ت�سّورها الفنانة 
انتظرت  الفهد.  نهلة  االإماراتية  املخرجة  مع  فتحي  اأحمد  بلقي�س  اليمنية 
الكليب  اأجواء  مع  يتما�سى  الذي  العمل  لت�سوير  لبنان  يف  املمطر  الطق�س  الفهد 
الرومان�سية. لي�ست املرة االأوىل التي يختار فيها خمرج الت�سوير يف »�سوق الذوق 
خلفية  الإ�سفاء  احلجر  جمال  ا�ستغّلت  الفهد  اأّن  اإال  بروت(.  )�سمايل  العتيق« 
تتما�سى مع تركيز الكامرا على وجه النجمة ال�سابة لتمكني امل�ساهد من حفظ 
مالحمها، علمًا باأّن اأغنية »م�ساألة �سهلة« حّققت جناحًا كبرًا يف اخلليج العربي 

بعد »غال غال« و»ديوان ال�سعر«.
ترجمت الفهد معاين »م�ساألة �سهلة« عرب متا�سك يف الت�سعيد يف اأحداث الق�سة 
امل�سورة وكلمات االأغنية التي كتبها »فزاع«. اأما اأحلان فايز ال�سعيد، فتما�ست مع 
اإيقاع الت�سوير. بداية موفقة جمعت فيها الفهد م�سهد الفراق مع لقطات »فال�س 

باك« تعود ببلقي�س اىل امل�سادفة االأوىل التي جمعتها بحبيبها.
وفرحة  الهجر  وج��ع  متناق�سني:  اإح�سا�سني  بني  التنقل  املخرجة  اأتقنت 
االأول  خمتلفني:  مظهرين  لبلقي�س  اإختارت  اإذ  »اللوك«،  لعبة  عرب  االأول  اللقاء 
كال�سيكي بالقبعة االإنكليزية ومعطف من الفرو مع ت�سريحة »�سينيون«. والثاين 
طّلة طفولية. ويبدو اأّن الفهد تعّمدت و�سع »�ستوري بورد« يحكي ق�سة عا�سقة 
ثرية، ما منحها حرية اختيار املالب�س واالأك�س�سوار كاملجوهرات، و�سمح لبلقي�س 
التجميل  امتثلت خلبر  اأّنها  الكليبات اخلليجية، وخ�سو�سًا  باخلروج من منطية 
خم�سة  يف  نراها  هكذا  املاكياج.  يف  الطبيعية  املدر�سة  �ساحب  قطايا،  ف��ادي 

»لوكات« جتمعها الب�ساطة.
وتركت املخرجة امل�سك مل�سهد اخلتام: لوك اأكرث ق�ساوة برز يف ف�ستان بلقي�س 
نقلت  هكذا   ... فاقع  �سفاه  واأحمر  »دخ��اين«  وماكياج  املفلوت  و�سعرها  االأ�سود، 
ما  ال   ... اأبوه  ملعون  »احلب  قوية  بكلمات  باحلبيب  الفوز  لّذة  العا�سقة  بلقي�س 

تروم الهجر لو قلتلي رامي«.

يا طر الطاير

املغربي »طر احلب«.  األبومها  اأول كليب من  �سعد  املغربية هدى  قّدمت 
من  هي  عنوانها  لالألبوم  اأعطت  التي  االأغنية  باأّن  اعرتفت  الفنانة  لكّن 
قبل  من  احل��ادة  االنتقادات  من  عا�سفة  فواجهت  اجلزائري،  الفولكلور 
ال�سحافة اتهمتها بال�سرقة. لكّن الفنانة رّدت باأّن اللحن فولكلور جزائري 

خ�سع الإعادة توزيع يف بريطانيا، فيما الكلمات كتبتها بنف�سها.
ا�ستطاعت  با�ستثناء هدى طبعًا.  الكليب يف بروت من دون بطل،  ر  �سوِّ
القف�س،  يف  م�سجون  لطر  خا�سًا  �سيناريو  تبني  اأن  العلم  رندة  املخرجة 
واتفقت مع م�سمم االأزياء ب�سام نعمة على املالب�س يف الكليب. هكذا، خّيم 
اللون االأ�سود، لون احلزن. �ساهدنا املغنية على �سطوح  العمل  على بداية 
املداخن حولها  اأ�سود، وبدت  زيًا  ارتدت  بروت و�سط طق�س �سبابي، فيما 
طغى  حيث  البي�ساء،  الرملة  �ساطئ  اإىل  انتقلنا  ثم  اأي�سًا.  ال�سواد  تخرج 

االأبي�س واالألوان املفرحة، واالأزياء امل�ستوحاة من ثياب الهنود.
لي�ست �سوى حلم يراود هدى  امل�ساهد  اأّن كل هذه  النهاية، نكت�سف  ويف 
يف  اجلميل  ع�سفورها  جانبها  واإىل  املتوا�سع،  بيتها  �سرير  يف  النائمة 
القف�س. ثم تنظر اإىل بطاقة �سفر وحقيبة للقاء احلبيب. للمرة االأوىل، 
تخرج هدى �سعد من روتني الكليبات العادية لتقّدم عماًل ناجحًا، علمًا باأّنها 
اأحلان الفنان  اأغنيتها امل�سرية »ما �سدق« من  تعاونت مع وليد نا�سيف يف 

وليد �سعد.
كّر�ست وجودها  التي  الثانية  االأغنية  »ما تفكرني�س«،  وتنوي �ساحبة 
يف املغرب، اأن تو�سل ما اأحّبت اأن ي�سل اإىل النا�س »عن طريق االإيقاعات 
العاملية« يف توزيع االألبوم اجلديد »طر احلب«. وهو للموزعني طارق توكل 

وطوين �سابا، فيما اأجري »املا�سرتينغ« يف بريطانيا.
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حت�سد  هيلتون  باري�س  االأمريكية  الفنانة 
اخلليجي  الزي  ترتدي  فنانة  اأجمل  لقب 

 مبالب�س حمت�سمة على غر عادتها، ُتوجت النجمة االأمريكية باري�س 
الذي  اال�ستفتاء  يف  اخلليجي  الزي  ارت��دت  فنانة  اأجمل  بلقب  هيلتون 

اأطلقه موقع نا�س mbc وا�ستمر ملدة اأ�سبوع.
كيم  مواطنتها  على  اال�ستفتاء  يف  االأمريكية  النجمة  وتفوقت   
وجاءت  الثاين،  املركز  يف  حلت  التي  الواقع  تلفزيون  جنمة  كاردي�سيان 
مي  وحلت  ال��راب��ع،  يف  وهبي  وهيفاء  الثالث  املركز  يف  اخل�ساب  �سمية 

حريري يف املرتبة االأخرة.
وح�سلت باري�س بزيها الذي ارتدته خالل م�ساركتها يف اأ�سبوع املو�سة 
مواطنتها  وجمعت  االأ���س��وات،  من   %٣0 على  عامني،  قبل  دبي  مبدينة 
لبيع  متجر  من  ا�سرتته  الذي  الزي  عن  االأ�سوات  من   %25 كاردي�سيان 

العباءات اخلليجية خالل زيارتها للمدينة نف�سها قبل عام. 
و�سكلت النتيجة مفاجاأًة غر متوقعٍة ملحبي النجمتني �سمية اخل�ساب 
ومي حريري، الذين تعجبوا يف تعليقات ا�ستقبلها موقع نا�س mbc، عن 
كيفية ح�سول جنمات غر عربيات على لقب االأجمل يف زي عربي، فيما 
تاأتي النجمتان العربيتان يف مراتب متاأخرة؛ حيث ح�سال بالرتتيب على 

20 و10 يف املائة.
وجاءت نتيجة هيفاء وهبي متوقعًة ح�سب ما ذهبت التعليقات؛ حيث 
اأثار هذا الزي انتقادات وا�سعة قبل اأربعة اأ�سهر من االآن، حينما ارتدته 
اأثناء ح�سورها حفل افتتاح موقع »نواعم« املعني بق�سايا املراأة بلبنان.. 
اإىل  اإ�سافًة  اجلينز،  مع  الربقع  ترتدي  »كيف  حينها:  منتقدوها  وقال 

توب باأكتاف مك�سوفة«. 

ال�ض�ري النظام  �ضد  تظاهرة  يف  لفيني  ال�ضَّ ي�ضارك  �ضاكر  ف�ضل 
تظاهرة  يف  �ساكر،  ف�سل  اللبناين،  الفنان  �سارك   
ن�سرًة  االأ�سر،  اأحمد  يخ،  ال�سَّ اإليها  دعا  الَّتي  ال�سلفيني 
اأغنية  واأن�سد  املتظاهرين  اأمام  �ساكر  ووقف  حلم�س، 

دعم حلم�س، داعًيا بالن�سر الأهاليها.
فعاليَّات  هكذا  يف  بامل�ساركة  فخره  عن  ف�سل  وعربَّ 
اٍر �سلفي،  ومظاهرات �سدَّ النِّظام ال�سوري وحتت راية تيَّ
عليه،  ترتد  قد  الَّتي  االأفعال  ردود  عن  النظر  بغ�س 

ًدا اأنَّ فنَّه ي�ساوي ال�سفر اأمام هكذا مظاهرات. موؤكِّ
االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري،  ئي�س  الرَّ ل�سقوط  وهتف 
نف�س  يلقوا  اأّنْ  ه  ب�سفِّ يقفون  الذي  للفنانني  متنى  كما 

م�سره.
اأمام جامع البزري  اإنطلقت املظاهرة من  وكانت قد 
اإنطلقت  كما  �ساكر،  مهم  وتقدَّ ب��روت  اإىل  �سيدا  يف 
ال�سهداء  �ساحة  اىل  طرابل�س  من  اأخ��رى  جمموعًة 

للم�ساركة يف التَّظاهرة.
�سدَّ  اعت�ساًما  ب��روت  اللبنانية  العا�سمة  وت�سهد 
ار ال�سلفي  النِّظام ال�سوري بدعوة من اأحد م�سايخ التيَّ
نف�س  البعث يف  لها حزب  بقابلها تظاهرًة م�سادة دعا 

التوقيت واملكان.
املنطقة  يف  وجودها  االأمنيَّة  االأجهزة  زت  عزَّ وقد 
واأقامت  املتظاهرين  بني  للف�سل  اج��راءت  واتخذت 

منطقة عازلة.
ي�سار اإىل اأنَّ ف�سل �ساكر اإنتقد جمموعة من الفنانيني 
منذ فرتة يف حواٍر له مع جملَّة �سيدتي، وو�سف الو�سط 
بالفنانني  يعرتف  ال  اأنَّه  اإىل  م�سًرا  ب�«القذر«،  الفني 
احة اللبنانية الأن قلوبهم �سوداء،  املوجودين على ال�سَّ

كما اأنَّهم لي�سوا بفنانني.
الفنان وديع  اأبرزهم  وانتقد جمموعة كبرة منهم 
الَّتي  وردة  والفنانة  لالإعتزال،  دع��اه  ال��ذي  ال�سايف 
باأنَّها  يارا  الفنانة  عن  وقال  احلجاب،  الإرتداء  دعاها 
الفنانني  �سد  و�سفَّ  وال��ده��ا«،  ببيت  �سبعانة  »م�س 
باملتع�سبني  وو�سفهما  احلالين  وعا�سي  عالمة  راغب 

ا الأنَّهما تكتال �سده باإعتبارهما ينتميان للطائفة  دينيًّ
يعيَّة وهو للطائفة ال�سنيَّة، وقال عن الفنانة مايا  ال�سِّ
ا�س اإىل  اأنَّها غيمة �سوداء ودعا الفنان رامي عيَّ دياب 

ما  املغرب...  يف  اإفتتحها  الَّتي  الليليَّة  املالهي  اإقفال 
االإعالميَّة  الو�سائل  قبل  من  �سده  كبرًة  نقمًة  اأث��ار 

والفنانني اأنف�سهم.

وفاء م��ضللي ترتك 
من  احلارة«  »باب 
جتميل« »مركز  اأجل 

 

من  ال��ع��دي��د  جت�سيد  يف  ا���س��ت��ه��رت  ب��ع��دم��ا 
خالل  ال�سامية  البيئة  درام��ا  يف  ال�سخ�سيات 
»باب  يف  »فريال«  اأبرزها  ال�سابقة  ال�سنوات 
احلارة«، تعود وفاء مو�سللي هذا العام لتوؤدي 
»االأميمي«  م�سل�سل  يف  البطولة  اأدوار  اأح��د 
الذي األفه �سليمان عبد العزيز ويخرجه تامر 

ا�سحق.
اختالفه  هو  اجلديد  العمل  يف  الالفت  لكن 
ال�سامية.  البيئة  يف  �سابقًا  تقدميه  مت  عما 
يف  ح�سلت  حقيقية  زمنية  حقبة  يتناول  اإذ 
اجتماعية  ق�س�سًا  وي�سور   ،1850 عام  دم�سق 

من�سوبة لزمان ومكان حقيقيني. 
ال�سورية  الفنانة  ت�سور  ثانية،  جهٍة  من 
حاليًا دورها يف م�سل�سل »رّفة عني« الذي األفته 
�سحادت،  بالل  الكاتب  مب�ساركة  عرفة  اأم��ل 

ويت�سدى الإخراجه املثنى �سبح.
وجت�سد وفاء هنا �سخ�سية �سيدة ع�سامية 
وحتاول  ثرية،  فت�سبح  جتميل  مركز  متلك 
حيث  م��ن  املخملية  الطبقة  �سيدات  تقليد 

املظهر واالأناقة واللباقة االجتماعية.
ت�سوير  من  موؤخرًا  انتهت  قد  وفاء  وكانت 
ه�سام  للمخرج  »امل��ف��ت��اح«  م�سل�سل  يف  دوره���ا 
خالد  تاأليف  من  العمل  اأّن  علمًا  �سربتجي. 
لالإنتاج  العامة  »املوؤ�س�سة  واإن��ت��اج  خليفة، 
االإذاعي والتلفزيوين« باإ�سراف املخرج فرا�س 

دهني.   
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 Wanted, weekend 3 days live-in ONLY
nanny for two children ages 2 & 4

yrs old in
 Staten Island NY.  Must be able to

speak English/Arabic.  Someone with
 experience who will take care of

children and help with some
 housekeeping. For more information

please call 646-584-6418.

�عـــــــــــــالن

مطلوب مدبرة منزل م�سلمة جتيد �للغة �الإنكليزية يف 
والية كنكتيكت بر�تب مغر. �لرجاء �الت�سال بالرقم: 

 860-543-5400
 Muslim family in Connecticut seeking a

 Muslim live-in nanny/housekeeper who is
 fluent in English, Great pay plus room and

board. Please email: aidlibi@yahoo.com

�عـــــــــــــالن

I،m looking for halal work
 

Maria Kareem
657 Schuyler Ave.

North Arlington, NJ 07031
Tel:12017029991

Objective:
• Looking for Islamic work
Education:

 Kaplan University Online –Information
technology
Nov.2009-march2010
• Ten credits
• Reading , writing,  office , intro to IT classes.
Employment:
• No work experience.
Skills:  
• Windows

 • MS office, word, excel, access , outlook,
powerpoint
• Software
• IT
• English

 • Spanish
• arabic

 نقلت قناة »فوك�س نيوز« االمريكية انه مت تر�سيح قط يدعى »هانك« ، ي�سكن يف مدينة �سربينغفلد 
مر�سحا  القط  ويعترب  االمريكي.  ال�سيوخ  جمل�س  النتخابات  االمريكية،  فرجينيا  والية  عا�سمة 

م�ستقال وا�سمه غر وارد يف اال�ستمارات.
التي  املهام  احدى  ان  االنتخابية  حملته  اأعمال  يدير  الذي  القط  �ساحب  اأول��ري  ماتيو  وقال   
�سيتوالها القط يف حال ح�سوله على املن�سب �ستكون توفر فر�س عمل جديدة. كما جاء يف برنامج 

» القط املر�سح« الذي كان قبل ايام جمرد مت�سرد، ان خلق فر�س عمل جديدة �سي�سمح بتح�سني احلياة يف املدن والبالد ككل. 
وقد وعد القط هانك باأن »كل وعاء �سيكون مفعما باللنب« اذا وقع اختيار الناخبني عليه. وميكن االطالع على برنامج القط 

املر�سح يف موقعه اخلا�س و�سفحتيه يف كل من »الفي�سبوك« و«تويرت«.
 ويتناف�س هانك مع �سيا�سينْي حمرتفنْي يف الوالية هما اجلمهوري جورج اآلني والدميوقراطي تيم كني. ويطمح القط اىل 
تويل من�سب ممثل والية فرجينيا يف جمل�س ال�سيوخ والذي ال ينوي �ساحبه احلايل جيم�س ويب الرت�سح لنيله يف انتخابات 

قادمة.
 يذكر ان القط هانك لي�س باأول حيوان يف الواليات املتحدة قرر دخول عامل ال�سيا�سة، حيث �سبق ان مت تر�سيح كلب يدعى 
»وودرو« ملن�سب حاكم والية تك�سا�س عام 2010 ن كما �سجل كلب اآخر يدعى »بو�سكو« ا�سمه يف التاريخ، اذ �سغل من�سب رئي�س 

�سرف ملدينة �سانول بوالية كاليفورنيا يف الفرتة ما بني 1981 و1994.
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هل اإ�ضرائيل كنز اإ�ضرتاتيجي لأمركا؟

م�ض�ؤول�ن فل�ضطيني�ن يحذرون من ت�ضاعد اعتقال املحررين
و«حما�س« �ضتجرب اإ�ضرائيل على »احرتام ق�اعد اللعبة«

املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  ال��ع��الق��ات  �سهدت 
االأمريكية واإ�سرائيل حاالت مد وجزر، ح�سب 
طبيعة املرحلة وفقا ملنظومة امل�سالح امل�سرتكة 
يف  وال�سيما  ال��دول��ت��ني  ب��ني  امل��واق��ف  وتباين 
م�ساألة معاجلة امللف االإيراين، وعملية ال�سالم 
الوثيقة  العالقات  فرغم  االأو�سط،  ال�سرق  يف 
املجاالت  خمتلف  يف  ووا�سنطن  اأبيب  تل  بني 
وغرها،  واال�ستخبارية  واالأمنية  ال�سيا�سية 

اإال اأن هذه العالقات بداأت يف االنحدار.
اإ�سرائيل  قن�سل  بنكا�س«  »ال��ون  وبح�سب 
موؤمتر  يف  ي�سارك  ال��ذي  نيويورك  يف  ال�سابق 
االحتاد  انهيار  منذ  اإ�سرائيل  فاإن  هرت�سيليا، 
ا�سرتاتيجي  كنز  مبثابة  تعد  مل  ال�سوفيتي 
خمالف  ب�سكل  املتحدة  للواليات  بالن�سبة 
ل��الع��ت��ق��اد ال�����س��ائ��د يف اإ���س��رائ��ي��ل، واأ���س��اف 
تكون  اأن  من  بعيدة  اإ�سرائيل  »لكن  م�ستدركا 
املتحدة  ال��والي��ات  على  اإ�سرتاتيجي  ع��بء 
اإ�سرائيل  منتقدي  م��ن  ك��ث��رون  ي��دع��ي  كما 

واملتحاملني عليها«.
»منطقة  برنامج  خ��الل  »بنكا�س«  واأو���س��ح 
اأم��ن��ي��ة« ال����ذي ت��ب��ث��ه اإذاع�����ة اجل��ي�����س، اأن 
الق�سية،  ه��ذه  يف  اأ�سا�سيان  ع��ام��الن  هناك 
والثاين  االأم��ن��ي،  املنطلق  ه��و  االأول  العامل 
للواليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  منطلق  من  هو 
ال�ستينيات  �سنوات  ففي  االأمريكية  املتحدة 
اأرادت  املا�سي وحينها  القرن  وال�سبعينيات من 
الواليات املتحدة وقف املد ال�سيوعي وال�سيما 
كنز  اأنها  عن  تتحدث  اإ�سرائيل  ب��داأت  عندما 

اإ�سرتاتيجي بالن�سبة للواليات املتحدة.
تقل  مل  »مل��اذا  الربنامج  مقدم  �ساأله  وهنا 
كنز  اإ�سرائيل  اإن  بنف�سها  املتحدة  ال��والي��ات 
»ال  ق��ائ��ال  بنكا�س  ف��اأج��اب  ا���س��رتت��ي��ج��ي؟«، 
من  اأي  اأن  ع��ل��ى  ت��دل��ل  ���س��واه��د  اأي���ة  ي��وج��د 

اإ�سرائيل  عن  حتدث  املتحدة  الواليات  روؤ�ساء 
وهناك  اإ���س��رتات��ي��ج��ي،  كنز  اأن��ه��ا  منطلق  م��ن 
االإدارة  روؤ�ساء  ا�ستخدمها  عديدة  م�سطلحات 
التحالف  منها،  اخلارجية  ووزراء  االأمريكية 
مع  التحالف  اأو  ك�سره،  ميكن  ال  اإ�سرائيل  مع 
اأن  مبعنى  ب��ه،  اال�ستهانة  ميكن  ال  اإ�سرائيل 
اإ�سرتاتيجي  اإ�سرائيل كنز  باأن دولة  االعتقاد 

كان من جانب واحد«. 
جانب  م��ن  االع��ت��ق��اد  ه���ذا  »اإن  واأ����س���اف 
من  اإيجابي  بتجاوب  يحظى  ك��ان  اإ�سرائيل 
ال�سبعينيات  خ��الل  املتحدة  ال��والي��ات  قبل 
الأن  وذل��ك  املا�سي  ال��ق��رن  م��ن  والثمانينيات 
وم�سر  ل�سوريا  حليفا  كان  ال�سوفيتي  االإحتاد 
عام  حتى  وامل�����س��اع��دة  احل��ل��ول  لهما  وي��ق��دم 
املتحدة  الواليات  قدمت  املقابل  ويف  197٣م، 
م�ستوى  على  وهذا  الإ�سرائيل  واحللول  العون 
حينما  املتحدة  للواليات  اخلارجية  ال�سيا�سة 

اأرادت وقف املد ال�سيوعي«.
والالفت اأن الدبلوما�سي االإ�سرائيلي ال�سابق 
بلغ  اجلانبني  بني  الع�سكري  التعاون  اأن  ك�سف 
ذروته عندما بداأت الواليات املتحدة بتجريب 
اأنظمة ع�سكرية متطورة كانت ت�ستخدمها �سد 
الثوار يف فيتام من خالل تزويد اإ�سرائيل بهذه 
امل�سريني  �سد  االأخرة  وت�ستخدمها  االأ�سلحة 

خالل حرب اال�ستنزاف.
قدرة  معرفة  هو  العملية  هذه  هدف  وكان 
الرو�سية  االأ�سلحة  مواجهة  يف  االأنظمة  هذه 

التي كانت تزود بها م�سر وفيتنام.
خرباء  اأراد  عندما  اأن��ه  بنكا�س  واأو���س��ح 
التكتيكية  ال��ق��ي��ادات  اأو  اجل��وي��ة  الهند�سة 
من  وُتغر  حتلق  اأن  ميكن  الذي  العمق  معرفة 
هوك«  »ال�سكاي  اأو  »الفانتوم«  مقاتلة  خالله 
اأرادوا معرفة مدى  اأو عندما  يف �سمال فيتنام 

وزاوية فاعلية �سواريخ ال�سام 1 اأو �سام 2 كانت 
الواليات املتحدة متد اإ�سرائيل بهذه املقاتالت 
غارات  ت�سن  كان  اإ�سرائيل  وحينها  واالأنظمة 
وهذا  اال�ستنزاف  حرب  اأثناء  م�سر  عمق  يف 

جمرد مثال.
واأ�ساف »اإن اإ�سرائيل كانت كنز اإ�سرتاتيجي 
من هذا املنطلق الأنها خدمت م�سالح الواليات 
هذا  امل�سالح،  يف  تطابق  هناك  وكان  املتحدة 
ال�سوفيتي  االإحتاد  انهيار  بعد  �سعف  التطابق 
املتحدة  ال���والي���ات  اأن  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  وذل����ك 
اأ�سبحت الدولة العظمى الوحيدة يف املنطقة 
على  تراجعا  ت�سهد  حاليا  املتحدة  والواليات 
يف  مناق�سته  ميكن  وه��ذا  خمتلفة  م�ستويات 

مرات اأخرى«. 
يعني  ال  االأم��ر  هذا  اأن  اإىل  بنكا�س  واأ�سار 
»عندما  وقال  الدولتني،  بني  تباعد  هناك  اأن 
ال�سرق  منطقة  يف  االأمريكية  امل�سالح  ندر�س 
االأو�سط وكذلك م�سالح اإ�سرائيل جند توافقا 
يف  �سواء  االأق��ل  على  الفل�سفة  امل�ستوى  على 
والتطرف  والراديكالية  االإره���اب  حم��ارب��ة 
من  اإي��ران  منع  حم��اوالت  يف  واأي�سا  االإ�سالمي 
النووية  اأوال��ق��درات  النووي  ال�سالح  امتالك 

باأي ثمن«. 
وتابع قائال »يف اجلانب الثاين من الق�سية 
فاإننا عندما نقوم بدرا�سة االأمور التي هي دون 
امل�سالح  يف  التطابق  انعدام  جند  التوافق  هذا 
القرن  وثمانينيات  �سبعينيات  يف  ك��ان  كما 
العربي  بالربيع  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  املا�سي 
بالق�سية  يتعلق  وفيما  تركيا،  مع  والعالقات 
وجود  ع��دم  قلت  كما  وال�سبب  الفل�سطينية 

االإحتاد ال�سوفيتي«.
اإىل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  الدبلوما�سي  وت��ط��رق 
ال�سدد،  بهذا  اأمريكيني  م�سئولني  ت�سريحات 

الذي  برتيو�س  ديفد  اجلرنال  اأقوال  وال�سيما 
ي�سغل حاليا من�سب رئي�س وكالة اال�ستخبارات 
من�سب  توليه  خ��الل  �سرح  ال��ذي  االأمريكية 
اجلي�س  يف  الو�سطى  االأرك����ان  هيئة  رئي�س 
الكنغر�س،  اأمام جلنة اخلارجية يف  االأمريكي 
بني  حقيقة  �سيا�سية  عملية  وج��ود  ع��دم  اإن 
ال�سلطة الفل�سطينية واإ�سرائيل مي�س بامل�سالح 

االأمريكية يف املنطقة. 
التي  اخلارجية  وزيرة  ت�سريحات  وكذلك 
عملية  وج��ود  عدم  اإن  2009م،  عام  يف  قالت 
�سيا�سية حقيقية بني ال�سلطة واإ�سرائيل ي�سر 
عالقاتها  لتطوير  املتحدة  الواليات  مب�ساعي 
وجه  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م��ع  وحت�سينها 

اخل�سو�س والعامل االإ�سالمي ب�سكل عام. 
الت�سريحات ال يبدو  الرغم من هذه  وعلى 
ت�ساعد  بخطوات  تقوم  االأمريكية  االإدارة  اأن 
بني  ال�سيا�سية  العملية  يف  قدما  امل�سي  على 
مرحلة  ويف  واإ�سرائيل  الفل�سطينية  ال�سلطة 
م�ساعيه  اوباما  باراك  الرئي�س  اأوقف  معينة 
قال  امل�سئولية؟،  يتحمل  من  ولكن  تام،  ب�سكل 
الدبلوما�سي االإ�سرائيلي، اإن اجلواب على هذا 

ال�سوؤال ب�سيط اإن اجلميع يتحمل امل�سوؤولية. 
تتمكن  مل  االأمريكية  االإدارة  »اإن  واأ�ساف 
تاأخذ  موحدة  تدريجية  �سيا�سة  بلورت  من 
من  طرف  كل  و�سعف  قوة  نقاط  احل�سبان  يف 

االإطراف«. 
وجه  وع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل  »اإن  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
التحديد احلكومة احلالية �ساهمت يف ت�سميم 
ووا�سنطن ويف مرحلة  اأبيب  تل  العالقات بني 
من املراحل اأدرك اوباما انه ال نفع من تدخله 

يف العملية ال�سيا�سية«. 
االإ�سرائيلية  القيادة  هل  �سوؤال،  على  وردا 
اإ�سرتاتيجي  كنز  لي�ست  اإ�سرائيل  اأن  ت��درك 

وفقا ملنطق هذه القيادة؟
الدفاع  وزي���ر  اأن  »اأع��ت��ق��د  بنكا�س  اأج���اب 
اأن  اأوؤم��ن  اأن  واأري��د  ي��درك ذلك  ب��اراك  اإيهود 
ذلك،  يدرك  نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�س 
ولكن ينبغي القول اإن نتنياهو يف هذا ال�سعيد 
على  ترتكز  ال��ع��الق��ات  اأن  ق��ول��ه  يف  ���س��ادق 
اأ�س�س  على  منه  اأكرث  فكرية،  اأخالقية  اأ�س�س 
اإ�سرتاتيجية على الرغم من اأنه دوما يتحدث 

عن اإيران على اأنها عدو م�سرتك للجميع«.

جاء اعتقال �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي لالأ�سرة 
�سباط   16 يف  ع��ام��ًا(   29( ال�سلبي  ه��ن��اء  امل��ح��ررة 
�سمال  جنني  ق�ساء  برقني  يف  منزلها  من  )ف��رباي��ر( 
الإع��ادة  منظمة  لعملية  ا�ستكمااًل  الغربية،  ال�سفة 
اعتقال عدد من املحررين يف �سفقة تبادل االأ�سرى بني 
االحتالل وبني حركة »حما�س«، التي و�سفت عمليات 
وفاء  ل�سفقة  واخلطر  الكبر  ب�«التجاوز  االعتقال 

االأحرار«.
وحذر م�سوؤولون فل�سطينيون يف اأحاديث منف�سلة مع 
من متادي االحتالل يف اعتقال املحررين وحماولة امل�س 
بهم ج�سديًا خالل الفرتة املقبلة، اإذا ما مت اال�ستهانة اأو 

ال�سكوت عن اإعادة اعتقال االأ�سرة ال�سلبي اأو غرها.
اإ�سراب  يف  دخلت  التي  ال�سلبي،  االأ�سرة  واأعلنت 
ل�سيا�سية  رف�سًا  اعتقالها  منذ  الطعام  ع��ن  مفتوح 
االعتقال االإداري واملعاملة القا�سية التي تعر�ست لها، 
اأنها �ستوا�سل اإ�سرابها حتى النهاية. واأ�سارت يف ر�سالة 
كرامتها  عن  الدفاع  حت��اول  اأنها  حماميتها  عرب  نقلت 

وكرامة االأ�سرات الالئي يتعر�س لالإذالل واالإهانة.
النا�سر  عبد  االأ���س��رى  ���س��وؤون  يف  الباحث  واأو���س��ح 
انتهاك  ي�سكل  املحررين  اعتقال  اإع���ادة  اأن  ف��روان��ة 
لبنود  وا�سحة  وخمالفة  ال���دويل،  القانون  لقواعد 
االأ�سرة هناء من خالل  اأن  اإىل  التبادل، الفتًا  �سفقة 
اإ�سرابها عن الطعام تفتح ملف اال�ستهداف االإ�سرائيلي 
كانت  التي  التبادل  �سفقة  يف  خ�سو�سًا  للمحررين، 

جزءًا منها.
و�سدد على اأهمية م�ساندة االأ�سرة ال�سلبي من كافة 
اجلهات الفل�سطينية، الأن جناح االحتالل االإ�سرائيلي 
يف مترير عملية اعتقالها، �سيمهد ملزيد من االعتقاالت 
املحاولة ف�سي�سع  اإف�سال هذه  اأما  يف �سفوف املحررين، 

حدًا لهذه االعتقاالت يف امل�ستقبل وفق تقديره.

�سعيد  على  فل�سطيني  بتحرك  ف��روان��ة  وط��ال��ب 
الدولية  واجل��ه��ات  ال�سفقة  يف  امل�����س��ري  ال��و���س��ي��ط 
على  لل�سغط  العالقة  ذات  واحلقوقية  ال�سيا�سية 
موؤكدًا  ال�سيا�سية،  ه��ذه  يف  متاديه  لعدم  االح��ت��الل 
كبرة  فر�سة  االحتالل  �سلطات  �سيمنح  ال�سمت  اأن 
اعتقالهم  واإع��ادة  املحررين  ا�ستهداف  يف  لال�ستمرار 

اإداريًا ا�ستنادًا ملا ي�سمى »امللف ال�سري«.
من جانبه، توقع مدير مركز امليزان حلقوق االإن�سان 
ع�سام يون�س اأن االأ�سوء يف خ�سو�س اعتقال املحررين 

العقاب  من  احل�سانة  جراء  بعد،  ياأت  مل  وا�ستهدافهم 
التي توفرها اأطراف املجتمع الدويل لدولة االحتالل، 
ما مينحها فر�سة للتمادي يف انتهاكاتها، م�سرًا اإىل اأن 
يهيء  اأن  �ساأنه  من  امللف  هذا  يف  والرتاخي  الت�ساهل 
االأ�سرى  م��ن  مزيد  العتقال  اأك��رب  ب�سورة  ال��ظ��روف 
املحررين، وحتى ا�ستهدافهم �سخ�سيًا من خالل عمليات 
اأوق��ات  يف  االح��ت��الل  دول��ة  مار�سته  التي  االغتيال، 

�سابقة على حد قوله.
هوؤالء  على  حقيقي  خوف  هناك  »بالتاأكيد  وقال: 

هو  الفل�سطينيني  اأم��ام  الوحيد  واخل��ي��ار  املحررين، 
بواجباتها  االحتالل  �سلطات  اإيفاء  باجتاه  ال�سغط 
والتعامل  االأ�سرى  ق�سية  يف  واالأخالقية  القانونية 
مع املدنيني يف االأرا�سي املحتلة«. واأ�ساف: »ما يحدث 
انتهاك �سارخ لكافة القوانني وما جاء يف بنود �سفقة 
نالوا  وقد  اأحرار  هوؤالء  يكون  مبوجبها  التي  التبادل، 
عقابهم وفق فهم �سلطات االحتالل، ومن ثم ال يوجد 
مربر الإعادة اعتقالهم، ما ي�سكل اأحد اأ�ساليب االنتقام 

منهم كجزء من العقيدة االأمنية لدولة االحتالل«.
ويف ال�سياق ذاته، حذر الناطق با�سم حركة »حما�س« 
االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  ر���س��وان  اإ�سماعيل  الدكتور 
التبادل  �سفقة  �سروط  يف  بالتالعب  اال�ستمرار  من 
وجتاوزها، الفتًا اإىل اأن عملية اإعادة اعتقال املحررين 
االحتالل  ميلك  وال  ال�سفقة  لبنود  خمالف  اإج��راء 

االإ�سرائيلي اأي �سند قانوين للقيام به.
واأكد على اأن حركته �ستجرب االحتالل على »احرتام 
قواعد اللعبة« اإذا ما وا�سل انتهاكاته واإجراءاته �سد 
مالحقة  ا�ستمرار  مرجعًا  التبادل،  �سفقة  حم��رري 
امل��ح��رري��ن اإىل حم��اول��ة اإره��اب��ه��م وك�����س��ر اإرادت��ه��م 
وعزميتهم بعد ال�سنوات التي ق�سوها خلف الق�سبان. 
واهية  املحررين  العتقال  االحتالل  »م��ربرات  وق��ال: 
العدوان  ممار�سة  �سوى  ق��ان��وين  �سند  اأي  لها  ولي�س 
احلركة  لذلك  االأح��رار،  وفاء  �سفقة  �سروط  وجتاوز 
وهي  التجاوزات،  هذه  اأم��ام  االأي��دي  مكتوفة  تقف  لن 
تتحرك على اأكرث من �سعيد ملنع اإ�سرائيل من التمادي 

يف هذه االإجراءات«.
واأ�ساف: »هناك توا�سل م�ستمر مع الراعي امل�سري 
عن  اإ���س��رائ��ي��ل  ردع  يف  ب���دوره  ليقوم  اخل�سو�س،  يف 
خطواتها، ونحن دعونا م�سر اإىل �سرورة التدخل لعدم 

تفاقم امل�سكلة وجتاوز تداعياتها«.
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ملتقى الأ�ضدقاءمقهى املخاء

183 Atlantic Avenue, Brooklyn , NY 11201
718-624-6764

رمز الأ�ضالة والرتاث
مطعم عربي باكالته العربية املن�عة

مقهى �ضرقي وجل�ضات عائلية ممتعة
جميع ان�اع الأي�س كرمي واجلات�ه واحلل�يات ال�ضرقية 

والغربية
جميع ان�اع امل�ضروبات ال�ضاخنة والباردة 

الأراجيل وال�ضي�ضة 
 ا�ضتعداد تام لت��ضيل الطلبات اخلارجية
ق�ضم خا�س باحلفالت واملنا�ضبة اخلا�ضة

ORDER ONLINE
delivery .com
grubhub.com

snapfinger.com
seamlessweb.com

VISIT US AT
www.mochahookah.com

 COME IN AND TRY
OUR HOOKAH

WIDE VARIETY
OF FLAVORS AVAILABLE

OPEN 24 HRS
DELIVERY 7AM - 1AM
 SPORTING EVENTS

AVAILABLE


